
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مقدمه: طرح مسئله

 ؟باشیم داشته بهتر زندگی یک چگونه

که من چگونه زندگی کنم؟ کاری به مقدمات انسان شناسانه و خداشناسانه گردد برمی این به مردم سؤاالت اکثر

 شناسی، معرفت مباحث اساس، از و کنند رفتار مآبانه فیلسوف که نیست طور این مردم اکثر زندگی.ندارند

 .کنند پیدا را خودشان راه روش، این از تا کنند طی را شناسی ودین شناسی انسان و خداشناسی

 باشم؟داشته  خوبی درآمد و شغل یا کنم؟ تامین را خودم زندگی چگونه من

 می مثال. کنند می صحبت همدیگر های زندگی دربارة اوقات از خیلی نشینند می هم دور وقتی آقایان یا ها خانم

 .است انداخته راه ای کاسبی و کار چه است؟ زده هم به ای زندگی چه فالنی دیدی: گویند

 تواند نمی که است موجودی انسان اینکه دلیل به هستیم؛ انسان اینکه دلیل به ایم؟ گرفته را بهتر زندگی سراغ چرا

 طبیعی بسیار مسئلۀ یک این و دارد دوست را خودش زندگی سو، یک از انسان نبخشد؛ بهبود را زندگی خودش

 زندگی و رود می زندگی حداکثر سراغ به آورد، دست به را خودش زندگی حداقل اینکه از دیگربعد سوی از و. است

 .کرد خواهد بهتر را خودش زندگی وضع دهد، مدام می تغییر مدام را خودش

 اصال حرفی برای گفتن دارد یا باید زندگی را طوری پیش ییریم که دین هم رعایت شود؟یا دین آ

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

 66مائده/خوردند

 نمی یا شدند می نورانی خیلی کردند، می اقامه را خود آسمانی کتاب اینها اگر فرماید نمی خداوند که کنید دقت

 دادم می ایشان به خوبی جای الهی رضوان و بهشت در بعدا فرماید

 همه قرآن های وعده که هستند سوءتفاهم دچار  ها بعضی چون اما هست، قرآن دیگر جاهای در هم موارد این البته

 به شود می صحبت زیاد قیامت از کریم قرآن در بینید می اگر: بگوییم خواهیم می اینجا در است، قیامت برای اش

 !ندارد ای فایده هیچ دنیا در داری، دین که نیست این معنایش اال و است تر مهم که است این خاطر

 مسائل دربارة طلبه بندة ایم.اگر کرده قلمداد معنوی، امور و شرعی احکام و اخالقیات از برخی به محدود را دین

 .است کرده پیدا عالقه دیگری رشتۀ یک به طلبه آقای این گویا: گویند می کنم صحبت بهداشت و تغذیه

 تفاهم سوء مذهبی، افراد این گاهی. کنند توجه دین در زندگی به جایگاه باید کسی هر از بیش ها مذهبی همین

 .کنند می رفتار بقیه از برانگیزتر

 بندگی به هم خالئق، شدن گروه دو این اساسا م مردم به دو گروه دنبال زندگی و دنبال بندگی غلط استیتقس 

 .زندگی به هم و زند می لطمه

آن معیشت  حداقلی معنای به زندگی کلمۀ و گفته سخن زندگی دربارة صریحا خداوند که قرآن کریمۀ آیات از یکی

 است گرفته کار به



 در و فرماید می بیان را( ع)آدم هبوط و ابلیس فریب مالئکه، سجدة ،(ع)آدم حضرت داستان طه سورة در خداوند

 کلمۀ  از نه و شده استفاده معیشت کلمۀ از آیات این در آید می میان به معیشت معنای زندگی به از بحث آنجا

 به معنای معیشت باشد. زندگی از فراتر چیزی شاید و است بودن زنده معنای به حیات. حیات

مانند  است، حیات موجب که گویند می رفتارهایی به بیشتر و گیرد می بر در را زندگی مادی بعد بیشتر معیشت

 درآمد و کار و کسب آشامیدن، خوردن،

 (321و  321)طه شد خواهد سختی دچار معیشتش و زندگی بگیرد، فاصله من هدایت از هرکسی: فرماید می خدا

مان  زندگی باید چرا! باشد؟ سخت مان زندگی باید چرا اصال. کنیم سهل را خودمان مادی زندگی خواهیم می ما

 به بدهیم؟ خرج به خساست سخت زندگی این خاطر به بگوییم؟ دروغ سخت زندگی این خاطر به که باشد سخت

 سخت ما زندگی باید چرا بکنیم؟ فروشی کم سخت زندگی این خاطر به کنیم؟ بداخالقی زندگی سخت این خاطر

 باشد؟

 فکر بود، مطرح اخالقی نصایح بحث اگر اال و کند، آباد را ها زندگی که آید می حضرت. کنیم زندگی خوب باید ما

( ع)أمیرالمؤمنین از بیشتر یا( ص)اکرم پیغمبر از بیشتر نصایحی و بشوند فرما تشریف( عج)امام زمان کنم نمی

 به هنوز است؛ نیفتاده حاال تا که اتفاقی آن کند؛ درست را زندگی که آید امام می آخرین.  بدهند ارائه بخواهند

 .است نشده آباد زندگی دین با گسترده، صورت

 شب نماز برای کنیم نمی پیدا توفیق ما که است خواندن نمازشب داری دین قسمت ترین سخت که نکنید تصور

 قدم همان در عبادت! بدهیم انجام زیبایی به را عبادتی یک که است این داری دین قلۀ اوج فکرنکنید! شویم بیدار

 بتنوایم اگر البته است؛ اول های

 آباد را خودشان زندگی دین با که است این اند نرسیده آن به دینداران هنوز که اوجی آن. دهیم انجامش قشنگ

 آنها زندگیِ در شان دینداری اینکه از کنند، استغفار و باشند ناراحت خودشان از خواهند می وقتی دینداران. کنند

 جانب از هدایتی چنین وجود با خدایی، چنین وجود با که دارد تأسف جای بسیار کنند استغفار باید نداده نتیجه

 هدایت این از تبعیت و استفاده با را خودمان معیشت و خودمان زندگی ایم نتوانسته هنوز ما رسیده، ما به که خدا

 این با ما هستیم؟( ع)بیت اهل عاشق ما آیا داریم؟ دوست را خدا ما آیا هستیم؟ خداپرست واقعا ما آیا! کنیم درست

  ایم درآورده را خدا اولیاء اشک خودمان، های زندگی نوع

 در ها نگرانی از سرشار ای زندگی در. بینیم می این را بهتر زندگی ما ؛کرد بندگی شود می بهتر بهتر، زندگی در

 شود؟ می پیدا خدا آیا آمیز، عداوت های رقابت و ها ازدرگیری سرشار زندگی

 زندگی نباید ما اینکه و است انسان زندگی موضوع اول، موضوع که است واضح کامال طه سورة از آیات این در

 تبعیت و است پرمشقّت زندگی بردن بین از الهی، های هدایت مهم و کلیدی اهداف از یکی. باشیم داشته بامشقّتی

 .کرد خواهد انسان نصیب را راحت زندگی الهی، هدایت از کردن



 در سر نماز اسرار از ما از بسیاری و. است معلوم نماز اهمیت و است دین خیمۀ عمود نماز ما، دین در مثال عنوان به

 عادی زندگی از مرتبه چند روزی انسان که باشد سخت است ممکن و است تکراری عمل نمازیک. آوریم نمی

 بر عالوه نماز که حالی در. نشود متوجه هم را آن فایدة و حکمت شاید که دهد انجام را کاری و بکند دل خودش

 این اش نمونه یک است؛ انسان بدن آرامش و راحتی مایۀ نماز ما برای نیز مادی فواید و آثار فراوان، معنوی آثار

 فرماید می( ص)اسالم گرامی پیامبر که است

 ( 22/ االخبار جامع )«    البدن فی راحۀٌ.ُ..الصلَاة 

 و کنیم می توجه نماز جسمی آثار به کمتر معموال ما. کند می توجه نماز دنیایی فواید و جسمی آثار به کسی کمتر

 . کند می توجه نماز دنیایی فواید به کسی کمتر

 بررسی و تحقیق اساس بر که هست کسی آیا! دارد؟ ضرر بدن برای نماز که باشد کرده تحقیق که هست کسی آیا

 با بلکه.  ندارد وجود هم غلط عالمانۀ ظاهر به سخن حتی ها، زمینه این در! ندارد؟ ای فایده هیچ نماز: بگوید

 یک تاریخ طول در باالخره ولی. کنند ایجاد تفاهم سوء کنند می سعی کاری وشلوغ عوامانه و پوچ سخنان و تمسخر

 . است آمده پدید دین به نسبت غلط های ذهنیت و غلط سخنان از تجمعی

 نسبت به دینهدف اول رفع سو تفاهم 

 .سوءتفاهمند دچار زندگی و دین فاصلۀ دربارة ها غیرمتدین هم و ها متدین هم

 هستندمثالً موفقی های آدم شان روزمره زندگی در و هستند منظم غیرمتدینی و غیرمذهبی های آدم از بسیاری

 آدم کارشان و کسب در دارند، روحی آرامش کنند، می کار خوب دهند، می درس خوب خوانند، می درس خوب

 دینداری که بینیم می ولی است درست شان زندگی مادی جزئیات که هستند ها خیلی یعنی. هستند دقیقی های

 دین با خیلی اینها که درحالی است آمده پیش تفاهمی سوء اینها برای زیاد، احتمال به شود می معلوم. کنند نمی

 .دارند تناسب

 اش زندگی بهبود برای دین از چون اما کند می اجرا را خدا دستورات و است نماز اهل که معتقدی و متدین آدم

 به ربطی دین که کند می فکر هم او. است سوءتفاهم دچار احتماال هم او ندارد؛ موفقی زندگی نکرده، استفاده

 می فکر شود، می ناموفق اش زندگی در نکرده، اجرا را دینی دستورات اینکه اثر در موقع هر لذا و ندارد اش زندگی

 که حالی در. بیاید پدید اش زندگی در مشکالت برخی یا شود نصیبش فقر مثالً که بوده الهی مقدرات این که کند

 ..کند برطرف دین کمک با را مشکالت از بسیاری توانست می او

 ای برنامه دین که کنید روشن همه برای بتوانید اگر. شود بیشتر دین به اقبال تا کنیم برطرف را ها تفاهم سوء باید

 .شد خواهند بیشتر خیلی دین طرفداران  ماست  زندگی برای

 جهان با ارتباط در آثارش این از یکی. دارد هم بیرونی آثار زندگی، از دین داشتن فاصله به نسبت تفاهم سوء رفع

 به را انسان دین »؛ یعنی بهتر زندگیاینکه   هم آن و نداریم بیشتر حرف یک غرب، تمدن مقابل در ما. است غرب

 «  رساند می بهتری زندگی و تمدن



 می که است دلیل همین به اند، شده متوجه را واقعیت این االن آنها البته. اجتماعی نظر از هم و فردی نظر از هم

 چرا. آوردند یمن و سوریه و عراق و افغانستان سر بر چه ببینید. کنند می خراب و کنند می بمباران و آیند

 خودشان پیشرفت اوج که اند شده متوجه اینها کنند؟ می نابود را تأسیسات چرا کنند؟ می خراب را ها ساختمان

 با توانند نمی آنها. است فرارسیده پوشالی تمدن این شدن خراب دوران حاال و اند رسیده آن به االن که است همین

 نابود را شهرها اند آمده و اند آورده روی فیزیکی تخریب به لذا کنند، رقابت کند، ایجاد تواند می دین که تمدنی

 .کنند حفظ را خودشان شهرهای بودن شیک مقابلش، در و کنند

 در آنها های بچه خواهند می محله، غیرمتدین های خانواده اگر که است مسجدی خوب، و درستمسجد  یک

 که ایم دیده ولی شود مذهبی ما بچۀ خواهیم نمی ما: بگویند و ببرند مسجد این به را خود بچۀ باشند، موفق کنکور

 فعال مسجد .اگر بسیج در این شوند می قبول بهتر کنکور در محله، جوانان سایر به نسبت مسجد این های بچه

 به باید بداریم، پاس را ها ارزشاگر می خواهیم  کنیم تصور که است نادرست. است درست بسیج یک ایناست،

 مسجد به ربطی که برویم دیگری های کانون سراغ به شود تأمین ما دنیای خواهیم می اگر و برویم مسجد سراغ

 .ندارد

 .شد مقربّ خدا به شود می که است درست زندگی یک در ولی است، تقرب دین، نهایی هدف که است درست

 (21/ طه)بود خواهد محشر صحرای وارد کور قیامت روز باشد، دشوار اش زندگی و معیشت که کسی

:  گوید می ببیند را متدینی آدم یک که کسی هر شود، برطرف زندگی بهبود در دین نقش دربارة ها تفاهم سوء اگر

 زندگی یک خوب، و قشنگ و شیک زندگی معنای البته. است بهتر و تر شیک تر، قشنگ اوخیلی زندگی حتما

 به آینده جلسات در و کنیم تبلیغ را زندگی نوع این خواهیم نمی ما و نیست خود بی تجمالت و اسراف از سرشار

 .پرداخت خواهیم بهتر زندگی تعریف

 را زندگی شدن بهتر ظریف های تکنیک از بعضی و زندگی بهبود اصول از برخی( ع)هدی که ائمۀ آمده پیش مکرراً

 چون ندهید یاد خودتان دشمنان به را مطلب کنند این می تأکید آنها و به دهند می یاد خودشان دوستان به

 اقدام شما نابودی برای هم بعد و کنند می بهتر را خودشان زندگی و کنند می استفاده اصول همین از شما دشمنان

 .کنند می

 داریم ها سوءتفاهم این رفع جهت در ما و است آمده پدید جهانی جامعۀ در و ما جامعۀ در بسیاری های سوءتفاهم

 سوءتفاهم رفع که است این دهیم انجام باید منتظر، عنوان به ما که کارهایی از یکی. دهیم می راانجام بحث این

 برای حضرت و هستند حضرت اهداف جزء همه، کنند می زندگی دارند زمین کرة روی در خداکه بندگان این. کنیم

 که نفری یک هر ای؛ کرده کمک حضرت به کنی، برطرف را او سوءتفاهم که هرنفری شما. کرد خواهد ظهور ها این

 .ای کرده خدمت به حضرت کنی، آماده حضرت پیام پذیرش برای

 

 



 بهتر زندگی به رسیدن و زندگی اصالح: بحث این طرح از دوم هدف

 تعلیماتی ما دین آیا پرطرفدار، بازی یک عنوان به فوتبال همین دربارة مثال.بهترکند را ما فوتبال تواند می حتی دین

 ائمۀ وقتی اما نبوده، فوتبال پیش سال 3111 که است بخورد؟درست ورزشی رشتۀ این ورزشکاران درد به که ندارد

 درد به که باشیم داشته هایی برداشت آنها تعلیمات از توانیم می کنند، می تبیین را بهتر زندگی های راه( ع)هدی

 تبلیغ و تعلیم خوب را دین که است این عالمت نباشد، اول فوتبال جهان در ما فوتبال اگر. بخورد ورزشکاران این

 .خواهدگذاشت تأثیر هم فوتبال ورزش مثل اموری در طبیعتا ببخشد، بهبود را ما زندگی دین وقتی چون. ایم نکرده

 .البته برای بعضی ها این سخن ممکن است خنده اور باشد

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

 .رسید اخروي بهترین حیات

 کنیم؟ می بندگی بد که کنیم می زندگی بد ما شاید. کنیم اصالح را خودمان بندگی که است این ما سوم هدف

 سفرة شب نیمه که گذاریم می سر پشت بد را خودمان روز ما شاید خوانیم؟ می نماز بد کنیم که می کار بد شاید

 .نیست پهن خدا خانۀ در مناجاتمان

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

 نداریدمطمئن مناجات حال که دیدید وقت هر. داشت خواهیم زیبایی بسیار بندگی که رسید خواهیم ای نقطه

 اهمیت برای زندگی جاهایی یک اید، بوده اعتنا بی زندگی به جاهایی یک یعنی اید، نکرده زندگی خوب که باشید

 درست را مان زندگی .بایداید کرده برخورد غیرمحترمانه زندگی، و حیات و معیشت پدیدة با اینکه یا اید، نشده قائل

 به بعداً که نیست معلوم بروند، شان امام زمان سراغ گرفتاری سرِ از فقط که کسانی.شویم خدا عاشق بتوانیم تا کنیم

 .نکنند خیانت شان امام

 اتفاقاً.  نیست طور این اصال که حالی در کنند، می دینداری بیشتر بدبخت، های انسان که است این ها خیلی تصور

 در به را ها دل این تا باشد آزاد ها گرفتاری از آنها های دل و کنند زندگی خوب که خواهیم می را هایی آدم ما

 که گرفتار کسانی از بسیاری اال و کنند بازی عشق( ع)زمان امام با توانند می که هستند ببریم اینها خدا خانۀ

 .بخوانند ندبه دعای خوب توانند نمی هستند،

. مانیم باقی می زندگی این درگیر اال و بشویم، اولیاءش و خدا عاشق بتوانیم تا کنیم درست را خودمان زندگی باید

 .بشود عاشق تواند می روح این لذا کند نمی ایجاد درگیری انسان روح برای خوب، زندگی چون

 شروع:

 می شروع عدل و توحید از. کنیم  می شروع خالق و صانع اثبات از را خودمان شناسی دین داری و دین معموال ما

 عیبی کار این. کنید شروع را داری دین بیایید حاال :گوییم می و رسیم می معاد و امامت و نبوت به هم بعد و کنیم

 .باالست ها آدم برای اش روانی فشار ولی است، منطقی و معقول راه یک هم این ندارد،



 تفکر طرز به بیایید است؛ زندگی مردم، اکثر ذهنی درگیری کنند، می آغاز زندگی از و هستند زندگی مشغول مردم

 این خواهی می آیا من: گوید می خواهی؟ می چه شما بگوییم. کنیم شروع زندگی همین از و بگذاریم احترام مردم

 ا ر زندگی این توان می چگونه که کنیم فکر و بنشینیم بیا:  بگویید بعد. بله: گوید می یقینا بشود؟ بهتر ات زندگی

 .هستیم هم خدا آن تسلیم آمد، در هم خدا ازدرونش، اگر صورت این ر د ؟ کرد ر بهت

 این طرف؛ این بیایند هستند غیرمتدین و غیرمذهبی سوءتفاهم، اثر در که غیرمذهبی افراد همۀ باید

 کند، می داری دین قلّابی صور به دارد و کرده، باز دکان که هرکسی هم ها مذهبی بین و. ماست تاریخی وظیفۀ

 نمی من البته. نباشیم ها مذهبی این جزء خودمان شاءاهلل إن و کنیم کمک غربال این به باید ما طرف؛ آن برود باید

 به دارند کنید؛اینها نگاه منطقه در داعش جریان همین به شما ولی بزنم، حرف متدینین و ها مذهبی علیه خواهم

 خودشان که ها غربی است معلوم البته. کنند می مخالفت عقالنیتی نوع هر و تمدن مظاهر نوع هر با دین، نام

  .دهند نشان زشت را اسالم چهرة اینها توسط که هستند این دنبال اند، کرده درست را ها داعشی

 زندگی که را نمازخوان و مذهبی افراد برخی مچ توانید می شما گفتیم،که  را خوب زندگی جزئیات و ها ویژگی

 .بگیرید را ندارند خوبی و درست

 فرصت بیشتر نیستند،«ضَنْکا معیشَۀً» دچار و ندارند نابجا های دغدغه و کنند می زندگی درست که هایی آدم آن

 شده، ایجاد شان برای اضافی و خود بی های دغدغه غلط، زندگی اثر در که کسانی آن و. کنند می پیدا مناجات

 زندگی در قدر این ای بنده یک از اگر: فرماید می خداوند که هست روایت در. ندارند مناجات فرصت و مناجات حال

 می !توانم نمی گرفتارم، ندارم؛ را وقتش بگوید«خدا خانۀ در برویم بیا»  گفتند او به هرموقع که کنم می گرفتارش

   بیاید، بدم اما بیایم دارم دوست گوید

 آمده؟ پیش چه برای گرفتاری این اما. هستند گرفتار مردم چون است؟ کم دعا مجالس قدر این ما تهران در چرا

 !دینی بی برای

 درگیر زیادی را ما زندگی چرا که دید باید اما هستیم؛ زندگی درگیر ما اینکه رود؟برای نمی باالتر معنویت چرا

 !کرده؟

 . می خواهیم با عقل زندگی بهتر را بیابیم نه با دین 

 212غررالحکم مالک دین عقل است
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 .دهد می پرورش را انسان عقل که است این کند می قرآن که کارهایی از یکی. دهید پرورش را عقلتان باید

بگویی من با این  و بگذاری سر پشت را خود رمضان ماه نخواهی عرفانی موسیقی یک با وقت یک که باش مراقب

 .نوای عرفانی ماه رمضان با حالی داشتم

 مردم میان از را( ص)اسالم گرامی پیامبر خدا که اولی همان از مائده می فرماید:اگر 66در مورد ایه  (ع)امام علی 

 طور همین زمین و آسمان از که شد می طوری شان زندگی کردند می اطاعت و تبعیت من از پیامبر امت برد،



 نه قیامت، روز تا کردند؛ می پیدا خرمّ و خوش زندگی یک و درعیش سعۀ مردم، این و. ریخت می شان برای نعمت

 (656قیس موقتا)کتاب سلیم بن  اینکه

 مان زندگی چون ایم؛ نخوانده درست هم نماز اینکه ضمن بخوانیم؟ نماز فقط که انداختیم راه اسالمی جمهوری ما

 .هستم گرفتار: گوید می خوانی؟ نمی نماز چرا که گویند می ها بعضی به وقتی کمااینکه. نیست درست

 باید .نیست اخالص و خداپرستی و فداکاری و زهد و ایثار نشانۀ باشیم، داشته گرفتاری از سرشار زندگی یک اینکه

 این به باید ما ماست؛ مال زندگی این هستند؟ ما برای درست و خوب زندگی یک مانع کسانی چه و چه چیزی دید

 ما. برسیم زندگی

 داری دین این دهیم؛ می فریب را خودمان داریم رسیم نمی زندگی این به ولی کنیم می داری دین داریم اگر

 نیست

 دنیا با درگیر باید ما که است این به دینداری هنر و است زیبایی تر راحت دنیا با شدن درگیر بدون خدا بندگی

 برخی گرفتن فاصله.کنیم باید بندگی هم آن ضمن در و کنیم اداره احسن نحو به را مان زندگی باید و باشیم

 وجود طلبی راحت این برای هم دیگری های نمونه.بندگی به عشق نه است طلبی راحت سر از اززندگی، متدینین

 !کنند می مهربانی هم ابلیس با که شوند می مهربان قدر آن ولی دارند دوست را مهربانی ها بعضی مثال. دارد

 «  باشد مهربان باید کال آدم! نگویید بیراه و بد هم ها داعشی به»  :گویند می حتی یا ای دفعه یک 

 کال که هاست برّه خصلت شبیه داشتن، خوب های خصلت طور این. نیست هنر بودن مهربان طور این که حالیدر

 .نیست فضیلت که اینها! بشود کل صلحِ مطلقاً ای دفعه یک انسان مثالًاینکه! هستند راه به سر

 منفعت.گیرد می درنظر را منافعش عاقل باشد آدم مان نفع به که است ای زندگی خوب، زندگی تعاریف از یکی

 و. بگیریم درنظر را خودمان منافع باید هم ما. اندازد دورنمی را طلب منفعت های آدم دین.  نیست بدی چیز طلبی

 بدی مصارف یک طلبی منفعت کلمۀ منتها. باشد مان نفع به است که ای زندگی خوب، زندگی تعاریف از یکی اصال

 خودش مدت کوتاه منفعت انسان یا. نبیند را دیگران منفعت ولی را ببیند، خودش منفعت آدم اینکه مثل: دارد هم

 مالحظه و ببیند را خودش منفعت انسان کال اینکه ولی. است بد اینها. رانبیند خود بلندمدت منفعت ولی ببیند، را

 .است معنوی زیبای حرکت یک و عقالنی مصلحت یک کند،

 کند؛ فراموش هم را خودش او که کند می کاری یک خدا کرده، فراموش را خدا چون که است آدمی بدبخت، آدم

 آدم دهد، تشخیص را خودش منافع نتواند حیات، عرصۀ در که کسی. کند فراموش هم را خودش منافع یعنی

 (36حشر ))وال تکونو کالذین نسو اهلل  فانساهم انفسهم است پروردگار جانب از مهجور و بدبخت

-2اسرا  د:کنی مرور زمینه این در را قرآن آیات از نمونه چند نیست، بدی چیز طلبی منفعت شود معلوم اینکه برای
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 فکر و نگذاریم منّت خدا سر که جهت این از یکی. است مهم ما برای جهت چند از خودمان، منافع به نگاه این

 به داریم کردن داری دین اثر در کنیم می تصور و نداریم دین به خوبی نگاه ما بعضا متاسفانه! ایم کرده کاری نکنیم

 .کنیم می لطف خدا

 این که خواهد می خدا از کند، می توبه وقتی لذا.است زده صدمه خودش به واقع در کند می گناه وقتی انسان

 روی بگذارد را دستش آدم که ماند می این مثل کردن است گناه معجزه شبیه چیزی این و کند جبران را صدمه

 کردم، غلطی یک من !خدایا که بخواهد خدا از بعد کند، قطع را خودش های انگشت و بردارد را ساتور قصابی، سنگ

من خودم را زده ام من زندگی خود را ! خدایا»  اینکه یعنی توبه  کن وصلش بیا حاال. کردم قطع را هایم انگشت

 «  کردم ناراحت را تو گناه با من که ببخشید خدایانه این که ش کن لخراب کرده ام تو بیا اصال ح

 زند؛ می صدمه خودش به کند، می کم خانوادگی زندگی در را خودش بردن لذت امکان کند می حرام نگاه که کسی

 زندگی به کنیم می دینی بی وقتی واقعا ما. آورد می خودش سر بدبختی کلی و آورد، می راپایین محبت و مهر

 دینی بی کسی که وقتی که برسیم جایی به تا دهیم، توسعه جامعه در را نگاه این باید ما و زنیم؛ می ضربه خودمان

 دارد به خودش صدمه می زند؟ چرا او بگوییم و کنیم نگاه او به تعجب با اول کرد،

 دین آدم بی یک به اینکه آن و هست، ما جامعه و ما فرهنگ و نگرش در وحشتناک خیلی صورت به نقص یک االن

 هم آدمی یک که شود نمی! ندارد دین ولی است، عاقلی و خوب آدم: گویند می یا! است این اش سلیقه: گویند می

 دین که باشد این مشکلش فقط باشد، داشته خوبی زندگی هم و باشد فهمیده و عاقل هم باشد، اخالقی و خوب

 معرفی درست را دین ما که باشد این غلط ذهنیت یا تصور این دلیل شاید! هاست؟ این جز چیزی دین مگر! ندارد

  .بیفتد جا درست که ایم نداده توضیح طوری یا ایم؛ نداده توضیح را دین از هایی بخش یک شاید. ایم نکرده

 ثواب پس گردد، برمی من خود به گناه و ثواب ضرر و فائده اگر زندگی، بهبود برای هوشمندی یعنی داری دین اگر

 را کارها این خودم ی برا من مگر دهد؟ می پاداش هایش بنده به چه برای خدا پس چیست؟ خاطر به الهی اجر و

 خوبی رفتار خودمان نفع به عاقالنه ما رود؟وقتی می کجا دین عاشقانۀ شور و زیبایی صورت، این در! ام؟ نداده انجام

 کار از خدا. گیرد می تحویل را او و آید می خوشش عاقل، بندة از خدا کند می تشکر ما از خدا باشیم، داشته

 می خدا لذا و هستند، احمقانه که است این خاطر به ما گناهان از خیلی زشتی اصال. آید می بدش احمقانه

 .دهی انجام ای احمقانه رفتارهای چنین یک که ندارم فرماید:من از تو انتظار

 دهد؟ می پاداش خدا چرا پس است، عاقالنه رفتار یک و ماست نفع به قدر این دین اگر

 خاطر به رفتار آن اگر حتی دارد، دوست دهد انجام عاقالنه رفتار که را کسی خدا چون اساسا که بود این اول دلیل 

 .دارد دوست عاقل را آدم چون دهد می پاداش خدا. نباشد خدا

 کردن زندگی خوب این کند، می زندگی خوب دارد اش بنده بیند می وقتی متعال خداوند که است این دوم دلیل

 می اش صدقه قربان خدا افتد، می زحمت به کردن زندگی خوب خاطر به خدا بندة یک ووقتی دارد، زحمت البد



 خودم لذا بیفتد، زحمت به دنیا این در ام گذاشته و ام کرده خلق را این من: فرماید می دارد، می دوستش خدا رود،

 .دهم می را زحماتش جواب

 انجام خدا خاطر به را کارهایش کند می سعی عالی، و برجسته فکر با انسان یک که است این هم دلیل سومین

 شما که است سخت چون. است هنر یک این داد، انجام خدا خاطر به را است نفعش به که کاری همان وقتی و دهد؛

 را است خودت نفع به دانی می که را کاری همان بتوانی اگر. دهی انجام خدا خاطر به را است نفعت به که کاری آن

 .گیرد می تحویل خیلی را شما خدا وقت آن دهی؛ انجام خدا خاطر به

 تو به را راهنمایی این خدا که بینی می بعد و کنی می کار خودت نفع به شما وقتی که است این چهارم دلیل

 منکسرانه روحیۀ یک وقت آن دهد، می پاداش تو به خاطرش به خدا هم بعد و بکنی کار خودت نفع به که فرستاده

 مدام تو ولی کنم می کار خودم نفع به من! ام شرمنده واقعا من خدایاکنی؛  می پیدا تواضعی یک کنی، می پیدا ای

  .دهی می پاداش من به

 خوب کار یک عقالً که کسی داده؛ انجام خودش خاطر به واقع در دهد، می انجام را کاری خدا خاطر به که کسی

 آدم این.دهد می هم پاداش او به خدا که بیند می وقتی بعد دهد؛ می انجام خودش خاطر به دارد دهد، می انجام

 شود، می خدا شرمندة شود، می گرفته غرورش شود، می متواضع شود، می شکسته شود، می منکسر

 می. دهد می پاداش تو به خدابیشتر کردی پیدا را روحیه این وقتی. است قشنگ خیلی روحیه این و شود می شاکر

 شرمندة لذا ام، کرده لطف او به که فهمد می هم او کنم، می لطف به بس از. ندارد تکبر هیچ من بندة این فرماید

 .کنم می لطف او به بیشتر هم من و شود می من

 خودت که است این مهم کردی، زندگی درست وقتی شما چیست؟ دهد می پاداش خدا اینکه برای پنجم دلیل

 وقتی و. کنی می پرواز و شوی می متعالی خودت شوی، می میزان خودت شوی، می نرمال شوی،خودت می درست

 می خدا عاشق کنی زندگی درست خداست اگر داشت، خواهی دوست که را کسی بیشترین شوی می متعالی که

 می و دارم دوستش. است افتاده دلم در خدا عشق قدر این چرا دانم نمی من.دهد می را جوابت هم خدا و شوی،

 .کنم مناجات خواهم می. بزنم حرف او با خواهم

 مرحله 7تعریف زندگی در 

 منطق و عقل اساس بر منصف، های آدم نوعِ که کنیم می شروع منطقی و متوسط نگاهیک  با را زندگی تعریف ما

 .بپذیرند را آن شان

 تمایالت سوی به حرکت یعنی زندگی. 3 مرحلۀ

که  نیست زنده اصال باشد، نداشته حرکت که کسی چون.زندگی دو عنصر کلیدی دارد یکی حرکت یکی تمایالت

 .است مرده واقع در او کند، زندگی بخواهد

 سودگی ما عدم ماستآموجیم که                                                     نیم که ارام نگیریمآمازنده به 



ن انجام می آن چیزی است که حرکت انسان به سمت آتمایالت یا عالقه های انسان حاال حرکت به چه چیزی؟ 

 .هستند ما تمایالت ما حرکت محرکۀ موتور شود

 زنده تمایالتش برای انسان کند، می حرکت تمایالتش سوی به انسان دارند، انسان زندگی در کلیدی نقش تمایالت

 یک اگر. گیرد می کار به تمایالتش خدمت در را فکرش انسان کند، می تخیل تمایالتش برای انسان است،

تمایل او حقیقت طلبی جستو جو  کند می حرکت دارد تمایالتش سوی به هم او دیدید، هوشمند و عاقل پژوهشگر

 .گری در عرصه علم و اگاهی است

 به تمایالت رسیدن تالش برای یعنی زندگی. 2 مرحلۀ

 به خواهیم می وقتی ما است تالش با توأم حرکت یک بلکه نیست، سوی تمایالت به ساده حرکت یک زندگی اما

 تبدیل باید را حرکت این پس است، همراه هایی سختی با معموالً حرکت این کنیم، حرکت مان تمایالت سمت

 به تالش کنیم

نود هم پیش ماست لذا تالش برای رسیدن به مد آحاال کلمه حرکت را هم می توان حذف کرد زیرا چون که صد 

 تمایالت

 برای زندگی را خودتان فرزند بخواهید شما اگر.شنا نکردن بچه ها با حقیقت زندگی است نه ماهوارهآریشه فساد 

  بگویید هر چیزی می خواهی باید برایش تالش کنی و بدهید یاد او به را تالش این باید واقع در کنید، تربیت

 اگر ما و بیفتد سالگی هفت از اتفاق باید این شود؟ می انجام کار این ما پرورش و آموزش در چقدر دانم نمی حاال

 به هم همراه تلفن با دیگر، وقت تاچند که ای ماهواره آن نه جاست؛ همین فساد ریشۀ ندهیم، انجام را کار این

 .بود خواهد دریافت قابل سهولت

 که کسی برای نکنید سعی اصال. است یابی دست قابل آمد، دست به زندگی از صحیحی تعریف اینکه از بعد بندگی

 جز وقاعدتا است ای بیهوده زحمت چون ندهید زحمت را خودتان کنید، تعریف را بندگی فهمد، نمی را زندگی

 .داشت خواهد انسان برای منفی روانی اید بار نکرده دیگری کار ببرد، باال بندگی از را او تنفر اینکه

 یاد بندگی بچه، این به بخواهیم ها طلبه ما که ندارد ای فایده باشد،دیگر نشده آشنا زندگی حقیقت با بچه اگر

 .داد یاد بندگی او به توان می چگونه ایم، کرده مختل را زندگی از او تصور وقتی. بدهیم

 تمایالت به رسیدن و مبارزه  برای تالش یعنی زندگی .1 مرحلۀ

 سامان تالش، با فقط تمایالت، به رسیدن برای حرکت این: بگوییم باید کنیم تر کامل را زندگی تعریف بخواهیم اگر

 شوی؛ می مواجه جدی دشمنان و موانع با اما روی، می خودت تمایالت سوی به تالش با گاهی چون.کند نمی پیدا

 به تمایالتپس زندگی یعنی حرکت تالش مبارزه برای رسیدن کنی؟ کار  هچ باید وقت آن

: بگویند ها بچه به و جابیندازند خوب ها بچه برای را ها این دبستان، دوران و دوم زندگی سال هفت در کاش ای

 پیروز گاهی و خوری می شکست گاهی مبارزه این در که است هلو راحت بیا برو تو گلو نیست زندگی مبارزه زندگی

 .شوی می



 به عالقه های برتر رسیدن برای مبارزه و تالش یعنی زندگی. 1 مرحلۀ  

 انتخاب را برتر عالقۀ خودش، های عالقه بین آدم نیست، ای عالقه هر به رسیدن برای مبارزه و تالش زندگی، مسلما

 اگر مثال. هستند متعارض و متزاحم های عالقه بعضا و هستند، متنوعی های عالقه ما های چون عالقه. کند می

. بخوریم را آنها همۀ توانیم نمی و کنیم انتخاب باید داریم، دوست را آنها که همۀ بیاورند غذا نوع چندین ما برای

 برای ما شکم خواهیم می هم مثال. شوند می متعارض ما ی ها عالقه نیز گاهی. هستند متزاحم های عالقه اینها

 در آدم. هستند متعارض های عالقه اینها .نکشیم  گرسنگی تا باشد پر ما شکم خواهیم می هم و باشد، خالی عبادت

 .کند می برخورد ها صحنه این با همیشه خودش زندگی

 به نسبت انسان که است جایی آن انسان کمال باشد آغاز چیزی یک است ممکن کسی هر نظر از برتر های عالقه

 دست به است مجبور که فهمد می و بیند می مجبور برای انتخاب، را خودش و کند می پیدا امر انتخاب خودآگاهی

 که کسانی از باشیم ممنون باید لذا. کند حذف دیگرش های عالقه از برخی نفع به را هایش عالقه از برخی خودش

 این قطعا و کنی، انتخاب خودت های عالقه بین هستی مجبور که شما دهند می یاد ما های بچه به را حقیقت این

چیزهاست  نمی توانی بگویی من  خیلی آغاز همین و کنی انتخاب هایت عالقه بین مجبوری:داد خواهی انجام را کار

 هر چیزی را دوست دارم وبه سمتش می روم و میرسم.

 ما ها، عالقه عالوه بر انتخاب یعنی مدیریت عالقه ها و تالش و مبارزه برای رسیدن به عالقه برتر زندگی. 5 مرحلۀ

 .دهیم تغییر را خود های عالقه توانیم می حتی

 خود های عالقه یعنی کنیم، مدیریت را خودمان های عالقه ما که شود می این صرف زندگی در ما فعالیت از بخشی

 گذارند می ما زندگی بر دیگران که هم تأثیراتی از بخشی. کنیم تقویت یا تضعیف و کنیم، زیاد و کم دهیم، تغییر را

 اگر. کنیم مدیریت را خود های عالقه هم خودمان بیایید پس. دهند می تغییر را ما های عالقه دارند که است همین

 تالش و ها عالقه مدیریت یعنی گونه تکمیل کنیم و بگوییم زندگی این را زندگی تعریف توانیم می بپذیریم، را این

کند  زندگی بهتر تا دهد تغییر را هایش عالقه برخی است مجبور انسانبرتر های عالقه به رسیدن برای مبارزه و

 هایی عالقه همان یعنی کنند، ایجادنمی تغییری خودشان های عالقه در اصال که است ای گونه به حیوانات زندگی

 کرده زندگی واقعا انسانی چه. کند می فرق بحث انسان دربارة اما. هستند همان دنبال به هم آخر تا دارند، اول از که

 ..:.است کرده ایجاد تغییری خودش های عالقه در که کسی است؟

 تغییر را خودت ژنتیکی یا خانوادگی صفت کدام ای؟ داده تغییر را خودت عالقۀ کدام حال به تا: بپرس خودت از

 می عالقه تغییر صرف ناخواه خواه ما زندگی از بخشی. کنیم ایجاد خودمان های عالقه در باید تغییری یک ای؟ داده

 و تر راحت تا تغییربدهی؛ خودت در را ها عالقه از بعضی شوی می مجبور جاهایی یک ات زندگی مسیر در تو. شود

چالش جدی زندگی انسان . ای خورده لطمه ای، نداده انجام را کار این که ها وقت خیلی و. کنی زندگی بهتر

.  دهد افزایش خودش در را ای عالقه یک است مجبور ها وقت بعضی انسان مدیریت عالقه ها یا تغییر عالقه هاست

 و ها بازی سراغ به توجهش و ندارد تمرکز یا آید، نمی اش ولی حوصله بخواند درس کنکور برای خواهد می مثال



 هرزگی و بازی به را خودش عالقۀ و ببرد باال را خواندن درس به خودش عالقۀ است مجبور لذا رود می ها هرزگی

 اش که اشاره کردم قرار گرفته است. زندگی جدی چالش در او که اینجاست. شود متمرکز بتواند تا بیاورد پایین

 و کشیدیم زحمت بعداً ولی شدیم می ناراحت کردیم؛ می غیبت وقتی اوایل آن هم ما شاید کنیم؛ نگاه خودمان به

! نشویم ناراحت دیگر کنیم می غیبت وقتی تا کردیم پیدا تسلط که رسیدیم جایی به تا کردیم کار خودمان روی

 . ایم تغییرداده را چیزی یک هم ما یعنی

 دهید؛ تغییر را خود ی ها عالقه توانی می شما اینکه گفتیم مدیریت ؟برای چرا اما هاست؛ عالقه مدیریت زندگی

 دیگران نکنی، مدیریت را خودت های عالقه خودت اگر. دهند می تغییر را شما های عالقه دارند دیگران کمااینکه

 به ها رسانه و هنر توسط عالقه غرب در .کنند می تحمیل تو به را هایی عالقه یا دهند می تغییر هایت را عالقه

 ها رسانه این در را هنر و شود می تحمیل شما به ها رسانه توسط عالقه بلکه ندارید، عالقه.شود می تحمیل مردم

  آزادیِ شما اما است مطرح خیلی آزادی شعار غرب در اندکه گرفته خدمت به عالقه تحمیل برای

 رامدیریت خودت ی ها عالقه هستی مجبور تو کنند؛ می تحمیل تو به عالقه نکنی مدیریت را خودت های عالقه اگر

 که فهمی نمیدیگر یعنی. کنی گم را خودت اصال که کنند می مدیریت را تو های عالقه قدر این دیگران اال و کنی

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

 دیگر های فایده دنبال خیلیها اگر و گردد نمی دیگری فایدهی دنبال انسان دیگر که باالست اینقدر محبت قدرت

 نیستند عاشق که است دلیل این به فقط گردند می

 تبدیل( معشوق نه عاشقیم نه) ما محبتهای کمبود نیست عاشق که میزند سر انسان از دلیل این به عیبها از بسیاری

 .میشود ما گناهان به

 که آنهایی حتی. فرهنگ آن فرهنگ، این آدمهای بد، خوب، آدمهای. هستند هایشان عالقه اسیر انسانها همۀ

 را خودشان هم خودخواه و خودپسند آدمهای. دارند دوست را منافعشان هم هستند طلب منفعت آدمها میگویند

 .است انسانها همۀ مشترک وجه محبت بنابراین. دارند دوست

 زندگی برای هستند، مجبور آدمها. نیست سادهای کار عالقه تغییر البته. دهند تغییر را هایشان عالقه میتوانند آدمها

 زندگی اصالً. بکند زندگی هایش عالقه تغییر بدون نمیتواند هیچکس کنند؛ ایجاد هایشان عالقه در تغییری کردن

 همسر که کردی را تالشت تمام شما مثالً. نمیآید در جور ما های عالقه از بخشی با معموالً که شده طراحی طوری

 او که همانطوری که داد او به فرزندی خدا مادری یا کرد؟ باید چه نشد حاال آوری دست به را موردپسندت

 کرد؟ باید چه نیست، میخواست

 و پذیرش محدودیت ها برتر های عالقه به رسیدن برای مبارزه و تالش و ها عالقه مدیریت یعنی زندگی. 6 مرحلۀ

 .کنیم می اضافه آن به هم را دیگر قید یک زندگی تعریف از ششم مرحلۀ در حاال

 ماست مرگ پیر شدن گذران عمر.و.... زندگی جزء ها محدودیت



 از برخی مقابل در شدن تسلیم بلکه خوردن، شکست نه است؛ سنگ به انسان سر خوردن زندگی، از بخشی

 و کرد مبارزه آنها با شود نمی که است موانعی و ها محدودیت برابر در شدن تسلیم ما زندگی از جزئی. ها محدودیت

 .کرد برطرف را آنها

 در شدن تسلیم زندگی، از جزئی که رسند می حقیقت این به دیرتر که کسانی کنند؟ می زندگی کمتر کسانی چه

 دیر بدهید، د یا شدند بزرگ وقتی و ندهید یاد ها بچه به دبستان در را ها حقیقت این اگر. هاست محدودیت برابر

 نیست؟

محدودیت ها   پذیرش و برتر های عالقه به رسیدن برای مبارزه و تالش و ها عالقه مدیریت یعنی زندگی. 2 مرحلۀ

 در بستر حیات مقدر

 کنیم زندگی باید جایی یک باالخره برزخ؟ عالم در ماه؟ کرة در دهید؟ انجام خواهید می کجا در را زندگی این شما

 قواعدی؟ چه با کنیم؟ بازی خواهیم می زمین کدام در ما

 باید که ای مبارزه دهی، انجام باید که تالشی. کرده طراحی ما برای خدا که بستری بستر حیات مقدر یعنی آن

 بستر در یعنی عرصه این در همگی بپذیری، باید که هایی محدودیت و دهی تغییر باید که هایی عالقه بکنی،

 مقدرات ماست محور زندگی جزء الهی مقدرات نیست؛ الهی مقدرات محدودة از خارج ما زندگی. است الهی مقدرات

 جز امتحان نیست. چیزی هم الهی

 پس. کند امتحان را ما اینکه برای آفرید را زندگی و مرگ خدا (یعنی2الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم)ملک 

 های پرسش داری زندگی، موقع شما واقع در. امتحانات ین ا به دادن پاسخ برای ی باز ک ی شود ی م زندگی کل

 دهی می پاسخ را عالم پروردگار نامۀ پرسش در شده طراحی

 کسانی یا خواستگارها بین توانیم می چقدر کنیم؟ مثال انتخاب توانیم می چقدر است؟ چقدر ما مان امکانات مگر

 !!ندارد قرار ما مقابل در که انتخاب میلیون یک امکان کنیم؟ انتخاب یم برو ن شا خواستگاری به خواهیم می که

 در رذلی آدم هر لذا. است خداوند مدیریت تحت بلکه نیست، هم تصادفی و شده طراحی ما برای حیات بستر این

 همراه هستند ها خیلی. است بسته دستش موارد از بسیاری در دهد، انجام تواند نمی بخواهد که کاری هر دنیا این

 .شوند می محشور الجوشن ذی شمربن

 کسی یک مثال. است نداده آنها به را امکانش یعنی نداده، اجازه آنها به خدا چون اند، نکشته( ع)حسین امام ولی

 امام و نبوده کربال در که است درست شود؛ می محشور شمر با رود می ولی است کرده همسرش ظلم به خیلی

 ها جنایت آن همۀ گرفت، می قرار دستش دم و شد می فراهم برایش امکان آن اگر ولی است نکشته را( ع)حسین

 می خدا .باشد بهشت در عمران بن موسی همنشین تواند می هم قصاب یک دیگر، سوی از.  آمد می بر هم او از

 نپذیرفتنش و است عاقالنه کامال انسان، زندگی در الهی مقدرات پذیرفتنکند  امتحان را تو مقدرات، این با خواهد

 انسان زندگی اگر دانید می. است شده طراحی تصادفی من زندگی کل بگوید تواند نمی کس هیچ. است غیرعاقالنه



 معتقد خدا به اندکی که کسی همچنینشد؟  می عالم در بلبشویی چه و آشفتگی چه بود، شده طراحی تصادفی ها

 .دهد می رخ دارد هم سر پشت است که یی ها تصادف من بگوید زندگی تواند نمی اصال باشد،

 بخواهیم هم اگر یعنی. بکنیم خوبی کار هر دهد نمی هم اجازه ما به و بکنیم، هرخطایی دهد نمی اجازه ما به خدا 

 بخواهیم اگر و برسانیم، خیر کسی به بخواهیم اگر. دهد نمی ما به را کار آن انجام اجازة خدا بکنیم،لزوما خوبی کار

)آیه قران هک در این  است صحنه گردان بازی که است عالم پروردگار این نیستیم، آزاد زیاد یم، برسان شر کسی به

 با است،یعنی خودش دست هم کمی یک و دهد، می اختیار ما به کمی یک. مورد هست ان یمسسک اهلل بضر فال  (

 میلیون چون است؛ پیچیده و دقیق خدا کار چقدر واقعا. زیبا بسیار پیچیدگی یک با البته رویم؛ می جلو داریم هم

 .کند می مدیریت دارد هم کنار در را آزاد انسان ها

 برای مبارزه زندگی کرده؛ طراحی کسی هر برای خدا که مقدراتی بستر در است تمایالت سوی به حرکت زندگی

 مد زندگی هاست، محدودیت پذیرش زندگی کرده؛ معین انسان برای خدا که بستری در هاست عالقه به رسیدن

 این از هرکدام. است کرده مقدر انسان برای خدا که بستری در هاست عالقه انتخاب زندگی هاست؛ عالقه یریت

 شویم می فاحش خطاهای دچار ما بردارد ما نگاه جلوی از ابلیس اگر را زندگی تعریف در مهم عناصر

 اشتباه این خبُ نباشد؛ مبارزه و تالش آن در دیگر که کنیم زندگی طوری یم تونا می که کنیم فکر ما اگر مثالً

 و کرده نابود را ما صورت این در. کند می پردازی خیال دچار و اندازد می اشتباه به را آدم جا همین شیطان. است

 .دهد مان نجات را ما نتواند شاید هم دینی هیچ دیگر

 نمی پیر یاوریم توب چنگ به چیزی یک بتوانیم الهی مقدرات خالف که اندازد می طمع به را ما اوقات گاهی شیطان

. است همین شیطان ی کاربشو ها محدودیت تسلیم چرا  باید اصال! بپذیری را محدودیتی نیست الزم اصالً تو! شوی

 د.رافریب دا او و گفت دروغ هم آدم حضرت به او

 بررسی را خودمان روانی و روحی و اخالقی معنوی، مشکالت بیایید اینکه دارم؛ اساسی و جدی پیشنهاد یک بنده

 حل زندگی دقیق تعریف درک با و زندگی معنای درک با حیات، حقیقت درک با را مشکالت این همۀ و کنیم،

 درک با را مشکالتش آن از قبل ولی کند، حل معاد با را خودش مشکالت بخواهد آدم اگر کنم می تصور بنده. کنیم

 .است دشوار کارش باشد، نکرده حل دنیایی حیات همین

 که ای برنامه. باشیم داشته بندگی از درستی تعریف توانیم نمی باشیم، نداشته زندگی از درستی تعریف وقتی تا

 وابسته زندگی این درک به کامال شود می تعریف ما برای زندگی این متن در که ای وبندگی دهد می آدم به دین

 .کرد خواهیم پیدا زیادی مشکالت دین با واقعاً نکنیم، درک را زندگی این مختصات ما اگر. است

 باید آن از قبل بفهمیم، را دینی مقررات و دستورات از بسیاری و زکات و خمس حجاب، نماز، ضرورت اینکه برای

 همیشه و کند درک را بندگی تواند نمی باشد نکرده درک خوب را زندگی کسی اگر. باشیم کرده درک را زندگی

 .است داده آدم به تحمیلی دستورات سلسله هک دینی که کند می احساس

 



 و تعریف اززندگی بهترنیز باید بلکه کنیم، محدود زندگی تعریف به فقط را زندگی از خودمان درک نباید ما توجه

 با هم باز باشیم، از زندگی بهترداشته ناصحیح یا پردازانه خیال تلقی یک اگر. باشیم داشته ومعقولی صحیح تلقی

 . کرد خواهیم پیدا مشکل دین

 بشناسیم را خدا چگونه ما تلقی درست از زندگی حتی تقرب و دوست داشتن خدا را برای ما اسان تر می کند

 ما که گردد برمی این به ها گرفتاری شوداین جلب خدا به فقط مان توجه چگونه دوست داشته باشیم را خدا چگونه

 از زندگی نداریم. درستی تلقی

 نباید!  شوند می باز هوس نوعا یا روند می در نماز زیر از نوعا ها جوان و است طبیعی ها این که نکنید تصور شما

 .است عوامانه نگاه این کنیم، تلقی طوری این

 خودمان انسانی تفکر برای دقیق برنامۀ یک و ضروریات و اولیات تعلیم و تربیت برای صحیح طبیعی روال یک ما

 پردازانه خیال امواج همه این آنها لذا دهیم، نمی ارائه مان جوانان و جامعه به زندگی، از صحیحی درک ما. نداریم

 آن و طرف این از که هایی سریال و سینمایی های فیلم مثال. دارد وجود زمینه این در هم دیگری عوامل البته. دارند

 .کند می منحرف را جوانان و مردم ذهن و نیست تأثیر بی نیز آید می دنیا طرف

 داریم، عاشورا ما! شود؟ می چیزی چنین مگر. گذارد نمی اثر ولی است فراوان ما جامعۀ در دینی تعلیمات همه این

 مسلمان زمان و مسلمانی فصل: فرمود می بنده به فرانسه های دانشگاه اساتید از یکی. داریم رمضان مبارک ماه

 . است رمضان ماه فرانسه در شدن

 کنید می باور شما حاال. کند می پیدا افزایش دین به جذب آید، می پیش خود بر سختگیری این و روزه که همین

 ایراد کار جای یک حتما و نیست طبیعی این نشود؟ ها خیلی در دینداری افزایش موجب رمضان ماه ما، جامعۀ در

 .دارد

 اخالق درس یا است، ضعیف ما عقاید درس که نیست این ایرادنیست  اخالق و عقاید درس ضعف از جامعه مشکالت

 که ها جوان از برخی. کشید کار توان می حدی یک تا هم ایمان از دارد، اثر حدی یک تا نصیحت است، ضعیف ما

 .گوید می زور او به دارد خدا باهلل نعوذ-که است این شان تلقی ولی دارند ایمان خدا به هستند، مشکالتی دچار

 .کرد حل را شده ایجاد شان برای که ای روحی و ذهنی مشکالت باید

 ابن البالغه نهج شرحکند؛ توکل به تبدیل تو ذهن در را تنبلی شیطان اینکه از بترس فرماید می( ع)امیرالمؤمنین

 116/21/الحدید ابی

 در داشت زحمت بی و راحت زندگی یک شود می دنیا در کنیم می تصور شیطان فریب یا پردازی خیال اثر در

 داشت، راحت شودزندگی نمی دنیا در است، دروغ این که حالی

 وجود درگیری همیشه معنوی و مادی زندگی در کرد برخورد پردازانه خیال نباید هم خودمان معنوی زندگی با

 .دارد

 



 شویم مأیوس یا شود، ضعیف ما روحیۀ نباید بودیم، درگیر مشکالت سری یک با مدام هم مان معنوی زندگی در اگر

 درگیر هایی چالش با مدام هم خودش معنوی زندگی در مؤمن.  شویم مأیوس نباید هم مادی زندگی در کمااینکه

 دیگری عیب یک بالفاصله ببرد ازبین خودش در را بدی صفت و عیب هر مؤمن: فرماید می( ص)اکرم پیامبر. است

 316/2کافی.شود می آغاز درگیری دوباره و شود می رو

 را عیب این بتواند مدتی از بعد تالش و درگیری با اگر که بداند باید است حرام نگاه درگیر که جوانی مثال

 درگیری این که بداند باید یعنی. شود درگیر آن با باید دوباره که آید می رو دیگرش عیب یک بالفاصله کناربگذارد،

 .دارد وجود همیشه

که امام  است این جوان وصف اولین،است جوانان به خطاب اسالم تاریخ در نامه اولین که البالغه نهج 13 نامۀ در

 انسان( ع)امیرالمؤمنین ؛طببق فرمودةرسید نخواهد آرزوهایش به که جوانی به نویسم می نامه:  علی ع می فرماید

 .رسد نمی آرزوهایش غالب به

 برای پردازی خیال. است کرده نابود را ما ها پردازی خیال این. رهاکند پردازی خیال از را آنها اینکه خاطر چرا؟به

 .کند می فاسد را ندارد،آدم خارجی وجود اصال که الکی، و موهوم زندگی یک به رسیدن

لذا خدا می فرماید :لقد خلقنا االنسان  است رنج معنای به همین کنید، انتخاب خودتان امیال بین از بخواهید اینکه

 :1فی کبد بلد

 .یعنی تالش و مبارزه این به معنای کدح است زندگی که گفتیم

 6یا ایها النسان انک کادح ....انشقق 

 16نسان اال ما سعی  نجم لاللیس 

 .باتالش است و تند رفتن راه بلکه نیست، عادی رفتن سعی راه

 .است انسانی فاجعۀ یک کنند نمی کار سالگی 31 از بعد ما جوانان اینکه

 . دبستان دوران همان از کرد؟ شروع باید موقع چه از را مبارزه این و مبارزه، یعنی زندگی که گفتیم

 کار هم که ببینیم را ای ساله 33کودک  بعضا اگر یک بیفتد زحمت به سالگی هفت از بچه که گویید می شما یعنی

 سن تا ما کودکان است بهتر البته! است افتاده اتفاق ای فاجعه که کنیم می تصور خواند، می درس هم و کند می

 فاجعه سالگی 31 سن تا کردن کار درس کنار در کردن کار بپذیریم هم اگر ولی بخوانند، درس فقط سالگی 31

 است؛ انسانی فاجعۀ یک این و کنند، نمی کار ما جوانان بعد، به سالگی 31 از که است این باالتر فاجعه آن از است،

 می دارد بازو زور و توان و انرژی که جوانی به ما. است معنوی فاجعۀ یک این بگوییم کهرسد نمی این به نوبت حتی

 .گیرد می را جوان وقت چقدر روز طول در دبیرستان درس بخوان  مگر درس فقط و اینجا بنشین گوییم تو

 266/3و ارشاد مفید  62در مورد فساد بی کاری :توحید مضل سخن ائمه 

 

 



 .یابد نمى آسایش بزرگسالى در نیندازد، رنج به را خود کم سن در هرکس

 ها تنبلی با و نکند جهاد نفسش با( است کم او سن که وقتی) نوجوانی یا کودکی در که امام علی ع فرمودکسی

 6222کند؛ غرر الحکم  مبارزه ها تنبلی با تواند نمی شد، بزرگتر وقتی او مبارزه نکند

 الزم. زند می حرف زندگی طبیعت از و زند می حرف ما با دنیا حقیقت از بلکه نیست دینی کلمات حضرت، کلمات

 .دنیاست زندگی واقعیت جزء اینها کنیم، اثبات قیامت و پیامبر و خدا با را اینها نیست

 31661/آید؛غررالحکم نمی دست به جسم راحتی با علم

 از بعد و! تفریحی کوهنوردی یک نه هم آن برد، می کوه به هفته راهر ما که بوسم می را شهید معلم آن دست من

 .داد می آموزش و کرد می صحبت ما برای مقدار یک کوه باالی آن در سخت، کوهنوردی یک

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

 آدم کسی یک که بفهمید خواهید می اگر. کند زندگی واقعا که بگیرد یاد و بشناسد درست را دنیا طبع باید جوان

 را زندگی آیا کند؟ زندگی است بلد که آیا کنید سؤال این از بلکه نکنید، سؤال ایمانش از هست،اول ای وارسته

 .برسد هم بندگیبه  نوبت بعدا تا:است کرده درک

جامع  کند ارتزاق ایمانش و دین از خواهد می فردا پس نباشد، بلد ای حرفه جوان یک وقتی: فرمود می حضرت

 بخواهد کسی اینکه دانید می بگیریدو تحویل مرا دارم، ایمان و دین ن  من چوبگوید خواهد می یعنی 316االخبار 

 است خطرناک چقدر بیاورد در نان ایمانش و دین از

 را که زندگی بود کسی هادی ابراهیم شهید باشد نداشته توصیه به نیاز که باشد خوب قدر آن باید مذهبی بچه کار

 به را او که بود اش زندگی سبک بلکه داد؛ قرار اسوه را او که نبود هادی شهید ایمان کنم می فکر منبود فهمیده

 .بخوانید حتما را هادی ابراهیم شهید خاطرات کتاب. رساند عالی مقام این

 قشنگ و خوب کارش قدر آن و باشد کشیده زحمت باید قدر آن بلکه بگیرد؛ تحویل کسی نباید را مذهبی بچه کار

 می فردا پس نباشد، بلد ای حرفه مذهبی، جوان اگر( ص)اکرم پیامبر فرمایش طبق. کند کار،صدا خود که باشد

 کنیددر استخدام را من هستم مذهبی من چون که باشد داشته انتظار مثال.بخورد نان بودنش مذهبی از خواهد

 کنار و کند حذف را او تواند نمی باشد هم کافر طرفش، اگرآن حتی باشد، داشته ای حرفه و هنر وقتی که حالی

 .دارد نیاز اش حرفه به چون بگذارد

 . خوریم می شکست چون کرد، نبرد شود نمی زندگی بجنگیم با خوب زندگی یک برای بلکه نجنگیم، زندگی با

 با منطقی برخورد و نگاه یک باید. گذارند می تأثیر ما روی بر قدرتمند خیلی انسان، زندگی در الهی ثابت های سنت

 .باشیم داشته زندگی

 ؛کند متواضع را شما زندگی بگذارید.شود متواضع هم نماز با است بعید باشد، نکرده متواضع را او زندگی که کسی

 نماز با است باشد،بعید نکرده متواضع را او زندگی که کسی. گذارد می اثر شما روی راحت خیلی نماز این وقت آن

 نهج 13 نامۀ آغاز در( ع)امیرالمؤمنین.کند نمی تواضع واقعا اما کند می سجده البته کسی چنین. شود متواضع هم



-زندگی تعریف های بخش از یکیسلم للدهر( شده )المستخودشان می فرماید: تسلیم روزگار  دربارة صریحا البالغه

 بررسی را خودمان تسلیم فرآیند باید هم ما. شود میا ه محدودیت تسلیم انسان که بود همین -کردیم بیان قبالً که

 درک یعنی! است العاده فوق جوان این چقدر باشد، شده دهر تسلیم سالگی هجده سن از قبل جوانی یک اگر.کنیم

 با را ما که خواهیم می خدا از. است داده نجاتش تکبر، و عصیانگری از و کرده متواضع اورا زندگی، تعریف همین

 ...562/2المتهجد مصباح ابوحمزه؛ دعای از فرازی لهی ال تودبنی بعقوبتک.انکند ادب خودش عقوبت

 .شود ادب کربال با باید یا شود ادب بابال باید یا نشود، ادب معرفت با کسی اگر. کند مان مؤدب معرفت با بلکه

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

 نجات فقر از تا باشیم داشته کاری و کسب اینکه برای داریم دوست را دنیا: گفتند می دارید؟ دوست چه برای را دنیا

 دست توانستیم اگر کنیم، حفظ را خودمان عزت و کنیم تأمین را خودمان خانوادة و خود نیاز بتوانیم و کنیم پیدا

 دنیا دارید،محبت دوست شما که چیزهایی این: فرمودند می( ع)بیت اهل... و بدهیم صدقه و بگیریم هم را دیگران

 (316است )جامع االخبار آخرت جزء بلکه نیست،

 درس مدرسه این در شما کنید، تحصیل رشته این در باشندشما فرموده شما به شما زمان امام مثال، فرض به اگر

 روید می شما کنیدبعد انتخاب را شغل این یا همسر این شما کنید، زندگی محله این در یا خانه دراین شما بخوانید،

که اقایم و  است این به شما عشق هم عمر یک و کنید می انتخاب را خانه این یا همسر این مدرسه، این شغل، این

 هم اگر سازید، می خانه آن خوب و بد با دیگر بخرید، را ای خانه رؤیایی، چنین اساس بر شما موالیم فرمودند اگر

 اذیت تحمل حتماً پس بیاییم؛ اینجا به اند گفته گوییدچون آقا می و کنید می صبر بیفتید، بد همسایۀ یک گیرِ

 باشند، کرده تعیین( ع)زمان امام را شما زندگی از ای قطعه یک است  اگر من امتحان از بخشی همسایه، این های

 چه را زندگی بساط کل اینکه به کنید فکر حاال. شد خواهد متفاوت کامال خودتان زندگی از قطعه آن با شما ارتباط

 ادامه خودمان پرتکاپوی حیات به ما که است کرده طراحی طوری این کسی چه است؟ کرده فراهم ما برای کسی

 کرده تعیین خدا را ما زندگی اصل است، کرده تعیین ما برای خدا را ما زندگی کل برسیم؟ ای نقطه یک به و بدهیم

 است، کرده طراحی خدا را همه افتاده، اتفاق ما حیات در که جزئیاتی این. است داده قرار زندگی این درون را ما و

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

 نمی تشکر خدا از حیات، اصل خاطر به ها بعضی متاسفانه. است داده ما به را حیات این متعال خداوند که حالی در

 خاطرش به ها آدم اکثر که است نعمتی زندگی، بساط و بستر نعمت و حیات نعمت. ندارند خوبی احساس و کنند

 31کمااینکه فرمود قلیل من عبادی الشکور سبا . کنند نمی شکر

 زندگی از جاهایی یک به اینکه یا و شود غافل خدا از که بورزد عشق زندگی به طوری یک انسان که است بد این

 معقول، حد یک زندگی  در اصل داشتن ولی دوست بشود خدا اولیاء و خدا از نفرتش موجب که حتی بورزد عشق

 .است مطلوب بسیار امر یک بدهد، بینایی انسان به که یک حدی و آور نشاط حد یک در

 



باشیم  الوضو دائم و کنیم زندگی وضو با که است شده توصیه ما به حتی که است عزیر ما برای قدر آن زندگی

 .وضو زندگی کنم با خواهم می من که است این معنایش

 بعدی لحظات و باشد خوب و مهم خوانید می نماز شما که ای لحظه آن فقط دین، منظر در که نیست طور این

 خیلی و کنیم، می زندگی داریم حال هر به ولی بخوانیم، نماز خواهیم نمی االن که است درست! نباشد مهم زندگی

 .کنیم زندگی وضو با که است خوب

 دعای که است محترم دین در قدر آن عروسی است مثال محترم هم زندگی جزئیات بلکه زندگی، کلیات فقط نه

 ازدواج است، محترم خدا پیش خیلی که زندگی قطعات از دیگر یکی.است  مستجاب زفاف شب در داماد و عروس

 شده دعوت عروسی مراسم یک به که کسانی لذا است، مستجاب زفاف، درشب شوهر و زن دعای اینکه مثال. است

 به عروسی، شب در که نیست رسم ما بین در چرا دانید میدعا بگویندالتماس وداماد عروس به است خوب اند،

 داماد التماس دعا بگوییم؟ و عروس

 حساس شاد، بخش این به دین ما که است ممکن چطور اما! دهد نمی بها زندگی به دین که کنیم می فکر ما چون

 قائل احترام عروسی برای قدر این خدا که زنند نمی حدس حتی مردم اکثر!باشد؟ نداده اهمیت ما زندگی مهم و

 بعضی که دهد می نشان و دارد، تأسف جای خیلی این و! باشد مستجاب زفاف درشب داماد و عروس دعای که باشد

 چون! کند نمی شرکت ما عروسی جشن در که هستند معتقد دینی به چون! هستند معتقد خشنی دین چه به ها

 .نیست قائل ارزش زندگی برای ای ذره دین این که کنند می فکر

 و است قائل احترام خیلی زندگی برای کنددین می رعایت هم را آدابش باشد، محترم کسی برای خوردن غذا اگر

 احترام اجزاء آن به دین در قدر آن خداوند که هست زندگی اجزاء از بعضی. باشد محترم هم ما نزد باید زندگی

 .است شده بیان آداب کلی خوردن، غذا برای مثال. است کرده مطرح را آدابی خاطرش به که است گذاشته

 برای فهمیدن است فرایندی زندگی/ دیگر ای زاویه از تعریف زندگی

 و آور رنج گاهی و پیچیده فرایند این و بیاییم دنیا به بود الزم هستی در عالی مفاهیم از برخی فهمیدن برای ما

 چیزها بعضی فهمیدن چون. برسیم حیات عالی مفاهیم از برخی درک به تا کنیم طی را زندگی برانگیزِ شوق گاهی

  .برد می کار عمر یک

 هنوزهم. ندارد زندگی از ما تعریف این با هم مغایرتی اگر کسی گفت کل زندگی برای معرفت است قبول کنید

 من و برد می و کشاند می مسیری به مرا من، عالقۀ این که است این سؤال منتها هاست، عالقه همین محرکه موتور

 چه فهم این با فردا بعد که بفهمم؟ را چیزی چه تا گردم، برمی و خورد می سنگ به سرم و رسم می بست به بن

 سال هفتاد اینکه نه بفهمد را چیزها این تواند می هم سالگی هجده در باشد رها اسارت از انسان روح اگر کنم کار

 می را چیزهایی یک ساله هجده شهدای های نامه وصیت در امام حضرت کمااینکه.  بگذارد آن فهم برای را عمرش

 .اند کرده طی را صدساله راه شبه یک اینها:  فرمود می که دید



 عادی های آگاهی سری یک نه. هستی عالم ناب حقایق فهمیدن برای منتها فهمیدن؛ برای است فرایندی زندگی

این ا بفهمیم دنیا دو روز است ی فقط ما که نیست این برای زندگی.کرد پیدا دسترسی آنها به توان می راحتی به که

 که ادم تا مادر نشود نمی فهمد مادری یعنی چه تا پیر نشود نمی فهمد جوانی یعنی چه؟

 این به تا گذرد می عمرشان از سال هفتاد ها بفهمیم بعضی زودتر خیلی باید و است ابتدایی های آگاهی جزء ها این

 خواندن با را این توانستند می که حالی در برسند آگاهی همین به که اند گذاشته یعنی عمر خود راا برسند آگاهی

 . شوند  متوجه هم روایت چند

 .بفهمد را چیزهایی یک نهایت در انسان که بیفتد هایی اتفاق یک یعنی زندگی؟فهمیدی چه کردی زندگی همه این

 می ها بعضی به امام که بودند، رسیده عمیق بسیار یک فهم به که دیدیم را زیادی های جوان مقدس دفاع دوران در

 و کنید مطالعه و بگیرید را ها وصیتنامه این از یکى هم روز یک کند، قبول خدا و کردید، عبادت سال پنجاه: فرمود

   163/31کنید صحیفه امام تفکر

( ره)امام حضرت وقت آن باشند، نرسیده چیزها خیلی استبا ممکن ها خیلی که اند رسیده کجا به اینها ببینید یعنی

  .فهمیم نمی ما که فهمید می چیزی یک ها بچه این های نامه وصیت از

 ها بچه این چطور که کردیم نمی باور ما.است کافی یافتن کمال برای سال هجده که بود نفرموده( ع)صادق امام اگر

 .کردند طی شبه یک را صدساله راه( ره)امام قول به

 استخوان و پوست و گوشت با باید را چیزها بعضی درس آدم کالس عین است؛ فهمیدن وسیلۀ و ابزار زندگی

 بفهمد کردن زندگی با باید را چیزها بعضی آدم بفهمد، خودش

 زندگی نوع و زندگی سبک رفتار، همین اینکه برای کند؟ می صادر دستور و احکام قدر این اسالم چرا دانید می

 که است مهم خیلی. هستند اهمیت دوم درجۀ در کتاب و کالس فهماند، می را چیزها خیلی ما به که ماست کردن

 .است معرفت کسب زندگی این فلسفۀ کنی؟اصال می زندگی داری چگونه تو

 زاویۀ از هم و کردیم تعریف تمایالت و محبت زاویۀ از را زندگی هم یعنی. دادیم ارائه زندگی از تعریف دو اینجا تا

  .معرفت

 را این.  است انسان وجود های پنهانی شدن پیدا فرایند زندگی است، انسان شدن شکوفا دیگر جهت یک از زندگی

 گویند.شکوفا شدن استعداد های دانش اموزان می هم وپرورش آموزش در

 فرایندی زندگی و دارد خودش درون در زیادی استعدادهای انسان دهد؛ می نشان که نیست چیزی آن فقط انسان

  .است انسان شدن شکفته برای

 گذرد می شان زندگی از ها سال که هستند ها خیلی متاسفانه ولی است استعداد شدن شکوفا برای فرایندی زندگی

 بنا پرورش آموزش در اول همان از که است دلیل این به شاید. است نشده شکوفا شان روحی هنوزاستعدادهای ولی

 استعدادهای به کاری و بگیریم یاد را چیزها قبیل این و بنایی قصابی، نجاری، مانند استعدادهایی ما که است این بر

 !نداریم روحی



 شوند؟ بالغ جنسی نظر از سنی چه در ما های جوان بود بهتر شما نظر به

 .بود سال 23 فرمودند محترم دلسوزان آن که ای سنی میانگین

 بیدار زود را جنسی غریزة این که است رفته در خدا دست از که گویید می دارید شما واقع در: کردم عرض ایشان

 آن در: کردم عرض داشت؟ باز ازشهوات سالگی پانزده سن در را ها بچه شود می چطور پس: گفتند آنها! است کرده

 هفت این در اگر اال و اید نکرده تربیتی کار اصال شما( سالگی 31 تا 2 از یعنی)بوده تربیت فرصت که سال هفت

 تربیت شده طوری ها سال این در ما جوان اگر. بود خواهد پذیر امکان امر این شود، انجام درست تربیتی کار سال،

 در ایستادگی قدرت هم سالگی 31 از بعد باشد، کرده پیدا را خود تمایالت مقابل در ایستادگی قدرت که باشد

 .داشت راخواهد شهوات مقابل

 زندگی بهتر
  االن غالبا ما ولی شدن؛ تر زنده یعنی زندگی. کنیم زندگی تا بشویم تر زنده که فرآیندی یعنی زندگی

 دو بر عالوه مؤمن: فرماید می روایت در مثال عنوان به نداریم را قوا از خیلی االن ما! داریم مرده نیمه حالت

  162/صدوق توحید است قلب چشم که دارد هم دیگر چشم دو سر، چشم

 .کند نمی کار ما برای قلب چشم آن االن ولی

در  بیمارستان تخت روی و اند شده مغزی ضربۀ مثال که باشد کسانی آن از تر زنده مقدار فقط یک ما زندگی شاید

 !دارند حیات نباتی فقط و اند ای سی یو افتاده

 در ها قدرت که حالی در کنیم می اضافه امکانات بهتر زندگی برای ما است بودن تر زنده بهتر، زندگی شرط اولین

 درون در ها قدرت. شود می انسان استعدادهای شدن شکوفا موجب که فرایندی یعنی زندگی است خودمان درون

 .است خودمان

 خیانت تو به واقع در داد، ارجاع بیرون به را تو مدام و نکرد وادار خودت درونی های قدرت کشف به را تو هرکسی

 ! .شد ترخواهی زنده وقت آن کنی؛ پیدا را خودت درونی های قدرت آن و بروی باید. است داده فریبت و کرده

 نیستیم زنده اصال آنها مقابل در ما که گفت بتوان شاید و اید، شنیده زیاد خدا اولیاء کرامات و ها قدرت از شما

 در ولی دارند هم را ها قدرت همۀ و شنوند می را چیز همه بینند، می را چیز همه که هستند طوری این خدا اولیاء

 که کسی ؛یعنی.کنند عمل شده حساب خیلی که کند می اقتضا بندگی کنندادب نمی دخالت خدا تدبیر و قدرت

 دهد؛ می قرار مقدم ایمان بر را عمل اینجا در که کنید دقت)باشد مؤمن البته و مرد، و زن از بدهد، انجام صالح عمل

بعد .( شود می نزدیک بیشتر است، زنگدی سبک و کردن زندگی چگونه و زندگی بحث که ما بحث به آیه این لذا

  بهطی حیات دهیم؛ می او به حیات یک ما می فرماید

 



 االن ما که بودنی زنده این است؛ دیگر حیات یک حیات این: فرماید می المیزان تفسیر در( ره)طباطبایی عالمه

 آور شادی و آور نشاط زندگی این اینکه یکی کنند؛ می ذکر طیبه حیات این برای مهم ویژگی بعددو و. نیست داریم

 عالمۀ بعد و. کند نمی اشتباه زندگی این در آدم اینکه دوم. است راضی واقعا آدم و است بخش انرژی و

 از راحت را باطل و حق که رسد می تشخیصی قدرت به رسد می طیبه حیات به که کسی: فرماید می( ره)طباطبایی

 .کند می جدا هم

 می سیاه مان دل گیرد، می مان دل کنیم، می نگاه که را ها فیلم از خیلی متاسفانه! شدن تر زنده یعنی زندگی

 این پس! کنند می زندگی کورمال کورمال خودمان مثل همه نیست؛ فیلم این در تر زنده آدم یک چون ؟چرا شود،

 کنید؟ می سرگرم آن به را ما دارید که دارد خاصیتی چه فیلم

: فرمود. ندیدم را( ع)رضا امام! نه گفتم دیدی؟ هم را( ع)رضا امام حرم، رفتی وقتی خُب،: گفتند( ره)بهجت اهلل آیت

 آنجا که مدتی آن در: فرمودند بعد! عجب فرمودند. نه گفتم ندیدی؟ را( ع)رضا امام شدی حرم وارد رفتی یعنی

 رفته مشهد که حاال تا یعنی: فرمود! نه: گفتم بیاید؟ خوابت به حضرت که ندیدی هم خواب در را( ع)رضا امام بودی،

 یک از( ره)بهجت آقای انتظار این... عجب: فرمود و کرد تعجب.نه: گفتم ای؟ ندیده را( ع)رضا امام خواب اصال ای،

 .باشد زنده واقعا اینکه است؛ ساله هجده جوان

 شوند نیست مسلط تو بر که بیفتد مستکبران دست به تو دنیای که ای ابلهانه دنیاگریزی یعنی زهد

 کنند می مسخره را آنها بزنند، حرف بهتر زندگی از متدینین تا که دارد وجود غیرمتدینین میان در باطل تصور این

 هستند بهتر زندگی دنبال به واقعاً خودشان که کنند می تصور آنها ایدیعنی افتاده راه ما دنبال هم گویند شما می و

 زندگی بهتر که می گوید معیار و مالکش چیست؟ این

 و بشود تر راضی انسان اینکه یعنی ،است زندگی از رضایتمندی مالکش برسیم، بهتر زندگی به خواهیم می که ما

 و رضایتمندی احساس خواهد می هرطوری هست، مرامی هر در کسی هر یعنی. کند خوشبختی احساس

 .کند خوشبختی

 آن نتایج که داده انجام تحقیقاتی اروپایی، کشورهای در مردم رضایتمندی سطح بررسی برای تحقیقاتی مرکز یک

 سطح گذشته سال سی در که است داده نشان آنجا در. است شده منتشر اروپا اتحادیۀ کمیسیون رسمی سایت در

 ولی کرده پیشرفت تکنولوژی سال، سی این در اینکه با یعنی. است نکرده پیدا افزایش زندگی از اروپا مردم رضایت

 میزان تواند نمی تنهایی به تکنولوژی که شود می معلوم.  است نکرده پیدا افزایش مردم رضایتمندی سطح

 داده نشان نتیجه و اند داده انجام هم وپردرآمد درآمد کم افراد میان در را تحقیق این. دهد افزایش را رضایتمندی

 باید! باشیم ظاهربین نباید ما. است نکرده تغییرچندانی شان رضایتمندی سطح ثروتمند، و فقیر گروه دو هر که

 !است؟ کرده پیدا افزایش زندگی از آنها رضایت میزان واقعا آیا که ببینیم

 تکنولوژی و علم مجبوریم. دینی وظیفۀ یک عنوان به کنیم؛ بهتر شرکت زندگی رقابت در مجبوریم امروز، دنیای در

 وضع مجبوریم. کنیم تالش رابطه این در مجبوریم و دهیم قرار تر پیشرفته بهتر، زندگی ابزار از یکی عنوان به را



 خود بی تجمالت به و دهیم انجام مسرفانه بپاش و بریز که نیست این معنایش اینهاو کنیم بهتر را خودمان زندگی

 .شویم دنیا عاشق و بپردازیم

 تولید هم جدیدی نیازهای کنند، می زندگی دارند که طور همین ها انسان که است داده نشان بشر حیات تجربۀ

 بشری پیشرفتۀ حیات الزمۀ جدید، نیازهای این از برخی اما هستند کاذب جدید، نیازهای ازاین برخی که کنند می

 و دهند می حرکت نیازها این کردن برآورده سمت به را ما طبیعتا ،شوند تولیدمی که جدید نیازهای این. است

 می پیشرفته دارد همه، زندگیِ وقتی. شد خواهد تر ماپیشرفته زندگی کنیم، برآورده درست را نیازها این ما وقتی

 عقب مادی زندگی متن در پیشرفت مسیر این از توانید نمی شما بمانیم عقب رقابت این در نباید هم ما شود،

 مضاعف، صورت به حاال ولی بودید پیشرفت،مجبور این به هم باز نبودند، شما دشمنان اگر حتی. کنید نشینی

 بدهیم مسابقه آنها با الزم است ها زمینه از برخی در. هست میان این در نبردی و درگیری یک چون هستید مجبور

 .313ولن یجعل اهلل  نسا.نگذارید بر شمامسلط شوند  که ماست دین دستور این و شوند می مسلط ما بر اال و

 را آن باید بلکه کنیم، انکار را بشر طبیعت این که است نگفته هم کسی و است بشر طبیعت اقتضای بهتر زندگی

 می بردگی به را دیگران خودشان، پیشرفت خاطر به گروهی نشود، کنترل و هدایت اگر. کنیم کنترل و هدایت

 .کنیم می مشاهده داریم درجهان االن که وضعی همین مثل کشانند؛

 شنا بازی استخر این در اینکه به مأموریم دهیم، انجام خوبی به را بازی این اینکه به مأموریمما ولی است بازی دنیا

 کنی دینداری حال، عین در و بپردازی خودت دنیای به باید شما که است این دینداری مشکل. نشویم غرق و کنیم

 در بیماری که ای جامعه! کنیم مریض را خودمان و برویم ما که نیست این معنایش بیماررنجور، برای اجر همه این 

 .اند نکرده اجرا را الهی انبیاء دستور آنها که است معلوم و است بدبخت زیادباشد، جامعه آن

 .کند تالش ثروت تأمین برای باید نیست انسان بهتر زندگی معنای به مادی نظر از فقر مسلما

 (111/1تو پناه می برم )کافی  به فقر و کفر از خدایا: داریم ادعیه در اینکه

 .هستند همدیگر همسطح و همسنگ کفر و فقر که دهد می نشان

 .ندارد ابایی کردن زندگی فقیرانه از مؤمن یک حال، عین در اما

 مؤمن یک اگر است متفاوت کرده، مقدر پرتالش و باتقوا مؤمن برای خدا که فقری با تقوایی، بی و تنبلی اثر در فقر

 و بدهد رضایت الهی رضای به هم او و بود نکرده مقدر او برای را ثروت خدا اما کرد تالش شود ثروتمند اینکه برای

 خدا ولی داده انجام را خودش تالش او چون. است مؤمن ثروتمند از باالتر خدا بهشت در مقامش او بپذیرد، را فقر

. شود می االخره و الدنیا خسر انسان که عرضگی بی اثر در فقر نه اما زیباست، فقر این. است کرده مقدر را فقر برای

 فقری با تقوایی، بی و دینی بی و عرضگی بی و تنبلی اثر در فقر بین

 ما درجامعۀ که کسانی نیستند کم االن. هست تفاوت خیلی کرده مقدر پرتالش و باعرضه و باتقوا آدم برای خدا که

 تقصیر هست،اینها ما جامعۀ در که غلطی اقتصادی نظامات خاطر به بلکه تنبلی، خاطر به نه اما هستند، فقر دچار

 .است دیگری جای در مشکل منتها اند داده انجام هم را خود تالش چون نیست، خودشان



 دارد پولی کسی هر که داریم روایات در که است این دهیم، انجام بهتر زندگی برای باید که هایی تالش از نمونه یک

 سرمایه پس. کند اضافه را خودش پول و بیندازد کار به را خودش پول باید بلکه بگذارد، راکد را خودش پول نباید

 .ماست دین رسمی توصیۀ کردن، گذاری

 ادامه را مادرش و پدر خوب راه که فرزندی)خوب فرزند یکی: است چیز چند مرد سعادت از که هست روایت در

 (22وسیع)قرب االسناد خانۀ و راهوار مرکب و ومتدین، خوب همسر( دهد

 بگوینددلیلش تا کند تولید خوب های ماشین که است است این اسالمی چقدر مملکت اینکه این عالئم از یکی حتی

 .است شده سفارش خوب مرکب یا ماشین آنها دین در که است این

معنای ماشین خوب تزیینی و .این که می گویید حب دنیاست و ماشین ادم را خراب می کندگویند  می برخی

 غریزة مثل کند، می خراب را آدم که دارد وجود دیگرنیز چیزهای خیلی باشد طور این اگرتجملی ان نیست ثانیا

 .نشویم خراب و کنیم عبور اینها بین از ما که بناست منتها... و خوردن غذا جنسی،

 ها بعضی برای است ممکن هستند، زندگی های حداقلی با درگیر مؤمنین از خیلی که ما جامعۀ در سخنان این البته

 مجازات کنیدخدا می صحبت وسیع خانۀ از دارید شما حاال نداریم، هم را ها حداقل بگویندما باشدو آیند ناخوش

 .بماند محروم خوب حداقلی رفاه از ما جامعۀ از بخشی که شوند می و باعث شدند که کسانی کرد خواهد

 وقت، حکومت و شدند عزلت دچار وقتی( ع)امیرالمؤمنین. داریم روشنی بسیار های توصیه بهتر، زندگی با ارتباط در

 ها اللهی حزب از بسیاری االن. شدند مدینه نمونۀ کشاورز و کردن، کشاورزی به کردند زد،شروع کنار را ایشان

 کمک با و شوند جمع توانند می ها مذهبی بچه از خیلی! است نشده آشنا بیل با دستشان حال تابه که هستند

. درآمد کسب و تالش و کار محل هم و باشد شان تفریح محل هم که کنند آباد را آنجا و بخرند باغی یک همدیگر

 یک که گوییم می کسانی برای را حرف این البته. بودند باغدار( ع)هدی ائمۀ عموم. است خوبان و مؤمنین کار این

 این توانند می کنند جویی صرفه اضافه های پاش و ریخت برخی از اگر که رسد می شان دهن به دستشان مقدار

: فرمودند رهبری معظم مقام کمااینکه است، خوب خیلی کند کارآفرینی بتواند کسی اگر خصوصا دهند، انجام را کار

 جای به توانند می آنها دانم؛ می دبیرستانی های بچه سطح در را کارها این حتی بنده.است عبادت کارآفرینی

 ... و بازی موبایل

(  تهران همین اطراف در مثال)کنند تهیه را جایی یک و شوند جمع هم با توانند می اگر که بخواهند شان پدران از

 بعد است، پایین خیلی ما در کار کنندفرهنگ فعالیت و کنند کشاورزی و بروند ها جمعه شنبه هاپنج بچه این تا

-طوری همین خواهند می گذاریم برخی می هیأتی و مذهبی و مسجدی و مؤمن و اللهی حزب هم را خودمان اسم

 دارند، بهتری زندگی که ببینند را دیگران اگر معموال افراد این بشود؛ بهتر شان زندگی -زحمت بدون

 واقعا او شاید که حالی در! آورده را ها پول این کجا از نیست معلوم:  که کنند غرغر و بگویند، او به هم ناسزا شاید

 ...رسیده ارث او به پدرش از شاید یا کشیده، زحمت



 بلوغ چون! نشوند؟ معصیت دچار شهوت، اثر در تا انداختی می تر عقب را جوانان بلوغ سن اگر شد می چه! خدایا

 این پرخوری با اوقات از گاهی مثالً است؛ خطرخیز که هست هم دیگر چیزهای خیلی خبُ استخطرخیز جنسی

 را غذا باید آیا حساب این با. شود نمی سیاه دلت قدر این دیگر، بد رفتارهای باخیلی که شود می سیاه روحت قدر

. بهتر چه که رسید دستش به اگر و کند تالش خودش دنیای برای باید خودش وظیفۀ حد در انسان!بگذاریم؟ کنار

 یکی هم این بدهی؛ خدا راه در راحت را خودت دنیای این بتوانی باید شد، تأمین ودنیایت رفتی دنیا دنبال اگر منتها

 در بود الزم که آنجایی بعد و کند، تأمین را خودش زندگی و کند بایدتالش آدم یعنی. است آن های شرط از دیگر

 .کند خرج بتواند راحت کند، خرج خدا راه

 قدر آن اما کرد،( ص)اسالم گرامی پیامبر صرف را اش دارایی تمام که( س)کبری خدیجۀ حضرت برای بسوزد ها دل

 .ببیند را( ص)اکرم پیامبر قیام ثمرة و نتیجه که.نماند دنیا این در

 به باید تنها نه ما مال جمع هم داده، زهد به دستور هم دین.بفهمد را دین تواند نمی ساده، و نگر سطحی آدم

 معنوی نظر از بهتر زندگی به باید تنها نه و. بدهیم اهمیت باید هم بهتر زندگی به بلکه بدهیم، اهمیت زندگی

 تنها بهتر،نه مادی زندگی به رسیدن برای و دهیم اهمیت هم مادی نظر از بهتر زندگی به باید بلکه دهیم، اهمیت

:  است شده توصیه ما به اینکه مثالً. بگیریم کمک باید هم مادی عوامل از بلکه بگیریم، کمک معنوی عوامل از باید

 و پیری دوران کار، و کسب و تجارت اینکه یا. بیندازیم کار به را آن بلکه داریم نگه راکد را خود نبایدسرمایۀ

 اینها برای اگر البته باشیم، داشته وسیع خانۀ کنیم سعی باید اینکه یا. دهیم ادامه آخر تا باید و ندارد بازنشستگی

 .شویم می الهی مقدرات تسلیم نشد، و کردیم سعی

 اذیت از که است دلسوزی و مهربان مادر مثل خداوند که است این خاطر به.است شکسته های دل نزد خدا اینکه

 یک وقتی! شود اذیت همیشه او دارد دوست اینکه نه گیرد، می آغوش در را او و شود می ناراحت فرزندش شدن

 فرزندش دارد دوست او که نیست این معنایش کند می نوازش و گیرد می آغوش در را رنجورش فرزند مادری

 !باشد گریان و ناراحت همیشه

 مرا مشکل یک همین فقط! خدایا: بگویید و خدا خانۀ در نروید وقت یک! کنیم دعا باید چطوری که کنید نگاه

 می طلب خدا از را آخرتی و دنیوی سعادت کالً که بینید می دعا این در. ببرید باال خیلی را خود همت!  کن برطرف

 .بزنیم حرف خدا با خدا زبان با بیایید. دهد می یاد ما به دارد( ع)هادی امام که خداست زبان این کنیم

 (المتهجد مصباح/  ( 351/1.است شده بهتر دنیای برای( ع)هادی امام از دعایی

 و شده بهتر دنیای تقاضای صریح، کامالً صورت به دعا این در. است شده توصیه جمعه، روز در دعا این خواندن

 کالً که بینید می دعا این در. دهد می توضیح را بیاید پیش سؤال کسی ذهن در ممکن است که نکاتی از بسیاری

 .کنیم می طلب خدا از را آخرتی و دنیوی سعادت

 بده معیشتی من به خدایا(.استنظر مورد معیشت مادي جنبۀ بیشتر اینجا در البته)بده را زندگی بهترین من به خدایا

 دنیا و حیات براي زندگی این از بتوانم کنم   و برآورده را خودم حاجات همۀ بتوانم و کنم پیدا قوت معیشت، این با که



کنم  طغیان که بشومکاري  اسراف دچار خودم خوب زندگی این در اینکه بدون  کنم استفاده خوبی به آخرت حیات

 نه و بشوم اسراف دچار نه شوم شقاوت شوم دچار که نگیري سخت من به زندگی این در که بده اي زندگی من به خدایا

من ببار  بر خودت فضل از داري دوست که طریقی هر از خدایا کن وسیع من براي را حاللت رزق و شوم سختی دچار

 نه خواهم می تمام و تام نعمت تو از من کن  خدایا نازل من بر را خودت برکات و کن جاري من براي را خودت رحمت

   .باشد مداوم من براي نعمت این ضمن، در و باشد داشته نقص آن از قسمتی یک که نعمتی

 شکر نتوانم و شوم سرگرم که نکن مشغول قدر آن نعمت این به دهی مرا می من به را نعمت این که حالی عین خدایادر

 و شوند می بدتر دهد، می نعمتی آنها به خدا وقتی که هستند ظرفیت بی قدر آن ها بعضی چون. بیاورم جا به را تو

 .کنند می فراموش را خدا شکر

 یک مثال) بگیرم فاصله تو نشود از باعث و نکند غافل و مشغول مرا تو، نعمات این(ِ سرور و شادي)بهجت عجائب خدایا

 با را قبل،نمازهایش مثل تواند نمی دیگر که گیرد می را او دامادي سرور و بهجت قدر آن و شود، می داماد دارد کسی

 من که نگذاري کم من براي نعمت این در نکند خدایا فتنه دچار مرا تو، نعمت زیباي درخشندگی خدایا بخواند تعقیبات

 نعمت خدایا یعنی. )کند گرفتار مرا بدتر و بگیرد کمبودها  مرا این غم همو و بیفتم مشقت به و کنم پیدا ذهنی درگیري

 غافل تو از که نشوم بودنش نیمه و نصف درگیر دیگر من تا بده من به کامل را

 من به خودت خلق شرار از غنایی و نیازي بی یک ، دهی می من به که هایی نعمت و معیشت این از خدایا.بشوم

 بد، هاي آدم به شود می ومجبور شود می گرفتار انسان گاهی چون. نکن بد هاي آدم محتاج و گرفتار مرا یعنی)بده

 و هرچه دنیا اهل شر و دنیا شر از من خدایا (کند نیاز بی افراد این از را ما خدا که خواهیم می اینجا در. بیندازد رو

 .نده قرار زندان من براي را دنیا برم خدایا، می پناه تو به هست، دنیا این در شر

 امام توانی نمی که جهت این از مثال. نباشد زندان تواند می جهت یک اما باشد شما زندان تواند می جهت یک از )دنیا

 زندان معیشت، نظر از تو براي دنیا اینکه با ندارد مغایرتی این ولی است، زندان برایت دنیا این راببینی،( ع) حسین

 می خیانت یا کند می بدي تو به او کنی، می محبت و کنی می کمک و کنی می خوبی کسی هر به شما مثال یا. نباشد

 نیست( زندان برایت داري، خوبی معیشت و مالی وضع که جهت ازاین ولی است زندان تو براي جهت این از کند،

 و باشی راضی من از خودت که طوري یک دنیا، این هاي از فتنه خدایا نگیرد دلم شوم، جدا خواهم می از دنیا وقتی

 .برسم اصلی حیات آن به تا بده عبور مرا باشد، مقبول تو نزد اعمالم

 مانع خواست کسی اگر یعنی بودن انقالبی.هست هم زندگی به نسبت نیست، بندگی به نسبت فقط مؤمن غیرت

 بهتر زندگی به نسبت ما غیرت باید قدر آن. بودن حضرت سرباز یعنی این بایستیم مقابلش در شود، ما بهتر زندگی

 وبرویم شویم بلند کنند، می منع کسی از را بهتر زندگی دارند ظالمان دنیا از ای گوشه در دیدیم اگر که برود باال

 دنیای و کنند ظلم کسی به بخواهند که بترسند ما هیبت از عالم همۀ باید. کنیم محو گیتی صفحۀ از را ظالمان آن

  .کنند خراب را کسی

 



 خدا باشد ظالمین از بیش مظلومین تعداد وقتی کند؟ می مستجاب را مظلومین دعای موقع چه خداوند

! کنید؟ می دعا و اید نشسته چرا است، پس ظالمین از بیشتر تعدادتان که ) شماکند نمی مستجاب را آنها دعای

  (226ص 31بگیرید/حکمت نامه پیامبر اعظم . ریشهری جلد ظالمین از را خودتان حق و شوید بلند

 چرا خُب. است بیشتر ها مظلوم تعداد که است معلوم ها؟ ظالم تعداد یا است بیشتر جهان در ها مظلوم تعداد االن

 به. شود نمی حل مشکل دعا با شرایط، این در! کنند؟ دعا و بنشینند باید فقط چرا کنند؟ نمی قیام ها مظلوم این

 !شود می حل عواد با بلکه شود، نمی حل بادعا چیزها این( ره)بهجت اهلل آیت قول

 .بگیریم باال زندگی در را خودمان همت باید است هرزگی و شهوت همتی، بلند مقابل نقطۀ

 (6212شهوتش)غررالحکم مانند چیزی نزد، زمین را هیچ کسی و همتش مانند چیزی نبرد، باال را کسی هیچ

 بمانیم باقی فقیر همیشه تا کنند می دعوت شهوت به را ما ها غربی . شود می پرستان قدرت زندگی اسیر شهوتران

 بود،زندگی خواهد فقیر شهوتران آدم چون کند؟ می دعوت شهوترانی به را ما غرب، تمدن و فرهنگ چرا دانید می

 ها پرست قدرت زندگی اسیر شهوتران آدم. کند بخش لذت را دیگران زندگی تواند نمی بود، نخواهد بخش لذت اش

 .شد خواهد قانع اندکی نان به همیشه و شد خواهد

 کنند دعا اش درخانه همت دون ی ها آدم آید نمی خوشش خدا چون است؟ خلوت دعا مجالس چرا دانید یم

 این در ولی کردیم تکمیل مرحله هفت در را زندگی تعریف ما تعریف زندگی بهتر بر اساس چهار رکن تعریف زندگی

 می را رکن چهار این عقال انسان که معتقدیم. دارد وجود اساسی رکن چهار واقع در دادیم ارائه زندگی از که تعریفی

 حداکثری چه و حداقلی زندگی مورد در چه خوب، چه و بد زندگیِ مورد در چه پذیرد؛ می و فهمد

 تعریف به دوباره کنیم، تعریف را بهتر زندگی اینکه برای چیست؟ بهتر زندگی تعریف که ایم رسیده اینجا به حاال

 .آوریم دست به زندگی تعریف از را بهتر زندگی تعریف خواهیم می. گردیم برمی زندگی

 رکان زندگی:ا

 رکن اول:عالقه 

 رکن دوم:حرکت تالش و مبارزه

 رکن سوم :پذیرش محدودیت ها 

 رکن چهارم :بستر مقدرات الهی

 :بهتر زندگی ارکان

 به مقدرات خوردن رقم-1 شده حساب و جا به محدودیت پذیرش.1 بهتر مبارزة و تالش. 2 بیشتر و بهتر عالقۀ.3 

 شکل بهترین

 وجود زندگی آن در بهتری های عالقه که است ای زندگی بهتر زندگی: گفت توان می( عالقه)اول رکن اساس بر

 زندگی ارکان از یکی برسد مسلما خودش های عالقه به انسان و شوند مدیریت خوبی به ها عالقه و باشند داشته

 ای عالقه و برسد آن به انسان که ای عالقه و بیشتر، و بهتر ای، بلکه عالقۀ عالقه هر نه منتها است؛ عالقه نیز بهتر



 خودش های عالقه در تغییراتی اگر و برساند نقطه بهترین به را آن بتواند کند، مدیریت را عالقه آن انسان اگر که

 در مبارزه و تالش بهترین که بود خواهد این بهتر زندگی هم، دوم رکن اساس بر باشد تغییرات زیباترین دهد، می

 .باشد موفق بسیار ومبارزه، تالش این و بگیرد انجام زندگی آن

 نه بپذیرد را جا به محدودیت پذیرد، می اش زندگی در را محدودیتی انسان اگر که است این بهتر زندگی سوم رکن

 عقب و بپذیرد را موهوم و خیالی محدویت اینکه نه بپذیرد، را محدویتی ترس، سر از اینکه نه! جا نابه محدودیت

 .کند  نشینی

 بخورد؛ بلکه رقم انسان برای شکل مفیدترین و زیباترین به الهی مقدرات که است این بهتر زندگی در چهارم رکن

 .ندارد وجود شانسی عالم، این در عوام شانس همراه ما باشد البته تعبیر به یا. کند همراهی ما با مقدرات

 مقدرات این ما خود های نیت و رفتار در تعاملی یک جریان در که است الهی خواست و مقدرات اش همه واقع در و

 الهی مقدرات در توانیم می باالیی بسیار حد در بله کنیم؟ دخالت الهی مقدرات در توانیم می ما آیا.شوند می تنظیم

 را ها محدویت بهترین تا کنیم ریزی برنامه پذیریم، می که هایی محدودیت سر توانیم مامی همچنین. کنیم دخالت

 که کنیم ریزی برنامه زندگی، در خودمان مبارزة و تالش برای توانیم می ما.بپذیریم شده حساب و جا به و بپذیریم

 .برساند نتیجه به را ما که دهیم انجام مصیب و موفق مبارزة بلکه کنیم، جا بی مبارزة نه و کنیم تنبلی نه

 باشد، بیشتر عالقه هرچه طبیعتاً کنیم می تعریف تر دقیق صورت به را بهتر زندگی اول رکن و گردیم برمی حاال

 بسیار عالقۀ یک به وقت هیچ و میرند می سرد و کنند می زندگی سرد که هستند ها بعضی. بود خواهد بهتر زندگی

 پیدا شدید عالقۀ چیزی چه به انسان که نداریم هم کاری اصالً. ندارند بهتر زندگی مسلما اینها رسند؛ نمی شدید

 به که زلیخا مثل کسی یک کند، می پیدا عالقه( ع)یوسف حضرت به( ع)یعقوب حضرت مثل کسی یک مثالً کند،

 شدید عالقۀ نوع هر یا کند می پیدا عالقه شیرین به که فرهاد مثل کسی یک کند، می پیدا عالقه( ع)یوسف

 .دارد وجود ها داستان و ها افسانه در که دیگری

 ؟چیست شود زندگی بهتر موجب تواند می که ای عالقه های ویژگی

 یا شوی می نزدیکتر آن به که لحظه هر که باشد چیزی به ما شدید عالقۀ این ثانیا و باشد شدید باید عالقه این اوال

 و خسته بیفتد، چشمت از و برود بین از وصال از بعد عالقه این اینکه نه بشود شدیدتر عالقه این رسی، می آن به

 که قدری آن عالقه، این که وببینی خورده سنگ به سرت که کنی احساس و بازگردی، را راه این و شوی زده دل

 !ای کرده خام را خودت و رفته کاله سرت کنی احساس و ارزید نمی کردی، می تصور

 هم شدیدتر. 1 بماند باقی شدید. 2 باشد شدید بتواند. 3 که به شرطی منتها باشد، شدید باید محبت گوییم می ما

 .نرسی آن به چه و برسی آن به چه بشود؛

 زیبا، حدی به عالقه این که است این کند خرّم را آدم زندگی که بخش لذت عالقۀ یک های ویژگی از دیگر یکی

 یک من که ارزید بگویی می هم نرسی آن به اگر حتی که باشد انسان وجود سرشارکنندة و افزا بخش، جان روح

 اگر اال و رسید، آن به بشود اساساً که باشد چیزی به باید عالقه که است معلوم کنم البته عالقه زندگی این با عمری



 باشد چیزی به باید عالقه که گوییم می حال این با منتها. شد می ناامید انسان و فایده ندارد که رسید آن به نشود

 .  بگویی می ارزید بتوانی هم باز نرسید، تو به چیزی  هم آن از و نرسیدی آن به اگر که

 یابنده افزایش باقی، شدید،: بهتر زندگی برای مطلوب عالقه های ویژگی

 !کنند؟ زندگی عاشقانه ها انسان همۀ دارد اشکالی چه

 می چیزی؟پاسخ چه به نسبت عالقه: بپرسید است ممکن. دارد شدیدتری عالقۀ که دارد بهتری زندگی کسی آن

 معرفی را چیزی شما به دین: که کنیم می ادعا ما و. داشت را عالقه شدیدترین آن به بشود که چیزی هر به: دهیم

 چیزی برسی، آن به بتوانی که چیزی کنی، پیدا را عالقه شدیدترین و بورزی عشق آن به واقعا بتوانی که کند می

 .کرد خواهی برقرار ارتباط تر عاشقانه آن با شوی، تر نزدیک آن به چه هر که چیزی نکند، افول آن به تو عشق که

 کند؟ وادار فداکاری به را انسان قدر این باشد؟ شدید قدر این که باشد چیزی چه به محبت که است این سؤال اما

 کم آن به تو عالقۀ رسیدی، آن به اینکه از بعد نباشد؟ خیالی و موهوم مطلقا شد؟ نزدیک آن به بتوان نشود؟ کم

 بشود؟ بیشتر بلکه نشود

 .باشد داشته دوست را تو هم او و باشد نفعت به که باشد کسی به باید عالقه.1 :عالقه بعدی ویژگی

 !کند تب من برای او الاقل میرم، می برای او من اگر که باشم داشته دوست را کسی باید من

 خواهد ورتر شعله من عشق آتش باشد،این داشته دوست مرا هم او اگر ولی کنم، او فدای را خودم خواهم می من

 در را محبت این. شد خواهم او شرمندة بیشتر من و مرد خواهم او برای بیشتر من باشد من نفع به او اگر. شد

! هیچ که نبخشی مرا قیامت روز در اگر! خدایا: زند می صدا که آنجا مثال دید، توان می( ع)سجاد امام های مناجات

 !بدهم؟ را تو محبت همه این جواب چطور من! کنم؟ کار چه تو شرمندگیِ از آنجا من ببخشی، مرا اگر ولی

 اگر. شود می زده او از مان دل کم کم باشد ما ضرر به اگر. باشد ما ضرر به که باشیم داشته دوست را کسی نباید ما

 .رسد نمی اوج به او به ما محبت که است این الاقلش باشد ما ضرر به

 که است این بهتر زندگی ارکان از یکی و کنی دعوت خودت دین به را دیگران توانی می بهتر زندگی طریق از شما

 و سرد مؤمن. ببینند تو چهرة در را شدید محبت این بتوانند مردم که حدی به باشی، داشته را ها محبت شدیدترین

است : والذین امنو اشد  شده توصیف گونه این قرآن در مؤمن که حالی در! دارد؟ معنایی چه : احساس بی و روح بی

 365حبا هلل بقره

 !شود ذلیل آن با که باشد داشته دوست را چیزی مؤمن که است زشت چقدر(: ع)صادق امام

 2/ 216ورام مجموعۀ

 با قیامت روز کسی هر روایات، است، طبق شده چیز آن فدای خود به خود باشد، داشته دوست را چیزی کسی هر

 همان عین تو ارزش تو، شکل یعنی شود می محبوبش شبیه آدم/ شود می محشور داشته، دوست که چیزی آن

 !داری دوست که شود می چیزی

 



 با من حقیقت و کنم می پیدا را آنها نورانی حقیقت باشم داشته دوست را( ع)بیت اهل اگر من که شود می چطور

 محبت نیست، زندگی موتور شدن گرم و بردن لذت برای فقط محبت چون کند؟ می پیدا شباهت حقیقیت آن

 به است مهم خیلی لذا کنید، پیدا محبت که دارید فرصت دنیا زندگی این در شما و .است آدم روح شاکلۀ سازندة

 کنیم؟ پیدا محبت چیزی چه

 بین تالزمی یک ما جامعۀ باید در. باشد داشته بیشتری مبارزة و تالش که کسی دارد؟ بهتر زندگی کسی چه

 او بگویند است، متدینی آدم دیدند که را کسی هر مردم یعنی شود، برقرار زندگی به صحیح پرداختن و معنویت

 اش زندگی در او البد کند، زندگی چگونه است بلد البد کند، می زندگی شده حسابالبد است، متدینی آدم چون

 در اگر است دنکر زندگی شده حساب بودن، مذهبی الزمۀ شودکه ایجاد باید تلقی اینکند نمی اذیت را کسی

 ی معرف ناقص یا بد را دین ها طلبه ما که است معلوم نباشد، گونه این دیندار افراد به نسبت مردم تلقی جامعه،

 .ایم کرده

 لطمه خیلی نادرست تصور این.ندارند زندگی شده حساب زندگی انتظار ولی دارند، نماز انتظار مذهبی یک از مردم

 و عشق این )مثل عاشق کسی بشی که دوست نداره(باشید، ارزش بی یا پوچ چیز یک عاشق شما اگر منتها.زند می

 سر شما از ناهنجار رفتارهای و کند می تبدیل ناهنجار موجود یک به و کند می خارج تعادل از را شما احساسات

 متعادلی انسان حتما باشد،( ع)ابیطالب بن علی نازنین وجود به مثال شما سرشار ارادت و عشق این اگر ولی. زند می

 و باعشق زندگی که خورند می را کسانی حسرت کنند، می مراجعه خودشان دل به وقتی ها آدم همۀ.شوید می

 .باشد جاری انسان زندگی های بخش همۀ در باید شدید، ومحبت عشق این. دارند شور و عاطفه

 .است باالتر هم فرزند به مادر عالقۀ از که ای عالقه. کنیم می صحبت عالقه این از باالتر بسیار ای عالقه از داریم ما

 همسر، به نسبت ها انسان که نیست هایی عالقه این منظورمان باشد، عالقه و عشق با باید زندگی گوییم می اینکه

 معمولی های عالقه این از فراتر ای عالقه و عشق از داریم ما. دارند موفق کاسبی یا تحصیلی شغل،رشتۀ فرزند،

 .است نوع فقط یک هم آن که کنیم می صحبت

 دوست هم خیلی را خودتان همسر اگر شما! جزئی و معمولی های عالقه این با نه است شدید عالقۀ با بهتر، زندگی

 و باشید مادر اگر شما دارند؟ دوست را خودشان همسر چقدر شوهرها مگر است؟ چقدر عالقه این باشید،مگر داشته

 مثال فرزند، به مادر محبت اینکه با است؟ چقدر محبت این مگر باشید، داشته دوست خیلی هم را خودتان فرزند

 را انسان بزرگ روح آیا! کند؟ می سیرآب را انسان محبت، این آیا است؟ زیاد چقدر مگر نهایت در ولی است، زدنی

 این با که است باعظمتی بسیار موجود انسان! شود؟ سیرآب اندکی های محبت چنین با باید آدم آیا! کند؟ می لبریز

 .شود نمی سیرآب ها محبت

 .نیست جزئی های محبت قبیل این منظورمان گیرد، می شکل شدید محبت با بهتر زندگی که گوییم می وقتی

 اشکالی زیاد هم نبود اگر ولی بیاوریم، جا به را شکرش باید و است خوب باشد زندگی در هم ها محبت این اگر البته

 !نکن اذیت را خودت ها محبت این نبودن خاطر به زیاد. ندارد



 

 از ناشی خورد، می هم به گرفتن، شکل از بعد که هایی ازدواج از خیلی و گیرد نمی شکل که هایی ازدواج از خیلی

! شود؟ متوقف ها محبت این در باید انسان چرا. اند داده اهمیت خیلی کوچک، های محبت این به که است این

 : گویند می و کنند نمی کار خوب ها خیلی

 کاری محبت این. است عالم پروردگار شدید محبت آن و کنیم جاری خودمان زندگی در باعظمت سیل یک بیایید

 او باشد، داشته وجود کوچک، ی ها محبت این اگر یعنی. شود نمی کوچک های محبت آن اسیر انسان که کند می

 .بود خواهد ها حرف این از اجل واقعا انسان، این شأن چون. کند نمی نابود را او نبود، هم اگر و کند نمی اسیر را

 .چشد نمی را زندگی طعم وقت هیچ باشد، نرسیده شدید محبت به که کسی

 نشاط احساس قلبش در است، آفریده را او خدا اینکه و خلقت نعمت خاطر به که کند می کاری آدم با شدید محبت

 کردانسان نخواهد حذف گیتی صحنۀ از مرا نام هرگز خدا و شد نخواهم نابود دیگر و ام شده خلق ومن کند می پیدا

 جا به را شکرش و ببیند برجسته نعمت اولین عنوان به را خودش خلقت نعمت که باشد رسیده تعادلی چه به باید

 خاطر به پرورگار شکر غرق چگونه حضرت که ببیند و کنید نگاه( ع)حسین امام عرفه دعای متن به شما. بیاورد

 !است خودش خلقت

 به است وابسته نشاطش تمام او. چشد نمی را زندگی طعم و ندارد زندگی باشد، موفقیت دنبال خیلی که کسی

 همین! شد تمام و ای شده موفق تو که باشد این به وابسته باید او نشاط تمام که حالی در .بشود موفقی آدم اینکه

 و کند تشکر ازخدا موفقیت این خاطر به کند می سعی هم اش زندگی بقیۀ در ای شده موفق یعنی شدی، خلق که

 !همین یعنی بهتر زندگی فهمد؛ می را زندگی مزة کسی چنین. است دلیل همین به فعالیتش تمام

 خودش نظر مورد موفقیت به چون نیست، موفقیت های راه دنبال اصال باشد، رسیده شدید محبت آن به کسی اگر

 .است کرده خلق را او که است خدایی از تشکر زندگی، برای او انگیزة! است رسیده

.  شود آباد دلش تا بگیرد کار به خودش خراب زندگی خدمت در را دین تواند نمی کند می زندگی خراب که کسی

 را سطحش و کند می خراب هم را دین بگیرد، کار به را دین هم اگر است، بد زندگی با ارتباطش اساساً که کسی

 حالی در بگیرد، خدمت به خودش موفقیت به رسیدن برای را خدا و دین خواهد می کسی چنین.  دهد می تنزل

 های موفقیت این به را تو که است نیامده دین و نیست ها موفقیت این به وابسته تو حیات اصال: گوید می خدا که

 .برساند اصطالحی

 خوب عالقۀ یک عالی، عالقۀ یک قوی، عالقۀ یک ما که است این ها عالقه برای کردن ریزی برنامه راههای از یکی

 همه کنند، می اذیت را ما که ریزودرشتی های عالقه وقت آن کنیم، حرکت سمتش به بخواهیم، را آن بشناسیم، را

 .میگیرند قرار بزرگ و برجسته عالقۀ این خدمت در همه میگیرند، قرار حاشیه در

 آن از میبندند، دل چه هر به لذا میگردند، اصلی محبت دنبال که است این مزاجاند، دمی دم بعضیها اینکه علت

 این از هرکدام باشد، نداشته قوی مرکزی محبت یک است، مختلف محبتهای دارای که شما قلب اگر.میشوند دلزده



 پیدا امام و قبله یک هایشان محبت اما دارند محبت تا چند که کسانی.میزنند صدمه شما به گونهای به محبتها

 .ندارند قلب قوت و قدرت است، پراکنده دلشان! بیچارهاند نکرده،

 و میگیرد خود خدمت در و میکند خط به را انسان قلب محبتهای تمام که است این قوی و شدید خوب محبت اثر

 و نیست قوی هایمان خوبی به محبت که است این دردمان داریم، ها خوبی به محبت ما همۀ. میکند مدیریت را آنها

 .نیست هم محبتمان قویترین

 یک اگر ولی باشد نداشته دوست را بچهاش که کسی ندارد ایمان فرمود بلکه نیست بد تنها نه فرزند به محبت

 محبت اثر در که مادرانی بسیار چه. میزند لطمه فرزندتان و شما به فرزند به محبت نباشد، شما قلب در قوی محبت

 خورده صدمه مادر و پدر به محبت اثر در که هایی بچه بسیار چه و اند؛ زده صدمه هایشان بچه به تربیت جریان در

 .اند

 را ات بچه داری، دوست قوی مرکزی محبت آن برای داری، دوست را کارت شما باشد، متمرکز قوی محبت وقتی

 .داری دوست مرکزی محبت آن برای داری دوست

 ایجاد تمرکز آدم در است این خوبیاش باشد هم زمینی حتی مرکزی قوی محبت یک میفرماید مطهری شهید

 چقدر. میخوابی او یاد به میخوابی شب میشوی، بلند او یاد به میشوی بلند صبح. میکند ایجاد احوال وحدت میکند،

 .باشد هماهنگ باهم چیزش همه آدم است خوب

 زندگی در تلخیای هیچ واقعاً دیگر وقت آن یافت، سامان مرکزی و اصلی محبت آن خاطر به محبتها تمام که وقتی

 را تلخهایش را خاطرات نیست؛ غایب هم شیرینیای هیچ بود، نخواهد آدم زندگی در حسرتی هیچ بود، نخواهد آدم

 .خیر به یادت که کجایی جوانی آه بخوری غصۀ تو که نمیشود موجب هم شیرینهایش کرده، شیرین

 انجام هم را تو دستورات همۀ و خوانم می نماز پرستم، می را تو دارم من ببین! خدایاکنند می دعا طوری این برخی

 شوم می نابود نرسم موفقیت این به من اگر! برسان موفقیت این به مرا... فقط دهم، می

 نمی مستجاب را شان دعای خدا که کسانی این گاهی و . کند نمی مستجاب را اش بنده دعای خدا اوقات گاهی لذا

 !زنند می خدافریاد سر نادانی، روی از و شوند می عصبانی و ناراحت خدا دست از چقدر کند،

 می حل دین که مشکلی ترین بزرگ ولی کند، می حل را انسان های گرفتاری و ها اذیت و مشکالت از برخی دین

 نبینی بزرگ چندان را مشکالت این که کند می بزرگ قدر آن را تو دین. است زندگی به انسان کردن نگاه بد کند

 .ندارد اهمیتی ها این نیست، مهم که اینها اصال ندارد، عیبی باشد بگذار

 مثال! جزئی و اندک های محبت این نه البته کند؛ می زندگی شدید محبت و عشق با که دارد بهتر زندگی کسی

 و کند می بیچاره را آدم بدتر جزئی، های عالقه این... و دارم عالقه مد این به من دارم، عالقه لباس این به من اینکه

 از را( تیر) تیغ نماز، در که اید شنیده( ع)علی أمیرالمؤمنین دربارة.برسد شدید ومحبت عشق آن به آدم گذارد نمی

 این عادی وضعیت در که حدی به داشت، درد واقعا که حالی در نشد، متوجه ایشان و کشیدند بیرون حضرت پای



 می عالم پروردگار غرق قدر نماز،این در( ع) علی.  شد می طاقت بی درد شدت از حضرت که بود شدید دردش قدر

 .بیند نمی را کوچک دردهای دیگر که شود می شدید محبت این غرق قدر این و شود

 یک هم اگر شدند؛ نمی داشتن دوست این اسیر وقت هیچ ولی داشتند، دوست را خود همسران نیز( ع)هدی ائمۀ

: کرد عرض( ع)حسن امام به( ع)حسین امام. شدند نمی هم نداشتن دوست آن اسیر نداشتند، دوست را همسری

 رها: فرمود اما کند، معرفی را خودش همسر توانست می( ع)حسن امام زهرداد؟ را تو کسی چه! جانم عزیز برادرم،

 زندگی در زیاد نباید جزئی های نفرت و جزئی های محبت این.  نشد هم زن آن از نفرت و کینه اسیر حضرت! کن

 .باشند مؤثر

 شود نمی سیراب خودش محبت با جز که آفریده طوری را انسان خدا

 :دهد می رخ برایش شوم اتفاق سه شود، جزئی های محبت اسیر که کسی 

 می زده دل اما رسد می اینکه یا رسد، نمی و آید می پیش موانعی یشابر ، ها محبت این به رسیدن راه در یا

 بیند می دیگران دست در دارد، دوست که چیزهایی آن یا و.  ماند می خالی دستش دوباره و( شود نمی اقناع)شود

 .شود می خارج تعادل از اساسا آدم این صورت، هر در.  شود می حسادت دچار و

 این به گذارم نمی گوید می و کند می محبتش این ذلیل شده، کوچک های محبت اسیر که را کسی خداوند گاهی

 دوست را تو کسی هر: فرموده و داده دنیا به دستوری یک خدا چون بدو دنباش خواهی می اگر برسی،حاال محبت

 او به و بیفت پایش به نداشت، عالقه تو به کسی هر و! عقب برو و نکن خدمت او بهبود، حریصت خیلی و داشت

 226کن امالی صدوق خدمت

 شدید محبت آن خاطر به مبارزه، و بهترتالش زندگی دوم عنصر

 است حاضر شدید محبت آن برای اینکه افتد؛ می هم دیگر اتفاق یک کرد، دا پی را ید شد محبت این آدم وقتی

 آن. است عالی زندگی یک به رسیدن برای مبارزه و ،تالش بهتر ی زندگ یک در دوم عنصر لذا. کند تالش حسابی

 به عشق خدا، به عشق که کسی .است بخش لذت برایش ، دهکر که تالشی همین ؛ نیست مهم نرسید هم اگر وقت

 او! کند؟ بایدتالش دلیلی چه به اصال باشد نداشته شد، آن عاشق شود می که چیزی آن به عشق و زندگی هدف

 .کرد نخواهد جدی تالش و مبارزه و کرد خواهد کار منفعالنه حتماً

 را زندگی لذت نکشی، سختی چیزی به رسیدن برای وقتی تا .برسی آن به تالش با که است آن بهتر زندگی

 .برد نخواهی

 از اینکه مگر باشد، مهیا برایش امکانات تمام اگرچه ببرد، را زندگی لذت تواند نمی احدی فرماید می( ع)صادق امام

 163العقول برسدتحف آن به سخت راه

 که مضمون ان این است: فرماید می دیگری روایت در( ع)صادق امام



 پروردگار  به نسبت معرفتی یک نعمت این در اینکه یکی: شرط سه به مگر کنند نمی پیدا تداوم ها نعمت یعنی

 خاطرش به اینکه سوم و بیاوری؛ جا به را نعمت شکر اینکه دوم اوست، از نعمت که بدانی و باشد داشته وجود

 136تحف العقول  .باشد داشته تداوم نعمت که شود می باعث اینها.بکشی سختی

 قبلی حدیث در. دانند می نعمت الزمۀ را کشیدن سختی دیگری، زاویۀ یک از( ع)صادق امام دوباره نیز کالم این در

 تداوم الزمۀ را کشیدن سختی حدیث، این در و دانند، می خوش زندگی چشیدن الزمۀ را تالش و کشیدن سختی

 .نیست جاری ما فرهنگ در این متأسفانه ولی. دانند می نعمت

 گناه کند؟ می کار چه نبرد لذت زندگی از کسی وقتی دانید می

 با کند می سعی نبرد، لذت اش زندگی از که کسی لذا. ببرد را لذت باید آدم چون نکند؛ گناه تواند نمی و کند می

 .کند آرام را خودش گناه، هیجان

 31/31مستدرک الوسایل  شوند می پاک معاش تأمین راه در کشیدن سختی با فقط گناهان برخی(: ص)پیامبر

 است غمی غم، بهترین/ آید می بدش خورد، نمی بچه و زن برای درآوردن پول غصۀ که غیرتی بی آدم از دین

 بچه نخورند را عیال خرج غصۀ اینکه برای ما های جوان از بعضیکند تحمل اش خانواده مخارج تأمین برای آدم که

 !بکنند پاک را مسأله صورت کنند می سعی کال یعنی! شوند نمی دار

 و کنند می خداحافظی( ع)حسین امام حرم آیند می که دیدم می را هایی جوان و بودم رفته عتبات به پیش چندی

 . روند می جهاد برای

 آنها دشمن اینکه خاطر به کنند؛ جهاد مجبورند االن ولی کردند می را شان زندگی داشتند دیروز تا که هایی جوان

 و اند گرفته دست به اسلحه لذا. نکند تعدی و نبرد را آنها ناموس و نکند جدا بدنشان از سر چهارپا مثل و ذلت با را

 .جنگید باید زندگی برای نیست؛ دیگری راه چون روند می جبهه به

 شما اینکه برای روم، می دارم من: گوید می و گیرد می آغوش در را خودش فرزند خداحافظی لحظۀ در جوان آن

 بچۀ و زن از توانم نمی دیگر من وقت آن و آید می جلو دشمن بنشینم اینجا من اگر کنید، زندگی بتوانید راحت

 شود؟ می نصیبش بهتری زندگی آیا کند، فرار زندگی این از بخواهد کسی اگر.  است این زندگی... کنم دفاع خودم

 .شود می بدبخت و میرد می زجر با بلکه نه،

 همین دلیل به دین بخورم را خودم بچۀ و زن نان غصۀ هم و باشم نداشته الدنیا حب هم من که شود می چگونه

 رشد زیاد دینداری در تواند نمی کسی هر لذا و دارد جذابیت است، دین نبودن سطح دلیل به که هایش پیچیدگی

 بروید، دنیا سراغ به فقط که بود گفته دین اگر! بود ساده کار که گرفت می را ماجرا طرف یک فقط دین اگر. کند

 است این در کار سختی. شد می راحت هم باز بروید، آخرت سراغ به فقط بودکه گفته دین اگر و شد می راحت کار

 که ذهنی. کنیم دعا عمر طول برای باید هم و کنیم، دعا شهیدشدن برای و بشویم خدا مالقات مشتاق باید هم که

 است ای ساده و بسیط ذهن کند، جمع هم کنار در را دو این نتواند

 



 را نمازش که برود معیشت دنبال به قدر این اگر اما است، عبادت عین کند تأمین را خودش معیشت انسان اینکه

 کار تکاثر اما است، درستی کار مال کردن جمع. است دینی بی و است غلط این که است معلوم خُب بگذارد، کنار

 دیگران برای مالش با ندهد، صدقه نکند، انفاق نکند، خرج را خودش مال کسی اینکه یعنی تکاثر است؛ غلطی

. کند محروم خودش پول مواهب از را دیگران و دربیاورد پول راهی هر از که باشد این دنبال صرفا و نکند، کارآفرینی

 .است غلط اینها که است معلوم خب

 عالقه تا سطحی و طبیعی های عالقه خودشاز های عالقه به رسیدن برای انسان که است این زندگی تعریف گفتیم

 های عالقه آدم البته کند می مبارزه ها عالقه این به رسیدن برای انسان حتی و کند، می تالش والهی عمیق های

 می تغییر را خودش های عالقه هم و کند می گزینش خودش های عالقه بین هم کند؛ می مدیریت را خود

 این همۀ البته و. هست نیز ها محدودیت پذیرش فرایند بلکه نیست، ها محبوب به رسیدن فرایند صرفا دهدزندگی

 .دهد می رخ الهی مقدرات ظرف در ها، اتفاق و فرایندها

 است معلوم البته. شود می دیده کمتر زیادی، استراحت آن در که ای زندگی باشد، داشته تری پرتالش زندگی آدم

 وجود پیشنهاد چند ما روایات در شود، می خسته انسان که اوقاتی برای لذا شود، می خسته کار از گاهی انسان که

 و کنید نگاه ها سبزه به و بروید بیرون شهر از و بروید، زار سبزه و باغ به است شده سفارش اینکه یکی. دارد

 استفاده خودتان های لذت از و فراغت اوقات از حتما که است شده سفارش و. کنید برطرف را خودتان خستگی

 گردید، برمی زندگی متن به وقتی تا کنید

 و تنبلی از و شده سفارش هم پرکاری به ولی هست، ها سفارش این همۀ. کنید زندگی بیشتری قدرت با بتوانید

 هم جنگ وسط حتی(: ع)صادق امام .است شده سفارش هم زود صبح در کار سراغ به رفتن. است شده نهی بیکاری

 26/5نده کافی  دست را فرصت شد، درآمد کسب فرصت اگر

 این از توانید نمی کنید تالش هرچقدر شما نباشد، عار و ننگ جامعه آن در نبودن، فعال یا بیکاری که ای جامعه

 آنها به جهنم، و قیامت یادآوری با حتی توانید نمی دیگر. کنید نهی را مردم و کنید جلوگیری مبتذل های سرگرمی

 ننگ بیکاری که ای جامعه ودر ننشینید مختلف های شبکه پای قدر این! ننشینید استیشن پلِی پای قدر این بگویید

 .شود می کشیده هرزگی به کار نباشد،

 می مسافرت به روزی، طلب برای و کند می تحمل را غربت که را کسی دارد دوست فرمایدخدا می( ع)صادق امام

 356/1/الفقیه الیحضره رودمن

 نخواهد دانشمند شود، دانشجو تنبلی سرِ از که کسی/است؟ زیاد ما جامعۀ در استخدام و کارمندی به میل چرا

 ما های بچه شدن تالش و کار اهل با دارد؛ کار ما های بچه حافظۀ با بیشتر ما پرورش و آموزش کنم می فکر شدمن

 و است زیاد ما جامعۀ در هم شدن استخدام به میل است، زیاد ما جامعۀ در کارمندی به میل لذا.  ندارد کاری

 به بنده. نگفتم مطلق را اینکردم عرض که کنید دقت. باشد تنبلی سر از وکارمندی استخدام به میل است ممکن

 گاهی که هستند محترم کارمندان از برخی. کنم نمی انتقاد کشند، می زحمت تاشب صبح از که شریفی کارمندان



. است اسالم ننگ هم باشد شده طلبه و باشد رفته حتی تنبلی، سر از کسی اگر. کنند می کار هم کارگر دو از بیشتر

 تنبلی ما گاهی متاسفانه و است دردی بد تنبلی. شد نخواهد دانشمند او بشود، دانشجو و برود تنبلی سر از که کسی

 .کنیم می نهادینه -نوعی به-را

 که کسی هستند، ای بدی و زشتی هر کلید دو این باش، برحذر حوصلگی بی و تنبلی از: فرماید می( ع)صادق امام

 صبر حقی امر هیچ بر تواند نمی باشد، تاب بی و حوصله بی که کسی و کند ادا تواند نمی را حقی هیچ کند تنبلی

 265/العقول کند؛تحف

 بی که اندکسی گذاشته کنار را دنیا که هستند عابدانی افراد، کارترین زیان: قرآن. باشد دیندار تواند نمی تنبل آدم

 .خورد نمی درد به بیشتر هم نمازش او نکند، همت کردن کار برای و باشد پرور تن و عرضه

 اگر حتی .بود خواهد تر کسل و تر تنبل آخرتش امر در باشد، داشته تنبلی و کسالت خودش دنیای امر در که کسی

 .خورد نمی دردش به هم نماز این بخواند، را نمازش برود موقع به

 هم کنار در اینها. کنی عبور زندگی مسیر از باید کردن بندگی برای .! هم کنار در نه هستند؛ هم در دنیا و دین

 اینکه نه کنی؛ عبور زندگی مسیر از باید کردن بندگی برای تو. هستند راستا یک در هستند؛ هم در اینها نیستند،

 آن! نداریم چیزی چنین ما دین در! بگذاری بندگی برای هم را ساعتی ویک بگذاری زندگی برای را ساعتی یک

 .کنی می بندگی داری واقع در موقع همان کنی، ی م تالش زندگی برای داری که ساعتی

 .ببینیم کردن زندگی درست در را خودمان داری دین باید ما

 ما های گاه تفریح به بخواهند آنها اگر. است فرارسیده اسالم و انقالب اقتدار دوران و گذشته انقالب مظلومیت دوران

 اهل انقالبیون و مؤمنین که است گفته کسی چه داریم، دوست را زندگی ما. کنیم می نابودشان ما بزنند، بمب هم

 .زندگی از دفاع یعنی گری انقالبی! نیستند؟ زندگی

 .داد خواهد ذلت من به فقر، از جدای و کرد خواهد فقیر مرا خدا نکنم، جهاد الزم وقت در من اگر روایت، طبق

 مالش از دفاع در که کسی: فرمود( ص)خدا رسول: فرمودند حضرت بجنگد؟ مالش از برای دفاع تواند می انسان آیا

 52/5است کافی  شهید شود، کشته

 دهند می آسمانی و آرمانی شعارهای فقط انقالبیون که نکنید فکر وقت یک. بجنگد زندگی برای باید گاهی آدم بله،

 .بگیرد را تو زندگی ندارد حق کسی! ندارند کاری زندگی به و

 واقع در این. است زندگی بحث تماما که بیند می کنید مطالعه را منا صحرای در( ع)حسین امام سخنان وقتی شما

 آنجا در حضرت کردند، بیان تابعین و صحابه از نفر هفتصد برای که است قیام برای( ع)حسین امام سخنرانی اولین

 لاامو شوند، نمی درمان بیماران شود، نمی رسیدگی فقرا به: فرمودند و کردند مطرح را مردم زندگی و معیشت بحث

 216-212تحف العقول ...)است زیاد مردم مشکالت شود، نمی توزیع درست مردم، بین در

 اگر ،تو دهد می زندگی تو به دارد دین! باش داشته غیرت خودت زندگی به نسبت باش، کوش سخت زندگی برای

 .ببرد باال را زندگی سطح باید است دینی تو جامعۀ اگر و کنی درست را ات زندگی باید هستی متدین



 !است؟ گناه شدن ثروتمند شوند؟مگر ثروتمند وتالش، کار با ما های جوان دارد اشکالی چه

 عظیم بسیار ایشان های دارایی.کردند کارمی که هایی سال آن در( ع)امیرالمؤمنین نیست؟ شان شرعی وظیفۀ مگر

 .شد می دینار هزار چهل از بیش ایشان اموال زکات اند کردهنقل  که طوری به بود، فراوان و

 را مردم شدن ثروتمند مقدمات باید اسالمی دولت. است بد ثروت با کردن برخورد بد بلکه نیست، بد شدن ثروتمند

 تا کند را فراهم شدن ثروتمند مقدمات گوییم می کند بلکه فراهم را رفاه گوییم مقدمات نمی حتی کند، فراهم

 . کنند بخشش و بذل بتوانند رسند، می ثروت به که کسانی

 اخالقی این. کند اظهار را خودش ثروت دارد، ثروت که کسی دارد دوست خدا بلکه نیست، بد شدن ثروتمند تنها نه

ین بهتر شمیتونه ما طرف پول داره.)است زشت خیلی باشد، پنهان ثروتشان کنند می سعی و دارند ها بعضی که

ندارد چرا چون  اما جایی هم طرف مراسم عروسی انچنانی می گیرد حق خانواده اما نمیگیرهبگیره برای اسایش 

 .(که با تجمل مخالف است تین پیچیدگی های دین استاسالم به ازدواج اسان دستور داده 

 و رفتند او دین سراغ به حضرت ولی بود، کرده اعتراض( ع)صادق امام پوشی شیک به شخص آن که کنید دقت

 در( ص)اکرم و فرمودند پیامبر دادند توضیح بعد و! بمیری است همراه بدعت با که دینی بر تو خواهم نمی فرمودند

 باشند، ثروت در مردم و کند اقبال دنیا که وقتی اما کرد زندگی بود، جامعه در و قحطی فالکت و فقر که زمانی یک

 (65/5بد)کافی های آدم و فجار نه هستند خوب های آدم باشند، راداشته ثروت این است خوب که کسانی بهترین

 ندارد حق هم کسی و کند، زندگی بدبختی با دنیا این در نیست بنا مؤمن که است این معنایش حضرت جواب این

 و موذیانه خواهیم نمی ما البته. کرد مقابله او با باید دهد، انجام را کار این خواست کسی اگر و کند، بدبخت را مؤمن

 .برویم دنیا سراغ به درگیری و مبارزه و تالش با خواهیم می ما بلکه برویم، دنیا سراغ به بازی حقه یا بازی زرنگ با

 مردم روی به ایشان خانۀ درِ بودند، مدینه دار سفره نشد ایشان دنیازدگی دچار خوب، زندگی وجود با( ع)حسن امام

 راه در را آن نصف و کردند نصف را خود اموال کل مرتبه سه که حدی به بودند بخشش و بذل اهل بود بسیار باز

 .کردند انفاق خدا

 .شود می تر پاک برسد، ثروت به وقتی شریف آدم/ شود می دین بی برسد، ثروت به وقتی ظرفیت بی آدم 

 هم را دیگران سالم جواب دیگر رود، می باال کمی شان ماشین مدل  وقتی که هستند نوکیسه قدر آن ها بعضی

 یک وقتی که هستند نیز برخی! نیست ثروت خاصیت اینکه هستند؛ ظرفیتی بی های آدم اینها خُب! دهند نمی

 در ظرفیتی بی باالخره! کنند نمی حساب آدم را کسی دیگر شوند، می حاضر جماعت نماز اول صف سرِ دائما مدتی

 .نشود ثروت های آفت دچار که باشد مراقب اید ب انسان و هست، جا همه

. شود می تر قشنگ بلکه رود؛ نمی بین از خدا با او رابطۀ و شود می پاک بشود، فقیر اگر شریف آدم که همچنان

 کنیم حفظ را خودمان شرافت آن باید ما. شود می ای عقده و ای کینه شود، فقر دچار و نباشد شریف که آدمی ولی

 روزی ما به خواست خدا اگر حاال بدانیم؛ خودمان دینی وظیفۀ را این و دهیم انجام هم را خودمان تالش وقت آن و

 .کنیم بخشش و بذل و کنیم خدمت خدا راه در توانیم می ثروت این با بدهد،



 این حتما! خدایا: بگوییم و کنیم شکر را خدا و بپذیریم رضایت لبخند با کرد، مقدر را فقر ما برای خدا هم اگر و

 .است بوده ما صالح به ای، پسندیده ما برای که فقری

 تشویق معیشت تأمین برای مبارزه و مشقت تحمل و کار تولید به آن از مهمتر و ثروت تولید به مؤمنین وقتی

 .افتد می کالهبردارها دست به دنیا که شود می این اش نتیجه نشوند،

 یعنی گری انقالبی( 522شد)امالی صدوق خواهد فقر و ذلت دچار کند ترک را جهاد و مبارزه کسی اگر

 من به فقر، از جدای و کرد خواهد فقیر مرا خدا نکنم، جهاد الزم وقت در من اگر روایت، طبق. زندگی از دفاع

 .داد خواهد ذلت

 مدیر یکی باشد، کشاورزی وزیر یکی است ممکن ، مثالکنید می فعالیت آن در که جایگاهی نه است فعالیت مهم

 کشاورز یکی باشد، کشاورزی های زمین به نیارس آب مسئول یکی باشد، استان کشاورزی مسئول یکی باشد، کل

 .شود می درگیر وبیشتر است رفعالیتپ که کسی آن مراتب، تمام در. باشد مجموعه آن کارگر هم یکی باشد،

 .باشد داشته هم شدن ثروتمند مثل ثمراتی است ممکن کنیم زندگی خوب ما اگر طبیعتا

 را ما نباید ها روایت این که است زند معلوم می ضرر ما معنویت به که کنیم تلقی خطرناکی چیز را ثروت نباید

 با رقابت و حسادت به را ما و دهد افزایش ما دل در را الدنیا حب و کند دنیا حریص را ما و کند، ثروت و مال حریص

 و بترسیم، ثروت از نباید دیگر سوی از ولی! بشویم دارتر پول دیگران از باشیم داشته دوست مثال که بکشاند دیگران

 .شود تلقی -رساند می ضرر ما معنویت به که-خطرناک موجود یک ما نظر در ثروت

 و بشناسیم را برکاتش هم بشناسیم، را آفاتش هم اینکه یعنی کنیم، برخورد بینانه واقع باید ثروت موضوع به نسبت

 برود، ثروت دنبال به درست، نیت با و تزکیه با و تقوی با که کسی. بگیریم مدد خداوند از و کنیم حرکت سمتش به

 به را دین امور بتواند و گیرد قرار اختیارش در ثروت و مال و دهد قرار اسالم بقاء عوامل ء جز را او خدا اهلل شاء ان

 .برساند سامانی یک

 به- ما جامعۀ در االن اگر و آورد، می بهتر زندگی دین که است گونه این دین، به ما نگاه که گفتیم بحث، اینجای تا

 ما که بدانید یقین زیاد است، گرفتار های آدم تعداد احیانا ما جامعۀ در اگر نداریم و بهتری های زندگی -کلی طور

 است گونه این مان وضع که ایم گذاشته کم دین از اوال

 بشری جوامع در بهتر زندگی علمدار ملحد دنیاطلبان امیدوارماست  زندگی وضع بهبود دینداری، مهم نتایج از یکی

 زندگی خواهید می که اگر بگویند و فریب دهند را مردم تا نباشد بهتر زندگی به کنندگان دعوت ها دین بی. نباشند

 .کنید دینی بی بیایید باشید داشته بهتر

 غربی کردة بزک های وسریال فیلم پای اینکه جای به یا بنشینیم، ایرانی های سریال و فیلم پای ما اینکه جای به

 به ما برای را زمین مغرب مردم واقعی زندگی های قصه بتوانند که باشیم داشته ساز فیلم عده یک اگر بنشینیم،

 که دید خواهیم و. کنیم می زندگی آنها از بهتر داریم جهاتی از ما هم االن همین که دید خواهیم بکشند، تصویر



 سمت به ما راه اصال. کنیم حرکت شان سمت به بخواهیم بهتر، زندگی برای ما که نیستند خوبی الگوی آنها اصالً

 .نیست آنها سمت به بهتر، زندگی

 در جا به و درست شدن تسلیم: بهتر زندگی سوم رکندارد  وجود رکن چهار بهتر زندگی تعریف در گفتیم قبال

 عین در اما بزنید گل که کنید می صرف را خود تالش تمام فوتبال بازی در شما مثال، عنوان هب ها محدودیت مقابل

 اگر لذا. بپذیرند باید همه که است مثال خط اوت محدودیتی. پذیرید می بازی این در هم را هایی محدودیت حال،

اوت  بزنم گلُ بود نزدیک بدهم، ادامه بازی به که بگذار زند نمی چانه کسی دیگر رفت، بیرون بازی زمین از توپ

 نگیر

 ما زندگی از نمایی فوتبال سبز مستطیل همه فوتبال، بازی در که است هایی محدویت این از دیگر یکی هم آفساید

 سبز مستطیل این.نیست زندگی برای ای آماده بپذیرد،جوان را زندگی های محدودیت نیست حاضر که جوانی.است

 ، ها جوان کدام دانید می.  هست یی ها محدودیت یک هم ما زندگی در است؛ ما زندگی از نمایی یک فوتبال

 که هایی جوان دوم؛ و.  ندارند زندگی ی برا قوی انگیزة که هایی جوان نیستند؟ زندگی برای ای آماده های جوان

 خانواده کدام یا مدرسه کدام در نیست معلوم ها جوان از بعضی.بپذیرند را زندگی های محدودیت.یستندن حاضر

 ! بپذیرند را محدودیتی هیچ نیستند حاضر اینها چون! اند شده تربیت

 .نیست زندگی برای آماده فردی، چنین. شود می خُرد شان اعصاب شوند، می مواجه ها محدودیت با وقتی اینها

 و هستند تقدیریها  یت محدود از برخی هستند؟ چیزهایی چه بپذیریم، زندگی در باید که هایی محدویت این حاال

 نمی شما و اند شده مقدر عالم پروردگار جانب از تقدیری های محدودیت. ها تکلیفی هستند از محدودیت برخی

 آنها به و بپذیریم را ها محدودیت این باید. هستید مجبور آنها به نسبت بلکه دهید، کاری انجام آنها مقابل در توانید

 به جوان یک که است نادانی شود واقعا می فرتوت شما جسم و شوید، پیرمی اجبارا مثال شما. باشیم داشته توجه

 بیند نمی را زندگی های محدودیت که کسی! ماند جوان خواهند همیشه کند فکر و نباشد خودش پیری دوران فکر

 .کند می بدزندگی دارد واقع در کند؛ نمی ریزی برنامه ها محدودیت این برای و شناسد نمی و

 مثل)هستند یکسان و عام و فراگیر تقدیری، های محدودیت این از بعضی: هستند نوع دو تقدیری های محدودیت

  کنند می فرق مختلف، افراد برای تقدیری های محدودیت از بعضی اما( افتد می اتفاق همه برای طبیعتاً که پیرشدن

 تصادف، یک اثر در نخواسته، خدای و بیاید پیش خاصی محدودیت یک ای دفعه یک شما برای است ممکن مثال

 بگوید من مثال و بپذیرد را محدودیت این باید انسان صورت، این در .شود فلج یا شود، قطع یا بیفتد کار از شما پای

 نمی زندگی نپذیرد، را محدودیت این که کسی ی کنم زندگ ویلچر روی با باید عمر آخر تا که ام پذیرفته را این

 برای تواند می تازه پذیرفت، را مقدر خودش محدودیت که وقتی انسان. کرد خواهد زندگی بپذیرد، که کسی و کند،

  .است زندگی شرط این بپذیریم؛ را ها محدودیت باید ما. کند ریزی برنامه خودش زندگی

 



 تکلیف آدم به را ها محدودیت این کسی چه حاال هستند؛ تکلیفی بلکه نیستند، تقدیری ها محدودیت این از بعضی

 جامعه در هرکسی باالخره. کند می تکلیف او به را هایی محدودیت یک اش جامعه باشد، نداشته دین اگر کند؟ می

 ایالت از خیلی در) آمریکا جامعۀ در مثال.  باشد(  آنارشیست)طلب مرج و هرج.شود نمی و دارد هایی محدودیت اش

 الخمر دائم که کسی گویند می مثال. اند کرده وضع را هایی ،محدودیت مسکرات و خوردن عرق ی برا(  آمریکا های

 در. دهد انجام را کار این علنی تواند نمی و ت بگذارد پاک داخل در را خودش ی الکل مشروبات شیشۀ باید باشد

 محدودیت از برخی .کنند می زندگی.دارند محدودیت با چقدر مردم ببینید -آزاد کشور یک عنوان به-آمریکا همین

 ها آدم به مقررات و قانون را ها محدودیت از برخی و کند، می تکلیف ها آدم به جامعه، فرهنگ را تکلیفی های

 .کند می تکلیف ما به دین نیز را ها محدودیت از برخی و. رانندگی راهنمایی های محدودیت مثل کند؛ می تکلیف

 انتظار وقت آن ایم، نکرده تربیت ها محدودیت با درست برخورد اهل مدرسه، در را خودمان های بچه ما متاسفانه

 بدهی، دینی آموزش تا چهار بخواهی اگر بچه این به! بدهند آموزش را دین او به و بیایند دینی مبلغین که داریم

 .است نپذیرفته زندگی در را محدودیت اصل چون بپذیرد، تواند نمی و زند می پس

 اقسام و انواع از سرشار که گرفته قرار ای زندگی در گریز محدودیت انسان این و است گریز محدودیت انسان

 هستند کسانی کنند، زندگی درست نیستند آماده که هایی آدم و زندگی در ظرفیت بی های آدم .هاست محدودیت

 کرده بیان را ها آدم حال این هم کریم قرآن در متعال خداوند البته. فرار کنند یتی محدود هر از خواهند می که

 قیامت5أَمامه  الْإِنْسانُ لیفْجرَ یرید بلْ 

  بپذیری را آن کند می کمک خدا ثانیاً نداری، نیاز آن به اوالً کرده، ایجاد دین که محدودیتی هر

 6521/ أَغْنَى عنه غررالحکم و إِلَّا ء شَی عنْ سبحانَه اللَّه نَهى ما

 نداری نیاز آن به تو( کرده نهی آن از را انسان)کرد ایجاد محدودیت آن به نسبت خدا که هرچیزی یعنی

 اش ثمره بالفاصله و بپذیری را محدودیت آن اینکه برای کند می کمک خدا کند، می ایجاد دین محدودیتی هر ثانیا

 و کند محدود را خودش و نکند حرام نگاه خدا، امر خاطر به که کسی هست، روایت در مثال. دهد می تو به هم را

 .نداشت را لذت این حرام نگاه که چشاند می او به معنوی لذت یک خداوند کند، ترک را حرام نگاه

  عاطفی های نام محدودیت به هستند؛ هم دیگری های محدودیت ها انسان بین روابط در

 اینکه برای و کنی می زندگی داری کسی با مثالً. پذیری می را ها محدودیت از خودت برخی عواطف خاطر به شما

 مادرت و پدر با شما مثال. کنی می محدود را خودت و آیی کوتاه می موارد برخی در نشود، اذیت یا ناراحت او

 عاطفی روابط خاطر به ولی نباشد، عقالنی یا منطقی این سخن نروشاید جا گوید فالن می پدرت و کنی، می زندگی

 یا همسرتان، مادرتان، و پدر که هایی محدودیت .روی نمی و کنی می گوش را او حرف است، برقرار که ای انسانی و

 هایی محدودیت شان برای شوند،بچه می دار بچه که کسانی باالخره. پذیرید می کند، می ایجاد شما برای فرزندتان

 های خوشی سری یک عوض در اما بگیرد، مادر و پدر از را زندگی های خوشی از کمی شاید و کند می ایجاد

 .آید می جایش به حقیقی



 

 خواهد ما زندگی در قشنگی های اتفاق بپذیرید، را ها محدودیت این اگر که حالی در است، گریز محدودیت انسان

 . افتاد

 نرهآنهاست  مقابل در شدن تسلیم و ها محدودیت پذیرش همین بهتر زنگدی رکن ین تر مهم که گفت بتوان شاید

 جا به و درست که است موانعی برای جا به و درست شدن تسلیم، تسلیم اسالم یعنی است، صحیح تسلیم در زندگی

 باشد

 پذ می کنند، می تعیین برایت دیگران که یی ها محدودیت نپذیری، کرده معین برایت خدا که هایی محدودیت اگر

 محدودیت نپذیریم، را خدا اولیاء و خدا های محدویت نپذیریم، را حیات عقالنی و منطقی های محدودیت اگر. یری

 که هایی محدودیت افتد؟ می اتفاقی چه نپذیریم، را درست انسانی و عاطفی روابط یا جامعه فرهنگ دین، های

 و( ع)ابیطالب بن علی های محدودیت که کسی .پذیرفت خواهیم را کرد خواهند اعمال ما بر عالم، اوباش و اراذل

 ثقفی، یوسف بن حجاج های محدودیت ؟پذیرد می را کسی چه های محدودیت نپذیرد، را( ع)مجتبی حسن امام

 .پذیرد می را زیاد بن عبیداهلل و معاویه بن یزید

 نشویم؟ تسلیم کجا و شویم تسلیم کجا: زندگی کلیدی سؤال

 و تکلیف در هم .شوند می هایشان ترس تسلیم و شوند می باطل تسلیم که است کسانی زندگی شده نابود زندگیِ

 و باشد داشته هم رضایت شد، خدا تسلیم وقتی که خواهد می اش بنده از بشویم خدا خدا تسلیم باید تقدیر در هم

 باشد راضی و بزند لبخند

 ومن خواهی می چیزهایی یک تو داود یا: فرستاد وحی( ع)داود به متعال خداوند: فرماید می( ع)علی امیرالمؤمنین

 چیزی آن نه خواهم می من که است چیزی آن افتاد خواهد که اتفاقی نهایت در ولی خواهم، می چیزهایی یک هم

 می تو  به بخواهی هرچیزی وقت آن شدی، تسلیم خواستم من که چیزهایی آن به اگر خواهی؛ می تو که

 می که چیزهایی آن در خواهم، می من که چیزهایی آن به نشدی تسلیم اگر ؛(شوی تسلیم باید اول منتها)دهم

 شود؛توحید می ، خواهم می  من که چیزی آن نهایت در هم باز اما اندازم، می تعب به و کنم می اذیت را تو خواهی

 112/ صدوق

مقام  به را تو خدا کرد؟ خواهد رفتار چگونه تو با خدا بعد به آن از دانی می مقام راضیه برسی، به و بشوی راضی اگر

 .مرضیه می رساند

 قبله یک من: فرمود پیامبرش به کمااینکه.بدهم به تو من تا خواهی می چه بگو تو فرمایدحاال می خدا اینکه یعنی

 311داشتی بقره  دوست که گذاشتم برایت ای

 که کنیم می واحساس شد خواهد سنگین ما برای بندگی روانی فشار وقت آن ندهیم، آموزش را زندگی اگر

 و پذیر قانون بگیریم، یاد درست را زندگی ما اگر! گوید می زور زیادی ما به دارد -باهلل نعوذ-خدا دستورات

 .شویم می پذیر محدودیت



 مقدر ولی دادیم انجام امری یک تحقق برای را خودمان تالش وقتی. نیست زیبا زدن، نق و زدن غُر با شدن تسلیم

 های بخش از یکی واقعا نارضایتی و اکراه با نه شویم خدا امر تسلیم زیبایی به باید نرسید، نتیجه به ما تالش و نبود

 که شرطی به منتها شود؛ می ها محدودیت تسلیم انسان که است هایی قسمت آن زندگی، مهم و جذاب زیبا، بسیار

 .آید برنمی ما از کاری دیگر که وقتی ها؛ محدودیت مقابل در جا به شدنِ تسلیم شود تسلیم جا به و درست خوب،

 آموزش پرورش در. زندگی یراب آمادگی یعنی ها، محدودیت پذیرش برای آمادگی و ها محدودیت اصل پذیرش

 کار و کسب قبل از که است بهتر چقدر کنیم اما آماده کار و کسب برای را آموز دانش خواهیم می شودما می گفته

 کنیم؛ آماده بندگیی  برا که گوییم نمی کنیم  حتی آماده زندگی برای را آموز دانش خواهیم می ماد شو گفته

 .است کافی شود، آماده زندگی برای ما فرزند که همین

 زندگی برای بچه کردن آماده الزمۀ و شود آماده زندگی برای باید شود، آماده کار و کسب برای اینکه از قبل بچه

 چیزی یک باید ابتدایی، پایان یا متوسطه اول تا اول سال هفت آن در خصوصا مدرسه، دوران طول در که است این

 پردازی خیال دوران از و شود مواجه ها محدودیت با زندگی در باشد هم اینکه آماده آن و باشد افتاده جا برایش

. پذیرفت را ها محدودیت از بعضی باید برداشت؛ شود می را ها ة محدودیت هم که نکند فکر و شود خارج کودکانه

 پذیرفت شیرینی به باید را ها محدودیت از بعضی و حتی ، رفت شان استقبال به باید را ها محدودیت از بعضی حتی

 یعنی کردن جزع. کنیم می جزع نشویم جا به های محدودیت تسلیمِ اگرشدن جزع کردن است  تسلیم مقابل نقطۀ

 ،دهی انجام کاری نتوانستی وقتی. آید نمی تو از کاری دیگر که هایی محدودیت مقابل در زدن بیهوده پا و دست

 که به ان برسد دارد ولع و حرص خیلی خواهد، می چیزی یک که وقتی بزنی یعنی پا و دست بیخودی نباید دیگر

 21اذا مسه الشر جزوعا معارج 36خلق االنسان هلوعا معارج

 یک که کنید تصور فوتبال، بازی دربارة مثال.است جزع همین از ناشی ما جامعۀ در خانوادگی مشکالت از بسیاری

 چنین! بگوید ناسزا و بکوبد دروازه تیر به را سرش شود، عصبانی کند، گریه و بنشیند بعد و بخورد، گل بانی دروازه

 . کند بازی درست را بازی بقیۀ تواند نمی دیگر بازیکنی

 پایین هم اش انگیزه( خوردن گلُ از بعد)حتی و کند، فراموش را مسأله این اصال که است کسی ای حرفه بازیکن

 یعنی. است جزع نکرده ی یعن بده این ادامه را بازی و برگرد بازی به و کن، فراموش را بگوید آن بتواند بلکه نیاید،

 .برساند انجام به را اش بازی خوب ، نود دقیقۀ تا بتواند که است پذیرفته را است شده ایجاد که محدودیتی این

 کار یانتو نمی تو دیگر نباشند، منطقی هم اگر یا هستند، منطقی و جا به که هایی محدودیت نپذیرفتن یعنی جزع

 .است جزع نوعی هم دشمن مقابل جا بی ترس .دهی انجام آنها کردن برطرف برای ی

 31131بیشتر می شود غررالحکم مشکالتتان کنید جزع اگر نکنید، جزع گرفته را شما که اندکی ناراحتی یک از

 دچار را خودش آدم چرا. بری می کردن صبر از که است رنجی از بیشتر بری خیلی می کردن جزع از شما که رنجی

 3366غررالحکم  !کند؟ بیشتر رنج



 مقدرات بر هم چیزی کند،و می محروم حالل رزق از را خودش نداشتن، صبر واسطۀ به اوقات گاهی خدا بندة

 ها پول این به توانستند می قطعا رسند، می پولی یک به دزدی راه از که کسانی آن( کند؛همان نمی اضافه خودش

 فریب را شما ها حرف این با باشید مراقب لذا. شود نمی پولدار بازی زرنگ و دزدی با کسی. برسند حالل ازراه

 .رسید ثروتی و مال به غلط، راه از و برد و خورد فالنی که ندهند

 و کنید وارد خودتان زندگی متن در را این خبُ دانید، می بهتر زندگی در اصل یک را شدن تسلیم این شما اگر

 محدودیت مثال. است زندگی در جا به های محدودیت پذیرش همین نیز، دین دستورات از بخشی.کنید مصرفش

 (.است غیبت اش نمونه یک که)بپذیرید را زبان های محدودیت یا( نگاهحرام از پرهیز)بپذیرید را چشم های

 ایجاد حجاب که محدودیتی پذیرش زیبایی ایم نتوانسته هنوز گذشته، مان انقالب از که سال پنج و سی از بعد ما

 ییپذیرش زیبا ایم نتوانسته اساسا چون. جابیندازیم را دارد، وجود مردها نگاه برای که محدودیتی یا کند، می

 ما اگر. شوند می ناراحت ها بعضی زنیم، می حرف حجاب محدودیت دربارة وقتی لذا. بیندازیم جا را محدودیت

 فیلم و داستان و قصه چندتا در را اش شیرینی و یم بود انداخته جا مردم برای را، جا به های محدودیت پذیرش

-را برنامه این وقتی و گشتند، می برنامه دنبال خودشان رفتارهای کردن محدود برای طبیعتا ها آدم بودیم، دیده

 .کردند می اجرا و پذیرفتند می راحتی به کردند، می دریافت -دین توسط

 /چیست؟ تسلیم نوع بهترین

 6116/غررالحکم بشوی خدا تسلیم که است این اسالم نهایت

 1215غررالحکم  .ای داشته نگه سالم را خودت کنی، خدا تسلیم را خودت

 3255است غررالحکم رضا و تسلیم آن اصلی تنۀ که است درختی یک دین

 31661نیست غررالحکم   شدن یم تسل از ارزشمندتر ایمانی

 2116است غررالحکم  تسلیم دین، اول

 خدا ولی امر مقابل در شدن تسلیم با/ است؟ اثبات قابل هستیم چگونه خدا اینکه تسلیم در ما ادعای

شد  نخواهید گمراه هرگز شدن، تسلیم این با که بشوید هم خدا امرولی تسلیم و بشوید خدا امر تسلیم

 5616غررالحکم

 بلکه! نه! شد؟ کوچکی آدم آیا! شد؟ محدودی آدم آیا بود، خدا های محدودیت تسلیم قدر این که( ع)امیرالمؤمنین

 را عالم خدا تا بشوید، خدا تسلیم .کنیم درک قیامت روز باید را( ع)أمیرالمؤمنین عظمت. کرد پیدا بیشتری عظمت

 وقت آن بپذیرید، کامال و عمیقا است، کرده ایجاد برایتان خدا که ای منطقی های محدودیت هم ما کند شما تسلیم

 .دارد برمی شما چشم جلوی از را ها محدودیت تمام خدا

تَسلیماً  یسلِّموا و قَضَیت مما حرَجاً أَنْفُسهِم فی یجدِوا ال ثُم بینَهم شَجرَ فیما یحکِّموک حتَّى یؤْمنُونَ ال ربک و فَال
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 به! من فرمایدپیامبر ومی خورد می قسم خودش به متعال خداوند که است کریم قرآن در نادر موارد از یکی این

 حرج احساس دلش در ذره یک حتی و ، نشود تسلیم کردی، امر تو وقتی که کسی ندارد ایمان سوگند، تو پروردگار

جان  در تو، دستور به نسبت کسی اگر! من پیامبر شدنی یعنی تسلیم چه بشود؛ تسلیم باید بلکه بکند، سختی و

 می قسم آیه این در خداوند چرا دانید می. ندارد ایمان او که سوگند تو خدای به کرد، سختی احساس خودش

 علی ندارد، ایمان واقعا کسی چنین که است سخت خیلی باورش و کرد باور راحتی به شود نمی را این چون خورد؟

 .باشد برقرار هم زکاتش و خمس و وانفاق باشد خواندن نماز اهل اینکه رغم

 قشنگ. گیرد می شکل ها محدودیت این پذیرفتن درست با و درست های محدودیت پذیرش با بهتر زندگی

 بدون دنیا این زندگی اصالً. دارد جذابیت انسان برای ها، محدودیت میان در کردن وزندگی ها محدودیت پذیرفتن

  .شما تا وقتی قواعد و محدودیت های بازی را رعایت نکنید از بازی لذت نمی برید . نیست شیرین ها محدودیت

 .است شده زندگی تلخی باعث ها محدودیت این که کند می تصور اشتباه به شناسد، نمی را زندگی که کسی

 با همچنین و شده است، مدیریت های عالقه به رسیدن برای مبارزه و تالش زندگی: گفتیم زندگی تعریف در

 اساس بر لذا.  الهی است مقدرات بستر اینها در همۀ البته که دارد وجود مسیر این در که هایی محدودیت پذیرفتن

 بهتر ای زندگی: گوییم می هم بهتر زندگی تعریف در( الهی مقدرات بستر در داشتن قرار یعنی)زندگی چهارم رکن

 .کند همراهی آدم با الهی که مقدرات است

 بخش همۀ که دانند می همه. نباشد چه و باشد متدین انسان چه آید؛ نمی دست به بهتر زندگی نخواهد، خدا اگر

 معتقد تصادف و شانس به کسی اگر گیرد؛حتی نمی قرار خودش اختیار در وقت هیچ انسان، زندگی اتفاقات یا ها

 انسان همراه که شانس هم است ای زندگی بهتر، بگویدزندگی باید اینجا است در تصادفی چیز بگویدهمه و باشد

 .باشد

 از را خدا به خودتان اعتقاد این که بگویید به ما هستید، معتقد خدا به قدر این که شما: پرسیدند( ع)امیرالمؤمنین از
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 ریخت، هم به کارهایماما بیاید، در درست کار تا بودم کرده مرتب را چیز همه که شناختم لحظاتی آن به را خدا من

 این در خداوند اوقات، از شناختم بسیاری گونه این را خدا و است دیگری کس دست در امور تدبیر که فهمیدم لذا

 وادار را شما من است و دست در که کار فهماند می ما به و دهد می نشان ما به را خودش زندگی، بازی موشک قایم

 ان شا اهللبگویید  اینکه به کند می

 اثر در وقت یک که باشید مراقب منتها. است الهی مقدرات و خدا خواست کردن همراهی بهتر زندگی چهارم رکن

 هستیم اختیار بی ما نگویدپس و نشود مسلک جبری کسی -انسان زندگی در الهی مقدرات نقش ما دربارة بحث این

 و ما ارادة بین است تعاملی زندگی، که بگوییم توانیم می مقدار همین فقط اینجا دست خداست در در کارها همۀ و

 .نیست خارج عالم پروردگار مطلق ارادة از چیزی هیچ نهایت در و عالم پروردگار ارادة

 



 

 ما زندگی از بخشی الاقل اینکه به کندتوجه می بهتر را ما خداست زندگی مقدرات تحت ما اینکه زندگی به توجه

 همراهی ما زندگی با الهی مقدرات این اگر که کنید تصور حاال. کند می بهتر را زندگی است، الهی مقدرات تحت

 !شود می بهتر ما زندگی چقدر کند،

 :دهد می توجه الهی مقدرات موضوع به را ما که آیه چند مرور

 إِنَّک الْخَیرُ بیدک تَشاء منْ تُذلُّ و تَشاء منْ تُعزُّ و تَشاء ممنْ الْملْک تَنْزِع و تَشاء منْ الْملْک تُؤْتی مالکالْملْک اللَّهم قُلِ
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 ازهر را پادشاهی و دهی می بخواهی کسی هر به را پادشاهی تو توست، مال عالم همۀ و پادشاهی تو! خدایا بگو

 همۀ کنی، می ذلیل بخواهی را کسی هر و کنی می عزیز بخواهی که را کسی هر تو و گیری، می بخواهی که کسی

 .هستی توانا کاری هر بر تو و توست دست در عالم ی ها خوبی

 روز دل در را شب)آوری می بیرون را شب روز، دل از و آوری می بیرون را روز شب، دل بعدی می فرمایداز آیه در

 دلِ از را ای مرده و کنی می خارج ای مرده دل از را ای زنده و( دهی می قرار شب دل در را روز و دهی قرارمی

 می زمستان و بهار که خدایی ای. دهی می روزی او به حساب بی بخواهی، که هرکسی و. کنی می خارج ای زنده

. آوری می بیرون خوب خانوادة یک دل از را بدی فرزند و آوری می بدبیرون خانوادة یک دل از را خوبی فرزند آوری،

 .شد( ع)کاظم امام قتل کهموجب( ع)صادق امام فرزندان از یکی مثل یا. نوح فرزند مانند

. بگوییم مرتبه هفت الاقل نماز هر از بعد است شده توصیه که است الْعظیم ذکری الْعلی بِاللَّه إِلَّا قُوةَ لَا و حولَ لَا-2

 آرامش ما به لذا خداست، دست کارها همۀ که دهد می تذکر ما به و کند می جلب خدا قدرت به مارا توجه ذکر این

 ذکر این -دعا از بعد-ای بنده که همین است، آمده روایات در. است بهتر زندگی ارکان از یکی که آرامشی دهد؛ می

 من دست کارها که فهمید او چون کنید، برآورده مرا بندة حوائج فرماید می مالئکۀ به متعال گویدخداوند می را

 (6)ثواب االعمال است

 گاهی. کن استفاده درستی به آنها از و باش داشته صحیح تعامل دیگران با البته نکن، حساب زیاد هم دیگران روی

 اینکه مثال. برسد او طریق از اش روزی که دهد می قرار دیگر مؤمن یک دست در را مؤمن یک خداوندرزق اوقات

 دینی، برادر از کردن کمک درخواست. ندارد اشکالی این. افتد می راه شما کار و گیری می قرض یا وام کسی از شما

 بدان منتها کن، ریزی برنامه کن، تدبیر. خداست دست در کار که بدان اما ندارد، اشکالی افتادی، تنگنا در که وقتی

 .زند می هم به را تو های برنامه و تدبیرها خدا گاهی که

 هستنداین غافل موضوع این از مردم اکثر فرموده متعال خداوند که دهم می توجه موضوعی به را شما دارم بنده

 ال النَّاسِ أَکْثَرَ لکنَّ و یقْدر و یشاء لمنْ الرِّزقَ یبسطُ ربی إِنَّ فرمایدقُلْ می و گرفته بندگانش از است خداوند آماری
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 کنند دعا برایت جبرئیل و( ص)پیامبر اگر حتی شود می نصیبت کرده، مقدر برایت خدا که همسری همان

 برای کنند، دعا هم میکاییل و اسرافیل و جبرئیل حضرت و کنم، دعا من اگر: فرماید می( ص)اسالم گرامی پیامبر

 همان بلکه شد، نخواهد مامستجاب دعای شود، نصیبت کرده مقدر خدا که کسی آن از غیر همسری یک اینکه

 (513)کنز االعمالشد؛ خواهد نصیبت کرده مقدر خدا که همسری

 و.  است نگرفته قرار شما راه سر تصادفی تاکسی، این شوید، می سوار تاکسی و آیید می بیرون خانه از که صبح شما

 می روشن را رادیو تاکسی رانندة وقتی و. است نگرفته قرار شما کنار در تصادفی هم تاکسی در شما ی ها همنشین

 هر با نیست، تصادفی کدام هیچ. رسد نمی شما گوش به تصادفا نیز کند می رادیوپخش که پیامی یا خبر آن کند،

 تو .کنیم می برخورد سطحی ما ولی است دقیق کارهایش در خیلی خدا.  دارد کار شما با خدا اتفاقات، این از کدام

 دارند اراده هم تو اطرافیان و داری، هم اراده تو حال، عین در اما ای؛ شده احاطه الهی مقدرات توسط طوری این

 ای برنامه آن از خارج یعنی-بریزند هم به را تو زندگی که بدهند خرج به ای اراده یک بخواهند تو اطرافیان اگر ولی

 میلیاردها برای دارد واحد آن در خداوند را ها هماهنگی این همۀ. دهد نمی اجازه آنها به خدا -دارد تو برای خدا که

 نه البته دارند، هم اراده و اختیار حال عین در اما دارند قرار الهی مقدرات حیطۀ در ها انسان .دهد می انجام انسان

 صد در صد ما زندگی. بکند کاری هر تواند نمی کسی هر. دارند شده حساب و محدود اختیار بلکه مطلق؛ اختیار

 می اهمیت هم ما های عذرخواهی به و دهد می اهمیت ما رفتارهای تک تک به خدا البته نیست، خودمان دست

 .باشد داشته تأثیر ما مقدرات در است ممکن اینها و دهد

 تسلط و قدرت این از قدم به قدم قرآن، در خداوند چون کنید، می حس بیشتر را خدا قدرت بخوانید، قرآن اگر

 بود این دالیلش از یکی ترسید؟ نمی کسی از( ره)امام حضرت چرا دانید می. است گفته بشر،سخن حیات بر خودش

 قایل قدرتی خدا غیر برای لذا بیند، می را خدا قدرت بخواند، قرآن که وکسی خواند می قرآن مرتبه 32 روزی که

 اینکه با. کنید نگاه( ع)موسی حضرت داستان به شما .شود می خدا برای خوبی بندة کسی چنین. شود نمی

 زندگی فرعون، کاخ همان در( ع)موسی ولی برسانند، قتل به را او که بودند دنبالش والدت، ابتدای از قبل فرعونیان

 .بود خواسته خدا چون چرا؟. شد بزرگ و کرد

 معتقد شانس به الاقل نیست، معتقد سرنوشت و مقدرات به اگر آدم که است این حداقلش

 ح666کند )الفردوس  محقق او توسط را الهی قدر و قضا تا گیرد می را انسان عقل خدا گاهی(: ص)اکرم پیامبر

 در توانیم می تأثیری چه ببینیم و برویم خدا خانۀ در که است این دلیلش یک دارد، اهمیت خیلی قدر شب اینکه

 حداقل و بنشینیم خدا خانۀ در ادب با برویم الاقل بگذاریم، تأثیری نتوانیم هم اگر حتی ؟بگذاریم خودمان مقدرات

 در تواند خیلی می قدر، شب در ما متواضعانۀ رفتار همین بگوییم و باشیم متواضع خدا محضر در را شب یک این

 .باشد مؤثر ما مقدرات

 



 مقدر برایش حال این با ولی باشد، داده انجام را خودش فعالیت و تالش که است محترم و عزیز خدا نزد فقیری آن

 به را جامعه یا اند کرده جنایت خودشان حقّ در یا اند، کرده تنبلی که فقرایی از دسته آن نه بماند، فقیر که بوده

. اند شده فقر و سختی و رنج دچار لذا و دادند باج دشمن به و شدند دشمن تسلیم یا سپردند ناالیق مدیران دست

 ظلم اینها. نیست محترم خدا نزد اصال کند، تحمل را فقر یا شود فقیر دشمن، مقابل در زبونی خاطر به کسی اگر

 .شوند می عذاب دوبرابر ظالمین مثل قیامت در که هستند پذیرانی

 می افتد، می کسی برای اتفاقی یک وقتی که اید دیده البد ؟دهیم تغییر را خودمان مقدرات توانیم می چگونه ما

 آیا یعنی ؟ شد نمی این از بهتر آیا ولی است، افتاده اتفاق که بوده مصلحت حتما ، بوده است مصلحت گوینداین

 اتفاق توانست می چرا بیفتد؟ اتفاق و شود طراحی او برای -بود بهتر برایش که-دیگری یک مصلحت نداشت امکان

 .بیفتد اتفاق برایش بهتری مصلحت که شد می یعنی بیفتد،

 بهتر مصلحت

 بهترین خدا کند، عبادت خالصانه که کسی(: س)زهرا حضرت/ دهیم تغییر را مقدراتمان توانیم می ما

 عملی مخلصانه، عمل بلکه! نکنید ریا که نیست این فقط اخالص معنایاست  زنددرست می رقم برایش را مصلحت

 و باشد کرده قبول قلبا را خدا امر کند، می کار چه بفهمددارد انسان یعنی. باشد پاک غلط، های انگیزه از که است

. ماست به خدا لطف واقع در هم وپاداش ثواب و است داده دستور ما به خودمان شخصی نفع خاطر به خدا که بداند

 .دهد انجام مخلصانه عبادت تواند می بفهمد، را اینها انسان اگر

 از را بایدجامعه قدر، شب در/ هست هم جامعه مقدرات برای نیست؛ ما فردی مقدرات تعیین برای فقط قدر شب

 داد نجات بد مقدرات

 321ضَنْکا   طه  معیشَۀً لَه فَإِنَّ ذکْری عنْ أَعرَض منْ خداست و ذکر از اعراض خاطر به ما های گرفتاری برخی

 جایی در تقوا بی مسئول یا مدیر یک که دهند نمی اجازه هرگز کنند، باور و بفهمند را حقایق این دنیا مردم اگر

 . باشد داشته مدیریت

 لذا و رود نمی پیش درست او توسط کارها دانند می چون بگیرد، قرار کار رأس در دهند نمی اجازه او به اصال

 .بود خواهد مردم ضرر به تقوا بی فرد این مدیریت

 وضع تا چون کنیم؛ می صحبت سیاسی داریم که بشوند متوجه باید همه کنیم می از  زندگی بهترصحبت وقتی

 رسید نخواهد بهتر زندگی به کسی -حداقلی اصالح یک نه هم آن-نشوند قدرت  اصالح افراد و قدرت

. اجتماعی مقدرات هم فردی مقدرات هم کند؛ همراهی ما با هم مقدرات باید برسیم بهتر زندگی به بخواهیم اگر ما

 تک زندگی در کننده تعیین عامل چون باشیم، خودمان شخصی مقدرات نگران فقط نباید ما قدر، ی ها شب در لذا

 جامعۀ برای عالم پروردگار که ببینیم باید و کنیم می زندگی جامعه در ما. نیستند ما شخصی مقدرات فقط ما، تک

 آن اسیر هم ما شود، طراحی ای سختگیرانه مقدرات ما جامعۀ برای اگر کند؟ می تعیین را مقدراتی چه ما

 آدم اگر-ما شود، گرفته نظر در بخشی فرح و گیرانه سهل مقدرات ما، جامعۀ برای اگر و.  شد خواهیم ها سختگیری



 می آب را بوستانی یک وقتی کمااینکه. شد خواهیم مند بهره مقدرات آن از هم باز -باشیم هم ناالیقی و ضعیف

 و خود سعادت و آینده برای خواهید می قدر شب در اگر .خارها هم و شوند می مند بهره آب آن از ها گل هم دهند،

 اختصاص جامعه برای دعا به را دعا این از مهمی بخش باید حتما که باشد یادتان کنید، دعا تان نزدیکان و خانواده

 ایمان و دین اهل ویژه به که ی مردم عموم برای یکی: کنید دعا باید خیلی جامعه در گروه دو برای ویژه به و. دهید

 گیرد می قرار آنها دست در نوعی به جامعه مقدرات که مسئوالنی جامعه؛ مسئوالن برای دیگری و نیستند، دیانت و

 ببریم جامعه مسئولین استعداد و ظرفیت از باالتر را خودمان سعادت سطح توانیم نمی ها سادگی این به قطعاً ما و

 ها کوه در که هستند زاهد و عابد نفر، 131 این آیا هستند؟ نفر 131 منتظر( عج)عصر ولی حضرت: گویند می چرا

 حضرت از که هستند قلچماق و قلدر افراد سری یک اینها آیا! گردانند؟ می تسبیح و کنند می دعا حضرت برای

 زندگی نه مدیر، بدون. دارد مدیر نفر 131 به نیاز حضرت یعنی هستند، جامعه مدیران اینها نه،! کنند؟ می محافظت

 شد نخواهد میسر بهتر بندگی نه و بهتر

 به تا ترهستند یه شب جامعه امراء به شوندمردم می خوب هم مردم بقیۀ باشند، خوب جامعه مسئولین وقتی
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 از توانیم می ما !حداقلی اصالح یک نه هم آن شود، اصالح جامعه در قدرت وضع باید بهتر، زندگی به رسیدن برای

 انتظار زیاد بسیار جامعه مسئولین از ولی باشیم نداشته تقوا برای زیادی انتظاری خودمان جامعۀ مردم واز خودمان

 بهتر زندگی به ها انسان رساندن برای را دینش خدا که باشند داشته باور باید هم جامعه سیاسیون. داریم تقوا

 کار کنند، تقوایی بی ذره یک اگر که بدانند باید! باشند داشته اعتقاد قدر این خدا دین به باید است؛ کرده طراحی

 کار بدانند باید. شود می فلج مردم زندگی بگیرند فاصله خدا دستورات از ذره یک اگر که بدانند باید. شود می خراب

 .خداست دست

 ادارة برای باتقوایی و شایسته مدیران ایشان که بود خواهد( عج)عصر ولی حضرت سایۀ زیر هم زندگی بهترین و

 به را او های قدم خاک مردم کند، می عبور جایی از حضرت استانداران از یکی وقتی که دی ح به جامعهدارند،

 .است سیاسی بهتر، زندگی شرط که است معلوم یعنی رسید؛ بهتر زندگی به شود می طوری این. دارند برمی تبرک

 به امر کلمۀ وقتی ما جامعۀ طراحی می کنداگر ما جامعۀ برای خدا که است مقدراتی ما تک تک مقدرات مهمترین

 این برای دین که است این معنایش بیفتد، خیابانی منکر از نهی یاد به اول شنود، می را منکر از نهی و معروف

 یاد به باید اول مردم شو،د می صادر کسی زبان از منکر از نهی و معروف به امر کلمۀ تا! است جاافتاده غلط جامعه،

 چون! خیابان های حجاب بی نه است، مملکت مدیران به خطاب اول منکر از نهی. بیفتند مملکت سیاسیون

 .است  عرصه این در بزرگ منکرهای

 بد های آدم از نفر هزار چهل کنم؛ عذاب را تو قوم خواهم می که فرستاد وحی شعیب حضرت به متعال خداوند

 آدم هزارتا شصت این: پرسید شعیب حضرت. کنم عذاب خواهم می را خوب های آدم از نفر هزار شصت و را جامعه

 بشوند؟ عذاب د ی با چرا ، خوب



 حساسیت جامعه در بد های آدم وضع به نسبت و جامعه به نسبت خوب های آدم این چون: فرمود عالم پروردگار

 56/5کافی .)نداشتند

 قدرتمند و مدیران و سیاسیون سراغ باید اول باشند، داشته حساسیت جامعه وضع به نسبت بخواهند ها خوب اگر

 ها همکالسی ه،ا همسایه دوستان، به نسبت باید هم ما .بگیرند را جزء گنهکارهای یقۀ بروند اول اینکه نه بروند؛ ها

 نقش که است معلوم ولی باشیم، حساس جامعه مدیران به نسبت باید هم و باشیم، حساس مان واطرافیان ها همکار

  است تر مهم جامعه مدیران

 66اعرافالْأَرض  و السماء منَ برَکات علَیهِم اتَّقَولَفَتَحنا و آمنُوا الْقُرى أَهلَ أَنَّ لَو و

 او بر را برکات ما باشد، داشته تقوی و ایمان نفر یک که اگر فرماید نمی و دارد به جامعه  تصریح خداوند اینجا در

 از برکات اینکه کند ولی می کمکش ها گرفتاری در خدا باشد داشته تقوی هم نفر یک اگر کنیم البته می نازل

  .است وابسته جامعه کلیت به شود، نازل زمین و آسمان

 مردم برای بهتر زندگی دنبال جامعه سیاسیون و مدیران که است این بهتر زندگی به رسیدن برای اجتماعی شرط

 توانند نمی وقت هیچ باشند نکرده لمس را دین برنامۀ خودشان سیاسیون و مدیران اگر. دین برنامۀ با البته باشند؛

 خواهد می چطور باشد، نکرده تجربه را توکل خودش زندگی در که بیاورند کسی ارمغان به بهتر زندگی مردم برای

 اجرا را دین برنامۀ خودش زندگی در که کسی! نیست شدنی اصال این! ببرد؟ پیش خدا بر توکل با را ای جامعه یک

! کند؟ اجرا را دین برنامۀ مردم، زندگی در و جامعه کالن مدیریت در خواهد می چگونه است، نکرده لمس و ه نکرد

 .خورند می را چوبش مردم اال و باشند تقوی اوج در باید مدیران

 به نفر یک شهر، یک در شود می مگر! بسوزیم دیگران پای به باید ما دیگر، عبارت به و. هستیم همدیگر اسیر ما

 تا ما. شویم خوشبخت تنهایی به جهان در توانیم نمی هم مملکت یک عنوان به ما حتی! شود؟ خوشبخت تنهایی

  کنیم؛ زندگی راحت توانیم نمی نکنیم آزاد ظلم، از را جهان مردم تمام وقتی

 ک دعا ظلم شدن کن ریشه برای باید. کنیم دعا خودمان شخص برای فقط نباید است؛ سیاسی شب یک قدر، شب

 .است عالم تغییر ،شب قرد شب. نیم

 مظلومین باید کنی می دعا حضرت ظهور برای شما وقتی و. است موال فرج و حضرت ظهور ما سیاسی قلۀّ اوج

 هم را خودت عدالت موالی تحمل باید. ببینی هم را خودت آمادگی باید. بشوی متأثر شان برای و ببینی را منطقه

 زمان مردم مثل و کنی، تحمل را عادالنه رفتار این بتوانی کرد رفتار عادالنه و آمد حضرت وقتی باشی، داشته

  .کنند تحمل را( ع)علی عدالت نتوانستند که نباشی( ع)أمیرالمؤمنین

 کند؟ اجرا را بهتر زندگی برنامۀ تواند می کسی هر آیا/ چیست؟ بهتر زندگی به ورود برای الزم شرایط

 اجتماعی شرط یک و فردی شرط یک: دارد وجود اساسی شرط دو بهتر، زندگی به ورود برای



 کالن زندگی در که است این کند، اجرا بتواند را خوب برنامۀ یک و برسد بهتر زندگی به انسان اینکه فردی شرط

 یا بدهید،او به هم خوبی برنامۀ اگر شود، غرق زندگی جزئیات در که کسی. کند نگاه زندگی به باال از و باشد نگر

 .گیرد نمی خوبی نتیجۀ کند، اجرا و بپذیرد اگر یا پذیرد نمی

 از عالیقش، به و همسر انتخاب جریان به که کسی/ باشد؟ داشته خوب همسر انتخاب تواند می کسی چه

 . کند نگاه باال

 ریزی برنامه درست تواند می کسی چه. کند نگاه باال از بتواند که کسی باشد؟ داشته بهتر زندگی تواند می کسی چه

 از که کسی کند؟

 نه باشد نگر کالن و کند نگاه بازی به باال از بتواند که است موفق ای مربی آن ورزش، زمین در مثال. کند نگاه باال

 من، حریف االن که کند نمی نگاه این به ای حرفه باز شطرنج یک. است طور همین هم شطرنج دربازی.  نگر جزئی

 چند اگر و کند می نگاه را برسد آن به خواهد می نهایت در که کلی فرایند آن بلکه! بزند مرا فیل یا سرباز تواند می

 اینکه خاطر به. کرد خواهد مات را حریفش بعدی حرکت چند در چون نیست مهم برایش بدهد، دست از را سرباز تا

  .است نگر کالن و دارد کلی نقشۀ یک

 است این اش الزمه باشی، موفق و کنی اجرا را برنامه این و کنی پیدا بهتر زندگی برای خوب برنامۀ یک بخواهی اگر

 می بین از را آدم ی ها چارگی بی و ها بدبختی ریشۀ کردن، نگاه باال از این. کنی نگاه باال از را زندگی مقدار یک که

   بصیرت یا مثال عقالنیت کرد؛ استفاده بتوان هم دیگری کردن تعابیر نگاه باال از عبارت این جای به شاید. برد

 و کند حل را خودش زندگی مسائل تواند نمی شود، غرق زندگی جزئیات در و نکند نگاه زندگی به باال از که کسی

 کُشند می را خودشان ها بعضی مثال. کنند نمی نگاه زندگی به باال از اصال ها بعضی. برسد بهتر زندگی به تواند نمی

 کسی یک انگیزة مثال. ندارند کار این در درستی انگیزة ولی شوند، قبول دانشگاه خاصی،در درسی رشتۀ یک در که

 .نیاورد  کم آشنا و فامیل تاجلوی بشود که  پزشک باشد این است ممکن

 از بعد کنند، نمی انتخاب را دانشگاه به رفتن مسیر یا تحصیلی رشتۀ دقیق، های انگیزه با که کسانی از بسیاری

 درس توانم نمی دیگر اصالگویند  می و شوند می تحصیلی افت دچار دانشگاه در شوند، می قبول کنکور در اینکه

 در که من بود کرده نگاه زندگی به جا همین تا اینها اینکه برای. شوند افسردگی می دچار هم ها خیلی بخوانم

 روح چون. شوند می خأل یک وارد کنکور، در قبولی از بعدلذا . نداشتند کاری اش بقیه به دیگر و بشوم قبول کنکور

 .شود می مواجه انگیزه خأل با ای دفعه یک انسان لذا شود، نمی قانع کم به و است بزرگ بسیار انسان

 تا هفت از یعنی) زندگی دوم سال هفت در. کنند نگاه زندگی به باال از بتوانند که بدهیم رشد طوری را ها بچه باید

 مهد از را کار این حتی بلکه مدرسه، در تنها نه داد، یاد ها بچه به را کردن نگاه باال از مراحل باید( سالگی چهارده

 باال از و کنیم شروع سن همین از باید ولی هاست بچه نگری جزئی دوران زمان، این اینکه با. کرد شروع باید کودک

 .بدهیم یاد آنها به را کردن نگاه

 



 لبخند او کنی، می مطرح او با را دردی هر کنی؟ مشورت او با تا ای رفته کند، می نگاه باال از که کسی پیش حاال تا

 زندگی به را باال از نگاه همین بتوانید اگر هم شماگذرد  می اش دوره ولی! هست معموال مسائل این زندبله، می

 برخورد نحوة فقط بلکه شود، نمی محسوب مسأله شما برای اصال زندگی، مشکالت و مسائل از بسیاری باشی داشته

 .بود  خواهد مهم برایتان و ماند می باقی ها مسأله این با شما

)معانی االخبار  ؛کنند نگاه زندگی به مثل پیرمردها که هستند جوانانی شما، جوانان فرمایدبهترین می( ع)صادق امام

. باشد جوانان مثل نشاطش که است کسی خوب پیرمرد اتفاقا! باشند نداشته نشاط پیرمردها مثل اینکه نه (113

 را ها ساله 36 ادبیات نشاط هم ایشان ادبیات و زبان اصالً و داشت، را ساله 36 های جوان نشاط( ره)امام حضرت

 داشت

 ارائه کردن نگاه باال از برای هم حل راه یک دارد جا حاال. است کردن نگاه باال از بهتر، زندگی برای فردی شرط پس

 311/6امام صادق ع فرمود حاسبو انفسکم/ کافی دهیم

 این به چرا دادم من انجام را کار این چرا که من است این کردن، نگاه باال از برای اول قدم. کنید محاسبه را خودتان

 شوم می عصبانی قدر این فالنی دست از چرا شوم می ناراحت یا خوشحال مواقع این در چرا دارم من عالقه چیز

 اعمالکم نفرمود حاسبوا لذا کن، محاسبه عملی هر کنار در را خودت نفس یعنی

چه   دانی می خودت که تو اال و. کن محاسبه را خودت نفس فرمود بلکه کن، محاسبه را خودت اعمال نفرمود یعنی

 این بپرسی من چرا خودت از اینکه یعنی نفس محاسبۀ! داری عواطفی و احساسات چه یا ای داده انجام هایی عمل

 شما که اند فرموده ما به لذا داریم، راهنما استاد خودمان وجود در ما که معتقدند( ع)بیت اهل هستم واقعا طوری

 ودت اندخ فرموده( ع)بیت اهل که قدری کرد آن خواهید پیدا خودتان را جوابش کنید؛ نفس محاسبۀ بروید 

 بروید  استاد یک که پیش اند نکرده تأکید قدر آن اند، کرده تأکید مسأله این بر کن و رامحاسبه

 جامعه بر االعظم اهلل ولی؟چیست بهتر زندگی به رسیدن اجتماعی شرط اما گفتیم، را بهتر زندگی برای فردی شرط

 اشراف تحت جامعه که نسبتی همان به است، غائب (ع)زمان امام که االن و. است والیت شرطش باشد یعنی حاکم

 شرطی به. کنیم می حرکت بهتر وزندگی پیشرفت سمت به نسبت همان به بگیرد، قرار عالم و عادل و باتقوا فرد یک

  .کنند همراهی مسئوالن و مردم که

 از دشمن و دوست! گفت؟ باید چه دانم نمی مسئوالن دربارة ولی کنند می همراهی دارند مردم -ما جامعۀ در-االن

 زیاد و هستند طوری این شما سیاسی مسئولین چرا: پرسند می و کنند می تعجب بییند، می را ما جامعۀ که بیرون

 می پخش جهان در زنده، صورت به در که کنفرانسی در رسما نصراهلل حسن سید آقای مثالً کنند؟ نمی همراهی

 !کنند نمی گوش زیاد را او حرف و است غریب ایران در رهبری معظم مقام که کرد اعالم شد،

 خیلی بودند، کرده لمس را آنجا فضای و بودند کرده زندگی غرب در خودشان که کسانی از بسیاری دیدم، می بنده

 نمی قبول گویم، می ها بعضی برای را سخن همین خودمان کشور در وقتی اما کردند می قبول را حرف این راحت

 .اند نچشیده را ها تحمیل این و اند نگرفته قرار فضا آن در چون کنند



 در را تعادل وباال والیت نیز بهتر زندگی اجتماعی شرط. است کردن نگاه باال واز عقالنیت بهتر زندگی فردی شرط

 یک شاءاهلل إن. کنند زندگی راحت بتوانند مردم تا باشد داشته وجود باید قدرت، این. کردن  است جامعه ایجاد

 امیدوارم ولی. بود خواهد ظهور روز روز، آن و است؛ بهتر زندگی ط شر این که رسند می نتیجه ن ای به مردم روزی

 .نباشد زیاد های رنج تحمل از بعد مردم، درک و فهم این

 زمان که کم کم اما! است؟ خبر چه فهمیدند نمی هنوز دادند، دست از را( ع)علی أمیرالمؤمنین وقتی کوفه مردم

! است شده خبر چه شدند متوجه تازه رسید ثقفی یوسف بن حجاج به نوبت که وقتی یزید، و معاویه از بعد گذشت،

: گفتند می خودشان پیش شاید شود؟ می دارد خبر چه که بودند نشده هنوزمتوجه هم د یزی دوران در حتی آنها

 داشته بهتری زندگی و شود کمتر ما های درگیری تا رساندیم شهادت به را( ع)حسین امام که است این حداکثرش

 .باشیم

 یعنی کردن نگاه باال از. کند زندگی به باال از انسان که است این بهتر زندگی به رسیدن برای فردی شرط که گفتیم

 دیدن، را عمر پایان دیدن، را جوانی پایان دیدن، را ها اجل دیدن، را اواخر دیدن، را انتها و ابتدا رادیدن، آخر و اول

 دلش در که عشقی هر از بعد یا ای داشتنی دوست هر از بعد را، سؤال این انسان گرا دیدن را ها بردن لذت پایان

 سؤال این با ها بعضی که حدی به شود؛ می سرد ای دفعه یک حد از بیش بپرسید،گرماهای خودش از افتاده،

 می دست از را برسند، آن به خواهند می که هدفی یا زندگی برای شان فعالیت انگیزة چون کنند، می مخالفت

 کند می سعی متعال خداوند دیدن چقدر را یعنی ابتدا کردن نگاه باال از که گفت توان می دیگر، وجه یک ازدهند 

 در ما اصال که کنیم فکر خودمان گذشتۀ به کند می یادآوری ما به خداوند مثال. کنیم چیزنگاه همه به اول از ما

 .است آفریده چه از را ما بودیم  خدا چه ابتدا

 همۀ وقتی مثال. بپذیرد را ها محدودیت از بعضی انسانکردن دیدن همه جوانب است  نگاه باال از دیگر وجه یک

 چون بگذری خودت های لذت سری یک از که باید رسی می نتیجه این به کنی، می نگاه را زندگی ابعاد و جوانب

 همۀ و ببیند، را آخر و اول کند، نگاه باال از که کسی .باشی داشته جا یک را چیز همه توانی نمی که فهمی می

 کسی چنین کند، می پیدا وباالیی عمیق بسیار درک و شود می کم هایش اندوه و ها غصه ببیند، را ابعاد و جوانب

 .بریزد برنامه زندگی برای تواند می

 یک اجرای و پذیرش برای الزم آمادگی کنند، نگاه باال از بتوانند افرادش و باشد، داشته والیی نظام که ای جامعه در

 دیگر، عبارت به باشد؟ باید ای برنامه نوع چه ما برنامۀ این حاال. دارد وجود بهتر زندگی برای خوب برنامۀ

 خوب چیست؟ برنامۀ یک های ویژگی

 زندگی یک برای ما بگوییم و کنیم اجاره ازعقل کسب و برویم دین سراغ به خواهیم می که است بحث جای این از

 به نیاز خودش حیات ابعاد همۀ در انسان. برساند مان اهداف به را ما برنامه این تا داریم برنامه به نیاز طبیعتا بهتر

 تغذیه برای تفریح، برای حتی. رفت پیش شود نمی برنامه بدون هم زندگی تر کوچک قطعات در حتی و دارد برنامه

 .دارد برنامه به نیاز خود، حیاتی نیازهای ترین ی سطح و



 .کرد تحمیل انسان به را عالقه یک شود می/ تحمیلی نه باشد، فطرت مطابق باید برنامه-3

 می و هستند بلد را شگردها این رسانه، اهالی و است هم موجود انسان به عالقه تحمیل به مربوط شگردهای االن

 با و نبوده طبیعی او وجود در عالقه این اگراصال حتی کرد، تحمیل کسی به را عالقه یک توان می چگونه که دانند

 .نباشد سازگار او فطرت

 .باشد ما جسم طبیعت مطابق باید برنامه-2

 برنامه شود نمی و دارد کافی غذای و خواب به نیاز انسان بدن مثالباشد داشته تناسب ما جسمی توان با یعنی

 .باشد انسان طبیعی نیازهای خالف که باشد طوری

 فقط اینکه نه بگیرد، بر در را ما وجود ابعاد همۀ و باشد داشته جامعیت که است این خوب برنامۀ بعدی ویژگی -1

 .کند تعطیل را ما وجود از دیگر بخشی و کند تقویت را ما وجود از بخشی

 دیگران برای که دهد نمی ما به ای برنامه دین/ نکند خراب را دیگران زندگی من، زندگی کردن آباد با برنامه این-1

 .باشد داشته ضرر

 !زند نمی زمین مرا دستی بغل باشد، خوب اگر من رشد برنامۀ/کردند؟ رشد چگونه ها غربی

 هم نوکیسه افراد بعضی و اند رسیده هم جاهایی یک به و اند گذاشته خودشان برای رشد برنامۀ یک ها غربی االن

 چه با ها غربی این که اند نپرسیده خودشان از بار یک که است چگونه غرب شیفتگان شخصیت.اند شده آن شیفتۀ

 بیفتیم؟ جلو تا برویم را ها غربی مسیر هم ما که دارند انتظار افراد، این آیا اند؟ جلوافتاده هایی، غارتگری و ها جنگ

 رنسانس از بعد که فرانسه و انگلیس همین دانید می شما کنیم؟ غارت را دیگر کشورهای آنها، مثل باید هم ما آیا

 ظلم برسند؟ اینجا به توانستند که کردند ظلم چقدر شان های کارخانه کنار در انداختند، راه خودشان های کارخانه

 که کند کمک آنها به تکنولوژی فقط که نبود طور این یعنی! ببینید را شدند مرتکب آفریقا و هندوستان در که هایی

 . برسند اینجا به تا شدند مرتکب هم را ها جنایت و فجایع از خیلی کنارش، در بلکه بیفتند، جلو

 خوبی جای به واقعا آیا بوده، کارشان در اول روز از هم دزدی و اند رسیده جایی یک به غارت و دزدی با که کسانی

 اند؟ رسیده

 برنامه ربارا این در خدا اال و.  نزند زمین را تو دستی بغل بدهد، رشد را تو خواهد می وقتی که است این خوب برنامۀ

 کار این: فرماید می ربا دربارة لذا. کند می نابود را تو دستی بغل ولی دهد می رشد را تو ربا چون! کرد حالل می

 خداست با محاربۀ

 .دهد قرار پوشش تحت را ها فرهنگ همۀ بتواند باید/ باشد فراگیر باید خوب برنامۀ -5

 آن التین، آمریکایی آن آفریقایی، آن. بپذیرند را برنامه این بتوانند دارند، که هایی تفاوت همۀ با ها انسان همۀ یعنی

 .باشد خاص فرهنگ یک مخصوص فقط برنامه این اینکه نه کنند؛ کار برنامه این با بتوانند همه آسیایی، آن اروپایی،

 باشد، فراگیر،پیشنهادی برنامۀ یک اگر/ شود نمی فراگیر وگرنه پیشنهادی، نه باشد، دستوری باید خوب برنامه -6

 . شود نمی اجرا اصالً



 برای) شود نمی اجرا اصال نباشد، دستوری و باشد پیشنهادی فراگیر، برنامۀ یک اگر که است این اش سطحی دلیل

 راهنما قوانین اگر مثال. ندارد فایده لذا و( ندارد اجرایی ضمانت کنند، رعایت را پیشنهاد این خواهند نمی که کسانی

 !بود؟ خوب طور این آیابفرمایید رعایت را قرمز چراغ که لطفا داد می پیشنهاد رانندگان محترم به ی رانندگ یی

 چیست؟ برنامه بودن دستوری لزوم برای عمیق دلیل حاال

 به باشد، دستور با برنامه این اگر اما دهی، می انجام را برنامه آن خودت منیت با تو باشد دستور بدون اگر برنامه

 زندگی لذت واالترین و زندگی هدف عالی نقطۀ به تو که اینجاست و دهی می انجام را آن منیت عنوان عبد بدون

 .رسید خواهی

 چون.  شود می واجب ایشان به شب نماز دهد، می جان پروردگارش های اشاره خاطر به که( ص)اسالم پیغمبر لذا

 .بی من تر خواهد شد انسان بدهند، دستور بیشتر انسان به هرچه

. کند می پروری بنده و دهد می دستور که گردند می خدایی دنبال به شان فطرت اساس بر و دارند فطرت ها انسان

 زندگی خدا دستور با دارم دوست کنم من زندگی خدا دستور با دارم دوست من که رسد می اینجا به دارد بشریت

 .کنم

 می جذب ها تکفیری و ها داعشی به را اروپایی های جوان که است رفته باال ت معنوی به عطش قدر بگیرداین او

 .کنند

 فاحش ظلم که است شده کنترل قدر این غربی بشر/ کنند تربیت پذیر ظلم و وار برهّ های آدم دارند دوست طواغیت

 تحت را همه پرورشی، آموزش های سیستم یک با که است این طواغیت نداردآرزوی اعتراض جرأت ولی بیند می را

 سر از انسان خواهد می خداوند. کند تربیت گونه این را ها خواهدانسان نمی ما دین ولی آورند، در خودشان کنترل

 .کند کنترل را خود گری طغیان خودش، بلند عاطفۀ و مروت و رشد و عقل

 جوامع آن مردم درصد چند ها این مگر اما دهند، می نشان ها غربی از هایی تظاهرات ما تلویزیون در ها وقت بعضی

 بینند، رامی خود حاکمان های جنایت و ها ظلم و کنند می زندگی غرب در که کسانی درصد نود دانید می هستند؟

 اعتراض جرأت ولی بیند می را فاحش ظلم که است شده کنترل قدر این غربی بشر کنند؟ تظاهرات نیستند حاضر

 می انجام دارند یی ها ت جنای چه آنها -المال بیت پول با ما تعبیر به و-مالیات پول با که بینند می دارند. ندارد

 آورده بار ذلیل و ضعیف را ملتی یک بزنندوقتی فریاد و کنند اعتراض وضعیت این مقابل در ترسند می ولی دهند،

 وقت آن. کند تحمل را ظلم تواند نمی نباشد ذلیل که کسی اال و بینید؛ می غرب در که شود می طوری این باشند،

 ارزش هم او پذیری قانون کند، رعایت را قانون پلیس، از ترس خاطر به و باشد آمده بار زبون و ضعیف که ملتی

 اثر در نباید که قانون رعایت! برند؟ می لذت قانون، رعایت این از و دارند قانون رعایت عشق واقعا آنها آیا. ندارد

 بار ضعیف اساس، از را او شخصیت و کنیم حقیر را شخصیتش و کنیم، یف ضع را انسان نباید ما. باشد ضعف

 .شود تسلیم و بپذیرد ضعف، و ترس روی از کرد، تهدید را او کسی هر که بیاوریم

 



 ونسخۀ کند، می کنترل تحقیر با لیبرالی نسخۀ/ گر طغیان های انسان کنترل برای اسالمی و لیبرالی نسخۀ تفاوت

 خواهید می چگونه را طغیان این شما که است این مهم ولی! است گری طغیان موجود انسان تکریم با اسالمی

 و پوسیده را ها آدم شخصیت که است این گر، طغیان انسان کنترل برای لیبرالی و غربی نسخۀ کنید؟ کنترل

 است غربی کشورهای از بسیاری و آمریکا پلیس گری وحشی  هم اش نمونه ؛ شوند کنترل قابل تا کند می ضعیف

 .بترسند پلیس از شدت به مردم شود می باعث که

 بزرگوارانه بسیار نسخۀ خدا، خوف. کند کنترل را خودش گر طغیان من خدا، خوف با انسان گوید می ما دین

 چاق است ممکن حتی ، گیرد نمی سرطان نخواند نماز که کسی مثال! زند نمی زود خدا چون است، ای وکریمانه

 خدایی این از! بشود هم دارتر پول است ممکن حتی شود، نمی ورشکست بالفاصله نخواند، نماز که کسی! بشود هم

 دهد می هم ریا و تظاهر اجازة تو به خدا حتی. بفهمی خودت تا دهد می فرصت تو به بلکه زند، نمی زود که بترس

 با خواهم نمی! ببینی را ات آینده و بیفتد کار به عقلت و خودت بفهمی خواهم گویدمی می و برد نمی را تو آبروی و

 و شود کنترل داده، دستور خدا که ای برنامه با باید انسان گری طغیان گوید می دین کنم درست را تو روانی، فشار

 اجتماعی کنترل پایۀ باید تقوا. شود جامعه کنترل پایۀ باید عهد واین شود اجتماعی عهد یک به تبدیل باید هم این

 قوة از تر محکم تقوا. ندارد را کارآمدی و اثر آن تقوا، بدون یه قضئا قوة و قانون. قضائیه قوة و قانون حتی نه و شود

 تواند نمی زیاد کند، کار خوب که هم هرچقدر قضائیه قوة ندهیم، افزایش جامعه در را تقوا اگر. کند می کار قضائیه

 .رسد نمی تقوا به نقشش وقت هیچ ولی کرد، نفی نباید را قضائیه قوة نقش البته. باشد مؤثر

 بچه از ما منظور! بیاورند مثبت بار بچه را ها بچه کنند می سعی هم، اسالمی جمهوری مدارس در اوقات گاهی

 کردن تحقیر با شما اینکه مثالً. ندارد درستی ریشۀ درستش رفتار این اما دارد، درستی رفتار کسی که یعنی مثبت

 هر به را بچه خواهیم نمی ما. بیاورید بار مرتب، و منظم خوان، درس را او شخصیتش، از بخشی به زدن ضربه یا

 !بیاوریم بار مثبت قیمتی،

 انسانیت ولی دهند می پرورش را بچه ذهنی استعداد یعنی افتد؛ می دارد اتفاق این ها مدرسه از بعضی در متاسفانه

 می شما یک برده با سوادتحویل و برند می ازبین را طلبش نهایت بی و گر عصیان روح آن و کنند می نابود را او

 های صیهونیست خدمت در حتیا ر علمش است حاضر که کنند می تربیت را کسی یک دارند اینها واقع در. دهند

 باشد نداشته وکاری دهد انجام را خودش کار فقط یعنی. نکند اعتراض آنها های جنایت به و دهد قرار هم جنایتکار

 ا!برند می بهره او دانش و علم از دارند جنایتکارانی چه اینکه به

 می عقل گرفت؟ باید چطور را انسان طغیان جلوی منتها. است گر طغیان انسان چون باشد؛ دستوری باید برنامه

 روش از بخواهید اگر و. آید می وسط دین پای لذا شود، گرفته گر طغیان انسان این جلوی خدا،باید دستور با گوید

 اینکه برای ها انسان کردن ضعیف یعنی افراد، انسانیت به توهیم و تحقیر یعنی آنها روش کنید، استفاده ها غربی

 و بخورند و ببرند راحت خورند، می و برند می و کنند می غارت را ها انسان ه ک آنهایی تا نکنند، طغیان وقت یک

 .کنند چپاول



 که خوبی های بچه آن به ؟کنیم می برخورد چگونه ما که ببیند تا کند می فراهم را معصیت زمینۀ خدا اوقات گاهی

 رمضان ماه یک از بعد! باشند مراقب که کنم می عرض اند گذاشته سر پشت خوبی به را رمضان مبارک ماه این

 نش اخراج بهشت از تا نزنند دست باشند مواظب لذا شود؛ می فراهم شان برای خوب گناه زمینۀ تا چند خوب،

 رشد و دهی نشان را خودت تو خواهد می اتفاقا! کنم نه گناه من خواهد می نگوییدخدا! است طوری این خدا کاروند

  کنی

 حیات در خودش که خدا چیست؟ دستور این ضمانت پس کنیم؛ اجرا برویم و بگیریم دستور خدا از ما شود نمی

که  است این پاسخ شود؟ می چه خداوند برنامۀ و دستور این اجرای ضمانت پس ندارد، حضورعینی ما اجتماعی

 خداست؟ دستور اجرای ضامن چگونه خدا ولی خداستولی  برنامه، این اجرای ضمانت

 دلیل چهار

 که قدرتی شود؛ می ایجاد قدرت او برای لذا و گذارند می احترام او به همه خداست، ولی او چون اینکه، اول دلیل

  خدا ولی کسی اگر بله،. است پاک و طاهر و طیب و ناب قدرت یک این و اوست قداست از برآمده

 دوست است، پاک ولیخدا چون که است این باشد خدا دستور اجرای ضمانت تواند می ولیخدا اینکه برای مدو دلیل

 کنند می گوش او را حرف محبت، سر از گویند یعنی می هم به محبت سر از همه لذا و شود می محبوب و داشتنی

 ولی مطلقۀ قدرت با بشری جامعۀ! کند اعمال را خودش قهریه قوة بخواهد خدا  ول اینکه از است بهتر خیلی این و

 برد  می پیش را کارها ولیخدا، محبوبیت همین کشد، نمی قهریه قوة به کار و شود می است اداره که محبوب خدایی

 مردم، همۀ از بیشتر خودولیخدا که است این خداست، دستورات اجرای ضامن ولیخدا اینکه برای سوم دلیل

 .بود خواهد الگو بابت این از و کرده، اطاعت و کرده راگوش خدا دستورات

 مراسم همچنین و( نشود دیر فرزندشان ازدواج) کنند اقدام موقع به خود، فرزندان ازدواج مورد در ما مسئولین اگر

 شوند، باخبر و بفهمند را این هم مردم و باشد، ساده هم فرزندشان زندگی محل و بساط و شود، برگزار ساده ازدواج

 ماگر مرد که است ممکن هرچند. شود ساخته زمینه این در سازی فرهنگ برای که است فیلم تا صد از بیشتر اثرش

 تأثیر باالخره و ولی کنند می ریا کنند، می تظاهر دارند بگویند اینها مثال و بیاید در هم هایی حرف شوند، مطلع

 الگو و دارد

 خداوند بگوید دقیقاً تواند می ای مسأله هر در و فهمد؛ می خوب را خدا دستورات ولیخدا، که است این چهارم دلیل

 .اید کرده برداشت شما که چیزی آن نه بوده این منظورش است، رافرموده این که

 هر. فهمد می دقیقا را دین و است( دین عالم)فقیه ولی خدا،. دارد را خودش خاص پیچیدگی خدا دستورات چون

 .دهد کقرار مال را خودش برداشت و کند پیدا برداشتی یک خدا دستور از نباید کسی

 در چه فردی زندگی در چه ؛ و شد ابالغ ولیخدا واسطۀ و مدیریت با باید هم دستور این و باشد، دستوری باید برنامه

 !کند کار مستقیم کسی با ندارد بنا خدا اصال. اجتماعی زندگی

 



 دستورات مهم ویژگی هفت معرفی/ دارد انسان زندگی برای دین که ای برنامه معرفی: بحث بعدی مرحلۀ

 دین

 این از بیش و کم ما همۀ اینکه به توجه با-کنیم بیان را دینی دستورات از بلندی و طوالنی فهرست خواهیم نمی ما

 های ویژگی از یژگی و هفت حدود دستورات، این کلیت با آشنایی برای خواهیم می بلکه -داریم خبر فهرست

 شود، می تر خالصه مقدار یک ما ذهن در دین دستورات ترتیب، این به. کنیم عنوان را دینی دستورات برجستۀ

 بهتر هم دینی دستورات ی ها یی زیبا صورت، این در شاید. شود می دیده بهتر ابعادشان و شود می بندی طبقه

 ویژگی البته. کرد تلقی زندگی برای دین برنامۀ غالب های ویژگی عنوان به توان می را ها ویژگی این. شود شناخته

 در ویژگی هفت این بنده، نظر به ولی شود نمی منحصر ویژگی هفت این در لزوما دین دستورات مهم های

 .شوند می مشاهده تر فراوان دینی، دستورات

 بودن گرا مثبت یا بودن مثبتدین  های دستورالعمل مهم ویژگی اولین

 اندیش مثبت باش، گرا مثبت باش، نگر مثبت باش، مثبت که دهد می یاد ما به خودش کلیدی دستورات در دین

 کشاند می ها سمت  منفی به را انسان ابلیس هم، دین مقابل نقطۀ در باش

  266منْه و فضال بقره واللَّه یعدکُم مغْفرَةً الْفَقْرَ و یأْمرُکُم بِالْفَحشاء یعدکُم الشَّیطانُ

 کن، فکر آن چیز، به رسیدن برای معقول حد یک در البته! نزن حرص نخور، را دنیا که حرص شود می توصیه ما به

 ازواقع را آدم ذهن و دارد دنبال به را نامعقول تالش یک زدن، حرصحرص  بدون اما کن، تالش و کن ریزی برنامه

 به منجر که آورند ی م هجوم آدم به منفی نکات بس از آید؟ می پدید این حرص چرا حاال. کند می منصرف بینی

 و حرص دچار انسان نگری، مثبت با.اینکه مبادا از دست بدهم از موهوم نگرانی مانند شود؛ می حرص خوردن

 .شود نمی ناشکری

 برسند آن به توانند می خدا بندگان از قلیلی واقعا که هایی ویژگی از یکی. شود می شاکر آدم باشد، نگری مثبت اگر

 31من عبادی الشکور سبا است و قلیل  شکر ویژگی

 تمام و نگری مثبت عین نگری، مثبت آخر تعبیری، به ببین شکر را لیوان اینکه نیمه پر یعنی -تعبیری به-شکر

 با ارتباط در دیگران، با ارتباط در نگری مثبت مثالً برشمرد؛ توان می مختلفی وجوه نگری مثبت .است نگری مثبت

  .شود می گرا مثبت دینداری، مدتی از بعد انسان اساسا. مقدرات با ارتباط در یا متعال خداوند

  ضمن و است داده آدم به را نگری مثبت صورت زیباترین دین که حالی در

 .نخورد فریب و نشود خامی دچار ای دفعه یک انسان تا کند می جلوگیری هم انسان نگری مثبت در افراط از اینکه

 را او دلیل، وبی جهت بی اینکه نه ، کند می نگر مثبت را انسان عقالنی، و فکری عمیق بسیار های ریشه با دین

/ کنید نفس محاسبۀ نگری مثبت زاویۀ از است دقیق بسیار دهد می ما به دین که ای نگری مثبت. کند نگر مثبت

 د.رس می آرامشی یک به باشد نگر مثبت اش آینده دربارة که کسی



 بالیی سرش بر کنند وقتی می برخورد مسائل با مثبت روحیۀ یک با همیشه و هستند مثبت همیشه خوب های آدم

 تا آورده بر سرم را بال این خدا گوید شاید می آمد بلکه سرم بر بال این که ام کرده گناهی چه گوید من نمی بیاید،

 .کنم رشد

 !نه که است معلوم است؟ بوده( ع)الحسین اباعبداهلل اصحاب گناه اثر در کربال مگر

 چون شده؛ نازل سرم بر گناهانم از یکی خاطر به حتما بال که این بگویید قطعی طور به خودتان دربارة نباید شما

 بیاید بال سر بر بوده شدنم الزم پاک برای

 است ولی ممکن کنم، استغفار باید همیشه و باشد گناهانم خاطر به دارد احتمال و دارم ضعف بگویید من باید بلکه

 .کنم رشد بیشتر تا فرستاده را بال این محبتش سر از خدا واقعا

 کردن دعا هنگام که است شده توصیه ما به مثالً. شود رعایت باید و است الزم خیلی هم دعا در نگری مثبت روحیۀ

 .کرد خواهد اجابت قطعا خدا و است در دم اجابت که باشید داشته یقین باید

 قلبش در الهی رضای به بودن راضی غیر از کسی اگر که کنم می ضمانت فرماید من می( ع)مجتبی حسن امام

 (62)کافی شود مستجاب دعایش بکند دعایی هر نکند، خطور

 انکار مؤمن خودآن ولی گفتند چیزی مؤمن، یک علیه نفر چهل اگر: فرماید می( ع)صادق امام

 آن حرف نه کنیم قبول را خودش حرف باید نیستم، طوری آن من یا ام نداده انجام را کار آن من که گفت و کرد

 62شیخ صدوق  را نفر چهل

 را منفی تا چهل آن که اند فرموده ما به و. زند می حرف مثبت خودش نفع به نفر یک آن طبیعتا و! نفر چهل مقابل

 آن و نپذیرید

 چشم به نباید فردا دیدی، گناه حال در را کسی امروز شما اگر که دارد روایت در همچنین. بپذیرید را مثبت یک

 .است کرده پاکش و بخشیده را او خدا و کرده توبه او شاید کنی؛ نگاه او به گنهکار

 در او دست از دیگران که کسی است این اش تسمیه وجه شود، می گفته مسلمانان ما به کلمۀ مسلم که همین اصال

 هستند امان در او اذیت از دیگران که کسی یعنی هستند مؤمن هم سالم او اذیت از دیگران که هستند کسی سلم

تومثبت  دربارة من که معناست است این مثبت کامال کالم یک نیز است شده سفارش آن به همه این که سالم

 !بجنگم و شوم درگیر تو با ام نیامده من و هستم

 به را من است خدایا اهلل امین زیارت اش نمونه آید یک می کلمات ترین مثبت نیز، ها نامه زیارت و ادعیه آغاز در

 قرار( حریص) مولع خودت دعای و ذکر به نسبت مرا! کن خدایا خودت راضی قضاء به کن، مطمئن خودت مقدرات

 .بده

 شکر ها انسان این اینکه برای( کنم می وسوسه)کنم می محاصره را ها انسان جهت چند از گوید من می شیطان

است  شده ما فرهنگ نبودن، مثبت نباشند متاسفانه مثبت اینکه برای ما تعبیر به-(و32)اعراف نیاورند جا به را خدا

 یا گوید می منفی چیز یک بدهد، خوب خبر یک یا بگوید، مثبت چیز یک اینکه جای به مقابل، خبر طرف چه خُب،



 مثبت حرف هزارتا نفر یک مثال. است شده طوری هم ما ای رسانه فرهنگ. کند می مطرح را گرفتاری و درد یک

 می نمایی درشت را آن و کند، می بیان انتقاد یا منفی حرف یک اما کند، نمی پیدا چندانی بازتات ولی زند، می

 به که اند گونه این ها است خیلی ما فرهنگ در بیماری یک این و است غلط فرهنگ این دهند؛ می بازتاب و کنند

کنید  نگاه منفی و بد نباید به مرگ هم نسبت حتی شما بینند می را اش منفی نکات اول کنند می نگاه چیزی هر

 .نیست خوب مرگ، کردن فراموش کند و فراموشش کند می سعی بترسد از هرچیزی گویند آدم می روانشناسی در

 در( بودند کمُا در)بودند احتضار حال در افرادی که آن چرا شما: گفتم می ها سریال از یکی محترم مسئول به بنده

: گفت ایشان! رود نمی چنین فضایی یک در که رد ی بم بخواهد که کسی دادید؟ نشان هولناک و برهوت بیابان یک

کردیم  ر درست خودمان ی ورفتارها یافتیم به تن ما  که گفتند و زدند، زنگ ها خیلی که شد موجب مرگ از ترس

 بترسانیم  مرگ از گونه این را دیگران که نیست دین دستور این: گفتم

 از:  گفت داری؟ مشکلی چه:  فرمود حضرت.  است پریده رنگش ترس، شدت از که دید را مردی( ع)امیرالمؤمنین

 ظلم کسی به که خداوند نترس؛ نکن گناه ترسی؟ می خدا از چه برای فرمود حضرت. ام شده طوری این خدا خوف

 .کند نمی

 ادا را حقش نتوانند که ترسند می دارند، دوست را خدا بس از! است عالم پروردگار به محبت شدت از شیعیان خوف

 6/ 326کافی  کنند

 بخواهند کار، این با بعد و دهند ترویج دینی غیر و الئیک عرفان و اخالق عنوان به را بودن مثبت نیایند دیگران

 و دهد، می ترویج را بودن مثبت روحیۀ این خودش، دستورات غالب با دین اتفاقاً! بگیرند تحویل خیلی را خودشان

 .کند می تزریق را روحیه این

 نمی حساب آدم را ما گیرد، نمی تحویل را ما که بگویند خدا که است تواضع نشانۀ این که کنند می تصور ها بعضی

 خوانند، می دعا ، پروردگار کرم به امیدشان مقدار به ها آدم اصال! نیست عجب کردن برطرف این! نیست کند تواضع

 شان ترس مقدار به نه کنند، می مناجات حق حضرت رحمت به امیدشان مقدار به ها آدم. شان مقدارگناهان به نه

 .شوند می مقربّ خدا به داشته، گرامی و گرفته تحویل را آنها خدا اینکه به مقدار امیدشان به ها آدم . عذاب از

 زندگی است؟ ای زندگی چه بهتر زندگی که بگیرم نتیجه این از بدهید اجازه حاال باش؛ مثبت گوید می ما به دین

 شده موفق شده، خلق که همین یعنی است، شده موفق که کند باور بلکه نباشد، موفقیت دنبال کسی که است ای

 چون. دهد پاسخ را محبت این و کند تشکر خدا از که است این دنبال به وحاال است یده رس ز چی همه به و است

 می اینکه! آینده به نه است گذشته به معطوف بهتر زندگی انگیزة.  شود نمی معدوم دیگر و رسیده چیز همه به

 .وکدورت کینه سرِ ز ا نه است تشکر سرِ از است، گذشته به معطوف گوییم

 که کسی. نیست طور این که حالی در! کنیم نمی کار خوب وقت آن نباشیم، چیزی دنبال اگر گویند می برخی

 کار خوب لذا بدهد را جوابش و کند تشکر خدا از خواهد می حاال است، داده او به چیز خداهمه که کند باور و ببیند

 بدهم را تو های محبت پاسخ توانم می چطور من که خدایا، است از این اش نگرانی باشد، نگران هم اگر. کند می



 به یأس باف، منفی آدم برای گناه هر/ گذارد می باقی دینداران در دین که است مهمی اثر اولین نگری؛ مثبت

 .دارد دنبال

 مثبت خدا با ارتباط در که کسی. خداست با ارتباط در بودن، مثبت این وجوه از یکی و کند می مثبت را آدم دین

 نمی ها خیلی یعنی. باشند داشته توانند نمی ها خیلی که است چیزی توکل این و کند می خداپیدا به توکل شود،

 .کنند اتّکاء و اطمینان خدا به توانند

. است پیروز واقعاً او و دارند غلبه مؤمن زندگی در مثبت امور و است مثبتی آدم چون بانشاط است؟ دائما مؤمن چرا

 رسید، می ایشان به بیشتری مصائب اینکه با شد، می تر نزدیک عصر هرچه به عاشورا روز در( ع)الحسین اباعبداهلل

 خدا لطف دیدم هرچه فرماید من می مصائب، همه آن از بعد نیز( س)کبری زینبشد  می تر برافروخته اش چهره

 بصیرت و آرامش نگری، مثبت این ز.اکند می تعبیر مثبت و کند می نگاه مثبت مصائب، همه آن به ایشان یعنی! بود

 البته. هست بینی واقع از مملو بلکه کند، می فرق خیلی افراطی بینی خوش با نگری مثبت. کند می پیدا باالیی

 .کند نگاه مثبت عالم، های آدم ترین منفی به تواند نمی انسان مسلما و دارد محدودیت هم نگری مثبت دایرة

 آن به باید باشید نگر مثبت اگر. کنید نگاه مثبت کند، عام قتل را شما خواهد می که دشمنی به توانید نمی

 برای نه بسوزد مظلومین برای تان دل و کنید نگاه مثبت شوند می نابود ظالم، دشمن این دست زیر که مظلومینی

 .ظالمین

 شدگی است حساب و نظم بهتر زندگی برای دین برنامۀ ویژگی دومین

 برای را برنامه بروید، مسجد به خواهید می وقتی یا شوید، دستشویی وارد قدم کدام با کند می تعیین حتی دین

 زبانی وِرد یک صرفا ذکر که کنید دقت)دارد ذکر هم آینه در کردن نگاه برای وحتی دهد می تغییر تان های قدم

 و( کن توجه نکته این به لحظه، این در: گوید می ما به ذکر است، قلبی و ی فکر ق ی عم توجه یک بلکه نیست،

 به خوردن غذا در چقدر دین که کنید نگاه شما کند می تبدیل منظم و شده حساب موجود یک به را آدم دین، این

 شده حساب سوره احزاب قولو قوال سدیدا عنی 21دهددر ایه  می نظم آدم به گفتار در چقدر یا. دهد می نظم آدم

 .بزنید حرف

 اینکه مثال دارم، پرورش و آموزش از انتقادهایی بنده. باشد داشته بهتر زندگی تواند نمی نباشد، شده حساب آدم اگر

 عادت آن به و بورزد عشق نظم به او که طوری کردید، تبدیل منظم موجود یک به را آموز شمادانش اگر: گویم می

 و کند استدالل شده ب حسا نپذیرد، را حرفی هر و بپذیرد حرف شده بزندحساب حرف شده حساب و کند

 پرورش و آموزش این ندهید، یاد او به هم نماز اگر حتی صورت این در دهد؛ انجام شده حساب را رفتارهایش

 که است درست! بدهد یاد نماز ها بچه به اول که است این اسالمی پرورش و آموزش نکنیم فکر. بود خواهد اسالمی

 پایۀ باید اول شما. بخواند نماز تواند نمی نامنظم آدم ک ولیی ماست، دین خیمۀ عمود و ماست دین امر اولین نماز

 .کنید درست را نماز شخصیتی

 



 

 صورت این در که شود نامنظم می ی مذهب آدم یک به تبدیل یا شود، مذهبی او و ندهیم بچه به را نظم این اگر

 المذهب بعدا ولی شود می گیر شدن مذهبی اثر جو در مدتی یک اینکه یا کند می بیزار بودن، مذهبی از را دیگران

 هیچ که. بود خواهد گناه دنبال به لذامخفیانه و است گناه دنبال دلش ولی شود می مذهبی ظاهرا اینکه یا. شود می

 .دب تاکید دارداروی  بر دین در قدر این چرا. ندارد  فایده اینها از کدام

شود)من ال یحضره  ادب باید بچه که است دورانی سالگی، چهارده تا هفت از که فرماید می( ع)صادق امام چرا

 162/1الفقیه

 راه آداب پوشیدن، لباس آداب خوردن، غذا آداب مثل دارد؛ حسابی یک رفتاری هر که دهد می یاد بچه به دبا

 .نوشتن آداب رفتن،

 بچه خط بگیرد،دست را ییاابتد ششم مدرک خواست بچه این وقتی که دانم می اسالمی دبستان را دبستانی بنده

 باشد توانسته مدرسه که کنم نمی باور من بدهد، بچه این به زیبا خط دست باشد نتوانسته مدرسه اگر. باشد زیبا

 علم است، شلخته که کسی ؛چون بدهد بچه این به علم و سواد باشد توانسته مدرسه حتی یا بدهد، بچه این به دین

 چنین. ندارد فایده این و کند می را استفاده حداقل دارد اش حافظه و استعداد از رد بگی فرا اگر و گیرد نمی فرا هم

 آدم او چون است، نرسیده شاید، و باید که ای فایده آن به هم باز باشد، موفق هم کنکور در اگر حتی کسی

 .نیست ای یافته نظم آدم چون نیست، خودداری

 قائل ارزش خودش زمان که برای است کسی معنای به هم و است معنای مؤدب به واقع گویم منظم در می وقتی 

 .کند نمی تلف را خودش وقت که کسی یعنی است،

 بقیه از تر شده حساب خیلی باید است، هیأتی که کسی مثال نیست دیندار خوب یا نیست، دیندار یا شلخته، آدم

 هست، او مال در مردم مال از و دارد بدهی کسی هر:  فرمود اصحابش به عاشورا روز صبح( ع)حسین امام. باشد

 را غالمی یک او. کن پرداخت را ات بدهی برو:  فرمود حضرت. هستم بدهکار من: گفت نفر یک! برود و نماند اینجا

 گرفت اجازه حضرت از بعدا. شود می پرداخت اش بدهی که شد مطمئن و فرستاد را او و داد او به پولی و کرد پیدا

 .باشد  حسابگر و دقیق باید هیأتی بچه. شود شهید و بماند( ع)حسین امام رکاب پای که

 که کند می تأکید و است مقید جمعه به چقدر ما دین که ببینید شما. گذارد می وقت هم تفریح برای ما دین البته

 شده تأکید جمعه روز در ولی است، مستحب زدن عطر مثال. باشد داشته تفاوت هفته دیگر باروزهای باید جمعه

 .کند می فرق دیگر روزهای با جمعه روز چون. بزنید عطر حتما و کنید قرض نداشتید عطر اگر حتی که است

 .کند می کنترل شده حساب هم را خودش های نیت حتی دار دین آدم

 اطرافیانت به کنی، عمل شده حساب خواهی می اگر .نیست سختگیرانه زندگی معنای به شده حساب زندگی

 .کرد نمی تحمیل همسرش به را خود زهد( ع)حسین امام .نگیر سخت

 



 باشند مراقب کنند، عمل شده حساب خیلی.خواهند می که آقایانی مثالً. بگیرد سهل خودش اطرافیان با باید آدم

 است این شان به شاگردهای معنویت و عرفان اساتید های توصیه جملۀ از. نگیرند سخت همسرشان به وقت یک که

 آنها به و فشار نیاور خودت اطرافیان به کنی، مراقبت را چیز همه خواهی می خودت اگر! نگیر سخت همسرت به که

 می همراهی شما با داشتند، را ظرفیتش که هرچقدر خواستند، خودشان اگر و توانستند آنها اگر نکن، سختگیری

 به بودند آمده( ع)حسین امام خانۀ به که ای عده. کرد نمی تحمیل همسرش به را خود زهد( ع)حسین کنند امام

 همسر: فرمود حضرت اید، دیده تدارک خود خانۀ برای قشنگی( های پشتی ها پرده و ها فرش شما:  گفتند حضرت

 .است کرده تهیه را اینها خودش پول از و داشته دوست طوری این من

 می که داریم هم حساب یک ما چون. شود نمی اذیت ما پیش کس هیچ باشد، جانبه همه ما شدگی حساب اگر

 بیاور  دست را به دیگران گوید دل

 می غرب به وقتی ن دی از خبر ی ب ی ها آدم از بعضی ولی دهد می اهمیت شدگی حساب به قدر این ما دین

 مقدار یک و روند

 شدگی، حساب آن از بیشتر خیلی که حالی در! کنند می غش بینند، می آنجا در را رفتارها از برخی شدگی حساب

 خودمان دین در

 هنگام در کسی هر که -خودشان وصیت آغاز در و شهادت لحظۀ در( ع)أمیرالمؤمنین که نیست دلیل بی. هست

نهج  فرماید اوصیکم بتقوی اهلل و نظم امرکم می تأکید نظم بر -زند می را خودش های ین حرف بهتر یت، وص
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 ها بعضی.  شود تر فربه امکانات، و ظاهری های برخورداری نظر از ما دنیای که نیست این لزوما بهتر زندگی معنای

 از است ممکن هرچند آیند می کنار زندگی با بهتر و کنند می زندگی شادتر و تر راحت کنند، می زندگی  خوب

 .نباشند همبرخوردار زیادی امکانات و ها دارایی

 و باشد مساعد شرایطاجتماعی تواند پول بیشتر هم باشدوقتی می بهتر، زندگی نتایج از یکی که دانیم می ما منتها

 .باشد هم بیشتر ثروت با همراه تواند می بهتر زندگی کند، همراهی الهی مقدرات

 این. کند عنایت ما به عالم پروردگار باید را برنامه این طبیعتا و داریم برنامه به نیاز بهتر زندگی به رسیدن برای ما

 .است شده عرضه ما به صورت دین  به متعال جانبخداوند از برنامه

 لزوما خوب برنامۀ یک شد، بیان قبالً که طور شود همان می داده دستور که ای برنامه منتها است؛ برنامه یک دین

   .باشد داشته انسان روح در زیادی برکات و آثار و باشد فراگیر باشد، داشته اجرا ضامن تا باشد بایددستوری

 دین و است دین مطلوب آدم او کند، نیت شده حساب و کند رفتار شده حساب که کسی. شدگی حساب یعنی نظم

 .آورد می بار گونه رااین انسان واقعاً

 

 



 به صبر، و مقاومت بدون انسان که کرده طراحی طوری را دنیا خدا/  استقامت و صبر مقاومت،: سوم ویژگی

 رسد نمی چیزی

 طوری را دنیا خداوند! بهتر زندگی به رسد چه کنید؛ زندگی بتوانید صبر، و مقاومت بدونداشتن شما که ندارد امکان

 .برسد چیزی به بتواند صبر، و مقاومت بدون انسان که است نکرده طراحی

 پزشکی دستورات در حتی.کنید صبر باید خودبرسید، داشتنی دوست به خواهید می اگر که شده طراحی طوری دنیا

 از شدید مجبور اگر و نکنید مصرف دارو کنید سعی امکان حد تا شدید، مریض وقتی که است شده توصیه ما دین

 أمیرالمؤمنین زمان گیاهی داروهای دربارة این تازه)برد می تحلیل به را آدم جسم دارو چون. کنید استفاده دارو

 هم را پوست مرور به ولی برد می را آلودگی و چرک کند، می تمیز را بدن که است صابون مثل دارو(است( ع)علی

 مصرف دارو حساب بی که دیدیم را مذهبی خانوادة یک ما وقتی پس. شود زیاداستفاده اگر البته ؛ برد می بین از

 از دیندارها ما چرا! ایم؟ نیاورده مان زندگی در را مان دین ما چرا! است؟ دینی چه این: بپرسیم باید کند، می

 باشیم؟ داشته درست زندگی که نداریم انتظار خودمان

 پذیرش با همراه شده، انتخاب های داشتنی دوست به رسیدن برای مبارزه و تالش حرکت،از است عبارت زندگی

 الهی مقدرات دربستر ها، محدودیت

 سختی از هامقداری داشتنی دوست بین ذیل انتخاب گفتیم، سخن سختی مبارزهاز و قسمتتالش ذیل اینکه از غیر

 . است سختی و رنج با توأم کار این کنید، حذف را داشتنی دوست یک بخواهید شما وقتی چون. گفتیم سخن

 خوشایند یا ما نفع به الهی مقدرات همۀ اینکه ضمن. است سختی و رنج با توأم نیز ها محدودیت پذیرش همچنین

 یا عنصر چهار هر در لذا. است سخت ما برای تحملش یا هستند ما ضرر به مقدرات، این از برخی بلکه نیستند، ما

  .بینید می را مقاومت و صبر عنصر بهتر، وزندگی زندگی تعریف کلیدی رکن

 چون گوییم؛ می سخن زحمت در مقاومت و ازصبر گوییم،بلکه نمی از زحمت سخن فقط اینجا در که کنید دقت

 ثمرة او زحمت تنها نه و شود می بدتر که کند می صبری بی قدر آن ولی افتد می زحمت به انسان اوقات گاهی

 نمی ای نتیجه به هیچ هم و کشد می زحمت هم کسی، چنین. داشت خواهد منفی ثمرة بلکه داشت نخواهد مثبتی

 .بودیم کرده صحبت باره این عنوان جزع کردن در تحت قبالً.رسد

 از یکی کردن تحمل و کند تحمل آدم زحمت حساب شده که است این به کردن زندگی بهتر و زیبا زندگی

 برایش و کند استقبال زحمت از انسان حتی بلکه بپذیرد را زحمت باید انسان تنها نه. استصبر  های زیرمجموعه

 ریزی برنامه برایش بلکه پذیرید، می را آن شما تنها نه که است زحمتی مثل ورزش کردن یک. کند ریزی برنامه

 .کنید می زندگی سالم و راحت مدتها تا که است این اش نتیجه و کنید می

 خواهند می شدن ناراحت از بعد و شوند، می ناراحت ها بعضی.  بشوید ناراحت شما که شود می موجب صبری بی

 نداده انجام را صبر از نیمی واقع در هم باز کنند، کنترل را خودشان بتوانند اگر کنند،اینها کنترل را خود ناراحتی

 و کنند تحمل خواهند می تازه شدند، ناراحت شان، درون در اینکه از بعد چون اند، رانداشته تحمل نصف و اند



. نیستند موفق ناراحتی ندادن بروز در که هستند هم ها بعضی میان، این در البته. ندهند بروز را خودشان ناراحتی

 بعضی. دهند می بروز بد را خودشان ناراحتی هم ها بعضی و دهند می بروز خوب را خودشان ناراحتی نیز ها بعضی

 نیز ها بعضی دهند، می بروز کنایه و نیش با ها دهند،بعضی می بروز قهر با ها بعضی دهند، می بروز پرخاش با ها

 همۀ. کنند استفاده... و لگد و ازمشت مثال کنند؛ استفاده شان ناراحتی دادن بروز برای دیگری وسایل از است ممکن

 .است صبری بی زیرمجموعۀ اینها

 و باشی کرده حل مقاومت، و بر ص با را خودت ارتباط نحوة شما اگر. نشوی ناراحت اصال که است این زیبا صبر

 می ورزش  که کسی مثل. شوی نمی ناراحت دیگر که رسی می جایی به باشی، برده باال را خودت مقاومت و صبر

 کند مقاومت( رزمی ی ها ورزش در مثال) دیگران ضربات مقابل در تا کند می محکم و ورزیده را خودش بدن و کند

 .نگیرد درد بدنش و

 انسان نیست،مقاومت خوبی کار دیگران برای کردن دل درد غالباً /دهیم افزایش را خود مقاومت رنج، از فرار جای به

 چگونه بال و رنج با دنیا، در انسان که دارد اهمیت کندخیلی می دور بهتر زندگی از را انسان و دهد می کاهش را

 ...یا بزند نق کند، گله کند، فرار مثال کند؟ برخورد

 میان در قدر آن کار این ولی نیست خوبی کار دیگران، برای خودمان های رنج و ها درد کردن افشا یا کردن درددل

 بنده البته! است شده ما فرهنگ جزء زدن نق یا درددل این گویا اصال است، صمیمیت عالمت انگار که شده رایج ما

 نیست، خوبی کار دیگران برای ما های کردن دل درد از بسیاری ولی کنم منتفی را کردن درددل مطلقا خواهم نمی

 هم کنیم، می صحبت صبر از وقتی پس. کند می دور بهتر اززندگی را ما و دهد ی م کاهش را ا م مقاومت زیرا

 با)رنج ندادن نشان هم و( کردن درددل با)وناراحتی رنج نکردن ابراز هم و گوییم، می را نشدن ناراحت و رنجور

 محور/ بوده مؤمنین جمعی سرود( ص)پیامبر زمان در که ای والعصرسوره ها حتیانار اقسام و انواع و ها عصبانیت

 صبر است سورة

 تکرار را  کلمه تواصو.کنیم معرفی جامعه فرهنگ در قرآن کلیدی های سوره از یکی را سوره این توانیم می لذا

 هم قدر همانباید  هستید طّلب ق ح که قدر همان شما که شود می معلوم. رساند می را العاده فوق تأکید فرموده،

 .کنند می کارخرابی چقدر ،ندارند صبر ولی هستند طلب حق که هایی آدم ببینید شما بعد. باشید داشته صبر

 مردم دارند دشمنان که بینند می ها بعضی مثال. نیستند طلب حق ولی هستند صبوری های آدم ها بعضی البته

 .گویند ما صبر می کنیم می ولی کنند می عالم وقتل کشند می را منطقه

 می زیاد صبرشان کنند، صبر هم با همه وقتی . کند نمی کفایت شخصی صبر فقط و است اجتماعی مقولۀ یک صبر
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 مراقبت فقط و کنند کمک را همدیگر همه باید و دارد مؤمنین بین های سفارش به نیاز که است ای مقوله صبر

 .کند نمی کفایت شخصی های

 



 نمی پیروزی به را انسان ها سختی بر صبر و ایستادگی و مقاومت مثل چیزی هیچ گویند می ما روایات اینکه

 و قبلی دولت زمان در هم رهبری معظم مقام. ایم دیده خودمان چشم با هم مقدس دفاع در است که رساندواقعیتی

 .کنید حساب خدا های وعده روی که میکنند توصیه دولتمردها به مدام دولت، ن ای زمان در هم

 خواهد می کسی چه اصال..  ،خواهد می نور خواهد، می نشاط خواهد، می قدرت بهتر زندگی به رسیدن برای انسان

 انرژی و نور منبع به انسان وقتی.. است؟ متصل حیات انرژی به چقدر دل مرده یک دلیا زنده یک کند؟ زندگی

 بهتر زندگی برای برسد چه و زندگی برای رسد چه است؛ بودن قطعی برای زنده او ناکارآمدی نباشد، متصل

 متصل وانرژی نور منبع به باید بهتر زندگی برای آسمانی است انسان بهتر زندگی برای دین برنامه ویژگی چهارمین

 باشد

 برای انسان.می گوییمآن ذکر  به معموالً ما که است انرژی و قدرت منبع به اتصال است، نور و حیات منبع به اتصال

 و فهم باشد، داشته سو باید خواهدچشمش می نور خواهد، می نشاط خواهد، می قدرت بهتر زندگی به رسیدن

 می کسی چه اصالً که پرسید باید لذا دهد، میمعنا ی زندگ از یش اینجا زنده بودنب در. کند کار باید عقلش

 ک مرده دل ی یا دل زنده یک زنده؟ یک یا مرده یک کند؟ زندگی خواهد

 او از گرفتن انرژی و خدا به اتصال یعنی ذکر

دارند  قعاً وا که هستید مطمئن آیا ولی کنند، می زندگی دارند خدا بدون که ببینید را ها بعضی شما که است ممکن

! است مردگی شبیه که حداقلی زندگی یک نه کنیم می از زندگی بهتر صحبت داریم اینجا در ما می کنندزندگی 

 کنیم می تصور ما که مقداری این زندگی از لذتش و قدرت و ها توانایی شود، محقق برای کسی بهتر زندگی اگر

 .نیست کنیم، می تصور ما که حدودی این در زندگی از او بهرة. ماست تصور از فراتر خیلی نیست؛

که می  رسد ی م یی  جا به شما کار مسیر، این در. گیریم می نیرو حق حضرت خود از داریم واقع در خدا، ذکر با ما

. نشوند من مزاحم ارتباط، و اتصال این برقراری در که کنم می طراحی طوری را ام زندگی عناصر بقیۀ گویی: من

کنم  مثال در دعای طلب  پیدا ارتباط انرژی و نور منبع این به بتوانم که کنم، پیدا بهتری خواهم زندگی می من

 خدا یاد به مرا کردم فراموش را خدا اگر و کند، یاری مرا کردم خدا یاد اگرکه به من همسری بده  همسر داریم

 .بیندازد

 ، انگیزه یک ها وقت بعضی ذکرشما از تا گیرد می انرژی کمتر غذا از آدم. خداست خود انسان، وجود باطری شارژ

 تان خستگی آن، اثر در که شود میا پید تان ذهن در ای نقشه یک یا کنید، می پیدا آرمانی یا آرزو یک نیت، یک

 چند تا اینکه روم می کار این دنبال کنم االن کار چه باید فهمیدم حاال! خوب چهد گویی می لذا شود، می برطرف

 اصال نخورم، نان لقمه یک تا گفتی من می و بودی آمده کار سر از تازه مثال و بودی، خسته کامال آن، از قبل لحظۀ

 .شوم بلند جایم از توانم نمی

 به مضاعف انرژی با و گذاری می کنار را ات خستگی تمام کرد، پیدا راه ذهنت به نقشۀ عالی و فکر یک وقتی اما

 دفعه یکیک فکر  با بیند می و کند، می تجربه خودش زندگی در را ها صحنه این که آدمی روی می کار آن سراغ



 بیشتر برابر میلیاردها کند، پیدا عالم پروردگار به اتصال ذره یک اگر که فهمد می کند، می قدرت پیدا و انرژی ای

 .کرد خواهد پیدا قدرت

 می شود همان طوری ن ای کنم می گمان من گوید می وقتی کندمثال می جاری مؤمن زبان بر را حق خداوند

واقعا  او چون. است عالم یقینیات عین او گمان کند، می زنی گمانه وقتی مؤمن دیگر، عبارت به. شد خواهد طوری

 .زنده است

 در( ع)سجاد امام مطلب لذا و شود می حساس کامال هایش ه گیرند کند، می کار سنسورهایش شود، زنده وقتی آدم

 روم می بین از قطع کنم تو از را اتصالم اگر. است تو ذکر به من دل عیش! خدایا ثمالی می فرماید: ابوحمزه دعای

 روی بر آزمایش سری یک هم فیزیک علم در.دارد نیاز خدا با ارتباط به انسان که اند فهمیده هم تجربی علم در

 آزمایش ایمتواینشده ازمایش های پروفسور  مشهور خیلی هم اینترنت در که است شده انجام آب های مولکول

 بخورید، آب اینکه از قبل شما لذا اثر آب ی ها ملکول روی بر آب، کنار در گفتن ذکر و دعا که دهد می نشان

 نداشته اثر خدا نام شود می مگر. داشت  خواهد اثر آب روی بر ذکر ن ای حتما الرحیمبگویید، الرحمن اهلل اگربسم

 !ندارد؟ اثر نامش که است خدایی چه این پس باشد، نداشته اثر اگر! باشد؟

 352گفت؛ بقره خواهم را شما ذکر من بگویید، مرا ذکر

 یک به خاصی توجه خدا شود می آیا !نشود؟ ایجاد او در اثری هیچ و باشد داشته توجه کسی به خدا شود می آیا

 اثر بی ما، به خداوند توجه که است ممکن آیا! نشود؟ ایجاد اثری هیچ آدم این زندگی در ولی باشد داشته آدمی

 !باشد؟

 می خودت به مشکل، آن حل برای و داری مشکلی یک اوقات گاهی مثال! کن استفاده خدا ذکر از زندگی برای

 خواهی تومی!  کنی حل را خودت باید اول یعنی! هستی خودت اصلی، مشکل که حالی در کنی حل را آن تا پیچی

 ده یا روز ده ساعت، ده باید صورت این در ه ک.  کنی حل را مشکلی یک خودت، ضعیف فهم با و ضعیف دست با

 این فعالً که است این راهش! نه؟ یا کنی حل را آن بتوانی که نیست معلوم هم نهایت در و بگذاری، وقت سال

 ابوعلی. نماز با و خدا ذکر با کنی؟ قوی را خودت چطوری اما. کنی قوی را خودت بروی اول و بگذاری کنار را مشکل

 نماز رکعت دو رفتم می کنم، حل را آن توانستم نمی که کردم می برخورد سختی مسألۀ به وقتی: گفت می سینا

 می اذیت تو به دارند دیگران و شده خراب دیگران با تو روابط اگر. کردم می حل را آن گشتم می بر و خواندم می

 .شود می تنظیم روابط این از بسیاری یکه بین می دفعه یک کن، درست خدا با را خودت رابطۀ شما رسانند،

 خواهد بیشتری صدمۀ خودش بزند، صدمه تو به بخواهد کسی یک و باشد درست خدا با تو رابطۀ امام علی ع: اگر

 .26/3دید/محاسن

 در که است حقیقت یک زدن، چشم و حسادت.دهد می نجات درونی ضعف از و بیرونی صدمات از را ما خدا ذکر

 .باشیم پناه بی ها آسیب این مقابل در نباید ما و. است شده گفته سخن آن از هم قرآن



 غلبه دارد، او بر که چیزی آن ببینم و شوم، مطلع قلبش از من که ای بنده هر: فرماید می قدسی حدیث در خداوند

گیرم؛ عده  می عهده به را او زندگی ادارة خودم( است من ذکر او قلبی توجه غالب)است من ذکر به تمسک
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 کسی! اکتسابی عصمت یک شود؛ می عصمت به نزدیک آدم بگیرد، عهده به را آدم زندگی ادارة خدا اگر دانید می

 او. فهمد می را خدا های اشاره مدتی یک از بعد او! شود؟ اشتباه و خطا دچار باید چرا باشد، خدا مدیراو و منشی که

 مرتبه دو امروز مثالً فرستد؟ می او برای دارد پیغامی چه خدا که شود می افتد،متوجه می برایش که هایی اتفاق با

 که است این معنایش فهمد می. است اشغال تلفنش مثال بگیرد، تماس او با تواند نمی ولی زند می زنگ رفیقش به

 نتوانستید وقت هر که نیست این منظورمان یندازدالبته ب راه را کارش تواند نمی او یا بگیرد، تماس او با نباید امروز

 .باشد داشته معنایی روز،یک هر در اتفاق این است ممکن! است همین معنایش بگیرید، تماس کسی با

  6626قَلْبه غررالحکم اللَّه اللَّه سبحانَه  أَحیا ذَکَرَ منْ

 دیگر او افتد؟ می برایش اتفاقی چه شد، زنده قلبش که وقتی شود، زنده می قلبش بپردازد خدا ذکر به که هرکسی

 هستی، مایل گناه به که دیدی موقع هر لذا. داشت خواهد دوست را خوب کارهای و داشت نخواهد دوست را گناه

 قلبش که کسی .آید می بدت ازگناه ، شود زنده قلبت اگر. است مرده قلبت و ای گفته کم ذکر که شود می معلوم

 می او به درست سخن یک وقتی باشد، مرده قلبش که کسی.گردد  می زمانش امام دنبال خود به خود باشد، زنده

. کند می قبول دلیل بدون را غلط سخن ولی بیاورید، برایش درست دلیل ها ده اگر حتی کند نمی قبول گویید،

 قبول را درست و وعقالنی منطقی و مستدل سخن ولی کند می قبول راحتی به را اساس و پایه بی شایعات حتی

 .کند نمی

 شود می عصبانی بگویید، او به حقی سخن وقتی لذا. بپذیرد را حق سخن تواند نمی دیگر او بمیرد، کسی قلب وقتی

 قرار مقابلش در و کند پیدا آن علیه ای بهانه یا دلیل یک کند می سعی و کند می گیری موضع حق سخن علیه یا

 .شود می طوری این بمیرد، انسان قلب وقتی. کند کارمی حق علیه ذهنش اصال. دهد

 321داد طه خواهم قرار دشواری دچار را اش ی زندگ کند اعراض من ذکر از هرکسی

 6منافقون/ضرر خواهید کرئ  صورت این در که کند غافل خدا ذکر از را شما اوالدتان و اموال نگذارید! مؤمنین ای

 همیشه و بچسبد او به که فرستیم می او سراغ به را شیطان یک ی کند، گردان روی رحمان خدای ذکر از هرکسی

  16شود زخرف او همنشین

 گرفتگی دل رفع برای/است نشاط با همیشه مؤمن(: ع)علی/ است بیماری عالمت حوصلگی، بی و گرفتگی دل

 بگوییم؟ال حول و ال قوه اال باهلل ذکری چه

 است قوی خیلی من خدای. دهد انجام تواند نمی پروردگار اذن بدون را حرکتی هیچ

 

 



 بپردازیم خدا ذکر به چگونه

 

 آن که نیست معلوم و بود نخواهیم خدا ذکر به واقع در باشیم، خدا ذکر به خواهد می مان دل که هرطوری ما اگر

 !هستیم؟ ذکرش به ما که کیست

 تو یاد به چگونه من که بپرسی خدا خود از باشی، خدا یاد به خواهی می وقتی که کند می اقتضا ذکر ادب حداقل

 بخوانی نماز ام گفته من که صورتی همان به بعد و بگیری وضو باید اول! نماز دهد با می دستور به  ما خدا باشم بعد

 .دهند نمی راه -ذکر برای-خدا خانۀ در را ها ادب بی و دارد آداب ذکر

 .رسید شود می جا همه به وقت اول نماز با /ندارند راه خدا به ها خودخواه

 موارد، این از یک هر برای که باشی؛ متصل و مقاوم منظم، مثبت، باید خواهی، می بهتر زندگی اگر اینکه خالصه

 مثبت نه اما کنند، می اجرا را دینی دستورات از بسیاری ها خیلی متاسفانه. دارد وجود دین برنامۀ زیادیدر دستورات

 از بسیاری چرا و خوانند؟ می نماز چرا نیست معلوم اصال ؛متصل نه و هستند مقاوم نه هستند، منظم نه هستند،

 برآیند و دهند، می انجام که دستوراتی همۀ برآیند که دانند نمی انگار! دهند؟ می انجام را دین دیگر دستورات

 و انرژی و نور منبع به متصل و مقاوم منظم، مثبت، را آدم باشد دین کلیدی های ویژگی این باید دارند، که اعتقادی

 یک عالوة به باشد؛ داشته را ها ویژگی این که دارد انتظار انسان از و آورد می بار -متعال خداوند یعنی-قدرت

 .کنیم می اشاره آن به ادامه در که دیگر کلیدی ویژگی

 در خدا/قبلی است های ویژگی تسبیح نخ ویژگی، پنجمیندین مبارزه با نفس است  برنامۀ برجستۀ ویژگی پنجمین

 .خواهد می نفس هوای با مخالفت تو از هم ذکر متن

   6663نظام الدین مخالفه الهوی غرراحکم

 دربارة کنم اتفاقا تحمل توانم نمی را فالنی من نفس اضافه کنیم با با مبارزه را بودن ذاکر و مقاوم منظم، مثبت،

 در بازی زرنگ پس است؛ نفس با مخالفت بر اصل! باشی مثبت باید کنی، ی تحملش توان نمی که کسی همین

 منظم توانم نمی است، ریخته هم به اعصابم چون گویی االن می ی، ولیهست منظمی آدم همیشه شما مثال یا! نیاور

 ارزش نفس، هوای با مخالفت اضافۀ به بودن منظم باشی  یعنی منظم خواهد می تو از االن همین خدا باشم اتفاقا

 .دارد

 مقاومت توانم نمی و شود می تمام طاقتم ای دفعه یک گویی اینجا می ولی هستی مقاومی آدم خیلی شما مثال یا

 کنی ال یکلف اهلل نفسا اال وسعها مقاومت باید جا کنم همین

 نفس با مخالفت برای باید همیشه لذا. رسد نمی خوب زندگی به کند مخالفت خودش با باشد نداشته بنا که کسی

 .است اکبر جهاد همان نفس، هوای با مبارزه. باشید آماده

 و!  کنند بازی زرنگ خواهند می واقع در نکنند، نفس هوای با مخالفت و باشند خوب خواهند می که آنهایی



 ها به بچه باید شود؛ متحول مبنا همین بر باید ما پرورش و آموزش. است زیاد هم زرنگ های آدم این تعداد البته

 کار این چه کسی کند؟ می مخالفت نفسش هوای با کسی چه که است این مهم ندارد، فایده بودن خوبکه   بگوید

 با- را مطلب این هم علم روانشناسی در االن.  نفس   است ای هو با است مخالفت مهم دهد آنچه می انجام را سخت

 آن نه کند، خودداری بتواند که است موفق گویند کسی می هیجانی هوشبحث   در. کنند می بیان -دیگری تعابیر

 آینده در او که بفهمی توانی می آموز دانش میزان خودداری از شما باشد   پس داشته بیشتری استعداد که کسی

  .اش حافظه میزان از نه! نه؟ یا شد خواهد دانشمند

 دوران، این در که ای بچه. است سالگی چهارده تا هفت دوران نفس هوای با مخالفت برای کردن تمرین دوران

 شد، واجب او بر دینی تکالیف سایر و نماز سالگی چهارده در وقتی باشد، کرده تمرین را نفس هوای با مخالفت

 .کند مخالفت نفسش هوای با است بلد چون کند، می رعایت را دین شیرین، و قشنگ خیلی

 را آن تشخیص قدرت که خواهیم می خدا از ما و. کند می ساقط را آدم که است ای عالقه هر چیست؟ نفس هوای

 .ایم شده نفس آفریده ی هوا با مبارزه برای اصال ما و است نفس حیات با مبارزة بشر حیات فلسفۀدر ما. بدهد ما به

 ها بعضی چپاول منظور به ما، دین با دشمن مخالفت/ ماست زندگی دشمن حقیقت در ماست، دین دشمن هرکسی

 اصال یعنی! کنم؟ گناه نخواهم کال که کنم کار چه من خودشان نه بگویین به توانند نمی که است این شان مشکل

. گرفت خواهد قرار شما مقابل در دیگر هوس یک برود، بین از این هوس اگر که حالی نکنم در پیدا گناه هوس

 کیسه  مثل ها، هوس این! کنید پاک را مسأله صورت کال اینکه نه کنید، ا مبارزه ه هوس این با که است این راهش

 چهارده سالگی بالغ حدود در ها جوان شوید چرا قوی تا بزنید ضربه و کنید مبارزه آن باید با شما که بوکس هستند

 مثل شان برای این چون ندارند؟ ازدواج امکان سن، این در غالبا اینکه با کنند؛ می تجربه را جنسی لذت و شوند می

 .شوند قوی و محکم تا کنند مبارزه آن با باید که است بوکس کیسه

 در خودشان خوب های داشتنی دوست از خدا اولیاء منتها. گذرند می شان های داشتنی دوست از هم خدا اولیاء 

 معلوم کنید؟ دفاع( س)زهرا فاطمۀ از دارید دوست شما آیا: بپرسید( ع)ابیطالب بن علی از اگر. گذرند می خدا راه

 به شرایط! جان فرماید علی می خداوند اما. کند فدا را جانش( س)زهرا فاطمۀ از دفاع در است حاضر ایشان که است

 دینی با استکبار/ماست زندگی  نبر شمشیر به دست افتاد که اتفاقی هر تو آمدند، ة خان درِ اگر که است ای گونه

 .دهد می نجات را ها انسان زندگی که دارد مخالفت

 را اش زندگی کسی دهد نمی اجازه انقالبی/بدهند جان بهتر زندگی برای حاضرند که هستند کسانی انقالبیون

 کند چپاول

کنم  دفاع مرزم از گوید باید می وقتی مثالً. کند دفاع اش از زندگی که دارد دستور دینش، سوی از ای انقالبی هر

 زندگی جزء کنم اینها دفاع ناموسم از کنم، دفاع مالم گوید از می اگر یا. اوست زندگی جزء مرز که است این برای

. است بهتر زندگی بخش بهترین بلکه است، بهتر زندگی جزء ما، مقدسات و خدا ذکر گفتیم، که طور همان.است

 چون. باشم داشته بهتر زندگی توانم نمی( ع)حسین امام حرم بدون و( ع)رضا امام حرم بدون من که است معلوم



 غارت را ناموسم دهم اجازه که است این عین شود، نابود مقدساتم بدهم اجازه اگر. است من زندگی جزء هم اینها

 ام خانه دهم اجازه که است این عین. اموالم از مهمتر حتی کنند؛ غارت را اموالم دهم اجازه که است این عین. کنند

 .من خانۀ از مهمتر حتی و کنند اشغال و کنند غارت را

 زیاد نباید برنامه. کنند اجرا را آن بتوانند همه و باشدالوصول  است سهل این هم خوب برنامۀ های ویژگی از یکی

 با ها انسان همۀ که باشد طوری باید برنامه. کنند اجرا آن را بتوانند نخبگان و خواص از بعضی فقط که باشد پیچیده

 های تفاوت حفظ با بتوانند باید ها انسان که جاست این جالب و کنند اجرا را آن بتوانند دارند، که هایی تفاوت همۀ

 .کنند اجرا برنامه این خودشان، فرهنگی

 باید حتما نکنید فکر. است سهل: فرماید می خدا که حالی در است سخت دینداری کنند می فکر معوال مردم چرا

 نمی او حد به علما از خیلی که بودند العاده فوق خیلی نظرم به چمران شهید. شوید عارف بروید بعد و باشید آخوند

 .اند رسیده حد این به ساده هم خیلی و رسند

 روند می فرم در اول که آنهایی اتفاقا باشید داشته خاصی شغل یک حتما نیست الزم رسید رشد به اینکه برای پس

 .کرد مراقبت خیلی باید. است بازی همه اینها...  و بزنیم چطور را محاسن بگیریم؟ دستمان چی تسبیح خب که

 اتفاق هزاران تا و کند می زیاد را مال برکت یعنی. هست هم زندگی ی کننده آسان دین. است آسان خدا دین

 می اذیت را انسان دنیا این و است سخت دنیا در زندگی چون کنند می قاطی دیگری چیز با را موضوع مردم. دیگر

 می فکر که آید می پیش انسانها برای مشکالتی بار یک وقت چند هر! بد یا باشی خوبی آدم تو ندارد فرقی و کند

 این! بخوانم نماز من گذارد نمی ها درگیری این گوید می و اند گفته را ظهر اذان مثال. است سخت دین کنند

 اتفاقا داری، ها درگیری با چکار و بخوان را نمازت دارد وجود باشی خدا اولیای از چه باشی نماز بی چه ها درگیری

 .پایین بیاید ها درگیری سطح بسا چه بخوانی وقت سر را نمازت اگر

 را پول این ببینید. کند می سخت را آنها زندگی بدهند را... و صدقه و خمس زکات، اگر کنند می فکر واقعا ها بعضی

 را پولی از قسمتی اگر فقط رفت نخواهد پایین قطعا تو گلوی از! نیست تو مال اصال بگیرد تو از خواهد می دین که

 باشد نداشته مشکلی زندگی در انسان اگر. کند می زیاد را اموالت خدا طرف ان از کنی پرداخت نیست تو مال که

 .ندارد زندگی در بدهی و مشکل به ربطی خمس پرداخت! شود می مرحوم

 آن خاطر به این اما است ناجور خیلی زندگیمان اما ایم کرده انتخاب متدین همسر رفتیم ما گوید می شخص مثال

 رشد ناجور همسر یک با باید باشی پرتی آدم چه و باشی عارف چه! باشی مسلمان چه باشی کافر چه شما که است

 .دارد انتخابت به ربطی چه این و بده را امتحانت شدی، می امتحان و کردی می

 همه زندگی در سختی و کند می آسان را کارها ی همه دین نیست دین برای سختی! نترسید سختی از دوستان

 .رسد می هم شما به رسد می همه به که ای نوبه های سختی این باشید دیندار! دارد وجود و هست

 

 



 کم نشاط نباشد؛ آن در رقابت که رقابت بر انگیز باشد است این بهتر زندگی برای خوب برنامۀ های ویژگی از یکی

 خداوند. است رقابت گذاشته بر را اصل دین، برنامۀ که بینید می کنید، می نگاه دین برنامۀ به وقتی شما و. شود می

  أَیکُم 2عمالً ملک لیبلُوکُم أَحسنُ الْحیاةَ و الْموت خَلَقَ فرماید الَّذی می

که  کند می نگاه مسجد یک نمازگزاران به خدا مثال است؟ بهتر کسی چه ه ببیند ک آفرید را زندگی و مرگ خدا

 بهتراست همه از مسجد ن ی ا در نمازش کسی چه

 ما به که قرآن کریمۀ های سوره از یکی. حسادت بدون و عداوت بدون رقابت البته است؛ رقابتی کامال ما دین

 سورة نام به است محشر صحرای و قیامت دربارة که مبارکه سورة این کنیم، قرائت هرشب را سوره این شده سفارش

 این در تربیتی نظر از تأثیرگذار و مهم بسیار و جالب بسیار نکتۀ. شود خوانده سوره این شب هر شده سفارش واقعه،

 .میشوند تقسیم دسته سه به نمیشوند، تقسیم بد و خوب دستۀ دو به مردم قیامت روز که است این مبارکه سورة

 .هستند کیها گروه سه این بزنند حدس جوانها. شد خواهید تقسیم گروه سه به «ثَالثَۀً أَزْواجاً کُنْتُمْ»

 الْمَیْمَنَۀِ أَصْحابُ ما الْمَیْمَنَۀِ فَأَصْحابُ

 أَصْحابُ ما» است شده آنها نصیب برکت و خوشبختی و یُمن. هستند سعادتمند که هستند کسانی اول گروه

 !شده گروه این نصیب خوشبختیای چه نمیدانی بگوییم، بخواهیم فارسی زبان در انگار «الْمَیْمَنَۀِ

 افراد اینها چقدر و گرفته فرا را وجودشان شومی که کسانی «الْمَشْئَمَۀِ أَصْحابُ ما الْمَشْئَمَۀِ أَصْحابُ: »دوم گروه

 .میشوند جدا هم از برجسته صورت به خوبها و بدها واقع در. دوم گروه هم اینها هستند، شومی

 میروند، جلو میگیرند، سبقت که هستند کسانی سوم گروه «الْمُقَرَّبُونَ أُولئِکَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ وَ» سوم گروه اما

 !هستند مقرب اینها «الْمُقَرَّبُونَ أُولئِکَ: »میفرماید

 نوری ببرد، ثوابی است آمده هرکسی جلسه این در اآلن همین. بزنند جلو هم از افراد اینکه یعنی چی؟ یعنی سبقت

 از که مجلس این در باال، عالم از فرمود خواهند مجلس آخر بدهید؟ مسابقه آمدهاید یا برود و بیابد تقربی کند، پیدا

 مسابقه برای را ما! است مسابقه! بود؟ عالقه اهل بهتر دیگران از که! بود؟ متوصلتر همه از که! شد؟ مقربتر هم

 .کنیم پدا مسابقه ذهنیت ما بیایید! آفریدهاند

 سبیل فی جهاد چی برای میشوی؟ حزباللهی چه برای. ببری را مسابقه اینکه برای مسجد، میروید چی برای شما

 و آموزش در متأسفانه! شده گرفته ما دین از مسابقه ذهنیت این متأسفانه میخوانی؟ درس چی برای میکنی؟ اهلل

 .میشود داده یاد جوانها به انفعالی دین یک پرورش

 کی میشود؟ عزیزتر خدا پیش کی میبرد؟ کی. میدهند مسابقه دارند خانه در میکنند زندگی هم با شوهر و زن یک

 !ببر را مسابقه میکند؟ فراهم را دیگری رضایت بیشتر کی میآید؟ کوتاه بیشتر کی میبخشد؟ بیشتر

 موسیقی اثر در افسردگی متوجه کسانی چه. کند می افسرده را آدم واقعا شاد، موسیقی حتی ها موسیقی اغلب

 .کنید دقت موسیقی مضامین به!! ؟هستند افسرده دلیل همین به خودشان که کسانی شوند؟ نمی

 



 تا کنید زندگی غرب مردم زندگی دل در باید. دهند می نشان را تظاهراتش فقط ندارند، نشاطی با زندگی ها غربی

 کنند تلقین جامعه به را نشاط توهم که کنند می تالش ای رسانه نظر از آنجا،. است خبر چه بفهمید

 از و. شد خواهیم هم شاکر بلکه گذاریم نمی خدا سر منت و گیریم نمی عُجب تنها نه. بگیریم نشاط عبادت، از اگر ما

 .شدیم شاد خود ناقص و ناچیز عبادت از که شد خواهیم شرمنده خدا

 .شوند نمی( ع)بیت اهل عاشق معموال پرداز خیال های آدم.است «بینی واقع» معنوی، خوش حال و معنویت خاستگاه

 


