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تقدیم به مدیران خوب ما،

در تشکیلات مجازی در مسیر آرامش که با زحمات فراوان 

  در جهت آماده سازی حکومت جهانی امام زمان 

از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند...

IslamLifeStyles@ انال تلگرامی در مسیر آرامش:آدرس ک
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 مقدمه

 که توی زندگیمون لذت ببریم.هر یک از ما دوست داریم 

لذتی که دائمی باشه؛ لذتی که همیشه در دسترس باشه و کاملا سیرابمون کنه.

داره اینه که بیرون از خونه دنبال ها که دنیای غرب برای انسانای برنامه

این لذت رو باید توی خانوادۀ گه می این لذت باشن، ولی پروردگار عالم

 خودت به دست بیاری.

، گاهی ریزی کنههمیشه لذت ببره باید براش برنامهکسی دوست داره  اگه

 هاش دائمی بشن.خودش بگذره تا لذتهای از خواسته

هیچ کسی غیر از خدا نمیتونه یه برنامۀ کامل و حساب شده و قشنگ برای 

 ممکنه طبق منافع دیگران باشن و در نهایت باعثها زندگی انسان بده. سایر برنامه

 ا چیه؟!دقیقها ش مشکلات ما بشن. حالا برنامۀ خداوند حکیم برای ما انسانافزای

و خداوند مهربان رهای مبانی برنامهکنیم می طی مطالب این کتاب، سعی

... با زبان ساده تقدیمتون کنیم





31

فصل اول

دالیل اهمیت خانواده
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 عنصر اصلی اصلاح جامعه

بهترین راه اصلاح جامعه هست. در  بنیان خانواده اصلاح و تقویت

رو اصلاح کنیم باید به اصلاح  جامعهیا  فردواقع قبل از اینکه ما بخوایم 

 بپردازیم. خانواده

قوی وجود داشته باشه، رشد و تعالی های وقتی در یه جامعه، خانواده

 اون جامعه خیلی خوب و سریع خواهد بود.

ضعیف های تماعی هم ریشه در خانوادهاجهای بسیاری از آسیب

دارن. مثلاً وقتی رفتار یه زن و شوهر با همدیگه بد باشه، اولین افرادی که 

 اون خانواده خواهند بود. فرزنداناین وسط خراب میشن، 

 داشته باشه اما به جایی برسه! و خانوادۀ بدیخیلی بعیده که یه نفر 

 داشته باشه اما خراب وادۀ خوبیخانبر عکس هم خیلی بعیده که یه نفر 

بشه.
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دقیقا چه خصوصیاتی داره و ما چطور  خانوادۀ خوبحالا این که 

 تونیم به این نوع از خانواده برسیم رو در ادامه توضیح خواهیم داد.می

خراب بشن، اون جامعه خیلی زود به ها اگه توی یه جامعه، خانواده

 افته.می دست صاحبان قدرت و ثروت

های و فعالیتها که هزینههاست ای همین دشمنان بشریت سالبر

های شروع کردن و تا بحال موفقیتها رو برای نابودی خانوادهای گسترده

 چشمگیری هم داشتن.

ها، دلیل گسترش صنایع مستهجن توسط اربابان رسانهترین عمده

 هاست.تضعیف و فروپاشی خانواده

راه جلوگیری از مشکلات ترین ممهها تقویت خانوادهاین بنابر

 اجتماعی و فردی در همۀ جوامع هست.

ت هدف اصلی این کتاب هم کمک به افزایش کیفیت و کمی  

هاست.خانواده

 محل رشد معنوی

انسان هست و اگه کسی  رشد روحی و معنویخانواده، محل اصلی 

توی میخواد به رشد معنوی بالایی برسه هیچ راهی نداره جز اینکه 

 به این رشد برسه.  خانوادش

طبق روایات، رشد معنوی انسان در هیچ جایی به اندازۀ رشدش توی 

خانواده نیست. 
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هیچ زنى نیست که فرماید: میها مثلاً وجود مقدس پیامبر مهربانی0

اى آب به شوهرش بنوشاند مگر آن که این عمل او برایش بهتر از جرعه

بگیرد و شبهایش را به عبادت سپرى  یک سال باشد که روزهایش را روزه

 1...کند

رو شب زنده ها اگه یه نفر بخواد یه سال تمام روزه بگیره و شب

 داری کنه، رشد معنوی بسیار زیادی خواهد کرد. 

رو که یه خانم به همسرش  لیوان آبیثواب  اونوقت پیامبر اکرم

 میده، معادل اون همه عبادت قرار میدن.

 اشمین رفاه خانوادهأکسی که از راه حلال برای ت»د: فرمو امام رضا

 2.«کندمی است که در راه خدا جهاد مجاهدیکند، همچون می تلاش

طبیعتا یکی از موضوعاتی که مؤمنین باید نگاهشون رو در موردش 

تغییر بدن این هست که: بیش از اینکه بیرون از خونه دنبال جمع کردن 

 رشد معنوی توی خانوادشون بپردازن. ثواب و رشد معنوی باشن، به

متأسفانه بعضی مسئولین فرهنگی هستن که بیرون از خونه خیلی کار 

اما توی خونه اصلا با همسر و بچه هاشون رفتار درستی کنن می دینی و تبلیغ

  ندارن!

دارن با کارای فرهنگیشون رشد معنوی هم کنن می اونوقت خیال

                                                            
 171ارشاد القلوب ص  - 1

 72، ص 101بحار الانوار ج  - 2
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 ت...میکنن! این یه خیال خام هس

برای خدا خیلی مهمه که اخلاق و رفتار انسان نسبت به خانوادش 

 خوب و مهربانانه باشه.

بهترین مردان امت من، آن کسانی هستند »فرمودند: ها پیامبر مهربانی

 وازشترحم و ننباشند و بر آنان  خشن و متکبرکه نسبت به خانواده خود 

 1«.کنند و به آنان آزار نرسانند

رون از خونه خوب باشه اما توی خونه بدرفتاری کنه دچار کسی که بی

 هست و حتماً باید خودش رو اصلاح کنه. نفاق یه نوع

  مراقب باشید بیرون از خونه بهتر از داخل خونه نباشید!

 محل امتحانات الهی

هست که خداوند متعال از  امتحانات الهیخانواده محل بیشترین 

 گیره.میها انسان

ه میدونید همه ی اتفاقات بزرگ و کوچک زندگی ما آدما همونطور ک

 مونیک از ما توی تک تک لحظات زندگی هر»امتحانای خداست. در واقع 

 «.میشیم امتحانداریم 

خداوند کسی است که مرگ »فرماید: خداوند متعال در قرآن کریم می

کنید...؛ یم رفتار زیباترو زندگی را آفرید تا شما را امتحان کند که کدامتان 

                                                            
 212مکارم الاخلاق، ص  - 1
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ُکْمَّأ ی َّال  َّ یاة َّلِیْبلُو  َّالْح  َّو  َّالْم ْوت  ل ق  م لًاِذیَّخ  ُنَّع  1َّ«ُکْمَّأ ْحس 

نه کمی هر کدوم از اتفاقای زندگی ما، یه امتحان هست؛ مثلاً خدا لطف

 بهمون میده، این یه امتحانه. فرزند خوبیه 

 کنارمون قرار میده بازم امتحانه! همسایه بدیا یه 

ده یا ب بیماریکنه،  فقیرشزیادی بده یا  ثروتا به یه نفر ممکنه خد

 و.... همه ی اینا امتحانای خدا هستن.  سلامتی

ضمن اینکه هدف خداوند متعال هم از امتحان گرفتن این نیست که 

 بگیره! مچ ما روبخواد 

بلکه برای افزایش رشد مادی و معنوی ما این امتحانات رو قرار میده. 

 هستن.ها به ما انسان خداهای هدیهانات الهی در واقع امتح

اتفاقات زندگی ما، چه خوب باشن و چه ظاهرا بد، به هر جهت ما 

باهاشون موجب رشد خودمون  شناخت و برخورد صحیحمیتونیم با 

  بشیم.

  هم ما امتحان میشیم؛ البته فقط یه تفاوتی وجود داره! خانوادهدر رابطه با 

 چطور؟ -

مۀ ما آدما با افراد مختلف بیرون از خونه ممکنه امتحان * ببینید ه

امتحان خواهیم  خانوادموناما حتماً با تک تک اعضای »بشیم یا نشیم 

 «.شد

                                                            
 2سورۀ مبارکۀ ملک، آیه  - 1
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ون به خوبی خودم امتحان حتمیبرای همین باید برای قبولی در این 

 رو آماده کنیم.

به  روباید سعی کنیم امتحانِ رفتار با پدر و مادر، همسر و فرزندان 

ما،  رفتارهای خانوادمون نسبت به امتحانی بودنخوبی بشناسیم. توجه به 

 خیلی میتونه بهمون آرامش بده.

به تک تک لحظات  نگاه امتحانیدر واقع نگاه درست به زندگی، 

 هست. 

خیلی فرقه بین آدمی که رفتار خوب یا بد اعضای خانوادش رو »

 «.حانی ندارهبدونه با کسی که نگاه امت امتحانِ خدا

آدم اگه نگاهِ امتحانی داشته باشه با دقت و آرامش خیلی خوبی میتونه 

 خودش رو مدیریت کنه.های مشکلات و رنج

و: به خدا بگکنه می مثلاً وقتی پدر یا مادرتون یه بداخلاقی باهات

 خدایا من که میدونم تو میخوای منو امتحان کنی! منم آماده هستم.

حساب من اونا نیستن. باید حواسم باشه که دارم دونم که طرف می

 توسط تو امتحان میشم.

داشته باشید. نگاه امتحانیتمرین کنید تا نسبت به همه چیز 
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 الهیهای نعمت

خانواده محل دریافت »یکی از دلایل اهمیتِ توجه به خانواده اینه که 

 «.الهی هستهای بیشترین نعمت

 مادی و معنوی میشه.های و روزی شامل انواع رزقها این نعمت

رو به روی خودش باز کنه،  الهیهای درهای نعمتاگه کسی میخواد 

 باید توی خانوادۀ خودش سعی کنه زیباترین رفتارها رو داشته باشه.

انسان هست. رزق و  رزق و روزیخانواده محل کم و زیاد شدن 

ستگی انسان ب بیشترزرنگی و ساعات کار روزی انسان، قبل از این که به 

 داشته باشه، به رفتار درست و زیبای آدم با خانوادش بستگی داره. 

قدر و هر چ گذرهبهش سخت میاگه کسی میبینه توی زندگیش داره  

 ندازه.ب رفتارش با خانوادهآسایش کمتری داره، یه نگاهی به کنه می تلاش

 و اذیتشونگه می زورحتماً داره یه جایی به همسر و فرزندانش 

 !کم میذارهیا داره یه جایی برای خانوادش کنه. می

متأسفانه برخی از آقایون برای کاهش مشکلات اقتصادیشون به جای 

کنن. یم اینکه برای خانوادشون بیشتر خرج کنن اتفاقا سخت گیری بیشتری

  میتونن پول بیشتری ذخیره کنن!کنن می خیالبا این کار 

خدا ایات، هرچقدر آدم برای خانوادش خرج کنه، در حالی که طبق رو

و همین باعث میشه که زندگیش هم رونق بیشتری کنه می بیشتر بهش نگاه

 بگیره.
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تماً حکنیم می عزیز تقدیم آقایونیه تمرینی رو همین اول کار خدمت 

  انجامش بدید. هزینۀ خاصی هم نداره.

 با نیت صدقهرو ای هاز حالا سعی کنید غذا یا لباس یا هر چیز دیگ

 برای خونه تون تهیه کنید.

مثلاً برای خونتون میخوای یه کیلو میوه بخری؛ موقع خریدن به خدا 

  و رضای تو خریدم.... آسایش خانوادمرو برای ها بگو: خدایا من این میوه

علاوه بر اون، کنه، می و زندگیت رو نورانیکنه می خدا هم لطف

 هم به شما هدیه میده...رو  ثواب و اثر صدقه

شما که به هر جهت داری خرید میکنی خب در کنارش این ثواب 

 رو هم ببر دیگه! 

 چیزی ازت کم نمیشه که اضافه هم میشه!

ِْزِقَّکلید رزق و روزی، صدقه است؛ »فرماید: در روایت می ِمْفت اُحَّالر 

ق ةَُّ د  1َّ«.الص  
مهربانی با خانواده و افزایش رزق و روزی، های یکی از بهترین راه

 بیشتر همسر و فرزندان هست. تلاش برای رفاه

  

                                                            
 10، ص 1کافی، ج - 1
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 افزایش طول عمر و برکت

انسان هم خانواده هست. همونطور  تعیین عمرعامل ترین حتی مهم 

کلیدی و مهم های یکی از روزی میزان طول عمر انسانکه میدونید، 

 هست.

رفتارهای افراد  پیش از موعد، ریشه درهای بسیاری از مرگ و میر 

 توی خانوادشون داره.

و رفت و آمد با فامیل،  صلۀ رحممثلاً در روایات هست که انجام 

 باعث افزایش عمر انسان میشه. 

هر کس دوست دارد که خداوند عمر او را »فرمود:   پیامبر اکرم

دراز و رزق او را زیاد کند، پس با خویشان و بستگان خود رابطه داشته 

؛ باشد

َّالل ُهَّفِیَُّعُمِرهَِّو أ ْنَّی بُْسُطَّل ُهَّفِیَِّرْزِقِهَّف لْی ِصْلَّر ِحم هَُّم َّ هَُّأ ْنَّی ُمد   ر   1َّ«.ْنَّس 
 آدم میشه. حتی اگه کاهش عمربه پدر و مادر باعث  احترامیبی مثلاً

بخشه اما آخرش عمرش کم هم کنه با اینکه خدا اون رو می توبهکسی 

 میشه!

رو برای ما قرار بده، اول از همه  تقدیریبخواد  هر موقع خداوند متعال

به خانوادمون نگاه میکنه؛ اگه رفتار درستی با پدر و مادر و همسر و 

اما زنه می و قشنگی برامون رقم تقدیرات خوبفرزندانمون داشته باشیم، 

102، ص 71بحار الانوار، ج  - 1
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دیرات تقاگه خدای نکرده برخوردهای درستی نداشته باشیم، از بسیاری از 

م میشیم....محرو رشد دهنده

بینه که میکنه می به طور کلی وقتی آدم به مجموع روایات نگاه

ت مهم هسکنیم می موضوع خانواده خیلی بیشتر از اونی که ما فکرش رو

 ده تلاش کنیم.د برای بهتر شدن رابطمون با خانواو بای

ضمن اینکه با توجه به شرایط جهانی، داشتن و ساختن خانوادۀ 

ری هست.خوب، کاملا ضرو
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مهم آشنایی با دو مفهوم
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 مفهوم اول: مبارزه با هوای نفس

ا ، نیاز هست که بنگاه دین به زندگی انسان هابرای شناخت صحیح 

آشنا بشیم.  مبنای اصلی تربیت دینی

 برای همین در ابتدا باید به یه سوال مهم پاسخ بدیم:

 ونیم فلان کار بد هست، بازم انجامش میدیم؟چرا ما با اینکه مید

قبل از اینکه بخوایم به جواب دقیق این سوال برسیم لازم هست که 

 هوای نفس...با یه مفهوم خیلی مهم آشنا بشیم. مفهومی به نام 

هوای درون وجود تک تک ما انسان ها، یه موجودی هست به نام 

 . نفس

همانا نفس انسان بسیار «ماید: خداوند متعال در مورد هوای نفس میفر

وءَِّ فرمان میدهد؛ها به بدی لُس  ةٌَّبِا َّل أ م  ار  َّالن  ْفس  1«إِن  

15ارکه یوسف، آیۀ سوره مب - 1
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یه موجود بسیار فریبکار و دروغگو و لوس و پررو  هوای نفس

  هست!

تقریبا هر صفت زشتی که فکرش رو بکنید توی هوای نفس ما آدما  

چ وقت از دستور دادن هی»خصوصیتش هم اینه که ترین وجود داره. مهم

 «کوتاه نمیاد!ها به بدی

رو توی فکر و دل انسان قرار میده و از آدم ای وسوسههر لحظه یه 

 میخواد که گناهان مختلف رو انجام بده.

های دشمن انسان هست و تا انسان رو با فریبترین هوای نفس، مهم 

 خودش، توی دنیا و آخرت بدبخت نکنه رهاش نمیکنه.

ا معمولا به خاطر هوای نفسمون زمین میخوریم و شیطان تأثیر آدمما

کسی که بتونه مقابل هوای نفسش بایسته »زیادی در گمراهی ما نداره. 

 «.خیلی راحت میتونه با شیطان مقابله کنه

 حتماً تا حالا حس هوای نفس رو تجربه کردید.

ه ی شب مشغول رانندگی هستید و بههای مثلاً فرض کنید که نیمه 

 چراغ قرمز برخورد میکنید؛ اینجا دو تا حس درون شما شکل میگیره. 

قانون در هر صورت باید رعایت بشه و نباید تا گه می یه حسی که

 سبز شدن چراغ حرکت کنی.

خیال! حالا که کسی نیست، برو به بی که باباگه می یه حسی هم 

 کارات برسی! همین یه دفعه هست و... 



 

 

هم
م م

هو
 مف

دو
 با 

یی
شنا

/ آ
وم 

ل د
فص

 

01 
 

 انونی کردن ما کلی دلیل و توجیه میاره!قبی برای

انسان  عقلقوۀ کنه می حس اول که انسان رو به کار درست دعوت 

هست که ما باید سعی کنیم رشدش بدیم و هر روز قوی ترش کنیم تا 

 داشته باشیم. زندگی بهتریبتونیم 

تا کنه می انسان هست که در هر لحظه تلاش هوای نفسحس دوم،  

 مختلف بکشونه.های و سختیها ه سمت رنجانسان رو ب

ظاهرش شیرین و قشنگ هست اما وقتی آدم سمتش میره میبینه در »

 «نهایت اصلا ارزشش رو نداشت....

 خصوصیت تمایلات عقلانی و نفسانی

البته  و لذت سطحی و آشکارتمایلاتی نفسانی، تمایلاتی هستن که 

 دارن.  پر از ضرر

که لذت کوتاه اما پر از ضرر داره، کشیدن یکی از تمایلات سطحی  

 سیگار هست.

کسی که سیگار میکشه میدونه سیگار براش ضرر داره اما نمیتونه 

و فعلا این لذت رگه می سیگار بکشه. لذت سطحی و ابتداییدست از 

ببرم تابعد ببینیم چی میشه! خیلی هم ناراحت میشه از این کار اما بازم 

  ره.رو ندا نه گفتنقدرت 

تقریبا همۀ گناهانی که انسان انجام میده و بعدش پشیمون میشه، 

 همگی به خاطر فریب خوردن از هوای نفس هست. 
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و بعدش پشیمون میشه، زنه می مثلاً شوهری که سر همسرش داد

ت که فعلا من باید عصبانیکنه می موقع عصبی شدن فقط به این فکر

خودم رو خالی کنم!

 هست. هوای نفسع اینم خودش یه نو

هر تمایلی که انسان رو به سقوط بکشونه هوای نفس نامیده »در واقع 

 «.میشه

و تر تمایلاتی هستن که لذتشون عمیق عقلانیدر مقابل، تمایلات 

 هست و البته تمایلاتی پر سود برای انسان هستند.تر پنهان

ندگی زیه تمایل عقلانی هست که البته در طول  سلامتیمثلاً داشتن  

 زیاد به چشم نمیاد!انسان، به طور معمول 

 دقیقا زمانی که ما بیمار بشیم، تازه به اهمیت سلامتی پی میبریم.

درسته که داشتن سلامتی، شیرین هست اما معمولا به این شیرینی زیاد 

 کنیم. دقت نمی

تمام کارهای خوبی که آدما کمتر سراغش میرن، تمایلات عقلانی 

ه دست ب همراه با کمی سختیکه تمایلات عقلانی معمولا هستن. ضمن این

 هم دارن. ماندگاری بیشتریمیان و البته 

مثلاً ورزش کردن یکی از تمایلات عقلانی هست که طبیعتا یه مقدار  

سختی داره اما نتیجش که سلامتی بدن هست خیلی شیرینه.
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 مبارزه با هوای نفس

دش انبه برسه که با تمایلات نفسانی خوانسان زمانی میتونه به رشد همه ج 

مبارزه کنه. اگه آدم هر کاری که هوای نفسش بگه انجام بده، کم کم 

رو از دست میده. قدرت لذت بردنروحش افسرده میشه و 

 دیگه هرچقدر هم که بهش لذت بدن بازم لذت نمیبره!

اهی خوبی هم میخواد باید گ زندگی دنیاییدر واقع حتی اگه کسی 

رسه.بتر خودش پا بذاره تا بتونه به تمایلات عمیقهای «دلم میخواد»ی رو

 هست. کسی تمسخر همسرنفسانی انسان، های مثلاً یکی از خواهش 

که با هوای نفسش مبارزه نکنه و به تمسخر همسرش عادت کنه، طبیعتا 

 زندگی زناشوییش بسیار تلخ و پر از دعوا خواهد شد.

ار جلوی خودت رو بگیر. قرار نیست هر کاری خب عزیز دلم یه مقد

 که هوای نفست گفت، بگی چشم!

به میزانی که ما به حرفای هوای نفس اهمیت بدیم، درسته یه مقدار 

خودمون رو کاهش خواهیم های اما در نهایت لذت»بریم، سطحی میهای لذت

«.داد

ه درسته ککنه می کسی که عصبانیت خودش رو سر همسرش خالی

روابطشون میشه و  سرد شدنمیبره اما در نهایت باعث  لذت کوتاهی یه

زندگیشون خیلی تلخ و دردناک خواهد شد.
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در مقابل، به میزانی که با حرفا و دستورات هوای نفسمون مخالفت 

ه و دیگه لازم نیست ککنیم می هامون رو توی زندگی بیشترم، لذتکنی

 فایده بکشیم.بی هایرنج

دستور دادن که زن و مرد  عوای زن و شوهر، اهل بیتمثلاً توی د

 کنن.  سکوتسعی کنن 

خصوصاً به آقایون سفارش شده که در مقابل حرفای نیش دار 

 همسرشون چیزی نگن.

مشکل هست که البته اگه کسی این  یه مبارزه با نفساین خودش 

 مبارزه با نفس رو انجام بده، این ثمرات شیرین رو میبره: 

متعال رو به دست آورده و بعدش هم  رضایت خداونداینکه  اول 

اینکه همسرش خیلی زود میاد و ازش عذرخواهی میکنه؛ اتفاقا این باعث 

 «.محبتشون به همدیگه خیلی بیشتر از قبل بشه»میشه 

اگه ما بخوایم یه زندگی خوب و عالی داشته باشیم، تنها راهی که 

بارزه م به طور مرتب و با برنامهودمون داریم اینه که با هواهای نفسانی خ

 کنیم. 

ما مقابل هوای نفس خواهد  شکستمبارزه بدون برنامه باعث سردرگمی و 

شد.

، نیستدر زندگی ما  فرعیموضوع مبارزه با هوای نفس، یه موضوع 

ماست.  موضوع اصلی حیاتبلکه 
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 مخالفت با هوای نفس، نظام دین را»فرمود:  امیرالمؤمنین علی

اُمَّشکل میدهد؛  یِنََّّنِظ  ال ف ُةَّاْله و ىَّالِد  1«ُمخ 

در واقع اگه انسان میخواد دینداری واقعی داشته باشه باید ببینه که در 

 طول روز چند مرتبه با هوای نفسش مبارزه میکنه.

خودت. خوب بودن تنها زمانی با ارزش های نگاه نکن به خوبی

شه.هست که از روی مبارزه با هوای نفس با

آیا هست؟

 پاسخ به یه سوال مهم!

حتماً تا حالا یه سوالی رو بارها از خودتون پرسیدید و شاید به جواب 

 دقیق اون نرسیده باشید: 

اینکه چرا ما آدما با اینکه میدونیم فلان کار، اشتباه و بد هست اما  

 بازم انجامش میدیم؟

ای نفسمون رو به برای پاسخ دادن به این سوال اول از همه باید هو

خوبی بشناسیم.

 روی موضوع مبارزه با هوای نفس، خیلی فکر کنید.

مختلفی از تمایلات عقلانی و نفسانی بزنید تا های برای خودتون مثال

انرژی و توان کافی برای مبارزه با هوای نفستون رو به دست بیارید.

خب حالا اون سؤال اصلی که پرسیدیم جوابش این میشه : 

52غررالحکم، حدیث  - 1
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نکه چرا ما آدما با اینکه میدونیم یه کاری بد هست اما انجامش ای

 نمیتونیم مقابل هوای نفسمون بایستیم.میدیم، به این خاطر هست که 

که دروغ بد  میدونهمیگه، کاملا  دروغمثلاً اون آدمی که به راحتی 

و مراقب خودش نبوده، واقعا  روی خودش کار نکردههست اما چون 

وای نفسش بایسته. نمیتونه مقابل ه

 دقیقا همون رو انجام خواهد داد.گه می هر چیزی که هوای نفسش

حتی بارها با خودش عهد کرده که دیگه دروغ نگه اما خب هر وقت 

 بازم نمیتونه خودش رو کنترل کنه. موقعیتش پیش بیادکه 

نیم کمی گن که ما توی خونه خیلی تلاشمیها خیلی از آقایون و خانم 

عصبی نشیم اما موقعیتش که پیش میاد واقعا نمیتونیم خودمون رو کنترل  که

کنیم.

 چرا اینطوریه؟ -

* علتش بازم به توانایی کنترل هوای نفس بر میگرده. آقا شما در 

هوای نفست مبارزه میکنی؟های طول روز چقدر با خواسته

 هیچی... -

خواست انجام  لشدِخب عزیز دلم؛ اگه قرار باشه آدم هر کاری که 

بده و مقابل کارایی که دلش میخواد نایسته، معلومه که نمیتونه در مواقع 

خودش رو کنترل کنه.حساس 
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در واقع مبنای زندگی آدما توی خانوادشون باید مبارزه با هوای نفس 

باشه تا بتونن یه زندگی لذت بخش و عالی داشته باشن.

 برنامۀ مبارزه با هوای نفس

نجا قرار شد که ما هر لحظه با هوای نفسمون مبارزه کنیم. طبیعتا این تا ای

 داره.  برنامه مبارزه نیاز به

مثلاً کسی که میخواد جلوی عصبانیت خودش رو بگیره لازمه که یه  

برنامۀ منظم و حساب شده برای مبارزه با هوای نفس خودش داشته باشه تا 

کنترل کنه. بتونه در مواقع حساس به خوبی خودش رو

 حالا این برنامه رو از کجا باید تهیه کنیم؟ 

با هوای نفسش مبارزه  هر طور دلش خواستآیا خود انسان میتونه  -

کنه؟

 * خیر!

 چرا؟ -

* چون اگه قرار باشه که خود انسان هر جور دلش خواست با حرف 

در میون هست دیگه! دل و هوای نفسدلش مبارزه کنه باز هم پای 

 باید چیکار کرد؟پس  -

؛ به ما برنامۀ کامل مبارزه با نفس رو بده یه نفر دیگه* راهش اینه که 

بدونه  رو به طور کامل نیازهای انساناون کسی که این برنامه رو میده باید 

باشه. دلسوز و مهربانو نسبت به ما کاملا 
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 حکیم و بزرگ. خداوندو اون کسی نیست جز 

و یه برنامۀ عالی رو برای مبارزه با هوای خداوند مهربان لطف کرده  

 به ما هدیه داده. دین اسلامنفس، در قالب 

در واقع اگه ما بخوایم یه تعریف دقیق و کامل از دین اسلام داشته باشیم، 

 میتونیم بگیم:

دین اسلام، برنامۀ جامع و کامل مبارزه با هوای نفس هست. 

عیف هوای دینی برای تض اگه دقت کنید میبینید که تک تک دستورات

بق آدم ط»نفس و رشد عقل طراحی شده و برای همین کاملا عقلانی هست که 

 و خودش رو رشد بده.« برنامۀ دین زندگی کنه

زن و شوهرهای عزیز باید این موضوع رو با خودشون حل کنن! اگه  

 میشه. جهنمقرار باشه دنبال حرف دلشون باشن، زندگیشون 

میشه. همین اول  بهشتحرف خدا باشن، زندگیشون اما اگه دنبال  

زندگی تکلیف خودشون رو روشن کنن!

 رنج توجه به

برای داشتن یه خانواده عالی، باید با یه مفهوم دیگه هم آشنا بشیم که 

به دنیا نگاه کنیم.تر واقعیباعث میشه 

اون مفهوم خیلی مهم چیه؟ 

....رنجمفهومی به نام 

وجود داره و ما چه  رنجکه توی اون کنیم می در دنیایی زندگیما 
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 اد، رنج هایی رو تحمل خواهیم کرد.ین نون بیاد و چه خوشموخوشم

از رنج »بنابراین خیلی مهم هست که خودمون رو طوری تربیت کنیم که 

 .«بریمها به استقبال برخی از رنج»و اگه جایی هم لازم شد،  «نترسیم

یه معرفی اجمالی از در ابتدا ازمه که رنج، ل دقیق مسألۀبرای شناخت 

.داشته باشیم انواع رنج

به طور کلی به دو دسته تقسیم میشن:  دنیاهای رنج

رنج خوب 

 رنج بد 

 سود  هم  ،و در نهایتکنه می رنج خوب، رنجی هست که انسان تحمل

 میرسه. رو میبَره و هم به پاداش آخرتی ییشدنیا

که طبیعتاً سختی هایی هم  ورزش کردنو  درس خوندن مثلاً رنج  

 داره اما هم توی دنیا باعث موفقیت هایی میشه و هم پاداش اخروی داره.

.خرتیآداره و هم فواید  اییکه هم فواید دنی تربیت فرزند یا مثل رنج  

تحمل کنن در حالی ها رنج بد، رنجی هست که ممکنه برخی از انسان 

 م در آخرت عذاب خواهند شد.که هم در دنیا اذیت میشن و ه

؛ میشه حساب رنجِ بدیه  ه دیگرانبنسبت  حسادت کردن مثلاً رنج  

آدم حسود مدام حرص میخوره و در آتش حسادت نسبت به دیگران میسوزه 

 و در قیامت هم به خاطر این حسادتش عذاب خواهد شد.

ودش خهم  ،بد اخلاق ؛ آدم خانوادهبداخلاقی کردن با  یا مثلاً رنج  
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میشه و در  خانوادشمدام در حال اذیت شدن هست و هم موجب اذیت شدن 

 نهایت هم این بد اخلاقی موجب جهنمی شدنش خواهد شد.

 کدوم رنج؟

اختیار ها موضوع در بحث رنج اینه که هر یک از ما انسانترین مهم 

 .«که میخوایم بکشیم رو انتخاب کنیم نوع رنج هایی»داریم که 

های اگه ما با اختیار خودمون سراغ رنج»واعد مهمّ دنیا اینه که یکی از ق 

 «.بد رو تحمل کنیمهای خوب بریم، دیگه مجبور نیستیم که رنج

یعتاً این بره، طب ثروت کسبِخوب   مثلاً اگه یه نفر به استقبال رنج   

 یدبهای رنج و برای همینموضوع باعث میشه که ثروتی به دست بیاره 

 ایجاد میشه رو نخواهد کشید. فقر که در اثر

 ورشمجبدر حالی که اگه یه نفر به استقبال این رنج خوب نره، دنیا 

ه دنبال پولی ببی رو تحمل کنه و به خاطر بدهای رنج عضی ازکه بکنه می

 .بشهتر سختو تر بره و هر روز زندگیش سیاهها برخی فساد

ن روز اول به استقبال رنج خوب همو اینجا باید گفت که: آخه بندۀ خدا؛

 افتادی!نمی به این روز الان میرفتی کهکسب ثروت 

ما ا قابل جبران هست اون شخص، تنبلی کردن مثال،البته در این  

 ، به هیچ وجه قابل جبران نخواهد بود.نرفتن خوبهای رنجدنبال گاهی 

جبور میشن رن، منَ رنج تربیت فرزندمثلاً پدر و مادری که به استقبال  

بیت تر معمولاً تربیت رو تا آخر عمرشون تحمل کنن؛ چونبی ۀکه یه بچ
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ان عمدۀ دورمیشه، به این علت که سالگی خیلی سخت  51 بعد از سنها انسان

 سالگی هست. 51تا  7، از انسان پذیری تربیت

سالگی! بعد از اون  51پدر و مادرا باید مراقب باشن هر کاری کردن تا  

  ه فکر تربیت بچشون نباشن!دیگه ب

 راهبرد لذّت

 همونطور که ما دو نوع رنج داریم، در کنارشون دو نوع لذّت هم داریم:

 لذّت خوب 

 لذّت بد 

اون لذّتی هست که انسان در دنیا بهش میرسه و در آخرت  لذّت خوب

 هم به خاطرش لذّت خواهد برد.

و یا مثل لذّت عبادات  با همسر و خانواده رابطۀ مهربانانهمثل لذّت  

 که برای مؤمن لذّت بخش هست. مختلف، مخصوصاً زیارت اهل بیت

اون لذّتی هست که انسان میبره اما هم در دنیا و هم در آخرت  لذّت بد 

 چوبش رو خواهد خورد.

ایر سمثل لذّت سیگار کشیدن و لذّت تنبلی و پرخوری و تمسخر و  

 حرام.های لذّت

هستیم  دلذت بو  رنج خوبدنیا بیشتر درگیر انتخاب بین در ها ما انسان

مک بهتر ما کهای و برای همین شناخت این دو مورد خیلی میتونه به انتخاب

 کنه.
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و ر خوبهای لذّتهمیشه سعی کنید توی دنیا تا اونجا که میشه  

«. بد رو هم نکنیدهای از لذّتای اما به هیچ وجه حتّی فکر  ذره»ببرید 

 ؟*چرا

ان  امک»و ثانیاً « انسان رو حقیر و پست میکنن»بد اولاً های چون لذّت -

رو از شما میگیرن. « خوب و زیباهای لذّتبردن  

 خوب ببری...های در واقع دیگه نمیتونی لذّت

با زنان و دختران  رابطۀ حراممثلاً کسی که خدای نکرده سراغ  

ت رابطۀ خوب با همسرش رو مختلف میره، از همسر خودش زده میشه و لذّ

 از دست خواهد داد.

خصوصا در زمانۀ ما که زمینۀ این ارتباطات خیلی بیشتر فراهم شده باید 

 هوای نفس و شیاطین بود...های بیشتر مراقب فریب

توی زندگی خانوادگی اگه رنجی بهت رسید حتماً یه رنج خوبه، سعی  

کن با لبخند تحمل کنی تا بزرگ بشی....

 مبنای نگاه تمدن کفر به انسان

ت که وجود هس هر تفکر غیر دینیتمدن کفر که گفته میشه منظورمون 

گرایی ر لیبرالیسم یا همون نظام سرمایهداره. در زمان ما تمدن کفر، عمدتا تفک

 هست.

 در جوامعهاست تفکری که در اکثر کشورهای جهان رواج داره و سال 

حدود زیادی هم موفق عمل کرده.اسلامی هم تبلیغ میشه و تا 
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آدم هرچیزی که هوای نفسش خواست »نگاه غیر دینی به انسان اینه که 

 «باید فراهم کنه!

میخواد،  ببینن دلشون چی»حرفشون اینه که آدما باید دنبال این باشن که 

 «.همون رو تهیه کنن

ه ک دیگه مهم نیست اون چیز براشون ضرر داشته باشه یا نه! مهم اینه» 

 «. هر طور شده بهش برسن!

 ، برای همینهیچ وقت سیر نمیشههوای نفس هم طوری هست که 

میشه و انسان رو توی تر هرچقدر که از هوای نفس اطاعت بشه، اون قوی

 بیشتری قرار میده.های مشکلات و گرفتاری

 . «توی همه چیز افراط و تفریط میکنه»کسی هم که اهل هواپرستی بشه 

  میخواد تا آخرش رو بره. شهوتی مثلاً تو

اگه در طول روز صدها فیلم مستهجن ببینه بازم دلش میخواد! اگه با زنان 

 مختلف ارتباط حرام داشته باشه بازم دلش میخواد!

 موندن دیگه چطور لذت جنسی ببرن!ها توی تمدن کفر، انسان 

 ن!نبا هر چیزی که امکانش رو داشته باشه رابطۀ جنسی برقرار میک

چیزی  وجود نداره، حیابرای اینکه توی تفکر غیر دینی، چیزی به نام  

به نام مبارزه با هوای نفس و خودداری جنسی معنا نداره، به همین خاطر 

 بسیار ضعیف و سست هستند.ها خانواده
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ل اهمیت بیشتری میده و به همین دلی تمایلات زودگذرتمدن کفر به 

جدی وارد کرده.های آسیبهم به خودش و هم به طبیعت 

 ترویج شهوترانی

هرزگی و تا کنن می تلاشآنقدر  چرا سرمایه داران صهیونیست

 رو در جوامع مختلف ترویج کنن؟ شهوترانی

ستکبرین بشن. م ضعیفها برای اینکه شهوترانی، باعث میشه که انسان 

هم خیلی راحت میتونن بر جوامعی که ضعیف شدن حکومت کنن و 

 ون رو به غارت ببرن کسی هم صداش در نیاد!اموالش

گیرن ب مالیاتاینطوری هر چقدر خواستن میتونن از مردم ضعیف شده 

 درصد جامعشون حکومت کنن. 99و با جمعیت یک درصد بر 

سیاسی به عهده دارن. های در کشور ما هم این وظیفه رو برخی جریان 

وغ آزادی به معنای هرزگی درهای اونا برای اینکه بتونن رأی بیارن وعده

کنن. تر میمیدن و بعد از رأی آوردن زندگی مردم رو سخت



31

فصل سوم

گاه تفاوت دو ن





گاه
و ن

ت د
فاو

/ ت
وم 

ل س
فص

11

 متفاوت به خانوادههای نگاه

تمدن اسلام و تمدن کفر به حیات انسان، های بعد از اشاره به دیدگاه

ورت ر در زمینه خانواده هم صمصداقی بین این دو تفکای بهتره که یه مقایسه

 بگیره.

همونطور که اشاره کردیم، نگاه اسلام به زندگی انسان اینه که میگه:  

ارزه مبرو با ها و شادیها انسان باید بسیاری از شیرینی ها، لذت ها، محبت

 وارد زندگیش کنه.  با هوای نفس

با رو ها ینیدر واقع باید تلاش کنه با فراهم کردن یه مقدماتی، این شیر

 به دست بیاره.  برنامه

سب برای کای تو هیچ برنامه»انسان! ای اما تمدن کفر به انسان میگه: 

 «. لذت و محبت و رسیدن به شیرینی نداشته باش

همینجوری بایست و ببین چه لذتی به تور تو میخوره، از همون استفاده 

ببر! ببین هوای نفست از چی خوشش میاد از همون لذت کن!
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برنامه نداشته باش. البته این برنامه نداشتن به این معنا گه می تمدن کفر

نیست که کلا هیچ کاری برای لذت بردن نمیکنن!

خیر. 

 یه کارای مختصری انجام میدن تا بتونن به هوای نفسشون لذت بدن. 

مثلاً انسان غربی بلند میشه و یه تماس با دوستاش میگیره و یه مهمونی و 

و میرن کنار دریا و....کنن می رتی رو شکل میدن یا برنامه ریزیپا

 و اتفاقا لذت خاصی نمیبرن! ولی اَداشو در میارن!

در طول روز »فقط همون اول  کار یه لذت مختصر میبرن بعدش هم  

«بدون لذت خاصی زندگی میکنن!

 ناما نه اوکنن می و یه حرکتیکنن می بله در این حد برنامه ریزی

 بشه، بلکه یه لذت خیلی محدود لذت دائمی و عمیقکه باعث ای برنامه

 و کوچک و عمدتا مضر رو برای خودشون فراهم میکنن.

ش و تو باید با تلاگه می در اینه که دینها تفاوتترین پس یکی از مهم

تلاشی نکن! هر لذتی بهت رسید ازش گه می برنامه به لذت برسی، ولی کفر

استفاده کن!

 در نگاه به عشقها تفاوت

های بین زن و مرد هم تفاوت محبت و عشقبین این دو نگاه در زمینۀ 

 کاملا مشخصی وجود داره.

نقدر آ یه زن و مرد با انجام برخی مبارزه با نفس ها،»حرف اسلام اینه که 
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 .«برای همدیگه ایثار و فداکاری کنن که قلبشون پر از عشق به همدیگه بشه

ته افمی ه هم علاقمند بشن که وقتی نگاهشون به همدیگهبآنقدر  

 چشماشون از خوشحالی برق بزنه.

  که برای دیدن همدیگه لحظه شماری کنن...آنقدر  

اما حرف تمدن رایج در جهان اینه که شما نیاز نیست هیچ فداکاری  

 خاصی انجام بدی!

 تا هر وقت که ببین از چه مردی خوشت میاد، برو با همون ازدواج کن. 

اومد باهاش زندگی کن. هر موقع هم که دیگه خوشت می ازش خوشت

 نیومد رهاش کن و برو سراغ یکی دیگه!

 متاسفانه در جامعۀ ما هم آمار طلاق هر روز بالاتر میره. چرا؟ 

کنه. یم چون هر روز تفکر تمدن کفر در جامعۀ ما گسترش بیشتری پیدا 

 .انسان لذت بده پرستیده میشه هوای نفس در این تفکر هر چیزی که به

به محض اینکه چیزی هوای نفس آدم رو اذیت کرد سریع میذارنش  

 کنار!

ق باید طبکنن می درستش اینه که زن و شوهر، از روز اولی که ازدواج 

برنامه فعالیت هایی رو انجام بدن تا روز به روز محبتشون به همدیگه بیشتر 

 بشه.

ی نشستن و هیچ فعالیتی انجام ندادن، به طور خودکار اگه زن و شوهر 

 از همدیگه خسته میشن.
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اگه »اگه فعالیتی انجام ندادید و از هم خسته شدید، در چنین شرایطی، 

کنه شما خیلی شدید ناراحت میشید و  یه ذره هم بد اخلاقیهمسرتون 

«. کنیدپرخاشگری می

 لذت جاودانه

یفرماید: عزیز دلم شما اگه میخوای یه حرف اسلام عزیز اینه که م 

زندگی شیرین و لذت بخش و پر از هیجان داشته باشی نباید مثل ماست 

 بایستی و به دیوار نگاه کنی! 

ا بتونید رو انجام بدید تها یه سری فعالیتباید ها بلکه شما زن و شوهر

 عشق و محبت بین خودتون رو افزایش بدید.

که نه کمی رو تعریفای ویژههای ه سری فعالیتبعد هم خداوند متعال ی

 د...خواهد ش دائمیاگه آدم انجام بده، عشق و محبتش خیلی زیاد و البته 

و خداوند بین شما زن و مرد مودت و رحمه قرار »قرآن کریم میفرماید: 

َّر حم هداد؛  د  ه َّو  و  َّب ین ُکمَّم  ل  ع  .1«و َّج 
در ابتدای ازدواجشون ها ن زن و شوهربله درسته که خداوند متعال بی 

اما این مقدار از محبت لازمه که با انجام فعالیت »قرار میده  یه مقدار محبت

«. پیدا کنه افزایشهایی 

21سوره روم آیه  - 1
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آقا باید از همون ابتدا و در طول زندگی خودش، دنبال برنامه ریزی باشه 

نامه برببره. خانم هم باید  به صورت جاودانهبرای اینکه دل خانمش رو 

  ببره. به صورت جاودانهکنه و دل آقای خودش رو ریزی 

آدم نباید بشینه و هیچ کاری نکنه و منتظر باشه که یه محبتی این وسط 

 پیدا بشه!

  رو بالا بزنه و برای افزایش محبت تلاش کنه.ها بلکه باید آستین 

 نه آقا هیچ حرکتی نکن!گه می اما فرهنگ غربی

 د اشکالی نداره با همسرت باش.تا وقتی خوشت اوم 

اما هر موقع خوشت نیومد باهاش دعوا کن! بزنید همدیگه رو و به  

  همدیگه فحش بدید و عصبانیت خودتون رو سر همدیگه خالی کنید!

 میگه: لازم نیست همدیگه رو تحمل کنید! برید و از هم طلاق بگیرید! 

بین زن  اختلافیترین وچکغرب زده، تا کهای متاسفانه اکثر روانشناس 

  میبینن اولین راهی که پیشنهاد میدن اینه که برن طلاق بگیرن!ها و شوهر

 علتش هم همین مبنای غلطی هست که دارن. 

 میگن لازم نیست که این وضعیت رو تحمل کنی!

 میشی!ای اگه بخوای تحمل کنی عقده 

را مردم ب نده! چاین چه حرفیه که میزنی؟ اگه بلد نیستی مشاوره بدی خ

 رو اذیت میکنی؟!

عنی وجود یها متاسفانه در فرهنگ غربی هیچ جایی برای علاقۀ برتر انسان



 

 

خدا
 تا 

انه
ز خ

ا
 

12 
 

 مقدس خداوند متعال باقی نذاشتن.

ن! نمیدونها هیچ چیزی در مورد مبارزه با هوای نفس برای افزایش لذت

 مخالفتی با هوای نفسشون نکنن!ترین کوچککنن می سعی

 شکستشون خانوادگیهای ین، هم خودشون توی زندگیبه خاطر هم 

با رواج این فرهنگ غلط زندگی مردم ما رو هم کنن می خوردن و هم تلاش

 خراب کنن!

تک در اروپا و آمریکا، به صورت ها الان درصد بالایی از خانواده

 کنن. می زندگی والدینی

ی ااما ذرهزندگی کنن شون زن و مردها ترجیح میدن با سگ و گربه 

 همدیگه رو تحمل نکنن!

هست که روانشناسان غربزده برای جامعۀ ای و متأسفانه این نسخه

 دارن اون رو اجرا میکنن.ای مسلمان ما هم پیچیدن و به طور موذیانه

 غذاخوردن با برنامه

برای اینکه تفاوت فرهنگ دینی با فرهنگ غیر دینی بهتر مشخص بشه 

 و تقدیم میکنیم.یه مثال ساده اما مهم ر

 مثلاً در مورد لذت غذا خوردن در فرهنگ غربی گفته میشه:

 «ببین از چی خوشت میاد همونو بخور!» 

 از چی خوشت نمیاد نخور!  

 هرچقدر دلت میخواد بخور! 
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غربگرا، هر روز غذاهای ساندویچی و چرب های مثلاً میبینید که رسانه

ه مضر میخوان هر طور شدهای از سس با استفادهکنن. می و شیرین رو ترویج

 غذاشون رو فقط خوشمزه کنن!

 فقط میخوان هرطور شده مردم از این که دارن غذا میخورن، لذت ببرن! 

برای مردم هم این مهم نیست که چی بخورن که برای بدنشون مفید باشه!

مضر مثل پپسی و کوکاکولا و برخی غذاهای سرطان زا مثل های نوشابه

زا و همبرگر و.... هر روز بیش از پیش تبلیغ میشه!پیت

با این که میدونن اینا همش برای بدن ضرر داره اما چون هوای نفس  

 آدما از اینا خوششون میاد پس باید بخورن!

که البته هدف اصلی تولید کنندگان این محصولات  خطرناک، به دست 

ای دست بیارن و ذرههست. اونا فقط میخوان پول بیشتری به  ثروتآوردن 

 نیستن.ها دنبال سلامتی انسان

 برای این موضوعاتها البته اهداف بلند مدتی هم توسط صهیونیست 

 هم توجه بشه.ها برنامه ریزی شده که لازم هست به اون

ولی فرهنگ دینی میگه: عزیزم برای اینکه از غذا خوردن لذت ببری 

من بهت برنامه میدم.

 «. نشدی غذا نخورتا گرسنه »اولا 

 «.قبل از سیر شدن دست از غذا بکش»بعدش هم اینکه 

ضمنا بین دو وعده غذایی، مراقب باش که غذاهای اضافی نخوری.
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اتفاقا از غذا خوردن خیلی بیشتر لذت »انجام این کارا باعث میشه که 

«.ببری

 «.دیگه غذا سوار تو نیست بلکه تو سوار غذا خوردن هستی»

ن آروم و با حوصله غذا بخوری. همراهش بلافاصله آب پس سعی ک

نخور و قبل از غذا و بعد از غذا دستات رو بشور و نمک و ادویه جات و 

 غذاهای طبیعی استفاده کن.

در زمینه ی غذا خوردن، کلی آداب و مستحبات توی دین هست که  

نداره  سالگی هم پرهیز غذایی 99اگه کسی به این دستورات عمل کنه، توی 

و میتونه هر غذایی رو بخوره.

 کنه. می لذت غذا خوردن  خودش رو تأمین با برنامهچون داره  

چی بو بکشه و هرها که آدم مثل ببعیکنه می اما فرهنگ غربی کاری 

خوشش اومد بخوره و هیچ آدابی رو رعایت نکنه!

 نگاه ناقص به دین

گه می وکنه می ش فکراگه یه نفر، آدم سطحی نگری باشه پیش خود

چرا اسلام مخالف این هست که ما از غذا خوردن لذت ببریم؟!

«اسلام همیشه میخواد حال ما رو بگیره!»گه می پیش خودش

با اینکه هنوز جا داری یه لقمۀ دیگه هم بخوری اما گه می چرا اسلام 

خوام میدست از غذا بکش؟! خب من میخوام دو تا لقمۀ دیگه هم بخورم! اصلا 
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  دوست دارم بخورم!هرچی 

رو نخور اینه که بدن  لقمۀ آخرگه می عزیز دلم علت اینکه اسلام 

ول میشه، اما یه مقدار ط سیردیگه  یه لقمه مونده به آخرانسان تا همون 

هنوز نه کمی خیالپیام سیر شدن به مغز برسه، برای همین آدم میکشه تا 

 سیر نشده.

آخر رو نخوره باعث میشه که همیشه نسبت به غذا اگه آدم اون لقمۀ 

 اشتها داشته باشه و غذاهاش رو با لذت بیشتری بخوره. 

ضمن اینکه مصرف بیش از حد غذا باعث کاهش عمر انسان و به وجود  

 مختلف میشه. های اومدن بیماری

در واقع خوردن اون لقمۀ آخر درسته یه کمی لذت داره اما باعث میشه »

«.زیادی رو از دست بدههای لذت که آدم

 اسلام خیلی زیبا انسان رو رشد میده.

 فتمخال بند و بارانۀ توبی هایلذتبله ظاهرا داره با بعضی از  

در واقع داره یه برنامۀ عالی برای لذت بردن تو از غذا خوردن »اما کنه می

 «.بهت میده

 زندگی خودش اتفاقا خداوند مهربان اصلا راضی نیست که کسی از 

 . خیلی لذت ببریعزیزم تو باید گه می لذت ببره. بهت کم

اصلا هم نمیخواد انسان رو مریض »خداوند متعال، انسان رو خلق کرده و 

«.و ضعیف ببینه
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نمیخواد ببینه انسان داره به خاطر بیماری و سایر مشکلات، اذیت میشه. 

لذت ببره،  کمش خداوند حکیم میدونه که اگه آدم از زندگی خود 

 سراغ گناه هایی میره که پر از ضرر هست...

 عالی و دقیق و انسان شناسانه، به آدم کمکهای برای همین با برنامه 

تا بیشترین لذت رو از زندگیش ببره.کنه می

 نگاه حرام، نابود کنندۀ لذت

ه تا نگاه قشنگ اسلام بکنیم می یه مثال دیگه هم در این مورد تقدیم

 ی و لذت بردن انسان مشخص بشه.زندگ

برای اینکه از خانوادت لذت ببری من بهت گه می مثلاً اسلام عزیز به شما

برنامه میدم.

 چه برنامه ای؟ -

 * به نامحرم نگاه نکن!

 خب آقای اسلام! من خوشم میاد که نگاه کنم! -

یبری م * ببین عزیز دلم؛ بله درسته که اگه به حرام نگاه کنی یه ذره لذت

!محروم میکنی توی همین دنیاولی خودت رو از یه اقیانوس لذت دائمی 

 چطور؟ -

* اول بذار ازت یه سوال کنم؛ شما چرا نگاه حرام میکنی؟

 برای اینکه خوشت میاد دیگه. درسته؟ 

. بله؟خیلی لذت ببریبرای اینکه میخوای  
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بله دیگه دقیقا همینه! -

یقا بر عکس میشه! شما اینو میخوای اما دق

خودت رو از بین میبری! امکانِ لذت بردنِداری  نگاه حرامشما با 

کنی. در واقع طبق برنامۀ درست برخورد نمیلذت بردن، چون با  

 صحیح، لذت نمیبری.

رو هم از دست میدی. دیگه  رابطۀ عالی با همسرتاینجوری لذت 

از نگاه به همسرت هم لذت نمیبری....

ه نسبت اینه ککنه می که اهل هرزگی بشه اولین مشکلی که پیداکسی  

 به همسر و فرزندانش سرد میشه. 

حلال های بنده خدا میخواسته لذت بیشتری به دست بیاره اما اتفاقا لذت

و عمیق و دائمیش رو به خطر انداخته.

 براش مهمه که شما لذت حرام نبری؟آنقدر  چرا اسلام

هم بیشترین لذت رو  توی همین دنیاکه شما  چون در نهایت میخواد

ببری.

رای اسلام دین زجر کشیدنه! بکنن می فکر از دورولی متاسفانه بعضیا 

 هم عبور نمیکنن! از کنار دینهمین حتی 

صهیونیستی در فریب افکار عمومی های البته از نقش شیطان و رسانه

نباید غافل شد.
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 منت گذاری ممنوع!

رای اسلام بهای ذهبی هستن که اطلاع کافی از برنامهبعضی از آدمای م

 لذت بردن ندارن.

برای همین به خاطر چشم پوشی از لذت ها، سر  خدا هم م نّت میذارن! 

از خدا طلبکار هم هستن!

* صبر کن ببینم چه خبرته؟ چرا سر خدا منت میذاری؟

 آخه من کلی میتونستم نگاه حرام بکنم اما نکردم! -

تو با اطاعت از »بستی! ها تو بیجا کردی که چشم از لذت* خب 

دیگه چرا سر «. دیخودت رو افزایش داهای دستورات خدا در نهایت لذت

؟!خدا منت میذاری

بله درسته که از گناه چشم پوشی کردی اما این کار در نهایت باعث 

 لذت بردن خودت شده.

تر و شادابتر و جوانتر در واقع سودش توی جیب خودت میره. سرحال

 کنی.میشی. فکر و ذهنت رو مشغول فکرای بیجا نمی

ی و جسمهای دچار پیری زودرس نمیشی. گرفتار بسیاری از ناراحتی

 روانی و عصبی نخواهی شد.

اگه نگاه حرام نکردی، طبیعتا موجب بهتر شدن رابطت با همسر و 

فرزندانت شدی و لذتش رو بردی. 
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بخوای سر خدا منت بذاری! تازه باید کلی هم از خدا پس معنا نداره که 

تشکر کنی که همچین توفیق خوبی بهت داده.

 انسان فعال و منفعل

عال فواقعا بین این دو نگاه خیلی فرق هست. در نگاه غیر دینی انسان 

هست. منفعلبلکه اتفاقا  نیست

 شینه!مثل یه گونی سیب زمینی یه کناری می 

از هر چیزی خوشم اومد سمتش میرم گه می ی نفسشه!همش دنبال هوا 

 گیرم!و از هر چیزی هم بدم اومد ازش فاصله می

 زا. فعال هست برای اینکه بتونه فعال هستاما در نگاه دین، انسان 

 ه. ببر لذت یزندگ

آدمی که غیر فعال باشه، نمیتونه از زندگیش لذت ببره، چون توانایی  

بین برده.... لذت بردن رو در خودش از

 نجاما رو ییها تیفعال همسرش به محبت شیافزا یبرا انسان مومن 

 بهتر، کنهمی برخورد ها، یشاد وها لذت با فعالانه که یکس عتاًیطب و دهیم

 .برهیم لذت شتریب شیزندگ از و رهیگیم جهینت

 هار رو دلت و نهیبب خواست یهرچ تا یبذار باز رو چشمت شمااگه  

 قتو چند ؛سمتش متمایل بشه به اومد خوشش یزیچ هر از لحظه ره تا یکن

 ی:شیم دچار روها یماریب نیا گهید

.یربنمی لذت هست یزندگ یتو که یامورترین بخش لذت از گهید 
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 !یشیمو افسرده  خسته حوصله،بی زود 

باید کلی پول خرج کنی برای چند لحظه شادی و بعدش در طول روز  

ی...دیگه لذت نبر

 ...کنهیم پر ور دلتها یدشمن ،محبت و عشق یجا به 

 ی و خیلی زود با دیگران دشمنی پیداشیم یتوز نهیک اهل سرعت به 

 کنی.می

 زاره مجبوری که و ی میگیریعصب ،یجسمهای یماریب علاوه بر اینا، 

  دیگه رو هم تحمل کنی. درمانبی درد تا

ز اه این طرز زندگی داره اینه که اثری کترین و بدترین و وحشتناک 

خدا دور میشی....

 دور خدا از که کنه یزندگ یجور هی دیبا آدم چرا ،زمیعز آخه خب 

؟بشه

دور شدن از خدا در حقیقت به معنای از دست دادن بزرگترین پشتیبان 

 زندگی انسان هست...

اینه که ها دونید که روز قیامت هم بدترین عذاب بین همۀ عذابمی

«خدا به یه نفر نگاه نکنه...»

و طبق روایات، کسی که هر کاری که دلش بخواد انجام بده، خدا به  

کنه...اون آدم نگاه نمی
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 همیشه با برنامه

یه انسان مومنی که میخواد خانواده تشکیل بده، کاملا حواسش هست 

که چطور زندگی کنه تا خیلی لذت ببره.

م میاد فلان کار رو بکنیم! اینطور نیست که هی بگه من خوش

 خوشم نمیاد فلان جور باشی! 

 روها تیفعال یسر ، باید یهادیب خوششاز خانومش  نکهیا یبرا دونهیم 

و از زندگیش لذت ببره. برسه بالا محبت اون به تا بده انجام

 کلا آدم باید با حساب و کتاب و برنامه زندگی کنه. 

!کنهینم برخ عشق شنیده باشید که میگن:شاید تا حالا یه ضرب المثلی رو 

 !زمیعز نکن باور! رینخ

 ؟!چرا -

صلا ا«. عشق چیزیه که باید بری دنبالش و به دستش بیاری» چون* 

 اینطور نیست که بشینی تا خودش بیاد!

 بده لیکتشیشو زندگ و بشه عاشق ناغافل آدم ی،زندگ ایل  او ممکنه بله 

دندان شیری هست. اما اون احساس عاشقی، مثل

 بعد از یه مدت کوتاهی اون عشق اولیه از بین میره. 

محبت ابتدایی زندگی که خدا به زن و شوهرا میده مثل برق ابتدایی 

باتری ماشین هست. با برقی که توی باتری هست میشه ماشین رو روشن کرد 

اما نمیشه مسافت زیادی با همون برق رفت! 
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طولانی رو ای ه، برق تولید کنه تا بتونه مسافتآخرش باید خود اتومبیل 

بره. اگه کسی دلش رو به همون برق اولیه باتری خوش کنه آدم خوش خیالی 

 هست!

دقیقا کسی که دلش رو به محبت ابتدایی زندگی خوش کنه، آدم  

 خوش خیالی حساب میشه!

محبتی که اول ازدواج بین زن و شوهر هست چون معمولا بر اثر شناخت 

 میق نیست، بعد از ازدواج کمرنگ میشه و از بین میره. ع

.«محبت عمیق رو باید طبق برنامۀ خدا در طول زندگی به دست آورد»

 زندگی شیرین

ی میشه. وقت شیرینوقتی آدم طبق برنامۀ خدا عمل کرد زندگیش 

 افته؟می زندگی آدم شیرین بشه چه اتفاقی

ه ه از زندگی زناشوییش میگذراگه زندگی آدم شیرین بشه، هر چقدر ک

 لذت بیشتری میبره. 

 سرتبینه حمی وقتی زندگی یه خانم شیرین بشه، تا یه ماشین عروس

 خوره و بگه آخ حیف شد.. اون روزا عزیز بودیم...نمی

اتفاقا الان بعد از ده سال زندگی با همسرش، میبینه که خیلی عزیزتر شده.

ه.ه بوده و الان واقعا داره از زندگی لذت میبرمیبینه قبلا محبتش بچگان 

آقا هم همینطور، بعد از چند سال زندگی میبینه که چقدر روحش  

بزرگ شده و احساس آرامش و بزرگی میکنه.
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«وقتی زندگی آدم شیرین بشه دیگه نیاز نداره که گناه کنه!»

«.گناه مال کسی هست که از زندگیش لذت نمیبره» 

 سلامتی بدننگاه دین به 

 وقتی ما به مجموع روایاتی که در زمینۀ طب اسلامی وارد شده نگاه

و  یماریپیشگیری از بمیبینیم که مبنای طب اسلامی بر اساس کنیم می

مختلف های تعادل بدن از طریق مصرف غذاهای مناسب و انجام ورزش

 هست.

ش بخواد بره پیآدم اصلا بیمار نشه که حالا »در واقع نظر اسلام اینه که  

«.پزشک

 اما حرف تمدن غیر دینی اینه که شما هر طور خواستی زندگی کن! 

جام انها همینجوری لم بده روی مبل راحتی. بذار همۀ کارات رو دستگاه

بدن و خودتم یه جا بشین و استراحت کن.

 هرچی هم دلت خواست بخور!

ی ی شیمیاینترس هر موقع بیمار شدی برو پیش پزشک تا با داروها

 درمانت کنه!

 اما چند جای دیگهکنه می داروهایی که معمولا یه قسمت بدن رو درست

 از بدن رو خراب میکنه!

 که شما هر موقع قسمتی از بدنتگه می ضمن اینکه علم پزشکی جدید

درد داشت، کافیه چند تا مسکن مصرف کنی تا درد رو احساس نکنی!
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 ت؟آخه این چه جور درمان بیماری هس

خدا درد رو توی بدن قرار داده که آدم بره دنبال اصلاح بدنش، نه اینکه 

 با مسکن صرفا درد خودش رو ساکت کنه!

پر از بیمارانی شده که با بدنشون درست ها متاسفانه الان بیمارستان 

برخورد نکردن.

 کنی؟ آخه چرا با بدنت درست برخورد نمی

کردن نداری؟ یه ذره به خودت  چرا حرکت فعالانه برای سالم زندگی

 حرکت بده! یه مقدار تلاش کن تا اصلا بیمار نشی.

اگه یه نفر تلاشش این باشه که دستورات اسلام رو در زمینۀ سلامتی بدن 

 انجام بده دیگه نیازی به پزشک هم نخواهد داشت.

بعد از این که پزشکی بهشون توصیه کرد  مثلاً حضرت امام خمینی 

 رکتشون روزانه یرو ادهیپ روی روزانه داشته باشن تا آخر عمر،که پیاده 

 ...نشد

همۀ بزرگان ما اهل ورزش بودن و توی روایات هم در مورد انجام 

مختلف مطالب نابی آورده شده.های ورزش
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 سحرخیزی عامل افزایش لذت

ر سحمثلاً یکی از دستورات اسلام برای افزایش امکان لذت بردن، 

 هست.  خیزی

 گهیداگه یه نفر توی تمام عمرش، بین الطلوعین رو بخوابه، معلومه که 

جسمش توانایی لذت بردن رو نداره. الان

دیگه روحش کشش نداره که لذت ببره....

 سیستم عصبیش دچار مشکل شده. 

.«وقتی یه نفر روحش آسیب ببینه دیگه به این راحتیا نمیتونه لذت ببره» 

 رهیه ذخطرناک دیگه های یجان شهر بازی یا هیجانمجبوره مثلاً با ه» 

 «.ببره لذت

زیادی کنه. اینجوری هم های مجبوره برای یه لذت کوچک هزینه 

هزینه کرده و هم لذت نبرده!

خب عزیز دلم این چه وضعیه برای خودت درست کردی؟ 

 آدم عاقل مگه بین الطلوعین میخوابه؟!

ذت ببره.ل تک تک لحظات زندگیمعلومه دیگه روحش نمیتونه از  

مگه میشه که آدم از تک تک لحظات زندگیش لذت ببره؟ -

 * بله که میشه! 

 * آدم باید از همۀ حرکاتش توی زندگی لذت ببره. 
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شما باید از خوابیدن نهایت لذت رو ببری. از بیداری، از غذا خوردن، 

نگاه کردن، فکر کردن، از همه چیز....

لذت ببری. حق نداری کم لذت ببری.تو باید خیلی  

 خب چطور میشه از همه چیز لذت برد؟  -

خودت رو برای لذت بردن  قدرت و ظرفیتتنها راهش اینه که * » 

 «.افزایش بدی که البته اینم برنامه میخواد

آدمی که اهل مبارزه با هوای نفسش بشه، کم کم توانایی خودش رو 

 برای لذت بردن افزایش میده.

ت مثل کسی که روزه میگیره. آدم روزه دار با روزه گرفتن، طبیعتا درس

 توانایی بیشتری برای لذت بردن از غذا پیدا میکنه.

به میزانی که آدم اهل مبارزه با تمایلات پست خودش بشه، قدرت لذت  

بردن خودش رو افزایش داده.

 کاهش علاقه به همسر

ه ون با ناامیدی میگن من علاقم بیا آقایها افته که خانممی خیلی اتفاق

همسرم کم شده!

یا میگن من اصلا به همسرم علاقه ندارم!

 صبر کن ببینم! این دیگه چه حرفیه؟ 

شما مگه نمیخوای علاقت به همسرت زیاد و دائمی باشه؟

خب باید یه فعالیتی داشته باشی تا علاقه پیدا کنی دیگه!
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 یدی بین خودتون ایجاد کنید.خدا، علاقۀ شدهای باید طبق برنامه 

اگه منتظر نشستی که به طور خودکار علاقتون افزایش پیدا کنه خب  

 هست. خیال خاممعلومه که 

میبینیم م کنیمی بسیاری از طلاق هایی که صورت میگیره رو وقتی نگاه

زن یا مرد میگن من به همسرم دیگه علاقه ندارم، برای همین میخوام طلاق 

 بگیرم!

ل آدما؟ میفته توی دای بر کن ببینم شما فکر کردی علاقه یه دفعهص 

بدون هیچ زحمتی؟ بدون هیچ مبارزه با نفسی؟! 

 خب معلومه که نه! 

طبیعتا رفتار درست توی خانواده یه سری ظرافت هایی داره که اگه آدم  

 رعایت کنه میتونه علاقۀ خودش رو به همسرش افزایش بده.

بذاره و برخی  پا روی هوای نفسشه انسان گاهی نیاز هست ک

 تحمل کنه. با لبخندرو ها سختی

اینکه آدم چه وقتی با همسرش صحبت کنه، چجوری صحبت کنه، 

 چطور آرامش بده، چطور رشدش بده و... خیلی موثره در افزایش علاقه ها.

مختلف، موجب های تلاش و فداکاری در زمینهها از سالای مجموعه 

به هم نزدیک بشه.العاده فوق قلب زن و شوهر میشه که
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 لذت نماز

تلاش و حرکت فعالانه توی مسائل عبادی هم خیلی مهم هست. اگه 

 میبره.ن کسی بخواد تنبل بازی در بیاره از هیچ یک از اعمال عبادیش لذت

 م؟!برینم لذت نماز از چرا من یه بنده خدایی میگفت:

 !؟یببر نماز لذت از یخوایم که یکرد کاریچ شما دیببخش* 

 !؟یچیه -

 ممداو چند سالۀ تیفعال هخب معلومه لذتی هم نمیبری! لذت بردن از نماز ی

  .خوادیم

رو رعایت کنی. در واقع  ادب نمازمثلاً اولش باید یه مدت سعی کنی  

لازم نیست از همون اول توی نماز، دنبال عشق بازی با خدا باشی. همین که 

  وان یه کار مؤدبانه انجام بدی کافیه.نماز رو به عن

 رو توی وجود خودت بیدار کنی.  احساس بندگیبعدش باید 

 رو از توی ذهنت بیرون بریزی.  افکار نامربوطآروم آروم باید 

 بعدش کم کم از طرف خدا یه لذت هایی رو بهت میچشونن....

ی، خب باشبرای بهتر شدن نماز خودت نداشته ای اینکه شما هیچ برنامه 

 معلومه که از نماز هم لذت نمیبری.

ر بخشی برای هکنه می تربیت دینهمیشه اینو یادت باشه: انسانی که  

 از زندگیش برنامه داره...
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 برنامه ریزی تحصیلی

توی تحصیل علم هم طبیعتا انسان باید برنامه ریزی کنه تا بتونه موفق 

!ه من چرا مدرک دکتری ندارم؟بشه. این خیلی خنده دار هست که یه نفر بگ

از کجا میخوای مدرک ای خب عزیز دلم شما بدون هیچ تلاش و برنامه

 دکتری به دست بیاری؟!

مدارج علمی رو طی کنی ها اگه مدرک دکتری میخوای، اول باید سال

ها تا به آزمون سراسری برسی، اونجا باید توی دانشگاه قبول بشی و بعد از سال

پشت سر گذاشتن کارشناسی و کارشناسی ارشد، به مدرک  تلاش علمی و

 دکتری هم برسی.

این موضوع رو هر کسی خیلی راحت میپذیره و انتظار نداره بدون تلاش 

 و برنامه ریزی به مدارج بالای علمی برسه. درسته؟

ه به یای خب اونوقت شما چطور انتظار داری بدون هیچ تلاش و برنامه

 ی؟خانوادۀ عالی برس

چطور انتظار داری محبت بین شما و همسرت افزایش پیدا کنه؟ اینم یه 

انتظار غلط هست....

علت صحیح بچه داری

 نگاه دینی در زمینۀ رفتار با همسر خیلی عمیق و زیباست.

 تخودش محبهای به بچهکنه، می مثلاً خانمی که طبق امر خدا زندگی 

«زند  شوهر ش هستن...به این دلیل که این بچه ها، فر»کنه می
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، بچه هامو به عشق شوهرممیگه من عاشق آقام هستم. برای همین 

  بزرگ میکنم...

ه خودشو بچکنه می اما طبق تربیت غیر دینی، خانمی که با شوهرش دعوا

 توی بغل میگیره و نوازش میکنه.

من از این مرد نا امیدم. دیگه گه می وکنه می هی به بچه ش محبت 

 م به بچه هام هست! امید

  میگه فقط به خاطر بچه هام هست که دارم تحمل میکنم!

 واقعا بین مادر اول و مادر دوم خیلی فرق هست...

کنه، می مادری که فرزندش رو به خاطر عشق به شوهرش بزرگ 

 مستعد و بزرگی تربیت میکنه.العاده فوق هایبچه

رفت نباید تعجب کرد. اگه یه روزی بچۀ این خانم، جهان رو هم گ 

 چون کوهی از انرژی زیبا به این بچه تزریق شده...

مادری که فرزند خودش رو توی آغوش میگیره و به خاطر عشق به 

در هر لحظه داره فرزندشو غرق در نور و زیبایی کنه می شوهرش نوازش

  ...کنهمی

 پدر نمونه

غذا میاره توی  و مثلاًکنه می پدری که برای زن و بچۀ خودش هزینه 

 و رازقیت میکنه. تمرین روزی رسانیخونه، در واقع داره 

اگه یه پدر، غذایی که میاره خونه به این عشق بیاره که خانمش رو راضی 



گاه
و ن

ت د
فاو

/ ت
وم 

ل س
فص

11

 کنه، در نهایت موجب تربیت عالی بچه هاش خواهد شد.

وقتی این مواد غذایی اومد توی خونه و مادر هم برای بچه هاش غذا 

که پدر و مادرش هر روز با ای با بچهها ما روحیۀ این بچهدرست کرد، مسل

 هم دعوا دارن، زمین تا آسمون فرق خواهد کرد.

زه معجها توی تربیت بچه خونه یتو ادیم یوقت نون نیا و یروز نیا

کنه...می

 زندگی کنن. به عشق همزن و مرد توی خونه باید 

بچه هاست. این زندگی عاشقانه بهترین زمینه برای تربیت 

 علامت یه بیماری

توی یه زندگی خانوادگی درست و یه تربیت صحیح دینی، زن و مرد  

 باشه نه برای غریبه ها! برای همدیگهباید عمدۀ توجه و لبخندشون 

و با اونا  هاستدلش بیشتر با غریبهاگه یه خانم یا آقایی دید که  

 هست. علامت بیماریبهتر سرگرم میشه، این 

خیلی خوب و مهربون صحبت ها ی وقتا میشه که یه آقا با غریبهخیل 

میکنه:

 سلام!!! حال شما؟ احوال شما؟ چه خبرا؟ -

خیلی خوشحال شدم زیارتتون کردم؟ قربونتون برم! -

 خیال!بی * بابا

اینطوری صحبت میکنی؟!ها چه خبرته با غریبه
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در و اما اگه با پ»بزنی قشنگ حرف ها باشه اشکالی نداره که با غریبه

 «مادر و همسرت از این بهتر صحبت نمیکنی بدون که بیماری!

 چرا؟ -

* ببین عزیز دلم؛ آدم ممکنه بقیه رو گول بزنه اما خدا رو که نمیتونه 

 فریب بده!

ها غریبه دل لبخند مصنوعیخداوند متعال داره میبینه که میخوای با 

بشی. در حالی که خدا دستور داده اول از  رو به دست بیاری و پیش اونا عزیز

 همه به نزدیکانت برسی. 

 «. رو به دست بیاری دل پدر و مادر و همسرتاول از همه باید »

کسی که دنبال لذت بردن از خانوادش نباشه، دنیا اجازه نمیده آب 

 خوش از گلوی همچین آدمی پایین بره!

 روح همیشه جوان

ت میشه اینه که در نگاه دینی، انسان یه موضوعی که معمولا ازش غفل

 کنه.  زندگیقرار نیست سی چهل سال 

سال و بیشتر زندگی کنه. این عاقلانه نیست که آدم توی جوانی،  79قراره 

با لذت، توانایی لذت بردن خودش رو در  با برخورد ناشیانه و شتابزده

 سنین بالاتر از بین ببره.

 «. دنبال لذت هست میشههروح انسان »این جمله رو دقت کن: 

 یعنی اینطور نیست که اگه انسان پیر بشه دیگه دنبال لذت بردن نباشه.
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ه باقی میمونه و نیاز ب همیشه جوانبلکه بر خلاف جسم، روح انسان  

مختلف داره.های لذت

َّفرمودند  پیامبر اکرم َّالت ق تَّت رقُوتاهَِّمن  َّل ِو :َّن فسَّابنَّآدمَّشاب  هَّو 

ل َّ َّق لیلَّماَُّهمالِکبرَّاِ َّاللهَّق لبُهَّلِلت قویَّو  ن  ِنَّامت ح  1اَّم 

 طبق این روایت، روح انسان هیچ وقت پیر نمیشه.

بازم روحش دنبال لذت بردن »حتی زمانی که جسمش شدیدا پیر میشه  

«.هست

 طبیعتا ما باید خیلی به فکر دوران پیری خودمون باشیم.  

نی برای که توی پیری دیگه تواکنیم  سوء استفادهنباید طوری از بدن  

لذت بردن نداشته باشیم.

یه سؤال؟

 تا حالا شده دوران پیری خودتون رو تصور کنید؟

 دلتون میخواد توی دوران پیری بازم لذت ببرید یا نه؟

کنه یم هوای نفس انسان اینه که وقتی آدم به این فکرهای یکی از فریب

نه تو ه گمی اد انسان رو فریب میده وکه خیلی زود از گناهانش توبه کنه، می

 و فرصت داری! هر موقع پیر شدی توبه میکنی!ای حالا حالاها زنده

20102 ثیحد الحکمه، زانیم - 1
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اما تا آدم میخواد به این فکر کنه که یه جوری زندگی کنه که توی 

معلوم گه می پیری کمترین مشکل رو داشته باشه، هوای نفس میاد به انسان

  نیست اصلا پیر بشی!

 لا از همین لذت هایی که داری نهایت استفاده رو بکن!میگه فع

آخه نامرد روزگار! بالاخره تکلیف ما رو روشن کن! پیر میشیم یا  

 نمیشیم؟

 اینا حرفای شیطان و هوای نفسه. شما اصلا به حرفاشون گوش نده.

تا گناه کردی توبه کن و خیلی مراقب باش دیگه فریب هوای نفس رو 

 کاملا برای دوران پیری خودت برنامه بریز.نخوری. ضمن اینکه 

طوری استفاده کن که توی پیری هم غرق در ها توی جوانی، از لذت

 لذت باشی.

 لذت بردن در جوانی و پیری

پیری، توان و قدرت جسمی انسان از بین های تصور کنید که توی سال 

 میره و دیگه توانایی حرکت و غذا خوردن و لذت بردن از اطرافش رو نداره.

 در این شرایط، روح شما هنوز لذت میخواد! 

 ساله دنبال لذت هست.... 51دقیقا مثل یه جوان 

 همین که آدم وجود داشته باشه، طبیعتا دنبال لذت هم خواهد بود.  

انسان ضعیف نمیشه، بلکه همیشه دوست داره لذت ببره و توی  روح 

 داشته باشه. هیجان و عشقزندگیش 
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لذت بردن توی دوران جوانی با لذت بردن توی »البته دقت کنید که 

 «. دوران پیری یه مقدار متفاوت هست

 لذت میبره. جدیدیمثلاً توی جوانی آدم از هر چیز  

 بگیره. اُنس ارهاما توی پیری بیشتر دوست د 

در سنین بالا به سمت محافظه کاری ها اینکه انسانهای یکی از علت

 پیش میرن همینه.

آدمای مسن، معمولا دوست ندارن وضعیت موجود تغییر کنه. به این  

 راحتی حاضر نیستن ریسک کنن.

دوران جوانی با پیری اینه که در دوران جوانی آدم های یکی از تفاوت

 هست. نرژیمملو از ا

 رو تحمل کنه.ها برای همین، بهتر میتونه سختی 

اما هر چقدر سن انسان بالاتر میره انرژیش کمتر میشه و برای همین زیاد 

 رو تحمل کنه.ها نمیتونه سختی

طبیعتا آدم باید طوری زندگی کنه که وقتی پیر شد بازم بتونه از زندگی 

 و احساساتش نهایت لذت رو ببره. 

و  وقتی به سن میانسالیکنه، می که از بدن خودش بد استفاده جوانی 

 پیری رسید دیگه توانی برای لذت بردن نداره.

 وقتی پیر شد، چشماش دیگه نمیتونه به خوبی ببینه...

 فراموشی میگیره و دیگه حتی اسم خودشم یادش نمیاد! 
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 قدرت شنواییش از بین میره... 

 اما...! 

داره... سرکش و قدرتمند هوای نفساما هنوز یه  

 این آدم نابود خواهد شد... 

برای همین آمار خودکشی توی سنین بالا در برخی کشورها زیاد 

 هست...

حالا توی این وضعیت، پروردگار عالم لطف کرده و برنامۀ جامع مبارزه 

 با هوای نفس رو برای ما قرار داده.

توانایی »ما اینه که  یکی از فواید دستورات دینی برای زندگی دنیایی

 «.انسان رو برای لذت بردن افزایش میده

در واقع باعث میشه که انسان علاوه بر دوران جوانی، در دوران میانسالی 

و پیری هم لذت ببره. 

 کسی که طبق دستور خدا، سحرخیز باشه، عمرش طولانی خواهد شد. 

وایی ت شنحرام گوش نده، قدرهای کسی که طبق دستور خدا موسیقی 

 بالایی خواهد داشت...

کسی که طبق امر خدا پرخوری نکنه و هر غذایی رو مصرف نکنه، از  

 سلامتی توی دوران پیریش لذت خواهد برد...

کسی که مطابق امر خدا ورزش و تفریح داشته باشه، بدون هیچ ضرری،  

بیشترین لذت رو خواهد برد...
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 فکر میکنید آدم بهتره که همۀ عمرش حالا دیگه اختیار با خودتونه؛ اگه

دائمی  ر شدن زندگیتون ورو لذت ببره، میتونید از دستورات خدا برای زیبات

  هاتون استفاده کنید.کردن لذت

 ساله! 03ماه عسل 

که دوران شیرین زندگی متاهلی شما گه ها مینگاه غیر دینی به انسان

 مر باید بشینید و حسرتهست و بعدش دیگه یه ع ماه عسلهمون سی روز  

  اون یه ماه رو بخورید!

سی د بای سی روزماه عسل تو به جای گه می ولی نگاه دینی به انسان 

باشه و بعد از این سی سال باید زندگی عاشقانۀ خودت رو با همسرت  سال

 کنی.تر عمیق

 ددر واقع آقا داماد باید همۀ عمر رو داماد باشه و عروس خانم همیشه بای 

 باشه. عروس خونه

 معنا نداره این رابطۀ شیرین محدود به یه مدت خاص باشه. 

تو فقط به اندازۀ یه ماه باید خوش باشی، گه می ماه عسلی که به انسان

 به انسان هست. نگاه حیوانیاین یه 

در مورد دستورات دین در زمینه غذا خوردن گفتیم که دین وقتی به 

میشه هرست غذا خوردن میده برای اینه که انسان انسان دستوراتی رو برای د

 و هیچ وقت پرهیز غذایی نداشته باشه.  از غذا خوردن لذت ببره
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 درمون داشتهبی سالگی رسید صدتا درد 19اینطور نباشه که وقتی آدم به 

 باشه و از غذاهای مختلف منع طبی شده باشه.

ر عمر آدم تا آخهای یا وقتی میفرماید مسواک بزنید برای اینه که دندان

 سالم لذت ببره.های سالم بمونه و از دندان

در نگاه دینی به انسان گفته میشه که شما باید همۀ عمر خودت رو با »

 «. تمام وجود زندگی کنی

به طور در واقع هم عمر طولانی داشته باشی و هم از این عمر طولانی 

 لذت ببری.کامل 

ی به که از یه زمانکنه می اری با انسانولی زندگی در نگاه غیر دینی ک

 بعد دیگه همه چی تموم میشه...

 خودشون رو روی پاهای خودشون تشییع میکنن!های دیگه جنازه 

از آغشون به محض اینکه دوران جوانیشون تموم میشه، دوران ناامیدی

 خواهد شد...

توی کشورهایی که تفکر غیر دینی رواج داره، آمار خودکشی  

 صا در افراد سالخورده خیلی بالاست.خصو

 معناست. بی علتش هم اینه که اونا بعد از یه س نّی دیگه زندگی براشون

 دارن.  نگاهِ ابزاریها چون صاحبان حکومت در اون جوامع به انسان 

ر میگن تو تا وقتی میتونی کار کنی مفید هستی و وقتی دیگه نتونستی کا

 ره که بمیری!کنی هیچ ارزشی نداری و بهت
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سبک ن کنمی متأسفانه برخی از احزاب سیاسی با تمام توانشون سعی 

 زندگی غربی رو در کشور ما هم ترویج کنن.

چون این سبک زندگی کمک زیادی به افزایش ثروت سرمایه داران 

و اونا هم فقط دنبال ثروت و کنه می بزرگ اقتصادیهای بزرگ و بنگاه

 هیچ ارزشی براشون نداره. ها نقدرت هستن و زندگی انسا

ها در این شرایط ما باید تلاش کنیم تا حقیقت زندگی غربی رو به انسان

 و خصوصا جوانان نشون بدیم. 

قطعا هیچ انسان عاقلی با دیدن حقایق زندگی غیر دینی، سراغ این نوع 

 از زندگی نخواهد رفت.

ی عمدتا بر پایۀ غیر دینطی این فصل میتونیم این نتیجه رو بگیریم که تفکر 

لذت دادن به هوای نفس پیش میره و به همین دلیل باعث افزایش مشکلات آدم 

میشه.

اما تفکر دینی درسته که یه مقدار اولش ظاهرا سختی داره اما در نهایت 

میکنه.تر انسان رو هزاران برابر بیشتر و عمیقهای لذت

 رو ترجیح خواهد داد.تر بیشتر و عمیقهای هر آدم عاقلی حتماً لذت 

های عمیق دینداری و شناخت واقعیتهای خدایا توانایی درک لذت 1

زندگی غیر دینی رو به همۀ ما عنایت بفرما....
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فصل چهارم

کانون آرامش ما
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 برای رسیدن به آرامش

 یه جامعه و خصوصاهای در این فصل به تبیین زیربنای همۀ خوبی

خانواده میپردازیم. موضوعی که کمتر بهش توجه میشه اما اهمیت فوق 

 در زندگی داره.ای العاده

به اهمیتش پی ببرن زندگیشون عالی ها موضوعی که اگه همۀ انسان 

و رها خواهد شد. خیلی راحت میتونن محبت، صداقت، لذت و سایر خوبی

 توی زندگیشون گسترش بدن.

ش رو درست کرد خیلی از مشکلاتش حل میشه.وقتی انسان مبنای نگاه

قرآن کریم یه آیۀ بسیار مهم و دقیق در مورد ازدواج و رابطۀ زن و شوهر 

داره.
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 خداوند متعال میفرماید:  15در سوره مبارکه روم آیه  

َّو ج َّ ا َّإِل ْیه  َّلِ ت ْسُكُنوا اًجا َّأ ْزو  َّأ نُفِسُكْم ْن َِّم  َّل ُكم ل ق  َّخ  َّأ ْن تِِه َّآی ا ِمْن َّو  ل  ع 
َّ َّل آی اٍتَّلِ ق ْوٍمَّی ت ف ك  ُرون  لِك  َّفِیَّذ  ْحم ًةَّإِن   د  ةًَّو ر  1َّب ْین ُكمَّم  و 

در ابتدای این آیه، خداوند متعال خیلی واضح، ازدواج رو یکی از  

 خداوند میدونن. )و من آیاته(های نشانه

آیه هم به این معناست که اگه کسی در موردش فکر کنه به عظمت و  

 رسه. پروردگار میبزرگی 

  اینجا معلوم میشه که ازدواج امر مهمی هست. 

در آخر آیه هم میفرماید این نشانه برای اهل تفکر هست. در واقع 

که باید در مورد ازدواج خیلی عمیق کنن می خداوند حکیم دارن به این اشاره

 فکر کنید.

  خبرای زیادی توی ازدواج هست. آثار خیلی خوبی داره.

ادامۀ آیه، خداوند مهربان خیلی صریح هدف ازدواج رو عنوان در 

 کنن:می

ا؛   برسید... آرامشازدواج کنید تا به  لِ ت ْسُكُنواَّإِل ْیه 

اینکه یه زن و مرد طی ازدواجشون چطور به آرامش میرسن رو در ادامه 

تقدیم میکنیم. اما فعلا این موضوع مهمه که خالق ما، هدف از ازدواج رو 

  دن به آرامش معرفی فرمودن.رسی

                                                            
 21سوره روم آیه  -1
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 در واقع باید به همه اینطوری توصیه کنیم و بگیم:

هر کی توی زندگیش نیاز به آرامش داره، بهترین راه رسیدن به »

«.هست ازدواجآرامش، 

 توجه به هدف ازدواج

راه رسیدن به آرامش رو بدونیم. ترین این خیلی مهمه که مهم 

 رین راه رسیدن به آرامش هست.حواسمون باشه که ازدواج بهت

آدرس غلط ها اگه همون اول این موضوع رو مطرح نکردیم، رسانه 

 کنن. می رو به ما القاءای دیگههای بهمون میدن و اهداف و روش

وقتی همون اول هدفمون رو از ازدواج، رسیدن به آرامش عنوان کردیم، 

هدف رو هم برای خودمون  خود به خود اخلاق مورد نیاز برای رسیدن به این

 متصور میشیم.

اینجوری مدام حواسمون هست که هر کاری که توی خانواده انجام 

هر کاری که آرامش »باشه و  در راستای رسیدن به آرامشمیدیم 

 «.خانواده رو بهم میریزه رو کنار میذاریم

اینجوری هر موقع خواستیم قانونی هم توی خونه برقرار کنیم حواسمون  

 ن.قرار داده بش تأمین آرامش بیشترست که قوانینمون در راستای ه

اهداف غلطی رو برای جوانان قرار میدن. برای ها متاسفانه خیلی از رسانه

کنن. می از هم پیداانتظارات بیجایی  همین بعد از ازدواج
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 باید به فرزندانشون یاد بدنها مسائلی که پدر و مادرترین یکی از مهم

  که وقتی وارد زندگی مشترک شدن، چطوری به همسرشون آرامش بدن. اینه

 توی ازدواج قبل از هر چیزی باید آرامش به دست آورد. 

 کاذبهای هیجان

هامون زندگی رو از بیجاهای هیجانهر یک از ما باید سعی کنیم که 

 بیرون بریزیم.

به  یباید سعی کنیم هیجاناتی که عمدتا از سبک زندگی غیر دین

ما وارد شده رو کنار بذاریم تا یه خونۀ آروم و خوب داشته های زندگی

  باشیم.

تند یا خشن باعث میشه که هیجان های مثلاً گوش کردن به موسیقی

  مخربی توی خونه وارد بشه.

هایی که مراقب باشید که چه موسیقیکنه می اسلام تأکیدآنقدر  چرا

 دید؟گوش می

 ه ما لذت ببریم؟اسلام دوست ندار

رام، حهای نه عزیز دلم! اسلام اتفاقا میخواد ما لذت ببریم، اما موسیقی

  خواد...همگی باعث از بین رفتن آرامش انسان میشه و خدای ما اینو نمی

کاذب های مستهجن و ترسناک و خیلی سریع، هیجانهای یا فیلم 

 رو افزایش میده.ها زندگی انسان

ی نتونن درست تصمیم بگیرن و براها باعث میشه که انسانا هاین هیجان 
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لی سریع مشکترین پیش میره و با کوچک خیلی سختهمین زندگیشون 

افتن.می بهم میریزن و به فکر جدایی

ها دارن اینه که به انسانها و موسیقیها مشکلی که این فیلمترین مهم 

برسید باید غرق در سر و صدا و خواید به لذت که شما اگه میکنن می القا

 هیجان بشید!

امش آرکنن می القا شده که آدما خیالها انقدر این موضوع توسط رسانه

نشاطی!!!بی روحی و بیمزگی وبی یعنی

 این چه حرفیه؟

اتفاقا اگه کسی میخواد نشاط و شادابی هم داشته باشه اول از همه باید 

 داشته باشه. آرامش

ش نداشته باشه، بله ممکنه در اثر یه پارتی و رقاصی و آدمی که آرام

حرام یه نشاط و لذت کوتاهی رو تجربه های شنیدن موسیقی و دیدن صحنه

 کنه، اما اینا همش چند لحظه هست...

کنه. یم نشاطی سپریبی زندگیش رو در افسردگی وهای بقیۀ ساعت

و عصبی میشه.ای همچین آدمی خیلی زود کینه

 ن ببینم...!صبر ک

 کی با تو این کار رو کرد؟

مسخره و زشت های خیال لذتبی چرا پا روی هوای نفست نذاشتی و

گناه نشدی؟
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چرا به خودت رحم نکردی؟

چرا آرامش خودت رو از بین بردی.... 

پروردگار تو، مثل یه مادر دلسوز، نگران اینه که یه موقع آرامش تو از 

بین نره...

 را همچین بلایی سر خودت آوردی؟اونوقت تو چ

اشتباه کردم... فریب هوای نفسم رو خوردم... حالا چیکار کنم؟ -

 میخوای جبران کنی؟*

و طلب بخشش کن... در خونۀ خدابرو 

فقط طلب بخشش هست که میتونه بلاهایی که سر خودمون آوردیم رو 

 جبران کنه.

میکنه... هست که خطاهای ما رو جبران خداوند مهربانفقط 

نیاز و دور کنه...بی ازش بخواه تو رو از هیجانات کاذب گناه

 آرامش در نوجوانی

در ها آرامش در هر سنی باید باشه؛ خصوصا در سن نوجوانی، اما رسانه

 هیجان موسیقی و شهوتسرگرم ها که نوجوانکنن می این سنین کاری

بشن.

اثرات ل که میتونه مقابنه کمی وقتی یه نوجوانی اهل موسیقی میشه فکر

مقاومت کنه اما نمیدونه که موسیقی چقدر میتونه فکر و ذهن  بد موسیقی

انسان رو بهم بریزه.
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موسیقی در هر نوعی که باشه، اثرات بد خودش رو داره. حتی 

 ظاهرا آرامش بخش هم اثرات منفی خودشون رو دارن.های موسیقی

آرامش بخش رو گوش میدیم آروم ی هااستاد! اتفاقا ما وقتی موسیقی -

  میشیم!

* ببین عزیز دلم! موسیقی عمدتا آرامش انسان رو بهم میریزه اما به فرض 

 در یه جایی هم به فردی آرامش بده خب بازم بد هست!

 چرا؟ -

ه وسیلۀ یبه آرامش برسه نه اینکه تازه بخواد از  با تفکر* چون آدم باید 

 ن استفاده کنه.برای آرامش پیدا کردبیرونی 

اینطور آرامش پیدا کردن مثل اون معتادی هست که شدیدا به مواد  

  مخدر نیاز داره و تا زمانی که مواد مصرف نکنه به آرامش نمیرسه!

آدم باید از درون خودش به آرامش برسه. آرامش هایی که از بیرون به 

 شاضطراب افزایشو در نهایت باعث کنه می انسان برسه، آدم رو وابسته

 خواهد شد.

 فرهنگ غلط

یدا ما هم گسترش پ تفریحاتمتاسفانه این روحیۀ آرامش نداشتن توی 

 کرده!

وان یا یه تعداد از رفقا وقتی میخها مثلاً یه فرهنگی رایج شده که خانواده 

یه تفریحگاهی مثل کنار دریا و جنگل و کوه برن به جای اینکه از آرامش 
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  کنن!تند رو هم بلند میهای ه صدای موسیقیاونجا استفاده کنن تاز

اده طبیعی استفهای آخه عزیز دلم شما باید سعی کنی از آرامش محیط

 کنی نه اینکه با موسیقی این آرامش رو بهم بریزی!

نن کمی مثل اون بیچاره هایی که از آلودگی هوای شهرهای بزرگ فرار

 ن!قلیون و سیگار بکش کننمی و میرن توی یه فضای سبز و آرومی، شروع

 شما به همچین آدمایی چی میگید؟!

 واقعا آدم عاقل اگه یه ذره فکر کنه به احمقانه بودن این کار پی میبره. 

ای و میره توی یه فضکنه می اونوقت کسی که از سر و صدای شهر فرار

  تند گوش میده دقیقا همونقدر اشتباه میکنه!های آروم موسیقی

ها بعد از اینکه با موسیقی و سر و صدای کازینو در فرهنگ غربی 

ان میخوها آرامششون رو بهم ریختن، میرن سراغ مشروبات الکلی و بیچاره

آرامش خودشون رو از این مشروبات به دست بیارن که اتفاقا اوضاعشون بدتر 

 میشه!

 نیازترین حیاتی

 نیاز دارن آرامش هست...ها چیزی که انسانترین حیاتی

 شه دنبال این باشید که دوستانی پیدا کنید که بهتون آرامش بدن.همی

کاذبه، خیلی های اگه دیدی یه رفیقی داری که همش دنبال هیجان 

های عامل جلوگیری از پیشرفتترین راحت بذارش کنار. چون مهم

 شماست...
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اه آرامش باشه. ر مایۀ آرامشتونیادتون باشه همسری انتخاب کنید که 

 ه شما رو بلد باشه. دادن ب

رو در خودتون  استعداد آرامش دادنشما هم باید تلاش کنید تا 

پیش نیاز برای ازدواج هست.ترین تقویت کنید. این مهم

 خداوند متعال خیلی قشنگ جملات رو به ترتیب بیان فرمودن:

َّر حم ه... د  ه َ َّو  و  َّب ین ُکمَّم  ل  ع  َّلِت سُکنواَّاِل یهاَّو َّج 
 دید به همدیگه بعدش قربون صدقۀ همدیگه برید!اول آرامش ب

بین زن و شوهر هم خیلی های تا آرامش توی خونه فراهم نشه، محبت

و موقت خواهد بود.ای لحظه

 کنن! مثلاً الان با هم خوبن، ده دقیقه دیگه با هم دعوا می

 خب معلومه که هنوز نتونستن زمینۀ محبت و ثبات رو به وجود بیارن.

ه گناه با اولین کاری ک»م به تک تک گناهان نگاه کنه میبینه که اگه آد

«.گیرهاینه که آرامش رو ازش میکنه می انسان

 تاکید میشه روی اینکه آدم سمت گناه نره؟آنقدر  چرا

خداوند مهربان خیلی براش مهمه که شما آرامشت »برای این هست که  

 «.بهم نریزه

وقتی کسی آرامشش از بین بره دیگه . کنهمی گناه آرامش تو رو خراب 

بره.از زندگیش هم لذتی نمی
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مختلف هر طور شده یکمی لذت ببره که های همش میخواد با هیجان

 نداره.ای آخرش بازم فایده

نقدر آ استرس و فشار روحی که گناه به انسان میده خیلی واضح هست.

ن به راحتی س رو میتونپیشرفته این استرهای واضحه که دانشمندان با دستگاه

 اندازه گیری کنن!

انسان  تا میزان استرسکنن می دستگاه هایی رو به بدن و سر انسان متصل

 رو اندازه گیری کنن.

میزان  به محض اینکه شخص مورد آزمایش دروغ میگه، دستگاه 

 استرسش رو اندازه گیری میکنه!

ه؛ اونوقت ابود بشجنایت کنه که دیگه روحش نآنقدر  بله ممکنه یه نفر 

 دیگه با انجام گناه، استرس زیادی نمیگیره!

پاک هست و تا گناه انجام میدن، اثرش ها اما به طور طبیعی، فطرت انسان

 توی بدنشون دیده میشه. 

علاوه بر استرس، کسی که زیاد دروغ بگه دچار فراموشی میشه. بسیاری 

جسمی دیگه رو هم میگیره.های از بیماری

 حاصل از گناههای ینا آرام

اسلام عزیز میفرماید که به نامحرم نگاه نکن؛ چه در فضای حقیقی و چه 

در فضای مجازی.

چرا؟ -
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 * چون باعث میشه آرامشت بهم بریزه.

آقایی که هر روز تعداد زیادی خانم نامحرم رو ببینه دیگه نمیتونه رابطۀ 

 افراط و تفریط میشه.درستی با همسرش داشته باشه. این آدم حتماً دچار 

اگه جلوی خودش رو نگیره، کم کم فکر و ذکرش میشه پرداختن به 

 مسائل شهوانی و کار به جایی میرسه که خانوادش از هم میپاشه. 

متاسفانه برخی روانشناسان و مشاورین غربزده به کسانی که مشکل  

ن زیادی تهجمسهای که برن و فیلمکنن می جنسی داشته باشن به غلط توصیه

ببینن تا رابطشون خوب بشه؛ در حالی که حتی به تجربه هم ثابت شده که این 

 کار، روابط زناشویی رو سردتر خواهد کرد.

اینکه خداوند متعال میفرماید به نامحرم نگاه نکن، برای این هست که 

زندگی کنی و یه زندگی خیلی خوب داشته  آرامش فراوانمیخواد تو با 

 باشی.

ش که با گناه، آرامش خودت رو از بین نبری.مراقب با

 دینِ آرامش

در مقابل گناهان که آرامش آدم رو از بین میبرن، عبادات و اخلاقیات 

 خوب همیشه باعث آرامش انسان میشن.

به خداوند متعال باعث آرامش انسان میشه. کسی  توکل کردنمثلاً  

طبق دستور خداوند  که خداوند رو به عنوان مولای خودش میدونه، همیشه

و دیگه حرف دیگران براش مهم نیست.کنه می عمل
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 و نتیجه رو به تقدیر الهی واگذار میکنه...کنه می تلاشش رو

این احساس رو درون خودش به وجود بیاره کنه می انسان مومن سعی 

که توی دستان خداست... 

«افته...نمی خارج از ارادۀ پروردگار هیچ اتفاقی»اینکه 

 آدم چقدر آروم میشه؟!

 خیلی میتونه قلب آدم رو آروم کنه. حسّ صاحب داشتن

 آدم نیاز داره که کوچولوی یه بزرگ باشه... 

اگه به تک تک اعمال دینی نگاه کنیم میبینیم که همشون باعث افزایش 

 آرامش انسان میشن. 

م همین بگیدلایل انجام اعمال دینی رو میتونیم ترین در واقع یکی از مهم

 هست... آرامش

هم وجود  اخلاقیهای خصوصیتعلاوه بر اعمال عبادی، توی 

آرامش خیلی موثره.

 مراقبت از آرامش

رو بهم ، آرامششمراقب باشه که شیطان و هوای نفس آدم باید مدام

نریزن.

 افته؟می چه زمانی اتفاق گناه

دست بده.عمدتا زمانی که آدم آرامش خودش رو به هر دلیلی از  

حسادت مذمت شده؟آنقدر  مثلاً در روایات ما چرا
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 «. حسادت، آرامش انسان رو از بین میبره»برای اینکه 

و ه کنمی همیشه عصبی هست و خودخوریکنه، می کسی که حسادت

 ناراحته از اینکه رقیبش از اون بالاتره!

های این آدم اگه خودش رو درمان نکنه، ممکنه حتی دچار بیماری 

 جسمی فراوانی هم بشه.

اگه کسی گناهی کنه و آرامشش از بین بره و بدنش آسیب ببینه، روز 

قیامت علاوه بر گناهی که کرده، به خاطر اینکه بیمار هم شده عذاب خواهد 

 کشید.

ضمنا اگه این فرد به خاطر بیماریش کسی رو اذیت کنه، به خاطر اون 

هم عذاب خواهد شد! اذیت کردن

 تر از همه، خدا هم به چنین فردی نگاه نخواهد کرد...بد

چرا آدم یه کاری کنه که هم توی دنیا و هم توی آخرت بدبخت بشه؟ 

 حواست باشه که آرامش بدی!

العاده فوق هامتاسفانه در جامعۀ ما مصرف قرص اعصاب توسط خانم

ترین مهم زیادی میتونه داشته باشه. یکی ازهای زیاد شده. این موضوع علت

 «.مردها نمیتونن به همسرشون آرامش بدن»علت هاش اینه که 

تر اجتماعی، امکان ارتباط با نامحرم خیلی راحتهای با ورود شبکه

خیلی نگران این هستن که یه موقع شوهرشون ها شده. توی این وضعیت خانم

دچار ارتباطات خارج از چارچوب خانواده نشه.
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باید مراقب هوای نفسشون باشن و علاوه بر اون خب اینجا، آقایون خیلی 

مدام به همسرشون اطمینان خاطر بدن که اصلا فکر همچین گناهانی رو هم 

 توی ذهن خودشون نمیکنن!

کنه یم طبیعتا یه خانم هر چقدر که از سنش بگذره، این ترس رو پیدا

که یه موقع از چشم آقاش نیفتاده باشه!

 ش آرامش بده و بگه:اینجا آقا باید به خانوم

هم  بهشتیهای خانوم گلم، من همیشه دوستت دارم. اگه تمام حورالعین 

بیان روی زمین، تو یه چیز دیگه ای... آخ که چقدر لذت میبرم نگاهت 

میکنم...

 چقدر صورتت رو دوست دارم...جووونم!

 نفدای چشای قشنگت بشم... تو ماه منی... از نظر من تو زیباترین ز

 دنیایی...

هر از گاهی آقایون از همسرشون تعریف کنن و بهش آرامش بدن. 

 چقدر قشنگ میشه این زندگی؟!

البته اینم عرض کنیم که به فرض اگه یه آقایی هم بلد نبود به خانمش 

 آرامش بده این دلیل نمیشه که خانم بره قرص اعصاب مصرف کنه!

ته باشن که اگه شوهرشون خودسازی داشآنقدر  باید سعی کننها خانم

این مسائل رو هم بلد نبود، اصلا ناراحت نشن و توکل به خدا کنن. سعی کنن 

که به شوهرشون کمک بدن تا دینداری عمیق تری داشته باشه.
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مردی که عمیقا متدین باشه، حتماً میره دنبال دستور خدا و رفتارش با 

خانوادش عالی خواهد بود...

 همسر باهوش!

ت روابط بین اعضای خانواده توسط مادر خانه باید صورت مدیری 

اینه  یه خانم توی خانوادشهای مسئولیتترین بگیره. برای همین یکی از مهم

 که به همسر و فرزندانش آرامش بده. 

طبیعتا اتفاقات بد و خوب زیادی ممکنه بیرون از خونه برای آقایون  

با کنه یم نجا یه خانم باهوش سعیبیفته و ممکنه دچار استرس هایی بشن. ای

حرفای دقیق و حرفه ای، به شوهرش آرامش بده.

 مثلاً آقا یه بدهکاری سنگین داره و حسابی بهم ریخته! 

اینجا درسته که خانم ممکنه از لحاظ مالی نتونه کاری برای شوهرش 

مشکل گشای خودش استفاده کنه! های انجام بده اما میتونه از اون جمله

 مثلاً خانم به شوهرش بگه: 

 آقای من چرا ناراحته؟ بدهی داری؟ فدای سرت!

 ولش کن!

اینجا ممکنه آقا پیش خودش بگه تو هم دلت خوشه خانم! پول ندارم، 

آبروم داره میره!

 اما خانم باید ادامه بده:

عزیزم فدای سرت. چیه خودت رو داغون کردی؟
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کرشم نکن. موبایلت رو هم جواب اصلا فردا نمیخواد بری سر کار. ف 

نده! اصلا بده ببینم گوشی رو! 

 با همین چند تا جملۀ ساده، کلی میتونه به شوهرش آرامش بده...

شوهرداری هست که هر خانمی باید سعی کنه توی های اینا تکنیک

زندگی خودش یاد بگیره و پیاده کنه.

 کی با اخلاقه؟

ی رو خلاصه کنیم، باید بگیم اگه ما بخوایم کل خصوصیات اخلاق

«اخلاق یعنی هنر آرامش دادن به همدیگه....»

مثلاً خیلی از دختر و پسرا ملاک ازدواجشون رو این موضوع قرار میدن 

 داشته باشه. اخلاق که طرف مقابلشون

خب این خیلی خوبه، اما از کجا میشه فهمید که یه نفر واقعا خوش 

 اخلاقه؟

همین که یه کنن می صا دخترای مذهبی خیالخیلی از دخترا، خصو 

آقایی ریش و تسبیح داشت و اهل مسجد بود پس حتماً اخلاق هم داره!

 پس از کجا بفهمیم که یه نفر واقعا اخلاق داره؟ 

از این که ببینیم اون آقا چقدر بلده به بقیه آرامش بده. مثلاً شنیدید که 

باهاش یه مسافرت برو.میگن اگه خواستی یه نفر رو واقعا بشناسی 

چرا؟
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 و راحتی هایی هست، اونوقت کسیها چون توی مسافرت طبیعتا سختی

 که هنر آرامش دادن رو بلد باشه، خیلی خوب خودش رو نشون میده.

همه کنه یم افته، این آقا پسر شروعمی مثلاً یه اتفاق بدی توی مسافرت

 رو آروم کنه. خودش هم آروم و دقیق هست.

به تک تک کسانی که باهاش مسافرت اومدن هست. هوای  حواسش 

 و از همه کمتر غُر میزنه!کنه می همه رو داره. از همه بیشتر کار

کسی که این خصوصیات رو داشته باشه معلومه که همسر بسیار خوبی 

 برای شما خواهد شد.

چنین فردی چون بلده که چطور به بقیه آرامش بده، همیشه موجب  

اطرافش میشه.های انسانهای استعداد شکوفا شدن

 مؤمن یعنی آرامش دهنده

 طبیعتا همۀ ما دوست داریم که یه آدم واقعا مؤمن باشیم. 

اما مؤمن به کی میگن؟ آیا هر کسی که ریش و تسبیح داشت و هیئت 

و بسیج میرفت، مؤمن حساب میشه؟ 

 قطعا خیر.

 بیتهلید بریم سراغ ان به کی میگن بابرای اینکه متوجه بشیم که موم

رامش در کنارش آها طبق روایات، مؤمن به کسی گفته میشه که بقیه انسان

 دارن.

مومن به کی میگن؟
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کسی که دروغ نمیگه، زخم زبون نمیزنه، عیوب آدم رو خیلی مهربانانه 

صداقت داره و... خب همینا میشه کنه، می تذکر میده، آبروی آدم رو حفظ

 دیگران دیگه!آرامش دادن به 

هر کدوم از ما که میخوایم یه مؤمن واقعی باشیم، باید ببینیم توی 

 زندگیمون چقدر به دیگران آرامش میدیم.

و ر لقب محمد امینبه پیامبر عزیزمون،  قبل از بعثت پیامبر اکرم

 داده بودن.

«. ننمیک امنیت و آرامشیعنی کسی که همه کنارش احساس  امین» 

 تقال آرامشسلام کردن، ان

مثلاً یکی از دستورات اسلام به مؤمنین اینه که وقتی به همدیگه میرسن 

 کنن.  سلام

هیچ وقت نگفتن وقتی به همدیگه رسیدید، بسم الله الرحمن الرحیم 

بگید. فرمودن بگید: سلام!

 چرا؟

چون سلام نشون دهندۀ آرامش و محبت هست. درسته که سلام به معنای  

 هست. اظهار دوستی و محبتا یکی از معانیش هم سلامتی هست ام

همونطور که توی زیارت عاشورا میخونیم: انی سلم لمن سالمکم...  

یعنی من با دوستان شما دوست هستم.



ش ما
رام

ن آ
انو

/ ک
رم 

چها
ل 

فص

11

باهاش  میخواد اعلام کنه کهکنه می در واقع، وقتی یه نفر به دیگری سلام 

دوست هست.

 سلام! آقا من با شما دوستما! 

مش اولین چیزی که به طرف مقابل میده آراکنه می کسی که سلام طبیعتا

 هست.

انتقال محبت و آرامش توی سلام کردن خیلی مهمه. در روایت میفرماید 

و دست میدن، اونی که محبتش نسبت به کنن می وقتی دو نفر با هم سلام

دیگری بیشتره، بیشتر ثواب میبره..

اهمیت میده....ها نواقعا چقدر دین ما به آرامش انسا

آرامش همدیگه رو بهم نریزن...ای ذرهها چقدر براش مهمه که انسان

 ضمن اینکه سلام باید خیلی آروم و قشنگ و بامهربانی گفته بشه. 

 خیلی مسخره هست که یه نفر با اَخم بگه سلام!

یا گاهی وقتا دیده میشه که یه خانم و آقایی با هم دعواشون میشه، بعد  

مقابل همسرش. کنه می ن آقا کاملا سکوتاو

 بهش میگی چرا هیچی نگفتی؟

 میگه اخه این سکوت من براش از صد تا فحش بدتره!

 ای بابا این دیگه چجورشه؟ 

 تو اصلا فحش بدی خیلی بهتره!!!

بعضیا با فحش دادن آرامش همسرشون رو بهم میریزن و بعضیا هم با 

سکوت!
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 سعی کنه آرامش کسی رو از بین نبره.به هر جهت آدم باید 

کافیه که شما دو دقیقه سکوت کنی و به خاطر همین دو دقیقه، دل  طرف 

 مقابل یه ذره بلرزه....

 خدا روز قیامت آتیشت میزنه! 

 فرماید: چرا دل بندۀ منو لرزوندی؟می

 چرا آرامشش رو خراب کردی؟ 

 حرف بزن، تحویل بگیر. نذار کسی دلش ازت بلرزه.

  نذار کسی به خاطر تو آرامشش بهم بخوره....

 یه تمرین!

 یکی از تمرین هایی که شما میتونید توی خیابون داشته باشید این هست:

داره از  میبینی یه نفرای فرض کن شما مشغول رانندگی هستی. یه دفعه 

 خیابون رد میشه و شما باید ترمز کنی.

 نذار نزدیکش که رسیدی ترمز کنی!  

 که با فاصلۀ بیشتری ترمز بگیر.بل

 که شده آرامشش بهم نریزه! حتی یه ذره هممراقب باش یه موقع 

نزدیک ترمز میگیره که عابر پیادۀ بیچاره از آنقدر  گاهی میشه طرف

  کنه!ترس فرار می

ماشینت بجا و درست استفاده کنی. تا  بوقیا خیلی مراقب باش که از 

 خودداری کن. اونجا که میتونی از بوق زدن
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اگه مراقب آرامش دیگران بودی، اونوقت ببین خدا از در و دیوار برات 

نور و صفا میریزه...

 آرامش خودمون چی میشه؟

حالا سوالی که بعضی از افراد میپرسن اینه که اگه ما به دیگران آرامش 

 دادیم ولی دیگران به ما آرامش ندادن چیکار کنیم؟

به شوهرش آرامش بده اما شوهرش با رفتارهای ممکنه خانمی تلاش کنه 

نادرست، آرامش همسرش رو بگیره. اینجا خانم باید چیکار کنه؟ یا برعکس 

 این موضوع هم همینطور.

ببینید مومن همیشه دنبال این هست که آرامش خودش رو از خدا بگیره.

شما همیشه تلاش کن که به دیگران آرامش بدی اما اگه کسی آرامش 

 و گرفت، برو در خونۀ خدا بگو:شما ر

خدایا اطرافیانم آرامشم رو ازم گرفتن، خودت بهم آرامش بده. من  

 توکلم به تو هست. همه چیز رو دست تو سپردم...

خدایا کسی که تو رو نداشته باشه، آرامشم نداره؛ اما من که تو رو 

 دارم...

رآن ش وصل بشه. با قآرامهای آدم باید موقع سحر بیدار بشه تا به چشمه

خوندن به آرامش برسه...

 با خدا درد و دل کن...

حرفات رو به خدا بگو...
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 از پروردگار مهربانت بخواه که بهت آرامش بده...

واقعا از هیچ کسی غیر از خدا انتظار آرامش دادن نداشته باش. بله اگه 

ولای تو اطرافیان بهت آرامش دادن خوبه، اگه ندادن نگران نباش، چون م

حواسش بهت هست...

 رمز آرامش تسبیحات حضرت زهرا

تک تک اعمال دینی و ذکر هایی که در روایات به گفتنشون توصیه 

 شده، برای به آرامش رسیدن انسان هست.

خیلی بهش تأکید کردن،  مثلاً یکی از ذکرهایی که اهل بیت 

 هست.  تسبیحات حضرت زهرا

پیش من از هزار  ضرت زهرافرمود: تسبیحات ح امام صادق

 رکعت نماز مستحبی بالاتر هست.

که در این زمینه وجود داره.ای و روایات خیلی جالب دیگه

بر گفتن این تسبیحات تاکید شده؟آنقدر  واقعا چرا

العاده آدم گفتن این تسبیحات فوق»ش اینه که علت هاترین یکی از مهم

«کنه...رو آروم می

الله اکبر... میکنی و میگی الله اکبر... وقتی مدام تکرار

خدا بزرگه.... 

هی به خودت میگی خدا بزرگه نگران نباش... 
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همه چی دست اونه.... الله اکبر.... آروم باش...

 بعدش میگی الحمد لله...

خدا رو شکر... خدایاممنونتم بهم آرامش میدی...

 ممنونتم بهم حیات دادی...

 ادی باهات حرف بزنم...ممنونتم اجازه د

 الحمد لله...

 آروم آروم وجودت میشه سراسر از آرامش...

 بعدش میگی سبحان الله...

 خدایا تو پاک و منزهی...

 نه! اجازه بدید ترجمۀ خودمونیش رو بگم:

 خدایا تو حرف نداری...

 تو آخرشی...

 خدایا کار ت درسته...

 همه چیز سر جاش هست... 

من خیلی چیزا رو نمیفهمم اما میدونم که همۀ کارای تو درسته که 

قشنگ و حساب شده هست... سبحان الله...

تا حالا همش زیبا بوده، بقیش هم حتماً همینطوره...

 بعد که این ذکرای زیبا رو گفتی، دلت پر از آرامش میشه...

روی این تسبیحات تاکید میکردن؟آنقدر  حالا چرا اهل بیت 

ا رو خیلی دوست دارن...چون م
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اون بزرگواران میخوان همیشه ما رو توی اوج آرامش ببینن...

 آرامشی که پروردگار عالم به انسان میده...

 یه اشتباه بزرگ

کسی که توی زندگی زناشوییش به همه آرامش میده اما کسی به اون 

. از آرامش نمیده، باید آرامش خودش رو از در خونۀ خدا به دست بیاره..

 ... دستان پر مهر اهل بیت

 نامحرمانیه موقع شیطان فریبش نده که بخواد آرامش خودش رو از 

 بگیره...

این اشتباه بزرگی هست که آدم برای کسب آرامش سراغ روابط حرام 

 بیرون از خونه بره.

اتفاقا زندگی دنیا و آخرتش سیاه و تلخ خواهد شد. هوای نفس همیشه 

 .قائل میشه حق بیجاه و براش آدم رو فریب مید

مثلاً به آدم میگه: بابا تو این همه به همسرت محبت میکنی و آرامش  

 میدی اما اون قدر تو رو نمیدونه!

بعد میگه: تو هم باید آرامش داشته باشی! در کنار همسرت میتونی بیرون 

 از خونه هم دوست و رفیق داشته باشی و باهاش درد و دل کنی!

وعدۀ هست. اونا به دروغ  هوای نفس و شیطانهای فریب اینا 

و راحتی رو به آدم میدن.روابط حرام هم اولش یه مقدار زیبا و  آرامش

شیرین هست اما در نهایت زندگی انسان رو تلخ و سیاه خواهد کرد...
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 پس شما طبق برنامه خدا آرامش بده و از خود خدا هم آرامش بگیر. 

ه ما به همسرمون آرامش بدیم ممکنه اون سوء استفاده ممکنه برخی بگن اگ

. کنه

 نه بزرگوار!

ت. خیلی مکارانۀ ابلیس هسهای این دیگه فریب شیطانه؛ یکی از حیله 

متاسفانه بعضی از اطرافیان هم مثلاً میخوان دلسوزی کنن، میان و همچین 

کنن. می غلطیهای راهنمایی

 گرنه پررو میشه!به شوهرت رو نده وگه می مثلاً

زیاد حرفای شوهرت رو گوش نده وگرنه زیر سرش بلند میشه! 

 یا مثلاً بعضی مردها میخوان همون اول کار گربه رو دم حجله بُکشن!

به این حرفای شیطانی گوش ندید. شما اون حرفی که خدا زده رو عمل 

کن. نترس چیزی ازت کم نمیشه. در نهایت ضرر نمیکنی.

 نمیکنن؟سوء استفاده 

شما سعی کن در هر شرایطی به همسرت آرامش بدی.

اگه فقط ما آرامش بدیم که همسرمون سوء استفاده نمیکنه و پر رو  -

نمیشه؟!

* نه نترس. پر رو نمیشه. به فرض اگه پر رو هم شد بذار بشه. نگران 

نباش.

تو خدایی داری که قول داده از بندۀ مومنش دفاع کنه... 



خدا
 تا 

انه
ز خ

ا

121

 .. شما بد عمل نکن.عزیز دلم.

اولا اگه تو بخوای با جنگ و دعوا به منافعت برسی، این یه خیال خام  

هست. سعی کن زرنگ بازی در نیاری!

آدم هیچ وقت با درگیری به منافعش نمیرسه، خصوصا در دراز مدت. 

هیچ وقت همسرت نمیتونه به تو ضرری برسونه مگر »بعدش هم اینکه 

 «. کنه امتحانرو توی اون زمینه اینکه خدا بخواد تو 

پس خیالت راحت باشه که اگه ضرری هم بهت رسید آزمایش و امتحان 

الهی تو بوده و یه رنج خوب هست.

سعی کن توی امتحانات خدا سربلند بشی.  

 کنه. می تو رو حسابهای خدا تک تک این بزرگواری

.حسابش میرسه ضمن اینکه اون اگه پُررو شد و اذیتت کرد، خدا به 

م ه دعاهم داشته باشی، برای طرف مقابلت  روح بزرگیاینجا اگه 

کنی.می

 و خدا برای همچین بندۀ فهمیده و بزرگواری چیکار که نمیکنه...

 شما خوب باش...

 بذار دیگران از خوب بودنت سوء استفاده کنن. 

 «.تقریبا امکان نداره آدم خوب باشه اما کسی حقش رو نخوره»آخه 

از شما  بالاخره شما هر چقدر هم که خوب باشی، امیرالمومنین علی 

ست.نیتر حضرت مهم حق خلافتبهتره؛ هر حق مهمی هم که داشته باشی، از 
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گرفتن و حضرت بنا به  حق مهمی به نام خلافت رو از امیرالمومنین 

 مصالحی حق رو پس نگرفت.

خیلی وقتا ممکنه حق مؤمن اصلا دنیا طوری طراحی شده که طبیعتا 

 خورده بشه. بالاخره آدم باید یه چیزایی داشته باشه که خدا روز قیامت

 حساب بهش ببخشه یا نه؟بی

بذار دیگران روشون زیاد بشه، همین که شما سعی کنی خوب باشی، 

 کم کم دیگران هم خوب میشن. 

د یتو سعی کن آرامش بدی و نیش نزنی، آتیش نزنی، مچ نگیری، ند

بگیری و...

 ۀ نمونهدخانوا

ما در این بحث به دنبال این نیستیم که صرفا کاری کنیم که زندگیمون 

 نباشه! مشکلپر از 

اشیم هستیم. ما باید دنبال این ب خانوادۀ نمونهبلکه ما دنبال ساختن یه 

 هیه فرد نمونکه یه خانوادۀ نمونه داشته باشیم و یا حداقل در خانوادمون 

 باشیم.

متاسفانه در جامعۀ ما باب شده که مردم و مسئولین فرهنگی به دنبال این  

داشته باشین، بلکه تا بحث خانواده میشه  عالیهای خانوادهنیستن که 

کاهش مشکلات های میخوان سمینار و همایش بذارن و راه کار

رو بررسی کنن! خانوادگی
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 ن!نکن دعواا هم صبح تا شب بها فقط دنبال این هستن که خانواده

 داشتن خانوادۀ عالیخب عزیز من شما بیا یه فرهنگ قوی در زمینۀ 

رو بین مردم رواج بده، به طور خودکار بسیاری از مشکلات هم حل میشن.

 رو از بین برد. زمینۀ مشکلاتدر واقع باید 

امعه در ج مبارزه با هوای نفساگه فرهنگ زندگی مؤمنانه بر اساس 

ه، آمار مشکلات خانوادگی هم بالامیره.رواج پیدا نکن

 همینطور که الان آمار طلاق و مشکلات خانوادگی خیلی بالا هست.

 هایی که فعلا منجر به طلاق نشده هم باید بهش اضافهالبته آمار نارضایتی

کرد!

این مشکلات و درگیریها اگرچه به طلاق ختم نشه اما اثر خودش رو 

واهد داشت...خها خانواده فرزندانروی 

 ریشۀ بد حجابی

قوی هست. های ریشۀ بسیاری از مشکلات اجتماعی، نبود خانواده

که اعضای اون اهل مبارزه با هوای نفس هستن، خیلی راحت ای خانواده

میتونن به همدیگه آرامش و لذت بدن.

مثلاً اگه میبینید که بدحجابی توی جامعه گسترش پیدا کرده، اول از همه 

 بیفتید. ها فکر اصلاح خانوادهباید به 

یکی از دوستان میگفت که ما میخوایم یه کار موثر در زمینه حجاب  

انجام بدیم. گفتم شما اگه میخوای یه کار حساب شده و موثر انجام بدید باید 
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 بذارید.  آموزش خانوادههای کلاس

ی بتلاش کنید چون ریشۀ بد حجاها برید و برای قدرتمند کردن خانواده

 هست.ضعیف های خانوادهتوی 

گذاشته نمیشه، معلومه دختر اون  احترام که به پدرای توی خانواده

 بند و بار خواهد شد...بی خانواده

احترامی به شوهرش باشه بی خصوصا اگه خانمی اهل توهین و

 خودش رو خراب کرده.های ناخودآگاه بچه

رد. ککار فرهنگی می یه مادری مدیر مدرسه بود، اتفاقا خیلی خوب 

دانش آموزانی که توی مدرسه ایشون درس میخوندن همگی مؤدب و نمونه 

بار  بند وبی ادب وبی بودن ولی ایشون دو تا دختر داشت که فوق العادی

 بودن.

ای ایشون از این وضعیت خیلی ناراحت بود و هر چی فکر میکرد به نتیجه

 نمیرسید.

تون چطوره؟ آیا بهش احترام میذارید بهش گفتم برخورد شما با شوهر

 و اقتدار مرد رو توی خونه حفظ میکنید؟

ایشون گفتن خیر! شوهرم یه کارگر ساده هست و خیلی وقتا حرفای 

 بیخود میزنه؛ برای همین ضرورتی نداره که من بخوام بهش احترام بذارم!

گفتم تنها دلیلی که دخترات اینطوری شدن همینه که به شوهرت توی 

احترام نمیذاری...ها خونه و خصوصا جلوی بچه
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نداره. هرچقدر ای تو هر چقدر هم که پول خرج کنی آخرش فایده 

رفتارت رو  افته. بایدنمی کلاس قرآن و هیئت و بسیج بفرستی هیچ اتفاقی

نسبت به شوهرت اصلاح کنی.

 خیابونیهای محبت

ه ه؛ مثلاً وقتی پدر یپدر خانواده هم نقش مهمی در تربیت فرزندانش دار

 شکمبود محبتنکنه، اون دختر برای جبران  محبتخانواده به دخترش 

 خیابونی خواهد رفت...های حتماً سراغ محبت

یه پدر خوب باید برای فرزندان خودش وقت بذاره و اونا رو با محبت 

 زیادی رشد بده. مدام نوازش کنه تا همۀ علاقۀ دختر به سمت پدرش بره.

 نباشه معلومه پسر خانواده محبوبکه مادر ای بلش، توی خانوادهدر مقا

 با شخصیتخواهد شد. پسری که توی یه خانوادۀ آروم و  اهل هرزگی

 بزرگ شده باشه اصلا هرزگی نخواهد کرد.

 ما چقدر ضعیفهای ، اما ببینید که خانواده«ذاتا با حیا هستنها جوان»

 حیایی!بی میشن اهل هرزگی و با حیای ماهای که جوانکنن می عمل

عامل تربیت فرزند که بعدا بیشتر در موردش صحبت میکنیم، ترین مهم 

 اینه که پدر و مادر اهل مبارزه با هوای نفس باشن.

وقتی فرزندان یه خانواده با چشم خودشون ببینن که این پدر میتونست  

.رو گرفت..بود فحش بده اما جلوی خودش عصبانیوقتی که 
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تونست روی حرف پدر حرف بزنه اما نزد و احترام گذاشت...مادر می

 ببینن که پدر سر سفره، غذای بهتر رو گذاشت جلوی مادر...

هایی که توی همچین خانواده هایی تربیت میشن هیچوقت فاسد و بچه

 هرزه نخواهند شد.

 طعم شیرین یه زندگی خوب رو چشیدن، دیگه نیازی نمیبیننها این بچه

 که بخوان بیرون از خونه دنبال هیجانات گناه باشن...

عامل تربیت فرزندان، رفتار درست پدر و مادر نسبت ترین بهترین و مهم

 به همدیگه هست.

یده رس سازگاریدر یه خانواده ممکنه که زن و شوهر بعد از یه مدت به 

 ا دنبالشنیست که مای باشن و با هم دعوا نکنن اما این اصلا اون خانواده

 هستیم!

و اون بیچاره هم کنه می ظلمممکنه یه طرف داره به طرف دیگه  

 پذیرفته و دعوا راه نمیندازه اما این واقعا زندگی عالی هست؟!

در زندگی خانوادگی  آرامشمبنای همۀ این مسائل هم توجه به اهمیت 

هست...

 نگاه به خود

اصلاح مدام مشغول یکی از عوامل رسیدن به آرامش اینه که انسان 

 باشه. عیوب خودش

شه.رو تغییر بده تا بتونه آرامش بیشتری داشته با نگاهِ خودشآدم باید 
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طوبی لِمَن یا ایها الناس فرمود:  وجود مقدس امیرالمومنین علی 

 .اس و بَکی علی خَطیئتهالنّ عیْبه عن عیوب  شَغَله

و ا خودشپرداختن به عیوب ای مردم! سعادتمند کسی است که 

بازداشته است و برای خطاهای خودش  عیوب مردمرا از پرداختن به 

 میگرید...

حضرت چقدر زیبا و صریح میفرماید که انسان همیشه باید دنبال این 

 باشه که عیوب خودش رو اصلاح کنه.

 .«خیلی وقتا اگه آدم خودش اصلاح بشه، دیگران هم اصلاح خواهند شد»

 نون مهم رو خدمت شما تقدیم کنیم.در این زمینه باید یه قا

 این قانون مهم اینه که:

مخصوص های هر یک از زن و مرد باید مدام حواسش به توصیه 

  خودش باشه.

یعنی وقتی وظایف یه خانم و آقا گفته شد، دیگه هیچکدومشون دنبال 

  یا نه!کنه می این نباشن که طرف مقابل به وظایفش عمل

 کر انجام وظایف خودش باشه. بلکه هر کس فقط به ف

همین که آدم مدام دنبال انجام وظایف خودش باشه باعث میشه که دیگه 

 انتظار از دیگران نداشته باشه و همین موجب آرامش آدم خواهد شد.

وقتی میخواستن به یه زوج جوان نصیحتی  مثلاً آیت الله بهجت 

 م.نصیحتی به خان کنن، فرمودن که من یه نصیحتی به آقا میکنم و یه
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اما وقتی دارم به آقا نصیحت میکنم، خانم در گوشاش رو بگیره که 

 نشنوه!

وقتی هم دارم به خانم نصیحت میکنم، آقا در گوشاش رو بگیره تا 

  نشنوه!

ظاهرا ایشون میخواستن شوخی کنن ولی عملا میخواستن این نکتۀ مهم 

ار انجام باشه نه اینکه انتظ وظیفۀ خودشهر کس باید دنبال »رو یاد بدن که 

 «.وظیفه از طرف مقابل داشته باشه

اگه خانمی همش انتظار داشته باشه که همسرش تمام وظایفش رو انجام  

بده، اونوقت اگه شوهرش حتی یه دونه از وظایف خودش رو انجام نده، این 

 خانم خیلی عصبی میشه و آرامش خودش و شوهرش رو از بین میبره.

 ازتر رو بهشون یادآور بشیم خوبه اما مهمها انسان حقوقا این که م

 افراد هست. وظایفحقوق، یادآوری 

 گرگاگه به یه نفر فقط حقوقش رو مدام گوشزد کنن این آدم  

 خواهد شد...

 یعنی دنبال حقوقمون نباشیم؟

اشکالی نداره اما بهتره که دو برابر اینکه دنبال حقوقمون باشیم، دنبال 

ترین باشیم. دنبال این باشیم که ببینیم وظیفمون چیه و بتونیم به به ونظایفمو

 شکل ممکن اون وظایف رو انجام بدیم.

 فرق مؤمن و منافق
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مومن به میل خانوادش غذا میخوره، و منافق، »فرمود:  اکرمپیامبر 

هَّا هلِهَّ َّالُمنخانوادش به میل اون غذا میخورند...؛  هو  اکُلَّاِفقَّی َّالُموِمُنَّی اکُلَّبِش 

ه هو  َّ«.ا هلهَّبِش 
اهل خودسازی هست که میبینه خانوادش چی دوست آنقدر  مومن

 و میاره خونه. کنه می دارن، همون غذا رو تهیه

  و این کار رو با میل و رغبت هم انجام میده!

 چه غذایی دوست دارید؟ها بچهگه می مثلاً به بچه هاش

 میگن خورشت قیمه!ها بچه

  پس منم قیمه دوست دارم!ه گمی مومن

 در مقابل، آدم منافق به کی میگن؟ 

ه بکنه می اینه که خانوادش رو مجبور منافقآدم های یکی از نشونه 

 میل اون غذا بخورن!

من امروز میخوام فلان غذا رو بخورم. شما هم باید گه می به خانوادش

  بخورید. مهم اینه که دل من چی میخواد!

  ای نفسش بر همه چیز اولویت داره!در واقع هو

 اهل خونه ارزش قائل شده.های واقعا اسلام برای خانواده و خواسته

البته این به این معنا نیست که حتی یه دفعه هم مؤمن به میل خودش غذا 

  نخوره!

 تنروحیۀ تکبر و دلم میخواد گفبلکه به این معنا هست که آدم این 
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 رو کنار بذاره.

به ها با انواع روشکنه می ته و سالم کسی هست که سعیآدم خودساخ

خانوادش آرامش و لذت بده.

 نگاه صحیح به ازدواج

قبل از پرداختن به جزئیات زندگی، باید نگاه انسان به خانواده اصلاح 

بشه.

 بین این دو نگاه:کنه می خیلی فرق

 یه نفر دنبال این هست که همسرش توی زندگی بهش آرامش بده و 

 خدمت کنه.

یه نفر  بهفقط برای اینکه بتونه کنه می اما یه نفرم هست که ازدواج 

 خدمت کنه و بهش آرامش بده. دیگه

مثلاً توی انتخاب همسر نگاه سالم و زیبا اینه که یه جوان نگاه کنه ببینه 

 «.چه کسی لیاقت داره که من یه عمر بهش خدمت کنم؟»

واج کنه، غرق در نورانیت میشه و توی هر اگه یه جوانی با این نگاه ازد

 لحظه از زندگیش لذت میبره. 

اما نگاه غلط اینه که یه نفر بگه من میخوام دنبال یه نفر باشم که یه عمر 

 بهم خدمت کنه!

کسی که با چنین نگاهی وارد خانواده بشه، همیشه طلبکار هست و 

گذره.هیچوقت بهش خوش نمی



خدا
 تا 

انه
ز خ

ا

111

همسر و اطرافیانش به ایشون خدمت نمیکنن!  همش درگیر اینه که چرا 

 در واقع برای خودش یه فرعونی میشه!

ن اهل بخشید، مومن کسی هست که بیشتر  طبق روایات اهل بیت

 .اهل گرفتنهست تا 

خصوصیت مومن اینه که دوست داره به دیگران ببخشه و اتفاقا کمترین  

 تقاضا رو از سایرین داره.

خوب هست، چون میدونه که فقط با تحمل های رنج مؤمن همیشه دنبال

 خوب هست که میتونه خدا رو عاشق خودش کنه...های رنج

مؤمن میدونه که آدم اگه دنبال رنج کشیدن در راه پروردگارش نباشه، 

بد خواهند کرد.های شیطان و هوای نفس، اون رو مجبور به پذیرش رنج

 لیاقت دارن؟!

فته شد اگه بخوایم تعریف درستی از خانواده با توجه به مطالبی که گ

 داشته باشیم میتونیم بگیم: 

ن تصمیم م»اینکه من میخوام یه خانواده تشکیل بدم به این معناست که  

 «.کنم خدمتگرفتم به این جمع 

نکته مهمی که اینجا پیش میاد اینه که مومن زیاد به این هم نگاه نمیکنه 

رن که بهشون خدمت کنه یا نه!که اعضای خانوادش لیاقت دا

 چرا؟ -

گاه نها * چون خداوند مهربان هم وقتی میخواد ببخشه به لیاقت انسان
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 کنه.نمی

وقتی میخواد یه محبت یا »چقدر خدا دوست داره بندۀ مؤمنی رو که  

«.کنهاونا نگاه نمی لیاقتخدمتی به خانوادۀ خودش بکنه، به 

 ندۀ نازنین خودش میفرماید:خداوند مهربان هم به این ب

عزیز دلم تو به لیاقت خانوادت نگاه نکردی پس منم به لیاقت تو نگاه  

کنم...نمی

5فرمود: ا رحَم تُرحم... امیرالمؤمنین 

 رحم کن به خلق خدا تا خدا به تو رحم کنه...

یه خانم باید سعی کنه همیشه با شوهرش قشنگ حرف بزنه. نباید نگران  

 اشه که ممکنه شوهرش درست رفتار نکنه.این ب

به  زهرا میگیم که حضرتها گاهی وقتی به بعضی از خانم

عرض میکرد: علی جانم... من کنیز تو هستم... امیرالمومنین

 خانه؛ خانۀ تو هست... تو صاحب خانه ای...

با شوهرش اینطوری صحبت میکردن،  وقتی میگیم که حضرت زهرا

 دن و میگن خب معلومه چون شوهر حضرت زهرابر میگرها خانم

بوده! حضرت علی

 اما شوهر من که آدم درستی نیست! 

لیاقت اینو نداره که من این حرفا رو بهش بزنم! 

،591، ص 71بحار، ج  - 1
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آهای خانم بزرگوار! شما چیکار داری به لیاقت اون، شما اینطوری با 

 شوهرت حرف بزن، ببین خدا برات چیکار میکنه...

 خیلی از چیزایی که لیاقتش رو نداری بهت میده...اونوقت خدا 

 این معاملۀ خوبیه دیگه! درسته؟ 

آقایی هم که میخواد در حق خانمش یه خدمتی بکنه نباید به لیاقت 

 خانمش نگاه کنه.

به خدا بگو: خدایا من به لیاقتش نگاه نکردم، تو هم به لیاقت من نگاه 

 نکن... 

  خداوند مهربان هم میفرماید:

 عزیز دلم... آفرین... 

 من میدونم چه کار قشنگی کردی.. 

 منم باهات همین کار رو میکنم...

  حساب و کتاب به آدم بده...بی چقدر زیباست که خداوند متعال،

 کنه.  عشق بازیخودش باید با خدا های آدم توی مناجات 

 کی میتونه با خدای خودش عشق بازی کنه؟

قشنگ با خودش آورده باشه. کسی که توی  کسی که از این کارای

 جاهای حساس، پا روی نفسش گذاشته باشه...

البته یه نکتۀ مهم رو هم باید اینجا عرض کنیم و اونم اینه که وظایف 

 زن و مرد مساوی و مثل هم نیست!

 نشده و بر عکس!ها به آقایون سفارشاتی شده که به خانم 
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 رف شوهرشون اطاعت کننسفارش شده از حها مثلاً به خانم

نباید انتظار داشته باشن که تا از شوهرشون اطاعت کردن، ها اما خانم 

شوهرشون هم از این خانم اطاعت کنه!

 رسانه ایهای خیانت

هم میان و این نگاه غلط ها وقتی نگاه مردم به ازدواج غلط باشه، رسانه

 رو گسترش میدن!

ردن جامعۀ هنری ما پر شده از بگو مگوکسینمایی در های مثلاً بیشتر فیلم 

 زن و شوهر ها!

ر از همدیگه بیشت نفرت زن و شوهرهارو میسازن که ها طوری فیلم 

بشه. 

زن و مردها رو مخالف هم نشون بدن تا کنن می هر طور شده سعی 

ب بزنن!به جی سود بیشتریمردم استفاده کنن و های بتونن از هوای نفس

 جامعۀ ما بیمار هستند...های سانهمعلومه که ر

سینمایی و کسانی که دغدغۀ فرهنگی دارن باید های در حالی که فیلم

 تمام تلاششون رو بکنن تا رابطۀ زن و شوهرها رو با همدیگه خوب کنن.

کافیه چند تا فیلم قوی ساخته بشه با این موضوع که توی فلان صحنه، 

ه انتقام بگیره اما دهی که کرآقا میتونست از همسرش به خاطر اشتبا

 بخشیدش...

خانم میتونست شوهرش رو اذیت کنه اما فداکاری کرد...
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 نگاه درست به ازدواج

وجود داره، دو نوع نگاه ها همونطور که دو نوع نگاه به زندگی انسان

هم به ازدواج وجود داره. شما ببینید نگاهتون به ازدواج شبیه کدوم یکی 

 هست.

ازدواج اینه که میگه: من ازدواج میکنم که همسرم بهم سود  یه نگاه به 

 برسونه!

من ازدواج میکنم تا به همسرم سود برسونم. حالا »نگاه دوم میگه:  

 «.کنههمسرم بهم سود برسونه یا نرسونه فرقی نمی

متاسفانه در جامعۀ ما عمدتا نگاه اول وجود داره و این خیلی خطرناک 

هیچوقت به آرامش و محبت نرسن. ها باعث میشه انسانهست. رواج این نگاه 

هست و هر کسی  بخور و بخوابدر نگاه اول خانواده یه محلی برای 

 منتظره که همسرش بهش لذت بده!کنه می که ازدواج

اما در نگاه اسلام، خیلی زشته که یه نفر همش دنبال این باشه که دیگران 

 بهش لذت بدن! 

اتش رو داشته باشه یه فرعون میشه برای خودش از این آدم اگه امکان

بس تکبر داره!
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 هیچ خیری ازت ندیدم!

 باید بیشتر رعایت کنن: ها یه موضوع خیلی مهم هست که خانم

اگه یه خانمی بعد از چند وقتی که از ازدواجش گذشت، به شوهرش  

 بگه من از تو هیچ خیری ندیدم!

 کنه....خدا به همچین زنی دیگه نگاه نمی

 دیگه هیچ عملی رو از اون خانم قبول نمیکنه...

 آخه خانم بزرگوار این چه طرز حرف زدنه؟ 

هم بوده. این دلیل نمیشه که  خوبی هاییبالاخره بدی هایی بوده و  

 شوهرت رو زیر سوال ببری!های شما تمام خوبی

 وقتی که عصبانی میشن باید خیلی مراقب زبانشون باشن.ها خانم

یه مرد واقعا وقتی که همسرش بهش بگه: تو هیچ کاری برای من  

 نکردی!

برای خانم هاست. خانم تا  زمینۀ مبارزه با هوای نفساین خودش یه 

عصبانی شد و خواست که این حرف رو بزنه باید یه مقدار جلوی خودش رو 

  بگیره.

 به خودت بگو: چه خبرته؟ آروم باش!  

ی که شوهرت رو باهاش بسوزونی؟ این چه چرا میخوای حرفی رو بزن

 وضعشه؟

 آدم باید گاهی یه ذره با خودش دعوا کنه! 
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آخه هوای نفس طوری هست که هرچقدر بهش بها بدی، بدتر و  

 پرروتر میشه و کارای زشت بیشتری ازت میخواد.

احمقانۀ خودش رو های اما اگه باهاش دعوا کردی کوتاه میاد و خواسته

 کنه.کم می

توی ها خانم»هم در این زمینه میفرمایند:  جالبه که امیرالمومنین علی

«.میکنن مبالغهحرف زدن 

 یعنی هر چیزی رو بیش از حد نشون میدن. 

ممکنه شوهرش یه اشتباه کوچکی کرده باشه اما این خانم اونقدر  

 که باعث یه جنگ و دعوای حسابی بشه!کنه می بزرگش

ا بباید سعی کنن با هوای نفسشون مبارزه کنن و ها اینجور مواقع خانم 

وقتی آروم شدن حرفشون رو بزنن. تفکر و منطق

ضمن اینکه طبیعتا هم آقایون یه سری عیب هایی دارن و هم خانم ها. 

 خودش باشه.های هر طرفی باید مشغول برطرف کردن عیب

ین نبود. همبزرگ آنقدر  یه حرفی بزنن که واقعاها گاهی ممکنه خانم 

«اون خانم از چشم خدا بیفته...»باعث میشه که 

 و چقدر وحشتناک هست که یه نفر از چشم خدا بیفته...

که  کننمی امیرالمؤمنین فداش بشم خیلی دقیق به این موضوع اشاره

شوهرشون رو بگن، چند تا از های بدیهر موقع خواستن ها خانم

شوهرشون رو هم ذکر کنن.های خوبی



ش ما
رام

ن آ
انو

/ ک
رم 

چها
ل 

فص

102

هر موقع خواستی از شوهرت انتقاد کنی، بگو آقای من! این دو تا خوبی  

 رو داری اما این ده تا بدی رو هم داری!

اگه یه خانمی گفت که شوهر من همش بدی هست، خدا همچین زنی  

رو دور میندازه...

زندگیش سیاه خواهد شد...

 این سنت خداست...

فتی. درسته؟شما که دوست نداری از چشم خدا بی 

 تو نیکی میکن و در سفره انداز!

آقایون هم باید خیلی اهل بزرگواری باشن. گاهی دیده میشه که آقا به 

: تو تا حالا چه خدمتی به من کردی؟!گه می خانمش

عزیز دلم چرا اینطوری میگی به خانمت؟

چرا دنبال این هستی که همه بهت خدمت کنن؟ 

 که ببینی چه خدمتی به همسرت کردی! شما فقط به فکر این باش 

یه ضرب المثل معروف توی این زمینه هست که میگه: تو نیکی میکن 

انداز! و در ....

 در چی؟ دجله؟

انداز! سفرهنه عزیزم در 

 چرا در سفره؟

آخه بعضیا حاضرن توی دجله بندازن اما به خانوادشون خدمت نکنن! 
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 فره انداز که ایزد در بیابانت دهد باز!عزیزم تو نیکی میکن و در س 

دهد البته تو کاری به این نداشته باش که ایزد در بیابانت میدهد باز یا نمی

 باز!

باز! حتماً دهد خیابانتندهد باز، توی  بیابانتنگران نباش! خدا توی 

....دهد بازحتماً می قیامتو حتی اگه توی خیابانت ندهد باز، توی  

«.نگاه میکنه آدماهای ظرفیتخدا به »یادت باشه که  همیشه

بهت میده... دنیااگه ببینه شما ظرفیتت پایینه توی همین  

به آدم بده... قیامتاما چقدر خوبه که خدا توی  

 آخه اونجا هزاران برابر محتاج تریم...

ارد یاگه خدا توی این دنیا مثلاً ده تا سکه طلا بده، توی قیامت هزاران میل

واب ثای سکه طلا میده. در حالی که ما توی قیامت هزاران برابر دنیا به ذره

 نیاز داریم...

مقایسۀ مهمیه. گاهی خوبه که آدم این جور حساب و کتابا رو هم با 

 خودش داشته باشه.

 تیسخچقدر نورانی میشه اون خانم یا آقایی که در رابطه با همسرش  

میخواد یه چیزی توی دنیا بهش بده، بگه خدایا  تحمل کنه و بعدش وقتی خدا

 بهم نده...

من توی قیامت خیلی محتاج ترم...
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لطف و مولای من... اگه توی این دنیا میخوای بهم چیزی بدی، از 

 بهم عنایت کن... کرمت

این بندۀ خدا چقدر داره قشنگ با خدا عشقبازی میکنه... 

نیا و آخرت...رو این جور آدما میبرن توی د لذّت

 یه داستان عبرت آموز...

برای اینکه آدم خیالش راحت بشه از اینکه اگه بذاره برای آخرت براش 

 بهتر میشه یه داستانی رو تقدیم میکنیم.

و عباداتش رو توی همین دنیا ها یکی بود که خدا جواب همۀ خوبی 

داد..

و چقدر بدبخت شد اون.. ملعون شد... 

کی؟

...ابلیس.

تن که بهش میگفآنقدر  ابلیس هزاران سال برای خدا عبادت کرده بود.

 عزازیل. یعنی عزیز خدا...

اما وقتی که از فرمان خدا سرپیچی کرد، خداوند هم دورش انداخت... 

نه ک طلب بخششکنه و  معذرت خواهیولی ابلیس به جای اینکه 

باید جواب این همه عبادتم »به خدا گفت: حالا که قراره منو بندازی جهنم، 

«رو توی همین دنیا بدی!

خداوند فرمود باشه. اشکالی نداره. نماز خوندی؟ عبادت کردی؟
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 باشه من توی همین دنیا بهت میدم. حالا چی میخوای؟

مر عابلیس بدبخت هم به جای اینکه بگه غلط کردم، گفت باید بهم  

 دی!بدی. باید تا روز قیامت بهم وقت ب طولانی

 خداوند فرمود: باشه عمر طولانی بهت میدم. 

 ..بده تا بتونم تو قلب بنده هات برم قدرت نفوذشیطان گفت به من 

 خدا فرمود: باشه...

  واقعا چقدر عبادت کرده بوده که هر چی میگفته خدا بهش میداده! 

 به من بده که همگی یه بچهبعد به خدا گفت: به ازای هر فرزند آدم 

  م سر فرزندان آدم و منحرفشون کنیم...بریزی

 «من عبادت کردم و تو باید جواب منو بدی!»

 خدا فرمود: باشه...

بعدش هم با کمال پررویی برگشت به خدا گفت: حالا یه چیزی هم از 

 کرمت بهم بده! 

آخه میدونست که خدا علاوه بر حساب و کتاب، خیلی چیزا رو هم از 

 همه میده... روی کَرم و بزرگواریش به

ونه بهت یه خ سینۀ فرزندان آدمخداوند متعال هم فرمود: باشه... توی 

میدم که وقتی وسوسه ش میکنی خیال کنه که خودش داره اینجوری فکر 

 کنه!می

 حالا خوشحال شدی؟....
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بعد هم خداوند حکیم یه تعبیر قشنگی رو فرمودن: ا نّ کَیدَ الشَیطان  کانَ 

ضَعیفا!

 برو اما خیلی جوجه ای... آیه به زبون خودمونی میشه: معنای این

ه و خیلی چیزای دیگ عقل و پیامبران و امامانمنم به فرزندان آدم 

 من استفاده نکرد مال خودت...های میدم. اگه کسی از راهنمایی

اما از خدا خواست که جواب »هایی داشت بله شیطان هم خوبی

«.بهش بده توی دنیارو هاشخوبی

 بران توی قیامت...ج

بعضی وقتا خدا به بنده هاش توی همین دنیا پاداش کاراشون رو میده. 

حساب باشم...بی میفرماید میخوام روز قیامت باهاش

 اونجا حسابش رو میرسم... 

 آخه این خیلی نامرد بود... 

دنیاییش رو، روز قیامت های آدم عاقل از خدا میخواد که پاداش رنج 

 بهش بده... از کرم و رحمتشی این دنیا هم خدا بده و تو

پس از این به بعد مراقب باش یه موقع انتظار نداشته باشی که جواب 

خوبی هات رو حتماً توی دنیا ببینی!

 یه موقع نگی بشکنه این دست که نمک نداره... 

 یری...گقرار ما بر این شد که از این به بعد هر خوبی کردی پاداشش رو توی قیامت ب
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آدم پر رو!

بعضیا آدمای پر رویی هستن!  

 ندارن بعد خودخواه هم هستن!  هیچ خاصیتیکلا 

 چطور؟

 همه باید منو دوست داشته باشن!گه می مثلاً طرف با خودش

صبر کن ببینم! تو کی هستی که میخوای همه تو رو دوست داشته باشن؟!

 ن؟!همه باید دوستت داشته باشبعدشم اینکه مثلاً تو چیکار کردی که  

نمیشه هیچ خدمتی به کسی نکنی بعد انتظار داشته باشی که پیش همه 

 عزیز بشی!

همیشه کسی پیش بقیه عزیز میشه که حداقل ده بار از »یادت باشه که 

«گناهان اطرافیانش گذشته باشه!

 درسته که عصبانی شده اما بزنه تو گوش هوای نفسش و ببخشه...

عزیز میشه که بارها به بقیه خدمت کرده باشه اما هیچ چشمداشتی کسی  

نداشته باشه.

«بارها به دیگران لذت رسونده باشه...»کسی عزیز میشه که 

دیگران رو برداشته باشه...های بارها سختی 

«حتی با اینکه طرف مقابل لیاقتش رو نداشته...»

ی!بکنی بعد عزیز هم بشنمیشه که شما هر نوع هواپرستی که بخوای  
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کسی که این کارا رو کرده باشه عزیز میشه. همه میفهمن که عزیز شده!

 فهمونه... نگران چی هستی؟اصلا خدا به همه می

خدا ازت دفاع میکنه...

 «.طرف حساب مؤمن پروردگار عالم هست... نه هیچ کس دیگه»

دمت به خانوادت خ اگه شما با صفا باشی و بندۀ نازی برای خدا باشی و 

کنی حتی اگه لیاقت نداشته باشن

«خدا ازت دفاع میکنه...»اونوقت 

 اگه کسی اذیتت کنه خدا میزندش...

البته این حرف خوبی نیست. ما خوشحال نمیشیم که خدا کسی از 

اطرافیان ما رو بزنه اما این سنت خداست که میزنه...

 شما کاملا خیالت راحت باشه... 

 دردشآنقدر  اگه شما صدتا هم میزدیش»که زنه می خدا طوری

«اومد!نمی

مثلاً شما آقایی که وقتی خانمت یه اشتباهی انجام میده ناراحت میشی و 

گرت افتی؛ شما مثلاً میخوای چه مجازاتی بکنی که جیمی به فکر انتقام و تنبیه

 حال بیاد؟!

ورد نکن... عزیز دلم ناراحتی نکن. اعصاب خودت و خانوادت رو خ 

تو آروم باش و ببخش...

خدا میزندش... 
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حتی نفرین هم نمیخواد بکنی! به طور خودکار زده میشه!

نفرین نکن... 

«چرا میخوای خودت رو پیش خدا خراب کنی؟»

 هستی؟ آدم بدیچرا میخوای به خدا نشون بدی که 

 هستی؟!رحمی بی آدممیخوای بگی 

 ؟تو بد اخلاقی میکنی که بزنی

 نزن...

 دیگه...زنه می خدا

 چیه؟ همسرت قرار بوده کامت رو شیرین کنه اما نکرده؟

برای چشوندن این شیرینی  هزار تا راه دیگهخب اشکالی نداره. خدا 

 برات داره...

های چهبکنه. می ثروتت رو چند برابرکنه. می مثلاً توی شغلت موفقت

نازنین بهت میده و...

 میذاره توی زندگیت تا لذت ایمان رو بچشی... یه آدم حسابی

 خوبه؟ چی میخواستی دیگه؟

نترس. خدا بهتر از خودت بلده که چی بهت بده... کارش رو خیلی 

 خوب بلده...

آقای عزیز، خانم بزرگوار؛ شجاع باش... کریم باش...

چرا بد اخلاقی میکنی؟
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 میگه بد اخلاقی میکنم آخه بهم بدی کرده! 

 لم اگه بدی کرده به خودش کرده.عزیز د

خدا اثر این خوب بودنت رو روی همسرت قرار »تو اگه خوب باشی 

اگه اون خیلی بد بود و اثر نذاشت، خودت که رشد کردی! بزرگ «. میده

 شدی...

به هر جهت تو چیزی رو از دست ندادی... روی این حرفا خیلی فکر 

کن...

ن... تو عزیز دل خدایی...زندگیت رو با دستای خودت شیرین ک 

برای همیشه توی آغوش خدا بمون.... 
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در این کتاب سعی کردیم مبنای نگاه توحیدی و اسلامی به زندگی 

 رو تقدیمتون کنیم.ها انسان

وادگی یه زندگی خان عملیاتیبعدی به مباحث های لله در کتابءاشاان

 ازیم.دپرخوب می

رفتار زیبای دینی در وفیق خدایا به حق خوبان درگاهت، ت

رو به همۀ ما عنایت بفرما... هامونخانواده

َّاللهمَّصلَّعلیَّمحمدَّوآلَّمحمدَّوعجلَّفرجهم
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