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  7- اهبرد اصلي در نظام تربيت ديني)تنها مسير(ر

در راه  دنيكردن به زجر كش دايعالقه پانكار و غفلت نيست؛ بلكه ها،  راه برخورد با رنج نيبهترپناهيان: 
  چيست؟و ارتباط با خدا داشناسي /مرحله اول و دوم خستخدا

  
جنـب  - ) در مسجد امـام صـادق(ع)  24ين ساعات بامداد(حدود ساعتحجت االسالم و المسلمين پناهيان، شبهاي ماه مبارك رمضان در اول

بخش برنامه شـبهاي   كند و پايان سخنراني مي»تنها مسير(راهبرد اصلي در نظام تربيت ديني)«شب و با موضوع  30ميدان فلسطين، به مدت 
اي از مباحث مطرح  در ادامه گزيدهمداد است. با1:30تا 1اين مسجد، دقايقي مداحي و سپس مناجات حجت االسالم عليرضا پناهيان از ساعت 

  :خوانيد را مي جلسه هفتمينشده در 

 راه صحيح متقاعد شدن به دينداري، شناخت واقعيت دنيا و حيات انسان است

  ي در مراتب خودمان براي دينداري نگاه كنيم، بلكه بايد همه چيز را از نو بسازيم. شايد اشكال بودنگاهي از اوقات ما نبايد به متقاعد
آيـد كـه    اگر مراتب متقاعد شدن ما براي دينداري درست انجام نشده باشد، مشكالتي پيش مـي متقاعد شدن ما وجود داشته باشد. 

  ايم. اما عميقاً متقاعد نشده ،اهللا و اطاعت از خدا. يعني ايمان هست چنين عالئمي دارد: كاهل نمازي، كندي در سير و سلوك الي

 پيغمبر(ص) و بهشـت و   منكر خدا،اند. اين افراد  ي كه دينداري برايشان سخت است، به دينداري عميقاً متقاعد نشدهاز كسان بسياري
عـدم   ».چرا اين دستور و آن دستور به ما داده شده اسـت؟ «هايي هم در ته دلشان هست كه  شوند ولي هنوز چنين سؤال نميجهنم 

 د به حرف دين درست گوش نكنند. شو باعث مي متقاعد شدن در مورد اين سوالها

 شـروع  دين » ايمان به غيب«و به طور كلي از بخش ، بايدها و نبايدها و دستورات ديني و غيب در اينجا ما بحث را از ايمان به خدا
د از توجـه و  داراي استناد قرآني و روايي نيـز هسـت. بعـ    ،ها ايم. توجه به واقعيت ايم، بلكه از درست ديدن واقعيت شروع كرده نكرده

رسيم. راه متقاعد شدن اين است كه حركت خود را از نقطه درستي آغاز كـرده باشـيم.    درك درست واقعيات حيات، به ايمان هم مي
  نقطه آغاز هم شناخت واقعيت دنيا و حيات انسان در دنيا است.

شنيدن دستورات خدا، تشنة قبل از  كنيم؟/ ابتدا از شناخت واقعيت دنيا و حيات انسان بايد شروع بايد چرا 
 دستورات خدا شويم

 بشويم. قبل از اينكـه دسـتورات   » ايمان به خدا«برسيم، تشنه  »ايمان به خدا«خواهيم قبل از اينكه به  ما مي
خدا را بشنويم، خودمان را محتاج دستورات خدا ببينيم. قبل از اينكه پيامبران خدا با ما حـرف بزننـد، درد و   

به طبيب را درك كرده باشيم. اگر طبيب بيايد و احوال ما را بپرسد، در حاليكه ما هنوز هيچ نيازمندي خودمان 
اگـر بـه   امـا  كنيم، ممكن است به طبيب بخنديم و كار او را جدي تلقي نكنـيم.   دردي در خود احساس نمي

 كني.  يبري و از آن نوش جان م كني و لذت مي تشنگي رسيده باشي، قدر زالل زمزم دين را درك مي

  آنوقـت   !گويد من براي چي بايد دينـداري كـنم؟   نفهميده، دين را عرضه كني، ميرا اگر به كسي كه ضرورت و نياز خودش به دين
دوست ندارد متقاعد شود. اگر به كسـي كـه هنـوز بـا درك     غالباً چون سؤال اين فرد، معترضانه است؛ اگر جواب صحيح هم بشنود، 

گويد: براي چي نماز بخوانم، اصالً خـدا چـه نيـازي بـه نمـاز مـن دارد؟        ده است، بگويي نماز بخوان! ميهاي دنيا تشنه دين نش رنج



2 

  

  

  ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطالع 

پرسـد:   مرهم درد تو، نماز است. او بـا اشـتياق مـي    به او بگويندبايد ابتدا يك دردي پيدا كند و بعد  انسان
 پذيرد.  چگونه، چطوري؟ و راحت با جان و دل مي

 بيند دين را تلخ مي ببيند،ين شيررا دنيا  انساندهد/اگر  وه ميشيطان دنيا را شيرين جل

 هاي اين واقعيـت آشـنا كـن. اگـر كسـي ايـن        ها را با واقعيت خودشان و واقعيت حياتشان و با تلخي گويد ابتدا انسان اين روش مي
ح و طبيعي آشـنايي بـا ديـن همـين     كند. روش صحي گردد. دين است كه اين حيات را شيرين مي ها را ديد، دنبال شيريني مي تلخي
 است. 

 وقتي تلقي يك انسان از دنيـا ايـن   دهـد.   نقطه مقابل اين روش اين است كه شيطان اول دنيا را براي شما شيرين جلوه مي
لذت ببرد، ديگـر دينـدار نخواهـد    از دنيا هرقدر كه دلش خواست  توان انسان در اين دنيا ميشده باشد كه 

وجه قبول نخواهد كـرد. روش شـيطان نيـز     هايي از اين لذت را دين منع كرده است، به هيچ فقط يك قسمت. اگر به او بگويي شد
ي الْـأَرضِ       قـالَ رب بِمـا أَغْـويتَني   «دهد؛  همين است كه دنيا را زينت مي فـ م نَنَّ لَهـيعـين  لَـأُزمأَج منَّهلَـأُغْوِي ولـي   )39حجـر/ »(و

 كند.  دنيا را پيش چشمت خراب مي - البالغه  نهج 31نامه فرازهاي اول ساسبر ا- اميرالمؤمنين(ع) 

 گردي ولي اگر تلقي شـما از دنيـا ايـن     اگر از ابتدا تلقي شما اين باشد كه دنيا تلخ است، دنبال شيريني مي
هـاي   خـي ها و تل ترا با شناخت واقعيبحثمان ما لذا بيني.  باشد كه دنيا شيرين است، آنوقت دين را تلخ مي

ما به هر كس عمر بدهيم، جسـم  فرمايد:  بيند. مثالً آيه شريفه مي هاي دنيا را مي  اگر كسي نابينا نباشد، تلخي دنيا شروع كرديم.

 ام.  هفرمايد من اين كار را كرد و خدا مي )68پوسانيم(و منْ نُعمّرْه نُنَكّسه فى الْخَلْقِ اَفَال يعقلُونَ؛ سوره يس/ او را مي

مبارزه با « /اين يعني مبارزه با نفسو ؛ ها، يعني كنار گذاشتن يك عالقه به نفع عالقة ديگر  انتخاب بين عالقه
 جزء الينفك حيات انسان است و الّا يا حيوان بود يا فرشته  »نفس

 انسان است، قبـل از آغـاز   شناسي  دن و آدم شدن انسان كه ذيل معرفتخدا دوست دارد تو محكم و سخت تربيت بشوي. بزرگ ش
رَف ربـه.      « :فرمـود رسـول خـدا(ص)   بحث از خدا مطـرح اسـت؛ همـانطور كـه      عـ فَقَـد ـهنَفْس رَف نْ عـ 13(مصـباح الشـريعه/  »مـ 

 . )4637وغررالحكم/

  واهـد بـين   خ هاي مختلفـي دارد. وقتـي مـي    انسان عالقه« :گونه است كه شناسانه به اين بحث اين ي و انسان»معرفت نفس«نگاه
 »شود. زه با نفس از اينجا شروع مياي ديگر كنار بگذارد و مبار هايش انتخاب كند، بايد يك عالقه را به نفع عالقه عالقه

 ها بگذرد تا بتواند به  تر، پنهان هستند. انسان بايد از يكسري از عالقه  هاي با ارزش تر، رو هستند و عالقه ارزش هاي كمتر و بي عالقه
مبارزه با نفـس جـزء الينفـك     )به ميان نيامده.هنوز صحبتي از خدا بحث معرفت نفس است و تا اينجا ( .تر برسد ي عميقها عالقه

خواهد خوب بشـود، بايـد بـر سـر راه      حيات آدمي است و براي همين آفريده شده است و الّا يا حيوان بود يا فرشته. انسان وقتي مي
ز ها را دوست داشته باشي ولـي ا  ها را دوست نداشته باشي و بعضي از بدي خوب شدنش مانع باشد و مانع يعني اينكه برخي از خوبي

 ها عبور كني. آن
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 مبارزه با هواي نفس خواهد كرد» بي جا«مبارزه با هواي نفس نكند، » به جا«اگر كسي 

   .بـه او  حيـات انسـان   واقعيت تا اينجا به اين نتيجه رسيديم كه ابتدا بايد سراغ واقعيات تلخ حيات بشر و دنياي انسان بـرويم
مبارزه كنـي.   هايت) ها و خواسته (عالقهجبوري با خودتاي انسان! تو براي بودن و زندگي كردن م گويد: مي

هـايي را   هاي خودش برسد و مجبور است براي زندگي كردن خواسته تواند به همه خواسته هيچ انساني نمي
در  ترين روحيه را براي تو به ارمغان خواهد آورد. قرباني كند. بهترين انتخاب و دادن بهترين قرباني، شاداب

 بت خدا هم خيلي لذت خواهي برد. اين راه از مح

  ه بـا  مبارزه با هواي نفس نكند، در جـايي ديگـر قطعـاً مبـارز    با برنامة دين انسانيت انسان به مبارزه با هواي نفس است و اگر انسان
ي نفـس  كند، بي جـا مبـارزه بـا هـوا    شود. اگر كسي به جا مبارزه با هواي نفس ن مي و مغبون مال هواي نفس خواهد كرد ولي لجن

 . خواهد كرد

 ايم، بايد پس بدهيم كه از خدا گرفته هاي دنيايي همة نعمت دنيا با ما سازگاي ندارد/

  ايم، همه را بايـد   هاي دنيا را در طول چند سال از خدا گرفته دنيا هم دنيايي است كه با ما سازگاري ندارد. ما چيزهايي كه از لذتاين
 دانند.  اي بيان آن را هم تلخ مي دهيم، يك واقعيت است، اگر چه عده كم از دست مي پس بدهيم. اينكه قواي جسماني را كم

         دشواري اين وضعيت وقتي است كه جسم پير شده و توان بسياري از كارها را ندارد ولـي نفـس جـوان مانـده و ميـل بـه خيلـي از
هاى ترقـوه او از شـدت پيـرى     حتى زمانى كه استخوان نفْس آدم همواره جوان است«فرمايند:  تمايالت داشته باشد. پيامبر اكرم مي

لتَقَـت  نَفس ابـنِ آدم شـابةٌ و لَـو ا   اند؛  اندك پرهيزگارى خالص كرده باشد و اينهاسر به هم آورند، مگر كسى كه خداوند دل او را با 
. وقتي نفس جوان ماند ولي جسم )20502ميزان الحكمه/حديث( »ما هم للتَّقوى، و قَليلٌ ، إالّ منِ امتَحنَ اللّه ُ قَلبهتَرقُوتاه من الكبرِ

فايـده در   بـي جوانانة  هاي و بازي ي كردنهاي پيري را بفهميم، جوان ها و سختي آيد؟ اگر تلخي داني چه باليي سرت مي پير شد، مي
 ند.كنار خواهيم گذاشت، ولي در عوض در دوران پيري هم جوان خواهيم مارا دوران جواني 

ايد از اين تلخي . ب2. بايد تلخي دنيا را ديد 1/ها نيست هاي زندگي، غفلت از اين تلخي راه فرار از تلخي
  كند ها انسان را نابود مي غفلت نكرد/غفلت از تلخي

 هاي دنياي خودش را ببيند، ممكـن اسـت دنيـا بـرايش      هاي سرنوشت خودش و تلخي هاي وجود خودش، تلخي انسان وقتي تلخي
ود. در اينجا بايد به ايـن انسـان گفـت: بيـا و     شهيجان  نور و بي بي فروغ، روح، بي يا زندگي برايش بيرقابل تحمل و سخت شود، غي

هـا نيسـت. غفلـت از     ها، غفلت از ايـن تلخـي   ها غافل نكن. مثالً مرگ را فراموش نكن. راه فرار از اين تلخي خودت را از اين تلخي
 كند.  ميها، انسان را نابود  تلخي

 ها، غفلت هم نبايد كرد. روح  ، بلكه از اين تلخيها را ديد و تلخي هايش تصحيح كرد نه تنها بايد نگرش به حيات را با توجه به تلخي
اجازه بدهيم يك مدتي دلمان از اين دنيا بگيـرد،   پيشه است. طلب و عاشق نسان، رهاييطلب است، روح ا طلب و لذت انسان شيريني
 كم به وضعيت ديگري برسيم. شود، تا كم مان و اين دنيا دلگير از وضع خود
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/بهترين راه ها را بپذيريم خدا رنج خاطراين است كه دوست داشته باشيم به  خداشناسي »اول«مرحله 
 ها، عالقه پيدا كردن به زجر كشيدن در راه خدا است برخورد با رنج

 نيست، بلكه يادآوري آنها است و اينكه بـه عشـقي زنـدگي     هاي دنيا، انكار آنها بهترين راه برخورد با تلخي
بهتـرين راه  هـا را بپـذيريم.    كنيم كه اساساً دوست داشته باشيم به دليل رسيدن به آن عشق، ايـن تلخـي  

حاضـر  لذت ببري و بگويي من عشقي را دوست دارم كـه   رنج بردن ازهاي دنيا اين است كه  برخورد با رنج
ها را پذيرا باشم. نه اينكه بگويي اگر رنج پيش آمـد، بـه خـاطر آن عشـق،      ين رنجبه خاطر آن همه اباشم 

اشكالي ندارد. اين مطلب، مرحله اول خداشناسي و ارتباط با خدا است كه دوست داشته باشيم به خاطر خدا 
 ها را بپذيريم.  سختي

 بهتـرين   »رنج بكشـم؟  توه خاطر شود كه من ب خدايا آيا مي« :رسد كه بگويد آدم در مرحله اول به جايي مي
هايي كه خدا در خلقت بشر قرار داده است؛ انكار، فرار و زرنگي كردن در كاهش رنج  نحوه برخورد با سختي

 نيست، بلكه اين است كه به زجر كشيدن در راه خدا عالقه پيدا كني.

 را. كسـي كـه دوسـت     سي كه دوست ندارد به خاطر خدا زجر بكشد، نه خودش را شناخته است و نه خداك
دارد به خاطر خدا زجرها را پذيرا باشد، از رنج راضي است و خدا هـم از او راضـي اسـت و مـدام بـه خـدا       

شود. اميرالمؤمنين(ع) كسي است  ولي يك نگراني وجود دارد و آن هم جهنم است كه دستمايه مناجات او مي ؛شود تر مي نزديك
كند. مرحله اول خداشناسي اين  نگران زجر آخرت هم هست و از ترس آتش جهنم، گريه ميكه تمام زجرهاي دنيا را برده است ولي 

 است كه انسان دوست دارد به خاطر خدا زجر بكشد.

 توسط خدا است »تعيين نوع رنج«خداشناسي و ارتباط با خدا،  »دوم«مرحله 

  گويد: پس من خودم  گويد بله. خداوند مي بنده مي ؟شيپرسد آيا دوست داري در راه من زجر بك مرحله دوم اين است كه خداوند مي
كنم. مثالً اگر شما دوست داريد صدقه بدهيد، خدا انتخاب كند كه چه چيـزي را بايـد صـدقه     دهم و زجر را تعيين مي به تو زجر مي

شد. البتـه خـدا مهربـان اسـت و     داند كه چه زجري را انتخاب كند كه ضدحال با بدهيد. اگر قرار باشد خدا نوع زجر را تعيين كند، مي
كند. عاشق خدا يعني كسي كه حتماً بايد در راه خدا زجر بكشد و همه زجرها را بايد تا آخر بكشد ولي خدا به  ها را رعايت مي ظرفيت

ام حسـين(ع)  دهد. خداوند در اين عالم فقط به يك نفر اجازه داد كه اين راه را تا آخر بـرود و آن هـم امـ    هر كسي اين اجازه را نمي
 ..بود.

 
  


