
 

 

 هنر خوب زیستن

 آرامش و آسایش در زندگی

 اشاره

حاال  ثیرگذارترین هنر، تاا باهأبه عنوان تهای زندگی،  در تمام سالهنر خوب زیستن 
بسیاری از اتفاقات مهم خلقات  .خردمند بوده است های مورد توجه بسیاری از انسان
های خارد  برانگیختن گنجینه ؛«فلسفه بعثت انبیا»از جمله  ؛با این هنر در ارتباط هستند

   است.
لوٌ: »ساتفرماوده ا علایامام  ق  َن اْلع  ِِ لْم َدَفلا وا َله  ِثيلر  خادا انبیاا را فرساتاد تاا » 1«:َو ي 

انسان قدر و قیمت خاودش  ،عقل آشکار شدوقتی  .«های عقل را آشکار نماید گنجینه
 در مناانؤگونه که امیرم گیرد. همان و مورد مغفرت پروردگار قرار میشناسد  را می

خداوند مشمول رحمت قرار دهاد » 2«:َ ِحَم الله  اْمرًء َعَرَف َقلْدَ و  »فرماید:  روایتی دیگر می
این رحمت و مغفرت، پاداش خوب زیساتن  .«و قدرش را بشناسد ه اندازهکسی را ک

 است! 
باید نوع نگاه ما به زندگی، نی  و هنرمندانه باشد؛ چرا کاه  ،شدن« نظر صاحب»برای 

اگر انسان به تمام اتفاقات زندگی از پشت عین  خوب زیساتن بنگارد، باه ساعادت 
 رسد.  می

                                                           

 .42خببه اول، ص ؛ صبحی صالحتصحیح  ؛نهج البالغه ی؛شریف الرض. محمد بن حسین 1

 .322ص ؛تصنیف غرر الحکم و درر الکلمعبدالواحدآمد ؛ . 2



911    9318 رمضان ویژة ،نور انیراه توشه ره 

 

 دو رکن خوب زیستن ،آسایش و آرامش

این دو رکان در  .رکن دارد: آسایش مربوط به تن و آرامش مربوط به روح زندگی دو
تواند تجارتی جااری و  هایی هستند که انسان در تمام عمر، می سرمایه زندگی، همانند

بدون پاول و تنهاا  ،سال عمر  70تا  30 ابدی در یتجارت ؛ابدی برای خود  فراهم کند
بار  بنا .یابد امید به زندگی افگایش میه . در چنین شرایبی است کبا آسایش و آرامش
در گذشاته  ؛ در حالی کاهرسیده است اندیسال و  30به  ،ایرانیانآمار امید به زندگی 

 باه به تازگی برای آقایاان سال و 74 به پس از آنسال،  73بعد . این آمار بودسال  33
 رسیده است. سال  30 به های ایرانی و برای خانمسال  73

لْبِعيَن » مود:فر پیامبر يَن ِإَللى الَسّ لِتّ ِتي َما َبْيَن الِسّ َمّ
 
ْعَما   أ

َ
عمرهاای اّمات مان باین » 1«:أ

این اسات  ،حسن افگایش طول عمر .«شصت تا هفتاد است و تجاوز از آن نادر است
با زنادگی هنرمنداناه خاود، توشاه آخارت  سال، 30تا  70 در اینتواند  می انسان که

 بردارد. 
تواناد  این است که چه چیگهاایی مایاید اکنون به آن پرداخته شود، که بموضوع مهم 

آرامش و آسایش را از انسان سلب کند؟ اولین آفت و مانت، مشغول شدن فکر به امور 
نگاران و عصابانی انسان تماام سااعات روز  شود گگاف و زیانبار است که باعث می

است که به خاطر  آنها عصبانی  ارزش زندگی انسان به اندازه چیگهایی باشد. آیا واقعاً 
شود! گااهی  برای داشتن رینگ اسپورت عصبانی میبرای مثال انسان گاهی شود؟  می

برای ی   ب رند و مد معروف و گاهی هم برای مبلمان کالفاه اسات! اماا از خاودش 
 پرسد: دیشب که شب اول ماه بود؛ چرا اعمالش از یادم رفت؟!  نمی

 ،رفتم سری به پدربگرگم بگنم. دیدم حضارت اماام یروز گوید: می نیینوه امام خم
گویند: چارا اینباور شاد؟ چارا مان اینکاار را  خیلی کالفه هستند و مدام با خود می

کردم امام به خااطر آمادن  فکر می کردم؟ تعجب کردم و پرسیدم: طوری شده است؟
امشاب، شاب  امام گفتند: فکر کاردم  اماناوهای آمریکایی در خلیج فارآ ناراحتند! 

ولی دیشب شب اول ماه بود! افسوآ که اعمال شب اول مااه از دساتم  ؛اول ماه است
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 رفت. 

 های آسایش و آرامش هزنار 

آراید. اغلب مردم باا  به مقدار چیگهایی است که با آنها خودش را می ،قیمت هر کسی
باا گذارند. گاه  با عینا  دودی، گااه باا گوشای موبایال، گااه  ظاهر خود کالآ می

نماز شاب و ...  ،سحرخیگی کمتر کسی است که بااما  ؛ماشین، گاه با ویالی در شمال
 کالآ بگذارد!

ام سه ماهه چهاار  بچه .بار باردار شد چند نخانم م: »ستفرموده ا ییعالمه طباطبا 
یا  باار در نجاف باودم و مای خواساتم از حارم شاد.  شد، ساقط می که میماهه 
ام  ناگهان یا  دسات ملایح و مهرباانی را روی شاانه .دمبرگر به منگل منانؤامیرم

یا  نسابت کاه  سیدعلی قاضای قاآجناب  ،صورتم را که برگرداندم .احساآ کردم
 ،خواهی دنیا می !ای عگیگ»نگاهی به من کرد و فرمود:  ،خویشاوندی هم با هم داشتیم

وجاود  قدر این جملاه در آن .«نماز شب بخوان ،خواهی آخرت می ؛نماز شب بخوان
من اثر گذاشت که دیگر نماز شبم ترک نشد. مرحوم آقای قاضی همان وقات جملاه 
دیگری نیگ فرمود که من بسیار تعجب کردم. ایشان گفتند که خاانم شاما االن بااردار 

گاذارد. باا  میان مای درهمسرش موضوع را با  ،گردد می عالمه به خانه که بر «هستند!
فعل و انفعاالتی در بدن احساآ  ،شوند ها باردار می مخان معموالً وقتی توجه به اینکه

 ولی به لبف خداوند، باردار بودند.  ،دید خانم هنوز هیچ اثری در خودش نمی ؛کنند
چارا اسامش را عبادالباقی  پرسایدندی یآقای ساید عبادالباقی طباطباا عالمه، پسراز 

ه بودناد، اگار همان شب آقاای قاضای باه عالماه گفتا»ایشان گفتند:  ؟گذاشته بودند
   «.بگذار اسمش را عبدالباقی ،ات باقی بماند میخواهی بچه

 ی  ن دشد   کگ که چو شينم  بم  ن
 

 دآ ب ددد ن د ددد م دب د ددد ن دشددد     
 

  ن آیدر  کده ددیسد  و آیدرگم کدمد     
 

 دب رددين خمد  ددر آیددر   ن دشدد    
 

 دآ   ق ددددد  و  ادددددی یددددديی دبآن 
 

 1تددم دآ گدد ی  دد  ز ن دشدد    دبآیددر  
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 ؛خاناه نیسات مان، خاناه .کنایم زندگی نمیایم، ولی  زندههم گاهی  .یما گاهی مردهما 
خاناه را مساکن  .خاناه اسات گااهی قهاوه .خانه است گاهی توپ .مسافرخانه است

هاای بادن  در آن ت  ت  سالول است و باید محل سکونت و آرامش ؛ زیراگویند می
آساایش  :و رکن داردزندگی د گفتیماز آسایش است.  غیرنیگ آرامش  .آرامش پیدا کند

هاایی در زنادگی  برای جذب همین آرامش، ی  سلسله ربایناده .آرامش روح ؛جسم
 ؛اساته ، یکی از ایان ربایندههای زیاد مشغولی اشتغاالت فکری و دل  وجود دارد که

 مشغولی است؟   اما چه چیگهایی دل
انساان ر شاود. اگا دور انساان تنیاده مایمانناد تاار مواردی هستند کاه مشغولی،  دل
 . باید تاالش کنادساده بماند باشد وساده ، باید در زندگی آرامش پیدا کندخواهد  می

 کند. آرامش پیدا می آن وقت حتماً  ،را به سه چهار مورد خالصه کنداش  امور زندگی
خاود را بیهاوده باه زحمات  ؛ یعنایتکلاف اساتراهگن آرامش در زندگی، دومین 

ها یا به تعبیر  سازی نتیجه این ظاهر .ران به چشم بیایدانداختن برای اینکه در نگاه دیگ
 کناد ی  لحظه انسان چشم باز میاز دست دادن سرمایه عمر است، ، «مدها»امروزی، 

هماه از دسات رفتاه اسات. انگاار در چاارچوب عمارش ساال  70- 30بیند  می و
آقاای قاب عماماه و تیاپ و قیافاه، قااب  ؛تعبیر شده است ، اسیر خواب بی«ها قاب»

 شمار دیگر.  های بی دکتر و مهندآ، قاب ماشین، قاب مقام و قاب
باگر  هناوز ولای  ،ساال دارد 70پیرمرد  .انگار دنیا پراز کودکان خردسال شده است

ای از دنیا رفت. واعظی که داخال مجلاس خاتمش  ساله 30اند فرد  نشده است. گفته
ا خواناد. یکای آماد و ر علی اصغر اماام حساین روضهکرد، برایش  سخنرانی می
روضه حبیب بن مظاهر را بایاد  .سالش بود 30این مرد متوفی که  !سلیقه گفت: خوش

مااه  3خواندی! واعظ در جوابش گفت: این بنده خدا کاه از دنیاا رفات، بیشاتراز  می
 دانست باید چه کاری در زندگی کند! نمی .عقل نداشت

 تت يددم کمدیددر  دد  بد دشدديم خددود  بددم
 

 آیجيدم کمدیدر  «  د   ق  »دب چ بچو   
 

     نمدآ بودم  ا رين دآ د ا ب  چ نه
 

  دد  تسددکيم کمدیددر بوح  ددمد  ددمدد  
 

 خدو ن   یریدر   دب ک ی رستو   دشديم 
 

  یدد ن کدده  فددر دوج بد تفسدديم کمدیددر 
 

 دب شدد حا بخددو  بدده د يددر شدد   
 

 خددود بد وبدد ل گددمدن تقددر م کمدیددر  
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  و ریدر   د  قادی بد  دم    وقتم که بتضم
 

 !دن  دف  بد  ق ضده  ن ديم کمدیدر       ب 
 

 بنت ر تد   دمآ خهم د      ن  ب که  م
 

 1  دديی د دد  د ددم کمدیددر  گفت ددرم  ددم 
 

 سرمایه واقعی

ال را باا داساتان ؤتواند فقط برای خودش زندگی کناد؟ جاواب ایان سا کسی میآیا 
   توان داد. میای  دهنده عبرت
ان، سی ساال دبیار کال یاا های مشهور جهانی که در ایر دهه هفتاد، یکی از چهره در

 ،از دنیا رفت. دو هفته قبل از مرگش« نورالدین کیانوری»رئیس حگب توده بود به نام 
خواهم وصایت  های تهران خواست و گفت: می اش را به یکی از بیمارستان زن و بچه

ای چیاگی  ای، مغاازه کنم ! ورثه در ذهنشان هم این بود زمینی، باغی، پاسااژی، خاناه
پرسایدند:  ،برای تقسایم ماال نخواساتهآنها را بدهد. اما وقتی فهمیدند مرد  خواهد می

ام کامال  شاان گفات: مان االن هوشایاریبجوا را خواستی؟ مارد در پس برای چه ما
گاویم  االن به شاما مای هم.دبام را از دست  موقت مر  هوشیاریممکن است است، 

 یهاا کاارت اهادا آن وقات .ددهم اعضای سالم بدنم را از بدنم خارج کنیا اجازه می
به بدن ی  انسان مفید پیوند بگنند. خالصه اعضاا را کبد و  کلیه قلب،. اعضا هم نبود

یکای از فرزنادانش  وقتی زنده بود، را در آوردند و بدن را دوختند و پانسمان کردند.
جا؟ مارد زاده صالح؟ ک بابویه، امام بهشت زهرا، ابن کجا دفتنتان کنیم؟ !از او پرسید: بابا
ببرید باغ وحش تهران و به رئیس باغ وحش بدهید تا در قفس یکی از را گفت: بدنم 

آنها با تعجب پرسایدند: چارا دفنات نکنایم؟ وی گفات: دو  حیوانات درنده بیاندازد.
نگاهی به گذشته عمرم کردم؛ دیدم تمام هیاهوها برای ، ای که در بیمارستان بودم هفته

 .  ی بیهودهو صدا سر و گرد و غبار؛ هیچ بوده
دانند چه کار باید بکنند و روزهایشاان بادون  االن هم تعدادی از افراد هستند که نمی

َاْلَجاِهلل  : »دگوناه افاراد فرماو درباره ایان منین علیؤگذرد.  امیرالم ای می هیچ ثمره
ةو َعلى َمََبَلةو  َِ مانناد  است،به جاهل داده نعمتی که خداوند » 2:«َحْيَراٌن... ِنعَمة  الجاِهِل َكَرو
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ای  همان عمر است که سارمایه ،. این نعمت«باغی است کنار ی  محل بدبو و متعفن
 .استفاده کننداز آن دانند چگونه  کند و نمی ولی خرابش می ؛دست نیافتی است

 گوید:  کیانوری می 
در قفاس حیواناات درناده  ببریاد و بااغ وحاش تهارانباه ردم بادنم را وقتی مُ 
 چون االن که باه گذشاته»دهد:  خودش جواب چرای تصمیمش را می«. زیدبیندا
به درد ی  انسان یا  ،ام. شاید بدنم بعد از مرگم نبوده« مفید»بینم  میکنم،  می فکر

  .ی  جای مفیدی بخورد

توان در زندگی بعضی افاراد دیاد. بارای  را هم می زندگی کردن هنرمندانه های نمونه
 گفت:  می سید حسن نصراّله مثال 

مادیون  ،های لبنان در کمال امنیت و آراماش قادم بگناد هر بانویی که در خیابان
ناه  ؛روحش شااد ،)پدر علم موشکی ایران  است شهید حاج حسن تهرانی مقدم

 هر بانویی در لبنان، بلکه در غگه و عراق و در سوریه. 

 گفت:  اوباما می
ی مان دوسات دارم حتای در ول ؛قاسم سلیمانی استحاج  ،دشمن درجه اول ما

او دشامن درجاه  .ارتش آمریکا هفت، هشت نفر مثل ژنرال سلیمانی داشته باشم
  1.اما من دوست دارم حتی با او دست بدهم ،ی  ماست

 طلب و مجاهد فی سبیل اّله است.  حق های خداباور   این حقیقت زندگی انسان

 نگاه و گناه

اگر تماام ماردم  گوید: ست که میه زیباجملی  شود.  گاهی انسان به شدت اسیر می
و از گااهی مبلماان  از من و شما نابینا بودناد، هایچ نیاازی نباود هار غیر ،کره زمین
چون بارای چشام دیگاران زنادگی  ؛چون تکلف داریم ؛را عوض کنیم یمانها فرش
کنند. آنچاه  برای خودشان زندگی می کنیم. اما تعداد کمی از مردم هستند که اصالً  می
 .  است ذنب و معصیتو خبا، اشتباه، گناه  ،های آرامش ماست هگناو رجگ

انساان گرفتاه شاده اسات. « ُدم»این است که از  ،گویند می« ذنب»گناه را  علت اینکه
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ناد گوی مای ؛ از این روسات کاهکند ولی رهایش نمی ،کند ی  لحظه به کسی نگاه می
دو ساال گااهی تاا شصات ساال ی  ساال، ی  نگاه، دارد! ُدم دارد چون دنباله گناه 

گذارد آدم راحات باشاد، خاواب و خاوراک را از  نمی و گیرد آرامش را از انسان می
 گیرد. انسان می

 ،در مساجدالحرام کاه باودیم کاروان عمره دانشجویی باود. ءی  دانشجوی پسر جگ
کناارش گفاتم: بفرماییاد. گفات: خصوصای اسات.  دارم. یالؤحاج آقا من س :گفت

گفتید بروید خودتاان را  ،شما عصر در جلسه کاروان ! گفت:ییدم: بفرماگفتنشستم و 
آویگان کنید به پرده کعبه مستجار، مقابل در کعبه، نگدی  رکن یمانی، مساتجار محال 

بارای  .مناان علایؤم و حضرت امیار کعبه برای حضرت فاطمه بنت اسد تنشکاف
دست باه دعاا ان کنید. من رفتم همین به ما گفتید بروید خودتان را به پرده کعبه آویگ

نه واحدی پااآ کارده اسات، ناه  ی کهپیرمرد ؛اما کنارم ی  کشاورز بود ،بلند کردم
اشا   !گفت: یا اّله  آن کشاورز تا می. نه کالآ گذاشته است و نه روی مد بود ،ترمی

وث تاعکسی یا فیلمی کاه در بلو !گفتم یا اّله  میتا اما من  .شد از چشمشان جاری می
کرد. چه کار کنم؟ گفاتم: عگیاگم  فرستادم، من را حتی اینجا رها نمی ی دیگران میبرا

نگاه کردن گااهی  ،حاال اگر ی  نگاهی بکنی .یعنی ُدم ،ذنب .گویند می« ذنب»گناه را 
باه اصابالح  ،ی  عکسگویند  می .کند سال آدم را رها نمی 40گاه  و روز57حداقل 

حتای اگر بناده اینجاا  .ر کلمه زشت استتخصصی، قدرت تخریبش بیش از دو هگا
اما یا  عکاس کاه   ؛کنم شمرده سخنرانی کنم، دو هگار کلمه استفاده میساعت ی  

 کند. رها نمیبه زودی انسان را  ،قدرت تخریبش دو برابر است

ام مْنَجاب  ؟کجاست حَمّ
ن ی اأ  پرساید:  قااییآاز  ای تاازه سااکن شاده باود. خاانمی در محلاهدر نقلی آماده: 

ر   ام قُ یالب  اب إ ل ی حم  کجاسات؟ مارد دیاد زن « حماام منجااب»آقاا ببخشاید  ؟؛من ج 
ای کاه  اعتماد کرد و داخال خاناههم گفت: اینجاست! خانم  ،بر و رویی است خوش

 کاه ای آمده است، خواست بیرون بیاید مید به خانههوقتی ف ، شد.مرد به آن اشاره کرد
جا که حمام نیست! مرد گفت: خانه من اسات و تاو این !مرد را دید. گفت: ببخشید آقا

چاون خیلای عاقال و  ،ام را اجابت کنی! زن که دید در تله افتااده اسات باید خواسته
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ای  م دنبال ی  چناین برناماهه من خودم خونسرد و زیرکانه گفت: اتفاقاً  ،فهمیده بود
، ای ینیبارو یا  شایر .شود مگگی نمی ولی به این صورت خش  و خالی و بی ،بودم

. آماد ای، چیگی بخر! مرد هم برای خرید رفت و خانم هم از خانه بیرون آجیلی، میوه
چنان این صاحنه باه  آقا با هگار آرزو بازگشت، دید مرغ از قفس پریده است. آنوقتی 

ن ی اأ  »گفات:  دویاد و می ها مای وارد کرد که از آن روز در کوچهفشار روح و روانش 
ر   اب امإ ل ی حم   قُ یالب  اشاهد ان ال الاه » بگو :به او گفتند ،رسیدکه  شزمان مرگ«. ؟من ج 
 1، اما نگفت و با همان گناه و همان ی  نگاه از دنیا رفت.«اال اّله 

 مراقبه صبح تا شب
کنناد. اگار  های مذهبی است کاه کارهاای فرهنگای مای مخصوص خانواده ،مراقبت

روضه یا روزه هساتند. اند، اهل  رفتهه جبهقبال به یا  گر معلم هستندا ،روحانی هستند
کنار بستر ایشاان باودم. گفاتم:  ، منییخر عمر عالمه طباطباآلحظات گفت  فردی می

ای،  در این لحظاات آخار، توصایه .شما حق استادی برگردن ما دارید !حضرت استاد
 لارزد، لیساتی از اعماال دادناد و اول های عالماه دارد مای ای بفرمایید. دیدم لب نکته
هفات یاا  کار؛ اما در نهایت ی  واژه را 31بعد هم  ،کار را انجام دهید 57این  گفتند:

صبح تا شاب مراقاب خودتاان  ،مراقبه ،مراقبه ،مراقبه ،مراقبه»تکرار کردند: هشت بار 
 «.مراقبه ،باشید

 به  وس ک ب یي  رم بده تن د  ی دود   
 

 2چون دب د ا بد  بسم خون  زم ب  ر خوبد 
 

شان است، همین طاوری  کیلومتر صف تشییت 51 ،روند نید بعضی از دنیا میبی اگر می 
مراقبات  ،اناد پوشای کارده سال از حالل خدا هم چشم 70 ،سال 30 . این افرادنیست
 ،معصایت و یعنای سایاهی ،سایئه .باید مراقب گناه باشدالعاده   فوقانسان  .خواهد می

خواهاد  ای که انسان می کند. لحظه میقلب را تیره و تار گناه  .یعنی عصیان و سرکشی
گیارد؛ یا  انتخااب نادرسات، یا   گاهی تصمیم نادرست می ،ی  تصمیمی بگیرد

سال باید تااوان پاس بدهاد، زجار  30وصلت نادرست، ی  رفاقت نادرست، گاهی 
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ی  عمر اثراتش برای ولی  ،استساده خورد. ی  انتخاب  بکشد، آرامشش به هم می
 است.  

 .«شاوید! بازیچه می ،اگر بازیگر زندگی خود نباشید» گوید: ت که میی  جمله زیباس
شما را خواهند  یفردا اشتباهات جلو ،اگر امروز جلوی اشتباهات خودتان را نگیرید»

خر کار باه اول آشوید  ، فکر نکنید مجبور میدرسی به آخر کار می . اگر اول کار«گرفت
ایان . انسان خیلی بایاد مراقاب باشاد .نهای زندا آن هم در پشت میله ،کار فکر کنید

 سات:کیاد کارده اأبارهاا ت اند. حضرت محمد از ما خواسته ءچیگی است که انبیا
کاه بداناد از را خدا رحمت کناد کسای » 1«:َ ِحَم الله اْمَرًا َعِرَف ِمْن َاْيَن و في َاْيَن َو ِالي َاْيلَن »

   «.کند ر میرود و چه کا در کجا هست و به کجا می ،کجا آمده است

 چرخیدن به دور خود 
از جملاه  ،ناوع وابساتگیچهاار مقادار اساتفاده از  ،در برخای کشاورها علت اینکه
بادن  ؛ این است کاهشراب و نگهداری سگ و روابط جنسی باال رفته است موسیقی،

انسان وابسته باا خاودش شود.  دهد و تبدیل به خودکشی می افراد وابسته جواب نمی
 کند. ادامه بدهم؟ در نتیجه خودکشی می کند چرا فکر می

تفااوتی باه حقاایق زنادگی  رد، بایب از زندگی انسان میرا عامل دیگری که آرامش  
دویادن بارای  خاوردن بارای دویادن، چرخاد: گاهی انسان دور خودش مای است.
 َو »آمده اسات:  منان علیؤدر کالم امیرم حتی گاهی در ی  خط موازی!  ؛خوردن
ه  اْعَظم  ِمْن ِعياِنِه َو كلُّ شىءو مِ  كلُّ َشى ْنيا َسماع  ه  اْعَظم  ِملْن َسلماِعِه  َن الدُّ هار » 2«:ءو ِمَن اْاِخَرِة ِعيان 

گ آخارت ]از یدن آن است و هر چیتر از د دنش بگر یر و شّرش[، شنیا ]از خیگ دنیچ
   «.تدن آن اسیتر از شن دنش بگر یش[، دیفرهاکیها و  پاداش

وَفةٌ نيَ الد  » علیامام فرمایش بنا بر  ه رناج و باال کی است یسراا یدن» 3«:ا َداٌ  ِباْلَبََلِء َمْجف 
؛ پاس در ذات دنیا با گرفتاری پیوند خاورده اسات«. از هر سو گردش را گرفته است
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   دنیا نباید دنبال خوشی بود.
مرتاب غصاه  ،کساانی کاه در دنیاا احساسای رفتاار کننادگویاد:  له زیبا میمی  ج
مرتاب  ،کساانی کاه عاقالناه رفتاار کنناد ؛ امااکنناد ند و نفرین و گریه مایخور می
انساان شنیدنش بهتار از دیادنش اسات. وجود دارد، خندند. هر چیگی که در دنیا  می

گویاد  میمادام  ،شاود هاوا شارجی مایلذت ببریم، اما تا  و کنار دریا ودی  هفته بر
مگر اینکه حقاایق  ،ین طور استبرایش ادنیا همه خیلی گرم شده است. برگردم، هوا 
 ،هار چیاگ در آخارت اسات ؛«ةَر ِخلاْا  َن مِ  ىو ِش  ل  ك  »: دفرموه چشم ببیند. امام هستی را ب

خورناد در داخال  حاورالعین آب کاه مای برای مثاالدیدنش بهتر از شنیدنش است؛ 
 ،د؟ داخل نهرها عسل و شیر جاری استرترسیم کتوان  میگلوشان پیداست؛ چگونه 

جنت دانی و جنت عاالی. جنات  وجود دارد:شود ترسیم کرد؟ دو جنت  یچبوری م
اسات. جنات در آن حورالعین داشتن، نوشایدن و خاوردن  ؛جسم است ، دربارهدانی

نیسات. جنات دانی قابل مقایسه با جنت جنت این  .عالی حضور در محضر اولیاست
ایان آیاد.  میخود میوه  ،کند کند، تا می میل پیدا میانسان به چیگی ست تا ادانی پایین 

با در نظر گرفتن این مبالب، انسان با مبلمان یا مد روز لبااآ  شود؟ چبور ترسیم می
   تواند به خودش شخصیت بدهد؟ خریدن می

اش را فلااج  خواهاد متفااوت باشااد؛ اماا هماین تفاااوت زنادگی گااهی انساان ماای 
 ی دیگران است. زندگی کردن برا ،ریگد هم میه رامش انسان را بآکند.آنچه  می

خادا نکناد  یی دارد.شیرین و دلنشاین و دلرباابسیار طعم   منینؤاین جمله امیرالم
له  َملا َبْيَنله  َو َبلْيَن : »باشددور کسی از این مبانی معرفتی  َِ الَلّ ْصَل

َ
ِه أ َِ َما َبْيَنه  َو َبْيَن الَلّ ْصَل

َ
َمْن أ

لاِس  خدا بین او و ماردم را اصاالح  ،کسی که بین خودش و خدا را اصالح کند» 1«:الَنّ
 .«کند می

« قناعات»مانناد در صافات اخالقای  ،در زندگیچیگی هیچ  ،برای رسیدن به آرامش
انسان را در ایمانش  ،نوعی پادشاهی در زندگی است. این نوع آرامشقناعت،  .نیست
 کند. قدم می ثابت
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