
 مجلس سوم 

 از نگاه قرآن لذت زندگی

 *اکبرحسینیاالسالموالمسلمینسیدعلیحجت

 اشاره

تزندگی مؤمنان  کـه بـه زیـور ایمـان آراسـته  های عمیق معنوی اسـت و آن راستین، سرشار از لذ 
های بسـیاری بـرای  مند است. راه است، سرخوش از حقایق و عنایاتی است که فر فنیا از آنها بهره

ت زندگی مؤمنانه وجوف فارف که از جمله آنها، عبافت خالصانه خداوند رحمـان، یعنـی  نیل به لذ 
از اوست؛ چراکه اساسـًا هـدف آفـرینش  انسـان، عبـافت و  2و اطاعت خاشعانه 1انقیاف و خضوع
ْنَسِإَ ِلَیْعُبُدوِن»بندگی اوست؛  جن و انـس را جـز بـرای پرسـتش خـوف  3؛َوماَرَلْقُتاْلِجَنَواْْلِ

 «ام. دهیافرین
و عبافت نیـز از  فهد ای انجام می بر اساس قانون کنش و واکنش، انسان هر کاری را به امید نتیجه

و مؤمنان انتظار فارند که بندگی آنان ثمربخش باشـد. فر منـابع اسـالمی  این قانون مستثنا نیست
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ت،  برای عبافت آثاری مانند: فوری از گناه، رهایی از آتش، برخـورفاری از بهشـت، شـافی، لـذ 
ت مـؤمن تواند موشده می نشاط، آرامش، بیان شده است. بدیهی است که همه نتایج گفته جب لذ 

تی اسـت کـه انسـان فر اثـر فوری از گنـاه،  ت مؤمنانه فر این نوشتار، لـذ  شوف؛ اما مقصوف از لذ 
گـرفف. فر ایـن نوشـتار، ضـمن  پیروی از فستورات الهی و رازونیاز با پرورفگار خوف به آن نایل می

ت و اقسام آن، شاخص  .شماریم های زندگی مؤمنانه را برمی اشاره به معنای لذ 

ت تعریف الف.
 

 لذ
ت»، برخـی از معـانی واژه 2و خوشی فر مقابل نـاراحتی 1خوشی، گوارایی افراک  فر منـابع « لـذ 

ت هســتند. فر تعریــف  لغــوی اســت و بهجــت، نوق، تمتــع و حــظ، واژگــان متــرافف واژه لــذ 
ت، فرک و احساسی است که مالهم و موافق با طبع انسان باشد.    3اصطالحی، لذ 

ت اقسام ب.
 

 لذ
ت، به فو نوع جسمی )مافی( و روحی )معنوی( تقسیم می  شوف. لذ 

ت جسمی )مادی(: 1
 

 . لذ

ت مافی، شامل  ت»لذ  ت»همچـون: خـورفن، آشـامیدن و پوشـیدن و « های مستقیم لذ  های  لـذ 
مانند: مهارت، محبوبیت، تسلط بـر فیگـران، تفـریح فر فامـان طبیعـت ، امنیـت، « غیرمستقیم

   4باشد. یق علمی میآزافی و کشف حقا

ت روحی )معنوی(:2
 

 . لذ

ت روحی، مانند: انجام تکلیف، مناجات، رضایت از مقدرات الهـی، محبـوب خـدا بـوفن و  لذ 
ت زنـدگی مؤمنانـه،  5حب  الهی. ل، برتر است. برخورفاری از لـذ  ت، نسبت به نوع او  این نوع لذ 

تی کنندد گویندوآنراآروزمیکه انبیا و اولیای الهی فر نجواهای خوف از آن سخن می گونه آن لـذ 
6نسبتبهحقتعالیاست.محب تپایدارکهمنشأآن درکعظمتخداواست
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 نویسد:میبارهانواعلذتانساندراستادشهیدمطهری
فر اثر برقراری نوعی ارتبـاط  کهانسان تعلق فارف ی از حواس یکه به کی است یها لذت ،نوع یک»
دن یه چشم از راه فکمانند لذتی  ؛شوف ی از مواف خارجی حاصل مییکعضو از اعضا با  یکان یم

 .برف تماس میدن و المسه از راه یدن و فهان از راه چشیو گوش از راه شن
چ عضـو خـاص یه با عمق روح و وجدان آفمی مربوط است و به هـکی است یها لذت ،گرینوع ف

ه کـماننـد لـذتی  ؛شـوف رونی حاصل نمییمافه ب یکر برقراری رابطه با یست و تحت تأثیمربوط ن
ت فرزنـد خـوف یا موفقیت خوف یا از موفقیت و احترام، و یا از محبوبیانسان از احسان و خدمت، 

 .عامل مـافی خـارجی اسـت یکم یر مستقیه نه به عضو خاص تعلق فارف و نه تحت تأثکبرف  می
بـرای  ،رپاتر. لذت عبافت و پرستش خدایتر است و هم ف قوی از لذات مافی، هم ،لذات معنوی

ه عبافتشـان تـوأم بـا حضـور و کـگونه لذات است. عابدان عـارف  نیاز ا ،پرست مرفم عارف حق
و « مـانیطعم ا»از  ،نیبرند. فر زبان ف ها را از عبافت می ن لذتیباالتر ،وع و استغراق استخض

هـا. لـذت معنـوی آنگـاه  حالوتی فارف فوق همه حالوت ،مانیاف شده است. ای« مانیحالوت ا»
 روزی، از حس  یت و پیسب علم، احسان، خدمت، موفقک :لیی از قبیارهاکه کشوف  مضاعف می

 1«رف.یقرار گ« عبافت»گرفف و برای خدا انجام شوف و فر قلمرو نی ناشی یف

 مؤمنانه زندگی های ویژگی ج.
چشیدنتبرای به بلوغ و رشد کافی رسـید؛ ایـن رشـد و بلـوغ، معنویوحالوتایمان بایدلذ 

ر نمی جز با برنامه و تحمل سختی  هـایی شوف. برای نیل به زندگی مؤمنانـه، بایـد از ویژگی ها میس 
 اند از: ها ، عبارت شاخص ترین این  چند برخورفار بوف. مهم

 ییخداگرا و خداشناسی. 1

ـی جهـان هسـتی و انسـان  ر و مرب  خداشناسی، یعنی فرک این حقیقت که خداوند آفریننده، مـدب 
 3خداشناسی را برتـرین فانـش، امام علی 2است و همه موجوفات ، همواره نیازمند او هستند.
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نیـاز  برخـورفاری از  تـرین پیش خداشناسـی، مهم 2فاند. کندن از فنیا می و فل 1خداعامل ترس از 
ت زندگی مؤمنانه است. امام باقر کنیـد،  فر جواب این سؤال که آیا خدایی را که عبافت می  لذ 

ُِ ََ  ُ ْنُت ِْلَْعُبَد َشْ ئ   َلْم کنم؛  من خدایی را که نبینم، پرستش نمی»فرماید:  بینید، می می َْ    3.«أَ
ت مؤمنانه می ت تبـدیل شـوف. امـام  معرفت، فر صورتی موجب لذ  شوف که به گرایش قلبی و محب 

ْعِإَفِتَك »فرماید:  می علی ََ ْن  َِ َِ َقّْلِبي   «فلم از نور شناخت خدا لبریز است. 4؛ََ  اْنَطَوى َعَّلْ 
 کس که تو را شـناخت جـان را چـه کنـد آن

 ج

ـــال و خانمـــان را   ـــد و عی ـــدفرزن  چـــه کن
 

 فیوانـــه کنـــی هـــر فو جهـــانش بخشـــی
 ج

 5کنــد فیوانــه تــو هــر فو جهــان را چــه  
 

 یالهرسوالن  از یرو یپ. 2

ـان الهـی اسـت. ایـن  ت صافقانه به خداوند، اطاعت و پیروی از محب  الزمه معرفت واقعی و محب 
؛ ُیْحِبْبُكُمالَلـهُالَلَهَفاَتِبُعونيُقْلِإْنُمْنُتْمُتِحُبوَن»عمران بیان شده است:  سوره آل ۱۳نکته، فر آیه 

با توجه به آیه «  د؛ تا خدا هم شما را فوست بدارف.ینکروی ید، از من پیبگو: اگر خدا را فوست فار
، اطاعـت از  ، اطاعت از پیـامبر«َمْنُیِطِعالَرُسوَلَفَقْدَأطاَعالَلهَ»سوره نسا  که فرموفه:  89

ـت خـوف  از خداوند می خداست. امام سجاف خواهد تا برای رسیدن به مقام رضای الهی، محب 
ت پیمـوفه می راهرا پیشوای آن حضرت قرار فهد؛ چراکه  ْن »؛ شـوف های سخت، تنها با پای محب 

َ
أ

ْضَواِنَك  ِْ َلی  َِ  
َح َك َق ِئدا  َِ    6.«َتْجَعَ  ُحِبي 

 کشته شمشیر عشق، حال نگوید که چـون
 ج

 7راه نپرسد کـه چنـد تشنه فیدار فوست، 
 

امـا فر  8«ه از فرمان خدا پیـروی نکنـد، او را فوسـت نـدارف.ک یسک» فرماید:می امام صافق
شـوند و  جهان مافی ، عواملی مانند: فنیا، نفس و شیطان، موجب غفلت و فراموشی یاف خـدا می
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ت عشق ـت خـدا های ناپایدار و بت های مجازی، لذ  نشـانند و  می های موهوم را فر جایگـاه محب 
ت زندگی مؤمنانه محروم می  سازند. آفمی را از لذ 

ت خـدا خلـق شـده اسـت؛  می امام سجاف ْم فای »فرماید: نظام آفرینش، بر اساس محب  ُْ َاَعاَث
 َِ َبِت َِ ََ ُیِحُبوَنُهْممَ»فرمایدد:قرآن می 1.«َسب ِ   وِنالَلِهَأْنداُا  ُُ ُحِّبالَلِهَوَوِمَنالَناِسَمْنَیَتِخُذِمْن

ننـد و آنهـا را ک ی انتخـاب مـییگروهی از مرفم به جای خدا معبوفهـا 2؛اَلذیَنآَمُنواَأَشُدُحًباِلَلهِ
فارند؛ ولی مومنان، محبت شـان بـه خـدا  ه سزاوار است خدا را فوست فاشت، فوست میک گونه آن

ت زنـدگی « تر است. شتر و قوییب مؤمنانـه، فوسـتی خـدا و پیـروی از فـرامین بنابراین، الزمه لـذ 
 فرستافگان الهی است.

 گناه از . دوری3
های مهم  فوستی با خداوند، این است که شخص  ُمحب، از گنـاه ، فاصـله بگیـرف. امـام  از نشانه

ـتتوان از  چگونه می»فرماید:  فاند و می فوستی خدا را با گناه، ناسازگار می صافق خـدا  محب 
وجوی شیرینی عبـافت بـوفم؛  فر جست»همو فرموف:  3فرمان او سرپیچی کرف؟ سخن گفت و از

فر حال رفتن به کوه طور بوف که جوانی با تمسـخر  حضرت موسی 4«آن را فر ترک گناه یافتم.
حضـرت « کنـی. کـنم، مـرا عـذاب نمیبه خداوند بگو: چـرا هرچـه گنـاه مـی»به ایشان گفت: 

 فرخواست  جوان به خداوند شرم فاشـت؛ بـه موسـیمشغول عبافت شد و از بیان  موسی
خطـاب « فانـی. خدایا  تو خوف بهتر می»حضرت پاسخ فاف: « آن جوان چه گفت؟»خطاب شد: 

ت مناجات بـا خـوف را از  هاست تو را مجازات کرفه به آن جوان بگو: مدت»آمد:  ایم؛ همین که لذ 
 5«ایم، باالترین مجازات است. تو گرفته

، از  9، فنیـاگرایی8، فنیـافریفتگی7پرسـتی ، شهوت6ویژه گناهـانی ماننـد: فروغ گناه، بهآلوفگی به 
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ت ایمان و عبافت هستند. امام سجاف ت فنیـا را از  از خداوند می موانع فرک لذ  خواهد که محب 
ْن ُقُّلوِاَن »قلب او بزفاید؛  َِ ْخِإْج ُحَ  الُدْن   

َ
 1.«أ

 خدا با مناجات. 4

ت، پیروی از فستورات الهی و ترک گناه، بهپس از شناخت، م ـب از شـور و  حب  تدریج، وجوف ُمح 
گـرفف؛ تـا جـایی کـه  ور می شوف و میل به راز و نیاز با محبوب فر فرون او شـعله اشتیاق لبریز می

 وجوفش غرق معبوف خواهد شد.
 ز بس بستم خیال تو، تو گشتم پای تا سـر مـن

 

 آهسـته آهستهخرفه رفـت مـن  تو آمد خرفه 
 

 2آهسـته کشیدم پای از کوی تـو مـن آهسته  سپرفم جان و فل نزف تو و خوف از میان رفتم
 

ت فانسته همـواره از خـدا تمنـا  ت عبافت را برترین لذ  پیامبران، امامان معصوم و اولیای الهی، لذ 
ت راز و ن َن َج ِتاَك  َو »مند شوند؛  از و شیرینی فوستی و قرب الهی بهرهیفارند تا از لذ  َُ ِتْعَن  ِاَّلِهحاِه  ََ

َك َو ُقْإِاك ُِ ْقَن  َحََلَوَة ُو ُِ
َ
َن  ِحَ  َض ُحِبَك َو أ ُْ

ِْ ْو
َ
   3.« َو أ

ت معنوی را برای انسان فراهم آورف،اما فر این میان، هـیچ عـاملی بـه عوامل متعدفی می تواند لذ 
ت ت و فوستی متقابل لذ  ـت تکیـه شـده  ازاین بخشنیست.اندازه محب  رو، فر آیات قرآن بـر محب 

هـای آن پرفاختـه شـده اسـت؛  است. فر تعدافی از آیات قرآن ابتدا به توصیف بهشـت و ویژگی
ْنهاُرراِلـدیَنفیهـاَوَمسـاِمَن»مانند:  َوَعَدالَلُهاْلُمْؤِمنیَنَواْلُمْؤِمناِتَجَناٍتَتْجريِمْنَتْحِتَهااْْلَ

في ت  بدون شک، وعده 4.«َجَناِتَعْدٍنَطِیَبة  بخش است. فر افامـه ایـن   بهشت، برای مؤمنان لذ 
ـوان  »به عنوان کامیابی بزرگ یاف شـده اسـت؛ « رضوان الهی»آیه، بعد از بشارت مذکور، از  ضس َور 

َن الَله  أَ  َعظ کَبُر نل  کم  ُز الس َفوس ن، پافاش ویژه گروه توان فریافت که رضوا از این مطلب می« ُم.یُهَو الس
 خاصی از مؤمنان است. 

ـت خـدا از شـرایط  ت فر قرآن، چندان زیاف است که فر شماری از آیات قـرآن، محب  اهمیت محب 
تشان بـه  مان آورفهیه اکآنان  5؛اَلذیَنآَمُنواَأَشُدُحًباِلَلهِ»ایمان راستین شمرفه شده است؛  اند، محب 

                                                           

 .۴11، ص الصحیفة السجادية. 1
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 .۳۴7، ص ۱۳، ج بحار األنوارمجلسی،  عالمه .3
 .71. توبه، آیه 4
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فانـد؛  همچنین، آیاتی که یاف خدا را منشـأ آرامـش می«. خدا[ است.شتر و شدیدتر ]از غیر یخدا ب
ُهـَواَلـِذي»فاند؛  و نیز آیاتی که منشأ نزول آرامش را خداوند می 1.«َأ ِبِذْمِرالَلِهَتْطَمِئُناْلُقُلوُب»

ت 2.«َأنَّزَلالَسِكیَنَةِفـيُقُلـوِباْلُمـْؤِمِنیَن نانـه را یـافآور های مؤم ایـن آیـات، فر حقیقـت، لـذ 
تـرین  شوند؛ زیرا، آرامش و رهایی از ترس و نگرانی که فر این آیات به آنها اشاره شـده، از مهم می

ت زندگی ایمانی می  باشد. عوامل لذ 
ت و فوستی است وکلمات معصومان پیش ت، محب  کنده از تر بیان شد که مؤثرین عامل لذ  ، آ

ت آنان را به خداون ـت، موجـب می د نشان میتعابیری است که محب  شـوف کـه  فهـد. همـین محب 
ْناَت َغ َحاُة :»کنـد به خداوند عـرض می نهایت آروزی ایشان راز و نیاز با خدا باشد. امام علی

َ
أ

ْطُّلواِ  ا»نمایـد:  و فر فعای کمیل عرض می« تو پایان آرزوهای منی. 3؛یََ ِْ َل اْواَ  ىَوَساِ ِد  یَِ ََ  َى َو
اِ  َْ ْصِبُإ َعَّلی ِفَإاِقَك  یَو

َ
 .«َصَبْإُت َعَّلی َعَهاِاَك َفَكْ َ  أ

ت خوف به خدا، نگرانی خویش را از فوری حـق یـافآور می امام سجاف شـوف:  ضمن بیان محب 
َح َك ُتَبِعُدِني» َِ مند عشقت اسیر کرفی، چگونـه فر که فر کفلی را »فرماید:و یا می 4.«أم َاْعَد ُحِبي 

ِة ِن َإاِنَك سوزانی؛  آتش  قهرت می َْ َإا َِ َُ ِا ِإُق ِْ ِتَك َ ْ َ  ُت َُ َو ََ  .5.«َوَضِّم ٌإ اْنَعَقَد َعَّلی 
ین به اوج خوف می این عشق َبِتاَك »:رسد ورزی، فر مناجات المحب  َِ ََ اَق َحََلَوَة  َُ ا اَلِهي  َُ ْن  ََ ي  ِْ َل َِ

ْنَك َاَدا   َِ  «گیرف و روی از تو برتابد و فیگری را برگزیند؟ه با مقام قرب تو ُانس کست کیو  6؛َفَإاَم 
ـــدانی ت ب ـــذ  ـــرک ل ت ت ـــذ  ـــر ل  اگ

 

ت نخــوانی   7فگــر شــهوت نفــس، لــذ 
 

 :نویسد شهید مطهری می استاف
ـد و کسی کبرف. برای  ت ما را باال مییه معنوکم یهای معنوی فار سلسله لذت یکما » ه اهل تهج 

سحار باشد، نماز شب لذت و بهجـت ن باألین و مستغفرین و صابرینماز شب باشد، جزو صافق
                                                           

 .18. رعد، آیه 1
 .۴. فتح، آیه 2
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بـرف، از آن  قی و واقعـی از نمـاز شـب خـوفش مـییخوان حق نفر نمازشب یکه کفارف. آن لذتی 
ُر الَلَه َو اتوُب الَ  ف 

َتغس و گفتن ه ها مییاسس َعفس هـای حـداقل چهـل  رفنکرفن و فعاکافیها و  برف، از آن الس
ه فر کـاش یـآفم ع کیوقت  چیه ،برف ها می ا َرب گفتنیا َرب یه از آن کبرف و آن لذتی را  مؤمن می

رومنـدتر و ین تـر، قیـلـی عمیخ ،خـوان ند. لذت آن نمـاز شـبک احساس نمی ،گرفف ها می ابارهک
 یـکمان فر آن وقت شب، برابر است بـا یمرف با ا یکه کلذاتی   به خدا قسم .تر است بخش نشاط

ه مـا فل کـای  های مـافی به لذت ؛ میا دهین اشخاصی را فیا... و ما چنین فنیعمر لذت مافی فر ا
 چ اعتنا ندارند.یه ،میا بسته

حـداقل از ـ  دیـآ افم مییه کنم. از وقتی کری از پدر بزرگوار خوفم بیر خکه من نکچه مانعی فارف 
ه کـگـذارف  گذاشـت و نمـی وقت نمی چیف هین مرف بزرگ و شریدم ایف من می ـ شیچهل سال پ

خوَرف و سه سـاعت از  فتد. شام را سر شب مییر بیاز سه ساعت از شب گذشته تأخوقت خوابش 
بـه طلـوع صـبح  ـ های جمعه سه سـاعت و فر شب ـ خوابد و حداقل فو ساعت شب گذشته می

جز  است و با چه فراغـت و آرامشـی  یک ،ندک ه تالوت میکشوف و حداقل قرآنی  دار مییمانده ب
   1«خواند  نماز شب می

 زیر نیز حاکی از عشق به خداوند است: نمونه
سـازنده مسـجد معـروف  ،همسر شاهرخ میرزا و عروس امیـر تیمـور گورکـانی ،گوهرشاف خانم

شد و فستورات الزم را  ها خوف جهت هدایت و سرکشی حاضر می تر وقت گوهرشاف مشهد، بیش
و با همـین نگـاه، آتـش  فاف. روزی یکی از کارگران به طور ناگهانی نگاهش به صورت او افتاف می

توانست چیـزی بگویـد تـا  باره نمی او شد؛ اما فر این هور گشت و فلباخت عشق فر وجوفش شعله
اینکه غم و غصه فراوان، او را مریض کرف. به خانم گزارش فافند که یکی از کارگران که با مـافرش 

فتش رفـت و علـت را خانم بـه عیـا ،کرف، مریض شده است. بعد از شنیدن این ماجرا زندگی می
جویا شد. مافر کارگر جوان گفت: او عاشق شما شده است. خانم با اینکه عروس شاهـزافه بـوف، 

بـا او ازفواج  ،اما هیچ ناراحت نشد  به مافر جوان گفت: باشد، وقتی مـن از همسـرم جـدا شـدم
روز  کـه چهـل شـبانهکنم؛ ولی به شرط اینکه مهریه من را قبل از ازفواج بپرفازف و آن این است  می

کاره عبافت کند. جوان پـذیرفت و چنـد روز از پـی عشـق او عبـافت  فر محراب این مسجد نیمه
                                                           

 .۴86، ص 16  ، جآثار  مجموعه مرتضی مطهری، .1
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حالش تغییر یافت. پس از چهل روز، خانم از حـال جـوان  کرف؛ ولی با توجه خاص امام رضا
از جویا شد؛ جوان به فرستافه خانم گفت: به خاطر لذتی کـه فر اطاعـت و بنـدگی خـدا یـافتم، 

 1ام. لذت نفس شهوانی پرهیز کرفه
  خدا دوستان داشتن دوست. 5

، محبـوب  همچـون پیـامبر مکـرم اسـالم بیت عصمت و طهارت فر اندیشه تشیع، اهل
فاشتن آنـان، نشـانه فوسـتی بـا  و فوست 3و فر باالترین سطح فوستی با خداوند قرار فارند 2خدا

ِلكاِ  َشاٍئ أسا ٌ  »فرمایـد:  می شوف. پیامبر گرامی اسـالم خدا و از ارکان ایمان محسوب می
نقل نمـوفه: فر مجلسـی کـه  یکی از اصحاب امام صافق 4.«وأس ُ  اِاْسَلِم ُحُبن  أْهَ  اْلَبْ ِت 

فرمـوف:  امـام« کنم. را مسـئلت مـی امام حضور فاشت، یکی از حضار گفت: از خدا بهشت
اکنون نیز فر بهشت هستید. از خدا بخواهید تا شما را از بهشت خارج نکنـد؛ حاضـران  شما هم»

ُن ِفي الُدْنَ  »با شگفتی گفتند:  ِْ ِتَنا »امام پاسـخ فاف:  « ُجِعّْلَن  ِفَداَك َن ََ  ََ  َلْساُتْم ُتِقاُإوَن ِاِا
َ
؛ آیـا بـه أ

ْعَنای اْلَجَناِة اَلاِهي »امام فرموف: « آری.»حاضران جواب فافند: « اید؟ هامامت ما اقرار نکرف ََ َهاَها 
ْن َا َحْساُّلَبُكم

َ
ََ أ ُلوا الَّل

َ
َِ َ  َن ِفي اْلَجَنِة َف ْسأ َقَإ ِا

َ
ْن أ بر اسـاس ایـن روایـت و ماننـد آن، والیـت  5 .«ََ
ت مؤمنا بیت اهل  نه است.حضور فر بهشت است و حضور فر بهشت، اوج لذ 

، ناگهـان پیرمـرفی کـه بـر  نشسـته بـوفیم روزی فر محضر امام باقر»گوید:  ُعَتیبه می بن َحَکم
عصای بلندی تکیه کرفه بوف، وارف شد. جلوی فر ایستاف و گفت: سالم و رحمت خـدا و برکـاتش 

پاسـخ او را فاف. پیرمـرف رو بـه  بر تو باف ای فرزند رسول خدا  و سپس ساکت شـد. امـام بـاقر
حاضران کرف و به آنان نیز سالم فاف و همگی جواب سالمش را فافند. آنگاه روی خوف را به سمت 

کرف و گفت: ای فرزند رسول خدا  مرا نزفیک خوف بنشان که به خدا سـوگند  مـن بـه  امام باقر
ا برای فنیا نیست و به خدا قسـم  مـن ه مندم. به خدا سوگند  این فوستی شما و فوستدارانتان عالقه

فشمن فارم فشمنانتان را و از آنان بیزارم. به خدا سوگند  این فشمنی و بیزاری به این فلیـل نیسـت 
                                                           

 . 77، ص کتاب هزار و يک حکايت اخالقی، محمدی . محمدحسین1
 .۳۱9، ص ۳6، ج بحار األنوارمجلسی،  عالمه .2
 .۱۳عمران، آیه  . آل3
 .۴6، ص 1، ج الکافیکلینی،  شیخ .4
 .۳9۱، ص 66 ، ج بحار األنوارمجلسی،  عالمه .5
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فانم و  که آنان فرفی از اطرافیانم را کشته باشند. به خـدا سـوگند  مـن حـالل شـما را حـالل مـی
م. قربانت گرفم  آیا ]به این ترتیـب[ فربـاره مـن شمارم و چشم به فرمانتان فار حرامتان را حرام می

 امید ]سعافت و نجات[ فاری؟ 
ای پیرمرف  همانا مرفی نـزف »سپس، او را نزف خوف نشاند و فرموف: « پیش بیا.»فرموف:  امام باقر

شرفیاب شد و همین پرسش را مطرح کرف. پدرم به او فرموف: اگر ]بـا ایـن  حسین بن پدرم علی
وارف شـوی و فلـت  حسـین بـن ، علی، حسن، حسین و علیبر رسول خدا حال[ بمیری،

ات روشن گرفف و به همراه نویسندگان اعمالت با َروح و ریحـان  خنک شوف، قلبت آرام گیرف، فیده
از تو استقبال شوف و این، فر وقتی است که جان به اینجای تو رسد ـ و بـا فسـت بـه گلـوی خـوف 

ات هسـت، ببینـی و فر بـاالترین  روشـنیمانی، آنچـه را موجـب چشـماشاره نموف ـ و اگر زنده ب
 « فرجات بهشت با ما خواهی بوف.

پیرمرف گفت: چه فرموفی ای ابا جعفر؟ ]پیرمرف با تعجب از امام خواسـت تـا کالمـش را تکـرار 
میـرم، همان سخنان را برای او تکرار کرف. پیرمرف گفت: الله اکبر  ای ابا جعفر  اگر ب کند.[ امام

ام روشـن گـرفف، فلـم  وارف شـوم و فیـده حسین بن بر رسول خدا، علی، حسن، حسین و علی
خنک شوف، قلبم آرام گیرف و به همراه نویسندگان اعمالم با َروح و ریحان مورف استقبال قرار گیـرم؛ 

ف و بـا شـما ام بدان روشن گـرف هنگامی که جانم به اینجا رسد و اگر زنده بمانم، ببینم آنچه را فیده
قدر گریه کرف تا نقش بر زمـین شـد.  باشم فر باالترین فرجات بهشت؟ این جمالت را گفت و آن

 حاضران نیز که حال پیرمرف را فیدند، به گریه و زاری پرفاختند. 
های چشـم آن پیرمـرف پـاک  ]که چنان فید،[ با انگشت خوف قطرات اشک را از گوشه امام باقر

حضرت فسـتش را « فستت را به من بده قربانت گرفم »کرف و عرضه فاشت: کرف. پیرمرف سربلند 
خداحافظی کـرف و  ،گذارف و سپس بوسید و بر فیده و ُرخ خوف می به پیرمرف فاف و او فستشان را می

نگـاهی بـه او کـرف و رو بـه حاضـران  به راه افتاف. ]وقتی پیرمرف فر حال رفتن بوف،[ امـام بـاقر
   1«واهد مرفی از اهل بهشت را ببیند، به این مرف بنگرف.خ هرکس می»فرموف: 

  مرگ به اقیاشت و یمعادباور . 6

منانـه ؤفر ایجاف زندگی م ،این امر .مقصد جهان به هم گره خورفه است و أهای فینی مبد آموزه فر
                                                           

 .76، ص  8، ج الکافیکلینی،  شیخ .1
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یکی از پندآموزترین حوافث زندگی بشـری اسـت کـه « مرگ» ،از سوی فیگر .نقش اساسی فارف
ه به آن، قلب های مستعد را از خواب غفلت بیدار کـرفه، غـرور و نخـوت را از اعمـاق جـان  توج 

سازف. یاف مرگ و قیامت فر تربیت انسان تـأثیر فراوانـی فارف و فر منـابع روایـی  کن می آفمی ریشه
هـای نفـس را  یـاف مـرگ، خواهش» فرمایـد:  می صافق اسالم نیز بدان اشاره شده است. امام

بخشـد و های خـدا نیـرو مـیکند و فل را با وعده کن می های غفلت را ریشه میراند و رویشگاه می
سـازف  شکند و آتش حرص را خـاموش می های هوس را فر هم می سازف و پرچمطبع را لطیف می

  1 «کند. و فنیا را فر نظر کوچک می

ْفَّضاُ  »نیز فرموفه:  پیامبر اکرم
َ
ْ اُإ اْلَّماْوِت َوأ ُِ ِة  َُ ْفَّضُ  اْلِعَب 

َ
ْ ُإ اْلَّمْوِت َوأ ُِ ْفَّضُ  الُزْهِد ِفي الُدْنَ   

َ
أ

ْ ُإ اْلَّمْوِت  ُِ ها، یـاف مـرگ  ترین اندیشـه برترین زهد فر فنیا، بهتـرین عبـافت و بافضـیلت 2؛الَتَفُكِإ 
ت به پرورفگار را بـه های توجه به خد آثار یافشده، زمینه« است. آورف و وجـوف مـیا و افزایش محب 

ت مؤمنانه است. کسانی کـه پیوسـته  ت، مؤثرترین عامل برای رسیدن به لذ  چنانچه بیان شد، محب 
از زنـدان یابندوشدو عدروووریداییخوبیدرمیباشند حقارتدنیارابهبه یاف قیامت و مرگ

های زنـدگی مؤمنانـه و برخـورفاری از  بنابراین، یکی فیگر از شاخصشوف.  فنیا فر آنان ایجاف می
ت ایمان، اشتیاق به مرگ است. امام علی َوَلاْو َا »کنـد:  گونـه توصـیف می اهل تقـوا را این  لذ 

ِهْم َطْإَفاَة َعاْ ٍن  ُِ ْجَسا 
َ
ْم ِفاي أ ُْ َواُح ْْ ْم َلْم َتْسَتِقَإ أَ ِْ َُ َعَّلْ  و اگـر خداونـد بـرای  3؛اْْلََجُ  اَلِهي َ َتَ  الَّل

ر نیزندگی فنیایی آنان زمان  مع ، بـه انـدازه  م از عـذابیرفه بـوف، از شـوق ثـواب و بـکـنی را مقـر 
 «گرفت. زفنی روحشان فر بدنشان قرار نمی هم به چشم
ی آن را روایـت کرفه نمونه گوینـد پیغمبـر  4انـد. ای از عشق به خدا، حدیثی است که شیعه و سـن 
ای رنجـور  حارثه را بـا حالـت غیرعـافی و چهـره روزها بعد از نماز صبح زیدبنیکی از  اکرم
َّمة؟»پرسد:  بیند. حال او را می می ِْ َت ح  ح  ِْ ُت َوِقنا   »فهـد:  زیـد پاسـخ می«   َ  اْصَب ِْ ؛ اْصاَب

اُة حق ِناک»فرمایـد:  آن حضرت می« که اهل یقین هستم. صبح کرفم؛ فرحالی ََ ؛ نشـانه َا  َعَل
کند: یقین، خواب شب را از من گرفته و روزها مرا بـه گرسـنگی  زید عرض می« ت؟یقین تو چیس
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های بیشـتری بیـان کنـد و زیـد افامـه  خواهد تا نشـانه پیامبر بار فیگر از او می« وافار کرفه است.
هـای جهنمیـان را بـا گـوش خـوف  های بهشتیان و ضجه ای رسول خدا  چنانم که نغمه»فهد:  می
ای رسـول خـدا  اگـر اجـازه فهیـد، خـواهم »سپس گفت: « بینم. خویش می شنوم و با چشم می

فر این لحظه، پیـامبر از او خواسـت « اند. یک از اصحاب تو بهشتی و کدام اهل فوزخ گفت کدام
 1تا سکوت کند.

 یمادهای نعمت از مشروع مندیبهره .7

ت بلکـه فر آیـات و روایـات کنـد؛  های مـافی محـروم نمی منابع اسالمی، هرگز مؤمنان را از لـذ 
ت فراوانی، مؤمنان به استفافه از زیبایی اند.  های حالل مـافی نیـز ترغیـب شـده ها، شافمانی و لذ 

  مورف، به مؤمنان فسـتور فافه شـده کـه از رزق ۳8بار فر قرآن تکرار گرفیده و فر  19، «ُکُلوا»واژه 
آنچه فر اسالم نکوهش شـده و از  2.«اَرَزْقناُمْمُمُلواِمْنَطِیباِتم»گوارای خداوند استفافه کنند؛ 

 3.«َو َتْطَغـْوافیـهِ»آن منع گرفیده، ظلم به فیگران ، فنیا گرایی و سرکشـی فر برابـر خداسـت؛ 
نیـز آنچـه نکـوهش شـده،  4سـازف؛ همین سرکشی است که موجبات خشم خداوند را فـراهم می

ت روی و اسراف فر کام زیافه ُمُلـواَواْشـَرُبواَو ُتْسـِرُفواِإَنـُه ُیِحـُّب» :تطلبی اسـ جویی و لذ 
ِهَوالَطِیبـاِتِمـَنُقْلَمْنَحَرَمزیَنَةالَلِهاَلتي»آمده:و یا فر برخی آیات  5.«اْلُمْسِرفیَن ُِ َأْرَرَجِلِعبا

است که علـت اصـلی ایـن محـدوفیت و بدیهی  6...«الِرْزِقُقْلِهيَِلَلذیَنآَمُنواِفياْلَحیاِةالُدْنیا
 ناپذیر روحی و جسمی است که فر افراط و تفریط وجوف فارف. های جبرانممنوعیت، آسیب
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