
  مهرنوش محمدي
قناع�ت، رضايت به كم و حس�ن تدبير مع�اش بدون 
دوس�ت داش�تن زياده از حد زندگاني و پيشه كردن 
اعتدال اس�ت. قناع�ت از واژه قنع و ب�ه معناي اكتفا 
كردن به اندك و ضد اس�راف كاري است. در اصطالح 
شرعي، صفتي است كه با تكرار و تمرين در انسان به 
صورت ملكه اي درمي  آيد و باعث خش�نودي و راضي 
ش�دن به چيز كم و نگه داش�تن نفس از زياده  خواهي 
مي ش�ود. فرق قناع�ت و صرفه جويي در اين اس�ت 
كه اگر از اسباب، وس�ايل يا البس�ه، چند نوع مشابه 
داريم نيازي نيس�ت دوباره هم�ان كاال را تهيه كنيم. 
اگر چندين مانتو و لب�اس داريم و قابل اس�تفاده و نو 
هستند مي  توان به همان قانع بود و از آن استفاده كرد. 

   
  قناعت محروميت نيست

قناعت در اينجا بدين معني نيست كه از اساسي ترين امكانات 
و مايحت��اج زندگي محروم باش��يم و به معني س��وءتغذيه و 
نخوردن گوشت، مرغ و ماهي نيست بلكه بدين مقصود است 
كه اگر از هر چه بهترينش را نداري از آنچه كه داري بهترين 
اس��تفاده را ببر. به عبارتي يعني تمركز كردن بر داشته ها و 

افسوس گذش��ته را نخوردن. قناعت يعني پول داشتن اما به 
اراده خود خرج نكردن و صرفه جويي اقتصادي انجام دادن تا 
كار اقتصادي انجام دادن. فقر يعني پول نداشته باشي خرج 
كني. وقتي مردم در فقر و نداري س��ختي هس��تند سخن از 

قناعت خنده دار است. با قناعت و اتخاذ شيوه صرفه جويي، از 
توقعات و انتظارات بيجا و بيش از حد اعضاي خانواده كاسته 
مي  ش��ود. معموالً فرزنداني كه در مهد وف��ور نعمت پرورش 
مي يابند، فعاليت قواي ذهني آنها براي رفع موانع ضعيف است 
و در طوفان حوادث زندگي مانند پركاهي از اين  سو به آن سو 

پرتاب مي شوند. 
  چشم و هم چشمي و سبك زندگي تجمالتي

معموالً افرادي موفق تر هستند كه در سختي ها و مشكالت 
بزرگ شده اند و به اصالح آبديده شده اند. بهترين راه پرورش 
اعتماد به نفس، اين است كه كودكان را با مشكالتي كه با وضع 
فكري و جسمي آنها مناسب است، مواجه سازيم. سپس آنها 
را به طور مستقيم يا غيرمستقيم، مورد حمايت قرار دهيم تا 
موفق شوند. منظور همان به چالش كشيدن آنهاست. اين كار 
سبب مي شود كه آنها به استعدادهاي نهفته خويش پي ببرند 

و در راه كشف اين منبع خدادادي كوشش كنند.
يكي ديگر از راهكارهاي قناعت در زندگي نداش��تن چشم و 
هم چشمي است. گاهي اوقات چشم و هم چشمي هاي نابجا 
و اس��تفاده از فرهنگ مدگرايي باعث تحميل شدن سبك و 
سياق زندگي تجمالتي به افراد مي شود. اينكه فالن فاميل، 
يك كاالي خاص را تهيه كرده و ما با تحت فشار دادن خود و 

خانواده حتماً بايد آن كاال را تهيه كنيم. اين در صورتي است 
كه اصاًل به آن كاال نيازي هم نداريم. در عين حال اگر از كاال 
يا لباس يا هرچه كه نو هستند و استفاده نمي كنيم بهتر است 
آن را به افرادي كه بضاعت و توان مالي ندارند و درعين حال 
آبرومند هستند، ببخش��يم. اين كار باعث آرامش معنوي و 

دروني ما مي  شود. 
  به زياده خواهي ميدان رشد ندهيم

مسلماً برخورداري از تمكن مالي و امكانات مورد نياز زندگي 
و درآمد مناسب، نه تنها امري مذموم نيست، بلكه مفيد و تا 
حدودي ضروري است اما اگر از حد تعادل خود خارج شده و 
تبديل به حرص شود، آدمي را دچار مشكالت فراواني مي كند. 
كسي كه به زندگي متوسط و مناسب شأن خود قانع نبوده و 
حرص كسب مال و منال فراوان را داشته باشد، بدون ترديد 
محيطي ناآرام و پردردسر براي خود فراهم كرده و آرامش و 
راحتي را از خود سلب خواهد كرد. اگر به زياده خواهي مجال 
و ميدان رشد داده شود، سيري و حد سكوني براي آن وجود 
ندارد. حرص و زياده خواهي صفتي مذموم بوده و فرد حريص 
هميشه از آنچه دارد، ناراضي و ناخشنود است و طالب چيزي 
است كه آن را ندارد. اين حرص، راحتي و آرامش را از او گرفته 

و در محيطي مضطرب و نگران قرار مي دهد. 
  قناعت را به فرزندان مان بياموزيم

براي آم��وزش فرزندان مان درباره اصل قناع��ت بايد در نظر 
داش��ت كه كودك زير هفت س��ال در مرحله پيش عملياتي 
قرار دارد و مفاهيم انتزاعي را متوجه نمي شود، پس بهترين 
روش براي آموزش اي��ن اصول، بازي، تش��ويق، الگوگيري، 
تقليد و تكرار اس��ت. اگر هنگام كشيدن غذا سهم مشخصي 
براي او تعيين شده، بايد براي او توضيح داد كه طمع كردن و 
درخواست غذا بيشتر از نياز، موجب اسراف مي شود و خداوند 
متعال نيز اس��راف كاران را دوس��ت ندارد. در اينجا كودك با 
مفهوم »به اندازه خوردن« آشنا مي شود. اگر مادر يا پدر هنگام 
خريد، اين نكته را به فرزندشان بگويند كه: »همين يك عدد 
كافي است«، كودك متوجه خواهد ش��د كه در حد نياز بايد 
خريد كند. به عنوان مثال هنگام تهي��ه لباس، به او يادآوري 
كنيم كه »تو دو لباس بيشتر نياز نداري« تأكيد بر »تعداد«، 
قناعت داشتن را به او ياد مي  دهد. اگر والدين در تهيه اسباب و 
لوازم منزل، اسراف نورزند و  طبق مد روز آنها را عوض نكنند، 
همچنين براي خريد اسباب  بازي حد و اندازه نگه  دارند، كودك 
نيز آموزش مي  بيند و مي فهمد كه اسباب  بازي  هاي او كافي 

هستند و نيازي به خريد هاي مكرر نيست. 
او بايد ياد بگيرد كه خريد آنچه كه دوست دارد، زمان مخصوص 
به خود را مي  طلبد. مثل هنگام انجام دادن كار مهم و مثبت 
يا به مناسبت اعياد مذهبي يا تولد. اگر در برنامه ريزي روزانه 
كودك چند فيلم كارتون قرار دهيد و او نيز همان مقدار تعيين 
شده را ببيند، اين عمل گامي در مسير آشنايي وي با مفهوم 
قناعت است. در كنار اين گونه مثال  ها، آنچه كه بايد دانست و 
به آن اهميت داد، محيط كالمي است كه كودك در آن رشد 
مي  كند. اين محيط، نقش فوق العاده ارزش��مندي در رش��د 
روحيه قناعت  پذيري او دارد. ميزان گفت  و گوي بزرگساالن 
با او، محت��واي گفتار، نحوه س��خن گفتن و گ��وش دادن به 
صحبت هاي كودك، در تقويت يا تضعي��ف امنيت روحي يا 
محبت و دوس��تي نقش دارد. هرچه محي��ط كالمي مثبت 
باشد، والدين به كودك ابراز عالقه كنند و برخورد محبت آميز 
در رفتار آنها وجود داشته باشد، اين عملكرد موجب مي شود 
طفل، خانواده را مايه آرامش و حمايت خود تلقي كند. تداوم 
اين احساس در جهت تقويت حرف  شنوي، عزت نفس و قناعت 

او بسيار مهم است. 
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سبك سالمت

زير باران قدم بزن 
تا حالت خوب شود

دوري از طبيعت بيمارمان مي كند

  زهرا هنربخش
بس�ياري از بيماري ه�اي روحي و روان�ي به دلي�ل دوري انس�ان ها از طبيعت رخ 
مي دهد. اكثر روانشناس�ان معتقدند بس�ياري از بيماري هاي روحي امروزه مانند 
افسردگي، اس�ترس و نا اميدي به اين دليل اتفاق مي افتد كه در اين عصر انسان ها 
فاصله زيادي از طبيعت گرفته اند و اين در حالي است كه روانشناسان براي درمان 
اين بيماران به عل�م جديدي به ن�ام eco- therapy يا طبيع�ت- درماني اعتقاد 
دارند و الزم مي دانند كه اين گونه بيماران بايد زمان بيش�تري را در طبيعت سپري 
كنند. طبيعت نقش بسيار مهمي در پيشگيري از بيماري هاي ذهني و روحي دارد. 

    
روانشناسان معتقدند انسان ها ميليون ها سال است كه در طبيعت زندگي كرده و با آن تكامل 
پيدا كرده اند و به همين دليل بس��يار به مناظر طبيعي مانند آب، گياهان و حيوانات وابسته 
هستند و بايد با آنها ارتباط داشته باشند. اما همزمان با انقالب صنعتي مردمان زيادي طبيعت را 
از زندگي خود حذف كرده اند و به زندگي شهر نشيني رو آورده اند. در اين زندگي ديگر برنامه هاي 
ما را طلوع و غروب خورشيد تعيين نمي كند بلكه ساعت و زمانبندي اداري است كه بيدار شدن 
و خوابيدن ما را برنامه ريزي مي كند. در سال هاي اخير اوضاع از اين هم وخيم تر شده است به 
طوري كه با رواج اينترنت و محصوالتي مانند گوشي هاي هوشمند و تبلت ها، از زندگي اجتماعي 

خود فاصله گرفته و منزوي تر شده ايم. 
امروزه بيش از نيمي از جمعيت جهان در شهرهاي آلوده زندگي مي كنند و بسياري از مردم 
حتي به ندرت مي توانند درخت ها يا مناظر طبيعي را مشاهده كنند. در عين حال به نظر مي رسد 
انسان در تالش است تا به سريع ترين ش��كل ممكن بقاياي طبيعي باقيمانده روي كره زمين 
را محو و نابود كند. يكي از مهم ترين نگراني هاي امروز بشر بروز تغييرات آب  وهوايي است كه 
مي تواند اثرات بسيار بدي روي محيط زيس��ت داشته باشد. پزشكان توصيه مي كنند افرادي 
كه دچار استرس و نگراني  هستند بايد سعي كنند به دامن طبيعت برگردند يا حداقل ارتباط 

خودشان را با طبيعت افزايش دهند. 
برگشت به طبيعت چندان هم س��خت به نظر نمي رس��د. اكثر افرادي كه دچار بيماري هاي 
روحي هستند و در بيمارستان ها دوره درمان را سپري مي كنند مي توانند از يك مسافرت به 

دل طبيعت شروع كنند. 
انسان با ارتباط خوب با طبيعت و درك و لمس طبيعت مي تواند از انرژي هاي پاك و خالص آن 
بهره مند شود و لطافت هستي، حضور در لحظه حال و وحدت و يگانگي اصل خويش را حس و 
درك كند. تكنولوژي و زندگي ماشيني روز به روز در حال گسترش است و اگر به آغوش طبيعت 
پاك برنگرديم، فرصت طاليي زمان، مكان و انرژي را كه خداوند براي درك ماهيت زندگي به 

ما داده است از دست خواهيم داد. 
طبيعت منبع نوازشگري از تمام موجودات است، زيرا آن قدر بخشنده است كه هرچه مي ستاني 
بازهم حاضر است به ش��ما بدهد، اما فقط بايد ياد بگيريد با او درست برخورد كنيد. طبيعت 
بزرگ ترين منبع نوازش و آرامش است به شرط آنكه تخريبش نكنيد و زبانش را بفهميد و هر 

لحظه و هر روز با او به آرامش درون برسيد. 
برخي ادعا مي كنند مي خواهند به آرامش برسند اما در پي برآوردن خواسته خود از غيرطبيعت 
هستند، براي همين ناكام مي مانند. طبيعت قوانين خاص خود را دارد و هر كس با آن هماهنگ 
شود مي تواند به تعادل رواني و آرامش روحي برسد و آرامش هاي ناب و خالصي را از او دريافت 

كند، آرامشي كه از آلودگي گفتاري و رفتاري درصدي از انسان ها به دور است. 
زماني كه به سمت نوازش گيري از انسان ها مي رويد احتمال فريب و آلودگي و بيماري بسيار زياد 

است، اما وقتي به سمت طبيعت زيبا مي رويد تمام معادالت شما عوض مي شود. 
به بيماري هاي رواني و جسمي انسان دقت كنيد، چه لذتي را مي توانيد بيان كنيد؟ جز اينكه از 

طبيعت بكر فاصله گرفته، دركش نكرده و به انواع بيماري ها دچار شده است؟
كوهس��تان را براي آرامش انتخاب كنيد، زيرا سرشار از س��كوت عميق و بكر است و در آنجا 
احساس بهتري پيدا خواهيد كرد. زماني كه احساس مي كنيد آرامش تان به هم خورده است به 
كوه پناه ببريد آنجا معدن نوازشگري هاي روح مي باشد. پياده روي آگاهانه در جنگل تمريني 
بسيار عالي است، جنگل حس و حال خودش را دارد، تمام درختان و صداي آنها روح را نوازش 

مي دهد. 
در كنار دريا با صداي آب هماهنگ شويد، خستگي روحي را مي گيرد و آرامش و زيبايي درون 
مي بخشد. با گل ها و گياهان صحبت كنيد، آنها آرامش عميقي به شما مي بخشند، همه آنها 
زيبايي مسحور كننده دارند. از انرژي طبيعت آرامش بگيريد، به گوشه اي از آن پناه ببريد و خود 
را رها كنيد و از آن همه ارتعاشات طبيعي و زيبا استفاده كنيد. از جريان باد و باران و رعد و برق 
در بهار و پاييز لذت ببريد و به هيجان درآييد كه اين خود نوعي درمانگر روح است. گاهي زير 
باران پياده قدم بزنيد و غرق در باران شويد. از شب و ستاره هاي زيباي آسمان و آن همه سياهي، 
آرامش، سكون و عظمت براي تلطيف روح استفاده كنيد. از كوير و آسمان روشن و پر از ستاره 

لذت ببريد و آرامش بگيريد. 
طبيعت مادرِ بزرگ است كه بايد ياد بگيريد شاگرد خالق آن باشيد و از تمام اجزاي آن پندها 
بگيريد. وقتي به طبيعت مي رويد بهتر است تمام آلودگي ها و صداهاي آزاردهنده وجود را دور 
بريزيد و همچون يك رهرو تا آن جا كه شرايط به شما اجازه مي دهد تنهايي آگاهانه را تجربه 
كنيد. براي رفتن به دل طبيعت بهانه نياوريد زيرا مي توانيد با آگاهي و مديريت زمان فرصتي 
مناسب را براي خودتان و خانواده در نظر بگيريد و درصدي از نوازش خود را از تجربه تنهايي در 
كوه، جنگل، دريا و كوير به دست آوريد و آنگاه با تجربه اين تنهايي خودتان ارزيابي خواهيد كرد 

كه چقدر روحتان به رشد و تعالي مي رسد. 
كودكان را با طبيعت آش��نا كنيد؛ كودك براي اينكه بتواند رشد مناسبي از نظر رواني داشته 
باشد بايد شرايطي فراهم شود تا بتواند بهتر تجربه كند، اما در آپارتمان هاي كوچك امروزي، 
اين تجربه هاي طبيعي، خيلي دشوار به دست مي آيند. كودكان ما امروزه طبيعت را به خوبي 
نمي شناسند به همين دليل، والدين بايد با برنامه ريزي فرزندان شان را هر از گاه به پارك يا كوه 
ببرند تا از نزديك طبيعت را بشناسند و لمس كنند. دوري از طبيعت روان فرزندان را خشك 
مي كند. يكي از علت هاي اصلي در افزايش خشونت به ويژه در نوجوانان و جوانان فاصله گرفتن 

و دوري از طبيعت است. به همين دليل بايد نسل فردا را با طبيعت آشتي دهيم. 
وقتي در طبيعت حضور پيدا مي كنيد گويي زمان معنا ندارد و همين عامل باعث آرامش درون 
شما مي شود، شما از اين سكون، سكوت و آرامش نوازشي عميق مي گيريد. پس سعي كنيد 
زمان هايي را براي خودتان برنامه ريزي كنيد و به قدم زدن و حضور در طبيعت اطراف بپردازيد و 

نوازش هاي گوناگون از طبيعت اطراف خود بگيريد تا آرامش و حاِل خوبي نصيب تان شود.

به زياده خواهي ها ميدان ندهيم

قناعت محروميت نيست

سبك مصرف

قناعت به اين معني نيست كه از اساسي ترين 
امكانات و مايحتاج زندگي محروم باش�يم 
و به معني س�وءتغذيه و نخوردن گوش�ت، 
مرغ و ماهي نيست بلكه يعني اگر از هر چه 
بهترينش را نداري از آنچه كه داري بهترين 
استفاده را ببر. به عبارتي يعني تمركز كردن بر 
داشته ها و افسوس گذشته را نخوردن. قناعت 
يعني پول داشتن اما به اراده خود خرج نكردن 
و صرفه جوي�ي اقتص�ادي انج�ام دادن 

توجه و تأمل در سخنراني ها و پيام هاي مقام 
معظم رهبري نش�ان مي دهد ي�ك موضوع 
بسيار مورد توجه و تأكيد ايشان بوده است، به 
گونه اي كه تقريباً هر ساله به آن پرداخته اند، 
و آن زهد و ساده زيستي، دوري از دنيا طلبي 
و تجمل گرايي اس�ت. در ادام�ه فرازهايي از 

فرمايشات ايشان را در باره زهد بخوانيد. 
   

  توصيه اسالم به زهد در عين ممنوع كردن 
روگرداني از متاع دنيا

اسالم در اين نگاه به انسان به عنوان يك فرد، توصيه 
مي كند زهد بورزد. زهد يعني دلباخته و دلبس��ته  
دنيا نشود؛ اما در عين اينكه توصيه به زهد مي كند، 
قطع رابطه  ب��ا دنيا و كنار گذاش��تن دنيا را ممنوع 
مي شمارد. دنيا چيست؟ دنيا همين طبيعت، همين 
بدن ما، زندگي ما، جامعه ما، سياست ما، اقتصاد ما، 
روابط اجتماعي ما، فرزند ما، ثروت ما، خانه ماست. 
دلبستگي به اين دنيا، دلباخته شدن به اين نمونه ها، 
در اين خطاب فردي، كار مذمومي است. دلباخته 
نبايد ش��د. اين دلباخته نش��دن، دلبسته نشدن، 
اس��مش زهد اس��ت؛ اما اينها را رها هم نبايد كرد. 
كسي از متاع دنيا، زينت دنيا، از نعمت هاي الهي در 
دنيا رو برگرداند، اين هم ممنوع است. » قل من حّرم 
زينة اهلل الّتي اخرج لعباده و الّطيبات من الّرزق قل 
هي للّذين امنوا«؛ يعني كسي حق ندارد كه از دنيا 
اعراض كند.  ۱۳۸۶/۰۲/۲۵
  زهد، عالج بيماري اساسي جامعه اسالمي

برجسته ترين نقطه اي كه در نهج البالغه است، زهد 
است. اميرالمؤمنين)ع( آن روز كه اين زهد را فرمود، 
به عنوان عالج بيماري اساسي جامعه  اسالمي فرمود 
و من مكّرر گفته ام امروز هم ما بايد همان آيات زهد را 
بخوانيم. آن روز هم كه اميرالمؤمنين)ع( مي فرمود 
به شيريني ها و لّذت هاي دنيا جذب نشويد، كساني 
بودند كه اين ش��يريني ها و لّذت ها، به دست شان 
نمي رسيد - ش��ايد اكثريت مردم آن طور بودند - 
اميرالمؤمنين به آن كس��اني مي گفت كه فتوحات 
دنياي اسالم، سال هاي گسترش امپراتوري و قدرت 
بين المللي اسالم، آنها را متمكن، ثروتمند و برخوردار 
از امتيازات كرده بود؛ حضرت به آنها هشدار مي داد. 
ما امروز همين كه دو كلمه راجع به زهد بگوييم - 
بگوييم يك خرده مالحظه كنيد- بعضي ها مي گويند 

كه آقا، اكثر مردم اين چيزهايي كه شما مي گوييد، 
ندارند. جواب اين اس��ت كه ما به آنها نمي گوييم؛ 
ما به كس��اني مي گوييم كه تمكن دارند؛ كس��اني 
كه لّذت هاي دنيا براي آنها آغوش باز كرده اس��ت؛ 
كس��اني كه مي توانند از راه هاي حرام، خودشان را 
به زيبايي ها و شيريني هاي زندگي برسانند. البته در 
درجه  بعد به كساني هم كه از راه حالل مي توانند به 
آن لّذت ها دست پيدا كنند، مي گوييم. البته باالترين 
و واجب ترين زهدها اين است كه انسان از حرام پرهيز 
كند؛ پارسايي كن. دامن را پاك نگه دارد و زهد بورزد. 
اما زهد از لّذات حالل هم، مرتبه  بااليي است. البته 
افراد كمتري ممكن است مخاطب اين خطاب باشند. 
امروز هم همان روز است- با تفاوت هايي در وضعيت 
زمان و خصوصيات تاريخي هر دوره، كه مخصوص 

خود آن اس��ت - كساني كه دست ش��ان مي رسد، 
كساني كه مي توانند از زيبايي ها، تجّمالت، لّذات، 
تنّعمات و از گس��ترش روزافزون زندگي بهره مند 
شوند، بايد آن خطاب هاي زهد اميرالمؤمنين)ع( را 
به ياد داشته باشند. البته اين خطاب در مورد كساني 
كه مسئوليتي دارند، شديدتر و سنگين تر است. در 
مورد كساني هم كه مسئوليت هاي دولتي ندارند، 
همان خطاب هست، منتها كمتر است؛ آنها بيشتر 
مخاطبند.  ۱۳۷۵/۰۹/۰۵
  زهد، شرط خدا براي دادن مراتب و مدارج 

تكامل و تعالي معنوي
يك عامل ديگر ]در پيش��رفت اس��الم[، الاقل در 
رأس اين حركت اين بود ك��ه به خود - آنچه كه به 
شخص و به بهره مندي هاي مادي براي خود انسان 

برمي گردد- بي اعتنا بودند. اين عامل بسيار مهّمي 
است. اين همه كه ما در روايات، در نهج البالغه، در 
كلمات نبي اكرم )ص( و ائم��ه)ع( و بزرگان درباره 
بي رغبتي به دنيا و بي اعتنايي به زخارف دنيا براي 
ش��خص خود تأكيد و توصيه داريم، به خاطر تأثير 
عظيم اين عامل اس��ت. البته دش��منان اس��الم و 
كج فهمان مسلمين، گمان كردند يا وانمود كردند 
كه اگر در اسالم گفته شده است زهد؛ يعني دنبال 
دنيا به معناي مظاهر عال��م وجود و مظاهر زندگي 
نرويد. در حالي كه مسئله اين نبود؛ بلكه دنياي بد 
و دنياي مذموم و اين كه من و ش��ما، خود و منافع 
م��اّدي خودمان را هدف ق��رار دهي��م و دنبال آن 
باش��يم، مورد نظر بود. اين، آن چيزي اس��ت كه 
بيچاره كننده و ويران كننده و اساس بدبختي هاست. 
اولياي خدا- كساني كه توانستند آن پرچم را محكم 
در دس��ت گيرند و اين راه دش��وار را راحت، بدون 
خس��تگي و بدون از پا افتادن پيش ببرند- كساني 
بودند كه از اين گردنه گذشتند. لذا در دعاي بسيار 
خوش مضمون ندبه كه در ابتداي آن، خداي متعال 
را بر آنچه كه براي اوليايش پيش آورده است، حمد 
مي كن��د؛ كه يك��ي از آن زيباتري��ن و پرمغزترين 
مفاهيم، به خصوص در اي��ن عبارات و جمالت اّول 
دعا مندرج اس��ت - مي فرمايد: »بعد ان ش��رطت 

عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيه و زخرفها 
و زبرجها«؛ آنها را به باالترين مراتب و مدارج تكامل 
و تعالي معنوي رساندي؛ به آن نعمت هايي كه »ال 
زوال له و ال اضمحالل«. اين نعمت ها را به آنها دادي 
و انتخاب ش��ان كردي؛ اما اين ش��رط را براي شان 
گذاش��تي. پيامبر در باالترين نقطه تعالي وجودي 
انسان است. اين بدون كمك الهي كه ممكن نيست؛ 
بدون زمينه دادن خدا كه ممكن نيست؛ اما خدا اين 
امتياز را در مقابل يك ش��رط مي دهد: »الزهد في 
درجات هذه الدنيا الدنيه و زخرفها و زبرجها فشرطوا 
لك ذلك«؛ قبول كردم و عمل كردم. لذا عنصري 
مثل پيامبر)ص( و اميرالمؤمنين)ع( به وجود مي آيد؛ 
پوالدين، خسته نش��و. تمام نش��و. باري را بردوش 
مي گيرند كه اين بار، فقط مخصوص زمان خودشان 
نيست؛ حركتي را به وجود مي آورند كه با پايان عمر 
خودشان، پايان پيدا نمي پذيرد.  ۱۳۷۸/۰۸/۱۵
  تالش مسئولين براي بهره مندي از زهد امام 

علي)ع( در زندگي شخصي خود
من براي زندگي خودم بايد به قضاوت بنشينم و ببينم 
آيا دنبال دنياي شخصي خودم هستم يا نيستم؟ هر 
كدام بايد به حساب خودمان برسيم. وقتي كه در بين 
مسئوالن و براي مسئوالن صحبت مي شود، كاربرد، 
كاربرد شخصي اس��ت. يعني هر كدام از مسئوالن 
كشور بايد سعي و تالش شان اين باشد كه آن چهره  
زهد اميرالمؤمنين)ع( را در خودشان منعكس كنند. 
البته زهد علي)ع(، براي ما نه قابل عمل اس��ت و نه 
حتي قابل درك. ما كه نمي توانيم آن گونه زندگي 
كنيم! اما پرتوي از آن عدالت و زهد را، شايد بتوانيم 
داشته باشيم. نه اين كه ما بگوييم نمي توانيم. خود آن 
بزرگوار گفته است. نه اين كه ما نمي توانيم. هيچ كس 
نمي تواند. حتي بعضي از معصومين)ع( هم از اين كه 
بتوانند آن طور كه اميرالمؤمنين)ع( عمل مي كرد، 
عمل كنند، اظهار عجز كرده اند. بحث بر سر آن گونه 
عدالت نيست. اما رنگ ما بايد همان رنگ باشد؛ ولو 
كم رنگ. روش ما بايد همان روش باشد؛ ولو رقيق. در 
جهت عكس او كه نبايد حركت كنيم. مسئوالن بايد 
اين معنا را عمالً به مردم ياد بدهند. چسبيدن به دنيا 
و دويدن دنبال دنيا، براي يك مسئول در جمهوري 
اسالمي، نقص است و به همان معنايي كه عرض شد، 

يك نقطه  منفي است. عكس اين بايد باشد.
۱۳۷۱/۱۰/۱۷  

دلبسته دنيا نشو، دنياگريز هم نباش!
توصيه به زهد در بيانات رهبري

راهنما

اس�الم در اين ن�گاه به انس�ان به 
عنوان يك ف�رد، توصيه مي كند 
زهد ب�ورزد. زهد يعن�ي دلباخته 
و دلبسته  دنيا نش�ود اما در عين 
اينكه توصيه به زهد مي كند، قطع 
رابطه  با دنيا و كنار گذاشتن دنيا را 
ممنوع مي شمارد. دنيا چيست؟ 
دنيا همين طبيع�ت، همين بدن 
ما، زندگي ما، جامعه ما، سياس�ت 
ما، اقتصاد ما، روابط اجتماعي ما، 
فرزند م�ا، ثروت ما، خانه  ماس�ت


