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راهنما

سبكنگرش

از بند ترس غافل نش�ويم .اين زندان
مخوف ،قربانيان زيادي در خود جاي
داده است .آنهايي كه از ترس مردن به
درستيزندگينكردهاند.مدامازدرجا
زدنواشتباهكردنترسيدهاند.آنقدر
اين حس را در خود بارور س�اختهاند
كه ديگ�ر قادر نيس�تند از آن رهايي
يابند و به همين خاطر تن به هر ذلتي
ميدهند .ميگويند ترس برادر مرگ
است .پس بهتر است با ترسهايمان
هر چ�ه ك�ه هس�ت روبهرو ش�ويم

زندانها و اسارتهاي زندگيمان را بشناسيم

شما در كدام بند گرفتار هستيد؟!
مرضيه باميري
تا حاال پرندهاي در بند ديدهايد؟ پرندهاي كه به حكم غريزه دنبال دانه ميرود و سر از بند در ميآورد.
در چرخه غذايي طبيعت قرار ميگيرد و توس�ط يك موجود قويتر حذف ميشود .ما انسانها در بند
كشيدن استاديم و ميخواهيم همه چيز و همه كس را به بند بكشيم .در اينكه مغرورانه خود را مالك
همه دنيا بدانيم و بخواهيم براي تك تك موجودات زميني و فرا زميني تصميم بگيريم .العياذباهلل گويا
خداييم .ما جنبه تعريف كردن را نداريم .ديدهايد وقتي يكي را ميس�تايند فاز برتري برميدارد و به
جاي اينكه از اين تمجيد در جهت شناخت استعداد و توانش بهره گيرد از آن براي در بند كردن ديگران
استفاده ميكند .بند كه ميگويم نه تور صيادهاي بيوجداني است كه براي خوشگذراني جان جانداري
ميستانند .بند به معني در بند كشيدن و انحصاري كردن شخص يا شيئي براي خودمان .ما فكر ميكنيم
پيرامون خود را به بند ميكشيم ،واقعيت اين است كه خودمان در بند هستيم .در بند خيلي چيزها كه از
ما موجودي اسير و زنداني ساختهاند .بگذاريد بعضي از مهمترين بندهاي زندگيمان را بشناسيم.

بعضيها در بند شيطان هستند

بسياري از ما در بند شيطان هستيم .تكليف
در بند هم مشخص است .اطاعت و سرتسليم
فرود آوردن .پس اگر شيطان بر ما چيره شد
و م��ا در بن��دش گرفت��ار آمدي��م ،ديگر ما
ميشويم در بند ،او ميش��ود نگهبان .به هرسازي كه
دلش خواس��ت ما را ميرقصاند .گاهي مظلوم و سر به
زير تمام دستورهاي عاليجناب ش��يطان را مو به مو و
بدون هيچ كم و كاس��تي اجرا ميكنيم .آدمفروش��ي
ميكنيم ،تهمت ميزنيم .قسم دروغ ميخوريم و مثل
آدم بدهاي قصه ،دلم��ان ميخواهد بقيه را هم به كام
حبس بكش��انيم .به رس��م ع��ادت و بر اس��اس اين
ضربالمثل معروف كه ميگوي��د :ديگي كه براي من
نجوش��د بهتر است سر س��گ در آن بجوش��د ،رفتار
ميكنيم .بسياري از ما حاضريم ديگران را به زحمت
بيندازيم .اص ً
ال حسادت ما از همين جا شروع ميشود.
اينكه نميتوانيم كس��ي را برتر ببينيم و به اختيار و با
تصميم ش��يطان تصميم به نابودي آن فاكتور برتري
ميگيريم .س��اده بگوي��م ،اگر به هر داش��ته ديگران
حس��ادت ميكني ،اگر زيرآب ميزني ،اگ��ر مدام در
س��يرت و صورت ديگران دنبال عيب ميگردي ،اگر
دچار خودبرتر بيني شدهاي و همه جهان را زير دستان
خود ميپنداري بدان در بند هستي و بايد هر چه زودتر
براي نجات خودت كاري كني.

چون اشرف مخلوقات هستند پس عقل كل اين نظام
عريض و طويلند و حق گرفتن هر تصميمي را دارند.

معناي غيرت را به بند نكشيم

زندان ديگر زندان غيرت است .بدون شك
غيرت به معناي واقع��ي كلمه خيلي هم
چيز خوبي است و اص ً
ال از اوجب واجبات
اس��ت ،ولي وقتي تعصب كور را به عنوان
غيرت تعريف ميكنند قصه عوض ميشود و داستانش
فرق دارد .ما در واژه غيرت محبوس شدهايم .براي ما غلط
تعريفش كردهاند .آنقدر در بزنگاههاي حس��اس آن را
بهكار بردهاند كه گوش جهاني را به ش��نيدنش حساس
كردهاند .غيرت در بند كشيدن نيست .يك صفت شبيه
مردانگي است .شايد بد جا افتاده باش��د و با مرور زمان
نامش تغييركرده باشد اما هر چه هست معنايش چيزي
نيست كه خانواده پدري رومينا نشانمان دادند .غيرت
يعني حساس بودن روي سرنوشت و رفتارهاي كساني

كه دوستشان داريم .مث ً
ال همه ما روي وطنمان غيرت و
تعصب داريم .همه ما به طور غريزي نسبت به خانوادهمان
غيرتي هس��تيم و هر قدر هم كه بد باشند كسي جرئت
ندارد جلوي روي ما بدش��ان را بگويد حتي اگر واقعيت
باشد .يك فرزند روي آبروي پدرش غيرت دارد و آنقدر
صحنههاي انساني و احساسي در ذهنمان شكل ميگيرد
كه منطق آدمهايي نظير پدر رومينا يا ريحانه در باورمان
نميگنجد .پس ما خيلي از اشتباهات را با اراده خودمان
در كم��ال صحت عق��ل انج��ام ميدهيم و اس��مش را
ميگذاريم غيرتي شدن .نگذاريم روح بعضي واژههاي
ناب از فرهنگمان پاك ش��ود .اجازه ندهيم دختركشي
صفت غيرت را لگدمال كند .مرد با غيرت كار ميكند و
فكر رفاه خانواده اس��ت و هرگز راضي ب��ه آزار اعضاي
خانهاش نميشود .غيرت موقعي خودش را نشان ميدهد
كه نگذاريم چارچوبهاي ارزش��ي و اخالقي خانواده و
جامعه خدشهدار شود و انسانيت زير سؤال برود.

زندان شكم ،سالمتمان را تهديد ميكند

بند و زندان ديگر براي ما زندان ش��كم
است .بس��ياري از ما آدمها بنده شكم
خود هس��تيم .قيمتم��ان چند پرس
غذاي چرب و خوش رنگ و لعاب است.
مايي كه از هر چه بگذريم نميتوانيم از تمناي ش��كم
بگذريم و خيلي وقتها با دست خودمان كمر به نابودي
خود ميبنديم .خوشمزهها منطق را زايل ميكنند و ما
ديوانهوار س��مت خوراكيهايي ميرويم ك��ه ما را به
بيماري و رفتن از دنيا نزديك ميكند .جالب است كه
عاقبتش را ميدانيم اما باز هم عبرت نميگيريم و درد
كشيدن و دچار آلزايمر شدن برايمان بياهميتتر از
خوردن ش��كر ،نمك و غيره اس��ت .فقط يك زنداني
ميتواند چنين بله قربان گوي زندانبانش باشد و بس!

زندان كبر خيلي خطرناك است

زندان ديگ��ر زن��دان كبر اس��ت .اين
زندانيها را از نزديك بس��يار ديدهايم.
اين آدمها خطرناكند .رحم ندارند و هر
كسي را قرباني خودخواهي و كبرشان
ميكنند .اينها همان دستهاي هستند كه فكر ميكنند

از بند گذشته رها شويم

همه ما ب��ه نوع��ي در خاط��رات خود
گرفتاريم .البته بعضيها براي كس��ب
انرژي سراغش ميروند و ورق ميزنند
اما اكثريت در يك نقطه از گذشتهشان
جا ميمانند و اين فقط جسمشان است كه تن به تغيير
ميدهد .آدمهاي ضعيف مغلوب خاطرات ميشوند و
مدام با اش��ك و آه تعريف ميكنند و آدمهاي موفق از
گذشته و خاطراتش پلي براي آينده ميسازند .آنها در
جا نميزنند و ب��راي زنده ماندن ه��ر روز خاطرات نو
ميسازند.

در بند حرص و آز گرفتار نشويم

يكي از بندهاي خطرن��اك حرص و آز
اس��ت .خصلتي كه اج��ازه نميدهد از
زندگي كه در لحظه جاري اس��ت لذت
ببريم .م��دام ب��راي به دس��ت آوردن
چيزهاي بيش��تر حرص ميزنيم و هيچ وقت به آنچه
داريم قانع نيستيم .هيچ وقت نميگوييم تا همين جا
هر چه داريم بس اس��ت .آنقدر پيش ميرويم و جمع
ميكنيم كه كمكم لذت زندگي فراموشمان ميشود
و لحظههايمان خالصه ميش��ود در جم��ع كردن و
حرص خوردن .آنهايي كه حريصند به حق خود قانع
نيس��تند و اغلب با ناحق كردن حقوق ديگران سعي
دارند داراييشان را زياد كنند.

بند شهرت شيرين و ويرانگر است!

بند ديگر شهرت است كه آدمهاي زيادي
در آن گرفتارند .يا مش��هورند و در بند يا
خيال ش��هرت دارن��د و حاضرن��د به هر
قيمتي براي ديده شدن هر كاري كنند.
اگر اسير شهرت شويم و حواسمان نباشد زود قافيه را
ميبازيم .همان قدر كه شيرين و جذاب است به همان
اندازه ترسناك و ويرانگر است.

از بند ترس غافل نشويم

خيليهايمان در بند تن هستيم

اما بند يا زندان بعدي زندان تن اس��ت.
بسياري از ما در بند تن خودمان هستيم.
در صندوقچه عقل و شعور را بستهايم و
به جايش ميگذاريم زشتي و زيبايي تن،
تعريفمان كند .ما گاهي يادمان ميرود هر آنچه داريم
سراسر امانت است و روزي تمام و كمال از ما ميستانند.
چنان به تن خود مينازيم كه انس��انيت و فاكتورهاي
مهم بندگي را از ياد ميبريم .بس��ياري از ما ،ما يعني
آدمها ،آنقدر در منجالب تن خود گرفتار ميشويم كه
اسم زندانمان ميشود هوس .آنوقت ديگر جهانبيني
برايمان عوض ميش��ود .وقتي همه چي��ز در فيزيك
آناتوم��ي بدن و تن خالصه ش��د ،خودفروش��ي و تن
فروشي رايج ميش��ود .آنوقت است كه به جاي عقل
براي تن خوراك ميخواهيم و عالجش ميشود همه
آن نبايدهايي كه ميل ن��دارم از آنها بگويم كه هم من
ميدانم و هم ش��ما اين روزها خيلي خوب ميدانيد.
زندانيه��اي ت��ن ك��ه زياد ميش��ود فس��اد ريش��ه
ميگس��تراند .آن وقت اس��ت كه هم و غم ما ميشود
حفظ زيباييهاي ظاهري .مالك ما هم ميشود صورت
و به آساني ،ديگران را بر اساس آنچه ميبينيم و نه آنچه
هس��تند قضاوت ميكنيم و واي كه چه قضاوتهاي
زندان تن ،برتري
اشتباهي ميكنيم .تنها راه رهايي از
ِ
عقل و تدبير است و اينكه ما بدانيم هدف از خلقتمان
يك صورت نبوده و كارهاي مهمتري بر دوشمان است
كه بايد در اين چند صباح زندگي انجام دهيم.

ميگوييم و ...اس��ير زبان خود ميشويم .پس زبان
بس��يار ش��كارچي و زندانبان بيرحمي است و بايد
مراقبش باشيم.

زبان زندانبان بيرحمي است

يك�ي از چيزهايي ك�ه م�ا را در بند
ميكشد زبان است .اين عضو صورتي
رنگ پرزدار به ط�رز عجيبي ما را در
اسارت خودش دارد كه اگر از قدرتش
غافل شويم بر بادمان ميدهد .وقتي
دروغ ميگوييم زنداني ميش�ويم.
م�دام مجبوريم ب�راي اينك�ه گند
كارم�ان در نياي�د ي�ك دروغ تازه
بگويي�م .وقتي غيب�ت ميكنيم در
بند گرفتار ميش�ويم .وقتي تهمت
ميزني�م ،كلم�ات زش�ت ب�ر زبان
ميآوريم ،س�خن بيهوده ميگوييم
و ...اس�ير زبان خود ميش�ويم .پس
زبان بس�يار ش�كارچي و زندانبان
بيرحمي است و بايد مراقبش باشيم

يك��ي از چيزهاي��ي ك��ه م��ا را در بند
ميكشد زبان اس��ت .اين عضو صورتي
رنگ پ��رزدار به طرز عجيب��ي ما را در
اسارت خودش دارد كه اگر از قدرتش
غافل شويم بر بادمان ميدهد .وقتي دروغ ميگوييم
زنداني ميش��ويم .مدام مجبوريم براي اينكه گند
كارمان در نيايد يك دروغ ت��ازه بگوييم .دروغ را با
دروغ بع��دي پي��ش ميبريم و يك وقت چش��م باز
ميكنیم و حيرتمان ميش��ود از وسعت دروغهايي
كه گفتهايم .اولي را هر چند كوچ��ك به اختيار و با
اراده خودمان بر زبان ج��اري ميكنيم ولي بعدش
بنده دروغها ميشويم و ميگذاريم ما را به هر كجا
خواستند بكشانند .زبان ميتواند تند و تيز باشد و به
واسطهاش حلقه دوس��تان را تنگتر كند .ميتواند
افترا ببندد و آبروي بندهاي را ببرد يا ميتواند مار را
از النه بيرون بكش��د .تا وقتي زبان تحت مالكيت و
فرمان ماست همه چيز خوب است اما وقتي اختيار
ما افتاد دس��ت زبانم��ان ديگر معلوم نيس��ت با چه
سرنوشتي مواجه خواهيم شد .وقتي غيبت ميكنيم
در بن��د گرفتار ميش��ويم .وقتي تهم��ت ميزنيم،
كلمات زش��ت بر زب��ان ميآوريم ،س��خن بيهوده

از بند ترس هم نبايد غافل شويم .اين
زندان مخوف ،قرباني��ان زيادي در
خود جاي داده اس��ت .آنهايي كه از
ترس م��ردن ب��ه درس��تي زندگي
نكردهاند .مدام از در جا زدن و اشتباه كردن ترسيدهاند.
آنقدر اين حس را در خود بارور ساختهاند كه ديگر قادر
نيستند از آن رهايي يابند و به همين خاطر تن به هر
ذلتي ميدهند .ميگويند ترس برادر مرگ است .پس
بهتر اس��ت با ترسهايمان هر چه كه هس��ت روبهرو
شويم .اگر از ارتفاع ميترسيم به بلندترين نقطه از شهر
برويم و اگر فوبي��اي رانندگي داريم ،در ش��لوغترين
خيابان شهر تردد كنيم .فقط رويارويي با ترس ميتواند
ثابت كن��د هيچ اتفاقي ب��ه آن بدي كه م��ا فكرش را
ميكنيم نيست و هميشه اين بدترينها در ذهن ماست
كه شكل ميگيرند.

بندها را از دست و پايمان بازكنيم!

اگر بخواهم همه بندهايي كه ما را تهديد
ميكنند بگوييم در حوصله اين مقال
نميگنج��د .پ��س از بن��د خراف��ات
نميگوييم .از اينكه اكثر ما بنده پول و
صندلي قدرتمان هستيم هم سخن نميگوييم .زندان
افكار منفي و س��مي را هم نميكاوي��م كه خودش به
تنهايي مثنوي هفتاد من است ولي ميگوييم كه چقدر
براي داشتن يك جسم و تن سالم و يك جامعه ايمن
نياز داريم به باز شدن اين بندها .هر كدام از اين بندهاي
لعنتي طوقي شده بر گردن خوشبختي و سعادت دنيا
و آخرتمان .بعضي از آنها تار و پود ايمانمان را ميجود و
بعضي هم...
اين بندها را از دس��ت و پايمان باز كني��م و مثل يك
انسان آزاد و رها در صفحه خوشرنگ زندگي بتازيم و
به سمت اوج و قلههاي انسانيت برويم.

رفتار با دنيا در كالم معصومين(ع)

چهخوباستدنيا
براي به دست آوردن آخرت
رفت�ار م�ا در دني�ا و ب�ا دني�ا چگون�ه باي�د باش�د؛ دنياي�ي ك�ه از ريش�ه دن�ي ب�ه معن�اي
پس�ت و در نهاي�ت ه�م فان�ي و زودگ�ذر اس�ت .معصومي�ن(ع) درب�اره ن�گاه و رفت�ار م�ا
در قبال دني�ا احادث فراوان�ي دارند ك�ه ش�اخصترين ايش�ان اميرالمؤمنين علي(ع) اس�ت.
حضرت علي(ع) به دني�ا نگاهي كامل و چن�د وجهي دارد .از س�ويي مذم�ت آن را ميگويد و از
س�وي ديگر ما را به كار و تالش دعوت ميكند .امام علي(ع) معتقد اس�ت- :دنيا انسان را مغرور
ميكند ...به او ضرر ميرس�اند ...آب ش�ور درياست كه نوشنده را نه تنها س�يراب ،بلكه تشنهتر
ميكند -...سايه زودگذر است ...مهماني است كه شبي را در جايي ميگذراند و صبح كوچ ميكند...
در آغاز ،ممكن اس��ت چنين تصور ش��ود كه امام
علي(ع) آدم��ي را به ترك دنيا ،تالش و كوش��ش،
انتظار م��رگ ،گوشهنش��يني و رخوت و سس��تي
دعوت ميكند ،ميل و رغبت به زندگي را در انسان
خاموش و او را به صورت ش��خصيتي سست عنصر
تبديل ميكند ،اما حقيقت امر اين اس��ت كه زهد
دنيوي ك��ه مورد س��فارش آن حضرت اس��ت ،به
معناي دست برداشتن از كار ،كوشش ،كنارهگيري
و عزلتپيشگي نيست .رفتار اجتماعي آن حضرت
بهترين سند اين مدعاست.
در نهجالبالغه ،دنيا زياد مورد نكوهش قرار گرفته،
به گونهاي كه ممكن است چنين برداشت شود كه
دنيا مايه درد س��ر و پديده زشتي است كه موجب
فريب و گمراهي انسان ميشود ،اما واقعيت آن است
كه اوالً ،حضرت علي(ع) كنار نكوهش دنيا ،گاه آن
را تحس��ين كردهاند .در واقع ،اين دلبس��تگيها و
تعلقات روحي به دنياس��ت كه پيامدهاي ناگوار و
تبعات سوئي به دنبال دارد و همينها مورد مذمت
قرار گرفته است .در واقع اسالم ما را به تعادل دعوت
ميكند و از دنياپرستي بازميدارد.
نكوهش از دنياپرستي در روايات اسالمي مخصوصاً
در س��خنان پيامب��ر اك��رم(ص) و خطبهه��اي
نهجالبالغه به صورت بسيار وسيعي ديده ميشود،
از جمله:
در حديثي از رسول خدا (ص) در پاسخ اين سؤال
كه چرا «دنيا»« ،دنيا» ناميده ش��ده است؟ (توجه
داشته باشيد كه دنيا از ماده دني به معني پايين و
پست است) فرمودند« :الن الدنيا دنية خلقت من
دون اآلخرة . . .؛ به خاطر اين اس��ت كه دنيا پست
است و پيش از آخرت آفريده شده است».
در حديث ديگري از همان حضرت نقل ش��ده كه
فرمودند«:اكب��ر الكبائ��ر حب الدني��ا؛ بزرگترين
گناهان ،دنياپرستي است».
همين معني از اميرمؤمنان علي (ع) نيز آمده است
كه فرمودند« :حب الدنيا راس الفتن و اصل المحن؛
دنياپرستي سرآغاز فتنهها و ريشه همه محنتها
و رنج هاست».
در حديث ديگري از همان امام (ع) ميخوانيم« :ان
الدنيا لمفسدة الدين و مسلبة اليقين؛ دنياپرستي
دين انس��ان را بر باد ميدهد و ايم��ان و يقين او را
ميگيرد».
در حديث ديگري ميخوانيم ك��ه از امام علي بن
الحس��ين (ع) پرس��يدند« :اي االعمال افضل عند
اهلل عز و جل؛ كدام عم��ل نزد خداوند متعال افضل
است ».فرمودند« :ما من عمل بعد معرفة اهلل جل و
عز و معرفة رسوله افضل من بغض الدنيا و ان لذلك
لشعبا كثيرة و للمعاصي ش��عبا؛ هيچ عملي بعد از
شناخت پروردگار متعال و شناخت پيامبر او (ص)
برتر از دشمني با دنيا (و ترك دنياپرستي) نيست و
اين شاخههاي فراواني دارد و همانگونه كه گناهان
ديگر شاخههاي بسيار دارد».
سپس امام (ع) به سركش��ي و عصيان شيطان كه

حض�رت عل�ي (ع) كن�ار نكوهش
دني�ا ،گاه آن را تحس�ين كردهاند.
اين دلبس�تگيها و تعلقات روحي
به دنياس�ت كه پيامده�اي ناگوار و
تبعاتسوئيبهدنبالداردوهمينها
مورد مذمت ق�رار گرفته اس�ت .در
واقع اسلام م�ا را به تع�ادل دعوت
ميكند و از دنياپرس�تي بازميدارد

از «تكبر» سرچشمه گرفت و «حرص» كه سبب
گناه و ترك اوالي آدم و حوا ش��د و «حس��د» كه
سرچشمه عصيان قابيل شد تا آنجا كه دست خود
را به خون برادرش آلوده س��اخت اش��اره فرموده
وافزودن��د« :از اينجا ش��اخههاي عالق��ه به زن و
محبت دنيا و محبت به رياست و عالقه به راحتي
و تن پروري و محبت س��خن گفت��ن (پرگويي) و
محبت برتري جويي و مال و ثروت پيدا شد و اين
هفت صفت همه در «حب دنيا» خالصه ميشود
و اينجاس��ت كه پيامبران و علما بعد از آگاهي بر
اين موض��وع گفتند محبت دنيا سرچش��مه همه
گناهان است».
س��پس براي اينكه تفاوت ميان دني��اي ممدوح و
مذموم را روشن س��ازد امام در پايان ميفرمايند:
«و الدنيا دنيائان :دنيا بالغ و دنيا ملعونة؛ و دنيا دو
گونه است :دنيايي كه به حد كفاف است (و انسان را
به آخرت و معنويت) ميرساند و دنياي نفرين شده
(كه انسان را از خدا دور ميكند)».
در حديث ديگ��ري از امام علي ب��ن ابيطالب(ع)
ميخوانيم که فرمودند« :دنياپرستي را ترك كن،
چراكه حب دنيا چشم را كور و گوش را كر و زبان را
الل ميكند و گردنها را به ذلت ميكشاند».
طبيعي است كه وقتي عش��ق به چيزي در وجود
انسان چيره ميشود ،او را از روشنترين واقعيتها
غافل ميكند ،چش��م دارد اما گويي نابيناس��ت،
گوش دارد اما گويي ناشنواس��ت ،زب��ان دارد ولي
جز به آنچه به آن دل بسته است گردش نميكند
و براي رسيدن به اين محبوب خود يعني دنيا تن
به هر ذلتي ميدهد .ب��از در حديثي كه در مورد
آثار منفي دنياپرستي از اميرمؤمنان علي(ع) نقل
و در واقع فلسفه اين حكم الهي در آن تبيين شده،
ميخوانيم« :حب الدنيا يفسد العقل و يصم القلب
عن سماع الحكمة و يوجب اليم العقاب؛ دنياپرستي
خرد را فاس��د ميكند و گوش قلب را از ش��نيدن
سخنان حكمت آميز ناشنوا ميسازد و سبب عذاب
دردناك (در دنيا و آخرت) ميشود».
در حديث ديگري در بيان آثار زيانبار دنياپرس��تي
از پيامبر اكرم (ص) چنين آمده اس��ت« :ان الدنيا
مشغلة للقلوب و االبدان؛ دنياپرستي هم فكر انسان
را به خود مشغول ميدارد و هم بدنها را (نه آرامش
فكر ميگذارد و نه آسودگي جسم)».
بيترديد اگر به ماديات به عنوان وس��يلهاي براي
رس��يدن به س��عادت و خدمت به مردم نگريسته
شود ،قابل تحسين است اما اگر به عنوان هدف ،نه
وسيله مورد توجه قرار گيرند و انسان را از معنويت
دور س��ازند ،طبعاً مورد نكوهش خواهند بود .امام
ب
ون الدني��ا َعلي َطلَ ِ
ِع��م ال َع ُ
باق��ر(ع) فرمودند«:ن َ
اآلخِ َرةِ؛ چه خوب كمكي اس��ت دنيا براي به دست
آوردن آخرت».
مردي ب��ه امام ص��ادق(ع) گف��ت :به خ��دا كه ما
دنياطلب هس��تيم و دوس��ت داريم دنيا به ما داده
ش��ود .امام(ع) فرمودند« :دوس��ت داري با آن چه
كني؟» گفت :با آن به خ��ودم و خانوادهام بهرهاي
رس��انم ،صله رحم بجا آورم ،صدق��ه بدهم و حج و
عمره بگزارم .فرمودند« :اين ،دنياطلبي نيست .اين،
آخرت طلبي است».
زهد به معناي اين نيس��ت كه انس��ان به طور كلي
س
دنيا را كنار گذارد .قرآن كريم ميفرمايد« :ال تَ ْن َ
يبك م َِن ال ُّدن ْيا؛ س��هم خ��ود را از دنيا فراموش
ن َصِ َ
مكن».
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