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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 بیاموزیم کاظم امام از را دنیا زندان در زیستن چگونه

، زندان، صبوری، عبادت، دنیا، مؤمن، سختی، زندگی، انتظار، خانواده، امام کاظم: ها واژهکلید

 همسایه، کار، درس، الگو، تعالی.

، صبوری حضرت، و اینکه زندان را خلوتگاه انس با خدا و عبادت و زندان تاریک و نمور امام کاظم

ْنيا ِسْجن  مناجات قرار دادند، برای ما یک الگوست.  شود دنیا زندان مؤمن است. در زندان می 1: اْلم ْؤِمنِ   الدُّ

ه انس شود زندان را به خلوتگافزع کرد، بیتابی کرد، بیقراری کرد؛ این یک راه است؛ همچنین می و جزع

ها، هم می شود آن را به محلّ صبوری و بردباری تبدیل کرد. زیر شکنجه و مناجات تبدیل کرد؛ می

ی ما زندانی هستیم. امام شود از خود ضعف نشان داد، هم مقاومت. زندان مؤمن، همین دنیاست. همه

 ا باید چگونه بود. رسم زندانی بودن را به دوستانشان آموختند؛ نشان دادند که در زندان دنی کاظم

طبع زندان این است که فرد را شکنجه دهند؛ طبعش این است که فرد را اذیّت کنند؛ طبعش این 

ْنيا است که فرد سختی را متحمّل شود. بنابراین مؤمن که به این دنیا آمد، به زندان آمده است:  الدُّ

او را نوازش  دان از او پذیرایی کنند؛ در زندان اوّالً کسی انتظار نداشته باشد که در زن .اْلم ْؤِمنِ   ِسْجن  

گونه بود که دیگر زندان نبود. یعنی وقتی بنا را بر این گذاشتیم که دنیا زندان است، نه  کنند. اگر این

استراحتگاه، نه تفریحگاه، طبیعتاً دیگر انتظار راحتی و رفاه و لذّت و شیرینی و ... وجود ندارد؛ و چون 
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ود ندارد، وقتی هم این چیزها نباشد، چندان خالف انتظارمان اتّفاق نیفتاده است. چنین انتظاری وج

دانیم که اگر دشواری بود، اگر سختی بود، اگر خلق اذیّتمان کردند، دیگر خالف توقّعمان نیست؛ می

ْنيا ِسْجن  دنیا اصالً برای همین بنا شده است. دنیا برای مؤمن سجن است:  و در این سجن  اْلم ْؤِمِن.  الدُّ

باید صبور بود. در این سجن باید مُستسلم دربرابر رضایت الهی بود. اگر خدا مقدّر کرده است که من 

 که زندگی مؤمن از دشواری خالی نیست.چرا[ در زندگی داشته باشم، ]پذیرا شوم؛ یک دشواری

ل خالی نیست. یادتان هست که فرمودند: زندگی مؤمن از دشواری و مشک آن حدیث امام صادق

بسا هر سه در زندگیش وجود دارد. بعد حضرت فرمودند: یا یک نفر در خانه  یکی از سه دشواری و چه

بندد و او را در خانه زجر  اش، شوهرش، زنش یا فرزندش، کسی در خانواده است که در را می و خانواده

یا نه، در کار و زندگیش یک نفر پیدا  کند؛آزاری دارد که او را اذیّت میی مردمدهد؛ یا نه، همسایهمی

بسا هر  کند. فرمودند: زندگی مؤمن از یکی از این سه مشکل خالی نیست و چهشود و اذیّتش میمی

آزار  اش مردمکند، هم همسایهیعنی هم یک نفر از اعضای خانواده اذیّتش  2سه در زندگی مؤمن باشد؛

کنند. ممکن است هر سه تا  و کارمندش و ... اذیّتش  رجوع و شریک کاری باشد، و هم رئیس و ارباب

گونه است،  باشد؛ یعنی زندگی مؤمن از سختی خالی نیست. وقتی بنا را بر این گذاشتیم که اینجا این

 کنیم. وقت صبوری می آن

رود، بنا را بر این گذاشته که کالس است و درس و تکلیف و  آموز وقتی مدرسه میمثل اینکه دانش

گوید این چه وضعش است؟ وقتی از او تکلیف دادند، نمی و ... ؛ و بنابراین، وقتی به او درس  امتحان

گوید این چه وضعش است؟ گوید این چه وضعش است؟ وقتی از او امتحان گرفتند، نمیخواستند، نمی
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ای است  دنیا خانه 3وَفٌة:داٌر بِاْلَبالِء َمْحف  گونه تعریف کنیم:  چون اصالً مدرسه یعنی همین! اگر دنیا را این

راضی بود؛ در برابر  شود شود در زندان و سجن دنیا صبور بود؛ می که با بال در هم پیچیده شده، می

گونه باشد،[ هر مشکلی که خدا مصلحت  رضایت حضرت حقّ مستسلم بود. ]اگر تلقّی ما از دنیا این

را پذیرا خواهیم بود؛ تسلیم و مستسلم  دانست برای رشد و تربیت ما در زندگی ما پیش بیاورد، آن

 خواهیم بود. 

یاد گرفت. خودِ این، کلید ورود به بحث زندگانی  آداب زندگی در سجن دنیا را باید از امام کاظم

خصوصاً دوران زندان حضرت است که چگونه نگاه حضرت، نگاهی است که می و  امام کاظم

نیاز و مناجات با محبوب خودم  و دنبال خلوت برای رازفرمایند: عجب چیز خوبی گیرم آمد! یکعمر 

ی ی دید را عوض کرد؟! و با یک تغییر زاویهشود زاویه بودم، و اآلن خدا نصیبم کرد. ببینید چگونه می

دست  وقت چه فرصت مغتنمی به ترین جا تبدیل کرد. آنداشتنینگاه، زندان تنگ و نمور را به دوست

 کند؟! تواند بستر تعالی برای خودش فراهماز همین شرایط دشوار دنیا، می آید؛ یعنی فرد چگونه می

درس  ی عملی معصومینی ما این توفیق را بدهد که واقعاً از سیرهامیدواریم خدای متعال به همه

زندگی در این عالم را بیاموزیم. آنها اهل اینجا نبودند؛ آنها آمدند فقط به ما یاد بدهند که چگونه 

خاطر ما فرستاد تا دست ما  اینجا زندگی کرد. آنها نیازی نداشتند به دنیا بیایند. خدا آنها را به شود می

ْنساَن  آیاتقبالً اشاره کردیم که در  .را بگیرند و ببرند؛ آنها نیازی به آمدن به اینجا نداشتند َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ

ر  َمْمن وٍن؛ِفی َاْحَسِن تَ ْقويٍم؛ ث مَّ َرَدْدناه  َاْسفَ  الَِّذيَن  4َل ساِفِليَن؛ ِاْلَّ الَِّذيَن آَمن وا َو َعِمل وا الّصاِلحاِت فَ َله ْم َاْجٌر َغي ْ

اصالً به اسفل سافلین نیامدند؛ میل به دنیا نکردند. ما بودیم که میل به دنیا آَمن وا َو َعِمل وا الّصاِلحاِت 
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شود با آنها هم اینجا آمدند که به ما بگویند چگونه میکردیم و آمدیم و افتادیم در این سِفلی؛ ولی 

رفتار درست، دوباره به همان جایی که در آغاز بودیم برگشت. امیدواریم خدای متعال ما را اهل درس 

شاءاهلل با صدور  قرار دهد و ان بیت های آموخته شده از زندگی اهلآموختن و به کار بردن درس

های ی داغبر همهارواحنافداه  االعظم اهلل بقیّۀ، محبوب ما، عزیز دل ما، حضرت امر فرج موالی ما، آقای ما

مرهم بنهد. به برکت صلوات بر محمّد و  بیت و شیعیان و دوستان اهل بیت قلوب مجروح اهل

 محمّد. آل
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