
 تفرٓح ه شرگروی در دٓدگاٍ اشالم

 ةَ رشٔدن در واًػی ُه ه ةاطد آخرت شىت ةَ پنی تّاًد وی ُه ُآض جنٍّ ه زّٓرُا تىام ةا وادی دًٔای

 کَ ًگاٍ آي وٌظاء ه اشت جِان ةَ اًصان ًگاٍ دًٔاشت، ةّدن وقػد ٓا هشٔنَ کٌٌدٍ تػٔٔي کَ آًچَ. آخرت

 وتّجَ اًصان وادی وتکثر دًٔای آي ةَ غقالًی ًگاٍ ٓک در. ُّس ه ُّی از ٓا ةاطد غقل ه دٓي از تّاًد وی

 داًد ًىی ٓا فِىد ًىی هقت ُٔچ دارد هجّد رخه در کَ جٌٌٔی. طّد وی وادی غامه آن از ةػد ه رخه غامه

. کٌد وی ةاز چظه ه گذاطتَ پا دًٔا غامه ةَ کَ خامی در ةاطد داطتَ هجّد تّاًد وی ُه دٓگری غامه کَ

ًِاٍتٌکُه ٌةٌعٍّن وِّي ًأُخًرًجٌکه هّلٌل ُٔئوا ًتُػًنٌىًّن اًل ٌأوَّ  ًمًػنٌَّکُه ًهاأًلُفٍئًدًة ًهاأًلُةًػاًر اُمصَُّىًع ًمٌکٌه ًهًجًػًل ًط

 ه داًصتٔد؛ ًىی چٔز ُٔچ کَ خامی در ًىّد خارج وادراًتان طکه از را طىا خداهًد ه" #ٕٔ/ًدل#«ًتُظٌکٌرهًن

 ٓافت اًصاًی ُٔچ دٓگر ظرف از!" آهرٓد ةجا را اه ًػىت طکر تا داد، قرار غقل ه چظه ه گّش طىا، ةراى

 ختی اًد چظٔدٍ را ورگ ظػه ُىَ ةنکَ ةاطد، جّان ُىٔظَ ه ةاطد داطتَ اةدی غىر دًٔا آي در کَ ًظدٍ

ٍُّت ذاٍئًقٌة ًًُفسي ٌکلُّ» امِی پٔاوتران ًٌةو اُمًخٍٔر ًه ٍةامظَّرِّ ًًُتٌنٌّکُه ًه اُمًى  اًصاًی ُر" #3ٓ/اًتٔاء«# ٌتُرًجٌػّن ٍإًمٌٔا ًه ٍفُت

 وی ةازگرداًدٍ وا ةصّى شراًجام ه کٌٔه؛ وی آزوآض خّةِٔا ه ةدِٓا ةا را طىا ه! چظد وی را ورگ ظػه

 وی پٔرهی خاغی ًظه از ُا دگرگًّی آي کَ طّد وی زًدٍ ه ؤرد وی ًٔز ظتٔػت غامه ُىٔي ه!" طّٓد

 .دُد وی را دًٔا از ةػد دٓگری غامه هجّد اوکان غقل ةٌاةرآي اشت، ظتٔػت غامه قّأًي آٌِا کَ کٌد

 شرگروی ه تفرٓح

 

 ُای وظغنَ ةَ تّجَ ةا ًٔاز آي امتتَ کَ اشت شرگروی ه ةازی وادی دًٔای در ةظر زًدگی اقتضائات از ٓکی

 ترافٔک کار، ةَ رهز از ةصٔاری شاغات پرداختي. طّد وی اخصاس زًدگی در تری خاص ةٌدّ ودرن زًدگی

 تي ه ذُي کَ گرفتارِٓآی از ةصٔاری ه ةاال ُای قٔىت زًدگی، دردشرُای اداری، ُای وظغنَ طِری،

 وی شرگروی هجّد ةا کَ طًّد وی زًدگی در آدوی آودن تٌگ ةَ وّجب ُىگی کٌد وی خصتَ را اًصاًِا

 . داد تصنی را ُا گرفتاری آي از کىی تا تّان

 اهقات وفِّم ةَ تفرٓح ه شرگروی وقّمَ ةَ پرداختي کٌار در وػىّال طٌاشان فرٌُگ ه طٌاشان جاوػَ

 فارغ هظآفض ه رهزورٍ کارُای از فرد کَ گٌّٓد زواًی ةَ فراغت اهقات. اًد داطتَ ای هٓژٍ غٌآت ُه فراغت

 تا ُصتٌد هقت آي کردن پر ةدًتال فرٌُگی رٓزان ةرًاوَ کَ آودٍ ةّجّد اه ةرای ای وظغنَ ةی هقت ه طدٍ

 اه ةرای گذری زهد شرخّطی ٓک ةتّان شرگروی ةا ةنکَ ةاطد آودٍ فراُه طخع ةرای اشتراختی تٌِا ًَ

 .کرد فراُه



 ةازى ةىػٌی را ًمُػب وفردات در راغب. طّد وی گفتَ مػب ه مِّ گذر زهد شرخّطی آي ةَ دٌٓی ادةٔات در

 ٓػٌی اشت -ًمُػتاو ًُٓنًػٌب ًمًػًب -آن فػل اشت، طدٍ گرفتَ دُان آب ه ةزاق ةىػٌی ٌمًػاب رٓظَ از کَ داًد وی

 ه قػد ةدهن را کارى کصی کَ اشت وّقػی در" ع# خرف کصرٍ ةا -فالن ًمٍػًب -اَوا طد، جارى دُاًض ةزاق

 "4ّٔ ص امقرآن، غرٓب فْ امىفردات.#دُد اًجام غدٔدی وقػد ه ُدف

ٍٍ وا ًه. » ةاطد وی ًٔز قرآن آٓات وراد وػٌی ُىٔي ّى ٍإالَّ امدًُُّٔا اُمًدٔاٌة ٍُذ ُِ ًْ اُمآٍخًرًة امدَّاًر ٍإنَّ ًه ًمٍػبى ًه ًم ٍِ  ًم

ًّٔاٌن ُّ اُمًد  غرفا طّد ةرگزار وتػامی ُدفی ةدهن اگر دًٔا زًدگی# ٓػٌی" 4ٖ/ امػٌکتّت# «ًُٓػًنٌىًّن کاًٌّا ًم

ٌُِه اتًَّخٌذها امٍَّذًٓي ًذٍر ًه» آَٓ ه" ًٔصت ةٔض اى ةِّٔدٍ کار ه ةازٓچَ ًٌ ُِّاو ًه ًمٍػتاو ٍدٓ ٌٌِه ًم ًٔاٌة ًهًغرَُّت ًٔا اُمًد ...« امدًُُّ

 کدام ُر کَ اشت وترادفاتی از کٌٌد وْ وػٌی ةِّٔدٍ را آًِا غامتا کَ -مغّ -مِّ -مػب -ُاى هاژٍ" ِٔ/ اًػام#

 ه کٔفر ةَ اطارٍ آَٓ تىام رفتَ ةکار ُه ةا -مِّا ه مػتا -فّق آَٓ در دارد ةخّد وخػّص دقٔقی ه معٔف وػاًی

 ه ةازٓچَ را خّد زًدگاًی رهش ه دٓي کَ کصاًی پٔاوتر اى0 #گّٓد وْ اشت پٔظگان -کفر کار فرجام

 ةَ غاقتت کس ُر کَ کي ٓادآهرى آًِا ةَ اشت ًىّدٍ وغرهرطان ه دادٍ فرٓتظان دًٔا داًٌد وْ ُّشراًی

 !..."ای کٌٌدٍ طفاغت ًَ ه اشت ٓاهری ًَ خداهًد از ةغٔر را ُٔچکس ه طّد وْ گرفتار خّٓض غىل

 ةاطد وترتب آن ةر زهدگذری خّطی غرفا ه ةاطد ًداطتَ ای فآدٍ وا دًٔای خداقل ٓا آخرت ةرای کَ غىنی

 ةرای پس آؤختَ در شرگروی ه ةازی ةا دًٔا ُه ظرفی از. اشت قرآن طدٍ وذوّم شرگروی ه ةازی ُىٔي

 ه ٓادگٔری شر از ةنکَ خّطی شر از فقط ًَ ةازی هقتی کرد؟ ةآد چَ وذوّم شرگروی ه ةازی آي از دهری

 طّد وی اًجام آوّزش ه گٔری غترت ةرای ةازی هقتی دٓگر غتارت ةَ گٔرد اًجام دٓگر چٔزی ةَ ٓافتي تّجَ

 .ةاطد وذوّم تّاًد ًىی دٓگر

 فضآل ه کىاالت کصب ةَ کّطض ه تالش ةا ةآد زًدگی در اًصان ه اشت فرجاوی ه شرآود دًٔا ةرای اگر

  طد؟ وظغّل ًتٔجَ ةدهن شرگروی ةَ دًٔا در تّان وی چگًَّ پس طّد ًآل

 ًفًرُغًت ًفٍإذا0 »فروآد وی خداهًد کَ ظّر ُىان ًدارد وػٌآی اًصان زًدگی در فراغت اهقات دٌٓی ًگاٍ در

 آَٓ آي0 ًّٓصد وی آٓات آي ذٓل امىٔزان در ظتاظتآی غالوَ" ٕهٔ/اًظراح#«ًفاُرًغُب ًرةًِّك ٍإمی ًه*ًفاًًُػُب

 آغازش در" فاء" خرف آٌکَ خاظر ةَ وعنتض ه اشت،" شنه ه آمَ ه غنَٔ امنَ غنی# خدا رشّل ةَ خعاب

 وٌت ه داطت، جٌاب آن ةر دغّت ه رشامت تدىٔل از شخي کَ اشت، قتل آٓات ةٔان از گٔرى ًتٔجَ آودٍ

 در ه طىرد وی ةر کرد، آهازٍ ةنٌد را ًاوض ه ةرداطت، اه از را شختی دادٍ، غدرش طرح کَ اه ةر را خدا ُاى

 .داًصت غصر از ةػد ٓصر ةاب از را آٌِا ُىَ آخر،



 زوام ه آٓد، وی ٓصر ةػدش طّد تػّر کَ غصرى ُر طد وػنّم کَ خال0 طّد وی آي وػٌآض ةٌاةرآي، ه

 ًفس طدى فارغ طدٍ هاجب تّ ةر آًچَ اًجام از گاٍ ُر پس غٔر، ال ه اشت خدا دشت ةَ تٌِا ٓصر ه غصر

 راختی ًِادٍ وٌت تّ ةر خدا تا ةدٍ، ًظان رغتت آن در ه کي، خصتَ دغا ه غتادت ٓػٌی خدا راٍ در را خّد

 ِْ ج امىٔزان، ترجىَ.# فروآد رهزى تّ ةَ اشت، غصر آي دًتال کَ ٓصرى ه اشت تػب آي دًتال کَ

 "3ٓ3ص

 کَ تّخٔدی ةٌٔض ٓک در ه کرد فراوّش را رهزاًَ کار ُای وظقت ه خصتگی تّان وی غتادت ةا ًتٔجَ در

ٍَ إًٍَّا»  کٌٌدٍ ةٔان ٍَ ًهإًٍَّا ٍمنَ ُٔ  ظّل در اًصان کردار ه اغىال ُىَ اشت، اًصان زًدگی در" 31ّ/ةقرٍ#«ًراٍجػًّن ٍإًم

 تدىل قاةل تٌِا ًَ زًدگی وظقتِای ُىَ ه ةاطد وی امِی رضآت کصب ةرای تالطی ه غتادت اش زًدگی

 ةاطد ُدفی ةی ةا تّام غىر گذران ه هقت دادن دشت از ةىػٌای تفرٓح اگر. ةّد خّاُد ةخض رضآت کَ

 ةخظی طادی ةىػٌای تفرٓح ةَ زًدگی مّازم تىام ةا تّخٔدگرا اًصان. ًدارد تّخٔدگرا اًصان زًدگی در جآی

ٌَ هًًًُدٌي ٍغُتًغةو هّلٍل  از رًگی چَ ه" اشالم؛ ه تّخٔد ه آىان رًگ# ةپذٓرٓد خدآی رًگ" #ّٕٓ/ةقرٍ#«ًغاٍةدهًن ًم

 ."کٌٔه وی غتادت را اه تٌِا وا ه! اشت؟ ةِتر خدآی رًگ


