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 بسمه تعالی

 

 

  چرا راه حق خستگی ندارد ؟

ست دست به د ندتوانی میدی چنددر راه حق متنوع است یعنی عوامل متعدم خستگی دعوامل موثر یا علل ع

ه حق ر رادالش ت از هنپایان عمرحتی چه بسا تا لب گور  که تا ده و رهروان راه حق را چنان همراهی کننداد هم

ه ب ذیالً متعدد که واین علل و عوامل مختلف  . دشونر راه حق سیر میده از تالش و نمی کنند  احساس خستگی 

 چندی اشاره می شود: 

 . دبه حق باش وصال تالش ـ انگیزۀ1

  دق و اخالص باشدا از روی صدر راه خدتالش ـ 2

ه و از در نبوبخو جامعه با  دیعنی تا راهروان طریق حق از ابتالئات خو باشد دردتالش از روی احساس ـ 3

ان دمندرد دردفع ی و همکاری برای ردردر راه حق برای اظهار همدم دق دننکن دردیگران احساس دابتالئات  

 (های عموم و جامعه درد مخصوصاً) دنارذگنمی

ی ساس خستگهرگز احاین راه  ردحقیقت  و عاشقان حق )ن به حق و حقیقت دتالش به خاطر و برای رسیـ 4

 ( دنمی کنن

ه کمی در قر هدگان حق و حقیقت دیعنی جوین )ن به حق دت رسیذل عبارت است از احساس انگیزه تالشـ 5

-یمت ذاحساس ل ددر خو ،کوچکبسیار ولو گامی گردند نایل میو به موفقیتی دارند بر میرای وصال به حق ب

 افزاید (استمرار تالششان می ر ادامه وکه ب دکنن

و  یدت ماذر لهعلم برای آنان از و حقیقتی از راه حق  هر زیرا کشف دارند یظرک علم حداهل علم از ـ 6

 دشونسته نمیخی از تالش و کوشش دچنین افرا .است ترارذاثر گ ونفسانی باالتر
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اصالت  نۀی که نشائاللهادتالیل و اسدبه  دالبته مستن ) در پیش گرفته انداصالت و حقانیت راهی که  اطمینان از ـ7

 د(را اثبات نمایو حقانیت 

 

ی و دامات ذی لول دودمحات معنوی ناذل )ی و نفسانی دما دودات محذر برابر لدات معنوی ذرک برتری لدـ 8

  ( نددودنفسانی مح

 یمهم عنویمنیروی یک منبع  دات خوذر دزیرا حق  دبا حقیقت صورت بگیر ماقت و توأدتالش از روی صـ 9

حرکی میک نیروی  امعن یعنی« ه است دعالم ما ردانرژی  دعالم روح مانن رد امعن» :ایم ذشته گفتهر گداست که 

ه ک ددمی گر ایهدرااایش و تقویت دپی ه و منشاءدحرکت و فعالیت نموار به دمی را وادروح آ دتواناست که می

 نیست قتییحق ا هیچق ببکه منط ینهایت آن معن .کندافزابش پیدا مینیروی فعالیت بزرگی اهداف ،  با متناسب

 ت ازسدآن  دمانن دکنایت نمیدو مشخصی ه ف معیندکه به هیچ هاست  موقتیب ذکا نیروی محرکیک 

 وی از حق صل پیامد، اما آن دسته از معانی که حاارندی نراعتبا و توهم حاصل شده ولذا که از تخیلمعانی 

ور و محش وسنأیی ممی با چنان معنادآتا روح  د از آنجا که هرگز برای حق آفت زدگی راه نداردنحقیقتی باش

تمرار مه و اسادهمین ا و درونمی به شمار میدآ برای روح رحکم یک منبع نیرودلقوه ااست چنان معانی ب

از  شود.می تطی طریق حق و حقیقر دخستگی احساس گرفته از معانی است که مانع ن نیرویی براایش چندپی

آدمی  وحء رکاتا این مقاماز راه تفکر و تعقل که درالاقل علیم و تعلم یا ت راه علم یاحاصل ازقبیل حقایق مسلم 

نمایان دانشمند نه )قیدارد که احوال دانشمندان حقیش بوده و خستگی را از میان برمیبه چنان حقایقی نیرو بخ

قلید تا ت از» ب ار کتدپیرو  را با دانشمندان دانشمندان پیشرو یعنی دو گروه دانشمندان حقیقیتفاوت  که قبالً

هل طی ی برای اروی مداومچنین است ولی کاملترین و پایدارترین حقایق که منبع نیاین (ایمبیان داشته« ابتکار 

 ه است .گرفترارآسمانی قهای شخصیت طریق حقایق بوده که در آن خستگی راه ندارد همان است که در اختیار

شد یعنی توفیقات ربانی را به همراه خود داشته باشد بدین معنی که آن با تالشی که امدادهای غیبی پشتوانۀ -10

شرعی باشد عقلی و شود که مطابق موازین رسد و ثمر بخش میارزش و اهمیت دارد و به نتیجه میآن تالش 

البته ممکن است  .اشاره شد این نوشتار به آندر بند دوم که یعنی مطابق رضای اهلل و برای خدا انجام گیرد 

را گم کرده باشد  رود ولی در وسط راه رهروان طریق حق راهو با موفقیت هم پیش شود الشی به خوبی آغازت

 انجامی آغاز و با ریشه الهی داشته باشند ایتمام تالشهائی که انگیزه یرسد به طور کلکه به جایی نمی
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یت برسد یا نیرو به عقمو یا قدرتایان خستگی ناپذیر خواهند بود مگر اینکه به پ ئیهاچنین تالش وداشت خواهند

اینکه عمر ( و از دست رفتن نیروهای جوانی که وقتی رایگان در اختیارشان بود و یا مانند پایان برسد )  اتمام

 تی برای تالش در اختیارشان نماند .عیوقم

 

 

تگی یر به خسود یا ده زکبل ،نخواهند داشت و مداومی طوالنیبرد د نردامادی یا نفسانی  تالش هایی که انگیزۀ

یا در  وآورند یمنبال یا به د و مادی یا از اول خستگی را به همراه خود دارند ردند چرا که انگیزۀگمنتهی می

می نه د و آداشبسانی مینف ءاضنها تا رسیدن به ارآدر و کارائی های نفسانی نیز حداکثر قدرت و توانایی انگیزه

 یروهایشهمه نگردد مثل اینکه متوقف میخود به خود ش و حس و حرکتش تالش که حتی حداقل جنب و جو

اد به واهد افتخکار  ززود خسته شده و انظر از اینکه ندارد و صرف نیرو تمام شده و برای یک قدم پیش رفتن هم

نجاست و در ای دهد که به هدف خود برسدهر کسی به قدری به تالش ادامه میرسد و باالخره مقصد هم نمی

وان است ی رهرخود کمیت و کیفیت تالش را تعیین و راهنما ،ن و مقام و اهمیت هدفکه نوع و ماهیت و شأ

لی وگردد یمتر عارض ش کمتر بوده و خستگی سریعمقدار باشد تالارزش و بییعنی هر چه هدف پست و بی

 یک ز آنچه کهتر االیعهدفی برتر و و چون هیچ  بودتر خواهدتر باشد تالش بیشتر و طوالنیهر چه برتر و عالی

 و حق هبوصال  نموده است در جهان وجود ندارد ) رسیدن به کمال محض و یاحق اصیل آسمانی تعیین دین بر

ه هم در کحقیقی  نمنیمؤ( از اینرو تالش رسیدن به خود خدابلکه باالتر از همه و رسیدن به مقام قرب کمال 

مرپایان ع آخر ات اننه تالشش نداو و رسیدن به او در حرکت رضای خالص برای خدا ومل و هم در عقصد و نیت 

 . تواند باشد می حرکتدارد و نه در نیمه راه خستگی مانع 

یت یان مامورپا یامر عمهلت مقدره از نظر فرصت فرصت )در پایان اتمام نیرو یا فقد موقعیت و یا  مقاممگر در 

 . ( از ناحیه حق مقرره

*  *  * 

مجاهدت آن حضرات  تالش و انبیاء )ع( مراتب کمال زیادی ازحضرات حال عدۀ در قرآن مجید ضمن شرح

مخصوص به  سختی در راه  حق و در مقام انجام ماموریت مقرره مطرح شده که هر کدام به نوعی و در شرایط
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ت عمرشان ) اعم از کوتاه یا دراز مدت کارگیری یک یک لحظابا بهخود تا پایان عمر پر برکتشان با تمام قوا و 

 انواع تحقیر و( به تالشهای مقدس خود ادامه داده و در مبارزه با دشمنان خدا تا پای جان ایستاده و با وجود 

ند و نه از سختی راه ناله کرده و یا اهخود عقب نهاد تهدیدها نه یک قدم از راه حق پیش گرفتۀ هتک حرمت و

یک حتی حضرات  آن این همه شرح حالهای میان اند به طوری که درنومیدی داشته س ویأاظهار خستگی و 

بلکه تعطیل کنند اوامر الهی را  که دست از کار کشیدهخورد گی آنان در قرآن مجید به چشم نمیخستاز مورد 

 دائمی و تالش قضیه را به وضوح مالحظه کرده عکس 

 

 ارۀنوح اشت ح حال حضرخداوند متعال تنها در شر کهیم و با اینئنمامشاهده میبیش از پیش شان را ایالینقطع و

 بعاد وسیعا سرارا هایای از پردهگوشه تشکر مقام تجلیل و در مشخص نموده و بعاد کامالً ا صریح و روشن با

 ام بع توأد وسیممت زحمتپر تالش یک الگوی به عنوان است و برای ما مسلمانان زدهتالش آن حضرت را باال 

از یک  اامه است ی به میان نیاوردسخنبدان صورت  یان فرموده و از سایر حضراتبرا  ائیشکر و شکیب و صبر

ر درد بلکه بپی ع() یاصانبیاء او حضرات خستگی ناپذیر نه تنها سایرتوان به مراتب تالش و کوشش نمونه می

در  را یبسیاررد پذیر موامنان حقیقی خستگی ناؤم از تالش توانتر از آنها میپایین حتی به مراتب سطوح پایین و

ر در اه خود دمر کوتما در زمان ع را همۀ شناسانید که گرچه حداقل یکی از آن موارد برجستهشناخت و  راه حق

 ه را رهاما همایم ارهبرکبیر انقالب در راه حق دیده و از زوایای گوناگونش شنیده کیفیت تالش و کوشش

-ـ برمیشآنهم از قول پروردگارـکمیت تالش و کوشش شبانه روزی حضرت نوح )ع( کرده و به کیفیت و 

ت ستادیم پس مدفرماید: به تحقیق ما نوح را به سوی قوم خویش فرسورۀ عنکبوت می 14: که در آیه گردیم

ه فت کوفان گرطایشان درنگ کرد ) به تبلیغ و دعوت پرداخت ( تا وقتی که قوم نوح را سال در میان  950

ه ب الششانت و تشریفه کمیت و طول مدت اشتغال آن حضر  در همین آیۀقومی ستمکار بودند . یعنی ابتدائاً

ر و سپس د ماررودشبه تواندن الگوی صبر و تحمل و استقامت میاست که بهتریاطالع امت اسالمی رسانده شده

لکرد الصۀ عمخداوند پس از نقل خ که نوح کیفیت تالش و کوشش الینقطع آن حضرت بیان شود. سورۀ 5آیۀ 

شب و  ود را درقوم خ گفت نوح به خداوند ای پروردگار من حقیقتاً»فرماید: آیه ماقبل می 4آن حضرت در 

عوت این د دپس نیفزو» کند کهو سپس در آیۀ شش حضرت عالوه می« ( به سوی تو دعوت کردم روز ) مداوم

  «.فتن دعوتیرشنیدن و پذ نان را مگر گریختند ازمن آ
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یشتر هم بشان شقت مبالًموریتشان کمتر شاید متقاانبیا و اوصیا )ع( که مدت مأبا این معیار احوال سایر حضرات 

 یاز اظهارای ارهشرح حالشان کمترین نشانه و اشاشود اما در سراسر این همه آیات در روشن می باشد هبود

ر دل ن را دردایمان آوادعای  که حقیقی یعنی کسانی شود که برای یک مسلماناحساس خستگی مشاهده نمی

جتی اتمام ح یر و همذناپباشد برای تالش خستگیای عالی میکنند هم الگو و نمونهدارند یا بر زبان جاری می

 یت افکارهدا و م در راه حق و ترویج دین بر حق یعنی سعی در ارشادرای بیان ضرورت تالش و کوشش مداوب

 وون غفلت ی و بدای از خستگو فعلی ( بدون خوف و واهمهمی یا قلمی یا قولی سیلۀ ممکن )قدعمومی به هر و

 از عمل به تکلیف محوله و وظایف متوجهه. –حتی یک دم  –سهل انگاری 


