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را ن ب ان د   دلسوزی کنب م؟مدام  چ 
ی این  ای  ه ه ین نهم در سهیت جنهت  ن  ،   گ ف ه شده است؛   ای مشههدهاین ک ه چه از مقهله

 مقهله در سهیت جنهت  ن   آدرس زی  را کلیک کنید:

https://jahanebehtar.com/why-should-we-not-compassion 

 سید محمد موسوی
 1400زمستان 
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به نظر شما اینکه آدم دلسوزی   کار درستی است؟  کردن  دلسوزی همیشه  اید که آیا  پرسیده  تانتا حاال از خود
ها غذا بدهیم  خواندم که در آن مطرح شده بود که نباید به کبوترمی ای را دیروز مقاله باشیم خوب است یا بد؟

 ... .را مطرح کرده بودند  مختلفی  و برای آن دالیل

دلسوزی    خاطربهوقتی ما  شود نباید به کبوترها غذا بدهیم؛ این است که،  ترین دالیلی که گفته می یکی از مهم
یافتن غذا استفاده   مسیریابی و  شود کبوترها از قوۀ طبیعی خود برای دهیم، این کار باعث می به کبوترها غذا می 

های بعدی، کبوترها این  شود در نسلها شوند؛ این امر باعث می آن، متکی به کمک انسان  یجابهنکنند و  
 این موضوع ممکن است باعث منقرض شدن نسلشان شود!  قوۀ طبیعی خود را از دست بدهند و

 !نداشته باشیددلسوزی بیجا 
کنیم به دلسوزی، سعی می   خاطربهما وقتی    !کردمفکر می   طورن یهم  شیپوقتی لیخاز  هم  من  یادم آمد که  

ها از آن  شویمکنیم، بلکه باعث می ها کمک نمی در نهایت به آن  تنهانه یک سری از افراد کمک بیجا کنیم،  
توانایی  و  استعدادها  از  و  نیز منحرف شوند  نکنندمسیر درستشان  استفاده  باعث هایشان  درنهایت  بنابراین  ؛ 

 ها و استعدادهای ارزشمندشان را از دست بدهند.شویم در طی مدت زمانی کوتاه، آن توانایی می 

ا کم است، در بالکن خانۀ خود برایشان  هغذا برای کبوتر  ظاهربه وقتی که شما در زمستان که هوا سرد است و  
ها در حقیقت دارید به آنکنید که غذا بخورند و سیر شوند،  ها کمک می خودتان به آن  زعمبهگذارید و  غذا می 

 ... . شان استفاده نکنندتنبل شده و دیگر از قوۀ طبیعی  آرام آرامکنید که کمک می 

ها بمیرند، این دردناک است؛ اما این نرسیدن غذا به آن  خاطربه  کبوترهاالبته قبول دارم که شاید برخی از  
 ها در وجودشان زنده بماند.شود آن قوۀ طبیعی مسیریابی و غذایابی آنباعث می 

ها زنده بمانند و این در ظاهر دهیم، شاید کمک کنیم که تعدادی از آنها غذا می در مقابل وقتی که به آن
ها دیگر از  و آن این است که چون آن  شودها وارد می تری به آنضربۀ بزرگ بسیار خوب است؛ اما در حقیقت  

های بعدی این توانایی خود را از  ر نسلکنند، د غذا استفاده نمی   داکردنیپهای طبیعی خود برای  این مهارت
 شود. نسلشان منقرض می  آرامآرامدهند و دست می 
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 چرا این موضوع را مطرح کردم؟ 
چون   این موضوع را مطرح کردم تا بگویم که من از همان اول با پول دادن به گدایان خیابانی مخالف بودم؛ 

شوند؛ یعنی فضایی ایجاد کلکته در هند می ث اتفاقی مثل  دهند، باع وقتی که افراد به گدایان خیابانی پول می 
 آورد! های بدبخت به وجود می دهد؛ فضایی که هر روز آدمشود که هر روز گدا پرورش می می 

آنان،   از  زیادی  بسیار  به آن گداهای خیابانی کمک نکنیم، درصد  راه گدایی  اینکه    خاطربهاما وقتی که  از 
کنند تا خودشان درآمد هایشان استفاده می کردن و از توانایی تالش  کنند به  ع می شروکنند،  کمکی دریافت نمی 

 کنند نه به غیر خدا... . ها به خداوند توکل می داشته باشند؛ در این حالت آن

موفقیت حرکت   یسو به نروند و با این کار پیشرفت کرده و    کردنیی گداشود دیگر به سمت  و این اتفاق باعث می 
 کنند. 

 خاطر به سوزدمی  هایی هستیم که خیلی دلمان؛ ما آدم بسیار احساسی هستیمی هایها، آدمما ایرانی  سفانهمتأ
کنیم که با این کار داریم به دیگران کمک  و فکر می   دهیمدلسوزی انجام می   خاطربهمردم و خیلی از کارها را  

 کنیم... . می 

 کنیم! ها را نیز خراب می کنیم، بلکه داریم مسیر زندگی آنها کمک نمی با این کار به آن تنهانهاما 
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 این موضوع دربارۀ فرزندانتان نیز صادق است؛ یعنی اگر به فرزندانتان کمک بیجا کنید، اگر مدام حواستان به
و  هایشان استفاده نکنندها از توانایی آن  که شودها حمایت کنید، این کار باعث می آن از ها باشد، اگر مدامآن

 متکی به کمک و حمایت شما شوند. این موضوع دربارۀ همه چیز صادق است.

؛ این نیست که مدام از شما حمایت شده است  خاطربهید،  اهتان به جایی رسیداگر خودتان اکنون در زندگی 
با   تاندر زندگی  هایی است کهمشکالت و تضاد خاطربه اند؛ بلکه مدام به شما پول دادهاین نیست که  خاطربه

 !ایدآن مواجه شده

بارۀ  خواهم که این قانون را درک کنید؛ هم دربارۀ خودتان، هم دربارۀ فرزندانتان و هم در بنابراین از شما می 
 ... .گداها

 رحمی نیست!این بی
شوند و مدام برای مردم  )شاید دیده باشید، بعضی از گداهای خیابانی، درنهایت به بازیگرانی قهار تبدیل می 

و...؛   زنندی م کنند، پاهای خود را به فلج بودن  کنند، التماس می کنند؛ مثاًل دستشان را کج می فیلم بازی می 
گاهانه به خودشان و یا فرزندانشان    خاطربهها  حتی بعضی از آن اینکه توجه و دلسوزی مردم را جلب کنند، آ

 زنند!(آسیب می 

گاهانه رحمی نیست که به آنباور کنید این بی  « است؛ چون با پول ندادن کردنکمکها کمک نکنیم؛ این »آ
 : دهیم، لطفی ارزشمند در حقشان انجام می هابه آن

آید و کمکی دریافت  چیزی گیرشان نمی بینند که  می کنند،  آمده و گدایی می   هابه خیابانکه  بعد از مدتی    هاآن
کنند گدایی را رها  به همین دلیل سعی می   ای ندارد؛ رسند که این راه فایدهدرنهایت به این نتیجه می   کنند؛نمی 
 .وند تا بتوانند پول دربیاورندبر  کارکردنبه دنبال هایشان و با استفاده از توانایی  کرده

  رسند؛ در این صورت از فقر مطلق رها شده و به درآمد می   آرامآرامها  آن  دهد،وقتی که چنین اتفاقی رخ می 
 .کنندزندگی می  باعزت
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باشند و باور خود را تغییر    کارکردنها اگر به این نتیجه برسند که باید از خداوند کمک بخواهند، به دنبال  آن
 کنند... .ها سرانجام مسیرشان را پیدا می ؛ آنکندمی هدایتشان کمکشان کرده و خداوند هم  د؛دهن

دور  که  و...  موسیقی  بزرگان  از  سینما،  بزرگان  از  هستند،  زیادی  افراد  کنید  ازهباور  خود  ای  به   زندگی  را 
را رها کرده و سعی کردند خودشان ند، آن  اه اینکه از این کار نتیجه نگرفت   خاطربهاما    اندگذراندهگری  تکدی

 به اوج رسیدند!  ،هاکردناز آن گدایی ها با رهایی پیشرفت کنند؛ آن

به همان صورت    توانستندمی   کردن نتیجه بگیرند و نان دربیاورند وتوانستند از گدایی ها می باور کنید که اگر آن 
 دادند.ادامه می  کردنیی گدابه  آخرین روز عمرشانها تا شدند؛ آنادامه دهند، هرگز از جای خود بلند نمی 

 جا برای فرزندانترحم بی

کند و  ، گریه می شوداگر فرزندتان زمین خورد، اشکالی ندارد، درست است که پاهایش درد گرفته و زخمی می 
شود دفعۀ بعد بیشتر مراقب باشد! اما اگر شما مدام مراقبش باشید که مبادا  اعث می ، اما این بشودآزرده می 

منظورم از واژۀ  دقت کنید که  )اید!  به او ضربه زده  اید، بلکهکمکش نکرده  تنهانه  زمین بخورد، مبادا اشتباه کند،
 . قب فرزندانمان باشیم اما نه بیش از حد(؛ ما در حد متعادل باید احتیاط را رعایت کنیم و مرا« بیش از حد» »مدام« یعنی 

 

یادتان باشد که باید به فرزندانتان فضا بدهید، باید گاهی اوقات اجازه بدهید که زمین بخورند، تجربه کسب 
کنند  ها از این طریق خودشان را پیدا می . آنشوندبا استفاده از تجربیاتشان رشد کرده و بزرگ می  ها؛ آنکنند

 کند.رزشمندشان تقویت پیدا می های او مهارت
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 ما نسبت به فرزندانمان یا دیگران!  های بیش از حدکنند، نه با حمایتتنها به این شکل است که رشد می افراد  

 به نیازمندان کردنکمک 
خواهید به نیازمندان کمک کنید، باید این را بدانید که »چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام اگر می 

و همسایگان   نزدیکان  ،آشنایان  خانواده،  خواهید به نیازمندان کمک کنید، باید ابتدا بهاست«؛ یعنی اگر می 
 شناسید کمک کنید. نیازمندی که می 

 های خیریۀ مورد اعتماد کمک کنید. شناسید، به مؤسسهو اگر در نزدیکان و آشنایان کسی را نمی 

 عنوان چیهبههمچنین یادتان باشد که برای انفاق کردن هم حد مجازی وجود دارد؛ انفاق کردن بیش از حد،  
 صحیح نیست.

 نهایی یبندجمع
را نسبت به جهان تغییر دهد و واقعًا درک کنیم که دلسوزی و ترحم بیش از مان  ها دیدامیدوارم این صحبت

گاه نبودن از قوانین جهان هستی، ب به دیگران   نادانسته  شود که ما کارهایی را انجام بدهیم کهاعث می حد و آ
 ا باشد. هبه آن کردنکمکضربه بزنیم؛ هرچند که نیت و هدف واقعی ما 

 دلسوزی و ترحم بیش از حدکه حمایت بیش از حد، کمک بیش از حد و  با همین موضوع  ای  اگر شما هم خاطره 
لطفًا آن را از طریق نظرات همین پست به اشتراک بگذارید؛ دارید،    در ذهن  به دیگران شده است،  زدنضربهباعث  

 تر شود. کنند، بیشتر و عمیق خواهم تجربۀ خودم و هزاران نفری که از سایت جهان بهتر استفاده میچون می

بنویسید که   های  رحمی ها و دلیدلسوز جایی و چه  های بی ، چه کمک یی کارهاچه پس خواهشمندم حتمًا 
که   است  بوده  است  یجابهاشتباهی  شده  افراد  خوردن  ضربه  باعث  واقعی،  می کمک  خوشحال  از ؛  شوم 
گاه شوم.  تجربیات شما آ

 شاءالله هرکجا که هستید، شاد، سالم، خوشبخت، ثروتمند و سعادتمند در دنیا و آخرت باشید. ان

 دوستدار شما،
 سید محمد موسوی
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