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  7جبراي زندگي بهتر/ ريتنها مس
 يبه زندگ ديبا/ كنند يخاطرش شكر نم ها  به ست كه اكثر آدما ينعمت ،يزندگ اطبسپناهيان: 
ما به  ةبه عالق ا،يالدن مذمت حب رغم يعل نيد /قرار داده فضا نيچون خدا ما را در ا ميعشق بورز

زندگي تركيب  /كنيد» زندگي«وضو  بااست كه توصيه شده  قدر عزيز زندگي آن /بها داده يزندگ
 كنند يم تيريرا مد تيها عالقه نقدريا گرانيد ،ينكن تيريرا مد تيها اگر عالقه سه فرآيند است/

  +صوتيكه خودت را گم كن
. دارد يز مـ بـا  حيدارد و او را از تفـر  ييها يسخت كيدرس خواندن  ني. به هر حال اخواند يكنكور درس م يدارد برا يكس كي ديتصور كن

او مجبور است درس بخواند. حاال او با اكراه، مشـغول درس خوانـدن شـود و هـر چنـد       يول كنند يم يدوستانش دارند باز نديمخصوصاً كه بب
 واقعـاً  توانـد  يمـ  يكس نيچن ايآ!» شود؟ يدرس خواندن هم كه تمام نم نيا: «ديبگو يبكوبد و با ناراحت شيها كتاب يرو يشتم بار كي قهيدق

. انگار ناراحت هستند كه كنند يبرخورد م يطور نيخودشان هم يبا زندگ ها ياست! بعض ديبع يليخواهد شد؟ خ يديدانشمند مف ايعالم بشود؟ آ
 است! دهيآفر يزندگ نيا رخدا آنها را در بست

سـخنراني كـرد و مـورد     »تربيت دينـي راهبرد اصلي در نظام - تنها مسير«حجت االسالم عليرضا پناهيان كه در رمضان گذشته با موضوع 
تنهـا مسـير بـراي    «شب در مسجد امام صادق(ع) ميدان فلسطين به موضـوع   30استقبال جوانان قرار گرفت، امسال قرار است به مدت 

اين سـخنراني   هفتمين جلسه پاسخ دهد. در ادامه فرازهايي از» چگونه يك زندگي بهتر داشته باشيم؟«بپردازد و به سوال » زندگي بهتر
  خوانيد: يرا م

  ها با زندگي سرِ جنگ دارند! بعضي بها داده/ به عالقة ما به زندگيالدنيا،  رغم مذمت حب عليدين 
 ها به زندگي قابل احترام است و در دين هم به اين عالقه، بها داده شده است. زندگي براي پروردگار عـالم، مـورد    عالقة عمومي آدم

ولـي مـا دنيـا را     ايـد  كردند كه شما محبت به دنيا را مذمت كرده (ع) سؤال ميبيت اهلختلف از اهتمام و مورد اعتنا است. با تعابير م
گفتند: دنيـا را دوسـت داريـم بـراي اينكـه       : دنيا را براي چه دوست داريد؟ ميندفرمود هاي بدي هستيم؟ مي دوست داريم، آيا ما آدم

خانوادة خودمان را تأمين كنيم و عـزت خودمـان را حفـظ    نياز خود و انيم كسب و كاري داشته باشيم تا از فقر نجات پيدا كنيم و بتو
فرمودند: اين چيزهايي كـه شـما دوسـت داريـد،      ع) ميبيت( اهلكنيم، اگر توانستيم دست ديگران را هم بگيريم و صدقه بدهيم و... 

ب    عنْ عبد اللَّه بنِ أَبِي يعفُورٍ(دنيا نيست، بلكه جزء آخرت است.  محبت  نُحـ ا ونْيالـد إِنَّا لَنَطْلُب اللَّه ع و اللَّه دبأَبِي علٌ لجقَالَ: قَالَ ر
 ي واليع ي ولَى نَفْسا عبِه ودا ذَا ؟ قَالَ: أَعا مبِه نَعأَنْ تَص با. فَقَالَ تُحلُأَنْ نُؤْتَاهأَص  جأَح ا وقُ بِهدأَتَص ا وبِه  سرُ فَقَالَ ع: لَـيتَمأَع و

ب الـدنيا طَلَـب مـا     لرجلِ أن يصلح معيشَتَه من فقه ا رسول اهللا(ص):و  5/72؛ كافي/هذَا طَلَب الدنْيا هذَا طَلَب الĤْخرَةِ ن حـم و ليس
كحصلالالًو  ينيا حالد ن طَلَبمعيسأَلَةِ و سنِ المعفافا عستاللّـه     ا ي لَقـ لى جـارِهطُّفا عو تَع هلى أهلدرِ    ا ع رِ لَيلَـةَ البـكَـالقَم ه جهـ؛ و و

 )139االخبار/ جامع

 ها  بعضيما نبايد با زندگي بد برخورد كنيم. داشتني و مهمي است.  ار زيبا، دوستخلقت انسان، زندگي و حيات دنيايي او، موضوع بسي
در واقع - نازل شد )1(انسان/»علَى الْإِنْسانِ حينٌ منَ الدهرِ لَم يكُنْ شَيئاً مذْكُوراً  هلْ أَتى«وقتي آية د! با حيات و زندگي سرِ جنگ دارن

يكي از كساني كـه بعـدها درِ خانـة     - ه و در مسير اين زندگي قرار دادهگذارد كه انسان را آفريد خداوند در اين آيه بر انسان منّت مي

. دارد يز مـ بـا  حيدارد و او را از تفر ييها يسخت كيدرس خواندن  ني. به هر حال اخواند يكنكور درس م يدارد برا يكس كي ديتصور كن
او مجبور است درس بخواند. حاال او با اكراه، مشغول درس خواندن شـود و هـر چنـد     يول كنند يم يدوستانش دارند باز نديمخصوصاً كه بب

 واقعـاً  توانـد  يم يكس نيچن ايآ!» شود؟ يدرس خواندن هم كه تمام نم نيا: «ديبگو يبكوبد و با ناراحت شيها كتاب يرو يشتم بار كي قهيدق
. انگار ناراحت هسـتند  كنند يبرخورد م يطور نيخودشان هم يبا زندگ ها ياست! بعض ديبع يليخواهد شد؟ خ يديدانشمند مف ايعالم بشود؟ آ

 است!دهيآفريزندگ نيا ركه خدا آنها را در بست
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هاست كه با حيات سـرِ   قبيل آدم اخالق اين »حاال خدا خيلي كار كرده، كه ما را آفريده است؟!«گفت: آتش زدند، حضرت علي(ع) را 
 اند. اند و در اين فضا قرار گرفته ناراحت هستند از اينكه آفريده شده گويا اينها جنگ دارند،

است كه  ينعمت ،يزندگ بساطو  اتيح /چون خدا ما را در اين اردوگاه قرار داده عشق بورزيمبايد به زندگي 
 كنند يشكر نمخاطرش  بهها   اكثر آدم

  زندگي را بشناسيم و آن را بپذيريم، همين يك مرحلة خيلي  بايد داشته باشيم، بلكهزندگي سرِ جنگ با نبايد
. بـه هـر حـال ايـن درس     خوانـد  عالي براي انسان است. تصور كنيد يك كسي دارد براي كنكور درس مي

كننـد   دارد. مخصوصاً كه ببيند دوستانش دارند بازي مي هايي دارد و او را از تفريح باز مي ن يك سختيخواند
بار مشتي  يقه يكمشغول درس خواندن شود و هر چند دق با اكراه، او حاالولي او مجبور است درس بخواند. 

آيـا چنـين كسـي    » شود؟! نمي هم كه تمام خواندن اين درس«گويد: بوبد و با ناراحتي هايش بك روي كتاب
ها بـا زنـدگي خودشـان     م بشود؟ آيا دانشمند مفيدي خواهد شد؟ خيلي بعيد است! بعضيتواند واقعاً عال مي

 كنند. انگار ناراحت هستند كه خدا آنها را در بستر اين زندگي آفريده است! ي برخورد ميطور همين

 بايد به زنـدگي عالقـه داشـته باشـيم، زنـدگي      دا ما را در آن قرار داده است. ما بايد به زندگي عشق بورزيم، چون جايي است كه خ
ها بـه در و ديـوار    ما را در اين فضا قرار داده است. خداوند ما را در اين اردوگاه زندگي قرار داده است ولي بعضياو مخلوق خداست و 

حضور داشته باشند! در حالي كه خداوند متعال اين حيات را به مـا   گويند! گويا اساساً دوست ندارند در اين اردو اين اردوگاه، ناسزا مي
نعمت حيات و نعمت بستر و بسـاط  كنند و احساس خوبي ندارند.  خاطر اصل حيات، از خدا تشكر نمي ها به داده است. متاسفانه بعضي

 )13سبأ/»(لٌ منْ عبادي الشَّكُورو قَلي«فرمود: كمااينكه  كنند. خاطرش شكر نمي ها به زندگي، نعمتي است كه اكثر آدم

كلّ  /؟چگونه استاي از زندگي شما را امام زمان(ع) تعيين كرده باشد، ارتباط شما با آن قطعه  اگر قطعه
 زندگي ما را خدا براي ما تعيين كردهقطعات 

 ا در اين مدرسه درس بخوانيد، شما در شما در اين رشته تحصيل كنيد، شم«به شما فرموده باشند  اگر به فرض مثال، امام زمان شما
رويد اين شغل، اين مدرسـه، ايـن    شما ميبعد » شغل را انتخاب كنيد...همسر يا اين اين خانه يا در اين محله زندگي كنيد، شما اين 

بر اساس چنـين   اگر شما» اند فرمودهو مواليم آقا «اين است كه به و يك عمر هم عشق شما  كنيد همسر يا اين خانه را انتخاب مي
ون چ«گوييد:  كنيد و مي سازيد، اگر هم گيرِ يك همساية بد بيفتيد، صبر مي را بخريد، ديگر با بد و خوب آن خانه مي اي رؤيايي، خانه

 »هاي اين همسايه، بخشي از امتحان من است... حتماً تحمل اذيت اند به اينجا بياييم؛ پس آقا گفته

 را امام زمان(ع) تعيين كرده باشند، ارتباط شما با آن قطعه از زندگي خودتان كـامالً متفـاوت خواهـد    اي از زندگي شما  اگر يك قطعه
طوري طراحي كرده است كه ما  بساط زندگي را چه كسي براي ما فراهم كرده است؟ چه كسي اين كلّ به اينكه فكر كنيدشد. حاال 

كلّ زندگي ما را خدا براي ما تعيين كرده است، اصل زندگي ما را برسيم؟  اي نقطه يك به حيات پرتكاپوي خودمان ادامه بدهيم و به
خدا تعيين كرده و ما را درون اين زندگي قرار داده است. اين جزئياتي كه در حيات ما اتفاق افتاده، همه را خدا طراحي كرده است، نه 

 خاطر اين زندگي ببوسيم. دا را هم بهشده توسط پروردگار عالم است و ما بايد دست خ همة اينها طراحيابليس! 
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 طور كه خدا را هم كنار بزنيم! آن نه البته ؛بايد به زندگي عشق ورزيد

 كمااينكـه ممكـن    شق بورزد كه خدا را هم كنـار بزنـد!  قدر به زندگي ع ممكن است يك كسي آن منتها بايد به زندگي عشق ورزيد؛
بار ما را از سرِ سجاده نماز صدا بزند كه برويم  دا غافل شود. مثالً وقتي خدا يكاست انسان به نماز خودش هم عشق بورزد ولي از خ

» كـنم!  خواهم نماز بخوانم و به حرف تو گـوش نمـي   نه! من عشقِ نماز هستم و االن مي«تر را انجام دهيم، بگوييم:  فالن كارِ مهم
 مثل ابليس كه عشق نماز بود و به آدم سجده نكرد!

 به يك جاهايي از زندگي عشق بـورزد كـه    اينكه يا گي عشق بورزد كه از خدا غافل شود وطوري به زند سان يكاين بد است كه ان
آور و يـك   در يك حد معقول، در يـك حـد نشـاط   » دوست داشتن اصل زندگي«حتي موجب نفرتش از خدا و اولياء خدا بشود ولي 

 حدي كه به انسان بينايي بدهد، يك امر بسيار مطلوب است.

خواهم با  من مي«الوضو بودن يعني  دائم»/ با وضو زندگي كنيد«است كه توصيه شده  در عزيزق ندگي آنز
 »وضو زندگي كنم

 الوضو باشيم. يكي از داليلي كه قبر  قدر براي ما عزير است كه حتي به ما توصيه شده است كه با وضو زندگي كنيم و دائم زندگي آن
الوضو بـودن كـه خيلـي هـم توصـيه شـده،        الوضو باشد. حاال معناي دائم د اين است كه انسان دائمپوسان را نمي ها انسانبرخي بدن 

خواهم با وضو غذا بخـورم،   و اين خيلي زيباست. يعني من مي كنم،» زندگي«خواهم با وضو  من مي معنايش اين است كهچيست؟ 
 با وضو حرف بزنم، با وضو كار كنم و... 

 باشد و لحظات بعدي زنـدگي مهـم نباشـد   خوب مهم و خوانيد  اي كه شما نماز مي دين، فقط آن لحظه طور نيست كه در منظر اين! 
 كنيم، و خيلي خوب است كه با وضو زندگي كنيم. هر حال داريم زندگي مي خواهيم نماز بخوانيم، ولي به درست است كه االن نمي

 فقط كليات زندگي، بلكه جزئيات زندگي هم محترم است نه

 ايجـاد  اي كـه   دليـل آن روحيـة شـاكرانه    بـه - براي مؤمنِ عارف باهللا »زندگي«نه فقط براي عوامِ دنيازده محترم است؛ بلكه  گيزند
تنها كليات زندگي محترم اسـت   محترم است. نه - آورد ميبه وجود دليل آن معرفتي كه نسبت به حكمت پروردگار عالم  و به كند مي

 بايد اساساً مثبت باشد. به زندگي ت. نگاه انسان بلكه جزئيات زندگي هم محترم اس

  ل است. مثالً يكي از قطعـات زنـدگي كـه خيلـي محتـرم اسـت همـين دوران پيـري و         زندگي انسان خيلي احترام قائ برايخداوند
م اسـت كـه   كند، پيش خدا محتـر  قدر انساني كه در دوران پيري زندگي مي آيد. آن كهنسالي است كه ضعف در بدن انسان پديد مي

طـوري كـه يـك پيغمبـر در      فرمايد: يك انسان پير در جامعه و محلة خودش بايد مورد احترام قرار بگيرد، همان پيامبر اكرم(ص) مي
  )92االخبار/ ؛ جامع الشَّيخُ في أَهله كَالنَّبِي في أُمته(ميان امت خودش مورد احترام است. 

 ه دعاي عروس و داماد در شب زفاف مستجاب استقدر در دين محترم است ك عروسي آن

  .زن و شوهر در دعاي مثالً اينكه يكي ديگر از قطعات زندگي كه خيلي پيش خدا محترم است، ازدواج است
اند، خوب است به عـروس و   لذا كساني كه به يك مراسم عروسي دعوت شده مستجاب است،شب زفاف، 

عـروس و دامـاد    چرا در بين ما رسم نيست كه در شب عروسي، بـه  دانيد مي  .»التماس دعا«داماد بگويند: 
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چطور ممكن است كه ديـن  اما دهد!  كنيم كه دين به زندگي بها نمي چون ما فكر مي ؟بگوييم» التماس دعا«
ةِ  يفَتَّح أَبواب السم  رسول اهللا ص:قَالَ ( زندگي ما اهميت نداده باشد؟! مهم شاد، حساس وما به اين بخش  مـبِالرَّح اء

 )101،جامع االخبار؛  لْكَعبةِ و عنْد النِّكَاحِفي أَربعِ مواضع عنْد نُزُولِ الْمطَرِ و عنْد نَظَرِ الْولَد في وجه الْوالدينِ و عنْد فَتْحِ بابِ ا

 ل باشد كه دعاي عروس و داماد در ائقدر براي عروسي احترام ق دا اينزنند كه خ اكثر مردم حتي حدس نمي
به چـه ديـن خشـني     ها بعضيدهد كه  شب زفاف مستجاب باشد! و اين خيلي جاي تأسف دارد، و نشان مي

كننـد كـه    كند! چون فكر مـي  معتقد هستند! چون به ديني معتقد هستند كه در جشن عروسي ما شركت نمي
 ل نيست.اي براي زندگي ارزش قائ ن دين ذرهاي

 كند ي كسي محترم باشد، آدابش را هم رعايت ميغذا خوردن برااگر 

 قـدر در   كـه خداونـد آن   هست ياز اجزاء زندگ يبعض. محترم باشد هم نزد ما دياب يزندگ و احترام قائل است يليخ يزندگ رايب نيد
خوردن، كلي آداب بيان شـده اسـت.   است. مثالً براي غذا را مطرح كرده  يآدابخاطرش  دين به آن اجزاء احترام گذاشته است كه به

  .ديگو يم »بسم اهللا«كند و قبل از غذا  ي كسي محترم باشد، آداب غذا خوردن را رعايت ميغذا خوردن برااگر 

 خـورده   توسط تـو لذا اين گوشت يا اين گياهي كه  ؛رسد يدر وجود تو به تكامل م غذا دارد نيا ،يخور يغذا م يكه دار يا لحظه تو
مـثالً آن گوسـفندي كـه     .شـود  يتو م يخوشحال است كه دارد فدا كند، يآدم دارد او را مصرف م ككه يحال است خوش شود، مي

كـه تـو    يتو مصرف شود. وقت يدر زندگ ي وبوده كه تو آن را بخور نايكمالش به  ،يخور يم يو دار اي هگوشتش را آبگوشت كرد
 آداب يزنـدگ در  مـا چـرا  كنـي.   يي و آدابش را رعايت مـي گو يهم م »اهللا بسم«، يديدر كائنات محترم د خودت را يقدر زندگ نيا

 دانيم. نمي محترمزندگي خودمان را زياد  چون م؟يكن ينم تيرعا

كنند كه  هايت را مديريت مي عالقهاينقدر  ي، ديگراننكن تيريمد هايت را عالقه اگرمرور تعريف زندگي/
  خودت را گم كني

 ـ تعر نيبه ا يگريد ياياز زوا ميخواه يم. ميكن ميرا دوباره مرور  يزندگ فيعرتگرديم و  حاال به تعريف زندگي برمي و م، يبپـرداز  في
ـ با زنـدگي  فياز دل تعر در واقع» ؟چه يعنيبهتر  يزندگ«كه  مييبگو زندگي فيتعرهمين بر اساس بعد  بهتـر را   يزنـدگ  معنـاي  دي
   .مياوريدرب

 موتور محـرك   وبشر  اتيمحور ح ها و عالقه تمايالت» است التيتما تيريمد يزندگ« د كهتعريفي كه از زندگي ارائه داديم اين بو
ي هـا  عالقـه  ديـ توان يشما م نكهيا يبرا ؟»تيريمد« ميچرا گفت اما ؛هاست عالقه تيريمد يزندگ .زند يحرف اول را مو  انسان است

 ، ديگرانينكن تيريمد هاي خودت را خودت عالقه اگر .دهند يم رييشما را تغ يها دارند عالقه گرانيد نكهياكما د؛يده رييرا تغ خود
 كنند. يم ليبه تو تحم هايي را عالقه يا دهند يم رييت را تغياه عالقه

  شود ها به مردم تحميل مي رسانههنر و در غرب عالقه توسط 

  عـرض كـردم  تا با آنها گفتگو كنم. به آنها  حاضر شدم يا ضد انقالب در جمع برخي افراد غيرانقالبي ،يغرب يها از دانشگاه يكيدر: 
 يِشما آزاد اما (كه در غرب شعار آزادي خيلي مطرح است) ديداشته باش يا آزاديِ افكارگفتار  يا آزاديِرفتار  يِآزاد ،در غرب اگر شما«
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 .»نـد ا هگرفت به خدمت عالقه ليتحم براي ها اين رسانههنر را در و  شود يم ليبه شما تحم ها توسط رسانه عالقهبلكه  د،يعالقه ندار
 آمدند آنها از يبعد از جلسه بعض، حرفي نزد. حتي كردند، هيچ كسي در مقابل اين سخن اي كه بعضاً به بنده توهين مي در آن جلسه

 .ميما حرف تو را قبول دارو گفتند: 

  خـودت را   يهـا  عالقـه  يتتو مجبور هس كنند؛ يم ليعالقه به تو تحم ينكن تيريخودت را مد يها عالقهاگر
. يعني ديگـر  يكنرا گم خودت  اصالً كه كنند يم تيريتو را مدهاي  عالقه قدر نيا گرانيو اال د يكن تيريمد

 .خودت را در دلِ ديگران پيدا كني كهاي  اش دنبال اين بوده خواهي، چون همه فهمي كه خودت چه مي نمي

 رشيپذ .3ها  و كنترل عالقه رييتغ. 2ها  قهعال يحركت به سو.1زندگي تركيب سه فرآيند است: 
 ها محدوديت

 انتخـاب   برتـر را  يها عالقه تيها عالقه نياز ب ي؛ منتهستها به عالقه دنيرس يهاست و تالش و مبارزه برا عالقه تيريمد يزندگ
دگي تركيب اين سه فرآينـد  به عبارت ديگر، زن »هاست تيشدن به محدود ميتسل«هم دارد و آن  يگريجزء د يالبته زندگ ي.كن يم

كـه سـر راه    ييهـا  تيمحـدود  رشيپـذ  نديافر .3 ها و تحول و كنترل عالقه رييتغ نديفرا. 2 ها عالقه يحركت به سو نديفرا.1است: 
 وجود دارد.ها  به عالقه دنيرس

 در بسـتر  ، منتها همة اينهـا  ستها تيمحدود رفتنيپذ در ضمن ،ها عالقه تيريمد و ها هبه عالق دنيرس يتالش و مبارزه برا يزندگ
پس  )2؛ ملك/الَّذي خَلَقَ الْموت و الْحياةَ ليبلُوكُم(امتحان است يمقدرات من براهمة  است كه فرمودهاست. و خداوند  يمقدرات اله

بـه   دنيرسـ  يه بـرا تالش و مبـارز  يزندگ«. بنابراين »ياله يها در بستر امتحان«گفت:  توان مي» مقدرات الهيدر بستر «جاي  به
 »ست، منتها در بستر امتحانات الهيها تيمحدود شريپذ ضمن ،ها عالقه تيريمد و ها هعالق

  »دنيفهم« ياست برا ينديفرا يزندگديگر/ اي  زاويهتعريف زندگي از 
 و يهـم در زنـدگ   يگريد يديكل ريتعابمحور است اما » عالقه«. در تعريف فوق مينيبب يگريد ياياز زوا زندگي را ميخواه يم حاال 

 ةعلم و رابط نديفرا شتريكه ب يگريد يةزاو كياز  ميخواه يمدر اينجا  .»يآگاه و معرفت، علم«مثل مفهوم  ؛انسان وجود دارد اتيح
    .ميده حيتوض ، دربارة تعريف زندگيكند يمشخص مرا  يما را با علم در زندگ

  :يدر هسـت  يعـال  مياز مفـاه  يبرخ دنيفهم يما برا .»دنيفهم يست براا ينديفرا يزندگ«يك تعريف ديگر از زندگي اين است، 
 يعال مياز مفاه يتا به درك برخ ميكن يرا ط يزندگ زِيبرانگ وقش يآور و گاه رنج يو گاه دهيچيپ نديفرا نيو ا مييايب ايالزم بود به دن

  . برد يعمر كار م كي زهايچ يبعض دنيفهم چون .ميبرس اتيح

 هنوز ندارد.  يما از زندگ فيتعر نيبا ا هم يرتيمغاو ؛ ديقبول كن اين تعريف را از او» معرفت است يبرا يزندگ كل«گفت  يكس اگر
بـه   و مـن  بـرد  يمـ  و كشـاند  يمـ به مسيري  مرامن،  ةعالق نيا«سؤال اين است كه  منتهاهاست،  عالقه نيهم محركه موتور هم
 »كنم؟ كار هفهم چ نيبعد فردا با ا هك تا چه چيزي را بفهمم؟ م،گرد يبرم و خورد يسرم به سنگ م و رسم يبست م بن
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 هاي ابتدايي   است نه آگاهي معارف عالي و حقايق نابزندگي براي فهم 

 ريـ پ تـا آدم  چه؟، يعني يمادر فهمد يآدم تا مادر نشود نم«يا اينكه  »!دو روز است ايدن« ميبفهمفقط كه ما  ستين نيا يبرا يزندگ 
. بفهمـيم زودتـر   خيلي ديباو است  ييابتدا يها يجزء آگاه ها نيا »؟چه يعني نياحترام به والد فهمد ينداشته باشد، نمجوان  و نشود
يعنـي عمـر   » دانـد  را نميكني، قدر تو  به هر كسي محبت مي«كه گذرد تا به اين آگاهي برسند  ها هفتاد سال از عمرشان مي بعضي

روايت هم متوجه شوند. اگر روح انسان از  چندخواندن  باتوانستند اين را  برسند در حالي كه مي اند كه به همين آگاهي خود را گذاشته
كمااينكـه  تواند اين چيزها را بفهمد نه اينكه هفتاد سال عمرش را بـراي فهـم آن بگـذارد.     ميهم سالگي  دهجاسارت رها باشد در ه

ـ  نهـا يا :فرمـود  يمـ  كه ديد يرا م ييزهايچ كيهجده ساله  يشهدا يها نامه تيوص درحضرت امام   يشـبه راه صدسـاله را طـ    كي
 .ندا هكرد

 معارف نبوده است؛ و كتاب و معلومـات   نيبه ا دنيرس يبرا يجز زندگ يكه راهاست  اتيدر ح يبه معارف عال دنيرس يبرا يزندگ
نـاب عـالم    قيحقـا  دنيـ فهم؛ منتها بـراي  نديفهم ياست برا ينديفرا يها را به آدم بدهد؛ زندگ آن معرفت تواند ينم جيو را يعاد
 توان به آنها دسترسي پيدا كرد. راحتي مي هاي عادي كه به سري آگاهي ي. نه يكهست

منتها  ؛دنيفهم يعني يزندگ /عقل را اكتشاف كنند يبها گران يها نهيدفكه اند  آمده امبرانيپعلي(ع): 
 ؟يزيچه چ دنيفهم

 قُـول  « فرمايد: ميگونه بيان  اين راران پيامب (ع) هدف بعثتيعل نيرالمؤمنيمانَ الْعفَـائد ميرُوا لَهثي يعنـي   )1البالغه/خطبـة   (نهـج » و
  .عقل را اكتشاف كنند يبها گران يها نهيدفكه اند  آمده امبرانيپ

 جـل الخـالق  « :مييگو يم م،يكن يرا نگاه م اتيح يدگيچيپعظمت خلقت و  يوقت ؟يزيچه چ دنيفهممنتها  ؛دنيفهم يعني يزندگ !
ـ كل ا خواهد ما چه چيزي را بفهميم؟ خدا ميبرساند؟  ه فهميانسان را به چ خواهد يمبا اين عظمتي كه آفريده است خدا  عـالم   ني
 !د؟يآ يكلمات در م در قالبآيا  !است؟ ينوشتن !است؟ يگفتن حقايق نياآيا » ؟ستحقايقي اچه  دنيفهم يبرا ،ما يزندگي و هست

  چيزهـايي   نيهمـ  دنيـ فهم يشده توسط خدا، برا يطراح و شده توسط پروردگار عالم خلق ،يدگيچيهمه عظمت و پ نيا اب يزندگآيا
   . ه استنبود زهايچ نيا دنيفهم يخلقت باعظمت برا نيانه؛  ؟هاي عادي و معمولي است و همين آگاهي ميدان يمن و تو م است كه

 همـان  منتها» ستها تيمحدود رشيپذ و اه عالقه تيريمد و ها به عالقه دنيرس ياتالش بر يزندگ«گفتيم كه  يا هيزاويك از  ما 
خـاطر   انسـان بـه   ؟چـه  دنيـ باشد، فهم ادماني يول »دنيفهم يبرا ينديفرا« شود  يم گريد يةزاو كياز  اتيح اتيعمل ياصل ةماد

مالئكـة   م؟يكنـ  يم چه چيزهايي دنيصرف فهم را مان يما زندگوقت ببينيم كه  آن؟ است شده دهيفردر عالم آ يقيچه حقا فهميدن
 .آورند يكم م هم كه مالئكه ميبفهم زهايچ يليخ ميتوان يم ما» ؟يديفهم چه يكرد يهمه زندگ نيا«پرسند:  مي يكس هر ازاهللا 

 را بفهمد ييزهايچ كانسان در نهايت ي كه فتديب ييها اتفاق كي يعني يزندگ

 ـ كه بـه   ميديرا د ياديز يها جواندوران دفاع مقدس در . را بفهمد ييزهايچ كيآخرش  كه آدم فتديب ييها اتفاق يعني يزندگ  كي
پنجاه سال عبادت كرديد، و خدا قبول كند، يك روز هم يكى از ايـن  « :فرمود يم ها يامام به بعض كهبودند،  دهيرس قيعم اريفهم بس

ممكن است  ها اند كه خيلي دهيبه كجا رس هانيا يدنيبب يعني )14/491/صحيفة امام»(ها را بگيريد و مطالعه كنيد و تفكر كنيد وصيتنامه
امـام  . (ميفهمـ  يكه ما نم ديفهم يم يزيچ كيها  بچه اين يها نامه تياز وص حضرت امام(ره) وقت باشند، آن دهينرس زهايچ  يليبا خ
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خواندم  ها را مى  تنامهيمن چون خودم وص .است اطرخ نيبه هم »ديرا بخوان ها تنامهيوص نيا«وقت فرمودند  كيكه امام نيا: اي خامنه
ها، گاهى مطـالبى    تنامهيوص نيدر ا راينكته را فرمودند. ز نيام كه امام چرا ا  دهيفهم - خوانم مى د،يايو االن هم هر وقت به دستم ب - 

علوم ظاهرى، كه طبعاً امكان عروج و  و نىيحتّى عرفاى برخوردار از علوم د عنىيو ناب است.  قىيعرفان حق ايدن كيوجود دارد كه 
آنچه را كه بعد از مثالً چهـل،   - ندارد نىيعارف سالكى كه معرفتى از لحاظ علوم د كينه - ترند   زهياست و قهراً پاك شتريرشدشان ب

ـ كننـد،   هشتاد سالگى احساس و درك و مشاهده مـى  لگى،پنجاه سال مجاهدت، در سن هفتاد سا ى جـوان بـه بركـت فـداكار     كي
به سمت دلهاى بااخالص روانـه   غيدر چطور نعمت الهى، بى دينياست ! بب بىيعج زيآورد. چ مخلصانه، در مدت چند ماه به دست مى

 )26/6/1376- والن سپاه پاسداران ئفرماندهان و مس داريدر د؛ بيانات شود مى

  كرد، ينگاه م يبه زندگاز باال  قدر نيابودم.   او را ديده آشنا بودم و برخي از حاالت» ميرزايي ابوالفضل«بنده با يكي از شهداي عزيز 
عـارف   رمـرد يپ كيانگار مثالً كرد  وقتي با تو صحبت مي .داشت »هيعاقل اندر سف«به كل عالم نگاه  كه بود دهيفهم زهايچ قدر نيا

 گـر يبود كـه د  دهيد ييزهايبود، و چ دهياو د رانگا ميكه ما خوانده بود ييزهايبا كمال تواضع. آن چ ؛ البتهزند ينود ساله با تو حرف م
  »و عالم همه كر دهيمن گنگ خواب د« . زبان حالش اين بود:ديبه ما بگو توانست ياصالً نم

 رْ    است يكاف افتنيكمال  يهجده سال براكه امام صادق(ع) نفرموده بود  اگر مـنُع لَـم لَّ أَ و جـ زَّ و عـ لِ اللَّهنْ قَولَ ع عئس مـا  (و كُم
تَذَكَّرُي يفبِ هنْ تَذَكَّرَ  فَقَالَ تَوخٌيم اننِ ثَمابلنَةً؛ من يشْرَةَ سها به قـول   كه چطور اين بچه ميكرد يما باور نم )1/186/هيالفق حضرهيال ع

 .كردند يشبه طيك  امام(ره) راه صدساله را 

  


