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  8ج/براي زندگي بهتر ريتنها مس
/ تر بودن است بهتر، زنده يشرط زندگ نياول /شدن انسان است» شكفته« يبرا ينديآفر يزندگ: پناهيان

ها  قدرت كه يدر حال ميكن يبهتر امكانات اضافه م يزندگ يما برا /تر شدن زنده يبرا ينديفرآ يعني يزندگ
  صوت+ به معرفت است دنيرس نديفرا يزندگ /!در درون خودمان است

ـ  يها تو را به كشف قدرت يهركس. شود يانسان م يكه موجب شكوفا شدن استعدادها ينديفرا يعني يزندگ خـودت وادار نكـرد و    يدرون
وقـت   آن ؛ينـ دا كيـ خودت را پ يدرون يها و آن قدرت يبرو ديبا. داده است بتيكرده و فر انتيارجاع داد، در واقع به تو خ رونيمدام تو را به ب

 .شد يتر خواه زنده

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

اين سخنراني  هشتمين جلسهدر ادامه فرازهايي از . پاسخ دهد» چگونه يك زندگي بهتر داشته باشيم؟«بپردازد و به سوال » زندگي بهتر
  :خوانيد را مي

  هاي خود  انسان اسير عالقه/»رونيدر ببا موانع مبارزه «و » ها در درون عالقه تيريمد« يبرا ينديفرآ يزندگ
  ها، و تالش و درگيـري   زندگي يعني مديريت عالقه: و گفتيم تعريف كرديمها  عالقهو ها  رايشزندگي را مبتني بر گدر جلسات قبل

مـديريت  «به عبارت ديگر؛ زندگي فرآيندي اسـت بـراي    .ها تسليم شدن به موانع و محدوديتها و همچنين  براي رسيدن به عالقه
زنـدگي   .ها شدن در مقابل موانع و محدوديتتسليم البته در كنار  ها، براي رسيدن به عالقه »مبارزه در بيرون«و » روندر د ها عالقه

است منتها در ظرف مقدرات الهي، نه در يك خأل يا در يك فضايي كه تصادفاً طراحي شده است، بلكه در فرآيند تركيبي از اين سه 
 .هاي او طراحي شده است كه براي هر كسي متناسب با دارايي است ظرف مقدرات الهي

 عامل حركت مـا در زنـدگي   يا ها موتور محرك روح ما  گرايشخاطر اين است كه  ها تعريف كرديم به ا بر اساس گرايشدگي رزن اگر
البته . كنند هاي ما را تعيين مي ما هستند كه هدفهاي  همين عالقه. هاي خودش است هها و عالق انسان خيلي اسير گرايش. هستند
ما اگر دوست داشته باشـيم يـك چيزهـايي را بفهمـيم،     . آورند گيرند و به استخدام در مي ميما هميشه علم را به كمك  هاي عالقه

ما اگـر  . رويم رويم تا بفهميم و اگر دوست نداشته باشيم آن چيزها را بفهميم، به دنبال فهم آنها نمي وقت است كه به دنبالش مي آن
رويم ولـي اگـر دوسـت     مي دنبال اين فهم عميقتري برسيم، به  ميقدوست داشته باشيم از فهم خودمان با كمك تفكر، به نتايج ع

 .نداشته باشيم، فهم ما جلو نخواهد رفت

 يمدار ازين يمرحله به مرحله به آگاه ،ها عالقهدر فرآيند مديريت 

  بهميكننگاه  ديان هم باانس هاي و توانايي ها ييدارا ساير بهبلكه  ،ميمحدود كن ها شيرا به موضوع گرا يزندگ فيتعر ميخواه ينمما ، 
ـ ؛ تعر ميارائه بده مختلف فيچندتا تعر ميخواه يالبته نم .ميكننگاه  ديهم با افتد يكه در وجود انسان م يگريد يها اتفاق  اصـلي  في
ـ ، زنـدگي انسـان   ديـ كن يمختلف نگاه م ياياز زوا وقتي اما. ها بيان كرديم كه مبتني بر گرايش است همان  يبـروز و ظهورهـا   كي

 جلـو  و ديـ كنمبـارزه   وتالش  يا د،يكن تيريخودتان را مد يها شيگرا ديهخوا يم يشما وقت .معرفت يةمثالً از ناح ؛هم دارد يگريد
 .ديدار ازين يمرحله به مرحله به آگاه د،يكن نيياهداف خودتان را تع اي ديبرو

خـودت وادار نكـرد و    يدرون يها تو را به كشف قدرت يهركس. شود يانسان م يكه موجب شكوفا شدن استعدادها ينديفرا يعني يزندگ
وقـت   آن ؛يندا كيخودت را پ يدرون يها و آن قدرت يبرو ديبا. داده است بتيكرده و فر انتيارجاع داد، در واقع به تو خ رونيمدام تو را به ب
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 در جريـان  - كـم  كـم  خودمانشود از بيرون كسب كرد و  نمي را ها ياز آگاه يبعض ، اماميكن يكسب م رونيرا از ب ها ياز آگاه يبعض
مـثالً   !رود يمو  كند يكمانه م د وخور مي مان به گوش ، صرفاًميريبگ اگر هم از بيرونرا  ها آگاهيگونه  اين .ميرس يم به آن - زندگي

البتـه هسـتند   . متوجـه شـود   ي را ايـن آگـاه   جـوان محال اسـت   باًيتقر »رسد يزود فرا م يريدوران پ« :نديگو يم ها وقتي به جوان
  .فهميدند هايي كه فهم خيلي قوي دارند؛ مانند شهدا كه قبالً مثال زديم و گفتيم كه چقدر خوب مي جوان

با گوشت و پوست و را بايد  زهايچ برخيآدم  /كالس درس نياست؛ ع دنيفهم و وسيلةابزار  يزندگ
  بفهمدش استخوان

 دنيـ فهم وسـيلة و ابـزار فهـم    يزنـدگ خود  اساساً ولي دارد ازين ييها يآگاه ش، بهالتيبه تما دنيرس انيمرحله به مرحله در جر آدم 
  يآدم بعضـ  .را به آدم بفهماننـد  ييزهايچ كيتا  كنند يآدم اجرا م يكه برا يا شنامهينما نيع ،كارگاه نيع ،كالس درس نياست؛ ع

 .بفهمدكردن  يبا زندگ ديبا را زهايچ  يدم بعضبا گوشت و پوست و استخوان خودش بفهمد، آبايد را  زهايچ

 كردن ماست كه به ما  ينوع زندگ و ي، سبك زندگرفتار همين نكهيا يبرا ؟كند يصادر م و دستور احكام قدر ايناسالم  دانيد چرا مي
ـ  يدار خيلي مهم است كه تو چگونه .هستند تيدوم اهم ةدر درج كتابو  كالس، فهماند يم ها رازيچخيلي  آن  ؟يكنـ  يمـ  يدگزن
آن  كـه  كـن  يزنـدگ  پس طوري. كند افتيرا در بدهد اوبه  خواهد يم يكه زندگ يكه آن فهم چشد يمخوب را  يزندگ ةريش كسي
  .يريبگ از زندگي خودت را فهم

  شويد شما تا زندگي نكنيد بعضي چيزها را متوجه نمي/  به معرفت است دنيرس نديفرا يزندگ
 اينكـه  .هاسـت  معرفت همةالبته معرفت به پروردگار عالم در رأس  .چيزهمه  بهسب معرفت است؛ معرفت ك يزندگ نيا ةاصالً فلسف 

 يزندگ اصالً يول م،يبه علم و معرفت دار ازيخوب ن يدگزن كي يبله ما برا .درست است »ميبه علم و معرفت دار ازين يما در زندگ«
  .معرفت است يراب يا لهيخودش وس يبه معرفت است، زندگ دنيرس نديفرا

 فهميـد   مثالً شما تا پدر نشويد، نمـي  .فهمد تا وقتي در جريان زندگي براي آدم اتفاق نيفتد، آدم خوب نميهستند كه  زهايچ  از يبعض
  .ايد كه زندگي كنيد به اين دنيا آمده كه ن بوديهم يبرا شويد؛ و پدر شدن يعني چه؟ شما تا زندگي نكنيد بعضي چيزها را متوجه نمي

 مياز تسـل  ينديفرا است كه التيبه تما دنيرس يبرا يري، مبارزه و تالش و درگالتيتما تيريمد يزندگ«: در تعريف زندگي گفتيم 
جمله  كيدر   م،ينگاه كن يزندگ فيتعر همينمعرفت به  يةاز زاو اگر منتها» يدر بستر امتحانات اله البته افتد يشدن در آن اتفاق م

كسـي كـه عصـارة زنـدگي را كشـيده و      . است؛ فهميدن خيلي چيزها دنيفهم و معرفت يبرا يا لهيوس يزندگ كه مييبگو ميتوان يم
 .چشيده باشد و به اين فهم و معرفت رسيده باشد، وقتي از اين دنيا برود، خيلي مورد احترام خدا و مالئكه خواهد بود

 دن انسان استش »شكفته« يبرا ينديفرا زندگي/ تعريف زندگي از يك زاوية ديگر

 در ايـن  . معرفـت  يةزاوزندگي را از زاوية محبت و تمايالت تعريف كرديم و هم از هم  يعني. تا اينجا دو تعريف از زندگي ارائه داديم
  .ميكننگاه  يبه زندگ هم مهم است يليكه خ گريباب د كياز  وم، يكن فيتعررا  يهم زندگ گريد يةزاو يكخواهيم از  جلسه مي

 ـ ا .اسـت  وجود انسـان  يها يشدن پنهان دايپ نديفرا زندگي ،است شكوفا شدن انسانديگر جهت  كياز  يزندگ را در آمـوزش و   ني
در مدرسـه   هـا را  بچـه وقتـي  مادرهـا هـم   و پـدر   »شـود ها شكوفا  استعداد بچه ميخواه يم«: گويند مثالً مي. نديگو يپرورش هم م
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كـه   سـت ين يزيفقط آن چ انسان »...او را در آن زمينه رشد بدهيد؟ خورد يم يكارمن به درد چه  ةبچ ببينيد«: گويند گذارند مي مي
 . شكفته شدن انسان است يبرا ينديفرا يزندگ و در درون خودش دارد ياديز يانسان استعدادها دهد؛ ينشان م

را شكوفا  خود يروح يها قدرت ياند ول كرده يها زندگ سال يبرخ /الهادة مغز انسان اي از قدرت فوق نمونه
 اند نكرده

 ساخته و پرداخته  آن يجا ديسلول جد كيبعد  رديم يبدن انسان م يها سلول :فرمود يم يولوژيزيف ينشناسروا ما در دياز اسات يكي
پوست و  .شود يدارد نو به نو عوض ممدام  ها نيا يهمان بدن سابق است ول هيشببلكه  ست،يهمان بدن سابق ن ما بدن لذا. شود يم

 شيهـا  سـلول  وقتـي  بـه بعـد   يسـالگ  24مغـز از   اما :در مورد مغز فرمود .ديرس به مغزتا  داد يم حيرا توضبدن مختلف  يها تقسم
ي شـما  مغز يها سلول و د،يصدها سال هم عمر كنها يا  دهشما اگر  ؛دينگران نباشولي ! شود چيزي جايگزين آن نمي گريد رديم يم

دانشمندان عالم  ةعلم هم ةانداز كه به كند رهيذخ تواند ياطالعات م قدر آن ماند يم يتان باق يراكه ب يمقدار  مدام كم بشوند، همان
 !است شتريبهم 

 امـت يرا تا روز ق تمام دوستان خود) ع(نيرالمؤمنيأم :شنويم مي كه ميكن يما تعجب م وقت آن !ببينيد قدرت مغز انسان چقدر باالست 
نام تو در فهرسـت دوسـتان مـن     !نه: من شما را دوست دارم، آقا فرمود :گفتو ) ع(اميرالمؤمنينآمد نزد نفر  كي !دشناس يبه اسم م
و إنَّ أرواح  حدثَني بألف حديث لكُلِّ حـديث ألـف بـابٍ   ص إنَّ رسولَ اللّه : ع فقالَ... الُحبك يا أميرَالمؤمنينَ إنّي و اللّه قالَ(! نيست

فما تَعارف منها ائْتَلَف و ما تَناكَرَ منها اخْتَلَف و بحقِّ اللّه ِ لَقد كَذَبت فما أعرِف وجهك فـي   فتَشَم و تَتَعارف ي الهواءالمؤمنينَ تَلْتَقي ف
ماءفي األس كمو ال اس جوه311/؛ اختصاصالو(  

 هايي  گوش انسان چه توانايي چشم و! دارد ح انسان چه قدرت و استعداديحاال شما ببينيد كه رو مغز است،و استعداد  اين تازه قدرت
 حتـي  تواند به جايي برسـد كـه   اش اين است كه انسان مي يك نمونه و است انسان مهم ياز استعدادها يكي يينايو ب ييشنوا !دارد
 .هم بشنودرا ان اهيگ حيتسب

 هنـوز  گـذرد ولـي    شـان مـي   هـا از زنـدگي   سـال  ها هستند كـه  خيلينه ولي متاسفااست  شكوفا شدن استعداد يبرا ينديافر يزندگ
ـ ابـر  اول در آموزش پـرورش بنـا    هماناز  است كه ليدل نيبه ا ديشا. نشده استشكوفا  شان استعدادهاي روحي  مـا اسـت كـه    ني

  !وحي نداريمكاري به استعدادهاي ر و ميريبگ اديرا  زهايچ قبيل اين و ييبنا ،يقصاب ،ينجار هايي ماننداستعداد

 شرا در خـود  يقدرت چيه و شكوفا نشود شياستعدادها كه يكس ست وآن شكوفا شدن استعدادها يبرا ييفرصت طال كي يزندگ 
 . است چارهيو بخواهد مدام خودش را تكرار كند، واقعاً ب نكند داريب

 ؟بالغ شوند ياز نظر جنس يما در چه سن يها بهتر بود جوانبه نظر شما 

 در  .ستديشهوت با ةزيغر يبتواند جلو بايد ديرس يبه سن چهارده سالگاش اين است كه وقتي  يك نمونه. قدرتمند است يليانسان خ
 يما در چه سـن  يها بود جوانبهتر به نظر شما  :دميپرس شانياز ا و مبود نيو متد يمذهب يفرهنگو دوستان  انياز مرب يجمعميان 

 بـه ! سـال بـود   21كه آن دلسوزان محتـرم فرمودنـد    يا يسن نيانگيم د؟يكن يم شنهاديرا پ يسن شما چه ؟بالغ بشوند ياز نظر جنس
شما به  !است كرده داريرا زود ب يجنس ةزيغر نيكه ا است كه از دست خدا در رفته دييگو يم ديدارشما واقع  در: عرض كردم شانيا

از  يهـا را در سـن پـانزده سـالگ     بچـه شـود   چطور مي پس: گفتندآنها  »!است اشتباه شده« گوييد كه در واقع اي داريد مي يك نحوه
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ايـد و   هنكرد يتياصالً كار ترب شما) سالگي14تا  7يعني از (بوده تيدر آن هفت سال كه فرصت ترب: عرض كردم شهوات باز داشت؟
هـا طـوري تربيـت     ن ما در اين سالاگر جوا. ذير خواهد بودپ امكاناين امر درست انجام شود،  اال اگر در اين هفت سال، كار تربيتي

ي در مقابل شـهوات را  سالگي هم قدرت ايستادگ 14شده باشد كه قدرت ايستادگي در مقابل تمايالت خود را پيدا كرده باشد، بعد از 
 .خواهد داشت

 شدنتر  زندهفرآيندي براي  يعني زندگي

 ـ پ شيافـزا  شيهـا  ييان تواناكه انس ينديفرا يعني يزندگ ،يفطر ياستعدادها ييشكوفا يعني يزندگ  داي
االن  غالباً ما ليو ؛شدنتر  زنده يعني يزندگ .يمكن يتا زندگ يمتر بشو زندهفرآيندي كه  يعني زندگي كند، يم

عالوه بـر دو  مؤمن : فرمايد به عنوان مثال در روايت مي. مياز قوا را ندار يليما االن خ! ميمرده دار مهيحالت ن
أَلَا إِنَّ للْعبد أَربعَة أَعينٍ عينَانِ يبصرُ ): ع(امام سجاد( .م دارد كه چشم قلب استچشمِ سر، دو چشم ديگر ه

لَّتَينِ فـي قَلْبِـه   اً فَتَح لَه الْعينَينِ البِهِما أَمرَ آخرَته و عينَانِ يبصرُ بِهِما أَمرَ دنْياه فَإِذَا أَراد اللَّه عزَّ و جلَّ بِعبد خَير
بيا الْعرَ بِهِمصـ  براي ماچشم قلب  آناالن  ولي) 367/؛ توحيد صدوق فَأَب زنـدگي مـا فقـط    شـايد   .كنـد  يكار نم

ـ  يس  آي«ان در مارستيتخت بروي و اند  شده يمغز ةضربمثالً تر از آن كساني باشد كه  مقدار زنده يك  اتيـ حانـد و فقـط    افتـاده » وي
  !نددار ينبات

كه  در حالي ميكن ميامكانات اضافه  بهتر يزندگبراي ما / است تر بودن زنده ،زندگي بهتراولين شرط 
 !خودمان استها در درون  قدرت

 يزندگ. و بعد ما بايد اين حيات را تقويت كنيم دهند يبه آدم م ينبات ييابتدا اتيح كي .يداشته باش اتيح ي وزنده باش يعني يزندگ 
. تـر باشـد   زنده در آناست كه آدم اوالً  يزيچآن بهتر  يزندگ .تر شود تا انسان زنده است ييها بيو نش  فراز يا، اتفاقات نديفرا درواقع

ـ    دنبال اين هستيم كه  ، مدام بهبهتر داشتن يزندگ تر بودن و عجيب اينجاست كه ما براي زنده در  ميامكانـات خودمـان را اضـافه كن
بلكـه   مياضـافه كنـ   يرا به زندگ يزيچ رونيب قرار نيست كه از و تر باشد دهزنانسان است كه  نيولش ابهتر شرط ا يزندگ حالي كه

 .ا و استعدادهاي دروني خودمان را شكوفا كنيمه همين داراييبايد 

 خودمان استها در درون  قدرت .شود يانسان م يكه موجب شكوفا شدن استعدادها ينديفرا يعني يزندگ .
به تـو   در واقعارجاع داد،  رونيبه ب و مدام تو راوادار نكرد  خودت يدرون يها كشف قدرت تو را به يهركس

ـ خودت را پ يدرون يها آن قدرت و يبرو ديبا. است داده بتيفر و كرده انتيخ ـ  داي تـر   وقـت زنـده   آن ي؛كن
  .شد يخواه

 خــدا  اءيــاول! ميســتيزنــده ن   اصالًما در مقابل آنها  ايد، و شايد بتوان گفت كه ها و كرامات اولياء خدا زياد شنيده شما از قدرت
ـ  قدرت ةهم و شنوند يمرا  زيهمه چ نند،يب يرا م زيهمه چ كه هستند يورط نيا دخالـت  در قـدرت و تـدبير خـدا     يها را هم دارند ول

 حداكثر اسـتفاده را ببرنـد  ،  كم   قدرتهمين از  خواهند ، ميشان كم است كه قدرت ييآنها .يياستثناخاص و  مگر در موارد ؛كنند ينم
ـ شان ا آنها امتحان ؛»قدرت استفاده كنند نيمبادا از ا«كه  كنند ياست مدام مراقبت م اديشان ز كه قدرت اولياء خداولي  و . اسـت  ني

 .شده عمل كنند حساب يليكه خ كند ياقتضا م يادب بندگ
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  ؟او چگونه خواهد شد يكه شكوفا شد، زندگ يكس
 لَ   « :فرمايد خداوند مي؟ او چگونه خواهد شد يزندگكه شكوفا شد،  يوقت كس ؛ آناست شكوفا شدن يبرا ينديفرا يزندگ مـنْ عم

دقـت كنيـد   (زن و مرد، و البته مؤمن باشد ، ازدهدكه عمل صالح انجام ب يكسيعني  )97/نحل(»نو هو مؤْم  صالحاً منْ ذَكَرٍ أَو أُنْثى
 يسـبك زنـدگ   وكـردن   يچگونه زنـدگ  و يبحث ما كه بحث زندگ به اين آيه لذا دهد؛ يمقدم قرار م بر ايمان عمل راكه در اينجا 

 !بهيط اتيح ؛ميده يبه او م اتيحما يك  »فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيبةً«: فرمايد ميبعد .) شود يم كينزد شتريب است،

  بعـد   و .ستين ميكه ما االن دار يزنده بودن نيا ؛است گريد اتيح كي تايح نيا :ديفرما يم زانيالم ريدر تفس )ره(ييعالمه طباطبا
آدم واقعـاً   و اسـت  بخـش  يانـرژ  و آور يآور و شـاد  نشاطاين زندگي  نكهيا يكي ؛كنند يذكر ماي اين حيات طيبه مهم بر يژگيدو و
به  رسد يم بهيط اتيكه به ح يكس: ديفرما يم )ره(ييطباطبا ةعالمو بعد  .كند ياشتباه نم يزندگ اينآدم در  نكهيدوم ا. است يراض

 .كند يكه حق و باطل را راحت از هم جدا م رسد يم يصيقدرت تشخ

  ؟رديگ يم مان دل يم،كن ينگاه م كه را ها لمياز ف يليخچرا  /تر شدن زنده يعني يزندگ
 ـ  ، چرا؟ چونشود يم اهيس مان ، دلرديگ يم مان دل ،يمكن ينگاه م كه را ها لمياز ف يليخ متاسفانه !تر شدن زنده يعني يزندگ آدم  كي

پس اين فيلم چه خاصيتي دارد كه داريد ما را بـه آن  ! كنند كورمال زندگي مي همه مثل خودمان كورمال ست؛ين در اين فيلم تر زنده
  !كنيد؟ سرگرم مي

 ـ ا ييگـو  يمـ كه شما  :دنديپرس )ره(حاج آقا فخر از. تر بودند براي شما بيان كنم هايي كه واقعاً زنده اجازه بدهيد يك خاطره از آدم  ني
 )بيسـ مثالً ايـن  (اين غذا خوديعني ! ديگو يخودش به من م :ايشان گفتند ؟ديفهم يناك است، از كجا م شبهه چون، ميمال را نخور

  » !.ناك هستم من را نخور، من شبهه«كه  ديگو يبه من م

 جوان هجده ساله كياز  )ره(بهجت يآقا انتظار

 يك جواني كه االن در قم طلبـه اسـت، بـراي     .ديمالئكه را هم خواهد شن يوقت صدا تر بشود؛ آن زنده آدم است كه نيقعاً مهم اوا
كمـك   و كـردم  يكـار مـ   و دادم يمـ  ييچـا مثالً بهجت رفت و آمد داشتم،  يآقا ةدر خان يليمن خ :گفت كرد و مي بنده تعريف مي

 ييچا حضور نداشتم كه) ره(آقاي بهجت ةاز جلسات روض يكيلذا در . رفتممشهد مقدس به  يچند روز كي بعد از مدتي،. كردم مي
 . ارتيرفته بودم مشهد زبله،  گفتم !ينبود ،يفالن :حاج آقا فرمودندوقتي برگشتم  .بدهم

 وارد  يرفتـ  يعني :فرمود .دميرا ند )ع(امام رضا! گفتم نه ؟يديرا هم د )ع(امام رضا ،حرم يرفتوقتي  ،بخُ :گفتند) ره(آيت اهللا بهجت
را در خـواب هـم   ) ع(در آن مدتي كه آنجا بودي، امام رضا :بعد فرمودند! فرمودند عجب. گفتم نه ؟يديرا ند )ع(امام رضا يحرم شد

. نه :گفتم ؟يا هديرا ند )ع(اصالً خواب امام رضا اي، كه مشهد رفتهتا حاال  يعني :فرمود! نه :گفتمنديدي كه حضرت به خوابت بيايد؟ 
 !زنده باشدواقعاً  اينكه ؛است جوان هجده ساله كياز  )ره(بهجت يآقا انتظار نيا ...عجب :فرمود و تعجب كرد

 ـ قدم به قـدم بـه ا   و ميرا انتخاب كن يبهتر يزندگ كما ي كه دوارميام شاءاهللا إن. كند يزنده باشد، بعد زندگ آدم اول بايد  اتيـ ح ني
     .ميبشو كينزد

  


