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  5ج/براي زندگي بهتر ريتنها مس
  صوت+ مرحله توسط حجت االسالم پناهيان 7تعريف زندگي در 

ـ مـا را فر  تواند ي، مخارج كندرا از توجه ما  يزندگ فيدر تعر يديعناصر كل نياز ا كيبتواند هر  طانياگر ش . دهـد و دچـار اشـتباه كنـد     بي
مثالً اگـر مـا    ؛يدگنه نسبت به هدف زن كند؛ يدچار اشتباه م ينسان را نسبت به متن زندگا طانيكه ش شود يشروع م جا نيانسان از ا يگمراه
آدم را بـه اشـتباه    جـا  نيهمـ  طانيشـ . اشتباه است نيدر آن تالش و مبارزه نباشد؛ خُب ا گريكه د ميكن يزندگ يطور ميتوان يكه م ميفكر كن

 .دمان ده نتواند ما را نجات ديهم شا ينيد چيه گريرا نابود كرده و د صورت ما نيدر ا. كند يم يپرداز اليو دچار خ اندازد يم

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

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

  "حرکت به سوی تمايالت"زندگی يعنی  .١مرحلۀ / تعريف زندگی در هفت مرحله
 و . ها قـرار بگيـرد   كنيم تا اين تعريف بتواند مورد توافق انواع آدم ميعاقالنه آغاز يك نگاه و برخورد  با ما تعريف خودمان از زندگي را

هـا ايـن تعريـف را قبـول      دينـي باشـد، خيلـي    مباحث و مفـاهيم بر اساس فقط اال اگر ما بخواهيم تعريفي از زندگي ارائه دهيم كه 
در ... ه دستورات الهي را در آن پياده كنيم، نمازمان را بخوانيم، خمس و زكات بدهيم وزندگي اين است ك: كنند، مثالً اگر بگوييم نمي

با يـك   را تعريف زندگي ما لذا »خواهيد دين خودتان را به ما تحميل كنيد شما با اين تعريف مي«: خواهند گفتها  اين صورت خيلي
 .شان آن را بپذيرند ساس عقل و منطقبر ا ي منصف،ها كنيم كه نوعِ آدم مينگاه متوسط و منطقي شروع 

 زندگي «: گوييم از تعريف زندگي مي مرحلة اول در. دهيم ي را در هفت مرحله ارائه ميما بر اساس نگاه فوق، تعريف خودمان از زندگ
خودتـان  ايم، چون شما در ضمن حركت به سـوي تمـايالت    در اينجا از كلمة اگاهي استفاده نكرده» يعني حركت به سوي تمايالت

 .د از آگاهي هم استفاده كنيدمجبور هستي

 موتور محرکۀ حرکت ما تمايالت ما هستند / حرکت و تمايالت: زندگی دو عنصر کليدی دارد
 چون كسي كه حركت نداشته باشـد، اصـالً زنـده نيسـت كـه       .»تمايالت«و ديگري » حركت«نصر كليدي دارد، يكي زندگي دو ع

حركت بـه سـوي   «شود كه  آيد، اين سؤال مطرح مي وقتي بحث از حركت به ميان مي و .ع مرده استبخواهد زندگي كند، او در واق
طلـب، سـطحي،    هاي مختلف، از جمله كمال انواع و اقسام آدم گيرد؛ ها را در بر مي هاي آدم ركتآن چيست كه تمام ح» چه چيزي؟
موتـور   .گيـرد  كه حركت انسان براي رسيدن به آن صـورت مـي   ، آن چيزي است»هاي انسان عالقه«يا  »تمايالت« ؟...و جنايتكار

  .ما هستند »هاي گرايش«يا  »ها عالقه«، »تمايالت«محركة حركت ما طبيعتاً 

    كنـد، انسـان بـراي     تمايالت نقش كليدي در زندگي انسان دارند، انسان به سوي تمـايالتش حركـت مـي
كـار   ند، انسان فكرش را در خدمت تمايالتش بـه ك تمايالتش زنده است، انسان براي تمايالتش تخيل مي

كنـد، منتهـا    اگر يك پژوهشگر عاقل و هوشمند ديديد، او هم به سوي تمايالتش دارد حركت مـي . گيرد مي
 . او هم خارج از اين تعريف نيست. است» جستجوگري در عرصة علم و آگاهي«يا » طلبي حقيقت«تمايل او 

. دهـد و دچـار اشـتباه كنـد     بيما را فر تواند ي، مخارج كندرا از توجه ما  يزندگ فيدر تعر يديعناصر كل نياز ا كيبتواند هر  طانياگر ش
مثالً اگر مـا   ؛يدگنه نسبت به هدف زن كند؛ يدچار اشتباه م ينسان را نسبت به متن زندگا طانيكه ش شود يشروع م جا نيانسان از ا يگمراه
آدم را بـه اشـتباه    جـا  نيهمـ  طانيش. اشتباه است نيدر آن تالش و مبارزه نباشد؛ خُب ا گريكه د ميكن يزندگ يطور ميتوان يكه م ميفكر كن

 .دمان ده نتواند ما را نجات ديهم شا ينيد چيه گريرا نابود كرده و د صورت ما نيدر ا. كند يم يپرداز اليو دچار خ اندازد يم
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 مايالت خودم نيستم، من دنبال چيزهايي باالتر از تمايالت خودم هستممن دنبال ت«: توند بگويد كسي نمي! «
خُب، تمال تو به همان چيزهايي است كه باالتر از اين تمايالت سطحي است، يعني تو به همان «: گوييم مي

 ».رفتي چيزهاي باالتري كه دنبالش هستي، تمايل و عالقه داري و اال به دنبالش نمي

حرکت توأم با بلکه زندگی يک حرکت ساده نيست، /»ايالتتم«برای رسيدن به  »تالش« یزندگی يعن .٢مرحلۀ 
 تالش است

 زندگي يك حركت سـاده بـه سـوي    اما » هاست زندگي حركت براي رسيدن به عالقه«: در مرحلة قبل، تعريف ما از زندگي اين بود
 كه آب در دسترس مـا  خواهيم، به همين سادگي نيست ميمثالً وقتي ما آب . ، بلكه يك حركت توأم با تالش استتمايالت نيست

كشـي كنـيم و بـه داخـل خانـه       كنيم، لوله بياوريم، تصفيه يا رودخانه هاآب را بايد از چبلكه ! حركت كنيم و آب را برداريم باشد و ما
 .كنيم را در تعريف زندگي اضافه مي» تالش«كلمة » حركت«بنابراين به جاي  .بياوريم

 هايي همراه اسـت، پـس ايـن حركـت را بايـد       ، اين حركت معموالً با سختيحركت كنيممان  تمايالتسمت خواهيم به  ما وقتي مي
زندگي يعني حركـت و تـالش بـراي رسـيدن بـه      : طور تكميل كنيم مان را اين اجازه دهيد تعريف بنابراين .»تالش«تبديل كنيم به 

كه صد آمد نود هـم   چون« كه د و فقط كلمة تالش را باقي گذاشت، از اين بابتوان حذف كر البته كلمة حركت را هم مي .تمايالت
  .زندگي يعني تالش براي رسيدن به تمايالت :شود طور مي پس تعريف ما در مرحلة دوم اين »پيش ماست

 خواهـد بايـد    باره صحبت فرموده كه چرا زندگي انسان طوري طراحي شده است كـه هـر چيـزي مـي     اين مفصالً در) ع(امام صادق
خواهيد، بايد برويد درخت ميوه بكاريد و  زند كه مثالً اگر ميوه مي خاطرش تالش كند و سختي بكشد؟ و بعد هم حضرت مثال مي به

و بعـد  . استتهيه نان و داروهاي گياهي  مثال ديگر حضرت هم دربارة. پرورش دهيد و نگهداري درخت ميوه هم كار دشواري است
رفت، اصالً انسان ايـن تـالش و    كرد، حوصلة انسان سر مي طوري طراحي نمي داوند متعال زندگي انسان را اينفرمايد كه اگر خ مي

چيز را آماده به شـما   جايي مهمان بشويد و همه اگر يك: فرمايد و مي. دست آوردن نياز خود را دوست دارد درگيري با طبيعت براي به
ب   (.بگذاريد من هم يك كار و تالشي انجام دهم: گوييد شويد مي ند ميشويد و بل بدهند، بعد از چند روز خسته مي الْحـ قَ لَـهخُل فَإِنَّه

 غَزْلَه و فَهنَد فَكُلِّف هتوسكرُ لبالْو قَ لَهخُل و زَهخَب و نَهجع و نَهطَح كُلِّف و هامطَعرُ فَلالشَّج قَ لَهخُل و هجنَس و  ا وهقْي سـ ا وهغَرْس كُلِّف
لَو أَنَّ امرَءاً نَزَلَ بِقَومٍ فَأَقَام حيناً بلَغَ جميع ما يحتَاج إِلَيه منْ  ...الْقيام علَيها و خُلقَت لَه الْعقَاقيرُ لأَدوِيته فَكُلِّف لَقْطَها و خَلْطَها و صنْعها 

 )86/؛ توحيد مفضلء و مشْرَبٍ و خدمةٍ لَتَبرَّم بِالْفَرَاغِ و نَازعتْه نَفْسه إِلَى التَّشَاغُلِ بِشَيمطْعمٍ 

با بچه آشنا نکردن ريشۀ فساد /گويند ها دروغ می کنند، به انسان را تبليغ می »بدون تالش زندگی«کسانی که 
 حقيقت زندگيست، نه ماهواره

 را بـراي انسـان    »زندگي بـدون تـالش  «كساني كه  لذا .ريف زندگي، تالش و تكاپو براي رسيدن به تمايالت استجزئي از تع پس
اگر شما بخواهيـد فرزنـد خودتـان را بـراي      و .گويند ها دروغ مي كنند، در واقع دارند به انسان كنند يا ترسيم مي تبليغ مي

بايـد   ،خـواهي  هرچيـزي مـي  «: د بدهيـد و بگوييـد  يـا  زندگي تربيت كنيد، در واقع بايد اين تالش را بـه او 
شود؟ ايـن اتفـاق    چقدر در آموزش و پرورش ما اين كار انجام ميدانم  نميحاال  »بكشي خاطرش سختي به

اي كه تـا   جاست؛ نه آن ماهواره سالگي بيفتد و ما اگر اين كار را انجام ندهيم، ريشة فساد همين بايد از هفت
 . ن همراه هم به سهولت قابل دريافت خواهد بودچند وقت ديگر، با تلف
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 اگر بچه با حقيقت زنـدگي آشـنا نشـده باشـد،     . متن حقيقت و مادة خام زندگي آشنا نكنيم باجايي است كه ما بچه را  ريشة فساد آن
توان  ايم، چگونه مي مختل كردهوقتي تصور او از زندگي را . ها بخواهيم به اين بچه، بندگي ياد بدهيم اي ندارد كه ما طلبه فايده ديگر

 به او بندگي ياد داد؟

 ، بدون تعليم زندگی خطرناک استیبندگآموزش   /کنيد نفهمد، بندگی را تعريف  برای کسی که زندگی را نمی
 اصالً سعي نكنيـد بـراي    .يابي است دست آمد، قابل دست بندگي بعد از اينكه تعريف صحيحي از زندگي به

اي است و  فهمد، بندگي را تعريف كنيد، خودتان را زحمت ندهيد چون زحمت بيهوده يكسي كه زندگي را نم
 !ايد قاعدتاً جز اينكه تنفر او را از بندگي باال ببرد، كار ديگري نكرده

 روي دوش انسـان  »بار اضافه«وقت بندگي يك  چون آن. واقعاً خطرناك است كه بدون تعليم زندگي، بخواهيم بندگي را ياد بدهيم 
ها زياد كار ديني انجام دهيم، الزم نيسـت در   الزم نيست ما در مدرسه. شود و بار رواني منفي براي انسان خواهد داشت محسوب مي

ها زياد قرآن و روايت و اخالق اسالمي ياد بدهيم، بلكه اگر او را يك انسان  ها زياد عقايد درس بدهيم، الزم نيست در مدرسه مدرسه
 .خواهد رفتخودش اشيم، او خودش به دنبال خدا و امام طبيعي بار آورده ب

هلو راحت بيا برو «زندگی : بچه ياد بدهيد به/ برای رسيدن به تمايالت» مبارزه«زندگی يعنی تالش و . ٣مرحلۀ 
 !نيست» تو گلو
 كنـد  تالش، سامان پيدا نمـي  اين حركت براي رسيدن به تمايالت، فقط با: تر كنيم بايد بگوييم اگر بخواهيم تعريف زندگي را كامل .

كـار كنـي؟    وقـت بايـد چـه    شوي؛ آن اما با موانع و دشمنان جدي مواجه مي ،روي چون گاهي با تالش به سوي تمايالت خودت مي
تـر كنـيم و    پس اجازه بدهيد در مرحلة بعدي، تعريف خود را كامل. است »مبارزه«زندگي خيلي از اوقات، . كني »مبارزه«طبيعتاً بايد 

 ».زندگي، حركت، تالش و مبارزه براي رسيدن به تمايالت است«: بگوييم

 كند او اهل چه فرهنگي باشـد، چـون هـر     فرقي هم نمي كند؛ قبول مياين تعريف را مطرح كنيم،  انسان منصفيكنم با هر  فكر مي
 هـاي  ته اين مبارزه گاهي اوقات مبارزهالب. كسي در زندگي خودش مبارزه و درگيري را تجربه كرده است و موانع را لمس كرده است

 .هر حال مبارزه است ظالمانه و نابخردانه است و گاهي نيز مبارزة مظلومانه، عاقالنه، هوشمندانه و عادالنه است ولي به

 دوم  اي كاش در هفت سـال . مان برسيم ي»ها عالقه«حركت كنيم تا به  »مبارزه«و  »تالش«اي است كه بايد با  گونه زندگي ما به
زندگي  !نيست »هلو راحت بيا برو تو گلو« زندگي: ها بگويند جابيندازند و به بچهها خوب  ها را براي بچه زندگي و دوران دبستان، اين

 .شوي خوري و گاهي پيروز مي كست ميدر اين مبارزه گاهي ش كهمبارزه است 

آغاز کمال انسان در  /»برتر ياتخب من یها عالقه«به  دنيرس یتالش و مبارزه برا یعني یزندگ. ٤مرحلۀ 
 هاست بين عالقه» انتخاب«خودآگاهی نسبت به لزوم 

 چون . كند عالقة برتر را انتخاب مي هاي خودش، اي نيست، آدم بين عالقه مسلماً زندگي، تالش و مبارزه براي رسيدن به هر عالقه
مثالً اگر براي ما چندين نوع غذا بياورند كه . م و متعارض هستندهاي متزاح هاي متنوعي هستند، و بعضاً عالقه هاي ما عالقه عالقه

هـاي   گاهي نيز عالقه. هاي متزاحم هستند اينها عالقه. توانيم همة آنها را بخوريم همة آنها را دوست داريم، بايد انتخاب كنيم و نمي
. خواهيم شكم ما پر باشد تا گرسـنگي نكشـيم   ميخواهيم شكم ما براي عبادت خالي باشد، و هم  مثالً هم مي. شوند ما متعارض مي

 . كند ها برخورد مي آدم در زندگي خودش هميشه با اين صحنه. هاي متعارض هستند اينها عالقه
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  ها بايد يك قيد اضافه كنيم و بگـوييم  نيست، بلكه به اين عالقه اي هر عالقهزندگي صرفاً حركت، تالش و مبارزه براي رسيدن به :
حاال ايـن   .هاي منتخب يا برتر سيدن به عالقهتالش و مبارزه براي ر پس زندگي يعني .»هاي برتر عالقه«يا  »منتخبهاي  عالقه«

هـاي برتـري كـه انتخـاب      كند اين عالقـه  فرقي نمي در اين مرحله، .يك چيزي باشدهاي برتر از نظر هر كسي ممكن است  عالقه
 .خواهيم وارد اين بحث شويم ا نباشند و فعالً نميهاي ارزشمندتري باشند ي كند، واقعاً عالقه مي

 ش را بـراي  كند و خود خودآگاهي پيدا مي» انتخاب«جايي است كه انسان نسبت به امر  آغاز كمال انسان آن
هايش را به نفع برخي از  فهمد كه مجبور است به دست خودش برخي از عالقه و مي بيند انتخاب، مجبور مي

دهنـد   هاي ما ياد مي بايد ممنون باشيم از كساني كه اين حقيقت را به بچهلذا . ندهاي ديگرش حذف ك عالقه
انسان بـين  » هاي خودت انتخاب كني، و قطعاً اين كار را انجام خواهي داد شما مجبور هستي بين عالقه«كه 

يـزي  افتـد و از آن گر  هاي خودش گزينش خواهد كرد و اين اتفاقي است كه در زنـدگي انسـان مـي    عالقه
. نيست، و بايد نسبت به اين واقعيت، خودآگاهي پيدا كنيم و براي مواجهه با اين صحنه، آمادگي پيـدا كنـيم  

تـو حتمـاً   » !رسـم  روم و بـه آن مـي   من هر چيزي دوست دارم به سمتش مي«: تواند بگويد هيچ كسي نمي
 . هايت انتخاب كني و همين آغاز خيلي چيزهاست مجبوري بين عالقه

عالوه بر انتخاب  /برتر یها به عالقه دنيرس یو تالش و مبارزه برا »ها عالقه تيريمد« یعني یزندگ. ٥مرحلۀ 
 های خود را تغيير دهيم توانيم عالقه ها، ما حتی می عالقه
 ش و حركت و تالهاي منتخب و برتر خودش،  براي رسيدن به عالقه اگر كسي بخواهد حقيقت زندگي را بفهمد بايد متوجه باشد كه

ايـن  منتهـا  . كنـد  بلكه در بـين آنهـا انتخـاب مـي    ) تواند برود و اصالً نمي(رود اي نمي يعني انسان به سمت هر عالقه. كند مبارزه مي
بايد در تعريـف زنـدگي درنظـر     كهافتد  شوند، بلكه در متن زندگي ما يك اتفاق ديگري هم مي ها صرفاً توسط ما انتخاب نمي عالقه
براي من سـخت اسـت   «: گويند برخي مي. هاي خودمان را تغيير دهيم توانيم عالقه اين است كه ما حتي مياتفاق و آن  ه شودگرفت

يعنـي مـا   . بينـدازيم » عالقـه بـودن  «از تغييـر دهـيم و   ولي يك راهي وجود دارد كه اين عالقه را » !كه به اين عالقة خودم نرسم
 .هاي خودمان را تغيير دهيم توانيم عالقه مي

 هاي خود را تغييـر دهـيم،    عالقه هاي خودمان را مديريت كنيم، يعني شود كه ما عالقه ي از فعاليت ما در زندگي صرف اين ميبخش
هاي  گذارند همين است كه دارند عالقه بخشي از تأثيراتي هم كه ديگران بر زندگي ما مي. تضعيف يا تقويت كنيمو كم و زياد كنيم، 
گونه  تعريف زندگي را اين يمتوان اگر اين را بپذيريم، مي. هاي خود را مديريت كنيم ياييد خودمان هم عالقهپس ب. دهند ما را تغيير مي

 »هاي برتر ها و تالش و مبارزه براي رسيدن به عالقه زندگي يعني مديريت عالقه«: تكلميل كنيم و بگوييم

 ندک یزندگ بهترتا  يش را تغيير دهدها عالقهانسان مجبور است برخی 
 هاي خودشان تغييري ايجـاد   ست كه اصالً در عالقها  يا گونه كنيم و اال زندگي حيوانات به ما داريم دربارة زندگيِ انسان صحبت مي

چه انسـاني  . كند اما دربارة انسان بحث فرق مي. هايي كه از اول دارند، تا آخر هم به دنبال همان هستند نند، يعني همان عالقهك نمي
 .هاي خودش تغييري ايجاد كرده است ي كرده است؟ كسي كه در عالقهواقعاً زندگ

 اي؟ كدام صفت خانوادگي يـا ژنتيكـي خـودت را     كدام عالقة خودت را تغيير دادهحال  تا به: از خودت بپرس
ما خـواه نـاخواه صـرف     ياز زندگ يبخش .هاي خودمان ايجاد كنيم اي؟ يك تغييري بايد در عالقه تغيير داده
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 رييها را در خودت تغ از عالقه يبعض يشو يمجبور م ييجاها كي ات يزندگ ريتو در مس. شود يالقه مع رييتغ
 .يا هلطمه خورد اي، انجام ندادهكار را  نيا كه ها وقت يليو خ .يكن يزندگ و بهتر رت تا راحت ؛يبده

 هاست يا تغيير عالقه» ها مديريت عالقه« انسانچالش جدی زندگی 
 ولـي كنكـور درس بخوانـد    بـراي  خواهـد  مـي  مـثالً . دهـد  شيافـزا  شرا در خود يا عالقه كي استها مجبور  توق انسان بعضي 

را خواندن  درسخودش به  ةعالقرود لذا مجبور است  ها مي هرزگيو  ها يسراغ باز بهتوجهش و  تمركز ندارد يا د،يآ ياش نم حوصله
اش كـه   اينجاست كه او در چـالش جـدي زنـدگي   . شود تا بتواند متمركز اورديب نييپا يو هرزگ يخودش را به باز ةعالق باال ببرد و

 . ها است قرار گرفته است يا تغيير عالقه» ها مديريت عالقه«همان 

 گفتنـد  در مصاحبة قبل از اعدام به او. گذاشته بودند خفاش شبنامش را  و يك كسي بود كه خيلي جنايت و قتل مرتكب شده بود: 
 توانسـتم  ينمـ و  شـدم  ياول ناراحت م يها شب ؛چرا« :گفت »؟يشد يناراحت نم دادي، خودت ها را انجام مي نايتتو وقتي اين ج«

وجـدان   تا ديزحمت كش و وجدان خودش كار كرد يرو وخودش  يها عالقه يهم رو يعني او» !بعد خوب شدم يراحت بخوابم، ول
ـ هـم   بـدبخت  آن يعنـي  !شـد  يورطـ  نيتا آدم كشت تا اسه چهار ؛هم نبود يا كار ساده و اين. خودش را خفه كرد در  يرييـ تغ كي

 !ديآ ينم ايو اال آدم كه قاتل به دن ،كرد جاديخودش ا يها عالقه

  و روي خودمان  ميديزحمت كش اًبعد يول ميشد يناراحت مكرديم؛  وقتي غيبت مي ما هم آن اوايلشايد حاال به خودمان نگاه كنيم؛
 رييـ را تغيعني ما هـم يـك چيـزي     !كنيم ديگر ناراحت نشويم غيبت ميتا وقتي  ميكرد دايتسلط پسيديم كه جايي ر كار كرديم تا به

 نيگزيبـد را جـا   ةعالقـ  وقتـي بلكه م، يكنبد  ةعالق نيگزيخوب را جا ةعالق نكهيا يعنيها حتماً  عالقه تيريمد ديفكر نكن .ميا هداد
 يزنـدگ  :و بگـوييم  ميكنـ  ليـ تكم يورط نيرا ا يزندگ فيتعر ديپس اجازه بده. ايم باز مديريت عالقه انجام داده م؛كنيخوب  ةعالق

 برتر يها به عالقه دنيرس يو تالش و مبارزه برا »التيتما تيريمد« اي »التيتما رييتغ تيريمد« يعني

 رشيپذ«و  برتر یها به عالقه دنيرس یها و تالش و مبارزه برا عالقه تيريمد یعني یدگزن. ٦مرحلۀ 
  ستا یاز زندگ جزئیها،  تيمحدود و تسليم شدن در مقابل رشيپذ /» ها تيدودمح

 ها و تـالش و مبـارزه    عالقه تيريمد يعني يدگزن: كنيم حاال در مرحلة ششم از تعريف زندگي يك قيد ديگر را هم به آن اضافه مي
را هـم بـه تعريـف زنـدگي     » هـا  يرش محدوديتپذ«در اين مرحله، قيد . »ها تيمحدود رشيپذ«و  برتر يها به عالقه دنيرس يبرا

ها  كه مجبور است برخي از محدوديت افتد يم مرحله نيا و در شود يچالش گرفتار م نيبه ا به بعد ييجا كياز  يزندگ. اضافه كرديم
 »شدن ريس«ماست،  يجزء زندگ »شدن ريپ«ماست،  يجزء زندگ »مرگ« مثالً ماست، يجزء زندگ ها چون اين محدوديت .را بپذيرد
 .ماست ياز زندگ يجزئ )گنجايش كم معده(ما ةمعد تيماست، محدود يجزء زندگ

 بلكـه  انسان به سنگ است؛ نه شكسـت خـوردن،    خوردن سرِ ،ياز زندگ يبخش. ستا ياز زندگ اي مرحله كي ها تيمحدود رشيپذ
شود با آنها  ت كه نميو موانعي اس ها تيمحدودر شدن در براب ميتسل جزئي از زندگي ما. ها تيمحدود در مقابل برخي از شدن ميتسل

 .مبارزه كرد و آنها را برطرف كرد

 شدن  ميتسل ،ياز زندگ يكه جزئ رسند مي قتيحق نيبه ا رتريكه د يكسان كنند؟ چه كساني كمتر زندگي مي
ـ  وقتـي   و دينده اديها  در دبستان به بچهها را  اگر اين حقيقت. هاست تيمحدود در برابر يـاد   دندبـزرگ ش

انسان بـه كمـال    نكهيا يبرا يعمر كاف :آمده است) ع(از امام صادق يفيشر ثيدر حد! بدهيد، دير نيست؟
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ماني عشْـرَةَ   لابنِ ثَو سئلَ ع عنْ قَولِ اللَّه عزَّ و جلَّ أَ و لَم نُعمرْكُم ما يتَذَكَّرُ فيه منْ تَذَكَّرَ  فَقَالَ تَوبِيخٌ(است برسد، هجده سال

ـ در ا تواند يم اوهجده سال به انسان عمر بدهد  يعني اگر خداوند )1/186/فقيهال يحضرهال ؛ منسنَةً هجـده سـال بـه حـد كمـال       ني
تـا  لي و )شود نيجزء كُملتر شود و  كامل تواند ميعمر كند اگر بيشتر  ده،يبه كمال رس يكه در هجده سالگ يالبته كس(.خودش برسد

 .بفهمد تواند يم هم را زيچ همه و ديايب ريگ تواند يم گير بياورد، بخواهد چه انسان آن سالهجده 

 ها تيمحدود رشيبرتر و پذ یها به عالقه دنيرس یها و تالش و مبارزه برا عالقه تيريمد یعني زندگی. ٧مرحلۀ 
    »در بستر حيات مقدّر«

  ديـ خواه يكجـا مـ  در را  يزندگ نيا ماش. دربارة زندگي را توضيح دهيم نهايي ريتعببرويم و  آخر تعريف زندگيحاال به سراغ مرحلة 
در كـدام  مـا  . ميكن ينم يما در خأل زندگ دقت كنيد كه .كنيم يزندگ ديبا ييجا باالخره يكماه؟ در عالم برزخ؟  ةكر در د؟يدهانجام 

ـ  تيريمـد  حركت و تكاپو ويعني  يزندگ ؟يبا چه قواعد م؟يكن يباز ميخواه يم نيزم ـ يو تـالش ب  يدرون بـه   دنيرسـ  يبـرا  يرون
 كـرده  يما طراحـ  يكه خدا برا يدر آن بستر يعني» مقدر اتيدر بستر ح«نه در هر جايي، بلكه  ، اماانتخاب شده و برتر يها عالقه
  . است

 ـ كه با ييها تيمحدودو  يده رييتغ ديكه با ييها عالقهبكني،  ديكه با يا مبارزه، يانجام ده ديكه با يتالش در همگـي   ،يريبپـذ  دي
 ماسـت، و  يجزء زنـدگ  يمقدرات اله ست؛ين يمقدرات اله ةما خارج از محدود يزندگ .يعني در بستر مقدرات الهي استعرصه  نيا

 )2/ملـك (»مالَّذي خَلَقَ الْموت و الْحيـاةَ ليبلُـوكُ   « :فرمايد خداوند ميكمااينكه  ستين »امتحان«جز  يزيچ هم يمقدرات اله محور
ـ  شـود  يمـ  يكل زندگپس  .ما را امتحان كند نكهيا يبرا ديرا آفر يمرگ و زندگ يعني خدا ـ پاسـخ دادن بـه ا   يبـرا  يبـاز  كي  ني
   !يده يپروردگار عالم را پاسخ م ةنام در پرسشه شد يطراح يها پرسش يدارموقع زندگي، شما در واقع . امتحانات

 کنيم زندگی نمی» امکاننهايت  بی«ما در يک وضعيت / "ی استبا مقدرات الها تعامل م یزندگ"
 مگـر  ؟ چقـدر اسـت  ما مان  امكانات مگر !»امكان« تينها يب تيوضع كيدر حركت نه  ي؛مقدرات اله سترحركت در ب يعني يزندگ

انتخـاب   ميبـرو  شـان  خواهيم بـه خواسـتگاري   مي كه يكسان ايخواستگارها  نيب ميتوان يم چقدرمثالً ؟ ميانتخاب كن ميتوان يچقدر م
  !انتخاب كه در مقابل ما قرار ندارد ونيليم كي امكان ؟ميكن

 ـ از كل تعر توان در مهم است كه ميق آنم ياضافه كرد يزندگ فيتعر يبرا اخير كه ديق نيا  :كـرد و گفـت  نظـر   گذشـته صـرف   في
 يهـا  انتخاب عالقه ها و عالقهبه  دنيرس يش براهمان تال يمقدرات اله باالبته تعامل ما  »است يبا مقدرات الها تعامل م يزندگ«

 .است برتر

 يهر كـار  در اين دنيا يهر آدم رذل لذا. بلكه تحت مديريت خداوند است ،ستيهم ن يتصادف وشده  يطراح حيات براي ما بستر نيا 
 شوند يمحشور م الجوشن يربن ذهستند همراه شم ها يليخ. ، در بسياري از موارد دستش بسته استتواند انجام دهد كه بخواهد نمي

همسـرش  خيلي بـه   مثالً يك كسي .، يعني امكانش را به آنها نداده استاجازه نداده آنهاخدا به  چون ند،ا هنكشت )ع(نيامام حس يول
 را نكشته اسـت ولـي اگـر آن   ) ع(درست است كه در كربال نبوده و امام حسين شود؛ يبا شمر محشور م رود يم است ولي كردهظلم 

از سـوي ديگـر، يـك قصـاب هـم      . آمـد  ها از او هم بر مي گرفت، همة آن جنايت شد و دمِ دستش قرار مي امكان برايش فراهم مي
 .واند همنشين موسي بن عمران در بهشت باشدت مي
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 دادن در آن هستيمامتحان پس حال در ما ای است که  شده یطراح ۀصحنزندگی 
 اصـل  «هـم بـر اسـاس     يمقدرات اله و. يدر بستر مقدرات اله منتهاها،  به عالقه دنيرس يرامبارزه ب و و تكاپوتالش  يعني يزندگ

 ةصحن ست؛ين شيامتحان ب كيكل زندگي انسان . با اين مقدرات، تو را امتحان كند خواهد يم، يعني خدا شوند يم يطراح »امتحان
 .ميده يامتحان پس م در اين صحنه، ميما داراي است كه  شده يطراح

 يزنـدگ كـل   ديبگو تواند يكس نم چيه. است غيرعاقالنه رفتنشيعاقالنه است و نپذمقدرات الهي در زندگي انسان، كامالً  رفتنيذپ 
 !شد؟ يعالم م در شده بود، چه آشفتگي و چه بلبشويي يطراح يتصادف ها ي انساناگر زندگ ديدان يم .است شده يطراح يمن تصادف

 يزندگ ياوضاع عالم براكه قبول كند  تواند ياصالً نمهم عقل انسان  نكهيبفهمد؛ ضمن ا تواند يم هم با تجربه انسانرا حقيقت  نيا
اسـت   ييهـا  من تصادف يزندگ« ديبگو تواند ياصالً نم ،به خدا معتقد باشد اندكيهمچنين كسي كه  .باشد يها تصادف تك تك آدم
  »!دهد يدارد رخ م همكه پشت سر 

  يعني اگر هم بخواهيم كار خـوبي بكنـيم،   . ميبكن يكار خوب هر دهد ينمهم به ما اجازه  و م،يبكن ييهرخطا هدد ينمخدا به ما اجازه
آزاد  ، زيـاد ميشـر برسـان   يبه كسـ  مياگر بخواهو  م،يبرسان ريخ يبه كس ميبخواه اگر .دهد لزوماً خدا اجازة انجام آن كار را به ما نمي

هم دست خـودش اسـت،    يكم كيو  دهد، يم اريبه ما اخت يكم كي. صحنه است گردان يزبا است كه پروردگار عالمنيستيم، اين 
انسان آزاد  ها ونيليم چون؛ استدقيق و پيچيده واقعاً چقدر كار خدا . بايز اريبس يدگيچيك پيبا  البته ؛ميرو يمجلو  ميبا هم داريعني 

 .كند يم تيريرا در كنار هم دارد مد

متن «را نسبت به  ما طانيش /کند دچار خطای فاحش میدر تعريف زندگی، ما را  مهمغفلت از هر يک از عناصر 
 »یهدف زندگ«به  نسبت نه کند؛ یدچار اشتباه م »یزندگ
 بـه   دنيرسـ  يمبـارزه بـرا   يزنـدگ  ه؛كـرد  يطراحـ  يكس هر يكه خدا برا يدر بستر مقدراتاست  التيتما يحركت به سو يزندگ

  يهاسـت؛ زنـدگ   عالقـه  تيريمـد  يزندگ هاست، تيمحدود رشيپذ يكرده؛ زندگ نيمع انسان يراكه خدا ب يهاست در بستر عالقه
ـ مهم در تعريف زندگي را اگـر  عناصر  نيهركدام از ا .است مقدر كرده انسان يكه خدا برا يدر بستر ستها انتخاب عالقه از  سيابل

  .ميشو يفاحش م ينگاه ما بردارد ما دچار خطاها يجلو

  خارج كندما  يتوجه و خودآگاه، را از ذهن يزندگ فيدر تعر يديعناصر كل نياز ا هر يكاند بتو طانيشاگر، 
ـ  كـه  شود يشروع م جا نياز ا انسان يگمراه. كنددچار اشتباه  تواند ما را فريب دهد و مي را  انسـان  طانيش

ـ  ما فكراگر مثالً  ؛يبه هدف زندگ نسبت نه كند؛ يدچار اشتباه م ينسبت به متن زندگ ـ  كـه  ميكن  ميتـوان  يم
آدم را بـه   جا نيهم طانيش. اشتباه است نيب اتالش و مبارزه نباشد؛ خُ در آن گريكه د ميكن يزندگطوري 
ـ  گريد ونابود كرده  در اين صورت ما را. كند يم يپرداز اليدچار خ و اندازد ياشتباه م ـ يد چيه  ديشـا  هـم  ين

  .دهدمان  نتواند ما را نجات

 ـ چ كي ميبتوان يكه خالف مقدرات اله اندازد يا را به طمع مم اوقات گاهي طانيش ـ بـه چنـگ ب   يزي  !مياوري
اصالً چـرا   !يريرا بپذ يتيمحدود ستيتو اصالً الزم ن !يشو ينم ريتو پ« :ديگو ياوقات به ما م يگاه طانيش

او را او به حضـرت آدم هـم دروغ گفـت و    . اصالً كار شيطان همين است» ؟بشوي ها تيمحدود ميتسلبايد 
 . فريب داد
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 فرودگـاه  كيما  يبرا يواقعاً زندگ م،يكرد دايپ يبه متن زندگ يا يخودآگاه كي و ميآگاه شد ياگر به زندگ 
مـا از   كـه  كنـد  يرا درست م يا صفحه كي يعني. شود ما مي» صعودگاه«يا به تعبير بهتر، تبديل به ؛ شود يم
 يتا تو راحت بتوان كند يم يخودش را صاف طراح ن زندگياي .و صعود كنيم ميبرو و باال ميپرواز كن آن يرو

   .يريو اوج بگ يبدون برخورد با مانع حركت كنو  با سرعت

  


