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  3- تنها مسير(راهبرد اصلي در نظام تربيت ديني)

، ارزش افزوده توليد »عمل تنها«و»افزايش علم«پناهيان: انسان تنها موجود توانمند درايجاد ارزش افزوده/
شود/ ما براي يك مبارزة دائمي با  توليد مي» ها داشتني دوست«كند/ ارزش افزوده با عمل برخالف  نمي

 ايم/دين برنامة اين مبارزه را داده ها خلق شده داشتني دوست

  
جنـب  - ) در مسجد امـام صـادق(ع)  24حجت االسالم و المسلمين پناهيان، شبهاي ماه مبارك رمضان در اولين ساعات بامداد(حدود ساعت

بخش برنامه شـبهاي   كند و پايان سخنراني مي» تنها مسير(راهبرد اصلي در نظام تربيت ديني)«شب و با موضوع  30ميدان فلسطين، به مدت 
اي از مباحث مطرح  گزيده . در ادامهبامداد است1:30تا 1اين مسجد، دقايقي مداحي و سپس مناجات حجت االسالم عليرضا پناهيان از ساعت 

  خوانيد: را مي ن جلسهسومي شده در

انسان تنها موجودي است كه توان ايجـاد ارزش افـزوده دارد/ بـا توليـد ارزش افـزوده، نـوع حياتمـان را در        
  كنيم آخرت تعيين مي

 ايم كه در خودمان تغيير و تفاوت ايجاد كنيم و از آن در جهت توليد ارزش افزوده كمك بگيريم. انسان تنها  ما براي اين آفريده شده
وجودي است كه براي ايجاد ارزش افزوده توانمند شده است. مثالً در حيات مادي خودش از گياهان خشـك و بالاسـتفاده، برخـي    م

 كند، كه نوعي توليد ارزش افزوده است.  صنايع دستي مانند سبد را درست مي

 خلق ارزش افزوده، نوع حيـات خودمـان را در    اما توليد ارزش افزوده در بررسي هدف نهايي و آخرت انسان، چه جايگاهي دارد؟ ما با
ما در تعيين چگونگي دنياي خود تأثير زيادي نداريم و بسياري از امور دنيـوي مـا از قبـل    كنيم.  آخرت تعيين مي

تقدير شده است، ولي در انتخاب نوع حيات اخروي خود و كيفيت آن، اختيار و آزادي داريم و با توليد ارزش 
 .كنيم اين حيات اخروي را تعيين ميافزوده است كه نوع 

 فهمد چه مقدار در تعيين جزئيات حيـات آخـرتش نقـش مسـتقيم و      يكي از داليل هولناك بودن روز قيامت اين است كه انسان مي
، تـأثير  مؤثر داشته است. قرار است ما با توليد ارزش افزوده در اين دنيا، بر ميلياردها ميليارد سال كـه انتهـايي نـدارد و ابـدي اسـت     

 مستقيم بگذاريم.

مـا بـراي انتخـاب چگـونگي     » اختيـار «ما بيشتر دنبال حل مشكالت زندگي دنيوي خود هستيم، در حالي كه 
 حيات آخرتي ماست

 مـا بـه اشـتباه     كنـد.  خلقت ما در اين دنيا براي توليد ارزش افزوده است و اين ارزش افزوده، نوع حيات ما را در آخرت تعيين مي
حل مشكالت زندگي دنيوي خود هستيم، در حالي كه اختيار ما براي انتخاب چگونگي حياتمان در  مدام دنبال

  شود. آخرت است و بسياري از مشكالت دنيايي ما اصالً حل نمي

 ال گذرانيم، گاهي ح حيات واقعي و اصيل، در آخرت است چرا كه حيات در اين دنيا همراه با ممات است، نيمي از آن را در خواب مي
ايم؛ ولي در حيات اخروي هميشه سرحال هستيم و انـرژي داريـم. فلسـفه حيـات و خلقـت       حوصله انجام كارها را داريم و گاهي بي
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انسان، توليد ارزش افزوده براي حيات اخروي است و البته پاداش و اجر گرفتن يكي از نتايج اين توليـد ارزش افـزوده اسـت. توليـد     
اي در اين دنيا از آزادي و اختيار خود سوء استفاده كننـد و دسـت بـه     ست كه اگر چه ممكن است عدهارزش افزوده به قدري مهم ا

 طور صورت گرفته است. فساد و خرابي بزنند ولي بازهم به احترام آن ارزش افزوده، خلقت انسان اين

 قـدر معـاد را    ، اصل حيات اسـت. الزم اسـت آن  معني خواهد بود. معاد اگر معاد و زندگي آخرت را در نظر نداشته باشيم، همه چيز بي
آنان با بهشت چنانند كه گـويى آن  «ايم؛ چنانچه اميرالمؤمنين علي(ع) در خطبه متقين مي فرمايند:  مهم بدانيم كه گويي آن را ديده

قَد رآها   فَهم و الْجنَّةُ كَمنْرا ديده و در فضايش غرق نعمتند، و با عذاب جهنم چنانند كه گويى آن را مشاهده نموده و در آن معذبند؛ 
مونَ  فَهمنَعا ميهونَ  فذَّبعا ميهف ما فَهآهر نْ قَدكَم النَّار و مه 193نهج البالغه/خطبه»(و(  

 كند  توان ارزش افزوده توليد كرد؟/ افزايش علم و آگاهي، ارزش افزوده توليد نمي چگونه مي

 توان ارزش افزوده توليد  شود كه چگونه مي قش توليد ارزش افزوده در تعيين نوع زندگي اٌخروي ما، اين سؤال مطرح ميبا توجه به ن
هاي خودش بيافزايد، آيا ارزش افزوده توليـد كـرده اسـت؟ خيـر.      كند؟ خير. اگر كسي بر آگاهي كرد؟ آيا علم ارزش افزوده توليد مي

 كند. » كمك«تواند به خلق ارزش افزوده  كند، بلكه علم و آگاهي فقط مي افزوده توليد نميها، ارزش  افزايش معلومات و آگاهي

 فرمايد:  كنند، مي قرآن در مورد كساني كه علم دارند ولي ارزش افزوده توليد نمي» راةَ ثُملُوا التَّومثَلُ الَّذينَ حم
 كند.  پس افزايش علم و آگاهي، ارزش افزوده توليد نمي ).5سوره جمعه/آيه»(لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ أَسفاراً

 كند عملِ تنها هم ارزش افزوده ايجاد نمي

 ها،  كند. مثالً برخي از موجودات هستند كه عمل مداوم دارند و خستگي ناپذيرند مانند مورچه عمل صرف هم ارزش افزوده ايجاد نمي
شود. پس اصالتاً ارزش افزوده نه با علم و نه با  اي توليد نمي ار بيشتر از انسان است، اما ارزش افزودهكوشي آنها بسي و با اينكه سخت
 شود.  عمل توليد مي

هايش عمل كند/ارزش افزوده در  داشتني شود كه انسان بر خالف ميل و دوست ارزش افزوده وقتي توليد مي
 شود مبارزه با نفس ايجاد مي

 هـا و تغييـر در    داشـتني  گيرد، نـوع مواجهـه انسـان بـا دوسـت      كند و علم و عمل را هم به كار مي توليد مي چيزي كه ارزش افزوده
وقتي با مقاومت ها عمل شده باشـد.   شود كه بر خالف ميل و دوست داشتني ها است. وقتي ارزش افزوده توليد مي داشتني دوست

كنـي، ارزش   مـي  هاي اصيل و عميق توجـه   رايشكني و به گ هاي سطحي، از آنها عبور مي در مقابل گرايش
  هاي سطحي چيزي نيست جز مبارزه با نفس. شود و اين مقاومت در مقابل گرايش افزوده توليد مي

 .اصالً انسان براي مبارزه با نفس و ايجاد ارزش افزوده و مقاومت و ايستادن در مقابل برخي از تمايالت خود انسان شده است 

موضوع اصلي زندگي است كه هر روز و هر لحظه با آن درگير » ها ي از دوست داشتنيكنار گذاشتن برخ«
 ها باعث درك هويت انساني است گفتن به دوست داشتني» نه«هستيم/ 

 ها،  كنار گذاشتن برخي از دوست داشتنيهايت را كنار بگذاري.  موضوع اصلي زندگي اين است كه برخي از دوست داشتني
بار آن را حل كني و تمام شود؛ بلكه موضوع اصلي زندگي است كـه هـر روز و هـر     يكيك مسأله نيست كه 
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لحظه با آن درگير هستيم. مبارزه با نفس را بايد در جاي جاي زندگي و لحظه به لحظه آن ديد و تشـخيص  
 ها باعث درك هويت انساني است.  گفتن به دوست داشتني» نه«داد. 

 دهند كه بايد صبر كني و رضايت داشته باشي. گاهي هم  كه چيزي را دوست داري و به تو نمي گاهي نه گفتن به نفس اينطور است
اند ولي نبايد به آن دسـت بزنـي كـه در اينجـا بايـد اطاعـت كنـي. گـاهي          اينطور است كه چيزي را دوست داري، آن را به تو داده

» تقـدير «يد اطاعت كني و گـاهي  تو به دست نزدن به يك دوست داشتني تعلق گرفته است كه با» تكليف«
تو، به نداشتن يك دوست داشتني تعلق گرفته است كه بايد رضايت داشته باشي. اين اطاعـت و رضـايت؛   

 دهد كه موضوع اصلي زندگي بشر است.  همان مبارزه با نفس را شكل مي

اي دارد كه دين آن را  امهايم/اين مبارزه نياز به برن ها خلق شده داشتني ما براي يك مبارزة دائمي با دوست
 ارائه كرده 

 اي دارد كه دين آن را ارائه كرده اسـت. اهميـت    ايم و اين مبارزه نياز به برنامه ها آفريده شده ما براي نبردي مداوم با دوست داشتني
  خلَاف  ت با اوست؛ فيرشد نفس در مخالف«توان ديد؛ حضرت علي علي(ع) فرمودند:  مبارزه با نفس را در برخي روايات به وضوح مي

ي    : «فرمايد و در روايت ديگري مي )91تحف العقول/ص»(رشْدها  النَّفْسِ فـ رشد انسان در مخالفت با شـهوت اسـت؛ الرُّشْـد   لَـافخ  
 )214تحف العقول /»(الشَّهوة

  :همچنين از امام جواد(ع) نقل شده است كه ميفرمايد» رساند، مگر آنكه دينش را بر هوس  ايمان را به كمال نمىبنده، هرگز حقيقت
افتد، مگر زمانى كه هوس خود را بر دينش ترجيح دهد؛ لَن يستَكملَ العبد حقيقةَ اإليمـانِ   خود ترجيح دهد، و هرگز به هالكت نمى

 ).348/ص2(كشف الغمه/ج» دينه حتّى يؤْثرَ دينَه على شَهوته، و لَن يهلك حتّى يؤْثرَ شَهوتَه على

 كند، خوف استها كمك مي داشتني تنها عاملي كه ما را در مبارزه با دوست

 و اما كسى كه از موقعيت پروردگارش ترسيده و از هواى نفس جلوگيرى كرده است، جايگـاهش بهشـت   : «فرمايد خداوند متعال مي
 ) 41و 40نازعات/»(* فَإِنَّ الجَْنَّةَ هى الْمأْوي  النَّفْس عنِ الْهوى است؛ و أَما منْ خاف مقام ربه و نَهى

 دانند و يا از كنار آيات مربوط به ترس از خدا و عذاب جهنم، به راحتي عبـور  ها اهميت و ضرورت ترس از خدا را نميمتأسفانه خيلي
هـا   داشتني ها است و تنها عاملي كه ما را در مبارزه با دوست شتنيكنند؛ در حالي كه موضوع اصلي زندگي ما مخالفت با دوست دا مي

رساند. در روايتي  كند، خوف است. ترس از جهنم و ترس از مقام ربوبي بيشترين كمك را براي مبارزه با نفس به انسان ميكمك مي
 .)71/ص2كافي/ج»( نُ لَا يصلحه إِلَّا الْخَوفكند؛ الْمؤْم هيچ چيزي غير از خوف مؤمن را اصالح نمي«فرمايند: امام صادق(ع) مي

 

 

 

 


