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 ای برادر تو همه اندیشه ای 

 ما بقی خود استخوان و ریشه ای         
 گر گل است اندیشه ای تو گلشنی                    

لخنی                           
ُ
 ) مولوی(                         ور بود خاری تو هیمه گ

 
مد سخن

 
ایر بینش " شناخت خودی"، به گونه فشرده  با شیرازه شعری بیان می شد، سروده موالنا و  اشعار س  اگر قرار بود :   در ا

فرینش های فرهنگی و  تاریخ   ،شعرا، عرفا، ادبا و سخن سرایان
 
ن باشد. در ادبیات و ا

 
ئینه تمام نمای ا

 
مانند سروده مذبور، میتوانست ا

هنگین  بازیابی های نوی را   در عرصه تصور خود شناسی، خودیابی، خود 
 
تهذیب باستانی ادبی  ما، به گونه ساده ، زیبا، ایجاز و ا

شناختی خودی،  بیان شده است که همواره میتواند بنیاد کار های بعدی  را به ساختار جدید  فکری بگیرد.  در این جا  باوری  و روان
خودی و شناخت روانی ، یعنی ارتباط فکر و احساس،  ختسعی خواهیم ورزید تا خواننده های عزیز و گرامی ما، اصل مهم شنا

نگونه که مولوی بار مجدد در مورد توان و نیروی اندیشه، و با همه مؤلفه هایش ، درک کنیم. احوال، رفتار و به گونه کلی تر زندگی را 
 
ا

نبه ویژه اندیشه خودی و خود شناختی  و اهی
 
 :  این چنین  گ فته است مت ا

ید از درون 
 
 از یک اندیشه که ا

 صد جان گردد به یکدم سرنگون                       
ن باشد که ب 

 
سنت  . حتی در باور های شاید رهی" گو یا هم در مورد ارزش اندیشه، بینش، کنش و منش این گونه می گوید: " فکر ا

فشرده اینکه حالت بد  و نا رسا موازی و  ساعت بهتر از هفتاد سال نیایش مورد بررسی قرار داده شده است.  کدینی نیز  تفکر ی
گونه ساختاری گرفته است،  به معنی " بداندیش"، و واژه دشمن که از " ُدش" و " من"،   ،د و منفی وبا اندیشه باست  مساویست 

مده است.  بنا براین دشمن بد اندیش است و دشمنی " بداندیشی" است  و حال خوب برابر است با اندیشه مثبت، خوب  و 
 
ضد من ا

ان باشند و احساس خوب نداشته باشد محروم از مهمترین  نعمت زندگی درست اندیشی.  اگر  تمام نعمت های زندگی شامل حال انس
بعد از  زیبا ترین وجه زندگی کرد.  ین امکانات هم میتوان به بهترین ،ساس خوب و حال خوب در صورت داشتن کمترحاست و لی با ا

و مثبت اندیشیدن زندگی و  اندیشیدناز طریق اندیشیدن، درست و درمان فکری خودی، انسان احساس می کند  احساس شناخت
ر دهد و از قدرت و اختیار بیشتری برخوردار گردد. افرادی که  عالقه مند داشتن حال یو تغی سرنوشت خود را می تواند دگرگون کند

موزشی و پژوهشی دسترسی بهتر  
 
نهای  ی که  به مسایل نا همگونه ا

 
دارند، میتوانند خوب و شناخت  بهتر و ژرفتر خودی هستند، به ویژه ا
نها به منابع معتبر خود شناشیاز منابع مختلف در این راستا کار گیرند و در فرجام خو

 
در این اثر و روان خودی، تبدیل می شوند.  د ا

سعی می کنیم ، روش دگرگون سازی را بازتاب دهیم که درمان افسردگی عدم خود شناختی گردد. واژه "شناخت خودی"  به مفهوم 
، بر نظریه ساده ای بنیاد یافته است که میگوید، نامیده می شودو درک است. شناخت خودی که بعضن شناخت درمانی نیز اندیشه 

در چنین حالت تلقی های شما است که شخصیت، روحیه و ساختار فکری شما را شکل میدهد. بجای حوادث بیرونی افکار و طرز 
یند و کسال انسان

 
فرین، همواره از خود یعنی در حالت  بد ،نا خوش ا

 
. در حالت افسردی شاید و از جهان برداشت بد بینانه داردت ا

ن
 
که شناخت خودی که بگوئید که " این همه کار کرد ها بی فایده است، من بازنده هستم، دیگر رنگ شادی و مسرت را نخواهم دید". با

شار" روان شناسی افسردگی" تا حدود زیادی نا شناخته بود، خودی خیلی ها نزدیک است در زمانه های قدیمتر  انت با شناخت درمان
روان خودی، در سطح جهان قرار گرفته است. پژوهش های گسترده   کی از مرسوم ترین شیوه های درماناما امروز این روش در زمره ی

" مؤسسه ملی سالمت فکر"،  در دانشگاه ها و مراکز با اعتبار جهانی  صورت گرفته است ثابت ساخته است که ای که  به کمک 
ل در سا شناخت درمانی و شناخت خودی از دیدانداز روانی ، بیشتر و بهتر است از دارو های  ی که درمانپزشک ها تجویز می کنند. 

موز  م،1964
 
موزش شدم ای بدخشان افغانستاناز دبیرستان ه در یکی من حیث دانش ا

 
.  حالت پولی و مادی ام به مصروف تعلیم و ا

نچه پذیرش هم شاید مورد و حتینبوده گونه ای بود که اگر بازتاب عینی دهم شاید برای برخی ها قابل تصور 
 
واقعیت  که  نباشد، اما ا

ن زمان  با شمار معینداد دیگر اندیشی های دیگران بازتاب بدون در نظرداشتمی بایست  عینی است 
 
موز  .  در ا

 
از  دیگر اندانش ا

غاز نمودممک تب میانه شامل ش ، در یکبدخشان افغانستان سراسر دهکده های شغنان
 
موزشم ا

 
. منابع پولی و مالی ام ده  و به تعلیم ا

نکه نسبت به برخی ها بهتر بود، اما باز 
 
 اما  در زندگی ام بازی کرده نمیتوانست.  را  برازنده نه بود و نقش در خور ستایش هم  باوصف ا

ور شد که  را  بدون در نظر داشت همه مسایل یاد شده ، کاستی ها و کاهش ها
 
همدیگر فهمی و هم  نیت، اخالص، صداقت وباید یاد ا

موزان بدون در نظر داشت
 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی  تبار و نژاد و وابستگی های ناهمگون بینش  دیگر پذیری  در میان همه دانش ا
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ن زمان،  ،و عقیدتی
 
از سطح عالی انسانی برخوردار بود.  خوراک روزوارم  نهایت ساده، کم بها و کم  با در نظر داشت سنت پسندیده ا

  .هزینه بود 
 
 دبیات ن با سعی و تالش بهتر شامل شعبه زبان و ادبیات انگلیسی  دانشکده زبان و ادبیرستان را ختم نمودم و بعد ا

موزش عالی در سقرار شد  و نسبت زمینه مساعدی  دانشگاه کابل شدم. دانشگاه یاد شده را ختم نموده 
 
ال بخاطر ادامه تعلیم و ا

ور شوم که تحصیل در برون مرزی افغانستان مانند سایر هموطن . شومسابق  م، رهسپار اتحاد شوروی 1978
 
رزو  انم باید یاد ا

 
یکی از ا

وری، رفتن از رفتن بازار، گردش شهر، هوا خ شرایط درست زیست وجود داشت اما های زاید الوصفم بود. در  اتحاد شوروی با وصف
 محیط  نو  ،بخاطر نداشتن وقت کافی با دوستان، هم مسلکان، همکالس ها و هم میهنانم  به سینما،  سپری نمودن  وقت فراغت 

موزشی 
 
هنگام تعطیل تابستانی که دیگران به ویژه افغان ها  محروم بودم.، ناهمگون سخت هضم  ان جدید، و مضامین، فشار زبا

می  داخل کشور شورا ها و یا هم به تفریحگاهای مختلف  تا از خانواده های شان دیدن  کنند رهسپار کشور  خود، افغانستان می شدند
موزانجسمانی تابستانی   رفتند، من مصروف کار های

 
ساختاری   یتعطیلم در کار  ها و  زمان  با پرداخت مدد معاش شدم    ویژه دانش ا

موزی تابستانی سپری می شد
 
ه سعی و تالش از دانشگاه فارغ شده و درجه ماستری را در  رشته  فلولوژی و زبان شناسی در نتیج. دانش ا
برون مرزی مصروف تحصیل بودم ، همواره می اندیشیدم که باید  دانشگاهکشورم شدم.  مادامی که در و رهسپار  کمای  ی نمودم ،مقایسی

لکی افغانستان ، به ویژه دانشگاه کابل من حیث کادر علمی تقرر حاصل کنم، زیرا بعد از فراغت حتمن در شیرازه تحصیالت عالی و مس
یند تدریس شوق  باال داشتم. 

 
همسرم یگانه  زبان و ادبیات دانشگاه کابل شدم. شامل دانشکده من حیث استاد م،1984در سال  به فرا

نچه که اکنون می گویم،و سایر عرصه های کامگاری ام  در این راستا  مشوقم
 
نتیجه  حمایت جدی، مشوره  می دانم  و دارم، بود و هر ا

موز ک تاب بعد از سلسله دگرگونی های زندگی، هن  ، و همواره خواهد بود. هاش بود دلسوزانه های نهایت سالم و
 
وز هم من حیث دانش ا

گاه شوم و بتوانم در راستای 
 
نها بهتر و بیشتر ا

 
کائنات و انسان های کامگار محیط پیرامون خود، سعی ورزیدم  از بینش و روش کاری ا

نهای  ی که فکر کردند
 
ندگی هدفمند و شاید از ز  پیشرفت خودی بر مبنای داشته های فکری ام نقشی را  به بازی نشینم و در ذهن و خیال ا

فرینش نشینم و برداشت های پیشین  قومی و اجتماعی   اثرگزار
 
نشان  و نادرست شان را وارونهحذف شده باشم، تصور دیگری را به ا

فرینش هستی مسرتبار و ساختار  قیقت محصول طرز تفکر و بازتاب ح. این اثر در دهم
 
فکری ام در راستای پرسش های ناهمگون در امر ا

باور داشت که مسرت هم  است.  باید  دانست و  ود، خانواده، جمعیت و کافه  دوستان و ذوقمندان زندگی سازنده و ارزشمند برای خ
، اعتماد به نفس و بررسی ریم لحظات دست داشتهزندگی، تقدیر و تک  ر نتیجه قایل شدن ارزش به هر لحظهعینی و ، واقعی د
.  شخصیت ما محصول مؤلفه های نهادینه خودی می باشد فراز و فرود زندگی روزوار  فکری، روانی و اجتماعی خود درشخصیت ذاتی، 

نچه که از بیرون و
 
هر یک و هر کدام ما در   که فلسفی ام این است عقالنی و  بینش  محیط ظاهری بر ما تحمیل می شود.  است و نه ا
. همه انسان ها بدون تردید همواره در زندگی شان پرسش خودی هستیم های  و برنامه دارای اهداف  برداشت ها، رسالت ،هستی خود

مده  مث قرار میدهند. هدفم در زندگی چیست؟ چرا  دیده به جهان کشوده ام؟ هدف از امدنح بحهای مشابهی را مطر 
 
چه بود؟ از کجا ا

نچه را  انجام میدهیم درست است؟ وقتی هستی ام  در این دنیای فانی  ختم می شود کجا خواهم رفت؟ 
 
ام؟ به کجا خواهم رفت؟ هر ا

فرینتر 
 
هر انسان دارای سطح برداشت، اهداف و ؟ و سایر پرسش های دیگر.. شودچه کار کردی  داشته باشم تا سرنوشتم بهتر و معنی ا

حتی دو انسان منفردی را در این کائنات دریافت کرده نمی توانیم که در نهایت باهم در تشابه کلی باشند.  . خودی است ویژهرسالت 
نگونه که ظواهر انسان ها از هم متفاوت است، طرز اندیشه، بینش و روش شان نیز از هم جدا است و ناهمگون. با داشتن فکر باز و 

 
ا

زاد ، صادقانه و عینی در برابر تفا
 
وت ها، چیستی ها و کاستی های شخصیت فردی خودی، باعث می شود از دیگران بهتر و اندیشه ا

ورنده مسرت واقعی  برای انکشاف شخصیت فردی  ما هستند، با د
 
موزه های خود را که فراهم ا

 
یگران سهیم سازیم شایسته تربیاموزیم و ا

ن
 
ورد. ها نه کار کردمیتوان  معنی واقعی مسرت  را   درشیرازه این گو و بعد در قبال ا

 
وردن مسرت عینی و واقعی  ، بدست ا

 
برای بدست ا

گاهی از خودی  و سایر گذشتگان  معنوی در قدم نخست داشتن فهم  عالی از مسرت و شناخت ژرف از اندوخته های زندگی گذشته
 
، ا

حصه جدا ناپذیر هستی روز وار است. بدون و اثر گزین،  دانش معنوی و نهادینه خودی ، از ساختار مناسبات سالم ، فراگیر اثر پذیر
وابسته به این  ست که سایر مسایل در زندگی زندگی فردی، خود شناسی،بازیابی و دریافت خودی ا بزرگ تردید یکی از دشواری های

کشف کنیم و  است، زیرا  خود شناسی باعث می شود خویشتن را بهتر بشناسیم، ظرفیت های معنوی و نهادینه خود را دقیق ترمؤلفه 
همه اندیشه ها و  بعد نیروی دست داشته  خویشتن را در راستای شناخت، تحقق و تحصیل مسایل و وسایل مورد نیاز، بکار بریم. 

که بازتاب های فکری در این اثر باال تر و بهتر از اندیشه دیگران نیست،  و این اندکهای  درج شده در سیاق،  زمانی اثر گزار خواهند بود 
نها را مورد کار برد قرار دهیم و در دگرگونی شخصیت خودبت

 
نگونه که   وانیم در زندگی روزوار خویش ا

 
فرینی کنیم، ا

 
با همه ابعادش نقش ا

در فرجام، است.  در این کائنات ، دیده به جهان گشودن در واقعیت امر اشغال کرسی در دبیرستان  هستی انسانیقول معروف است 
نهم اینکه نقاظ ضعف ما می توانند نقاط قوی ما شوند.  ت شناخت خودی، قضیه ای به ظاهر نامکشوف کی از اصول با اهمیی

 
است و ا
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نها را داریم، 
 
نها تسلیم شویم،  کاستی های ما  اگر توان پذیرش ا

 
 ید همه شوند. شا تبدیل به بزرگ ترین سرمایه های خودی میتوانندو به ا

به این نتیجه خواهیم رسید که "من" ، هم همه چیز دان نیستم که  ر تری را  ایجاد کنیم زیرا همه بتوانیم  فرصت و زمینه های معنی دا
از پوست و گوشت و استخوان درست شده ام. من هم  مانند  ته باشم، بلکه من هم مانند شما به همه مسایل شما ارایه پاسخ داش

به بیراهه میروم، اظطراب، رنجش و نا امیدی بر من حاکم می شود.  سایرین اغلبن نا راحت می شوم، خویشتن را از دست می دهم،
اما باور دارم اگر  این احساسات را با شما در میان بگذارم به هم نزدیک تر می شویم.  به عباره دیگر، این دشواری ها، کاستی ها و 

یم ، دشواری ها، کاستی ها و مؤلفه های  ه می گونارسای  ی ها اند که به ما فرصت توجه و مراقبت را می دهند.  از همین سبب است ک
فرین می توانند سرچشمه قدرت و قوت

 
بتوانیم این موضوع مهم نایل شویم و  رساله به ن، و با امید اینکه با خوانش ایشوند  دشواری ا

ف در راستای ساختار
 
شناخت بهتر مسایل مندرج در این برای  دسترسی به  شویم. نایل رین ترزندگی بهتر، خوشتر، مسرتبار تر  و معنی ا

 را پیدا کنیم:و سایر پرسش های  بعدی  اثر،  باید قادر به ارایه  پاسخ  به پرسش های زیر 

 در خویشتن بشناسیم؟باید خود را باز یابیم و چه چیزی را  چگونه 

  غاز کنیم؟طرح رسالت و برنامه فردی خودی را
 
 از کجا و چسان ا

 کار بگیریم؟ اخت ژرفتر کار کرد های روزواراز ذکاوت دست داشته خویش در  راستای  شن چگونه 

  موزش دقیق تر  داشته باشیم؟ چسان  از  هستی روزمره
 
 ا

  یا شنونده خوب هستیم؟   رهبر خوب؟ و یا پیرو خوب؟
 
 ا

 چگونه است؟ منقش گزینش در تعیین سرنوشت 

 گ چسان دانست که گزینش های زندگی ام
 
 اهانه، مستدام و رسالتمندانه اند؟ ، ا

 "  نخستین قدم در راستای کامگاری مانا و پایدار در زندگی، گزینش طرح و برنامه  دقیق کاری است " ) بن ستین( 
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 باب اول : بازیابی خودی) خود شناسی (
 
 

 تعریف  و توضیح مسرت و شادمانی 

  خودی و خود شناسی  تفسیر  فهم 

  نقش گزینش در تعیین  سرنوشت  
 

ما  انسان ها این قدرت  ،معیناز پژوهش گران  باور دارند که با استفاده ازعادت های  بسیاری   :  و شادمانی مسرت تعریف  و توضیح
فرینش مسرت و شادمانی داشته باشیم

 
نها می.راداریم که خوشحال باشیم و هم در  زندگی دیگران نقش خوبی را در ا

 
گویند شادی  ا

ها و  افراد شاد، روی پیروزی  .کنیم واقعی، خیلی بیشتر از یک لبخند بر روی صورت است. در واقع روشی است که ما به دنیا نگاه می
کنند و به جای گرفتار شدن در ترس و نگرانی، در هر موقعیتی احتماالت خوب را  معجزات کوچک، بیشتر از مشکالت تمرکز می

گوید:  " در جامعه، باور  کند می روانشناس دانشگاه ویک فارست در وینستون که در مورد شادی مطالعه می ویلیام فیلیسون،.بینیم می
ید و برای ما اتفاق می از بیرون می داریم که شادی، چیزی است که

 
ید و بستگی به این دارد که در  اما در واقع، شادی از درون می .افتد ا

 
ا

توانند به شما  کنید." مطمئنا رویدادهای بیرونی و اشیاء مادی مانند یک ماشین جدید، یا حقوق بیشتر می مورد زندگیتان چگونه فکر می
ن احساس

 
شود و در نتیجه احساس  های استرس می ات، دائمی نیستند. افکار منفی باعث ترشح هورموناحساس خوشبختی دهند؛ اما ا

کنیم. بسیاری از ما، یکسری انتقادات تند و خشن داریم که بی وقفه در ذهنمان در جریانند. اگر ما با این نوع صحبت  بدتری پیدا می
رامش درونی از بین می

 
یم، تصمیم بگیریم که با خودمان مانند یک دوست خوب صحبت کنیم بر کردن، شانس خود را برای رضایت و ا

نها را با افکار مثبت جایگزین کنیم.
 
گوید:  استفان کوپ می.قول دهیم که به افکارمان توجه کنیم و وقتی متوجه افکار منفی شویم، ا

بخشش، باعث ایجاد «. خوردیم. ی  ی غذا نمیکردیم، هرگز به تنها گ فت اگر ما قدرت بخشندگی را برای ایجاد شادی درک می بودا می»
فرینش مسرت بیشتردر انسان ها بخشد و هم در گیرنده.  شود، هم در کسی که می شادی می

 
مؤلفه های  ی در زندگی وجود دارند که باعث ا

نها را در این جا به گونه منظم و جداگانه بازتاب داد: 
 
است. زه شدن و بادوام عشق سرچشمه شادمانی، قابل تا می شوند، که میتوان ا

عشق قطب مخالف ترس است. بنابر این عشق درمان ترس و اولین قدم برای رسیدن به شادمانی  از لحاظ هیجانی و عصب شناسی،
است.خوش بینی به انسان قدرت غلبه بر حوادث دردناک را می دهد. همیشه فکر می کردم که این نگرش "به جای نیمه خالی لیوان، 

ن را ببینید" فقط یک ترفند ادراکی محض است. هر گونه ح
 
زار نیمه پر ا

 
قدر این  اق بیافتد درسی در بر دارد و هرنده ای که اتفدهادثه ا

سیب بیشتر باشد چیزهای بیشتری به ما می دهد. بدین ترتیب معنای خوش بینی را کشف
 
. خوش بینی درک این واقعیت است باید کرد ا

یم هیچ حادثه ای را بد نمی دانیم. خوش بینی به د. زمانی که این موضوع را بپذیردر بر دار    که دردناک ترین حوادث عمیق ترین درس را 
ی
 
رین سالح برای غلبه بر ترس است. ما بدون شهامت قوی ت .نده و افسوس بر گذشته غلبه کنیمما قدرت می بخشد که بر ترس از ا

مغز  ز قشر جدیدیچیده شده است. شهامت اسخت پ شهامت نمی توانیم در برابر ترس مقاومت کنیم. چرا که ترس در سیستم عصبی ما
زادی یک انتخاب است و انتخاب مشخصه بشر  رد و محصول ذهن، عقل و هیجانات باالتر از عشق و گذشت است.ینشات می گ

 
ا

است. همه حق تصمیم گیری دارند ولی مردم غمگین این حق را مختص ثروتمندان می دانند در حالی که این طور نیست. من بسیاری از 
ن را داشته باشد وجود دارد.افراد شاد در  ثروتممندان را مالقات

 
زادی نمی کنند. انتخاب برای هر کسی که شهامت ا

 
کرده ام که احساس ا

نها قربان
 
نها را شادمان کند. ا

 
نها منتظر افراد یا حوادثی نمی مانند که ا

 
وردند. ا

 
ی سرنوشتشان سهیم می شوند و شادمانی را به وجود می ا

نند که هیچ چیزی )نه پول، نه تائید دیگران و نه حتی خود زندگی( به مدت طوالنی دوام پیدا نمی کند. منفعل نیستند.مردم شاد می دا
نها می دانند امنیت یک ویژگی درونی است.شادمانی و 

 
نها خودشان را دوست دارند و برده شهرت، عمر طوالنی یا موفقیت مالی نیستند ا

 
ا

لق شاد لی است که سرحال نباشید ولی شاد باشید و وقتی شاد نیستید، سرحال باشید. خُ سالمتی الزم و ملزوم یکدیگر هستند. کار مشک
نها می روند و از تجارب فوق العاده و استثنائی استقبال م

 
ی برای شادمانی الزم است.افراد شاد نگران مردن نیستند و از مرگ نمی ترسند. ا

ه نوع دوست باشند. اما افراد شاد می دانند که نوع دوستی احساس خوبی است. کنند .افراد غمگین بیشتر در خود فرو رفته اند تا اینک
نوع دوستی باعث ارتباط با دیگران می شود و به شما هدف می دهد و شما را به ورای خودتان می برد.افراد غمگین تمایل دارند حوادث 

ص نمی دهند در حالی که مردم شاد می دانند چگونه را به صورت مطلق و قطعی ببینند و مشکالت کوچک را از مشکالت بزرگ تشخی
نها را به فرصت ها تبدیل نمایند.شوخ طبعی یک ترفند ادراکی است و به انسان دل و جرات می 

 
مشکالتشان را اولیت بندی کنند و ا
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نها کارهای  ی را بخشد، در زمانی که بدترین موقعیت ها قرار دارد زندگی را سپری کند.افراد شاد می دانند به چه دلیلی 
 
مده اند. ا

 
به دنیا ا

البته ویژگی های دیگری مانند عزت  انجام می دهند که تصمیم به انجامشان دارند و اگر امروز بمیرند از زندگیشان راضی خواهند بود.
سودگی و رضایت خاطر را باید به موارد باال اضافه کرد.اغلب مردم فکر می کنند که این کیفیت 

 
ها ذاتی هستند اما نه نفس، اطمینان، ا

ور  همیشه! شما می توانید با استفاده از ابزارهای شادمانی و اجتناب از تله های
 
بعد عاطفي انسان يكي ید.ترس این ویژگی ها را به دست ا
دمي معموال در مواجهه با حوادث و وقايع مختلف از خود عكس العمل

 
شان مي هاي عاطفي مختلفي ن از مهم ترين ابعاد وجودي اوست. ا

ر اخالق مورد از منظرا دهد كه گاهي به صورت شادي و خوشحالي وگاهي به صورت حزن و اندوه است. در نوشتار حاضر مسئله شادي
شادي، يك امر « ادراك»؛ هر چند غم واندوه نيز الزم است در جاي خود مورد بررسي اخالقي قرار گيرد.شادي، توجه قرار  می دهد

ن هم نشان دهنده سالم بودن پيكره فرد و اجتماع است. پذيرش اين مطلب بديهي و باور به « ابراز»است. طبيعي در وجود انسان  
 
ا

ن، يكي از نخستين گام ها براي سپ
 
ادماني، به ويژه در استگذاري درست و برنامه ريزي صحيح جهت اخالقي و سالم سازي شادي و شا

ن  هم ادراك شادي هم  است. عرصه اجتماعي 
 
ن كه موجب ابراز ا

 
رامش راحتي عالوه بر ا

 
روح مي شود به زندگي فردي و اجتماعي  و ا

كه به خاطر مناسبت هاي ديني، ملي يا سياسي شكل مي گيرد عالوه بر   انسان نيز رنگ و بوي ديگري مي دهد. شادي هاي اجتماعي
دامن مي زند. تخليه روحي و رواني جامعه، به شكل گيري هويت و انسجام اجتماعي و افزايش حس احترام متقابل بين افراد جامعه نيز 
هيچگاه  باور ها  ابراز شادي موجب كاهش غم ها و ناراحتي ها و ايجاد شور ونشاط و باالرفتن ضريب سالمتي جسمي و روحي مي شود.

ن چه برخي گمان مي كنند، اسالم دين عزا و ناراحتي و غم نيست، دين حيات و 
 
با شادي و خوشحالي انسان مخالفتي ندارد. برخالف ا

هنگ دگي است. مناسبت هشادي و زن
 
یش های عرفانی، سرایش شعر ، سروده ها، ا

 
اي شادي بخش از قبيل  زادروز ها، اعياد ديني  هما

ن است كه ناراحتي هاي سرای  ی و  سایرین ها. 
 
امام علي)ع( هنگام بيان ويژگي هاي انسان هاي مومن مي گويد يكي از ويژگي ها مومنان ا

(. كار دين مخالفت با 330ند و شادي هاي شان را در چهره نشان مي دهند)نهج البالغه، حكمت شان را در قلب شان پنهان مي كن
ن است. عالوه بر شادي هاي ظاهري، در ادبيات دي

 
رامش ني ما از نوعي شادي و سرور شادي انسان نيست، بلكه منضبط كردن ا

 
 و ا

ن بيشتر است. درباره اين قس روحاني ياد مي شود كه هم جلوه و پايداري بيشتري دارد هم اثرات
 
شادي در سخنان بزرگان  متربيتي ا

فریدگار ديني و عارفان و حكيمان به فراواني سخن گ فته شده است. از نگاه اينان، به هر اندازه كه شخص
 
( به سوي معشوق حقيقي ) ا

ست كه شخص بين خود و خدا خلوت كند و گام هاي بيشتري بردارد شادي و نشاط او هم بيشتر مي شود. اوج اين شادي و لذت زماني ا
نجا برسد

 
ن است كه مواظب باشيم از شادي . به ا

 
ن نيست كه از شادي هاي ظاهري و معمولي دست بكشيم بلكه منظور ا

 
البته مقصود ا

. ها و لذت هاي معنوي غافل نشويم. انسان اخالق مدار، از شادي خود لذت مضاعف مي برد. شادي اخالقي، شادي مضاعف است
ن كه از شادي خود لذت مي برد، از اين كه ابراز شادي او 

 
انساني كه در ابراز شادي خود اصول و قواعد اخالقي را مراعات كند عالوه بر ا

ن است كه غم و 
 
موجب ناراحتي ديگران نشده، و در واقع باعث شادي ديگران نيز شده، لذتي دوچندان مي برد. چون بهترين شادي ا

ود و ديگران، به دنبال نداشته باشد.غفلت يا تغافل از تدوين فرهنگ شادي و اخالق شادماني و كوتاهي در فرهنگ ناراحتي، براي خ
موزش جامعه از اين منظر، مي تواند باعث اشكاالت و مشكالت فراوان شود

 
ي ابراز شادي و خوشحال. سازي براي اين كار و سستي در ا

د. يكي از نيازهاي فراوان مادي ومعنوي شده و به ضد خود تبديل مي شو موجب خسارت در نيايد هم اگر تحت مديريت اخالق، عقل
راز اجتماعي است. پرسش اين است كه چه كنيم تا هنگام اب  برنامه ريزي و مديريت هر چه بهتر ابراز شادي در عرصه هاي امروز جامعه 

ي كاربردي ناراحتي ديگران نشود.توجه به مباحث وموضوع ها و عرفي شكسته نشود، و خوشحالي ما موجب شادي ها، مرزهاي اخالقي
امروزه يكي از ضرورت هاي جامعه ما است. از اين رو الزم است اساتيد، طالب و دانشجويان و محققان حوزه  در حوزه فلسفه و اخالق.،

و سويه هاي اخالقي،  قرار داده و ابعادرا به طور جدي در دستور كار خود « شادي و شادماني»هاي علميه و دانشگاه ها موضوعي چون 
ن را كاويده و ثمره تالش هاي فلسفي و  اجتماعی
 
قرار دهند. در بررسي فلسفي و اخالقي شادي   خود را در اختيار مردم و  عالقه مندان ا

بايد اصول، مباني، محدوده و محدوديت هاي شادي و شاد زيستن مورد تامل قرار گيرد.همواره ابراز شادي هاي مربوط به مناسبت 
بتا ساده مي توان كاري هاي ملي دغدغه هاي  ي را هم براي مردم هم براي مسووالن به دنبال دارد. به نظر مي رسد با برخي راهكارهاي نس

شادمانی و نشاط به عنوان یکی از مهمترین نیازهای روانی بشر، به دلیل تاثیرات عمده ای كرد كه از دغدغه اين هر دو گروه كاسته شود.
دمی و در یک کالم مجموعه زندگی انسان دارد، همیشه ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. 

 
که بر شکل گیری شخصیت ا

نجا که شادی یکی از .ی  ی عوامل موثر بر شادمانی فردی و تقویت انها بر دستیابی به این نیاز حیاتی َبسیار تعیین کننده استشناسا
 
از ا

ن نیست
 
ن را تجربه می کند. اما تعریف شادی به سادگی تجربه ا

 
افالطون در .هیجانات اساسی بشر است، لذا هر کسی به فراخور خود ا

شادی  موصوف  .ر در وجود انسان اشاره می کند که عبارت اند از: قوه عقل با استدالل، احساسات و امیالک تاب جمهوری به سه عنص
ارسطو شادی را زندگی معنوی می داند. شادی .را حالتی از انسان می داند که بین این سه عنصر تعادل و هماهنگی وجود داشته باشد
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جامع .ترکیبی از وجود عاطفه مثبت، فقدان عاطفه منفی و رضایت از زندگی است مبتنی بر تعداد وقایع لذت بخش است. به طوری که
ترین و در عین حال عملیاتی ترین تعریف شادمانی این گونه است که شادمانی به قضاوت فرد از درجه یا میزان مطلوبیت کیفیت کل 

شادمانی فردی از چند عنصر .زندگی خود را دوست دارد زندگیش اطالق می گردد. به عبارت دیگر شادمانی به این معناست که فرد چقدر
 .تشکیل شده است که در ادامه هرکدام را به اختصار توضیح می دهیم

کمال مطلوب زندگی نیست بلکه بیانگر یک درجه یا میزان است؛ همانند مفاهیم طول و   واژه شادمانی بیانگر نهایت و: درجه یامیزان
واژه شادمانی : شخص.تر بودن یک چیز است. بنابراین واژه شادی، میزان خوشایندی زندگی را می رساندوزن، نشان دهنده بیشتر یا کم

صرفا برای توصیف حالت یک فرد به کار می رود و قابل تعمیم به اجتماعات، اشیا و وقایع نمی باشد. بنابراین اگر بخواهیم شادمانی 
ن کشور خود را شادمان تصور می کنندیک ملت را مورد بحث قرار دهیم بهتر است بگوییم 

 
واژه شادمانی  :قضاوت.اک ثر شهروندان ا

وقتی به کار می رود که فرد درباره زندگی خود یک قضاوت کلی می کند. قضاوت به یک فعالیت عقالنی اشاره دارد. قضاوت کلی یعنی 
تی، به عبارت بهتر، شادمانی جمع س

 
اده لذات نیست. بلکه شناختی است که فرد از بررسی ارزیابی تجارب پیشین و پیش بینی تجارب ا

ورد
 
واژه شادمانی برای اشاره به جنبه خاصی از زندگی به کار نمی رود، بلکه کل زندگی فرد را مدنظر دارد. .تجارب مختلف به دست می ا

نظور این است که فرد برای ابراز میزان البته به این معنی نیست که به تمام وقایع زندگی خود ارزش یا وزن واحدی داده می شود، بلکه م
در تعریف شادمانی منظور از خوشایندی،  :مطلوبیت.نشاط خود، برداشت خود از یکی از ابعاد و وقایع زندگیش را مالک قرار می دهد

تمام فرهنگ ها در »زشمند و دوست داشتنی بودن زندگی از طرف خود می باشد. یکی از دانشمندان در این مورد چنین می گوید: ر ا
ن جوامع طبق این مصادیق خوشایندی یا ناخوشایندی زندگی خویش را مورد قضاوت قرار 

 
مصادیقی از خوبی و بدی وجود دارد که افراد ا

 «.می دهند
 

 عوامل مؤثر بر شادمانی : 

  :ثیر زیادی دارد. به طوری که دو بعد شخصیت انسان در تعیین میزان شادمانی از شخصیت  شخصیت
 
نها تا

 
افراد بر شادمانی ا

رامش و دیگری را درونگرای  ی و عصبانیت نامیده اند. اک ثر مردم اه
 
میت بیشتری برخوردار است. یکی از این دو بعد را برونگرای  ی و ا

شخصیتی تک بعدی و افراطی ندارند، یعنی فرد طبیعی کسی است که نه کامال درونگراست نه کامال برونگرا. با این حال شخصیت 
 .ری پیشرفته تر است به همین جهت برخی را درونگرا و برخی را برونگرا می نامیمافراد در یک بعد نسبت به دیگ

 ثیر زیادی دارد: زت نفس ع
 
را اساسی ترین عامل  . عزت نفس .عزت نفس نیز یکی از عواملی است که بر میزان شادمانی افراد تا
اهمیت عزت نفس در ایجاد شادمانی به حدی است شادمانی می دانند، یکی از مهم ترین پیش بینی کننده های شادی می باشد. 

موزی که دارای عزت نفس پایین باشد از 
 
ن را جزء جدای  ی ناپذیر شادمانی می دانند. به طور مثال دانش ا

 
که برخی از روان شناسان ا

یز موجب حضور در جمع خودداری می کند؛ این امر سبب گوشه گیرشدن و در نتیجه ایجاد افسردگی می گردد و افسردگی ن
 .کاهش میزان شادمانی فرد می شود

 نجا که فرد با ایمان دارای ارتباطات و اعتقادات معنوی است، کمتر احساس رها شدگی، پوچی و تنهای  ی :   اعتقادات و باور ها
 
از ا

ثیر زیادی بر میزان شادمانی دارد. ایمان مورد نظر ایمانی است که حمایت اجتماعی، هدفمن  می کند. ایمان
 
دی، احساس پذیرفته تا

ورد. فعالیت های مذهبی دارای کارکردهای  ی هستند که موجب افزایش شادمانی فردی 
 
شدن و امیدواری را برای فرد به ارمغان می ا

می گردد. در بیان این کارکردها به مواردی از جمله احساس اتصال با معبودی بسیار قدرتمند و مقدس، عشق، برابری و احساس 
 .اشاره می کننددر جمع بودن 

 سرمایه اجتماعی»یکی از مفاهیمی که در سال های اخیر وارد حوزه علوم اجتماعی و اقتصادی شده است، :  سرمایه اجتماعی »
است. سرمایه اجتماعی یا همبستگی اجتماعی را چگونگی شبکه روابط اجتماعی دوستی ها، احساس کنترل شخصی و اعتماد 

از نظر روابط اجتماعی مهارت بیشتری دارند و بهتر می توانند با مردم رابطه برقرار کنند نسبت به افرادی که .اجتماعی می دانند
برای افزایش سطح شادمانی مردم سرمایه .افرادی که از نظر مالی غنی تر، ولی روابط اجتماعی مطلوبی ندارند شادمان تر هستند

 گذاری های اقتصادی است. سرمایه  گذاری در سرمایه اجتماعی بسیار ارزشمندتر از 
 :: ابعاد سرمایه اجتماعی به شرح زیر است ابعاد سرمایه اجتماعی
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 :اعتماد که شامل سه مقوله می شودالف : 
 اعتماد اجتماعی؛ میزان اعتمادی که افراد جامعه نسبت به یکدیگر دارند. 
  یکدیگر اعتماد دارنداعتماد بین نژادی؛ اقوام و نژادهای یک جامعه به چه میزان نسبت به. 
 تنوع روابط دوستانه؛ یعنی اینکه افراد به چه میزان از گروه های شغلی به دوست یابی اقدام می کنند. 
نها عبارت اند از -مشارکت های سیاسی :  ب

 
 :اجتماعی؛ طیف وسیعی از فعالیت ها را شامل می شود که مهم ترین ا

 شرکت در فعالیت های سیاسی مرسوم. 
  اعتراضات سیاسیشرکت در 
 عضویت در نهاد های اجتماعی و . . . 

 :فرینی فعالیت های  فعالیت های اوقات فراغت
 
فعالیت های اوقات فراغت منبع بسیار خوبی برای ایجاد شادمانی هستند. شادی ا

ط انگیزی فعالیت های انسان است. تئوری دیگر که نشا داد. اول مربوط به انتخاب اوقات فراغت را با دو تئوری می توان توضیح 
اوقات فراغت را تعیین می کند، تئوری انگیزش اجتماعی است؛ زیرا تمام فعالیت های اوقات فراغت با وجود تنوع و تفاوت های  ی 

ورده می سازند
 
فعالیت های اوقات فراغت دو دسته اند: دسته اول، فعالیت .که با هم دارند، به نحوی نیاز های اجتماعی را برا

نها کمتر است و دسته های  ی هست
 
رامش و بدون تحرک جسمانی انجام می گیرند و سطح برانگیختگی و نشاط انگیزی ا

 
ند که در عین ا

نها 
 
دوم، فعالیت های  ی هستند که ضمن فعال سازی جسم با افزایش شور و هیجان همراه است و سطح بر انگیختگی و نشاط ا

است. موسیقی روح انسان را تلطیف می کند و او را از خشونت ها و سختی ی موسیق یکی از فعالیت های اوقات فراغت.بیشتر است
ن می رهاند. یکی دیگر از فعالیت های اوقات فراغت که خستگی را از بین می برد و بر سر

 
زندگی و شادمانی می  های ماده و قوانین ا

 .است ورزش  افزاید،

 مد و شادمانی  وضعیت اقتصادی : شادمانی انسان با افزایش ثروت افزایش
 
می یابد و کاهش ثروت، شادی را می کاهد. بین درا

مد تا اندازه ای که نیازهای مادی افراد را 
 
مد بیشتر است؛ یعنی درا

 
ارتباط مثبت وجود دارد که این ارتباط در بین اقشار کم درا

مد بیش از حد مورد نیاز شادمانی را افزا
 
ثیردارد، ولی درا

 
 .یش نمی دهدبرطرف سازد و برشادمانی تا

 ثیر گذار بر شادمانی افراد است
 
برای اولین بار وارد ادبیات شادمانی شده  «فلو » .رضایت شغلی : رضایت شغلی یکی از عوامل تا

نچه فکر می کند با هم »است. به معنای لحظات فوق العاده نشاط انگیزی است که 
 
رزو می کند و ا

 
نچه ا

 
نچه فرد تجربه می کند، ا

 
ا

مردم فلو را بیشتر هنگام کار تجربه می کنند به طوری که رضایت شغلی یکی از مهم ترین پیش بینی کننده های  «هماهنگ هستند.
 .شادمانی باشد

 سالمت و شادمانی با یکدیگر ارتباط دارند. شادی دستگاه ایمنی را تقویت می کند و تقویت دستگاه  فکری  و ذهنی  سالمت :
ایمنی، سالمت فرد را بهبود می بخشد. عواطف مثبت به خصوص شادی، فعالیت های قلبی عروقی و سیستم ایمنی را بهبود می 

انی استرس زاست و استرس می تواند بیماری های خطرناکی تولید بخشد. ارتباط سالمتی با شادمانی چنین است: اوال فقدان شادم
ید زیرا شادمانی به شخص کمک می کند 

 
ن برا

 
کند. ثانیا، فرد شادمان در صورت مواجهه با یک بیماری سخت بهتر می تواند از پس ا

 .با فشارهای روحی مقابله کند. به طوری که وجود سالمت شرط اول شادمانی است

 دارد. وقتی فرد تصمیم می گیرد ازدواج کند، شادی او  ساالن ارتباط زیادی با وضعیت ازدواج : شادمانی در بزرگ  وضعیت  ازدواج
افزایش می یابد. وقتی که ازدواج صورت می گیرد از شادی او کم می شود و این کاهش تا زمان رسیدن فرزندان به سن نوجوانی، 

 .دا سیر صعودی پیدا می کندادامه می یابد. بعد این دوره شادمانی مجد

 می می گیریم موضوع تا حدودی پیچیده  جنسیت : میزان شادمانی زنان و مردان برابر است، اما هنگامی که افسردگی را در نظر
شود. با وجود شادی یکسان در زنان و مردان، افسردگی در زنان بیشتر از مردان است. به طوری که زنان نسبت به مردان هم 

یند این دو عاطفه شادی را یکسان می سازدعاطفه من
 
 .فی بیشتری و هم عاطفه مثبت بیشتری را تجربه می کنند و برا

به گونه واقعی بدانیم که کیستیم، در زندگی چه می خواهیم، و چگونه استقامت هستی  همه  اگر : و خود شناسی  خودیتفسیر فهم  
رزو 

 
ورده سازی اهداف و ا

 
ن به پیش ببریم،  در واقعیت دارای شانس خیلی عالی در راستای برا

 
خویشتن  را به نحو شایسته و درست ا

را استقامت درست بخشیم،  نه باید زندگی روزوار خود م، و چگوخود هستیم.  تفسیر  اینکه کیستیم، چه می خواهی های معقول
من حیث انسان دارای اهداف معین در زندگی هستیم. برای  شناخت اهداف  هر یک  رسالت ، طرح و برنامه هستی ما قلمداد می شود.

باز شناسانه به ماهیت نهادینه خود داریم، تا بتوانیم دیدانداز و اهداف خویشتن را در  سیر و سیاحت  بهمطروحه در زندگی، نیاز 



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                        11                                          داکتر نصرالدین شاه پیکار 

 

فرینی در داشتن برنامه واضح و هدفمند، معرف بینش، ک . کنیم بازیابی زندگی تعریف، تشخیص و
 
نش و منش ما در راستای نقش  ا

ن حضور بالفعل داریم، م گیزندگی شخصی، خانواد 
 
نو جامعه ای که در ا

 
بازتاب دهنده ارزش  طرح  استراتیژیک ما ی باشد.  مزید بر ا

ن ها  
 
رزو های  درخور ستایش خود،  تبدس به منظور ها، اصول زرین و معیار های  ی است که از ا

 
ورده سازی ا

 
وردن کامگاری ها و برا

 
ا

رنده نقش های ناهمگونی اند  که  هر یک  من ت امر در بر داقاین ارزش ها در حقی استفاده  شایسته و معقول زمانی  و مکانی می کنیم. 
نها سهم عینی و انسان ساالرانه 

 
در صورت عدم اقدام در شناخت  . داریم حیث فرد، خانواده و جامعه ک ثیراالهداف، در تحقق و کاربرد ا

یند هستی روزگار خودی برنامه 
 
ارزش ها، کاستی ها و شایستگی های شخصیت خودی، دشوار است به اهداف مطروحه ای که در فرا

ن بینش  ریزی کرده ایم، کامگارانه  و بدون دغدغه برسیم.
 
هنگ ساز معروف " انتونی دمیلو"، که در ا

 
داستان " شاهین زرین"، اثر ا

موزنده و زیبا است برای 
 
شاهین را که در حال میرندگی است ، نه به مثابه شاهین بلکه از نسل چوچه مرغ عادی ، حکایه نهایت ا

موزش و تعیین سرنوشت انسانی
 
ینده خود را به بررسی مجدد بگبریم ا

 
ن میتوانیم  سیاق هستی ا

 
 : که بر بنیاد ا

هنگ به گونه ای است که فردی
 
ن را  گرفته و " حکایه در این ا

 
کوچه باغ خود انتقال داده و در قطار تخم  به تخم شاهین را  در می یابد ا

سایر مرغ ها قرار داده می شود و شاهین مانند  سایر   تخم های های مربوط به مرغ های حویلی خود میگذارد. تخم شاهین در قطار
ن است که از نسل شاهین نبوده بلکه از تبار مرغ های موجود همسان به دنیا می اید، برزگ می شود و تصورش چنی چوچه مرغ ها

یند زندگی خودی همواره چیزی را انجام میداد، عمل میکرد و روش داشت که سایر مرغ های  حویلی باغ
 
مالک است. شاهین در فرا

رای  رفع گرسنگی خود بیابد و نفس اماره را حویلی روزمره انجام میدادند. همواره زمین را مانند مرغ های دیگر می کاوید تا  زنده جانی را ب
ن تصوری و تفکری برای ارتقا و عروج  زندگی و شخصیت فردی خود نداشت. 

 
رام و اسوده سازد و باال تر از ا

 
از بال های خود نیز به  ا

و بعد روی زمین نشست کند. بعد  همان پیمانه ای که سایر مرغ ها استفاده نموده بودند و تنها چند ُفت میتوانست به هوا باال پرواز کند
سمان نیلی، 

 
سپری شدن چند سال که شاهین بزرگ تر می شود و روزی در حویلی باغ مالک مصروف دریافت خوراک است، باری متوجه ا

بگینه و صاف می شود که پرنده زیبای  ی با بال های زرین و قوی خود در فضای بی انتهای کائنات زیبا با شدت و شتارت زایدالو
 
صی در ا

و کنترول بی  و حرکت بال ها اش به گونه ای سریع و نیرومند در حرکت اند که فکر می شود که دارد زمین را در حال تسخیر پرواز است
سمان نظاره نمود و از خود پرسید:  

 
 سابقه است.  شاهین کهن سال داخل حویلی باغ بسوی ا

سمان هاست، و لی من و تو" این کیست و چکاره است؟ " همسایه اش در پاسخ گ فت ،  این شاه پرنده ها است و از نسل 
 
  و تبار ا

فریده های زمین هستیم و از خاک." ،پرنده مرغ ها
 
و بد تر بودن، شایسته بودن و عدم شایستگی در نهاد و  از این سبب شاید بهتر   ا

ن هستی داشتیم، داریم و خواهیم داشت و ابسته است.  در این جا در حقیقماهیت زندگی ما و نحوه 
 
ت می پیدایش و محیطی که در ا

موزیم که 
 
ی که همت داشتن واال و اعال، تشویق و ترغیب در زندگی خانوادگی و محیط پیرامون فرهنگی، عقیدتی، اجتماعی، سیاس ا

شاهین کهن سال  و هویت زندگی ما اثر گزار است.  ساختار شخصیت ماهوی، در ، مثبت است یا منفیمیراث گذشتگان ما است
مده؟ مقامش در کجا بود؟ و به کجا گز الی اخیر حیات خود پ ی نبرد حویلی باغ مالک هر 

 
، کیست؟ از کدام نسل و تبار است؟ از کجا ا

نها نبودرسیده؟ چرا و چگونه؟ این همه پرسش های  ی بودند که همواره با خود داشت و هرگز ق
 
هستی سازش  زیرا محیط ادر به پاسخ ا

یند شناخت خودی قرار می گیریم، ارزش و اهمیت هویت خودی ما مانع ارایه پاسخ به این همه پرسش ها شده بود
 
.  مادامی که در فرا

همه ما، من حیث  بسوی رشد و تعالی میرود و  احساس ارزشمندی میکنم و در ارتقای ارزش  و شخصیت ماهوی خود، سعی می ورزیم.
خرین توان و 

 
فرینش دارای نیرومندی، توان، صالحیت و ظرفیت خودی هستیم، اما در میان ما بسیاری از انسان ها از  ا

 
بهترین ا

صالحیت فکری و عقالنی خود استفاده به موقع، بجا و در خور ستایش نمی کنند، زیرا بعضن عقاید و باور های مسلط محیطی که در 
ن قرار دار

 
نها یافته ایم، و بازتاب نظریات دیگران در مورد شخصیت فردی و اجتماعی ما ، که با ماهیت و ا

 
یم، پرورشی که در میان ا

نیروی های بیرونی باعث رشد و  طرظ تفکر ما همخوانی ندارد، باعث عقب مانی و عدم کار کرد های اثر گزار در زندگی فردی ما می شود.
نها
 
گاهی ندارند، و بعضن میل ندارند ما ها را در راستای کامگاری های بهتر و  ترقی ما نمی شوند زیرا ا

 
از پوتنسیال معنوی و اصلی ما ا

بیشتر از خود مشاهده کنند، از این سبب در ک تمان شخصیت واقعی و عینی ما نقش بازی می کنند و شخصیت کاذب را برای ما می 
هنگی بهتر و ژرفتر با منافع خو که  سازند

 
نها است و ندر هما

 
ئینه زندگی  و سود فردی و اجتماعی بهه د ا

 
شخصی مان.  اگر باری  در برابر ا

ن زمان است که خویشتن 
 
خود خویشتن را قرار دهیم و در خود فرو رویم و روی توانای  ی های نهادینه خود به تکاپو  و تجسس نشینیم، ا

است که دیگران نمی توانند برای ما شخصیت سازی کاذب کنند و از استقامت زمان  همان  و واقعی در می یابیم و، این یرا به مفهوم عین
هر گز دیر نیست و نخواهد بود اگر مایل باشیم در خود شناسی و  اصلی و معیار واقعی زندگی ای که باید داشته باشیم، بیرون سازند. 

غاز کنیم، تا زمانی که هستی ادامه دارد. همواره باید از خود
 
یا نقشم بپرسیم : چه نقشی را  خود ارزشی ا

 
در برابر در زندگی خود دارم؟  ا

موزانخاانواده، دوستان، جامعه، هم قطاران، هم حرفه ها، همکاران، کارفرمایان، گارگرا
 
 از چه قرار است؟  ن ، مربیون و دانش ا
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همکاری، یاری، تشویق، سازندگی، سوزندگی م؟  نیرومند سازی، کنترول، یچه چیزی را از خود در برابر این همه ها، توقع داشته باش
نکات اساسی  و هدفمند د؟ در زمینه های یاد شده می شو ی ماو یا هیچ یک از این ها؟   حایز کدامین اصول هستم که باعث کامگار 

فرینش تشویق و احساس نیک در من می شوند؟کدامین کار کرد ها  باعث 
 
احساس مسرتم زندگی ام کدام ها هستند؟ چه چیز ها باعث ا

همسایه ها، دوستان و هم  می شوند؟ چگونه باید خدمت گزاری کنم و چرا؟  چه تفاوتی را در زندگی انسان های محیط پیرامون ،
رزویم در زندگی چه  اند؟ ها  م؟  نکات قوی و ضعیفم کدام یگ فتمان و سخنرانی داشته باش ینبا سایر ؟  چسان بیافرینم  مسلکانم

 
ا

نها ، باعث می شود که هرفرد برای خود مسایل زیر را من حیث است؟  در فرجا
 
م این همه پرسش ها و ارایه پاسخ بهتر و شایسته تر به ا

 استقامت کاری، طرح و مسؤلیت و رسالت فردی،  به گزینش گیرد: 
فرینش دگرگونی  

 
با معنی در زندگی افراد جامعه "  مسؤلیتم در زندگی رشد معقول، فهم ژرف از هستی، همکاری و یاری با دیگران، ا

ساختار زندگی ارزشمند، مهرورزی با دیگران، اباورزیدن از توهین و تحقیر افراد، سالم اندیشی،  شکسته نفسی عقالنی، صبر و ،
موزش دا

 
یمی و شکیبای  ی، احترام و اکرام دوستان، قدر شناسی، شکیبای  ی ، باورمند بودن به واقعیت ها و عینیت ها، روشن اندیشی، ا

خر  زندگی را من حیث مهمان در این مهمان سرا دانستن، که هیچ 
 
اثرمند، فهم دیگران، مشکور  و مسرور بودن از انچه داریم،  و در ا

طرح و برنامه ساختار نکرده است"  و با مسرت و شادمانی ترکش  خوش و خرم  رخت سفر نه بسته  این کاروان سرا مهمانی هرگز  از
شناخت  یب نمی شود. باید مصبور بود، چونمی بایست با اعتماد به نفس صورت گیرد، یک شبه تکمیل و ترتشخصیت خودی که 

نقدر هم که برخی ها 
 
می انگارند ، نیست.  بلی  ساده در موردش فکر می کنند و فردی و به ویژه شناخت عینی خودی زمان گیر است و ا

بخاطر کامگاری در این  ناشی از خود شناسی ، فهم و  درک خودی است.  و عینی ت ، و مسرت دایمیاین کشف با اهمیت در زندگی اس
مانی که عرصه هم چیز باید نهاینه شود، احساس گردد، بازیابی شود، به موازنه گرفته شود، و مورد بازتاب دقیق فکری قرار گیرد. و ز 

ن، مورد کاربرد قرار داد تا بهره و ثمره بهتر و زندگی را مطابق س ، باید همه عرصه هایبرنامه زندگی ساز مطرح می شود
 
یاق و درونمایه ا

مده بتواند. 
 
  بیشتر بدست ا

 
وحى و معنوى و از نظر ابعاد ر  بسیار و قابلیت هاى بى شمارى داراى استعدادهاى  موجودى  انسان :تفسیر فهم خودی و خودشناسی 

 به کمال و سعادت برساند ،. حال اگر کسى بخواهد وجودش را در همه این ابعاد و زمینه ها بسازد  است جسمى و بدنى هم از نظر توان
فرینشگر. مقصهمه چیز در صالحیت و اختیار خودی اوست

 
است این است که انسان بداند هوا  ود از معرفت نفس که مقدمه معرفت ا

دد، و بشناسد که از گوهر عقلی برخوردار است که می توان در سایه که در وجود اوست با کمترین غفلت موجب ذلت می گر ای و هوس 
نفس از بعد فیزیکی سبب خضوع و خشوع انسان در برابر عظمت بنابراین معرفت  .هدایت او به برترین کماالت انسانی نائل شود

فریده است 
 
ندی است که در وجود او نهادینه ارزشم و از جهت معنوی، شناخت ثروتپروردگار است که با حکمت و تدبر انسان را ا

 :انسان با خود و دیگران  را میتوان به گونه زیر  بر شمردرابطه  .شده است

 فریدگار
 
 ارتباط انسان با  ا

 ارتباط انسان با جهان هستی 

  ارتباط انسان با همنوع خود. 

  ارتباط انسان با  شخصیت خودی. 

   .ها، خودشناسی  فرماید: "  باالترین شناخت امیر مؤمنان در روایتی میارتباط انسان با خودش، محل بحث و گ فتگوی ماست
،حکماء و عرفا هم بر اهمیت  بزرگان از علماء " .هاست فرمایند : " خودشناسی سودمندترین شناخت است."  یا در روایتی دیگر می
ورده را  و مطالب فراوانی شناخت نفس پایاصرار ورزیده

 
ن جمله، سقراط حکیم می ا

 
بیهوده در شناختن موجودات »گوید:  اند. از ا

ملی، « روح رنج مبر، بلکه خود را بشناس که شناختن نفس، باالتر از شناختن اسرار طبیعت است. خشک و بی
 
)حسن زادة ا

 . (302، ص 2حسن، معرفت نفس، ج 
 
به سه اصل پ ی بردم. اول این که: تنها یک حقیقت در « اوپانیشادها»من از مطالعة »گوید:  می« این است مذهب من»در ک تاب  گاندی

ن شناخت نفس است، دوم: هر که خود را 
 
زادی و یک شناسد، سوم،  شناخت، خدا را هم میعالم وجود دارد و ا

 
فقط یک نیرو و یک ا

ن نیروی تسلط
 
ن است که  . (138)مطهری، مرتضی، انسان کامل، ص «  بر خویشتن است عدالت وجود دارد و ا

 
و اما خودشناسی ا

ن و نیروها و ا
 
مل در وجود و ابعاد ا

 
 و معاد خود، به   ستعدادها و قوای درونی و ظاهری انسان بتواند با تفکر و تا

 
و همین طور در مبدا
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ن را دریابد و اگر در این مسیر گام بر 
 
ندارد، دچار خود فراموشی و در نتیجه خدا فراموشی خواهد شد. پس از بیان حقیقتش پ ی برده و ا

گاهی مورد نظر  :گوییم اهمیت خودشناسی و معرفت نفس به صورت کوتاه، اکنون می
 
باید ببینیم کدام یک از اقسام خودشناسی یا خودا

 ما  است، چرا که خودشناسی  دارای انواع زیر است: 

 گاهی فطری: همه انسا
 
گاه اندنها بالذاتخودا

 
گاهی به نحو علم حضوری است و اک تسابی و تحصیلی نیست تا ، خود ا

 
، این خودا

ن را فطرتًا دارا هستند. 
 
ن دست پیدا کند. بلکه همة افراد بشر ا

 
 انسان در طّی زندگی به ا

 گاهی اختصاص به فالسفه دارد که می
 
گاهی فلسفی: این نوع خودا

 
گا« من  »کوشند حقیقت  خودا

 
نها نه را بشناسخودا

 
د. یعنی برای ا

 . چیست و از چه جنس  هستم «من»مهم این است که حقیقت 

  مده
 
گاهی به خود، در رابطه با جهان که از کجا ا

 
گاهی جهانی: یعنی ا

 
روم؟ این همان  ام؟ در کجا هستم و به کجا می خودا

گاهی است که انسان را تشنة حقیقت و جویای یقین می
 
رامش قرار می سازد و در تالش خودا

 
تش  برای حصول اطمینان و ا

 
دهد، ا

ن سو می ور شک و تردید را به جانش می شعله
 
 کشاند.  افکند و او را از این سو به ا

 گاهی انسانی می
 
گاهی ملی و خودا

 
گاهی طبقاتی، خودا

 
گاهی اجتماعی: که دارای اقسامی از قبیل، خودا

 
باشد که همان بررسی  خودا

 . است موقعیت خود در اجتماع 

  گاهی عرفانی یا عارفانه
 
گاهی به خود است و  :خودا

 
اش با ذات حق. این رابطه از نظر اهل عرفان، از نوع رابطة دو  رابطه خودا

نیست. بلکه از نوع رابطة فرع با اصل، مجاز با  اند ،مثل رابطة انسان با افراد اجتماع که در عرض یکدیگر قرار گرفتهموجود 
نها، از نوع رابطة مقید با مطلق است. حقیقت و به اصطالح 

 
 خود ا

گاهی پیامبرانه 
 
گاهی این با همت  :خودا

 
گاهی خدای  ی دارد و هم خلقی،  یعنی اثر پذیر از ک تاب  ها متفاوت است.  خودا

 
پیامبر هم خودا

که همة افراد بشر ذاتًا واجد اگر مراد از خودشناسی، خودشناسی فطری باشد و توده های عظیم. خدا و ک تاب کائنات و ک تاب خلق هللا 
سانی به دست می

 
ن هستند و اگر مراد خودشناسی اجتماعی باشد، با تحقیق در وضع مادی و تاریخی و جغرافیای  ی انسان، به ا

 
ید. اما  ا

 
ا
ن برای انسان امکان پذیر است

 
گاهی فلسفی مراد باشد، با تحصیل فلسفه و تحقیق در متون فلسفی و تحمل مشقات ا

 
. انسان اگر خودا

باشد. از یک طرف بعد مادی،  یابد که گر چه بیش از یک حقیقت نیست، ولی دارای ابعاد گوناگونی می در خودشناسی فلسفی در می
گاهی جهانی  (، نباتی و حیوانی دارد ) یعنی  دارای روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی و  در فرجام ،روح انسانی.

 
و اگر مراد خودا

گاهی فلسفی نیست و می گرچه بیباشد. این هم 
 
گاهی فلسفی تعامل داشته باشد،  ارتباط با خود ا

 
اما در واقع تفکر و تحقیق  تواند با خودا

 و مع
 
فرینش او چیست؟ اد استدر مبدا

 
فرینش  و معارف انسانی تحقیق و تفحص نماید، تا دریابد که هدف از ا

 
. یعنی انسان در  تصور ا

مده است و به کجا 
 
فرید گردد، این جا است که انسان در می برمیاز کجا ا

 
و در  ه نشده و خلقت او هدفمند بوده یابد، پوچ و عبث ا

گاهی انسان را  دیگری  رسد. بلکه به یک جهان ابدی و همیشگی یابد که زندگی او با مرگ به پایان نمی می
 
سفر خواهد کرد، این خودا

ینده
 
گاهی عرفانی مراد باشد: گر چه خودشناسی و  ی درخشان وادار میا امیدوار به زندگی کرده و به تالش برای ا

 
کند. و اما اگر خود ا

خود را به حقیقت معنای کلمه بشناسد. اما در  کار دارد تا انسان یعنی بسیار زحمت  شناخت نفس راهی بسیار طوالنی و دشوار است،
ن صرف نظر نماید. بلکه میاین راه شناخت نفس دارای مراتب متعددی است و انسان نباید به خا

 
تواند با استفاده از  طر دشواری کار از ا

گاهی عرفانی، از عمل  ها و ظرفیت فعلّیت
 
ید. مراتب اولیه شناخت نفس، در خودا

 
ن نائل ا

 
های موجود در خود، به شناخت مراتبی از ا

یینه و انسان باید نفس خود را از هواد. زرین هستی  تبدیل می شو به احکام و دستورات 
 
زاد کرده تا همچون ا

 
ن  هوسها ا

 
ای که زنگار از ا

 ، بغض و کینه، عداوت ،غضب  ،زدایند، جال یابد و نفس بر همة قوا مسلط شود. نه این که خود اسیر شهوات و حرص و حسد  می
 :ند ازاند که مهمترین این مراتب عبارت علمای علم اخالق هم، مراتبی را برای نفس ذکر کرده .و... شودشقاوت 

 ای از نفس است که فطرتًا خوبی و بدی به او الهام شده است. نفس ملهمه: مرتبه 

 کند. ها و بدیها دعوت می ای از نفس است که انسان را به پلشتی نفس اماره: مرتبه 

 ن، خود را از انجام اعمال زشت، مالمت و سرزنش می
 
 کند. نفس لوامه: انسان گنهکار به واسطة ا

  :ای از تکامل رسیده که نفس را اسیر خود کرده و به مقام تقوای کامل  ای از نفس است که انسان به مرحله مرتبهنفس مطمئنه
 رسیده است.
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موزگاری،معلم صادق  خواهد در این مسیر سیر کند، می بایست و اما باالتر از اخالق، عرفان است. اگر انسان ب
 
هنمای  ی او را و ر  ا

این جاست که عرفا، منازل سیر و .ها در امان باشد، خصوصًا اگر خودشناسی برای خودسازی باشد کج رویهمراهی کند تا از لغزشها و 
غاز کرده که همان بیداری است و الی شناخت خودی  که در حقیقت راب سلوک را تبیین می

 
یند ا

 
طه میان کنند. و منازل را از  نخستین فرا

ن منزل سیر و سلوک، اراده است و اراده عبارت از نوعی شوق و رغبت است که در صل و موصول است،  ادامه می یابد. اولیاصل، و
ید. اراده، میل بازگشت هر فرع به  با استحکام حقیقت، پدید می ر انسان، برای چنگ زدن به دستگیری اثر برهان و یا تعبد و ایمان، د

 
ا

ن
 
 و اصل خود است و در انسان مخفی است و شواغل، مانع فعالیت ا

 
کند و در  یهات ظهور میاست و در اثر یک سلسله تنب مبدا

ماده ساختن روح انجام می.شعور خفته است حقیقت، نوعی بیداری 
 
هدف  پذیرد و  منزل دوم: عمل و تمرین و ریاضت است که برای ا

 دارد: سه گانه سه

  .از بین بردن شواغل و موجبات غفلت 

  شفتگیهای رو  قوای درونی را انتظام می
 
 سازد.  برد و در واقع، نفس اماره را برای نفس مطمئنه رام می حی را از بین میبخشد و ا

  گاهی از حقایق نهادینه خودی و جهان پیرامون. بنابراین انسان در این
 
یند  نرم و لطیف ساختن باطن، برای ا

 
خودشناسی، با فرا

ویت وتفکر در حقایق وجودی خود و دیگر عمل به تکالیف و از دست ندادن فرصت جوانی و دقت و تالش در عبادت و معن
تواند به شناخت خود دست پیدا کند. چه این که اگر عظمت و ارزش وجودی خود را بداند که او خلیفة هللا در روی  خالیق، می

فرینش  است و همة هستی در خدمت  او قرار دارد، حقیقت خود را در می
 
ن را به بهای اند  زمین و بهترین ا

 
ک یابد و هرگز ا

 :به شعری از موالنا مترنم شویم که فرمودند به عنوان حسن انجام .فروشد نمی
دمی

 
    خویشتن نشناخت مسکین ا

مد و شد در کمی      
 
 از فزونی ا

دمی ارزان فروخت             
 
 خویشتن را ا

 (    .430) مولوی، مثنوی ، دفتر سوم، ص        تبود اطلس، خویش بر دلقی فروخ                   
                                       

جلب می  مؤلفه را به سوی خود قانون طبیعت این است كه تو از هر چه هراس داشته باشی همان:  خود شناسی روانشناختی
ن را ن كه جذب میكند .تو از هر چه شدیدهیجان قدرتی دارد .كنی

 
مثال حیوان فورا متوجه میشود كه تو از او . تجربه خواهی كردبترسی ا

هیجان , انرژی در حركت است. وقتی تو .وحشت داری. هیچكدام از این ها تصادفی اتفاق نمی افتد . تصادفی در عالم هستی وجود ندارد
وری انرژی را جا به جا می كنی انرژی ایجاد میكنی. اگر به اندازه كافی انرژی جا به جا كن

 
 فكر انرژی خالص است. ی ماده به وجود می ا

ینده خواهی داشت خالق است...
 
انرژی حاصل از فكر هرگز نمی میرد .این انرژی از فكر .هر فكری كه تو اكنون داری یا قبال داشتی یا در ا

در .د. افكار با هم تالقی پیدا می كنندهمه افكار به هم مربوط هستن.تو و ذهن تو وارد عالم هستی می شود و برای ابد ادامه پیدا می كند
ورند

 
همان . مسیر اعجاب انگیزی از انرژی با هم تقاطع پیدا می كنند و نقش بدیع و زیبای  ی از پیچیدگیهای غیر قابل باور به وجود می ا

نرژی مشابه به وجود می طور كه دو چیز مشابه همدیگر را جذب می كنند دو انرژی مشابه هم یكدیگر را جذب می كنند و توده ای از ا
ورند

 
رزو . رویا .ترس( به اندازه كافی قوی باشد میتوانند نتایج شگ فت انگیزی را  در بنابراین حتی افراد معمولی اگر.ا

 
فكرشان)دعا. امید. ا

ورند
 
ن طریقی كه تو تصور میكنی خودش را نشان.به وجود ا

 
خواهد داد  زندگی نمیتواند به هیچ طریق دیگری خودش را نشان دهد جز ا

هر یک از ما در زندگی موفقیت های  ی را کسب کرده ایم که ناشی از ... پس همیشه به بهترینها فكر كن..تو با فكر كردن خلق می كنی
جرهای ساختمان اعتماد به نفس ما را تشکیل می دهد . اعتماد به نفس هم مانند خودپنداره و 

 
توانای  ی ها و استعدادهای مان است که ا

گاهی نقش مهمی در سالمت و بهداشت روان ما دارد . اولین جزء  عزت نفس
 
در تعامالت اجتماعی شکل می گیرد .کسب مهارت خودا

گاهی شناخت ویژگی ها و صفات خویش است . یک قسمت با اهمیت از نحوه نگریستن به خودمان عبارت است از : ارزیابی مثبت 
 
خودا

ه خود عزت نفس ما را می سازد . شکل گیری عزت نفس و خودپنداره در ما از دوران کودکی و منفی راجع به خودمان . این نحوه نگرش ب
گاهی 

 
گاهی شناخت توانای  ی ها استعدادها و پیشرفت های مان است . یکی دیگر از اجزای خودا

 
غاز می شود . دومین جزء از خودا

 
ا

ن با ایده هایقعی و تصویر واقع بینانه ای است که از خود داریم . پذیرفتن خود وا
 
تصویری که ما دوست داریم و می  هم سو کردن ا

گاهی ش
 
گاهی است . چهارم خودا

 
است .  ناخت افکار ارزش ها و باورهای ماخواهیم مانند او باشیم نیازمند تمرین و کسب مهارت خودا

ورند . در حقیقت افکار باورها و ارزشها مجموعه افکار ما باورهای ما را می سازند و مجموعه ای از این باورها ارزش ها ی ما را به 
 
وجود می ا

ی ما چارچوب و ساختار ذهنی ما را تشکیل می دهد و ما بر اساس این چارچوب یا ساختارهای ذهنی اطالعات دریافتی از محیط پیرامون 



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                        15                                          داکتر نصرالدین شاه پیکار 

 

ن به دنیا و محیط پیرامون مان نگاه می کنیم و در خصوص دیگران خ
 
ودمان و محیط اجتماعی خود را پردازش می کنیم و بر مبنای ا

ن دارد شناخت احس
 
گاهی که رابطه تنگاتنگی با دیگر اجزای ا

 
خرین جزء و مهم ترین جزء خودا

 
اس رضایت و رفتار و قضاوت می کنیم ا

یا احساس تغییر است . شناخت اشتباه ها نقاط ضعف نارضایتی ها و شکست ها اولین قدم در جهت  یزندگی خود نارضایتی ما از خود
ن است

 
ن جا که نوع رفتار ما ناشی از احساسات افکار و نگرش ها نوع برداشت ها  . شناخت تغییر و اقدام در جهت رفع و اصالح ا

 
از ا

گاهی عامل مهمی در ارتباطات موفقیت ها و شکست 
 
طرز تلقی باورها و میزان اعتماد به نفس و عزت نفس ماست کسب مهارت خودا

ن توانای  ی عاملی است که موجب می شود افکار ما به توانمندی ها و نقاط مثبت مان معطوف شود . بطور های مان به شمار میرود . ای
موزش مهارت های زندگی برای این که 

 
گاهی منشا رفتارهای سازنده مفید مسووالنه و احترام به خود است در ا

 
کلی کسب مهارت خودا

را با ارزش بداند باید از خصوصیات مثبت توانای  ی ها زیبای  ی ها و استعدادهای  کودک بتواند از خود ارزیابی مثبتی داشته باشد و خود
ن ها ارج نهد و از این ویژگی ها احساس خوشحالی و رضایت کند . عالوه بر این کودک باید قادر باشد به طور واقع 

 
گاه بوده و به ا

 
خود ا

ن 
 
ن ها شرمنده نباشد . بینانه محدودیت ها کاستی ها و ناتوانی های خود را ببیند و ا

 
ها را به عنوان قسمتی از خود بپذیرید و از وجود ا

گاهی درکودکان و نوجوانان 
 
ن یکی دیگراز نکاتی است که باعث افزایش عزت نفس و کسب مهارت خود ا

 
قبول اشتباه ها و یادگیری از ا

کسی خودش را شناخت خدایش را خواهد شناخت . این می شود . حضرت علی ) ع ( می فرماید : من عرفه نفسه فقد عرفه ربه . یعنی هر 
روان شناسان در بررسی اختالل های رفتاری و انحراف های اجتماعی به این نتیجه رسیده اند که  در حالی است که در دهه های اخیر

سیب ها در ناتوانی برخی افراد در تحلیل های خود از موفقیت ریشه دارند . بر 
 
ای اک ثر ما توصیف ویژگی های بسیاری از اختالل ها و ا

اخالقی و رفتاری خودمان برای دیگران کار سخت و دشواری است . به عنوان مثال ممکن است پاسخ به این سوال که چه کسی هستیم 
خود صحبت می کنیم  جمله سن جنسیت وضعیت شغلیسخت و دشوار باشد . اک ثر ما فقط در مورد ویژگی های کلی و عمومی خود از 

ویژگی های شخصیتی و رفتاری خود اطالعات کافی و مناسبی نداریم . مثال نمی دانیم که چه کارهای  ی را می توانیم خوب انجام دهیم و از 
؟چه ویژگی های اخالفی منفی داریم ؟ عالیق و اولویت های زندگی ماچیست ؟ چه چیزهای  ی ما را ناراحت یا خوشحال می کند ؟ رشد 

گاهی به ما کمک می 
 
کند تا دریابیم که تحت فشار روانی قرار داریم یا نه و این معموال پیش شرط و شرط ضروری برای روابط خود ا

 . فردی موثر و همدالنه است میاناجتماعی و روابط 
گاهی

 
 : یخود انواع ا

 یا از ویژگی های ظاهری خود : خود فیزیکی
 
راضی هستیم یا  به تصویری که هر کس از ظاهر فیزیکی خود دارد گ فته می شود . ا

 احساس خوبی نداریم ؟

 یا از زن یا مرد بودن خود  : خود جنسیتی
 
تصور یا برداشتی است که هر کس از هویت و تمایالت خود دارد . به عبارت دیگر ا

 احساس رضایت داریم یا خیر ؟

 ما را چگونه می بینند ؟ چگونه در به تصوری که فرد از جایگاه اجتماعی خود دارد گ فته می شود . یعنی دیگران  : خود اجتماعی
گروه ها ظاهر می شویم ؟ در اجتماع چه نقش های  ی باید داشته باشیم ؟ پایگاه اجتماعی ما چگونه است ؟ دیگران با ما چگونه 

 هستند و ما با دیگران چگونه ایم ؟ 

 یا مذهبی تصور شخص از اعتقاداتش است که معموال به زندگی و باورهای مذهبی او م : یخود معنو
 
عنا می بخشد . برای مثال ا

یا به زندگی پس از مرگ باور داریم ؟
 
 هستیم ؟ ا

 جنبه خاصی از خود است که در برگیرنده اسرار ماست . چون دوست نداریم فاش شود معموال انرژی زیادی برای  : خود تاریک
ن صرف می کنی

 
 م. مخفی نگه داشتن ا

 رمان
 
ییم ؟ با نگاه به زندگی بخشی از ماست که می خواهی : یخود ا

 
ن برسیم دایم در این فکر هستیم که چگونه به نظر می ا

 
م به ا

ن 
 
ن باشیم که به ا

 
نها مقایسه می کنیم سپس در ذهن خویش تصویری از خود می سازیم که دوست داریم ا

 
دیگران خودمان را با ا
رمانی می گویند

 
 . خود ا

 گاه هستند  درونی ترین بخش وجود ما خود واقعی : خود واقعی
 
ن ا

 
ن را به خوبی می شناسیم ولی افراد محدودی از ا

 
است که ا

.ممکن است از دیگران پنهان کنیم چون نگرانیم از این که اگر دیگران خود واقعی ما را بشناسند عالقه شان را نسبت به ما از 
گاه. دست بدهند

 
 از این قرار است :  ویژگی های افراد خود ا

  برای خود ارزش قایل هستند 
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 از روحیه انتقاد پذیری برخوردارند . 

 ن دفاع می کنند
 
گاهی کامل دارند و از ا

 
 . نسبت به ارزش ها و اعتقادات شان ا

 حساس خشنودی و رضایت خاطر زیادی دارندا . 

 در مقابل فشار و ضربه های روانی اجتماعی مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند . 

  سرزنش یا تحقیر دیگران نیستند بلکه با دیگران با احترام برخورد می کنندبه دنبال 

 اغلب از روحیه مثبت اندیشی برَخوردارند . 

  دارند وحیه همکاری و مشارکت  بینظیرر 

 ز مشورت با دیگران و افراد صاحب نظر استقبال می کنندا . 
گاهی انسان از خود نیازمند دانش و روش است 

 
. چون انسان هزاره سوم بیش از هر دوره دیگری با ارتباطات و فناوری امروزه شناخت و ا

 برای این کامگاری باید به پرسش های زیر ارایه پاسخ کرد: .گره خورده شناخت وی از خود مستلزم بررسی و ارزیابی صحیح از خود است

  چه نقشی در زندگی ام دارم؟ 

 رزو
 
 ؟یم از خویشتن چیستا

 بنیادی زندگی  ام کدام ها اند؟  مسایل 

 ؟یم  کدام اند دشواری ها، چالش ها و کامگاری ها 

  چه کار های  ی مسروم می سازند؟ 

  علت مغمومیتم در چه نهفته است؟ 

 ؟ گی  اطرافیان خود به  بازی می نشینمقشی را در زند چه ن 

  نکات  قوی و برازنده ام کدام ها اند؟ 

  ؟باید باشم  دیگران در یاد   گونه چه م،اگر همین اکنون  بسوی فنا رو 
 " زندگی ای که مشاهده نمی شود، محسوس  و  ملموس نیست، ارزش ادامه را ندارد" ) افالطون( 

گاهی و تدبر 
 
رزوهای  مطروحه ما  خود ا

 
:  طرح مسؤلیت، رسالت و برنامه ریزی ما در زندگی، بازتاب دهنده طرز تفکر، دیدانداز و ا

ورد ها چشم هستند.  زمانی
 
.  بیدار بودن گیر خواهیم داشت در هر موضوع بینش و دانش روشن و واضح داشتیم، بدون تردید دست ا

گاه بودن و حرکت شعوری و خردورزانه داشتن و از فرایند کارکرد های روزوار خود، کنترول نمودن، بررسی داشتن و ارزش یابی 
 
یعنی ا

نها را مطابق پالیسی دقیق این شیوه ما را در راستای نمودن است. 
 
اجرای کار های روزمره که چسان میل داریم و چگونه باید ا

د های روزمره بر مبنای یاد داشت کر یکی از شیوه های اساسی درون نگری خودی، بررسی کار  می باشد.  سازماندهی کنیم،  یاری رسان
فرینش نظام ک مبدل ه میتواند به فرهنگ شخصی فردهای منظم و نهادینه فردی است ک

 
نها را در ا

 
اری اثرمند رهنمون شود. این  شده و ا

گاه مان می سازد که در دنیای هستی و کارکرد های سنت باز کننده داشته های
 
کاربردی ما چه میگذرد.  این  نهادینه و درونی ما بوده و ا

ی، کاستی ها، نکات قوی و ضعیف خود بهتر و سنت به ما کمک می رساند ، از فرایند مؤلفه های مشوق کاری، عکس العمل های کار 
گاه شویم . داشتن فرهنگ تقسیم اوقات کاری روزو 

 
فلمبرداری است که هر لحظه به دنبال ما بوده و از ار در واقعیت امر  کامره ژرفتر ا
یند  و من حیث  نماد بهبود ات و سکنات ما تصویر برداری کردهحرک

 
فرینی می کند.  فرا

 
هنگ ثبت و راجستر کارکرد های فر  کاری ما نقش ا

فرینش اسباب 
 
تنویر  شده و باز کننده دریچه ر خور ستایش، اثرمند، برنامه ریزی دیدانداز بهتر در راستای کامگاری های دروزمره باعث ا

فرین
 
، چالش ها و موانع سرراه قرار گرفته در دشواری هاشیوه های مرفوع سازی در  امر شناخت ژرف نکات مثبت و منفی، روشن ساز  ا

ن هستی داریمافراد  زندگی سرنوشت ساز ما، من حیث فرد، خانواده و 
 
ایجاد مناسبات سالم، سازنده و ، می شود. جامعه ای که در ا

موزشی برای همه ما می باشد
 
رمانگرا ، بدون قید و شرط با سایر انسان ها، باز کننده زمینه های نهایت درست ا

 
. تقرب معنوی و ا

اجتماعی با سایر انسان ها ، اخذ تجارب از اندوخته ها، و حصول معرفت واقعی و عینی با طرز تفکر و اندیشه ها، باز کننده شاهراه  
ن دست و پنجه نرم و گرم می کنیم

 
، دیدانداز جدیدی در امر گسترش بینش و منش ما روی  سطوح ناهمگون زندگی ای که همه روزه با ا

ن حیات بسر می  . هد بودخوا
 
استفاده  معقول و خردورزانه از خوبی های  ی دیگران، جهان بینی و برداشت های مانرا از دنیای  ی که در ا
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زمانی که از مسایل مبرم و حیاتی جامعه و از خود و سایرین، پایدار تر می سازد.  ، و شیرازه شناخت مانراگسترده تر می سازد وبریم، باز 
گا
 
ن ا

 
ه با شیم، ذهنیت و برداشت های ذهنی ما  در راستای شناخت مسایل  یاد شده و قابل حدوث در محیط پیرامون بینا تر و افراد ا

گاه تر می شوند. بدینسان هر واقعه، حادثه، دشواری ها، و چالش ها، دریچه جد
 
موزش و اندوخته ها را بر روی ما باز می یدا

 
ی از ا

مول
 
الزم است همه نیروی حسی و عقالنی خود را بکار بریم. در شناخت هر موضوع باید زبان خرد،  کنند.  برای دسترسی به این ما

یند  و روانی خود را بکار بریم.  با  اتاحساس ، معنوی
 
موزش ما سریعتر  و منظم تر فرا

 
رشد بیداری از اندوخته های زندگی، پروسه ا

و کاستی های خویشتن را خوبتر و دقیق تر درک کنیم،در حقیقت به نیم راه هنگامی که صالحیت درک و بازیابی نقاظ نا رسا  میگردد. 
نها خواهد بود. حل مسایل رسیده ایم. 

 
  نصف  دیگر راه حل مسایل یاد شده ، سپارش تهعد رسالتمندانه  در برابر  تحقق کار بردی ا

بیشمار رهنوم می شود.  درک و شناخت کاستی ها ،  اعتراف به پذیرش کاستی های خودی،  راه رسیدن  انسان ها را به کامگاری های
نها را مساعد می سازد و راه رسیدن به اهداف مطروحه را هموار می سازد.  زمانی که به 

 
کمبودی ها و نارسای  ی های خودی،  زمینه حل ا

ران، باز می یبابیم.. این گونه  داشتن نارسای  ی های خویشتن صادقانه و بی ریا اعتراف می کنیم، حقایق جدید را در مورد خود و دیگ
فرینش تصور واقعی مرسالتمند، باز ن انسان  ما من حیث  دیدانداز و بینش جدید  دریچه معنی واقعی زندگی عینی را برای

 
وده و در ا

فرینی می کند. 
 
 پرسیم:برای تحقق مسایل یاد شده در سیاق باال، پرسش های زیر را باید از خود به مسرت مانا و پایا، نقش ا

  مده در زندگی، اعم از مثبت و منفی چگونه است؟
 
 برخوردم با مسایل به میان ا

 یا بد بینانه هستم؟ ول فلسفی دارای بینش خوشبینانه ایا من من حیث مؤلفه معق 

 نها از چه قرار است؟ ا نقاط قوی ام کدام ها
 
 ند و نحوه تمرکزم روی ا

  نقاط ضعیف و پنهانم کدام ها ، و  در مورد من چه گ فتنی دارند؟ 

 چگونه ناکامی ها را پیش بین هستم ، مسؤلیت و رسالتم در زمینه چیست؟ 
سرنوشت و تقدیر خود هستند:  هر نوع کوتاهی، دریافت عزت و توان قهرمانی در ستاره های بخت ما   سروران "  در کلیت امر انسان ها 

نها را بهای کم
 
 میدهیم" ) شکسپیر(   مک توم نیستند بلکه در  نهاد شخصیت خودی نهفته اند که ما ا

 
داریم و هر انتخاب ما در حقیقت امر، تعیین  گزینشی  روزه در هر لحظه از زندگی خود  همه  نقش گزینش در تعیین  سرنوشت : 

فرین  کننده سرنوشت ما است. 
 
فریننده مراحل مسرتبار و هستی معنی ا

 
نها را من حیث دروس اندگزینش های ما ا

 
، در صورتی که ا

موزشی خود در نظر بگیریم و همواره 
 
نها را  ا

 
یم همواره شادمان باشیم، ارداگر میل  نکنیم .  ساز دگرگونسیاق  و فارغ از  تکرار  مکرر ا

گزینش درست انسان ها  در زندگی بازتاب دهنده سالمتی زیرا  مطابق تعهد فردی و رسالت اجتماعی ما باشند. باید  گزینش های ما 
نها اند. 

 
مده ایم، حایز اندوخته فکری و ماهیت زندگی ا

 
های   این سخن درست است که هر یک ما در شیرازه معین خانوادگی به دنیا ا
از زندگی ما تقدیر و سرنوشت  متفاوت هستیم که در ساختار و استحکام بینش و منش ما دارای نقش برازنده اند، اما باید دانست که 

و بدون تردید دارای توان، اختیار  و  حسن گزینش  در زندگی هستیم.  گزینش کنش از انسان هاست، اما  پیش تعیین نه شده است
نها بیرون شیرازه های شرایط 

 
، زیرا همه ما صالحیت گزینش شرایط زمان و مکان را نداریم و ار شیرازه اندزمان و مکان از  اختیار  ا

وری است که برخی اوقات گزینش ها میتوانند باعث اختیار ما بیرون است. 
 
فرینش شرایط گوارا، سالم اندیش و قابل یاد ا

 
فرین   ا

 
معنی ا

ورنده درد، رنج، اندوه و  باشند  و  هم گزینش های  بی باکانه، غیر مسؤالنه، فاقد تفکر و اندیشه، بیرون از شیرازه اخالقی ، 
 
به بار ا

فریننده دشواری ها در راستای کار کرد های ستراتیژک کاربردی  انسان ها شوند
 
 همواره ساده نیست، گاهی عاقالنه و. نحوه گزینش ا

گاه نیستیمهم ساده و نا عاقبت اندیشانه باشگاهی 
 
، انتخاب درست نمودیم و یا  و دشوار است بدانیم  د و لی شاید در بسا موارد ا

ن زمانی است که بیشماری در فراراه ما قرار میگیر .  بعضن گزینش های نادرست
 
یند گزینش را دشوار می سازند، و این ا

 
ند که فرایند و برا

ردی و رسالت اجتماعی از قبل تعیین شده یاری رسان می شود و اولیت ها را در ذهنیت و بینش ما تداعی می نماید و الزم گزینش تعهد ف
د، نمیتوانند همه چیز را که میل دارد انجام دهانسان  رجوع کرد و استمداد جست.  قبلی خودی  پنداشته می شود به رسالت مطروحه 

هنگ با معیار های مروج از این سبب گزینش در زندگی دار 
 
نهم انتخاب معقول، عقالنی، سنجیده شده  و هما

 
ای اهمیت فراوان است و ا

ن زیست داریم،
 
نحوه پیشبرد زندگی از قبل تعیین نه شده است، بلکه هر یک ما  . استیاری رسان  نهایت و متداول جامعه ای که در ا

فریننده  
 
زادی اندیشه، کارکرد و بینش هستیم و گزینش های سالم ما ا

 
فرینش دارای ا

 
سرنوشت و تقدیر سنجیده و من حیث  بهترین ا

ده تن از مریدان  به منزل معنوی و  داستانی داریم از اهل تصوف پیرامون دریافت شرایط  پیدا کردن حضور  درخور ستایش هستند. 
ن یک 

 
عرفانی پیر و شیخ عقیدتی و باور های شان، که  به استثنای یک تن؛ دیگران میتوانند که حضور پیدا کنند. صوفی می گوید که ا
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ن  د شخصتن نباید بگوید که تقدیر و نصیبم بود که نتوانستم کامگار شوم، بلکه باید در تکاپوی دالیلی باشد که مانع ورو
 
موصوف به ا

یند مساعی ای خانه و کاشانه  شد
 
. کامگاری تنها تصور داشتن بخت ، تقدیر  و نصیب نیست، بل در نتیجه گزینش درست و سالم  و فرا

ید. 
 
ا نه با در نظرداشت سخنان باال، و یا داشتن پشت کار و گزینش درست، انسان ه که به مسایل اختصاص دادیم،  به وجود می ا

ای که در  ننقش خارق العاده خواهند داشت، بلکه میتوانند دریچه سعادت و خوشبختی را برای دیگرا در تعیین سرنوشت خویشتنها 
ن ها  میحط پیرامون

 
فرینی رسالتمندانه داشته باشیم که بازتاب دهنده معنای واقعی انسان من  شهستی  مشترک داریم، نیز نق با ا

 
ا

فرینش و مؤلفه مع
 
 قول فلسفی در این کره خاکی است. حیث بهترین ا

شخصیت معروف و مشهور کشور کانادا در عرصه خدمات اجتماعی " تیری فاکس"،  در سراسر نقاط  کانادا پای پیاده   سفر کرد و برای 
نهای  ی که به بیماری جا

 
مورد  نیز که سرطان استخوان بود بار خود را   تکرد و بیماری مصیب نکاه سرطان گرفتار بودند، سرمایه اندوزی ا

ورد.  مادامی،در سطح جهانی به هم میهنان و سایر انسان ها  داد و زمینه نهایت مساعدی را  تداوی قرار
 
از بیماری خود  که  به وجود ا

گاهی حاصل کرد، 
 
نهای  ی که شانس خیلی ها ژرف  ذهنی و فکری برایش  در راستای درک عمیق  بهتر و بیشتر از پیش در امر دش ا

 
واری ا

فرین گرفتار بودند به ویژه اطفال، جوانان و نو جوانان، به میان امد
 
.  روزی که " تیری فاکس"، بیمارستان را ترک با این مرض دشوار ا

میکرد، مربی اش مجله ای را در اختیارش گذاشت که از کامگاری های  " دیک تروم"، امریکای  ی شخصی که با یک پای توانست قهرمان 
غاز    در خود فرو رود مجله باعث گردید  " تیری فاکس"، شود.  مقاله نگارش یافته  تان"،ارا وش برنامه " مد

 
و به گردش سراسری کانادا ا

یند پژوهش در راستای بازیابی دالیل و اسباب پیدایش بیماری سرطان  با وصف داشت
 
سرطان  ننمود تا بتواند پول کافی ای را برای فرا

وری کند.استخوان و قط
 
غاز کرد ، ع شدن پای راستش ، جمع ا

 
موزی رفع بیماری سرطان استخوانی ا

 
موصوف زمانی که به باز ا

غاز کرد، میتوانست بیست کیلومر در روز  دوش کند 
 
نمیتوانست حتی یک کیلو متر هم  در روز بدود، و لی زمانی که به مشق و تمرین ا

یند دوش و راه رفتن پیا
 
غاز کرد و روزانه 1980ده را به تاریخ دوازدهم اپریل و راه برود.  وی فرا

 
 143کیلومتر  می دوید. قبل از انکه  43م، ا
به شش هایش اثر  قف داده شد زیرا سرطان دیگر داشتکیلومتر باقی مانده را  طی کند، از طرف افراد مسؤل به ویژه مربی طبی اش تو

ورد. موصوف به تاریخ 
 
نها را از کار در ا

 
باقی مانده بود،  با جهان اش که یک ماه به  بیست و سومین زادروز  م،1981جون   28کند و ا

وری سهولت های بیشمار  فانی وداع کرد. 
 
نهای  ی  گردید که در راستای  ی کار کرد های قهرمانه و شهامت انسانی اش باعث فراهم ا

 
برای ا

پیدایش دالیل بیماری سرطان ، به پژوهش نشسته بودند و هم منایع فراوان پولی را در اختیار  مراکز  پژوهش . بیماران مصاب به مرض 
برای رهای  ی انسان ها و در ضمن توجه دولتمداران، ثروتمندان، و واهبان جهانی را  به این موضوع نهایت مهم حیاتی   سرطان، قرارداد 

خر  برای همه انسان های روی زمین اظهار داشت :  از این بیماری صعب العالج ، جلب کرد. 
 
نچه من  ها  شما  شاید  "موصوف در ا

 
 به ا

ن زمانی که یک پای تان را از دست دهید و یا به بیماری جان کاهی مانند سرطان و به ویژه س نباشیدمجبور  انجام دادم 
 
رطان ، تا ا

ن از زمان دست داشته تان استفاده  -گرفتار شویداستخوانی 
 
کنید  و دریابید ، من حیث انسان از چه مؤلفه های  ی درست  اما قبل از ا

غاز کنید و همه کس میتواند این چنین کاری را بکند." 
 
مادر تریسا برای مدت بیست سال ساخته شده اید. شما میتوانید همین اکنون ا

هندوستان تدریس می کرد و در  همسایگی فقیر نشین حیات بسر می برد.   متمول و  صاحب سرمایه را در کلکوتهاص  فرزندان  اشخ
مد و 

 
شبی ای هنگام برگشت از جای کار به خانه ،  نوای گریه  زنی را شنید که در طلب یاری و کمک بود. مادامی که مادر تریسا نزدیک ا

غوش اوزن یاد شده خود ر 
 
ن مادر تریسا مصمم شد کاری کند تا در  انداخت، زندگی مادر تریسا برای ابد دگر گون شد.  ا در ا

 
بعد ا

ن حالتی که در برابر زن در حال گریه  و ناله  قرار 
 
نها را مورد خدمتگزاری قرار دهد و  ا

 
خدمت بی بضاعت ترین انسان ها قرار گیرد، ا

نین این چ به  باید گ فت که نقش موصوف در راستای خدمت گزاری  دیگر نشود.  گرفته بود، هرگز  شامل حال و احوال انسان های
نلسن ماندیال و مهاتما انسان ها، مانا و پایدار است.  راتانسان ها بیرون از توصیف و تعریف است و برای همیش در یاد و خاطر 

زاد سازی مردم و توده های ملیونی گاندی، هردو کار شناس عرصه حقوق و علوم سیاسی بودند و سراسر زندگی شان  بر 
 
ای مبارزه  در راه ا

از یوغ استعمار و استثمار بود.  گزینش، فداکاری  و اعتماد به نفس شان در راه مبارزه بی امان باعث دگرگونی سرنوشت  مردم  و  بر پا 
پشت کار و باور داشتن به رسالت  مطروحه سازی شیرازه ساختار منافع ملی ، گردید.  کلید اساسی کامگاری شان را اعتماد به نفس، 

نها همواره در مبارزه شان  بدون در نظر داش
 
نها   ت موانع و دشواری های فرا راهخودی ، در عرصه یاد شده بود. ا

 
، از  تعهدات سپرده ا

ن ایمان داشتند و باورمند  از اصولی که  به نمودند  و  بخاطر کامگاری استفاده به ملت و مردم شان 
 
، در کارد های روزوار شان  بودند ،ا

هر گزینش ما ،گونه دهنده تقدیر و سرنوشت ما است و دگرگون ساز سرنوشت و تقدیر دیگران نیز. مسرت و شادمانی در کار میگرفتند. 
هنگی  قرار داشته باشد، میسر می شود، و زمینه  نهایت مساعدی  

 
یند گزینش سالم و خرد اندیش که با رسالت و مسؤلیت ما در هما

 
برا

زاد در زندگی 
 
ورد. را در راستای گزینش ا

 
 ،  به میان می ا

 



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                        19                                          داکتر نصرالدین شاه پیکار 

 

 باب دوم : اسرار و رموز خودی در اندیشه های عالمه اقبال الهوری و پروفیسور مجروح
 
 
 فلسفه خودی 

 مفهوم  اسرار و  رموز خودی 

 بینش رمز بیخودی  چیست؟ 

 ،"سخنی چند  پیرامون " اژدهای خودی 

 بیست سال پس از خاموشی   اندوهبار 

   را ُکشت؟« خودیاژدهای »چه کسی نویسندۀ 
 

الشعاع دین بوده، در هر  اقبال الهوری, فلسفه انسان ساز است  : همیشه در طول تاریخ، معنویت تحت فلسفه : فلسفه خودی
ن بوده است و برداشت ای که معنویت متعالی وجود داشته، برداشت جامعه

 
های دینی خوب، سبب تقویت  های دینی خوبی پشت ا

ن جامع سبب تحکیم جامعه هم میاین معنویت .شود دین می
 
ه، شود، اما اگر معنویت در جامعه سطحی بود، مطمئن باشید که در ا

ن جامعه هیچ دین نیز امری ویترینی  می باشد
 
اقبال .کند وقت پیشرفت نمی ، پس اگر روشنفکری را در دین خاص محصور کنیم، ا

گاهی که ذهنی پر  را درست تعریف کنیم همین امر میاندیشید، اگر روشنفکر  روشنفکری بود که به جامعه جهانی می
 
شود، یعنی انسان ا

گاه کند و مایه تسلی  کند با این اندوخته های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و دینی دارد؛ کسی که سعی می از اندوخته
 
ها، جامعه خود را ا

گاهی.خاطر جامعه خودش شود
 
ه خودش، برای انسان، برای انسانیت وارد عمل های ذهنی خود را برای جامع روشنفکر کسی است که ا

اندیشد. روشنفکر  کند بنابراین روشنفکر کسی نیست که الزاما برای جامعه خود تالش کند، روشنفکر واقعی به جامعه جهانی می می
گاهیکند از طریق  اندیشد و سعی می روشنفکر در مرحله اول به جامعه خود می.واقعی معتقد به جامعه نامحدود است

 
های  ی که دارد،  ا

گاه سازد و ذهنشان را متحول کند و در عین حال به مردم دنیا هم می
 
مدن دک تر شریعتی اصطالحی مد .اندیشد مردم را مطلع کند، ا

 
با ا

ن روشنفکر دینی بود.  در صورتی که من  با این اصطالح موافق نیستم؛ مگر روشنفکر دینی هم داریم؟ چگونه میتوان  شکر و
 
 شد و ا

های خاص خودش را دارد.  های خاص خود را دارد، روشنفکری هم جای خود و ارزش دین جای خود و ارزش .نمک را با هم مخلوط  کرد
تمام  .ها و احکام شیعی است زنم، منطبق با گزاره های  ی که می گوید همه حرف یعنی چه؟! شریعتی می« روشنفکر دینی»گوییم  وقتی می
غاز،  کند؛ در حالی های ایرانی یاد نمی او شیعی هستند. او حتی یک بار هم از اسطورههای مورد ستایش  اسطوره

 
که روح ایرانی از همان ا

ثار و اندیشه
 
ثار اقبال، متجلی است، اما ما این روح را مطلقا در ا

 
تواند دینی باشد، ما  روشنفکر نمی.بینیم های شریعتی نمی در همه ا

توان  نمی.گویم انند با هم ترکیب شود. همین قاعده را درباره ترکیبات دیگر نظیر دموکراسی دینی هم میتو توانیم بگوییم این دو می نمی
نان باید دلسوزی 

 
ورد، اگر تعریف روشنفکر این است که همه مردم را باید به یک چشم و یکسان دید و برای همه ا

 
این دو را کنار هم ا

میختیکسانی داشت، دیگر بخش دینی باید مال خودش 
 
ن را با روشنفکری در هم ا

 
از این منظر، این ترکیب اصال .باشد و نباید ا

درست نیست، اما وقتی بخواهیم این دو شخصیت را با هم مقایسه کنیم، باید بگوییم که اقبال یک روشنفکر به معنای واقعی کلمه 
ثار اقبال، اشعار نابی را درباره  زندگی ، دشواری ها

 
 د. نی خودی و سایر جهان ، حرف می زنی توده های ملیواست، چرا که شما در ا

ن اصطالح قوام می کند که مجموع اندیشه هر اندیشمند بزرگی یک اصطالح برای خودش خلق می
 
رای وی، حول ا

 
گیرد و کل  ها و جمع ا

ن اصطالح استوار می
 
ن شود، گاه حتی اصطال شود که به نام او در تاریخ ثبت می شخصیت فرهنگی شخص بر ا

 
حی که این اندیشمند از ا

شود. اندیشمندان دیگر نیز هر کدام اصطالح خاص خودشان را دارند: صدرا کل  تر از خود شخص می خود کرده است، معروف
اقبال هم یک اصطالح دارد که .هایش را در قالب حرکت جوهری ریخت. نیچه با میل به قدرت یا افالطون با ُمُثل معروف هستند اندیشه
ن اصطالح  اش را بیان می گاه فکری و فلسفیکل دست

 
است که به فلسفه خودی معروف است. مقصود او از این « خودی»کند و ا

وردن یک دستگاه فکری و درعین حال هدایت
 
کننده است تا جامعه شرق را به سمتی ببرد که از خمودی و جمودی و  اصطالح پدید ا

نان دارند با  باید مقایسه.نشده است تنبلی نجات دهد؛ امری که البته هنوز هم محقق
 
ای کوتاه میان اندیشمندان شرقی و روزگاری که ا
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ای به نام اگزیستانسیالیسم داشت، همین اندیشه را اقبال هم پدید  اندیشمندان غربی و روزگاری که دارند، انجام دهیم. سارتر اندیشه
ورد

 
جبار هیتلر را از بین ببرد و مغلوب کند اما اندیشه خودی که در شرق به  در فرانسه اهمیت فرد چنان ریشه دواند که توانست ارتش.ا

مد، به کجا رسید؟! ما هنوز خودمان نمی
 
هزار بیت او به فارسی گ فته شده است؟! شما از همین ۱۵بیت از  ۹۰۰۰دانیم که  وجود ا

دم
 
که  دانند او که بوده و چه کرد؟! تا چه رسد به این نمیزنند سؤال کنید، میرداماد چه کسی بود  های  ی که در خیابان میرداماد قدم می ا

نان پاسخ دهند
 
که همه گناه را بخواهیم به گردن نسل جوان بیندازیم، نه؟!  نه این.بپرسید فلسفه خودی چه بوده و اقبال که بوده و ا

کدام دانشگاه ایران، .ساز است شود در حالی که فلسفه اقبال، فلسفه انسان های ما هم فلسفه اقبال تدریس نمی در دانشگاه
ن هم به صورت واحد اختیاری ارائه داده باشد تا دانشجو به دنبال  افغانستان، تاجکستان  را می

 
شناسید که یک واحد فلسفه خودی را ا

کرده کنکاش برود تا ببیند این فلسفه خودی چیست؟! کدام ک تاب دانشگاهی علوم انسانی مبحثی تحت عنوان فلسفه خودی را طرح 
نها را از قدیمی

 
خرد! در  ترین ایام تا امروز تدوین کرده است، اما اداره حمایت از مؤلفان، یک نسخه از این ک تاب را نمی است؟! اقبال ا

اینها را گ فتم که فکر نکنید همه گناه  !شود خرند که علیه هویت و تمامیت ارضی کشوری  نوشته می های ک تابی را می که تمام نسخه  حالی
های خود را در حد تعارف  ها هم نباید باشد؛ چرا که ما اندیشه هاست، البته خوشبختانه در اک ثریت نیست اما همان ردن این جوانگ

نها را پ ی نمی عرضه می
 
نقدر مهم و بزرگ بوده که در دوره خودش نه تنها مورد  اندیشه.کنیم گیریم و دنبال نمی کنیم. به واقع ا

 
های اقبال ا

نه ماری شیمل"، هم به تحسین و ستایش  طوری  بزرگان فرهنگ و ادب  بوده بلکه در دنیا هم مورد تشویق بوده؛ بهستایش همه  
 
که" ا

لمانی ترجمه کرد، بعد هم از هرمان هسه خواست که مقدمه او جاوید.ها و گ فتار او پرداخت اندیشه
 
ای برای  نامه اقبال را به ترکی و ا

شناسان برجسته  گذرانده بود و اجدادش هم همه از شرق هند  که مدتی را در شبه قاره  با توجه به اینهسه .ترجمه جاویدنامه بنویسد
میزه بودند، مطالعه

 
ای است از سه دستگاه فکری جهان: اسالم، فلسفه غرب و فلسفه  ای درباره افکار اقبال کرد و نوشت فلسفه او ا

میخته و عصاره
 
نها را با مهارت تمام درهم ا

 
ورده که خاص خود اوست. بعد ماری  هندی که ا

 
ها که از اقبال  شیمل چه ستایش ای پدید ا

لیف می
 
هایش  کند، بلکه در قالب ک تاب نکرده است. نه تنها بال جبرئیل را که البته نام ک تاب خود اقبال هم بوده است، درباره اقبال تا

ور است. به هایش به نام، محمد رسول خدا)ص( به واقع حیرت های او در یکی از ک تاب کند، ستایش از او ستایش می
 
این معنا که در  ا

خرین  گوید، برای حسن ختام سخنانش، گ فتاری از اقبال را می انتهای هر فصل، وقتی درباره حضرت محمد)ص( سخن می
 
ورد، حتی ا

 
ا

دهد به دیدگاه اقبال درباره پیامبر)ص( . اقبال و شریعتی هر دو از منتقدان تفکر دموکراسی غرب هستند،  فصل ک تابش را اختصاص می
گویند براین باورند که دموکراسی زمانی  در شرایط مکانی و زمانی معنا دارد. وقتی شریعتی و اقبال درباره دموکراسی سخن می دموکراسی

معنی دارد که ما با یک جامعه قابل قبول مواجه باشیم، وقتی نیستیم این دموکراسی اصال معنای  ی ندارد. در غرب هم همین طور 
 دارند، دموکراسی چه معنای  ی دارد؟  ها را تحت کنترل خود یهودیانی است که این بانک ها  با بانک گوید وقتی حاکمیت با میاست، 

گاهی که ذهنی پر از اندوخته اقبال روشنفکری بود که به جامعه جهانی می
 
های فرهنگی، اجتماعی،  اندیشید، روشنفکر یعنی انسان ا

گاه کند و مایه تسلی خاطر جامعه خودش شود ختهکند با این اندو سیاسی و دینی دارد؛ کسی که سعی می
 
. موضوع  ها، جامعه خود را ا

در اندیشه شریعتی حتی یک اندیشه .است« از خود رمیدن»کند و مورد توجه شریعتی هم بوده است،  مهم دیگری که اقبال مطرح می
ن  ز خود رمیدن یا همان جنیابید که قبال در اندیشه اقبال گ فته نشده باشد؛ یکی هم مساله ا محوری را نمی

 
زدگی است که شریعتی به ا

گونه شوی،  تان این بوده و باید این کند، یعنی انسان خودی خود را فراموش کند و هرکسی که بگوید شما این بودید، گذشته اشاره می
 گوید: کند. اقبال می قبول نمی

   زخود رمیده چه داند نوای من زکجاست 
 .جهان من دگر است و جهان او دگراست                                               

ن زندگی می
 
کنیم دنیای دیگری است، ولی دنیای امثال اقبال، دنیای دیگر است و به  هنوز هم همین گونه است، دنیای  ی که ما در ا

رود. او را هم باید همچون سهروردی   شهید راه قلم و اندیشه   قلمداد کرد. او به خاطر  سالگی از جهان می ۶۱همین علت است که او در 
موضوع مهم دیگر این است که اقبال به .او بر بالینش بود  که تنها مستخدم درد شدیدی که در سینه احساس کرد، از دنیا رفت در حالی

نچه احمد کسروی درباره تصوف می های اقبال تازد. دیدگاه تصوف منفعل می
 
است، حتی ک تابی گوید، منطبق  درباره تصوف دقیقا با ا

تازند. با این  دانید که شبستری، تصوف منفعل دارد، ولی اقبال و کسروی، هر دو به تصوف منفعل می می.در این باره نوشته شده و
ای که  کند، یعنی همین اندیشه دهد و عرفان پویا را مطرح می میکند اما اقبال ادامه  تفاوت که کسروی جای  ی این قضیه را قطع می

له مورد .العاده است تواند از طریق عالم شهود به کارهای  ی دست بزند که بسیار خارق  گوید: انسان می کند و می شریعتی هم مطرح می
 
مسا

کید دیگر از سوی اقبال، دگرگونی نظام تعلیم و تربیت است
 
سال پیش چاپ شد. نظرش در این ک تاب  ۱۲دود ک تابی هم دارد که ح .تا

نچه نام تعلیم و تربیت در دنیای اسالم دارد، جمع شود
 
درد بزرگ ما این است که کودکان ما در این شرایط .بر این است که باید هر ا
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موزشی در جهان اسالم بسیار انتقاد  شوند. در جاویدنامه این بحث را مطرح می تربیت می
 
دارد. مجموع اینها را جمع کند و به نظام ا

ورند که حسینیه ارشاد، محفل  های دیروز به یاد می جوان اقبال چراغ راه احرار :.بینیم که اقبال و شریعتی هر دو، روشنفکرند کنیم، می
 
ا

ن  سخنرانی اندیشمندان بود، اما از شخصیت
 
وازه های ا

 
ی و فخرالدین ای داشتند، دک تر شریعتی، شهید مطهر  روز که بیش از سایرین ا

این توفیق را داشتم که ک تاب مرحوم شریعتی را درباره اقبال، توسط  ۱۳۶۰سال .کردند ها هم سخنرانی می حجازی بودند که در خانه
ثار مرحوم شریعتی و اقبال نگاشتم.  یکی از متفکران پاکستانی به زبان اردو برگردانم. در ابتدای این ک تاب، مقدمه

 
ای در بیان احوال و ا
ها بسیار نیک و خوب شخصیت ملی و  یکی از نکات مثبت چاپ و ترجمه این ک تاب به زبان اردو این بود که بسیاری متوجه شدند ایرانی

او یک  .اقبال مرد دیروز و امروز، پارسای شب و شیر روز بود؛ او مسلمان بود»شریعتی با صدای  ی رسا فرمود:  .شناسند وطنی اقبال را می
مرحوم اقبال معتقد بود اگر زمانه با تو نسازد، تو با زمانه ستیزبا جریان « شد. ن بود که مفت به صلیب کشیده نمیپارتیزان مسلما

زارد مخالفت کن. مقاومت را یاد گیر جهت و مغایر با شوون اسالمی می منطق و بی ای که ترا بی زندگی
 
یا به تو .ا

 
گ فتند، جهان ما ا

های بیجا را که دست و پاگیر است و با عقل انس و الفت ندارد،  ها و تعصب فتم که برهم زن. این سنتگ  ،  سازد ، گ فتا که نمی سازد می
شنا شد. باید سنت

 
های زیبا را حفظ کرد که اساس تعالی مسلمانان بر همین است. باید هم  باید به دور ریخت. باید با دنیای مدرن ا

موخت و هم دانش غرب را؛ اینها نک ت
 
کید داشتند. نک ته هدانش شرق را ا

 
ن تا

 
ای که  ای است که هم مرحوم شریعتی وهم اقبال به ا

ن توجه می
 
ن غافلیم و معموال کمتر به ا

 
سفانه ما از ا

 
اقبال، چراغ راه احرار و ) استاد بقای  ی ماکان ، اقبال، قلند شهر عشق (  .کنیم متا

های شرق و برای مسلمانان و امت اسالمی است. پیام اقبال این نماینده اسرار حیات و ممات است، امروز اقبال یک نشان برای کشور 
ن  بود که باید تمام اختالفات نژادی و قشری 

 
نچه این اندیشمند بزرگ به ا

 
گری و تعصبات را به دور ریخت و اهل فکر و تفکر باشیم. ا

کید داشت، درک خویشتن خویش و شناختن خویش به لحاظ فیزیکی و روحی بود
 
سفانه یک.تا

 
های جامعه اسالمی این  ی از ضعفمتا

دانند. در  دانند و جایگاه خود را خوب نمی اند. مشکل دیگر اینجاست که قدر و منزلت خود را نمی بوده که به درک خودی نرسیده
ماده باشد .فهمند و برداشت ناقص و نادرست دارند ها درست نمی بسیاری از موارد، انسان

 
دمی باید ا

 
که  برای ایناین در حالی است که ا

که درست فکر کنیم و خیر و شر را درست تشخیص دهیم و خوب و بدی را درست  درست بفهمد و درست قضاوت کند. برای این
دمی باید صاحب قوه جاذبه و نیروی 

 
بسنجیم باید معیار داشته باشیم. معیار حق و باطل چیست؟ شهید مطهری بر این باور بود که ا

کند. اینان کسانی  کند و قوه دافعه دروغگویان و مزوران را از خویشتن دفع می های خوب را جذب می نسانقوه جاذبه، ا.دافعه باشد
پردازی قاصدین، و کسانی را که به نیرنگ  ها، ناروای  ی و دروغ کنند. این نیروی دافعه زشتی گویند و عمل نمی هستند که همواره سخن می

ما از کجا بفهمیم کدام بد و کدام خوب است تا قوه جاذبه و دافعه در من شکل بگیرد؟ کند. حال  شوند، از خود دفع می متوسل می
ها. ما باید  حق، معیار است؛ نه اشخاص، نه شخصیت.شهید مطهری معتقد است معیار شناخت حق از باطل خود حق است

دش غلیان دارد، متملق و اهل ریا نیست. شن اس باشیم. بر این مبنا کسی که دنبال حق است و معیار حق در وجو شناس و باطل حق
 طلب است. گذار و حق جو، حق خواه نیست. حق خواهد مردم هم او را دوست بدارند. چنین کسی زیاده مردم را دوست دارد، چون می

دم از بی
 
دم کرد ا

 
  بصری بندگی ا

 گوهری داشت ولی نزد قباد و جم کرد*
  یعنی از خوی غالمی ز سگان پست ترست

 .من ندیدم که سگی پیش سگی سر خم کرد                                                
ای راه و روشی دارد. راه و روش تعالی فکر و ذهن و اندیشه این است که خودت را ارزان  باید به این موضوع دقت کنیم که هر مقوله

ن ملتی را تغییر داد که تقدیرش را به دست خود 
 
ن ملت سروکاری ندارد که دهقانش برای دیگری .بنوشتنفروشی. خدا ا

 
خداوند با ا

که به این درجه متعالی برسد باید شجاع و  فرماید: انسان برای این کشت. یکی دیگر از سخنان عالمه اقبال، این بود، البته اقبال می
 دینش بسیار ضعیف است: .ترسد دین ندارد دلیر و نترس باشد، اصال کسی که می

  ای سربسته گویم نک ته ترا یک
 اگر درس حیات از من بگیری     

  بمیری گر به تن جانی نداری           
 وگر جانی به تن داری، نمیری                  

ویز                    
 
  به دریا غلت و با موجش درا

 حیات جاودان اندر ستیزست                         
  دل بی باک را ضرغام، شیر است                            
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هو، پلنگ است                               
 
 دل ترسنده را ا

  اگر بیمی نداری بحر، صحراست                                  
 .اگر ترسی، هر موجش نهنگ است                                     

میخته با درد و عشق و نیز عشق همراه با حکمت و پرداز فلسفه و  عالمه اقبال الهوری نظریه
 
حکمت خودی است که حکمت درا

اند از: حرکت،  دارد. پیامدهای چنین حکمتی عبارت خردورزی و خودباوری را که از ژرفای فطرت، خلقت و حقیقت برخاسته، بیان می
 حرارت، تپش، کوشش، مقاومت، پویای  ی، رهای  ی و تعالی. 

ن کو از خودی
 
یینه ساخت ای خوش ا

 
    ا

یینه عالم را شناخت                 )  
 
ن ا

 
 (428، ص: 16و اندر ا

        ی نوری که نام او خودی است نقطه
 یا:                           (14، ص: 9زیر خاک ما شرار زندگی است                   )   

       تو خودی اندر بدن تعمیر کن
 (419، ص: 16کن                  )مشت خاک خویش را اکسیر 
ای خرد و عرفان نورانی شرقی است که افزون بر نفی خرد غربی )سکوالریزم، فمنیسم، مارکسیسم،  نظام دیدگاهی اقبال گونه

کید می
 
رمانی تا

 
مپریالیسم و ...( بر ابعاد گوناگون شخصیتی یک انسان ا

 
که هم  ورزد؛ انسانی اپیکوریسم، نیهیلیسم، ناسیونالیسم، ا

چند سال پیش کنفرانس جهانی اقبال شناسی با شرکت برجسته سوز است. دل، پرتپش، پویا و ستم دارای خرد رحمانی و هم صاحب
کادمی»ترین اقبال شناسان جهان در 

 
پاکستان تشکیل شد. در این کنفرانس ، محمد بقای  ی )ماکان( اقبال شناس ایرانی که  «اقبال ا

ثار و افکار اقبال»له اش در این حوزه مجموعه بیست و چهار جلدی حاصل تالش بیست و پنج سا
 
است و شامل نزدیک به « بازنگری ا

لیف و ترجمه است ، موفق به دریافت لوح زرین افتخار از سوی پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان شد. مناسبت یاد 
 
ده هزار صفحه تا

وازه ای که به شده انگیزه ای بوده است تا در خصوص موضوعی تازه از 
 
شهره شده و فلسفه اش مبتنی « اقبال شرق »منظر اندیشمند پرا

عشق می ورزید  هیم که به فرهنگ و زبان سرزمین ایران بر تعالی فردیت است به گ فت وگو بنشینند و به نهانخانه افکار فرزانه ای قدم ن
هزار بیت شعر حکیمانه اش به فارسی موجب شد تا  ۹ندان که مرتبه ای واال و قداستی بسیار در اندیشه وی داشت ، چ« ایران»و نام 

استوار است.  خودی در واقع فردیتی است که « خودی»محور فلسفه اقبال بر .شعله فروزنده این زبان در شبه قاره به خاموشی نگراید
« فردیت»ابتدا  الزم است  درمورد  .در هر شخص یا چنان که برخی از فالسفه ، از جمله اقبال ، معتقدند در هر موجودی وجود دارد

بپرسیم و این که  دیگران  چه تعریفی برای فردیت دارند.  فردیت به طور عام عبارت است از مجموعه صفات جسمانی و معنوی که 
رت دیگر پس  می توان گ فت فردیت به عبا .موجب تمایز یک فرد از افراد دیگر می شود. یعنی صفاتی که طبیعتی خاص به فرد می دهد

گرچه به طور خاص چنین است ، ولی چون نیک بنگریم میان این دو مفهوم تفاوت وجود دارد. فردیت -همان شخصیت است؟  
ن که شخصیت مجموع صفاتی است که می تواند وجود داشته باشد که ممکن است به 

 
مجموع صفات به واقع موجود است ، حال ا

ه شخصیت محتمل الوقوع هستند. به همین جهت فرد در تعریف فلسفی غیرقابل تقسیم است وجود بیاید یا نیاید ، یعنی صفات سازند
نها جامعه به وجود 

 
ن را به انواع مختلف تقسیم کرد. در جامعه شناسی، فرد، واحدی است که از تجمع ا

 
، بر خالف جنس که می شود ا

ن قائل
 
ید.اقبال چه تصوری از ماهیت فرد دارد و چه نقشی برای ا

 
است؟برای پاسخ به این سؤال الزم است ابتدا نظرش را در مورد  می ا
ن بنیاد شده. او « من»بدانیم ، زیرا تصوری که او از  «فردیت»یا « خود»

 
دمی دارد ، پایه اصلی فلسفه اوست که بنای اندیشه اش بر ا

 
ا

ردم پسند و مؤثر ارائه داد و سپس همین اندیشه به اول بار در مثنوی اسرار خودی به صورتی همه فهم ، م« فرد»دیدگاه خود را در مورد 
نکه سرانجام به صورتی علمی و فلسفی در ک تاب بازسازی اندیشه دینی مطرح ساخت. البته 

 
ثار شعری او راه یافت ، تا ا

 
دیگر نوشته ها و ا

، بخصوص مولوی ، شکل می گیرد. از از اندیشه های متفکران ایرانی « فرد»ناگ فته نماند که بخشی از زیربنای نظرات اقبال در باب 
غاز می شود

 
 :همین روست که مثنوی یاد شده با این ابیات از غزل معروف موالنا ا

 دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر
رزوست           

 
 کز دیو و دد ملولم و انسانم ا

 زین همرهان سست عناصر دلم گرفت                      
رزوست                                   

 
 شیر خدا و رستم دستانم ا

 گ فتم که یافت می نشود ، جسته ایم ما                                            
رزوست                                                   

 
نم ا

 
ن که یافت می نشود ، ا

 
 ) مولوی(    گ فت ا
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اقبال در این جا متمایل به " پراگماتیسم" ، نیست  .نید که فردیت واقعی از نظر وی در کسی است که مرد عمل باشدبنابراین می بی
رمانی او یک پراگماتیست تمام عیار است. او در واقع برای ترویج روح عمل گرای  ی همانقدر در شرق کوشید که پیرس و جیمز در 

 
بلکه فرد ا

غاز ک تاب بازسازی اند
 
سمانی بر غرب. در ا

 
کیدی می بیند که این ک تاب ا

 
ن را در تا

 
مل قرا

 
می گذارد. او « عمل»یشه یکی از ارزشهای قابل تا

غاز می کند: 
 
کید می کند.»در پیشگ فتار این ک تاب سخن خود را مفتخرانه چنین ا

 
ن ک تابی است که در مورد عمل بیش از اندیشه تا

 
« قرا

ثارش مدام نشان می دهد. فردیت استوار یا خودی پوالدین در ساختار فکری او فردیت پویا اندیشه ای است که حضور خود را د
 
ر همه ا

رمانی او دارای اهمیت ذاتی است
 
به عالوه این موضوعی است که از نظر اقبال بنا به دالیل  .و در شکل بخشیدن به شخصیت انسان ا

ک
 
مل است. همچنین مختلف روانشناسی ، زیست شناسی و تربیتی نیز که در سالهای اخیر تا

 
ید خاصی بر این موضوع دارند ، قابل تا

له اهمیت سیاسی روزافزونی بیابد
 
 .گسترش حرک تهای توده ای و نیز استبدادی ، همراه با مشکالت خاص خود ، سبب شدند تا این مسا

بین ببرند. در نتیجه ، متفکران بسیاری از حرک تها و نهضتهای جدید سیاسی، صنعتی و علمی سعی کرده اند تا فردیت را در اشخاص از 
و « فردیت»مسائل تربیتی و اجتماعی که در صدد حفظ ارزشهای فرهنگ بشری و هویت انسانی بوده اند و هستند ناچارند که بر موضوع 

کید ورزند
 
ن در زندگی تا

 
دمی از امک  .برتری ا

 
گاه است روح ا

 
انات عظیمی این درست ، ولی اقبال به عنوان اندیشمندی انساندوست که ا

له را از چه زوایای  ی مورد توجه قرار داده است. طبیعتًا قصد این بوده که به همین نک ته 
 
برای رشد و تعالی برخوردار است ، این مسا

وجودی است واقعی و بسیار بااهمیت که مرکز و اساس حیات  -«خودی»اشاره کنیم. ببینید به نظر او فردیت  یا در اصطالح شناسی وی 
ن را تصوری »ست. البته می دانید که برخی از مکاتب فکری ، فلسفی و عرفانی خواسته اند حقیقت بشری ا

 
خودی " را نادیده بگیرند و ا

مدند و .محض و بی اهمیت بدانند
 
یا در پهنه « خودی»شکی نیست که برخی مکاتب فلسفی به مقابله با این اندیشه برا

 
را نفی کردند ولی ا

خری با  ت؟عرفان هم چنین بوده اس
 
ن را جزی  ی از ذات حق می شمارد. وحدت « خودانکاری »اتفاقًا این ا

 
، فردیت را نفی می کند و ا

ئین وحدت وجود بر این عقیده اند 
 
دمی را نهایتًا در خود سرمدی مستحیل می سازد. طرفداران انگلیسی هگل و نیز پیروان ا

 
وجود خود ا

دمی باید همچون قطره ای که به دریا می 
 
پیوندد و هستی خود را به عنوان یک موجود مستقل از دست می دهد ، باالترین هدف و که ا

اندیشه اش این باشد که هویت فردی خود را در وجود مطلق فنا سازد. اقبال چنین تفکراتی را فرضیه های فلسفی گمراه کننده می نامد 
ن .که خطرات اجتماعی و سیاسی به دنبال خواهند داشت

 
ها را با قاطعیت طرد می کند. او به شدت بر این باور است که از همین رو ا

دمی باید در حفظ فردیت « خود»اندیشه نفی 
 
رمان اخالقی یا دینی بشر باشد، بلکه ا

 
یا مستحیل شدنش در خود نامتناهی نباید ا

ن را نیرومند سازد. در ارزشمند خویش که دارای امکانات بی پایان است بکوشد و با پرورش نیروی ابتکار و خالقیت بی ن
 
ظیر خود ، ا

پایان جست وجوی من به معنای رهای  ی از محدودیتهای فردیت نیست،بلکه به عکس به معنای یافتن »بازسازی اندیشه می گوید: 
ن است.

 
شه تعبیر درست تجربه و گ فته همی »:می گوید« انالحق»او در بحثی راجع به  سخن معروف حالج « تعریف دقیق تری در مورد ا

یا اقبال این فردیت یا 
 
ماندنی اش ، واقعیت و جاودانی خودی انسان را در شخصیتی ژرف تحقق بخشید و با شجاعت به اثبات رساند." ا

را فقط در انسان می جوید؟ یا همانند بسیاری از فالسفه که مشخص ترینشان فیخته است برای موجودی فردیت « خودی»به تعبیر وی 
دیدگاه اقبال فردیت یا خودی را می توان به روشنی در همه موجودات زنده یافت ، بنابراین دستیابی به فردیت و خودی قائل است؟از 

هنگی جز خودی نمی نوازد ، نوای  ی که »عمیق تر ، نمی تواند تنها به انسان محدود شود ، زیرا به عقیده وی 
 
دستگاه موسیقی زندگی ، ا

اقبال نیز مانند برگسون فیلسوف معروف فرانسوی و نیز مانند بسیاری از زیست « کامل می رسد.اندک اندک اوج می گیرد و در بشر به ت
نجا که 

 
شناسان صاحب نام معتقد است که همه موجودات زنده در تالشند تا به فردیتی کاملتر و پیچیده تر دست یابند. به نظر وی از ا

فرینش است ، همین امر سبب می شود 
 
ورده ، بسط انسان دارای نیروی ا

 
زادی و امکانات نامحدودی برایش فراهم ا

 
تا قدرت خود را که ا

یعنی در واقع معیار او برای ارزیابی واقعیت و حقیقت موجودات زنده بر پایه تشخص و میزان اعتالی خودی یا .دهد و شکوفا سازد
نهاست؟دقیقًا چنین است. در منظومه بال جبریل می گوید:

 
 فردیت ا

 یدهر موجودی می خ
 
 .واهد به جلوه در ا

 در دل هر ذره ای ذوق اعتالء و عظمت موج می زند 

 بدون چنین ذوقی ، زندگی ، مرگ است. 

 دمی خدای گونه می شود
 
 .اگر خودی به کمال برسد ، ا

 نیروی خودی ، دانه خشخاشی را به کوه بدل می کند 

 و اگر به سستی بگراید ، کوه را بدل به دانه خشخاش می کند. 

  خودی است که در این جهان واقعیت داردفقط. 
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 باقی همه افسانه و افسون است.  
ورد. به « من هستم»اقبال کسی را دارای حیات واقعی می داند که بتواند بگوید 

 
و این ادعای  ی است که هر کسی نمی تواند به زبان ا

ن را تنها در یک فرد فهم کرد. او 
 
در مثنوی اسرار خودی بارها به این موضوع اشاره می کند و عقیده وی فردیت مراتبی دارد و نمی توان ا

مدن به فردیتی کاملتر و غنی تر باز می نماید
 
 :مفهوم حقیقی تحول و تکامل نفس را در تالش برای نائل ا

 د     قطره چون حرف خودی از بر کن
           هستی  بی مایه را گوهر کند     
               یافتسبزه چون تاب دمید از خویش        

 همت او سینه گلشن شکافت          
                                   چون زمین بر هستی خود محکم است             
                                     ماه ، پابند طواف پیهم است                

 هستی مهر از زمین محکمتر است                     
 پس زمین مسحور چشم خاور است                     

به نظر اقبال از میان موجودات زنده ، انسان به باالترین سطح فردیت یافته و بیش از تمامی مخلوقات از حقیقت خود خبر دارد. او می 
دمی چنان است که هم در برابر دیگر »گوید 

 
متمرکز و دارای فردیتی خاص  ها مسئول است و هم اینکه در خود« من»طبیعت خودی ا

با « خود»این نظری است که با عقیده پیروان وحدت وجود در باب رابطه میان « های غیر از خود را طرد می کند.«من »می باشد و همه 
ن ، چنان اعتقاد دارد و بر این دو پا «عالم»

 
ی می فشارد تفاوت دارد. اقبال برای فردیت بشری چنان ارزش قائل است و به جاودانگی ا

مال 
 
ئین نیروانا و نیز صوفیانی که منتهای ا

 
بشری را در محو شدن یا ذوب شدن خود متناهی در خود « من»که در طرد عقاید پیروان ا

ورند ، هیچ تردیدی به خود راه نمی دهد
 
ن را باالترین سرخوشی و سعادت به شمار می ا

 
« من»این  .نامتناهی )وجود مطلق( می بینند و ا

سته در کار ساختن است ، منبع و سرچشمه بسیاری از نیروها و امکانات بالقوه ای است که بدون استفاده باقی مانده اند. که پیو
پیشرفت و تعالی فردیت منوط است به اینکه فرد ، خویشتن را در معرض انواع کشاکشها و فعالیتهای زندگی قرار دهد. چنانچه شخص 

د ، نهال فردیتش پژمرده و خشک می شود و استعدادهایش ناشناخته می مانند. اقبال به شاعران نیز از صحنه پیکار حیات قدم واپس نه
میز و مخدر باز نایستند و در برابر مشکالت زندگی شیون و مویه نکنند

 
س ا

 
 :تذکر می دهد که حتی لحظه ای از پیکار با اندیشه های یا

 همچو بلبل ذوق شیون تا کجا
 یمن تا کجا در چمنزاران نش      

 ای هما از یمن دامت ارجمند             
شیانی ساز بر کوه بلند                     
 
 ا

شیانی برق و تندر در بری                          
 
 ا

 از کنام جره بازان برتری                               
 یاتتا شوی در خورد پیکار ح                                  
 جسم و جانت سوزد از نار حیات                                          

ثارش به پرورش فردیتی جسور و بی باک بسیار اهمیت می دهد و این موضوع برای او باالترین 
 
به این ترتیب درمی یابیم که اقبال در ا

 .هدف اجتماعی و تربیتی محسوب می شود
فریده ام منبه سواد                 

 
          دیده تو نظر ا

فریده ام من                            
 
 به خمیر تو جهانی دگر ا

    نهان ز چشم انجم همه خاوران به خوابی که                                     
فریده ام من                                                 

 
 ) اقبال (                              به سرود زندگانی سحر ا

شعرا و عرفای  هندی تازگی ندارد، ایرانی و  فرایند پارسی گوی  ی  در  موضوع خیلی ها واضح است که این  بینش راز و رموز خودی :
ثیر زبان و ادب ایرانی در برومند یک نهالند و زبان  فارسی دری سده ها در هند زبان رسمی، علمی و ادبی  هندی دو شاخه 

 
بوده است . تا

د. پذیر نمی  دارای گذشته چنان ژرف است که هر گز زوال  ایرانیزبان، ادب، اخالق و ذوق ادبی هندی ، و هندی در ذوق ادبی 
نج
 
ا که یکی از سبک هندوستان طی سده های متمادی پناهگاه شعرا، ادبا، عرفا و سخنواران و گهواره شعر و ادب فارسی دری بوده ، تا ا

ثار هندیانی که شعر فارسی سروده اند در 
 
ن  اگر واقعن نام و ا

 
های شعر فارسی دری به نام سبک هندی مشخص شده است و گذشته از ا
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با اینکه هندیان پارسی گو بسیار زیاد  خواهد بود.  زبان ادب  خراسان زمین  تذکره جمع شود خود معرف یک شاخه مهم و پر ارزش 
نها جدا است. 

 
نان شاعران قادری نیز دیده می شود، اما حساب عالمه اقبال  الهوری از همگی ا

 
اقبال شاعر در ردیف است و در میان ا

بان و ادب در  زقهرمانان جاوید شعر فارسی از قبیل موالنا جالل الدین بلخی، حافظ شیرازی است. اقبال سبک و مک تب جدیدی را 
نچه که سبک اقبال نامید و سده ادبی زمان او را  باید به نام نامی او مزین ساخت.  باید سبک او را  فارسی ایجاد کرد که حقیقتن 

 
ا

فریده هایش را بیشتر می کند همانا دیدانداز های جدید سیاسی، فلسفی، اجتماعی، ادبی و تربیتی او 
 
عظمت، ابهت ، ارزش اقبال  و ا

وابستگی شدیدش  به باور های ترقی خواه  و عدالت پسند اجتماعی است که اقبال برای همه انسان های جهان بدون در نظرداشت   ،و
نان دارد، عظمت و مشرب انسانی، عقیدتی، اجتماعی و سیاسی 

 
وابستگی های سیاسی، اجتماعی، تباری و دینی  مبنی بر تجدید هستی ا

زادی خواه نسلی او را  روشن می سازد. 
 
زادی و استقالل پیروزمندانه مبارزه کرد یک نسل قهرمان و ا

 
که در شبه قاره هند و پاکستان برای ا

زادی را  بروی شرق بلکه  قاره افریقا نیز گشود. طرد استعمار و استثمار
 
زاد کرد بلکه در های ا

 
زادی هند نه تنها  شبه قاره را ا

 
از شبه  بود. ا

فرید تا در  راستای  مار را از سراسر  مشرق  را طرد استعقاره هند اسباب 
 
وردن  فراهم کرد و به قاره سیاه پوستان نیز  مجال ا

 
بدست ا

زادی واقعی
 
سیای  ی و افریقای  ی نیز از باب ازادی و استقالل خود  به نسلی که در هند برای خود مبارزه کنند.   ا

 
بدین سان ملت های ا

ن را به نتیجه رسان
 
زادی قیام کرد و ا

 
ید مدیونند. در میان این نسل قهرمان چهار  شخصیت  در شمار جاویدانان در امدند و انظار ا

ی و فرهنگ و ر مرد جاویدانی دوتن وابسته به جامعه  و فرهنگ هند بودند و دو تن  با  باور های اسالماجهانیان را جلب کردند. این چه
ریای  ی

 
از مسلمانان محمد علی جناح قائد اعظم و عالمه شهیر موالنا محمد اقبال الهوری بستگی داشتند.  دو تن  سابقه تاریخی   سرزمین ا

عالج تعمیر  و استحکام  شخصیت افراد استعمار زده شرقی  فلسفه خودی اقبال .اقبال در حقیقت پیامبر" خودی" است  نام داشتند. 
ریای  ی قرار دارد.  اسا س پیام اقبال قوی ساختن شخصیت فردی عقیده  است که برای پایه های

 
شرقی ها و احترام   و فرهنگ خراسانی و ا

نجا که اقبال هر گونه سوال را  منع می کند و چون در زمان استعمار در هند گروهی 
 
و اکرام  شخصیت فردی سایر انسان ها است. تا ا

وردن 
 
نان بر هموطنان بینوای خود مقام در برابر بت های استعمابرای بدست ا

 
ر زانو می زدند تا در پناه بیگانگان و به سود فرمان ا

قای  ی کنند،  و اقبال خواستن مقام را نیز یک نوع گدای  ی تلقی می کند  که شخصیت ذاتی انسان را مضمحل می 
 
حکومت ، ریاست و ا

ورد.
 
ن دستوراتی دارد و طرقی با وضوح  و روشنی کامل موالنای الهور  برای تقویت خودکند و او را بنده و برده بار می ا

 
ی و بیدار ساختن ا

نجا که انسان خود یافته قادر به تسخیر عناصر شود، در جریان خلقت و گار گاه تقدیر مداخله کند، و در روشنای  ی  
 
مطرح می کند و تا ا

 نظریه خودی انی برسد و  سایه خدا در زمین گردد. و تقویت " خودی"، فرشته صید و پیامبر شکار گردد و به مقام نیابت الهی و سلط
ثار عزیز و ارزشمندش مطرح است، در مثنویات، در غزلیات، در قطعات او همه 

 
موالنا اقبال  نه تنها در اسرار خودی بلکه در سراسر ا

نگونه که می جا انسان با "خودی"، رو برو می شود و در همه جا می خواهد " خودی " شما را همچو الماس  عریان 
 
و درخشان سازد.  ا

 گوید: 
 وجود  کوهسار و دشت ودر هیچ

 جهان فانی " خودی"، باقی دگر هیچ     
 دگر از شنکر و منصور کم گوی         
 خدا را هم براه خویشتن جوی           
 "بخود" گم بهر تحقیق " خودی" شو             
 خودی" شوانالحق گوی و صدیق "                  

 به خودی بسته و وابسته است.  اقبال در زمینه می گوید:  " خودی" همه چیز است و جهان و زندگی
 انی ریختند   هاز " خودی" طرح  ج   
میختند          

 
            دلبری با قاهری ا

   ت           منکر حق نزد مال کافر اس            
 منکر خود نزد من کافر تر است              

است در وجود انسان.  زندگانی وحدت تمایالت موروثی  و اثرات مک تسب ازاندوخته های  از دیدگاه اقبال " خودی"، عبارت است از 
ن پرسش است که پیشینیان میکردند. اصل نظام عالم از " خودی" است  و تسلسل هستی تعیینات وجود بر  خودی

 
ارایه پاسخ ا

 تحکام " خودی" انحصار دارد.اس
ثار " خودی" است 

 
        پیکر هستی ز ا

 هر چه می بینی ز اسرار " خودی" است           
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  ت   وا نمودن خویش را خوی " خودی" اس                
 خفته در هر زره نیروی " خودی" است                       

     ت   حیات عالم از زور " خودی" اسچون                                   
 (11) کلیات اقبال، ص،                     پس به قدر استواری  زندگی است                                              
موزگار سترگ  و معلم روحانی دلسوزانه دست انسان را میگیرد و قدم به قدم  با "  

 
در ک تاب اسرار " خودی" موالنای بزرگ الهور همچون ا

 خودی" خود 
 
 ا

 
نجا که انسان را  با صفت موال گونه قادر به مشنا می سازد و راه استحکام این " خودی" را به همه انسان ها می ا

 
وزد تا ا

ن ، ناگزیر به تصوف و   ان " می  سازد. "تسخیر جه
 
موالنای الهور ضمن شرح و تفسیر " خودی"، و چگونگی شناسای  ی  و تقویت ا

ن را  سخت مورد انتقاد قرار داده است. 
 
 درویشی نیز اشاره ها کرده ، تصوف وادبیات  صوفیانه را ناشی از افکار "افالطونی" دانسته و ا

نکه خودی را  قسمت دوم ک تا  رمز بیخودی : 
 
ب " اسرار و رموز " به " رموز بیخودی" اختصاص دارد. در این جا موالنای الهور  بعد از ا

موزد. بنا به فرمایش  موالنا رمز "بیخودی"  را در درک رابطه فرد و 
 
نگاه رموز بیخودی را به سالک می ا

 
جال میدهد و درخشان می سازد ا

 ملت میتوان در یافت. 
 ت رحمت است      فرد را ربط جماع

 جوهر او را کمال از ملت است      
  فرد می گیرد ز ملت احترام                         

 ملت از افراد می یابد نظام                       
                              

ُ
 م شود            فرد تا اندر جماعت گ

 ( 58) کلیات اقبال، ص،                            قطره ای ک ثرت طلب قلزم شود                                    
ن افراد اجتماع می سازد که هر " خود"،  تابناکی در جامعه خویش " بیخود" می 

 
بدین ترتیب موالنای الهور افراد را تربیت می کند و از ا

نگاه از این " خود"  های در یکدیگر گم شده  جامعه خود  یافته ی بزرگی به وجود می اید.  و 
 
شود ، در جامعه گم و فنا می گردد و ا

لی خود را به وسیله همین ملت و امت می سازد و همین ملت و امت است که باید پرچم صلح انسانی را برافرازد موالنا  اق
 
بال جهان ایده ا

سایش بخشد و وحدت عالم بشری را  عملی کند و مورد کار برد قرار 
 
رامش و ا

 
و " ملکوت خداوند را در زمین مستقر سازد"  و به بشریت ا

 دهد. 
 غ همی گشت گرد شهر       دی شیخ با چرا   
رزوست        

 
 کز دیو دد ملولم و انسانم ا

 زین همرهان ست عناصر دلم گرفت                        
رزوست                 

 
 شیر خدا و رستم دستانم ا

 گ فتم که یافت می نشود جسته ایم ما                              
رزوست    گ ف                           

 
نم ا

 
نکه یافت می نشود ا

 
 رومی( )     ت ا

 اقبال می گوید که اصل نظام عالم از خودی است و تسلسل هستی انسان، تعیینات وجود بر استحکام " خودی" انحصار دارد :
ثار خودی است    

 
        پیکر هستی ز ا

 اسرار خودی است هر چه می بینی ز        
 خویشتن را چون خودی بیدار کرد                         

شکارا عالم پندار کرد                        
 
 ا

 صد جهان پوشیده اندر ذات او                                          
 غیر او پیداست از اثبات او                                        

 در جهان تخم خصومت کاشت است                                                    
 (11) کلیات اقبال، ص،    خویشتن را غیر خود پنداشت است                                                   

 اقبال می گوید که خودی از عشق و محبت استحکام می پذیرد و خود به نقطه نور تبدیل می شود.
 نقطه نوری که نام او خودی است         
 زیر خاک ما شرار زندگی است            

 از محبت می شود پاینده تر                                     
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 (14) کلیات اقبال، ص،      زنده تر سوزنده تر تابنده تر                          
 زی محکم میگردد، از این سبب میتواند قوای ظاهره و مخفیه عالم را تسخیر می کند.خودی از عشق، محبت و مهرور اقبال می گوید که 

 از محبت چون خودی محکم شود     
 قوتش فرمانده عالم شود      

 پیر گردون کز کواکب نقش بست                     
 غنچه ها از شاخسار او شکست                     

 پنجه او پنجه حق می شود                                     
 ماه از انگشت او شق می شود                               

 در خصومات جهان گرددحکم                                              
 ( 19) کلیات اقبال، ص،      تابع فرمان او دارا و جم                                             

عالمه اقبال الهوری می گوید ، اگر انسان به نفی نمودن خودی که باز تاب دهنده هویت خودی، قومی  باور های عقیدتی و تاریخی 
است و با  افسوس و درد  فراوان  فرهنگ روشی و شیوه اقوام مغلوبه و سرکوب شده  در برابر اقوام غالبه و دست باال است، عادت کند، 

نها را به بد اخالقی بیشتر سیاسی، فرهنگی و اخالقی تشویق و ترغیب در حقیقت تهذیب اخال
 
قی اقوام غالبه را مسلم می پندارد و هم ا

 فرا تر می کند و خویشتن را بسوی محکومیت و فنا سوق می دهد، انگونه که در این سروده اظهار میدارد: 
ن شنیدستی که در عهد قدیم         

 
 ا

 لف زار مقیمگوسفندان در ع          
 از وفور کاه نسل افزا بدند                      
 اعدا بودند ی فارع از اندیشه                

خر از ناسازی تقدیر میش            
 
 ا

 گشت از تیر بالی  ی سینه ریش            
 شیر ها از بیشه سر بیرون زدند                        

 بر علف زار بزان شبخون زدند                          
 جزب و استیال شعار قدرت است                                      

شکار قوت است                                         
 
 فتح راز ا

 شیر نر کوس شهنشاهی گداخت                                                      
 ( 21میش را از حریت محروم ساخت      ) کلیات اقبال، ص،                                                   
 

را دک تور روان فرهادی با نامه ای از دک تور بهاءالدین  خودی" "اژدهای :سخنی چند راجع به اژدهای خودی به قلم عبدالرحمن پژواک 
مجروح به من داد؛ ارمغانی بود و زیبا ارمغان، پربها جانی و پر ارزش روان. این اثر را که مظهر زیبای  ی خیال و شکوه اندیشه و جالل 

خر بخو
 
ن را یک فایده می دل* انسانی است، بیش از یکبار خواندم. من هر اثری را که مرا بگیرد، یکبار تا ا

 
انم بار دیگر می خوانم و ا

ثار خواندنی. شاید این اشاره 
 
ثار بی ارزش ضایع می کند نه چندین بار خواندن ا

 
پندارم نه ضایع کردن وقت؛ زیرا وقت را یکبار خواندن ا

ثاری که در کشور ما نوشت
 
ثار جهان مبالغه پنداشته شود؛ اما درمیان ا

 
ه می شود، مبالغه نیست.اگر چیزی به "اژدهای خودی" در میان ا

ید، مرا که دور افتاده ام شادمان و هم متعجب می سازد. از خواندن این اثر مسرور و از التفات معنوی 
 
با ارزش در کشور پدید می ا

نچه را به پندار و اندیشهء 
 
نرو ا

 
وان نه اراده و نه وقت تحلیل این اثر را دارم؛ از ا

 
ن شاکرم.در این ا

 
ن برداشته ام برای نویسندهء ا

 
خود از ا

ن می گوید، خود ارزش درست اثر خویش را درک کرده است:  رم.نویسندهصحفه باز می گذا
 
نچه در "پیشگ فتار" ا

 
"اژدهای خودی" از ا

دم تا ایندم واز باستان 
 
تا "سرگذشت رهگذر نیمه شب این داستان می تواند تا حد زیادی سرگذشت هر انسان باشد." به درستی که از ا

نقدر میان یک انسان و انسان دیگر، ماناست که همه داستان ها را می توان یک داستان 
 
دمیان در بنیان خویش ا

 
وان، سرگذشت ا

 
این ا

دمیان متوجه گردیده اند؛ ولی این کاینات را همگان نیافته اند. از اینرو، 
 
خواند.عمرها انسان به وجود کاینات مشترکی* میان همه ا

هد بیشمار می دانیم که نه تنها سرگذشت انسان های یک زمان بلکه انسان های اجهول مانده است؛ اما از روی شوصفات انسانیت* م
ینده نیز مشترک خواهند بود. 

 
گذشته و حال مشترک بوده و اگر انقالب عظیمی را که هنوز نمی دانیم رو ندهد، با سرگذشت انسان های ا

نیز می شاید به خاطر داشت. داستان مشترک انسان، حیوان های دیگر و نباتات را نباید  وجود کاینات مشترک را میان همه زندگان
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فراموش کرد. از امکان توارد در شعر دو شاعری که قرن ها از هم دور بوده اند، گرفته تا شباهت و فرق میان دو قطرهء منی، دو جنین، 
 دو کودک، دو انسان بالغ همه را باید به خاطر داشت.

فرینش به یاد می دهد. یکی از اینها که در نزد همه معروف است، شاید خضر باشد. اگر "رهگذ
 
وارگان وادی های ا

 
ر نیمه شب" از بسیار ا

ن 
 
روزی کسی خاطرات مادی و روانی خضر را که زندگی سرمد بر او تحمیل شده است بنویسد، همه داستان های زندگی کوتاه تر دیباچه ا

نچه را روح قانون* نامیده اند، نمیتوان انکار کرد. به دستور این شده می تواند.اگر به نو
 
عی فکر کنیم که در باره قوانین می اندیشیم، ا

ن اشاره می کنم که یکی از خواص این 
 
پندار توچه خاصی به روح داستان "اژدهای خودی" الزم است. درین مختصر تنها به یک صبغهء ا

ید. ای
 
زاد  است یا غیر شعوری یا نکه شعوری داستان به شمار می ا

 
ن است، اما همه ما در تعبیر خود ا

 
نیازمند تصدیق و تشریح نویسنده ا

هستیم. یک روح اعتراف درین داستان موجود است و این روح خاص برخی فالسفه و علماست که همگان چه از راه بینش و چه از 
ن بهره مند نیستند. بسیار مردم که بینش داشت

 
ن گریخته و خود را ناحیه شجاعت از ا

 
نچه را جسته اند یافته اند، از ا

 
نکه ا

 
ه اند پس از ا

ن ملکهپنهان کر 
 
نچه  ده اند. بدان می ماند که ا

 
ئینه نسازند و ا

 
ئینه را شکست و فرمان داد دیگر ا

 
ن ا

 
ئینه دید، ا

 
بدگل چون رویش را در ا

د. یکی از رازهای که در سازد، روی خود را با نقاب زر پوشانکور ساخته اند همه را بشکنند و چون نمی توانست پادشاه را مانند دیگران 
ن را در باره نزد همگان فاش است ولی هر انسان می پندارد

 
وی نمی داند این است که از زشتی ها و خردی  که هیچکس جز خودش ا

نگاه تصور می کند خود را از دیگران پنهان کرده
 
گاه می پندارد و ا

 
 می تواند؛ می کوشد خود را از خود پنهان کند. های خود، تنها خود را ا

گذاشته اند، باز گ فت. مثال  اعالنی این اندیشه یا پندار را نمی توان در زمان و محیط ما که شرایط و قیود گوناگون بر اظهار افکار امثله
ن ک ساده

 
دمی هم پیش از ا

 
ن این تواند بود که انسان های بیشمار اعتراف نمی کنند که "ا

 
 ا

 
ن ه ا

 
دم شود بوزینه بود" اگر چه داروین به ا

ن را بر او 
 
فرینش ا

 
معروفتر است، من از زبان ابوالمعان بیدل استعانت کردم.چنان است که هیچ رشته تاروپود هستی انسان طوریکه ا

را باز کند؛ چیزی که انسان نارسا و دانش وی اندک است و شاید نتواند این گره ها  است، بی گره نیست. اگر چه اندیشهتحمیل کرده 
ن روی به ایما پناه می جوئیم.

 
ن حتی حرف بزنیم و از ا

 
 در زمان ما و محیط ما قابل تاسف است که نمی توانیم به صراحت در باره ا

نچه را در اشاره های وی مکنون است، 
 
"سمبولیزم" روش نگارش نویسندهء داستان "اژدهای خودی" را باید ازین لحاظ قدر کرد و ا

فرینش و به ویژه در ستود
 
ن است که داستان "اژدهای خودی" را باید در روشنی افسانه داستان ا

 
."کردم اشارتی و مکرر نمی کنم."مراد ا

ن را در شب 
 
ن را صفات انسانیت گ فتیم، خواند ورنه بدان خواهد ماند که ا

 
نچه ا

 
نقدر که از دل انسانی* معلوم و نیز ا

 
نچه و ا

 
پرتو ا

اغ خوانده باشیم. اگر این درست باشد، یکی از خصوصیات دیگر این اثر را روشن می سازد. وقتی به معبد "اژدها تاریکی، بی شمع و چر 
نجا رسید، "مجسمه سنگی بزرگی از خود تراشید که نیمه انسان و نیمه اژدها 

 
پرستان" می رسیم، می بینیم که "قهرمان سیه پوش" وقتی ا

دهای خودیست.جان میلتن* شاعر معروف انگلیسی در اثر مشهور خود "بهشت گمشده*" یکی از بود". این اژدها بهاءالدین است و اژ 
ب زاده و زیسته بود. تنه کرک ترهای داستان خود را چنین معرفی می کند: "نامش اژدها* بود، پیکری چون کوه داشت

 
باالی او  که در ا

ن نیایش می کردند. انسان و تنهء پائین او ماهی بود. این اژدها نیز مانند "قهرم
 
ان سیه پوش" معبدی بلند ساخت که پرستندگان وی در ا

ن در سواحل فلسطین*، گات*، اسکلون* و مرزهای میان اسکلون و غزه* 
 
این بنای عظیم در ازوتوس* بلند شده بود. هراس از ا

نکه مانند اژدهای بهاءالدین در معبد خویش تباه و نابود گردید. این 
 
را نیز جان ملتن گ فته است که "کسانیکه با نیرو حکمفرما بود تا ا

فریننده انتقام است و یگانه داروئی که مرض خودی را 
 
ری چنانکه فتح ا

 
غلبه می کنند، تنها نیم دشمنان خود را مغلوب ساخته اند."ا

نچه بسیار خوب است این است که هیچکس ازین دارو محروم نمی ماند
 
لقین "پیرمرد زردپوش" ت.عالج می کند تباهی و مرگ است و ا

شنا به من بگویید: قهرم
 
شنا" می گوید: "ای رهبانان رمز ا

 
ورد. "پیرمرد زردپوش" به "رهبانان رمز ا

 
انا! داستانی از اساطیر روم را به خاطر ا

و هنوز گرسنه تری، پادشاهی روی زمین تراست. تو گرسنه تر از همه گرسنگانی و تشنه تر از همه تشنگان. تمام زندگان جهان را می بلعی 
مده است سییر تمام ابحار روی زمین را می نوشی و هنوز تشنه تری..."چ

 
خدا بود )اتفاقا از لحاظ  -ریز* یک زن نانکه در اساطیر روم ا

چ  ری "اژدهای خودی" بی شباهت نیست.( اباروری با "الهه سبزپوش" داستان  ریز خدای از فرمان وی سر می پیچد. چون سی یر  ُتن*س 
ید و او را به مرض گرسنگی و تشنگی گرفتار می سازد. به چارپایان و زایندگان می فرماید که بزایند و بزایند. به

 
 روزی بود، به قهر می ا

سمان می گوید ببارد و ببارد. به زمین می گوید که برویاند و برویاند. 
 
مرغان می گوید سفال بگذارند و بگذارند و چوچه بکشند. به ا

رد، دانه ها را پخته و خوردنی سازد. به اوقیانوس ها می سپارد که خود را از زندگان دریای  ی پر کنند. به چرخش ها م
 
ی درختان را به بار ا

نگاه خوانی می گسترد به پهنای 
 
ب های روشن بزایند و بزایند. ا

 
گوید بگردند و بگردند و دریا دریا شراب سازند. به چشمه ها می گوید، ا

ب های اوقیانوس ها، دریاچه گیتی 
 
ن می نشاند، می خورد و می نوشد، می نوشد و می خورد. دریاهای شراب و ا

 
چ/ُتن را بر ا ری/س  و ا 

نگاه سی/یر/ریز فرمان می دهد که خوان 
 
ها، رودها و چشمه ها را می نوشد. روییدنی ها را می خورد، زنده جانان را می جود و می بلعد و ا

ی هنوز گرسنه و تشنه است، به جان خود می افتد. چون خون خود را می مکد، گوشت خود را می خورد و استخوان را بردارند. چون و
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نچه نتیجه این حکایت* به ما تعلیم می کند، یکی از تلقین های داستان "اژدهای خودی" است. 
 
های خود را می جود، نابود می گردد.ا

ن را "اژدهای خودی" را نباید تنها از لحاظ روان
 
شناسی و فلسفه خواند. از حیث یک اثر ادبی اجتماعی و سیاسی ارزشی دارد که نشاید ا

فرو گذاشت.شگ فت این است که بی "خودی" نمیتوان زیست و با "خودی" می توان خودکشی کرد. زشتی و زیبای  ی "خودی" را از هم 
عم انسان زیبای  ی کمی زشتی و زشتی کمی زیبای  ی بیش نیست نیز جدا کردن همانقدر سخت است که زشتی را از زیبای  ی جدا کرد.زیرا به ز 

همه چیزها در همه نظرها زیبا یا زشت نیستند. با اینهم نویسندهء "اژدهای خودی" به دستور علم خود برگزیده است، نکوهش 
ن انسان  "خودی" را از نکوخوانی "خودی" برتر داند. اینگونه اختیار حق متفکر است و نیز از "خودی" در یک

 
حیوان سخن گ فته و ا

است. از همین است که من به ارزش اجتماعی این اثر اشاره کردم. اما در حقیقت زندگی اجتماعی نیز منحصر به جامعه انسانی نیست، 
ن را "شعور 

 
چنانکه "خودی" از خواص انسان نیست.اما اساس بحث بر داستان "اژدهای خودی"، "من" است که نویسنده ا

می خواند.نویسنده "اژدهای خودی" می نویسد: "رهگذر نیمه شب می بیند که اسپ سوار سیه پوش این داستان، چون  خودپرست"
قهرمان جنگ و فاتح روی زمین است، از حس تفوق پسندی و قدرت طلبی مطلق و نامحدود هر شعور خودپرست نمایندگی می 

نگاه با او نامهربان شد. این زن در هنر  کند."یکی از زنان زیبای فرنگ الرد بایرن* شاعر انگلیس
 
را دوست داشت. بایرن ازو کام گرفت و ا

بایرن را روی بستری نشان می دهد. پیکر بایرن همگان پوشیده و تنها دل او برهنه  و کاریکاتوری کشیده است که مرده دست داشت
مده و می خواهند دل شاعر را باز کنند و د

 
وی دل او ریابند که سبب مرگ شاعر چه بود؟ دریافتند که بر ر است. جراحان به دور او گرد ا
یک کلمه نوشته شده است. این کلمه به زبان ما "من"* بود.از زمان فرعون های باستان تا فرعون های این  با خط بسیار درشت و جلی

ور یک تا پرستی ارباب انواع خدایان کهتر زمان، هزاران هزار افسانه به خاطر داریم که همه داستان "اژدهای خودی" هستند.پیش از ظه
بودند و هر یک "من" جهان خود بودند. با ظهور یک تا پرستی همه جهان های انواع جهان یک "من" گردید و پیرهن کاینات برای 
دم، "من" در دل حوا، "من" در جبین شیطان؛ همه همان "من" است که "رهگذر

 
 گنجایش یک "من" بریده شد."من" در قبرغه ا

نگاه بر در و بام و دیوار معبد 
 
ورد و ا

 
ن را با نیزه، خود به شهرستان می ا

 
ن را در ک تیبه ای می خواند که "سوار سیه پوش" ا

 
و نیمه شب" ا

تشکدهء نمرود، دسته کارد ابراهیم، رواق کاخ سلیمان، کاه رویین سکندر،  ثال خود می نگارد.این همان ک تیبهپیکر تم
 
بهشت شداد، ا

و چوبه های دار منصور و... و... و... است.ستیز زندگی جنگ یک "من" با "من" دیگر است. از جنگ دو مور تا جنگ دو  دشنه چنگیز
سمان خراش؛ همین یک ش س تا شهباز، از ساقه گیاه طفیلی تا تنهپیل، از گربه تا پلنگ، از مگ

 
عار بقای محکوم به فناست. درختان ا

واز سنگ شکن بلبل، شعرا، ورزش ی مناظره علما، مشاعره
 
رایش زنان؛ همگان مظاهر همین یک چیز اند. رنگ زیبای گل، ا

 
الن، ا

نها در دل شب، گرمی و نور 
 
غرش شیر، عف عف سگ و... و... و... جز همین نیست و در سکون و سکوت بوم و شب پره و جهش ا

شکار است.مسیح بی پدر
 
مد و به قول صائب تبریزی:  مهر، سردی و تابش ماه، سپیدی ایام و سیاهی لیالی* ا

 
 به دنیا ا

 
 تجرید بزرگی به نسب نیست در دوره

 عیسی به فلک برد سر بی پدری را                                     
ز وی محمد "ص" امی بود اما معجزه او فصاحت و بالغت پیشتر از وی موسی کلیم هللا بود اما زبان او لکنت داشت. بعدتر ا 

ن.نویسنده
 
"اژدهای خودی" فیلسوف و روانشناس است. من شاعرم و حد خود را می شناسم و چنانکه سروده ام: "از فرش تا به  قرا

نکه خیال کرده ام و هنوز بدان خیالی ک" مرا جایگه بس است عرش
 
ه: "گویند در ورای حقیقت پا از گلیم خویش فراتر نمی کنم" و یا ا

ن کنم" اندیشه را چه خوشتصوریست 
 
 ه مفاهیم افسانوی است که به گ فتهدر میان نکوی  ی های این اثر، توجه نویسنده ب بود ار وقف ا

شکار و در ک تب غیرسماوی عیان است. 
 
درست او "مطالب تحت الشعور را خوبتر و بهتر ادا می کنند." این حقیقت در ک تب سماوی ا

ن است و نیز اشاره به "قل هو هللا" و "زبان مال عثمان" را نباید فراموش کرد. از ویداها و اوستا 
 
ن مجید شاهد ا

 
سوره یوسف در قرا

ن ک تاب مبین دی
 
ن در زبان پهلوی" اعنی* "مثنوی مولوی معنوی" باید به خاطر داشت. اگر بیشتر گذشته ا

 
گر را که گ فته اند "هست قرا

می شود. من هر چه از روانشناسی خوانده ام، در زبان بیگانه بوده است. جای شکر است که  بی مورد  مثال بیاورم شرح این گ فتار 
 های خود و به شیوه و اسلوبی که در نزد من پسندیده است، خواندم. معانی و مفاهیم ژرف علمی را در یکی از زبان

ید هنوز زیباست. اگر اندیشه 
 
زنی که پیکر زیبا دارد اگر لباس زیبا بپوشد، زیبای  ی او پنهان نمی شود؛ همچنان اگر علم به زبان شعر درا

ن باشد، انسان بند این قبا را بگشاید یا نگشاید، شادمانی
 
جان و سرور روان خود را یافته، دل عقل و منطق را  زن و شعر قبای ا

ب چشمهشگافته، خون شراب حقیقت این دل را مکید
 
ی خودی" داستان زندگی سرمد تخیل را چشیده است.داستان "اژدها ه، ا

فریده
 
مگر در طرز  طبیعت است، اعنی انسان. اگر چنین نبود، عنوان "اژدهای خودی"، "فرشته خودی" می بود که فرقی بدبختترین ا

نامگذاری، نمی داشت. چنانکه "بهشت گمشده"، "دوزخ بازیافته ای" بیش نیست.نویسنده در این داستان راز زندگی را نشان می دهد. 
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غاز می گردد ولی انجام نمی یابد. احساس گام اول است
 
ن راهی که باید سپرده شود. این راه با گام نخست ا

 
. جای  ی که احساس باز می ا

غاز می گردد.ایستد، 
 
نگاه چون گام دوم می ایستد، پای اول برداشته می شود و بدین منوال این ره نوردی، دوام می کند و  اندیشه ا

 
ا

نچه را به راستی می جوید، "خود" اوست.این راه گاه کوه است و ک تل دارد، گاه دشت پر از مار و غندل است، 
 
وارگی ا

 
انسان درین ا

ن دریا گوهر، گاه دریاست و مسکن نهنگ، گا
 
ن کوه یاقوت، در ا

 
ه بیشه است و مسکن پلنگ، گاه مغاکی است و میهن اژدها. اما در ا

ن اژدها لعل شب چراغ است. اگر هواست و درخش و تندر دارد، مروارید نیز می بارد و مهر 
 
ن بیشه گلهای رنگین و حتی در دهان ا

 
در ا

ن شنا می کنند. با همهو ماه و ا
 
  ختران در ا

 
نچه ا

 
ن را زیبای  ی، شکوه، تاریکی، روشنی، ترس، امید، خوب، بد، نشیب، فراز، پیروزی ا

و زبونی می نامیم، راه ابهام و اوهام است.... سال پیش من و نویسنده "اژدهای خودی" در لندن بودیم. او طالب علم استدالل بود و 
ن را نمی توانم ناگ فته من از تالمیذ* شیطان و جویندهء جمال. خواندن اثر او یک خاطرهء شخص

 
ی را در دل من زنده ساخت که ا

ن سروده بودم: "نسرشتند جهان را جز از اوهامی چند/ننبشتند بر این صحفه به جز نامی چند"
 
این حقیقت بگذارم. مطلع غزلی که در ا

 او ظهور کرد و مرا با خیال های خودم به بستر برد و اندیشه های او را در خواب دیدم. در نبشته
این بازتاب را که بعد از خواندن داستان "اژدهای خودی" به دوست معنوی عزیزم بهاء الدین مجروح می فرستم، با این چند سطر به 
پایان می رسانم:"ترا می پرسند روح چیست؟ بگو روح از امر پروردگار من است."*دستور سکوت در باره حقیقت این امر، از یکسو اشاره 

نگاه اراده می کند به ایمان بدون استد
 
الل و از سوی دیگر ایمان به تعقل و اندیشهء بیناست. خدا اراده دارد به انسان پیامی بفرستد و ا

ن بخش را که در نهاد وی و کاینات 
 
ن باشد که وقتی انسان وجود مری  ی را می بیند، ا

 
ن پیام چیزی نگوید. شاید حکمت این رمز ا

 
که در ا

:  بیست سال پس از خاموشی استاد بها ء الدین مجروح( 1972نیویارک، اواخر ، عبدالرحمن پژواک" )مشترک نهان است، خود دریابد.
بیست سال تمام از رفتنش میگذرد؛ رفتنی که تلخ بود و جانگداز. بیست سال پیش، تاریک اندیشان و تاریخ زدگان غافل، مردی را به 

رمانی جز صلح در دل نمی پرورید و 
 
رزوی  ی جز مدارا برای جنگ افروزان، در اندیشه نداشتگلوله بستند که ا

 
اما شبیخونیان که جنگ .ا

دمی چون او را چگونه می توانستند برتابند؟
 
دم کشی را مایۀ مال اندوزی ساخته بودند ، ا

 
مردی  داک تر بها ء الدین مجروح ، دانش و ا

رمانخواهی بیزار بود و روشنفکری را در جای  ی می ج
 
زادباشد . او خود در همان سالها بود روشندل که از ا

 
ست که ازهر گونه رنگ تعلق ا

روشنفکر موجود جانداریست که برای راه رفتن ، به جای پا، از سرش کار می گیرد...او به : "  در جستاری چنین تعبیری ازروشنفکر دارد
ن است تا خویشتن را 

 
و پیرامونش را به وسیلۀ دیدگاه روشنفکری  مثابۀ یک فرد ، قد می افرازد و هوای خویشتن خویش را دارد.بر ا

)    «خویش در یابدبه این گونه مرز های همانندی را زیر می پاگذارد؛ به بیگانه ی  ی بدل می شود و خود تبعید را می پذیرد. 
(2)Anderson. W. Ewan (cultural Basis Afghan nationalisme, London, UA ouolisher 1990.  (2) 

موزش دیده بودند چنین تصویر میکند اوکه در مغرب
 
موزش دیده بود وضعیت روشنفکران سرزمینش را که در غرب ا

 
ن هم "   :زمین ا

 
با ا

در مورد روشنفکر افعان خود مان ، این درد سر ومشکل دارای رخها ، چهره ها و بعد های گسرترده تر فرهنگی و اجتماعی است. او که 
گاه کسبی غریبش فرارمی دهد. زندانی ذهنی گرای  ی و خود بزرگنمای  ی شدید می گردد. او با نا خوداگاه شرطیۀ شرقیش را زیر فش

 
ار خود ا

ورد؛ اما کردارش به شدت با فریاد ها و 
 
دیدگاه غربی ، فرهنگ و جامعۀ خویش را که در موردش کم می داند بی ارزش به حساب می ا

هنگی 
 
الزم را برقرار کرده نمی تواند . به صورت نمونه بر اصل اساسی ساختار جامعۀ هیاهوی موعظه گرانه اش در تناقض قرار دارد و هنا

ید برای دفاع از حیثیت و 
 
ن را ابتدای  ی و عقب مانده می انگارد ؛ اما هرگاه پای خانواده اش در میان می ا

 
افغانی دست رد می گذارد و ا

ت. او در گ فتار حق مساوی زنان با مردان دادسخن می دهد؛ شرفش، چنان عمل می کند که گوی  ی تا مغز استخوان فرد طایفه ی  ی اس
زاد را در خانوادۀ خودش تحمل کند... او نه یک غربی کامل بدل گردید نه یک شرفی تمام قد. او ر

 
یشه در اما هرگز حاضر نیست تا زنان ا

ن که در رشتۀ بخصوصی که تحصیل کرده بود ؛ به صورت فرهنگ خویش را از دست داده 
 
نسبی مهارت قابل توجهی به دست و با ا

شنا نگردید
 
ورده بود؛ اما به هیچ صورت با تمام از شهای غرب ا

 
و انها راجذب و باالتر ازهمه هضم ننمود بدین گونه هم با خود و هم با  ا

)  به نقل   «ماند جامعه اش بیگانه ماند.او که اکنون شخصیت دوپاره ی  ی ، داشت به صورت دایم ،در جدل با تضاد های درونیش باقی 
امامجروح خود از یک سو با ارزشهای مغرب زمین (  .روشنفکران افغان در تبعید   رخها و زاویه های فلسفی ترجمۀ صدیق رهپو طرزی » از 

شنای  ی به هم رسانده بود و از سوی دیگر ریشه اش را با فرهنگ بومی خویش نبریده بود.هم با مدرنیته سر سازگاری داشت و هم با
 
 ا

پذیرش هنجارهای پسندیدۀ فرهنگب بومی ، از این رو او هرگز انسان قبیله ی  ی باقی نماند. او پشتوانۀ نیرومندی از اندیشۀ پویای 
اجتماعی داشت که هم از عرفان خاور زمین، مایه می ستاند و هم ریشه در شناخت سالم از جامعه و زمانش داشت. روشنفکری بود که 

مجروح به فلسفۀ مغرب زمین  .اور داشت و نوشته هایش ، نمودار نیکوی  ی از باز تولید اندیشه و تفکر وی اندبه تغییر وضع موجود، ب
گاهی فراوان داشت و کسانی که محضر درس وی را در دانشگاه کابل در یافته اند 

 
من خود از محضر   ؛ به این ادعا گواهی خواهند داد.ا

گاه، چیره دست و مهربان.ا و به تدریش چنان شیفتگی داشت که هنگام اشتغال درس وی ، بهرۀ فراوان بردم و اورا مدرس
 
ی یافتم، ا
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مد
 
موزش بی بهره نمی ساخت و از همانجا برای تدریس به کابل می ا

 
او به هگل و   .خویش به حیث والی کاپبسا نیز دانشجویان را از ا

شنای  ی به هم رساند که در سرزمین م
 
نان کمتر شناخته کانت و دیگران در روزگاری ا

 
بودند. از جمع فیلوسوفان باختر ، به شده   ا ، ا

وریست که مجروح این اثر مهم » وی را به فارسی برگرداند.« بادار و غالم»اندیشه های هگل ،گرایش بیشتری دانشت و 
 
شایستۀ یاد ا

ن که توسط مرحوم حمید عنایت به نام 
 
در ایران ترجمه شودبه چاپ برسد، « بنده  دیالک تیک خداوندگار و»هگل را، سالها قبل از ا

ن که درس خواندۀ مغرب زمین بود .(   49)نثر دری در افغانستان ص. « ترجمه کرده ،؛ در مجلۀ ادب اتنشار داده بود.
 
مجروح با ا

ن که 
 
به فلسفۀ باختر زمین هرگزبه غرب رفتگان و غرب زدگانی که هم با خود بیگانه گشته بودند و هم با جامعۀ شان، نپیوست. او با ا

ثار و افکار اندیشمندان و عارفان اسالمی باز نداشت و راهش را نیز در این 
 
شنای  ی شگرف داشت ولی این انهماک او را را از پژوهش در ا

 
ا

ن و دو وادی گم نکرد. اگر از هگل گ فت و نوشت ؛ در باب ابوریحان بیرونی ،خواجۀ انصار ، هجویری و دیگر بزرگان فلسفه و عرفا
که در مجلس بزرگداشت حکیم « پیام صوفی بت شکن به بت پرستان فرن بیستم» مقالۀ ارجناک وی با عنوان .تفکر اسالمی نیز قلم زد

سنای  ی نوشته بود؛ ترجمۀ مقاالتی را که در باب ابوربحان بیرونی فراهم اورده بود؛ شیفتگی وی را به عرفان و حکمت اسالمی، نشان 
صف انصاری و دیگران به منسبت نک.  () میدهد.

 
البیرونی) مجموعۀ مقاالت(،ترجمۀ دک تور سید بها ء الدین مجروح ومیر محمد ا

ثار بزرگانی چون غزالی  یمجروح که از خردسال(  .، انجمن تاریخ1352 :هزارمین سالگرد تولد بیرونی. کابل
 
در خانودۀ فرهیختۀ خویش باا

شنای  ی به
 
هم رسانده بود؛در سالهای جوانی و میانگین زندگی نیز ، اسالم شناسی و عرفان ، جاذبۀ  ،سعدی ، فردوسی و دیگرا ن، ا

ن مرحوم ، بادداشتهای فراوانی در باب کشف المحجوب هجویری فراهم 
 
بیشتری برای او یافت و مقاالتی سودمند در این باب نگاشت. " ا
نها را دیده اند

 
ورده بود که عده ی  ی از دوستان وشاگردانش ا

 
؛ معلوم نیست این اوراق گران بها در کجاست و چه سرنوشتی پیداکرده ا

ن  «اژدهای خودی» مهمترین اثر مجروح ( .همان ص…)نثر دری  «است. 
 
است که وی پس از مجروح شدن و هنگام نقاهت به نوشتن ا

ح می گردد. این ک تاب چهار بخش بار دیگر در جمع ک تاب خوانان و نویسندگان مطر « ازدهای خودی» مجروح با  .دست یازیده است
ن در سال 

 
از  1356انتشار می یابد که نوسنده این بخش ها را سپس به شعر ازاد پشتو بر میگرداند و در سال  1352دارد که دو بخش ا

 
 
ن در سالهای ا

 
شوب از سوی دانشکدۀ ادبیات دانشگاه کابل به تقریب نهصد مین سالگرد تولد حکیم سنای  ی نشر می گردد .بخش سوم ا

وارگی»به نام 1362میان میرود و بخش چهارم در سال 
 
)نک. اژدهای خودی.سید بها ء الدین  منتشر می شود .« ترانه های ا

اژدهای خودی با درونمایۀ فلسفی   روانی خویش توجه دانشمندان خارجی را نیز جلب می (  .،انجمن تاریخ و ادب1352مجروح.کابل:
قت ، ترجمه می گردد وانتشار می یابد و هم در کشور فرانسه.مترجم فرانسوی ک تاب سرژ سورتو است که کند که هم در اتحاد شوروی و

وارگی» انتشار میدهدو دفتر جهارم را با همان نام « مسافر نیمه شب» بخشهای  ی از دفتر نخست و دوم را با نام 
 
ترجمه « ترانه های ا

قصه ،یا همان رهگذر نیمه شب، می اغازد که شامگاهی از شهر جان بیرون می شود میکند. در اژدهای خودی،داستان را از زبان راوی 
ید
 
به صحرا می رود و بامدادان به دهانۀ سیاه مغارۀ تاریکی  .وچون دروازۀ شهررا بسته می یابد ؛ در جستجوی سواحل گم شده بر می ا

چنان به زیبای  ی و پلشتی زندگی شان غرق اند که کوچکی  می رسد.درهما ن جاست که رهگذر نیمه شب، پ ی می برد که باشندگان شهر،
نند که اگر توفانی برخیزد و یا 

 
ن دشت های گسترده و کوه های عظیم در نمی یابندو بی خبر از ا

 
و حقارت شهر شان را در برابر ا

، بل هراس وی  سیالب را ندارد اوقیانوسی متالطم گردد؛ شهر شان را در کام خویش فرو خواهد برد؛ امارهگذر نیمه شب بیم توفان و
که گ فته می شود از دهن همین غار بیرون می خزد ؛ دشت و بیابان را در می نوردد و تا دروازه های شهر می رسد. از اژدهای  ی است 

ن رهگذر نیمه شب در همین اندیشه ا ست که ناگهان در کنارش ویرانۀ کهن سال شهر فراموش شده ی  ی را می نگردکه دیوار های 
 
ا

غاز می گردد
 
زاد شده اند و داستان اصلی نیز از همینجا ا

 
اینجا زاویۀ دید از اول شخص به سوم  .فروریخته است و ستونها از بار سقف ا

گاهانه از هنر التفات
 
ورد. (Apostrophe)شخص تغییر میکند ؛گوی  ی نویسنده ا

 
 ) بهره می گیرد و از صیغۀ متکلم به غایب روی می ا

به معنای از گوشۀ چشم دیدن است و در اصطالح ادب، ازغیبت به خطاب، یا ازخطاب به غیبت رجوع کردن است  التفات ، در لغت
ن را ، نیزالتفات گوین

 
ن را مدینۀ فاضله مینامد  .)  د.گاهی هم ، از متکلم به غایب توجه کردن و یا عکس ا

 
داستان این شهر که نویسنده ا

رمان شهری است که رو 
 
بادان و خرم بوده است. جهانگردانی که ازاین شهر میگذشتند روز ها درچمنزاران و ، داستان همان ا

 
زگاری سبز وا

ن پرندگان 
 
ن به گلگشت می پرداختند؛چون هنوز قفس را نساخته بودند بنا برا

 
جنگلها و با غستان های و کنار دریاچه ها و جویبار های ا

راستگی شهر خود می برداختند و سالخوردگان زیر سایۀ بدون بیم ،از بام تا شما در انبوه درختان نغمه سر 
 
ای  ی می کردند.جوانان به ا

درختان می لمیدند و از هر دری سخن می زدند. مردم هنوز سروری و بردگی را نیاموخته بودند و خادم و مخدومی در میان نبود و 
ن شهر کودکان بودند

 
  .فرمانروای راستین ا
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دمی : رو 
 
تش خشم از فطرت پالودۀ نخستین ا

 
زی از روزها سوار کار سیاه پوشی که دو چشمش چون دو کاسۀ لبریز از خون است وا

می گوید وخود را فاتح روی زمین می خواند به این مدینۀ فاضله پامی گذارد. شهروندان را به « ایگو»دیدگانش شعله می زند و نام خود را 
ن می نهد که اطاعت خویش فرامی خواند . کاخی عظیم برای خود بر پ

 
ن معبدی بنا می کند وتندیسی از خویش بر فراز ا

 
ا میکند. در کنار ا

ت انسان است ونیمی دیگر اژدهاست.این فرمانروای یکه تاز مقرر می دارد که هر روز پیر و جوان در این معبد به 
 
ن به هیا

 
نیمی از ا

یند. قربانی کنند ودربرابر این تندیس زانو بر زمین نهند. س
 
ر انجام فرمانروا ،زهری را در شهر می پراگندکه بیماری بیم و اندوه و ستایش ا

خشم را سبب می گردد و چون این بیماری واگیر است جان همۀ شهروندان را می ستاند و تنها او می ماند تا این که شبانگاهی بانوی 
مجروح  .د بپذیرد.اما زن وادارش میکند و او را با خودمی بردناشناسی از گرد راه می رسد و او را به سفر مرگ فرا می خواند. ایگو نمی خواه

ورد تا بدان صبغۀ عاطفی ببخشد زیرا می اندیشد نوشتن این بحث فلسفی   روانی در قالب 
 
این ماجر را به گونۀ داستانی تمثیلی در می ا

ور خواهد بود. می دانیم که)ایگو( واژۀ یونانی است و به 
 
است در فرهنگ روان  (معنای )خود( یا )منپژوهشی علمی، خشک ومالل ا

  :شناسی )خود( را سه گونه تعبیر کرده اند

 «یعنی فردی منحصر به فرد که در مدت زمان معینی زیست می کند« خود.  

 «شخصیت« من   »همان من است؛ « خود.  

 «حس هویت فرد است ؛ « خود 

 (11بوده است. ) ادراک این که فرد همان کسی است که هفتۀ پیش یا سال قبل ن 
به اژدها تشبیه شده است در این « خودی» ایگو بار معنای  ی منفی نیز دارو ونام قهرمان ک تاب نیز چنین است و از سوی  ی در نام ک تاب ،

ن سوار کاری که دو چشمش دو کاسۀ خون است
 
سرکش در حقیقت همان ا ژدهای خودی یا دیو .ک تاب هم ناظریم که ایگو ، یعنی ا
دمی است که سر از مغاره 

 
ور تباهینفس ا

 
زار دیگران بر می خیزد؛ویرانگر است و پیام ا

 
ورد؛خود محوری میکند؛ به ا

 
دمی بدر میا

 
 .جان ا

خودی، به خود اندیشیدن ، خود برتر دیدن، خود برتر انگاشتن، اسیر نفس خویشتن شدن و خود محور پنداشتن است.تا زمانی که 
لوده ن

 
دمی از بیماری اندوه، ترس و خشم نیز فطرت انسان ا

 
دمی به زهر پراگنی نمی پردازد ؛ ا

 
شده است و اژ دهای خودی در درون ا

دمی 
 
ژ  «ایگو»مبراست؛ نام ا

 
دمی فرمان تباهی نمی راندنیست و ا

 
اژدهای خودی ، هم ویژگی قصه های کالسیک  .دهای  ی در اندرون ا

ن خود کرده است.برخی زبان فارسی را دارد و هم با سیما نگاری و توص
 
یف ،پاره ی  ی ازخصوصیت های رمان های امروزی را از ا

ازمنتقدین بدین باور اند که این ک تاب باید به گونۀدیگری و در قالب رمان مدرن امروزین نوشته میشد .در نقدی در این باب چنین می 
ن به کار رفته و نثر با در نظر داشت این که ک تاب اژدهای خودی از محتوای عمیقی ب"  : خوانیم

 
ر خور دار است و تخیل باالی  ی در ا

اما مجروح در اثر خویش « فاخری دارد؛اما از نظر داستانی جایگاهی ندارد و نمی تواند درردیف رمانها قرار گرفته و نقد و بررسی شود
کید کرده است. اژده

 
ن را نداشته تا رمان امروزی بنویسد و خود باری بر این نک ته تا

 
ای خودی در واقع ،یک تحلیل روانشناختی قصد ا

هنگین 
 
راسته ک تاب، اگر بارداستانی را بر دوش می کشد از سوی  ی هم نثری است ا

 
است که در میان داستان و شعر میلغزد . نثر زیبا ،وا

زاد است و در فرانسه نیز  .و شعر گونه
 
ن نوعی شعر ا

 
نام شعر، انتشار داده اند. "  را به « ترانه های اوارگی » از همین رو ترجمۀ پشتوی ا

م(، گلبدین 2017سپتامبر سال روان )  29در :  را ُکشت؟ « اژدهای خودی»چرا حکمتیار، نویسندۀ ک تاب ) استاد لطیف ناظمی ( 
ح به و از مکانی نا معلوم با دولت افغانستان یک پیمان صل حکمتیار رهبر حزب اسالمی افغانستان از طریق ویدیوی از پیش ثبت شده 

میالدی به عنوان افراطی ترین گروه در میان احزاب هفت گانه مجاهدین از سوی  1980حزب اسالمی در سال های  امضاء رسانید.
سه  پاکستان به رسمیت شناخته شده بود و پلک های چشمان حکمتیار در قاب دستار سیاه و ریش کاماًل سیاه، بی حرکت می نمود. 

ید. او در تصاویر ویدوئی  ی، همان دستار سیاه را به سر داشت؛ مگر ریش ساله 69دهه بعد، حکمتیار، 
 
، اکنون متفاوت به نظر می ا

در زمان اشغال  هایش به سپیدی گراییده و چشمان سنگین و مرموزش از عقب شیشۀ عینک چوکاتی اش به بیرون خیره مانده بود.
عربستان سعودی و چین، حزب اسالمی و دیگر احزاب مجاهدین را که از ایاالت متحده امریکا،  افغانستان به وسیلۀ اتحاد شوروی، 

ی( 
 
ی، اس، ا

 
ی ای  سوی سرویس داخلی اطالعات پاکستان ) ا

 
رهبری می شدند؛ مسلح و تجهیز می کردند. توجیه پاکستانی ها به سی، ا

ر اختیار حزب اسالمی قرار می دادند.این و بخش اعظم جنگ ابزارها را د« روس ها را می کشد»این بود که حکمتیار بیشتر از همه 
 استدالل پاکستانی ها برای اداره رونالد ریگان بسنده بود. واشنگ تن قطعًا بدین باور بود که شوروی هرگز افغانستان را ترک نخواهد کرد.

وردن ضربه دردناک ب 
 
موریت اصلی را که وارد ا

 
یندۀ کشور می توانست توجه بر ما

 
ن توسعۀ راهبردی برای ا

 
ر مسکو بود، منحرف کند. تا ا

خرین سرباز شوروی از افغانستان در فبروری 
 
شکار شد. گلبدین  1989زمان، خسارت و زیان برخاسته ازین سیاست، با خروج ا

 
ا

هللا را حکمتیار و دیگر گروه های افراطی با هزینۀ میلیارد ها دالر عرض وجود کرده بودند.وقتی فروپاشی اتحاد شوروی رژیم  دک تر نجیب 
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ن که  1992نیز در اپریل 
 
هسته بود و با ا

 
با سقوط رو به رو کرد، حکمتیار درتالش افتاد تا قدرت را در دست گیرد؛ مگر حرکت وی ا

غاز جون 
 
 1992سربازان وی از جنوب شهر داخل کابل شدند، رقیب وی، احمد شاه مسعود قباًل از شمال به شهر ورود کرده بود.درا

بارها شهر کابل را بمباران کرد. بنا به تخمین کمیتۀ هالل احمر جهانی، دراثر موشک باری های حکمتیار و جنگ بی حکمتیار بارها و 
یک  1995در  هزار نفر که تقریبًا همه غیر نظامی بودند؛ جان خود را از دست دادند.  50امان بین گروه های دیگر شبه نظامی درکابل، 

ن گروه موسوم به تحریک اسالمی طال
 
ورد که حکمتیار از ا

 
ورد و پایگاه های  ی را به تصرف خود درا

 
بان از مناطق جنوب افغانستان سر برا

موفق به  1996جا ها موشک پراکنی می کرد. پاکستان با حمایت خود از طالبان، تغییر جهت داد. طالبان با اشغال کابل در سپتامبر  
ن جا، وی از پیوستن به  انجام کاری شده بودند که حکمتیار هرگز نشده بود.

 
حکمتیار در جستجوی متحدان جدید، روانۀ ایران شد و درا

گروه طالبان و احمد شاه مسعود رهبر اصلی مقاومت علیه طالبان خود داری کرد. وی با مداخلۀ به رهبری امریکا درافغانستان و 
مد، ساز مخالفت از کنفرانس بن و به حمایت هوادارا  2001همچنین با حکومتی که در دسامبر 

 
ن احمد شاه مسعود بیرون ا

ن کشور را متهم کرد که حکمتیار « محور شرارت»رئیس جمهور بوش، ایران را  2002نواخت.زمانی که درجنوری سال 
 
نامید و ا

برای  به نظر می رسید که تهران رضایتمندانه او را روانۀ افغانستان کرد.حکمتیار را درخاک خود پناه داده است، « تروریست»
سازماندهی مقاومت مسلحانه تالش های  ی به راه انداخت؛ مگر درنهایت، راه پشاور را در پیش گرفت؛ جای  ی که دوستان قدیمی اش 
وردند. نیروهای حکمتیار مسئولیت یک رشته عملیات های  ی را که جلب توجه کرد بود؛ از جمله کشتار 

 
برای وی محل بودوباش فراهم ا

گست  -شهرک سروبی ) درشرق کابل ده سرباز فرانسه ای در
 
نفر به شمول دو سرباز امریکای  ی درکابل در  15و کشتن  2008مترجم( در ا

ید؛ البته پاکستان اکنون فکر می کند  2013ماه می 
 
را به دوش گرفتند. مگر حکمتیار هیچ گاه به حیث یک فاک تور جنگی به شمار نمی ا

پیمان صلحی که حکمتیار در ماه گذشته امضاء  از اقامت وی در خارج از کابل است. که حضور حکمتیار در داخل به مراتب مؤثر تر
ثیری در کاهش خشونت در افغانستان نخواهد شد. حزب اسالمی حکمتیار در مقایسه با تالش های جنگی 

 
ثیر یا هیچ تا

 
کرد، کمترین تا

ن است که امکان تواف
 
له نشانگر ا

 
شناخته « تروریستی»ق بین حکومت افغانستان و یک گروه طالبان در حاشیه افتاده؛ مگر این مسا

این مصالحه زمینه را برای ایجاد یک الگوی تعامل و مذاکره با گروه طالبان افغان، حکومت افغانستان و امریکا که  شده وجود دارد.
تعیین شده از سوی امریکا و « سرخ خطوط »حکمتیار در مذاکرات صلح، تمام  قرار گزارشها در قطر از سر گرفته شده، فراهم می کند.

تش بس دایمی، احترام به قانون اساسی افغانستان وقطع رابطه 
 
حکومت افغانستان از جمله انحالل گروه های جنگی، پای بندی برای ا

قرن بیست به و اوایل سال های هفتاد  1960حزب حکمتیار که قرار گزارش ها، در سال های  با سازمان های تروریستی را پذیرفته است. 
همه مردان و زنان می توانند درچهارچوب قانون، از »صورت بانوان بدون حجاب تیزاب افشانده بود، همچنان قبول کرده است که 

درعوض، حکمتیار خواستار ایجاد شرایط مشابهی شد که «حقوق مساوی و مسئولیت های خویش بدون برتری و تبعیض بهره مند شوند.
چنین شرایط برای صلح می باشند؛ ازجمله، تضمین زنده گی مصئون برای اعضای حزب اسالمی، ادغام طالبان نیز خواستار 

جنگجویان خودش درتشکیل نیروهای دفاعی و امنیتی، برداشتن تحریم های جهانی و رهای  ی زندانیان شامل این شرایط اند.حکمتیار 
احکام » نون اساسی را پذیرفته و درعین زمان تاکید کرده که درحال حاضر، به عوض خواسته های سیاسی واجتماعی افراطی، قا

مده است که دین مقدس 
 
وهدایات دینی خشت پایۀ تمام سیاست های دولت به شمار می رود و درماده های دوم و سوم قانون اساسی ا

حضور «م دین مقدس اسالم باشد.اسالم، دین رسمی جمهوری اسالمی افغانستان است و هیچ قانونی نمی تواند مخالف اعتقادات واحکا
سربازان خارجی در افغانستان ازجمله مسایل بسیار دشوار بود. حکمتیار مانند گروه طالبان، پیش شرط خود برای شروع مذاکره برای 
خیر در مذاکره با حکومت، تا حد زیادی همین موضوع بو

 
د. توافق با حکومت را، همین موضوع قرار داده بود. عامل بن بست و تا

هردو جانب در صورتی که امنیت ملی و منافع ملی ایجاب کند، از خروج نیروهای » سرانجام سازش سیاسی بدین گونه شکل گرفت که 
؛ مگر این حمایت، بدون کدام ضرب االجل یا پیش شرط برای نیروهای خارجی است.دشوار ترین بخش این «خارجی پشتیبانی می کنند

مترجم( از پیگرد قانونی به خاطر اعمال جنگی و سیاسی  -ان ها، موضوع تضمین و معافیت ) جنایتکارانتوافق نامه درمیان بیشترافغ
عنوان شده است. این نک ته به احتمال زیاد برای رئیس جمهور اشرف غنی که در بارۀ کشتار شماری از مردم به دستور « گذشته

قتل سید بهاء الدین مجروح رئیس دانشکدۀ دانشگاه کابل دوست وهمکار این قضیه، شامل  حکمتیار، با خبر بود، شخصًا دشوار بود.
دک ترغنی نیز هست که بعد از اشغال کشور از سوی شوروی، از کابل فرار کرد و در پشاور پاکستان رئیس مرکز اطالعاتی افغان بود. در 

دم کش مسلح  1988یازده فبروری 
 
وردند.گزارش های  ی که شب شصتمین سالروز تولد بهاء الدین مجروح، دو ا

 
او را در خانه اش از پا درا

سالیان بعد، پروژه عدالت درافغانستان  به جزئیات  حکمتیار شخصًا دستور کشتن مجروح را صادر کرده بود، به سرعت انتشار یافتند. 
  جلسۀ حکمتیار با افرادش به هدف برنامه ریزی مرگ بهاء الدین مجروح دست یافت.
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میخائیل گرباچف رهبر شوروی به رئیس جمهور رونالد ریگان گ فته بود که وی بدون  1987وح را کشت؟ : در دسامبر چرا حکمتیار، مجر 
مالحظه و ضعیت، قوای شوروی را از افغانستان بیرون خواهد برد. دپلومات ها دست به کار شدند تا برنامۀ یک حکومت انتقالی را 

درکابل دردست گیرد. دپلومات ها مکررًا به نتایج یک نظر سنجی که از سوی بهاء الدین  تهیه کنند که پس از خروج شوروی، حکومت را 
مجروح که در میان افغان های مهاجر، در اوایل همان سال راه اندازی شده بود؛ رجوع می کردند. نظرسنجی نشان میداد که هفتاد 

افغانستان درمقایسه با رهبران جهادی، پشتیبانی می کردند.  درصد مهاجران از تشکیل یک حکومت به رهبری ظاهر شاه پادشاه پیشین
ن نظر سنجی و هشداری برای حامیان ظاهر شاه بود.

 
همچنان احتماالت  بسیاری ها بدین باور بودند که مرگ مجروح در واقع پاسخی به ا

ید،  «اژدهای خودی» دیگری هم وجود دارد.
 
شهکار نا تمام بهاء الدین مجروح که در نوع خود حماسۀ منظوم و نثر مسجع به شمار می ا

ن، واکنش و مشاهدات یک مسافر 
 
فریده شده است که در ا

 
وبی نام توصیف شده است که در یک دنیای  ی مانند « نیمه شب»منظره ی  ی ا

شبی  ش، با اژدهای چند چهرۀ ظلم وستم دست و پنجه نرم می کند.دنیای مجروح، به سرگردانی افتاده است. مسافر درجریان مشاهدات
ن محفل یک بار با 

 
برای من روایت شده بود که بهاء الدین مجروح و حکمتیار در یک محفل دپلوماتیک در پشاور دعوت شده بودند. درا

 «ی خودی، تو هستیاژدها» مجروح پاسخ داد: «اژدهای خودی چیست؟»هم رخ به رخ شدند. حکمتیار از وی پرسید:
اشرف غنی دردهمین سالگشت مرگ بهاء الدین مجروح، دانشمند ارشد امور اجتماعی دربانک جهانی بود و دخترش، مریم، فصل 

ن  1984جون  22ترجمه کرد. درپایانۀ متن، که تاریخ « پایان اقامت مؤقت یک مهاجر»را زیرعنوان « اژدهای خودی»های  ی از ک تاب 
 
درا

مده است:رقم خورده 
 
دم های غریبه را دید که به خیمه گاه مهاجران نزدیک می شدند.» است، ا

 
ریش های ژولیدۀ «» مسافر، شماری از ا

شان که تا به ناف های شان می رسید، همچو نقابی سیاه صورت های شان را پوشانیده بود. چشمان شان از پس نقاب ها، به سان یک 
ن که مردان برافروخته، از روی جفت غار، شعله های خشمگین، حسودانه

 
، نفرت بار و دشمنانه را به بیرون می جهاند. بعد از ا

بدجنسی و دروغ، جماعتی از مردم را به سنگسار کردن دو انسان تحریک کردند، مسافر پیکره های مرده گان را دفن می کند و خطاب 
نان فرصت دادید که شما را به مهاجران ندا سر می دهد: شما از نماینده های ترور و غرق در ف

 
غوش باز استقبال کردید و به ا

 
ساد با ا

رهبری کنند. شما اهریمن سیاه را درسینه جا دادید تا بیشتر ازین قلب های تان را تیره و تباه گرداند وسپس اژدها، قادر است بار دیگر 
یا با زمانی که دک ترغنی با حکمتیار پیمان بست، «تاخت بردارد و شما را ببلعد.

 
فرصت می دهد که « اژدها»به  ید از خود می پرسید که ا

بهاء الدین مجروح، بیش از سی سال پیش شرح داده بود که غربت و «یک بار دیگر خیز بردارد و شما را درکام خودش فرو برد.»
نان گرفتار مهاجران روز تا روز درپرتگاه قهر و خشو»خشونت، تا چه میزانی جامعۀ افغانستان را درهم می شکست. 

 
نت درمی غلتند. ا

ید که هدف مداخلۀ جهانی به «جال حرص و حسادتی شده اند که ایشان را به طور فزاینده به سوی نفرت و تشدد می راند.
 
به نظر می ا

مین ص
 
موریت بیشترینه بر کشتن تروریست ها متمرکز بود تا به تا

 
رامش بود؛ مگر این ما

 
لح؛ و رهبری امریکا درافغانستان برقراری ا

ستانۀ دور  پنج
 
ن ها سر زد که افغان ها مجبور شدند به طالبان پناه ببرند. مردم افغانستان در درازای چهاردهه، اینک در ا

 
م کارهای  ی از ا

به نظر می رسد که هم دک ترغنی و هم بسیاری از افغان ها عزم جزم کرده اند که برای ایجاد صلح، تصامیمی دردناک و  جنگ قرار دارند.
ت اتخاذ کنند. حزب اسالمی وعده داده است که در یک روند نظارتی، جنگ افزار هایش را برزمین بگذارد. حزب اسالمی قانون سخ

مین عدالت انتقالی و مصالحه شرکت خواهد کرد.
 
حال که طالبان درچندین جبهه دست به پیشروی  اساسی را پذیرفته و در برنامۀ تا
ن نقطۀ دور که زمانی افغانستان  و دسته گی و اختالف، های  ی زده اند و به نظر می رسد د

 
نیروهای حکومتی را فلج کرده است؛ نگاه به ا

بتواند با گذشته خود تصفیه حساب کرده و واین بحث که چه گونه میان ادعا ها در زمینه عدالت کیفری و نیاز های یک جامعه صلح 
میز، توازن برقرار کند؛ دشوار است. 

 
مذاکرات، پیمان با حکمتیار الگوی  ی را برای  ۀ سازش و مصالحه موجود در پروندۀ با وجود ادام ا

گزارنده .نشریۀ نیویورکر -بارنت روبین.  انتخاب دشوار صلح برای افغانستان)  دیگران که چنین روزی فرارسیده نی است، فراهم می کند.
مون»به فارسی، دری، رزاق 

 
 ( «ما

 رواز کرده  نمی تواند ، اگر به توان پر هایش ایمان نداشته باشد" )  ویلیام  بالک ( " هیچ پرنده ای به مقام بلند پ
 

ن را به 
 
رزو های مثبت و سازنده شان ، دارای پوتنسیال بی نظیر هستند، اگر ا

 
ورده سازی ا

 
باز نگری خودی :  همه انسان ها بخاطر برا

ی  ی توان خود استفاده نمی کنند، زیرا  به خود بی باور هستند. همواره باید از خود گونه کلی بکار برند.  اما بسیاری از انسان ها از حد نها
به پرسیم، اگر شخصن به خود باور نداشته باشم، چه کسی دیگر به من باور خواهد داشت؟  اگر در زندگی خود خواسته باشیم با 

یم.  تنها خود هستیم و به خود باور داشته باشیم ، تنها ما کسی قول و قرار به بندیم، اول با خویشتن  باید  قول و قرار داشته باش
هستیم که میتوانیم در زندگی خود سازندگی و سوزندگی را ایجاد کنیم و بس.  شاید نخستین راهی که انسان را در راستای تحقق مکمل 

میز و پوتنسیالش یاری رسان باشد، انکشاف دیدانداز  و جهان بینی اش  در زمینه های ناهمگون ز 
 
وری، ابتکار ا

 
ندگی است.  بینش نو ا
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داشتن ذهنیت سالم و مثبت گرا درزندگی ،  میتواند همه انسان ها را در راستای عملی سازی همه داشته های فکری شان بخاطر استقرار 
یند های مثبت و مشحون از اندوخته های ناب.  با هر چیزی 

 
فرین ، یاری رسان باشد و دارای برا

 
که ذهن انسان ها بارور هستی معنی ا

نگونه که " هنری فورد"، بنیان گذار  بنگاه تولیداتی ماشین های فورد، گ فته بود: 
 
" اگر شما می می شود، میتوانند بدست بیاورند. ا

ت میتوانم، یعنی اینکه شما اگر به خود باور داشته باشید خواهید گ فاندیشید که میتوانید و یا نمیتوانید، شاید شما حق بجانبباشید". 
رزوها و خیاالت خود ناکام می شویم،  

 
ن خواهید گ فت که نمیتوانم، زیرا به خویشتن بی باور هستید.اگر در بازیافت و تحقق ا

 
و در غیر ا

شاید کوتاهی در برنامه ریزی و نبود شفافیت اندیشه  ما باشد که در حقیت درست نمیدانیم چه میخواهیم، کجا روانه هستیم و منزل 
ن چیز های  ی اند که میتوانند ما را مقصو

 
فرینش بینش دقیق گسترش تفکر ژرف و سترگ، همه ا

 
د ما کجاست؟  روشن ساختن دیدانداز، ا

رز 
 
ورده ساز همه امیال و ا

 
و در راستای کامگاری های  بیشمار رهنمون شوند و همه دشواری ها و موانع را ازسر راه ما دور ساز باشند و بر ا

تی و روزگاری که در ان حیات بسر می بریم.  انسان ها اگر در زندگی شان خورد به اندیشند، خورد می شوند و اگر های مثبت ما در هس
ب اندازه یک سبو  را خواهیم گرفت و اگر با ده سبو برویم، به 

 
بزرگ اندیش باشند، بزرگ می شوند. اگر بسوی بحر با یک سبو برویم، ا

ب خواهم گرفت.  بز 
 
رگ اندیشیدن و داشتن فکر باز،  بازتاب دهنده زیبای  ی های درونی و نهادینه ما است. در ضمن این اندازه ده سبو ا

فرینش است . نلسن  مندیال  رئیس جموری افریقای  جنوبی 
 
فرینشی ما، من حیث بهترین ا

 
خود اعتراف به نیرو ، و صالحیت فکری و ا

، این چنین اظهار داشت: "  ژرفترین هراس و دغدغه  ما  در بررسی خودی م، مادامی سالروز ریاستش را برپزار می کرد1994در سال 
  نباید  نبود  نیرو و توان  نا بسنده باشد،  بلکه ژرفترین دغدغه ما این  است که دارای صالحیت و اختیار  فرا پیمایش  و نهای  ی هستیم.

فرینش نگرانی 
 
و هراس در ما می شود. همیشه از خود بپرسیم که  دارای چه این تنور خودی است و نه  تاریکی ما، که غالبن باعث ا

زاد 
 
نیروی  ی هستیم؟ ؟ چه ذکاوتی در ما هفته است؟ چقدر خارق العاده و بینظیر هستیم؟ ..... مادامی که از زندان هراس و نگرانی خود ا

مه  بدون در نظر داشت سوابق  خانوادگی و شویم، حضور کاربردی و بالفعل ما  باعث استفالل فکری و اخالقی  دیگران می شود. ما ه
اقتصادی سیاسی  خود، دارای نیروی سترگ تفکر و اندیشه هستیم.  زیرا ما نیروی  ی هستیم که  جهان در ما می گنجد اما، ما در جهان 

نه گون در راستای واضح است که انسان همواره در فراز و فرود زندگی روزوارش با دشواری ها، موانع و چالش های گونمی گنجیم" 
ورده سازی و تحقق اهداف خویش روبرو می شود، اما باید همواره به خود باور داشت و از بی باوری  به خود  اباورزید.  دشواری های  

 
برا

د و  جلو ما برای همیش نیستند که شیرازه کاری و تحرک را مسدود کرده باشند، بلکه همواره بعد از هر شکست و پیروزی حضور می یابن
غایب می شوند. کامگاری ماندگار در ناکام شدن نیست، بلکه بر خیستن  دوباره بعد از هر شکست است. هر ناکامی در نهاد خود بذر 

توماس ادیسن در زندگی کامگاری را به پرورش می گیرد. هر انسان ای که هیچ گاهی ناکام نه شده است، هرگز کامیاب نه بوده است. 
رزوی ر 

 
وشن ساختن گروپ ی بود از طریق برق، و چندین بار ناکام ماند اما در نتیجه باور داشتن به خود و سپری نمودن زمان همواره در ا

رزوی خودی را به حقانیت فزیکی و عقالنی اش به ثبوت رساند که امروز  انسان های روی کائنات هر انچه از 
 
فکری سخاوتمندانه اش، ا

فرینش ساینس و تکنالوژی و تمدن  بی نظیر  برای کافه بشریت شده است. دشواری ها کامگاری دارند مدیون نظام برقی اس
 
ت که باعث ا

نها تنها سنگریزه های  ی  هستند در راستای حرکت ما بسوی قله 
 
و ناکامی ها نباید انسان را  در اندیشه ، عقیده وباورش  لرزان سازند، ا

واری ها در زندگی  خیلی ها هم زیر اثر قرار میگیریم و احساس کم توانی می کنیم های شامخ کامگاری ها. برخی اوقات بخاطر داشتن دش
که در نهایت باعث  ایجاد دشواری در سر راه ما در راستای دگرگونی و دیگر اندیشی می شود. هرگز بی باور نباشیم که برخی تعهدات ریزه  

مدن دگ
 
موزش از و لی اندیش مندانه در زندگی میتوانند باعث به میان ا

 
رگونی های بزرگ به سطح جهان شوند.  نکات کلیدی در خور ا

 سیاق برگه های فوق که میتوانند باعث جهش مثبت در همه انسان ها شوند ، چنین بر می شماریم :

 خرین پوتنسیال فکری و ذهنی ام کار گرفته ام؟
 
یا از ا

 
 ا

 یا درست میدانم که از زندگی ام چه  می خواهم ؟
 
 ا

 یا باورمند
 
 هستم که به این کامگاری های مطروحه نایل خواهم شد؟ ا

 ینده هستم؟
 
وردن چیز های در زندگی برای ا

 
 چرا در تکاپوی بدست ا

 نچه را  که در زندگی می خواهم می شود؟
 
وردن ا

 
 چه چیز باعث توقفم در راستای بدست ا

 وردن اهدا
 
 ف را پیدا کنم؟ کدامین قدمه ها را باید برداریم تا مهارت های حرفوی حصول بدست ا

 " اظهار سپاس در ماهیت خود، امید مک توم  در راستای کمای  ی عنایت بزرگ تر  در زندگی است"  ) فرانسس( 
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تقدیر و تکریم  داشته  های  خودی :  همه انسان ها در زندگی دارای چیز های  ی هستند و  از برخی مسایل و مؤلفه ها بی بهره اند. اگر 
نهای  ی باشد که داریم و  برای ما بسنده، مکمل   و مسرت بار معلوم می شوند دوشاری های کمتر به نظر می رسند،اما اگر 

 
تمرکز ما روی ا
تمرکز فکری داشته باشیم که نداریم و افسوس و واویال بگوئیم، باعث رنج، پریشانی و عدم مسرت فکری و ذهنی ما می  روی مسایلی

شود.  اگر در برابر داشته های خودی مشکور باشیم، این بدان معنی نیست که از رفتن بسوی ترقی و تعالی خویشتن ابا ورزیده ایم و به 
نچه دارای معنی در این عرصه است، داشتن فکر بسندگی  و اقناع فکری و گونه کاهل دست  روی دست و بی 

 
تفاوت نشسته ایم.  ا

فرینش  توان و بینش مثبت در امر کامگاری های  ی بعدی گردیده و حتی باعث افزایش برکات و حسنات بیشتر و 
 
ذهنی است که باعث ا

تن به عروج و عدم اقناع در راستای انکشاف و پیشرفت  بهتر و بیشتر  بهتر می شود، در صورتی که ، یکی از معانی دیگر واژه انسان رف
در هستی روزوار است.   شاید  برخی اوقات اک ثر ما ندانیم که از عیانت  های نهایت ارزشمند و اصول در زندگی برخوردار هستیم. در این 

وا
 
های بیشماری است. اگر ما توان دیدن، شنیدن، احساس  دنیای  ی که زیست داریم، دارای زیبای  ی ها، رنگ ها، عالیم، نماد ها  و ا

نصورت  زمینه خیلی درستی برای مشکور و  ممنون بودن در اختیار ما قرار 
 
نها را داشته باشیم،در ا

 
کردن، به ذائ قه گرفتن و  استشمام ا

توقف دهیم، در صورت ای که هستی در  همواره سعی ورزیم تا  روش ولعگرای  ی و عطش شدید به پدیده ها و مؤلفه ها را در خود دارد. 
ورد های فراتوانی تر، تشویق و ترغیب می کند.  همه ما شاید با این 

 
رزو های بیشترو دست ا

 
سده جدید همیشه همه انسان ها را بسوی ا

رزو و تمنای 
 
وری، بیشتر خواهی خواست" .  زیرا خواست ، ا

 
شنا باشیم : "  هر چه بیشتر بدست می ا

 
انسان ها فرا مرز گ فتار معروف ا

ن هستیم تا قناعت ما فراهم 
 
وردن ا

 
است و نهایتی ندارد، و همواره به این بینش هستیم که هنوز چیزی وجود داریم که منتظر بدستا

ید و همواره این چنین 
 
رزوی جدید، خواست دیگری، بزرگ تر و جدید تر به میان می ا

 
ن ا

 
وردن ا

 
شود، در صورت ای که در ختم بدست ا

نکه همه شیرازه 
 
رزوهایش را نیز  قبل از ا

 
اخالقی زندگی مادی ادامه خواهد داشت تا زمانی که انسان این دنیای فانی را ترک می گوید و ا

نجا بدرد ش  نخواهند خورد. بعضن نباید اندیشید که عملی شدن خواب شبانه ام که 
 
پوره شوند، با خود به دنیای دیگری می برد  که در ا

 
 
ورد ، نخستین و فرجامین مصیبت در هستی ما نباشد و شاید دارای دست ا

 
ورد منفی باشد و نقاط منفی ای را در زندگی ما به میان ا

ن درس مثبت و 
 
زندگی را مختوم به شمار گیریم، بلکه باید دالیل به میان امدن و وقوع اش را عاقالنه مورد بررسی قرار دهیم و از ا

موزش نشینیم. داستان ر
 
یند نیایش معنوی بوده  و  توسط شیخ مظفر بازتاب داده سازنده را به ا

 
یزه ای از یک  درویشی داریم که  درفرا

شده است. شخص ثروتمندی از کنار درویشی که در حال نیایش است می گذرد و با شنیدن نیایش درویش ، بسته ای از زر را در 
یا به اختیارش میگذارد. درویش از ثروتمند پرسید، " چه پیمانه زر دار 

 
ی؟  مرد ثرومند گ فت، " خیلی ها زیاد."  درویش دوباره پرسید، ا

ر زر بیشتر نیاز داری؟ مرد ثروتمند پاسخ داد ، " بلی، دارم. من هر روز سعی فراوان دارم تا زر بیشتری را بدست بیاورم."  درویش بسته ز 
نسبت به من، زیرا شخص  به این بسته  زر نیاز بیشتر داریدبخشیده  ثروتمند  به درویش را دوباره به وی مسترد کرد و گ فت،" شما 

 ثروتمند از گدا چیزی را نمی  پذیرد" 
نکه  به چه پیمانه اند، اثرمند هستند، بینظیر و یا کم نظیر، 

 
بر تک تک  ما الزم است،  در برابر برکات و عنایات  روزمره خود بدون ا

ن ها را  ب
 
فرینش بهتر و بیشتر عنایات در زندگی مشکور و ممنون باشیم و همه روزه ا

 
ه حساب گیریم.  این روش و سنت ما باعث ا

نچه باشیم که داریم، خود باعث باز تمودن دریجه دیگری برای رفع سایرنیازمندی ها شده و 
 
خانوادگی ما می شود.  وقتی که مشکور ا

ن مورد تشویق و ترغیب کاری و عقالنی  بیشتر 
 
قرار میدهد.  وقتی که در برابر دیگران درست می اندیشیم، ما ما را در راستای کمای  ی ا

خود احساس راحت و خوشی می کنیم. مادامی که در برابر دیگران خوب باشیم، حتی در مورد خود بهتر و درستر می اندیشیم. از این 
فرینش بینش و دیدانداز مثبت در زندگی باعث غنامندی زندگی ما گردیده  و سرمایه سخا

 
وت فکری، مالی و معنوی را در سبب ا

ن برداشت منفی 
 
شخصیت فردی، اجتماعی  و  روانی ما، می افزاید.  این طرز تفکر باید حصه جدا ناپذیر زندگی ما گردد، و نباید از ا

. برای گرفت و به این فکر شد که همیشه باید تنها قناعت داشته باشیم  و برای پیشرفت بعدی کاری و تالشی  را به سر نرسانیم
 کامگاری در زمینه و کاربرد این اندیشه ها در هستی خویشتن،  می بایست توان پاسخ به پرسش های زیر  را داشته باشیم: 

  ردم، دارای چه احساسی می بودم؟
 
 اگر امروز همه انچه را که میل داشتم بدست می ا

  خواست های دیگرم بغیر این ها کدام ها اند؟ 

 رزوهایم نیک و
 
یا همه ا

 
 پسندیده اند؟ ا

 چگونه خویشتن را از این خواست های بیشمار رها سازم؟ 

 یا مسرت عینی ام در خواست ها و یا داشته هایم نهفته اند؟
 
 ا

  یا مادی پرستی ام باعث در هم پاشی شیرازه اخالقی ام نخواهند؟
 
 ا
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  چگونه میتوانم موازنه میان زندگی مادی و معنوی را حفظ کنم؟ 

  یا خواست هایم اساسی اند و یا داشته هایم؟
 
 ا

 چه چیزی از این دنیا با خود خواهم برد؟ 

 ماندگاری معنویت در چه نهفته است؟ 

 یا  ثروتی که در خدمت  خانواده، محیط پیرامون و انسان های  دور و بر ما نمی خورد، ارزش دارد؟
 
 ا

 یا من حیث فرد، مثبت اندیش هستم؟
 
 ا

 ردوست ُخرمم        از طرز دید دیده  ه
 از نور چشم دوست که من جورو بر دمم                               

"  خوبی های فراوانی در زشتی های  ما نهفته اند، و به همین سان بسا  زشتی ها داخل خوبی های ما هستند، از این سبب برای هر یک  
 ما دیگر گنجایش وجود ندارد  در مورد سایر مسایل خودی به گ فتمان نشینیم" ) گمنام" 

 
ححیت کنترول بر سخن دیگران که چه اندیشه ای در مورد ما دارند،ندارد.  نداشت نگرانی از گ فتار و افکار  دیگران :  هیچ انسانی صال

نچه که در اختیار ما قرار دارد، کنش، منش و بینش خودی است. اگر تمرکز فکری ما روی اندیشه های دیگران در مورد  شخصیت 
 
ا

ت خودی  در راستای هستی  خانوادگی و خودی ما ، متمرکز شود، در حقیقت از شیرزاه زندگی روزوار و پیشبرد رسالت و مسؤلی
اجتماعی من حیث فرد، دور  می شویم و زیر فشار نا بسامان قرار خواهیم گرفت.  اگر توان فکری و عقالنی خود را  در راستای ک ترول 

ت دیگران در بینش و منش دیگران مورد کار برد قرار دهیم، در حقیت مصروف مصرف کردن نیروی خود در راستای ثابت سازی حقانی
گاه و هم شیرازه زندگی دیگران را  منظم می بینیم و مسرت و شادمانی فردی و خانوادگی خود را 

 
مورد خود هستیم، و از خودی خود نا ا

ا بدستان خود، از میان بر میداریم. اگر در برابر سخنان دیگران بی تفاوت باشیم، و بر بنیاد دیدانداز فکری خود کار کنیم، به این معن
نها برای ما بیرون از هر نوع دغدغه است.  بلکه بازتاب 

 
نیست که ما در برابر سایرین احساس بی تفاوتی داریم، و یا مالحظات و نگرانی ا

دهنده ثابت قدمی، تمرکز فکری و مثبت اندیشی ما را نشان دهنده است.  مزید بر ان این به این معنا است که ما خویشتن را دریافتیم، 
نگونه 

 
نها  خویشتن را ا

 
نگونه که دیگران میل دارند   باشیم و  یا مطابق ذوق، سلیقه و طرز بینش ا

 
که هستیم  و می بایست باشیم ، نه ا

بیارائیم . ما نباید بخاطر طرز تفکر و اندیشه دیگران در مورد شخصیت فردی و خانوادگی خود، سبب گرفت  و حذف فرایند مسرت 
ر تکاپوی  ارزشیابی خودی باشیم.  شاید تعریف، توصیف و خوش کالمی دیگران  به شمول محیط پیرامون خودی شویم.  همواره باید د

ن چیز های گ فته  و شنفته شده نیستیم و چیزی دیگری 
 
در مورد  به حدی باشد که تصور کرده نتوانیم، اما باید بدانیم ، که ما همه ا

ن زمانی است که به 
 
خود وشخصیت خودی ارزش قایل شدیم و در شناخت صادقانه و معرفی خودی به هستیم که خود میدانیم. این ا

ردیم. شکسپیر  باری گ فته بود: " هر نامی که روی گل و عاری از کج اندیشی و کج فهمی گ مردم و محیظ خود اقدام کاربردی، بی ریا
بهتر است همان معرفی شوی که هستی، بجای بگذاری، باز هم همان بوی خوشی را خواهد داد که در نهادش است" . از این سبب 

ن خیلی 
 
نچه که هستیم با ا

 
نکه دیگران برای شخصیت کاذب، مؤقتی و فصلی بدهند.  اگر ارزش معنوی و نهایدنه خویش را دریافتیم، ا

 
ا

نچه که هستیم، در حقیقت متکی  بر اصولی هستیم که فر 
 
یند هستی  مارا خورسند و مسرور خواهیم بود. باور داشتن عینی به خود ا

 
ا

گونه دهنده است.  میتوان به همگان گوش فرا داد، اما در فرجام تصمیم خویشتن را باید خود بگیریم، زیرا در استماع دیگران ضرری 
متوجه ما نمی شود، تنها اگر بتوانیم به نوانای  ی های خودی در امر تصمیم گیری های جدی و سرنوشت ساز، ایمان داشته باشیم.  هر 

یمی را که در زندگی خود می گیریم، باید یقین حاصل کنیم که تصمیم گیری های ما با مسؤلیت فردی و رسالت اجتماعی و انسانی تصم
هنگی منطقه و عقالنی قرار دارند.  هر انسان با  شناختن ارزش و اهمیت خودی،  در حقیقت امر بازتاب های فکری و نیروی 

 
ما، در هما

زاد م
 
ی سازد. زمانی که  در شیرازه اندیشه های دیگران در مورد خود در محاصره قرار گرفتیم،  بدون تردید نیروی ذاتی نهادینه خویش را ا

ن زمانی
 
زادانه و بدون هراس در برابر دیگران بازتاب داده بتوانیم، ا

 
 و توان انسانی خود را محدود می سازیم. زمانی که افکار خود را  ا

هسته به نیروی نهادینه و پوتنسیال عینی خویشتن ایمان پیدا می کنیم.  زیرا  است که شامل دایره کارد های
 
هسته ا

 
مؤثر می شویم و ا

فرینش دیدانداز مثبت و سازنده در فرایند پیشرفت هستی روز وار فرد، خانواده 
 
وقتی که انسان نظریات مثبت و سالم خود را که باعث ا

ندی و ارزش خودی نموده و در تکاپوی سازندگی و ساختار بیشتر و بهتر می شود. به و یا جمعیت مربوطه می شوند،فرد احساس نیروم
نها را ارزشمند  به بررسی می گیرند.  

 
هر  پیمانی که  به نظریات و داشته های فکری خود ارزش قایل شویم، به همان اندازه دیگران ا

فرین در امر پیشرفت
 
بدون قید و شرط زندگی هر فرد عاقل و بالغ در اجتماعی ای که در  احترام خودی و خود باوری نیروی  ی است ارتقا ا
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نکه چیزی 
 
ن هستی دارد.  در برخی از جوامع که انسان ساالری، ارزش اجتماعی، شیرازه اخالق و کرامت انسانی محدود است، بدون ا

 
ا

یم. زمانی بعضن فرا می رسد که برخی از انسان ها را به سر رسانیم و یا خیر، به باد مالمتی و عدم سالمتی فکری و کاری کشانیده می شو
که دارای هدف واحدی در  هستی اجتماعی و خانوادگی خود  نیستند،گویا برای خود نمای  ی و بازتاب فکری شان که همواره بیشه و ریشه 

هیچگونه مسؤلیت و رسالتی در قبال گ فتمان و بازتاب های فکری شان ندارند، به  هستند، و  منفی داشته و از مثبت گرای  ی هراسمند
نحوی از انحا سعی می ورزند همه را مورد انتقاد نا سالم و غیر سازنده  قرار دهند چون این بینش و تصور حصه جدا نا پذیر فرهنگ 

موزاند: " روزی یک تن از روزمره شان شده است.  داستان زیر که از سوی یک صوفی قصه خوانی شده 
 
است بسا چیز ها را به ما می ا

ن هستی خویش را  سپری نمایند. موصوف 
 
نها در ا

 
انسان های خیر خواه  مصمم شد تا برای افراد بدون سرپناه خانه مسکونی بسازد تا ا

خوردار بود  استخدام کرد تا خانه  به پایه به همین خاطر یک تن از افراد حرفوی و با استعداد ساختمانی را که در شهر از شهره زیادی بر 
غاز گردید، برخی از افراد  با عبور از محل ساختمانی خانه های مسکونی، به شخص خیراندیش  مشوره 

 
ن که کار ا

 
اکمال برساند. بعد ا

لی ها هم ساده و پیاده دادند که این کارش تا حدی شاید درست نباشد زیرا نحوه ساختاری بدرد افراد بی سرنوشت نخواهد خورد و خی
است. شخص مجبور شد فرد دیگری را که در استعدات و توان ساختاری از شخص دوم بهتر و صاحب صالحیت بیشتر و بهتر بود، 
غاز نمود. بعد از سپری شدن روزی چند باز دسته ای دیگر از  افراد دهکده نزدیک شدند و گ فتند این کار شما شاید 

 
اسخدام کرد و کار را ا

شنای  ی داریم نیست و شاید هم شما م
 
نگونه که ما با قوانین و مقررات شهرداری  بر بنیاد  اسناد و مدارک ا

 
طابق معیار شهر داری نباشد ا

شکار سازید .شخص خیر خواه 
 
اسنادی از نهاد خیریه ای که شما را به ساختار توظیف کرده است در اختیار ندارید.  باید همه چیز را ا

را نیمه گذاشته و در پ ی تدارک اسناد و مدارک شد. بعد از مدت زمان خیلی ها دراز مدت کامگار شد تا اسناد مورد نیاز  مجبور شد کارش
ماده سازد و افراد منتقد را دعوت کند از ایشان بخواهد که در حضور همگان به خوانش گیرند. وقتی که اسناد را در محضر عام در 

 
را ا

نها یک تن هم صالحیت خوانش و نگارش را  نداشته و خاموش باقی اختیار دسته مزاحم کاری گذ
 
اشت، مبرهن شد که  در میان ا

یند کاری  مهندس عمارت نیز به پایان رسید و همه 
 
ماندند و  بر بنیاد گوش گرفتن سخن دیگران بدون تصمیم  گیری خودی قرار داد  فرا

ورد و فارغ از نتیجه از میان رفت"  ب
 
گاهی بهتر و ژرفتر از این گونه مسایل باید همواره  پرسش های زیرا از خود  چیز  بدون دست ا

 
رای ا

 بپرسیم: 

 یا حتمی است که من باید در مورد طرز تفکر  و اندیشه دیگران در  باره شخص خودم نگران باشم؟
 
 ا

 ،یا دیدانداز ها و اندیشه های دیگران برایم مهم است و یا، طرز تفکر و بینش پدر و مادر
 
شریک زندگی، فرزندان،  و شخص   ا

 خودم که در دایره کاری قرار دارم و دارم تصمیم می گیرم؟ 

 چقدر نیرو توان کار دارم تا دیدگاه ها و نظریات دیگران را در مورد خودم عوض کنم؟ 

  یند فرسوده سازی بیشتر زندگی است؟
 
یا تحقق این کار ممکن است و یا تنها فرا

 
 ا

  د شد؟ باعث ورود دگر گونی در من خواه  در مورد شخص منایا دیدانداز دیگران 

 ی
 
 ران چسان در مورد من می اندیشیدند؟ ا حادثه ای را به یاد دارم که دیگا

 ورد
 
ن تشویش و نگرانی که من داشتم چیز مثبتی را بدست ا

 
یا از ا

 
 م؟ ه اا

 و عملی انسان !! عقلی ،  صالحیت    ازلی، "جبر و اختیار"،تصور و بینش تاریخی پیرامون  

 زندگی با همه ی وسعت خویش،
 محفل ساکت و غم خوردن نیست،                

 حاصلش تن به قضا دادن و پژمردن نیست،                    
 اضظراب و هوس و دیدن و نا دیدن نیست،                        

 زندگی جوشش و جاری شدن است،                              
 زندگی عرصه  تابیدن  و تنویر  و تراویدن است،                                    
غاز حیات، تا به جای  ی که خدا می داند ..                                     

 
 از تماشا گر ا

سمان فرصت پرواز بلندیست ولی قصه از این است ، چه اندازه کبوتر باشی"                                      
 
 " ا
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وانی  که انسان های این کره خاکی ، در فراز و فروز تاریخ  به زندگی در این سیاره پر از دشواری ها، مخاصمت ها، رنج ها، 
 
ن ا

 
از ا

ی ها، انسان ستیزی ها، از خود بیگانگی ها، خالف حقایق بودن بی وفای  ی ها، خود سری ها، خود بینی ها، مظالمت ها، بی باور 
ها، بی تفاوتی ها، پرخاشگری ها ، و سایر گونه های کردار و پندار مذموم و بیرون از سیاق ماهوی و هویت بشری ، ادامه داده و 

مرجع ، صالحیت و اختیار یزدانی  بخاطر احقاق حقوق حقه انسان های در انزوا قرار داده شده که جز بینش بشر دوستی و هدایت
نیز است، صادقانه و بی دریغ  به مبارزه و اجتهاد عقالنی و انسانی پرداخته  و برگه های سیاه و مکدر ادوار ناهمگون تاریخی زیست 

کافه بشریت ، انسان های در بند کشیده شده   را به  ابواب سبز و سرخ، تبدیل نموده اند و شهرت واقعی و ماندگار  را در میان 
کمای  ی نموده اند. ویژه گی های بینش انسان ها بعضًا در شیرازه تاریخی چنین بوده است که، همواره دیگران را به باد مالمتی 
کشیده ایم و خویشتن را  در دریچه دارالسالم  به مشاهده گرفته ایم ، هیچ گونه معیاری که در واقعیت امر ُمّعرف چهره های واقعی 

ن با مشاهده معیار های موجود در ذهنیت و دیدانداز افراد  انسانی و
 
فرینش که بعضًا در پذریش ا

 
هویت تاریخ مان به مثابه بهترین ا

ن را نیز 
 
یند دشوار گذر محیطی رهنمون می شویم و تا حدی راه و چاره برون رفت از ا

 
و شخصیت های محیط پیرامون خویش، به فرا

ا میرویم، و حتی تا حدی انکشاف می کند که دیگر با خود تعهد می کنیم و سوگند یاد میکنیم از دست میدهیم، بسوی نا امیدی ه
که شاید از این به بعد نباید در بند کسانی بود که از خود هیچ چیزی ندارند، همواره با حرف های دیگران ای  که  حتی پائین تر از 

نها هستند روانه هستند و از خود یا چیزی 
 
ن ارزشی و شخصیت عینی ا

 
گاهی ندارند و یا هم به ا

 
ن ا

 
ندارند و یا  هم از بود و نبود سالم ا

اهمیتی قایل نیستند ، اما بخاطر عدم اطمینان و اعتماد به خود  بی دریغ در راه زنده سازی، به قول گوگول شخصیت های 
نقدر کورکورانه و بی بصارت دوان وروان هست

 
ند که حتی قول معروف یک گام به پیش و دو ارواحان مرده داخل اقدام میشوند و ا

ینده 
 
گام به پس را نیز بدست ضعیف فراموشی سپرده اند و مانند کبوتران بالدار بر پشت زغن  های بال شکسته نشسته اند و برای ا
رمان

 
شهری  های خود، میهن، کشور، انسان و سرنوشت توده های بی توان و همیشه فریب داده شده ، در جستجوی دریافت  ا

نها به مخروبه مبدل گردیده بود. با درد و افسوس فراوان بعضًا نمیتوانیم بر انسان همنوع خود 
 
هستند که داشت از قبل توسط ا

نهای  ی که در هیچ میدانی از زندگی خود دارای هیچ معیاری نیستند و همواره مانند حلزون در تبدیل چهره خود 
 
متکی شویم، به یژه ا
بلکه منفی ها  دارای شایستگی مؤقتی هستند که هیچ چیزی برای شان دارای ارزش و اهمیت نیست و همواره نه بسوی مثبت  ها،

غوش،  بلکه بخاطر اغوا و 
 
نهم نه بخاطر گرمی ا

 
غوش هر کسی قرار میدهند و ا

 
نیس زندگی انسانی در ا

 
خویشتن را  ما مانند پدیده تا

نهای  ی که هیچ گاهی دارای صالحیت تشخیص 
 
غوش سیاسی و اجتماعی نبودند و فقط بخاطر گرم سازی فریبی ا

 
دوستان گرم کننده ا

اجاق بازرگانی سیاسی شان از این بازار یاد شده امتعه قباًل کار گرفته شده را خالق پالیسی  و اصول بازار اقتصاد سیاسی که عرضه و 
نها میسر 

 
رامی تقاضا است، به خرید می نشینند و زمینه تقلب وتصاحب را برای ا

 
رامش همیشه نا ا

 
می سازند و خویشتن را نیز در ا

نها در ارتباط  نا گذیرانه هستیم که 
 
وجدانی ، قرار میدهند. امروز، در محیط انسان های  ی  زندگی میکنیم که  با  افسوس فراوان با ا

نها را  من حیث شخصیت  های ن
 
اب و بی بدیل به تعریف می روزی  در تخریب، توهین و تحقیر فردی قرار دارند و روز دیگر ا

فرینش دشواری ها، بی معیاری ها، سخن چینی ها، سالوسی ها، خود نمای  ی 
 
نشینند. روزی دادگر هستند، و  روزی هم اسباب ا

وافی بیگانه ها، که دیگر سرشت زیست روزوار شان را گونه بخشیده است، و دیگران نیز  و   , ها، بیگانه از خودی ها و عاش
نها را بشناسند. و باید گ فت که این چنین افراد همواره مانند 

 
صالحیت درک و شناخت این سالوسان را ندارند و یا اینکه نمیخواهند ا

، عقالنی ، محیطی، و اجتماعی ما را خورده اند و تالش دارند تا موریانه  مضرنهال غرس شده و یا در حال غرس  مناسبات انسانی
نرا نیز در یابند. خالصه اینکه نبود و عدم حضور این چنین افراد و اشخاص، در  هر گونه 

 
ریشه های نا ملموس و نا محسوس ا

 
 
یشی، تصمیمی، و کار نیکی، بهتر از حضور شان خواهد بود ، زیرا شعار زندگی  ا

 
نها همواره  فصل کردن بوده و نه مناسبتی، هما

 وصل کردن. سروده زیر خیلی ها درست میتواند ممثل حال و احوال ما ها و دیگران باشد: 
 گروهی پراکنده در کوهسار  

 دل افسرده از دشمن نا بکار        
ن کوه سر هم پناهش نماند         

 
 در ا
 به ناچار بر مرز بدرود خواند              

ب خست                  
 
ن ا

 
 پس از چند سالی در ا

مد و چاره جست                     
 
 ز دشمن به تنگ ا

مدت زمان خیلی ها طوالنی است که در سفره پژوهشی دانشمندان، روشنفکران و اسالم  "  جبر و اختیار"، موضوع  و بینش
نکسی که تا کنون در مورد این عنوان خیلی ها دشوار و بدرد بخور سخن رانده 

 
شناسان ، به ویژه مدرنیست ها، قرار دارد.هر ا
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ن
 
ن  بدون تشویش، است، بر بنیاد دالیل و مسایل ناهمگون،  نتوانسته و یا نخواسته اند، ا

 
گونه که الزم بوده باشد، در مورد ا

هراس و دلهره سخن  گ فته باشند. این به این معنی نیست که تنها ما خواهیم بود که بطور واضح و بدون هر گونه دغدغه، در مورد 
ن گ فتمانی خواهیم داشت. تنها سعی خواهیم ورزید تا خویشتن را در راستای این پژوهش در شیرازه است

 
قاللیت هر چه بیشتر از ا

نکه بر فردی، مک تبی  و یا نظامی تاخت و تاز نموده باشیم، چیز و 
 
پیش قرار دهیم و مطابق ظرفیت فکری و فردی خود، بدون ا
تعداد هنگ فتی را باور بر این است که ، همه چیز در زندگی فردی و  ناچیزی را در خور دوستان و بازدید کننده ها قرار دهیم. 

انسان ها را تقدیر و سرنوشت تعیین می کند، اما این فقط تنها دید گاهی است دیگر کمتر مورد بحث و گ فتمان عملی قرار  اجتماعی
ینده هر انسان ، با گرفت تصمیم  درست، معقول، به موقع و اندیشمندانه 

 
می گیرد. بخش با اهمیتی از وضعیت و شرایط زیست ا

ن مسایلی است که همیشه ذهن انسان ها را  به خود انسان، شکل می پذیرد. موضوع سرنوشت 
 
و مسئله جبر و اختیار، یکی از ا

معطوف داشته است. اما از میان اندیشمندان  باستان، شاید نخستین شخصی که به طور منظم و مفصل به این بحث پرداخته 
نه دار ترین مسائلی است که در میان فرقه های  است، ارسطو باشد. مسئله قضا و قدر، یا همان سرنوشت، از باستانی ترین و پردام

مذهبی و مکاتب فکری گرایش های یمین و یثار، از دیدگاه کالمی، فلسفی، حکمی و عرفانی مورد بحث واقع شده است و هر کدام و 
را بدون اختیار نه دانسته هر یکی نظری را ارایه نموده اند. در کشور عزیز ما افغانستان نیز، حکما، عملما، عقال، و  فالسفه انسان 

اند و همه موضوعات را به بینش و تصور جبر و  بی اختیاری انسان ، متصل نه نموده اند. حکیم ناصر خسرو، فیلسوف، حکیم و 
شکار اما در برخی موارد،  

 
ن حرف های  ی دارند که بعضًا مبرهن و ا

 
در دانشمند زمانه ها نیز در این زمینه و سایر موارد  وابسته به ا

 تناقض قرار میگیرند: 
 هر کس همی حذر ز قضا و قدر کند  

 وین هردو رهبرند  قضا و قدر مرا             
 نام قضا خرد کن و نام قدر سخن                      

 یاد است این سخن ز یکی نامور مرا                          
ه است: در قدم نخست از دیدگاه کالمی و دیگری از دیدگاه و منظر عرفانی و مولوی از دیدانداز و بینش  دوگانه بدان نظر افگند

ن را می پذیرد و حتی خویشتن را در هر قدمی مجبور دانسته  و هم 
 
صوفیسم. مولوی از دیدانداز صوفیانه از جبر حمایت می کند و ا

ن را  اندک
 
نگونه که فرموده است:عقل و دانش را بی اثر میداند  و از اختیار گریز می کند و حتی ا

 
 ی  جز زندگی انسان میداند. ا

ید، شود تنگ این جهان 
 
 چون قضا ا
 از قضا حلوا شود رنج دهان                  

ید فرو پوشد بصر                       
 
 چون قضا ا
 تا نداند عقل ما پا را ز سر                                     

ید ، شود دانش به خواب                                           
 
 چون قضا ا

فتاب   ) مولوی(                                                
 
         مه سیه گردد ، بگیرد ا

دمی را در بسیاری از مورد زندگی دارای اختیار  و صاحب توان تصمیم 
 
گیری می داند و مسایل روزمره  و اما، مولوی از منظر کالمی ا

 رفتار، کردار و پندار انسان را در زندگی و تعامل  با  دیگران، در حیطه اختیار مورد بررسی و گ فتمان قرار می دهد: 
 اختیاری است ما را  بیگمان 

 حس را منکر نتانی شد عیان            
 امر و نهی و خشم و تشریف و عتیب                   

 نیست جز مختار را ای پاک حبیب                         
ن کنم                              

 
 اینکه فردا این کنم یا ا

 این دلیل اختیار است ای صنم                                   
 اختیاری کرده بی تو پیشه ای                                      

 کاختیاری دارم و اندیشه ای                                           
ن منکر شده 

 
ن است و هیچ کسی از ا

 
در این جا دیده میشود که مولوی از اختیار بی حد و حصر سخن میگوید که انسان دارای ا

نچه را  امر و نهی نیز میخوانیم، بر مبنای اختیا
 
ر و صالحیت عقالنی و فکری  نمیتواند زیرا جز احساس و خرد ما است. از این سبب ا

ن امروز و یا فردا تصمیم  می گیریم، خود بازتاب دهنده اختیار ما است. و سرچشمه و منبع  این 
 
نچه را درادای ا

 
ما بروز می کند، و ا
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ده ام. اما همه صالحیت  و اختیار را در واقعیت امر از هدایت ای که خرد و اندیشه ام  برایم داده است، بر گرفته ام و پیشه نمو
حافظ  شیرین سخن، در سیاق اشعار و سروده های خود، به شمول غزلیات،  با جبر انگاری و نقش مؤثر قضا و قدر در زندگی 

جبر  انگاری حافظ، موافق با اشعری گرای  ی اوست، تا جای  ی که حتی " تغییر قضا نتوان کرد". انسان موافق است و باور دارد  که 
ناه نیز در اختیار انسان نیست. در این صورت شاید انسان ادعا کند که خوبی و زشتی هر دو در تقدیر انسان باور دارد که انجام گ

فریدگار جهان است، در صورتی که نوشت ازلی ما به گونه مثبت در 
 
بوده و نه در تدبیر او،  و این خود جفا به عقیده و باور به ا

 
 
ن مشیت او است و لی بدکاری های ما بر مبنای ا

 
یند و به صحنه عمل پیاده میشوند در صورتی که از ا

 
فرینش ذهنی مان به میان می ا

نهی هم شده ایم و لی بازهم احساسات بر  عقالنیت چیره می شود و ما کاری بد را به سر می رسانیم.  اشعریان و عرفا همه  اختیار و 
 ت و اختیاری را  سراغ ندارند. اراده را برای خداوند قایلند و در ذهن و فکر و اراده بشر، قدر 

 رضا بداده بده و از جبین گره بکشای            
 که بر من و تو دری اختیار نگشودست               

 گناه اگر چه نبود اختیار ما حافظ                           
 تو در طریق ادب باش و گو گناه من است                               

 و یا هم:  
نچه سعی است من اندر طلبت بنمایم        
 
 ا

 این قدر هست که تعبیر قضا نتوان کرد             
 در کار گالب و کل حکم ازلی این شد                        

ن پرده نشین باشد                                
 
 کاین شاهد بازاری و ا

وردن اهداف مطروحه انسان باید ، در مورد توانای  ی ه
 
ای خودی همواره واقع بین باشد. تنها مساعی و تالشی که در راستای بدست ا

خود داریم و  بذل توجه به بازتاب ارزش های مان  که جز زندگی روز مره ما هستند ، نشاط و زندگی ما را سازنده نخواهند بود ، اگر 
ه داشته باشیم، و هم از استقالل فکری ، اندیشه و بینشی که  در برابر مردم و ما، اختیار دانستن اهداف و برنامه ریزی های مانرا ن

گاهی منظم و 
 
ملت خود داریم ، بهره مند نباشیم. اگر انسان ها در مورد حد و مرز قدرت و صالحیت و اختیار فکری و ذهنی شان ا

گرفت تصمیمی رو برو می شویم، باید ژرفا و مرز توان  کامل نداشته باشند، وارد چالش های ناهمگون و تقابل خواهند  شد. وقتی با
فردی و حجم منابعی ای را که  در اختیار داریم، باید بدون تردید به سنجش گیریم. جبر و اختیار در واقعیت امر، در باره 

فریدگار او. 
 
جبری ها به این باور صالحیت، حد ، قدرت و قوت انسان  مطرح است. جبر عبارت است از نسبت دادن کار انسان به ا

هستند، که انسان در همه کار کرد ها، بینش، اراده  و پندار خود هیچگونه اراده و اختیاری از خود ندارد، که در حقیقت انسان را 
با سایر موجودات میحط پیرامون که از موهبت  عقل و بینش انسانی محروم هستند، برابر می دانند که در حقیت امر در ذات خود  

فرینش بودن انسان است. در صورتی که باید گ فت اختیار در واقعیت امر ، عبارت است از نسبت دادن ان
 
کار  از بینش بهترین ا

ن نهفته است، زیرا انسان را نماینده خود در زمین و خلیفه انسان 
 
کار انسان به خود انسان، که بدون تردید اراده خداوندی نیز در ا

زادی و اختیار و رد جبر جز وجدان و ها ساخت. از دیدگاه وجدان 
 
ن باطل است، اما از منظر عقل و وجدان، انسان در اثبات ا

 
و قرا

ن نیز توانا می بیند، و 
 
دریافت درونی به چیز دیگری نیاز ندارد، زیرا هر فردی در عین میل و عالقه به انجام عملی خود را بر ترک ا

ن. 
 
 جنین است عکس ا

ن کنم این که گوی  ی این کنم یا  
 
 ا

 خود دلیل اختیار است ای صنم                       
زاد می داند. اگر از چیزی بدش 

 
نکه چیزی یاد بگیرد و درس بخواند، بطور غریزی و فطری خود را مختار و ا

 
در همان ابتدا قبل از ا

ن را قبول نمی کند و می گوید نمی خواهم. اگر به او گ فته شود چرا نمی خواهی،
 
میگوید نمی خواهم. اگر به او گ فته شود  بیاید، ا

چرا نمی خواهی، جواب میدهد دوست ندارم. پس اگر خود را مجبور می دانست، گ فتن اینکه نمی خواهم و دوست ندارم، شاید 
زادی را می یابد.

 
زادی فطرتًا در نهاد بشر گذاشته شده و بشر در نهاد خود ا

 
مه نوشته و شما که نا معنی ای نمی داشت. از این سبب ا

ب برمى از ما سؤال کرده
 
یا وقتى یک لیوان ا

 
یا احساس جبر کردید؟ ا

 
یا وقتى  خورید، احساس جبر مى دارید و مى اید، ا

 
کنید؟ ا

ن نمى مى
 
دانید؟ اگر به وجدان خود مراجعه نمایید و در اعمال و رفتارتان دقت کنید،  خواهید کارى بکنید، خود را قادر بر ترک ا

زادید و کسى شما را مجبور نمىخواهید دانست 
 
ن ها امتناع دارد و  که ا

 
کند. جبر مفاسد زیادی دارد که عقل و وجدان از پذیرفتن ا

زادی  درانسان مایه سقوط تمام ارزش های انسانی است، در نتیجه میان نیکوکار و بد کار، 
 
نمی تواند قبول کند. مثاًل انکار اصل ا
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زاد نبوده ستمگر و داد گر، خدمت گزار و جانی
 
، فرقی نخواهد بود، زیرا هیچ کدام از این دو گروه در انجام عمل خود مختار و ا

نها را صاحب اختیار و دارای نقش در کار های 
 
اند، و اینکه بعضی را خوب و برخی را زشت می پنداریم .، دلیل بر این است که ا

ف خداوند به انسان ها و ایمان و عدم ایمان و ک فر و نا سپاسی و شان می دانیم اصواًل قانون و مجازات وجود دارد، همچنین تکلی
زادی  ویرانگر مبانی حقوق و قوانین مربوط به ارتکاب جرایم است، زیرا با پذیرفتن مجبور  غیره ... چه معنی خواهد داشت. 

 
انکار ا

معنی خواهد بود. اینکه می بینیم در تمامی بودن انسان، دیگر جرم مفهومی نخواهد داشت و تقسیم انسان به مجرم و غیر مجرم بی 
زادی را 

 
نکریم، ا

 
دنیا از اول تا کنون مجرم مجازات و نیکو کار را تشویق می کنند، دلیل بر این است که انسان را مختار میدانند. قرا

ن را زیر بنای تشریع دانسته و فرموده است: " برای انسان جز تال
 
ئید قرار داده  و ا

 
( "  2ش خود چیزی نیست." ) در انسان مورد تا

(  و " ما راه را به او) انسان (، نشان داده ایم، خواه شاکر باشد و به پذیرد، و یا نا سپاس باشد 3هر انسان در گرو خود می باشد" ) 
نان بیهوده خواهد بود. 4و ) نه پذیرد( " ) 

 
مدن پیامبران و راهنمای  ی های ا

 
و هم اگر انسان در (. اصواًل اگر انسان مختار نباشد، ا

ن مجید، انسان 
 
اعمالش مجبور باشد، چرا یکی به فردوس برین می رود و دیگری به ژرفای جهنم میرود؟ بنا بر این از دیدگاه قرا

شود خدا سرنوشت انسان را تعیین کرده، درست است، ولى بدین  این که گ فته مىموجودی است که سرنوشتش را رقم می زند. 
فریده است. خواست خدا این است که سرنوشت انسان به دست خود او  ند انسان را انتخابمعنى است که خداو

 
زادمنش ا

 
گر و ا

تعیین گردد و کارهایش را با انتخاب گرى و تصمیم انجام دهد. خداوند زندگى انسان را این گونه تعیین نموده است که با انتخاب 
ن را نپذیرد و درست است که خود، یک راه را انتخاب کند. سرنوشت او این گونه ر 

 
قم خورده که با اختیار، چیزى را برگزیند یا ا

ن چنین است که خداوند از ابتدا عالم بود که انسان با 
 
خداوند از ابتدا بر همه چیز عالم بوده و همان را تعیین نموده، اما معناى ا

ن عمل را انتخاب یا ترک مى
 
دهد. به دیگر سخن: همان گونه که اصل  همان را انجام مىکند و انسان با اختیار خود،  اختیار خود ا

فریده و به او نیروى فعالیت داده 
 
وجود انسان و اصل کار و کوشش او مورد اراده خدا و تابع مشیت او است، یعنى خدا او را ا

فریده ک
 
ه کارهایش را با اراده خود است، همچنین مختار بودن انسان مورد اراده خداوند است، یعنى خدا از اول انسان را طورى ا

ک تاب منشور جاوید از استاد جعفر سبحانى و  4( براى اطالع بیشتر به ک تاب انسان و سرنوشت استاد مطهرى و ج 5انجام دهد. )
قاى سعیدى مهر مراجعه فرمایید.

 
زادى انسان از ا

 
اختالف  درباره جبر و تفویض، عقائد مذهبی اسالمی بهعلم پیشین الهى و ا

قدرت و خلقت خداست و بنده را هیچ  باشد. شیخ ابوالحسن اشعری مؤّسس مذهب اشعری معتقد است كه افعال بندگان به مي
ن نیست بلكه خداوند این طور مقّدر

 
ثیری در ا

 
 فرمود كه در بنده قدرتی و اختیاری ایجاد كند و فعل او را مقارن با همان قدرت و تا

نكه قد
 
ن مدخلیت داشته باشد. و دراختیار ایجاد كند، بدون ا

 
نها جهمیه كه پیروان جهم بن صفوان  رت و اختیار بنده در ا

 
میان ا

 برای انسان قدرت و اختیاری نیست بلكه در همه موارد مجبور است. قاضی ابوبكر كه از باشند پا فراتر نهاده، معتقدند كه اصالً  مي
نهاست گ فته است: خود  كار به قدرت 

 
نماز، یا معصیت بودن مانند شرب خمر،  خداست، ولی طاعت شدن مانندبزرگان متكّلمین ا

ابواسحق اسفراینی معتقد است كه مؤّثر در افعال، مجموع قدرت خدا و قدرت  باشند. شیخ صفاتی برای فعل و به قدرت بنده مي
وسیله قدرتی است كه در بنده  بندگان بهالحرمین و ابوالحسین بصری گ فتند: افعال  دو نفر از شاگردان او به نام امام بنده است. و

كند بدون دخالت  هستند، گ فتند كه: خودبنده باالستقالل افعال را ایجاد مي ایجادفرموده است. و معتزله كه پیروان واصل بن عطا
نچه اراده

 
ه قول اشعری و دهد ك بخواهد انجام مي خدای  ی، و خداوند بنده را خلق كرده و قدرت و اراده به او عنایت فرموده كه ا

نچه امامیه.باشد مي جهمیه جبر محض، و عقیده معتزله تفویض محض
 
ن  ولی ا

 
ن معتقدند و ا

 
اثنی عشریه از فقها و عرفا و فالسفه بر ا

.  اند: الَجْبَر و الَتْفویَض َبْل  اند، امری است بین این دو امر كه فرموده نموده را از فرمایش معصوم اخذ و قول حّق و امٌر َبیَن ااَلْمَرین 
ن  و ایات و اخبار مي عقیده صحیح همین است كه مستند به اّدله عقلیه

 
باشد. البّته معتقدین جبر و تفویض هر كدام به ایاتی از قرا

نها با عقیده استناد مي مجید
 
ن به طور .شود شیعه امامیه منطبق مي كنند. ولی با مقایسه با سایر ایات و با تایید اخبار همه ا

 
بیان ا

نها صادر مي جمال این است كه افعال اختیاری بندگان مبتنی برا
 
شود  مقّدمات داخلی و اسباب خارجی است؛ زیرا فعلی كه از ا

ن پدید مي ابتدا در ذهن
 
نها تصّور ا

 
ن نظر به غایت و نتیجه نموده و اگر نافع باشد ا

 
ن  تصدیق پیدا مي اید، پس از ا

 
شود. و پس از ا

یابد. ولی خود همان تصّور و تصدیق  دهد و بعدًا به توسط جوارح وجود مي كند كه در خارج انجام اده ميمیل، بعدًا عزم و سپس ار 
ن خداست. و پیدا شده از طرف خداوند بر مخیله ومفّكره او القاء مي كه قباًل دراو

 
باضافه اراده و اختیار كه در او  شود، پس فاعل ا

شود نه  اراده و اختیار او به امر خداست. بنابراین افعالی كه از او صادر مي و داده، پسباشد از خود او نیست بلكه خداوند به ا مي
ن به اراده خداونداست. و تفویض كامل نیست چنانكه به

 
اند، و مجبور محض  معتزله گ فته استقالل است بلكه مقّدمات داخلی ا

یعنی  الزمه جبر این است كه جابری باشد و مجبوری، و است. و باضافه هم نیست؛ زیرا داشتن اراده واختیار برای بشر مشهود
حركت او به اراده  از خود استقالل در وجود دارد و مرید ومختار است ولی از او سلب اختیار شده است. و مجبور این است كه
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جبور كنند. و نیز طوری اختیار مستقل نیز ندارد كه او را م جابر است، در صورتی كه او در وجود خود استقالل ندارد و اراده و
است، و معنی  تر از این باشد بلكه موضوع خیلی دقیق باشد و تابع اراده حّق باشدكه معنی تسخیر مي ای داشته نیست كه اراده

در مراتب و حدود بندگان تجّلی و ظهور نموده و ایجاد  كه -تعالی شانه  -االمرین این است كه فاعل اشیاء ذات حّق است  امربین
فتاب كه به توسط شیشه نماید؛ مانند ده در او ميارا 

 
حقیقت سبب گرمی  ها بتابد و اطاق را روشن و گرم كند كه در ها و پنجره شعاع ا

فتاب است. ولی ظهور او در شیشه است بلكه موضوع خیلی باالتر
 
باشد؛ زیرا در اینجا باز ممكن  تر از این نیز مي و دقیق وروشنی ا

.وبا بیان  اثری ندارد و نور خورشید است ولی در مقام افعال، ظهور اراده حّق است به وسیله بنده ه اصالً است خیال كنیم كه شیش
ن مي بزرگوار خواجه نصیرالدین طوسی فرمود كه: اراده بنده، عّلت قریبه فعل و اراده حق، دیگر حكیم

 
باشد. اشاعره  عّلت بعیده ا

اند، در  معتزله فقط عّلت قریبه رادر نظر گرفته و به تفویض قائل شده اند و شده فقط نظر به علت بعیده نموده و قائل به جبر
دیگر كسی كه توّجه  و به عبارت عرفانی.است االمرین این علل بعیده و قریبه را باید در نظر داشت كه معنی امربین صورتی كه همه

كند و قائل به  بیند و برای خود استقالل اراده گمان مي ود ميازخ  ور است، همه چیز را  به عالم معنی ندارد و فقط در مادیات غوطه
بیند. ولی كمال  رااز حّق مي بیند و توّجه كامل به عالم باال دارد و همه چیز ای نمي مجذوب محض برای خود اراده شود؛ و تفویض مي

ر بشری مشاهده نماید. وعّلت بعیده را نموده اراده حّق را در مظاه حقیقی دراین است كه جمع بین جذب و سلوك وظاهر و باطن
 كند .  در علل قریبه شهود

ن نی ز ماست
 
 گر بپرانیم تیر ا

 ما كمان و تیراندازش خداست        
 ما همه شیران ولی شیر َعَلم                

 مان از باد باشد دمبدم حمله                       
 مان پیدا و ناپیداست باد حمله                            

نكه ناپیداست باد                                  
 
 جان فدای ا

نچه بدو نسبت دهند که  نصیر الدین طوسی در باره جبر گوید : قومی گویند مردم را خود هیچ اثر و فعلی و کسبی خواجه
 
نیست ، و ا

نچه را به وی نسبت کنند که  خدای تعالی بتقدیر او است . واو کرده در حقیقت فعل 
 
بعضی دیگر میگویند،  مردم را اختیاری نبوده و ا

فریند که .در حقیقت فعل خدای تعالی بتقدیر او وکسب بنده است او کرده
 
ن فعل هم صفتی در بنده ا

 
انرا  چه خدای تعالی با ایجاد ا

نکه هردو قوم گویند  سخن اول جز در عبارت تفاوت نیست و از قدرت خوانند . وبه حقیقت میان این سخن و
 
ال موثر فی :»جهت ا

خوانند ولی میتوان جبریان را قدری خواند به  عدلیان یا قدریان خوانند. ومقابل این دسته را  و این قوم را جبریان« الوجود اال هللا
نکه گویند

 
هر قومی قدری بودن را  «القدریه مجوس هذه االمه» جهت این خبر کارها به تقدیر خدای است . باید دانست که به  سبب ا

 (10- 9به دستۀ مخالف خود نسبت میدهد. )مجموعۀ رسائل خواجه نصیر ص 
اسناد افعال  الفنون)نقل از شرح مواقف و تلویحات( چنین امده است: جبر در اصطالح متکلمان به معنای و در کشاف اصطالحات
ن مقابل قدر است که ان اسناد دادن افعالعباد به خدا استعمال ش

 
عبد به خود اوست نه به خدا . پس جبر ، افراط در تفویض  ده و ا

به طوری که بنده  چنانکه گوی  ی بندگان هیچگونه اراده و اختیاری ندارند ، و قدر تفریط در این معنی است امور به خدای تعالی است
 نامیده« کسب»که به  حد وسط بین جبر و تفویض حق است و و هر دو عقیده باطل است را در افعال خود خالق باالستقالل بدانند .

رد و مرحوم شهرستانی.میشود
 
جبریان یا مجبره یعنی کسانی که .فعل از بنده و اسناد به پروردگار تعالی است جبر ، در حقیقت نفی ا
نان اختیاری قائل نیستند برای بندگان در افعال خود
 
: جبریان را اصنافی است ؛ جبریه خاص و خالص که گویند :  شهرستانی گوید.ا

ن قدرت به کلی بی  : قطع بندگان را نه فعلی باشد ونه قدرت بر فعل دارند . وجبریه متوسط که گویند بطور 
 
بندگان قدرت دارند لیکن ا

ن را کسب نا اثر است اما انکسی که برای قدرت حادث را 
 
 میده جبری نباشد . و معتزله کسانی را کهاثر گونه ای در فعل قائل شده و ا

باید جمعی از اصحاب خود را که متولدات را افعال  قدرت حادث را در احداث وابداع باالستفاده اثبات نمیکنند جبری دانند . وبنابراین
ست به نامهای مختلف مورد اختیار با اهمیت فراوانی که داشته ا ( . مسئله جبر و 1/112نحل  بالفاعل دانند، جبری خوانند.)ملل و

ن نوشته شده است . شهرستانی منشا اختالف فرق اسالمی را در چهار بحث قرار گرفته و ک تب و
 
اصل میداند ، و  رساالت مستقل در ا

نها مسئله جبر و اختیار شمرده
 
معلوم مینویسد : منشا اختالف دوم اینست که اگر نیک بنگریم  شبلی نعمان در اینباره.است یکی از ا

نمیباشد و لی اگر ما  یکی هم   تحت اختیار ما نیست تا این حد که اراده و خواهش ما نیز تحت تسلط ما میگردد که از افعال انسان
یاتی از هردو قسم درج است  در افعال خود مجبور باشیم موضوع ثواب و عقاب که روح دیانت است

 
ن مجید ا

 
از بین میرود . در قرا

نچه میکند به ارادۀ خداست و از جانب اوست مانند :  انسانمفاد بعضی است که 
 
دیگر اینست  ومفاد بعضی« قل کَل من عندهللا»ا
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مد کسانی جبر را پذیرفتند  بنابر« . ما اصابک من سیئه فمن نفسک» که انسان در کار خود مختار است : 
 
ی در اسالم پدید ا

 
این دو را

اختراع کرد و قدما  کشیدند و این نام را ابوالحسن اشعر« کسب»بودند برگ فتار خود پرد؛  مردد و دو دل و جبریه نام یافتند و گروهی
ن نبرده اند

 
زاد و مختار. اسمی از ا

 
محض است. البته این اختیار را چون خداوند به  لکن معتزله گ فته اند انسان در کلیه افعال خود ا

( از گ فتار  17نعمان:ص خللی راه نمی یابد.)ترجمه تاریخ علم کالم شبلیخداوند هیچ نقص و  او داده است در اختیار و قدرت مطلقه
یا بسیاری 

 
نکه ا

 
له دو موضوع مورد بحث است : یکی ا

 
ید که در این دو مسا

 
انسان در افعال و اعمال خود  از محققین چنین برمی ا

زاد مطلق است و نه مجبور محض بلکه االختیار و مضطر است و یا ای مختار است و قدرت مطلق دارد یا اینکه به کلی مسلوب
 
نکه نه ا

ارسال رسل و انزال ک تب  بینابین است. موضوع دیگر که مترتب بر موضوع اول است ، مسئله ثواب و عقاب اعمال و حالتی در
د بر اعمال عباد را مستحسن شمار  در مسئله نخست ممکن است کسی قائل به نحوی جبر باشد و در عین حال ثواب و عقاب.است

ن .بیهوده و ثواب و عقاب را قبیح دانند .یعنی چنین نیست که همه جبری مذهبان ارسال رسل را 
 
تاریخ پیدایش این فکر و بحث در ا

نرا نمیتوان معلوم داشت ولی در اسالم و میان همزمان با فکر
 
مسلمانان تاریخ های  ی ذکر شده  فلسفی بوده و تاریخ تحقیقی و دقیق ا

نها 
 
مده.نیست چندان اعتماداست که به صحت ا

 
است : نخستین کسی که درباره این مسئله از وی سئوال شد  در الذریعه چنین ا

ن رساله (ابوالحسن هادی علی بن محمد عسکری )ع امام
 
ن رساله  بود که در جواب ا

 
مستقلی نوشت و شیخ حسن بن علی بن شعبه ا

ورده است. و اول کسی« تحف العقول»در ضمن ک تاب « ر و التفویضفی الرد علی اهل الجب رسالته علیهم السالم»را تحت عنوان 
 
که  ا

( مولف یکی از صحیح تریم صحاح 256بخاری)متولد درباره خلق افعال عباد چیز نوشته است امام اهل سنت محمد بن اسماعیل
مده است : از قدیم  (  در8/ 5میباشد.)الذریعه ششگانه اهل تسنن

 
 ترین کسانی که به نشر عقیدۀ جبر درتاریخ ادبیات ایران چینین ا

بسر میبرد و بعد کاتب حارث بن سریج  میان مسلمین پرداخت مردی به نام جهم بن صفوان از موالی خراسان بود که مدتی در کوفه
ن او را هجری( و پیروا128خروج کرد و منهدم گردیدو جهم نیز مقید و مقتول شد) شد که در خراسان بر نصربن سیار عامل بنی امیه

همچنان مقدرکرد که برگ را میریزاند  گویند. اینان معتقد بودند که انسان در همۀ اعمال خود مجبور است و خداوند اعمال اورا  جهمیه
ب را جاری میکن

 
نها در اسالم پیش از جبریه بوده است در مقابل این دسته قدریه.وا

 
و نتیجه مستقیم نزاع میان این .اند که پیدایش ا

دیگر را از قدریه گرفته  نام معتزله است که پاره ای از عقاید خود را از مجبره )ازقبیل نفی رؤیت( و پاره ای دایش فرقۀ سوم بهفرقه پی
نان را گاهی

 
نان از هردو فرقه تبری  اند)مانند مختار بودن انسان( و به همین جهت ا

 
قدریه و گاهی جهمیه خوانده اند و حود ا

ولی این مسئله در قرن دوم هجری بصورت یک بحث علمی در مک تب درس .  (48و47یران دک تر صفاصا میجستند.)تاریخ ادبیات
علمای اسالمی سنی را  شاگردش واصل بن عطا طرح و در اواخر قرن سوم توسط ابوالحسن اشعری باوج خود رسید و حسن بصری و

ن مؤثر باختی معتزله کارهای بشر را .نمود به دو فرقه اشاعره و معتزله تقسیم
 
ار خود بشر دانند و خدا را جز در حد امر و نهی در ا

لت بی اختیار شناسند ندانند، ولی اشاعره
 
ن حد وسط  اما شیعه به پیروی از پیشوایان معصوم خود قول سومی.بشر را یک ا

 
دارند و ا

نه جبر و نه «)امر بین االمرین الجبر و ال تفویض بل» (است بین جبر و اختیار مطلق ، چنانکه حدیث معروف از امام صادق )ع
توضیح اجمالی اینکه هرچند بشر در کارهایشان فاعل مختار .این دو( اشاره بهمین مسلک است واگذاری مطلق بلکه امری است بین

ی در وفق عدل باشد ، ول اراده مسقل است تا پاداش و کیفری که بر اثر اعمالش به وی میرسد به استحقاق خود و بر و در بکار بردن
میبیند لطف خاصی مبذول میدارد و اسباب و وسائل و امکانات دستیابی  عین حال خداوند درباره کسی که حالت تسلیم وانقیاد در او

ن کار به وی میدهد نه چنانکه با اختیار بکار نیک در
 
منافات داشته باشد بلکه اختیار  اختیارش مینهد و بسا حالت شوق و عالقه به ا

مورد انکه دربرابر فرامین خدا حالت عناد و لجاج دارد خداوند لطف و  کار ، مستند به خود بنده است. و یا در همچنان باقی و
خذالن گویند که این نیز  نکند و بسا حالت بی رغبتی بدلش نهد که بکار خیر نائل نیاید ، واین را در اصطالح شرع  عنایتس به وی

شاگردانشان یا بعضی از  جبر و اختیار در محضر حضرات ائمه معصومین علیهم السالم توسطانسان را از اختیار بیرون نکند. مسئله 
ن پاسخ میگ فته

 
یات و پیروان ان دو مذهب مطرح میشده و از ا

 
اخباری استناد جسته و  اند. هر دسته ای برای اثبات مدعای خویش به ا

رد : حجتخواجه نصیر در رسالۀ جبر و اختیار .ادلۀ عقلی اقامه مینماید
 
ن است ، که به  خود چنین ا

 
بزرگ ترین طائ فه اولی)جبریه( ا

ن کنند ، ممکن باشد که  اتفاق هر دو قوم خدای تعالی پیش از وجود
 
بندگان دانست هر کسی چه کند. اگر ممکن باشد که خالف ا

ن کنند، ایشان را هیچ اختیاری  علم
 
نباشد. و نیز گویند که قدرت و ارادت  خدای نعالی نه علم باشد . وچون ممکن نباشد که خالف ا

 فاعل به حسب قدرت و ارادت بود ، پس او را در ایجاد قدرت و ارادت خود احتیاج به مردم نشاید که فعل او بود. چه اگر فعل او بود
، پس هرگاه قدرت و مردم نه به فعل او بود  قدرتی و ارادتی بود ، و دور یا تسلسل الزم اید. و هردو محال است. وچون قدرت ارادت

فریند واجب بود که فعلی از
 
 او صادر شود ، و هرگاه که نیافریند محال بود که صادر نشود، پس او را هیچ اختیار ارادت در او ا

ن ، ونیز گویند : اگر.نبود
 
 ال محاله به او رسد. و خدای تعالی تقدیر کرده باشد که چیزی به مردم رسد و او هیچ سعی نکند در تحصیل ا
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ن چیز به او نرسد ، و او بسیار جهد
 
کند در تحصیل او محال بود که به او رسد. پس جهد و سعی مرد را هیچ  اگر تقدیر کرده باشد که ا

نست که اگر بنده را اختیاری در.جمله به خواست و ارادت حق تعالی بود تاثیری نبود ، و
 
فعل نباشد  و حجت بزرگ ترین طائ فه دوم ا

چرا باید کرد و مدح و ذم متوجه نشود . و اگر شود راجع  شد ، و دعوت اولیاء و انبیاء بیفایده باشد. وجهد و سعیتکلیف براو عبث با
نکه مردم .بخت نیک و بد بود و ثواب و عقاب نه بر عمل باشد به مردم نباشد و دین و ک فر ،

 
و بعضی دعوای ضرورت کنند در علم به ا

ن مختار است.)مج را فعلی است
 
 : (خواجه نصیر پس از پایان ادلۀ پیروان جبر و اختیار گوید10الی9موعه رسائل خواجه نصیر:و در ا

نچه مقتضای عقل مطلق است در این بحث به ترتیب ایراد کنیم. و التفات نکنیم به
 
نچه حق  ما ا

 
نصرت مذهبی یا کسر مقاله ای ، تا ا

نگاه به تفصیل.شاءهللا باشد واضح شود ان
 
 امکان و امتناع و احکام هر یک سخن گ فته و از امتناع و احکام هر یکدربارۀ وجوب و  ا

مسبب از او صادرنشود نیز بحث کرده و بعد  سخن گ فته و در انواع اسباب و علل و معنی جبر و اختیار و اینکه سبب تا موجب نشود
نباشد  یرسد که وجوب فعل از فاعل منافی اختیار اودر فصل ششم رسالۀ مزبور به این نتیجه م از ناتفاقیات را مورد بررسی قرار داده و

ن را چنین تقریر میکند : 
 
نست که قادر چنانکه گ فته شد : فاعلی  این وجوب و امتناع که ذکر شد منافی اختیار» . و ا

 
نباشد . بیانش ا

ترجیح یک طف  اوی ، و چون مرّجحیکه نکند . یعنی فعل و ترک هردو از او صحیح بود و نسبت با متس باشد که تواند که کند و تواند
ن طرف واقع شود

 
، او را مختار خوانند و از  پس اگر مرجح ارادت او بود ، تا هرگاه که خواهد بکند ، و هرگاه که خواهدنکند.دهد ا

نست که.دیگری ارادت اینجا معلوم شد که مختار را دو صفت باشد : یکی قدرت و
 
حیح است فعل و ترک او علی سبیل البدل ص قدرت ا

نست که به انضمام وجود او با قدرت ، ترجیح یک طرف نماید. یعنی با وجود قدرت .و هیچ کدام از او به تنهای  ی واقع نشود
 
 وارادت ا

فعل ممتنع باشد و حصول ترک  وارادت ، حصول فعل واجب باشد و حصول ترک ممتنع بود . وبا وجود قدرت بی ارادت ، حصول
نکه ایرادی بر«. اختیار اوست نه منافی اوواجب . واین معنی محض 

 
رد :  و پس از ا

 
نرا میگوید ، چنین ا

 
» خود وارد ساخته و جواب ا

تقدیر  مستلزم فعل است و با تقدیر هر دو ، تقدیر عدم فعل ، همچنانکه با تقدیر وجود فعل بر جمله چون مجموع قدرت و ارادت
فاعل نباشد وجوبی که از وضع به سبب  دش به او الحق شود منافی اختیارعدمش ، و همچنانکه وجوب فعل ، که بر تقدیر وجو

ید هم منافی اختیار او نباشد
 
ن دربارۀ قوی و افعال انسانی و قدرت و ارادت و  (. بعد25و24رسادل خواجه نصیر مجموع«)اوالزم ا

 
از ا

نهاکرده و سرانجام حاصل به حاصل این مباحث میپ چگونگی صدور افعال اختیاری بحث
 
نگاه به ذکر شبهات و دفع ا

 
 ردازد و ا

نها به این
 
جهت که مبنای رسالۀ مزبور بر ادلۀ عقلی و قیاسی  پرداخته و اشاره ای به ادلۀ نقلیه در این باب میکند و از بحث دربارۀ ا

جبر و اختیار خواجه  های مختلف در این مسئله بر روش قدماء از رسالۀ خالصۀ استدالل فرقه.میکند است نه ادلۀ نقلی خودداری 
زیرا در این  فرمود : مگویید که خداوند مردم را بخودشان واگذار نموده که هرچه خواهند بکنند ، امام علی: حدیث و اما.شد نصیر نقل

نها را به گناه مجبور 
 
ن ستمکار دانستن خداوند است ب صورت خدا را ضعیف و ناتوان شمرده اید. و مگویید ا

 
لکه ساخته ، که الزمه ا

ید )درعین اختیار( به توفیق خداوند ، و کار بدی که مرتکب گردد بر اثر خذالن بگویید : هرکار نیکی از دست بشر
 
یاری ننمودن( ) برا

امام صادق درباره حقیقت قضا و قدر پرسیدند  از( .   95ص ، / 5خداست. وهمه اینها در علم خداوند گذشته است. )بحار جلد
ن سرزنش نمود از خداست ، بتوان بنده را بدانحضرت فرمود : چیزیکه 

 
نچه که نتوان بنده را در مورد ا

 
 سرزنش نمود از بنده است و ا

، چرا زنا کردی ؟ زیرا این اعمال از  خداوند به بنده اش میگوید چرا گناه کردی ، چرا مرتکب جنایت گشتی ، چرا میگساری کردی
بحار، ).خداست ناتوان گشتی ، چرا سفید شدی ، چرا سیاه گشتی ؟ زیرا اینها از چرابنده است . ولی نمیگوید : چرا بیمار شدی ، 

بندگانش در  خداوند کسی را به اصاعت مجبور نسازد و در معصیتش نیز  مفهور و مغلوب کسی نباشد و : ( .امام رضا فرمود95ص، 
زاد مطلق نباشند ، انچه را که خود در اختیارشان

 
نچه که قدرت دارند خود بر  قلمرو سلطنتش رها و ا

 
نهاده خود مالک انست وبر هر ا

ن قدرت دارد؛ پس اگر اطاعتش
 
رد که معصیت ا

 
نان را مانع نشود و اگر معصیتش کردند اگر بخواهد مانعی پیش ا

 
نکنند و اگر  نمودند ا

میگوید : خداوند بر دل انها  ( }چنانکه قران22ص16ج هم مانعشان نگردد در حقیقت او به معصیت وادارشان نساخته است.) بحار
روزی یکی به پیش پیامبر امد حضرت به وی { رها ساخته و خداوند انها را در معصیت مانع نشود مهر گذاشته یعنی انها را بحال خود

ن شگ فت ترین چیزی که دیدی خبر ده. وی گ فت جمعی را دیدم که با مادر و خواهر خود فرمود : مرا از
 
ها گ فته میامیختند و چون به ا

این امر وادار میسازد. پیامبر فرمود : در اینده گروهی از امت من نیز چنین  شد چرا چنین میکنید؟ میگ فتند قضا و قدر خدا مارا به
نان مجوس امت منند. بحار جلد گویند
 
ینده گروهی بیایند که خدا را معصیت کنند و گویند خدا.  ۴۷. ص۵ا

 
برما  پیامبر فرمود : در ا

نها را رد کند مانند کسی باشد که در راه خدا چنین مقدر
 
بزرگ ترین دلیل جبریان (75ص5شمشیر زند.)بحارج نموده ، کسیکه گ فتار ا

گاه بوده اگر
 
ن پر  اینست که خداوند از ازل بکارهای بندگان ا

 
زادند پس از علم خدا تخلف پذیرد. و بطالن ا

 
بگوییم انان در کارهاشان ا

ری چه علم از هرکسی ک واضح است
 
خدا میداند که مردم به  ه باشد جز کشف نباشد و معلوم است که کاشف در مکشوف اثر ننهد ، ا

ن کار اختیار
 
مجبورند بر خالف علم خداوند گ فته ایم ، وشگ فت اینکه قائلین به جبر خود  خود فالن کار کنند و اگر بگوییم انان در ا
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نان ث مسلمان و
 
مسّلمات دین اسالم است چگونه  واب و عقاب و مدح وتوبیخ خداوند را که ازبلکه از دانشمندان این دین هستند ، ا

ن دارند؟
 
نگارنده( استاد مصطفی حسینیاستاد بزرگ ایت هللا خوئی در ک تاب البیان ) !توجیه کنندو بعثت انبیا را چه فایده مرتب برا

نرا انجام دهد یا انجام ندهد ، وی بر بخشی از  هر انسانی درک میکند که: به این مسئله پرداخته اند
 
کاهایش قدرت دارد مه میتواند ا

نان باشد و این  میدانیم که چون کار زشتی از کسی سرزند مورد سرزنش عقال ، و چون کار نیکی از او سر وهمه
 
زند مورد ستایش ا

حرک تش در حال راه رفتن بر زمین با  میداند که و هر عاقلی.و مجبور نیست بهترین دلیل است بر اینکه هرکسی در کارش مختار است
 دارد : که ان یک )راه رفتن بر زمین( اختیاری و این یک اجباری است. و هر انسان عاقل حرک تش هنگام پرتاب شدنش از بام تفاوت

ن کارها
 
ا از جمله از اختیارش خارج است ، زیر  این را نیز درک میکند که وی گرچه در برخی از کارهایش مختار است اما مقدمات ا

ن کار با یکی از نیروهای  مقدمات کار یکی وجود خود او و زنده بودنش و درک
 
ن کار و متناسب بودن ا

 
ن کار را و شوق عالقه اش به ا

 
ا

و .است که او همان سازنده انسان است او و توانش بر انجامان کار است که همه اینها از اختیار او خارج و بدست کسی دیگر جسمی
اط نیست که چون کار تمام شد دیگر  که انسان نسبت به سازنده خود مانند ساختمان نسبت به بّنا یا خطّ معلوم است 

ّ
نسبت به خط

ن به به سازنده نیازی نداشته باشد بلکه
 
ن بدان نیازمند است که هر ا

 
ن به ا

 
وی مدد  انسان تا گاهی که قرار است زنده باشدمدام وا

ن  ضربان قلبش استمرار بخشد مانند روشنای  ی برق رساند و حیاتش را ادامه دهد و به 
 
که بایستی مدام از کارخانه برق نیرو بگیرد و هر ا

ن قطع شود در حال
 
انسان مانند انست که شما در اتاقی تاریک دکمه چراغی را بزنی و  پس کارهای.خاموش میشود که ارتباطش از ا

نرا روشن کنی که از
 
موتورهای مولد برق  ده میشود که شما دکمه را زده ای و از سوی دیگر بهسوی  ی این روشنای  ی به شما نسبت دا ا

نجا متصل نبود نوری 
 
نرا حرکت دهد و  برای مثال اگر کسی.نبود نسبت داده میشود که اگر به ا

 
دستش فلج باشد که خود نمیتوانست ا

ن  پزشکی توانست به نیروی برق برای
 
ورد که در ا

 
ن بوجود ا

 
 مدت دست در اختیار صاحبش حرکت کند ، ومدتی کوتاه حرک تی در ا

میکند ، در چنین حالتی هم حرکت  چون بنزد پزشک میرود دستش را به سیم برق متصل میکند و دست در اختیار صاحبش حرکت
خویش حرکت داده و هم به پزشک که این نیرو را به وی داده ، ومعلوم  دست به صاحب دست میتوان نسبت داد که او به اختیار

 « .در اختیار صاحب دست نمی باشد ست که کار پزشکا
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 باب سوم : برقراری روش مثبت و سالم اندیش
 
 

   مؤثریت تمرکز فکری در کارکرد ها 

 هنگ
 
فریشن زندگی متوازن و هما

 
 مؤثریت ا

  ثیر برقراری روش زندگی سالم و اثر مند
 
 تا

   شیوه تقویت حس اعتماد به نفس 

  ثیر
 
 عه ی قیادت و  امور سازماندهی در جامظرفیت های کار تا

  اثر گذاری قیادت  اثرمند  در کار کرد ها 

  نقش با رز سپارش اختیار  و  کنترول  هدفمند 

  فرینش دگرگونی اثر گزار در  زندگی
 
 اهمیت ا

نهای  ی که زمان گران بهای شان را در اجرای کار های خورد و ریزه سپری می کنند، هرگز
 
را  در زندگی  وان اجرا ی کار های سترگ ت " ا

 (  Francois Duc de La  Rouchefoucauld )نخواهند پیدا کرد"   
 

فرینش انسان و کائنات ، زمان کافی در اختیار  همه انسان  ها و کافه بشریت  تمرگز فکری در کار کرد ها : 
 
قرار گرفته  بر بنیاد بینش ا

ن مطابق اختیار و صالحیت  است 
 
فرین کار بگیرد.  النی اش  در راستای سپر یقفکری و عتا از ا

 
انسان من حیث  نمودن هستی معنی ا

فرینش اختیار مطلق دار 
 
ن  در  د که  از زمان دست داشته اش مطابق شیرازه محیطی ای که بهترین ا

 
هستی دارد، استفاده کند.  مسرت ا

ما دست میدهد ، یقین حاصل کرده بتوانیم که کار کرد های رزومره ما خیلی هم رسالت مندانه و متناسب با مسؤلیت و  ، زمانی براکاری 
نهای  ی که هستی مشترک داریم، برنامه ریزی، طرح و گونه پذیرفته اند.  اگر در زندگی سعی ورزیم کار 

 
رسالت شخصیت خودی در میان ا

وردی که برای ما به ارمغان بیاورد، تشویش، های زیادی را بدون در نظر داشت او
 
لیت شناسی بسر رسانیم، شاید یگانه دست ا

بیشترین رقم تمرکز فکری ما روی مسایل و برنامه های ارزشمند و حایر  مشکوکیت، دلهره و نبود مسرت و فرسایش قامت فکری  باشد. 
فرینش سطح عالی اندوخته ها، کامگاری ه

 
ا   و بهروزی های بیشمار می شود.  به هر پیمانه ای که برای کار معنی و هدف دار ، باعث ا

های خیلی ها ساده، کم بها و بدون ارزش زمان کمتر اختصاص دهیم به همان اندازه برای کار کرد ها و اندوخته های سالم تر ، زمان  
ن معنی است که برای کار کرد های هدفم بهتری را سرمایه گذاری می کنیم

 
ند تری که نقش حیاتی را در هستی ما و   تعالی و این به ا

ن حیات بسر می بریم، زمان  بیشتری  اختصاص داده ایم
 
که با رسالت مندی تاریخی ما من حیث افراد بهتر و  جامعه ای که در ا

هنگی منطقی  بیشتر قرار  
 
نگونه که   شایسته تر  در جامعه، هم سان و در هما

 
زمان برای  ، روف استقول مع قرار خوا هند داشت ، ا

نهای  ی که : 
 
 ا

   هسته است انددر انتظار
 
 ، ا

   شتابان استاندنگران ، 

   داراز مدت استاندمغموم ، 

  ندارد وجود،  اندعا شق و دلباخته 
فرین، بازتاب دهنده  سطح فهم ، طرح برنامه هدفمند، و رسالت خودی هر شخصیت  اجتماع

 
 .  است  یگزینش شایسته و هستی ا

موزی میگیرد ، کدامین مؤلفه ها در زندگی ما دارا ی ارزش بهتر اند و  کدام ها اند که زما
 
ن گیر، برنامه ریزی هدفمند همه ما را  را به باز ا

فاقد ارزش عینی و سازندگی اند. زندگی بسا مسایل  را بردوش ما میگذارد که زمینه تمرکز فکری روی مسایل باارزش را نا مساعدساخته و 
فرینش می گیرد.  هر انسان در هستی روزوار خود دارای مسؤلیت 

 
اسباب تشاویش و نگرانی را در امر تشخیص مبرمترین پدیده ها ، به ا

غاز کرد.   فردی، خانوادگی، اجتماعی ، سیاسی ،اخالقی و حرفوی است . از این سبب بعضن دشوار به نظر می رسد بدانیم از کجا باید
 
ا

بدانیم  به چه کسی و چه چیزی باید واژه نی و به چه کسانی و چه چیز های  ی باید بلی بگوئیم.  چه چیزی را  از این سبب باید  صریحن
 اگر به همه این مسایل به گونه دقیق نظر اندازی کنیم، بسا از باید مسترد کنیم و کدامین حرف ها و سخنان را مورد پذیرش قرار دهیم. 
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مسایلی را در  سیاق موضوعات یاد شده در می یابیم که با رسالت و مسؤلیت ما  در همخوانی و همگامی قرار ندارد و تنها وسیله افزایش 
 نگرانی ها اند و هم  میتوانند مسیر اصلی کاری ما را  تغیر داده و حتی منحرف می سازند.  زمانی که هر یک ما در هستی روزوار از کیفیت

یا این همان چیزی است با  ت کار کرد های خودی ، خویشتن را و اهمی
 
که  بی بها   یا  ارزش و مورد پرس و پاس قرار دهیم،  و بپرسیم ا

فرینش، یاری رسان  میل دارم امروز بسر برسانم
 
. در این صورت  اندیشه های عقالنی در همسوی  ی با رسالت و نقش ما من حیث بهترین ا

تمر کز فکری روش  ، خواهند بود. ارزشمندی کار کرد ها و راه گشا بسوی کامگاری های لذت بخش و عزتیاب صریحو ت در امر  باز شناسی
 کاری را سبک تر و روشنتر  بازتاب میدهد.  دیدانداز های جدید و  مبتکر زمانی در شیرازه فکری ما خوبتر و شایسته تر ظهور  می کنند که

نها باشیم.  اگر وظایف و برنامه های کاری بیشماری در زندگی داشته باشیم، این خود دارای  طرح برنامه روشن برای بین
 
ش کاربردی ا

فرین، محروم می سازد. 
 
وی مسایل و مادامی که ر  باعث کابرد پراگنده زمانی  میگردد، و ما را ار تمرکز فکری  روی مسایل مبرم و هستی ا

ورد بهتری خواهیم داشت و هم ارزش ما در اجرای کارد ها در میان خانواده و  هستی متمرکز می شویم،  وسایل عمده و ارزشمدار
 
دست ا

در میان افراد محیط پیرامونی که در ان هستی داریم، به شناسای  ی می  ما را من حیث فرد مبتکر و کار دان اجتماع دو چند گردیده و 
 از خود باید بپرسیم :در زمینه باید  گیرد. 

 ا را  در امر تقسیم بندی زمانی  جهت کامگاری های دقیق تر ، رهنمون هستند؟ کدامین فک تور ها  م 

  یا الزم است خود را گرفتار این موضوع سازم،  اگر  پاسخ نی  یا بلی باشد، چه چیزی در
 
ایا اختیار بلی و نی گ فتن را دارم، ا

 ؟ شرویم  ظهور خواهد کردپی

 نها کدام اگر در هستی ام تنها سه مؤلفه مهم خواهند بو
 
 خواهندبود، و چرا تنها این ها؟ ها  د برای اجرا، ا

  یند کار های فرسایشی بیشماری  را دارد؟
 
 ایا زندگی ارزش این قدر  زحمت، رنج، مشقت، و فرا

 ) گمنام( در زندگی کلید کامگاری ها و مسرت بی بدیل است"  " نگهداشت موازنه 
 
هنگ :  

 
فریشن زندگی متوازن و هما

 
کافی را  ی معین ای هستیم، و زمانی که وقت همه ما در هستی خود دارای نقش ها و مسؤلیت ها ا

هنگی را در 
 
ن مسایل ای که برای ما دارای ارزش واال  و بینظیر هستند اختصاص دهیم، در حقیقت موازانه و هما

 
بخاطر تحقق برخی از ا

هنگ میان عبارت از  ساخت مستحکم و  ایجاد  زندگی خود، برقرار ساخته ایم.  ساختار  و استقرار موازنه  در مفهوم  اصلی اش
 
رابطه هما

نقش ناهمگون ما در برابر  موازنه در زندگی  ازسرحد مادی عبور نموده  و داخل شیرازه  بینش معنوی میگردد.فکر و روح است.  جسم،
موزان، 

 
، همسر زندگی، فرزندان، پدر و مادر، کارمندان، کارفرمایان،دوستان، عزیزان، شخصیت های شناخته شده، دانش ا

را در برابر همه قرار میدهد تا بتوانیم همه را مسرور نگهداریم و هم موازنه ای را در زندگی خود  همکاران، و باورمندان  زمینه دشواری 
برقرار کرده بتوانیم. از این سبب دشوار به نظر می رسد بتوانیم تشخیص دهیم کدامین رابطه ها و ضابطه ها دارای اهمیت بهتر و 

نگون نهادینه تر اند برای انجام فوری و اثرمند. 
 
ورد.  ا

 
ه که گ فته اند، اگر بخواهی همه چیز را بدست بیاوری، هیچ چیز را بدست نخواهی ا

نقدر در دنیای مادی خود به گونه ژرف غرق می شوند که دیگر هیچ چیزی از معنویات، اخالق، 
 
دم ها  ا

 
در ضمن بسا اوقات برخی از ا

برو 
 
، می شود، عقیده ضعیف و نحیف می گرددد. خدا فراموش و صداقت در ذهن شان جای ندار عزت ، خدمت  ،کرامت، شرافت، ا

می شود، رسالت  کم رنگ می  دگذشته فراموش می شود، فرهنگ بسوی بی فرهنگی میرود، انسان بی در  شده و قلمداد  تاریخ بی ارزش
ثار و د

 
فرینش در ا

 
اشته های عقیدتی معرفی شده شود، شعار ها دگرگون می شوند، اصلیت به بی اصلی میرود و انسان ای که  بهترین ا

است،خویشتن را بدترین، زشت ترین، بی رحم ترین، و ظالم ترین زنده جان روی زمین معرفی می کند، چون در محراق مجازات هم 
ن دنیای

 
دیگر  تنها در روز موعود قرار میگیرد و در این دنیا کسی به سراغش نمی اید بیغم و کم غصه است، و شاید هم الهامی برایش از ا

نجا نیز دشواری وجود نخواهد داشت، و باز پرسی در نظر نیست چون روح داشت به مرجع موعود خود رسیده و 
 
رسیده باشد که در ا

که درد و رنج  برایش محسوس و ملموس  چون دیگری حسی وجود نخواهد  داشت  جسم را به هر گونه ای که میل دارند مجازات کنند،
به  هر چه دلش شد انجام میدهد و خواهد داد. ه جا هیچ چیزی حضور عینی نداشت و نخواهد داشت، باشد ، از این سبب در هم

پیمانه ای که انسان ها از هم متفاوت هستند، به همان اندازه بینش و فهم موازنه نیز برای شان ناهمگون است و راه ها و شیوه های حل 
ن نیز  خیلی ها متفاوت  از هم

 
شایسته ترین موازنه در زندگی کاری، فکری و بشری ما در حقیقت امر  خواهند بود.  موازنه و برقراری ا

ن عده از مؤلفه های کاری ما خواهند بود که دارای ارزش بی بدیل در زندگی اند. 
 
ختار زندگی متوازن ادر س عبارت از منظم سازی زمانی ا

و با ایمان قوی میتواند  راه  گشا  برای شخص ما و سایرین ای که در برابر شان تعهد  هباید بخاطر داشته باشیم که گزینش خردمندان
صادقانه و میهن دوستانه داریم، باشد. کامگار ترین شخص ای که  در زندگی  میل استقرار موازنه  در زندگی را داشته باشد، شخصی 



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                        49                                          داکتر نصرالدین شاه پیکار 

 

رمانگرا، اندی
 
هنگ، ا

 
رام،انعطاف پذیر، شاست  دارای دیدانداز روشن، هدف عالی، هما

 
رگونی نونده خوب، و همواره در انتظار دگشه ا

فرینش اسباب مسرت و شادمانی در ما ،
 
فرین و سیاقمند، و این تنها حالتی است که باعث ا

 
نهای  ی که با ما  دارای ریشه  های هستی ا

 
و ا

 . می گردد و اندیشه اند مشترک  بیشه ، 

  بینش موازنه ام در زندگی خدشه دار نشود؟  رد ارزیابی دقیق قرار دهم که چگونه میتوانم  نقش های ناهمگونم را مو 

   از کدامین ویژگی ها در راستای حفظ موازنه در زندگی استفاده برم، تا باورمند شوم که درست اندیشیده ام ؟ 

   یازمان
 
 یا مدیریت زمان در اختیار من است؟،  بر من  مدیریت دارد،  ا

 یا زمانم را بیش
 
 زمانی ام را؟  ارزش میدهم و یا مناسباتتر ا

 اولویت هایم کدام ها اند؟ 

 یا کار کرد هایم برای
 
 کار کرد هایم ؟  برای ادامه زندگی هستند و یا زندگی ام   ادامه  ا

 " مسرت ماندگار در تندرستی و سالم اندیشی انسان نهفته است " ) جوج ویلیام (
 

زندگی متوازن به این معنا نیست که زمان خود را نیز در  راستای حفظ روابط فردی،  برقراری   برقراری روش زندگی سالم و اثر مند :
، بلکه معنای اصلی اش این است که باید کار کرد های جسمانی، فکری و منابع دست خانوادگی و کاری، زیر قیودات بی اثر  قرار دهیم

ن باید سودمند که  را به گونه ای مورد کار برد قرار دهیمخود  داشته 
 
ورد ا

 
فرین یاری رسان باشد و دست ا

 
در امر پیشبرد هستی معنی ا

نهای  ی که برای شان کار می کنیم ، یا برای  شخص ما مصروف انجام خدمات بی بدیل هستند. 
 
ستی و سرمیاه مادی  ر تند برای ما و همه ا

اری های روزوار  مانرا تشکیل دهنده اند. زیرا بدون داشتن بهترین  و عمده ترین منابع در زندگی ما بوده و حصه جدا نا پذیر کامگ
ن صحت انسان 

 
تندرستی و صحت کامل در قدم نخست دشوار است روی کار های عمده تمرکز فکری و زمانی داشته باشیم و عالوه برا

ن که باید نخستین وسیله مسرت و شادکامی اش باشد نیز در اختیار قرار گرفته نمیتواند. 
 
دشواری های مالی و پولی همواره مزید برا

فرینش جدای  ی خانواده ها، و گونه ای از شکست ها و نزول  روحیه مثب اندیشی  در همه جوامع در میان انسان ها می شو
 
 د. ناسباب ا

، مدیریت دقیق امور مالی است که در جهنده  و پویا یکی از راه های اساسی و کلیدی در راستای حفظ هستی متوازن در یک جامعه
ن میتوان دارای برنامه ریزی های جدی در زندگی بود و 

 
داخل  در کار ها و برنامه ریزی ها با شهامت بهتر و اطمینان بیشتر همنتیجه ا

مدن زندگی کسالت  اقدام کاربردی شد. عدم استقالل اقتصادی و مالی در شیرزاه  زندگی فردی، خانوادگی و اجتماع،  باعث به میان
 
ا

ور، اغتشاش
 
فرین  ا

 
، در گیری های متواتر، عدم حس اعتماد، فروپاشی مناسبات فرهنگی، تصادم سلیقه ها، نبود راستا برای رشد ا

تمدن و تهذیب و در فرجام بازتاب هویت ضعیف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  در میان  دیگران گردیده و شیرازه مهر ورزی، محبت و 
استفرار و استقالل مادی و مالی، داشتن تندرستی و سالمت فکری مهمترین مؤلفه ها در  نا و پایدار نیز رخت سفر می بندد. مسرت ما

فرین و ه
 
هنگ در هستی همه انسان ها  به شمار می روندراستای حفظ موازنه و  مسرت  معنی ا

 
 . ما

حکام و اسقرار فکری او گردیده و تای هر انسان در زندگی باعث اسگزینش دقیق شغل بر  در کار ها : حس مباهات و اعتماد به نفس  
ی به حرفه و پیشه باعث نیرومندی هر فرد میگردد.  بسا از ز هرگز احساس نا راحتی ، کاستی ها و کاهش ها را نخواهد داشت. مهرور 

زندگی مسرور باشیم باید گزینش دقیق شغل  انسان ها سه حصه هستی شان را در کار کردن سپری می کنند.  از این سبب برای اینکه در
ن عشق ورزیم، تا مسرت  در خور 

 
نچه را انجام میدهیم و عشقستایش را  کمای  ی کرده بتوانیم.  داشته و بعد به ا

 
ن  اگر ا

 
کاری ما در ا

گی ها تبارز کنند، را دوست خواهیم داشت .  اگر در کار های  روزوار ما خارق العاد  ر است، برای همیش حرفه و مسلک خویش مضم
ن احساس فخر و بالندگی می کنیم  و هر گز در هستی خود احساس کمبودی و کاستی نخواهیم داشت.  اگر میل کامگاری 

 
در پیشبرد ا

ن مصبور و شکیبا باشیم و بعد های بیشماری را در زندگی داشته باشیم، در قدم نخست باید گزینش شغلی ما درست باشد، در پیشبر 
 
د ا

ور اقناع فکری ، مادی و معنوی برای ما و اطرافیان مافراهم 
 
اگر احساس کنیم که وظیفه و کار کرد های ما بدون ارزش  باشد.  باید ا

ن  هستند و هیچ دگرگونی معقولی
 
ن هستی داریم مشاهده نمی شود، در این صورت  در ا

 
، زمان را برای ما، خانواده و جامعه ای که در ا

گاهی ارتقای  سطح زندگی نیز نقش درستی را به بازی گرفته نمیتوانیم.  تلف نموده ایم و هم در
 
یند بهتر خود ا

 
به هر پیمانه ای که در فرا

ید.  اگر به خود، به استعداد فکری، و به 
 
قرار داشته باشیم، دگرگونی های ژرفی در عالیق، شکیبای  ی و ارزشمندی  خودی  به میان می ا

یند زمان گسترده تر و بهتر می شوند.  همه روزه باید سطح عالقه ظرفیت کاری خود اندیشمند هستیم
 
، مباهات و مسرت ما نیز در فرا

ن را مورد مرور قرار دهیم و  باید  احساس 
 
ورد ا

 
ن را ارزشیابی کنیم، دست ا

 
مندی، عشق و محبت کاری خود را به پیمایش بگیریم، ا

 ما یار و مدد گار  کاری ما هستند. مان را مشاهده کنیم و یقین پیدا کنیم که دل و ضمیر 
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برای کامگاری های در خور ستایش در زندگی نیاز به عشق و عالقه کاری داریم، متعهد و رسالت مند باشیم، خود بیشتر و بهتر برنامه  
موز زندگی باشیم، به همه کس گوش

 
فرا دهیم، اما در  ریز و طراح مسایل و  وسایل خودی باشیم. از دیگران بیاموزیم، همواره دانش ا

یین سرنوشت می میتوانیم نقش نغزی را در تعخود فرجام این ما هستیم که می خواهیم چیزی را بسر برسانیم و نه دیگران. یعنی تنها 
نگونه که قول معروف نو حتی ثالث خواه ، نقش ثانویقدیر و نصیب ما خودی داشته باشیم  و کسی دیگر در دگرگونی ت

 
د داشت.  ا

است، باد و امواج بحر همواره جانب دار بهترین  و شایسته ترین  کشتی نوردان است.  برای راهیابی درست در زمینه کارکرد های 
 روزوار، باید این پرسش ها  را در فرجام از خود بپرسیم: 

 یا همه روزه نتایج کار کرد هایم را به برسی قرار میدهم؟
 
 ا

  وردن پول کار می کنم و یا غرض  دیگری نیز دارم؟
 
یا تنها برای بدست ا

 
 ا

 ایا  در برابر  وظیفه ام عشق و عالقه دارم؟ 

  فرینم؟
 
یا در نتیجه کار کرد هایم دگرگونی های مثبتی را  در هستی دیگران می ا

 
 ا

 چقدر زمان بکار دارم تا در قطار بهترین ها قرار گیرم؟ 
وسایل دست داشته  ،شه و بینش بودم که دیدانداز  رهبری داشتن قدرت، صالحیت و اختیار عام و تام بر مسایل و "  زمانی به این اندی

است، اما کنون به این باورم که رهبری واقعی و شایسته ساالر، همگام و هم سو بودن با مردم و توده های عظیم محیطی  است که در 
ن هستی  را  بسر می بریم "  ) مهاتما 

 
 گاندی( ا

ا  در راستای تحقق تصور رهبری و قیادت ، مهارت شایسته زندگی است، که انسان ر :  ویژگی های ظرفیت  خودی، قیادت و رهبری 
نها ی  ی که نهایت صمیمانه  و نزدیک با دیگران گرفتار کار کرد های سودمند و اثر گزار اند،  به پیش سوق مساعی منتخب 

 
، به ویژه ا

من حیث انسان های ناهمگون دارای ویژگی ها، صالحیت و ظرفیت قیادت نهادینه خودی، در  مقام  پدر و مادر ، میدهد.  همه ما 
ن هر  کدام و هر 

 
شخصیت های مسلکی، اشخاص بازرگان،  اعضای جمعیت ها، همسایه ها، و همکاران و همیاران ، هستیم. مزید بر ا

نقش رهبری و  هم نقش پیروی، هستیم، زیرا رهبر نغز، پیرو درست هم هست. یکی یک ما در  روش ها و شیوه های خودی هم  دارای 
از ویژگی های برازنده رهبر، ترسیم بهترین و شایسته ترین مؤلفه های نیروی کاری از هستی کنش دیگران و   بینش و منش خودی است. 

های نهادینه و درونی انسان های محیط پیرامون خود بکار برده  رهبر خرد گرا، نیروی انسانی خود را در راستای بازیابی  و کشف توانای  ی
فرینش می گیرد.  رهبر عینی، واقعی  و 

 
نها ، به ا

 
و احساس ارزشمندی، شایسته ساالری، احترام و اکرام،  وصالحیت پویا و گویا  را در ا

 
 
فریند  و ا

 
نها را از دید انداز فردی ، اجتماعی  و سیاسی، بسوی عملگرا،  گیرای  ی،مواظبت، مهرورزی، و بینش موازنه را  در افراد می ا

خود، می کشاند. رهبر خوب از هراسان سازی انسان ها ابا می ورزد، و احساس قربت ، نزدیکی، مرتبط بودن متمرکز  و مسرت بار 
رام، اندیشمند و دارنده دیدانداز ق

 
فرینش می گیرد.  رهبران شایسته، ا

 
نها به ا

 
نهای  ی که دارای صالحیت منوط به خود را در ا

 
یادت اند :  ا

رام، اندیشمن
 
نها ا

 
فرین و  فشارزا، کار نمیگیرند.  ا

 
فرین، غصه انگیز، دشواری ا

 
د عالی و برازنده رهبری اند، هر گز از شیوه های کسالت ا

رامش هو حایز بینش و منش سترگ و ج
 
فرینش ا

 
رام و مطمئن باعث ا

 
و سکون در شخصیت دیگران ان بینی عالی و برازنده هستند.  رهبر ا

رامش فکری کار می کند 
 
رامگرای  ی فکری و ذهنی است.  هر انسان مادامی دارای سکون فکری است با جدیت و ا

 
ورنده شیوه ا

 
می شود و ا

نکه در کسب شخصیت 
 
یند و محصول کاری اثر مند ، خوشبینانه، و موثر است.  رهنما و پیشواری ذکی و اندیشمند بجای ا

 
و دارای فرا

نها را  رهنمای  ی می کند، نیرو و توان می 
 
نام نهاد خودی باشد، در ارتقای شخصیت دیگران نقش برازنده اش را به بازی می گیرد.  ا

نها همکار ی و یاری مشترک در میان شخصیت های محیط پیرامون و زیردستان شان  را به فرهنگ 
 
بخشد، همکاری  و حمایت می کند. ا

نها همواره کاری و اشتیاق فکری تبد
 
یل می کنند اعتبار و اعتماد به نفس را بر بنیاد شیرازه فکری مثبت اندیش شان، بازتاب میدهند.  ا

یند سود عالی مادی، معنوی، اخالقی و 
 
وری و ابتکار اند، زیرا قیادت این گونه، فرد، نهاد، و مؤسسه کاری را  از فرا

 
دارای بینش نوا

 
 
ن  رهبر همواره اک ثر کار های دست داشته اش را خود مورد اجرا قرار داده و از سایرین هیچگونه فکری  بهره مند می سازد، در غیر ا

ورده نمیتواند. رهبران واقعی بجای تکاپو ی گرفت و کمای  ی امتیاز، زمینه 
 
ورد، دیدانداز، و نتیجه مثبت اندیشانه را بدست ا

 
دست ا

و سالم اندیش در پ ی دریافت القاب، افتخارات، تقدیر ، تکریم و تقدیس نیستند،  امتیاز را برای دیگران میسر می سازند: رهبران واقعی
فرین  جستجو می کنند و در پیشرفت خویشتن، افراد و اشخاص 

 
ورد با معنی و اثر ا

 
نها اقناع فکری شان را در مسرت دیگران و دست ا

 
ا

فرینی جامعه ای که در ان هستی  را سپری می کنند، از عالی ترین امکانات ظر 
 
فیت فکری، حرفوی و انسانی خود کار گرفته  و ظرفیت ا

نکه طلب امتیاز و در خواست باز شناخت خودی در جستجو باشند، در راستای ترقی و تعالی زیر دستان و 
 
نها بجای ا

 
می کنند.  ا

نها همواره از سخاوت مادی ، معنوی، حرفوی، اخالقی، مسلکی و
 
یگیرند.  رهبران مانسانی،  کار   کارمندان  خود هستند و در برابر ا
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واقعی  بجای طلب امتیاز و باز شناخت  فردی خودی، در تکاپوی ترقی، پیشرفت، تعالی و رشد همکاران، زیردستان، یاران و هم 
نها همواره از سخاوت مادی ، معنوی، اخالقی و مسلکی شان در راستای ارتقای سطح کاری و و 

 
فهم عالی کیشان خود هستند و در برابر ا

اخالق و شیرازه کاری دریغ نمی ورزند. بهترین واژه ، عباره و ساختار واژگانی که معرف کارد کرد های رهبر از خود گذر، سالم اندیش، 
" مادامی که  فرایند باریدن باران است، رهبر واقعی حیثیت خیرخواه ، میهندوست و انسان پرور است، اینگونه میتوان قیاس کرد: 

یجاد کننده موانع  سایبان 
 
مردم و زیر دستان را دارد ، وقتی که فضای تشعشع ، فروزندگی و درخشندگی است، رهبر  نه تنها اینکه ا

دشوار گذر در راستای پیشروی  افراد محیط پیرامون خود نه باشد،  بلکه باید  هنوز  مساعی مشترک و عالی  خود را در راستای هموار 
رهبران نباید نیرنگ باز   از پیش  شیوه های پیشروی و کامگاری  برای زیر دستان و مردم خود، بخرج دهد." سازی هر چه بهتر و بیشتر

باشند  و بر لب حدیث روز.   اشتهباشند،  و توده های عظیم و دشواری های شان را به مضحکه گیرند،  و نه هم در سر هوای شب د
نگونه 

 
 : موده استکه شاعر خیلی ها زیبا فر ا
ن
 
 ان که نقش مضحکه را رنگ می کنند     ا

 رنگ دگر فسانه نیرنگ می کنند        
 بر لب حدیث روشن و بر سر هوای شب                     

 ) هارون راعون(    در نیمه شب چپاول فرهنگ می کنند                     
سای نقد و خورده گیری از سوی زیر دستان، 

 
همکاران، و هم دیاران به شمول دسته های کاری ، برنامه سازان  و وقتی که  فرایند سیل ا

و بازتاب داده می شوند، مسؤلیت عام و تام رهبر است تا به همه  روزوار، بسوی رهبر پرتاب طراحان  کار کرد ها و شیوه های کاری 
تایش، تعریف، و توصیف  به پهنایش گسترانده مسایل گوش فرا داده و در راستای اصالح امور  گام مؤثر بردارد، و زمانی که خوان س

می شود، رهبر خویشتن را به گوشه و کنار می کشاند و این همه اعتبار و ستایش را که وجود عینی دارد، حق کارمندان  و شاخه گرفتار 
خود گذر، در میان مردم و  در امور نهاد و جامعه خود میداند. این است ویژگی های رهبر واقعی، عینی ،مردمی ، انسان ساالر و  از

انسان های جوامع ناهمگون و محیط پیرامون خودی.رهبران باید دارای جهان بینی روشن و دیدانداز حل مسایل عمومی باشند:  رهبران 
فرین  را از میان ب

 
نها باید  به تدریج  مناقشه و عکس العمل های شدید و دشوار ا

 
ند، برنامه ردار نباید  مانند کارمندان اطفائیه باشند، ا

با ظرفیت و صالحیت پیشبینی و پیشگوی  ی اوضاع و احوال محیط پیرامون  و جامعه خود باشند و نقش عالی و سازان و اندیشمندان  
مده قبل از وقوع ، به بازی نشینند .  رهبران جوانب  و 

 
خارق العاده شان  را  در راستای تفکیک و تشخیص  دشواری های به میان ا

نکه در انتظار این باشند که چه زمانی، چگونه و در کجا، چه کسی را به باد جهات   م
 
نفی امور راباید  به مثبت تبدیل کنند، و بجای ا

مالمتی بکشند و خویشتن را سالمت نشان دهند، باید روی درس های اموخته شده از دشواری ها، مالمتی ها  و سالمتی های  گذشته 
نها جلو گیری به عمل تمرکز کنند و  بر بنیاد سیا

 
مدن   احتمالی ا

 
فرین را از ان خود سازند، و از به  میان ا

 
ینده ا

 
نها اندوخته های ا

 
ق ا

ورند.  از این سبب بجای اینکه به گونه تکراری و بدون وقفه روی دشواری ها حرف بزنند، باید روی نحوه و شیوه های حل  مورد پسند و 
 
ا

 نشینند. پذیرش عینی و همگانی ، به اندیشه 
رهبران باید مربی های عینی و طبیعی باشند:  مادامی که الهام می گیریم، به دیگرام ُملهم می شویم. وقتی که احساس راحت و ارامش  

یند محیط ارام و دلپذیر  برای همنوعان خود می شویم.  رهبران باید همواره روش نهادینه را روی دست امی کنیم، باعث فر 
 
وری فرا

 
هم ا

نها را باید گیرند
 
نچه را که می گویند، می بایست عملی گردد. انچه را که می گویند، تعبیر و تفسیر می کنند، ا

 
. باید ایقان داشته باشند، ا

موزی 
 
در ذهنیت و اندیشه های دسته کاری خود، تزریق و ترویج کنند.  رهبران مربی های عینی و ماهوی اند، ومهارت مربی بودن و باز ا

موزش تیم کاری ، دیگران جز ج
 
موزی تعلیم و ا

 
دا ناپذیر کار کرد ها و زندگی روزوار شان باید باشد. یکی از اهداف بنیادی مربی ها در باز ا

نها در راستای  بازتاب 
 
موزشی  در میان دیگران، نقش دادن برای ا

 
ت کاری، ایجاد صالحیت، خالقیت و ظرفیت ا

 
یند اجرا

 
استحکام فرا

ورد ها و اندوخته 
 
های سازنده و مشترک می باشد. نخستین وظیفه مربی، افراد و اشخاص را در راستای انجام کار های نیک  و دست ا

شایسته یاری رسانی است. مربی و رهبر بخشنده تحرک و بازتاب دهنده  پرسش های  سازنده است و هر یک از وظایف و مسؤلیت های 
مادگی ذهنی، فکری و جسمی و سپرده شده به افراد ، اشخاص، زیر دستان ، کارمندا

 
گاهانه و شعوری با ا

 
موزنده ها  به گونه ا

 
ن و ا

نها مطابق ژرفای سطح فهم شان از ان حمایت نموده و احساس 
 
هنگی منطقی و عقالنی قرارمیدهد، تا ا

 
نها در هما

 
صالحیت پذیرشی ا

 راحت و شایسته ساالری کنند. 
رهبران بطور عینی باید شنونده های خوب باشند و به همه   سوزی و مهرورزی باشند :رهبران باید ، بازتاب دهنده سطح عالی فهم، دل 

چیز دلسوزانه، مهرورزانه و صادقانه ، گوش فرا دهند.  باید دارای مهارت بینظیر در راستای خوانش ، درک و فهم مسایل در ورای  خط 
استماع مسایل مهم، ملی و مردمی بوده و پاسخ دهنده های سالم  ها ، ستر ها  و  عباره ها باشند، و صالحیت خارق العاده در امر
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اندیشانه ، ک ثرت گرایانه و همه شمول باشند. رهبران باید همیشه نبض، افراد جامعه، همکاران، سهام داران و  زیر دستان خود را در 
نکه زیر ک ترول  گیرند،  بهتر است در ک ترول خود داشت

 
ن ها را  بجای ا

 
ه باشند. رهبران باید محرکین مثبت،تشویق و نظر داشته و ا

ترغیب کننده های خارق العاده باشند تا بتوانند برای دیگران  ای که  در جامعه حضور عینی و کاری دارند، الهام افرین باشند و عنوان 
زموده  و حایز  اندوخته های اثر گذار را کمای  ی کنند.  بعضن انسان به ویژه ا

 
فراد و شخصیت های سیاسی و شخصیت ُملهم ، کار ا

اجتماعی، من حیث مؤلفه های حاکمیت مطلق و تغیر ناپذیر در منزل، کار گاه به شمول کار های رضا مندانه، عمل می کنند، و به این 
ش به دنبال اندیشه  هستند که بهترین، شایسته ترین و اثر گذار ترین رهبران  در بینش خودی شان هستند  و همواره میل دارند  با ََدو  

فرینش بینش عدم اعتماد در میان 
 
هر یک و زیر کنترول  گرفتن افراد شاید نتایج و ثمر بهتر بدست بیاورند در صورتی که این خود باعث ا

موخته می شودد.  در فرجام مناسبات ، روابط و ضدیگران می شو
 
 وابط با برخی از افراد برجسته و رهبران مسیر میانه و قدمه های دوم ا

که در اصل رهبری سالم ایجاد سهولت ها، سپارش مسؤلیت ها و گرفتار سازی زیر دستان ، همدستان و همکاران  قابل کاربرد  بوده و 
ماده سازی  صحنه ها وعرصه های کاری می  شوند و نمایش زندگی 

 
گاه تر می سازد  و از همین جاست که باعث ا

 
نها را نیرومند تر و ا

 
ا

 تنظیم و تدوین  می نمایند. کاری را خود ترتیب،
رهبران  واقعی و عینی انسان های  ،اندیشمند، دور اندیش، پیشبین، رسالت دار، خردمند، بی تعصب، همه گرا، انسان ساالر و "غیر 

فرینی می کند و نیازمندی های تیم کاری و جامعه شا
 
ن  را به جانبدار"،  هستند که متناسب به شرایط موجود در محیط پیرامونش نقش ا

حد اعلی ،  مورد تحلیل ، تدقیق و برسی قرار می  دهند، و بهترین شیوه و روش قیادت سیاسی، اجتماعی، اخالقی  و فرهنگی را  به 
موزش گرفته و همواره نمایشات کاری ، پیشکش ها ، بازتاب ها و  قیادت جمعی  را  متناوب می سازند و در دگرگونی و دگر اندیشی  با 

 
ا

همگام و همسان می شود. این شیوه قیادت باید در منزل، در دبیرستان، در مدارس، در میان خانواده ها، در محل بازرگانی، سایرین 
فرینش  بسا سهولت ها در 

 
موزی دیگران، بخاطر اجرای کار های دقیق و سازنده، مورد کار بر قرار گیرد، تا باشد باعث ا

 
هنگام باز ا

نکه در چه سطحی و در چه د. نهستی روز وار دیگران شو
 
یا رهبر خوبی هستیم؟ بدون ا

 
برای هر یک ما الزم است از خود به پرسیم؟ ا

 مقامی قرار داریم؟ و همواره باید پاسخ صادقانه به این پرسش ها  را داشته باشیم: 

  کدامین گزینشی در  مدت شبا روزی داشتم؟ 

  علت این گزینش ها در چه نهفته است؟ 

   شیرازه و شرایط این گزینش ها از چه قرار  بودند؟ 

 یا باور دارم که گزینش هایم نقشی در تعیین سرنوشتم خواهند  داشت؟
 
 ا

  یا این گزینش مرا به سر منزل مقصود خواهد رساند؟
 
 ا

  هنگی قرار دارد؟
 
یا گزینشم با مسؤلیت و رسالت اجتماعی ام در هما

 
 ا

   یا من شایستگی رهبری را  در بر
 
 ؟خی از موارد زندگی ام دارم.ا

  ،یا میتوانم  به مثابه پدر و  مادر، در منزل، در کار گاه، در دبیرستان، در اماکن مقدسه و جا های عبادت و نیایش
 
اگر ندارم، ا
 رهبر باشم؟ 

   یا من حیث  کار فرما، تیم کاری ام را از حد زیاد کنترول می کنم و  یا در نیرومند سازی شان  کار می
 
 کنم؟ا

 یا یک شنونده خوب هستم؟
 
 ا

 یا  با خاموش ترین فرد تیم کاری ام دریچه  گ فتمان  را باز کرده ام؟
 
 ا

  نها  را بخاطر انجام کار های شایسته یاری رسان  و
 
ایا در تکاپوی  پیدایش کوتاهی  و نا رسای  ی در میان تیم کاری هستم و یا  ا

 مدگار هستم؟ 

  یا یک رهبر خوب هستم و یا  پیر
 
 و خوب؟ ا

 شایستگی ها را در دیگران دارم؟ ایا من توان دید 

 ن چیزی دیگری را  نیز  یاد دارم؟
 
 ایا من همیشه نقد می کنم و  یا  بجز ا

 ایا شایسته ساالری و بهبود کاری دیگران را  به ستایش نشسته ام؟ 
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  یا از خود خواهی های تباه کن و بلند پروازی های فردی ام  ابا می ورزم؟
 
 ا

 من از بهترین مهارت قیادت که کار مشترک و هدایت و رهنمای  ی صادقانه است، استفاده درست می کنم؟ ایا 
 " زمانی که زیبای  ی را دیده میتوانیم، خود زیبا هستیم" 

گاه :  فرایند کار  قیادت  اثرمند  در 
 
در کار کرد های شان مورد تشویق  قرار دهیم، به این معنا است که از  را  مادامی که انسان های کار ا

نها در مورد  استعداد کاری شان دفاع می کنیم و هر حرکت شان را  به ستایش و تمجید می نشینیم. 
 
این حرکت باعث می شود تا ا

عینی هم باشد احساس ه دارای واقعیت ی  ما می نشیند  ک.  وقتی شخصی به ستایش واقعشخصیت خودی احساس درستی داشته باشند
مسرت و شاد مانی می کنیم و به همین سان زمانی  دیگران را مورد ستایش  واقعی قرار دهیم، انها نیز احساس راحت و مسرت می کنند و  

سدد دریافت کاستی در برخی از جوامع کار فرمایان در  سعی خواهند ورزید تا کاری کنند حایز اهمیت و در خور ستایش.  برای همیش
ن صورت های  های افراد هستند و نه کامگاری ها و درخشندگی

 
شان، از این سبب ترقی و پیشرفت در این گونه جوامع به گونه عینی ا

سایش نمی کنند، سطح شکاکیت شان در مورد شخصیت خودی باال می رود و 
 
ن در چنین حالت افراد احساس ا

 
نمی گیرد و مزید بر ا

فرین، تصور گرایش ه
 
هسته عالیق شان در راستای پیشبرد هستی معنی ا

 
هسته ا

 
ای منفی در وجود شان بیشتر از پیش می شود و دیگر ا

فریده می شود و این فرایند  از  بین میرود. 
 
وقتی که انسان ها را می ستائیم، روحیه شان نیرومند می شود ، توان کاری در ذهن شان ا

هر انسان در نتیجه   ق است. قابل تطبیق و تحقت سن، شخصیت فردی، روانی و اجتماعی، روشی  برای همگان بدون در نظرداش
ستایش عینی  نیرومند می شود، احساس راحت می کند و به شخصیت خودی احترام قایل می شود و در ارزشیابی شخصیت روانی و 
اجتماعی خود سعی می ورزد و خویشتن را من حیث مؤلفه معقول فلسفی به برسی میگیرد.  ستایش دارای ارزش عالی و اثر گذار زمانی 

خیلی هم عالقه مند انتقاد ها  خالصانه، صادقانه و برای کامگاری و پیشرفت  هدفمند بعدی، بازتاب داده شود.  اک ثر انسان می شود که 
میز و فارغ از عینیت شخصیت افراد و اشخاص است و یا هم برای 

 
و خرده گیری نیستند، زیرا اک ثر انسان ها انتقاد شان خصمانه، جزم ا

فریشن کاستی ها در شخصی
 
ور و عاری از واقعیت های نهادینه است.  اگر نحوه انتقاد درست و ا

 
ت فرد مورد نظر که نهایت شکست ا

اجتماعی نباشد، نه تنها که اثرمند نیست بلکه زمینه فروپاشی شخصیت را مساعد خواهد ساخت. اگر میل انتقاد مطابق  شیرازه اخالق 
غاز کنیمداشته باشیم، نخست باید از نکات مثبت و در خور س

 
و بعد بسوی نارسای  ی ها که در همه ما، به شمول نقد کننده و   تایش ا

.  در ضمن خیلی ها درست و بجا می افتد زمانی که واژه های درشت را در یک ادبیات سنجیده و روانه شویم نقد شونده حضور  دارند
فرین بازتاب دهیم. 

 
موزش می گیرند و راهکار های  درستی را برای شان در کار  همواره نقد های سازنده انسان ها عباره نرم و زیبا ا

 
را به ا

فرینش دگرگونی 
 
ورد. تشویق و ابراز مهر در برابر شخص در هر مقام ، حرفه و مسلکی که باشد، باعث ا

 
کرد های بعدی به ارمغان می ا

یاسی، بازتاب دهنده سطح پختگی اشخاص را سترگ در هستی اش میگردد. این گونه روش ها در کار های روزوار و قیادت اجتماعی و س
نها، و زندگی کسانی که در 

 
یند مسرت و شادمانی را در زندگی ا

 
نشان دهنده است.  در صورت تشویق و باز تاب مهر در برابر اشخاص، فرا

فرینش می نشینیم. 
 
نها تماس کاری حاصل می کنند، به ا

 
ینده ها  با ا

 
نچیزی از بهترین ها و شایستگی  ا

 
ها در دیگران مشاهده می  هر ا
مشاهده ذکاوت، کاردانی، اخالق، توانای  ی، ظرفیت و  کنیم، جز نهاد شایسته ساالری و شایسته اندیشی ما چیز دیگری نیست. 

ن  ترسیم 
 
صالحیت در وجود دیگران، بازتاب دهنده  ظرفیت قیادت و رهبری سالم در شخصیت خودی انسان  رهنما است و عالوه بر ا

یند هستی الحیت قیادت واقعی در راستای تحقق رسالت کاری در برابر جامعه و انسان محیط پیرامون ، که جز جدا ناپزیدقیق  ص
 
ر فرا

 باید این پرسش ها را در زمینه بتوانیم از بپرسیم:  ، می باشد. اجتماعی  با ما اند

 یا از هر زمینه ای در راستای ستایش عینی انسان ها درست کار گرفته ام
 
 ؟ ا

 خرین باری که شخصی را  با تحکم به کار گماشته ام چه زمانی بود؟
 
 ا

 خیر کرده ام؟
 
یا در ستایش کسی که امروز باید انجام میدادم تا

 
 ا

  زمانی کسی شخص مرا ستایش کند، چه احساس برایم دست میدهد؟ 

  چه کسی را به باد انتقاد بستم،  چگونه؟ ایا میتوانسم برخورد بهتری داشته باشم؟ 

 وقتی کسی از من انتقاد می کند، چه احساس برایم رخ میدهد؟ 
ماهی گیری را  شیوه"  اگر ماهی ای  را در اختیار شخص قرار دهی، برای مدت یک روز  خویشتن را اعاشه و اباطه خواهد کرد، و اگر 

 برایش بیاموزی، برای همیش خواهد خورد" )  سر سلطان محمد شاه ( 
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اختیار  و  کنترول  معقول : یکی از مؤلفه های بنیادی قیادت، داشتن اراده مستحکم، ظرفیت خارق العاده و نقش با اهمیت تفویض 
توانای  ی  عالی کاری در راستای نیرومند سازی زیر دستان و کارمندان  نهاد ها، سازمانها و جمعیت های قومی و عقیدتی  است.  زمانی که 

نها و بازتاب عالقه کاری دیگران را نیرومند می سازیم، در حقی
 
قت امر تقدیر و تکریم ظرفیت خودی اشخاص، صالحیت فکری و  ذهنی ا

نها  را در میان افراد محیط پیرامون 
 
بلند می بریم . زمانی  که زیر دستان را زیر کنترول بی قید و شرط قرار میدهیم، صالحیت های   ا

نها را مسدود نگه میداریم.  روش تفوی
 
نها را محدود می سازیم و زمینه رشد ا

 
صالحیت های معقول و  هفکری، ازادی کاری  و اجتماعی ا

نها سرو کار داریم،  در محیط مشترک  که سرت ما و اطرافیانجمعی  و مایه م کار کرد های خود مانی ، باعث پیشرفت
 
یکی میگردد. با ا

ن  یاری  از شیرازه های اخالق 
 
نها بوده و مزید بر ا

 
اجتماعی  و انسان های جامعه مدنی، تشویق دیگران در راستای حل مسایل خودی ا

م
 
نها در امر شناخت ژرفتر  و بهتر مسایل و مدارک به میان ا

 
نها می باشد.  باید باور داشته باشیم که رسانی به ا

 
ده در ذهن و بینش فردی ا

یکی از  کار کرد بهتری دارند.  ما  کدامین راه ها و روش ها برایاز دیگران می شناسیم و هم بهتر میدانیم  ما خویشتن را بهتر و شایسته تر
نها می باشد.  بهتر خودی  تکاپوی پاسخ در وجود  بوده و هم  ی جابهترین شیوه های یاری به افراد  بجای ارایه مشوره های  به جا و یا ب

 
ا

نها ، ایجاد 
 
مده  در  شخصت فکری خودی ا

 
است  به جای مشوره به افراد  سهولت ها را در راستای دریافت پاسخ  به مسایل  به میان ا

فرین باشدکنی
 
نها قابل تقدیر و ، ایجاد کننده ظرفیت ها، یاری رسان و دریا م. نقش ما باید سهولت ا

 
فت راه های  ی که برای  شخص ا

نچه را انسان ها بخاطر دریافت کامگاری نیاز دارند، در
 
تا خود در تعین  اختیار شان بگذاریم و بعد رها ی شان سازیم تکریم باشند.  ا

فرینی کنند.  بهترین مدد ر 
 
به مسایل  رمند ساختن شانو باو سازی نیرومند  سانی به دسته های انسانی، عینی سرنوشت شان نقش ا

  است .  زمانی که به تو نیاز دارند باید  در اختیار باشی و بعد استقالل کاری و فکری شان را باید مورد تقدیر و تقدیس قرار دهی. موجود 
ورد بینظیر،   این گونه قیادت باید دانست که

 
یند مسرتبار هم به فرد و هم به رهنما می باشد.  دسته های انسانی و  دارای دست ا

 
و فرا

موزی شان عاقالنه و رسالتمندان
 
ه نقش گروه های کاری را همواره باید در ساختار برنامه های هدفمند یاری رساند و بعد در راستای باز ا

فرینی کرد
 
عد منتظر کامگاری های بیشمار شان باشیم.  دسته های انسانی و ، صالحیت ها و قامت فکری شان را  اندازه گیری کنیم و با

نها بوده باشد و با ذهنیت و ظرفیت فکری شان  استراتیژی کاری ای را انتخاب کنیمگروه های کاری را  استقالل دهیم  
 
که بهترین برای ا

و 
 
هنگی قرار داشته باشد.  در این چنین حالت خالقیت، ظرفیت، صالحیت و نو ا

 
خواهد بود  که از تصور و  ای ری شان به گونهدر هما

ترین  تفویض اختیار به عنوان یکی از مهمتوقع نه تنها ما من حیث قاید و مربی ، بلکه از توقع و  بینش دیگران نیز بیرون خواهد بود. 
و هدف دیگر  .برد ازمان را باال میوری س راهکارهای مشارکت سازمانی است. مدیر، با این راهکار، دو هدف را دنبال می کند. یکی، بهره

ورد. یکی ازمحورهای کّلیدیرا  او، احساس مسئولیت کاری در کارکنان یک سازمان 
 
دارد، که نقش مهمی درمدیریت زمان   به وجود می ا

، می تواند بخشی از باشد. مدیر ها و ادارات ونهادها می به دیگران است.کاربرد این امر، بیشتر در سازمان واگذار کردن برخی از امور 
ترین راهکارهای مشارکت سازمانی است.  هایش به دیگران واگذار نماید.به عبارت دیگر، تفویض اختیار به عنوان یکی از مهم مسئولیت

 برد. و هدف دیگر او، احساس مسئولیت کاری در وری سازمان را باال می مدیر، با این راهکار، دو هدف را دنبال می کند. یکی، بهره
ورد. چنان کارکنان یک سازمان

 
گاهی انجام گیرد، برای سازمان و شخص مدیر، حکمرا به وجود می ا

 
ارزش افزوده   چه تفویض اختیار، با ا

که مدیر شخصًا انجام می دهد، می تواند به زیر دستان خود تفویض  ت نشان داده است که خیلی از امور ها ومطالعا را دارد. بررسی
نها باشند. تفویض اختیاری که از ناحیه مدیر صورت می گیرد، باید اطمینان نماید. البته، در 

 
صورتی که، زیر دستان قادربه انجام ا

ن را انجام می داد صورت می گیرد. لذا برای اين كه کارسریع
 
تر انجام بگیرد و موجب تجمیع  حاصل کند، کار به خوبی، زمانی که خود، ا

اندیشمندان غرب در این «. تفویض اختیاراست»ه استفاده شود، یکی از راهکارهای مدیریت زمان کار نشود، واز زمان به نحو شایست
نها می مبحث، دارای نظرّيات و دیدگاه

 
نها در این مبحث حول پنج،  پردازیم. دید گاه های مختلفی هستند که به طور تفصیلی به ا

 
های ا

 محور است. 

  می توان تفویض نمود؟ چه اموری را  

 اختیار مناسب کدام است؟ تفویض  

  عّلت عدم، تفویض اختیار به دیگران چیست؟ 

 .کدام است؟ تفویض اختیار نامناسب 

   چیست؟ مزایای تفویض اختیار 
می توان تفویض نمود؟ : تفویض اختیار، از نکات کّلیدی، و مهارتی، ومدیریتی است، تفویض اختیار یکی از رمزهای به را   چه اموری 

ن توّجه داشته باشیم، کارگیری مؤّثر مدیریت زمان است. نک ته
 
این است که، تفویض اختیار نباید   ای که درتفویض اختیار، باید به ا
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یا هرامری را، خالی کردن از زیر بار کار و مسؤولیتموجب شود، راه فراری برای شانه 
 
باید تفویض   های، محّوله تلّقي شود. بنابراین، ا

   توّجه نمود:  نمود؟ در این محور، باید به دو نک ته،

  را باید، تفویض نمود؟ چه اموری  

 ن امر را دارد؟
 
 چه کسی توانای  ی انجام ا

اگر کار در حیطه وظایف شخص مدیر است، نباید تفویض نماید و در   او واگذار نماید، می خواهد کار را بهبنابراین، شخصی که مدیر  
می   صورتی که کار نیز از اهّمّیت و ریسک باال برخوردار است نیز نباید تفویض شود و همچنین باید مهارت و توانای  ی شخصی که مدیر،

برند، اّما از  گیر وزمان ، که وقتول ومناسب است، بخشهای  ی از امور قخواهد کار را به او واگذار نماید، در نظر بگیرد.بنابراین مع
.در تفویض اختیار باید این نک ته در نظر  توان تفویض نمود مهم نیستند، میاين كه به طور ویژه   ریسک باالی  ی برخوردار نیستند، و یا

مناسب، فردی است که   ي و تفویض می کند، نمایندهها، به ا گرفته شود، اين كه مدیر، باید مطمئن شود که فردی راکه فّعالّيت
ن دست 

 
ن چیزی که مورد نظر اوست به ا

 
توانای  ی انجام کار را دارد؛ درغیر این صورت، مدیر با مشکالت عدیده ای روبرو می شود، و ا

از طریق تفویض اختیار، می پیدا نمی کند.اگرشخص مدیر، به این نکاتی که درمحور اّول بیان شد، دّقت کافی داشته باشد، یقینًا 
و از فراغ زمانی، که برایش ایجاد شده است، در قسمت های دیگر سازمان، استفاده نماید. ولی درصورتی   تواند، زمان را مدیریت نماید.

 سه مشکل روبرو خواهد شد:   مدیر باکه، این اوصاف در شخص مورد تفویض نباشد، 

  ن
 
خیر کار و تعّلل ا

 
 تا

  ایههدر رفتن سرم 

  بهینه استفاده نماید. ، نمی تواند به طور داشته از زمان دراختیار 
تفویض اختیار مناسب: اّما برای اين كه تفویض اختیار صحیح صورت پذیرد، باید نکات ذیل را مورد توّجه قرار داد، تا در وقت و سرمایه 

ن نکات این است که باید دّقت شود، چه نهایت دّقت صورت گیرد.
 
یا می توان در صورت  یکی از ا

 
کسی می تواند این کار را انجام دهد؟ا

ای قابل قبول  بیندیشیم، هیچ قاعده فی که قرار است تفویض شود به دقت ای پایین تر انجام داد .در مورد وظای تفویض، کا را با هزینه
گاهی فرد در تفویض اختیار باید ت کار را به دیگری واگذار کنیم. ننیست که در این زمینه سریع

 
مد نظر قرار داد. در را  وانای  ی و مهارت و ا

گاهی و مهارت، در 
 
 مورد کار واگذار شده برخوردار باشد کار یا موضوع اجرای  ی به وی  واگذار شود، درغیر ان صورتی که فرد از توانای  ی و ا

ن، هدر رفتن زمان و سر را  صورت تفویض اختیار نامناسب 
 
ورد ا

 
ترین ارکان مدیریت زمان  مایه است که از مهمانجام داده ایم، که ره ا

می باشند .راه درست و بهنجار این است که رئیس با درنظر گرفتن عوامل فردی و سازمانی، و با توّجه به درجات مختلف کاری، تفویض 
.واگذار نمودن بعضی از امور، که تا  به دیگران واگذار  شود.اموری که بیشتر درحیطه کاری مسئول است، نباید   اختیار می نماید

نها را به  حدودی به صورت عام از عهده
 
ید، برای کاهش بار کاری و مشغله زیاد، می توانیم ا

 
ي افراد مجموعه سازمان، یا اداره بر می ا

ل ا
 
یا فرد مورد نظر یک فرد ایده ا

 
ست، از جهت مهارت و دیگران واگذار کنیم.در واگذاری کار به دیگران، باید مطمئن شویم، که ا
ایم .هرچه  های  ی باشد، یقینًا تفویض اختیار مناسب نموده تجربه، صداقت، پشتکار، که اگر فرد مورد نظر فردی، با چنین ویژگی

تر باشد، در این زمینه مدیر، باید با وسواس بیشتری تفویض اختیار نماید، و چه اين كه درصورت  گیری یا انجام کار مهم تصمیم
، خصوصیات د تفویض اختیارننماید بهتر است و در تفویض اختیار که حتمًا شخص مدیر باید درنظر بگیرد این است که توانای  یصالحدی

مدیر، بعد از تفویض اختیار، نباید فرد را به حال   می خواهد.نک ته دیگر اين كه شخص مدیر  که های فردی و  شخصی فردی و ویژگی
.تفویض اختیار، جزء مهم، سیستم مدیریت مؤثر زمان است.  ز چند گاهی برکار او نظارت داشته باشدخودش رها کند؛ بلکه باید هر ا

مدیر باید تفویض را درک کند تا بداند چه وقت باید وظایفی را به همکاران، از جمله کارکنان زیر دست، واگذار کند و چه وقت نباید این 
نان اختصاص دهد و بر مشکالت مربوطه که ممکن است ایجاد شود  ور فّعالّيتکار را انجام دهد. همچنین باید بدانید که چط

 
ها را به ا

 غلبه نماید .
تفویض اختیار، به خودی خود، موضوعی مطلوب است. ولی همین امر، برای خیلی از افراد با تفویض  عّلت عدم تفویض اختیار : 

 کارها، مشکل دارند. این به چند دلیل است.

 «دیگر می شود، بیش از انجام کار توسط خود مدیر   گاهی اوقات، زمانی که صرف، توضیح انجام یک کار، به فرد« نبود  زمان بر
موزش به دیگران نی طوال

 
ینده نگری نماید متوّجه می شود، اگر وقت اضافی صرف ا

 
نماید، می تواند در   است. اّما اگر مدیر، ا

ینده نیز کار مورد نظر را تفویض کند.
 
 ا
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 «؛ دلیل دیگر عدم تفویض، کمال گرای  ی است. وقتی انسان تفویض می نماید، درحقیقت به افراد اجازه می دهد که «کمال گرای  ی
نگاه افراد بیشتری یاد می گیرند که کار مورد تفویض را، به 

 
اشتباه کنند، اّما اگر ما تحمل تصحیح اشتباهات را داشته باشیم، ا

 انجام دهند.  صورت مناسب

  «دلیل دیگرعدم تفویض اختیار، ترس ازکاهش قدرت است. درنتیجه ، با چنین دیدگاهی ازمحبوبیت و « رس از کاهش قدرتت
ی  ی مدیر کاسته می شود لذا با چنین ترسی، از تفویض اختیار خودداری می نماید

 
 کارا

نها، راه ک  در این زمینه تفویض اختیار نامناسب : 
 
تفویض اختیار  ارها، نیز روشن خواهند شد.نک ته نظراتی هست که با تبیین ا

نها   شخصًا،  نامناسب، نه تنها موجب کاهش تعداد و وظایف و صرفه جوی  ی در زمان و هزینه ها نمی شود، بلکه موجب می شود، که
 
ا

این زمینه می گوید: را به انجام برسانیم. همچنین موجب، عدم گسترش دامنة مهارت ها، در بین کارکنان می گردد. لوتارجی سی ورت در 
مد اوقات خودتان را سازماندهی نمائید.»

 
بنابراین در واگذاری «اگر به طور مؤثر، تفویض اختیار نمائید بدانید که نمی توانید به طور کارا

س از دو سوی، کارمند و رئیس
 
ری واگذا  می شود. کار به دیگران به شیوة ضعیف، یا پذیرش کار از دیگران، منتهی به خطا و یا

، و تفویض و احاله کارها، به شیوه نامناسب، خود موجبات تلف شدن وقت را فراهم می نماید.بنابراین احاله و تفویض نامناسب امور 
کار به دیگران به شیوة نادرست یا ضعیف و نصف و نیمه، موجب می شود حّتی سالم ترین و صادق ترین و با استعداد ترین کارکنان، 

دهند. یا مرتکب خطا شوند، در نتیجه کارکنانی که در یک سازمان مشغول کار هستند، با مشاهده این گونه، کار ضعیف را تحویل 
س و نا امیدی می شوند و از محیط کارشان

 
ناراضی می گردند لذا از ارائه مسئولیت و وظایف جّدید به دیگران،   واگذاری ها دچار یا

هاي  ی که بخش مهم کار مدیر  کامل اجرا نشده، اجتناب کنیم. به همین ترتیب فّعالّيت درشرایطی که عملیات موفّق کار، هنوز به طور 
های محرمانه است، یا موضوعات مهمی که از حساسیت باالی  ی  هاي  ی که شامل طرح ریزی یا توسعه ایده محسوب می شود، مثل فّعالّيت

دون مهارت واگذار کنیم چون نه تنها کاری از دوش ما برداشته نمی شود و برخورداراند، نباید به دیگری واگذار شود.کار را نباید به افراد ب
رود و هم اين كه چه بسا  گره ای از کار گشوده نمی شود و نه تنها زمان مدیریت نمی شود، بلکه دراین واگذاری هم استرس ما باال می

ن برنیاید که در نتیجه کاری که به چنین فردی واگذار شده از عهده
 
، که دو عنصر مهم در م زمان از دست داده ایم و هم سرمایه، ه ي ا

تجربه، تفویض ننمائیم . بنابراین، تمام عقالی عالم بر این  زمان هستند.سعی کنیم کار را به افراد ضعیف وسست اراده و کم مدیریت 
ن زمینه ندارد. تفویض اختیار نیز ازاین امر، 

 
باورند، نباید سرمایه و زمان را دراختیار کسی قرار دهیم که مهارت و تجربه کافی در ا

ی که ما تفویض اختیار نامناسب نمودیم، درحقیقت هم سرمایه و هم زمان را در اختیار شخصی قرار داده ایم که مستثنی نیست. درصورت
ن زمینه نه مها

 
است. اّما  و زمان و به تعویق افتادن امور  دارد، که نتیجه چنین واگذاری به هدر دادن سرمایهرت و نه تجربه کافی در ا

ن جمله: داده است؟  جامچرامسئول چنین تفویض نامناسبی، ان
 
 عوامل مختلفی در این زمینه دخیل است، ازا

  گاهی نسبت به فردی که امری، را به او واگذار کرده است. مسئول خیال اين كه چنین فردی در این زمینه مهارت و
 
روی عدم ا

 کافی دارد.  تجربه

  شنایان یا اقوام است، روی این مالحظات
 
ممکن است، تفویض نامناسب صورت بگیرد و کار را به دلیل اين كه فالن شخص از ا

ن موضوع، واگذار شده است. 
 
به او واگذار نماید ، در حالی چنین شخصی نه تجربه و نه حرفه و مهارت و نه مدیریش متناسب با ا

ه دیگران واگذار در هر صورت، کارهای  ی که از اهّمّیت و ریسک باالی  ی برخوردارند، و تا حدودی حالت محرمانه دارند، نباید ب
 را می طلبند.  های خاصی، برخوردارند، و یا مدیریت، خاصی که از پیچیدگی کنیم. یا اموری 

 فواید تفویض اختیار:  

  زاد شدن بخشی از زمان، برای انجام دادن وظایف می شود. بلکه
 
تفویض اختیار مناسب، کارکردی دوگانه دارد، نه فقط موجب ا

 به اعضای گروه نیز می دهد.  هارت های جّدید،برای پرورش م  فرصت الزم

   .زاد می کند، و زمان الزم برای رسیدگی به وظایف مهم را دراختیار مدیریت قرار می دهد
 
تفویض اختیار، فشارهای روی مدیر را ا
 ها، ابتکار و اعتماد به نفس و شایستگی کارکنان می گردد . همچنین موجب ارتقاء و گسترش توانائی

  به نحو مؤثر مدیریت می شود . زمان 

 ها می شود دیگر سازمان ل پیداکردن برای رسیدگی به امور فراغ با. 

  .ید
 
 فرصت الزم برای پرورش مهارت های جّدید، برای کارمندان به وجود می ا

 زادمی کند و زمان الزم برای رسیدگی به وظایف مهم را در اختیار مدیر قرار می
 
 دهد. فشارهای کاری روی مدیر را ا



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                        57                                          داکتر نصرالدین شاه پیکار 

 

 نها را به اتمام برسانیم، بلکه موجب ارتقای   تفویض خوب و به جا، نه
 
فقط موجب کاهش تعداد وظایفی می شود که ما مجبوریم ا

نان نیز می گردد.
 
 سطح علمی، کارکنان جزء وگسترش دامنه مهارت های ا

 تخصصی و تجربیات و   برداری از دانش وری وبهره هرهب در  و دانش دیگران، ازمزایای دیگر تفویض اختیار، بهره وری از اندوخته ها
 دانش کارکنان یک سازمان یایک اداره کمک شایانی می نماید.

   سان می کند و برای وظایف مهم با تفویض اختیار، کوشش« زمان»ایجاد نمودن
 
ایجاد می کند و « زمان»تر، مدیر  های مدیریتی را ا

سازمانی زمان فراهم می نماید. لذا اگر  رای شخص مدیر و انجام دادن امور می دهد و بشلوغی بیش از حد کارهای مدیر را کاهش 
وری  ي بهینه از زمان، بهره نکات مذکور را مورد توّجه قرار دهد، تفویض اختیار مطلوبی ایجاد نموده است که باعث استفاده  مدیر،

دیگر می شود.برعکس تفویض غیرمطلوب  یاشرکت یا امور  مان، یاکارخانه،ي ساز  از کار، بازدهی درسطح مطلوب، چه درحیطه
یابیم غرض  بنابراین در میبازدهی سازمان یا امور مورد هدف.  وری و باعث ازبین رفتن سرمایه، زمان و در نتیجه باعث کاهش بهره

وردهای  ی است که از این طریق برای مدیر در وحله اّو  از تفویض امور به دیگران، نقش مؤّثر و دست
 
ل، و در وحله دوم، برای ا

اّما همین کار، به سادگی قابل انجام نیست.  مجموع سازمان ایجاد میشود و غرض از تفویض، در حقیقت، ایجاد زمان بیشتراست.
 به دلیل اين كه : 

 .باید مدیر، مواردی که قابل تفویض و اثر بخش هستند، شناسای  ی نماید 

 امر را دارد، شناسای  ی نماید. از بین کارکنان فردی که توان انجام این 

  اين كه دریابد راه کار مناسب، برای تفویض اختیار، کدام راهکار است؟ 

 .شناسای  ی موانعی که احتمال دارد، مانع تفویض اختیار مناسب شود 

  .بررسی فواید و محاسنی که از طریق تفویض اختیار نصیب مدیر ومجموعه سازمان می شود 

 ترین راهکار عینیت بخشیدن به تفویض اختیار است. کنار گذاشتن ترس که مهم 

 فرینش دگرگونی اثر گذ
 
 ار در  زندگی اهمیت ا
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یند  روابط سالم و اندیشمندباب چهارم :  
 
 ساختار فرا

 
 

   اهمیت بازتاب مهر ورزی بی قید و شرط 

 ایجاد زمینه  گ فتمان مهر انگیز و مؤثر 

  ک ثرات گرای  ی منش وکنش  بینش،  تمجید   اثر مندی 

  اهمیت حفظ ارزش های  سنتی، خانوادگی  و اجتماعی 

   بازتاب  کاربردی حمایت  معقول از فرزندان ، جوانان و نو جوانان 
 واحد است  ) گمنام( ها  زبان گریه و خنده همه انسان

وت " همه توان هستی، قلبی، و بصری ام  را  به این سان سپری نمودم:  اینگونه می اندیشیدم که شاید عاشق و معشوق از هم متفا 
نها یکسانند و ما.اباشند

 
 ( "  ) رومیمی دیدم  واحد. این من بودم که دو را در یکی  ،حاال دریافتم  ا

 
ف، همان اندازه ای که شمار انسان ها در این کره خاکی  قابل مشاهده است  ، تعریبه    اهمیت بازتاب مهرورزی بی قید و شرط :
به همان اندازه بیشمار و ک ثیر است. همه انسان ها واژه عشق را ناهمگون تفسیر می کنند، برخی  توصیف، شناخت و تفسیر عشق هم 

ن را روابط معنو
 
ن را احساس، برخی هم نیرو و توان معنوی،  برخی هم ا

 
ن را وابستگی بدون قید و شرط،  و ا

 
ی و عرفانی، برخی ها ا

فاسیر مشابه تهستند افرادی که عشق را دلدادگی، از خود گذری، فنا شدن، نیست بودن، از خود رفتن، در بیخودی قرار داشتن، و 
نگون میدانند. 

 
ه که باید به تعبیر و تفسیر گرفته با وصف  این همه عباره ها، واژه ها و گل واژه ها، هنوز هم احساس می شود عشق ا

ن  شود، جوامعی ای که در
 
 هستی داریم، دارای کوتاهی ویژه خود در زمینه بازتاب واقعی ، عینی و معنوی عشق، عاشق و معشوق  ا

زتاب دهنده  مؤلفه   مهرورزی و یا عشق واقعی فرا شرطی، فرا  زمانی وفرا مکانی است.  این گونه مهر ورزی در واقعیت امر با . قرار دارند
فریننده شور و شعف و   ، و نیرو  های واقعی و معنوی در هستی انسان ها است. 

 
ید ا

 
توانی که از این گونه مهرورزی ها به میان می  ا

میز می باشد.  عشق و مهری ورزی بی قید و شرط در سیاق کردار، گ فتار، نوشتار ، روش و رفتار  بازتاب داده نمی شود، ب
 
لکه  اعجاز ا

ن را وجدان، ایمان، باور، اخالص و خرد گرای  ی تشکیل میدهد. 
 
عشق ورزی واقعی به انسان و یا نیروی بیرون از  همه مؤلفه های ا

سود و سلم است و نه هم بخاطر باز گرفت کارکرد، مزد و یا هم سود، بلکه بخاطر اقناع فکری و اخالص  انسان در واقعیت  نه بخاطر 
فرینی می کند. و صمیمتی است که 

 
فرینش شخصیت جدید معنوی نقش  ا

 
و  زمانی که کسی  شخصیت انسان را به ساختار می گیرد و در ا

نادیده گیری،   تاهی، نارسای  ی، کم مهری، بی مهری ویا نیروی  ی را دوست میداریم و انهم بدون قید و شرط، در حقیقت  در تکاپوی کو
، به هستی خود ادامه میدهیم و حتی همه چیز را نا دیده می گیریم و هر قرار نمی گیریم و همواره در شیرازه محیط عفو و در گذشت

ماده قربانی، فداکاری، از خود گذری، خدمت گزاری، و پذیرش حضور معشوق هستیم.  ما باید انسا
 
ن ها را به گونه لحظه و همیشه ا

نها دوست داشته باشیم، و ن ستند ای که ه
 
نگونه  که می خواهیم ا

 
نها را باید با همه نا رسای  ی های شان دوست داشته  ه ا

 
باشند.  ما ا

داشتن ما بخاطر اکملیت و رسای  ی های خارق العاده باشد، در این صورت این گونه مهر ورزی، عشق با قید و  تباشیم،  و اگر دوس
حصول سود و اقناع فکری شخصی و ذهنی خود هستیم که  دیگر معنی واقعی و عشق معنوی مفهومش را  شرط خواهد بود و دارد در پ ی

دوست دارد و هر گز  را بدون قید و شرط  یک مادر فرزند نو زادش به گونه نمونه  از دست میدهد و ما را بسوی هوسرانی ها سوق میدهد. 
ماده قربانی و خدمت گزاری  در تکاپوی گرفت و حصول سود و یا بهره گیری نبوده

 
بخاطر رشد شخصیت   فردی، روانی،  و همواره ا

 خانوادگی و اجتماعی نوزاد خود است. 
عشق بی ریا از دیدانداز معنوی  باید محسوس و ملموس باشد و به سطج عالی  به تجربه گرفته شود و تردیدی و جود ندارد که حتی 

وردهنو  بعضن با این همه مساعی و زحمت کشی 
 
قابل حصول نباشد. رومی می گوید  داستان عشق توسط خود   ز هم دارای دست ا

بگینه که هم 
 
خاموش است و هم بازتاب دهنده عشق باید قابل شنیدن باشد. یعنی عشق  باید گویای فرایند عاشقی باشند، مانند ا

ن به وضاحت مشاهده می شود.  به گونه مثال زمانی که شا
 
هدخت دیانا دنیای فانی را لبیک گ فت،  روابط عشق واقعیت عینی که در ا

مد و توسط همه شنیده شد، غیر ناطق اش با جامعه انسانی و کافه بشریت به
 
ن  صدا در ا

 
در صورتی که ژرفای عشق و محبت او قبل از ا

طوری  خصیت های دنیا نام برد. برای هر کس هم فهما نبود و شاید به دیده قدر نیز نگریسته نمی شد و به همین سان میتوان از سایر ش
نچه که  برای سیاق دل اساسی است، برای دیده انسانی قابل دید نیست" .  برای خود خواهی  و ک ترول عشق و 

 
که گ فته اند : " ا
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یند خود سو 
 
نگونه که شمع در فرا

 
 در راستای حصول عشق بی ریا، معنوی و مانا، ی ز مهرورزی عاری از ریا، هیچ گنجایش وجود ندارد. ا

غرور، تکبر و خود خواهی را نیز با خود می سوزاند و بسوی عشق واقعی که از خود گذری، شکسته نفسی، خود شناسی،  و خدا 
ستید و در خور به گونه مثال اگر فردی اظهار کند که دوست تان دارم زیرا شما از من هستید، زیبا هشناسی است،  رهسپار می شود. 

در صورتی که بهترین اظهار مهرورزی و عشق  ستایش، این به معنای حاکمیت ، هوس و سود فردی است و نه عشق واقعی و معنوی. 
نگونه که باید مطابق میل، 

 
به گونه ای است که می گویند، دوست تان دارم زیرا  شما، شما هستید! یعنی شخصیت خودی و نه ا

گار کرد های عاشقانه و روش های روابط عاشق و معشوق باید استحکام بخشنده  مناسبات  است من باشد. و خو سلیقه، ذایقه، 
باشند، زیرا ساختار روابط مستحکم  عاشقانه واقعی ، در حقیقت امر ذخیره سازی زمان برای معشوق است و خویشتن را  بدون قید و 

 قرار دادن است.  در اختیار  د سازی معشوقشرط  و عاری از ریا، در شیرازه زمانی بخاطر خوشنو
عشق بی قید و شرط، نا هویدا  و مک توم است.  مهر نا هویدا چیزی   مهر بی قید و شرط، مهر نا هویدا و از خود گذری معنوی است :

ن کوتاه
 
ن را  به تجربه می گیریم   اما بیشترینه از بازتاب و گ فتمان ا

 
نگونه که رومی  قاصریم.  و   است که به سطح نهایت عالی و ژرف ا

 
ا

بگینه که خاموش است و هم  بازتاب دهنده .   ،می گوید : " توان شنیدن  داستان عشق را تنها عشق  دار
 
"  زمانی  که شاهدخت مانند ا

نقدر  ژرف  
 
دیانا پدرود حیات گ فت، رابطه مهر  و عشق خاموشش  با بشریت بیشتر  هویدا گردید، در صورتی که در زمان هستی اش ا

نچه برای دل بنیادی است برای دیده پنهان و نا قاب
 
ل روشن نبود که همه گان در موردش به گ فتمان عادالنه بنشینند.  چون گ فته اند، ا

ن قدر گسترده است که برای خود خواهی ، و کنترول فرا منطقی  جای وجود ندارد.  مانند اینکه 
 
دید است.  ظرفیت مهر بی قید و شرط ا

ن اثری باقی نمی 
 
نقدر می سوزد که غرور، خود خواهی و تکبر  را در برابر عشق بی قید و شرط با خود  می سوزاند و از ا

 
شمع  مهر پرستی ا

اگر فردی بگوید که من شما را دوست دارم چون شما مال من هستید این عشق بی قید و شرط نیست بلکه ادعای مالکیت  " گذارد. 
است. یا اگر فردی ادعا کند که شما را دوست دارم چون زیبا و حسین هستید، این هوس است و نه عشق حقیقی و بی قید و شرط و سر 

ن صورت عشق هم از میان میرود. بلکه انجامش بی نتیجه است زیرا مالکیت میتو
 
اند از دست رود و زیبای  ی هم کاهش پیدا کند،  در ا

ن است ، اگر گ فته شود ترا دوست دارم زیرا تو ، تو هستی" 
 
میز و  معنی عینی ایجاد مناسباتعشق ا

 
فرین، در حقیقت   مهر ا

 
معنی ا

ن
 
نهای  ی است که دوست شان داریم.  در ا

 
نهای  ی که دوست مساعد سازی زمینه برای ا

 
صورت بسر رسانی کار کرد های خورد و ریزه برای ا

فرین 
 
 دوست  را  بی قید و شرط خود  هر یک ما فرزندان و خانواده  می سازد.  اگر  شان داریم، مناسباط ما را نیرومند، با معنی و مهر ا

نها سپری کنیم، نیروی ز مندیداشته باشیم  و مدت زمان کیفی و  ارزش
 
فرینرا  با ا

 
 شیبای شان مانند  گلدسته ها می شکوفد و باعث ا

نها و خانواده می شود. 
 
عشق پایا، ژرف و بی قید و شرط از عقیده و باور سالم همه انسان ها   به مسرت و شادمانی بی حد و حصر برای  ا

ن در شناخت ژرف اینکه هیچ  زیبای  ی درونی و نهادینه ای که در  کافه بشریت و دنیای انسانی  وجود دارد، ناشی می شود.
 
مزید بر ا

کدام ما من حیث انسان کامل نیستیم، و همه ما من حیث مؤلفه واحد با بینش ناهمگون از مهر و مهرورزی ، عاشق هستیم و در 
ی است. اینگونه تکاپوی معشوق، به شیوه ها، درک و فهم خودی  و در این راستا ، همه مساعی ما فرامرزی و فرا رنگی و فرا تباری و زبان

موزاند که بهترین معنی موجودیت ما من حیث 
 
گاهی  ما را در راستای دریافت حقیقت و حقیقت شناسی  یاری می رساند و به ما می ا

 
ا

گاهی  عشق نا محدود و فرجام ناپذیر است.  مؤلفه معقول فلسفی در این کائنات مشترک و پهن، 
 
مادامی که به این سطح خود ا

ن  رسیدیم، در
 
فرین و هستی ساز تبدیل می شود و از هر گونه  ا

 
وقت است که عشق برای ما به یک مؤلفه بدون هراس، مانا، معنی ا

زادانه ، بی  دغدغه های بی مورد نجات مان خواهد داد. 
 
با اینگونه برداشت ها ، همه انسان های این کره خاکی از عشق و مهرورزی ا

وقتی که بسوی عشق از دیدانداز د و شرط ، معنوی و  انسان ساز،  مستفید خواهند شد. هراس ، شخصیت ساز  ، بسنده، بی قی
زار دهنده ، پریشان ساز ، بدون شادمانی واقعی  و شکننده است.  اما  

 
مادی، نیازمندی، نظر اندازیم،  مهر  نا مکمل، بدون مسرت،  ا
رط است که  ما را مکمل، با احساس، خردورز،  مشحون از اندوخته عشق و مهر ورزی معنوی، روحانی، انسان ساالر ، بدون قید و ش

ها،  و در تکاپوی  راز و نیاز زندگی ، بازتاب میدهد.   هیچگاهی نظم و دسپلین در راستای عشق و محبت به انسان و واقعیت های زند 
موزش اطفال را که  جهت سدی در برابر  کامگاری مهر ورزانه انسان  قرار گرفته نمیتواند.  برخ گی انسانی 

 
ی اوقات   باید فرایند تعلیم و ا

نها مورد تقدیر و تکریم قرار داد. شاید این خود بازتاب دهنده عشق و مهرورزی بی قید و شرط نباشد، 
 
تشویق رشد روش و کرک تر اخالقی  ا

موزش در برابر فردی و خانوادگی  تنها بسر رسانی رسالت 
 
ینده محیط مورد نظر  در برابر مسایل اجتماعی  و ا

 
ن مقیم فرزندان ا

 
ی که در ا

نگونه که هستیم و 
 
ن گره خورده است، می باشد  ا

 
شکسپیر می گوید: " بعضن باید ظالم باشیم تا مهربان شویم"،  به  سرنوشت ما  با ا

دیب قرار گیرد و بیاموزیم که باشیم که دارای روش اخالقی و شیوه اجتماعی درست نباشد، باید مورد  گونه نمونه اگر فرزندی داشته
 
تا
نظم و دسپلین در   کار برد  دارای روش و شیوه برخورد اجتماعی درست در برابر خانواده و همگان شود و این کاری است درست و بجا.

ست، پسندیده و برابر اطفال باعث میگردد، طفل روش های نا برابر فردی ، خانوادگی و اجتماعی اش را  کنار گذاشته و  روانه  راه در 
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مورد پذیرش اجتماعی گردد.  اما نظم و دسپلین زمانی اثر گزار می شود که با عشق و مهرورزی بی قید و شرط یک جا باشد.  این روش 
موزش را 

 
میخته است،  باعث می شود که طفل عشق و مهر را احساس کرده و  زود یا دیر  اهمیت  تعلیم و ا

 
درک که با عشق و مهر ا

 در فرجام باید از خود بپرسیم که :  . خواهد کرد

  با فردی که خود را نزدیک احساس می کنم،  بی قید و شرط دوست دارم؟ 

  یا مادامی که به سن و سال هشتاد رسید باز هم به
 
از خود باید بپرسید : این شخصی را که دوست دارم و دوره جوانی اش است، ا

 همین سان دوست خواهم داشت؟ 

   یا
 
فرین،  کامگاری سبات فمناا

 
ردی و شخصی ام با انسان ها، دوستان و محبانم، در شیرازه فراز و فرود زمانی،  مراحل دشوار ا

 ها، ناکامی ها، شکست ها و پیروزی ها به همین منوال باقی خواهد ماند؟ 

  یا عشق و محبتم هراسان خواهد شد اگر من دریابم که معشوق  معنوی ام کار نا پسندی را در برابرم بسر رسانده است؟
 
 ا

  : ایجاد زمینه  گ فتمان مهر انگیز و مؤثر 
"  واژه  های  ی  که از دل بیرون می شوند، بدل راه  می یابند، اما اگر  تنها از زبان بیرون شوند، از گوش ها فراتر نمی روند " "  

 سهروردی" 
 

ین
 
فرین و اثر گذار  دفرا

 
فرینش گ فتمان مهر ا

 
فرایند گ فتمان  در واقعیت امر سازنده و سوزنده مناسبات میان انسان ها است.  تک تک : ا

ما در هستی روزوار  خود شاهد نمونه های خیلی ها زیادی از این قبیل مناسبات  سازنده، ساختاری سوزنده  و تخریبی هستیم.  اینگونه 
میز، نا مؤثر و خود خواهانه به 

 
مناسبات همواره در نتیجه  گ فتمان های نادرست، برداشت های نا سالم، نبود  شیوه مناسبات غیر مهر ا

یند
 
و افراد هستیم که  در نتیجه  .  هم چنان شاهد روش ها و مناسبات قوی و مستحکم انسانی، مؤسساتی، نهادها، سازمان هامیان می ا

یند. 
 
گ فتمان شفاف، صادقانه، مشحون از اعتماد، توام با مهرورزی، همدیگر پذیری و تقدیر و تکریم دو جانبه  از همدیگر، به میان می ا

سان ورز، دریچه مسرت و شادمانی را بر روی انسان ها باز می کند این فرایند خود استحکام بخشنده  روش گ فتمان مؤثر، سازنده و ان 
فریننده   زبان گ فتمان  عقالنی،  فلسفی،  بینش اندیشمندانه،  و انسان محور بوده  

 
مثبت اندیشی، صداقت، تقدیر و تکریم بوده و ا
ارد و شخصیت چند بعدی انسان را از هر گونه بیماری  تبار پرستی، زبان ستیزی،  تفرقه ذهن، دل و ضمیر ما را مفتوح و منور نگه مید

ن هستیم، بسوی نجات رهگشا می 
 
اندازی، حق تلفی غیر عادالنه  در برابر سایر انسان های محیط پیرامون و میهن ای که وابسته با ا

گل واژه های نباید بازتاب داده شود، بلکه از طریق بینش، کنش و منش  شود.  اما باید دانست که گ فتمان اثر گذار تنها در واژه  ها و
 ما  در میان هم  قطاران، همدیاران و کافه بشریت ،بازتاب داده شود. 

استماع عینی و واقعی، بهترین  بنیاد  برای  شایسته ترین گ فتمان است :   کیفیت استماع و گوش دادن  به مسایل، جز جدا نا پذیر  
یند گ فتمان بی بدیل، شایسته، اثر گذار و سودمند  در میان همنوعان و محیط انسانی، به حساب میرود.  گ فتمان مؤثر بدون استماع 

 
فرا

مادامی که به گونه اثر گذار به مؤلفه ای، موضوعی، شخصی و یا بینشی  ا مکمل، بی بنیاد و فارغ از سود و سلم است. مؤثر و سازنده ن
شناخت ژرف و درک روح و روان سخن جانب مقابل هستیم که  در   هسالم اندیشمندان مندانه و هدف تگوش فرا میدهیم، در حقیق

ن  با رهگشای کامگاری  برای ما در راستای شناخ
 
ت  مسایل و مؤلفه  های زندگی اجتماعی، فرهنگی و اخالقی محیط پیرامونی که در ا

این خود  نشان دهنده عالیق ما به سخنور،  سیاق اندیشه ، سابقه پژوهشی، وابستگی های سیاسی،  سایرین هستی داریم،  می شود. 
فرینش فضای درست برای  قع. استماع مؤثر در واشدعلمی،  و دیدانداز  سخنران می با شخصی و فردی، طرز تفکر و بینش

 
یت امر ا

گوینده است تا صالحیت عینی بازتاب فکری پیدا کرده و داشته هایش را با دیگران به گونه واقعی و نه مجازی  در میان گذارد و در 
فرینی کند. 

 
موزشی نقش ا

 
فرینش محیط سالم ا

 
موزنده به ،زمانی که شنونده خوب باشیمراستای ا

 
تر می شویم. زمانی که چیزی را در ا

موختیم،  وقتی که زمان  سخن در اختیار ما قرار گیرد، بهتر و شایسته تر سخن میزنیم.  انسان
 
یند دقیق شنوای  ی ا

 
در قدم  ها  نتیجه فرا

نها را درست می شوند . زمانی که به دیگران با عالقه مندی گوش فرا میدهیم،  ختهشنا تا دقیق نخست باید سعی ورزند بشناسند 
 
ا

شنویم، مورد تقدیر و تکریم قرار میدهیم، بدون تردید زمانی که نوبت به ما برسد نیز از همان کیفتی شنوای  ی که در اختیار دیگران 
 بهره مند می سازند. از  همان کیفیت مشابه  بخاطر بازتاب فکری شان  قرار داده بودیم، مایان را نیز 

داشته های معنوی  خودی  را با دیگران سهیم ساختن است :  وقتی زمانی  را بخاطر مفاهمه و گ فتمان اثر   مفهوم دقیق گ فتمان اثرمند،
، باید  ظرفیت شیوه ها گذار و دارای کیفیت عالی با خانواده، دوستان، خویشاوندان و همکاران محیط پیرامون خود اختصای میدهیم

رزو ها
 
، هیجانات،  و سایر ابعاد مثبت و منفی  سهیم سازی را به گونه ژرف مورد شناسای  ی و ، نیازمندی ها ، نگرانی ها، جهش ها، ا
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فرینش گیریم.  نیاز داریم همه امکانات اطرا
 
یند زنده و هستی ساز گ فتمان با دیگران را  به ا

 
ن نمیتوانیم فرا

 
ف ادراک قرار دهیم در غیر ا

ورده شود و جانب مقابل نیز  مان را بکار ببریم تا بتوانیم زمان اثرمند را با جانب
 
مقابل  سپری کنیم تا هدف ما من حیث سخنگو  بر ا

ینده اش 
 
ن در هستی ا

 
ن بخاطر کار برد ا

 
، کمای  ی کرده بتواند.  هر فردی که خواسته باشد دارای گ فتمان مؤثر با دیگران باشد در اثری از ا

ن هستی دارد به گونه دقیق مورد مطالعه و مداقه قرار دهد و قدم نخست باید شرایط زیست فرد و یا افراد را با محیط پیرامون
 
ی که در ا

هم عالیق شنونده  را در راستای مختلف، اعم از فردی، شخصی، اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی و حتی مادی ، مورد ارزیابی روان 
وری است،  زمانی که  با دیگران سخن برانیم، باید از ژر 

 
فای دل حرف بزنیم و نه تنها از زبان، تنها  با پزشکانه قرار دهد. قابل یاد ا

بازتاب واژه ها و گل واژه های نرم بدون عمل و سود. اگر خواسته باشیم بسا مطالب را با دیگران به شمول دوستان، خویشاوندان و 
نها ر 

 
وبرو هستند، پیش از پیش مورد همقطاران  سهیم بسازیم، باید نیازمندی های شان را با احساس معنوی و دشواری های  ی که اگر به ا

ورد 
 
ورده سازی مقصد معینی ترتیب و تنظیم می شود و باید هم دارای دست ا

 
ارزیابی ژرف قرار دهیم زیرا هر سخن و هر گ فتمان بخاطر برا

ن تلف زمان بوده 
 
 و ایجاد گر مناسبات حسنه، اثرمند و کاری نخواهد بود.  باشد در غیر ا

مده ، یکی از شیوه های اثرمند گ فتمان مؤثر است.  وقتی در برابر دیگران دل سوزی  دلسوزی در برابر افراد،  
 
اشخاص و مسایل پیش ا

ینده سازی 
 
ینده و ا

 
نشان دهیم در حقیقت خویشتن را در  زندگی شخص مورد نظر سهیم  ساخته ایم و به  هستی او که باید دارای ا

تبارز همنوای  ی و  ن احساس ما را درک کند،  و باید برایش محسوس و ملموس باشد. باشد، عالیق فراوان داریم و جانب مقابل باید ای
دل سوزی به اشخاص  احساس روابط دو جانبه را عمیق می سازد، دل ها را روشن  و اندیشه های را منور می کند. این موضوع در ذات 

فراواژه، فرا عمل و مای  ی می کند.  گ فتمان مؤثر و ارزشمند، میتواند خود اعتبار انسان را در برابر دیگران قوی می سازد و اعتماد را نیز ک
یند گ فتمان باشد که بعضن دارای اثر بهتر و بیشتر است.  زمانی که انسان با هم به گونه عینی و معنوی نزدیک می شونفرا زبانی 

 
د، فرا

یند گ فتمان بعضن زبان، صادقانه تشان بهتر 
 
خاموش از زبان گویا، فهما تر و مؤثر تر است چون احساس  ر  و مؤثر تر  می شود.  در فرا

ن به نحو بهتر و شایسته  مشاهده می شود. 
 
 در  قسمت نهای  ی این بخش هر فرد باید مسایل زیر از خود بپرسد: درونی و معنوی در ا

  یا
 
 دارای تقسیم اوقات  معین روزوار گ فتمان با خانواده خود هستم؟  من شخص ا

  یا زمانی را برای گ فتمان با دوستانم اختصاص داده ام؟
 
 ا

 ی
 
 من یک شنونده کارا و اثر پذیر هستم؟ اا

 یا من  به مقصد دا
 
 ستن مسایل یک شنونده خوب هستم؟نا

 یا دیدگاه های دیگران را مورد تقدیر و تمجید قرار میدهم؟
 
 ا

  میگذارم؟ایا احساسم را  به گونه باز و بدون دغدغه با دوستانم در میان 

  یا من بر مسایل حمله ور می شوم
 
 بر انسان ها؟یا  ا

 وازم؟
 
یا واژه های بازتاب داده ام بلند هستند یا ا

 
 ا

  نها؟
 
یا سخنانم  هنگام گ فتمان با دیگران بیشتر هستند یا اثر بخشی ا

 
 ا

 یا همه روزه به دوست
 
نها در هستی روزوارم  دارای ارزش بی بدیل ا

 
 هستند؟دارانم می گویم که چقدر ا

 "  راه های بیشماری برای رفتن  بسوی قله کوه وجود دارند،  اما منظرش همواره واحد است " ) ضرب المثل چینای  ی( 
 

ما  انسان ها در این عالم خاکی به  خودی  خود حضور نداریم، بلکه توسط  ک ثرات گرای  ی :  و کنش  منش  بینش ،  اثر مندی تمجید 
یند گ فتمان ما با  سایر انسان های محیط پیرامون خویش محاط هستیم. 

 
زمانی که بینش ک ثرت گرای  ی را مورد ارزش یابی قرار میدهیم،  فرا

ورده ساغنامند  یبه  اندوخته ها دیگران
 
رزو های نیک ما ، مبو بر ا

 
، و اگر این چنین نباشیم، بدون تردید اندوخته های دل می شوندز ا

فرین، 
 
ور، کسالت ا

 
ن با دیگران هستی مشترک را به پیش می بریم، حسرت ا

 
ما، هم برای شخص خود، خانواده و محیط ای که در ا

ی ها،  و دیگر اندیشی های مان را مورد اگر تفاوت ها، ناهمگون مغموم کننده و مخالف شیرازه اخالق  اجتماعی و انسانی ، خواهند بود. 
رمان انسان گرایانه و 

 
هنگی، همدیگر فهمی و همدیگر پذیری در میان  ما بارور می شود و بسوی ا

 
تقدیر و تکریم قرار دهیم،   بینش هما

ن  قدم به  ،باید دانست ارزشمند روانه خواهیم شد. 
 
ن چیزی است که با ا

 
نا همگونی های ما، زاده محیط و ماهیت انسانی هستند، و ا

فرینش گذاشته ایم
 
نها  بزرگ شده ایم، عادت نموده ایم.  موجودیت خانواده های ناهمگون، حلقه های اجتماعی  محیط میدان ا

 
، با ا

موزش، حضور فرهنگ اجتما
 
عی، سنت های مرسوم، دوستان،  و روابط اجتماعی  ناگذیر و سایر پیرامون،  پسمنظر و فرایند تعلیم و ا
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مرلفه های در ساختار شخصیت ما اثر گذاری ژرف دارند.  حتی در میان خانواده واحد همواره تفاوت ها، ک ثرت اندیشی ها، و دیگر 
ت. هر یک ما ، در سلیقه، برداشت، خانواده من متشکل از شش  عضو خانواده اس اندیشی ها را  به گونه دقیق مشاهده می کنیم.

احساس، فکر، ذکر، بینش، کنش، منش ، تپش، روش، برخورد، شخصیت، اشتیاق،  باور ها، عادات، دیدانداز ها، گ فتمان، 
روابط با دیگران، از هم خیلی ها متفاوت هستیم .  هر یک ما دارای نیازمندی ها و مسؤلیت های جداگانه،  اقتصادی، فکری، 

هنگی    ی، جسمانی، روانی، عقیدتی، معنوی،خانوادگ
 
نست که  همه ما سعی داریم هما

 
موزشی و اجتماعی هستیم. و این بازتاب دهنده ا

 
ا

فرینش گیریم و یک زندگی با تفاهم را  در شیرازه هستی خانوادگی  به میان بیاوریم که 
 
را در عرصه های مختلف هستی خانوادگی به ا

 عیت  گردانندگی نظام و حاکمیت خانوادگی است. ساده هم نیست و خود در واق
همه انسان ها در محیط پیرامون ما، دارای استعداد ها، توانای  ی ها، تفاوت های، کاستی ها،  شایستگی ها، ظرفیت های ویژه، 

یند شیرازه  لیاقت، صدافت، پشت کار و غیره هستیم و این ها تفاوت های  همه مان را بازتاب دهنده است. از این سبب برای
 
پیشبرد فرا

ورده ساز نیاز مندی ها،  رفع کاستی و کاهش های همدیگر باشیم و همه مانند 
 
فرین ، همه به همدیگر نیاز مند هستیم تا برا

 
هستی معنی ا

، مؤلفه های ناهمگون ساختار ماشین هستی انسانی و اجتماعی، کار کرد مشترک داشته باشیم تا باشد در داد و ستد زندگی فردی
 خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی کامگار باشیم. 

موزیم. زیرا بینش و روش ک ثرت گرایانه همه ما را 
 
ما انسان  ها همواره از ناهمگونی ها، اختالفات،  و دیگر اندیشی های مان نهایت می ا

ید شویم و استفاده معقول کنیم. یاری می رساند ، از خوبی ها، کاستی ها، توانمندی ها، ویژگی ها  و ظرفیت های همدیگر ، مستف
بعضن در اشتباه قرار میگیریم و در برابر انسان های  ی که از ما متفاوت هستند و به گونه دیگری کار می کنند ، می اندیشند و یا روش 

نها هستند و ما ما هستیم.  و ا
 
نها ا

 
نها، ما نیستند، ا

 
بسوی هر تفاوتی  تگر بدقدارند، نا راحت می  شویم در صورتی که نباید شویم زیرا ا

موزش می گیرند و ما
 
موزگارانی هستند که مسایل جدیدی را برای ما در زندگی به ا

 
نها ا

 
 با دیده بینا و دل روشن ببینیم، در حقیقیت هم ا

نگونه که شاعری  هم 
 
موزش می نشینیم.  ا

 
موخته بودیم به ا

 
 گ فته است: نهایت زیبا مسایل جدیدی را که تا کنون نه ا

 
 گرچه امروز دو نیمیم و دو عنوان هستیم         
 ما دو جسم ایم و لی یک دل و یک جان هستیم                  

 ما همان بلخ و بخارا  و خراسان هستیم                        
 قبله مسلمان هستیم یک  همگی روی به                             

 سرنوشتی که یکی است، جدا بی معنا است                                 
 ما یکی بوده و هستیم، دو تا بی معنا است                                     

 من اگر ما نشویم تنهایم                                         
 تو اگر ما نشوی تنهای  ی                                                  

 چه کسی می خواهد                                                         
 من و تو ما نشویم                                                               

 ران باد خانه اش وی                                                                    
موزنده خوب و شخصیت همه  

 
تا وقتی که  به افراد روشن اندیش، صادق، ک ثرت گرا،  شنونده درست،  محترم و مکرم تبدیل نشویم،  ا

موزنده 
 
فریده های دیگران همواره ا

 
ثر و ا

 
بیشترین و ژرفترین رقم  نباید فراموش کرد که بهترین، اما  هستند،پذیر نیز نخواهیم شد.  ا

موزش ما
 
، مادی و معنوی ، کافه بشریت صورت میگیرد، حتی از ،  از خوانش ک تاب کائنات انسان ها،  روابط اجتماعی ، فرهنگیا

موزیم  اشتباهات، نارسای  ی ها، کاستی ، زشتی ها و پلشتی های دیگران
 
، زیرا اشتباهات و ناکامی های همه ما بهترین بیشتر می  ا

موزگاران ما هستند. 
 
گاه همه باورمندان را در نظر بگیریم که  برای شان مکان مقدس است،  چه چیز را دیده متوانیم و وقتی که عبادت ا

ن مکان برای ما دارای اهمیت خواهد 
 
دارای کدامین تصورات و برداشت ها  در زمینه خواهیم بود؟  اگر مهندس باشیم،  نحوه مهندسی ا

ن خواهیم اندیشید و اگر  عابد باشیم، تنها در مورد عبادت و نیایش خویش حکام ساختاری تبود، و اگر معمار باشیم، در مورد اس
 
ا

فرینش زیبای  ی ها، زشتی ها، دشواریها، بی باوری ها ، باورمندی 
 
خواهیم اندیشید و بس.  بینش ناهمگون در میان انسان ها باعث  ا

ر من حیث واقعیت های عینی در دیدانداز همگان مورد ها، روابط حسنه و غیره می شود.  اما باید دانست که این ک ثرت گرای  ی ها اگ
باید ک ثرت گرای  ی را در  وحدت و  همه انسان ها بررسی قرار گیرند، باعث ایجاد  مسرت ها، برکات، حسنات و موازنه می شوند. 

ارای تشاویش، نگرانی همپارچگی  تکاپو کنند. همه در زندگی بدون اینکه که هستیم،  از کجا هستیم، هویت و ماهیت مان چیست د
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فریده شده دارای روح واحد است، بدون 
 
ها،  حسنات ، زشتی ها و دشواری های مشابه و همسان هستیم. باید بدانیم که هر  موجود ا

نچه اهمیت دارد این  است که همه م
 
ا در نظرداشت اینکه غنی هستیم یا فقیر،   سیمای نغز داریم یا زشت، قد کوتاه داریم یا بلند.  ا

فرینش در این کائنات ، از دیدانداز باور های دینی و اجتماعی بشر هستیم و زاده پدر و مادر واحد. 
 
من حیث بهترین و شایسته ترین ا

 تفاوت ها، ناهمگونی ها،  و دیگر اندیشی ها،  زندگی را  با معنا تر،  دلچسپ تر و رنگارنگ تر می سازد.  به گونه نمونه اگر داخل باغی
ن جا تنها یک نوع گل را مشاهده کنیم، چندان  دلبستگی نخواهیم داشت اما اگر داخل باغستانی شویم که دارای گل های شویم و 

 
در ا

می شویم و هم  زیبای  ی های عجیب تری را می بینیم و  از مشاهده  مصروف  بهتر و بیشتر رنگارنگ باشد، به دقت مشاهده می کنیم، 
 لذت می بریم. 
موزش غنی تر می شود بجای اگر  از دیداند

 
از فرهنگی ببینیم، ک ثرت فرهنگ ها، سنت ها،  ادبیات، سروده ها، بیشتر و بهتر باعث ا

نکه در یک سنت واحد  ساکت و بدون تغیر باقی بمانیم.   به همین سان اگر  با نژاد و یا تبار قوم
 
همیش شاید   واحدی نظر اندازیم برای ا

موزش و بینش ما ژرفتر  خود را از دست دیگر دل بستگی
 
شنا شویم، ا

 
بدهیم، و لی اگر  با تبار ها، سیما ها، نژاد های و اقوام مختلف ا

ن هستی داریم نیز زیبا تر و پسندیده تر می شود.  به هر اندازه و مقامی که دیگران را  مورد تقدیر و
 
 می شود  و محیط پیرامونی که در ا

نها قرار می گیریم و این خود اصل شایسته ساالری و انسان منشی تقدیس قرار دهیم،  به همان اندازه   
 
مورد ستایش ، عزت و حرمت ا

جندای هستی همه انسان ها در این کائنات که  حیثیت خانه مشترک ما را دارد،  باشد. 
 
قول معروف است،  است که باید جز اساسی ا

نها شد اگر
 
نها را بشناسیم و میل شناخت کسی را داشته باشیم باید  داخل هستی ا

 
ه و فرسخ ها با زندگی شان راه رفت تا بهتر و ژرفتر ا

باید همواره  در نیایش  عقالنی، معنوی و روحانی  باشیم و نه ظاهری و عوام فریبانه. کار کرد های درست و معقول  درک شان کنیم. 
قلمداد نموده اند. نقل است که: " روزی پیامبر خدا داخل بهترین عبادت به شمار رفته اند و  ظاهر سازی و خود فریبی را  خدا فریبی 

ن اینکه  نظر شما در 
 
مد و گ فت یا رسول هللا پرسشی دارم و ا

 
مسجد شد و یکی از  صحابه ها بعد از ختم دعا و نیایش نزدیک انحضرت ا

وس برین به طور حتم شامل حالش خواهد مورد این فردی که  شبانه روز را در داخل عبادت گاه در عبادت و نیایش سپری می کند،  فرد
ی
 
نحضرت پرسید؟ ا

 
ور زن وفرزندش است؟  اشد؟ ا

 
نحضرت  باز پرسید،  چه کسی  نان ا

 
این عابد زن و فرزند دارد؟ صحابه گ فت بلی! ا

نحضرت فرمود!   .  که همه روزه کار می کند و زحمت می کشد و رزوگار شان را  بدوش می کشد صحابه گ فت یا رسول هللا برادر  بزرگش
 
ا

برای وضاحت مسایل باال  هر یک ما   بد چیزی گ فته نمیتوانم" برادر بزرگش بدون تردید داخل فردوس برین است اما در مورد این عا
 باید پرسش زیر از خود بپرسیم: 

 ن را با اگر همه گان در این کائنات یکسان  و یکرنگ می بودند، چگونه دنیای  ی میداشتیم؟  چه چیزی را نمیداش
 
تیم؟ و چگونه ا

 دنیای  ی که امروز داریم مقایسه می نمودیم؟ 

 مو
 
 موزم؟ ختم؟  و چه چیز را میتوانستم بیاامروز از دیگران چه ا

  یا امروز فردی را بخاطر اینکه دیگر گونه و دیگر اندیش بود، به شکل بیرحمانه و غیر عادالنه مورد قضاوت
 
داوری بی مورد  قرار و  ا

 دادم؟ 

    نها زندگی  را مورد بررسی قرار دهیم؟  این تالش
 
زمایش باری خود را  در  قالب ک فش دیگری قرار دهیم  و از دید انداز  ا

 
چه  برای ا

ورد؟  نقشی را در  رد عمل و روش ما
 
 دگر گونی به وجود خواهد ا

نهای  ی  بوده اند  ک
 
فرین  و مهربار  زندگی  فردی ام  ا

 
فرین  و شیرازه صمیت "  بهترین لحظات هستی  ا

 
غوش مهر ا

 
ه  خویشتن را در ا

 خانواده ام سپری نموده ام"  ) تامس لفرسن( 
 

:   شیرازه خانوادگی زمانی به وجود می اید که  هر یکی از افراد  داشته های  ارزش های  سنتی، خانوادگی  و اجتماعی ارزش  نگهداشت 
مزید بر  به تمرین  نشینند.  هستی روزوار شان را  با همدیگر سهیم ساخته و  زندگی مشحون از تفاهم  و تعامل   را در  زندگی روزوار شان 

ن نباید سایر  شیوه ها و روش های اجتماعی و خانوادگی را 
 
که نیز سازنده هستند و در تاریخ هستی اجتماعی  نقش برازنده را  به بازی ا

نشسته اند،  بدست فراموشی سپرد.  بر همه گان واضح است که نزدیک ترین و عزیز ترین  افراد در زندگی  روزوار همه  انسان ها،  
اشته ها، برداشت ها، خوشی ها، مغمومیت ها، د  اعضای خانواده  هستند.  شیرازه زندگی خانوادگی به گونه ای است که همه

زندگی مان را  در قدم نخست با اعضای خانواده خود، شریک  ، هراس و امیدواری های کامگاری ها، ناکامی ها، پخشی ها و بلندی ها
ماده برای  پیشروی یا پسروی  می سازیم. 

 
نها بینش و کنش می خواهیم و بعد خویشتن را ا

 
د دانست خانواده نخستین  بای می سازیم، از ا

همه باید همواره در زندگی مان اولویت ها را برای مسایل   سرچشمه مسرت و شادمانی در زندگی همه انسان و کافه بشریت بوده است. 
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خانواده هستند. ویژه خود  ن که بدون تردید نیز دارای ارزش و بعد به  سایر مسایل محیط پیرامون ما قایل شویم  ارزش مند خانوادگی 
دل یک جامعه است که متشکل از خانواده های  بیشمار بوده  و  به هر اندازه ای که خانواده مستحکم و پایدار باشد به همان اندازه 
فرین و کار ساز در شیرازه خانواده  و حمایت معنوی، اخالقی و

 
فرینش محیط مهر ا

 
 بنیاد اجتماع نیز قوی، مستحکم و پایدار می باشد. ا

فریننده  است.  ایجاد روابط سالم خانوادگی  و  نگبنای کلیدی  مسرت مانا و اتحاد روحی  در  میان اعضای  خانواده  س
 
گستت ناپذیر  را ا

اجتماعی کار ساده و عادی نیست،  بلکه کار، صبر، شکیبای  ی، فهم دو طرف، فداکاری، قربانی، از خود گذری ، صمیمیت، تساهل 
برای اینکه روابط خانوادگی را بیشتر و بهتر استحکام بخشیم، نیاز داریم تک تک اعضای خانواده را با ه می کند. و تعادل را  مطالب

، ژرفن به شناسای  ی نشینیم. این بدان معنا است ، باید شان  ویژگی های فردی،  جسمی، فکری، اخالقی،  معنوی، ذهنی و حسی
فر
 
ینش محیط مهر انگیز،  در میان اعضای خانوادگی،  اختصاص دهیم و شیرازه مسرت باری زمان کافی  را  در راستای گ فتمان سالم، ا

را به میان بیاوریم و هر یک  از اعضای خانواده را مطابق فهم و سهم شان مورد تقدیم و تقدیس قرار دهیم.  گوش دادن کاری ،  بازتاب 
فرینش مح

 
فرینش محبت بدون قید  و شرط،  دلسوزی و مواظبت عینی  و ا

 
یند گ فتمان اثر بخش با اعضای خانوده ،  باعث ا

 
یط باز فرا

نها میگردد. 
 
بعضن در زندگی  با وصف همه مساعی ، از خود گذری، فداکاری، مهر و محبت در خانواده سالم و روابط سازنده در میان ا

فرینش روابط سالم نمی شویم و مناسبات ما شکنند
 
ه می شوند، مایوس می شویم، دلسرد می شویم و میان خانواده ها، باز هم قادر به ا

 بسوی انتقام و خرده گیری ها روانه می شویم. اما باید به یاد داشت که خرده گیری ها، انتقام از اطفال و یا هر یک از اعضای خانواده، 
ین خود باعث شکنندگی دایم و درمان بازتاب بی تفاوتی و دلسردی  در برابر شان  خطرناک ترین اقدامی است که  به پیش می گذاریم و ا

ن  سخت پرهیزید.  پدر و مادر ، پدر بزرگ و مادر بزرگ، با با و اجداد
 
 نا پذیر  مناسبات سالم میان اعضای خانواده می شود که باید از ا

فریننده ریشه های خانوادگی ما هستند
 
وردن مهر، الفت، محبت، شفقت، دلسوزی، دعا و برکات شما،  ا

 
ان  مهم ترین بخش . بدست ا

و از این سبب ما ها باید همواره مناسبات نیک مان را در سراسر زندگی شان که حیات هستند،  زندگی روزوار ما را تشکیل دهنده است
نها گردد.   اگر ما پدر و مادر  را  در زندگی شان به ویژه ز 

 
انی مبه گونه درست و سالم بازتاب دهیم تا مایه مسرت ما و سبب خوشنودی ا

زار
 
و ازیت کنیم، یقین داشته باشیم که توسط فرزندان خویش مادامی که به همان سن و سال کهولت  که به سن کهولت می رسند، ا

زار و ازیت قرار  خواهیم گرفت برسیم، ن
 
ن کشت زار بی حاصل بوده ایم و حاال فرزندان ما که محصول  یز مورد ا

 
زیرا  ما ها خود زارع  ا

ن روش و شیوه ما را مورد پذیرای  ی قرار میدهند.  هستی ما هستند،
 
یاد شده پرسش های زیر میتوانند به  ببرای وضاحت مطل نیز با ا

یند:
 
 میان ا

  یا شخص
 
زمان کافی را بخاطر سپری نمودن لحظه ها  با خانواده  و دوستان نزدیکم  اختصاص داده ام؟ اگر پاسخ نی  باشد،  ن ا

نصورت باید از خود بپرسیم چه باید کنیم تا این وضعیت را تبدیل کنیم؟ 
 
 در ا

 یا این همان شیوه مناسب و روش اخالقی
 
درستی  است که من در اینده  از  برخورد و رابطه ام با پدر و مادر چگونه است؟   ا

 فرزندانم در برابر خویشتن خواهم  خواست؟ 

  یا سعی می ورزم
 
نها را  مورد دل سوزی و مهرورزی خود قرار میدهم؟ ا

 
یا ا
 
یا من پدر و مادرم را مورد تقدیر و تقدیس قرار میدهم،؟ ا

 
ا

نها را درست درک کنم؟ 
 
 ا

  یند گ فتمان باز، سالم و
 
یا واقعن  از فرا

 
ن را تغیر اثر گذار با خانواده ام لذت می برم؟ اگر پاسخ منفی باا

 
شد، چگونه میتوانم ا

 م؟ ده

  یا من حضور عینی  تفاوت های  موجود
 
یا من حضور تفاوت ها را در میان اعضای خانواده ام مورد تقدیر و ارزشیابی قرار میدهم؟  ا

 
ا

یا من خود این تفاوت ه
 
نها نه اندیشیده ام؟ خانوادگی ام  ارزش قایل هستم؟ ا

 
گاه بودم و یا هرگز  در مورد ا

 
نها ا

 
 ا را داشتم، از ا

 فرین  مورد استقبال قرار داده ام؟
 
یا من روزانه تک تک اعضای خانواده  ام را  حد اقل  با یک واژه تقدیر ا

 
 ا

    لود به بستر خوابم بروم؟
 
یا درست و مناسب است که شخص من،  با فکر پریشان و غضب ا

 
 ا

 یا
 
گاهی دقیق دارم؟  ا

 
 من از همه اهداف  و برنامه های کاری هر یک از اعضای خانواده ام ا

  هسته بسوی ایا
 
رام و ا

 
یا دشواری های بیرونی ام را در خانه و خانواده ام  قدم گذاشت بعد از برگشت روز کاری ام ا

 
 محیط  بیرونی م، ا

یا نفس راحت و ژرفمگذاشت
 
سایش گونه   ؟  ا

 
 م؟پیش از انکه داخل محیط خانواده شوکشیدم  احساس ا
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نها از طریق شما به دنیا می  
 
نها فرزندان  زمان خود هستند که برای همیش در حرکت است. ا

 
" فرزندان شما ، فرزندان شما نیستند، ا

نکه با شما هستند، با شما زیست خواهند کرد، 
 
یند و لی  شاید نه مانند شما و نه از شما ،  با وصف ا

 
و از شما تغذیه خواهند شد،  اما ا

 به شما تعلق نخواهند داشت" ) خلیل جبران( 
 

ن هستی بازتاب  کاربردی حمایت  معقول از فرزندان ، جوانان و نو جوانان  
 
ینده سازان  جامعه ای هستند که در ا

 
:  فرزندان  ما، ا

نها بخاطر استفاده از نیروی نهای  ی شان بخاطر کامگاری های بیشمار در هستی روزوار شان ،  به مهر، محبت، شفقت و لطف  داریم. 
 
ا

 ما نیازمند هستند،  فرزندان ما یه مسرت، شادمانی، افتخار و  بارور ساز بنیاد خانواده و اجتماع هستند.  بهترین تحفه پدر و مادر  در
نه
 
شنا ساختن با ریشه ها، بیشه ها، اصول زرین شیرازه های اخالقی خانوادگی و اجتماعزندگی  فرزندان، ا

 
فرینش یا را ا

 
،  که باعث ا

توان ، خود باوری،  اعتماد به نفس  در هستی شان  گردد و  در راستای گرفت تصامیم سازنده   در زندگی روزوار شان  یار و مدد رسان 
همواره  با مساعی خستگی ناپذیر  فرزندان را در راستای  سپری نمودن زندگی ،  تهیه و تدارک سر   پدر و مادر شان  باشد، خواهد بود. 

موزش سودمند،  تحقق برنامه های مطروحه شان در زندگی، معرفت با سنت ها و مراسم تشریفات 
 
پناه، به سر رسانی تعلیم و ا

ره خواهند بود، اما بهترین لطف  و خدمت گزاری  پدر و مادر برای فرزندان خانوادگی، تباری، ملی و مردمی،  یاری سان بوده اند و هموا
ن مؤلفه های  ی که در باال بر شمردیم، این خواهد  بود

 
نها را استقالل فکری و عقالنی دهیم تا بتوانند دنیای خودی  که  شان مزید بر ا

 
ا

نها که بازتاب دهنده شخصی شان  را با صالحیت و صالبت عقالنی و فکری شان
 
ادامه هستی معقول  در راستای  ت فردی و  و اجتماعی  ا

ن  باشیم تا شیوه های اثر پذیر کاری را با . ندساختار گیر  ه، بخواهد بود و سازنده  برای خود، خانواده و اجتماع
 
همواره درتکاپوی   ا

نها  برای ا
 
نکه در برابر  ا

 
ر بگیریم.  باید جرای کاری، امری و یا هدفی ،  از جبر، طلم، فشار و خشم  کافرزندان  در پیش گیریم، بجای ا

کائناتی که هستی داریم دشوار است پدر و مادر کامل و بدون کاستی  را در  دریابیم. بعضن سعی میورزیم داشته های  بدانیم که در 
شود ، هر اندازه ای که حرف ها مان دراز تر می شوند، کسالت و لی دیده می  ندان ما به مشق و تمرین گیریم فکری مان را  باالی فرز 

بیشتر را در سیمای فرزندان مان به مشاهده می نشینیم.  بعضن صالحیت مشاهده  کسالت خاموش و کشنده  ذهنی و روحی  فرزندان 
مرکز است نه روی سود فردی، مان را مشاهده کرده نمیتوانیم، زیرا  تمرکز فکری مان روی اهداف مظروحه  فردی و شخصی ما مت

ابراز مهرورزی در برابر فرزندان و همه اعضای  شخصی و فکری ، و  رشد شخصیت فرزندان  در عرصه های نا همگون هستی روزوار شان . 
رام، خوش کالم و  با مهر باشی

 
ید .  به هر اندازه ای که ا

 
م، به همان خانواده یکی از مؤلفه های کلیدی  زندگی  مشترک به حساب می ا

ریم اندازه روش  و شیرازه  فرهنگی زندگی فرزندان مان نیز بهتر و شایسته تر می شود.  اگر در برابر فرزندان مان ادای احترام، تقدیر و تک
 . داشته باشیم،  به همان اندازه شخص ما نیز از این مؤلفه های کیفی و اخالقی زندگی  از سوی فرزندان خویش ، بهره مند می شویم
نها نیز در اینده در اینگونه ساختار  ها برای فرزندان و نسل 

 
نقش پدر و مادر در ساختار شخصیت چند بعدی فرزندان باعث میگردد، ا

وان کودکی فرزندان مان را به عزت نفس، اعتماد به نفس، شهامت، صداقت و میهن دوستی  
 
فرینی کنند.  اگر در ا

 
ینده شان نقش ا

 
ا

فرینش نشینند.  فرزندان باید تشویق کنیم،  این ا
 
نها نیز در فرزندان شان این پدیده های زیبا را به گونه حتم به ا

 
مر باعث می شود که ا

احساس کنند که حضور عینی  و فکری پدر  مادر در شیرازه هستی خانوادگی،  باعث  ایجاد سهولت ها، مشوره های سالم و رهنمودی  
نها بوده  و یاری و مددگاری 

 
داشتن اعتماد به فرزندان،  نیرومند سازی   شان در هر لحظه حیاتی و اساسی برای شان بوده است.  برای ا

نها بهترین و شایسته ترین نیرومندی و طرفیت فکری شان را  به نمایش گذارند. 
 
نها و مهرورزی بدون قید و شرط باعث می شود ا

 
هر   ا

نها نحوه برخورد  با اطفال تعیین کننده شخصیت   طفل دارای نیروی فکری جسمی و روحی ویژه خود است.
 
است.  به هر شیوه و  ا

موزش می بینند، به همان اندازه  شیوه
 
شخصیت شان  ترمیم و ساخته می شود. نقش خانواده در جامعه  و  روشی که فرزندان تعلیم و ا

نها  سنتی  در امر ساختار  شخصیت ، معنوی، فکری، عقیدتی، روانی و حسی
 
،  خارق العاده است چون  چنین جوامع شیرازه ا

خانواده محور اصلی زندگی است، اما در جوامع غربی  و دنیای پیشرفته ساختار شخصیت فکری و معنوی اطفال تا حدی از  اقتدار 
ی  ی " اندیوید خانواده بیرون است زیرا در  چنین جوامع  تالش در امر شکستاندن شیرازه خانواده است و طفل را بسوی فرد گرا

موزش قرار میدهند تا 
 
ن حیات بسر می برد،  مورد تعلیم و ا

 
والیسم"،  تشویق و ترغیب می کنند و با روحیه همان جامعه ای که طفل در ا

ن جوامع کار کنند و  خانواده را  در قدمه دوم قرار دهند. 
 
، مورد اگر در برابر فرزندان از روش و شیوه های مثبت کار بگیریم باشد بسود ا

ینده 
 
تشویق و ترغیب شان قرار دهیم، اهداف مطروحه شان را ولو  ریزه هم باشند درک کنیم،  در حقیقت در راستای کامگاری های ا
نها به  بازتاب یافته ایم.  مثلن دو نم

 
فرینش اعتماد و اعتماد به نفس در  ذهنیت ا

 
نها را یاری رسان بوده ایم  و من حیث نماد  ا

 
ونه شان ا
انه نامه پدر به دختر و پسرش  که باعث ترغیب و تشویق شان گردیده و احساس مهرورزی و محبت پدر را در زندگی خویش خیلی جداگ

 :   ، به نگارش می گیریمها محسوس و ملموس بوده است
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یل ، رغبت و شوق و عالقه مندی روز عاشقان را برایت از ژرفای دل مبارکباد می گویم.  توانای  ی، نیروی بی بد "   عزیز پدر سحر عزیزم !
تان با هستی زیبای تان برای پدر درخور ستایش عالی، تقدیر و تکریم است.  مهر، عشق و محبت ژرف تان برای خانواده، برا ی تک 

و  ات و شخص من ، هر لحظه و هر دقیقه زندگی ما را درخشان، مسرتبار دوست داشتنیتک اعضای خانواده، برای  مادر  مهربان و 
مشحون از خوشی های بی زوال  می سازد. مادامی که شما را در محیط خانواده خود داریم، چنین معلوم می شود که بهار زندگی در 
 اطراف و اکناف ما در شگوفای  ی بزرگ قرار دارد.  این پیام به سحر عزیزم است که  زیبا ترین فرزند پدر است. من میدانم، اگر شما را  به

ور رشد کرده باشی این قریبی بب
 
فریدگار چقدر سرسام ا

 
و زیبا تر و  دلربا تر شده باشی، و قدم به قدم ینم شاید متحیر شوم، زیرا به امید ا

ن را میل داری و در ان باید باشی و هستی کنی. 
 
هسته و لی پیوسته داری داخل جهان زیبای خودی می شوی که ا

 
هسته ا

 
من با تو  ا

نگونه که  میل دار 
 
و زیبای  دختهمواره جسم متحرک، فیلسوف، شاهی رشد کن و بسوی پیش حرکت کن.  سحرم عزیزم !  هستم و ا

من خواهی بود. من در وجود شما، شخصیت دوست داشتنی، مهرورز، خادم، میهندوست، مواظب، متبسم، خندان روی  و سایر  
بهترین و شایسته ترین  کوایف هستی انسانی  را مشاهده می کنم.  در فرجام چه میتوانم بگویم، بسوی کهن سالی روان هستم، اما 

این واژه ها، عباره ها و گل واژه ها باعث شکوفای  ی (. پدر  دوستتدار تان   )ر  از پیش شده است." تر و ژرفت عشق و مهرم در برابرت پخته
فکری و روحی هر طفل  و فرزند می شود، لذا از این نمونه های باید مطابق فرهنگ ستنی، بومی، قومی و مردمی خود  در برابر هر 

نها  اعتماد  استفاده بریم  جوان، نوجوان، فرزند ، نواسه و کواسه، 
 
داشته باشند و کوه عظیمی از حمایت و پشتبانی در در به نفس  تا ا

نامه دیگر پدر به پسر که احساس و مهرش را در برابر فرزند خود این  ، و برای شان محسوس و ملموس باشد. نندقبال خود احساس ک
 گونه  بازتاب داده است :

!  روز عاشقان را برایت از ژرفای دل، خلوص نیت و ضمیر خود اگاه تبریک و تهنیت می گویم.  فرزندم ! خودت توفیق  فرزند دلبندم  
بزرگی در شیرازه کالبد خورد هستی.  تو مسرت هستی روزوار من و خانواده هستی.  خودت بودی که مرا با تصور مهروزی، عشق و  روح 

موزی  قرار دادی
 
موزش و باز ا

 
.  خودت قهرمان  ایدیال ، نور خورشید، روشنای  ی ماه و  ستاره درخشانم هستی .  من محبتت مورد ا

رزوهای  صمیمانه  و  
 
رزو  که  صبحگاهان  خودت  دوست دارم . مادامی پسندیده اتخودت را با همه ا

 
را از خواب بیدار میکنم، همه ا

ورده می شوند. هنگامی که خودت   های این دنیای فانی  ام
 
غوش می گیرم،  به اندیشه می شوم که ه را  بر ا

 
مه ارزش دنیا  با من هم در ا

غوش است
 
شما بهترین  شهزاده کوچکم، ممنون و مشکور همه مهرورزی ها، دلسوزی ها، شایسته ساالری های شما گرامی ام هستم.  . ا

ن در این سروده خیلی ها ن
 
 غز بیان شده است :و شایسته ترین دوستم هستید.  شما دوستی هستید که ویژگی ا

ن نیست که هردم طلب دوست کند 
 
 دوست ا

ن انست که دل را حرم دوست کن                                  
 
 دوست ا

خودت در حقیقت امر برایم به گونه ای دوست هستی  که دلم را برای  شما حرم ساخته ام، که نه از  یادم  میروی و نه ازدلم. هر نفسم   
فریدگار را شکر گذارم که تحفه ای  بی بدیل، بی بها و ارزشمند با خودت  اس

 
ت و تنفسم  همواره عشق و محبت شما را   زمزمه می کند.  ا

 . پدر( تانی  مثل شما برایم عنایت فرموده است.  ) دوستدار 

 و زمینه پرواز را  در راستای رشد و تعالی در هستی شان مساعد ساخته ام؟ ایا  ریشه و بیشه فرزندانم را نیرومند  ساخته 

 یا من، برای فرزندانم بهترین نماد هستم؟
 
 ا

 موزش را  در اختیا
 
یا متوجه دشواری ها و فشار روحی فرزندانم بوده ام  و بهترین ا

 
چگونه  ر شان گذاشته ام تا با دشواری هاا

 روبرو شوند؟ 

 نها را بیدار  هنگام خواب بهترین و
 
زیبا ترین داستان ها را با فرزندان تان شریک سازید و همواره سعی کنید هنگام صبح ا

 کنید، به ویژه که هنوز به پختگی نرسیده  اند. 

   زمایش گیرید، دل شان
 
نها را به ا

 
نها به تنهای  ی گ فتمان داشته باشید، ا

 
با هر یک از فرزندان بعضن جداگانه بیرون روید، با ا

ه  دارای ه نغز در برابر فرزندان تان باشید و هموار ددر یابید و بگذارید داشته های دل شان را با شما در میان بگذارند. شنونرا 
زاد اندیش باشید. 

 
 .فکر باز و ا
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 باب پنجم : ساختار مناسبات سالم و انسان ساالر
 
 

  انسان ها  نقش هستی اخالقی و ارزش مدار در زندگی 

  نقش مؤثر  حسن نیت با  اخالص  در زندگی 

  مؤثریت عفو و گذشت سخاوتمندانه در  اجتماع 

   ارزش های  سخاوت مادی، معنوی و اخالقی 
 یت " )  جورج سنتیانا ( صواقعی حافظ شخ ،" شخصیت  شالوده و بنیاد  مسرت است، و مسرت  عینی و

 
یند شیرازه مسرت انسان ها ، در نتیجه  زیست در سیاق  زرین شیرازه نقش  اخالقی و ارزش مدار  در هستی انسان ها :  

 
ژرفترین فرا

ورنده مسرت و شادمانی و گرفت لذایذ زمانی برای هر فرد 
 
ید.  زیست بدون این چنین شیرازه هم میتواند به بار ا

 
اخالقیات بدست می ا

ابه مؤلفه های معقول و خرد ورز فلسفی ، دارای بینش روحی، باشد، اما بدون تردید دیر پا نیست. هستی هر یک ما انسان ها به مث
، که پاکیزه ترین  هسته زندگی انسان کره خاکی  را در بر دارنده است.  از این سبب  مادامی که گرفتار  اخالقی  و عرفانی است ،معنوی

یند مسرت  مانا و پایدا
 
شیرازه اخالقیات در میان  ر را به تجربه می نشینیم. بسر رسانی کار های شایسته و نیکو باشیم، در حقیقت امر فرا

انسان ها ،  خانواده ها ، جمعیت ها و جوامع مدنی، تنها مؤلفه  تفریق کننده خوبی ها، و بدی ها از هم نیستند، و در واقعیت امر در 
گاهی نهادینه بر گیرنده تعابیر و تفاسیر ژرفتر  و ارزنده تر  هستند که بخش نهایت گسترده اصول، روشها

 
هنگی،  و ا

 
ی استقالل، هما

فرینش و خردورز، عقل مند و دارای بینش فلسفی را ، بازتاب می دهند. اخالقیات انسان ها را 
 
هستی روز وار  مان را  به مثابه بهترین ا

ی ، و مهرورزی هستی مشحون از مهرورزی، احترام و اکرام، عفو و  درگذشت، بخشایش، سخاوت مادی و معنو بسوی سپری نمودن
گاهی اجتماعی، شناخت دقیق از محیط زیست و درخور ستایش را رهنمون می شو

 
ن اخالقیات انسان ها را  به شناخت و ا

 
د.  مزید بر ا

فرین تر، وا 
 
ن هستی مشترک داریم، دوستانه بودن  و حفظ تقدس شیرازه زندگی  بهتر و  معنی ا

 
پیرامون که با سایر انسان ها در ا

فرینش فهم اینکه میدارد.  
 
معنی درست اخالقی بودن،  داشتن دل مصفا در راستای  گذشت از کوتاهی ها و نارسای  ی  ها ی دیگران، و ا

زمایش 
 
ن را می بخشد، عفو می کند، و انسان را به ا

 
فرینش است که  ا

 
سمانی و  ا

 
، انسان همواره مرتکب اشتباه است، و تنها نیروی ا

اشته های دیگران  و ها، مراسم تشریفات، داشته ها و انببودن ، احترام و اکرام  به دیدانداز، سنت ی قدقیق میگیرد.  معنی دیگر اخال
اخالقیات تنها اصول . ، به هر نام و عنوانی که است می باشدابا ورزیدن از پشت سر گوی  ی در قبال شخصیت فردی و اجتماعی دیگران

ستند و در عین زمان  بزرگ تر از  طرز تفکر   ، خود با حقوق و وجایب ههمه انسان هاه  هستی نیستند،  بلکه در ارتباط گسست ناپذیر
خواهی ها ، و بینش انسان ها   بوده و الی سطح شیرازه زندگی خانواده ها، جمعیت ها، و دسته های و بخاطر  دریافت فهم ای است، 

یت انسانی را کمای  ی کنیم"  اخالقیات در حقیقت امر  قطره های رنگی تا  کاری را باید  انجام دهیم که  به انسان تبدیل شویم، و هو
نها رنگ و گونه می بخشیم.  هستند

 
نها به خورد که صورت های  هستی روزوار خود را با ا

 
اخالقیات انسان ها بنیادی هستند که بر بنیاد ا

یثیت نقطه صفر زندگی ما را  دارند. انسان ها زمانی که  ترین، بزرگ ترین  و شایسته ترین ساختار دست می زنیم.  اخالقیات در حقیقت ح
ورد  

 
غازی مورد بحث نمی بود و سایر شماره ها دست ا

 
غاز می کنند و اگر همین صفر وجود نمیداشت، هیچ ا

 
غاز کنند از صفر  ا

 
حساب را ا
غا همان نقطه 
 
ن همه شالوده کاری ما در زندگی روز مره ، هم زین صفری هستند. ا

 
غاز  مزید بر ا

 
واره از  از اخالقیات  مان الهام گرفته و ا

واقعیت این است که کار کرد های  همه انسان ها ، تنها واژه ها و عباره های  ی نیستند که بازتاب  دهنده شیرازه اخالقی گر می شوند. 
وخته های زندگی و روابط اجتماعی و باشند، بل شیرازه اخالقی  باید همواره  جز جدا ناپذیر  هستی روزوار همه انسان ها باشد.  اند

مناسبات  انسان ها با سایر   افراد و اشخاص  محیط پیرامون نشان میدهد که برخی اوقات  سره نمودن مؤلفه های  پسندیده و نا پسند 
ی این گره خاکی برای همه انسان ها نهایت دشوار است چون تعبیر، تفسیر، شناخت، و ارزشیابی  شیرازه زندگی  به شما ر انسان ها

از  فرهنگ  و فرایند هستی تاریخی مان ناهمگون است و یکسان نیست، و هر کدام ما مطابق توان، استعداد، فهم ظرفیت، سنت،
در قدم نخست اگر  فردی و یا شخصی بسوی راه نادرست و نا سنجیده قدم گذارد،  بدون تردید در  . زندگی تصویری را بازتاب میدهیم

بهتر باشند اما این واژه بهتر نیز ازدیدانداز همه انسان ها یکسان نیست که در مورد ماهیت  شاید  ود و صغور  کامگاری هاوحله اول  حد
ن فکر و اندیشه مطلق داشته باشی

 
ن به مروز زمان م، اما بدون تردید در فرایند  ا

 
کاری و سپری نمودن زندگی  روزوار و به تحلیل گرفتن ا

که فکر بسوی پختگی بهتر و شایسته تر میرود، احساس ندامت، نا امیدی، ورشکستگی، دلهره ، نارسای  ی، و کاستی ها ، در ذهن ما 
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داشته ها و نداشته های فکری، معنوی،  اخالقی و  در زمینه  به باز اندیشی  بر گردیم وو ، وامیدارد تا هر کدام ما    بروز می کند
.  و بر  خالف اگر  به راه راست، مستقیم ، اجتماعی مان را  در ک فه ترازوی موازنه بگذاریم  و کمی در مورددقت الزم را  بخرج دهیم

غازین  با دشواری های معین، ناکام
 
ی ها،  سختی ها، افسردگی ها، درست ، سنجیده و پیمایش  شده روانه شویم،  حتمن در مراحل ا

شویم،  و راه های دشوار گذر را بپیمائیم، اما در مراحل بعدی و حتی شاید فرجامین، زمانی که دست می  دلهره ها، پشیمانی ها گرفتار 
ورد نغز و انسانی داشته باشیم که در حقیق

 
اب دهنده محصول صداقت، ایمانداری ، بینش انسان دوستی و خردورزی ما را بازت  تا

است،  مسرت فراوان را کمای  ی میکنم چون ضمیر نهادینه ما ابراز خرسندی می کند و این همان ضمیر و شعور انسانی است که همه ما را 
فرینش  به مع

 
رفی میگیرد، و در  از سایر  جانوران محیط پیرامون  جدا و من حیث مؤلفه معقول فلسفی ،  بهترین   مخلوغ  یعنی اشرف  ا

رزو ها، امید ها،   و اراده نیک ما،  که شالوده  اش  را شیرازه  حیث انسان معنوی و اجتماعی  بسا ازت امر، منحقیق
 
خواست ها، ا

 اخالقی ما تشکیل دهنده است،  بر اورده می شوند. 
از شرایط دست داشته شان  که بعضن  زمان و مکان برای  کار کرد های  روزوار انسان ها   مساعد و درست است، تنها انسان ها اند 

ن استفاده نا روا می کنند.  انسان ها زمانی که به کار های نا سالم و  نادرست  تمایل پی
 
دا می بهره برداری  معقول و  منظم نمی کنند و از ا

نگونه  که شکسپی ،کنند، راه های برون رفت و گریز از  شرایط دشوار تر می شود و  زمینه ها هم نا مساعد تر 
 
ر  در زمینه گ فته است:  "  ا

غاز گر می شویم، در حقیقت جای نهایت محدود را برای  جوالن قامت 
 
میز و ناشایست برای بار نخست ا

 
زمانی  کهه به کار های فریب ا

و  نندفکری خود به بافت ناموزون می گیریم"  از این سبب برخی از انسان ها  در دگرگونی  افکار و اندیشه های خودی اقدام نمی ک
این خود انسان ها هستند که زمان و مکان را مطابق  منتظر می باشند تا زمینه  درستی  و مساعد تر فرا راه شان قرار گیرد، در صورتی که 

میل و خواست شان  مساعد ساخته  و در تکاپوی دگر گونی های چشمگیری قرار می گیرند و حتی برای سایرین که در محیط پیرامون 
نها زیست دارند  و پنبه غفلت را در گوش  خویش قرار داده اند و مایه وسواس  را جز زندگی

 
روزوار خود قرار داده اند،  مشترک  با ا

فرینش می گیرند.   اگر ما انسان ها در زندگی خود بعضن 
 
در انتظار شرایط مساعد  شرایط و زمان مناسب  ، بهتر  و سودمند تری را  به ا

ن زمیقرار گیریم و از خود حرک تی را  انجام ندهیم و به اراده دیگران از دیدانداز  رویای  ی منتظر بمانیم
 
نه ها هرگز میسر نشوند و یا ، شاید ا

 هم اگر میسر شوند ،  زمانی خواهد بود که  دیگر  برای انجام و کار کرد هر چیز خیلی هم دیر شده  و این خود انسان بوده که در  زمینه 
ن نقشی را به بازی گرفته  و از کاروان  سالم اندیش و با اراده  خویشتن دیده و دانسته خود را بدور نگ

 
هداشته  و  کهولت را بر اتالف ا

سهولت دست داشته  ترجیح داده است .  یکی از ویژگی های انسان های سالم اندیش و مثبت گرا ، نگهداشت تعهدات شان  در برابر  
ست خود، خانواده و همنوعان می باشد که بازتاب دهنده پابندی به اصول و شیرازه اخالقی  است.  همواره باید از بهترین امکانات  د

داشته  خویش ، در راستای حفظ  تعهدات، قول و قرار خود در برابر دیگران،  بهره برداری درست و معقول کنیم. تردیدی وجود ندارد 
. خوبی  دی، خانوادگی و اجتماعی خود هستندکه همه  انسان ها  دارای کوتاهیها، زشتی ها، خوبی ها و ناپسندی ها، و ارزش های فر 

نقدر مشح
 
نقدر مشحون از  خوبی های ما اند که در مورد سایر مسایل  هستی  مان چیزی به های ما ا

 
ون از زشتی ها و زشتی های مان ا

مساعی همه جانبه خود کار گیریم تا در تکاپو و دریافت ویژگی های خودی من حیث یک فرد   از  گ فتن باقی نمی ماند.  همه باید
ور 
 
ن یاد ا

 
و  مؤلفه های سره و نا سره را  به گونه ژرف در زندگی روز وار خود  از هم  شدیم، قرار گیریم شایسته و متعهد که در باال از ا

فرین در زندگی روزوار، همه ما را تفریق کنیم. 
 
تشخیص مسایل و، وسایل سره و نا سره در هستی روز وار، دریافت تقاط تیره  چالش ا

ورند.  همه انسان ها میتوانند روی  در امر کامیابی های درخور ستایش یاری میرسانند و از
 
ناکامی های محتوم ما، جلوگیری به عمل می ا

ن هستی 
 
ن  کاستی هاکاستی های خود کار کنند و دالیل بروز شان را  دریافت نمایند و محیطی که در ا

 
فرینش ا

 
اند، به   داریم و سبب ا

نها ، در امر 
 
سیب شناسی ا

 
نها در زندگی داخل اقدام جدی و اثر مند شویم. پژوهش ژرف  و منطقی  قرار دهیم و بعد ا

 
اگر همه مداوای ا

انسان ها بتوانند در شرایط دشوار هستی  فردی، خانوادگی، اجتماعی ، سیاسی  و عقیدتی در شیرازه اخالقیات  مروج معقول و ارزش 
ا  به پیش ببرند.  باید باور مند باشیم  که زیست مدار  باقی  بمانند، بدون تردید  میتوانند همواره با ارزش های اخالقی زندگی شان ر 

یند زود زمانی و یا دیر زمانی برای پیشبرد امور هستی روزوار دارای احترام به ارزش های تاریخی و باور های فرهنگ عقید
 
تی  اخالقی  در فرا

مدن شان همگام بوده اند و برای همیش الی فرجام
 
نها همسفر باقی خواهند ماند، ای که  با انسان ها از زمان به دنیا ا

 
ین مراحل حیات  ا

. شرایط زیست اجتماعی و رویکرد های فرهنگی و باور های مذهبی، عرفانی و معنوی، بعضن انسان ها را  شانس بهتری خواهد  داشت 
، خویشاوندان، همکاران و در دو راهگی قرار میدهد، زیرا کار کرد ها، باور های انسانی ، خدمات خانوادگی و اجتماعی  برای دوستان

که اصول زرین زندگی شان را تشکیل داده اند کار گیرند، و به سود سایرین ختم ز اصول و شیرازه اخالقیات خودی دیگران اگر  ا
نشوند، و برای خادم  مقام و شوکت معنوی را  به بار بیاورد،  در حقیقت از شیرازه اخالقیات اجتماعی عدول نکرده اند و دیگران را نیز 

سیب به اصول زرین اجتماعی گردد و شخص ای که از خود راضی ساخته اند ، اما شاید بعضن این گونه کار کرد ها ب
 
اعث وارد ساختن ا
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.  از این سبب شیوه گزینش روش  برخورد ها  و گرفت تصامیم شامل اینگونه پروسه می شود، نیز به زیان  دیگران قدم برداشته است
موزاند که باید نهایت دشوار  خواهند بود و نیازمند  بینش عقالنی  فرد در زمینه ها خواهد بود. بهر حا

 
ل ، این همه دغدغه ها ما را می ا

یکی از  ماهیت اصلی شیرازه هستی اخالقی، ادای احترام برای همیش  پابند اصول  باشیم، اگر ادعای زیست اخالقی را  داشته باشیم. 
ن با سایر انسان ها  به محیط پیرامون

 
ست خود را  مورد احترام، هستی مشترک داریم. نهایت مهم است اگر محیط زی است که در ا

فلسفی پیچیده  است .  –حفاظت و مراقبت قرار دهیم.  فهم، تقدیر و تکریم  مسایل وابسته به اخالقیات ، از دیدانداز  بررسی اجتماعی 
ین مسایل ، نهایت پیچیده و غامض اند.  اتمرکز دارند ی هستی روزوار انسان برخی از مسایل اخالقی که روی  بسا مسایل و پرسش ها

نها  هیچگاهی پاسخ سیاه و سفید وجود ندارد، بلکه دقت بیشتر فکری  را مطالبه  دارند.  بهر 
 
ضد و نقیضی  هستند که برای هر کدام ا

نچه که دارای اهمیت است، گزینش تصمیم در راستای  ردیابی محتوا و سیاق هر  یک از  مسایل یاد شده است که باید بر بنیاد 
 
صورت ا
هنیننیت و ا

 
،  و اصول سالم اخالقی صورت گیرد.   شیرازه های اخالقی  و اصول زرین، بنیادی ترین  مؤلفه های زندگی راده درست و ا

نها ، زندگی مان را  ساز و سامانه می بخشیم. 
 
شیرازه اخالقی و اصول زرین  زندگی  روزوار ما انسان ها هستند، که بر  پایه های استوار  ا

نها نباید از ما انسان ها به 
 
، بلکه باید  دارای جهت گیری سالم و مسامحه و محافظه کاری ، کار گرفت گونه ای باید باشند که در برابر ا

ینده  در مورد ما چه 
 
خلل نا پذیر باشیم، بدون اینکه در کدام  شرایط هستی  قرار داریم، با چه کسانی  در گ فتمان هستیم و حال و ا

ازه اخالقی و اصول زرین زندگی حکم می کند که هستی  را باید بر بنیاد این مؤلفه ها سپری نمائیم و در شت.  شیر خواهد دا  داوری 
فرینش معنی واقعی مسرت و شادمانی گام برداریم، ولو مسیر کاری ، کنش و منش  ما دارای دشواری های فراوان و موانع  افزون از حد 

 
ا

 مواره  این پرسش ها را  از خود کرده بتوانیم: باشند. برای بر سر رسانی اینگونه  هستی ه

 ایا گرفتار برخی از کار کرد های  ی  هستیم که ما را بسوی انجام مؤلفه های خالف شیرازه اخالقی  سوق میدهند؟ 

 یا کار کرد های غیر اصولی و خالف اخالقیات را انجام داده ایم و
 
پاسخ مثبت باشد، در  یا در حال انجام دادن هستیم؟ اگر ا

ن  ها داخل اقدام نمی شویم، و چه چیز ما را از این عمل درست  باز میدارد؟
 
نصورت از خود پرسیده ایم که چرا  در توقف ا

 
 ا

  یا در  این رابطه در انتظار زمینه، زمان و فرصت مساعدی هستیم؟
 
 ا

  ،ن فرا نرسیده که در این برهه زمانی که قرار داریم
 
یا زمینه  ا

 
 را  دگر گون سازیم؟ ؤلفه های هستی روزوار خویش برخی از ما

 
گاهی و شعور  محسوسو وملموس است." 

 
 داشتن نیت ناب : "   مسرت واقعی عبارت از داشتن ا

ن را گونه می بخشد.  افکار، اندیشه، بینش و نیت ما  در راستای بسر رسا
 
غاز می شود که سرچشمه و مسیر ا

 
نی  هر سفر با نیت و اراده ا

نها 
 
انجام اظهار کرده میتوانیم  که چه چیزی را انجام داده ایم، کمای  ی کرده ایم، و چه چیز را  را  کار ها هستند که در فرجام  تحقق ا

نچه که میل دار  ندادیم و در نیمه راه  توقف  نمودیم؟  اگر باور داریم 
 
ن مصرانه در امر  ا

 
نصورت  بر عمل روی ا

 
یم بدست بیاوریم،  در ا

و نیت و اراده بدون کار کرد و فرایند عمل نیز بی اثر، زاید  و بازتاب  ، اصرار ورزیم تا اهداف مطروحه و مورد نیاز را بدست بیاوریم. 
فذدهنده نبود تعهد و رسالتمندی است. نیات و اراده نیک ما، ب

 
رینش کار کرد های ما را تشکیل دهنده اند.  ر های  ی اند که  اسباب ا

فرین باشند، 
 
فرین سبب مادامی که نیات و احساس ما ناب، پاکیزه و الهام ا

 
توان در زندگی ما شده  و باعث می شوند بر دشواری ها  شا

شای  ی  دروازه های مسرت ، . این خود سبب بازگما قرار دارند، غالب  شویم روزوار  وچالش های  روزوار  که در مسیر  کار کرد های
فرین هستند و کامگاری واقعی  و  شادمانی

 
محرکه ها و نیات سالم  و انسان منشانه،  . معنوی می شود که مانا ، پایدار ،  عزت و لذت ا

ه به نظر بعضن کار های  ی را انجام میدهند کد:  همه انسان ها در زندگی شان بخشنده  کار کرد های انسان ها هستنهمواره استحکام 
ن کار کرد ها  دارای ارزش  واقعی  به

 
نها  پرسش بر انگیز بوده  و در بسا موارد ا

 
 شخصی شان با ارزش معلوم می شوند، اما نتیجه انجام ا

 نظر نرسند چون فهم بینش ارزش ها نیز از  دیانداز انسان  های ناهمگون، به اندازه شمار شان  مختلف هستند  و متفاوت، اما نیتی که
نها قرار دارد ، دارای ارزش و اهمیت ویژه است. داشتن نیت نیک و ساختار گونه  در راستای کار  همه انسان ها ،  

 
در قبال بسر رسانی  ا

نها را به مدارج بلند رهنمون می شوند ، بلکه شخصیت ساز نیز هستند
 
.  به گونه نمونه  کار کرد ها ، نیات و  گام برداری های نه تنها ا

یند  جوانی به بیماری جانکاه  سرطان گرفتار شده بود و پای چپش را از 
 
مثبت و سازنده  شخصیت اجتماعی  " تیری فاکس"،  که  در  فرا

نهای  ی را در سطح کانادا  بخاطر مبارزه ب راهپیمای  ی بزرگی  دست داد، باعث این گردید که وی 
 
ر ضد بیماری سرطان و همکاری عینی با ا

که عملی بود نهایت سترگ، انسانی و ماندگار برای همیش  فتار خواهند شد ، راه اندازی کرد،که به  بیماری یاد شده گرفتار  اند  و یا  گر 
نها از ژرفای داشتن توان کار در انسان ها همواره ،  وادر تاریخ  انسان های  ی که دارای همچو احساس هستند. 

 
بسته به سطح نیت و فهم ا

سیاق کاری شان می باشد :  اگر کار های کامگارانه ای  در راستای اقناع خودی انجام دهیم، در واقعیت امر از نخستین سطح توانای  ی 
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نهای  ی که نسبت به  ، بهتر و بیشتر  بکوشیم و نیروی خود را   برای یاری خانواده، میحط تر  خود کار گرفته ایم. اما اگر  زیاد
 
پیرامون و ا

 به سطح باال تری  و  اراده مان را  و اراده  واقعی خود را  بدانیم  ما ها در دشواری های  ی بیشتری  قرار دارند کار کنیم،  باید ارزش  نیت
ورده نتیجه و .  نیات ما تغذیه کننده  توجه ما هستندما شود کامگاری   نصیب  یاد شده   برسانیم تا بتوانیم در زمینه

 
، و توجه به بار ا

ورد است. 
 
نها در ادست ا

 
حیث رتباط گسست نا پذیر است.  اگر مننیت و اراده کاری انسان ها ، همواره با روح، روان و معنویات ا

و شعور نهادینه انسان ها در شرایطی و یا حالتی  قرار گیریم  که بر وفق مراد، شوق و ذوق ما نیست، باید باری  به گونه ژرف، به ضمیر 
زمانی که  خود باز گردیم و بعد رسالت و مسؤلیت مطروحه خویش را  به بررسی گیریم، بدون تردید  راه حل مناسبی میسر خواهد شد. 

فرین باشند و مطابق رسالت و مسؤلیت مطروحه ما، برنامه ریزی شوند.  همیشه باید از خود االه کار می کنیم ، کار کرد های ما باید 
 
م ا

بپرسیم که  در کار کرد هایم بر بنیاد فهم  و درایت خود حرکت گرده ام، و یا بر اساس تصادف و ساختار فکری دیگران، که در من نیرو 
فریده اند؟ باید از خود بپرسیم چرا در ای

 
یا با رسالت و ، و توان ا

 
ن گونه کار ها گرفتار هستم؟ چه کسی مشوق عینی من است؟  ا

هنگی منطقی قرار دارند؟ 
 
یا سطح فرجامین اش در راستای تحقق دیدانداز کاری ام، رهنمون خواهد شد؟   مسؤلیت واقعی ام در هما

 
ا

ن را 
 
غاز ا

 
غاز هر کاری، نیتی و عملی،  دلیل ا

 
یا این همان مؤلفه ای است که از خود بپهمواره باید قبل از ا

 
رسیم، و باید بدانیم، ا

ن سرو کاری داشته باشم؟  انجامش بدهم یا انجام داده شود؟  کاری را که انجام میدهم بازتاب دهنده  نیت و اراده واقعی 
 
میخواهم با ا

فرینش ارزش مجدد و پیام نوین نباشد،  ام است و یا ازرزش  کاری ام را از میان بر خواهد داشت؟  هر کاری که برای هر انسان باعث
 
ا

ن انصراف مطلق و عقالنی کنیم. 
 
ن است و باید در عدم اجرای ا

 
غاز  و اجرای ا

 
ن بهتر از ا

 
 عدم انجام ا

میزی نهفته است"
 
 " در هر عفو، بخشایش و درگذشت، عشق مهر ا
زار قرار گرفته ایم. و به همین سان عفو و در گذشت صمیمانه :  هر  یک ما در زمانی ، در شرایطی، توسط فردی از ا

 
فراد مورد ازیت و ا

نها شده باشیم، چون ما هم زاده 
 
ماهم کسانی هستیم ، که در واقعیت امر  دانسته و یا نا دانسته  باعث رنجش خاطر  و مالل طبع ا

ن ه
 
نها و ما با هم در ا

 
زار و ازیت دیده باشیم، درد و ، داریم و خواهیم داشت.  هنگامی که از فستی داشتیممحیطی هستیم که ا

 
ردی ا

زار ژرفتر باشد، 
 
ن در هراس هستیم.  به هر حدی که ازیت و ا

 
رنجش برای مدت زمان زیادی در ذهن ما ، باقی می ماند و همواره از ا

ن نیز دراز مدت تر و دشوار تر است. یکی از بهترین شیوه های  تداوی این گونه دشوا
 
یند تداوی و مرهم گزاری ا

 
ری های فکری و فرا

غاز سفر معنوی و 
 
نها بوده  است، و این در حقیقت سر ا

 
فرینش  درد و رنج برای ما شده اند ، عفو و بخشایش صمیمانه ا

 
ذهنی که باعث ا

سایش فکری و روحی است. 
 
یند ا

 
فرینش فضای مسرت و انسانی بسوی فرا

 
این گونه حرکت اخالقی ،  راه بزرگی را  برای ما در راستای ا

انی  باز می کند. به هر اندازه ای که  رنج و درد  متحمل شده را نگهداری کنیم،  به همان اندازه شیرازه هستی روزوار ما ، مسرت و شادم
موزش شان داد، تعلیم و تربیت نمود و ذهنیت 

 
نها را ببخش چون نمیدانند، باید ا

 
شادمانی را از دست میدهد. قول معروف است ، ا

شیوه زندگی انسان ها بعضن به و انباشته از مسایل و وسایل مثبت و اندیشه های واالی انسان ساز ساخت.  شان را  دگرگون ساخت
ن کار کرد های نا  قیم نمیتوانند به کسی باز گردند و، گونه ای است ، که در هستی روزوار شان به گونه مست

 
وی را بخاطر انجام ا

حتی این گونه هم بوده  که فرد مورد توجه از ما ها دور  و یا  مناسبی که  در برابر ش صورت گرفته  مورد عفو و در گذشت قرار دهند. 
یند زندگی او را از 

 
و ما انسان ها باری به خود می   رد شیرازه  مناسبات اجتماعی  حذف نموده و دیگر    در قید هستی روزگار  قرار ندا فرا
ئی
 
نچه  در مورد فرد  یاد شده در ذهن داریم  باید در گذریم و وی را ا

 
یم  و به گونه ژرف  به اندیشه می نشینیم و بعد تصمیم می گیریم  ا

رامش ذهنی  برسیم و لباس تنرستی فکری را  به 
 
و   و برای همیش خویشتنتن کرده باشیم  مورد عفو و بخشایش  قرار دهیم تا  به ا

ظاهری،  مادی، معنوی و اخالقی را  بر   ذهنیت خود را از  انباشتگی های منفی و بدرد نخور فارغ سازیم و در نتیجه سرور و شاد مانی
ن با هم به گونه مشترک هستی د

 
برای اریم،  خود، خانواده و محیط زیبای انسانی را که با سایر  همقطاران  و همنوعان خود  در ا

حفظ فرهنگ عفو و در گذشت،  ادای احترام به ادامه شیرازه زندگی انسانی است:  همه انسان ها بدون در نظر  .  همیش باز کنیم
داشت  ویژه گی های نا همگون فردی و سلیقه ای  و روانی،  بدون تردید محتوم به اشتباه هستند و در صورتی که از بینش عفو و در 

ر واقعیت امر  ارزش ادامه شیرازه هستی را  ندارند.  داشتن این اخالقیات عفو و در گذشت به معنی عینی اش ، گذشت کار نگیرند، د
و دقت در امر  ادامه زندگی با شایستگی ها و بایستگی های فکری و اخالقی است.  هر قدر  در  د شکسته نفسی، نیرومندی، پختگی نما

را درک می  ربه می نشینیم، حقیقت هستی دیگران مان اندازه مسرت و شادمانی واقعی را به تجگذشت داشته باشیم، به ه برابر دیگران 
کنیم، بینش و طرز دیدانداز انسانی ما نیرومند تر می شود، ذهنیت بشر شناسی ما غنی تر می گردد، هستی معنوی و اخالقی ما  بهتر و 

ه باشیم  از جزمگرای  ی، انتقام گیری ، خود خواهی، خود بینی  و خود بزرگ شایسته تر  و ارزشمند تر میگردد، اگر واقعن  میل داشت
  بینی ، برای همیش رها یابیم. 
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" ارزش سخاوت مادی در حیات انسا ها اندک و زمانی است،  بزرگ ترین سخاوت  در شیرازه هستی روزوار انسان ها، سخاوت  معنوی، 
 قی و حرفوی است"  ) خلیلی جبران(اخال

مسرت ناشی از سخاوت را باید به تجربه نشست:   زمانی که قادر هستیم  تا در زندگی روزوار  خود مؤلفه ای را زیر نام سخاوت مادی   
فرینش دگرگونی ها در زندگی دشوار گذر افراد و انسان های محیط پیرامون  که هستی مشترک اجتماعی و 

 
داشته باشیم تا در راستای ا

نها د
 
زمانی  تا مسرت واقعی و شادمانی مانا شامل حال و احوال ما  و خانواده های ما گردد.   اریم، نقشی رابه بازی   بنشینیماخالقی با ا

فرینش سهولت ها و ایجاد دگرگونی ها  در هستی روزوار دیگران نداشته باشیم،  زندگی روزوار ما از دیدانداز شیرازه اخالق 
 
که توانای  ی ا

معنی و غیر مسرت بار  میگردد. اما این چنین بینش  زمانی در ذهن انسان ها تداعی میگردد که دارای احساس  اجتماعی،  تیره ، بی
 شرف  و نهادینه  انسان دوستی باشند   و به فرمایش زیبای  حضرت سعدی که ی نهایت نغز بازتاب داده است: 

دم اعضای یکدیگر اند         
 
 بنی ا
فرینش ز یک گوهر اند               

 
 که در ا
ورد روزگار                        

 
 چو عضوی بدر ا

 دگر عضو ها را نماند قرار                               
 تو کز محنت دیگران بی غمی                                      

دمی  نشاید                                          
 
 که نامت نهند ا

نچه بعد
 
می ماند و در خدمت انسان  بیل سرمایه، ثروت، دانش، فهم باقیما، از ق از مادامی که جهان هستی را پدرود می گوئیم، هر ا

نها نیز همین گونه  رفتار خواهد کرد. ارزش
 
 ها قرار نگرفته است، دیگر بدرد ما نخواهد خورد و لی شاید بدرد افراد اندکی  بخورد و با ا

مند و با ثروت . از دیدگاه  صوفیان شخص  غنادت دیگران نیز بکار برده شودزمانی خوب است که بخیر و سعا ها و انباشته ها  داشته
کسی است که اندوخته های مادی، معنوی، فکری، اخالقی  و عقالنی ، توانای  ی، دانای  ی، دانش و فهم و، وقت بارزش شان در  

قرار گیرد.  و شاید هم اگر شخصی از  نعمت این همه مواهب برخوردار باشد، اما در  دگرگونی زندگی  دمت دیگران قرار گرفته باشد یا خ
.  صوفی و تنها در فکر و ذکر خودی  بوده است، بدون تردید فقیر ترین انسان کره خاکی به شمار میرود نقشی را باز نکرده  همنوع خود

 دل امیر "  ازها اک ثرن می گویند : " از کیسه فقیر هستیم ، اما 
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 زندگیباب  ششم :  مؤثریت شیرازه های  اخالقی  و ارزش های معنوی در  
 
 

 تصویری  از وصل، وصال  و موصول 

   دمی
 
ثیر دعا و ثنا  بر جسم و جان ا

 
 تا

  ث
 
 ر عملکرد عینی و علمی درنیایش یتا

   فرینش
 
 بازتاب فکری و عقلی در ا

  مفهوم عینی  دشواری های زندگی 
  الی صبح صادق  بی بهره است روشنای  یره است،  از  درک معجزات "  جغد که با چشمان شب بینش  از نعمت دید روشنای  ی روز بی به

 "   ) خلیل جبران( 
 در این  بخش از  بحث و گ فتمان باید به پرسش های زیر پاسخ ارایه  کنیم : 

  معنویت چیست؟ 
   حانیت ام در ارتباط باشم؟ چگونه با معنویت و رو 
  چرا  سفر معنوی دارای ارزش ویژه است؟ 
 ؟های بیداری معنوی کدام  ها  اند مؤلفه 
 چگونه  نیروی طبیعت را در دریافت پیام معنوی  دریابیم؟ 
   مؤلفه های هستی معنوی مان را چسان در هستی مادی روزوار تعبیر و تفسیر کنیم؟ 
 کنش و منش معنوی خود را  به  تجربه گیریم؟   ، بینش چگونه توان 
   دارای ارزش عالی است؟  چرا معنویت 
 ؟  ای ژرف رنج و مشقت از چه قرار استمعن 

توصل به معنویت :   مولوی می فرماید ، از قطره تان  صرف نظر کنید ، و به بحر هستی معنویت  به پیوندید.  پا به عرصه هستی 
یند دیگری است از هستی جدید که 

 
غاز مرگ است. و مرگ  مرحله فرجامین زندگی نیست، بلکه  فرا

 
گذاشتن، در واقعیت امر، سر ا
ن را هستی معنوی و ر 

 
هر موجود جان دار، عالوه بر  زندگی مادی دارای زندگی معنوی نیز است که  در  وجانی می  نامند . برخی ها ا

گین  در نهاد گل 
 
ن را روحانیت می گویند.  مقام روح در وجود  انسان ها به گونه ای است که بوی عطر ا

 
تصوف و باور های  دینی ا

ح انسانی با ختم هستی جسمانی اش  از میان نمی رود و مانا است اما در دیده نمی شود اما محسوس و مشموم است.  رو که  است، 
تعابیر و تفاسیر نا همگونی که هر یک دارای گ فتمان علمی و فلسفی خود است. حضرت پیر  شاه ناصر، خسرو، داعی حمید الدین 

دین طوسی، خیر خواه هراتی،  ابو تمیم، کرمانی، عزیز الدین نسفی) نخشبی(، ابو یعقوب سجستانی،  ابو علی سینا،  شیخ نصیرال
فرینش، از روح 

 
رشیدالدین سنان و سایر شخصیت های کیش اسماعیلیسم،  به این باور بودند که هستی انسان ها به مثابه بهترین ا

غاز می شود، بعد به روح نباتی تبدیل می شود و روح نباتی روح حیوانی) هستی( را به خود می گیرد و  در ف
 
رجام به روح انسانی  جمادی ا

هستی روزوار انسان های که به دنبال زندگی معنوی هستند و یا هم در تکاپوی  که در واقعیت مقام عالی معنویت است، ارتقا می یابد. 
میش موازنه بخشی میان هستی مادی و معنوی  اند، به این باور هستند که زندگی مادی  دارای بعد مسرت و شادمانی است اما   برای ه

زمانی و فصلی  است ، اما مسرت معنوی و اخالقی همواره با انسان ها است و شیرازه هستی دنیای مادی و معنوی شان  بلکه  نیست ،
نگونه که بسا مؤلفه های هستی را دیده 

 
را در بردارنده است.  روح دیدنی، بوئیدنی، محسوس و ملموس نیست، اما وجود دارد، ا

د و نه هم ملموس اما حضور دارند، مثلن: الک ترون ها، پوزیترون ها، اتم، هسته،  و منبع و سر چشمه نمیتوانیم، محسوس نیستن
ی مادی  می شود.  موازنه بخشیدن به زندگنور، اما واقعیت عینی هستند  و در نتیجه کشف و بازیابی ماهیت  هستی و وجود شان بر مال

ورنده  مسرت واقعی و عینی ا
 
فرین برای انسان است و معنوی ، به بار ا

 
. چون زندگی دارای دو بعد است، مادی و ست که معنی ا

د از مرگ روابط شان با هم معنوی، ظاهری و باطنی، جسم و روح، شکل و مضمون، که هر کدام از همدیگر خود اثر پذیر  اند و تنها  بع



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                        73                                          داکتر نصرالدین شاه پیکار 

 

ها، بینش و کنش های روزوار مان در  کرد  ه مثال اگر در کاردبه گون  دارای اثر گذاری بر همدیگر نخواهند بود. دیگر  و  قطع می شود 
ین مورد انسان، مقام انسان، خدمت گزاری به انسان به ویژه به محرومترین و از پا افتاده ترین  و یا پسرفت ترین و در انزوا قرار داده تر

نها یاد کنیم، و در  رفع درد ها، رنج ها، الم ها و دشوا
 
ری های شان نقشی را بازی کنیم، در حقیقت هستی مادی ها خدمت کنیم، از ا

فرینش معنویت  سوق داده ایم و تن
 
یم و به چیزی باالتر از ان باورمند هستیم که ها  در تکاپوی  زندگی دنیوی نیستمان را  در راستای ا
فرینش انسان در این کره خاکی است. سفر معنوی و اخال این خود  سیرت

 
قی  همه انسان ها را به اصل شان که خداوند و معنی واقعی ا

فرینش است باز می گرداند.  معنویت در متن و بطن ما هستی دارد و بیرون از ما وجود نخواهد داشت. 
 
و انسان هم من حیث  بهترین ا

مده است. 
 
، شناخته شود و کشف سان هستی دارد و همواره منتظر بازیابی استمعنویت در وجود انمؤلفه مکارم االخالق  به وجود ا

معنویت را   گردد. سفر در راستای  پیدایش معنویت خودی، دشوار گذر ترین سفر روحانی و معنوی  در راستای خود شناسی است. 
میتوان در تفکر، تعقل، تدبر، دعا و نیایش اخالقی ، ُکنش، َمنش و بینش فکر ی نیز در تکاپو نشست، زیرا این ها عمده ترین مؤلفه 

فرین و اله، اجتماعی هستی  اخالقی  دانداز دینی بلکه ، از  دیدگاه هستی اخالقی نه تنها از دیهای 
 
ور نیز دارای ارزش او ارزش ا

 
م ا

رزو  فرید الدین عظار در اثر " سیمرغ"،  زای  ی هستند که نمیتوان انکار کرد. سب
 
در مورد صد ها پرنده حرف می زند ، پرنده های  ی که   ا

. سفر دشوار بود  و از این سبب اک ثریت گردند  ی ترین مقام هستی روزگار شان دیدار داشته باشند  تا همه به اصل خود بازداشتند با عال
ه پرنده ها  به مرور زمان نسبت دشوار بودن این سفر، از دست و پا می افتند و سفر را نیمه رها نموده  و تسلیم تقدیر می شوند و از ادام

نها  سفر خویش را کامگارانه به پایان می رسانند.  هنگامی که به منزل  ها سی تن یا ان شان ابا می ورزند و  تنبعدی سفر با  رهرو 
 
 عدد ا

ئینه مشاهده می 
 
بگینه بزرگ  می بینند و بازتاب خود را در ا

 
مقصود، حضور هستی خارق العاده می رسند، همه خویشتن  را در برابر ا

نند که روح  هر یک شان به گونه جداگانه در هستی هر کدام حضور  داشته است.  ارزش بنیادی مطلب یاد کنند. و  در فرجام  درک می ک
شده  در داستان  این است که مرتب بودن با روح، روان و اصلیت خویش  مؤلفه ای است نه چندان ساده اما ارزشمدار، دشوار 

فرین، چالش بر انگیز و تنها زمانی میتواند تحقق پیدا 
 
ید و کند  ا

 
که کسی بتواند بر بنیاد بینش " ماتریالیسم"،  مادیگرای  ی مطلق فایق ا

ن را پیدا کند تا در تکاپوی واقعی معنویت  و روحانیت ای که در انسان وجود دارد، صادقانه، مخلصانه، و مؤدبانه قرار گیرد.  
 
ارزش ا

بگی سفر روحانی  و یا به اصطالح دیگر تهذیب تزکیه نفس
 
ن ا

 
که سیمای شفافش را گرد و غبار مکدر ساخته، پوشانده   نه ای است ضد ا

د ، و دیگر توان  و ظرفیت بازتاب مؤلفه های بهتر و شایسته تر  را با شفافیت الزم ندارد. مادامی که  گرد و غبار موجود روبیده و تمیز شو
ئینه"، بار مجدد صالحیت  دریابی و پیدایش  شفافیت خویش را 

 
بگینه " ا

 
از را بازتاب دهنده است، که اصلیت  و هویت  ساختاری اش ا

نگونه که هستند، بدون اندک ترین کج 
 
شفافیت اولی برخوردار گردیده  و پدیده های محیط پیرامون اش را بدون کج بینی و کج اندیشی، ا

ار نیشابوری نگری باز تاب خواهد داد. 
ّ
فریدالدین ابوحامد محمد بن ابوبکر ابراهیم بن اسحاق عطار َکدَکنی نیشابوری مشهور به عط

یکی از عارفان و شاعران ایرانی بلند نام ادبیات فارسی   هجری قمری در شادیاخ نیشابور، ۶۱۸ مطابق   در کدکن درگذشته   ۵۴۰متولد 
غاز سده  هفتم است.

 
، لقبش «محّمد»نام او .میالدی در کدکن زاده شد ۱۱۴۶هجری برابر با  ۵۴۰او در سال  در پایان سده  ششم و ا

ار و گاهی نیز فرید تخلص کرده« ابوحامد»اش  و کنیه «فریدالّدین»
ّ
ار ابراهیم کدکنی )با  بود و در شعرهایش بیشتر عط

ّ
است. نام پدر عط

اری و درمان بیماران  عرفان را از شیخ مجدالّدین بغدادی فرا گرفتهاو که داروسازی و .کنیه  ابوبکر( و نام مادرش رابعه بود
ّ
بود ، به کار عط

برخی شعرهایش بر این باورند که وی پس از چندی  اند، اما در دوران معاصر، شیعیان با استناد به او را از اهل سنت دانسته.پرداخت می
الطیر )مقامات طیور( به نکوهش متعصبین  ی منطق ایشان در مقدمهاست.هر چند که  دار اهل بیت بوده تشیع گرویده یا دوست به

 .اند که هم محب اهل بیت باشند و هم دوستدار خلفای راشدین این افراد توصیه کرده اند و به پرداخته
 نامه که اندوه جهان است مصیبت

 نامه که اسرار عیان است الهی     
غاز به           

 
 داروخانه کردم هر دو ا

ن باز                
 
 چه گویم زود رستم زین و ا

 نامه زاد رهروان است مصیبت                        
 نامه گنج خسروان است الهی                             
 جهان معرفت اسرارنامه است                               

 ارنامه استبهشت اهل دل مخت                                   
 مقامات طیور اّما چنان است                                       
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 که مرغ عشق را معراج جان است                                           
 چو خسرونامه را طرزی عجیب است                                               

 ز طرز او که مه را نصیب است                                                   
ار به اموال دنیوی و راه زهد، گوشه درباره 

ّ
است.  های زیادی گ فته شده گیری و تقوا را پیش گرفتن وی داستان پشت پا زدن عط
ن مشهورترین این داستان

 
نجا گذر کردست که عطار در محل کسب خود مشغول به کار بود ک ها، ا

 
درخواست . درویش ه درویشی از ا

پرداخت و درویش را نادیده گرفت. دل درویش از این رویداد چرکین  خود را با عطار در میان گذاشت، اما عطار همچنان به کار خود می
خواهی روزی جان بدهی؟ عطار به درویش گ فت: مگر تو  ای، چگونه می شد و به عطار گ فت: تو که تا این حد به زندگی دنیوی وابسته

فرین تسلیم کرد
 
این رویداد اثری ژرف .چگونه جان خواهی داد؟ درویش در همان حال کاسه چوبین خود را زیر سر نهاد و جان به جان ا

بر او نهاد که عطار دگرگون شد، کار خود را رها کرد و راه حق را پیش گرفت. چیزی که نمایان است این است که عطار پس از این 
سخن گشته  سال( با بسیاری از عارفان زمان خویش هم ۷۰گردد و تا پایان عمر )حدود  ین اکاف نیشابوری میجریان مرید شیخ رکن الد

وری داستان
 
اثر گوناگون به جای گذاشته که حدود  ۱۸۰است. و بنا بر داستانی وی بیش از  های صوفیه و اهل سلوک پرداخته و به گردا

نان به شعر و دیگر نثر است. عطا ۴۰
 
ماجرای مرگ عطار از .شد در حمله  مغوالن، کشته ۶۲۶و یا  ۶۱۹یا  ۶۱۸ر در سال عدد از ا

 :اند که نویسان در این خصوص نگاشته گذارد. تذکره انگیزترین رخدادهای روزگار است که در روان خواننده اثری دردناک به جای می غم
خواست او را بکشد،  شکر مغول اسیر گشت. گویند مغولی میپس از تسلط چنگیز خان مغول بر بالد خراسان شیخ عطار نیز به دست ل

بهای او هزار درم بدهم. عطار گ فت: مفروش که بهتر از این مرا خواهند خرید. پس از ساعتی  شخصی گ فت: این پیر را مکش که به خون
ارزم.  بفروش که بیش از این نمی :بهای او یک کیسه کاه ترا خواهم داد. شیخ فرمود این پیر را مکش که به خون :شخص دیگری گ فت

ورد
 
 .مغول از گ فته او خشمناک شد و او را از پای در ا

 
 جانا، حدیث حسنت، در داستان نگنجد                                           

 رمزی ز راز عشقت، در صد زبان نگنجد                                                    
 سودای زلف و خالت، در هر خیال ناید                                                           

 اندیشه  وصالت، جز در گمان نگنجد                                                                        
 هرگز نشان ندادند، از کوی تو کسی را                                                                                       

 زیرا که راه کویت، اندر نشان نگنجد                                                                                                 
رند                                                                                                      

 
هی که عاشقانت، از حلق جان برا

 
 ا

 هم در زمان نیاید، هم در مکان نگنجد                       
نجا که عاشقانت، یک دم حضور یابند                       

 
 ا

 دل در حساب ناید، جان در میان نگنجد                     
 اندر ضمیر دلها، گنجی نهان نهادی                     
سمان نگنجد                    

 
ید، در ا

 
 از دل اگر برا

رد                    
 
ار وصف عشقت، چون در عبارت ا

ّ
 عط

 زیرا که وصف عشقت، اندر بیان نگنجد                   
ور تاریخ

 
ادبیات ایران است. سخن او ساده و گیراست. او برای بیان مقاصد عرفانی  عطار، یكی از شاعران بزرگ متصوفه و از مردان نام ا
وردن كالم ساده و بی پی

 
رایش خود بهترین راه را كه همان ا

 
انتخاب كرده است. او اگر چه در ظاهر كالم و سخن رایه و خالی از هرگونه ا

ن وسعت اطالع و استحكام سخن استادانی همچون سنای  ی را ندارد ولی 
 
ن گ فتار ساده كه از سوختگی دلی هم چون او باعث خود ا

 
ا

ثار 
 
شده كه خواننده را مجذوب نماید و همچنین كمك گرفتن او از تمثیالت و بیان داستانها و حكایات مختلف یكی دیگر از جاذبه های ا

ن دو نیز به 
 
مدح و ثنای این مرشد بزرگ پرداخته او می باشد و او سرمشق عرفای نامی بعد از خود همچون مولوی و جامی قرار گرفته و ا

ثار منظوم او عبارت است از: .اند
 
ثار شیخ به دو دسته منظوم و منثور تقسیم می شود. ا

 
دیوان اشعار كه شامل غزلیات و قصاید و  -1ا

نامه، منطق  مثنویات او عبارت است از: الهی نامه، اسرار نامه، مصیبت نامه، وصلت نامه، بلبل نامه، بی سر -2رباعیات است. 
الطیر، جواهر الذات، حیدر نامه، مختار نامه، خسرو نامه، اشتر نامه و مظهر العجایب. از میان این مثنویهای عرفانی بهترین و 
ن بحث پرندگان از یك پرنده داستانی به نام 

 
ید منطق الطیر است كه موضوع ا

 
نها كه به نام تاج مثنویهای او به شمار می ا

 
شیواترین ا
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است كه منظور از پرندگان سالكان راه حق و مراد از سیمرغ وجود حق است كه عطار در این منظومه با نیروی تخیل خود و به سیمرغ 
كار بردن رمزهای عرفانی به زیباترین وجه سخن می گوید كه این منظومه یكی از شاهكارهای زبان فارسی است و منظومه مظهر 

نها را به عطار نسبت داده اند و برخی دیگر معتقدند كه این دو ك تاب منسوب به عطار العجایب و لسان الغیب است كه برخی ا
 
ز ادبا ا

 . نیست
ن :  داستان سیمرغ  

 
یکی بود یکی نبود. غیر از خدا هیچکس نبود، هیچکس نیست، هیچکس نخواهد بود و هرچه هست از ا

مد.اوست
 
در سراینده های شعر پارسی و افسانه دیرین ایران زمین؛ روزی، روزگاری جمیع پرندگان جلسه ای تشکیل دادند  ه است که ا

تا پادشاهی نیک سرشت برای خود انتخاب کنند. رییس جلسه هدهد دانا بود. هدهد گ فت: دوستان! پادشاه قبال انتخاب شده است؛ 
نها را یک به یک. چون نامند سیمرغ او را! و ماوایش در کوه قاف باشد

 
، باید برای مالقات ایشان از هفت وادی گذر کرد. و بر شمرد ا

غاز شد
 
ن. قصد کردند و داستان سفر ایشان اینچنین ا

 
ن شد و تصمیم بر ا

 
ابتدا وارد دره تحقیق شدند؛ ضمن اینکه .شنیدند، مقصود ا

با استقامت راه را ادامه دهند. بسیاری از پرندگان به خاطر سختی داوطلب هدف مورد بحث بودند سعی کردند راه صحیح را پیدا کنند تا 
ن وادی عشق نام داشت و چون مجبور 

 
راه و رنج محنت از ادامه سفر خودداری کردند. اما بقیه با سیر و سلوک وارد دره دوم شدند. ا

ق از عقل پیروی نمیکند، عده دیگری نیز از بودند که برای خود و معشوق متحمل مصیبت جفا و فداکاری شوند و چون در این راه، عش
پرندگانی .گروه خارج شدند؛ ولی عاشقان حقیقت به مرحله سوم یعنی کسب دانش وارد شدند و از موهبت الهی و الهام، مستفیض شدند

لودگی و ناسپاسی که موفق شدند به مرحله چهارم وارد شدند؛ یعنی بی اعتنای  ی به وابستگی های دنیوی. نه تنها نعمت های الهی س
 
بب ا

انان نشد بلکه از مصائب و خسارت مالی نیز متاثر نشدند، بدین ترتیب در این حالت وارد مرحله پنجم یعنی وحدت شدند و اختالفات 
نها نبود

 
 سپس بعضی از پرندگان که هنوز سیراب نشده بودند.ظاهری و مادی مانند کیفیت و کمیت و رنگ و خیلی از بسیار، مورد نظر ا

نجا بحثی راجع با سعی و تالش به مرحله ششم رسیدند، یعنی وادی حیرت!
 
به من و تو نبود! ما بود و ما! و تنها تو  حیران ماندند! در ا

بودی و تو! بطوریکه حتی فراموش کردند که چه کسی هستند! و عاشق چه می باشند؟! حتی دین و مسلک خود را هم فراموش نمودند! 
لبستگی داشتند. درباره مسائلی که در رسیدن به محبوب تاثیر نداشت، کور و کر و الل شدند. و از لحاظ معنوی فقط به معشوق خود د

بنابراین از میان صدها و صدها و صدها هزار مرغ فقط سی تای انها موفق شدند که از خود فانی .مجذوب معشوق و همه یک واحد شدند
نها پس از جستجوی سیمرغ؛ متوجه شدند معشوقی کهو با پیوستن به محبوب باقی و به زندگی جا

 
قبل از مسافرت به   وید رسند! اما ا

ن مرغان یکی شدند؛ سیمرغ! و گ فت هدهد: اگر خود را در او 
 
نها کسی نبوده است؛ در حقیقت ا

 
قله قاف تصور میکردند، جز خود ا

د گردد. و چون خود را یافتید، معمای وجود من و تو حل خواهد فانی کنید در او باقی خواهید ماند، چنانچه سایه در نور خورشید ناپدی
فرین زندگی، از عرصه هستی .شد

 
ن، زمانی که بینش محض مادیگرای  ی " ماتریالیسم"،  عاری از تهذیب خالص و معنی ا

 
مشابه به ا

ن ارزشمند روز وار اخالقی انسان ها حذف گردد و همه هستی، داشته ها و انباشته ها در حدمت انسا
 
ن  و کافه بشریت قرار گیرد،  ا

بر بنیاد اصول زرین و شیرازه محتوای فکری انسانی  زندگی نموده ایم و معنویت و روحانیت و نظام زمان است که میتوان اظهار کرد که 
فرینش در خدمت خالق بی نیاز و خلق نیازمند سپری گ

 
 ردیده است. اخالقی، اجتماعی، فکری و باوری ما من حیث انسان و بهترین ا

موزگاران واقعی زندگی روزوار، نحوه بینش، کنش و منش ما هستند. هر مؤلفه هستی 
 
قوانین شیرازه اخالقی  و بینش معنویات انسانی ، ا

فرینش، سر قافله همه مؤلفه های هستی متحرک و پویا  است و انسان ها منکه پا به میدان  هستی می گذارد، دارای روح 
 
حیث بهترین ا

 پیدایش، با همدیگر دارای پیوند  است.  همه انسان ها بدون در نظر داشت، نسل، نژاد، تبار، نیاز، زبان،  باور و  سرچشمهدار 
دیالک تیکی و فلسفی هستند که توسط قوانین ارزشمند حقانیت اصول زرین طبیعت خدا داد که عدالت و صداقت باید جز گسست 

ن را تشکیل ده
 
می  ن اینکه چه کسی چه می خواهد و ای  ی می شوند و می بایست با هستی روز وار شان بدو، رهنمه است دنناپذیر ا

وا ویال سر زدن در میان همه انسان های کره زمین یکسان است و هر گز  ،اشک ریزی، تبسم، خنده، داد و اندیشد،  ادامه دهند. 
نها را 

 
تفاوتی ندارد تنها پیمایش اصلی اش از هم متفاوت است، و بدون تردید جز جدا نا پذیر خصلت و ویژگی های طبیعی  و ذاتی ا

زار و ازیت دیگران قرار می گیریم،
 
در  که  اشک ریزان می شویم و گریه را سر می دهیم تشکیل دهنده است.  همه ما مادامی که مورد ا

، و هنگامی که مسرت و نیاز ندارد زیرا خود همواره فهما است بازتاب میدهد و به ترجمانرا  است که درد و الم  یواقعیت امر خود زبان
ای ما دست می دهد و  ما خود در شادمانی به ما دست میدهد، می خندیم، تبسم می کنیم و از خود مسرت نشان میدهیم و شادمانی بر 

فرینش شادمانی و خوشی ها که در حقیقت زبان خوشی و سرور است، لذت می بریم و عزت می بینیم.  زمانی که افراد محیط پیرامون 
 
ا

زار قرار داده ایم، زیرا وقتی فردی 
 
زار قرار می دهیم، در حقیقت امر خویشتن را مورد ازیت  و ا

 
در یک جامعه خود را  مورد ازیت و ا

رامش فردی ، روحی و ذهنی، بدون تردید  ما ها نیز من حیث اعضای جامعه و جز ساختار اجتماعی و 
 
ناسوده می شود و بی بهره از ا
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ن قرار
 
ثر می شویم و در زیر سایبان گزند ا

 
ن اجتماع هستی داریم و برون  و فارغ از ان بوده نمیتوانیم، نیر متا

 
ن هستیم و در ا

 
 انسانی ا

نگونه که حضرت سعدی ) ع(، گ فته است : گیریم.  می
 
 ا

دم اعضای یک دیگر اند
 
 بنی ا
فرینش ز یک گوهر اند        

 
 که در ا
ورد روزگار                 

 
 چو عضوی بدرد ا

 دگر عضو ها را نماند قرار                         
 تو کز محنت دیگران بیغمی                                

دمی     ) حضرت سعدی ع(                                         
 
 نه شاید که نامت نهند ا

فرینی منو زمانی که فردی را خوشحال می سازیم، در حقیقت  
 
فرینش مسرت اجتماعی نقش ا

 
حیث فرد  وابسته به جامعه موجود در ا

فر
 
ن محیط هستی دنمودیم، فضای سالم را خلق نمودیم و محیط پیرامون را سکون ا

 
اریم،  و همان ین ساختیم، که ما خود نیز  در ا

ب و ه
 
ن، به شمول شرایط مغموم و نا هنجار  نیز شامل گونه که از ا

 
رامش بخش ا

 
ن مستفید می شویم، یقینن فضای  انسانی و ا

 
وای ا

ن نمیتوانیم باشیم. ما  حال 
 
پرسش های زیر را از خود   بعضن میتوانبرای حل بسا مسایل می شود،  و بی بهره از اثر خوب و بد ا

 داشته باشیم :

  گاهی دارم؟
 
یا من حیث فرد زنده، از معنویات، شخصیت، روحانیت و شیرازه اخالقی ام ا

 
 ا

   ن چه باید کنم
 
 ؟ تا به حد الزم  انکشاف برسد  در راستای استحکام ا

  یا سطح مناسبات معنوی، روانی و انسانی ام با افراد محیط
 
 پیرامونم قناعت بخش است؟ا

  هنگامی که اطفال معصوم  و دارای درد و الم  که  نیازمند هر گونه یاری باشند مشاهده کنیم،  مهم خواهد بود بدانیم   فرزندان و یا
 اطفال چه کسی هستند؟

 یا ظوهرش ب
 
یا وقتی که شخصی را برای بار نخست مالقات کنیم، مهم است بدانیم چه کسی را می بینیم؟ ا

 
رای ما باید مهم باشد؟ ا

در مورد ویژگی ها و شخصیت فردی اش باید اندیشید؟ و یا معنویات، روحانیت و انسانیت و روش اخالقی اش برای ما مهم خواهد 
یا سعی خواهیم ورزید معن

 
و شخصیت روانی اش را  بدون در نظر داشت ظواهر و مؤلفه ویات، شیرازه اخالقی و روحانیت بود؟ ا
 رونی اش هر چه که بودند ، هستند و خواهند بود مورد برسی ژرف قرار  دهیم؟ های بی

  یا در تکاپوی اندوخته های معنوی هستی
 
ینده اش خواهیم شدا

 
 ؟ گذشته، حال و ا

 
گاهی ضمیر انسانی  صورت گیرد، بازتاب 

 
دهنده مهر،  نیروی مک توم دعا، ثنا و نیایش :  دعا و نیایش اگر صادقانه، مخلصانه و بر بنیاد ا

فریدگارش می باشد.  اینگونه نیایش را میتوان  با هر مؤلفه 
 
یند گ فتمان معنوی ، روحانی او با ا

 
عشق و وابستگی معنوی انسان، و فرا

فریدگار، 
 
فرین بیرون از ذهن و یا داخل ذهن، مانند  : پیامبر، حضرت عیسی، حضرت موسی، رام، بودا، کائنات، کیهان، ا

 
هستی ا

فرینش بینش سکون دو در نهایت  با روح و روان خودی که در  همه انسان ها نهانبی رسول 
 
و  ینه شده است، انجام داد و همه بخاطر ا

فرینشی، ذهنیجدد ما  با اصل و سر چشمه فکری ،پیوند م
 
یند انجام اینگونه نیایش ها، در حقیقت امر بازتاب  ا

 
و بشری ما است. ،فرا

یند امید و ترس  نبع  و سر چشمه امید است زیرا درخواست  خضوعانه از م اظهار سپاس و شکران و دهنده 
 
شیرازه تاریخ تدین خود فرا

بوده است که انسان ها را دین دار ساخته است، یعنی امید دارند که نجات یابند و هراس دارند که به دشواری ای سردچار نشوند، و 
غازین پیدایش همه

 
انسان ها من  حیث مؤلفه های معقول فلسفی و هستی، در  ساختار فکری، ذکری،   این طرز بینش و تفکر از مرحله ا
نها 

 
نگونه که قول معروف است، ایکاش انسان ها خدا را نه بخاطر  ، نقش برازنده و کلیدی داشته است، و در جریان خون بدن  ا

 
ا

 ه پرستش و نیایش می نشستند، در این صورت درب که ذات بی  نیاز است  فردوس، دوزخ و برزخ می پرستیدند بلکه بخاطر خودش
هداف ، گونه ها، و ا. که هستی داریم دشواری های هستی روزوار ما کمتر می بود و زندگی مان دارای معنی و ارزش بیشتر و بهتر ئناتی کا

متعدد و ک ثیراالبعاد هستند، زیرا و تعداد انسان های کره  زمین  رنحوه بسر رسانی  دعا، ثنا و نیایش اخالص مندانه  متناسب به شما
گاه انسان گونه 

 
دعا، نیایش، و ثنا  دارای تعبیر، تفسیر، تعریف و تشخیص معین نیستند بلکه بر بنیاد نیت انسانی و ضمیر نا خود ا
نها هم ناهمگون، مختلف الشکل و  فردی است که مطابق فهم  عقالنی هر فرد در م

 
طابقت با مراسم می پذیرند و از این سبب کار برد ا

نها را به  ه به سینه  انتقال پیدا کرده تشریفات مرسوم سنتی و تاریخی که در میان انسان ها سین
 
و گونه های معین هستی روزوار روبنای  ی ا

دعا و شبانی در  حضرت موسا هنگامی که از کشتزاری می گذشت دید  ساختار گرفته اند، مورد اجرا و کار برد مسلسل، قرار می گیرند. 
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فریدگار خویش مرایش مساعد گردد و نیایش ژرفی قرار دارد. شبان با صدای رسا  دعا می کرد که اگر  زمینه ب
 
 شرف شود ،به حضور ا

خداوند را با ظرفی نوشابه، شوربا و غیره دعوت خواهد کرد، پاهایش را با شیر گوسفندان خود تمیز خواهد کرد. وقتی که حضرت  موسا 
گاهی حاصل کرد، به شبان گ فت ، خداوند هتسی خارق العاده است و از هرگونه نیازمندی و تصورات و 

 
از طرز دعا و نیایش شبان ا

از ادعیه ها، دعا، ثنا و نیایش  یاد شده توسط شما مبرا بوده  و فارغ است.  حضرت موسا از شبان خواست تا  تخیالت بازتاب داده و 
فریدگار  سان ها مبدل شده اند،  درو به سنت های مرسوم ان نسان ها و کافه بشریت، مروج اندمرسومی که در میان همه ا

 
حضور ا

ن برای حضرت موسا برای مدت طوالنی خویش کار گیرد.  شبان قدمی به عقب برداشت و 
 
و روز های متوالی  ناراحت شد.  بعد ا

فریدگار  میسر نه گردید، و زمانی که  بار مجدد از وحی الهی مستفید شد، برایش هدایت داده  هیچگونه وحی 
 
و فرایند گ فتمانی از سوی ا

  رشمورد پذی مانش با شبانته شد که نحوه برخورد و شیوه گ فتشده  و گ ف
 
فریدگار قرار نگرفته، نا مناسب، غیر ضروری و خالف ا

خداوند  به حضرت موسا  می گوید که ، شبان به بهترین وجه فهم و ادراک  به حساب گرفته شده است.  یخواست و اراده خداوند
فریدگار خویش به نیایش نشسته بود،  که نهایت کامل، عالی و در خور ستایش پروردگار عالم

 
نگونه که خود، به حضور ا

 
یان بود ، ا

فریدگار  مناسب، در خور پذیرش و  سزاوار دانسته دعا، ثنا، و نیایش موسا 
 
برای خودش، مطابق فهم ، درک و نیت خودی   در برابر  ا

 شده بود. 
های ناهمگون یکسان تقدیر و تمجید از کار کرد ها :  در راستای بر خورد با عباره و واژه های تقدیر و تمجید نیز برداشت و روش انسان 

نیست. مثلن اگر فردی  کاری را به وجه احسن انجام دهد، باید برایش گ فته شود که : " من، به توانای  ی شما  در راستای اجرای  کار 
نچه را که انجام داده  تان های سترگ و در خور ستایش

 
ن است و ا

 
باور کامل دارم چون استعداد و توانای  ی کنونی شما بازتاب دهنده ا

یکی از عام ترین شکوه های   اید، نهایت درست است و هنوز هم باور بیشتر دارم که شما بیشتر و بهتر از کار کرد کنونی تان نیز دارید" 
ت که اک ثریت بازتاب می دهند: " من، از کار فرمایم هر گز بازخورد، نتیجه گیری یا  ، انسانی در زمینه های ناهمگون کاری این اس

Feedback موزی این چنین
 
، نگرفته ام، تنها زمانی متوجه می شوند که کاری را به نحو درست و الزم انجام نداده باشم"  مثلن دانش ا

موزشی ام
 
ندهم، پدرم همواره دوسیه ها و برگه های ا به نحو شایسته مورد اجرا قرار ر  ابراز نظر می کند : "  اگر  در دبیرستان کار های ا

دم بیکاره  و ناکاره هستم، اما زمانیکه برگه های کامگاری ام را در
 
 دبیرستانم را  زیر و رو نموده و داد می زند که من چقدر کاهل، و ا

موزش روزوار  در دبیرستان به منزل بیاورم که 
 
دارای نتیجه عالی و درخور ستایش است، پدرم اصلن هیچگونه عکس راستای تعلیم و ا

ن مبذول نمی دارد، و چنین هویدا می شود که گویا هیچ برگی از  
 
العمل نشان نداده و اصلن در نهایت بی تفاوت و هرگز توجه ای را به ا

موزگاران  دبیرستان ها، دانشگاه ها،  مثروت معنوی ام، فرو نه ریخته  و از جا بی جا نه شده است. " شاخه درخت پربار ث
 
ال دیگری: " ا

خوانند که فرزندان شان در کار کرد ها، تعلیم و  ینهاد ها احضار می کنند  و فرا م و سایر نهاد های اموزشی  غالبن  والدینی را به این
موزش روزوار شان از خود شایستگ

 
وش می کنند که همان اندازه برش زمانی را در تبارز نمی دهند،  اما فرام ی الزم و درخور ستایش  را ا

موزش روزوار شان هستند"  این 
 
یند ا

 
موزشی  بی نظیر در فرا

 
اختیار والدینی نیز قرار دهند که  فرزندان شان دارای شایستگی تعلیمی و ا

قرار می دهیم، تشویق و ترغیب  همه برخورد ها، کار کرد ها و روش ها،  در خور ستایش هستند، چون انسان ها را مورد تقدیر و تمجید
فرین استفاده برده اند، مورد تقدیر و تمجید قرار میدهیم، و در حقیقان می کنیم و از زمان و مکانی ش

 
 تکه به گونه ویژه و اثر ا

مو 
 
نها را به تکریم می نشینیم که خود بازتاب دهنده شیرازه عالی اخالق اکادمیک و ا

 
زشی  می باشد. استعداد، توانای  ی، عشق و عالقه ا

برخی از پژوهشگران به این باور هستند که  بهترین، شایسته ساالر ترین نهاد ها، اعم از سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و 
نهای  ی هستند که بر بنیاد بینش صداقتکاری سرمایه گذاری می کنند و سعی دارند کار فرمایان شان کامگار ترین برندگان مسابقات 

 
باوری ا

نها سایر افراد محیط پیرامون  شان را  نیز مثب
 
ت و اثر مند هستی روزوار شوند و مانند ستاره های درخشان، بدرخشند تا اثر درخشش ا

اینگونه بینش مثبت اندیشبی خبر  دارند و ازناری  صادقانه عملکرد بر ضد واژه سرمایه گذ ، اما بر خالف  نهاد های  ی که ددرخشنده ساز 
رزو شیا ی ستند، بهترین ون

 
ن  در  نو خواست شان برای  کارمندا، سته ترین ا

 
زیر دست، تنها زنده ماندن است و کار کردن و فرا تر از ا

بهترین شخصیت های  ضمیر شان چیزی به نام ترقی، انکشاف، پیشرفت و رشد در راستای زندگی روزوار این افرااد، وجود ندارد. 
با ترین برهان در راستای تشویق، ترغیب و استقامت کاری دیگران، یاری عینی و انسانی  به کار مشوق می دانند که یکی از بهترین و زی

نها است. 
 
فرینش فضای متمرکز روی اهداف  بنیادی مطروحه  و کامگاری های عینی ا

 
ر میدان دانشمندان پژوهشگمندان در راستای ا

اما دیده شده که   کار فرمایان  و کارمندان وجود دارد:  " عشق و ترس"،  روان پزشکی باور دارند که دو شیوه  تشویق و ترغیب در میان
زمان کار برد هردو  را باید تفکیک کرد. مثلن هراس داریم ، اگر تیز رانی کنیم توقف داده می شویم، اگر بدهکار بانک باشیم، از سایر 

اوقات زمانی خویش حاضر نشویم،  از وظیفه سبکدوش می امتیازات بانکی محروم می شویم،  و اگر به وظیفه خویش مطابق تقسیم 
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شویم، که با مهر و عشق ارتباطی هم ندارد، اما بسا مسایل دیگری هستند ک با ابراز لطف، مهرورزی، شفقت، و مهربانی  میتوان 
 همگون به بازتاب گرفت. دارای نتایج درست، دلخواه، مثبت و مؤثر تر بود که میتوان  نمونه های فراوانی را در عرصه های نا 

شه ژرف  بنشینیم ، می بینیم که  ن به اند 
 
ن :   مادامی که با طبیعت سرو کار پیدا می کنیم،  در مورد ا

 
تفکر  در مورد طبیعت و تمجید ا

فرینی زندگی روزوار ما هم نقش 
 
دارند و همه ما از سراسر هستی ما را مؤلفه های زیبای طبیعت به محاصره گرفته اند و در زیبای  ی و معنی ا

گاه 
 
فرینش هستی و کائنات ا

 
یند ا

 
نفرا

 
موزش می گیرند، ا

 
 گونه که سعدی  گ فته است :می سازند و به ا

 برگ درختان سبز در نظر هوشیار  
 هر ورق اش دفتریست معرفت کردگار                              

ن معرفت ژرف حاصل  می کنیم،  ما انسان ها بهتر، مهرورز تر   طبیعت روبرو می شویم مادامی که با مؤلفه  های 
 
و شناخت تو حیدی با ا

گاه تر می شویم و 
 
می شویم و با هر مؤلفه پیرامون خویش  شناخت دقیق تر حاصل می کنیم و  باال تر از همه  از خود شناسی خویش  ا

موزش گیریم و زمانی با ماهیت عینی طبیعت دروس فراوان تطبیع به همه چیز ارزش واال و باال قایل می شویم.
 
ی دارد که باید همواره به ا

فرینش انسان و کائنات خوب
 
شنای  ی حاصل می کنیم، از بینش ا

 
گاه می شویم. تا

 
فرینش  ر و علمی تر ا

 
شناخت طبیعت خرد مک توم ا

این برگه که  برای حسن انجام فتر درک  می کند. کائنات را بر روی ما باز می کند. شناخت ما از طبیعت معنی و اقعی شیرازه هستی را  ژر 
فرین عنوان گرفته بود، بسا مسایل گ فته شد،نگاشته شد و در خور خوانند های عزیز قرار  در مورد 

 
فرینش مسرت معنوی و الهام ا

 
ا

ه چیز در مورد خواهد گرفت که هر یک  دارای پنداشت، برداشت و یاد داشت خودی خواهند بود که حق مسلم شان نیز است. هم
هستی روزوار انسان ها، برخورد ها، روش ها، شیوه ها ، مناسبات،  خود شناسی، معرفت، عرفان و سایر مسایل تا حدی امکان و 
ینکه بازهم معنی واقعی هستی انسان ها را در کلیت اش به شناسای  ی گرفته باشیم، دیدانداز و 

 
ظرفیت فکری بازتاب داده شد. برای ا

اله، به گونه زیر در  باب هفتم  بازتاب از دانشمندان و شخصیت های شهیر جهان را  به گونه  برگه های پایانی این  رس بینش چند تن
 خواهم داد .
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 اکیخدف بنیادین  هستی انسان در کره باب هفتم  :  ه
 

فریده نا شناتخته شده ؟ 
 
فرینش، یا ا

 
  انسان بهترین ا

  بینش برخی  از متفکرین   پیراومن ارزش و معنی زندگی 

  تصویر واژگانی  زندگی و جامعه بشری 

  پرورش بینش اخالقیات انکشاف هدفمند در هستی روزوار 

  ساختار جهان هستی  بر مبنای  شیرازه اخالقیات  مشترک 

  موزگاران
 
موزشی  ویژگی های ا

 
نها  در زندگی اجتماعی و ا

 
 و نقش ا

 موزان در اجتماع ویژگی ها
 
موزگار  شایسته از دیدانداز دانش ا

 
موزشی ی ا

 
 ا

موزگار شایسته شد 
 
 ؟چگونه میتوان  ا

فریده نا شناتخته شده ؟  
 
فرینش، یا ا

 
 انسان بهترین ا

 من از شب های  تاریک بدون ماه می ترسم      
 نه از شیر و پلنگ، از این همه روباه می ترسم            

 مرا از جنگ رو در روی در میدان هراسی نیست               
ب زیر کاه می ترسم                       

 
 ولی از دوستان ا

 من از صد دشمن دانا و ال مذهب نمی ترسم                           
گاه می ترسم                              

 
 ولی از زاهد بی عقل نا ا

 پ ی گم گشته ام در چاه نادانی نمی گردم                                  
 اصولن من نمیدانم چرا از چاه می ترسم                                          
 اگر چه راه دشوار است و مقصد ناپدید، اما                                            

 نه از سختی راه، از سستی همراه می ترسم   ) گمنام(                                                  
غاز گر شوم، می خواهم اندکی  

 
نکه پیرامون اصل موضوع این بخش ا

 
دم"،   " انسان ، " بشر"  پیرامون  معنی گلقبل از ا

 
واژه های  " ا

واژه انسان از زبان عربی گرفته شده  و به مردم به گونه واحد،  وضاحت فشرده ای  را در خور  مرور کننده های این برگه قرار دهم. 
دم در غی

 
ن جرجانی"،  ا

 
دمی، در سیاق ث الغااجمع، مذکر و مؤنث  یکسان بکار برده می شود.  این واژه  در " ترجمان القرا

 
ت، ا

دمیزاده، انس، ناس
 
دمیزاد، ا

 
نندراج ، حیوان ناطق و هم بشر، ا

 
در جامع الحکمتین، و فرهنگ علوم خلق،  بکار برده شده است. و  ا

ن ساکن است و جسد و نفس دو مؤلفه هستی 
 
عقلی ، گ فته شده است که انسان نام است برای جسد معین و نفس معین که جسد در ا

ن دو جزبرای انسان ا
 
راکب و جسد  سشریف و دیگری ک ثیف. یکی مانند درخت است و دیگری مانند ثمره درخت. نف ، ند که یکی از ا

 مرکوب است. 
 امهات و نبات با حیوان 

 بیخ و شاخ اند بارشان انسان                                      ) ر خسرخسرو(                         
 فرمان برش بادا مدام جان و انسان بنده،
دمی و جان پری                      ) سوزنی(                            

 
 تا به تازی هست انسان ا
مده است زلزلت االرض هین بخوان 

 
 نیک ا

 (   بر مالها و قال االنسان مالها                                      ) خاقانی                               
دمی انسان بدی 

 
 گر بصورت ا

 احمد و بو جهل هم یکسان بدی                                  ) مولوی(                                  
سمان

 
 چشم نابینا، زمین و ا
 زان نمی بیند که انسانیش نیست                                     ) سعدی(                                  

غوشته شد 
 
 مردم چشمم به خون ا
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 در کجا این ظلم با انسان کنند                                                   ) حافظ(                             
خر تنزالت وجود.  در دید انداز 

 
انسان کامل، عبارت است از  همه مراتب الهیه و کونیه از همه عقول و نفوس  کلی و مراتب طبیعی  تا ا

نگونه  مقامی که انسان بدان تواند رسیدی،صوفیان و بینش تصوف، باال ترین 
 
فریدگار کائنات است. ا

 
یند محو خودی  در  راه و رسم ا

 
فرا

 ه است: که شاعر گ فت
 َکون جامع نزد ما انسان بود 

 ور نه باشد این چنین حیوان بود            
 جامع انسان کامل را بخوان                

ن را بدان                      
 
 معنی مجموع قرا

 نقش می بندد جمل ذوالجالل                          
 ورت او بر کمال      ) شاه نعمت هللا ولی( در خیال ص                               

سیان"،  که به معن دم چیست؟ :  انسان از ریشه " ن 
 
ی فراموشی بکار برده شده است،  در  تعبیر و تفسیر فرق میان بشر، انسان و ا

نس" و " ُانس"، که معنی رام بودن، تسلیم شدن ، عادت گرف برخی مده است. انسان مصدر ، " ا 
 
تن، الفت و مالطفت از مفسرین  ا

داشتن و ضد توحش است، نیز بکار برده شده است که یک مرتبه باال تر از واژه بشر است که عام کلمه است. یعنی بشری که یک 
یند کمال را پشت سر گذاشته و به همدمی و همزیستی و همکاری و یاری عادت نموده  و خو گرفته است.

 
بشر در لغت به  مرحله  از فرا

ت و ظواهر اشیا است و  از این سبب در مواردی بکار برده می شود که معنا و سیاق و محتوای شی مورد نظر معنای پو
 
ست، جلد، هیا

دم از ریشه، "  ادم"، گرفته شده که به معنای  چیز های  ی است که به غذا و نان اضافه می شود  تا مطبوع و لذیذ شود.  اسوه، 
 
نباید. ا

مده است. رئیس قوم یا خانواده ، مشه
 
که از میان انسان ها بنا بر این میتوان گ فت  ور و معروف، باطن اشیا، و چیز های  ی دیگر، ا

ن هر جا الزم
 
دمی رسیده  باشد.  در قرا

 
دم انسانی است که تقریبن به کمال ا

 
دم نامید و از این سبب ا

 
 افراد بر گزیده و شاخص را میتوان ا

ن نامی انتخاب و بکار 
 
برده شده است بوده است که فرد یا افرادی از این موجود دو پا معرفی گردد؛ مفاهیم لغوی  کلمه رعایت شده  و ا

ن، علم و اسم نظر  که معرف مسمای مورد 
 
دم در کار برد قرا

 
ن است که ا

 
ن کریم ا

 
دم " ،  با " انسان"،  در قرا

 
باشد. تفاوت میان ، "  ا

ن بو
 
دم"،  شاید به خاطر ا

 
مده  و  بکار برده شده است.  دلیل نامگذاری ، " ابوا لبشر"،  به " ا

 
دم"، " ابوالبشر"، ا

 
ده خاص برای " ا

ن 
 
دم را از ا

 
مده است که ا

 
دم علیه السالم، " اسمر اللون"، یعنی " گندمگون"،  بوده است.  در برخی روایات نیز ا

 
است که حضرت ا

دم گویند که از 
 
فریده شده است.  انسان از جهت ا

 
دم  از خاک روی زمین ا

 
، " ادیم االرض"،  یعنی روی زمین است. جسد حضرت ا

فرینش او به  ماده " انس"،  گرفته شده
 
ن است که ا

 
که اسم جنس است. وجه نامگذاری انسان  به خاطر زیادی انس او و به جهت ا

گونه ای است که قوام زندگی او با انس با انسان های دیگر و سایر هستی روی کره خاکی است. از این سبب انسان مدنی بالطبع می 
شمندان و پژوهشگران  عرصه های بشر شناسی سده ها، انسان همواره  موجودی نا بر بنیاد برخی گواهی ها و شواهد تاریخی و دان باشد. 

مده اند، طرح ها ریخته اند، نظریات و برنامه  های  ی را هم بازتاب داده اند، 
 
شناخته بوده است. فالسفه و اندیشمندان در طی هزاره ها ا

نگونه که الزم باشد بشگافد و دریابد، که انسان چیست؟ اما تا کنون هر گز کسی نتوانسته است این مرلفه مرموز  و مشکوک 
 
را  ا

مده است؟ و مقصد غای  ی اش در چه نهفته است؟ . رسالت بنیادی اش که از خود کیست؟ و در این جهان 
 
چه می کند؟ برای چه ا

غاز می شود، در قبال ادامه هستی در این کائنات، تا کجا ها ادامه خواهد یافت؟ 
 
ور  تمدن  در  جهان  شناسی ا

 
کنونی پیشرفت سرسام ا

فریده هایش کشانیده است. یعنی گنجایش  و حجم 
 
فرینش انسان است،  وی را به مرحله باالتر از ا

 
وری مدرن که تمامن محصول ا

 
و فن ا

فرینندگی  انسان کنونی در رابطه با ماهواره و دانش  و بینش معلوماتی،  و انترنیت و سایر گونه های تکنالوژی  های
 
مدرن به حدی  ا

ن افزوده می شود و امکان کار برد  و دسترسی واقعی  
 
ماده دارد و هر روز هم بر ا

 
گسترده است که تا سالیان سال برنامه های  ی را  ا

نها برای  سایر انسان ها به ویژه کشور های عقب نگهداشته شده  میسر نیست. 
 
فرینشی  معلوماتی ا

 
انسانی که امروز مانند خداوندگار ا

رزوی  ی را به واقعیت عینی تبدیل می کند، باز در مرز های  ی  از ناتوانی  های معین هس
 
تی بسر می برد و هر نا ممکن را ممکن ساخته و هر ا

زمین گیر می شود و از استقامت اساسی کار کرد ها باز می ایستد. همین انسان  پیشرفته، مدرن  و همه فهم، دانشمند امروز دچار 
ی و به ویژه فقر معنوی که قوی تر از همه فقر هاست، به شمول  سقوط فرهنگی، اخالقی، عقیدتی و انسانی است، تنگدستی، فقر ماد

ن افزوده می مش شود. 
 
دشواری های ناشی از بیکاری، بی خانمانی، ورشکست  سردچار بوده  و با گذشت زمان به کیفیت و کمیت ا

ت ها، امپراتوری ها، شرکت های بازرگانی  خورد و ریزه، از میان رفتن قداست نهاد های بازرگانی، فروپاشی و فروریزی ابر قدر 
اندیشمندان و رهبران سیاسی و اجتماعی   در دنیای امروز، همه درد های  ی هستند که باید همه با هم متحد شده  دست بدست هم داده 

نها مبارزه کنیم زیرا این ها هستند که دارند این انسانی 
 
فرینش های دنیای کنونی و در برابر  ا

 
را  که خویشتن را خداوند گار   همه ا
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رامش، 
 
میداند،  به پرتگاه سقوط پرتاب کنند.  بدون تردید همزمان با این سقوط بخش های فراوانی از  هستی بشریت که در رفاه ، ا

فرینندگانی هست
 
سودگی، بی درد سری، و بدون دغدغه زمان را سپری می کنند، کوشندگان و ا

 
که از خواب بیدار می  که هر بامداد ندا

فرینش  و ماندن و در جان زدن است که نسل انسان امروزی مانند انسان دیروزی به دو 
 
فرینش  دارند و همین ا

 
شوند برنامه نوینی برای ا

دمیان دخیل می دانن
 
د،  این شانس را هم دسته و گروه تقسیم می شود.  البته  بسیاری داشتن و نداشتن شانس را در بهبود اوضاع ا

نهای  ی که دارای باور های شبه مذهبی اند، خداوند را جاگزین   تا دریابد براستی شانس یعنی چه؟ کسی نتوانسته است کالبد شگافی کند
 
ا

نهای  ی که اندیشمند هستند 
 
شانس  نموده اند، و هر خوب و بد خویش  را به ذات او حواله می کنند، همه چیز را از او می دانند، و لی ا

مد ها، و فراز و فرود هستی انسان و کافه بشریت را  نتیجه خرد و 
 
فریدگار خود این صالحیت و همه رفت ها و ا

 
فراست او میدانند که ا

در نگاه  واقعبینانه و ریالستیک به این سه نوع طرز تفکر میتوان بر خورد و میتوان اختیار را برایش تسلیم و تفویض نموده است. 
فرینندگی بوده براستی گواهی داد که پیشرفت، ترقی و تمدن سازی بشر، همواره تکیه بر  اندیشه های فعال و باور دا

 
فریدن و ا

 
شتن به  ا

است و از سوی دیگر هر گاه انسان در پ ی پیروزی شانس و یا یاری رسانی  غیابی و یا غیبی بوده است،  به هدف رسیدنش قدری دچار 
نهای  ی که  به اندیشه محکم دینی  باو 

 
ر دارند، نیز دو دشواری شده و اندیشه از فعالیت و نو اوری از وی دور شده است.  از سوی دیگر ا

گاهی بیشتر و بهتر بهره می گیرند و اینگونه اندیشه را کوهی محکم
 
نهای  ی هستند که  از این نوع  باور برای خالقیت و ا

 
 نوع اند:  نخست ا

فرینندگی  را طی کنند و این دسته از انسان ها به فرهیختگی و خردم
 
ندی  می و استوار پشت سر خود می یابند تا راه ترقی، پیشرفت و ا

مد رسند و عادتن هستی  را با بینشی  خرد گرا  می نگرند.  گروهی دیگر با داشتن تفکر دینی خویشتن را 
 
به خواب خیال داده  و هر گونه ا

و رفتی را  از سوی عنصری  دیگر دانسته و یا بطرف بنیاد گرای  ی و تعصب و جزمگرای  ی می روند و یا به سمت انفعال و راکد بودن یعنی  
انند ارواحان مرده در سعی و تالش ، ایستا و راکد در عقیده و باور، خویشتن را به معرفی می نشینند و عادتن " تفکر دینی"، یا تدین م

نها را از خود بی خود ساخته است... بزرگ ترین ادیانی که امروز مردم جهان را به
 
خود  برای اینگونه افراد  به مثابه مواد مخدر می باشد که ا

دم  تار نموده اند، " ادیان ابراهیمی" ، و به گ فته پیامبران از " نسل" ،گرف
 
. " اسالم"، " مسحیت"، و " یهودیت"، ادیانی می باشند ا

هستند که از یک جایگاه برخاسته اند و منبع پیدایش و ظهور شان واحد است و هر کدام از این ها، دارای تاریخ، برداشت ها، و معارف 
 د. دینی خودی هستن

 گر مسلمان گر مسیحی گر یهود 
دمی باشید مذهب هر چه بود                       
 
 ا

" تاریخ اسالم"،  که به تقلید از تاریخ گذاری پارسیان، در زمان خالفت عمر  به ثبت رسیده است ، از زمان هجرت حضرت 
بر اساس گردش ماه تنظیم شده و به عنوان هجری قمری،  ، کهپیامبر اسالم  از مکه بسوی مدینه در نظر گرفته شده است محمد)ص(، 

غاز زندگی " مشهور است. از سوی دیگر  باید در نظر داشت  که ادیان یاد شده ) یهودیت، مسیحیت  و اسالم(
 
، پیدایش حیات را از ا

نهم نه اینکه " زندگی متمدن"، بلکه زندگی کل بشر که در حالت توحش می زیسته است. اما چرا  زندگی وحشی!  به 
 
دم"، می دانند. ا

 
ا

دم و حوا"،  به چشم می خورد، بیانگر ت
 
ن ، انجیل و تورات، در باره زندگی " ا

 
وحش این " بشر دلیل اینکه، نشانه های  ی که در قرا

دم"، نام دارد و دارای ویژگی های  ی زیرین است: 
 
 اولیه"، است این بشر که " ا

 عریان و برهنه زندگی می کند 

 از گیاهان و میوه های درختان استفاده می کند 

 تش را ندارد
 
شنای  ی با ا

 
 هنوز ا

 همخوابگی زن و مرد و تولید مثل را نمی شناسد 

  و دارای فرزند شدن، فرزندان شان با هم همخوابه می شوند..... پس از شناخت همخوابگی زن و مرد 
دم" ،  حتا قرن ها بعد از او نیز در  " صحرای سینا"،  و دشت های بین النهرین ادامه دارد. فر   

 
دم"،  برای هر نشانه توحش " ا

 
زندان " ا

ین رهبران قبیله هر اشتباه و خالف  پیامبر "،  برگزیده اند و او ”  یس قبیله"، داشته اند که او را نسلی " رئ
 
را از سوی  خدا خوانده اند . ا

گذاشته اند. بدون هیچگونه استثنا هر یکی از این سرکرده های قبیله خالف کاری  و می شده اند، به حساب خدا  را که مرتکب شده 
ن، انجیل و تورات، به گونه وا

 
مده اند.  چنانکه گ فته می شود که بزرگ ترین های بزرگی را مرتکب شده اند که این خالف ها در قرا

 
ضح ا

دم، عدم اطاعت 
 
دیگر همخوابگی   او از خدا بوده است و استفاده ازمیوه  درخت ممنوعه! یا  یا بر بنیاد برخی از نظریات خالف کاری ا

دم"،  و " حوا"،  این دو دارای فرزندان می شوند که پسران شان 
 
در رقابت گزینش همخوابه از میان   با " حوا" ! پس از همخوابگی " ا

خواهران شان بجان هم افتاده و " قابیل"، برای تصاحب خواهر زیبا تر برادرش " هابیل"، را از عرصه زندگی بیرون می کند و به قتل می 
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" نوح"، رئیس قبیله دیگری است  که بخاطر موضوع جنسی با فرزندش مجبور به ترک او شده بود. ) تورات، تکوین، اصحاح   رساند. 
ن سوره های    16

 
.  " لوط" ،  با دو دختر خود همخوابه شده بود و قوم لوط همجنس گرا بودند که حتی مایل  به دست 26و  25و قرا
مترجمان و مفسران ک تب دینی مدعی شده اند که دو جوان زیبای  ی که مهمان لوط بوده اند، گویا  دو مهمان او بودند.به  اندازی  

مده بودند؟ نادرستی این سخن در نگارش های  بسا از دانشمندان، پژوهشگران و اهل تحقیق ژرفنگر ، ثابت شده 
 
سمان ا

 
فرشتگانی از ا

که نماینده خدا و خلیفه او بر روی زمین  است نیازی به فرستادن مالئکه  و توضیح گردیده است که خداوند برای سخن  گ فتن با انسان
در جسم انسان های دیگر داشته باشد. و از سوی  ی اگر  بخواهد دو جوان  زیبا برای لوط و یا شخص دیگری بفرستد که این خود توهین 

بدهد تا بهانه ای برای قوم همجنسگرای " لوط"، نه به کرامت الهی  و ذات بی چون اوست که بدون تردید میتوانست محرمانه انجام 
اما اگر به سیاق تاریخی فرهنگ های عامیانه مردمی نظر اندازیم، در می یابیم که مردم و توده های پیشین و سنتی به هر  شده باشد. 

حضرت  که و فرشته می نامند!! دختر و پسر زیبای  ی صفت و ویژگی های فرشته می دهند و در مجموع خوشرویان و زیبا رویان را مالئ
(. 12تکوین اصحاح  –ابراهیم نیز همسرش" سارا" ، را  در بدل گاو، گوسفند، اشتر و برده به " فرعون مصر"،  فروخت. ) تورات 

ن را رهنمود، دستور و هدایت خداوند دانسته است. " ابراهی
 
م"، در حضرت ابراهیم نیز هر چه کرده  به حساب فرامین الهی گذاشته و ا

پ ی بروز قحطی و ، وجود تنگدستی  در میان خانواده اش بسوی مصر حرکت می کند زیرا شنیده است که فرمانروای مصر زنان زیبا را  از 
پدران و برادران شان در برابر پرداخت های خوبی خریداری می کند.... " ابراهیم"، این معامله را به حساب فرمان خدا می گذارد.  " 

، با  " هاجر"،  که هدیه "  فرمانروای مصر"،  به شخص وی بوده است همخوابه گشته و " اسماعیل"، نیای بزرگ قریش و ابراهیم"
ورده است و گ فته است که فرمان خدا !!  است . " سارا"،  که بچه دار نمی شده است در پ ی سفارش چند جوان زیبا  به 

 
پیابر اسالم  را ا

یند
 
بار دار شدن " سارا "، را به او خبر می دهند.... " ابراهیم"، مدعی می شود که این جوانان  زیبا نه مالئکه  و خانه " ابراهیم"، می ا

بلکه  خود خدا بوده است که پیام رسانی نموده است که در سیمای جوانان زیبا به خانه و حریم او وارد شده و مژده بار داری همسرش 
فریدگار هردو جهان  می کاهند؟ را داده اند. چقدر این گونه حرف ها 

 
بعد از اینکه " سارا"،   ، بینش و تصورات، از مقام عالی و شامخ ا

ید. " ابراهیم"،  برای پایان بخشیدن 
 
هم دارای فرزند می شود، رقابتی سخت میان " سارا" و  " هاجر"، و  فرزندان  هردو  به میان می ا

نکه خود را   ز فرزندان خود می گیرد  تا گویا به حکم خدا قربانی شود. به در گیری همسرانش  تصمیم به نابودی یکی ا
 
ابراهیم پس از ا

برای سر بریدن فرزندش ناتوان می یابد از کشتن او اجتناب ورزیده و مدعی می شود که خداوند خواسته است او را امتحان کند !  در 
 
 
ن می شود تا هاجر و فرزند او اسماعیل را در صحرای خشک و سوزان عربی رها  گیری زنان ابراهیم پایان نمی پذیرد و بدین رو ابراهیم برا

سازد، و در میان مردم اظهار نموده است که در حقیقت این کار در نتیجه فرمان خدا و بخاطر تطبیق هدایت الهی صورت گرفته است. " 
ن کشور لشکر کشی نموده است و " بلقیس"، را   سلیمان"، با اینکه زن و فرزند بسیار داشت به عشق " بلقیس"،  ملکه صبا،

 
به ا

 (. 11ربود. ) تورات، پادشاهان اول، اصحاح 
ن زن از داود باردار شد،  شوهرش را به جنگ فرستاد و دستور  

 
نکه  ا

 
داود به همسر یکی از فرماندهان سپاهش  تجاوز نموده و پس از ا

ورد. ) تورات ساموئل اول، داد تا او را  از پشت سر به قتل برسانند و پس از 
 
کشتن شوهرش، داود زن یاد شده را به حریم خود ا

ن را به گونه ژرف مورد بررسی و پژوهش قرار دهیم، به ویژه در برابر عربها 11اص،
 
.(  مادامی که در برابر باور انسان ها قرار می گیریم و ا

ثار و
 
فریدگار شان به گونه ای به ترسیم می  و عجم ها،  به وضاحت دیده می شود که عرب ها همواره در ا

 
فریده های مک توب شان ا

 
ا

ن ظلم و تعدی که بر بندگانش در این دنیای زود 
 
گیرند که گویا از چیزی خبر ندارد، انسان ها را به حالت خود شان تنها می گذارد و هر ا

ید مجازات ظالمین را  تنها به روز موعو
 
زادی را  د موکول می کند و یک نوعگذر فرود می ا

 
در اختیار شان قرار می دهد که در واقعیت امر  ا

فری
 
نش می نشیند تا هر که هر چه کرد، یکنوع استقالل و خود گردانی قدرت دنیوی بوده، و زمینه های دیگری را نیز در این راستا به ا

ید. 
 
اما اگر در این راستا به تمدن مردمان، " خراسان زمین"،  و  مختار است و دارای اختیار مطلق الی زمانی که حساب و ک تاب  پیش ا

ریانای قدیم باز گردیم که اگر این هم واقعیت عینی داشته باشد و نه دروغ محض تاریخی، می بینیم که انها به مراتب بهتر و باالتر  و 
 
ا

نگونه که در انسانی تر زیسته اند و همجنسگرای  ی و ازدواج میان خواهر و برادر و پدر و مادر 
 
با فرزندان، هر گز وجود نداشته است ا

ریای  ی ها خدای دانا و توانا، دیده و دانسته و فهمیده  در برابر خدای متصور  
 
ک تاب" دینداری و خرد گرای  ی"، نوشته شده است، خدای ا

گاه از مسایل، بی تفاوت در برابر همه حوادث، اوضاع و ا
 
دم که  خدای شان، خدای نا ا

 
حوال که انسان ها بدان سردچار شده فرزندان ا

فرینش رنج و غم را در جلو 
 
سمانی که همواره  سر راه شان قرار می گیرند و اسباب ا

 
اند و در جستجوی رهای  ی شان از بال های زمینی و ا

نیز بر اساس تعصب و " در این جا باید اظهار کرد که نوشته باال ، مورد بررسی و تقدیر و تمجید قرار گرفته است. شان قرار می دهد
جزمگرای  ی در برابر عرب ها نوشته شده و در حقیقت خویشتن را مانند نژاد و نسل اصیل ، برتر و بهتر معرفی نمودن است، در صورتی 

 که تدین در میان همه جمعیت ها، اقوام، نژاد ها و تبار ها یکسان است با کمی تعابیر و تفاسیر متفاوت. " .
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ئینی که تما
 
ن در سه عباره فشرده خالصه می شود، نه ک تاب  مقدسی دارد،  نه پیامبری، " تنها ا

 
م اندیشه و راهکار، برنامه و دستور ا

ئین اوستا می باشد که تنها، نیکی در پندار، گ فتار، 
 
و نه هم بر روی زمین نماینده ای به عنوان مرجع تقلید، روحانیت، و معنویت، ا

 
 
ئین اوستا، از سیاوش اوستا، ض  ن را تشکیل دهنده است."کردار، درون مایه  و سیاق  عینی ا

 
(.  این مؤلفه نیز قابل بحث است 1) ا

ن گنجایش کمتر دارد. 
 
 که این جا گ فتمان روی ا
ید، این سؤال را وقتی همه یادم می : جهان ین بزرگ پاسخ های زیبا از  متفکر  ؟هدف از زندگی چیست

 
ی خانواده دور هم شام  ا

بله! این « پرسی؟ چرا همچین سؤال سختی می»کنید پدرم در جواب چه گ فت؟  خوردیم، خواهرم از پدر پرسید و فکر می می
این پرسش و !دانست ا نمیتوانست در پاسخ به پرسشی بدهد که خودش هم دقیقا جوابش ر  ترین جوابی بود که شاید پدرم می هوشمندانه

مشغول کند. چرا اینجاییم؟  ی هدف از زندگی ممکن است ذهن شما، من یا هر کس دیگری را به خودش  هزاران پرسش دیگر درباره
وردن و پول خرج کردن؟ چرا 

 
 ۸۰۰۰۰کنیم، حدود  سال از عمرمان را صرف درس خواندن می ۱۶ - ۱۵ماهیت زندگی چیست، پول در ا

دهند و این  کنیم و چرا بعد از ما نسل بعدی و نسل بعدترش هم همین کار را ادامه می کنیم و در نهایت چرا تولید مثل می یساعت کار م
تر به  دهیم؟برای رسیدن به پاسخ مناسب شان می دانیم، پس چرا انجام کدام از اینها را نمی روند همچنان ادامه دارد؟ اگر دلیل هیچ

نفر از  ۱۶با ما و این نوشته همراه باشید. قصد داریم پاسخ   ی این سؤال و رفع ابهامات بیشتر درباره« ست؟چی  هدف از زندگی»سؤال 
از تمام این افراد فقط یک  .اند، با هم بخوانیم رسد هدف از زندگی خود را یافته اند و به نظر می کسانی را که به این پرسش پاسخ گ فته

ها فراتر از یک جواب هستند. دوستان عزیزم  و باید اعتراف کنم که بسیاری از پاسخ« چیست؟هدف از زندگی »سؤال پرسیده شده: 
ثیر قرار می کنم جواب لومینیتا را با دقت بخوانید، من هنوز هم هر بار جوابش را می توصیه می

 
 .گیرم خوانم به شدت تحت تا

قدیسی به نام داالی  ی الما، با نام تنزین جیاتسو، در حال :  استشاد بودن، هدف واقعی زندگی  (The Dalai Lama) داالی  ی الما .۱
شود، تنزین جیاتسو یک طبیب روح  حاضر رهبر بوداییان تبت است. داالی  ی الما در واقع لقبی است که به رهبران بوداییان داده می

ی وجودی  گی، شاد بودن است. هستهمن معتقدم هدف واقعی زند " .اش صلح و شفقت برای تمام مردم دنیاست است و پیام همیشگی
تری  ام، هر چه بیشتر به خوشحالی دیگران توجه کنیم، احساس خوب ی ناچیزم دریافته ما قناعت است و من با توجه به تجربه

رام می شود. حس محبت به دیگران خودبه مان ایجاد می درون
 
به  شود و این احساس کند و ترس و ناامنی از شما دور می خود ذهن را ا

ن روبه شما قدرت می
 
 اصلی موفقیت در زندگی است، چون ما تنها  رو می دهد با هر گونه مانعی که با ا

 
شوید، مقابله کنید و این منشا

رزوهای موجودات روی زمین نیستیم. این اشتباه است که همه
 
مان در شادمانی خودمان خالصه شود. البته نباید بیرون از  ی ا

رامش درونی استخودمان به دنبال خوشحا
 
 «.لی باشیم، این رمز گسترش ا

سالگی در یک سلول انفرادی زندانی  ۱۹استیو پاولینا در . هدف از زندگی، کشف و تجربه است (Steve Pavlina) استیو پاولینا .۲
موفق دنیا در نویسان  ترین وبالگ شد، ولی تصمیم گرفت به دنبال رشد شخصیتی خود برود. در نهایت، تبدیل به یکی از بزرگ

تان را تنظیم کنید، چون محتوای  کنم حتما وقت خواهید سری به وبالگ او بزنید توصیه می ی فردی شد. اگر می ی توسعه زمینه
ور است

 
 .وبالگ او به شدت اعتیادا

.  چه چیزی نیستبرای درک بهتر اینکه هدف از زندگی چیست، باید بدانیم هدف از زندگی :     Byron Katie)   بایرون کیتی .۳
تواند  که به درستی درک کرد چگونه می  بایرون کیتی فردی به شدت افسرده بود که دست به خودکشی هم زده بود، اما زمانی

که افکار بد را باور کنید،    زمانی»هایش غلبه کند. چیزی که او درک کرده بود این است:  اش را تغییر دهد، توانست به تمام رنج زندگی
نها اهمیت ندهید دیگر رنج نمی تان می اراحتیباعث ن

 
یند بسیار ساده و در عین شوند، اما اگر به ا

 
حال بسیار قدرتمند  برید. این یک فرا

 .«فکر کنید« خوب»کنم که فقط  من به شدت توصیه می !دهد است، اما مطمئن باشید، جواب می
جواب کریس شاید کمی عجیب .ها باشند اید یک جفت چکمه و گربههدف از زندگی، ش:    (Chris Guillebeau)  بیو کریس گیل .۴

دم خاصی است. او نمونه
 
تواند به شما ثابت کند دلیلی  و واقعی کسی است که می  ی زنده باشد، اما تعجب نکنید، چون خودش هم ا

یگران باشید. این مرد یاغی معتقد است لزومی ندارد مثل د .کنند ای پیروی کنید که دیگران پیروی می ندارد، در زندگی از همان رویه
توانی اجازه ندهی هیچ عامل بیرونی تو را محدود کند و بال و پرت را ببندد. این مرد تمام کشور های دنیا را دیده  اگر بخواهی، می

ها و  به نام چکمه توانید ویدیو او ی زندگی بداند. می کشور جهان را، پس طبیعی است که حداقل یکی دو راز درباره ۱۹۳است، هر 
 .را در یوتیوب ببینید (boots and cats) ها گربه
دمی تواند ارضاکننده  می  تنها هدف زندگی که:   (Christi Marie Sheldon) کریستی ماری شلدون .۵

 
.  باشد، عشق است  ی روح ا

نچه روح
 
ها را  این تمام کاری است که باید انجام بدهید؛ فرصت بدهد.  کند راه را به شما نشان تان را لبریز از شادمانی می اجازه بدهید ا
اش دارد یا نه. او یک انرژی  کریستی مهارت جالبی دارد. فقط کافی است به یک نفر نگاه کند تا بفهمد او هدفی در زندگی!رهبری کنید
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ی  و انرژی مثبت برای همهطور یک متخصص کشف و شهود است. رسالت او در این جهان فرستادن عشق  گر پیشرو و همین درمان
 !هاست انسان

ن استفاده  گیری و اراده داده است، اما باید از قلب خداوند به ما قدرت تصمیم (Matthew Silver) متیو سیلور  .۶
 
مان برای یافتن ا

هنگ اگر روزی در شهر نیویورک مردی را دیدید که زیرپوشش را دور یک حیوان پیچیده و پرسه می کنیم
 
کننده  سرگرم های زند، ا

رتیست خیابانی شناخته !اید گوید دم را غنیمت بشمارید، بدانید متیو را دیده سازد و به شما می می
 
است، اما معموال با   شده او یک ا

ت می یک دیوانه اشتباه گرفته می
 
ور عشق و زندگی کردن در لحظه و اکنون است در شهر شلوغ  توان گ فت، متیو که پیام شود. به جرا

 
ا

ید تر به حساب می دروپیکری مثل نیویورک از همه عاقل بیو 
 
 .ا

رالف کسی است .   ی خودمان تبدیل شویم  باور دارم هدف از زندگی این است که به بهترین نسخه (Ralph Smart) رالف اسمارت .۷
تر برویم. او از طریق کانل یوتیوبش به کند از تمامی تصورات و ادراکات فرا که عمیقا در مفهوم زندگی غرق شده است و ما را تشویق می

گاهی خود را گسترش دهند و پتانسیل واقعی خود را به کار  به افراد کمک می (Infinit Waters) نام اینفینیت واترز 
 
کند تا بتوانند ا

 .بیاندازند
مو هدف از زندگی کشف محیط اطراف (Parker Heuser) پارکر هسر .۸

 
نچه ا

 
تان و  اید. پیرو قلب ختهتان است، کشف خودتان و ا

پارکر و دوستانش، الکسی، گمبل و مکس گاتفیلد، افراد پرانرژی در زندگی هستند! افراد زیادی در . تکامل معنوی خود باشید
نها برای سرگرمی الهام می های ماجراجویانه های اجتماعی از ویدیو شبکه

 
با  ی پاسخ پارکر خواهم کمی درباره می .گیرند ی و پراشتیاق ا

توانید ببینید،  ی جهان بیاموزید، هر کشور دیگری را که می تان را کشف کنید، درباره شما صحبت کنم؛ دوستان عزیزم محیط اطراف
توانید توانای  ی ذهن و استعدادتان را باالتر ببرید، گسترش دهید. خودتان را  دانش خود را با درک سازوکار ذهن و اینکه چگونه می

یا به معنای واقعی  ترین تفریح تان خوب است؟ بزرگ به چه چیزهای  ی عالقه دارید؟ چه چیزی برای کشف کنید، ببینید
 
تان چیست؟ ا

تان را مثل یک پروانه پرواز  کند، روح تان می کنید؟ پیرو قلب خود باشید، کارهای  ی را انجام دهید که خوشحال زنده هستید و زندگی می
گاهی حقیقی در پ ی تکامل معنوی خود باشیددهید و مثل یک جسم شناور، احساس سبک

 
واقعیت انسان روح .ی کنید و در نهایت با ا

بنابراین هدف از زندگی این   شناسیم فقط یک گام به سوی تکامل معنوی بشری است؛ اش و زندگی که ما می اوست، نه جسم مادی
ماده کنیم توانیم انجام دهیم و در نهایت با است که برای بهتر شدن هر کاری که می

 
گاهی حقیقی خود را برای زندگی بعدی ا

 
 .ا

گاهانه و عاشقانه زیستن در لحظه است (Barrie Davenport) بری دونپورت .۹
 
گاهانه و . هدف از زندگی، ا

 
هدف از زندگی، ا

موختن و به دنبال ماجراجوی  ی و رشد بودن و گسترش عاشقانه زیستن در لحظه است، بی
 
صلح و  پروا عشق ورزیدن، همیشه ا

نها کمک می بری مشتاق کمک به افرادی است که می«.مهربانی در تمام طول مسیر زندگی
 
کند  خواهند خودشان را پیدا کنند. او به ا

نها  کند، الهام های عملی و کاربردی او به افراد کمک می شور و اشتیاق بیشتری در زندگی داشته باشند. توصیه
 
بخش روح خود باشند و ا

 .کند ت در مسیر مورد نظرشان هدایت میرا برای حرک
ینده هدایت  ی خانواده ی شمالی همه هدف از زندگی میراثی است که مثل ستاره (Gary Vaynerchuk) گری واینرچوک .۱۰

 
ی مرا در ا

ردن او عاشق به واقعیت تبدیل ک .ی اجتماعی است های بلند و کارفرمای یک رسانه گری مؤسس یک کمپانی سریال. خواهد کرد
ای برای انجام ندادن کارهای  ی که  ها نشان بدهد در این عصر اینترنت هیچ بهانه احساسات است. تمام سعی او این است که به انسان

 .کند وجود ندارد مان می خوشحال
و ارتقا های خود و تالش برای کسب دانش درونی  ها و موهبت هدف از زندگی ترویج استعداد (Justine Musk) جاستین ماسک .۱۱
تان   های خود و تالش برای کسب دانش درونی و ارتقا روح ها و موهبت هدف از زندگی ترویج استعداد. تان در تمام مدت عمر است  روح

کند. این  دهید و ماهیت شما را نمایان می در تمام مدت عمر است: این هدف، چیزی است که شما زمانی و در جای  ی انجامش می
بیند،  کسی که زندگی را اینگونه می«.کنند. مراقبت از خودتان در واقع مراقبت از جهان است ان به شما میخدمتی است که دیگر 

فرین برجسته، ایالن ماسک گذشت، او  ۸شخصی است که تصادف اتومبیل او را بیدار کرد. وقتی 
 
سال از زندگی مشترکش با کارا

ی همسر موفقش نماند و خودش  ه است. پس تصمیم گرفت در سایهحس کرد که نقش او فقط یک همسر خوشگل و جذاب در حاشی
 .ی با استعداد، قدرتمند و پرشور است رهبر داستان زندگی خود باشد و امروز او یک نویسنده

هدف از زندگی عشق ورزیدن بدون توقع و رسیدن به این باور است که شما همیشه  (Alex Blackwell) الکس بلک ول .۱۲
ستانه. فت عشق هستیدی دریا شایسته

 
خود ایجاد کند. هر چند او   ی طالق دریافت که باید تغییرات اساسی در زندگی الکس در ا

ن را تبدیل به یک چیز خوشحال
 
کننده کند(، اما تصمیم گرفت تجربیاتش را در اختیار  نتوانسته بود ازدواجش را نجات دهد )و ا
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شکارا 
 
به  را  زندگی با دیگران یش برای ایجاد تغییرات مثبت در و صادقانه تجربیات سفرها دیگران قرار بدهد. او در وبالگ خودش، ا

 .گذارد اشتراک می
هدف از زندگی، خودشکوفای  ی است؛ شکل دادن جهان در .هدف از زندگی، خودشکوفای  ی است (Will Mitchel) ویل مایکل .۱۳
نچه پتانسیل واقعی ماست نگاه

 
رفت کسب وکار خود را  سالگی و از زمانی که مدرسه می ۱۲از ویل «.مان از طریق دستیابی به ا

فرین اینترنتی است و هم اکنون با بهترین دوستش، کایل اشنرودر، 
 
پ بروس استارت»ساخت، او یک کارا

 
را با هدف کمک به « ا

پ این است:  کاریابی و ساختن کسب و کار موفق برای افراد راه
 
 .شما نیازی به کار نداریداندازی کرد. پیام اصلی این استارت ا

اش از شر بیش از  چند سال پیش، جاشوا و خانواده. هدف از زندگی، خدمت به دیگران است (Joshua Becker) جاشوا بیکر .۱۴
نها دریافته بودند چیزهای کمتر به معنا درصد از اموال و دارای  ی۷۰

 
ی زندگی بیشتر است. حاال این معلم  های خود خالص شدند. ا

تر باز  کند تا اجازه بدهند فضای بیشتری برای چیزهای واقعا مهم شان کمک می تر کردن زندگی مینیمالیست به افراد در سادهورو گ
 .شود
 هدف از زندگی دوست داشتن حقیقی است (Luminita Saviuc) لومینیتا ساویز .۱۵

ن… هدف از زندگی چیست؟ عشق
 
 .های عشق را به اطراف بتابانید گاه از خود پرتوعشق حقیقی. به یک عاشق واقعی تبدیل شوید و ا

تان ندارند! الزم نیست حتما سزاوار عشق ورزیدن  که دوست طور به کسانی تان دارند، عشق بورزید و همین که دوست  به کسانی
شق ورزیدن باشید، توانید به دیگران ببخشید. به دنبال فرصت برای ع باشند، باید عشق بورزید، چون این تنها چیزی است که می

توانید یک عشق پرقدرت را بعد از  بدون توجه به اینکه در کجا یا مشغول چه کاری هستید. شاید نتوانید به کسی کمک کنید، اما می
  های ما جاری  زندگی عشق است و عشق زندگی است، وقتی عشق بیشتری در رگ.دهید، حس کنید بینید و انجام می چیزهای  ی که می

خودمان، بلکه به  شود که نه تنها به قلب و روح تر می کند و این وقتی ساده تر می شود، دید ما را روشن به نشاط بیشتر میشد، تبدیل 
دم در وهله.کند، متصل شویم ای که روی این سیاره زندگی می قلب و روح هر موجود زنده

 
ها بسیار متفاوت از  ی اول ممکن است ا

ی ما از یک مسیر عمیق  ما یکی است، همه ی وجودی همه هسته .ی ما یکسان است ی وجودی همه هنظر برسند، اما هست  یکدیگر به
هیچ جدای  ی به جز .ی ما از یک نوع نژاد بشر هستیم ی وجودی ما یکسان است، همه و قدرتمند با یکدیگر در ارتباطیم. اساس هسته

مان بازگردد، همه با  جود ندارد. اگر اجازه بدهیم عشق به قلبگیرد، و جدای  ی که در ذهن ما و از روی ترس از وابستگی شکل می
غاز می شویم و زندگی عشق یکی می

 
شناسیم و در  مان را می شود، پس این خود ما هستیم که دنیای اطراف مان از همان نقطه دوباره ا

 .ی ما یکی هستیم همه… ودش کنیم و این جهان هم در ما خالصه می کنیم که ما در این جهان زندگی می نهایت درک می
برندان در جوانی در شغلش به  !هدف از زندگی ساختن چیزی متفاوت است، متفاوت و مثبت (Brendan Baker) برندان بیکر .۱۶

ن دست  .موفقیت رسید
 
او خیلی زود دریافت، رسیدن به موفقیت لزوما رسیدن به شادمانی برابر با دیگران نیست. مفهومی که او به ا

تواند به معنای چیزی متفاوت در یک فرد، جامعه، محیط زیست یا  این می.شان کمک کند باعث شد به دیگران در جهت منافعیافت 
غاز می

 
سؤال بزرگی که در پاسخی .شوید شود که به هدف واالتری، فراتر از خودتان متصل می کل جهان باشد. زندگی واقعی زمانی ا

ندگی، سؤال دشواری به نظر برسد )پدرم تنها کسی نیست که جواب این سؤال را ممکن است هدف از ز . ساده نهفته است
های داده شده،  اما با نگاهی به پاسخ.دانست(. بسیاری از ما احتماال زمان بیشتری را صرف فکر کردن به این پرسش خواهیم کرد نمی

ی پتانسیل  و شرط، تصور کردن و درک همه قید رسد. خدمت به دیگران، عشق بی می بینیم چندان هم پیچیده به نظر نمی
بینیم چه چیزی بهتر از  اش فکر کنیم، می وقتی خوب درباره !شود: احساس خوب ی اینها در یک چیز خالصه می مان. همه وجودی

د؟ چه حس شور و شوق و داشتن هیجان در کل زندگی است؟ اینکه کسی را دوست داشته باشیم و بدانیم که او هم ما را دوست دار 
زادی و پرانرژی بودن در تمام زندگی است؟برای من، وجود هزاران هزار احساس خوب که در تمام 

 
چیزی بهتر از حس زنده بودن، ا

 .مدت عمرم در این سیاره وجود دارد، دلیل خیلی خوبی برای زندگی است
زادی در  صف  ایستادن نیست بلکه بر هم زدن صف  جامعه بشری : زندگی و تصویر  واژگانی عینی

 
"رسالت یک انسان برای رسیدن به ا

 ) ارنستو همینگوی ( "است
ن حیات بسر می بریم ، دیگر توانای  ی یدریافته ا 

 
زاد ای که  در شرایط ناهنجار فعلی در ا

 
م، در دنیای سرمایه و به اصطالح امروزی بازار ا

مللی، از میان بردن هراس، وحشت و دهشت ، استحکام بینش مصؤنیت، حفظ عینی و خردورزانه حل دشواری ها و منازعات بین ال
فرینش پول فزیکی، و اندوختن 

 
ن تولید و ا

 
امتیازات حقوق انسان ها را در نهاد و ظرفیت کاری و پالیسی خود نداشته و به عوض ا

ید، باعث میگردد تا سرمایه های هنگ فت ای که در نتیجه استثمار، استعمار و استحمار م
 
لل خورد و کوچک، دنیای سوم بدست می ا

ینده واقعن انسان ساالر، و از دست دادن 
 
در میان مردمان جهان تصور خود بیگانگی، خود باختگی، دلهره و نداشت ایمان به ا
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ان رفتن ارزش ان و در فرجام  از میفرهنگ پر بار، تهذیب ماندگار، اخالق اجتماعی و انسانی، ارزش معنوی، عقیده و باور به خدا و انس
 خود شناسی، میگردد. 

ینده بشریت"،
 
نهای  ی که توانسته اند با بینش عقالنی و تصور خرد ورزانه " ا

 
 شان، تهی بودن و بی ماهیت بودن  عنوان ک تابی است برای ا

ز  جهان ماتریالیسم و هوا خواهان دک ترین  ماتریالستی اش را دریا
 
ن خواهند و عدم اقناع حرص و ا

 
فته و برای همیش به کند و کاو ا

نها  به نقطه فرجامین خود نرسیده 
 
نهای  ی است که تا هنوز ذوق عدم اقناع فکری ماتریالستی ا

 
پرداخت.  سیاق و محتوای این ک تاب برای ا

نهای  ی اختصاص یافته
 
یند و  و هنوز از درک تصور عینی رضایت کامل مادی بدون معنویات قاصراند. این ک تاب برای ا

 
است که در فرا

فرینش وابداع صلح، امنیت، مصؤنیت و 
 
راستای فکر مادی و ماتریالستی شان قرار داشته  و پیرامون  تفکر و تعقل خردورزانه، ا

مل و تفقد، نه نشسته اند.  
 
استقالل ذهنی، اخالقی فرهنگی و تهذیبی  انسان و محیط پیرامونش و در کلیت امر  کافه بشریت، به تا

ن های امروز که در قید و بند قفس طالی  ی چروک شده فرهنگ باختر زمین و جهان سرمایه ای مشحون از دشواری های عالج نا انسا
یند بی مورد وحشت و دهشت ذهنی و فکری ، قرار دارند، به 

 
فریننده درگیری ها ، منازعات، مناقشات ملی و بین االقوامی، فرا

 
پذیر، ا

مساعی مشترک و تالش های انسانی دنیای معنویت، و فرهنگ واحد عدالت اجتماعی و انسانی، روی  این باور  رسیده اند که دیگر
ورنده 

 
فرینش دگرگونی های ژرف اقتصادی، مادی و معنوی را به میان ا

 
دالیل معین ناشی از این بی سرو سامانی دنیای سرمایه،  اسباب ا

رزوی الت و اواباشند. انسان های امروز دارند در شرایط، ح
 
ضاع فقر فکری و نبود سطح معین اخالقی قناعت مادی، خواست ها و ا

زمنشانه  مادی و ماتریالستی شان، قرار دارند. دنیای سرمایه برای بینش معنوی انسان گرایانه، مقام شامخ و کرامت خدا داد 
 
حرص و ا

فرینش یزدانی، و شیرازه اخالق فردی،
 
فرینش و  انسانی من حیث بهترین و شایسته ترین ا

 
یند ا

 
خانوادگی انسان ها من حیث بهترین فرا

ورانه،  هیچگونه ارزش قابل تقدیر و تکریم، قایل نیست.  در این جهان پر از ثروت و سرمایه ارزش انسان متناسب به 
 
اندوخته های نوا

یند تولید، توزیع و  پیدایش نعمات مادی است نه بر بنیاد ثروت معنوی و داشته های علمی و
 
اخالقی.  کار کرد هایم من حیث کارمند  فرا

اداره ملل متحد، در عرصه حفظ و صیانت حقوق انسان و بشر به مثابه شهروند قانون مند، با مسؤلیت و وجایب، متعهد و حایز 
موزش داده است، در دنیای  ی که زیست می کنیم بینش و تصور فقر تنها در نبود منابع پولی و سرم

 
ایه نبوده بلکه روحیه اخالقی، به من ا

بر بنیاد دیدانداز من بیشتر و ژرفتر وابسته به این است تا فقر را  دوگانه تقسیم بندی نمائیم که در حقیقت فقر مادی و معنوی است که 
 هرکدام را باید به گونه های جداگانه مورد بحث و تدبر قرار دهیم. 

در حقیقت امر نبود ها  و کاستی های منابع پولی و سرمایه مادی برای تهیه و تدارک مواد خوراکه،  پوشاکه، اعاشه و فقر نخست، 
فرین تر، بیداد گر تر و حسرت انگیز تر است، در نتیجه عدم و فقر گونه دیگری، اباطه، و سرپناه می باشد.  

 
که دشوار تر، تشویش ا

زاد اقتصادی و دنیای سرمایه است زمینه سازی ها برای کاریابی و ف
 
فرینی و تجمع سرمایه برای بازار ا

 
روش نیروی انسانی  در راستای کار ا

فرینش ارزش های مادی و معنوی 
 
ن هیچگاهی به بازتاب گرفته نمی شود و انسان خدمت گار خود به وسیله ا

 
که مقام و ارزش انسان در ا

 بدیل می شود.  برای بهره جویان و استثمار و استعمار گران ت
، شکل فقری است که کرامت و مقام اشرف ، ارزش واالی اخالقی و عقیدتی ، تهذیبی وفرهنگی انسان  از او گرفته می  گونه دوم فقر

زادانه کند و از ارزش معنوی و باطنی خود بهره مند باشد، بی بهره نموده
 
زاد باشد و زندگی ا

 
و  شود  و او را در دنیای  ی که باید همواره ا

ینده بشریت"محرومش می سازند. نگارنده اثر 
 
، سعی دارد بازتاب دهد، چگونه  میتوان  از این بینش و دیدانداز فقر دوگانه راه نجات  "ا

ن را دریافت و فقر را به هر عنوان و بهانه ای که پا به عرصه وجود می گذارد، نابودش کرد و از برگه ترمینولوژی روزوار بیرونش ساخت. ای
ر راه روشنی را برای خواننده ها به بازتاب می گیرد و شیوه ها و راهکار های گذشته ما که دارای مؤلفه های بی شمار ناهمگونی ها بوده اث

ن را مورد احترام و اکرام قرار داد، فرجامش زدایش هرگونه فقر، از میان برداشتن 
 
ن پیروی شود و ا

 
است، این همان  راهی است اگر از ا

، جدای  ی ها، اختالفات، مناقشات، انزوای  ی ها و تنهای  ی ها خواهد بود.  در ضمن انسان را باور مند می سازد که باید در همه فاصله ها
دگرگونی های اجتماعی، اقتصادی، بازرگانی، اخالقی مادی و معنوی، نقش برازنده و ماندگار خود را داشته و لزومن محسوس و ملموس 

ن بر باشد و باید بداند، این ف
 
قط  همان انسان است که قادر است کائنات را  از تخریب و تحریم نجات داده و در راستای سازندگی ا

فرینی کند.  نگارنده اثر
 
کار کرد های علمی و معنوی و اخالقی را که به تدریس می نشیند،  " تاراسنگ"،بنیاد ظرفیت عقالنی اش، هنر ا

فرینش زمینه ها برای همگان
 
در راستای ایجاد روابط گسست ناپذیر  میان انسان و در کلیت امر کافه بشریت بدون در  میتواند باعث ا

گاه  فرهنگی و عقیدتی ، گردد  نظرداشت دیدانداز زبانی، تاریخی،
 
گاه گردیده و در ا

 
و در شناخت و فهم نیروی خدمت گزارانه خودی ا

فرین و دارای بینش  سازی دیگران نقش تنویر گرایانه را داشته باشند. نگارنده ک تا
 
ب، به بازیابی راهی تشویق و ترغیب می کند که اعجاز ا

 اخالق منشی  و انسان ساالری است. وی می گوید: 
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" مادامی روانه سفر می شوید و در مکانی قرار می گیرید که در راستای حرکت شما درخت تنومندی با شاخه ها و برگه های زیادی قرار 
یند عبور و 

 
مرور را دشوار ساخته است، برای برون رفت از این معضل شما تنها یک راه انتخاب دارید تا زمینه عبور و گذشت گرفته و فرا

ن را قطع کرده و شرایط برون رفت تان 
 
از دشواری را مساعد ساز باشد. از این سبب سعی خواهید ورزید برخی از شاخه های یک سوی ا

ن دیگر پیرامو
 
نچه را را مساعد می سازید و بعد ا

 
نقدر ژرف نمی اندیشید و به سفر تان ادامه می دهید. زیرا ا

 
ن کار کرد های گذشته تان ا

ن بهره گرفتید دیگر رفت بکار خود و  به پدیده ها و مؤلفه های جدیدی که بتواند شما را در دریافت و تعیین 
 
مصدر خدمت  شد و از ا

ر کسی این قدر فاصله های دور و دراز را سفر کرده و دشواری های راهروی سرنوشت عینی یاری رسان باشد نیاز خواهید داشت . و ه
خود را مرفوع ساخته است، نمیتواند دیگر تصمیم نادرست بگیرد، و بدون تردید کامگار می شود، ناکام نمی ماند تنها شاید راه و روش 

خیر افتد و لی از میان نمی رود، و باید امید داشت 
 
) صفحه دوم مقدمه زیرا امید هرگز انسان را ناکام نمی سازد "  کامیابی اش کمی به تا

ینده بشریت" (
 
مردان و زنان سرشناس، شخصیت های بزرگ علمی و اکادمیک، دانشمندان عرصه سیاست و فرهنگ  ک تاب، " ا

فرینش سیاسی و اجتماعی، منتقدین زبان و ادبیات، ادبیات شفاهی، باورمندان دنیای عقاید و باور های 
 
یزدانی، همواره پیرامون ا

ن قیام و 
 
وحشت و دهشت و از میان برداشتن نظام متمرکز و مطلق گرای برهه های زمانی در تاریخ بشریت، سخن رانده و در برابر ا
موم و شوم مبارزه بی امام سیاسی و اجتماعی را سرو سامان داده اند. این شخصیت های سر شناس همه انسان های کره زمین از نتایج مذ

یند 
 
شیوه های استعماری و استثماری و قدرت ها و نظام های متمرکزی که در اختیار چند فرد محدود هستند، هشدار داده اند و در فرا

نها به این باور بود
 
فرینی نموده اند.  ا

 
موزش جامعه بشری در این راستا نقش ا

 
یند صنعتی شدن و باز ا

 
رگانی شدن وسایل ه اند که فرا

جمعی در میان ملل جهان، دیگر به سود مردمان و ملل ای که در میان شان زیست می کنند، نخواهد بود بلکه باعث  اطالعات
و تخریب داشته های تاریخی و حقوق مساوی انسان های محیط پیرامون می شوند.  ثابت شده است انسان های چندی  ،تحقیرتوهین

رمان و مقدسات ملی نبوده و حتی در 
 
نهای  ی که از تقدس خود دفاع میکنند و در باروری فرهنگ و تهذیب شان هرچه که دارای ا

 
برابر ا

نها را جسمن،  فکرن، ذهنن و معنن ،به دیار عدم می فرستند. هنوز مساعی مشترک و همه جانبه 
 
بیشتر از پیش سعی می نمایند، ا

هنگ که در دانشمندان، فزیکدان ها، اقتصاد دان ها و اصالح گرایان و رفورمست ها، ق
 
ادر به تشکیل جوامع انسانی متحد و هما

نهای  ی که سرمایه 
 
راستای خدمت گزاری واقعی و عینی برای خانواده ها، دسته ها و گروه های نا همگون انسانی و بشری نه شده اند. ا

استثمار و استعمار قرار می دهند،  های بزرگ انسانی در اختیار شان قرار دارد، و انسان های کره زمین را به گونه های جدید و نو مورد
ورند. همه تالش 

 
موزش واقعی که فردا ساز و انسان گرا باشد، به میان می ا

 
فرینش پریشانی ها، بیکاری ها و عدم زمینه های ا

 
اسباب ا

ا میشود و های امروز جامعه جهانی روی تولید و پیدایش نعمات مادی، مود، فشن و تزئین زیبای  ی های خود ساخته برای انسان ه
به مثابه  مد ، روش کهن، فرسوده و از کار افتاده به معرفی  عقیدتی دارند از میان میروند وزیبای  ی های معنوی، تاریخی، فرهنگی و 

ن همه معنا ، ارزش، و ظرفیت عقالنی و خرد گرا که زمانی  برای انسان و بینش 
 
گرفتهمی شوند. از این سبب باید پرسید ، کجا شد ا

فرینش 
 
یند تخریب و از میان بردن ارزش های انسانی، ا

 
فرین.  تاریخ بشریت فرا

 
انسان من حیث بهترین مؤلفه ادامه حیات و معنا ا

ن سهیم هستیم. چه  که به مادی و معنوی، کشتر قتل و غارت را 
 
ن هستیم و ما ها خود نیز در ا

 
یاد ندارد، به پیمانه ای که امروز شاهد ا

 
 
ئیم خوب و بد، مثبت و منفی، درست و نادرست ، دوست و دشمن ، خادم و خائن، عاقل و غافل، فاضل زمانی به هوش و فهم می ا

و باطل را از هم تفکیک خواهیم کرد. چقدر در این جهان مغلق و ، وابسته اشیا و مؤلفه های زیست انسانی میتوانند  به سرعت خیلی 
ور و  غیر قابل پیمایش مخاطره انگیز و دشوار

 
فرین شوند. وحشت و دهشت غیر انسانی و خالف شیرازه های اخالقی میتوانند  سرسام ا

 
ا

تش دایمی بکشانند و برای انسان ها احساس ترس، نبود مصؤنیت، تندرستی و 
 
هر سرزمین انسانی را من حیث تیل پطرول بسوی ا

ود صلح و امنیت،  به وجود بیاورند.  سالمت، بیکاری و بیماری، خانه بدوشی ، خود فروشی ،تن فروشی، قحطی و گرسنگی و نب
پیشرفت و انکشاف بی سابقه سانیس و تکنالوژی که محصول کار کرد های فکری جامعه بشری است، همه نظام زیست اجتماعی را در 

اش را  از نزدش اختیار خود گرفته و انسان ها را  به ماشین فاقد تفکر ، تعقل و تدبر تبدیل نموده، بینش ارزشیابی کار کرد های خودی 
نقدر در هراس، تشویش ، ترس و  نتگنای حیات اجتماعی، سیاسی و فکری قرار داده است که دیگر دارند 

 
به یغما برده  و  انسان ها را ا

فرینی برای انسان های محدود مصرف کننده 
 
یند تولید و نعمت ا

 
 احساس انسانی، حسی و معنوی  شان را به یاد نداشته و تنها متوجه فرا

ئین و کیش ای که بودند مصروف ، باشندبه قیمت ارزش شخصیت و معنویات خودی اند
 
. در گذشته ها انسان ها، به هر دین، ا

فریدگار بودند، به هرگونه ای که اورا می پذیرفتند
 
فریننده در حقیقت امر وابسته به  بودند  پرستش ا

 
فریننده می دانستند و ا

 
زیرا اورا ا

فریده شده نیست و نیا
 
ن ندارد، اما امروز که ساینس و تکنالوژی، اقتصاد و نعمات مادی، بازرگانی و منابع پولی محصول و ا

 
زی به ا

نها تبدیل 
 
فریدگار ا

 
ورد کاری  انسان ها هستند، به خدا و ا

 
فریننده شده و هر گز صالحیت و اختیار جدای  ی دست ا

 
ن ها  را ندارند و ا

 
از ا

فریده شده ه
 
فریده شده و ا

 
موزش مدرن و ها غالم ا

 
فریدگار.  انسان های سده بیست و یک به این اندیشه بودند که تعلیم و ا

 
ا بادار ا
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پیشرفته سبب خوشبختی هرچه بیشتر از پیش انسان های زمان ما می گردد، زیرا همگان دارای شغل و پیشه های مسلکی شده و در 
چار نخواهند شد. اما امروز ثابت شده است که هنوز انسان های این کره راستای کاریابی و گرفتاری های کاری و شغلی با دشواری ها سرد

موزش فرمایشی 
 
خاکی با وصف این همه پیشرفت ها، دارای صدا و نوای خودی نبوده و بیشتر از پیش در قید سرمایه و تعلیم و ا

ن کمتر به مشاهده می نش
 
ینند.  احساس بی غورسی، سرپرستی،  نبود تکنولوژیکی قرار گرفته اند که سود مادی و معنوی شان را در ا

بینش دریافت همکاری و یاری، عدم اقناع فکری و ذهنی به شمول عرصه مادیات و زندگی روزوار،  دوروغ پراگنی های بیشمار پیرامون 
ب، در ذهنیت صیانت و حفظ حقوق انسان ها و بشریت،  عدم کابر برد نیروی خرد و عقالنیت، نداشت زمینه های اتنخاب و انتصا

ن بهای  ی است که هر یک و هرکدام ما بخاطر غالم سازی و در بند سازی خودی و 
 
مده است. این همه ا

 
انسان های امروز  به میان ا

نهای  ی که دست باال در سرمایه و منابع مالی و پولی نه تنها خودی بلکه منوط به ما ها را 
 
زادی و استقالل فکری و انسانی برای ا

 
 نداشتن ا

فرینی مان در نیز 
 
دارند، می پردازیم. ما امروز همه چیز را داریم و لی یگانه چیزی که نداریم اطمینان و شناخت ارزش خودی ونقش ا

یند ها است . باید صادقانه پذیرفت که شغل، پیشه و ،  و ظیفه به معبود ما تبدیل شده و ما بدون تعلل وکاستی اندک در 
 
همه  این فرا

ن حمایت می کند و در حفاظت و صیانت پرستش ، عبادت و نی
 
فریده است از ا

 
نچه را که خداوند ا

 
ن مصروف و مشغول هستیم.  ا

 
ایش ا

فریند 
 
فریده و هنوز می ا

 
نچه را که ا

 
فرینی می کند، اما انسان با وصف داشتن مغز متفکر، صالحیت و صالبت بی بدیل، ا

 
ن  نقش ا

 
ا

فریده شده توسط 
 
ن و نظام سیاسی ا

 
هذیب، و فرهنگ بی محتوا خود شده و از تهذیب و فرهنگ مترقی و پسندیده بسوی تغالم و بنده ا

ن سوز باختری بدون تدبر و تفکر  در حال حرکت است .  در  تاریخ بشریت فرهنگی را به یاد نداریم که اینقدر پول و سرمایه را و خانما
ن ارزش 

 
نگونه که امروز به ا

 
نقدر اهمیت پیدا کرده است، که اهمیت مورد تقدیر و تقدس قرار داده باشد، ا

 
بی سابقه قایل هستیم. پول ا

مر، کنترول کننده و شخصیت 
 
ب و هوا برای زیست انسان ها برای همیش دارای اهمیت است. از این سبب می گویند که پول به ا

 
ا

لت ها، حکومت ها، انسان ها، دیک تار منش زمان ما تبدیل شده است. این همان پول و سرمایه است که نظام ها، سیستم ها، دو
مراکز فرهنگی و عقیدتی، مراکز قانون گذار،  اخالقیات و شیوه های رفتار، کنش و منش، حتی شیرازه های اخالقیات زندگی  همه ما را 

ود بلکه از " صلح جهانی اختراع نمی شود و نه هم در نتیجه پیدایش و تجمع پول و سرمایه اعاده میشزیر نظارت خود قرار داده است.
ید و به موهبت بی سابقه تبدیل می شود. برای استحکام و نیرومند سازی 

 
طریق احساس درونی، دل و روان انسان ها به وجود می ا

نکه به چیز های بیشتر به اندیشیم. ما بجای سالح های کشتار جمعی ، مخرب و فرهنگ 
 
زندگی، به چیز های کمتر نیاز داریم بجای ا

هنگی ، استقرار، استقالل و معنویت بیشتر نیاز داریم." سوز، به ائ تالف 
 
زندگی همه انسان های امروز ها،  به تشویق، ترغیب، هما

توسط افراد محدود و مّعین سرمایه جهانی و مراکز صنعتی و سرمایه داری کنترول می شود و این سرمایه و صنعت در همه جا و توسط 
گاهی نداریم که چگونه خویشتن را به بازی می گیریم و حتی تبارز می دهیم که گویا  همگان به عبادت و نیایش قرار گرفته می

 
شود. ما ا

نکه به تفگر پیشرو بگرویم، به بینش پس گرد  روانه هستیم. زمانی 
 
گاه نیستیم در صورتی که چنین نیست. ما ها بجای ا

 
ن هرگز ا

 
ما از ا

فری
 
نش در مورد خویشتن می اندیشیدند. اکنون همه شهروند هستیم، شهروندی که بود که انسان های کره زمین من حیث بشر و اشرف ا

دارای استقال و مصؤنیت شهروندی نیست و وابسته به ایده های میان خالی و خیال بر انگیز عالم رویاها و مسایل غیر واقعبینانه بوده و 
فرینی ها، بغض ها، عداوت ها، افت

 
راق ها، سرگیچی ها و نابود سازی های خودی، می یابند. خویشتن را شهروند درگیریها، مصیبت ا

دم ها؟ کجا شد ارزش و معنی 
 
چه شد بینش امانیسم و تصور بشریت واحد؟ چه شد عشق، محبت و الفت واقعی میان همه انسان ها و ا

فرینش ، تنفر، انزجار، جنگ و خ
 
یا ادامه عشق و محبت عینی و معنوی باعث ا

 
ود بینی می شود؟ ایا این زندگی و زندگانی کردن؟ ا

یا ما بسوی 
 
یا ما همه از خود بیگانه نیستیم؟ ا

 
واقعیت نیست که ما همه چیز را می شناسیم و تنها خود را تا کنون نشناخته ایم؟ ا

یا ها !! 
 
 الیناسیون فرهنگی و عقیدتی روانه نیستیم؟ و غیره و غیره ا

ئین  هندوئیسم و، ویشنیسم این چنین فرموده بود که :  
 
یند مبارزه زمانی یکی از شخصیت های روحانی باور عقیدتی ا

 
" انسان  در فرا

سیاسی خود نباید بایستد بلکه همواره باید بسوی رشد فکری و انقالبی و دگرگونی ها  و دیگر اندیشی ها  رود. زیرا انسان در قدم نخست  
ن در برابر دهکده ، دهات در برابر جف

 
ت خود، در یرابر فرزندان خود، در برابر پدر و مادر خود دارای حس مسؤلیت است و بعد ا

خودی، جمعیت و در نهایت در برابر کشور و مملکت خود، دارای مسؤلیت است. ولی این همه عالیق به اصطالح خود خواهانه او 
تبدیل می شوند، که انسان خویشتن را من حیث خداوند گار در وجود و هستی هر فردی  زمانی به بینش فکری بشری و انسان ساالر او 

که  مورد خدمت، تفقد و تدبر او قرار میگیرد، به مشاهده نشسته بتواند. و این گونه دگرگونی حقیقی زمانی  در انسان نفوذ می کند که 
فریدگارش" وی خود خواهی های بی مورد خویشتن را از دل و ضمیرش بزداید و

 
ن مقیم و ساکن سازد."  "ا

 
یکی از مسایلی که    را در ا

ن 
 
ید بر بنیاد نظریات و داشته های اک ثریت گویا موضوع عدم احساس مسؤلیت است که برخی ها ا

 
همواره در ذهن دیگران به میان می ا

لیت و ، وظیفه شناسی برداشت درست و منطقی را نداشته و یا اینکه مرعی نمی دارند. ما از واژه های تعهد، دقت درکار، احساس مسؤ
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نچه که دوستان، همرزمان، 
 
داریم. اما باید دانست که همه ما در دنیای فرهنگی ای حیات بسر می بریم که به ما گ فته شده است ا

مرین و مدیران  کارفرمایان ،  کارگردان های وسایل اطالعات جمعی ، پدر و مادر، همسایه ها، شرکا، نزدیکان و افراد اثر گذار
 
بر شما، ا

ن را می پذیرید، و یا نمی پذیرید، می پسندید و یا نمی پسندید، به سود شما است و یا
 
ن را اجرا کنید بدون اینکه ا

 
 برای تان می گویند ا

ن را ندارید. نی، مطابق شخصیت فردی، خانوادگی و روانی تان است و یا خیر، باید مرعی اجرا قرار گیرد و شما راه گریز و برون رف
 
ت از ا

موزشی شما بر بنیاد سلیقه ها و ذائ قه های دیگران تنظیم می شود و 
 
این به این معنا است که همه هستی معنوی، شخصی و فردی و ا

زادی تعقل و خرد و 
 
دانش و فهم ما رزی، و بینش جبر و اختیار چه شد.؟شما تنها یک وسیله هستید، پس حقوق بشر، حق انسان و ا

نها  همواره ،
 
دانش و فهم دیگران است ما از خود چیزی نداریم  و اگر هم باشد مورد پذیرش دیگران نیست زیرا به سود فردی و شخصی ا

نیست از اینرو مورد پذیرش قرار نمی گیرد. مادامی که  انسان  احساس مسؤلیت عقالنی و اخالقی کرد، دیگر نیاز به تعهد ندارد، زیرا 
یت در برابر زندگی، عقیده، باور، ارزش و شیرازه اخالقی تان را دارید. ما  همواره با عبور از سده و گذار شما در حقیت احساس مسؤل

گاهی و شعوری بودن 
 
موزش بوده ایم که سبب ا

 
بسوی سده نوین دیگر، شاهد پیشرفت های ساینس، تکنالوژی، عقیده وباور،تعلیم و ا

رگام علمی و انکشافی که بر میداریم زندگی ما بی چاره تر، بی محتوا تر و بی هویتر می شود و بهتر ما را بازتاب دهنده بوده است، اما با ه
ما همواره در زیر سایه و برکت این انکشافات و اختراعات به گونه مقید فارغ از استقالل فکری و معنوی بسر می بریم. شاید این سخنان 

هنگ نباشد اما این ه
 
مان واقعیت و حقانیتی است که امروز در سده بیست و یک به گونه شفاف همه ما  با مزاق و سیاق برخی ها  هما

یند تخریب و از میان بردن مدنیت تاریخی و 
 
نهای که به این سخن باور ندارند لطف نموده باری به فرا

 
ن نشسته ایم.  ا

 
به مشاهده ا

نی ، فرهنگی و تباری شان در حاالت و اوضاع کنونی در تهذیب انسان های کره زمین بدون در نظرداشت سوابق تاریخی، عقیدتی، زبا
ثار باستانی دنیای عرب که توسط گروه خود ساخته و بافته حکومت اسرائیل، 

 
یا موزه ها و ا

 
سراسر جهان به مشاهده بنشینید که ا

ور  " داعش"،عربستان سعودی و ایاالت متحده امریکا  یعنی 
 
ن را دست ا

 
ن را بی شرمانه ا

 
می  " بهار عرب "،د  به اصطالح  که غربی ها ا

ن لذت و عزت می  که  نامند
 
در حقیت زمستان خیلی ها سرد تاریخ فرهنگی و تهذیب عرب است، امروز به باد فنا میرود و غربی ها از ا

نکه احساس ناتوانی کنیم، خود را  برند. ما انسان ها باید دگرگون شویم، تغییر یابیم
 
بی چاره  و مجبور   ، انسانی تر فکر کنیم، بجای ا

تبارز دهیم. باید به نیروی متحرک و تابنده تبدیل شویم، از غالمی بیرون شویم ، بر گردیم به روحیه انسان های انقالبی و دگرگون ساز  
انقالب م، روسیه، 1907دوران های انقالب صنعتی انگلستان، انقالب کبیر فرانسه، انقالب بورژوا دموکراتیک روسیه، انقالب فبروری 

م، اک توبر سترگ، دگرگونی های عظیم تاریخ ساز شخصیت ماندگار گاندی، هوشمین بزرگ  در ویتنام قهرمان، مقاومت تاریخی 1917
مردم و ملت سوریه در برابر داعش امریکای  ی و اسرائیلی، اگر خواسته باشیم بار مجدد زندگی  معنی دار در این کائناتی که برای ما به  

شده است، به حفظ و حراست بی امان گیریم.   در دنیای  ی که امروز قرار داریم، مردان و زنان، جوانان و نوجو   امانت گذاشته
جوانان، تحصیل کرده ها، منورین، دیگر اندیشان، شخصیت های دارای مسؤلیت فکری و اخالقی، سیاسیون ، نماینده گی های 

تا همه مسایل را با ظرفیت های عقالنی خداداد شان مورد  بررسی قرار داده و جهان دپلو ماسی، سفرای صلح و امنیت بشری، نیاز دارند 
امروز را از دریچه دیگری باید مورد بررسی قرار دهند. نویسنده می گوید که امروز اگر به داشته های فرهنگی شرق و غرب نظر اندازیم ، 

مد، مدرن و فرا زمانی، پس چه چیز باعث هر دوی شان دارای ابعاد دوگانه هستند، مادی و معنوی، روحان
 
ی و دنیوی، عملی و کار ا

فرینش دشواری ها در میان انسان ها در راستای شناخت این مؤلفه ها گردیده است.   شرق دارای ژرفای سطح فرهنگ معنوی است و 
 
ا

ورده است، اما مادامی که بسوی غرب
 
امروز نظر اندازیم از این تهذیب تقدیر به  همواره از تهذیب و فرهنگ دیگران نیز تقدیر به عمل ا

ورد و در ضمن مادیت پرستی غربی به سطحی رسیده است که باعث رشد بی معنای ملیت گرای  ی بنیاد گرایانه  و غیر اخالقی 
 
عمل نمی ا

و داشته های فکری و باور  شده و بینش ملی گرای  ی، نشنلیسم عقالنی، فرهنگی، انسانی و اخالقی را زیر پا کرده و بر فرهنگ ها، ادبیات
 های دینی مردمان تاخت و تاز می کند و در توهین و تحقیر شان دست باال دارد. 

 : "خیلی ها اهم پاسخ ارایه دهند که  ها ی در فرجام همه انسان ها باید به این پرسش 

  من کیستم و هویتم از چه قرار است؟ 

   مده ام و به کجا خواهم رفت ؟
 
 از کجا ا

  کیستم و هویت خانوادگی، تاریخی، اجتماعی ، فرهنگی و باوری ام چه است؟من 

  غرض بنیادین زندگی در چه نهفته است؟ 

 چرا در این کائنات حضور یافتیم؟ 

  معنی اصلی پیدایش زندگی در این کائنات هدفمند است و یا بر حسب تصادف؟ 
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 ماهیت و طبیعت هستی در چه نهفته است؟ 

  یا عباره واقعیت چسیت
 
 حقیقت و واقعیت مطلق وجود داشته باشند؟   و  ا

 ویژگی ها و خصوصیات بنیادین هستی کدام ها هستند؟ 

  ؟ی ارزشیابی زندگی در چه نهفته استارزش و مؤلفه ها 

   دلیل عقالنی و علمی حضور هستی ما در این کائنات  دارای کدامین هدفمندی است؟ 

 نیم؟ برای کدامین اهداف و اغراض زندگی می ک 

  بینش جهانی علمی و تکنالوژیکی با فرهنگ و تهذیبم چگونه معامله و بر خورد دارد؟ 

  ینده کافه بشریت را زیبا و پذیرفتنی ساخت ؟
 
 چگونه باید ا

 مسؤلیت همه ما در قبال نبود صلح و امنیت بشری از چه قرار است؟ 

 وریم؟
 
 چرا با همه مسایل و سایل نارسا  سر تعظیم فرو می ا

 یت شهروندی ما چگونه باید باشد؟مسؤل 

  نها قرار داریم ؟
 
نها و سر مایه اندوزی ا

 
یا حاکمیت های موجود در خدمت ما هستند و یا ما در خدمت ا

 
 ا

 روزها فکر من این است و همه شب سخنم
 که چرا غافل از احوال دل خویشتنم         

مدنم بهر   چه بود               
 
مده ام ، ا

 
 ازکجا ا
خر ننمائی وطنم                       

 
 به کجا میروم ا

پرورش بینش اخالقیات انکشافی هدفمند، در راستای ساختار جامعه ک ثیر االهداف، ک ثرت گرا، تعدد پسند، انسان ساالر و تهذیب 
 مدار ! 

  زمهر دست  تعاون  بهم  دراز کنید
         به این بهانه دری از بهشت باز کنید

کیف ز گلبانگ اهل راز کنیدهمیشه  مادگی        
 
" این خود یک حقیقت مسلم و انکار ناپذیر است که  انسان این کره خاکی ، اگر دارای ا

و به نقطه فرجامین خود خواهد  اش در این کائنات  محتوم به ختم استباشد و یا هم نباشد، میل دارد و یا بی میل است، روزی زندگی 
ن پدیده 

 
وره است، ورسید. همه ا

 
ن همه خزاینی را که انباشته  های  ی را که منحیث کمای  ی در این مهمان سرای زمانی، به وجود ا

 
نچه ا

 
، ا

نچه 
 
ورده و ا

 
، شهرتش، یه می شود. سرما ، همه و همه بدون دغدغه  به دیگری منتقلرا هم  که بدست فراموشی سپرده را که بیاد ا

چروک می شود، و به سوی نا مناسبت ها، و غیابت های جاویدانی میرود.  ه می خشکد،و فنا شونده اش، همقدرت و قوت زود گذر 
ورد، و یا اینکه چقدر به دیگران بدهکار بود،نیز دارای ارزش واقعی نخواهد بود. 

 
موضوع اینکه انسان چقدر مال و منال را بدست ا

ها ومخالفت ورزیدن ها، همه و همه معدوم و مک توم رشک ورزیدن ها، خشم و غضب، دلهره گی ها، حسادت و کدورت ها، دشمنی 
می شوند. به همین سان همه امید ها، خود خواهی ها، علو همت، برنامه های مطروحه مثبت و منفی، و سیاهه کارکرد های دنیوی شما 

، که زمانی دارای ارزش خیلی شانس انجام شان را حصول کرده نتوانستید، نیز از میان خواهند رفت. کامگاری ها و ناکامی های شما که
مده بودید و  ها زیاد را برای شما داشتند، نیز محو گردیده و رنگ

 
ن زمان دیگر ارزش نخواهد داشت که شما از کجا ا

 
خواهند باخت. در ا

مودید، نیز دارای به کجا خواهید رفت، در کدامین زاویه ای از جهان زندگی را با شوکت و دبدبه و یا هم حقیرانه و یا فقیرانه، سپری ن
ارزش نخواهد بود. ارزش نخواهد داشت که شما تا چه حد حسین، زیبا و دل افروز بودید، بی نظیر و یا خارق العاده بودید، چه رنگی 

میکرد، همه و  داشتید و از کدامین نژادی بودید، و پوست بدن تان دارای کدامین رنگ، و لباس تان از کدامین مود و فیشن استفاده
ه بی ارتباط و بیکاره در انظار جلوه خواهد کرد.پس چه چیز دارای ارزش خواهد بود؟  چگونه دیگران روزهای کاری و هستی گذشته هم

نچه که شما 
 
نکه چه چیز را به خرید گرفتید، بلکه چه چیز را به ساختار گرفتید، نه ا

 
تان را ارزشیابی و اندازه گیری خواهند کرد. نه ا

وردید ، بل
 
نچه بدست ا

 
شما ارزش خواهد داشت، بلکه ، نقش شما،خارق  و یاری  هکامگاری را که به دیگران اهدا می کردید ، نه  که ا

 العاده بودن و بی نظیر بودن تان در راستای  تغییر بنیادی طرز تفکر، بینش و اندیشه انسان های همنوع تان، دارای ارزش واقعی
موزش نشسته بودید، دارای 

 
نچه را که به ا

 
نچه خواهد بود. ا

 
موزش نشستید، از مقام ارزشمند ارزش نخواهد بود، بلکه ا

 
دیگران به ا
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نچه دارای ارزش خواهد بود، پندا
 
ر نیک، کردار نیک، و بینش نیک ، تساهل ، خضوع و خشوع ، ترغیب و برخوردار خواهد بود. ا

ند شما، در راستای کار کردها و کمک دیگران خواهد بود که من حیث کردار نمادین برای سایرین، برای ، فداکاری، تعهد و تساتشویق 
همیش باقی خواهد ماند. رقابت غیر سالم و یا هم سالم شما دارای ارزش نخواهد بود، شخصیت کاری و فکری شما، که دیگران مکلف و 

ن  شدند.این دارای
 
ارزش نخواهد بود که شما چه تعداد انسان ها را می شناسید، بلکه چه تعداد از  مؤظفبه پیروی و نماد پذیری از ا

نها حضور جسمانی نداشته باشید. خاطرات و یاد بود های 
 
انسان احساس نا راحتی و دلهره خواهند کرد، مادامی که شما دیگر در میان ا

نچه که در خاطرات
 
نها شما دارای ارزش نخواهند بود، مگر ا

 
ی  ی که دوستدار شما بودند، دارای ارزش واقعی و معنوی خواهد دوستان و ا

ن خواهد داشت که چقدر دیگران شما  را یاد می کنند و بخاطر 
 
بود. این ارزش نخواهد داشت که چقدر شما به یاد داشتید ، بلکه ارزش ا

ن است که چه یاد می کنند. زندگی یک پدیده تصادفی نیست،  وابسته به حاالت و اوضاع محیط پیرام
 
ون نیز  نیست، بلکه وابسته به ا

همه ما و شما چه چیز را انتخاب می کنیم، چرا انتخاب می کنیم، چگونه انتخاب میکنیم، برای کدام اهداف  انتخاب میکنیم، و برای 
ورد بینش عقالنی و خردورزانه ما خواهد بو

 
ن محصول و دست ا

 
د. "در همه جوامع کی انتخاب میکنیم. تالش از ما است، و مکافات ا

یند انکشاف اخالقی، دو پدید
 
خیلی ها  باهم بافت خورده به حساب می روند، زیرا عباره انکشاف را  هانسان ها، مسئله انکشاف و فرا

نباید صرفًا اقتصادی و مالی دانست، بلکه انکشاف، ترقی و تعالی باید در بر گیرنده همه عرصه های زندگی انسان باشد و در راستای 
فرینی نماید. انکشاف باید مطابق اصول 

 
ورده سازی نیازمندی های مادی و معنوی همه شهروندان به گونه مساوی و موازی، نقش ا

 
برا

بنیادین و نیازمندی های شرایط زیست انسان های موجود در محیط زیست و اجتماع بشری باشد. حقیقت انکار ناپذیر این است همه 
یوی و روزمره انسان ها، نمیتوانند بیرون از دایره باور های دینی و معنوی انسان ها باشند، از این سبب کار کرد ها و فعالیت های دن

و  دگی انسان های اطرافشیرازه اخالقیات، به ویژه در چهار چوب کار کرد های اقتصادی، رهنمودی هستند برای همه عرصه های زن
راجعه کنیم، می بینیم که برای باورمندان همواره هدایت داده شده است تا در همه امور مادامی که با تاریخ باور انسان ها، م اکناف ما.
فرینش، 

 
گاهی و شعور اجتماعی شان بخاطر ترقی، انکشاف و ادای احترام و اکرام به مقام انسان به مثابه بهترین و نفیس ترین ا

 
از ا

نها ها، و به منظور استفاده اعظمی نمایند. و باید همواره هر نهادی که در میان ا
 
غاز نماید باید، مطابق منافع ا

 
نسان ها  به کار کرد ها ا

نگونه که دنیای امروزی مان را در سده بیست و یکم به مشاهده می 
 
رفع دشواری ها و فقر زدای  ی در میان شان طرح و دیزاین گردد. ا

نکه به  سطح عالی استفاده 
 
از نعمات مادی رسیده است، اما هنوز هم دارای چالش نشینیم، دیده میشود که کافه بشریت با وصف ا

های  ی است که هر لحظه از دیدگاه معنوی همه باشنده های این کره خاکی و دهکده جهانی را که به یک محیط شلوغ تبدیل شده است 
زارد و دارد معنویات را در کلیت امر مدیون امور و مسایل مادی ساخته و اخالق، 

 
عرفان، و ماهیت انسانی را به به نحوی از انحا می ا

چالش بیشتر بکشاند. کمتر کسانی در صحنه های بازار  سیاست و حاکمیت ها، به انسان و نیازمندی های اش  می اندیشند و همواره در 
شاهراه منافع خویش، اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، سنتی، تاریخی، قومی و تبار پرستی، در گام گزاری، سیر و سیاحت 
هستند، و بر مبنای همین گونه سیاست ها و برداشت های نادرست است که خانواده ها، جمعیت ها، کودکان، جوانان و نو جوانان 
کشور های مختلف، به ویژه کشور های  ی که تازه زیر شیوه جدید استثمار،استعمار و استحمار اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و هژمونیسم 

گرفته اند، در یک  دنیای نا امیدی، از خود بیگانگی،ستیزه جوی  ی ها، بی باوری ها، عدم دسترسی به  قدرت و سیاست و اقتصاد، قرار
نیازمندی های اساسی و بنیادی  در زندگی روز وار دست و پنجه نرم میکنند. اعمال و کرداری که باید در راستای حمایت از دیگران به 

فرینش محیط اخالقی و معنوی بکار برده 
 
مد پولی و منافع مالی و منظور ا

 
شوند، کمتر دیده  می شوند و ارزش انسان ها، با سطح در ا

فرینش 
 
مادی شان برای نظام ها، مورد ارزشیابی و بررسی قرار میگیرد، و انسان بدون پول و سرمایه، و یا بهتر بگوئیم انسانی که وسیله ا

میشود، دارای هیچگونه ارزش واقعی نیست و باید همیشه در زندان های  این همه سرمایه و پول برای دسته های  استثماری و استعماری 
ورد.شد و نتواند فریاد داد خواهانه  فشار های اقتصادی خانوادگی، محیطی و جمعیتی، قرار داشته با 

 
خویش را به اهتزاز در ا  

)بر وزن «.  خلق»)بر وزن قفل( و «  خلق»جمع  « اخالق»در اين جا الزم است قبل از هر چيز به سراغ تعريف اخالق برويم; اخالقیات :  
گردد، خلق به معنى هيئت و شكل و  اين دو واژه در اصل به يك ريشه باز مى ، مفرداتدر ك تاب  « راغب»باشد، به گ فته  مى افق(

شود. بنابراين  ديده مى بيند و خلق به معنى قوا و سجايا و صفات درونى است كه  با چشم دل صورتى است كه انسان با چشم مى
و به گ فته بعضى از دانشمندان، گاه به بعضى از اعمال و رفتارى  « اخالق مجموعه صفات روحى و باطنى انسان است: »توان گ فت مى

از را  « اخالق» )اولى اخالق صفاتى است و دومى اخالق رفتارى(.شود  شود، نيز اخالق گ فته مى كه از خلقيات درونى انسان ناشى مى 
ثارش نيز مى

 
ن اين طريق ا

 
زند، شكل مستمرى ندارد; ولى هنگامى كه كارى بطور  كه گاه فعلى كه از انسان سر مى توان تعريف كرد، و ا

زند )مانند امساك در بذل و بخشش و كمك به ديگران( دليل به اين است كه يك ريشه درونى و باطنى در اعماق  مستمر از كسى سر مى
ن ريشه را خلق و اخالق مىجان و روح او دار 

 
 ،« تهذيب االخالق وتطهير االعراق»در ك تاب  « ابن مسكويه»نامند. اينجاست كه  د، ا
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ن كه نياز به تفكر و انديشه داشته باشد. خلق همان حالت نفسانى است كه انسان را به انجام كارهاي  ى دعوت مى»گويد:  مى
 
 «كند بى ا

نجا كه مى « حقايق»تاب همين معنى را مرحوم فيض كاشانى در ك 
 
ورده است، ا

 
بدان كه خوى عبارت است از هيئتى استوار با »گويد:  ا

ن صادر مى
 
سانى و بدون نياز به فكر و انديشه از ا

 
كنند:  و به همين دليل اخالق را به دو بخش تقسيم مى   «شود. نفس كه افعال به ا

مدن كارهاى نيكو است و اخالق »
 
نها كه منشا اعمال بد است و به  خوب و ملكات فضيله ناميده مىملكاتى كه  سرچشمه پديدا

 
شود، و ا

ن اخالق بد و ملكات رذيله مى
 
اخالق علمى است كه از ملكات و »توان علم اخالق را چنين تعريف كرد:  گويند. و نيز از همين جا مى ا

ن سخن مى صفات خوب و بد و ريشه
 
ثار ا

 
هاى اك تساب اين صفات نيك و راه مبارزه با صفات بد  هسرچشم»و به تعبير ديگر،  «گويد ها و ا

ثار هر يك را در فرد و جامعه مورد بررسى قرار مى
 
ثار عملى و افعال ناشى از اين صفات نيز  «.دهد و ا

 
البته همانطور كه گ فته شد، گاه به ا

ثار خشم و عصبانيت نشان مى اطالق مى « اخالق»واژه 
 
گويند: اين اخالق بدى است، و  دهد به او مى شود; مثال، اگر كسى پيوسته ا

گويند: اين اخالق خوبى است كه فالن كس دارد; در واقع اين دو، علت و معلول يكديگرند  كند مى بعكس هنگامى كه بذل و بخشش مى
اند كه از نظر نتيجه با تعريفهاي  ى كه ما  ضى از غربيها نيز علم اخالق را چنان تعريف كردهشود. بع كه نام يكى بر ديگرى اطالق مى

علم اخالق »گويد:  خوانيم كه مى مى « ژكس»از يكى از فالسفه غرب به نام  « فلسفه اخالق»كنيم يكسان است، از جمله در ك تاب  مى
ن گونه كه بايد ب

 
دمى به ا

 
در حالى كه بعضى ديگر كه بينشهاى متفاوتى دارند )مانند فولكيه( در  «اشد.عبارت است از تحقيق در رفتار ا

ن مى»گويد:  تعريف علم اخالق مى
 
  «تواند به هدفش برسد، علم اخالق است. مجموع قوانين رفتار كه انسان به واسطه مراعات ا

استعدادهاى بالقوه او است.و چون كمال هر منظور از تربيت انسان، به فعليت رسانيدن  كمال نهاي  ى انسان و اخالق انسانی :
موجودى در شكوفاي  ى و به فعليت رسيدن استعدادهاى بالقوه اوست، در صورتى كه انسان به صورت صحيح و در يك نظام تربيتى همه 

بايد چيزى جز كمال توان دريافت كه هدف نهاي  ى از تربيت انسان نيز ن جانبه پرورش يابد، به كمال نوعى خود خواهد رسيد.از اينجا مى
ن جا برسد به 

 
نهاي  ى او باشد.حال جاى اين سؤال است كه كمال حقيقى و نهاي  ى انسان چيست؟ كدام مقصد است كه اگر انسان به ا

ن جهت داده  شوند و تمامى قوا و 
 
مده است؟ و كدام هدف است كه تمام مساعى تربيتى بايد به سوى ا

 
سعادت حقيقى خود نايل ا

ن رشد و پرورش يابند؟ قبل از اين كه به بحث درباره كمال نهاي  ى انسان بپردازيم، استعدادهاى انس
 
ن و در محدوده ا

 
ان در ارتباط با ا

قرارداد يا اعتبار افراد  نخست براى روشنتر شدن مفهوم كمال بايد به اين نك ته اشاره كنيم كه كمال انسان چيزى نيست كه بستگى به
هاى متنوعى داشته باشد به طورى كه حتى  ير كند.البته ممكن است از ديدگاه افراد مختلف كمال، نمونهداشته و با تغيير اعتبار، تغي

شود، از ديدگاه فرد يا مك تب ديگر نقص تلقى گردد.اما اين اختالف در برداشتها به اين معنى  چيزى كه از نظر فردى كمال تلقى مى
ها دارد.اختالف موجود در اين زمينه در ميان  بستگى به نظر اشخاص يا مك تبنيست كه واقعا كمال انسان امرى قراردادى است و 

نها به شناخت انسان و كمال او نايل 
 
نها از شناخت كمال حقيقى انسان است به طورى كه اگر همه ا

 
مك تبهاى مختلف ناشى از ناتوانى ا

يند، در اين صورت 
 
يك امر واقعى و يك صفت وجودى است كه  د ديگر()و هر موجوكمال انسان «اختالف از گ فتشان بيرون شدى.»ا

ن صفت و مرتبت مى
 
شود به طورى كه در هر مرتبه از كمال كارى از او  انسان در صورت طى مراحل الزم، در واقع و در حقيقت واجد ا

ن مرتبه نرسد، چنان كارى از او ساخته نيست . حال كه مفهوم كمال روشن شد، جاى ا
 
ين سؤال است كه ساخته است كه اگر به ا

نچه ابتدا از عنوان 
 
شود اين است كه كماالت غير نهاي  ى نيز براى انسان وجود   فهميده مى« كمال نهاي  ى»كمال نهاي  ى انسان چيست.ا

ورند.و لذا بايد كمال نهاي  ى را  داشته، زمينه را براى رسيدن به كمال نهاي  ى فراهم مى عالیچه بسا كماالتى جنبه مقدمى و  دارد.يعنى
 
از  ا

نچه ميزان رشد و كمال و محدوده 
 
كماالت مقدمى و فرعى بازشناخت تا هدف اصلى و نهاي  ى از اهداف متوسط و ضمنى بازشناخته شود. ا

ن است يعنى رشد و كمال هر يك از قواى  فعاليت هر يك از قواى انسان را تعيين مى
 
كند، توجه به كمال نهاي  ى انسان و مقتضيات ا

ن جا كه 
 
ن باشد، مطلوب است، در غير اين صورت، به  مناسبت با كمال نهاي  ى انسان داشته و مقدمهانسانى تا ا

 
اى الزم براى حصول ا

يا عقل يا تجربه قادر  جهت تعارض با كمال نهاي  ى، نامطلوب خواهد بود. چگونه و از چه راهى مى
 
توان كمال نهاي  ى انسان را شناخت؟ ا

  به
 
ن هستند؟ و اصوال ميزان كارا

 
نها در اين زمينه چقدر است؟  ترديدى نيست كه كمال نهاي  ى انسان مربوط به شناخت ا

 
ي  ى هر يك از ا
دانيم حقيقت انسان روح اوست و تكامل انسانى او در گرو تكامل استعدادهاى  روح او بوده، جنبه جسمانى ندارد.زيرا به طورى كه مى

كامل روحى اوست، ارزش دارد و به هيچ عنوان كمال نهاي  ى او محسوب اى كه الزمه ت باشد و رشد جسمانى او تا اندازه روحى او مى
ن را شناخت.كماالت روحى زمانى قابل  شود كه كمال نهاي  ى انسان مقوله شود.از اين جا روشن مى نمى

 
اى نيست كه بتوان از راه تجربه ا

نها را دريا
 
نها شود و با تجربه درونى و شهودى ا

 
نها براى كسانى كه خود به اين شناخت هستند كه شخص خود واجد ا

 
بد.و لذا شناخت ا

ثار شخصيتهاى تكامل يافته مى كماالت دست نيافته
 
توان  اند از طريق تجربى امكان پذير نيست.اگر گ فته شود با مطالعه در احوال و ا

كمال پيوسته اين است كه از قبل پ ى به كمال انسان برد، در پاسخ گوييم كه اين امر مستلزم دور است زيرا الزمه شناخت انسانهاى به 
خ انديشه بشرى كمال را شناخته باشيم.بنابر اين، در اين عرصه كارى از دست تجربه ساخته نيست . در مورد عقل نيز هم چنان كه تاري
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ن كه نورى از جانب وحى بر موضوع بتابد، عقل قادر به انجام اين به ثبوت رسانده 
 
مهم نخواهد بود . ، بايد گ فت كه به تنهاي  ى، و بى ا

اين مطلب نه تنها در اين مورد، بلكه در بسيارى موارد ديگر، به خصوص در امور مربوط به ماوراء طبيعت و حقايق واالى روحى و 
دهد اما بعد از  معنوى نيز صادق است.يعنى عقل مستقال و به خودى خود، در اين گونه امور، جز استنباطاتى كلى و مبهم را ارائه نمى

ن استدالل كند.از همين روست كه تكامل فلسفه در اثر تعاليم  ن كه از زبان وحى  حقيقت بر او عرضه شد، مىاي
 
ن را دريابد و بر ا

 
تواند ا

ن را مى
 
ن ايجاد شده است كه نمونه اعالى ا

 
توان در فلسفه اسالمى  بر گرفته از وحى سرعت گرفته و جهشهاى عظيمى در سير و حركت ا

بر اين، براى شناخت كمال حقيقى و نهاي  ى انسان بايد گوش به نداى وحى داد و گره اين معما را به انگشت تدبير مشاهده كرد. بنا
كسانى گشود كه اتصال به خالق انسان دارند. در این جا الزم است ، بحث خویش را در وحله نخست از ديدگاه وحى و سپس از افق 

ساند. از ديدگاه وحى، انسان را به معراج و مقام شامخ انسانی می ر النی است که انسان قدهيم، زیرا وحی ع عقل مورد مطالعه قرارمى
رود اما روح او كه جوهر اصلى وجود او را  حقيقتى است مركب از دو بعد جسم و روح.جسم انسان با مرگ او متالشى شده از بين مى

دهد.بنابر اين، كمال نهاي  ى انسان نيز كه مربوط به روح  دامه مىماند و به حيات ابدى خود در جهان ديگر ا دهد، باقى مى تشكيل مى
نچه كه او 

 
گاهانه و اختيارى است يعنى ا

 
اوست بايد امرى فناناپذير و جاودانه باشد. از سوى ديگر، كمال حقيقى انسان نتيجه يك سير ا

زادانه  را مستعد برخورداريهاى اخروى مى
 
گاهانه ندارد. مطالعه در گرداند، نتيجه سير و حركت اختيارى و ا

 
اوست و جنبه جبرى يا ناا

نى اين حقيقت را به وضوح روشن مى
 
يات قرا

 
كند كه از ديدگاه اسالم كمال نهاي  ى انسان تعلق به دنيا و طبيعت نداشته، متعلق به  ا

رت مقصد نهاي  ى حيات جهان ابدى است، يعنى گرچه كمال امرى است كه بايد در اين عالم كسب شود، ولى ظهور اين كمال به صو 
خرت است.و دنيا را با تمام وسعت و  گستردگى خود ظرفيت ظهور كمال نهاي  ى انسان را ندارد. از اين رو، جهان 

 
انسان، در عالم ا

ن مبراست و لذا ظرفيت ظهور كمال 
 
ديگرى در پ ى اين جهان هست كه از محدوديتهاى اين عالم منزه و از حجابهاى فراوان موجود در ا

نى دريافت مىنهاي  
 
يات قرا

 
ن چنان كه از ا

 
ن به  ى انسان را داراست. مقصد نهاي  ى حيات انسان ا

 
نزد »شود مقام و مرتبتى است كه از ا

ن جا، نزد خدا و جوار رحمت اوست.  شود، يعنى انسان در نقطه نهاي  ى سير استكمالى خويش به جايگاهى مى تعبير مى «خدا
 
رسد كه ا

گاه انسان، اين است كه در نزد خدا و در جوار قدس اوست.نبايد تصور كرد كه بهشت اخروى عينا از نوع ويژگى بهشت، به عنوان منزل
باغهاى دنيوى است بلكه اين بهشت اصوال متعلق به عالم ديگرى است كه تفاوتهاى بنيادى با اين عالم دارد.بهشت به معنى سفره 

ه است و بهشتيان در جوار قرب ربوبى و بر سر سفره عنايات الهى هستند و از كرامت الهى است كه براى بندگان صالح خدا گسترده شد
ن نيست.انسان اگر از  دست رحمت او انواع نعمات را دريافت مى

 
دارند. جاي  ى كه مطلوب نهاي  ى و حقيقى انسان نيز جز رسيدن به ا

نها ر  شود و براى هميشه نمى چيزهاى ديگر خسته و دلزده مى
 
ن است كه روح او در جستجوى همان تواند خود را با ا

 
اضى كند، به خاطر ا

رام و قرار نمى
 
نجا نرسد و رحل اقامت در كوى  محبوب ازلى نيفكند، ا

 
گيرد.از اين رو تمام مساعى تربيتى  منزلگاه حقيقى است و تا به ا

يات  ا حاصل نمىو اين كمال جز در سايه پرستش خد بايد در جهت كسب شايستگى براى رسيدن به حضور خدا باشد.
 
شود. در برخى از ا

زادى درانتخاب باشد تا 
 
فرينش، پرستش خدا شمرده شده است.از سوى ديگر، پرستش خدا نيز بايد بر اساس اختيار و داشتن ا

 
هدف از ا

زمايش انسان است، تا در مواجهه با عوامل مخالف و موافق و بر س
 
ن، وجود زمينه براى ا

 
دمى شود و الزمه ا

 
ر چند راهيها موجب كمال ا

زمايش او شمرده 
 
فرينش انسان، ا

 
يات ديگرى، هدف از ا

 
از روى اختيار و به انتخاب خويش، سرنوشت خود را رقم زند، از اين رو، در ا

شود اين نوع اهداف، همگى جزو اهداف متوسط هستند و هدف نهاي  ى چيزى جز رسيدن  با توضيحى كه داده شد معلوم مى  شده است.
بديهى است كه هر چه نزديكى انسان به خداوند متعال بيشتر باشد به همان اندازه از  برخوردارى از لذت وصل او نيست.به نزد خدا و 

برد.بنابر اين، مقصد نهاي  ى حيات انسان يك نقطه واحد نيست بلكه يك حقيقت داراى مراتب  رحمت نامتناهى او بهره بيشترى مى
يا مطالعه در ساختمان وجودى انسان نيز ما را به همين نتيجه است. حال كه كمال نهاي  ى انسان از ديدگ

 
اه وحى روشن شد، بايد ديد ا

نچه مسلم است اين است كه در ساختمان وجودى انسان هيچ  مى
 
رساند يا نه؟ به تعبير ديگر، راهنماي  ى عقل در اين زمينه چيست؟ ا

ى فطرى انسان و واقعيات جهان هستى هماهنگى كامل وجود دارد ميل اصيل به گزاف نهاده نشده است و همواره بين اميال و كششها
ن ميل براى او نباشد، در اين صورت بايد 

 
.اگر بنا باشد انسان واجد يك يا چند ميل و كشش فطرى و اصيل باشد و امكان ارضاى ا

ن كه با مطالعه در جهان خ
 
اين مطلب به وضوح اثبات  لقتمعتقد شد كه در كار خلقت فريبكارى و گزاف وجود داشته است، حال ا

نها تا بزرگ ترينشان، بر اساس طرحى دقيق و هدفى كامال حساب شده خلق شده مى
 
اند . بنابر اين،  شود كه همه امور، از كوچك ترين ا

نها مى
 
نچه درباره مطالعه در اميال فطرى انسان و جهت گيرى كلى ا

 
انسان از  تواند ما را در شناخت كمال وجودى انسان يارى رساند. ا

حقايق انكار ناپذير است، اين است كه شعاع اميال فطرى او از قبيل حقيقت جوي  ى، زيباي  ى دوستى و قدرت طلبى تا بى نهايت امتداد 
نها اقتضاى محدوديت و توقف در مرتبه معينى را ندارند.اين از خصايص بارز انسان است كه داراى خواسته

 
هاى  دارد و هيچكدام از ا

شود.بى نهايت بودن خواستهاى فطرى انسان حتى از نظر فيلسوفان غير الهى  ت و به كاميابيهاى موقت و محدود قانع نمىنامحدود اس
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اميال فطرى انسان با اين كه به امور مختلفى   رود. نيز قابل انكار نيست بلكه از مهمترين اختالفات اساسى انسان و حيوان به شمار مى
نها در يك چيز خالصه مى ه به هم مىگيرند، سرانجام هم تعلق مى

 
ن ارتباط با سرچشمه علم،  پيوندند و ارضاى كامل و نهاي  ى ا

 
شود و ا

قدرت، جمال و كمال است و اين، جز در سايه پيوند با بارگاه الهى و تقرب و نزديكى به خدا امكان پذير نيست.تنها در نزديكى به خدا و 
شود.جز پيوند با  هاى فطرى انسان ارضا و انسان به مطلوب نهاي  ى خود نايل مى ى خواستهاتصال به معدن جمال و كمال است كه تمام

فت نقص و محدوديت مبرا نيست و به همين جهت پاسخگوى فطرت بى نهايت طلب 
 
خدا، هر هدف و مقصد ديگرى براى انسان، از ا

 او نخواهد بود. 
ن ش اخالقیات مشترک :شیرازه  بر مبنای ساختار جهان  هستی 

 
یوه های زندگی ، روش و عاداتی  چون  که گ فتیم ، اخالق مجموعه ا

که یک فرد در فراز و فرود زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و عقیدتی خویش بکار می برد و شیرازه زندگی روز وار خود  است
گاهی عقالنی و دقیق انسان از شیرازه اخالقیات، وی را قادر می سازد  تا از دیگران بیاموزد، و در 

 
را به ساختار می گیرد. شناخت و ا

یط پیرامون خویش نیز به تفکر و اندیشه دایمی نشیند، در مورد دشواری ها، کامگاری ها، ناکامی ها، پیروزی ها و مورد انسان های مح
هنگی، توحید، و تفاهم 

 
نها ، نیز بی تفاوت نباید باشد. این گونه برداشت همه ما را یاری میرساند تا با سایرین در هما

 
حتی شکست ا

فرینش دشواری ها در برابر فکری زندگی را بسر ببریم، زیرا ان
 
نقدر در نبود زمان قرار دارند که برای ایجاد و ا

 
سان ها  در زندگی شان ا

یکدیگر، هرگز فرصتی ندارند. در زندگی نباید به شیوه ای با دیگران همکاری کنیم که یاری و دستیاری ما دارای سود مؤقتی برای انسان 
ورد، و این بیرون  از دایره و شیرازه ها و جمعیت  های  محیط  پیرامون ما باشد، 

 
ولی  برای دراز مدت اثرات نادرستی را برای شان به بار ا

نانی که دارای دیدگاه دقیق اخالقی هستند، از صالحیت و ظرفیت  خیلی ها زیاد بر خوردار 
 
اخالقیات پسندیده زیست با همی است. ا

ه را از سفید، و تاریکی را از روشنی، به گونه دقیق و سالم جدا  می کنند.  در هستند تا سره را از نا سره، درست را از نا درست، سیا
نگونه که انسان ها  از  همدیگر در بینش فکری شان ناهمگون 

 
صورتی  بعضًا دشوار است تا درست را از نادرست تفکیک نماییم، زیرا ا
و نادرست، حقیقت ، صداقت، تعهد و تمسک به مسایل، نیز هستند،  برداشت  های شان از پدیده  ها و باز تاب  واژه های  درست 

نها را به تعبیر و تفسیر می نشینند. حقیقت مسلم دیگر این است که،  انسان ها دارای 
 
همسان نیستند و هر یکی بر مبنای فهم خودی، ا

نها شامل عقیده و باور، م
 
موزشی و اخالقی هستند که بیشترینه ا

 
حیط خانوادگی، محیط اجتماعی، منابع و سرچشمه های مختلف ا

ن حیات بسر می برندارزش های وابسته به تهذیب خانوادگی، اخالقیات اجتماعی، و قوانین و مقررات مروجه  ا
 
، جتماعی که در ا

ن مجید، الفرقان است، یعنی اینکه نیکی ها و بدی ها را از هم تفریق میکند، جدا می
 
سازد و  هستند. یکی از نام های ک تاب کاینات، قرا

ن استفاده صورت میگیرد، وابسته است به درک و شناخت ما از هدایت یزدانی. عالوه 
 
به پیروان هدایت می دهد، ولی اینکه  چگونه از ا

ئین، همواره ما را در راستای عملکرد بهتر با در نظر داشت  پیروی ازشیرازه های اخالق 
 
ن ادبیات عقیدتی ما، مانند سایر مذاهب و ا

 
برا

تی، و مسؤلیت اجتماعی، اخالقی و عقالنی، رهنمای  ی می کند که میتوان از داشته های عرفانی، نوشته های دانشمندان عرصه های عقید
باور و عقیده، موضوعات  دیگرمانند فلسفه با محتوای دقیق علمی و عملی، بنیاد ها و اصول اساسی سنت های عقیدتی، مراسم و 

عقیدتی، تصوف به شمول  چکیده های دبیرستان های ناهمگون گرایش های صوفیانه، و غیره را  مناسک به شمول تشریفات مذهبی و
ور شد. بعضًا دسترسی به منابع و سرچشمه های ناهمگون غنایم ادبیات عقیدتی و اجتماعی ، باعث  سردرگمی و تناقض در برداشت 

 
یاد ا

نچه که در یک فرهنگ  مثبت ارزیابی
 
میشود، در فرهنگ دیگری نادرست، خالف تصور و غیر واقعی قلمداد  های ما  میگردد، زیرا ا

ن هر گز بهای  ی 
 
ن کمتر سر خورده اند و حتی به ا

 
یند انتخاب، دچار اشتباه و مسامحه قرار میگیریم، که دیگران به ا

 
میشود. بعضًا در فرا

از  حتی بهتر پیش میروند. از این سبب همواره انسان ها  را قایل نه شده اند و هرگز نمیشوند، اما کار کرد های شان توقف هم نمیکنند و
ن شیوه های  ی که که ما را بسوی تندرستی انتخاب رهنمون می شوند ؟ چگونه میتوانیم دشواری ها و 

 
خود می پرسند، کدام  ها اند، ا

یا کار کرد ها
 
ی  ما همه مان را در راستای تعهداتی خطرات ناشی از عدم دقت در اعمال و کردار مان را  به حد اصغری  کاهش دهیم؟  ا

که جهت انجام خدمت به خود، خانواده و انسان جامعه خود ، سپردیم، در حال عملی شدن هستند؟  از این سبب زندگی مادی و 
معنوی ما همیشه ما را تشویق و ترغیب می نماید که باید در همه مسایل صادق، درست کار، خود گذر، وافی و متعهد به اصول 
بنیادین تهذیب خودی باشیم. ما همواره اشتباه می کنیم، ولی باید در اصالح مجدد شان اقدام نماییم، و باید دانست که اشتباهات، 
موزگاران واقعی ما هستند.   برای همه انسا ها  به گونه فردی و جمعی، اگر میل ساختار جامعه 

 
کاستی ها، نواقص و نارسای  ی های ما، ا

داری، دفاع از  داشته باشند، الزم است تصور و بینش بنیادین زندگی را که عبارت از روش درست، صداقت، ایمان و زندگی بهتر را 
خود ارادگی، خضوع و خشوع بودن، مهربان و با مالحظه بودن، ادای احترام و اکرام خود، خانواده و اجتماع ، حقیقت و حقانیت، 

ز، تعصب و تحجر، را جز جدا ناپذیر زندگی روزمره خود سازند. در این چنین  حرصیس مقام ذاتی انسان، پرهیز از تکریم و تقد
 
و ا
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ن هر فرد جامعه حضور 
 
حالت میتوانیم یک جامعه مستحکم، خرد گرا، نافع، جهان شمول، و انسان ساالر را به ساختار گیریم که در ا

 
 
 ن مسؤل و مدیون بدانند.معقول و بالفعل خویش را احساس نموده و خویشتن را در ساختار مجدد ا

مدت زمان نهایت زیادی سپری گردیده است که واژه انکشاف، ترقی، تعالی و پیشرفت در میان ملل جهان به وفرت انکشاف چیست؟  
ن تنها تصور 

 
نهم از دیدگاه انسان های نا همگون دارای  تعبیر و تفسیر مختلف است. برخی از ا

 
و ک ثرت  کار برد دارد، اما با وصف ا

ن را منانکشاف 
 
حیث  فرایند ارتقای سطح زندگی جمعیت های محروم، منزوی و فراموش شده را به شمول اقتصادی را دارند، برخی ا

کاهش فقر، به تفسیر می نشینند. بعضی از انسان ها، انکشاف را در حل دشواری های ناشی از حوادث طبعی و ساخت دست و 
یند خیلی ها طوالنی از گ فتمان در میان ملل جهان جریان دارد و حتی انسان های کره خاکی   انسان ها میدانند، و باید گ فت عملکرد

 
فرا

ملت های در حال   ملت های زیر انکشاف، رو به انکشاف، و یا کم انکشاف یافته،را به دسته های زیر، به تقسیم می نشینند: 
. اما اگر به واقعیت های دنیا امروزی فکر نماییم، همه ملت ها در حال انکشاف هستند، تنها  ، و ملت های انکشاف یافتهانکشاف 

نها در مراحل معین و شرایط مختلف قرار دارد و هیچکدام شان در حال رکود نیستند. 
 
یند و سطح انکشاف ا

 
تفاوت در این است که فرا

ضور دارند انسان های  ی که در یک وضعیت خیلی ها بد اقتصادی و شرایط حتی امروز در کشور های نهایت پیشرفته مشاهده می کنیم  ح
زیست قرار دارند، در صورتی که در کشور های کم رشد، بعضًا توزیع مواد و ضرورت های اولیه بهتر و شایسته است ، نسبت به کشور 

رقی و انکشاف بر مبنای حجم تولیدات مواد اولیه های پیشرفته و دارای سطح عالی ترقی و تعالی. بعضًا در کشور های پیشرفته، بینش ت
ن سرزمین ها 

 
یا همه ملت ها، اقوام و مردمانی که در ا

 
، و سایر اقالم ضروری زندگی مورد بررسی قرار میگیرد، اما پرسش این است که ا

ن استفاده میکنند؟حیات بسر می برند،به گونه موازی و مساوی از 
 
 !هرگز نه.  ا

بر بنیاد متون مقدسه دنیای اسالم، مناسبات  مسلمانان با باورهای  دینی و جهان مادی و سکوالر شان،  و دنیا : انکشاف و تصور دین
نها را بسوی دنیا بیزاری تشویق و ترغیب نمی 

 
با هم دارای بافت منطقی و عقالنی هستند. عبادت و نیایش در میان مسلمان ها، هر گز ا

ر زندگی انسان سعی و تالش یک پدیده معقول ، انسانی و اجتماعی بوده و کمای  ی روزی حالل در کند، بلکه برای شان می گوید که د
موزش، تعلیم، کار، 

 
ن جا انسان ها را از ا

 
ذات خود طاعت و عبادت است. در هیچ منابع و سیاق اسالمی به نظر نمی رسد که در ا

م وجود دارد، از متون بر نخواسته بلکه بر مبنای تفاسیر و تعابیر زحمت و گرفتاری در امور اجتماعی مانع شده باشد، واگر چیزی ه
ن را در 

 
مده است که بینش اسالمی را برای مدت های خیلی طوالنی، در زندان  افکار و بینش فردی خویش قرار داده و ا

 
افرادی به میان ا

ات و برکات نیرو ، صالحیت و ظرفیت های یزدانی.  حتی انظار دیگران منفی تبارز داده اند، که خود جفای  ی است در برابر این همه  نعم
ن مورد کار برد قرارگیر 

 
د، باور بر این است ،باور انسان ها، به ویژه باور های دینی ، اگر بر بنیاد اصول و شیرازه های بنیادین اخالقی ا

ن که پیروان هرگز به هیچگونه دشواری ها، سر دچار نخواهند شد. در عقیده انسان ها واژه ه
 
ای دین و دنیا، روح و ماده با وصف ا

شناسه های جداگانه هستند، اما دارای ارتباط باهمی و همواره ناگسستنی، که نمیتوان یکی را بغیر دیگری داشت و یا مورد مطالعه و 
ن را به گونه درست و معقول سپری نمود 

 
ن درست کار پژوهش قرار داد. زندگی دنیوی برای انسان یک موهبت است که باید ا

 
و از ا

ن سوگند یاد نموده است. عبادت 
 
فریدگار به ا

 
سمانی نیز خیلی با اهمیت جلوه  داده شده و حتی ا

 
گرفت، زیرا این واژه زمانی در ک تاب ا

خداوندی تنها از طریق عبادت و نیایش نیست،  بلکه از طریق انجام خدمت اخالقی به انسان، خانواده، جمعیت و کافه بشریت 
ن من حیث ک تاب زندگی، اخالق، هدایت ، ساینس و تکنالوژی، کار کرد های انسان ها را صرف در طاعت و عبادت خالصه است. ق
 
را

نمیکند، و یا هم تنها به مسؤلیت های مذهبی اش متوجه نمی سازد، بلکه  به انسان پیام میدهد که مسؤلیت مذهبی بدون داشتن 
عقیدتی و باور های دینی انسان، به یک محیط دارای خال و بدون محتوا و سیاق تبدیل  احساس مسؤلیت اجتماعی و انسانی ، گرایش

خواهد شد.  کار کرد های دنیوی انسان بر بنیاد اخالق حسنه او گونه پذیرفته و غنامند میشوند، زیرا عقیده و باور انسان ، برایش 
ن انجام کار ها،  هر

 
فریند که در چهار چوب ا

 
چه بیشتر از پیش ، هدفمند، اخالقی و انسانی  میشوند. باور مندان  شیرازه ای را می ا

فریدگار باشد و همیشه باید 
 
نها باید مطابق رضا و رغبت ا

 
ن هستند که، کردار، پندار و بینش ا

 
واقعی، و مؤمنان  هموار در جستجوی ا

 یابی مثبت  و مکافات و پاداش دقیق قرار گیرند. بخیر خلق هللا مختوم شوند، و شخصیت معنوی شان باید در روز وا پسین، مورد ارز 
خدمت گزاری به انسان، همنوع و کافه بشریت، و ارتقای سطح کیفیت زندگی  همه انسان های محیط پیرامون،  اسالم و انکشاف :

ند که زندگی انسان ها همه بینش مرکزی عالم اسالم را  تشکیل دهنده است. بسا از انسان های دنیا عرب پیش از اسالم، به این باور بود
بر بنیاد تصادف و تقدیر، در گردش است. اما با حضور تاریخی حضرت محمد) ص(، من حیث هادی مسلمانان که انسان را من حیث 
فرینیش نه تنها معرفی نمود، بلکه ذهنیت اش را روشن ساخت که انسان ها بر سرنوشت خود باید حاکم باشند زیرا خداوند 

 
اشرف ا
ن را باید مطابق شرایط زمان و مکان، بکار برند برایشا

 
ن عقل را من حیث وسیله درک و شناخت خود، جامعه و کائنات عطا فرموده و ا

ن حضرت، برای مسلمانان این بود تا از غربا، فقرا، ضعفا، بیوه  ها، یتیمان، اسرا، انسان 
 
تا ناجی شوند. یکی از سفارشات دایمی ا
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ت، باید مواظبت و سرپرستی، صورت گیرد، و صدقه و ذکات را بخاطر تعمیل و تطبیق این بینش در میان های منزوی و فاقد امکانا
ن حضرت  می فرمود که پرداخت صدقه و ذکات در حقیقت امر، احساس مسؤلیت اجتماعی بوده  و 

 
همه باورمندان، رایج ساخت. ا

نها نیز از نعمت مادی در زندگی شان بی بهره  انسان های غنی باید داشته های  اقتصادی و سرمایه شان را با
 
دیگران سهیم بسازند تا ا

گاهی اجتماعی باشند، و از شعور اجتماعی شان در راستای 
 
ن مجید انسان و باورمندان را تشویق می کند تا دارای سطح ا

 
باقی نمانند.  قرا

ند بردن سطح زندگی اجتماعی ، مالی و اقتصادی انسان خدمت به انسان و جامعه مصدر خدمت بدون چون و چرا، قرار گیرند و در بل
زادی و سرمایه فردی، زمانی دارای 

 
ن گ فته میشود که ا

 
های محیط پیرامون، به ویژه همسایه ها، نقش مثبت خود را بازی کنند. مزید برا

زادی واقعی
 
استقالل انسان در انتخاب راه و   ارزش خواهد بود، اگر به منظور کمک و استعانت به دیگران بکار برده شود. هدف از ا

نهای  ی که 
 
روش پیشرفت جامعه بخاطر ایجاد سهولت ها و بهبود زندگی مادی و معنوی ، می باشد. افراد موجود در یک جامعه، به ویژه ا

ن محیط زندگی بسر می برند 
 
، دارای حقوق در مقام اجتماعی و قیادت قرار دارند، باید اطمینان بدهند که همه انسان های  ی که در ا

مساوی بوده و از احترام و عزت مساوی، برخوردار هستند. مسولیت عقیدتی همه مسلمانان است  تا در ساختار یک جامعه عادل، 
مرفه، با وقار و جمعگرا، در مساعی مشترک قرار داشته باشند. همچنان همه مسلمان ها مکلف هستند تا داشته های مادی، معنوی، 

و داشته های اخالقی شان را با همنوع خود، سهیم بسازند و با همگان دارای برخورد مساوی و یکسان باشند، و  علم، حکمت، عرفان
در گسترش و انکشاف یک جامعه مسؤل، با اعتماد، و متساوی الحقوق ، نقش انسانی و اسالمی شان را بازی کنند.  خدمت به جامعه 

غییر و تعویض حاالت نا بسامان انسان و جامعه بشری، یکی از ویژگی های صحابه کرام بشری، و کار کرد های رضاکارانه، به منظور ت
نها قویًا عقیده داشتند و همواره سعی می ورزیدند تا مطمئن سازند که همه انسان های موجود در 

 
حضرت رسول خدا را ، تشکیل میداد. ا

نها صورت نگرفته باشد، یک اجتماع، از تساوی حقوق، عدالت اجتماعی،  وقار وعزت و حرمت
 
، برخوردار باشند و بی عدالتی در برابر ا

نها به این شیوه، شالوده و شیرازه زندگی اخالقی امت مسلمه 
 
زیرا حاکم  ظالم در روز موعود به عذاب خداوندی، گرفتار خواهد شد. و ا

 گذاشتند. اساس   را به وجه خیلی ها احسن، 
مده اند، و این در   مواظبت : تهذیب شفقت و اخالق

 
نی همواره می خوانیم که همه انسان ها از روح واحد به وجود ا

 
سیاق و متون قرا

ن است که همه ن امت مسلمه و کافه بشریت بودهخود نشان دهنده بینش پلورالیسم، اتحاد و اتفاق در میا
 
، و هم انعکاس دهنده ا

نکه دارای کدامین چشم انداز  ها  انسان
 
وبه   مه شان با همدیگر در ارتباط اندعقیدتی و باور های دینی هستند، هدر روی زمین بدون ا

ن را به پرستش میگیرند. همه ادیان و مذاهب بسوی یک بشریت واحد در حرکت هستند و ادیان 
 
نیروی واحد یزدانی باور داشته و ا

نکه دار 
 
ای شیوه های نا همگون تعبیر و تفسیر از عقیده و مختلف دنیا کوشش می نمایند تا همدیگر فهمی را به  میان بیاورند، بدون ا

ن را شیوه دقیق زندگی عقیدتی دینی میدانند. بینش 
 
باور هستند، و هم توحید و یک تا پرستی، در میان همه ادیان معمول بوده و ا

ئین پرستی، به مثابه ادامه دهنده قوانین  و مقررات نیروی ال
 
هی،  به شمول برداشت ها، نبوت و امامت و سایر شیوه های دینی و ا

فرینش انسان بر روی  باور ها، تعابیر و تفاسیر، در زمره ضروریات زندگی اجتماعی به شمار میروند. یکی از اهداف
 
کره خاکی، بنیادی ا

فرین برای همدیگر می باشد. بهبود شیوه زندگی ه
 
فرینش فضای سهولت ا

 
مه بر اساس و بنیاد اعتقادات مذهبی،  سعی در راستای ا

حیث بهترین ت یکی از وجایبی است که برایش منانسان ها، نیز مسؤلیت مشترک اخالقی همه افراد جامعه می باشد که در حقیق
فرینش، سپرده شده است. جهت تحقق این همه گ فته ها، ما انسان ها دارای راه ها و شیوه های نا همگون همکاری و یاری هستیم، 

 
ا

عنوی، اخالقی، اجتماعی، عقیدتی و روحانی هستیم که هر گز نباید دریغ ورزیم. امتیازی که انسان مانند کمک های علمی،  مادی، م
ن در برابر سایر جانوران و جنبنده ها، برخوردار است. کائنات به 

 
در برابر سایر زنده جان ها دارد، فراست و عقالنیت او است که از ا

ن مواظبت مثابه مرکز زندگی ما، در اختیار ما گذاشته شده
 
نمود، و این در حقیقت  و استفاده دقیق و  عقالنی است، که باید از ا

ن باید همواره  سعی و 
 
ن هستیم، و در حفظ و نگهداشت ا

 
هدایت مالک او است. ما انسان ها مالک کائنات نیستیم، بلکه حافظ ا

 تالش بیدریغ ورزیم.    
 یاد مان   باشد از  امروز  خطای  ی  نکنیم     

 گر که در خویش شکستیم  صدای  ی  نکنیم                                 
 پر  پروانه  شکستن   هنر انسان  نیست ؛                    

 گر شکستیم  زغفلت   من   و مای  ی نکنیم                             
 ا   چیدیم ؛ یادمان باشد اگر شاخه   گلی ر                                     

 وقت پرپر  شدنش  ساز و   نوای  ی  نکنیم                                             
 یادمان  باشد اگر  خاطرمان   تنها  ماند ؛                                                     
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 ...    ) دک تر علی شریعتی (بی سر و  پای  ی  نکنیم  طلب عشق  زهر                                                       
 

موزگار شایسته و کامگار : 
 
" انسانی که هدفش خدمت به خداست ممکن است  انسان خوبی باشد ، اما انسانی که ویژگی های یک ا

 زکریای رازی( ) هدفش خدمت به انسان باشد حتما انسان خوبی است" 
ستان کراچی پاکستان، 

 
یند  تدریس و تعلیم  چند ساله  دانشگاه کابل، اندوخته های پروسه تدریس در  شرایط  مهاجرت در ا

 
فرا

سیای  مرکزی مقیم 
 
موزش  نظام بیت العلم ، و اقشار ناهمگون جماعت ا

 
یند تدریس و ا

 
گرفتاری های مستقیم و غیر مستقیم در  فرا

موزگار موفق و کامگار در  برابرم قرار داد تا پاسخ یابی شوند. یکی از این پرسش ها   کانادا، پرسش های بی شماری را 
 
" ویژگی های یک ا

یند تعلیم و تدریس "،
 
ن می پردازیم.  مسایل یاد شده ذهنم را بیشتر به  در فرا

 
می باشد  که اینک به گونه اختصار و فشرده به ارزیابی ا

ن شدم تا اندک
 
موزشی، تدریس و تعلیم فردی و اندوخته های شخصی ام بر خود معطوف ساخت و بر ا

 
ی هم بر بنیاد برداشت های ا

شالوده ظرفیت فکری ام چیزی را به نگارش گیرم  تا توانسته باشم  غیر مستقیم از طریق دنیای  وسایل ارتباط جمعی و تار نامه های 
موزگاران جوان، مستعد، مبتکر و کم امکانات   نگارشی ای که همه انسان ها را در این   دهکده جهانی با هم پیو

 
ند می دهد، برای ا

محیط زیبای میهن عزیز ما افغانستان و  به ویژه سرزمین زیبای شغنان بدخشان افغانستان  و ولسوالی های مرزی عقب نگهداشته 
موزشی مورد نیاز ، مصروف شده بدخشان مانند ، واخان، اشکاشم، زیباک، روشان که بدون دسترسی گسترده به مواد و نصا

 
ب ا

موزش فرزندان میهن و نسل بالنده کشور و مردم شان هستند، تقدیم و تکریم بدارم، و به امید اینکه خوانش اینگونه جزوه 
 
تعلیم و ا

مدن فضای دوست
 
یند تدریس گردیده و هم سبب به میان ا

 
فرینش اسباب سهولت در فرا

 
انه ها بتوانند مطالبی را دریابند که باعث ا

موزان نسل بالنده کشور و محیط یاد شده ، 
 
موزگاران که حیثیت  رهبران و اقعی یک جامعه را دارا هستند و دانش ا

 
موزشی میان ا

 
ا

 در این جا این مؤلفه ها را به برسی می گیریم: گردیده باشد. 

   موزگار شایسته
 
 مؤلفه های ویژه  ا

 موزگار کامگار
 
 ویژگی  های برازنده  ا

  موز انویژگی های
 
موزگار و دانش ا

 
 گ فتمان ا

 موزگار در سپارش وظیفه خانگی
 
 مهارت  مسلکی ا

  کی ها در کالس باید بیشترین رقم گ فتمان  داشته باشند؟ 

 بهترین و  سرگرم کننده ترین درس ها کدام ها اند؟ 

  موزشی است داشتن  برنامه منظم درسی در داخل کالس
 
یند ا

 
 یکی از نیازمندی های مبرم فرا

موزش، تدریس و تعلم، ارایه سیمینار ها، و لکچر ها پیرامون مسایل مسلکی،  با در نظر داشت  
 
روابط  با محیط پیرامون، محیط تعلیم و ا

موزشی، شخصیت های مستقل 
 
موزان، مربی ها، کارمندان اداری، تعلیم و ا

 
ن شدم  تا برخی از دانش ا

 
اجتماعی، تاریخی و فرهنگی، بر ا

موزشی، دست اندر کاران نظام بیت العلم، خانه حکمت، وابسته به تهذی
 
موزش، افراد  دارای سابقه و اندوخته های سترگ ا

 
ب تعلیم و ا

) نیروهای چالش پذیر(، مورد پرسش برخی اس مسایل قرار دهم تا بینش و فهم شان را در راستای یاد شده در یافته ،ترز ندسته های انکو
فرین  باشم و هم وسیله ای گردد در راه

 
نهای  ی که مصروف پیشبرد مسلک مقدس و  هویت ا

 
ورد های ا

 
کامگاری ها، پیروزی ها و دست ا

موزگاری در محیط محدود خودی شان
 
مؤلفه های کامگاری واقعی و بدون تشریفات  واژه ای .  یکی از این گونه پرسش ها این است: هستند ا

موزگار شایسته و کامگار ، در چه نهفته ا
 
عالقه شخصی ، فردی و مسلکی من ، در دریافت و پویای  ی این پرسش ویژه  ست؟ و  لفظی یک ا

نها را دریابی و ریشه یابی کنم و
 
ن دیدانداز ها ی  ی را که شاید خیلی ها ژرف، مؤثر و سود مند باشند و هم بتوانم ا

 
جز  این است تا دریابم ا

موزش سازیم تا با
 
یند تعلیم و ا

 
یند کار کرد ها  و اندوخته های جدا نا پذیر اصول تدریس، و فرا

 
برومند که در فرا

 
شد این مسلک معظم ، ا

وری  جدید دنیای معاصر 
 
بنیادی جامعه انسانی، دیگر هم از اندوخته های غنامند و مدرن نسل بالنده و جوان ای که  با تکنولوژی و فن ا

ن جا  زیست می نمایند، بیشتر ا
 
ز پیش غنامند تر و بهتر تر شده باشد. افراد و اشخاص ناهمگون  در محیط پیرامونش سرو کار دارند و  در ا

موزان زبان و ادبیات انگلی
 
سی مورد پرس و پاس قرار داده شده بودند  و  پاسخ های شان را  همواره روی برگه ها می نوشتم.  برخی ها دانش ا

موزی شده ، زبان فارسی دری، زبان و ادبیات اردو، و سایر زبان ها بودند. برخی ها ب
 
موزگار کسی است که باز ا

 
ر این باور بودند که بهترین ا

موزش 
 
موزان مختلف تژادی، زبانی و عقیدتی  را  بر بنیاد  دیدانداز ا

 
باشد و دارای شیوه درست تدریس، متودولوژی مدرن باشد. دانش ا

ن، به منظور تعیین و تقدیر مقا
 
فرینشی ا

 
موزگار انسان عینی، بخاطر شناخت کائنات و مؤلفه های ا

 
م شامخ انسان من حیث پدیده عامل و ا

موزشگاه ها، دبیرستان ها، 
 
ن که شامل دانشگاه ها، کالج ها، ا

 
موزان به مفهوم عام ا

 
و کافه بشریت، به مثابه شمع فروزان زندگی دانش ا



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                        98                                          داکتر نصرالدین شاه پیکار 

 

نکه در چه سنی و سالی قرار دارند و دارای  کدامین می شود  مدارس، دوره های اولیه و میانه و عالی و مافوق عالی  و غیره 
 
، بدون ا

ن کار کرد های بهتر 
 
ظریفیت و صالحیت فکری و پذیرشی هستند، مورد پرس و پاس قرار دادیم تا دیدگاه های شان را بدانیم و بر مبنای ا

موزشی و ف
 
ن را من حیث میراث ماندگار ا

 
فرینش نشینیم و اگر بتوانیم ا

 
موزشی را به ا

 
ینده گان مان  با امانت داری انتقال دهیم. ا

 
 رهنگی به ا

موزگار شایسته و کامگار
 
 ویژگی های یک ا

 م
 
موزشی به مشاهده نشیند. و ا

 
موز کالسش را من حیث جنت فردوس ا

 
نقدر دلچسپ سازد که  دانش ا

 
 زگار باید درس  اش را ا

 موزگار باید عاشق مسلک خویش باشد، و رابطه عقالنی عاشق و معشوق
 
ن مورد کار برد قرار دهد.  ا

 
موزشی ا

 
 را به مفهوم  واقعی ا

  موزگار نباید مسایل بیرونی اش را با خود به داخل
 
سباب ا

 
فرینش ا

 
موزان گردد.   کالس بیاورد و سبب ا

 
 تشویش دانش ا

   نکه دارای چه دشواری
 
موزگار خوب بدون ا

 
کالس  باشد،  سیاسی و اجتماعی بیرون از محیط  های فردی، شخصی، خانوادگی ،ا

یند تعلیم و 
 
نها را بیرون گذاشته و با یک سلیقه قابل پذیرش ، صمیمیت، محبت ورزی به فرا

 
مادامی که داخل کالس میشود باید همه ا

موزان، تبسم و تفاهم ،  داخل صنف درسی اش گردد. 
 
موزش و  به  دانش ا

 
 ا

 نرا از د
 
موزگار باید دارای شخصیت فردی خودش باشدو نه باید ا

 
موزگارانه که  متبسم ا

 
موزان خود پنهان کند، و با سلیقه ا

 
یدانداز دانش ا

موزگار یک شخصیت فردی، خانوادگی، روانی، اجتماعی و اکادمیک است، این 
 
و مهربان جلوه کند، داخل کالس خود شود.  چون ا

 همه ویژگی ها باید از طریق نحوه تدریس او بازتاب  داده شوند. 

 موزان باید عال
 
موزانش تعیین کننده دانش ا

 
موزگار با دانش ا

 
موزگار خود و شخصیت علمی او باشند. به ویژه نخستین مالقات ا

 
قه مند ا

نگونه که قول معروف است: نخستین خاطره میتواند بهترین و یا بدترین خاطره ها گردد، 
 
نها خواهد بود، ا

 
شخصیت بعدی او در میان ا

موزگار برای نخستین
 
 شود.  می  بار داخل کالس درسی  اش به ویژه مادامی که ا

   موزان خود بازتاب داده و از  به ساختار گرفتن شخصیت کاذب، غیر
 
موزگار باید شخصیت واقعی و ریالستیک  اش  را در  میان دانش ا

 
ا

نصورت است که کامگار خواهد بود. 
 
 واقعی و ساخته کاری شده ابا ورزد،  و  تنها در ا

  موزگار باید  بر  عالوه
 
 حرفه، پیشه و مسلک ویژه خود،  دارای ظرفیت علمی ژرف و گسترده باشد.  ا

   .موزان خود ک تمان کند
 
گاهانه  عالیق، دلچسپ ی، سلیقه ، شیوه  فردی و اجتماعی خود را از دانش ا

 
موزگار نباید به گونه ا

 
 ا

  .ن می باشد
 
موزان به مفهوم مثبت ا

 
موزگار خوب فرد  مصروف نگهدارنده دانش ا

 
 ا

موزان می باشند، میتوان 
 
موزگار و دانش ا

 
برخی از مسایل دیگر که در واقعیت امر در رابطه به مناسبات نیک، حسنه و دوجانبه میان ا

 این چنین بازتاب داد: 

 موزان د
 
موزان باشد و  معنی اش این  است  : زمانی که دانش ا

 
موزگار باید همواره دردسترس دانش ا

 
اشته ها خیلی ها با اهمیت است که ا

موزگار نیاز باشد باید موصوف در زمینه یار و مددگار شان در 
 
نها به ا

 
، پرسش ها و کاوش های  ی داشته باشند و در بازتاب و دریافت ا

 واقعیت  موضوع  باشد. 

  .موزان  باشد
 
موزگار باید دوست و رفیق خوب دانش ا

 
 ا

 فریننده  امید، الهام، صمیمیت، صبر، شکیب
 
موزگار  ا

 
ها در زندگی ای  ی، خضوع، احترام و اکرام  و تشخیص کننده  دشواری بهترین ا

موزان خود باشد
 
 . دانش ا

  ن که خاموش ترین ها را به سخن بیاورد، و پر گویان را کمی به خاموشی سوق داده و مورد کنترول قرار دهد تا باشد
 
موزگار خوب ا

 
ا

موزگار کامگار را  مورد کار برد ق
 
 رار داده باشد. موازنه شیوه تدریس یک ا

  .نها را مورد توهین و تحقیر قرار دهد، اقدام بکار کند
 
نکه ا

 
موزان خود، بدون ا

 
ن است که درتصحیح  دانش ا

 
موزگار ا

 
 بهترین ا

 موزان
 
موزگار خوب بیشتر یاری می رساند و کمتر بر رخ دانش ا

 
 . داد و  فریاد می کشد ا

 موزگار خوب با در نظر داشت حد اعالی امکانات اش
 
موزان خود را بداند. ا

 
 باید نام های دانش ا

  موزگاران رهبران جامعه خود
 
مر، مدیر ،  قائد و رهنمای خوب است، زیرا قول معروف است که : ا

 
موزگار خوب در واقعیت امر، یک ا

 
ا

 هستند، و اگر رهبری منحرف شد بدون تردید  جامه نیز بسوی  انحراف رهسپار میگردد.  

 موزگار خوب برای تدر
 
فرینی می کند.  ا

 
 یس خویش معنا  ا
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 موزگار خوب بیشت
 
موزان خود ا

 
موزش دانش ا

 
نکه متوجه تدریس خود باشد. ر متوجه ا

 
 است، بجای ا

  موزگار باید متوجه نحوه  و سلیقه به تن نمودن لباس خود باشد، و
 
موزان به ویژه قشر نسوان به این باور هستند که ا

 
برخی از دانش ا

موزان شود.  ) نک تای  ی(،پیراهن و یا بهتر گ فته شود یخن  و تاینباید همواره با یک 
 
 خسته کن خود وارد  کالس دانش ا

 موزان
 
موزگار با دانش ا

 
موزگار باید با   نحوه گ فتمان ا

 
موزان خود به گونه گ فتمان   برخی ها را  باور بر این است که ا

 
داشته باشد و دانش ا

نها سخن بگوید،  تا باعث 
 
نها گردد، و این یا به روشی با ا

 
فرینش اسباب مسرت، دلچسپ ی، مهر و محبت در ذهن، فکر، و بینش ا

 
ا

موزگار
 
 : که در این دو بیتی خیلی زیبا بازتاب داده شده است  است یکی از بهترین مهارت های ا

 درس معلم ار بود زمزمه ی  محبتی     
ورد طفل گریز پای را                                     

 
 روز جمعه به مک تب ا

  موزگار را درک کنند و شیرازه
 
نها نگاه کند، تا روح و روان ا

 
موزان خود، به چشمان ا

 
موزگار باید هنگام سخن گ فتن با دانش ا

 
ا

موزگار کامگار باید دارای  اخالقی مشابه مفاهمه، مکالمه  و گ فتمان دو جانبه را به موصوف انتقال داده و بیاموزانند. 
 
ن ا

 
مزید بر ا

فریننده ویژگی های زیر نیز باشد تا بتوانند در ف
 
یند تدریس و تعلیم  ا

 
موزان  را

 
روحیه تساند و همدیگر  پذیری در میان دانش ا

 شود:  

 شور و اشتیاقEncouragement موزگاری که موضوع د
 
موزگار خوب بود. ا

 
رسی خود را : بدون شور و اشتیاق نمی توان یک ا

ن درس عالقه پیدا کنند
 
موزان به ا

 
موزگاران این ویژگی مثبت  .دوست ندارد، نمی تواند انتظار داشته باشد دانش ا

 
هر چند بیشتر ا

موزگار بدون کوچک ترین عالقه 
 
را دارند ولی بهتر است بر اهمیت این موضوع تاکید شود. مطمئنا وقتی شاگردان می بینند که ا

 !ای به تدریس می پردازد دچار سردرگمی می شوند. هرگز از نشان دادن شور و اشتیاق خود نهراسید

 قیتخال Creativity  با توجه به مشخص بودن چارچوب تدریس، داشتن خالقیت کار بسیار دشوار و در عین حال مهمی :
موزگار بزرگ نیست! برای رسیدن  .است

 
موزگار خوبی است ولی یک ا

 
موزگار در چارچوب موجود عمل کند ا

 
بدون تردید اگر یک ا

موزگار باید خود را به تکنیک
 
مادگی کافی  به این هدف وجود خالقیت الزم است. ا

 
های گوناگون مجهز کند و برای حل مشکالت ا

 .داشته باشد

  انعطاف پذیریFlexibility  !موزگاران بسیار پیچیده است. حتی سنگ هم روزی در هم می شکند
 
موزان نیز همانند ا

 
: زندگی دانش ا

موزگار باید از خ
 
موز با استعداد در امتحان خود نمره ضعیفی می گیرد ا

 
موزگار باید برای وقتی یک دانش ا

 
ود انعطاف نشان دهد. ا

موختن توقف پذیر نیست و 
 
نها به وی مراجعه نخواهند کرد. یادتان باشد ا

 
ماده باشد، در غیر این صورت ا

 
کمک به شاگردان خود ا

 .شما هم باید همینطور باشید

 استقالل Freedom of Choice  موختن نیز همانند خود زندگی در قالب نمی گنجد. غا
 
موزگاران از عدم حمایت مدیریت : ا

 
لبا ا

موزگاری هستید که به انضباط 
 
نها این است: حتی اگر شما تنها ا

 
مدرسه و همکاران خود گله و شکایت می کنند ولی جواب ما به ا

 .تنها بودن احساس ناخوشایندی است اما گام به گام پیش بروید که  ستر اهمیت می دهید دلسرد نشوید. د

 ردنارتباط برقرار ک Consolidation of Relationship  موزگار
 
: اطالعات نمی تواند بدون یک ارتباط مستحکم منتقل شود. یک ا

موزگار به عنوان واسطه انتقال معلومات باید رابطه موثری با شاگردانش  .باید با تک تک شاگردان خود ارتباط سازنده برقرار کند
 
ا

موزان خ .داشته باشد
 
ود اطالعات الزم را کسب کرده و میان این مسئله و موضوعات درسی ارتباط برقرار در مورد عالئق دانش ا

موزگاران عزیز! برای موفق شدن باید با عشق و عالقه دست به کار شوید.  .کنید
 
د و عالئق مشترکی با شاگردانتان بیابید سعی کنیا

له برای ارت
 
نها استفاده کنیاز این مسا

 
 .دباط با ا

موزگا
 
موزان خصوصیات یک ا

 
 ؟ر خوب از نظر دانش ا

  موزانی تربیت کنند که یاد گیرندگان مدام العمر باشند و این
 
موزشی : معلمان برای کسب موفقیت باید دانش ا

 
شنای  ی با فناوری ا

 
ا

استفاده از میسر نمی گردد مگر این که فرایند یاد گیری مبتنی بر انتقال صرف دانش تغییر پذیرد، بنابراین، معلمان باید با 
سند  کامپیوتر و اینترنت در

 
موزان را نیز به این امر ترغیب کنند. فناوری اطالعات به ما می گوید فرا

 
 ، تدریس واقف باشند و دانش ا

ن چه که ت
 
نادرست و حتی گمراه کننده باشد، بنابراین معلمان با استفاده از این تکنیک باید  ا دیروز درست بوده امروز ممکن ا

موزان پرسشگر امروز و پژوهشگر فردا تربیت کنند. معلمانی
 
 محقق و پژوهشگر باشند و دانش ا
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 معلمان جدید باید در همه ی زمینه ها اطالعات خود را باال ببرند نه فقط در رشته ی تدریس  باال بودن اطالعات عمومی :
ج روز را بشناسد، امور سیاسی، اقتصادی، خودشان؛ چرا که بسیاری از علوم به هم وابسته اند. معلم باید اصطالحات رای

گاه باشد چرا که یک معلم بیش از معلم بودن خود باید یک روان 
 
اجتماعی جامعه خود را بداند و در نهایت به علم روان شناسی ا

گاه باشد.
 
 شناس خبره و ا

 فعال، روش بارش مغزی،روش  تدریس نوین : معلم باید در کالس درس از روش های فعال مانند : روش همیاری، روش تدریس
له، روش استقرای  ی، روش اک تشافی استفاده کند ولی در کالس 

 
ایفای نقش، روش نمایشی، روش بحث گروهی، روش حل مسا

سفانه هیچ کدام از این روش ها انجام نمی شد و اگر هم به کار برده می شد ر های  ی که من در دوران کا
 
ن کالس ها بودم متا

 
ورزی در ا

 د.خیلی کم بو

 : باید در حال فراگیری علم باشد و اطالعات جدید و نو را بگیرد، در طول کار  معلم همیشه  شرکت در دوره های ضمن خدمت
موزش 

 
خود همیشه یکسان تدریس نکند و نکات را از جهات مختلف و متعدد بیان کند. الزمه ی این کار، شرکت در دوره های ا

 معلمان است.

   نجای  ی که معلم در طول تدریس نیاز به ارتباط متقابل دارد، بنابراین باید مخاطبان
 
شنای  ی با اصول روان شناسی تربیتی : از ا

 
ا

در این صورت معلم می تواند پیام های یاددهی خود را به طور شفاف  د در چه شرایطی زندگی می کنند وخود را شناسای  ی کند، بدان
 منتقل سازد.

 رس : معلم باید زمان تدریس خود را حساب کند و دارای طرح درس روزانه و ساالنه باشد و اطالعاتی کافی درباره ی داشتن طرح د
 مراحل طرح درس نویسی داشته باشد.

 .ابتکار : دومین ویژگی یک معلم خوب ابتکار است 

 موزان از نظر اطالعات، غنی تر باشند، انگیزه ی خال
 
نها بالقوه وجود دارد به خالق باشد : هر اندازه دانش ا

 
قیت که در نهاد ا

راسته به صفت خالقیت باشد.
 
 فعلیت می رسد و این صورت نمی پذیرد مگر این که معلم خودش ا

  پرسش در کالس : معلم مبتکر کسی است که همیشه سؤالی برای طرح کردن در کالس داشته باشد و حس انگیزه ی  ایجاد فضای
موزان را تحریک کند 

 
نان را به فعالیت و جنبش وادارد.دانش ا

 
 و ا

  موزان احترام می گذارد. یک انشای نو یا یک نقاشی غیر عادی را به
 
ایجاد دنیای تخیل در کالس : معلم مبتکر به تخیل دانش ا

ن می نگرد زیرا تخیل است که خالقیت و ابتکار را به دنبال دارد.
 
 مسخره نمی گیرد، از جنبه خالقانه و مبتکرانه به ا

  ،واهمه نداشتن از شکست : معلم مبتکر در به کار گیری مسائل از هیچ گونه شکستی نمی هراسد بلکه قوی و استوار می ایستد
زمایش می کند و جواب و نتیجه 

 
 .را می گیرد و به همه منعکس می سازدطرح های خالق خود را ا

 عم از خطرات مالی یا غیر مالی، زیرا به هدفش امید وار و معتقد خطر پذیری : معلم مبتکر در راه خود هر گونه خطری را می پذیرد ا
 است.

  : له از زوایای مختلف می نگرد. معلم مبتکر پیش فرض های جدید  را بازتاب قدرت تغییر پیش فرض ها
 
 می دهد و به یک مسا

  موزان : یکی از زمینه فعالیت های معلم این است که از کجا شر
 
نیاز  برود و بداند  وع کند و پیشتشخیص پیش نیازهای دانش ا

 فراگیران او چیست؟

 .نها می پردازد
 
موزان ناتوان را شناسای  ی می کند و به درمان ا

 
 درمان ناتوانای  ی های یادگیری : معلم مبتکر دانش ا

 موزان توجه دارد. می داند به هر کدام چه مسئو
 
لیتی بدهد و  شناخت تفاوت های فردی : معلم مبتکر به تفاوت های فردی دانش ا

نان را در چه رشته ی تحصیلی بارور سازد.
 
ورد و استعداد های نهان ا

 
نها را خالق بار ا

 
 در چه زمینه ای ا

 .مهارت های فردی : شامل به کارگیری اصول منطقی در تدریس، قدرت تجزیه و تحلیل مسائل و قدرت تصمیم گیری می باشد 

  در تدریس وها  مهارت های ارتباطی : شامل کنترل احساسات، فن بیان و بکار بردن شعر و مثال… 

  ثیر در اثر بخشی کار معلمان، مهارت در تدریس و اطالع از دانش تدریس است و ارتباطی خاص
 
مهارت در تدریس : بیشترین تا

موزی و عملکرد معلمان وجود دارد.
 
 بین دوره ی کار ا
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  موزشی : یکی از مقوله های  ی که به مهارت و سرعت تدریس معلم کمک می کند به کار بردن وسایل کمک استفاده از
 
وسایل کمک ا

موزشی در امر تد
 
موزشا

 
 ابتدای  ی. ریس می باشد به ویژه در دوره ا

  له یا مشکل
 
بنگرند و راه حل  مهارت تفکر انتزاعی : معلمانی که تفکر انتزاعی باالی  ی دارند می توانند با دید های متفاوت به یک مسا

 های متفاوتی ارائه دهند.

  داب و رسوم اجتماعی خود را
 
داب و رسوم اجتماعی : معلم نباید به بهانه ی پیشرفت علم و تحوالت و جهانی شدن ا

 
کنا  مراعات ا

 گذارد، حصارها را بشکند و حریم عفت و پاکدامنی جامعه را کنار نهد.

 : راستگی هنگام ورود به کالس، مشکالت زندگی خود را که ناشی از تغییر و تحوالت جامعه اش می معلم باید  نشاط و شادابی
 
ا

ی شاداب و پرنشاط پا به دنیای کالس نهد.معلم همه را کنار گذارده و با روحیه ا… باشد نظیر تورم، گرانی، بیماری ها و ظاهر : 
راسته وارد کالس شود.

 
 باید فرصت رسیدن به ظاهر را به خود بدهد و با ظا هری ا

 .ن باشد
 
 اخالص : معلم باید اخالص در کار داشته باشد و تنها خود را نبیند بلکه هدفش پیشرفت جامعه و تعالی ا

 موزان یا همکاران ارزش و شخصیت دادن به دیگران : معلم عالوه بر ا
 
ین که خود متشخص است، باید برای دیگران اعم از دانش ا

 شخصیت قائل شود.

 .تعهد در کار : تعهد کاری موجب درست استفاده کردن از اطالعات علمی می شود 

 راسته به خوی و خصلت تقوا نباشد، نسلی که تحت تعلیم و تربیت او می باشند عاری از
 
 این صفت خواهند بود. تقوا : اگر معلم ا

 خیر در کارش نداشته باشد،  وظیفه شناسی
 
: معلم باید وظیفه شناس باشد، از زیر بار مسئولیت به بهانه های مختلف نگریزد، تا

 در کالس درسش اتالف وقت نکند، کم کاری نکند و حتی گاهی بیش از وظیفه نیز کار انجام دهد و ایثار کند.

 ید با این صفت کودکان و نونهاالن را به خود جذب کند.مهربانی : معلم امروزی با 

 .وری های شاگردانش با دید مثبت بنگرد
 
موزان تنها  نگرش و بینش صحیح : معلم باید به مسائل جدید و نوا

 
به هر حال دانش ا

موزگار موفق را تشخیص دهند
 
 افرادی هستند که می توانند یک ا

موزگاران محترم با مطالعه این نگارش کوچک  در مورد میزان موفقیت خود قضاوت کرده و در راه دارا بودن تمام ویژگی های  واریم امید
 
ا
 .صادقانه فرمایند   مزبور تالش

 
موزنده شایسته بود

 
   ؟چگونه میتوان ا

  موزنده شایسته دشوار است؟
 
 چرا  تعریف ا

  موز ان چه اهمیت دارد؟
 
 تشویق دانش ا

  موزش را  دارد؟
 
 چه کسی مسؤلیت ا

  موزشی
 
 سهیم سازند؟  ویژگی های  ی را که  بایدکالس های خوب ا

   یند است؟
 
موزشی سالمندان   دارای کدامین فرا

 
یند ا

 
 اهمیت فرا

  موزشی کدام ها اند؟
 
 سطوح ناهمگون ا

  موزان را تدریس کرد؟
 
 چگونه  باید سطوح ناهمگون دانش ا

موزنده خوب است" 
 
 قول معروف است : " شنونده خوب ا

موزگاری، تنها شغلی است که وظیفه ایجاد جامعه در حال یاد گیری و  
 
ن حیات بسر می بریم، شغل و پیشه ا

 
در جهان کنونی ای که در ا

وری، انعطاف پذیری در نسل های جوان و متعهد
 
فرینش دانش و گسترش توانمندی های  افراد برای نو ا

 
نها به دگرگونی ها و  ا

 
کردن ا

شکار در حال 
 
موزش و پرورش نیز از بودجه ملی بسا کشور ها بنا به دالیل مختلف و نا ا

 
توسعه را به عهده دارد.  در عین حال سهم ا

موزگاری به معمای بزرگی روبرو است، زیرا از یک سو از 
 
نها انتظار کاهش  بوده و فیصدی باال را نشان دهنده است. بنا بر این شغل ا

 
ا

موزشی و مادی به 
 
موزش در جامعه وسایل اطالعات جمعی  باشند و از سوی دیگر، فرصت های ا

 
میرود که عامل توسعه و گسترش ا

موزگاران و
 
له چالش بزرگی است که ا

 
نها قرار می گیرد تا با اخالق تر و انعطاف پذیر تر از پیش باشند. این مسا

 
 مراتب کمتری در اختیار ا
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ن مواجه اند. به عبارت دیگر از معلمان و مدارس انتظار می رود که کودکان را از فقر و جهل نجات دهند، برنامه ر
 
یزان تربیت معلم با ا

مجهز کنند تا شرایط برای توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع مهیا شود، مهارت الزم را در نیروی  و مانا  , کلیه افراد جامعه را با سواد پایا
ورند، تحمل و تسامح را  به کودکان بیاموزند و در عین حال، اک ثر این معلمان ، حدود %کار فراهم 
 
در صد زیر خط فقر زندگی می  70ا

ن پیدا نمی کنند. همین طور از معلمان انتظار می 
 
ورند که شغل دیگری برای پرداختن به ا

 
نها رو به شغل معلمی می ا

 
کنند و بسیاری از ا

ن را به حد اقل کاهش دهند، به حل تضاد ها کمک کنند ، جوانان را با فرهنگ  رود که اثرات منفی جامعه
 
اطالعاتی را از بین ببرند و یا ا

نها در این فرهنگ شوند، خطر ناشی از تضاد و خشونت مرتبط با 
 
شنا ساخته و در عین حال، مانع غرق شدن ا

 
" مجازی"، جامعه ا

مصرف گرای  ی ناشی از جهانی شدن را از اذهان جوانان بزدایند و خالصه اینکه ابعاد ک ثرت گرای  ی فرهنگی را تا حد ممکن کم کنند و 
موزش مستمر برای معلمان در جامعه جهانی 

 
موزان را به مناسب ترین شکل خود پرورش دهند. ا

 
اجتماعی، عاطفی، فنی و عقالنی دانش ا

خرین  نیز از اهمیت خاص برخوردار است. معلمان سهم بزرگی درتولید ، اشاعه
 
و گسترش دانش بر عهده دارند و لی، در صورتی که از ا

اطالعات در زمینه تخصصی و حرفه ای خود برخوردار نباشند، هرگز نخواهند توانست جز اطالعات بال استفاده ، کهنه و از مد رفته چیز 
موزان خود ارایه بدارند. معلمان باید به کاملترین وجه ممکن از نظر  

 
موزش ببینند تا دیگری به دانش ا

 
اخالقی، روانشناسی و حرفه ای، ا

موزگار از اهمیت 
 
مادگی شرکت اثر گذار در تعلیم و پروش را  جهت تحقق اهداف تفاهم بین المللی و صلح داشته باشند. نگرش شخصی ا

 
ا

ثیر گذار است .برنا
 
مه های تربیت معلم به این زمینه به سزا برخوردار بوده و تا حدود بسیاری در اثر بخشی این نوع تعلیم و تربیت تا

موزش و 
 
موزش به شمول ا

 
موزش حرفه ای در باره رویکرد  و روشهای مطلوب تعلیم و ا

 
باید به منابع دانش مرتبط با این حوزه و همچنین ا

موزش " هنر زیستن با یکدیگر"، جامه عمل بپوشد. روش های متعارف در روابط معلم و
 
متعلم که  پرورش دسترسی داشته باشند تا ا

مبتنی بر سلسله مراتب و اقتدار است باید به نفع رویکرد های دموکراتیک، برابر، تعاملی و مشارکت جویانه تغییر یابد تا نگرش اجتماعی 
 مناسبی در بین دانشجو و معلمان بر انگیزد.  برای پاسخ گوی  ی  به این نیاز اساسی باید شبکه های بسیار وسیعی از برنامه های مستمر
ن ، کمتر از بودخه تعلیم و پرورش رسمی نباشد. 

 
ید به گونه ای که وسعت و بودجه انرژی صرف شده برای ا

 
در جامعه جهانی به وجود ا

این همه داشته ها و مسایل یاد شده از یک کشور به کشور دیگری از هم خیلی متفاوت و ناهمگون هستند که میتواند در زمینه بحث 
یند  های دیگری داشت.  برای

 
موزنده شایسته و خوب را به تعریف نشینیم،  در وحله نخست الزم است مؤلفه های ناهمگون فرا

 
نکه ا

 
ا

موزشی را باید مورد مالحظه قرار  داد.  او ل باید پس منظر زندگی فردی، خانوادگی، محیطی، قشری، گروهی، اجتماعی، فرهنگی، و 
 
ا

موزنده را من حیث مؤلفه روانی،
 
موزشی ا

 
ن باید حضور فزیکی، جسمانی و روانی اش را  سوابق ا

 
مورد تکاپو و پژوهش قرار داد.  مزید بر ا

موزان 
 
موزش برای برخی از دانش ا

 
یند ا

 
موزشی مورد بحث قرار داده و بعد باید  به موشگافی دیگری نشست که  چرا فرا

 
در  محیط  ا

ن است مناسب و قابل پسند و برای برخی دیگر نا مناسب و ناپسند بوده و 
 
یا دلییل اش در ا

 
دارای هیچگونه قابلیت تطبیق نمی باشد؟  ا

موزان دارای شخصیت روانی جداگانه، فردی، اجتماعی، خانوادگی، ذوقی، سلیقه ای،فرهنگی ، 
 
که هر کدام و هر یک از این دانش ا

موزشی  بذل توجه می کنند.   خودی  برداشتی  و پذیرندگی
 
یند ا

 
ن  به فرا

 
موزان با شخصیت های اند ، و مطابق ا

 
هر یک از این دانش ا

موزگاری که جهت تدریس داخل 
 
موزشی می شوند و باید توجه داشت که شخص ا

 
ن که در باال ذکر نمودیم، داخل کالس ا

 
ویژه ای از ا

موزشی می شود دارای کدامین ویژگی ها و مؤلفه های یاد شده  بوده و در زیست اجتماعی خود دارای کدام  رابط
 
ه اکادمیک و کالس ا

موزشی، تعدد پذیری و ک ثرت گرای  ی جنسی، جسمی و روحی، که خود 
 
تهذیبی است و چسان با داشتن این همه رنگ های ناهمگون ا

موزشی فردی خود ی می باشد ، دست و پنجه نرم خواهد کرد؟ پژوهش ها و تکاپوی علمی و اکادمیک روان کاوانه ای که 
 
دارای ویژگی ا

رضه شده است، به همه ما و سایر بستگان میدان تعلیم و تعلم می گوید که چه باید کرد؟ بطور مثال یکی از شیوهه تا کنون در زمینه ع
موزشی  خیلی ها زیبا 

 
موزان ساحه ا

 
های پژوهش و تحقیق در یکی از دانشگاه  های انگلستان، عالقه گرفتند بدانند که چرا برخی دانش ا

موزند که هم قطاران شا
 
فرینش زمانی  می ا

 
ن   در هر یکی و یا تنها  یکی از  زمینه ها شایسته گی و صالحیت را از خود تبارز داده و باعث ا

موزنده دیگری میگردد یعنی اینکه محیط پیرامو ن رقابت سالم باعث میشود که حتی  ساحات معین 
 
اسباب تشویق و ترغیب در ذهن ا

موزان کاهل تر را نیز،  به ت
 
موزگاران  در فکری و ذهنی  دانش ا

 
هیج و تحرک در بیاورند، در صورتی که همه گونه های تشویقی و ترغیبی ا

ورد باشد.  و هم دیده شده است که در نتیجه رقابت های سالم و بکار 
 
موزشی سال وار نتوانست دارای این گونه دست ا

 
یند نصاب ا

 
فرا

موزش برد شمار زیادی از دقایق  مشق و تمرین و استفاده نمادین از شخص
 
موزنده ای که  در محیط کالس خود من حیث نمونه  ا

 
یت ا

یند زندگی خانوادگی و اجتماعی شان اینگونه محرک 
 
نها که  خود در فرا

 
نمادین برای سایرین  عرض اندام کرد و محرک نخست  برای ا

ن بهره خوبتر و بهت
 
موزش نیز بدون فشار  با  نخست و بنیادین را  هرگز نداشته اند، تبدیل می شود . اکنون دارد از ا

 
ر می گیرند و ا

یند مشق و تمرین انسان ها 
 
فرینش تهیج و ترغیب خودی و درونمایه ای، به وجه احسن صورت می گیرد. بر بنیاد قول بزرگساالن، فرا

 
ا

ن  هنوز هم پژو هش های یاد شده به این پرسش بنیادی که چرا برخی ها ب
 
ا وجود مشق و تمرین  را به پایه اکمال می رساند، با وصف ا
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نهای  ی که همواره مشق و تمرین  بی حد و حصر می کنند، پیشرفته تر، کامگار تر و سریع 
 
اندک و بکار برد دقایق و زمان کوتاه، در برابر ا

مو 
 
ید. بعضن ا

 
موزش روانکاوانه در میان انسان ها  و افراد ناهمگون به میان می ا

 
یند ا

 
موزتر اند؟  این جاست که پای فرا

 
زگاران  با ابراز ا

نهای  ی هستند  که در اجرای  به موقع کار ها و،  و ظایف خانگی شان  دست و 
 
موزان، ا

 
نظر شان توضیح می دهند  که بهترین دانش ا

نهم هنوز پرسش بنیادی  پاسخ داد
 
موزشی تفاهم و توافق داشته باشند اما  با ا

 
ه  همت بلند دارند و شاید بسیاری ها نیز با این طرز دید ا

موزان عالقه وافر دارند کار های خانگی به شمول  و ظایف سپرده شده را  به 
 
نه شده است . سوال در این جا است ، چرا برخی از دانش ا

فرینند، یا از خود کاهلی تبارز می دهند و یا هیچ
 
گونه هر عنوانی که باشد، مورد اجرا به موقع قرار دهند، و برخی دیگر یا بهانه ها را می ا

موزان کامگار ا
 
موزگاری که این همه وظایف را می سپارد،  قایل نمی شوند. چرا بعضی اوقات بیشترین رقم دانش ا

 
عتبار و  اختیاری را به ا

یا این همان وظیفه خانگی سپرده شده 
 
نها اند که هر گز وظایف خانگی شان را مورد اجرا قرار نمی دهند. از این سبب باید  دریافت  که ا

 
ا

موز است که حتی بدون  بذل است که 
 
موز شده است و یا هم سطح و درجه عالی  فکری و ذهنی شخص دانش ا

 
باعث موفقیت دانش ا

موزشی و پرورشی رسیده است. در این جا نباید از نقش بی بدیل 
 
ن همه کار  های سپرده شده  به همان مقام بلند و شامخ ا

 
توجه به ا

ن را دست ک
 
موزگار انکار ورزید و یا ا

 
م گرفت. هم نباید مضونی را که تدریس میکنیم به شمول مدرس، دارای چه حالوت و صالبت ا

موزش روانکاوانه عمومی و خصوصی، فردی و جمعی، 
 
هستند؟ بخاطر دریافت این همه پرسش ها، در قدم نخست باید به ویژگی های ا
موزشی  روان پزشک در داخل کالس خود  است ، مراجعه کنیم و بعد نقش معلم و تعلیم دهنده را که در واقعیت مسلم شخص

 
یت ا

یند تعلیم و ت
 
موزشی و شخصیت روانی ، اجتماعی، فردی و فرا

 
علم  او را که دانش مورد ارزیابی قرار دهیم  و بعد مجموعه مؤلفه های  ا

موزان را من
 
موزش قرار می دهد مورد بررسی و پژو ا

 
ینده جامعه سنتی و یا مدرن ، به ا

 
 هندگی ژرف و نقادانه قرار دهیم. حیث رهبران ا

موزان  چه ارزش  دارد ؟
 
موزش زبان که در جنگ دوم  : تشویق دانش ا

 
موزش به ویژه ا

 
یند ا

 
یکی از بهترین اندوخته ها ، شیوه ها و فرا

ن است که امریکای  ی ها
 
موزگاران قرار گرفته است، نشان دهنده ا

 
بعد از ختم جنگ   جهانی در نتیجه  کار برد اندوخته ها  در اختیار ا

نکه بتوانند با  مخالفین نظامی و سیاسی خود دست و پنجه نرم کنند، در قدم نخست باید زبان و ادبیات شان را  به 
 
دوم جهانی بخاطر ا

گونه خیلی ها شایسته و نیکو از خود کنند  و بعد ها در فرهنگ، تهذیب ، سنت ها و داشته های معنوی شان تداخل کنند و از نقاط 
موزگاران به گونه ای 

 
نها شوند. ا

 
گاهی حاصل کرده و در تکاپوی چاره جوی  ی های  ی  بخاظر غالب شدن بر ا

 
قوی و ضعیف شان نیز ا

وردند که گویا مخالفین سخت در 
 
موزان معرفی میکردند و در مورد شان سخنان ای را به میان می ا

 
مخالفین و رقبای شان را به دانش ا

و بخاطر از میان برداشتن شان از هیچگونه ظلم و قصاوت دریغ نخواهد ورزید و در ضمن وعده و تعهداتی را  برابر شان قرار گرفته اند
موزان میگردید و از سوی دیگر هم ذهنیت و حس به 

 
نیز برای شان ارایه می کردند که خود  از یک طرف باعث تشویق و ترغیب دانش ا

نها ارتقا می
 
دادند تا زبان به زود ترین فرصت طی پیشبرد کورس های تشدیدی کوتاه مدت ، به نحو اصطالح میهن پرستی را در اذهان ا

موزش گرفته شود. و ابر قدرت ها بخاطر اضمحالل ملت ها، همواره از طریق اضمحالل فرهنگی ، تهذیبی و 
 
شایسته و خوب به ا

ورد اش
 
را در کشور عزیز خود افغانستان در  این چند دهه  تاریخی، به شمول زبان و ادبیات شان داخل اقدام عملی شده اند که فرا

اخیر، به مشاهده نشسته ایم.  و یا هم زمانی که انگلیس ها بر خالف روس ها، به ویژه شوروی سابق میل داشتند تا برخالف شان کار 
شنا می ساختند

 
یند گ فتمان با مخالفین،  کرد های  ی داشته باشند، در قدم نخست هوابازان شان را با زبان روسی به گونه کامل ا

 
تا در فرا

ن 
 
به ویژه هوابازان شوروی و مردم شان به زبان خود شان به گ فتمان نشینند و از از این طریق سود، گ فتمانی، سیاسی و نظامی را از ا

موزان نه تنها زبان بلکه هر بخش دیگری 
 
موزش سریع دانش ا

 
نیز که باشد، و هم خود کنند. در این جا باید بدانیم که یکی از دالیل ا

یند تعلیم و پرورش،  داشتن 
 
موزگاران من حیث دو مؤلفه معقول فرا

 
موز و ا

 
یند که دانش ا

 
موزگاران در این فرا

 
تشویق، ترغیب، و تهیج ا

هراس از ناکامی و شکست در برابر مخالفین، و دوم عالی ترین شکل و گونه های معین  تحریک، تهیج، ترغیب، تشویق و بر انگیزی 
موزگاران ،اح

 
موزان و ا

 
 شامل ساس، قومی، ملی، گروهی، تباری ، فرهنگی، سیاسی و نظامی در اذهان  هردو  دسته، اعم از دانش ا

موزش با زور، فشار، توهین، تحقیر، و مجازات جسمی 
 
یند تعلیم و ا

 
بوده است.  غرض از توضیح این مطلب در این جا این است که فرا

انی و اخالقی ، نه تنها اینکه به نحو دقیق صورت گرفته نمیتواند، بلکه باعث ضعیف و نحیف شدن ،فزیکی، شخصیتی، روانی ، زب
موزنده را ، اعم از فردی، خانوادگی، 

 
موزش باید منافع ، سود، عالیق و نیاز ا

 
موزگار میگردد. برای  هر گونه ا

 
موزنده و ا

 
شخصیت ا

موز به سیاق ، فرهنگ، شخصیت حقوقی، محیطی، قومی، فرهنگی، زبانی، سیاسی، اقتصادی  و روا
 
نی  را در نظر داشت. اگر دانش ا

یند تعلیم و تعلم به گونه خیلی ها کند به پیش 
 
موزش نداشته باشد، فرا

 
تاریخ، زبان و ادبیات مضمون مورد نظر و مدرسش  دلیلی برای ا

موزش مثبت صورت نخواهد گرفت و منتج به ناکامی
 
موزشی همان جامعه  خواهد رفت و یا هم هیچگونه ا

 
موزگار و سیاست ا

 
موزنده ، ا

 
ا

موزنده 
 
موزنده شخصیت را قایل شدن است. ا

 
موزنده است. برای ا

 
فرینش دلچسپ ی در ذهن ا

 
موزگار ا

 
می شود.  یکی از بهترین نقش های ا

موزگار،  اث
 
موزشی، اجتماعی ، علمی و اخالقی ا

 
موزش را باید مورد تقدیر و تکریم قرار داد. شخصیت فردی ، ا

 
یند ا

 
ر خیلی ها قوی بر فرا
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موزنده می گذارد. به گونه مثال اگر برای فردی و یا مهمانی غذای  ی را در اختیارش بگذاریم که دارای طعم، ذائ قه، و گونه پذیرشی 
 
ا

نکه خورنده دارای کدامین سطح گرسنگی است، به غذا میل نخواهد داشت و هیچ فردی نمی تواند وی را مجب
 
ور و مکلف نباشد، بدون ا

موزگاران رهبران یک جامعه هستند و رهبر باید دارای چه ویژگی های ناهمگون به 
 
ن استفاده کند. قول معروف است که ا

 
سازد تا از ا

شمول درونی  و بیرونی باشد تا بتواند قیادت یک جمعیت ک ثیر الجوانب را مورد هدایت و رهبری قرار دهد، و هم می گویند که رهبر نغز 
موزگار باید دارای این همه ویژگی ها باشد  " پیامبر سیاسی"،در حقیقت امر باید سیاسی 

 
باشد و دارای صورت و سیرت پیامبرانه باشد، ا

موزان شان را باید  
 
نها تنها دانش ا

 
موزان نیستند، ا

 
موزگاران مسؤلیت تحریک، تهیج و موتیف سازی دانش ا

 
موزنده شیفته اش شود. ا

 
تا ا

موزنده حضور عینی با تبارز کردار، پ
 
ندار ، افکار و بینش نیک مورد تشویق و ترغیب قرار دهند، و سایر کامگاری ها باید در نهاد فرد ا

موز 
 
فرینش خالقیت ها، اندوخته اندوزی ها و تبارز عقالنی فکر و ذکر در دانش ا

 
داشته باشند تا بتوانند من حیث نیروی واقعی و عملی ا

 ند. کار کرد اثر گذار داشته باش
موزش است؟ 

 
در دنیای امروز که کامگاری های تکنولوژی به  اعتالی خود رسیده است، در دانشگاه ها، نهاد های  :چه کسی مسؤل ا

موزگاران و  دانش 
 
موزشی به شمول شبکه انترنت، در اختیار ا

 
موزشی مؤسسات تعلیم و تربیه ، ک تاب خانه و سایر منابع و وسایل ا

 
ا

مو 
 
موزان  به منظور ا

 
نگونه ا

 
موزش ا

 
یند تعلیم و ا

 
زش هر چه بهتر، بیشتر و ژرفتر از پیش قرار می گیرد ، اما هنوز هم دیده میشود که فرا

باید   که باید باشد، به اهداف اصلی اش که ساختار شخصیت انسان است، نایل نه شده است.  با این همه مسایل و ، وسایل باز هم
موزش میرود و بر بنیاد خواست، نیازمندی و ضرورت خود و جامعه اش، میالن  اصرا

 
ورزید ، این خود فرد است که بسوی تعلیم و ا

موزی برود و مساعی هموارگی خود را بخاطر خود 
 
پیدا می کند. هدف از بازتاب این عباره این است که انسان باید همواره بسوی خود ا

گاهی و خود شناس
 
موزی، خود ا

 
موزشی ا

 
ن شیوه های ا

 
ی به جلو حرکت کند. در شرایطی که جامعه بشری فعلن قرار دارد، دیگر ا

تکراری، سنتی، تعبدی و خالف بینش عقالنی، هیچگونه کار بردی نخواهد داشت، زیرا امروز انسان ها، محتوا و سیاق هر مؤلفه را 
فرینش است که خداوند برای انسان مسیر ساخته و زمانی پذیرا می شوند که دارای بینش  و پذیرش عقالنی باشد ، 

 
زیرا عقل نخستین ا

بعد تقدیر و سرنوشتش را با داشتن  ظرفیت خردورزانه اش، به ساختار می نشیند.  امروز دیگر داستان های دنباله دار  و فاقد معنی، 
ان های مدرن نیستند. اما نباید در  تعریف، تعبیر، اسطوره ها، افسانه ها ، قصایص، و سایر وارونه سازی ها، مورد پذیرش و پسند انس

، امروز  که چندان تفاوتی با  "  مدرنیسم"تفسیر ، شناخت، فهم  وگزینش مدرنیته، به اشتباه رویم، و از جهالت، اغماز، و بیداد گری 
فرینش و سا

 
گاه نباشیم. اگر مدرنیته انسان را من حیث اشرف ا

 
زنده در محتوا و سیاق اش نداشته جهالت دوره های اولیه ندارد، ا

نصورت انسان دارد
 
ن چیزی سر سجود  فرود  باشد، و سرمایه و دارای  ی و پول همه چیز را تعییین می کند، در ا

 
ورد به بندگی ا

 
خود که  ا

ن نداریم که اقتصاد، پول، سرمایه و منابع دست داشته را به هیچکاره و بیکار 
 
فریننده او ست. دراین جا سعی بر ا

 
ه گیریم، بلکه میل ا

ن 
 
داریم اظهار کنیم که  ارزش این همه مؤلفه ها زمانی دارای اهمیت خواهد بود که در خدمت انسان و مخلوق خداوند باشند، در غیر ا

نگونه شاعر  در این سروده  مطلب را خیلی ها نغز، بیان نموده است: ی و مفهوم خواهفاقد معن
 
 د بود. ا

 من از فرزانه ی حال دنیا را بپرسیدم     
ب است یا خاک است یا پروانه ی                 

 
 گ فت یا ا

 گ فتمش احوال عمرم را بگو این عمر چیست؟                         
 گ فت یا برق است یا باد است یا افسانه ی                                

 ه می بینی چرا دل بسته اند؟گ فتمش این ها ک                                       
 گ فت یا خوابند یا مستند و یا دیوانه ی                                              

 گ فتمش احوال عمرم را پس از مردن بگو                                                    
 یا باغ است، یا نار است و یا ویرانه ی     گ فت                                                        

موزش نقادانه و بعضن  ناپذیری برخی از  مسایل که با 
 
موزی، بینش و تفکر خودی، ا

 
موزنده را بسوی خود ا

 
این همه  وسیله ها باید ا

هن
 
ورش در تناسب ، هما

 
ن بازتاب دهد. گذهن مبتکر و نو ا

 
ی و همخوانی نباشد، مردود اش بشمارد و اعتراض عقالنی اش را در برابر ا

هنگی دقیق و قابل تطبیق قرار 
 
شاید این حرف ها و سخنان با ویژگی ها و ساختار های فکری، فرهنگی، سنتی و عقیدتی برخی ها در هما

موزش  های انسانی و در کلیت 
 
کافه بشریت، بسوی رستگاری تعلیم و تدریسی که هدفش معرفی  انسان نگیرند، اما بدون این ها نیز ا

موزشی بسا از جوامع، به ویژه 
 
یند ا

 
من حیث مؤلفه دارای ظرفیت و صالحیت عقالنی و تفکیک ساز است ، رهنمون نخواهد شد. فرا

ن و خواست خود که سنتی حرکت کرده کشور های دنیای سوم نشان می دهد که خانواده ها، خاصتن پدر و مادر فرزندان را مطابق ذه
موزش مورد تشویق و ترغیب قرار می دهدکه شاید بعضن خوب باشد اما در زمینه باید به شخصیت، صالخیت و 

 
اند بسوی تعلیم و ا
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موزنده ره در راستای اموزش رسمی و غیر 
 
موزنده نیز باید بذل توجه کرد. اما  بهترین شیوه ها این است تا ا

 
رسمی که به استعدادفکری ا

موزش  داخل مدرسه و  بیرون مدرسه 
 
موزش  رسمی و غیر  رسمی، یا ا

 
، گ فته می  Formal and informal Educationزبان انگلیسی ا

ماده سازند. 
 
موزنده  ها یاری رساند تا خویشتن را در این دو شیرازه ا

 
 شود که  باید به ا

موزشی خوب،ویژگی های  ی  
 
موزش، بخاطر داشتن توانای  ی سازند؟: سهیم را که باید کالس های ا

 
یند ا

 
موزان داخل کالس ها در فرا

 
دانش ا

های فردی و شخصی، هرکدام از جریان تدریس در داخل کالس  سود های ناهمگون و متفات از همدیگر را می برند، بعضی ها دارای 
نهای  ی که نسبت به دوس

 
تان و هم کالس های خود پذیرش بیشتر دارند، سبب سهم بیشتر و برخی ها  دارای سهم کمتر در زمینه اند. و ا

گاه 
 
موزگاران نیز از این موضوع خیلی خوب ا

 
نها توجه بیشتر دارند و یا بهتر گ فته شود شنونده خوبتر و بهتر هستند.  ا

 
اش این است که ا

موزشی را دارد تا بیم
 
موزگار حیثیت پزشک ا

 
گاه باشند.  زیرا در  چنین شرایط ا

 
ن هستند، و باید ا

 
اری را تشخیص و بعد و در پ ی معالجه ا

تی 
 
موزان کامگار و مؤفق در داخل کالس ها باید دارای خصوصیات و ویژگی های ا

 
موزگاران  بسا اوقات می گویند که دانش ا

 
ید. ا

 
بر ا

 باشند: 

 اراده گوش گرفتن را داشته باشند 

 اراده تجربه کردن را داشته باشند 

 اراده پرسش را داشته باشند 

 اراده و شهامت رد نظریه را داشته باشند 

 موزش را داشته باشند
 
 اراده اندیشیدن پیرامون نحوه ا

  شهامت پذیرش اصالحات را داشته باشند 

 شهامت اصالح و نقد خودی را داشته باشند 
موزان را برای اخذ و اقتباس بیشتر و بهتر مسایل یاری می رسانند

 
ن مسایلی هستند که دانش ا

 
نها به  و این همه ا

 
و از سوی دیگر هم ا

موزان این سخنان را بازتاب می 
 
اندیشیدن، و بیان افکار انتقادی و اصالح کننده ، تشویق و ترغیب می شوند.  مادامی که در مورد دانش ا

موزگاران نیز حتمی و حتی ضروری تر اند. اما باید روی یک موضوع دیگر هم اندیشی
 
د که بعضن خانواده  دهیم باید دانست که این ها برای ا

موزکار باید صورت گیرد در 
 
موزش تنها و تنها در داخل مدرسه و توسط ا

 
موزان به این اندیشه هستند، گویا این همه مسایل ا

 
ها و دانش ا

فریننده سهولت و رهنمای  ی هستند و نه مجبور کننده مکلف ساز تعلیم و تدریس برای 
 
موزکاران تنها ا

 
موزان. صورتی که باید بدانیم که ا

 
دانش ا

نها
 
ی  ی در زمینه نباید از نقش خیلی ها با ارزش و سازنده خانواده ها، چشم پوشید. اندوخته های فردی و اجتماعی تا کنون نشان داده است ، ا

موزش خانگی، محیطی، سنتی و مساجد و مدارس و تکایا 
 
انی که از سایر شاکردبوده اند و یا هستند، نسبت به  که قبل از دبیرستان گرفتار ا

موزش مثبت در سنین پائین
 
گاه تر، شایسته تر، و اندیشمند تر هستند. به ویژه اگر اینگونه ا

 
تر  جنین نعمات برخوردار نیستند و یا نبودند، ا

ورد و 
 
موزشی  به شمار میرود، صورت گیرد به مراتب دارای دست ا

 
یند تکوین شخصیت فردی، خانوادگی، اجتماعی ، روانی و ا

 
که فرا

 صول بی مانند تر خواهد بود. مح
موزشی سالمندان  چه ویژگی ها دارد ؟ 

 
یند ا

 
موزان سالمند و جوان وجود دارد، این است :  فرا

 
یکی از  بنیادی ترین تفاوت ها که میان دانش ا

م
 
موزشی شان تا حدودی بدون اندوخته های قبلی داخل کالس می شوند، اما دانش ا

 
وزان سال مند با که جوانا به داخل محیط کالس  ا

موزنده های سالمند، در جریان 
 
موزشی داخل کالس می شوند. ا

 
موزشی، نیت و اراده ا

 
موزشی، عالیق دقیق ا

 
جهانی از اندوخته ها ،تجارب ا

موزشی در  راستای زمان یاد شده ، با یک د
 
موزشی برای مدت های بیشتر و داشتن اندوخته های سالم کاری و ا

 
ید دور بودن از کالس های ا

موزشی می شوند و بدون تردید هر کدام شان دارای کامگاری ها و 
 
یند ا

 
موزشی و بینش تحلیلی و تجربه های کمای  ی شده داخل فرا

 
انداز دیگر ا

موزش شان بیشتر از جوانان و نوجوانان  پر احساس تر و 
 
یند ا

 
ناکامی های معین خود در زمینه های یاد شده هستند. بعضن سالمندان در فرا

موزشی در  حرکت
 
موزشی خود بر خورد هدفمند و بیشتر عقالنی دارند.  اندوخته های ا

 
نها با محیط پیرامون ا

 
ذهنیت بر انگیز تر دارند. زیرا ا

موزشی  دارای جهت های  سودمند  و ضرر 
 
موزان سالمند در محیط کالس های ا

 
زمینه های ناهمگون نشان می دهد که حضور علمی دانش ا

موزگار  مند  است، سود مند
 
موزگار هستند و از جانبی هم اگر ا

 
فریننده سهولت ها برای ا

 
نکه سالمند در واقعیت امر یاری رسان وا

 
بخاطر ا

موزندگان سالمند 
 
موزان و کالس ا

 
نها میتوانند ایجاد کننده های مزاحمت و را  صالحیت و ظرفیت تدریس درست میان دانش ا

 
نداشته باشد ا

موزگار ها 
 
گاهی نداشته و در درد سر برای ا

 
نها ا

 
موزشی ا

 
موزگار از بینش ا

 
موزش قرار گیرد، ا

 
نها میل دارند مورد ا

 
باشند زیرا به گونه و نحوی که ا

موزگاران
 
یند تدریس و تعلیم به بیراهه و ناکامگاری منتج می شود. ا

 
موزشی خود را از دست داده و در تحلیل نهای  ی فرا

 
 فرجام راه و مسیر ا
موزگار هستند،ز اندوخته ها داخل کالس می شوند و در واقعیت امر رهنما و ر سالمند با دنیای  ی ا

 
جوانان و نوجوانان از این اه کشای تدریس ا
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موزش در حقیقت گونه ی بازی 
 
یند ا

 
نعمت تا حدی برخوردار نیستند.  در کالس های جوانان، به ویژه در دنیای غرب و امریکای شمالی فرا

موزنده های سالمند شایق این گونه سرگرمی ها نیستند و خود را مقید به این شیوه تعلیم و تعلم نمی دانند های سرگرم کننده را دارد، ک
 
ه ا

موزشی جدی و پخته تر باشند، زیرا این گونه سرگرمی ها دیگر به ماهیت فکری شان
 
یند ا

 
در  بلکه مایل هستند تا بهتر، خوبتر و ژرفتر شاهد فرا

می توانند و به قول معروف از پخته نباید خامی را طلبید و از خام نباید پختگی را در خواست کرد.  یکی از نارسای  ی توافق و تفاهم قرار گرفته ن
ن فردی که داخل کالس درسی شد دیگر دانش 

 
موزشی دارند این است که هر ا

 
یند ا

 
موزشی در برخی از کشور ها در فرا

 
های  ی که پالیسی های ا

موز است بدون اینکه دارای چه
 
موزان در شیوه های  ا

 
اندوخته ای است و از کدامین سطح سنی و فکری برخوردار است باید با سایر دانش ا

موزشی درست باشد اما از دیدانداز روانکاوی و روانپزشکی شاید خالف محتوا 
 
برخوردی همسان باشند و شاید هم تا حدی از دیدانداز عمومی ا

موزشی باشد، زیرا نمیتوان
 
موزشی جوانان و نوجوانان کرد، و نباید در  و سیاق واقعی ا

 
یند ا

 
موزشی سالمندان پر اندوخته را فدای فرا

 
یند ا

 
فرا

موزشی 
 
هنگی ا

 
نها را فراهم سازند و هما

 
موزشی ا

 
نها را  با افرادی در کالس قرار دهیم که اسباب نگرانی ا

 
صورت برابر جوانان نیز جفا کرد تا ا

فرین و بیالنس ساز استفاده کرد.  زیرا اگر در داخل گرفته نتواند. از این سبب بهتر است د
 
موزشی موازنه ا

 
ر چنین کالس ها باید از پالیسی ا

موزشی خواهیم سپرد. 
 
موزنده سالمند برخورد طفالنه صورت گیرد، هردو را به باد فنای ا

 
 کالس با یک طفل برخورد سالمند و در برابر یک ا

موزش سالمندان در 
 
موزشی در شرایط مختلف  و یکم :سده بیست  طرح تیوری ا

 
انسان های دوره های ناهمگون تاریخی از هر دیدانداز زندگی ا

بانه، 
 
فرین ما

 
موزش عملی، معنوی، اخالقی و نوا

 
موزشی برای سال مندان مطرح می شود،  همواره مسایل ا

 
قرار داشته اند.  مادامی که نصاب ا

موزشی  تداعی می شو
 
موزشی در ذهنیت پالیسی سازان نصاب ا

 
ن اگر این دسته ای از انسان ها که بخاطر تعیین سرنوشت ا

 
د. مزید برا

گاه باشند.  باید بدانند  اجتماعی، روانی، سیاسی، فرهنگی  سالمندان کار می کنند،  باید همواره از پسمنظر
 
موزنده ها  به حد کافی ا

 
و تهذیبی ا

یند کاری شان از چه قرار است، و در کجا ها مشغولی
 
ت کاری دارند، با کدامین نهاد های کاری و مالی در ارتباط کاری هستند و در کدام که فرا

موزشی  برای 
 
فرینش نعمات مادی و معنوی قرار دارند. زیرا جریان پژوهش علمی در راستای تدوین نصاب ا

 
یند ا

 
نظام اجتماعی در فرا

تی را در  نظر داشته باشد:
 
 سالمندان،  باید مسایل ا

 موزش س
 
یند ا

 
 ال مندان  تیوری باید  متحرک، دینامیک و شخصیت ساز  باشد .فرا

 .موزش سال مندان مؤلفه غامض بوده و دارای تعریف و تفسیر ساده نیست
 
 تیوری ا

  .نها باشد
 
موزشی برای سال مندان باید مطابق خواست، نیاز ، ظرفیت و اندوخته های گذشته ا

 
 تیوری ا

 ی
 
موزنده سال مند را باید  سیاق و محتوای زندگی گذشته، حال و ا

 
 قبل از قبل دانست .  نده ا

  .گاهی دقیق داشت
 
موزنده سال مند باید ا

 
 از داشته های فرهنگی، زبانی، عقیدتی، اجتماعی و خانوادگی ا

  .موزنده سال مند را باید در نظر گرفت
 
موزشی ا

 
موزشی و محیط پیرامون ا

 
یند ا

 
 استقاللیت فرا

  موزنده را باید مورد احترام و اکرام قرار داد. تاریخی و عقید –سیاق اجتماعی
 
 تی ا

 موزنده را باید با تیوری: شناخت، تیوری فیمینیسم
 
شنا ساخت   ،، ) بینش گرایش به دفاع از حقوق و امتیاز جنس زنانه(ا

 
 ا

   شنا ساخت و از دیداندازش تاریخی  اش بهره بهتر  باید جست.  تیوری اجتماعی
 
 انتقادی، تیوری مدرنیسم، و تیوری پسا مدرنیسم، ا

موزش و پرورش :
 
موزش و پرورش یک جریان منظم و مستمر است که همه جوامع بدون در نظر  جهانی شدن و ضرورت دگرگونی و تحول در ا

 
ا

ن یاری رسانی به رشد شخصیت، نیروی جسمانی، فکری و 
 
ن نیاز دارند. هدف ا

 
هنجار های روانی،  داشت حاالت و اوضاع شان به ا

موزگار، اجتماعی، اخالقی و یا بطور کلی رشد شخصیت پوینده گان و پرورش یابنده گان است.  در 
 
موزش و پرورش تنها از طریف ا

 
گذشته ا

مده است که 
 
موزشی  به گونه ای  به میدان ا

 
ک تاب، و ک تابخانه صورت می گرفت و دیگر منابعی تا حدی در دست نبود. اما امروز شرایط ا

ن، 
 
موزشی، کالس و محیط بیرون از ا

 
موز، ک تاب و مک تب، خانواده و محیط ا

 
موزگار و دانش ا

 
همه را دگر گون ساخته است.  به دیگر روابط ا

موزش از طریق شبکه های ارتباطی، انترنت، صدا و سیما، مبایل، برگه چهره ها ) فیس بوک(، ماهواره ها،  سایت ها، ویبالگ ها، 
 
ویژه ا

موزنده شده است. به امید پیشرفت
 
، ترقی و تعالی در راستای پیام گیر ها، پیام رسان ها، تیوتر ها و انستیگرام ها و غیره خیلی ها ساده و ا

موزش مثبت و انسان ساز. 
 
ن نظام هستی انسانی و  ا

 
ن است تا  بر بنیاد نا متزلزل ا

 
موختن نیست ، بلکه اهمیت اش در ا

 
موزش تنها ا

 
غرض ا

 ت را به شناخت ژرف عقالنی  گرفت. کائنا
رش یافتیم دنبال نارسای  ی ها، کاستی ها و عیبوبش و نی که د" مادامی که تنها هستیم در تکاپوی دوست ، یار و همدم روزگار هستیم، و زما

می گردیم، و هنگامی که  از دستش دادیم، در تنهای  ی دنبال خاطراتش می گردیم. همواره باید مراقب دل ها باشیم، زیرا هیچ چیزی سهل 
 تر از دل نمی شکند." )  سارتر( 
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