ھﻧر اﻧﺳﺎن ﺑودن

ﻧوﯾﺳﻧده  :ﻣﺣﻣد ﺟودت
اﺳﺗﺎد داﻧﺷﮑده ﻓﻠﺳﻔﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﺻﻼح اﻟدﯾن ﮐردﺳﺗﺎن ﻋراق

ﻣﺗرﺟم  :زھرا ﻋﻠﯽ ﻣﻼﻋﯾﺳﯽ
اﺳﺗﺎد داﻧﺷﮑده ﻓﯾزﯾﮏ داﻧﺷﮕﺎه ﺻﻼح اﻟدﯾن ﮐردﺳﺗﺎن ﻋراق

ﺳﭘﺎس و ﻗدرداﻧﯽ

 ﺳﭘﺎس ﺑرای ﻋزﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ در ﭘﺧش اﯾن ﮐﺗﺎب ﺧﯾﻠﯽ ﺧﺳﺗﮫ ﺷدﻧد ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﺑرادر ﻣﺣﺗرم و ﻋزﯾزم ﮐﺎکآزاد ﯾوﺳف
-ﺗﺷﮑر ﺑرای دوﺳﺗﺎن ﻋزﯾزم ﺑﮫ وﭜﮋه ھﻣﺳرم ھﺎژه ﮐﮫ در ﻧوﺷﺗن اﯾن ﮐﺗﺎب ﯾﺎرﯾم ﮐردﻧد.

اﯾن ﮐﺗﺎب را ﺗﻘدﯾم ﻣﯾﮑﻧم ﺑﮫ:
ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در راه اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

آﻧﻘد رﮐﮫ ﻣن ﺑر ﺷﻌر و ادب ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺳﻠط دارم ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدرﯾم )ﮐوردی( آﮔﺎھﯽ ﻧدارم .اﮔرﭼﮫ ھﻣﯾﺷﮫ
ﮔﻔﺗﮫ ام زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻋﺷق اﺳت و ﻣن ﺧﯾﻠﯽ ﺧوﺷﺣﺎﻟم ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎی زﯾﺎدی را ﺻرف ﺧواﻧدن و ﻧوﺷﺗن
ﺑﮫ اﯾن زﺑﺎن ﮐرده ام وﻟﯽ اﮐﻧون ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧواﻧدن و ﻧوﺷﺗن ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدرﯾم ھم ﺗﺎ ﺣدودی آﺷﻧﺎ ﺷده ام ﺑﺎ ﺧود
ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧم ﭼﮫ اﯾرادی داﺷت ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎ اﯾن زﺑﺎن ھم آﺷﻧﺎ ﺑودم  .زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ آن ﺣرف ﻣﯽ زدم در
ﺑﯾرون اﺛری از آن ﻧﺑود و ﻣن از ﺷﻌر و ادب اﯾن زﺑﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎآﮔﺎه ﺑودم ﺑرای ﻣن ﮐﮫ ﮐرم ﮐﺗﺎب ﺑودم و
ھﻣﯾﺷﮫ ﮐﺗﺎﺑﯽ در دﺳﺗم ﺑود ﮐﮫ ﺧواﻧدﻧش ﺗﺳﻠﯽ اﻓق روﺣﯾم ﺑود .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺧﯾﻠﯽ ﺧوﺷﺣﺎﻟم ﺑﻌد از ﭼﮭﺎر
ﺳﺎل دور ﺑودن از ﮐﺗﺎب و ﮐﺗﺎب ﺧواﻧﯽ )اﻟﺑﺗﮫ ﮐﺗب ﻏﯾر ﺗﺧﺻﺻﯽ( ﺑﺎ اﺳﺗﺎد ﻣﺣﻣد ﺟودت آﺷﻧﺎ ﺷدم ﮐﮫ
ﻣﺷوق ﻣن ﺑودﻧد ﺑرا ی ﺗرﺟﻣﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب ،از زﺑﺎن ﻣﺎدرﯾم ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧوﺷﺗن ﺑﻠﮑﮫ ﺷﮭﺎﻣت
ﯾﺎدﮔﯾری زﺑﺎن ﻣﺎدری را در ﻣن ﺑﯾﺷﺗر ﮐرد.
اﯾن ﮐﺗﺎب درﺑﺎره ﺷرح ﺣﺎل ﻣردم ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ اﺳت و ﻓرﻗﯽ ﻧدارد اﯾران ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻋراق  ،ﺷﺎﯾد دور دﺳﺗﮭﺎ ھم
اوﺿﺎع ھﻣﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳت .ﺑﮫ ﻗول ﮔﺎﻧدی اﻧﺳﺎﻧﯾت دﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾروان زﯾﺎدی ﻧدارد .اﻣﯾدوارم دوﺳﺗﺎن
اﮔر اﯾرادی در آن دﯾدﻧد ﺑزرﮔواراﻧﮫ ﻧﺎدﯾده ﺑﮕﯾرﻧد و آن را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب اوﻟﯾن ﮐﺗﺎب ﺧواﻧده ﺷده و ﺳﭘس
ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده ام ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮕذارﻧد ھر ﭼﻧد ﺧوﺷﺣﺎل و ﻣﻣﻧون ﻣﯽ ﺷوم اﯾرادات را ﺑﮫ آدرس اﯾﻣﯾﻠم ﮐﮫ
در ذﯾل آﻣده ﺑﻔرﺳﺗﯾد .در آﺧر ﺟﺎ دارد ﭼﻧد ﺑﯾت از ﺷﺎﻋرﮔراﻧﻘدر ﺳﻌدی ﺷﯾرازی را ﺑرای ﻧوراﻧﯽ ﺗر
ﮐردن اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑﯾﺎورم.
ﺗ ن آدﻣﯽ ﺷرﯾف اﺳت ﺑﮫ ﺟﺎن آدﻣﯾت

ﻧﮫ ھﻣﯾن ﻟﺑﺎس زﯾﺑﺎﺳت ﻧﺷﺎن آدﻣﯾت

ﺧور و ﺧواب و ﺧﺷم و ﺷﮭوت ﺷﻐب اﺳت و ﺟﮭل و ظﻠﻣت

ﺣﯾوان ﺧﺑر ﻧدارد ز ﺟﮭﺎن آدﻣﯾت

ﻣﮕر آدﻣﯽ ﻧﺑودی ﮐﮫ اﺳﯾر دﯾو ﻣﺎﻧدی

ﮐﮫ ﻓرﺷﺗﮫ ره ﻧدارد ﺑﮫ ﻣﮑﺎن آدﻣﯾت

رﺳد آدﻣﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟز ﺧدا ﻧﺑﯾﻧد

ﺑﻧﮕر ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد اﺳت ﻣﮑﺎن آدﻣﯾت

ﺗرﺟﻣﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب را ﺗﻘدﯾم ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﮫ ﺧواھرﻋزﯾزم ﻧﺟﯾﺑﮫ  ،ھﻣﯾﺷﮫ ﻓﮑر ﻣﯾﮑردم او ﻓرﺷﺗﮫ ای اﺳت ﮐﮫ از
طرف ﺧدا ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ﻣﺎ ھدﯾﮫ ﺷده اﺳت .اﻣﺎ ﻧﺟﯾﺑﮫ ﻓرﺷﺗﮫ ﻧﯾﺳت  ،ﺑﻠﮑﮫ آدﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﯾت را ﺑﺎ ﺧوﺑﯽ
ھﺎﯾش ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺗرﯾن در ﺟﮫ رﺳﺎﻧده اﺳت.
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ﻣﻘدﻣﮫ
ﻣوﺿوع اﻧﺳﺎن ﺑودن ﯾﺎ ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ ﺷدن  ،اﻣروزه اﺻﻠﯽ ﺗرﯾن وﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﺣﺳﺎب
ﻣﯽ آﯾد ،ﭼرا ﮐﮫ اﮔر ﺷﻣﺎ ھﻣﮫ ھﻧرھﺎ را ﺑداﻧﯾد وﻟﯽ ھﻧر اﻧﺳﺎن ﺑودن را ﻧداﻧﯾد ﯾﺎ ﯾﺎد ﻧﮕﯾرﯾد ﻣﺎﻧﻧد ﺟﺳم ﺑﯽ
روﺣﯽ ھﺳﺗﯾد .زﯾرا ھﻧر اﻧﺳﺎن ﺑودن ﮐﺎﻟﺑد و روح ھﻣﮫ ھﻧرھﺎﺳت .اﻧﺳﺎن ﺑودن ﯾﻌﻧﯽ وﺟداﻧﯽ زﻧده،
ﻣﻌرﻓﺗﯽ آزﻣوده ،دﻟﯽ ﭘر از ﻋﺷق و ﺳوز و ﮔداز ﻋﺎﺷﻘﯽ ،اﺣﺳﺎس ﻤﺳﺋول ﺑودن ،رﻓﺗﺎری زﯾﺑﺎ وﻣﻌﻧوی و
ھﻣﭼﻧﯾن اﺣﺗرام ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ روﺷﯽ رھﺎ و ﺑرای آزادی و اﻋﺗﻘﺎدات ھرﮐﺳﯽ  ،ﯾﺎ دارﻧده ھر رﻓﺗﻧﯽ ﺑﮫ
ﺷرطﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﮐراﻣﺎت و اﺣﺗرام ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﯾت ﻧﺑﺎﺷد .دراﯾن دﯾدﮔﺎه ﻣﺳﺎﻟﮫ اﻧﺳﺎن ﺑودن در روزﮔﺎرﻣﺎ
اﺻﻠﯾﺗرﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻧﮓ و ﺧوﻧرﯾزی وﮐﺷﻣﮑش و دﻋوا و آزار ﻓﺳﺎد و ﻓﺎﺳد
ﺑودن دﺳﺗﺎورد ﻧﺎداﻧﯽ و ﻧﺎ اﮔﺎه ﺑودن درﺑﺎره ﺑزرﮔواری اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ آﯾد اﻧﺳﺎﻧﯾت ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن
واﻗﻌﯽ ﺑودن ﺑﮫ ﺳوی ﻓﻧﺎ وﻧﺎﺑودی ﻣﯾرود ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺷر اﻧﺳﺎن ﺑودن را ﺑﯾﺎﻣوزد .ﯾﻌﻧﯽ از اﯾن ﺑﮫ ﺑﻌد
ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﻧﺳﺎن ﺑودن ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺷود و ﺟﻠوﺗر از ھﻣﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت دﯾﮕر ﺑﺎﺷد .وﺟدا ﺑﮫ
ﻓﮑر آن ﺑود .ﺑﺎﯾد اﻣروزه ھﻣﮫ اﺣزاب و طرﻓداران آﻧﮭﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن ھﻣﮫ ﻧوﯾﺳﻧده ھﺎ و ھﻧرﻣﻧدان و
روﺷﻧﻔﮑران ﺑﮫ ﻓﮑر اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺑﺎﺷﻧد .اﻣﺎ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﻓﻘط در اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﺻﻠﺣت ﺣزب ﺧود ھﺳﺗﻧد .ﻣن
ﻧﻣﯽ ﮔوﯾم ﮐس دﻟﺳوز و اﻧﺳﺎﻧدوﺳت ﻧﻣﺎﻧده ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻌدادﺷﺎن اﻧدک اﺳت و ﮔﺎھﯽ از ﺗﻌداد اﻧﮕﺷﺗﺎن دﺳت
ﻓراﺗر ﻧﻣﯽ رود .ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣروزی ،ﺑدون ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ،دﺳﺗﺎورد اﺣزاب اﺳت .در راس آﻧﮭﺎ ﻗدرﺗﻣﻧدان
ﻧﺗرس ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در اﯾن ﺷراﯾط ﻧﺎھﻣوار ﺑﺎﯾد اھﻣﯾت ﺑﮫ آن ﺑدھﻧد .ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﮐﮫ ﺑﮭﺎ و ارزش اﻧﺳﺎن و
ﺣق اﻧﺳﺎن وﺟﮭﮫ ﻏم اﻧﮕﯾزی ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﻗدرﺗﻣﻧد ﻧﺑﺎﯾد ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻓﮑر ﻧﻔت و ﮔﺎز وﺳﺎﯾر ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻓﮑر
ﻣردم ﺑﯽ ﮐس وﮐﺎر و ﻓﻘﯾر ﺑﺧﺻوص ﻗﺷر ﺿﻌﯾف و ﺑﯾﮑﺎرو ھﻣﭼﻧﯾن آﻧﺎن ﮐﮫ در راه ﺑﺎزﮔرداﻧدن ﺷﮑوه و
ﻋظﻣت اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺧﺻوص ) اﻓراد ﻣﺳﺗﻘل و آﮔﺎه ( ﻗدم ﺑرﻣﯾدارﻧد ،ﮐﮫ اﮐﺛرا ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧود را ﻣﯽ
ﺑﺧﺷﻧد ،ﺑﺎﺷد .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺷده ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﯾت ﮔﻧﺎه و ﻓﺎﺳد ﺑودن ﺑﺎﻋث اﻓﺗﺧﺎر اﺳت .ﺧﯾﻠﯽ وﻗﺗﮭﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ و

ﻗدرﺗﻣﻧد ﺣرف ھم را ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣﻧد ،ﯾﺎ آﺷﮑﺎر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﭼرا رو در رو ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﻧد زﯾرا آﻣﺎده دﺳت
ﮐﺷﯾدن از اﻧﺳﺎن ﺑودن ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﺎﺧﺗﻧد ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺧودت را ﺧﺳﺗﮫ ﻧﮑن ﮐﺎری از دﺳت ﺗو
ﺑرﻧﻣﯽ آﯾد .ﯾﺎ ﺧﯾﻠﯽ وﻗﺗﮭﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد درﺣﺎﺷﯾﮫ ات ﺑﯾﻧدازﻧد و ﻧﺎﻧت ﺑﺑرﻧد ﯾﺎ در راه ﺑﺧﺷﯾدن ﭘول ﯾﺎ ﻗطﻌﮫ
زﻣﯾﻧﯽ ﺳﺎﮐﺗت ﮐﻧﻧد.ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت از طرف ﺑﻌﺿﯽ ﮐﺎر ﺑﮫ دﺳﺗﮭﺎی ﻓﺎﺳد ھزﯾﻧﮫ زﯾﺎدی ﺑرای ﮐﺎرھﺎی ﺑﯾﮭوده
و ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ ﺧرج ﻣﯾﺷود ﺗﺎ ﻣردم ﻧﺎ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻧد و از ﺣﻘﯾﻘت اﻧﺳﺎن ﺑودن ﺧود دور ﺑﻣﺎﻧﻧد.ﯾﻌﻧﯽ وﺿﻊ ﺑﺷر
درﺣﺎﻟت ﺧﯾﻠﯽ ﺧوﺑﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧدا و دﯾن و ﻣﻠﯾت و اﯾدﻟوژی ﺑﮫ رﻧﺞ ﻣﯾﻧدازﻧد و ﺑﯽ ارزﺷش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺧﯾﻠﯽ وﻗﺗﮭﺎ آرزو ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﻣﺛل اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺗو رﻓﺗﺎرﮐﻧﻧد اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﻗﺑول ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .از دﯾدﮔﺎه ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ ﺧﺎص و
ﺣزﺑﯽ ﺷدن ﺑﺎ ﺗو رﻓﺗﺎرﻣﯽ ﮐﻧﻧد.آرزو دارﯾم در ﻣورد اﯾن ﻣوﺿوع ﻧﺎب دوﺑﺎره ﺑﺎز ﺧواﻧﯽ ﺷود .ﺑﮫ ﻣﻧظور
درﺳت ﮐردن و ﺑﮭﺗر ﮐردن وﺿﻌﯾت اﻧﺳﺎن دوﺑﺎره در ﺧود ﻓرو روﻧد .ﭼرا ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
ﺗرﻣﯾم زﯾﺎدی دارد  .ﺑﮫ اﻣﯾد اﯾﻧﮑﮫ ﻗدرت ﺧﯾﻠﯽ ﺟدی ﺑﮫ ﻓﮑر اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺎﺷد .ﻣﻧظورم ﻣوﺿوع اﻧﺳﺎن
ﺑودن اﺳت ﮐﮫ در راس ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧود ﻗرار دھد .اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ھروﻗت ﺟﺎﻣﻌﮫ در ھر
ﺳطﺣﯽ ﺑﺎﺷد آن را ﺑﻔﮭﻣد ﮐﮫ ﺗﻼﺷﯽ اﺳت ﺑرای آﺷﻧﺎ ﮐردن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ ھﻧر اﻧﺳﺎن ﺑودن و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﺟرﺑﯽ
زﯾرﺑﻧﺎی آﻧﮭﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﺑرﮔرداﻧدن ارزش و ﺷﮑوه اﻧﺳﺎن .در اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﻧظرات
ﺧود درﺑﺎره ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺳﺎن ﺑودن ،ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎﻧﯾت ،اﺷﺎره ﺑﮫ ﻧظرات ﺳﮫ ﻓﯾﻠﺳوف ﮐوﻧﻔوﺳﯾوس ،ﮐﺎرل
روﺟرز و ﮐﯽ ﯾرﮐﮕﺎرد ﮐرده ام ﮐﮫ ﺧواﻧده و ﺑرآوردی ھم از آﻧﮭﺎ ﮐرده ام .اﯾن ﮐﺗﺎب از ﭼﻧد ﺑﺧش ﺗﺷﮑﯾل
ﺷده :در ﺑﺧش اول در ﻣورد اﯾن ﻧظر ﮐﮫ ﻣن اﻧﺳﺎﻧم ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻣﺎن دارم ﺻﺣﺑت ﻣﯾﮑﻧم .در ﺑﺧش دوم در
ﻣورد روش اﻧﺳﺎن ﺑودﻧم ﮐرده ام .در ﺑﺧش ﺳوم ﺑرآورد و ﻓﮭﻣم درﺑﺎره ﻣراﺣل اﻧﺳﺎن ﺑودن ﺑﺎ ﮐﻣﮏ
ﻧظرﯾﺎت ﮐﺎرل روﺟرزﮐرده ام.در ﺑﺧش ﭼﮭﺎرم اﺷﺎره ﺑﮫ ﻧظرﯾﺎت ﮐوﻧﻔوﺳﯾوس ﮐرده ام ﮐﮫ ﭘﯾﺷﻧواز ﻓﻠﺳﻔﮫ
اﻧﺳﺎن در ﻣﺑﻧﺎی اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺑﺧﺻوص اﻧﺳﺎن واﻗﻌﯽ اﺳت .در آﺧر اﺷﺎره ﺑﮫ ﻧظرﯾﺎت ﺳورﯾن ﮐﯽ ﯾرﮐﮕﺎرد
ﮐرده ام ﮐﮫ ﭘدر ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺳﺗﯽ ﮔراﯾﯽ اﺳت .ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ وﺑرآورد ﺷﺧﺻﯾم درﺑﺎره ﻣراﺣل اﻧﺳﺎن ﺑودن و

ھﻣﭼﻧﯾن رﻧﮓ دادن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣل درﺑﺎره ﺷﺧﺻﯾت ﺣﺿرت اﺑراھﯾم ﮐرده ام.اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺧﺷﮭﺎی ﻣﮭم اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ
را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد ﺑﮫ ﻋﻼوه ﭼﻧد ﻣوﺿوع و ﻧظر دﯾﮕر ﮐﮫ اﮐﺛرا ﻧظرﯾﺎت وﻓﮭم ﺷﺧﺻﯽ اﯾﻧﺟﺎﻧب درﺑﺎره
ﻣوﺿوع اﻧﺳﺎن ﺑودن ھﺳﺗﻧد .اﻣﯾدوارم اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﺗوﺳط ﮐﮫ ﻣﯾﺧواﺳﺗم طوﻻﻧﯾﺗرش ﺑﮑﻧم وﻟﯽ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﭼون
در روزﮔﺎر ﻣﺎ ﮐﺗﺎب ﺧوان ﺧﯾﻠﯽ ﮐم ﺷده ،ﻧﺎﭼﺎرا ﮐوﺗﺎه ﻧوﺷﺗم ﺑﮫ اﻣﯾد اﯾﻧﮑﮫ ﭘﯾﺎم آن را ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﯾﻌﺗر
ﺑرﺳﺎﻧم و ﺳرآﻏﺎزی ﺑﺎﺷد ﺑرای آﺷﻧﺎ ﺷدن ﺑﺎ ﻣﻧظور ھﻧر اﻧﺳﺎن ﺑودن.
ﺑﺧش اول
دروازه ﯾﯽ ﺑرای ﻣوﺿوع ھﻧر اﻧﺳﺎن ﺑودن
ھﻧر ﺣﺎﻟﺗﯽ دروﻧﯽ  ،اﻧﺳﺎﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ اﺳت و ﺑﮫ دﻟﯾل آزار ﻋﺷق و ﺗراژدی از ﻣﺎدر زاده ﻣﯾﺷود .ھﻧرﻣﻧد
ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ھدف ﺧﻠق ﯾﮏ ﺷﺎھﮑﺎر ھﻧری و ﻧﻣﺎﯾش زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺗﮭﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ آﻣﯾﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﯾﻌﻧﯽ ھﻧر
اﻧﺳﺎن ﺑودن)) ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﯾﺎد ﮔرﻓﺗن ﺷﯾوه و روش اﻧﺳﺎن ﺑودن و ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن اﻧداﺧﺗن ﻧﯾرو و ﺗوان و ﺑﮫ
ﮐﺎر ﺑردن آﻧﮭﺎ ﺑرای رواج در ﺟﮭت اﻧﺳﺎﻧﯽ  ،ﮐﺎری و ﺗﺟرﺑﯽ در زﻧدﮔﯽ(( .ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﻣﻧظور
ﺷﺧص اﻧﺳﺎﻧﯽ ،ھﻧرﻣﻧد اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ھﻧرﻣﻧد اﺳت  .از اﯾن ﻟﺣﺎظ ﮔﺎﻧدی  ،ﮔﯾوارا و ﻣوﻓﺗﯽ زاده و
آﻧﺎن ﮐﮫ درﺟﮭت اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﺳطﺢ ﺧوﺑﯽ در ﺧدﻣت ﺑﺷر ﺑوده اﻧد ھﻧرﻣﻧد واﻗﻌﯽ ھﺳﺗﻧد .و آن ھﻧرﻣﻧداﻧﯽ
ﮐﮫ در ﺧدﻣت ﻗدرت و ﻣﻔﺳدﯾن ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﺑﮫ راﺳﺗﯽ آﻧﮭﺎ ھﻧرﻣﻧد ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ ھﻧردزدﻧد  .ﺑﺎ ﺗﺎﺳف زﯾﺎد در
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ھﻧردزد ﺗﻌدادﺷﺎن ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﮫ ﻧدرت ﺳﯾﻧﻣﺎﮐﺎر ﯾﺎ ﺧواﻧﻧده و
ﺷﺎﻋر و ھﻧرﭘﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎﺷد .در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺑﮕوﯾﯾم ھﻧر ﺷﯾون راه اﻧداﺧﺗﮫ و ﺑرای
ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ ﺧﺎص و ﺧدﻣت ﺑﮫ ﻗدرت ﻓﺎﺳد ﺑﮫ ﮐﺎررﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھﯾﭻ اﺛری ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧدارﻧد .ﺑﻠﮑﮫ
ﺑرﻋﮑس آﺑروی ھﻧر را ﺑرده اﻧد  ،ﺑﺎ آن ﺗﺟﺎرت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑرای ﭘرﮐردن ﺟﯾﺑﮭﺎﯾﺷﺎن از آن اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯾﮑﻧﻧد.در اﯾن دﯾدﮔﺎه ﯾﺎدﮔﯾری ھﻧر اﻧﺳﺎن ﺑودن ﺟﻠوﺗر از ﯾﺎدﮔرﻓﺗن دﯾن و ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﯽ آﯾد ،ﺑدون ﯾﺎدﮔﯾری

ﺷﺧص دﯾﻧدار و ﻓﯾﻠﺳوف و داﻧﺷﻣﻧد در ﺧدﻣت ﻗدرت ﺳﺗﻣﮑﺎر و ﻣﺻﻠﺣت ﺧﺎص ﻣﯾﺷوﻧد و ﺑﮫ اﻧﺳﺎن و
اﻧﺳﺎﻧﯾت اھﻣﯾﺗﯽ ﻧﻣﯽ دھﻧد.ﺑﺎﯾد از دﯾدﮔﺎه اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺷود و ﺑرای ﺧدﻣت ﺑﮫ ﺧﻠق ﺑﮫ ﮐﺎر
رود ،ﻧﮫ اﯾن ﮐﮫ در ﺧدﻣت دو ﭼﯾﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﺑﮫ ﮐﺎر رود .ﻗدرت ﺑرای ﺑﮫ زﺣﻣت اﻧداﺧﺗن ﺧﻠق و
اﺳﺗﻔﺎده اﺑزاری ﺑرای ﻟذﺗﮭﺎی ﺧود ﻣﻔﺻﻠﯽ اﺧﺗﺻﺎص ﮐرده اﺳت .در ھر ﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﮔر ﺳﻧﺟش ﺑرای ﺗﻌﻠﯾم
و ﯾﺎ ﻗدرت و دﯾن ﯾﺎ درﺟﮫ و ﺛروت ﺑﺎﺷد ،ﺻد در ﺻد در اﯾن اﺟﺗﻣﺎع ﺑﯽ اﺣﺗراﻣﯽ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻓﻘﯾر وﺑﯾﻧوا و
ﺑﯾﮑس ﻣﯽ ﺷود ﭼون ﮐﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﺑزرﮔﯽ رخ داده اﺳت  .ھﻣﯾﺷﮫ در روﻧد ﭘرورش وﯾﺎد ﮔﯾری ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ اﻧد
ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ دﮐﺗرا ،ﭘزﺷﮑﯽ و ﻣﮭﻧدس ﺷدن ﺑرای ﺧودت ﭘول ﭘﯾدا ﮐن و ھرﮔز ﻧﮕﻔﺗﮫ اﻧد اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧوب و
ﻣﻔﯾد ﺑﺷوﯾد  .ھﻣواره اﻧﺳﺎن ﺑودن در درﺟﮫ ﺳوم و ﭼﮭﺎرم ﻗرار داﺷﺗﮫ اﺳت .اﻣﺎ ﭘول و ﻣدرک و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺎﻻ
در درﺟﮫ اول ﻗرار دارﻧد .ﺑرای ھﻣﯾن وﺿﻌﯾت ﻣردم ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﺧﯾﻠﯽ ﺑد و ﺑﯾزارﮐﻧﻧده رﺳﯾده اﺳت .
ﺟواﻧﺎن زﯾﺎدی ﺣﺎﺿرﻧد ﻣﻣﻠﮑت ﺧود را رھﺎ ﮐﻧﻧد .ﺧود را ﺑﮫ وﺣﺷت ﻣﺧﺻوﺻﺎ در درﯾﺎی ﯾﯾﺟﮫ ﺗرﮐﯾﮫ رو
در رو ﺑﺎ ﻣرگ ﺑﯾﻧدازﻧد ،ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ از اﯾن وﺿﻌﯾت ﺗﻠﺦ رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﻧد .ﺑﮫ ﻧظرﻣن ﻋﻠت اﯾن وﺿﻊ اﺳف
ﺑﺎر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣدرک ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و دﯾن و ﯾﺎدﮔﯾری ﺟﻠوﺗر از اﻧﺳﺎن ﺑودن اﺳت .ھر وﻗت اﯾن ﻣﻌﺎدﻟﮫ واروﻧﮫ
ﺷد ،ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﺑودن ﺟﻠوﺗر ازدﯾن و ﯾﺎدﮔﯾری وﭘول ﺑﺎﺷد ،در اﯾن ﺣﺎﻟت روزﮔﺎری ﻣﯾﺷود ﮐﮫ از ﻓﺳﺎد و
ﺣزﺑﯽ ﺑودن و ﻗوﻣﯾﺗﯽ رھﺎ ﻣﯾﺷود  .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطرﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻣﻼک اﻧﺳﺎن ﺑودن اﺳت ﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑودن ﯾﺎ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذار و ﮐﺎر ﺑﮫ دﺳت ﺑودن .در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺳﺎﻟﮫ اﻧﺳﺎن ﺑودن ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای دارد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻣﺳﺎﯾل ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و روﺷﻧﻔﮑری آﻣﯾﺧﺗﮫ اﺳت .ﺑﮭﻣﯾن دﻟﯾل ھوﺷﯾﺎری و آﺷﻧﺎ ﺑودن ﺑﺎ
ھﻧر اﻧﺳﺎن ﺑودن ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در آزادی از ﭼﺎه ﺷﮏ و ﺗﻧدروی و ﻧﺎداﻧﯽ وﺣﻣﺎﻗت دارد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ذات
ﺣﻘﯾﻘﯽ اﻧﺳﺎن ﺑرﮔردﯾم ﺗﺎ آن را ﻣﻼک ﺑرای ھﻣﮫ ﻣﺳﺎﯾل ﺑﮑﻧﯾم .از اﯾن دﯾدﮔﺎه ﺑﮫ دﯾن و ﻣﻠﯾت و اﯾدﻟوژﯾﮭﺎ
ﻧﮕﺎه ﺑﯾﻧدازﯾم  .اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﭘﯾﺷروی ﻣﺧﺎﻟف ﮔوھر دﯾن ﻧﯾﺳت .ﭼراﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﺎ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﻔﮭﻣﯾم ﮐﮫ
اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻧدﯾﺷﯾدن ) اﻧﺳﺎن ﺑودن و ﺳﻧﺟش اﻧﺳﺎن ( ﻣﺧﺎﻟف دﯾن اﺳت و ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ آن ﻧزدﯾﮏ ﺷد ،آﻧﮭﺎ ﮐﮫ اﯾن

ﺣرﻓﮭﺎ را ﻣﯾزﻧﻧد ﺑﮫ ﻧظر ﻣن )اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی اﻧﺳﺎن دزدﻧد( .در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﻗدﯾم و ﻣﻌﺎﺻر ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ
دﻟﯾل ﺗﻔﺎوت دﯾﻧﯾﺷﺎن ﯾﺎ اﯾدﻟوژی و ﻣﻠﯾت ﺧوﻧﺷﺎن رﯾﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﭼرا ﮐﮫ از دﯾد دﯾن و اﯾدﻟوژی ﻧﮕﺎھﯽ
ﺑﮫ اﻧﺳﺎن داﺷﺗﮫ اﻧد ﯾﻌﻧﯽ دﯾن و اﯾدﻟوژﯾﺷﺎن ﻣﻼک ﺑوده اﺳت .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﺧطﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺗﮑرار ﻧﺷود
ﺑﺎﯾد ﻣﺎﻧﻧد زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ ﺑرای ﻣﺳﺎﯾل ،ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﯾت ﮐرد .ﺑﺎ ﺗﺎﺳف زﯾﺎد ،وﻗﺗﯽ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋرﺑﯽ و
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﻣﯾﮑﻧﯾم ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ اﮐﺛر آﻧﺎن ﮐﮫ درﻓﻼن ﻣرﺣﻠﮫ اﻧد ﺑﯾﺷﺗر ﻏم آﻧﮭﺎ ﺧوردن  ،ﻧوﺷﯾدن ،زﯾﺑﺎﯾﯽ
ﻟﺑﺎس  ،ﭘﯾروزی ﷼ ﻣﺎدرﯾد و ﺑﺎرﺳﻠوﻧﺎو ھﻣﭼﻧﯾن ﻋﺎدت ﮐردن ﺑﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎی ﻓﯾﻠﻣﮭﺎی رﻣﺎﻧﺗﯾﮏ دوﺑﻠﮫ ﺷده ﺑﮫ
ﺧﺻوص ﻓﯾﻠﻣﮭﺎی ﺗرﮐﯾﮫ اﯾﯽ اﺳت  .ﺑرای ھﻣﯾن در ﮔداﯾﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﺻف اﯾﺳﺗﺎدن
ﺑرای ﺧوردن ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ھﺎ و ﮐﺑﺎب و ﻧﺎن و آﺟﯾل ھﺳﺗﻧد .ﺑﮫ ﻣوﺑﺎﯾﻠﺷﺎن ﻣﻌﺗﺎد ﺷده اﻧد و از ذات و ﺣﻘﯾﻘت
ﺧود ﻏﺎﻓﻠﻧد .ﻣﻠﺗﯽ ﮐﮫ اﺣواﻟﺷﺎن اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ،ﺑﮫ ﺗﻼش زﯾﺎدی ﻧﯾﺎز دارﻧد ﺗﺎ ﺑﯾدار ﺷوﻧد و در راه اﻧﺳﺎن
ﺷدن ﻗدم ﺑردارﻧد .ﺣﺗﯽ ﺧﯾﻠﯽ وﻗﺗﮭﺎ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣﻠﺗﮭﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﺎ آﮔﺎھﯽ و ﻏﻔﻠت دﭼﺎر آﺷﻔﺗﮕﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑرای
ھﻣﯾن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد دوﺳت و دﺷﻣن را از ھم ﺗﺷﺧﯾص دھﻧد .ﺑﻠﮑﮫ واروﻧﮫ و ﺑرﻋﮑس ﻣﯽ ﺷود و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﺑﮫ
زﯾﺑﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد ،زﺷت و ﺑﮫ زﺷﺗﯽ ،زﯾﺑﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد .ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺣﻣﺎﻗت و ﻧﺎداﻧﯽ ﮐرده ﮐف ﻣﯽ زﻧد و
در ھﻣﺎن ﺣﺎل از ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﯾداری ﮐﻧد و ﺑﮫ طرف اﻧﺳﺎن ﺷدن ﺑرود ﺑﯾزاری ﻣﯾﮑﻧد .
 اﻧﺳﺎن ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ آزاد اﺳتﻣﻧظوراز اﻧﺳﺎن ﻣﻧظوری آزاد و ﯾﮑﮫ ای ﮐﺎﻣل اﺳت  .ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻗطﻌﮫ ﻗطﻌﮫ ﺷدن و ﯾﺎ ﺗﻧﮭﺎ از ﯾﮏ
دﯾد ﺑﮫ آن ﻧﮕرﯾﺳﺗن ،ﻧدارد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺑﮕوﯾﯾم اﻧﺳﺎن در اﻧدﯾﺷﯾدن و ﻓﮑر ﮐردن ،ﺧﻼﺻﮫ ﺷده
اﺳت .ﯾﺎ ﺑراﺑرﺑﺎ ﻋﻘل  ،اﺣﺳﺎس ﮐردن وﻣﺎده اﺳت .ﯾﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎرو ﺑﺎورھﺎ  ،اﯾدﻟوژی و ﯾﺎ دﯾن ﯾﮑﺳﺎن
اﺳت .ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺧﺷﯽ از اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﻧد و ھﯾﭼﮑدام از آﻧﮭﺎ ﺑراﺑر ﺑﺎ اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل
ﻋﻘل  ،از ﻧظر ﻓﯾﻠﺳوف ﻣﺷﮭور دﮐﺎرت ﺑودﻧﯽ دارد ﺑﮫ ﺧﺻوص از ﮔﻔﺗﮫ ﻣﺷﮭورش ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد
ﻣن ﻣﯽ اﻧدﯾﺷم ،ﭘس ھﺳﺗم .اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﭼﮕوﻧﮕﮫ اﻧﺳﺎن ﺑودن ﺑراﺑر ﺑﺎ اﻧدﯾﺷﯾدن اﺳت .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ

از ﻧظر دﮐﺎرت اﮔر ﮐﺳﯽ اﻧدﯾﺷﮫ اش را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﺑرد  ،دور ازاﻧﺳﺎن ﺑودن اﺳت  .از ﻧظر ﻣن
اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﮕرش  ،ﺑﺎﻋث ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ را اﻧﺳﺎن ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﯽ اﻧدﯾﺷﻧد و آﻧﺎن ﮐﮫ ﻧﻣﯽ
اﻧدﯾﺷﻧد اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺑدون ﺷﮏ اﯾن دﻟﯾل درﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت .ﭼرا ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﯾدن و ﻓﮑر ﮐردن ﺑﺧﺷﯽ از
اﻧﺳﺎن اﺳت و ﺑﺎ ﺧود اﻧﺳﺎن ﺑراﺑر ﻧﯾﺳت .اﻟﺑﺗﮫ اﻧﺳﺎن اﮔر ﻓﮑر ﺧود را ھم ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﮕﯾرد از ﺣﻠﻘﮫ
اﻧﺳﺎن ﺑودن ﺧﺎرج ﻧﻣﯽ ﺷود  .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل آﯾﺎ ﺷﺧص دﯾواﻧﮫ ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﻓﮑر ﮐردﻧش دﭼﺎر اﺧﺗﻼل
ﯾﺎ رﮐود ﺷده را ﻧﺑﺎﯾد اﻧﺳﺎن ﺑداﻧﯾم؟ ﺑدون ﺷﮏ اﯾﻧطور ﻧﯾﺳت  .ﺑﻠﮑﮫ اﯾﻧﺎن ﻧﯾز اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﻧد و ﮔﺎھﯽ
ﺧﯾﻠﯽ از اﯾن اﺷﺧﺎص از آﻧﺎن ﮐﮫ ﻣدرک ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻋﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﭘﺳت و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺎﻻ دارﻧد اﻧﺳﺎن ﺗرﻧد.
و ھﻣﯾﻧطور اﻧﺳﺎن ﺑﮫ اﺣﺳﺎس ﺧﻼﺻﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود از ﻧظر ﺟون ﻟوک ﻓﯾﻠﺳوف ﺗﺟرﺑﮫ ﺳﯾﺎر،ﮐﮫ از
ﻧظر او اﻧﺳﺎن ﺑودن ﺑﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎﺗش ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯾﺷود و اﮔر ﺷﺧﺻﯽ اﺣﺳﺎﺳﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﻧﺳﺎﻧﯾت
ﻧدارد .ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ اﯾﺳت ﮐﮫ از دﯾد آن اﻧﺳﺎن ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﺣﺳﺎس و ﺗﺟرﺑﮫ ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯾﺷود .اﯾن
ﻓﯾﻠﺳوف ھﻣﺎن ﺧطﺎی دﮐﺎرت را ﻣرﺗﮑب ﺷده اﺳت واﻧﺳﺎن ﺑودن را ﺗﻧﮭﺎ در اﺣﺳﺎس و ﺗﺟرﺑﮫ ﺟﻣﻊ
ﺑﻧدی ﮐرده اﺳت.ﯾﺎ ﻣﺎدی ﮔراھﺎﯾﯽ ﻣﺛل ﻣﺎرﮐس ،ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﻧﺳﺎن ﺑودن در ﻣﺎده ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﺷود .
ﻓﻘط اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ﺻﺎﺣب ﺑﻧﯾﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد .درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣوﺟودی ﻣﺎدی ﻧﯾﺳت .اﯾﻧﮕوﻧﮫ
ﻓﮭﻣﯾدن ،ﺗﺣﻘﯾر اﻧﺳﺎن اﺳت .و ﺑرای ھﻣﯾن اﯾن دﻻﯾل ﺧدﻣﺗﯽ ﺑﮫ ﺧﻠق ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.ظﺎھر ﺗﻔﮑر
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت و زﯾﺑﺎ ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ از طرف دﯾﮕر زﻧداﻧﯽ ﮐردن اﻧﺳﺎن در دﻧﯾﺎی
ﻣﺎدی ،ﺑﮫ ﻧظرم ﯾﮏ ﻧوع ﺳﺗم ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺳت .اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻓﮭﻣﯾدن ﺑرای دﻟﯾل ﺑودن اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن،
دﺷوار اﺳت .از ﯾﮏ طرف ﺑﮫ ﭘوﭼﯽ و ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﻣواﺟﮫ ﻣﯾﺷود و زﻧدﮔﯽ ھﯾﭻ ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﻧدارد.
ﭼون ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾل ﭘوﭼﮕراﯾﯽ ﻗطﻊ ﮐردن اﻧﺳﺎن از ﺟﮭﺎن ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﯾﺎ ﺟﮭﺎن روح اﺳت .ﺑﯽ
ﺷﮏ از ﻟﺣﺎظ ﺟﺎﻧﯽ و روﺣﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺳوی ﮐﺎﻣل ﺷدن ﻣﯽ رود ،ﭼرا ﮐﮫ از ﺟﮭﺎت ﺟﺳﻣﯽ و
ﻣﺎدی ﺑرای اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﮐﻧﻧده ﯾﮑدﯾﮕرﻧد .ﻣن از درک و ﺗﺟرﺑﮫ ﺷﺧﺻﯾم ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت رﺳﯾدم ﮐﮫ

آدﻣﯽ ﺑدون ﺟﺎن و روح ﺑﮫ ﻗطﻌﮫ ای ﻣﺎدی ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯾﺷود و ﺑس  ،ھﯾﭻ اﻣﯾد و آرزوﯾﯽ را در
زﻧدﮔﯽ ﺗﺻور ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .و ھﻣﯾﻧطور ﺑرﺧﯽ از دﯾﻧداران دﯾﻧﺷﺎن اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑراﺑر ﺑﺎ
دﯾن اﺳت و اﮔر ﮐﺳﯽ دﯾن آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت .ﭼون ﮐﮫ ﺻﺎﺣب اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻓﮑر و ﺑﺎور
دﯾﻧﯽ ﺗﺻور ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ دﯾن از اﻧﺳﺎن ﺑزرﮔﺗر اﺳت و ﺑرای ھﻣﯾن اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﻓدای دﯾن ﺑﺷود و اﮔر
ﮐﺳﯽ دﯾن را رد ﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺑﻣﯾرد ﯾﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷود .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﯾن ﺑﺎﯾد ﻓدای اﻧﺳﺎن ﺷود .زﻣﺎﻧﯽ دﯾن
ﺑرای اﯾن آﻣده ،ﺗﺎ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺳوی اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺑرود .در اﯾن دﯾدﮔﺎه اﺷﺗﺑﺎه ﺧﯾﻠﯽ ﺑزرﮔﯽ در ﺑﯾن
دﯾﻧداران رخ داده اﺳت .ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﻓﮑر اﯾن ﺑوده اﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ دﯾن ﺧدﻣت ﮐﻧﻧد .ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ
اﯾن ﺑﯾﻧدﯾﺷﻧد ﮐﮫ دﯾن در ﺧدﻣت ﺑﺷر اﺳت .ﺑﺎﯾد اﯾن ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﻓراﻣوش ﻧﺷود و ھر وﻗت ﮐﮫ ﻓراﻣوش
ﺷده اﺷﺗﺑﺎھﯽ رخ داده اﺳت  .در ﺣﻘﯾﻘت دﯾن ﺑرای ﺧدﻣت ﺑﮫ اﻧﺳﺎن و اﻧﺳﺎﻧﯾت آﻣده اﺳت .ﭘس دﯾن
ﻗﺳﻣﺗﯽ از اﻧﺳﺎن اﺳت .اﻧﺳﺎن آزاداﻧﮫ ﺑرای دﯾن ﺧﻼﺻﮫ ﻧﺷده اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ اﮔر ﮐﺳﯽ دﯾﻧﯽ ھم
ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد در ﺣﻠﻘﮫ اﻧﺳﺎن ﺑودن ﻣﯾﻣﺎﻧد  .ﭼرا ﮐﮫ اﻧﺳﺎن آزاد اﺳت ،وﻟﯽ دﯾن ﻗﺳﻣﺗﯽ اﺳت .ﭼﮕوﻧﮫ
ﻣﯾﺗواﻧﯽ آزادی اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﻓدای ﻗﺳﻣﺗﯽ ﺑﮑﻧﯽ .اﯾن از ﺟﮭت ﻣﻧطق ھم اﺷﺗﺑﺎه ﺑزرﮔﯽ اﺳت .از ﻧﻘطﮫ
ﻧظر ﻣن اﻧﺳﺎن اﮔر ﺑﯽ ﻋﻘﯾده ﯾﺎ ﺑﯽ دﯾن ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﺑﯽ ﻋﻘل و ﭘول ﺑﺎﺷد ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮭﺎ از اﻧﺳﺎن ﺑودن
دور ﻧﻣﯽ ﺷود .ﭼرا ﮐﮫ ﮔﻔﺗﯾم اﻧﺳﺎن ازاد اﺳت وﻟﯽ ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻗﺳﻣﺗﯽ از اﻧﺳﺎﻧﻧد ﻧﮫ ھﻣﮫ اﻧﺳﺎن  .اﯾن
درک ﺑﮫ ﺳوی اﻧﺳﺎن ﺑودن ﻣﺎ را ﻣﯾﺳﺎزد و ھﻣﯾﻧطور اﻧﺳﺎﻧﯾت ﻣﺎ را زﯾﺑﺎﺗر ﻣﯾﮑﻧد .ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓﮭم و
اﻋﺗﻘﺎد و ﯾﺎ ﻣﻠﯾت و ﺟﻧﺳﯾت ،ﮐﯾﻧﮫ و ﻧﻔرت از ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﯾم .اﺣﺗرام ھﻣﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ﺑدون
ھﯾﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﮕﮫ ﻣﯾدارﯾم.

اﻧﺳﺎن ﺑودن  .....وظﯾﻔﮫ اﺳت:

ﻻزم اﺳت ھرﮐﺳﯽ اﯾن ﺳوال را از وﺟود ﺧود ﺑﮑﻧد ،ﺑﮫ واﻗﻊ ﻣن ﺑرای ﭼﮫ و ﺑرای ﭼﮫ ﮐﺳﯽ
زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧم و وظﯾﻔﮫ ام ﭼﯾﺳت؟ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن وظﯾﻔﮫ ﻣﺎ ﭘﯾراﯾش و ﺷﺎداﺑﯽ  ،ﻧﺷو دادن ﻓﮑر و ﺟﺎن
و رﻓﺗﺎرو ﺟﺳﻣﻣﺎن ﺑر اﺳﺎس ﭘﺎﮐﯽ و ﻣﻌرﻓت ﺗﺟرﺑﯽ و ﺑودﻧﯽ اﺳت .و ﻋدم آﮔﺎھﯽ و ﻏﻔﻠت از اﯾن
واﻗﻌﯾت ،ﺑﺎﻋث ﻣﯾﺷود اﻧﺳﺎن ﺳرﮔردان ﺷود و ﻧداﻧد ﺑرا ﭼﮫ ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣده ،و وظﯾﻔﮫ اش ﭼﯾﺳت .ﺑﯽ
ﺷﮏ در زﻧدﮔﯽ ﻣوﻓق ﻧﻣﯾﺷود ﭼون ھﯾﭻ ﺟﮭﺗﯽ ﻧدارد  .زﻧدﮔﯽ ﭘوچ و ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯾﺷودو در ﺑﯽ
ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ زﻧدﮔﯽ را ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرد .ﻻزم اﺳت ﻣﺎ ﺧودﻣﺎن ﺑﺎﺷﯾم ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑرای ﺧودﻣﺎن ﺑر اﺳﺎس
ھوﺷﯾﺎری و درک ﮐردن ،زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾم  .ﻧﮫ ﮐﮫ ﺑرای ﻣردم زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾم  .ﻣﺷﻐول زﻧدﮔﯽ ﺧودﻣﺎن
ﺑﺎﺷﯾم  .ﺑﮫ ﯾﺎد اﻧﺳﺎن ﺑودن ﺧودﻣﺎن ﺑﺎﺷﯾم ھروﻗت ھر ﮐس ﺟدی و ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻓﮑر اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ
ﻧﺑﺎﺷد ،زﻧدﮔﯽ ﺧود و اطراف راﺑﮫ ﺧطر ﻣﯽ اﻧدازد .ﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾم اﯾن
ﺣﻘﯾﻘت را ﻣﯾﻔﮭﻣﯾم ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺷﮑﻼت و ﮔرﻓﺗﺎرﯾﮭﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ در اﯾن ﻧﻘطﮫ ﻧﺷﺎت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻧﻣوﻧﮫ ﺣﺎدﺛﮫ ﺧودﮐﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﺷﺗن زن ،ﺑﮫ وﯾژه اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﺧﯾرا رخ داده اﺳت .ﻣﺧﺻوﺻﺎ
ﺳوزاﻧدن اﻧﺳﺎن ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺟواﻣﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻟرزش درآﻣد .اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎت ھزاران ﺳوال در دل ﺧود
دارد .ﻗﺑل از ھﻣﮫ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﻔﮭﻣﯾم ﮐﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺑودن ﻣﺎ در زﻧدﮔﯽ ﭼﯾﺳت؟
ﺑﯽ ﺷﮏ ﻣﻌﻧﺎ از اﯾﻧﺟﺎ آﻣده ﮐﮫ ﭼﯾزی )ﻣﻌﻧﯽ(ﺑﺧش ﺑﺎﺷد ،ﯾﻌﻧﯽ وﻗﺗﯽ ﻣﻔﮭوم ﻣوﺿوﻋﯽ را ﻓﮭﻣﯾده
ﺑﺎﺷﯽ ﺣﺎل اﯾن درک ﮐردن ﻋﻠﻣﯽ  ،زﯾﺑﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺧود ھﻧرو ....ﺑﺎﺷد.
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﮔوش ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺣﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﺷود .اﯾن
اﺣﺳﺎس ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣوﺳﯾﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺛر ﮐرده وﻣﻌﻧﺎﯾﯽ درﺳت ﮐرده اﺳت.
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﮕوﯾﯾم ﻣﻧظورﻣﺎن از ﻣﻌﻧﺎی زﻧدﮔﯽ ،درک ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑودﻧﻣﺎن و ﺟﺳﺗﺟوی اھداف زﻧدﮔﯽ
اﺳت  .اﯾﻧﮑﮫ ﻣن ﭼﮫ آرزوﯾﯽ ﺑرای زﻧدﮔﯽ دارم وﻣن ﭼرا زﻧدﮔﯽ ﮐﻧم  .ﻣﺛﻼ ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر
ھﻧر زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾن اﯾدﻟوژﯾھﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ آن اﯾﻣﺎن دارﻧد.

ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ورزش زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑرای ھﻣﯾن ﺑﺎﯾد ھر ﮐس ھوﺷﯾﺎر ﺑﺎﺷد و ﺳﻌﯽ ﮐﻧد
ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﺑﯾﺎﺑد و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اھداف آن ﺑﺎﺷدو ﺑرای آن ﺗﻼش ﮐﻧد .ﭼرا ﮐﮫ ﻣﺣﺎل اﺳت
اﻧﺳﺎن زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد و ھﯾﭻ ھدف و آرزوﯾﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﻧﺳﺎن ﺑدون ھدف در زﻧدﮔﯽ دوام ﻧﻣﯽ
آورد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺑﺑﺧﺷد و زﻧدﮔﯽ را درﺳت ﮐﻧد .ﻣن ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧم ﺑزرﮔﺗرﯾن و ﻣﮭﻣﺗرﯾن
ھدف اﻧﺳﺎن در اﻧﺳﺎن ﺑودن ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺧﻼﺻﮫ ﺷده اﺳت  .ھﯾﭻ وظﯾﻔﮫ ای ﻣﮭﻣﺗر از اﯾن وظﯾﻔﮫ
ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت  .ھرﮔﺎه اﯾن وظﯾﻔﮫ ﻓراﻣوش ﺷود و ارزﺷﯽ ﺑﮫ آن داده ﻧﺷود ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣن اﻧﺳﺎن
ﺑودن ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧطر ﻣﯽ اﻓﺗد .ﺑرای ھﻣﯾن ﺑﺎﯾد دراﯾن دﯾدﮔﺎه ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﻧﮕﺎه اﻧداﺧﺗﮫ ﺷود .اﯾن
وظﯾﻔﮫ در ﺟﻠوﺗراز ھﻣﮫ وظﺎﯾف دﯾﮕر اﺳت.
 اﻧﺳﺎﻧﯾت در ﺧطر اﺳت ﺑﮫ ﻓرﯾﺎد اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺑرﺳﯾداﻧﺳﺎن ﺻﺎﺣب دو ﺑﻌد اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھم ﻣﯾﺗواﻧد ﺧوب ﺑﺎﺷد و ھم ﻣﯾﺗواﻧد ﺑد ﺑﺎﺷد .ﺧودش ﻣﺳوول آﻧﭼﮫ
ﺳرراھش ﻣﯾﺎﯾد و ﺳرﻧوﺷت اوﺳت ،اﺳت.ﮐﮫ در ﮐدام ﺟﮭت ﻗدم ﺑردارد آزادی و اراده و ﺗواﻧﺎﯾﯽ
آ ن را دارد .و ھر ﮔﺎه اﻧﺳﺎن ﺑزرگ ﺑودن ﺧود را درک ﻧﮑرد و ﯾﺎ درﺑﺎره اﯾﻧﮑﮫ وظﯾﻔﮫ اش ﭼﯾﺳت
ﻧﯾﻧدﯾﺷﯾد .اﯾن ﺣﺎﻟﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ آﻣﺎده اﺳت آرام آرام اﻧﺳﺎن ﺑودن را در ذات ﺧود ﺿﻌﯾف ﮐﻧد .ﺣﺎل
اﮔرھوﺷﯾﺎرو ﺑﯾدار ﻧﺷود ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ اﻧﺳﺎن ﺑودن ﺧود را از دﺳت ﻣﯽ دھد ﺳﭘس ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯾﮑﻧد وﺣﯾوان
ﯾﻌﻧﯽ) اﻧﺳﺎن ﻧﻣﺎ( ﻣﯾﺷود .ﭼرا ﮐﮫ از دﺳت دادن آﻣﺎدﮔﯽ و روﺷﻧﺎﯾﯽ دل در وﺟود ،ﺑﺎﻋث ﻣﯾﺷود ﮐﮫ
ﻗﺳﻣت ﺷرور درون ﻓﻌﺎل ﺷودو ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﯾﺎﻓﺗد .در اﯾن ﺣﺎﻟت اﺣﺗﻣﺎل اﯾن وﺟود دارد ﮐﮫ از اﻧﺳﺎن
ﺑودن ﺧﺎرج ﺷود .در ھر ﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺿﻌﯾف ﺷود و ﯾﺎ ﺑﻣﯾرد ھﯾﭻ ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺑرای
زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﻗﺗل و ﺧودﮐﺷﯽ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود .و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﮭﺎﺟرت و ﺗرک وطن ﺑﮫ درون ﻣﻐز
ﻓرد ﻣﯽ رود .ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﺟواﻧﺎن ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺷراﯾط اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧظرﺷﺎن از ﮐوردﺳﺗﺎن
ﺑرﻧﮕﺷﺗﮫ اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطرﻧﺑودن ﻣﺳﺎوات و ﻋداﻟت و ﻓرﺻت ﯾﮑﺳﺎن ﮐﺎر ﺑرای ھﻣﮫ ،ﺑﺎﻋث

ﺷده روی ﺑرﮔرداﻧﻧد و ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﻧﻧد ،اﯾن ﺣﺎﻟت راھم ﻣﯾﺷود در ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺟﻣﻊ ﮐﻧﯾم و ﺑﮕوﯾﯾم :
ﻧﺑود اﻧﺳﺎﻧﯾت و ھﻣﭼﻧﯾن ھوﺷﯾﺎری و دوﺳت داﺷﺗن وطن ،ﻋﻠت اﺻﻠﯽ روی ﮔرداﻧدن ﺟواﻧﺎن از
ﮐردﺳﺗﺎن ﺑوده اﺳت  ،ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻋﻠت ﺟواﻧﺎن زﯾﺎدی دردرﯾﺎی اﯾﻧﺟﮫ ﻏرق ﺷده اﻧد  .در اﯾن
ﻣورد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ از ﻟﺣﺎظ آﮔﺎھﯽ در ﺳطﺢ ﺧﯾﻠﯽ ﺑدی اﺳت .ﺑرای ھﻣﯾن ﻣﺷﮑﻼت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺣﺎل
اﻓزاﯾش اﺳت .ﺑرای ﻣﺛﺎل ) ﺧود ﮐﺷﯽ و ﻗﺗل  ،درﺻد ﺟداﯾﯽ زن وﺷوھر  ،ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی و ﺣﯾﻠﮫ
ﮔری و دوروﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ( و ھﻣﭼﻧﯾن رخ دادن ﺑرﺧﯽ ﺣوادث ﺗرﺳﻧﺎک ﮐﮫ ﺑﺎﻋث دﻋوا و ﻣراﻓﻌﮫ
در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺿﻌﯾف ﺷدن ﺑﻌد اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺷده اﺳت ﻣﺎﻧﻧد ) ﻓﻘر ﻓﮑری و داﻧﺎﯾﯽ و ﻓﻘر ﻣﺎﻟﯽ ( ﺑدون
ﺷﮏ ﻓﻘر ﻓﮑری و ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺗرﺳﻧﺎک ﺗر از ﻓﻘر ﻣﺎﻟﯽ در ﺳرﻧوﺷت اﻧﺳﺎن اﺳت .ﺟداﮐردن
اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر اﻋﺗﻣﺎد ﺣزﺑﯽ  ،ﺑﯾﮑﺎری و زﯾﺎد ﺷدن ﮐﺎزﯾﻧو و ﮐﺎﻓﮫ ﺗرﯾﺎ  ،ﻧﺧواﻧدن ﮐﺗﺎب  ،آﻟوده
ﺑﮫ ﻣوﺑﺎﯾل و اﯾﻧﺗرﻧت ﺷدن ﺑﮫ ﺧﺻوص ﻓﯾﺳﺑوک ،اﯾﻧﺳﺗﺎﮔرام و ﺳﻧﺎت ﭼﺎپ( ﻋﺎدت ﮐردن ﺑﮫ
ﺗﻣﺎﺷﺎی ﻓﯾﻠﻣﮭﺎی دوﺑﻠﮫ ﺷده ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺑﮫ طرز وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ از طرف ﺧﺎﻧﻣﮭﺎ ،
وھﻣﯾﻧطور ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺑﺎزی ﻓوﺗﺑﺎل اروﭘﺎ ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﻓوﺗﺑﺎل اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ  ،ﺣﺎل اﮔر ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻧﺳﺎن
ﺑودن و ﯾﮑﺳﺎن ﺑودن را ﺑﻧﯾﮫ ﻣﮭم ﺑرای ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑردن ﻣﯾﮭن و ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﺣزﺑﯽ ﺷدن و رواﺑط
ﺧوﯾﺷﺎوﻧدی را ﺑرای ﺟﻠو ﺑردن ﻗرار دھد ،روﯾدادھﺎی ﻧﺎﮔوار اﯾﻧﭼﻧﯾﻧﯽ رخ ﻣﯽ دھد.ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ دوﻟت
ﻧﺑﺎﯾد ﺣزب و ﻣﺻﻠﺣت ﺣزب را ﻣﻌﯾﺎر ﻗرار دھد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد اﻧﺳﺎﻧﯾت ﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﺷد.ﺑرای ھﻣﯾن ﻣردم
ﺧﯾﻠﯽ ﺑﯾزار و ﻧﺎراﺣﺗﻧد و ھﻣﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻣﻠﮑت را ﺑﮫ ﺟﺎ ﺑﮕذارﻧد  .از طرف
اﯾن دوﻟت آﻧطور ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ارزش ﻧداده اﺳت .ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﺷﺧص ﻣﺳﺗﻘل ،ﺧﯾﻠﯽ وﻗﺗﮭﺎ ھﯾﭻ
ﺣق و ﺣﻘوﻗﯽ ﻧدارد .ﻣن ﻧﻣﯾﮕوﯾم ھﻣﮫ دوﻟﺗﮭﺎ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻧد در اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ھم اﺷﺧﺎص ﺧوب و
ﺑﺎﻟﯾﺎﻗت وﺟود دارد و ﺑرای ﺑﮭﺗر ﮐردن ﺳﻌﯽ ﺧود را ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث اﻣﯾد و ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﻣردم
ھﺳﺗﻧد  .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﻣروزه ﺟﮭﺎن در ﺣﺎﻟﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ از ﻧوﯾﺳﻧده ھﺎ و اﺳﺎﺗﯾد داﻧﺷﮕﺎه و ھﻧر

ﻣﻧدان و ﺷﺎﻋران در راه ﻣﺻﻠﺣت ﺗﻧﮓ و ﭼﻧد دﻻر ،اﻣﺎده اﻧد طرﻓداری از طرﻓﯽ ﺑﮑﻧﻧد .ﺑﮫ
ﺧﺻوص دوﻟﺗﮭﺎی ﻋرﺑﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺻر و ﺳورﯾﮫ ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﻣﺻﻠﺣت ﺧود  ،وﻟﯽ ﺑﮫ ﻗﯾﻣت از
دﺳت دادن اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺷﺎن  .ﺧﯾﻠﯽ از اﺣزاب دوﻟﺗﯽ در ﺧﺎور ﻣﯾﺎﻧﮫ اﻓرادﺷﺎن را ﺧﯾﻠﯽ ﺧﺎر ﮐرده اﻧد
اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻓﮑر و ﺧﯾﺎل ﻣردم ﭘﯾش ﺣﻘوﻗﺷﺎن ﺑﺎﺷد  ،ﮐﯽ ﺣﻘوق ﻣﯾﮕﯾرﻧد .ﯾﺎ ﮐﯽ ﺑرق ﻣﯽ آﯾد،
ﮐﯽ ﻧﻔت ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ھﻣوطﻧﺎن در زﻣﺳﺗﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻓﮑر ﺳوﺧﺗﺷﺎن و در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ھم ﺑﮫ ﻓﮑر ﺑرق
ﺑﺎﺷﻧد .اﯾﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﮐردم در ھر ﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﺛرش ﺑﺎﺷد رد ﺧﯾﻠﯽ وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ اﺳت و زﻧﮓ
ﺧظری ﺑرای ﻣرگ اﻧﺳﺎﻧﯾت اﺳت .ﺑرای ھﻣﯾن دوﻟﺗﻣردان ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾد درﺳﺗش ﺑﮑﻧﻧد و اﯾن درس
را ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﻧد و ﻣن ﻣطﻣﯾﻧم در ﺑﯾن اﺣزاب ﺑﺧﺻوص اﻓراد ﺧوب ﻣﺎﻧده اﻧد و اﻣﯾد ﺑﮭﺗر ﺷدن و
ﺑرﮔﺷت اﻣﯾد و روﺷﻧﯽ ﺑرای ھﻣوطﻧﺎن وﺟود دارد.

ﻣن اﻧﺳﺎن ھﺳﺗم و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﯾت اطﻣﯾﻧﺎن دارم

ﺣس اﻧﺳﺎن دوﺳﺗﯽ از ھﻣﮫ ﺣﺳﮭﺎی دﯾﮕر ﻣﺗﻔﺎوت ﺗر اﺳت  .ﭼون ﮐﮫ طﺑﯾﻌﯽ وﺟﺎﻧﯽ اﺳت .ﺑرای
ھﻣﯾن اﮔر ﮐﺎر ﺑﮫ اﯾن ﺣس اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑرﺳد ھﯾﭻ ﺑﯾزاری و ﮐﯾﻧﮫ و دو طرﻓﯽ در ﺑﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻧﮕﺎه اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﭘﯾوﻧد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم  .دور از اﯾدﻟوژی ھﺎ و ﻣذاھب و ﭼﺎه ﺗﻧﮓ
ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺣزﺑﯽ .ﭼرا ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ وﻗﺗﮭﺎ اﯾﻧﮭﺎ در ﺑراﺑر ﻓرآﯾﻧد اﻧﺳﺎن ﺑودن و ﭘﯾوﻧدھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯾﺷوﻧد .ﺧﯾﻠﯽ وﻗﺗﮭﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣوﻓق ﺧواﻧدن ﯾﮏ اﯾدﻟوژی  ،ﺣﻘﯾﻘت ﺧودﻣﺎن را ﮔم ﻣﯾﮑﻧﯾم .
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾدﻟوژﯾﮭﺎ در ﺧدﻣت ﺑﺷر ھﺳﺗﻧد ،ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺷر در ﺧدﻣت اﯾدﻟوژﯾﮭﺎ ﺑﺎﺷد  .ﺑرای ھﻣﯾن
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺻورﺗﮭﺎﯾﺷﺎن را از ھم ﺟدا ﮐﻧﯾم .و ﯾﺎ ھﻣدﯾﮕر را ﻗﺑول ﮐﻧﯾم و ﺑﺎ ھم زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾم .ﭼرا
ﮐﮫ اﯾدﻟوژی اﻧﺳﺎن را در ﻗﺎﻟب ﻣﯽ اﻧدازد و ﭼﺎرﭼوﺑﯽ ﺑرای آن درﺳت ﻣﯾﮑﻧد .ﺷﺧص ﺻﺎﺣب

اﯾدﻟوژی از دﯾدﮔﺎه اﯾدﻟوژی ﺧود ،ﻧﮕﺎھﯽ ﻓردی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯾﮑﻧد .ﺑرای ھﻣﯾن آﻣﺎده اﺳت ﺑرادر
وﭘدرو ھﻣوطن ﺧود را ﺑﮑﺷد .اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧظرﯾﺎت ﮔﺎھﯽ ازطرف ﭼپ ﮔراھﺎ درﺳت ﻣﯽ ﺷود ﺑدون
اﯾﻧﮑﮫ آن را اﺣﺳﺎس ﮐﻧﻧد .ﭼرا ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد آزاد ﺑودﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺟور دﯾﮕری آزادی ﺧود را
از دﺳت داده اﻧد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣوﻧﮫ ﺷﯾوه ﭼپ ،ھﻣﯾﺷﮫ ﺳرﮔرم ﭘول ھﺳﺗﻧد و ﺑﺎ ھم ﺑﮫ ﻧﺎم ﺗﻌﯾﯾن ﺷده،
ﻣﺧﻠوط ﻧﺷده اﻧد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل دﮔوﺗرﯾت ) ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﯾﺎ ﻟﯾﻧﯾﻧﯾزم( ﯾﮫ ﺟوراﯾﯽ از ﺧود ﭘرﺳﺗﯽ
ﺑدی ﻣﯾﮕﯾرد  .ﯾﻌﻧﯽ ﭘﯾروان اﯾن روش در ذھن وﻣﻐز ﺧود ازاﯾن اﺷﺧﺎص ﺧداﯾﯽ ﻣﯾﺳﺎزﻧد )
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم و (....ﯾﻌﻧﯽ ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ آن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑت و ﺻﻧﻣﯽ در ﻣﻐزﺷﺎن درﺳت
ﺷده اﺳت و اﮔر ﺑﮫ ﺑودﻧﺷﺎن ﻧﮕﺎه ﺑﯾﻧدازی ﻋﮑس ﻣﺎرﮐس و ﻟﯾﻧﯾن ﺑﻠﻧد ﻣﯾﺷود.ﻣﺎﻧﻧد اﻋﺗراف ﺑﮫ ﺷﯾوه
اﻧدﯾﺷﯾدﻧﺷﺎن ﮐﮫ ﻣﺛﻼ در ﻣﻐز و ﻓﮑر ﻣﺎ اﯾﻧﮭﺎ زﻧده اﻧدو ﻣﺎ ﺧودﻣﺎن ﻧﯾﺳﺗﯾم ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎ ) ﻣﺎرﮐس و ﻟﯾﻧﯾن
و (......ھﺳﺗﯾم .ﺧودﺷﺎن ھم ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﻣﺎ ﻣﺎرﮐس و ﻟﯾﻧﯾن ھﺳﺗﯾم و ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت از طرف ﺑﻌﺿﯽ
ﮔروھﮭﺎ ی ﭼپ رھﺑر ﺧود را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد .ﺑﮫ طوری ﮐﮫ آﻣﺎده اﻧد ﺑرای آزاد ﮐردن ﯾﺎ آزاد ﺷدن
ﺧود را ﺑﺳوزاﻧﻧد  .اﻋﺿﺎی اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺣزاب و ﮔروھﮭﺎ در ﺑﯾن رھﺑرﺧودﺷﺎن ﺧزﯾده اﻧد .ﭼرا ﮐﮫ
اﺻل و ﻧﺳﺑﺷﺎن ﺧود را از دﺳت داده اﻧد ،ﺧودی ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻧﻣﺎﻧده و ھﻣﮫ اش رھﺑرﺷﺎن ﺷده
اﺳت .ھﻣﮫ ﮔروه در رھﺑرﺷﺎن ﺧﻼﺻﮫ ﺷده اﺳت و رھﺑر ھم در ﮔروھش ﺧﻼﺻﮫ ﺷده اﺳت .اﯾن
ﮔروھﮭﺎ ﺑﺎ ﭘرﭼﻣﺷﺎن ﻧﻣﺎی رھﺑرﺷﺎن را ﺑﻠﻧد ﻣﯾﮑﻧﻧد  .اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﮔروھﮭﺎ ھر ﮐس ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ھم ﻓرﯾﺎد
ﺑﺎﺷد را دوﺳت دارﻧد و از ﻣﺧﺎﻟﻔﺷﺎن ﺑﯾزارﻧد.دارﻧده اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﯾدﻟوژﯾﮭﺎ ،ﺗﻧﮭﺎ و ﺗﻧﮭﺎ ﺧود را درﺳت
ﻣﯽ داﻧﻧد و ھر ﮐس ﻣﺎﻧﻧد آﻧﮭﺎ ﻓﮑر ﻧﮑﻧﻧد رااﺷﺗﺑﺎه ﻣﯽ داﻧﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﭘرﺳﺗﯾدن و ﻋﺑﺎدت ﮐردن
اﯾدﻟوژﯾﮭﺎو ﻗدم ﻧﮭﺎدن در اطراف ﭘرﺳﺗش رﯾﺧﺗﮫ ﮔری اﯾدﻟوژﯾﮭﺎ در ذھن و ﻣﻐز ﺑت و ﺻﻧﻣﯽ
درﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد و دﭼﺎر ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺷود  .ﺑرای ھﻣﯾن آﻣﺎده اﺳت ﺧود را در راه ﭘﯾروزی
ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧد .ﻣن ﻧﻣﯽ ﮔوﯾم ھﻣﮫ ﭼپ ﮔراھﺎ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ دﭼﺎر اﯾن ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ﺷده

اﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ اﻓراد دﻟﺳوز و اﻧﺳﺎن دوﺳت و ﺳﺎﻋﯽ زﯾﺎدی ھم دارد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﮔﯾوارا ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب
اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را درک ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﯾده ھﺎ و ﺗﻔﮑر ﺧود را ﺻرف آزادی ﺑﺷراز ﺳﺗم و رﻧﺞ
ﮐرد .ﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم اﯾدﻟوژﯾﮭﺎ  ،اﻧﺳﺎن ﮐﺷت و ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐردو ﯾﺎ ﺑرده اﯾدﻟوژی ﮐرد  .در اﯾن دﯾدﮔﺎه
اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ھﻣﮫ ﮐس ﺧود را دوﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم آن ھم ﺑر اﺳﺎس اﻋﺗﻣﺎد
ﺑﮫ اﻧﺳﺎن  ،ﺟدا از زﺑﺎن و ﺟﻧﺳﯾت و رﯾﺷﮫ و رﻧﮓ و ﻣﻠﯾت و ﻣذھب .در ھر ﺟﺎی دﻧﯾﺎ ﺳﺗﻣﯽ ﺑﮫ
اﻧﺳﺎن ﺷد و ﯾﺎ ﺑﯽ اﺣﺗراﻣﯽ ﺑﮫ آن ﺷد ﺑﺎﯾد ﺷرﯾﮏ ﻏم و ھﻣدل ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﺎﺷﯾم  .اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺗﻔﮑر آﻏﺎزی
ﺑرای ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗن ﺗﻧدروی و ﺗﮑﺑر وﺗﻧدی و ﺷﺧص ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت .ﺑﮫ وﯾژه اﮐﻧون اﻧﺳﺎﻧﯾت از
دﺳت آن ﻣﯾﻧﺎﻟد .ﭼرا ﮐﮫ روزاﻧﮫ ﺧون ﺻدھﺎ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻔﮑر ﺗﻧدروی ﻣذھﺑﯽ و اﯾدﻟوژی دﯾﻧﯽ
و ﺗﻌﺻﺑﺎت ﻣﻠﯾﺗﯽ رﯾﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﯾﻌﻧﯽ اﮔر آزادی و دادﭘروری ﻣﯽ ﺧواھﯾم ،ﺑﺎﯾد اﻋﺗﻣﺎد
ﺣﻘﯾﻘﯾﻣﺎن ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎﺷد.

ﺷﺧص ﭘرﺳﺗﯽ
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺳرﺧم ﮐردن و ﻓرﻣﺎﻧﺑرداری ﺑرای ﮐﺳﯽ ﻣﺛل ﺧودﺷﺎن  ،ﺑﮫ اﻧدازه ﭘرﺳﺗش و ﺗﺳﻠﯾم اراده
و ﻋﻘل و دل ﺧود ﺑﮫ ﺧدا )ﻣﻌﺑود( ﻣﯽ ﺧواھﻧد  .ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮔﻧﺎه ﮐﮫ اﻧﺳﺎن از ﺧدای ﺧود ﺑﺧواھد
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﻣﺛل ﺧودش را ﺑﭘرﺳﺗد ) ﻣﻧظورم از ﭘرﺳﺗش اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﮐورﮐوراﻧﮫ ﺑﮫ او ﮔوش
دادن را ﭘﯾروزی و ﺑزرﮔﯽ ﺑداﻧد( ﭼرا ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘرﺳﺗش اﺣﺗرام و ﮐراﻣت و ارزش و آزادی ﺧود را
از دﺳت ﻣﯾدھد و ﺑﻧده ﯾﮑﯽ ﻣﺛل ﺧودش ﻣﯽ ﺷود .ارزش و ﺑودن دﯾﮕر ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد .دراﯾن
دﯾدﮔﺎه اطﻼع دادن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧﻘش را در اﺣﻣق ﮐردن و ﺧر ﮐردن ﻣردم ﺑرای ﺷﺧص ﭘرﺳﺗﯽ و
ﺧدا ﮐردن رھﺑر و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑزرگ ﺟﻠوه دادن ﺷﺧص ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯾﺷود  .ﺑرای ﻣﺛﺎل ﮐﺷور ﮐره
ﺟﻧوﺑﯽ ﮐﮫ ﻣردم اﯾن ﮐﺷور در ﺑراﺑر ﭘﯾﮑر ﺑﻧﯾﺎن ﮔذار ﻣﻣﻠﮑت ﺳﺟده و ﮐرﻧش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .ﺑﮫ ﻧظر

ﻣن اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻓرﻣﺎﻧﺑرداری ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺗﺎوان در ﺑراﺑر اﻧﺳﺎن اﺳت  .و ﯾﺎ ﺧﯾﻠﯽ وﻗﺗﮭﺎ ﯾﮏ رھﺑر دﯾﻧﯽ
در ﺑﯾن ﻣردم دﯾده ﻣﯾﺷود ،ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﺷﺧص ﮐﻠﯾد ھﻣﮫ ﻣﺷﮑﻼت را دارد .ﺑﮫ وﯾژه اﯾن ﺣﺎﻟت در
ﺑﯾن اﺣزاب و ﮔروھﮭﺎی دﯾﻧﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ وﺿوح اﺣﺳﺎس ﻣﯾﺷود .ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی دﯾﮕری ﻣﯾﺗواﻧم
ﺑﮕوﯾم ﺷﺧص ﭘرﺳﺗﯽ در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﻗدﯾم و اﮐﻧون ،ھﻣﯾﺷﮫ ﺣﺿور داﺷﺗﮫ اﺳت  .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل
ﭘرﺳﺗش ﻓرﻋون و ﭘرﺳﺗش ﺑودا  .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑودا ﺑرای آزادی اﻧﺳﺎن از رﻧﺞ ودرد و آزار زﻧدﮔﯽ
آﻣده اﺳت اﻣﺎ ﭘﯾروان ﮐﻧوﻧﯽ ﺑودا  ،ﮔواﺗﻣﺎ را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد و او را ﺑﮫ ﺧداﯾﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد .و دھﮭﺎ
ﭘرﺳﺗﺷﮕﺎه ﺑرای ﭘرﺳﺗش او درﺳت ﮐرده اﻧد .درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑودا ﺧدﻣت ﺑزرﮔﯽ ﺑﮫ ﻣردم
ﮐرده اﺳت ،وﻟﯽ از طرف دﯾﮕر ھم ظﻠم ﺑزرﮔﯽ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﮐرده اﺳت ﮐﮫ در ﭘرﺳﺗش ﺷﺧص ﺑودا
ﺧﻼﺻﮫ ﺷده اﺳت .ﻣن ﻣطﻣﯾﻧم ﮐﮫ ﮔواﺗﻣﺎ ھرﮔز ﺑرای ﭘرﺳﺗش ﺧود ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﻧﮑرده اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ
ﭘﯾروان ﺑودﯾﺳم ﺧودﺷﺎن دﭼﺎر ﺑزرﮔﺗرﯾن اﺷﺗﺑﺎه ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﺑودا را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﭘدﯾده ای
ﺷده ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣردم ﺑرای ﺣل ﻣﺷﮑﻼت ﺧود ﻣﻧﺗظر ﭼﻧد رھﺑر ھﺳﺗﻧد  .ھر ﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﮔر اﯾﻧﭼﻧﯾن
ﺑﺎﺷد ،ﺑدون ﺷﮏ ﺣﻣﺎﻗت و ﻋﻘب اﻓﺗﺎدﮔﯽ در آن ﺑر روی ھوﺷﯾﺎری و اﻧدﯾﺷﮫ آزاد ﭼﯾره ﻣﯽ ﺷود.
در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺑرای اﻧﺳﺎن ھﯾﭻ ارزﺷﯽ ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد  .ﻣﺎﻧﻧد اﺑزار و وﺳﯾﻠﮫ از طرف اﯾن رھﺑران
ﺑرای ﻣﺻﻠﺣت ﺧﺎص ﺧود و ﻋﻘب اﻓﺗﺎدن از ﻗدرت ﺧودﺷﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرده ﻣﯾﺷود .اﮔر ﺟﺎﻣﻌﮫ
اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﺎﺷد ،ھﯾﭼﮕﺎه ﻓﮑر ھوﺷﯾﺎری و ارزش و وﺟود ﺧود ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﻧﮭﺎ ﻓﮑر ﻣﻠزوﻣﺎت اﺑﺗداﯾﯽ
ﺧود ﮐﮫ در اﺑﺗدا ﺑﮫ اﻧﮭﺎ آﺷﺎره ﮐردم ﻣﯾﮑﻧد از اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾن ﭼﻧﯾﻧﯽ رﻣﮫ ﺑﯾرون ﻣﯽ آﯾد.

اﻧﺳﺎن وﺳﯾﻠﮫ ﻧﯾﺳت ........ھدف اﺳت

اﻧﺳﺎن ﺻﺎﺣب دو راه اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ھم ﻣﯽ ﺗواﻧد ھم ﺧوب ﺑﺎﺷد ھم ﺑد  .ﺧودش در ﺑراﺑر ﺳرﻧوﺷت
ﺧود ﻣﺳوول اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐدام ﺟﮭت ﻗدم ﺑﮕذارد .اﯾن آزادی و اراده و ﺗواﻧﺎﯾﯽ را دارد  .ﺳوال
ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز ﺑرای ھﻣﮫ وﻗت اﯾﻧﺳت ھدف از زﻧدﮔﯽ ﭼﯾﺳت؟ ﺑﯽ ﺷﮏ درﺳت ﺷدن اﯾن ﺳوال
ﭘﯾﺷﻧﯾﺎز ھوﺷﯾﺎری ﺧود و ﺑﯾداری از ﺧواب ﻏﻔﻠت اﺳت .اﮔر اﯾن ﭘﯾﺷﻧﯾﺎز ﻧﺑﺎﺷد  ،ﺷﺧص ھﯾﭼوﻗت
ﻧﻣﯽ داﻧد ﺑرای ﭼﮫ ﺑﮫ اﯾن دﻧﯾﺎ آﻣده اﺳت .ﺑﻠﮑﮫ ﺑدﺗر از آن ھم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﺣﺳﺎس داﻧﺎﯾﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ
ﺑرای اﻧﺳﺎن ﺷدن در اﯾن ﺷﺧص ﺧﺎﻣوش ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﺳﻣت ﺣﯾوان ﺑودن و ﮔﻠﮫ ﺷدن ﻣﯽ رود.
ﺣﺎﻻ ﺧوﺷﺑﺧت ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ دﻧﺑﺎل اﯾن ﺳوال ﮔوھری ﺑﮕردد ﮐﮫ ﻣن در اﯾن زﻧدﮔﯽ ﭼﮫ ﮐﻧم  .ﻣن
ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧم ﺑﮭﺗرﯾن و ﻣطﻣﯾن ﺗرﯾن ﺟواب اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺧودش ھدف اﺳت و ھﻣﮫ ﮐوﺷش و
ﺗﻼﺷش ﺑرای ﮐﺎﻣل ﺷدن اﺳت .اﯾن دﻟﯾل ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﯾﺷﺗری دارد  .ﻣﻧظورم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﻘوﯾت
روح  ،ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از ﻓرآﯾﻧد ﮐﺎﻣل ﺷدن اﻧﺳﺎن اﺳت .اﮔرﻧﮫ دﭼﺎر ﺗﻠﺧﯽ دروﻧﯽ و وﺟودی ﻣﯾﺷود
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ درﻧﮕراﻧﯽ وﺗردﯾد زﻧدﮔﯽ را ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرد  .ﯾﻌﻧﯽ روح در اﻧﺳﺎن ﺿرورﺗﯽ ذاﺗﯽ
اﺳت .ﺗﻘوﯾت روح ﺧداﯾﯽ ﺑﺎﻋث درﺳت ﺷدن ﺟوﺷﺷﯽ ﺑزرگ در زﻧدﮔﯽ ﻓرد ﻣﯾﺷود .ﭼوﻧﮑﮫ
ﻣﺧﺎﻟف ﺑﺎ ﭘوﭼﯽ و ﻧﺎاﻣﯾدی و اﯾﺳﺗﺎﯾﯽ وﺳﯾﺎھﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ ﻧظر ﻣن اﻧﺳﺎن ھدف ﺧداوﻧد اﺳت وﻟﯽ
ﻓراﯾﻧد ﺟﺎﺑﮫ ﺟﺎ ﮐردن اﯾن ھدف ﺑر ﻋﮭده اﻧﺳﺎن اﺳت .ﮐﺎر ﮐردن روی ﺧود و ﺗﻘوﯾت اﻧﺳﺎن ﺑودن و
ﻗدم ﻧﮭﺎدن ﺑرای ﮐﻣﺎل و ﺟﺎﺑﮫ ﺟﺎ ﮐردن اﯾن راﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺧودش در ﯾﮏ زﻣﺎن وﺳﯾﻠﮫ و ھدف
اﺳت .ﻓﮭﻣﯾدن اﯾن دﻟﯾل ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ای ﻧﺎب ﺷﺧﺻﯽ دارد .ﭼرا ﮐﮫ ﺧودم ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﺷﺧﺻﯾم ﺑﮫ
اﯾن ﺣﻘﯾﻘت رﺳﯾدم .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺷﺎره ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺳﻧد ﻋﻘﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻧطﻘﯽ آن و ﯾﺎ ﻣﺗن دﯾﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧم .

ﺷﺎﯾد ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را روﺷن ﮐرده ﺑﺎﺷد ﻣﻧﺻور ﺣﻼج ﺑﺎﺷد .ﺑدون ﺷﮏ ﮐﮫ ﺣﻼج
در راه رﺳﺎﻧدن اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ھدف اﺳت ،زﻧدﮔﯾش را ﻓدا ﮐرد و ﺷﮭﯾد ﺷد .ھﻣﯾﺷﮫ اﻧﺳﺎن
ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در راه ﺗواﻧﺎﯾﯾﮭﺎی ﺟﺳﻣﯽ ﻣﻌﻧوﯾﺗﮭﺎی ﺧود را ﮐﺎﻣل ﮐﻧد  .اﯾن ﻓراﯾﻧد اداﻣﮫ دارد و
ھرﮔز ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻣﯽ رﺳد.ﭼون ﮐﮫ ﮐﺎﻣل ﺷدن ﻧﺳﺑﯽ اﺳت .ﻣن ﺑﺎﯾد اﻣروز ﮐﺎﻣل ﺗر از دﯾروز ﺑﺎﺷم .
اﯾن ﻓراﯾﻧد رﮐود ﻧدارد ،ﯾﻌﻧﯽ ﭘروﺳﮫ از ھدف ﻣﮭﻣﺗر اﺳت  .ﭼرا ﮐﮫ ھدف از ﭘروﺳﮫ ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
اﮔر ﻧﮫ ھدف ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﻣﺎم ﻧﻣﯽ ﺷود و ﭘﺎﯾﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت  .در ﺣﻘﯾﻘت اﯾن ﭘروﺳﮫ ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐﺎﻣل
ﺷدن ﻣﯽ رود در ﺣﺎﻟﺗﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس در اﯾن دﻧﯾﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﻣطﻠق و ﯾﺎ ﮐﺎﻣل ﺷدن ﻣطﻠق
ﺑرود  .ﮐﺎﻣل ﺷدن و اﻧﺳﺎن ﺑودن ﻧﺳﺑﯽ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﻓراﯾﻧد اﻧﺗﮭﺎ ﻧدارد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن زﻧده
اﺳت ﺑﺎﯾد ﺳﻌﯽ در ﮐﺎﻣل ﺷدن ﺧود ﺑﮑﻧد .روز ﺑﮫ روز ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐﺎﻣل ﺷدن ﻗدم ﺑردارد .ﯾﻌﻧﯽ رﻓﺗن
ﺑﮫ ﺳﻣت ﺗﮑﺎﻣل ،ﺑﮕوﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ از ﺗواﻧﺎﯾﯾﮭﺎی ﺟﺳﻣﯽ و دروﻧﯽ ﺧود ﺳود ﺑﺑرد .
ﺧودش ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن و ﭘﺎک ﮐردن و ﮐﺎر رواﻧﯽ و ﺗواﻧﺎ ﺷدن ﺑﻧﯾﺎد ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻧﺳﺑت ﺧوﺑﯽ
ﺑرای ﮐﺎﻣل ﺷدن ﺑدﺳت ﺑﯾﺎورد .و ھروﻗت اﻧﺳﺎن ﺑزرﮔﯽ ﺧود را درک ﻧﮑرد و ﯾﺎ دراﯾﻧﮑﮫ وظﯾﻔﮫ
اش ﭼﯾﺳت ،ﻧﯾﻧدﯾدﺷﯾد او در اﯾن ﺣﺎﻟت آﻣﺎده اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑودن را در وﺟود ﺧود ﺿﻌﯾف ﮐﻧد
.ﺣﺎل اﮔر ھوﺷﯾﺎر و ﺑﯾدار ﻧﺑﺎﺷد ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ زﯾﺑﺎﯾﯽ اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺧود را از دﺳت ﻣﯽ دھد ،ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﯾوان ﺗﺑدﯾل ﻣﯾﺷود ) ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﻧﻣﺎ(  .ﭼوﻧﮑﮫ از دﺳت دادن ﺣﺿور و روﺷﻧﯽ دل در
وﺟود ﺑﺎﻋث ﻣﯾﺷود ﻗﺳﻣت ﺷراﻧﮕﯾز ذات ﻓﻌﺎل ﺷود و ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﯾﻔﺗد .در ھر ﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﻧﺳﺎﻧﯾت
ﺿﻌﯾف ﺷود و ﯾﺎ ﺑﻣﯾرد زﻧدﮔﯽ ھﯾﭻ ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺑراﯾش ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد .ﻗﺗل و ﺧودﮐﺷﯽ زﯾﺎد ﻣﯽ
ﺷود و ھﻣﭼﻧﯾن ﮐوچ ﮐردن و ﺗرک وطن در ﻣﻐز اﻓراد ﻣﯾﺎﻓﺗد .از ﻟﺣﺎظ دﯾن و اﯾدوﻟوژی  ،اﻧﺳﺎن
وﺳﯾﻠﮫ ای ﺑرای ﺗﻧدروی و ﯾﺎ اﯾدﻟوژی ﮔراﯾﯽ ﺗﻧدرواﺳت و آﻣﺎده اﺳت در راه ﻋﻘﯾده وﺑﺎور و
اﻧدﯾﺷﮫ اش ﺧودش را ﻓدا ﮐﻧد و ﯾﺎ ﺟﺎن دﯾﮕران را ﺑﮕﯾرد و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرﻋﮑس او ﻣﯽ اﻧدﯾﺷﻧد ،را

ﺣﻼل ﮐﻧد )دﯾﮕر ﮐﺷﯽ(  .اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻧدﯾﺷﯾدن زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎز درﺳت ﺷدن ﺗرورﯾﺳت اﺳت  .ﺧﯾﻠﯽ وﻗﺗﮭﺎ
ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ دﯾن ﺗﺟﺎرت اﻧﺟﺎم ﻣﯾﺷود .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ دﯾن ﻣﺎل ﺧداﺳت و ھﯾﭻ ﺷﺧص و ﮔروھﯽ اﯾن ﺣق
را ﻧدارﻧد ﺑﮫ ﻣﯾل ﺧﺎص ﺧودﺷﺎن آن را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺑرﻧد .ﻻزم اﺳت از ﻟﺣﺎظ اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺗﻌﺑﯾر دﯾﻧﯽ اﻧﺟﺎم
ﺷود.دﯾن ﺑرای ﺧدﻣت ﺑﮫ ﺧﻠق اﺳت ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑرﻋﮑس اﻧﺳﺎن در ﺧدﻣت دﯾن ﺑﺎﺷد .اﯾن دﯾدﮔﺎه
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد دﯾن از طرف ﺧدا ﺑرای آزادی اﻧﺳﺎن آﻣده اﺳت .ﭘﯾﺎم ﺣﻘﯾﻘﯽ دﯾن ﭘﯾﺎﻣﯽ
اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻧوی اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ھدف دﯾن ﺧدﻣت ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن زﻧدﮔﯽ ﺑر اﺳﺎس اﻧﺳﺎن
دوﺳﺗﯽ و ﻋﺷق و رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ اﺳت .در اﯾن دﯾدﮔﺎه ﺑﺎ ھﯾﭻ ﺑﮭﺎﻧﮫ ای دﯾن ﻧﺑﺎﯾد وﺳﯾﻠﮫ ای
ﺑرای ﮐﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗرورﯾﺳﺗﯽ و ﻗﺗل اﻧﺳﺎن ﯾﺎ ﻧﺳﺑﺗﯽ ﺧﺎص ﺷود .ﺧﯾﻠﯽ وﻗﺗﮭﺎ ﮔروھﮭﺎی دﯾﻧﯽ
ﺳﯾﺎﺳﯽ دﯾن و ﺧدا را ﺑرای ﻧﺳﺑت دادن ﺧودﺷﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑرﻧد ﺗﺎ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﺧﻠق را ﺑﺎ اﯾن
ﻧﯾرﻧﮓ ﺑﮫ طرف ﺧود ﺑﮑﺷﺎﻧﻧد ) .ﻣن ﻧﻣﯽ ﮔوﯾم ھﻣﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻧد ﻧﮫ ﺑﻠﮑﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻣﮭرﺑﺎن ﻧﯾز در
ﺧود دارﻧد وﻟﯽ ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت دﯾن ﺑرای ﻓرﯾﺎد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر رود( ودر ﻣوﻗﻊ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت از آن
اﺳﺗﻔﺎده ﺷود  .ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮔﻧﺎه اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧدارا ﺑرای ھوس و ﻋﻼﻗﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرد .ﺑﮫ وﯾژه
) ﻓرﯾﺎد دﯾﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ( اﯾﻧﮭﺎ ﮐﮫ اﺳم ﺧود را ﻓرﯾﺎدﮔر ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد آﯾﺎ اﯾﻧﮭﺎ ﺑرای ﺧدا ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﻧد ﯾﺎ
ﺑرای ﺣزب و ﻣﯾل ﺑﮫ ﺻﻧدﻟﯽ ﭘﺎرﻟﻣﺎن؟ ﺑرای ھﻣﯾن ﻣن ﺑﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻓرﯾﺎد ﺧواھﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾم ) آﻧﺎن
ﮐﮫ ﺧواھﺎن ﺻﻧدﻟﯽ ھﺳﺗﻧد و آﻧﺎن ﮐﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد( .از ﻋﺎﻟم ﺑزرﮔﯽ ﭘرﺳﯾدﻧد :ھﯾﭻ ﺗرﯾن ﺷﺧص ﮐﯾﺳت؟
ﮔﻔت آن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ دﯾن ﻧﺎن ﻣﯾﺎﺑد .ﭼرا ﮐﮫ ﻓرﯾﺎد ﮔر ﺑﺎﯾد ﺧﻠق را ﺑﮫ ﺳوی ﺧدا ﺑﺧواﻧد
ﻧﮫ ﺑرای ﺣزب و ﻣﯾل ﺧود ،اﯾﻧﺎن ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧدا ﺷﯾﺎدی و ﺑﯽ اﺣﺗراﻣﯽ ﺑﮫ ﺧﻠق ﮐرده اﻧد.
ﺑﺎ درک ھرﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﯾت ﻧﺑﺎﺷد و ﯾﺎ اﺣﺗرام اﻧﺳﺎن را ﻧﮕﯾرﻧد ،ﺑدون ﺷﮏ ﺟواﻧﺎن در ھﻣﮫ دﻧﯾﺎ
ﺑﮫ دﻟﯾل وﺿﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدی ﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻓرار ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد  .ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻧﺑود ﺑراﺑری و ﻋداﻟت ﺑﺎﻋث
ﺷده روی ﺑﮕرداﻧﻧد و ﮐوچ ﮐﻧﻧد . .اﯾن ﺣﺎﻟت را ﻣﯾﺗوان در ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺟﻣﻊ ﮐرد و ﺑﮕوﯾﯾم )ﻧﺑود

اﻧﺳﺎﻧﯾت ( در اﯾن ﻣورد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ از ﻟﺣﺎظ ھوﺷﯾﺎری در ﺳطﺢ ﺧوﺑﯽ ﻧﯾﺳت ﺑرای ھﻣﯾن
ﻧﺎھﻧﺟﺎرﯾﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑوﺟود آﻣده اﺳت  .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ) ﺧود ﮐﺷﯽ و ﻗﺗل  ،درﺻد ﺟداﯾﯽ ﺑﯾن
ھﻣﺳرھﺎ  ،ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی و ﻧﯾرﻧﮓ و دو رووﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ( و ھﻣﭼﻧﯾن ظﮭور ﺑرﺧﯽ ﭘدﯾده ﺗرﺳﻧﺎک
ﮐﮫ ﺑﺎﻋث دﻋوا و ﺗﻧدی و ﺧﺻوﻣت در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺿﻌﯾف ﺷدن راه اﻧﺳﺎن ﺑودن ﺷده اﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﻓﻘر
ﻓﮑری و داﻧﺎﯾﯽ و ﻓﻘر ﻣﺎﻟﯽ  ،ﺑدون ﺷﮏ ﻓﻘر در اﻧدﯾﺷﮫ و ﻣﻌرﻓت از ﻓﻘر ﻣﺎدی در ﺳرﻧوﺷت
اﻧﺳﺎن ﺗرﺳﻧﺎک ﺗر اﺳت .ﺟداﯾﯽ ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣﺧﺗﻠف  ،ﺑﯾﮑﺎری و زﯾﺎد ﺷدن ﮐﺎزﯾﻧو و ﮐﺎﻓﮫ ﺗرﯾﺎ ،
ﻧﺧواﻧدن ﮐﺗﺎب  ،آﻟوده ﺷدن ﺑﮫ ﻣوﺑﺎﯾل و اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﮫ وﯾژه ) ﻓﯾس ﺑوک  ،اﯾﻧﺳﺗﺎﮔرام و ﺳﻧﺎت ﭼﺎپ(
ﻣﺷﻐول ﺗﻣﺎﺷﺎی دراﻣﺎھﺎی دوﺑﻠﮫ ﺷده ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ وﯾژه از ﺟﺎﻧب ﺧﺎﻧﻣﮭﺎ ﺑﮫ طرز ﺗرﺳﻧﺎﮐﯽ و
ھﻣﯾﻧطور ﻧﮕﺎه ﮐردن ﺑﮫ ﻟﯾﮓ ﻓوﺗﺑﺎل اروﭘﺎ ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﻟﯾﮓ اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ،ﺣﺎل اﮔر ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ در ھر
ﮐﺷور اﻧﺳﺎﻧﯾت و ھﻣوطن ﺑودن را اﺳﺎس ﻣﮭم ﺑرای ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑردن ﻣﻣﻠﮑت ﻧﮑﻧد و ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮭﺎ
ﺣزﺑﯽ ﺷدن و ﻓﺎﻣﯾل ﺑودن ﻣﮭم ﺷود اﯾﻧﺟﺎ ﻓﺎﺟﻌﮫ درﺳت ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در ﺧﺎور ﻣﯾﺎﻧﮫ
ﻧظرﯾﺎت دﯾﻧﯽ و ﺣزﺑﯽ را ﻣﻼک ﻗرار داده اﻧد ﻧﮫ اﻧﺳﺎﻧﯾت.

اﻧﺳﺎﻧﯾت در اﺑﺗدای ﺷﻣﺎره و ﺗﮑﻧوﻟوژی
ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑردن اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﮫ ﺷﯾوه ای ﻓﻌﺎل و ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻧد )
ﻣوﺑﺎﯾل  ،ﻓﯾس ﺑوک  ،اﯾﻧﺳﺗﺎﮔرام  ،ﯾﺎھو و (.....ﯾﻌﻧﯽ ﺷﻣﺎره را ﺑﮫ ﺗﻌداد ﻣﺎﮐﻧﺗرل ﮐرده اﺳت  .اﻟﺑﺗﮫ
اﮔر ﺑﺎ ھوﺷﯾﺎری و داﻧﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر رود ﺳود وﻓواﯾد زﯾﺎدی ﺑرای اﻧﺳﺎن دارد و اﮔر ﻧﮫ ﺑﺎﻋث زﯾﺎن و
دردﺳر ﻣﯾﺷود .از اﯾن ﻟﺣﺎظ ھﻣﮫ ﻣﺎ دردﻧﯾﺎی ارﻗﺎﻣﯾم ﭼرا ﮐﮫ در اﯾن ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم ﺷروع
اﻋداد و ﺗﮑﻧوﻟوژی اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن در دﻧﯾﺎی ﺗﮑﻧوﻟوژی ،ﻋدد ﺷده اﺳت و اﺑزار ووﺳﯾﻠﮫ ﺷده در
دﻧﯾﺎی ﺗﮑﻧوﻟوژی ،اﻧﺳﺎن در اﯾن ﮔردون ﻣﺷﻐول در ﺑﯾن اﺑزار ﻓرورﻓﺗﮫ و ﻣﯾرود  .ﺑﮕوﻧﮫ ای

ﻣﺷﻐول وﺳﺎﯾل اﺳت و ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ در ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎم ﺷده اﺳت وﺑﮫ طرز وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ از اﻧﺳﺎﻧﯾت اﻓﺗﺎده
اﺳت .ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ روﺑﺎ ت ﺷده ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺧﺷﯽ از وﺳﺎﯾل ﺷده اﺳت .ﺑﮫ ﮐﻠﯽ از ﻟﺣﺎظ ﺟﺳﻣﯽ و ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ
و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺑﺎه اﻓﺗﺎده اﺳت .ﻣن ﻧﻣﯽ ﮔوﯾم ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻓﺎﯾده ای ﻧدارد ﺑرﻋﮑس ﺳود زﯾﺎدی دارد.
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋﻠم و داﻧش اﺳت  .وﻟﯽ وﻗﺗﯽ ﺗرﺳﻧﺎک ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑدون ھوﺷﯾﺎری و آﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر رود و
ﯾﺎ اﻧﺳﺎن را ﮐﻧﺗرل ﮐﻧد و او را زﯾر دﺳت ﺧود ﺑﮑﻧد.اﯾن ھم وﺣﺷت ﺧودش را دارد ﭼرا ﮐﮫ اﻧﺳﺎن
دﭼﺎرﻧﺎ اﻣﯾدی و دﻟﺗﻧﮕﯽ و ﺳﯾﺎه ﺑﯾﻧﯽ و ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و آﺷﻔﺗﮕﯽ ﻣﯽ ﺷود  .ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺎداﻧﯽ و ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ
و ﻓﺳﺎد و ﭼﯾره ﮔﯽ ﻣﺎدی و ﺟﺳم ﭘرﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﺑﮭﺎ و ارزش اﻧﺳﺎن ﭘدﯾده ای آﺷﮑﺎر ﺷده اﺳت.
اﯾن ﻧﺷﺧوار ﻓراﻣوش ﺷده  ،ﺑﻌد از ﭼﺎره اﻧدﯾﺷﯾدن دﻧﺑﺎل رھﺎ ﺷدن از اﯾن وﺿﻌﯾت ﻏﯾرﻋﺎدی و ﺑد
ﺑﮫ وﯾژه ظﮭور ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ اﺛر ﺑدی روی ﻓرد و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮔذاﺷﺗﮫ ،اﺳت  .ﻏرب
ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب اﯾن ﺗرس را ﻓﮭﻣﯾده اﺳت .ﺑرای ھﻣﯾن اﺳﺗﺎﺗﯾﮏ اروﭘﺎ ﺑﮫ ﺳوی روح و ﺟﺎن ﺑرﻣﯾﮕردد
ﭼرا ﮐﮫ ﻣطﻣﯾن اﺳت ﺑدون ﻋﺷق و ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎﻧﯾت ﻣﮭﺎل اﺳت ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﺑﺎﺷد.
ﺑدون ﺷﮏ ﮐردﺳﺗﺎن ﻣﺎ ھم از اﯾن ﺣﺎﻟت اﺳﺗﺛﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﺑﮫ ﻣﺧﺻوﺻﺎ از ﻟﺣﺎظ دروﻧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ .
ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻧﺳﺑت طﻼق و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﯾﮑﺎری در ﺑﯾن ﺟواﻧﺎن ﻣﯾﺧواھد ﭘدﯾده ای ﺑﺷود  .ﮐوچ ﮐردن ﺑﮫ
اﻧدازه ای اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﺟواﻧﺎن ﺣﺎﺿرﻧد زﻧدﮔﯽ ﺧودﺷﺎن را در ﺗرس از ﻣرگ و ﻏرق ﺷدن
در راه ﺑﮕذارﻧد.و ﯾﺎ درﺻد ﺧودﮐﺷﯽ و ﻗﺗل روز ﺑﮫ روز در ﺣﺎل اﻓزاﯾش اﺳت .دﯾدن اﯾن ھﻣﮫ
ﻣﻧظره ﻏم اﻧﮕﯾز از ﺻﺣﻧﮫ ﺗﻠوﯾزﯾون ﺑﮫ وﯾژه ﺻﺣﻧﮫ ﻏم اﻧﮕﯾز اﯾزدی ھﺎ و ﻣردم ﺳورﯾﮫ و ﯾﻣن ﮐﮫ
ﺟﻠو ی دﯾد ھﻣﮫ ﻣردم دﻧﯾﺎ ﺧوﻧﺷﺎن رﯾﺧﺗﮫ ﺷد .زﻧده ﺑﮫ ﮔور ﺷدن ﯾﺎ ﺧرﯾد و ﻓروش ﺷدن .وﻟﯽ
ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﻧظورم ﻣن اﺳت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده اﺳت و ﯾﺎ اﻧﺳﺎن
واﻧﺳﺎﻧﯾت ﻣرده اﺳت و اﻟﺑﺗﮫ در اﯾن ﺣﺎﻟت ھﻧر اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺳﻣت اﻧﺳﺎﻧﯾت ﻗدم ﺑر دارد و در
زﻧدﮔﯽ ﺧودش ﮐﺎری ﺑﮑﻧد .ﺟﺎی دارد اﺷﺎره ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﮔﺎﻧدی ﺑﮑﻧم ﮐﮫ ﻣﯾﮕوﯾد ھر ﮔﺎه ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻏرق

ﺷود ﺑﯽ ﮔﻣﺎن ﻣﯽ ﻣﯾرد ﺣﺎل ﭼﮫ در درﯾﺎ ﺑﺎﺷد ﭼﮫ در ﮔﻧﺎه  ،درﺗﺎوان ﯾﺎدردوﻟت  ،از ﻧﺎداﻧﯽ و
اﯾﻧﺟﺎﯾﯽ و از ﺣﺳﺎدت و ﮐﻧﺳﯽ از ﻧﻔرت و ﮐﯾﻧﮫ و اﻧﺗﻘﺎم  ،ﺷﺟﺎع و ھوﺷﯾﺎرﻏرق ﻧﺷدن! اﻧﺳﺎﻧﯾت
ﺧودش ﯾﮏ ﻣذھب ﺧﺎص اﺳت ﮐﮫ درﺻد ﭘﯾرواﻧش ﺧﯾﻠﯽ اﻧدک اﺳت .ﺑﺎﯾد ﻧﺎاﻣﯾد ﻧﺷوﯾم از اﻧﺳﺎﻧﯾت
ﭼرا ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﯾت ﻣﺎﻧﻧد اﻗﯾﺎﻧوس ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮐﺛﯾف ﺑودن ﭼﻧد ﻗطره ھﻣﮫ اش آﻟوده ﻧﻣﯽ ﺷود.
) ﻣن ﺑﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻓﮑر و ﺑﺎورﺧدای اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻧﮕﺎه ﻧﻣﯽ ﮐﻧم  ،ﻣن ﺑﮫ ﻧوع اﻧﺳﺎن ﺑودﻧﺷﺎن ﻣﯾﻧﮕرم (:
ﻣن ﺧداﯾﯽ را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻘﯾده ﻓﮑر و ﺑﺎور اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻧﮕﺎه ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ رﻓﺗﺎر و دﻟﺷﺎن
ﻧظر ﻣﯾﮑﻧد ،اﯾن ﺧدا ﻋﺎﺷق رﻓﺗﺎر زﯾﺑﺎ و وﺟدان ﺑﯾدار اﺳت ،ھﻣﭼﻧﯾن دﻟﯽ ﭘﺎک ،ﭘرازﺳوزو ﻣﮭرﺑﺎن
دارد ،از ﻗﺗل و ﺧوﻧرﯾزی ﺑﯾزار اﺳت ،ﺿد ﻏﺻﮫ  ،ھﺟوم ﻗﺗل و اﻧﻔﺟﺎر ﺑرا ی اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ او اﯾﻣﺎن
ﺑﯾﺎورﻧد و ﯾﺎ اﻋﺗراف ﮐﻧﻧد ﺑر ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﻠﮑﮫ ﻣﮭرﺑﺎن و رﺣﯾم اﺳت  .ﻧظر ﺑﮫ ﻗﻠب ﺷﮑﺳﺗﮫ و
ﭼﺷﻣﺎن ﭘر از اﺷﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد  ،اﻧﺳﺎن ﺑودن ﻓرآﯾﻧدی وﯾژه اﺳت ﺑﺎ ﺧواﺳت و اراد ه ای رھﺎ درﺳت
ﻣﯽ ﺷود .از اﯾن ﻟﺣﺎظ ﻗدم ﻧﮭﺎدن ﺑﮫ ﺳوی اﻧﺳﺎن ﺑودن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ھوﺷﯾﺎری واﻗﻌﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی
ھوﺷﯾﺎری ﻋﻘل و دل ﺑﮫ ﺧﺻوص ﻣﺷﺗﻌل ﮐردن ﭼراغ روﺷﻧﺎﯾﯽ دارد .ﺑﮫ ﻧظرﻣن ﺑرای ھﻣﮫ ﻣﺎ
ﯾﮏ ﭼراغ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺳﻣت اﻧﺳﺎﻧﯾت ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑرای ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ طرف ﻋﻣق و درون
ﺻداﯾﯽ ﺷﻧﯾده ﻣﯾﺷود .ﺧﯾﻠﯽ وﻗﺗﮭﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺻدا ﮔوش ﻧﻣﯽ دھﯾم ،ﻧﻣﯽ ﺷﻧوﯾم  .ﭼرا ﮐﮫ اﯾدﻟوژی و
اﻧدﯾﺷﮫ و ﺑﺎورﻣﺎن ) ﻋﻘﯾده و اﯾدﻟوژی( ﺑﮫ ﺑﯽ ﺻدای ﻣﯾﮑﻧﯾم .ﺑﮫ ﻣﺎ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﯾﺎد داده اﻧد ﻓﮑر و ﺑﺎور
ﻣﮭﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﯾروی از ﻓﮑر و ﺑﺎور ﺑﮑﻧد  .درﺑﺎره درﺳت و ﻧﺎدرﺳت ﺑودن اﻧدﯾﺷﮫ و ﺑﺎور ،ھزاران
ﮐﺗﺎب ﻧوﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯾده اﺳت ﺑﮫ ﺧﺻوص درﺑﺎره ﻋﻘﯾده ﯾﺎ ﺣﺎل درﺑﺎره ﺗﮑﻧوﻟوژی .ﻣردم ﻣﺎ
ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺷﺧص ﻣﺗدﯾن ﮐﮫ ﻋﻘﯾده ﺷﺎن را ﯾﺎد داده اﻧد ﻗﺑل اﯾﻧﮑﮫ ﺗرﺑﯾت ﺷوﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﻗﺑل ﺗرﺑﯾت و
ﺗزﮐﯾﮫ ﻣﻘﯾده ﺷده اﺳت .ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ھﻣﯾن ﺟﻠو وﻋﻘب ﺷدن ،ﺑزرﮔﺗرﯾن روﯾداد ﻧﺎﮔوار رخ داده
اﺳت ﻣﺎﻧﻧد ﺧوﻧرﯾزی و وﯾراﻧﯽ و آواره ﺷدن ،ﺑﮭﺗرﯾن دﻟﯾل ﺑرای اﯾن ﺑﺣث اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در ﮐﺷور

ﻋراق اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺟﻧﮓ طﺎﯾﻔﮫ ای و ﻣذھﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻔﺎوت اﻧدﯾﺷﮫ و ﺑﺎورﺑﯾن ﺷﯾﻌﮫ و
ﺳﻧﯽ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﻧﻔر ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷدﻧد .ﻣن ﻧﻣﯽ ﮔوﯾم اﻧﺳﺎن ﺑدون اﻧدﯾﺷﮫ و ﺑﺎور ﺑﺎﺷد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯾﮕوﯾم اﻧدﯾﺷﮫ
و ﺑﺎور ﺑﺎﯾد ھدﻓﻣﻧد ﺑﺎﺷد و در ﺧدﻣت ﺧﻠق ﺑﺎﺷد آزاداﻧﮫ وﺑدون اﺧﺗﻼف .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ دﯾد ﮐم و ﺗﻧﻔر و
ﮐﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﮑس ﻋﻘﯾده و ﺑﺎور ﻧظر ﻧﮑﻧدو اﺣﺗراﻣش را ﻧﮕﮫ دارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮫ و ﺑﺎور اﻧﺳﺎن
ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺳن و ﺗﺟرﺑﮫ و ﻣﺣﯾط و ﺗﺣﺻﯾﻼت ھﻣﯾﺷﮫ در ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر اﺳت  .ﺑرای ھﻣﯾن ﺑﮫ ﻧظر ﻣن
اﺻﺎﻟت ﺑرای اﻧﺳﺎﻧﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎﭘذﯾر و ﺟﺎﯾﮕزﯾن ھم ﻧدارد .در اﯾن دﯾدﮔﺎه ﻣﺎ ﻣدت زﯾﺎدی از
ﻋﻣرﻣﺎن را ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﯾﺎدﻣﺎن داده اﻧد  ،ﮔﻣﺎن ﻣﯽ ﮐردﯾم اﺑﺗدا ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﻧدﯾﺷﮫ و ﺑﺎور درﺳت
ﺑﮕردﯾم ﺑرای ھﻣﯾن ﻣدت زﯾﺎدی ﺑرای ﺟﺳﺗﺟوی اﻧدﯾﺷﮫ و ﺑﺎور راﺳت و درﺳت ﺗرﺧﺎن ﺷد .اﮔر ﻣﺎ
ﺗﻣﺎم ﻋﻣرﻣﺎن را ﺑرای اﯾن ﮐﺎر ﺗرﺧﺎن ﮐﻧﯾم ﺷﺎﯾد ﻣوﻓق ﻧﺷوﯾم ﭼرا ﮐﮫ در دﻧﯾﺎ ﺻدھﺎ ﻓﮑر و ﺑﺎور
وﺟود دارد و ﺑﺷر ﺑﺎ اﯾن ﻋﻣر ﮐﻣش ھﻣﮫ را ﮐﺷت ﺑﮑﻧد و ﯾﺎ ﻣﺧﻠوط و ﺳﻧﺟش ﮐﻧد .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﺗﻼش
ﺑﯽ ﻓﺎﯾده و وﻗت ھدر دادن اﺳت ،ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓﮑر و ﺑﺎور درﺳت و ﻏﻠط ،ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ اﻧﺳﺎن
ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷده اﻧد و اﮐﻧون ﻧﯾز اﯾن اﺷﺗﺑﺎه اداﻣﮫ دارد ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ رﻓﺗﺎر و اﻋﻣﺎﻟﻣﺎن درﺳت ﺷود و
آدم ﺷوﯾم ،ﺑرﻋﮑس ﺳﻌﯽ ﮐرده اﯾم ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻓﮑر و ﺑﺎورﻣﺎن درﺳت ﺷود .در ﻏم ﻓﮑر و ﺑﺎور
ﺑودﯾم ﻧﮫ در ﻏم اﻧﺳﺎن ﺑودن ﺑرای ھﻣﯾن ﺑﺎج زﯾﺎدی در راه ﻓﮑر و ﺑﺎورﻣﺎن داده اﯾم  ،ﺧﯾﻠﯽ وﻗﺗﮭﺎ
ﮐﺎر ﻏﯾر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐرده اﯾم و ﺟﻧﮓ ﮐرده اﯾم و ﺧون رﯾﺧﺗﮫ اﯾم  ،ﺷﮭرﻣﺎن را وﯾران ﮐرده اﯾم .ﺑﮫ
ﺟﺎی ذاﺗﻣﺎن اﯾراد از ﻣردان دﯾﻧﯽ ﺑﮕﯾرﯾد آﻧﮭﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﺎﮐﯾد ﺑر اﯾن ﮐرده اﻧدﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﻧدﯾﺷﮫ و
ﺑﺎورﻣﺎن درﺳت ﺑﺎﺷد و ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﻓﮑر و ﺑﺎورﻣﺎ ﻧﺑﺎﺷد او آدم ﺑدی اﺳت و ﺑﺎﯾد ﺑﺎ او ﺣرف
ﻧزﻧﯾم .ﺑرای ﻣﺛﺎل در ﻣﯾﺎن ﻣردﻣﺎن ﻣﺎ اﮔر ﮐﺳﯽ ﮐﺎر ﺑدی اﻧﺟﺎم دھد ﺑﮫ او ﻣﯾﮕوﯾﻧدﭼرا اﯾن ﮐﺎر را
اﻧﺟﺎم داده ای ،اﯾﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﻼد ﮐﻔر ﻧﯾﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮫ ﮐﻔﺎر ﺑد وﮐﺛﯾف ھﺳﺗﻧد .وﻟﯽ اﯾن درﺳت ﻧﯾﺳت،
ﻣﯾﺷود ﺑﯾن ﺧﺎﻧم ﻣﯾرﮐل رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﺑزرگ آﻟﻣﺎن ﺑﺎ رھﺑر ﺳورﯾﮫ )ﺑﺷﺎر اﺳد( ﺑرآوردی اﻧﺟﺎم

دھﯾم و ﯾﺎ در زﻣﺎن ﺧودش )ﺻدام ﺣﺳﯾن( و آﻧﺎن ﮐﮫ ھﻣراه اﯾﻧﺎن ھﺳﺗﻧد آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ ارزش
وﺑﺎوراﯾﻧﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم ﯾﺎ ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﯾﺗﺷﺎن .ﺷﻣﺎ ﮐدام ﯾﮏ از آﻧﮭﺎ را ﮐﺎﻓر ﻣﯾداﻧﯾد؟ از اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻧدﯾﺷﯾدن
اﺳت ﮐﮫ ﻧﻔرت و ﮐﯾﻧﮫ و ھﻣدﯾﮕر را ﻗﺑول ﻧداﺷﺗن ،از ﻣﺎدر زاده ﻣﯾﺷود .ﭼوﻧﮑﮫ دراﯾن روش
اﻧﺳﺎن ﺣﻣﺎل و ﺧدﻣﺗﮑﺎر ارزش و ﺑﺎورش ﻣﯾﺷود .دراﯾن راه آﻣﺎده اﺳت ھر ﮐﺎری ﺑﮑﻧد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﺧودﮐﺷﯽ  ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺑﮫ ﮔروھﮭﺎی ﺗﻧدرو ﻣﺎﻧﻧد داﻋش ﯾﺎ آﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد داﻋﺷﻧد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ
اﯾدﻟوژی ﺧود را ﻗﺑول دارﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﺑﻌﺿﯽ از ﮔروھﮭﺎی ﭼپ ﮔرا ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺗﻧﮭﺎ ﺧودﺷﺎن
درﺳت ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد و ﺑر ﺣﻘﻧد و ھرﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﮑﻧﻧد روا و ﺣﻼل اﺳت ﺑرای ﻣﺛﺎل ﮐﺷﺗن اﻧﺳﺎن ﯾﺎ
ﺑردﮔﯽ ﺑﮫ ﺧﺻوص زﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﮔﻧﺎه در ﺣق آﻧﮭﺎ ﺷده و ﺣﺗﮏ ﺣرﻣت و ﻧﺎﻣوس ﺷده اﻧد،
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯾﻧدازﯾد اﯾن را ﻣﺛل آﻧﮭﺎ ﻓراﻣوش ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ در راه ﻣﺧﺗﻠف اﺳت و ﯾﺎ ﺑر ﺳر راه آﻧﮭﺎ
ﻧﯾﺳت .از اﯾن ﺟور ﻓﮭﻣﯾدن ارزﺷﯽ ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻧﻣﺎﻧده ﺑﮫ ارزش و ﺑﺎورش اﺳت ﻧﮫ ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﯾت .
ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن در ارزش و ﺑﺎور ﺧﻼﺻﮫ ﺷده اﺳت و ھر ﮐس ﮐﮫ ارزش و ﺑﺎورش ﺧوب وﺑد ﯾﻌﻧﯽ
آﯾن آدم ﺧوب اﺳت و ﻻﯾق اﺣﺗرام اﺳت ﺣﺗﯽ اﮔر رﻓﺗﺎرش ھم ﺑد ﯾﺎ ﻓﺎﺳد و ﺣﯾﻠﮫ ﮔر ﺑﺎﺷد .ﻣردم
ﮐردﺳﺗﺎن ﺧﯾﻠﯽ وﻗﺗﮭﺎ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ اﯾن روش ﮐﻠﮏ زده اﻧد و آﺷﻔﺗﮫ ﺷده اﻧد .ﻧظر ﺑﮫ ارزش و ﺑﺎور
ﮐرده ﻧﮫ ﻧظر ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﯾت .ﺑرای ھﻣﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑرای ﻣﺎ ﻋزﯾزﻧد ﮐﮫ ارزش و ﺑﺎورﺷﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎﺳت و
ﺣﺗﯽ اﮔر ﺳﺗﻣﮑﺎر و ﺑد ھم ﺑود و از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرﻋﮑس ﻣﺎ ﻣﯽ اﻧدﯾﺷﻧد ﺑدﻣﺎن ﻣﯽ آﯾد ﺣﺗﯽ اﮔر
ﺧوب و اﻧﺳﺎن دوﺳت ھم ﺑﺎﺷﻧد .ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻣدرک ﻣﻧطﻘﯽ و ﯾﺎ ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺑرای ﭘﯾدا ﮐردن ارزش
و ﺑﺎورﻣﺎن ﻣﯾﮕردﯾم وﻟﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﮐﻣﺗر ﺑﮫ دﻧﺑﺎل درﺳت ﮐردن ﮐﺎر و اﻧﺳﺎن ﺑودﻧﻣﺎن ھﺳﺗﯾم .ﻣن
آزاداﻧﮫ ارزش و ﺑﺎور را رد ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾم ﺑﺎﯾد ارزش و ﺑﺎورﻣﺎن در اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺟوﺷﺎن
ﺑﺎﺷد در اﯾن ﺣﺎﻟت اﻧﺳﺎن ﺑودن ارزش و ﺑﺎورﻣﺎن را ﮐﻧﺗرل ﻣﯾﮑﻧد ﺑﺎ اﯾن روش ھﯾﭻ وﻗت ﺑﮫ ﺧﺎطر
ارزش و ﺑﺎورﻣﺎن ،اﻧﺳﺎن را ﻧﻣﯽ رﻧﺟﺎﻧﯾم.

ﺑﺧش دوم
 اﻧﺳﺎن ﺑودن از ﺑﺎور داﺷﺗن ﺟﻠوﺗر اﺳت) ﻣن اﻧﺳﺎﻧم ﯾﻌﻧﯽ ﻣن اﯾﻣﺎن دارم(
اﻧﺳﺎن ﻣوﺟودی ﭘﺎک و ﺑﯽ ﻏﺑﺎر اﺳت و ھﻣﭼﻧﯾن اﺻﯾل اﺳت .در ھﻣﯾن ﺣﺎل ﺧﯾﻠﯽ ﺳردرﮔم و ﭘﻧﮭﺎن
اﺳت  .ﺑرا ی ھﻣﯾن درک اﻧﺳﺎن ﯾﺎ ﺧود ﺧﯾﻠﯽ دﺷوار اﺳت و ﻧﻣﯽ ﺗوان اﯾن ﺟﺎﻧداررا ﺑﮫ ﺷﯾوه
ﺧوﺑﯽ ﺷﻧﺎﺧت .ﺑرای درک اﯾن ﻣوﺟود ھزاران ﺗﺣﻘﯾق و ﺗﻔﺣص در اﯾن ﺑﺎره اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت .ﺑرای
ﻣﺛﺎل ﻧوﯾﺳﻧده ﮐﺗﺎب ) اﻧﺳﺎن ﻣوﺟودی ﻧﺎﺷﻧﺎس اﺳت( اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﮐرده اﺳت ﮐﮫ داﻧﺷﻣﻧدان
در ﺷﻧﺎﺧت اﻧﺳﺎن ﻣوﻓق ﻧﺑوده اﻧد .ﺑﺎورم ﺑر اﯾﻧﺳت ) ﻓﮭﻣﯾدن و درک ذات اﻧﺳﺎن ﭘروﺳﮫ ای ﺧودی
و ﺗﺟرﺑﯽ و ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ )ﻓردی(وﻧﺳﺑﯽ اﺳت وﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﻌرﻓت ﻗﻠب و اﻧدﯾﺷﮫ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺣﺎﺻل ﻣﯾﺷود(
وﻟﯽ ذات اﻧﺳﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﮐﺎﻏذ ﺳﻔﯾد ﭘﺎک اﺳت .ﭘرورش ﺧﺎﻧواده ،ﻣﺣﯾط و ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺗﮑﻧوﻟوژی
اﻣروزی ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ ﺑر ﻧﮕﮭداری اﯾن ﭘﺎﮐﯽ وﯾﺎ از ﺑﯾن ﺑردن و آﻟوده ﮐردن دارد .ﯾﻌﻧﯽ آدﻣﯽ
ذاﺗﺎ ﭘﺎک اﺳت.
اﮔر اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت ﭼرا ﺑﺷر ﺧون ﻣﯾرﯾزد و ﻓﺎﺳد ﻣﯾﺷود! ﻋﺎدﺗﮭﺎ ﭼرا ﺑرﻣﯾﮕردﻧد؟ ﺑدون ﺷﮏ
ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ ﺷرﯾﮏ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯾﺷوﻧد اﻧﺳﺎن ﭘﺎﮐﯽ و ﺑﯽ ﻏﺑﺎری ﺧودش را از دﺳت ﺑدھد و ﺗﺑدﯾل
ﺑﮫ ﻣوﺟودی ﺧوﻧرﯾز و ﻓﺎﺳد و ﺷرور ﺷود .ﻣﯾﺷود ﮔﻔت ﻣﮭﻣﺗرﯾﻧﺷﺎن ﭘرورش اﺳت .از اﯾن ﻟﺣﺎظ
ﻓﻠﺳﻔﮫ و دﯾن و ﻋﻠم اﻧﺳﺎن را ﺑﻧﯾﺎن ﮔذاری ودرﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣﺧﺻوﺻﺎ از ﻟﺣﺎظ ارزش و ﻓﺎﯾده
داﺷﺗن ،ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﻣوﺟود ﺑرای ﮐﺎﻣل ﺷدن ذات و ﮔوھر ﻗدم ﺑردارد و ﯾﮏ اﻧﺳﺎن واﻗﻌﯽ ﺷود
ﯾﻌﻧﯽ درﺳﺗﮑﺎر و ﺻﻠﺢ طﻠب و زﻧدﮔﯽ دوﺳت ﺑﺎﺷد و از ﺷر و ﻓﺳﺎد دور ﺑﻣﺎﻧد و ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺷﯾوه
ﻧﻣﯽ ﮔذارد ﺑﮫ طرف ﮔردن ﮐﻠﻔﺗﯽ و اﻧﺣراف ﺑرود .ﭼرا ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﺧدای ﺧﺎص ﺧود را دارد.
ﺑﺎﯾد ﻣراﻗب اﯾن ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﺑود و اﯾن ھﻣﺳﻧﮕﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﯾﺎﺑد ) :ﻣن اﻧﺳﺎﻧم ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻣﺎن دارم( ﺑﺎﯾد اﯾن

ﺣﻘﯾﻘت در رﻓﺗﺎر ﻧﺷﺎن داده ﺷود و ﭘﺎﯾﺑﻧد ﺑود و ﻧﺑﺎﯾد ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ آرم ﺑﺎﺷد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﺛل ﺧودش ﺗﺟرﺑﯽ
ﺷود و ﻣﺎﻧﻧد ﺧودش ﺑﺎﺷد و ﺑرای اﺻﯾل ﺷدن ﮐوﺷش ﺷود و اﮔر اﯾن

ﺑرﻋﮑس ﺷد ) ﻣن

اﯾﻣﺎن دارم ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎﻧم( ﯾﻌﻧﯽ دﯾن ﯾﺎ ﺑﺎور و اﯾدﻟوژی ﻗﺑل ﻓرآﯾﻧد اﻧﺳﺎن ﺑودن اﻓﺗﺎده اﺳت ﺑﯽ ﺷﮏ
ﻓﺎﺟﻌﮫ رخ ﻣﯾدھد .ﻣﺛل اﮐﻧون ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ دﯾﻧﯽ و اﯾدﻟوژی ﺑﮫ اﯾﻧﺻورت ﻣﺗوﺟﮫ ﺷده اﻧد و
اﺟﺗﻣﺎﻋﺷﺎن را روی ﭘرورش ﺑﻧﯾﺎن ﻧﮭﺎده اﻧد .درﮐردﺳﺗﺎن ﺧودﻣﺎن ھم ﺑﺎج زﯾﺎدی داده اﯾم ﭼرا ﮐﮫ
ﺷﺧص ﻣﺗدﯾﻧﯽ آﻣﺎده ﺑود در راه دﯾن ﺧود ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑدھد وﺧون ﺑرﯾزد  .او ھﻣﯾﺷﮫ ﺑر اﯾن ﺑﺎور ﺑود ﮐﮫ
ﺑﺎﯾد ﺧدﻣﺗﮑﺎر دﯾن و اﯾﻣﺎن و اﯾدﻟوژی ﺑود  .ﺑرای ھﻣﯾن آﻣﺎده ﺑود ھر ﮐﺎری در راه دﯾن و اﯾدﻟوژی
ﺑﮑﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﭘرورش دﯾﻧﯽ و ﯾﺎ اﯾدﻟوژی ﺟﻠوﺗر از اﻧﺳﺎﻧﯾت رﻓﺗﮫ اﺳت  .ﻗﺑل اﯾﻧﮑﮫ ﺧدای ﺧود را
ﺑﻧﯾﺎن ﮔذاری ﮐﻧد و در راه اﻧﺳﺎﻧﯾت ﻗدم ﺑﮕذارد .ﻟﺑﺎس دﯾﻧﯽ و اﯾدﻟوژی ﺑر ﺗن ﺧدای ﺧود ﮐرده اﺳت
 .ﺑرای ھﻣﯾن از ﭘروﺳﮫ اﻧﺳﺎن ﺑودن ﻣﻧﺣرف ﺷده اﺳت  ،اﮔر ﺑﯾﺎﯾد وﻗﺑل اﻧﺳﺎن ﺷدن ﺑﮫ اﯾﻣﺎن و ﯾﺎ
آﯾﯾن و اﯾدﻟوژی ﻧظر ﺑﯾﻧدازد ﺑﺎﻋث ﻣﯾﺷود از راه و اﺻﻼﻟت ﺧود ﻣﻧﺣرف ﺷود و دور ﺑﯾﺎﻓﺗد .ھر
اﻧدازه ﮐﮫ از اﯾن راه دور ﺷود ﺑﯾﺷﺗر دﭼﺎر ﺳرﮔرداﻧﯽ و ﮔﯾﺟﯽ ﻣﯾﺷود .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﭘﺎﮐﯽ و ﺑﯽ
ﻏﺑﺎری ﺧود را از دﺳت ﻣﯾدھد وﺗﻐﯾﯾر ﺟﮭت ﻣﯽ دھد .وﻟﯽ وﻗﺗﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﯾم اﯾن ﺑراﯾﻣﺎن روﺷن
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن طرﻓدارﺑودن ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻓﺎﯾده ای ﻧداﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ﺳﻣت ﻓراﻣوﺷﯽ ﻗدم ﻣﯾﮕذارد .ﻣن
ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﻧت آﮔوﺳﺗﯾن ﻓﯾﻠﺳوف ﺻده ﭼﮭﺎرم ﻣﯾﻼدی ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻣﯾﮕوﯾد ) ﻣن اﯾﻣﺎن ﻣﯽ آورم
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻔﮭﻣم( ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻣﺎن ﺷرط ﻓﮭﻣﯾدن و درک ﮐردن اﺳت .ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی دﯾﮕر ﻣن اﯾﻣﺎن ﻣﯽ
آورم ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺧوب ﺷوم  .ﺑﯽ ﺷﮏ ﻣﻌرﻓت و ﻓﮭﻣﯾدن ﺑرای اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣوﺟودی ﺧوب
و ﺻﺎﺣب ﻣﻌﻧوﯾت ﺷود .اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﭘﯾﺷروی ﻣﯾﺗواﻧد اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺷﯾو ه ای ﻧرﻣﺎل ﭘرورش دھد
 ،ﯾﻌﻧﯽ ﺻﻠﺢ طﻠب ﺑﺎﺷد و ﺷر ﺑﮫ ﭘﺎ ﻧﮑﻧد؟ در ﺟواب ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم ﺧﯾر  .ﻣدرک ھم اﯾن ﮐﮫ در ﺻده
ھﺎی ﻣﯾﺎﻧﯽ ﮔﻧﺎھﺎن زﯾﺎدی اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده ﺑﮫ ﺧﺻوص از طرف ﺑرﺧﯽ آﻗﺎﯾون ﻣذھﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم دﯾن اﻧﺳﺎن

را ﻗرﺑﺎﻧﯽ دﯾﻧﯽ ﮐردﻧد ﺑﺎ ﮐﺷﺗن و ﺳوزاﻧدن و رﻧﺟﺎﻧدن ،از اﯾن ﻟﺣﺎظ ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾﯾم ) ﻣن
اﻧﺳﺎﻧم ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻣﺎن دارم( ﻟذا اﯾﻣﺎن ﻣﯽ آورم ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻔﮭﻣم .ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺷق آﻣﯾﺧﺗﮫ
ﺷود  .ھدف ﻓﮭﻣﯾدن ﻣوﺿوع ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ و ﻋﺎﻟم ﻣﻠﮑوت اﺳت .ﻋﺷق در ذات ھﻣﮫ اﺳت و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
ﺷﻧﺎﺧﺗن و ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﺧواﻧدن ﮐﺗﺎب و اﺳﺗﺎد ﻧدارد  .ﻣن ﻧﻣﯽ ﮔوﯾم اﯾﻧﮭﺎ ﻧﻘﺷﯽ ﻧدارﻧد ﺑرﻋﮑس ﺑﻠﮑﮫ
ﻧﻘﺷﺷﺎن در ﭘﯾﺷﺑرد ﭘروﺳﮫ اﻧﺳﺎن ﺑودن زﯾﺎد اﺳت .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺳﺎن ﻣﯾﮑﻧﯾم در ھﻣﮫ
ﻣراﺣل ﺑراﯾﻣﺎن روﺷن ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ذات و درون اﯾن ﻣوﺟود ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺷﻐول ﺑودن ﺑﮫ ھوس ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ
و ﻣﺎﻧدن ﺑرای اﻟزاﻣﺎت اﺑﺗداﯾﯽ ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ،ﭘوﺷﯾده و ﺧﻔﮫ ﺷده اﺳت .ﺑﯽ ﺷﮏ ﻏرب
از اﯾن ﻟﺣﺎظ ﺑﮭﺗر اﺳت  .ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ درازای ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ،آﯾﯾن و اﯾدﻟوژی
ﭘرورش داده اﺳت .ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﺑﺎج زﯾﺎدی ﺑرای ﻗﺗل و ﻓﺳﺎدو ﻏﺻب و وﯾران ﮐردن و ﮐﺷﺗن
ﯾﮑدﯾﮕرداده اﺳت .ﺑراي ھﻣﯾن در ﭘروﺳﮫ ﺑودﻧﺷﺎن ﻣوﻓق ﻧﺑوده اﻧد .اﯾﻧﺎن ﻣﺎﻧﻊ وﺳد ﺳرراه ﺟﻠورﻓﺗن
ﺑوده اﻧد.اﮔر ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯽ ،ﻣﯾﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﭘر از ﻗﺗل و وﯾران ﮐﺎری اﺳت.ﺗﻧﮭﺎ ﺳرراه روﺷن
ﺑﯾﻧﯽ ھﻣﯾن ﺷﯾوه ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﻣﻘدار ﮐﻣﺗر ﺑوده اﺳت.ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ اول و دوم و
ھﻣﯾﻧطور اﯾﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم و ﻟﯾﻧﯾﻧزﯾم رﯾﺎﺳت ﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑﮫ ﻧﺎم اﯾدﻟوژی ﺷوﻋﯾﮫ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ
ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ اﻧﺳﺎن ﻗرﺑﺎﻧﯽ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﯾده ﺷده اﻧدو ﯾﺎ آﻧﭼﮫ ﻧﺎزﯾﺳم ﺑﮫ رھﺑری ھﯾﺗﻠر،ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ ﺑﯽ
ﺷرﻣﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ اﻧداﺧﺗﻧد و ﺻﺎﺑون ﺑﺎ آﻧﮭﺎ درﺳت ﻣﯽ ﮐردﻧد.
ﻻزم اﺳت اﻧﺳﺎن ﺑودن ﺟﻠوﺗر از اﯾﻣﺎن و ﻣﻠﯾت و ﺣزﺑﯽ ﺑودن ﺑﺎﺷدﺗﺎ اﯾن ﻣﻌﺎدﻟﮫ و ھﻣﺳﻧﮕﯽ ﻣﺎﻧﻧد
ﺧودش ﺑﺎﺷد و ﺳﻌﯽ ﺑﮫ ﺑودﻧﯽ اﺻﯾل ﺷود .اﮔر آﻣدﯾم و آﯾﯾن ﯾﺎ ﺑﺎور و اﯾدﻟوژی ﺟﻠوﺗر از ﭘروﺳﮫ
ﺑودن اﻓﺗﺎد ،ﺑﯽ ﺷﮏ روﯾداد ﻧﺎﮔواری روی ﻣﯽ دھد و دﻧﯾﺎ ﭘرا ز ﺧوﻧرﯾزی و ﻓﺳﺎد و وﯾراﻧﯽ
ﻣﯾﺷود .ﻋﻘب و ﺟﻠو ﮐردن اﯾن ﻣﻌﺎدﻟﮫ اﻧﺳﺎن را ﻋوض ﻣﯾﮑﻧد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺣﯾوان و اﻧﺳﺎن ﻧﻣﺎ ﻣﯽ
ﮐﻧد .ﯾﻌﻧﯽ از ﭼﯾﺳﺗﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯾﮑﻧد و ﭼﯾز دﯾﮕری ﻣﯽ ﺷود و ﺗﻧﮭﺎ در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺑﮫ آن اﻧﺳﺎن ﻣﯽ

ﮔوﯾد ،ﭼرا ﮐﮫ اﺻﺎﻟت و ﺣﻘﯾﻘت ﺧود را ﺗﺑﺎه ﮐرده اﺳت .ﺧﯾﻠﯽ وﻗﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم دﯾن و اﯾدﻟوژی ﺑﯾن
ﭘﯾروان دو اﯾدﻟوژی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﻧﮓ رخ داده ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺑﮫ وﯾژه
در ﻗرون وﺳطﯽ  ،و ﯾﺎ ﺟﻧﮓ ﺑﯾن دو ﻓرﻗﮫ ﻣﺧﺗﻠف واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ دﯾن ﻣﺎﻧﻧد ﺷﯾﻌﮫ و ﺳﻧﯽ ﯾﺎ
ﮐﺎﺗوﻟﯾﮏ و ﭘروﺗﺳﺗﺎن  .ﻣﺧﺻوﺻﺎ آﻧﭼﮫ در ﻋراق رخ داد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر اﺳﻣش ﮐﺷﺗﻧد
و آواره ودر ﺑﮫ در ﺷدﻧد .ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﺎرز آن ﮔروه داﻋش ﮐﮫ ھﻣﮫ آن را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد اﺳت ﭼﮫ ھﺎ ﺑر ﺳر
آﻧﺳﺎن آوردﻧد ﺑﮫ ﺧدﻣت ﮔرﻓﺗن و دﺳت درازی ﮐردن زﻧﺎن و دﺧﺗران ﺑﯾﮕﻧﺎه و ﺧرﯾد و ﻓروش آﻧﺎن.
ﺑﮫ ﻧﺎم دﯾن و ﺧدا ﺑﮫ ﺷﯾوه ای درﻧده ﮔوﻧﮫ و وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل اﺧﺗﻼف ارزش ،اﯾن وﺣﺷﯽ ﮔری
را اﻧﺟﺎم دادﻧد .اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺟﻠو اﻧداﺧﺗن دﯾن از اﻧﺳﺎﻧﯾت اﺳت .دﯾﻧداری ﺑدون اﻧﺳﺎﻧﯾت ھﻣﯾﺷﮫ ﺑرای
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﺎی ﺗرس داﺷﺗﮫ اﺳت.ﭼرا ﮐﮫ در ﺑﯾن دﯾن ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﺗﻧدرو ھﻣﯾﺷﮫ آﻣﺎده اﺳت ﺧون ﺑرﯾزد
و ﺑﮑﺷد و ﺧﯾﻠﯽ ﺑراﯾﺷﺎن ﻧرﻣﺎل اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎدر و ﭘدر و ﺑرادر و ﺧواھر ﺧود را ھم ﺑﮑﺷد  .ھﻣﮫ
اﯾﻧﮭﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن رخ داده اﺳت و دھﮭﺎ ﮔواھﯽ ﺑرای اﯾن روﯾدداھﺎی ﻏم اﻧﮕﯾز ﮐﮫ واﺿﺢ ﺗرﯾن
ﺷﺎھد ﺑر ﻗﺗل ﻣﻠﯾوﻧﮭﺎ اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﮔﻧﺎه و آوارﮔﯽ ھزاران ﺑﭼﮫ و زن اﺳت وﺟود دارد  .ﭼرا ﮐﮫ اﺷﺗﺑﺎه
زﯾﺎدی در ﭘرورش ﺑوده اﺳت.ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ دﯾن و اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﺷر ﺧدﻣت ﺑﮑﻧد ﺑرﻋﮑس وﺳﯾﻠﮫ ای
ﺑرای ﮐﺷﺗن و وﯾراﻧﮑردن اﺳت .و ﺑﯾﺷﺗر ﺑر ﺳر اﯾن ﺑﻧﯾﺎن ،ﻋﺷق و ﮐﯾﻧﮫ ﺑرای ﻣﺎ ﺑوده اﺳت  .ﻣن
ﺑرای اﯾن ﺗو را دوﺳت ﻧدارم ﭼرا ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾن ﻣن ﻧﯾﺳﺗﯽ و ﯾﺎ ﺑر اﯾدﻟوژی ﻣن ﻧﯾﺳﺗﯽ  .اﯾﻧﮭﺎ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ
ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن و وﯾراﻧﯽ ذات اﻧﺳﺎن ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺧود اﻧﺳﺎن ﺷده اﻧد.

ﺑﺧش ﭼﮭﺎرم
روش اﻧﺳﺎن ﺑودن

اﻧﺳﺎن ﺑودن ھﻧر اﺳت وﻟﯽ ﻣﺗدﯾن ﺑودن ھﻧر ﻧﯾﺳت .ﭼرا ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻣﺗدﯾن ﺑﺎﺷﻧد وﻟﯽ ھﻣﮫ ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد اﻧﺳﺎن ﺑﺎﺷﻧد .ﯾﮑﯽ از ﻣﺗﻔﮑران ﺳﺧن ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎﯾﯽ در اﯾن ﻣورد دارد ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد  :ﻣﻼ ﺑودن
آ ﺳﺎن اﺳت وﻟﯽ اﻧﺳﺎن ﺑودن ﭼﻘدر ﺳﺧت اﺳت .ﺑدون ﺷﮏ اﯾﻧطور اﺳت ھرﮐﺳﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ
را ﺑﺧواﻧد و آﺧوﻧد ﺷود وﻟﯽ اﻧﺳﺎن ﺑودن ﺑﮫ ﻋﻠم و ﺧواﻧدن ﻧﯾﺳت .ﺑﻠﮑﮫ ﭘروﺳﮫ ای دروﻧﯽ و ﻣﻌﻧوی
اﺳت  .ﻣﺎ در ﮐردﺳﺗﺎن ﻣﺷﮑل ﮐﻣﺑود ﻣﻼ و ﻣﺳﺟد ﻧدارﯾم ﺷﮭر ﭘر ﺷده از ﻣﺳﺟد و ﻣرد ﻣذھﺑﯽ ﮐﮫ
ﻣن ﺑراﯾﺷﺎن اﺣﺗرام ﻗﺎﯾﻠم .در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧﺳﺎن ﺟﺳﺗﺟو ﻧﺷده اﺳت ﺑرای ھﻣﯾن اﻣروزه ﺟﮭﺎن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن و ﺑﻧﯾﺎن ﮔذاﺷﺗن ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ دارد ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣوﻻﻧﺎ روﻣﯽ ﺑﮫ ﺷﯾوه ای
ﻏم اﻧﮕﯾز ﮐﮫ در ﺷﻌرش ﺑﯾرون ﻣﯽ آﯾد اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت دارد ﭘﯾرﻣردی در روز روﺷن ﭼراغ
ﺑﮫ دﺳت در ﺑﺎزار ﺷﮭر ﺳرﻣﯾﮕﺷت و ﻣﯽ ﭼرﺧﯾد آﺷﻔﺗﮫ ﺑﮫ ﻣردم ﻧﮕﺎه ﻣﯾﮑرد ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﺑرﺧورد ﮐرد
از او ﭘرﺳﯾد ای ﭘﯾرﻣرد ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔردی؟ ﭘﯾرﻣرد ﮔﻔت ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﮔردم او ھم
ﺟواب داد و ﮔﻔت ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﻣﺎ ھم ﺑدﻧﺑﺎﻟش ﮔﺷﺗﯾم وﻟﯽ ﻧﯾﺎﻓﺗﯾم ﭘﯾرﻣرد ﮔﻔت اﻧﺳﺎﻧم آرزوﺳت.
ﺑدون ﺷﮏ ﻣﺎ در اﯾن ﻣوﺿوع درﻣورد ﯾﮏ روش ﺧﺎص ﺣرف ﻣﯾزﻧﯾم اﺳﻣش راﻣﯽ ﺗوان) روش
ذاﺗﯽ ﯾﺎ روش اﻧﺳﺎن ﮔراﯾﯽ (ﻧﺎم ﻧﮭﺎد .ﭼون ﮐﮫ اﯾن روش در ﮐﺗﺎب ﻣﻧطﻘﯽ و ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ در
وﺟود ھﻣﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺷﻧﺎﺧت و ﻓﻠﺳﻔﮫ وﺟود دارد و آن را آﻣﯾﺧﺗﮫ ﺑﺎ ﺑودﻧﻣﺎن ﺑﮕﯾرﯾد ،ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾن راه
ﭼون ﺑودن اﻧﺳﺎن ﺑﻧﯾﺎن ﻣﯾﺷود .ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ ھوﺷﯾﺎری ﺑراﯾش روﺷن ﺷود .ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺳﺗﺟوی اﯾن
روش ﭘﯾش ﺷرط ﺑرای ﭘروﺳﮫ ھوﺷﯾﺎری اﺳت .ﺑﮫ دﻟﯾل آﮔﺎه ﺑودن و ھوﺷﯾﺎرﺑودن اﯾن روش ذاﺗﯽ

ﻓﻌﺎل ﻣﯾﺷود .ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻧﻘش ﺗﺟرﺑﯽ ﺟﺳﻣﯽ و ذاﺗﯽ ﺑﮑﻧم .ﻓﮑر ﮐﻧم ﻣﺎ ﺑﮫ ﺟز اﯾن ﭘﻧﺞ
ﺣس ظﺎھری ﮐﮫ روزاﻧﮫ ﺑرای ﮐﺎرھﺎی زﻧدﮔﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑرﯾم ،ﺣس دﯾﮕری ﻧﯾز دارﯾم ﮐﮫ در
درون و دﻟﻣﺎن ﻗرار دارد .در ﻋرﻓﺎن ﺑﮫ اﯾن ﺟور ﺣس ،ﺣس ﺷﺷم ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ از طرﯾق
ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺻدای ﻓﮑر وﺟدان ﻓﻌﺎل ﻣﯾﺷود .ﺑرای ھﻣﯾن دراﺑﺗدای ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﻓﮑر و درون
ﺷروع ﻣﯽ ﺷود .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯾدارﺷدن ﻓﮑرو درون از ﻧﺎداﻧﯽ و ﻏﻔﻠت و ﮐﻠﻧﺟﺎر و ﺳوز ﺑﯽ اﺳﺎس ،و
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺗوﺟﮫ ﺑزرﮔﯽ و ارزش ﺧود ﺷدن .ﻣﻧظور از دل ﯾﮏ ﻧوع ﻣﻌرﻓت ﺧﺎص اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻘل
ﺷﮑوﻓﺎ ﻣﯾﺷود .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﯾل و ﺳوز و ﻏرﯾزه ھﯾﭻ ارﺗﺑﺎطﯽ ﻧدارد.و ﺑﻌد از ﮐﻧﺗرل ﮐردن آﻧﮭﺎ اﯾن
ﻣﻌرﻓت ﺑﯾرون ﻣﯽ آﯾد .ھﻣﮫ ﮐس در ﻣراﺣل ﻋﻣرش ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ ﺑﺎر در درون ﺑﺎ اﯾن ﺑﯾداری
ﻣواﺟﮫ ﻣﯾﺷود .ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻣﺎ در ﺑراﺑر اﯾن ﺣﺎﻟت ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت اﮔر ﺟواب ﻣﺛﺑت ﺑﮫ آن ﻧدادﯾم ﺑﯽ
ﺷﮏ روﺷﻧﺎﯾﯽ اﯾن ﺑﯾداری ،ﺧﺎﻣوش ﻣﯾﺷود .اﮔر ﭘﯾﺎم اﯾن ﺑﯾداری را درک ﮐردﯾم و ﻓﮭﻣﯾدﯾم ،اﯾن
ﺑﯾداری ﮐم ﮐم ﻣﺎﻧﻧد ﻧﮭﺎل ﺷﺎدی ﻣﯽ ﮐﻧدو راه زﻧدﮔﯽ ﻣﺎرا ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ دھد .ﻣﯽ ﺷود ﮔﻔت اﻧﻘﻼﺑﯽ از
ﺑودن ﻣﺎ ﺑر ﭘﺎ ﻣﯽ ﺷودﻣﺎﻧﻧد اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎزه از ﻣﺎدر زاده ﺷده ﺑﺎﺷﯾم .ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی دﯾﮕری ﭘروﺳﮫ اﻧﺳﺎن
ﺑودن ﻣﺛﻣر ﺛﻣر ﺧواھد ﺑود .ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺑودا  ،ﮐوﻧﻔﺳﯾوس ،زرﺗﺷت ،اﯾﻧﺎن ﺑﮭﺗرﯾن ﻧﻣوﻧﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘﺗﻧد
ﮐﮫ ﺑدون وﺣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﭘﻠﮫ ای ﺑﻠﻧد از اﻧﺳﺎن ﺑودن در وﺟود ﺧود ﻧﻣﺎﯾﺎن ﮐﻧﻧد (......،ﻣردم ﻗﺑل از
اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ وﺣﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑران اﯾﻣﺎن ﺑﯾﺎورﻧد ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑودﻧﺷﺎن اﯾﻣﺎن آورده اﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎور داﺷﺗن ﺑﮫ
اﻧﺳﺎﻧﯾﺗﺷﺎن از ﺑﺎور داﺷﺗن ﺑﮫ وﺣﯽ ﺟﻠوﺗر ﺑوده اﺳت .ﺑرای ھﻣﯾن اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻓﮭﻣﯾدن ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺳوی
اﻧﺳﺎن ﺑودن ﻣﯽ ﺑرد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﯾﮏ ﺑت ﭘرﺳت اﻧﺳﺎن دوﺳت و ﺻﻠﺢ طﻠب از ﯾﮏ ﻣوﻣن ﺷرور و
ﺧوﻧرﯾز ﺑﮭﺗر اﺳت.

ﺑﯾداری دل ﺟﻠوﺗر از ﻣﻌرﻓت ﻓﮑری اﺳت

ﻋﻣل و روش زﯾﺑﺎ اﺛر ﻓﮑر اﺳت و ﻣﻧﺷﺎ اﯾن زﯾﺑﺎﯾﯽ دل اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎﻧدوﺳﺗﺎﻧﮫ
ﺑﯾﻧدﯾﺷﯾم و روان ﻋرﻓﺎﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﺑﺎﯾد از ھﻣﺎن اﺑﺗدا ﺣس داﻧﺎﯾﯽ را در ﺑودﻧﻣﺎن ﻓﻌﺎل ﮐﻧﯾم .
ﯾﻌﻧﯽ ھوﺷﯾﺎر ﺑﺎﺷﯾم و ﺑر روی ﺑﻧﯾﺎد ﮔذاﺷﺗن روی دل و اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﺎن ﮐﺎر ﮐﻧﯾم .ﺑرای ھﻣﯾن ﺑﺎﯾد
ﺑﯾداری دل از ﻣﻌرﻓت ﻓﮑر ﺟﻠوﺗر ﺑﺎﺷد ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑر ﻋﮑس ﺑﺎﺷد  .ﻣن ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت رﺳﯾده
ام  ،ﭼرا ﮐﮫ ﻣﻌرﻓت ﻗﻠﺑﯽ ﮐﻧﺗرل ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑر زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن دارد وﻟﯽ ﻣﻌرﻓت ﻓﮑری اﯾن ﮐﻧﺗرل را
ﻧدارد  .ھر وﻗت ﻣﺎ از راه دل ﺑﮫ ﭼﯾزی رﺳﯾدﯾم ﺻد در ﺻد ﮐﺎرﻣﺎن درﺳت ﺑوده اﺳت وﻟﯽ از
ھزار ﺗﺎ ﺷرط ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ اﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻓﮭﻣﯾدﯾم ،ازآن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم .ﭼون ﮐﮫ ﻣﺎ ﻗدرﺗﻣﺎن در ﺳر
اﺳت و ﻗﺳﻣت ﺧوﺑﯽ از آن دارﯾم.
ارزش اﻧﺳﺎن ﻣﻼک ﺑرای ھﻣﮫ ﭼﯾز اﺳت ﻧﮫ ﻋﻘل
ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب ﻓراﻧﺳﮫ ﺣﺎﻟت ﺗﺎزه ای درﺳت ﺷده ﮐﮫ ﺑﮫ آن آﻏﺎز روﺷﻧﮕری ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .ﯾﻌﻧﯽ
ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﻋﻘل و ﻋﻠم  .ﻣردم در اﯾن اوﺿﺎع ﺗﺎزه ﺧﯾﻠﯽ ﺧوﺷﺣﺎل ﺑودﻧد  .ﺑﮫ ﺧﺎطرﺟﻠو اﻓﺗﺎدن ﻋﻘل
و ﻋﻠم از دﯾن ،ﺑزم و ﺷﺎدی ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗﻧد  .وﻟﯽ ﺧﯾﻠﯽ طول ﻧﮑﺷﯾد اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺑﺎ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺟﻧﮓ
ﻣواﺟﮫ ﺷد ﺑﮫ وﯾژه ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول و دوم  .ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ اﻧﺳﺎن ﻗرﺑﺎﻧﯽ اﯾن ﺟﻧﮓ ﺷدﻧد .از ﻋﻘل و ﻋﻠم
ﺑرای درﺳت ﮐردن ﺑﻣب اﺗﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﺷﺗن اﻧﺳﺎن و ﺧراﺑﯽ ﺳود ﺑردﻧد  .ﻣﺧﺻوﺻﺎ اﺳﺗﻔﺎده
آﻣرﯾﮑﺎ ﺑراﺑر ژاﭘن در ﺷﮭر ھﯾروﺷﯾﻣﺎ ،ﺑﮫ ﻣدت ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﺻدھﺎ ھزار ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾن ﺑﻣب از ﺑﯾن
رﻓﺗﻧد و ﺷﮭر ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ وﯾران ﺷد  .اﯾن اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻋﻘﻠﺷﺎن را ﺑﮫ زﯾر ﺳوال ﺑرد .ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑردن ﻋﻘل
و ﻋﻠم ﺑرای ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﺳﺎﻟﮫ ای درﺳت و ﻣﻧطﻘﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑﯽ ﺷﮏ ﮐﺳﯽ ازﺑزرﮔﯽ و ﻧﻘش
ﻋﻘل و ﻋﻠم در ﺑﻧﯾﺎن ﮔذاری و ﺧوب ﮐردن زﻧدﮔﯽ وھﻣﭼﻧﯾن ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐردن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﺷﯾﻣﺎن
ﻧﻣﯾﺷود  ،وﻟﯽ اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻼک و ﻣﻧﺑﻊ ﻧﯾﺳت .ﺑﮫ ﻧظرﻣن ﻓﮑر و ﻋﻠم ﺑرای ﻣراﻗﺑت از روﺷﻧﺎﯾﯽ دل و

زﻧدﮔﯽ ﻻزم اﺳت ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎﻧﻊ زﯾﺎن رﺳﺎﻧدن ﺑﮫ ارزش و ﮐراﻣت اﻧﺳﺎن ﺷود .ﯾﻌﻧﯽ ارزش
اﻧﺳﺎن ﺑرای ﻋﻘل ﻣﻼک ﺷود ،ﻧﮫ ﺑرﻋﮑس ،ﯾﺎ ﺳودو زﯾﺎن ،ﭼرا ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻧﺳﺑﯽ ھﺳﺗﻧد .وﻟﯽ ارزش
و ﮐراﻣت اﻧﺳﺎن آزاد اﺳت.

ﺑﺧش ﭼﮭﺎرم
 ﺑﮫ ﺳوی اﻧﺳﺎن ﺑودناﻧﺳﺎن ذاﺗﺎ ﻣوﺟودی ﺷرور و وﺣﺷﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑﮫ ﻧظر ﻣن اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧظرﯾﺎت ارزش و ﺑﮭﺎی اﻧﺳﺎن را
ﮐم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  ،ﺑﮫ ﻧظر اﯾن ﻧظرﯾﺎت اﻧﺳﺎن از ﺣﯾوان ﺧطرﻧﺎﮐﺗر ﺷده اﺳت و ﯾﮑدﯾﮕر را ﻣﯽ ﺧورﻧد و
ھﻣدﯾﮕر را از ﺑﯾن ﻣﯽ ﺑرﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن آرزوی ﺧوﺑﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و اﮔر ھم ﺑﮑﻧد ﺗﻧﮭﺎ در ﯾﮏ ﺣﺎﻟت
ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﺧﺎص ﺑﺎﺷدﺑﮫ ﺳود او ﺑﺎﺷد .وﻟﯽ ﻧﮭﺎل ﺧوﺑﯽ و ﻋﺷق را ﺑرﭼﯾده اﺳت .ﻣﺎﻧﻧد اﯾﻧﮑﮫ از
ﺑﻌﺿﯽ از ﻓﯾﻠﺳوﻓﮭﺎ ﻧﻘل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ھر اﻧﺳﺎن ﻋﺎدی ﺗوان ﻓﮑر و اﻧدﯾﺷﮫ را دارد ،ﯾﻌﻧﯽ وظﯾﻔﮫ
اﻧﺳﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗوان ﺑﺎﻟﻘوه را ﻓﻌﺎل ﮐﻧد وﺑﮫ ﻓرﻣﺎن ﺑﮕﯾرد  .درون و ذات اﻧﺳﺎن ﺧوب اﺳت و
آرزوی ﺧوﺑﯽ دارد  ،ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل ﻋﻼﻗﮫ دارد و ﭼون ﺧودش ﻣﯽ ﺧواھد اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﮐﺎر ﮐﻧد و اﮔر
ازدرون ﺧودش اطﺎﻋت ﮐﻧد ﺑﯽ ﺷﮏ آرزوی زﻧدﮔﯽ ﺧوب و ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ را ﺑرای ﺧود و ﺟﺎﻣﻌﮫ اش
ﻣﯾﮑﻧد  .وﻟﯽ ﺧﯾﻠﯽ وﻗﺗﮭﺎ ﻣﺣﯾط ﯾﺎ ﻓرھﻧﮓ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯾﺷود و ﻣﺎﻧﻊ ﺑر ﺳر راھش درﺳت ﻣﯽ ﮐﻧد
و ﻧﺎﭼﺎرش ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ از راه دروﻧﯽ ﺧود ﮐﻧﺎر ﺑرود وھﻣراه ﺑﺎ اﺳﺎس اﺟﺗﻣﺎع دﭼﺎر ﺟدال و
ﮔرﻓﺗﺎری ﻣﯽ ﺷود  ،و ھﻣﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎن ﻗﺎدر اﺳت ﺗوان ذاﺗﯽ ﺧود را ﺑﮑﺎر ﺑﺑرد ﺑرای ھدﻓﯽ ﮐﮫ
ﺧودش راﺿﯽ اﺳت و ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﭘﻠﮫ ﺑﺎﻻی اﻧﺳﺎﻧﯾت ﻗدم ﺑﮕذارد ،در ﯾﮏ ﺣﺎﻟت ﻗدم ﻧﮭﺎدن
ﺑرای ﮐﺎﻣل ﺷدن ﻣوﺿوﻋﯽ ذاﺗﯽ و ﻓطری اﺳت .ﭼرا ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳن اﻋﺿﺎی ﺑدﻧش رﺷد
ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺳوی ﺗﮑﺎﻣل ﻣﯽ روﻧد ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺻورت ھم ذات وﺟودش ﺑﮫ طرف ﮐﺎﻣل ﮐردن ﺳﻣت

ﻣﻌﻧوی ﺧودش ﺑﮫ ھدف ﺟﺳﺗﺟوی ﺧود) ﺗﺣﻘق ذات( ﻗدم ﻣﯾﮕذارد .اﯾن ﻓرآﯾﻧد ذاﺗﯽ اﺳت و ﺑﮫ ﻧظر
ﻣن ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ و اﺳﺗﺎد ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﻧﯾﺳت ﻧﻘش داﻧش و ﺗﺟرﺑﮫ را ﮐم ﺑﮑﻧد و
ﺑرﻋﮑس داﻧش و ﺗﺟرﺑﮫ و ﺧواﻧدن ﻧﻘﺷﯽ ﻣﮭم در ﭘروﺳﮫ ﻗدم ﻧﮭﺎدن ﺑﮫ ﺳوی ﮐﻣﺎل دارد.
ﺑﯾداری و ﺣس ﻣﺳووﻟﯾت و ﺗﺟرﺑﮫ ھوﺷﯾﺎراﻧﮫ ،ﺑرای آزادی و ﻓرﻣﺎﻧﮭﺎی اﻧﺳﺎن اﺛر ﺑﺧﺷﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن
اﻧﺳﺎن ﻧﻘﺷﯽ ﻣﮭم در ﺑرﮔرداﻧدن ﺗوان ﺧوب ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯽ را دارﻧد ،ھر راھﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﮐﮫ در ﺑراﺑر
آزادی اﻧﺳﺎن ﺳد ﺷود ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﺑﮫ ھم ﺧوردن زﻧدﮔﯽ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯾﺷود.
در ھﻧر اﻧﺳﺎن ﺑودن ،اﻧﺳﺎن ﺻﺎﺣب ﺑودﻧﯽ ﻣﺳﺗﻘل اﺳت  .در اﯾن دﻧﯾﺎ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد اﺳت  ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺧود ﺗﮑﯾﮫ ﮐرده اﺳت و از ﻓﻠﺳﻔﮫ دروﻧﯽ ﺧود ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﺟﮭﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ و
ﮐﺎرا وﺟود دارد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﺑﻌد ﺧداﯾﯽ در وﺟود اﻧﺳﺎن درﺟﮭت اﻧﺳﺎﻧﯾت اﺛر ﺑﺧش اﺳت ،ﺧﻼﺻﮫ
اﻧﺳﺎن ﺧودش آزاد اﺳت و ﺑرای ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻣﻼک اﺳت.
 ﻓﮭﻣﯾدن ﺧودھوﺷﯾﺎری و ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﮭﻣﺗرﯾن و اﺻﻠﯽ ﺗرﯾن ﻣوﺿوع ﺑرای اﻧﺳﺎن اﺳت ،اﻧﺳﺎن و ﻏﯾر اﻧﺳﺎن
ﺑودن ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﺧود ﮔره ﺧورده اﺳت .در اﯾن دﯾدﮔﺎه ﺧود اﻧﺳﺎن در ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ارزش و
ﺑﺎور آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺧﻼﺻﮫ ﺷده اﺳت  .ﯾﺎ آﮔﺎھﯽ درﺑﺎره ﺑودن ﺧود وﺣﺎﺻل ﮐﺎر در ﺑراﺑر آن اﺳت  .ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎی دﯾﮕری ﻣرﮐز زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن  ،اﯾن ﺧود اﺳت در ارﺗﺑﺎط و اﻧدوﺧﺗن ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯾﺷود ،اﯾن ﺣرف
راﺟرز در ﺑﺎره ﺧود ﻣﯽ ﺗواﻧد درﺳت ﺑﺎﺷد :ھر ﮐس ﺟﮭﺎن ﻣﺧﺻوص ﺧود رادارد ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺟرﺑﮫ
آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﻏﯾر آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ ﺧودش ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد .ﯾﻌﻧﯽ ھر ﮐس زﻧدﮔﯽ دروﻧﯽ ﺧﺎص ﺧود را
دارد ﮐﮫ از ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس از آن ﺧﺑر ﻧدارد .در اﯾن ﻣورد
ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ اﺛری ﻣﮭم در زﻧدﮔﯽ ﻋرﻓﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻧوی اﻧﺳﺎن دارد  .در زﯾر روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﮫ
ﭘﻠﮫ ﺑﻠﻧد اﮔﺎھﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯾت ﻣﯾرﺳد .ھﻣﭼﻧﯾن اﺣﺗرام و ارزش و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧود را ﻣﯾﺷﻧﺎﺳد و ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل

اﻟزاﻣﺎت ﺟﺳﻣﯽ و ﻣﻌﻧوی ﺧود را ﻣﯾﺷﻧﺎﺳد و ﻣﯽ اﻧدﯾﺷد ﭼﮕوﻧﮫ در زﻧدﮔﯽ از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد .ﯾﻌﻧﯽ
ھﻣﮫ ﭼﯾز اﻧﺳﺎن از ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﺷروع ﻣﯾﺷود،اﮔر طوری ﺷد ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ارزش و اھﻣﯾﺗﯽ
ﺑﮫ ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧدادﻧد ﺑﯽ ﺷﮏ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺳﯾﺎه و ﺳﻔﯾد را از ھم ﺗﺷﺧﯾص ﺑدھد
و ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑردﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .وﺳﯾﻠﮫ ای زﯾر دﺳت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﺑﮫ روﺷﯽ ﻗدرﺗﻣﻧداﻧﮫ ﻣﯽ
ﺷوﻧد و آﻗﺎﯾﺎن ﺑرای ﻣﯾل و آرزوھﺎی ﺧﺎص ﺧود ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑرﻧد ،ﺑرای ھﻣﯾن ﺑﺎﯾد درس ھوﺷﯾﺎری
ﺧود ﺟﻠوی ﮐﺎرھﺎﯾﻣﺎن ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ھوﺷﯾﺎری ﺧود ﺑﮫ اﻧدازه آب و ﻧﺎن ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻣﮭم اﺳت،
از اﯾن ﻟﺣﺎظ وﻗﺗﯽ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﮐردﺳﺗﺎن ﺧودﻣﺎن ﻣﯾﮑﻧﯾم ﺑراﯾﻣﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﭼرا ﺣﺎل اﯾن
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت.
 ﺗوﺳﻌﮫ ﺧوداﻧﺳﺎن ذاﺗﺎ ﻣﯾل و آرزو ﺑرای ﭘرورش ﺧود دارد .ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﺑرای ﻧﮕﮭداری اﻋﺿﺎی ﺑدن ﺑرای
ﻣﺎﻧدن و ھﻣﭼﻧﯾن از ﻟﺣﺎظ اﻧﺳﺎن ﺑودن ،اﯾن ﻓرآﯾﻧد ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﺷﻧﺎ ﺷدن درﺑﺎره ﺗواﻧﺎﯾﯾﮭﺎﯾﻣﺎن و ﭘرورش
آﻧﮭﺎ ﺑﺧﺻوص ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻧﮭﻔﺗﮫ دروﻧﻣﺎن دارد .اﯾن ﺣﺎﻟت در اﻧﺳﺎن ژﻧﺗﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑرای
درﺳت ﮐردن اﻧدام ﺟﺳم و ذات ودروﻧش اﺧطﺎر ﻣﯾدھد .از اﯾن ﻟﺣﺎظ ھر ﮐس ﺑرای ﻣﻧظﺑط ﮐردن
ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﭘرورش ﺧود و رﺳﯾدن ﺑﮫ ﮐﻣﺎل دارد ﺑرای ھﻣﯾن ﺧودش را ﭘروﺳﮫ ﺗﺟرﺑﯽ ﻣﯾﮑﻧد ﺣﺎل
ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﻧﻔﯽ ﯾﺎ ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷد .ﺑدﯾﻧﺻورت از راه ﺗﺟرﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ،اﯾن ﻓراﯾﻧد ﭼﺎﻻک و ﮐﺎرا ﻣﯾﺷود.

ھدف اﻧﺳﺎن

ﭘرﺳش ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز ﺑرای ھﻣﮫ وﻗت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھدف در زﻧدﮔﯽ ﭼﯾﺳت؟ ﺑﯽ ﺷﮏ درﺳت ﺷدن
اﯾن ﺳوال ﭘﯾش ﻧﯾﺎز ھوﺷﯾﺎری ﺧود و ﺑﯾدار ﺷدن از ﺧواب ﻏﻔﻠت اﺳت .اﮔر اﯾن ﭘﯾش ﻧﯾﺎز ﻧﺑﺎﺷد
ھﯾﭼوﻗت ﺷﺧص ﻧﻣﯽ داﻧد ﺑرای ﭼﮫ ﺑﮫ اﯾن دﻧﯾﺎ آﻣده اﺳت  .ﺑﻠﮑﮫ ﺑدﺗر ازآن ھم اﯾﻧﺳت ﺣس داﻧﺳﺗن
و اﻧﺳﺎن ﺑودن ﺑرای اﯾن ﺷﺧص ﺧﺎﻣوش ﻣﯾﺷود و ﺑﮫ ﺳوی ﺣﯾوان ﺷدن و رﻣﮫ ﺑودن ﻣﯾرود .ﺣﺎل
ﺧوﺷﺑﺧت آن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﯾن ﭘرﺳش ﮔوھر ﮔون ﻣﯾرود ﮐﮫ ﻣن دراﯾن زﻧدﮔﯽ ﭼﮫ ﮐﺎر
ﺑﮑﻧم  .ﻣن ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧم ﺑﮭﺗرﯾن و ﻣطﻣﯾن ﺗرﯾن ﺟواب در اﯾن ﺧﻼﺻﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺧود
ھدﻓش و ھﻣﮫ ﺳﻌﯽ و ﺗﻼﺷش ﺑﮫ ﺳوی ﮐﺎﻣل ﺷدن ﺑﺎﺷد  .اﯾن ﺟﺳﺗﺟو ﺧود ﻧﯾﺎز ﺑﮫ آﺷﮑﺎر ﺳﺎزی
ﺑﯾﺷﺗر دارد .ﻣﻧظور اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭘرورش ﺟﻧﺑﮫ روﺣﯽ ﻗﺳﻣت ﻣﮭﻣﯽ در ﭘروﺳﮫ ﺗﮑﺎﻣل اﻧﺳﺎن اﺳت،
اﮔر ﻧﮫ دﭼﺎر ﻧﺎﺧوﺷﯽ دروﻧﯽ وﻣﺎﻧدﮔﺎری ﻣﯾﺷود ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻧﮕران اﺳت و ﺑﺎ دودﻟﯽ زﻧدﮔﯽ را
ﻣﯾﮕذراﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻧﺑﮫ ﺧداﯾﯽ در اﻧﺳﺎن ﺿرورﺗﯽ ذاﺗﯽ اﺳت ،ﻣراﻗﺑت اﯾن ﺟﻧﺑﮫ روﺣﯽ و ﺧداﯾﯽ
ﺑﺎﻋث درﺳت ﺷدن ﺟوﺷش ﺑزرﮔﯽ در زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﯾﺷود ،ﭼوﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﭘوﭼﯽ و ﺑﯽ آرزوﯾﯽ و رﮐود
و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣواﺟﮫ ﻣﯾﺷود .ﺑﮫ ﻧظر ﻣن اﻧﺳﺎن ھدف ﺧدا اﺳت وﻟﯽ ﭘروﺳﮫ اﻧﺟﺎم اﯾن ھدف ﺑﮫ ﻋﮭده
اﻧﺳﺎن اﺳت .ﮐﺎر ﮐردن روی ﺧود و ﭘرورش اﻧﺳﺎﻧﯾت و ﻗدم ﻧﮭﺎدن ﺑرای ﮐﻣﺎل و ﺑﮫ ﺳراﻧﺟﺎم
رﺳﺎﻧدن اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺧود ھم وﺳﯾﻠﮫ وھم ھدف اﺳت .ﻓﮭﻣﯾدن ﭼﮕوﻧﮫ ﺑودن آن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
ﺗﺟرﺑﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﺷﺧﺻﯽ دارد ﭼرا ﮐﮫ ﻣن ﺧود ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت رﺳﯾدم.ﺑرا ی ھﻣﯾن اﺷﺎره ﺑﮫ ھﯾﭻ
ﺳﻧد ﻋﻘﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻧطﻘﯽ ﯾﺎ ﻧوﺷﺗﮫ دﯾﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧم .ﺷﺎﯾد ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را آﺷﮑﺎر ﮐرده ﺑﺎﺷد
ﻣﻧﺻور ﺣﻼج ﺑﺎﺷد .ﺑﯽ ﺷﮏ ﺣﻼج در راه ﻗدم رﺳﺎﻧدن اﯾن واﻗﻌﯾت زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑﺧﺷﯾد و ﺷﮭﯾد
ﺷد .اﻧﺳﺎن ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﻼش ﻣﯾﮑﻧد در راه ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺟﺳﻣﯽ ﻣﻌﻧوی ﺧود را ﺑﮫ ﺳوی ﺗﮑﺎﻣل ﺑﺑرد .اﯾن
ﭘروﺳﮫ اداﻣﮫ دار اﺳت و ھرﮔز ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧدارد .ﭼون ﮐﮫ ﮐﺎﻣل ﺷدن ﻧﺳﺑﯽ اﺳت ،ﻣن ﺑﺎﯾد اﻣروز از
دﯾروز ﮐﺎﻣﻠﺗر ﺑﺎﺷم .اﯾن ﭘروﺳﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧدارد ﯾﻌﻧﯽ ﭘروﺳﮫ از ھدف ﻣﮭﻣﺗر اﺳت .ﭼرا ﮐﮫ ھدف در

ﭘروﺳﮫ ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯾﺷود .اﮔر ﻧﮫ ھدف ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧودش ﮐﺎﻣل ﻧﯾﺳت و ﮐم و ﮐﺳر دارد ،ﺑﮫ درﺳﺗﯽ اﯾن
ﭘروﺳﮫ را ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐﺎﻣل ﺑودن ﻣﯾﺑرد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس در اﯾن دﻧﯾﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﮐﺎﻣل و
ﯾﺎ ﮐﺎﻣل ﮐل ﺑﺷود .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﭘروﺳﮫ ﺗوﻗف ﻧدارد ﺗﺎ اﻧﺳﺎن زﻧده اﺳت ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺗﮑﺎﻣل ﺧود ﺗﻼش
ﮐﻧد ،روز ﺑﮫ روز ﺑﮫ ﺳوی ﮐﺎﻣل ﺷدن ﻗدم ﺑﮕذارد  .ﯾﻌﻧﯽ آن ﮐس ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐﺎﻣل ﺷدن ﺑرود
ﮐﮫ از ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺟﺳﻣﯽ و روﺣﯽ ﺧود ﺳود ﺑﺑرد ،ﺧود را ﺑر ﺧوﺑﯽ و ﭘﺎﮐﯽ و ﮐﺎر روﺣﯽ ﺑﺳﺎزد
و ﺑﺗواﻧد ﻧﺳﺑﺗﯽ ﺧوب از ﮐﺎﻣل ﺑودن ﺑﮫ دﺳت ﺑﯾﺎورد.
 اﺑﻌﺎد ﭘﯾوﻧد اﻧﺳﺎﻧﯽﺑﻧﯾﺎن ﻧﮭﺎدن و ﺳﺎﺧﺗن ﺑﺧﺷﯽ از ﺧود  ،و ﻧﺗﯾﺟﮫ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎ طﺑﯾﻌت و ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﺟﻣﺎﻋت اﺳت  .در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻓرﻣﺎﻧﺑری ﻣﺎ از دﯾﮕران ﻧﯾﺎزی دروﻧﯽ اﺳت  .ھﻣﮫ آرزو دارﻧد دﯾﮕران ﺑﮫ او اﺣﺗرام
ﺑﮕزارﻧد و ﻗدر ﺑداﻧﻧد ھﻣﯾن ﺑﺎﻋث ﻣﯾﺷود ﺑﮫ طور ﻣﺛﺑت ﺑﮫ ﺧود ﺑﻧﮕرد .ﭼرا ﮐﮫ ﻓرﻣﺎﻧﺑری اھﻣﯾت و
ارزش ﺧود ﺑرای درﺳت ﮐردن ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اﻧﺳﺎن دارد .ﺑﺎﯾد اﻧﺳﺎن ﺑودﻧﻣﺎن در ھﻣﮫ ارﺗﺑﺎطﺎﺗﻣﺎن دﯾده
ﺷود  .ﺑﮫ ﻧظر ﻣن اﻧﺳﺎن ﭼﮭﺎر ﻧوع راﺑطﮫ دارد:

 ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺧوداﻧﺳﺎن در ﺑراﺑر ﻧﯾﺎزھﺎو ﻣﻠزوﻣﺎت ﺟﺳﻣﯽ و روﺣﯽ ﺧود ،ﮐﺎر و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺎر دارد .ﺑرای ھﻣﯾن ﺳﻌﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧد از ﺗوان ﺟﺳﻣﯽ و دروﻧﯽ و ﻓﮑری ﺧود ﺑرای ﭘﯾش ﺑردن و ﮐﻧﺗرل ﮐردن ﺧود ﺳود ﺑﺑرد ،ﺑﺎ
ھدف ﺟواب دادن ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎ ،از اﯾن ﻟﺣﺎظ در ﺟﮭت ﻓﮑر وﻋﻘل ﭘول ﺧرج ﻣﯽ ﮐﻧد ..ﺧود را از ﭼﺷم
روھم ﭼﺷﻣﯽ و ﺗﻘﻠﯾد دور ﻧﮕﮫ ﻣﯾدارد .ﺑرای ﮐﻧﮑﺎش ﺣﻘﯾﻘت در درون ﺧود ﺗﻼش ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث
ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ

ﻋﻣق ﺑﯾﺷﺗر و ﭘرﺳش و ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﺧود ﺣس ﺟﺳﺗﺟو ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ

رھﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯾﺷود و ﺧواﺳﺗن ﻓﺿﯾﻠت و ﮐﻣﺎل ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯾﺷود ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﻓﮭﻣﯾدن ﺧود ،ﺳﭘس ﺑﮫ دﻧﺑﺎل

ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻣﯾﮕردد  .ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن اھداف آرزوی اﻧﺳﺎﻧﯾت و ﻣﺣﺎﻓظت از ارزﺷﮭﺎ ﻣﯾﮑﻧد ﺑﮫ
ﻣﻧظور دﻓﺎع ﮐردن از آﻧﮭﺎ و ﺑدﯾن ﺻورت ارﺗﺑﺎط ﺗﻧدو ﺗﯾزی ﺑﺎ ﺧدا ﺧواھد داﺷت.

ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾرﯾن
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﻋﺑﺎرﺗﺳت از ﺟﮭﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺑزرگ ﺧﺎﻧواده ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎدر و
ﭘدر و ﻣﻌﻠم دﯾﻧﯽ و ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن ھﻣﺳرو ﻓرزﻧدان  .در اﯾﻧﮕوﻧﮫ رواﺑط ﺑﺧﺷﯽ از ﻧﯾﺎزھﺎی
ﺟﺳﻣﯽ و ﻣﻌﻧوﯾﻣﺎن ﺑﯾرون ﻣﯽ آﯾد  .ﺑﯽ ﺷﮏ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯾت و ﺑزرﮔﯽ در اﯾن ﭘﯾوﻧدھﺎ ظﺎھر
ﻣﯾﺷود .ﺑﺎﯾد ﺑر اﺳﺎس اﻧﺳﺎﻧﯾت اﯾن ﭘﯾوﻧدھﺎ را درﺳت ﮐرد .ھر راﺑطﮫ ای ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس اﻧﺳﺎﻧﯾت ﻧﺑﺎﺷد
ﺑﮫ ﺳوی ﻧﺎﺑودی ﻣﯾرود .راﺑطﮫ ﺑر اﺳﺎس آﯾﯾن و اﯾدﻟوژی و ﻣﻠﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯾﺷودو ﻋﻣرش ﮐوﺗﺎه اﺳت.
ﺷﺎﯾد ﺑﮫ دﻟﯾل دﯾن و اﯾدﻟوژی ﺗو ﺑرادر و ﭘدر وﻓﺎﻣﯾل و ھﻣوطن ﺧود را ﺑﮑﺷﯽ .ﺑرای ھﻣﯾن ﻣﺎ ﺑﺎﯾدﺑﮫ
اﺻﺎﻟت ﺧودﻣﺎن ﺑرﮔردﯾم و اﻧﺳﺎﻧﯾت را ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس ھﻣﮫ ﭘﯾوﻧدھﺎﯾﻣﺎن ﺑﺎ دﯾﮕران ﻗرار دھﯾم.

ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ طﺑﯾﻌت
اﻧﺳﺎن ﺧودش ﺑﺧﺷﯽ از طﺑﯾﻌت اﺳت و ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ آن آﻣﯾﺧﺗﮫ اﺳت .اﻧﺳﺎن در ﺗﻣﺎم ﺣﯾﺎت ﺧود ﺑﺎ
زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن و ﮐوه و دﺷت و ﺑﯾﺎﺑﺎن و درﯾﺎ و ﺧﺷﮑﯽ ﭘﯾوﻧد دارد .ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ اﯾﻣﺎ و اﺷﺎره ﺑﮫ
طﺑﯾﻌت دارﻧد .ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﮫ طﺑﯾﻌت ﺑﺎﻋث اﺻﻼح ﺳوزو آراﻣﯽ و ﺟواﻧﯽ در اﻧﺳﺎن ﻣﯾﺷود ﭼرا ﮐﮫ
اﯾن ﺳوز و آراﻣﯽ ﺑرای اﻧﺳﺎن ﺑودن ﺧﯾﻠﯽ ﺿروری اﺳت ﺑرای ھﻣﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﺎ طﺑﯾﻌت راﺑطﮫ ﺧوﺑﯽ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .ﻣﺎ از طﺑﯾﻌت ھﻧر زﯾﺑﺎﯾﯽ را ﯾﺎد ﻣﯾﮕﯾرﯾم ﭼرا ﮐﮫ وﺳﯾﻠﮫ ای ﺑرای ﻣﯾﺎﻧﮫ روی اﺳت.

ارﺗﺑﺎط اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧدا

اﯾن ﭘﯾوﻧد ﺑر اﺳﺎس ﻣﻌرﻓت و ﻓﮭﻣﯾدن درﺳت ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﭘﯾش ﻧﯾﺎز اﯾﻣﺎن ﻗﻠﺑﯽ ﺑﮫ ﺧداﺳت .اﯾﻧﮕوﻧﮫ
ﭘﯾوﻧد ﺑر اﺳﺎس ﻋﺷق و دوﺳت داﺷﺗن اﺳت .ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺧدا اﺛر زﯾﺎدی ﺑر زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن دارد ﺑﮫ
ﺧﺻوص از ﻟﺣﺎظ ﮐﺎری  ،ﻻزم اﺳت اﯾن راﺑطﮫ در ﻋﻣل ھم ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎﺷد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ آرم ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺑﮫ
دﻟﯾل ﻓرھﻧﮓ درﺳت ﺑﺷود .ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﺧدا ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻋﺷق و ﻣﺣﺑت ﻣﺎ ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﻣﺣﺑت ﺑﺎﯾد
ﺑرای اﻧﺳﺎن ﺑﺎﺷد .ﯾﻌﻧﯽ ھرﮐس ﺑﺎ ﺧدا راﺑطﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد اﻧﺳﺎن ﺧوﺑﯽ ﺑﺎﺷد و ﻣورد اﺣﺗرام
ﺑﺎﺷد .ﭼرا ﮐﮫ ﺟدا از دﯾن و ﺑﺎورﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻣوﺟودی آزار ﺑرﺳﺎﻧد ﯾﺎ ﺑﮑﺷد .ﺑﻠﮑﮫ ﻻزم اﺳت
ﺧدﻣت ﺑرﺳﺎﻧد .ھر ﮐس ﮐﮫ ﺧدا ﺧود را ﺻدا زد وﻟﯽ ﮐﺳﯽ را آزار داد و ﯾﺎ ﮐﺷت ﻣطﻣﯾن ﺑﺎش ﮐﮫ
اﯾن ﺷﺧص راﺳﺗﮕو ﻧﯾﺳت  .اﻧﺳﺎن ﺑودن ﺑﮭﺗرﯾن ﭼﺎره ﺑرای ﮐﺎﺳﺗن ﺷر و ﺟدال ﺑﯾن ﭘﯾروان آﯾﯾﻧﮭﺎی
ﺟدا ﮔﺎﻧﮫ اﺳت  .ﺗﻧﮭﺎ اﻧﺳﺎن ﺑودن و ﺑرﮔﺷﺗن ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﯾن ﺟدال را ﭼﺎره ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﮫ ﺟﻧﮓ آﯾﯾﻧﯽ
و ﻣذھﺑﯽ و اﯾدﻟوژی ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻣﯾدھد و ﺟﮭﺎن ﺑراﯾن اﺳﺎس از ﻣﺣﺑت و ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﭘر ﻣﯾﺷود.

ﺑﺧش ﭘﻧﺟم
ﮐوﻧﻔﺳﯾوس ﭘدر ﻓﻠﺳﻔﮫ اﻧﺳﺎن ﮔراﯾﯽ و اﻧﺳﺎن ﺑودن)  550پ.ز(

ﺑزرﮔﺗرﯾن واﺛرﺑﺧش ﺗرﯾن ﻓﯾﻠﺳوف ﭼﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭼﯾن ﻣﻌروف ﺑﮫ اﺳﺗﺎد ﺑزرگ اﺳت .
ﺗواﻧﺳت راه اﻧدﯾﺷﮫ ﭼﯾﻧﯽ را ﻋوض ﮐﻧد .ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذار ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻌﻧوی و اﻧﺳﺎن ﮔراﯾﯽ ﺑﮫ روش ﺗﯾوری
و ﺗﺟرﺑﯽ اﺳت .اﯾن ﻓﯾﻠﺳوف ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد از راه ﻣﻌﻧوی ﻣﻌرﻓت راﺑﯾﺎﻣوزد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻔﯾد
ﺑودن و اﻧﺳﺎن ﺑودن ﺟﻠوﺗر از ﻻف و ﮔزاف درﺑﺎره ﻣوﺿوع ﺗﯾوری اﺳت.
ﺷﯾوه و روش ﮐوﻧﻔﺳﯾوس ﺑرای ﺗرﺑﯾت و اﻧﺳﺎن ﮐردن ﻓردی اﺳت .داﻧﺷﮕﺎه و ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ای ﻧﺑوده،
ﺑﻠﮑﮫ ﺑراﺳﺎس ﺑﯾرون آوردن داﻧﺎﯾﯽ در زﻧدﮔﯽ وﻣراوده ﺑﺎ ﻣردم ﺑوده اﺳت .اﻋﺗﻘﺎدش اﯾن ﺑود ﮐﮫ

رﺳﯾدن ﺑﮫ داﻧﺎﯾﯽ و ﻋﻠم درﺑﯾن ﭼﮭﺎر دﯾواری ﻣﻌﺑد ﺧواﻧدن و ﻧوﺷﺗن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھد
دﻧﺑﺎل ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺎﺷد و ﺑرای ﻣردم اﺛرﺑﺧش ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد وارد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷود و درد ورﻧﺞ و ﻣﺷﮑﻼت ﻣردم
را اﺣﺳﺎس ﮐﻧد ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺳﻣت ﮔوﺷﮫ ﮔﯾری رو ﮐﻧد و ﺧود را ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﭘﻧﮭﺎن ﮐﻧد.
ﮐﻧﻔﺳﯾوس اﺳﺗﺎد اﺧﻼق ﺑود و ﻓﮑر ﻣﯾﮑرد دو ﭘﺎﯾﮫ اﺻﻠﯽ ﺑرای درﺧﺷﺎن ﮐردن اﺧﻼق در اﻧﺳﺎن
وﺟود دارد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ذات ﻓرد اﺳت و دﯾﮕری ﻓرھﻧﮓ اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ) ﻋرف و ﻋﺎدت(
ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﮐﻧﻔﺳﯾوس رھﮕذر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧود را ﺑرﭘﺎﯾﮫ ﻓﮑر ﺑﻧﯾﺎد ﻧﮭﺎدن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﻣوﻧﮫ  ،ﻗﺎﻟب ﮐرده اﺳت.
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ اﻟﮕوی ﻧﻣوﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗن ﺑرای ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﺎﺷد ،ھﻣﯾﺷﮫ در ﻏم و ﺗﻼش اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ
ﺑﮫ ﺳﻣت ﻧﻣوﻧﮫ ﺑودن ﻗدم ﺑﮕذارد ) اﻧﺳﺎن ﺑودن(  ،ﺑرای ھﻣﯾن رو ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﮐرده اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﮔﻣﺎن
ﻣﯽ ﮐرد اﻧﺳﺎن ﻣرﮐزی ﮔراﻧﻘدر و ﭘﯾروز اﺳت .ﺑزرﮔﺗرﯾن و اﺻﻠﯽ ﺗرﯾن وظﯾﻔﮫ اﻧﺳﺎن رﺳﯾدن ﺑﮫ
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣل اﺳت) اﻻ ﻧﺳﺎﻧﯾﮫ اﻟﮑﺎﻣﻠﯾﮫ( و ﺑﺎﯾد در اﺑﺗدا اﻧﺳﺎن ﺷروع ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﯾدن و ﺗﻔﺣص و ﻓﮭﻣﯾدن
ﺑﮑﻧد ،ﻗﺳﻣت ﺗﺟرﺑﯽ از ﻗﺳﻣت ﻧظری ﻣﮭﻣﺗر اﺳت  .ﭼرا ﮐﮫ در ﻓﻠﺳﻔﮫ اﻧﺳﺎن ﺑودن ﺑﺧش ﻋﻣﻠﯽ
اﺻﺎﻟت دارد .اﯾن دﻟﯾل ﺑرﻋﮑس اﮐﺛر ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻗدﯾم و ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧش ﻧظری را در ﺑﺧش اﺻﻠﯽ
ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﻓﻠﺳﻔﮫ از طرف ﮐوﻧﻔﺳﯾوس در اﻧﺳﺎن ﮐردن اﻧﺳﺎن ،از ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی ﻋﻣﻠﯽ
و ﻣﻌﻧوی ﺧﻼﺻﮫ ﺷده اﺳت .ﭼوﻧﮑﮫ ﻓﮑر ﻣﯾﮑرد ﮐﮫ ﻓﯾﻠﺳوف ﺑﺎﯾد ﻓﻠﺳﻔﮫ را در ﻋﻣل و ﻣﻌﻧوﯾت
ﻧﻣﺎﯾﺎن ﮐﻧد و ﻣردم ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﻧد .ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ در ﮔوﺷﮫ ای ﺑﻧﺷﯾﻧد و ﺣرﻓﮭﺎی ﮔﻧده و درﺧﺷﻧده ﺑزﻧد ﮐﮫ
ھﯾﭻ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﻣردم ﻧدارد .اﮔر ﻓﯾﻠﺳوف ھﺎ و ﻧوﯾﺳﻧده ھﺎ و ﺷﺎﻋران ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﻧﻔﺳﯾوس
ﺑودﻧد ھﯾﭼوﻗت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ دﭼﺎر ﻓﺳﺎد و ﻧﺎداﻧﯽ و ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺷد .اﮔر ﻣوﺿوع اﻧﺳﺎن ﺑودن
اﺻﻼح ﻧ ﺷود و اھﻣﯾﺗﯽ ﺑﮫ آن داده ﻧﺷود ﺑﯽ ﺷﮏ ھم ﺳﻧﮕﯽ ﺑﮫ ھم ﻣﯾﺧورد و ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻗدرت ﺑﮫ
ﺳوی ﻓﺳﺎد ﻣﯽ رود .ھﻣﮫ ﺗﻼش اﯾن اﻧدﯾﺷﻣﻧد ﺑرای رﺳﺎﻧدن اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺳوی اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺑوده اﺳت.
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻓﮑر و ....و اﻧدﯾﺷﮫ ﮐوﻧﻔوﺳﯾوس ﻧﮕﺎه ﻣﯾﮑﻧﯾم اﯾن اﻧدﯾﺷﻣﻧد ھﻣﮫ ﻓﮑر و اﻧدﯾﺷﮫ و

ﺣس و دل ﺧود را ﺻرف اﻧﺳﺎن ﮐرده اﺳت و ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﯾﺎ طﺑﯾﻌﯽ ﭘراﮐﻧده ﻧﮑرده
اﺳت .ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ وﺗﻧﮭﺎ ﺧواﺳﺗﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺑﺷﻧﺎﺳد و او را ﺑﻔﮭﻣد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن اﻧﺳﺎن ﺑﮫ
ﺳﻣت اﻧﺳﺎن ﺑودن ﻗدم ﺑرﻣﯾدارد وﺗﻼ ش ﮐﻧد اﻧﺳﺎن ﺷود و در ھﻣﺎن وﻗت از اﻧﺳﺎن ﺑودن ﺧود ﻧﯾز
ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧد .ﭼﮕوﻧﮫ ﺑرای ﻣﺷﮑﻼﺗش ﭼﺎره ﭘﯾدا ﮐﻧد و ھﻣﯾﻧطور زﻧدﮔﯽ ﺑﮭﺗر و ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺗری داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد .در طول ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑوده اﺳت ﻓردی ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺧﺎﻧدان ،آﻏﺎ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺷد واﻻﺗر ﺑوده
اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد از اﯾن ﺧﺎﻧواده ھﺎ اﻧﺳﺎن واﻻ ﺧﺎرج ﺷود .ﻣردم ﻋﺎدی ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد و اﯾن ﺣق را
ﻧدارﻧد ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ واﻻ ﺗﺑدﯾل ﺷوﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ در ﺧدﻣت ﺧﺎﻧواده ﻣﻌﻠوم و ﻗدرﺗﻣﻧد ﺑﺎﺷﻧد  .وﻟﯽ
ﮐوﻧﻔوﺳﯾوس اﯾن ﭼﮕوﻧﮕﯽ را از ﺑﯾﺦ ﺗﻐﯾﯾر داد و ﻧظرش اﯾن ﺑود ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ
واﻻ ﺗﺑدﯾل ﺷود ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﺑودن ﺑرای ھﯾﭻ ﺧﺎﻧواده اﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﯾﺗﯽ ﯾﺎ ﭼﯾﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﺧﺎﻧواده
ﻣﺎﻗوﻻن )اﻟﻧﺑﻼ( ﺳﻧد ﻧﺷده اﺳت .و ھر ﮐﺳﯽ ھم ﮐﮫ اﯾن ﻓرﺻت را ﻣﺷروط داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و در ﺑﯾن
ﻓرزﻧدان ﺑراﺳﺎس ﺧوﺑﯽ و ﭘﺎﮐﯽ ﭘرورش ﯾﺎﺑد  ،ﺣﺎﻻ ﺑرای درﺳت ﮐردن اﯾن ﭼﻧﯾن ﺷﺧﺻﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ ﻗدم ﺑﮫ ﻗدم از ھﻣﮫ طرف دارد ﺑﮫ ﺧﺻوص از ﻟﺣﺎظ اﻧدﯾﺷﮫ دروﻧﯽ و ﺟﺳﻣﯽ  .از اﯾن ﻟﺣﺎظ
واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺧﺎﻧواده رﯾﺷﮫ و ﭘﺎﯾﮫ درﺳت ﮐردن ﻓرد اﺳت  .ﭼرا ﮐﮫ اﮔر ﮐﺳﯽ د رﺧﺎﻧﮫ ﭘﺎﯾﺑﻧد ﻣﻌﻧوی
ﺧﺎﻧواده ﺑﺎﺷد ﺑﯾﮕﻣﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ھم ھﻣﺎن روش و رﻓﺗﺎر را دارد .ﮐوﻧﻔﺳﯾوس ﻋﻘﯾده داﺷت دﻟﯾری و
داﻧﺎﯾﯽ و ﻋﺷق و ﺧوﺑﯽ اﺳﺎس ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧوب ھﺳﺗﻧد  .ﺑرای ھﻣﯾن ﺑﺎﯾد اﯾن ﺧﺻﺎﯾص در ﻓرد ﺟﻣﻊ
ﺷوﻧد  .در ﺷﺧص اﻧﺳﺎن ﺧﺻﻠت و ﺻﻔت ﺧوﺑﯽ و ﻋﺷق ﻧﺎﯾﺎب ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ھوﯾدا ﻣﯾﺷود .ﺑﮫ ﺷﯾوه
ای ﺑودﻧﯽ ﺧوب ﻣﯾﺧواھد ﭼرا ﮐﮫ ﺑﺎ ھم ھﻣﺳﻧﮕﻧد و ﺧودش ھم ﺗﺎ ﻗﺳﻣﺗﯽ از اﯾن ﺑودن رھﺎ ﻣﯽ داﻧد.
اﻧﺳﺎن از طرﯾق ﺟﯾن ) ( jenﯾﻌﻧﯽ ) ﻋﺷق ﺑﺧﺎطر ﻋﺷق( ﮐﮫ اوﻟﯾن ﺧوﺑﯽ و ﻓﺿﯾﻠت اﺳت  .ﺑدون
اﯾن ﻓﺿﯾﻠت ﻧﻣﯾﺷود ﺑﮫ ﮐﺳﯽ اﻧﺳﺎن ﮔﻔت  .ﮐﮫ ھدف ﻋﺷق رھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ دﻟﯾل ﻋﺷﻘﻣﺎن اﯾﻧﺳت و
ﺑرای ھر ﭼﯾزی ﺗﻧﮭﺎ دﻟﯾل ﻋﺷق ﺑﺎﺷد .اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ) ﺟﯾن( اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد ﭼرا ﮐﮫ ﻋﺷق

ﻧﺎﯾﺎب ﺳرﭼﺷﻣﮫ رھﺎ ﺷدن اﺳت .ﺑرای ھﻣﯾن از راه ﺟﯾن ﮐﻧﺎر رﻓﺗن زﻧدﮔﯽ را ﭘوچ و ﺑﯽ ارزش ﻣﯽ
ﮐﻧد.

ﺳرﭼﺷﻣﮫ داﻧﺎﯾﯽ

در ذات و درون اﻧﺳﺎن ﮔوﻧﮫ ای داﻧﺎﯾﯽ ﺧﺎص وﺟود دارد .اﯾن ﻣﻌرﻓت ذاﺗﯽ راﺳت و درﺳت اﺳت
.و ﺑراﺳﺎﺳﯽ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن و ﺑودن آرام ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﯾن داﻧﺎﯾﯽ ذاﺗﯽ اﺳت ) ﻓطری اﺳت(
ﺧﺎﻣوش و ﻧﮭﺎن اﺳت اﻣﺎ ﻣﯾﺷود ﺑﺎ ﮐوﺷش و ﯾﺎد ﮔﯾری دوﺑﺎره زﻧده ﺷود .اﻧﺳﺎن ﺑﮫ اﻧدازه ﻣﻌرﻓﺗش
اﺣﺗرام و ارزﺷش زﯾﺎدﺗر ﻣﯾﺷود .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌرﻓت زﯾرﺑﻧﺎی ﻋﻣل وروش اﺳت  .اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد در ذات
ودرون ودل ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣﻌرﻓت ﺑﮕردد .ﭼراﮐﮫ ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﺑرای رﻓﺗﺎر و ﻋﻣل اﻧﺳﺎن در
ﺧﺎﻧواده و ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت  .از اﯾن ﻟﺣﺎظ ﻻزم اﺳت اﻧﺳﺎن ﻧﻔس و ذات ﺧود را ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن
ﻣﻌرﻓت ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑﺷﻧﺎﺳد .از اﯾن ﻟﺣﺎظ ذات اﻧﺳﺎن آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣل ﺑرای اﻧﺳﺎن ﺑودن وﻏﯾر اﻧﺳﺎن
ﺑودن دارد.اﻧﺳﺎن آزاد و ﻣﺳوول اﺳت و در ﭼﻧد ﺟﮭت ﻗدم ﺑر ﻣﯾدارد واﺑﺗدای اﻧﺳﺎن ﺑودن اﻧﺳﺎن،
دل اﺳت ﻧﮫ ذھن و ﻓﮑر .ﺑرای ھﻣﯾن ﺑﺎﯾد از دل ﺷروع ﮐرد ﭼوﻧﮑﮫ دل ﻏﻣﺧوار اﺳت وآزاداﻧﮫ
ﻋﺎﺷق اﻧﺳﺎن اﺳت و ﻧﺎراﺣﺗﯾﮭﺎ را اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧد .در اﻧﺳﺎن دو طرف ﻣﮭم وﺟود دارد طرف ﻓﮑری
و طرف ﻋﺷﻘﯽ ،در ﺑﯾن اﯾن دو طرف ﮔوﻧﮫ ای از ھﻣﺳﻧﮕﯽ و ﻓﮭﻣﯾدن و آراﻣش وﺟود دارد  .ﺑﮫ
دﻟﯾل ﭘرورش و ﻣﺣﯾط ،اﯾن ھﻣﺎھﻧﮕﯽ دﭼﺎر ﺟداﯾﯽ از ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﯾﺷوﻧد  .اﯾن ﻧﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ اﺛر ﺑدی ﺑر
ﻓرد و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯾﮕذارد .ﻧﮕﮭداری از اﯾن ھﻣﺎھﻧﮕﯽ وظﯾﻔﮫ ھﻣﮫ اﻓراداﺳت .ﺑﮫ وﯾژه ﺑﮫ دﻟﯾل ﭘرﺳش
در راه درﺳت و ﻓراﻣوﺷﯽ ﻣداوم و ﭘﯾش ﺑردن رﻓﺗﺎر و اﻋﻣﺎل ﺷﺧﺻﯽ ﺑر اﺳﺎس اﺣﺗرام و ﻣﺣﺑت و
ﻣﻼﯾﻣت و ﻧرﻣﯽ در ﻓرﻣﺎﻧﺑری.

ﻗﺎﻧون ﻟﯽ) (li

ﻟﯽ)  (liاﺷﺎره ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐردن ﮐرده اﺳت .ﺗﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑرای ﻣردم ﻧدھﯽ ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺑرای ارواح
ﭘدر و اﺟدادت ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑدھﯽ  .ھﻣﭼﻧﯾن اﺷﺎره ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺑﻧد ﺑودن ﺑﮫ ﺗﻘووس و روش ﻣذھﺑﯽ ﮐرده اﺳت.
ﮐوﻧﻔﺳﯾوس ﻧﮕﺎه دﻗﯾق واﺿﺣﯽ ﺑرای ﻣوﺿوع ﻣﯾﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﻧدارد و ھﯾﭼوﻗت در ﺑﯾن ﺷﺎﮔردان در
ﻣورد اﯾن ﻣوﺿوع ﺣرف ﻧزده اﺳت و اھﻣﯾﺗﯽ ﺑﮫ آن ﻧداده اﺳت .ﭼوﻧﮑﮫ ﻓﮑر ﻣﯾﮑرد ﺑﮭﺗر اﺳت در
ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎت آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﮋرﻓﺎﯾﯽ ﺣرف ﻧزد.آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧزد ﮐوﻧﻔﺳﯾوس ﻣﮭم ﺑود اﻧﺳﺎن ﺑوده اﺳت
.ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﭼﮕوﻧﮕﯽ رﺳﯾدن ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣل  ،ﯾﻌﻧﯽ دﻏدﻏﮫ و ﻏم اﯾن ﻣﺗﻔﮑر ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﺿوع ﺑودن و
اﻧﺳﺎن ﺑودن ،ﺑوده اﺳت ﻧﮫ ﭼﯾز دﯾﮕری .ﮐوﻧﻔﺳﯾوس ﻣﯾﮕﻔت ﻣن ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﺗﺣﺎد ﺑودن ﻣﯾﮕردم او
ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت اﻧﺳﺎن داﺷت .ھﻣﮫ ﻋﻣر ﺧود را ﺻرف اﯾن ﺣﻘﯾﻘت و رﺳﯾدن ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣل
ﮐرد .ﻧﮕﺎه دﻗﯾق ﮐوﻧﻔﺳﯾوس ﺑرای ﻣوﺿوع دﯾن  ،ﺳﮑوت و ﺣرف ﻧزدن درﺑﺎره ﻣوﺿوع ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ
ﺑوده اﺳت  .از اﯾن دﯾدﮔﺎه او درﺑﺎره ﻓﺿﯾﻠت دوﻣﯽ ﺣرف زده اﺳت و آن را ﻗﺎﻧون )ﻟﯽ  (liﮐﮫ در
ﭘﯾروی ﮐردن از ارزش و ﺑﺎور ﺟﺎﻣﻌﮫ درﺑﺎره ﺟﺳم و روح و ﺷرﮐت ﮐردن در ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣذھﺑﯽ
ﻣﺧﺻوﺻﺎ درﺑﺎره ﭘرﺳﺗﯾدن ﺟﺳم و روح ﭘدرو اﺟدادﺷﺎن ﺧﻼﺻﮫ ﺷده اﺳت  .ھرﮐس ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺑﻧد
ﻗﺎﻧون ﻟﯾﯽ)  (liﻧﺑﺎﺷد ﻣﺎﻧﻧد ﻣرده اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﻟﯾﯽ)  (liراه اﻧﺳﺎﻧﯾت و رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺟﯾن ) (jenو
ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑردن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت.

 ﻓﺿﯾﻠت ھﺳﯾﺎوو)(Hsiaoﯾﻌﻧﯽ زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎزی ﺧﺎﻧواده ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ ﻓﺿﯾﻠﺗﯽ )ﺟﯾن ( ودر ﮐﺎﺷﺗن ﻋﺷق و داﻧﺎﯾﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﺷروع
ﻣﯾﺷود .ﻻزم اﺳت ﮐودک ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ اﻟﮕوی ﺧوﺑﯽ ﺑرای ﺑﯾرون ﺑﺷود ،در اﯾن راه ﭘرورش ﯾﺎﺑد .
ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﺳﯽ ﺑدون ﭘﺎﯾﺑﻧد ﺑودن ﺑﮫ اﺳﺎس اﺣﺗرام و ﺑزرﮔواری در روش وﻋﻣل اﻟﮕوی
ﺧوﺑﯽ ﺷود.ﺷﺎﮔردی از ﮐوﻧﻔﺳﯾوس ﭘرﺳﯾد اﻧﺳﺎن ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺳﺎن ﺧوﺑﯽ ﻣﯾﺷود؟ در ﺟواب ﮔﻔت ک
ﻻزم اﺳت ﺧود را ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﺑزرﮔواری و اﺣﺗرام  ،روﺷﻧﻔﮑر و ھوﺷﯾﺎر ﺳﺎزد.ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺑﻧد ﺑودن
ﺑﮫ اﯾن رﻓﺗﺎرھﺎ ﻣﺣﺗرم و ﻣﺣﺑوب ﺧﺎﻧواده و ﻓرزﻧدان ﻣﯾﺷود  .ﺑﺎ اﯾن روش ﺑزرگ ﺧﺎﻧواده ،
اﻟﮕوﯾﯽ ﺧوب و ﻗﺎﺑل ﺣرﻣت و اﺣﺗرام ﻣﯾﺷود و ﮐﺎری ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث آﺑرورﯾزی ﺧﺎﻧواده ﺷود.
در اﯾن دﯾدﮔﺎه ﻓرزﻧد ﺑرای ﺧﺎﻧواده ﻣﺣﺗرم و ﻣﺣﺑوب ﻣﯾﺷود و ھﻣﺳر ﮐﮫ ﺑﺎﻋث اﺣﺗرام در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣﯾﺷود .ﺣﺎل از طرﯾق ﻧﻣوﻧﮫ ﺧوب ﺑودن ﻓرزﻧد ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺎﻟم ﻣﯾﺷود.

آﻣﺎدﮔﯽ و ﭘﺎﯾداریﺗوﺳﻌﮫ ﻓﺿﯾﻠﺗﯽ ) (YIﺑﺎﻋث رﺳﯾدن ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﻣﯾﺷود .ﺑدون آﻣﺎدﮔﯽ رﻓﺗن ﺑﮫ ﺳوی ﻧﻣوﻧﮫ و ﻣﺣﺗرم
ﺑودن ،دﺷوار اﺳت .ھر ﮐس ﮐﮫ ﺧودش را آﻣﺎده ﻧﮑﻧد اﺳﺗﺎد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑراﯾش ﮐﺎری اﻧﺟﺎم
دھد.ﯾﻌﻧﯽ آﻣﺎدﮔﯽ دروﻧﯽ و ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑرای ﺳواﻻت اﺑﺗداﯾﯽ ،ﺑرای رﻓﺗن ﺑﮫ ﺟﮭﺎن داﻧﺎﯾﯽ ورﻓﺗﺎری
زﯾﺑﺎ و اﻧﺳﺎن ﺑودن اﺳت.اﻧﺳﺎن آﻣﺎدﮔﯽ ذاﺗﯽ ﺑرای ﯾﺎدﮔﯾری و داﻧﺳﺗن دارد و ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺑدون آﻣﺎدﮔﯽ وﯾﺎدﮔﯾری داﻧﺎﯾﯽ ﺑﮫ دﺳت ﺑﯾﺎورد .ﺑﺎﯾد اﻧﺳﺎن ھﻣﯾﺷﮫ ﭘرﺳش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﭘرﺳش در
راه درﺳﺗش ﺑﮑﻧد .ﻋﻣل و رﻓﺗﺎر ﻧزد ﮐوﻧﻔﺳﯾوس ﻣﮭﻣﺗرﯾن و اﺻﻠﯽ ﺗرﯾن ﻣوﺿوع ﺑوده ﮐﮫ آن را
اﺳ ﺎس اﺻﻠﯽ ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗرار داده اﺳت و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣوﺿوع ﺑرای ﻣﻌرﻓت ﺣﻘﯾﻘﯽ اﺳت.
ﻣﻌرﻓت وﻣﻌﻧوﯾت دو و ﯾﮏ ﺣﻘﯾﻘت ھﺳﺗﻧد  .ﭼرا ﮐﮫ ﻋﺎدی اﺳت اﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻧدﯾﺷﮫ واﺧﻼق

ﺑﺎﺷد .و اﯾن ھم ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺻﺎﺣب ﮐﺎری اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد و ﻣردم را دوﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و
ﺑرای رﺳﺗﮕﺎری ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻼش ﮐﻧد.

 -ﻧﻣوﻧﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ

ﺷﺧص اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﻌد از ﮔذراﻧدن ﻣراﺣل ﺧود ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻣﻌرﻓت ﻋﻣﻠﯽ و ﻧظری و ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺷدن در
رﻓﺗﺎر ،ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﭘﻠﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﻣوﻧﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑرای ﺧود و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻣﺎم ﺷود  .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻣل و
ﺣرﻓﮭﺎی ﺷﺧص اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﺳﺎن ﺑودن ﻧرﺳﯾده اﻧد ،ﻣﻼک ھﺳﺗﻧد.ھﻣﭼﻧﯾن
اﻧﺳﺎن ﻧﻣوﻧﮫ در راه اﻋﺗدال اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﺷود ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧد ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﯾن ﺧود  ،طﺑﯾﻌت و ﺟﺎﻣﻌﮫ
درﺳت ﮐ ﻧد .او ھﻣﯾﺷﮫ ﭘﺎﯾﺑﻧد ﺑﮫ وﺳط ﺑودن و ﻣﯾﺎﻧﮫ روی اﺳت .وﻟﯽ اﯾن ﻣﯾﺎﻧﮫ روی اﻧدازه ای دارد.
اﻧﺳﺎن از طرﯾق رﻓﺗﺎر و ﻋﻣل ﺳﻧﺟﯾده ﻣﯾﺷود  .ﺑدون ﺧواﺳت و اراده ﺧوﺑﯽ ﺧواﺳﺗن ،ﻣﺣﺎل و
دﺷوار اﺳت رﻓﺗﺎر زﯾﺑﺎ ﻣﺟﺎل ﺟﺎﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑدون اﻧﺳﺎﻧﯾت ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت
آرزوی ﺧوب وﺧوب ﺷدن ﺑرای اﻧﺳﺎﻧﯾت روی دھد .ھروﻗت ﮐﺳﯽ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺷد اﯾن رﻓﺗﺎرھﺎ ﺑﮫ
ﺧود ﺧودی ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯾﺷوﻧد .ﺑﯽ ﺷﮏ وظﯾﻔﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻧوی ﺑزرگ روی ﮔردن ﻣﯽ اﻓﺗد.
ﺑﺧﺻوص ﻣﺗوﺟﮫ ﮐردن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑرای دادﭘروری و ﻣﺳﺎوات و ﺑرادری .در اﯾن ﺣﺎﻟت اﯾن ﺷﺧص
ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻟﮕو ﻣﯾﺷود  .ﻻزم اﺳت اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎه در ﺑﯾن ﻣردم ﺑدرﺧﺷد و دل و ﻓﮑر و
ﻋﻣل ﺟﺎﻣﻌﮫ را روﺷن ﺑﻧﻣﺎﯾد.

ﺑﺎج اﻧﺳﺎن ﺑودن

ھر ﮐس ظرﻓﯾت اﻧﺳﺎن ﺑودن را دارد .ﻻزم اﺳت اﯾن ظرﻓﯾت را در راه دﻗﯾق ﺑودن  ،ﭘرﺳش ﮐردن
و دﻧﺑﺎل داﻧﺳﺗن ﺑرای ﻧﺷو و ﻧﻣﺎ وﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﺳﺎﻧﯾت رﺳﯾدن ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺑرد .ﺑﯽ ﺷﮏ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﮭم و
رﯾﺷﮫ اﯾﯽ ﺑﯾن اﻧﺳﺎن ﺑودن و ﻏﯾر اﻧﺳﺎن ﺑودن وﺟود دارد .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ دو ﺷﺧص در اﯾن ﺣﺎﻟت آدﻣﯾزاد
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ از ﻧظر رﻓﺗﺎر و اﻧدﯾﺷﮫ و ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻣﺗﻔﺎوﺗﻧد.ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﻧﺳﺎن ﺳرﺳﺧت و ﮔردن
ﮐﻠﻔت ﻣﯾﺷود واز اﻧﺳﺎن ﺑودن ﻣﯾﺎﻓﺗد و از درون و رﻓﺗﺎرﺑﮫ ﺟﺎﻧوردﯾﮕری ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯾﮑﻧد .در اﯾن
ﺣﺎﻟت ﻣﯾﺷود ﺑﮫ او اﻧﺳﺎن ﻧﻣﺎ ﮔﻔت و از اﯾن دﯾدﮔﺎه ﺑﯾﺷﺗر ﺟﺎﻣﻌﮫ ظرﻓﯾﺗﺷﺎن را ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﯽ آﮔﺎھﯽ و
ﻧﺎداﻧﯽ از ﺑزرگ ﺑودن اﻧﺳﺎن از دﺳت ﻣﯽ دھد .ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺷﻐول ﺧوردن و ﻧوﺷﯾدن و اﻧدﯾﺷﯾدن ﺑﮫ اﯾن
ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑﺧورﻧد و ﮐدام ﻟﺑﺎس را ﺑﭘوﺷﻧد .ﺣرﻓﮭﺎﯾﺷﺎن ﺗﻧﮭﺎ درﻣورداﯾن ﭼﮭﺎرﭼوب اﺳت.
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮫ اﯾن اوﺻﺎف ﻧزدﯾﮏ اﺳت و ھﯾﭻ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑودن
ﻧدارد .ﺑﻌﺿﯽ اﻓراد در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯽ ﻋﻘل ﺑودن و ﺧﺎدم ﺑودن ﺧوﺷﺣﺎﻟﻧد ﻓرض ﻣﯾﮑﻧد
ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ او اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺑراﯾش ﺗراﻧﮫ ھم ﻣﯾﺧواﻧﯾم .در اﯾن ﺟور ﺟواﻣﻊ ﻓردﯾت اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﻣواﻧﻊ
زﯾﺎدی روﺑرو ﻣﯾﺷود .ﭼرا ﮐﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺟواﻣﻊ ﺗﺎب و ﺗوان ﻓردﯾت اﻧﺳﺎن را ﻧدارد و ﻣدام دﺷﻣﻧﯽ
ﻣﯾﮑﻧد .ﮔﺎھﯽ ﻗدرﺗﻣﻧد ھم ھﻣﮫ ﺟوره ﺑﺎ او در ﻣﯽ اﻓﺗد ،ﭼرا ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧد ﻓردﯾت اﻧﺳﺎن ﺑرای
ﻗدرت ﺧطر دارد.ﺑرای ھﻣﯾن از ھﻣﮫ ﺣﻘوق اﺑﺗداﯾﯽ ﺑﯽ ﻧﺻﯾﺑش ﻣﯾﮑﻧد .ﺑرای ﻣﺛﺎل از ﮐﺎرﮐردن و
اﺳﺗﺧدام ﺷدن ﻣﺣروﻣش ﻣﯾﮑﻧد و او را ﻻﯾق ھﯾﭻ ﺣﻘوﻗﯽ ﻧﻣﯽ داﻧد.از دﯾد اﯾن ﺣﮑوﻣت اﻧﺳﺎن ﺑودن
ﮔﻧﺎه ﺑزرﮔﯽ اﺳت .ﭼرا ﮐﮫ او ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﺧﺎدم واﺳﯾرآﻧﮭﺎ ﺷود و درﺑراﺑر آﻧﮭﺎ ﺳر ﻓرود آرد و در
ﻋوض وظﯾﻔﮫ ﻗطﻌﮫ زﻣﯾﻧﯽ ﺑﮫ او ﺑدھﻧد .ﺑدون ﺷﮏ در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺷﺧص اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺣﺳﺎس ﻏرﯾﺑﯽ و
ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑودن ﺧود ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.

 اﻧﺳﺎن ﺑودن از ﺳﺎﯾرﯾن ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .ﻣدام در ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻣردم اﺳت .وﻟﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از اﻧﺳﺎن ﺑودناﻓﺗﺎده اﺳت ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾرﯾن اﺳت و ﺑﺎ ﻣردم در ﺻﻠﺢ ﻧﯾﺳت.
 ﺷﺧص اﻧﺳﺎﻧﯽ زﯾﺑﺎﯾﯽ را ﺑﺎور دارد ﺧواھﺎﻧش اﺳت و ﺑراﯾش ﻻف ﻣﯾزﻧد  .ﺿد رﻓﺗﺎر زﺷت اﺳتو در ﺑراﺑر آن ﻣﯽ اﯾﺳﺗد وﻟﯽ ﮐس ﻏﯾراﻧﺳﺎن ،ﺑرﻋﮑس ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧد.ﺷﺧص اﻧﺳﺎن ،ﻣدام در ﭘﯽ
ﺣﻘﯾﻘت از درون اﺳت وﻟﯽ ﺷﺧص ﻏﯾر اﻧﺳﺎن ،دﻧﺑﺎل ﺣﻘﯾﻘت ﺑﯾرون از درون ﻣﯾﮕردد.
 ﺷﺧص اﻧﺳﺎن ،اﺣﺗرام ﺳﮫ ﭼﯾز را ﻧﮕﮫ ﻣﯾدارد :وظﺎﯾف آﺳﻣﺎﻧﯽ  ،اﺣﺗرام ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﯾت و ﺳﺧن داﻧﺎﯾﺎن.وﻟﯽ ﺷﺧص ﻏﯾراﻧﺳﺎن ،وظﺎﯾف آﺳﻣﺎﻧﯽ را ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣد.ﺑرای ھﻣﯾن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺣﺗرام ھم ﻧﻣﯽ ﮔذارد و
ﺷﺧص اﻧﺳﺎن را ھم ﻣﺳﺧره ﻣﯽ ﮐﻧدﻋﻼوه ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺳﺧن داﻧﺎﯾﺎن را ھم ﻣﺳﺧره ﻣﯾﮑﻧد.
ﺷﺧص اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﮫ ﺻﻔت و ﺧ ﺻﻠت دارد :روﺷن ﺑﯾن اﺳت  ،ﺷﻧوﻧده اﺳت  ،در رﻓﺗﺎر ﺳﺎده اﺳت ،
ﻣﺣﺗرم اﺳت  ،ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﺧوﯾﺷﺗﻧدار اﺳت ،ﺷﮏ و ﺗردﯾد را ﮐﻧﮑﺎش ﻣﯾﮑﻧد ،ھﻣواره ﭘﺎﯾﺑﻧد
رﻓﺗﺎری اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت.
 ﺷﺧص اﻧﺳﺎﻧﯽ زﯾﺑﺎﯾﯽ را ﺑﺎور دارد ،ﺧواھﺎﻧش اﺳت و ﺑراﯾش ﻻف ﻣﯾزﻧد .ﺿد رﻓﺗﺎر زﺷت اﺳتو در ﺑراﺑر آن ﻣﯽ اﯾﺳﺗد .وﻟﯽ ﮐس ﻏﯾراﻧﺳﺎن ﺑرﻋﮑس ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧد.ﺷﺧص اﻧﺳﺎن ﻣدام در ﭘﯽ
ﺣﻘﯾﻘت از درون اﺳت .وﻟﯽ ﺷﺧص ﻏﯾر اﻧﺳﺎن دﻧﺑﺎل ﺣﻘﯾﻘت ﺑﯾرون از درون ﻣﯾﮕردد.
 ﺷﺧص اﻧﺳﺎن اﺣﺗرام ﺳﮫ ﭼﯾز را ﻧﮕﮫ ﻣﯾدارد :وظﺎﯾف آﺳﻣﺎﻧﯽ  ،اﺣﺗرام ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﯾت و ﺳﺧن داﻧﺎﯾﺎن.وﻟﯽ ﺷﺧص ﻏﯾراﻧﺳﺎﻧﯽ وظﺎﯾف آﺳﻣﺎﻧﯽ را ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣد ﺑرای ھﻣﯾن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺣﺗرام ھم ﻧﻣﯽ ﮔذارد و
ﺷﺧص اﻧﺳﺎﻧﯽ را ھم ﻣﺳﺧره ﻣﯽ ﮐﻧدﻋﻼوه ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺳﺧن داﻧﺎﯾﺎن را ھم ﻣﺳﺧره ﻣﯾﮑﻧد.
ﺗﻔﺎوت ﺧﯾﻠﯽ واﺿﺢ و ﮔﯾﺞ ﮐﻧﻧده ای ﺑﯾن ﺷﺧص اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺷﺧص ﻏﯾر اﻧﺳﺎﻧﯽ وﺟود دارد ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎ
ﺑرای زﻧدﮔﯽ در ﺑﯾن دو ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﺧﺗﻠف ھﺳﺗﯾم ،ﺷﺧص اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﺟﮭت داﻧﺎﯾﯽ و ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﺣﺗرم اﺳت.

ﺑرﻋﮑس ﻏﯾراﻧﺳﺎن ھﻣواره در ﭘﯽ ھوس و ﻣﺎدﯾﺎت اﺳت  .ھﻣﯾﺷﮫ دﻧﺑﺎل ﻣزه ﮐﻧوﻧﯽ اﻧد و ﻣﺎﻧﻧد
ﺣﯾواﻧﺎت زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد از ﺟﺎن و ﻏﻣﺧواری و ھﻣﮑﺎری و داﻧﺎﯾﯽ ﺑدش ﻣﯽ آﯾد.
اﻧﺳﺎن ﻧﻣوﻧﮫ ﯾﺎ ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از رﻓﺗﺎر و اﻋﻣﺎل ﭘﺎﯾﺑﻧد اﺳت اوﻟﯾﻧش رﯾﻧﮫ ) (renﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی
اﻧﺳﺎﻧﯽ و دوﺳت داﺷﺗن ﭘﺎﮐﯽ و ﺧوﺑﯽ اﺳت .ﻟﯾﯽ ) (LIﭘﺎﯾﺑﻧد ی ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ و ﻋرف ﺟﺎﻣﻌﮫ  ،ﯾﯽ
)(YIﭘﺎﯾداری و راﺳﺗﯽ ،زﯾن )(Zhiداﻧﺎﯾﯽ ،وﻓﺎداری و اﻋﺗﻣﺎد )(Xizﺷﯾﻧﺞ ) (chengدﻟﺳوزی و
اﺧﻼص ،زﯾﺎو ) (Xiaoﻧﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﭘدر و ﻣﺎدر ،ﮐوﻧﻔﺳﯾوس ﺗﺎﮐﯾد زﯾﺎدی ﺑر دو رﻓﺗﺎر ) (renو)(Li
دارد ،ﺟوھر و اﺳﺎس ھﻣﮫ رﻓﺗﺎرھﺎ ﻣﯾداﻧد .ﻣﺧﺻوﺻﺎ رﯾﯾﻧﮫ ) (renوﻗﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣورد اﻧﺳﺎن ﺑودن
ﭘرﺳﯾده ﻣﯾﺷود ،در ﺟواب ﻣﯾﮕوﯾد اﻧﺳﺎن ﺑودن ﯾﻌﻧﯽ ﭘﺎﯾﺑﻧد ﺑﮫ رﯾﯾن ) (renاز اﯾن ﻟﺣﺎظ ﻓﻠﺳﻔﮫ
ﮐوﻧﻔﺳﯾوس در ھﻣﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻓﻠﺳﻔﮫ ﭼﯾن و ﯾوﻧﺎن ﺗﻔﺎوت دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﻧﺳﺎن ﺑودن و
دوﺳت داﺷﺗن ﭘﺎک و ﺧوب ﻣﯽ آﯾد و ھﻣﭼﻧﯾن ﭘﺎﯾﮫ و ﻣﻧﺑﻊ ﺳﺎﯾر رﻓﺗﺎرھﺎ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﺑﺧش ﺷﺷم:
 در راه ﮐﯽ ﯾرﮐﮕﺎر ﭘدر ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺳﺗﯽ ﮔراﯾﯽﺳورﯾن ﮐﯽ ﯾرﮐﮕﺎرد ﻓﯾﻠﺳوف ھﺳﺗﯽ ﮔراﯾﯽ و اﻧﺳﺎن ﮔراﯾﯽ ﻣﺳﯾﺣﯽ اﺳت و ﭘﯾﺷﮑﺳوت ﻣﻌﺎﺻر
ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺳﺗﯽ ﮔراﯾﯽ اﺳت .اﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ را از ﺑودن ﺧود اﺳﺗﺧراج ﮐرده اﺳت .در آب و ھوای ﻣذھﺑﯽ
ﭘرورش ﯾﺎﻓت و ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯾرود اﺣﺳﺎس ﮔﻧﺎه در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘدرش اﻧﺟﺎﻣش داده ﺑود ،در ﺳر ﭼﯾره
ﺷد و ﻣﺎﻧﻧد ارﺛﯽ ﺑراﯾش ﻣﺎﻧده ﺑود .ﺑرای ھﻣﯾن اوﻟﯾن ﻓﯾﻠﺳوﻓﯽ ﺑود ﮐﮫ اﯾﻣﺎﻧش را ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑودن
ﮔره داده ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺧودش ﭘﯾوﻧد ﭘرﺟوش و ﺧروﺷﯽ ﺑﺎ اﯾﻣﺎن داﺷت ﯾﺎ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ارزش و ﺑﺎور
ﭘﯾوﻧدی ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﯾن ﻣوﻣن و اﯾزد اﺳت .اﯾﻣﺎن ﺣرﮐﺗﯽ ﺳوزدار و ﺗﺎب ﺧورده اﺳت ﮐﮫ از ﺳرﺗﺎ ﭘﺎی

ﺷﺧص ﻣوﻣن ﺑﯾرون ﻣﯾرود .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾﻣﺎن آوردن ﮐﺎری اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﻣﻔﯾد اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣرﺣﻠﮫ
اﻧﺳﺎن ﺑودن را ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻣل ﻣﯾﺑرد .ﮐﯽ ﯾرﮐﮕﺎرد ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ و آزاد ﺑودن ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﻣﯾﮕردد.
در اﯾن ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔوﯾد  :ﺑﺎور داﺷﺗن ﮐﺎری آﺳﺎن ﻧﯾﺳت .ﭘر از ﺗرس و دﻟﮭره اﺳت .ﺑﮫ راﺳﺗﯽ
ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑﺎورداﺷﺗن ،ﻣﮭم اﺳت .ﻣوﺿوع اﯾﻣﺎن ﻣوﺿوﻋﯽ ﻗﻠﺑﯽ اﺳت و ﺑﺎﻻﺗر از ﻋﻘل اﺳت وﻟﯽ
رﻓﺗﺎر و ﻋﻣل اﻧﺳﺎن او را زﯾﺑﺎ و آراﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد.اﻧﺳﺎن ﺑودن اﺳت ﮐﮫ از رﻓﺗﺎر ﻣﺷﺧص ﻣﯾﺷود.
زﻧدﮔﯽ آﯾﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌدی اﻧﺳﺎن ﺑودن اﺳت از ھﻣﮫ ﻣﺎﻧﻧدھﺎی دﯾﮕر زﻧدﮔﯽ ﺑﻠﻧدﺗر و واﻻﺗر
اﺳت ﮐﮫ در آن اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑودن ﺧود آﺷﻧﺎ ﻣﯾﺷود و در زﻧدﮔﯽ ﭘر از دوﺳت داﺷﺗن و
اﻧﺳﺎﻧﯽ و دﻋﺎ و ﺧداﭘرﺳﺗﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧد .اﻧﺳﺎن در اﯾن زﻧدﮔﯽ ﻣﺎدی اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ در ﺑراﺑر
اﯾزد ﺗﻧﮭﺎ و ﮔﻧﮭﮑﺎر اﺳت و ﺑﮫ رﻓﺗﺎراﻧﺳﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻧوی ﭘﻧﺎه ﻣﯽ ﺑرد .ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ ﺧدا و اﯾن ﭘﯾوﻧد وﻧﻣﺎز،
اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺧدا از ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺑر ﺷود ﺑﻠﮑﮫ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ از اﻋﻣﺎل و رﻓﺗﺎرﻣﺎن ﻣطﻠﻊ ﺑﺎﺷﯾم وﯾﺎ ﺧود
آن ﻋﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ در آن ﺑﺎ ﺳﮑوت وﻧﻣﺎز ﻋﺟﻠﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﮔوش ﺑﮫ ﺧدا ﻧرم ﻣﯾﮑﻧﯾم ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭘرﭼﯾن
و ﭘرده ای در ﺑﯾﻧﻣﺎن ﻧﺑﺎﺷد و در ﺣﺿورش ﯾﮑﯽ ﺷدن را اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾم  .ﺑﮫ ﻧظر ﻣن اﯾﻣﺎن ﻣﺎﻧﻧد
ﻓرﯾﺎدرﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را از ﭘوﭼﯽ و ﺑﮫ اﻧﺗﮭﺎ رﺳﯾدن و ﺑن ﺑﺳت آزاد ﻣﯾﮑﻧد .در اﯾن دﯾدﮔﺎه )
ﮐﯽ ﯾرﮐﮕﺎرد( ﻓ ﻠﺳﻔﮫ زﻧدﮔﯽ ﺷﺧص اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﮔره ﺧورده اﺳت و ﻣﺎﻧﻧد زﻧﺟﯾر ﺗﻘﺳﯾم
ﻣﯾﺷود .در ﻣرﺣﻠﮫ اول ،اﻧﺳﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ھوس و ﻣﯾل و ﻣوﺿوع ﻧظری زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧد  .در ﻣرﺣﻠﮫ
دوم  ،د رﺟﮭت اﻧﺳﺎن ﺑودن و ﻋﻣﻠﯽ ﺑودن ﻗدم ﻣﯾﮕذارد و ﺑرا ی اﻧﺳﺎﻧﯾت زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧد .در آﺧر
اﯾﻣﺎن ﻣﯽ آورد و ﻗرار ﻣﯾﮕذارد ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑرای ﺧﻠق ﺧدا ﺗرﺧﺎن ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ زﻧدﮔﯽ و
دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺧدا  .ﻣﯾﺗوان اﯾن ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ را ﺑﺎ ﻧظرﯾﮫ ھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﮐﻧﯾم.
ﻣرﺣﻠﮫ اول
 -اﻧﺳﺎن ﻧﻣﺎ

در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﺷﻐول ﻣﯾل و آرزوھﺎ ،در اﺑﺗدای ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی زﻧدﮔﯽ ،اﺳت ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل طﻌم
ﺟﺳﻣﯽ وﻟﺣظﮫ ای ﻣﯽ ﮔردد .ﻣﺳوول ﻋﮭد و ﭘﯾﻣﺎن ﺧود ﻧﯾﺳت  .ﻣﺳووﻟﯾت را ﻗﺑول ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و آﻣﺎده
ﻧﯾﺳت ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﯾﯽ وارد ﺷود و ﺑﺎرﮐﺞ و ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑردن زﻧدﮔﯽ را از دﺳت داده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
ﺧودﺳر و ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺑﻧد اﺳت  .ھﯾﭻ ﺑﻌد اﺧﻼﻗﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ در اﯾن ﻓرد ﻧﯾﺳت .ﻣﯾﺷود ﮔﻔت اﺑﺗدای
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺟﺳﻣﯽ اﺳت و ھوا و ھوس ھﻣﮫ ﻓﮑرو ﺧﯾﺎﻟش را ﻣﺷﻐول ﮐرده اﺳت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای درﺧواب و
ﺧﯾﺎل ﺳﯾرﮐردن ﺟﺳم اﺳت  .ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ در ﺳطﺢ ) روح ﺧﺎرج ﺷده اﺳت( زﻧدﮔﯽ در اﯾن داﯾره را
ﺧﺎﮐﺳﺗر ﮐرده اﺳت  .ﺗﻧﮭﺎ ﺧودش ﺑراﯾش ﻣﮭم اﺳت و ﺑﮫ ﻓﮑر ھﯾﭼﮑس ﻧﯾﺳت .ﺣس و ﻏﺻﮫ ای
ﺑرای آزار اﻧﺳﺎن ﻧدارد .ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣﯾل و آرزوھﺎی ﺧود زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧد.ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ
اﺷﺎره ﺑﮫ آﻧﮭﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ظﺎھر اﻧﺳﺎﻧﻧد وﻟﯽ در ﻋﻣل و رﻓﺗﺎر در ﺳطﺢ ﺣﯾواﻧﻧد  .اھﻣﯾت
دادن ﺑﮫ ﺟﺳم ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻧﯾرو دادن اﺳت وﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻓﮑر و ھوش ھم ﺧط ﺑﺎﺷد ﻧﺑﺎﯾد ﺟﺳم ﻓراﻣوش ﺷود
ﺑﮫ ﺧودش اھﻣﯾت دھد .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﺧودش را راه ﻣﯽ اﻧدازد و ﻧﯾروﻣﻧد ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﮕوﯾﯾم
ﮔوﻧﮫ ای ﺧود ﭘرﺳﺗﯽ در آن اﺳت و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﻣﯾﺎل ﺧود ﻣﯽ رود .اﯾن اﻣﯾﺎل و آرزوھﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﻌد از
ﺟﺳم اﺳت ﻧﮫ ﺧواھش روﺣﯽ  .ﻧﺑﺎﯾد ﺧود را ﺑرای ﺟﺳم ﺗرﺧﺎن ﮐرد .ﺑﺎﯾدﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻓﮑر ﻏذای روح
ﺑود .اﺷﯾﺎ ﻣﺎدی ھرﭼﮫ ﺑﺎﺷد ﭘﯾدا ﻣﯾﺷود  .وﻟﯽ ﻣﯾﺷود ﺗﺎ اﻧدازه ای از آﻧﮭﺎ ﺳود ﺑرد ﺗﺎ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد از
اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌد ﺑرود .وﻟﯽ اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ زﻣﺎن دار اﺳت  .ﻣﺎﻧدن در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﺎﻋث
ﭘوﭼﯽ و ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ در زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﺷود .ﺑﮫ ﻧظرﯾﺎت ﮐﯽ ﯾرﮐﮕﺎرد اﻧﺳﺎن ﻓﻘط ﺑرای ﺧودش زﻧدﮔﯽ
ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧوع ﺧود ﭘرﺳﺗﯽ اﺳت.ﺑرای ھﻣﯾن زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺻورت ﺧﯾﻠﯽ ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
ﮔﺎھﯽ ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اﯾﻧﻘدر ﺑد ﻧﯾﺳت .اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﺧود ﭘرﺳﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﻧﺎ و آن اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧودت را دوﺳت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯽ دوﺳت داﺷﺗن را ﺑﺑﺧﺷﯽ .وﻟﯽ ﻣﮭم اﺳت اﻧﺳﺎن
اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ را ﺑﮕذراﻧد.ﺑﺎﯾد ﺧود را آﻣﺎده ﺑﮑﻧﯽ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ دوم ﺑروی .ﺑﮫ ﻧظر اﯾن

ﻓﯾﻠﺳوف درﺻد زﯾﺎدی از اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌد ﺑروﻧد .ﻏرق
در ﻣﯾل وﻣزه ﺷدن  ،ﻣﯾل و ھوس اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﻣرز اﺳت ﺑرای ھﻣﯾن ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯾﺷود و ﻣﺎﻧﻊ اﯾن ﺷﺧص
اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌد ﯾﻌﻧﯽ ﻣرﺣﻠﮫ دوم ﺑرود .ﻣﯾﺷود ﮔﻔت اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ زور ﭼﯾﻧﯽ
ﺟوان ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻣزه ﺟﺳﻣﯽ ﻣﯾﮕردد  .اﮔر آﻣد و در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﻼش ﻧﮑرد ﺧود را
ھوﺷﯾﺎراﻧﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌد رﺳﺎﻧد ﺑﯽ ﺷﮏ ﻓﻠﺳﻔﮫ زﻧدﮔﯽ اﯾن ﺷﺧص ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯾرﺳدﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺧودش را ﮐﻧﺗرل ﮐﻧد .ﻣﺎﻧدن در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﻣرگ روح و ﺣﯾﺎت ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ ﺟﺳم و ﻗرﺑﺎﻧﯽ
ﮐردن روح درراه ﺟﺳم .ﺑﯽ ﺷﮏ اﮔر اﻧﺳﺎن ﺧودش را ﺑﮫ ﭼﯾزی ﺑﻧد ﮐﻧد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻋﺑور
ﮐﻧد .ﭼوﻧﮑﮫ ﺑﮫ آن واﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺑرای ھﻣﯾن ﮐﯽ ﯾرﮐﮕﺎرد ﻣﯾﮕوﯾد :از اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺧود را آزاد
ﮐن  .ﺧود را ﺑﮫ ﭼﯾزی واﺑﺳﺗﮫ ﻧﮑن ﭼرا ﮐﮫ ﺗو ھر وﻗت ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﯾزی ﭘﯾوﺳت ﺷوی و ﺗﺣت ﮐﻧﺗرﻟش
ﺑﺎﺷﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯽ از آن ﺑرﮔردی  .ﺑرای ﻣﺛﺎل وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺳﯾﮕﺎر ﮐﺷﯾدن ﯾﺎ ﻣواد ﻣﺧدر و ﯾﺎ
ﺗﮑﻧوﻟوژ ی ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾﺗﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻓﯾس ﺑوک واﺑﺳﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ ﻣﯾداﻧد زﯾﺎن زﯾﺎدی
ﺑرای ﺟﺳم و ﻓﮑر و ھوش دارد و از ﻧظر ﻣﺎﻟﯽ ھم ﺿﻌﯾف ﻣﯾﮑﻧد وﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد از آن
ﺑﮕذرد.اﻧﺳﺎن ﻧﺑﺎﯾددر اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻣﺎﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ دوم ﺑرود ﮐﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ای ﻋﻣﻠﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ
اﺳت .در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﺎﯾد ﺧدﻣت ﺑﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﮔردن ﺑﮕﯾرد و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻧد  .ﭘرﺳش ﻣﮭم اﯾﻧﺳت
رﻓﺗن ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ دوم ﭼﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺧﺳﺗﮫ ﺷدن از ﻣرﺣﻠﮫ اول و رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﮫ
اﻧﺳﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎارزﺷﺗر از اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻣﯾل ﺟﺳﻣﯽ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد ،از آن ﺑﯾزار و ﻧﺎ ﺗوان ﻣﯽ
ﺷود .زﻧدﮔﯽ ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯾﺷود .ﭼرا ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﺧود زﻧدﮔﯽ ﮐرده اﺳت  .ﺑﺎﯾد ﺗﻼش ﮐﻧد ﮐﮫ از راه
ھوﺷﯾﺎری و ﺑﯾدار ﺷدن ﺑﮫ وظﯾﻔﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧود ﺑرﺧﯾزد و ﺗﻣرﯾن ﮐﻧد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﻣﺎﻧدن در اﯾن
ﺣﺎﻟت از اﻧﺳﺎﻧﯾت اﻓﺗﺎدن اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ از دﺳت دادن ﺧود ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی واﻗﻌﯽ  .ﺑﯽ ﺷﮏ اﮔر اﻧﺳﺎن ﺗﻧﮭﺎ
ﻣﺷﻐول ﻟذاﯾذ ﺑﺎﺷد ،ﺑﯾداری ذاﺗﯽ ﺧود را ﺗﺑﺎه ﻣﯾﮑﻧد و ﺑﮫ ﺳﻣت ﻧﺎداﻧﯽ و ﺳﺳﺗﯽ اراده ﻣﯽ رود .

ﺑرای ھﻣﯾن ﺑﯾدار ﺷدن اﺑﺗدای ﺣس ﮐردن ﺑﮫ ﺑودن ﺧود و ﭘرﺳش ﮐردن ﺑﮫ وظﯾﻔﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت
وھﻣراه ﺑﺎ ﺑﯾداری روح و ھوش ﭘﯾﺎﻣﯽ دروﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرد .و ﻣﺎﻧﻧد ﻣوج رادﯾو ﺧﯾﻠﯽ وﻗﺗﮭﺎ
ھم ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺧودش ھﯾﭻ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﻣوج ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺷﮑل در ﮔرﻓﺗن آن اﺳت.

ﻣرﺣﻠﮫ دوم  :ﻣﻔﯾد ﺑودن و اﻧﺳﺎن ﺑودن
ﭘوﭼﯽ و ﻧﺎاﻣﯾدی ﻋﺎﻣل ﺣرﮐت ﺑﮫ ﺳوی ﻣرﺣﻠﮫ روﺣﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت  .اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﻗﺎﻧون
دادن و اراده و ﻗول و ﭘﯾﻣﺎن دادن ،اﻧﺗﺧﺎب ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺟﺳﺗﺟوی ﺑودﻧﯽ اﺻﯾل و ﺧودی اﺳت .ﺑدون
ﺷﮏ ﺑﮫ دﻟﯾل اراده و ﻗول ،ﺧود را از ﺟﺳم و ﻟذت ﭘرﺳﺗﯽ آزاد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم  .ﻣﯽ ﺷود ﮔﻔت ﺷﺧﺻﯽ
ﻋﻣﻠﯽ اﺳت و ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﺗﯾوری ارزش ﻧﻣﯽ دھد ،ﻣﺷﻐول ﺗﻌوﯾض در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧود اﺳت آن
ھم ﺑﺎ ﺗروﯾﺞ اﻧدﯾﺷﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﻣﻔﯾد ،ﺑﮫ روﺷﯽ ﻋﻣﻠﯽ و ﭘراﮐﺗﯾﮑﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌﻧوی و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑودن
.ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺑﮫ ﻣﺳوول ﺑودن و زﻧدﮔﯽ در ﺳﺎﯾرﯾن اﺳت .ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺑﮫ ﻣﺳووﻟﯾت ﺑﮫ طرف ﻗدرت اﺳت و
آن را ﻣﯽ ﭘذﯾرد .در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﺳﺎن ﺑرای ﺧودش زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد از راه ﻣﻔﯾد
ﺑودن اﺣﺗرام ﺳﺎﯾرﯾن را ه ﺑدﺳت ﺑﯾﺎورد و ﺑﮫ دﯾﮕران ﮐﻣﮏ ﮐﻧد و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﮐﺎر ﻧﯾﮑو اﻧﺟﺎم دھد  .ﯾﻌﻧﯽ
ﺑﮫ ارزﺷﮭﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺎﯾﺑﻧد اﺳت .از روش اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺑﮫ ﺧﻠق ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﺎ آزار ﻣردم زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧد).ﮔﯽ ﯾ رﮐﮕﺎرد( ﺗﻼش ﮐرده اﺳت ﻣﺎ را در زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﮐﻧد .اﻧﺳﺎن در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ
ﮐﻣﮏ ﺑﻘﯾﮫ ﻣﯽ رود و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧد.از اﯾن ﺑﮫ ﺑﻌد زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑﺎ دﯾﮕران ﺑﮫ اﺷﺗراک
ﻣﯽ ﮔذاری  .ﺑﮫ ﺧودﭘرﺳﺗﯾت ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻣﯽ دھﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺷﻣﻊ ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ دﯾﮕران را روﺷن
ﮐﻧﯽ و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺑﺧﺷﯽ .ﺧودت را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای آزار ﻣﯾدھﯽ ﺗﺎ ﺳﺎﯾرﯾن ﺧوﺷﺑﺧت ﺑﺎﺷﻧد .ﺧود

را از ﺧﯾﻠﯽ ﭼﯾزھﺎ ﺑﯽ ﻧﺻﯾب ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﺗﺎ ﺳﺎﯾرﯾن ﺑﯽ ﻧﺻﯾب ﻧﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺳﺧت ﺗراﺳت و
ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺧواھد ﺗﺎ در ﺑﯾن اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺑرﺧﯽ ﭼﯾزھﺎ را اﻧﺟﺎم دھد .ﺳﻌﯽ ﻣﯾﮑﻧد زﯾﺑﺎﺗرﯾن اﺧﻼق را
ﻧﺷﺎن دھد ﺗﺎ ﺳﺎﯾرﯾن ﺑﺎ آن ھوﺷﯾﺎر ﺷوﻧد  .اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺑرای ﺟواﻧﺎن ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
درآن ﮐﺎر ﺑزرگ اﻧﺟﺎم دھﻧد  .اﯾن وﺿﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون ﮐردﺳﺗﺎن دارد ﻧﯾﺎز ﺑﮫ آن دارد ﮐﮫ ھﻣدﯾﮕر را
ﻗﺑول ﮐﻧﯾم و ﺑﺎ ھم زﻧدﮔﯽ را ﺑﺳﺎزﯾم .ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﻻزم دارﯾم ﺑﺎ ھم ھﻣﮑﺎری ﮐﻧﯾم و ﺑﮫ ھم ﯾﺎری
رﺳﺎﻧﯾم  ،ﺑرای زﻧده ﮐردن ارزش و ﺣرﻣت اﻧﺳﺎن.ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﮭﺎ و اﺳﺗﺎﺗﯾﮏ )زﯾﺑﺎﯾﯽ( را از طرﯾق
ﻋﻔو و ﯾﺎری رﺳﺎﻧدن ﺑﮫ ﺳﺎﯾرﯾن زﻧده ﮐﻧﯾم و ﺳﺎﯾرﯾن را ،راه ﺑرای ﮐردار و رﻓﺗﺎرﻣﺎن ﺑﮑﻧﯾم .از اﯾن
ﺑﮫ ﺑﻌد اﻧﺳﺎن ﺑودن ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯾﺷود ﺑﺎﯾد در ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺷود  .ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﺷﺧﺻﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﺑرای
ﻣردم ﻣﻔﯾد ﺑود وﻟﯽ ﮐﺳﯽ ﺑرای او ﺑﮭره ای ﻧداﺷت .ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﭘﯾر ﺷد و ﺑﮫ رﺧﺗﺧواب اﻓﺗﺎد ھم ﮐﺳﯽ
ﺑراﯾش ﻣﻔﯾد ﻧﺑود.دﯾد ﮐﺳﯽ ﺑرای او ﻧﻣﯽ ﮔرﯾد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ او ھﻣﯾﺷﮫ ﺑرای ﻓﻘرا و ﺑﯾﻧواﯾﺎن ﻣﯽ
ﮔرﯾﺳت ﺑﮫ ﯾﺎداﯾن اﻓﺗﺎد اﮐﻧون ﮐﺳﯽ ﺑراﯾم ﮔرﯾﮫ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺧودش ﺑﮫ ﺧود دﻟداری داد و ﮔﻔت ﺷﺎﯾد
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑراﯾم ﮔرﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد وﻟﯽ ﻣن آﻧﮭﺎ را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣن ﺑرای ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ
ﮔرﯾﮫ ﻣﯽ ﮐردم در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﻧﺎن ﻣرا ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ ھم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﻣن اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﮔرﯾﮫ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .ﺧﯾﻠﯽ وﻗﺗﮭﺎ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺧوب و ﻣﻌﻧوی ﺧود را در راه ازادی اﻧﺳﺎن ﻓدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭼرا ﺑﻌﺿﯽ
ھﺎ ﺑﮫ ﻣرگ ﺳﺎﯾرﯾن ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﯽ ﺷوﻧد ﭼوﻧﮑﮫ ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﻧد آﻧﮭﺎ ﺑراﯾﺷﺎن ﺿرر دارﻧد .ﺑرای ﻣﺛﺎل
ﺳﻘراط ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻣرﮔش ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻣن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣردم اﺳﯾﻧﺎ ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﻣﯾﺧواھم  .ﺳﻘراط ﯾﮑﯽ از
ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﺑود ﮐﮫ زﻧداﻧﯽ ﺷد و زھر ﺑﮫ او ﺧوراﻧدﻧد .در ھﻧﮕﺎم زﻧداﻧﯽ ﺑودن اﻓﻼطون
رﻓت ﺗﺎ از ﺳﻘراط ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧد و ﻣﯾﮕوﯾد ﺷﻣﺎ ﮐﺳﯽ را دادﮔﺎھﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑود
زﻧدﮔﯽ و ﻓرزﻧد ﺧود را ﻓراﻣوش ﮐرد وﻟﯽ دوﺳﺗﺎن و ھﻣوطﻧﺎن ﺧود را ﻓراﻣوش ﻧﮑرد و ﺗﻼش
ﮐرد ﺗﺎ اﯾن ﭘﯾﺎم اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮔﻔت را ﺑﮫ ﻗﯾﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺷده ﺑرﺳﺎﻧد ﺣﺗﯽ ﺣﺎﺿر ﺑود ﺑرای ﺧدﻣت ﺑﮫ ﺧﻠق

ﺟﺎن ﺧود راﻓدا ﮐﻧد .ﺑرای ھﻣﯾن ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺳﻘراط ﺑﺳﯾﺎر اﻧﺳﺎن ﮔوﻧﮫ زﻧدﮔرد و اﻧﺳﺎن ﮔوﻧﮫ ھم
ﮐﺷﺗﮫ ﺷد.

 ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﺑودن:ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از اﻧﺳﺎﻧﯾت و ﻣﻔﯾدﺑودﻧﻣﺎن ﻻزم اﺳت ﺧود ﺣﻘﯾﻘﯾﻣﺎن را از راھﯽ ﮐﮫ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣل ھزﯾﻧﮫ ﺻرف ﻣﯾﮑﻧﯾم ﺑﮫ دﺳت ﺑﯾﺎورﯾم  .در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﻗول و ﭘﯾﻣﺎن اﻧﺳﺎن درﻗﻠﮫ اﺳت
ﯾﻌﻧﯽ ﭘﺎﯾﺑﻧد ﺑﮫ ﺑودن ﺑﮫ ﺳوﮔﻧد ﺧداﯾﯽ اﺳت و ھﻣﯾﺷﮫ ﺑودن در اﯾن راه ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﺑودن اﺳت.
ﺑﮫ ﻧظر ﻣن اﯾﻣﺎن آوردن ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ )ﻏﯾب( ﮔﺷودن درھﺎی ﺑﺳﺗﮫ و رھﺎﯾﯽ از ﺑن ﺑﺳت
اﺳت .ﻧﺎاﻣﯾدی ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺗﮑﺎ ﺑرای اﻧﺳﺎﻧﯾت ﻣرﺣﻠﮫ اﯾﻣﺎن اﺳت .اﯾﻣﺎن از ﻧظر ھر ﮐدام از ﻣﺎ ﻣﻌﻧﺎ
و ﺑﻌد ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ دارد .وﻟﯽ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﮭم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑداﻧﯾم اﯾﻣﺎن ﭼﯾﺳت و ﭼﮕوﻧﮫ اﯾﻣﺎن را ﺑﻔﮭﻣﯾم.
اﯾﻣﺎن ﮐﻠﻣﮫ ای ﺑﺳﯾﺎر ﺷﯾرﯾن اﺳت  .اﯾﻣﺎن ﯾﺎ ﺑﺎور )ﻓﯾس( ﮔوﻧﮫ ای از ﺣس و ﺳوز وﺟداﻧﯽ در ﺧود
دارد .ﺑرای ھﻣﯾن ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ درون ﭘﯾوﻧد دارد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣن) اﯾﻣﺎن ﺑر دو ﭘﺎﯾﮫ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯾت ﻣﯽ
اﯾﺳﺗد( .ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺟﮭت اﻧﺳﺎﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﺑﺑﺧﺷد آن ﮐس اﯾﻣﺎﻧدار اﺳت.
ﺣﺗﯽ اﮔر در ذھن ﺧدا را ھم رد ﮐرده ﺑﺎﺷد ﭼرا ﮐﮫ در ﻋﻣل اﯾﻣﺎن را ﺟﺳﺗﺟو ﮐرده اﺳت.ﯾﻌﻧﯽ
اﯾﻣﺎن ﺧﯾﻠﯽ ﺑﺎ ارزش اﺳت ودر ھﻣﺎن وﻗت اﻧﺳﺎن را زﻧده ﻣﯾﮑﻧد.ﺧﺻﻠﺗش ھم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در درون
اﻧﺳﺎن ﺳﺎز و ھﻣراه و .....اﺳت .در درون و دل و ﺑطن اﻧﺳﺎن ﺷﻌﻠﮫ ور ﻣﯾﺷود ..از اﯾن دﯾدﮔﺎه
اﻧﺳﺎن ﺗﻠﺧﯽ در درون داردﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﯾﻣﺎن ﭘر ﻣﯾﺷود .وﺟز اﯾﻣﺎن ھﯾﭻ ﭼﯾزی آن را ﭘر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد..
ﺑرای ھﻣﯾن آﻧﺎن ﮐﮫ اﯾن ﺗﻠﺧﯽ را ﭘر ﻧﮑرده اﻧد ﺑرای ﺧود ﮐﺷﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ اﯾﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺎﻋث ﺧودﮐﺷﯽ ﻣﯾﺷود.ﺑرای ھﻣﯾن ﻓراﻧﮑل ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺗواﻧﺳﺗم ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﺑرای درد ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ از
طرﯾق اﯾﻣﺎن ﭼﺎره ﺑﯾﺎﺑم و ﻣﺎﻧﻧد درﻣﺎن ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧودﮐﺷﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐردم .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل

ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﺧود را ) ﭘﯾدا ﮐردن ﻣﻌﻧﺎی زﻧدﮔﯽ ،اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﺑرای آﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھﻧد
ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧود ﭘﺎﯾﺎن دھﻧد ﺑﮭﺗرﯾن ﭼﺎره اﺳت( ﺑﯽ ﺷﮏ اﯾﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ دوﺑﺎره ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ
ﺑﺧﺷد .ﻣﺎ ھم اﯾن را ﻣﯾرﺳﺎﻧﯾم ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﺑﮭﺗرﯾن درﻣﺎن اﺳت ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﯽ اﯾﻣﺎﻧﯽ درد
و ﻋذاب روﺣﯽ ﻣﯾﮑﺷﻧد .اﯾﻣﺎن آوردن ﯾﻌﻧﯽ رھﺎ ﺷدن از آزار روﺣﯽ و زﻧده ﺷدن .اﯾﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ
دل ﭘﯾوﻧد دارد و دل ھم ﻧﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﻋﻘل ،ﺑﯾﺷﺗر ﻗدم ﺑر ﻣﯾدارد و ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد .آن ﭼﯾزی ﮐﮫ دل ﻣﯾﺗواﻧد
اﻧﺟﺎم دھد ﻋﻘل ﻗﺎدر ﺑﮫ آن ﻧﯾﺳت.ﭼون ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﺑﺎ درون ﭘﯾوﻧد دارد و دل ﻣﻌدن اﯾﻣﺎن اﺳت .ﺧﯾﻠﯽ
وﻗﺗﮭﺎ در ﺑﻌﺿﯽ ﺟﺎھﺎ ﻋﻘل ﻣﯽ اﯾﺳﺗد ودل ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷود  .در ھﻣﯾن زﻧدﮔﯽ روزﻣره ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت
ﺑﻌﺿﯽ اﻓراد ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اﯾن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﭘرﺳﯾم از ﮐﺟﺎ ﻣﯾداﻧﯽ؟ ﻣﯾﮕوﯾﻧد دﻟم اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣﯽ
ﮔوﯾدو ﯾﻌﻧﯽ ﺳﻧد ،دل اﺳت و ﺑﺎور ھم ﻣﯾﮑﻧد .دل در داﻧﺳﺗن و ﻣﻌرﻓت ﺑﯽ ﻣرز اﺳت .ﺑﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻋﻘل
ﻣرز دارد  .اﯾن دل اﺳت ﮐﮫ ﺑﯽ ﻣرز اﺳت .از ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻣﯾﺗواﻧد ﺳر در ﺑﯾﺎورد .ﻣﯾﺗواﻧد اﯾﻣﺎن را
درک ﮐﻧد ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﻋﻘل ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾﻣﺎن را درک ﮐﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﯾﻣﺎن ﺑﺎﻻﺗر اﺳت و ﺑﺎ
ﺟﮭﺎن ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ در ارﺗﺑﺎط اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎدی ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻋرﯾﺎن و رھﺎ و ﻣﺟرد اﺳت اﻧﺳﺎن از راه
دل ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ اﯾﻣﺎن ﺑرﺳد.

ﺑﺧش ھﻔﺗم
ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﺳﺎن ﺑودن
ﮐﯽ ﯾرﮐﮕﺎرد از ھر ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﻋﺑور ﮐرد .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ زﻧدﮔﯽ ﮐﯾرﮐﮕﺎرد رﻧﮓ
دادﻧد.ﻣرﺣﻠﮫ اﯾﻣﺎن آوردن ) ﯾﻌﻧﯽ زﻧدﮔﯽ ﮐردن ﺑرای ﺧدا ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮑﻧد ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺗرﯾن
ﭘﻠﮫ اﻧﺳﺎﻧﯾت ﻣﯾرود( ﮐﮫ از ﺷﺧﺻﯾت اﺑراھﯾم ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺷﮭﺳوار اﯾﻣﺎن ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﻣﯾﮑﻧد  .او در ﮐﺗﺎب
ﺗرس وﻟرز ﺑﺳﯾﺎر در ﻣورد ﺷﮭﺳوار اﯾﻣﺎن ﺑﮫ وﯾژه در داﺳﺗﺎن ) اﺑراھﯾم و ﭘﺳرش اﺳﻣﺎﻋﯾل( اﯾن

داﺳﺗﺎن در اﻧﺟﯾل و ﻗران ھم ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﺷده اﺳت .ﺟﺎ دارد اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﮐوﺗﺎھﯽ اﺷﺎره ﺑﮫ داﺳﺗﺎن
ﺑﮑﻧﯾم .ﮐﮫ از طرف ﺧدا ﺑﮫ اﺑراھﯾم ﻓرﻣﺎن ﺳرﺑرﯾدن ﭘﺳرش اﺳﻣﺎﻋﯾل آﻣد.ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھد اﯾن ﻓرﻣﺎن را
ﺑرای ﻗﺑول ﻓرﻣﺎﻧﺑرداری و ﻓرﻣﺎﻧﺑری ﺧود ﺑرای ﺧدا ﺑﮫ ﺟﺎ آورد.ﻣﺎ اﯾﻧﺟﺎ درﻣورد ﺣﺎل اﺑراھﯾم
ﺣرف ﻣﯾزﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮕﮫ ﭘدر دﻟﺳوزی ﻣﯾﺗواﻧد ﻓرزﻧدش را ﺑرای ﺧدا ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧد .اﮔر ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن
داﺳﺗﺎن ﻧﮕﺎه دﻗﯾﻘﯽ ﺑﯾﻧدازﯾم ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺑﮫ اﯾن ﺻورت ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھر ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ در اﯾن داﺳﺗﺎن
ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺷدن اﻧﺳﺎن ﺑودن در ﭘﮭﻠواﻧﯽ اﯾﻣﺎن دار ) اﺑراھﯾم(ﮐﯾرﮐﮕﺎرد در ﮐﺗﺎب ﺗرس وﻟرزدرﺑﺎره داﺳﺗﺎن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑﺎ ﭘﺳرش اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺣرف ﻣﯽ زﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ
ﺧداوﻧد ﺑزرگ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺑراھﯾم را ﺑﺎ ﺳرﺑرﯾدن ﭘﺳرش اﺳﻣﺎﻋﯾل اﻣﺗﺣﺎن ﻣﯾﮑﻧد .از دﯾدﮔﺎه اﯾن داﺳﺗﺎن
اﺑراھﯾم ﺑﮫ ﭘدر و ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ اﯾﻣﺎن ﻣﯽ آورد .ﻣﯽ ﭘرﺳد آﯾﺎ اﯾن ﮐﺎری ﮐﮫ ﺣﺿرت اﺑراھﯾم اﻧﺟﺎم داد
ﮐﺎری اﺧﻼﻗﯽ اﺳت؟ ﺳﭘس ﺧودش ﺟواب ﻣﯾدھد ﻧﮫ ﭼرا ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ وﻗﺗﮭﺎ اﯾﻣﺎن ﺑﺎﻻﺗر از اﺧﻼق اﺳت.
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﯾﻧﮑﮫ در اﯾﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ای ﻋﮭد و ﭘﯾﻣﺎن ﻣﯾﺎن ﺧداوﻧد و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎورش دارد وﺟود دارد .
ﭘﺎﯾﺑﻧد ﺑودن ﺑﮫ ﻋﮭد و ﭘﯾﻣﺎن ﮐﺎری اﻧﺳﺎﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ اﺑراھﯾم ﮐﺎری ﻏﯾراﺧﻼﻗﯽ و ﻏﯾر
اﻧﺳﺎﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽ دھد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﺑراھﯾم ﺑﺎ دل و ﻗﻠب ﻣطﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧدا اﯾن ﻓرﻣﺎن را ﻧﻣﯽ دھد
ﭼوﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﻋﺷق ﺧدا ﺿد ھﻣدﯾﮕرﻧد  .ﺳرﺑرﯾدن ﮐﺳﯽ ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﻓرزﻧد ده ﺳﺎﻟﮫ ﮐﺎری اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯾﺳت
 .وﻟﯽ ﭼرا ﮐﯾرﮐﮕﺎرد روا ﻣﯾداﻧد ﮐﮫ اﺑراھﯾم اﯾﻧﮑﺎر را ﺑﮑﻧد .ﭼوﻧﮑﮫ او ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧد اﯾﻣﺎن آوردن در
ﻋﮭدو ﭘﯾﻣﺎن ﺑﺳﺗﻧﯽ وﯾژه ﺑﺎ ﺧدا ﺧﻼﺻﮫ ﺷده اﺳت و ﺗرﺧﺎن ﮐردن زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن در راه ﺧدا
ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﭘﻠﮫ ای اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھد  .ﭼرا ﮐﮫ ﺣﺿرت اﺑراھﯾم اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮫ اﻣر ﺧدا اﻧﺟﺎم
ﻣﯾدھد .آن ﺧداﯾﯽ ﮐﮫ اﺑراھﯾم دوﺳﺗش دارد و ﻋﺎﺷق اوﺳت  .ﺑرای ھﻣﯾن از اﯾن دﯾدﮔﺎه اﯾﻣﺎن ﺑرای
اﻧﺳﺎن ﻣﻌﺟزه درﺳت ﻣﯾﮑﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐردﯾم ﮐﮫ اﯾﻣﺎن آوردن ﭼﯾزی ﺳﺎده و

اﺳﺎن ﻧﯾﺳت  .ﺑﻠﮑﮫ ﭘر از ﺗرس و ﺑﮫ ﺗرس اﻧداﺧﺗن ﺧود اﺳت)ﻣﺟﺎزﻓﮫ( ﺑرای ھﻣﯾن اﺑراھﯾم ﺧود را
ﺑﮫ ﺗرس ﻣﯾﻧدازد و ﺣﺎﺿر ﻣﯾﺷود ﭘﺳر ﺧود را در راه اﯾﻣﺎن ﺳر ﺑﺑرد  (2).وﻟﯽ او ﻣطﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﺧدا اﯾن ﮐﺎر را ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در دﯾن ﻣﺳﯾﺣﯾت ﮐﮫ ﮐرﯾﮑﮕﺎرد ﺑﮫ آن ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ) ﺧداوﻧد ﺗﮏ
ﭘﺳر ﺧود ﻣﺳﯾﺢ را ﺑرای آزاد ﮐردن اﻧﺳﺎﻧﯾت ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐرده اﺳت ﭼﮕوﻧﮫ اﺟﺎزه ﻣﯾدھد اﯾن ﮐﺎر اﻧﺟﺎم
ﺷود .ﯾﻌﻧﯽ اﺑراھﯾم ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺷﮭﺳوار درﺳت اﯾﻣﺎن ﺑود وﻟﯽ درھﻣﺎن وﻗت ھم ﺷﮭﺳوار ﺗراژدی اﺳت.
ﯾﻌﻧﯽ اﺑراھﯾم ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑود ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ اﯾﻣﺎن ﺑرﺳد .ﮐﮫ اﻓراد ﺧﯾﻠﯽ ﮐﻣﯽ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺑرﺳﻧد.
ﻣﯽ ﭘرﺳد آﯾﺎ ﻣن ﻣﯾﺗواﻧم ﻣﺎﻧﻧد اﺑراھﯾم ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺑﺎﺷم؟ در ﺟواب ﻣﯾﮕوﯾد ﻧﮫ ﻣن اﺑراھﯾم ﻧﯾﺳﺗم و ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧم ھم اﺑراھﯾم ﺑﺎﺷم .ﭼوﻧﮑﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم اﺑراھﯾم را درک ﮐﻧم .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﮐﮫ از
اﺑراھﯾم ﯾﺎد ﮔرﻓﺗم ﺗﻧﮭﺎ ﮔﯾﺞ ﮐﻧﻧده اﺳت .ﭼون ﮐﮫ آن اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺳر اﺑراھﯾم آﻣد ھﯾﭻ ﮐدام از
دوران ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد در اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻗﺑول ﺷود .ﭼرا ﮐﮫ زﻣﺎن ﻣﺎ دوران دور ﮐردن اﻧﺳﺎن از
دﯾن اﺳت و ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ دﻧﯾﺎی ﻣﺎدی اھﻣﯾت ﻣﯾدھد .ﮐﯾرﮐﮕﺎرد ﺳﻌﯽ ﻣﯾﮑﻧد در اﯾن ﻣوﺿوع ﺳﻣت
اﺧﻼﻗﯽ اﺑراھﯾم را روﺷن ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻋﺷق ﺑﮫ ﺧداوﻧد اﯾﻧﮕوﻧﮫ اش ﮐرده ﮐﮫ آﻣﺎده ﺑﺎﺷد و در ھﻣﮫ
ﺣﺎل ﭘﺎﯾﺑﻧدﺑﮫ ﻋﮭد و ﭘﯾﻣﺎن اﯾﻣﺎن ﺑﺎﺷد .... .ﻧﯾروﯾﯽ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ در ﭘﺷﺗش اﯾﻣﺎن داﺷﺗن اﺳت .ھﻣﮫ
اﯾن داﺳﺗﺎن ﭼﻧﺎن ﺑرﮐرﯾﮑﮕﺎرد ﮐرده اﺳت ﺑﮫ ﺧدا ﺑﯾﺷﺗر اﯾﻣﺎن اورده اﺳت  .ﻣﯽ ﮔوﯾد اﻧﺳﺎن ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد ﮐﺎر اﺑراھﯾم ﭘﯾﻐﻣﺑر را دوﺑﺎره ﺗﮑرار ﮐﻧد و ﻣن ھم ﻣﯾﮕوﯾم درﺳت اﺳت ھﯾﭻ اﻧﺳﺎﻧﯽ اﮔر از
ﻋﺷق وﻓرﻣﺎﻧﺑرداری ﺑرای ﺧدا ﺑﻔﮭﻣد اﯾن ﮐﺎر را ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
ﭜﮋوھﺷﯽ ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺑرا ی ﻣرﺣﻠﮫ آﯾﯾﻧﯽ
ﻣوﺿوع اﯾﻣﺎن ﻣوﺿوﻋﯽ ﻓردی ﺷﺧﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑودن ﺧود را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد و آزاد اﺳت
و ﻣﺎﻟﮏ اراده ﻣﺳﺗﻘل اﺳت .در اﻧﺟﺎم دادن ﺳﻧﺟش و درک ﻣﺧﺻوص ذاﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﻧدد ﺑﺎور
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑرای اﯾﻣﺎن آوردن اﺑﺗدا ﺑﺎﯾد ﻋﺎﺷق ﺑود . .ﺑرای ھﻣﯾن ﻻزم و ﺿروری اﺳت ﭼوﻧﮑﮫ

ﺗﻧﮭﺎ از راه اﯾﻣﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑر ﭘوﭼﯽ و ﻧﮕراﻧﯽ زﻧدﮔﯽ ﭼﯾره ﺷوﯾم .ﮐﯾرﮐﮕﺎرد ﻣﯾﺧواھد اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗﺎزه
ﺑﻧﯾﺎد ﺑﻧﮭد و اﺳﻣش را ﻗﮭرﻣﺎن اﯾﻣﺎن ﻣﯽ ﮔذارد .او ﭘﮭﻠوان ﺑودن ﺧﺎص ﺧود را درک ﮐرده اﺳت و
ھﻣﭼﻧﯾن از ﺣﻘﯾﻘت ﻧﺎ ﻣﻌﻘول ﺑودن زﻧدﮔﯽ و ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ زﻧدﮔﯽ درﮐش ﮐرد .از راه اراده اﯾﻣﺎن و
اﻧﺳﺎن ﺑودن ﺗﻼش ﻣﯾﮑﻧد زﻧدﮔﯽ ﺧﺎص ﺧود را ﻣرﺗب ﮐﻧد و ﺑﮫ ھم ﮔره ﺑزﻧد وآﯾﻧده ای ﺑﮭﺗر درﺳت
ﮐﻧد.

ﻣرﺣﻠﮫ اول  /ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﻔﯾد ﺑودن
ﺑﯽ ﺷﮏ ﺣﺿرت اﺑراھﯾم ﻣرﺣﻠﮫ ﺟواﻧﯽ را ﻗطﻊ ﮐرده و ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﻔﯾد ﺑودن رﺳﯾد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در
اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺎﯾﺑﻧد ﺑوده و در ﺻﻔﺣﮫ اطﻣﯾﻧﺎن و اراﻣش ﺑوده اﺳت .وﻟﯽ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل
آﻣدن اﯾن اﻣﺗﺣﺎن ) ﯾﻌﻧﯽ ﻓرﻣﺎن ﺳرﺑرﯾدن ﭘﺳرش ( آن آراﻣش و اطﻣﯾﻧﺎن را از دﺳت داد و دﭼﺎر
ﻧﺎآراﻣﯽ و ﻧﮕراﻧﯽ و دودﻟﯽ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺗو ﮔوﯾﯽ ﭼﮫ ﺑﮑﻧد؟ﻓرﻣﺎﻧﺑر ﻓرﻣﺎن ﺧدا ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﺑﮫ ارزﺷﮭﺎی
اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺎﯾﺑﻧد ﺑﺎﺷد ﭼرا ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر ﮐﺎری اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯾﺳت .وﻟﯽ ﺷﮭﺳوار اﯾﻣﺎن اﯾﻧﺟﺎ ﻣرﺣﻠﮫ اﺧﻼﻗﯽ
را طﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ آﯾﯾﻧﯽ ﻗدم ﻣﯽ ﮔذاردآن ھم ﺑرای ﻓرﻣﺎﻧﺑری از ﺧداوﻧد.

ﻣرﺣﻠﮫ دوم  /دودﻟﯽ و ﻧﮕراﻧﯽ
ﺑﯽ ﺷﮏ اﯾن ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧود اﯾن اﻣﺗﺣﺎن ﺧداﯾﯽ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت  ،او در دو ﭼﯾز ﺳرﮔردان و ﻧﮕران
اﺳت ﮐﮫ ﮐدام را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد .دﻟﺳوزی ﭘدراﻧﮫ ﯾﺎ رﺿﺎﯾت ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن ﺧدا  .ﺑﯽ ﮔﻣﺎن ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗن
در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺧﯾﻠﯽ ﺳﺧت و دﺷوار اﺳت.

ﻣرﺣﻠﮫ ﺳوم  /ﺗﺻﻣﯾم ﯾﮏ طرﻓﮫ ﺷده
ﺷﮭﺳوار اﯾﻣﺎن ﺑﺎ اراده ای ﻗوی و ﭘوﻻدﯾن ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺧود را ﯾﮏ طرﻓﮫ ﺑﮑﻧد و از اﯾن دودﻟﯽ ﺧود
را ﻧﺟﺎت دھد ﺑﮫ ﻣﯾدان ﻣﯽ آﯾد .ﺑرای ھﻣﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯾﮕﯾرد اﯾن ﻓرﻣﺎن ﺧدا را اﻧﺟﺎم دھد .ﺑﺎﯾد از
طرف دﯾﮕر ﺑرﻋﮑس ارزﺷﮭﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻋﻣل ﮐﻧد وﻟﯽ اﯾن ﻋﻣل ﯾﮏ ﺟوراﯾﯽ ﺑرای ﻓﺎﯾده و رﻓﺗﺎر
ﻓردی ﺷﺧﺻﯽ اﺳت .از طرف دﯾﮕر اﺑراھﯾم ﻣطﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﮐﺎر ﻏﯾر اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﻓردی ﻧﻣﯽ
ﮐﻧد .ﻣطﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧدا او را در ﭘروﺳﮫ اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت ﻣﺧﺻوﺻﺎ اﻣﺗﺣﺎن ﻋﺷق و
دوﺳت داﺷﺗن ﺑرای ﺧدا .ﮐﮫ ﻗﺑول ﮐرد ﺑرای ھﻣﯾن آﻣﺎده اﺳت ﻣﺣﺑوب ﺗرﯾن ﺟﮕرﮔوﺷﮫ ﺧود را
ﺗﻘدﯾم ﺧدا ﺑﮑﻧد .اﯾن ھم ﻧﺷﺎﻧﮫ واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ رھﺎ اﺳت.
ﻻزم اﺳت اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾن ﺷود ﮐﮫ داﺳﺗﺎن ﺷﮭﺳوار اﯾﻣﺎن ﭘﯾوﻧدی ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐﯾرﮐﮕﺎرد دارد.در
زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺧود از اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﻋﺑور ﮐرده اﺳت ،وﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ آﯾﯾﻧﯽ ﺑرﺳد .واﺿﺢ
اﺳت ﮐﯾرﮐﮕﺎرد ﻣدﺗﯽ از زﻧدﮔﯽ ﺟواﻧﯾش ﻣﺎﻧﻧد ھر ﺟواﻧﯽ ﻣﺷﻐول ﺳﯾر ﮐردن ھوس و آرزوھﺎی
ﺧود ﺑوده اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑرای ھوﺳش زﻧدﮔﯽ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ آن را ھم ﻣرﺣﻠﮫ ﺟواﻧﯽ ﻧﺎم ﻧﮭﺎده اﺳت.
در ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﻔﯾد ﺑودن ﺑﻌد از آﺷﻧﺎ ﺷدن ﺑﺎ ﻣﻌﺷوﻗﮫ اش )رﯾﮕﯾﻧﺎ( ﮐﮫ ﺑﻌدا ﺑﺎاو ﻋﻘد ﻣﯾﮑﻧد و ﭼﻧد ﻣﺎھﯽ
زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧد و ﺳﭘس ﭘﺷﯾﻣﺎن ﻣﯾﺷود و اﯾن ﻋﻘد را ﺑﺎطل ﻣﯾﮑﻧد ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ رﯾﮕﯾﻧﺎ ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯾدن ﺑﮫ
ﻣرﺣﻠﮫ آﯾﯾﻧﯽ اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ زﯾﺳﺗن ﺑرای ﺧدا ،ﺑرای ھﻣﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯾﮕﯾرد از رﯾﮕﯾﻧﺎ ﻣﻧﺻرف ﺷود و
ﺑﮫ اﻣر ﺧدا ﮔوش دھد .ﺑﯽ ﺷﮏ داﺳﺗﺎن اﺑراھﯾم ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺑﺎ ﭘﺳرش اﺳﻣﺎﻋﯾل رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺗن زﻧدﮔﯽ
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺑﯾن ﮐﯽ ﯾرﮐﮕﺎرد و رﯾﮕﯾﻧﺎ اﺳت .ﻣﺧﺻوﺻﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎرﯾﮕﯾﻧﺎ ارﺗﺑﺎط داﺷت و ﺟداﯾﯽ از
رﯾﮕﯾﻧﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﺳراﻧﺟﺎم اﺑراھﯾم و اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺷﺳﺗﺷو داده اﺳت.
ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﭘﻧﺎه ﺑردن ﮐﯽ ﯾرﮐﮕﺎرد ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ای از داﺳﺗﺎن اﺑراھﯾم و اﺳﻣﺎﻋﯾل ﮐﮫ در
ﻣﺗون دﯾﻧﯽ آﻣده ،ﺑرای اﯾن ﺑﮫ ﮐﺎررﻓﺗﮫ ﺗﺎ از طرﯾق اﯾن داﺳﺗﺎن ﮔره از ﺗرس و ھراس اﻧﺳﺎن از

ﻧﺎاﻣﯾدی و ﺗرس ﺑﺎز ﮐﻧد .و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﭼﺎره ﺳﺎزی ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺗرس ﮐﮫ در ﺑراﺑر اﯾن ﻣوﺟود
آزاد اﺳت ﺑﺎز ﻣﯾﺷود و در ﺧودﮐﺷﯽ )اﻧﺗﺣﺎر ( ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯾﺷود  .ﭘﺎﯾﺎن دادن زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﺎاﻣﯾدی
و رﺳﯾدن ﺑﮫ ﭘوﭼﯽ و ﺑن ﺑﺳت  .در اﯾن داﺳﺗﺎن اﺑراھﯾم ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺑﺎ ﭘرﺳش و ﻣوﺿوع ﺧودﮐﺷﯽ
ﻣواﺟﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻘل و ﻣﻧطق ﺣل ﻧﻣﯽ ﺷود.ﺑدون ﺷﮏ اﯾﻧطور اﺳت ﻣﺎ از طرﯾق ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑودن
)ﻣوﺿوﻋﯽ( ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم دﻟﯾل ﺑودﻧﻣﺎن در اﯾن ﺟﮭﺎن را ﺑﻔﮭﻣﯾم ،ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﯾﮏ ﭼﯾز را ﺑﻔﮭﻣﯾم آن
ھم ھوﺷﯾﺎری و آﮔﺎھﯾﻣﺎن درﺑﺎره ﻣرﮔﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺷﯾرﯾﻧﯽ ھﺎﯾﻣﺎن را ﺗﻠﺦ ﻣﯾﮑﻧد وھﻣﭼﻧﯾن
ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘذﯾر و رھﺎ اﺳت  .ﺑرای ھﻣﯾن ﮐﯾرﮐﮕﺎرد ﻓﮑر ﻣﯾﮑرد اﯾﻣﺎن ﺑﺎﻻﺗر از ﻋﻘل اﺳت.
اﻟﺑﺗﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﺧود ﮐﺷﯽ و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ از ﺗﻔﮑر ﻧﺎدرﺳت و آﻣﯾﺧﺗﮫ ﮐردن اﺷﺗﺑﺎه ﺑرای
ﺳرﻧوﺷت در دﻧﯾﺎ درﺳت ﻣﯾﺷود .ﺑرای ھﻣﯾن اﯾﻣﺎن آوردن ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎﻧﻧد درﻣﺎن و ﭼﺎره ﺳﺎزو ﺗﻧﮭﺎ
ﻓرﯾﺎدرس ﻧﺎﻣرﻋﯽ ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯾﺷود .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن داﺳﺗﺎن اﺷﺎره ای اﺳت ﺑرای ﺑزرﮔﯽ اﻧﺳﺎن
در ﺟﮭﺎن .ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺑﮭﺎﻧﮫ ای در ھﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ھدف ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺑﮫ آن ﭘﻧﺎه
ﺑﺑرد.اﮐﺛر ﻓﯾﻠﺳوﻓﮭﺎ از ﺳﻘراط ﺗﺎ اﮐﻧون ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﺑرای ﮔره ﮐور ﻣرگ آﻧطور ﮐﮫ ﻻزم اﺳت ﭼﺎره
ای ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ وﭜﮋه ﻓﯾﻠﺳوﻓﮭﺎی ﻣﻌﺎﺻر در اﻧدﯾﺷﮫ و ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎﯾﺷﺎن اﻧﺳﺎن را ﺑدون ﯾﺎﻓﺗن ﭼﺎره ای
ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔذارﻧد.ﺟز اﺷﺎره ﮐردن ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ﺳﺎرﺗر و آﻟﺑرﮐﺎﻣو و ﺷوﭘﻧﮭﺎور اﻧﺳﺎن ھﯾﭻ
اﻣﯾد و آزادی ﻧدارد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭘوﭼﯽ و ھﯾﭼﯽ زﻧدﮔﯽ ﺗن در دھد .ﭼرا ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ھﯾﭻ ﻣﻌﻘوﻟﯾﺗﯽ ﻧدارد .
ﻣوﺿوع ﻣرگ ﭼﻧﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ھﯾﭻ ﺧوﺷﯽ در زﻧدﮔﯽ ﻧﺑﯾﻧد .وﻟﯽ ﮐﯾرﮐﮕﺎرد ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻧﻣوﻧﮫ ﻗﮭرﻣﺎن اﯾﻣﺎن اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ھﻣﮫ درھﺎی ﺑﺳﺗﮫ و ﻏﺻﮫ ھﺎی ﺑراﺑر
اﻧﺳﺎن را ﺑﺎ زﻣﯽ ﮐﻧد و آزاد ﻣﯽ ﮐﻧد و از اﯾن آﺷﻔﺗﮕﯽ دﺳت ﺑر ﻣﯾدارد .ﻧﻣﯽ ﮔذارد ﺧود را ﺑﮫ دﺳت
ﻧﺎﻣﻌﻠوم ﺗﻧدﺑﺎد و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑراﺑر اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺑدھد و روﺷﻧﺎﯾﯽ اﯾﻣﺎن آوردن را ﺷﻌﻠﮫ ورﺗرﻣﯾﮑﻧد........

ﺑﺧش ھﺷﺗم:
ﭘﯾﺎم ﮐﺗﺎب و ﺷﻌر
اﯾن ﮐﺗﺎب
اﯾن ﮐﺗﺎب ﭘروژه ای ﻣﻌرﻓﺗﯽ و ﻓﮑری و اﺗﻣﺎم ﮐﺗﺎب ﻓﻠﺳﻔﮫ اﻧﺳﺎن ﺑودن اﺳت ،ﺑﺎ ھدف ﺑﻧﯾﺎن ﮔذاری
و ﭘرورش ﻓردی ﮐردﺳﺗﺎﻧﯽ ﻧوﯾن ﺑراﺳﺎس اﻧﺳﺎن ﺑودن .ﭼرا ﮐﮫ ﻻزم اﺳت اﻧﺳﺎن ﺑودن ﺑﺎﻻﺗر از
آﯾﯾن و اﯾدﻟوﮋی ﺣزﺑﯽ و ﻣﻠﯾﺗﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﭘروﺳﮫ اھﻣﯾت و ارزش دادن ﺑﮫ ھدف اﻧﺳﺎن و اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎی ) اھﻣﯾت و ارزش دادن ﺑﮫ ﭘرﺳش اﻧﺳﺎن از راه اﻧﺳﺎن ﻣﺎﻧﻧد ھدف ﻧﮫ ﻣﺎﻧﻧد اﺑزار ووﺳﯾﻠﮫ
(اﯾن ﭘروﺳﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮭم اﺳت ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﺑرای رﺷد ﺟواﻧﺎن ھوﺷﯾﺎر و آﮔﺎه ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ روی ﺷﻧﺎﺧت
ﺧود و درک اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺧود و ﺑﺎور داﺷﺗن ﺑﮫ راھﮭﺎی اﻧﺳﺎن ﺑودن ﮐﺎر ﮐﻧﻧد .اﯾن دﯾدﮔﺎه وظﯾﻔﮫ ﺟوان
ھوﺷﯾﺎر را ﺑرای ﺑرطرف ﮐردن ﺷﮏ و ﺗردﯾد ﺧﻼﺻﮫ ﮐرده اﺳت .اﯾن ﮐﺗﺎب ﯾﺎری دھﻧده ﺑرای
ﺟواﻧﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﺗروﯾﺞ روﺷﻧﻔﮑری اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎﯾد اﻧﺳﺎن ﺑودن ﻣﻼک ﺑﺎﺷد و ﺑﺎﻻﺗر
از دﯾن و ﻣﻠﯾت و اﯾدﻟوﮋی ﺑﺎﺷد .ﺳﻧﺟﺷﯽ وﭜﮋه ﺑرای اﺳﺎس اﻧﺳﺎن ﺑودن و ﻣﻔﯾد ﺑودن ﺑﺎﺷد ﻧﮫ روی
دﯾن و اﯾدﻟوﮋی و ﺣزﺑﯽ ﺑودن و ﻣﻠﯾت .ﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ از اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻓﮭﻣﯾدﯾم ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن اﻣروز
ﺑﯾﺷﺗر ﭘروژه ھﺎی دﯾﻧﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧﺎﺳﯾوﻟﯾﺳﺗﯽ و اﯾدﻟوﮋﯾﺳﺗﮭﺎ در ﺟﮭﺎن ﻣوﻓق ﻧﺑوده اﻧد .ﺑرای
ھﻣﯾن روز ﺑﮫ روز درﻧﺎﺑودی ھﺳﺗﻧد و ﻣﺎﻧﻧد ﺑرﮔﮭﺎی ﭘﺎﯾﯾز ﻣﯾرﯾزﻧد .در اﯾن دﯾﮕﺎه ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ
ﻓرﯾﺎدرس و ﻣﻧﺟﯽ ﺑرا ی ﻣردم ﺟﮭﺎن ﻣﺎﻧده ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ او ﺑرﮔردﯾم ،آن ھم ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﯾت و
ﯾﺎدﮔﯾری ھﻧر اﻧﺳﺎن ﺑودن اﺳت  .ھر ﭘروژه ﻣﯾﮭﻧﯽ ﯾﺎ دﯾﻧﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﯾدﻟوﮋی ﺑر اﺳﺎس اﻧﺳﺎن
ﺑودن ﻧﺑﺎﺷد ﻣﺣﺎل اﺳت ﻣوﻓﻘﯾت ﺑﮫ دﺳت آﯾد و ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑدون اﺧﺗﻼف ﺑﮫ ﺑﺷر ﺧدﻣت ﺑﮑﻧد.
اﻓراد و اﺣزاب زﯾﺎدی ﺑوده اﻧد ﺑرای اﺳﻼﻣﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ھﺎ و ﻣﻠﯽ ﺷﺎﯾﻌﮫ ﭘراﻧﯽ ﮐرده اﻧد وﻟﯽ ﺑدون
آﮔﺎھﯽ و ﻏﺎﻓل ﺑودن ا زاﻧﺳﺎﻧﯾت .ﺑﻌدا ﺧودﺷﺎن درﮔﯾر ﻓﺳﺎد و دوروﯾﯽ ﺷدﻧد ﺑرای ھﻣﯾن دﺷواراﺳت

ﺑﮫ اﯾن ﭘروﮋه ھﺎ اطﻣﯾﻧﺎن داﺷت .ﺑﮫ اﻣﯾد اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺧود ﺑرﮔردﻧد واز اﻧﺳﺎن ﺑودن ﺑرای ﭘﯾﺷرﻓت
ﭘروﮋه ھﺎﯾﺷﺎن ﺷروع ﮐﻧﻧد.
ﺷﻌر
ﻣن ﺧودم ﺷﻌر ﮐم ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم .وﻟﯽ اﯾن ﺷرط ﻧﯾﺳت ھﻣﮫ ﺷﺎﻋرھﺎ ﺷﻌر ﺑﻧوﯾﺳﻧد .ﻣﮭم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺟﺎن
ﺷﻌر و ﺳوز در درون ھﻣﯾﺷﮫ زﻧده ﺑﺎﺷد .ﭼرا ﮐﮫ اﺛر زﯾﺎدی روی ﭘروﺳﮫ اﻧﺳﺎن ﺑودن دارد.
ﺷﺎﻋرﺣﻘﯾﻘﯽ در راه اﻧﺳﺎﻧﯾت و ھﻣﭼﻧﯾن در راه زﻧده ﮐردن زﯾﺑﺎﯾﯽ و ﺑﯾرون آوردن ﺣس اﻧﺳﺎﻧﯾت
ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد  .از اﯾن دﯾدﮔﺎه ﻻزم اﺳت ﺷﺎﻋر ﭘﯾﺎم ﺧود را ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧد .ﻧﺑﺎﯾد ﺷﻌر را ﺑرای ﭘر
ﮐردن ﺟﯾب و ﺳﺗودن ﺳﺗﻣﮑﺎران ﯾﺎ ﭼﺎﭘﻠوس ﺑﮕوﯾد و ﯾﺎ ﺗﻧﮭﺎ درﺑﺎره زﯾﺑﺎﯾﯽ اﻧدام زﻧﺎن ﺳﺧن ﺑﮕوﯾد و
از زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺑطن و درن ﻏﺎﻓل ﺑﺎﺷد .ﭼرا ﮐﮫ ﺷﺎﻋر ﺑودن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﻧﺳﺎن ﺑودن اﺳت .وظﯾﻔﮫ ﺷﺎﻋر
دﻟﺳوزی و آﻣﯾﺧﺗن ﺑﺎ ﭘرﺳش اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻧوی اﺳت و ﺑﮫ رﺷﺗﮫ ﮐﺷﯾدن زﯾﺑﺎﯾﯽ و ﭘﺎﮐﯽ و دوﺳت
داﺷﺗن اﺳت .در اﯾن دﯾدﮔﺎه ﻻزم اﺳت ھﻣﮫ ﺷﺎﻋرھﺎ وظﯾﻔﮫ و ﭘﯾﺎم ﺧود را ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﻧد .اﮔر ﺑﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺷﺎﻋران ﺗﻌدادﺷﺎن ﮐم ﻧﺑوده اﺳت) ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺷﮑﺳﺑﯾر ،
راﻣﺑو  ،ﻣﺣوی  ،ﻣﺧﺗوﻣﻘﻠﯽ  ،ﻓرﯾدون ﻣﺷﯾری ،ﻣﺣﻣود دروﯾش( از اﯾن ﻟﺣﺎظ ﻻزم ﻣﯾداﻧم ﺑﮫ اﯾن
ﺣﻘﯾﻘت اﺷﺎره ﮐﻧم ﮐﮫ ﺷﻌر از اﻧﺳﺎن ﺑودن ﺟدا ﻧﯾﺳت ﺑرای ھﻣﯾن ﻣن ھم ﺑﺎ اﯾن ﭼﻧد ﻗﺎﻟب ﺷﻌر ﮐﺗﺎﺑم
را زﯾﺑﺎﺗر ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﮫ اﻣﯾد اﯾﻧﮑﮫ ﺳود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

ﺷﻌر
دﻟﺧوش ﻣﯾﺷوم
ﻣن ﺑﺎ دﯾدن ﻟﺑﺧﻧد ﮐودک ﻓﻘﯾر ﺳر ﺧﯾﺎﺑﺎن
ﺑﺎ ﻟﺑﺧﻧد زﻧﯽ ﮔدا

ﺑﺎ ﻟﺑﺧﻧد ﭘﯾرﻣردی ﮐﺎﺳب و ﮔﺎرﯾﭼﯽ
ﺑﺎ ﻟﺑﺧﻧدﭼﯾزی ﺑﯽ آزار
ﺑﺎ ﻟﺑﺧﻧد ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻧوزادش
ﺑﺎ ﻟﺑﺧﻧد ﺑﯾﻣﺎری ﺑﯽ ﮐس
ﺑﺎ ﻟﺑﺧﻧد ﻏرﯾﺑﯽ ﺑﯽ ھﻣراه
ﺑﺎ ﻟﺑﺧﻧد ﮐﺎرﮔری ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ
ﺑﺎ ﻟﺑﺧﻧد دﺳت ﻓروﺷﯽ ﺧﺳﺗﮫ
دﻟﺧوش ﻣﯾﺷوم
ﺗﮭوع ﻣﯾﮕﯾرم
ﻣن ﺑﺎ دﯾدن ﯾﮏ دﯾﮑﺗﺎﺗور
ﺑﺎ دﯾدن ﯾﮏ ظﺎﻟم
ﺑﺎ دﯾدن ﯾﮏ وطن ﻓروش
ﺑﺎ دﯾدن روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﻗدرت ﭘرﺳت
ﺑﺎ دﯾدن ﻣﺳوﻟﯽ ﻣﻐرور
ﺑﺎ دﯾدن ﻓﺎﺳد ﺑﯽ ﺷرم
ﺑﺎ دﯾدن ﺧدﻣﺗﮑﺎر آزاد
ﺑﺎ دﯾدن ﺧود ﭘرﺳت
ﺑﺎ دﯾدن ﺣﺎﮐم ﺑﯽ وﺟدان
ﺑﺎ دﯾدن ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداری دروﻏﮕو
ﺑﺎ دﯾدن ﺷﮭوت ﭘرﺳت ﺑﯽ ﻣرز

ﺑﺎ دﯾدن ﺧودﻓروش داﻧﺎ
ﺑﺎ دﯾدن ﭘزﺷﮏ ﺷﯾﺎد
ﺑﺎ دﯾدن ﭘول ﭘرﺳت ﺛروﺗﻣﻧد
ﺑﺎ دﯾدن رﯾﺎﮐﺎر ﺳﺧﻧدان
ﺑﺎ دﯾدن ﻓرﯾﺎدزن ﺧواھﺎن ﭘﺳت
ﺑﺎ دﯾدن ھﻧرﻣﻧد ی ﭼﺎﭘﻠوس
ﺑﺎ دﯾدن دﯾﻧدار ﺑﯽ اﺳﻠوب
ﺑﺎ دﯾدن ﺷﺎﻋری ﺣﯾﻠﮫ ﮔر
ﺑﺎ دﯾدن ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ ﻋﺎﻟم
ﺑﺎ دﯾدن ﻧوﯾﺳﻧده ای ﺑﯽ ﻓﮑر
ﺗﮭوع ﻣﯾﮕﯾرم

ﺣس اﻧﺳﺎﻧﯽ
او اﻧﺳﺎن اﺳت
ﺑﺎ ارزش اﺳت
ﺗﻧﮭﺎ و ﺑﯽ ﮐس
درﺑراﺑر ﺑﺎد ﭘﺎﯾﯾزی
اﯾﺳﺗﺎده
ﻣﺎﻧﻧد درﺧﺗﯽ ﺳﺑز
ﻣﺷﻐول اﺳت

زرد ﻣﯾﺷود و ﻣﯽ رﯾزد
ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﯾﺎری اﻧﺳﺎﻧﯾت ﻣﯽ آﯾد؟؟؟؟
...................................................................................................

در اﯾن ﺷﮭر....................
ﻣن دراﯾن
ﺷﮭر
ﺑﯽ ﮐس و ﺗﻧﮭﺎ
ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﻏرﯾب
ﺟز
ﺗو
ﮐﺳﯽ ﻧدارم
ﺑدون ﺗو
اﯾن ﺷﮭر
ﺑرای ﻣن ھﯾﭻ
ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﻧدارد...
ﻣن در ﻧﮕﺎه ﭼﺷم ﺗو
اﯾن ﺷﮭر را ﻣﯽ ﺑﯾﻧم
ﻣﻌﺷوﻗم

ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺗو
ﻣﻌﻧﺎ ﭘﯾدا ﮐردم
ﺗو ﺑﮫ ﻣن ﺟﺎن ﻣﯾدھﯽ
دﻟم را ﻣطﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﯽ
اﯾن ﺷﮭر ﺗو ھﺳﺗﯽ
و ﻣن ﻋﺎﺷق ای ﺷﮭرم

ﻧوﯾﺳﻧده  :ﻣﺣﻣد ﺟودت
ﻣﺗوﻟد ﺷﮭر ارﺑﯾل )ھوﻟﯾر( ﮐردﺳﺗﺎن ﻋراق
اﺳﺗﺎد داﻧﺷﮑده ﻓﻠﺳﻔﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﺻﻼح اﻟدﯾن و راﭘرﯾن
دﯾﮕر ﮐﺗب ﭼﺎپ ﺷده از اﯾن ﻧوﯾﺳﻧده
ﺟﺳﺗﺟو ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻣﻌﻧﺎی زﻧدﮔﯽ .ﻧﺎﺷر روﮋھﮫ ﻻت ھوﻟﯾر
ﻓﻠﺳﻔﮫ اﻧﺳﺎن ﺑودن .ﻧﺎﺷر روﮋھﮫ ﻻت ھوﻟﯾر
ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻋﺷق .ﻧﺎﺷر روﮋھﮫ ﻻت ھوﻟﯾر
دروازه ای ﺑرای ﺻوﻓﯾزم .ﻧﺎﺷر ﺷﮭﺎب ھوﻟﯾر

ﻣراﺟﻊ:

 -1ﻓﻠﺳﻔﮫ ﮐرﯾﮑﮕورد  .ﻧوﺷﺗﮫ ﭘﺗرﺳون
 -2اﻟﻔﮑراﻟﺷرﻗﯽ اﻟﻘدﯾم .ﻧوﺷﺗﮫ ﺟﺎن ﮐوﻟر ،ﺗرﺟﻣﮫ ﮐﺎﻣل ﯾوﺳف ﺣﺳﯾن ،ﭼﺎﭘﺧﺎﻧﮫ ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﮫ
ﺷﻣﺎره ) (199ﺳﺎل ﭼﺎپ 1995
 -3اﻧﺳﺎن از دﯾدﮔﺎه راﺟرز و ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ آن ﺑﺎ دﯾدﮔﺎه اﺳﻼﻣﯽ  .ﻧوﺷﺗﮫ ﻋﻠﯽ ﻧﻘﯽ ﻓﻘﯾﮭﯽ ،ﻓﺎطﻣﮫ رﻓﯾﻌﯽ.
ﻣﺟﻠﮫ رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ  ،ﭘﺎﯾﯾز 1378
 -4ﺟﺳﺗﺟو ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻣﻌﻧﺎی زﻧدﮔﯽ ،ﻣﺣﻣد ﺟودت ،ﻧﺎﺷر روﮋھﮫ ﻻت ھوﻟﯾر
 -5ﻓﻠﺳﻔﮫ اﻧﺳﺎن ﺑودن ،ﻣﺣﻣد ﺟودت ،ﻧﺎﺷر روﮋھﮫ ﻻت ھوﻟﯾر

