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آزاد یوسف

ه کھ در نوشتن این کتاب یاریم کردند. ژه ھمسرم ھاڀژتشکر برای  دوستان عزیزم بھ و-



این کتاب را تقدیم میکنم بھ:

ھمھ کسانی کھ در راه انسانیت تالش می کنند.



گاھی ندارم. اگرچھ ھمیشھ آآنقد رکھ من بر شعر و ادب فارسی تسلط  دارم بھ زبان مادریم (کوردی) 

گفتھ ام زبان فارسی زبان عشق است و من خیلی خوشحالم کھ سالھای زیادی را صرف خواندن و نوشتن 

آشنا شده ام با خود ولی اکنون کھ بھ خواندن و نوشتن بھ زبان مادریم ھم تا حدودی بھ این زبان کرده ام 

فکر میکنم چھ ایرادی داشت کھ من با این زبان ھم آشنا بودم . زبانی کھ در خانھ با آن حرف می زدم در 

بود و من از شعر و ادب این زبان کامال ناآگاه بودم برای من کھ کرم کتاب بودم و ناثری از آن بیرون 

بھ ھر حال خیلی خوشحالم بعد از چھار ھمیشھ کتابی در دستم بود کھ خواندنش تسلی افق روحیم بود.

غیر تخصصی) با استاد محمد جودت آشنا شدم کھ کتبسال دور بودن از کتاب و کتاب خوانی (البتھ

بلکھ شھامت نوشتنکھ نھ تنھا ،از زبان مادریم بھ زبان فارسی،مشوق من بودند برا ی ترجمھ این کتاب

مادری را در من بیشتر کرد. یادگیری زبان

و فرقی ندارد ایران باشد یا عراق ، شاید دور دستھا ھم این کتاب درباره شرح حال مردم خاورمیانھ است 

بھ قول گاندی انسانیت دینی است کھ پیروان زیادی ندارد. امیدوارم دوستان .اوضاع ھمین گونھ است

گیرند و آن را بھ حساب اولین کتاب خوانده شده و سپس بزرگوارانھ نادیده بداگر ایرادی در آن دیدن

ترجمھ شده ام بھ زبان فارسی بگذارند ھر چند خوشحال و ممنون می شوم ایرادات را بھ آدرس ایمیلم کھ 

سعدی شیرازی را برای نورانی تر گرانقدردر ذیل آمده بفرستید. در آخر جا دارد چند بیت از شاعر

کردن این کتاب بیاورم.

ن آدمی شریف است بھ جان آدمیت                       نھ ھمین لباس زیباست نشان آدمیتت

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 



ھمیشھ فکر میکردم او فرشتھ ای است کھ از ،عزیزم نجیبھ ترجمھ این کتاب را تقدیم می  کنم بھ خواھر

است کھ انسانیت را با خوبی بلکھ آدمی ، اما نجیبھ فرشتھ نیست .طرف خدا بھ خانواده ما ھدیھ شده است 

در جھ رسانده است.باالترینھایش بھ
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مقدمھ

بھ حساب موضوعومھمترین اصلی ترین امروزه، شدن واقعیانسان بودن یا چگونگی انسانی موضوع

یاد نگیرید مانند جسم بی یامی آید، چرا کھ اگر شما ھمھ ھنرھا را بدانید ولی ھنر انسان بودن را ندانید

،یعنی وجدانی زندهانسان بودن ھنر انسان بودن کالبد و روح ھمھ ھنرھاست. زیرا .روحی ھستید

معنوی و ، رفتاری زیبا وبودنولئمسمعرفتی آزموده، دلی پر از عشق و سوز و گداز عاشقی، احساس 

بھ ھر رفتنی دارنده یا ،ی برای آزادی و اعتقادات ھرکسھمچنین احترام بھ انسان بھ روشی رھا و 

انسان بودن در روزگارما مسالھدیدگاهن شرطی کھ علیھ کرامات و احترام بھ انسانیت نباشد. درای

فاسد و فساد آزار وضوع بھ حساب می آید، یعنی جنگ و خونریزی وکشمکش و دعوا و اصلیترین م

یعنی انسان یت انسانبھ نظر می آیدواستبودن دستاورد نادانی و نا اگاه بودن درباره بزرگواری انسان

بعداز این بھ یعنی.بشر انسان بودن را بیاموزدبایددر نتیجھ میرود، ونابودیواقعی بودن بھ سوی فنا 

وجدا بھ .ات دیگر باشدبودن پایھ گذاری شود و جلوتر از ھمھ موضوعانسانبر مبنایسیستم تربیتی 

ھمھ احزاب و طرفداران آنھا و ھمچنین ھمھ نویسنده ھا و ھنرمندان و هباید امروزفکر آن بود.

من .اما متاسفانھ بعضی ھا فقط در اندیشھ مصلحت حزب خود ھستند.شندروشنفکران بھ فکر انسانیت با

نمی گویم کس دلسوز و انساندوست نمانده بلکھ تعدادشان اندک است و گاھی از تعداد انگشتان دست 

منداندستاورد احزاب است. در راس آنھا قدرتبدون تفاوت بین آنھا،،. جامعھ امروزیفراتر نمی رود

مخصوصا کھ بھا و ارزش انسان و .دنط ناھموار باید اھمیت  بھ آن بدھکھ در این شرایھستند ترس ن

. قدرتمند  نباید تنھا بھ فکر نفت و گاز وسایر باشد باید بھ فکر گرفتھ استحق انسان وجھھ غم انگیزی 

کوه و و بیکارو ھمچنین  آنان کھ در راه بازگرداندن شمردم بی کس وکار و فقیر بخصوص قشر ضعیف

کھ اکثرا حقوق انسانی خود را می ،مستقل و آگاه ) قدم برمیدارندافرادعظمت انسان بھ خصوص ( 

اینگونھ شده کھ انسانیت گناه و فاسد بودن باعث افتخار است. خیلی وقتھا جامعھ و باشد. متاسفانھ ،بخشند



زیرا آماده دست چرا رو در رو قرار نمی گیرندکھیا آشکار نمی کنند،قدرتمند حرف ھم را نمی فھمند 

بعضی از آنھا کھ باختند می گویند خودت را خستھ نکن کاری از دست تو .کشیدن از انسان بودن نیستند

ھ قطعیا در راه بخشیدن پول یا برندبتیا خیلی وقتھا سعی میکنند درحاشیھ ات بیندازند و نان.برنمی آید

اوقات از طرف بعضی کار بھ دستھای فاسد ھزینھ زیادی برای کارھای بیھوده گاھی .زمینی ساکتت کنند

.یعنی وضع بشر و بی معنا خرج میشود تا مردم نا آگاه باشند و از حقیقت انسان بودن خود دور بمانند

بھ رنج میندازند و بی ارزشش می کنند. یژبھ نام خدا و دین و ملیت و ایدلوست.یدرحالت خیلی خوبی ن

خاص و مصلحتیدیدگاهازاما آنھا قبول نمی کنند. رفتارکنندبا تو ی وقتھا آرزو می کنی مثل انسان خیل

. بھ منظور ناب دوباره باز خوانی شودموضوعرزو داریم در مورد این آ.با تو رفتارمی کنندحزبی شدن 

کنونی نیاز بھ . چرا کھ وضعیت دوباره در خود فرو رونددرست کردن و بھتر کردن وضعیت انسان

منظورم موضوع انسان .ترمیم زیادی دارد . بھ امید اینکھ قدرت خیلی جدی بھ فکر این موضوع باشد

جامعھ در ھر ھروقتدر راس برنامھ خود قرار دھد. این نوشتھ بھ زبانی نوشتھ شده کھاست کھبودن 

انسان بودن و چگونگی تجربی تالشی است برای آشنا کردن جامعھ با ھنر کھ سطحی باشد آن را بفھمد 

برای پشتیبانی از نظرات و شکوه انسان. در این نوشتھزیربنای آنھا و ھمچنین برای برگرداندن ارزش

، کارل یوسسکونفوسھ فیلسوفنظراتاشاره بھ،خود درباره چگونھ انسان بودن، یعنی انسانیت

بخش تشکیل چندوردی ھم از آنھا کرده ام. این کتاب از آو برکھ خواندهکرده امیرکگاردی روجرز و ک

در بخش دوم در .میکنم صحبتشده :در بخش اول در مورد این نظر کھ من انسانم یعنی ایمان دارم

و فھمم درباره مراحل انسان بودن با کمک  برآوردمورد روش انسان بودنم کرده ام. در بخش سوم

کرده ام کھ پیشنواز فلسفھ یوس ساشاره بھ نظریات کونفوچھارم نظریات کارل روجرزکرده ام.در بخش

گارد یرکی ر آخر اشاره بھ نظریات سورین کانسان در مبنای انسانیت بخصوص انسان واقعی است. د

شخصیم درباره مراحل انسان بودن و برآورداست .با مطالعھ وھستی گرایی کرده ام کھ پدر فلسفھ 



ھمچنین رنگ دادن انسانی کامل درباره شخصیت حضرت ابراھیم کرده ام.اینھا بخشھای مھم این نوشتھ 

ی اینجانب درباره صشخوفھمبھ عالوه چند موضوع و نظر دیگر کھ اکثرا نظریاترا تشکیل می دھند

متاسفانھ چون ط کھ میخواستم طوالنیترش بکنم ولیمتوسانسان بودن ھستند. امیدوارم این نوشتھ موضوع

امید اینکھ پیام آن را بھ جامعھ سریعتر بھ نوشتم کوتاه ناچارا،در روزگار ما کتاب خوان خیلی کم شده

برسانم و سرآغازی باشد برای آشنا شدن با منظور ھنر انسان بودن.

بخش اول

ھنر انسان بودنموضوعدروازه یی برای 

دی از مادر زاده میشود. ھنرمند ژانسانی و اخالقی است و بھ دلیل آزار عشق و ترا،ھنر حالتی درونی 

یعنی ھنر .انسانی آمیختھ باشدھایحالتابیک شاھکار ھنری و نمایش زیباییکسی است کھ با ھدف خلق

و بھ بھ جریان انداختن نیرو و توانانسان بودن و روشعبارت است از یاد گرفتن شیوه و ((انسان بودن

. با استفاده از این منظور ))تجربی در زندگیکاری و،یانسانجھتدرواجکار بردن آنھا برای ر

گیوارا و موفتی زاده و ،گاندی از این لحاظھنرمند است یعنی ھر انسانی ھنرمند است . ،شخص انسانی

سطح خوبی  در خدمت بشر بوده اند ھنرمند واقعی ھستند. و آن ھنرمندانی جھت انسانی درآنان کھ در

کھ در خدمت قدرت و مفسدین میباشند بھ راستی آنھا ھنرمند نیستند بلکھ ھنردزدند . با تاسف زیاد در 

بھ ھمین دلیل بھ ندرت سینماکار یا خواننده و .تعدادشان بسیار زیاد استھنردزداینگونھخاورمیانھ

در اینجا میتوانیم بگوییم ھنر شیون راه انداختھ و برای .انسان باشدکھبینیر و ھنرپیشھ میشاع

بلکھ .دنھ ھمین دلیل ھیچ اثری بر جامعھ ندار.بمصلحتی خاص و خدمت بھ قدرت فاسد بھ کاررفتھ است

آن استفاده با آن تجارت می کنند و برای پرکردن جیبھایشان از ،برعکس آبروی ھنر را برده اند 

یادگیری بدون ،یادگیری ھنر انسان بودن جلوتر از یادگرفتن دین و فلسفھ می آیداین دیدگاه .در میکنند



شخص دیندار و فیلسوف و دانشمند در خدمت قدرت ستمکار و مصلحت خاص میشوند و بھ انسان و 

شود و برای خدمت بھ خلق بھ کار موضوعنگاھی بھ این از دیدگاه انسانیانسانیت اھمیتی نمی دھند.باید 

بھ زحمت انداختن خلق و ر بھ کار رود. قدرت برای انھ این کھ در خدمت دو چینی سرمایھ د،رود

.در ھر جامعھ ای اگر سنجش برای تعلیم مفصلی اختصاص کرده استاستفاده ابزاری برای لذتھای خود 

ین اجتماع بی احترامی بھ انسان فقیر وبینوا و صد در صد در ا،و یا قدرت و دین یا درجھ و ثروت باشد

یاد گیری بھ ما گفتھ اند پرورش وھمیشھ در روند .بیکس می شود چون کھ اشتباه بزرگی رخ داده است 

خودت پول پیدا کن و ھرگز نگفتھ اند انسانی خوب و یپزشکی و مھندس شدن برا،کھ بھ وسیلھ دکترا 

اما پول و مدرک و مقامی باال .استر درجھ سوم و چھارم قرار داشتھ . ھمواره انسان بودن دمفید بشوید 

. ست ارسیده خیلی بد و بیزارکنندهبھ حالت وضعیت  مردمبرای ھمیندر درجھ اول قرار دارند.

رو خود را بھ وحشت مخصوصا در دریای ییجھ ترکیھ .جوانان زیادی حاضرند مملکت خود را رھا کنند

برای اینکھ از این  وضعیت تلخ  رھایی یابند. بھ نظرمن علت این وضع اسف ،بیندازنددر رو با مرگ 

وارونھ بار اینست کھ مدرک تحصیلی و دین و یادگیری جلوتر از انسان بودن است. ھر وقت این معادلھ 

اد و روزگاری میشود کھ از فسدر این حالت ،یعنی انسان بودن جلوتر ازدین و یادگیری وپول باشد،شد

مالک انسان بودن است نھ سیاسی بودن یا می گویندبھ ھمین خاطر.میشود رھاحزبی بودن و قومیتی 

. در اینجا مسالھ انسان بودن ارتباط مستقیمی با جامعھ ای دارد کھ با سرمایھ گذار و کار بھ دست بودن

وشیاری و آشنا بودن با بھمین دلیل ھ.مسایل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و روشنفکری آمیختھ است

ما باید بھ ذات .از چاه شک و تندروی و نادانی وحماقت داردھنر انسان بودن نقش مھمی در آزادی 

یھا ژبھ دین و ملیت و ایدلواز این دیدگاه.حقیقی انسان برگردیم تا آن را مالک برای ھمھ مسایل بکنیم

چراکھ شاید بعضی از ما اینگونھ بفھمیم کھ .نگاه بیندازیم . اینگونھ پیشروی مخالف گوھر دین نیست

آنھا کھ این ،سنجش انسان ) مخالف دین است و نباید بھ آن نزدیک شدو( انسان بودناندیشیدناینگونھ 



میلیونھا انسان بھ معاصر. در طول تاریخ قدیم و )دزدندانسانھای انسان(حرفھا را میزنند بھ نظر من 

ی نگاھی ژدین و ایدلواز دیدچرا کھ. ی و ملیت خونشان ریختھ شده استژدلیل تفاوت دینیشان یا ایدلو

برای اینکھ این خطای تاریخی تکرار نشود .یشان مالک بوده استژبھ انسان داشتھ اند یعنی دین و ایدلو

وقتی نگاھی بھ جامعھ عربی و ،نگاھی بھ انسانیت کرد. با تاسف زیادنایی برای مسایل،مانند زیربباید

زیبایی ،نوشیدن،نھا خوردن آاند بیشتر غم آنان کھ درفالن مرحلھ اکثرخاورمیانھ میکنیم می بینیم کھ 

فیلمھای رمانتیک دوبلھ شده بھ پیروزی لایر مادرید و بارسلوناو ھمچنین عادت کردن بھ تماشای ،لباس 

ایستادن بھ صفزندگی می کنند مشغول  در گدایی . برای ھمین است خصوص فیلمھای ترکیھ ایی 

بھ موبایلشان معتاد شده اند و از ذات و حقیقت .برای خوردن نوشیدنی ھا و کباب و نان و آجیل ھستند

زیادی نیاز دارند تا بیدار شوند و در راه انسان بھ تالش ،خود غافلند. ملتی کھ احوالشان اینگونھ است

آشفتگی می شوند برای شدن قدم بردارند. حتی خیلی وقتھا اینگونھ ملتھا بھ دلیل نا آگاھی و غفلت دچار 

بلکھ وارونھ و برعکس می شود و نھایتا بھ .دنھمین نمی تواند دوست و دشمن را از ھم تشخیص دھ

ند و زمی کفھ حماقت و نادانی کرده . برای کسی کزیبا می گوید،ی زشت و بھ زشت،زیبایی می گوید

د بیزاری میکند .وکند و بھ طرف انسان شدن بریدر ھمان حال از کسی کھ می خواھد بیدار

انسان حقیقتی آزاد است -

یک زو یا تنھا اشدن قطعھ قطعھ نیازی بھ . است و یکھ ای کاملزادآانسان منظوری ازمنظور

خالصھ شده ،اندیشیدن و فکر کردن در. برای مثال بگوییم انسان نداردن، بھ آن نگریستدید

یکسان ی و یا دین ژایدلو،یا با افکارو باورھا .ماده است احساس کردن و،یا برابربا عقل .است 

ثال ھمھ اینھا بخشی از انسان ھستند و ھیچکدام از آنھا برابر با انسان نیستند. بھ عنوان م.است

از نظر فیلسوف مشھور دکارت بودنی دارد بھ خصوص از گفتھ مشھورش کھ می گوید ،عقل 

است. بھ این معنا کھ اندیشیدن اینگونھ چگونگھ انسان بودن برابر با پس ھستم.،من می اندیشم 



از نظر من .دور ازانسان بودن است،از نظر دکارت اگر کسی اندیشھ اش را بھ کار نبرد 

باعث میشود کھ ما تنھا کسانی را انسان بدانیم کھ می اندیشند و آنان کھ نمی ،اینگونھ نگرش 

چرا کھ اندیشیدن و فکر کردن بخشی از .نیستیدرستدلیل. بدون شک اینانسان نیستنداندیشند

ر نگیرد از حلقھ انسان است  و با خود انسان برابر نیست. البتھ انسان اگر فکر خود را ھم بھ کا

. بھ عنوان مثال آیا شخص دیوانھ کھ سیستم فکر کردنش دچار اختالل انسان بودن خارج نمی شود

نیز انسان ھستند و گاھی انبلکھ این. بدون شک اینطور نیست ؟یا رکود شده را نباید انسان بدانیم

خیلی از این اشخاص از آنان کھ مدرک تحصیلی عالی و یا پست و مقامی باال دارند انسان ترند.

کھ از ،و ھمینطور انسان بھ احساس خالصھ نمی شود از نظر جون لوک فیلسوف تجربھ سیار

انسانیت ،اشدنظر او انسان بودن بھ احساساتش خالصھ میشود و اگر شخصی احساسی نداشتھ ب

این .تنھا بھ احساس و تجربھ خالصھ میشود،یعنی فلسفھ ایست کھ از دید آن انسان .ندارد

فیلسوف ھمان خطای دکارت را مرتکب شده است وانسان بودن را تنھا در احساس و تجربھ جمع 

. کھ تنھا انسان بودن در ماده خالصھ می شود،بندی کرده است.یا مادی گراھایی مثل مارکس 

. اینگونھ  انسان موجودی مادی نیستیکھالدرحاینگونھ انسانھا را صاحب بنیھ می دانند.فقط

تفکر ظاھر.و برای ھمین این دالیل خدمتی بھ خلق نمی کند.تحقیر انسان است،فھمیدن 

انسانی است و زیبا می شود ولی از طرف دیگر زندانی کردن انسان در دنیای مارکسیستی 

،بھ نظرم یک نوع ستم بھ انسان است. اینگونھ فھمیدن برای دلیل بودن انسان در جھان،مادی

. میشود و زندگی ھیچ مفھومی نداردمواجھ. از یک طرف بھ پوچی و بی معناییاستدشوار 

دالیل پوچگرایی قطع کردن انسان از جھان متافیزیک یا جھان روح است .بی چون کھ یکی از

جسمی و جھاتچرا کھ از ،روحی انسان بھ سوی کامل شدن می رود وانیشک از لحاظ ج

بھ این حقیقت رسیدم کھ و تجربھ شخصیم درکازکامل کننده یکدیگرند. من برای انسانمادی



ھیچ امید و آرزویی را در ،و بس ھ ای مادی خالصھ میشودقطعو روح بھ انآدمی بدون ج

دینشان اینگونھ است کھ انسان برابر با ز دینداران زندگی تصور نمی کند. و ھمینطور برخی ا

سمانی نداشتھ باشد انسان نیست. چون کھ صاحب اینگونھ فکر و باور آدین است و اگر کسی دین 

دینی تصور میکند کھ دین از انسان بزرگتر است و برای ھمین انسان باید فدای دین بشود و اگر 

دین باید فدای انسان شود. زمانی دین ی کھالدر ح.شودباید بمیرد یا کشتھ ،رد کند کسی دین را

اشتباه خیلی بزرگی  در بین دیدگاه در این .تا انسان بھ سوی انسانیت برود،برای این آمده

قبل از اینکھ بھ .. ھمیشھ بھ فکر این بوده اند کھ چگونھ بھ دین خدمت کننداستدینداران رخ داده

باید این معادلھ فراموش نشود و ھر وقت کھ فراموش .شر استاین بیندیشند کھ دین در خدمت ب

دین پس در حقیقت دین برای خدمت بھ انسان و انسانیت آمده است. شده اشتباھی رخ داده است .

انسان آزادانھ برای دین خالصھ نشده است . یعنی اگر کسی دینی ھم .قسمتی از انسان است 

چگونھ .ولی دین قسمتی است ،زاد است آند . چرا کھ انسان نداشتھ باشد در حلقھ انسان بودن میما

اشتباه بزرگی است. از نقطھ منطق ھم . این از جھت آزادی انسانی را فدای قسمتی بکنیمیتوانی 

نظر من انسان اگر بی عقیده یا بی دین باشد و یا بی عقل و پول باشد بھ دلیل اینھا از انسان بودن 

این . انسان ازاد است ولی ھمھ اینھا قسمتی از انسانند نھ ھمھ انسانچرا کھ گفتیم.دور نمی شود

ما را زیباتر میکند. بھ دلیل فھم و یتور انسانطدرک بھ سوی انسان بودن ما را میسازد و ھمین

. احترام ھمھ انسانھا را بدون کینھ و نفرت از ھیچ کسی نمی گیریم،اعتقاد و یا ملیت و جنسیت

میداریم.ھیچ تفاوتی نگھ 

انسان بودن ..... وظیفھ است:



بھ واقع من برای چھ و برای چھ کسی ،خود بکندوجودھرکسی این سوال را از استالزم

فکر و جان دادن ونش،و شادابی پیرایشبھ نظر من وظیفھ ما ؟ زندگی میکنم و وظیفھ ام چیست

آگاھی و غفلت از این عدمو .ی است و رفتارو جسممان بر اساس پاکی و معرفت تجربی و بودن

و وظیفھ اش چیست. بی ،باعث میشود انسان سرگردان شود و نداند برا چھ بھ دنیا آمده ،واقعیت

شک در زندگی موفق نمیشود چون ھیچ جھتی ندارد . زندگی پوچ و بی معنا میشودو در بی 

ی برای خودمان بر اساس یعن،ما خودمان باشیم استمعنایی زندگی را بھ سر می برد. الزم

. نھ کھ برای مردم زندگی کنیم . مشغول زندگی خودمان زندگی کنیم ،ھوشیاری و درک کردن

باشیم . بھ یاد انسان بودن خودمان باشیم ھروقت ھر کس جدی و بھ درستی بھ فکر این مسالھ 

انسانی میکنیم این بھ جامعھ وقتی کھ نگاهزندگی خود و اطراف رابھ خطر می اندازد. ما ،نباشد 

در این نقطھ نشات گرفتھ است. بھ حقیقت را میفھمیم کھ بیشتر مشکالت و گرفتاریھای جامعھ 

مخصوصا است.اتفاقاتی کھ اخیرا رخ داده ه یژبھ و،خودکشی یا کشتن زنحادثھ عنوان نمونھ 

اینگونھ اتفاقات ھزاران سوال در دل خود .ھمھ جوامع انسانی بھ لرزش درآمدکھانسان سوزاندن 

ما باید بفھمیم  کھ معنی بودن ما در زندگی چیست؟،قبل از ھمھ.دارد

را فھمیده  موضوعی نی وقتی مفھوم یع،بخش باشد (معنی)بی شک معنا از اینجا آمده کھ چیزی 

زیبایی یا خود ھنرو.... باشد.،حال این درک کردن علمی یباش

این .حسی بھ شما داده شوداحساس می کنید،ثال وقتی بھ موسیقی گوش می کنیدبھ عنوان م

درست کرده است.ومعناییاحساس بھ خاطر موسیقی است کھ اثر کرده 

درک فلسفھ بودنمان و جستجوی اھداف زندگی  ،می توانیم بگوییم منظورمان از معنای زندگی

است . اینکھ من چھ آرزویی برای زندگی دارم ومن چرا زندگی کنم . مثال بعضی ھا بھ خاطر 

ھا زندگی می کنند کھ بھ آن ایمان دارند. ژیھنر زندگی می کنند . بعضی ھا بھ خاطر این ایدلو



اید ھر کس ھوشیار باشد و سعی کند بعضی ھا بھ خاطر ورزش زندگی می کنند. برای ھمین ب

معنایی برای زندگی بیابد و بھ دنبال اھداف آن باشدو برای آن تالش کند. چرا کھ محال است 

انسان زندگی کند و ھیچ ھدف و آرزویی نداشتھ باشد. انسان بدون ھدف  در زندگی دوام نمی 

میکنم بزرگترین و مھمترین من فکر آورد و نمی تواند زیبایی ببخشد و زندگی را درست کند.

ھدف انسان در انسان بودن یعنی انسانیت خالصھ شده است . ھیچ وظیفھ ای مھمتر از این وظیفھ 

بھ نظر من انسان ،فراموش شود و ارزشی بھ آن داده نشود. ھرگاه این وظیفھ نیست برای انسان 

این .نگاه انداختھ شودموضوعبھ ایناین دیدگاهما بھ خطر می افتد. برای ھمین  باید  دربودن 

دیگر است.ھمھ وظایفترازوظیفھ در جلو

انسانیت در خطر است بھ فریاد انسانیت برسید-

است یعنی ھم میتواند خوب باشد و ھم میتواند بد باشد. خودش مسوول آنچھ بعدانسان صاحب دو 

است.کھ در کدام جھت قدم بردارد آزادی و اراده و توانایی ،سرراھش میاید و سرنوشت اوست

ن را دارد. و ھر گاه انسان بزرگ بودن خود را درک نکرد و یا درباره اینکھ وظیفھ اش چیست آ

حال رام آرام انسان بودن را در ذات خود ضعیف کند. آنیندیشید. این حالتی است کھ آماده است 

حیوان  دست می دھد سپس تغییر میکند ونسان بودن خود را ازاگرھوشیارو بیدار نشود نھایتا ا

باعث میشود کھ ،گی و روشنایی دل در وجودمیشود. چرا کھ از دست دادن آماد)انسان نما(یعنی

قسمت شرور درون فعال شودو بھ کار بیافتد. در این حالت احتمال این وجود دارد کھ از انسان 

در ھر جامعھ ای انسانیت ضعیف شود و یا بمیرد ھیچ معنا و مفھومی برای .بودن خارج شود

و ھمچنین مھاجرت و ترک وطن بھ درون مغز .و قتل و خودکشی زیاد می شودزندگی نمی ماند

فرد می رود. بھ نظر من جوانان ما بھ خاطر شرایط اقتصادی و سیاسی نظرشان از  کوردستان 

باعث ،بودن مساوات و عدالت و فرصت  یکسان کار برای ھمھبلکھ بھ خاطرن،است برنگشتھ



در یک کلمھ جمع کنیم و بگوییم : میشود ھم رااین حالت ،شده روی برگردانند و مھاجرت کنند

روی گرداندن جوانان از اصلیعلت،نبود انسانیت و ھمچنین ھوشیاری و دوست داشتن وطن

در این .وانان زیادی دردریای اینجھ غرق شده اند  کھ البتھ بھ این علت ج،کردستان بوده است 

در حال اجتماعیتبرای ھمین مشکال.مورد جامعھ ما از لحاظ آگاھی در سطح خیلی بدی است

بی اعتمادی و حیلھ ،جدایی زن وشوھر ، درصد برای مثال ( خود کشی و قتل .است افزایش

ترسناک کھ باعث دعوا و مرافعھ حوادثگری و دورویی در جامعھ ) و ھمچنین رخ دادن برخی 

مالی )  بدون فقری و دانایی و فکرفقرمانند ( شده است انسانیت بعددر جامعھ و ضعیف شدن 

دن ردر سرنوشت انسان است. جداکو معرفتی بسیار ترسناک تر از فقر مالی فکری شک فقر

آلوده ،نخواندن کتاب  ،کافھ تریا  بیکاری و زیاد شدن کازینو و ،انسان بھ خاطر اعتماد حزبی  

عادت کردن بھ )اینستاگرام و سنات چاپ،موبایل و اینترنت شدن بھ خصوص فیسبوک  بھ 

،از طرف خانمھا بھ طرز وحشتناکی تماشای فیلمھای دوبلھ شده خارجی بھ خصوص 

سیاسی انسان حال اگر قدرت ،ور تماشای بازی فوتبال اروپا مخصوصا فوتبال اسپانیا طوھمین

بودن و یکسان بودن را بنیھ مھم برای بھ پیش بردن میھن  و بھ جای آن حزبی شدن و روابط 

متاسفانھ دولت رویدادھای ناگوار اینچنینی رخ می دھد.،خویشاوندی را برای جلو بردن قرار دھد

ھمین مردم برای.بلکھ باید انسانیت معیار باشد،نباید حزب و مصلحت  حزب را معیار قرار دھد

. از طرف خیلی بیزار و ناراحتند و ھمھ بھ این فکر می کنند کھ چگونھ مملکت را بھ جا بگذارند 

خیلی وقتھا ھیچ ،مخصوصا شخص مستقل .است داده نارزش انساناین دولت آنطور کھ باید بھ

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 

گاه و ھنر متاسفانھ امروزه جھان در حالتی است کھ خیلی از نویسنده ھا و اساتید دانش.ھستند 



بھ .طرفداری از طرفی بکنندانداماده،مندان و شاعران در راه مصلحت تنگ و چند دالر

ولی بھ قیمت از ،محافظت از مصلحت خود یخصوص دولتھای عربی مانند مصر و سوریھ برا

کرده اند خاررا خیلی افرادشاندست دادن انسانیت شان . خیلی از احزاب دولتی در خاور میانھ 

،یا کی برق می آید.کی حقوق میگیرند،ینگونھ کھ ھمھ فکر و خیال مردم پیش حقوقشان باشد ا

در تابستان ھم بھ فکر برقوھموطنان در زمستان تنھا باید بھ فکر سوختشان.کی نفت می گیرند

گ خیلی وحشتناکی است و زنرداینھا کھ بھ آنھا اشاره کردم در ھر جامعھ ای اثرش باشد باشند.

و این درس برای ھمین دولتمردان سیاسی باید درستش بکنند .خظری برای مرگ انسانیت است

را فراموش نکنند و من مطمینم در بین احزاب بخصوص افراد خوب مانده اند و امید بھتر شدن و 

ھموطنان وجود دارد.یبرگشت امید  و روشنی برا

دارممن انسان ھستم و تنھا بھ انسانیت اطمینان 

برای .وجانی است طبیعیحس انسان دوستی از ھمھ حسھای دیگر متفاوت تر است . چون کھ 

در بین انسانھا نمی ماند. دو طرفی بیزاری و کینھ و ھمین اگر کار بھ این حس انسانی برسد ھیچ

تنگ ی ھا و مذاھب و چاهژما باید با نگاه انسانی با یکدیگر پیوند داشتھ باشیم . دور از ایدلو

تھا اینھا در برابر فرآیند انسان بودن و پیوندھای انسانی  قناسیونالیستی و حزبی. چرا کھ خیلی و

.  گم میکنیمرا مانحقیقت خود،ی ژمیشوند. خیلی وقتھا بھ دلیل موفق خواندن یک ایدلومانع

. برای ھمین شد باھایژنھ اینکھ بشر در خدمت ایدلو،ھستنددر خدمت بشر ھایژدر حالی کھ ایدلو

چرا و یا ھمدیگر را قبول کنیم و با ھم زندگی کنیم.نمی توانیم صورتھایشان را از ھم جدا کنیم.

شخص صاحب ی انسان را در قالب می اندازد و چارچوبی برای آن درست میکند.ژکھ ایدلو



برای ھمین آماده است برادر .و اجتماعی میکندفردی نگاھی ،ی خودژایدلودیدگاهازی ژایدلو

وپدرو ھموطن خود را بکشد. اینگونھ نظریات گاھی ازطرف چپ گراھا درست می شود بدون 

آزادی خود را دیگری در حالی کھ جورد،اینکھ آن را احساس کنند. چرا کھ می دانند آزاد بودن

بھ نام تعیین شده،با ھمول ھستند و ھمیشھ سرگرم پ،شیوه چپاز دست داده اند. بھ عنوان نمونھ 

بھ عنوان مثال  دگوتریت ( مارکسیسم یا لینینیزم)  یھ جورایی از خود پرستی نشده اند.مخلوط 

خدایی میسازند ( ازاین اشخاص یعنی پیروان این روش در ذھن ومغز خود .بدی میگیرد 

بت و صنمی در مغزشان درست ،مارکسیسم و....)  یعنی بدون اینکھ احساسی بھ آن داشتھ باشند

مانند اعتراف بھ شیوه .و اگر بھ بودنشان نگاه بیندازی عکس مارکس و لینین بلند میشوداست شده 

اندیشیدنشان کھ مثال در مغز و فکر ما اینھا زنده اندو ما خودمان نیستیم بلکھ ما ( مارکس و لینین 

ن ھستیم و گاھی اوقات از طرف بعضی خودشان ھم میگویند ما مارکس و لینیھستیم .و......) 

زاد شدن آا یزاد کردن آماده اند برای آبھ طوری کھ .خود را می پرستندھبرگروھھا ی چپ ر

چرا کھ . خزیده اندخودشان رھبر. اعضای اینگونھ احزاب و گروھھا در بین خود را بسوزانند

شده ھبرشاننمانده و ھمھ اش رخودی برای آنھا ،اصل و نسبشان  خود را از دست داده اند 

این ھم در گروھش خالصھ شده است. رھبرخالصھ شده است و ھبرشاناست. ھمھ گروه در ر

ا ھم فریاد نھآگروھھا با پرچمشان نمای رھبرشان را بلند میکنند . اینگونھ گروھھا ھر کس کھ با 

تنھا و تنھا خود را درست ،یھا ژ.دارنده اینگونھ ایدلوبیزارندمخالفشانباشد را دوست دارند و از

یعنی پرستیدن و عبادت کردن .اشتباه می دانند آنھا فکر نکنند رامی دانند و ھر کس مانند 

یھا در ذھن و مغز بت و صنمی ژیھاو  قدم نھادن در اطراف پرستش  ریختھ گری ایدلوژایدلو

در راه پیروزی درست می کند و دچار بت پرستی می شود . برای ھمین آماده است خود را

قربانی کند. من نمی گویم ھمھ چپ گراھا اینگونھ فکر می کنند و یا دچار این بت پرستی شده 



بھ عنوان مثال گیوارا خیلی خوب .دارد ھمو ساعی زیادیبلکھ افراد دلسوز و انسان دوست،اند

ز ستم و رنج زادی بشراآاین حقیقت را درک کرده بود کھ باید ایده ھا و تفکر خود را صرف 

دیدگاه . در این ی کردژانسان کشت و قربانی کردو یا برده ایدلو، یھا ژنھ کھ بھ نام ایدلو.کرد

آن ھم بر اساس اعتماد اعتماد بھ انسان اینگونھ است کھ ما ھمھ کس خود را دوست داشتھ باشیم 

دنیا ستمی بھ جدا از زبان و جنسیت و ریشھ و رنگ و ملیت و مذھب. در ھر جای،بھ انسان 

انسان شد و یا بی احترامی بھ آن شد باید شریک غم و ھمدل یکدیگر باشیم . اینگونھ تفکر آغازی 

ه اکنون انسانیت از یژبھ و.استبرای کنار گذاشتن تندروی و تکبر وتندی و شخص پرستی

ی دینی ژایدلوبھ دلیل تفکر تندروی مذھبی وچرا کھ روزانھ خون صدھا انسان.دست آن مینالد

باید اعتماد ،ملیتی ریختھ می شود. یعنی اگر آزادی و دادپروری می خواھیم و تعصبات

بھ انسان باشد.حقیقیمان

شخص پرستی 

بھ اندازه پرستش و تسلیم اراده ،بھ معنای سرخم کردن  و فرمانبرداری برای کسی مثل خودشان 

کھ انسان از خدای خود بخواھد گناهبزرگترین .می خواھندبھ خدا (معبود)و عقل و دل خود 

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 

این بھ پایان می رسد. دردیگر ودن ارزش و ب.از دست میدھد و بنده یکی مثل خودش می شود

اطالع دادن بزرگترین نقش را  در احمق کردن و خر کردن مردم  برای شخص پرستی و دیدگاه

برای مثال کشور کره شخص سیاسی میشود . جلوه دادنخدا کردن رھبر و ھمچنین بزرگ

. بھ نظر ی کنند جنوبی  کھ مردم این کشور در برابر پیکر بنیان گذار مملکت سجده و کرنش م



و یا خیلی وقتھا یک رھبر دینی .من اینگونھ فرمانبرداری بزرگترین تاوان در برابر انسان است 

ه این حالت در یژ. بھ ورا داردمثل اینکھ این شخص کلید ھمھ مشکالت ،در بین مردم دیده میشود

بھ معنای دیگری میتوانم . بین احزاب و گروھھای دینی و سیاسی بھ وضوح احساس میشود

ھمیشھ حضور داشتھ است . بھ عنوان مثال ،بگویم شخص پرستی در خاورمیانھ قدیم و اکنون 

پرستش فرعون و پرستش بودا . در حالیکھ بودا برای آزادی انسان از رنج ودرد و آزار زندگی 

و دھھا .ی می دانندو او را بھ خدایتما را می پرستند اگو،آمده است اما پیروان کنونی بودا 

پرستشگاه برای پرستش او درست کرده اند. درست است کھ فلسفھ بودا خدمت بزرگی بھ مردم 

ولی از طرف دیگر ھم ظلم بزرگی بھ انسان کرده است کھ در پرستش شخص بودا ،کرده است

بلکھ،تما ھرگز برای پرستش خود تبلیغاتی نکرده استاخالصھ شده است. من مطمینم کھ گو

پدیده ای پیروان بودیسم خودشان دچار بزرگترین اشتباه شده اند کھ بودا را می پرستند. یعنی  

شده کھ بیشتر مردم برای حل مشکالت خود منتظر چند رھبر ھستند . ھر جامعھ ای اگر اینچنین 

بر روی ھوشیاری و اندیشھ آزاد چیره می شود. بدون شک حماقت و عقب افتادگی در آن ،باشد 

الت برای انسان ھیچ ارزشی نمی ماند . مانند  ابزار و وسیلھ  از طرف این رھبران  حاین در

اگر جامعھ و عقب افتادن از قدرت خودشان بھ کار برده میشود.خود برای مصلحت خاص 

ھیچگاه فکر ھوشیاری و ارزش و وجود خود نمی کند و تنھا فکر ملزومات ابتدایی ،اینگونھ باشد

ید. آبیرون می رمھاین چنینیشاره کردم میکند  از این جامعھ آابتدا بھ انھا خود کھ در 



انسان وسیلھ نیست........ ھدف است

در برابر سرنوشت یعنی ھم می تواند ھم خوب باشد ھم بد . خودش ،انسان صاحب دو راه است

کھ بھ کدام جھت قدم بگذارد. این آزادی و اراده و توانایی را دارد . سوال مسوول استخود 

درست شدن این سوال بی شک ؟ برای ھمھ وقت اینست ھدف از زندگی چیستسرنوشت ساز

شخص ھیچوقت ،اگر این پیشنیاز نباشد .پیشنیاز ھوشیاری خود و بیداری از خواب غفلت است

مادگی آکھ احساس دانایی و . بلکھ بدتر از آن ھم اینستاستمده نمی داند برای چھ بھ این دنیا آ

برای انسان شدن در این شخص خاموش می شود و بھ سمت حیوان بودن و گلھ شدن می رود. 

حاال خوشبخت کسی است کھ دنبال این سوال گوھری بگردد کھ من در این زندگی چھ کنم . من 

ت کھ انسان خودش ھدف است و ھمھ کوشش و فکر میکنم بھترین و مطمین ترین جواب اینس

تقویت. منظورم اینست کھ دارد یبیشترتوضیحتالشش برای کامل شدن است. این دلیل نیاز بھ 

میشود وجودیبخش مھمی از فرآیند کامل شدن انسان است. اگرنھ دچار تلخی درونی و ،روح 

در انسان ضرورتی ذاتی روح. یعنی نگرانی وتردید زندگی را بھ سر می برددرکھدرحالی

میشود. چونکھ فردجوششی بزرگ در زندگی خدایی باعث درست شدن تقویت روحاست. 

با پوچی و ناامیدی و ایستایی وسیاھی می شود. بھ نظر من انسان ھدف خداوند است ولی مخالف

ان بودن و انسقویت تفرایند جابھ جا کردن این ھدف بر عھده انسان است. کار کردن روی خود و 

وسیلھ و ھدف در یک زمان قدم نھادن برای کمال و جابھ جا کردن این راستی کھ انسان خودش

چرا کھ خودم با تجربھ شخصیم بھ ..فھمیدن این دلیل نیاز بھ تجربھ ای ناب شخصی دارد است 

. کنم متن دینی نمیآن و یا منطقیاین حقیقت رسیدم. بھ ھمین دلیل اشاره بھ ھیچ سند عقلی یا 



کرده باشد منصور حالج باشد. بدون شک کھ حالج روشنشاید بھترین کسی کھ این حقیقت را 

زندگیش را فدا کرد و شھید شد. ھمیشھ انسان ،انسان ھدف استکھ در راه رساندن این حقیقت 

تالش می کند کھ در راه تواناییھای جسمی معنویتھای خود را کامل کند . این فرایند ادامھ دارد و 

من باید امروز کامل تر از دیروز باشم . نسبی است .ھرگز بھ پایان نمی رسد.چون کھ کامل شدن 

معنا می یابد. پروسھ . چرا کھ ھدف از دف مھمتر است از ھپروسھیعنی ،این فرایند رکود ندارد

در حقیقت این پروسھ بھ سمت کامل اگر نھ ھدف بھ تنھایی تمام نمی شود و پایان پذیر نیست .

شدن می رود در حالتی کھ ھیچ کس در این دنیا نمی تواند بھ کمال مطلق و یا کامل شدن مطلق 

یعنی این فرایند انتھا ندارد تا زمانی کھ انسان زنده نسبی است.برود . کامل شدن و انسان بودن

. یعنی رفتن است باید سعی در کامل شدن خود بکند. روز بھ روز بھ سمت کامل شدن قدم بردارد

.تواند بھ خوبی از تواناییھای جسمی و درونی خود سود ببردبکھ بگونھ ای،بھ سمت تکامل

اشتھ باشد و  نسبت خوبی ذنیاد گبنی و توانا شدن خودش برای ساختن و پاک کردن و کار روا

. و ھروقت انسان بزرگی خود را درک نکرد و یا دراینکھ وظیفھ برای کامل شدن بدست بیاورد

وجود خود ضعیف کند دراو در این حالت آماده است کھ انسان بودن را نیندیدشید ،اش چیست

تغییر می کند و ،.حال اگر ھوشیار و بیدار نباشد نھایتا زیبایی انسانیت خود را از دست می دھد

بھ یک حیوان تبدیل میشود ( یعنی انسان نما) . چونکھ از دست دادن حضور و روشنی دل در 

عھ ای انسانیت وجود باعث میشود قسمت شرانگیز ذات فعال شود و بھ کار بیفتد. در ھر جام

قتل و خودکشی زیاد می .ضعیف شود و یا بمیرد زندگی ھیچ معنا و مفھومی برایش نمی ماند

انسان ،یژمیافتد. از لحاظ دین و ایدولوافرادو ھمچنین کوچ کردن و ترک وطن در مغز شود

اور و و آماده است در راه عقیده وباست ی گرایی تندروژوسیلھ ای برای تندروی و یا ایدلو

، را کھ برعکس او می اندیشندکسانیرا بگیرد و دیگرانرا فدا کند و یا جان اندیشھ اش خودش



زمینھ ساز درست شدن تروریست است . خیلی وقتھا  اندیشیدن. اینگونھ حالل کند (دیگر کشی)  

تجارت انجام میشود .در حالیکھ دین مال خداست و ھیچ شخص و گروھی این حق دینبھ وسیلھ 

تعبیر دینی انجام را ندارند بھ میل خاص خودشان آن را بھ کار ببرند. الزم است از لحاظ انسانیت 

. این دیدگاه در خدمت دین باشدن برای خدمت بھ خلق است نھ اینکھ برعکس  انسان.دیشود

زادی انسان آمده است. پیام حقیقی دین پیامی آبرای از طرف خدا ن یوید دانسانی بھ ما می گ

است. یعنی ھدف دین خدمت بھ انسان برای ساختن زندگی بر اساس انسان معنویانسانی و 

ھیچ بھانھ ای دین نباید وسیلھ ای در این دیدگاه بادوستی و عشق و رسیدن بھ خوشبختی است. 

و قتل انسان یا نسبتی خاص شود. خیلی وقتھا  گروھھای دینی برای کار سیاسی و تروریستی 

ین سیاسی دین و خدا را برای نسبت دادن خودشان بھ کار می برند تا کھ بتوانند خلق را با ا

نیرنگ بھ طرف خود بکشانند. ( من نمی گویم ھمھ اینگونھ اند نھ بلکھ انسانھای مھربان نیز در 

بھ کار رود) ودر موقع انتخابات از آن ای فریاد انتخاباتیخود دارند ولی جایز نیست دین بر

ه یژبھ و.رداینست کھ خدارا برای ھوس و عالقھ شخصی بھ کار بگناهاستفاده شود . بزرگترین 

فریاد می زنند یا داخییا اینھا براآاینھا کھ اسم خود را فریادگر می نامند ( فریاد دینی سیاسی ) 

برای ھمین من بھ اینگونھ فریاد خواھان می گویم ( آنان ؟برای حزب و میل بھ صندلی پارلمان

از عالم بزرگی پرسیدند: ھیچ ترین شخص کیست؟  .کھ خواھان صندلی ھستند و آنان کھ نیستند) 

ا بھ سوی خدا بخواند خلق رگفت آن کسی است کھ بھ وسیلھ دین نان میابد. چرا کھ فریاد گر باید 

اینان بھ نام خدا شیادی و بی احترامی بھ خلق کرده اند.،نھ برای حزب و میل خود

بدون شک جوانان در ھمھ دنیا ،با درک ھرجایی  کھ انسانیت  نباشد و یا احترام انسان را نگیرند 

و عدالت باعث برابریبلکھ بھ علت نبود . اقتصادی یا سیاسی فرار نمی کردند بھ دلیل وضعیت

نبودشده روی بگردانند و کوچ کنند. . این حالت را میتوان در یک کلمھ جمع کرد و بگوییم (



در این مورد جامعھ ما از لحاظ  ھوشیاری در سطح خوبی نیست برای ھمین انسانیت )

درصد جدایی بین،. بھ عنوان مثال ( خود کشی و قتل بوجود آمده استاجتماعی ناھنجاریھای

بی اعتمادی و نیرنگ و دو روویی در جامعھ) و ھمچنین ظھور برخی پدیده ترسناک ،ھمسرھا 

فقر مانندکھ باعث دعوا و تندی و خصومت در جامعھ  و ضعیف شدن راه انسان بودن شده اند

بدون شک فقر در اندیشھ و معرفت از فقر مادی در سرنوشت ،فکری و دانایی و فقر مالی 

،بیکاری و زیاد شدن کازینو و کافھ تریا ،جدایی بھ دالیل مختلف انسان ترسناک تر است.

اینستاگرام و سنات چاپ)  ،ه ( فیس بوک یژآلوده شدن بھ موبایل و اینترنت بھ و،نخواندن کتاب 

ه از جانب خانمھا بھ طرز ترسناکی و یژه خارجی بھ وتماشای دراماھای دوبلھ شدل مشغو

سیاسی در ھر قدرت حال اگر ،فوتبال اروپا مخصوصا لیگ اسپانیالیگور نگاه کردن بھ طھمین

اینھا بھ جاینکند و اساس مھم برای بھ پیش بردن مملکت راکشور انسانیت و ھموطن بودن 

. متاسفانھ  در خاور میانھ شودرست می اینجا فاجعھ دمھم شودحزبی شدن و فامیل بودن 

قرار داده اند نھ انسانیت.مالکنظریات دینی و حزبی را 

یژانسانیت در ابتدای شماره و تکنولو

بھ خصوص شبکھ ھای اجتماعی مانند ( ھمیشگی فعال و بھ کار بردن اینترنت  بھ شیوه ای 

ماکنترل کرده است . البتھ تعدادیاھو و.....) یعنی شماره را بھ ،اینستاگرام ،فیس بوک ،موبایل 

و اگر نھ باعث زیان و سود وفواید زیادی برای انسان دارداگر با ھوشیاری و دانایی بھ کار رود

دردسر میشود. از این لحاظ ھمھ ما دردنیای ارقامیم چرا کھ در این قرن بیست و یکم شروع 

ابزار ووسیلھ شده در است وعدد شدهی ،ژدر دنیای تکنولوی است یعنی انسان ژاعداد و تکنولو

بگونھ ای انسان در این گردون مشغول در بین ابزار فرورفتھ و میرود .،یژدنیای تکنولو



در بین آنھا تمام شده است وبھ طرز وحشتناکی از انسانیت افتاده مشغول وسایل است و بھ تمامی 

ت شده یعنی بخشی از وسایل شده است. بھ کلی از لحاظ جسمی و مھربانی است. مانند یک روبا

ی فایده ای ندارد برعکس سود زیادی دارد. ژاست. من نمی گویم تکنولوافتادهتباهو انسانی بھ 

و نتیجھ علم و دانش است . ولی وقتی ترسناک می شود کھ بدون ھوشیاری و آگاھی بھ کار رود

این ھم وحشت خودش را دارد چرا کھ انسان .و او را زیر دست خود بکندیا انسان را کنترل کند 

ھمچنین نادانی و بی عدالتی .نا امیدی و دلتنگی و سیاه بینی و بیگانگی و آشفتگی می شود دچار

.شده استآشکارپدیده ای و فساد و چیره گی مادی و جسم پرستی بھ قیمت بھا و ارزش انسان 

بعد از چاره اندیشیدن دنبال رھا شدن از این وضعیت غیرعادی و بد ،این نشخوار فراموش شده 

است . غرب ،کھ اثر بدی روی فرد و جامعھ گذاشتھه ظھور بحران اقتصادی و سیاسی یژبھ و

برای ھمین استاتیک اروپا بھ سوی روح و جان برمیگردد خیلی خوب این ترس را فھمیده است.

انی انسانیت مھال است ماندگار باشد.چرا کھ مطمین است بدون عشق و مھرب

بدون شک کردستان ما ھم از این حالت استثنا نیست بھ مخصوصا از لحاظ درونی و اجتماعی . 

. کوچ کردن بھ میخواھد پدیده ای بشودنسبت طالق و ھمچنین بیکاری در بین جوانانبرای مثال 

ا در ترس از مرگ و غرق شدن اندازه ای است کھ برخی از جوانان حاضرند زندگی خودشان ر

در راه بگذارند.و یا درصد خودکشی و قتل روز بھ روز در حال افزایش است. دیدن این ھمھ 

ه صحنھ غم انگیز ایزدی ھا و مردم سوریھ و یمن کھ یژمنظره غم انگیز از صحنھ تلویزیون بھ و

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 

کھ انسان بھ سمت انسانیت قدم بر دارد و در وانسانیت مرده است و البتھ در این حالت ھنر است 

زندگی خودش کاری بکند. جای دارد اشاره بھ گفتھ گاندی بکنم کھ میگوید ھر گاه کھ انسان غرق 



از نادانی و ،دولت یادرتاواندر،بی گمان می میرد حال چھ در دریا باشد چھ در گناه شود 

رق نشدن! انسانیت شجاع و ھوشیارغ،تقام اینجایی و از حسادت و کنسی از نفرت و کینھ و ان

خودش یک مذھب خاص است کھ درصد پیروانش خیلی اندک است. باید ناامید نشویم از انسانیت 

قطره ھمھ اش آلوده نمی شود.چندمانند اقیانوس بھ خاطر کثیف بودنچرا کھ انسانیت 

):نوع انسان بودنشان مینگرممن بھ،نگاه نمی کنم ھاانسانخدای( من بھ چگونگی فکر و باور

من خدایی را می شناسم کھ بھ عقیده فکر و باور انسانھا نگاه نمی کند بلکھ بھ رفتار و دلشان 

پرازسوزو مھربان ،ھمچنین دلی پاک،این خدا عاشق رفتار زیبا و وجدان بیدار است،نظر میکند

برا ی اینکھ بھ او ایمان ھجوم قتل و انفجار،غصھ ضد،بیزار است از قتل و خونریزی،دارد

. بلکھ مھربان و رحیم است . نظر بھ قلب شکستھ و بر کسی نمی کندبیاورند و یا اعتراف کنند  

ه است با خواست و اراد ه ای رھا درست یژانسان بودن فرآیندی و،چشمان پر از اشک می کند

ودن نیاز بھ ھوشیاری واقعی بھ معنای می شود. از این لحاظ قدم نھادن بھ سوی انسان ب

. بھ نظرمن برای ھمھ ما داردعقل و دل بھ خصوص مشتعل کردن چراغ روشنایییھوشیار

برای برگشت بھ طرف عمق و درون .یک چراغ است کھ ما را بھ سمت انسانیت ھدایت می کند 

و یژنمی شنویم . چرا کھ ایدلو،یمھوش نمی دیشود. خیلی وقتھا ما بھ این صدا گشنیده مییصدا

بھ ما اینگونھ یاد داده اند فکر و باور ی) بھ بی صدای میکنیم.ژ( عقیده و ایدلوو باورمان اندیشھ

ھزاران درباره درست و نادرست بودن اندیشھ و باور،مھمھ باید پیروی از فکر و باور بکند . 

مردم ما .یژده یا حال درباره تکنولوعقیدرباره بھ خصوص کتاب نوشتھ و بھ چاپ رسیده است 

یعنی قبل تربیت و،بھ خصوص شخص متدین کھ عقیده شان را یاد داده اند قبل اینکھ تربیت شوند

رویداد ناگوار رخ داده بزرگترین ،است. کھ بھ خاطر ھمین جلو وعقب شدنشده قیدهمتزکیھ

بھترین دلیل برای این بحث اینست کھ در کشور ،است مانند خونریزی و ویرانی و آواره شدن 



کھ بھ دلیل تفاوت اندیشھ و باوربین شیعھ و برای مثال جنگ طایفھ ای و مذھبی.اتفاق افتادعراق 

سنی میلیونھا نفر قربانی شدند. من نمی گویم انسان بدون اندیشھ و باور باشد بلکھ میگویم اندیشھ 

و تنفر و کمیعنی با دید خلق باشد آزادانھ وبدون اختالف.و باور باید ھدفمند باشد و در خدمت

و باور انسان اندیشھدر حالی کھ ،ده و باور نظر نکندو احترامش را نگھ داردیبھ عکس عقکینھ 

بھ خاطر سن و تجربھ و محیط و تحصیالت ھمیشھ در حال تغییر است . برای ھمین بھ نظر من 

ما مدت زیادی از در این دیدگاهناپذیر و جایگزین ھم ندارد. اصالت برای انسانیت است کھ تغییر 

گمان می کردیم ابتدا باید بھ دنبال اندیشھ و باور درست ،عمرمان را بھ اشتباه یادمان داده اند 

. اگر ما شدبگردیم برای ھمین مدت زیادی برای جستجوی اندیشھ و باور راست و درست ترخان 

چرا کھ در دنیا صدھا فکر و باور تمام عمرمان را برای این کار ترخان کنیم شاید موفق نشویم 

یعنی این تالش وجود دارد و بشر با این عمر کمش ھمھ را کشت بکند و یا مخلوط و سنجش کند.

ا انسان ونھیمیل،،  متاسفانھ بھ دلیل فکر و باور درست و غلط وقت ھدر دادن استبی فایده و 

بھ جای اینکھ رفتار و اعمالمان درست شود و قربانی شده اند و اکنون نیز این اشتباه ادامھ دارد

در غم فکر و باور .برعکس سعی کرده ایم برای اینکھ فکر و باورمان درست شود، آدم شویم

، خیلی وقتھا بودیم  نھ در غم انسان بودن برای ھمین باج زیادی در راه فکر و باورمان داده ایم

بھ . کار غیر انسانی کرده ایم و جنگ کرده ایم و خون ریختھ ایم ، شھرمان را ویران کرده ایم

جای ذاتمان ایراد از مردان دینی بگیرید آنھا ھمیشھ تاکید بر این کرده اندکھ باید اندیشھ و 

و باید با او حرف باورمان درست باشد و ھرکسی کھ مانند فکر و باورما نباشد او آدم بدی است

گر کسی کار بدی انجام دھد بھ او میگویندچرا این کار را انزنیم. برای مثال در میان مردمان ما 

ھمھ کفار بد وکثیف ھستند. ولی این درست نیست، یعنی.اینجا کھ بالد کفر نیست،انجام داده ای

ار اسد) برآوردی انجام میشود بین خانم میرکل رییس جمھور بزرگ آلمان با رھبر سوریھ (بش



آیا ما بھ ارزش ن ھستند ودش (صدام حسین) و آنان کھ ھمراه اینادھیم  و یا در زمان خ

گونھ اندیشیدن نایاز ؟ دکدام یک از آنھا را کافر میدانیشماوباوراینان نگاه کنیم یا بھ انسانیتشان. 

چونکھ  دراین روش نداشتن ،از مادر زاده میشود. نفرت و کینھ  و ھمدیگر را قبول است کھ 

نھ تنھاراه آماده است ھر کاری بکند ایندر.میشودارزش و باورشانسان حمال و خدمتکار

بھ عنوان مثال بھ گروھھای تندرو مانند داعش یا آنان کھ مانند داعشند کھ تنھا خودکشی ، 

ای چپ گرا کھ فکر میکنند تنھا خودشان ی خود را قبول دارند مانند بعضی از گروھھژایدلو

درست می گویند و بر حقند و ھرکاری کھ بکنند روا و حالل است برای مثال کشتن انسان یا 

شده اند،نھا شده و حتک حرمت و ناموسآدر حق گناهبردگی  بھ خصوص زنان کھ بیشترین 

مختلف است و یا بر سر راه آنھا این را مثل آنھا فراموش نمی کنند و یا در راهنگاھی بیندازید 

نمانده بھ ارزش و باورش است نھ بھ انسانیت . نیست. از این جور فھمیدن ارزشی برای انسان 

د یعنی بیعنی انسان در ارزش و باور خالصھ شده است و ھر کس کھ ارزش و باورش خوب و

و حیلھ گر باشد. مردم فاسد اگر رفتارش ھم بد یا حتیآین آدم خوب است و الیق احترام است

اند. نظر بھ ارزش و باور آشفتھ شده کردستان خیلی وقتھا بھ وسیلھ این روش کلک زده اند و 

کرده نھ نظر بھ انسانیت. برای ھمین کسانی برای ما عزیزند کھ ارزش و باورشان مانند ماست و 

اگر بدمان می آید حتی از کسانی کھ برعکس ما می اندیشند واگر ستمکار و بد ھم بودحتی 

و یا فلسفی برای پیدا کردن ارزش منطقیھمیشھ بھ دنبال مدرک .باشندخوب و انسان دوست ھم 

من ھستیم.کار و انسان بودنمان و باورمان میگردیم ولی خیلی کمتر بھ دنبال درست کردن 

جوشان انسانیت آزادانھ ارزش و باور را رد نمی کنم بلکھ می گویم باید ارزش و باورمان در 

باشد در این حالت انسان بودن ارزش و باورمان را کنترل میکند با این روش ھیچ وقت بھ خاطر 

انسان را نمی رنجانیم.،ارزش و باورمان



بخش دوم

انسان بودن از باور داشتن جلوتر است -

( من انسانم یعنی من ایمان دارم)

در ھمین حال خیلی سردرگم و پنھان .غبار است و ھمچنین اصیل است پاک و بی موجودیانسان 

بھ شیوه رااین جاندارو نمی توانخود خیلی دشوار است برا ی ھمین درک انسان یا.است 

ھزاران تحقیق و تفحص در این باره انجام شده است. برای برای درک این موجود شناخت.خوبی 

ی ناشناس است) اشاره بھ این حقیقت کرده است کھ دانشمندان مثال نویسنده کتاب ( انسان موجود

ھ ای خودی سدر شناخت انسان موفق نبوده اند. باورم بر اینست ( فھمیدن و درک ذات انسان پرو

)حاصل میشودنیبھ کمک معرفت قلب و اندیشھ عقالواست ونسبیو تجربی و تنھایی (فردی)

ی ژپرورش خانواده ،محیط و جامعھ و تکنولو. استولی ذات انسان مانند یک کاغذ سفید پاک 

امروزی تاثیر مستقیمی بر نگھداری این پاکی ویا از بین بردن و آلوده کردن  دارد. یعنی آدمی 

ذاتا پاک است.

عادتھا چرا برمیگردند؟ بدون شک اگر اینگونھ است چرا بشر خون میریزد و فاسد میشود!

میشوند انسان پاکی و بی غباری خودش را از دست بدھد و تبدیل ند کھ باعث ھستشریکی ماعتج

از این لحاظ.بھ موجودی خونریز و فاسد و شرور شود. میشود گفت مھمترینشان پرورش است

مخصوصا از لحاظ ارزش و فایده .کنندمیفلسفھ و دین و علم انسان را بنیان گذاری ودرست

و یک انسان واقعی شود قدم  بردارد ذات و گوھردنکھ چگونھ این موجود برای کامل ش،داشتن 

و بھ ھمان شیوه و زندگی دوست باشد و از شر و فساد دور بماندیعنی درستکار و صلح طلب 

.نمی گذارد بھ طرف گردن کلفتی و انحراف برود. چرا کھ ھر کسی خدای خاص خود را دارد

مراقب این معادلھ بود و این ھمسنگی جایگزین یابد: ( من انسانم یعنی ایمان دارم) باید این باید 



حقیقت در رفتار نشان داده شود و پایبند بود و نباید تنھا یک آرم باشد بلکھ باید مثل خودش تجربی 

من برعکس شد ( و اگر این شود و مانند خودش باشد و برای اصیل شدن کوشش شود 

ی  قبل فرآیند انسان بودن افتاده است بی شک ژایمان دارم یعنی انسانم) یعنی دین یا باور و ایدلو

ی بھ اینصورت متوجھ شده اند و ژمثل اکنون کھ در جامعھ دینی و ایدلو.فاجعھ رخ میدھد 

کھ اردرکردستان خودمان ھم باج زیادی داده ایم چ.اجتماعشان را روی پرورش بنیان نھاده اند

او ھمیشھ بر این باور بود کھ .خون بریزد وبدھدشخص متدینی آماده بود در راه دین خود قربانی 

ی ژبرای ھمین آماده بود ھر کاری در راه دین و ایدلو.ی بود ژباید خدمتکار دین و ایمان و ایدلو

قبل اینکھ خدای خود را .ی جلوتر از انسانیت رفتھ است ژیعنی پرورش دینی و یا ایدلوبکند.

ی بر تن خدای خود کرده است ژلباس دینی  و ایدلو.و در راه انسانیت قدم بگذارد بنیان گذاری کند

. برای ھمین از پروسھ انسان بودن منحرف شده است ، اگر بیاید وقبل انسان شدن بھ ایمان و یا 

ھر د منحرف شود و دور بیافتد.ی نظر بیندازد باعث میشود از راه و اصاللت خوژآیین و ایدلو

اندازه کھ از این راه دور شود بیشتر دچار سرگردانی و گیجی میشود. بھ ھمین دلیل پاکی و بی 

ولی وقتی نگاه می کنیم این برایمان روشن غباری خود را از دست میدھد وتغییر جھت می دھد. 

من .سمت فراموشی قدم میگذاردبرای انسان فایده ای نداشتھ و بھ طرفداربودنمی شود کھ این 

نمی کنم کھ میگوید ( من ایمان می آورم کرفمانند سانت آگوستین فیلسوف  صده چھارم  میالدی 

یعنی ایمان شرط فھمیدن و درک کردن است. بھ معنای دیگر من ایمان می برای اینکھ بفھمم) 

ت کھ انسان موجودی خوب بی شک معرفت و فھمیدن برای این اس.آورم برای اینکھ خوب شوم 

پرورش دھد بھ شیو ه ای نرمال میتواند انسان را پیشروی و صاحب معنویت شود. اما آیا اینگونھ 

کھ در صده ھم اینمدرک.، یعنی صلح طلب باشد و شر بھ پا نکند؟ در جواب می گوییم خیر 

زیادی اتفاق افتاده بھ خصوص از طرف برخی آقایون مذھبی بھ نام دین انسان گناھانھای میانی 



را قربانی دینی کردند با کشتن و سوزاندن و رنجاندن، از این لحاظ من معتقدم کھ باید بگوییم ( من 

برای اینکھ بفھمم.  بھ شرطی کھ ایمان با عشق آمیختھ انسانم یعنی ایمان دارم) لذا ایمان می آورم

متافیزیک و عالم ملکوت است. عشق در ذات ھمھ است و نیاز بھ موضوع. ھدف فھمیدن د شو

من نمی گویم اینھا نقشی ندارند برعکس بلکھ .شناختن و فلسفھ و خواندن کتاب و استاد ندارد 

. وقتی کھ نگاھی بھ تاریخ انسان میکنیم در ھمھ نقششان در پیشبرد پروسھ انسان بودن زیاد است

بھ دلیل مشغول بودن بھ ھوس جسمانی،برایمان روشن میشود کھ ذات و درون این موجودمراحل 

. بی شک غرب پوشیده و خفھ شده است،مخصوصا در خاورمیانھ،و ماندن برای الزامات ابتدایی 

ی ژآیین و ایدلو،بھ نظر من جامعھ انسانی بھ درازای تاریخ افسانھ ھا.از این لحاظ بھتر است 

بھ این دلیل باج زیادی برای قتل و فسادو غصب و ویران کردن و کشتن ده است. پرورش دا

رفتن جلوسرراه سدبوده اند. اینان مانع ونشان موفق نین در پروسھ بودبراي ھم. داده استیکدیگر

ھا سرراه روشن نتمیبینی کھ پر از قتل و ویران کاری است.،اگر بھ تاریخ بشر نگاه کنی.ه اندبود

ھمین شیوه نبوده بلکھ یک مقدار کمتر بوده است.برای نمونھ جنگھای جھانی اول و دوم و بینی 

کرده است کھ شوعیھیژمارکسیسم و لینینزیم ریاست ستالین بھ نام ایدلوھمینطور اینھا کھ

کھ چگونھ با بی ،نچھ نازیسم بھ رھبری ھیتلرآمیلیونھا انسان قربانی اینگونھ ایده شده اندو یا 

انسانھا را در کارخانھ می انداختند و صابون با آنھا درست می کردند.شرمی

الزم است انسان بودن جلوتر از ایمان و ملیت و حزبی بودن باشدتا این معادلھ و ھمسنگی مانند 

ی جلوتر از پروسھ ژیین یا باور و ایدلوآخودش باشد و سعی بھ بودنی اصیل شود. اگر آمدیم و 

روی می دھد و دنیا پرا ز خونریزی و فساد و ویرانی یبی شک رویداد ناگوار،بودن افتاد

میشود. عقب و جلو کردن این معادلھ انسان را عوض میکند و تبدیل بھ حیوان و انسان نما می 

بھ آن انسان می چیستی تغییر میکند و چیز دیگری می شود و تنھا در این حالت کند. یعنی از 



ی بین ژو حقیقت خود را تباه کرده است. خیلی وقتھا بھ نام دین و ایدلوگوید، چرا کھ اصالت

ه یژی مختلف جنگ رخ داده بھ عنوان مثال جنگ بین مسلمانان و مسیحیان بھ وژپیروان دو ایدلو

دین مانند شیعھ و سنی یا مختلف وابستھ بھ یک فرقھدر قرون وسطی ، و یا جنگ بین دو 

صا آنچھ در عراق رخ داد کھ انسان را تنھا بھ خاطر اسمش کشتندمخصو.کاتولیک و پروتستان 

نمونھ بارز آن گروه داعش کھ ھمھ آن را می شناسند است چھ ھا بر سر .آواره ودر بھ در شدندو

آنسان آوردند بھ خدمت گرفتن و دست درازی کردن زنان و دختران بیگناه و خرید و فروش آنان. 

این وحشی گری ،ای درنده گونھ و وحشیانھ تنھا بھ دلیل اختالف ارزشبھ نام دین و خدا بھ شیوه 

برای را انجام دادند. این نتیجھ جلو انداختن دین از انسانیت است. دینداری بدون انسانیت ھمیشھ

.چرا کھ در بین دین مخصوصا تندرو ھمیشھ آماده است خون بریزد استجای ترس داشتھجامعھ

نرمال است کھ مادر و پدر و برادر و خواھر خود را ھم بکشد . ھمھ و بکشد و خیلی برایشان 

اینھا در تاریخ ادیان رخ داده است و دھھا گواھی برای این رویدداھای غم انگیز کھ واضح ترین 

چرا کھ اشتباه .وجود دارداستشاھد بر قتل ملیونھا انسان بی گناه و آوارگی ھزاران بچھ و زن

است.بھ جای اینکھ دین و ایمان بھ بشر خدمت بکند برعکس وسیلھ ای زیادی در پرورش بوده

من .استبودهماعشق و کینھ برای ،بر سر این بنیانو بیشتر.استبرای کشتن و ویرانکردن

ی من نیستی . اینھا پیمانھ ژبرای این تو را دوست ندارم چرا کھ بھ دین من نیستی و یا بر ایدلو

.شده اندانسان یعنی انسانیت خود انسان ذاتبرای ساختن و ویرانی 



بخش چھارم

روش انسان بودن

چرا کھ ھمھ میتوانند متدین باشند ولی ھمھ نمی .انسان بودن ھنر است ولی متدین بودن ھنر نیست

توانند انسان باشند. یکی از متفکران سخن بسیار زیبایی در این مورد دارد کھ می گوید : مال بودن 

سان است ولی انسان بودن چقدر سخت است. بدون شک اینطور است ھرکسی میتواند علوم دینی آ

بلکھ پروسھ ای درونی و معنوی .انسان بودن بھ علم و خواندن نیست را بخواند و آخوند شود ولی 

ما در کردستان مشکل کمبود مال و مسجد نداریم شھر پر شده از مسجد و مرد مذھبی کھ .است 

جستجو نشده است برای ھمین امروزه جھان نیاز بھ یشان احترام قایلم. در جامعھ انسان من برا

، ھمانطور کھ موالنا رومی بھ شیوه ای داردپایھ ھای جامعھانسانیت برای ساختن و بنیان گذاشتن 

چراغ غم انگیز کھ در شعرش بیرون می آید اشاره بھ این حقیقت  دارد پیرمردی در روز روشن 

آشفتھ بھ مردم نگاه میکرد بھ کسی برخورد کرد بھ دست  در بازار شھر سرمیگشت و می چرخید 

گفت بھ دنبال انسان می گردم او  ھم پیرمرداز او پرسید ای پیرمرد بھ دنبال چھ می گردی؟ 

جواب داد و گفت مدت طوالنی ما ھم بدنبالش گشتیم ولی نیافتیم پیرمرد گفت انسانم آرزوست.

روش می توان(درمورد یک روش خاص حرف میزنیم اسمش راموضوعبدون شک ما در این 

بلکھ در نیستو فلسفی منطقینام نھاد. چون کھ این روش در کتاب )ذاتی یا روش انسان گرایی 

راه ، بھ دلیل این یدو آن را آمیختھ با بودنمان بگیروجود ھمھ اینگونھ شناخت و فلسفھ وجود دارد

یعنی جستجوی این .بھ شرطی کھ ھوشیاری برایش روشن شود.ن انسان بنیان میشودچون بود

روش پیش شرط برای پروسھ ھوشیاری است. بھ دلیل آگاه بودن و ھوشیاربودن این روش ذاتی 



فکر کنم ما بھ جز این پنج .بکنمذاتیجسمی و یمھم است کھ اشاره بھ نقش تجرب.میشودفعال

در کھحس دیگری نیز داریم،برای کارھای زندگیمان بھ کار می بریمظاھری کھ روزانھ حس 

کھ از طریق حس ششم می گویند،در عرفان بھ این جور حس.درون و دلمان قرار دارد

و درون فکرخودشناسیابتدایدربرای ھمین .میشودفعالوجدان فکرخودشناسی و صدای 

نادانی و غفلت و کلنجار و سوز بی اساس، و فکرو درون ازشدنیعنی با بیدار.می شودشروع 

کھ با عقل منظور از دل یک نوع معرفت خاص استشدن.ھمچنین متوجھ بزرگی و ارزش خود

و بعد از کنترل کردن آنھا این شکوفا میشود. یعنی با میل و سوز و غریزه ھیچ ارتباطی ندارد.

ک بار در درون با این بیداری معرفت بیرون می آید. ھمھ کس در مراحل عمرش بیشتر از ی

عکس العمل ما در برابر این حالت متفاوت است اگر جواب مثبت بھ آن ندادیم بی .مواجھ میشود

این ،اگر پیام این بیداری را درک کردیم و فھمیدیم .خاموش میشود،شک روشنایی این بیداری 

می دھد. می شود گفت  انقالبی از بیداری کم کم مانند نھال شادی می کندو راه زندگی مارا تغییر 

بھ معنای دیگری پروسھ انسان . بودن ما بر پا می شودمانند اینکھ تازه از مادر زاده شده باشیم

یوس، زرتشت، اینان بھترین نمونھ این حقیقتند سبرای مثال بودا ، کونفبودن مثمر ثمر خواھد بود.

ازدر وجود خود نمایان کنند،......) مردم قبلکھ بدون وحی توانستند پلھ ای بلند از انسان بودن 

اینکھ بھ وحی  پیامبران ایمان بیاورند بھ انسان بودنشان ایمان آورده اند، یعنی باور داشتن بھ 

. برای ھمین اینگونھ فھمیدن ما را بھ سوی انسانیتشان از باور داشتن بھ وحی جلوتر بوده است

رست انسان دوست و صلح طلب از یک مومن شرور و انسان بودن می برد. بھ نظر من یک بت پ

خونریز بھتر است.

استبیداری دل جلوتر از معرفت فکری



دوستانھ یعنی برای اینکھ انسان.ی دل است اثر فکر است و منشا این زیبایعمل و روش زیبا 

.باید از ھمان ابتدا حس دانایی را در بودنمان فعال کنیم و روان عرفانی داشتھ باشیم بیندیشیم 

بر روی بنیاد گذاشتن روی دل و اندیشھ مان کار کنیم. برای ھمین باید ویعنی ھوشیار باشیم 

من بھ تجربھ بھ این حقیقت رسیده .نھ اینکھ بر عکس باشد بیداری دل از معرفت فکر جلوتر باشد

ل کاملی بر زندگی انسان دارد ولی معرفت فکری این کنترل را کنترام  ، چرا کھ معرفت قلبی 

صد در صد کارمان درست بوده است ولی از رسیدیم ھر وقت ما از راه دل بھ چیزی .ندارد 

مان در سر قدرتچون کھ ما .استفاده کنیم آناز،ھزار تا شرط نیست کھ ما این چیزی کھ فھمیدیم

است و قسمت خوبی از آن داریم.

عقلبرای ھمھ چیز است نھمالک ارزش انسان 

یعنی .بعد از انقالب فرانسھ حالت تازه ای درست شده کھ بھ آن آغاز روشنگری می گویند

بھ خاطرجلو افتادن عقل .این اوضاع تازه خیلی خوشحال بودند درمردم .برگشت بھ عقل و علم 

یلی طول نکشید انسانیت با بزرگترین جنگ ولی خ.بزم و شادی بھ راه انداختند و علم از دین ،

از عقل و علم .میلیونھا انسان قربانی این جنگ شدند.ه جنگ جھانی اول و دوم یژمواجھ شد بھ و

مخصوصا استفاده .سود بردندبرای درست کردن بمب اتمی بھ منظور کشتن انسان و خرابی

بھ خاطر این بمب از بین بھ مدت چند دقیقھ صدھا ھزار ،اپن در شھر ھیروشیما ژآمریکا برابر 

تنھا بھ کاربردن عقل .این اتفاقات عقلشان را بھ زیر سوال برد .رفتند و شھر بھ تمامی ویران شد 

بزرگی و نقش ازبی شک کسی .نیستمنطقیمسالھ ای درست و و علم برای خوشبختی انسان 

پشیمان ندگی وھمچنین شھرستانی کردن جامعھذاری و خوب کردن زگدر بنیان علم وعقل

بھ نظرمن فکر و علم برای مراقبت از روشنایی دل و .و منبع نیستاین تنھا مالک ولی ،نمیشود 



یعنی ارزش .زندگی الزم است برای اینکھ مانع زیان رساندن بھ ارزش و کرامت انسان شود

ولی ارزش .یا سودو زیان، چرا کھ اینھا نسبی ھستند،نھ برعکس،شود مالک انسان برای عقل 

و کرامت انسان آزاد است.

بخش چھارم

بھ سوی انسان بودن-

بھ نظر من اینگونھ نظریات ارزش و بھای انسان را .انسان ذاتا موجودی شرور و وحشی نیست

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 

ز اینکھ امانندعشق را برچیده است. ی ونھال خوبی ول.او باشدسودمیکند کھ خاص باشدبھ 

، یعنی وظیفھ را داردھر انسان عادی توان فکر و اندیشھ بعضی از فیلسوفھا نقل می کنند کھ 

. درون و ذات انسان خوب است و انسان این است کھ توان بالقوه را فعال کند وبھ فرمان بگیرد 

د و چون خودش می خواھد اینگونھ کار کند و اگر بھ استقالل عالقھ دار،آرزوی خوبی دارد 

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 

با اساس اجتماع دچار جدال و کنار برود وھمراهو ناچارش می کند کھ از راه درونی خود 

انسان قادر است توان ذاتی خود را بکار ببرد برای ھدفی کھ ، و ھمچنین شودمیگرفتاری

و برای رسیدن بھ پلھ باالی انسانیت قدم بگذارد، در یک حالت قدم نھادن خودش راضی است

ای بدنش رشد اعضچرا کھ انسان بھ دلیل سن .ذاتی  و فطری استموضوعیبرای کامل شدن 

می کند و بھ سوی تکامل می روند بھ ھمان صورت ھم ذات وجودش بھ طرف کامل کردن سمت 



این فرآیند ذاتی است و بھ نظر .معنوی خودش بھ ھدف جستجوی خود( تحقق ذات)  قدم میگذارد 

من نیازی بھ تجربھ و استاد ندارد بلکھ این بدین معنانیست نقش دانش و تجربھ  را کم بکند و 

دارد. کمالبرعکس دانش و تجربھ و خواندن نقشی مھم در پروسھ قدم نھادن بھ سوی 

اثر بخشند و ھمچنین برای آزادی و فرمانھای انسان،بیداری و حس مسوولیت و تجربھ ھوشیارانھ

د، ھر راھی یا مانعی کھ در برابر نانسان نقشی مھم در برگرداندن توان خوب بھ عالی را دار

آزادی انسان سد شود نتیجھ آن بھ ھم خوردن زندگی شایستھ انسان میشود.

تنھا بھ ،منحصر بھ فرد است در این دنیا.انسان صاحب بودنی مستقل است ،انسان بودن ردر ھن

و یانسانییعنی جھت.توانایی ھای خود تکیھ کرده است و از فلسفھ درونی خود پیروی می کند

رجھت انسانیت اثر بخش است، خالصھ بعد خدایی در وجود انسان دبھ نظر من کارا وجود دارد. 

انسان خودش آزاد است و برای ھمھ چیز مالک است.

فھمیدن خود-

و غیر انسان برای انسان است، انسان موضوعھوشیاری و خودشناسی مھمترین و اصلی ترین 

خود انسان در مجموعھ ای از ارزش و در این دیدگاه است. گره خوردهخود موضوعبھ بودن 

بھ .است حاصل کار در برابر آن یا آگاھی درباره بودن خود و.نھ خالصھ شده است ھاباور آگا

در ارتباط و اندوختن نمایان میشود، این حرف ود است مرکز زندگی انسان ، این خمعنای دیگری

درست باشد: ھر کس جھان مخصوص خود رادارد کھ نتیجھ تجربھ می تواندراجرز در باره خود

یعنی ھر کس زندگی درونی خاص خود را .آگاھانھ و غیر آگاھانھ است و تنھا خودش می شناسد

در این مورد .کھ ھیچ کس از آن خبر نداردشخصی خود بھ دست می آوردکھ از تجربیاتدارد

در زیر روشنایی خودشناسی بھ .اثری مھم در زندگی عرفانی و معنوی انسان دارد خودشناسی 

پایگاه خود را میشناسد و بھ این دلیل احترام و ارزش و ھمچنین د.پلھ بلند اگاھی و انسانیت میرس



یعنی .معنوی خود را میشناسد و می اندیشد چگونھ در زندگی از آن استفاده کندالزامات جسمی و 

شد کھ پایھ ھای جامعھ ارزش و اھمیتی طوریھمھ چیز انسان از خودشناسی شروع میشود،اگر 

بھ خودشناسی ندادند بی شک پایھ ھای این جامعھ نمی توانند سیاه و سفید را از ھم تشخیص بدھد 

می زیر دست سرمایھ داران بھ روشی قدرتمندانھوسیلھ ای .بردگی می کنند و خیلی بھ سادگی 

ی خاص خود بھ کار می برند، برای ھمین باید درس ھوشیاری ھاو آقایان برای میل و آرزوشوند

بھ اندازه آب و نان برای انسان مھم است، بھ نظر من ھوشیاری خود.خود جلوی کارھایمان باشد

نگاھی بھ کردستان خودمان میکنیم برایمان آشکار میشود کھ چرا حال این از این لحاظ وقتی 

ونھ است.گجامعھ این

توسعھ خود-

مخصوصا برای نگھداری اعضای بدن برای .انسان ذاتا میل و آرزو برای پرورش خود دارد

ماندن و ھمچنین از لحاظ انسان بودن، این فرآیند نیاز بھ اشنا شدن درباره تواناییھایمان و پرورش 

نتیکی است کھ بھ انسان برای ژاین حالت در انسان .داردخصوص توانایی نھفتھ  درونمان بنھا آ

از این لحاظ ھر کس برای منظبط کردن .ھددرست کردن اندام جسم و ذات ودرونش اخطار مید

نیاز بھ پرورش خود و رسیدن بھ کمال دارد برای ھمین خودش را پروسھ تجربی میکند حال 

این فرایند چاالک و کارا میشود.،بدینصورت از راه تجربھ زندگی .تجربھ منفی یا مثبت باشد

ھدف انسان



بی شک درست شدن ؟دف در زندگی چیستپرسش سرنوشت ساز برای ھمھ وقت این است کھ ھ

اگر این پیش نیاز نباشد است.این سوال پیش نیاز ھوشیاری خود و بیدار شدن از خواب غفلت 

بلکھ بدتر ازآن ھم اینست حس دانستن .مده است آشخص نمی داند برای چھ بھ این دنیا ھیچوقت 

حال . و انسان بودن برای این شخص خاموش میشود و بھ سوی حیوان شدن و رمھ بودن میرود

خوشبخت آن کسی است کھ بھ دنبال این پرسش گوھر گون میرود کھ من دراین زندگی چھ کار 

است کھ انسان خود من فکر میکنم بھترین و مطمین ترین جواب در این خالصھ شده.بکنم

این جستجو خود نیاز بھ آشکار سازی .ھدفش و ھمھ سعی و تالشش بھ سوی کامل شدن باشد 

جنبھ روحی قسمت مھمی در پروسھ تکامل انسان است، منظور اینست کھ پرورش .بیشتر دارد

ا ست و با دودلی زندگی رماندگاری میشود، در حالیکھ نگران ادرونی وناخوشیاگر نھ دچار

مراقبت این جنبھ روحی و خدایی یعنی جنبھ خدایی در انسان ضرورتی ذاتی است، میگذراند. 

آرزویی و رکود یبا پوچی و ببزرگی در زندگی انسان میشود، چونکھ جوششباعث درست شدن 

بھ نظر من انسان ھدف خدا است ولی پروسھ انجام این ھدف بھ عھده . و تاریکی مواجھ میشود

کار کردن روی خود و  پرورش انسانیت و قدم نھادن برای کمال و بھ سرانجام .انسان است

.فھمیدن چگونھ بودن آن نیاز بھ رساندن این حقیقت کھ انسان خود ھم وسیلھ وھم ھدف است

پایھ شخصی دارد چرا کھ من خود با تجربھ بھ این حقیقت رسیدم.برا ی ھمین اشاره بھ ھیچ تجربھ 

شاید بھترین کسی کھ این حقیقت را آشکار کرده باشد .یا نوشتھ دینی نمی کنممنطقیسند عقلی یا 

ت زندگی خود را بخشید و شھید منصور حالج باشد. بی شک حالج در راه قدم رساندن این واقعی

این .انسان ھمیشھ تالش میکند در راه توانایی ھای جسمی معنوی خود را بھ سوی تکامل ببردشد. 

است و ھرگز تمامی ندارد. چون کھ کامل شدن نسبی است ،من باید امروز از پروسھ ادامھ دار

چرا کھ ھدف در .پروسھ از ھدف مھمتر استاین پروسھ تمامی ندارد یعنی دیروز کاملتر باشم.



معنا میشود. اگر نھ ھدف بھ تنھایی خودش کامل نیست و کم و کسر دارد، بھ درستی این پروسھ 

بھ کلی کامل و نمی تواندلی کھ ھیچ کس در این دنیاحادر .بودن میبردپروسھ را بھ سمت کامل

یعنی این پروسھ توقف ندارد تا انسان زنده است باید برای تکامل خود تالش .یا کامل کل بشود

میتواند بھ سمت کامل شدن برودیعنی آن کس .، روز بھ روز بھ سوی کامل شدن قدم بگذارد کند

د، خود را بر خوبی و پاکی و کار روحی بسازد جسمی و روحی خود سود ببرایی ھای کھ از توان

و بتواند نسبتی خوب از کامل بودن بھ دست بیاورد.

ابعاد پیوند انسانی-

در . است طبیعت و پایھ ھای جماعت باو نتیجھ و کارایی ، بنیان نھادن و ساختن بخشی از خود 

ھمھ آرزو دارند دیگران بھ او احترام .حالیکھ فرمانبری ما از دیگران نیازی درونی است 

چرا کھ فرمانبری اھمیت و .باعث میشود بھ طور مثبت بھ خود بنگردھمینبگزارند و قدر بدانند 

یده باید انسان بودنمان در ھمھ ارتباطاتمان د.برای درست کردن پایھ ھای انسان داردارزش خود 

بھ نظر من انسان چھار نوع رابطھ دارد:.شود 

ارتباط با خود-

برای ھمین سعی ،کار و نتیجھ کار دارد.انسان در برابر نیازھاو ملزومات جسمی و روحی خود 

می کند از توان جسمی و درونی و فکری خود برای پیش بردن و کنترل کردن خود سود ببرد، با 

از این لحاظ در جھت فکر وعقل پول خرج می کند.. خود را از چشم ، ھدف جواب دادن بھ نیازھا

درون خود تالش میکند کھ باعث در حقیقت برای کنکاش .روھم چشمی و تقلید دور نگھ میدارد

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

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



برای رسیدن بھ این اھداف آرزوی انسانیت و محافظت از ارزشھا میکند بھ .جاودانگی میگردد

منظور دفاع کردن از آنھا و بدین صورت ارتباط تندو تیزی با خدا خواھد داشت.

ارتباط با سایرین

رتست از جھات اجتماعی و سیاسی و بزرگ خانواده مانند مادر و ارتباط با سایر انسانھا کھ عبا

در اینگونھ روابط بخشی از نیازھای .پدر و معلم دینی و کتابخانھ و ھمچنین ھمسرو فرزندان 

بی شک نشانھ ھای انسانیت و بزرگی در این پیوندھا ظاھر .جسمی و معنویمان بیرون می آید 

. ھر رابطھ ای کھ براساس انسانیت نباشد یوندھا را درست کردپباید بر اساس انسانیت این .میشود

. ی و ملی بستھ میشودو عمرش کوتاه استژاساس آیین و ایدلوررابطھ ب.بھ سوی نابودی میرود

برای ھمین ما بایدبھ.ی تو برادر و پدر وفامیل و ھموطن خود را بکشیژشاید بھ دلیل دین و ایدلو

اصالت خودمان  برگردیم و انسانیت را پایھ و اساس ھمھ پیوندھایمان با دیگران قرار دھیم.

ارتباط با طبیعت

انسان در تمام حیات خود با .انسان خودش بخشی از طبیعت است و ھمیشھ با آن آمیختھ است

ھمھ اینھا ایما و اشاره بھ .پیوند داردخشکی سمان و کوه و دشت و بیابان و دریا و آزمین و 

نزدیکی بھ طبیعت باعث اصالح سوزو آرامی و جوانی در انسان میشود چرا کھ .طبیعت دارند

با طبیعت رابطھ خوبی داین سوز و آرامی برای انسان بودن خیلی ضروری است برای ھمین بای

برای میانھ روی است.ما از طبیعت ھنر زیبایی را یاد میگیریم چرا کھ وسیلھ ای. داشتھ باشیم

ارتباط انسان با خدا



اینگونھ .این پیوند بر اساس معرفت و فھمیدن درست میشود کھ پیش نیاز ایمان قلبی بھ خداست

ارتباط با خدا اثر زیادی بر زندگی  انسان دارد  بھ .اساس عشق و دوست داشتن است پیوند بر 

نھ تنھا آرم باشد یا بھ ل ھم نمایان باشدخصوص از لحاظ کاری ، الزم است این رابطھ در عم

بھ نظر من خدا نیازی بھ عشق و محبت ما ندارد بلکھ این محبت باید .دلیل فرھنگ درست بشود

ترام حیعنی ھرکس با خدا رابطھ داشتھ باشد باید انسان خوبی باشد و مورد ا. برای انسان باشد

بلکھ الزم است .ودی آزار برساند یا بکشدبھ ھیچ موجنبایدچرا کھ جدا از دین و باور.باشد

و یا کشت مطمین باش کھ زار داد آھر کس کھ خدا خود را صدا زد ولی کسی را .خدمت برساند

ان بودن بھترین چاره برای کاستن شر و جدال بین پیروان آیینھای سان.این شخص راستگو نیست 

تنھا انسان بودن و برگشتن بھ انسان این جدال را چاره می سازد و بھ جنگ آیینی .جدا گانھ است 

ی خاتمھ میدھد و جھان براین اساس از محبت و ھمزیستی پر میشود.ژو مذھبی و ایدلو

بخش پنجم

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

. کھ در جامعھ چین معروف بھ استاد بزرگ است است فیلسوف چینی اثربخش ترینبزرگترین و

بنیانگذار کتابخانھ معنوی و انسان گرایی بھ روش تیوری .توانست راه اندیشھ چینی را عوض کند

مفید و تجربی است. این فیلسوف معتقد است کھ انسان باید از راه معنوی معرفت رابیاموزد یعنی 

تیوری است.موضوعباره الف و گزاف دربودن و انسان بودن جلوتر از 

،دانشگاه و کتابخانھ ای نبوده.استفردیکونفسیوس برای تربیت و انسان کردن روششیوه و 

بیرون آوردن دانایی در زندگی ومراوده با مردم  بوده است. اعتقادش این بود کھ بلکھ براساس 



بلکھ کسی کھ میخواھد رسیدن بھ دانایی و علم دربین  چھار دیواری معبد خواندن و نوشتن نیست

و درد ورنج و مشکالت مردم دنبال حقیقت باشد و برای مردم اثربخش باشد باید وارد جامعھ شود 

را احساس کند نھ اینکھ بھ سمت گوشھ گیری رو کند و خود را بھ بھانھ ھای مختلف پنھان کند. 

اخالق بود و فکر میکرد دو پایھ اصلی برای درخشان کردن اخالق در انسان کنفسیوس استاد 

یعنی ( عرف و عادت) . وجود دارد کھ یکی از آنھا ذات فرد است و دیگری فرھنگ است 

. قالب کرده است، جامعھ، کنفسیوس رھگذر انسانی خود را برپایھ فکر بنیاد نھادن انسانی نمونھ 

ختن برای ھمھ چیز باشد، ھمیشھ در غم و تالش این باشد کھ چگونھ برای اینکھ الگوی نمونھ سا

بھ سمت نمونھ بودن قدم بگذارد ( انسان بودن) ، برای ھمین رو بھ انسان کرده است چرا کھ گمان 

بزرگترین و اصلی ترین وظیفھ انسان رسیدن بھ .می کرد انسان مرکزی گرانقدر و پیروز است

ھ الکاملیھ) و باید در ابتدا انسان شروع بھ اندیشیدن و تفحص و فھمیدن  انسانی کامل است( اال نسانی

مھمتر است . چرا کھ در فلسفھ انسان بودن بخش عملی قسمت تجربی از قسمت نظری ، بکند

این دلیل برعکس اکثر فلسفھ قدیم و جدید است کھ بخش نظری را در بخش اصلی .اصالت دارد

قسمتھای عملی از،سفھ از طرف کونفسیوس در انسان کردن انسانبھ نظر من فل. فلسفھ می دانند

چونکھ فکر میکرد کھ فیلسوف باید فلسفھ  را در عمل و معنویت .خالصھ شده استو معنوی

نھ اینکھ در گوشھ ای بنشیند و حرفھای گنده و درخشنده بزند کھ .نمایان کند و مردم یاد بگیرند

اگر فیلسوف ھا و نویسنده ھا و شاعران ما مانند کنفسیوس .مردم نداردوضعیتھیچ ارتباطی بھ 

ھیچوقت جامعھ ما دچار فساد و نادانی و بی عدالتی نمی شد. اگر موضوع انسان بودن دبودن

شود و اھمیتی بھ آن داده نشود بی شک ھم سنگی بھ ھم میخورد و جامعھ و قدرت بھ ناصالح 

ین اندیشمند برای رساندن انسان بھ سوی انسانیت بوده است. تالش اھمھ .سوی فساد می رود

نگاه میکنیم این اندیشمند ھمھ فکر و اندیشھ و وقتی کھ ما بھ فکر و.... و اندیشھ کونفوسیوس 



صرف انسان کرده است و بھ موضوعات متافیزیک یا طبیعی پراکنده نکرده حس و دل خود را 

چگونھ این انسان بھ کھن را بھ تمامی بشناسد و او را بفھمد بلکھ تنھا وتنھا  خواستھ انسا. است

انسان بودن قدم برمیدارد وتال ش کند انسان شود و در ھمان وقت از انسان بودن خود نیز سمت 

تری داشتھ ادالنھور زندگی بھتر و عطمحافظت کند. چگونھ برای مشکالتش چاره پیدا کند و ھمین

،آغا و پادشاه باشد واالتر بوده بوده است فردی کھ متعلق بھ خاندان باشد. در طول تاریخ اینگونھ 

مردم عادی نمی توانند و این حق را .یعنی تنھا باید از این خانواده ھا انسان واال خارج شود،است 

ندارند بھ انسانی واال تبدیل شوند بلکھ باید ھمیشھ در خدمت خانواده معلوم و قدرتمند باشند . ولی 

بھ انسانی وس این چگونگی را از بیخ تغییر داد و نظرش این بود کھ ھر کسی می تواند کونفوسی

واال تبدیل شود یعنی انسان بودن برای ھیچ خانواده ایی  یا ملیتی یا چینی سرمایھ داری و خانواده 

در بین وداشتھ باشدمشروط ماقوالن (النبال)  سند نشده است. و ھر کسی ھم کھ این فرصت را 

فرزندان براساس خوبی و پاکی پرورش یابد ، حاال برای درست کردن این چنین شخصی نیاز بھ 

از این لحاظ .نگھبانی قدم بھ قدم از ھمھ طرف دارد بھ خصوص از لحاظ اندیشھ درونی و جسمی 

عنوی مچرا کھ اگر کسی د رخانھ پایبند .والدین یا خانواده ریشھ و پایھ درست کردن فرد است 

عقیده داشت دلیری و کونفسیوس.ان در جامعھ ھم ھمان روش و رفتار را داردمخانواده باشد بیگ

برای ھمین باید این خصایص در فرد جمع .دانایی و عشق و خوبی اساس جامعھ خوب ھستند 

بھ شیوه . در شخص انسان خصلت و صفت خوبی و عشق نایاب بھ تمامی ھویدا میشود.شوند 

.با ھم ھمسنگند و خودش ھم تا قسمتی از این بودن رھا می داندنی خوب میخواھد چرا کھ ای بود

کھ اولین خوبی و فضیلت است . بدون یعنی ( عشق بخاطر عشق))(jenانسان از طریق جین

این فضیلت نمیشود بھ کسی انسان گفت . کھ ھدف عشق رھایی است کھ دلیل عشقمان اینست و 

. انسانھا تنھا بھ دلیل ( جین) انسان می شوند چرا کھ عشق نھا دلیل عشق باشدبرای ھر چیزی ت



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

کند.

سرچشمھ دانایی

این معرفت ذاتی راست و درست است .در ذات و درون انسان گونھ ای دانایی خاص وجود دارد

گاھی اوقات این دانایی ذاتی است ( فطری است) .و براساسی بین انسان و بودن آرام گرفتھ است .

انسان بھ اندازه معرفتش .خاموش و نھان است اما میشود با کوشش و یاد گیری دوباره زنده شود

در ذات باید انسان .وروش است یعنی معرفت زیربنای عمل.احترام و ارزشش زیادتر میشود

در چراکھ سرچشمھ برای رفتار و عمل انسان. ودرون ودل بھ دنبال اینگونھ معرفت بگردد

. از این لحاظ الزم است انسان نفس و ذات خود را برای رسیدن بھ این است خانواده و جامعھ

انسان بودن وغیر انسان معرفت بھ خوبی بشناسد. از این لحاظ ذات انسان آمادگی کامل برای 

،انسان آزاد و مسوول است و در چند جھت قدم بر میدارد وابتدای انسان بودن انسانبودن دارد.

برای ھمین باید از دل شروع کرد چونکھ دل غمخوار است وآزادانھ .دل است نھ ذھن و فکر

دارد طرف فکری طرف مھم وجود عاشق انسان است و ناراحتیھا را احساس میکند. در انسان دو 

در بین این دو طرف گونھ ای از ھمسنگی و فھمیدن و آرامش وجود دارد . بھ ،و طرف عشقی

این ھماھنگی دچار جدایی از یکدیگر میشوند . این نا ھماھنگی اثر بدی بر  ،دلیل پرورش و محیط 

ھ دلیل پرسش ه  بیژبھ و.استفرد و جامعھ میگذارد. نگھداری از این ھماھنگی وظیفھ ھمھ افراد

فراموشی مداوم و پیش بردن رفتار و اعمال شخصی بر اساس احترام و محبت و در راه درست و 

فرمانبری.مالیمت و نرمی در



li)(قانون لی

نمی توانی برای ارواح ،تا قربانی برای مردم ندھی.اشاره بھ قربانی کردن کرده استli)(لی

تقووس و روش مذھبی کرده است.اشاره بھ پایبند بودن بھ چنینھم.پدر و اجدادت قربانی بدھی 

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 

آنچھ کھ نزد کونفسیوس مھم بود انسان بوده است .حرف نزدرفاییژبھ سمانی آمورد موضوعات 

مخصوصا چگونگی رسیدن بھ انسانی کامل ، یعنی دغدغھ و غم این متفکر تنھا موضوع بودن و .

میگردم  او بودن بوده است نھ چیز دیگری. کونفسیوس میگفت من بھ دنبال اتحاد ،انسان بودن 

ا صرف این حقیقت و رسیدن بھ انسانی کامل تنھا معتقد بھ حقیقت انسان داشت. ھمھ عمر خود ر

کرد. نگاه دقیق کونفسیوس برای موضوع دین ، سکوت و حرف نزدن درباره موضوع متافیزیک

کھ در li)است و آن را قانون (لیحرف زدهبوده است . از این دیدگاه او درباره فضیلت دومی 

از ارزش و باور جامعھ درباره جسم و روح و شرکت کردن در بھانھ ھای مذھبی پیروی کردن 

مخصوصا  درباره پرستیدن جسم و روح پدرو اجدادشان خالصھ شده است . ھرکس کھ پایبند 

و ) jenراه انسانیت  و رسیدن بھ جین (li)(ییلنباشد مانند مرده است چرا کھ li)(ییلقانون 

جامعھ است.نھایتا  بھ پیش بردن 



)Hsiaoفضیلت ھسیاوو(-

دانایی در خانھ شروع وکاشتن عشق دریعنی زمینھ سازی خانواده برای توسعھ فضیلتی (جین ) و

میشود. الزم است کودک برای اینکھ الگوی خوبی برای بیرون بشود ،در این راه پرورش یابد . 

بزرگواری در روش وعمل الگوی بھ اساس احترام و غیر ممکن است کسی بدون پایبند بودن 

در جواب گفت ک خوبی شود.شاگردی از کونفسیوس پرسید انسان چگونھ انسان خوبی  میشود؟

روشنفکر و ھوشیار سازد.یعنی با پایبند بودن ،الزم است خود را بھ وسیلھ بزرگواری و احترام 

وش بزرگ خانواده ، بھ این رفتارھا محترم و محبوب خانواده و فرزندان میشود . با این ر

الگویی خوب و قابل حرمت و احترام میشود و کاری نمی کند کھ باعث آبروریزی خانواده شود. 

و ھمسر کھ باعث احترام در جامعھ در این دیدگاه فرزند برای خانواده محترم و محبوب میشود  

جامعھ سالم میشود. ،میشود. حال از طریق نمونھ خوب بودن فرزند

پایداریآمادگی و-

. بدون آمادگی رفتن بھ سوی نمونھ  و محترم ) باعث رسیدن بھ کمال میشودYIتوسعھ فضیلتی (

دشوار است. ھر کس کھ خودش را آماده نکند استاد نمی تواند برایش کاری انجام ،بودن

برای رفتن بھ جھان دانایی ورفتاری ،دھد.یعنی آمادگی درونی و فیزیکی برای سواالت ابتدایی 

نمی تواند دارد و ھیچ کس برای یادگیری و دانستنانسان آمادگی ذاتی.زیبا و انسان بودن است

داشتھ باشد و پرسش در پرسش ھمیشھ بدون آمادگی ویادگیری  دانایی بھ دست بیاورد .باید انسان 

کھ آن را مھمترین و اصلی ترین موضوع بوده. عمل و رفتار نزد کونفسیوسراه درستش بکند

. اس اصلی برای جامعھ قرار داده است و ھمچنین مھمترین موضوع برای معرفت حقیقی استاس

اخالقاختالف بین اندیشھ وعادی است دو و یک حقیقت ھستند . چرا کھ معنویت معرفت و



و این ھم مھم است کھ انسان صاحب کاری انسانی باشد و مردم را دوست داشتھ باشد و .باشد

برای رستگاری جامعھ تالش کند.

-

نمونھ انسانی-

شخص انسانی بعد از گذراندن مراحل خود شناسی و معرفت عملی و نظری و نمایان شدن در 

یعنی عمل و .برای رسیدن بھ پلھ انسانی نمونھ انسانی برای خود و جامعھ تمام شود ، رفتار

ھمچنین .مالک ھستندبرای کسانی کھ بھ مرحلھ انسان بودن نرسیده اند ،حرفھای  شخص انسانی 

انسان نمونھ در راه اعتدال انتخاب میشود برای اینکھ بتواند ھماھنگی بین خود ، طبیعت و جامعھ 

ند. او ھمیشھ پایبند بھ وسط بودن و میانھ روی است. ولی این میانھ روی اندازه ای دارد. درست ک

محال و ،. بدون خواست و اراده خوبی خواستنانسان از طریق رفتار و عمل سنجیده میشود

غیرممکن است تھمچنین بدون انسانی.دشوار است رفتار زیبا مجال جابھ جایی داشتھ باشد

این رفتارھا بھ آرزوی خوب وخوب شدن برای انسانیت روی دھد. ھروقت کسی انسان کاملی شد 

بی شک وظیفھ انسانی و معنوی بزرگ روی گردن می افتد. .خود خودی نمایان میشوند

بخصوص متوجھ کردن جامعھ برای دادپروری و مساوات و برادری. در این حالت این شخص 

و دل و فکر و الزم است انسان کامل مانند ماه در بین مردم بدرخشد .لگو میشود برای جامعھ ا

عمل جامعھ را روشن بنماید.

باج انسان بودن



پرسش کردن ،ھر کس ظرفیت انسان بودن را دارد. الزم است این ظرفیت را در راه دقیق بودن 

مھم و یبی شک تفاوتو دنبال دانستن برای نشو و نما وبھ مرحلھ انسانیت رسیدن  بھ کار ببرد .

دمیزاد آالت حیعنی بھ دو شخص در این انسان بودن و غیر انسان بودن وجود دارد.نشھ ایی بییر

ان سرسخت و گردن از نظر رفتار و اندیشھ و جھان بینی متفاوتند.گاھی اوقات انسکھگفتھ میشود

این .درمیشود واز انسان بودن میافتد و از درون و رفتاربھ جانوردیگری تغییر میکندت کلف

از این دیدگاه بیشتر جامعھ ظرفیتشان را بھ دلیل بی آگاھی و وحالت میشود بھ او انسان نما گفت 

ن و اندیشیدن بھ این نادانی از بزرگ بودن انسان از دست می دھد. تنھا مشغول خوردن و نوشید

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 

فرض میکند بعضی افراد در جامعھ ما ھستند کھ بھ بی عقل بودن و خادم بودن خوشحالند ندارد.

با موانع کھ ما بھ او افتخار می کنیم و برایش ترانھ ھم میخوانیم. در این جور جوامع فردیت انسان 

چرا کھ اینگونھ جوامع تاب و توان فردیت انسان را ندارد و مدام دشمنی زیادی روبرو میشود .

فردیت انسان برای را کھ فکر میکند چگاھی قدرتمند ھم ھمھ جوره با او در می افتد، .میکند

میکند. برای مثال از کارکردن و نصیبشبرای ھمین از ھمھ حقوق ابتدایی بی .قدرت خطر دارد

و او را الیق ھیچ حقوقی نمی داند.از دید این حکومت انسان بودن استخدام شدن محرومش میکند

و در ر فرود آردچرا کھ او نمی خواھد خادم واسیرآنھا شود و دربرابر آنھا س.گناه بزرگی است 

بدون شک در این حالت شخص انسانی احساس غریبی و .بھ او بدھندیزمینقطعھعوض وظیفھ 

بیگانھ بودن خود نمی کند.



انسان بودن از سایرین متفاوت است. مدام در صلح با مردم است. ولی کسی کھ از انسان بودن -

افتاده است مانند سایرین است و با مردم در صلح نیست.

ضد رفتار زشت است .برایش الف میزند شخص انسانی  زیبایی را باور دارد خواھانش است و -

مدام در پی ،برعکس عمل میکند.شخص انسان ،و در برابر آن می ایستد ولی کس غیرانسان 

دنبال حقیقت بیرون از درون میگردد.،حقیقت از درون است ولی شخص غیر انسان

احترام سھ چیز را نگھ میدارد: وظایف آسمانی ، احترام بھ انسانیت و سخن دانایان. ،شخص انسان-

برای ھمین بھ آنھا احترام ھم نمی گذارد و .وظایف آسمانی را نمی فھمد،ولی شخص غیرانسان

شخص انسان را ھم مسخره می کندعالوه بر اینکھ سخن دانایان را ھم مسخره میکند.

صلت دارد: روشن بین است ، شنونده است ، در رفتار ساده است ، شخص انسانی نھ صفت و خ

شک و تردید را کنکاش میکند، ھمواره پایبند محترم است ، بھ ھنگام عصبانیت خویشتندار است، 

رفتاری انسانی است.

ضد رفتار زشت است .خواھانش است و برایش الف میزند،شخص انسانی  زیبایی را باور دارد -

ولی کس غیرانسان برعکس عمل میکند.شخص انسان مدام در پی .ن می ایستدو در برابر آ

ولی شخص غیر انسان دنبال حقیقت بیرون از درون میگردد..حقیقت از درون است

شخص انسان احترام سھ چیز را نگھ میدارد: وظایف آسمانی ، احترام بھ انسانیت و سخن دانایان. -

نمی فھمد برای ھمین بھ آنھا احترام ھم نمی گذارد و ولی شخص غیرانسانی وظایف آسمانی را

را ھم مسخره می کندعالوه بر اینکھ سخن دانایان را ھم مسخره میکند.یشخص انسان

وجود دارد، یعنی ما یو شخص غیر انسانیتفاوت خیلی واضح و گیج کننده ای بین شخص انسان

.در جھت دانایی و نمونھ محترم استیبرای زندگی در بین دو فلسفھ مختلف ھستیم، شخص انسان



مزه کنونی اند و مانند برعکس غیرانسان ھمواره در پی ھوس و مادیات است . ھمیشھ دنبال 

ید.آحیوانات زندگی می  کند از جان و غمخواری و ھمکاری و دانایی بدش می 

) بھ معنای renھ (ش ریننانسان نمونھ یا کامل بھ مجموعھ ای از رفتار و اعمال پایبند است اولی

، یی ) پایبند ی بھ فرھنگ و عرف جامعھLIانسانی و دوست داشتن پاکی و خوبی است. لیی (

)YI پایداری و راستی، زین((Zhi)) دانایی، وفاداری و اعتمادXiz شینج((cheng) دلسوزی و

)Li) و(renنیکی بھ پدر و مادر، کونفسیوس تاکید زیادی بر دو رفتار ()Xiaoزیاو (اخالص، 

وقتی کھ در مورد انسان بودن )renجوھر و اساس  ھمھ رفتارھا میداند. مخصوصا ریینھ (دارد ،

از این لحاظ فلسفھ )renپرسیده میشود، در جواب میگوید انسان بودن یعنی پایبند بھ ریین (

بودن و کونفسیوس در ھمھ کتابخانھ ھای فلسفھ چین و یونان تفاوت دارد کھ بھ معنای انسان 

دوست داشتن پاک و خوب می آید و ھمچنین پایھ و منبع سایر رفتارھا نیز می باشد.

بخش ششم:

یرکگاری کدر راه -

ییھستی گراپدر فلسفھ -

معاصر کسوتی مسیحی است و پیشیو انسان گرایییرکگارد فیلسوف ھستی گرای سورین ک

استخراج کرده است. در آب و ھوای مذھبی است. این فلسفھ را از بودن خود فلسفھ ھستی گرایی 

در سر چیره در زمانی کھ پدرش انجامش داده بود،پرورش یافت و بھ نظر میرود احساس گناه

بھ انسان بودن ایمانش را شد و مانند ارثی برایش مانده بود. برای ھمین اولین فیلسوفی بود کھ 

در حالیکھ خودش پیوند پرجوش و خروشی با ایمان داشت یا برای اینکھ ارزش و باور ،گره داده

کھ از سرتا پای استپیوندی مستقیم بین مومن و ایزد است. ایمان حرکتی سوزدار و تاب خورده



ھمچنین مرحلھ .. در حالی کھ ایمان آوردن کاری انسانی و مفید است شخص مومن بیرون میرود

یرکگارد بھ دنبال خوشبختی و آزاد بودن ھمیشگی میگردد. ی بھ تکامل میبرد. کانسان بودن را

است. بھ راستی دلھرهدر این باره می گوید : باور داشتن کاری آسان نیست. پر از ترس و 

مھم است. موضوع ایمان موضوعی قلبی است و باالتر از عقل است ولی ،چگونگی باورداشتن 

انسان بودن است کھ از رفتار مشخص میشود. زیبا و آراستھ می کند.رفتار و عمل انسان او را 

زندگی بلندتر و واالتر دیگرزندگی آیینی کھ مرحلھ بعدی انسان بودن است از ھمھ  مانندھای 

انسان بھ معنای حقیقی بودن خود آشنا میشود  و در زندگی پر از دوست داشتن و در آن است کھ 

در برابر دگی میکند. انسان در این زندگی مادی احساس میکند کھانسانی و دعا و خداپرستی زن

،و این پیوند ونمازو بھ رفتارانسانی و معنوی پناه می برد. پیوند با خداتنھا و گنھکار استایزد

بلکھ اینست کھ ما از اعمال و رفتارمان مطلع باشیم ویا خود شوداین نیست کھ خدا از ما با خبر 

کھ ھیچ پرچین با سکوت ونماز عجلھ بھ گونھ ای گوش بھ خدا نرم میکنیمدر آن کھ ماعملی آن 

. بھ نظر من ایمان مانند و پرده ای در بینمان نباشد و در حضورش یکی شدن را احساس کنیم

فریادرسی است کھ انسان را از پوچی و بھ انتھا رسیدن و بن بست آزاد میکند. در این دیدگاه ( 

لسفھ زندگی شخص انسانی بھ سھ مرحلھ گره خورده است و مانند زنجیر تقسیم فیرکگارد)ی ک

انسان تنھا برای ھوس و میل و موضوع نظری زندگی میکند . در مرحلھ ،لھ اول حمیشود. در مر

زندگی میکند. در آخر و برا ی انسانیت د رجھت انسان بودن و عملی بودن قدم میگذارد، دوم 

میگذارد کھ زندگی خود را برای خلق خدا ترخان کند یعنی زندگی و ایمان می آورد و قرار

این سھ  مرحلھ را با نظریھ ھای انسانی باز کنیم.توانمی.دوستی با خدا 

مرحلھ اول 

انسان نما-



است تنھا بھ دنبال طعم ،در ابتدای تجربھ ھای زندگی ،مشغول میل و آرزوھادر این مرحلھ انسان 

جسمی ولحظھ ای می گردد. مسوول عھد و پیمان خود نیست . مسوولیت را قبول نمی کند و آماده 

بھ پیش بردن زندگی را از دست داده است یعنی و بارکج و وارد شود نیست بھ زندگی زناشویی 

میشود گفت ابتدای خودسر و بی قید و بند است . ھیچ بعد اخالقی و انسانی در این فرد نیست.

خواب و درھوا و ھوس ھمھ فکرو خیالش را مشغول کرده است بھ گونھ ای یت جسمی است و لفعا

مثل اینکھ در سطح ( روح خارج شده است) زندگی در این دایره را . خیال سیرکردن جسم است 

. حس و غصھ ای خاکستر کرده است . تنھا خودش برایش مھم است و بھ فکر ھیچکس نیست

آزار انسان ندارد. تنھا برای میل و آرزوھای خود زندگی میکند.فکر میکنم کھ این مرحلھ برای 

کھ تنھا در ظاھر انسانند ولی در عمل و رفتار در سطح حیوانند . اھمیت استاشاره بھ آنھایی

اید جسم فراموش شود نبدادن بھ جسم نیاز بھ نیرو دادن است ولی باید با فکر و ھوش ھم خط باشد 

خودش را راه می اندازد و نیرومند می سازد. می توانیم بگوییم بھ خودش اھمیت دھد. برای نمونھ 

رزوھا بیشتر بعد از آگونھ ای خود پرستی در آن است و بھ دنبال امیال خود می رود. این امیال و 

حدبیشتر بھ فکر غذای روبرای جسم ترخان کرد. بایجسم است نھ خواھش روحی . نباید خود را 

اندازه ای از آنھا سود برد تا کھ بتواند از . ولی میشود تا بود. اشیا مادی ھرچھ باشد پیدا میشود

. ماندن در این مرحلھ باعث این مرحلھ بھ مرحلھ بعد برود. ولی این مرحلھ زمان دار است 

سان فقط برای خودش زندگی یرکگارد انی  پوچی و بی معنایی در زندگی میشود. بھ نظریات ک

میکند کھ یک نوع خود پرستی است.برای ھمین زندگی بھ این صورت خیلی بی معنا است یعنی 

و آن اینکھ تا گاھی خودپرستی اینقدر بد نیست. انسان باید خود پرستی داشتھ باشد بھ یک معنا 

ولی مھم است انسان داشتن را ببخشی. زمانی کھ خودت را دوست نداشتھ باشی نمی توانی دوست 

نکھ بھ مرحلھ دوم بروی. بھ نظر این یاین مرحلھ را بگذراند.باید خود را آماده بکنی  برای ا



فیلسوف درصد زیادی از انسانھا در این مرحلھ می مانند و نمی توانند بھ مرحلھ بعد بروند. غرق 

این شخص در میل ومزه شدن ، میل و ھوس انسان بی مرز است برای ھمین مانع میشود و مانع 

ود. میشود گفت این مرحلھ بھ زور چینی ربیعنی مرحلھ دوماست کھ نمی تواند بھ مرحلھ بعد

می گردد کھ تنھا بھ دنبال مزه جسمی میگردد . اگر آمد و در این مرحلھ تالش نکرد خود را جوان

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 

سانی عبور آانسان خودش را بھ چیزی بند کند نمی تواند بھ اگربی شکدرراه جسم.کردن روح 

رکگارد میگوید: از این مرحلھ خود را آزاد کی یکند. چونکھ بھ آن وابستھ می شود. برای ھمین 

چرا کھ تو ھر وقت کھ بھ چیزی پیوست شوی و تحت کنترلش کن . خود را بھ چیزی وابستھ نکن

ی از آن برگردی . برای مثال وقتی انسان بھ سیگار کشیدن  یا مواد مخدر و یا باشی نمی توان

ی ارتباطات مانند سایتھای اجتماعی مانند فیس بوک وابستھ شود کھ میداند زیان زیادی ژتکنولو

برای جسم و فکر و ھوش دارد و از نظر مالی ھم ضعیف میکند ولی نمی تواند از آن 

مرحلھ بماند بلکھ باید بھ مرحلھ دوم برود کھ مرحلھ ای عملی و انسانی بگذرد.انسان نبایددر این 

اینست مھماست. در این مرحلھ باید خدمت بھ انسان را بھ گردن بگیرد و فعالیت کند . پرسش 

رفتن بھ مرحلھ دوم چھ کار می کند؟ بھ دلیل خستھ شدن از مرحلھ اول و رسیدن بھ این نتیجھ کھ 

از آن بیزار و نا توان می ،ر از این است کھ برای میل جسمی زندگی کندانسان بسیار باارزشت

زندگی بی معنا میشود. چرا کھ تنھا برای خود زندگی کرده است . باید تالش کند کھ از راه شود. 

ھوشیاری و بیدار شدن بھ وظیفھ انسانی خود برخیزد و تمرین کند. بھ نظر من ماندن در این 

یعنی از دست دادن خود بھ معنای واقعی . بی شک اگر انسان تنھا . ادن است حالت از انسانیت افت

بیداری ذاتی خود را تباه میکند و بھ سمت نادانی و سستی اراده می رود . ، مشغول لذایذ باشد



برای ھمین بیدار شدن ابتدای حس کردن بھ بودن خود و پرسش کردن بھ وظیفھ انسانی است

می گیرد. و مانند موج رادیو خیلی وقتھا ھوش پیامی درونی و خارجیھمراه با بیداری روح وو

ھم نمی گیرد. خودش ھیچ مشکلی با موج ندارد بلکھ مشکل در گرفتن آن است. 

مرحلھ دوم : مفید بودن و انسان بودن

قانون . این مرحلھ مرحلھ است بھ سوی مرحلھ روحی و انسانیعامل حرکت ناامیدیپوچی و 

و اراده و قول و پیمان دادن، انتخاب حقیقی و جستجوی بودنی اصیل و خودی  است. بدون دادن 

شخصی خود را از جسم و لذت پرستی آزاد می کنیم . می شود گفت ،شک بھ دلیل اراده و قول

عملی است و خیلی بھ موضوع تیوری ارزش نمی دھد، مشغول تعویض در جامعھ خود است آن 

بھ روشی عملی و پراکتیکی، یعنی معنوی و انسانی بودن ،انسانی و مفیدھم با ترویج اندیشھ

.عالقمند بھ مسوول بودن و زندگی در سایرین است. عالقمند بھ مسوولیت بھ طرف قدرت است و 

. در این مرحلھ انسان برای خودش زندگی نمی کند بلکھ سعی می کند از راه مفید آن را می پذیرد

دست بیاورد و بھ دیگران کمک کند و با آنھا کار نیکو انجام دھد . یعنی با ه بودن احترام سایرین ر

بھ ارزشھای اخالقی پایبند است. از روش انسانیت بھ خلق کمک می کند. با آزار مردم زندگی می 

رکگارد) تالش کرده است ما را در زندگی خود برجستھ کند. انسان در این مرحلھ بھ ی یکند.(گ

بھ آنھا یاری می رساند.از این بھ بعد زندگی خود را با دیگران بھ اشتراک د و کمک بقیھ می رو

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 



ھا بی نصیب می کنی تا سایرین بی نصیب نباشند. این مرحلھ سخت تراست و را از خیلی چیز

. سعی میکند زیباترین اخالق را دقربانی می خواھد تا در بین انسانیت برخی چیزھا را انجام دھ

با آن ھوشیار شوند . این مرحلھ برای جوانان خیلی مھم است کھ می توانند نشان دھد تا سایرین 

جام دھند . این وضعیتی کھ اکنون کردستان دارد نیاز بھ آن دارد کھ ھمدیگر را درآن کار بزرگ ان

قبول کنیم و با ھم زندگی را بسازیم .مخصوصا الزم داریم با ھم ھمکاری کنیم و بھ ھم یاری 

، برای زنده کردن ارزش و حرمت انسان.می توانیم بھا و استاتیک (زیبایی) را از طریق رسانیم

بکنیم. از این مانراه برای کردار و رفتار،و سایرین راندن بھ سایرین زنده کنیم عفو و یاری رسا

. میگویند شخصی بود کھ خیلی برای بھ بعد انسان بودن نمایان میشود باید در عمل نمایان شود 

تا اینکھ پیر شد و بھ رختخواب افتاد ھم کسی .مردم مفید بود ولی کسی برای او بھره ای نداشت

دید کسی برای او نمی گرید در حالیکھ او ھمیشھ برای فقرا و بینوایان می .برایش مفید نبود

گریست بھ یاداین افتاد اکنون کسی برایم گریھ نمی کند خودش بھ خود دلداری داد و گفت شاید 

ا را نمی شناسم ھمانطور کھ من برای بعضی ھا کسانی باشند کھ برایم گریھ می کنند ولی من آنھ

گریھ می کردم در حالیکھ انان مرا نمی شناختند کسانی ھم ھستند کھ برای من اینگونھ گریھ می 

. چرا بعضی کنند. خیلی وقتھا انسانھای خوب و معنوی خود را در راه ازادی انسان فدا می کنند

میکنند آنھا برایشان ضرر دارند. برای مثال فکر ھا بھ مرگ سایرین خوشحال می شوند چونکھ 

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 افالطون 

دادگاھی میکنید کھ مانند پیامبر برای شما بود رفت تا از سقراط حمایت کند و میگوید شما کسی را

زندگی و فرزند خود را فراموش کرد ولی دوستان و ھموطنان خود را فراموش نکرد و تالش 

انسانی کھ گفت را بھ قیمتی کھ شده برساند حتی حاضر بود برای خدمت بھ خلق کرد تا این پیام 



انسان گونھ ھم بسیار انسان گونھ زندگرد ونیم کھ سقراطیجان خود رافدا کند. برای ھمین می ب

شد.کشتھ

:بودنمرحلھ انسان کامل-

برای محافظت از انسانیت و مفیدبودنمان الزم 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 

است. یعنی پایبند بھ بودن بھ سوگند خدایی است و ھمیشھ بودن در این راه نزدیک بھ کمال بودن 

بھ نظر من ایمان آوردن بھ جھان متافیزیک (غیب) گشودن درھای بستھ و رھایی از بن بست 

است. ایمان از نظر ھر کدام از ما معنا مرحلھ ایمان متکا برای انسانیت است. ناامیدی بزرگترین 

فھمیم. و بعد متفاوتی دارد. ولی در اینجا مھم اینست کھ بدانیم ایمان چیست و چگونھ ایمان را ب

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 

یماندار است. ببخشد آن کس امھربانی بھ انسانی ایستد). ھرکسی کھ جھت انسانی داشتھ باشد و 

یعنی حتی اگر در ذھن خدا را ھم رد کرده باشد چرا کھ در عمل ایمان را جستجو کرده است.

ایمان خیلی با ارزش است ودر ھمان وقت انسان را زنده میکند.خصلتش ھم اینست کھ در درون 

دگاه انسان ساز و ھمراه و..... است. در درون و دل و بطن انسان شعلھ ور میشود.. از این دی

تلخی در درون داردکھ تنھا با ایمان پر میشود. وجز ایمان ھیچ چیزی آن را پر نمی کند.. انسان 

برای ھمین آنان کھ این تلخی را پر نکرده اند برای خود کشی تالش می کنند.یعنی بی ایمانی 

ز اباعث خودکشی میشود.برای ھمین فرانکل می گوید: توانستم خیلی خوب برای درد بعضی ھا 

استفاده کردم. بھ ھمین دلیل برای جلوگیری از خودکشی چاره بیابم و مانند درمان طریق ایمان  



کتابھای خود را ( پیدا کردن معنای زندگی ،اشاره بھ این می کند کھ ایمان برای آنان کھ میخواھند 

انسان می بھ زندگی خود پایان دھند بھترین چاره است) بی شک ایمان است کھ زندگی دوباره بھ 

درد بھ دلیل بی ایمانی برای کسانی کھ استبخشد. ما ھم این را میرسانیم کھ ایمان بھترین درمان

زار روحی و زنده شدن. ایمان بیشتر با آند. ایمان آوردن یعنی رھا شدن از شو عذاب روحی میک

بیشتر قدم بر میدارد و کار می کند. آن چیزی کھ دل میتواند نھ مانند عقل،دل پیوند دارد و دل ھم

چون کھ ایمان با درون پیوند دارد و دل معدن ایمان است. خیلی انجام دھد عقل قادر بھ آن نیست.

وقتھا در بعضی جاھا عقل می ایستد ودل فعال می شود . در ھمین زندگی روزمره گاھی اوقات 

می افتد وقتی می پرسیم از کجا میدانی؟ میگویند دلم اینگونھ می بعضی افراد می گویند این اتفاق

دل است و باور ھم میکند. دل در دانستن و معرفت بی مرز است. با اینھمھ عقل ،گویدو یعنی سند

. میتواند ایمان را بیاوردربی مرز است. از ھمھ چیز میتواند سر دکھدل استینمرز دارد . ا

ایمان باالتر است و با ایمان را درک کند. بھ ھمین دلیل اندل نمی تودرک کند گاھی اوقات عق

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

انسان بودنمرحلھسھ 

یرکگارد از ھر سھ مرحلھ عبور کرد. یعنی این سھ مرحلھ بھ فلسفھ زندگی کیرکگارد رنگ ی ک

دادند.مرحلھ ایمان آوردن ( یعنی زندگی کردن برای خدا برای کسی کھ انسانی بکند بھ باالترین 

از شخصیت ابراھیم پیغمبر شھسوار ایمان برجستھ میکند . او در کتاب پلھ انسانیت میرود)  کھ 

ه در داستان ( ابراھیم و پسرش اسماعیل) این یژولرز بسیار در مورد شھسوار ایمان بھ وترس 



داستان در انجیل و قران ھم بھ آن اشاره شده است. جا دارد اینجا بھ کوتاھی اشاره بھ داستان 

کھ میخواھد این فرمان را بکنیم. کھ از طرف خدا بھ ابراھیم فرمان سربریدن پسرش  اسماعیل آمد.

رای قبول فرمانبرداری و فرمانبری خود برای خدا بھ جا آورد.ما اینجا درمورد حال ابراھیم ب

پدر دلسوزی میتواند فرزندش را برای خدا قربانی کند. اگر ما بھ این حرف میزنیم کھ چگونگھ 

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 

اد ابراھیم بھ پدر و قھرمانی ایمان می آورد. می پرسد آیا این کاری کھ حضرت ابراھیم انجام د

کاری اخالقی است؟ سپس خودش جواب میدھد نھ چرا کھ خیلی وقتھا ایمان باالتر از اخالق است. 

بھ معنای اینکھ در ایمان گونھ ای عھد و پیمان میان خداوند و کسی کھ باورش دارد وجود دارد . 

ی و غیر ابراھیم کاری غیراخالقیعنی پایبند بودن بھ عھد و پیمان کاری انسانی و اخالقی است . 

در حالیکھ ابراھیم با دل و قلب مطمین است کھ خدا این فرمان را نمی دھد انسانی انجام نمی دھد

. سربریدن کسی مخصوصا فرزند ده سالھ کاری اخالقی نیست چونکھ با عشق خدا ضد ھمدیگرند

مان آوردن در . ولی چرا کیرکگارد روا میداند کھ ابراھیم اینکار را بکند. چونکھ او فکر میکند ای

ه با خدا خالصھ شده است  و ترخان کردن زندگی انسان در راه خدا یژوپیمان بستنی وعھد

باالترین پلھ ای است کھ انسان انجام میدھد . چرا کھ حضرت ابراھیم  این کار را بھ امر خدا انجام 

دگاه ایمان برای میدھد .آن خدایی کھ ابراھیم دوستش دارد و عاشق اوست . برای ھمین از این دی

انسان معجزه درست میکند ھمانطور کھ قبال بھ آن اشاره کردیم کھ ایمان آوردن چیزی ساده و 



)  برای ھمین ابراھیم خود را مجازفھاسان نیست . بلکھ پر از ترس و بھ ترس انداختن خود است(

و مطمین است کھ ) ولی ا2ر میشود پسر خود را در راه ایمان سر ببرد .(ضبھ ترس میندازد و حا

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 

دی است. ژھسوار تراشھسوار درست ایمان بود ولی درھمان وقت ھم ششود. یعنی ابراھیم پیغمبر 

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 

کنم. بھ این معنا کھ این کلمھ کھ از توانم ھم ابراھیم باشم. چونکھ نمی توانم ابراھیم را درک

ابراھیم یاد گرفتم تنھا گیج کننده است. چون کھ آن امتحانی کھ بر سر ابراھیم آمد ھیچ کدام از 

از انساندور کردندوران ما نمی تواند در اینگونھ امتحانات قبول شود. چرا کھ زمان ما دوران

کیرکگارد سعی میکند در این موضوع سمت است و بیشتر بھ دنیای مادی اھمیت میدھد.دین 

اخالقی ابراھیم را روشن کند کھ چگونھ عشق بھ خداوند اینگونھ اش کرده کھ آماده باشد و در ھمھ 

داشتن است. ھمھ . .... نیرویی نھفتھ است کھ در پشتش ایمان حال پایبندبھ عھد و پیمان ایمان باشد

انسان نمی دشتر ایمان اورده است . می گوییخدا باین داستان چنان برکریکگارد کرده است بھ 

تواند کار ابراھیم پیغمبر را دوباره تکرار کند و من ھم میگویم درست است ھیچ انسانی اگر از 

.این کار را نمی کندخدا بفھمدبرایعشق وفرمانبرداری 

وھشی فلسفی برا ی مرحلھ آیینی ڀژ

ان بودن خود را انتخاب می کند و آزاد است موضوع ایمان موضوعی فردی شخصی است کھ انس

و درک مخصوص ذاتی کھ پیمان می بندد باور و مالک اراده مستقل است. در انجام دادن سنجش 

. . برای ھمین الزم و ضروری است چونکھ ابتدا باید عاشق بودداشتھ باشد برای ایمان آوردن



چیره شویم. کیرکگارد میخواھد انسانی تازه تنھا از راه ایمان می توانیم بر پوچی و نگرانی زندگی

و اسمش را قھرمان ایمان می گذارد. او پھلوان بودن خاص خود را درک کرده است و بنیاد بنھد 

از راه اراده ایمان و .کردشھمچنین از حقیقت نا معقول بودن زندگی و بی معنایی زندگی درک

آینده ای بھتر درست وانسان بودن تالش میکند زندگی خاص خود را مرتب کند و بھ ھم گره بزند 

کند. 

مرحلھ اول / مرحلھ مفید بودن

بی شک حضرت ابراھیم مرحلھ جوانی را قطع کرده و بھ مرحلھ مفید بودن رسید در حالیکھ در 

بھ دنبال این مرحلھ بھ اساس اخالقی پایبند بوده و در صفحھ اطمینان و ارامش بوده است. ولی 

آمدن این امتحان ( یعنی فرمان سربریدن پسرش )  آن آرامش و اطمینان را از دست داد و دچار 

فرمانبر فرمان خدا باشد و یا بھ ارزشھای و نگرانی و دودلی میشود کھ تو گویی چھ بکند؟آرامی نا

اخالقی پایبند باشد چرا کھ این کار کاری اخالقی نیست. ولی شھسوار ایمان اینجا مرحلھ اخالقی 

بھ مرحلھ آیینی قدم می گذاردآن ھم برای فرمانبری از خداوند.را طی می کند و 

دوم / دودلی و نگرانیمرحلھ 

بی شک این کار یا خود این امتحان خدایی کار آسانی نیست ، او در دو چیز سرگردان و نگران 

تصمیم گرفتن گماناست  کھ کدام را انتخاب کند. دلسوزی پدرانھ یا رضایت بھ فرمان خدا . بی 

در این حالت خیلی سخت و دشوار است.



شدهیک طرفھتصمیممرحلھ سوم / 

شھسوار ایمان با اراده ای قوی و پوالدین برای اینکھ خود را یک طرفھ بکند و از این دودلی خود 

از باید برای ھمین تصمیم میگیرد این فرمان خدا را انجام دھد. .را نجات دھد بھ میدان می آید

عمل کند ولی این عمل یک جورایی برای فایده و رفتار طرف دیگر برعکس ارزشھای اخالقی 

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 

کھ قبول کرد برای ھمین آماده است محبوب ترین جگرگوشھ خود را .دوست داشتن برای خدا

تقدیم خدا بکند. این ھم نشانھ وابستگی بھ حقیقتی رھا است.

.در الزم است اشاره بھ این شود کھ داستان شھسوار ایمان پیوندی مستقیم با زندگی کیرکگارد دارد

واند بھ مرحلھ آیینی برسد. واضح ولی نمی ت،زندگی شخصی خود از این مرحلھ عبور کرده است

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. 

عقد میکند و چند ماھی اوا بادر مرحلھ مفید بودن بعد از آشنا شدن با معشوقھ اش (ریگینا) کھ بعد

زندگی میکند و سپس پشیمان میشود و این عقد را باطل میکند بھ بھانھ اینکھ ریگینا مانع رسیدن بھ 

و مرحلھ آیینی است، یعنی زیستن برای خدا ،برای ھمین تصمیم میگیرد از ریگینا منصرف شود

ش اسماعیل  رنگ باختن زندگی بھ امر خدا گوش دھد. بی شک داستان ابراھیم پیغمبر با پسر

یرکگارد و ریگینا است .مخصوصا  وقتی کھ باریگینا ارتباط داشت و جدایی از ی عاشقانھ بین ک

ریگینا مانند سرانجام ابراھیم و اسماعیل شستشو داده است.

یرکگارد برای نمونھ ای از داستان ابراھیم و اسماعیل کھ در ی من فکر می کنم کھ پناه بردن ک

برای این بھ کاررفتھ تا از طریق این داستان گره از ترس و ھراس انسان از ،ن دینی آمدهمتو



ناامیدی و ترس باز کند. و ھمچنین برای چاره سازی بزرگترین ترس کھ در برابر این موجود 

باز میشود و در خودکشی (انتحار ) خالصھ میشود . پایان دادن زندگی بھ دلیل ناامیدی آزاد است  

و موضوع خودکشی سیدن بھ پوچی و بن بست . در این داستان ابراھیم بھ گونھ ای با پرسشو ر

بودن بدون شک اینطور است ما از طریق فلسفھ مواجھ میشود کھ با عقل و منطق حل نمی شود.

بفھمیم، تنھا میتوانیم یک چیز را بفھمیم آن را بودنمان در این جھان دلیلنمی توانیم )موضوعی(

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 باالتر از عقل است. 

ز تفکر نادرست و آمیختھ کردن اشتباه برای االبتھ تصمیم بھ خود کشی و پایان دادن بھ زندگی 

. برای ھمین ایمان آوردن مانند مانند درمان و چاره سازو تنھا سرنوشت در دنیا درست میشود

فریادرس نامرعی برای انسان نمایان میشود. یعنی این داستان اشاره ای است برای بزرگی انسان 

بھ ھدف پایان دادن بھ زندگی خود بھ آن پناه در جھان. کھ ھیچ بھانھ ای در ھستی نیست کھ انسان

چاره آنطور کھ الزم است از سقراط تا اکنون نتوانستھ اند برای گره کور مرگ ببرد.اکثر فیلسوفھا 

در اندیشھ و فلسفھ ھایشان انسان را بدون یافتن چاره ای ه فیلسوفھای معاصر ڀژبھ وای پیدا کنند.

ره کردن بھ اندیشھ سارتر و آلبرکامو و شوپنھاور انسان ھیچ بھ تنھایی بھ جا می گذارند.جز اشا

. 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 

آشکار می کند کھ ایمان ھمھ درھای بستھ و غصھ ھای برابر نمونھ قھرمان ایمان این حقیقت را

نمی گذارد خود را بھ دست .انسان را با زمی کند و آزاد می کند و از این آشفتگی دست بر میدارد 

را شعلھ ورترمیکند........نامعلوم تندباد و تاریکی برابر انسانیت بدھد و روشنایی ایمان آوردن 



شتم:بخش ھ

شعرپیام کتاب و

این کتاب

با ھدف بنیان گذاری ،ه ای معرفتی و فکری و اتمام کتاب فلسفھ انسان بودن است ژاین کتاب پرو

. چرا کھ الزم است انسان بودن باالتر از و پرورش فردی کردستانی نوین براساس انسان بودن

باشد. این پروسھ اھمیت و ارزش دادن بھ ھدف انسان و انسانیت بھ یو ملیتیی حزبژآیین و ایدلو

مانند ھدف نھ مانند ابزار ووسیلھ انسان از راهمعنای ( اھمیت و ارزش دادن بھ پرسش انسان 

)این پروسھ خیلی مھم است مخصوصا برای رشد جوانان ھوشیار و آگاه برای اینکھ روی شناخت 

این دیدگاه وظیفھ جوان داشتن بھ راھھای انسان بودن کار کنند.خود و درک انسانیت خود و باور

ھوشیار را برای برطرف کردن شک و تردید خالصھ کرده است. این کتاب یاری دھنده برای 

جوانان و ھمچنین برای ترویج روشنفکری انسانی است. یعنی باید انسان بودن مالک باشد و باالتر 

ه برای اساس انسان بودن  و مفید بودن باشد نھ روی ڀژسنجشی وی باشد. ژاز دین و ملیت و ایدلو

ی و حزبی بودن و ملیت. ما بھ تجربھ از این حقیقت فھمیدیم کھ در جھان امروز ژایدلودین و

یستھا در جھان موفق نبوده اند. برای ژایدلوسیاسی و ناسیولیستی وه ھای دینی و ژبیشتر پرو

و مانند برگھای پاییز میریزند. در این دیگاه تنھا یک نابودی ھستندھمین روز بھ روز در

آن ھم  بازگشت بھ انسانیت  و ،فریادرس و منجی برا ی مردم جھان مانده کھ باید بھ او برگردیم 

بر اساس انسان یژه میھنی یا دینی و سیاسی و ایدلوژپرو. ھراست یادگیری ھنر انسان بودن

. اختالف بھ بشر خدمت بکندبودن نباشد محال است موفقیت بھ دست آید و ھرگز نمی تواند بدون 

ولی بدون شایعھ پرانی کرده اندافراد و احزاب زیادی بوده اند برای اسالمی سیاسی ھا و ملی  

استی ھمین دشوارآگاھی و غافل بودن ا زانسانیت. بعدا خودشان درگیر فساد و دورویی شدند برا



برای پیشرفت از انسان بودنوبھ امید اینکھ بھ خود برگردند . داشتاطمینان ه ھا ژبھ این پرو

شروع کنند.ه ھایشانژپرو

شعر

شرط نیست ھمھ شاعرھا شعر بنویسند. مھم اینست کھ جان اینولی.من خودم شعر کم می نویسم 

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

. از این دیدگاه الزم است شاعر پیام خود را فراموش نکند. نباید شعر را برای پر تالش می کند

و یا تنھا درباره زیبایی اندام زنان سخن بگوید و بگویدچاپلوسکردن جیب و ستودن ستمکاران یا 

وظیفھ شاعر .از زیبایی بطن و درن غافل باشد. چرا کھ شاعر بودن بھ معنای انسان بودن است 

و آمیختن با پرسش انسانی و معنوی است و بھ رشتھ کشیدن زیبایی و پاکی و دوست دلسوزی

داشتن است. در این دیدگاه الزم 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 ، 

اظ الزم میدانم بھ این محوی ، مختومقلی ، فریدون مشیری، محمود درویش) از این لحرامبو ،

کھ شعر از انسان بودن جدا نیست برای ھمین من ھم با این چند قالب شعر کتابم کنم حقیقت اشاره

را زیباتر می کنم بھ امید اینکھ سود داشتھ باشد.

شعر

دلخوش میشوم 

سر خیابانمن با دیدن لبخند کودک فقیر

با لبخند زنی گدا



گاریچیبا لبخند پیرمردی کاسب و 

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

ظالمبا دیدن  یک

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

فریادزن خواھان پستبا دیدن 

با دیدن  ھنرمند ی چاپلوس

اسلوببا دیدن  دیندار بی 

با دیدن  شاعری حیلھ گر

با دیدن  چاپلوسی عالم

فکربا دیدن  نویسنده ای بی 

تھوع میگیرم

حس انسانی

او انسان است

با ارزش است

کستنھا و بی

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 

جودتنویسنده : محمد 

اربیل (ھولیر) کردستان عراقمتولد شھر

استاد دانشکده فلسفھ دانشگاه صالح الدین و راپرین

دیگر کتب چاپ شده از این نویسنده

ھھ الت ھولیرژجستجو بھ دنبال معنای زندگی. ناشر رو

ھھ الت ھولیرژناشر روفلسفھ انسان بودن.

ھھ الت ھولیرژناشر روفلسفھ عشق.

صوفیزم. ناشر شھاب ھولیردروازه ای برای
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