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کند، تا آیتی از آیات حق  در گذر زمان و جهان هستی گاهی از سوی خداوند نوری تجلی می  
د. محض ستایش خویش برگزیده و صناعت فرمو  و حجتی بر خالیق باشد، آنچنانکه حق ایشان را   

ساخت، تا همه      شان را از هر آنچه جز اوست پاکیزه  شور عشق       دل و جان شان را  ی غوغا و هیاهوی

شید و     شان پو ست حق از ای        ولی   تاجخود گرداند، خلعت بندگی بر تامت ساخت. د شان  سر ن را اف
 باشد گم گشتگان را.آستین بیرون فتاد تا دست گیرد افتادگان را و چراغ راه 

پس درود خدا بر ایشان که پاك آفریده شدند، پاك زیستند و به پاکی جان شیرین را به جان       
و عالمة فقید استاد  .آفرین تسلیم داشتند. در او فانی گشتند تا برای همیشه بر تارك هستی باقی بمانند

یت که آور عبود و پیام ی در عشق و معرفت حق سعادتملوك تابش هروی عبد صالح خدا، سوخته   
 خدای منان او را به امت محمدی هدیه داشت یکی از این برگزیدگان بود.

شت. با همه    بلند همت بود و بر بیکرانه ستی  ها چشم دا س    ی ه شید تا پا در جای پای ا وة اش کو
شه        شق و معرفت را خو ساند و از عالم باال گوهرهای ع ست بر اوج افالك ر ی چین خلقت نهاده، د

سینه    سحاب رحمت  شنه را آبیاری کند. خلقیاتش چنان متأثر از فرامین الهی و   کرده و چون  های ت
به  ( را مصداق عینی بود و معبود خواست کهتخلقوا باخالق اهللی: ) های علوی بود که فرموده واالئی

 «.عبدي اطعني حتي اجعلك مثلي»مقام )ولی اللهی( کشاندش فرمود: 
ق و معرفت را به تمامی در ساغرش ریخته و جذبات عشق الهی عنان از موالیش جام سقای عش  

شه  ساحت دلدار بود،     کفش برده و ری شکانده بود. از خواص و مقربان  ی انانیت را در وجودش خ
شت و جز به امر والیت عامل نبود. هنگامی که پیمانه  شت با مح  اش لبریز می اذن دیدار دا رمانش گ

های با موالیانش و خدمتگزاری مالیك تحت امرش راز  دات و مالقاتاز اسرار مکاشفات و مشاه    
 گفت.  می

دانستتت و در مستتایل مشتتکل   ای باطنی بر علم داشتتت، چنانچه بدون مقدمات درم می احاطه
گل می       پای در  که دیگران  یت بی             جایی  مات بود. خالق حل مبه ید  ند، کل ند تایش در   ما  هم

ال بایستتت تا پنجاه ستت انستتان می»فرمود:  گرفت و می اش جوش می اندیشتتی ژرف پردازی از نظریه

 الف

شتتناخت  ریخته بود و هایش را بر همین محور پی و خود نیز برنامه« بعدش آینده نگری داشتتته باشتتد
مه را از ی جهان و این ه دید و آثارش را متحول کننده شخصیتش را تا پنجاه سال دیگر ناممکن می   

 دانستتتت. هرچه گفت کرد و هرچه کرد، شتتتد.     الستتالم می لیهمعنایات و کرامات معصتتومین ع    
مجستتم بود. آزاد شتتتده از اعتبارات ستتبنجی و بر جایگاهی وحدت بخش تکیه داشتتتت و        عمل  
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ام که هرگز برای آن پشتتیمان نیستتتم و حستترت بهتر       ای گذرانده   عمر خود را به گونه  »فرمود: می
، از قفس رسته و بر شاخسار درخت اال هو    «ام جام دادهها را ان گذراندن آن را ندارم و همیشه بهترین 

 ال اله اال اهللباشد و   گفتن دیگر ال اله اال اهلل»فرمود:  را تاجداری کند و می خليفة اللهيبنشسته بود تا   
 «.شدن دیگر

ستن  ستی و قناعت، بی    تمنای خوا ساده زی ستی داده و     ها در دلش مرده و  ساخته بود. ه نیازش 
ص( نایل ی محمدی) ستانده بود. از عالم قلب تا انتهای عالم روح پرکشیده و به والیت تامه   هستی  

 نوردید، ساعتی چون جسدی بی گشته، روحی مجرد بود و آنگاه که جذبة الهی وجودش را در می

خرامید، سیرش محبوبی بود که هر سالکی را نشاید.      جان از عالم ملك سر برکشیده تا الهوت می  
 ارایش و گوارای هر رهروی.خوش گو

در مسایل دینی بسیار غیرتمند و در شئونات زندگی دین محور بود. دوستی، دشمنی، شادی،         
هایش از جنس دین بود. به رعایت       هایش برای دین بود و تمام نگرانی و دلهره   غم، خنده و گریه  

 ق خداوند)عز و جل(،   حقوق دینی با دقتی ویژه اهتمام داشتتتت و با همان دقتی که به رعایت حقو        
ا ه  ورزید و با وجود انبوه گرفتاری    قرآن و عترت توجه داشتتتت به حقوق اجتما  و مردم اهتمام می    

 ورزید. حتی از حقوق حیوانات نیز غفلت نمی
بوده،  اش ی تواضتتو و فروتنی نفس پروری در نزدش عفن و پلید بود و همگان میهمان ستتفره    

نه     خا باب می  اش را دق هرکه درب  به رویش گشتتوده         ال ند کیستتتت،  بدا که   کرد پیش ازآن 

صاص می      می شکالت مردم اخت شتر زمان خود را به حل م مر در تمام ع»فرمود:  داد و می گردید. بی
نمود بر کار شتتخصتتی خودم هر چند هم اگر پراهمیت  کار مردم را هر چند هم اگر کم اهمیت می

 آری و به حق چنین بود.«. مقدم داشتم نمود، می

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
خورشیدی در شهر هرات افغانستان     9231ی فرهیخته، استاد سعادتملوك تابش، به سال     فرزانه
ی  ی شتتیعه   ای مستتلمان و مفتخر به مذهب حقه        ی خواجه عبداهلل مصتتری، در خانواده     در محله 

 ب

ایشتتان از اهالی خراستتان و پدرش، محمدمهدی احمدیان از اثناعشتتری دیده به جهان گشتتود. مادر 
ه به دلیل مبارز« احمد»ایشان،   بزرگای مبارز بود؛ پدر اهالی هرات مردی روشن ضمیر و از خانواده  

 کابل سبری نمود.« مزنگده »ی آخر عمر شریف خویش را در زندان مخوف  دهه ،علیه استعمار
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ارسته ح دینی با ارشاد پدر به محضر معلمی شایسته و ودر سنین نوجوانی در راستای تربیت صحی
 ستتتار حکمت و عرفان چشتتیده بود، هدایت گردید.           به نام شتتیب براتعلی کابلی که از چشتتمه        

گیری از محضتتر استتاتید عرفان و اهل شتتهود، دوران تحصتتیالت ابتدایی و   زمان با انس و بهره هم
سلطان غیاث   سال در دبی  1متوسطه را به صورت جهشی و در مدت       الدین غوری رستان جامی و 

 ی ادبیات کابل با کسب  تحصیالت دانشگاهی را در دانشکده    9232به پایان رسانید. در سال    هرات
 قرآن و »ای بستتیار محققانه که خود یکی از آثار ایشتتتان را به نام            ی پایان نامه      ی برتر و ارایه  رتبه 

ر دهة پنجاه به و د اخذ مدرك لیسانس به پایان رسانید   کند، با احتوا می« ی شناسی  ئهای زیبا دیدگاه
  عنوان شاعر برتر سال انتخاب و معرفی گردیدند.

ستعمارگر شوروی بود.            ستان و تجاوز دولت ا ستاد متاثر از تحوالت سیاسی افغان دوران جهاد ا
نوم هاد علیه خدینی و استتتعمار را بر خود فرو واجب دانستتته به ج  ایشتتان مبارزه علیه مظاهر بی   

شتتیطانی به پا خاستتت و به عنوان یکی از عناصتتر فعال و محوری جهاد و مقاومت دستتتگیر و راهی 
از آنجا که طبق روال معمول »زندان گردید. ایشان در شرح حوادث بازداشت خود چنین فرمودند:    

خدای  نمودند با مجاهدین سترشتنام بازداشتت شتده را بدون محاکمه و در استر  وقت اعدام می     
ر از ام و اگ خود نذری نمودم که اگر توفیق شتتهادت حاصتتلم گردید که به مطلوب خود رستتیده    

زندان رهایی یافتم این آزادی را تولد و عمری دوباره تلقی نموده و خود را وقف موالیم حضتترت 

نمایم. سحرگاه که مأموران مرا احضار نمودند، دوستان زندانی به  االعظم روحي و ارواحنا فداه اهلل بقية
فرو اعدام و آخرین ودا  شتتیون و زاری نمودند، لکن مأموران در کمال شتتگفتی مرا به بیرون از 
زندان راهنمایی و آزاد نمودند. پس از آزادی به جهت ادای نذر متوسل به آستان دوست گردیدم     

 التم در عالم رؤیا به زیارت امام زمان)عج( نایل گردیدم، پس از             و حین دومین اربعین از توستت
شان استمداد طلبیدم. ایشان مرا به خواندن کتابی امر نموده و فرمودند این      بوسی از حضرت    دست 

سی. پس از مطالعه  لیف خود ی آن کتاب به تک کتاب را بخوان، تو خود خواهی فهمید چه باید بنوی
 «.بیر گشتمبه نوشتن آثار عالم و خ

 ج

ادبیات،   هایی چون ستتیاستتت، فلستتفه، عرفان،         به این ترتیب استتتاد تحقیق و نگارش در زمینه      
سی، اخالق، هنر، جامعه    شنا شعر طرحی نو         روان صنعت  سی و دیگر علوم را آغاز نمود و در  شنا  

ه ؛ ک «ها با دقت و تدبر صتتتدها بار ختم قرآن نمودم       جهت نگارش کتاب   »فرمود:  درانداخت و می  
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 های ترستتشتترح دعای کمیل، جلستتات مذهبی با تشتتریح معارفی چون شتترح صتتحیفة ستتجادیه،  
) ( و  و حضرت صدیقة طاهره)م( و امام علی    های نبی مکرم اسالم)ص(  آرمان )ص(، نبی مکرم

 و  ) (، شتترح صتتد میدان و منازل الستتائرین خواجه عبدا... انصتتاری   امام حستتن) ( و امام حستتین 
مملو از  پیدا واز آثار نوشتتتاری و گفتاری خود دریایی کرانه نا مولوی شتتناستتی و بیدل شتتناستتی   

گوهرهای ناب تقدیم تشتتنگان طریق حق نمودند که این آثار نیز به صتتورت صتتوت و تصتتویر در 
 دسترم و باقی است.

کی از را در بر میگیرد و ی خود را که چند هزار جلد کتاب ی شخصی   کتابخانه چنین ایشان  هم
به شتتمار می       ترین کتابخانه     نفیس با جاری نمودن    های استتالمی   ی شتترعی وقف  صتتیغه  رود 

 مندان   ای عمومی در شتتهر هرات در اختیار عالقه    امام زمان)عج( نمودند که در قالب کتابخانه            
 قرار گیرد. 

د

 ،اما پس از آزادي از زندان
هاي جهادي خود را استمرار ميناپذير فعاليتوقفه و خستگيه بيرا ك

با توجه به  به دنبال تعقيب و گريزهاي طوالني و 

و در پيروزي انقالب اسالمي ايران از راه نيمروز با قصد مهاجرت وارد ايران گرديدند 

يا ديدم كه دو سپاه ؤعالم ر شبي در» :رمودندشرح حوادث آغاز مهاجرت خود چنين ف

در . اندحق دو سپاه پرچم اسالم برافراشته و مدعي نبردند و هر ةآماد رو در روي هم

حال تحير بودم كه كدام سپاه اسالم و برحق است و كدام باطل كه در همان حال به 

کتاب با ویژگی منحصتتر به فرد محوریت توحید)فلستتفة          چهل و پنج عنوان حاصتتتل آن بیش از  
شناسی توحیدی و ...( گردید. افزون برنگارش کتاب       ا در قالب ه توحیدی، سیاست توحیدی، روان

ز ض ادب و احترام انائل گرديدم و پس از عر (روحي و ارواحنا فداه) زيارت امام زمان
ببين : فرمودند( روحي و ارواحنا فداه)ايشان . وجود مباركشان تقاضاي ارشاد نمودم

آن خميني است سپاه اسالم و  ةخميني در كدام سپاه است، همان سپاهي كه فرماند

و . چند روز بيش نگذشت كه جنگ تحميلي عراق عليه ايران آغاز گشت. برحق است

فقيه بودند به قصد انجام  ةاز معتقدان و مدافعان واليت مطلق بدين ترتيب ايشان كه

تكليف به تهران عزيمت نموده عالوه بر پيگيري امور جهادي افغانستان در تشكيل و 

 .تقويت و آموزش نيروهاي مقاومت ايران فعاليت و همكاري مي نمودند

7531نياورده و سرانجام در سال 

 ها، حضور استاد اشغالگران و نوكران كمونيست آن
بخشيد، تاب
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سنامه    شنا صرارهای     هویت ایرانی را پذیرفته و  شنهادها و ا ی ایرانی دریافت کرده بودند، با وجود پی
گسی ارزش  ی بال م ت وهمی به اندازهگونه اعتبارا ی ایرانی، برای این بسیار برای پذیرش شناسنامه    

ورزیدند و فروش هویت خود را به بهای فرار از       قایل نبوده و همواره به افغانی بودن خود افتخار می     
 دانستند. ها می ترین ننگ رنج جهاد و مهاجرت و رسیدن به رفاه زندگانی فانی زشت

ای که استتتاد در زمان  حادثهپس از اشتتغال افغانستتتان از ستتوی غارتگران غربی،  9233در ستتال 
ینی ب اشتغال افغانستتان توستو شتوروی با نگارش کتاب افغانستتان و تهدید غرب، وقو  آن را پیش     
 انسان ،کرده بود، با قصد جهاد برای بازگشت به وطن اراده نمود تا برای احیای فرهنگ اصیل اسالم

در اولین روز ورود به زادگاهش از همین روی  ستتازی باشتتد.   های این مرز و بوم را ناجی و چاره   
همراه جمعی از همرازانش به زیارت شتتهدای واال مقام افغانستتتان در قرارگاه مهدی)عج( شتترفیاب 

ای شهیدان، شما در روز واپسین نزد دوست گواهی دهید که     »شدند و خطاب به شهیدان فرمودند:   
 «.من طبق عهدی که با خون شما بسته بودم به عهدم وفا کردم

درنگ پس از ورود به افغانستتتان شتترکت در مجالس و محافل دینی و علمی را آغاز نموده،  بی
ای بود، پیوستته و به دور از تعصتبات جاهلی پذیرای گرفتاران    ی اجاره در اقامتگاهش که یك خانه

ی فرهنگ و شتتیفتگان علم و ادب گردید تا جایی که دلدادگان کویش از شتتیعه و ستتنی              حوزه
ضر می     همچون برادر  سات درسش حا سینه    شدند و به دل  در جل سوخته  های خسته و  زالل  ،های 

سوالی نبود مگر جواب می  معرفت و معجون عزت هبه می ست و نیازی  کردند.   گرفتند و نه درخوا
 گشتند. مگر اجابت می

ا) ( الرض  موسی  ابن در آخرین اربعینات و توسالتش پس از زیارت مرقد مطهر حضرت علی  
در این زیارت در عالم مکاشفات پس از توفیق شرفیابی به حضور    » چنین مژده فرمود که: به یارانش

هـ
 

با درخواست و دعوت حزب اسالمی رعد افغانستان برای رهبری کادر فرهنگی     9231در سال  
 همواره به سازماندهی و تربیت مجاهدین مسلمان در جبهه 9237و تا سال این حزب به مشهد آمدند 

شقانه تالش ورزیده و بعد از آن تمام فعالیت   جهاد ی  صغر عا سال     ا شان تا  ی  در جبهه 9233های ای
رت، در طول بیست و پنج سال هج»فرمودند:  مقدم و پهناور جهاد اکبر منحصر گردید، چنانکه می

 «.خود و برای خود نبودمبیست و پنج روز به 
ی ایشتتان پس از مهاجرت به ایران  های پر درد و رنج هجرت در شتترایطی که خانواده در ستتال  
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به  درد مبدل گشت. پس از آن تعلقش  آتشفشان   اش یکباره درهم شکست و به کوهی از    زندگی
 حیات بمرد و از آن پس دیگر کسی استاد را در صحت نیافت. 

کان به دلیل هرات بستتتری گردید ولی پزشتتالبیرونی با شتتدت یافتن بیماری قلبی در بیمارستتتان 
کمبود امکانات دستور اعزام به کشوری دیگر را صادر نمودند. برای سفر به هند تصمیم گرفته شد،       

ه ای نه چندان دور باید ب در آینده»فرمود :  داد و می سفری که از چند سال قبل مکرراً خبر آن را می  
هد ماند و به اآخرین مجلس سفارش کرد که اگر معلم نباشد راه کمال بسته نخو   در «. هند سفر کنم 

هد از های تلفنی دوستتتان خود را در مشتت طی تمام«. ان تتقوا اهلل يعلمكم اهلل»این آیه استتتناد فرمود: 
ساخت، طلب حلیت و ودا  فرمود، از حاضرین کویش نیز طلب حلیت        سفر آگاه  ساعت و روز 

مهمانان آماده کرد و با      داد. منزل را برای پذیرایی از   فرموده و نزدیکان را خبر از آمدن مهمان می   
 ی این دو بیتی عزم سفر نمود: زمزمه

 از وادی فتتقتتر و درد و حتترمتتان رفتتتتتم  

 

 از گتتوشتتتة تتتار و تتتنتتگ زنتتدان رفتتتتتم  

 دل نستتتتبتتتترده   ،با سر به جهتتتتان آمتتتتده  

 

 بتتا پتتای ختتلتتوص و ذکتتر ایتتمتتان رفتتتتتم 

کابل را به قصد دهلی ترك  توسو هواپیمای پامیر،   3191سبتمبر  37مطابق با  3/7/9231 مورخ 
سوم،  اه روز بستری گردیدند و در سحرگ   شفاخانة امکال انستیتوت قلب مترو،  نموده و بالفاصله در  

جام بقا نوشتتیده روح بلندش به ملکوت اعلی ( 7/7/9231حدوداً ستتاعت هفت به وقت افغانستتتان )
 پیوست و عالمی را در ماتم خویش نشانید. 

 روز بعد ) عصر جمعه  به افغانستان انتقال داده شد و   3/7/9231 تاریب به پنج شنبه  پیکر مطهرش
چون نگینی بر دوش خیل عزادارانش تشتتییو و در میان حزن و ماتم ستتوگواران در        (1/7/9231

شهید    اش هم آرامگاه آبا و اجدادی سلطان میرعبدالواحد  شاد و راهش   )رح(جوار با   آرمید. روحش 
  .پر رهرو باد

 
 

 

 
و

 

ه    یا تن ته    هجرت از دن یك آرزو و خواستت یارت قبر مخفی    ا   ی دیگر دارم و آن نیستتتت مگر ز
حضرت صدیقة طاهره)م( و بدین منظور پس از توسل به حضرتش آخرین آثار خود با عناوین       

 )بوئی از کوثر( و )فرمود عقیلة تبار عشاق( را هدیه به محضر دوست نمود.
از ای بدل ساخت. گویی س   دردستان و غمکده درخواستش اجابت گردید، لکن وجودش را به  

اللهی ایشتتان برات آخرین  الرضتتا ) ( و زیارت جمال وجه موستتی ابن حضتترت ثامن الحجج علی
مرحله از ستتیر و ستتلوك خود را از دستتت مبارك یداللهی ایشتتان دریافت نمودم و اکنون قبل از   
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 سخنی با دلسوزان
 

ـای   ناین نکته را همة آگاها  «تهدیـد »به انسان و مسایل انسانیت باور دارند که: دنیای کنونی، دنی
 ،داز شش جهت تهدیـ باشد؛ چرا که همة شواهد مؤید آنند که انسان )هویت و کرامت انسانی(  می

ـاق قـرار    « دانش و هنرِ شیطانی»های  تحقیر و تمسخر شده و حتی، از طریق زمینه مورد تالشـی و ابط
 گیرد! می

بوده و دنیای خشونت، دنیای حذف و « خشونت»از سوئی روشن است که دنیای تهدید، دنیای 
 انسانی است! و نه حذفِ جسمانی او!« های ناب سرمایه»ابطاقِ 

دنیای کنونی، نافیِ حرمتگزاری و حـذف دلسـوزی بـوده و اینـدو، چـون بـه  ـورتی        طبیعت 
اند، به شکلی بسیار دردانگیز، دامنِ اکثریت مطلـقِ افـراد    و استیال پیدا کرده« قانونی»سخت بالهتبار 

 جوامع را گرفته است!
ـا کـ   می« عوضی گرفتنِ خود»و « خودگم کردگی»ریشة این تهدید در  ه چـون  باشد؛ بدین معن

محور، تـالش نکـرده    گوهری بیبدیل و کرامتبه عنوان « خود»انسان برای آشنائی، انس و الفتِ با 
ـیاو و امـور    پیوند و انس با برون خود   نموده! و چون، برای« گم»است؛ خود را عمالً  ًً اش ـ و معمـو

ـ متأسفا « خود»اعتباری به شکلی افراطی تنیده است،  ـ عین اشیاو و امـور   را در برون یافته و گاهی  نه 
ـام     پنداشته و فهمیده و پذیرفته و بر مبنای همین نگرش وهن حمایـت و  « خـود »آلود، از چیـزی بـه ن

 دفاع نموده است!
طبیعت این نگرش و گرایش مالزم توجه، احترام و دلسوزی به اشیاو و امور )همان خودِ بـرون  

ـان   شود تا افرادی از ایندست دلشان به خودِ واقعیِ است! و این باعث میانگاشته شده(  نسـوخته و  ش
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 اگر دلسوزی و احترامی هم دارند متوجه همان اشیاو و امور )خودِ عوضی( نمایند!
ربار، طی سالیان متمادی ببار آورد، اضـطراب بـود و دلهـره، تشـویش بـود و      ثآنچه این روند تأ
افزون شونده، تحقیر و احساس حقارت درونی، نوکری و خدمتگزاری بـه  و ناامنی، تشنگی شدید 

ـ اعتباری، اسارت به اعداد و کمیّت سازی،  ها، مسابقة در خودستیزی و خود ابطاق اشیاو و امور وهمی 
و پوچی، محور انسانی، رشد احساس بیهودگی  تالش در زمینة ویرانگری و تالشیِ هویتِ کرامت

عنیدار، شراره ریختن به بنیانهای مهرورزی، متالشی شدن حرمت انسانی، از یاد ریزی پیوندهای م بهم
رفتنِ گوهر هویت، فراموش کردن ضرورتِ احترام به آن و نیازهای ا لی هویت ربّانی انسان، از یاد 

کیفیت  معنا، بی محورانه به خودِ واقعی، بی تِ رسیدگیِ دلسوزانه و حرمتگزارانه و ارزشرفتنِ ضرور
احساس شدن نسبتِ  محور هویت، بی جاذبه شدن زندگی، فراموش کردن رشدِ واقعی و هستی بیو 

ً و تعالی غروری  به حرمتِ وجودی خود، تقلید و فعلپذیری، بینسبت غیرتی  بخش، بی به ارزشهای وا
ـاً شـرم    ونی و تـرس بمرامی ج و استسالمی خجلتبار، نوکر فتی و بی ـای واقع آور، اغـواگری،   پروریه

هر چه  تفاوتی در برابر هر چه خوب، برانداز، بی ورزی، استثمار و ستمگریهای هستی پرخاشگری، کینه
 پروائی در برابر هر چه بد است! ارزشمند و هر چه انسانی و خدائی است! و بی
 همدم، بیکس و... خیاق کند! یاور، بی ، بی«تنها»و همة اینها باعث شد تا انسان خود را 

خـود را  « آدم بـودن »را که « آنی»محورانة آنها  آن واقعیت تلخ و ارزیابی انسان ةبمشاهده و تجر
 کند، مجبور میدارد تا بپذیرد: انکار نمی

 کنند! و: دلسوزی نمیحاق که دیگران به من 
زم و واجب می حاق که دیگران به من احترام نمی  باشد تا: گذارند!ً 
ًً، خودم از همدستیِ با آنها کنار   کشیده و به این ستمگری پایان بخشم؛او

 به خود، قیام نمایم.« دلسوزی و حرمتگذاری»و ثانیاً، بطور جدی در جهتِ 
 خود را واقعاً یافته و باور نماید!به هر حاق، وقتی فرد، آدم بودن 
ـاً بهتـر،    « هر چه در دنیای برون از او»از « او»وقتی به این یقین مجهز گردد که   قـرار دارنـد، واقع

 اقل دو اتفاق رخ تواند داد: باشد، حد تر و... می زیزتر، شریفارجمندتر، ع
 محور خود، غیرتمند خواهد شد؛  نخست اینکه، نسبت به هویت انسانی و کرامت

ـا    و ایندو باعث مـی گزار خواهد شد؛  ، نسبت به این هویت دلسوز و احترامو دوم اینکه شـوند ت
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وجودی خود، کرامت و حرمت انسانی خود و... از موضع شجاعت وی با خود، ارزشهای تعالیمند 
های منفی ایستادگی و مقاومـت کـرده، نـه     برخورد کرده، یعنی هم مردانه و شجاعانه در برابر زمینه

پذیرد، که تالش میدارد تا آنها را  تنها ذلت و اسارتِ آنها را، در هیچ بعدی از ابعاد حیاتی خود نمی
شکوفائی، زایندگی  ،های غنا، رشد نشهای خود تارانیده و در راه رسیدن به قلهاز حوزۀ نگرشها و ک

 ئی دریغ نورزد. و... هویتِ خود از نمایش هیچگونه تالش شجاعانه
ـائی مختصـر، در     آنچه در پی می ـا و درد دله آید، ماحصل مطالبی است که بصورت گفتگوه
 در برخی از ایام داشتیم. ئی از دوستان و معلمان چند مدرسه، جلساتیکه با عده

( به عهده گرفـت  مجید کریمیها ) زحمت پیاده کردن نوارها را، جوان خوش ذوق این جلسه
 مقداری آنها را مرتب کردم. و من،

 ،کمالگرا»های  محور ا لی  حبتها، عنوان رساله بوده، اما گاهی برای رهیدن از تکرار، از واژه
 باشد. می« دلسوز»بهره گرفته شده، ولی منظور همان « آرمانگرا و سالم و...

ـا را از      طبق ماهیتِ چنین کارهائی، گاهی تکرارهائی به چشم می ـا چـون حرـور آنه خورد، ام
 .کردمحذفشان بهتر یافتم، از آن پرهیز 
دگان ایـن مباحـث   نشنوئی از دلسوزان به خویشتن را بکار آید، وقت  اگر بتواند این نبشته، عده
 اجر نخواهد بود. هدر نرفته و تالششان، بی
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 استشعار، فصلی ممیزّ
 

 باشـد!   مـی « خـود »باید باور نمائیم که یگانه فصل ممیز حیوان از نبات و جماد همان استشعار بـه  
 اوست؛ و این به معنای آن « خودآگاهیِ سنجیدۀ»هم چنانیکه یگانه فصل ممیز انسان از حیوان همان 

 کند. ئی نگاه می ، بگونة ارزیابی شده، سنجیده شده و مقایسه«خود»باشد که انسان به  می
را بگونة او )انسان دلسوزِ سالمِ به کماق رسیده( هر چند از نظر توانمندی، توان آنرا دارد تا خود 

ـ بنگـرد و بیا     ـ و حتی به قوق حکماو بزرگوار بطور مطلق مقسمی  ـا بـه خـالف    بـ مطلق  ـین  د، ام چن
نگرشی، همیشه خود را مقید به قیدی چون موفق، نیمه موفق، کامـل، نیمـه کامـل، ارزشـمند، نیمـه      

رد ارزیابی قرار یابد! آنهم تا آنجا که وقتی وی خود را در موضعِ انسان اجتماعی مو ارزشمند و... می
 نیابد.« مقید»تواند خود را  توان ادعا کرد که او نمی میدهد، می

ـاده بـه     های انسانی، به مجردی که پای معارفـه  باشد که در کلیة مراوده اگر چه مبرهن می ئـی س
 کند. معرفی می« انسان فالن و بهمان»آید، باز هم انسان خود را مقید یافته و  میان می

ـاهی  « خود»باشد که این فرد نسبت بـه   آید ثابت کنندۀ این نکته می سئله بر میآنچه از این م آگ
ـاهی بـه کیفیـت و     می« خودآگاهی»داشته و این آگاهی، نه تنها شامل آگاهی به  شود که شامل آگ

 شود. آگاهی )= چونی و چندیِ علمِ( خود نیز میکمیتِ 
 ،نکتة آخری، فصل ممیز انسان از حیوان و نیز فصل ممیز مراتب کماق و نقـ  در واقع، همین 
ـانی مـی  م و جاهل و... بودشدت و ضعف، عالِ ـاوری        ن افراد انس ـین ب ـای چن  باشـد. در واقـع، بـر مبن

بینانـه و... درکِ   ترین نیازهای ما، درکِ علمی، واقع توانیم ادعا نمائیم: یکی از فوری باشد که می می
ـاهی »باشد، تا بدین وسیله، بـه درکِ   )کیفیت( آگاهی و چندی )کمیت( آن میچونیِ  ـای   «ناآگ ه

www.takbook.com



 
  23 ............................................................................................................................ انسان دلسوز به خویشتن ) استشعار، فصلی ممیز (

ـا، ضـربة    خودمان نائل آئیم! زیرا، در طوق تاریخ، هیچ دشمنی از جهل و ناآگاهی خود ما به خودِ م
ـا بـوده      کاری ـاهی م تری بر ما وارد نکرده است! چرا که این جهل به جهل ما و یا ناآگاهی بـه ناآگ

ـ اس ست که ا ـا بـوده   ما را به سوی چیزها و اموری  ـ کشانیده است که علیـه م انـد! زیـرا،    می یا فعلی 
ـ و گاه هم نمیدانیم ـ بر  که نمیدانیم دشمنی ا لی را غفلت و تسامح خود ما، نسبت به آنچه نمیدانیم 

 ما تحمیل نموده است!
ـثالً    تر از این مورد وضع و باید اذعان نمود که: بدتر و مخرّب موقف آنی است که میداند کـه م

ـافع  »فالن زمینه را نمیداند! امّا چون اعتراف بدان را  ـاق خـویش      « مرر بـه من خـویش و مفیـد بـه ح
گیرد  میدارد، مغرضانه و نابکارانه، برخود و هر آنکه در ساحة کاری و برخورد وی قرار می« گمان»

 زند! یپروا خود را دانا و  الح و... جا م ستم کرده و بی
ئی  وار بزید و بمیرد، در هر زمینه خواهد آدم بماند و آدمی در حالیکه انسان سالم، چون واقعاً می

ـ تالش می ـ چه سیاسی، چه فرهنگی،  ـاهی   چه هنری، چه اقتصادی و...  کند تا به نادانیهای خودآگ
ـاق و     جـودی خـود را   یابد! چرا که یقین پیدا نموده است که در غیر این وضـعیت، فصـلِ ممیـز کم

ـای   « انسان»ت! چرا که وی باورمند است که خابخواهد  طبیعـی و  »نه همین پیکر محسـوس و نیازه
ـادی     او می« ملموس شـت و  رکـدر شـده، د  »باشد! چه، از نظر انسان سالم این پیکـر و... نمونـه و نم

ـا    باشد که آنرا، فقـ  بـرای    از جنبة نورانی و الوهیِ او می« زمخت و کثیف شده دریافـت حسـی م
ـای دیگـری از    نمونه ،لذا، قوای ادراکی ما را به تناسب کماق و بساطت !اند متنزق ساخته ها و نموده

ـامالً دیگـری   « خیاق» ۀمثالً نمونة قو ؛باشد ها می جنس خود همان قوه چیزی دیگر و با ویژگیهای ک
 است! و نمونة قوۀ عاقله را نیز چیز دیگری.

ـاق و عقـل و...( نیـز ذ     از سوئی، خودِ این قوه ـا )خی ـاق بعرـی    ه ـا زنـدانیِ    و مراتـب بـوده، خی ه
باشد و در حدِّ رشد حواس، جوًن دارد و نه بیشتر! و لـذا، همـة سـرمایة وجـودیش      حواسشان می

ـا،   ماند و بس! چنانکه متأسفانه عقل برخی نیـز، خدمتگـذار تجربـه    محدود به دریافتهای حسی می ه
 باشد! و به همین نحو، قوا و امکانات وجودی برتر افراد! ها میدریافتها و لذتهای حسی آن

گرائی  درون»های یاد شده  لسوز سالم و عاقل، به خالف دستهداین در حالی است که در انسان 
ـند؛ و آن، خـدمت بـه     با هم در یک جهت قرار گرفته، عمل کرده و مشغوق می« گرائی و برون باش

طبـع و...   ،که در واقع، این انسان مجرد است که قوۀ خیاق، وهم گوهر و حقیقتِ مجردۀ انسان. چرا
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ـا   توان اذعان نمود که تفاوت جهت به جرأت می کند و نه برعکس! و لذا، را تدبیر و اراده می گیریه
ـته       ـین و دس ـ اعتباری بوده و بـرای سـهولت در تبی  بنـدی   و گرایشهای اوـ  نسبت به درون و یا برون 

گیریها و گرایشهای افراد غیر سالم، به دلیل اینکه خود را جز همان طبیعتِ  جهت در حالیکهباشد.  می
ـان جنبـة       یابند، درونگرائیهای ظاهری حیوانی نمی ـا هم شان نیز، عمالً و واقعاً در خـدمت جسـم و ی
ـ و ـ می به عبارتی در خدمت برون طبیعی   باشد. گرائی 

است، متوجه این نکته نیز « وحدتی ذاتی»قوایش دارای به هر حاق، اگر بپذیریم که انسان با همة 
 فت  های ناسالم، مریض و حیوان خواهیم شد که درونگرائیِ انسان کامل معنیدار بوده ولی از انسان

 بدون معنی.
ـامالً   در واقع و بر مبنای همین باور است که متوجه می شویم: نگرش و قراوت در این دو مورد ک

ـناختی    نگرشها و قراوتها متوجه و مربوط به علوم و زمینه متفاوت خواهد بود؛ چه های تربیتـی و روانش
ـته      باشد؛ چه مربوط به علوم و زمینه ـایر رش ـای   های اخالقی و ارزشـی! و چـه متوجـه س  علمـی! و از  ه

ـار و عظمـت     ـیم و پرب ـاق   درون»زایِ  بخـش و نورانیـت   همین جاست که سِـرّ عظ  « آفـرین  گرائـیِ کم
گردیم که  یابیم. آنهم به شکلی که متیقن می به حقیقت و گوهر مجردۀ انسانیش( را در میاو )توجه او 

ـاکش بـه          ـان تابن ـتر نبـوده و ج ـادین بیش ـ جز حروری نم ـ حتی در جمع محسوس و ملموس  وی را 
خیره کنندۀ ملکـوت  ور گرائیش، ن چنانکه در برون باشد. درست هم ور می غوطه« لم یزلی»دریای نور 

 ش، شعشعه دارد!ا هستی
گرائی  های به ا طالح درون ترین لحظه به خالفِ انسانهای مریض و ناسالم برونگرا، که در عمیق

 باشند! زدای می های انسانیت ظاهری، غرق در لجن زمینه
به هر حاق، چون انسان سالم خود را یافته است؛ چون خود را تربیت و رشد داده اسـت؛ چـون   

ماق مراتب وجودی ندارد؛ چون ا ل، حقیقت و ریشة خود را چیـزی  هم و غمی جز رسیدن به ک
ـین    چون یقین دارد که تشخّ  ، خرد، آگاهی و... نمیداند؛ «دید»جز  وجودیش جـز از طریـق هم
ـیش  قگریهای ایمانی اشراقی، ع جلوه النی و ربّانی ظهور و تقرری پیدا نخواهد کرد و... لذا بیش و پ

ـاختن    ا ل و گوهر الوهیِ خود توجه نموده و در طریق جلـوه از توجه به چیزهای دیگر، به  گـر س
ت آن قرار می  گیرد. کمًا

 «نیروی ترکیبب »و « قوت تحلیل»باشد که او را به  آفرین او می در واقع، همین تالشهای کماق
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ـان و ارزشِ      نماید. هر چند ب مجهز ساخته و توانمندِ واقعی می ـاق انس ـائیم کـه: درجـة کم اید باور نم
 توان از روی درجة قوت و ضعفِ همین دو نیرو، ارزیابی و معین نمود. نسانیت او را میا

ـ تحلیـ       ـان  ـار و خوا ش ـناختِ آث ـ پس از ش ـا   لانسان دلسوز و سالم، نه تنها محسوسات را  و ی
 نماید. اعماق می را نماید، که در رابطه با معقوًت نیز همین معامله گاهی ترکیب می

باشـد کـه حتـی     متنوع فردی و جمعی بـه حـدی روشـن مـی     یها این ویژگی در زمینه اهمیت
ـاً خ    ئی غیرحرفه ـا احیان ـار آن شـده  طـ ها نیز متوجه نتایج سـودمند و ی ـا او، از ایـن     راتِ زیانب انـد! منته

گیـرد! و   توانمندی در جهت آزادسازی خود، استعدادهای خود و رسانیدن خود به کماق بهره مـی 
ـات درونـی   خود را، )وضع موجود اوالً لذا، ـاً بـه      خود را،( نیروها و امکان و برونـی خـود و... را دقیق
نشسته و سپس، آنچه گزیدنی باشد، با هم ترکیب نموده و هـر آنچـه دور ریختنـی باشـد،     « تحلیل»

ریزد. و این تحلیل، در واقع همان هجرت است از گنگی به گویائی؛ از اجماق غیر منتج بـه   دور می
هـدفی و   گیـری و حرکـت؛ از بـی    جهتی و سکون بـه جهـت   صیل منتج؛ از تاریکی به نور؛ از بیتف

مغز معمولی  نسنجیده و تهی به هدفداری و راهیابی، و آن ترکیب، هجرتی است از بیانِمی سردرگ
ـ و یا شاعرانه! ـ   تحقق هدف؛ ور به نور و در نور و با نور! و از هدف به ناز  ، به بیان جوهردار برهانی 

با حفظِ وضعِ بالفعـل  رساند و نه ترکیب  یید را میزچرا که ترکیب در این نگرش معنای تکمیل و ت
 قبلی را!

ـ هم چنانیکه در  « تحلیل و ترکیب»آنچه آمد مؤید آن تواند بود که فوائد  بالیده از خودآگاهی 
ـ در جهان عینی و برونی اعم از طبیعت و اجتماع قابل توجه می جهان عقلی و قلبی و... بیشتر از  باشد 

 آنست که بتوان با گفتن مواردی چند حقش ادا نمود.
ـاه »تواند لقب  ن انسان سالم است که میمیدر واقع، ه ـنگر   ،خودیافته، خودشناخته خودآگ روش

ـ به دلیل برخورداری از امکانات و سرمایهرا برای « و... های علوی  خود تصاحب نماید. چرا که وی 
ًً میـ  ـایج حا    تواند شرای  متنوع حاضر  او ـاً، نت ـیلش را درسـت و    را تحلیـل نمایـد؛ ثانی ـله از تحل  

ـین       معالمانه ترکیب نماید؛ ثالثاً، شرای  زاده شدۀ از شرای   ـا قـوۀ حـدسِ نزدیـک بـه یق وجود را ب
ر و اشیاو و امور پذیر خود، افراد دیگ ط آسیبرابعاً، آفتها و نقاشان نماید؛  دریافته و تحلیل و ترکیب

ـاً، ابـزار و روشـهای     را تحلیل نماید؛ خامساً، قوتها و نقاط قوت زای را تحلیل و ترکیب نماید؛ سادس
ـا     ـابعاً، خـودش ب ًزم برای دفع آفات و یا تقویت و رشد قوتها را تحلیل و ترکیب و تبیین نماید؛ س
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، میـدان تـالش را بـه نفـع     اتکاق به حررت دوست چونان جهادگری عاشق، با پای دق و بـر عقـل  
ـاه    تجلی هویت ربّانی خود زینت بخشاید، و در یک کالم: هستی اش را مشعلی فرا راهِ زنـدانیان چ

 طبیعت ساخته، خود بسوزد تا دیگران را پخته سازد!
انسان سالم فق  و فق  « ـ ترکیبیِ  یتحلیل»شود که: جهتِ کار  از آنچه آمد این نکته مبرهن می

ـاروری و تحقـق      در جهتِ روشن ـازی، ب ساختنِ ارزشهای ذاتیِ وجود انسان و در طریـق شکوفاس
باشد! و این مؤید آنست که نور و پرتو آگاهیِ او، از حقیقتِ خورشید وجـود   عینی این ارزشها می

شـویم وی   برونذات. و لذاست که متوجه مـی های  ها و ساختنی باشد و نه از پرتو داشتنی می« انسان»
گذارد تا از ایـن طریـق او را    های برونی به نمایش نمی گوهر وجودی او را در آئینة داشتنیانسان و 

هائی  ارج و فناپذیر سازد! بلکه او را در نور دانش، بینش و کنش سایه، برده و اسیر اشیاو و اموری بی
د! و جالـب اینکـه   ان وجود او سربر زده و بالیدهگذارد که از دنیای پهناور ولی ناشناختة  به نمایش می

ها، هم آشنائی به چنین خودی را، به تقدیر و سرنوشت چنین  نگریها و اوج طلبی او با همة این ژرف
ـار و      ،شمارد و هم این آشنائی خودی را ممکن می ـاب و... را یـک نـوع ارزشِ کمالب اشراف، انتخ

ـته و تـالش    نمای معرفی میدارد! عین همان نحویکه به عکسِ موارد یاد شده، توج کماق  ه جـدی داش
محورانه  آزادانه، ارزش اشراف، انتخاب آگاهانه و تالش متعهدانه،  ادقانه، ،کند تا به این خودشناسی می

 ق آن دست یابد.برای تحق
ـاه کنـد در       ـیه نگ به هر حاق، اگر انسان دقیق شده و از موضع احترام و دلسوزیِ به خـود بـه قر

ـا ارزش فهم و دریافت و »خواهد یافت که  ـافتنِ    تـر از فهـم،   رسیدن به هیچ چیزی، ب ـیدن و دری رس
ـائیهای         «! خودش نتواند بود ـائیها و نارس ـان را بـه رس ـین رویـدادی انس ـاچیزترین پیامـد چن چرا که ن

به محورانه، او را ملزم و مجبور  گرایانه و ارزش وجودیش متوجه ساخته و به شکلی بزرگوارانه، واقع
 یدارد.سازیِ غنامحور م دگرگون

ـاع و احـواق، وقتـی     باشد که متوجه می بر مبنای باورهائی از همیندست می شویم، در همة اوض
ـا زمینـه   های مورد اعتقاد او به میان می پای دفاع از باورها و ارزش ـای   آید بر خود واجب میدارد ت ه

ته و نمودار سازد! در حوزۀ وجودیِ خود متجلی ساخ« عمالً و عیناً»مربوط به آن باورها و ارزشها را 
 مغز! و نه در خأل محض و یا ادعاهای بی

مجسم بدق ساخته و دفاع از خودش او « عقیده و ارزشی»گیری، وی را به  در واقع همین موضع
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ت و لحظاتی از ایندست، وی حقیقت  ئی از دفاع آن زمینه را به سایه ها بدق میدارد! چرا که در حًا
ـیر و رونـد        موارد میوجودیِ خود را عین گوهر همان  شمارد و بس! لذا، هـر چـه کـه در ایـن مس

 حم آن ارزشها و موارد و آفت هستیِ خود بشناسد، با وی به مبارزه بر خواهد خاست!مزا
را در همین موضع از گفتار یادآور شده باشم که: چون مراتب کماق  این نکتة بسیار دقیق و ظریف

ًً متناسب با رتبـة   میسالم متفاوت و سالمت انسانهای  باشد، قوت و ضعفِ موارد و مراتب یاد شده او
شناسـی،   شناسی، وسیله شناسی، راه خودشناسی و خودآگاهی وی خواهد بود؛ ثانیاً، همسنگ با ارزش

زم آفت ـاً    ةشناسی و غیره مواردً  اینکار؛ ثالثاً همدوش ذوق و اشتیاق کمالجوئی و اعتالطلبـی او؛ رابع
 شود برای تحقق اهداف خود هزینه نماید؛ و...! ئی که حاضر می یهمتناسب با سرما

های برونی و...! که  باشد و نه زائده« خودش»شود تا انسان سالم  همة آنچه آمد، نه تنها باعث می
خـود جلـوه کنـد، عمـل کنـد،      « خود حقیقـی »شود تا همة همتش را وقف آن نماید تا با  باعث می

 او!« خود»کالم زندگی به سوی کماق براند و نه امر غیر از  بپذیرد، طرد نماید و در یک
ت، نورانیت ها، شکوفائیها و... برخـوردار   و این مؤید آنست که باطن انسان سالم از همان کمًا

ـیچ امـر    باشد که یا در گفتارش متبادر می می « برونـذاتی »شوند و یا در ظاهر و کردارش! چرا که ه
 باشد! حاکم درونی او نمی

ـائیم کـه علـت       به راحتی میاق، اگر قرار باشد تا به حرفهای اولمان برگردیم، ح ـا نم تـوانیم ادع
ـلیِ اینهمــه   ًً،   ا  ًئــی آنسـت کــه او ــتین  ورزیـدگی و وا  ،او خـود را و ارزشــهای وجـودی، راس

ـاً، پـس از دریافـتِ ارزش و نقـش         کمالبخش، غناپرور و... خود را آگاهانه پیـدا کـرده اسـت؛ ثانی
ـای قبلـی    ،ـ  معنیدار، با همان ویژگیهائی کـه در گفتـه   «معنیدار»هر کدام به شکلی کامالً محوری  ه

جهـت و خودباختـه    ریشه و بـی  متذکر شدیم پذیرفته است! و نه اینکه چونان مقلدانِ خودستیز و بی
ـ و در یک کُلیت  و... بوزینه ـای   همـة وار مورد گرایش قرار داده باشد و لذا، پذیرش و یا طرد او  نم

ـ عین و ا لِ خود اوست! و نه عکس و تصویر دیگری!  وجودی و تشخی  او 
ـاده و هـدایت          ـایش ننه ـان نکـرده و بـه نم  از اینرو، هویت او را چیزی جز خـود او تصـویر و بی

ت می نمی او به » شویم  باشد که متوجه می کند! و دقیقاً، بر مبنای برخورداری از همین مایة از کمًا
ـ بـدون      یابد و می می« را چنانکه واقعاً هست سادگی، خود پذیرد! و همین روش پذیرش خـویش 
های میان او و طبیعت میان او و افراد و  باشد که میتواند در تنظیم کلیة رواب  و مناسبت کم و زیاد می
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نقـش و  ، به انـدازۀ  «غیر خود»رواب  سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... مؤثر واقع شده و بتواند در برابر 
سعّة وجودی خودش موضع بگیرد؛ بدین معنی که نه خود را باخته و انکار نماید و نه غیر را تحقیـر  

 نموده و طرد سازد!
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 شناسی آرمان
 

وجودی خود دو گونه نگرش دارند. پیروان و مدافعان یکی انسانها در رابطة با هویت و یا گوهر 
ـان    پنداشته و پدر بزرگ خویش را میمـون مـی  از این نگرشها خود را از جنس حیوان  شـمارند. این

یندکه ما با حیوانات تفاوت چندانی نداریم مگر از نظر هوشی. یعنی فق  هوش و قوۀ تفکر ما میگو
ـاو      ،کرده است، وگرنه، کبد، ریهنسبت به سایر حیوانات رشد بیشتری  ـایر اعر چشـم، گـوش و س

ـاری را  برونی و درونی ما مانند حیوان بوده و همان کارها را انجام میدهند! دو پای ما انسانها  همان ک
 کنند! کنند که چهارپا و هشت پای حیوان دیگر می می

ـتالف     پیروان نگرش دیگر می ـات، اخ ـ نسبتِ به حیوان ـ ا الً  ـاهووی داریـم. یعنـی     گویند: ما  م
ـا را از چشـم     ا الً هویت ما غیر از هویتِ حیوان بوده و همین هویت متفاوت می باشد که چشـم م

ـایر جـوارح    ـا را از آنچـه حیـوان دارد برتـر و      حیوان، گوش ما را از گوش حیوان و س ـاو م  و اعر
ـ در زمینه  شریف ـترکاتی  تر کرده است! اگر انسان و حیوان  ـارکردِ »دارنـد، در   های یاد شده مش « ک
 «.کارکشی»باشد و نه در  و جوارح میاعراو 

یابد تمیز داده و در مواقـع   گیرد تا آنچه که برایش مفید یا مرر می مثالً حیوان چشم را بکار می
زم عکس خود  های مألوف العمل فطری و غریزی نشان دهد! بطور مثاق، گوسفند علوفه و شرای ً 

را از میان سایر مواد غنائی تمیز میدهد؛ یعنی اگر شما به جای علوفة شناخته شـده بـرای آن حیـوان    
ـیلة چشـم و قـوۀ       ـ جلوی آن بیندازید، بـه وس ـ مانند خرده پارچة سبز و یا پالستیک و...  اشیاو مشابه 

ـ امیدوارم با همة قوای فاهم ة خـود توجـه کنیـد،    شامة خود آنرا به سادگی از غذای واقعی خودش 
ـ تمیز میدهد! چرا که...؛ در جهت رشد و سالمت او می  باشند 
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ـ مؤید آنست که حیوان، با وجود نداشتن شـعور پیشـرفته و مغـزی      ـ توجه مراعف شود  و این 
خـل و  م در آن دکنـد و نـه هـ    باشد، میگیرد و تصاحب می متفکر، نه آنچه را به وی سودرسان نمی

ـیار    وری، با بهره نماید! با همة این ظرافتها این بهره تصرفی می ـ همان قوۀ با ـره، بس وریهای انسان از 
ـاهی آنـرا   چرا که انسان از چشم تنها برای مواردی  (2)باشد. متفاوت می از ایندست استفاده نکرده، گ

 وری قرار میدهد! جمندی مورد بهرهت رسیدن به زمینه و امور بسیار اردر جه
ـا حکمـی،   یئی را مدّنظر بگیر فرد واقعاً گرسنه د بواسطه رسیدن به فالن مطلب علمی، هنری و ی

ئی مشغوق بوده و آنی دیـده از   ا الً گرسنگی را از یاد برده و با تمام هوش و حواس، مثالً در رایانه
ـا  فی متوجه شده و اة کامپیوتر بر نمیدارد! یقیناً هر انسان منصح ف ذعان خواهد نمود که این چشم ب

 چشم تمیز دهندۀ آن حیوان، هرگز یکی نتواند بود!
ـا حیـوان هرگـز        لذا، همانگونه که آمد، شاید کارکرد مکانیکی آنها شبیه بـه یکـدیگر باشـد ام

از چشم خود داشته باشد! چنانکه عین مسأله در رابطة با گوش و... مطرح « کارکشی»نمیتواند چنین 
کشد که ا الً به  هائی بهره گرفته و کار می گاهی انسان مثالً از گوش، در جهت تحقق زمینهبوده و 

 حوزۀ غرایز حیوانی او ربطی ندارند!
بنـدی کلـی و    پندارند، در یک تقسیم از سوئی، آندسته از انسانها که خود را برتر از جانوران می

 شوند: فراگیر، خود به دو دسته منقسم می
 باشند؛ ـ آنها که به خود احترام نهاده و دلسوز می یکم

 ـ آنها که احترام و دلسوزی را از خود دریغ میدارند! مود
از ویژگیهای انسان دلسوز، یعنی آنی که خود و هویت خودش را از جانوران برتر یافته و به این 

باشد،  تر و... از حیوان می عزیزتر، شریف ،که: هویت او از هر نظر و منظری، عالیتر یقین رسیده است
ـ آنهم در همة زمینة مربوطه و  با همة وجود تالش می نماید تا کنشها، موضعگیریها و هدفداریهای او 

ـ از کنشهای حیوان برتر باشد!  ممکن 
هویـتِ  »از نظر تمکن مالی، به ا طالح فقیر باشد، ولی بـه دلیـل اینکـه بـه     چه بسا چنین فردی 

ـ که به این هویت متعلق تواننـد   گذار احترام می« خود ـ خانه و ماشین و...  د و نه به آجرها و آهنهائی 

                                                
میدهنـد؟! آیـا   تبه روزگار چطور؟! آیا همة آنچه را در جهت و سـالمت آنهـا نیسـت، واقعـاً تمیـز       اینـ انسانهائی چونِ  2

 کنارشان گذاشته و از آنها چشم پوشیده و دخل و تصرفی در آنها روا نمیدارند؟! وا اسفا
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ـاب و بـی    بود، فقر و ناداری نسبی را با گشاده دلی استقباق می ً و ن ماننـد   نماید تا از توانمنـدیهای وا
 خود برای رسیدن به ارزشها و اموری در خور شأن و هویت شریف و عزیز خود بهره گیرد.

ـاق   ین زندگانیِ درویشانهناگر از وی پرسیده شود که چرا چحاق  ئی را، با سرافرازی و نشاط دنب
کرده و مثالً در شبانه روز شانزده ساعت به تالشهائی مشغولی که به حیوانیت و هویت حیـوانی تـو   

ری گی و جهتاین موضعگیری، با این گزینش  ربطی ندارند؟! پاسخ خواهد داد که: من با اینکار، با
ی انسانی خود را تثبیت کرده و به نمایش می ـ و       و... اوًً هویتِ وًا ـاً، از ایـن طریـق  گذارم! و ثانی

ـاط، سـرور،     ـ به نش فق  از این طریق توجه به گوهر هویت خود، و نیازها و ارزشهای مربوط به آن 
ـا   هائی دست پیدا می آرامش، بالندگی، شکُفتگی و سرمایه آهـن و  »کمبـودِ   کنم که قابل مقایسـه ب

*)نتوانند بود!« آجر و...
2

)  
ـ همچـون      و این مؤید آنست که هم نگرش وی نسبت به هویت، نسبت به امکانات وجـودی 
چشم و گوش و... نسبت به موضع و موقع کاراندازی و کارکشی از آنها و... عوض شده و با خـود  

شایستة انسان دلسـوز و حرمتگـزار بـه    نماید که  های وجودی خود، همان برخوردی را می و سرمایه
 های خود! باشد و نه ناآگاهِ به هویت خود و دشمن خود و سرمایه خود می

ًتر و شریف تر و ارجمندتر و ارزشبارتر از کسی شده است کـه خـود را در    هم آرمانهایش وا
 ردیف میمون و خرس و... قرار میدهد!

ـای  با شهائی گردیده است که گزینی او تعالی پیدا کرده و متوجه رو هم روش هویت مورد ادع
و در رسانیدن وی به اهداف و ارزشهای مورد نظر وی، بخوبی او کامالً سنخیت و هماهنگی داشته 

 باشند! رسان او می یاری
ـا تمامـت    هم جهت ـات در   گیری او تحوق اساسی و تعیین کننده پیدا کرده و ب ـا و امکان ظرافته

ـ و نه رشد ـ قرار گرفته است! آجرها، آهن جهت رشد هویت او   ها، جواهرات و عددِ پولهای او 
ـتر شـده و بـه شـکلی       هم ابزارگزینی وی فهیمانه ـ ارزشی بیش تر و با حساسیت و دغدغة علمی 

ـ روی کرده و از آنها  دقیقاً به همان « انسانوار»کامالً  ـ و فق  به همان وسایلی  گیرد کـه   بهره میابزار 
ـ رشد  پرثمرترین گونه میبه بهترین وجه و  ـ باز هم تأکید میدارم  « گوهر هویـت »توانند در خدمت 
 او باشند و نه...!

                                                
 نمایند! ها معکوس عمل می ستیزان، از همة این مواهب محروم و در همة زمینه ـ قابل تأکید نتواند بود که: حرمت *2
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ـ         و در یک کالم: هم ثابت می ـیار متنـوع  ـ و بس کند که وی کنش خود، برخوردهای متنـوع 
تواننـد   هائی که می ها، با آرمانها و با سایر سرمایه گیریهای خودش را در رابطه با داشته خود و موضع

ـین دارد کـه فقـ  بـه واسـط         ـان چیـزی کـه یق حرـور   ةرشد، سالمت و کماق هویت او یعنی هم
ـتم، را ضـمانت   افزا و غنامند او، یک سر و گردن  شرافت ،آفرین کرامتبار، عزت از دیگران برتر هس

رزند نمایند، هماهنگ ساخته است. تا به نحوی کامالً عینی و ملموس اثبات نماید که من به عنوان ف
ـ از سایر حیوانات برتر بوده   ـ و نه فرزند میمون  تر بوده و تحقق  تر و با کرامت عزیزتر و شریف ،آدم 

ـا  ـرف کـرده     ًئی و ارزشهای انسانیِ من، از همة آنچه فدایشان ساخته و در راه رسیدنِ به آنه وا
 بیشتر و ارزشمندتر است.

ـان را   به هر حاق، وقتی این نگرش و موضعگیری عملی به ح دی از قوام و پویائی رسید کـه انس
ـین و... خـودش، متوجـه و     «خودش»وادار سازد تا نسبت به  ـاس  و نه خانة خودش و باغ و ماش حس

ً و ابزار و سرمایه« باید»شده و به این نتیجة قطعی و یقینی رسید که  اش  یهای وجود برای هویت وا
ـای کارآمـد    و هویتِ واحدۀ خود، دست داشتهدلسوزی نمود و...، ثابت تواند شد که هم با خود  ه

ـا همـة آنچـه آمـد، برخـوردی محترمانـه        خود، سرمایه های غنابخش خود و... آشتی کرده و یقیناً ب
 خواهد نمود.

جا کشیده شده است، اگر دوستان اجازه بدهند، برای ایجاد زمینـه و طـرح   حاق که سخن به این
ـنگر،    ةنوعی مقایس ـالی روش را مـورد   مطلـب غیرمستقیم، چرخشی به کالم داده و از طریق طرح مث

 توجه و تأکید قرار میدهیم!
ـا حاضـر مـی    ـین    بطور مثاق، ما شخ  محترم، عزیز و ارزشمندی سراغ داشته و ی ـابیم و در ع ی

 زمان، انجام برخی کارها را در نظر داریم که دونِ شـأنِ ایـن شـخ  محترمـی اسـت کـه مـدعِی       
باشیم! آیا به خود اجازه میدهیم تا از وی بخواهیم تا این کارها را انجام  به وی می« دوستی و احترام»

 دهد؟!
ـا     ـ آن کارها را انجام بدهیم؛ ام ـ مخفیانه  البته امکان دارد تا در شرای  ضروری و اجبار، خود ما 

ـا     هرگز به خود اجازه نمیدهیم تا کارهائی تحقیر کننده و دون شأن ر ا به کسـی واگـذاریم کـه ادع
 .باشیم داریم: هم به او احترام داریم و هم دلسوز می

چرخشی دیگر به کالم داده و خودمان را بجای آن فرد معین قرار میدهیم؛ حاق اگر کسی از ما 
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ـبت بـه          ـیم، نس ـام ده بخواهد تا کارهائی تحقیر کننده و دونِ شـأن و مرتبـت وجـودی خـود را انج
این متقاضی چه دید و نگرشی پیدا کرده و در مـورد  قلی، شخصیت انسانی و... آگاهی، سالمت ع
 ین خواهد بود که: انمائیم!؟ یقیناً نظر ما در مورد این فرد  او چه قراوتی می

باشد نه از کمتـرین حـدِّ    نشناس، نه نسبتِ به شخصیت و هویت ما احترامی قایل می ه آدملَاین اَب
برخوردار است و نه در رابطه با ظهور و شکوفائی و نمایش هویت و شخصیت دلسوزی نسبت به ما 
ـا و در جهـت       کند! پس باور می احساس می ما کمترین مسئولیتی ـاً در پـی تحقیـر م آوریم که حتم
 کند! آبرو کردن ما عمل می خرد ساختن و بی

ا  ادر نموده و ما هـم  حاق، اگر از خود برون شده و در رابطه با فرمانهائی که نفس خود ما به م
ـ اعم از چشم و گوش   را به هر یک از قوهوار فرامین نفس  بنده ـ   ها  و دست و پا و فکر و خیاق و... 

ـبت      نشینیم، عاقالنه و بی عملی ساخته و به تماشای اهدافِ محقق شدۀ نفس می ـا نس طرفانـه خـود م
 د؟بخود ما، قراوت نمائیم، چه حکمی در مورد خود  ادر خواهیم کر

کنیم؟! آیا ما  آیا خواهیم گفت که: ما به خود دلسوز بوده و در جهتِ دلسوزی به خود عمل می
 گزاری بخود قرار داریم یا نه؟ خودمان به خود احترام نهاده و در مسیر حرمت

ـ ستم نموده و مثالً به قوۀ نازنین چشم دستور میدهیم تا   ـ ناشیانه  حة با رۀ فبویژه وقتیکه بخود 
 بار، متهوع، زشت و آلوده کنندۀ به ... ملوث سازد؟! را از  ورتهائی شرمما 

ـار  بویژه اوقاتیکه این ابزار را بجای مصرف کردن و به  انـداختن در زمینـه و امـور رشـدآور،     ک
ـای آن نیـز         آور و... به جائی معرفـی مـی   آور، دانش طهارتآور،  سعادت ـاه از افش ـ  کـه گ ـائیم نم

 یم؟کن احساس شرمساری می
ـیت     به ویژه وقتی گوش نازنین و پاکیزۀ خود را از ا وات و گپهائی پر مـی  ـازیم کـه شخص س

 سازد؟ دار می وادگی و شرافت ربانی ما را لکّهنانسانی، تربیت خا
ـا نیـز از    به ویژه وقتی قوۀ حافظه و متخیله را از محفوظات و تخیالتی آکنده میداریم که خود م

 سخت هراسانیم؟! پرداریِ از آنپرده افشا و 
سازیم، آیا واقعاً نشانة آنست  به ویژه موقعیکه دست را آلوده، پای را اسیر و دق را نجس و... می

 باشیم و یا به عکس؟! گزار می که ما به خود دلسوز بوده و احترام
از چشـم و گـوش و   « فـالن حیـوان  »ببخشید! آیا از شما عزیزان کسی دیده و یا شنیده که مثالً 
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 پا و... به زیان خود بهره گیرد؟! هر کس دیده و یا شنیده، مرا هم آگاه کند؟! دست و
ـین بـدبختی      ـار چن ـ دچ ـ متأسفانه  ـا       به هر حاق بعری از انسانها  ـاق ادع ـین ح ـائی شـده و در ع  ه

 گذاریم. های وجودی خود دلسوز بوده و احترام می نمایند که: ما به خود و به سرمایه می
ـان را زیـر سـؤاق      اینان، با کارکشیه ـ انسان بودنش ی وجودی خود  ـ از قوای وًا  ائی از ایندست 

ـانها داده و همـة         می ـائی اسـت کـه خداونـد بـه انس برند! مثالً از قوۀ متخیله که یکی از بهترین نعمته
 ،ئی از هنر، اگر بجائی رسیده و بـه سـعادت، شـرافت، کرامـت، عـزت      هنرمندان عالم، در هر رشته

منظم و از ناحیة محافظت، مراقبت و وقایة اند، از طریق به کارگیری درست،  ی رسیدهجاذبه و شهرت
اند، بجای آنکه از آن بجاهائی کار بکشند کـه   آن از همة آنچه آلوده کننده بوده است، دست یافته

ـار و... گـردد،         ـات ذوق هنـری و خالقیـت و ابتک ـاطفی، اثب منجر به آفرینشگری هنری، تلطیـف ع
قوۀ متخیلة شما در مورد چه امری مشغوق به »کنند که اگر از وی پرسیده شود:  صرف میبجاهائی م

ـار گرفتـه بـودم!     تخیل بود؟! خجالت می در واقـع  کشد که بگوید آنرا در زمینة چه نجاستهائی به ک
های بسیار ارجمند و  گزاری و دلسوزی نسبتِ به هویت علوی و ابزار و سرمایه اینان به جای حرمت

های وجودی خود ستم و  دارند! هم به سرمایه بلَهانة ضدحیوانی روا میتِ اَعزیز خود، هم بخود اهان
ـ بصورتی سخت نابکارانه، جنون  بی  آور کننده، استخفاف آمیز، تحقیر مهری روا میدارند و هم خود را 

ـ از آثار علوی، پی  ـانی درسـت بکـ    و خجلتبار  ار انـداختنِ  آمدهای حکمی و اشراقی و هنری و انس
 سازند! های خود محروم می سرمایه

به خود انسانی است که نسبت به همة آنچه آمـد توجـه   گزار  به هر حاق، انسان دلسوز و حرمت
ـائی مصـرف نمـوده و در         شود تا سرمایه جدی داشته و حاضر نمی ـای وجـودی خـود را بـه جاه  ه

ـانی او و دون شـأن و مرتبـت خـود ایـن قـوا و         ئها جهت  ی بکار اندازد که دون شـأن و مرتبـت انس
ـ به عنوان سرمایه سرمایه ـ باشند! ها   های فرزند آدم 

رسیم که: بعری از انسانها به خود دلسوز بوده و حداقل دلش  از آنچه آمد به این نتیجة کلی می
ـ و نه خرت و پرتهای برونذاتیکه عقل و هوش و « های نابِ درونذاتِ خودش خودش و سرمایه»به 

ـ می  آدمیتش را به بازی می هـدر  شود تا مثالً چشم و گوش و خردش  یسوزد؛ لذا حاضر نم گیرند 
ـاد بـه نفـس     برود! قوۀ شگفتی انگیز تخیلش هدر برود! و... زیرا متیقن شده و نیز به این درجة از اعتم

ـا گرفتـه، سـودهای     های قیمـت ناپیـدا بهـره    ز این سرمایهتوانم ا دست پیدا کرده است که: من می ه
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ی خـود افـزوده و در یـک جملـه: بـر دانـش و         فناناپذیر به چنگ آورده، بر سرمایه ـیار وًا های بس
فریلت خود، بر عزت نفس خود، بر سالمت روانی خود، بر آزادگی و سرافرازی خـود و بـر هـر    

 گذارد بیفزایم! تر بنمایش می .تر و.. آنچه آدمیتِ مرا بهتر، بیشتر، روشن
ـار   و امکانات عالی و خدائی فق  در زمینهلذا، از این قوا  ها، جایها و در رابطه با امور و ارزشهائی ک

ـای       توانند او را در طریق رسیدن به عالی گیرد که می می ـالیترین مراتـب آرمانه ـاق، ع ترین مراتـب کم
غیر.  ربانی و... یاری نمایند! وً 

است. البته باید یادآور شـوم کـه   « عشق به کماق»ار زگ های انسان دلسوز و حرمت نشانهیکی از 
ـتجوی      »و احواق همة انسانها و در همة اوضاع  ـاق خـود، در جس عاشق کماق خـود، در اندیشـة کم

 کماق خود نبوده و فق  گاهی دوست میدارد تا همة ظرفیتهای وجودش به کماق برسد.
ـیدنِ بـه ایـن      ترین، کم آفت مثمرترین، کوتاهحاق اگر پرسیده شود که:  ترین و بهتـرین راه رس

ـاً مـی   ـاق      درجة از کماق کدام است؟! باید به عرض برسانیم که: اگر این فرد واقع ـا بـه کم خواهـد ت
ـاق   ،بالندگی، کماق آزادگی، کماق عزت و احترام ـاروری کماق شکوفائی، کماق جذابیت، کم  ،ب

ـاق برخـورداری از همـة          ـاق موفقیـت و در یـک جملـه بـه کم کماق آرامش، کماق طهارت، کم
ـ در ابعاد فردی و جمعی،   ـ برسد، .سیاسی و اقتصادی، اعتقادی و هنری وظرافتهای وجودی خود   ..

ـ و حتماً باید به یکی از تالشها  ـارد! و آن     کننده و سرنوشـت  ی محوری، تعیینباید  ـاز همـت گم س
 های خودش را مورد توجه و ارزیابی قرار دهد!  «آرمان»در نخستین قدم اینکه: 

ـا اینهمـه       او با این کار، در واقع به این فکر مـی  ـیت افتـد کـه: مـن ب  دلسـوزی، احتـرام و    ،حساس
ـبت بـه          « خود»هائی که نسبت به  دغدغه ـبت بـه بالنـدگی و عـزت خـود، نس ت خـود، نس ـًا و کم

 من چیست؟!ی  «هوظیف»... دارم در رابطة با اینهمه شکوفائی و جذابیت و شهرت خود و
ـیار  حقیر فقیر سراپا تقصیر تبه روزگار، با در نظر گرفتن  ی دانشـمندان و   تجارب بس ـته و وًا شایس

نتیجـه  آوران الهی و رهروان واقعی مسیر آنان به ایـن   مشاهیر گذشته و به ویژه در سایة رهنمودهای پیام
ـارترین،   نورانیـت  ،تالش ورزد تا دریابـد کـه: بهتـرین، جـذابترین، مثمرتـرین     « باید»ام که وی  رسیده ب
ـای    ترین و... آرامش دهنده ،ترین بخش زاترین، عزت آبرومندترین، سالمت ترین، رهاننده تـرین آرمانه

 در طوق تاریخ بشریت چه بوده است؟ انسان
ـانهای محتـرم و پرجاذبـة     او با اینکار: انسانهای موفق تاریخ، انسانهای عزیز و سربلند  ـاریخ، انس ت
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ساز و  تاریخ، انسانهای مؤثر و تعیین کنندۀ تاریخ، انسانهای مشهور و پرآوازۀ تاریخ، انسانهای ارزش
ـا      ارزش ـابی قـرار داده و در رابطـه ب بخش تاریخ، انسانهای کامل تاریخ و... را مورد شناسائی و ارزی

زم و در  آورد!  همت خود را به عمل می رخو نقشِ آرمانهایشان تحقیق و تتبعً 
تـر از   دهنده تر و آرامش سازتر از آنها، جذاب توان برتر از آنها، مفیدتر و سالم آرمانهائی که نمی

 ترِ از آنها سراغ داد. تر و... تر و شکوفا سازنده آنها، آزاد کننده
ـانی   مثالً توجه و ارزیابی می ـ به عنوان انس نماید که: سلیمان نبی )ع( چه آرمانهائی داشت؟! بودا 

فرمود؟! سزار و  عیسی )ع( چه آرمانهائی را ابالغ و دنباق میه روشنائی رسیده چه آرمانی داشت؟! ب
ـا      هالکو و هیتلر و... چه آرمانهائی را جستجو می ـاموافق را ب ـارض و ن ـای متع کردند؟! تا این آرمانه

 ها را انتخاب نماید! مقایسه و ارزیابی کرده و برترین یکدیگر
ـا و مقا ـد    او باید، هم اهداف و مقا د اهل دنیا را مورد توجه و ارزیابی قرار دهد، هم آرمانه

ـا     و اهل عقبا را به حساب آورده و ارزیابی دقیق و شایسته نماید ً را! تا دریابـد کـه آی هم از اهلِ مو
ـاً از زنـدگانی   «دیگری چنگیز و یا»وقتی مثالً  ، نصف دنیا را زیر سیطره و سلطة خود آورد، آیا واقع

 راضی شده، اشباع باطنی شده و به آرامشی ملکوتی و مینوی دست پیدا کرد یا نه؟!
حاق، اگر با دقت، دلسوزی و حو لة تمام این وظیفه را انجام داد، متوجه خواهد شد که: نفسِ 

 رزشمند و پرثمری را به وی محوق خواهد کرد و آن:این تالش وظیفة بسیار مهم، ا
 ئی کماق آرمانی این انسانها؛ * شناسائیِ عوامل ا لی و ریشه

 * شناسائیِ روشهائی که تحقق مراتب کماق این آرمانها وابستة به گزینش آنهاست؛
 گیریها و موضعگیریهائی که تحقق این آرمانها منوط به اخذ آنها است؛  * شناسائیِ راهها، جهت

 وری از آنها خواهد بود. * شناسائیِ ابزار و وسایلی که برای تحقق آنها، ناچار از بهره
ًیلی خود را مجبور می  اگرچه ،کنم یابم تا برخی از موارد و گپها را تکرار به هر حاق، متأسفانه به د
متأسـفم بایـد    ؛ولی تکرار ظاهری نازیبا دارد ،یابم این اجبار و اکراه را دارای باطن و نتایجی زیبا می

هائی که ذکر شد توجه  زمینهگذار به خود، که نسبت به تمام  تکرار نمایم که انسان دلسوز و حرمت
ـیابی  مطالعه، ی تاریخ را مورد برترین آرمانها اوالًداشته  ـا دریابـد کـه      بررسی و ارزش قـرار میدهـد ت

ـاریخ چـه     بشکوهترین، آرامشبارترین و راضی سازنده ترین آرمانها و اهدافِ انسانهای مطـرح در ت
 آمدهائی داشته، و بر هویت دارندگان و دنباق کنندگان خود چه افزوده است؟! بوده؟! چه آثار و پی
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ـاق هالکـو و چنگیـز بـوده      ، مثمرترین اهداف در طوق تاریخ بشریت چه بوده است؟ آثانیاً ـا م ی
 است؟! یا آن بودا و عیسی )ع(؟!

 چه هویتی به دست داده و به تماشا نهاده است؟! و از بودا چه شخصیتی؟!از چنگیز 
انگیـز و... افـزوده اسـت؟! و بـر هویـت       چه چیزهای ارزشمند، افتخارآور، دقبر هویت هالکو 
 چه چیزهائی؟!عیسی علیه السالم 

انـد؟! از یزیـد    بارترین اهداف و آرمانهای انسان شهره در تاریخ بشریت چـه بـوده   نورانیت، ثالثاً
 بوده است؟! یا از حسین )ع(؟!

ـای   های هویت و ظرفیـت  ئی از جنبه و آرمانها، در خدمت چه جنبهآمد و آثار این اهداف  پی ه
ـا شـهوت؟! عـزت و کرامـت؟!      ـا لئامـت و    وجودی فرد قرار گرفته است؟! در خدمت عفـت؟! ی ی

 سرافکندگی؟!
ـان   البته شایسته است تا یادآوری نمائیم تا اینجای کالم و موضع، محور نورانیت  و ظلمانیـت هم

ـتم! و لـذا: همـ     « مـن از حیـوان  »میباشد که معتقـد اسـت   « هویتی» کنشـهای مـن،    ةبرتـر بـوده و هس

 برتر از حیوان باشد. بایدرد کردنها و واپس زدنهای من و ...  ،موضعگیریهای من، گزینشهای من
جهت با این گوهر هویت بوده و در جهت ظهور رشد و کماقِ  لذا، هر کنش و واکنشی که هم

ئی که ما را به سوی کماق خوانده و  بالندگی و شکوفائی و غنای او باشد نورانی تواند بود! هر جاذبه
ـا را از    و بهتر به نمایش گذارد نورانی تواند بونورانیت هویت را بیشتر  د! و هر رانش و دافعـی کـه م

 آن دور سازد، ظلمانی خواهد بود!گریهای افتخارآفرین  جلوه
پندارد، به این یقین مجهـز شـده اسـت     میکه هویت خود را برتر از هویت حیوانی زیرا، انسانی 

ـات )حیوانیـت(    (انسانیکه: هر چه از این جنبة نورانی )هویت  نزدیـک  دور شود به تاریکی و ظلم
ـابی      نورانیت مجهز میشده و هر چه از ظلمانیت دور شود به  شود! چرا کـه در پرتـو بررسـی و ارزی

باشد، کـه دریافتـه اسـت     مقا د و آرمانها نه تنها دریافته است که چه آرمانهائی نورانیتش بیشتر می
ـتری بهـره  از نورانیت، جاذبه، سالمت و آرامش برتر، بهتـر  کدام آرمانها و اهداف انسانرا   منـد   و بیش

زای  های وجودی خود را در جهتی قرار دهد که نورانیت کند تا همة سرمایه دارند! لذا تالش می می
 باشند! می

ـاق و عقـل را    مثالً چشم را در جهتی قرار میدهد که نورانیت بار است! و گوش و قوۀ فکر و خی
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ـا، غفلـت   ظلمتکـدۀ هـوس  و آفتهای بالیده از نیز! تا چشم و گوش و... را از ظلمات  ـا  ه ـا،   ،ه جهالته
ـ  خواهد   نزدیک و مجهز دارد! چرا که نمیو به نور بالندگی شهوتها و... رهانیده  بر خـود،  ـ حداقل 

دیـدگاه او وقتـی   های بسیار ارزشمند این هویت ستم کرده باشد! چـه از   بر هویت خود و بر سرمایه
ـیمانی،       هائی به ک چشم و گوش و خیاق و فکر و... در جهت ار مجبـور گردنـد کـه چیـزی جـز پش

ـ آنهم از  ئی حسرت، سرافکندگی، و ذلت نتیجه جانب خود فرد بـه خـود   ندارد! ظلمی نابخشودنی 
ـ تحقق یافته و پدیدار شده است و او نمی  خواهد تا حداقل خـودش بـه خـودش خیانـت کـرده       او 
 باشد! اش خیانت و ستم کرده باشد! به چشم و گوش و عقل و خیاق و...

ـ در گپهای من، نه سخن از   ـ اینجا  ـاقَ ال »به هر حاق، اگر عزیزان خوب توجه کرده باشند تا  « ق
بر لبهای این « ملکوتی، الوهی، ربانی و...»های  و اگر گاهی بر سبیل عادت واژه«! سوققاق الرّ»و نه از 

ـ من گمان می  ـ تقریباً به باوری عمـومی  هذا  زَمانِناکنم در  همه نادان، جاری شد اموری هستند که 
 بدق شده است!

باشد که مدعی اسـت   همان موجودی بوده و می« هویتِ»به هر حاق، محور و معیار، بیشتر مبتنی بر 
گزاری آنکـه:   تر و عزیزتر و... است! پس شایستة چنین مدعیِ دلسوز و حرمت از حیوان برتر و شریف

ً و این قوا و امکانات و سرمایه جهت با رشد و غنای همان هویـت قـرار داده و    ارجمند را، هم های وا
ـار    در راههائی بکار اندازد که برتر و سودمند تر از جای و مقامی است که مثالً آهو و یا طـوطی و... بک

ـای   گیرند. تا هم بر عزت، کرامت، شفافیت و سالمتِ این هویت افزوده، هـم در خـدمت جنبـه    می ه
 ر نداده و هم بر آنها ستم روا نداشته باشد!دونشان قرا حیوانی و ما

ترین( آرمانهای فرزند انسانی در طوق تاریخ بشـریت   ترین )آزاد کننده رابعاً، دریابد که: رهاننده
 اند؟! چه بوده

ها، امور و ضدارزشهائی؟! از زنجیر چه  ها، مقوله این آرمانها، گروندگان خود را از دامِ چه زمینه
 اند؟! از زندان چه ضدارزشهای غیرانسانی و بالهتباری و... آزاد کردههوسهای شرمباری؟ 

ـا   ام کینه یا محبت؟! از دام خشونت یااز دام غفلت یا آگاهی؟! از د مهرورزی؟! از دام خرفتی ی
 ی و دلمردگی؛ و...؟!نره پویائی و شکوفائی؛ از دام هنر و ابتکار و خالقیت یا بی

ـثالً    آرمانها رهاننده و آزاد کننـده مـی   باشد که بعری میزیرا نزد هر عاقلی از مسلمات  باشـد؛ م
ـا   « جود و ایثار و احسان»وقتی کسی  را آرمان خویش قرار داده و در جهت تحقق و شـکوفائی آنه
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خست، بخل »ارجمندی سازد، از دام های  تالش کرده و در نهایت خود را مجهز و مزین به سرمایه
ـتگی بـه       های  این سرمایهآزاد میشود! چه « همتی و دون ـان را از زنجیـر وابس ـانی، انس  وجـودی و انس
ارج آزاد ساخته و این آزاده، نه تنها دیگر به آنچه از نظر وجودی و ارزشـی،   های مادون و بی زمینه

ریزد و  نماید! که آنها را بپای امور و ارزشهائی می باشد، توجهی نمی مادون قدر و ارج هویت او می
 افزایند! که بر جاللت هویت وی میکند  فدا می

ی او می  حاق اگر کسی، موارد و زمینه ـ همانطور که شایستة هویت وًا ـ    های یاد شده را  باشد 
 مورد توجه و گرایش قرار دهد، خود، متوجه محوری دیگری خواهد شد و آن اینکه:

 ،مانـدگارترین  ،برتـرین »خود  ۀکدام آرمانها در طوق تاریخ بشریت، برای مدافعان و دنباق کنند
ـ عزتها را به بار آورده است؟! آرمانهائی که موسی )ع( در پی تحقق آنها بـود؟    پرثمرترین و... ترین 
ـان؟ زرتشـت در بلـخ؟ بـودا         « مائو»یا آنهائی که  ـارکس در اتـریش؟ افالطـون در یون ـین؟ م  در چ
 در هند؟ و...؟!

ـاکیزه   ۀدانا، آزاد ةساخته است؟! نزد انسانهای فرهیخت و این آرمانها، آنانرا نزد چه کسانی عزیز پ
ًنگر؟! یا نزد بیماران عقده  هوسبارۀ نجاستجوی؟! ،مند، غافل و مطهر و وا

ـانیِ     اند یا وهمی و اعتباری؟! و اگر وجودی بوده آیا این عزتها وجودی بوده اند، بـر هویـت انس
ـا شـهوت  پـروری؟   عقل و عشق و رحمت و نـوع  آنها چه افزوده است؟ ـارگی، قـدرت   ی ـتی،   ب پرس

 طلبی و...؟! ریاست
 آیا توانسته است تا مسِ وجود آنانرا به طالی احمر بدق کند )واقعاً عزیزشان بسازد( یا نه؟!

ـ واقعاً خود را مجبور مـی   ـا جملـه      با درخواست پوزش از اینکه مجبورم  ـ ت ـان    پنـدارم  ـای پای ه
 ده بر شما تحمیل نمایم.گپهای خود را با تکرار مطالب یاد ش

گزاریِ به خـود   سخن کوتاه: انسانیکه خود را از حیوان برتر دانسته و ادعای دلسوزی و حرمت
باشد تا همة آنچه یاد کردیم، با تعهدی دلسوزانه مـورد توجـه و گـرایش     را دارد ناچار و مجبور می

ـاخ  ـابی قـرار     عملی قرار داده و آرمانها را نیز، بر مبنای معاییری که طرح س تیم، مـورد تحقیـق و ارزی
ـاریخ را سـربلند          ـایش بگـزارد کـه ت  دهد؛ تا از اینطریق، از خود و هویت خـویش چیـزی را بـه نم

 سازد و نه سرافکنده! می
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 هدفدانی و هدفداری
 

بخردانه و  ،یکی از ویژگیهای انسان دلسوز، حرمتگزار و سالم از یکسو آگاهی و شناخت دقیق
باشد و از دیگر سو داشتن هدفِ معقوق، ارزشمدار و علـوی و مقـدس! و لـذا     بینشورانة اهداف می

ـانی،      « هدفی بی»شویم که وی از  متوجه می ـازندۀ هویـت رب متنفر و گریزان بوده و آنـرا متالشـی س
 کند! قی میابطاق کنندۀ استعدادهای وجودی و هدر دهندۀ همة امکانات و ظرفیتهای ارزشمند تل

وی نداشتن هدفِ عالی و معین شناخته شده، ارزیابی شده و گزیده شده را عامل پراکندگی و 
ـتن   زدایش وحدت شخصیت و کلیة نیروهای ارجمند خود می شمارد. زیرا دریافته است که با داش

ـئن  تر، بانشاط هدف میتوان سالم ـادقانه    تر، رشیدتر، مطم ـارورتر و متکامـل   و تـر  تـر، آزادتـر،   تـر   ب
 زندگانی نمود!

انسان سالم از جستجو در فلسفة وجودی و هدفِ خلقت خویش لذت برده و گاه سرمسـت از  
باشـد، و   شود! و لذا، همیشه در پی رسیدن به ژرفای بیشتری از هدف وجـودی خـود مـی    نشاط می

کماق و غنای خـویش را   به گسترش وجودی خود پرداختن؛این، در واقع یعنی: به شکلی مبتکرانه 
 دامن زدن؛ مسیر تعالی را طی کردن و به ژرفای هویت الهیِ خود نزدیک گشتن و...!

ـائی   از سوئی، او نمی پذیرد که هستی بدون هدف باشد! هر چند که باورمند است که هدف نه
 و نیز، همة جوانب اهداف هستی را نمیتوان باز شناخت!

ـائی انکارناپـذیر و معتقـد     توجهی به هست پذیرد که بی او می ی و هدف آن یک ضـعف و نارس
این یابد. و  است انسان به تناسب همت، تالش، دقت و توان خویش به هدف هستی خود دست می

 اعتقاد او را به این باور مجهز داشته است که:

www.takbook.com



 
  95 ............................................................................................................................. انسان دلسوز به خویشتن ) هدفدانی و هدفداری (

ـ تالش عالمانه و ارزش  ـ اگر عمر را سپری دارد،  با علم  ـیار  محور برای کشف هدف هستی  بس
ـ     بهتر، ارجمندتر، پرشکوه ـ ولی با شادیهای حیوانـوار  تر و هوشرباتر است از اینکه عمرش جاهالنه 

 سپری گردد!
لذا تالش عالمانه بخرج میدهد تا از میان هدفها، عالیترین آنرا گزیده و تا آنجا که تـوان دارد در  

 و در واقع مسیر رشد، استقالق، طراوت، شکوفائی، باروری و... خود گام بردارد! مسیر تحقق
، یکی از «یک زندگی آرمانی»بررسی دقیق و عاقالنة انسانهای فرهیخته مؤید آنست که داشتنِ 

ـ خواه   آرزوهای اینان می باشد! هر چند با قوت میتوان اعالم داشت که: رسیدن به زندگانی آرمانی 
ـ آرزوی هر انسان معمولی می و واقعی  کسـی را نمیتـوان   باشد. زیرا  معقوق، خواه تخیلی و نامعقوق 

 سراغ داد که در انتظار و یا آرزوی و وق و یا تحقق چیزی نباشد!
بوده و در جهت آن قرار داشته و اکثـر  « یک دلدادهانسان بطور همیشه »پس، به تعبیر خودمانی 

ـا   و جهت تحقق آن هدف بکار میدر مسیر  اوقات و اکثر قوای وجودی خود را گیرد! پس از آنج
است که انسان در هر لحظه، قسمتی از سرمایة وجودی خود را از دست میدهد، شایسته و ضروری 

 گذاری را دارد! تا خود را به نتایج و ثمراتی برساند که ارزش آن سرمایه
ـان  ی، آنچه آمد مؤید آنست که چون این انتظار و یا آرزو ئاز سو باشـد   آینـده مـی  وابستة به زم

بـدان  و موقعیـت کنـونی   باشد! این فرار از موضع  فراری میپس انسان بطور دائمی از وضع کنونی 
 مثاق»دارد منتها این « مثاقِ کمالی»در خود بندد که هر انسان معمولی بداند یا نداند  علت  ورت می

ـتنی   « کمالی ـا و داش ت برونذات و جـزو بودنیه ـای فناپـذیر بـه     گاهی متوجه و یا پا گرفته از کمًا ه
ت درونذات! حساب می  آید! و گاهی هم، جزو بودنیها و کمًا

ذات عرضی بوده و امکان اینکه افراد متعدد یـک نـوع آنهـم در یـک     ناز سوئی، کمالهای برو

ـته  »زمان، با اینکه از نظر  ـ کماقِ تفاوت را از هم داش ت هستیمند و طولی  رتبة هویت و درجة کمًا

تر برخورد شود وقتـی افـراد    لذا اگر عمیقباشند، بطور همگون از آنها برخوردار باشند وجود دارد. 

ـای   الهویة یک نوع، از داشتنی متحدالشکل و مختلف هماننـد برخـوردار   های همگون و از ویژگیه

تلقـی نمـود!   « داشبته »شود آنها را  هر چند که میفرض نمود! « کماق»باشند در واقع نمیتوان آنها را 

ـین نحـو در مـورد فقـدان آن          ـاً بـه هم ـین! و دقیق ـا ماش مثالً همه فرشهای گران قیمت داشته باشند ی

 نمیتواند مطرح گردد! زیرا:« کمالی نق  یا بی»مسئلة  داشتنیها هم،
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ـ بوده، در طوق کماق  ـ انسان  کماق واقعیِ طولی آنست که زادۀ حرکتِ جوهری خود موضوع 
وجودیش قرار داشته، جزو هویت و هستیِ او شده و از آن انفکاک ناپذیر باشد، و نه اینکه چیزی را 

و بگونة اعتباری، وی را  احب و مالک آن بدانند! زیرا، مثالً  ـ از جنس اشیاو برونذات بر وی افزوده
گردد، ولی از  خرد، هر چند که از نظر اعتباری وی مالک آن می ئی می وقتی انسان، ماشین و یا خانه

وی افزوده نشده و هیچگونه دگرگونیـ  ماننـد وقتیکـه علـم، عقـل،      « چیزی بر خودِ»نظر وجودی 
ـ در هیچ یک از ابعاد وجودی او پدیدار نمی تر می اش کامل ایمان، هنر و... ـ گردد شود  ! با همة اینها 

ـان          ـبار و... و چـه انس ـتیمند، ارزش ت درونـذات، هس ـًا چه در رابطه با انسان سالمی کـه عاشـق کم
ـ نفس داشتنِ این آرزوی خام بالهتبار و چه آرمانی ربانی می  رساند که:  معمولی 

 دارائیهای خود را شناخته است!* فرد خود، موقعیت و 
ـ به انداز و * حاق ـ شناخته است! ۀارزشهای حاکم بر حاق خود را   خرد و بینشی که دارد 

 باشد. * نسبت به موضع کنونی و حاقِ فعلی خود، ناراضی و ناخوشبین می
ـ متناسب با ـ تصویری دارد. * از آنچه باید باشد و باید بشود  ـ مثالی   عقل و بصیرتش 

 کند. و ارزشمندتر تلقی و یا خیاق میبرتر  ،آن وضع و حاق را، نسبت به وضع فعلی *
ـ در آن وضع و حاق می ـ به میزان خرد و بینش خود   یابد! * کماق خود را 

ـتگی        *  ـاس سرشکس ـاهی احس ـاق، رنـج بـرده و گ  از نبودن، نداشتن و نرسیدن به آن وضـع و ح
 کند! می

 کند! احساس سربلندی و عزت میاز بودن، داشتن و تحقق آن * 
و تحقق و تکوین و...  (و ستیز با آنچه هست راه نفی)=  باشد تا در راه رسیدن به آن * حاضر می
زم را بنماید! و غیرها و غیرها! امّا: ـ سرمایهآنچه باید باشد   گذاریً 

ـترینة  وقتی با دیدی عالمانه، بینشورانه، ارزش محورانه و خدامدارانه به نگرشها و  گرایشهای بیش

همة آنچه را یاد کردیم دارند و احساس خیاق و گمان شویم که اینان  شود، متوجه میافراد نگریسته 

ت عرضی داشتنی»کنند امّا فق  در رابطة با  میو توهم  ت طولی! ر رابطه با کمدو نه «! ها و کمًا ًا

ـان      یچه، نگرشها و گرایشها ـان مؤیـد آنسـت کـه این ـائی و     عملی خود این در عمـل، تحقـق و پوی

ـ که جنبة ت طولی را  ـ به آینده شکوفائی کمًا ـ اعتباری  ئی  وجودی و حروری دارند و نه وهمی 

 نمایند! ناپیدا و نامعلوم موکوق می
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ـازنده و آرامـش دهنـده        به دلیل اینکه داشتنیاز سوئی،  ـباع کننـده، راضـی س  های برونذات اش
ـاروری   توانند باشند، اینان به ج نمی ای داشتن و برخوردار بودن از کماق واقعی، شکوفائی واقعـی، ب

ـار    ـیدن و انتظ واقعی، دارائی و سرمایة واقعی و آرامش واقعی، بطور بالهتجوشی، همیشه به امید رس
 برند! تحقق آرامش واقعی بسر می

خـودفریبی   باشد که اینان همیشـه در نـوعی   آنچه آمد، ثابت کنندۀ این واقعیت انکارنابردار می
در اینست که: دارندۀ امید، در جهتِ « خودفریبی»با « داشتن امید به آینده»برند! چرا که فرق  بسر می

جهت نموده  تحققِ عملی قرار داشته، خود را از هر حیث آماده کرده، نیروهایش را هماهنگ و هم
آنها را عمالً نامنظم،  ةباشد، هم و...، ولی آنیکه با خود به دغلبازی برخاسته و بخودفریبی مشغوق می

 زند! جهت و... ساخته و واپس می اثر، بی بی
به هر حاق، یکی از مشکالت بسیار عمده، در رابطة با هدفدانی و هدفداری عدم تمیز عالمانه و 

ـ و ـ « هدف»موقنانه میان   ارج، زدای و بی کماق که امریست «هوس»که امریست درونذات و هستیمند 

 باشد! می

یقینی و ناآشنائی باعث شده است تا اغلب هدفهای وجودی فدای هوسهای وهمی شده  این بی

ـادگی در جهـت      ـید  »و ظرفیت ارجمند و علوی فرزندان آدمـی عمـالً و بس خـودِ  « تخریـب و تفس

 ظرفیتها به کار گرفته شوند!

که عمالً  ست ئی گیری، رویکردن به زندگانی منافقانه آمد مخرب این جهت یکی از  دها پی

ـ و باز هم  کشاند! و یکی از جلوه برانداز بوده و خود حیات را به تالشی و فساد می هویت های بسیار 

ـ ظریف   باشد! منتها از روی ترس می« هدف»و فرّار آن احترام لفظی به بسیار 

ـتقل )= چیـزی     و موضعگیری هدف به عنوان امری وجـودی، ارزش در این نگرش  منـد و مس

ـ بازرسی که درونیش ساخته  برای خود( ـ مـورد   مطرح و مورد توجه و تأئید نبوده بلکه از ترسِ  ایم 

ـ بـر آن هـدف و             توجه، تأئید و احیاناً احترام قرار می ـ در جمـع  ـًا  گیرد! علـت اینکـه عمـالً و علن

 باشـد   شورند، همان هراس و در واقع نداشتن پایگاه آرمانیِ ارزشمند و دفاع پذیر می هدفداران نمی

 و بس!

ـ هم با خودش  و درست در همچو یک برخوردی ست که دستگاه فکری و موضع منافقانة فرد 

ـ روشن و افشا می  شود. و هم با دیگران 
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ـ و هر انسان دلسوز به خـود   نگریئی بسیار جدی باید باز آنچه در این رابطة ویژه به گونه  ،شود 
شکوفائی و باروری خود باید با آن بسیار جـدی برخـورد   گزار به خود، مشتاق غنا و کماق و  احترام

 نماید اینست که:
ـتر از ثمـر و سـودی        * وقتی هدف، فدای هوس می  شود آیا ثمر و سودی کـه تولیـد شـده بیش

 شده است؟! باشد که در  ورتِ تحققِ هدفِ ربانی عاید وی می می
ـ از نظـر       لذتِشود،  فدای هوس میآیا وقتی هدف *  ـانی و کیفیـتِ    تولیـد شـده  کمیـتِ زم

ـ مهمتر، بیشتر و ارزشمندتر از   است که در بهای تحقق آن برده است، یا نه؟! « رنجی»وجودی 
ـاق    « سود و لذتِ»شود، آیا  * وقتی هدف فدای هوس می پدیدار شده، به رنجی کـه زائیـدۀ نف

 عملی او را در رابطة با ارزشها و اهداف الوهی؛ 
احترامی ما در  آن از حرور و آگاهیِ هدفداران، نسبت به افشای بیبه ویژه، رنج ترسی که هر 

 باشد یا نه؟! ارزد؟ و قابل معاوضه می کنیم، می مورد هدفها، ارزشها و... تحمل می
ًً چه دلیل خردپذیر و ارزش محورانه ـایگی،   همتـی، بـی   ئـی جـز عجـز، زبـونی، دون     * ا و م

ـاق و  ارادگی، کوری، هوسبارگی و فقر کشندۀ  شلختگی، بی ًئی و... برای این نف عزت نفس و وا
 تواند؟! آور و حرور پویای آن سراغ داده شده می حاکمیت آن؛ و آن هراس ابلهانة شرم

گزار به خـود و   در حالیکه خرد همة خردورزان و دلسوزان به خود، بینش همة بینشوران احترام
 آوران قدسی تبار  رف اثبات، رویکرد و تحقق این نکته شده است تا ماها: همة پیامتالش و اعجاز 

ـا خـود و     هدفهای الوهی را شناخته، باور نموده، به آنها روی آورده؛ بجای دشمنی و منافقـت ب

ـای فـرار از عـزت     ؛سوز برای خود و دیگران تراشیدن رنجها و اضطراب ابلهانة هستی دیگران و بج

وجودی خود و دیگران؛ بجای پشت کردن به عظمت وجودی خود و دیگران؛ بجای آتـش زدن  

ها و ابزار غنا و کماق و... خـود و دیگـران، از    به آرامش واقعیِ خود و دیگران، بجای تخریب زمینه

ـتی، احتـرا   ـا خـود   م، یکرنگـی  طریق شناخت و باورمندی و رویکرد به اهداف مینوی، به دوس و... ب

 ئی غیرقابل تصور دست یابیم! ناپذیر و آرامش و سکینه روی آورده، به نشاط و لذتی و ف

شویم، انسان سالم  باشد که متوجه می همین نگرش بخردانه و بینش عارفانه میدر واقع، بر مبنای 

ـامالً    با هو ثانیاًهدفها را فدای هوسها ننماید! و  ،اوالًتالش مجدانه بخرج میدهد تا:  سـها، برخـورد ک

 معقوق داشته باشد. چرا که متوجه شده است:
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 ریزند! * هوسها و هوسبارگیها، تمرکز فکری انسانرا بهم می
 کنند! زدا دچار می طلبی هرز و پوچ، قشرگرائی کماق * فرد را به نوعی تنوع

ثمـر   زودگـذر و بـی  * نیروهای رشد دهنده )عقل و قلب و...( را اسیر لذتهای قشری، حیوانوار، 
 سازند! می

ـ به نوعی اسارت نامرئی و * نیرو،  ـ از طریق به خدمت گرفتن  استعدادها و امکانات وجودی را 
ـا کـه همـة هسـ       فساد غیر ـا آنج ـاهی ت  ی فـرد در خـدمت چیـزی    تملموس گرفتار میدارند! آنهم گ

ت وجودی ا )= هوسی یا هوسهائی( قرار می  کنند! و عمل میگیرد که علیه او و علیه کمًا
باشد تا گوهر عمر و جوهر هویت الوهی خود را به ازای تحقق  لذا وی )انسان( سالم حاضر نمی

 باشد،  رف نماید. چیزیکه دشمن او علیه او می
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 برخی پیامدهای آرمانگرائی
 

کوشیم تا برخی از پیامدهای آرمانگرائی  در ادامة بخشهای آرمانشناسی و آرمانگرائی، امروز می
ً آثاری دارند که در را مورد توجه قرار دهیم. باید بپذیریم  گذشته بطور غیرمستقیم که آرمانهای وا

ها، متأسفانه شناخته  هستند و برخیها شناخته شده  به معرفی برخی از آنها پرداخته و گفتیم که بعری
شناخته شده نبوده اما با اندک توجه عقالنی و تجربی به مقولـه و  باشند! یکی از آثاری که  شده نمی

ـای  پیامدهای از مهمترین تواند  که مییابیم  مسئلة مورد نظر در می علنی باشد، رهائی از جذبة آرمانه
 ارج است. کم

ًً متوجـه  اینکه مورد یاد شده را از مهمترین  پیامدها تلقی کردیم، به خاطر آنست که: ماها معمو

شویم  ئی می بخش نشده و بیشتر متوجه آثار به ا طالح مثبت و نموداری قریة ویژه های رهائی ینهزم

ارج و...  نماها و یا آرمانهای کم محورانه داریم! و لذا، خودِ رهائی از آرمان که با آن برخوردی ارزش

ـا وقتـی   کنیم! در حالیکه،  ئی چشمگیر و پیامدی مهم تلقی نمی و یا فائدهئی مهم و اثرزای  را، ثمره ت

ـتیِ طبـع خـود      ارزشی می ارج و کم نماها و یا آرمانهای کم انسان اسیر آرمان  باشد که به واسـطه پس

ـا    تواند نقشی تع نمی ـاملی و معنیـدار انس ـین     یین کننده در حیات ارزشـی، تک ـام هم ـازی کنـد، احک  ن ب

ـ بر نگرشها، کنشها آرمان  ها گیریها و ابزارگزینی ها، موضع گزینی گیریها، روش جهت ،نماها و... برانسان 

ـان   بوده و آزادی انسانرا  ـ مسل  و در کُـل  بگونة دردبار و تالشیزائی در قبرة خود دارنـد! ارادۀ انس

ـ در قبرة خود دارند! و لذا،  کنشهای متنوع انسان را در ابعاد مختلف و زمینه ـ بسیار متنوع  های متنوع 

 با آزادی آنچه شایستة کرامت و شرافت اوست، برگزیند!تواند  انسان نمی
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بر مبنای همین باور و بینش، باید بپذیرم که در چنین شرای  و اوضاعی توجه به یـک بخـش از   
ـالی را بـه دسـت خـود حـذف       قریه، زمینه و مقوله، و احکام و ایجاباتِ متعلق به همان بخشِ از تع

ًئی میاست! ولی آنگاه که با درایتی شایستة مقام  کرده شود که  آدمیت خود، متوجه آرمانهای وا
ی او  نقش محوری دارند، اولین پیامدش اینست که: به در تعیین و تظاهر و شکوفاسازی هویت وًا

گرفتاری اسارت و دام ارج پشت کرده و از قبرة  دست و کم های جزئی، پائین نماها و آرمان آرمان
ـا،      رف رنگینـی  آنها رهائی حا ل کرده است! و لذا، از این به بعد چشمش ـای نظرفریـب آنه ه

انگیز و تالشیزای مربوط به آنها و مشاعر و خرد و اندیشه و  های غفلت گوشش  رف شنیدن مقوله
نشده  و دست چندم مصرفارج  نماها و آرمانهای کم سایر قوای برونی و درونی او در زمینة آرمان
ـین آزادی باعـث         و از دام فساد و تالشی و تخریب نجات می  یابنـد! و طبیعـی اسـت کـه خـود هم

ـان بپویش، جنگیریهایش عوض شده و هیچگونه  شود تا موضع می ـا و   ش و تالشی به نفع آرم نماه
نپیوسته،  رف توجه و دنباق کردن و بهره گرفتن از آرمانهای جزئی و حقیر از جانب وی به ظهور 

 باشند، نگردد. ی پائین دست میهاکه متوجه کارپرداز آرمان« وسایل و ابزاری»
 زائد خواهد بود اگر ادعا نمائیم که خودِ این آزادی، یکی از عالیترین ثمراتی اسـت کـه توجـه    

بخشد. البته باید تأکید نمایم که ایـن ا ـل ارزش ناپیـدا،     و گرایش به آرمانهای وًا برای انسان می
ـائی، تـذکر و بررسـی       پیامدهای بسیار زیاد دیگری هم دارد که در جای خودش، باید مـورد شناس

 قرار گیرد.
ـائی یافتـه و از       به هر حاق، پس از اینکه انسان از دام اسارت آرمان ـای جزئـی ره ـا و آرمانه نماه

ـلطة     .. به نفع آن و در جهت احکام بدبختیگیری و جهتگیری و. موضع ـا آزاد شـده و از س زای آنه
ـا    های متنوع مربوط به آنها رهائی حا ل کرده و تا حدودی به نحوی تجربی و عمل زمینه محـور، ب

ً آشنائی پیدا کرده، و نیز آنگاه  ًننده و شکوفا سازندۀ آرمانهای وا که تا حدودی با آثار و احکام با
 کند! دا کرد، به خود، در حد قابل توجهی اعتماد پیدا میآنها انس پی

ها  های بسیار مهمی از زمینه را همة اهل خرد و تجربه، در قسمتواقعیت و مفاد واقعیِ این گفته 
ـ پس از تحقـق  مثالً، در حوزۀ سیاست  ؛اند و امور اجتماعی و انفرادی، عمالً مشاهده و تجربه داشته

ـ  آنچه  ً آمد  ـتری مـی   متوجه شدهدر با در  باشـد.  اند که فالن سیاستمدار، دارای اعتماد به نفس بیش
ـاق تأسـف    میها به چشم  حوزۀ اقتصاد، فرهنگ و هنر و... نیز همین باورها و تجربه خورند! اما با کم
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خود این مقولة اعتماد به نفس یا خودباوری، آیا به عنوان یـک امـر   شویم که:  بیشتر ماها متوجه نمی
ـ در خود من و به « خودِ»قعی و وجودی در وا ـ کامالً دقت شود  شخ  وجود دارد یا نه؟! و یا مثالً 

ـاد، هنـر و...       ـادات، اقتص ـا فرهنـگ اعتق خود من وجود دارد؟ یا نه؟! زیرا، مثالً در حوزۀ سیاست، ی
یندست، ما، واقعاً از ما! یعنی در مواردی از ا« خودِ»های ما است و نه به  «داشتنی»ما به « اعتماد»گاهی 

ـازه   ـثالً مغ داری را  اعتماد به نفس محروم بوده و آنچه داریم اتکاو به اشیاو و امور برون از ما است! م
ـا      در نظر بگیرید که ماشین و یا موتوری دارد؛ خانة نسبتاً رضایت بخشـی دارد؛ درآمـدی متناسـب ب
خداوند به وی عنایت داشته است، لـذا  شأن و مرتبة اجتماعی خودش هم دارد؛ دو سه تا فرزند هم 

باشـد! و هـم    می« دارای اعتماد به نفس»برد و  بینیم که خوب و آرام زندگانی را جلو می می« ما»هم 
 داشته و به خودباوری رسیده است!« اعتماد به نفس»کند که  خودش خیاق می

درس خوانده، به بخشـی   کنیم که مقداری ئی نگاه می به روحانیباز هم در کنار مثاق یاد شده، 
ـار     از مسایل و علوم دینی دست پیدا کرده، عبا و عمامه ئی بهم رسانیده، مسـجدی و منبـری در اختی

و... از ئی هم برای رفع نیازهای عقیدتی  دارد، و مأمومین و شنوندگانی در گردش جمع شده و عده
ـاهده   وی کمک گرفته، خانه و همسری داشته و از سوئی، در زندگانی او،  دغدغة چشـمگیری مش

که این مرد به خودباوری کنیم  یابیم، گاهی خیاق می نکرده، همیشه او را سنگین و آرام و با وقار می
 هائی که آمد! و اعتماد به نفس رسیده است! و نه اعتماد به داشتنی

ـیه  به نحوی خردمندانه، واقع به هر حاق، اگر کسی بخواهد پـی ببـرد    بینانه و دلسوزانه به کُنه قر
 فرضی همت گماشته و مثالً بپرسد که: نماید تا به طراحی پرسشهائی  ًزم و شایسته می

هایت، مثالً به خطر افتاد، و یا از تو گرفته شد، آیا قلبت تکان  اگر مغازه، خانه، فرزندان و داشتنی
ـایگی و فقـر وجـودی و     بازی یا نه؟ آیا احساسِ بی آیا دستپاچه شده و خود را میخورد یا نه؟  می م

ـثالً بپرسـد کـه: اگـر     آقای روحانی نیز، همینطـور!   کنی یا نه؟! و در مورد آن پوکیدگی و... می و م
ـاز     مسجد و مأمومین و خانه و داشتنی ـا ب ـان حالـت    های برونی را از تو گرفتنـد، آی را  لـی بقهـم هم

ـای دانشـجو! اگـر دا    خواهی داشت ـتنی یا نه؟! آقای وزیر! آقای والی! آق ـای برونـی    ش از شـما  را ه
ـانطور کـه   بوده و نگرفتند، چون، آنچه از تو گرفته شده، اشیاو برونی  ه خودِ خودِ تو، آیا باز هم هم

ـ خواهی بود یا نه؟! ـ و بخود اعتماد داشتی و به خود باور داشتی   قبالً بودی 
به باور منِ تبه روزگار، با متّه خشخاش گذاشتنهائی از ایندست، ناچار از پـذیرش ایـن واقعیـت    
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ـتند     ـیار کـم هس تلخ و رنجبار خواهیم شد که: در بین مدعیان خودباوری و اعتماد به نفس، بسیار بس
ـاً و  نآرسیده باشند! و « اعتماد به نفس )و نفس = خود( و به خودباوری»انسانهائی که واقعاً به  چه واقع

ـتی    « اعتمادِ به داشتنیها»ر و حاکمیت و پویندگی دارد، همان ورعیناً و بالفعل ح بـوده و اگـر خواس
 بگو: یک نوع خود فریب دهندگی است!
ـا  ها پایه و مایة اعتماد  اینکه ما چیزهائی داشته و همان داشتنی و خاطر جمعیِ ما بوده و معتقدیم ت

خیالی و امنیت کرده و  من هم، سر جایش خواهد بود! و لذا، احساس بیزمانیکه اینها هستند موقفِ 
ـاوری و        رسیدهکنیم که به خودباوری  ناشیانه خیاق می ـیدنِ بـه خودب ایم، امـری اسـت! و نفـسِ رس

 اعتماد به خود امری دیگر!
ـا هـم   ماشین، خانه، مغازه، ابزار، عمامه، مسجد و غیره نبوده و اعتمادِ ب ،چرا که: خودِ انسان ه اینه

باشد که در چنین اوضاع و احوالی،  کند! واقع امر از این قرار می معنای اعتماد به نفس را مسجل نمی
ـاس کـرده      شخ  به همین داشتنی ـا احس ـایة وجـود آنه ـیت و   ،ها متکی بوده خود را در س شخص

خود! که چشـم  ها اعتماد دارد و نه به  کرامت خود را از برکت وجود آنها تلقی کرده و لذا به همین
 و گوش و عقل و روح و ایمان و ابتکار و آدمیت و شرافت وجودی و... باشد!

ً و اعال میباید بپذیر دست  که با این مایة از باور و بینش، انسان به یک نوع ویژه از خودشناسی وا
ار و آزادگی خـودش،  کند! وزن وجودی خودش، کرامت و یا عدم کرامت خودش، اقتد پیدا می
ـ را دریافته و با همه  جهت ـ و نه داشتنیهایش  گردد!  آشنا میگیری و هدفگیری خودش و... خودش 

 بـه  گیریهای متنـوع مـن   یابد که مثالً جهت و لذا، با تجربة باطنی و عندی و شخصی خودش در می
ـتنی « و به سود سو»و شکوفائی و تکامل خودم نبوده، بلکه به خود و به سود رشد « سوی» ـایم   داش ه

ام،  های وجود خودم نگذاشته و سرمایه« خودم»را، دقیقاً روی دق « خود»بوده است! و من، عمالً پای 
های خـودم را در جهـت    خود، همة سرمایهام و...، بلکه با حذفِ عینی و عملی  بر خود اتکاو نکرده

 ام! تباه ساخته ها ها و احکام داشتنی رشد، گسترش، ازدیاد و تحکیم بنیان
ـ و نه برای داشتنی ـ و    با رسیدن به این واقعیتِ دردانگیز و شرمبار، اگر دلش بخودش بسوزد  ها 

ـتنی  ـ و نه داش ـانِ         اگر واقعاً به خودش ارج و قیمت و احترام بگذارد  ـتی خواه ـ ؛ و اگـر بـه راس ـا  ه
شته، بـه خـودِ واقعـی رجـوع     خودباوری و اتکاو به نفس بوده و مخلصانه موضع گیرد، مشفقانه برگ

 ،یـرد گ کنـد، تصـمیم مـی    خودش اراده میکرده و از آن به بعد، بر مبنای ظرفیتهای درون وجودی 
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کند! و... و اینها باعث توانند  کند و یا اثبات می کند! نفی می گزیند، یا روی می کند، می حرکت می
ـا لحظـة      در زمینه گیریهای من به این یقین دست پیدا کند که جهت، اوالًشد که  ها و امـور متنـوع، ت

تا بحاق دنباق ها و کنشهای مبتذلی را که  این نگرشثانیاً، اند! و  اکنون خودمحورانه و دلسوزانه نبوده
ـاً بـه نقیرـ    کرده و محور و مبنای زندگانی، کرامت و عزت خود می ـیار  ئهاپنداشته است، دقیق ی بس

 شایسته بدق میدارد!
ـثالً  ئبا نگرشها و کنشهای این فرد معین، پرسشهاحاق، اگر در رابطه  ی فرضی را طرح کرده و م

گـزاری بـه    و در جهت دلسـوزی و حرمـت  م که: آیا چنین شخصی واقعاً روی به خود داشته یبپرس
ـاروری گـوهر وجـودی        ـاق، شـکوفائی و ب خود، در جهت اغراض وجودی خود، در جهـت کم

ـین   هایش؟! هر انسان واقـع  ازدیاد و رشد داشتنی آوری، کشیده و یا برای جمع خودش زحمت می ب
 وجدانی خواهد گفت که: در جهت گوهر وجودی و نه داشتنیها! با

ـاوری        اگر بخواهیم بر مبنای نگرشی واقع یابانه بفهمیم کـه چـرا اکثریـت مطلـق مـدعیان خودب
 اعتماد به نفس نداشته و به خودباوری شایسته و عزتباری نمیرسند؟!

که اینان  باشد ترین علتهایش این می کننده و تعیینکه یکی از مهمترین  نه اعتراف نمائیمباید شجاعا

ـ به آرمانهای جزئی، کم ـ و نه در گمان و خیاق و...  ـان  در واقع امر  ـا  ارج و آرم ـتیز   ی هویـت ئنماه س

ـ که دین اثر و... روی بر  نماها و آرمانهای پائین دست و بی اند! و لذا، تا از آرمان روی کرده نگردانند 

ـ و باز تا به ت «ال اِلهَ»ما، این بخش از تالش، برای حذف جنبة منفی را با القاو کلمة مبارکة  بیین فرموده 

ـ که باز شریعت ما از آن به اهآرمان تعبیر فرموده، به « ااِلّ اهلل»ی مثبت و مرجع و مآب آنها توجه نکند 

 و ادعاهایشان هم، همه خیالی خواهد بود! خودباوری و اعتماد به نفس واقعی نرسیده

ت وجودی  کند که: بر خود، می در شرایطی غیر از آنچه آمد، شخ  خیاق می افزاید! بر کمًا

ً می افزاید! وی فق  گمان می خود، می برد!  کند که: کرامت خود، را رشد داده و عزت خود را با

 اند! در حالیکه اینها همه خیاق اندر خیاق

ـیده واقعاً  ی کهئها حالی است که انساناین در  انـد، عمـالً در    به خودباوری و اعتماد به نفس رس

ـاً بـر    ی میئها و امور و...  جهت زمینه ـا و گـوهر وجـودی    « خـودِ »باشند که در نهایت واقع ـا  آنه آنه

و  شود. و این مؤید آنست که اینان از نظر نگرشـی  افزایش، کماق، شکوفائی و... افزایش پدیدار می

ی ئها و امور و...  کنشی عمالً در جهت زمینه ی قرار دارند که: با هویت و شأن انسانی و کرامت وًا
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به مثالی ظاهراً تر ساختن ذهن جوانان حاضر،  باشد. در اینجا، برای روشن آنان همطراز و همگون می

 جویم. بسیار سطحی و به قوق حکماو ادیب و ادیبان حِکم قدری رکیک توسل می
ن بخـود، تکـریم خـود و    دنهاما انسانی را در نظر آورید که: ادعای دلسوزی به خود، احترام ش

تواند آهو و یا مرغابی شـکار   ادعای مسئولیت نسبت به خود و رشد خود و... داشته ولی، با آنکه می
ً، تعیین کننده، کرامتو یا موش میکند، به شکار مگس   و...بخش  رود! حاق انسانیکه آرمانهای وا

رود، آیا مثل او به کسی شباهت ندارد که  اثر می ارج و بی ی کماهپیش رو داشته ولی به سراغ آرمان
آورد؟! متأسفانه کسانیکه کار آنها از نظر  شکارهای ارزشمند و ارجمند را رها کرده و به ... روی می

ـاوری و   ربای خـود نگرشی، کنش و ارزشی به اینجاها کشانیده شده و از نعمتهای ارجمند و هوشـ  ب
ـان گـرایش کودکـوار     کنم که: علت تعیین کننده افتند! تکرار می دور میاعتماد به نفس  اش را هم

 نماها تشکیل میدهد! آنها به آرمانهای جزئی و آرمان
ـازندۀ   »، یکی به آرمانهای وًااز پیامدهای عمدۀ رویکرد  اعتماد به ظرفیتهای بارور و شـکوفا س

میدانـد کـه   کنـد   توجه عملی نموده و با آنها انس پیدا مـی  نی که به آرمانهای وًامیباشد. انسا« خود
ـثالً  خود بارورتم که هم ها و توانمندیهائی هس دارای ظرفیت« من» وقتـی   ،اند و هم شکوفا سازنده! م

آوری را در  بینند کـه خداونـد، سـرمایة شـگفتی     کنند می عقالنی خود رجوع میبه توانمندی اینان 
کنند! و این  و اعتماد میاتکاء  اختیار آنان قرار داده است! و لذا به خرد خود و توان خردورزیِ خود

اعتماد، آنان را به این یقین مجهز میدارد که: اگـر مـن عقـل خـودم را درسـت و در راه ارزشـهای       
بدق توانم شد. چنانکه « فیلسوف»بکار اندازم، بالخره پس از مدتی به یک متعالی و آرمانهای برین 

ـ     و نـه  یقین دارد که: اگر من خرد خودم را درست بکار گیرم، به اقتصادی راحتی افزا و ارزشـمند 
ـ دست پیدا می  کنم! دلهره زای و دغدغه آور و... 
های برونی و از نظر حجم  داشتهی میرسم که از نظر دخوب دقت شود، او نمیگوید: من به اقتصا

ـارگیری و باشد! نه؛ بلکه معتقد است که با پیروی از عقل  می زیاد و چاقمواد جای گیرنده  ایـن   بک
ـاق،   کنم  استعداد خدائی به اقتصادی دست پیدا می ـین ح که هم بارور است؛ هم شکوفاگر! و در ع

سازد؛ نیروهای متنوع مرا از وظایف ا لی آنها باز  های خود نمی تکاثری و برونداشتهمرا اسیر رواب  
سازد! و چون هیچ بعدی از ابعاد وجودی مـرا بـه    معنا و تالشیگر خود نمی بینداشته و در بند رواب  
بخشد! هم خردم را شکوفا  سپارد، در نهایت هم روح مرا تازگی و شادابی می تخریب و تالشی نمی

www.takbook.com



 
  21 .............................................................................................................. انسان دلسوز به خویشتن ) برخی پیامدهای آرمانگرائی (

 ! و هم به...!میدارد! هم به وجدانم طراوت میدهد
ـتنی  ـار مشـغوق      ارج و بـی  ی بـی ئـ  لذا، به جای اتکا و اعتماد به داش ـارات غفلتب ـا اعتب وزن و... و ی

 ها و ظرفیت عقل خود اعتماد دارد. سازنده، به توانمندی
در زمینه و مورد قوۀ مثالً تخیل نیز به همینگونه؛ زیرا باورمند است که اگر: این قوۀ بسیار ارجمند 

ـ کشفی قرار گرفته و نظام پذیرفتـه، اوج و   وردهآبخش در کنار عقل و قلب و فر و تعالی های عقلی 
را ئـی   ق پویا و فعاق ساختن او، آثار هنرییژرفایش بخشیده، تلطیفش نموده و شادابش سازد، از طر

لذا، بـه قـوۀ تخیـل     و جهان و تاریخ ارائه تواند داد؛ چنانکه قبل از او دیگران دادند.در سطح جامعه 
 خود اعتماد دارد!

ـتی         طور اگر برویم  همین ـا همـة هس ـائیم کـه وی اهـلِ دق، شـده باشـد، ب ًتر و مثالً فرض نم با

ـاز شـده و   خودش باور دارد که اگر مشیمة دق جان گرفت و چشمش  بروی عالم مثاق و ملکوت ب

ـ متناسب   زم را پیدا کرد، میتواند عالم ملکوت را  ـ تحـت      یزانِ دقبا مبصیرتً  نظـر  بیداری خـود 

 گرفته و به راحتی به کشف عوالم مثاق نائل آید.

و بـه  « خـود »شـویم کـه او فقـ  بـه      ها، متوجه مـی  نمونه و به هر حاق، در هر کدام از این مثالها

اعتماد دارد! چرا که با همة هستیِ خود دریافته است کـه  های بارور و شکوفا سازندۀ خود  «ظرفیت»

نتوانسته و را کسی از او گرفته تواند! قوۀ تربیت شدۀ تخیلش  عقلش را کسی از وی گرفته نمیمثالً 

ـتم را و موضـعگیریم را کسـی       هنرش را دزدیده نمی تواند. دلم را و عشـقم را و احساسـم را و محب

بهتـرین نعمتـی اسـت کـه از      ایـن  و باشـد.  آتش زده نمیتواند! و لذا، با همة وجود خاطر جمـع مـی  

 شود! گرای می ً نصیب انسان آرمانابه آرمانهای ویکردنِ عملی و ارزیابانة رو

بسیار بسیار مهم دیگر روی خواهد نمـود   ةزمانیکه این سه مسئله پدیدار و نمایان شد، یک مسئل

انسانی که در این سه زمینه توفیق پیدا کرده و به ارزشهای بالیدۀ از آنها مجهز گردید، با و آن اینکه: 

 یقینی به نورانیت همة هستی، به آیندۀ خود اعتماد دارد. 

ـ اعـمّ از       ـیدۀ جامعـه  ـیاس فعالً و در زمان کنونی، شما بین انسانهای ظاهراً به خودباوری رس  ،س

ـید کـه: ای فـالن! آینـدۀ خـود و       ، مهندس، روحانی، هنرماقتصاددان ند و... بگردید و ببینیـد و بپرس

ـا  بینی و ارزیابی می مربوطین خود را چگونه می ـبینی؟  وکنی! سرشار از امید و اتک یا...؟! بعـد  و خوش

 نگاه کنید که چه میگویند!

www.takbook.com



 
  23 .............................................................................................................. انسان دلسوز به خویشتن ) برخی پیامدهای آرمانگرائی (

ـاوری و...  ًً اکثریت مطلق همین مدعیان خودب  تا آنجائی که این حقیر متوجه شده است، معمو
کند که اینان در  به آینده خوشبین نبوده و عدم اعتماد خود را  ریحاً اعالم میدارند! و این ثابت می

نمیتوانـد  اعتمادی به هیچوجه  گزینش درست، بیاند! زیرا در  ورت  گزینش آرمانها به اشتباه رفته
 معنا داشته باشد.

ـان بـه     مشکل دردانگیزتر، خطرخیزتر و بدبختی ـار مـی   آورتری کـه این ـالی آن گرفت ـند   حم باش
ـته،    اینست که همین مدعیان خودباوری و اعتماد به نفس و... دغدغه نسبت به لحظة اکنـون را نداش

ـار دارنـد،     نسبت به زمان حاق احساس  ـائی کـه در اختی مسئولیت و تکلیف نکرده و لذا، همة انرژیه
ً مصرف نکرده بلکه در زمینـة تخیالتـی  ـرف مـی     ـامالً     کننـ  برای همین حا د کـه بـه شـکلی ک

 باشد. ئی ناپیدا و نامشخ  می پندارگرایانه، متوجه آینده
در واقع، اینان زیانکارانی هستند که آنچه باید در لحظة اکنون  رف کـرده و از طریـق ارزش   

ـیالت    ،و شکوفائی آیندۀ خود را ترمین دارند نهادن به وقت، رشد خود ـای   و زمینـه  ـرف تخ ه
 و زمان حاق و همة امکانات مربوط به آن را از دست میدهند!خته تخیلی و پوچ و.. سا

ـاور        ـاً ب ًً وظیفـة ا ن مـن چیسـت؟ و ثانی آنچه آمد مؤید آنست که اینان ا الً نمیدانند کـه: او

گیرد! گـوئی،   های کنونی و انرژیهای مربوط به آن شکل می همین لحظهاند که آینده توس   نکرده

ـای   اند تا اینکه توانمنـدیها و انـرژی   اند که: من را نیافریده تفکر نرسیده اینان حتی پیش خود به این ه

ـانة    فعلی را حمالی نمایم تا در آینده ـا نش ئی خیالی، وهمی و تشخّ  ناپیدا مصرف کنم! و همة اینه

ـتین ندارنـد!   پذیر  آنست که اینان به آیندۀ خود به عنوان موجودی رشد یابنده و کماق اعتمادی راس

زم و واجب  اگر میداشتند، باید به این نتیجه میچه  باشد تا امکانات در دست داشته  میرسیدند کهً 

روشن و کمالبار و ... در همین لحظة اکنون مورد توجه عملـی قـرار   ئی  آیندهرا در رابطه با ترمین 

نموده و ا ترمین خود ر ۀداده و به شکلی بخردانه و دلسوزانه، با  رف دقیق بجا و به موقع آنها آیند

ـ اعتمادی  خود را از اسارت بی  نجات دهند!ـ نسبتِ به آینده 

؟! ا ـالً فکـر   «توکل داشته باشیم؟»چرا اینقدر در قرآن و روایات به مسلمانها تأکید میدارد که 

 ایم که توکّل چیست؟! کرده

رحمـت، فرـل، لطـف و    »زبانی بسیار ساده، توکّل اعتماد کردن به خدا و اطمینان داشتن بـه  به 

ً ینقطع خداست  «!رزّاقیتِ مستمر و 
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ـبت  ه: تو به عنوان عبد و مخلوق و مرزتوکّل اینست ک وق خلّاق و فیاض هستی، از تشویش نس
شود، آزاد شوی؛ تا همین امروز، طبق دساتیر خـدا   به آینده آزاد شوی؛ از دغدغة اینکه فردا چه می

ـئوقِ     کرامت انسانی دلسوز و حرمت و خرد و وجدان و متناسب با شخصیت و گزار بـه خـود، و مس
ـیت،        ـائی؛ و هـر چـه حساس کماق، عزت، آزادگی، طهارت و شکوفائیِ همه جانبة خـود عمـل نم

ـاز و   انرژی و دغدغه داری،  رف این دقیقه نمائی که: وظیفة بسیار مهم ارزشمند آینده ،خلجان س
، با همة دقت و ظرافت باشد؟! و بدان ا خودم، چه میتعیین کنندۀ امروز و همین لحظة من در رابطه ب

 .کنیو... عمل 
ـ و بر پیروان   میرد! رزّاقیتش از بین نمی یقین داشته باشی که: فردا، خداوند نمی رود! شیطان بر او 

ـ     افتـد   شود! و وقتی باور کردی که هیچکدام از این امور اتّفاق نمی نمیراستین اوـ  پیروز   ـا خـود  ب
شود، چه کار  ـ خواهی گفت که: تو به اینکه فردا چه میاعتماد و اطمینانی به عظمت هستی  آنهم با 

داری؟! خداوند، احکام و فرامین دینیت را طوری طراحی کرده است که: اگر تو امروز، با تمام قوا 
میـزان  و هوش و ایثار و اخالص و اتکاق به او، آنها را عملی ساخته و محقق داری، فـردای تـو، بـه    

 باشد. دقتی که امروز انجام دادی، تأمین می

ـان ارزش   ـاق، آرمانگرای ـاه بـ     به هر ح ـای پن ـات بـی    رمحـور، بج ـیالت و توهم مایـه و   دن بـه تخ

اثر و... این دغدغه را دارند که: من ا ن و در لحظـة   های بی تالشیزای، و  رف توانمندیها در زمینه

 ئی دارم؟! اکنون چه وظیفه

ـان را        قرآن و در روایات اسالمی،تمام آنچه در  ـا: انس دربارۀ توکّل به حـق آمـده بـرای اینسـت ت

ـائی    ـادی پوی ـا او را از تزلـزق، دلهـره و       آفـرین و آزاد  نسبت به آیندۀ خودش بـه اعتم ـاند؛ ت کننـده برس

ـات   از اسارت تخیالتی توهین تشویش نسبت به آینده آزاد ساخته و آمیز، تمسخربار و هدر دادن امکان

ـایش  و  ظرفیتهائی بسیار مهم و تعیین کننده برهاند! از رنج آینده نگریهای منفی و تخریب کنندۀ انرژیه

ـای منفـی،    آورش، در زمینـة آینـده   تساز و کرامـ  رهانیده و نگذارد تا قوا و استعدادهای هویت نگریه

ـاره و یکپارچـه توّکـل و متـوکّلی راسـ           ـاق شـود! و در یـک جملـه: یکب  تین و مخرب و زجـرآور ابط

 خاطر جمع شود!

ـایندۀ او، چـون      این اتکاو )= طبق دستور حق، در لحظة اکنون عمل کردن( چـون هویـت بخش

ـا، سـرافرازی و در یـک        ـارت، سـالمت، آزادگـی، غن تحقق بخشندۀ کرامت، شرافت، عزّت، طه
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آفریده است! باشد که وی  به کسی می توکّلباشد،  کلمه، آفرینندۀ او و آفرینندۀ هستیِ ویژۀ او می

به کسی که در رحم مادر او تغذیه نموده و در دنیای برونی، شیرۀ جان دیگری را به شیر بدق کرده 

ـاق     باشد که عده است! به کسی می ـا چنـد س یـک موجـود   ئی شیفتة او ساخته و باعث شده است ت

ـانی      ـار نگهب ـائی حیرتب نگهـداری و   ،بیقدر، آلوده و بگو نجس را، با دلسـوزیهائی هوشـربا و محّبته

 خدمت کنند!
ـیض  ـا را     لذا، با خود خواهد اندیشید که: همانی که همة این الطاف، مهرها و ف ـ آنهـم در آن  ه

ـ عنایت فرموده، فردا نیز ادامه خواهد داد.دوران برای منی که چ  یزی نبودم 
ـئله      مسئلة بی ـ مس ـ و در واقع، نداشتن توکّل به حررت دوسـت  سـت کـه   ئـی ا  اعتمادی به آینده 

ـار      متأسفانه در بین اکثریت مطلق اقشار جامعه و همة ملّتها حرور داشته و بـدبختی  ـاد شـده را بب ـای ی ه
های  اعتماداند! همه نسبت به آینده دغدغه آیندۀ خود بی که آمد، همة اینها به آورده است! زیرا همانگونه

های، بستگان و فرزندانم و... آنطور بشود! و  رنجبار دارند! و همه بیمناکند که: نکند آیندۀ خودم، داشتنی
 یا اینطور نشود!

ـان            ـا هم ـ آنهـم ب ً و عاقالنـه و ارجمنـد  ـای وا ـانیکه بـه آرمانه به هر حاق، باید بپذیریم که انس
منتها، متعددش اعتماد به آینده است! آورد، یکی از پیامدهای  یین شدـ  روی می مفاهیمی که قبالً تب

 و متعارف و همگون با اکثریت مطلق افراد!ئی معمولی  نه آینده
ً عمالً حرکت می ـار   کند، از اعتماد به آینده و باز، چون در جهت آرمانهای وا  ، ئی غنامنـد، پرب

 باشد. پرشادی و پرکرامت برخوردار می پراحترام، پرور، پرارزش، نوازشگر، شکوفا سازنده، کماق
ـین    باشد که:  انکارنابردار میو این، واقعیتی  نفس چنین اعتقادی نسبت به آینده، یعنـی خـودِ هم

 یی )= اعتماد به آینده( چه ارزشهائی که ندارد؟! مسئله که انسان به چنین دارائی
شخصی که به این باشند. باید باور نمائیم  رسیم به جزئیات که نتیجة این چهار محور می حاق می

ـاعی    زمینـه چهار محور دست یافته است، نسبت به مواضعی که در  ـای سیاسـی، اجتم ـادی،   ،ه اقتص
ـا تلطیـف     شضـع مواکـه   گیرد یقین دارد گرفته و یا می  فرهنگی و...  کننـده،   درسـت، منطقـی، بج

ـبت بـه موضـعگیریهای خـود در جمیـع        کماق بخش، عزتبار، آبرودهنده و... بوده و هستند. لـذا، نس
ه ابزارگزینی خود اعتماد دارد! اگر روشـی  گزیند، ب شئون و ابعاد حیاتی اعتماد دارد. اگر ابزاری می

ـین دارد کـه ایـن روش بـه نتیجـه        گزیند، به روش می ـته و یق ـاد داش  ارجمنـد  ی ئـ  گزینی خود اعتم
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 ختم خواهد شد.
گزینی و... برخورد کرده و اعتماد دارد که همـة   گزینی، جهت لذا، از موضع اعتماد کامل با راه
سازنده، هم غنی هستند و هـم  هستند و هم شکوفا آور؛ هم شکوفا  اینها، هم پویا هستند و هم پویائی

ـالی بـودن، و پـوچ       کننده هم پاکهم پاک هستند و  ،غنابخش ـاس خ ـین روی، احس و...! و از هم
کند. زیرا، خـود را از آن جهـت پوـر     اتکائی و... نمی و بیریشگی  بیو قوام بودن و تزلزق  بودن و بی

ًئی  می یابد! آنهم پورِ از توکّل، پورِ از خردورزی، پورِ از احساس و دلبستگی، پورِ از عشق به کماق و وا
رسیدن بـه آن  و کرامت و آزادگی، پورِ از تکاپو و جنبش و جوشش و بالش و دغدغة دویدن برای 

اشد؟! چقدر ب طلبد و این دغدغه، چقدر مقدّس می مراتبی که هویت ربانی و کرامت انسانی وی می
ـائی    کـه بـه   نورانی، عالی، لطیف و شریف است؟! دغدغة رسیدن به گوهر و آثار گـوهرین آرمانه

 ئی هوشربا! کرامت انسانی معنا بخشیده و به هویت ربّانی جلوه
ًتر جائی سراغ داده نمی دغدغة رسیدن به آن اوج، اوج قلّه تواند و اینها، از نتایج  هائیکه از آن با

ً و ارجمنداند! رویکردن به  آرمانهای وا
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 شجاعت گزینش
 

باشد.  یهای انسانهای دلسوز و حرمتگزار به خویشتن، داشتن شجاعت گزینش مییکی از ویژگ
ـا در   در اینکه شجاعت خصیصه ئی شدیداً انسانی و ارجمند است که کسی را تردید نتواند بود! منته

ـان  « طلبانـة  حـق  محورانـه و  غیـرتِ ارزش »اینکه شجاعت دلسوزان به خود امریست که ریشه در  آن
 تأکیدی در خور و جدی را! ثانیاًئی را مبذوق نمود و  توجه ارزیابانه اوالًدارد، بایسته است تا 

، در جهـت گـزینشِ   آگاهانهو عملی شجاعت در نهایت تحلیل چیزی نیست مگر قرار گرفتن 
ی وجودی؛ عمل کردن به احکام آنها؛ و قرار گرفتن در برابـر ضدارز  تحقیـر  شـهای  ارزشهای وًا

آورِ ...! که انسانهای دلسوز به خود، همین قدرت و شجاعتِ  کنندۀ خوارسازندۀ زبون کنندۀ اسارت
ـپرده و شـجاعانه      گزینش را داشته و از ترسِ محروم شدن از زمینه های ضدارزشی، تن بـه ذلـت نس

 ایستند! نماها می ارزشها را انتخاب کرده و در برابر ارزش
گزینش این امر )ابراز شجاعتِ گزینش( کرامـت و هویـتِ    ةاینست که در نتیجاینان را باور بر 

ت بی  شود. بدیل آن متجلّی می کریمانة انسان فعلیت و تحقق پیدا کرده و کمًا
 های نیازنماها، ارزشهای دست دوم و سوم زمینه»گاهی مترمن دیده بستن بر  طبیعتِ چنین کُنشی،

ـیدگیِ      اعتباریـ  همچون ریاستـ  و غیره   بوده و زمانی مترمن ابـراز شـجاعت در گـزینش و رس
ًنه، به محوری  «.ها و ابعاد هویت انسانی ترین جنبه فعّا

سازنده و این از یکطرف، در گرو شناختِ ارزشهای واقعاً انسانی، ماندگار، کرامتبخش و سرافراز 
ـناختِ ا  در دنیا و ـادی،     رزشآخرت؛ و نیز، ش ـانی، م ـای ضـد انس ـازنده  زدای و خـوار  کرامـت  نماه   س

ـارزه و مجادلـه در جهـت    می نفـی   باشد؛ و از دیگر طرف، مترمن ابراز شجاعتِ نفی؛ شجاعت مب
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 نماها، نیازنماها و...! زیرا: ضدارزشها، ارزش
 تا انسان به فهم حقیقت و گوهر خویشتن نرسد؛ 

ًً، به خویشتن احترام و دلسوزی  داشته تا ارزش واقعیِ خود و کرامتِ ربانی خود را در نیابد؛ او
از ابـزار   ،بخش خود از روشهای تعالی ،تواند! و ثانیاً، با شجاعت و استقامت از خود، از موضع خود نمی

مـدار   ارزشبار خود، از آرمانهای ملکوتی و قدسی خود و در یک کالم از هویت حرمـت  و وسایل
 تواند! خود جانبداری و دفاع کرده نمی

محورانه از گوهر  به مبنای این نگرش و بینش، شجاعت یعنی تأیید و جانبداریِ آگاهانه و ارزش
دی او مسجّل بوده و جز به عنوان موجودی که شرافت و کرامت و مرتبت وجوآنهم هویت خود؛ 

 تواند. خدا، هیچ چیزی جای او را پر کرده نمی
و این یعنی: ایستادن در برابر هر امر و عاملی که بخواهد انسان و گـوهر هویـت او را از مرتبـت    

 ساق  نماید!
ـته و     انسان دلسوز لذا،  به خویشتن، در تمام نگرشها و گرایشهای خـود، موضـعی شـجاعانه داش
ورزد تا: نیازنماها، هوسها، لذّتها و نشاطهای حیوانوار، شجاعت او را به ریشخند نگرفتـه و   تالش می

 او را اسیر خود نسازند!
ـانیده و حقیقـتِ آن     میاینان، با اعتقادِ به آنچه آمد،  کوشند تا باورهای خود را لباس عمـل پوش

 باورها را در عمل به نمایش گذارند.
ـابی      اینان، جهت به نمایش نهادن  ًئـی هویـت خـود، در پرتـو دانـش و ارزی ـای   کرامت و وا  ه

ـاند   کنند! و این می باشد شجاعانه انتخاب می گزینش می« بایسته و شایستة»محور، آنچه را  ارزش رس
 که اینان: 
 مردم؛گدائیِ تایید از 

ـازیها و   رنگباشد؛ و از هم ستیز می آوری که مورد تأیید ابلهان ارزش رسوائی هایاز فعلپذیری س
 کنند! هراس داشته و شجاعانه دوری می« واقعاً»نوار کاریهای میمو همرنگ
ـنائی و غفلـتِ   که ترسـها،  لب اینست طواقع م ـادانی، ناآش ـنا  از  زادۀ ن  ی و غفلـت از  ئخـود، ناآش

 باشند. می «ارزشها و ضدارزشها»و غفلت با توجّهی، ناآشنائی  ها، بی زمینه
ـار، بـی   پـذیر، بـی   فعـل »ترسو به موجودی بدق گردد:  شود تا انسان و این باعث می  عقیـده،   ابتک
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ـات،   بی ،منش تفاوت، کودک مرام، نوکر فت، سست عنصر، ساده لوح، بی غرور، بی منش، بی بی ثب
 «!سبک مغز، گداخوی و گدامنش و...

ـاز      خواهد یافت! و چـون نمـی  « خالی و محتاج»و چون چنین شد، خود را  ـته اسـت کـه نی دانس
ـا و         واقعی او را چـه چیـزی تشـکیل مـی     ـاق نیازنماه ـیانه و ابلهانـه دنب  داده! و بـه نحـوی سـخت ناش

ـالی      نماها رفته است! با داشتن ظرفیت ارزش ـاز هـم خـود را خ  های ممکنِ فعلیت نیافتة قابلِ توجّه، ب
 یابد! می

گدا فتی سقوط آگین در مزبلة مهیب  شود تا به  ورتی بسیار ترحمبار و شرم و این باعث می
یابانه تالشـهای وی   نشناس برآید! و لذا، اگر با دقتی ریشه ابلهان ارزش« کسب تأیید»نموده و در پی 
شود که ریشة ایـن تالشـها در    متنوع مورد تحلیل قرار گیرند، این نکته ثابت میهای  در ابعاد و زمینه

ـارانی   زار گدا فتی قرار داشته و فاعل جاهل خودستیز، جز گدائیِ شوره تأیید بدبختان و تبه روزگ
 کند! هدفی را دنباق نمیهمچون خود، 

شـود کـه تالشـهای فـرهنگیش معنیـدار و بـرای        زیرا اگر خوب دقت شود این نکته ثابت مـی 
ئی را گدائیِ تأیید از دیگران شکل داده  رسیدن به نور علم و گوهر فرهنگ نبوده، بلکه هدف ریشه

 سیاسی، اقتصادی و... او را نیز.است! چونانکه تالشهای 
ـانیِ( آ    « خود»شجاعت  باید باور نمائیم که: انسان ترسوی بی ـته و   نبـه مفهـوم واقعـی )انس نداش

 گذارد!  به تماشا نشسته و به نمایش میهای ترحمبار  «طریق تایید»همیشه خود را از 
ـای        و ظهـور  تجلـی   از آنچه آمد، این نکته روشـن و مسـجّل شـده باشـد کـه: سرچشـمه و مبن

فهم انسان از خودش و گوهرِ هویـت  »به معنای وسیع و دقیق کلمه بوده و هر چه « دانش»شجاعت 
 ،تر تر و عالی پیوندهایش بیشتر، دقیق وتنشهایش  واهدافش  وروابطش  وحقیقتِ جهانش  وش هیال

 تر خواهد بود! او بیشتر و عالی شجاعتِ

آفرین، فرد را از تردید و  بخشنده و کمالبار و شجاعت از سوئی، رسیدنِ انسان به دانش رضایت

ساز نیرومندتر شدن  اعتمادی و غیره آزاد ساخته و زمینه معنائی و ناامنی و گدا فتی و بی تزلزق و بی

 گردد! شجاعتِ وی می

امری عام « شجاعت گزینش»البته، این واقعیت بسیار تلخ، زننده و رنجبار را نیز باید بپذیریم که: 

 دهند! منتها: بوده و همة انسانها در زمینة گزینشهای مورد نظر و مورد پسند خود، شجاعت نشان می
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ـتی و پلیـدی و رسـوائی و        ـتم و زش پرخاشـگری و  خودستیزان، شـجاعتِ گـزینشِ دروغ و س
ـا و امـور، شـجاعانه    هنبر مبنای همین زمیبا خود توزی و... را داشته، هم  و اغواگری و کینهاستثمار   ه
 !کنند و هم با دیگران رد و عمل میبرخو

  گزینند! ژی را بر میکلذا، شجاعانه، به جای راستی، 
 توزی را! و همینطور...! به جای مهرورزی، کینه

ـائی  و شکوفائی  به خویشتن و متعهد به رشد و غنا به هر حاق، انسانهای دلسوز و حرمتگزار و زای
 کنند؛  بخش جانبداری می امور و ارزشهای تعالی ها، خود، از سوئی: هم شجاعانه از زمینه

 نمایند؛ هم با شجاعتی به یادماندنی از آنها دفاع می
 نماید؛  آفرین آنها سختکوشی می هم شجاعانه و مردانه در راه تحقق احکام و آثار کرامت

ـترشِ     هم با شجاعتی تحسین ـان گس ـ که از دیدگاهی ویـژه، هم برانگیز در طریق گسترش آنها 
ـ استقامت می شجاعتِ گزینش می  ورزند؛ و از دیگر سوی: باشد 

کنند  که هویت و کرامت انسانی را تهدید می ها، امور و ضد ارزشهائی هم شجاعانه در برابر زمینه
 نمایند؛  قیام می

 کنند؛  های حیاتی خود دفع و رفع می هم با شجاعتی شورانگیز و آموزنده، آنها را از کلیة حوزه
ـا جلـوگیری    ردانه و شجاعانه، از ورود و سلطة احکام و آثار ویرانگر و شرافتو هم م زدای آنه

 دارند؛ می
رده، مرگی چرا که اینان به نحوی واقعاً شجاعانه، در برابر روحیة گدا فتی و تأییدجوئی قیام ک

ـا در   میاتی طفیلی، پرازیتی، گدا فتانه و تأییدجویانه فهمیده و تالش شجاعانه را بهتر از حی نماید ت
هر دو بعد، شجاعت معنیدار خود را به نمایش نهاده، هم ثابت نمایند که واقعاً به خود احترام نهاده و 

ـا در زمینـه    باشند؛ و لذا، عزتِ آنان اجازه نمی دلسوز می ـاد شـده همچـون ترسـویان       دهـد ت ـای ی  ه
اعت آدمیت و کرامت ربانیِ غرور عمل نمایند! و هم، از طریق این دلسوزی، حرمتگزاری و شج بی

 خود را به نمایش گزارند.
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 هراسدانی و هراسداری
 

انسان سالم حرمتگزار و دلسوز به خویشتن آنست که به شکلی بسیار مؤثر و یکی از ویژگیهای 
آمدهایشان آگاهی دارد؛ بدین  ها و آثار و پی های آن کار آمد نسبت به ترسهای خود، عوامل و ریشه

ًً میداند،  ـ و یا از غیبت و سکون چه زمینـه   از حرور و پویائی چه زمینهمعنا که او ـا و   ها و اموری  ه
ـ به وی ترس پیدا شده و هراسان می  ـان دلسـوز   « شایسته و بایستة»شود؛ و ثانیاً، میداند کـه   اموری  انس
 ها و اموری هراسان باشد. سالم آنست تا از حرور و یا غیبتِ چه زمینه

بطه آن تواند بود که هراسهای انسان سالم از نظر نقشـی کـه در رونـد    نکتة قابل توجه در این را
ـای   و موقعیتمتفاوت دارای درجات کنند  حیات فردی و جمعی، مادی و معنوی و... او بازی می ه

محوری و کلیدی را دارند و برخی دیگر نقشـهای فرعـی را. فهـم ایـن      گوناگون بوده، برخی نقش
الم، با توجه به نقش و اثر هراسها، اغلب اوقات و بطور جدی متوجـه  شود تا انسان س دقیقه باعث می

ـازد کـه      زمینـه هراسهای کلیدی و محوری بوده و بیشترین همتِ خویشـرا متوجـه    ـا و امـوری س ه
ر را در این یکنند! و اگر عزیزان، نظر حق و یا تخریب هویت او بازی می رشدبیشترین اثر را در روند 
ائیها و تواند نارس باید بگویم که برای انسان سالمی که دلسوز به خود بوده و نمیرابطة ویژه بخواهند، 

ـاختگی تشـکیل    تـرسِ از هویـت   هـراس را و تحمل نماید مهمترین  تخریب هویت خود را تماشا ب
 میدهد!

ـان مـی     باشد که متوجه می در حقیقت، بر مبنای همین باور می نمایـد! و   شـویم: او همیشـه هراس
ـام وجـود او را فـرا    «جـوش  آفرین و حماسـه  زای، مراقبت بیدار دارنده، حساسیت»همین هراسِ  ، تم
 گرفته است!
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ـ الوهیِ او به آنچه مادون این   (= هراسِ بدق شدن هویت)این هراس  ی انسانی  و یا شخصیت وًا
ـین و...،        ـتة تحس ـالی و برازنـده، مقبـوق و شایس ـ به واسطة همان ویژگیهای بسیار ع مرتبة از بودن است 

باشد. اینکه هر انسانی را در گذرگاه زندگانی ترس و  حراست و حفظِ هویت و سالمت او می ضامن
 (باختگی هراسِ هویتس )اآن شکی نتواند بود، منتها برای انسان سالم این هر باشد، در یا هراسهائی می

ـانی مهیـب    او میترس ترین  ترین و محوری عمده تـر و آفتـی    باشد. یعنی برای انسان سالم، خطـر و زی
شود چرا که وی، بهتر از این هویت و برتر از ایـن   تر از بدق شدن هویت مشاهده و سراغ نمی بدفرجام
ـ نمی مخلوق  شناسد! ـ که به  ورت خالق خود آفریده و تصویر شده است 

ًتر، گوهری قدرتمندتر از  ئی مهمتر، آبرو و او برای خود، سرمایه عزّتی برتر، منزلتی رساتر و وا
ـائی و          ـتی و تمامـت تـوان، کمـر بـه حفـظ، رشـد، پوی هویت ربانی خود سراغ ندارد تا به همة هس

های مادون را در جهت مراقبـت،   شویم که همة سرمایه عمل متوجه می نگهداری او ببندد! و لذا در
ـ همة لذّتها، راحتی کماق  ها، محور، رفاهیت های زیست بخشی و... آن بکار انداخته و همة دار و ندار 
ـ را، یا در جهت مراقبـت و    شهرت ـیله »راسـت آن  حها، قوتها، استعدادها، توًّها و تبرّاها  قـرار  « وس

 ا در جهت تکامل و شکوفائیش.میدهد و ی
تواند بود که: او، به مقام آدمیت رسیده و هراسش، هراس آدم  واقعیتهمة آنچه آمد مؤید این 

باشد. چنانکه تالشش تالش آدم، بـرای رشـد و شـکوفائی     برای حفظ گوهر آدمیت او بوده و می
 آدمیت!

ـان و    اگر بخواهیم موضع و نقش هراسدانی و هراسداری را از منظر  ـا خودم دیگر و در رابطـه ب
ـائیم کـه     دوران خودمان مورد توجه قرار دهیم، با جرأت می« گریز سالمت»انسانهای  ـا نم توانیم ادع

زندگانی من و دیگرانـی همچـون مـن،    « زبون سازنده، تحجرآور، تعفن بار و...»یکی از مشکالتِ 
 ه ما را احاطه کرده است!زدائی است ک جوش و کماق تحقیر کننده، ذلت ،آور ترسهای شرم

ـائی از   بـرد چـرا کـه زمینـه     ترسید! و از قحطی و... رنج مـی  می« وبا و سل و...»انسان دیروز، از   ه

ـان و برداشـت مـنِ       او را تهدید می« هستیِ فیزیکی»این دست  ـا بـه گم ـارۀ مفلـوکِ    کردنـد! ام  بیچ

ی «خـود »از همه چیز و همه کـس، از  روزگار، انسان به ا طالح متمدن و رفاهزدۀ امروز، بیشتر  تبه

ـ الوهی( که ندارد می ًئی هستی ترسد! چرا که به جای خودی واقعی )انسانی  برانداز را در باطن  هیو

ترساند که  میها و اموری  خویش جای داده، توان داده و حاکمیت بخشیده است که وی را از زمینه
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ـ    باشند! چرا که او می و اعتبار اندر اعتبار می بهره بوده خیاق اندر خیاق بی« واقعیتِ وجودی»از  ترسد تا 

ـ  ـ مریضمبادا به موجودی بدق مثالً  ـ او را نپسندند! تر و ناسالم شود که دیگران   تر از او 
 هراسد که مبادا در نزدِ همین دیگران، ناشناخته مانده و یا نامش از سرِ زبانهایشان بیفتد! او از این می

 باشد که مبادا همان دیگران، از او نترسند و حساب نبرند! از این نگران می
به قلم نیاورند!  با کرامت و تقوا و... ،«شریف»، «کپا»او، از این هراسی ندارد که مبادا دیگرانش 

 ترسد که: دیگرانش متجمل به حساب نیاورند! ولی از این می
ـ نمیـ او، از ناآگاهی   مالی چرا!ترسند؛ اما از ناداری  های متنوع 

ًیتی و... هراسی ندارد؛ اما از بی دیانتی، بی حرمتی، بی او، از بی  قدرتی چرا! و
ـیار         پرده تر و بی بینانه به هر حاق، اگر قدری واقع ـائیم، بایـد بگـوئیم کـه بگونـة بس تر  ـحبت نم

ـ و محوری آمیزی عمده بار و حسرت حیرت ـ از جهتی  ـ از اهای  توجهی ترین بی ترین ترسهای او  و 
ـاق        ـ متوجه زمینه و اموری است که: حفظ، رشـد، شـکوفائی و تـداوم سـالمت و کم دیگر جهت 

ـابیم   باشد! و لذاست که بطور وحشتناکی در می ها می همان« حرور و یا غیبت»هویت او در گرو  ی
 که:

 ترسد! و نه از وابستگی! وی از وارستگی می
 خباثت و نجاست! از طهارت برونی و درونی هراس دارد! و نه از

 ترسد! و نه از دروغ و خیانت! از  داقت و برخوردهای  ادقانه می

 بندوباری! و بی« ًقیدی»ترسد! و نه از  دار می از تعهّد معنی

 هراسد! و نه از ستمگری خود به دیگران! از عدالت می

 ترسد! و نه از کفر و شرک! از ایمان می

 نظری! بخل و تنگترسد! و نه از  از ایثار و احسان می

کشی و تنبلی و...! و در یک کالم: او از هر آنچه  هراسد! و نه از ذلت از آزادگی و استقامت می

ـ الوهی اوست می ترین نمودها  ترسد و نه از آنچه به زیان آن! و روشن به نفع حیات و هویت انسانی 

ـ    توان با اندک توجهی به مت و آثار حرور و حاکمیت این ترسها را می ن نگرشها و گرایشـهای او 

باشـد   چرا که این از ابدهِ بدیهیات مـی  به آسانی مشاهده کرد!ـ آنهم در ابعاد بسیار متنوع و مختلف  

ـایند     پندارد، عمالً دوری می شمارد و یا می آور می که انسان از آنچه هراس جوید و بـه آنچـه خوش

www.takbook.com



 
  33 ......................................................................................................................... انسان دلسوز به خویشتن ) هراسدانی و هراسداری (

 پندارد تقرب! خویش شمرده و می
ـ بویژه در شرایطی که خودمان امروز قرار داریم برای فهم و گسترشِ بهت ر و ثمربارتر این بحث 

های بسیار مهمی که ضرورت دارد تا بدان پرداخته شود: بررسی و  ـ بگمان این ناچیز، یکی از زمینه
به عنوان نتیجة « هراس از پستی»و « هراسِ شکست»ارزیابی میزان تنفر، گریز و اعراض عملی ما، از 

باشد. اگر چه بر مبنای دیدگاه و نظری ویژه، هراس از شکست چیـزی جـز هـراس از     ینهائی آن م
ـارتی خـود را       پستی نتواند بود؛ زیرا، ما از شکست بدان علت گریزان و هراسان می ـ و بـه عب باشیم 

ـ که آنرا مالزم و منتهی هراسان خیاق می  به پستی میدانیم! کنیم 
ـا حـدودی میـزان تمایـل         به هر حاق، آنچه کامالً طبیعی می ـا ایـن بررسـی، ت نماید اینست که ب

ـابی   و در « نیاز به پیروزی»گرایش و پویشِ عملی ما به  ـاق و... ارزی تواننـد شـد.   نتیجه عظمت و کم
اینکه از نظر ا ولی، انسان را نمیتوان از این هراس و این نیاز تخلیه کرد و خالی دانست، امری است 

زم به توجه میطبیعی و مبرهن! منتها آنچ « کمّیـت و کیفیـت  »نماید اینست که یقین داشته باشیم  هً 
 جهت نخواهد بود! این هراس و نیاز در نزد افراد سالم و غیر سالم یکسان نبوده و هم

ـالمی      نمایم که شایسته می مکرر در مکرر یادآوری می ـانهای ناس نماید تا ارزیابی شـود کـه انس
ـتر هـراس دارنـد و بـه         های چون من، از شکست در زمینه ـانی، هنـری، اخالقـی و... بیش علمی، ایم

گرایانه،  اندوزانه، تجمل های ثروت پیروزی احساس نیاز و اشتیاق رسیدن دارند؟! یا در رابطه با زمینه
 خواهانه و...؟! محورانه، هوسجویانه، راحت مدارانه، قدرت طلبانه، ریاست شهرت
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 شناسی زمینه
 

خویشتن، به دلیل فرهیختگی و غنائی که پیـدا کـرده اسـت،    انسان سالم، دلسوز و حرمتگزار به 
ـاور      شناسی می یکی از نیازهای مبرم، محوری و تعیین کنندۀ خود را نیاز به زمینه شـمارد! چـرا کـه ب

باشد،  دارد: این مسئله به همان میزانی که در رابطه با سازندگی، رشد، باروری و سالمت او مؤثر می
 ی و ویرانسازی هویت او نیز مؤثر است!در رابطة با تخریب، تالش

ـلی افـرادی چـون مـن      اگر مقدارکی خودمانی تر  حبت کنم باید یادآور شوم که مشکل ا 
ما تواند  باشد هر چند این انبوهی هم می ها و فعالیتهائی که ما را در خود غرق ساخته نمی انبوهی زمینه

ـ شدیداً بخود مشغوق  ـ گاهی  و از تالشهای محوری و تعیین کننده غافل سازد بلکه مشکل ا لی را 
ـ یا پرده  پرده نشین اوالً ـ هویت ربانی ماست؛ و  شدن  ـلی گرفتـه شـدن هویـتِ     ثانیاً نشین ساختنِ  ا 

های ا لی،  چون من، نه تنها مؤلفه از افرادی همغیرربانی و تقلبی ما! آنهم تا آنجا که در مورد برخی 
شود! که متأسفانه لباس ا لی )عفاف،  اپذیر هویت به باد تمسخر و فراموشی سپرده میوجودی و فنان

گردد! و غذای ا لی )علـم و   تقوا و طهارت( فراموش شده و ا لِ لباس و پوشش برونی تلقی می
تلقی ! انسانگیرد غذای ا لی  جای می« آنچه در معده و روده»حکمت و بصیرت( فراموش شده 

 !شود عزتها، وقارها و... بر باد داده می ،آبروها نحب آشده و بر سر تصا
نماید اینست که: ا ل و یا ا وق و امور انحرافی در مورد  آنچه در این رابطة ویژه بسیار مهم می

ـارت    « ما»خودِ کارها نیز رخنه کرده و  کاریکـه در  کار انسانساز را از کار انسانکُش، و بـه دیگـر عب
ـان مـی    خدمت انسان و رشد و غنا و سربلندی و پاینده ـازی انس ـان را بـه       س ـاری کـه انس باشـد، از ک

ـام ظریـف     خدمت بکشد و بکُشد و... تمیز نمی تـرین و   دهیم! لذا، با آنکه مثالً رنـج آمـوزش و انج
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اما کمتر بـه   شویم، و فردی خود متحمل می های آموزشی را در زندگانی جمعی ترین زمینه پیچیده
 ورزیم! ئی قرایا اهتمام می ظرافتهای ریشه
ـا و   ، آنهم در کلیـة زمینـه  «زدگی عمل»آمدهای اینگونة از برخورد، گرفتاری بدام  یکی از پی ه

ـاق  ئـ گرا عمـل زدگـی را، ابلهانـه    باشد! و متأسفانه آنهم تا بدان حـد، کـه نفـس عمـل     امور می  ی خی
ـنش خـود، نـه بـه جهـت        به گوهر کنش خود، نه به ریشهزده، نه  کنیم! در حالیکه عمل می ـای ک ه

ـاق  کنش خود و... استشعار  ـار کم ـالی  بهم رسانیده است؛ نه به آث ـا پـی    زای و تع آمـدهای   بخـش، ی
افزاید؟! و  دارد؟! یا بر من می زای آن! تا دریابد که کنش من، مرا مصرف ونابود می تخریبی و پلشتی

باشد؟ یا رفتنـی و فناپـذیر؟! ایـن     افزاید ماندنی و فناناپذیر می آنچه می! افزاید؟ افزاید، چه می اگر می
 کنند؟! ها تا کجای هستی من و بودن من مرا یاری می افزوده

ـاامنی      در جهت غنامندی و کماق و سالمت و آرامش یاریم مـی  ـا در جهـت زواق، ن کننـد؟! ی
 روانی، دغدغة فکری، بیهودگی حیاتی و...؟!

ـالم بایـد بـه        سلیم حکم می به هر حاق، عقل ـان س ـازندگی هویـت خـود، بـه     »کنـد کـه انس س
شناسی را  سازندگی محی  و طبیعتِ بیرون از خود و اجتماع خود عشق ورزد! و این، عشق به زمینه

سازد! تا بتواند به درجاتی برتر و عزیزتر و شریفتر از رشد و کماق و نشاط ملکـوتی   در وی بیدار می
 .. نائل آید. و آرامشِ قدسی و.

ـای مربوطـه مـی    و این عشق، فرع بر شناخت، مقایسه، انتخاب و رویکرد امور و زمینه و باشـد.   ه
ها و امور برون از خود  شناس، از تخریب خود، زمینه ًزمة رسیدنِ به چنین موضعی آنست که زمینه

ـاد   و... جلـو گیـرد و دور    و جامعة خود تنفر داشته باشد، تا بتواند از درجاتی از نق ، خسـران و فس
ـا و امـور    بماند. طبیعی است که این نفرت نیز فرع بر شناخت، مقایسه و انتخاب و اعراض از زمینه ه

 باشد. مربوطه می
ـیده   حًا که سخن به اینجا کشیده شده است، بد نخواهد بود تا به نکتة دیگری که به ذهنم رس

 ئی کرده باشم و آن اینکه: است اشاره
ـاق   « خود را دوست میـدارد! »کند که  نخست، هر کدام از ما چنین خیاق میدر وهلة   و لـذا، خی

زم از  می  کند! می« خود دفاع»کند در خدمت خود قرار داشته و در مواقعً 
غرضانه،  بی ،شود که ما بصورتی عالمانه وقتی مشخ  میدرست و یا نادرست بودن این تخّیل 
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غیر، دریابیم ک واقع  ه:پذیرانه وً 
 ،ًً  ایم؟ چه مقدار از وقت و توان خود را وقف خودشناسی کردهاو

ها و نقای  و آفتهای متنوع  ثانیاً چه مقدار از عمر و نیروهای حیاتی خود را  رف زدودن زائده
 ایم؟! خود ساخته

ـاق       ثالثاً، چه مقدار از وقت و امکانات و سـرمایه  ـای وجـودی خـود را در جهـت رشـد، کم  ،ه
 ایم؟! سازی خود بکار گرفته آرامش مینوی و جاودان ،سالمت

ـاق هنـری      ـاق اخالقـی، کم  ،رابعاً، در لحظة کنونی، به کدام مرتبه و حدّ، از کماق عقالنـی، کم
 کماق اشراقی و... قرار داریم؟! و...

ـان   بررسی ـتنیهای خـود  »و « خـود »های دقیق نشان میدهد که بیشتر ماها، هنوز می نمیتـوانیم  « داش
ـاه مـی    زی برهانمندانه را به نمایش گذاریم. چرا که اغلب: خود را در همان داشتهتمای ـا نگ ـیم؛   ه کن

ـته ها  داشتهیابیم؛ خود را در همان  ها می خود را در همان داشته ـا   نشان میدهیم؛ خود را با همان داش ه
خود، دفاع  خدمت نمودن به ،کنیم و...! لذا، در موقع شناخت خود، دوست داشتن خود ارزیابی می
 و...! !خود و... موضع عوضی گرفته، بجای خود، داشتنیهای خود را قرار میدهیم کردن از
ینرو، بجای اینکه به شناخت دقیق از خود و هویت الوهی خود نایل آئیم سر از شناختِ دقیق ا از
 آوریم! های خود در می داشتنی

های خود شناخت بیشتری داریم تا از  داشتنیهر چند باید اعتراف نمائیم که بیشتر ماها، نسبت به 
 خود!

ـتر از   خیلیگیرد  ما، مزاج و خواص و آثار و ویژگیهای آنچه را در معدۀ ما جای می بهتر و بیش
 شناسیم! گیرند می ما جای می« قلب»و یا در « عقل»خواص و آثار و ویژگیهای آنچه در 

احترام نهادن به خود، خـدمت نمـودن    لذا بسیار طبیعی است که در مورد: دوست داشتن خود؛
 به خود و دفاع کردن از خود و... نیز به همین دردها گرفتار باشیم!

ـ از امثاقِ منِ  به هر حاق، گمان نمی ـات     کنم که کسی  ـا بـه درج ـ مدعی باشد که م تبه روزگار 
ـیم؟!  مج« تنفرِ از تخریب»نائل آمده و به درجاتی از « عشق به سازندگی»قابل توجهی از  هز شده باش

 زیرا از وی پرسیده خواهد شد که:
 یها و ارزشها، و آن تنفّر از بدیها وآفتها کُو؟ب* ثمره و نتیجة آن عشقِ به خو
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اند یا نـه؟!   * آیا نارسائیهای عقالنی، ایمانی، عاطفی، ارزشی ما زایل و رسائیها جانشین آنها شده
ـازی   اند، پس این همه نارسائی، اضطراب، سـر  اگر شده ـابی و خودس زادۀ و... گردانی و... در خودی
 ها و جهالتهایند؟! ها، غفلت چه آسیب

 ایم؟ * ما به سازندگی کدام بعد از ابعاد وجود خویش نائل آمده
 هستیم؟ یا مشغوق تخریب و تالشیِ خود؟« خود»* آیا مشغوق ساختن 
 باشند؟ و غیره. در کدام جهت فعاق می* نیروهای ما، عمالً 
 سازد که: و پرسشهائی از ایندست مشخ  میتوجه به زمینه، امور 

 * ما به شناخت دقیق و واقعی خود نیازمندیم.
ـ و به ویژه داشتنیهای خود هستیم.  * ما نیازمند مقایسة خود با غیر خود 

ـ جهت آشنائی« انتخاب»* ما شدیداً نیازمند  ـ و نه داشتنیهای خود   یانس، احترام، دلسوز ،خود 
 باشیم! و خدمت به جان قدسی خود می

باشیم. و لذا باید باور نمائیم که  * ما نیازمند رویکرد فوری و عملی برای سازندگی خود و... می
 تا این مرحله را پشت سر نگذاریم، به تخریب خویش مشغولیم!

 باشند. می« شناسی زمینه»و همة آنچه آمد، مؤید نیاز شدید ما به 
ـا بـه موضـوعی      گسترش فهم گوشهکنم برای  گمان می های نارسای عرایض بنده، خوبسـت ت

آید. بدین شـرح کـه اگـر     توجه داده شود که تقریباً برای اغلب ما، موضوعی تجربه شده به نظر می
خودِ ما در رابطه با همین « گیری کیفیت موضع»ترین وظایف ما را بازیابی  بپذیریم که یکی از عمده

 توانیم بپرسیم که: ه شده و طبیعی ما تشکیل میدهد، میشناخت« خواب و بیداری»
ـ قـرار         « خود»در خدمت بیداری طبیعیِ  آیا ما خواب طبیعی خود را ـان عاقـل  ـ بـه عنـوان انس ـ

توجه و بررسی نمائیم که: پـس از بیـداری،   میدهیم؟! یا نه؟! اگر پاسخ مثبت باشد باید شدیداً و قویاً 
ـ به خدمت دارند،    فعالیتهای ما که کُلیة ظرفیتها ـ آگاهانه و یا ناآگاهانه  و استعدادهای وجودی ما را 

 کنند یا نه؟! به عنوان فرزند آدمی عمل می« بیداریِ ما»آیا باز هم در خدمت 
نماید اینست که با همـة وجـود و    به گمان من، واقعیتی که در چنین احواق و مواردی سر بر می

ـای    شویم که: بیدار خرد و... متوجه می ـیالت بالهتجـوش و رایاه ی ما در خدمت یک سلسله تخ
ـار    خجالت ت حتی خواب طبیعی ما را نیـز دچ انگیزی قرار گرفته است که خود این رایاها و خیًا
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اند! چرا که افراد ناسالمی که چون من، اغلب در بیداریهای خـود،   آوری نموده کابوسهای وحشت
ـیم! و جالـب اینکـه از     داشتن، بودن، زیستن و... غرق مـی در خیاق رسیدن به فالن گونة ویژۀ از  باش

 بریم. غرقه شدن در این رایاهای دروغین خودبافته لذت هم می
ًتی مشکلة ا لی قریه اینست که ما: در اینگونة ویژۀ بیداری هم  فقط »در چنین وضعیت و حا

ـتیمند     یو پـ « گنج»کنیم و نه  رایای آنگونه زیستن را تجربه و دنباق می« رنج آمـدهای واقعـی و هس
 آنگونه زیستن را!

ـان  »ما، خود گونـة دیگـری از   « بیداری»و این مؤید آنست که  باشـد، آنهـم    مـی « خـواب پریش
 باشد.  وار می خوابیکه نه تنها در خدمت بیداری نیست، که نابود کنندۀ خواب و بیداری آدمی

چنین  که در برخورد نمائیم در خواهیم یافت با قریهبینانه  واقع یکم اگر خودبینی را کنار نهاده و
ـا       «فتا»حرور فعاق و تعیین کننده دارد  وضعیتی، آنچه ـا بـر خـود م هائی است که از ناحیة خـود م

ت  ـادون    « نمائیابخو»تحمیل گردیده است! چرا که در چنین حًا ـا م انسان از نظر رتبه و هویـت، ت
نبات و جماد هیچگاه خالف فطـرت و هویـت خـود    کند! چرا که  می« افت»مرتبة نباتی و جمادی 

عمل نکرده ولی این بیمار بدبخت به عنوان فرزند آدمی عمالً خالف فطرت و هویت خـود جبهـه   
کند؛ و هم  کند؛ هم از نظر ارزشی افت می اُفت می« ارادی»کند! زیرا هم از لحاظِ  گرفته و عمل می

ًنندۀ او، هم فعالیتها  جهتۀ او، هم ها و دیدگاهها! چرا که: هم اراد از سایر جنبه گیریهای ارزشی و با
ـازنده و      گیریهای عقالنی، ابـداعی، ارزشـی و ... او    و جهت ـانی و س ـاپوی معنیـدار انس عمـالً از تک

 مانند! غنابخش باز می
« انسان خوابیده»باشد که به شخ  عنوان  بر مبنای همین نگرش و پس از مشاهدۀ همین افتها می

ـاق خـود   را  میدهند! هر چند باید بپذیریم که هراسبارترین اینگونة از خوابزدگی آنست که: نائم، بح
ـ  ترین و هراسبارترین گونة خواب غیر انسانی گرفتار و اسیر می آگاه نبوده و در حینیکه به عمیق باشد 

ده و از کار باز اند مختل کر ها و استعدادهائی را که در جهت آدمیت او عمل کرده چرا که همة قوه
ـ و از این طریق  داشته است! خود را بیدار پنداشته و  دای بیداران را نه تنها جوابی در خور نمی دهد 

ـ که آنرا  افتِ دیگر وجود خود را به تماشا می ًئیِ»گذارد   نماید! آوری گمان می خواب« ً

ـتی      بخـود  »زنـد کـه:    میاو )انسان بیدار غمخوار...( بر سرش فریاد  ـاش، کـه دیـو خـواب هس ب
کنـد   های وجودیت را به تخریب و تالشی سوق داده است! ولی او گمان مـی  ، همة سرمایه«برانداز
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ـا و...(   پروائی نسبت به داشتنیها و زائده که: ویرا به دست کشیدن از تالش و تکاپو )= به بی ها و آفته
 خواند! فرا می

ها همة هستیِ تو را به خدمت گرفته و تـو را از رشـد    ئدهزند که توجه نابخردانه به زا او فریاد می
کشد! و این بدان علـت   هویت تو بازداشته است! اما او از اینگونه بیدار شدن کنار میًزم آدمیت و 

در عین  ،باشد که افرادی از این دست، با آنکه احساس تعهد جدی و واقعی نسبت به خود ندارند می
باشـد! در حالیکـه اگـر     الشهایشان در جهت احساس تعهد به خود میکنند که همة ت حاق خیاق می

زم و ژرفکاوانه به  عمل آید مسجل خواهد شد که: دقتً 
اعتباری  ،های فرعی را به جای ا لی شناسی ربانی محروم بوده، همیشه زمینه اینان از نعمتِ زمینه

ـای   را بجای وجودی؛ ضدارزشی را بجای ارزشی؛ رشد محـور را   زاینـده؛ دون  رشـد کاهنده را بج
 اند! بجای علومحور؛ نفسانی را بجای رحمانی و... گرفته

ـ گاهی ادعا می ـ مثالً  کنیم! در حالیکه  کنند که ما در مسیر کارهای خداپسندانه عمل می چنانکه 
و یا هـراس از عـدمِ پـذیرش    « پذیرشِ از خود کمتران»اگر دقت شود، روشن خواهد بود که آنانرا 

 کند! و... هدایت میآنان 
برنـد   سیه روزگار به سر مـی  و جهت و مرتبت وجودی منِبه هر حاق، همة کسانیکه در موضع 

 خودی شده هستیم!« دیگران»
شناسی و موضعگیری از ما چه ساخته است؟! دیگری و یا مزدور دیگری؟! نـه، بلکـه    این زمینه

ـا     « یرخ»عامل تخریب دیگری! چرا که مزدوری بدیگری، در جهتِ  ـا ب او باید باشـد. در حالیکـه م
 شناسی و برخورد: اینگونة از زمینه

ـ و به گمان ابلهان ًً به خود ستم کرده و خود را تا سرحد عامل تخریب  ـا سـرحد     ةاو دیگـری ت
ـ دیگری پائین کشیده و افت مرتبه داده  ایم! آلت پذیرش انحرافبار 

 ثانیاً، خود را بجای خدمت بخود و یا دیگری، به ویرانگری و افساد خود و دیگری فعاق 
 ایم! ساخته

گیریها در جهت پذیرش دیگری باشد، عکس العملها هم در جهت  زیرا، وقتی کنشها و جهت
ـا    ویرانگری دیگری خواهد بود! چه، همانگونه که من عامل تخریب و تالشی دیگـری مـی   شـوم ب

 آن دیگری را «حرمت و قباحت و...»گیری و از میان رفتن  طبیعی شدن این نگرش و موضع قانونی و
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نمایم! یعنی هم خود از موضـع   در موضع خودم کشانیده و به عامل تخریب و فساد خود بدق مینیز 
ـین موضـع ابلهانـه و        تعهّدستیزانه و ارزش براندازانه عمل می کنم! هم دیگـری را بـه سـقوط در چن

 کشانم! و میئی تشویق کرده شرمزا
ا وق واقعیت وجودی این گپها و گفته زمانی ملموس خواهد شد که هر کدام از ماها بر مبنای 

ـ بنشینیم! و هر  زمینه شناسی انسانمدار، به محاسبه و ارزشیابی نتایج قدسیِ حا ل از سراسر عمر خود 
هویت ربانی و ثمرات سرتاسر عمر  ئی که هستیم خود را، کدام در هر موقف، رشتة کاری و عملی

 نمائیم!« وزن»خود را 
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 تراشی آرمان
 

قابـل  « همه نادان»این ئی وجود دارد که به نظر  شناسی، دقیقة تعیین کننده در رابطة با ا ل آرمان
ـ نسبتِ به   نماید؛ و آن اینکه: گاهی برخی افراد دچار نوعی خود تذکر و تأمل می ستیزیِ جفاکارانه 

ـار و پـی            ـاوش در آث ً، ک ـای وا ـناخت آرمانه ـای تـالش در زمینـة ش ـ شـده و بج آمـدهای   خود 
ـا و... بـه نـ     شکوفا سازندۀ ناشی از رویکرد  وشکوفاسازندۀ آنها، نتایج تکاملی  ی از وععملـی بـه آنه

، سر از منجالب تخریب و تالشیِ آلودِ ویرانگرِ آفتبار روی آورده و در نهایت وهن« آرمان تراشیِ»
 آورند! جانبة خود بیرون می همه

ً، ارزش        ـیار وا ـای بس ـنفس، وقتـی متوجـه آرمانه ـاق   این افـراد ضـعیف ال  ،دهنـده  آفـرین، کم
ها و امکاناتِ وجودی خود  کنند، چون توانمندیها، ظرفیت و بعد به خود نگاه میشکوفاگر و... شده 

راحت و بدون دغدغـه،   ،یابند و کم اثرشان میشناسند و یا دست کم گرفته، ناچیز شمرده  را یا نمی
ً دست کشیده از آرمانهای  ـ بسیار وا ئی که برای خود دست  وهمیو بعد برای اینکه از قافلة خیالی 
ـان   ،و از خود شخصیتی نشان داده باشنداند عقب نمانده  و پا کرده ـای بـی   بعرـی از آرم را ارج  نماه
 کنند! و دنباق می تراشیدهبرای خود 

ً تجربه های آرمانی فا له داشته و از آرمان سعی اینان بر آنست تا نزد کسانیکه با زمینه ئی  های وا
 م و خیاق خود را بزرگ و درشت قالب نمایند.هو دقیق ندارند، آرمانهای تراشیده شدۀ ومستقیم 
تراشی، در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگـی، هنـری و... مواجـه     این گونة از آرمانما با 

ـ و  تراشی در حوزۀ ادبیات مواجه بوده و دیده ئی از این آرمان بوده و هستیم؛ مثالً بنده با گونة ویژه ام 
ـائی، عظمـت،        دیده جـالق،  ایمـ  که هر از گاهی جمعی از هنرمندنماها جمـع شـده و از آنچـه زیب
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شکوه و قدرتش مسلم و ثابت شده است چشم پوشیده، تحقیرش کرده، به تمسـخرش پرداختـه و   
هنر زبانی دست ئی در حوزۀ  ی تازهاحکام، ارزشها و در نهایت آرمانهادر برابر، به تراشیدنِ معیارها، 

 ند.ا ده یا دیدهزییا
همه جانبه دانسته و باورمندم که چون اینان واقعاً عرضه  خامیئی این تالش را  حقیر، علتِ ریشه
از نظر ابداعی رسیده، و یا  ئی که سعدی ها برسند؛ مثالً چون عرضه ندارند تا به قله ندارند تا به آن قله

ـته  ناپذیر  های فتح خود را رسانیده است و یا به قله حافظ شعر  ائب و بیدق و... خود را نزدیک داش
عرضگی خود پرداخته و حرفهائی کودکانـه   انگیز، به افشاو بی و برسانند، لذا به شکلی بسیار رسوائی

ـ بلغور می   کنند! در حالیکـه وقتـی یـک     و من درآوردی راـ  به عنوان نگرشها و آرمانهای تازه و... 
افکند،  میاند توجه معیاری  کردهکه اینان ارائه « نمائی عرش»گوی، وقتی به  نگر و حق شعرشناس حق
ـاری و      شود که: در آنچه اینان بلغور کرده و بدر ریخته علناً ثابت می ـانی معی ـتور زب اند، حتـی از دس

 دقیق خبر و اثری نتوان یافت! چه برسد به سایر ظرایف ابداعی!
شـوی کـه    کشی، متوجه مـی  چالش می از سوئی، وقتی از موضعی دلسوزانه و حکیمانه او را به

شناسی و...  آنچه او را به این مزبلة افشا کننده کشانیده است نه علم بوده است نه هنرشناسی؛ نه زیبائی
ـئله، در حـوزۀ     ارزشی ارجبار؛ چرا که در مباحثه هایش چیزی از جنس آنچه آمد وجود نـدارد! مس

تراش، چون عرضة رعایت عدالت را نداشته و  نباشد. مثالً سیاس آرما سیاست هم به همین نحو می
ها و ا وق سیاست  ها، پایه های عدالت را فتح کند، حرفها و خزعبالتی را به عنوان مایه تواند قله نمی

ـان    و بخورد خود و دیگران میدهد! در حالیکه همة تجربه تراشیده های سیاسی  د سالة اخیـر جه
ـیده     وقتی پای تطبیق عملی نظریهتراشها،  ثابت کرده است که این آرمان ـان کش های خودشان بـه می

 اند! انگیزی درمانده شده است، به گونة شرمبار و خفت
ً و مقدس ما آزادیِ همه جانبه می کنند که چون یکی از آرمان مثالً ادعا می باشد،  های بسیار وا

آزادی در عقیـده و   ،ر هنرلذا ما آزادی را در جامعه رشد میدهیم. آزادی در انتخاب کار، آزادی د
د یحاق اگر از اینان بپرسمند گردد.  مذهب و... تا هر کسی که عرضه دارد از ثمرات این آزادیها بهره
ـان از دام  کنیـد چـرا بـرای     که: آقایان! شما که اینهمه برای برقـراری آزادی تـالش مـی     آزادی انس
ـان از شـکنجه  ضدارزشها، برای آزادی انسان از مزبلة عفن هوسبارگیها،  ـاه   برای آزادی انس  یشبـ گ

ـان از   های خفتبار،  طلبی محور، برای آزادی انسان از دام ریاست های منیت خواهی بـرای آزادی انس
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انگیز و...، بـرای   های رسوائی جوئی محوریهای ابلهانه، لذت های وحشیانه، خود طلبی اسارت قدرت
ـ و نه  آور و برقراری عدالت واقعی، هستی های وحشت عدالتی گاه بی آزادی انسان از شکنجه محور 

ـ تالش نمی اعتبار  کنید؟! محور 
«!  چون عرضه نداریم»گویند  های زجردهنده مؤید آنند که: متأسفانه این دسته هم نمی همة واقعیت
ـای      که ثمر و پیریزند  و برون میرا بلغور کرده بلکه چرندیاتی   آمد دیگـری جـز سـرافکندگی و افش

 عرضگی آنها را ندارد! بی
ـان   ـاری آرم ـاد نیـز      ًزم به یادآوری نخواهد بود تا اعالم داریم که: بیم تراشـی، در حـوزۀ اقتص

ـار مـی     ـین درد گرفت ـنی روز      سرایت کرده و عدۀ زیاد از اقتصاددانان هم بـه هم ـند! لـذا بـه روش  باش
دین خود آنها حـرامش معرفـی    خواهند مردم را بچورند، ربائی را که معتقدند بینیم، آنها که می می

پروریهائی آن خواهد  سازند! طبیعی است که پیامدهای چنین آفت کرده رواج داده و آنرا قانونی می
ـیل      ـائی، هنـر واقعـی، ا  ـیدن آرمانه  محـور از   ارجمنـد و ارزش  ،بود که مثالً در حوزۀ هنر، با تراش

ـت  آزادیها برون رانده شود! در حوزۀ سیاست، در لباس  حوزۀ عاطفه ری، عـدالت را از  ـحنه   گس
پروری بدهد! و در  پرستی و ثروت پروری جای خود را به پوق ند! و در حوزۀ اقتصاد، آدمبرون انداز
 ها، خود دریاب! سایر حوزه

ـان    ئـ  ئی و واقعی آرمانتراشیهای عده تبه روزگار، علتِ ریشه به عقیدۀ منِ ـا در واقـع هم  ی از ماه
ئـیِ پرروئـی    هنرمند باشیم، چه اقتصادجوی! چه سیاس باشیم، چه بچه عقدهعرضگی است! چه  بی

 گیرد! و شعایر مذهبی، همه چیز را ببازی میکه در لباس دفاع از مذهب 
ـ نا ـ در همین جا و در همین زمان  گفته بگذارم. شما با دلی خالی متأسفم که نمیتوانم این نکته را 

ـاق بـرای مـردم نوحـه             ـ چهـل س ـاوت، مـداحانی را کـه سـی   از هر گونه پیش فرض و پیش قر
بـه   ،شـده ئی از شبه تئاتر مبتذقِ تحقیر کننده بـدق   خواندند، با مداحانیکه امروز کارشان به  حنه می

ـ و نه به تصویر پرشکوه و پو  ـ       تحقیر و توهین شعائر قدسی بدق شده  ـار شـهدأ کـربال  ر جـالق و وق
ـان مـی   گزیننـد و سـر و    خواننـد، اوزانـی کـه بـر مـی      مقایسه کنید! تا دریابید که چقدر ابیاتی که این

 نماید! پراکنند و... مسخره و عفن و زننده می آمیزی که می  داهای توهین
ـ به کار فر  رویانـ  آنهم آنجا که قابل تحمل می  کار بعری از این سیه برای  ند کهادی میمنماید 

ـ چهارم مدرسه بچه  ئی ساخته باشد!  ها تصنیفهای کودکانه ئی از عقب افتاده های ساق سوم 
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ـین      قسمت شگفتی انگیز این تالشِ تحقیر کنندۀ تخفیف دهنده آنست کـه متوجـه شـویم، هم
ـا    ستیز هویت های دین دلقک ـانتی  سـوادی، بـی   ی کـه حماقـت، بـی   ئباخته، گاهی نـزد فـالن آق  ،دی
ـین  ـحنه   « آقبا »ی از ... او را ئـ  آور عده شرم واقعاًپرستی و چاپلوسیهای خود ـیده، هم را پهـن   تراش

اینکـه  به جای  توجه ...( پرست به دین بی جوی تأیید )= کودک سالمند بزرگی آقاولی آن میکنند! 
ـتیزانة خـود،    آنانرا از دست یازیدن به چنین هتاکیهای دشمن خوش کنی، منع نماید، با تأئید دیـن  س

 گردد! باعث رونق تالشهای فراحتبارشان می
ایـن  »عرضگی ماسـت. ولـی علـت اینکـه      کنم که: علتِ ا لی، بی به هر حاق دوباره تکرار می

 تراشیم و نه برتر و پرمحتواتر از آنها را، روی کردنِ ما به آرمانهای جزئـی و کـم اثـر     را می« آرمانها
 باشد. می

ـا  حاق، با این مایة از  بینش و دانش، وقتی به هر کدام از این آرمانها و آرمانگراها و پایان کار آنه
ـازنده و در      شویم  کنیم متوجه می نگاه می که آرمانی که اثـرزای، ارجدهنـده، معنیـدار و شـکوفا س

؛ مثالً، اگر عدالت و «است و هم فرامکانفرازمان »باشد، هم « هستیمند و هویت بخشنده»یک کالم 
توانیم برایش زمان و مکان تأثیرگذاری معین  نمائیم، نمیآزادی را در حوزۀ اجتماع و سیاست تلقی 

نمائیم و لذا نمیتوانیم بپذیریم که آزادی و عدالت مثالً در افغانستان تأثیر دارد، اما در ایران و یا فـالن  
آزادی در هشتاد ساق پیش، در فـالن  و توانیم بپذیریم که مثالً عدالت کشور دیگر نه. همچنانکه نمی

کشور تأثیر مثبت داشت اما در شرای  و اوضاع کنونی ندارد. چنانکه مثالً در یکصد و بیست و پنج 
 ساق بعد، یقیناً تأثیری یگانه خواهد بود و نه چند گونه.
های ارزشی برخـورد   شبه ارزشها و شبه مقولهاین نکتة دقیق را باید تذکر دهم که: وقتی انسان با 

 گردد! دارد، دقیقاً قریه و نتایج آن معکوس می
ـتیزان و عـدالت   ئـی از آزادی  بطور مثاق، در همین سدۀ اخیر، وقتـی عـده   برانـدازان غـرب و    س

ـین و کنشـهای    ئیاستعمارپیشگان انگلیسی، روسی و امریکا اولگران وچپ ـابقة ننگ  و... آنهم با آن س
گوینـد،   کنند، چـون بـه آنچـه مـی     زده و با تبلیغات فراوانش مطرح می« انسان»آور، دم از آزادی  شرم

توانند آنگونه  این مقوله )آزادی( را، نه می شناسند؛ و چون چون آنچه مطرح میدارند نمیایمان ندارند؛ 
شم سر و سِرّ متوجـه  پیاده کنند، جانبداری کنند و تحقق بخشند، در جریان عمل با چکنند  که ادعا می

  ار!تبآور و خجل رسوائی یها به مشکلی برخوردند! آنهم مشکل که در بسیاری از زمینه شدیم
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ـا همـه      آزادرا، « ازدواج مرد با مـرد »انگلیسها، مثالً آزادی را علم کرده و  ـاختند! ام ـانونی س و ق
 متوجه شدند که اینکار باعث بهم خوردن نظام خانوادگی شد!

ـای آزادی حاق، اگر  ـاز        این احمقه ـتیز، ایـن ازدواج را ممنـوع و منسـوخ دارنـد! ب را  آزادیس
 ریزد! اند! و اگر جانبداری بیشتری کنند، نظام طبیعی و منطقیِ خانواده بهم می مخدوش! کرده

ـا  هنوز سی ساق از تصویب و توشیح چنین قانون افتراحباری در انگلستان نگذشته بـود کـه    دنی
 بهم ریخته است!« آزادی! و قانون! و ارزش!»این  ای مرتب  بادیدند، همة ارزشه

ـیدن   همین کشورها و مردم پست و پلید و ارزش ی ئارزشـها ستیز و ارزش برانداز آنها، بنام تراش
ـ ولو که یهودیت و  ـ   کذا و فالن، پولها مصرف کردند تا مذهب و ارزشهای مذهبی  مسیحیت و... 

ـاع و سـرزمین     هائی از  مایهرا به عنوان  خرافات و عواملِ بازدارندۀ از رشد و ترقـی و... از پهنـة اجتم
 ها بیرون کنند! قلبها و اندیشه

ـا    »سالهای ساق، همة وسایل و ابزار تبلیغاتی را به خدمت گرفته و تبلیغ کردند کـه   اگـر جامعـه ب
ـ به عنـوان یـک ارزش مـؤثر    « مذهب همگام و همراه باشد ـ     از رشد باز میماند! پس  و شـکوفاگر 

ـاعی، هنـری و...        بایسته آنکه از دخالت مذهب در حوزه ـادی، اجتم ـای فرهنگـی، سیاسـی، اقتص ه
 جلوگیری جدی به عمل آید.
ـان   اما، به دلیل اینکه این ارزش ـا وارد   تراشی، حتی به تخیالت کامالً احمقانة خود آنها نیـز زی ه

ئی که پوق و امکانات  دهها برابرِ همان اندازه« ستیز ستیزانِ هویت مذهب»ساخت، امروز، خودِ همین 
ـاره هزینـه مـی       ـا     و دقت و... هزینه کرده بودند تا مـذهب را حـذف نماینـد، دوب ـا ب مـذهب  کننـد ت

ـ آنهـم      انگیز، شبه مذهب آفرین و رسوائی ی واقعاً ننگئتراشیها ـتی را  بـه عنـوان   های پلشت و لمش
 تحمیل نمایند!ها و کنشها و...  ـ بر اذهان و ارادهارزش 

رهای پر زرق و برق و تجمـل  و لذاست که متوجه می آوری درسـت   آلـود شـگفتی   شویم: تًا
ـاده دق و       کرده و بجای کنیسه ـان، مـردم س ها و کلیساهای پالوده از نمادهای پست و پلیـد ایـن جه

ـ به نیایشهای دسته جمعی و طراحـی شـده از جانـب مـذهب      ـ به ا طالح  ـتیزان   خردباخته را  و... س
 آورند! فراخوانده و گرد می

تراشانه اینکه: اینان با اینکـه   نکتة قابل تأمل و بسیار مهم در این تالش مسخرۀ به ا طالح ارزش
ها تحمل و تحمیل کرده، رنجها بـرده و بـرای پـذیرائی از     پیشه کرده، پستیتالشها کرده، دوروئیها 

www.takbook.com



 
  11 ............................................................................................................................................. انسان دلسوز به خویشتن ) آرمان تراشی (

ـا  آرمان»کنند! اما چون این  مردم پولها مصرف می ـاور،       «نماه ـتوانة از ب سـطحی، جزئـی و بـدون پش
 باشد، آن نتیجة مورد نظر را نداده و نمیدهند! احترام و اعتقاد راستین می

ـاخته و       ـانونی س ـ ق ـ به عنوان یک ارزش اجتماعی  گفتم که در انگلستان ازدواج مرد با مرد را 
ـ بر مبنای ضرب المثل معروف هراتیه ا، مبنی بر اینکه وقتی خری از خری رواج دادند! اتحادیة اروپا 

ـ خواست تا این  عقب بیفتد، گوش و دمش را می  را در آلمان هم پیاده کند! اما نشد!! ارزشبرند 
ـانِ   ارزش!پرسد که چرا ایـن   پسند تعالیخواه از خود می گرای آزادی انسان آگاهِ ارزش در آلم

ـاً ارزشـمند بـوده و در     اروپائی محقق نشد! بدین معنی که: اگر این گرایش و جا نبـداری از آن واقع
ـا باشـد      چـرا   ،جهت پیاده کردن، شکوفا ساختن و گسترش بخشیدنِ به ارزشـهائی دیگـر بـوده و ی

ـا  که در انگلستان مسیر تحقق، رشد ارزشی  و شکوفائی خود را پیموده و اثبات کرده است، در اروپ
ـتی  ،این آزادی، امری واقعـی به مشکلی برخورد؟! اگر آزادی و ارزشِ زاده شده از   محـور و...   هس

ـیس        می ـثالً در انگل ـان ارزشـهائی را کـه م بود، قانونِ حرورش در همه جا یکسان بوده و بایـد هم
ـتاق خـود   باز هم با جانبداری از خود شکوفا ساخته بود،  بروز داده و عقلها و قلبها را مجذوب و مش

ـا جانبـداری از خـود       ـاز هـم  ب ـاخته و شـکوفا       و پیـ ساخته بود، ب ـام خـود محقـق س  اده کـردن احک
ـای اثـر   نماها و آرمانهای بی گردانید! پاسخ ما همانست که آرمان می گـذاریهای معنیـدار و    ارج، بج

 کنند! رشد دهنده و آزاد سازنده و... هویت براندازی می
زئـی در  های ج نماها و آرمان به هر حاق، چه جمعی بیندیشیم چه فردی، نحوۀ اثرگذاری آرمان

حوزۀ سیاست، اقتصاد، فرهنگ، هنر، ارتش و... همیشه و در همه جا، کم اثر، کم ارج و بد اثر بوده 
و از عهدۀ اشباع همة انسانها، در همة دورانها ناتوانند! و حتی اگر کامالً شخصی بیندیشیم باز متوجه 

ًیـه  تواننـ  شویم که: این دستة از تالشها و موضع گیریها به هیچوجه نمی می ـای وجـودی    د همـة  ه
 شخ  را اشباع نمایند!

ئی، جنبة حسی و طبیعی وجود شخ  را اشباع کند  در شرای  ویژهبدین معنا که ممکن است 
ـ آنهم از چشم اندازی  اما جنبة عقالنی او را نه! چنانکه ممکن است در شرای  بسیار محدود و نادری 

ـ عقلی را اشباع نماید، کامالً محدود   اما از اشباع قلب شخ  هرگز خبری نتواند بود!و تنگ 
ی کـه  ئـ  باشد، دوست میدارم تا عزیزان با کماق دقت به نکتـه  برای اینکه مسئله واقعاً ظریف می

ـا      نماها  میخواهم ابراز دارم توجه نمایند؛ نقش تأثیرگذاریِ ارزش ـا ارزشـهای جزئـی و فرعـی ت و ی
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ـات محـض روی       باشد کهـ  به فرض محاق ـ   انپایه اندک میدب اگر شخ  فقـ  بـه فلسـفه و عقلی
ـار و پـی   زم و   آورده و بخواهد همه چیز، همه جا و همه وقت، با معیارهای فلسفی، به آث آمـدهایً 

 شود!  شایسته دست یابد، نمی
ـار    مثالً منِ گوینده که دارای حدود شصت و چهار کیلو وزن می باشم، جمعاً به شصـت و چه

ـ آنهم تا وقتی کـه بـه    کیلو عقل محض بدق شوم،  ممکن است که فق  جنبة عقلی شخ  خودم 
ـنم! و اگـر         تر دست نیافته عقلیاتی نورانی ـات اشـراقی و بینشـیِ قلبـی چک ـ اشباع گردد، اما با توقع ام 

های شهودی روح چـه   آمیزی قلب را هم راضی! یافتم، با خلجان بشکلی کامالً خیالبافانه و حماقت
 نمایم؟

ـا    گاهی شخ  از نظر حسی اشباع مـی الی قریه از اینقرار است که: شرح بسیار اجم گـردد، ام
برای بسیاری از تالشها و کنشها و خواستها و آرمانهای سلبی و یا ایجابی خود و یا دیگران برهانهائی 

کنـد،   کند و یا نمـی  ندارد! و گاهی شخ  از نظر عقالنی اشباع شده و مثالً برای هر کاری که می
ـاق چیـزی      بیند که در خالئی از اعتماد باطنی به سر می ی دارد، امّا باز هم میبرهانهائ بـرد! و لـذا، دنب

ًیه تواند برآورده است که عقل نمی  های برتر وجودی. اش سازد! و همین طور در رابطه با 
ی محور، معنیدار، کُلی، فراگیر، شکوفاگر و... آرمانهائ اما به خالف آنچه آمد، آرمانهای هستی

ًیه ـاس    کنند! چاق و فربه و بارور می های وجود را اشباع می هستند که تمام  ـان را از احس کنند! انس
 سازند! یقینی و... آزاد می مایگی و بی اتکائی، بی نیستی و خأل، پوچی و آشفتگی، پژمردگی و بی

 ،وزن کـم  ،ارج کمارج، انسان خود را  نماها و آرمانهای فرعیِ بی در حالیکه با چسبیدن به آرمان
ـادابی     اتکاو، بی بی ـا، از ش ـا، شـکوفائی و شـکوفاگری و     ،مایه و پژمرده یافته و همیشـه و همـه ج غن

یابد! و چون چنین یافت، به دلیل اینکه  سرشادی و طراوت و جالق و سنگینی و... تهی و محروم می
ـ که نمی فق  خیاق می ـ     های بلند آرمانهای و تواند به قله کند، خیاق!  اقعی و ا یل و معنیـدار برسـد 

ـنگی، فقـر،   ئـی از   ة ویـژه نچون از سوئی دچار و تسلیم خیالی ابلهانه شده، و از سوئی گرفتار گو تش
ـالش و...   ًغری، بی ـ انگیزۀ وی برای تالش و کوشش و پالش و ب وزنی، پوچی و... گردیده است 
 شود! کم می

باشند دقت  ئی که به این درد گرفتار می علمیه و عده های برای یافتنِ نمونه و مثاق، وقتی به حوزه
نمائیم، وقتی این تهی مایگان به فالن دانشمند پرمایة تالشگر زاهد عارف پرکار رسیده و به خود نگاه 
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شانرا در  کنند، نا امیدی و یأس از رسیدنِ به آن پایگاه علمی و عرفانی و اجتهادی و... جانِ نداشتة می
خوب، ما کـه عرضـة   »آورد! و لذا با زبان توهم جاهالنة خود، به خود میگویند:  تسخیر خود در می

ـ اجتهادی و... را نـداریم    ـاق درس  رسیدن به چنین دبدبه و کبکبة علمی  ـتگی   چـرا دنب ـای خس زا!  ه
های علمی حیرتبار و... برویم؟! برو بابا، همین قدر که اکنون برای تبلیغ به  تالشهای رنجبار! و دغدغه

 رویم بس است!  تا روستای مهجور می دو
ـا    در واقع او خودش به دست خودش انگیزۀ رسیدن به مدارج برتر و عالی ـاخته و ب تر را خفه س

ـابودی    سرانگشتان یأس و ناامیدی وهم بنیان خود، ذوق علمی، عرفانی، فلسفی، اجتهادی و... را بـه ن
 کشاند! می

بخار همینطور! هنرمنـد   طلب بی چی راحت اداره عرضه همینطور! جوی بی بچه دانشگاهی آوازه
ً  جوی و زراعت گرای همینطور! متشاعر مقلد آوازه گریز سطح تالش کاری که دق به آرمانهای وا

 نسپرده است، همینطور!
ـان را بـه سـوی تـالش        پرور درون خویش پروراننـده  اینان که در دنیای جان ـا آن  ،ئـی ندارنـد ت

ـیچ جاذبـة جوشـش    ـیچ    کوشش، تعالی، مایه وری، شکوفائی، رشد و... براند؛ اینان که ه زائـی از ه
ـا    سوئی مشاهده نمی کنند تا از آنان تپشگرانی ارجمند، ارزشبار، شکوفاننده و با عظمت آفریـده و ب

هد، پیامـد  پرورانیدن اشتیاق تعالی و شکوفائی و... آنرا در میدان جوشش و تالش و تپش و... قرار د
ًترین ارزشهای وجودی خواهد شد! تأسف  بارش نفی و سلب انگیزۀ تعالی و رسیدن به وا

ـاز نهفتـه اسـت کـه: وقتـی       راز ا لی قریه در این نکتة بسیار مهم، تعیین کننـده و سرنوشـت   س
 خوردن و خوابیدنمایه شده و تالش تا سر حد اشباع نیازهای طبیعی ) آرمانها سطحی و کم اثر و بی

ر و ا ـل تنشـهای زایشـگر و    هفروکش کرد، چـون بـه گـو    (ی حیوانوار کردن و...ئها و تولید مثل
ساز زیان واقعی و مرگبار رسیده است، خالقیت، قـدرت بالنـدگی، تـوان شـکوفاگری،      سرنوشت

ـان کـم و بـی      میزان آفرینش ـازندگی انس ـاچیز   گری و رشدبخش و در یک کالم تـوان س  ارج و ن
 گردد! می

ـالی  شناسان واقع بین یادآور شوم که از دیدگاه همة حکماو ربانی و انسانباید  ـان را    تع ـند، انس پس
ـباع کـرده و انگیـزه مـی      «یک امر»فق   ـالی و معنیـدار اش بخشـد، و آنهـم    ، آنهم در حدی بسیار ع

ـا خالقیـت در     به مفهوم بسیار گسترده و عمیق آن می« خالقیت» باشد! از خالقیت احساس بگیـر، ت
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 ،های حیات فردی و جمعـی  و آثار و برکات هوشربای آنها در پهنهعقلی، قلبی، روحی های  هحوز
 و سیاسی، فرهنگی و هنری و... برو!اقتصادی 

ـ سه ساله  ـازی مـی   به بچة دو  توجـه  « خـوب »باشـد   ئی که با آجرهای پالستیکی خود مشغوق ب
ـا کامـل نباشـد ولـی    چیزی ساخت، ولو از نظر شما، آنچه سنمائید؛ به مجرد اینکه   اخته است، نه تنه

ترها  آید و آنرا به بزرگ برخوردار گردد، می« جالبیت!»ذبه و بگو از حداقل ممکنِ جا اگر چه حتی
ـ نشان میو  شعف ـ آنهم با چه شور و  دهد! ولعی برای دریافت تأیید 

یـک   حرف نهائی این کودک تالشگر، در نهایت تحلیل این خواهـد بـود کـه: بنگریـد، مـن     
ام؛  ام؛ من این پدیده را تولید کـرده  ام؛ من یک خالقم؛ من عمالً به این آفرینش موفق شده آفریننده

 ام! و... من به این مرتبة از آفرینشگری رسیده
ـاهی و    حاق اگر تشویقش کردید، چیزی برتر و بهتر از آن خواهد ساخت و اگر با دقـت و آگ

نش چیزهائی دست خواهد یافت که باعـث شـگفتی حتـی    تجربه راهنمائیش کردید، حتماً به آفری
 خودِ شما خواهد شد.

این کار باعث خواهد شد تا وی به خودش اعتماد پیدا کرده و باور نماید که او هم میتواند یک 
 مولد، یک آفریننده و تولید کننده باشد. 

و با این حاق به هر حاق، انسانی که تالشهایش کم، تولیدش کم و شور آفرینشگریش کم شده 
ـا  گیرد، اگر چه ممکن است که مثالً هنرمند هم باشد ولـی   وی را دغدغة تولید و رشد و... فرا نمی ب

ـاق اگـر    به هنرمندی دست هفتم و هشتم تنزق وجودی پیدا میکماق تأسف در روند زمان  کند! ح
مانی است که تـذکر  مثالً فرد مفروض ما سیاس، معلم، آخوند، شاعر و... باشد، نتیجه چیزی شبیه ه

 رفت!
ـ آنهم در    ـ در این رابطة ویژه اینکه: وقتی آفرینشگری وجودی  ـ و بسیار جدی  نکتة قابل تذکر 

ـ کم شده و به هر علتی اهمیت خود حوزۀ هویت های مختلف، و به ویژه  حوزه و شخصیت انسانی 
بخواهد  ،آگاهانه و یا ناآگاهانه، انسان دچار شده به این بالهتِ دردبار ه باشدرا برای فرد از دست داد

ـیار فاجعـه       ـا نکنـد، بطـور بس  آمیـزی متوجـه    یا نخواهد، بداند یا نداند، بپذیرد یا نپذیرد، اقرار کنـد ی
ـازائی   خودش شده و در ژرفای وجود خود، هم بی« عرضگی بی» اختگـی و...   ،عرضگی، تنبلـی، ن

ـ هم باور! خود را حس می ـ متأسفانه   کند و 
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سازد! و این تنفر  و ایندو، وی را به شکلی بسیار ظریف و هراسبار، از خودش متنفر و فراری می
کنندۀ و فرار باعث خواهد شد تا از این پس بجای آفرینش خود و یا چیز و امری دیگر، به مصرف 

ـا بـه اطـراف خـود       دیگران را مصرف )= تخریب( مـی  ۀزجرکشی بدق شود که یا آفرید کنـد و ی
 کند! می انبارداریهای دیگران را  نماید! و ساخته جمع می« فق »

رسد؟!  های خود و... چه زمانی به اوج می عرضگی حاق، این نفرت از خود و فرار از مشاهدۀ بی
ًیلـی    دقیقاً آن موقعی که مثالً یک همکالس، یک همبازی، یک همسر و هم قدّی داشته و بـه د

برانگیز مشاهده میدارد! درینجاست  فعالً او را در یک موقعیت کامالً راضی سازنده و تحسین متعدد
اند! همه چیز با زبان بودن  اند! علیه او به شورش برخاسته کند همه چیز علیه او قیام کرده که گمان می

 کنند! و حرور خود او را به مسخره گرفته اند! فحش میدهند! تحقیر می
باشد، اما از آنجا که به شـکلی سـخت    ا، و با اینکه از خود ناراضی، متنفر و فراری میبا همة اینه
ـا مقـداری    «عرضه ندارد!»بینانه و آفتزای باور کرده است که  ابلهانه، غیر واقع ، پس از درگیر شـدن ب

ـ و نه های غیرمنطقی  دغدغة باطنی و مجادله ـ       علتبا خود   همچـون یابانـه، راهجویانـه، رهاننـد و... 
زای کنش خود آگاهی دارنـد،   آور و بدبختی زشتیآمدهای  معتادهای رنجکش که به زشتی و پی

ـیدن و نفـرتِ از خـود را      به این نحو از بودن و فحش ـارت کش های همة موجودات را شنیدن و حق
 کند! حمالی کردن و... عادت می

گزین وی برایش تراشیده  ساده انگار و اندیش و ساده در حالیکه همة آنچه را ذهن علیل و ساده
ًتی غیرواقعی و دروغها و ناراسـت  ـاروا و    و طراحی کرده است جز اوهامی نادرست و خیا ـائی ن ه

 برانداز نتوانند بود! هستی
گرایانه و موشکافانه و حکیمانـه و در   های به ا طالح فاضالنه و تحلیل چینی با این مایة از مقدمه

اش را بـه   جانمایـه سند، میرسیم به ا ل و جانمایة موضعی که میخواستیم پ گانة تابش یک کالم بچه
 دست دهیم و آن اینکه:
ـاهر  های اسیر توهماتِ ابلهانة عقدهبرخی از این بدبخت  ی،مندِ بیمار، آنگاه که تحقیرهای باطنی و ظ

داده و به نشان  برونی آنها را در موضعی دقیقاً انفعالی قرارفردی و جمعی و نفرت نمائیهای درونی و 
ـا و    مجبورشان ساخت! تحت نیروی فشار عقده« عکس العمل»دادنِ  ها و فشارهای دردانگیـز نفرته

پـرور و   های هوشربا و هستی تحقیرها و... بدون آنکه به خرد و تجربة اهل معرفت و تجربه و سرمایه
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اچیزترین ارزش را قایـل  مدارانِ سرافراز و... کمترین توجهی مبذوق داشته و نـ  شکوفاسازندۀ ارزش
ـین هنرمنـدنمایان عقـده    شودـ  درست عین سیاستمدارهای عقده  ـین      ئی خود ما، ع ـا، ع ئـی خـود م

ـای عقیـده، هنـر،     هدر حـوز « تراشبی  آرمبان »به خوردۀ خود ما،  زخمتراشان  باورتراشان و ارزش ه
 پردازد! دقت شود: اقتصاد، زندگی و... می

ـ و از  ـ زمینهاینکه در بسا از جوامع  مایه  بیهای سیاسی  جمله جامعة به ا طالح اسالمی! خود ما 
آید؛ آنهم در حالیکه خود همین طرحهای به ا طالح محققانه  و ضد حقیقتِ انسانی از آب در می

ـای    تـودۀ مـردم و شـهروندان    و پیشرو بررسی شده و چک شده و... پیش و بیش از آنکه بـر درده
 افزاید! های سیاسان و طراحان می ا، نفرتها و عقدهها، انزجاره بیفزاید، بر عقده
ـاطفی خـود را       طلبی بی اینکه تنوع ـ ضـدِّ ع مایة هنری، با کماق وضاحت، حقیقت ضدابداعی 

 کند! حتی به خود آن طراحان و مدافعان و حمایتگران و... اثبات می
ـاق   تراشی( تراشی )ایدئولوک و ایدئولوژی اینکه باور ـای خی ـارت محـور و   ه ـان    حق  آمیـزِ باورتراش

ـ پس از مدت بسیار کوتاهی بالهـت و بـی     زخم ـ به ویژه در سدۀ اخیر  ـا و    خوردۀ تاریخ  مغـزی باوره
ـا مـورد و زمینـة دیگـر،       برای همه روشن مـی های متنوع حیاتی  باورتراشان را، در عر ه ـازد! و دهه  س

مندیست که بجای  های عقده ردهخو آمد خیزشهای ناشیانه و عکس العمل کودکانة همان شکست پی
 اند! برداشته مندانه، خیز کودکانة خود منفعالنه و عقده محورانة نگرشها و کنشهای جبران منطقی و ارزش

ـار    واقعی )= هستیدار( به آرمانو لذا بجای آفرینش و شناخت و رویکرد به ارزشهای  ـیهای بالهتب تراش
 اند! روی آورده و تکیه زده
ـته و بپـذیریم کـه: ایـن دور باطـلِ        واقعیت بسیار تلـخ و چنـدش   هر چند باید این ـاور داش آور را ب

برانگیز، همانگونه که در گذشتة تاریخ حرور داشته  آور نفرت زای تحقیرکنندۀ بیزاری تمسخربار عقده
ـتی   ها و بی گزین پرورها، ساده ها، عقده ئی از نخاله و عده ـای هس ـان    غیرته ـیهای  گریـز را بـدام آرم   تراش
ـان دسـت کـه آمـد،      وهن آلود ساق  نموده است! پس از این نیز بر سرشت و سرنوشت ابلهانی از هم

 استیال خواهد داشت!
ارزشی  محتوا چیزی از نیستی به هستی نیامده، از بی های پوچ و بی از سوئی، چون با تکرار زمینه

ـان  ،گذارد میبه ارزش بدق نشده و از دنیای توهم، پا به دنیای واقع نگذاشته و ن ـان هـم، از    آرم تراش
ـان موجـودات      نظر وجودی و هویت و ارزش وجودی هیچگونه تحولی تکاملی پیـدا نکـرده، هم
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ـاقی خواهـد     مند، خود کم عقدهپوچ، پوکیده،  یاب، از خود بیزار، از خود متنفر و از خود فـراری ب
هیچگونه کمکی مند،  از امور هستیپشتوانه  محور بی مندانة پوچی های عقده ماند. زیرا: آرمان تراشی

ـا   محور اینان، آنهم در عر ه به تکامل وجودی و شخصیت و هویت و دارائیهای هستی ها، محوره
 توانند! و ابعاد متنوع کرده نمی

ـید و واقـع    به هر حاق، اگر از نقد نگرشها و کنشهای آرمان ـار کش بینانـه بـه برخـی از     تراشان کن
د نیز عطف توجه نمائیم، به باور این دقیقه نایل خواهیم شد که علـل  نگرشها و کنشهای نارسای خو

احترامی  بی ،مهری به خود های منفی و نارسا مثل خودگریزی، بی قسمتی از رویکردهای ما به زمینه
ً و   آرمانهای وجود خود و... عیناً و علناً نداشتن  تحقیر جنبه ،بخود، دلسوزی نداشتن بخود ـای وا ه

 باشد! محور و هستیدار می ارزشارجمند و 
ـات مقولـه     اند که: در مثاق، مشاجره از قدیم گفته ئی وجود ندارد! ما هم برای روشن شـدن و اثب
از علم و »آموزی توجه میدهیم. همة ما در حوزۀ ابراز بیانی اینگونه نشان میدهیم که:  به مثالی از علم

 «آموزی چیزی بهتر سراغ نمیتوان داد! علم
پرسند: چرا به دنباق علم روانـی؟! جـواب میـدهم کـه: چـون       شود که از من می گاهی میمثالً 

روی، از نظر ارزشی و  دانش نور است و نورافزای! حاق اگر از من بپرسند: توئی که به دنباق علم می
محور دادن به ایـن پرسـش    بینانه و هستی ؟! چون پاسخ واقع«خودگریزی؟! یا خودگرای»وجودی، 
 مند نخواهد بود! زیرا: باشد، جوابم از روشنائی، از یقین و الزام به طور کامل بهره کل میظریف مش

گویند: از علم امری بهتر نشان ده تا دنبالش کنـی و در پرتـو ایـن     ، می«!خودگریزم»اگر بگویم 
 تالش از خودگریزی برهی و...!

ـا   خواهی و دنباق می میپرسند که علم را برای چه  هستم؛ می« خودگرای»و اگر بگویم:  کنی؟! آی
؟! گوهر ت«خود»باشد، با آن در جستجوی چه هستی؟ گوهر پنهان  علم که جز چراغ پرتو افکن نمی

ت هوشربای انسانیت؟! یا چیزی غیر از اینها؟! هویت الهی ًئی و کمًا  ات؟! عزت، آرامش، وا
با این مرکب نوری به کجا و خواهی  پرسند که: می را مرکبی مجرد تلقی کنم، میو اگر دانش 

 به دیدار چه ارزشی و آرمانی بروی؟!
را روشن ساخته و با این مرکب خود را به چه « نمائی ارزشمند و آرمان»با آن چراغ چه تاریکیهای 

 موقعیت وجودی، به کدام درجة از کماق و عزت و طهارت و بالندگی و شکوفائی و... برسانی؟!
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ئی طراحـی و مطـرح    یابانه همراه بوده و بگونه بینانه و حق ا زیرکی واقعمتأسفانه، وقتی پرسشها، ب
قرار داده و بر مبنای احکام « و نفاق و... ریاموضع »گوینده مجبور نباشد تا خود را در  شوند که پاسخ

ـا بـدتر از آن، از نظریـه    ریا پاسخ گوید از پاسخهائی که ارائه می ـا  کند و ی ـا و   توجیـه  ،پردازیه  گریه
یابد که وی در موضع  شود، شنوندۀ عاقل به روشنی درمی که مرتکب می ئی هنمائیهای کودکان علت

ستیزی  گریزی و آرمان کرده و عمالً به آرمان ابلهانه قرار داشته، از آن جانب و حمایت تراشیِ آرمان
ـا  سایل و مقولـه ها و باورهای او را م باشد! زیرا عمالً جانمایه و محتوای حرفها، نظریه مبتال می ی از ئه

 باشد! در شرای  کنـونی، بـدون علـم     ایندست شکل میدهند که: دانش مایة افتخارات اجتماعی می
 توجهی رسید. ابلبخش اقتصادی و آرامش ق ب و توسعة رضایتصتوان به مقام و من نمی

ـا و عـزت   بصـ ها، مدیرها، وزیرها و... از برکت علم و دانش بـه ایـن من   همة این رئیس ـا و   ه ه
 اند! سرافرازیها و افتخارها و ثروتها و... رسیده

امروز روز، اگر علم قابل توجه و سند علمی معتبری نداشته باشی، نه از کارهای دهـن پـرکن و   
 زای خبری خواهی داشت و نه از احترام اجتماعی و نه از...! گیر و ثروت چشم

توانیم واقعیت این نکته را دریابیم کـه:   که می باشد با رسیدنِ به حدِ از دریافت و فهم و برداشت می
و به خود پشت کرده و در « خودگریز و خودستیزی است ریاکار»هائی  ها و نظریه گویندۀ چنین گزاره

ـان  ،محور است ارزش «یئگرا خود»تراشی زندانی؟! یا نه  برانداز آرمان درۀ انسانیت گـرا، دلسـوز و    آرم
 گزار به خود؟! حرمت

« ریاست»را وسیلة رسیدن به امری اعتباری و نه وجودی یعنی ست که نور دانش خودگریزی ا
ـاق شـرف و آزادی و    ساخته است؟ یا خودگرائی که میخواهد بر قله های آدمیت و انسانیت، با کم

 درایت و خودیابی و اقتدار و عزت و طهارت و... حاکمیت داشته باشد؟!
 ، ـ   علـم  و نه بهـ اند   اینکه فق  به  ورتِ دانش و علم رسیدهایندستة از آرمان تراشان ابله، به دلیل 
ـازند کـه شـرم    هائی مـی  در عمل علم را وسیلة رسیدن به زمینه  انگیـز،  آور، تحقیـر کننـده، رسـوائی    س

 زاتنفر ،بیزارسازنده ،جوش گریز، پوچ سازنده و در آخرِ آخر، عقده هستی ه،، تهی کنندآور تشویش
ـار حسـرتبار، سـر از خـودگریزی در      و از خود فرار دهنده و... قرار میدهند،   در آخرِ این سـفر رنجب

نهند که از  مایگان، نه تنها این واقعیت را باور نداشته و گردن نمی آورند! هر چند که خودِ این بی می
 نمایند! موضع ذلتبار خویش، دفاع هم می
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خود، این خودگریزیِ خودستیزانه را خودگرائیِ بر خودافزایانـه  برانداز  های هستی اینان در مجادله
 کنند! تلقی کرده و این کاهیدنِ خجلتبار را افزودن عزتبار توهم می

ها و ابعاد مختلف زندگانی فردی و اجتماعیِ خودمان و  با این مایة از باور و بینش، اگر به حوزه
م، بـه ایـن واقعیـت دسـت پیـدا خـواهیم کـرد کـه: ایـن          بینانهـ  نظر اندازی  مانـ  عالمانه و واقع  جهان

ـ در همة حوزه  تراشیهای هستی خودگریزی و خودستیزیـ  در پناه آرمان  استیالی  ،ها و ابعاد برانداز 
شوم و دردبار خودش را مسجل ساخته، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، هنر و متأسفانه حتی حوزۀ دیـن  

ـای خـود، هـر روز،     قرار داده و برای پیروان متعصب و بیبنیان خود  را نیز در سیطرۀ احکام وهم حی
 کند! براندازی را طراحی می های تازه و هویت آرمان

ـتة دینـی مجهـز      های مبتال به همین مرض را که هنوز به بنمایـه «آخوندچه»بعری از  ـای شایس ه
ـای واق  نشده، با شرکت بـه کالسـهای خطابـه و کپـی     ـاً رسـوائی  برداریه نـوار  و میمو آور، منافقانـه  ع

ـائی ایـن        ـان نه  میکوشند تا به تصاحب میزهای خطابه و منبر دست یابنـد! در حالیکـه هـدف و آرم
 باشد! ستیزان واقعی، جز رسیدنِ به شهرت، لذت، راحت، مکنت و ریاست نمی دین

برای اینان، بودا و زرتشت، ابراهیم و یوسف، موسی و عیسی، حسین و زینب و عباس و ا ـغر  
ـائی    های مردارسازیست که در نهایت از آن وسیله لة کسب همان جیفهو... وسی جویان! جـز مرداره

 ارج و خودگریز، چیزی نتواند ساخت! بی
انـد   بر این است که: اینان به دلیل اینکه خود را از گوهر انسانی تخلیه کـرده باور منِ تبه روزگار 

که این ا ـطالح مـوهم آنسـت کـه: فـرد      شود نام خودگریز را بر آنها اطالق نمود! چرا  حتی نمی
ـای       بیمار، خود را به نحوی تار یافته و به نحوی  ـناخته، ولـی بـه ج ـا و... ش ناکامل و ناحا ـل و نارس

 گریزد! پرداختن و توجه به شناسائی خود و گرایش برای تکامل خود، از خود می

یمأ  ك الْلأ نیأع یال ِ  أُول  ئِیك  اینکه در کالم الهی، در رابطة بعری از همین موجودات آمده است که:  ُُ ْأ  ا ی
  ْ چرا که هیچ حیوانی بر احکام منطق وجودی خود، بر هویت خود، بر  باشد. برای همین می... أ ض ی

کنند و هم  شورد! ولی اینان چرا! هم پشت می کند و نه می های طبیعی خود و... نه پشت می ظرفیت
 شورند! می

ویرانگری، خود براندازی و... ایندسته وقتی روشن و  کماق زشتی، زشتکاری، خودزدائی، خود
احترام  ،تراش، خود را در موضع دلسوزی بخود ستیزان آرمان آرمانگردد که: همین  دفاع ناپذیر می
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 کنند! خیاق می« خودگرائی»بخود، رشد خود و در یک کالم 
محورانـه و...   ذلـت  ،تحقیرگرایانـه علم، دین، سیاست، هنر و... نگرشی ابزارگرایانـه،  که به اینان 

ـای    را دارند! بجای آنکه همة اینها  پرورانیده و از طریق وسیله قرار دادنِ آنها بـرای اهـداف و آرمانه
بـه  انند، همه را به ابتذاق محکوم کـرده،  ربرتر از آنها، خود را، هویت خود را و آدمیت خود را بپرو

 تباهسازی همه جانبه محکوم میدارند! تخریب و تالشی محکوم کرده، به ویرانگری و
حاق، چه بدانیم و چه ندانیم، چه بپذیریم و چه نپذیریم، واقعیت اینست که وقتی من در موضعی 

گرایانـه!  از این دست قرار گرفتم، همة نگرشها و گرایشهای من خودگریزانه خواهند بود و نـه خود 
سازانه! خود براندازانه است رانه است و نه خودخودکاهانه خواهند بود و نه خودپرورانه! خود ویرانگ

و نه خود پردازانه و...! یعنی، آنیکه عمالً به چنین موضعگیریهای تحقیرانگیزی توسل جسته و از آنها 
نماید، در واقع گوهر آدمیت و جوهر الهیت خود را به تحقیر و تالشی و تخریب  ایت و دفاع میمح

غیر! و این  و... می ستیزی و... از نوعی انزجار و نفرتِ  گریزی و هویت زدائی و کماق عزتسپارد وً 
ـ پرده بر میدارد! از نوعی خشونت و کینه ـ آنهم علیه خود   ورزی پنهانی پرده بر میدارد! پنهانی 

ًتی، انسان پشت به خود کرده، مهـر از خـود برگرفتـه     به هر حاق، باید بپذیریم که در چنین حا
ـ آنهم   خود  ،توزی کرده، ستم نموده و خشونت بخرج میدهد ـ کینهبه بدترین وجهی  علیه خودش 

ت وجودی محرو را ـتیزی تحقیـر کننـده بـر        م میاز همة کمًا  کند و در یک کالم: با خـود بـه س
 کند! خیزد، امّا فهمیده و یا نفهمیده آنرا نوعی تالش خودگرایانه قلمداد می می

ـانها      از دیدگاهی دیگر، دیدگاهی کامالً  ـا انس ًً م ـیم کـه معمـو دیگر؛ این نکته را هم گفته باش
تالشهای ما رویکردها و پردازشهای دیگری هم داریم که هرگاه از آن منظر و موضع اگر نسبت با 

اثر نتواننـد بـود! زیـرا در اینگونـة ویـژۀ از       بی« بطور مطلق»ود، این رویکردها و پردازش قراوت ش
ـیش از آنکـه بـه درون خانـه        پرورده می« برون»رویکردها  و تالشها،  ـیش و ب ـاهی پ  شود! مثالً ما گ

ـا،         نما و منزق ـنگ تزئینـی پربه ـا فـالن نـوع س  توجه نمائیم، به نمای برونی توجه نموده و مثالً آنـرا ب
ـیار ظرافـت     بخشیم! گاهی، با پوشیدن لباسهائی گران بها، با مـدق  زینت می ـا و مـدلهائی بس  طلـب   ه
ًیهت بدن تراش پوس و مصرف ـ   و نمای برونی بدن را تزئین میداریم! اما از توجه و تزئین  های درونی 

ـامالً غافـل             ـ ک ـا اسـت  ـیدگیِ دلسـوزانة بـه آنه  که انسانیت و هویت انسانی ما، در گـرو توجـه و رس
ـا بـر خـورد     شناس و آرمان باشیم! لذا، هر عاقل ارزش می ت و اوضاعی با م محوری که در چنین حًا
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ـثالً    «پروری برون»شود که ما به مرض  د، به روشنی و آسانی متوجه مینمای گرفتار بوده و میداند کـه م
تناسب پرورشی که برون ما دیده است، پـرورش و  اعتقادی و مورد ادعای ما و... به خرد ما و باورهای 
ـای   و جملـه باختـه   جاذبههای اولی و مثالً از نحوۀ حرف زدنِ  لحظهاند! زیرا در همان  توجه و... ندیده ه

ـا از دیگـر    درهم و برهم و نامرتب و لهجه و آو ای تربیت ندیدۀ ما از سوئی، و از مد لباس و آرایـش م
 گردد! تنوع درونی ما میمهای  مایگی ولیدگی و نارسائی و سبکی و بیژ پریشی و سو، متوجه باطن

ـای    ها و ماشین و لوازم برون در پرورش خانه پرور باز همین وضع و حکم استیال دارد! یعنـی بج
اخالقـی،   ،سازندۀ هویت و شخصیت انسانی و آثار روحنواز هنری، فرهنگـی تزئین آنها با کتابهای 

 اند! ها رنگین شده«زائده»مذهبی و... حتی برونشان هم از 
ایض خـودم  آمیزی را طرح کرده و به عـر  آمیزی به ذهنم آمد، همین مثاق شوخی مثاق شوخی
ًنی شد، خاتمه میکه امروز بسی  بخشم. ار هم طو
ـ یکی پروری ماها متأسفانه بجائی کشیده شده است که مثالً اگر در محلی  و برونگرائی  کار برون
ـ دو تا جعبه را که یکی، پر از نسخه  از همین خانه ـانی    بخش و هویتهای شفا های زیبا برون!  پـرور انس

ـ از الماس بگیر   نقشة یکی از گنجینه مثالًبوده و در دیگری   هتا یاقوت و فیـروز های جواهرات قدیمی 
ـ قرار داده شده باشد؛ بعد بیایند به دانشگاه  های علوم  های ما و حوزه و... آنهم با قیمت یک میلیون دًر 

ـای ارزش ناپیـدائی    دانش و دین! ما به چنین گنجینـه دینی ما اعالم کنند که: ای بزرگواران  ـاهی  ه آگ
م تا زمینه را در میان شما اهل یا م، خدمت رسیدهیایم، و چون از شماها؛ بهترانی سراغ نداشت حا ل کرده

 هر که هر چه بدست آورد، از آن خود او خواهد بود!دین و دانش به مسابقه گزاریم. لذا 
ـا   از جعبهکنید که بیشترین این بزرگواران دین و دانش فرضیِ ما، به سوی کُدام یک  فکر می ه

 نهند؟! دویده و آنرا ارج می
اگر پاسخ فرضیِ ما این باشد که: به سوی جعبة جواهرات! باید عرض کنم که این برای جامعة 

ـاً حـدس زده     بشری ننگ است و سرافکندگی است و سیه ایـد کـه میخـواهم     روئـی اسـت! و حتم
ـاق نکـردن،      ئـی  شهابلهانه بوده و علت ریتراشیهای  همه نتایج آرمانبگویم: اینها  ـناختن، دنب تـر را، نش

ً تشـکیل میدهـد.    در محقق نساختن، شکوفا نگردانیدن و پر نساختن خویش از گوهر ارزشهای وا
ً  حیات، هوشمندانه، دلسوزانه و حرمتحالیکه اگر انسان از همان اوایل  گزارانه دق به آرمانهای وا
 باشد. برانداز آزاد می انگیز و هویت شرم ،بار ذلت یبسپرد، از اسارت همة این نگرشها
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 نشایستـ شایست 
 

ـالم   رسد تا به یکی از ویژگیهای  شایسته به نظر می در ادامة گفتگو از هراسدانی، ـان س دیگر انس
عطف توجه کند  وجودیش نقشی بسیار اساسی، کلیدی و محوری را بازی میکه در روند تکامل 

ـ بدلیل برخورداری از نظام عقلی، دانشی، ایمانی، یداده و از آن پرده برداریم؛ و آن ا نکه: انسان سالم 
ـ هم   شناس! آنهم تا آنجا که وی، یکـی  « ناشایسته»باشد و هم  شناس می« شایسته»ارزشی و عاطفی 

ـانی او     « درک، تمیـز و معرفـیِ  »عمدۀ خـود را، تـالش در راه   از رسالتهای  ـام انس ـتة مق  آنچـه شایس
های تعیین کنندۀ خود را، تالش در  که یکی از مسئولیت ئی درست به همانگونهشمارد!  باشد، می می

 !شمارد یابد می می« ناشایست»راه فهم تشخی  و شناسائی آنچه برای هویت و سالمت انسانیش 
ـتة تحقـق     بر مبنای همین نگرش تالش می کند تا آنچه را شایستة تحقق کماق و رشـد او، شایس

شایستة تجلی، تکامل و تداوم عزت نفس اوست به خدمت گیرد! هم چنانکه استقالق وجودی او، 
ق او، مخرب استقالق معنیدار وجودی او، عامل تحقیـر و ذلـت   امیکوشد تا از آنچه مانع رشد و کم

 باشند، فرار کند. و... می
ـ همانگونه که بطور غی « معیار و میزان»باید یادآوری نمایم که  ر مصـرح  او در شناختِ این امور 

ـ ، از یکسو ارزشهای برین   ـارآئی ایـن امـور در    تذکر دادم  و متعالی بوده و از دیگر جهت میزانِ ک
 تحقق، شکوفائی، تکامل و تداوم سالمت و کماق وجودیش!

باشد. چرا کـه   ها نیز، به عکس موارد یاد شده می «ناشایسته»چنانکه معیار و میزان وی در رابطة با 
و میزان رشد و کماق و... معیار و میزانِ تخریب، تالشی، تذلیل و... را نیز در نظـر  وی، در کنار معیار 

 کند. داشته و با جدیت مطالعه و دنباق می
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تـرین   تـرین و ضـروری   او، یکی از فـوری  باشد که در واقع، بر مبنای چنین نگرش و باوری می
ـتگی         کارها و تالشها را در  ـا حـوزۀ رشـد و سـالمت خـویش، بررسـی عالمانـة شایس ـا و   رابطـه ب ه

هائی شمارد که در رابطه با انسانیت وی مطرح توانند شد! و در همین رابطه بررسی آنچه  ناشایستگی
زم و شایستة مقام انسانی خود شمرده و نیز، آنچه را دونِ شأن خود و ناشایسته تلقی نموده و  را ویً 

 زند! ر باز میاز تعقیب آن س
ـا   به هر حاق، به دلیل اینکه زمینه ها و موارد مربوط به این مسئله بسیار زیاد بوده و نمیتوان همة آنه

تـر،   باشیم تا فق  به چند مورد روشـن  را مورد شناسائی، تحلیل، ارزیابی و تذکر قرار داد، مجبور می
ـاره  مانند: علم، آزادگی، محبت، پاکی، ایثار، عدالت و... به ع ـالی و گـذرا     نوان نمونـه اش ـائی اجم ه

 داشته باشیم.
ـارت و...   دربارهآنچه را نمیتوان  اش شک نمود اینست که همة ما علم و آزادگی و عشق و طه

دگی و عداوت و ناپاکی و نفاق ی شمرده و جهل و غفلت و ستم و برقام انسانم های یگرا از شایست
ـاهی    نمیلذا، در مواردی، با آنکه از این موارد غافل ها میدانیم.  و... را از جملة ناشایستگی ـیم، گ باش

گیرند؛  ها قرار می های ماـ  دانسته و یا ندانستهـ  معارض برخی از شایستگی   گیری شود که موضع می
ـ   ـا    گوئیم و ریا می خوریم؛ یا دروغ می می« ربا»مانند وقتیکه  ورزیم و خسّت بخرج میـدهیم و...! و ی

خوئی  محوری، برده هائی از تکنولوژی امروزی که عمالً در خدمت غفلت، ندانی، هوس گوشهمانند 
 و نابودی بشر )در خدمت نابودی مهر به خود و انسان و انسانیت و سالمت او( قرار گرفته است!

 ،خدمت آزادی و آزادگی، محبت های علمی دربست در دهروهر چند شایسته آنکه علم و فرآ
 تعاون، پاکی، ایثار، رشد و کماق و سالمت انسانها قرار داشته باشد.
انگیزی است کـه   سخره و هراسبه هر حاق، یکی از عجایب دردسرهای انسان امروز، تناقضِ م

 باشد.  یاد شده حکمفرما می ةابطه با مسئلدر زندگانی وی و در ر عمالً
ـتگی تو انسان سالم امروز، بیش از هر دورۀ دیگری، می ـتگی   اند تا شایس ـا و ناشایس ـام    ه ـای مق ه

ـ    انسانی خود را بشناسد؛ به میزان و معیار مجهز شدنِ به آنها آگاهی یابد! نسبت به هر زمان دیگری 
ـ آمادۀ تحقق آنها در خود و شکوفائی همه جانبة آنها در حیات فـردی و جمعـی     اگر جداً بخواهد 

 خود گردد.
پروا و... بوده،  خیاق، بی تعهد، بی توجه، بی های یاد شده بی سبت به زمینهامّا، با همة اینها، شدیداً ن
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را ببار آورده و بر خود تحمیل کرده اسـت!  خیالیها، دردسرهای رنجباری  و جالب اینکه از ناحیة بی
ـ و حتی همة رشته  بطور مثاق، موضع ـ یکی از رنجبارترین   گیری اینان در رابطة با دانش  های دانشی 
 دهد! ست که بشر بخود یاد میا موضعگیریهائی

ـا ا ـالً بـدانش و ثمـرات ملکـوتیش        انسان امروز، متناسب با جنبه های فرودین هویت خـود؛ ی
باشد؛ یا  رود که یا در خدمت ثروت می باشد! و یا بدتر از آن، دنباق رشتة علمی می اهمیت قایل نمی

 قدرت؛ یا لذت؛ یا شهوت و یا...!
ـان      علمست که از ناحیة خود انسان بر و این ستمی ا ـالم، یعنـی انس ـتگی( و ع )= شرف و شایس

 رود! شایستة شرافتمند می
کنـد ولـی فقـ      انسان امروز، رنج آموزش و کاربرد علوم و فنون ظریف و دقیقی را تحمل می

ـ برآورده سازد.    ـ و نه نیازهای متعالی، ملکوتی و انسانی او را  و لذاست که آنگاه که هوسهای او را 
 کند! شوی: شرف را بر پای هوس قربانی می متوجه می

ـاس و غـذای   »انسان ناسالم امروز، حتی به میزان ارزشی که   معمـولی روزانـة خـود قایـل     « بـه لب
باشد! و این، ستمی است که هـم بـر    به ثمرات و ارزشهای ملکوتی و علوی علم، قایل نمیباشد  می

 ارزشهای برینش!خود روا میدارد؛ هم بر دانش و 
زم        ـً  ـ و بسیار جدی و نـه هرگـز سرسـری   آنچه در رابطة با همین زمینة ویژه، به گونة جدی 

« عمالً و واقعاً»های علومی که  ها و شاخه نماید تا بدان توجه شود اینست تا: بررسی شود که رشته می
ـا   !پیرو و هواخواه دارنـد؟ اند و بیشتر متقاضی و  باشند بیشتر های وجودی می در خدمت شایستگی ی

 هائی که در خدمت ثروت، راحت، لذت، شهرت و هوس قرار دارند؟! آن دسته
ـاخه  های فردی و دولتها، سرمایه انسانها )= ملتها( سرمایه ـا   های جمعی را بیشتر در خدمتِ کُدام ش ه

 اند؟! ها قرار داده گیری و جهت
 اند؟! در جهت کدام یک قرار گرفته« عمالً»بدیل انسان  های بی ها و ظرفیت عمر و سرمایه

ـ در تمام طوق تاریخ و در میان تمام انسانه نتایج حا ـ به نفع کـدام بعـد     ا له از این موضعگیریها 
انگیز انسان  بخش و کرامت اً الوهی و عزتعهای واق ده است؟! و چه مقدار، بر شایستگیووجودی ب
 است؟!هایش کم کرده  و از ناشایستگیافزوده 

ـتی و   تا کی می خواهیم بدین وضع ادامه دهیم؟! و برای ترمیم، تعمیر و بازگشت، منتظر چه دس
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 چه اموری باشیم!؟
ـته و       به هر حاق، منِ بدبخت نمیدانم که باید چه فجایعی، بـدتر از آنچـه در آن عمـالً قـرار داش

ـا ن وزنیم )فاجعة د دست و پا می ـاکم     ری از شایستگیها و همدلی و همگامی ب ـا ح ـتگیها( بـر م اشایس
 شود، تا بیدار شده و به فکر سالمت خویش باشیم؟!

ـیة            این ـیه نبـوده بلکـه قر ـئله، مربـوط بـه یـک طـرف قر را نیز بعرض رسانیده باشیم کـه مس
ـ دربارۀ دیگران نیـز  ـ شود که ما   شایستگیها و ناشایستگیها، متوجه احکامی نیز می دانسته و یا ندانسته 

 م!نمائی  ادر می
بررسی و  :تا بدان پرداخته شود ت داردرکه ضرو های بسیار مهمی یکی از زمینه بگمان این ناچیز،

به عنوان نتیجة « هراسِ از پستی»و « هراسِ شکست»ارزیابی میزانِ تنفر، گریز و اعراض عملی ما، از 
جـز هـراس از   باشد. اگر چه بر مبنای دیدگاه و نظری ویژه، هراس از شکست چیـزی   نهائی آن می

ـ و بـه     پستی نتواند بود؛ زیرا، ما از شکست بدان علت گریزان و هراسان می ـارتی خـود را   باشیم  عب
ـ که آنرا مالزم و منتهی به پستی میدانیم! هراسان خیاق می  کنیم 

ـا حـدودی میـزان تمایـل،        به هر حاق، آنچه کامالً طبیعی می نماید اینست که با ایـن بررسـی، ت
ـابی تواننـد شـد.     « نیاز به پیروزی»عملی ما به  گرایش و پویشِ ـاق و... ارزی و در نتیجه عظمت و کم

امری اسـت  اینکه از نظر ا ولی، انسانرا نمیتوان از این هراس و این نیاز تخلیه کرده و خالی دانست، 
زم به توجه میطبیعی و مبرهن! منتها آن « یـت کمّیـت و کیف »نماید اینست که یقین داشته باشیم  چهً 

 جهت نخواهد بود!  این هراس و نیاز در نزد افراد سالم و غیر سالم یکسان نبوده و هم
نماید تا ارزیابی شود که انسانهای ناسالمی چون  نمایم که شایسته می مکرر در مکرر یادآوری می

اخالقی و... بیشتر هراس دارند و به پیروزی احساس  ،علمی، ایمانی، هنری ةمن، از شکست در زمین
 ،طلبانـه  گرایانـه، شـهرت   اندوزانه، تجمـل  های ثروت نیاز و اشتیاق رسیدن دارند؟! یا در رابطه با زمینه

 ه و...؟!خواهان محورانه، هوسجویانه، راحت قدرت ،مدارانه ریاست
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 شناسی موضع
 

کنندۀ آرمانگرائی به این نکته عطـف   تعیینآمدهای  شناسی و پی در این بخش از مباحثِ آرمان
ـتة فـرد   سوز به خود، مراحل و مراتب رشد یاد شده را چنانکه ن دلدهیم که: اگر انسا توجه می شایس

شایسته کرامت و ئی عمالً پشت سر نهاده و آنچه را  باشد، با دقت ارزیابانه حرمتگزار به خویشتن می
تـوان بـه    شود که از آن می ویژگیِ دیگری مجهز می مرتبة وجودی اوست به دست آورده باشد به

ـاهی کامـل   « شناسی موضع» تعبیر نمود. بدین معنا که فرد، نسبت به موضعی که در آن قرار دارد آگ
کـه در چـه موضـعی قـرار     تواند تشخی  بدهد  جمعی و یقینی در خور اعتماد، می داشته و با خاطر

ـای   هبطة با آرمانها، ارزشها و جانمایدریابد که مثالً در راتواند  دارد. یعنی به وضاحت و روشنی می ه
 برین و مینوی آنها در موضع مثبت قرار دارد یا منفی.

ـاق  ی نه تنها موضع خودش را به نیکوئی در می طبیعی است که چنین انسانی،  ،ابد، که مرتبـة کم
ئی  مرتبهچه یابد که در  یکند. یعنی با وضاحت در م ائی، زایندگی و... خود را درک میغنا، شکوف

ئی از مراتب این  ز مراتب رشد، کماق و... قرار داشته و جانش، برخوردار از آثار و احکام چه مرتبها
 بخش گردیده است. امور و دارائیهای کرامت

دست یافته و گوهر و انسانیکه در پرتو دلسوزی و حرمتگزاری به خود، به این ویژگی ارزشمند 
ئـی کـه در آن    گرائی در او شکوفا شده باشد، با موضع و مرتبة وجـودی  جانمایة این مرتبة از ارزش

داند که آثار این مرتبة از وجود چی؟ چه مقدار؟ و در چه جهتی؟  قرار دارد، بخوبی آشنا بوده و می
ـ و نه به برونِ از خود  می ـ از نظر رشد و غنا و شکوفائی و...  باشند؛ هم چنانکه میداند: به خودش  ش 

کننـد،   چه مقدار هبه کرده؟ و آنچه اینها به او هبـه مـی  چه گوهرهائی و چه ارزشهائی را هبه کرده؟

www.takbook.com



 
  33 ......................................................................................................................................... شناسی ( انسان دلسوز به خویشتن ) موضع

ًئی می  کشانند؟! چه پیامدهائی داشته؟ و او را به کُدام مرتبة از کماق و وا
کنـد؟! یعنـی    مقدار هبـه مـی   چنانکه میداند: این مرتبة وجودی، برای دیگران چه آثاری؟ و چه

ـ در این موضع و مرتبه ـ بر رشد و غنا و شکوفائی و مهرورزی و آزادگی  بودنِ من  ئی که من داشتم 
ـا را از کـدام مرتبـة رشـد بـه کـدام مرتبـه          دیگران چه تأثیراتی؟ و به چه میزانی داشته اسـت؟ و آنه

 کشانیده و ترقی داده است؟
ـا خـود و مرتبـة وجـودی       بهره وری از این شناسائی باعث خواهد شد تا انسان دلسوز به خـود، ب

ـ که جز هویت واقعی و بالفعل او نمی ـ کنار آمده و آنرا محترمانه و مهرورزانه بپذیرد. خود   باشد 
بهـم  از سوئی چون او به ا لِ ارزیابی مجهز بوده و با آثار برکتبار ارزیابی انس و الفتی ارزشبار 

ـار     کند که این پذیرش واقع رسانیده است، باور می ـار برکن ـای آفتب بینانه بوده و از هر گونه کژنگریه
 .باشد می

مرتبة وجودی خـودش   بینانه مجهز گردد، هم با اخت واقعطبیعی است که وقتی انسان به این شن
ـا همـة     بینانه  کند؛ هم با کل نظام آرمانی خود واقع بینانه برخورد می واقع برخورد کـرده و در رابطـه ب
ـار نخواهـد شـد؟ و      های مربوطِ به رشد خویش، دچار مشکل، بدفهمی و کژفهمـی  زمینه ـای آفتب ه

« روشگزینی» ،«راهگزینی»های یاد شده برآسود، در  آنگاه که از شر آفتها و آسیبهای مربوط به زمینه
ـته و کـاله بـر     دچار سر درگمی و اشتباهکاری نشده، نه به« ابزارگزینی»و  خویشتن خیانت روا داش

 کند! ریا کارانه و منافقانه برخورد می ،گذارد؛ و نه هم با خودش محیالنه سر خویش می
 یئی از کماق و غنا سوئی، به مجرد اینکه فرد متوجه شود که: من در چه موضع و در چه مرتبهاز 
ًً وظایف ویژۀ خـود را درک کـرده و دلسـوزانه    وجودی ـام     هستم، او ـا را انج و حرمتگزارانـه آنه
 میدهد؛ 

ـاق را درک نمـوده و دلسـوزانه در      « جهـت »ثانیاً نیازهای ویژه و مخصوص همان مرتبـة از کم
 مرتفع ساختن آنها گام بر میدارد؛

ـاتیر    ـام و دس زم و ویژۀ همان مرتبه را شناسائی کرده و در کُل، طبق نقشه و احک ثالثاً ابزارهایً 
 گیرد.  عمل کرده و در جهت رشد برتر قرار میمرتبة وجودی خود 

ـاهی، هـم     حاق، اگر با دقتی بیشتر به قریه توجه نمائیم، این نکته نیز روشن خواهد شد که ایـن آگ
ًتر و ارزشمندترِ آرمانی  رشد خودش، هم گرایشها و کنشهای خودش را به نفع جهتگیریهای برتر، وا
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 بخـش قـرار میدهـد! و لـذا،      تعمیق موضعگیریهای کرامـت  قرار داده و در مسیر رشد، غنا وگسترش و
محورانـة   و رشد ارزشکه از او تجلی و نمودار شود، به نفع آرمانگرائی  از این لحظة به بعد، هر کنشی

 آن خواهد بود. 

تن مجدد این نکته در فروزگار داشت، از گ های این تبه ی که گفتهئ با همة وضاحت و روشنائی
 توانم که:  ق  رف نظر کرده نمیاین موضع از مقا

ـار      ـبی حیرتب ـا تعص ـته و ب همة آنچه را که در رابطه با این عرایض آمد، اکثریت مطلقِ افراد دانس
نمایند! منتها با در نظر گرفتن این  عملی ساخته و در بیشترینة کنشهای خود سرسختانه از آن دفاع می

 قعیت تلخ و مشمئز کننده که:او
ـ اعم از موضع  این زمینه جهت عمل و اثر همة  ،گزینیشرو ،شناسی، راهگزینی شناسی، مرتبه ها 

ـ   ـ اعتباری به سود داشتنی و اینان« خودِ»به زیان ابزارگزینی و غیره  ئی چون:  ها و پنداشتنیهای وهمی 
ـ می  باشد! شهرت و ریاست و... 

و مرتبة داشتنیهای  موضع ع و مرتبة وجودی خویش، متوجه درکزیرا: اینان به جای درک موض
ـیده و بـه      خود می  ابزارگزینـی و...   ،جهتگیـری  باشند! و لذا، بجای اینکه برای رشـد مرتبـة خـود کوش

 یازند! گزینی و... می های برونِ از خود، دست به ابزارگزینی و روش روی نمایند، برای رشد داشتنی
 ها کردن؛  و این یعنی: خود را فدای داشتنی

 ساختن؛ ها داشتنیخود را خدمتگزار 
 ها ثبت کردن؛ خود را حماق داشتنی

 ها احترام قایل شدن؛ زدائی کردن و به داشتنی از خود حرمت
ـبار     خود را بی ـ اعتباری را ارجمنـد و ارزش ارج و ارزش قلمداد کردن و اشیاو و اموری وهمی 
 معرفی کردن!

های بـرونِ   غ کردن و متوجه زمینهرشد، غنا، گسترش و... را با سرافرازی و مباهات! از خود دری
 از خود ساختن!

ـیدن! و در یـک کـال      کرامت را از خود دریغ داشتن و ـیاو بخش ـا همـة تـوان     مبـه اش  : خـود را ب
ـا خلو ـی     خود از حوزۀ آدمیت تارانیدن و اشیاو و امور را بر مسند  ـان ب ـانیدن و در پایش انسانیت نش

 تبار سجده بردن!رحی
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ـا     به هر حاق، پذیرش موضع  ـا اینج و مرتبة وجودی برای انسان دلسوز به خود، و بـرای آنیکـه ت
ـ وهمی نتواند  .بود موفقانه جلو آمده است، به هیچ روی امری خیالی 
ـار نمـی   تبه یعنی واقعگرایان ارزشگرای دلسوز به خود، همچون منِ ـتر     روزگ ـند کـه در بیش باش
ًتر مـی    نگرشها، گرایشها، موضعگیریها و... دچار وهم و خیاق و ـا ـاهی خـود را ب ـنم و   ... شده، گ بی

 تر! گاهی پائین
ـ و نه نیازنماهای برون ـ برخوردی افراطی دارم و گاهی تفریطی!  گاهی با نیازهای خود   محور 

 گاهی هیجانهای خود را عوضی گرفته و عوضی بروز میدهم!
به ترسـها میـدهم    نماید! و لذا پاسخی که گاهی ترسهایم جابجا شده و عوضی ظهور و بروز می

ـاق مـی       ـته و خی ـتن کنشـها قـرار داش ـان و       اشتباهی بوده و با آنکه عمالً در م ـنم کـه بـه سـود آرم ک
شوم که چیزی  ارزشگرائی و تکامل ارزشها و اهدافِ مینوی گام بر میدارم، در پایان کار متوجه می

 نشده است!« خودِ من»رشد، آزادگی، عزت و... عاید  ،کماق، غنا، طهارتاز جنس 
حاق اگر پرسیده شود که علتِ این بدبختی چه بوده است؟! باید  ادقانه اعتراف نمایم که همة 

ئی و اساسی این بوده است که: من با خود و با موضـع و   که علت ریشهجانگزای مؤید آنند واقعیت 
موضعی دلسوزانه، ام! نه از  مان و خیاق و... برخورد کردهمرتبة وجودی خود و... از موضع وهم و گ

 محور و...! بگذریم و بر سر حرف خودمان آئیم! بینانه، ارزشمندانه، غنا گزارانه، واقع احترام
ـ خوب دقـت    حاق، اگر فرد دلسوز بخود، تا به اینجا درست و شایسته آمده باشد، از این به بعد 

تـرین،   ترین، آزاد کننـده  ترین، غنابخش ، مؤثرترین، رشد دهندهشودـ  همة همت او  رفِ بهترین 
ـای   گزینی گیری خواهد شد. یعنی در رابطة با موضع ترین و... موضع بخش طهارتبارترین، کرامت ه

باشد که: شایستة کسی چون او آنست تا عالیترین مواضع را بگزینـد؛ زیـرا    متوجه میمتنوع خودش 
خوب را انتخاب نماید، زیان « خوبتر»و « خوب»شده است که اگر در برابر به این باور برکتبار مجهز 

کرده؛ به خودش ستم کرده؛ به هویت و کرامتِ وجودیش خیانت کرده؛ با خودش ناجوانمردانه و 
به خـود   سر خود کاله گذاشته؛ و در یک کالم:های خودش بر  نیرنگبازانه برخورد کرده؛ با دست

 ود پشت کرده است!و همة کرامتهای وجودی خ
ـا » رف بهترین  ،«ها روشگزینی»چنانیکه همة همت او  رف بهترین  هم و  ـرف  « جهتگیریه

خواهد شـد.  « ها گزینی ها و روش راهگزینی»ترین، زایاترین، کوتاهترین و...  ترین، سالم برترین، امن

www.takbook.com



 
  32 ......................................................................................................................................... شناسی ( انسان دلسوز به خویشتن ) موضع

گزینی  ینی، جهتگز راه ،گزینی، روش گزینی موضع»های  روشن است آنکه توجه عملی به زمینهو 
ـاخته و  رشد و کماق و غنامند و شکوفائی و... خود را زیاد  دارد، از سوئی سرعت« ابزار گزینی و س

جان تبدار خویش را به هدف نهائی نزدیک میدارد و از دیگر سو فرد را از شرّ آفتهای متنوعی کـه  
 ابزار و راه وجود دارد در امان نگاه میدارد. ،های موضع، جهت، روش گزینی در رابطه با اشتباه

های گزینشی بسیار مهم بوده و گروندۀ خود را از نظر رفتاری ممتاز  ئی که در رابطه با زمینه نکته
ـا       و آرمانهائیسازد آنست که اینان نسبتِ به هدف  می ـاس بـوده و در رابطـه ب ـیار حس که دارند بس

ـ چـه بهتـرین موضـع     «بهترین»تا از گزینش باشند  نمیرسیدن به آن، حاضر اشتیاق  چـه بهتـرین    ،ها 
 جهت و ابزار و راه  رف نظر نمایند!

ـیار       ـانی آن بس ـائی و جانمایـة رب ـازه    مـی « غیـور »در واقع، چون اینان نسبتِ به هـدف نه ـند، اج  باش
دارد، خوب را! چرا وجود « خوبتر»انتخاب کنند و تا زمانیکه « به»وجود دارد « بهتر»یابند تا زمانیکه  نمی

ـان     که معتقدند: تنها ستمگران بر خویش و بی ـا آبـرو زدای ـا    از خـویش و بـی  غیرت؛ تنه مـروت؛ و تنه
 گزینند! را بر می« عالی»بینند ولی  میرا « عالیترین»باشند که  همت می دون و نامهربانانِ نادلسوزان

ـاد   ه در رابطه با زمینهئی ک این دلسوزان به خویشتن، با همة غیرت و توجه سختیگرانه ها و امور ی
ـان   تالش می دهند، اوًً کوشیده و شده از خود بروز می ـای خودش زنـدانی   ،کنند تا زندانیِ هیجانه

ـای    احساسیِ خودشان نشوند؛ و ثانیاً، می های عاطفی و دریافت کوشند تا در عمل نسبتِ بـه هیجانه
 نداشته باشند.آرمانیِ خود برخورد سرکوبانه و پرخاشگرانه 

نماید تا در همین جا به عرض شما عزیزان برسانم اینست که خودِ  مسئله دیگری که شایسته می
آرمانها و ارزشهای بالیدۀ از آنها تحریک کننده بوده و خود آرمانها و اهـداف بـرین یـک نیـروی     

 کنند! میاد و... ایجاد محرکه دارند. و لذا، انگیزاننده و انبعاث دهنده بوده، تالش و تنش، جهد و جه
ـ با حفظ  ظ این ا ل و این نگرش، باید ببینیم که انسانهائیکه به این مرتبة از رشد رسیدهفبا ح اند 

ـ برای تحقق اهداف خود چکار می  کنند؟! همین نیروی محرکه 
گوئیم که: اینان کـم   خوب دقت شود؛ گفتیم که آنها، بهترین را انتخاب میدارند؛ ولی اینجا می

 گزینند! میرا بر کم زیانترین ابزار و...  ،ها زیانترین راهها، کم زیانترین روشها، کم زیانترین جهت
ـا نخواهنـد    ـائی را بـه   یعنی، آنجا که مجبور باشند تا به گزینشی دست یازند که بخواهند ی زیانه

ـادونِ    همراه دارد، آنی را می گزینند که از هر جهت زیانش در کمترین حدِ ممکن بوده و لذا، بـه م
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 دهند! این گزینش رضایت نمی
اند و از سوئی  ها را انتخاب کرده دهد؛ زیرا از جهتی بهترین از اینرو، توهم ناکامی آزارشان نمی

ـت    دیگر، کم زیانترین ـای خـویش اس یالئی عاقالنـه و  ها را. و این باعث خواهد شد تا: هم بر هیجانه
ـ کامالً مسل   داشته باشند؛ هم بر هراسها و دغدغهمحورانه  ارزش ـ از نظر روانی و رفتاری  های خود 
 گردند.
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تشکیل میدهـد!  « سودِ غنا محور و هستیمند»یکی از ویژگیهای انسان سالم را، آگاهی داشتن از 
سـربلندی،   ،معنا که چون او خود را دوست داشته، به خود احترام نهاده و نسبت بـه غنامنـدی  بدین 

ـین برانگیـز    باشد، با دغدغـه  شکوهمندی و کماق هویت خود دلسوز می ـته،   دقتـی  ،ئـی تحس شایس
ـاً     یها و اموری م ی سخت مهرورزانه در پی شناسائی زمینهئ ارزیابی و عاقبت اندیشی  باشـد کـه واقع

 رسانند.« سود»وانند بر غنامندی، ثروت و ارزش وجودی و رشد و کماق راستین او ت می
ـیچ      پس او، یک بازرگانی واقعی و سودجوی مخلصی است که هرگز و بـه هیچـروی و بـه ه

ـا، عـزت، آزادگـی    « سود»چشم از حاق و موقعیتی،   ،خویش نپوشیده و هر چه را به سودِ رشـد، غن
 ه قرار میدهد! امّا...ن، سالمت و... خود بیابد، مورد معاملاستقالق، طهارت، شکوفائی، احسا

ـ که جز نور، آگاهی، عزت، شکوه  ًئی و... نمـی  ،امّا هویت انسانی خود را  ـ بـ     وا ازای ه باشـد 
 گذارد! هیچ چیز مادون آن معامله نکرده و به حراج نمی

ـئل  توجهی و بی هائی که بدان سخت بی باید اعتراف نمائیم، یکی از زمینه  ةمهری شده است، مس
 باشد. می« سود جوئی معنیدارِ ربانی»بسیار مهم 

ـتیمند و   « ارزش»ئی سود مادی، اعتباری، فناپذیر و... را در برابر  بگذریم از اینکه عده )سـود هس
اند تا آنچه بحاق همگان از نظر وجودی سودبخش است،  خواستهقرار داده و محور فناناپذیر(  هستی
ـ آنهم در زمانی و به اعتبار ویژه  چه بحاق فردی و یا دستهنبا آ ـ سـودبخش جلـوه مـی       ئی  کنـد   ئـی 

ـتباهی روشـن ولـی      واقع و یشناس فصلی قرار دهند! در حالیکه از نظرگاه هستی ـان در اش گرائی، این
ـ بـه  ند! و آن اینرپیدا، قرار دابرای اذهان خام و قشرنگر نا ـ به دلیلِ اعتباری تلقی کردنش  که سود را 
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ـین چیـزی     خبر از اینکه بر مبنای نگرش هستی کنند! بی ئی، گمان می نفع عده ممکـن  محور، نـه چن
ـ بنه  است و هویت آدمی « به نفع غنا، رشد و سالمت»ـ آنست که:  واقعیا واقعیت منطبق! زیرا سود 
ی تلقی کـرده سـودش لقـب داده و در برابـر ارزش )سـود      ئ آنچه اینان به نفع خود و یا عدهو باشد. 

 جز زیان نتواند بود.گذارند،  واقعی( می
 این توهمات براندازانه اینکه: علت گیر افتادن بدام 

ـ وهمی پشت نمایند، عمالً به خود پشت کرده  اند! * اینان بجای اینکه به سود اعتباری 
 اند! چشم پوشیده خود انسانیت و هویت انسانی سود اعتباری چشم بپوشند، از از اینکه جای* اینان ب

ـ تا سود و زیان واقعی   ،* اینان نه تنها اینکه با خود و با هویت انسانی خود آشنائی و انس ندارند 
ـ که از این آشنائی و انس، هراس رمحور خود  ارزشمند و هویت  دارند!ا شناخته و مشخ  نمایند 

ترسند که: توجه، آشنائی و الفتِ با هویت و سود هویت، نقصهایشان را نمایان ساخته  ان می* این
چـه  ، مجبور به تـرک آن و به رخ آنها بکشد! و بعد، برای رهائی از شر آن فریحت و دلشورۀ باطنی

ـ و اینک سودِ خویش خیاق می ـ بشوند! بدان عادت کرده   کنند 

ـانی »که: مشکل ا لی و واقعیِ ایندسته از ماها آنچه آمد مؤید آنست  « سود جوئی واقعی و انس

از  رفـرا »واقعی میباشد! بدین معنا که شکل ا لی  «یِئسودجو» و هراس و دشمنی بانبوده، بلکه فرار 

ـا   ، احترامی به خـود  شناسی، بیناست! و این، خود زادۀ خود« سود، چشم پوشیدن بر سود دشـمنی ب

ـ و رویکرد همه جانبة بالهت  توجهی به خود، بی ـتنی »جوش به  خود  ـائی   «داش ـا،     مـی ه باشـد کـه م

ـ می  ها را به سود خود گمان مینناشیانه و نابکارانه آ ـاد شـده نبـوده و    اباشد! زیـرا اگـر مـو    کنیم  رد ی

ـان    داشت تا سـود خـود را بـه     عکس آنها حاکمیت و غلبه داشت، ما را بر آن می عنـوان یـک انس

 ها، ابزار، راهها و روشهای تحقق و شکوفائی و رشد آنها را جستجو نمائیم! هشناسائی، زمین

ـ بایـد بگـویم کـه مـراد از سـودِ         به هر حاق، برای روشن ـ آنهم نزد شما جوانترها  تر شدن مدعا 

آرامش و جاذبه و و در طوقِ هستی و غنا و رشد و سالمت و کماق و « امری است وجودی»واقعی 

ـا، خانـه  نورانیت و عزتِ  ـا،   هویت انسانی؛ و نه، اموری اعتباری اعتیادی مانند زیاد شدن تعداد باغه ه

بـر   ،دانش فرد، بر هنـر فـرد  ها و...! چه با بلند رفتن عددِ اینها، بر آدمیت فرد، بر  ها، ماشین پولها، مغازه

 گردد! میپائین آمدن، کم نبا شود! چنانکه  ایمان فرد، بر طهارت فرد و... چیزی افزوده نمی

ـا همـراه مـی   عهر چند در بیشتر مواقع، افزون شدن  ـا کـم شـدن احتـرام بخـود       دد آنه  ،گـردد ب
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به دیگـران! چـرا کـه     دلسوزی به خود، رسیدگی به خود، آرامش و سالمت و پایماق شدن محبت

گزاری، دلسوزی و احترام جا عوض کرده! و فرد مریض ناسالم مثالً بجای توجـه بـه    توجه، سرمایه

ـ  خو کند! نه به خودِ باغها و... بلکـه بـه    باغها و... خود توجه و اعتیاد پیدا می« تعداد»ـ به توجه شود د 

 «!عدد برتر»

 بندی کلی و فراگیر سود: باشد که در یک تقسیم آنچه آمد، مؤید این نکتة ظریف می
ـ است؛  ـ و از جنس هویتِ انسانی   یا انسانی 

ـ و در جهت تحقیر، ـ خت یا ضدانسانی  تر از هر دو! لذا،  و یا پائین، فیف و ترعیف هویت انسانی 
 سازد! یعنی: توجه و گرایش به هر یک از انواع یاد شده، فرد را تا همان مرتبة از وجود متحوق می

ـاخته و          ـانی برخـوردار س اگر سودجوئی انسانی باشـد، فـرد را از مراتـب مشـخ ِ هویـت انس
 سازد! تجلی و متظاهر میاو را نمودار، م«  ورتِ انسانی»

ـاق  شـده و دارای  ـورت و هـویتی       اگر سودجوئی ضد انسانی باشد، فرد از مرتبة انسانیت س
او! باید تأکید نمایم که در این  ـورت او بـه حیـوان بـدق      های باشد، از جنسِ خود سودجوئی می

ـا خـالفِ   عزیزتر و محترم ،تر نشده؛ چرا که حیوان بسیار شریف فطـرت خـود عمـل     تر از آنست ت
 ترین حیوانات واقعاً بر او شرف دارند! شود که: پست نماید! بلکه به مرداری بدق می

ـ به دلیل جهل و غفلت و زمینه  ـ پائین و اگر سود جزئیِ وی  تـر از ایـن هـر دو     های غیرمغرضانه 
 طراحی و بنمایش خواهند نهاد!« سود»باشد، از وی  ورت و هویتی از جنس همان 

گرایانه به نگرشها و گرایشهای سـودجویانة   واقع و مبنای نگرش یاد شده، اگر خوب و دلسوزانهبر 
ـا بـه    خود نگریسته و آنها را مورد ارزیابی قرار دهیم، متوجه این واقعیت تلخ خواهیم شد که اغلب ماه

عتیادی کـه پیـدا   نحوی گرفتار، دربند، زنجیری و زندانی بوده! و جالب اینکه: از این وضعیت به دلیل ا
 ایم رنجی، نفرتی و گریزی هم نداریم! کرده

 خـود  یشود که: اغلب ماها، نه تنها از ژرفای گرفتار اگر بهتر دقت شود، این نکته مسجل میو باز 
ـاق،   ،تالش بـرای رشـد  »برانداز خود غافلیم، که متأسفانه گاهی آنرا  آمدها و آثار هویت و از پی کم

ـا، هوسـها و    « عزت، آزادگی و...سالمت، آرامش، جذابیت،  تلقی میداریم! زیرا هر کـدام، آرزوه
ـ و در واقع ناشیانههای ار خواسته ـان فقـ     ئ«زیابی نشده  ی داریم که عمالً در بند سازند! و در ایـن می

 باشد؛ انسان سالم است که هم نسبت به وضع وحاق و... خود آگاه و بیدار می
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 نشان میدهد؛  رشد و آرامش و... خود دلسوزی عملیهم نسبت به هویت خود، سالمت و 
« سـود »نگرشها و گرایشهای خود را طوری طراحی کرده و شکل میدهـد کـه بـه      و هم عمالً
 وی تمام شود! لذا میکوشد تا: حرمت وجودی 

 * عوامل ا لی سودرسان را شناسائی نموده و بکار گیرد؛ 
 ؛ دفع نماید ه ورسان را شناسائی نمود زیانئی  * عوامل ریشه

 * راههای رسیدن به سود واقعی را شناسائی کرده و عمالً در پیش گیرد؛ 
 ها و زیانها را شناسائی نموده و سد نماید؛  راههای نفوذ آسیب* 
 روشهای رسیدن به سود واقعی را پیدا کرده و از آنها بهره گیرد؛ * 

ورانـه  حم لذا تـالش دلسـوزانه و حرمـت    یزد؛رسان را معین کرده و از آنها بپره * روشهای زیان
ـاً   ًً خود را برای رسیدن و تحقق سود واقعی خودش مجهز و آماده ساخته، و ثانی بخرج میدهد تا او

ـابی   نخود را در برابر عوامل زیان رسان  ـبه و ارزی ـته، محاس زم و    باخته و با دقتی شایس ـامالًً  ـای ک ه
 مهرمحور با زمینه برخورد نماید. 

دلسوز به خود، عوامل در بند ساز )زیانبار( و سودآور )رهاننـده( را در   ، انسان سالم وبه هر حاق
های فردی و اجتماعی را عمیقاً مورد بررسی  و در حوزه« سیاسی»، «اقتصادی»، «فرهنگی»های  زمینه

 واقعی خود محروم نساخته و در زمینـة سودشناسـی  « سود»قرار میدهد تا ناشیانه خودش، خود را از 
ـ نخورده باشد.  فریب زندانبانان و زندانسازان درونی و برونی را 

ـیش از دو     ـ ب ـ اعم از فریب دادن و یا فریب خوردن  این نکته را هم تذکر داده باشم که: فریب 
 رسد: گونه بنظر نمی

ـ یکطرف و به زیان طرف دیگر می 2 ـ خیالی، وهمی و...   نماید! ـ آنکه به نفع 
 باشد. هر دو طرف میـ آنکه به زیان  1

در اینکه فریب واقعاً زیانبار است حرفی نبوده ولی زیانبارترین گونـة آن اینسـت کـه: شـخ      
ـیدن بـه       گرانه و ذلت دانسته، توجیه ـثالً بـرای رس ـ م کشانه با خود از در فریب وارد شود! و خودش 

ـ خودش را فریب داده و واقع  برساند!به خودش زیان  اًفالن سود وهمی و اعتباری 
ـ ضدارزشی بـوده و عمـالً در     نیاز از اثبات می چه بینآ نماید اینست که فریب امری ضدانسانی 

و اهمیت مسئله، دقیقاً بهتر و بیشتر زمانی مطـرح شـده و مـورد    برابر انسان قرار دارد! منتها حساسیت 
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 ار گیرد!مورد هجوم قر« بعدِ انسانی و گوهر هویت فرزند آدمی»گیرد که  توجه قرار می
ـیالت و         زیرا من، وقتی به فکر فریب دیگری بر می ـای تّخ آیم، اگـر چـه ممکـن اسـت بـر مبن

ـانیت    ـا در اینکـه انس هویـت و   ،توهمات ابلهانة خودم، برایم سود اقتصادی، سیاسی و... بار آورد! ام
ود! اگر  ورتِ انسانی خودمـ  از ناحیة خودمـ  مورد هجوم واقع گردیده است، هیچ شکی نتواند ب  

 چه که انسانیت طرف مقابل نیز!
ـتة احتـرام برخـورد نگردیـده و بلکـه      زیرا، با وی به عنوان  فرزند آدمی و موجود مکرم و شایس

ـای یـک    « کرامـت و هویـت  »گردیـده و عمـالً   توزانه و... هتک حرمت  ابلهانه، کینه ـانی او، بج انس
 نهاده و پذیرفته شده است!« شیئی»

ـات حرـور و حاکمیـت جهـل و غفلـت را        کننده و در مواردی  تداعیاز سوئی، فریب،  ـ اثب
ـ می  ـ باز هم تکرار می  حداقل نسبت به یک طرف معامله را  نمایم که بدترین و هویـت   نماید! منتها 

ـ فریب وقتی روی نموده   ـات نگـرش و     و تحقق پیدا میبراندازترین  کند که: فرد برای توجیـه و اثب
ًیل ولی عمالً از آن  شمارد! عقلی و ارزشی ندارد! بلکه عقالً آنرا مردود می گرایش خود، نه تنها د

 کشد! و نمونه؟! دست نمی
تر  یفثتر و ک یلذگان! و بدتر و رسواتر و ر باره وتپرستها! شه خوران! ریاست ها! رشوه یینیرویه
 گذارد! عمل به حراج می خود را دره خود را و دینداری که کتر از همة اینها: عالمی  و...

ـتری     امروز، برای همة شما عزیزان یک وظیفة تحقیقی هم دارم! امید دارم آنهائیکـه همـت بیش
ـاین   ه میدارند کار تحقیقی خود را در آخر هفته برایم تسلیم کرده باشند! موضوع بسیار ساد باشد. ب

ـانرا   ه، ارزیابی شـده و دقیـق  معنا که بنده چند تا پرسش مطرح میدارم و شما پاسخهای سنجیده شد ت
 ارائه فرمائید.

 هائی بیشتر شایع بوده و حاکمیت دارد؟! ـ فریب در چه زمینه 2
ـا و   از حیات خود را مورد هجـوم یافتـه و زمینـه   « ابعادی»چه  ،ـ ما، با رویکرد به فریب خود  1 ه

 کنیم؟! مشخ  می« مواردی»نقاط حمله و هجوم را در چه 
ـ اعم از مثبت یا منفی؛ جائیکه احساس ناراحتی داریم یا واکنش و به ـ   9 زبانی، عکس العمل ما 

ـ در چه مواردی شدیدتر می ـان        احساس خشنودی و نشاط  ـا زی  باشد. مواردیکـه بـه خـرد و دیـن م
 ها و هوسهای ما؟! رسد؟ یا به لذت می
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 !یا هوسها و لذتهای مادی ما؟گردند؟  سودمند میمواردی که خرد و دین ما 
ـ  ـ جهت فریب  2 ـ به کدام سوی میها  ـارتی دیگـر:     و در واقع جهتِ سود شناسیها  باشند؟ و بـه عب

ـثالً علـم و هنـر و     مردم در زمینه و امور علمی، هنری، اعتقادی، اخالقی و... یکدیگر را فریب داده و م
 قدرت ضدانسانی را؟!برند؟ یا پوق و ریاست و  اخالق و ادب و ایمان و... را از چنگ یکدیگر بدر می

های علمی، هنری، مذهبی و... یکدیگر را فریب نداده و سود علمی،  ـ ا الً چرا ماها در زمینه  3
 دهیم؟! اخالقی، اخال ی، هنری و... خود را رشد نمی

ـ کنشیِ بی   5 ارزش، فناپذیر، مقطعی و... بیشتر به فریب  ـ آیا خود ما، به موضعگیریهای نگرشی 
 ولیم؟! یا دیگران به فریب دادنِ ما؟!دادنِ خود مشغ
به ارزشی و یا سودی خواهیم  های نظری، مثالً وقتی می گیری گرایشهای عملی و موضعآیا در 
و ایمان بیاوریم و یا عمالً مسیر تحقق و رسیدن به آنرا طی کنیم، دیگران بیشتر ما را فریـب  دق داده 

ـتیاق   ارزش و یا  داده و بدام نگرشها و گرایشهای بی ـا اش بد سقوط میدهند؟ یا مجدانه، سرافرازانه و ب
 کنیم؟! خود ما آنرا گزیده و با پای آزادی و اختیار آن جهت را طی می
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 آفرینشگری
 

مدار به ذکر  یهای انسان دلسوز به خویشتن و ارزشگدر ادامة بخشهای گذشتة خود پیرامون ویژ
ـاق وجـودی         این نکتة بسیار دقیق و قابل تأمل می ـانی کـه بـه کم ـای انس رسیم که: یکـی از ویژگیه

آفرینشگری و »های تعالی را فتح نماید  کوشد تا مراحل برتر کماق تجربه و قلّه خودش رسیده و می
 باشد. می« یا خالقیت

خـود  »تالش در جهـت آفـرینش   ، «انسان بما هو انسان»خصلتِ البته باید بپذیریم که: بارزترین 
ً و   می« انسان ـا باشد؛ و این، به فرد خا ی تعلق نداشته و هر آنکس که از خالقیت در سطح بسیار ب

ًئی برخوردار باشد، نه تنها آنرا دریافتـه و تصـدیق مـی    ـیدن بـه قلـه       وا ـتیاق رس ـای   نمایـد! کـه اش ه
ـ درشآفرین ـ که منجر به پیدایش انسان کامل تواند شد   او پدیدار خواهد شد. گری 

ـین و افـرادی ویـژه          ـ بـه سـنِ مع ـ به عنوان امری فطری و انفکاک نابردار  ا لِ ذوق خالقیت 
ـاهده   و تجربـه  مربوط و متعلق نبوده و ما، حتی در کودکانِ ممیز هم ذوق و دغدغة خالقیت را مش

میدهیم در عین حالی که  «یآجر پالستیک» یاسباب بازی و توانیم. مثالً، زمانیکه به کودک ا کرده می
کند! یعنی  اکتفا نمیشویم که تنها به ساختنش  میباشد، متوجه  بینیم در تالش ساختن چیزی می می

ـنده    یناو با کار خودش، هم هنرنمای است و هم هنرمندنمای؛ زیرا، تنها به ا ـاخته اسـت بس که چه س
 است.« چه کسی ساخته»تا دیگران بفهمند که کوشد  نکرده، بلکه می

ـ ولـو چنـدان       خواهد خالقیتش را به رخ دیگران بکشد. لذا آنچه را مـی  در واقع او، می ـازد  س
ـای خـودش و     ـ به دیگران، به همبازیه ـ همینکه در حد خودش سر هم بندی کرد  جالب هم نباشد 

 «!ام این را آفریده»یا به پدر و مادرش نشان میدهد تا به آنها بفهماند که من 
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ـات        ـانها در طـوق حی ـته و همـة انس به هر حاق، ذوق خالقیت بطور فطری در انسان وجـود داش
ـنی    کنند! منتها، هم استعدادها فرق می هائی دست پیدا می خودشان به خالقیت کنند و هم در هـر س

 باشد. قدرت ابداع و خالقیت متفاوت می
ـان هنـر و       گوئیم با آنچه هنرمندان مـی  آنچه ما می باید یادآوری نمایم که: ـ و منظورش گوینـد 

ـ فرق می  مثل شعر، موسیقی، نقاشی و... میهای ویژۀ هنری  جلوه کند؛ ما در این بحـث ویـژه،    باشد 
گیریم. یعنی منظور ما ایـن   های خاص و معهود هنری در نظر می ا لِ آفرینشگری را فراتر از زمینه

ـا تأکیـد       حتماً شاعر میانسان )هر انسانی( نیست  ـاش! ام ـا نقّ ـیقیدان و ی  باشد و یا خواهد شد! یا موس
داریم که: ذوق آفرینندگی در او وجود دارد! حاق، اگر در حوزۀ مثالً شعر نتوانست چیزی قابل  می

نتوانست در حـوزۀ   ها آفریند! و اگر در این زمینه قبوق بیافریند، در حوزۀ مثالً سیاست و یا اقتصاد می
گذارد! و همة انسانها  بنمایش میمثالً دیانت، روحانیت و معنویت از خود چیزی را طراحی کرده و 

ـ از این امر و مزیت بطور فطری برخوردار بوده و به خلـق و   ـا    ارائـه  ـ حتی معلولین ذهنی  ی امـر و ی
ـا هویـت خـود و نیـز     پردازند! منتها چیزی که هست اینست کـه هـر کـس متناسـ     ئی می پدیده ب ب

ـ آرمانی » آفریند. یعنی ما انسانی نداریم که  خود چیزی می «متناسب با دانش و بینش و نظام ارزشی 
 آفریند. می« چیزی»مطلقاً آفرینشگر نباشد؛ منتها هر کس 

ـا و جنبـه   بعری انسانها هستند که چون در زمینه ـای آفرینشـگری وجـودی عرضـه و تـوانِ       ه ه
ـالف و مقابـل    اندازند، در زمینه را به کار نمیآفرینشگری خود  آفریننـد!   مـی « شـرّ و بـدی  »های مخ

ـا و زمینـه    زشتی، ستم، تباهی و نابکاری تولید می ـاق، غن ـای   کنند! چون از جنس زیبائی، نظم، کم ه
 توانند تولید و ارائه کنند، از جنس کینه، خشـونت، پلیـدی و غیـره تولیـد      نمیمهر پراکن و پرجاذبه 

 دارند! می
اما از «! اند باز هم آفریده»شویم که  انه و حکمی برخورد و بررسی شود، متوجه میقلذا، اگر مدق

در کیفیت و گوهر مخلوقش حـرف   ،ها! در خلق و ابداع وی شکی نیست جنس منفی و ناشایست
 است!

ـای  وجه و دقت نمائیم، درخواهیم یافت که حتی خونخواتحاق، اگر با این معیار به موضوع  ره
بـه  انـد! و دلـدادگان    تاریخ بشر، هنر و خالقیت خودشان را از طریق خونخواری به نمایش گذاشته

هیت و... جان دلدارجوی و هویت بیبدیل کرامت گستر خود را! چنگیز و هالکـو و...   انسانیت و ًا
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از طریق  هنر خویش را از طریق خونخواری به ثبت رسانیده است و بایزید و حالج و خواجة انصار،
 ساختن عشق و عرفان و ایثار و هدایت و...! فاشکو

ـالگرایِ ارزش  ـتن نیـز، از طریـق آفرینشـگری         به هر حاق، انسان کم و محـور دلسـوز بـه خویش
ـ خود را دارای عزتِ   ـ از یک طرف  ی وجـودی، دارای اقتـدار وجـودی، دارا    خالقیت است که 

و از دیگر طرف، از همین طریـق و زمینـه   « یافته»و « ساخته»شکوه، زیبائی، نورانیت، کماق و جاذبه 
 رسند! بدیل و هوشربا می و... به نوعی خودباوری بی

های عزت و اقتـدار   را به قله« خود»ًزم به تأکید میدانم که: فق  از همین طریق است که انسان 
ست به گاه که درساند! به ویژه آن های جالق، شکوه، جاذبه و زیبائیهای وجودی می وجودی، به قله

 سازد. خویش می« خلقِ هویت ربانیِ»ش را متوجه زده و خالقیت خوی« خودسازی»
 ؛باید یادآور شوم که: ساز و کارهای این امر را خداوند به اختیار همه قرار داده و گذاشته اسـت 

ـام   ـازیهای زیبانمایانـه، عـزت    محورانـه، و مرتـب   بخشـی ارزش  منتها رسیدگی دلسـوزانه، نظ ـا  س   ،نم
ـان       نما، کماق کرامت نما، شکوفاگر و طراوت بخشیدنِ به همة این مـوارد، کاریسـت کـه خـود انس

میـدارد؛  سازد؛ دیگری تابلوی نقاشی تولیـد   رساند! یکی شعر می دلسوز به خویشتن به سر انجام می
ـانی خـود را  نما یکی قطعة موسیقی ابداع می ـایش      ید و یکی هم هویت رب ـیده و بـه نم  شـکل بخش

زیبائی، شکوه،  ،های جاذبه به قله« انسان»هاست که  گذارد! و از همین طریق و تعقیب همین زمینه می
ـامالً ویـژۀ از   ها  ه و آنگاه که خود را به آن قلهدسنگینی و کماق دست پیدا کر رسانیدند، به نوعی ک

تـوان آورد! چـرا کـه ایـن      شوند که آنرا، از راه و جای دیگری به دست نمـی  مجهز میخودباوری 
یابنـد کـه    از طریق آفرینش به وجود آمده و دارندگان آن، با همة هستیِ خـود در مـی  خود باوری 

ـا در حـدّ    اند! و لذا با همة وجود معتقد می چیزی ابداع کرده و آفریده شوند که: ما هم قادر هستیم ت
 وجودی خودمان، آفرینشگر باشیم. 
ـتقیم بـه      به یاد یک حدیث قدسی بسیار ـاب مس زیبا افتادم؛ حدیث، حدیث قدسی بـوده و خط

ـ و نه به بندگان نفس و دنیا و...! و آن اینکه:  حررت دوست می« بندگانِ»  باشد 

ـای )از     ؛ع بدی   ِطعن    جع ُلک  ِمثل    و م ث ل  ـاعتم نم یعنی: هم مِثلی آمده و هم مَثلی؛ بندۀ مـن! اط
 مثل خود بسازم و یا مَثَلِ خود قرار دهم.تا تو را دستورات من مو به مو پیروی کن( 

را مثل خود بسازم تا تو هم آفرینشگر شده، و تو هم بتوانی ابداع و خالقیت داشته باشی؛ تـو  و ت
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 هم از ارزشها، منشها و روشهای ربوبی برخوردار شوی؛ 
ـیکه تـ    شود که: تو خود مثل باشی، حاق اگر مَثَل را ا ل بگیریم، معنا اینگونه می  را و تا هـر کس

بینیم، بخواهیم یا نخـواهیم   را می« گلی پالستیکی»بیند، من را به یاد بیاورد! چونانکه مثالً وقتی ما  می
ـاد       یآید! و حتی اگر عکس و تصویر گل را بب گلِ طبیعی بیادمان می ـاز هـم گـل طبیعـی را بی ـیم، ب  ن

 آوریم! می
حترام نهاده و مشتاق کماق خود و شکوفائیِ همه به هر حاق،آرمانگراهای دلسوزی که به خود ا

آنها متوجه آنست تا با خود آفرینشگرانه برخورد نمایند و نه با اشیاو باشند، همة تالش  جانبة خود می
ـا    و دغدغهو امور اطراف خود؛ یعنی اگر توجه و تالش  ـا ب ئی دارند، در دست اوق متوجه آنست ت

خالقانه و آفرینشگرانه برخورد کنند. آنهم با در نظر گرفتن این  «خود»و با همة ابعاد وجودی  «خود»
 مانند باشد.  و بی« تک»نکته که: این برخورد از هر نظر 

در این حوزۀ ویژه باشد؛  های کنشی انسان، زمینه و حوزۀ اجتماع می دانیم که یکی از حوزه می
ًنـه   ،تا مراوده و تعامالت اجتماعیتالش و کوشش اینان بر آنست  همیشه و همه جا برخوردی فعا

ـنش   داشته و هرگز کارهایشان تقلیدی و تکراری و... نباشد؛ کنش دیروزشان هم وزن و همگون ک
ـا        ـا ب ـان دوسـت میدارنـد ت امروز، و کنش فردایشان همانند کنش امروز نباشد! چرا که، از عمـق ج

ئی دارند، تالش آنان بر اینسـت  خالقیت و نوآوری همراه باشد. و اگر در بعد سیاسی موضعگیریها
ـازه و قدسـی را در حـوزۀ       تا در این بعد خالقیت چشمگیری داشته و ارزشها، زمینـه  ـا و امـوری ت ه

ـاً  نگرشها و کنشهای سیاسی خود و دیگران به نمایش نهاده، ایجاد نموده و ارائه  ـ احیان نمایند! و اگر 
ـ مسئوق ادارۀ امور خلق ال می  ـای  ة زمینهمگری هشنمایند تا از جنبة آفرین شش میکو شوند، و فرضاً   ه

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی مردم را چه نگرشها و چه کنشها خالقانه، بارور، نـو شـونده، و ابـداعی    
 بسازند.

ـ از          در واقع اینان، با همة زمینه ـاد عملـی  ـاد نظـری و چـه در ابع ـ چـه در ابع های وجودی خود 
کنند! حاق، این امکان وجود دارد کـه در همـة مـوارد و مراحـل      موضعی آفرینشگرانه برخورد می

باشد  موفق نبوده و به نتیجة مورد نظر دست نیابند ولی، آنچه مهم است و ا یل است و ارزشمند می
ابتــدای حرکتشــان از موضــع  ةاینســت کــه: اینــان از موضــع آفرینشــگرانه برخــورد کــرده و نقطــ 

انه از نگرشها و بو ارزیا هرند تا: دیگران، به نحوی خردمندانآفرینشگری و خالقیت بوده و دوست دا
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 ئی هم بنمایند! فرازانه و مشتاقانهجانبداری کرده و جانبداریهای سر کنشهای اینان
ـ هم به نحوی فطـری و   از سوئی، چون زمینه، امر و برخورد خالقانه، نوآورانه و آفرینشگرانه را 

ـ دوست میدارند، لذا آرزو دارند تا دیگـران  شده، تحلیل شد قیتحقئی  هم به گونه ه و ارزیابی شده 
ـ و حتی اگر خواستی بگو: این نحوۀ از کنش را مقلدانه و با سرافرازی و ابراز  هم این نحوۀ از کنش 

ـ به سرانجام رسانند!  افتخار 
ـان   »کنند تا  به عبارتی دیگر: اینها تالش می ـاهر   را؛ جنبـه « خـود و زنـدگانیِ خودش ـای ظ ی و ه

ـائ  شانرا و در یک کـالم، همـة جنبـه    گیریهای فردی و اجتماعی را؛ موضع «وجودشان»باطنی  ی را ه
میشود، از طریق خالقیت به نمایش گذارند! که متأسفانه افـرادی  شان « خود»که به نحوی مربوط به 

ـتیاق و تـوان را در   همچون منِ بینوا و بی درد و نادلسوز به خویشتن و ... این ذوق را نداشته و این  اش
ئی که میخواهنـد   لی که انسانهای دلسوز و حرمتگزار به خویشتن در همة زمینهیابند! درحا یخود نم

ـان  بدهند، این خودنمائی دلنواز و شورانگیز را از طریقی خالقانـه و آفرینشـ  نشان « خودی» گرانه نش
 باشند. کنند که مبتکر و آفرینشگر می داده و ثابت می

ـان از  شکننـد کـه تن   ز طریق همة تنشها و تالشهای خویش، برای دیگران ثابـت مـی  اینان، ا هایش
ـاتر، ارجمنـدتر       نظرهای مختلف، تکراری، بی  ،مثمرتـر  ،معنا و فرساینده نبـوده، بلکـه هـر لحظـه زیب

ًتر و دق انگیزتر می پرجاذبه  باشد. تر، وا
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 تجربة آزادی
 

باشد!  از تجربةآزادگی و وارستگی می« ور شدن بهره»و « داشتن»از دیگر ویژگیهای انسان سالم 
ـالم  »باشد. بدین معنا کـه فقـ     می« آزادی»و این، فرع بر تجربة  ـان س کـه از آزادگـی و    اسـت « انس

ـ و نه تخیلی، اعتباری  کامل، تجربهوارستگی  بهـم   را« حظی و ف ناشدنی»و... داشته و ئی راستین 
ـ همچ می ـ اگر تجربهورساند؛ و این مؤید آنست که دیگرانی  ئی هم در این زمینه و در ارتباط  ن من 

ـ می  با این مقولة ـ و چه بسا که تک بعدی  باشد؛ و  ارجمند دارند، یا بسیار ناق ، سطحی و محدود 
 یا، وهمی و اعتباری!

بوده و هر « لِذّی»های  ه: زندگی پر از زمینهبه عرض برسانم ک« رب  ئی ظاهراً بی مقدمه»به عنوانِ 
 بعد و هر مرتبة از مراتب وجود و هستی انسانی، لذتهای ویژۀ خود را دارند.

زای نبوده و  بعری از لذتها، گذشته از اینکه پس از تحمل ناراحتیهائی بدست آیند، نه تنها کماق
ـای    افزایند که گا های وجودیـ  و نه اعتباریـ  نمی   بر سرمایه ـا انـواع گرفتاریه ـاهر  »هی با نوع و ی ظ

 همراه بوده و رنجهائی را به دنباق دارند!« ناپیدا
ـاری    برخی فق  در بهای  رفِ گوهر عمر و رنج تحصیل بـه دسـت مـی    ـا گرفت زای  آینـد، ام

کنند! اما، فق  برخی از لذتها هستند که عالوه بر تولید نشاط و  نیستند! چنانکه رشدی را نیز هبه نمی
حظِّ شدید، نوع و یا انواع کماق و رشد و غنا را نیز بدنباق داشته و فرزند آدمـی را از آن برخـوردار   

 سازند! می
ـابی قـرار     حاق اگر همین مقوله را در رابطة امر آزادگی و تجربة وارستگی مورد تحلیـل و ارزی

ًً مربوط «رهائی، وارستگی و آزادگی»احساس لذت هر کسی از دهیم، باید باورمند شویم که:  ، او
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 باشد؛  و متناسب با میزان کماق، رشد و... او می
 ؛باشـد  است که فرد برای زمینة مورد برخورد قایـل مـی  « ارزشی»ثانیاً مربوط و متناسب به میزان 

نهد، لذا وقتی از پوشش معمـولی )آنچـه از    لباس، لوازم خانه و... بسیار ارزش می« مودِ»به مثالً کسی 
تـوان گفـت کـه     کند! لذا می تر و بسیارتری می ملاکرهید، احساس رهائیِ بیشتر و لذتِ مد افتاده( 

 ئی راستین، واقعی و... دارد! و نه وهمی! تجربه« از همین لذت»وی 
ـته     برخی از افرادیکه به خوردنیها و یا غـذاهای ویـژه   ـتگی شـدید داش  و عمـالً ارزش   ئـی دلبس

 کنند! های معمولی رهیدند، احساس رهائی می نهند، وقتی از ذائقه می
 رهیده و به شهرت رسیدند!« گمنامی»برخی فق  وقتی که از زندان 

برخی فق  وقتی که از فقر مالی رهیده و به ثروت رسیدند! و نه به دانش و ایمان و...! و هـزاران  
 زمینه و مقولة دیگر!

ـابق بـه خـرج       ـائی از وضـع س  ثالثاً مربوط و متناسب به میزان تالشی است که از سوئی برای ره
 دهند! و از سوئی هم برای رسیدن به وضعیت مورد آرزو و مورد نظر. می

ـاص را      توان مسئله را بدین می ـا وضـعی خ گونه نیز مطرح نمود که: هر کسی، ا الً چیـزی و ی
 خود!« محوطة رهائی»ی کامالً ویژه را خود تلقی داشته و وضع« زندان»

ًً بستگی به میزان  ها  آنها دارد! و ثانیاً رهائی« خودشناسیِ»بر مبنای این نگرش، زندانهای افراد او
 نیز، بستگی به میزان غنامندی، ارجمندی، ارزش و... آرمانها و رشد و کماقِ وجودی هر فردی!

را زنـدان تلقـی کـرده و    « ریاست و...ثروت، ت، هوس، شهر»است که فردی وابستگی به و لذ
به غنای وجودی خود؛ و محروم از پروا  ؛ و بی«اسیر وهم و غفلت و جهالت»ها را  وابستة به این زمینه

ـیدن و         ـانی و...! ولـی دیگـری، از رس  دلسوزی و احترام بخود! و دشمن خـود واقعـی و هویـت انس
 کند! میاحساس رهائی و لذت ها،  ور شدن به همین بهره

 توان مدعی شد که تنها انسان سالم است که:  به هر حاق، در این رابطة ویژه می
 به واسطة داشتن و دنباق کردن بهترین و برترینِ و... آرمانها؛ 

 شناسانة به خود؛ به واسطه دلسوزی عالمانه و ارزش
ًً از آزادگی، وارستگی ئـی   و آزادی تجربـه  و به واسطه احترام نهادن به هویت انسانی خود، او

ـ داشته و هر  ـ و نه مقلدانه و میمو« آزادانه ارادۀ»راستین و واقعی دارد! و ثانیاً تنها اوست که  چـه  نوار 
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 کشد! این اراده را تقویت کند و متمرکز سازد و... از آن بهتر و بیشتر بهره می
تـرین علـت را    گاه او عمدهعوامل متعددی داشته، اما از دیدتواند  او میداند که ضعف اراده، می

ـان بـه بـی      »؛ و «عدم ایمان به ارزش آنچه مورد اراده قـرار گرفتـه  »  ارجـی و   عـدم تـرس و عـدم ایم
گی تواند بود(  عرضه در آن قرار دارد )زندانِ کنونی، که گاهی همان خود بی ارزشیِ آنچه فعالً بی

 شکل میدهد.
ـا »لذا، تا زمانیکه فرد نسبت به  « ئـی کـه هسـت و...    کـه هسـت، و آن مرتبـه    آنچه هست، و آنج
ـتاق  و نسبت به آنچه مورد اراده و تمایل و آرمان اوست، مؤمن و مأیوس و احیاناً هراسان نشده؛  مش

دهد که موانع و عوامـل جبـری    و این گفته معنای آنرا نمینشده باشد، دچار ضعف اراده تواند بود. 
ـثالً    ی و سیاسی و... در زمینه هیچ اعم از برونی و درونی، فردی و جمعی، اقتصاد ـته و م  نقشـی نداش

 اثراند! بی
ـالم ارادۀ آزادانـه را      ا الً، وی ارادۀ آزادانه را، فصلِ ممیز انسان از حیوان مـی  ـان س شـمارد! انس

 داشته؛شمارد که: پس از شناختِ راستین آنچه مورد اراده قرار  امری می
ـان  ارزش آن و پس از  های بی قرار داشته با گونه پس از ارزشیابی و مقایسة آنچه مورد اراده ایم

بخشی، سالمت بخشی و... به گوهر هویت انسانی، در وی، تبارز  به ارزشمندی، غنابخشی، آرامش
 شود! گر می جلوه« از وی»کرده و 

ـ که جلوۀ کاملِ باشد تا  لذا، همیشه مراقب می ـ از مقام عزِ  ارادۀ آزادانة او  کماقِ هویت او است 
ـاع و...       ـاری اجتم ـ اعتب خود به درۀ هویت برانداز جبرهای حیوانی و غریزی و جبرنماهای وهمـی 

 سقوط ننماید!
ـین ارادۀ       ـائی هم از دیدگاهی، وی عظمت و شرافت وجودی خـود را در جلـوه، ظهـور و پوی

ـ  هگذارد؛ آنهم به گون آزادانه سراغ کرده و به نمایش می ئی که نفی، سقوط و تالشیِ این آزادگی 
ـ را، مساوی با نفی، سقوط و تالشیِ عظمت و شرافت و... وجـودی   و لغزیدن به درۀ تقلید میمونوار 

 شمارد! خود می
توانـد   چرا که وی، آزادگی و حرور ارادۀ آزادانه را یگانه وسیله و مظهری میداند که هـم مـی  

ـانیده و تحقـق عینـی بخشـد! و هـم مـی       « هویتِ انسانی»های نابِ  جلوه توانـد در   او را به ثبـوت رس
 اثبات نماید! یشگیریها و موضعگیریها نگرشها، کنشها، جهت
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ـای وجـودی را تحـت     همة زمینـه  و... شکن و جبر برانداز عقلی و بینش لذا، به کمک قدرت ه
یاری نماید، از آنها به نفع  اش، او را تا آنجا که قدرت، همت و آگاهیو سیطرۀ ارادۀ خود قرار داده 

 کشد! غنای هویت انسانیِ خود بهره می
تر، انسان سالم، قوای ادراکی و تحریکی خودش را به نحـوی تربیـت و تقویـت     به بیانی روشن

کند که: بدون ارادۀ منبعث از عقل و برخوردار از بینش و... نـه بگیرنـد )نـه ادراک کننـد( و نـه       می
 ل نمایند(!بکنند )نه بگزینند و عم

ـتی و      های کماق و رشد )= جنبـه  لذا، ارادۀ او همیشه معطوف به جنبه ـید( هس ـای کامـل و رش ه
ًً همة نیروهای وجودی  هویت او می باشد. و هر آنگاه که آفتی این عطف توجه را تهدید نماید، او

ـاقِ ا   و ثانیاً جانشین ساختن نیروهائی  ر جهت دفع آن آفت؛د ـیج  برای تقویـت، رشـد و کم راده، بس
ـ ارادۀ          ـ طـولی و عرضـِی  ـترش  نموده و او را برای: غنا بخشیدن وجود و هویت خود؛ بـرای گس

 سازد. معنیدار خود؛ و برای رها ساختن همنوعان خود آماده می
ـا         ـاوی ب ًیـل، او هرگونـه ضـعف و تالشـیِ ارادۀ آزادانـه را مس قـوت و تکامـل   »و به همین د

ه به این ضعف و تالشی، و قـوت و تکامـل خـدمت کنـد، اعـم از      شمرده و هر چه را ک« حیوانیت
های متنوع سیاسی، اقتصادی، هنـری و... عامـل مـرگ     در زمینهغرایز، هوسها و تقلیدهای میمونوار 

 نوعان خود به شـمار آورده!   انسانیت، تخریب و هویت و تالشیِ عظمت و قدر و شرف خود و هم
ـاب  و گرفتار به آنها را فاقد هویتِ  راستین انسانی و همة مواهبی که تا بحاق ذکرشان کردیم به حس

ـانیش تالشـها    می و دلسـوزیها  آورد! موجودی که باید برای آزاد ساختن و رسانیدن وی به مقام انس
 و... انجام داد!

ـا      برای اینکه جوانترهای محفل ما به کُنه ارزش و عظمتِ تجربة آزادگی پـی برنـد، خوبسـت ت
های روانی )مالمت( مـورد تحقیـق و    ابطه با یکی از مریریراز منظری دیگر و در  موضع را ظاهراً

 ارزیابی قرار دهیم!
شود تا شخ  دچار انحراف و سقوط به  به عنوان مقدمه باید بعرض برسانم که آنچه باعث می

ـار  هائی تکراری و رنجبار بـه ورطـة مالمـت گر    دامنِ شبه ارزشها شده و در نهایت، پس از تجربه فت
ـا  »و به عبارتی برتر « جوئی اعراضِ از کماق»آید،  ـا »نبـوده بلکـه   « خـواهی  اعـراضِ از معن  ،برخورده
ـ و اگر خواستی بگو:  رفِ همة نیروها « گیریها، موضعگیریها و گزینشهای مقلدانة میمونوار جهت
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ـ می  ـا  »باشد! چرا که  در جهتِ تخریب خود و هویت خود و...  ن بـه هویـت   انسان با پـذیرش و ایم
 باشد. ناگزیر می« معناخواهی»از « انسانی

ئـی را بـدام شـهرت     عـده  (2)جـوئی؛  ئی را بدام لذت لذا، و در واقع همین برخورد تقلیدی، عده
ئـی را بـدام قـدرت     عده (2)ئی را بدام ریاست طلبی؛ عده (9)ئی را بدام ثروت زدگی؛ عده (1)پرستی؛
 کشاند! و... می (5)ئی را بدام هوسبارگی و عده (3)پرستی؛
ـ و از    می« فرارگاهی»های یاد شده برای اینان  توان ادعا نمود که زمینه می ًیلی  باشد که روی د

 شود! جمله عادت به تقلید میمونوار هدف و آرمان شمرده می
 شود که متوجه شویم: رمز ا لی قریه وقتی گشوده و روشن می

ـ اینان در اینکه خود را ناق  و   یابند؛  نارسا میالف 
ـ در اینکه خود را بی  یابند؛ جاذبه و غیر قابل پذیرش می باو 
ـ در اینکه خود را   کنند؛ ی گمان مینو از چشم افتاد« دور ریختنی»جیم 

ـباره،   طلب، مشکل اراده، بدون استقامت، سهل داقـ  در اینکه خود را ضعیف )= بی  گریز، هوس
 یابند؛ و...( میخوی  مایه، کودک قشرگرا، ترسو، بی
ـ در اینکه  یابند، باطناً  بخش، هوشربا و... می ئی اوجگرا، عزت برنامه و بی« تنها و تهی»خود را هاو 

 آگاهند! و از آن رنجور!
ـ نیز باطناً آگاهند و بدان مایل؛ و  ـد البتـه      ـ و ا ن نیستند  کـه هـر   از سوئی، به آنچه باید باشند 

، رشد بینشی، رشد خودشناسیِ هر فرد، و از جملة خـود  «عقلی»رشد ها متناسب با  دوی این آگاهی
 باشد! اینان می

ـاهده      ینگرنـد، و دوری و د  اما وقتی به مسیر رشد مـی  ـانی را مش ی انس ـیار وًا ـابی هویـت بس ری
 میدارند،

                                                
 جوئی  ـ بجای کماق 2

 ـ بجای خداپرستی 1

 هنرجوئیـ بجای دانش و  9
 ـ بجای خرد و بینش و طهارت 2

 ـ بجای رشد و شکوفائی هویت 3

 ـ و بجای معناگرائی. 5
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 و امکانات کارآی وجودی خود اعتماد ندارند؛ « خود»چون به 
 اند! کاریهائی که دارند نیاموخته را، با آنهمه ریزهشیوۀ برخورد سازنده وکارآمد با مسئله 

زم، جهت تحقق زمینه ابزار و سرمایه  ئی با اینهمه ارزش را در خود سراغ ندارند! هایً 
ـ به آنچـه     ـ و رنج رسیدن  ـ از آنچه در آن لولیده و بدان عادت کرده  قدرت تحمل رنج بریدن 

ـ را در خود سراغ ندارند!  باید بدان برسند 
پندارند! و... هراسشان فـرا گرفتـه و لـذا     پناهگاه فعلی را آماده و مقام بلند بعدی را بسیار دور می

و فـرار از ایـن هـراس، بـه     ارجی و...  نومیدانه، ذلیالنه و کودکوار، برای فرار از احساس ناچیزی، بی
 برند! های یاد شده )لذت و هوس و شهرت و ریاست و...( پناه می یکی از زمینه

ـته، آزاد و     ـاد راسـخ نداش از سوئی، به دلیل اینکه فرد به زمینة لذتهای یاد شده واقعاً ایمان و اعتق
سرافراز احساس نکرده، پور و باجاذبه نیافته و... و نیز، آنرا فق  به عنوان مسکن و فرارگاهی موقت و 

ـ حتی در مقام تحقق،   رهانندۀ از ناچیزی و هراس و... می ـ لـذتِ  نگرد، از زمینه  و اق و رسیدن نیز 
ـ از  ا لی آزاد کننده را نبرده، بلکه لذت او، در واقع لذت انسان غافلی است که ناشی از لذت فرار 

ـ می چنگاق آن دو دیو، یعنی: هراس از زمینه  باشد! های یاد شده، و احساس ناچیز بودن و... 
ـامالً    مالمت(،  از سوئی، او با اینکار )رسیدن به نوعی لذت و واپس زدنِ آن آنهم بـه شـکلی ک

اوق این یابد! منتها، او در  خودفریبانه، ابلهانه و خجلتبار، به نوعی احساسِ تشخی ِ کاذب دست می
کامل فـرایش نگرفتـه بـود؛ زمانیکـه دسـت از احتـرام و        «خودبیگانگی»یعنی زمانیکه مرحله و امر، 

متوجـه بـود   عملی قرار نگرفته بـود  « یِخودستیز»وضع و موقعی که در دلسوزی خود نکشیده بود، 
پرورانه را ندارد! اما موقعی که با رسیدن  که آنچه بدانها پناه برده است، آن ا الت و کارآئی هویت

به کماق از خودبیگانگی و خودستیزی، همة آن باورهای ارزشمند را در پرتگاه غفلت و خودفریبی 
ـ و در واقع، همان خود   ـ دفن کرد، خود را  دروغین و خود پرورده را آنهم به شکلی بسیار ترحمبار 

ـان  « آزاد»در زمینة مورد گرایش خود یافته و ناشیانه و مخمورانه از دام آنهمه رنج و هراس و ...  گم
 کند! می

ـتن و     «واقعاً حقیقتِ وجودی»گیرد  هر چند موقعی که مریری او اوج می ـارت از م خـود را عب
 بیند و نه اینکه بپندارد! کردم: می بیند! عرض نفس زمینه می

خودفریبی و خود آزادپنداری، و تخدیر خود و... هر چند بـه گونـة    به هر حاق، چون از طریق این
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ًً رنج را واپس زده است؛ ثانیاً به گونه ـیار        موقتی، او ـاً بـه شـکلی بس ئی از لذت دست یافتـه اسـت؛ ثالث
ـثالً، حـداقل        تحقیر کننده و خودفریبانه به احساس وجود،  ـ م ـارآئی  ـاس ک احساس تشـخ  و احس

ـ  عرضة اینکه اینقدر کارآئی داشته پنـدارد کـه    مـی  کند! میام تا به این مرتبه و مقدار از لذت و... برسم 
 به هویت انسانیِ خودش رسیده است! واقعاً

اشیاو و امور زمینة پناهنـدگی توانـد بـود و     ةًزم است تا یادآوری نمائیم که برای این تیپ، هم
ـا هـر      تواند شد، مگر آنچه به گوهر هویت آنان کمک رسان است! هر چند پناهگاه هـر کـدام و ی

ـا، موضـعگیریها       دسته ـته، جهتگیریه ـاص خـود را داش  ،ئی از آنها و احکام، مناسبات و عـوارض خ
آمدهای ویژۀ خود را بر فرد تحمیل  ار و پیها و ابزارجوئیهای ویژۀ خود را طلبیده و آث گزینی روش
ـا چشـمگیر،    ها و اموری که همة اینها عمالً بدان کنند! اما زمینه می ها گرایش دارند: اغلب قشری ام

ـان،             ـاهر فریـب، تحریـک کننـدۀ حـواس کودکخوی ـ  ، ظ ـا دهن پرکن، گران قیمتـ  بـه دو معن
ـات و  زای، وقت هدرده، و در یک کالم تمام متجمالنه، غفلت ی آنها متوجه و مربوط به ظواهر حی

 باشند! حتی حیات ظاهری می« زوائدِ»ویژه حیات ظاهری و از دیدگاهی 
 حاق، اینان با این موضعگیری و تالش و... چه از دست میدهند؟!

 بدیل و ارزش ناپیدایش؛ عقل و نیروهای بی
 مندیهایش؛نعمر، جوانی و توا

 های ارج ناپیدایش؛  رشد، کماق و شکوفائیِ هویت و ثمره
 اش؛  های انکار ناپذیر عاطفی و بارهای خالقه ظرفیت

 آورند؟! آمدهایش؛ و چه بدست می پی ةحیات آزادانه و کلی ةتجرب :و در یک کالم
 خودفریبی و رنجها و چالشهای ویرانگرش؛ 

 ها؛  برانداز شبه لذتها و شبه ارزش سقوط به درۀ هویت
 ئی متعفن و ننگبار؛ خودگریزیو از از خودبیگانگی 

آوری که در نهایت فرد را نسبت به همـه چیـز دلـزده و     کننده و مالمت نشاطی حیوانوار، خسته
ـانی(!   سازد؛ و علت همانست که در  در آمد )نداشتن تجربه مأیوس می ئی راستین از آزادگیِ انس

 تجربه!برانداز و رسیدن به آن  و راهِ رهیدن؟! فرارِ از فقر هویت
اند، با آنچه از دست داده و  توان گفت: آنچه اینان بدست آورده و یا به آن رهیده لذا، با اطمینان می
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 اندازد که: اند، هرگز قابل مقایسه نبوده و انسانرا به یاد این رباعیِ منسوب به خیام می از آن رهیده

 

ـا زهــره و مــه در آســمانند پدیــد       تـ
 

ــ    ــی نــاب کســی هــیچ ندی ــر ز م  دبهت
ـان      ـان کایش  من در عجبم ز مـی فروش

 
ـند چـه خواهنـد خریـد        به زانچه فروش

  

زادگی و وارستگی، آ ةن هویت انسانی و تجربلذا ما هم نمیدانیم که اینان در ازای به حراج نهاد
 تر؟ اند بهتر باشد! و آزاد کننده خواهند به چه امری دست یابند که از آنچه داده غیره، می

ـان از طریـق طـرح          ها و پی یکی از جلوه ـئله آنسـت کـه این ـار ایـن مس  آمدهای بسیار بد و زیانب
خبـرانِ   آلود و افشا کنندۀ غفلت و جهالت، زمینـة فریـب و در نهایـت سـقوط بـی      نماهائی وهننقد

برای ارضای اینان  آورند! مثالً گاهی  فراهم میاند  ئی که خود بدان گرفتار آمده دیگری را در مزبله
ـای   ز خود رنجیده و از خود ناراضیِ خویش میگویند: آنها که بجای رویکـردن بـه زمینـه   خاطر ا ه

طهارت، آزادگی،  ،لذت، ثروت، راحت، ریاست، شهرت و... به اموری همچون حکمت، کرامت
 ایثار، بصیرت و... روی کردند، چه بدست آوردند؟!

همچو مواردی، به ویژه وقتی فرد انتقاد کننده، کالً هویت انسانی خود را ترک نکـرده و بـه    در
باشد که: آیا جناب منتقد پرسشگرِ مشـکوک   نرسیده است، این پرسش مطرح میاوج خودستیزی 

ـاق اگـر پاسـخ مثبـت باشـد       به این زمینه  ، ها، ا الً به ارزشهای نهفته در این امور باور دارد یا نـه؟! ح
ارزشمند، پاداشی کافی بـرای روی کننـدگان   توان پرسید: آیا خودِ توجه و گرایش به این امور  می

 نیست؟!
و کاریهائی از ایندست ثابت میدارد که اینان فق  از سر خشـم   گریها و مغالطه به هر حاق، توجیه

خـود  ریختنـی  یا برای مرهم گذاری بر زخمهای دق ناشاد و ناخشنود خود، از خود و هویـت دور  
 برند! و...، به این گپها پناه می

نماهائی از ایندست آنسـت   ژیها و انتقادک و اما اگر پاسخ منفی باشد، علت افتادن فرد به دام دهن
ًً، وی از خود  ـته   که: او ـ نظم و نظام هویتی و حیاتی نداش ـ از ا ل و ریشه  میمونـوار   ،و برای خود 

کند کـه هـم ماننـد فرزنـد      همه چیز، همة امور و همة ابعاد زندگانی را تقلید نموده و ابلهانه خیاق می
ـاً   کند! و هم به تجربه زندگانی میآدمی هویتی داشته و  ئی از آزادگی دست پیدا کرده است! و ثانی

ـالی و... فقـ      خیاق کرده است که: لذتها و تجربه ـالم و درسـت و ع  منحصـر و محـدود بـه     های س

www.takbook.com



 
  221 ............................................................................................................................................... ( تجربة آزادیانسان دلسوز به خویشتن ) 

 باشند که او در متن و یا حاشیة آنها قرار دارد! هائی می همین
آلودی کـه خـودش    با نوعی لذتـ  آنهم لذت ناشی از پناهگاه وهن  مالزمثالثاً، همة تالشها را 

ـ پنداشته است! وار می در آن کرمک  لولد 
ـارت و...، و نیـز از    رابعاً، با لذتهای معنوی و ناشی شده از اموری چـون تعقـل و    ـارت و طه بص

 باشد؛  محور، بیگانه می مراتب عالی لذتهای هستی
ـ برخـوردی       و خامساً، با برخی ارزشهای ناچار از پذیرش )نمونه ـات و هویـت(  های کماق حی

 بسیار قشری، کودکوار و تقلیدی داشته است!
ـته   محورِ ارزش ، هویتباورانِ اند که هویت و اینها مؤید آنست که: اینان هنوز در نیافته گرا گذش

 از اینکه:
 رنج ناق  بودن و ناق  و نارسا دیدن خود و هویت خود را ندارند؛ 

 رنج غیر قابلِ پذیرش بودن خود را ندارند؛
 رنج دور ریختنی دیدن و دور ریختنی یافتن خود را ندارند؛ 

ـاور از   عرضه دیدن و یافتنِ خود را ندارند؛ و دهها مورد رنج ناتوان و بی دیگر، با همة وجود و ب
 آرامش، نشاط، سالمت، خوشبختی و امیدی نسبت به کماق و شکوفائیِ آیندۀ خود برخوردارند!

 اند! اینان سرشار از اعتماد، طراوت و احساس باورمندی نسبتِ به خویش
ـ سرشار از احساسِ تمامیت و وسعت، می ـ در مراتب کماق   باشند! اینان 

ـار از   ـامندیِ پاگرفتـه و زاده شـده از تالشـهای کنـونی و تجربـه       اینان سرش ـاس رض ـای   احس  ه
 اند! و غیره. خویش

ـا بـه     و لذا، به دلیل پرداختن به ا ل و ریشه و... و رسیدن به رضامندی و آرامش و غیره، نـه تنه
ـی  تالشِ غیرضروریکنند  دنباق تحققِ آنچه دیگران آبرو، حیات، هویت و... خود را فدا می ش ـ و ب

ـ ندارند! که، داشتن  ـای   ها و نداشتن از نیاز  ـاخته، از حـوزۀ ت   ، هبا  زائبده ه ـان نس ـای   جربـه هراسانش ه
 دارد! وارستگی، آزادگی و... به مزبلة عفنِ وابستگیها و اسارتهایشان ساق  نمی
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 خود مطلق سازی
 

ـ متأسـفانه و روی     بحث امروز ما، متوجه امری منفی بوده و بجای ذکر ویژگیهای  ـالم  انسان س
ـ متوجه یکی از ویژگیهای افراد مریض و خودستیز می ًیلی فرعی و نه چندان موجه  کر باشد! با ذ د

  :پوزش مجدد معروض میدارم اینکه
گریز و خودستیزی است که  های شایع، در میان انسانهای واقع سازی یکی از مریری مطلق خود

 باشند! معنیدار خود نمی به فکر سالمت و رشد واقعی و
ـ     ،اینان، با آنکه به دهها مورد از نارسائیها و نقای  وجودی خود آگاهی دارند ناشیانه و ابلهانـه 

های تحقیر کنندۀ  ی از شر عقدهئهای زجرآور و خجلتبار خویش و رها برای فرار از مشاهدۀ کاستی
ـ گرایشی خود را، درست   ـ فق  خود و موضع نگرشی  کنند! ولی از غیر خـود   قلمداد می خود و... 

 را، ولو اینکه به نارسائیها و نقاط ضعف آنها، چنانکه باید آشنائی هم ندارند نادرست!
ـ ارزشی نداشته، وارد میدان اندیشه و عقلی و... نشده و هنـوز بـه     اینان به دلیل اینکه مشق علمی 

ـ با آنکه از درک و تبیین آن عاجز  نرسیدهتحلیل درست عالمانه  اند، گاهی مواضع فکری دیگران را 
ـناس    باشد، ابلهانه از آنِ خود می می ـیم، دانشـمند، آدم ش ـاددان،   ،پندارد! مثالً فکر از فالن حک اقتص

شمارد! در حالیکه هر عاقل سالمی متوجـه   می« آنِ خود»باشد، ولی او آنرا دربست از  سیاس و... می
ـثالً     ساز، هرگز مجهز به لوازم آن اندیشه نمـی  مطلق شود که این مدعی ناسالم خود می باشـد. چـه، م

ـ پیش از همه و بیش از همه  ن علی علیه السالم وقتی از عدالت گپ میووقتی حکیمی چ زد خود را 
زد، نیـز!   مـی ایثار، عشق، آزادگی و... دم  ،ـ به کلیة لوازم عدالت مجهز ساخته بود؛ و وقتی از عرفان

اسالمیت خود را در امور فردی و جمعی، ظاهری نکرده و مراحل « اسالمیت مشق»ولی اینان هنوز، 
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ًیت عظمی نهاده، خود را مظهـر کامـل   و باطنی تحقق نبخشیده ـان     اند، قدم به دائرۀ و ـام زم ـار ام  عی
  فتی! پندارند! زهی ابلهی و سگ علیه السالم می

ـان      مسئله به دائرۀ معینی از حوزهباید متذکر شوم که این  ـات این ـتردۀ حی های بسیار متنـوع و گس
ًیه محدوده نمانده، نه تنها قسمتهای عمده ابعاد حیاتی خود را در سیطرۀ ایـن  های وجودی و  ئی از 

ـاختن ایـن       برانداز وانهاده آفتِ هویت ـانونی س اند! که متأسفانه از طریق دامن زدن به ایـن ابلهـی و ق
« گرای اندیش و سطحی ساده و ساده» ستیز، بسیاری از افراد زدای و کرامت رایش هستینگرش و گ

 کشند! جامعه را نیز به این غرقاب کشیده و می
خود بـه  یم که به خیاق یاب می« سوادی واقعاً بی»های مختلف دانشی، گاه افراد  اینکه در رابطه با زمینه

نگرند! به واسطة سقوط  ئی که واقعاً ندارند، مطلق می «و...موضعگیریهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی »
شویم برخی  متوجه می« شاذ»باشد! آنهم تا آنجا که در مواردی  به دام همان بالهت سالمت برانداز می

 باشند!  محوری می اندیشی و گمان های ارزیابی نشده نیز زادۀ همین خام «انزوا طلبی»از 
ـ و حتی در آنجاها و مواردی  ئی وحشت ی عدۀ بسیاری بگونهها اینکه در جهان ما، زندگی آور 

ـ منزویانه می که جمعی می ـ و فق  خود را  نماید  باشد، به همین علت تواند بود! چرا که همه خود را 
اند! و  ـ مطلق گمان کرده و در حوزۀ استیال و احکام استیال گستر همین باورهای ابلهانه زندانی کرده

ـا و   ئی از ا طکاکهای بـی  همه جدایند! هر چند که باید یادآور شویم: قسمت عمده لذا، همه از معن
 شوند! اینکه: زای نیز از همین آبشخور سیراب می بار و فاجعه آسیب یها عقب افتادگی
ـ محروم می مطلق * خود ـ آنهم بدست خودش   سازد! ساز، خود را از چه ارزشهائی 

 سازد! ها را از چه ارزشهائی محروم می سانساز، سایر ان مطلق * اینکه خود
 کی بیدار شده و دست از این ابلهی بر میدارد!و ساز در کجا  مطلق * اینکه خود
ـاز از دیگـران توقـع      را کسر شأن خود می« تقلید عالمانه و ارزشمند»* اینکه چرا  پندارد! ولـی ب

 دارد تا از نگرش ابلهانة او تبعیت کنند!
ـ به  مطلق ادی )= رهائی از قید خود* اینکه چرا از آز ـ لفظاً  سازی( هراس داشته! ولی دیگران را 

 کند! و دهها مطلب مهم دیگر، باید به طور جداگانه و دقیق مورد بررسی قرار گیرند! آن تشویق می
ـالی( دیگـر         بررسی واقعیت ـته از افـراد از خـود )تمث های وجودی اینان مؤید آنسـت کـه ایندس

 عاریتی، تحمیلی، وارونه و عوضی( دارند! واقعی،)بدلی، غیر 
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طبیعی است که این تمثاق، غیر واقعیِ خودشان بوده و متأسفانه آنرا با توسل بـه هـزار مشـقت و    
بدبختی و نیرنگ و خرفتی و خودستیزی و خودگریزی و پلیدی و پلشتی و...  ورت بندی کـرده  

ـاق الفـت و   با همین « فق »انگیز و شرمزای  رقت اند! و لذا به شکلی بسیار تحمیل کرده و بر خود تمث
برایشان خودی شده و از « واقعاً»کنند که همین تمثاق  میاعتیاد پیدا کرده! و بدترِ از آن: چنان وانمود 

کنند! در حالیکه، همین تالش، نشانگر آنست  تحمل او هیچگونه احساس ناامنی، نارضایتی و... نمی
براندازی، با خود نیـز   رویکردن به چنین نیرنگهای ابلهانه و شیادیهای هویت که اینان دروغ گفته و با

 شوند! از در مکر و نفاق و ریا و دشمنی و... وارد می
ًیلـی   آمده انگیز کنار  به هر حاق، به دلیل اینکه با همین تمثاق خجلت ـار از پـذیرش   و بـه د ناچ

لذا در شرای  و احواق متفاوت، بـه  و خودستیزانة خود پندارند، اند تا آنرا زادۀ تخیالت بالهتبار  شده
ـا وجـود اینکـه میداننـد کـه       شکلی که خواستند، درش میهر  آورند! این در حالی است که اینان ب
ـته و   های این تمثاق خورداریها و جاذبهگران آنها را با ویژگیها، دارائیها، برید همراه و هماهنگ ندانس

ها  ینان را از طریق تخیل و تصویر زمینهبه شکلی بسیار بالهتجوش، همین تمثاق، اقبولشان ندارد ولی 
ـان    « وارستگی، طهارت، عزتمندی، معرفت، شجاعت و...»و اموری همچون  ـاو نش  در موضـع ارض

 دهد! و لذا: می
 کند و نه جاهل و مریض!  * خود را انسانی با معرفت گمان و معرفی می

 کند و نه آلوده!  طهارت گمان و معرفی می* خود را انسانی با 
 کند و نه زبون و ذلیل! * خود را انسانی عزیز گمان و معرفی می
 کند و نه برده خوی! * خود را انسانی آزاده گمان و معرفی می
 کند و نه ترسو! * خود را انسانی شجاع گمان و معرفی می

ـاهری و   گیریهای  بر مبنای همین توهم ذلتبار، همة موضعو  فردی و جمعی، مادی و معنـوی، ظ
زند! چرا کـه از روبـرو    باطنی خود را متناسب با همین شئون ارجمند تصویر و تخیل نموده و جا می

زیرا خویش، آنهم با همة نارسائیها و پلیدیهائی که دارد هراس دارند! « خود راستین و واقعی»شدن با 
ـار و... آلـودۀ بـه     خودی که به واسطة فقدان مثالً پاکی و آزاد گی و عزت و معرفت و محبـت و ایث

قابل  انگیز، غیر کشی، زبونی، بردگی، جهل، بالهت و... باشد واقعاً هراس ناپاکی، تن سپردگی، ذلت
ـاد   مروزگاران، د باشد! هر چند ایندستة از تبه انگیز می و نفرتتحمل، دور انداختنی  ساز شـدن و اعتی
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ـتمکده   پیدا کردن به روان تخدیر شدۀ ـ فرار از س ئـی،   ئـی، مزبلـه   خویش، علناً و عمالً خود از فرار 
ـ ناتوان تلقی کرده و از بـدق   گاهی و بالهتگاه شرمباری که خود را در آن محبوس نموده پلشتی اند 

ـالم، پرجاذبـه و هوشـربا    »انگیز بـه   کردنِ خودی تا بدین سرحد هراسبار و نفرت ـاجز  « خـودی س  ع
 نمایانند! می

ـتان جـوان خـود فقـ  بـه        برای  بهتر و بیشتر روشن شدن مطلب بد نخواهد بود تا اگـر بـرای دوس
ـان       ـان اغلـب این ـثالً گم ـازه! م  موردی اشاره نمایم که حداقل برای اینان هم دلچسب تواند بود و هم ت

ـ از طریق نگرشها و گرایشها  بر اینست که دًور و شجاع می ـا  ریگ جهت ،باشند! در حالیکه واقع امر  یه
ـ خالف آنرا می و موضع  نماید. گیریهای خود اینان 

ـتیمند      همه میدانند که ا ل شجاعت، مقام و آثار او در علم اخالق یـک ا ـل وجـودی و هس
شناسانه است! بدین معنا که در این رشتة علمی، ا ل شجاعت، گوهر  بوده و بحثِ از آن نیز هستی

های ارزشی دیگر:  شود، مانند بسیاری از مقوله یاد میئی که از آن به نام شجاعت  شجاعت و سرمایه
ـ در     ـاری  ـ و نه وهمی اعتب همچون پاکی، معرفت، کرامت و...، به عنوان امری هستیمند و وجودی 

 گیرد. نظر گرفته شده و مصادیق آن مورد توجه و تحلیل و ارزیابی و... قرار می
ـارت برای مقابلة با جه« وجود شجاعت»به طور مثاق گاهی  خمـودی،   ،الت، خباثت، دنائت، اس

ـابی قـرار مـی     بی گیـرد!   غیرتی و در جهت رسیدن به آگاهی، پاکی، پویائی و... مورد توجـه و ارزی
مانندِ شجاعتِ فرار از حرص، فرار از شـهوت، فـرار    ،چنانکه گاهی شجاعت از منظرِ شجاعتِ فرار

 گیرد! ردگی و... مورد توجه و ارزیابی قرار میفرار از تقلید، فرار از ب ،از غفلت، فرار از خودمحوری
ـته و   ا اینکه گاهی، خرد و بینش انسان به او دستور داده و اجازه میی زم، شایس دهد تا در مواقعً 

گرفته ارجمند، گوهر شجاعت او در خدمت امر، ارزش و چیزی برتر از خودِ گوهر شجاعت قرار 
ً و الـوهی وی عمـل مـی    و زایل کنندۀ آفتها و اموری باشد که علیه کننـد؛ مثـل وقتیکـه     هویت وا

ـاه کـه علیـه تـرس از        شجاعتِ او علیه هراسِ از عدم پـذیرش دیگـران عمـل مـی     ـا آنگ نمایـد! و ی
 کند! محورانه و... عمل می کمبودهای مادی تجملی، هوس

 ایـن اسـت کـه   باشـد   آور و حیرتبار قابل توجه مـی  آنچه تذکرش به عنوان امری بسیار شگفتی
ـان  نام انسان گاهی در اینان چیزی به شـجاعت   ،شجاعت مقابلة با قدسیان، شجاعتِ درافتادن با عالم

ـان و    توهین به وارستگان و آزادگان، شجاعت  ـتن بـه پاک تمسخر به عزتمندان، شجاعتِ تهمت بس
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ـا متأسـفانه     و... مشاهده مـی مخلصان، شجاعت تحقیر هنرمندان  ـا     کنـد! ام ـتیز ب شـجاعت گریـز و س
زورگویان و قدرتمندان، شجاعتِ مقابله با رویاروئی با و تقابالن اینها )شجاعت مقابله با زورگوئی م

فرهنگی،  تعهدی، بی بی ،طلبی با شهوترانی، راحتطلبان، شجاعت درافتادن  طلبی و ریاست ریاست
 خورد! را به چشم نمی (کشی، زبونی، ناپاکی و... هنری، ذلت بی

های واقعاً بیچاره، شجاعتِ گریز از  زده کنم که در این بالهت تکرار میبدون درخواست پوزش، 
به هـوس   ،گوهر ارجمند یکایکِ از متقابالن آن امور آنهم برای رسیدن به زور، به جاه و مقام اعتباری

ـانی        و لذت و شهوت و راحتی ـاختنِ هویـت رب های حیوانوار و در یک کـالم: شـجاعتِ متالشـی س
 زدای و... نه! های فسادبار هویت ستیز با زمینه  عل پویا دارد! اما شجاعتوجود و حرور بالف

گزار بـه خـود و    بود که: اگر اینان خود را دلسوز به خود، احترامتواند چه آمد مؤید این نکته آن
زم و شایسته است تا بگونهنپندار دوست و محب خود می ئی بسیار جدی نسبت به ا ل نگرش  د،ً 

و « بـدبختی خـود  »بخش آن، و نیز  های تحقق کلیة زمینه و «سعادتِ خود»با آنچه  خویش در رابطه
 آمدهای هویت برانداز آن تجدید نظر نمایند. پی

ـتین      اینکار، آنانرا ملزم تواند ساخت تا بررسی کنند که واقعاً چه زمانی بـه شـکلی واقعـی و راس
 چه زمانی بدبخت. باشند و سعادتمند می
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 تالش افزائی
 
ـانِ       ادامة عرایض گذشتة به مان، در این بخش به این نکته اشاره میـداریم کـه اگـر حرکـتِ انس

ویژگـیِ  دلسوز به خویشتن تا به اینجا درست و مطابق با نظام ارزشها مینوی جلو رفته باشد، به یـک  
 تعبیر کرد.« پرتالش بودن»توان از آن به  شود که می ناب دیگر مجهز می

ـانگرائی و   البته در همین آغاز کالم باید به عرض برسانم که: ایـن پرتالشـی، زادۀ    طبیعـتِ آرم
ـانگرا   ًزمة دلسوزی به خویشتن می ـائی و شـکوفائی     باشد. یعنی، آنگاه کـه آرم ئی بـه مراحـل زای

گردد، انسان خودبخود پـرتالش   رسیده، و دلسوزیِ خردمحورانة به خویشتن طبیعت ثانوی فرد می
 شود. می

ی هـم  ئـ  ئی مطـرح بـوده و عـده    نمایم که از قدیم، نظریه یپیش از ورود به مطلب باید یادآور
ـ مبنی بر اینکه:  ـ و هنوز هم هستند!  سودگی تر بوده و هرچه آ تالش انسان هرچه کمطرفدارش بوده 

ـته     وی خواهد بود! و لذا کوشش می جسمانیش بیشتر باشد، به سود ـا از تالشـها کاس و بـر   کردنـد ت
کاسته و بر کمکاری بیفزایند! و درست به همین دلیل بوده است که حتی  آسایشها بیفزایند! از کارها

 گرفتند! زحمت و پیش پا افتاده نیز، خدمه می در بعری از جوامع، حتی برای کارهای ساده، کم
ـانواده   لیماین نگرش، و بنا به ضرورتِ ع ـان خ ـای ثـروت   سازی آن، این کنش، در می  انـدوزِ   ه

داشته و در مواردی مثالً خانم خانه، نه تنها ظرفهائی چون لیوان و... بهره از خرد و هنر بیشتر رواج  بی
 اند! که متأسفانه دستهایش را هم خدمه شستشو میداده است. شسته را نمی

ـائی کـه مجهـز بـه       هنر و در عین حاق بیطلب  لذا، عدۀ زیادی از افراد راحت و کم خـرد؛ آنه
ی انسانی نشده بودند؛ آنها که گوهر وجودی انسان و خواسته تجربه ـاهای    های بسیار وًا ـا و تقاض ه
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بدیل  آنهائی که نیازهای واقعی و تشخ  بخشندۀ این گوهرِ بیو این لطیفة ربانی را نشناخته بودند؛ 
خوشبختی انسان افزون! و  ،چه تالشِ انسان کم را درک نکرده بودند، به همین خیاق بودند که: هر

 هر چه تالش انسان افزون، خوشبختی و آسایش انسان کم!
ـ باور دیگری قرار داشت کـه باورمنـدان بـه آن، بـه        ـ از همان قدیم  از سوئی، در کنار این نگرش 

ـا انسـ  نگفت عکس نقیض همة این موارد اعتقاد داشته و می ـائی   ان بـه تـن  د که نه تنها شایسته نیست ت آس
ـیر تحقـق و شـکوفائیِ        عادت کرده و تن در دهد! که باید تا آنجا که مـی  ـنش در مس توانـد، و ایـن ک

وری  کند، از جسم و فکر و قلب و... خودش کماق بهره ارزشهای ناب و ربانی خلل و آفتی ایجاد نمی
ـتر،   شفته، به موقع و ارزرا بنماید. و این، مؤید آن تواند بود که: هر چه تالشِ سنجیده، نظم یا محور بیش

 کرامتِ انسانی و خصاق ربوبی بیشتر!
در واقع، اینان آسایش را در حرور رشد و کماق و کرامت و... معنا کرده و معتقدشان این بـود  

ـته باشـد،     که: در برون از حوزۀ کماق و کرامت و... چیزی به نام آسایش وجود نداشته! و اگـر داش
ـا کرامـت          حیوانوارجز آسایش  ـان ب ـین نگـرش، آنـرا دون شـأنِ انس ـای هم  بـر  نتواند بود. و بر مبن

ـادت    شمرند. لذا، بر این باور بودند که انسان را شایسته نمی می ـته، ع باشد تا به سنگوارگی تشبه جس
 گرفته و یا هم چون حیوانی تهی از خرد و هنر، به تن پروری پردازد!

ـام      روزگار را عقیده بر این می منِ تبه ـاو عظ باشد که: در رأس طرفداران و مروّجان ایـن نظریـه، انبی
اند،  بزرگواران بودهتر، اولیاو و حکمائی که مشتاقانه دلداده و پیرو این  های پائین قرار داشته و در ردیف

 گرفتند. میقرار 
باشـد، هرچـه    ئی که انسان به کار و تالش مشغوق می را عقیده بر این بود که: در هر حوزهاینان 

ـتر و    تر، کم زیانتر، کرامت تر، حساب شده تر، منظم تالش و جدیت خویش را دقیق محـورتر و بیش
 او خواهد بود.« محور هستی، هویت و آسایشِ کرامت»ارجمندتر و... انجام دهد، به نفع 

 بایبد  کنـد  باور اینان بر این بود که: حتی وقتی انسان برای رسیدنِ به آرامش و آسایش کار مـی 

فراچنگ نخواهد آمد! چه، بر مبنای باور اینان، در واقـع  « از همکاری»بپذیرد که آرامش و آسایش 
 را مشاهده کرده و آنرا، بـه عنـوان اثـر، ثمـر و     نتیجة کارش انسان وقتی آسوده و آرام تواند بود که 

 بخش، در آغوش جان خویش بیابد. آمدی کرامت پی
ـبار و کرامـت   تیجة تالشدر واقع، همان حرور و دیدار ن ـانش را      های ارزش محـور اسـت کـه ج
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ـای بالیـدۀ از او    و دهد! چرا که در غیبت نتیجه  آرامش و نوازش می ًئیه ـا و وا ـان   ،در غیبـت زیبائیه ج
ـاس مالمـت و       تگی دچار میفانسان، به نوعی کرختی و گر گردد! حاق، ممکن اسـت کـه تـن، احس

ـازائی   ،پژمردگـی  ،روح، احساس خستگی، گرفتگی، وارفتگی خستگی و... ننماید! امّا عقل و قلب و ن
کنند! در واقع، با مواجه شدن به نتیجة تالشهای ناب، ارزشبار و کرامتجـوش اسـت کـه     و خمودی می

 دهد! و... به انسان دست میاحساس رضامندی، احساس شکُفتگی، احساس پوری و شادابی و زایائی 
ـاً پشـت     اگر انسانهای دلسوز بهبه هر حاق،  خود، مسیر دلسوزی و حرمتگذاری به خـود را دقیق

ـا کـه    تجربی و حروری به این افزایش تنشها  ةسر نهاده باشند، به گون دست پیدا میکنند! بـدین معن
ـار، پوـرتالش، پوـر    محوری بوده و به نحـوی شـگفتی   شان، تالش یکی از خصلتهای وجودی تپش، ب

 نوعی خستگی، ،مانند ی از تالش و کوشش باز میئ اگر لحظهگردند؛ به نحوی که  پورتکاپو و فعاق می
 آید. و نوعی احساس سنگواره شدن به سراغشان میدلزدگی  نوعی

کردند که شکوفائی و زایائی و کماق وجودی فـرد   برخی گمان کرده و یا خیاق میبه هرحاق، 
بافیدند، متأسفانه باز هـم در   شود که: تالشهایش کم شود! و لذا گاهی که فلسفه می وقتی تثبیت می

ـات  کردند  تخیالت فلسفی خود، اینگونه ادعا می بـرای  « فقبط »که: فلسفة وجودی برخی از حیوان
 محور! وریهای کرامت باشد! و نه برای بهره می« آسائی تن»

ـاوریم کـه همـة     گوئیم که این نکته کامالً و از هر جهت نادرست می ما نمی باشد، بلکه بر این ب

ـان را بـه حـداقل       محوق کردن نادرست میا را به دیگری تالشه باشد؛ اینکه تالشـها و تنشـهای انس

ـ آنهم به  ممکن برسانند، نادرست می عنـوان  باشد. چرا که این کار و روش، با فلسفة وجودی انسان 

ـتن نخواهـد بـود کـه وقتـی         زم به تأکیـد و گف ـ هماهنگی ندارد! البتهً  تـالش و  اشرف مخلوقات 

ـان     سختک ـان انس ـادق ج و وشی از حدّ اعتداق بیرون رفته و امکان داشته باشد تا این افراط و عـدم تع

ید نموده و نشاط را از او، طوری بگیرد کـه نتوانـد در جهـت ارزشـها و     سالمتِ وجودی او را تهد

ـار  از ابزار و عوامل برونی درست می آرمانهای ناب حرکت نماید، حسن استفاده  باشد. یعنی اگر ک

ـای کرامـت  شهای رفیع ارز و تالش مانع رسیدن به قله شـود، کـم کـردنش     بخـش مـی   ها و آرمانه

ًّ خیر.  درست است و ا

ـین           ـا، در هم افزون بر آنچه آمد باید متـذکر شـوم کـه: بعرـی از پیـروانِ جاهـل امـروزین اینه

همین جهـت  کنند که فلسفة وجودی برخی از اختراعات هم، در  ات بیمارگونة خود ادعا میفتفلس
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ـته بـه فلسـفة       افزائی( می زدائی و راحتی و برای همین کار )تنش ـا دقتـی شایس باشد. در حالیکه اگر ب

ـتیالی حـسِ     عوجودی قسمت عمدۀ این اخترا ات توجه گردد، عالوه بر حرـور، حاکمیـت و اس

ـابیم کـه    و خالقیـت و ذوق شـدید آفـرینش و... ایـن نکتـه را نیـز در مـی       کنجکاوی  ـیاری از  ی بس

افزائیِ نوع بشر از طریق کم کردنِ تنشها و تالشها بلکه برای پـوق   اختراعاتِ امروزی، نه برای کماق

ـ چـون     راحتمندهای  نمایند تا به عقده ، اینها را تولید میدرآوردن بوده و شرکتهای تولیدی طلبی 

ـاق، از ایـن ثـروت       فروخته و جیبـ تبه روزگار   منِ ـازند! ح ـان را پـر س چـه هـدف    انـدوزی  هایش

 کنند؟! خوانندۀ محترم، خود باید پاسخ بگوید! کرامتباری را دنباق می
ـافع و مقا ـد       از سوئی، وقتی من به تنبلی عادت فرمودم! آنها بهتر مـی  تواننـد از مـن در جهـتِ من

ـ که زمینـه  ـاز   خودشان استفاده نمایند. و این، مؤید آنست که مایه و ریشة ثانویِ قسمتی از اختراعات  س
ـ سودجوئی  مکاریهای ناموجه را به وجود میک ـیدنِ بشـر بـه     آورند  های ویرانگر است و نه اشتیاق رس

 غنا، کماق و شکوفائی کرامت ربانی و...!
به هر حاق، ما با کم کردن، نفی کردن و یا به حداقل رسانیدن تالشها موافقیم منتها با این شرای  

ً تحقق پیدا کنند؛ ، اوالًکه  ـا     ثانیباً،  برون از حوزۀ ارزشها و آرمانهای وا ـیچ مزاحمتـی در رابطـه ب ه
ـند؛ و     هیچگونه تهدیدی  ثالثاً،آرمانها تولید ننمایند؛ تحقق و شکوفائی  ـا نباش بـرای شـکوفائیِ آرمانه

 زای ننمایند.  ، هیچگونه جلوگیری از رشد و زایائی ارزشها و آرمانهای کرامترابعاً
ئی رسانیده و اعماق نفـوذ تهدیـد    لذا، هر آنگاه که به یکی از موارد یاد شده کوچکترین  دمه

 باشیم. باشند، به تقلیل تالشها و تنشها موافق نمی هئی داشت کننده
ـا در نظـر گـرفتن          در این رابطة ویژه آنچه گفتنی می ـ ب ـتن  نماید اینکه: انسان دلسـوز بـه خویش

ـ ظرایف  رسد؛ و واکنش آنکه، در رابطة با  ثمربخش و تعیین کننده میئی ها به نکتهمطالب یاد شده 
ـا از      ،تالشها ـتش متوجـه آنسـت ت  تالشـهای »چه جسمانی باشند، چه تخیلی و چه فکری، همة هم
ـا دریابـد   « تالشهای تعمیری»کاهیده و بر  «تخریبی بیفزاید. لذا با همة هوش و حواس متوجه است ت

ـاد       یک از حوزهبه کدام  که تالشهایش ها و ابعاد وجودی مفید بـوده و در راه رشـد چـه بعـد از ابع
ئی  رساند و یا خللی وارد کنند؟! حاق، اگر زمینه تواند یاریش  بخشِ حیاتیش می ارزشمند و کرامت

ـاند.        را تخریبی یافت، تالش می ـته و در حـوزۀ تعمیـرش بکش ـا از قـدرت تخریـب آن کاس   کند ت
کوشد تا بر این تالشها  باشد، می سازنده، شکوفا کننده، غنابخش و زاینده می اگر تالشها تعمیری، و

www.takbook.com



 
  211 .............................................................................................................................................. انسان دلسوز به خویشتن ) تالش افزائی (

 لحظه به لحظه بیفزاید.
ـا همـة    ئی که به اثرزائی آن دست پیدا کرده دومین نکته ـیش مـی  مدقـت ع و ب  دارد آنسـت کـه   ل
اند  مراد از تالشهای خنثی آنهائیدامن وجود فعالیتهایش را نگیرد. « تالشهای خنثی»باشد تا  مواظب می

 اند و نه منفی )کرامت زدای(. نه مثبت )کرامت نمای( ظاهراًکه 
دهنـد! حقیـر، بـرای     تالشهائیکه ظاهراً اثر تخریبی نداشته ولی اثر تعمیری هم از خود بروز نمـی 

ـایم  تر شدن قریه و مسئله برای جوانان محفل، مثالی را مطرح مـی  روشن ـته   :نم ایـم و   در خانـه نشس
ـیالت    کتابی ارزنده هم پیش روی ماست؛ اما کتاب نخوانده و مثالً به پشتی تکیـه داده و  دق بـه تخ

باشند مثالً اگر کسی  سپاریم. از آنجا که محور و جانمایة تخیالت زشت و زننده نمی شبه علمی می
ئی بسازم و با آن به  بودم تا سفینهم که: بدین خیاق هاز من بپرسد که: چه تخیلی داشتی؟! جواب مید

 (2)کهکشان هشتم بروم.
این کهکشان چقدر از زمین ما و کهکشان ما فا له دارد؟! فرضاً بـدانم  و اگر کسی پرسید که: 

 و پاسخ دهم که شش هزار ساق نوری!
ـین تخیلـی چـه مـی          ـام! فایـدۀ چن ً مق ـاب دانشـمند وا ـاق     حاق اگر پرسید کـه: جن ـا کم باشـد؟! ب

محوری  خیاق آلودِ چرا که برای عصر و نسل ما، چنین مسافرت وهم« هیچی!»سرافکندگی باید بگویم 
ـاهراً جـز     نه امکان دارد و نه فایده ًّ درکِ همین نکتة ظریف علمی! و از آنطـرف، ظ ـاد دادن  »ئی! اِ برب

 اده و ندارد!ئی نشان ند ، زیان و ضرر خلنده«مقداری از عمر گرانبهای انسان
عمر چه زیانی بدتر؟! اینکه آیا تخیل یاد شده، انسان را از کار مفید و منتج باز حاق، از برباد رفتن 

 باشد یا نه؟! داشته است، خود زیانی قابل توجه می
نماید  میتخریبی کاهیده و سعی کند تا از تالشهای  آمد که انسان دلسوز به خویشتن، تالش می

ـان       تا از آنها کناره بگیرد، حاق اگر تخیالتی از ایندست را، دارای اثـر تخریبـی بـدانیم و بدانـد، انس
ـ که ظاهراً خنثی می  به خویشتن تالش میدارد تا هرگز به زمینهدلسوز  ـ دق     هائی از ایندست  نمایـد 

 نسپرده و خویشتن را مشغوق ننماید.
ـار آورده و ایـن غفلـت     ش ئی که بدان مجهز می و سومین نکته ود اینکه: از تالشهائیکه غفلـت بب

 شود، کاسته و هرگز دنباق آن تالشها نرود. میمایة رکود بعدی از ابعاد وجودی 

                                                
 باشد! از کهکشانی قرار دارد که زمین ما جزو آن می سـ هشتمین کهکشانی که پ 2

www.takbook.com



 
  219 .............................................................................................................................................. انسان دلسوز به خویشتن ) تالش افزائی (

تالشهای تعمیری قـرار   ،شهای یاد شدهالها و ت نماید اینکه، در برابر زمینه آنچه ناگفته روشن می
دهـد کـه    میری را از آن جهت مورد توجه قـرار مـی  دارند. و انسان دلسوز به خویشتن، تالشهای تع

ـاداب        اوالً،  ـاختن، رشـد دادن، ش ـانیده و در س ـازی و   این تالشها بـه تعمیـر هـویتش کمـک رس س
تالشـهای تعمیـری، از طریـق ثمـرات بالنـده و      ثانیباً،  کنند؛  شکوفائی هویت و کرامتش کمک می

ـان و مـدافع هویـت و کرامـتِ او     آورند، یار و  ارجمندی که داده و ارزشهائی که ببار می ـاور انس  ،ی
باشند. و از همه بهتر اینکه:  مدافع کماق، غنا و سرافرازی او، و مدافع آرامش و آسایش معنیدار او می

ی وجـودش        نگـه  « بیـدار »این تالشها، انسان را همیشه نسبت بـه خـودش و موضـع و موقعیـت وًا
 دارند. می

محور بوده و « وحی»رش، نگرشی بسیار قدیمی و در عین حاق البته باید تأکید نمائیم که این نگ
 .آن وحـی بـوده اسـت    هر کس، در هر جا، هر چه دارد و از این زمینه فراچنگ آورده است، مبدأ

 چرا که به نوح )ع( همین پیام آمد؛ به ابراهیم )ع( همین پیام آمد و به موسی )ع( همین پیام آمد.
ن بدان: همانطور که یک گل، با یک سلسله تالشهای ذاتـی و  یعنی، ای انسان دلسوز به خویشت

مدار آدمی نیز با یک سلسله کارها و  شود، آدمیت و هویتِ کرامت درونی و خودمحور ساخته می
شود! آدم، با کنش آگاهانة ارزشـمند آرمانمـدار    ارزشمند و اختیاری ساخته میتالشهای ارجمند، 
 شود. خود ساخته می
ـاً پاسـخ خواهـد داد کـه: مـرا         و ت« هویتِ»بپرسند که اگر از انسان  ـاخت؟! یقین را چـه کسـی س

ـند، خواهـد گفـت کـه مـرا      ساخت! و اگر از درخت  ام محور ربانی دلسوزانة ارزشکنشهای  بپرس
 ساخت. مکنشهای فطرتمدار

محور خود او ساخته شده، تحقق پیدا کرده  های وحی به هر حاق هویت انسان، با کارها و تالش
ـاور     شکوفا می و  گردد. اگر انسان، موارد تجربی را، خودش با گامهای تجربه عملی سازد بـه ایـن ب
شود؛ و اگر به این باور رسید امکان این وجود  انسان با تالشهای خودش ساخته می بلی،رسد که:  می

کنیم. مثالً، در حوزۀ توانیم تجربه  انس پیدا کند. و این را، ما می دارد تا به تالش و پرکاری اشتیاق و
مستمر و... به کماق آفرینشگری در باشد، پس از مدتی تالش منظم  هنر، کسی که بالفعل نقاش نمی

 شود و دیگری عالم به...! رسد! به همین نحو یکی عالم شیمی می حوزۀ نقش و رنگ می
کماق انسانیت و کرامتِ ربانی را از آن خود ساخته و همة یکی هم بخواهد تا مراتب حاق، اگر 
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ـته    ـیده، هـویتی فرش ـانی بدسـت     نگرشها و کنشهای خود را رنگ ملکوتی و ربانی بخش گـون و رب
و تنشها را از جنس آنی قرار دهد کـه  آورده و دارای خصایلی از ایندست باشد، باید محور تالشها 

 دارش باشد. میخواهد آیینه

برای  ت خ لَُّقا  االق ا  هایات ما از پیامبر اکرم )ص( و ائمة هودی وارد شده است که اینکه در رو
 آنست که همة خصای  انسان، نگرشها و کنشهای انسان، همه، خدایگونه شود.

؛...  قی ا  لهیال ی...  تخلقیا  ایالق ا  لعلیيم انـد:   نکتة بسیار ظریف این فرمایش، آنست که نگفته

ـام جنبـه   ایالق ا  هو...! بلکه فرموده است...   ق ا  لرحمالن ـای وجـودی شـما، خدایگونـه      ؛ تا تم ه
 شود که اینگونه شد. گردد. پس می

ـا چـه امـری   حاق، چه کسی و یا چه چیزی انسان را به این سرمایه و کماق مج و  هز میدارد؟! و ی
باید باور کنیم کـه تـالش؛   سازد؟!  ام، موجودی خدایگونه می چه کسی از منی که ا ن، حیوانگونه

ـاب شـده و    محور، وحی بنیاد، خدای تالشِ ارزش پسند و...! آنهم با دقت و شدت و سرعت و حس
ـا بـه   این دقیق و آرمانمدار. و این، مؤید آنست که اگر  تالشگری و پرکاری در حوزۀ زندگانی ماه
 وجود آید، هیچ چیزی کم نخواهیم داشت.
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 محوری گرائی و مسئولیت مسئولیت
 

ئی بیرب  باید به عرض شما عزیزان برسانم: در اینکه هر انسانی متناسب با درجـه   به عنوان مقدمه
ـاهی در      ً گ ـناخت ارزشـهای برتـر و وا و مرتبة خودشناسی خودش، درایت عقالنی خودش و ش

ـای پـر جذبـه      هائی دارد که وی را می«کمبود»خود احساس  ـاس دارائیه ـاهی احس  ئـی   آزارند؛ و گ
 دهند، تردیدی وجود ندارد! کند که وی را خوشحاق ساخته و نوازش می یم

ـاختن آن   در اینکه هر انسانی متناسب با درجة احترام نهادن به خود باورمند است که: با مرتفع س
حرمتـی بـه    ارجـی و بـی   کمبودها و از طریق جانشین ساختن دارائیهای ارزشمند و پورجذبـه، از بـی  

ـاامنی بـه امنیـت و         سد؛ از بیر حرمت و ارجمندی می عزتی بـه عـزت؛ از تشـویش، اضـطراب و ن
 آرامش خاطر و... حرفی نتواند بود!

ـا را در امـور و      ـ از ما انسانهای ناق  و ناکامل، جبران کمبوده ـ و یا هر دستة  در اینکه هر یک 
ـاجره  می از همان موارد توقع داشته و جستجویابد، و رفع آنها را،  ئی می های ویژه هنزمی ئـی   نماید مش

 نیست!
ـیة مـورد بحـ   بگر خواسته باشیم با توافق و تأیید موارد یاد شده، ا ـا برخـوردی     ثا قر امـروزۀ م

ـا         ئی تر و ریشه عالمانه ـ تنه ـالم عنا ـر  ـ در میان موجـودات ع تر داشته باشیم باید بگوئیم که: انسان 
ـ به خصـوص   « معنای احترام و توهین» اوالًموجودیست که  زمانیکـه  را درک کرده و در برابر آن 

ـان           ـ عکـس العمـل نش ـاس کمتـری انجامیـده باشـد  احساس کمبودها شدید شده و به نوعی احس
میدهد؛ آنهم گاهی تا آنجا که خودش متناسب با فهم خودش، از طریق همین دو )احترام و توهین( 

 پردازد! ش میبه ارزیابی هویت و شخصیت خوی
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ـا شـرافت و عـزت،       بدین معنا که از طریق توجه و ارزیابی کردن حرمت ً، ب ـانهای وا گـزاری انس
 شـود؛ و از طریـق    جاذبه و مرتبـة وجـودی خـود نایـل مـی     دلسوز و نوع پرور و کمالگرا و... به درک 

ـ و یا اهانت افراد معمولی  بی  ارجی هویت و شخصیت خود؛ ـ به فهم حقارت و بیتوجهی آنها 
ت و اوضاعی، در واقع  یعنی ـ اینست کـه:    در همچو حًا ـ به گمان غالب  و در وی تفسیر وی 

  ؛باشند! و به عکس یا با وی چیزهائی هست که قابل تأیید بوده و احترام انگیز می
ـاد شـده    ثانیاً،و  ـئولیت    »از انسان تنها موجودیست که در زمینة ی ـاس تعهـد، تکلیـف و مس « احس

 ئی راستین دارد! نسبت به خود و ارزشهای وجودیش تجربه
شـویم   دهیم متوجه مـی  سالم را مورد توجه قرار می بر مبنای فهم دقایق یاد شده، وقتی انسانهای

 روشنتشکیل میدهد! و این نکته برای همه « گرائی مسئولیت»که یکی از ویژگیهای برجستة اینان را 
غیر! پذیری، احترام و دلسوزی بخود و... می گرائی، فرع بر مسئولیت باشد که مسئولیت می  باشد وً 

باشد که آنچه فرد آنـرا مایـة    از سوئی، نزد همة انسانهای عاقل و سالم، این نکته بسیار روشن می
ـانِ  کند، هم از نظر کیفیت و هم از نظـر کمیـت، نـزد افـر     شرافت و یا دنائت خود تلقی می اد و اذه

ـ ثروت، شهرت، لذت را مایة احترام و فقدان آنرا مایة  مختلف، متفاوت می ـ مثالً  باشد. زیرا که یکی 
ـ مثالً ایمان و علم و هنر اهانت پنداشته و لذا خود را در برابر زمینه مسئوق می  و... را! یابد! و دیگری 

ـلمات       مداران ارزشجوی مبرهن بوده و اما آنچه از منظر هویت ـالم از مس ـای س  نـزد کلیـة آدمه
باشد، همان تبلـور و تشـخ  عینـی و حرـوریِ      نماید این است که: آنچه مایه و پایة احترام می می

های درونذاتی مانند خرد، سالمت، ایمان، عشق و... بوده و آنچه مایة اهانـتِ فرزنـد آدمـی     ظرفیت
ـانهای      است باز هم تبلور و تجسم عینیِ ناشایستگیهائی که در  ـانیت، مـورد تنفـر انس ـاریخ انس طوق ت

 مدار و ارزشجوی بوده است؛ مانند: جهل و ستم و فریب و کینه و حسد و...! هویت
ـ و در واقع در برابـر    مدار، در برابر زمینه لذا در تمام دورانها، همة انسانهای سالمت های یاد شده 

ـ احساس مسئولیت نموده وجدانِ خویش و هویت و شرافت و کرامت و سالمت وجودی خو یش 
 اند! و در جهت ایفای مسئولیت عمل نموده

گرای تلقی شده و مورد تأیید و  بر مبنای این نگرش، در واقع آن فرد، سازمان و دولتی مسئولیت
ی    احترام تواند بود که همة موضعگیریها، جهتگیریها و تالشهایش در جهت احترام بـه هویـت وًا

و از طریـق تبلـور و تجسـم عینـی و عملـیِ      پرورش دهندۀ این هویـت   های انسانی خودش، ارزش
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وجـودی  فرد در همان جهت عمل کند تا هم به خود و ارزش  های یاد شده باشد. یعنی هم ظرفیت
به دیگـران!  خود احترام نهاده باشد و هم از طریقِ قانونی و عمومی شدن این نوع نگرش و گرایش 

 های مربوط به آن، عکس قریه نیز درست تواند بود. ویژه و زمینه ةطباید یادآور شوم که در این راب
کننده شده و ایجاد واکنش و یا عکس العملی  کمبودها شدید و تعیین گاهی احساس که: اشاره شد

ـاهده      روزگار، بدترین واکنش و مخرب منِ تبهنماید. به گمان  را می ـانی مش ترین عکـس العمـل را زم
ـارتی    توان کرد که: احساس می حقارت شخ  در ردای احساس رسالت انسانی بروز نماید. و بـه عب

ـبت بـه ظرفیـت     ـای  بسیار روشن: بدترین نمایش توهین را موردی تشکیل میدهد که فـرد نس ی  ه وًا
 ه باشد و یا آنها را دست کم بگیرد.  جتو هویت و شخصیت خود، یا کامالً بی

 یعنی وقتی انسان خودش را واگذارد!
 انسان از خودش بریده و فا له بگیرد! یعنی وقتی

 احترامی روا دارد! یعنی وقتی انسان به خودش توهین کند! و بی
 یعنی وقتی انسان خودش )= هویتش( را به دست خود دور ریختنی سازد!

 سالمت و... خودش هراس داشته و دوری جوید! یعنی وقتی انسان از رشد، جاذبه،
 های مونوار زندگی کردن؛ بدلیل گزینش ضدارزشها، بدلیل هوسبارگییعنی وقتی انسان بدلیل می

ـتیزی            بالهتبار؛ و دهها دلیل دیگـر، عمـالً در برابـر هویـت خـود جبهـه گرفتـه و در جهـت خودس
ـ هـم بـه       عمل نماید! آنهم تا جائیکه نارسائیها و کمبودهای وجودیش بـه گونـة رسـوائی    انگیـزی 

ـاق   خودش و هم برای دیگران روشن گرد ـین ح ـانی و    « ادعبای »د! و در هم ـالت انس ـاس رس احس
ـته      ارزش ـارت وجـودی خـود داش محورانه نسبت به خود و هویت خود و کرامت و شرافت و طه
 باشد!

ـای   از حق نگذریم، در چنین موضعگیریها و جهت ـاسِ  گیریهائی، آیا ادع ـاً   احس ـالت، واقع رس
 اس حقارت وجودی؟!احساسِ رسالت و مسئولیت و تعهد وجودی است؟! یا احس

باشـد(   این در حالی است که انسان سالم )کسیکه واقعاً دارای تجربة احساسِ رسالت انسانی می
 گذارد! نه تنها خودش را وا نمی

 برد! نه تنها از خودش فا له نگرفته و نمی
 دارد! نه تنها به خودش هتک حرمت نکرده و روا نمی
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 نهد! نه تنها به خود دلسوز بوده و حرمت می
 نه تنها در خدمت خود و رشد خود و غنا و شرافت و کرامت خود قرار دارد!

ـاع مـی   ـا تجربـة     کنـد و غیـره، بلکـه مـی     نه تنها از خود و همة کرائم وجودی خود دف کوشـد ت
ـا جلـوه   تر، اوجمندتر و همگانی تر، نورانی احساسِ مسئولیت را شفاف ـای هـر یـک از     تر سازد! ت ه

های  های کمالزای آنها پدیدار و سریان هر کدام در زمینه وجودش نمودار و میوهموارد یاد شده، در 
 ارزشی، هنری و... روشن و انکارناپذیر گردند! ،مختلف فرهنگی، سیاسی، اعتقادی

 ی: ئتواند امور و مواردی باشند از معیارها آنچه آمد، با همة وجازتی که دارد باز هم می
 حساس حقارت!برای تشخی  احساس رسالت از ا

 های عزیز و کریم و آزاده! های حقیر و ذلیل از چهره برای تشخی  چهره
   ویژگیهای انسان سالم از مریض!یبرای تشخ

 برای تشخی  بازشناخت چهرۀ پیامبران عقده از عقیده!
 برای تشخی  باز شناخت چهرۀ پیامبران محنت و ذلت از احسان و محبت!

تالشها باید  با کرامت و آزاده برای افرادی چون من اینست که:لذا پیام انسانهای سالم و بزرگ و 
ـا و...   ها را از محتـرم  نماها؛ محترم نماها؛ ارزشمندها را از ارزشمند ها را از واقعیت کرد تا واقعیت نماه

ـتران، هـر کـدام     و دامه تمیز داد! چرا که در شرای  و اوضاع کنونی ما گرفتار دامهای متنوع بود گس
 ها را دارند! ما به برترین هویتادعای رسانیدن 

ـان         ـ بـه ج ـاد  ـ و گاهی هـم متر از سوئی قدرتهای چپاولگر، با ساز و برگهای متنوع، متفاوت 
کمر های متنوع و متفاوت  ملتهای محروم، مظلوم و تهی دست افتاده و تحت هر نام و نشان و به بهانه

ـا مشـغوق مـی     محرومیت و هتک حرمت آنها بسته و به هویتبه اسارت،  ـند! و از   زدائـی از آنه باش
ـ بعری از افراد ملل، همدست و همنوا با این چپاولگران، علیه منزلتهای متعالی  ـ متأسفانه  دیگر سوی 

ـ الوهی خود، راه عصیان و طغیان   و ظرفیت ـاق تأسـف و      در پیش گرفتهرا های انسانی  ـا کم انـد! و ب
 تأثر، آنچه ایندو عصیان و عصیانگر را از یکدیگر متمایز میدارد:

 مار شده!مارگر؛ و ناآگاهی چپاوق شدۀ استث* آگاهی چپاولگران استث
  !* تحمیلی بودنِ چپاوق و استثمار؛ و تحمل کردن و پذیرش آندو از جانب اینان

ـان،    ـان و ارزشـها و    هویـت  * ارادی، اختیاری و گزینشی بودنِ طغیان این افـراد علیـه خودش ش
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 باشد! شان و... می ظرفیتهای شریف و عزیزشان، آرامش و سالمت
هر چند که گاهی در رابطة با مورد سوم مشاهده شده است که فرد به عواقب و بازتابهای آنچه 

 در جهت آن قرار گرفته و به سود خود تلقی کرده است، آگاهی ندارد!
ـ هر  نماید! منتها همانگونه که چنـد   چند که خارج از بحث ما می این نکته را هم همینجا بگویم 

ـای زائـد و هـم از     یابم؛ هـم از شـرح   مینیز یادآور شدم: بنده هم خود را از تکرار ناچار بار دیگر  ه
 به هر حاق: !تحمل دور شدنِ از مطلبـ 

باشـد کـه    همه جا مذموم نبـوده، بلکـه وقتـی مـذموم مـی     « عصیان و طغیان»شد که باید متذکر 
قـرار گرفتـه    آزادانه علیه ارزشهای راستین و انکارناپذیر و مورد تأیید جامعة انسانی ششخ  خود
 باشد. نماید ممدوح و مورد تأیید می وقتی بر ضد ارزشها شوریده و طغیان میباشد! وگرنه 

یار قابل تأمل به گمان این ناچیز، روش و موضع برخورد انسان سالم در رابطه با این مقولة ویژه، بس
مـدارانِ   کند که چرا و به چـه دلیـل هویـت    بررسی، تحلیل و ارزیابی می ،باشد! چرا که وی اوًً می

باشد و میداند  شمارند؟! ثانیاً، چرا شایسته می میبد  طغیانگری و ویرانگری علیه هویت را ،ارزشجوی
 تا ما تالشهای طغیانگران را محکوم داریم؟! و...!

نماید تا جهت طغیان آنها را شناخته و متوجه شـود کـه    بررسی می دقت و وسواسهمچنانکه با 
 باشد؛ بعد مادی یا معنوی؟! این طغیان علیه کدام یک از ابعاد وجودی و یا هویت ما می

ـ یورش  بررسی می ـ که چیزی برونذات است  نماید تا دریابد که چرا وقتی دیگران به ثروت ما 
نمائیم؟! اما وقتی خودِ ما  میخوانده و نسبت به ثروتِ خود احساس مسئولیت برند، آنها را طاغی  می

 بریم، نه؟! عقالنی، ایمانی، هنری، ارزشی خود اهانت نموده و عمالً هجوم میهای  به زمینه
ـام    به هر حاق، انسانهای سالم و  احبان خرد و بصیرت  ـالم و در طـوق تم و تعهد و... در تمام ع

ـ بر این باور بوده هتاریخ انسانیتـ    ـا   مانگونه که آمد  ـا موجـودی   اند که: در میان زنده جانه کـه  تنه
ـان اسـت    احساس مسئولیت می خودبسیار ارجمند های  نسبت به خود و سرمایه و از سـوئی  کند انس

شود؛ هم بر پهنا  هر چه بر کماق و رشد او افزوده شود، هم بر شدت و قوت این احساس افزوده می
 آن.و ژرفای 

ـا فصـلِ ممیـز     باید یادآوری نمایم، همانگونه که در یکی از مباحث گذشته گفته شد، چون تنه
ـئولیت نیـز، پاگرفتـه از درک گـوهر و      « استشعار بخود»انسان را  ـاس مس تشکیل میدهد، ا لِ احس
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ـا موضـع از اهمیـت       عظمت وجودیِ موضعی که در برابر آگاهیِ انسان قـرار مـی   و گیـرد! یعنـی ت
ًتر برخوردار نباشد، شخ  در برابر آن احساس تکلیف و تعهد نمیارزشی   کند. وا

ـ و مایه  پس مسئولیت ـائی اسـت کـه شـخ  در برابـر تحقـق         ئی که عمالً می پذیری  ـ به طلبد 
ـ می  موضوعـ  که در اینجا شکوفائی همه جانبة هویت ارجمند  نیاز از  ه نیز بیتپردازد. این نک اوست 

ـیدن فـرد بـه    « ارزش»گرائی خود  نفسِ مسئولیتباشد که  دلیل می ـاتی از  بوده و حاکی از رس درج
ـام   گرائی می شناسی و ارزش کماق و ارزش باشد. زیرا تا فرد شایستگی درکِ ارزشها و آثار و احک

ًً به فهم آنها نایل نمی عزت ـا قـرار    آید! و ثانیاً بگونة عملی  بخش آنها را پیدا نکند او در جهـت آنه
 رد.گی نمی

شویم انسان دلسوز به خود، ایمان واثق دارد به اینکه هر  متوجه می است کههبر مبنای همین باور
ـا      بایدگزار به خود  فرد احترام با همة احساس تکلیف متوجه بوده و با عین الیقین دریابـد کـه ایـن به

 گرائی( را بپای هر خسی نریزد! )گوهر ارزشمند مسئولیت
ـئولیت » باید و حتمباً به عبارتی بسیار روشن: باید بداند که در کجا و در چه مـواردی   « گـزار  مس

گوهرهای وجودی بوده اندازد! چه این گوهر، یکی از ارزشمندترین این سرمایه را بکار  بایدبوده و 
خـود آن   فق  آنرا در بهای چیزی  رف نماید که نه تنها ارزشمندتر ازو شایستة دارندۀ وی آنکه: 
ـترش  باشد، بلکه باید آثار و پی شـکوفائی و ظهـور    ،آمدهای این معامله، همه در جهت کماق، گس

 هویت انسانی قرار داشته باشد.
اگر بـه موضـعگیریهای   و امثاق من،  دپیشة به خو ستم حاق، بر مبنای این مایة از بینش و باور، منِ

ـ ارزیابی به  ـ چه نسبت به ارزشهای وجودی خودمان و چه در رابطة با دیگران  عمل عملی خودمان 
ـ عمالً آوریم، این پرسش پیش می احترام خود و کمر به  آید که ما به عنوان فرد، گروه و یا دوست 

 به توهین خود و دیگران؟!یا ایم  دیگران بسته
کنم؟! وقتـی بـه    میفرهنگی چه زمانی احساس مسئولیت های  باید ارزیابی کنم که من در زمینه

 ا وقتی به ...؟!ای من مفید باشد؟ یدنی
 کنم؟! و امور سیاسی چه وقت احساس تکلیف میها  من در زمینه

تر،  داغ گرائیِ مسئولیت چه زمانی و... یاقتصاد اعتقادی، ارزشی، اخالقی، عاطفی،های  زمینه در من
 خود بروز میدهم؟! تر و... از تر، جدی شاداب
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ـاس     وقتی، مثالً منِ پرادعا،  هرگز از ضعف دانش، ایمان، هنر، اخـالق و... رنجـی نبـرده و احس
ـ ؛   مسئولیتی ننموده و آنرا توهینی  ـ از جانب خود  خـرد،  و نیز تحقق مراتب رشد به شخصیت خود 

ـاً از کمبـود    شمارم! ولـی عمـالً و   نمیبه شخصیت خود « احترامی»هنر و ایمان را اخالق،  ـثالً  عین  م
و آنـرا  بـوده   ـفت در رنـج    محور، اقتصادی، دهن پورکن برای عوام میمون های لذّی، هوس زمینه
وجـودی  های  و ظرفیتشمرده، همة قوا و امکانات به خویش و شخصیتِ نداشتة خویش « توهینِ»

دانش و هنر و ایمان و ها و امور ارجمندی هم چون  در جهت زمینهسازی و کارکشی  فعاقرا بجای 
های حقارت و... بکار  عقده ۀگرائیهای افشاکنند ادب و... در راه تحقق هوسبارگیهای ابلهانه و تجمل

 کنم؟! گذارم و یا توهین می میگیرم، واقعاً بخویش احترام  می
ـان و آرامـشِ    من، از فقدان و مهجور افتادن از خـوراک روحـی و روانـیِ خـوب )     علـم و ایم

ـتن خـوراک    گرائی نشان می مسئولیتبیشتر رنج برده و در زمینه  (انسانی و...راستین  دهم یا از نداش
 پرور بعد حیوانیِ وجود خود؟! و غریزهجسمانی 

گرائی نشان میدهم  و استقالق بیشتر رنج برده و در زمینه مسئولیتمن از نداشتن تجربة آزادگی 
 ی؟!گرایانه و مصرف های تجمل یا از نداشتن زمینه

ـا   تر و بیشتر تعقیب می من، عزت نفسی را که همراه با فشار اقتصادی باشد، بهتر، راحت کنم؟! ی
 ذلتِ وجودی ولی همراه با رفاه مادی را؟!

ـ ناراحت می   بی« ما»موقعی که فردی به چرا  شویم؟! ولی  خرد بگویدـ  ولو که راست هم باشد 
ـ   ـ از از اینکه خود ما  ـان جلـوگیری مـی     آنهم با تمام قوا  ـیم،   رشد خرد و اخـالص و هنـر خودم کن

 م؟!یگرائی نشان نمیده و از خود عمالً مسئولیتناراحت نشده، احساس توهین نکرده 
 تواند بود! و دومی عملی مؤثر! به هر حاق...! ضاثر مح بیدر حالیکه اولی یک حرفِ )= باد( 

ـاده و زمینـة       مسئولیتتوانند انسان سالم  میاینها و مواردی از همیندست  ـایش نه گـرای را بـه نم
 ستیز را فراهم آورند! مسئولیتشناخت انسانهای 

ـ چه آنگاه که از منظر آرمان  ـان محور در ادامة بحثهای گذشته  ـاه      ی و آرم ـئله نگ  گرائـی بـه مس

ـ متوجه خواهیم شد که اگر این افراد    مراحـل کنیم و چه وقتی که از منظر انسان دلسوز به خویشتن 
، به چند دلیـل از ویژگـیِ اثـرزای    هئی پشت سر نهاد  میمانه مورد نظر این نوشته را به گونة دقیق و

شوند که از هر جهت برای هر انسان دلسوز به خود و حرمتگزار به خویشتن و  دیگری برخوردار می
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زم میابر ـان   ی هر زندگانی سالم و کاملیً  ـا؛   باشد؛ و نخست، به دلیل عشق بـه آرم زیـرا، وقتـی   ه
آور، شکوفاگر و... را شناخته آثارشان را به درک تجربی نشسته  انسان آن آرمانهای کرامتبار، عزت

و تا حدودی که درک و دریافت نموده است، در خود به شکوفائی رسانید، نوعی محبت و عشـق  
ـ  ـ در وی  یاً، نسبت به این آرمانها پدیدار خواهد، شد. و ثاننسبت به ارزشهای نهفته و بالیده از آرمانها 

 کند. و ارزشهای بالیدۀ از آنها، احساس تعهد و مسئولیت می
باید تأکید نمائیم که این احساس مسئولیت، یک احساس مسئولیت عاطفی محض نبـوده بلکـه   

ـان و عمـالً در      محور، مهر محور، کرامت شدیداً خردمندانه، ارزش بنیان و برخـوردار از دلیـل و بره
 باشد. گرائی می سود آرمانبه ارزشها و جهتِ رشد 

ـاداب مـی   وری از  شـود کـه فـرد در زمینـة بهـره      این احساس مسئولیت، زمانی بهتر شکوفا و ش
از ارزشهای ناب، از تجربة مستقیم شخصی برخوردار شده، و در ژرفای جانش، به حرـور برخـی   

ـا فـرد را    و پی یآثار آرمان آمدهای بسیار زیبای آنها مجهز شده باشد. این تجربه باعث خواهد شد ت
بخـش،   های آرمانی و ارزشی متعهد ساخته، و او نسبت به شکوفائیِ ارزشـهای کرامـت   نسبت به زمینه

 خردمندانه و منطقی نماید.نسبت به اشتیاق تحقق آنها و نسبت به پاسداریِ از آنها، نوعی احساس تعهد 
، کنشی انهآرمانگرائی را کنشی ارزشمند« خودِ»سوئی، به دلیل اینکه انسان دلسوز به خویشتن  از

ـاد شـده،     افزای تلقی می زاینده و کرامتبار، و کنشی کماق ًیل و عـرایض ی کند، با در نظر گرفتن د
ن از آن تـوا  شوند که می شویم که اینان از یک ا لِ اساسی و بسیار زیبائی برخوردار می متوجه می

 تعبیر نمود.« پایداری»به 
این ویژگی باعث خواهد شد تا فرد، هر چه و هر زمینه و امری را که مورد دقت و توجه عملی 

ئی،  روزمره و لذا نگرشهای برخوردار باشد ئی استقامتِ ویژه و پایداری آن، از رابطة با در دهد، می قرار
ئی که  توانند استقامت او را نسبت به زمینه فنامحور، نمیپذیر و  دمدمی و نگرشهای رنگنگرشهای 
 ش بسازند!ست، مورد تهدید قرار داده و متزلزلروی کرده ا

ـ و ها دلباخته از سوئی، چون اینان به قله ـ یعنی مثالً آنگاه که به  ها و دامنه نه به کمر اند  فرهنگ ها 
ـا را   دارند تا فق  همان قلـه  و دوست می های فرهنگی بوده آورند، نگرش آنها متوجه قله روی می ه
ـان و     کنند! اًِّ ها قناعت نمی قله ناز آتر  و به پائینفتح نموده  ـان و شـرای  و...   اینکـه زمینـه و زم مک

ـا دارد، تـالش    کنند تا  کامالً به خالفِ رأی و نظر و اشتیاق آنها باشد، وگرنه سعی می جائی کـه ج
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 ها را فتح کنند؛  کنند تا همان قله می
ً و    گیری سیاسـی  کنند تا موضع آورند، باز هم سعی می اگر به سیاست روی می ـیار وا ـان بس ش

ـا در    ظر دارند، نرسند، ولـی موضـع  ن ی که درئ ارجمند باشد. اینان شاید به هدفهای نهائی گیـری آنه
 باشد. اوج اوج می

ـند! و اگـر بـه       های  کنند، باز هم بر آنند تا قله اگر به هنر توجه می ـتح کـرده باش رفیع هنـری را ف
روحانیت و عبودیت را فتح کنند؛ و لذا، به های  رند، بدین آرزویند تا قلهنگ عبودیت و روحانیت می

 دهند! این یک مورد. ها فق  از روی اجبار و اکراه تن در می دامنه
ـان   نماید که در همین رابطه هم بسیار زیبا و هم بسیار مهم میمورد دیگری  اینست که: چون این

قـرار  اندیشند، وقتی هدف ارزشمندی را مـورد توجـه عملـی     ها می فق  به رسیدن و فتح کردن قله
های فرعی و جانبی دیگر مشغوق نکرده، بلکه با همة احساسِ مسئولیت  میدهند، فکرشان را به زمینه

نوا، در  بی چون منِنده و ناپایداری ی شکنئاندیشند! در حالیکه انسانها های نهائی می و پایداری به قله
ـتن     فتح قلهحالیکه شاید گاهی هم به آرزوی  ـتیاق، انـس و    ها باشند، ولی بـه دلیـل نداش تمـرین، اش

شان  رف چند جهت و زمینه شده و  تربیت در حوزۀ تمرکز فکری و عملی، در آن واحد، اندیشة
زم  در رابطه با زمینه  گردد! مصروف میو اثرزدای معطوف و های غیرً 

های  دغدغهاستیال و حرور  ةند، به واسطرچه از نظر فکری هزینه میدانو این باعث خواهد شد تا آ
 شان هدر برود!رنگارنگ و... قوا و استعدادمتنوع، هراسهای ناموجه، تمناهای 

ائی کنند تا در حوزۀ کمالگر باید یادآوری نمایم که: انسانهای دلسوز به خویشتنی که تالش می
ـان   وری از تجربـه  پرتو بهره»مند شوند، در  پرور بهره های کماق ترین تجربه از ظریف ـای بزرگ  بـه  « ه

ـاخت؛ و   « باید»ها  اند که در راه رسیدن به قله این دقت نظر رسیده همیشه فکر خویش را متمرکـز س
ـاق اگـر، ه    میو پر شدن و سرریز کردن فق  به آنجا که محل رسیدن آنهم،  ة توجـه و  مـ باشـد. ح

ـتر مـی  ذباشد که هم اثرگ نیروها معطوف به یک نکته شد، طبیعی و روشن می شـود، و   اری آن بیش
ـانی و... از اتـالف     تر! چرا که هم از نظر زمانی  تر و افزاینده اش زودرس هم، نتیجه و هـم از نظـر مک

 یابد. تری دست می وقت و نیرو و... جلوگیری به عمل آمده و به نتایج بارور سازنده
 خوب، اگر تا اینجاها قریه خوب و درست فهـم شـده و بـه مـورد اجـرا گـزارده شـده باشـد         

 توانیم بگوئیم که: می
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 گزاری؛  وقتی به این مرتبه و مرحلة از دلسوزی و حرمت
 محوری و پایداری؛  به این مرتبه و مرحلة از مسئولیت

ـاق      باوری دست  و ارزشبه این مرتبه و مرحلة از آرمانگرائی  پیدا کـرده و بـه ایـن مرتبـة از کم
ـا و امـوری کـه عـرض کـردیم و نفـس زمینـه        رفتاری و کنشی رسیده باشد، نفسِ زمینـه  هائیکـه   ه

 «!های مردۀ زندگانی برانداز عاشقِ برونداشته»سازد و نه  می« عاشق زندگی» برشمردیم او را
ـا    ـتیم؟! عاشـقِ خـود      بد نخواهد بود تا اگر واکنشی به خود داشته و ببینیم کـه: م عاشـقِ چـه هس

ـتیم؛      ها؟! ماها )کسانی که مثل من و عین من زندگانی هستیم یا عاشقِ داشتنی انـد( همـه، عاشـق هس
 منتها، عاشق جاه و ماق، عاشق باغ و راغ، عاشق اسم و شهرت؛ عاشق لذت و راحت!

ندگی! و همچون من، عاشق هر چیزی ممکن است باشند، به جز عاشق خود ز یخال ه افراد
ـ میرا به پای آن« زندگی»لذا  ـ و اگر خواستی بگو قربانی   کنند! چه عاشق آنند ابطاق 

ـان    قریه در این نکتـة ظریـف قـرار دارد کـه: بعرـی     زا و خجلتبار  بخش شگفتی ـین ابله  از هم
ـاغ و        می ـاحب خانـة ... و ب بینند که فرد بسیار تالش کرده و پس از تالشـهای زنـدگانی برانـداز،  

اینها رسیده، ثروت و شهرت و ریاست ... شده است بدون آنکه توجه نمایند، چه از دست داده تا به 
 اسـت! چـرا کـه   داشته! و عجب انسان موفقی بوده آمیزی  گویند: به به! عجب زندگانی موفقیت می

کنند که چون او عاشـق زنـدگانی    کنند: او واقعاً به زندگانی رسیده است! خیاق می می خیالابلهانه 
 ها دسـت پیـدا کـرده اسـت! در حالیکـه نمیداننـد چـه فهمیـده و چـه           خودش بوده است، به همین

تـه  شـود، ایـن نک  کنشهای او توجـه  بینانه به سمت و سوی کنشها و آثار  واقعچرا که اگر گویند!  می
زندگانی را تباه، متالشی و باشد، بلکه دارد عمالً  محقق خواهد شد که او نه تنها عاشق زندگی نمی

ریزد، به دیـدۀ   ... میبپای آهن و سیمان و خاک و« زندگی»ما، به چنین فردی که  امّاکند!  ابطاق می
ـتن، عاشـقِ خـودِ زنـدگی       نگاه می زندگی انسانِ عاشق  کنیم! در حالیکه انسانهای دلسوز بـه خویش

بخشند؛ گوهر زندگانی را شـکوفا   میباشند؛ اینان، خودِ زندگانی را رشد، گسترش، غنا و کماق  می
سازند؛ و لذا، اگر از اینان چیزی تبلور یافته خودِ زندگی، از جنس گـوهر   و زایا و پرکرامت و... می

ـتنیهای بـی    زندگانی و آثار  ـادی. در واقـع،     برکتبار و ارجمند آنسـت و نـه داش آنچـه  ارج فناپـذیر م
آورند عصارۀ عصارۀ زندگانی است. از اینرو، وقتی اینان به آخـر   وزان به خویشتن به دست میدلس

دهنـد؛ زیـرا در برابـر آنچـه از دسـت داده و       زندگی چیزی از دست نمـی « خودِ»رسند، از  کار می
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ـابِ زنـدگانی را بـه دسـت       اند، چندین و چند  مصرف نموده ـارۀ ن ـارۀ عص مرتبه، برترش را از عص
اود تر اند، آنچه از آنان می اند! در واقع، چون اینان عاشق خودِ زندگی بوده ساخته شآورده و محقق

 ی و روح زندگانی است!گوهر زندگ ،زندگی، عصارۀ زندگی
ـ را در نظر ب   ـ و مثالً خرما و یا سیب  گیریم؛ آیا شده است کـه ایـن درخـت از فطـرت     درختی 

رود  هائی بهتر از آنچـه تصـورش مـی    خودشـ  که همان افزایندگی بر طبیعت و دهشِ آثار و میوه 
ـ دست بکشد؟!  میباشد 

ـابود   را بهم ریخت، سرمایهحاق، اگر انسانی آمد و نظام فطری خودش  های فطرت خودش را ن
خودش ئی شایسته و هم سنخ فطرت و هویت کرامتبار  میوهکرد، و به جای اینکه از حیات خودش 

ت وجودی مادونِ فطرت و کرامگانیش را برای رسیدن به چیزهائی دفراچنگ آورد، حتی خودِ زن
و کنشـهایش  فدا ساخته و از دست بدهد، آیا این انسان عاشقِ زندگی بـوده  و بسیار مادونـ   خودـ   

ـایش   باشد؟! و یا اینکه خودش، تالشهایش و دسـت  در جهت گوهر و عصارۀ زندگانی می آورده
 دشمن زندگی، ویرانگر زندگی و متالشی سازندۀ زندگانی است؟!

اگر پرسیده شود که: زندگی چیست و هدفِ آن چه تواند بود؟ یقیناً پاسخ انسانهای دلسـوز بـه   
ـالیترین  »بود که: خویشتن این خواهد  ـانی؛ بـودن،    بودن، در ع ـالیترین   حـدِ شـکوفائی رب حـدّ  در ع

 فطرت و کرامت و عزت و کماق نوعی!های  ؛ و هدفِ زندگی: رسیدن به قله«شکوفائی فطرت
و رسد که بهترین بار  که: مثالً یک درخت، فق  زمانی به کماق نوعیِ خود مییعنی همانگونه 

ـید کـه در       هم به کماق  نثمر را داشته و از هر نظر کامل باشد، انسا ـانی خواهـد رس نـوعی خـود زم
بینشوری، اخالق و... قرار داشته و همانگونه که مندی، دحد شکوفائیِ هویت، کرامت، خرعالیترین 

 ها راضی نباشد. ها را فتح کرده و به کمتر از فتح قله جلوتر عرض کردم، قله
ـته اسـت، تـالش    کـه نـوح )ع(   به طور مثاق، اگر مثاق آرمانیِ او، همان مثاق کمالی اسـت    داش

ـا یکـی از     ورزد تا یکی از متابعانِ درجه یکِ نوح )ع( باشد! و اگر عیسی )ع(، سعی مـی  می کنـد ت
ـاق   ئی می کند، آنرا آئینه به این حواری نظر میوقتی ئی که انسان  حواریون او، به گونه یابد که آن مث

 تاباند. وجودی خود می ةرا متناسب با قدرت و سع )ع(کماق )عیسی(
آورنـد، عشـقِ بـه خـودِ      شویم که اینان آنچه به دسـت مـی   متوجه میبا این مایة از باور و بینش 

و شـوند   های زندگی؛ اینان از عشقِ به خودِ حیات برخوردار می زندگانی است و نه عشقِ به داشتنی
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ـای    مـی های زندگی  ئی که در حاشیه و از مد روندههای رنگ بازنده  از عشق به داشتنینه  تواننـد ج
نموده، از میان برده و داده شوند! نه عاشقِ خرت و پرتهائی که واقعاً زندگانی را لگدماق کرده، ابطاق 

دارند! تا خودشان جلوه و جالئـی   کشانیده و به خجلت وا میاش را به سرافکندگی  دارنده و کننده
 داشته باشند!

ـائیم   تر شدنِ مطلب برای جوانترهای  بد نخواهد بود تا برای روشن محفل، پرسشی را مطـرح نم
ـا  ـرف بخشـی از زنـدگانی و          ـثالً ب مبنی بر اینکه: اگر کسی بیـرونِ خـودش را پـرورش داده و م

ـیار    امکانات حیاتی، خانه ـاغی بس ئی خوب تهیه کرده، ماشینی خوب، وسایل تجمالتی بسیار زیبا، ب
نیافتـه، عقایـد و   نظام عقلی وی رشد  امابل توجه و... فراهم آورده، ئی قا سرسبز و پر از میوه، سرمایه

اخالص، خروع و  ،باورهای دینی وی برهانمند نگردیده و رشد شایستة خود را پیدا نکرده، توکل
ـاخته!   ی، هنری و... نداشته، به همه مهای عل انسِ به حق و امور حقانی، زمینه چیز خود را نزدیـک س

ـارتی دیگـر:   مگر به خودش )هویت انسانی و کرامت وجود و...(  ـا،   و خدایش؛ و به عب همـة نیروه
ـائی شـده کـ    بخشیدن به همان زمینـه و رونق های حیاتیش  رف گردآوری  امکانات و ظرفیت  هه

ـات بـو  شـکوفائی خـو  جمع کرده است! حاق این فرد، عاشقِ خودِ زنده و رشد و  ـا   د حی ده اسـت ی
 های برونی؟! وردهعاشق همان فرآ
ـ به عنوان یک  »را فهمیده! و اگر « معنای زندگانی انسانی»این فرد، اگر  عاشقِ خودِ حیاتِ خود 

ـ بوده و عاشقِ رسیدن به قله  ـاق     بایبد  بـود،  می« های کماق نوعیِ خود انسان  خـودش را رشـد و کم
ـانیِ خـود را از طریـق پـرورش      بخشیده، ظرفیتهای وجودی خودش را محقق ساخته و کرامتِ انس

ـبتِ     گذاشت  عقل و ایمان و ادب و هنر و... به نمایش می ـیاو؛   و نه اینکـه: بردگـیِ خـود را نس ـا اش ب
اسارت خود را نسبت به آنچه مادونِ هویت اوست! و حمالی خود را نسبت به خرت و پرتهائی که 

 در بیرون از خود تهیه دیده و گردآورده است!
هائی است که متأسفانه از دید اکثریت ماها دور مانده اسـت! و   این، یکی از رنجبارترین زمینهو 

« عاشقِ خـودِ زنـدگانی  »را « عاشقِ مادیات»انگیز، انسانهای  بر مبنای همین غفلت خجلتبار و حسرت
ـیر و خـدمتگ     ساز می کش را، زندگی کنیم! انسانهای زندگی خیاق می ـانهای اس زار و پنـداریم! و انس
 نمائیم! را، امیر آزاد و... خیاق می تنوکرِ مادیا
باید تصحیح شود؛ و ماها، باید عاشقِ خود زنـدگی، عاشـق گـوهر و حقیقـت زنـدگی       و این،
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 در خدمتِ زندگانی باشد. بایدبشویم و نه حماق و نوکر و نگهبان آنچه 
ـ چون انسانهای دلسوز  ـ خوب دقت شود  گزار به هویت و کرامـت   به خود و احترامبه هر حاق 

ـند؛   میخود، عاشق خود زندگی بوده و مشتاق تالش در جهت رسیدن به کماق نوعیِ خویش  باش
ناپـذیر آن،  خودِ زندگانی و ارزشهای ذاتـی و جـدائی   »به فهمیده و نسبتِ را ارزش و قدر زندگی 

داده و به حیاتی  ارزشهائی که زندگی انسانی، بدون حرور آنها کرامت و ا الت خود را از دست
 کنند! شود احساس مسئولیت می و نه حیوانی بدق می« ضد انسانی»

آمدهای کرامتجـوش و   آثار و پی»و « عاشقِ خودِ زندگی»، «دلسوز به خود»در واقع چون اینان 
ـازد؛   میاین موارد، از سوئی آنها را مشتاق تالش در راه خودِ زندگی  باشند، خودِ می« برکتبار آن س

ـان    نمحوری را در حدّ اعالی آ ها و اوجها، مسئولیت دیگر سوی، عشقِ به فتح قلهو از  ـان این در ج
 گرداند! پدیدار و پویا می

روز و هـر آن   هـر  ، هر هفته،هبود که: هر ما آمد طبیعی و تردیدنابردار آنچه آمد این خواهد پی
ـتنی  و نـه گـردد!   رمعنا، بار و ارزشِ خودِ زندگانیِ اینان افـزوده مـی  ب ـا  داش ! چنانکـه هـر لحظـه بـر     ه

شود  میشکوه، عزت، احترام و زیبائی خودِ زندگانیِ اینان افزوده  ،ارجمندی، ارزش، لطافت، جاذبه
 های برونی آنها! نه بر زائده و

ـ که فعالً امری ناشناخته، گمشده و بی  ـ نیز هر لحظه و هـر روز    ارج می از سوئی، زندگی  نماید 
 سازد! تر می تر، عزیزتر و محترم تر، ارجمندتر، حسین تر، شریف شادابتر،  آنها را لطیف

ـبتِ بـه    ئی دست پیدا می وقتی چنین شد، اینان به نشاط ویژه ًً آنها را نس کنند که همان نشاط او
آنها نسبت « احساسِ مسئولیتبر »بخشد! و از دیگر سوی  زای می آینده اطمینان و اعتمادی استقامت

 افزاید! آثار هوشربایش میبه زندگانی و 
ـ انسانهای زندگیاین در حالی  ـ متأسفانه  ـئولیت   گریـز، زنـدگی   است که  ـتیز و مس ـناس را  س  نش

ـا دسـت بـدامنِ     و تالش وا میدارد! برای فهم و اجبارها به کنش  بایدها بهتر مطلب بد نخواهد بـود ت
 مثالی شده باشیم.

حه از جنس فالن فدهد تا: فردا، پنج   توری میئی را در نظر بیاوریم که معلمش به وی دس بچه
ـنج       ـ با تحمـل رنـج و مشـقت، ایـن پ ًیلی  ـ روی د مطلب را از فالن کتاب نوشته و بیاوری! و بچه 

ـته و در   حه را نوشته میف  کند! ولی، نسبت به کار و تالشی که انجام داده، هیچگونه اشتیاقی نداش
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 دارد! او را به کنش وا می ترسواقع، 
ادی لذا، دقیقاً به واسطة همین فقدان اشتیاق و عدم حرور و پویائیِ همین اشتیاق است کـه: افـر  

گفته شـده اسـت    فقطباشد! زیرا، از قبل  حتی در سر نماز هم، در نماز نمی روزگار، همچون منِ تبه
 که: نماز را باید بخوانی! باید!

خوانیم! در واقع، ما  نماز بخوانیم، نماز می بایدو چون ما  بار!جو خودِ این باید، شده است یک ا
 برد! و نه اشتیاق قرب! به روی جانماز می بایدرا 

ـا و منـواق        گیری اکثریت مطلقِ ما در رابطه با زمینه موضع ـین مبن ـ بـر هم ـ متأسفانه   های ارزشی 
 و او هـم  ! دبـه حـج بـرو    بایبد  که: آدم پولدار گویند شود، می باشد؛ مثالً وقتی کسی پولدار می می
 خود پائین بیندازد! گردنرود تا همین باید را از  می

دارد؛ ئی  برای تماس، قرب، انس و... ندارد! در حالیکه نماز یا حج و... فلسفهدر واقع او، اشتیاقی 
خـود را  خواهد  کند؛ اسراری دارد و آدابی و معناهائی! حاق، برای کسی که می اهدافی را دنباق می

باشـد   ا الً به این فکـر نمـی   او کند؛ در واقع بایدها آزاد سازد، حج یعنی چی؟! معنا پیدا نمی از شرِّ
ها و رویکـردن   نوکر و حماق و نگهبان داشتنی که: حج یعنی قصد؛ یعنی قصد پشت کردنِ به خود

از  باید انگیز بار نفرتبه حق و حیاتی حقانی! و چون او بر مبنای اجبارها عمل کرده و برای انداختن 
کشاند، ا الً از  و اشتیاقِ خودنمائی هم او را به سوی اینکار میدوش خود به این کنش تن در داده 

 کنـد!  قصد دیدار و قصد گردیدن بدور کوی دوست و خانة معشوق نمـی  ،اشتیاق قصد زیارتروی 
نهادن ثروت و... های خجالتبار نفسانی و بنمایش  و اشباع عقدهخودنمائی بلکه گاهی بر مبنای ذوق 

دارد! این در حالی است کـه   و گاهی اجبارهای اجتماعی و قراردادهای جمعی حرکت و عمل می
 کشاند! جان مشتاق را به سوی هدف میراند و می« اشتیاق»

ـاداب    ئی دست پیدا می «دق زندگی»گفتیم که: انسانهای عاشق زندگانی به نشاط و  کنند کـه ش
ًیه انسازندۀ جانش ـا    های وجودی اینان می و همة  ـین  بایـد متـذکر شـوم کـه:     باشـد؛ در همینج هم

ـ ومجهز میدارد که محور، آنها را به قدرتی  شادابی و نشاط زندگی ـ در پرتو آن  جودشان هر لحظه 
ـتی، خمـودی، پژمردگـی، بـی      از آفتها، آسیب ـادی بـه خـود     ها و انگلهائی چون یـأس، سس و اعتم

ًنه و... تخلیه میها و گرایشهای هر دم هراسهای متنوع کودکانه و آرزو  گردد! خیا
ًیه ـافیهای      در واقع، همان تخلیه، تزکیة پیهم و  افی شدنِ  های مختلـف و گـذر کـردن از  
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ـان مـی     مختلف می ـای وجـودی آن ـان را از    باشد که بر تازگی، نورانیت، جاذبه و غن افزایـد و جانش
 دارد. آزاد میو... های منفی و حیات برانداز  چنگاق زمینه

ـایه  روشن و تردید نابردار می ـار   باشد که: آنچه گفتیم هرگز به دست نخواهد آمد مگر در س س
نسبت به خود، نسبت به زندگی و ارزشـهای کرامتجـوش زنـدگانی! و بررسـی     احساس مسئولیت 

ای عظمـت،  ه اند که قله تاریخی در تمام جهان و همة دورانها مؤید آنند که: فق  همین انسانها بوده
ًئی، کرامت و... را فتح کرده غیر! وا  اند وً 

ی دلسوز به خویشتن،آرمانمدار، کامـل و  نهاانی و مراحل رشد انساگئی که در سراسر زند نکته
ـان      بسیار بااهمیـت  محور  ارزش ـا ظرایـف تالشهایش  دقـت و توجـه شـدیدی را    بـوده و در رابطـه ب
ـائی، جاذبـه و...   « خودشان»اینست که این عزیزان  .طلبد می را مسئوق رشد و کماق و شکوفائی، زای

تباهی و غیـره   ،؛ هم چنانکه فق  خودشان را مسئوق تخریب، تحقیر«شمارند یابند و می می»خویش 
 خود و هویت خویش!

ًً انسانها به دو دسته   شوند:  تقسیم میدر رابطة با این قریه، باید تأکید نمائیم که معمو
 ها مـورد توجـه قـرار داده و از جملـه، در     گرائی را در همة زمینه یکدسته آنهائی هستند که واقع

ش، توانائیها و ناتوانیهای خویش و... احساس تکلیـف  یضعف و زیان خو و یارابطة با رشد و کماق 
پذیرند که این من هستم که مسئوق  و مسئولیت نموده و عمالً، مسئولیت را متوجه خود دانسته و می

 رشد و کماق و یا ناتوانی و وباق خویش هستم؛ 
گرا نبوده، با خود  میمانه برخورد نداشته و  در برابر دستة یاد شده، انسانهائی قرار دارند که واقع

ًً مسئولیت را از خود سلب کـرده و بـه گـردن جامعـه     ـاد و...      ،معمو ـیم و تربیـت رسـمی، اقتص  تعل
 اندازند! می

 بسیار مهم و ظریف تفاوت قایل نشـده، خلـ  مبحـث کـرده و لـذا       اینان، معموًً میان دو نکتة
 کوشند تا ناشیانه خود را تبرئه نمایند. و آندو: می

محبت ورزیدن به خویش، دلسوز بودن به خویش، حرمتگزار بودن به خویش و تالش کـردن  
 «!خویش»در جهت رشد و کماق 
 فردی و یا اجتماعیِ خویش! رسیدن به اهداف

« شکست»آنانرا از رسیدن به اهداف و آرزوها و... باز میدارند، ناشیانه آنرا لذا، گاهی که موانع، 
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دهنـد! در حالیکـه در    تلقی کرده و لذا، مسئولیتِ شکست! را به جامعه و عوامل برونی حوالت مـی 
ـیده اسـت!   انسان شکست نخورده، بلکه به شرای  و اوضاعی از ایندست  هدفیکه در نظر داشته نرس

ـ شکست زمانی محقق می   ـ در واقع  ـادنِ بـه       چرا که  ـیر دلسـوزی و احتـرام نه شود که: انسان از مس
ـ و نه به داشته  ـات       خویش  ـ انحـراف پیـدا کـرده و عمـر و امکان ـاتی را در جهـت   های خویش  حی

 از کماق و بالندگی و...  رف نماید!« خویش»سازیِ  محروم
ولی محور، دست یافته باشد  فرعی و برونرایطی از ایندست، اگر چه شخ  به آرزوهای در ش

ـترش  محور قرار گرفتـه اسـت و نـه در خـدمت شـکوفائی       برونچون در خدمت داشتنیهای  و گس
ـاق و زاینـدگی    « خود»در واقع شکست خورده است! چرا که به « خویش» و... خـود  و رشـد و کم

ـانیِ   ها ساخته و نه متوجه هویت و  ویش را، متوجه داشتنیستم روا داشته و مسئولیت خ کرامـتِ انس
 خویش.

گریزان، خود را مسئوق رشد و یا ضعف خود قرار نداده، بلکه جامعه و دیگران  به هر حاق، واقع
ام دیگـری   گویند که: اگر من از رشد مانـده  کنند! اینان بر این باور نبوده و نمی را مسئوق قلمداد می

 ام! راههای رشد را سراغ نگرفته، نیافته و نرفتهمقصر نبوده، بلکه من خود مقصرم که چرا: 
 ام! و به کار نگرفتهنکرده من خود مقصرم که چرا ابزار رشد را پیدا 

ـتفاده نکـرده! و           ـائی نکـرده، نیاموختـه و اس من خود مقصرم کـه چـرا روشـهای رشـد را شناس
گویند: مدرسه و... که من  ام! بلکه، گاهی می سود رشد خویشتن نداشته موضعگیریهائی درست و به

 بودم، از داشتنِ مدرسین پخته و دلسوز، از برنامة درسی رشد دهنده و از... برخوردار نبود!
ـاعدت نمـی   گاهی می ـاهی    کـرد و نمـی   گویند که شرای  اقتصادی و امنیتی و... مس  کنـد! و گ

 کنند! ها، فق  مسئولیت خود آنانرا چند برابر می دانند که این گفته نمائی دیگر! و نمی نبرها
ـبتِ بـه     ز هـ مج« خـود »ولی انسان دلسوز و کمالگرا، چون به خودشناسی و بیداری و غیـرت نس

ـا ضـعفِ خـویش     پشده است، بیشتر و   یشتر از هر کس و امر دیگری، خودش را مسئوق رشـد و ی
 داند. می

ـان، نقـش بـرون و عوامـل      ه شدت قابل تأکید میئی که در این رابطه ب نکته نماید آنست که این
کنند تا مثالً بگویند که: مدرسه و مدرس نقش ندارند! تعلیم و تربیت  را به هیچوجه انکار نمی برونی

و روحانیت و مسجد و... نقشی ندارند! نه؛ بلکه نقش هر کدام از اینها را در حـد  و اجتماع و اقتصاد 
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انسان دلسوز به خود اند که  پذیرند! چرا که به این باور مجهز شده محل خود آنها میخود و موضع و 
محـورتر،   تر، زایاتر، سـودمندتر، ارزش  تر، سالم تواند در رابطة با هر کدام از اینها موضعی منطقی می

ورد نمایـد  هائی از ایندست، از موضعی و به روشی برخ با زمینهتواند  می !پویاتر، شکوفاتر و... بگیرد
را در رابطة با شکستهای خود نیـز  باشد و نه به زیان خودش! و لذا، عین مسئله « خودش»که به سود 

 به گـردن « الًّکُ»کند، مسئولیت شکستها را  پذیرد. لذا، اگر شکستهائی در زندگانی وی بروز می می
 شمارد.  خویش میافکند. بلکه خود را مسئوق شکستهای  عوامل برونی نمی

ـاق    واقع، چون انسان کماق در گرا و دلسوز به خویشتن باور کرده است که: از یک طـرف کم
ـ در گـرو حرکـت فطـری، ذاتـی و         ـ خواه جماد باشد یا نبات و حیوان  وجودی هر نوعی از انواع 

ـان »باشد؛ و از سوی دیگر وقتی موجود به مرحله  درونی خود همان نوع می ـاق   ،رسـد  مـی « انس کم
ـاق نمـوده اسـت! و اینـدو، فـرق        « داری های معنی گرو تنش»اً در وجودی او دقیق  اسـت کـه او دنب

و لـذا، از  باشـد!   کنند؛ چرا که مثالً درخت توت، به طوری فطری محکوم به تـوت آوردن مـی   می
ـار آوردن، در      ـ معذور است! امّا خودِ تـوت ب ـ منطقاً  آزادی مثالً خرما بار آوردن و یا هندوانه دادن 

ـ از     رونی را از وی بگیریم ولو که سایباشد. لذا، اگر تنش د ذاتی او می گرو تنش ر عوامـل برونـی 
ـلب شـده و دیگـر      قبیل آب و هوا و نور و کود و... هم فراهم باشند،  ـارآوری از او س ولی باز هـم ب

ـلب      توانائی میوه ـنش را خـودش از خـود س دهی را نتواند داشت؛ حاق، اگر فرضاً، درختِ توت، ت
ـیر تـوت     کرد! ـار آوردنِ هندوانـه مس ـا نمـود و     و یا در آرزوی ب ـیالت   بخشـی را ره در جهـت تخ

ـاخته و از  ضدفطری  خودش تالش کرد، این خودِ اوست که خود را از زایش و باردهی محروم س
ـ          سیر کماق فطری  ـ همانگونـه کـه روشـن اسـت  ـا  دور ساخته و بخود ستم روا داشته است! منته
تواند خـود را از برخـی    انسان، میخود را از تنش برکنار دارد؛ اما « آزادانه»تواند  درخت توت نمی
ـان، از         عنوان کرده« تنشهای معنیدار»تنشها که ما آنها را  ـازد! چـرا کـه انس ـا دور س ایـم، محـروم و ی

ـام      اختیاراتی برخوردار بوده و بر مبنای همین اختیارات خویش می ـا برخـی از کنشـها را انج تواند ت
 و یا از انجامشان سرباز زند!دهد 

ًً ایـن    در حوزۀ تنشهای انسانی، آنچه را تنشهای معنادار عنوان میداریم به این دلیل است کـه او
ـار       تنشها آگاهانه انجام پذیرفته و انسان، خودش آنها را آگاهانه انتخاب می ـاق چه کنـد. بـه طـور مث

ـاه مـی     حوزه، زمینه و امر، دارای ویژگیها و آثار و ارزشهای ـا    مختلـف وجـود دارد، و او نگ کنـد ت

www.takbook.com



 
  221 ........................................................................................ محوری ( گرائی و مسئولیت انسان دلسوز به خویشتن ) مسئولیت

ـان    ـ ارزشی خود، سازگارتر یافته و لذا، خودش هم دریابد که: کدام یک از آنها را، با نظام آرمانی 
 کند! را انتخاب می

ها و تنشهای معنیدار، ایـن   به هر حاق، برای پرهیز از اطاله بیشتر کالم به عرض میرسانم که: زمینه
 چهار ویژگی را دارند: 

ًً، آگاهانه رابعاً، ثمربخش و لثاً، ارزشمندانه و کماق محوراند؛ اند؛ ثا ثانیاً، انتخابی و آزادانه ؛اند او
 باشند. زایاننده می

ـاق   لذا، وقتی فرد پذیرفت که تنشهای معنیدار این ویژگیها را دارند، باور می کند که رشد و کم
ـبار  وجودی و شکوفائیِ نهائی شخ  در گرو تنشهائی است که معنادار بوده، هم ارزشمند و  ارزش

هم خردمندانه و ارزیابی شده باشند، هم آزادانه مورد گزینش خود او قرار گرفته باشند و هم  باشند،
 ثمربار و شکوفا کننده باشند!

ـا ضـعف    باشد که او،  در واقع، بر مبنای همین دریافت و باور می فق  خودشرا مسئوق رشـد و ی
آدم » اوالًئی این قریه آنست که او،  پذیرد! و علتِ ریشه خویش شمرده و مسئولیت خودش را می

ـای وجـودی    به توانمندیها، استعدادها و ظرفیـت ، ثانیاًخود را باور کرده و « بودنِ خـود بـرای ایـن    ه
ـ مسئوقِ رشد خویش بداند»که: توانمندی  ـ به عنوان یک انسان و نه...  باور و ایمان « خودش خود را 

ساختن، ماشین ساختن و... ساختن، خانه دارد؛ یعنی باور کرده است که: همانگونه که قادر به لباس 
ـاروری و زاینـدگی و   را هم ساخته و رشد بدهم و به شـکوفائی  « خودم»توانم  هستم، می ـاق ب  و کم

چون  ئی هم ارجمندی و... برسانم! که متأسفانه، این باور و ایمان و دریافت و... در موجودات مسخره
 روزگارِ خودستیز وجود ندارد! منِ تبه

مشکلی که متأسفانه در میان جوانها بیشتر حرور و استیال دارد این است که متأسفانه عدۀ زیادی 
 ،ً ً و هوشربای خود نبوده و آنرا از برون جستجو واز آنها متوجه توانمندیهای بسیار با کننـد! و   میا

ها، وقتی دوست میدارند تا هنرمندی خوب  از همینی ئ باشد؛ مثالً عده این، نکتة بسیار دردآوری می
نه کنند تا ببینند که آیا زمینه وجود دارد یا نه!؟ و  گذار شوند، اوق به دنیای پیرامونشان نگاه می تأثیر و
کنند تا دریابند که: آیا من استعداد و اشتیاق این زمینه  جانشان! یعنی، اینان اوق به خود مراجعه نمیدر 

ـا نـه؟!    ـا ظرفیـت   و کار را دارم یا نه!؟ ا الً توان و لوازم هنرمند شدن در من وجـود دارد ی ـای   آی ه
ًً،اند یا نه؟!  کافیمن، برای هنرمند شدن و هنرمند ساختن من « کنونی» ـا توانمنـدیهائی کـه     ا و آی
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 ام و استعداد این کار در من حرور داشته؟  تاکنون برای خود بهم رسانیده
 توان پویایش ساخت یا نه؟! و می
ئی از اینان، به مواردی از جنس آنچه آمد ا الً توجه نداشته و بیشتر برون را مورد توجـه و   عده

ئی برای هنر وجود دارد یا  دریابند که مدرسه و دانشکدهدهند! لذا در پی آنند تا مثالً  بررسی قرار می
ئـی مـرا همراهـی     نه؟! و تازه، پس از گرفتن مدرک تحصیلی، درآمد قابل توجه و استقباق پرآوازه

 کند یا نه؟! می
ـای   کراراً دیده شده است که گاهی از همین افراد، پس از اتکاو به زمینه محـور، دق بـه    بـرون ه

ئـی از عمـر    مورد آرزوی خود را گرفته، رنجها برده و دورهدنباق زمینه و محور همان موارد سپرده، 
ـ به خیاق رسیدنِ به آرمان  ـ  رف نموده گرانمایه را  ولی آخر کار هم چیـزی   ،نماهای تخیلی خود 

 به جائی نرسیده است! چرا؟ نشده و
ـ که اگر اشتباه نکرده باشم  ـ از درون بـر      مـی  «ابو سعید»چون به قوق آن عارف بزرگوار  باشـد 

 نخاسته بوده است!
اند و چون دریافتـه   متکی بوده« خود»به به خالف اینان، بسیار دیده شده است که افرادی چون 

برای رسیدن به مثاق کماق نوعی، از درون برخیزند؛ و این باور آنها را مسئوق رشد « باید»که اند  بوده
ـاق مجهـز     و به داشتن ایمان بهمعرفی کرده  خودشان توانمندیهای خود برای رشد و رسیدنِ بـه کم

ـ را در آنها بیدار و پویا ساخته و آ  ـ و نه برونِ خود  ها نیز خود را نداشته است، لذا ذوق پروردنِ خود 
ـا خـود برخـورد کـرده     نـد! و  ا از درون پر نموده و از موضع جان مشتاق و تبدار و جوشان خویش ب

نسبت بـه خـود   کنند، به نوعی باورمندی  با خود برخورد میش چون از موضع ملکوت وجود خوی
نداشته و با خود به ایـن  را دست پیدا کرده، و لذا، نسبت به کمبودهای برونی، آن دغدغة بازدارنده 

کرده و هر جائی برون اکماق رسند که: آن کمبودها را، تا هر جائی که توانستیم، از همان  فیصله می
 خواهم نهاد! های درونی مایه بیشتر از سرمایههم که نتوانستیم، 

ـته  نآو همین توانمندی، و ایمانِ به این توانمندی  ها را به یک سلسله ویژگیهای فرعی مجهز داش
ـاً هماننـد        اوالً،کنند اینست کـه   که می و لذا، اولین کاری ـامالً بخردانـه و دقیق یـک  بـه  ـورت ک

ـامالً     ثانیاً ونسبت به زمینة مورد گرایش خود؛  فیلسوف پر وسواس، دقیق و غیرتمند بـه  ـورتی ک
ـای     دلسوزانه و باز دقیقاً مثل یک مادر خردمند و دلسوز به پارۀ دق خود کوشش مـی  ـا راهه کننـد ت
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ـ و نه داشتنی  ـ را، آنهم: بهترین، مثمرترین، کوتاهترین، سالم رشد و گسترش خود   تـرین،  های خود 
 ی رشد خود را شناسائی کنند.ترین راهها زایاترین و...

در همین جا باید تکراراً اعتراف نمایم که: افرادی همچون منِ هستی از دست داده به  ـورتی  
کرامـتِ  ایم تا بدانیم که: ما رشد هویـت و   را مورد تجزیه و تحلیل قرار نداده« رشد»بخردانه، مسئلة 

 رف و خانه و...!وجودی داریم؛ و رشد فرش و ظ انسانی داریم، رشد حقیقی و
ایم، رشد مواد و ابـزار برونـی را، رشـد خـود      زائی عوضی شده ما، به دلیل اینکه به نحو شگفتی

و کنیم! ولی این انسانهای دلسوز به خویشتن و واقعاً ارزشگرای، گرفتار دام چنین بالهـت   خیاق می
رشد روحـش،   ،سفاهتی نشده و لذا، راههای رشد خودش، رشد جانش، رشد عقلش، رشد قلبش

ـتجوی بهتـرین    کند! و سپس، رشد احساسش، رشد خیالش و... را جستجو می مثمرتـرین،   ،بـه جس
ـان کمـک       ترین ابزار رشد خویش می شکوفاکننده ـا را بـه رشـد خودش افتد! ابزاری که بتوانند آنه

 برساند!
ـایم  عنوان حرفی حاشیه خواهم به با درخواست پوزش از جوانهای جلسه، می کـه   ئی عرض نم

ها  خوابی ـ سالها رنج برده، زحمت کشیده، تالشهای مجدانه و بلیغ به خرج داده، بیدارعرفاً همة ملل، 
ـله از ابـزار رشـد دسـت پیـدا        دیده و...! و بعد، لطف خداوند هم شامل حالشان شده و به یک سلس

ـانی  خـود و هویـت و کرامـتِ    ه اند! اینان پس از عمری تالش دلسوزانه نسبت بـ  کرده می ی رب وًا
اگر کردند که  یافتند، آن ابزار رشد را معرفی کرده و ابالغ می مستعدی را میخویش، وقتی انسانهای 

کـه  یعنی همانگونه  .که به این ابزار نیاز داریرا رشد بدهی، باید بدانی « خودت»خواهی تا  واقعاً می
ـا و    ،یاز داریبروی به وسیله و ابزاری نخواهی از شهری به شهر دیگر  وقتی می ـیدن بـه غن  برای رس

کماق وجودی، به هویت و کرامتِ ربانی، به کماق انسانیت و قرب خداوند و... به وسایل و ابـزاری  
 نیازمندی!

ـاق و     ـازی و ابط برای رهیدن از دامهای جهالت، غفلت، خودشکنی، خودستیزی، خـود ویرانس
 های وجودی خود به ابزاری نیازمندی! تالشیِ سرمایه

ـ را شناسائی کرده و مورد کوشند  حاق، اینان می بهر ـ و نه برونشان  تا بهترین ابزار رشد خودشان 
ـائی کـرده و     زایاترینورزند تا  قرار دهند! همانگونه که تالش میوری  بهره روشهای رشـد را شناس

ـتفادۀ از  بکار گیرند. زیرا ممکن است، ابزار بدستشان آید، اما بهتـرین   نداننـد. لـذا    ابـزار را روشِ اس
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کنند تا زایاترین و مثمرترین روشهای رشد را شناسائی کرده و بعد، با اعتماد کامـل بـه    کوشش می
خویش را در جهت پویائی و های غنامند  خودش و ابزار و روشهائی که یاد کردیم، خود و سرمایه

 شکوفائی قرار دهد.
ـ و     :حتماً باید تـذکر داده شـود ایـن اسـت    نکتة بسیار مهمی که در این رابطة ویژه وجود دارد 
ـا همـة تـوان و تـالش      که به این مرحلة از دقت، توجه و مسئولیتفردی   پذیری دست یافته است، ب
 سازد.« فراگیر»های مربوط به خود را  کوشد تا این نحوۀ از برخورد با زمینه می

ه، و به همان میزانی که بـه  به میزانی که خود را شناخت»از سوئی، اینها معتقد هستند که هر کسی 
ی       ـیدنِ بـه مراتـب وًا ـئولیتِ رس غنا و کماق و شکوفائی و زایائی خود باورمند و پایبند بـوده و مس

باشد. درست همانگونه که  دقیقاً به همان اندازه آدم می ،«کماق نوعیِ خود را پذیرفته و عملی میدارد
 خویش از کرامت انسانی برخوردار تواند شد.پذیری  باشند که هر کس به میزان مسئولیت معتقد می

باشند و با خود یکرنگ  دلسوز می این دستة از انسانها، چون تا این حد به خود احترام گذاشته و
ـین و یکرو و  میمی هستند، به این مرتبة از تکامل زیبا  ـتیاق  انگیـز   و زیبا سازنده، پرجذبه و تحس اش

ـنش و...  گیری، نوع گ بودن، همین نوع موضع، همین نوعِ از ادهند! اینه نشان می رایش و جنبش و ت
 گویند که:  ذاتی و انسانیِ خودشان قلمداد کرده و میرا نیاز 

نیاز به دارم؛ و آن، که یک نیاز اساسی و محوری باشم، باید بپذیرم  میاگر من بپذیرم که انسان 

ـا    است. خوب، وقتی انسان یقین پیدا کرد که نیاز اساسی و کمال محوری او، نیاز به کماق اسـت، ب
ـاز  خواهم  د که اگر من میدیشان خود می مثالً در زمینة امور عقلی به کماق برسم، حتماً به وسایلی نی

ـایل و مـوارد و   گردد؛ و خودِ فهم این  که فهم نیازمندیهای فرعی میسر میدارم. و در اینجاست  مس
بسیار اساسی و تعیین کننده برای فرد روشـن و مـدلل    نیازرا به عنوان یک پذیری  ها، مسئولیت زمینه

ـاور،  تکلیف پذیری را نه به عنوان یک  میدارد. منتها، مسئولیت شاق و اجباری، بلکه به عنوان یک ی
های او،  یک پلّة ترقی و تکامل و یک همدم دلسوز و حرمتگزار و به عنوان کسی که بر بالها و شانه

 گر و...! لیکند! و نه یک بیگانة تحم نشسته و مراحل کماق را طی می
ًتی از ایندست، فرد ندای مسئولیت را از درون جان خـودش مـی   ـنود و دوسـت    لذا، در حا ش

پذیری  میدارد تا هر چه زودتر، خودش را به او رسانیده، با او همگام شده و از مراحل عالیِ مسئولیت
 برخوردار شود.
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 توقع شناسی
 

را بـه خـود گرفـت! یعنـی     شناسی، مسیر دیگـری   توقعمتأسفانه، یادداشتهای امروز بنده پیرامون 
ـالم   امر توقعبحث را پیرامون بجای اینکه  ـترش  شناسی انسان س ـا و پـی   داده و زمینـه گس آمـدهای   ه

قرار دهم، نخواسته و شاید هم به دلیـل رنجشـهائی کـه از ناحیـة     برکتبار آنرا مورد تحلیل و ارزیابی 
های  م متوجه زمینهنام، ذه خود و همنوعان خود دریافتهو مریض عاید حاق خود، دوران افراد ناسالم 

ادب از کـه  »متقابل آن گردیده و در همان مسیر جلو رفت! هر چنـد اگـر ضـرب المثـل معـروفِ:      
ـیضِ  »ها و... قرار دهیم، شاید بتـوانم از فهـم    ها، یافته را معیار و منظر این گفته« آموختی... « ضـدّ و نق

ـانهای   آید، متوجه  آنچه گفته می ـا توقـع     موضع نگرشـی و گرایشـی انس ـالم، در رابطـه ب شناسـی   س
 گردیم!ب

ـتهائی       گزینی به هر حاق، یکی از آفتها و اشتباه ـالمی چـون مـن، چشمداش های امروزۀ افـراد ناس
ـاهی، از افـراد و         است که گاهی از زمینه ها و امور مـورد برخـورد و مـورد گـرایش خـویش؛ و گ
 انسانهای دیگر دارند!

جهـت   اوالًباشد، همان نفسِ چشمداشـت نبـود بلکـه،     میدر این رابطه قابل تأمل و انتقاد  آنچه
انـد!   دچار افراطی غیرقابل توجیـه گردیـده   ثانیاًاند! و  باشد که چشمداشتها پیدا نموده میئی  انحرافی

 خام!و زمانی هم به شکل طمع کنند  لذا، گاهی به شکل طمع )= توقعی احمقانه( خودنمائی می
از چشمداشتهای خود را، از « فهرستی»گردد که ما  ر ثابت میتگزینی وقتی به واقعیت این اشتباه
خود تهیه ها، امور، ارزشها و... و از دیگر سو در رابطه با افراد مورد مواجهة با  یکسو در رابطه با زمینه

 ه قرار دهیم!نها را از نظر کمی و کیفی مورد ارزیابی، سنجش و مقایسآنموده و بعد 
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گزار و دلسوزانه به ایـن فهرسـت توجـه و     شناس، احترام شناس، ارزش ئی آدم حاق، اگر با دیده
ها،  زمینهمتوجه  نما کنیم که ما، در بیشترینِ مواقع، چشمداشت دقت شود، متوجه شده و یقین پیدا می

ـله از  « برما»ـ انسانی   باشد که از نظر ارزشی امور و... می اند! در حالیکه توقع ما اینست که نتایج حا 
 نجات داده و به آنچه دلبخواه ماست مجهز دارنـد! « آنچه دلبخواهِ ماست»ها و امور ما را از  این زمینه

جه ئی از این افراد عطف تو در بیشتر احواق و اوقات ما )= انسانهای ناسالم( به افراد و ابعاد وجودیِ ویژه
ـ علیه خوی  نمائی می ًیلی  ـ روی د ـین       ش میم که خود  ـا از هم ـفانه چشمداشـت م ـا، متأس ـند! ام ـا   باش ه

 زدائی بکنند و هم ما را مجهز و مقتدر و آرام و...! اینست تا نتایج حا لة از این برخورد هم از ما آفت
 نکتة قابل توجه در این زمینه و رابطة ویژه آنست که ما: 

ً   به مسایل، زمینه از اینکه توجهی ـیار وا ـا رشـد و      ها، امور و ارزشـهای بس ـار و مـرتب  ب و برکتب
 باشند، نداریم! کماق و سالمت می

ـتیم! و... ا ـالً         ـتهائی از ایندسـت، از خـویش، محـروم و تهـی هس از اینکه: از داشتنِ چشمداش
د تحقـق پیـدا نکـرده    رما از فالن زمینه و فالن فـ شویم! اما اینکه چرا فالن چشمداشت  ناراحت نمی

ـان مـی    ابلهانه میاین خیاق  ۀشویم! و تازه ناراحتی ما زائید است، ناراحت می ـیم   باشد کـه: گم از کن
 ایم! در حالیکه واقعاً، آنجا و آنگاه که متوجه  بخش دور و محروم گشته یک ارزش تکامل ی «هثمر»

آور  دهنده و سالمت بخش، آرامش تکاملکه از امر و یا ارزشی  کنیم شویم و خود نیز اعتراف می می
 شویم! ایم، هرگز به آن اندازه ناراحت، برانگیخته و آمادۀ جبران نمی دور و محروم مانده

ـیاری از مـوارد نتیجـة    « طمع خام طمع و»از سوئی، میتوان مدعی شد که لغزیدن ما به دام  در بس
ـاب       ،ها ، زمینهاوالًهمین نوع برخورد تواند بود! چرا که  ـتباهی انتخ امـور و ارزشـها را عوضـی و اش

ـا و امـور...   های ما از تحقق و نتیجة آن زمینه چشمداشت ثانیاًایم! و  کرده و بدان چشم بسته ـامالً   ه ک
و گیریهائی از ایندست، شخ  از زمینـه   که در شرای ، احواق و موضعانگیز بوده! و از آنجا اشتباه 

ـ تخیلی آن بهره  ـیار تـرحم     و اشباع نمیمند  ثمراتِ وهمی  ـار، بـه دام    شود، بـه شـکلی بس انحـراف  ب
 گردد.  باشد، کشیده می« شدتِ چشمداشت»دیگری که همان 

 برای روشن شدنِ بهتر مطلب خوبست تا دوستان جوان من، به این مثاق توجه نمایند:
ـانون و...  »توقع دارم تا من وقتی کارفرما و یا اوستا هستم، از شاگرد  را رعایـت  « نظـم و ادب و ق

 اوستا هستم! وقتیکهاما فق  نماید! 
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را مراعات نماید، اما فق  تا « انصاف و عدالت و...»من وقتی خریدار هستم، متوقعم که فروشنده 
 باشم! می خریدار وقتیکه

شود در مـورد   ق  محدود میقانون و عدالت و انصاف و... ف از سوئی، آیا توقع ما مثالً از نظم و
ـالم   ترافیک، بیمارستان، کارگاه، بازار و...؟! یا نه در موارد دیگری نیز مطرح توانند شد؟! آیا برای س

دیگـران  از از خـود و  آیا نباید  زیستن، آرام زیستن، پالوده زیستن و... از چشمداشت تهی باید بود؟
ـا،   رسیدن به پاکیت آیا چشمداش توقع و چشمداشتِ از دوریها را داشت؟ ًئیه ها، سر بر زدن از وا

ت الوهی را دور باید ریخت؟! شکفتن از برترین  ها، بالیدن از کمًا
 باشیم؟! ما، با ایندستة از چشمداشتها چقدر آشنائی داشته و چه مقدار خود به آنها مجهز می

ـاق   « دون مرتبت»های معین و معموًً  چرا چشمداشتهای ما فق  در زمینه ـثالً دنب گل کرده و م
 باشیم! می« دیگران»عملی ساختن آنها از ناحیة 

به هزار و یک بهانه و ایراد و... همه چیـز و  چرا ما، وقتی کار فق  کار خود ما به زمین ماند، مثالً 
 خود ما قرا شد نه؟! گیریم! اما اگر ده روز نماز  بح همه کس را به باد انتقاد و تمسخر و تحقیر می

ـای   سازیم؟! وقتی به زمینه ا در چه مواردی دولتها را به نقض نظم و قانون و عدالت و... متهم میم ه
 های رفاهی و لذّی؟! ایمانی، اشراقی، ارزشی و... توجه و رسیدگی نکردند؟! یا وقتی به زمینه

 وقتی فعالیتهایشان معطوف و  رف عزت ما نباشد؟ یا وقتیکه  رف لذّت ما؟!
رسانند؟!  جنی و انسی به شهرت، راحت، ثروت و قدرت مادی ما  دمه و زیان میوقتی شیاطین 

 یا وقتیکه به طهارت و معرفت ما؟!
ـای    چرا مثالً، وقتی راه رسیدن به آنها )لذت، شهرت، ثروت و...( بسته می شود ولو کـه از راهه

ـ عصبانی می بالنـد؟! ولـی    ا گـل کـرده و مـی   و چشمداشتهای متنوع مشویم  ضدارزشی بوده باشند 
ـا گرایشـهای          ـا دیگـران ب ـا و ی ـتی و... را، خـود م وقتی راههای ایثار، طهارت، تقوا، شـجاعت، راس

 نمائیم؟! نمیسازند، عصبانی نشده و پرخاش  ضدارزشی و هویت برانداز پایماق کرده و نابود می
ـثالً پسـت  » فرزندانمانچرا وقتیکه شخصی به   بگویـد، در  ـورتِ قـدرت او را گوشـمالی     « م

دهیم؟! اما وقتی خودمان، از طریق جانبداریهای ابلهانه، مانع رشد عقالنی، ارزشی، ابداعی و... او  می
 کشانیم، خود را گوشمالی نمیدهیم؟! می او را به پستیگاههای نارواواقع، شده و در 

ـین   ارج و شرم هوسهای بالهتجوش، لذتهای بی ادی،سود مچرا چشمداشتهای ما بیشتر متوجه  آگ
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 باشند؟! و نه متوجه سالمت، عزت، هویت و رشد ما؟! می
 کنیم؟! های طبیعی و غریزی می چرا چشمداشتهای متعالی و الوهی خود را فدای زمینه

ـ مثـل تـرسِ بـدام      چرا مثالً نظم و قانون  جمعی را فق  در  ورتِ احساسِ خطر و غلبة ترس 
ـ مورد توجه و مراعات قرار میدهیم؟  افتادن، رسوا شدن و... 

شـویم؟! و نـه همچـون فرزنـد برومنـد       اهلی و سر براه مـی « اجباراً»ا الً چرا همچون حیوانات 

 ؟!ً«اختیارا»آدمی 
ـیهای      نیز قابل  دق می« ایثار»عین قریه و مثاق، در رابطه با مسئلة  ـا کـه بررس ـا آنج باشد. زیرا ت

ًننده و عـزت  ،به عنوان کنشی غنابخش« ایثار»نماید  نة اجتماعی نشانداده و تأیید میبینا واقع آور و  با
ـ مشروط گردیده است! یعنی: ایثار خوب و ارزشمند است؛ منتها مشروط به اینکه  ـ متأسفانه  خدائی 

جلو گـرفتن  و ثروت و راحت و... من! و یا انجامش داده و در راه سودِ من، لذتها و هوسها دیگران 
محور مؤید  ارزشاز زیان من، ناراحتیهای من، رنجهای من و... بکار گیرند! در حالیکه ژرفکاویهای 

ـ و نه من  بود آنند که: در چنین نگرش و احوالی، جلوۀ عینی و عملی آن چنین خواهد  که دیگران 
ت وجودی  ا، آرمانها، ارزشها و مایهـ خواسته ـتها و هوسـهای   های کمًا خود را به نفع تحقق خواس

این دیگران نشوم! تا مجبور یکی از بالهتجوش من، یا محدود کنند و یا ندیده بگیرند! اما من هرگز 
ـا دیگـران را     معنا پیدا میباشم به نفع کسی ایثار نمایم! در حالیکه ایثار، واقعاً زمانی  « آدم»کند کـه م

ـ با پیشة ک  ـ  شمرده و از این طریق  ـاور     « خـود »آدم بودن نشی قرار دادن ایثار  ـائیم! اگـر ب را ثابـت نم
ـائی     داریم که ما نیز یکی از همین آدم هائی هستیم که از آنها چشمداشت ایثار رفتـه و توقـع کمالنم

ـ آگا  رود! و زمانی معنای خود را از دست می می ـاور را از دسـت    هادهد که  ـ این ب نه و یا ناآگاهانه 
 دان آن دچار گردیم.داده و به فق

را تثبیت میدارد و نه دیگری را، هر چند که در  «خود»لذا اگر دقت شود، شخ  در عملِ ایثار 
ن شود، آ نماید! زیرا اگر پس از ایثارِ ایثارگر، دیگری از امری وجودی برخوردار می ظاهر چنان می

باشد.  گسترۀ وجودی ایثارگر میدیگر و آن امر وجودی، در واقع ظِلِّ حرور و شکوفائی و ادامه و 
 باشد. چرا که آن دارائی از وی تراوش کرده و قائم به وجود او و تجلی و ظهور دارائیهای او می

آمیزتر  توانم همان نکته را به عبارتی تحریک اگر عزیزان مرا بخشیده و بر من سخت نگیرند می
ا الت و افاضات وجودی خود را به ثبوت  با عمل ایثار، در واقع استقالق،چنین بگویم که: ایثارگر 
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 سر او کشیده شده است!بر رساند و طفیلی بودن کسی را که این فیض به او رسیده و این سایه  می
بینانـه   اگر روح قریه مورد نگرش قرار گرفته و موضع ایثارگر و طرف مقابلش به شـکلی واقـع  

ـ و بلکـه عمـده      مورد تحقیق و ارزیابی قرار گیرد متوجه خواهیم شـد کـه    ـا   تـرین،   یکـی از فعالیته
را، فعالیت و موضعگیری بـه نفـعِ   « اهل طمع»گیریهای اجتماعی  ترین و بارورترین! موضع جاذبهپور 

دهد! و این میرساند که اینان جانبدار ایثار  میخوار زیستن تشکیل  پرازیت بودن، طفیلی بودن و ریزه
ـاتی طفیلـی تبلیـغ و      ةعمالً در زندگی وابستنبوده، آنرا ارزش نشمرده بلکه ارزش را  پرازیتـی و حی

 سراغ میدهند!
ً که گپها و عرایضِ نامرتب بنده به اینجا کشیده شد، این نکته را نیز به  ورتی موجز و گذرا  حا

ـ پیدایش حرور، غلبه و ی این امر )چشمداشت ناشیانه( اهشده باشم که یکی از بدترین پیام یادآور
ـالم محقـق     می« توزی کینه»به نام  پویائیِ مرضی باشد! زیرا وقتیکه توقعات ناشیانه و عوضی فـرد ناس

ـیان  »باشد، به جای اینکه بـه   چون فرد از سالمت عقالنی و بینشی برخوردار نمی ،نشد  ی «هتوقـع ناش
خود مشکوک شده و به بازرسی و تحلیل آن پردازد، به کینة طرفِ مقابل مجهز شده و بر امـراض  

 افزاید! خود می
توزی تشکیل  آور اهل طمع را مسئلة کینه ها و امراض بسیار ذلت در اینکه یکی از آفتها، آسیب

 میدهد، کمتر کسانی به خود اجازۀ شک میدهند!
توزی نسبت بـه دیگـران    خواندم این نیست که ا ل کینه« آور ذلت بسیار»البته، علت اینکه آنرا 

باشد؛ بلکه علت ا لی را این نکتة بسیار خطرناک روشن  می از بدیهیات است! چرا که این امر« بد»
توز(  خودِ کینهه سوی درون )از برون )از دیگران( ب« توزی جهتِ کینه»ولی ناپیدا تشکیل میدهد که: 

توزی علیه دیگران، بدترین نمودهای آنرا علیه خود تدارک  جهت با کینه فرد، هم تغییر پیدا کرده و
کینة خود را بدق کاشته و پرورده و کند که وی  عاقل گمان میبه حدیکه که انسان تا بیند! آنهم  می

باشد! و عجب اینکه: گاهی  ساز، به نبرد و دشمنی با خودش گرفتار می های سرنوشت در همة  حنه
ـالی، خوشـی،       اینکا ـاق، رشـد، تع ر را به عنوان محبت و دلسوزی و برای رسیدن به ارزشـها، بـه کم

 رساند؛  سعادت، آرامش و... خود به انجام می
کنـد کـه گـوئی وظیفـة دیگـری و       تعقیب میو گاهی آنرا چنان با نشاط و دلگرمی و جدیت 

ـبت بـه خـود   »توزی  کینهاز آن برای وی وجود ندارد! در حالیکه اگر وی تری  و مهمبرتری  را « نس

www.takbook.com



 
  232 ............................................................................................................................................... شناسی ( ) توقعانسان دلسوز به خویشتن 

 افتاد! از ایندست فرو نمینهاده بود به دامهائی کنار 
 های:  توان در زمینه های اجتماعی این آفت را می مثاق

 پرستی از طریق تقلبهای آنچنانی؛  اندوزی و پوق * ثروت
 استعدادهای برین در آن مسیر؛ و آور؛ آنهم از طریق  رف عمر  گرائیهای تهوع تجمل* 

های مربوط  های ربانی در زمینه جوئیهای حیوانوار و گذاشتن همة سرمایه * هوسبارگیها و لذت
 ها؛ به آن

ـ ناآگاهی، تهی بـودگی، خرفتـی و دنائـت، آنهـم        ـ و گاهی هم استقباق  از »* پذیرش، تحمل 
 رنج بردن و غیره، عیناً به تماشا ایستاد!« ترسِ

های یاد شده  تر از آنست تا کسی در زمینه کنم که موضوع روشن حاق، اگر چه گمان میبه هر 
ـ بـه      تر ساختن اذهان این جوانهای نازنین مـی  شکی بخود راه دهد! ولی باز هم برای روشن تـوانیم 

ـ این پرسش را مطرح نمائیم که:   شکل دست جمعی 
ًیلی، د نهیمگر ک شمنی و کینة دیگری را به دق گرفته، و در توزی غیر از آنست که فردی، به د

  ورت توانمندی: یا از رشد و کمالش پائین کشاند؟!
تِ وی گردد؟!  و یا: سد راهِ رشد کماق و جلوه و ظهور کمًا

دلیلی حکیمانه، خردپسند، ارزشبار و... جلو رشد ایمان، جلوِ رشد حاق، اگر کسی بدون داشتن 
خـودش را  اخالص، جلوِ رشد شهامت؛ عزت، آزادگی، قناعت، شکیبائی، وارستگی، ایثار و غیرۀ 

 توزی علیه خود کار دیگری انجام داده است؟! ینهبگیرد، مگر جز ک
توزی ما علیه دیگران مقطعی و محدود  در پایان، این مرحله چند کلمه را هم گفته باشم که: کینه

زمة تحقق و... همراه میبوده و اغلب با عدم داشتنِ توان و  تـوزی   باشد؛ در حالیکه کینـه  امکاناتًِ 
 دی و امکانات فراوان همراه تواند بود!مننمستمر و اغلب با تواعلیه خودمان 
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 پیوندخواهی
 

ـ به طو در رابطه با موضوع مورد نظر، اوق یکی از  ـ مطرح می  رویژگیهای انسان را  داریم و  عام 
ـا ایـن مقولـة       بعد می ـتن، در رابطـه ب پردازیم به ذکر این نکته که انسان دلسوز و حرمتگزار به خویش

 خاص )پیوندخواهی( چه نظر و چه موضع عملی دارد.
ـ موجودیست پیوندخواه  ـ به طور عام و فراگیر  و پیوندطلب یعنـی   مقدمتاً باید بپذیریم که انسان 

ـ از نظر هستی  ـ یک حقیقتِ منفرد و مشـخ  مـی    با آنکه خود  باشـد، در کُـلّ موجـودی     شناسانه 
ـا    های مختلف، با مقوله خواهی، هر چند که در زمینه است پیوندجوی؛ و این پیوند ـاوت و ب های متف

خود، یکی نسان با برون از امور متنوع  ورت گرفته و قابل تحقیق و بررسی تواند بود، اما در کُلّ، ا
 تواند:  از این دو گونة پیوند را برقرار کرده می

 پیوند معنیدار؛ 
 ستیز؛  پیوند معنی

ـبه شـده  یداین پیوند، اندیش ،اوالًپیوند معنیدار، به این معنا که:  ـا     ،ه شده، محاس ـابی شـده و ب ارزی
و ارزشمدارانه قرار مورد ارزیابی خردمندانه  ،برانگیز، مقوله و زمینة مورد نظر ظرافت و دقتی تحسین
 همه جانبة عقالئی و حکیمانه، این پیوند برقرار شده است!گرفته و پس از تحقیق 

ـاس و غیرتمنـد بـوده و     ،ثانیاً ارزشمدار بوده و گرونده، نسبت به زمینه و امر، از نظر ارزشی حس
ئـی کـه از عمـر،     ین پیوند به میزانِ هزینـه از هر جهت بررسی شده است تا دیده شود که الذا، زمینه 

 گیرد، چه مقدار ارزش تولید میدارد؟! ها می وقت و محبت و سایر زمینه
 باشد که جبران این همه هزینه را بنماید یا خیر؟! آیا ارزش آن در حدی می
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که به طـور تعیینـی مسـجل    گرفته و بعد از آنه و تحلیل قرار یعنی، ارزش خودِ پیوند، مورد توج
 باشد، پیوند  ورت خواهد گرفت. می« آفرین مدار و ارزش ارزش»شد که بلی، این پیوند 

گیرد و نه به اجبار؛ به این معنی که شخ  متوجـه ایـن نکتـه     این پیوند آزادانه  ورت می ،ثالثاً
ـای      از موضع فعلباشد که: نکند این پیوند تحت تأثیر عوامل برونی،  می ـا بـر مبن پذیرانه و مقلدانـه، ی

ـاوینِ رسـم و      اجبارهای خفتبار و متنوعی که بر جوامع  ـ تحـت عن و افراد رشد نیافته و تربیت نشده 
ـ حاکم  ـاری در     رواج و مد و...  اند، تن به این پیوند داده باشد. لذا، وقتی دریافت کـه هیچگونـه اجب

 پیوند وجود ندارد، بدان دق خواهد داد.« اجرای»و « برقرارسازی»، «پذیرش»
 باشد. می« بخش تعالیجوی و تعالی»اینکه، این پیوند  رابعاً

ـالی و      همانگونه که در یکی از مباحث هم تذکر دادیم، گاهی بعری از ارزشـها خنثـی بـوده و تع
توانند؛ گر چه ممکن است که نشاط و یا خوشی و... تولید نماید؛ چنانکه شاید از جنس  رشد داده نمی
 توانند. داده نمی« وجودی»چیزهائی برای انسان به نمایش گذارند، اما تعالی واقعی و امور اعتباری، 

ـا   توانیم آنرا پیوند معنیدار بشـماریم؛  حاق اگر، پیوندی از این چهار ویژگی برخوردار بود، می ام
ـتیز  معنـی »ایـن پیونـد    طبیعتباً برخـوردار نبـود،   ها  در  ورتیکه از این خصیصه خواهـد بـود! در   « س

اینصورت، پیوندهائی از ایندست، نه تنها ارزشی تولید نتوانسته و تعالی و رشدی ببار نتواند آورد! که 
ـته و از    مایهمتأسفانه مایة سرافکندگی و ذلت هم خواهد شد. زیرا، آنگاه که پیوندی این  ـا را نداش ه

وقـت و  »برخوردار خواهد بود! لـذا  « تخریب»این ارزشها و بارهای ارزشی تهی باشد، حتماً از مایة 
ی دیگری عمر و مایه که انسان گذاشته، همه ابطاق و متالشی شده و در آخر کار هم، جز « های وًا
 و حسرت و... چیزی دستگیر فرد نخواهد شد.پشیمانی 

همة  (برخوردار باشدارزشیِ یاد شده  های ورت نخست )وقتیکه پیوند از ارزشها و مایهامّا در  
فزائیها به نفـع   نمائیها و ارزش باشد؛ ارزش باشد؛ آزادی به نفع وی می براهین به نفع برقراری پیوند می

 بخشی و... به سود او خواهد بود! جوئی و تعالی وی و تعالی
ـاری قـرار مـی   چنانکه در  ورت دومی، همه چ گیـرد! زیـرا    یز معکوس شده و در مسیر زیانک

کسـی  خواهم با  ممکن است که پیوند و رابطهـ  مثالً با نوعی سلطه همراه باشد! مثالً زمانیکه من می 
من و شرکت مـن و... مـن   « تحت اوامر و فرامین»پیوند و ارتباط برقرار نمایم اما به شرط اینکه: وی 

پروا بگو: به شرط اینکه او زیر نظر من نفس بکشـد و زنـدگی    گر خواستی بیانجام وظیفه نماید! و ا
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رشد بنماید! و اوج بگیرد! و...! ولی اگر خواست تا زیر نظر رقیـب مـن زنـدگی کنـد! مـن       نماید! و
 کند! شوم که چرا زیر نظر من زندگی و رشد و... نکرده و نمی دلخور و ناراحت و... می

ـ و گفـت:        »میگویند: کسی آمد نزد  ـاری  ـ مرشد خواجـه عبـدال انص شیخ ابوالحسن خرقانی 
شیخا! اجازت فرما تا مردم را به توحید دعوت کنم؛ شیخ فرمود: زینهار! تا به خویشتن دعوت نکرده 

ـا           باشی! مرد گفت: شیخا! مگر می ـتن دعـوت کـرد؟! گفـت کـه آری؛ ت تـوان مـردم را بـه خویش
 ناخوش آید! راو دیگرانش به توحید خوانند و ت

ـتیال     این سیره و منش، متأسفانه در بین عدۀ زیادی از رهبرچه ها و یا رهبرهای خام هنـوز هـم اس
تمام دارد! و این نحوۀ پیوند، از جانب هر که، هر جا و تحت هر عنـوانی کـه برقـرار شـود پیونـدی      

 ستیز خواهد بود و نه معنیدار! معنی
ـ       در پیوندهای معنیدار، مهرورزی با اشتی ـالی و هوشـربا  ـیار ع اق و دهشـ  آنهم در سطحی بس

 ،محورانه، تعالیجویانه و آزادانه برخـورد کـرده اسـت    حرور داشته و چون شخ  عاقالنه، ارزش
مهرورزیش جوشیده و شکوفا شده، ذوقِ دهش و بالش به شکل شـورانگیز و هوشـربائی حرـور    

 کند. پیدا می
ـا غیـر    این پیوند با همنوعان خودش باشد، میخواهد  نکتة بسیار جالب قریه اینکه: می خواهد ب

 د با مادونان!خواه خواهد با مافوقان او باشد؛ می همنوعان! می
کند تا از طریق پیوند، بهترین چیزهائی را که این دوست نیاز  مثالً وقتی دوستی دارد، تالش می

امکانات ثروتها، عالیترین ظرفیتها و عالیترین  نباشد به وی رسانیده، عالیتری داشته و مایة تکامل او می
عزتبار و... مجهز  ،های افتخاربخش، ارجمند وجودی را در اختیارش بگذارد تا وی را با این سرمایه

ًئیها را، از زندگانی او شکوفا بگرداند!  ساخته و همة این دارائیها و وا
ـا زودتـر   « اشتیاق»ورزد، بلکه  حسادت و بخل و... نمی امایه، نه تنه لذا، همچون منِ بی هم دارد ت
 این کار را انجام شود.

باشـد،   به هر حاق، آنچه در این رابطه به شدت قابل تأمل بوده و از نقشی تعیین کننده برخوردار می
ما با مافوق بوده و مثالً فرد مرشدی دارد، یا معلم و راهنمای خوبی دارد، تـالش   ةرابطاینست که وقتی 

ـالی و علـو    رابطة خود را با این مافوق، در عالیترین کند تا  می سطح ممکن برقرار سازد تا، از هر نظـر ع
قرار دارد به مراحلی برساند کـه آن  ئی که  کند تا خودش را از مرحله بخشنده باشد. و لذا، کوشش می
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 شخ  مافوق قرار دارد.
د بسیار زیاد بوده و چون ما بـه  نپیوگونة از  آمدها و زیبائیهای این باشد که پی روشن و طبیعی می

ـا بـه ذکـر برخـی از       توانیم، لذا تالش می شرح و بس  قسمت بسیار زیاد آنها پرداخته نمی ورزیـم ت
 پیامدهای شیرین آن بسنده کرده و مطلب بعدی را مورد توجه قرار دهیم.

قرار کرده خود شخصی که پیوند بر اوالًتا شود  نفسِ برخوردار شدن از چنین پیوندی باعث می
ـا      .تر بیابد نیافته و بلکه گسترده« شخ  خود»را در محدودۀ  زیرا، برقرار کنندۀ ایـن پیونـد خـود را ب

ـ یگانـه یافتـه و   کسی و یا چیزی  ـ خواه آگاهانه و خواه ناآگاهانه  را، بـه  « آن»که پیوند برقرار نموده 
نگی و یکتائی نموده و به احساس یگادش یافته و با آن موجود، شکل نیمة دیگر وجود و هستیِ خو
ـای همـ      چیز و یک شـخ  مـی  « یک»نحوی کامالً رازورانه، خود را با او  ـاً بـر مبن  ینیابـد! و دقیق

ـته،  « خودِ تنهایِ پیوند نیافتهخود را در محدودۀ »باشد که گفتیم:  دریافت و نگرش می به تماشا ننشس
ـاط و پیونـد      تردید، در محدودۀ  بلکه به نحوی کامالً روشن و بی ـا وی ارتب حرور خـود و آنیکـه ب

ًتر، غنی یابد. و لذا، به همان میزان خود را گسترده برقرار کرده است می تـر،   تر، پربارتر، وزین تر، وا
 یابد. نیرومندتر، عزیزتر و... احساس کرده و در می
حساس امنیت بیشتری کرده و هم شود تا شخ ، هم ا نکتة دیگر اینکه، پیوند معنیدار باعث می
ـ دریابد. ـ از جانب مقابل  و... اش، کند که امنیت وجودی، عاطفی  لذا، احساس می امنیت بیشتری را 

ـای    بخش می نسبت به زمانیکه تنها بود بیشتر شده و احساس امنیتی غنامندتر و اطمینان نماید! و بـر مبن
ـ و بـه ویـژه هراسـهای         های پوچ و معنی همین دریافت راحت بوده، دغدغه ـته، هراسـها  ستیز نداش

ـ فرو ریخته و به یک نوع آرامش معنادار دست پیدا می  منشانه و مسخره کودک کند! از اینـرو،   اش 
ئی با ارزشهای تکاملی ندارند، او را نلرزانیده،  مسایل و رویدادهای مختلفِ جزئی که هیچگونه رابطه

قوی دسـت پیـدا کـرده اگـر     دارند! و چون، به احساس امنیتی  اش نکرده و هراسانش نمی اچهپدست
ًتر و با اعتماد به نفسی تحسین از موضعی قوی ئی عمل نماید، بخواهد تا در زمینه انگیز عمل  تر، و وا

 کند! می
 مثالً فرض کنیم کسی که احساس همبستگی، پیوند و انس با حرـرت حـق دارد چـه چیـزی     

 تواند دلش را بلرزاند؟! می
ـانیده اسـت   کسی که احساس می ًیت گره خورده و پیوندی معنیدار بهم رس  ،کند با خاندان و
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ـیچ     ـ هرگز و بـه ه ـ مثل کمبود ثروت، قدرت، شهرت، ریاست، لذت و...  روی کمبودهای دنیائی 
ـ چه سیاسی باشد،  افکنده و بلرزانند! و وقتی هم در زمینهتوانند قلب او را به هراس  نمی های مختلف 

ـ برخوردی داشته و پیوند  چه اقتصادی، چه اجتماعی  ـاخته و  و چه فرهنگی و چه عقیدتی  برقرار س
ـنش از       خواهد تا در یکی از این زمینه می ًتر   ها عمـل نمایـد، در موقـع تـالش و ت ـا ـا  موضـعی ب و ب

 نماید. تر و شدیدتر برخورد می اطمینان خاطر و احساس امنیتی بسیار قوی
ـا زمینـه    اینکه ماها می ًً ب ـائی   ترسیم، بدین دلیل است که پیوندهای ما شکننده، آبکی و معمـو ه

 است که در بسا موارد، ارزش پیوند برقرار کردن را ندارند!
ها و امور دچار فقر وجودی و ارزشی بوده و توانِ  ها و اموریست که خودِ آن زمینه چون با زمینه

 این همه تجهیز را ندارند!
ائیکه از غنا و غنابخشی، از آزادی و آزادسازی، از شـکوفائی و شـکوفاگری، از   ه چون با زمینه
 اندیشیم که:  بخشی و... برخوردار باشند، پیوند برقرار نکرده و ا الً نمی جالق و جالق

زم است تا ما، چنین پیوندهائی و با چنین زمینه  ها و اموری داشته باشیم یا نه؟! آیاً 
ـان از موضـع قـدرت و از موضـع       به هر حاق، اگر پیوند  ـیم باشـد، انس با همین ویژگیهائیکه گفت

ـاق زنـدگانی خـودش را نقـش داده و شـکل مـی        اعتمادِ بـه نفـس    ـام اعم ًتـری، تم ـا    وا بخشـد؛ ب
ًئی و سرافرازی و... عمل مـی و با امنیت و از موضع توانمندی خاطرجمعی  کنـد؛ و   و با احساس وا

و تعالیمنـد  غنامنـد   ۀ: بـه آینـد  دیگری پدیـدار خواهـد شـد، و آن اینکـه    چون چنین بود، یقیناً نتایج 
 خودش، به آیندۀ بارور، رسیده و شکوفای خودش اطمینان خواهد داشت.

آینده هراسان بوده و تشویش داریم که: آینده چه ترسیم و اغلب نسبتِ به  میماها، چرا از آینده 
ـای پوکیـده و   برون هم با زمینـه  شود؟ برای آنکه از درون تهی و پوکیده و از می ـالی در پیونـد    ه خ

ـاً  غنامند خوب بوده و از پیوندهائی « خودِ ما»هستیم! در حالیکه اگر  و غنابخش برخوردار باشیم یقین
ـاً آینـده و         خوبیهای آینده در مشتِ ما خواهد ـائیم، حتم ـا درسـت و ارزشـمند عمـل نم بود! اگر م

 اش در اختیار و فرمانِ ما خواهد بود! دهارزشهای شکوفا کننده و سرافراز سازن
اند، آینده را در  چون انسانهای دلسوز به خویشتن، به درست عمل کردن، عادت کردهدر واقع، 

بلکه نسبت به مرتبه و موضع رشد  ،بینند! لذا، نه تنها از آینده هیچگونه هراسی ندارند دست خود می
ـا آینـدۀ خـود و       خود در آینده، اعتماد بیشتری دارند! و چون با چنین بینش و روحیه ـا خـود و ب ئی ب
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تـر   های ارزشمند ورزند تا تجربه کنند، تالش می های وجودی خود برخورد می استعدادها و ظرفیت
 بیشتری کسب نمایند! 

ـار حکمـی،    ، در شبانهمثالً تصور نمائید که اگر اینان ـادی    روزی یک ساعت ک ـا عب هنـری و ی
ـتر و بهتـر و     اند، از این به بعد تالش می ئی رسیده به نتیجة ویژهکرده و  ورزند تا این کار ویـژه را بیش
 تر و... بسازند! دقیق

ها و تنشهای خود را بیشتر، بهتر و ارزشبار کرده و گسترش و  و لذا، پشت سرِ هم تالشها، تجربه
کنند! و  انرژی و توان و غنا و... می های تازه، کسب تجربه و بخشند! زیرا از تجربه ژرفای بیشتری می

از شـکوفائی و   ،باشد که این نحوۀ برخورد، انسان را از رشد بیشتر، پوری و غناو بیشتر طبیعی میاین، 
ـتری  زایائیِ بیشتر، از آرامش و امنیت خاطر بیشتر، از آزادی و احساسِ  گستردگی و اوجمندی بیش

 دارد! مند می بهره
محور  که آرمانمند و ارزش دلیلاین باشد، از سوئی به  به هر حاق، انسانهائی که پیوندشان معنیدار می

ـئن کوش،  چون سختو از دیگر سوی،  کنند؛ ها نگاه می بوده و به قله ـا همـة     مهرورز و مطم  بـوده و ب
ـا، آن زمینـه   کنند، تالش می برخورد می های وجودی خود آفرینشگرانه جنبه ـا، آن   ورزند تا با آنجاه ه

ـازنده بـوده و تـوان هبـة ایـن       نامور و آ هائی پیوند برقرار سازند که آزاد کننده، غنابخشنده و شکوفاس
 ارزشها را داشته باشند!

ا چـه  ند که: خوب است تا من با چه چیزی، بپرس گوئی، اینان قبل از هر پیوندی از خودشان می
 امری، با چه شخصی و... پیوند برقرار سازم تا از ارزشهای یاد شده بهرۀ بیشتری ببرم؟!

ـا آن شـخ  و مـوردی کـه آزاد       دارند تا با آنجائی، با آن امر و زمینه و لذا، کوشش می ئـی، ب
ـتی،         کننده، غنابخشنده و شکوفاسازنده می از باشـد، پیونـد برقـرار کـرده و از فقـر، از تنبلـی، از سس

غیرتـی، از   موضعی، از بـی  وار، از ناآگاهی، از بی خمود، از غفلت، از هوس، از گناه، از تقلید بوزینه
جهتی، از خشونت و خودمحوری و تنگ نظری و حسادت و دروغ و گدا فتی  پذیری، از بی فعل

 منشی و... خود را آزاد نمایند! و کودک
 نماید! ئی چون من، کمی مشکل می تهو این، برای انسانهای تربیت نشده و قوام نیاف

ئی پیوند برقرار  نماید تا ما هم ببینیم که: با کجا و با چه شخ ، چه امر و یا زمینه پس شایسته می
ـ که   اقتصاد و... ،میداریم؟! آیا این چیز )= کس، امر، هنر، سیاست ام،  من با او پیوند برقرار کـرده ئی 
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 ا نه؟!باشد ی آزادکننده و شکوفاسازنده می
ـین      ام، شایسته مـی  ی پیوند برقرار کردهمهای عل مثالً با یکی از رشته ـا دقتـی تحس ـا ب  برانگیـز   باشـد ت

ـ در شـرای  و موضـع و مرتبـه       نگاه و ارزیابی نمایم که: این درس ویژه و رشتة تحصیلی ـاص   ئـی   خ
ـابخش        تو نه خرت و پر« خودِ من»که من قرار دارم، آنهم برای  ـ آزاد کننـده و غن ـای بـرونِ از مـن   ه

 باشد یا نه؟! می
ـ با جدّیت درس می   ـ در حالیکه دولتِ حاکم بر خویش را قبوق نداریم  خوانیم  بسیاری از ماها 

ـائیم! خـوب! تـو کـه ایـن       به یکی از اداره بعداًتا  های همین دولت رفته و شغلی و پستی را اشغاق نم
ـ قبوق نداری، باز هـم زیـر      دولت راـ  با جمیع متعلقات آن، و از جمله سیاستِ فرهنگی و اداریِ او 

ـیم بخشـی کـه قبـولش       دولت درس مینظر خودِ همین  خوانی تا اسارتِ دولتی را پذیرفتـه و تحک
کنی، به جای کسب نور دانش و آزادگـی و   کردی و می می« تحصیل علم» نداری؟! تو که ادعای

ـای تلـخ و مشـمئز     بافی؟! متأسفانه همة واقعیـت  و... رشتة اسارت و بردگی خودت را میغنامندی  ه
شود! و ایـن، مؤیـد آنسـت     و ختم هم نمیکه موضوع به همین زمینه مربوط نبوده کننده مؤید آنند 

ـثالً هنـری    که انسان هر کاری که می کـه  کند باید بررسی نماید که تا دارای بارهای معنائی باشد؛ م
ـارز      خواهد از طریق آن خودی بنمایاند، و به وسیلة او شخصیت می و اهلیـت ابـداعیِ خـویش را تب

کند، باید باور کرده و بپذیرد کـه   می« اسیر تأیید مردم»تبار؟! اگر او را ردهد، آزاد کننده است یا اسا
 ستیز است و نه معنیدار. معنی

ـا وی پیونـد     طلبد؛ آگاهی و شناخت از موجودی که مـی  و این خودش، آگاهی می خـواهیم ب

برقرار نمائیم؛ لذا شایسته است تا دقیقاً نسبت به آن، و نسبت به زمینه و... شناخت کامل داشته باشیم؛ 

خـواهیم از   ان است )ابزاری کـه مـی  باشد تا در زمینة پیوند، اگر ابزاری در می هم چنانکه شایسته می

ـته  از این ابزار آنها بهره گرفته و به وسیلة آنها پیوند را برقرار ساخته و اجرا نمائیم(  شناختِ کامل داش

 و نسبتِ به کارآئی آنها آگاهی بهم رسانیم؛ 

زم شایسته است تا نسبت به روشی که بر می ـ   داشته، آن به آن و لحظه به لح گزینیم، آگاهیً  ظه 

ـامالً حـس         ـان را ک ـ بیـداری خودم ـپرده      در طوق مراحل پیونـد    ،و حفـظ کـرده، تـن بـه غفلـت نس

 وری و وسواسی حکیمانه جلو برویم. گانه را کنار نهاده و با دیده بینیهای بچه خوش

ئی  دیگری که در این رابطه بسیار مهم بوده و انسانهای دلسوز، به آن توجه جدی و دلسوزانه ةمسئل
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ـ  دارند اینست که باورمنداند، این پیوند بایستی شکوفا سازنده و زایا باشد؛ و لذا، در نظر میگیرند که آیا 

ـ عقل مرا شکوفا می  ـا بـر     سازد؟! آیا قلب مـرا شـکوفا مـی    مثالً  ـازد؟ آی ـان مـن مـی   س ـا    ایم افزایـد؟ آی

 سازد؟ و آیا...؟! گرایشهای عبادی مرا شکوفا می
ـازد؟!  را شکوفا می« اقتصاد من»که: آیا  دارد تصادی باشد، حتماً بررسی میو اگر زمینه مثالً اق  س
ـاد  و را « اقتصادِ من»چرا که گفتم:  خوب دقت شود؛ نگفتم: منِ اقتصاد را! زیرا در این نگرش اقتص

ـانی مـی     ـائی و... هویـت انس ـان      برای انسان و در خدمت رشد، شکوفائی و زای باشـد و نـه اینکـه انس
 نوکر اقتصاد! خدمتگزار و

 ؛«من»گیرد؟ به  ا الً باید دید و بررسی کرد که: اقتصاد به چه کسی تعلق می
 ؛«من»اقتصاد در جهت چه کسی قرار دارد؟ در جهتِ 

 ؛«من»اقتصاد برای چی است؟ برای رشد 
؛ و آزادی مـن و  «مـن »و خـدمتگزار رشـد   « مـن »اقتصاد خدمتگزار و نوکر کی اسـت؛ نـوکر   

 اقتصاد!« منِ»من و...! نه  آرامش من و نشاط
ـیار     زیرا، در این اقتصادی که متأسفانه در زندگیهای افرادی چون منِ سیه روزگار بـه شـکلِ بس

شـود،   شمرده می« سالم»تحقیر کننده و خجلتباری رواج پیدا کرده، قانونی شده و به نحوی احمقانه 
 اسیر اقتصاد است؛ « انسان»

بلکه باید بگـوئیم کـه: مـنِ    «! اقتصادِ من»ست، ا الً نباید بگوئیم: لذا، در شرای  ننگباری از ایند
و رشد من و...، بلکه باید بگوئیم: منِ نوکر اقتصاد! و نباید بگوئیم: اقتصاد خدمتگزار من و نوکر من 

ـا    داری به عمل می اقتصاد! زیرا، وقتی بررسیهای دقیق و ریشه« رشد و توسعة»و خدمتگزار  آوریـم ت
ـیچ!     چه نقشی و چه موضع و چه موقعیتی دارد؟! به روشنی در مـی « من»این  کهبدانیم  ـابیم کـه: ه ی

ـا   اش را فدا می زیرا، چشم و گوش و عقل و قلب و آرامش و شادابی و بیداری و... مقـدار و  »کند ت
بیشتر شـده و افـزون گـردد! در    ها، باغها و... او  ها، ماشین ها، مغازه او رشد کند! تعداد خانه« عدد ماق
ـا،  منطقی، او قرار دارد، با بکارگیری وقتی اقتصاد در خدمت انسان و گوهر هویت ربانی حالیکه  بج

اش و  انسان و عقلـش و عاطفـه  « خودِ»به موقع و در جهت تعالی قرار دادن و معنیدار ساختن اقتصاد 
 ها! یشود! و نه تعداد داشتن ایمانش و آرامشش و... شکوفا می

ـاه      به هر حاق، انسان دلسوز به خویشتن، اگـر در زمینـه   ـادی تالشـهائی دارد، اوق نگ ـای اقتص  ه
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ـاط برقـرار     «معنیدار»کند که آیا این تالشها در کُلیت خودشان  می اند یا نه؟! اگر معنیدار بودنـد، ارتب
 کند و اگر نبود هیچ! می

ها و ابعاد حیات فردی و یا  ، در کلیة زمینهبه طور خال ه باید گفت: انسانهای دلسوز به خویشتن
ـار، رشـد     جمعی، فق  آنگاه و آنجا پیوند برقرار می ـا  ،دارند که رساننده و مجهز کننـدۀ بـه ابتک  ،غن

ـای تعالیمنـد و ارزش   شناسـی، جهـت   شکوفائی، موضع ـای حیـرت    گیریه انگیـز   محـور، مهرورزیه
 ًغیر! باشد! ومنشیهای خدائی و...  بخشایشگریهای روح نواز، بزرگ
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 مهرورزی
 

ها و مراحل قبلی را  های گذشته باید بعرض برسانم که: اگر شخ  آرمانگرا، زمینهثحدر ادامة ب
زم، عمالً مورد توجه قرار داده باشد به موقعیتی دست می یابد کـه خـود ذاتِ    با دقت و شایستگیً 

 باشد. می« مهرورزی»در او شکوفا میدارد؛ و آن، خصلتِ صلت نابی را خاین موقعیت ویژگی و 
ت سابقه تحقق یافته و در ژرفای جان او تثبیـت شـده باشـد، ایـن فـرد       به این معنا که اگر کمًا

غریزی و کور نبوده بلکه ئی که ناخودآگاه،  گردد؛ منتها مهرورزی میمجهز به خصلتِ مهرورزی 
این هویت است. و باشد؛ و ثانیاً، زائیدۀ شکوفائی و زایندگی  میزائیده شناخت هویتِ ربانی او  ،اوًً

هم هرگز و به این یعنی، اگر این فرد به شکوفا و ثمربخشیهای متنوع نرسیده باشد، از این مهرورزی 
 هیچروی خبر و اثری نتوان دید. 

با دقت تحلیل های فرعی و جانبی قریه توجه داشته باشیم و  کمی با دقت به زمینهاز سوئی، اگر 
ئی این مسئله را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم متوجه این نکته خواهیم شـد کـه مهـرورزی     گرانه

تنها و تنها زادۀ شناخت گوهر هویت و کرامتِ وجودی انسان نبوده، بلکه در کنار موارد یاد شـده،  
 باشد. زادۀ فهم موقعیتِ خود و دیگران نیز می

کنـد و هـم    مرتبة از رشد رسیده است، هم موقعیت وجودی خود را درک مـی انسانیکه به این 
ـتها   و موقعیت وجودی دیگران را؛ لذا میداند که این موقعیت وجودیِ ویژه چه نیازها، چه درخواس

ای انسان و چه هیجانهائی بر وی هائی را بر این موقعیتِ بخصوص، چه دغدغه چه ایجابهائی دارد؟!
ـائی، چـه سـرمایه    سازد؟ و یا به عبارتی دیگر:  مسل  و حاکم می ـائی، چـه    انسان را با چـه ویژگیه ه

ظرفیتها و احساسهائی و... مجهز میدارد؛ چنانکه متوجه تواند شد که این موقعیت ویژه چه هراسهائی 
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 دن با چه هراسهائی مجهز میدارد.را بر انسان تحمیل کرده و انسان را، برای مواجه ش
ـند بـد نخواهنـد بـود؛ ولـی        زیرا، گاهی هراسهائی بر انسان تحمیل می شود که اگر جهتـدار باش

ـثالً،     گاهی انسان با هراسهائی ویژه مجهز می ـاهی اوینـد م ـ زادۀ خودآگ ـ خودِ این هراسها  شود که 
رشـد و  کند که اگر نسبت بـه   پیدا میآمدهای مخرب غفلت را دانسته و یقین  و پی ووفردی آثار س

مدارانه برخورد نماید، چه پیامدهای بدی در پیش روی  شکوفائی و زایندگیِ حیات خودش غفلت
ـتیها و       ـائیها و زش ـا از همـة نارس خواهد داشت! پیامدها و آثار زشتی که او را مجبور خواهند کـرد ت

گیـرد؛ و بـه    قباق نماید! لذا، او را ترسی فرا میسردیها و سختیها و زیانها و بالهائی که در راهند، است
ًینـده،   عبارتی بهتر و رساتر: او را به ترسی مقدس و مزکی مجهز میدارد؛ و این هراس  مقـدس و پا

 ی خود غافل بماند.انگذارد تا ایشان نسبت به رشد و کماق و... زندگ نمی
و بـر قـدرت   کند تا از غفلت و آثار سوو آن در امان مانده  حاق، اگر دانشجوی است تالش می

ـاتر را بـه سـرانجام        عملی خود بیفزاید؛ اگر کارگر است متوجه می ـاری بهتـر و زیب شود که بایـد ک
رساند، تا تجربة کاری او بیشتر و بهتر شده و به نتایجی که شایسته و راضی سازنده است، دست پیدا 

 کند؛ و همینطور...
و دو حـوزۀ از زنـدگانی نبـوده،    سها، مربوط به یک حوزه اره ةنمائیم که: مسئل وقید قبضمناً با

 با رشد هویت و موقعیت وجودی خودش هراسهائی دارد. هر کسی متناسب بلکه 

 یک سیاستمدار هراسهائی دارد که نگرشها و کنشـها و اهـداف مـورد نظـر او بـر وی تحمیـل       

مند  بهرهشایسته نسبت به خود کنند! حاق، اگر او انسان سالم و دلسوز به خود بوده و از حرمتگزاری  می

ـاق،     باشد، به یک سلسله  ـعگیری سیاسـی فع هراسهائی مجهز خواهد شد که او را به سمت یـک موض

ه و ر لحظـ هنرمند هم بهمان نحو؛ لذا ه کنند! یک اقتصاددان و یا یک پویا، زاینده و شکوفا هدایت می

هائی خواهند بود که موقعیـت ویـژۀ زنـدگانی هـر      هر روز، با دقتی شایستة کرامت خود، متوجه زمینه

 کنند. کدامشان اعماق می

ـان بـه مـوازات درکِ موقعیـت      نکتة بسیار مهمی که باید در همین رابطه تأکید دارم اینست که این

ـاله، در  خویش، موقعیت دیگران را هم، با همان ظرافتها درک  نموده و میدانند که مثالً یک بچة ده س

این زمان و این شرای  چه نیازهائی دارد؟! چه ترسها و چه حساسیتهائی دارد؟! چه وظایفی داشته و چه 

 ؟!برد و چه آفتهائی او را تهدید میدارند موضعگیریهائی باید داشته باشد؟! از چه کمبودهائی رنج می
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رک موقعیتِ یک پیر، یک جوان، یک روحانی، یک نیرومنـد و...  به همین نحو، در رابطه با د
 یابد! نیز به همان موقعیتِ نگرشی و کنشی دست می

ـین کننـده ایـن     در رابطة با این ویژگی )مهرورزی( یکی از نکته های بسیار مهم، ارزشمند و تعی
ـترده  ئـی کـه پیـدا کـرده      تواند بود که: شخ  مهرورز، به دلیلِ باروریِ همه جانبه و شکوفائیِ گس

ـاً نیازمنـد         است، با دقت وظرافت و زیبائی متوجه مـی  ـائی، واقع شـود کـه دیگـران، در چـه موقعیته
 باشند! مهرورزی، ابراز شفقت و دریافتِ محبت می

فهمد که مهرورزی زادۀ فهم دارائیها و  انسان مهرورز، در کنار فهم موقعیت خود، این را نیز می
باشد؛ به عبارتی دیگر: انسانیکه به این مرتبـة از رشـد    مهرورز و دیگران میهای خودِ شخ  یکاست

« چه کم دارد؟!»داند که  باشد، می وجودی دست یافته و به این ویژگی و استعداد و ظرفیت مجهز می
دارد. یعنی،  پنهان نمیو لذا، روی کمبودهای خودش را هم سرپوش نگذاشته و یا حداقل از خودش 

خودش و وجدان ، دیگر با خود نیرنگ نورزیده و کمبودهای خودش را از چشم عقل چنین انسانی
بینانه و  کند. چنانکه با نگرشی واقع ستم نمیگانه و ابلهانه به خود  ی بچهگریها توجیه افی نکرده و بخم

فهمد که من چه دارم؟ چه قدر دارم؟ و  ارزیابانه به دارائیهای خودش هم آگاهی داشته و خوب می
 بخشی دارند؟ ها، چه ارزشهای کرامت این داشته
ـناخت خـود از دیگـران    « هویتِ انسانی»سوئی، چون  از را شناخته است، لذا متناسب با میزان ش

 باشد. متوجه دارائیها و نیازهای آنان نیز می
ـین مجهـز     نکتة ظریفی که در این رابطة ویژه قابل یادآوری می باشد آنست که: اینان، به ایـن یق

ـائی »ئـی از   که برخوردار بوده و به هـر مرتبـه  « دارائی»ئی از  ها، از هر مرتبه اند که انسان دهش کـه  « دان
ـته و ارج      ـاس داش  رسیده و مجهز باشند، باز به محبت نیاز داشته و محبت و مهـرورزی دیگـران را پ

مهرورزی را قـدر   ،توجه نبوده نهند. یعنی اینان محبت دیگران را پس نزده، به محبت دیگران بی می
ـای مـی    واقعاً مینهاده و ارزش آنرا  و ایـن   .آورنـد  شناسند و با مهرورزی، حرمتِ مهـرورزان را بج

کـه از  ئـی   میرساند که: انسان در هر شرای  و موقعیتی، متوجه این امر هوشـربا بـوده و بـه هـر مرتبـه     
زای، تحت تأثیر  ، به نحوی شگفتیرسیده باشد، باز همینکه در برابر امر مهرورزی قرار گیرددارائیها 

یابـد، منبعـث شـده و بـرایش      قرار خواهد گرفته و از اینکه مهر و محبت دیگران را متوجه خود می
ـیم       خواهد بود. حاق، اگر کمی به نازکیها و ظرایف ژرفخوشایند  ـاه کن ـئله نگ توجـه  متـر ایـن مس
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بخش و...  عزیز، شریف، کرامت ،ًازادۀ فهم ارزشهائی بسیار وخواهیم شد که خودِ این مهرورزی 
باشد. به این معنی  های حاکم بر خود ما و دیگران می ها و حساسیت ها، هیجان و نیز زادۀ فهم دغدغه

که هر انسانی آرمانهائی ارزش محور هیجانها دغدغه و هراسهائی ویژه دارد. یک دانشجو آرمانها و 
ـتمدار نـدارد؛     یک کاسب ندارد! کاسب هائی دارد که  دغدغه ـائی دارد کـه سیاس دغدغه و آرمانه

 روحانی ندارد و...هائی که  سیاستمدار آرزوهائی و دغدغه
ـانی( را دارد. از یـک طـرف، هـر        ةدر واقع، هر کسی دغدغ رسیدن به چیـزی )ارزشـی و آرم

شود.  ه میانسانی در برابر یک سلسلة از حوادثِ ویژه و یا رویدادها، آنهم با حساسیتی ویژه برانگیخت
ـثالً اگـر    شوند! اما بعری شان بگوئی، ا الً برانگیخته نمی ها اگر هر چه دشنام و ناسزای بعری ها، م

 شوند. سالمشانرا کمی سهل انگارانه پاسخ دهی، با همة غرور و احساساتش برانگیخته می
ـثالً   از سوئی، بعری ـانی   ها در برابر مسایل دنیائی و مادی بسیار حساس بوده و اگر م از چنـد افغ

 گیرد! مالش هدر برود، برانگیخته شده و اضطراب فرایش می
ها که مثالً دغدغة علمی، مذهبی و هنری دارند، اگر بطرف اثری کـه بدسـت داده، همـراه     بعری

شـود! خال ـه، هـر کسـی در      شان برانگیخته می مهری نگاه شود، حساسیت میلی و یا بی با نوعی از بی
ـا     ،شـود  یا زمینه و رویدادی ویژه حساسیت نشان داده و برانگیخته می برابر امری ویژه و ـا در رابطـة ب ام

ـا و       ـا ایـن مایـة از ارزشـها، ظرفیته مهرورزی انسان دلسوز به خود، انسان سالم و کامل و انسانهائی که ب
هائی،  چه لحظه که: در باشند میآگاهی و بینشوری متوجه  اند، با همة شده بخش مجهز کرامت آرمانهای

ـا     ها و هیجانهائی و در زمان  هائی، با چه دغدغه با چه حساسیت مهـرورزی  حرـور کـدام یـک از اینه
 خودشان را نمایان ساخته و تبارز بخشند!

مهرورزی آنان نیز  ،اند به هر حاق چون اینها، به آنچه تذکر رفت ایمان و یقین کامل بهم رسانیده
 باشد. آگاهانه، به موقع و کامالً ارزیابی شده می

ـید، کامـل، و شـکوفا      از سوئی همانگونه که همه میدانند، چـون مهـرورزی    ـانی رش ـان از ج این
طـراوت و  برخاسته است، بر بالندگی، کماق و شکوفائی دهنده و گیرندۀ خود افزوده و هر دو را به 

 ارد.بخش مجهز مید نشاطی کرامت
نماید اینست که مهرورزی ایندسته از آرمانمداران  ئی که ذکر آن به نظر بنده بسیار مهم می نکته
ئی که دو رویه دارد؛ لذا، یک روی آن متوجه به خـود   شناسان دو رویه دارد؛ چونان سکه و ارزش
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 باشد. بوده و روی دیگرش متوجه به سایر انسانها و موجودات مهرشناس میآنان 
ـان     معنای روشن آنچه آمد  ـاً بهم این خواهد بود که: انسان مهرورز و واقعاً دلسوز بـه خـود دقیق
ورزد! یعنی وقتی این انسان، به کماق نهائی و  ورزد، به خودش نیز مهر می حدیکه به دیگری مهر می

ـانی   او نسبت بـه زمینـه  یابد، محبت و مهرورزی  نهایت رشد ربانی خود دست می ـای رب و  ارزش ،ه
 کند. زائی پیدا می ارز شده و هماهنگی شگفتی کرامت انسانیِ خودش و سایر انسانها، هم
ـاق مـی    و این در حالی است که اکثر افراد خام ـیم   اندیشی مثلِ منِ بنده، آنهم اغلـب خی کـه  کن

و غنامنـدی و سـرافرازی و آرامـش و بالنـدگی و     نسبت به خود، نسبتِ به رشد و کماق و آزادگی 
 برخـورد  « مهرورزانـه »محبت داشته و با همة ایـن امـور   طهارت و کرامت و شرافت ربانی و... خود 

کنیم! در حالیکه متأسفانه در جهان واقع و نفس امر چنان نبوده و این امـر، بـه هیچوجـه واقعیـت      می
 جانبه ندارد! همه

ًً، برای آنکه دریابیم آیا ما واقعاً به خود مهر مینماید ت لذا، شایسته می ـاً     ا او ـا نـه؟! و ثانی ورزیم ی
ـ تا از خود بپرسیم که:  باید آیا واقعاً معیاری برای این مورد داریم یا نه؟!برای اینکه بدانیم  ـ و حتماً باید 
کند؟ مهر  می کند؟ با خودش منافقت کند؟ به خودش ستم می خیانت میز بخودش رآیا انسان مهرو

های متنوع خودش رضایت میدهد؟ به ابطاق توانمندیها،  کند؟ به زیان محبت را از خودش دریغ میو 
ـای وجـودی    سـرمایه استعدادها و نیروهای خودش تن در میدهد؟ به تالشی و تخریـب   خـودش  ه

ـانی  گزار به کرا رضایت میدهد یا خیر؟! ما مطمئن هستیم که انسان دلسوز به خود و احترام متهای رب
محبـت  زند! چرا که باور دارد: آنیکه به خودش  خود، از پاسخ مثبت دادن به این پرسشها سر باز می
کند، بلکه با شدت و  ها و مواردی فرار می زمینهداشته و عمالً مهرورزد، نه تنها از تحملِ شرمبار چنین 

از حوزۀ حیات خویش طـرد و   خواهد نمود تا چنین نگرشها و کنشهائی رای دلسوزانه، تالش تحد
 نفی نماید.

ـاده کـرده     غافل نبوده از ا ل محاسبه از سوئی اگر انسان مهرورز،  و آنرا در زنـدگانی خـودش پی
ـبتِ بـه خـودش مطـرح        باشد، وقتی پای ارزش و کرامت وجودی او و جهـت  گیـری مهرورزانـه نس

ـ دیروز انگیز بررسی خواهد کرد ک گردد، یقیناً با دقت و وسواسی تحسین ه: مثالً، میزان مهرورزی من 
سر زده است یا نـه؟  چقدر بود و امروز چقدر است؟! آیا نسبتِ به این امر از من غفلتی نسبتِ به خودم 

ـته تـر و احتـرام انگیزتـری     من، نسبتِ به خودم، آگاهی و بیداریِ دلسوزانه ـا نـه؟! از دلسـوزی،     داش ام ی
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 ام یا نه؟! تری برخوردار بوده نندهتر و شکوفا تر، آزاد کنندهآگاهی و بیداریِ زاینده تر، شاداب 
کند تا دریابد که مثالً امروز چقدر بر  شود، ارزیابی می ئی که برایش پیدا می لذا، در پرتو دغدغه

های برکتبار و ارزشمند درونذات او و... افزوده شده است؟! به همین ترتیب، اگـر   خودِ او و سرمایه
یابد کـه دیـروز چـه     ئی ارزیابانه در می باز هم به گونه متوجه دیگران بوده است، مهر و مهرورزیش
ـ بر   ـ مهرورزیده و بر سـرمایه  مخواهرفرزندم، برادرم، همسرم، قدر بر آنان  ـا    ، همنوعم و...  ـای آنه ه

 ام؟ و امروز چه مقدار؟! افزوده
قدر نسبتِ بخود غفلت روا داشته و امروز چه مقدار؟! و در رابطة با دیگران نیز؛ گفتن ه دیروز چ

ـ هم نسبت بخودش  ندارد که این نحوۀ نگرش و گرایش باعث خواهد شد  و تا جنبه مهرورزی او 
ـا از برخـورد      ـ با ارزیابی و محاسبه همراه شده و این محاسبه باعث تواند شـد ت هم نسبت به دیگران 

 ی ماه به ماه، روز به روز و لحظه به لحظه برخوردار شود.ئلی و رشد کمالمند و دارای تزایدهاتکام
ـانش ملتـزم بـه ایـن       حاق، اگر کار فرد از نظر کنشی و زایندگی به اینجا رسید، نه اینکه فقـ  زب

هستن بلکه، وجود و «! پسندی، برای دیگران هم بپسند آنچه برای خود می»ی گردد که: انگفتة باست
ـایش      ئی خواهد شد که گوهر آن امر را مـی  رش عین تابلو و یا آئینهحروو  ـابلوئی کـه نم تابانـد. ت

زنند کـه   نگرشها و کنشهای او بوده و انگار: خودِ هستی، خود وجود، رفتار و گفتارش همه داد می
سیده و همه چشمه و یا درختی که به زایندگی و باردهی کامل رپسندی...! عین  ی خود میاآنچه بر

دهش بالیده، مهر بالیده، پخته شده، شیرین شده و به  ،بینند که از او، بار و ثمر و دهش ظهور یافته می
 تقدیم شده است. و این، یک واقعیت انکارنابردار است.« دیگران»

ـائی خـود و      لذا، این انسان،  ـادابی و زای ـائی، ش نسبت به شکوفائی خود و دیگران، نسبت بـه پوی
ًئی خود و دیگران خود  نسبت به سرشاری و سرریزگی ،دیگران، نسبت به رشد و کماق و غنا و وا

خـود و  و پالودگی و روشنائی و بالندگی خود و دیگران، نسبت به آزادی و دیگران، نسبت به  فا 
و ایـن عشـق ورزی، از هـر     ورزد! عشق میدیگران و نسبت به سرافرازی و کرامت خود و دیگران 

ـ مبنی بر اینکه:  یاداشتِ سودگرا باشد و یعنی این مهرورزیش از چشم ه شائبه، مطهر و مبرا میگون نه 
ئـی و   ئی نبوده، بلکه کامالً هبـه  ـ آزاد شده و تبادلهورزم تا تو هم به من مهر بورزی  من به تو مهر می
 باشد. ایثارگرانه می

و گوهرهای نهفته در باطن د همین زمینه در واقع، او عاشق خودِ همین ارزشها و امور، عاشق خو
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 ها هم شکوفا باشد. ها و حوزه تا همة دنیا شکوفا بوده و در همة زمینهخواهد  آنست؛ و لذا می
و دارد تا هم خودش و هم دیگران، در حوزۀ فرهنگ و معرفت، در حـوزۀ خالقیـت و   زاو آر

ًئیهای هوشربا،  ـتبار   ،کرامتبارسیاست، در حوزۀ اقتصاد و دیانت و... شکوفا و پویا بوده و به وا قداس
ی پوـر  ئو شورانگیز رسیده، به زایندگی و دهش وجودی ایثارگرانه دست یافته، از توانمندیهائی خدا

های قدسـی، ارزشـهای    اینان، سرمایهخواهد تا از تمام هستی و ابعاد وجودی  سرشار باشند. او می و
 ربانی و کرامتهای ناب انسانی، سرریزه نماید.

آور، هراسـهای   به آزادگی و سرافرازی دست یافته و از ترسهای خجلتخواهد تا همة اینها  می
 د.ندون شأن انسان دلسوز به خود و... دور باشننگبار متنوع، از نیازنماهای پوچ و مسخره و 

ـا   ابه خودم رجوع کرده و ببینم که: آی« من»در اینجا بد نخواهد بود، اگر  من اینگونه انسانی هستم ی
ـان و      « مـن »ه یاد شده است در کنه؟ حاق اگر فق  همین چند موردی  بـه شـکل یـک دغدغـه، هیج

شود که من تا به این مرحلة از آرمانگرائی  معلوم میپویا بوده و حرور داشت، محور  حساسیتی ارزش
 ...!ام؛ و اًِّ موفقانه جلو آمده و مجهز به ویژگی و خصلتِ مهرورزی شده

دیگران  که به شکوفائی و پویائی خود و ئی سکه؛ این انسان، دقیقاً به همان اندازه آن و اما روی دیگر
 وارگی خـود   از سنگاهمیت داده، حساس بوده و دغدغة خاطرنشان میدهد، از پژمردگی، از خمود، 

مایگی و تهی بـودگی خـود و دیگـران، از     کشی خود و دیگران، از بی بیکارگی و ذلتو دیگران، از 
گی خود تاریکی و کدارتِ خود و دیگران، از غفلت و جهالت خود و دیگران، از اسارت و سرافکند

ًیـه       بمتنفر بوده، رنج برده و و دیگران  ـان بـوده و ایـن هـراس در همـة  ـای   ا همة هستی خـود هراس ه
 باشد. وجودش نمایان می
هنوز به بالندگی کش و نازای بوده و  بیند انسانی اسیر بوده، انسانی تاریک و ذلت او از اینکه می

بینیم: با  هاست که می رابطة با همین زمینه کشد؛ و در برد؛ زجر می و شکوفائی نرسیده است رنج می
ًئی  از خوشبینیاینکه وجودش  مجهـز شـده   باشد، به ترسی مقدس نیـز   برخوردار میهای بسیار وا

همیشه حرور داشته باشد.  ،است؛ هراسی که شایسته است تا ژرفای جان هر انسان دلسوز به خودی
ـا و آفـت   زیرا اگر چنین هراسی تزکیه کننده، وجـود و حرـوری   ـته باشـد، فـرد بـه      پوی زدای نداش
ئی یک روی بوده و سکة یک  ن سکهانچوموجودی یک بعدی بدق شده و موجودی یک بعدی 

 رویه، در هیچ بازاری ارزش نتواند داشت.
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ِْ  لّديِن ِ الّ  لح ب  در فرهنگ دینی و اعتقادی ما آمده است که:  بر مبنای این نگرش و  ضِ بُیغأ و  لأ  ُ 
کننده و شـکوفاننده و...(   دین دو رویة تهذیب کننده )آفت زداینده( و تذهیب کننده )آرایشباور، 

مقدس، به تهذیبی مقدس، به تبرائی مقـدس، بـه زدایشـگری و    « تبرا و ترسی»داشته، هم انسان را به 
ـیها    ،مقدس و... مجهز میدارد و هم به اشتیاق افزایشـها  کاهشگری ـازیها، غنابخش ـا و  و فرارویزیباس ه

 همگونسازیهای مقدس با علویان و علوی تبارها.
ـ به تذکر خود می   ـ باز هم  ارزد آنست که انسانی که به این  نکتة دیگری که در این رابطة ویژه 

کند تا دریابد که آیا این خصلتها و ویژگیها در من  مرحلة از وجود رسیده است، به خودش نگاه می
ـاعت از عمـر مـن بیهـوده          میپویا و شکوفا کننده دارای حرور  ـا از اینکـه یـک س باشد یا نـه؟! آی

 مصرف شده و هدر برود هراسان و متنفرم یا نه؟!
ـار     بعد ارزیابی می ـا او را بـه انزج کند که این هدر رفتن عمر، چه اثری بر او گذاشته است؟! آی

 خیاق بوده است؟! باعث شده تا برای جبرانش کمر همت ببندد یا کامالً بیکشانیده و این انزجار 
نارسائیها،  ،اگر این تبرا و ترس و نفرت به حدی نرسیده باشد تا ایجاد تالش برای جبران ناکامیها

در خود و نگرشها و کنشهای خود، تجدید نظر نموده، آرمانگرائی و  بایدناخالصیها و... کرده باشد، 
تری  ه و با شدت و حدّتِ دلسوزانهآرمانمداری را با همة ظرایف، احکام و لوازمش، محور قرار داد
 جلو بیاید تا به این هراس، دغدغه و تبرای مقدس مجهز شود.

ئی قـرار   ست، آنگاه که شخ  به این هراس مقدس مجهز شد، در وضعیت کامالً ویژه طبیعی
 ،ئـی  گرفته و از آثار و احکام آن وضعیت خاص یکی اینست که از این پس، مهـرورزیش مطالبـه  

 مهربانی و تأیید متقابل و از جنس مهرورزیهای سوداگرانة بازاری نخواهد بود.برای دریافت 
ورزم، تا در شرایطی از ایندست تـو هـم    گویند: من به تو مهر می از جنس مهرورزیهائی که می

به مهرورز کنم، تا تو هم مرا تأیید کنی! نه؛ این انسان  به من مهر بورزی! من تو را مهرورزانه تأیید می
باشد؛ و علتش هم آنکه: او خـود و گـوهر هویـت     ها و امور و احکامی از ایندست وابسته نمی زمینه

چنانکه از  خود را شناخته است؛ کرامتِ ذاتی و ارزشِ واقعیِ انسانیت و مهرورزی را دریافته است!
 سایر موجودات را نیز.

ـ به درخت نگاه می   ـ مثالً  شود که درخت، بدون اینکه از کسی چیزی  کند، متوجه می وقتی او 
ـ می  خواسته باشد، دارائیهای خود را به دیگران اعم از انسانها، بخشد! به گل نگاه  جانوران و طبیعت 
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کند که همة زیبائیها و دارائهای خود را به نمایش گذاشته و همة رنگ و بوی خود را به فرا هبه  می
 دارد! و... می

پرسد که درخت و گلـی و...   انگار جان چنین انسانهائی از خودشان می هائی، در چنین وضعیت
ـا    شود که حتی خواهد؟! زیرا متوجه می ازین دهش، ایثار و... از دیگران چه می اگر باغبانی نباشـد ت

ـین هبـه      نماید، باز هم، دارائیها )میوه، گـل، عطـر و...(  هایش را تصاحب  دارائی ـا و زم اش را بـه فر
ـ به عنـوان موجـودی کـه خـود را از همـه برتـر         ا خود فکر میمیدارد! لذا ب کند که: آیا هویت من 

ـ از هویت گلی و درختـی    شمرده و عمالً خویشتن را از همه طلبکار گمان می ـارتر   کند  هـم، کمب
 آور نیست؟! باید باشد؟! و این، ننگ

ـا  خـواهی هبـه،    حاق، اگر از چنین فردی پرسیده شود که: چـرا مـی   ـته باشـی؟   جـود و ایث ر داش
جود و ایثار مهرورز بودن، عین  ،ی دهنده بودندم بودن یعنی همین؛ یعنآمیگوید: به نظر من، معنای 

ـیم     گویـد:   مـی بودن، عین بالندگی و زایائی و ایثار بودن و...! و اگر مثالی لمـس شـدنی از وی بطلب
ـتی و مایـة     بنگرید که چشمه، تاکی و چه زمانی چشمه است؟! یقیناً تا زمانیکـه   بجوشـد و همـة هس

 دیگران بدهد! به ،بودن و حیات و شادابی و طراوت و طهارت و شکوفائی خود
ـند و   نحاق، اگر نجوشید و ندا د چی؟! سایر موجودات نیز به همین منواق. یعنی تا وقتـی میکوش

 ند!معنایش اینست که دیگر نیستدهند هستند و حرور دارند و زمانیکه نبخشیدند و ندادند  می
ـات، اگـر از چشـ      ـار و    مپس، آیا من به عنـوان اشـرف مخلوق ه و درخـت و...، در دهـش و ایث

 آور نخواهد بود؟! دهندگی عقب بیفتم، شرم
ـا     ـای زیب بر مبنای همین نگرش، من معنای بودن و هستن خود را، معنای آدم بودن خـود را، معن

ً بودن و آزاد بودن و سرافراز بودن خود را در  ـایش       بودن و وا ـار یافتـه و بـه نم ـین دهـش و ایث  هم
وزنِ  رتبة وجودی، حتی برابر و هم رسم که: من، نه تنها از نظر گذارم؛ لذا، اگر ندادم، به این باور می می

یک مصرف کننده،  ،آدم نبوده، بلکه فق  یک گیرنده بلکه، ا الً دیگر هیچیک از آنها نخواهم بود!
 و یا یک پرازیت بیش نخواهم بود! مکروببه ا طالح جانورشناسان، یک  یک تخریب کننده، و

ـین از   کوشد تا حتی با پست و بر مبنای همین باور و نگرش است که می ترین انسانهای روی زم
 موضع مهرورزی برخورد نماید.
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 شکوفائی و زایندگی
 

ـا،   ،باشد. در ادامة بحثهای گذشته می« شکوفائی و زایندگی»یکی از ویژگیهای انسان سالم  منته
کسـی مراحـل   توانیم اینگونه ابراز نظر نمائیم که: اگر  در رابطه با بحث ویژۀ مورد نظر امروزمان، می

آرمانگرائی را به شکل شایسته و راضی سازندۀ خرد و بینش، عمالً مورد توجه قرار داده و بر مبنای 
ـاب و     را سازمان بخشیده و ارزشمندانه؛ نظام رفتاری خودگرایشهای  ـامالً ن پویا سازد، به ویژگـی ک

 ایم. عنوان داشته« شکوفائی و زایندگی»شود که آنرا  خاص دیگری مجهز می
آنچه در این رابطه و زمینة ویژه به شدت مورد توجه و تأمل تواند بود اینست که در این انسانیکه 

ـانیکه مرا  ـانگرائی را در خـود بـه شـکل      به حد کماق نزدیک شده و یا، در این انس ـامالً  حـل آرم ک
ًیه یبخش رضایت رسـد؛   های وجود و هویتش به شکوفائی و زایندگی مـی  پویا ساخته است، همة 

ـ    ًیة طبع باشد  ًیة اولیـ  که  که تمام کنشهای مربوط بـه چشـم،   شویم  متوجه میمثالً در رابطه با 
از اینها کار حیوانـوار  آیند و دیگر  میبرون نوار اگوش، دست، پا و غیرۀ او، از حالت کنشهای حیو

 زند! سر نمی
لـذا اگـر   اند.  و این مؤید آنست که همة این قوا، ابزار و... به شکوفائی و زایندگیِ انسانی رسیده

شـود، ایـن دیـدار و ایـن مصـرف،       و در زمینة دیدنِ آن چیز مصـرف مـی  چشمش به چیزی افتاده 
ـنش     حیوانی محض نبوده بلکه تحت  ـانگرائی، ایـن ک اشراف عقل او و از موضع هدفـداری و آرم

 بندد! و گوش او نیز همینطور.  ورت می
برای رسیدن  ،کند، باز هم تحت اشراف عقل بوده اگر جهتی ویژه گرفته و بسوئی حرکت می

ـین اگـر      حیوانوار و طبعباشد و نه  بخش می تحقق آرمانی کرامت وبه هدفی متعالی  محـور! هـم چن
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توجه بخرج داده شود، این دقیقه اثبات خواهد شـد کـه:   نشیند؛ و حتی، اگر بهتر  خیزد و یا می برمی
ًیه اش نیز هم شناسانه و زیستهای غریزی  اندامواره ـای برتـر وجـودش بـوده و تـالش       جهت با  ه

ه هدفی برکتبار و تحقق آرمانی ارجمند پویا شود تا تحت نظارت آنها، برای رسیدن ب بخرج داده می
 شوند.

چگی شخصیت رچون افرادی از ایندست، از فقر هویت و پراکندگی و چندپابه عبارتی دیگر، 
ـ همـة      دست بیرون آمده و به وحدتِ شخصیت  ی آننـد  ـًا ـ و یا، در شرف دستیابی مراتب ب یافته 

ـاق موضـوعی      رسند. های هویتشان به شکوفائی و زایندگی می ًیه ـیچ مـوقعی دنب مثالً عقل اینان ه
ـنش و    «نتیجه»شود که  نرفته و مصرف نمی اش غیر عاقالنه بوده و یا خودِ خرد و خـردورزان، آن ک

عقل، تالش ورزش فکری را تأیید نکرده و مثالً باطلش شمارند! چرا که عقل اینان، دون شأن خود 
 گذارد! یش نمیفکری و ورزشی عقالنی را مرتکب نشده و به نما

ـ از جهت رتبه و مقام حداقل، متناسب با   و به راحتی میتوان ادعا نمود که: کارکرد عقالنی اینان 
باشد. حاق، بگذریم از تأکید بلیغ بـر ایـن نکتـة شـریف و عزیـز و       خرد و خردورزیهای جمعی می
ـان، همـه  خردمحورعقالنی و تالش و تپشهای بشکوه و... که: کارکردهای  هدفمنـد و بـرای    انة این
ً و ارجمند و مثمر و...  ورت می تحقق یک سلسله آرمان  بندد. های وا

باشد که اینان به مراتبی از مراتب شکوفائی و زایندگی دست یافتـه   د مؤید این نکته میمآنچه آ
 افزاید. هستیمند بوده و بر دارائیهای واقعی ذاتِ آنها می و و این شکوفائی و زایندگی واقعی

ئی  کنند! وقتی به مقوله یابند، وقتی به چیزی نگاه می انسانهائی که به این کماق و دارائی دست می

نه اینکه خود دانسته و باور دارنـد کـه    نمایند، دهند! وقتی به کاری روی و یا پشت می گوش فرا می

که هیچیکِ نند ک کنند، بلکه دیگران هم متوجه شده و یقین پیدا می زای را دنباق می هدفی کرامت

 باشند. هدف نبوده و نمی از آن کنشها و موضعگیریها بی

ـا، ا ـل موضـع        ـا ایـن ویژگیه ـانهائی ب  گیـری هدفمندانـه و    البته باید تأکید نمائیم که: بـرای انس

ـاکن شـدن،   عمالً روی آوردن و نه به کنشی باشد  محورانه می آرمان و یا از کنشی باز ایستادن و س

است. بدین معنی که مثالً: اگر از حرکـت و  « اثباتی»ا طالح منفی و یا نفی آنها هم مواضع به زیرا 

ـا از    چیزی امتناع میاگر از خوردن  تالش و تکاپو دست کشیده و به سکون روی آورده، کنـد و ی

پویائی باز مانده است، اما در واقع این بخشِ از کنشهای وی )= خود را از انجام کاری بازداشتن( نیز 
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منتها از طریـق رویکـردن بـه سـکون،      ،ثباتی بوده و عمالً بر آنست تا به سود و به سوی هدفی وًاا

 حرکت کند!
ـثالً    برای روشن ـیگار  »تر ساختن ذهن جوانهای محفل خوبست کسی را در نظر گیریم کـه م س

خودِ همین فعلی و یا کنشی انجام نیافته است! امّا « سیگار نکشیدن»خوب، درست که در « کشد نمی
ـیدن      (کنشِ باطنیباز دارندگی ) بـه یـک   باز تالشی است برای رشد، حفـظ سـالمت و بـرای رس
ًتر.  هدف وا

یا فردی را در نظر بگیرید که: به حرام توجه نکرده و یا به آنچه نیاز ندارد، وقتِ خود را  رف 
ـاق سـکون قـرار دادنِ آ     نمی ـ اگـر چـه      کند؛ خودِ همین جلوگیری اعراو و جـوارح و در ح ـا  نه

و وقوعی دارد؛ یعنی خودش تـالش در جهـت   اثباتی  ةآید، امّاـ  واقعاً جنب  ظاهرش منفی به نظر می
ـتن تالشـها،    سـت ارجمنـد.    تحقق آرمان و برای رسیدن به هدفی هـم خـودش را بـه سـوی     لـذا: م

ـان     کشاند و هم دیگران را؛ زیرا:  و زایندگی میشکوفائی  ـنش انس بـوده و  « الگـو »خـودِ عمـل و ک
اش  اگـر بـد باشـد بـدی    به عنوان یک الگو یا نخواهیم، بدانیم یا ندانیم، بپذیریم یا نپذیریم بخواهیم 

 ش!ا یکند و اگر خوب باشد، خوب میبدیگران سرایت 
هستیمند بوده و به عنـوان  و زایندگی امری باید تأکید نمائیم که حقیقت و گوهر این شکوفائی 

 :شود و این، باعث خواهد شد تا مثالً درونذات تجلی نموده و پدیدار مییک واقعیتِ برونذات و یا 
معنیدار، »کنشهای اقتصادی و نیز خودِ حوزۀ اقتصاد و معیشت و زندگانی او، از شکوفائی و زایندگی 

 ابرخوردار شده و عمالً، این شـکوفائی و زاینـدگی را بـ   « زای و آزاد سازنده محور، آرامش ارزش
اش، به همان نحو  سیاسی یکنشها و موضعگیریها ،ر ارجمند آن احساس نماید! و مثالًویژگیهای بسیا

 شکوفا شده و انکارنابردار گردند!
ًیلی ارزشمند  حاق، شاید چنین فردی از سیاست حاکم بر خود و یا... خوشش نیامده و روی د

ـا موضـعگیر     محور  و آرمان ـیده شـود کـه آی  ی سیاسـی خـود را   آنرا نپسندد، لیکن اگر از وی پرس
 چـرا کـه هـم موضـعگیری سیاسـی مـن زاینـده         ؛یقیناً پاسخ خواهد داد که: بلیپسندی یا خیر؟  می
 شکوفا! زیرا:هم باشد و  می

ًئیها آراسته؛  هم از همة آلودگیها مبرا می ـعگیری  باشد و هم به زیبائیها و وا چرا که نفسِ این موض
ـعگیریهای متنـوع   ها، بـه حـوزۀ نگرشـها و کنشـها      آسیباز تهاجم بسیاری از آفتها و تواند  می و موض
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ـ   ـ  جلوگیری کند! و شاید این حسن موضعگیری  ـاو    به دیگران به عنوان الگو  هم سـرایت کـرده و الق
ـان   در امنیتی شکوفا و زایا بسر برده و از خواهید  نماید که اگر شما هم می آفتها و آسیبهای متنـوع در ام

 موضعگیری پربرکتی روی نمائید.بمانید، به همچو 
ـ و نـه تخیلـی       اوالً، به هر حاق ـتیمند   ،همة ابعاد و آثار این ا ل، بصورت اموری واقعـی و هس

ـ پدیدار شده و موضعگیریها را در کلیة ابعاد و زمینه  سازند؛ و  میها شکوفا و زاینده  اعتباری، وهمی 
کشانند. و لذا،  آور می بخش و آرمانهائی عزت کرامتمدار بوده و فرد را بسوی اهدافی  ، ارزشثانیاً

شود که جز کرامت و برکت و آزادگی و حرمت و اعزاز و...  عمالً به حیات و کنشهائی مجهز می
 چیزی را بروز نتواند داد.

خودباوری »در همین جا، بد نخواهد بود اگر این مسئله )شکوفائی و زایندگی( را در رابطه با موضع 
ـبت بـه     « به نفسِ و اعتمادِ ـاهی نس ـا گ واقعی یا تخیلی و... مورد ارزیابی و سنجش قرار دهیم. چرا که م

 خودمان خوشبین شده و به نوعی احساس خودباوری و اعتماد به نفس میرسیم!
ـا      در این رابطه و زمینة این ویژگی نیز، تا جائیکه واقعیت از ها نشان میدهنـد متأسـفانه اغلـب ماه

باشیم. زیرا در اینجا نیز، ممکن است که شخ  دچار  محروم می« یِ شکوفا و زایاخودباور»داشتنِ 
نماید تا برای  به شکوفائی و زایندگی رسیده! لذا شایسته میتوهم شده وخودش را انسانی خیاق کند 

ـاری بـرای شـکوفائی و     شود!مبرا  بینانه اینکه از شرِّ این توهم جان بسالمت برده و به نحوی واقع معی
محور و آرمانمدار داشته باشیم؛ باید دلسوزانه تحقیق نمائیم تا ثابت شود کـه   زایندگی واقعی، هدف

باشد یا  محور خود برخوردار می آیا: خود این شکوفائی و زایندگی از جایگاه واقعاً انسانی و کرامت
زم هستیمند و شایست ـ   ةنه؟! آیا از ویژگیهایً  ـانی فرزنـد آدمـی    دهنـدۀ هویـت    که نمایشخود  رب

ـتند، ثابـت مـی    اگر آن ویژگیها  باشد یا نه؟! حاق، استـ  برخوردار می  ـاق داش شـود کـه    حرور فع
ـار    شخ  واقعاً به شکوفائی و زایندگی رسیده است؛ ولی اگر نداشت باید بپـذیرد   ـاً گرفت کـه واقع

 یک توهم و تخیل شده است! 
ام؛ یادآوری و تأکید میدارم کـه   در نظر گرفته مزبور ةبنده پنج ویژگی کلی و فراگیر برای مسئل

 میتوان موارد متعدد دیگری را نیز بر اینها افزوده و مورد توجه و تجربه قرار داد؛ 
و ین شـکوفائی از مالزمـت   اتواند  ست و ا الً نمی اولین ویژگی که همراه و مالزم این شکوفائی
 باشد. می« بیدارگر و بیدار کننده»شکوفائی و زایندگی دور و مبّرا باشد، اینست که حرور و فعلیتِ این 
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رابطة ویـژه یعنـی چـه؟!    این معین و در  ةحاق، اگر کسی بپرسد که: مراد از بیداری در این زمین
ـات    شود که به همة ابعاد وجودی، همة ظرفیت پاسخ خواهیم داد: بیدار به کسی گفته می ـا و امکان ه

ـادی،   های وجودی خودش   وجودی و همة موضعگیری ـ اعم از فردی و جمعی، فرهنگـی و اقتص
ـ اشر  هر کاری که از ف خردمحورانة بینشمدارانة هدفمندانه داشته و نسبت به اسیاسی و عاطفی و... 

ًیه ًیه محورانه دارد و لذا این بیـداری باعـث    ارزش« حساسیتِ»زند  های وجودی او سر می ئی از 
ـام هـوش و      ،و فعالیتهای خود اشرافی حسابرسانه داشتهکنشها شود تا نسبت به همة  می ـا تم ـاً و ب واقع

ـاه   ـ به طور ناخودآگ ـ تحقـق پیـدا      خرد و بینش بیدار و آگاه بوده و هیچ کنشی از وی  و حیوانـوار 
ـند   و چـه مربـوط بـه تالشـها      ،نکند. حاق، چه این کنشها مربوط به تالشها و فعالیتهای جسـمانی باش

 چه مربوط به تالشهای قلبی و روحی او! و عقالنیرزشهای ا
ـابیم کـه ایـن فـرد      حاق اگر بخواهیم تا معیاری برای خودِ این بیداری بدست آورده و مثالً دری

های بیداری اینست  نظر افکنیم. مثالً یکی از مالزمه« های بیداری مالزمه»باشد یا نه؟! باید به  بیدار می
سازد؛ و چون این ویژگی فعلیت پیـدا کـرد    ا در فرد فعاق و پویا میکه جنبة حسابگری و ارزیابی ر

 که دیروز خـورده اسـت، چـه مقـدار     تا ارزیابی نماید که: غذائی شخ  را مجبور خواهد ساخت 
 او افزوده؟ چه مقدار بر هویت او افزوده؟ چه مقدار بر کرامت او افزوده؟ چه مقدار بر توان عقالنی 

بر ایمان، بر آزادگی، بر اخالص، بر توکل و... وی افزوده است؟ یعنی او را  بر نورانیت، بر طهارت،
مجبور میدارد تا به محاسبه نشسته و بررسی نماید که مثالً دیروز اخالص من، توکل من، تالشـهای  

 عقلی و کشفیِ من و... فالن قدر بود؛ امروز چه مقدار بر آنها افزوده شده است؟!
ـا از  دیروز درجة شکوفائی و ز ایائی من مثالً هفتاد بود، آیا امروز این درجه بیشتر شده یا نه؟! آی

 تر و... شده است یا نه؟! زیباتر، پرجاذبه ،تر تر، متوازن ب رنظر کیفی بهتر، مصفّاتر، قدرمندتر، من
 ئی گرفتم؟! و چه مقدار؟! و امروز چی؟! خود چه بهره« چشم های»دیروز از 

خویش، برای تحقق فالن ارزش ربانی یا عقالنی و اشراقی این قـدر بهـره   دیروز از قوۀ شنوائی 
 بردم؛ امروز چه؟!

محور، دارای حروری مستمر در کلیة نگرشها و کنشـها و   دلسوزانة حرمتحاق، اگر این ارزیابی 
شـود   شود و اگر نبود، ثابت می گری مسئله مسجل میردر همة ابعاد وجودی او بود، برای خود او بیدا

ـ وهمی است! و یا اینکه بسیار سطحی، ناچیز و اثر ناپیدا می ک باشد؛ برای اینکه  ه: یا بیدارگریش تخیلی 
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ـا انـدازۀ یـک روز بـر          ـته باشـد. چـرا کـه ب انسان عاقل باور دارد که: باید هر روزش بهتر از روز گذش
 هایش افزوده شده است! هایش و بر سرمایه عمرش، بر تجربه

ً رفته و امروزش باید از و این مؤید آنست که : باید شکوفائی و زایندگیِ او نیز به همان میزان با
 تر باشد. شکوفاتر و زایندهدیروزش 

ـا    که میی است ئاین، یکی از معیارها و ویژگیها تواند شکوفائی و زایندگی طرف را تثبیـت و ی
 نفی کرده و یا میزان آنها را به نمایش گذارد.

ـ در نظر داشته باشیم این نکته است که خودِ  ویژگی دیگری که می ـ این امر  توانیم برای این کار 
کننده است. تزکیه کننده به این معنی که فرد شکوفا عمالً در پرتو « تزکیه»این زایندگی و شکوفائی 

ـا   ،شود که: اگر دیروز، اعماق، کنشـها  ارزیابیهای دلسوزانه خود متوجه می ی بنـده،  ئـ و... جهتگیریه
ی و از برکت زایندگی، یک بخش ئشکوفا ةی داشتند؛ از امروز، در سایئودگیها، آفتها و نارسائیهاآل

ی که ئ یابد که اگر تالشهای عقالنی و تزکیه گردیده است! مثالً در می از آفتها و نارسائیها کم شده
ـافی   انجام میدادم دچار نقای  و نواقصی بود، امروز، از برکـت حرـور    دیگـری  شـکوفائی، از  

ـائی داشـت    که میکردم ناخالصـی ی ئ اگر کارهای عبادی و یا ابتکاری اند! و گذشته و تزکیه شده ه
 همانطور.

شناسی؛ و ایـن مؤیـد آنسـت     گری، مساوی تواند بود با آفت از دیدگاهی ویژه، خود این تزکیه
کرده « شناسی آفت»که فرد، از برکت شکوفائی و... هم خود و هم نظام رفتاری آرمانی و... خود را 

عث تواند شد تا مثالً، وی دریابد که: آفت چشـم او  اشود. و این، ب و به این سرمایة برکتبار مجهز می
باشد و آفت گوش و هوش و بینش و... چه؟ تا کوشش نماید، هم آفتها را شناسائی دارد! و  چه می

 هم با تزکیة بجا و به موقع همه را نابود!
موقعیت و رتبة وجودی انسان بسیار مفید و تعیین کننده بـوده و بـرایش   این معیار برای سنجش 

سازد که: از دیروز تا امروز، از هفتة قبلی و ماه قبلی و... تاکنون، به  ـفائی بهتـر،    روشن و مدلل می
دسـت یافتـه   تر و روشنائی بهتری  بخش تر، کرامت شکوفاننده ،تر تر، زاینده لطیف ،تر، عزیزتر شیرین
 تر شده است یا نه؟ تر و ثمربخش شناسیِ او بهتر و بیشتر و دقیق نه؟! و حتی، آیا خودِ آفت است یا

تواند خـودش را   می« انسان سالم»تر شده باشد، چون خودِ  شناسیِ او بهتر و دقیق حاق، اگر آفت
 ،نورانیـت وجـودم  مورد مطالعه قرار داده، مورد تحلیل و تجزیه قرار داده و مثالً دریابد کـه: دیـروز   
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ـاً خـود را روشـن       م،  فای تخیلیا نورانیت عقالنی  ،تـر  ام و... چگونه بـوده و امـروز چگونـه؟! حتم
ًتر، غنامندتر و شکوفاتر خواهد یافت.  وا

کند تا هـر   در واقع، در این زمینه نیز همچون زمینة بیدارگری با خود برخورد نموده و تالش می
برخاسته بهتر از روز قبل باشد. لذا با جدیت و حساسیت به ارزیابی  روزش از نظر پالودگی و تزکیه،

مبارزۀ با آفات قرار دارد  انمحور، در مید شود تا دریابد که آیا به  ورتی واقعی و کنش می نو بر آ
 یا نه؟!

ـابی دقیـق            ـبه و ارزی ـته باشـد، از طریـق محاس ـائی از ایندسـت قـرار داش ـاً در فر  حاق اگر واقع

ـالی   شنوائی، عقالنی، ،به قوۀ بینانی مثالً دیروز با پنج آفت از آفتهای مربوط یافت کهدر خواهد  خی

ـا      ،. مبارزه داشته و به تزکیة آنها نایل آمده بودم.و. امروز با چند آفت و چگونـه و... بـوده اسـت؟ آی

رای استقباق از و شجاعت و از روی اشتیاق و بمبارزۀ من خردمحورانه، ارزشباورانه، با قوت و اقتدار 

میلی، دلسـردی   آور، شکوفاکننده و... بوده یا نه از روی بی بخش و آرمانهائی عزت اهدافی کرامت

 و احساسِ نوعی ویژه از اجبار؟!

ـای         این کار باعث خواهد شد تا او خودش، هـم خـود و هـم دیگـران را محـک زده و بـر مبن

تزکیه دست یافتـه و ایـن تزکیـه، چـه مقـدار تحـوق        هنگرانه، دریابد که چه مقدار ب ئی واقع محاسبه

 باشد. تکاملی )شکوفائی و زایندگی( ایجاد کرده است؟! و این، خود معیاری مهم و تعیین کننده می

ـئلة    سومین ویژگی بسیار بسیار مهم و بسیار ملموس، در این رابطة هویت « ثمربخشـی »پـرداز مس

دگی باعث تواند شد که فرد بـه: میزانـی کـه بـه خـود      باشد. بدین معنا که ا ل شکوفائی و زاین می

توجه و دلسوزی بخـرج داده؛ بـه میزانیکـه بـه خـودش احتـرام عملـی گـزارده؛ بـه میزانـی کـه از            

توانمندیهای خود، در جهت رشد و کماق و غنای وجودی و کرامت انسانی خود بهره گرفتـه و...،  

 شوند.« ثمربخش»های وجودش  همة ابعاد و جنبه

طرفی، چون به ا ل ارزشیابی خو گرفته و برخورد حسابگرانه در او سلطه و حروری بسیار از 

ـا   ؛ها و ثمربخش پیدا کرده است، متوجه خواهد شد که: ثمربخشی سرمایهشایسته و ارجمند  ظرفیته

ـ مانند چشم، گوش، خـرد   ـ چـه        ،و هر کدام از ابزار برکتبار وجودیش  ـاق و...  ـنش، خی عاطفـه، بی

انـد، بـه    تولید کرده بوده و از نظر تولید ارزش و ایجاد شکوفائی، پالودگی، ارج و کرامتی کهمقدار 

 چه مراتبی دست یافته است.
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ـ مانند چشم و  های هر یک از سرمایه یاینکار باعث خواهد شد تا میزان ثمربخش حیاتی خود را 
ـ را، به شکلی کامالً واقع ایـن  دریافتـه و ارزشـهائی را کـه در    بینانه  گوش و عقل و قلب و خیاق و... 

ـار و  زمینه و از طریق این محور  فراچنگ آورده است، مشاهده و ارزیابی نماید تا دریابد که: این آث
ـاط و طـراوت و بالنـدگی و کرامـت        ارزشها، چه مقدار بر رشد و  ـاق و سـرزندگی و نش ـا و کم غن

 ام آرمانی او فرا کشیده است؟!ئی از قلل نظ وجودی او افزوده و او را به چه قله
بینانه، ویرا از کنشها و همة جوانـب و   ئی کامالً واقع های یاد شده، توانستند بگونه حاق، اگر زمینه

ـ و نیز، از پی  ـنود     آمدهای  ابعاد نظام کنشی و رفتاری او  ـ راضـی و خش بارور و زاینده و برکتبارش 
نزدیک بـه آن  ئی  ماد پیدا تواند کرد که: در آیندهسازند، نسبتِ به آیندۀ خودش مطمئن شده و اعت
ذبه تولید نموده، و این جاذبه و کمند، شخ  را بـه  اجاهائی که باید برسم، خواهم رسید. و این، ج

ًتر می طرف قله ً و با  کشاند . های با

ـتیال و       تواند در کلیة حوزه ثمربخشی، می خودِ ـاد وجـودی حرـور و اس های حیاتی و همـة ابع

ـ مثالً    ـاهده میـدارد کـه دیـروز ثمربخشـی وی     تشخّ  داشته باشد. در این حاق، شخ   در  ـ مش

 های هنری فالن مقدار رشد داشته است! حوزۀ هنر و خالقیت

 است و...!در حوزۀ اخالق و فرهنگ و باورهای دینی، در این هفته، فالن مقدار رشد و ثمر داشته 

 ،فرهنگـی، عقیـدتی   ،های سیاسی، اقتصادی به هر حاق، وقتی بررسیها و ارزیابیهای او در حوزه

مـن،  یابد کـه   ها فهمیده و در می بخش خود برسد، از روی میزان ثمره هنری و... به جایگاه رضایت

ـاری    ام. و ایـن،  چه مقدار رشد کرده، ثمر داده و از شکوفائی و زایندگی برخوردار شـده  خـود معی

 باشد. کننده می بخش و تعیین نوید

 باشد.  می« بخشی کماق»چهارمین معیار مورد نظر ما برای این مقولة بسیار ارزشمند و برکتبار 

ـای مربـوط بـه آن،     ها و حوزه بخشی و زمینه کماق ةدر رابطه با مسئل ـان بیـدار هدفـدار    خـودِ  ه انس

تر و در واقع،  تر، دارنده تر، سرشارتر، غنیراز دیروز، واقعاً پربایابد که: من، امروز  تالشمند؛ خود در می

های عقالنیم نسبتِ به  تجربهیابد که مثالً بر  باشم. چرا که جانم به روشنی و وضاحت درمی تر می کامل

ـنگین  را درمیدیروز افزوده شده و من این افزایش   ییابم. بر بینشِ باطنی و بصیرتم افزوده شده و این س

ـا زمینـه    وزانتِ قدسی را میو  ـانه،      بینم! رفتار و گفتارم، در رابطـه ب ـار، خردجوش ـار، طهارتب ـای کمالب ه

 باشد! و همینطور در سایر ابعاد وجودی. بینشورانه و... زیباتر شده و کمالشان نمایان می
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ری ذکر و چون، اولین ویژگی تعیین کننده و مسئلة بسیار مهمی را که در رابطه با این زمینة محو
تِ « بیدارگری»نمودیم،  بوده و فرد را با این سرمایة ملکوتی مجهز ساخته است، فرد، نسبت با کمًا

نسبت به خـود  وجودی خود به بیداری و آگاهی کامل دست پیدا کرده، از اعتمادی تقویت کننده 
 گردد. و آیندۀ خود و غیره برخوردار می

مندی، شکوفائی و... آگاهی و بیـداری   ماقکلذا، همانگونه که آمد، نه تنها نسبت به ثمربخشی، 
که هر کـدام  ، روشها و عوامل خطرخیزی هاابزار ،ها زمینه ،بهم میرساند، بلکه نسبت به آفتها، آسیبها

زم دست پیدا می های وجودی او را تهدید می از سرمایه  د.کن کنند به بیداری و آگاهیً 
ـارت و شـکوفائی خـود را           ـاق و طه ـاهدۀ درونـی خـودش، رشـد و کم ـا مش  از سوئی، چون ب

ت و  درمی ـبتِ بـه   خودِ بیداری یابد، خودِ این مشاهدۀ کمًا و اشرافِ نسبتِ به آنها، خودش را نس
ـ و نه نسبتِ به برون و یا داشته ـ برانگیخته و لذا: احساس عزت های برون خودش  احساس  ،محورش 

ـاس کرامـت و حرمـت وجـودی     ،بزرگواری، احساسِ آزادگی ـاس   ،احساس شایستگی، احس احس
ًئی و... می یارجمند ـبت بـه    اعتمادشکند. و این احساس، باعث خواهد شد تا نه تنها  و پوری و وا نس

ـا کمنـد       « خودش» ً برود، بلکـه باعـث خواهـد شـد ت و خودباوری و خودپذیریش بیشتر شده و با
ً بکشاند! نسبتِ به آینده، او را به قله« عتمادبینی و ا خوش» ً و وا  های بسیار با

م مطرح نمایم آنست که این شـکوفائی  حقیر برای مقولة مورد نظر میتوانئی که  آخرین ویژگی
شده و ئی که در جهت تحقق آن نهاده  و همة ابعاد، و متناسب با سرمایهو زایندگی، در کلیة سطوح 

فردِ برخوردار از آن باشد و لذا  می« آرامش دهنده و راضی سازنده»زمانی مصرف گردیده در هر 
ـاد مختلـف     و از کلیة نگرشها و کنشهای خودش در زمینه« خودش»و مجهز شدۀ بدان، از  ـا و ابع ه

ـ    ـایت کـرده و    حیاتیـ  اعم از فردی و جمعی، فرهنگی و اقتصادی، سیاسی و هنری  ـاس رض احس
ـا    ،که: آیا از خودت، از تالشهایتمثالً وقتی از وی بپرسند  ـتی ی از موضعگیریهایت و... راضی هس

ـا تـو را بـه سـنّ       نه؟! میگوید: بلی! آنهم با قدرتی که اگر مثالً برایش بگویند: آیا دوست میـداری ت
 نه! :گوید تری را آغاز کنی؟ می دوازده سالگی برگردانند تا دوباره زندگانیِ ثمر بخش

ـ در ایـن رابطـة       باشد! نکته شورانگیز میو این، بسیار مهم و  ـنش  ـ با همة باور و بی ئی را که بنده 
ـ و نه در وهمیات و  ویژه تأکید می کنم اینست که: اگر آنچه آمد، در حاقّ هستی و حیات شخ  

ـ محقق شده باشد، به مرحله و موقفی از بودن و شـکفتن و...    تخیالتِ کودکانه و یا خوشباورانه اش 

www.takbook.com



 
  213 .......................................................................................................................... انسان دلسوز به خویشتن ) شکوفائی و زایندگی (

ـا، برکـت و... در   رسد ک می ًئی، غن ه: از شکوفائی، زایائی، شادابی، طهارت، آزادگی، کرامت، وا
 باشد. بشکوه مجهز میزای برخوردار بوده و به آرامشی ربانی و بسیار زیبا و  حدی شگفتی

ـای   او، در موقفی از ایندست،  فق  یک دغدغه دارد، و آنهم دغدغه نرسیدن بـه آن اوجِ اوجه
 برکتبار!
ـاهدۀآیند در  شـکوفا و   ۀواقع، چنین انسانهائی، در پرتو چنین نگرشها و گرایشهائی، عمالً به مش

شـوند   سرشار از کرامت و عزت خود دست پیدا کرده و از اشتیاقی پرجذبه و مقدس برخوردار می
ام کشد. اوجهائی که فق ، شایستة مق که جان آنها را با نوازشی هوشربا بسوی اوجهائی ناپیدا فرا می

 باشند. انسانهائی است که از این ویژگیها برخوردار می
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 خودپروریِ معنیدار
 

ـان     ترین و... زاترین، ارزشبارترین، اساسی ترین، مسئولیت یکی از محوری ـای انس تـرینِ ویژگیه
 او تشکیل میدهد.« خودپروری معنیدار»سالم را 

ام؛ و اگر هم متذکر نشده باشـم، در عـرایض    ی، قبالً عرایری تقدیم داشته«معنیدار» با در رابطة
 این نکته روشن خواهد شد.« معنائیِ یبارها»بعدی ویژگیها و یا 

ـامالً نـو و     آنچه را در زمینة این ویژگی می ـائی ک خواهم تقدیم دارم و گمان نمیکنم که حرفه
ًیلی چند باید بگویم؛ و از جمله:  بکری باشند؛ ولی به د

ًیل  نا وابِ منِ تبه* اینکه به گمان  ـ به د ـ با آنکه نسبت به روزگار اغلب افراد جامعة ما  متعدد 
ـای   نمـوده و عمـالً در زمینـه   برونی حساس بوده، احساس تکلیف و مسئولیت های  پرورش زمینه ه

و نه در برون ـ « خود»دارند، متأسفانه نسبت به پرورش  گذاری می مورد نظر خویش توجه و سرمایه
ـ توجه جدی و شایسته را ندارند!خود و دا  شتنیهای خود و... 

ـ اعّم از شیعه و سنّی، حوزه روپر های و حوزه* مراکز  ملّی و مردمـی و   ،ئی و دانشگاهی شی ما 
متأسفانه، بیشترِ اند، ولی  در زمینة انتقاق مسایل علمی تالشهائی به نمایش گذاشتهبا آنکه دولتی و...ـ   

ـ      این تالشها جنبة آلی و ابزاری داشته و در خدمت  ـ غیـر از پـرورش خـود  تحقق اهداف دیگری 
 اند؛  قرار گرفته

ـته   در این جلسه را مربیان و معلمان عزیـز و محتـرم   * بیشتر عزیزان حاضر   تشـکیل داده و شایس
)خودپروری ها  ترین نیازهای همة دوران منماید تا ذهن مبارک اینان را به یکی از مهمترین و مبر می

 معنیدار( معطوف ساخته باشیم؛ 
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ـ و یا به چشم   پـس   ، نخورده است ـ  حقیر * در این رابطه ویژه کار جدی و تعیین کننده نشده 
 توجه شود؛ بدان عطف بسیار ابتدائی نماید تا به عنوان تذکراتی  ًزم می
باشد تا به خود امیـدوار باشـم کـه در آینـده بتـوانم بـدین مهـم         ئی نمی وضعیت بنده به گونه* 

پرداخته و حق مطلب را ادا نمایم؛ و غیره و غیره! لذا با درخواست پوزشِ از عزیزان، میکوشیم تا در 
این رابطة ویژه و این عنوان معین، از موضـع کسـی سـخن بگـویم کـه میکوشـد طرحـی کلـی از         

 ش و پرورش معنیدار ارائه دهد؛آموز
از خـودپروری در ایـن نگـرش     دپندارم کـه مـرا   می یجا ضرور تذکر این نکته را نیز در همین

باشـد و   میهای درونذات وجودی فرد  آید، پرورش امکانات و سرمایه بر می« واژه»چنانکه از خود 
 نه پرورش باغ و زمین و سرمایه و شهرت و مقام و...!
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 پرورش معنیدار ویژگیهای آموزش و
 
 مدخل: 

ـاع سیاسـی    نمودباید پذیرائی  این واقعیت تلخ و اسفبار را بناچار می  ،که در چند دهة اخیـر اوض
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعة ما بسیار متحوق و متنوع بوده و کمبودهائی را بر مردم تحمیـل  

 نموده است!
ًً و به اجبار  ـ معمو ـای تلخـی را در زمینـه    ـ تجربـه   واقع امر اینست که مردم ما  ـای مختلـف    ه ه

ـاده  ئی از شکنجة زجرآور روانی  حیاتی، و گونه  انـد. طبیعـی    را در زمینة تعلیم و تربیت پشت سـر نه
و متبارز ساخته های متنوع متظاهر  نماید که اوضاع تحمیل شده، نتایج تخریبی زیادی را در زمینه می

ـائیم،      ترین و زیان بزایاست که اگر بخواهیم دردبارترین، آسی  آورتـرین آن پیامـدها را فهرسـت نم
 توانیم در  در از موارد آتی یادآور شویم:  می

 سوادی؛  سوادی و کم پیدا کردن بی* دامنه 
ـ تحقیقی؛ که حتی در مواقع و زمینه* از میان رفتن  هائی متأسفانه دامن مربیان را نیز  جاذبة علمی 

 گرفته است؛ 
 مدارانه و غریزی؛  های زیست ، رفاه مادی و راحتیا یل پنداشته شدنِ مادیاتمحوری و * 

ـ مذهبی؛   * تقلیل اعتماد و احترام نسبت به برخی از مربیان سیاسی 
ـ پرورشی؛ هنری و...  ؛* کمرنگ شدن قوت ابتکار و اشتیاق تولید مواد علمی 

ـ احساسِ ضرورتِ تالش پژوهشگرانه    واقعیتاین باور و پذیرش  ـ اگر چه در حدی بسیار کم  ها 
ـات میـدارد؛   را از ناحیة در زمینة علوم پرورشی  ـا، آنچـه مایـة       همة دلسوزان روشـن و اثب ـا همـة اینه ب
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ـ از   های مشتاق دانش و هنر و  باشد اینست که: آنچه بر جان امیدواری می رشد و کماق و آزادگی 
ـ تحمیل شد به دلی  جانب دشمنان انگیز بودن، زننده  غیر فطری بودن، نفرت لشناخته شده و ناشناس 

ه و جـ مـورد تو شـده و آنچـه   از محـور توجـه دور انداختـه    بودن، تاریکزای بودن و...، خود بخود 
باشد؛ هـم انگیزاننـدۀ روح    همسوی با فطرت میدلسوزانِ به امور تربیتی است هم مالیم و  گرایش
و باشد؛ هم بنابر طبیعت ذاتیِ خود نـورانی   یابی و شکوفائی کماق می پژوهی و اشتیاق حقیقت دانش

ـای      بخش است؛ هم پرجاذبه می نورانیت ـان و ظرفیته ـناخت بهتـر انس ـالقوه و قابـل   باشد؛ هم در ش ب
 کند؛ کشف و شکوفائی او کمک می

لـی بـه آمـوزش و    به هر حاق؛ اینکه آموزش و پـرورش چیسـت؟ اینکـه گـرایش و تکیـة عم     

نماید؟! اینکه تغذیه، شادابی و شکوفائیِ آن را چه امری بـه   چه آثاری داشته و چه تولید میپرورش 

ـائی    عهده دارد؟ اینکه دارای چه الگوها و روشها و ابزار و اهدافی می باشد؟ و اینکه از چـه ویژگیه

اند! هر چند که از  گفته و نوشته ق و دانش و نظر چیزهائییبسیاری از اهل تحقبرخوردار تواند بود؟ 

هـم از  دیدگاههائی برخی درست و برخی نارسا به نظر رسیده است. چرا که جوامع و ملل مختلف 

اند، هم اهدافی متفاوت را مـورد نگـرش قـرار     ابزار و روشهای مختلفی برای تحقق آن یاری گرفته

باشد که عرایض  می« وزش و پرورشمطالعة ویژگیهای ا لِ آم»که یکی از آن جهات  (2)اند! داده

  شمارد؛ آتی خود را متعهد شناسائی، تبیین و نگارش آن می

ـاداب      همة توجه نگارنده معطوف آنست تا جنبـه  در این رویکرد ویژه، ـای مثبـت، کارآمـد، ش ه

ـاق    « توانمندیهای مثبت»سازنده، آزاد کننده و در یک کالم  ـین ح ـناختة »و نـورانی و در ع ا ـل  « ناش

ـان      ـازه آموزش و پرورش مورد شناسائی، تبیین و معرفی واقع گردد؛ البته بـدین امیـد کـه مربی ـار و   ت  ک

ریزیهای بهتر، شناخت ابزار مؤثر و کارآتر، فهم روشهای شکوفاننده و بالندۀ  برنامه»تجربه را در زمینة  کم

ئی  جامعهو در جهت تدارک نموده استعدادها، افزایش قدرتِ ابتکار و انتقاق و هنر تدریس و... کمک 

ـاور اغلـب نظریـه       پذیر، ارزش آگاه، مسئولیت  پـردازان و   شناس و سعادتمند قرار دهد! هـر چنـد کـه ب

ـادی و     های تلخ  مردانِ این خطه بر آنست که: تا کلیة واقعیت دانشی ـای سیاسـی، اقتص حاکم بـر نهاده

ـام     ـانی و نظ اجتماعی جامعة ما به شرار نیستی سپرده نشده و جای آنها را اموری همسوی با فطـرت انس

                                                
 .اند ارزیابی و تبیین قرار داده ،هم ا ل آموزش و پرورش را از جهات مختلف و در ابعاد وسیع مورد تحلیل ـ و 2
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خردمندانه نخواهد بود! به هر بخش آرزوئی  ئی رضایت ارزشی او نگیرند، چشمداشت رسیدن به نتیجه

ـازنده،  حاق، با امید رسیدن به  در ایـن بخـش از کـالم، فقـ  بـه ذکـر یکـی از        آن رضایت شاداب س

ـین        و ویژگیهای محوری آموزش و پرورش بسنده کرده ـا را در عـرایض بعـدی بـه تبی ـایر ویژگیه س

 خواهیم نشست.
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 اوجگرائی و اوج پروری
 

 و کشــانندۀ بــه ســوی اوج؛ چــرا « عــروج پــرور»امریســت طبیعــت ذاتــی آمــوزش و پــرورش 

ـانیت و بیـداری       »که فرزند آدمی را از   ارض بهیمیت و زمین جهل و غفلـت بـه سـوی آسـمان انس

ـا و شـکوفا       گرائی و اوج کشانیده، روح اوجگیری، اوج« و دانائی  پـروری را در مربـی و متربـی پوی

 سازد. می

 نماید اینست تابد و نه به هیچ برهانی محتاج می آنچه در این رابطة ویژه، نه هیچ تردیدی را بر می

ـ او بوده    متوجه جنبه« گرائی و اوج پروری اوج»که این  ـ و نه عدمی و اعتباری  و اگر های وجودی 

ـتة    « فرا بردنِ»همه متوجه دهد  آثاری در این زمینة ویژه بروز می ـاهی کـه شایس انسان است از جایگ

وهر ربانی او را به نمایش نبوده و رسانیدن اوست به آن مرتبتِ وجودی که گ« انسان»بنام موجودی 

 گذارد. می

ـای عـدمی، ویـران شـدن     نماید از میان رفتنِ جنبه گمان آنچه در این روند رخ می بی ـای  و   ه نق

ـای   جنبهها و کژیها و... خواهد بود و ببار نشستن  ها و کمبودها و ناداری نواق ، از میان رفتن نارسائی ه

ـائی  های  وجودی، شکوفا شدن استعدادها و ظرفیت ـتن رس ـا  ربانی، ببار نشس ـات    دارائـی  ،ه ـا و امکان ه

 متعالی.

گرائـی و   بر مبنای این باور و بینش، اگر متوجه شویم که آموزش و پرورش، از عهدۀ ایـن اوج 

حافظانی هبـوط کننـده و سـقوط    « جوی عالمانی معراج»پروری ناتوان بوده و بجای پرورش  عروج

آن  آن جامعه و»م که یپرور برون داد، باید به این یقین رسیده باش گرای و پستی ده، پست و پستیکنن
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ـام معنیـدار نمـی     جامعه« نظام آموزش و پرورش ـاپرور و نظ باشـد! و ایـن، خـود     ئی معناجوی و معن

و ها و عوامل بازدارنده را ثابت نموده و ضرورت هجـرت معنـوی    ضرورت انکار و طرد نفی زمینه

 ایستد. رسیدن به آزادی در حوزۀ آموزش و پرورش معنیدار را به تأکید می

www.takbook.com



 

 
 
 
 
 
 
 

 شکوفاگری
 

و به « سواد داشتن»طرفداران تربیت معنیدار، مرتبة برجسته و عالیِ آموزش و پرورش را فراسوی 
معنیدار خود را ملتزم میداند تا دانسته و برآنند که آموزش و پرورش حافظه سپردنِ معلومات دیگران 

ور سازنده و به آن رور و باربخشی، به آن درجة از کنش با را به آن مرتبتِ از آگاهی و آگاهیجامعه 
ـالیترین       و غنای وجودی برساند که میوری  پلة از بهره ـانی را بـه ع تواند تمامی سـطوح هویـت انس

وقفه و  را در جهت رشد بیا و استعدادهای او مراتب شکوفائی و ثمربخشی رسانیده و تمامتِ ظرفیته
 پویائی و سرعت بخشد. ،حد ناشناس

ـان از      به دیگر عبارت: اینان را باور بر اینست که تعلیم و تربیت، هرگز نباید تنها بـه رهانیـدن انس
بلکـه  آوردهای دانش و حکمت و... قناعـت ورزیـده    سوادی و حتی آگاه ساختنِ وی از دست بی

مولـد  »همة توان تالش نماید تا انسان را به آن مرتبت از کماق علمی و عملی برساند که خود باید با 
باشد  ی نمیئگردیده و در این مسیر تا آنجا که حتی جای را گنجا« دانشی ارجمند و کنشی ارزشبار

 جلو برود!
معتقدند: در حاق ئی از دست اندرکاران امور تربیتی که  باید اذعان نمائیم که این نگرش برای عده

ـا و        اد جهل و بیآب که حتی برای رهیدن از ظلمتحاضر  ـائیها و ناتوانیه ـافی نارس سـوادی بـه انـدازۀ ک
ـ تولید ِیأس نموده و مـی   های طاقت دشواری ـان       شکن و متنوع وجود دارد  ـان را بـه ایـن گم توانـد آن

ًیلی شنا ی و ئگرا خته و ناشناخته، حوزۀ واقعگرفتار سازد که بانیان و مدافعانِ چنین نگرشی، چون به د
انـد، بـه دام    ی قناعـت نمـوده  ئگرا نگری و واقع مندی از حداقل واقع را ترک گفته و به بهرهنگری  واقع

 اند! نگرشی آرمانی گرفتار آمده
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ـیض   ،فرهنگیمحا رۀ »؛ جانبداران «کنترل فرهنگ»درست به همانگونه که طرفداران امر  تبع
سازد! هر چنـد   میآور دچار  را به هراسی شرم« استعمار فرهنگی»و نیز طراحان و مدافعان « فرهنگی

 چیزی تشکیل میدهد! راهای یاد شده  گیری هر کدام از دسته که علل موضع
ـا بـی   به هر حاق، آموزش و پرورش معنیدار نمی ـا      خواهد که: انسان تنه ـان تنه  سـواد نباشـد؛ انس

ـا   ،سوادی او را رفع نموده و از حوزۀ زندگانیش بتارانـد  اطالع نباشد؛ تنها رنجهای ناشی از بی بی تنه
ً خزیده از بی دردها و دغدغه ـالیترین،          های با ـا ع ـان بـردارد؛ بلکـه بـر آنسـت ت اطالعـی او را از می

ن و در یـک  تـری  کننـده  ترین، روشن ترین، کمالزای ترین، طهارت بخش ارزشمندترین، آزاد کننده
ابعاد، شکوفا های دانش و تربیت را در متن زندگانی او و در همة  کالم هویت سازترین نتایج و ثمره

یگانه دارد که گواراترین، پاکترین و دوامدارترین لـذتهای ممکـن در   « فهمی»ساخته و جانش را با 
 حوزۀ حیات را از طریق او و هستی او به نمایش گذارد!

آور و اسیر  های مالق ربیت معنیدار( معتقد است که: تنها زدودن زایدهاین نگرش )ت ،به دیگر بیان
 باشـد بلکـه آنچـه     کننده و تنها کنار افکندن آفتهای زیانبار برای رسیدن به حیاتی معنیدار کافی نمی

اینکـه  افـزودن بـر    :کهرا ضمانت نماید آموزش و پرورشی است گونة از زیستن  تواند تحقق آن می
ًیه« آرایشِ»و « زدایش» های وجود انسان را وجهة همت خود قرار داده و انسان را  همه جانبة ابعاد و 

ـاس کمبـود، خـأل و      به آن درجة از احساس غنا و پوری و سرشاری نزدیک نماید که هرگونـه احس
توان  که: میسازد! زیرا، تجارب همة اقوام و ملل مؤید آنند  پوچی را از گسترۀ زندگانیِ او فراری می

 !با داشتنِ سواد، باز هم از موهبت برخورداری از نور دانش و طهارت علم و سواد محروم ماند
ـا از نعمـت      ـاده کـردن آن      ممکن است که به اطالعاتی متنـوع مجهـز شـد، امّ ـای بالیـده از پی ه

تحصیل نصیب افتاد! چنانکه بخش عظیمی از نیروهای  های مختلف زندگانی بی اطالعات در حوزه
ـ گرفتار این کـال    ـ هم در گذشته و هم در زمان حاضر  سـردرگم بـوده و    فکرده و مطلع خود ما 

 باشند! می
منـد   آنست که همیشه این امکان وجود داشته و دارد که افرادی از نعمت سواد بهرهو این مؤید 

مـی، از درخشـش   بوده و از حرور اطالعاتی قابل توجه برخوردار باشند، اما هرگـز از نورانیـت عل  
 تربیتی و از طراوت و شادابی فرهنگی به مفهوم کامل و معنیدار کلمه برخوردار نباشند.

ـیم    محور و حـق  ری ارزشبه انبوهی از نظامهای تربیتی نظبا این مایة از بینش، اگر  جویانـه بیفکن
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ـای پرورشـی،       هجشکنمتوجه این واقعیت تلخ و   بـه دلیـل   آور خواهیم شد کـه: ایـن نحلـة از نهاده
انـد، هنـوز    محوری، با آنکه ادعای رسانیدن انسان به مرحلة باروری را داشته معناگوهر توجهی به  بی

 اند! سازی و فرابری نرسیده بخشی، شکوفا خود به مرحلة زایندگی، طراوت
و این، خود هشداریست برای ما و جامعة مصیبت دیدۀ ما، تا اگر همتی دارد و بر آنست تا آنـرا  

ـاع   هئی برود ک حوزۀ تعلیم و تربیت هزینه نماید؛ به سراغ نحلهدر  ـبار و    از هر جهـت دف پـذیر، ارزش
 باشد.  بخش می تعالی
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 انگیزه بخشی
 

ـا        آنچه پذیرش آن به هیچ برهانی نیازمند نمی باشد اینست کـه نفـس زنـدگانی فرزنـد آدمـی ب
فعلیـتِ  دهد تا  حرور و پویائی انگیزه تالزم ضروری و حتمی داشته و هیچ عاقلی بخود اجازه نمی

 زندگانی را از فعلیت و شادابی انگیزه قابل انفکاک تصور نماید! 
منتها  ؛باشد و این، مؤید آنست که تداوم حیات انسانی بدون حرور و پویائی انگیزه ناممکن می

ـ    ـین و مشـخ    به دلیل اینکهـ  حتی  خـودش از مراتـب متنـوع و    حیات ویژۀ انسانی، در حوزۀ مع
درخشش  ،ها نیز متنوع شده و از شدت و ضعف باشد، انگیزه ویژگیهای کامالً متنوعی برخوردار می

ـات طبیعـی    نـ و کدارت، سالمت و ناسالمتی و... برخوردار توانند شـد. زیـرا آ    ی کـه در حـوزۀ حی
ـتجو و جنـب و جـوش وامیـدارد     ش زندگی نموده و اهدافی زیست چـون همـة    ،ناسانه او را بـه جس

وری از حوزۀ حیات غریزی و لذائذ کامالً طبیعی بوده و احکام و آثار همین مرحلة از  اشتیاقش بهره
باشد که با عالم طبع و منطق حیات  هائی مجهز می حیات او را در چنبر خویش گرفته است به انگیزه

ـازنده    که از حوزۀ حیات غریـزی و  غریزی تناسب دارند! و آنی ـام دربنـد س اش آزاد شـده و   احک
ـیدن بـه    توانسته است خود را به حوزۀ حیات عقالنی برساند چـون همـة آرزو و    ـتیاق وی را رس اش

ـاً مجهـز بـه     های هوشربای عقالنی تشکیل میدهـد،  های عقالنی و لذت حیاتی معقوق و جلوه طبیعت
 باشد! ه حیات غریزی را هرگز از رنگ و بویشان خبری نمیان بباشد که زندگ هائی می انگیزه

ها  گذشته و زنده به دق شده و از همة نعمت  خواهد از این هر دو مرحله و موطن که می ًآنی و یقینا
های طبیعی  که تنها بر مبنای احکام انگیزهو آثار حیات قلبی برخوردار گردد، هرگز نخواهد توانست 
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 بهره بماند! هائی متناسب با عالم قلب و موطن ملکوتِ هستی خویش بی و عقالنی سیر نموده و از انگیزه
ـناخت خـویش    های حیاتی و نظام به هر حاق، هر کدام از نحله های فرهنگی متناسب با دید و ش

ـا گرفتـه و   های وجودی او و همطراز با موضعی که اندیشه و عملشان ب از انسان و ظرفیت ر مبنایش پ
ـابر     ته )انسان( سر بر آوردهخیدار این موجود ناشنادحرکت نموده و منظری که از آن برای  ـ بن اند، 

ـ برخی انگیزه  ـا را از حـوزه      ها را به طرد و نفی برخاسته و تالش می طبیعت ذاتی خود  ـا آنه کننـد ت
ـار و      میها جانبداری  نگرشها و گرایشهای مردم خود دور بسازند و از برخی انگیزه ـا بـه آث نماینـد ت

 نتایج مورد نظر خویش دست بیابند!
ـا  نماید،  آنچه این نگرشها و آرمانها را از حوزۀ نظر به موقف عمل کشانیده و هدایت می تا آنج

بر  جامعه بوده و هست و یا افزون« نهاد آموزش و پرورش»باشد، یا  جهانی مؤید آن می بتجارکه 
ـات مشـغوق بـه     این نهاد کلیة وسایلی که در زمینة ارتباط افکار و اندیشه عملـی  ها و رسانیدن اطالع

 خواهند در بیاورند. مردم را به شکل و رنگی که خود می« نظام رفتاری و ارزشی»بوده و برآنند تا 
همة نگرشها رقیب بوده و  یک ارزش بی« ثروت» از حیات و از دیدگاهی ئی بطور مثاق در نحله

ـای        خواهد و می و گرایشها را بر محور خود می گرداند! از اینـرو مـدافعان ایـن نگـرش همـة نیروه
ـ اعم از حواس ظاهری و باطنی، جهازهای ظاهری و باطنی و نهادهای علمی، عقلی،  وجودی خود 

ـار انداختـه و فـدا   « ثـروت »اخالقی، عاطفی، ایمانی و غیره را در جهتِ رشد و توسعة   ی ثـروت  بک
ـاعر و... بـه انـدازۀ یـک      می « پولـدار »نمایند! برای اینان هزارها پیامبر و امام و فیلسوف و عارف و ش

 ارزش ندارد؛ 
اخالقی، ایمانی، عاطفی، عرفانی و عقالنی را فدای ثـروت نمـوده و حتـی    اینان همة ارزشهای 

تجاوز به ماق و جان و ناموسش  باشند تا برای رسیدن به ثروت به همنوع خود ستم نمایند! حاضر می
باشند که فق  به سوی  هائی مجهز می و غیره! لذا، اینان به انگیزه نمایند؛ به نابودی وی همت گمارند
یک ارزش « ایمان و عرفان و عشق»ئی دیگر از حیات  در نحلهثروت میراندشان و بس! همچنانیکه 

ـائی   ان خویش را پویائی بخشیده و انگیزهرقیب شناخته شده و همة نگرشها و گرایشهای مدافع بی ه
 ایمان و عرفان و عشق فرا کشاند.های  توانند دارندگان خود را به قله کشاند که می به میدان می

مین باور و بینش است که از یکسو متوجه اهمیـت و ارزش توجـه و نگـرش و    هدقیقاً بر مبنای 
های متنوع و کارکردهای مختلف و احکام و آثار بسیار متفاوت آنها  ها و گونه تأمل جدی به انگیزه
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ـا و  فهماند کـه چـه    گردیم که: تربیت معنیدار نه تنها می شویم؛ و از دیگر سوی متذکر می می نیروه
نمایند؛ که  هائی انسان را از سطح حیات حیوانی فرا کشانیده و به اوج حیات انسانی هدایت می انگیزه
هائی را باید جانبداری و تقویت نمود تا انسان در هر نگرش و گـرایش، از دام   انگیزه فهماند: چه می
ـ که ویژۀ حیوان سائق ـ ر ت میاهای طبیعی  های حیاتی، او را عمالً  و در هر آنی از لحظههانیده باشند 

 هد.در مسیر حیات انسانی و در جریان به نمایش نهادن شکوفائی و باروری خصایل انسانی قرار د
ـان بـه   اتربیت معنیدار نه تنها بیدارمان میدارد تا دریابیم که: چه انگیزه و عواملی مایـة هـد   یت انس

 به نحوی با جان متربّی رابطه پیدا کرده وشود که  می« بودن و شدن و نه فق  داشتن»مدارج اعالی 
ـاز دارنـده    داشتنی»سازد که وی را از ذلتکدۀ  را در اقلیم وجودش فعاق میهائی  انگیزه ـای ب آزاد « ه

 دهد. قرار می« موجودی خدایگونه شدن»ساخته و عمالً در مسیر 
ها و نیروهائی ضمانت رسیدن به مراتب  سازد که چه انگیزه این نحلة از تربیت انسان را آگاه می

ـان  عالی خردمندی و خردورزی، هنرمندی و هنرورزی، ایمان گرائـی   گرائـی، ارزش  محوری، عرف
مخرب و فاسد کننـدۀ  های  تواند انسان را با نیروها و انگیزه اند! همانگونه که می عهده گرفته و... را به
ـان  گرداند، هم راههای مبارزه با  ها و مراتب مختلف اقلیم وجودش آشنا ًیه این آفتها را برایش نش

ـاری را در       ـین پیک هـم  خـدمتش قـرار دهـد و    دهد؛ هم ابزار و وسایلی کارآمـد و مـؤثر بـرای چن
 روشهائی مجرب را به وی القاو نماید!

ـاخته و در مرکـز     به هر حاق، باید یادآور شویم که: تربیت معنادار، با انگیزه ـا س هائی که تولید و پوی
ـاد، بوزینـه        نگرش و گرایشها  ـان را از پژمردگـی، اختگـی، انجم ـا انس ـفتی،   قرارشان میدهـد، نـه تنه  

ــدگی  ــدتا و انفعــاق و... مــیوادادگــی و گیرن ــه پوربــا ،اوالًکــه  ران ــرین،  ترین، غنــابخشرانســان را ب  ت
  ترین انگیزه مجهز میدارد؛ ترین و در یک کالم: خدائی دفاع پذیرترین، تطهیر کننده

را بـه   هاهای یاد شده را در مرکز دید و عملی وی قرار داده و همة نگرشها و گرایشـ  ، انگیزهثانیاً
 راند؛  وسیلة همانها به سوی اهداف و نتایج نهائی می

ـادابی و توانمنـدی و        ثالثاً ـ ش ـ که فرا رونده و فراکشاننده بـودن اسـت  ، بنابر طبیعت ذاتی خود 
 کند. ها را نیز ضمانت می انگیزه پویائیِ مستمر خودِ

ـ آنهم در جمیع سطوح و کلیـة  ، برای هر مرتبة از وجود و هر مرحلة از کماقِ فرزند آدمی  رابعاً
ـ انگیزه ًیه  بخشاید. های مناسب را تهیه دیده و پویندگی می های وجودی 
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 افزایش تنشهای استعالئی
 

فرزنـد  « محـور  گرایان حق انسان»انداز  آنچه را مقدمتاً باید به عرض برسانیم اینست که: در چشم
ًیه  باشد. های متعدد می آدمی موجودی تکساحتی نبوده، بلکه دارای ابعاد و 

ـتیاق بـه     ت فشارهائی را بر انسان تحمیل مـی یلعاز اینرو، بالقوه ماندن و جدا افتادن از ف نمایـد؛ اش
ًیهف ـاق مـی    علیت رسانیدن هر کدام از این  ـا و فع ـازد و   ها تنشهائی ویژه را در اقلیم وجودش پوی س

ـاق و شـکوفائی    ـاروری و اثربخشـی و... تنشـهائی    آرزوی رسانیدن هر کدام به مرحلة عالی کم و ب
 دیگر را!

ـا       به عبارت دیگر: انسان چه بداند و چه نداند، نیازهای متنوعی دارد کـه هـر کـدام از ایـن نیازه
ـارها و گرایشهای او پدیدار ساخته و ذوق و شـکوفائی آنهـ  تنشی را در حوزۀ نگرشها  ی را بـر  ئا فش

 نماید. انسان تحمیل می
ـ     ئی از مکتب باشد اینست که: عده چه در این رابطة ویژه به شدت قابل تأمل مینآ های فکـری 

ـان موجـودی      گمان می ،های آموزش و پرورش عقیدتی و به طبع آنها برخی از نظام کننـد کـه انس
جرم چون بیش از یکدستة معینِ از نیازها او را بعدی بوده  یک ـتة    تعقیب نمیوً  کنند، فقـ  یکدس

و پرورش را وظیفه و از جمله نظام آموزش با او در برخورد بوده و نهادهای اجتماعی معینِ از تنشها 
ـان وارد    میزان فشاری  ،نماید؛ ثانیاًحوزۀ فعالیت این تنشها را شناسائی  ،اوًًباشد تا  آن می  کـه بـر انس
ـات   ،نماید معین فرماید؛ و ثالثاً می ـار   بر مبنای اهمیت و نقشی که در سازماندهی حی ـاماندهی آث و س

ـائی    ـاق، آنه حیاتی دارد به آنها رسیدگی نموده و در زمینة کاهش آنها بذق مساعی نماید! به طور مث
« حیوانی برتر»ار داده و فق  او را و در کنار سایر حیواناتش قرفرض نموده که انسان را تک ساحتی 
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 هشناسان نیازهای غریزی و زیستکنند، چون حوزۀ تنشهای وجودیش را محدود به حوزۀ  خیاق می
 محور را مـورد توجـه    شود تا فق  تنشهای غریزی و حیوان شان  رف آن می نمایند، همة همت می

ـا در جهـت رشـد      مت مـی و ارزیابی قرار داده و اگر گاهی به گسترش این تنشها هم ه گمارنـد، ی
ـ         باشد  کمّی آنها می ـاهش تنشـها  ـ و در نتیجـه ک و یا در جهت رشد کمّی لذتهائی که از تحقـق 

 آید! شان می فراچنگ
ـان    به طور مثاق، اوج همت و بلندی شهامت و تالش اینان متوجه آنست تا مثالً برای فرزنـد انس

و بـه مقـدار   »« و مثالً از مـواد بهتـر  »تر  تر، متنوع مزه خوش تر، تر، رنگین زای نیرومندتر، انرژی غذائی

ـاکم اسـت! و     « بیشتر ـین نگـرش ح تهیه و تقدیم دارند! چونانکه در زمینة پوشاک و مسکن نیز، هم

ـا    مـی « هورمـونیزه »مواد غـذائی را   معموًً« مدار غرب دنیا»لذاست که در برخی از ممالک  کننـد ت

جرم شهوان ـ وً  ـ افراد همیشه کامل باشد!نیروی جسمانی   ی 

ـا علـتِ ایـن      ئی از جوانهائی که این نبشتة نامرتب را می و چون شاید عده ـند ت خوانند بر آن باش

ـا دیـدی    گونه برخورد با انسان و یا تشنهائیکه در حوزۀ وجودی او حرور دارند، روشن تر شده و ب

ـان  ،اوًًداریم که  عرض میکامالً روشن و فراگیر با قریه برخورد نمایند! بطور اجماق  متأسـفانه   این

آورند! حیوانیکه ناشیانه و بلند پروازانـه خـودش    انسان را چیزی جز یک حیوان متکاملتر بشمار نمی

ــدا « امتیازهببائی»بــرای خــود   ی عخیــالی همچــون، داشــتن حیــات عقالنــی، حیــات عــاطفی و اب

قایـل شـده   ئـی   کرده و بطور ابلهانـه  اختراعو غیره را )= آفرینشگرانه(؛ حیات ایمانی و خداپرستانه 

ـام و   ست الیکه همچون سایر حیوانات موجودیاست! در ح ـار امـری   مادی و جز مادیت و احک آث

 حکومت نداشته و ندارد!بنام ماده بر وی 

و  ها ماتریالیستئی از اینها مانند  عده که: از این نبشتار باید روشن نمائیم اینست ةآنچه را در این مرحل

اعتقاد خود با زمینـه برخـورد   کنند باور داشته و لذا بر مبنای  گویند و می ها، واقعاً به آنچه می کمونیست

ـاه کـه   باختبه  مغرضان شرف)= نمایند! ولی عدۀ دیگری  می ـان       ( آنگ ـان بـه می ـینِ حقیقـت انس ـای تبی  پ

منشانه خود را جانبدار چنـد   ابلیسساحتی بودن انسان را نفی کرده و  آید، منافقانه جانبداری از تک می

خـود، در  برانـداز   تحقق اهـداف پلیـد و هویـت   زنند! اینان فق  برای  بعدی بودن هویت انسانی جا می

ـ تک عمل خویش را در موضع آنهائی قرار میدهند که  جرم تنشهای او را  ـ وً  ساحتی دانسته و  انسان 

 پردازند! در همان طریق به فعالیت می
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محـروم  های فرا حیوانی و فرا غریزی  باری از داشتن تجربه انگیز و تأسف اینان بگونة ترحم ،ثانیاً
 گذارند! محروم مانده از آنها می یبودنیهاو فقر خود را به حساب نبود بوده 

های  ه از تجربهکاند؛ اینان  عقالنی و حکمی محرومهای ناب و بیرنگ و هوشربای  اینان از تجربه
ـ  عشق به دیگران، اشتیاق رسیدن دیگران به کماق و پاکی و آزادگی، ذوق  همچوننوازش ارزشی 

ـانی    اند؛ اینان که از تجربه نصیب مانده فراگیر شدن راستی، مهرورزی، عدالت و... بی ـاب عرف  های ن
ـبی   و مشاهدۀ ارتباط و پیوند با جان هستی و قیوم مطلق دور افتاده   و لذت فرو ریختن اشک نیمـه ش

ـتیاق تجربـه     انـد   بهـره  سحرگاهی در برابر معشوق واقعی بیو ذکر  ـان کـه فقـدان اش ـائی   و...! و این  ه
ـا تنشـهای    حوزۀ غریزه و حیوانیت از ایندست آنانرا به سوی  ـان    قرار داده اسـت، نـه تنه ـان در هم ش

ـاختن تنشـها در   تربیتی  مشود که متأسفانه خود، از طریق نظا حوزه محدود می خویش به محدود س
وسایل در همین جهت به تبلیغ شناختی پرداخته که با تمام توان و با استفاده از کلیة  های زیست ینهزم

 نیز اشتغاق دارند!
ـائی      ،ثالثاً ًیشان را نیـز چیزه ـ آرمانها و آرزوهای بسیار وا ـ متأسفانه و بدبختانه  بدلیل آنچه آمد 

ـین     تشکیل میدهد  ـ حیوانی بوده و کلیة توجه آنان را معطـوفِ بـه هم که در سیطرۀ احکام غریزی 
ـ و یا  غذای حوزه و همین بعدِ از وجودشان ساخته است! و لذاست که در  ورت کمبود مثالً غذا 

ـ سر و  دا راه می  اندازند! برای سر و  دا راه انداختن ارزش قایل بوده و آنـرا حـق    خوبتر و بیشتر 
ـا      شمارند! این کار را در  ورت ممکن قانونیت می یخود م بخشند و غیـره! همچنانکـه در رابطـه ب

احساس شـدید  سایر نیازهای غریزی از قبیل لباس و مسکن و غیره! این در حالی است که با وجود 
ـانی و... هرگـز بـه جـوش و خـروش        فقر عقالنی، فقر اخالقی، فقر ابتکاری، فقر فرهنگی، فقـر ایم

ارزشی و تربیتی اینان دهند! چرا که ا ل نظام فکری  و از خود حرور و حساسیتی بروز نمینیامده 
ـیل  ،تـرین  را محـوری « آرمانهبای مبادی و حیبوانی   »ئـی طراحـی شـده اسـت کـه       بگونه تـرین،   ا 

ً اربّیــان را در برابــر ســایر نیازهــتتــرین، کارآمــدترین و... جــا زده و م ارزشــمندترین، دلچســب  ی وا
 سازد! می« اخته»غیرحساس و به مفهوم دقیق و فراگیر کلمه طرف،  بی

ـا محـدود     محور، با همة توان تالش مـی  های تربیتی غریزه ماحصلِ آنچه آمد اینکه: نظام کننـد ب
ـان را از     ساختنِ هویت انسانی؛ تنشهای خردمحورانه، آفرینشگرانه، ارزشـمدارانه و خداگرایانـة انس

ـ      تقوت و شدت هر چه بیشحوزۀ حیات او حذف نموده و با  ـادی  ر در توسعه و تعمیـق تنشـهای م
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 شهوانی او هماهنگی بهم رساند!
ًیـه  ـیار برتـر و       اما نظام تربیت معنیدار را باور بر اینست که: گستره و  ـان بس ـیت انس ـای شخص ه

ـای     بیشتر از سطح حیوانی و جنبة زیست ـانیِ  »محورانـة آن بـوده و نیازه ـاً انس ـ و در نتیجـه    « واقع او 
ـ بسیار فراتر و  به عنوان موجودی انسانی حکمروائی میتنشهائی که در حوزۀ وجودیش   تر نابکنند 

ـنش  تر از نیازهای حیوانی او بوده و در واقـع،   تر و هویت سازنده و تعیین کننده ـین و ت ً    هم ـا ـای ب ه
تنشها را به تأیید و تداوم وا میدارند؛ هم انسان را « افزایش»ند که هم جانبداری از های خزیده از همین
تر و... مقابل  زدای تر، دغدغه تر، هویت نماتر، آرامش دهنده تر، غنابخش تر، پرجاذبه تنشهائی شفاف

ـا میدارند؛ هم احساس ضـرورت تعقیـب و تقویـت آن    ـادابی    ه ـیده و عقـالً   را در دق آدمـی ش بخش
ـاقِ شـکوفائی و      ضرورت و هم احساس  نمایند! مقبولیت آنها تلقی می ـانیدن و بـه کم  به فعلیـت رس

ًیه پایان ناپیدا پویا ساخته و تا سـرحد  ئی  را در گسترهها و ابعاد وجودیش  ثمربخشی رسانیدن کلیة 
تی معتقد چرا که این نظام تربیرسیدن به رضایت خاطری آرامش دهنده و نوازشگر تأکید میدارند! 

« عقل و قلب و روح و...»متنوع آن از های  برخوردار بوده و جنبه« فرا غریزی»است، انسان از حیاتی 
جرم  ـا وقتـی      تنشهای مستقل و کامالً ویـژۀ خـویش را دارا مـی   نیازها، احکام، آثار وً  باشـد کـه ت

ـاس خـأل و پـوچی فـرا گرفتـ          ـان را احس ـباع نشـوند، انس  ه و در حـوزۀ  بصورتی کامل و فراگیـر اش
سازد! پس باید بجای محدود ساختن تنشها، حوزۀ  بار محکوم می آلود خود به فسادهائی خفّت لجن

 ابداعی و روحانی را توسعه بخشیده و بر کیفیت آنها افزود! ،تنشهای عقالنی، عرفانی
ـان میدهنـد کـه: عـدۀ      های میلیونی در میان تمام ملل و در همة دوره اینکه تجربه های حیاتی نش

ـاو نمـی      بسیار زیادی از انسانها  ـ معمـولی ارض ـ و در نتیجه رفع تنشها و فشارهای  کنـد!   را، پرداختن 
ـاطره     زیادی از انسان ۀاینکه عد ـ      ها، بدلیل اشباع در حوزۀ حیات غریـزی، تـن بـه مخ ـای علمـی  ه

ـانة   های عرفانی و... می رههای ورزشی، مخاط های سیاسی، مخاطره اکتشافی، مخاطره دهند، خود نش
توان در حوزۀ حیات حیـوانی   های وجودی او را نمی د آدمی و دغدغهنآنست که همة تنشهای فرز

و توسعة گـوهر و  ا تنها راه رسیدن انسان به آرامش واقعی را معرفی و جانبداری ذاو محدود نمود! ل
ـاو و تقویـت آن       تنشهای معنیـدار تشـکیل   مدار  کیفیت ـئوق الق  داده و تربیـت معنیـدار، خـود را مس
 شمارد. می
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 تقویت آرمانگرائی
 

تا آنجا که کاوشهای تجربیـ  عقالنی نشان میدهند، این نکته نزد  احبان دانش مسـجل شـده    
ـا    می گرشها و کنشهای وی مسبوقِ به هدفآدمی چه بداند چه نداند، ناست که: فرزند  ـند. منته باش

ها و کنشهای خود آگاهی و اشرافِ روشـن   بر نگرشهدف و آرمان گاهی به حرور و حاکمیت 
ـای        را در میداشته و حرورشان  ًیلـی کـه ج ـ بـه د یابد و زمانی از این مرتبة از آگاهی و اشراف 

 باشد. باشد محروم می ذکرشان نمی
ـان همیشـه و در     نمای آنچه در این رابطة ویژه به شدت قابل تأمل می ـای انس د اینست کـه آرمانه

ـ متفاوت بوده  همة  ـ اعم از جسمانی و روحانی  ـاه   ،مراحل تکاملی او یگانه نبوده، به تناسب رشد  گ
ـانی هـدفهای خردمحـور را     و غریزهآرمانهای حسی  محور را مورد توجه و تعقیب قرار میدهد؛ زم

 محور را.  هم آرمانهای ربانی و خدایاز موارد مورد توجه خویش قرار میدهد و در برخی 
ـا، هـم     و مجهز شدن به امکانات و ظرفیتاز سوئی افزایش تنشهای استعالئی  های بالیـدۀ از آنه

ًیهزمینة تجربه در ابعاد  ـاده میدارنـد   های  و  ـار و   بهـره  ةو هـم زمینـ  مختلف وجود را آم  وری از آث
ًتر، رشـد دهنـده  آمدهای مطلوب آنها را، هم آشنائی فرزند آدمی  پی  ،مثمرتـر  ،تـر  از آرمانهای وا

ـالی  تر، ماندگارتر و... بیشتر می لطیف ـانتر و     گردد و هم زمینة گزینش آرمانهای ع تـر و خـدائی آس
 تر. آماده

زم پنداشته می ـیم کـه: نفـسِ افـزایش تنشـها، بـویژه         در همینجا،ً   شود تا این نکته را تـذکر ده
 آنگاه که سیر  عودی و عروجی داشته و به نفع تنشهای ناب الهی رقم خورنـد، از یکسـو؛ انـس و    

تواند شد تا گاهی با باعث تر و عزیزتر از دیگر سوی،  آشنائی بهتر و بیشتر انسان با آرمانهای شریف
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پیدا کـرده و شـخ  را   انسان، تصادم مالیم و همسوی با غریزه و بعدِ حیوانی های  لذائذ و آرامش
ـاً بهیمـی ـ      بر آن میدارد تا از برخی هدفها و آرمانهائی که بـه تحقـق زمینـه    ـای اختصا   وهمـی    ه

 انجامد دیده بر بندد. می
ً همه جا و همیشه با  عبارتِ اخرای این معنا، این تواند بود که: گزینش و رویکرد به آرمانهای وا

ـافی      های سطحی و غریزه حرور لذتها و آرامش محور و... تالزم نداشته، بلکـه در مـواردی ویـژه ن
ـانگرائی کـه سـطح             آنها نیز تواند بـود! و ایـن، منفعـتِ مشعشـع و هوشـربائی توانـد بـود بـرای آرم

 محوری ارتقا بخشیده است. آرمانهایش را تا حدِ خدا
، متوجه شناسانیدن، تقویت کردن، شکوفا ساختن و مأنوس گردانیدن معنیداربه هر حاق، تربیت 

ـان از    ی با آرمانهائی استبمتر که هر چند در تصور اولیه برای محرومانِ از این تربیـت و دور افتادگ
کـه  شوند، اما واقـع امـر آنسـت     گر می تنشهای استعالئی و ارزشهای خدامحور دست نیافتنی جلوه

ـیده شـده   های  میمی و جدی و ارزش که به حوزۀ تجربههمین آرمانها، آنگاه  انـد، بـه    محور کش
شناسـی،   موقعیـت و نیز توجه دقیق به همان میزانی که از اهمیت، تالش، تدبیر،  بوری و استقامت 

انـد. و ایـن    شناسی و... برایشان هزینه شده است، ثمر بخشیده و شکوفا گردیـده  شناسی و روش ابزار
بینانه با  و واقعموضع خردمندانه واقعیتی است که حتی محروم شدگان از تربیت معنیدار، آنگاه که از 

ـتی    ـاع   ارزش ،محـوری  قریه برخورد میدارند، آنرا پذیرائی نمـوده و بـه هس پـذیری و   محـوری، دف
 نمایند. شکوفاگری این آرمانها اعتراف می

ـ به طور واقع  ـ این دقیقه را نیز باید پذیرائی نمود کـه وقتـی    البته باید  بینانه، منصفانه و خردمدارانه 

پایان ناپیـدا  به دلیل  ،پای عالیترین آرمانهای ربانی و عالیترین مراتب وجودی آنها در میان باشد، اوًً

آدمی ظرفیت و محدود بودن جنبة امکانی فرزند به علت عدم  ،بودنِ مرز کماق وجودی آنها و ثانیاً

ـ چنانکه حقِ حق آن می و... شاید از نظری برای همگان، بطور کامل و  ـ تحقق پیدا   همه جانبه  باشد 

ـالم و  ـواب و    ننمایند! و این خود، هم نمایانگر دقت نظر آرمانگرا، هم اثبات کنندۀ اخذ موضع س

ـین   بالندۀ او، هم رسانندۀ عظمت و عزتِ وجودی آرمان و هم در کلیت خویش، به نفـع   نفـسِ هم

ـار      آثار و برکات پایانموضعگیری و شکوفائی هوشربای  ناپیدای آنست. زیـرا کـه در پیجـوئی رفت

ـائی،    ـائی، زیب اختیار کنندگان این نگرش و گرایش اثبات گردیده است که: این نحوۀ برخورد توان

بهیمی، لذتهای اغفاق را از نلغزیدن به دام تنشهای ارزش و جاذبه را داشته و دارد تا انسان آرمانگرای 
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ـای  و نجات داده؛ به انگیـزه نماهای پوسیده باطن و... فرا کشیده  تحقیرآمیز، ارزشکننده، آرامشهای    ه

هایش را از گزنـد تکـراری    ساخته، تجربهاو شادابی بخشیده، تنشهایش را رنگین، موزون و نمکین 

ی، از مـ کـالم، وی بطـور دائ  در یـک  را قوت و سرعت بخشیده و تالشهایش  ،شدن مصون داشته

ـ ظاهراً ماندن در وضعیت و موقعیت قبلی  و رتبة وجودی پیشین هراسان گردانیده و به سوی کمالی 

ـ براند.  دست نیافتنی 
این ویژگی )تقویت آرمانگرائی( باعث تواند شد تا فرد قرار گرفته در حوزۀ احکام و آثار ایـن  

ـاه در  های عالی برخوردار بـوده   فیوضات انگیزه تربیت بطور دائمی، هم از برکات وجودی و و هیچگ
ـای  هـم از ثمـره   و هائی ربانی، قدسی و استعالئی قرار نداشته باشـد  موضعی محروم از تنشها و انگیزه  ه

ـازه  تجربه ئم باآن موارد دور نیفتاده و بطور دا نشاطبار و شورآفرین ـای   ،هائی ت بکـر و بـدیع و   پیامه
 به رو بوده و رشد دائمی و لذتبار خود را مشاهده و تجربه نماید.پرجاذبه و ریتمیک رو 

ًیـه  آمدی نمی و این، پی ـای متنـوع    باشد که بتوان به سادگی ارزشهای متنوع آنرا در رابطه با  ه
ـ اعم از طبع و عقل و قلب و روح و... معین نموده و یا به سادگی از آنها چشم پوشید.  وجود 

ـ ربانی برای کسانیکه در سایه حرور و تعقیب هدفهای عق  انـد،  سار تربیت معنیدار قرار گرفته النی 
ـای وی را از مصـرف شـدن    ،اوًًآن اینکه:  ثمرات دیگری را نیز هبه میدارد و ب  شـدن و  حـ  ،نیروه

ـان  هـم باع نسازنده، فرعی و دست چندم، ونماهای مقطعی، حسرتبار، اش ابطاق شدن در زمینة آرمان ، بنی
آور و شـرمبار   پشیمانی ،های منفی آنان به مغاک تجربهخردگریزانه و... نجات بخشیده و از لغزیدنِ 

ـنگ و همطـراز توانمنـدیها،    و... باز میدارد. زیرا در  ورتیکه هدف فرد از نظر رتبة وجـودی   همس
ـاه و  و هدایت ناشدۀ فـ نیروهای فورانی استعدادها و امکانات متعالی وجود او نباشد، فشار  رد، فرارگ

ـ به و این باعث آن خواهد شد تا فرد گریزگاههای دیگری را مورد توجه و تجربه قرار خواهد داد. 
ـاهی و از     دامی و از چالهئی به  دامچهآرمان ربانی و...ـ  از  دلیل داشتن  بـه مزبلـی    محبسـی ئـی بـه چ

هــم توانمنــدیهای فــرد را در زمینــة واحــد و یکپارچــه و در جهــت تحقــق  ،ســقوط نمایــد! و ثانیــاً
ـای طبیعـت ذاتـی        ـ پویا و شکوفا ساخته و بـر مبن ـ که همان هویت الهی اوست  یکپارچگی هویت 

ـانی پـرورش    ـ رب ـالی   خود بر مبنای اینکه هدفهای عقالنی  ـند  دهنـده و تع ـ ضـمانت تحقـق،      هبخش
 ی را به همراه داشته باشد.بشکوفائی و تکامل مستمر هویت متر
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ـائی        ـا، طـراوت، زیب ـتره، ژرف ـات از گس  جذبـه   ،در اندیشة مدافعان تعلیم و تربیـت معنیـدار، حی
ـارپذیری   ـاحتی  و تـک و شکوهی حصارشکن برخوردار بوده و از هرگونه تهدید، حص پـذیری   س

شـود بـه خـوردن و خوابیـدن و      نگرش، نه زندگانی فردی محدود مییعنی در این جوید.  تبری می
شود به  محدود میمحور آنها؛ نه  های مشابه و لذت ها و زمینه لذت بردن از دیدنیها، شنیدنیها، داشتنی

ـاهِ    های طبیعت؛ نه محدود می و رویدادها و شگفتیاز حقایق و ابعاد وجودی فهم برخی  شود بـه رف
ـباتِ وهـم     و مقام دهن پوـرکن؛ نـه محـدود مـی    و شغل و پست بیشتر  ـان  شـود بـه مناس ـاتی و   بنی طبق

شود به پر کردن حافظة فرزند آدمی از مفاهیم و  ور علمی دیگران؛ نه در  اقتصادی؛ نه محدود می
آورد؛ نه خود را در حوزۀ احکام و مناسبات قدرت  شائبة زیباشناختی طاقت می بیبند فق  لذتهای 
نماید؛ نه  برانداز حمایت می وم میدارد؛ نه از توسعة قشرگرایانة ابزارمحور انسانیتو شهرت و... محک
ـام و       پرادعا برانداز جانبداری می« تکنوکراتیسم»از مذهب ذلتبار  نمایـد؛ نـه خـود را در حـوزۀ احک

ـای   و نه ...؛ بلکه به همة عر ه کننده محبوس میدارد! خشک و تعطیلرهبانیتی  ،خشکتعامالت  ه
همة اشکاقِ نباتی، حیوانی، انسانی، ملکی و الهی را مورد توجه ناپذیر آنرا در  حیاتی و رواب  جدائی

ـا و   جدی قرار داده و به تناسب گسترش وجودی و توسعه و تعمیق تنشهای ربانی در همـة حـوزه   ه
 گذارد! ئی هوشربا به تماشا می ها، خود را با زیبائی و جاذبه ساحت

دارد همین نگرش گسترده و  ساحتی و ناپخته جدا می آنچه این مکتب تربیتی را از مکاتب تک
ـ      تنـگ، گوشـه  ئی  گذارد در بعدی ویژه، حوزه باشد که نمی گرایش ژرفا ناپیدا می ئـی کوچـک 

ـ تنیده، هم حوزۀ مد  رکات خود را تنگ و تاریک کننده سازد؛ هم حوزۀ تنشـهای  بسیار کوچک 
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ـیم و تربیـت   ها و دریافتهای  عمومی خود را و هم حوزۀ تجربه متنوع حیاتی خویشتن را؛ چرا که تعل

همت خود قـرار داده  به دلیل اینکه انسان و پرورش هویت الهی او را محور توجه و وجهة  ،معنیدار

ـالی    حـوزه  ااست، نه از همداستان شدن بـ  ـای متع ـاق         ه ـا کم ـا ب ـات بیمـی بـه خـود راه میدهـد ت  حی

پیشه نموده و هر جا پای « حذفی»حیاتی، روش ها و دریافتهای  بر تجربهبجای افزودن  ،عرضگی بی

ـ در حالی که این پندار، واقعاً جز خیاق و پنـداری پـو    همت و عرضه نتوانـد   چاش را لنگ پنداشت 

جرم انکار نهادنِ ابعاد و ساحتهای   ـ به حذف و رد و انکار وً  ـاتی پرداختـه، از تـرسِ    بود  متنوع حی

ـاحت آمدهای ارزش  تحملِ تالش برای تحقق آثار و پی ـا، تـن بـه هـراس و ذلـتِ       ناپیدای آن س ه

نة حیات ئی تنگ از په های حیاتی خود را در گوشه محورانه سپرده، خود و حیات و ظرفیت حذف

ـ محبوس و محکوم سازد. جرم تعلیم و تربیت   ـ وً 

ـتردۀ زنـدگانی و    تعلیم و تربیت قادر از چشم انداز طرفداران این نگرش، اگر  نباشد تا پهنـة گس
 وار بتاباند؛  و ژرف آنرا آیینههای متنوع  تجربه

نشینی و  بوده و به زاویه نصیب ، ملکی و ربانی آن بییهای انسان اگر از توان به نمایش نهادنِ ظرفیت
 گزینی ترغیب نماید؛  زاویه

ًیهاگر نتواند زیبائیهای  ـا و   های متعالی حیات عقالنیـ  اشراقی را در حوزۀ تجربـه   هوشربای  ه
 دریافتهای بالواسطه و هستیمند انسان بکشاند؛ 

ـ که با هویت متعالی انسان در رابطه  ـ    ئی تنگا اگر از شناسانیدن نیازهای واقعی  تنگ قرار دارنـد 
 ها را روشن سازد؛  «نیازنما»محروم بوده و نتواند مرز میان آنها و 
ت انسانی»اگر نتواند اندوه دور ماندن از  ـاخته و  « هویت ربانی انسان و کمًا را در دلها حاکم س

 ئی مقدس را در جانها پویا و شکوفا گرداند؛  دغدغه
ـان    انیها و ارزشهای بشکوه انس از زمینه اگر نتواند هراس جدا افتادن و دور ماندن ـیم ج را در اقل

 فرزند آدمی استیال بخشد؛ 
ـازد     ـا س ـتن پوی  ،و در یک کالم، اگر نتواند انسان را در مسیر خدایگونه شدن و خدایگونـه زیس

ـ و در مـواردی ویـژه بـه امـری        عیناً و عمالً به چیزی بیمعنای وجودی خود را از دست داده،  معنا 
ـ بدق خواهد شد.معناستیز   و ضد انسانی 

ـ به عنوان واقعیتی پویا و  این در حالی است که تعلیم و تربیت معنیدار بر آنست تا از متربّی خود 
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ـ موجودی بسازد که خود   ت وجودی، تبلور هوشربای قلبی مهـرورز   آیینة تمام»شکوفا  نمای کمًا
و مهرافزای بوده باشد آنهم در حدی محور  رزشو پاسخی مجسم به همة انتظارهای امحور  و عشق

ت را دیده باشی؛ و آنگاه که  که چون او را دیده باشی، چنان اندر یابی که همة این ارزشها و کمًا
 نیاز گرداند. را از هر آنچه مادون آنها است بیو او را داری همه را داشته، و احساس غنای وجودی ت

معنیدار از ظرفیت و توان آزاد کنندگیِ قابـل تـأملی   ربیت این نگرش مؤید آنست که تعلیم و ت
باشد. آنچه تـذکرش در ایـن مقطـع از کـالم زایـد       برخوردار بوده و عمالً در همین جهت پویا می

ـ و به ویژه در هراس بودن در موقعیتها  ـای   وضعیت ،نتواند بود اینست که: تا وقتی انسان در هراس  ه
اموری باشد که از محدود کننده؛ در هراس داشتن و یا نداشتن چیزهای محدود کننده؛ و در هراس 

ئـی قـرار    تواند در متن زندگانی برد، عمالً نمی باشندـ  بسر می  ن هویت او میدوما  نظر رتبة وجودی
 مند است! رهداشته باشد که مسبوق و محصور به تربیت معنیدار بوده و از مزایا و ارزشهایش به

نمائیم به سادگی متوجـه   توجه می« فن سازی» جهان امروزه، وقتی به فورمولها، ا وق و احکام
ـ متربـی را بـه تـک       می جرم نگرشهای باطنی آنها   بعـدی شـدن،    شویم که: نه تنها این روشهاـ  وً 
جرم محدود ارزشی شدن، تک تک ـ وً  ـ تشـویق و   بینی و محدودیت جهتی شدن  ترغیـب  گرائی 
ـ هراس نیافتن شغلی دهن پـرکن   یابیم فرد را از انواع هراس نماید! که عمالً در می می ـاهی   ، ـ   ها  رف

ـ پور می محور، عنوانی وهم هوس  سازند! بنیان، شهرتی پوسیده باطن و... 
ـتفاده   زدائی تلقی می از دیدگاهی ویژه، نوعی تربیتو این کار،  گردد. چرا که این روش، با اس

ـانی، تـالش      کامالً وهماز احکام و ا ولی  ـ ضـد انس  بنیان و برای تحقق اهدافی کامالً ضد ارزشی 
ـنش    ورزد تا متربی را از رسیدن به تعلیم و تربیت آزاد سازن می ـباع کننـده، بی ـابخش، اش  ای، ز ده، غن
ًیش، پرجاذبه، زیبا و روشن باز دارد. بی  آ

ـند، نـه     تربیت، همین پایهطبیعی است که تا وقتی بر تعلیم و  ـته باش ها، ا وق و احکام استیال داش
ـ وهمی آزاد گردد؛ نه از آرامشِ انسانی و معنیـدار تجربـه   تواند از دام ترسهای  متربی می ئـی   خیالی 

 محور برخوردار گردد. روشن و مستقیم حا ل نماید و نه هم از رشدی ارزش
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 خودباوری
 

ـانِ پـرورش   ترین امرِ ممیز انسان سالم از غیر او،  در اینکه شاخ  یافتـه از   و بارزترین فصـل انس
ـاوری »اینکه در  باشد، کسی را تردیدی نتواند بود؛ و باز، می« ا لِ خودباوری»تربیت ندیده  « خودب

ـاز دانشـی   ئی حکم و اثری ویژۀ همان مرتبه می را مراتبی متنوع بوده و در هر مرتبه مـردان را   باشد، ب
ـا ایـن    پرورش معنیدار تالش همه جانبهتردیدی نخواهد بود؛ منتها، آموزش و  ئی را مبذوق میدارد ت

امر، و همراه با رشد جسمانی و روانیِ فرد فعاق گردیده و شـخ  را از  از همان ابتداو « خودباوری»
کاری  چرا که باورمند است که مسامحهاین منظر و موضع به کماق شکوفائی و باروری و... برساند. 

ساز آن، تهدیدی جدی، هراسبار  طة ویژه و روندِ تعیین کننده و سرنوشتدر این رابانگاری  و سهل
 فرزند آدمی تواند بود.« هویت»ناپذیر برای  و جبران

ـ فیزیکـی     این روش )آموزش و پرورش معنیدار( با همة توان  ـا محیطـی   ،و تالش سعی دارد ت
ـ پدیدار سازد که در آن   ـین به « خودباوری»فرهنگی، عاطفی، روانی و...  انگیـزی شـکوفا    نحو تحس

زنـدگانی رنگـی و   به سار نوازشگرش،  بدیل و در سایه ها بتوانند در پرتو این سرمایة بی شده و انسان
ـانی و قلـب   گیری  شکلی ابداعی بخشیده و تنها در زیر چتر ایمان به هویت الهی خود و بهره از عقل رب

ـان ها و توانمندیهای  نورانی خود، ایمان به ظرفیت  محـور،  هوشربای خود، ایمان به اراده و استقامتِ بره
 محور خود، ایمان به نورانی بودن و دلنواز بودن آیندۀ خود و... ببالد و ببالند. محور و قلب ارزش

ـان بـه خـود و متکـی بـه     به خودباری و نست تا انسانِ رسیده آموزش و پرورش معنیدار بر آ  ایم
ـا روابـ        تجربه ـ فرامکان، انسانی و خدائی با جهان مقابـل شـده، و ب  وهای ناب، استعالئی، فرازمان 

 نه اینکه  رفاً با برخـی،   کُلِّ نظام هستی، برخوردی سرافرازانه و متکبرانه داشته باشد! و یرویدادها
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 مطیعانه برخورد نماید! ئی منفعالنه، مقلدانه و به گونه
ـاط و  « خودباوری و ایمان به خویشتن»آنست تا این و این، مترمن  در اقلیم درون به قدرت، نش

ـاق وشادابی حک ـتعدادها را در جهـت      ،مت داشته و با عشقِ رسیدن به مراحل کم ـا و اس همـة نیروه
ـا   دار و مؤمنِ بـه ظرفیـت   شناس، خویشتن خویشتن ،«خودباور»تحقق انسانهائی  ـاب    وه ارزشـهای ن

ـ و نه اعتبا  ـ پویا گرداند. چرا که همة تجربه وجودی  ـا    ری  ـا و مکانه ایـن  های بشری و در همة زمانه
ـند کـه    و اعتماد به نفـس مـی  « خودباوری»اند که فق  انسانهای رسیده به  دقیقه را مسجل ساخته باش

ـ قرار می  « ارزش هویت ربانی» ـ آنهم با همة وجود  گیرنـد و نـه    خود را دریافته و در مسیر اکمالش 
 آور و میمونـوار،  به شکلی تهوع هویتی که هر روز چهره عوض کرده و مرام و بی اختگان بیخود ب

ـازارِ دنبالـه  هر لحظه از کسی چیزی و یا عملی را تقلید نموده و گوهرِ مبارک  ـای   عمر را در ب رویه
 گذارند! آور به حراج می بار و شرم خفت

ـان  تحقق پیدا کرده، ارزشِ خـود  این نگرش باورمند است که فق  زمانی هویت انسانی  را نمای
ـا بیـدار     تساخته، ضرورت شکوفائی خود را مسجل ساخ ـیم قلبه ه و عشقِ به حراستِ خـود را در اقل

آور  رویهای شرم خودی، دنباله ایمانی، بی ادراکی، بی بی»از آدمی  که فرزند بخشد ساخته و استیال می
 ،ثانیاًو ئی حروری و بال واسطه دریابد؛  نور وجود و هویت خود را به گونه ،اَوَّالًآزاد گردیده، « و...

و باروریش عشق بورزد؛ برای این خـود  به این خود واقعاً ایمان بیاورد؛ به رشد و کماق و شکوفائی 
ـ هزینـه کـرده و سـرمایه      ـ فرهنگی، ارزشی، عاطفی و...  گـذاری نمـوده،    از هر نظر و از جمیع ابعاد 

ئی مستمر در جهت رسانیدنش به اوجِ خودباوری، تـالش   ی از وی غافل نگردیده و به گونهئ لحظه
ناباوریِ به خود و نداشتن ایمان به خویشتن  ،اعتمادیِ به خود بی»ورزد! چرا که در شرای  حاکمیتِ 

ـتیزانه خو  گریزانـة ارزش  کند یا تقلید میمونوارِ برهان ، آنچه عمالً تحقق پیدا می«و... ـا   اهـ س د بـود؛ ی
دارند، کـه ا ـلِ    دار می دار و خدشه آلودی که نه تنها هویت انسانی را لکه هراسهای ننگاحساس 

ـ را نیز، زیر سؤاق می با آزادی، خودآگاهی،  فردـ  که مالزم است  «آدم بودن» برند!  خودباوری و... 
 وزش و پـرورش ایـن   آمـ  ةو لذا، با کماق افتخار و سرافرازی و  راحت اعالم میدارنـد کـه: وظیفـ   

ـائی   بخش و مؤثر، جهـت  روشهائی سالم و بارور، گزینش ابزاری نورانیتباشد تا با اتخاذ  می گیریه
اعتنائی بـه   اعتمادیِ به نفس، بی ارزشمند و شکوفاننده و... در برابر فاجعة سهمگین خودباختگی، بی

ـازی و...   روی، همرنـگ  عدم احساسِ سـرافکندگی از بردگـی و دنبالـه    ،غنای وجودیِ خویش س

www.takbook.com



 
  113 ............................................................................................................................................. انسان دلسوز به خویشتن ) خودباوری (

ـالی، از تقلیـد و بردگـی      ایستاده و مخاطبان خویش را به سوی جهانی هدایت کند که: از تـرس خ
اعتمادیِ به خویشتن متنفر، از ایمان به خویش سرشار، از عشقِ به تعالی لبریـز و از همـة    مبری، از بی

 باشد. برکات عقالنی، ارزشی و الهی برخوردار می
ـ با هر نحلههمة انسانهای  ـ باورمند می سالم  اعتماد باشند که: عدم  ئی از ایمان، عقیده، اخالق و... 

 به خویشتن تأثیراتِ ویرانگرانة جبران ناپذیری دارند.ایمانی  اعتمادی و بی به نفس و بی
ـاران دام وی مقلدانـه و در نتیجـه    نداشتنِ ا یمان به خود نه تنها باعث تواند شد تا نگرشهای گرفت

ـا کنشـها و گرایشـها و             حرومِ از پائینم ـین باشـد، کـه باعـث خواهـد شـد ت ـاور و یق ترین مراحـل ب
ـ آنهم در ابعاد متنوع، و هر چند که در زمینه  موضعگیریها و جهت ـا مـوارد و    گیریهای متنوع آنان  ه

ـ دچار انحراف و تزلزق و ی که ادعای شناخت، ایمان و دلئهامحور اعوجاج بستگیِ به آنها را دارند 
ـار        ـار دچ ـانرا بـه نحـوی خجالتب ـ ارزشـی آن و درهم ریختگی و... شده، تفسیر و تبیین نظام عقیدتی 

 گرداند! توهین و تحقیر می
ـ     شود تا میان این افراد و اطرافیان میاین امر، نه تنها باعث  ـ اگر چه بسیار نزدیـک  ـائی  شان   دیواره

جرم، بیگانگی از بی ًیه پدیدار شود که متأسفانه، میان اقلیم اعتمادی و ناباروری وً  ـای  های متنوع و   ه
ـانی و بـی   بـی  ،مختلف وجودیِ خود آنان نیز دیوارهائی از غفلت، بیگانگی ـادی پدیـدار    همزب  اعتم

 گردد! می
ـ بر می   ـ اعم از شرقی و غربی  آیـد   تا آنجا که از بررسیهای حکیمانة خردمندانِ پنجاه سالة اخیر 

ـا      نماید که: رابطة آموزش و پرورش دنیای فن میاین نکته مدلل  ـ به دلیـل اینکـه: فهمیـده و ی ر  سًا
 و مـذهبی  « ایـدئولوژی »نفهمیده، اجباری و یا اختیاری و...، تفکر و نگرشِ تکنوکراتیسـم بـه یـک    

نـة  محورا ناتوان از تحمل رقیب! که ناتوان از تحملِ نقدِ خردمحورانة ارزشنظرانه، و باز نه تنها  تنگ
ـ با خودباوری، بسیار بیرنگ و رونق بوده و در این نظام    آنچه بر آن بیشتر تأکید خود گردیده است 

روی  البته و  د البته، تقلید و دنباله ؛باشد می« سازی، تشبُّه، تقلید و... سازی، همگون همرنگ»شود  می
ری  فنئی که از جانب طراحان مشخ  و مورد تأیید خودِ نظام  سازی و همگون « تولید و القاو»سًا

 گردد! می
 باشد. ئی بسیار جدی قابل تأمل، برای همة دلسوزان به خودباوری می و این، بگونه

ـای  و        ـاوری از نق ـا از طریـقِ تحقـق خودب به هر حاق، آموزش و پرورش معنیدار بر آنسـت ت
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رسیده به خودباوری نواق ِ هجوم آورده بر حوزۀ زندگانی، کم ساخته، نگرشها و کنشهای انسان 
ها و اموری از  را تا آنجا فرا کشاند که در زندگانی جز آگاهی و عشق و ابتکار و آثار برکتمند زمینه

 همین دست، استیال نداشته باشد.
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 ابداع خویشتن و نه تقلید از...
 

تا پرورشگر آموزش و پرورش معنیدار تالشِ محوری خود را معطوف این دقیقه ساخته است 
ـ و نـه  « خویشتنابداعِ »باوری و خودیاوری برساند که: عشقِ به دیابی، خو را به موضعی از خویشتن

ـ به عنوان پیش نیاز و پیش ضرورتی حیاتی، اقلیم جان او را پور نماید.  ابداع اشیاو برونِ از خویش 
های  برداری از تشبُّه، از کپیتبری جستن از تقلید،  ذاتیِ این عشق، مالزم و مالیم است با طبیعت

 آور و...! میمونوار، از همرنگ شدنهای ذلت
ـاق آزادی،    آمدهای تقلید و همرنـگ  زیرا، اولین آثار و پی ـازی، ابط  کجـی بـه   تمسـخر و دهـن  س

ـای  روی دنباله به و قانونیت بخشیدن مشروعیت ابتکار، از نیروی خالقیت و یئزدا حاکمیت آزادگی،  ه
ـ آنهم در زمینهآلود، استیال بخشیدن  توهین غیرضروری و های  به هراس از عقب ماندگیهای شرمبار 

ـ ، بی  ًتی و بی فسادبار  ـ الهـی بـوده و       در برابر نوسازی تفاوتی  مبا ـانی  مستمر و تکاملی هویـتِ انس
 پـذیر  شکل ،پذیر شخ  را از موضع فعاق و ارادی و آزادانة او، به مرحله و مرتبة شیئی و ابزاری رنگ

دیدگاه )آموزش و پرورش معنیـدار(، آنیکـه   بخشد. در حالیکه از این  پذیر تنزق وجودی می و فعل
فرا نگرفته و بر « عشقِ به ابداع راستین آگاهانه، هدفدار، و آزادانة او»اقلیم جان او را در درخشش انوار 
ـایه  سار تعلیم و تربیتِ معنیدا آن حاکمیت نیافته است، در سایه ـار ایـن    ر قرار ندارد؛ زیرا کـه در س س

ـایق، واقعیـت    ـاب     مکتب و این نگرش و روشِ نورانیت افزا پرورشگر خـود، حق ـا و ارزشـهای ن ه
ـ برونی و  ،گزیند که اوًً ی را آگاهانه و آزادانه به گزینش برخاسته و فق  آنی را میئاستعال با شاکلة 

ـ او هماهنگی  آرامش  هب ،نیازهای تکاملی و استعالئیش را برطرف دارد؛ ثالثاً ،ثانیاً ؛داشته باشددرونیِ 
غیر.  و غنائی معنیدارش رهنمون گردد وً 
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 ،مجاهدانـه، انقالبـی ایثارگرانـه   « بیـداریِ »ئـی از   روشن است که اینگونه زیستن، مالزم گونة ویژه
 محورانة پرورانه و هوس که نه تنها در آموزش و پرورش برونباشد. امری  کوشانه و... می تالشی سخت

« پرور برون»دنیای  که، کنندۀ خود را از دست داده است! جایگاه ارزشمند و تعیین و امروز معنا دنیای
گرای از یکسو تأکید میـدارد   محور و لذت زیرا، تعلیم و تربیتِ رفاهاشد! بمیاز تصور آن نیز هراسان 

تواننـد در فراینـد    همة توان و تالش به سوی زمینه ها، روشـها و ابـزاری تاخـت کـه مـی     که: باید با 
ـتمرار    هملذایذ غریزی و احیاناً اعتباری ووری از  خویش، بهره بنیان را تحقق بخشیده و ضـمانتِ اس

 محورانه )= دقیقاً حیوانوار( را تقبل نماید! راحتیهای زیست
سانسور »ئی ناشیانه و ناخودآگاه به استقباقِ  پرورشگر به گونهو این تأکید، باعث آن خواهد شد تا 

ـتعالئی محکـوم       نخود شتافته، هم به محدود ساخت« نگرشیـ  کنشی  حـوزۀ تنشـها و تالشـهای اس
ـا و   نصیب گردد؛ هم بـه محـدودیت ظرفیـت    این تنشها بیآمدها و تجارب ناب  گردد؛ هم از پی ه

نابخردانه تـن در دهـد؛ هـم عمـالً در مزبـلِ روش و      امکانات وجودی خود آنهم به نحوی سخت 
ـا   ور باشد؛ هم...! و از دیگر سوی، با همة تـوان و تـالش تأکیـد مـی     غوطه« حذفی»مکانیسم  ورزد ت

ـائی کـه    ها، روشها، رویکردها و جهـت  ها، موقعیت ها، موضع، وضعیت پرورشگر را از زمینه گیریه
ـا       ای خـرد محورانـه و آرامشـه   ممکن است به لذایذ زیسـت  ـانیده و ی ـان رس زدایانـة حیوانـوارِ او زی
 محدودشان سازند بتاراند!
ـان  ستیز، دفاع معنا، ارزش از ترسهای بیرا در برهوتی و این یعنی، پرورشگر  گریـز و   ناپذیر، بره

ـا  بنیان ساق  کردن! و عمالً با انبوهی از دشمنان خیالی، وهمی، بـی  و وهمکامالً پنداری  تحقیـر   ،معن
 کننده و... درگیر ساختن!

ـاب   آنچه نیاز به اقامة برهان ندارد اینکه: هر خردمند منصفی باور دارد کـه: پـی   ناپـذیر   آمـد اجتن
ـیانه و نابکارانـة عوامـل و      چنین تأکیدهائی، جز حاکمیت بخشیدن به انواع هراسها، جز حـذف ناش

ـاختن پرورشـگر از انـواع    های رشد و کماق و شکوفائی و گسترش وجودی؛ جـز محـ   زمینه روم س
ستیز و سرشار از  بدق ساختنِ پرورشگر به ظرفی تنگ، وسعت آزادیهای هوشربا و شکوهمند، جز 

 آور نتواند بود! انواع ترسهای خفت
تا جانِ بیدار و شکوفا شوندۀ ورزد  تالش میاین در حالی است که آموزش و پرورش معنیدار، 

ـاهی، خـردورزی      و موقعیتیپرورشگر را در وضعیت  ًینـدگی   ،قـرار دهـد کـه آگ  ،بینشـوری، پا
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دهـی، و در   مهـرورزی، ژرفابخشـی، بهینـه    ،محوری، غنامندی، شادابی تعالیجوئی، آزادگی، ارزش
ناپیدای زندگانی را، به  و یکپارچة انسانی و کُلّیتِ کرانهو هویتِ کامل یک کالم: عشق به خویشتن 

ـ کا ـ از هرنحوی آزادانه، گزینشی و بدور  ـای میمونـوار بـه     گونه تقلید و تشبُّه و دنباله مالً بدور  رویه
 فرزند آدمی هبه میدارد.

ـین، بینشـوری را   آزادی و انتخابی که خردورزی را شاداب و نیرومند،  ًیش وجودی را نمک پا
غنامندی را  ،ور از دریافتهای بالواسطة اشراقی، آزادی را برخوردار از ارزشهائی سخت هوشربا مایه

دهنده ساخته و تا آنجا کـه   ربانی )= پایان ناپیدا و دهشی پروراننده( و عشق را فعاق و پویا و گسترش
ًیش بکشاند.  کماق نوعیِ دق آدمی، توانمندی و استعداد دارد، با

ـ جهانی تعلیم و تربیت معنیدار در جهان آشفته و دشمنی کـه خصـومت و کینـه را     محور امروز 
ـ و حتی بی بر بنیاد بیکه خشیده است؛ جهانی قانونیت ب  علمیـ های  تجربهبه نتایج اعتمادی  اعتمادی 

برانداز  های جاهالنه و شرافت که در آن روح خبیثة تمرکز و تکاثر طلبی شکل گرفته است؛ جهانی
طلبی و خـداجوئی   ورزی، طهارت استیال پیدا کرده و از خردمندی، ارزشجوئی، بینشوری، خلوص

 و... فر ت جوًن را سلب نموده است؛
زدائـی،   پرستی، او را به مزبلة آشفتگی، خردستیزی، بیمایگی، ایمان که غلبة شهوتِ قدرت جهانی

مایـه و   ستیزی و... کشانیده است! جهانیکه عیناً و عمالً سیّاسانی بی ستیزی و هویت ستیزی، آزادی پاکی
فروخته  مرام، پلیسی خرد ریز، وکالئی چاپلوس و بیگ سیرت و عزت مردانی دلقک طهارت، دولت بی

فروش و مردان و زنانی تشنة قدرت، شهرت، لذت و هوس اداره  دیانت و حق قراتی بیو نوکرمنش، 
  شده و شکل و رنگ پذیرفته است؛

ـار؛ تفرقـه   در حواشیِ باورهای واقعاً توهینو سرگردان  ججهانی گی ـا و جـدائی    آمیز و خفتب جوئیه
ـابقه      آور؛ نابرابریهائی رسوائی ی شرمئها افکنی ـانی بالیـده از س ـائی   انگیز و رنج دهنـده و بالخـره، جه ه

ـ وظیفـه     سازیهائی واقعاً استفراغ جوئیها و همرنگ ننگبار در حوزۀ تشبُّه  دار آن خواهـد   جوش و بـس! 
ـاهی، خـداآگاهی، ارزش   ـارت   بود تا انسان را در پرتو خودآگ ـاهی، طه ـاهی و... بـ   آگ ـتنِ ایـن   آگ ه م

ـای   هائی را برویش بگشاید که ابزار، روشـها و زمینـه   بار کشانیده و نه تنها راه های تلخ و ذلت واقعیت ه
ـتی    ـتن، بـه آن     تحقق حیاتی معنیدار را معرفی دارد، تا در روشنائیِ آزادگـی و ابـداعِ هس  محـور خویش

 «!به جز خدا نبیند»هائی  عود نماید که  قله
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های  سازی که به سوی همرنگ ئی ایندست و اوضاعی از این قماش، نظام پرورشیدر جهانی از 
آلود، همسانسازیهای میمونوار، تقلید، تشبه، الگوبرداریهای حقارتبار و... فرا خواند، جز افسونی  وهم

زدائی و... نبوده و جز افیـونی   زدائی، هویت زدائی، تقدیس زدائی، احترام زدائی، آزادی برای آگاهی
 برای تعلیم و تربیت نتواند بود!

ـادر   حاق، این نحله و نظام تربیتی را چه کسی و یا چه نهادی جانبداری و تبلیغ می ـ پدر، م  ،کند 
ـ       ـتة خودفروختـة ابلـه  ـته و    اجتماع، نهادهای رسمی فرهنگی و هنری، دولتهای وابس ـاوتی نداش  تف

، آزادی و عزت وجودی و... نتواند هویت« حذف»ئی جز پوسیدگی و پستی و در یک کالم  نتیجه
 داشت.
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