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فصل اول: تو خود حجاب خودی

لطفا از رس راه موفقیت خود کنار بروید!

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست                                    تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز

حافظ

سال های زیادی از زندگی  ام فکر می کردم که عواملی مثل ژنتیک، والدین، محیط، دوستان، دشمنان، اطرافیان، نژاد، 

مذهب، سیاست، دولت و امثال آنها مانع دستیابی من به موفقیت و اهدافم بوده اند. 

این  همه  که  داشت  من  ناکامی های  و  شکست ها  علل  برای  زیادی  منطقی  و  خوب  بسیار  دالیل  من  ذهن 

علت ها نیز عواملی بیرون از وجود خودم بودند.

برمی آمد  من  دست  از  که  کاری  تنها  همین طور.  هم  من  شکست های  و  داشت  ادامه  همچنان  فکر  طرز  این 
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غیرقابل  و  سخت  واقعا  برایم  وضع  این  که  روزی  تا  خود.  بد  بخت  از  گله  و  بود  زمان  و  زمین  کردن  نفرین 

تحمل شد.

نظر  به  نومیدکننده  و  تاریک  چیز  همه  و  جا  همه  روشن  روز  در  می رفتم.  راه  شهر  در  افکار  این  غرق  روزی 

به  بلندی  صدای  که  بودم  خودم  عامل  در  می کردم.  رشایط  نثار  بیراه  و  بد  از  انواعی  همچنان  من  و  می رسید 

خودم آورد: »آقا از رس راه برو کنار!«. 

در  می رفتم  راه  آرامی  به  و  بودم  آمده  یک طرفه ای  خیابان  وسط  به  پیاده رو  از  باشم  متوجه  اینکه  بدون  من 

حالیکه ماشین ها دنبامل صف کشیده بودند. وقتی که متوجه اوضاع شدم و خودم را به پیاده رو رساندم، جمله ای 

همچنان داشت در ذهنم تکرار می شد.

آقا از رس راه برو کنار!

تا  نداشت،  برایم  دیگری  معنای  هیچ  بود  شده  ادا  فحش  به  نزدیک  لحنی  با  که  امری  جملۀ  جز  جمله  این  اما 

خواب  از  می لرزید،  بدنم  متام  و  بود  شده  عرق  خیس  حالیکه  در  ترسناک،  کابوسی  با  شب  نیمه های  که  وقتی 

پریدم. 

جمله  هامن  و  صدا  هامن  با  ناگهان  و  بودم  افکارم  در  غرق  که  می دیدم  خواب  را  خیابان  صحنه  هامن  داشتم 

به عقب برمی گشتم و از آنچه دیدم میخکوب شدم و تا حد مرگ ترسیدم.

فراموش  منی توانستم  را  عجیب  این صحنه  دیدم.  خودم  روبروی  را  خودم  ببینم  را  ماشین ها  اینکه  جای  به  من   

کنم و تا صبح نتوانستم بخوابم.

با مشاهده سپیده صبح جرقه ای صفحه تاریک ذهنم را روشن کرد و توانستم پیام آن خواب را کشف کنم.
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باید از رس راه خود کنار می رفتم.

باعث  بیرونی  به رشایط  ناکامی ام  علل  دادن  نسبت  در  من  فکر  کرد. طرز  وارد  من  بر  عمیقی  ادراک شوک  این 

شده بود که نتوانم هیچ تغییر مثبتی در رشایط زندگی ام به وجود آورم. دلیلش این بود که رشایط بیرونی تحت 

کنرتل من نبودند، بنابراین نتیجه این می شد همیشه محکوم به شکست باشم.

حاال می فهمیدم که گویا قسمتی از وجود من مانع رشد و موفقیت خودم شده بود. انگار دو من داشتم. منی که 

فهمیدم  زمینه  این  در  مطالعه  با  بخورد.  داشت شکست  که دوست  منی  و  داشت  پیرشفت  و  موفقیت  به  متایل 

بزرگی،  از  ترس  یونس،  عقده  چون  عناوینی  با  روانشناسی  در  که  عارضه ای  دارد.  وجود  چیزی  چنین  واقعا  که 

خودتخریبی، خودویرانگری وخودآزاری از آن نام برده شده بود. 

فهمیدم که در وجود همه ما یک خود برتر یا خود ایده آل وجود دارد که همیشه در پی رشد و شکوفایی بیشرت 

است. همه ما دارای استعدادی ویژه و نبوغ ذاتی هستیم که نیازمند توسعه و شکوفایی است. 

از  درصد   2 فقط  اما  خالقند.  نوابغی  درصد(   98( کودکان  همه  تقریبا  که  می داد  نشان  دانشمندان  تحقیقات 

بزرگساالن قادر به شکوفایی نبوغ خود می شوند. این آماری ناامیدکننده است.

ذاتی  نبوغ  این  توسعه  و  رشد  برای  الزم  عصب شناختی  و  فیزیولوژیک  امکانات  متام  که  می داد  نشان  تحقیقات 

تا سال های پیری پایدار می مانند. پس علت این شکست بزرگ چه می توانست باشد؟

علت اصلی هامن قرارگرفنت بر رس راه موفقیت خود است. 
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ایجاد  با  آنها  مستقیام.  نه  اما  هستند  موثر  ذاتی  نبوغ  رسکوب  در  شدن  اجتامعی  فرایند  و  مدرسه  خانواده، 

مسیر  در  بزرگی  دیوار  به  را  او  خود  نفس شخص،  به  اعتامد  و  نفس  عزت  تضعیف  ترس،  محدوکننده،  باورهای 

شکوفایی استعدادهایش بدل می کنند.

بارها  بود.  تلخ و تکان دهند  این حقیقت که سال ها خودم مانع پیرشفت و موفقیت خودم بوده ام رایم  فهمیدن 

جمله  اما  می کردم.  احساس  را  مزه  این  شدت  وجود  متام  با  داشتم  حاال  و  است  تلخ  حقیقت  که  بودم  شنیدم 

دیگری را نیز به خاطر آوردم که از شدت این تلخی می کاست:

حقیقت را دریابید و آن شام را آزاد خواهد کرد.

اجازه دادم  کنار رفتم و  راه خود  از رس  به مرور  تلخی اش  پذیرش آن علیرغم متام  این حقیقت و  به  بردن  با پی 

که خود حقیقی و خالقم خود را عیان و بیان کند. 

فهمیدم که برای انجام کارهایی که دوست دارم نیازی به اجازه هیچ کسی ندارم جز خودم.

به خودم اجازه دادم که خودم باشم.

به خودم اجازه دادم که کامل نباشم.

به خود اجازه دادم که کارهایی را که دوست دارم بکنم.

به خودم اجازه دادم که بازی کنم.

به خود اجازه دادم که خیالبافی کنم.

به خودم اجازه دادم که لذت بربم.

به خودم اجازه دادم که اشتباه کنم.

به خودم اجازه دادم که شکست بخورم.
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به خودم اجازه دادم که دوباره به پا خیزم.

به خودم اجازه دادم که هر طور که دوست دارم زندگی کنم.

به خودم اجازه دادم که خودم را هامن طوری که هستم، با همۀ روشنایی و تاریکی ها، دوست بدارم.

به خودم اجازه دادم که بزرگ فکر کنم.

به خودم اجازه دادم که نور وجودم بر جهان بتابد.

و ...

این چنین بود که با کنار رفنت از رس راه خودم و پذیرش بی قید و رشط همۀ ابعاد وجودم گویا دوباره زاده شدم 

و رسشار از شادمانی و آرامش شدم. 

به فرد  نبوغی منحرص  نامحدود و  پتانسیل های  با  باشکوه و شگفت انگیز هستیم  فهمیدم که همۀ ما موجوداتی 

و تنها کاری که الزم است بکنیم تا این عظمت به ظهور برسد این است که از رس راه خود کنار برویم.
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فصل دوم: دیگران هم بکنند آن چه مسیحا می کرد

معجزۀ انجام کارهای عادی به روش غیرعادی

فیض روح القدس ار باز مدد فرماید                                               دیگران هم بکنند آن چه مسیحا می کرد

حافظ

معجزه چگونه رخ می دهد؟

وقتی  مثال  است.  بزرگ  کار  یک  آنی  انجام  از  ناشی  خارق العاده  پیرشفت  و  معجزه  که  می کنیم  فکر  عموما  ما   

طی  موفقیت  این  به  دستیابی  برای  او  که  روزمره ای  و  طوالنی  مسیر  به  ما  می رسد  بزرگی  موفقیت  به  کسی 

کرده است، توجه منی کنیم. 

ما فکر می کنیم زن خانه به دوشی که میلیاردر شد یک شبه به شهرت و ثروت دست یافته است و به سالهایی 
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طوالنی که او تحت هر رشایطی به تداوم کارش پرداخت، توجه نداریم. 

)برای دانلود  کتاب رایگان راز موفقیت زن خانه به دوشی که میلیاردر شد کلیک کنید.(

معجزه ای  چون  را  همه  و  همه  پرندگان  آدمها،  آسامن،  درختان،  بنگریم،  جهان  به  عمیق  و  دقیق  اگر  واقع  در 

شگفت انگیز می یابیم. اینشتین جمله جالبی دارد. می گوید:

 »دو جور می توانید به جهان نگاه کنید: اینکه که هیچ معجزه ای وجود ندارد یا اینکه همه چیز معجزه است.« 

شام چگونه به جهان و کارهای روزمره خود نگاه می کنید؟

هنوز  حالیکه  در  می شویم،  بیدار  خواب  از  لحظه ای  در  صبح  داریم.  روزمره  و  عادی  کارهایی  روز  هر  ما  همه 

می دانید  آیا  می کنید؟  آغاز  چگونه  را  خود  بیداری  می کنید؟  فکر  چه  به  لحظات  این  در  است.  بسته  چشاممنان 

که افکار و احساس شام در اولین لحظات بیدار شدن چقدر در کیفیت زندگی آن روز شام تعیین کننده است؟

خودم به محض بیدار شدن این بیت از سعدی را با صدای بلند و معموال به آواز می خوانم و تکرار می کنم:

به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست          عاشقم بر همه عامل که همه عامل ازوست

زیبایی ها  بابت معجزۀ حیات، متام خوبی ها،  از  و  به خاطر می آورم  را  اینچنین من، منشاء حقیقی جهان هستی 

و نعمت های زندگی ام سپاسگزاری می کنم و عشق خودم را به خدا و متام جهان اعالم می کنم.

روز  آن  لحظات  متام  ترتیب  این  به  و  کنم  آغاز  عشق  و  اشتیاق  و  انرژی  با  را  روزم  که  می شود  باعث  کار  این   

https://mousatoumaj.ir/
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این  منی دانم.  بی اهمیت  را  کاری  هیچ  و  می بینم  هیجان  و  لذت  شادی،  بودن،  برای  استثنایی  فرصتی  چون  را 

نگرش واقعا زندگی ام را معجزه آسا کرده است و دامئا احساس و تجاربی شگفت انگیز را برایم فراهم می کند.

جرج واشنگنت زمانی گفت:

»اگر کارهای عادی را به صورت غیرعادی انجام دهید نظر دنیا به شام جلب می شود.«

پوشیدن  نان،  خرید  دیگران،  به  کردن  سالم  رفنت،  دستشویی  زدن،  مسواک  مثل  عادی  کارهای  معموال  ما 

شلوار، آماده شدن برای خواب و ... را عادی و بی اهمیت در نظر می گیریم. 

اما حقیقت این است که با نگرش درست هر یک از این کارهای به ظاهر ساده و بی اهمیت را می توان به منبع 

خلق معجزات بزرگ در زندگیامن تبدیل کنیم. 

اگر رصفا متام مترکز خود را بر آن کار قرار دهیم با معجزۀ تجربۀ لحظۀ حال روبرو خواهیم شد. 

ذهن ما معموال همیشه به طور خودکار در حال فعالیت است. فعالیت ذهن یعنی جدایی از لحظه حال. چون 

زندگی همیشه یا در گذشته پرسه می زند یا در آینده و منی تواند لحظه حال را درک کند. 

تنها با توقف ذهن است که تجربۀ حضور در اکنون ممکن می شود. تجربۀ حضور در لحظۀ حال به معنی تجربۀ 

رسور، آرامش و معجزۀ هستی است. 

به  را  شگفت انگیز  معجزاتی  درهای  می تواند  حال  لحظۀ  در  زیسنت  برای  مراقبه ای  به  کوچک  کار  هر  تبدیل 

زندگی شام بگشاید.
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دکرت رابرت راسل، نویسندۀ معروف می گوید:

را  عادی  کارهای  کافیست  انجام دهد.  را  کار  این  است. هر کس می تواند  بسیار ساده  زندگی  در  »خلق عظمت 

همه روزه به طرز عالی انجام دهید.«

و  دهید  انجام  دنیاست  کار  مهمرتین  که  گویی  خود،  وجود  متام  با  را  کاری  هر  امروز  از  که  بگیرید  تصمیم  اگر 

از معجزاتی عظیم خواهد شد  انرژی و وجود خود را بر آن متمرکز کنید زندگی شام به مرور رسشار  متام توجه، 

و شادی، سالمتی و ثروت از هر سو به طرفتان رسازیر خواهد شد.

معجزۀ وجود و حیات خود و جهان را دست کم نگیرید و به هیچ کاری به عنوان کاری عادی و بی اهمیت نگاه 

نکنید و همیشه به خار داشته باش که:

کار بی اهمیت وجود خارجی ندارد، فقط نگرش بی اهمیت وجود دارد.
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فصل سوم: که هر که بی هرن افتد نظر به عیب کند

7 اصل برای هرنمندانه زیسنت

کامل رس محبت ببین نه نقص گناه                                              که هر که بی هرن افتد نظر به عیب کند

حافظ

جدیداً به جای کلمه ی »موفقیت«، ترجیح می دهم از عبارت »هرن زیسنت« استفاده می کنم. 

اینکه با استفاده از تکنیک ها و ترفندهایی در آینده ای نامعلوم به چیزهایی برسم که در آن آینده ی نامعلوم به 

تا حدی  را  زندگی ام  اکنون  هم  که  دارم  نیاز  من  نیست.  کافی  من  برای  بدهد،  و خوشبختی  شادی  احساس  من 

بتواند  که  کسی  و  گوید  پاسخ  نیاز  این  به  که  است  قرار  زیسنت«  »هرن  کنم.  غنی تر  و  معنادارتر  می توانم  که 

چنین زندگی کند هرنمند واقعی است.

باال  الهی  موهبت  یک  حد  تا  را  خود  روزمره ی  زندگی  سطح  می توانند  که  هستند  کسانی  واقعی  »هرنمندان 
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بربند.«     سارابن برت ناچ

بربیم؟ چطور می توانیم در همین  باال  الهی  را در حد یک موهبت  چطور می توانیم سطح زندگی روزمره ی خود 

خودم  برای  که  من  پیشنهادهای  شاید  کنیم؟  تجربه  خود  درون  در  را  هستی  معجزه ی  و  غنا  شادمانی،  لحظه 

فوق العاده تأثیرگذار بوده اند، برای شام هم موثر واقع شود.

بار زندگی را سبک کنید  .1

اجتامعی  ارزش  و  اعتبار  کاالها،  وسایل،  انواع  رسیع تر  تصاحب  برای  مسابقه ای  به  ما  بیشرت  زندگی   امروزه 

مهارت های  یادگیری  از  می شویم.  تشویق  کمرت  زمان  در  بیشرت  کار  انجام  و  رسعت  به  دامئا  است.  شده  تبدیل 

دچار  دقیقه ای.  یک  میلیونر  تا  دقیقه ای  یک  مدیریت  از  دقیقه ای«:  »یک  مهارت های  انواع  تا  گرفته  تندخوانی 

را  حقیقی  زیسنت  که  هستیم  پرکار  و  پرمشغله  قدر  آن  معموالً  شده ایم.  پرمشغله  و  فودی  فست  زندگی  یک 

فراموش می کنیم. 

و  آن  به  کردن  فکر  گرفنت،  قرار  چیزی  تاثیر  تحت  زیرا  کند  رشد  امروزی  پررسعت  زندگی  در  منی تواند  »روح 

درک کردن و در نتیجه رشد کردن، به زمان نیاز دارد.«     توماس مور

می کنیم؟  استفاده  را  که خریده ایم  وسایلی  از  مقدار  دارد؟ چه  ما رضورت  روزمره  اشتغاالت  از  مقدار  چه  واقعاً 

آنچه تاکنون به دست آورده ایم چقدر به غنی تر شدن زندگی ما کمک کرده است؟ 

کتاب  بود.  یافته  دست  زندگی  و  هستی  نفس  از  عمیقی  بسیار  درک  به  او  بود.  عجیبی  آدم  دوشان  مارسل 

»پنجره ای گشوده بر چیزی دیگر« که مصاحبه ای مفصل با اوست بسیار خواندنی و آموزنده است. 
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هامن  من  نظر  به  ولی  می خوانند.  مدرن  هرن  پدر  را  او  کرد.«  سنگین  را  زندگی  بار  »نباید  که  می گفت  دوشان 

هرنمندانه  باشد،  هرنمند  رصفاً  اینکه  جای  به  او  بود.  کردن  زندگی  او  اصلی  هرن  گفته،  نیز  خودش  که  طور 

زندگی می  کرد.

نه  منی شود،  ثبت  جا  هیچ  که  است  هرنی  اثر  یک  کشیدن،  نفس  هر  و  ثانیه  هر  است.  کردن  زندگی  من  »هرن 

دیدنی است و نه فکر کردنی. نوعی رسخوشی مدام است.«     مارسل دوشان

کارهای روزمره را هرنمندانه انجام دهید  .2

روحیه  با  می توان  را  افتاده  پا  پیش  ظاهر  به  امور  همه ی  و  زدن  مسواک  آشپزی،  کشیدن،  جارو  ظروف،  شسنت 

و نگرشی هرنمندانه انجام داد. 

صورت  این  در  کرد.  تبدیل  هرنی  آفرینش  یک  به  را  آن  کار،  آن  در  شدن  غرق  و  ظرافت  آرامش،  با  می توان 

هر  نیست.  بی اهمیت  و  کوچک  کاری  هیچ  کرد.  خواهیم  تجربه  عادی  کارهای  همین  انجام  از  را  عمیقی  لذت 

کاری می تواند منشاء شادی، لذت و هیجان باشد. همه چیز به این برمی گردد که چگونه به آن نگاه کنیم. 

کار  یک  خانه دار  بانوی  یک  برای  درشت  و  ریز  کار  یک  و  هزار  کنار  در  روز  در هر  آشپزی  نوبت  سه  دو  شاید 

عذاب آور و توانفرسا باشد. اما اگر آن را به عنوان هدیه  و خدمتی عاشقانه برای همرس و فرزندان خود در نظر 

بگیرد و از این بعد به آن نگاه کند، آن را با شور و لذت انجام خواهد داد.

با  که  زنی  و  است  استادکار  می کند  کار  و رس  دست  با  که  زنی  است،  کارگر  می کند  کار  دست  با  تنها  که  »زنی 

دست و رس و قلب کار می کند هرنمند است.«    فرانسیس آسیزی
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زندگی را در اولویت قرار دهید  .3

آیا شام نیز از آدم هایی هستید که یک روزی در آینده قرار است زندگی کردن را رشوع کنند؟ بعد از پشت رس 

گذاشنت کنکور، بعد از فارغ التحصیلی، بعد از استخدام شدن، بعد از ازدواج، بعد از ثرومتند شدن و غیره. 

هیچ زمانی برای زندگی کردن بهرت از همین لحظه نیست. در هر موقعیتی که قرار دارید، چه در پشت کنکور، 

و  فقط  شخصی تان؛  ویالی  در  یا  زندان  سلول  در  متأهل،  یا  مجرد  کار،  بی  یا  کار  با  دانشجویی،  دوران  در  چه 

فقط همین لحظه ی حارض، واقعیت دارد. 

خود  اینکه  است.  آینده  به  زندگی  نکردن  موکول  منظور  نیست.  آینده  برای  تالش  یا  برنامه ریزی  عدم  منظور 

بی معنا  و  بی مورد  تقالهای  و  کارهای  از  بسیاری  کنیم  چنین  اگر  دهیم.  قرار  کارها  متام  اولویت  در  را  زندگی 

خود به خود کنار خواهد رفت و زندگی مان از غنا و شعف بیشرتی برخوردار خواهد گشت.

امیلی  منی گذارد.«      باقی  دیگر  کارهای  به  پرداخنت  برای  فرصتی  که  است  شگفت انگیز  قدر  آن  »زندگی 

دیکنسون

برای خودتان زندگی کنید  .4

بلکه منظور  یا اهمیت ندادن به دیگران نیست.  این پیشنهاد، در پیش گرفنت یک زندگی خودخواهانه  از  منظور 

انتخاب سبک زندگی مناسب و خوشایند برای خودمان است حتی اگر خوشایند دیگران نباشد.

 اگر با به دست آوردن موفقیت، می خواهیم نظر و توجه دیگران را به خود جلب کنیم؛ در این صورت به دنبال 
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یک شادمانی گذرا و کاذب هستیم و داریم عمر خود را تلف می کنیم. 

آن  به  عالقه ای  هیچ  که  می کنیم  انتخاب  را  شغلی  اجتامعی  مقبولیت  یا  دیگران  خوشایند  خاطر  به  ما  از  خیلی 

نداریم و حتی برایامن عذاب آور است و مجبوریم سال ها آن را تحمل کنیم.

فکر  طرز  و  نگرش  به  باشد  وابسته  و رشایط  امکانات  به  اینکه  از  بیش  داشنت  را  خود  مناسب  و  اصیل  زندگی   

و  معنادارتر  ما  برای  که  را  آنچه  روحیامتان،  و  خود  عمیق تر  شناخت  با  که  است  این  آن  الزمه ی  است.  مربوط 

لذت بخش تر است، بیابیم و زندگی خود را بر مبنای آن سامان ببخشیم. 

داشته هایتان را ببینید  .5

دیری  می آوریم خوشحالی مان  به دست  را  آن  وقتی  و  نداریم هستیم  که  چیزهایی  دنبال  به  معموالً همیشه  ما 

منی پاید و رساغ چیز دیگری می رویم. 

خوشحال  همیشه  برای  آنگاه  برویم  بهرت  رشایط  و  بهرت  درآمد  بهرت،  شغل  به  اگر  می کنیم  احساس  همیشه 

خواهیم بود و بعد می توانیم با خیال راحت از زندگی مان لذت بربیم. اما این یک خیال خام است.

و  آرامش  شادی،  لحظه  همین  در  و  بربید  لذت  لحظه  همین  از  نتوانید  هستید  که  رشایطی  هر  تحت  اگر   

خوشبختی پایدار را احساس کنید خیلی بعید است که هیچ گاه در آینده بتوانید آنها را تجربه کنید. 

اهمیت  ارزش،  نتوانید  که  می شود  باعث  و  شده  تبدیل  عادت  یک  به  مرور  به  نگرش  این  که  است  این  دلیلش 

و لذت آنچه را هم اکنون هستید و دارید، ببینید و احساس کنید.
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داریم.«      اختیار  در  حقیقت  در  داریم  آرزو  که  را  آنچه  می شویم  متوجه  برویم  فرو  خود  وجود  اعامق  به  »اگر 

سیمون میل

اگر بتوانیم آنچه را هم اکنون داریم از جمله سالمتی، آرامش، درآمد، روابط و غیره را ببینیم و قدرشان را بدانیم 

بود و هم مقدار  بداریم، هم زندگی مان لذت بخش تر خواهد  پاس  را  آنها  ارزشمند  برکتی  و  به عنوان موهبت  و 

بیشرتی از آنها را به دست خواهیم آورد. 

»گریستم چون کفش نداشتم تا اینکه مردی را دیدم که پا نداشت.«    یک شاعر گمنام

برای زیسنت رشط نگذارید  .6

بخرم  را  ماشین  فالن  اگر  می کنیم.  سخت  خود  برای  را  زندگی  خودساخته،  بندهای  و  قید  با  ما  مواقع  خیلی 

اگر در فالن شهر زندگی کنم شادتر خواهم  با آن فرد ازدواج کنم خوشبخت می شوم.  اگر  خوشحال خواهم بود. 

بود. 

زیسنت،  که  می شود  رشوع  وقتی  از  مشکل  کنیم.  تالش  رشایطامن  تغییر  برای  که  ندارد  وجود  مشکلی  هیچ 

لذت بردن و شاد بودن را مرشوط به دستیابی به آن رشایط می کنیم. 

از خیلی جهات در حال حارض وضعیت  بهرتین دوران عمر خود می دانند در صورتی که  را  آدم ها کودکی  اغلب 

نداشتیم.  رشوط  و  رشط  کردن  زندگی  برای  کودکی  در  ما  که  است  این  علتش  دارند.  کودکی  دوران  از  بهرتی 

هر چقدر که برای شادی، لذت و آرامش رشط و رشوط کمرتی قائل باشیم، آنها را بیشرت تجربه خواهیم کرد. 

»مردم به هامن اندازه خوشبخت هستند که تصمیم گرفته اند خوشبخت باشند.«      آبراهام لینکلن
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گوهر ذاتی خود را آشکار کنید  .7

باور  هر  علیرغم  دارد.  قرار  درومنان  در  که  باشد  یگانه ای  موهبت  آن  عرضه ی  و  کشف  شاید  ما  هرن  بزرگ ترین 

منحرص  موجودی  ما  از  یک  هر  باشند،  کاشته  ذهنامن  در  کودکی  از  است  ممکن  که  محدودکننده ای  و  منفی 

به فرد هستیم با قابلیت ها و استعدادهایی منحرص به فرد. 

انجامش  به  قادر  کس  هیچ  تو  جز  که  هست  کاری  پُرکند.  را  آن  منی تواند  کس  هیچ  تو  جز  که  هست  »جایی 

نیست.«     افالطون

شکوفایی و ظهور این نبوغ طبیعی و این گوهر ذاتی یکی از بزرگ ترین منابع شادمانی و خوشبختی است.

 با تبدیل شدن به آنچه برای آن رسشته شده ایم، شادمانی عمیق و پایدار را تجربه می کنیم. 

بشناسیم  را  ذاتی خود  که گوهر  است  این  انجام دهیم  دیگران می توانیم  و  در حق خود  که  بزرگ ترین خدمتی 

خویش  وجود  پادشاهی رسزمین  مقام  به  این صورت  در  برداریم.  گام  جهان  به  آن  عرضه  و  شکوفایی  راه  در  و 

دست خواهیم یافت، چنانکه حافظ نیز گفته:

تاج شاهی طلبی، گوهر ذاتی بنامی      ورنه خود از تخمه  جمشید و فریدون باشی
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فصل چهارم: مرا امید وصال تو زنده می دارد

چگونه اُمید را در وجود خود تقویت کنیم؟

مرا امید وصال تو زنده می دارد                                     وگرنه هر دمم از هجر توست بیم هالک       

حافظ

زندگی در این جهان چالش های خاص خود را دارد. 

بزرگ ترها است. در جوانی، چالش  از طرف  نهی های دامئی  و  امر  با  آمدن  کنار  ما  نوجوانی چالش  و  در کودکی 

پذیرفته شدن در اجتامع و یافنت مسیر زندگی و شغل خود را در پیش داریم.

تربیت  اداره خانواده،  میان سالی دغدغه ی  در  دارد.  قرار  مقابلامن  در  زندگی  اداره کردن  و  ازدواج   سپس چالش 
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فرزندان و تثبیت موقعیت مادی را داریم. 

مرگ  سوی  به  حرکت  و  داشته ها  متام  از  کندن  دل  و  جسامنی  رنج  و  درد  انواع  با  شدن  مواجه  کهولت  چالش 

است. 

رسسبز،  بسیار  گاهی  زندگی  مسیر  هستیم.  درگیر  درشت  و  ریز  مشکل  یک  و  هزار  با  همیشه  این ها،  کنار  در 

زیبا، امن و دل انگیز است. برخی مواقع جاده ی خاکی همراه با پستی و بلندی است که چنگی به دل منی زند و 

زندگی  تاریک  میان جنگل های  از  باید  مواقع  بعضی  در  و  است  واقعی  معنای  به  این مسیر، یک سنگالخ  گاهی 

عبور کنیم. 

پیمودن موفقیت آمیز این مسیر نیازمند ویژگی ها و نیروهایی است. یکی از نیروهایی رضوری در این راه »امید« 

امید،  از  زیادی  مقدار  به  دارید  قرار  زندگی  تاریک  جنگل  در  یا  پرسنگالخ  مسیر  در  که  وقتی  مخصوصاً  است. 

احساس نیاز می کنید. 

آگاهانه  طور  به  یا  شخص  مواقع  این  در  می رسد.  امتام  به  حتی  و  می یابد  کاهش  حیات  نیروی  امید،  بدون 

تفریط،  و  افراط  گرفنت  پیش  در  با  ناخودآگاه  طور  به  یا  آگاهانه(  )خودکشی  می کند  ترک  را  زندگی  جاده ی 

پرخوری، انواع اعتیاد و خودتخریبی به مرور از جاده زندگی خارج می شود )خودکشی ناخودآگاه و تدریجی(.

برخوردار شد.  آن  از متام مواهب  و  پیمود  لذت  و  با شادی  را  زندگی  امیدواری، می توان مسیر  با  مقابل  در  اما   

امید یک احساس است و می توانیم آن را با راهکارهایی که در این مقاله توضیح می دهیم، تقویت کنیم.

»امید برای همه وجود دارد. اگر منیرید می توانید به کمک آن زندگی کنید، هر روز.«     مری بکت

https://mousatoumaj.ir/


www.mousatoumaj.ir
24

جهان عشق است

افکار خود را بازبینی کنید  .1

احساسی  فکری  هر  است.  اندیشه  جسامنی  تجلی  احساس،  هستند.  ما  افکار  مستقیم  نتیجه ی  احساسات 

متناسب با خود را تولید می کند.

ناامیدی و افرسدگی  نتیجه ی آن احساس غم،  به درد نخوری هستم«  آدم  باشید که »من  را داشته  این فکر  اگر   

خواهد بود. اما اگر به جای آن این باور را داشته باشید که »من می توانم موفق تر و مفیدتر باشم« در این صورت 

احساساتی چون امیدواری، شادی و آرامش به شام دست خواهد داد. 

و  منفی  فکر  آن  وقتی  است.  احساس شده  این  باعث  فکری  بپرسید چه  از خود  ناامیدی می کنید  احساس  وقتی 

ناامیدکننده را پیدا کردید آن را با یک فکر مثبت جایگزین کنید. 

آن  بتواند  شام  ذهن  منطقی  وجه  تا  تقویت  کند،  را  مثبت  فکر  این  درستی  که  کنید  پیدا  دالیلی  کنید  سعی 

باشم«،  مفیدتر  و  موفق تر  می توانم  »من  که  کردید  انتخاب  را  مثبت  فکر  این  وقتی  مثالً  بپذیرد.  راحت تر  را 

موفقیت ها و دستاوردهای کوچک و بزرگ گذشته ی خود را مرور کنید. 

خود شام هستید  تنها  این  بیافریند،  در شام  پریشانی  و  دغدغه  یا  و  نفرت  احساس خشم،  منی تواند  »هیچ کس 

که با شیوه تفکر و نگرش خود به جهان و بیان دیگر از طریق تفکر خود آن ها را می آفرینید.«     وین دایر

با عینک خوش بینی به جهان بنگرید  .2
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»هیچ منظره ای غم انگیز تر از دیدن یک جوان بدبین نیست.«     مارک تواین

عینک  ماست.  باورهای  و  نگرش  عینک  عینک،  این  می نگریم.  جهان  به  ذهنی  عینک  یک  با  ما  از  یک  هر 

ذهن ما مشخص می کند که زندگی را به چه شکلی ببینیم.

 اگر با عینک بدبینی به جهان بنگرید، آن را رسشار از ظلم، بی عدالتی، جنگ و خشونت خواهید یافت و طبیعی 

است که احساساتی متناسب با این تصاویر مثل ترس، رنج، خشم و ناامیدی به شام دست خواهد داد.

بی عدالتی  اینکه  با  مثالً  می کنید.  مترکز  چیزها  مثبت  جنبه ی  بر  بنگرید،  جهان  به  خوش بینی  عینک  با  اگر  اما   

برقراری عدالت در جهان  به  با دیگران می توانم  با رفتار عادالنه  با خود می گویید که »من  را در جهان می بینید 

کمک کنم«. 

ما در دنیایی اشتباهی زاده نشده ایم. هر چیز منفی در جهان روی مثبتی هم دارد و مسیر رشد و تکامل ما از 

ببینید  را  چیزها  مثبت  سویه ی  و  بنگرید  جهان  به  خوش بینی  عینک  با  اگر  می گذرد.  اضداد  این  تجربه ی  میان 

با روحیه ی امیدوارانه و انگیزه ی مثبتی که کسب می کنید به رشد خود و جهان یاری می رسانید.

از  دریچه ای  و  نکرده  سفر  ناشناخته  رسزمین های  به  نشده،  ستارگان  راز  کشف  به  موفق  بدبینی  انسان  »هیچ 

بهشت را به روح انسانی نگشوده است.«       هلن کلر

معنایی برای زندگی خود بیابید  .3

»کسی که چرایی زندگی را دریافته است، با هر چگونه ای خواهد ساخت.«     فردریش نیچه
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ما  از  یک  می یابیم. هر  غایتی  و  معنا  فاقد هرگونه  را  زندگی خود  یاس می کنیم چون  و  ناامیدی  احساس  گاهی 

برای  آمده ایم؟  کجا  از  اینکه  باشیم.  داشته  چیست؟«  زندگی  »معنای  که  بنیادی  سؤال  این  برای  پاسخی  باید 

چه آمده ایم و به کجا می رویم؟ 

زندگی  به  معنابخشی  برای  مذاهب  متام  داده اند.  سؤاالت  این  برای  پاسخی  یک  هر  پیامربان  و  فیلسوفان 

به  معنابخشی  برای  است،  معقول  و  قانع کننده  شام  برای  که  را  زندگی  از  فلسفه ای  می توانید   شام  آمده اند. 

زندگی خود بپذیرید. 

به  منظور خاصی  به  ما  دارد.  معنای خاصی  نیز  این جهان  در  نیز  کلی، وجود شخص شام  معنای  این  از  گذشته 

امید،  با  از  را  شام  زندگی  رسالت ،  این  انجام  جهت  در  زندگی  ویژه.  مأموریتی  و  رسالت  با  آمده ایم،  جهان  این 

انگیزه و شادمانی همراه می سازد.

»اگر انسان چیزی را نیابد تا به خاطر آن مبیرد، جامه ی زندگی برازنده اش نخواهد بود.«     مارتین لوترکینگ

هدفمند و با برنامه زندگی کنید  .4

بی هدفی نیز می تواند به مرور ما را به یاس و ناامیدی دچار کند. اگر خودمان اهدافی برای خود نداشته باشیم 

به ابزاری برای دستیابی دیگران به اهدافشان تبدیل می شویم. 

داشته  مدت  کوتاه  و  مدت  میان  درازمدت،  اهداف  باید  است.  شده  تشکیل  روزها  و  ماه ها  سال ها،  از  ما  عمر 

باشیم.  باید برای هر روز خود اهدافی را مشخص کرده و آن ها را پیگیری کنیم.
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احساسات  به  شدن  دچار  مانع  بلکه  می شود  مختلف  زمینه های  در  ما  پیرشفت  باعث  تنها  نه  هدفمند  زندگی   

منفی مثل ناامیدی، یاس و افرسدگی می گردد.

داشته  می تواند  که  آنچه  و  ندارد  آنچه  از  است  مجموعه ای  بلکه  نیست،  دارد  که  آنچه  از  خالصه ای  »انسان 

باشد.«     ژان پل سارتر

تصویری را که از خود در ذهن دارید، بازبینی کنید  .5

شکست خورده  آدمی  را  خود  اگر  می دانید؟  آدمی  جور  چه  را  خودتان  دارید؟  ذهن  در  خودتان  از  تصوری  چه 

بدانید، بدیهی است که احساس خوبی نخواهید داشت. 

هیچ کس مطلقاً شکست خورده یا موفق نیست. برای رسیدن به چیزی مجبوریم چیزی دیگر را از دست بدهیم. 

نباید  نیستند  ما  اولویت  در  که  چیزهایی  به  نیافنت  دست  از  و  کنیم  مشخص  را  خود  اولویت های  باید  بنابراین 

احساس شکست و ناامیدی کنیم.

ایدئال شخصیتی که می توانید به آن تبدیل شوید،  با تصویر   تصویری که از خود دارید را بازنگری کنید و آن را 

جایگزین منایید. 

اکنون هامن شخصیت هستید  آلتان را در ذهن داشته باشید. فرض کنید که هم  ایده  همیشه همین تصور خود 

باور می کنید و  را  آن تصویر  به مرور  این صورت  در  کنید.  از هامن جایگاه؛ فکر، احساس و عمل  کنید  و سعی 

اثرات مثبت آن را در زندگی خود مشاهده خواهید کرد.
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»دنیا گرد است، جایی که ممکن است به نظر آخر راه برسد می تواند آغاز راه باشد.«     ایری بیکر

مسائل زندگی را حل کنید  .6

تلنبار شدن مسائل حل نشده ممکن است به مرور منجر به ناامیدی و احساسات منفی شود.

دخانیات  پرخوری، مرصف  و  نادرست  تغذیه  با  اگر  اما  ندارد  در سالمتی  اثری  کوتاه مدت  در  نکنید  اگر ورزش   

از عادات منفی مواجه  با مجموعه ای  از دست بدهید و  ناگهان سالمتی خود را  و غیره همراه شود ممکن است 

شوید که تغییر آن ها برای شام بسیار مشکل است.

ذهنتان  در  زیاد  اینکه  از  قبل  و  یکی  یکی  را  مختلف  مسائل  اگر  اما  می کنید.  ناامیدی  احساس  این صورت  در   

ریشه  کنند، حل کنید، مانع تلنبار شدن آن ها و بروز احساس شکست و ناامیدی می شوید.

مسائل زندگی را منحل کنید  .7

که  است  این  خانم(  یک  عنوان  به  ویژه  )به  شام  مسئله  اگر  مثالً  نیستند.  مسئله  اصالً  زندگی  مسائل  برخی 

با یک ِشبه مسئله )مشکل کاذب(  ناامیدی هستید  افزایش است« و به همین دلیل دچار یاس و  »ِسنتان در حال 

روبرو هستید. 

شام  سن  افزایش  از  منی تواند  و  نیست  زمان  توقف  به  قادر  حارض(  حال  در  )حداقل  دارویی  یا  جادو  هیچ 
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جلوگیری کند. 

از دست داده، خشک تر شده و  را  تغییر می کند. پوست صورت لطافت خود  به مرور  افزایش سن  با  ظاهر شام 

به مرور چین و چروک و کک و مک بیشرتی در آن ظاهر می شود.

چروک ها  و  چین  و  پیری  جنگ  به  پالستیک،  جراحی  یا  آرایشی  لوازم  انواع  به  بردن  پناه  با  شام  است  ممکن   

آن  عوارض  و  پیری  مانع  منی تواند  و  منی کند  حل  را  شام  مسئله  تالش ها  این  که  است  این  حقیقت  ولی  بروید 

شود.

 پس بهرت است که با نگاهی متفاوت، مسئله را منحل کنید.

پیری و سالخوردگی  به جنبه های مثبت  و  پیر می شوید  و  زیاد  به مرور سنتان  انسانی  بپذیرید که مثل هر  اگر   

لذت  زندگی  مرحله  هر  از  بلکه  منی شوید  دچار  افرسدگی  و  ناامیدی  به  تنها  نه  صورت  این  در  کنید  مترکز 

را منحل و  با نگرشی جدید آن ها  و  ناامیدی دچار کرده است  به  را  ببینید کدام مسائل کاذب شام  برد.  خواهید 

منتفی کنید.

خودتان باشید و نقش خودتان را بازی کنید  .8

»جایی هست که جز تو هیچ کس منی تواند پر کند. کاری هست که جز تو هیچ کس قادر به انجامش نیست.«     

افالطون

بازی  را  دیگری  کس  نقش  داریم  و  نیستیم  خودمان  که  بگوید  ما  به  می خواهد  که  است  پیامی  ناامیدی،  گاهی 
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می کنیم. 

همه ما تحت تأثیر ارزش ها و معیارهای محیط و اجتامع هستیم. برخی مواقع این معیارها در تضاد با روحیات 

و  ناامیدی  یاس،  دچار  واقعی مان؛  خود  رسکوب  دلیل  به  کنیم  تحمیل  خود  بر  را  آن ها  اگر  و  ماست  شخصی 

افرسدگی می شویم.

را  آرامی  و  شاد  زندگی  کنید،  سازگار  واقعی تان  خود  با  را  ارزش هایتان  و  معیارها  و  بشناسید  را  خودتان  اگر   

تجربه خواهید کرد.

و  ارثی  حالت  ما،  وجود  از  بخشی  اما  دهیم  تغییر  و  کنیم  کنرتل  را  خود  رفتار  و  عادات  می توانیم  ما  اینکه  با   

ژنتیکی دارد. استعدادها و عالیق ما معموالً چنین هستند.

 اگر استعدادها و عالیق خود را نادیده بگیرید و برای جلب توجه دیگران یا مطابقت با معیارهای محیط، نقش 

فرد دیگری را بازی کنید ممکن است به مرور دچار رسخوردگی و ناامیدی شوید.

است.  نوشته شده  نقشی  برای چه  ژنتیکی شام  سناریوی  ببینید  آدمی هستید،  بدانید چه جور  کنید   پس سعی 

پایان  و  بود  خواهد  هیجان انگیز  و  شاد  زندگی تان،  فیلم  کنید،  بازی  زندگی  در  را  خود  فرد  به  منحرص  نقش  اگر 

خوشی نیز خواهد داشت.

گرچه  می آید.  دنیا  به  روحامن  آن  از  پس  و  جسم  آغاز  در  تدریج،  به  بلکه  منی شویم  متولد  یکباره  به  »ما 

متحمل  را  عمیق تر  مراتب  به  رنجی  خود  روحی  رشد  از  ولی  می کشند  درد  ما  جسامنی  تولد  از  مادرامنان 

می شویم.«     مری آنتید
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خود و دیگران را دوست بدارید  .9

ناامیدی و افرسدگی ممکن است نشانه ای باشد از اینکه خودتان را به اندازه کافی دوست ندارید.

اشتباهات،  کوچک ترین  مورد  در  می دهیم.  قرار  سخت گیرانه  داوری  و  انتقاد  مورد  را  خودمان  دامئاً  ما  گاهی   

با چنین رفتاری به مرور احساس بدی نسبت به خودمان پیدا  مدت ها خود را رسزنش می کنیم. معلوم است که 

خواهیم کرد و به ناامیدی و افرسدگی دچار خواهیم شد.

 راه حل این است که خودمان را همین طوری که هستیم، بپذیریم و دوست بداریم. فقط با دوستی و مهربانی 

با خود، می توانیم با دیگران نیز دوستانه رفتار کنیم. 

و  ارزشمند  موجودی  که  می کنید  منتقل  دیگران  و  خود  ذهن  به  را  پیام  این  بدارید،  دوست  را  خودتان  وقتی 

و  پذیرفت  خواهند  هستید  که  طوری  هامن  را  شام  نیز  دیگران  که  است  آن  نتیجه  و  هستید  دوست داشتنی 

دوست خواهند داشت. 

»اگر فقط بتوانید به اندازه کافی نسبت به دیگران عشق بورزید، می توانید پرقدرت ترین فرد روی زمین باشید.«     

امیت فاکس

در انتظار رویدادهای شگفت انگیز باشید  .10

یکی از دالیل ناامیدی این است که دامئاً ذهن خود را با نگرانی از احتامل پیشامدهای منفی مبباران می کنید. 
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توسط  شوند،  تقویت  مترکز،  و  تفکر  با  دامئاً  اگر  اما  منی افتند  انفاق  هرگز  و  هستند  بی مورد  نگرانی ها  بیشرت 

خودمان خلق می شوند. 

مثبت  و  دلخواه  رویدادهای  خلق  در جهت  که  است  بهرت  پس  قدرت خالقه هستند  دارای  ما  انتظارات  و  افکار 

از آن ها استفاده کنیم. 

باشید. آن ها  انتظار بهرتین پیشامدها  باشید. به مدت یک ماه فقط در  انتظار معجزات و شگفتی ها  همیشه در 

را بنویسید و در موردشان رؤیاپردازی کنید. هیچ کار دیگری الزم نیست انجام دهید.

 این مترین ساده نه تنها شور و امید را در وجود شام زنده می کند بلکه از رویدادهای معجزه آسایی که خود به 

خود در زندگی تان به وقوع می پیوندند؛ شگفت زده خواهید شد.
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فصل پنجم: بنوش این را که تلقین های عشق است

عبارات تأکیدی شاعرانه 

بنوش این را که تلقین های عشق است                                         که سودت کم کند در گور تلقین         

مولوی

برای اولین بار بیش از بیست سال پیش بود که با مفهومی به نام »عبارات تأکیدی« آشنا شدم. اینکه ذهن چگونه 

تحت تأثیر تلقین قرار می گیرد و ما را در دستیابی به اهدافامن کمک می کند. 

ادیان  و  مانرتاهایی است که در مذاهب  تأکیدی در واقع شکل مدرن هامن ذکرها و  بعدها فهمیدم که عبارات 

مختلف همواره وجود داشته است. اما تکرار این عبارات برایم سخت بود.
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برایم  مسئله  این  دالیل  حدودی  تا  بیشرت  بررسی  و  مطالعه  با  اینکه  تا  منی دانستم  را  دشواری  این  علت  ابتدا   

است  شده  اشاره  آنها  به  غربی  نویسندگان  موفقیت  کتاب های  در  که  تأکیدی  عبارات  که  فهمیدم  شد.  روشن 

شاید برای همه افراد با فرهنگ ها و باورهای مختلف به یکسان موثر و مفید نباشد. 

ضمیر  چون  و  است  ناخودآگاه  ضمیر  بر  گذاشنت  تأثیر  برای  تلقینی  روشی  واقع  در  تأکیدی  عبارات  تکرار 

خاصی  نوع  شاید  است  گرفته  شکل  ما  زندگی  محل  اجتامعی  اعتقادات  و  فرهنگ  توسط  قبل  از  ما  ناخودآگاه 

از عبارات تأکیدی برای ما مفیدتر باشد.

»هر  که  کرده  ابداع  تلقین،  روانشناسی  پیشگامان  از  کوئه،  امیل  دکرت  که  آنچه  قبیل  از  تأکیدی  عبارات  تکرار   

کمی  تأثیر  و  بود  همراه  زیادی  تقالی  و  زحمت  با  همیشه  من  برای  می شوم«  بهرت  و  بهرت  لحاظ  هر  از  روز 

لذت بخش تر  بسیار  را  آن  کردم  شاعرانه«  تأکیدی  »عبارات  از  استفاده  به  رشوع  وقتی  اما  می گذاشت  من  روی 

و موثرتر یافتم. 

دارومنا با تلقین اضافه

کرد.  مراجعه  کوئه  امیل  دکرت  داروخانه  به  دارویش  دریافت  برای  بیامری  فرد  پاریس،  در  پیش  سال  از صد  بیش 

یافنت آن دارو در داروخانه های  نیاز داشت. احتامل  به آن  نیز شدیداً  بیامر  نبود و  آن دارو در داروخانه موجود 

دیگر هم کم بود.

اما داروی جدیدی آمده که  بیامر گفت که داروی مذکور موجود نیست  به  او  به ذهن دکرت کوئه رسید.   فکری 

تأثیر فوق العاده بیشرتی از آن دارو دارد و در مورد خواص این داروی شگفت انگیز توضیحات مفصلی ارائه کرد. 
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را  آن  از  مقداری  کوئه  دکرت  و  کرد  اعالم  آن  از  استفاده  برای  را  خود  اشتیاق  توضیحات،  این  شنیدن  با  بیامر 

به او داد. چند روز بعد دکرت کوئه جویای حال بیامر شد و در کامل تعجب دید که او کامالً بهبود یافته است.

 تعجب او ازاین رو بود که او فقط مقداری قرص شکر به بیامر داده بود که در واقع فاقد هرگونه خاصیت درمانی 

بود. چنین بود که دکرت کوئه به قدرت تلقین پی برد.

زمینه  این  در  را  بیشرتی  تحقیقات  و  شد  تأکیدی  عبارات  و  تلقین  موضوع  به  او  بیشرت  عالقه  باعث  یافته  این   

نفس  به  تلقین  با  خود  بر  »تسلط  عنوان  با  کتابش  در   1920 سال  در  را  بررسی ها  این  نتیجه  او  داد.  انجام 

آگاهانه« منترش کرد. 

دکرت کوئه به تأثیر داروها باور داشت اما معتقد بود که تلقین بر تأثیر دارو می افزاید. او همچنین عبارات تأکیدی 

کوئه  امیل  تلقینی  روش  و  شد  روبرو  آمریکا  و  اروپا  در  زیادی  استقبال  با  کتاب  این  کرد.  معرفی  کتابش  در  را 

طرفداران بسیاری پیدا کرد. 

از آن زمان عبارات تأکیدی به پای ثابت کتاب های موفقیت و رشد شخصی بدل شد.

هر روز بهرت از دیروز

باید  جمله  این  می شوم.«  بهرت  و  بهرت  لحاظ  هر  از  روز  هر  »من  بود:  چنین  کوئه  کتاب  اصلی  تأکیدی  عبارت 

صبح بالفاصله پس از بیدار شدن، غروب و شب قبل از خوابیدن و در هر نوبت حداقل بیست بار تکرار می شد.
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و  افکار  تأثیر  به  جیمز  ویلیام  مثل  روانشناسانی  کوئه  از  قبل  گرفتند.  تلقین  این  از  خوبی  نتایج  بسیاری  افراد   

باورها بر رسنوشت آدم ها پی برده بودند و تحقیقات پس از آن نیز تأثیر تلقین آگاهانه را تأیید کرد. 

ذهن خودآگاه ما مسئول فقط ده درصد از اعامل ماست و این ذهن ناخودآگاه است که مسئولیت نود درصد از 

رفتارهای ما را بر عهده دارد. 

جزئیات  متام  روی  بر  آگاهانه  مترکز  نیازمند  شام  دوچرخه سواری  مثل  جدید  مهارت  یک  یادگیری  ابتدای  در 

آگاهانه  مترکز  به  نیازی  تنها  نه  آن  از  پس  شود.  تثبیت  شام  ناخودآگاه  ضمیر  در  آن  برنامه  که  وقتی  تا  هستید 

هر  یا  اطراف  متاشای  و  کردن  صحبت  به  می توانید  دوچرخه سواری  حین  در  بلکه  ندارید  دوچرخه  کنرتل  برای 

کار دیگر بپردازید چون ضمیر ناخودآگاه کنرتل دوچرخه را به دست گرفته است. 

همه این ها منطقی و معقول به نظر می رسید اما وقتی من سعی می کردم به مدت طوالنی تلقین کوئه و عبارات 

این  حل  برای  راهکاری  دنبال  به  همیشه  بود.  عذاب آور  و  سخت  بسیار  برایم  کنم  استفاده  را  مشابه  تأکیدی 

مشکل بودم تا اینکه جایگزین خوشایندی برای آن یافتم.

تلقین شاعرانه

تأکیدی  عبارات  به عنوان  آن  از  که  بود  نرسیده  ذهنم  به  هرگز  اما  داشتم  شعر  به  زیادی  عالقه  همیشه  من 

استفاده کنم. 

همیشه  مثل  کار  این  بخوانم.  شعر  کمی  که  گفتم  صبحانه  از  پس  و  شدم  بیدار  خواب  از  زود  صبح  روز  یک 

احساس خوبی به من داد اما آنچه برایم جالب بود تداوم این احساس در طول روز بود. آن ابیات گاهی دوباره 
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به یادم می آمد و من آنها را زمزمه می کردم. 

به  که  بود  آنجا  و  پرداختم  ابیات  آن  از  یکی  زمزمه  به  بیدار شدم خودبه خود  از خواب  اینکه  به محض  بعد  روز 

خود گفتم که چرا نباید از همین ابیات مورد عالقه ی خودم، به عنوان عبارات تأکیدی استفاده نکنم. 

به نظرم ایده ی خوشایندی رسید. چون هم شعر را دوست داشتم و هم به تأثیر تلقینی مثبت آن عالقمند بودم. 

هم فال بود هم متاشا. بنابراین رشوع کردم به جمع آوری ابیاتی که متناسب با اهدافم بودند.

آنها را حفظ کردم و صبح ها، در طول روز و شب قبل از خواب آنها را تکرار می کردم. بسیاری از اوقات نیز آنها 

را به آواز می خواندم. این نوع تلقین هم برایم بسیار طبیعی تر و لذت بخش تر بود و هم تأثیر بسیار بیشرتی از 

عبارات تأکیدی معمول روی من داشت.

که  بردم  پی  به مرور  اما  است  موثر  من  روی  این قدر  شعر  به  عالقه ام  خاطر  به  شاید  که  می کردم  فکر  اوایل   

از  و خوشایندتر  موثرتر  می تواند  ایرانی  فرد  هر  برای  شاعرانه  تأکیدی  عبارات  داد  خواهم  توضیح  که  دالیلی  به 

عبارات تأکیدی معمولی باشد.

روح شاعرانه ی ایرانیان

به  غربی ها  کنند.  فکر  شکل  یک  به  دنیا  جای  همه  در  مردم  همه ی  که  نیست  چنین  عمومی  تصور  برخالف 

منطق، تحلیل و طبقه بندی عالقه دارند و رشقی ها به کل گرایی، شهود و درون گرایی متایل دارند.

نیسبت( نوشته شده  ای.  تفکر« که توسط یک روانشناس غربی )ریچارد  نام »جغرافیای  به  کتابی خواندم  اخیر   
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ایرانی  فرهنگ  غالب  وجه  که  ببینیم  باید  باشد  چنین  اگر  بود.  کرده  ثابت  علمی  تحقیقات  با  را  موضوع  این  و 

چیست؟ چه چیزی می تواند ویژگی بارز روح ایرانی را بازتاب دهد؟ 

این عنرص مشرتک فرهنگ و روح ایرانی، شعر است. 

و  عنرِص هرنی  »مهمرتین  همواره  شعر  آورده،  اندیشه«  و  »شعر  کتاب  در  آشوری  داریوش  استاد  که  طور  هامن 

جایگاه  از  همواره  شاعران،  و  شعر  ایرانی،  فرهنگ  در  است.«  بوده  ایرانی  فرهنِگ  فضای  در  فرهنگی  رسانه ی 

واالیی برخوردار بوده اند. 

روح خیالپرداز و شوریدۀ ایرانی، به مدد تأمالت و ارشاقات درونی، میراثی غنی از زیبایی و حکمت را، در قالب 

شعر، برای برشیت به ارمغان آورده است. 

روح ایرانی با شعر تنیده شده است. به همین دلیل است که شاید ما تنها کشوری هستیم که مردمانش با اشعار 

می کنیم  حفظ  را  شعرشان  می داریم،  گرامی  را  شاعرامنان  ما  می کنند.  برگزار  مشاعره  یا  می گیرند  فال  شاعرانش 

و در زندگی و گفتگوهای روزمره به طرق مختلف به آنها رجوع می کنیم. 

با  می گفتند.  شعر  خود  نارصالدین شاه  مثل  برخی  حتی  و  می داشتند  گرامی  را  شاعران  ایران  شاهان  از  بسیاری 

به  برشیت  برای  را  ادبی  و  معنوی  فرهنگ  از  غنی  میراثی  شعر  قالب  در  عرفانی  مضامین  ایران،  به  اسالم  ورود 

یادگار گذاشت.

 شعر آن چنان در ناخودآگاه جمعی ما نفوذ دارد که وارد ادبیات و گفتگوهای روزمره ما شده است و بسیاری از 

عبارات  اگر  نیست  عجیب  اوصاف  این  با  است.  شاعرامنان  اشعار  از  برگرفته  واقع  در  ما  رایج  رضب املثل های 

تأکیدی شاعرانه تأثیر بیشرت و عمیق تری در وجود یک ایرانی داشته باشد. 
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عبارات تأکیدی شاعرانه چیست و چرا موثرتر است؟

دارد.  تناسب  شام  اهداف  با  که  باشد  شعر  یک  از  بخشی  یا  بیت  مرصع،  یک  می تواند  شاعرانه  تأکیدی  عبارت 

شاه بیت عبارات تأکیدی شاعرانه من این بیت از سعدی است:

به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست              عاشقم بر همه عامل که همه عامل ازوست

عبارت  با  را  بیت  این  دهید  اجازه  است.  داشته  من  روی  معجزه آسایی  تأثیر  واقعاً  بیت  این  صبحگاهی  تکرار 

تأکیدی امیل کوئه مقایسه کنیم:

من هر روز از هر لحاظ بهرت و بهرت می شوم

و  و کشتار  این همه جنگ  باوجود  آیا  بهرت شوم.  روز  باید هر  که چرا من  بیان منی کند  را  دلیلی  این جمله هیچ 

بدبختی و فقر و انسان های گرسنه در جهان، من می توانم هر روز بهرت و بهرت شوم؟

نشان  نیز  را  جهانی  مشکالت  متام  حل  راه  بلکه  می کند  ارائه  دلیل  بودن  شاد  برای  تنها  نه  سعدی  بیت  اما   

می دهد.

اوست.  آفریده ی  جهان  متام  که  است  آفریدگاری  و  خالق  وجود  به  باور  دلیل  به  من  شادی  که  می گوید  اوالً؛   

بدون باور به قدرتی مطلق، هرگز آرامش عمیق و پایداری را تجربه نخواهیم کرد. 
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برسی  پایدار  خوشبختی  و  آرامش  شادی،  به  تا  دهی  انجام  است  الزم  که  کاری  تنها  که  می گوید  بیت  این  ثانیاً؛ 

عشق  خدا  به  و  طبیعت  حیوانات،  دیگران،  خود،  به  باشی.  موجودات  متام  عاشق  باشی.  عاشق  که  است  این 

بورزی.

و  ریتم  وزن،  دیگر  طرف  از  باشد.  برشی  زخم های  و  دردها  متام  مرهم  تنها  می تواند  که  است  عشق  این  و   

زیبایی این شعر تأثیر آرام بخش و نشاط آور فوری بر روح انسان دارد.

روش انتخاب عبارات تأکیدی شاعرانه

اصالً  مناسب  شاعرانه ی  تأکیدی  عبارات  کردن  پیدا  که  است  پربار  و  غنی  آن چنان  ما  ادبی  میراث  و  گنجینه 

کار دشواری نیست. 

کنید  جستجو  معارص  یا  قدیم  شاعران  دیوان  در  می توانید  عالقه تان  به  توجه  با  و  خود  هدف  با  متناسب  شام 

معنای  و  باشد  الهام بخش  و  زیبا  برای شام  باید  می کنید  انتخاب  آنچه  کنید.  انتخاب  را  مناسب  قطعه  یا  بیت  و 

مثبت و انگیزاننده ای را به شام القا کند. 

می توانید بیت یا قطعه ای را که انتخاب می کنید مدتی امتحان کنید تا ببینید که آیا موثر است یا نه و در صورت 

نیاز آن را با شعر دیگری جایگزین کنید. 

مثال هایی از عبارات تأکیدی شاعرانه

از  برخی  مورد  در  که  می کنم  استفاده  شاعرانه  تأکیدی  عبارت  چندین  از  کردم  ذکر  که  بیتی  بر  عالوه  شخصاً 

آنها در اینجا توضیح کوتاهی می دهم.

https://mousatoumaj.ir/


www.mousatoumaj.ir
41

جهان عشق است

حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج             فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست

با متام ضعف ها  را  بهرت است که خودم و دیگران  یادآوری می کند که هیچ کس کامل نیست و  به من  این بیت 

که  می کند  کمک  من  به  همچنین  بیت  این  باشد.  منطقی تر  دیگران  و  خودم  از  توقعاتم  و  بپذیرم  کاستی ها  و 

بتوانم با اتفاقات ناگوار و ناخوشایند راحت تر کنار بیایم.

به عزم مرحله ی عشق پیش نِه قدمی           که سودها کنی اَر این سفر توانی کرد

این بیت از حافظ مرا به گام نهادن در مسیر عشق و استوار بودن در عاشقی تشویق می کند و به یادم می آورد 

که بهرتین و پرسودترین معامله عشق ورزیدن به متام موجودات است. 

چون خلیلی هیچ از آتش مرتس             من چو ابراهیم گلستانت کنم

این شعر از مولوی وعده ای از طرف خدا را یادآوری می کند که »اگر با من دوست باشی و با متام وجود به من 

به  تو  برای  را  بدترین رشایط  و  تو هستم  از هیچ چیزی برتسی چون من همیشه حافظ و حامی  نباید  تکیه کنی 

بهرتین وضعیت تبدیل خواهم کرد.«

گر یک نفست ز زندگانی گذرد               مگذار که جز به شادمانی گذرد

هشدار که رسمایه ی سودای جهان          عمرست چنان کش گذرانی گذرد

گران بهاترین  عمر  که  می آورد  یادم  به  و  می کند  گوشزد  من  به  را  عمر  گذرای  لحظات  ارزش  خیام  رباعی  این 

با زندگی  باید  بلکه  کنم  تلف  آینده  از  نگرانی  و  یا ترس  با سیر کردن در گذشته  را  آن  نباید  و  دارایی من است 
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در لحظه حال، در رسور و شادمانی به رس بربم. 

هیچ کس در جوی حقیری که به مردابی می ریزد مرواریدی صید نخواهد کرد.

الیق  را  خودم  و  باشم  داشته  بزرگ  آرزوهای  و  رویاها  که  می کند  تشویق  مرا  فرخزاد  فروغ  از  شعر  قطعه  این 

بهرتین ها بدانم.

مرغ را پر می برد تا آشیان                 پّر انسان همت است ای مردمان

داشته  راسخ  عزم  و  عالی  همت  رویاهایم  و  اهداف  به  دستیابی  برای  که  برمی انگیزد  مرا  نیز  مولوی  بیت  این 

باشم و هرگز از رشد و پیرشفت دست برندارم.

متناسب  بیتی  است  قادر  پارسی هرکس  ادب  و  شعر  بی پایان  اقیانوس  در  بود.  خروار  از  مشتی  فقط  ابیات  این 

با اهداف و روحیات خود بیابد.

ابیات برداشت شخصی خود شام و  انتخاب  باالیی برای تفسیر و تعبیر دارد مهم در  قابلیت  ازآنجاکه شعر ذاتاً   

سیاحتی  خود  شاعرانه  تأکیدی  عبارات  یافنت  برای  برای شامست. جستجو  شعر  آن  الهام بخشی  و  جذابیت  میزان 

است شیرین در باغ پربار شعر و ادب فارسی. هم فال است و هم متاشا.

روش استفاده از عبارات تأکیدی شاعرانه

اختصاص  عبارات  این  به  که  دفرتچه ای  در  را  آنها  است  بهرت  کردید،  انتخاب  را  مناسب  قطعات  و  ابیات  وقتی 

می دهید بنویسید تا در هر فرصتی بتوانید آنها را مرور کنید. بهرت است در اثر تکرار آنها را به حافظه بسپارید. 
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ازآنجاکه این ابیات مورد عالقه ی شامست در مدت کوتاهی خودبه خود آنها را حفظ خواهید شد. 

تکرار  شدن  بیدار  به محض  صبح  را  است  معنادار  و  برانگیزاننده  شام  برای  همه  از  بیش  که  را  بیتی  کنید  سعی 

برای  را  من  به راحتی  کار  این  و  می خوانم  آواز  به  شدن  بیدار  به محض  گفتم  که  را  شاه بیتی  هامن  خودم  کنید. 

یک روز شارژ روحی و احساسی می کند. 

تأکیدی  بار که می توانید عبارات  هیچ عدد خاصی برای تکرار وجود ندارد. شام متناسب با رشایط خود هر چند 

شاعرانه را در ذهن خود مرور کنید یا زمزمه کنید و یا با صدای بلند یا به آواز بخوانید. 

این  تکرار  مناسب  کل روش  در  است.  موثر  تکرار  دیگر  از حاالت  بیش  آواز خواندن  به  اشعار کالسیک  مورد  در 

را خواهد  تأثیرگذاری  بیشرتین  این صورت  در  باشد چون  لذت بخش تر  و  راحت تر  برایتان  که  است  حالتی  اشعار 

داشت. 

اعتالی  و  رشد  مسیر  در  آن  از  استفاده  برای  بومی  فرهنگ  بازخوانی  نوعی  برای  بود  ایده  یک  نوشتار طرح  این 

شخصی و شاید بتواند قدم کوچک و آغازینی باشد برای ایجاد یک فرهنگ اصیل موفقیت ایرانی. 

آنها  ارزش  از  شعر  از  بخشی  فقط  برگرفنت  با  شاعرانه  تأکیدی  عبارات  که  شود  ایجاد  سوءبرداشت  این  نباید 

آنها  از  و مدرن  کاربردی  استفاده  نوعی  و  اشعار  این  به  نهادن  ارج  منزله ی  به  کار  این  برعکس،  اتفاقا  می کاهد، 

در جهت غنی تر ساخنت زندگی شخصی است. 
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فصل ششم:    دلرب ماست که با حسن خداداد آمد

چگونه بدون جراحی زیبایی خوشبخت باشیم؟

دلفریبان نباتی همه زیور بستند                                                    دلرب ماست که با حسن خداداد آمد           

حافظ

خرب مرگ دخرتی جوان زیر عمل جراحی زیبایی بینی  آن قدر برایم شوک آور بود که بر آن شدم تا تحقیق و تأملی 

دراین باره انجام دهم. با جستجویی ساده برای »زیبایی« انبوهی از مطالب و تبلیغاتی رنگارنگ توجهم را جلب کرد:
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بهرتین راه برای رسیدن به فرم دلخواه سینه

قوی ترین و بهرتین محصوالت الغری دنیا

چطور در 45 روز بینی خود را خوش فرم کنید

3 مترین برای دستیابی به ران هایی رویایی

چگونه در 60 ثانیه جوان تر به نظر برسیم

لیفتینگ اجزاء صورت بدون جراحی

چگونه لباس بپوشیم تا رانهای خود را کوچک تر نشان دهیم؟

رازهای زیبایی 5 زن مشهور

و ...

با بررسی بیشرت به آماری عجیب روبرو شدم:

رصف  ایرانی  زنان  رسمایه  از  دالر  میلیون   100 و  میلیارد   2 ساالنه  انجام شده   2008 سال  در  که  بررسی  طبق 

که  رود  می  تایلندی  و  ترکی  چینی،  رشکت های  جیب  به  رسمایه  این  عمده  بخش  می شود.  آرایشی  لوازم  خرید 

ایران  بازار  وارد  اروپایی  و  آمریکایی  رشکت های  برند  و  نام  به  را  خود  بی کیفیت  اجناس  ماهرانه  های  روش  با 

می کنند و به فروش می رسانند.

ایرانی که با جمعیت 14 میلیونی 9 درصد از جمعیت 155 میلیونی زنان خاورمیانه را تشکیل می دهند 30  زنان 

درصد  از لوازم آرایشی را در این منطقه مرصف می کنند.

در میزان مرصف لوازم آرایشی، ایران در خاورمیانه بعد از عربستان در رتبه دوم و در جهان هفتم است.

مرصف  ریمل  یک  ماه  چهار  هر  فرانسوی  زنان  و  ریمل  یک  ماهانه  ایرانی  زنان  که  می دهد  نشان  مقایسه ای 

می کنند. همچنین مرصف عطر و اودکلن زنان ایرانی هفت برابر زنان فرانسوی است.

90 درصد جراحی های زیبایی در ایران مربوط به جراحی بینی است.

میزان جراحی بینی در ایران 7 برابر آمریکا است.
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مردساالری،  ماهواره ای،  برنامه های  فرهنگی،  تهاجم  مذهبی،  باورهای  شدن  سست  چون  عواملی  کارشناسان 

برخورد قهری با بدحجابی، کسب موقعیت های شغلی و عوامل دیگری را در ایجاد این وضعیت موثر دانسته اند. 

ظاهر  نداشنت  دلیل  به  و  ظاهر خود مشکل دارند  با  نحوی  هر  به  که  مردانی هستند  و  زنان  مقاله  این  مخاطب 

زیبا رنج می کشند. 

تا  می کنند  مقایسه  تناسب اندام  و  زیبایی  استاندارد  یک  با  را  شام  دامئا  که  تبلیغاتی  مبباران  زیر  در  گرفنت  قرار 

و  منفی  باورهای  است  ممکن  یابند  دست  رسشاری  سود  به  خود  متنوع  کاالهای  فروش  با  بتوانند  نهایت  در 

کاذب بسیاری در شام ایجاد کند. 

من در اینجا سعی دارم حقایقی را طرح کنم با این امید که با کسب آگاهی عمیق تر از حقیقت و معنای وجود 

معیارها  این  از  رونوشتی  به صورت  را  خودمان  نخواهیم  و  نشویم  کاذب  معیارهای  و  تبلیغات  بازیچۀ  خویش، 

درآوریم.

شام جسمتان نیستید  -1

من«.  »بدن  من«،  »بینی  من«،  »صورت  من«،  »دست  می گوییم  چرا  است  چنین  اگر  هستیم؟  بدمنان  ما  آیا 

وقتی می گوییم »بدن من«، یعنی »بدن« قسمتی از وجود »من« است نه »کل وجود من«. 

این حقیقتی بسیار ساده و بدیهی به نظر می رسد اما به همین سادگی هم ممکن است مورد غفلت واقع شود؛ 

و ممکن است ما »خودمان را با جسمامن اشتباه بگیریم«. 
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همسان انگاری خود با جسم خویش یا بها دادن بیش از اندازه با آن، می تواند منشأ درد و رنج بی پایانی باشد. 

مواد  به  به مرور  مرگ  با  نهایت  در  تا  می شود  فرسوده  و  پیر  به مرور  و  است  شیمیایی  مواد  از  ترکیبی  بدن 

تشکیل دهنده اش تجزیه می شود.

تبلیغات  بگیریم. سیل  یکی  بدمنان  با  را  و خود  قائل شویم  بدن خود  برای  بیش ازحد  بهایی  ما  است  اما ممکن   

بیشرت  چه  هر  مرصف  به  را  ما  بتوانند  تا  است  مهم  بسیار  بدن  که  می کنند  القا  چنین  ما  به  هرلحظه  رنگارنگ 

کاالهای جورواجور خود وادار کنند. 

ما  بر جسم  بیش ازحد  مترکز  و  توجه  اما  نگه داریم  آراسته  و  متیز  را  آن  باید  ما  و  ماست  اختیار  در  ابزاری  جسم 

را از حقیقت وجود خویش غافل ساخته، درد و رنج، ترس و اضطراب بی پایانی برای ما تولید می کند.

شام زیبا هستید  -2

به عقیده من هرگز به درستی نخواهیم دانست که چرا یک شیء زیباست.             آناتول فرانس

چون  نخندند  هرگز  می کنند  سعی  خانم ها  برخی  اما  است«  زیباتر  خنده  با  چهره ای  »هر  که  داده  نشان  تجربه 

معتقدند خنده باعث ایجاد چین و چروک روی پوست صورت می شود!                             

مجالت  مانکن های  و  هالیوود  هرنپیشه های  اندام  به  منحرص  نیز  جسم  و  منی شود  خالصه  جسم  در  »زیبایی« 

ُمد نیست. هر یک از ما با اندامی منحرصبه فرد زاده شده ایم. یگانه بودن جسم شام خود واجد ارزش است. 

شام فقط در مقایسه است که خود را زیباتر یا زشت تر می بینید. اما هیچ معیار ثابتی برای زیبایی وجود ندارد و 
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در دوره های مختلف تاریخی این معیار همواره در حال تغییر بوده است. 

الغر  اندامی  دنبال  همه  حاال  بود  زنان  زیبایی  معیارهای  از  یکی  بودن  چاق  قاجار  دوره  در  که  درحالی که  مثالً 

هستند. پس این معیارها رصفاً سلیقه ای جمعی است که هیچ ارزش ذاتی را شامل منی شود. 

نابود  و  پیر، فرسوده  بدن  این  باالخره  آیا  باشید  داشته  زیبا  اندام و چهره ای  نیز  با همین معیارها  اگر شام  حتی 

منی شود؟

فقط یک  را  باشد، شام  با شام  رابطه  پی  در  زیبایی شام  به خاطر  که رصفاً  که کسی  بدانیم  باید  دیگر  از طرف 

جسم می بیند.

وجوه  از  شناخت  کسب  و  زمان  گذشت  رابطه ای  هر  در  و  است  چندبعدی  و  پیچیده  بسیار  موجودی  انسان   

پیچیده رفتاری و شخصیتی دو طرف، موجب رنگ باخنت گزینه ای مثل جذابیت ظاهری می شود. 

روابط  کیفیت  در  مهم تر  به مراتب  صفاتی  دلسوزی  درک،  همدلی،  مهربانی،  خوش اخالقی،  نامرشوط،  عشق 

ماست. 

آراستگی  از  اگر  مانند عدد 1 است و  باشد  دارای اخالق خوب  زیبایی  از  یا مردی رصفنظر  »اگر زن  بزرگی گفته 

ظاهر  کمک  به  اخالق  یعنی  ایم.  گذارده   1 عدد  جلوی  صفر  یک  گویی  باشد  مند  بهره  هم  ظاهری  زیبایی  و 

انسان می آید و آن را ده برابر می کند و اگر 1 حذف شود فقط صفر باقی می ماند.«

باید به دنبال  انسانی جاودانه ای است که کسب می کنید. ما   پس زیبایی حقیقی آن صفات و ارزش های واالی 

کشف و شکوفایی زیبایی ذاتی و درونی خود باشیم. 
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زیبایی منشأ عشق نیست بلکه عشق منشأ زیبایی است.                          تولستوی

موهبت ذاتی خود را شکوفا کنید.  -3

اگر شام انسانی خاص و ویژه بودید با استعداد و توانایی ای خارق العاده ای، احتامالً دیگر به دلیل متفاوت بودن 

خاص  انسان  هامن  ذاتاً  شام  آنکه  خوش  خرب  منی کردید.  حقارت  احساس  زیبایی!  استاندارد  معیار  از  قیافه تان 

و ویژه هستید.

»نبوغ  را  آن  من  که  هستید  یگانه  و  خاص  موهبتی  دارای  بلکه  هستید  منحرصبه فرد  وجودی  تنها  نه  شام   

ذاتی« نامیده ام. 

شکوفایی  و  کشف  می کنید.  عیان  و  بیان  را  آن  دیگر  هرکس  از  بهرت  شام  که  هست  ویژگی ای  مهارتی،  کاری، 

این پتانسیل بالقوه منشأ حقیقی رضایت، شادی و خوشبختی در زندگی شام است. 

برای کشف و شکوفایی نبوغ ذاتی خود باید از معیارهای سطحی اجتامعی فراتر برویم. باید راهی را برویم که 

برایامن دل دارد. باید کاری کنیم که به آن عشق می ورزیم. 

به طور  ذات خود  در  ما  که همۀ  باشیم، چرا  باید »خودمان«  کنیم  متجلی  را  ذاتی خود  زیبایی  اگر می خواهیم 

یکایی زیبا و باشکوه هستیم. 

برای  خوبی  راه  فقط  رفنت  گله  دنبال  »به  که  زیرا  برویم  را  خودمان  راه  باید  حقیقی مان  خود  این  تحقق  برای 

گوسفند شدن است«.
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 تحقق قابلیت های درونی مان بزرگ ترین راز خوشبختی است.

اجازه  هرگز  اما  شده اید؛  رسشته  آن  برای  آنچه  متام  بشوید،  می توانید،  آنچه  تا  می کند  کمک  شام  به  خداوند 

منی دهد در قالب شخص دیگری موفق شوید.                                                 جویسی میِیر
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فصل هفتم: در عشق پدید آید هر یوسف زیبایی

 
7 راز زیبایی معنوی

در عشق پدید آید هر یوسف زیبایی                                 بی عشق یوسف را اخوان چو سگی دیدند        

مولوی

میل به زیبایی وجهی طبیعی از وجود ماست. هر انسان طبیعی، زیبایی را دوست دارد و مجذوب زیبایی می شود. 

معموالً  آنچه  اما  داریم.  را دوست  از موجودات طبیعی  بسیاری  و  درختان، حیوانات  گل ها،  زیبا،  مناظر  ما  همه 

بیش از هر نوع زیبایی مورد توجه ماست زیبایی چهره و اندام انسانی است. 
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زیبایی چهره و  معیار  به  اما وقتی  باشد  نکرده  تغییر  قرن ها چندان  زیبایی در طبیعت در طول  شاید معیارهای 

اندام آدمی می رسیم؛ نقش فرهنگ، باورها و ارزش های اجتامعی در معیار زیبایی هر دوره تاریخی بسیار نقش 

برجسته ای ایفا می کند. 

اهمیت  میزان  به  تا  است  کافی  زیبایی  انجام جراحی های  به  متایل  میزان  و  آرایشی  لوازم  فروش  آمار  به  نگاهی 

»زیبا به نظر رسیدن« پی بربیم. اما در این مقاله می خواهیم به وجه دیگری از زیبایی بپردازیم.

 7 رازی که اگر آن ها را بدانید و به آن ها عمل کنید با داشنت هر نوع قیافه ای زیبا و جذاب به نظر خواهید رسد.

»زیباطلبی نوعی احساس است به سادگِی احساس گرسنگی.«     سامرست موام

به خود و جهان عشق بورزید  .1

و  بود  یکی  بود.  تنها  کند،  را خلق  اینکه جهان  از  قبل  که خداوند  آمده  اساطیر  در  است.  عشق عصاره ی حیات 

آن خدا بود و دیگر چیزی نبود. 

خدا در پی آینه ای بود تا عصاره ی وجود خود را که عشق مطلق و بی قید و رشط بود، تجربه کند. از این رو او 

جهان را با عشق آفرید و انسان را. مرد را مظهر عاشقی خود قرار داد و زن را مظهر معشوقی خود.

جهان عشق است و دیگر زرق سازی                                            همه بازیست اال عشق بازی             

نظامی گنجوی
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متعالی ترین  چنین عشقی،  تجربه ی  دلیل  به همین  است.  بی قید و رشط  و  خالص  ما عشق  پس عصاره ی وجود 

و لذت بخش ترین تجارب انسانی است.

 عاشق بودن و عشق ورزیدن طبیعی ترین حالت وجودی ماست. اما آنچه در مورد روابط به ما آموخته می شود 

سایر  و  دیگران  از  متامیز  موجودی  که  می گیریم  یاد  ما  می کند.  خارج  خود  خالص  و  طبیعی  حالت  از  را  آن 

موجودات هستیم. این جدایی احساس ترس و ناامنی ایجاد می کند. 

صورت  این  در  هستیم  یکی  جهانیان  آفریدگار  و  جهان  متام  با  و  نفریم  یک  همه  حقیقت،  در  که  بدانیم  اگر 

می توانیم دوباره عشق خالص و بی قید و رشط را تجربه کنیم. در این صورت به مفهوم حقیقی این بیت سعدی 

پی می بریم که گفت:

به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست                       عاشقم بر همه عالَم که همه عالَم ازوست

الهی و به عنوان عصاره ی عشق الهی دوست بدارید و عاشق خودتان  ابتدا خودتان را به عنوان تجلی روح  پس 

و  انسان ها  متام  تا  شد  خواهد  رسریز  و  ساخته  لربیز  را  شام  وجود  مرور  به  عشق  این  صورت  این  در  باشید. 

همه ی موجودات جهان را در بر گیرد. 

حقیقی  جاذبه ی  و  زیبایی  میزان  عمیق،  لذت  و  رسور  احساس  تجربه ی  بر  عالوه  شام  عشق  خلوص  و  وسعت 

شام را مشخص می کند و کسانی که قادر به دیدن این نوع زیبایی اند از دیدن شام به وجد خواهند آمد.

زیبایی منشأ عشق نیست بلکه عشق منشأ زیبایی است.                         تولستوی

شاد باشید و بخندید  .2
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و   ازلی-ابدی  موجودی  و  الهی  روح  تجلی  عنوان  به  با  را  خود  که  وقتی  ماست.  وجود  طبیعی  حالت  نیز  شادی 

جای  طبیعی  شادی  و  و رسور  می بندد  رخت  ما  وجود  از  نگرانی  و  ترس  احساس  هرگونه  بدانیم،  یکی  جهان  با 

آن را می گیرد.

 شاد بودن نیازمند دلیل نیست بلکه شاد نبودن نیازمند دلیل است. پس سعی کنید با زندگی با خود حقیقی تان 

به عنوان موجودی جاودان که با جهان در وحدت به رس می برد، رسور درونی خود را احساس کنید. 

معنوی  موجودی  بلکه  باشیم  معنوی  تجربه  دنبال  به  که  نیستیم  مادی  موجودی  »ما  شده  گفته  که  طور  هامن 

حالت  شادی  و  رسور  و  هستیم  جاویدان  و  الهی  روحی  ما  می باشیم.«  مادی  جهان  تجربه  حال  در  که  هستیم 

طبیعی این روح است.

ماست.  زندگی  در  غم ها  و  ترس ها  متام  منشأ  ابدی،  و  ازلی  موجودی  عنوان  به  ما  اصلی  هویت  کردن  فراموش   

پس با آگاهی به وجود حقیقی خود شاد باشید و سعی کنید رسور و شادمانی طبیعی را که در پِس دغدغه های 

گذرای روزمره همیشه در جریان است؛ تجربه کنید. 

بی درمان  درد  هر  بر  »خنده  که  شنیده ایم  بارها  است.  شادمانی  حالت  در  گرفنت  قرار  برای  ساده  راهی  خنده 

سعی  که  داشته ام  برخورد  خانم هایی  با  من  حال  این  با  است.«  زیباتر  خنده  با  چهره ای  »هر  اینکه  و  دواست« 

صورت  پوست  روی  چروک  و  چین  ایجاد  باعث  خنده  که  بودند  باور  این  بر  چون  نخندند  هرگز  که  داشتند 

می شود و بنابراین به زیبایی شان لطمه می زند! 

خودتان باشید و زیبایی منحرص به فرد خود را آشکار کنید  .3
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اگر خدا ما را آفریده باشد، باید اثری هرنی و شاهکاری منحرص به فرد باشیم چون خدا آفریننده ای اصیل است 

و نه یک خالق مقلد و کپی کار. پس همه ما از شکوه و زیبایی خاص و ویژه ای برخوردار هستیم. 

در  بزنیم.  کنار  زده اند،  ما  چهره  به  اجتامعی  معیارهای  که  را  کاذبی  نقاب های  باید  زیبایی  این  کشف  برای 

فراسوی این نقاب ها خود حقیقی ما قرار دارد. هامن خود برتری که شاهکاری الهی است و از نورانیت و زیبایی 

بی بدیل می درخشد. 

الهی، موجودی کامل  به عنوان روح  بپذیرید. ما  باید خودتان را هامن طوری که هستید،  این زیبایی  برای دیدن 

هستیم. این وجود مادی و شخصیت اجتامعی است که همیشه دارای نقص و کاستی است. 

نقصان،  احساس  همیشه  کنیم،  مترکز  خود،  اجتامعی  شخصیت  و  جسم  بر  یعنی  خود،  کاذب  هویت  بر  اگر 

کمبود و درد و رنج خواهیم داشت.

فرد  به  منحرص  زیبایی  از  بیشرتی  شناخت  مرور  به  خود،  فرد  به  منحرص  و  الهی  حقیقی  خود  بر  مترکز  با  اما   

خویش کسب خواهیم کرد و قادر خواهیم بود، آن را بیشرت متجلی کنیم. 

به جای آنکه نسخه ی بدل دیگری باشید سعی کنید نسخه ی اصلی خودتان باشید.     جودی گارلند

با خود و دیگران مهربان و خوش رفتار باشید  .4

تجلی عشق نامرشوط در زندگی روزمره، ابراز محبت به و خوش رفتاری با خود و دیگران است. 

مثل  چیزی  هیچ  می شود.«  گل  خارها  محبت  »با  گفته اند  که  روست  این  از  است.  عشق  عینی  جادوی  محبت 
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محبت و مهربانی ایجاد جاذبه و زیبایی منی کند. 

شخص مهربان علیرغم هر چهره و اندامی که دارد، زیبا و جذاب به نظر می رسد. 

به  حقیقی  محبت  ابراز  راه  تنها  این  کنید.  آغاز  خودتان  از  یعنی  فرد  نزدیک ترین  با  را  محبت  و  رفتاری  خوش 

دیگران است. 

قرار دهید. در  اولویت  در  را  به خود  احرتام  ببخشید و همیشه  را  اشتباهات خودتان  بدارید.  را دوست  خودتان 

عین حال زیاد خود را جدی نگیرید و دچار غرور و تکرب نگردید.

می بیند  را  خود  کوچک  خود  کاستی های  شخصی  چنین  بخندد.  خودش  به  است  قادر  یافته ای  رشد  انسان  هر   

و به آن ها می خندد اما می داند که این »خود کوچک« بخشی کاذب و فانی از وجود اوست.

همگان  و  خود  با  کنیم،  رفتار  برتر«  »خود  این  موضع  از  وقتی  است.  باشکوه  و  زیبا  جاودان،  او  حقیقی  خود   

مهربان و خوش رفتار خواهیم بود و چنین رفتاری بر زیبایی و جذابیت مادی ما نیز خواهد افزود.

صبور و آرام باشید  .5

سلب  را  ما  آرامش  و  برد  در  به  کوره  از  را  ما  منی تواند  رخدادی  هیچ  داریم،  مترکز  خود  برتر  خود  بر  که  وقتی 

کند. در این صورت صبور هستیم و آرامش خود را حفظ می کنیم. 

با یاد خدا دل ها آرام می گیرد.    قرآن
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برعکس  کنیم.  تجربه  را  پایدار  و  حقیقی  آرامش  می توانیم  خویش  جاودانه  و  الهی  وجه  داشنت  یاد  به  با  تنها 

مترکز بر وجه فانی و مادی وجود و شخصیتامن زندگی ما را از ترس، نگرانی و درد و رنج انباشته می کند.

پایدار  و  عمیق  آرامش  و  می شود.  بدل  جهنمی  به  زندگی  آرامش،  احساس  بدون  گران بهاست.  گوهری  آرامش   

فقط محصول آگاهی بر هویت خدایی و جاودانه خویش و زندگی با این خود حقیقی و برترمان است. 

آرام باش و بدان من خدا هستم.    انجیل

مترکز  خود  وجود  جاویدان  و  الهی  وجه  بر  بالفاصله  هستید  نگران  و  برآشفته  که  کردید  احساس  هرگاه  پس 

در  را  واکنش  بهرتین  بود  خواهید  قادر  باشید،  صبور  و  آرام  که  در صورتی  تنها  بازیابید.  را  خود  آرامش  و  کنید 

برابر اتفاقات نشان دهید. گاهی ممکن است صبوری، تلخ باشد اما همیشه مثره ای شیرین دارد.

ساده، صادق و بی آالیش باشید  .6

و  ساده  خدایی اش  عظمت  و  زیبایی  متام  با  ما  حقیقی  وجود  است.«  سادگی  در  »زیبایی  گفته  افالطون 

بی آالیش است. 

به  نیاز  و  است  فرد  به  منحرص  زیبایی  دارای  ما  برتر  خود  است.  برترتان  خود  با  زندگی  معنای  به  بودن  ساده 

انبوه الیه های  را در پشت  ما  زیبایی حقیقی  و  اجتامعی ماست که سادگی  نقاب های  این  ندارد.  افزوده ای  هیچ 

معیارهای کاذب خود مخفی ساخته است.

ما  از  را  طبیعی  شادی  و  آرامش  و  می زند  لطمه  خودمان  به  همه  از  بیش  کردن  بازی  نقش  و  دروغ  تظاهر،   

می گیرد. 
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بر اساس تحقیقات انجام شده با هر دروغی که می گوییم به 32 نقطه از بدن خود آسیب می زنیم. 

یک  نقش  کردن  بازی  برای  تالش  در  می شود،  حقیقی مان  خود  ساخنت  مخفی  رصف  ما  روانی  انرژی  بیشرت 

شادی  لذت،  کنیم،  زندگی  برترمان  خود  با  صداقت  و  سادگی  با  نقاب ها  زدن  کنار  با  که  وقتی  خودمان.  از  بدل 

طبیعی و زیبایی و جاذبه جاودان خود را باز می یابیم.

متیز و آراسته باشید  .7

جسم ابزاری موقت در اختیار ماست. باید قدر آن را بدانیم. جسم ابزاری شگفت انگیز است و به ما اجازه می دهد 

که به عنوان موجودی غیرمادی، جهان مادی را تجربه کنیم.

 بنابراین باید سعی کنیم تا جای ممکن آن را سامل و پاکیزه نگاه داریم. از آلودن آن با ورودی ها مرض بپرهیزیم 

و آن را همیشه متیز و آراسته حفظ کنیم. 

پس از چهل سالگی هر کس مسئول قیافه ی خودش است.     آبراهام لینکلن

است.  مراقبت  و  احرتام  شایسته ی  و  است  الهی  مخلوقی  نیز  ما  بپوشیم. جسم  برازنده  و  متیز  راحت،  لباس های 

اما همیشه باید بدانیم که جسم همیشه در حال تغییر است و رو به پیری و نابودی می رود. 

فانی و موقت است. هم  ابزاری  نیستیم و آن فقط  کنیم که ما جسمامن  یادآوری  به خود  باید  بنابراین همیشه 

هویت شدن با بدن، منشأ بسیاری از درد و رنج های انسانی است. 

https://mousatoumaj.ir/


www.mousatoumaj.ir
59

جهان عشق است

همیشگی  و  اصلی  دغدغه ها ی  از  یکی  و  می شود  بدن«  و  چهره  »زیباسازی  رصف  انسان ها  ثروت  میلیاردها 

بسیاری از آدم ها، به ویژه دخرتان و زنان، این است که آیا زیبا به نظر می رسند یا خیر؟ 

در ظاهر خود جستجو نکنید، بهشت در درون شامست.     مری کوک

را در  افرادی که خود  برای  است.  گذار  و  لذتی مقطعی  بدن،  تناسب  و  زیبایی چهره  از  میزان  به هر  دل خوشی 

جسمشان خالصه کرده اند، افزایش سن و پیری کابوسی وحشتناک است.

 اما اگر بر حقیقت جاودانه وجود خود آگاه باشیم و با آن زندگی کنیم، علیرغم هر قیافه و اندام، خود را زیباترین 

پایدار را تجربه خواهیم کرد. حقیقت همین  یافت و رضایت، آرامش و شادی  و باشکوه تریِن مخلوقات خواهیم 

است، هرچند که مدت مدیدی در پشت ابرهای جهالت جمعی پنهان مانده باشد.

حقیقت را بیابید و حقیقت شام را آزاد خواهد کرد. مسیح )ع(
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فصل هشتم: ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی  

هفت سین معنوی برای غنی تر ساخنت زندگی

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی                                    از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

حافظ

ما ایرانیان دارای گنجینه ی عظیمی از خرد و حکمت در قالب شعر، ادبیات و آداب و رسوم هستیم که می توانند 

برای زندگی امروز ما الهام بخش و مفید باشند. نوروز یکی از این میراث فرهنگی است که رسشار از معنا، حکمت و 

آموزه های حیات بخش است. نوروز جشن تولد دوباره و بیداری طبیعت از خواب رسد زمستانی و آغاز فصل شکفنت 

و زایش و زیبایی است. 
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ارزش ها  پاسداشت  و  تقدیس  برای  منادین  سفره ای  است(  بوده  شین  هفت  اصل  در  )که  نوروزی  هفت سین 

و  برکت  زایندگی،  از  سپاس  و  دانایی  نیکویی،  زیبایی،  ستایش  برای  سفره ای  است.  زندگی  موهبت های  و 

جاودانگی است. 

را معرفی کنم که گسرتدن آن در خانه ی  زیبا می خواهم سفره ی هفت سینی  این سنت  از  الهام  با  این نوشته  در 

دملان می تواند بر غنا و زیبایی زندگی مان بیفزاید.

سادگی  .1

و  اضافی  وسایل  می کنند.  مرتب  و  متییز  خالی،  را  خانه  می روند.  نو  سال  استقبال  به  خانه تکانی  با  مردم 

بالاستفاده را دور می ریزند و اثاث را دوباره می چینند.

زندگی ، خانه ی جسم  بر محل  که عالوه  است  نوعی خانه تکانی  نیز  زندگی  کردن  است. ساده  نیکویی  این رسم   

و روح را نیز شامل می شود.

به  بازاریابی  ترفندهای  انواع  با  و  تولید  بسیاری  بی فایده ی  و  بالاستفاده  کاالهای  امروزی  مرصفی  زندگی  در   

انواع  محارصه ی  در  را  خود  آدم  و  می ماند  لوازم خانگی  فروشگاه های  انبار  به  خانه ها  برخی  می رسد.  فروش 

وسایل و لوازم می بیند.

 گاهی احساس می کنم آنها مالک ما هستند نه برعکس. قرار است وسایل در خدمت آسایش ما باشد نه مختل 

آن. سادگی به معنای باال بردن کیفیت زندگی است نه تقال برای افزودن به کمیت امکانات. 

داریم.  دوست  را  کودکان  بزرگ ساالن  ما  همه ی  چرا  می شود.  مربوط  ما  درون  به  سادگی،  مهم تر  قسمت  اما 
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یک دلیل مهمش این است که آنها ساده هستند. آنها خودشان هستند و نقش بازی منی کنند. 

برای خوشایند دیگران  ما  قرار می گیرد و  نفی  ما مورد قضاوت و  اجتامعی شدن، سادگی طبیعی  در طی رشد و 

و  می دهیم  دست  از  را  خود  اصالت  ترتیب  بدین  می کنیم.  بازی  نقش  و  می زنیم  چهره  بر  مختلفی  نقاب های 

تبدیل به یک کپی درجه دو از شخصیت مقبول اجتامع می شویم. 

شادمانی حقیقی ما در گرو این است که سادگی و اصالت درونی خود را بازیابیم و خودمان باشیم.

»چیزی ساده تر از عظمت نیست. در واقع ساده بودن عظیم بودن است.«    امرسون

سکوت  .2

در جهان پرهیاهوی امروزی، سکوت و آرامش گوهری کمیاب است. 

و  حقیقی  دنیای  در  اطالعات  و  اخبار  از  انبوهی  با  دامئا  شهری،  زندگی  آزاردهنده ی  صدای  و  رس  بر  عالوه 

دریاچه ای  سطح  بر  که  سنگی  چون  منفی،  اخبار  به ویژه  و  اخبار،  این  از  یک  هر  می شویم.  مبباران  مجازی 

انداخته می شود، روح و روان ما را متالطم ساخته و آرامش ما را به هم می زند.

درونی شده، ذهن  گفتگوهای  از  آغاز سلسله ای  باعث  تحریک ذهنامن  با  اطالعات  و  اخبار  این  دیگر  از طرف   

اضطراب،  نگرانی،  ایجاد  باعث  است  منفی  اکرثاً  که  ذهنی  مناظره های  این  می گیرند.  بازی  به  را  ما  احساسات  و 

ترس و تشویش شده و عالوه بر ذهن در نهایت سالمتی جسمی ما را نیز به خطر می اندازد.

ایده های خالقانه و حل مسائل زندگی  پایینی داشته و قادر به تفکر و تولید  ناآرام بازدهی  این، ذهن  بر   عالوه 
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نیست. به همه ی این دالیل رضوری است که سکوت را تجربه و مترین کنیم. 

» سکوت را در خود پرورش دهید، زیرا که راز قدرت است.«    ویلیام جیمز

را  اینرتنت  و  موبایل  تلویزیون،  باید  گاهی  برویم.  در دل طبیعت  آرام  به محیطی  گاه  از چند  که هر  است  بهرت 

تعطیل کنیم. اما مهم تر از این ها تعطیل کردن فعالیت خودکار ذهن است. 

بیشرت اوقات در ذهن ما، هیاهویی در جریان است. آگاهی و توجه به این مناظره ی ذهنی، آن را متوقف می کند. 

اگر بتوانیم ذهن خود را کنرتل کنیم، حتی رس و صدا و هیاهوی اطراف نیز قادر به برهم زدن آرامش ما نخواهد 

کاشته  ذهن  در  ابتدا  اتفاقات  و  نتایج  متام  اولیه ی  بذر  است چون  کنرتل رسنوشتامن  معنای  به  ذهن  کنرتل  بود. 

می شود. تنها یک ذهن متمرکز و آرام قادر به خلق نتایج دلخواه است.

» سکوت عاملی است که چیزهای بزرگ را به وجود می آورد.«    توماس کارالیل

و  خودی  به  خود  افکار  از  روز  طول  در  کنید  سعی  دهید.  اختصاص  مراقبه  و  مترکز  به  را  دقایقی  روز  هر 

مناظره های ذهنی خود، آگاه باشید.

مزاحم  افکار  تخلیه  برای  راهی  نیز  نوشنت  شود.  آرام تر  و  آرام  ذهنتان  به مرور  که  می شود  باعث  مترین  این   

بهرتی  خواب  و  شده  آرام تر  ذهن  که  می شود  باعث  قبل  شب  در  روزانه  برنامه های  نوشنت  همچنین  است. 

داشته باشیم.
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سکون  .3

تنیده اند  اما ذهن و جسم بسیار درهم  به جسم ربط دارد.  بیشرت  بود و سکون،  به ذهن مربوط  بیشرت  سکوت، 

از  منظور  شوند.  مترین  همزمان  سکون  و  سکوت  که  است  این  بهینه  حالت  دارند.  متقابل  تأثیر  یکدیگر  بر  و 

سکون هامن آرمیدگی یا ریلکسیشن است.

 اینکه سعی کنیم بدن را از هرگونه فشار و تنش رها کنیم. حالت درازکش به پشت، مناسب ترین وضعیت برای 

آرمیدگی است. فقط کافی است که متام عضالت را به حال خود رها کنید و سکوت ذهنی را با آن همراه کنید. 

انجام دهید  را  این مترین  آخر شب  اگر  و حال خوش رسشار می کند.  انرژی  از  را  بدن  آرمیدگی عمیق،  و  سکون 

خواب بسیار عمیق و شیرینی خواهید داشت. 

زیادی  جهاِن  در  که  مقدس  بطالت  و  بودن  تنبل  هرن  نوعی  است.  بی هدف  دادن  مل  معنای  به  همچنین  سکون 

عقالنی امروز، به فراموشی سپرده شده است. 

و  ثانیه  دقیقه،  ساعت،  تُن،  کیلو،  یورو،  و  دالر  با  که  است  زندگی  از  برتری  کیفیت  به  رسیدن  آسایی رشِط  »تن 

شاخص های بورس قابل محاسبه نیستند.«            فلیپ گدار

رسزنش  و  نکوهش  مورد  همواره  دسرتس  از  دور  رویاهای  و  خیال پردازی  راحت طلبی،  تنبلی،  چون  صفاتی 

البته  و  بوده اند  تاریخ  طول  در  برشی  پیرشفت های  از  بسیاری  زمینه ساز  ویژگی ها  همین  دقیقاً  اما  واقع شده اند 

انسان  زندگی  در  شادی  و  هیجان  امید،  شور،  ایجاد  باعث  خصوصیات  همین  درعین حال  که  کرد  فراموش  نباید 

می شوند.
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رسسبزی  .4

و  شناخت  برای  را  خود  شوق  و  شور  همیشه  اینکه  است.  بودن  رشد  حال  در  همیشه  معنای  به  بودن  رسسبز 

تجربه ی ناشناخته های جهان درون و دنیای بیرون حفظ کنیم. 

کوارک ها،  از  یافت.  خواهیم  معجزه  و  شگفتی  از  رسشار  را  جهان  ببینیم،  کودکی مان  چشامن  با  بتوانیم  اگر 

تا  جانداران  انواع  و  درختان  گیاهان،  دریاها،  رودها،  سنگ ها،  تا  می سازند  را  اتم  درون  ذرات  ریزترین  که 

ادراک  به  قادر  که  درومنان  ارسارآمیز  و جهان  داده اند،  جای  در خود  را  ستاره  میلیاردها  یک  هر  که  کهکشان ها، 

جهان بیرون است؛ هر یک آدمی را در حیرت و افسون فرو می برد.

 رسسبز بودن یعنی اینکه زندگی کردن در اینجا و اکنون، مهم ترین هدفامن باشد.

»زندگی آنقدر شگفت انگیز است که فرصتی برای کارهای دیگر باقی منی گذارد.«    امیلی دیکنسون

کنیم هر روز  بپذیریم و سعی  با متام گل ها و خارها،  را همین طوری که هستیم،  اینکه خودمان  یعنی  رسسبزی 

شگفت زده  و  زیسنت  کودکانه  شور  همیشه  که  است  این  ابدی  جوانی  راز  کنیم.  زیباتر  و  غنی تر  را  خود  زندگی 

شدن را در خود زنده نگاه داریم.

رشد  مبانی،  باقی  سبز  که  زمانی  تا  می شوی.  پژمرده  رسیدی  که  وقتی  می کنی.  رشد  هستی،  سبز  که  »وقتی 

خواهی کرد.«    ای کراک
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رسخوشی  .5

اینکه  با  برسیم.  خوش  حال  و  خوب  احساس  یک  به  که  است  این  خاطر  به  زندگی  در  ما  کارهای  متام  تقریباً 

آن  بنیانی  معنای  اما  بشود  آن  از  گوناگونی  برداشت های  و  تعاریف  است  ممکن  که  است  واژه ای  »خوشبختی« 

هامن »خوش بودن« است. 

دلیل  صفحه   400 بی دلیل،  شادی  برای  نویسنده  که  دیدم  بی دلیل«.  »شادی  عنوان  با  دیدم  کتابی  پیش  چندی 

البته بعد متوجه شدم که منظور »شادی نامرشوط« است. یعنی اینکه بر منابع درونی شادی مترکز  آورده است! 

کنیم و آن را به وضعیت ها و اتفاقات بیرونی وابسته نکنیم. 

کتاب بسیار خوبی بود با این حال عصاره ی آن را سعدی به طور خیلی عمیق تر در یک بیت خالصه کرده است:

به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست           عاشقم بر همه عامل که همه عامل ازوست

بنیانی  دلیل  سعدی  داشت.  نخواهد  دوامی  بودن  الکی خوش  باشد.  نامرشوط  مطلقاً  منی تواند  شادی  و  خوشی 

شادی را در این بیت بیان کرده و آن، درک و کشف منشأ اصلی شادمانی است.

 هامن وجه الهی درون خودمان که رسور و شادمانی حالت طبیعی اوست و ما را با متام هستی پیوند می دهد. 

متام ترس ها و غم ها به دلیل تصور جدایی ما از دیگران و از هستی است.

 سعدی می گوید که در حقیقت »ما همه یک نفریم« و همه عامل یک منشأ واحد دارد. اگر بتوانیم وحدت وجود 

خود با دیگران و جهان را عمیقاً درک و احساس کنیم، رسخوشی و وجد مدام نتیجه ی طبیعی آن خواهد بود.
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مربوط  هستیم  آنچه  به  منی شود،  مربوط  داریم  آنچه  به  ازاین رو  بیرون،  در  نه  است  درون  در  شادی  »منشأ 

است.«   هرنی وندایک

سپاسگزاری  .6

عادی  ما  برای  به مرور  داریم  آنچه  دانسنت.  را  آن  قدر  و  موهبت  یک  ارزش  کشف  و  درک  یعنی  سپاسگزاری 

با  را  سالمتی  موهبت  ارزش  و  شوید  بیامر  که  پیش آمده  برایتان  حتامً  می کنیم.  فراموش  را  ارزشش  و  می شود 

متام وجود درک کنید.

شگفت انگیز  جهان  این  در  اینکه  است؛  شده  اعطا  ما  به  که  است  موهبتی  بزرگ ترین  حیات،  و  زندگی  خود   

حضور داریم و در این تجربه ی معجزه ی زندگی سهیم هستیم.

عمر  لحظه ی  هر  قدردان  کرد.  نخواهیم  تلف  ترس  و  نگرانی  با  را  آن  هرگز  بربیم  پی  زندگی  ارزش  به  وقتی   

خواهیم بود و سعی خواهیم کرد هر روز را در هامن روز به طور کامل زندگی کنیم. 

و  موهبت ها  بر  مترکز  یعنی  سپاسگزاری  دارد.  معجزه آسا  تاثیری  ما  زندگی  عرصه های  متام  در  قدرشناسی 

باعث جذب  زندگی خود خلق می کنیم پس سپاسگزاری  در  بیشرت  را  آن  کنیم  بر هر چه مترکز  نعمت ها و چون 

موهبت ها و برکات بیشرت می شود.

 وقتی قدر چیزی را می دانیم سعی می کنیم از آن به بهرتین نحو استفاده کنیم و این رویکرد باز هم به زندگی 

راه های  ساده ترین  از  یکی  هستیم  سپاسگزار  بابتشان  که  چیزهایی  لیست  نوشنت  می بخشد.  بیشرتی  غنای  ما 

آفرینش فراوانی و جذب برکت بیشرت به زندگی است.
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سفر عشق  .7

ما از سکون صحبت کردیم و حاال به سفر رسیدیم. سفر چه در بیرون و چه در درون خوشایند و آموزنده است. 

اما سفری هست که مادر متام سفرهاست و آن، سفِر عشق است. 

عشق، عصاره و معنای حقیقی زندگی است. عشق، خالق و غایت وجود ما و جهان است.

جهان عشق است و دیگر زرق سازی                       همه بازی است اال عشق بازی 

نظامی

این بزرگ ترین  نهادن در مسیر عشق و عاشقی مهم ترین کار زندگی است. چنانکه حافظ هم گفته  ازاین رو گام 

و پرسودترین رسمایه گذاری است:

به عزم مرحله ی عشق پیش نِه قدمی           که سودها کنی اَر این سفر توانی کرد

خویش  برتر«  »خود  سوی  به  و  بیرون  به  خود  نفس  یا  کوچک«  »خود  محدوده ی  از  اینکه  یعنی  عشق  سفر 

متام  و  است  کیهانی  کردیم،  نقل  سعدی  از  پیش تر  که  طور  هامن  که،  است  عشقی  واقعی  عشق  برداریم.  گام 

جهان را در بر می گیرد. 

»اگر همه را دوست ندارید، واقعا کسی را دوست ندارید.«    لئو بوسکالیا

کائنات  متام  و  دیگران  با  ما  شد.  خواهد  محو  نگرانی ها  و  ترس ها  متام  بورزیم،  عشق  همگان  به  بتوانیم  وقتی 
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را  پایدار  و  حقیقی  آرامش  و  شادی  می توانیم  که  است  صورت  این  در  فقط  و  کرد  خواهیم  یگانگی  احساس 

تجربه کنیم. 

کنیم،  مترکز  خویش  متعالی  وجه  بر  باید  کنیم.  رشوع  خودمان  از  یعنی  فرد  نزدیک ترین  از  باید  را  عشق ورزی 

اشتیاق تغذیه کنیم و  با عشق و  باید  را  این تصور و رویا  امکان تحقق دارد. و  از خود که  بر واالترین تصویری 

در جهت تبدیل شدن به آن گام برداریم. 

چیز  هر  از  بیش  ما  جهان  می بخشیم.  رسعت  را  آن  تحقق  دیگران،  و  خود  متعالی  وجوه  به  ورزیدن  عشق  با 

نیازمند عشق است.

»در این جهان گرسنگی بیشرتی برای عشق و تحسین وجود دارد، تا برای نان.«     مادر ترزا

مشکالت  متام  حل  راه  دلیل  همین  به  بیافریند.  بزرگی  معجزات  می تواند  که  است  قدرمتند  چنان  آن  عشق 

شخصی و جهانی را باید در عشق بجوییم.

اگر بتوانیم همواره سفره ی دل خود را با این هفت سین معنوی بیاراییم، زندگی ما در متام ابعاد هر روز غنی تر، 

زیباتر و باشکوه تر خواهد شد. 
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فصل نهم:     تا از درخت نکته توحید بشنوی

7 درس زندگی که از درختان آموختم

بلبل ز شاخ رسو به گلبانگ پهلوی                              می خواند دوش درس مقامات معنوی

یعنی بیا  که  آتش  موسی منود گل                                 تا از درخت نکته توحید بشنوی

حافظ

به عنوان یک باغبان مبتدی، هیچ وقت از متاشای درختان خسته منی شوم. آنها مخلوقات شگفت انگیزی هستند. 
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در توصیفی که از بهشت در قرآن وجود دارد، درختان نقش مهمی دارند. بهشت جایی پر دار و درخت توصیف 

شده که در زیر آنها نهرها جاریست.

 درختان گویا در تعیین رسنوشت ازلی ما نیز نقشی اساسی داشته اند. تجاوز آدم و حوا به حریم درخت ممنوعه 

باعث هبوط ما از بهشت به زمین شد. اما خوشبخانه زمین نیز جایی پردرخت بود. 

نیز  زمین  در  را  درختان  حریم  به  تجاوز  چونکه  نشدیم  نادم  بهشتی  درخت  به  جفا  آن  از  ما  گویی  حال  این  با 

ادامه دادیم. و امروزه درختان زمین با رسعت نگران کننده ای در حال نابودی هستند.

کره  نقطه  در 400 هزار  درختان  تراکم  ارزیابی  اساس  بر   )Yale( ِییل  دانشگاه  توسط  که جدیدا  تحقیقی  به  بنا   

سال   300 در  روند  این  تداوم  با  و  می شود  کاسته  زمین  درختان  از  اصله  میلیارد   10 ساله  هر  انجام شده  زمین، 

آینده هیچ درختی در کره زمین وجود نخواهد داشت.

از جنگل های  این رسعت تخریب درختان در کشور ما بسیار نگران کننده تر است. ساالنه حدود 40 هزار هکتار   

ایران تخریب می شود و با این حساب در 30 سال آینده هیچ جنگلی در ایران نخواهیم داشت. 

زمین  آنها شش های  اینکه  آگاه هستیم.  زیست  چرخه  در حفظ  جنگل ها  و  درختان  حیاتی  اهمیت  به  ما  بیشرت 

اساسی  قابل کشت نقش  تولید و حفظ خاک  تبدیل می کنند، در  به سوخت فسیلی  را  انرژی خورشیدی  هستند، 

دارند، تعداد بیشامری از محصوالت غذایی ما را تولید و سایر نیازهای ما را رفع می کنند. 

عالوه بر این فواید مادی، درختان روح و روان ما را نیز تغذیه می کنند.
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درختان؛ خواهران افسونگر طبیعت

چه با شکوه اند درختان. ریشه در خاک دارند و دست بر آسامن افراشته اند. و این چنین زمین را با آسامن پیوند 

می دهند. 

درخت  یک  زیبایی  مسحور  بارها  می دهد.  عروج  آسامن ها  به  چنین  نیز  را  ما  روح  درختان،  به  عمیق  نگریسنت 

شده و زمین و زمان را به فراموشی سپرده ام.

در  یا  درختان  برگ  و  شاخ  در الی  یا  را  کودکی ام  دوران  بیشرت  و  داشتم  آنان  با  زیادی  الفت  و  انس  کودکی  از   

زیر سایه آنها گذرانده ام.

 ابن عربی، فیلسوف و عارف بزرگ مسلامن، درخت را خواهر طبیعت می داند.

 دامان آرام بخش این خواهر، همیشه داروی ُمسِکن روح بی قرار و آشفتۀ برش بوده است.

روحی- کسالت های  و  بیامری ها  همه  این  شاهد  وقت  هیچ  می کردیم  زندگی  پردرخت تر  جهانی  در  اگر  شاید   

روانی منی بودیم و جهانی به مراتب زیباتر و باشکوه تر داشتیم.

روح  همواره  درختان،  افسون کنندۀ  زیبایی  بوده اند.  طبیعت  لطافت  و  آرامش  زیبایی،  ضامن  همواره  درختان،   

انسان های حساس را به آسامن ها عروج داده است.

ادبیات، گفته »هرگز نخواهم توانست شعری به زیبایی یک  الیوت، شاعر و نویسنده برنده جایزه نوبل   تی اس 
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درخت برسایم.«

لطافت  زیبایی،  همین  آیا  شنیده ام.  درختان  ستایش  در  تاکنون  که  است  جمله ای  شاعرانه ترین  و  زیباترین  این   

برای  حداقل  درختان،  اما  کنیم؟  حراست  و  حفظ  بی بدیل  گنجی  چون  را  آنها  تا  نیست  کافی  درختان  شکوه  و 

من، آموزگاران بزرگی هم بوده اند.

در مکتب درختان

هر کس، هر رویداد و بویژه هر بخشی از طبیعت می تواند معلم و راهنامی ما در مسیر زندگی باشد. کافیست 

هم با چشم رس و هم با چشم دل، دقیق و عمیق به آنان بنگریم و گوش جان به سخن خاموش آنان بسپاریم.

حکیمی  که  روست  این  از  شاید  حضور.  و  توجه  متام  با  درختان  کنار  در  بودن  معجزه آساست؛  مراقبه ای  این   

گفته »انسان در باغ بیش از هر جایی به خدا نزدیکرت است.«

دلواپسی های  و  افکار  در  کنارشان هستیم، غرق  در  یا حتی وقتی  و  آنها می گذریم  کنار  از  اکرثا رسرسی  ما  اما    

درختان  از  غفلت  این  سپهری  سهراب  می دهیم.  دست  از  را  درختان  با  بیواسطه  ارتباط  فرصت  و  هستیم  خود 

را چه زیبا توصیف کرده است:

من به اندازه یك ابر دمل می گیرد

وقتی از پنجره می بینم حوری

-دخرت بالغ همسایه-

پای كمیاب ترین نارون روی زمین

فقه می خواند 
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گوش  درختان  پیام  به  و  برگیریم  مجازی  شبکه های  و  الکرتونیکی   کاغذی،  کتاب های  از  چشم  گاهی  اگر 

بسپاریم شاید درس های بزرگی برای آموخنت در انتظارمان باشد. 

صورت  این  در  می شد.  برپا  طبیعت  سبز  دامان  در  و  درختان  پای  در  مدارس  درس  کالس های  گاهی  کاش 

درس ها  و  شویم«   خیره  زمین  به  عاشقانه  »چگونه  که  می گرفتیم  یاد  داشت،  آرزو  سهراب  که  چنان  آن  شاید، 

و هرن زیسنت را از درختان و طبیعت می آموختیم.

 در اینجا 7 درسی را که از درختان آموخته ام مرور می کنیم.

ریشه در خاک داشته باشم و رس در آسامن  .1

رس  به  نگرانی  و  تشویش  در  نیز  همیشه  و  بود  مادی ام  نیازهای  و  جسم  روی  مترکزم  متام  که  بود  زمانی 

می بردم. در زیر درختی بود که به این عدم تعادل خود پی بردم که چطور فقط بُعد زمینی خود را می بینم و از 

وجه آسامنی وجود خویش غافل شده ام.

و  بود  برافراشته  آسامن  بر  رس  تربیزی  درخت  آن  داشت.  قرار  زمین  روی  نیز  دستم  و  رس  پایم،  بر  عالوه   

و  بود  برافراشته  می زند. رس  موج  درخت  در وجود  و رسوری  می رقصیدند. وجد  آرام  نیسمی  آواز  به  برگ هایش 

گویی همزمان که ریشه در خاک داشت رسش را در عرش الهی فروبرده بود. 

یاد داشته  به  برافرازم و  بر آسامن  امور مادی و روزمره مشغومل رس  انجام  به  بود که آموختم همچنان که  چنین 

بعد جاودانۀ آسامنی ام  بر  و مترکز  و همین درک  نامیراست.  و  که جاودان  دارم  الهی  و  که وجهی آسامنی  باشم 

کافی بود که زندگی زمینی ام رسشار از وجد و رسور همیشگی باشد.
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 یاد گرفتم که در عین حال وجود خاکی خود را پاس بدارم که اگر جسم خاکی ام نبود امکان تجربۀ شگفت انگیز 

زندگی زمینی را نداشتم. 

این  که  باشم چرا  راحت  در ظاهر هستم  آنچه  با  و  بپذیرم  که هست  را هامن طور  بدن خاکی ام  که  گرفتم  یاد 

امانتی موقت تا سفر دوباره به آسامن هاست.

مرئی در نامرئی ریشه دارد  .2

به  آن  از  میوه  صدها  ساله  هر  و  می شود  بدل  تنومند  درختی  به  کوچک  دانه ای  که  نیست  شگفتی  مایۀ  آیا 

است  مدفون  خاک  در  چون  را  ریشه  و  می کنیم  فراموش  را  بذر  معموال  می بینیم  را  میوه ها  وقتی  می رسد.  مثر 

منی بینیم. اما اگر آنها نبودند هیچ وقت میوه ای وجود نداشت.

میوه  اگر  که  آموختند  من  به  که  بودند  درختان  این  باز هم  نداشتم.  دستاورد خاصی  هیچ  زندگی ام  در  سال ها   

منی دهم علتش این است که به بذر و ریشه ها توجهی ندارم.

 آن گاه بود که به اهمیت حیاتِی کاشنت بذر افکار، باورها و احساسات درست، در خاک ضمیر باطن خویش پی 

شاهد  باشم،  نداشته  کنرتل  می شود  پاشیده  ناخودآگاهم  خاک  در  که  افکاری  بذر  بر  وقتی  تا  که  فهمیدم  بردم. 

نتایج ناخوشایند و ناخواسته خواهم بود.

در  و  کردم  انتخاب  دقت  به  را  آنها  پرداختم،  احساسات خود  و  باورها  افکار،  از  مراقبت  به  که  بود  روز  آن  از   

مثر  به  و  مرور شاهد شکفنت شکوفه ها  به  و  آنها همت گامشتم  از  به حراست  و  کاشتم  باطن خود  خاک ضمیر 

نشسنت میوه های خوش رنگ و خوش طعم کامیابی بر شاخسار درخت زندگی ام گردیدم.

https://mousatoumaj.ir/


www.mousatoumaj.ir
76

جهان عشق است

هیچ درختی بی مثر نیست و هیچ انسانی بی استعداد نیست  .3

بکارم  درختی  نوع  هر  که  داشتم  عالقه  من  می پرداختم.  درخت  کاشنت  به  درختکاری  ایام  در  همیشه  کودکی  از 

ناراحت  مرا  آنها  این حرف  بکارم.  میوه دار  و  ُمِثمر  درختان  فقط  که  می کردند  نصیحت  مرا  بزرگرتها همیشه  اما 

را در عمرم ندیدم که بی مثر  از طرف دیگر هیچ درختی  برای من نفس وجود درختان کافی بود و  می کرد چون 

باشد. 

انجام  را  هوا  تصفیه  کار  درختان  همه  باشد.  گالبی  و  پرتغال  و  سیب  به شکل  فقط  نیست  قرار  که  میوه  و  مثر 

زیبایی  و  اما هر درختی ظرایف  دارند.  دیگر  فواید  بسیاری  و  است  استفاده  قابل  سایه شان  و  می دهند و چوب 

خاص خود را دارد. اگر آنها میوه خوردنی ندارند در عوض روح ما را از زیبایی و لطافت خود سیراب می کنند.

هنوز  که  گیاهی  چیست؟  هرز  »علف  گفته  که  بزرگ  عارف  و  شاعر  آن  قول  به  نیست.  بی مثر  درختی  هیچ   

فوایدش را کشف نکرده اند.« 

 بر همین قیاس هیچ انسانی نیست که دارای توانایی و استعدادی ویژه نباشد. هر یک از ما منبع باشکوهی از 

استعدادها و قابلیت های شگفت انگیز هستیم هرچند که دیگران آنها را مثربخش ندانند. 

توانایی  که  کسی  کرد.  قضاوت  اجتامعی  مرسوم  ُمدهای  و  ارزش ها  معیار  با  را  انسانی  استعدادهای  نباید  هرگز 

پزشک  اندازۀ  هامن  به  دارد  مردگان  اجساد  ُشسنت  یا  خیابان  کردن  جارو  یا  سالخوردگان  از  مراقبت  در  ویژه ای 

بااستعداد و مهندس خالق و شاعر نوآور ارزشمند است.

را  آنها  باید  که  دارم  فردی  به  منحرص  توانایی های  و  استعدادها  انسان ها  متام  مثل  هم  من  که  بدانم  باید  پس   
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ارج نهم و در جهت شناخت و شکوفایی شان گام بردارم.

با آنچه هستم راحت باشم  .4

آنچه هستند  با  آنان  گویا  باشد.  بخواهد صنوبر  یا چناری که  باشد  بخواهد رسو  ندیدم که  را  َعرَعر  هیچ درخت 

نگرانی ها  از  بسیاری  درک  این  و عظمتی خاص می بخشد.  اصالت  آنها  از  به هریک  بودن،  این خود  و  خوش اند 

و اضطراب های مرا رفع کرد. 

من  در  می کردم  فکر  همیشه  خویم.  و  خلق  تا  گرفته  ظاهرم  از  نبودم.  خوش  هستم  آنچه  با  آن  از  قبل  تا 

و  شادتر  بودند؛  دیگری  افراد  مادرم،  و  پدر  یا  داشتم  متفاوت  یا شخصیتی  بودم  فالنی  مثل  اگر  و  نقصی هست 

خوشبخت تر می بودم.

دیگران  به  شباهت  برای  تالش  از  که  گرفتم  تصمیم  و  پذیرفتم  هستم  که  طوری  هامن  را  خودم  که  روزی  از   

دست بردارم و نقش خودم را بازی کنم، آرامش و رسور عمیقی را احساس کردم. 

با متام ضعف ها  که هستیم،  را هامن طوری  که منی توانیم خودمان  است  این  از  ناشی  ما  و غصه های  بیشرت غم 

و کاستی ها، بپذیریم و دوست بداریم.

خودمان  اصل  نسخۀ  باشیم،  دیگر  کسی  رونوشت  اینکه  جای  به  بتوانیم  اگر  بکنیم،  را  کار  این  بتوانیم  اگر  اما   

نیز  را  باشکوه خود  یگانگی  و  درونی، عظمت  و شادمانی عمیق  آرامش  احساس  بر  این صورت عالوه  در  باشیم 

درک خواهیم کرد. 

»درحالی که اصل به دنیا می آییم چه می شود که رونوشت از دنیا می رویم؟ «
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  پاداش پذیرش خویشنت عالوه بر آرامش و شادمانی درونی، کشف خود برتر و الوهیت درومنان خواهد بود.

از متام فصول لذت بربم  .5

زودتر  هرچه  فصول رسد  داشتم  دوست  و  کمی رسمایی هستم  داشتم.  مشکل  زمستان  و  پاییز  با  که  بود  زمانی 

و  داشتند  متفاوتی  نظر  آنها  اما  داشتم.  توجه  تابستان  و  بهار  در  بیشرت  نیز  درختان  به  دوران  آن  در  شود.  متام 

غصه  زمستان  و  پاییز  آمدن  از  و  تابستان  و  بهار  رفنت  برای  آنها  شدند.  من  الهامبخش  نیز  مشکل  این  حل  برای 

منی خوردند. 

رویاهای  لذت  و  ببینم  را  برگریزان  فصل  در  درختان  خاص  زیبایی  توانستم  که  بود  بصیرت  این  از  پس  تنها 

خواب زمستانی آنها را درک کنم. 

بدانم.  قدر  نیز  را  زندگی  فصول  گذران  بلکه  بربم  لذت  سال  فصول  تنوع  از  تنها  نه  گرفتم  یاد  که  بودم  آنجا 

کودکی و نوجوانی، بزرگسالی و سالخوردگی همه زیبایی و شکوه خاص خود را دارند.

 فهمیدم که اگر امروز را تا جایی که در توان دارم کامل زندگی کنم از فردا نیز لذت خواهم برد. حرست خوردن 

و  منی دانیم  را  زندگی  قدر  سالخوردگی  یا  بزرگسالی  در  امروز  اینکه  یعنی  جوانی  یا  کودکی  خوش  روزگار  بر 

منی توانیم مواهب این فصول زندگی را درک کنیم و از آنها لذت بربیم. 

تنها قانون ثابت زندگی، تغییر است. اگر قرار بود همیشه کودک یا جوان باشیم زندگی چقدر کسالت بار می شد. 

به قول سعدی » اگر شب ها همه قدر بودی، شب قدر بی قدر بودی.« 
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مرگ  که  آموختم  درختان  زمستانی  خواب  از  می داد.  دست  از  را  خود  ارزش  زندگی  نباشد  مرگی  بود  قرار  اگر   

نیز خواب شیرینی بیش نیست تا فرارسیدن بهاری دیگر.

عاشق همۀ عالَم باشم  .6

به سوی درخت  را  و حوا  آدم  که  از شوقی  دارند؟  عمیقی  نقش  چنان  ماجرای عشق های برشی  در  درختان  چرا 

بر  که  تیرخورده  قلبی  تصویر  تا  داده  تکیه  درختی  بر  که  عاشقی  جوان  سمبلیک  تصویر  تا  کرد  جذب  ممنوعه 

تنۀ درختی حک شده است و بسیاری مثال های دیگر.

 چرا وقتی عاشق شدیم به رساغ درختان می رویم؟

سوی  به  را  ما  داریم  مشابه  احساسات  ما  وقتی  که  است  درختان  از  ساطع  عشِق  نیروی  این  می کنم  فکر  من   

و  دارند  دوست  را  همه  آنان  کس.  همه  و  چیز  همه  عاشِق  عاشق اند،  همیشه  درختان  چونکه  می کشاند.  آنان 

دوست همگان هستند. این عشق عاملگیر در این بیت سعدی در اوج زیبایی و نبوغ بیان شده است:

به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست

عاشقم بر همه عامل که همه عامل ازوست 

کردم  عشقی  چنین  مترین  به  رشوع  وقتی  از  است.  کیهانی  آنها  عشق  است.  درختان  نفس  حدیث  گویا  این 

زندگی من رسشار از رسور، آرامش و زیبایی شده است. 

نیست.  دشمن  کسی  هیچ  نیست.  غریبه  کسی  هیچ  دیگر  می دهد.  پیوند  آدم  و  عامل  متام  به  مرا  کیهانی  عشق 

ما همه یک نفریم و این وحدتی شگفت انگیز و سحرآمیز است.
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را در عادی ترین لحظات زندگی تجربه   در چنین وحدت عاشقانه ای است که آدم عمیق ترین معنای خوشبختی 

کند. دریغا اگر که درخت دوستی و عشق کیهانی را در قلب خود ننشانیم.

بی چشمداشت ببخشم  .7

درختان بی دریغ و بی چشمداشت می بخشند. متام جانداران به نحوی حیات خود را مدیون این بخشش عاشقانۀ 

درختان هستند.

 بخشش بی دریغ نتیجۀ طبیعِی عشق کیهانی است. ما فقط با بخشش بی چشمداشت است که احساس مالکیت 

حقیقی می کنیم. بزرگی گفته »همه چیز را از دست دادم جز آنچه را که بخشیدم.«

باشیم؟  مالک زمین و چیزهای زمینی  بتوانیم  ما  نیست. چطور ممکن است  بیش   احساس متلکات مادی وهمی 

زمین قبل از ما بوده و بعد از ما هم خواهد بود. ما فقط برای چند سالی مسافر این جهان شگفت انگیز هستیم.

مالک  که  است  زمین  این  نهایت  در  گرفته ایم.  جدی اش  ما  که  نیست  بیش  کودکانه ای  قرارداد  مادی،  متلک    

ماست چونکه ما می میریم و به دامان آن برمی گردیم.

یکی هستیم.  آن  با  چون  یافت،  خواهیم  کائنات  همۀ  مالک  را  خود  بنگریم  کیهانی  وحدت  منظر  از  اگر  فقط   

بیکرانگِی  و  الوهیت  می توانیم  آن،  ادراک  صورت  در  که  است  ژرف  حقیقتی  این  نیست.  انتزاعی  شعاری  این 

درون خویش را بازیابیم.

را  خود  بیکرانگی  می توانیم  می بخشیم  بی دریغ  وقتی  باشد.  بیکران  که  ببخشد  بی دریغ  می تواند  کسی  تنها   
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کیهانی هستند.  دوستی  و  بخشش  برای عشق،  ما  الهامبخش  آسامن  به  زمین  زدن  پیوند  با  درختان  کنیم.  تجربه 

با داشنت چنین بینشی و در پیش گرفنت چنین منشی شاید بتوانیم چون سهراب زمزمه کنیم که:

من ندیدم دو صنوبر را با هم دشمن

من ندیدم بیدی، سایه اش را بفروشد به زمین

رایگان می بخشد، نارون شاخه خود را به کالغ

هر کجا برگی هست، شور من می شکفد. 
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فصل دهم: مانده ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا

چگونه زندگی خود را معنادار کنیم؟

از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود                                         به کجا میروم آخر ننامیی وطنم

مانده ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا                                یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم

مولوی

»چرا خودکشی منی کنید؟« این اولین سؤالی بود که ویکتور فرانکل، ُمبدع معنادرمانی، از بیامران خود که با شکایت 

از مشکالت و درد و رنج زندگی به او مراجعه می کردند؛ می پرسید.

را  شام  زندگی  معنی  بدهید،  سؤال  این  به  که  پاسخی  هر  باشد.  روشنگر  ما  همه ی  برای  می تواند  سؤال  این   

https://mousatoumaj.ir/


www.mousatoumaj.ir
83

جهان عشق است

مشخص می کند. اما به طور کلی تر نیز می توانیم بپرسیم که: »زندگی چه معنایی دارد؟« 

این نوشته به  اما ما در  این سؤال داده اند.  ادیان، آیین ها، مذاهب و فلسفه های مختلف، پاسخ های متفاوتی به 

هامن سؤال خاص تر می پردازیم، اینکه »زندگی شخصی شام چه معنایی دارد؟«

 آیا تاکنون به این سؤال فکر کرده اید؟ 

جنبه ای  مذاهب  معموالً،  اما  است.  زندگی شان  معنای  یافنت  برای  بسرتی  مذهبی  باورهای  انسان ها،  اکرث  برای 

مادرزادی دارند و کمرت کسی پس از تحقیق و تفکر، باورهای مذهبی خود را انتخاب می کند. 

شخصی  زندگی  برای  معنایی  انتخاب  یا  یافنت  برای  آگاهانه  نگاهی  می پردازیم  آن  به  نوشته  این  در  آنچه 

و  زمینه  این  در  پرسش  طرح  منظور  بلکه  نیست  زندگی  معنای  پرسش  به  پاسخ  نوشته  هدف  است.  خودمان 

زیسنت  ارزش  نیندیشیده  »زندگی  گفته:  سقراط  که  طور  هامن  است.  آن   مورد  در  آگاهانه  اندیشیدن  به  دعوت 

ندارد.«

یافنت چرایی زندگی؟

»از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم آخر؟«  مولوی

ندارند. شاید  زندگی خود  برای  معنا  یافنت  برای  اجباری  و  ادامه می دهند  به حیات خود  غریزه  از روی  حیوانات 

از این لحاظ زندگی آن ها گاهی برای ما رشک برانگیز باشد!

 اما انسان موجودی »خودآگاه، اندیشه گر و دارای قدرت انتخاب« است. این ویژگی ها باعث می شود که نتوانیم 
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در برابر »چرایی زندگی« بی تفاوت باشیم. 

از قبل در مورد  اما می دانیم که باورهایی که  ما این سؤال را در محدوده ی زندگی شخصی خود مطرح می کنیم 

معنا و غایت حیات داریم، تأثیر زیادی در پاسخ ما به سؤال »چرایی زندگی مان« دارد. 

این  به  پاسخی  چه  شام  بیندیشیم.  خود  زندگی  چرایی  به  آگاهانه  که  است  این  به  منوط  ما  حقیقی  رشد  اما 

بحرانی  رشایط  در  کنید؟  تحمل  را  زندگی  دشواری های  و  مشکالت  که  می شود  باعث  چیزی  چه  دارید؟  پرسش 

چه عاملی به شام برای ادامه ی زندگی انگیزه و امید می دهد؟

»کسی که چرایی زندگی را دریافته است، با هر چگونه ای خواهد ساخت.«     فردریش نیچه

هرن انسان شدن

شویم؛  رها  خود  حالت  به  تولد  هنگام  اگر  و  می آییم  دنیا  به  نارس  حیوانات،  از  بسیاری  برخالف  انسان ها،  ما 

و  روحی  رشد  لحاظ  از  ما  نیست.  ما  مختص جسم  بودن  نارس  این  می میریم.  روز  چند  از  پس  زیاد  احتامل  به 

انجام  به خود  مراقبت، خود  و  تغذیه  در صورت  که  برخالف رشد جسمی  اما  دنیا می آییم.  به  نارس  نیز  معنوی 

می شود؛ رشد روحی نیازمند تالش آگاهانه است.

چیست،  انسانی  کامل  اینکه  اما  باشد.  انسانی  کامل  به  رسیدن  شاید  زندگی«،  »چرایی  برای  پاسخ  بدیهی ترین   

خود به معنای کلی تری که شام برای زندگی قائل هستید، بستگی دارد.

»من  صورت  به  شخصی  حیطه ی  در  که  چیست؟«  »انسان  اساساً  که  می آید  پیش  سؤال  این  که  اینجاست   

قائل  زندگی تان  و  خود  برای  شام  که  است  معنایی  نشانگر  نیز  سؤال  این  به  پاسخ  می شود.  مطرح  کیستم؟« 
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هستید.

»بزرگ ترین جستجوی برش یافنت راهی برای انسان شدن است.«     امانوئل کانت

خود را بشناس!

»به یک تعبیر، انسان مظهر کائنات است؛ بنابراین شناخت انسان هامن شناخت جهان است.« دیوید بوهم

پیچیده،  معامیی  مثل  همواره  خودمان  وجود  حقیقت  داریم،  خود  وجود  جسمی  بعد  از  که  شناختی  متام  با 

انسان ها را به تأمل واداشته است.

ما  اینکه  داریم:  از جنبه های وجود خود  بسیاری  به  نسبت  بدیهی  از درون خویش، شناختی  ما  دیگر،  از طرف   

یک جسِم رِصف نیستیم و دارای ذهن، احساس و قدرت انتخاب هستیم. 

خاطر  به  می دانستیم  قبل  از  که  را  چیزی  رصفاً  ما  که  بود  معتقد  او  نداشت.  باور  دانش  کسب  به  افالطون 

می آوریم. از نظر او این »قبل« به پیش از تولد ما مربوط می شود. بدین معنی که زندگی ما از تولد رشوع نشده 

بلکه روح ما که از قبل وجود داشته، در جسمی زمینی ظهور کرده است. 

عنوان یک روح،  به  متجلی شده ایم. شناخت حقیقت خویش  انسانی  قالب شامیل  در  که  ما روحی هستیم  پس 

ممکن است به انقالبی درونی در معنایی که برای زندگی خود قائل هستیم، منجر شود.

دارند  بلکه موجوداتی معنوی هستیم که سعی  باشند  دارند موجوداتی معنوی  نیستیم که سعی  انسان هایی  »ما 

انسان باشند.«     ژاکلین اسامل
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کشف رسالت شخصی

با  به آن چیزی مربوط است که قرار است به جهان هدیه کنیم. نوعی مأموریت که  از معنای زندگی ما  بخشی 

عناوینی چون رسالت زندگی، غایت حیات، طرح الهی و داستان زندگی به آن اشاره شده است. 

رسالت زندگی، همچون قطب منایی جهت زندگی ما را مشخص می کند و با نبوغ ذاتی، توانایی ها و استعدادهای 

ویژه ای که به اعطا شده، مرتبط است. 

تغییری  چه  دارید  دوست  می دهد.  تشکیل  داریم،  زندگی  در  که  مأموریتی  را  ما  زندگی  معنای  از  مهمی  بخش 

آن موهبت درونی  با شکوفایی  ذاتی شام چیست؟ و چگونه می خواهید  نبوغ  و  استعداد  کنید؟  ایجاد  در جهان 

به جهان خدمت کنید؟

»شام تنها یک بار زندگی می کنید ولی اگر درست زندگی کنید همین یک بار کافی است.«    جو لویس

موهبت ذاتی شام چیست؟

»هدف غایی جستجو، باید کسب خرد و قدرت برای خدمت به دیگران باشد.« جوزف کمبل

زندگی  می تواند  آنچه  به  پرداخنت  برای  را  رسنخ هایی  خود،  ضعف های  و  توانایی ها  عالیق،  روحیات،  شناخت 

معنادارتر و خوشایندتری را برای ما رقم بزند، در اختیارمان قرار می دهد. 

خودم سال ها است که در جستجوی شناخت خودم و توانایی هایم، هستم. در کتابی که با نام »خودنبوغ شناسی« 
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اختیار  در  آموخته ام  درونی ام،  پتانسیل های  شناخت  برای  سال ها  این  طول  در  را  آنچه  کردم  سعی  نوشته ام 

دیگران قرار دهم. 

برای کشف  افراد  به  کمک  لحاظ  از  آموزشی  نظام  که  کرد  ثابت  من  به  کتاب  این  مخاطبان  بازخورد  و  استقبال 

و شکوفایی استعدادهایشان چقدر ناتوان و ناکارآمد بوده است. 

از استعدادها و توانایی ها زاده شده ایم. تا وقتی که در جهت  با ترکیب منحرص به فردی  بدون استثنا همه ی ما 

شناخت و شکوفایی آن ها گام برنداریم، بخش مهمی از معنای زندگی خود را از دست خواهیم داد. 

بریل  خود.«      درباره ی  تا  بدانید  دیگران  درباره ی  بیشرت  پایان  در  ولی  کنید  زندگی  عمر  یک  است  »ممکن 

مارکهایم

رشد روحی و تولد دوباره

معنای  ما  زندگی  می کنیم  مسیر حرکت  آن  در  یافنت  کامل  در جهت  وجود خویش  شناخت حقیقت  با  که  وقتی 

دیگری پیدا می کند. 

پُر پیچ و َخم و گاهی پرسنگالخ  از مسیر  بلکه معموالً  خودشناسی به صورت بسته ای آماده به ما اعطا منی شود 

بحران ها، شکست ها و رنج ها به دست می آید. 

جهت  در  حرکت  و  توانایی ها  شکوفایی  به  متعهدانه  مداومت  شخصی،  رسالت  و  استعدادها  شناخت  با  حتی 

رسالت شخصی، نیازمند عزم و اراده ی آهنین و تحمل دشوارهای بسیاری است. 
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به  یافنت  دست  است.  خوشبختی  و  موفقیت  مرسوم  معیارهای  برابر  در  گرفنت  قرار  مشکالت  این  مهم ترین 

شام  صورت  این  در  است.  عظیم  نیز  آن  پاداش  اما  می شود.  انجام  آب  برخالف  شنا  بهای  به  همیشه  فردیت 

زندگی معناداری را دنبال می کنید و گویی تولدی دوباره یافته اید.

گرچه  می آید.  دنیا  به  روحامن  آن  از  پس  و  جسم  آغاز  در  تدریج،  به  بلکه  منی شویم  متولد  یک باره  به  »ما 

متحمل  را  عمیق تر  مراتب  به  رنجی  خود  روحی  رشد  از  ولی  می کشند  درد  ما  جسامنی  تولد  از  مادرامنان 

می شویم.«     مری آنتید

مراقبه ی مرگ و معنای زندگی

»تنها هنگامی که به این آگاهی برسیم که روزی می میریم، می توانیم صد در صد زندگی کنیم.« پائولو کوئیلو

و  نیروها  متام  چون  اما  است.  زندگی  به  معنابخشی  راه های  مؤثرترین  از  یکی  خویشنت  مرگ  به  اندیشیدن 

آن  به  کسی  کمرت  که  است  کاری  خود،  مرگ  به  آگاهانه  اندیشیدن  است،  زندگی  به  معطوف  ما  متایالت 

می پردازد.

در  که  طور  هامن  می کند.  مرگ  به  جدی  اندیشیدن  به  ناگزیر  را  ما  شخصی  مصائب  و  بحران ها  برخی  گاهی   

بحران  این  دادم،  توضیح  می کند؟  متحول  را  شام  زندگی  چگونه  و  چیست   ۶-۶۰ فهرست  مقاله ی 

در مورد من، مرگ مادرم بود.

خودمان،  مرگ  مورد  در  آگاهانه  تأمل  کنیم.  فکر  خود  مرگ  به  تا  برسیم  مرحله ای  چنین  به  ندارد  لزومی  اما   

رسنخ هایی ارزشمند را برای یافنت یا ساخنت معنای زندگی مان در اختیار ما قرار می دهد.
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از اول  اگر می توانستید دوباره  از آن داشتید؟  ارزیابی ای  اگر در لحظه مرگ به عمِر گذشته نگاه می کردید، چه   

آغاز کنید، چطور زندگی می کردید؟ 

که  می گوید  شمس  است.  کرده  ارائه  خود  اعامل  سنجش  برای  جالبی  معیار  خود  مقاالت  در  تربیزی  شمس 

فرض کنید در حال انجام آن عمل می مردید، در این صورت ببینید آیا متایلی به انجام آن دارید یا خیر؟ 

برای  که  دارد  وجود  چیزی  آیا  است.  زندگی مان  جوانب  متام  ارزیابی  برای  قوی  بسیار  شهودی  مترین  یک  این 

مرگ  مراقبه ی  دارد.  قرار  آنجا  در  شام  زندگی  حقیقی  معنای  صورت  این  در  مبیرید؟  آن  انجام  حین  در  یا  آن 

بهرتین مترین برای کشف معنای حقیقی زندگی است.

»اگر انسان چیزی را نیابد تا به خاطر آن مبیرد، جامه ی زندگی برازنده اش نخواهد بود.«     مارتین لوترکینگ

معنا در رنج به ظهور می رسد

»اگر رنج جزء زندگی است پس باید معنایی در آن نهفته باشد.«     ویکتور فرانکل

هر چیزی که ما را آزار می دهد، حقیقت مهمی را در مورد ما آشکار می کند. مشکالت و دردها پیام های زندگی 

ما هستند. آن ها ما را به آگاهی از معنایی عمیق تر و تغییری اساسی تر فرامی خوانند. 

هیچ انسان عاقلی به دنبال درد و رنج نیست. اما در جهان زمینی تضادها درد و رنج امری اجتناب ناپذیر است. 

را  خود  زندگی  معنای  که  میزانی  به  پس  می روند.  بین  از  نهایت  در  ما  مادی  وابستگی های  و  دلخوشی ها  متام 

از آن ها بگیریم، رنج و حرست را تجربه خواهیم کرد. 
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بیش  چیست؟  شام  زندگی  مشکل  بزرگ ترین  بیندیشیم.  آن ها  حقیقی  ارزش  به  اکنون  هم  که  بهرت  چه  پس 

رنج رها  از  تنها کسی  است.  نهفته  آن  در  باشد، معنای مهمی  پاسخ هر چه  رنج می برید؟  از چه چیزی  از همه 

می شود که معنا و پیام آن را درک کند.

به  را  آن  می توان  رنج  طریق  از  تنها  و  می کند،  زندگی  بزرگ  تنهایی  در  انسان ها  از  دور  حقیقی،  خرد  »تنها 

باز می کند.«  است،  پوشیده  دیگران  بر  آنچه  به روی  را  که دریچه ی ذهن  است  رنج  و  تنهایی  آورد. فقط  دست 

ایگیو گاریوک

یادآوری وجود و معنای فراموش شده

»باید با معرفت از رشایط راستین زندگی مان، توانایی زیسنت و علل هستی خویش را بیابیم.«  سیمون دوبوآر

اشاره  کردیم  مطرح  باال  در  که  افالطون  نظریه  است.  شده  گرفته  فراموشی  معنای  به  »نسیان«  از  انسان  کلمه 

به یک فراموشی بزرگ دارد. گویا ما دچار یک آلزایمر نسبت به ماهیت وجود حقیقی خویش شده ایم. 

آن حقیقت فراموش شده این است که عصاره ی حقیقی وجود ما، بارقه ای از روح الهی است. ما روحی جاویدان 

را  خویش  حقیقی  وجود  و  شده ایم  اسیر  خویش  وجود  از  رِصف  مادی  تصور  قفس  در  که  هستیم  فناناپذیر  و 

در  را  زندگی«  »معنای  سؤال  به  نهایی  پاسخ  خویش،  حقیقی  هستی  خاطره ی  بازیابی  شاید  کرده ایم.  فراموش 

بر داشته باشد. 

مرغ باغ ملکوتم نیم از عامل خاک                          دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنم   

مولوی
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مسئولیت معنابخشی به زندگی خود را بر عهده بگیرید

خود  احساسات  و  افکار  اعامل،  با  ما  هستیم.  خود  زندگی«  »چرایی  سؤال  به  پاسخ  به  ناگزیر  ما  زود  یا  دیر 

انتخاب  اما معموالً آن معنا را به شکل خودآگاهانه  همواره در حالت اعالم معنای زندگی خود به جهان هستیم 

نکرده ایم. 

زندگی  به  و فقط خودمان مسئول معنابخشی  است.  آزادی، مسئولیت  این  دیگر  و روی  داریم  انتخاب  آزادی  ما 

خود هستیم و این کار را باید با آگاهی انجام دهیم.

این آدمی نیست که باید معنای زندگی اش را مورد سؤال قرار دهد، بلکه باید دریابد که مورد سؤال قرار  »نهایتاً 

زندگی  پاسخگوی  می تواند  فقط  انسان  و  می پرسد،  انسان  هر  از  که  است  زندگی  این  دیگر،  تعبیر  به  می گیرد. 

خودش به زندگی باشد، و فقط با مسئول بودن می تواند به زندگی پاسخ دهد.«  ویکتور فرانکل

https://mousatoumaj.ir/


www.mousatoumaj.ir
92

جهان عشق است

فصل یازدهم: که جز مرگ را کس ز مادر نزاد

لیست 60-6 چیست و چگونه زندگی شام را متحول می کند؟

بدو گفت پردخته کن  رس ز باد                                       که جز مرگ را کس ز مادر نزاد

فردوسی

در زندگی روزمره، بیشرت ما درگیر مسائل ریز و درشت آن هستیم و تا وقتی که همه چیز عادی و بر روال معمول 

است کمرت پیش می آید که آدم به کلیت زندگی اش و اهداف و اولویت های آن فکر کند. 
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من،  برای  کند.  مسائل  این  به  تفکر  به  وادار  را  ما  که  بیاید  پیش  زندگی  در  شوک هایی  است  ممکن  گاهی  اما   

این شوک، مرگ مادرم بود که چند سال پیش ُرخ داد. 

مرگ  این  کرد.  وارد  من  به  بزرگی  تلنگر  و  کردم  دریافت  عمرم  طول  در  که  بود  خربی  بدترین  مادرم  مرگ 

اساسی  به طور  و  را مجدداً  زندگی ام  اولویت های  و  اهداف  ارزش ها،  باعث شد  که  بود  نزدیک  من  به  چنان  آن 

اولویت های  و  خودم  بیشرت  شناخت  جهت  در  که  بود  ایده ای  به  دستیابی  بازبینی  این  حاصل  کنم.  بازبینی 

زندگی ام، برای من بسیار مفید واقع شد. 

چرا از مرگ فرار می کنیم؟

فیزیولوژیک  سیستم  متام  وظیفه ی  مهم ترین  است.  بقا«  »غریزه ی  ما  غریزه ی  قوی ترین  می دانیم  که  طور  هامن 

است  که ممکن  است  دفع هرگونه خطری  و  ما  مأمور حفظ حیات  ماست. ذهن  زندگی  و  بقا  ما حفظ  و ذهن 

موجب مرگ شود. 

با اینکه این ویژگی ضامن حفظ زندگی ماست اما ممکن است مانعی در جهت تغییر ما برای پیرشفت و تعالی 

نیز باشد. 

باشم  تنها  که  داشتم  نیاز  شد،  وارد  من  به  که  شدیدی  عاطفی  شوک  از  پس  و  شنیدم  را  مادرم  مرگ  خرب  وقتی 

اما مراسم عزاداری مرسوم در منطقه ما چنین اجازه ای به من منی داد. 

همدردی  ابراز  و  گفنت  تسلیت  برای  آشنایان  و  مردم  سایر  و  فامیل  روز  چند  تا  که  است  مرسوم  ما  منطقه  در 

می آیند و ادب ایجاد می کند که آدم آن ها بپذیرد و متام آداب جنبی مهامنداری را به جا آورد.
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 این رسم بسیار خوبی است. آدم عزادار بیش از هر چیز نیاز به دلداری و همدردی دارد تا بتواند با وجود مصیبت 

بزرگی که دچارش شده به زندگی اش ادامه دهد. 

اما  عادی،  زندگی  به  بازگشت  و  مرگ  کردن  فراموش  جهت  در  است  تالشی  نوع  این  از  مراسمی  ترتیب  بدین 

با غافل ساخنت ما از اندیشیدن آگاهانه درباره ی مرگ، ممکن است فرصت تحول و رشد را نیز از ما بگیرد.

چرا آدم ها می میرند؟

در مراسم عزاداری مادرم تقریباً متام گفتگوها در مورد زندگی و مسائل روزمره بود و نه مرگ. فاتحه ای خوانده 

به  مربوط  مسائل  انبوه  این  سپس  و  می کرد  آن  از  پس  و  مرگ  به  اشاراتی  گاهی  محل  روحانی  شاید  و  می شد 

زندگی روزمره بود که مطرح می شد. 

چرا  »بابا!  پرسید:  که  بود  من  ساله  چهار  پرس  می کرد  فکر  موضوع  اصل  به  که  کسی  تنها  گویا  میان  این  در 

آدما می میرن؟« 

برایش  وقتی  اما  بدهم  توضیح  برایش  را  کهولت  یا  بیامری  مثل  فیزیولوژیکی  دالیل  کردم  سعی  ابتدا  من 

قانع کننده نبود، فهمیدم که با دشوارترین سؤال عمرم روبرو شده ام. من داشتم به سؤال »چطور آدما می میرن؟« 

پاسخ می دادم اما او پرسیده بود: »چرا آدما می میرن؟« 

او  است.  آمده  پیش  او  برای  اساسی  کنم، فهمیدم که سؤالی خیلی  نگاه  به موضوع  او  دید  از  وقتی سعی کردم 

چهار سالش بود و این اولین مرگ یکی از عزیزانش بود، که در عمرش تجربه می کرد. 
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مادر بزرگی که قسمت مهمی از زندگی اش بود، حاال وجود نداشت. این فقدان بزرگ، او را به فکر واداشته، باعث 

شده بود که برای اولین بار معنای »مرگ« را درک کند. او از من نپرسید: »چرا مادربزرگ ُمرد؟« او به مرگ مادربزرگش 

فکر کرده بود و فهمیده بود که این اتفاق برای خودش، پدر و مادرش و همه ی فامیل و سایر آدم ها ُرخ خواهد داد. 

به همین دلیل او با بسط آن به همه پرسیده بود: »چرا آدما می میرن؟« 

پنجره ای رو به گورستان

فراموش  نتوانستم  در حقیقت  نکردم.  فراموش هم  را  سؤال  آن  اما  دهم  پاسخ  سؤال پرسم  به  نتوانستم  اینکه  با 

کنم. آن سؤال باعث شد که بیشرت به مرگ، و مشخصاً به مرگ خودم، بیندیشم. 

اینکه همه ی ما همه روزه اخبار مختلفی از مرگ انسان ها می شنویم اما غریزه ی حیات باعث می شود که در  با 

کمرتین زمان ممکن آن را به فراموشی بسپاریم.

مگر  کند.  نزدیکامنان  و  خودمان  مرگ  مورد  در  تفکر  به  وادار  را  ما  کسی،  مرگ  خرب  که  می آید  پیش  کمرت   

اینکه این مرگ در فاصله ای بسیار نزدیک به ما، از لحاظ عاطفی، رخ داده باشد. 

»مرگ  احتامِل  به  او  که  فهمیدم  منی  کنی؟«  ورزش  چرا  تو  »بابا!  که:  گفت  من  به  پرسم  گفتگو  آن  از  پس  وقتی 

عمر  بیشرت  و  باشه  سامل تر  می تونه  آدم  کردن  ورزش  »با  که  بودم  گفته  او  به  من  است.  کرده  فکر  نیز  پدرش« 

کنه.« دوباره این سؤال او باعث شد که به مرگ خودم بیشرت فکر کنم. 

وقتی فکر در مورد مرگ خودم را ادامه دادم و در آن عمیق تر شدم، دیدم که خود به خود دارم به ارزیابی عمر 

نکرده ام،  که  کارهایی  از  بسیاری  بابت  از  و  کرده ام  که  کارهایی  از  بسیاری  از  که  فهمیدم  می پردازم.  گذشته ام 

پشیامنم. 

https://mousatoumaj.ir/


www.mousatoumaj.ir
96

جهان عشق است

بسیار  چه  و  بودند  بی اهمیت  چقدر  بودم،  گرفته  جدی  را  آن ها  خیلی  که  موضوعاتی  از  بسیاری  که  فهمیدم 

موضوعات مهمی که من آن ها را جدی نگرفته بودم. 

این ارزیابی گذشته باعث شد که درک کنم که مرگ هم می تواند موهبت بزرگی باشد تا بتوانم معنای زندگی ام 

»مرگ  به  تا  نیست  عزیزامنان  نزدیک ترین  مرگ  به  لزومی  اما  دهم.  تشخیص  را  آن  اولویت های  و  بفهمم  را 

خویشنت« فکر کنیم. 

و  می کند  روشن  را  انسان  ذهن  منظره  این  باشد،  داشته  گورستان  به  رو  پنجره ای  که  کنید  زندگی  اتاقی  »در 

اولویت های زندگی را در نظرش می آورد.«   میشل دو مونتنی، فیلسوف فرانسوی قرن شانزدهم

دوستی با مرگ و هرن مردن

ارزشمند  بی نهایت  را  زیسنت  کوتاِه  فرصت  این  که  است  مرگ  قطعیت  است.  زندگی  سکه ی  دیگر  روی  مرگ 

ساخنت  غنی تر  برای  اما  کرد  مرگ  از  پس  درباره ی  بی پایان  سوال های  رصف  را  عمری  می توان  می سازد. 

زندگی، آگاهی همیشگی از قطعیت مرِگ خودمان کافیست. 

اگر بی هیچ ترس و فرار، مرگ را چون دوستی همیشگی در کنار خود بپذیریم و وقوع آن را در مورد خودمان 

قطعی و نزدیک بدانیم، می توانیم درس های بسیاری برای زیباتر، غنی تر و باشکوه تر زیسنت از او بیاموزیم.

دنیای  به  نسبت  ُمردن  منزله ی  به  ما  جسامنی  تولد  می دهد.  ُرخ  قبل  مرحله ی  مرگ  با  ما  رشد  از  مرحله  هر   

مرِگ  پی  در  ابعاد  متام  در  ما  رشد  می شود.  حاصل  کودکی  جهان  از  رها شدن  پی  در  بلوغ  است.  مادرمان  رحم 

آنچه بودیم اتفاق می افتد. 
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درمان  »مرگ  که گفت:  وقتی  داشت  نظر  در  را  معنای مرگ  انگلیسی، همین  روانشناس  بروان،  توماس  رِس  شاید 

متام مشکالت انسان است. اما هر کسی را که می بینیم در حال مبارزه با مرگ است.« 

به عادات محدودکننده، نسبت  بیاموزیم. مردن نسبت  نیز  را  باید هرن مردن  برای آموخنت هرن زیسنت  این رو  از 

به گذشته ها، نسبت به وابستگی ها و ... تا بتوانیم تولد و رشدی دامئی را تجربه کنیم.

زندگی  نیازهای  پیش  از  یکی  مرگ  به  متایل  است،  قدیمی  الگوهای  شدن  شکسته  مستلزم  رشد  که  آنجایی  »از 

است. ترس افراطی از مرگ معموال مرتبط با وحشت عصبی از رشد و تغییر است.«  فرانک هارونیان

لیست 6-60 

که  ایده ای  رساند.   )6-60( شش-شصت  لیست  ایده ی  به  مرا  خودم  مرگ  ویژه  به  و  مرگ  درباره ی  اندیشیدن 

ارزش ها،  و  بازبینی  را  خود  گذشته  زندگی  آن  اساس  بر  تا  می کند  خودمان  مرگ  درباره ی  تفکر  به  وادار  را  ما 

اولویت ها و هدف های زندگی آینده ی خود را مشخص کنیم.

به  مربوط  باال  قسمت  است.  کلی  قسمت  دو  دارای  لیست  این  است  مشخص  زیر  جدول  در  که  طور  هامن   

ارزیابی زندگی گذشته و قسمت پایین جدول، به برنامه ریزی آینده مربوط است. 

حسابرسِی زندگی

کارها،  و  پاسخ می دهیم  انجام منی دادم؟«  را  کارهایی  زندگی می کردم چه  »اگر دوباره  به سؤال  الف  در قسمت 

رفتارها و باورهایی را می نویسیم که در حال حارض آن ها را اشتباه می دانیم و بابت انجام آن ها پشیامن هستیم. 

کمک  بخش  این  است.  ذهنیت  یک  و  ترس  نوع  یک  تصمیم،  یک  شامل  ترتیب  به  آورده ام  که  مثال هایی 
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می کند تا به اشتباهات گذشته خود پی بربیم. درک این اشتباهات می تواند  باعث شود که آن ها را تکرار نکنیم 

و اگر امکانش باشد بتوانیم آن ها را جربان کنیم. 

باشد  باید حواسامن  بنویسیم.  بهرت است  نظرمان می رسد  به  که  را  تعدادی  اما هر  نوشتم  مثال سه مورد  من در 

ارزیابی  رصفاً  هدف  کند.  خودخوری  یا  غصه  و  غم  خود،  رسزنش  دچار  را  ما  نباید  گذشته  اشتباهات  درک  که 

زندگی گذشته و تشخیص اشتباهات و اصالح آن ها و غنی تر ساخنت زندگی آینده است، نه تنبیه یا خودآزاری.

بخش  دهیم.  پاسخ  می دادم؟«  انجام  را  کارهایی  چه  می کردم  زندگی  دوباره  »اگر  سؤال  به  باید  ب  قسمت  در 

الف به ما کمک می کند که موضوعات بخش ب را بهرت تشخیص بدهیم.

که من منی خواستم  بوده  این، چیزی  انتخاب منی کردم«،  را  مهندسی  که »رشته  نوشته ام  الف  در بخش  مثالً من   

و چیزی که در بخش ب نوشتم یعنی »معلم فیزیک می شدم« چیزی است که به جای آن باید انجام می دادم. 

را  آن  آینده،  در  باشد،  امکانش  اگر  که  می کند  کمک  ما  به  می خواستیم،  آنچه  یا  داشتیم  دوست  آنچه  تشخیص 

در اولویت مناسب خود قرار دهیم و به نحوی به آن بپردازیم و یا به آن طریق رفتار یا فکر کنیم. 

رفتارها،  کارها،  ارزیابی  به  دهم.  انجام  کردم،  سپری  که  روزی  مورد  در  هر شب  را  مترین  این  می کنم  من سعی 

قبل  هر شب  بتوانید  اگر  باشم.  بهرتی  آدم  فردا  که  می کنم  سعی  و  می پردازم  روز  آن  نتایج  و  افکار  تصمیامت، 

روزافزون  و رشدی  پیرشفت  به مرور  انجام دهید،  را  روزانه  این مترین حسابرسی  دقیقه  به مدت چند  از خواب 

را در متام ابعاد زندگی خود تجربه خواهید کرد.

»به حساب خود برسید پیش از آنکه به حساب شام برسند.«    پیامرب اسالم )ص(
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اولویت های زندگی

دو قسمت باال مربوط به گذشته ی ما بود اما قسمت پایین جدول به برنامه ریزی آینده مربوط است. تفاوت آن 

با برنامه ریزی های معمول این است که در اینجا برنامه ریزی بر اساس زمان احتاملی مرگامن انجام می شود. 

و  باورها  ارزش ها،  زندگی،  به  عمیق تری  نگرش  که  می شود  باعث  خودمان  مرگ  گرفنت  نظر  در  رِصف 

لحظات  اختصاص  شایسته ی  و  ارزشمند  واقعاً  زندگی  در  که  را  آنچه  بتوانیم  و  باشیم  داشته  خود  رفتارهای 

بی تکرار عمرمان است، تشخیص دهیم. 

»تنها هنگامی که به این آگاهی برسیم که روزی می میریم، می توانیم صد در صد زندگی کنیم.«  پائولو کوئیلو

این  من  مدت.  دراز  یکی  و  مدت  کوتاه  یکی  است،  مرگامن  زمان  درباره ی  فرض  دو  بر  مبتنی  بخش  این 

به  را  دارید، می توانید آن ها   قرار  آن  با سنی که در  اما شام متناسب  نظر گرفتم  ماه و 60 سال در  را 6  فرض ها 

خودمان  مرگ  به  آگاهانه  و  جدی  اندیشیدن  هدف  دهید.  تغییر  دیگر  مناسب  عدد  هر  یا   5-60  ،6-40  ،8-80

است نه حدس زمان مرگامن. سعی کنید که بخش اول بیشرت از یک سال نشود.

ارزیابی گذشته

»زندگی یک احتامل است.« امیلی دیکنسون

اتفاق  این  نیست که  بعید  ماه دیگر مبیرم« مربوط است. در واقعیت هیچ  باشد 6  قرار  »اگر  به فرِض،  بخش ج 

رخ ندهد. پس باید به طور جدی در مورد مرگ قریب الوقوع خود بیندیشیم. 
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اگر قرار بود 6 ماه دیگر مبیرید، آن شش ماه را رصف چه کارهایی می کردید؟ 

چه کار انجام نشده ی مهمی داشتید که حتامً آن را در این مدت انجام می دادید؟ 

کدام کارهای نیمه متام را کامل می کردید؟

 انجام چه کارهایی را متوقف می کردید؟

و ...

لذت بخش تر  یا  ارزشمندتر  برایامن  حقیقتاً  را  آنچه  و  زندگی  اساسی  اولویت های  می کند  کمک  ما  به  بخش  این 

است را تشخیص دهیم. 

را  ما  درازمدت  زندگی  چشم انداز  که  است  مربوط  مبیرم«  دیگر  سال   60 باشد  قرار  »اگر  فرِض،  به  د  بخش 
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مشخص می کند.

 اگر قرار بود سال های سال زندگی کنید، چه کارهای را انجام می دادید؟

چه مهارت هایی را یاد می گرفتید؟

چه پروژه هایی را آغاز می کردید؟

چه   )... و  تفریحات  معنوی،  شخصی،  رشد  سالمتی،  روابط،  مالی،  )خانواده،  خود  زندگی  از  وجه  هر  برای 

برنامه ای داشتید؟

و ...

زندگی  ابد  تا  گویی  که  باش  آموخنت  حال  در  گونه ای  به  و  نیست  کار  در  فردایی  گویی  که  کن  زندگی  »طوری 

خواهید کرد.«  ماهامتا گاندی

فلسفه ی لیست 6-60

دارد  بر عهده  را  ما  که وظیفه ی حفظ حیات  بیندیشیم. ذهن  به مرگ خود  که  وادار می کند  را  ما  لیست 6-60 

که  باشید  شنیده  را  این رضب املثل  شاید  می دارد.  باز  خودمان  مرگ  به  اندیشیدن  از  را  ما  مختلف  ترفندهای  با 

می گویند »مرگ برای همسایه است.« 

نجات  مرگ  از  را  ما  ذهن  که  است  این  واقعیت  اما  کند.  نفی  را  خویش  مرگ  می کند،  سعی  همواره  ذهن 

منی دهد بلکه فقط مرگ ما را به تعویق می اندازد.

بسیاری  می تواند  کنید،  تهیه  خود  برای  را  لیست  این  جدی  طور  به  و  خودتان  مرگ  قطعیت  تصور  با  اگر  پس   

از ارزش ها، اولویت ها و اهداف فعلی شام را به چالش بکشد یا آن ها را جابجا کند. 
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را  آنچه  می گیرید.  بهره  آینده  ساخنت  و  اصالح  برای  آن  از  ناشی  شناخت  از  و  می کنید  ارزیابی  را  خود  گذشته 

فوراً و همه روزه باید انجام دهید مشخص می کنید و برای آینده ی دور برنامه ریزی می کنید. 

به  می کنید  سعی  عمر،  لحظه ی  هر  ارزش  درک  با  و  می دهید  تشخیص  را  گذشته  ناکامی های  و  بطالت ها 

از قلب و ذهن خود  کُنجی  را در  استعدادی رسکوفته  اشتیاق و  استفاده کنید. ممکن است  از آن ها  بهرتین نحو 

تشخیص دهید و با زنده ساخنت آن، تولدی دوباره را تجربه کنید. 

آن ها  به  را  بیشرتی  زمان  و  بربید  پی  بیشرت  خود  دوستان  و  عزیزان  با  وقت  رَصف  ارزش  به  است  ممکن 

اختصاص دهید.

غنی تر  و  زندگی مان  ارزش  به  بردن  پی  آن  اما هدف  می اندیشیم  خویش  مرگ  به  لیست  این  تهیه  در  اینکه  با   

و زیباتر ساخنت آن است.

با  که  نیز،  من  مادر  روح  حتامً  باشد،  داشته  شام  زندگی  در  جهت  این  در  تأثیری  کوچک ترین  لیست  این  اگر   

مرگ خود الهام بخش این ایده شد، خرسند خواهد بود و این برای نگارنده بزرگ ترین پاداش است.
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فصل دوازدهم: هر کسی را بهر کاری ساختند

رسالت شخصی چیست و چگونه آن را کشف کنیم؟

هر کسی را بهر کاری ساختند                                            میل آن را در دلش انداختند

مولوی

پیدایش ما بر روی این سیاره اتفاقی نیست بلکه برای مقصودی خاص به دنیا آمده ایم. رسالت شخصی نشان دهنده 

همین مقصود و غایت زندگی ماست. 

با  آن  از  که  و مقصودی  معنا  متجلی شده ایم.  این جهان  در  منحرصبه فرد  معنایی  و  برای مقصود  ما  از  یک  هر 
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آن  امثال  و  زندگی«  »مأموریت  حیات«،  »غایت  شخصی«،  »رسالت  »دارما«،  الهی«،  »طرح  چون  عناوینی 

نام برده شده است.

شام  زندگی  کنید،  همسو  آن  با  را  خود  عالیق  و  استعدادها  و  کرده  کشف  را  خود  رسالت شخصی  بتوانید  اگر   

رسشار از معنا، شادی، رضایت درونی و غنای مالی خواهد بود.

تفاوت رسالت شخصی با هدف

فرآیند  رسالت  درحالی که  دارد  پایانی  و  آغاز  بگیریم. هدف  اشتباه  با هدف  را  رسالت  نباید  که  کنیم  دقت  باید 

مستمری است که معرف هر لحظه از زندگی ماست. رسالت شخصی با هدف متفاوت است.

 اهداف جایی است که ما به سوی آن حرکت می کنیم و وقتی به آن رسیدیم دیگر کار پایان می یابد. اما رسالت 

شخصی چون قطب منایی مسیر و جهت زندگی ما را مشخص می کند. 

آن  با  می توان  فقط  و  می منایاند  را  جهت  تنها  که  است  زمان  از  مستقل  و  مستمر  بی نهایتی  غایت،  یا  رسالت 

هم سو شد. ما اهداف خود را تعیین می کنیم ولی رسالت را باید کشف کنیم. 

ما موجوداتی  است.  ما معنوی  راستین وجود  دارد. جوهر  پیوند  ما  معنای وجودی  و  با هدف خلقت  ما  رسالت 

دارند  معنوی  تجربه های  گهگاه  که  نیستیم  انسان هایی  شده ایم.  متجلی  جسامنی  قالب  در  که  هستیم  معنوی 

بلکه برعکس »موجوداتی معنوی هستیم که گهگاه تجربه هایی انسانی داریم.« 

درومنان  خدای  که  دریابیم  خودمان  باید  کنیم.  کشف  را  خود  معنوی  جوهر  یا  برتر  ضمیر  تا  هستیم  اینجا  ما 

می خواهد زاییده شود تا بتوانیم الوهیت درومنان را بیان و عیان کنیم.
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در ضمیر  نیز  آدمی  الهی حیات  دارد، طرح  آن وجود  تخم  در  بلوط  کامل درخت  تصویر  که  »درست هامن گونه 

برتر او نقش بسته است.«       فلورانس اسکاول شین

کشف رسالت شخصی

این سؤال پاسخ دهیم که هدف  باید در اعامق وجود خود جستجو کنیم و به  برای کشف رسالت شخصی خود 

از خلقت ما چه بوده است و اینک در فرصتی که داریم، قصد داریم چه مسیری را دنبال کرده و چه تغییرهایی 

را ایجاد کنیم. 

موارد  این  شامل  باید  شخصی  رسالت  نوشنت  بنویسیم.  سطر  چند  در  را  آن  باید  شخصی  رسالت  کشف  از  پس 

باشد:

خالصه باشد  -1

واژه های مثبت با بار احساسی نیرومند در آن به کار رفته باشد  -2

گویای این باشد که چه کار می خواهید بکنید و چگونه شخصی میل دارید باشید  -3

ارتباط شام با دیگران را تعیین کند  -4

رفتارتان را در هر روز، هر دقیقه و هر لحظه توجیه کند  -5

به عنوان مثال رسالت زندگی نگارنده چنین است:

از طریق نویسندگی و سخرنانی مروج عشق، حکمت و تعالی باشم.  

عمیق تر  خودمان،  از  ما  شناخت  عمیق تر شدن  با  و  ماست  فرآیند خودشناسی  از  بخشی  رسالت شخصی  کشف 

و کامل تر خواهد شد. 
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منونه ای از رسالت شخصی افراد مختلف:

بدون توسل به خشونت، بی عدالتی را از هیچ کس تحمل نخواهم کرد.       ماهامتا گاندی  

تا  کنم  کمک  دیگران  و  خود  به  و  باشم،  مهربان  و  توانا  استادی  مطلق  حقیقت  عرصه  در  دارم  آرزو   

پیوسته حضور خدا در زندگی خویش احساس کنیم.        کنت بالنکارد، نویسنده کتاب مدیر یک دقیقه 

الهام بخش انسان ها باشیم تا برای رسیدن به رسنوشت خود قدرمتند شوند.    رابرت آلن  

از طریق تجارت، هوشیاری برشیت را افزایش دهیم.        د. دکورا  

دنیا را به مکانی بهرت از آنچه برای زندگی اسب ها و انسان ها یافتم، تبدیل کنیم.      مانتی رابرتز  

رسالت شخصی و نبوغ ذاتی

هر یک از ما ساختار منحرص به فردی از استعداد و توانایی ها داریم که جوهره ی فردیت ما را تشکیل می دهد.

اثرانگشتتان،  مثل  شام،  ذاتِی  نبوغ  است.  آن  شناسایی  و  کشف  خود،  ذاتی  نبوغ  پذیرفنت  از  بعد  مرحله ی   

در  موفقیت«  معنوی  قانون  »هفت  کتاب  در  هندی،  پزشک  و  نویسنده  چوپرا،  دیپاک  است.  منحرصبه فرد 

توضیح نبوغ ذاتی می نویسد:

از  بهرت  که  کاری هست  می کنید.  عیان  و  بیان  را  آن  بی همتا  شیوه ای  به  و  هستید  بی همتا  استعدادی  »صاحب 

هر کس دیگر در این جهان می توانید آن را به انجام برسانید.«
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به هر یک از ما توانایی ها و استعدادهای منحرص به فردی اعطا گردیده است. توان بالقوه ما همیشه در انتظار 

آشکار شدن قرار دارد.

 استعدادها و توانایی ها می توانند انواع گوناگونی داشته باشند. در واقع به تعداد انسان ها و بیش از آن می تواند 

استعداد وجود داشته باشد چون معموالً در بیش از یک زمینه توانایی و استعداد خالقه دارید.

به  ادیسون  داشت.  باالیی  استعداد  طبیعت  درباره  جدید  سؤاالت  پرسیدن  و  فضایی  تصور  زمینه  در  اینشتین   

ابداع ابزارهای کامالً جدید عالقه مند بود. نبوغ چاپلین و والت دیزنی در زمینه رسگرم کردن مردم بود. 

نبوغ ذاتی خود،  با شناخت  بنابراین  انجام رساندن رسالت شخصی ماست.  به  نیروی  ابزار و  نبوغ ذاتی در واقع 

رسنخی بسیار عالی برای کشف رسالت شخصی خود نیز در دست خواهیم داشت.

چوپرا  دیپاک  کنیم.  دنبال  را  مقصودی  و  غایت  چه  ویژه  استعداد  این  با  بوده  قرار  که  بپرسیم  خود  از  باید   

می نویسد:

کل  در  دیگر  کس  هر  از  بهرت  شام  که  یکتایی  شیوه  و  هست  کاری  بی همتاست.  استعدادی  دارای  انسانی  »هر 

این سیاره به انجام آن قادر هستید.« 

معموال چنین است که با پیوند زدن نبوغ ذاتی خود با خدمت به برشیت، در جهت رسالت خود گام برمی داریم 

و آن را تحقق می بخشیم. 

https://mousatoumaj.ir/


www.mousatoumaj.ir
108

جهان عشق است

کشف نبوغ ذاتی

هر کسی باید خود بتواند نبوغ ذاتی خود را کشف کرده و بشناسد. منابع بیرونی ممکن است به ما کمک کنند 

به  خود  ذاتی  نبوغ  به  نسبت  بتوانیم  باید  که  هستیم  خودمان  این  نهایت  در  اما  باشند  الهام بخش  برایامن  و 

شفافیت و اطمینان برسیم. 

است  ممکن  داده ایم،  شکل  خود  توانایی های  به  نسبت  سال ها  طول  در  که  منفی  باورهای  و  بیرونی  معیارهای 

دیدمان را تیره وتار ساخته باشد اما با تأمل، درون نگری و بازیابی خود واقعی مان قادر خواهیم بود با استفاده از 

برخی توصیه ها به کشف نبوغ ذاتی خود دست یابیم. 

آرزوها و عالیق افشاگر وجود یک استعداد است، به ویژه زمانی که در اوایل زندگی درک شوند.

با  سالگی  پنج  در  اینشتین  بود.  کرده  ثبت نام  بزرگ ساالن  نقاشی  مدرسه  در  سالگی  سیزده  سن  در  پیکاسو   

که  بود  زده  حدس  شده  تفکر  غرق  خاص  جهتی  در  آن  عقربه  شدن  ثابت  مشاهده  و  قطب منا  یک  دریافت 

را در سن سیزده  اولین سمفونی خود  بر عقربه موثر است. موتزارت  باشد که  نیرویی خارجی وجود داشته  باید 

سالگی نوشت. 

اشتیاق  و  آرزو  طریق  از  را  خود  استعداد  یک  اوقات  گاهی  شامست.  استعداد  از  دیگری  نشانه  رسیع  یادگیری 

فرامی خواند  را  شام  که  را  آن  صدای  اما  دارد،  وجود  شام  در  استعداد  بااینکه  فراوانی،  دالیل  به  منی دهد.  نشان 

که  است  مهارتی  یادگیری  رسعت  این  و  می زند  جرقه  استعداد  در  چیزی  دیرتر  زمانی  در  عوض،  در  منی شنوید. 

نشانه وجود و قدرت استعداد در شامست. 
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را  کار  آن  همچنین  و  می برید  لذت  آن  انجام  از  شام  که  می شود  متجلی  فعالیتی  به صورت  شام  ذاتی  نبوغ 

نسبت  وافری  اشتیاق  دارید.  هیجان  و  شور  احساس  آن  انجام  طول  در  می دهید.  انجام  تقال  بدون  و  به راحتی 

به انجام آن دارید. 

صورت  در  فقط  طبیعت  شامست.  منحرصبه فرد  و  خاص  عصبی  شبکه  هامن  خوب  احساسات  این  همه  علت 

ذاتی  نبوغ  که  فعالیتی  نشانه های  برخی  می دهد!  پاداش  شام  به  خودتان،  ذاتی  نبوغ  شکوفایی  جهت  در  تالش 

شام را آشکار می کند:

این فعالیت برای شام لذت بخش و شادی آور است                                    •

فعالیت شام راحت، بدون زحمت و لذت بخش است  •

فعالیت به معنای واقعی کلمه برای شام معنادار است  •

وقتی به آن فعالیت می پردازید، گذر زمان را حس منی کنید  •

فعالیت باعث می شود که احساس خوبی در مورد خودتان پیدا کنید  •

کار دیگری وجود ندارد که بخواهید آن را انجام دهید  •

از آن فعالیت به خاطر خودش لذت می برید نه به عنوان وسیله ای برای دستیابی به هدفی دیگر  •

رسالت شخصی و کار عاشقانه

معموال کاری که به آن عالقه داریم و از انجامش لذت می بریم با نبوغ ذاتی مان همسو و سازگار است. بنابراین 

باید کاری را انجام دهیم که دوستش داریم و به آن عشق می ورزیم.

 و وقتی با این کار ارزش و خدمتی را به دیگران عرضه کنیم که در جهت رسالت  شخصی ما باشد در باالترین 

داشته  دل  برایامن  که  کاری  انجام  با  تنها  داشت.  خواهیم  قرار  معنوی  و  مادی  تعالی  و  خودشکوفایی  مراتب 
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مانعی  بر هر  که  است  نیرویی  اشتیاق  و  زیرا عشق  کنیم  به جهان عرضه  بزرگی  توانست خدمت  باشد خواهیم 

غلبه می کند.

»هر جا عشق بزرگی هست، معجزات بزرگی اتفاق می افتد.«      ویل اکانر

کار عاشقانه و پیرشفت مالی

عالیق  شکوفایی  و  کشف  در  انسان ها  اکرث  محدودکننده،  عوامل  سایر  و  آموزشی  و  تربیتی  ضعف های  دلیل  به 

شادمانی  اصیل  منبع  تنها  نه  ذاتی مان  استعدادهای  و  عالیق  کردن  دنبال  منی شوند.  موفق  خود،  استعدادهای  و 

و  برایامن رسیع تر  را  مالی  استقالل  و  موفقیت  ذاتی، کسب  استعدادهای  بلکه شکوفایی  است  درونی  رضایت  و 

راحت تر می سازد. 

می توانست  بازهم  می شد،  بورس  کار  وارد  بود،  آن  عاشق  که  کامپیوتر،  علوم  به جای  گیتس  بیل  اگر  کنید  فرض 

بازهم  می رفت  کامپیوتر  علوم  دنبال  بود،  بورس  شیفته  که  بافت،  وارن  اگر  یا  شود؟  جهان  مرد  ثرومتندترین 

یکی از مولتی میلیاردهای جهان می شد؟ 

داریم،  عالقه  آن  به  که  کاری  انجام  بوده اند.  کارشان  عاشق  کرده اند،  کسب  بزرگ  موفقیت های  که  افرادی  همۀ 

غیر از لذت و موفقیت، باعث رشد شخصی و معنوی ما می شود.

مالی،  استقالل  و  رفاه  معناداری،  درونی،  از شادمانی، رضایت  رسالت شخصی  و  ذاتی  نبوغ  در جهت  با حرکت   

به  نیز  ارزشمند  خدمتی  درعین حال  و  گشته  برخوردار  بیشرتی  معنوی  تعالی  و  خودشکوفایی  شخصی،  رشد 

جهان عرضه می کنیم.
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تبدیل کار به تفریح و رسگرمی

از طرف دیگر وقتی که به کار عاشقانه مان مشغول باشیم در واقع مشغول تفریح و بازی خواهیم بود نه کاری 

که رسارس تقال و جان کندن باشد.

امری  برایش  رسخوشی  و  شادی  اوست،  شخصی  رسالت  که  باشد  کاری  انجام  مشغول  انسان  که  »مادامی 

گلی  از  که  رنگارنگی  گلربگ هایی  همچون  است.  درست  مسیری  در  گرفنت  قرار  نتیجۀ  این  که  است  جدانشدنی 

قبل  وی  احساسات  برمی دارد  قدم  دیگران  به  کمک  و  مهربانی  جستجوی  در  انسان  وقتی  می کنند؛  رشد  زیبا 

بین  را  خاصی  هامهنگی  احساسی،  ریتم  این  و  بود  خواهد  او  روح  احیاگر  و  بوده  تاثیرگذار  و  عمیق  اطمینان، 

طبیعت و فرد به وجود می آورد.«      جان راسکین؛ فیلسوف انگلیسی

نتیجه  و  پاداش  منزلۀ  به  ما  برای  کار  انجام  نفس  واقع  در  تفریح مان شود  و  به رسگرمی  تبدیل  کارمان  که  وقتی 

خواهد بود. هرچند انجام کاری که دوست داریم با بکارگرفنت نبوغ ذاتی مان بازدهی عالی خواهد داشت که به 

شکل ارائه ارزش و خدمتی به دیگران زندگی خودمان و سایرین را غنا خواهد بخشید. 

»رمز موفقیت این است که کار خویش را به یک رسگرمی مبدل سازید.«       مارک تواین

تلفیق رسالت شخصی با کار عاشقانه و نبوغ ذاتی

مثل  شخصی،  رسالت  کنیم.  تلفیق  آن  با  را  ذاتی مان  نبوغ  و  عاشقانه  کار  باید  شخصی  رسالت  کشف  با 

قطب منایی، مسیر هر لحظۀ زندگی ما را برای شکوفایی نبوغ ذاتی و انجام کار عاشقانه مان نشان می دهد. 
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بپرسیم  از خود  باید  ماست.  رسالت شخصی  رساندن  انجام  به  نیروی  و  ابزار  واقع  در  ذاتی  نبوغ  و  عاشقانه  کار 

که قرار بوده با این استعداد ویژه که آمیخته به عشق و اشتیاق است چه غایت و مقصودی را دنبال کنیم. 

با  که  است  چنین  معموالً  می سازد.  مرتبط  جهان  به  خدمتی  یا  ارزش  ارائه  با  را  ما  عاشقانه  کار  رسالت شخصی 

پیوند زدن نبوغ ذاتی خود با خدمت به برشیت، در جهت رسالت خود گام برمی داریم و آن را تحقق می بخشیم. 

در این صورت زندگی ما جهت و غایتی باشکوه خواهد داشت.

»خوشبختی حقیقی این است: زندگی برای هدفی باشکوه.«                  جورج برنارد شاو، منایشنامه نویس

در  می گیرد  بکار  را  ما  ذاتی  نبوغ  که  عاشقانه مان  کار  انجام  با  و   کنیم  کشف  را  خود  شخصی  رسالت  وقتی 

فراوانی  و  برکت  رسشار،  ثروت  و  معناداری  اشتیاق،  لذت،  برداریم،  گام  جهان  به  ارزشی  و  خدمت  ارائه  جهت 

را  تجربه می کنیم.
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فصل سیزدهم: همه جا خانه عشق است

آفتابی لِب درگاه شامست! راز ابدی خوشبختی و کامیابی

همه کس طالب یارند چه هشیار و چه مست                         همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت

حافظ
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همه ی ما انسان های نرمال و طبیعی، در جستجوی شادی، لذت، رفاه، سالمتی و آرامش هستیم. می خواهیم زندگی 

خوبی داشته و از متام مواهب زندگی برخوردار باشیم. می خواهیم دوست داشته شویم و مورد توجه قرار گیریم. 

می خواهیم بیشرت و بیشرت لذت بربیم و شادی کنیم و در یک جمله همه ی ما می خواهیم خوشبخت و کامیاب باشیم. 

ادبا،  حکام،  پیامربان،  دهند.  نشان  هدف  این  به  رسیدن  برای  راهی  کوشیده اند  عرصی  هر  در  بزرگ  انسان های 

در  کنند.  هدایت  خوشبختی  گنج  به سوی  را  برشیت  منوده اند  سعی  روانشناسان  و  عارفان  هرنمندان،  فالسفه، 

این راستا انبوهی از نظریات، تکنیک ها، مکاتب و مناسک ارائه شده است که بسیاری از آنها با همدیگر متفاوت 

و گاهی متناقض به نظر می رسند.

دستیابی  برای  جهان شمولی  و  مشرتک  حقیقت  رنگارنگ،  آموزه های  این  متام  پِس  در  که  است  ممکن  آیا  اما   

به خوشبختی و کامیابی وجود داشته باشد؟ در این مقاله نشان می دهیم که پاسخ مثبت است.

آفریده به صورت خدا

ما به صورت خدا آفریده شده ایم.

 برخالف سایر موجودات، ما از قدرت آگاهی، اراده و خالقیت برخوردار هستیم. 

اما این ها فقط ابزارهای خداگونه ما هستند و عصاره وجودی ما، روحی است که خدا از وجود خود در ما دمیده 

است. و این روح است که وجود حقیقی ما را تشکیل می دهد.

پیوسته در مسیر شباهت  و  است  ابدی  و  ازلی  که  که روحی هستیم  کنیم  یقین حاصل  این حقیقت  به  ما  اگر   

کامیابی  و  به خوشبختی  دستیابی  در جهت  را  گام  بزرگ ترین  آنگاه  است،  تکامل  در  الهی  خالص  روح  به  بیشرت 
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حقیقی برداشته ایم.

 انسان یک امکان و استعداد بالقوه است و قادر است به اختیار خویش در هر مرحله ای از وجود از جامدی تا 

الوهیت به فعل برسد. متام شکوه وجود انسانی در این آزادی و قدرت انتخاب نهفته است. 

ذهن معجزه گر

به عنوان یک  ما  است.  بین روح و جسم  واسطه  است. ذهن  به برش عطا شده  که  است  ذهن موهبتی جادویی 

روح با استفاده از ذهن خود در جهان مادی اثر می گذاریم. 

این تصور در صورت تقویت آن  از خواسته ی ما می سازد و  از روح رسچشمه می گیرد. ذهن ما تصوری  همه چیز 

به هر  ذهنی  ابزار  این  از  و  آفریده  شده ایم  آزاد  ما  می یابد.  تحقق  مادی  در جهان  اشتیاق،  و  مترین  و  تکرار  با 

شکلی که مایل باشیم، می توانیم استفاده کنیم. 

 ما با نزدیک تر شدن به منشأ وجودی خویش، آرامش، رسور، شادمانی و غنای بیشرتی را تجربه می کنیم. 

یکی  نهایت  در  و  منشأ  آن  به  بیشرت  هرچه  نزدیکی  گرو  در  ما  حقیقی  سعادت  و  خوشبختی  کلی  طور  به  پس 

شدن با آن است.

این  نداریم.  آن  از  چندانی  شناخت  هنوز  که  می کند  ایجاد  را  جاذبه  این  که  هست  عامل  در  مرموزی  نیروی   

نیروی ناشناخته »عشق« نام دارد.

https://mousatoumaj.ir/


www.mousatoumaj.ir
116

جهان عشق است

جهان، عشق است

عشق علت وجودی ماست. هر هدف و خواسته ای که بر بنیانی غیر از عشق و محبت استوار باشد جز آفرینش 

درد، رنج و ترس بیشرت، حاصلی نخواهد داشت. 

هامن  عشق  است.  گرایش  و  عالقه  میل،  هامن  عشق  آنهاست.  وجودی  معنای  و  آدم  عامل،  بنیادی  نیروی  عشق 

دوست داشنت است. عشق هامن اشتیاق است. اما با متام این ها فراتر از آنهاست. 

ادبیات ما گنجینه ای از کشف و شهود در باب عشق است. عشق نیروی آفرینندۀ همه چیز و دربردارندۀ معنای 

حقیقی زندگی است.

جهان عشق است و دیگر زرق سازی                                 همه بازی است اال عشق بازی   

نظامی

عشق  موضوع  و  کیفیت  فقط  است  متفاوت  آنچه  هستیم،  عشق  ابراز  از  ناگزیر  و  شده ایم  رسشته  عشق  با  ما 

است. هر کسی به چیزی عالقه و گرایش دارد اما غایت متام آنها یکی است و به مبدأ خود بازمی گردد.

عاشقی گر زین رس و گر زان رسست                         عاقبت ما را بدان رس رهربست    

مولوی

مثابه یک  به  بسیار کم می دانیم.  عشق  از حقیقت عشق  درباره ی عشق، هنوز  کتاب  با وجود خروارها صفحه 

خود  نیز  عرفان  و  ارسار  جویندگان  و  کاشفان  بزرگ ترین  حتی  است.  نشده  کشف  هنوز  موثر  و  ملموس  نیروی 
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را در بیان حقیقت عشق ناتوان می یابند.

هرچه گویم عشق را رشح و بیان                چون به عشق آیم خجل باشم از آن   

مولوی

و  داشنت  دوست  محبت،  می کنیم.  درک  و  تجربه  را  داشنت  دوست  و  محبت  عشق،  احساس  ما  همه  بااین حال، 

عشق ورزیدن مقصود غایی وجود ماست.

گرایش های  و  امیال  تأثیر  تحت  ما  رفتارهای  متام  دارد.  اساسی  نقشی  نیز  ما  روزانه  فعالیت های  متام  در  عشق   

به هر خواسته ای  دستیابی  برای  اشتیاق شدید،  و  است. عشق  از عشق  مراتبی  متایالت  این  ماست. همۀ  درونی 

دارای قدرتی جادویی است. 

منبع بیکران فراوانی

شاعر  و  فیلسوف  امرسون،  والدو  رالف  که  طور  هامن  و  هستیم  وصل  بی نهایت  به  درون  از  ما  از  یک  هر 

قرار  ما  روی  پیش  در  که  است  چیزی  آن  از  بزرگرت  مراتب  به  دارد  قرار  ما  درون  در  »آنچه  گفته  آمریکایی، 

دارد.« همه ما در درون خود منبع بیکرانی از عشق، استعداد و ثروت داریم. 

تا  کنیم  تالش  باید  ما  قابلیت های شگفت انگیز هستیم.  و  توانایی ها  از  باشکوهی  و  بی پایان  منبع  ما  از  یک  هر 

در  تنها  شویم.  تبدیل  می توانیم،  که  کسی  بهرتین  به  درونی مان  پتانسیل های  ساخنت  شکوفا  و  خود  شناخت  با 

این صورت است که طعم خوشبختی و سعادت حقیقی را خواهیم چشید.

 ما آفریده شده ایم که موهبت های خدایی خویش را به ظهور برسانیم.
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اگر با بیشرتین قابلیت  خود زندگی نکنید به خداوند خیانت کرده اید.      لویس لوینسون، مجسمه ساز آمریکایی

آفتابی لِب درگاِه شامست!

وجود  در  بیکران  قابلیت های  با  شده ایم؛  عشق رسشته  گوهر  از  که  هستیم  ابدی  و  ازلی  الهی،  وجودی  ما  پس 

خویش.

با هدف خلقت و معنای وجودی  ما  این جهان آمده ایم و رسالت  به  به منظور تحقق طرح و رسالت خاصی  ما   

ما پیوند دارد. 

راستین  موفقیت« می گوید »جوهر  معنوی  قانون  کتاب »هفت  در  دیپاک چوپرا  نویسندۀ هندی   که  هامن طور 

نیستیم  انسان هایی  متجلی شده ایم.  قالب جسامنی  در  که  ما موجوداتی معنوی هستیم  است.  ما معنوی  وجود 

انسانی  تجربه هایی  گهگاه  که  هستیم  معنوی  موجوداتی  برعکس  بلکه  دارند  معنوی  تجربه های  گهگاه  که 

داریم. 

درومنان  خدای  که  دریابیم  خودمان  باید  کنیم.  کشف  را  خود  معنوی  جوهر  یا  برتر  ضمیر  تا  هستیم  اینجا  ما   

می خواهد زاییده شود تا بتوانیم الوهیت درومنان را بیان و عیان کنیم.« 

برای کشف این جوهر معنوی و رسالت شخصی، هر یک از ما باید در اعامق وجود خویش کاوش کنیم و به این سؤال 

پاسخ دهیم که هدف از آفرینش ما چه بوده و برای چه مقصودی به این جهان آمده ایم؟
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اگر  و  است  پنهان  روزمرگی  و  جهل  ترس،  دروازه های  پشت  وجودمان،  درگاه  لب  که  است  آفتابی  هامن  این   

این درها را بگشاییم به رفتار ما خواهد تابید و ما را به خوشبختی و کامیابی حقیقی رهنمون خواهد ساخت.

»من به آنان گفتم:

آفتابی لب درگاه شامست

 که اگر در بگشایید بر رفتار شام می تابد.«        سهراب سپهری 
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این کتاب رایگان بوده و نویسنده هرگونه بهره معنوی حاصل از آن را به روح 

مادر خود تقدیم منوده است.

خرید و فروش این کتاب ممنوع و هرگونه تکثیر و اشرتاک گذاری رایگان آن 

بدون تغییر در ظاهر و محتوا بالمانع است.
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