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 :تقدیم به 

تمام کسانی که با رنج ومشقت و فنا نمودن زندگی خویش راه آگاهی بخشی و آگاه 

 . نمودن را هموار می گردانند 





 

 سخنی با خواننده

که دست به  ایگونهها وکارکردهای اجتماعی آن داریم به برداشت از واژه ایگونهما  هریک از

زنیم اما اگر جانب خواست عمومی مطرح مواردی کنکاش ذهنی درخصوص آن می در تفسیر و

این  درباشد.  میبرای بهتر زیستن ما به عنوان موجودی اجتماعی  قراردادی از،  گردد واژه ها

که جهان بینی خارج از ذهن درباره واژگان باشد آن رفته  فلسفی سعی بر نگاهی اغلبکتاب با 

شادکامی است که ما هرلحظه با آن سروکار داریم اما  دگر دیدن واژه زندگی و ایگونهاین  و

آن غفلت ین وار ازکنکاش ذهنی در رابطه باای ماشنه به دلیل گذراندن زمان به گونهمتأسفا

جای محتوای متن ارائه رفته ب یسنده راشخص نودرمواردی خواننده امکان دارد. ایمورزیده 

 که این در نقد نویسنده بپردازد نماید وبه جای پرداختن به محتوای کتاب به تفسیر و تفسیر

نقدهایی که به بزرگان اهل خرد واندیشه روا داشته شده با کمی دیدی موشکافانه کامالً مشهود 

شن وفارغ از هرگونه جهت گیری وسعت نظری رو حال امید است خواننده این کتاب با. است

 . رفته بهره الزم را داشته باشد  ذهنی بتواند ازمتن ارائه

 با تشکر   

 افشین صفرنیا

5931بهار
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 زندگی و شادکامی

 توانمند زیستن

این میان سهم خواستن ناراحتی وافسوس  در وباشد. میشدن  میان خواستن و، زندگی جدالی

این . ستیا دیگران ا نابودی خویش و مواردی نیز در پریشانی و نگ وج نزاع و پشیمانی و و

است به هر  عنوان داشته که ذهن خواننده مختار ایگونههرکسی ازبرای خویش  خواستن را

سیرمطلب نماید زیرا این زندگی اوست ونه زندگی کس دیگر واین  خواهدمیکه  سویی

جهشی گیرد. میصورت  میان جهش نیز این در نه خواستن شخص دیگر و خواستن اوست و

 و آینده ای راکه تصورمی سازیم ازچه گونه باشد، درخواستن وآرمان سازی ودراین آرمان سازی

پس ، می یابد ازبرای آن تالش می نماییم واین همه فقط وفقط درخواستن است که نمود

س خواستن ما کن است در رأکه مم، وحال شدن باشدمی خواستن سرمنشأ اکثرموارد دگر

آنگونه نگاشت که هیچ خواستنی  توانمیولی این به مواردمتعددبه خطامی رودوچنین قرارگیرد 

که پندارمی گرددبه شدن تبدیل نمی شودحال با تالش ما به درصدی ازشدن تبدیل می 

حال این شدن  گیردمیاشکال متفاوتی به خود، گرددواین دراشخاص وزمان ومکان مختلف

دنی ازبرای خواستن ودرجهت آن باشدویا اینکه شدنی حتی مخالف خواستن ما ممکن است ش

ودرنهایت تن دادن ما به آن شدن باشدویا اینکه مسیرمخالفت را درپیش گیریم وشدن را 

اما درنهایت بایدآرمان گرایی راکنارگذاشته وبه شدن درنهایت رسیدن آن خوش ، پذیرانباشیم

دچار تنش نگردانیم حال یک مسئله بوجودمی آید که جمله ای آمدگوییم واین مسیر زندگی را 

ترقی نمود اما درتنش  مسیر را بهبود داد و توانمیاست که می گوید درتنش است که 
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نماییم   باید که مراقب باشیم و واقع گرایانه رفتار، مسیرخوب زندگی رانابود ساخت توانمینیز

تا خویش رانشناسیم . بشناس بسی اینجا کاربرد دارداین جمله خودت را. بشناسیم اول خود را و

. یم واقعیت رابسنجیمتوانمیتا خود رانشناسیم ن. یم آرمان درستی تعیین نماییمتوانمین

یم امکان خود را درمواجهه با تهاجمات دنیای بیرونی درنظربگیریم وخود را نیزیا ناتوان توانمین

زندگی . ورت خسارتی جبران ناپذیر می نمایاندویا خیلی توانمند می یابیم که درهردو ص

د توانمیحال آن . که می شوداستن ویا تمام گونه آن خواستن وشدنی است است ازخو ایگونه

ما باید  و درمسیراندیشه وخواسته وتالش ما باشد ویا اینکه مخالف جریان خواسته ما گردد

 . توانا گردانیم خویش را

 خویشروابط واقعی در قالب آزادی 

به  توانمیآیا ، آن را دوست داشته باشیم توانمیخویش راسنجید که آیا  توانمیدرهر امری 

در روابط اجتماعی ودرعرصه زندگی روزمره . آورددرآن را درتملک  توانمیآیا  آن عشق ورزید و

طرفین روابطی بوجود می آید که گویا این روابط واقعی ودو طرفه وپایدار ویا دارای خلوص نیت 

 توانمین. به نظرمن اول باید هدف از رابطه مشخص گردد وبعد درآن سمت گام گذاشت. است

نیز با آن چارچوب رفتاری خودآگاهانید  ازابتدا چیزی را خواست ودرآن مسیر رفت ودیگری را

درگذر . تقاضا نمود وبعد درطی زمان ومکان دیگر ازآن رابطه باهدف دیگر نتیجه ای دیگر را

که ار دوستی ها ودشمنی هایی می بیندی هرکسی درطی حوادثی واقع وخویش را درحصزندگ

اما این . گسستن آنها بمانند نابودی روح وروان وضربه دردناکی به وجود وهستی او وارد می آورد

، کلمه عشق ورابطه واقعی احساسی. چنین می گرددوچنین اثراتی ازخود بجای می گذارد رفتار
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وبدور از منفعت طلبی است وهرآنچه در آن قصدی از رابطه است درذات عشق  وبدور از خیانت

عشق رازی است مقدس؟برای )چنین نگاشت که ) توانمیمتصورنیست وحال درخصوص این 

عشق اما برای کسانی که عشق نمی ورزند؛، عشق همیشه بی کالم می ماند، کسانی که عاشقند

حالتی روحانی ومقدس گونه باید  ایگونهعشق درخصوص . (شوخی بیرحمانه ای بیش نیست(

دگر در عالم  ایگونهبه امورات مذهبی ومتعلقات دینی ویا بمانند عشق خدا ویا ، بدان افزود

زمینی عشق یک نوجوان به جوان دیگر که درهر دوحالت چه فرازمینی وچه زمینی باید بدور از 

معنای وجودی خود را از  دیگر عشق، که اگر چنین نگردد. منفعت طلبی وبدور از ریا باشد

حال عده ای این راچنین . طه سرد و طبق منفعت طلبی می گرددراب و ددست خواهد دا

درمبحث خداشناسی واردمی سازندکه باید خدا را بخاطر خودش دوست داشت وعاشقش بودونه 

ک گرداندونه خودرا از گناهان دینی پا، باید درذات، امورات منفعت طلبی ومبحث بهشت وجهنم

اینکه ازترس بهشت وجهنم وچنین امری باید با آگاهی بخشی واین فقط درذات پاکان نتیجه 

این خلوص درنیت که درمذاهب وادیان ومنجمله دین اسالم نیزبه آن توجه روا داشته . می دهد

حال دربحث زمینی درارتباطات اجتماعی ومبحث روح . است که نیت برهر امری ارجحیت دارد

. وان آدمی اگر که ما ازدیگران توقع هرچیزی را داشته باشیم باید طبق آن نیز عمل نماییمور

وروابط خویش را تنظیم  محیط جوانب، وکمبود و آرزوهای خویشاما معموالً انسانها طبق نیاز 

رابطه ای دچار توهم خلوص درهرواسته تشکیل می دهندومی نمایندواین چنین روابطی راناخ

پاشیدن بنیان ارتباطات  ین خود باعث شکست های روحی ودرنهایت فرووامی گردند

که شامل ات یک چیز است واصل وبنیان روابط توقع. می گردد وزیرپاگذاشتن اصول انسانیت
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دنیای متمدن . یک چیزدیگراست. . . اقتصادی و، سیاسی، کاری ، ازدواجی ، همکاری، دوستی

نیازهایی بسان . دنیای بدون امکانات رفاهی می طلبد رازپیچیده ت و نیازهایی باالخص بیشتر

توقع سعادت وکمال  توانمین. رشدوتعالی دریک جنبه وباید دیگرجنبه ها رابا آن انطباق داد

اینترنت  عصر واستفاده ازامکانات عصرنوین وشبکه های روابط جدید بنام شبکه های اجتماعی و

پیشین راطالب  عصر ا داشت ولی باز روابط ورفتارخبررسانی جهانی ماهواره ای روپایگاه های 

ازاحساس کمبود است ویا ، آیا چنین کسان که تقاضای رفتاری مخالف جریان آب را دارند. بود

زندگی بسان امری فی الواقع ودرعرصه . به چنین رفتاری دست می یازند که، احساس نیاز

ی توقع داشت وآن را در وهم وخیاالت ازآن اموراتی انتزاع توانمیلحظات امری واقعی است ون

یک رفتار وعملکرد دریک . رهایی عملی وبسان زمان ومکان ارائه نمودباید که راه کا. ارنمودجست

مان چنین امری درز از توانمیآیا ، گو بوده ونتیجه ای ملموس داشتهپاسخ ایگونهمکان زمان و

البته که چنین . ای پیشین رادرآن جستگوبودن رامتوقع ونتیجه ومکان وامکانات دیگرباز پاسخ

امری ناممکن وناشدنی وبدور ازعقالنیت است که ما را به بن بست فکری ونزاع هایی در درون 

ودرنهایت به رادیکال شدن اصول نظری خودمان می انجامد وجریان این نزاع درعرصه اجتماع 

عقالنیت حاکم برامورات  .خود را به منصه ظهورمی رساندکه به پسرفت جامعه منجرمی گردد

سرناسازگاری داردکه باعث مشکالت ازنوع  ای، گونهه با عقالنیت حاکم برامورات وهمیروزمر

جه می عقب گردوانحالل وشکست وفروپاشیدن بنیان های فرهنگی واجتماعی جامعه را نتی

دمات ص، ورشد وسعادت وآگاهی بخشی جامعهبه کمال رسیدن ، مخالفت با هرگونه روند. دهد

 توانمینآیا این را ، می گویند آن شو که هستی. جبران ناپذیری به ذات اجتماع وارد می آورد
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به اجتماع وقوانین فرهنگی حاکم چه درفعل واقع وچه خرده فرهنگ ها وچه فرهنگهای 

وهرگونه حصاری چه اندیشه ای وچه فیزیکی باعث باشدمیاجتماع سیال . زیرزمینی بسط داد

آن شو که هستی یک شعار . اما به کل مسیر را مانع نمی گردد، یرمی گرددکند شدن مس

وما  ا پیدا وبپیمایدآیا نباید بگذاریم که جریان آب مسیر خود ر. نیست بلکه امری واقع است

اما حال ذکر یک . فقط آن را به سمتی که منفعت هرچه بیشتر ازبرای جامعه دارد هدایت کنیم

ی حق دارد منفعت را وخطوط فکری انتزاعی راترسیم نماید و آن را نکته جالب است که چه کس

همانگونه که پیش تر ذکرآن رفت جامعه وافراد درآن . بمانند پتکی بر سر جامعه فرودآورد

چرا نتوان نیروهای آن باشد. میوزندگی عادی واجتماعی وفرهنگی امری سیال ودارای تحرک 

فرهنگها آن فرهنگ که برحق باشد خود راه خویش را  را آزاد نمودودرجریان مناقشات وخرده

گرددونیروهایی که به فرهنگ واجتماع وعرصه چنین  اگر درمیان قلوب پیداخواهد نمود و

توقع مناقشاتی  توانمیگردند بنابراین  آزاد، زندگی فردی واجتماعی فشاری وارد می آورند

 یا بقولی خنثی گردانیمووهای فشار را محدودنیر، باال انسان وارگونه راداشت وحال اگر بافشاراز

کمال به  توقع جامعه ای سالم را داشت ازیراکه چنین جامعه ای درجریان رو توانمیدیگرن

خرده فرهنگ هایی  دچارفرهنگ ها واجتماعات مخالف جریان حاکم می گرددو، وترقی ورشد

نمودکه جریان شب وروز با چنین عنوان  توانمیزمینی شروع به سردرآوردن می نمایندو زیر

هم متفاوت است ویا اینکه جریان زندگی عمومی وخصوصی دوگونه روند کامالً متضادراطلب 

خیانت گونه محسوب می گردد اما  ایگونهآن رفت و می کند واین یعنی ریا دربحث که ذکر

هوش ازیکی از تعریف های هوش بهره گرفت که  توانمیاگرجانب دیگررا مدنظر قراردهیم 



 زیستن بهتر/  50

ریاکاروخائن ، قدرت انطباق وسازگاری با شرایط وموقعیات جدید است که چنین اشخاص دیگر

چند  هر چرخ های سیال اجتماع وفرهنگ رادرمسیر خود، نیستند بلکه ازقدرت هوشی خویش

کند به پیش می رانند واین چنین باعث آزارکسانی می گردندکه درانتزاعات خویش با امری 

درقالب لحظات مواجه هستند وبرخوردخویش را به حال جامعه مفید می  واقع بسان زندگی

اجتماع وفرهنگ بسان امری زنده وسیال وپویا خود راه خویش را پیدا خواهد دانند درحالی که 

حال این باعث می گرددکه بعد ازمدتی  و قالب قوانین ندارد نمودواحتیاجی به دستورات از

اذهان طی گرددوخود آنان  تغییر ار وجوامع پیرامون رونداصرار آنان واصرار گروه های فش

واما یک خطری همچنان درقالب تهدید روزنه های این تغییرات . نیزدراین روند حل گردند

ناامیدی ودرنهایت شکست هریک  وآن دلخوری وسرافکندگی ویأس وباشدمیدرکمینگاه 

که برخوردهای خشن می گردد، ردرنهایت اموازتفکرطرفین بحث که باعث افراطی گشتن آنان 

این خطرمدام درکمین است که باید ازآن پرهیز نمود چون هرگونه افراط وتفریطی بنیان 

فرهنگی راموردهجوم ویورش متعصبانه ای واقع می  اخالقیات وانسانیت ومعیارهای اجتماعی و

قبالً ازعشق سخن  باشد.می گرداندکه راه گریز ازآن صرفاً با عقالنیت بسان انسان بودن میسر

دوقالب فرمان ودستور رادرروابط منفعت طلبی ارائه گرد ایگونهبه د توانمیکه ن رانده شد

ازآن بهره جست که هرگونه امرودستوری در  توانمیدراین محل . دوستی واجتماعی واردنمود

بیشتر باعث انزوای هرچه  راستای خواسته های خویش هرچند که توان آن را نیزداشته باشیم

عده ای اطراف ما تجمع می یابد غافل ازاینکه در زیرپوست  ی خویش می گرددوصرفاًاندیشه ها

جامعه وفرهنگ بمانند آتش زیرخاکستر همچنان آتش تغییر روشن است ولی زبانه هایش را 
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ازبرای زمان ومکان مناسب فروکشیده وهرچه این وضع ادامه یابد آتش به قله های باالی جامعه 

پس باید خویش را . سیمی بوزد که آتش را زبانه کشاندمی نمایدودرنهایت کافی است ن رسوخ

محدود نماییم وکلید حل مشکالت راچنان پیچیده نکنیم که همه درهای اندیشه ای رابر روی 

باید که اعتقاد داشت که رنگ های ، خویش سد نماییم وخود را درچاچوب سیاه وسفید ببینیم

ازآن بهره جست وجامعه را متحول گرداند ومسیر روبه کمال از  توانمیدیگر نیزهستند که 

جهش وتغییر جامعه وفرهنگ رافقط هدایت نمودوآن را از پلیدی ها وکج راهی ها بازداشت 

فرهنگی میسر باشد مجالی برای تفکر  واین نیز اگر که فضای آزاد بودن نیروهای اجتماعی و

وحال وقت آن رسیده که ازیک . یش را پیدا خواهد نمودباقی نمی ماندوزندگی خود مسیر خو

اما جانب . نیرومندتر خواهد نمود(، جمله فیلسوفانه دیگر رو نمایی کنیم)هر چیزی که مرا نکشد

حقیقت همیشه زنده خواه بود ومراد دراین امر حقیقت امری انتزاعی که صرفاً درقالب واژگان 

درعرصه زندگی رانتیجه می دهد وریشه تمام  خالصه گردد نیست آن امری واقعیت داشتن

 لسوفانه باال که بسی جالب نیز استوحال سخن فی گیردمیامورات فکری را درحصار خویش 

علیه ، ندگی فردی مسیری در مبارزه رادر عرصه ز . درعرصه فردی واجتماعی بسی کاربرد دارد

ترسیم ، گر فارغ از رابطه باشدمشکالت وپی آمدهای روابط ویا اینکه مشکالت که ازجوانب دی

با را دوباره ازبرای زندگی روزمرگی خویش ، آن را سنجید ودرمشکالت توانمیه ک می نماید

وبه مبارزه ازبرای خواسته های خویش در زمان ومکان  قوتی قلب واراده ای راستین احیا نمود

عی وعینی استفاده نماییم واما اگر بخواهیم ازچنین جمله ای درعرصه زندگی واق دیگر اندیشید

آن بیشتر ازبرای مبارزه در راه حرکت سیال وقابل تغییر وانعطاف پذیر جامعه وفرهنگ کاربرد 
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ازحرکت دینامیک جلوگیری نمود وفقط  توانمیدارد که نشان این است که با هیچ حصاری ن

باشد حال اگر ما  مهیا جامعه وفرهنگ باید زمان ومکان آماده بروزنیروهای انباشته گشته در

خویش رامحصورگردانیده واندیشه خود را محدود به ساختار پیرامون ، دریک زمان ومکان

د وتوقع ت وترقی معنای خود را ازدست خواهد داخویش بنماییم دیگر مقایسه ازبرای پیشرف

ریک پس به ناچار باید ازغار تا. دانرژی ازجامعه محال می نمایان داشتن مسیری آرام بخش وپراز

زاعات خارج وبه میان اجتماعات پرشی بی باکانه داشت وخویش را از آن منفک وکوه بلند انت

عضوی پنداشت که نظرگاهی دارد  را محق برحال جامعه ندانست بلکه خود را ندانست وخویش

که اگر چنین گرددانتزاعات درقالب امری واقعی به ، ه اینکه حاکم ومسلط به حال جامعهون

چنین نگاشت که)آزادی با  توانمیوحال . گی روزمرگی کمکی بس بزرگ می نمایدواقعیت زند

 . بی بندوباری مصادف نیست وآزادمنشی با رفتار جامعه پسندمساوی نیست( 

 از باال دیدن خویش

زندگی درجریان است ومشکالت ونامالیمتی ها نیز هر لحظه درصحنه واقعیت آن وجود داردوبا 

مشکالت را به کناری نهاد بلکه باید راه کارهایی عملی ازبرای  توانمیکلماتی انتزاعی ن

یکی ازاین راه کارها پرهیز . که درصحنه روزمرگی اشخاص بوجود می آیدبکارگرفتمشکالت 

. واجتناب ورزیدن ازمناسبات و ارتباطاتی است که باعث تنش در روح وروان شخص می گردد

قطع ارتباط ، ر باعث ناراحتی در روح وروان شخص گردداگرکه ارتباطی درچند برخورد وبه تکرا

درصحنه برخورد وتقابل اجتماع . به شیوه ای عقالنی بهتر از قطع آن به شیوه ناراحت گونه است

هردوبریکدیگر تأثیرمی گذارندواین تأثیر در حوزه هایی بیشتر  ایگونهوفرهنگ وفرد به 
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 بر، عقب بیاندیشیم که چگونه از باال یید بهبیا. ودرحوزه هایی کمتر خویش را بروزمی دهد

به گونه ناظری  ی نگرند وتا زمانی که درآن باالسیر می نمایدصحنه کسانی که درپایین اند م

دارد ولی اگربه این پایین بیاید وخویش را درمیان توده ای روزمرگی  منصف همه چیز را زیرنظر

ذکراین . حشت وافسردگی ویأس می گردددچارو نیز قراردهد ازانباشت مشکالت روزمرگی او

به مانند ناظری خارج ازحوزه فردی  مشکالت خود را نمونه ما را دعوت می کند که دربرخوردبا

محکم وپوالدین  ببینیم وبه مانندعقابی درآسمان که پایین را نظاره می نماید مانیزاستوار و

از  تفسیری هم درونی وهم بیرونی تابتوانیمو خود رامورد کنکاش قرار دهیم، ون ازخویشدربیر

 . داشته باشیم  خویش 

 انتظارات از روابط

شخصی راتجسم نمایید . مطمئناً نزاع هایی ازدرون باعث نزاع هایی دربیرون شخص می گردد

تحکم درونی گرفتارآمده واین شخص  ایگونهسیطره دستور وحکم وفرمان به  که درکودکی زیر

این شخص خجول ازبعضی . هرچند درظاهر چنین نباشد، مینهز دربزرگسالی فردی خجول در

تحکم تکرار مکررات دچارسرگشتگی شده  رفتارها وسرشکسته ازگذران بطالن زندگی خود و

مخالف اندیشه های خویش مشاهده  دگر رفتار ایگونهودردرون خوداین رابه عینه دربرخوردبا 

حال کسانی اندک شماربراین . ی گرددمی نماید واین دلیل کشمکش ومبارزه ای در درون م

می گردند وکسانی دگرهمچنان درآن مسیرگذشته می مانند اینان خویش را دراین مبارزه فائق 

مبارزه به گونه تعصب ورزی در درون مشاهده وآن را درموقعیت وزمان ومکان مناسب به منصه 

ال اگر اینان صاحب نفوذ ظهورمی رسانند که نتیجه آن نزاع وافراطی گشتن جامعه می گرددوح
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دراجتماع باشند مسیراین افراط وتفریط آنان را دل نگران می نماید وخویش را دلواپس به حال 

اجتماع می انگارند که این دلواپسی باعث رفتارهایی خارج ازشأن انسانیت وعقول بشریت می 

وسایه خویش را  اینان درمقابل مخالفان عرق سردی نموده ودرآن لحظه شخصیت اندرون. گردد

شیوه برخورد با  هرکسی بنا برتجربه وژنتیک و، درخصوص شخصیت سایه. بروزمی دهند

د شخصیت درقالب یک توانمیاجتماع وآزادی های اجتماعی وفرهنگی حاکم براوچندین گونه 

فعال گرددوامورات شخصی را  دتوانمیانسان داشته باشد که درهر زمان ومکان یک مورد ازآن 

ذکر یک نمونه کافی است که چرایک شخص دریک برخورد باشخصی با انواع . یار نهددراخت

وکنترل بروضعیت خویش را دارد ولی درموردی مشابه ودرزمان  سخن ها ناراحت نمی گردد

دگر  ایگونهوگیردمیومکان دیگر چنین نیست وبه ناگاه ازآن رفتار کنترل گرایانه فاصله 

یک مورد دیگر . نموده ایم هایی بس بسیار درصحنه زندگی برخورد چنین نمونه. رفتارمی نماید

است بنابراین نباید انتظاری  انتظار که ذکرآن دراین محل الزم است))هرچیزی ازهرکسی قابل

 . (( . درصحنه روابط دچار دل سردی گردیم اًداشته باشیم که بعد

 خواستن

حال دراین میان . دف خویش استتوانمندسازی ومبارزه ازبرای ه، زندگی شامل خواستن

او می گرددکه شخص باید فشارهایی برشخص برای تغییرهدف ویا تعیین هدف ازسوی 

تمام فشارهایی که براو وارد می گرددرا دراغفال  و هشیارباشدوهیچ فشاری را پذیرا نگردد

اعث این جمله بسی ب. حال به متن قبلی باز می گردیم ))آن شو که هستی(( . خویش ببیند

قدرت وشأن ومنزلت بخشیدن به شکوه وهیبت انسان می بخشدوانسان را به مثابه امری بالقوه 
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می داند که باید بتواند راه خویش رابرگزیند نه راهی که دیگران وقدرت های حاکم برجامعه 

هرکسی وجودی دارد ودارای نیازها وحاصل کمبودهایی است که باید  . تعیین می نمایند

برای رسیدن به هدف که برای خودتعیین نموده فعال بیند ومبارزه  آن چارچوب ازخویش را در

رفت رابه پیش برد مبارزه ای با تمام وجود علیه هرگونه تعدی ازبیرون پیش تر که بحث آن 

وکشاکش های درونی وسرافکندگی وسرخوردگی وجدل وتنش حاصل موقعیت وزمان ومکان 

س ونا امیدی که همه اینها دشمن زندگی سالم وشاداب ونرسیدن زودهنگام وحتی احساس یأ

 .  باشدمیوهدف خویش که همانا رسیدن به آن شو که هستی 

 بهتر گشتن

شخص خویش را درسیطره می بیند که باید راه خویش را برگزیند ویا اینکه مطیع اجتماع و 

ت روحی و بسی مشکال اجتماعی واقتصادی حاکم گردد واین خود دلیل وضعیت فرهنگی و

دنیای بدون  ایی بس شیرین ودلپذیر است اما دردنیایی بدون حاکم دنی. روانی برای او می گردد

فرهنگی وخانوادگی ، اعیاجتم، حاکمان اقتصادی پس از. حاکم دیگرمبارزه معنایی ندارد

 دلگیرتن وخواسته های فردی واقع گردانیده اند؛که هدف را درنابودی خویش، وهرگونه آن

 ه اندحاکم بودن خود بجای حاکم بودن دیگران نگریست ازبرایرا یدبلکه آنان هدف زندگی نباش

همانگونه که قبال .  باشدمیواین هدف همواره راهنمای ما در راه مقابله بامشکالت زندگی 

قدرت انطباق با بنابه تعریف که ازآن ارائه گردید؛وبسزایی دارد ذکرآن رفت هوش درزندگی تأثیر

شخص خویش را با شرایط زمانی ومکانی بروزمی باشد. میوسازگاری با زمان ومکان شرایط 

خود را انطباق می دهد وقدرت ، فرهنگی گرداندوبا امکانات موجود درپی تغییرات اجتماعی و
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یک حکم انسان  در حال اگرتمام افرادجامعه را باشد. میری برای بهترگشتن رادارا انعطاف پذی

ییم وآنان را دریک کل درنظربگیریم اگرکه جامعه وفرهنگ حاکم برآن قدرت بودن مقایسه نما

سازگاری وقدرت انعطاف پذیری وقدرت انطباق باشرایط زمانی ومکانی موجود خویش رانداشته 

جامعه ای که با انتزاعات . بهترمتصورسازند، ند آینده ای ازبرای خویشتوانمینباشند آنان 

نه فاضله بنیان گشته ولی درعمل مدینه ویرانی بنا نهاده وافراد اندیشه ای ونه واقعیت مدی

جامعه را به مانند بردگان درحکم اجرای فرامینی می داند نه اینکه آنان به مانند انسان حق 

بنابراین چنین جامعه ای به سوی . حیات وسعادت وزندگی با حق وحقوق مشخص را دارا باشند

نوع  ی دارد وباید گفت که ازهوش اجتماعی وفرهنگی درخیروسعادت وزندگی سالم گام برنم

 ایگونه بهگیرد. میجامعه به کل بنا به رفتار خویش درسطح پایین قرار، تعریف که ازآن رفت

گروه به مانند دوجبهه درصحنه اجتماع حاضرندواین مبارزه رابه اشکال متفاوت ادامه  م دووامد

بوده دیگری را با فشاروارعاب وتهدید به عقب  می دهندوهرزمان یکی از آن دوگروه حاکم

نشینی وادارنموده وآن گروه ودسته دیگر فعالیت خویش رابه صورت نیرویی نهفته درزیرپوسته 

حال آیا این وظیفه حاکمان است که . همان گونه که قبال ذکرآن رفت ادامه می دهد ، جامعه

پویا درآن باید  نیروهای مولد وسیال ومسیر وخطوط رامشخص نمایندویا اینکه مردمان جامعه و

چنین بیان داشت که حاکمان  توانمی به یقین. چنین مسیری را طی نمایندوآن را بپیمایند

امکانات نمودن ارائه بلکه فقط نظاره گر وآماده ، دریک فضای بی طرفی اگرکه دخالتی ننمایند

ن جامعه راه خویش رابسوی دنیایی د نیروهای دروبه انجام رساننخواسته اکثریت مردم را برای 

د ودراین راه مطمئناً دیر یا بق اصول انسان دوستی ادامه می دهبهترو زندگی برای همگان ط
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حال اگرحاکمان دراین بین نقشی را از برای . زود به خواسته همگان رسیدگی می گردد

ی خودمتصورباشند مسیر رابه کج روی وطبق کمبودها وآرزوهای خویش به پیش م

برندودرچنین فضا ومسیری دیگرنبایداز رشد وسعادت وزندگی بهتر همگانی سخن راندبلکه 

همانگونه که ذکر رفت افراد جامعه با سلب مسئولیت ازخویش و واگذاری ومسئولیت به حاکمان 

نان عمال در صحنه اجتماع وفرهنگی ازبرای خود قائل به شخصیت نیستند وهویت فردی آ

این مبارزات همیشه میان کسانی گیرد. میتحت شعاع قرار ، آرمان گرا قربانی هویت گروهی

خواهان تغییر ومسئولیت بیشتر)کامل به شخص واحیای هویت فردی( با کسانی که با محدود 

 .  باشدمینمودن شخص ومسئولیت بیشتر)مطلق وکامل به حاکمان(

 ارتباط 

باط همانگونه که قبالً ذکرآن رفت ازیک درمسیر زندگی ودر ارتباطات انسانی باید دوگونه ارت

اگرکسی . دونباید که هیجانی باشدتوانمیدیگری نباشد، میاگرکه یکی عاقالنه . نوع باشند

با او ارتباط  توانمیاست هرچند بحث عقالنی ویا با هیجان دیگر ن دریک هیجان غوطه ور

اگرکه چنین . کان حاضر دراو باشدم برقرار نمودوبه ناچار ارتباط با او باید طبق ذهن وزمان و

نزاع هایی نیزمی  نگرددباعث بروز کدورت ونرسیدن به نقطه اشتراک که باعث دشمنی ها و

واکنشی ازنوع شخصیت ونوع مشکل ، هرشخصی با احتیاج های زمانی ومکانی به امری. گردد

طرف مقابل توقع خارج ازآن داشته باشیم واین بستگی به  توانمیخویش ارائه می دهدون

داردکه به درک وفهم واندیشه خویش رجوع کندوبا درک وضعیت تصمیمی ازبرای انسانیت 

خارج ازاین حوزه باعث برخوردهرچه بیشترویا اینکه کمک  بگیردوبه درک متقابل کمک نماید
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باعث بهبوداوضاع وبه کل اتمسفری  ، به ارتباط ودرک مشترک وابراز همگونگی پاسخ

هرکسی هرگونه  توانمیحال کسانی به این ایرادمی گیرندکه نباشد. میرفین خوشایندازبرای ط

درچنین حالتی فضای کنترل بر رفتار خویش . خواست رفتارنمایدودیگران او را درک نمایند

چنین نگاشت که  توانمیحال درپاسخ . خدشه دار وروحیه آزاداندیشی دچار بحران می گردد

دچارمشکالتی وطبق آن ندانسته به چنین واکنشی دچاراست  اگرکه دیگری در زمان ومکانی 

ساز خود رابا او هماهنگ نماییم تا آهنگ ، ما است که در وضعیت بهتری هستیم این وظیفه

اگر ناهماهنگ باشندباعث گوش خراش بودن واین باعث  چون دو ساز. دلنشین به گوش رسد

اگر کسی ناراحت وازشدت ناراحتی گریه   .دلزدگی می گرددتا اینکه نقطه اتصال واشتراک گردد

دیگری با هیجان شادی پاسخ گویدبلکه باید منطقی بودن راحاکم  توانمیسرمی دهدن

ویا کسی که عاقالنه به . گرداندویا اینکه با راهکارهای کوتاه مدت وبلندمدت او را تسکین داد

حال یکی ، س وشعف درونیارتباط با کسی ازبرای منافع طلبی تن درمی دهد ودیگری با احسا

درچنین حالتی نابودی بساط روان یکی ازطرفینی که با  وابسته و دیگری برایش مهم نیست

توقعی احساسی از رابطه داشته توسط دیگری که با عقول  احساس خودپاسخ گفته و

دلزدگی ها وکدورت ها وتنفرها  برخوردنموده دچارخدشه می گرددودلیل ناراحتی ها و

که اشتباه بوده بیان داشت  توانمیچنین ارتباطی ازبنیان آن ونزاع ها می گردد و ودشمنی ها

پس باتوجه به مطالب پیشین بایدهدف ازرابطه . است ویکی ازطرفین بیشتردچار ضربه می گردد

مشخص وطرفین با صداقت کامل یکی ازشیوه های ارتباط را از برای خویش تنظیم نمایندتا 

مردم را  توانمیل در رابطه با قشرحاکم برجامعه وفرهنگ نیزنحا. دچارمشکل نگردند
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خود قابل قبول راترسیم انگیختگی هیجانات ازبرای  و دچارناراحتی ویأس وتوهم وخرافات نمود

. جامعه را داشتاز، وردعاقالنه افرادبرخ انتظار د ودرمواقع دیگر ودر زمان ومکان دیگرواشاعه دا

نباید انتظارمعجزه از رفتار  اشته گرددهمان نیزثمره می دهدودرنهایت بایدگفت که هرچه ک

 اشتباه خویش داشت بلکه بایداوامر امر با برنامه ریزی صحیح وصداقت کامل هدف ها را

مشخص ودرآن راستا دست به ایجاد ارتباط مابین خویش وملت های دیگر وخود وملت خود 

از برای یک جامعه که  توانمییم که نحال ازمطالب قبلی کمک می گیر. وفرهنگ آن ملت زد

، تجویزنموددینامیک وار درگردش است نسخه پیچید وبا تحکم آن را  سیال ونیروهای فعال و

چون سیستم ایمنی بدن که دراینجا جامعه مدنظراست ونیروهای فعال درآن برضدآن دست 

ن جامعه وفرهنگ به سیال بود خود بلکه باید که از. بکارمی گردند وپاتن آن تولیدمی گردد

 . گونه انعطاف گرایانه بهره جست 

 شادمانی

شادمانی بسان امری است که در ذات انسان گونه ریشه دارد وتمام زحمات بشریت درکل زمان 

وپیدایش خویش ازبرای آن بوده وخود رابا آن خوشبخت وسعادتمند وعاری ازدشمنی ها 

ع اعمال ورفتارهایی رامنجرگشته که بعداً با تکرار دانسته ومدام درآرزو وخواسته آن دست به انوا

انسان بنابه گونه . فات ونادانی گشته استخرا موردتحریف واقع گشته وبساط جهل و، درسطح

با مددعقول خویش همیشه درپی سازگاری وایجاد ابزارهایی ازبرای خود وبه حکم انسان بودنش 

گونه حالتی فعاالنه و بوده وباچنین جهتیخویش  زندگانی کمک به بهترنمودن دیدگاه وآسایش

انا شادمانی به اجتماعات راتشکیل داده وازاین اجتماعات هدفی ملموس را طلبیده که هم
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بدان دست  توانمیفردی نبه شیوه ازیرا که شادمانی امری است که  باشدمیگروهی  ایگونه

آن را بپذیردوگروه ویا  یافت چون شادمانی ازبرای چیزی در راه رسیدن به هدفی که گروه

راستای  برای آن ارزش قائل شود وتالش شخص را در از و جامعه وفرهنگ آن را اهمیت دهد

شادمانی وخرسندی  ایگونهاعتالی آن می داند بنابراین به چنین تالشی که وقع می گذارد خود

جتماعات وجامعه دیگرشادمانی که به هرگونه بنگری آن درمیان ا ایگونهرابه ارمغان می آوردو

حال اگر چنین شادمانی نیز رنگ ولعاب فراشخصی . وذات خودانسان ریشه داردوفرهنگ 

بخودبگیردودیگرانی دراین امر دخالت نموده ویا فرهنگ باالتر ویا حاکمان اجتماعی وفرهنگی 

بخواهند مسیرشادمانی راترسیم نمایند دیگر شادمان بودن معنی خود را ازدست می دهد 

که شادمانی حصول چیزی ازبرای اینکه شخص خود بدان دست یازیده درحالیکه شادمانی ازیرا

که تجویزی باشد حصول چیزی ازبرای تحکم واجبار که چنین امری نه شادمانی بلکه درصورت 

پس برای نتیجه . وبی هویتی وبی فرهنگی خواهد گشت حصول از اندرون شخص دچار پوچی

ردیم که شادمانی باید ازاندرون شخص ریشه بگیردوذات خود گیری به مطالب قبلی بازمی گ

شخص از برای آن خواهان باشد طبق نیازویا کمبودهای شخصی باشدتا ازبرای او صاحب 

 . شادمانی باشدوبتواند خویش را در چنین فضایی شاد متصور سازد 
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 برای دیگران طلبیدن

 شادی در زندگی امری واجب و که درگذری به مطالب قبل بحث شادی وشادمانی بایدگفت

د انگیزه وامیدی برای مبارزه ازبرای خواستن وشدن غایت خویش داشته توانمین بدون آن بشر

 باشد با جوی حاکی از ناامیدی شخص درهم خود رامی فشاردویارای مقابله با مشکالت را ندارد

حال این . مایدمشکلی رابرطرف می ن وحتی فرومی پاشد اما با روحیه ای شادی بخش هر

این راباید درخویش  و باشدمیشادی بادیگران ودرکناردیگران همانگونه که ذکررفت 

برای دیگران داشته از را بخش جستجونماییم یعنی اینکه ما باید ظرفیت ایجادفضای شادی

بتوانیم شادی دیگران راپذیرا وازبرای آن خویش نیزشادگردیم تادیگران نیز ازبرای  باشیم و

درارتباطات هرکسی به گونه . رسیدن ما به آن خواسته ها شادگردند ته های ما وتوان وخواس

فعل شادی بخش رادردعای فردی می جوید  خودش را درقفسی محبوس نموده و، منفرد

درحالی که درخودفلسفه دعا که دردین بیان آن رفته چنین عنوان داشته که دعای دیگران 

 نماید نکه شخص خودش ازبرای خودبه گونه منفرد دعادرحق فرداجابت خواهدگشت نه ای

خودخواهانه است درنگاهی به  ایگونهوخواهان فقط خواسته های خویش باشدکه این 

مذهبی آنان به گونه مستمر خوبی وشادی وآسایش ورفاه وامنیت  رفتاربزرگان دینی و

اند واین نشان ازروحیه همیشه ازخویش غافل بوده  ورشدوترقی رابرای دیگران خواستاربوده و

ای انسان مدارگونه درمیان آنان است اما جای یک سؤال باقی می ماند آیا کسی که به 

سؤالی است که باید این . دبخواهد وبتواند بشودتوانمیفکردیگران است وبه فکرخویش نیست 

پیدانمود وآن در  توانمیدراندیشه اصالحی اگرکه بحث گرددآن را . کمی تعمق نمود
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اما درحال توده اجتماع ودرهمه  زمان شخص باید . رفتارکسان خاص یافت می گردد

قدرت دراین محل . خودصاحب قدرت باشدکه بتواند به حال دیگران واجتماع مفید واقع گردد

خود رامحکم گرداند وبه حال  توانمیاما چگونه باشد. میهمانا اراده ای محکم وشادبودن 

بوده درحالیکه ازخودخواهی بپرهیزیم واین ریشه درمطالب پیشین اجتماع وفردی خویش مفید

دارد که باید نیت خالصانه داشته باشیم وازدیگران به عنوان وسیله وابزار وپله کان بهره نبریم 

حال یک مطلب . بلکه آنان را قابل احترام ازبرای خواسته هایشان وکمبودها ونیازهایشان دانست

ه اندیشه خودنباشیم وهر روزدرمانده وخسته روحی وروان باشیم آیا خودنمایی می کند که اگرب

نیرویی ازبرای مبارزه می ماند که این بحث به ذهن خواننده واگذارمی گرددکه بنا به ذهنیت 

 . خویش آن را مورد بازبینی قراردهد 

 از علومبهره 

همواره وبه صورت ، دبرای اینکه بتوان بهتروراحت ترزندگی اجتماعی وفرهنگی را به پیش بر

جامعه وتوسط علومی که ریشه درانسان وروابط او و اندرونیات او دارند سعی  مداوم توسط افراد

ابزارها وراه کارهایی است که زندگی با تمام مشکالت خویش بتواند روی خوشی به  یافتن، در

انی وچه چه غیرطبیعی وچه انسوانسان نشان دهد وانسان را دربرابرمشکالت چه طبیعی 

وازبرای مشکالت  آلت وابزار ویا راه کارداشته باشد ایگونهدرکل دربرابرهرحادثه ای ، غیرانسانی

خویش وجامعه وفرهنگ وروابط انسانی اجتماعات خود پیش بینی هایی انجام دهد که بتواند 

همان گونه که مسیریک شخصی را معین می سازدوازبرای راحتی فردی گام می نهد ازبرای 

روابط انسانی درمجموع آن نیز پیش بینی وراه کار داشته باشدوآن را با  احتی کل جامعه ور
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درمیان علومی زمینی که به زندگی فردی واجتماعی وروابط . ضریب خطای کمتری ارائه نماید

بعضی از میان انسانها وقع گذاشته می گردد همانا علوم اجتماعی است که پایه ومبنا وسرمنشأ

همان گونه که ذکر رفت علوم اجتماعی علومی زمینی است حال  را تشکیل می دهد علوم دیگر

اگر بخواهیم به آن رنگ علوم الهی بزنیم وآن را به عنوان کاالیی بفروش برسانیم هردو علوم چه 

زمینی وچه الهی وفرازمینی دچارخسران می گردد ازیرا که علوم اجتماعی که علومی نسبی 

ارد ودرطی داده هایی پیش بینی هایی ازبرای فردواجتماع ارائه می است وادعای مطلق ند

نمایدکه این درطی زمان ومکان ممکن است تغییرپذیرگرددواین ازخاصیت علوم انسانی است 

به همراه خود داردحال علوم الهی  که همیشه درتکامل وتغییرپذیری و ویژگی نسبی گرایانه را

امی قدسی وفرازمینی ویا توسط معصومی که ازآلودگی ها علومی مطلق گونه وثابت وازجانب مق

است که اختالط هردو علم همان گونه که درمثالی که قبالً ذکرآن رفت دوساز با باشد، میبدور

وهر دو را  باشدمید بلکه باعث دفع نمی گردنوای مختلف که آنها نه تنها باعث جذب ندو

 گری سخن خویش را به نام خود مهرنماینددیباید که هرکدام بدون دخل در . خسران می دهد

واینکه کسانی هردو دیدگاه را مختلط می نمایند کمکی به اجتماع وروابط آن وفردانسان 

دارد وباید هر دو توسط صاحب اجتماع به هر دو نیاز. نمی نماینددرمجموع فردی خودش 

اع وفرهنگ بهتر مورد نظران خودعلوم خویش ازبرای رفاه وآسایش وزندگی بهتر وساختن اجتم

 . وبتوانند درکنار همدیگر به اجتماع انسانی ورفاه وسعادت کمک نمایند ارائه قرارگیرد 
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 هدف

زندگی حاصل مسیرهایی بافرازونشیب وپرپیچ وخم وحاصل تجارب که خویش حاصل نموده ایم 

افتادن ها  حاصل. ویا اینکه آن را ازدیگران کسب نموده ایم وخودتنها نظاره گر بوده ایم

پیروزی هایی است که همگی آن اتفاقات مقطعی بوده  حاصل شکست ها و، وخیزبرداشتن ها

گذرتاریخی ما در عرصه اجتماع مجال آن  سته دائمی گردد اما زمان ومکان وتوانمیواگرکه 

زندگی بساط شادی بخش خود درمبارزه ازبرای زنده ماندن وشادی . رافراهم نمی نماید

، دیگرازبرای نابودی ویا اخالقیات است که دراین راستا گام می گذارد حال نیرویینیزنیرویی 

نیروهایمان رابه زوال می کشاند ودراین میان ومبارزه وتنش های درونی ترس  مرگ گونه خود

حال مقصود از این . مرگ رانیزاضافه نماییم که همیشگی ودرکناروبا آن خواهیم زیست از

همیشه شادگشت وبرای آن مبارزه نمود درحالیکه  توانمیچگونه  مطالب یک سؤال است که

خویش رافنا یافته پنداشت این ترس ازبرای انسان به  هرلحظه بایدمنتظرنابودی خویش بود و

مانند سمی است که درشادی پاشیده می گرددوتمام شادی ها وزندگی ها رادچاربحران هویتی 

کمین است چگونه  ومرگ هرلحظه در انتظاردارد می گرداندکه بشری که هرلحظه نابودی را

 ارائه نمود وبستگی به ذهنیت و توانمیاین رابا هرگونه پاسخ . د شادگرددوشادبنگردتوانمی

جهت گیری وخالقیت اذهان داردکه آن رابه پیش بردواین خود باعث کنکاشی است که نتیجه 

ی کردن ومبارزه از برای چنین آن حصول به پاسخی قطعی ازبرای معنای زنده بودن وزندگ

وگونه برخوردبا قضایا وجهت گیری اخالقی واجتماعی تجارب  چون شخصیت وباشد. میزندگی 

هرکسی با دیگران متفاوت است وهرکسی باید خود به معنای زندگی دست یابدونه اینکه آن 
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ایم که ازبرای می نم من آن را به خواننده واگذار. امری تجویزی وازبیرون برذهن واردگردد

زندگی خود دلیلی برای زنده بودن خود بیابد وآن را سرلوحه خویش درآینده قرار دهد واین 

چنین به مبارزه ادامه دهد وآن را چون بانیروی خویش بدست آورده ارزشمندتر ازچیزی وامری 

آن را وذهن وروان او برآن کنکاش واقف است و د که ازاذهان دیگر تراوش گشتهحکمی می دان و

وخواستار کنکاش  سخن را دراین سؤال ادامه نمی یابد پس. بادیده بصیرت خواهد پذیرفت

 . ذهنی درخوانندگان ازبرای هدف زندگی خودشان می باشم 

 واقعیت یا مجاز

هرکسی در زنددگی دچاربددرفتاری هدایی ازسدوی دیگدران ویدا اینکده برداشدت خدودازدیگران          

روابط بخاطراینکه هدف دوطرف متفداوت بدوده باعدث سدوء      یا اینکه در و دچارخدشه می گردد

حدال درچنددین    بذرنفاق ودشمنی کاشته شده اسدت  برداشت گردیده وارتباط به تنگنا افتاده و

زمان ومکان اگرکه چنین گرددواهداف نامشخص باشد شخص دچارناامیدی وپریشانی درارتبداط  

ویددا  نمایددد خددودش اعتمدداد د بقددول توانددمددیوبدددبینی وبددی اعتمددادی مددی گرددودیگرن  

بی اعتمادی درذات او ریشده   آن را بدست آوردوهمیشه بذر توانمیاگراعتمادنمایدخیلی سخت 

، بیان نمود که))هیچ وقت ازدوست شددن ناامیدد نشدو    توانمیحال درپاسخ چنین کسان  . دارد

ط بلکده در تمدام   ناامیدی سمی است که بنیانت راویران می سازد(( این ناامیدی نه تنها در روابد 

دشمنی بسان ذهن ها ودشمنی بسان . می کارد امورات زندگی ریشه می دواندوبساط دشمنی را

حدال بدرای دوسدت    باشدد.  مدی کینه ونفرت از روابط ودیگران که بخاطر ترس از شکست دوباره 

شدن باید خویش نیزهمان گونه که ذکرآن پیش تر رفته است باید دوست داشدته باشدیم وایدن    
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دوست داشته شدوی ولدی خدودت ازدوسدت داشدتن دیگدران        توانمیدی دوطرفه است که نرون

حال اگر روحیده شدادی بخدش رادر    . حذرکنی ودیگران را وظیفه دوستی ازبرای خویش دانست

یم دیگدران  تدوان مدی خویش پرورده باشیم نیروهای زندگی وظیفه خود را به انجام می رسدانند و 

که همدان ندابودی وخسدران    ، صورت نیروهای مخالف زندگی این غیر رادوست داشته باشیم ودر

درعصدرامروزین کده   . است درجهت نابودی ارتباطات وبنیان زندگی شادکامی گدام مدی گذارندد   

ارتباطات به دنیای مجازی کشیده گشته است ارتباطاتی مصنوعی که هیچ گونه احساسدی درآن  

وجه ندداردازیرا کده همگدان درآن بده     محلی ازتتبادل نمی گردد دیگرسخن ازشکست وپیروزی 

ند دردنیای واقعی جایی بدرای توجده داردآن را   توانمیکسی اعتماد ندارندوتا مطمئن نگردند که 

 تدوان میادامه نمی دهند ولی همین ارتباط مجازی ریشه گسستن پیوندهایی واقعی گشته ولی ن

د کمدک  تواند مدی ر ارتباط واقعی آن را جانشین خوبی برای ارتباط واقعی دانست بلکه آن در کنا

ارائه دهنده اطالعات مثمرثمرو مفیدی ازبرای دنیای واقعدی گدردد البتده     دهنده وآگاه بخشی و

تجارب گذشته وشکست وپیروزی های گذشدته وشداد    درهمگان بنا به شخصیت وطرز برخورد و

می دهد که خدود   زرفتار را برو ایگونهویا افسردگی حاصل دنیای واقعی درآن اثر دارد وشخص 

ریشه در ناامیدی وکمبودهایش دارد وبنا به چنین فضا وزمان ومکانی در دنیای مجازی و واقعی 

رفتاری حاکی ازبی هدفی ویا باهدفی مشخص انجام می دهدکه در راسدتای رسدیدن بده امدری     

یل است ویا اینکه صرفاً سرگرمی می گرددکه درمدت کوتاهی به اعتیاد بده دنیدای مجدازی تبدد    

مشکالت خویش با روند زندگی وشادمانی رانیز بامجاز بودن جستجو می کند وازبیان  می گرددو

دوسدتان واقعدی ودنیدای اطدراف خدویش را کندارمی گدذاردوتمام        یادل نمودن واطرافیان ویادرد
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به حدال  آن را توانمیدراین دنیای مجازی جستجومی نمایدحال اگرمقطعی باشدزندگی خود را 

 ولی اگدر ایدن ازکوتداه مددت درگدذرد     وخدود خسدته شدود   ه اشدباع ذهندی گردد  گذاشت کخود

وآن واقعدی   می نمایدد اتهدیدد وهم جامعه رادرکدل آن  خطری مشخص هم فرد، وبلندمدت گردد

وحقیقت به مجاز ومجازی بودن انتقال می یابد وافرادجامعه ازبرای رشد وتعالی خود و جامعه به 

وشخص ازمسیر رشد به مسیر سکون ودرنهایت پسدرفت  حالت خنثی تبدیل می گردند وجامعه 

 . راطی می نمایند 

 بودنبرای انگیزه 

همانگونه که قبالً ذکرآن به تفصیل بیان داشته شد شادی وشادمانی ونیروهای زندگی دلیلی 

انگیزه داشت وامورات نیز به پیش نمی رود  توانمیوبدون شادمانی نیزن خواهدمیازبرای وجود 

فرهنگ دلیلی بس محکم است که باعث می گردد آن را اصل واساس  خص وجامعه ووازبرای ش

بدون دلیل شادی ای این شادمانی دالیلی نیاز است که حال بر. زندگی به حساب آوریم

باید که . وشادمانی معنی ندارد وباید دالیل شخصی واجتماعی وفرهنگی وجود داشته باشد

اشند واگرکه یکی باشد ودیگری نباشد ترسیم شادمانی به همگی این دالیل با هم وجود داشته ب

حال . وشادمانی جمعی و واقعی درصحنه اجتماع دچار خدشه می گردد دچار می شود اگر اما و

شخصی خویش رادر حصاری از مشکالت می یابد که اگربتواند برآن فائق آید ، درشادمانی فردی

راستی شادمان وانگیزه های آهنین خواهد او ب. ونیروهایش در راستای شکست مشکالت باشد

امیدی به  توانمیضعف وسستی ببیند بنابراین ن داشت وحال اگر اونیروهای خویش را در

شادمانی واقعی داشت هرچندکه مشکالت موجود است اما راه کار غلبه برآن وکمیت وکیفیت 
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سازوکاری  تی ونیروهای شخصی درمواجه ومقابله بامشکالت به تجارب و ویژگیهای شخصی

دفاعی شخصی بستگی دارد وبدون نیرویی که شخص رابه سمت شادی وشادمانی سوق دهد 

توقع زندگی کارا ومفید بحال خویش واجتماع ورشدوتعالی داشت وحال اگرنیز جامعه  توانمین

بافشارحاکمان اجتماعی وفرهنگی برحصارتنگی تکیه نمایند وبافشار ازباال بخواهند شادی 

فضایی درشادمانی این ازذات بشریت بدور وهرگونه ، سازند نی رامهار ویا آن را هدفمندوشادما

معنای خویش را ازدست می دهد وبه امری مصنوعی که از بیرون تحمیل می گردد به صورت 

شادمانی واقعی ودر آرامش روحی وروانی  ونه شادی و باشدمیغلیان احساسات وتنش آزادشده 

 . باشد 

 مبارزه

نمونه از انگیزه های زندگی در شخصی نهفته است که با وجود اینکه روبه مرگ ونابودی یک 

شخصی دربچگی به اشتباه تیم . واینکه تمام راه های پزشکی راپیموده ومرگش به احتمال است

او وتعداد زیادی ازبچه های هم سن او درسراسر یک کشوری یک فرایندتزریق خون ، پزشکی

حال اینان . گرفتارآمده اندویا سرطان ویا هپاتیت HIVی خطرناک بمانندوده به بیماری هاآل

درپل مرگ ونیستی قرار دارند عده ای ازآنان درحین فرایند مبتال ازبین می روند وعده ای دیگر 

برای  وحال عده ای دیگر با انگیزه هایی خود را سرپا نگه می دارند واز ، به درمانگران مراجعه

تالش می نمایند اینان خویش از اراده ای پوالدین در راستای هدف های  انگیزه های زندگی

اینان با همین انگیزه وبا همین تالش خود رابه جایگاهی می رسانند ولی . گرفته اند زندگی قرار

درنهایت به جایی می رسند که باید با آن سازگارشوند وبا شرایط زندگی آلوده به ویروس مسری 
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اینان خودتوان مقابله با آن رابه بهترین شیوه . درحال مرگ سپری نمایند وبدنی بیماری هر آن

انگیزه هایی نیز آنان را به بهترین  ممکن دارا وسیستم های حمایتی نیزدرجنب آنان فعال و

اینان خویش  . شیوه ممکن درحصول به چنین نظرگاهی به مانند شادی وشادابی نگه می دارد

زبرای خود دوست دارند اینان معنای زندگی را به بهترین شیوه ممکن را نه ازبرای دگران بلکه ا

ند وازلحظه های زندگی بمانندزمانی برای بهبود فضای روحی خویش استفاده می درک نموده ا

حال . اینان اخالقیات را نیز ازبرای خود تعریف نموده ودر آن راستا گام می نهند. نمایند

ابه زندگی می کشاند خللی واردگرددبه قطعیت فروافتادن اگراینان در نیروهایی که آنان ر

اینان نباید به هیچ ، درنیروهای مرگ به ناچاراتفاق خواهد افتاد ونابودی آنان حتمی است

ویا به نیرویی فراخود دلبسته گردند واز اویاری طلبند بلکه باید اندرونیات ، نیرویی تکیه نمایند

 با رشدوبالیده گردانند وبا تلقین مثبت به خویش و خویش را قوی ومحکم گردانند وآن را

روند ، ششخصیت مسلط برهیجانات واعمال خویش با نظم پایدار درزندگی وجهت فکری خوی

دهند حال هرچند به گونه موقت واین خود را به سوی غریزه زندگی بچرخانندوخود را نجات 

ی متفکران دراین حوزه دارد جای بحث دارد ولی همیشه تالش آنان جای تقدیروبحث ازبرا

ند ازآن به نتیجه گیری برسند که در زندگی شخصی واجتماعی توانمیودیگران وتوده و عوام 

 .  فرهنگی وگروهی خود ازآن بهره گیرندو

 نیروها

قبالً بیان گردید که هرکسی به گونه شخصی ویا اجتماعی به گونه گروه تشکیل یافته وفرهنگ 

ای حصول به اهدافی در راستای رسیدن به آرمان های خویش طبق جامعه بر ، غالب درآن
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اموراتی رفتارمی نماید که این امورات همیشه او را احاطه نموده اند واو به گونه مستمر درآن 

شخص وجامعه ومسیر روبه رشد زندگی طبق کمبودها وخواسته وآرزوها . قسمت فعالیت دارد

یشه خود را مورد بررسی قرار دهد وکمبودهای عمل می نماید واین باعث می گرددکه هم

خویش را رفع نماید وآرزوها وخواسته های خود را بررسی وازبرای رسیدن به آن تالش نماید 

وچنین بحثی به مثابه رسیدن به زندگی شادتر وشادکامی ازگونه حل کمبودها ورسیدن به 

مشقات باید تحمل گرددواز حال در راه رسیدن به چنین وضعیتی بسی باشد. می خواسته ها

زمان ومکان باید گذشت واین باعث می گرددکه شخص دچار تغییر روحیه وایجاد روحیه ای 

این چنین خود را درمعرض نابودی کشاند اما  ضعیف تر ازقبل بسان شیشه شکستنی تر گرددو

زمان آن را  برای آینده ای که ازد خود را باال کشد وازظرفیت های پیش رو توانمیدرکنار آن 

بهره ببردواین شادکامی همیشه در هر زمان ومکان قابل حصول باتوجه به آرمان های ، دارد

جدید وخواسته های نوین وکمبودهای تازه شکل گرفته در دنیایی بسان نابودی در زندگی با هر 

یح حال جامعه وفرهنگ نیزبه مانند چنین فرایندی که برای شخص تشرباشد. میدو گروه نیرو 

د ازبرای افرادجامعه فضایی حاکی از شادمانی ویا توانمیمسیر رابپیماید و دو د هرتوان، میگردید

د نیروهای زندگی رافعال سازد ویا اینکه توانمیفضایی حاکی از ناامیدی به ارمغان آورد یعنی 

ع نیروهای مرگ را غالب گرداند وچنین امری به درجه ای ازشعور وادراک صاحبان اجتما

د متفاوت باشد همچنان که توانمیاما این نیز در زمان ومکان . واخالق بستگی خواهد داشت

تفاوت زمان ومکان درچنین فضای حاکی ازشادمانی ویا یأس نشان قطعیت موضوع بسان 

نیروهای زندگی حالتی خفا به خودمی گیرند ودرمواقع لزوم به باشد. مینیروهای زندگی ومرگ 
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نیروهای زندگی دربساط . یاری چه شخصی وچه اجتماعی هجوم می آورندسطح بیداری وهش

نیروهای مرگ خود را در رؤیاها وآرزوهای خفته یک شخص ویا یک ملت به حالتی آتش 

این نیروها آنقدر درحسرت می مانند که بسان عاشقانی که . زیرخاکستر پرورش می دهند 

چنین واژگانی یک جمله . هد وزنده می گرداندآنان را به خود تکانی می د، هرخبری ازشادکامی

بیدارشدن که  را نیازمی نماید که اگرنیروهای زندگی رابه عشق مثل نماییم))عشق گم شدن و

چنان که نمود آن . (( باشد. میعشق حسرت دیدار وعشق بیمار شدن ، عشق غرق در رؤیا شدن

ات به درستی به پیش می روند رفت درنیروهای زندگی وشادکامی وغالب آمدن عشق همه امور

ودر بساط نیروهای مرگ بساط نابودی به همه جا سرایت می کند وشادکامی به حالتی خفا 

ودرگوشه وکنار به امورات خویش مشغول می گردد تا شاید راه مفری یابد حال چه درشخص 

عتماد به وچه دراجتماع اگر که نیروی عشق به زندگی وشادکامی رسوخ یابد اراده ای بسان ا

کارها وتحمل مشکالت تا سرحد تحقق یافتن آرمانها تجلی می نماید واگر نفس داشتن درانجام 

که نیروهای مرگ خود را حاکم گردانند اراده ای سست واعتماد به نفسی شکننده که یارای 

تحمل کوچکترین مشکالت راندارند وخویش با نفس خود درگیرند چه دراجتماع وچه در 

د قابل رؤیت باشد وانسان ژرف نگر آن رابدون هرگونه توانمیمری به وضوح شخص چنین ا

 . د به خوبی دریابد توانمیعینکی یا جهت گیری 

 قدرت تحمل

او را تحت تأثیردارند وهمیشه در ، نیروهای موجود درمحیط وطبیعت واتمسفر خروجی شخص

ردتأثیر شگرف ومتحول گونه روحیات وانگیزه ها وطرز رفتار وکردار وخلقیات وکل شخصیت ف
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چنین می نماید که او برده محیط خروجی ازخویش است واز خود به ذات انسان دارای . دارند

اما این بحث راچنین باید با زندگی آمیخته دانست که اثری مفید . شعورچیزی مصداق نمی یابد

در روابط انسان به هویت وشخصیت خویش ازخود تصوری قائل است که فقط . برجا گذارد

د خود را درمعرض انتقاد قرار داده وشخصیت خود را توانمیوتأثیرمحیط بیرونی است که او

حال این گونه ازبیرون ونیروهای خارجی بر روحیات شخص چگونه تأثیری . ببیندازمنظربیرونی 

دارند؟ این بستگی به تجارب گذشته شخص ونحوه برخورد سبک شخصیتی او داردکه چگونه 

بنمایاند واز خویش چگونه واکنشی نشان دهد وچه اندازه تحمل وخویشتن داری نمایان خود را 

د بسته به توانایی ذهنی وخالقیت وبزرگ منشی وآگاهی توانمیدرکنار این موارد اونیز. سازد

جهانی همساز وروابط سالم خویش براجتماع وخویش تأثیری شگرف گذارد وخود واجتماع را در

درحال تناقض ، نکته الزم است درصورتی که نیروهای اجتماع بانیروهای فرد یناما ذکر ا. نماید

بدون استرس ودلواپسی  داشت وبه راحتی و خواهدمیشخص زندگی شاد وشادکا، وتضاد نباشند

واضطراب خویش را تخلیه روحی می نماید وبرای خویش برنامه هایی ازبرای رشد و ترقی 

گر عکس این اتفاق افتد وجامعه مجال بروز به شخص را حال ا. دت خویش بنا می کنوسعاد

را  های تعیین شده گردد وشخص خودیندهد و اندیشه وسبک شخصیتی فرد غالب ناهنجار

بدگمانی همیشه برذهن او حاکم است و او  ایگونه درتضاد با جامعه بیرون پنداشت نماید

رفتار ظه و زمان ومکان نیزبه لحگیرد. میپی محافظه کار گشته و رفتار دوگانه را در

 واو شخصیتی زیرزمینی را در اندرون خودپرورش می دهد باشدمیاودچارتغییرودگرگونی 

د کناربیاید ویا اینکه تاب توانمیوشخص درچنین موقعیت بازبنا به شخصیت وسبک خویش 
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ست به دتحمل نداشته باشد ومنزوی ویا به سمت انگیزه های مرگ ویا اینکه  وتوان مقابله و

چنین برداشت هایی بستگی به ذهن وروان وسبک پنداری . وج یابدفرار بزند وازآن جامعه خر

حال یک سؤال بوجودمی آیدکه آیا شادکامی  شخص دارد که آیا قدرت تحمل را داردیا خیر؟

درتضاد دیدگاه شخص وجامعه متصور بود؟درپاسخ به این پرسش به ندای درون  توانمیرا

یش را موردکنکاش واقع گردانید که اگر درچنین شرایطی قرار داشته باشید رجوع کنید وخو

چه رفتاری ازخود خواهید داشت ودرباره آن باکسی بحث داشته باشید وآن باعث می گرددکه 

 . ریشه شادکامی خویش را نیز دریک موردقطعاً بدست خواهید آورد 

 توان بروز دادن

ی رسیدن به نهایت خود شدن دراجتماعات انسان ریشه شادکامی و زندگی آرام وحاکی از

. گاه هایی متعصبانه وخط قرمزها شناسانده می گرددازحصارها وتنگ نظری ها واندیش

هراجتماعی که کمتر کنترل وخط حصارها را رعایت ودرکنترل اندیشگاه ها کمتربسان 

رفتار وجهت گیری  در، محکومیت اشخاص وتوده گام نهد ویا اینکه خویش را صاحب توده بداند

واین ازطرز برداشت صاحبان اجتماع وگونه اجتماع تشکیل یافته وقوانین حاکم  باشدمیمتفاوت 

د ازبرای افراد وتوده تشکیل دهنده خود راه هایی توانمیاجتماع . بدست آورد توانمیرا برآن 

نماید ویا اینکه بسته به برای بیان درونیات وابراز تمایالت داشته ویا اینکه همه درونیات راخفه 

اما درجه . د قابل مقایسه گردندتوانمیمحدود نمودن وخفه کردن درونیات ویا جهت گیری 

که بالقوه استعداد آن را ، شادکامی بسته به ابراز شخصی خودش ورسیدن به توانایی هایی دارد

یر دچار داردواجتماع باید کمک نماید که شکوفا وبالفعل گردند واگر شخص دراین مس



 زیستن بهتر/  61

سرخوردگی وشکست باشدواجبار بیرونی مانع آن گردد به یقین بسته به محدودیت شادکامی 

انسان برحسب انسان بودن خود . وزندگی سالم فردی واجتماعی محدود ومحدودتر می گردد

 واینکه موجود زنده ای است که خواسته هایی مخصوص به خویش ونیازهایی شخصی وفقط از

مسئولیت بزرگ ، دارد وتوانایی هرشخصی با شخص دیگر تفاوت که نیازبرای یک شخص واین

نمایی می نماید که چگونه بتواند همه استعدادها را ازبالقوه به بالفعل  اجتماع دراین محل خود

تبدیل نماید وخود را آزاداز انتقادها کند وافراداجتماع رابه مسیر شادکامی وزندگی حاکی 

ص تبدیل نماید اما فقط بیان صاحبان اجتماع ومسئولیت آن ازموفقیت ازبرای همه اشخا

صاحبان دلیل بر بی مسئولیتی افراد در درون جامعه نیست وآنان باید درصورت درک وفهم 

درسکون وسکوت . دراجتماع همکاری وآن ها را ازمیان بردارندهرحصاری بانیروهای دیگر 

فقط درمبارزه . را محکم تر می گرداندحصاری را ازبین برد بلکه صاحب حصار آن  توانمین

است که حصارها به عقب می روند وبه جایی می رسند که دیگرجایی برای حصارباقی نمی ماند 

وشخص خود را آزاد ازهر حصاری وفارغ ازهرشکستی خویش را موفق وشاد وزندگی ارزشمندی 

ن اجتماع سنگینی چه توده و اشخاص دراجتماع وچه صاحبا، می یابد وحال مسئولیت هر دو

می نماید وباید دلیلی ازبرای هردو چنین باشد که مسیر زندگی به شادکامی وموفقیت رهسپار 

 . باشد 

 سدهای فردی واجتماعی

همان گونه که قبالً ذکرآن به کرار رفت هرکسی باید آزاد باشد که گونه هویت وشخصیت 

ل درآوردودر راه ارضای وجنبه های مثبت وجودی خویش را ازحالت بالقوه به بالفع
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. کمبودهاونیازها وبرآورده گشتن آرزوهایی که به حال خودواجتماع مفید باشند گام بردارد

هرکسی حق دارد که درصورتی که اعمال ورفتار او به زیان شخصی ویا گروهی نباشد بلکه در 

ن باید گام گذارد ودراین راستا دیگرا، ای وضعیت زیستی وشادکامی خویش باشدراه ارتق

دراین چنین جو حاکی . باشند وازمنع نمودن ومانع ایجادکردن پرهیزنماینداوپشتیبان راستین 

احترام که باعث روحیه وانگیزش بیشتر در راه آرمان های خویش است فضایی بسان  ازمحبت و

نمود که دراین فضا جامعه واجتماع وکل سیستم های درون جامعه  توانمیخوشبختی ترسیم 

ارتقا داد یعنی اینکه درصورتی که اشخاص آزادانه در راه ارتقای خویش گام گذارند  توانمیرا

ناخواسته در راه ارتقای جامعه گام می نهند وجامعه باید که مسیر را ازسنگالخ ها هموارنماید 

حال کسانی درهر زمان ومکان . وممانعت های اجتماعی وزمانی ومکانی وفرهنگی راخنثی سازد

نهند وخود را دل  خویش ونیازوکمبود خود بدون محافظه کاری گام میرمان های مطابق آ

فریب یک ذهن ویا یک ایده نمی پندارند بلکه شادکامی خویش را درآزادی ازیک بند وقیدکه 

برای او ترسیم گشته می بیند بنابراین گذر ازاین بند وحصار ازبرای اوبسی سخت است وحال 

فرهنگی واجتماعی نیز راه او را سد می نماید اما این اراده اوست  نموده ممانعت های که گذر

اوبسان کوهی ایستاده قامت وجود آزاد خویش رابه نمایش می . که او را ازمسیر باز نمی دارد

گذارد واین دیگران هستند که باید به درک چنین فضایی عادت نموده وبتدریج زمینه پذیرش 

حال درنتیجه باید گفت که این مشکل آن کسان نیست . نمایندچنین آزادی را ازبرای خودمهیا 

که طالب ارضای کمبودهای خویش ومبارزه در راه آرزوهای خویش اند بلکه مشکل ازکسانی 

است که درحصارتنگ دیوارهای خودساخته گرفتارند وخویش واجتماع را هرچه بیشتر به مسیر 
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می گردند واین خود باعث گذشتن عقب گردمی کشانند وبا کوچکترین تغییر برآشفته 

ازشادکامی به سوی مسیرهای نابودکننده شادکامی ازبرای شخص واجتماع می گردند تا جایی 

که هرگونه شادکامی راتاب نمی آورند وبا آن برخوردی خصمانه می نمایند واین چنین خود را 

ه دارند درحالی که پیروزیافته می پندارند وبه شادکامی درونی و شادکامی پس از مرگ اشار

شادکامی درونی باعث اختالالت شخصیتی ومشکالت رفتاری و حساسیت های اخالقی وتعصب 

مبارزه  ورزی های کوته بینانه ودشمنی های خصمانه ونزاع هایی خونین می گردد واین چنین

در راستای چنین جو ویران کننده شخصی واجتماعی بسی سخت می نماید وحال شادکامی 

رگ نیزآرزویی که تحقق پیدانمی کند وخیال باطلی که همیشه با شخص است واین او م پس از

را ازهرشادکامی محروم وباعث خودفریبی ونابودکننده انواع زندگی ها چه به عنوان شخصی 

وچه اجتماع می گردد واین حصول دست نیافتن به شادکامی راستین در زندگی رامحال می 

))زندگی هرکسی به خوداو مربوط  گونه مطلب را بیان می داریمحال با جمله ای اختصار. کند

است درصورتی که به حال اجتماع وخود آسیب نرساند وهرکسی حق دارد که بدون 

پس اشکال از ذهن های درتنگنای ، حصارودیوار زندگی نمایدوشادکامی خویش را جستجونماید

 . (( باشدمی دیوارهای خودساخته آدمیان است که باعث نابودی شادکامی

 تصور برحق بودن

در مکانی وزمانی شاد ودرزمان ومکانی دیگر ناراحت وناشادکام هستیم که درهردو حالت سیری 

زندگی ما مستولی می گردد درچنین فضایی حاکی از آرامش ویا تنش های روحی  ازروحیات بر

برای او بسان  آدمی یا درکنار دیگران مسیرشادکامی داردویا اینکه حضوردیگران، شخصی
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دردنیایی که همگی انسانها خویش را درآن سهیم می دانند . جسم وروان او را می آزارد، عذابی

وازبرای آن تالش می نمایند وازدنیایی که شامل کمبودها ونیازها وآرزوهای خویش است سخن 

مشی می رانند ازسیراتفاقات خود را کنارنمی کشند بلکه همچنان دراندیشه رسیدن به آرا

هستند که دایمی ویا اینکه درصدآن بیشترباشدوبتوانند زندگانی شادوشادکامی رادرحصول به 

دنیای انسانها خودشامل حوادثی است که مسیر او را ازپیش برای . موفقیت ها تجربه نمایند

ند ترسیم نمایند حال در روابط اجتماعی اشخاصی خود درخشمی فرومی روند توانمیخود

ضوع عشق تصورمی نمایند بدون اینکه دراین شرایط بتوانند تصمیم درست ودیگری را مو

خویش رابرحق می پندارند وازمسیری که ازبرای ، ومنطقی بگیرند بلکه طبق مسیری ناخودآگاه

گشته ناراحت وعصبانی هستند واین خود باعث خشم فرو رفته خود  ترسیمتوسط دیگران  او

واند ویا آن مسیری حاکی از تنش بیشتر ونزاع هایی خشمی که دروجود او ریشه می د، است

از شادوشادکامی فاصله ، حتی خونین وار را رقم می زند ودراین شرایط نیروهای مرگ حاکم

گرفته می شود واما در جامعه نیزاگر که جامعه وفرهنگی خود را ازبعضی امور محروم ویا اینکه 

محروم نمایند ویا خود باعث تنش هرچه بیشتر توانایی رسیدن به چیزی راداشته باشد و او را 

درفضای موجود ازبرای خودگشته اند که این تنش دلیل دوری وجدایی واصرار برناآگاهی 

که دراین حالت آن جامعه وفرهنگ چنین فشاری راتحمل نمی آورد و آن را به ، خویش

ن منطق وحاکی اشخاص درون جامعه انتقال می دهد واین دلیل جامعه هایی پرخاشگر وبدو

بردیگران وخصم وخشونت جمعی وشخصی واجتماعی ، فلسفه نابودگر وشعارهایی مرگ آوراز

همگی از دالیل اخطار درمورد هجوم ، وفرهنگی وخود را در تصور برتر ازدیگران پنداشتن
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یعنی اینکه))انگاری هنوز درخشم خود باشد. میویورش آنان به دیگرملت ها وجوامع و اشخاص 

 . فته ومن را موضوع خشم تصورمی نمایی(( فرو ر

 رسیدن به خواسته

بنا به گفته هایی زندگی مبارزه ای است ازبرای خواستن امری که ریشه در ذات کمبود 

خواسته های او نهفته ویا اینکه چنین مبارزه ای رنگ توانستن  ونیازشخصی ویا اینکه در

رد بلکه خود را صرفاً دریک مبارزه بدون چشم انتزاعی دارد وازبرای رسیدن هیچ برنامه ای ندا

اندازی ازبرای رسیدن می داند ومبارزه ازبرای مبارزه ونه اینکه مبارزه ازبرای خواستن چیزی 

در راه این مبارزه چه بسا شخص باشد. میورسیدن به امری که نهایت امر توانستن شخصی 

پیرامون تصور ، که امیدی به اندیشه درازفناگرددوپیرامون موضوعی خود را سرگرم نماید ویا این

درجهت چنین امید وآرزویی که خواستن ازبرای هدفی مقدس که . امیدواری بوده است

حال درجامعه . بسی امور را بدست آورد توانمی گیردمیازتوانستن در ریشه خود سرچشمه 

رفاً به قصدمبارزه باشد اینکه مبارزه اجتماعی نباید ص همین رابسط داد و توانمیواجتماع نیز 

نظام مند تالش  ایگونهبلکه باید ازبرای رسیدن به هدفی باشد ودر راه این هدف آگاهانه به 

حالیکه ما خود  نمود وازبرای فردای رسیدن به خواسته خویش نیز برنامه ای منسجم داشت در

بارزه نموده اند که نظاره می افکنیم ونمونه های بسیار درطول تاریخ جنبش ها بوده که فقط م

غافل ازاینکه یا توسط حاکمان ویا توسط ناآگاهی خود ویا افراد سودجو به مبارزه ادامه دهند 

ویا چندمورد باهم دچار غفلت گشته اند ومبارزه را ازبرای هدفی وبعد از رسیدن به آن هدف 

ته ویا ناخواسته که ترسیم ننموده اند و این چنین خود را به مسیری کشانده اند که یا خودخواس
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باعث نابودی سیستم های اجتماعی می گردد ازیرا که آنان ، در هر دوحالت ازناآگاهی ریشه دارد

مبارزه به هرشکل وگونه آن رامجاز می شمارد ونه اینکه ازبرای آینده ای روشن وبهترباشد بلکه 

باعث نابودی خود  بسان نابودی سیستم های پایداراجتماعی ومخالفت واعتراض بیمارگونه که

و دراین راه ، چنین نگاشت که))مبارزه خصلت من است توانمیدرخالصه . وجامعه می گردد

پس چه باک ازفنا گشتن پیرامون امیدی که مدتی دراز . هدفی مقدس)که تویی(ریشه دارد

 . تصورامیدواری بوده است(( 

 تغییر

شاهد افول ویا قدرت گرفتن  توانمیدرفرایند مسیرتغییرات دریک جامعه ودریک شخص 

با هرشکست ویا تجربه ای تازه که ازبرای جامعه طبق روند زمان . جامعه بود دوباره شخص و

د خود را ازنو سازمان دهد ویا اینکه نتواند از برای توانمیومسیرحوادث بوجودمی آید جامعه 

دگی وگذر زمان شخص نیز درسیر زن . پاشد تغییرات جدید راه چاره ای بیابدوازهم فرو

د شاهد وقوع یافتن حوادثی باشد که تاب توان مقابله را نداشته باشد ویا توانمیودرمکان وزمان 

گفت که او احساس  توانمیحال اگربتواند برآن غلبه نماید . اینکه بتواند برآن فائق آید

د او چاره ای به شکست او بیانجام رو، نفس مضاعف می یابد واگرنیز روند سرخوشی واعتماد به

تجربه  ایگونهپذیرش واقعیت ویا اینکه دیدگاه خود را نسبت به شکست تغییر وآن را  جز

پندارد که درمسیر حوادث و در زمان ومکانی آن را تجربه نموده است ویا اینکه این تجربه 

یا اینکه به نابودی بساط انسانی و  توان خویش و شامل تغییرات درخود وبازسازی قدرت و

تحمل او و اینکه اوچه اندازه عوامل  وحیه واخالق او بیانجامد که درتمامی این عوامل توان ور
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چه اندازه ازآن ابزار  همساز وهمخوان باخویش را به عنوان ابزارکمک به خویش در اختیار دارد و

که وعوامل را که دراختیار دارد به عنوان ابزار کمکی درآن موقعیت مورداستفاده قرارمی دهد 

چنین نگاهی به خودشخص وبه عوامل دخیل درمحیط واتمسفر شخص بستگی دارد که چگونه 

 ایگونهوبه  گیردمیانتزاعی آن را بکار ایگونهد ازآن استفاده واقعی نماید ویا اینکه به توانمی

حال چه می گردد که شخص ازهمه چیز قطع امید می نماید . مسکن گونه ازآن بهره می برد

الی برای خود نمی بیند؟آیا به واقع او درست می اندیشد ومجالی برای خویش نمی ودیگرمج

باید با کمک ومساعدت ازبیرون  پندارد ویا اینکه او دربررسی مسائل دچارخطا گردیده و

درفضایی حاکی از جنگ قدرت ازبرای شخص . ازشخص او بتواند دوباره خود را بازسازی نماید

حوادث  سیری از، ت خود ویا اینکه خود راناتوان ازمبارزه می بیندکه خویش را حاکم برسرنوش

خویش را بازبینی مجدد نمود وازهرموردی خود را توانمند  توانمیریشه دارد که درهر موردی 

با بررسی نقاط ضعف  توانمیویا شکست خورده پنداشت حال اگرکه خود را توانمند بیابیم 

برتجربه های مثبت خود بیفزاییم واگرکه خود راشکست توانمندتر بسازیم و خویش را، خود

که به روند باشدمیموجود ، اختیار خورده پنداریم باید خویش را بازبینی کنیم که آیا امکانات در

معنای تازه ای بخشیم ویا اینکه دیگر هیچ راهی غیر ازپایان زمان ومکان باقی نمی  وسیرخود

سمت مسیر هفته است ولی بالواقع اگرکه هیچ راهی به هرچند دراین نکته ای اخالقی ن. ماند

قدرت پایان دادن به زمان ومکان راداشته باشیم وبه آن خاتمه ، روبه جلونباشد باید خویش

حال اگرکسی . خودکشی چنین کسان به مانند حرکتی قهرمانانه تلقی می گردد . دهیم

می بیند باید ازچنین امری  کوچکترین راهی به سمت دست یافتن به توانمندسازی درخویش
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بخاطراحترام به ذات وجودی  اجتناب ومسیر راهرچندکه به پایان خوشایندش بدبین است و

 . خویش تجربه نماید واین چنین خود را ازچنگال اندیشه وعمل خودش نجات دهد 

 رقابت

الف مخ ایگونهدر هر امری که خویش را در ردیف کسان دیگرمی یابیم وکسان دیگر را در 

ویا اینکه به آن بی توجه می  گیردمیرقابت شکل  ایگونهخواسته های خود درک می نماییم 

. گردیم وفقط خود را ازقالب خود ونه درخارج از چارچوب خوداحساس ودرک می کنیم

چارچوب انسانی وعقلی واحساسی وهیجانی ما حکم می کند که ما خود را چگونه به پیش بریم 

اگرکه ما خود را در رقابت ببینیم این بسان روحیه ای . راین راستا گام نهیموچگونه بتوانیم د

سعی درحاکم ، دیگران مبارزه گر ماست که ماخود را دراین چارچوب حاکی ازرقابت درتنش با

اما اگر که بدان بی توجه . گردانیدن وثابت نمودن هویت وشخصیت وقالب منشی خودمی نماییم

یا اینکه ما از روی ناآگاهی وبی خبری بدان بی توجه ایم ، بحث استباشیم این بسان دوگونه 

ویا اینکه این بی توجهی درقالب هدفی واال است که ما خود را نه درقالب مبارزه برای غالب 

بلکه مبارزه برای رسیدن به هدف خویش درک واحساس می کنیم واین بسان ، بودن بردیگران

ه هدفی است که ما خود را درخدمت آن می یابیم وبخاطر روحیه ای مبارزه گر برای رسیدن ب

ازچنان ظرفیتی ، که هدف اما اگر. رسیدن به چنین هدفی حاضریم خویش را فدانماییم

برخوردارنباشد فقط در راه آن مبارزه می کنیم ازبرای هدفی دیگر به عنوان نمونه پاداش هایی 

 ایگونهویا علی ویا ایدئولوژیک ویا هویتی  حال اگرهدف واال ظرفیت. . . بمانند پول ومقام و

ته باشدکه دراین محل ذکر نمونه ای خودنمایی می شخصیت بخشی ورابطه مستقیم با ما داش
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تولیدی به ارتقای خویش باید کارگران خود را درکارخانه سهیم بدانند  برای رسیدن واحدکند؛

حال . لیدی درک واحساس نمایندوسود آن را سودخویش ببینند وهویت خود رادرهویت واحدتو

 مبارزه برای هدفی واال را ادامه می دهند به چنان درکی برسند، دراین بحث نیزاگر که اشخاص

 باشدمیکه هدف خودآنان بسان رسیدن به هدف واال وهویت بخشی فارغ ازبحث سود وزیان آن 

حال هرکسی بنابه  .بنابراین ازبرای آن حاضربه جان فشانی وازبذل جان دریغ نمی ورزند

ظرفیت عقلی واحساسی وهیجانی وتجارب در زمان ومکان های متفاوت خود را دارای ظرفیت 

درک متفاوت ازهدف واال احساس می کند وباید گفت که همگان را یک گونه هدف واال نیست 

چند که درسخن ویا درعمل درکناریکدیگر سخن می رانند وعمل می نمایند اما آنان را  هر

این بسان تفاوت عقاید . های واحدی نیست هرچند که دربعضی امورات باهم یکی باشند هدف

است که امری مرسوم وعادی در زندگی وامورات روزانه است واین درمبارزه برای رسیدن به 

حال باید گفت که یک خطرهمواره درکمین است که . هدف واال نیزخود را نشان خواهد داد

هر مبارزه ای باید هدفی  مبارزه باشد ویا به آن تبدیل گرددبلکه درمبارزه نباید بخاطرخود 

تالش ومجاهدت نمود وبرای آن ارزش مبارزه در زندگی معین ومشخص باشد که ازبرای آن 

 ، حال یک جمله خودنمایی می کند))موضوع شکست وپیروزی بحثی رقابت گونه است. قابل بود

  .(( . در حالیکه هدفی واال نهفته است 

 برنامه ریزی

حاکی ازاندیشه ای است که  باشدمیهرفعل که ازسوی ما ویا ازسوی جامعه به کل درحال انجام 

ممکن است سالیان دراز درآن مورد کنکاش شده ویا اینکه آن ممکن است امری لحظه ای 
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وحاصل هیجان گذری باشد و این هیجان نشان ازبی ثباتی در وجود ما واینکه ما ازقوه درک 

کم ظرفیت ، مور وبرنامه ریزی برای رسیدن به اهداف خویش برای موعدی مقرر خود را درحکما

 ایگونهوقالبی سست به خود می نماییم وحال اگر که ازآن برنامه ریزی داشته باشیم وآن را به 

ازتوان ما برای در دست گرفتن اموروتالش آگاهانه ما برای  عقلی ومنطقی پذیرا گردیم آن نشان

ب وحاکم گردانیدن خود با اوامری که به خویش ارائه می دهیم واین باعث تقویت روند کس

شخصیتی خردمند  خواهدمیبا این توضیحات حال اگرشخص . اندیشه گرایی درمانی می گردد

ازخویش غالب گرداند باید که خود را حاکم برسرنوشت خویش بپندارد ودرمواجهه با امور به 

د وازعقل وبرنامه ریزی بهره برد وحال اگرکه آن را درمورد جامعه بسط توان خویش تکیه نمای

آن را درکل بسان امری که جامعه به کل وافراد درون آن دریک واحد خواستار  توانمینماییم 

انجام اموری هستند که حاکمیت خویش را برسرنوشت خود تضمین نمایند وهویت خود را به 

وخود را درانزوا قرار ندهند واما دراجتماع بودن نیز رقابت هویت دیگرجامعه ها پیوند دهند 

هایی برای جامعه کل قرار می دهد که خویش را بهبود نماید وازبرای افراد جامعه خواستار 

حال جامعه ای خردمند تلقی می گردد که ازآن بهره برد وامورات خویش را با آن . بهترین باشد

ن آن اداره نمایدو مجموع افراد درون آن خود را حاکم جامعه رابا افراد درو و به پیش برد

برسرنوشت خویش بدانند درچنین فضایی که خوداشخاص به فردی وجامعه به کل که حاصل 

خردورزی وخردگرایی است به شادکامی منطقی دست می زنند وامورات شادکامی خویش را 

خود ، ن زندگی وروزمرگیجامعه واشخاص درون آن دیگربرای گذرا، مهیا می نمایند وچنین

ویا تخریب خود وجامعه دست نمی زنند بلکه شادکامی وزندگی واقعی رابه امورات واهی 
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وحقیقی را درخیرخود وهمگان وجامعه ومسیر روبه ارتقاء وپیشرفت وسعادت وشادبودن وبسط 

نیروهای زندگی وکنارگذاشتن نیروهای نیست ومرگ قرار می دهند واین چنین جامعه ای 

 .  باشدمیاشخاص درون آن حکم خردورزی وخردگرایی برآنان قابل الصاق و

 دل شکستن

شخص در ابتدای وجودی خویش طبق نیازهای فیزیولوژیکی خودعمل می نماید ودرطی زمان 

درهر . نیازهای اوبیشتر و بیشتر می گرددوکمبودهای او در هر زمینه ای خود راعیان می نمایاند

را به ورطه وشکستن می کشاند واو را ازدرون وبیرون خورد می کند نیازوکمبودی که شخص 

این دل شکستن ها وجود او را درهر امری تحت تأثیر قرار می دهد واو که خواسته هایی بسان 

آمال وآرزوها وایده آل ها دراندیشه خویش می پروراند اگرکه دری بسوی آرمانش بازگردد 

دل . زیرا که او در زندان دل شکستن گرفتار گشته استباچنان هیجانی واکنش نشان می دهد ا

گیری بخاطراینکه مجالی برای ابراز وجود خویش را ندارد ومحیط پیرامون نیز دراین امر 

حال یک سؤال بوجود می آید که باید ریشه این دلگیری رایافت وطبق آن . تأثیرگذار است

است یا محیط خانوادگی ویا بخاطرمشکل جسمی  اینکه دل شکستن . دست به داوری زد

باشد. میاجتماعی ویا اقتصادی ویا گذران عمرویا اینکه دربعضی اشخاص بدون دلیل آشکاری 

باید دیدکه چگونه با آن مواجه گشت واینکه شخص چگونه ، حال درهر سمت وسویی باشد

ا کوچکترین ب خود آیا او روحیه ای مبارزگونه داردویا اومطیع فرامین است و. روحیه ای دارد

حال اگرجمع مواردی . تشویقی ازموضع قبلی دست برمی داردوخویش راشادتصورمی نماید

باشدکه شخص رابه موضع شکست در زندگی نمایان سازدواین شکست را ازبرای خودهمیشگی 
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بیابد تنها روشن ازبرای رفع دلگیری خودباشد؛ مأیوس ازهر امری که آینده ای ببیند وخویش را

این شکست اوست  این همانا اگرمحیط پیرامون او دلیلرفع آن دلشکستگی است که راه چاره 

ازآن محیط پیرامون بگسلد واگرکه کسی او را باعث چنین روندی ساخته از او جداگرددواگرکه 

با تمام وجوداحساس  مسدود گشت وخطرچنین دل شکستن را، همه راهها به رفع تنش

نجام دهد وآینده را تیره وتار ازبرای خود پنداشت تنها راه ونتوانست ازبرای رفع آن اقدامی ا

هیچ کس نیست  چاره پایان دادن به روند زمان ومکان خویش است وچنین پایان دادنی جواز

بلکه این خود دلیل این است که تمام راهها راپیموده ولی باز اشاره می نمایم که اگرکسی هر 

ای خودمتصوربود باید در راه آن راه وچراغ روشن راهی حتی اگراحتمال آن ضعیف باشد رابر

حال درنقش یک مشورت . مبارزه نماید وازپایان دادن به وجود خویش اجتناب ورزد، ازدور

دهنده مناسب وصاحب کفایت وشایسته خود را نمایان می سازد کسی که او را درهر موقعیتی 

هرامری راهی دارد حال بعضی امور . راهنما به سوی چراغی فروزان هرچند دردور دست ها باشد

دیگر راهی ندارد که بحث ما دراین باره کوتاه است ولی اگر راه کاری توسط کسانی دیگر 

پیشنهادگردید باید چنین راه کاری بساط دل شکستن او را مدنظرقرار دهد و تمام وجود 

ید انسانی اندوهگین او را احساس ودرک نماید ولی اگر راهنما ومشورت دهنده ازجهت د

شادوخرم وبدون دلشکستگی مشورت نماید اوموضع مقابل خویش راسخت ترمی نماید واو 

این یک امرمهم است که اندوه ودل شکستگی را به . رابسی زودتر در دام نابودی خودمی کشاند

صورت پیشنهاد مشورت همواره  خوبی درک نماییم ودرهر امری این رامدنظرقرار دهیم که در

رفع تنش بصورتی که خیرطرف مدنظرباشدقراردهیم ونه اینکه رفع تنشی که تنشی خود را در
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همین امر باشد. میبی پایان دیگری ازبرای اورقم زنیم که چنین امری خیانتی بس آشکار به او

درمورد جامعه نیزبکاربرد وجامعه را بسان ظرفی دانست که نهایت وحد وحدود آن  توانمی را

به دل شکستن چنین جامعه ای هیچ راه عالجی پیدا ننماید به انقالب هایی  مشخص است واگر

انقالب تنها راهی . چارچوب خودساختارواصالحی باشد منجرمی گرددولی هرگونه تقال باید در

است که مسیری نوین را میسرمی سازد که همه نیروهای بالقوه بالفعل گردند وجامعه 

 .  ترقی تر وسریع تر طی نمایدراهرچه م مسیرتالش وپیشرفت وسعادت

 انرژی های وجودی

تفسیرخویش را ازموردی ارانه  توانمیوکلی گرایی به میان می آید وقتی سخن انتزاعی می شود

نمود که خویش به ناتوانی اندیشه خود درآن خصوص اذعان داریم اما صرفاً بخاطرخودخواهی 

حال اگرامری . ه علم ودانش خودمی زنیماموراتی خارج ازحوز ویا امورات دگر دست به تفسیر

لحظه مردم سروکارداشته باشدوخود را بانظرات  باشدکه با روحیه واخالقیات وزندگی هر

بدبینانه وبسان حربه خودخواهانه بمانند پتکی ازبرای رسیدن به منافع شخصی خودبرسردیگران 

برای اینکه حق  نده وازفرودآوریم وخودهم خویش رابرحق پنداشته ونظرات خود رامقدس خوا

تعرض وتخطی ویا اینکه مخالفت باآن را ازدیگران سلب نماییم این نه اینکه ما کارعلمی ویا 

دینی ویا اخالقی ویا انسانی نموده باشیم بلکه خود دلیل مسائلی کوته بینانه ودرپاره ای موارد 

مهم بمانند نیروهای حال اگراین بحث . تحریف ها وخرافه گرایی می گردد باعث بدعت ها و

نابودگرمحیط وانرژی هایی است که شخص را در دام نابودی می کشاند وخواندن آن به کسانی 

که درمقابل هراندیشه ای حالتی ضعف وسستی دارند که این خود باعث اغفال هرچه بیشتر 
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 استثماری خویش را ند منافع استعماری وتوانمیآنان درعرصه های متنوع می گرددوآنان 

ازمیان تمام نیروهای نابودگر مسئله مرگ واینکه آنان با تمام . برتمام اندیشه ها غالب سازند

شگردهایشان شخص را درحیطه وگودال مسائل نابودگر احاطه وانداخته ویک مورد روشنایی 

می  مایشبه شخص نویرانگر وانرزی های منفی  ازمسائل زندگانی ازباالی تمام آن نیروهای

سمت آن روشنایی می رود که دراین راه ازنابودی خویش نیزابایی ه چنان حریصانه بدهند که او

واما درعرصه زندگی . دیگران می زند و ندارد وچنین شخصی دست به نابودساختن خود

اجتماعی نیزاگر صرفاً برنیروهای ویرانگر تأکیدگرددومجال برای نیروهای زندگی مهیا نگردد 

ه وهرچه بیشتر حالت ترس ویا دو دستگی درمیان آنان ریشه می جامعه به حالت انزوا کشید

خارگونه چشم به دست بلکه حالتی نمی نمایندآنان دیگرمغرورانه خواسته ای عنوان . دواند

هایی بسان خیال بافی وافسانه یی برایشان بیاوردوبا آن روشناییروشنایی ازجاکسی هستند که 

د راتسلی خاطر نمایندواین چنین بساط وابستگی ها سرایی وتحریف نمودن نیروهای زندگی خو

نیروهای مرگ کارکرد مثبت ازجهت . وخفت ها وخواری ها هرچه بیشتر گسترانده می گردد

تالش برای بهترنمودن زندگی واستفاده بهینه از نیروهای زندگی دارد اما این نیروهای مرگ 

ه دنبال خواهد ب جامعه را و خود اگردرست هدایت نگردداثرات مخرب وناگواری بسان نابودی

 یا جامعه رادر داشت واین چنین تمام کسانی که می خواهند درموضع قدرت در روابط باشند و

 موضع ضعف وحقارت بنا نهند ازاین نیروهای مرگ وبازی این انرژی های منفی ومثبت به سود

 . منافع خویش بهره می برند 
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 اعتماد به نفس داشتن

بخش های اعتمادبه نفس داشتن درنزد خویش این است که دریابیم دیگران یکی از ارکان و

حاضرند فداکاری نمایند درچنین حالتی مانیزخود را متعلق به ما  بخاطر دوستمان دارندو

کسانی وبه رابطه هایی می یابیم که این کسان و رابطه در راستای اهداف خویش وبهتر نمودن 

اما اگر دیگرانی باشند واطرافیان رادرهرعنوانی شامل . ییمشایش درامورات خودتصورمی نماوگ

اما حاضر  زده باشد بگی ویا هم خانگی به هم گرهاگردند اینان راصرفاً عنوان وابستگی یا هم خو

آنان می گویند دوستمان دارند ویا شاید هرگز نیز چنین . به فداکاری وایثار برای ما نیستند

اهند بدون هیچ گونه ظرفیت های آگاهانه درمسیرشکوفایی ها نگویند بلکه حضور ما را می خو

اینان خود باعث عدم اعتماد  به نفس درما می گردند ودلیل اینکه ، به شادکامی ومسیر رو

نیروهای مرگ ونیستی درما بروز نماید درحالی که اعتماد به نفس ازنیروهای زندگی نشأت 

  .دست به شادکامی زد توانمیوبا آن  گیردمی

 جدایی

یا کسی می بندیم وتمام تخم مرغ های خویش ، حال در زمانی ما دل درگرو فعلی ویا امری

او به یک باره همه را کنار گذارد درما حس خشم ویا حسرت ودرکل . رادرسبد او می گذاریم

او به ، تمام نیروهای مرگ خود را بروز می دهند حال بنا به شخصیت وتجربه ومنش فرد

سئله برخورد می نماید اما او درهر صورت دچار عدم اعتماد به نفس در زندگی می بام ایگونه

گردد؛او به هرحال دچارشکست روحی وبینشی گردیده حال اگرخود نیز آن را انکار نماید اوبه 

اما باید گفت که آنان غافل ازاینکه این آواری که . درمسیری بدون بازگشت گام می گذاردناچار 
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همیشه درهر . آید همیشگی می ماند و بر امرشادکامی تأثیرمخرب می گذاردبرسر فرود می 

شادکامی جدید ازآن نوع نیروی مخرب که قبالً اساسی ازشکست درما بروز داده با ما خواهد 

حال اگر که ما درچنین امری تمام . ماند ودر زندگانی ونیروهای زندگی تأثیرگذار خواهد بود

موده وتمام تخم مرغ ها رادرسبد او نگذاشته بودیم شاید که چنین وجود وهستی خویش را فنا ن

پس از ، دادهی را انجام نست ازیرا که ما آگاهانه چنین فعلنمی بود اما این را نباید دلیل خوبی دا

خواسته ایم خویش را اثبات نماییم اما ، مقابل لحاظ اخالقی وانسانی وبدون سوء استفاده ازطرف

اند که سوء استفاده نموده اند پس مسئولیت دراین محل قابل تعلق نیست این دیگرانی بوده 

آن ، بحرانی جدی می گرددکه خودبلکه صرفاً روحیه واخالق وشادکامی ماست که دچار 

وارانی که مطلب را ازدیده ودل می بزرگمطمئناً. بارسنگین را همیشه به دوش می کشیم

امثالی از آن رادر دیگرانی مشاهده ده اند ربه نکرتج حتی اگر امری راگذارنند درزندگی چنین 

نموده اند پس خوب به چنین چیزی واقف هستند چون در روزمرگی امورات بکل درحال تکرار 

 . شدن می باشند واین ازنظمی است که ما مدام بدان گرفتاریم 

 تصور ازخویشتن

وهرچه بیشتر بدان می بحثی اندوه وار خویش را فرو می بریم ومدام ناراحت وافسرده  در

اندیشیم بیشتر درآن خود را ناراحت می یابیم درچنین حالتی باید ازکسی کمک گرفت که 

در ورای هرامرمفیدی اموری نیزهستند که . صورت مسئله را با مدد او ازبرای خود اصالح نماییم

رای دیدن زیبایی وجود دارد که اول هرکسی را یا ایگونهمفید وثمربخش نیستند ودرهرکسی 

اگرکسی . آن نیست ودوم اینکه هرکسی آن زیبایی را ازبرای خود مقایسه ویا به ذات می پذیرد
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نشان از دوگونه حکم وقضاوت دارد؟یا اینکه او را با ، زیبایی را درطرف مقابلش نبیند خود

که درهر زیبایی دیگری مقایسه نموده ودیگراینکه او آن زیبایی را بواسطه اموردیگر نخواهد دید؛

دو حالت باعث ندیدن امرزیبا توسط دیگران ویا اینکه بکل درضمیر خود ازبرای همه امور ناتوان 

شما راموردقضاوت قرار دادند وشما ، پس اگر در زندگی شخصی . دردیدن امرزیبا می شود

رادریک جهتی عادی ودرجهت دیگر زیبا پنداشتند این نشان ازمقایسه نمودن شما باکسی ویا 

جذب شخصی بسان خویش راخواهد داشت واما  بایی دیگر داردوگرنه هرکسی استعدادی درزی

باید که ازتمام استعدادهای بالقوه خویش مدد کامل راجست وخویش را در دام ناراحتی بخاطر 

دست نیافتن ویا اینکه ناتوان بودن ویا دارا نبودن ذاتی چیزی بنام زیبایی ویا هنری نیفتاد بلکه 

د را باچنین اموراتی مشغول نمود وبتوان خود را تا مرحله باالتری دراستعدادهای بالفعل باید خو

اگرکسی کور باشدونتواند ببیند هرچند که به این جمله توجه نمایید که)). کشیدرسیده و باال 

 وداشتن زیبایی ها او را بهرههمه چیز زیبا وتمام داشته هایش زیبا باشدآیا این استعداد زیبایی 

اندیشه است که امری قابل مقایسه  ایگونهآیا مگرنه این است که زیبایی . ((ای می ر سد

ودرک آن نیز بسان اندیشه داشتن دروجود شخصی است که هرچند اندیشه غنای  باشدمی

بیشتری داشته باشد امورات را زیباتر وهرچند ازآن محروم باشیم امورات رابه همان اندازه با دید 

باید هرچیزی را در جای خود وازبرای . نه خود مورد کنکاش وبررسی می نماییم مقایسه ای

چه اندازه زیبایی دارد واگر او چنین ویا چنان می بود آن ، خودش موردجستار قرار دادکه آیا آن

زیباتربود ویا اینکه همین مورد خود حاوی زیبایی هایی است که باید بدان پی برد بدون اینکه 

اموراتی مشابه مقایسه نماییم وصرفاً با مقایسه دست به ارائه نظری بسان کج خلقی  ما آن را با



 17/  بهتر زیستن

 

زیبا  ایگونهبدان به  خویش زنیم وچون دریک زمان ومکان به امری وابسته گشته ایم و

پنداشته ایم تا نهایت امر هرچیزی را با آن مقایسه می نماییم وهرچیزی را در راستای تمثال 

ز دیدگاه مقایسه می گذرانیم واین اشتباهی است که در زندگی روزمره بسی آن مورد بررسی وا

افسردگی ودلتنگی ودلخوری ازبرای ما ودر روابط اجتماعی وبسی شادکامی رادر ما  ناراحتی و

، امرپیشین که به مذاق ما خوش آمدهفرومی نشاند وجستن پی امری که بتوان درمقایسه با 

بلکه باید باهر باشدمیگذران عمر ما  به نابودی شادکامی وگشتنی بس اشتباه ویافتن آن 

وقابل احترام ازجهت زیبایی دوست داشت  یزیبایی لذت خاص خود رایافت وآن را با آن زیبای

شناختی دانست واین صرفاً با اندیشه ای رشد یافته درنظرگاه اجتماعی وشعورفرهنگی و تاریخی 

ا ومسیرشادکامی او قابل تأثیرگذاری است که این یک شخص وتجارب نهفته دربستر رویداده

فقط هر  بسی شادکامی واگر دن زیبایی هرچیزی درجای خودش قرارگیردروند اگر به جانب دی

گیریم که امر زیبایی را درمقایسه با زیبایی های وجودی دیگر قرار دهیم ازشادکامی فاصله می 

آن را زیبا درجای  توانمیاصی دارد که یک جمله را به ذهن ها می کشاند که هرعطری بوی خ

 . اگرکه خود دراندورن خویش زیبایی اندیشه ای یافت گردد حال خودش یافت 

 ابزار کمک

در موقعیت هایی ما خود را درزمان ومکانی که قرارگرفته ایم می یابیم که یک سری اعمال را 

ل بهترین ها ازبرای خود وحال را انجام وبه یک سری از ایده ها اندیشه می ورزیم ودرآینده دنبا

درتالش برای رسیدن به آن بهترین می نماییم اما یک مورد راهرگز نباید فراموش نمود که ما 

آرزوهایی داریم که به مصداق توانایی های خویش  یک دسته نیازها وکمبودها وخواسته ها و
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راه آن می نماییم که دراین است که درآن لحظه ابزارو وسایل آن مهیا نیست بنابراین تالش در 

تالش باید یک مورد رامدنظر قرار داد وآن اینکه درهر قالب زمان ومکان ما یک سری توانایی 

 یم درهر مکانی که متعلق به آن استعداد است آن را بروز دهیم وتوانمیهایی بالقوه داریم که 

وتمایل ورغبت ازخویشتن اهیم بتوانیم فعلی رابه انجام برسانیم بنابراین ما همیشه اگرکه بخو

یم اموراتی را به انجام رسانیم که این امورات بسان خودتوانایی نهفته ما توانمینشان دهیم 

ی خویش گام نهاده ایم که این وخواسته هاآروزها واینکه ما در راستای نیاز وکمبودها و

، گی وناامیدیروحی بدشانسی وافسردامی ما درزندگی می گرددوازاتمسفر باعث شادکخود

جانب خویشتن وچه  یم خویش را برهانیم واما اگر که دراین راه به موانعی چه داخلی ازتوانمی

فضای شادکامی جای خود را به نیروهای برخوردنماییم بیرونی ازجانب فضای بیرون شخصی 

بر مرگ ونیستی ونابودی می دهند واتمسفر روحی بدبختی وبدشانسی وناامیدی به مانند ابری 

پس در راه فعال نمودن شادکامی بسی . روح وروان ما را آزارمی دهد و گیردمیفراز ما قرار

بابصیرت ازمسیرشادکامی  که باید به خوبی وبا دیده اید مسیر رابه اشتباه کشاندتوانمیخطرات 

عی کمکی ویا ارتباطات اجتماابزارازیم توانمیکه دراین راستا . خویش را بگذرانیم، به سالمت

بهره وسود جوییم وازدیگرانی نیز مدد ویاری طلبیم که اگرنحوه یاری وطلب درست ومعقول 

 . باشد غرور و شمایل شخصیتی بیرونی ما نیزکامالً حفظ خواهد گشت 

 نقد

هرکسی بنا به ژنتیک ومحیط وتجارب وشخصیت خویش حاوی مطالبی است که نظرگاهش را 

به هویت وخودآگاهی وخودپنداره وعزت نفس خویش شکل و درمقابل امورات خارج از خود 
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نمایه آن قابل تمایز وتاحدودی رفتاری قابل پیش بینی قالبی می بخشد که برای دیگران از 

، حال این شناخت ما ازخود ودیگران از ما. رابرای نزدیکان درصورت آشنایی با او فراهم می آورد

اجتماعی بایداصولی رعایت گرددکه به حفظ  حاوی یک نوع رفتاراجتماعی است که دراین رفتار

 هر ارتباطی مثبت که دلیل شادکامی طرفین درروحیه واخالقیات واعتمادبه نفس و روند

یکی ازفاکتورهایی که حفظ . منجرگردد، بود توانمیاجتماعی ودرهر وسعت وبعدی که متصور

ه واخالقیات وعقاید آن از برای خودودیگران قابل اعتناست حفظ احترام به شخصیت وروحی

 که در راستای بحث وگفتگوی ما به هرشکلی باید حفظ گرددوفقط اگر که نقدیباشدمیطرف 

مجازبه  بارعایت ظرفیت های عقیدتی واحساسی وهیجانیبدون تعصب راخواستاربودیم آن هم 

 نیروهای مثبت وانرژی زا میچنان با  ، به دیگرسخن باخویشتن. استفاده از آن می باشیم

امورات روزانه بتوانیم  اندیشیم وخواهان شادکامی می باشیم که آن را درروابط اجتماعی ودر

عقیدتی  بدست آوریم که نقطه مقابل آن یعنی احساس خطر ازنابودی بنیان هیجانی واخالقی و

به شخصیت خویش حاصل فعال نمودن نیروهای منفی وروبه نابودی ماست  پنداشتنوتوهین 

حال اگرکسی آن را استفاده می کند یا به عمد به قصد تخریب . پرهیزنمود آن که باید از

ناآگاهی به مسئله آن را ادامه می دهد:گروه اول  صرفاً از ویا اینکه ندانسته وباشدمیودشمنی 

تکلیفشان مشخص است که باید ازاینان تا سرحد امکان پرهیزگرددوفریب ظواهر عامه پسند 

از کج روی  و بیابند خود راباید با تالشی آگاهانید که مسیر درست راآنان نشدواما گروه دوم 

 . بپرهیزند 
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 پیشگیری

مدام در زندگی با چالش هایی مواجه می گردیم ودراین چالش ها گاهی با شجاعت آن را پشت 

گاهی نیز خود را درمانده وناتوان می یابیم که این دلیل مشکالت روحی  اما سرمی گذرانیم

قبل برای آن آموزش درست دیده باشیم وبتوانیم خویش حال اگراز. رمامی گرددوروانی د

روحی خودآن را بامعیارهایی ازپیش تعیین نموده ومدام با بررسی وضعیت جسمی و راکنترل 

حتی  ازمشکالت بعدی پیشگیری نمود و توانمیوخیم ترشدن  شده بسنجیم همیشه قبل از

اما هستند کسانی که . ازسازی واز صراط مستقیم وارد گشتراه کج رفته را دوباره ب توانمی

؛پیموده اند اما دراین میان همه راه ها را برای رسیدن به خواسته ایشان که همانا آرامش است

بازخود را درتنشی بی پایان یافته اند که راه برون رفت ازآن برایشان سدگشته است این چنین 

خود را بیرون کشیده وبا فاصله گرفتن ازآن ، ازتمام تنشکسان دو راه بیشترندارند یا اینکه 

موقعیت بررسی ومبارزه ای که بی ثمر است کناربکشندکه این نیز خود دوگونه پاسخ را می 

طلبد که دربعضی اشخاص باخودکشی ویا دیگر کشی ها منجرمی گرددویا اینکه کالً ازآن 

واما مورد . درمحلی دیگر جستجو نمایندموقعیت ها خارج وبه مکان دیگر بیاندیشندوآرامش را

دوم اینست که شخص خود را در دام مشکل نبیند واگرکه راه حلی درآن نمی بیند ومسیر رابه 

د خود مسیری نو ایجاد نماید که با آن بتواند به سالمت ازتنش بوجود آمده توانمیبن بست دید

حث دارد اما درعالم واقعی زندگی باید واما این صرفاً درعالم انتزاعی بسی جای ب . خالصی یابد

که مسیرشادکامی راهمواره باچراغ هایی روشن گذاشت که دروقت ضرورت ازآن مسیرشادکامی 

ازبرای همگان قابل اجرا نیست ، اما این مورد ذکرشده. ازبرای تنش های پیش رومدد جست
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ه ازکمبود امکانات محیط ناتوانی آنان بلک پس باید مکان وزمان راترک نمایند چون این نه از

پس انتخاب هر راهی درهر . ونداشتن ابزار و وسایل که بتواند خویش مسیری را ایجاد نماید

بازیگر نقشی است که برعهده گرفته ایم زمانی از زندگی خودگویای بررسی واندیشه ما به عنوان 

ما ناظر بیرونی فقط آن وخویش راسنجیده وازتوانایی ها وکمبودها وتجربه هایی مدد گرفته ایم ا

موقعیت رامی بیند بدون اینکه جمیع عوامل رامدنظر قرار دهد بلکه رفتار شخص راصرفاً با 

عظیم اطالعات نهفته  ایگونهغافل ازاینکه درپشت هرفعلی  همان زمان تنش بررسی می کند

معنای این د آن را درک نماید اما این گفته ها به توانمیاست که فقط خودشخص درحال تنش 

نیست که شخص را به حال خویش بگذاریم بلکه دیگران فقط باید او را کمک وراهنمایی نمایند 

آن هم کمک وراهنمایی که تنش او را بیشتر ننماید تا او بتواند بسالمت ازمسیر پرتنش که او را 

 . بسوی نیروهای مرگ می کشاندبه زندگی ونیروهای شادکامی امیدوارگرداند 

 بیدن برای شدنیاری طل

هریک از ما درزندگی روزانه خویش صاحب بسی تجارب می گردیم ودرفعالیت های بعدی 

واکنش خود را تنظیم می کنیم حال اگردر  طی نموده ایمدرزندگی مطابق راه هایی که از قبل 

گذشته دچارشکست هایی دریک حوزه شده باشیم درمراحل بعدی درخصوص آن مورد خویش 

. محافظه کاری با آن برخورد می نماییم ترنشان می دهیم وبا احتیاط بیشتر و را کمی محتاط

واما اگرکه موفق گشته ایم درمراحل بعدی درآن حوزه بسی با اعتماد به نفس بیشتر به آن 

جایگاه خاصی دارد که این جایگاه  یپس تجارب در زندگی روزانه بس. دیمحوزه ها واردمی گر

اما انسان به حکم  گیردمیاست که خود ازیک ریشه تجربه نشأت حاصل فاکتورهای بسیاری 
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بلکه  انسان بودنش برای زندگی وگذرعمر خویش صرفاً به مسائل فیزیولوژیک وابسته نیست

شادکامی به گونه تمام جوانب زیستی خود است که بتواند احساس  دربحث زندگی خواستار

شادکامی را نتواند احساس نماید درهر شادکامی را درزندگی ابراز نماید اگرکسی چنین 

بلکه او اسیر در زندگی گشته واگرکه  جایگاهی که باشد او درآن لحظه زندگی نخواهد کرد

زندگی را  احساس شادکامی نماید اوبسان یک انسان خود را مورد احترام وتمکین قرار داده و

تجارب  که این نیز ازمحیط و انسان خود باور به هرامری داشته باشد. ارج ومنزلت بخشیده است

مستولی خواهد گردید ودراین باور او باید بتواند اعمال بالقوه وبالفعل خویش را بشناسد  بر او

وتوانایی ها وکمبودهای خود را به گونه منطقی پذیرا گردد وبدون احساس ضعف وکمبود 

فتاری اجتماعی ازناتوانی های خویش سخن راند وآن را دردیگران یابد که با آن صاحب ر

گرددکه اونیز چیزی دارد که دیگران ندارند که دراین میان بده بستانی دراجتماع آن هم به 

گونه رفتاری سودمند ازبرای همه درجریان است که اگرهر کدام ازقطعات این پازل رابرداریم 

فضای ویک گزینه سرناسازگاری نشان دهد اجتماع ازکارکرد سالم واجتماعی وسازگار وایجاد 

با راستین بودن وقابل درک خود ، انسان خود باید دردرک خویشتنگیرد. میشادکامی فاصله 

خویش را طبق چنین معیارهایی که درآن نیازها وکمبودها ازیک ، برای خودرفتار بودن آن از

دیگر توازنی برقرار نماید که دراین توازن بتواند شادکامی  سویی طرف وآرزوها وخواست ها از

را رقم زند وبتواند درهر جایگاهی که قرار دارد شادکامی خویش را درهر لحظه خواستار  خود

باشد. میحکم زندگی سالم راداشتن که این حکم انسان بودن و  گرددوآن را ازخود دریغ نورزد

صورت خود راعنصری ناسازگار  درغیراین پس باور وایمان به خود ودوست داشتن خویش که



 09/  بهتر زیستن

 

که این نه تنها ما را  احساسی ودرجهت نیروهای مرگ گام می نهیم، اجتماع وناهنجار درپازل

پس باید تکلیف را با . جاده شادکامی دورمی گرداند بلکه درآن راه نیز خلل وارد می نماییماز

خویش مشخص گردانیم که هدف از زندگی وگذرعمر خویش چیست وخود را درمقابل پرسش 

ادم به گونه انسان وبه گونه تمام خواسته ها ونیازهای خویش شادکامی قرار دهیم که آیا من ش

یم توانمیوتواناییها وضعف های وجودی وبه گونه تمام ابعاد یک انسان وآیا اگرکه شاد نیستیم 

یم آیا جهت ومسیر وقابلیت رفتن به جاده شادکامی وابزار و وسایل توانمیشادگردیم واگر که 

ی آن است یا خیر؟این پرسش وپرسش های دیگر نشان دهنده آن وروحیه واخالق من نیز یارا

 قابلیت باور به خود وخواستن چیزهایی است که امکان دارد آن را از خویش دریغ نموده ایم و

شیم که به مسیر درست زندگی بازگردیم که دراین میان چه خویش یارای آن را داشته باباید

زندگی  شادکامی در دف رسیدن به مقصوده این محل که درویا اینکه با کمک کسانی باشد

خواستن نشان ارزش واحترام به خودودرست پنداشتن پس یاری  باشدمیوآرامش یافتن 

ه شدنی در راه گفت))همان گون توانمیکه دراین محل . استمقصودونیت خویش ازبرای خود

 .  ((. خواستار بوده ایمطبق منطق وجودی خویش است که خویش آن را 

 برخورد با مسائلشیوه 

بنا به اینکه ما خویش را آگاه به مسائل بدانیم نحوه دیدگاه وارتباط با مشکالت نیزمتفاوت است 

درخصوص قضاوت یک شخصی نسبت به پاره ای تفاوت ها وتناقض ها درزندگی که برای او 

خویش  نگریست که شیوه برخورد وارتباط اوبا آن مسئله یا کل زندگی توانمیبوجود می آید 

وباز خود را صاحب  باشدمیدرصورتی که او درتنگنایی  . د باشدتوانمیوچگونه باشدمیچگونه 
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پنداشت که او یا  توانمیاختیار پندارد وازخویش هیچ گونه دلتنگی ویا ناراحتی نشان ندهد 

لحاظ  ه خود و دیگران وخویش از اینبرفتار دروغ گویی رابه خوبی به کار می برد؛دروغ  ایگونه

ودیگران نیز با رفتار دوگانه ویا چندگانه باشدمیکه درفریب موقعیت ازبرای خود بسی توانا 

درموقعیت های مختلف امورات خود را به پیش برد وحال اگر که او ناراحت وسرگردان باشد 

خروج بفریبد او به قفسی محکوم است که دو راه دارد یا توانا ویارای ونتواند خود ودیگران رانیز 

. از آن را دارد یا اینکه به اجبار تاریخی ومکانی وزمانی وامورات دیگر محکوم درآن قفس است

اگر که او یارای خروج از آن قفس را داشته باشد اوبسی شادتر ونیروهای زندگی دراو بارغبت 

ل نماید خود رابالفع، د با بکار انداختن تمام نیروهای بالقوه خویشتوانمیبیشتری فعال وخود را

وحال اگرکه یارای خروج رابسته به هرگونه مسئله ای نداشته باشد باز چندین راه کار دارد یا 

اینکه گوشه عزلت برگزیند تاصدمه ای کمترازجوانب خورد ودراین تنگنای انزوا در اوهام 

ویا اینکه تن به قفس دهد وآن  وخیاالت خویش بسر برد وهمیشه درآرزوی خروج ازقفس باشد

رفتار نماید که فقط بتواند  ایگونهسرنوشت خودپندارد ویا قبول قفس به صورت همیشگی  را

نفسی بدور ازمشکالت حاصل از دشمنی دیگران بکشدکه دراین میان بازهمیشه درپریشانی 

حاصل ازقفس واینکه نتوانسته نیروهای شادی بخش راتجربه نماید واین باعث تفاوت او با 

که ناآگاهان به قفس خود راشاد تصورمی کنند هرچند که همیشه  اشدبمی بودن ناآگاهانه

ازقفس می نالند که اساس دراندیشه آنان ندارد وآنان که آگاهانه قفس را درک نموده اند مدام 

دراضطراب وپریشانی وافسردگی حاصل ازقفس دست وپنجه نرم می کنند که مدد آنان همانا 
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ودن به قفس واینکه سرنوشت او را درکدام زمان ومکان گذر زمان است بنابراین سیرآگاه نب

 . تاریخی واقع گردانیده باعث بسی رفتارهایی می گرددکه باهم متفاوت می باشند 

 آگاهانه طلبیدن

حال اکثریت از آن فقط خواستنی باشدمیجنبشی آگاهانه خواستن وشدن ، زندگی آگاهانه

قط درپی آمدن هستند وخویش هیچ خواسته ای راطالبندکه بدان دسترسی ندارند ویا اینکه ف

ندارند وهرآنچه که برای آنان پیش آید آن را با ارزش می پندارند اما گروهی نیز درپی خواسته 

های خویش می روند ودراین میان شکست هایی را به جان می خرنداما این شکست ها ازبرای 

راسخ اهدافشان  بردپیش تر وراسخ تر در؛تجربه ای که آنان را محکم باشدمیآنان بمانند تجربه 

پلی برای رای پیروزی دیگر می سنجند وآن راحال اگرنیز پیروز گردند باز آن را ازب. می گرداند

رنج وعذاب وآگاهانه زیستن وآگاهانه خواستن رگترمی پندارندواینان همیشه درموفقیت بز

خود می روند ودراین میان خویش آنان مدام درپی توانایی های . هستند نمودنوآگاهانه تالش 

که حاصل شکست ها وپیروزی هایی که پلی برای موفقیت هایی بوده که ، را صاحب تجارب

اکنون آن را دارا هستند آنان تا لحظه ای که جان دربدن دارند ازمبارزه وتال ش وخواستن وبه 

یافته حال اگر که  پیش رفتن کوتاه نمی آیندبایدگفت که تمام نیروهای زندگی درآنان تجمیع

آنان اسیر گردندونتوانند خواسته های خود را دنبال نمایند آنان خویش ، توسط نیروهای خارجی

تالش  برای دور زدن خواسته ها ویا اینکه ایجاد خواسته هایی جانشین هرچندموقتی خود را در

وهای مرگ بیان داشت که دراینان نیز نیر توان. میوکسب تجربه همچنان حفظ می نمایند
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اما بخاطرقوت نیروهای زندگی نیروهای مرگ به گونه کوتاه مدت ویا لحظه ای  رسوخ می نماید

 .  باشدمیگذر می نمایندآن هم نه توسط درون بلکه توسط نیروهای خارجی 

 وظیفه ای همگانی یا شخصی

، تاندوس، محل کار، همگی ما درطول گذرعمر خودمحیط هایی راتجربه می کنیم محیط خانه

حتی ها ومحیط های بزرگتر شامل گروه ها ودسته ها ودرنهایت جامعه به نارا ، شادی ها، اقوام

کل وکل بشریت درمجموع این همه محیط که خود ازوظایف ما درهرکدام ازاین شرایط حاکی 

چون همگی ما دربعضی شرایط ، دارد حال این پرسش مطرح می گردد که چرا کل بشریت

ته گرددقوانینی درذهن خود را مرور می کنیم که نسخه ای برای کل بشریت اگرکه خوب نگریس

یا حاکمانی که برای کل بشریت راه چاره ازدیدگاه خودشان دارند  ویا جامعه هایی که است و

این چنین عوامل خودحاکی از محیطی بنام کل بشریت . برای کل بشریت تالش می نمایند

ی بینیم وظیفه ای بسان انسان بودن وخویش را درقالب است که ما درآن احساس وظیفه ای م

حال ما دراین محیط ها اگردر . جسم وذهنی که خوداین باعث ایجادوظایفی درما می گردد

گرپناه می بریم ویا اگرکه دست ته های خود دست یابیم به محیط دهرکدام نتوانیم به خواس

بسان کسی که درمحیط خانه  . گرددیابیم جسارت ما برای کنترل محیط های دیگر بیشترمی 

اگرکه آرامش یابد تسلط اوبرمحیط کاری وبتدریج محیط های دیگرواین چنین تا به کل 

بشریت تسری یابدوحال اگر درهرکدام ازمحیط ها دچار یأس وشکست گردداو به ناچار برای 

اجبارگونه  شتیپرهیز از نابودی خویش به محیطی که قبالً ازآن برخواسته بازگیاتجدید قوا و

وکسی که . . . دوستان می گسلد وبه اقوام پناه می آوردویا برعکسمانند کسی که از. دارد
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جستجو ویا اینکه به خانه بازگشت ویا اینکه  ازشرایط اجتماعی ناراضی وآن را درمحیط کار

ر وبرادر یا پدر ومادر ویا خواه درخودمحیط خانه نیز به یک نفر که همسر ویا یکی از فرزندان و

حال با . خویش رجوع می کند واین چنین خود را بازسازی ازبرای مبارزه زندگی می نماید

آرامشی که خواهان آنیم مدام درحال تغییر است چنین اوصافی ما همیشه درپی آرامش هستیم 

، گاهی درخانواده، گاهی در دوستی آن رامی یابیمباشدمیر مدام ازیک امر به امر دیگر متغی و

گاهی ناراحتی جهانی برای ما بوجود می آِیدواین همه به فاکتورهای قدرت  اهی درجامعه وگ

ی وتجارب روزانه ذهنی وگونه شخصیتی وظرفیت بررسی قضایا ونحوه نگریستن وشیوه زندگ

مل ژنتیک وعامل تحت تسلط بودن ویا شیوه فرزندپروری ویا شکست ها وگذشت ما وحتی عوا

به نفس که همگی درآرامش ما  ل زندگی ودچارحقارت ها ویا اعتمادوپیروزی های خود درطو

. اندیشه خود جست درشیوه بررسی قضایا در توانمید تأثیرگذارباشدکه این آرامش راتوانمی

باید که ازآن گسست واگرکه نیرویی  ما می گردد اگرکه محیطی ویا کسی ویا چیزی باعث آزار

که به آن نزدیک گشت واین چنین مدام خود را درتقویت به سمت چیزی می کشاند باید  ما را

 . نیروهای نابودگر پرهیز نماییم  از قرار دهیم و نیروهای شادکامی صاحب نفوذ

 مصون بودن از راهکارهایی نابودگر

، در زندگانی مسیرهای پرپیچ وخمی وجود دارد که ما را گاهی توانمند وگاهی ناتوان می سازند

گردیم که مشکالت دیگر را ازنظر نمی گذرانیم وگاهی چنان اندوهگین می  گاهی چنان شاد

وخشمگین می شویم که تمام مشکالت به یک دفعه ازخاطر ما می گذردومسیر زندگی را 

دست به خودکشی ، شرایط حاد مسئله ازبرای خود تیره وتار تصورمی نماییم که درنهایت در
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ودوری از بیهوده بودن پرهیز ش وکوشش با تالازچنین مشکالت  توانمیحال . می زنیم

خود را درچنگال حوادث خوب ویا تالفی بخاطر خود تالش انداخت وخویش را مفید ونمود

؛تالش باشدمیوتالش او بدلیل هدفی . وثمربخش تصورنمود که باید فعلی رابه انجام رساند

ی احتماالً اگرکه دریافت پاداشی به خودی خود ما راشاد نمی گرداند وحت وانجام کاری و

دچار سرافکندگی وسرشکستگی و ویرانی شخصیت اشیم ما را ازوضعیت شغلی خود ناراضی ب

که درمقابل انتقاد دیدگاه ها مصون بماند گرددمی گرداند بنابراین باید مقصود ازبحث مشخص 

. ث بوده استو حوزه تعریف بحث رامشخص نمود که متأسفانه اکثرنقدها از روشن نبودن مباح

یا ار وتالشی است واینکه آن فعل وتالش حاصلش مشغولی ذهنی وبحث دراین حوزه خود آغ

مانند خانواده ه ن شخص خویش را مفید ودارای پایگاه اجتماعی ببنابرای. فیزیکی ویا هر دو باشد

د توانمیاو چه ازشغل خود راضی وچه ناراضی باشدهمین که ، یا جامعه ویا محل کار یابد و

و واو را ازضعف های افسردگی باشدمینماید خود ثمربخش به حال او  دن خود را تصورمفید بو

یا اعمال خالف عرف واجتماع وقانون شکنی دست زند واینکه  ویا اینکه ازشدت فقر به دردی و

با آن کار وتالش بتواند نیازمندی های خویش را برطرف نمایدو خود را محتاج کسی نبیند 

بنابراین  دهد بنابراین او چه از اعمال خود راضی وچه ناراضی باشد شمایوغرور خود را ن

که از وضعیت  حال اگر. د خویش را ثمربخش یابد وازبیهودگی افکار ورفتارمصون باشدتوانمی

 نیازبه پیشرفت وترقی وتالش وکوشش وزنده نگه داشتن احساس رو ایگونهخود ناراضی باشد او

دورمی گرداند وخویش را درمسیری درآینده شادکام به امید به به جلو او را از ناشادکامی 

رسیدن به هدف خود می بیند که دراین حالت هرچند که ممکن است شادکام نباشد اما 
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او ناشادکام گردد واز زندگی بهره ، تحت شرایط دیگر وعوامل دگر ناشادکام نیز نخواهد بود مگر

پس . ودرهر ناشادکامی چنین استباشدمیدخیل ای نبرد که درهرشادکامی فاکتورهای زیادی 

بمانند . . . وبالعکس باشدمی امر شادکامی ازیک حادثه نیست بلکه ازجمیع حوادث خوشایند

زمانی که دریک مراسم جشن به شادی می پردازیم درحالی که از اندرون ناشادکام هستیم واین 

دکامی مفید وثمربخش در روند زندگی ما تناقض از همان ناشادکام واقعی ما و بهره نبردن از شا

 .  باشدمی

 تصورات از تجارب

د تجارب توانمیدرعرصه زندگانی وباال وپایین بودن روحیات ومسیرهای شادکامی هرشخصی او 

د آن را نه توانمیگشتن موقعیت زندگانی وشادکامی بعدی بکار بندد ویا  خود را برای بهتر

زمانی که اسباب و وسایل . تمامی درهای امید را سد نماید تجربه بلکه شکست تلقی نماید و

ونتوان فعلی را به دلخواه ویا به هیچ وجه به انجام رسانید دیگرناکامی  باشدمیامری مهیا ن

اما بواسطه نبودن د آن را انجام دهد توانمیوشکست به سراغ شخص می آید امری که شخص 

موقعیت زمانی ومکانی تعیین کننده ای . اندیشه نمایدد حتی بدان توانمیابزاردسترسی به آن ن

ازآن غفلت نمود امادرکنار زمان ومکان موقعیت زندگانی شخص واینکه  توانمیبس مهم که ن

آیا درصدد همدلی وهمیاری او برمی آیند و یا . ویاری گر هستنددیگران به چه اندازه او را مدد 

گام می گذارند وشکست او را دوچندان نمایان می اینکه همگی امورات در راستای عقب گرد او

دنیای بس تلخی ، ))دنیای بردگان. سازند که ناکامی بس شدیدتری بسراغ شخص خواهد آمد

زمانی . ((. است که همچنان درتمام زمان ها ومکان ها به اشکال گوناگون خود را بروز می دهد 
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به مانند  او ریشه خویش را، استوارکه شخصی خود راتنومند می یابد وازلحاظ روحی محکم و

درخت تنومندی در زمین قرار داده وشاخه های خود رابه آسمان کشیده وشاخه ها نشان او 

حالی که ریشه وذات خود را درزیر زمین پنهان نگاه داشته که نشان عظمت روح  گشته اند در

. ران را ناامید گرداندبا نمایش عظمت خود دیگ خواهدمیکه ن باشدمیوروان ویا فروتنی او 

متأسفانه در زندگانی روزانه اگرکه مسیر را کج رویم ودراین مسیر کج نیز کسانی درجبهه 

مواضع ما خنجر ازپشت زنند واز پشت به مواضع درحال شکست ما یورش برند شکست قطعی 

 گاه در ناامیدی سخنی تلخ شخص را به نابودی وگاه درهمان شرایط سخنی شیرین. می شود

پس ادعای فروتنی وعظمت داشتن رابا زنده نگه . وحاکی از امید شخص را نجات می دهد

کوتاه سخن آنکه نباید درهیچ موقعیتی که به . بروز داد توانمیداشتن امید در خود ودیگران 

از تأثیرمنفی ومثبت اطرافیان غافل بوده بلکه باید بتوان خویش را  شکست منجر می گردد

آن است که آن راتجربه وپنجره ای بسوی اره ودر مواضع شکست بهتردهی دوب سازمان

بهترگشتن وپیروزمندتر شدن نگریست تا امید وشادکامی ما دچارخدشه نگرددواین هرچند 

 . با آن ادامه داد  توانمیشاید درمان نباشد اما مسکنی است که 

 بازیابی 

دچار پیروزی هایی که حاصل آن ما ، ان وانجام اعمال ورفتار وتصمیم هدر طی فرایند اندیشید

دلیل ناراحتی ها  که حاصل آن تجربه بیشتر ودرموارد بیشماری ییشادکامی و شکست ها

مستمر مورد بازبینی قرار می  ایگونهایی می گردد ما تصمیمات خود رابه ویأس وناامیدی ه

بتوانیم برای تصمیمات  خود را بازبینی و بازیابی می کنیم که ایگونهدهیم ودراین راستا به 
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واندیشه ای جدید که حاصل زمان ومکان ومحیط وابزار دستیابی و در دسترس ماست اقدام به 

یم که ازشکست های گذشته برای پیروزی هایی در آینده کنانجام اعمالی می اقدام به اندیشه و

ما را تحت شعاع حال اگر که هرکدام ازموارد دچاراشکال گرددوتصمیمات . برنامه ریزی نماییم

که به باشدمیخود قرار دهد بنابراین این فقط یأس وناامیدی وبدور از اندیشه ای برای آینده 

سراغ ما می آید وحال اگر موارد بسیاری برای تالش بیشتر دردسترس باشد ویا خود بتوان 

ه ای پوالدین به درآن موارد قدمی روبه جلو برداشت وصرفاً به جبر اعتقاد نداشت بنابراین با اراد

پس راه چاره همانا روحیه ای مبارزه گر . مبارزه برای زندگانی وشادکامی ادامه می دهیم

آینده وتالش برای هدف نیکی که ازبرای ومصمم به نیک پنداشتن خود ونیک پنداشتن مسیر

شادکامی وآرامش وزندگانی حاصل زحمات خویش است دل بسته ایم پس خودکه همانا 

یی مدام خود رادربازسازی وبازیابی ازبرای آینده ای نیک که حاصل برداشت های درچنین فضا

ماطبق تجارب وشکست و پیروزی وشادی وناخرسندی واعتقادات وابزارو وسایل استرس زا 

که چنین پنداشتی رابرما غالب می گرداندوما را اسیردرخودنگاه داشته که باشدمیدرمورد ما 

 . درآن ببینیم پیروزی وشادکامی خویش را 

 مسئولیت

 ایگونهدرطول زندگانی خود مدام درتنگناهایی قرارمی گیریم که دراین روند به 

شادمانه ویا اندوهگینانه خودرا می یابیم دراین راستا  ایگونهمستمردرپیروزی وشکست هایی به 

ی خود بسته می دهیم ودراین پروسه بازبینی وبررس به اشکال مختلف خود رامورد بازبینی قرار

یا  ایگونهبه شخصیت وتجارب وروحیه واخالق ومنش وجهت گیری های ذهنی خود به 
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که دیگران  اگر . دیگران را مسئول شکست هایمان می دانیم ویا اینکه خود راسرزنش می کنیم

را مورد سرزنش قراردهیم این یعنی اینکه ما خود را ازاشتباه مصون می دانیم وگناه شکست را 

روحیه واخالق وشخصیت خود را ازسرزنش مصون  ایگونهمی کنیم وحال به  گرانی واگذاربه دی

اهمچنان با حال خویش وتجدید قوا نمودن واینکه خودر ایگونهاین خود به  و . نگاه می داریم

دانستن مفید است وحال اگرخود را سرزنش نماییم دوگونه الیق تالش وفعالیت نمودن و 

حس اعتمادبه نفس وعزت نفس ما  خودراالیق آن پیروزی نمی دانیم و یا اینکهباشد، می

به تجربه ای می  دچارخدشه می گرددوبه شکستی همه جانبه منجرمی گرددویا اینکه آن را

 اما این خودنیز بستگی به دردسترس بودن ابزار. یابیم که راه پیروزی راهرچه بیشتر هموار نماید

امکانات مقابله وبدون امکاناتی که بتوان خودرا بازیابی نمودتا بدون . آالت پیروزمندی دارد و

 توانمین، ی گشتانمؤثر وتواناتر ازقبل وارد صحنه مبارزه زندگ ایگونهبتوان دوباره به 

این برای کسانی است که باهرشکست وسایل وامکانات . انتظارشکست پلی برای پیروزی داشت

تجارب خویش می افزایند واما  رندوحال با هرشکست هم بربرای مقابله های بعدی رادراختیار دا

کسان دگر که با هرشکست تمام امکانات خود را ازدست می دهند دوراه بیشتر ندارند یا اینکه 

دیگران را مسئول بدانند ویا اینکه خویش رامسئول ببینند ودراین صورت هم امکانات مقابله را 

ی کفایت پنداشت می کنند که دراین صورت فاجعه زندگی دراختیار ندارند وهم خود راناالیق وب

همیشه به شکست ها به دیده تجربه نگریست بلکه شکست  توانمیپس ن. رقم خواهد خورد

برای کسی تجربه می گرددکه امکانات مقابله را همچنان دراختیار دارد وبرای کسی که امکانات 

حال باپذیرفتن شکست دوگونه . را شدپذی رادراختیار نداردباید که درمرحله ای شکست را
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قدرت ترک آنجا رادارد ، ؛یا اینکه شخص درآن مکان وزمان واقع گشتهرفتاروافکار بروزمی یابد

بیان داشت که چنین شخصی دو راه  توانمیویا اینکه امکانات تغییر دادن مکان را ندارد حال 

ی خویش بیفزاید تاجایی که دست به بیشتر ندارد یا اینکه درآن مکان بماند ومدام براندوهگین

اعمال خودویرانگری ورفتن به سمت نیروهای تاناتوس)غریزه مرگ دردیدگاه فروید( برود ویا 

اینکه ازآن محل خود را به مکانی دیگرانتقال دهد که درهرانتقالی بسی امکانات جدید بوجودمی 

به شادکامی همچنان خودنمایی  امیدی برای دست یابی و آید ودریچه هایی از برای ادامه مسیر

می کندوشخص را وامی داردکه با امکانات جدید به مبارزه برای دست یابی به شادکامی گام 

 . گذارد واین چنین او از نابودی کامل خویش مصون می ماند 

 مقابله نمودن با مشکالت

نسانها سروکار چنان چه عالمان درحوزه علوم انسانی وباالخص روانشناسی که با روح وروان ا

ویا بعضی درتحقیقات دیگر این را بیان  باشدمیپاالیش  ایگونهخشم ، اند- د عنوان داشتهندار

حال مقصود ما . بروز خشم بیشتردخیل دانسته اند در نموده اند وبافعالیت های علمی خشم را

ن به شیوه های مختلف وتوسط بزرگا دخول درچنین بحث هایی نیست واین بحث خشم خود

مشکالت رفع ، علمی مود بررسی وکنکاش بوده است اما یک سؤال بوجودمی آید که آیا با خشم

ورجوع می گردد؟آیا با خشم انسان به اهداف خود دست می یابد؟مگرنه این است که ممکن 

است درهرخشمی به هرعنوان وشیوه بروز آن ازجایی دیگر نشأت گرفته وصرفاً انتقال به 

مگرنه این است که . که چنین آتش آن زبانه می کشدباشدمیحی جدید موقعیت بحرانی ورو

درهرخشمی هدف نه تخلیه بلکه رسیدن به مقصودی است که ممکن است دفاع شخصی 



 زیستن بهتر/  76

محیط اطراف شخص چه بیانی وچه فیزیکی وچه  در درمقابل تهدیدهای خارج ازشخص و

خشم به نظرمن  . رون می بردرا بی با خشم نیروی خود، درسابقه شخصی. روحی وروانی باشد

مبارزه جویی ومبارزه طلبی است یکی ازشیوه هایی است که برای بقا وزندگی  ایگونه چون

د درشرایط بحرانی که هیچ گونه جای سخنی توانمیوشادکامی مؤثراست وبدون آن شخص ن

باید  باقی نیست شخص باخشم به اهدافی دست می یابد)یا باید خشم ورزید ودفاع نمود ویا

ترسید وفرارکرد که شیوه فرار درمقابل مشکالت زندگی خودباعث بسی مشکالت بعدی است 

ولی باید گفت ومبارزه وجنگیدن با مشکالت خود مبنای بسی پیروزی های بعدی می گردد

درموارد خاص که هیچ راه چاره نباشد ومشکل ازقدرت ما خارج است باید که ازخطر جست 

ه مقابل افسردگی است که درافسردگی شخص زندگی را از زاویه نابودی (خشم نقط. وفرار نمود

می نگرد وازمبارزه دست برمی دارد اما درخشم شخص مبارزه را به شیوه ای حتی شاید اشتباه 

واین همان است که او درجاده زندگی وشادکامی است حال شادی دوباره گفت که گیردمیپی 

رسیدن شاید اشتباه باشد واین نیزتحت عوامل وفاکتورهایی مسیر را درست می روداما وسیله  او

 .  باشدمیتوسط عالمان علمی قابل بررسی 

 خطرکردن

انسان را دریک تنگنای تصمیم گیری ، بوجود می آید وتنش های پیرامونی بحران زندگی مدام

ازه گاهی شخص حالتی تکانشی رابه نمایش می گذارد که این خود ازحد واند سوق می دهد و

حال اگرتنش ها فراتراز کنترل شخص گردند واو باشد. میظرفیت انسان برای کنترل تنش ها 

وضعیت وشادکامی وزندگانی رادرخطرببیند باید قدرت ریسک داشته باشدوازبرای خویش بتواند 
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تصمیم گیردکه آیا بماند وبه تدریج نابودگرددویا اینکه بدلیل قدرت توانستن ادامه دهد؛ازمکانی 

که نیروهای  وزمانی دیگر از نو بنیان خویش را پایه ریزدوبه مبارزه زندگی ادامه دهد اگر

زندگانی وشادکامی در وجوداو باشند او ادامه خواهد دادواگر نیروهای مرگ غالب گردند او 

خدا تعبیر می تنگنای خویش را می پذیرد وهمان است که درگفتگوی محاوره ای به حکمت 

درحالی که تسلیم ، ندارد جز همان تسلیم دربرابر مشکالت وپذیرش آنگرددکه معنایی 

وپذیرش نقطه آخر است ونباید تا زمانی که چاره ای و راهی وجود دارد ودری باز است از مبارزه 

دکارسازافتد توانمییری بسان امری که همیشه وتسلیم ناپذ روحیه خالقیت. دست برداشت

وکل جامعه اگربحران جنبه اجتماعی  حال. بخش باشد جاتشخص ران، دمؤثروقدرتمندتوانمی

است ویا نبودن  چندحالت وجود دارد که آیا کل جامعه درمقابل این بحران متحد، ای رافراگیرد

سیستم متمرکز ویکپارچه ای به تفرقه منجر گشته وتوده مردم درنزاع فی مابین خویش گرفتار 

گری را باطل اعالم می کندواین چنین بحران عمیق هرکدام بنابرحق بودن خویش دی آمده اند و

ترمی گردد وراه چاره نابودی یکی ازطرفین ویا اینکه گروهی صحنه رابخاطر لجاجت به نابودی 

اما این کل ماجرا نیست . ازجانب دیگری ترک گوید واین چنین بحران نقل مکان بوجودمی آید

یند که مقاصد شوم خویش رادرلوای چنین عده ای ازاین وضعیت بوجودآمده سؤاستفاده می نما

بحرانی درپشت چهره خوبی به پیش برند کسانی که خودمسببان چنین وضعند حال بدون ارائه 

راه کار فقط متهم کردن راعنوان می کنند ودنبال مقصر وگناه کارحادثه بحرانی می گردندآن 

ش و همدلی عده یشه خویهم درمسیری کج وبیراهه واین بحران خود ازدشمنی کسانی با اند

چنین خشم آنان راموجب گشته واین چنین می خواهند انتقام گیرند غافل ، ای با دشمنان آنان
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حال اگربه آرایش درصحنه اجتماع . ازاینکه آنان خیانت کاران به اخالقیت وانسانیت هستند

راه کار کمتر آنان لجاجت بیشتر ویک امر مقدس گرفتارندی که درتحریف هایی از بنگریم کسان

وانجام افعال برطبق اوهام وخیاالت وازقبل دشمن فرض نمودن دیگران به دلیل دشمنی 

ای را مبنا قرار داده اند ودالیل آنان خالی ازانسانیت واخالقیت است چون هیچ توجیهی اندیشه

حریف )ازنوع تدست به دامان تقدس، ازبرای اعمال شنیع خویش با الفاظ اخالقی وانسانی ندارند

 می شوند وازآنجا سخنانی را نقل می نمایند که این فقط مصرفی ازبرای ذهن های آلوده و آن(

برای  فقط همه چیز را طبق اصولی از، مسموم به افکار تقدس گرایانه دارد وانسانیت واخالقیت

می نگرند واین تناقض وتعارض و بحران ها وتنش ها وخصومت ها ، خویش تعریف کرده

ادامه خواهد داشت مگراینکه جداسازی تقدس گرایانه وریشه ای از برای مقاصد  وکشمکش ها

ازصحنه رأس هرم اجتماعی به واخالقی صورت گیرد وتقدس گرایان)تحریف کنندگان( انسانی

پایین کشانده گردند و جداسازی عقیده ای درکنار جداسازی باورهای دیرین مردمان رابا صلح 

که درنهایت برای شادکامی افراد  باشدمیین راهی بس طوالنی وصفا درکنار هم گنجاند وا

ای از زندگی مجبورمی گردیم تصمیمات درمرحله پیمودن این مسیر نیست اجتماع چاره ای جز

سخت ودشواری را اتخاذکنیم که تمام مسیر زندگی را تغییر می نماید تصمیمات سخت متعلق 

که برای شادکامی ورسیدن به نقطه آمال باشدمین به انسانهایی دارای اراده ای محکم وراستی

ی درپی خویش تمام زندگی خود را دریک قمار ریسک می نمایند وچنین به مانند گم گشته ا

این تصمیمات را باید ازگوشه ای دیگر نیزنگریست وبه گذشته . امیال شادکامی خویش اند

 که آیا آنان در نوع هورمون ها و ایدئولوژیک آنان نگاهی انداخت وساختارژنتیک آنان فکری و
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همگی موارد دست  باشدمیژن هایشان چگونه شکل یافته اند ومحیط تجارب آنان ازچه گونه 

مشخص رامحکم ویا سست می گرداند که درکتابهای متعددی علمای  ایگونهدردست هم به 

انعطاف پذیر تصمیم سرنوشت ساز است که اندیشه ای  حال بحث در. علم به آن پرداخته اند

جنس تغییرخواهی وخواهان اصالح هرچه  بدون سخت گیری درمواضع وکسانی ازخواهد، می

اما مواضع . حول قرار دادت بیشتر در زندگی فردی واجتماعی که شخص وجامعه رابتوان درمسیر

 سخت گیرانه به مانند پتکی برسر تمام اندیشه های انعطافی فرودمی آید وشخص رابه عقب گرد

ولی  کشاند واین چنین او را به رکودوجامعه را به عقب افتادگی وعقب گردمی کشاند می

گذشته وحال ورسیدن به آینده ای شادکام متضمن انعطافی درمواضع وجرأت  گذشتن از

که این چنین سیری خودخواهانه انسانهایی سخت مقام دراندیشه ودرنظرگاه باشدمیخطرکردن 

سنتی است واین چنین شادکامی  و ه که غالب براندیشه رکوداصالح طلبانه وتغییرخواهان

 .  باشدمیدرانتظار 

 متفاوت بودن

باشیم وخود رابرحق اشتراک دیدگاه ها همیشه مفیدوسودمند نیست اینکه ما مخالفی نداشته 

کلی خویش را ازراه کج  ایگونهزندگی شخصی وچه درزندگی اجتماعی وبه پنداریم چه در 

گویی راه اصالح خویش رابسته ایم این چنین دیدگاهی ازدیدگاه من بهترینم مصون بدانیم 

اینکه دیگران همیشه اشتباه می کنند واین  ومن عاری ازخطا واشتباه هستم ناشی می گردد و

ما هستیم که بواسطه عواملی راه کج را ازصواب تشخیص می دهیم که در زندگی شخصی باعث 

این گویی که ما هیچ . ومدام درتوهین به دیگران به سرمی بریم خشونت بیشتر ورفتار غرورآمیز
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 وقعی به نظرات دیگر نمی نهیم ودرصورت مخالفت هرچندجزیی با خود تمام بندهای ادب را

خشونت آمیز پاسخ می گوییم گویی همیشه حق  ایگونهپی اثبات حقیقت خویش به  در پاره و

دن خویش واقف باشیم اما بواسطه همین با ماست هرچند که شاید خود نیز برباطل بو

اما در زندگی شخصی باعث گسستن بندهای ارتباط  و. غرورکاذب ازپذیرفتن آن سرباز می زنیم

ودوری انسانها ازهم می گرددواشخاص خود را درانزوای خویش حبس می نمایند وارتباطات 

درمحیط اجتماعی این باعث اما . خود قرار داریم، کمرنگ می گرددتا جایی که فقط دراین انزوا

صدمات جبران ناپذیری به نهادهای اجتماعی به مانندخانواده می زند ودلیل سست شدن 

وحال درمبحث باشد. میدرخانواده ونابودی خانواده ها ارتباط ها وپاشیدن بنیان ارتباطی 

باعث پرخاش گروهی واعمال خالف عرف وفرهنگ وآداب  اجتماعی نیز چنین رفتاری خود

بدون درنظرگرفتن مباحث عقلی صرفاً باجهالت  واخالق وانسانیت می گردد که درتمام موارد

اما اگرکه نظرات دیگر راپذیرا باشیم وخود را به پذیرفتن وحداقل فهم . وتعصب رفتارمی نماییم

بشناسیم ودر راه رفع نکات  یم نقاط ضعف راتوانمیوگوش دادن به نظرات مخالف عادت دهیم 

ن چنین ازنابودی اجتماعات انسانی م برداریم ومدام خویش را بروز گردانیم وایضعف گا

 کاشتن بذر حال این بسی به تالش شخصی و وگسستن پیوندهای جمعی جلوگیری نماییم و

 .  باشدمینیازمند ، و تعصب در صحنه اجتماعنادانی  جهالت و انسانیت بدور از اخالق و

 سوء استفاده

، ی ازسفیدی واعتماد مطلق داشتن ویا درصدی ازاعتماد به دیگران در روابطدرمقابل هرنقطه ا

نقطه سیاهی ویا درصدی ازعدم اعتماد وجود داردکه باعث نوعی تفکر وخوداندیشی بسان 
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احساسات ، کاملتر می گرددحال دراین رویداد تصمیم گیری اصالح وتصمیم گیری جامع تر و

جهت درستی هدایت می نمایند واگرکه  رآن را درسیر ووتجارب نیز با افزودن خویش به تفک

آن پرهیز می نماییم  تصمیم گیری بسان معقول باشد اما خالف تجارب گذشته بنیان گردد از

 توانمیوچنین می گردد که ضدچیزی بودن خودنقطه دشمنی نیست بلکه نقطه ای است که 

شخصی ، به عنوان مانندی از آن. هره برداز آن بهره جست وازآن در روند امور وروابط استفاده وب

روزی با قسم دادن والتماس واینکه اگربه من اعتماد گرددودرخواست خودش انجام گیرد او 

اما خالف این ثابت گردیدواین نه ازمشکل روابط حاکی ازاعتماد  رفتاری معقول بروزخواهد داد

ن به دیگران نشان ضعف نیست بلکه بلکه از روابط برپایه سؤاستفاده بوده است پس اعتماد داشت

نه نشان پیروزی و زرنگی ، شکستنوحال اعتماد راباشدمیابط نشان مثبت اندیشی واحترام به رو

بلکه نشان انحطاط اخالقی وپست بودن تفکرات اوست که او رابه عدم احترام به دیگران سوق 

ه برحذر داریم واز اعتماد خویش را ازحیطه سؤاستفاد توانمیمی دهد دراین راستا باید تا 

دیگران بسان احترام به خویش پذیراگردیم وآن را با دیدی باز مورداحترام متقابل قرار دهیم 

روابطی است که صمیمیت در آن ریشه می باشد، میبرپایه احترام به اعتماد وچنین روابطی که 

رپایگاه درستی بنا نهاده است دواند وبسادگی با بادی آن روابط نمی لغزد ازیراکه بنیان خود را ب

واین روابط خود نشان درستی ومقبولیت و رضایت وخشنودی از زندگی وشادکامی ازبرای 

 .  باشدمیهمگان 

 

 



 زیستن بهتر/  51

 تفسیر اعمال خویش

هرکسی ازهرامری که واقع می گرددتفسیر خویش را ارائه می کند ودراین ادراکات ممکن است 

اما به این که چه فاکتورهایی دلیل چنین راه خطا یا . دراه خطا رابپیمای ویا اینکهراه صواب 

صوابی است اگرکه به نتیجه بیاندیشیم خودباعث ادراکاتی می گرددکه چنین تفسیری که 

اگرکه ما . شادکامی وناراحتی می انجامد همگان انجام می دهند به چه تغییراتی در زندگی و

تفاوت دارد با مواردی که به راه کج عمل بعضی کسان را درجهت سود ومنافع خودببینیم 

بیفزاییم وبه این چنین ادراکاتی رابه تجارب خویش اما اینکه ما . ودشمنی باخویش تعبیرنماییم

صرفاً بعضی کسان ، وانیم ازآن سودمندگردیم که این چنینکمال یافته درآینده بت ایگونه

همیشه موقعیت هایی مشابه  با آن بکار برد ازیراکه فقط همگانی را توانمیهستند که ن

آن بهره برده اند وهمیشه چنین خطایی در  درگذشته اتفاق افتاده ولی فقط بعضی ازکسان از

اینکه بتوانیم نتیجه آن را  درپذیرفتن خطا و. روابط اجتماعی وشخصی مدام تکرار می گردد

است اما این همگان که در نزد همگان  باشدمیاستفاده از خردگرایی  ایگونهپذیرا گردیم خود

 بالعکس شاید که خالف این ثابت گردد وصرفاً با متأسفانه چنین استفاده ای از آن نمی برند و

پس شادمانی همیشه قابل دست یافتن . احساسات خود چنین تصمیماتی خطا یا صوابی بگیرند

د که چه درشخص وچه دراجتماع خالف این را ثابت گرداناست حال نتیجه اعمال ممکن است 

استفاده ازخردگرایی خود راهی در مقابل استفاده از تصمیمات هیجانی ولحظه ای است ومسیر 

 . شادکامی زندگی را هموار می نماید 
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 تصوراتی نادرست

چنین آمده است که اگر خری درآینه نگاه نمود نباید انتظار داشته باشد که صورت فرشته درآن 

یابیم وازبیش  نادرستگرددکه ما خود را درتصوراتی  این جمله ازاین ناشی می. ظاهر گردد

به خودشیفتگی ویا غرورکاذبی به هردلیل گرفتارباشیم اما این ، مثبت اندیشی نسبت به خود

حقارت که باعث غرور ما می گردد؛ناشی  د ازتجارب شکست ویا ضعف درونی ویا ترس ازتوانمی

ت برترمآبانه بیابیم ناشی تخیال ویش را دراما دلیل هرچه باشد چنین تصوراتی که ما خ. شود

باچنین اشخاصی بطن دوستی  توانمیاما آیا باشد. میازشکست در روابط مثبت سالم ومتعادل 

اینان به دیگران به دیده ضعف می نگرند وازدیگران . راگذاشت متأسفانه جواب منفی است

انتظارات دیگران برنمی آوردن انتظارات به مناسب زمان ومکان دارند وخودهیچ گاه درپی بر

اگرکسی باآنان . یان می باشندپی سخیف نمودن وتمسخر اطراف در آیند ودر روابط شخصی نیز

بی احترامی به خویش راداشته باشد وتا زمانی   دارد باید انتظار رفتارحاکی از تمسخر و ارتباط

یگرآنان است که منفعت و این صفت د باشدمیکه درصدد رفع مشکالت آنان است مورداحترام 

ن ازبی ارزش شمردن دیگران طلب می باشند وخویش را درهر زمینه ای برترمی پندارند اما اینا

 خالفت روبروگردند هیچگونهکوتاهی نمی کنند اما خودنیز اگربا رفتاری حاکی ازم هیچگاه

تمام روابط رفتاری حاکی از تعادل راپیشه نمی سازندبلکه بادشمنی قابل وصف درپی نابودی 

این را ازبطن انتظارات باید جست که انتظارآنان اگراقتصادی ویا فرهنگی ویا  . گام می گذارند

درآن است ، اجتماعی ویا هرگونه دیگرباشد باید بتوان آن رایافت که آن نقطه ضعفشان

حقارتشان مرتفع گردد دیگرطرف مقابل به  ودرجهت رفع ضعف شما را طالب اند که اگرضعف و



 زیستن بهتر/  52

انند مهره ای سوخته به کناری می نهند وروابط خود را به یکباره به چنان سردی می کشانند م

اینان همان هایی هستند که ازآنها به ماکیاولی نیزیاد می گردد اما اینان . که قابل وصف نیست

هیچگاه درقالبی خشک گرفتارنمی آیند بلکه باهنر انتظارات خویش مدام درپی انتظارات 

 . پی تحکیم دوستی باشند پس اینان را الیق دوستی نپندارید  رند تا درخودگرفتا

 نمایش اقتدار

کسانی که در زندگی ودر روابط شخصی خودبه . نمایش اقتدارافراد ضعیف است، توهین کردن

خشم می گردند وسعی درسخیف شمردن طرف مقابل دارند دالیل متعددی  هردلیل دچار

حال چرا اقتدار برای . ن نمایش اقتدار به خوبی آن رابیان می داردد داشته باشد که همیتوانمی

چنین ناروا اینان این اندازه مهم می نماید که خود را در روابط غیرانسانی بیابند واز درتوصیفی 

این است که شخص  آیا جز، آیا جزاین است که تمام راههای گفتگو سد گشته است. درآیند

آیا جزاین است که تصور درجه پایین تر ازخویش برای ، نداردخود را درموقعیت برتری می پ

اینگونه افراد راخالی از روابط سالم دانست که این روابط  توانمیدیگران دارد؛پاسخ هرچه باشد 

واین احترام جزبا تفکرات مثبت باشدمیاساس خود احترام به دیگران درآن نهفته  سالم در

اگرکه تفکرات منفی داشته باشیم دراین مورد گیرد، مین درمورد دیگران جنبه عملی به خویش

جنبه منفی  توانمیمتصور بودوحال اگر تفکرات مثبت رابپذیریم ن فعل مثبت را توانمین

درهر حالتی پذیرفتن اینکه باید احترام در روابط جهتی از کردار . دراعمال وکردار راجویا گشت

کسانی که دچار بدبینی هستند وبدون دلیل خاصی . واعمال وتفکرات باشد باید بدان اندیشید

وکسانی که  نمایندصرفاً ازجهت اندیشه منفی گرایی وناامیدی واستیصال با دیگران برخوردمی 
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کسانی که ، کسانی که شخصیت های ماکیاولی دارند، در روابط دنبال منافع شخصی می باشند

بتی دست نیافتنی ساخته اند  کسانی که درتوهمات خویش ازخود، حس برتربینی دارند

 توانمیوکسانی که همیشه شخصیت حق به جانبی دارند؛اینان خود را درمقامی می یابند که 

توصیه . به دلیل برتر بودن خود وبطالن عقاید ورفتار وکردار دیگران باید بدان ها توهین نمود

نین است که اگر بدون داشته چمن به عنوان کسی که در زمینه روابط انسانی کار و مطالعه 

کسانی از سر لذت وتمسخر دست به تحقیر وتوهین دیگران می زنند ازآنها باید دوری ، دلیل

از سرناچاری دیگری به ما توهین نمود یا وخاصی ازجمله اشتباه خود ما  حال اگر دلیل . جست

نتظار دوستی دراین صورت باید حکم رابطه را دانست آیا ما ا، مسئله کمی متفاوت خواهد بود

اگرکه انتظار دوستی . داشته ایم ویا اینکه درچنین رابطه ای اصالً ارتباطی دوستانه وجود ندارد

ازجانب چنین رابطه ای  داریم این رابطه نشان از دوستی نیست چون دوستی درمقام احترام 

را  راستین نند دوستی ویا در روابط زوجین عاطفهماه واژه ای ارتباطی ب توانمیکه  باشدمی

حال در هر رابطه باید واژه ارتباط معنی گشته که چگونه رابطه ای داریم وانتظارات . نامید

 معقول داشته و سپس باید خودرفتار وکردار مثبت داشته باشیم ودرنهایت احترام است 

 . احترام را به ما ارزانی می دارد که 

 حرمت گذشته

ازسادگیمان نیست  رویشان نمی آوریماگر چیزی را به  ))چقدر خوبه! بعضی ازآدم ها بدانند که

دراین جمله که بسی مایه . نگه می داریم که آنها یادشان رفته است(( بلکه حرمت روزهایی را
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هرکسی در زندگی وروابط شخصی خویش دچارمشکالتی گشته ودیگران باشدمیاندیشیدن 

ی رفتارنموده اند اما آنها غافل ازاین ازسر هرچیزی به او تاخته اند ودرموقعیت برتری بادیگر

سادگی بودن نیست؛بله  دلیل ندانستن ونفهمیدن ودرک ناقص وه بوده اند که سکوت ما نه ب

د دلیل سکوت ما درمقابل حمالت از جانب دوست وهمراه قدیمی و توانمیهیچ کدام از اینها ن

می گرددکه دراعماق وجودت  در هر رابطه ای واقعی چیزی نهفتهباشد. میدشمن گونه فعلی ن

نفرت ودشمنی هم از شخصی مقابل . آن را کنارنهاد توانمیاین اعماق ن در رخنه می نماید و

د نمود بیرونی داشته باشد ازیرا که همین نفرت ودشمنی هم زیباست چون دلیل آن توانمین

ی سکوت درچنین مواقع. بروزمی دهد صرفاً مهرومحبت است ولی درلباسی مبدل خود را

هایی که در رابطه گذرانده خویش ومرورگذشته که تجربه شیرینی بهترین کاراست وخلوتی با

می تازد همان کسی است که آیا ارزش سکوتت را دارد؟آیا این شخص که چنین گستاخانه ، ای

چنین  به نظر مناین را درک نمی نماید؟ضری از بذل وجودمایه بگذاری واو حا تو برای او

به آنان اعتماد نمودآنان که با سکوت معنادار خویش  توانمیان کسانی هستند که اشخاصی هم

اما آنان که از . بسی ناگفته ها را به روشی بیان می دارند که مجال رسیدن به آن مهیا نیست

سر موضع قدرت وخشم ونفرت هستند غافل از این موضوع می باشند که خشم ونفرت آنان از 

چنین کسی را دیر درک نموده اند و بنابراین بجای سرزنش خویش که خودشان است که ارزش 

مایه سخیف شمردن وافسردگی می گردد؛راهی یافته اند که با آن از ناراحتی خود بگریزند وآن 

حرمت خواهد، میدلیل احترام و دوست داشتن خودشان نه خشم ونفرت به طرف مقابل که او ب

ضع سکوت می بینند درخودشان غروری کاذب ایجاد ها شکسته گردد وچون دیگری را درمو
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می گردد که این آنها هستند که درموضع قدرت می باشند واین خود باعث آزار رساندن دیگران 

مدام ازخاطرات گذشته برای ، این خودشان هستند که درموضع ضعف می شود غافل از اینکه

 بیان داشتهجمله که فروید سرکوب دوست داشتنشان درحال حاضر استفاده می کنند همان 

 . (( . است ))عشق در دامان کینه متولد میگردد

 بینش اندرونی

همه در طول زندگی با این جمله برخورد نموده ایم که به درون خویش بنگر ونگاره گرآن باش 

پیش روی ما قرارمی دهند که بواسطه آن ، این همانا راهی است که دیگرانی وازآن مدد بگیر و

د باشد آیا جزاین توانمیحال معنای آن چه . اصالح وچاره ای جوییم مشکالت خویش را بتوانیم

؟آیا جزاین است که این تجارب حاصل محیط باشدمیاست که اندرون حاصل تجارب گذشته 

محیط وفضای دیگر روحی وروانی وشرایط  وفضای روانی وزمانی مخصوص خودبوده وحال در

رجوع به گذشته چه معنایی  دیگر ، زاندیشه های بیشتر وپخته تروموقعیت دیگر باکوله باری ا

همان فعلی را که درگذشته ویا شرایط زندگی دیگران درحال  توانمی؟آیا د داشته باشدتوانمی

انجام است ما نیزچنین کنیم این ازممکنات است ویا محاالت؟این وسؤالهای متعدد دیگر راه 

. گان درباره اندرون شخص چنین اصراری می ورزندکه چنین هم چاره را درچه می جوید

وتواناییها وظرفیت های کمی شخص رجوع گردد به خود توانمیدرپاسخ به همه چنین موارد 

وکاستی های خویش رابشناسیم وبدان به دیده هرآنچه هستیم پذیرشی قابل قبول ازخویشتن 

ظرفیت دوگونه  توانایی و، ؛آریاییمتا ازخود دیدی واقع بینانه ارائه نمدست یابیم ودراین راس

بدان  توانمیکه با کمک دیگران  ایگونهیم بدان دست یابیم وتوانمیکه خود ایگونهاست 
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حال ظرفیت وتوانایی ما شامل هردو مورد توانایی . دست یازیدواز گونه اول وسعت بیشتری دارد

حامی ند ومورد دوم بمانند شخصی مورد اول ممکن است باموانعی برخوردکدرهر، واماباشدمی

وحمایت کننده موجود نباشد و دربعضی هردو مورد موجود باشدودربعضی فقط مورد دوم 

بهر حال مقصود اندرون بود که بدان بازگردیم . ول یعنی توانایی خود موجود نباشدباشدومورد ا

پیشنهاد من . درچنین فضایی که ما را به آن رجوع می دهند خود معنای اندرون را نمی دانند

چنین است که اگرکسی به شما گفت که به اندرون رجوع کنید به او بگویید که آنجا حاوی چه 

گذشته است؛اندرون حاوی  ؟اندرون حاویداشته باشدد توانمیمطالبی است وچه کمکی 

یر زندگی وناراحتی های مستی است که مارا آگاهتر نموده وحاصل شادی هاخاطرامطالبی و

شخصیت وشمایل فکری وعقیدتی وظاهری وسبک سخن واندیشه تحت عث می گردداست که با

تأثیر آن قرار گیردوبنابراین رجوع به گذشته برای امری که مربوط به حال وآینده است فقط 

بلکه در مواردی امکان دارد ما را به  ارائه نمایدد توانمیونه تنها کمکی ن باشدمیاتالف وقت 

بنابراین باز پیشنهاد این است که به حال وآینده . سراحساس رجوع دهدتصمیمی غیرعقالیی واز

 ، چون اکنون رافدای دیروز نمودن. اکنون را بنگری وبرای آینده برنامه ریزی نمایید. بنگرید

اکنون حاصل تمام . آینده ای را متصور بود توانمینآینده را نیز به نابودی می کشاند ودیگر 

یم توانمیییها وکاستی هاوموانع ماست بنابراین باشناخت هرچه بیشترآن ظرفیت های ما و توانا

راه ومسیری را برای آینده ترسیم نماییم که ظرفیتها وتواناییهای بالقوه خود درآن آینده درحال 

پس باید چنین واژه ای مدام تکرار گردد))پیش بسوی . رسیدن به بالفعل تبدیل شده باشد

 . تواناییها وحل مشکالت وکاستی ها در زمان حال و اکنون(( تقویت ظرفیتها و، آینده
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 لجاجت

در روابط اجتماعی ومراودات بنیادین مابین انسانها ویا گروهی وبه لحاظ جمعی بودن ازهرسنخ 

م که درحصارتنگ افکاری گریبانندکه به هیچ روی ومرام ومسلکی به کسانی برخوردمی نمایی

رفتنی قادر به ترک حصار کوته نظری نمی باشند ومدام به همان پذی هر براهینی قابل قبول ووبا

افکاری که دلیل دشمنی وخصومت ودرموارد تفریط آن باعث . ساز مخالف سوار هستند

چنین کسان از روابط دراجتماع دنبال منافع . افسردگی وحتی خودکشی شخص می گردد

بودن بسان منفعت بردن خویش خویش هستند وغیر این را شایسته ومفید نمی دانند وازخوب 

اینان به حال دیگران بسی مایه تباهی روابط وحتی اجتماع . بسی تعریفات یک جانبه ای دارند

سیر اندیشه ها وروابط . نهایت باعث نابودی تمام اندیشه های مخالف ودرست می باشند در و

دگی وشادکامی بسی جهالت را نصیبشان گردانیده وازاین جهت خویش را درتحلیل زنآنان 

که فضای دنبال کسانی هستیدبیان داشت که اگر توانمیبه عنوان پیشنهاد . درمانده ساخته اند

مسیرشادکامی را برایتان فراهم سازندبه هیچ وجه  بخشندوبینش شمارا ارتقاروانی واجتماعی و

ن دادن پی برتر نشا در با افرادی که صرفاً دنبال سرکوب کردن شما واندیشه تان هستند و

نداشته باشید ازیرا که اینان  وبرحق بودن خویش اند؛مراوده وارتباط مستمر ومدام وعمیقی

سرکوب گر هستند ودرپی ارتباطی برابر حاکی از احترام متقابل نیستند واین ضربه را هم  صرفاً

. دهم اجتماع و روابط جمعی با اطرافیان را خدشه دارمی سازن به بنیان خود وارد می سازندو

حال اگر به اینان قدرتی اعطا گرددچنان بر کوس اندیشه های مخالف ضربه وارد می سازند 

که مجالی برای دیگران جزکناره گیری ویا مقابله باقی وچنان خشمگینانه برخوردمی نمایند
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عده ای دیگر که  عده ای او را غیرقابل تحمل می دانند واز او روی برمی گردانند و. نمی گذارند

ختی ارتباط را حفظ می نمایند اما ارتباطی که درآن احترامی نیست ویک جانبه احترام با س

واگر فرصتی یابند آنان نیز ازجوانب شخص باشد. . . میبخاطر اجبارتاریخی وزمانی ومکانی و

حال عده ای همچنان باشخصی ارتباطی عمیق دارند آیا این بسان درست  . دوری می جویند

ریشه هایی ازضعف طرفین گفتگو است اگرکه ریزبین به آن روابط نگریست  بودن اندیشه آنان

ضعفی که نشأت گرفته از اندیشه های وابستگی وناتوان . ارکردجست توانمیوارتباط افراطیون را

بودن وحقارتی است که اینان درخویش می بینندکه چنین ارتباطی رامایه افتخار می بینند 

ال پایگاهی محکم در زندگی می باشند تا با آن فرایند امیدوار بودن ازیرا که اینان همواره دنب

که همانا باعث شادکامی آنان می گرددرامهیا سازند واین چنین پایگاهی درشخصی یافت می 

گرددکه جاهالنه و متعصبانه وافراط وار بر طبل اندیشه های کوته بینانه ازقضایا می زند واین 

 . کارکردهای شخصی خود می گیرند  چنین اذهانی سست را به خدمت

 آسودگی خاطر

دراین . (( . دلت همیشه آسوده خاطر باد، )) دل اگرطالب باشدحساب سود وزیان نخواهد کرد

از خویش بیان رفت مقصود خواستن چیزی درحالی که نسبت به آن اعتماد واطمینان که جمله 

ودر دودلی وسرگردانی است که  مخرب ایگونهخاطر نداریم واین باعث گذراندن زمان به 

گوشه ای دیگرمواردی است که ما را  از ازگوشه ای طالب سرانجام یافتن کارخویش هستیم و

دچاراندیشه مخالف آن می نماید واین خواستن ونخواستن مدام در روح وروان ما تأثیر زیانبار 

ا نخواستن همه گفت که خوشبختانه با انجام فعل وتحقق خواستن وی توانمیحال . دارد
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درمواردی تبعات آن بعدازمدتی سرگردانی به پایان می رسدوآن ادامه نخواهد یافت مگراینکه 

پی زمانی از روند ومسیر زندگی حذف خواهد گشت واین چنین  که آن نیز درآشکارگردد

که آسوده نه به دلیل این حال خاطرباشد. میوتحقق یافتن فعلی  سرگردانی صرفاً در روند انجام

دیگر سرگردانی ودودلی ومشکلی نیست بلکه ما را ازیک سرگردانی بیرون ودردو راهی های 

جهت  که دراین انتخاب هایی که انجام می دهیم بسی مسیرو واقع می گرداندجدیدی 

شادکامی ما هموار ویا ناهموار خواهد گشت حال موردی پیش می آید که آیا ما طالب هستیم 

ودودلی وسرگردانی ما نتیجه سود  طالب می باشیمت طلبی چیزی را یا اینکه از سر منفعو

؟به یقین اگرکه ما طالب وخواستار درونی چیزی باشیم به کل آن را تحت باشدمیوزیان ن

و اگرکه آن را طبق انگیزه های بیرونی  هرشرایطی خواستاریم وحساب سود وزیان نخواهیم کرد

ن درکنارداردکه ی خواهیم واین خواستن یک نخواستخواستاربودیم ما آن را ازبرای هدفی م

دودلی درمواردی است که خواستن  پس سرگردانی ورافراهم می سازدسرگردانی ودودلی  دلیل

باشدکه دراین مورد چه به خواسته برسیم وچه ه های بیرونی وحساب سود وزیان ما طبق انگیز

ه ما درونی باشد وبه آن نیز دست آسودگی در موردی است که خواست. آسوده نیست، تفکرخیر 

 . یابیم 

 آموختن از شکست

در فلسفه اگزیستانسیال آمده که برای اینکه بتوانی بهتر زندگی وشادکامی راتجربه نمایی باید 

معنای این سخن ومفهوم آن در ادیان . بتوان خوب شکست خوردن وخوب مردن را آموخت

رده شده وفلسفه آموختن مسیرهای آن نیزبه خوبی آسمانی نیزآمده که از مرگ به تکرار  نام ب
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اما مقصود از  مرگ درجمله اگزیستانسیال . گشته استوبیان توسط مبلغان دینی تشریح 

مرگ را همان  توانمیچیست که آموختن آن باعث زندگی بهتر وشادکامی می گردد؟آیا 

شخص بدان ، دگیناراحتی ها وشکست ها وافسردگی ها ومشکالتی پنداشت که در طول زن

که این مشکالت وناراحتی  باشدمیدچار می گردد وحال مرگ ونابودی نهایی نیز شامل همین 

اگرکه ما . که چنین آن مرگ راسهمگین نموده استباشدمیها همه نمادی از نابودی کامل 

فت گ توانمیویران نگردیم وبتوانیم بعد ازهرشکست خودراباز یابیم ، درجاده زندگی بامشکالت

ونتوانیم خویش را  نمایدکه مسیرشادکامی راطی نموده ایم اما اگراین مشکالت ما راویران 

یشه ای که جز نابودی اند بازسازی کنیم این خود دلیل قوی شدن فلسفه مرگ درما می گردد

زمانی که شکست را تجربه می نماییم وبه . ما نتیجه ثمربخشی ازآن پنداشت نمی گردد 

می کنیم این خود باعث واکنش های اندوهگینانه ودوری  زندگی برخوردتسلسل شکست در 

جستن ازاجتماع وبیماری های روانی بمانند اسکیزوفرنی ویا جسمی مانند روان تنی ودرحاالت 

شدید اقدام به عمل نابودسازی خویش می زنیم که شخص راه حل خاتمه مشکالت رادرآن می 

دسترس بتوان اندیشه تالش  ازسازی وتوسط عوامل دراما اگر که مسیر را درشکست ب. جوید

ازچنگال فلسفه نابودگر وشکست واقعی که همانا  توانمیدوباره وبیشتر را دستاویز قرار داد 

رهایی جست واین صرفاً با مبارزه وروحیه خرد . . . نابودی اخالق وانسانیت وبینش اجتماعی و

 توانمیبیان داشت که چنین روحیه ای درهمه ن نتوامیولی باز  باشدمیخستگی ناپذیر میسر 

وهرکسی  باشدمیجستار نمود بنابراین بحث ما با جزئیاتش همگی نسبی است وقطعی وکامل ن

ژنتیک ومحیط وعوامل وفاکتورهای دردسترسش است  با روحیه خودش حاصل فرایند تجارب و
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ی او پیچید درحالی که بحث ما دقیقتر نسخه ای ازبرا ایگونهبه  توانمیکه با این عوامل 

هستی شناسانه و وجودی است واز  ایگونهچون مسئله مرگ  درغالب تئوری باقی خواهد ماند

بنابراین مشکالت زندگی به بیماری های وجودی تبدیل می گردند  گیردمیذات وجودی نشأت 

ی که ما را به واین همانا تفاوت مشکالتی است که ما تجربه می کنیم مشکالت وناراحتی های

نابودی می کشاند همان که ذات وجودی ما را تهدید می نماید ومشکالتی که روزمرگی است 

ودر امورات روزانه و روابط اجتماعی بوجود می آید وخود به خود شخص چاره ای برای آن می 

 .  باشدمیاندیشد پس مقصود دراین محل همان مشکالت هستی شناسانه 

 رنج

د توانمیدرک از وقایع  ایگونهوشیوه هرکسی درمقابله با چالش های زندگی در فلسفه و روش 

. تبدیل گرددمسیر شادکامی را درهر وضع وشرایطی مهیا نماید ویا اینکه شادکامی به مقابل آن 

که بواسطه قرار گرفتن در زمان ومکان تاریخی وجغرافیایی ویا اینکه در زندگی کسانی هستند

مناسب هیچ گونه رنجی متحمل نشده اند ویا اینکه رنج آنان به مثابه اجتماعی وخانوادگی 

برخورد با  ایگونهاما هرکسی که خویش را در رنج یافته باشد ؛. خوشبختی دیگران بوده است

باز مسیر ، یا اینکه به آن خوش آمد می گوید وبا آن مشکالت. د داشته باشدتوانمیآن 

. ه خویش را منزوی ساخته وبساط نابودی را فراهم می نمایدشادکامی را سد می نماید ویا اینک

خرد برای جهت ومسیر ولذت بردن بیشتر درمواقع  ایگونهاما خود رنج در زندگی دلیل 

شادکامی است و اندیشه زندگی را در جاده ای هموار قرارمی دهد که خود این باعث تربیت 

رنجی که به تجربه تبدیل می گردد . گرددتربیت مربوط به آن رنج می  ایگونهاجتماعی وبه 
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اما تجربه دلیل نوعی پختگی می . دجربه مسیر شادکامی را هموار می نمایودراین راستا همین ت

از آن به نتیجه رنج کشیدن تعبیر  توانمیگردد که خود این پختگی باعث تربیت شدن است و

ل دلیل پختگی ما گردیده است رنج آن را کشیده وحا، مواردی که در طول زندگی خود. نمود

باید ازمشکالت زندگی ازبرای بهتر گشتن وپخته تر شدن ومراتب تربیتی سود  توانمیپس تا 

 . جست 

 کشش وتمایل

جذب بخاطر روزمرگی وامورات . جذب ودفع وجود دارد ایگونهدر هر فعلی که انجام می دهیم 

ا جذب به دلیل مسائل هستی شناسانه و روزانه بهتر انجام یافتن وساختن آینده ای بهتر وی

و اما دراین دو جذب باشد. میوجودی وبرخوردی عمیق از نوع کنکاش پیرامون موضوعی 

توصیف نمود اما ذوق  توانمیکشش  از عالقه ای نام برد که در هر دو بنام ذوق و توانمی

ا بیرونی پیرامون عالقه ای درونی وی ایگونهوکشش از نوع اول که امورات روزمرگی است 

 کششموضوعاتی است که خود موضوعات اغفال کننده می باشند ازیرا که شخص برای خویش 

 از باشدمیذوق وعالقه ای بیرون از شخص ، روزمرگیدرونی می نامد درحالی که آن امورات 

مانند همسرداری وتربیت بچه ه برای انجام یافتن فعلی که مربوط به دیگران است اموراتی ب

ولی کشش وعالقه درونی برای رسیدن به هدف ومبدأ . وساختن آینده ای بهتر برای خانواده

 باشدمیشخص برای آن حاضر به بذل جان نیز  و باشدمیهستی خود دلیل شادکامی بیشتر 

، کشش وعالقه روزمرگیدر اما ذکر یک نکته الزم است که اگر. اگرکه هدف را شناخته باشد

رهسپار است اما هیچ کشش وعالقه ای درونی نیست بلکه محرکات شخص خود به سمت آن 
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بیرونی باعث عالقه شخص می گرددوشخص بخاطر ذوق وعالقه ای که به هیجانات او تزریق 

گشته به دنبال مسائل روزمرگی ازبرای خیالی که آسایش خاطر او را فراهم می نماید به تصور 

 ایگونههستی شناسانه  کشش وتمایلواما  باشدمیرهسپار خویش به دنبال عالقه ای درونی 

وصرفاً از راه درون سرگردانی بدون منشأ بیرونی  ناخودآگاه با حالتی که جذب ناخودآگاه و

بمانند کشش به سمت خداوند در دین داران و مذهبیون واقعی که این از نوع درونی و باشد. می

این از هرگونه مشکالت روزمرگی که در برای مبدأ ومقصدی است که از آن منشأ گرفته اند و

منفک است حال نام آن ذوق وکشش باشد که نظرگاه علمی روانشناسانه  باشدمینوع اول 

تحقیقاتی مفصل درخصوص مبحث عشق دارد که به دلیل تخصصی بودن واژه عشق دراین 

 . محل از کاربرد آن پرهیز گشته است 

 تشویقات

ختلف نشان از توجه ما وعالیق وتجارب گذشته وسطحی از ارزش گذاری ما پیرامون مسائل م

ید فردی خاص بنگریم حال اگر مسائل را از د. بیرونی درباره موضوعی دارد تشویقات درونی و

مورد کنکاش قرار گیرد که او در زندگی چه کمبودهایی داشته وحال به دنبال باید گذشته 

آیا او به فهم . را شناخت د که جهان بینی فردودراین بحث بای کدامین اولویت خود گام می نهد

ودرک وارزش گذاری زندگی ازلحاظ شعور وآگاهی وکمال بهایی می دهد ویا مجالی برای آن 

ندارد ودرپی تجمالت می رود ودراین راستا خویش را درچه مشکالتی می بیند که می طلبد 

ی فکری اگرکه به جهت درهر ارزش گذار. نمایدوتقال برای جهت های فکری خویش تالش 

د خویش را درحیطه آگاهی پنداری وآگاهی درگذاشته گشعور وآگاهی وقع  درک وکمال و
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وازاین آگاهی برای رشد وکمال دیگران نیز تالشی می نماید که رساندن غوطه ور می سازد 

 او ازبرای این آگاهیباشد. میدراین صورت خیر همگانی در رفتار وکردار وبینش او مشهود 

مواردی ازبذل جان نیز  بخشی به دیگران درمواردی تمام زندگی خود را فنا می گرداند ودر

آگاه  ابایی ندارد او خود را در مسیری می بیند که باید بیشتر آگاه باشد وبرای بیشتر فهماندن و

حال اگر که او خود را درحصار اندیشه تجمالت یابد وخویش را در . نمودن تالش نماید

گرفتار نماید ومعنای زندگی وشادکامی را درترقی به مثابه رقابت در تجمالت بیابد  روزمرگی

درچنین اندیشه ای رقابتی بی هدف برای امری است که صرفاً باعث کج اندیشی ویا درمواردی 

تنزل وخیر همگانی دراین مورد به خیر شخصی هیچ گونه اندیشه ای ازآن استخراج نمی گردد

الم به رقابت بیمارگونه به حدی که شعار رسیدن به مقصود به قیمت نابودی و رقابت س می یابد

، ود درکنار رسیدن دیگران به مقصوددیگران است درحالی که در رقابت سالم رسیدن به مقص

اگر خود به مقصود رسد ولی دیگران بدان دست ، خشی فردیدرآگاهی ب. شیرین می نماید

د ودرعذابی بیرونی گرفتار می آید ولی اگر به مقصود برسند نیازند باز خویش را ناقص می پندار

می پیماید واما در مورد رقابت در تجمالت این چنین نیست  مثبتی را زندگی وشادکامی روند

، بلکه فقط شخص می طلبد خویش به مقصود رسد وازدیگران برای رسیدن به هدف خود

اوت دیدگاهها باعث تشکیل جوامعی سالم هرگونه استفاده غیرانسانی نیز نماید واین چنین تف

ودارای زندگانی شادکامی درآن می شودویا جامعه ای بیمار ودارای حس دشمنی وحسادت 

بدان  توانمینتیجه آن می گردد واین صرفاً با دیدگاهها ونظراتی است که با اندیشه وخرد 

اساسی واقع گرداند که  که بنیان جامعه رابرچه باشدمیدست یافت واین وظیفه علوم انسانی 



 31/  بهتر زیستن

 

اگر جامعه ای رشته های علوم انسانی درآن تضعیف گردد خودبه خود نابودی بنیان خویش را 

رقم زده وحال اگر بنیان علوم انسانی برمبانی واقع گرایی واصول جهان شمول وبه دور از 

م انسانی شادکامی مردمان حاصل تالش علمای علو دشمنی و توهمات باشد آن موقع زندگانی و

پس صاحبان قدرت مؤظف اند از برای اعتالی جامعه فضای رشد وبالندگی را میسر می گردد 

 . د نبرای علمای خویش مهیا وآماده گردان

 همگانی بودن شادکامی

هر کسی طبق اندیشه های خود مسیر ، همان گونه که در مطالب پیشین ذکر آن به تکرار رفته

حال یک سؤال بوجود می . آسودگی خاطر خویش می جویدزندگی وشادکامی را در راستای 

همگانی برای شادکامی وزندگی بهتر ومسیرکامیابی شخص وجامعه را  ایگونه توانمیآید که 

طالب بود یا اینکه زندگانی بهتر وشادکامی درنزد هرکس متفاوت وجوامع مختلف بنا به شیوه 

آیا کسی که با یک امر معنوی به . البندتفکر مردمان خویش مسیر متفاوتی از شادکامی راط

اعالی شادکامی ورضایت خاطری از زندگی دست می یابد با کسی که با تجمالت به شادکامی 

دریک چارچوب خاص قرار داد  توانمیآیا همگی اینان را، می رسد وبا کسی که با امورات دیگر

ه چنین پنداشتی رسید که ب توانمیدرکنکاش عقلی . انتظار یک مسیر شادکامی را داشت و

خاص  ایگونهتالش نمودن درآن مسیر از برای هرکس وجامعه ای  شادکامی وزندگانی بهتر و

که با شخص دیگر متفاوت است ازاین روست که هرکسی وجامعه ای بنا به امکانات  باشدمی

ل می موجود وتواناییها وظرفیت های خویش به سمتی گرایش می یابد وآن را درزندگی دنبا

را درمسیری قرار داد که دیدی تک بعدی از شخص ویا جامعه ای ، به اجبار توانمینماید ون
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و با هرگونه  باشدمیزندگانی وشادکامی را طالب است که مخالف نظرات آن شخص ویا جامعه 

کسی که به خاطر . شیوه درستی نیز رفتار نماییم نتیجه وماحصل آن متفاوت بدست خواهد آمد

معنوی ازبذل جان دریغ نمی ورزد وشادکامی رادرجهانی دیگر می یابد بسی متفاوت  امورات

درامورات روزانه وگذراندن اوقات خویش با سرگرمی های  است با کسی که شادکامی را

اما نتیجه بحث چنین می گرددکه کامیابی وشادکامی وداشتن زندگی . مصنوعی وگذرا می بیند

فردی وگروهی واجتماعی طبق شیوه های پنداشت خویش رسیدن به خواسته های ، بهتر

وچنین شخص ویا جامعه ای تغییر دهداست؛بدون هرگونه اجباری که مسیر را در ظاهر یا باطن 

 ایگونهاما اگر درمسیر همگانی کردن یک اندیشه . متحول وپویا ومسیر روبه جلو رامی پیماید

خصی واجتماعی می گردد واین دلیل اجبار تفکری نهفته باشد آن منتج به پوسیدگی ش

اضمحالل اخالقی وفروپاشی نهادهای اخالقی واجتماعی می  افسردگی ونزاع وخودکشی ها و

گرددکه تنها راه را دست یازیدن به خشونت بیشتر ودر هر مرحله باید درجه خشونت شان 

د شخص توانمین راباالتر ببرند تا به نتیجه دلخواهشان برسند تا جایی که هیچ گونه خشونتی

 ایگونهشادکامی  پس زندگی بهتر و. واجتماع را ازدست یابی به شادکامی وزندگی بهتر بازدارد

خواست درونی وفردی ویا جامعه ای واحد است که مسیرواندیشه هایشان با اشخاص وجامعه 

 . های دیگر متفاوت وطالب نیازهای درونی خویش اند 
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 سخن پایانی

تن وبهترشدن هر روز درتالشی بی پایان می باشیم حال این خواسته گاه در راستای بهتر گش

درونی وگاه از فضای روانی وجوانب برما مستولی خواهد گشت اما ذکر این نکته الزم است که تا 

تالش نماییم وصرفاً با احترام به فضای جوانب درپیگیری  یم بخاطر دنیای ذهنی خودتوانمی

نمودن ظرفیت های وجودی خویش برای اعتالی خود وجامعه  خواسته های خویش وبالفعل

مکانی به سوی نیروهای  تالش کنیم ومدام به موفقیت وشادکامی بیاندیشیم ودر هیچ زمان و

 خودمسئول کردار و، نابودگر تمایل ورهسپار نباشیم وبا آرامش خاطر درونی درمسیر رفته

باز پذیرا باشیم وازاشتباهات خودفرار نکنیم  تفکرات باشیم ودرنهایت عواقب آن رانیز با دیدی

ودرپی محکوم نمودن دیگران نباشیم بلکه درخود چنین ظرفیتی ایجاد نماییم که خویش را 

همیشه درمسیر ارائه دادن خوبی ها به دیگران قراردهیم وسعی نماییم ازگرفتن پرهیز داشته 

ندیشه ما واین تفاوت باید که مدام گرفتن فقط اندیشه های دیگران است اما خواستن ا. باشیم

می طلبد که  اراده واعتمادبه نفس درونی، پس خواستن خوبی ها برای خویش. مدنظر قرارگیرد

؛پس باور داشته باشدمیبا گرفتن که خواسته وجلب نظر و رضایت دیگران است بسی متفاوت 

 . و همیشه بخواهیم  یمتوانمیباشیم که 
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