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 :   مقدمه

وبناِء  چون   کتاب سبز « اساس  از  »  ای  حق  ی  ارزشهاگردایه 

زندگی   در  اخالقی رفتارپاس وتکریم  ،  وانسانیت  انسان  وحقوق  

قرار  وشناخت عقالنی از حقوق وآزادی آنها یک جامعه مشترک 

   دارد.

را با  مقدمه ای  ،  ما الزم دانستیم که برای همخوانی متن کتاب  

» صدای زیرنام    ،  قالب منظومد شناختی دردر  متفاوتنگرش  

را ارائه می دارد  حق ، حقخواهی وابراز وجود    نداِ که    دانه جو «

 ، به بیان گیرئیم . 

 صدای دانهً جو 
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 هنگام چیغ ساقهً َجو ه زبان داس ب

 همین بگفت به درو، رحم کن به ریشه َجو 

 زگریه های همه ساقه های سربدرو

 چکیده خون زمژگان دانه دانهً َجو 

 **** 
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 به جسمش بود ، سرا که جو، زخم قهر  آن در

 پُرکرده بود ،  فضا و مزرعه را درد وناله 

 گردش بُود  ددران هوا ، نَفِّس مرگ َجو،  

 َجوئ خون آلود  فغان دروگر،ه بوده شنید

 ! شق داس و سوهان که گفته بود  میان شق 

 این حیات بود؟ که نه بود  بد  عجب زمانه

 **** 

 یکی بیآمد و با داس تیز سرم ببرید 

 دیگر بیآمد و با سُم گِاو سیاه وسفید 

 ام به هرسو پرید تنه چنان فشار بداد 

 مرا زخوشه و کاشانه ام برون بکشید 

 عجب زمانه که هیچ کس به داد ما نرسید 

 صدا نکشید  به حال ما همه ذی روح کدام  

 **** 
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 گیاِه خلوت ُجوی  ،آخ ! ندا کشید لب بسته 

 به غصه گفت به آب روان چنان بد ُخوی 

 چرا حیات همه ساکنان حومهً ُجوی 

 خود خواه ُجوی   مالکان به میل خود نگری 

 ُجوی گیاه ِبرگهً سبزی بهاربه باغچه و

 بقتل رسیده ز دستی اجیر الال گوی 

 **** 

 مزدوربه طرز نیمه هراس آن دروگری ُ

 بفکر پاک بشد رفت ز حرص دنیا دور

 برای اینکه بدیده نوای هرمقتول ، 

 حضور صحنهً خون و ندایی نعرهً مور

 جرأت بکرد بخود از سرشت قصهً زور
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 مدد بخواست زوجدان بقسم مرد جسور

 داس این چه فکرتی ناجور مالکبگفت به 

 **** 

 ؟؟ ّو جُ ِهّ تزاربُ ــــه قتالیِ  وُ  را به قتلـــچ

 **** 

 شبخون گونۀبه کیش و عُرِف غضب یا به 

 لقمه نان ، پُر از خون  رای کسب همانــــب

 ون  ــکان داس همگـــــل نموده همه مالــعم

 میالدی کامجو  2005می  21
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 « کتاب سبز »  رب مدخلی

سبز ای    !    کتاب  های  گونه  است    اخالق  ی سلوکازآموزه  برای  تطبیقی 

 .   ودانش پژوه  خردورز ، انسانهای هوشمند 

در آرمان   های  و  رویش  ،    سخنان  اینما  رویکرد  و  استمرار   فکری 

ی و فلسف  ی، اجتماع  یاخالق  دیمف  یپندنامه ها   گونهکه ب  ،    انسانگرایی ست

شرح      دوبخش وده قسمتسخن سره  ،    366در بایک مقدمه ویک مدخل ؛  

 گردیده است.   وتعریف

تجلی ارزشهایست    ،  پژوهشهای عقالنی ما در این کتابسخنان وشایستگی  

، بوسیله حکما ، فالسفه ، نوابغ ،    پرافتخار نیاکانتون قدیم تاریخ  مُ که در  

ومعرفت علم  وپیشوایان  دانشوران،   ، سرزمین  خردمندان  و  این  بالنده   ــ 

 تنومند گردیده است. 

مناسبت   این  دانمبا  می  آوری  یاد  درعصرما  قابل    کتاب سرخنوشتۀ    که 

ازباارزشنیز  اخالق  یکی  ناب  های  آموزه  است  یترین  برای    وفلسفی 

نیاکان ما  که پارۀ از نمود معرفت ودانش    ،   همگرای وانسانیت،  همزیستی  

. این کتاب با اهمیت پراز پند واندرز برای خوشبخت  را تشکیل می دهد  

واستقرار زندگی نوین   ساختن انسان  ورهنمایی وی بسوی جهان بدون درد 

   قرارگرفته است.  آگاه  انمردممورد توجه ،  که پیوسته می باشد  
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، سرخ  سخن   کتاب  ازباغستان سرسبِز    اندارای  وناب  برگزیده 

روشنایی مهرو  ،    فرهنگ  ما  زمانه  فیلسوف  وآگاهی  شناخت 

 گرانسنگ حکیم اُرد بزرگ می باشد.  

من این پندنامه خرد ورزانه ، بی غش وپاکیزه  را به رغبت و 

شورعقالنی وبا چشم دل خواندم ودرآن شرح ژرف اندیشه های  

ستایش  ،  صاف گوهرباردانش انسانی وانسان بودن ، آهنگ عشق  

 پاکی ، درود راستی وارزش مهربانی را یافتم .   

کتاب   از  بخشی  در   » اُرد    « که  اندیشه  تفاوت  بایک  مگر 

 ســـــــرخ خود » پیرامون مرده پرستی « می نویسد:   

اُرد بار ها گفته است تازمانی که ابوعلی سینا ویا خوارزمی ،  " 

یک گام هم   نماد دانش واندیشه ایرانی باشند ، کشور ما حتی

بسوی دانش روز جهان برنخواهد داشت . بی پرده بگویم دل 

خوش نمودن به اساطیرودانشمندان مرده به معنای نادیده گرفتن 

 دانشمندان زنده است . 

می بینم برخی با آب و تاب کوشش می کنند ازمردگان  ه  هنگامی ک 

برای زندگان الگوی علمی بسازند ، تمام وجودم فرو می ریزد 

 "  .آرزو می کنم کاش ما چنین الگوهایی نداشتیم و 
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!  اما   ما  ورویکردهای بفکر  ها  اندیشه  کردن  وترویج  شناختن 

پیشین   وفرهیختگان  ودانشمند  بزرگ  مردان  ودانشی  فکری 

  زلتنومقام ،قدروم  یگاه ویژه،جا   سرزمین نیاکان ، نزد ماازاهمیت 

 برخورداراست .   بلندِ  خیلی 

ما به دانش ومعرفت وشناخت همه ای خردمندان وفالسفه وهمه  

خود فخر ومباهات    اجدادی میهن    سرزمین قدیم وحال های  چیزدان  

 می کنیم .  

باید گفت که بزرگان وسخنوران وخردمندان ما مرده نیستند ، نام  

آنها درتاریخ پرافتخار سرزمین ما ایران بزرگ باخط زرین ثبت  

است . ودرجان ، خون وپوست ، روح وروان واحساس اخالقی  

تک تک ایرانی تباران  )تاجیکان ، پارسها وکُردها( در سراسر  

 ماند.  جهان نقش بسته وجاویدانه باقی می 

 رد نکونام نمیرد هرگزـــا م ـــدی ــسع

 مرده آنست که نامش به نکویی نبرند                                 

به    تا راه  آن  ازست که    معرفتی فکرواندیشه نیاکان ما پله های   

ایما شده  بلند  و   . ینجا  معرفت  این  دانش  با    وبربنیاد  پذیرش 

بشری   پیشرفته  های  روشن ،  روزونیازمندی  فردای  سوی  به 

 درحرکت هستیم .  

سه    فلسفه اُرد بزرگ بربنیاداساسی گوهر که  قابل یاد آوری است 

 درون مایه : جهان هستی ، انسانیت و آزادی  ترکیب یافته است.  
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و واژه پاکیزۀ عشق درامتزاج هرسه درون مایه ، ارزشی است  

کمال   جریانکه   رابسوی  اُردبزرگ  فلسفه  جوهرانسانگرایی 

 هدایت می نماید .  

بناً فلسفه اُرد بزرگ از دید ما یک نگرش انسانی برای همگرایی  

جو آزادی و انسانیت  ،  ، همزیستی ، همآیشی وباهم بودن را در

 شریت پیشکش می نماید.  به جهان ب

رسالت اخالقی وانسانی همه  تبلیغ وترویج اندیشه اُرد بزرگ !

نی را تشکیل می دهد  که با بینش دگردوستی وشناخت  هاکارآگا

عقالنی ازکرامت ونجابت انسان ، به زندگی عشق می ورزند وبا  

آبیاری می  وانسانیت    درخت دوستی وآزادی    پاکیزهنیت    ، را 

 نمایند.  

ما   نزد  اُرد  درکاخ  فلسفه  طالیی  خشت  فرهنگی ین  زربمرتبۀ 

هر دانش  باورمندیم که    ما. وخود را دارد    نیاکان ما جا ومقام  

پاک   )اندوخته ای که خون   :  ، قباد  کیومرس ، هوشنگ ، کی 

،  کوجوله کادفیزاشک یکم ،    کوروش بزرگ ،  دیاکو ،  کیکاوس ،  

اردشیر بابکان ، ابومسلم خراسانی ، طاهر فوشنگی ، یعقوب لیث  

غوری ، زرتشت  عالءالدین حسین صفاری ، اسماعیل سامانی ، 

 امام  محمد خوارزمی ، ، امام اعظم ابوحنیفه ، ،  مانی ، مزدک 
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  ، بخاری  ابن  محمد   ، بیرونی   ، سینا  ابن   ، فردوسی   ، رودکی 

...(    مسکویه ، خیام ،  سعدی ، حافظ  ، عطار و سنایی و مولوی  

دررگ رگ وجود وی جریان دارد ، رسالت خود می داند که   ،

درفش کاخ فرهنگی ایران زمین  را پیوسته و جاویدانه در اهتزاز  

 نگهدارد.  

امرو ازاین  که  درک  بتأسی   ، بوده  عقالنی  و  وجدانی  رسالت 

های    نگرشآموزه های فرهنگی و   تابش اینجانب هوشمندانه در  

فکری وفلسفی پیش کسوت ها وخردمندان ایران باستان ، خواستم  

برخی ازاندیشه های اخالق تطبیقی وبینش های فکری وفلسفی  

خویش رابه گنجینه سراِی دانش و معرفت انسانی اجــــداد مان ،  

 .   نوشته وارائه کرده باشم  » کتاب سبز «زیر نام 
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 :  اولبخش 

 انسانیت ــ  یکم قسمت

 

آدم   اخالقی  سلوک  قالب  در  که  است  انسان  گوهرذاتی  انسانیت 

   بصیرکامجولقی وادب رویت حاصل می کند. گری ، خوش خُ 
 

انسانیت درخت گَشن ایست که در زمین آزادی ومهر بارور می  

   بصیرکامجو شود. 

 

استبازتاب جهان هستی    ،  آگاهی وشعور انسان  که   ،  درمغز 

 . بصیرکامجومیزان انسانیت مارا درکردار بنمایش می گذارد  

 

را  حقیقت آدمی وآدمیت    نجابت است که  جلوهگاهعمل انسانی  آن  

 امجو بصیرکجاویدانه سازد. 
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زادگی ، ازآن کسانی اند که دارنده سه ارزش وجودی :    بزرگ 

 رزیدن   و  کرامت انسانی وعشقاز  ، درک عقالنی    نژادی  پاک 

 بصیرکامجو  .ست  به آزادگی 

 

های انسانیت    نموده ونیکوسرشت ــ   رفتارهای پسندیده ، پاکیز

 . بصیرکامجو است شرافت  وگواه راستین 

 

به دگردوستی ،همزیستی   ویقین داشتن  بودن    انسانیت ، باورمند

 است. بصیرکامجو همگرای  و

 

برای هم    پهلوی هم بودن ، باهم بودن وانسانیت ، آموزه زندگی  

 بصیرکامجوبودن است.   

 

  زیست ، برای   مادی ومعنوی   پایۀ دانستن    اسلوب چیست ؟    معرفت

 بصیر کامجو     . است  انسانیت   انسان و
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به  رمزبمفهوم    انسانیت به  ،  انسان  ذات ملکوتی  عشق ورزیدن 

 .  موازات هستی است   جوانب سرسبزی ، به آزادی درهمه 

 بصیر کامجو

 

غیابت این  پس  ارزش گوهر وجودی انسان ، انسانیت است.  اگر

 بصیر کامجو . می باشد ارزش درانسان بربریت ونافرهیختگی 

 

امکان پذیرمی پرورش    وازراه آموزش  هنگامی  انسانیت  درس  

    . زیمفراگیری دانش را انسانی سا  ۀ وساماناساسات  که همه    ،   شود  

 بصیر کامجو

 

دارد  وجودی  انسانیت با خمیره سرشت ، خو ومنش انسان پیوند  

خمیره   این  وبرگ  ساز  به  باید  والدین  داشته  عقالنی  توجه  ،  ، 

 بصیر کامجو  .دنباش
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فرهنگ انسانیت وآدمیت وآزادی همچو  ارزشهای  درعصرما ،  

 . بصیر کامجوکبک بی بال در تیررس استکبار قراردارد 

 

استقرارامنیت ، قانونیت ، مصونیت وآزادی ، نماد سازندۀ برای  

 بصیر کامجو است . وهمزیستی  انسانیت

 

وابست  ، شرافتمند  زندگی  مشروع   گیایجاد  نظام  به 

ازآبروی مردم وانسانیت  دارد ، فقط نظام مردمساالرمردمساالرو

 بصیر کامجو پاسداری می کند.  

 

سرسبز  انسانیت آب پاکیزه ایست که درخت خوشبختی مردم را  

 بصیر کامجو . نگه می دارد

 

که    گرایانه رفتارانسان است  خودرا  گوهرنایابی  معنوی  ارزش 

 بصیر کامجو  .  می نشاند دردلها 
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بستری  ، انسانی سازی سیاست  واشکال شعور اجتماعی جامعه  

 مناسبی برای گسترش نیروی معنوی ومادی انسانیت است.  

 کامجو بصیر

 

محصور بماند ، به  دگم وخودگرایی  اندیشه  حصارهرقدرانسان در

 بصیر کامجوانسانیت فاصله می گیرد .  شهای  زارهمان اندازه از  

 

، پستی  که برشرارت    ،   است یک حقیقت وجودی نیرومند  انسانیت 

 بصیر کامجوفرومایگی پیروزمی شود. و 

 

آرامش دیگران  اگر می خواهی آرامش درونی داشته باشی ، به  

 بصیر کامجو   .اندیشه کن

 

عشق ورزیدن به کار نیک صحه  اماهرکار نیک انسانی است ،  

 بصیر کامجواست . وشرافت به انسانیت  ردنگذا
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انسانی    مقدس   فرومایه ترین انسان کسی است که اندیشه وآرمان 

 کامجو . بصیر بفروشد  ومادیت خودرا به قدرت 

 

انسانیت سهش اخالقی برای درک نیازمندی بیرونی ودرد درونی 

 بصیر کامجو   .است دیگران 

 

  عشق ، مهر ، راستی و سرشت نیک :  انسانیت بستگی به  بنیاد  

 بصیر کامجو دارد .  احساس 

 

 پاکیزگیــ    کرداری انسانیت اخالق    ارزشهای  چون اصل منش 

منزه  هرگونه آلودگی دنیایی  گوهرانسانیت از  مبنا   براین  ،    است

 . بصیر کامجو   است

 

 است.  بدون درد  آرزومندی ونیروی تداوم حیات   زایندۀ  انسانیت

 بصیر کامجو
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با  هرکار ،  انسان  خویی  ،    راستیدرگرایانه    نهالآبیاری    امر 

 بصیر کامجواست. برای بختیاری وخوشبختی انسان  ،  امید

 

 باروری  برای ،  آرزو های انسان    زمینِ یعنی شخم زدن  انسانیت  

 بصیر کامجو . وگسترش مهرودوستی واستمرار زیست باهمی 

 

بُ  پربهایی است که  آن درانسان مهر ومحبت  انسانیت ارزش  ود 

 بصیر کامجو می آفریند ، ونبود آن وحشت وبربریت.  

 

انسانیت ارج نمی گذارد هنوزدر   به  رشد  مراحل  هرانسانی که 

 بصیر کامجو  .  است  پست حیوانیت گیرمانده  

 

سرچشمه خروشان اینست که انسانیت ،  آموزشگردرس زندکی  

  بصیر کامجو. رازهمگرایست  روشنایی ، هدایتگر و نور
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انسان برای  وخوشبختی  گویند  راخوشبختی  نفس    انگیزه   کمال 

 بصیر کامجو ست که آنرابکمال انسانیت برساند . ای

 

 سه چیز انسانیت را تقویت می بخشد :  

دنیای درون  1 پاکیزگی  ،  عمل  ــ    2،    ــ  ندای وجدان  ــ    3به 

 بصیر کامجو .  آزادمنشی 

 

سرهمه یکسان  باران  همانند . نقره تمیز است  چونانسانیت   نفس

سرهمه می تابد ، پس بیائید که    برابرآفتاب  همچون  ومی بارد  

  بصیر کامجو بمانیم.  یتوروشنایی انسان  یدرنظام سرسبز

 

پدیده ای جنگ و فقر و ناهمگونی اجتماعی ــ مانند سُُموم  : ریشه  

 انسانیت وآدمیت را خشک ساخته ومولد جنایت می باشد . 

 بصیر کامجو
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 بخش اول : 

 مـــــادردوم ــ  قسمت

سه ارزش   بربنیاد  رایش  شناخت خوومعرفت  اساس    آگر باشد که

وپندارنیک  گفتار نیک ، کردارنیک    تاریخ نیاکان ما :  انسانی  پاک  

با رعایت   درآن صورت رسالت ما روشن می شود که   .   قرار دهیم 

  یبه انسان به آدمیت ، به نجابت وکرامت انسان   احساس اخالقی  

غم یک زندگی دور از  دردرخشش چنین ارزشها  تمکین گذاریم و

 را بوجود آوریم .   اندوهو

یکدیگربوده   .  استتاریخ بشرشاهد هزاران جنگ وجنایت علیه 

حقوق وآزادی های  درپی ، سبب  شده که  هایی پی    همین جدال 

  زیرپا  را بگونه ویژه مادران وزنان  خانواده ول ودرکُ را  انسان  

پیچیده تر، مغلقترو سختر سازد.  و این  نماید وزندگی مردم را 

هرگونه جنگ میان دو نفر  آغاز  سخن به همگان واضح است که 

، دوگروه ، دوقوم ، دوکشور ویا چند کشور مقابل همدیگر، همه 

برای   ویکسان  جویی  آوردن  برتری  قدرتبدست   ،   مادیت  

است   توجیه ؛  وشهوت  کدام  که  باشد  ای    اگر  در  دیگری  ذهنی 

   .استمحض  دروغ  همه  ،  داشته باشد    وجود ویا  ئه شود   اارمورد  
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   25                                                 قسمت دوم ــ مادر
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بهترین   که  است  مادرکسی  است.  شده  تولد  ازمادر  هرانسان 

ثمررسانیدن   وبه  نمودن  خدمت  فدای  خودرا  جوانی  روزهای 

نوجوانی   از دوران کودکی تا  فرزندانش ساخته است . همه ما 

 بمدد همین مادران جوان بوده است که به اینجا رسیده ایم .   

شان بدهکارند واین بدهی  روی زمین به مادران   ی پس تمام انسانها

شناس   حق  همه  اگرما   . بپردازند  باید  خود  درزندگی  را 

بدهکاری  بفکرپرداخت  باید  اکنون  ازهمین   . وراستکارهستیم 

اخالقی به مادر خود بشویم ووجدان خودراازجدال های درونی 

 رها سازیم .   نوجود ما

 

این ملکه  مادر، شایستۀ هراندیشه وباوری که درآن جایگاه ومقام 

تعریف    و  مهر تمجید  تأکید  ،  روشنایی  ،   و  باشد  کامل  نانشده 

 ست. بصیرکامجو ا

 

وحقوق   آزادی   ، مصونیت  که  وگروهی  قوم   ، نظام   ، هرفرد 

انسانی زن  و مادر را در حیات اجتماعی جامعه مختل می نماید  

قانون وقواعد   ۀوبانگرش  بدوی خویش به قد وقامت مادر، جام

هنوزاز درک   این قماش افرادکه    فستأا بوزد ،  رد ومی دُ می بُ 

و بدورمانده  شیرمادر  وقدسیت  ارزش  توحش  واقعی  دردائره 

 . بصیر کامجو   قراردارند
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من است.  وبُود  نفس  ،  ریشه وجان  مامان ،  مادر ، ننه ، والده ،  

 بصیرکامجو 

 

امروز قدرمادررا بدان که فردا  ،    ندا می زند که،    زبان وجدان

 دیراست . بصیرکامجو خیلی 

 

وراستی  س  اسا خویی  خوش  ومیزان    ،   هرکسگویی  سرشت 

عشق ومحبت مادر  مان دا درکه  دارد  آموزشیتربیه و بستگی به  

 وخانواده ، فرا گرفته است .  بصیر کامجو 

 

عشق ذاتی بی نهایت مادر به فرزند به وسعت کُل هستی است .  

این عشِق   به  کریم  سرتحرمت گذاشت و،  وبی مانند    بیغش باید 

 فرود آورد. بصیر کامجو   

 

مهتاب    به روی پاکِ درزندگی  حقا مددا ! هردست اهریمنی ای که  

 باد . بصیرکامجو  سیاه بخت   همیشه برای ، شود ب  بلندمادر گونه 
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وسجایایی نیک اخالقی  همه ارزشهای انسانی    رمز  ومادر معرف  

 بصیرکامجو  . است  تدرزندگی بشری

 

کرد    پیمایشسنجش انسانی  میزان  نمیتوان با  مقیاس عشق مادر را

یگانه   گذاری  حرمت    تنها  ،جاویدان  عشق   این  قیاس اسلوب  ، 

.    ستا مادرشیرپاکیزه  ارزش  شناخت  به  واخالقی    عقالنی

 بصیرکامجو 

 

س سِ  مادر  مهربان  خداوند  ــــرشت  که  است  پنهانی  این  پاک  ِر 

 بصیرکامجو  .است    نمودههدیه  برای رستگاری بشریت    را  سیرت

 

تمیز   قدرت  قابلیت   ، ادراک  قوه   ، مادرها  برای  وحق  خداوند 

را   دانستهمادری  سبب،از  الیق  همین    ین  بمدد  که  قادراند  آنها 

وپندار بهتر   تپش   ،مخیله  فرزندان خویش را  درونی  ونیاز  قلب 

 بدانند . بصیرکامجو 

 

 مادر مایه دلگرمی حیات وامید زندگی خانواده است .  

 بصیر کامجو
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مادرها  همه  زیرا   . نیستند  مادران  دست  پرورده  جنایتکاران 

وپدرها در فضای أمن خانوادگی باُحسن دگردوستی برای کودکان 

خود درس انسانیت وصداقت ، راستی ، محبت و دوستی رامی  

دهند . درچنین بستر سبز خانواده وجامعه ، پیدایی وتربیه گروه 

می افتد . این رژیم های غیرمشروع   های جنایت پیشه  غیر ممکن

جنایت   مولد  که   ، اند  آنها  به  وابسته  افکن  دهشت  های  وگروه 

 پیشگان می باشند.  بصیرکامجو

 

چرا مادران بی نهایت مهربان وبا گذشت اند ، زیرا خداوند پاک  

برای بشریت  ،  آنها را نماینده زمینی و آموزگار مهرودوستی خود  

 خلق نموده است. بصیرکامجو  

 

ــ تکریم بار معنایی نام  » م   :  ادر « ـــ

 )م( آن مهربانی ،   

 )الف( آن انسانیت ،  

 )د( آن دوستی ،  

 تفسیر می شود.  ، )ر( آن راستی 
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کرما ، خوشا ! به مادران خود آگاِه  که این چهار ارزش انسانی  

نیروی   وبه  حک  هوشیارانه  خود  فرزندان  روان  و  درمغز  را 

 سلوک اخالق عملی آنها تبدیل نموده است. بصیرکامجو 

 

همه مادرهای جهان مهربان هستند. مگر هیچ مادری در جهان  

 مهربان ترازمـــــادرمن پیدا نمی شود. بصیرکامجو  

 

آغوش گرمش درهمه  که  دارید  شمادرجهان کسی را سراغ  آیا 

وچه   وتندرستی   بیماری  در  چه   : زندگی  وخوب  بد  حاالت 

وازنرم و با آ   بودهدرتنگدستی وگشاده دستی ، برای فرزندانش باز

بلی ! آن شخص تنها مادر  ؟  گوید .بومحبت سخن    ومملوازعشق

 است .  بصیرکامجو  

 

نوع   خداوندی خاستگاه  وبرکت  فیض  مادربه  چون وجودپاکیزه 

بشراست. باید مصونیت حقوقی ، امنیت روانی مادر ، برای دولت  

،   ویوجدانی وحقوقی مسئولیت و جامعه واجب وبمثابه یکی از 

 تسجیل گردد . بصیرکامجو  نظاماساسی  درقانون
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کار دستمزد حقوق مادران خانه که مصروف رسیدگی به تربیه  

یک   بدرجه   ، اند  مکتبی  وپیش  شیرخوار  کودکان  ومراقبت 

کارمشتغل قانونی ، ازجانب دولت شناخته وبه ارزش بی خوابیها  

 بصیرکامجووشب زنده داری های مادرارج گذاشته شود.  

 

وآرامش   وخوشی  شادمانی   منبع  خود  ذات  خانواده  هر مادردر 

ارزِش  سه  این  غیابت  غیرآن،  در   . میزان  فوق    است  به   ،

سلوک رفتاری پدر بستگی دارد ، نه    اقتصادی، مناسبت کاری،

 به مادر  . بصیر کامجو  

 

را    ما هردویش   ، نکنیم  آمیخته  باهم  همسررا  وعشق  مهرمادر 

این عشق همسراست که در زندگی گرامی   . زیرا  باشیم  داشته 

 می شود . بصیرکامجو   دگرگونخانوادگی به مهر مادر

 

سرگذراندم   پشت  را  زیادی  های  سختی  درنوجوانی  ،  من 

که خود را ناتوان حس می کردم دلگرمی های مادرم   وهرگاهی

لحظات   ترین  ساخت.خوشبخت  استوارمی  مرا  لرزان  پاهای 

ی بود که مادرم برایم لبخند می زد. فدای نامت  زندگی ام زمان

 شوم مادر. بصیر کامجو  
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میزان دوستی انسان به مادر متناسب به میزان میهن دوستی وی  

است . زیرا مادر نماد پیدایی ومیهن نماد رویش ماست . آنهائیکه  

به مقام و مرتبه حقوقی مادر ارزش قایل نیستند ، بدون شک که  

 به دوستی وحق شناسی میهن ، اهتمام نمی ورزند . بصیرکامجو

 

همچو موجی است که خانه وخانواده را درخود مادر  وشور    عشق  

وبا  می شود  امکان پذیر  اش زندگی  شکیبایی  با  می پیچاند ، که  

   دلپذیر.بصیرکامجو  اش نیکخواهی 

 

نقش سازندۀ مادردرآموزش وپرورش کودکان حیثیت نورآفتاب  

به نباتات را دارد. همان گونه ای که زندگی نباتات وزنده جانها  

  آفتابگونه آفتاب مقدورنیست. زندگی کودکان درنبود نوربدون نور  

 مادرنیزگیاه بی آب وخشکیده ای بیش نیست. بصیر کامجو

 

آنهایی که ارزش مهرمادررا نمی دانند یا بیسواد اند یا بیمار .  

 بصیر کامجو
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درک دانشورانه ، قوت اراده و وجدان بیدار ،  پایه اساسی شناخت  

جایگاه ارزندۀ مادر ــ این مهربان ترین اعجاز آفرینش در کرۀ 

 خاکی ما است .  بصیرکامجو   

 

هرگاه با نیکویی وکرم ، حرمت ودوستی ، به مادر برخورد شود  

فرخندگ   ، اخالقی وی  احساس  نوای  و  دل  دعای  شادی  ،   ، ی 

 وخوشبختی پاسخ می دهد.  بصیرکامجو

 

ندارد .    عزیزترازخوشی وشادی مادروجود  درزندگی  هیچ چیزی

 بصیرکامجو

 

ومادران   زنان  مساوی  سهم   ، قانونی  ،  بامردان  تسجیل 

درساختارسیاسی قدرت واداره دولتی ، گام عدالتمندانه ایست ،  

درحیات اجتماعی که مصونیت حقوقی ومادی زنان ومادران را  

 وخانواده ضمانت می کند.  بصیرکامجو
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راه   بدانی که   ، کردی  درک  مادررا  واقعی  لبخند  ارزش  وقتی 

، راهی که انسان بادرک را   را انتخاب کرده ای وراست  درست  

 بصیرکامجو    .  بسوی باغستان خوشبختی می کشاند  

 

ادر  ـــــازدواج به عشق ، مهرودوستی م   ا روزمی گویند پسرها ت

وابسته اند . پس از آن بی نیازمی شوند . بفکرمن هیچ عشقی  

  ومحبتی درزندگی وجود ندارد که جای عشق ومحبت مادری را

 و پُرنماید. بصیرکامج

 

درگنجینه سراِی دانش و معرفت فرهنگی اجداد مان مقام ومنزلت  

مادربه   است.    نویسه شایسته  نقش  این  زرین  رهبری  کنون  اما 

گنجینه فرهنگی بدست کسانی قراردارد که به ارزش انسان ومقام 

شایسته مادر کدام احترامی قایل نیستند . خداوندا این قوم بی راه  

بفرما، که تا یک زن ویک مادرفرشته  برای راست هدایت  را 

راهمچو نمایند.  کاال  صفت  نه  مبادله  مرکب  به  دربازاروحشت 

 ه ملکوتی مادر . بصیرکامجو جایگا ردرود ب

 

همسنخی حقوقی مرد وزن باور پاکی است که پیوند دوستی میان  

 .را گره می زند . بصیر کامجووخانواده پدر ومادر 
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 :اول بخش 

 سوم ــ فــرهنـگ  قسمت

مجموعۀ ارزشهای علمی ، دانشی ، معرفتی ، شناخت و آگاهی  

ازهستی ) طبیعت ، انسان وجامعه ( وجهان خلقت وآفرینش  ،  

پندار ها ، باورها ، آئین ورسوم ، زبان وادبیات ، تاریخ واقتصاد  

اداب وُخلق     ، آموزش وپرورش   ، ، موسیقی وهنر  اخالقیات   ،

.. وغیره را فرهنگ یک قوم وُخو ، قوانین ومقررات ، ابزارها .

 یا یک ملت می دانند .  بصیر کامجو  

 

فرهنگ یک هویت است . وآن هویت شایستگی ،غروروافتخار  

فرد وجامعه را درحیات اجتماعی  ، ملی وبین المللی تمثیل می  

 کند . بصیر کامجو  

 

ارزشهای فرهنگ انسانی که نمادِی از بالندگی است ، باید گرامی 

فرهنگ بالنده ورفیع است که انسانها را بسوی قله    داشت . تنها 

 های خوشبختی وآرامش می کشاند. بصیر کامجو  
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همه هنجارهایی مورد قبول انسان همچو دوستی ، شفقت ، مروت 

، آدمیت وتربیه اخالق نیکو ، خمیره کنه فرهنگ را تشکیل می  

 دهد . بصیرکامجو

 

وته دوستی  بشر  فرهنگ  تمام  قوت  تعالی  با  درجامعه  را  ذیب 

بخشید ، درغیرآن فرزندان ما درسایه پندار های نادرست ، بسوی  

 فرهنگ بربریت گرایش می نمایند . بصیر کامجو   

 

فرهنگ وجه تمایز انسانها در یک سرزمین است . همین وجه  

ومتمدن تفارق   نجیب  های  ملت  که  شود  می  سبب  فرهنگی 

 گردند . بصیرکامجو ازملتهای شریر وغیر متمدن ، متمایز

 

شرف   بُود،  و  هست  که  ایست  وتباری  هویتی  ارزش  فرهنگ 

مقام   قدر،  فخرو   ، وسربلندی  ، عزت  روان  و  روح  وناموس، 

 بصیرکامجو      تبیین می کند .ومنزلت ما را درزندگی 
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فرهنگ با مروت اجداد مان که آهنگ  گفتار نیک ، کردار نیک  

باخون   آنرا  بایست   ، دهد  می  سر  بشریت  به  را  نیک  وپندار 

وپوست وگوشت خود بپذیریم . زیرا تنها همین سه سرشت سلوک 

  ، وآزادی  آسایش   بسوی  را  جامعه  که  است  انسان  اخالقی 

 همبستگی وهمزیستی می کشاند . بصیرکامجو  

 

تاریخ فرهنگ اصیل نیاکان خویش را بدانید. وآن را به فرزندان 

خویش توصیه کنید . فهم درست تاریخ پدری به انسان پاکیزگی 

نفس ، سُهش قوت اراده ، تمکین و وقار ، توانمندی ابراز وجود  

 بصیرکامجو   .را در انسان زنده می سازد 

 

ای فرهنگ نیاکان ما همجوشی وآدمیت ،عشق و رفاقت شالوده 

تیرگی    ، جنگاوری  که  دیگری  سرشِت  بد  هرفرهنگ   . است 

وتاریکی را گسترش می دهد ، باید ازبستر گرم خانواده وجامعه  

 پاک شود  . بصیرکامجو   

 

در آن ،  بنیاد  است.  فرهنگ  اساسی   گسترههنر وموسیقی رکن 

تفتیش   بدون  پایدار  ،  آزادی   ، انسان  وخوشبختی  خوشی  برای 

 وبرومند می گردد .  بصیرکامجو   
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وخالقیت   توانایی  این  داشت.  گرامی  را  وهنرمند  هنر  ارزش 

... ( است که به  نوازندگان  هنرمندان )سینماگران ، آوازخوانان و

خوشی    ، جالب  نمایشات  با   ، آورد  می  خنده  انسانها  لبهای 

به خانو را  دلچسپ  وسرگرمی   را  ، وزندگی  بخشد  می  ها  اده 

 وفرهمند می سازد.  بصیرکامجو  

 

وخُ  آورمهرومحبت  پیام  پل  هنر  ازگشایش  وبازتابی  دلی،   رم 

 دوستی میان مردم است . بصیر کامجو 

 

و :  فرهنگ  سلوکی  ارزشهای  که  شود  می  جاویدانه  وقتی  هنر 

خوش خویی ، خوش رفتاری ، خوش نیتی ، خوش گمانی ، خوش  

  دادمند  ، فروتنی ، وفاداری ،    حرمت گذاری بینی ، گشتاده رویی ،  

، راستگویی ، سخاوت ، خیرخواهی ، مدارا ، ادب ، همدردی ،  

،   پیمانداری، آسان گیری ، چشم پوشی ، امان دادن ، آبرو داری

داری ، سپاسگزاری ، عفو    رازپوشی ، امانت وعفت ، راز داری  

، مهربانی ، شرم و حیا   ترویج    ــ را درمیان مردم  وبخشایش 

 . بصیر کامجووآنرا به سلوک رفتاری وپنداری مردم مبدل سازد  
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یک امر واجب  ،  آزادی رسانه ها بدور ازمراقبت وسانسور دولت  

برای   .  والزمی  باشد   می  جامعه  وتکامل شعوراجتماعی  رشد 

 بصیر کامجو  

 

خردمندان وآگاهان امورمسئول اند که زمینه های رشد اساسات  

کتابخوانی   فرهنگ  متغیرسازند.  را  وجوانان  جامعه  دانشی 

اندیشه   سالم  ورشد   . بخشند  توسعه  را  نوین  آموزش  وامکانات 

 . بصیرکامجووتفکر جوانان را به مسیرهمگرایی ملی سوق دهند 

 

بزرگداشت از فرهنگ جشنهای باستانی  نیاکان : جشن نوروز ، 

   ، شنبه سوری  چهار  ،  جشن  سده  ، جشن  سپندارمذگان  جشن 

یک    ، یاچله  یلدا  شب  وجشن  فرهنگی  واساس  هویت  مکلفیت 

 نیروی همبستگی وبنیان ملی است. بصیرکامجو  

 

کزتوجه  است . که درمروپذیرش قدسیت آن فرهنگ قابل ستایش 

.   آن   باشد  داشته  قرار  وی  وسعادت  خوشبختی   ، انسان  تنها 

 بصیرکامجو 
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پاکیزگی یک فرهنگ درسازه های گوهر بارِی نهفته است ، که  

به کرامت ونجابت انسان پیوستگی داشته باشد.    بنیادین آنذات  

 بصیرکامجو 

 

فروزندگی فرهنگ زمانی در تغییر شعوراجتماعی مردم  تبیین  

می شود ،  که نیروی مینوی آن به نیروی مادی افکار جامعه   

 تبدیل گردد .  بصیر کامجو  

 

داشته   شان  فرزندان  سالم  تربیه  به  جدی  توجه  ومادرها  پدرها 

وآنها را از گزند فرهنگهای مخدوش ومبهمی که احترام    .باشند 

 فره انسان قایل نیستند ، بدور نگهدارند . بصیرکامجو  به ابهت و

 

 کسیکه فرهنگ اجداد خود را خوب نداند ، تمام عمرهر

 فرهنگ بیگانه می ماند . بصیر کامجو گزار متخد
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بیگانه ودغلکار زهرکشندۀ است که سالمت   پذیرش فرهنگهای 

نهارا به خرابی  معنوی فرزندان را سمآلود کرده وسرنوشت آینده آ

 می کشاند . بصیرکامجو ونابسامانی 

 

زبان فارسی فرهنگ وهویت مشترک همگانی سرزمین ماست .  

باید این هویت شایسته وپرافتخار را مانند مردمک چشم نگهبانی  

 کرد . بصیرکامجو  

 

هرفرهنگی که به جنگ وستیزه جویی گرایش داشته باشد، کاذب  

 امجو  ، سیه روی و ناکام است. بصیرک

 

بالندگی فرهنگ زمانی پدیدارمی گردد ، که راهکار شناسایی آن  

 ، به مسیر بی نهایت های دانش به پرواز درآید . بصیر کامجو
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بلکه    ، اخالقی  یک سرشت  تنها  نه  وگُشاده رویی  ُخلقی  خوش 

 درون مایه تمدن یک فرهنگ است. بصیرکامجو  

 

   . دنزبان وکتاب دو پایه اساسی فرهنگ انسانیت را تشکیل می ده

 بصیرکامجو

 

قوۀ بُرندگی فرهنگ وهنر ، از آلماس کرده بُرنده تر، واز فوالد 

 کرده سختراست. بصیر کامجو 

 

زندگی  اسباب  ومعرفت  درشناخت  را  تعقل  فرهنگ  روش 

بتدریج   را  هستی  جهان  میتوان  دیدگاه  این  با  تنها  بکارگیر، 

 .بصیرکامجو ردمهارک

 

هرفرهنگی که در چمبره تفکر انتزاعی  وپندارهای ابهام آمیز  

اندیشه وگنج معرفتی تمدن بی    بلنداسیرمانده باشد  . یقیناً از رشد  

 بهره است  . بصیرکامجو 
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اخالق   به  گذاشتن  تمکین   ، بافرهنگ  مردمان  رستگاری  راه 

 است. بصیرکامجو  بشری  انسانی، تأکید نمودن به تمدن وتکامل

 

نامداران یک مردمان وهرفرهنگ بربنیاد دستآوردهای تاریخی  

، رویکردها ومعرفت  ها  اندیشه  بناً   . گیرد  می  سرزمین شکل 

اساسی فرهنگ مارا    ،  علمی ودانشی بزرگان سرزمین ما پایه 

 تشکیل می دهد.  بصیرکامجو  

 

پیوستگی وتفاهم بین افراد جامعه    فرهنگ موجب   زبان همچو یک 

شود بوس  می  که  ای  فرهنگی  ارزشهای  زبان  ی .    ،له 

گردد کاروتفکرانسانها   می  وزبانی    تولید  فرهنگی  هویت   ،

 بصیر کامجو  .گویشوران آن جامعه را تشکیل می دهد

 

،   فرهنگیهویت   سیاسی کشوری  ارزش   ، قدرومنزلت  دارای 

لت نقش برگزیدۀ درتکامل منطقوی و جهانی است . واین قدرومنز

بسترهای زیست اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد .  

 . می بخشدحقوقی  مشروعیت  ،  وبه قدرت منتخب سیاسی نظام  

 بصیرکامجو
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هویت فرهنگی بمفهوم  ،به معنی هویت تباری وخونی هویت ملی

این دوهویت ،    هویت علمی ، دانشی ومعرفتی تفسیرمی شود ،  

درنظام های سیاسی    ،    باارزشترین ومشروع ترین نوع هویت

  می شود  . بصیر کامجواجتماعی جهان شناخته نهاد های  و

 

  . است  فرهنگ  یک  مولوی  فرهنگ  سماع  نباید    این  را 

نیاکان ما گونه  آیین باستانی  تنهاچرخیدن وپایکوبی پنداشت. این  

ورفتن به      انسان، بهسازی روح  ای ازراه وروش تزکیه نفس  

 بصیر کامجو  .ستحق ا ذات    هشکوو، دبدبه    وبزرگی  سوی جالل

 

آزادی، امنیت، استقالل    ،    دریک جامعه   دربسترفرهنگ مدنی تنها  

 وخودفرمانی ملی استقرارمی یابد . بصیر کامجو  
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 : اول بخش 

 چهارم ــ اراده  قسمت

 

غایت  ،  خواهشاراده ، خواسته دل وآرزو ، آهنگ وعزم ، میل و

 ونیت داشتن به اجرای یک فکر درعمل است . بصیرکامجو

 

 بصیر کامجو  مصمم شدن به کاری است .  اراده

 

 بصیرکامجو قلب است .آرمان اعتقاد و باور وبازجستن  اراده

 

 بصیرکامجو  و اختیار وجه تمایز میان انسان و حیوان است.  اراده

 

 بصیر کامجو پایداری و امید است .  توانایی ، از  ای  جز اراده
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  ایجاد موقعیت مناسب برای خوشبخت زیستن است .  اراده

 بصیر کامجو

 

ویا   ایمان  و  اعتقاد  پیوند  از  ای  گونه  درونی وعمل اراده  یقین 

 بصیر کامجو  . بیرونی است

 

ایستای اراده انسانی    یخود  مقدس  اهداف  کسب  در  واستواری 

 بصیرکامجو  . است

 

  ، وجود  درونی  ندای  کشیدناراده  است.   کینه  جنایت    ازجنس 

 بصیرکامجو

 

واجرای    ازروی راستی بلکه عمل،  فکر کردن زیاد نیست  ت اراده

 بصیرکامجو   است . آن ماهرانه
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امید وارسته  ه فرازآن هدفی است که با شالق عقل وعشق ب اراده

 بصیرکامجو  سوق می یابد . 

 

امیال در ذهن است که ازعزم و اعتقاد می آغازد شمایل   اراده

 بصیرکامجو  .نشیند قله های بلند آرزو می  وبه

 

  شیره ایبُعد دیگری از   ازدید اجرایی تصمیم نیست بلکه اراده

 بصیرکامجو  .عمل است

 

که  ءاقتضا اراده است  وایمان  اعتقاد  دواعی  کردن    اجابت 

 بصیرکامجو  زندگی را تعیین می کند .  سرنوشت

 

اسارت  قید  از    من وتو  رهایابراز وجود برای     ایستاییاراده خود  

 بربریت است. بصیرکامجو و
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چیغ لب   یتیمان ،    جاریسوزش جگر بیوه زنان ، اشک    درد و

، آه سحر گاه مادران غمد امروز در   یدهبستۀ گرسنگان  اگر   ،

پوشانیده شده ودر چهاردیواری های قانون  قدرتها  آسمان ابر آلود  

، فردا این درد و ناله و    ند و خموش ازندانی  هوای نفس  جنگل  

به  ، سوز  استخوان  مقاومت   اراده خشم  دژ  و  مردمی 

 بصیر کامجو  .  خواهد شد   تبدیل   ستمدیدگان

 

نامشروع درهمه زمانه ها پا خیزی هراس   ــ   رژیم های    از به 

 بصیر کامجو  . دارند جمعی  اراده وحق خواهی

 

وا مطبوعات  ازسالح  معقول  استفاده  بـُراه  ممکنه  رتباط  یگانه 

بسیج  مردم را در جهت همبستگی   «   اراده  »  جمعی است که

  تقویت می بخشد .شکل می دهد وومقاومت ملی را    می سازد

 بصیرکامجو
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خیزش    ، همبستگی  جلوی  که  نیست  قادر  نیرویی  هیچ 

 وخودایستایی اراده مردم را بگیرد . بصیر کامجو 

 

انگیزه   ــ  های     مفاهیم  واژه  جمله  خیر،از   ، خوبی   ، مراد   ،

  ،   زایش می یابدۀ  که با اراده در تداخل اند . اراده ازانگیز است

هرگاه آن انگیزه از احساس تکلیف انگیخته شده باشد انسانی است  

به انگیزه است نه به نیت و  وابسته  وگرنه ، نه ؟ وخوبی وخیرآن  

 بصیر کامجو  مراد انسان . 

 

به هم   اراده وخرد دو بای    پیوسته واژۀ  . انسان  خرد    ه مدداند 

ارزشهای عالی خوشبختی و مسیر درست زندگی را تشخیص می 

وخود پیگیری  وبا   ، حصول  دهد  آنرا    .نماید می  ارادیت 

 بصیرکامجو

 

و خود ارادیت به   اراده جوهرمبارزات سیاسی است . بدون اراده

 بصیرکامجو اهداف غایی سیاسی رسیدن کار دشواراست . 
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ناامیدی های    سیاسی از کوهِ  اراده نارضایتی ها وبدبختی ها و 

دنیای   و  گیرد  می  شکل  انسان  درذهن  مردم  اجتماعی  زندگی 

اراده   درونی وی را تحت فشار قرار می دهد . رهایی از فشار

در ، انسان  تقاضای    گسترۀگیرماندن  تحقق  بلکه   ، نیست  ترس 

 بصیر کامجو انسان است . ارضای ده درعملکرد  اار

  

: نوعی ازحاصل کمال شعورجمعی و تجلی ای   اراده سیاسی ــ

است . که  اجتماعی  از خواستهای متفاوت الیه های گونه گون  

ع  فرآینددر روانی  سنگپایه  منحیث  سیاسی  علیه  مبارزات   ، مل 

کام نا مشروع و جنایت پیشگان ، عرض  اهداف ضد انسانی حُ 

 بصیرکامجو  وجود می کند . 

  

اجتماعی  حیات  مختلف  ابعاد  الزمه  خودارادیت  سرشت  کسب 

امیال و آهنگ   سلوک ،  است.  در شکل گیری چنین سرشت ،  

از عوامل جبر خانواده ، جبر اجتماع ، ووجود بستر    انسان   عمل  

باشد . او متأثرمی  اینوبرا  حیات مادی و معنوی زیست    ساس 

  کار در  وی وخود فرمانی اراده  ویژگی انتخابواسباب ، پایه ها 

 . بصیرکامجو   می شود توجیهزندگی  و
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قدرت تصمیم    ،، تلقین به نفس    یت اراد  اساسی خودیکی ازعوامل  

، لباس و مکان ، رعایت  گیری ، مراقبت از پاکی جسم و جان  

  فرمانبرداری انسان از عقل و خرد ،، نمودن نورم های اخالقی  

 بصیرکامجو  . است داری وامانت راستی

 

ازمتاع  انساناستغنای  و  آزادیدر،    هرچه بیشتر  اراده   استواری 

 بصیرکامجو   .است   دنیا

  

انسانی .   ونفسانی  .   می شود   تعریف   در دو شاخه اراده سلوکی  

اراده انسانی    عمل می کند ، و   هوای نفس در سایه    نفسانی اراده  

 بصیر کامجو   . اخالقی در سایه فضایل 

 

اراده   چهارگانه   بستگی تقویت  فضایل  راستی    ، دلیری  :    به 

 دارد. بصیرکامجو وایمانداری ،خویشتنداری

 

 عطش بی   وآن .  است  » آز «  از فرمان   ضعف اراده ، گونه ای  

 بصیر کامجودوچارآن اند .   بی بنیاد ه انسان های  درمانیست ک
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حاصل   ادگرگونی وتغییررژیم های فرتوت در مصلحت ومدار

  تسلیم ناپذیر وبه قدرت اراده مردم ورهبران دلیر  وآن  .نمی شود

 بستگی دارد. بصیرکامجو 

  

،      مردماعتماد  کسب   انسان  بهبه    و  اراده قوی وابهت  وابسته 

 . بصیرکامجو وی است وقاراخالقی 

 

 زور وستم است .  ! به نابرابری ،   ، نه گفتن اراده کردن 

 بصیر کامجو

 

برای اراده سه چیزواجب است . اول عمل ، دوم عمل و سوم  

 عمل . بصیرکامجو  

 

می خواهد.  ،    «   آزاز»    فارغ وشهامت    باودلیرمرد    ،اراده قوی

 بصیرکامجو

 

 کند .بصیر کامجوزائل می عزم واراده را ،اماره ازنفس  پیروی
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درحق تلفی ها شکویه وشکایت می  ،  مردان ترسو وسست اراده  

ازاراده وپیمان مردم ،  کنند . درهنگام حق گیری وابراز وجود  

 می گریزند . بصیرکامجو  

 

حق سیری شکم نیست ، رهایی از    برخیز، سستی مکن ، گرفتن

 درماندگی است. بصیرکامجو

 

 من هستم . بصیرکامجو که ابراز وجود ! یعنی  اراده  

 

 عمل ، عمل چهره مادی اراده است .  جنبنده اراده نیروی 

 بصیر کامجو

 

 بستگی به اراده دارد. بصیر کامجو ،  هر موفقیت در زندگی

 

 انسان بی اراده وترسو ، نفس آلوده ولقمه حرام درکام دارد.  

 بصیر کامجو  
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قدرت   از  بلکه   ، ندارد  وفراست  با هوش  بستگی  اراده راستین 

 شمه می گیرد . بصیرکامجوچپاکیزۀ  درونی انسان ، سر

 

ذهول ، غفلت ونسیان از ادای رسالت میهنی ، گونه ای از ناتوانی  

 اراده است . بصیر کامجو وسستی  
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 :اول بخش 

 پنجم ــ گــذشـت  قسمت

 

گذراست. چیزی که برای افراد عاقل    زندگی خیلی کوتاه وزود

  جهتگذشت ،  گزیرش آهنگ هوشمندانه  ،  با اهمیت است    درآن

 بصیر کامجو است .  انسان  بختیاری  خوشبختی و استمرار

 

را   گذشت  زندگی  نبود  توان  در  بزرگ  می  خالء    اخالقی یک 

 . بصیرکامجو شناخت   ــرفتاری پنداری وسلوک و

 

گذشت ، سجیه نیک نجابت است. و نجابت گهربرازندۀ است که  

از سوی ذات حق به انسان ارزانی می شود. کسانی که دارندۀ  

نجابت نیستند ، باتأسف که آنها شریراند  ، وبربنیاد  سجیه نیک  

  .ذات شان در تخالف با ارزش گذشت ، همیشه شرارت می آفرینند

 بصیرکامجو   
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برمسیرتعادل حقوق  اگر،  گذشت جوهر زندگیست این نگرش  با 

 انسانی عمل گردد . بصیر کامجو 

 

مدبرانه واخالقی ،  یک  ، یک شیوۀ  سازش ، چشم پوشی وگذشت  

.  بشمارمی آید   جوشی برای تقویه دوستی وهمرویکرد آینده نگر 

    بصیرکامجو

 

  ، وگذشت  وارادۀ  عفو  ،  نیت  انسانگرایانه یک  نیک    اسلوب 

 بصیر کامجو .  رنج است بدونتقویت زندگی ، درراستایی 

 

در  زیست اجتماعی انسانهایی هم زبان وهم تافت ،  هنگامی باهم  

بربنیاد " گذشت    آنهادوستی  گوهر دگرکه  ،  قرار می گیرد  شوشج

 بصیر کامجو " وهمدیگرپذیری استوار باشد . 

 

 

 

 

 



 

ــ  ــ ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   56                                            قسمت پنجم ــ گــذشـت 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

،  گذشت    در،    سگالیک انساِن نیکو  توانمندی  ارزش  بزرگترین

 بصیر کامجواست. نهفته  ودیدگاه دوراندیشانه وی  عزت نفس ،

 

هرگونه موفقیت وتغییرات مثبت درزندگی فردی وجمعی بدون 

تردید از راه خودگذری ، گذشت و فداکاری، امکان پذیر است.  

 بصیر کامجو

 

اخالقی   رفتار  بخشد  گذشت  می  تقویت  را  بنفس  ونقش  اعتماد 

 بصیر کامجو نماید.  سازنده ای در پاکیزگی نیت انسان ایفاء می

 

همبستگی  تقویه  مرام  به  دوستی  پل  گشایش  از  بازتابی    گذشت 

 است . بصیر کامجو  وهمزیستی

 

دانشور فرد  یک  بینش  مقبولیت  نمای  بهگذشت    درارجگذاری 

 بصیر کامجو نجابت وکرامت انسان است. 
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باید ارزش اخالقی گذشت را همیشه گرامی داشت وآنرا انگیزه  

 بصیر کامجوای بسوی پاکیزگی وکمال عزت نفس دانست . 

 

صلح وامنیت دریک جامعه ازخانواده می آغازد . هرقدرپسربچه  

مرتبه   به همان   ، شوند  بزرگ  خانوادگی  وثبات  آرامش  در  ها 

ول اخالقی  ، به جامعه  صالح ، نیکوکار ، شایسته وپایبند به اص

 تقدیم می شوند. بصیرکامجو  

 

  : که   اینست  شایسته  انسان  یک  برای  فکری  آرایش  زیباترین 

به    را  نفرت   ، همزیستی  به  را  جدایی   ، بدوستی  را  دشمنی 

 مهربانی وکینه را به گذشت جایگزین سازد . بصیرکامجو 

 

، ن  اساسی ترین وناب ترین ارزشی که ازفرهنگ باستانی نیاکا

  است . انسانیت  بمفهوم  ، به ارث گذاشته شده است ،همین گذشت 

   بصیر کامجو 
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خوش  :    سازش وگذشت شامل ارزشهای سلوکیسجایایی اخالقی  

  نیتی ، راستگویی ، سخاوت ، خیرخواهی، مهربانی ، آبرو داری 

 ... وغیره می باشد . بصیر کامجو 

 

برای   دوستی  دانه  کاریدن  بمعنای  درزندگی،  عاقالنه  گذشت 

 نسلهای آینده است. بصیرکامجو

 

عقالنی است . انتخابی که در دنیایی  گذشت یک انتخاب راستین  

درون انسان مورد تخالف نفس اماره قرار می گیرد . این اراده  

آهنین انسان است که به خواست نفس اماره نه می گوید ، وبه  

 سخن پاکیزه عقل ، تمکین می گذارد . بصیر کامجو 

 

 در روند زندگی ماندن است. بصیرکامجوتأکید   به معنی گذشت

 

گلستان حیات روح زندگی می بخشد وازچشمۀ زالل   گذشت ، به

 آدمیت سیراب می شود. بصرکامجو   
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  . است  انسان  معنوی  وکمال  رشد  از  ای  گونه   ، کردن  گذشت 

 بصیر کامجو

 

بزرگ منشی به سه ارزش اخالقی بستگی دارد. مهربانی قلب ،  

 تنبیه بی آالیش ، دوستی بی کینه . بصیرکامجو 

 

مردان بزرگ کسانی اند که : خوش قلب ، پاکیزه خوی ، وفادار  

 بقول وقرار وعهد ناشکن باشند. بصیر کامجو  

 

تخالفات   برابر  در  که  قادراست  انسان  وتدبیر  مهر ، خرد  بمدد 

اندیشانه  مشکالت کالن  دورجاری زندکی گذشت نماید وبابینش  

بداند  درک  وقابل  شدنی  حل   ، چالشی  همچویک  را  .    زندگی 

 بصیرکامجو
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اگر تدبیر باشد ، حل مشکالت زندگی خیلی ساده هستند. این روال 

 نگرش ماست که آنرا بزرگنمایی می کنیم . بصیر کامجو  

 

گذشت راباید ازمادرآموخت  . مهرگرمش از جنس پاکیزگی است  

، بردباری وتحملش ازلی    ، احساس قلبش ازجنس عشق وعاطفه

ازذات ح به این گو  ق ؛  ـــبرتافته   ! تابندۀ رازمقدس درودا  هر 

 بصیرکامجو.   زندگی

 

گذشت باز زیست دوستی است ، اگردر زندگی نسبت به رفتاربی  

مایه ای کسی در دلتان بجای محبت کین گره خورده باشد ، با  

  ، است  شیرین  زندگی   . بازکرد  را  گره  آن  میتوان  امید  دست 

 بارفتار کوته بینانه آنرا تلخ نسازید . بصیرکامجو 

 

را تجلی گهر بار بیداری خرد در انسان بشماریم ، پس  اگرگذشت  

   . نیست  بیش  ای  محض  نادانی   ، انتقامجویی  نامتعارف  روش 

 بصیر کامجو
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گذشت ، آشتی نمودن باخویشتن ، برای آرمیدن احساس اخالقی  

 انسان است. بصیرکامجو 

 

گذشت کردن در زندگی یک بُرد انسانی است . که سود معنوی  

 آن در آینده ظاهر می شود . بصیرکامجو  

 

کار  یک  درانجام  بنفس  واعتماد  توانمندی  احساس  نوع  گذشت 

 نامتداول است. بصیرکامجو 

 

در جامعه هر گونه گذشت وسازش اخالقی ، اجتماعی وانسانی  

میان مردم  مجاز است. اما قاتالن مردم ازین رویکرد مستثنا اند  

، آنها بجای عفو وبخشش ، بیدرنگ به پنجه قانون سپرده شوند.  

گذشت کردن دربرابر قاتالن مردم ، خیانت ملی بشمار می آید.  

 بصیرکامجو 

 

دمیت است. با بخشایش وگذشت ، زندگی گذشت بزرگداشت از آ

 کردن را آسان سازید . بصیر کامجو 
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گذشت روزنه ای است بسوی آشتی ، وآشتی بستری است برای  

سطوح   همه  در  را  وهمبستگی  اعتماد  سنگپایه  ایکه  دوستی 

 مستحکم می سازد . بصیر کامجو  

 

ن رادمردان ودلیران اند که دست  گذشت خاصه بزدالن نیست.  ای

فرهنگ گذشت   . با  خیر ، گذشت وبخشش ایشان درعمل باالست

  . جاری سازید  احساس همزیستی را  درجامعه خویش  وسازش 

 بصیر کامجو

 

دررویش  تنها  ؟   است  نهفته  درچه  خرد  کمال  راز  فروزندگِی 

 و گذشت. بصیر کامجو ، همزیستی دانش 

 

انسان است  . با گذشت آسایش و  گذشت یکی از فضائل اخالقی  

 دلگرمی بدست می آید وباخشم ، افسردگی ودلسردی .  

 بصیر کامجو
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دهانی ، افترا و تهمت ، نشانۀ   چشم پوشیدن از پرخاشجویی وبد

 ست. بصیر کامجوا عیاریوبزرگواری ،   ازگذشت دیگری 

  

این گذشت است که در مراودات خانوادگی سبب احترام وآسودگی  

، مهر وآشتی ، دوستی و ایمنی  ، فرهت وخوشی می گردد .  

 بصیرکامجو 

 

مردانگی    ، ست  درمردانگی  بودن  ومهربان  کردن  گذشت 

 درگذشت ومهربان بودن است . بصیر کامجو  

 

ن ونبخت تریگروی سیاه ترین ، بدبخترین ، شرمسار ترین و ن

جنگ وجنایت    مولد انسان کسی است که در مقام یک رهبر تنها  

 ، وحشت و دهشت ، درد وغم برای مردمش باشد . بصیر کامجو  

 

وشگوفایی   سرسبزی  برای  ایست  بهاری  موسوم  همچو  گذشت 

برای  ،  زندگی    وقدمی ست  روشنایی  بسوی  است  ای  روزنه 

 زدودن تاریکی .  بصیر کامجو  
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پوشیده  حقیقت در زندگی  پیدایی وشناخت رازدرمورد شناسایی :  

بدست  وتجربه ودانش  است که ، اگرازراه عقل    ای کنه ذات شئ 

بیاید به آگاهی ما می افزاید واگر از راه  پندار حاصل شود به  

 ایمان ما .  

به نگرش    مورد  درهردو از ماست  و  » بُود حقیقت « مستقل 

 ندارد. بصیر کامجو   ای بستگِی   عقالنی وپنداری ما کدام 
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 بخش دوم : 

 ــ آزادیششم  قسمت

 

 . بصیر کامجو است  حق انتخاب بدون موانع ، آزادی 

 

 . بصیرکامجو  است روشنایی وفروغ  ، جلوهگاهآزادی 

 

 . بصیر کامجو است  رهایی حق انتخاب از بند  ، آزادی 

 

امنیت    ،   آزادی و  آسایش   ، اندیشه  رویندگی  .  است  بستری 

 بصیرکامجو

 

نیست.   آزادی  آنجا   ، دارد  جریان  جنگ  که  کشوری  درهر 

 بصیرکامجو
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اهداف مادی  ازغیرب  اتفاق می افتدهرجنگ وجدالی که در جهان  

 ،  یا برای استقرار آزادی است ، ویا برای نابودی آزادی. 

 بصیر کامجو  

 

ازگل ها  رسانه  درآن   وِ تازمانیکه   ، کشند  صدامی  دولت  منافع 

 سرزمین ازآزادی خبری نیست. بصیرکامجو 

 

درخِت تنومند آزادی تنها با نیروی میهن پرستان وپاک سرشتان 

 آبیاری می شود . بصیرکامجو ، 

 

وآزادی   اساسی  واتفاق  پایه  یک شهروندی  عامل همبستگی  در 

 کشور است. بصیرکامجو 
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قوۀ قضائیه ، قوۀ اجرائیه  :  استقاللیت قوای سه گانه یک دولت  

مقننه   استق  ، وقوۀ  مبین   ، ودموکراسی  ـــــدرعمل  آزادی  رار 

 ساالر است. بصیرکامجو  دریک نظام مردم

 

آفرینش    ، سازندگی  در   ، زندگی  ای  محرکه  نیروی  آزادی 

 وخالقیت یک جامعه است. بصیرکامجو

 

چراغ  ،  آزادی کوچه  یک  آزادی  بانور  درکشوراست.  روشنایی 

  ، میترسند  آزادی  از  آنانیکه  شود.  می  روشن  ها  کوچه  وپس 

 دزدانی اند که به تاریکی نیاز دارند. بصیرکامجو 

 

حق انتخاب وگزینش  ، آموزه های روشنی اند  که ! از  ، آزادی 

وروش بزرگ به ــــــدوران اجداد ما هخامنشی ها به رهبری ک

رسیده   ودر ما  است.       تاریخ   ــ  درج  زرین  خط  به  بشریت 

 بصیرکامجو
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به هر اندازۀ که زندگی انسان به اکسیژن )هوازا( وابستگی دارد  

اس نیازمند  آزادی  به  ونظام  جامعه  پیمانه  همان  به   ،  . ت 

 بصیرکامجو

 

  . است  مدنی  وجامعه  دموکراسی  روشن  دوچشم   ، آزادی 

 بصیرکامجو

 

آزادی وامنیت الزمه یکدیگراند  . وجودهردو در تناسب همگون 

رویت حاصل می کنند . رهبرانی که بابلندگوهای دولتی به الویت  

امنیت وجنگ تأکید می ورزند در حقیقت تالش شان اینست که با  

 زنجیرهای ساخت قدرت ،  آزادی را خفه نمایند . بصیرکامجو

 

،  برای انسان گزینش آزادی واگذاری قابلیتها وتوانایی آهنگ 

 است. بصیرکامجو 
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هرقدر پیشرفت وتوسعه دانش وآگاهی یک جامعه بمدارج عالی  

مادی   های  زیرساخت   ، آن  با  متناسب   ، یابد  ارتقاء  معرفت 

ومعنوی دموکراسی وآزادی درآن جامعه ، نیرومندترمی گردد .  

 بصیر کامجو

 

آگاهی به انسان : توانایی  و  آزادی زایندۀ خرد وآگاهی است. خرد   

گیری ، تقویه خودایستایی و ابراز وجود    حق سازندگی وتصمیم

 را به ارمغان می آورد . بصیر کامجو

 

یک   وهمبستگی  اتفاق   ، وسالمتی  لذت   ، وشادی  خوشی  تمام 

 سرزمین ،  بدون موجودیت آزادی غیرممکن است . بصیر کامجو

 

در نظاِم دموکراسی وآزادی است !  که حق ،  مقام شایستۀ خود  

 بصیر کامجو را احراز می کند .  
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آزادی صدای حق وعدالت است. هرجای که این صدا دربند است  

 ، آنجا حق وعدالت وجود ندارد. بصیرکامجو  

 

که مخالف تعادل حقوق    با آزادی میتوان سنت های دست وپاگیرییِ 

  . برچید  اجتماعی  فرهنگ  پاک  دامان  از   ، باشد  شهروندی 

 بصیرکامجو

 

آزادی    شعوراجتماعی ،  تأمین  وتکامل  درک  به  بیشتر  هرچه 

 مردم بستگی دارد. بصیرکامجو 

 

مولد آزادی ، مردم وفرهنگ واالی یک سرزمین است. اما  

آزادی را  مردمان درمانده ، ذلیل ، مزدور وفاقد فرهنگ ،  

 ازاستکبارگدایی می کنند. بصیر کامجو  

  

ندارند.   سروکاری  سیاست  با  مذهب  و  دین  که  درکشورهای 

فرهنگ ، علم و معرفت بدون محدودیت های سنتی ، در دائرۀ  

 آزادی  ودموکراسی رشد وگسترش می یابد . بصیر کامجو 
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قید  از  مفهوم رهایی زن  به  آزادی   ، سنتگرا  اسارِت    درجوامع 

 پندارهای کهنه و واپسگرا می باشد . بصیر کامجو 

 

اگر شهروندی درجامعه خود با حفظ مصونیت فردی ،  دارای  

حق انتخاب دین ، انتخاب همسر ، انتخاب کار ، انتخاب زیست ،  

انتخاب آموزش وپرورش ، انتخاب سفرو انتخاب مکان زیست  

باشد ، در آن کشور آفتاب  ... وغیره را به میل واراده خود داشته  

 آزادی باگرمی تام درتابیدن است. بصیرکامجو

 

اراده  ،  آزادی   قدرت  که  است  انسانی  دانشورانۀ  ارزش  یک 

 وتصمیم گیری رضامندانه را به انسان اهدا می کند. بصیرکامجو  

  

به اندیشه ما آزادی دارای حد ومرزاست. که بوسیله قانون ها 

در یک نظام منتخب وبرگزیده ،  ومقررات سیاسی واجتماعی 

 بسود مردم بکاربسته شود . بصیر کامجو 
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می   سخن  آزادی  سازی  ونهادینه  ازاستقرار  ما  که  هنگامی 

،    ان ــــــویم  . آنها عبارت اند از: آزادی فکری ، آزادی بی ــــــگ

نتقاد ازقدرت حاکم  ا آزادیآزادی در تولید هنر،   آزادی اندیشه ،

سیاسی ، آزادی اجتماع ،    ، آزادی رسانه ومطبوعات ، آزادی  

آزادی ادیان، آزادی های مدنی ، آزادی مقاومت ، آزادی اعتراض 

تجمع های صلح     آزادی  ردن، آزادی مذاهب، آزادی اقتصادی ،ـک

 آمیزوآزادی خواندن وغیره را در برمی گیرد. بصیر کامجو

 

ی ، شامل ارزشهای تشکیل دهندۀ ذات آزادی  انگارۀ آزادی جنس

مداوا   مورد  باید  است،  بهداشتی  مشکل  یک  بلکه   ، نیست 

 بصیرکامجو  .قرارگیرد

 

آزادی ، آزادی خواهی وآزادگی را گرامی داشت. این آزادی است  

شادمانی، دلگرمی وغرور می آفریند.  بالندگی ،  که درجامعه حس  

 بصیر کامجو  
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آزادی یعنی توانایی اراده جمعی مردم ، برای نوآوری ، سازندگی 

 و آفرینش است . بصیر کامجو  

 

انسانیت ، مروت وآدمیت ، تنها در گلستان آزادی به  ریشه های  

 شکوفایی می رسد. بصیرکامجو 

 

همسنگی   به  که  وموبرابری  مردمی  زن  درامورات رحقوقی  د 

زندگی فردی ، اجتماعی وخانوادگی اعتقاد وباورندارند ،  وتأکید  

 برمرد ساالری جامعه می نمایند . دشمن آزادی اند. بصیرکامجو  

 

مانن  ، .  آزادی  است  انسان  گوهری  جزذات  وکرامت  نجابت  د 

 بصیر کامجو

 

راه برای   ، راه  نمای  قطب  .    بردآزادی  است  زیستن  بهتر 

 بصیرکامجو
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بوسیله استقرارآزادی راستین وبویژه آزادی رسانه ای است که ،  

سرزمین  یک  بومی  فرهنگ  رشد  و  شناسی  باز  های  زمینه 

 رمالمی شود. بصیرکامجو ب

 

به   برای  ازآزادی زیاد سخن می زنند ، مگر  رهبران کشورها 

بندکشیدن » نَفّس آزادی« تا که می توانند، نسق وقانون ایجاد می  

 کنند. بصیر کامجو 

 

آزادی سیالب توفانی ای است که بزرگترین درخت استبداد را از  

 می کند . بصیرکامجو برریشه 

 

از قید اسارت ودرماندگی  ،  افزاِر وارستگی مردم    آزادی جنگ

 است . بصیر کامجو 
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قانونمند   استقرار  روبه  واقعی  آزادی  ساختن  برای  جوامع  در 

انکشاف وسنتی ، به چندین نسل ! درس پی گیرندۀ روشنگری و  

 خودارادیت ، درکار است . بصیرکامجو  

 

تازمانیکه برداشت های ذهنی ، روحی وروانی جوانان واحساس  

ل پاکیزه  اخالقی آنها ازآئین بدرد نخور ، وارداتی ، بیهوده ومهم

اندیشه های ناب ، ترقی پسند وتکامل یافته    ، نگردد ، ودر مقابل

 بخردانه خود را دربرابر  مقاومت ناپیوسته آنها  جایگزینش نشود .  

 خواهند داشت. بصیرکامجو    ارزشهای انسانی آزادی 

 

خود شناسی با آزادی پیوستگی وجودی دارد. هرگاه انسان خود  

وخالقیت تفکرخویش پی برد ، آنگاه برای  شناخت وبه بزرگی    را

رهایی خودش ازقید اجبارواسارت زندگی ، آزادی را انتخاب می  

 کند. بصیرکامجو

 

آزادی ، امنیت ، همبستگی وعدالت اجتماعی چهار ارزشی اند  

 که رکن اساسی دموکراسی را تشکیل می دهند. بصیرکامجو  
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ساالربه زندگی قانونمند  زمانی یک دولت برگزیده مشروع ومردم

ــ   سیاسی  حاکمیت  رگ  رگ  در  که  بخشد  استمرارمی  خویش 

پاکیزه   خون   ، نظام  دولتی  وادارۀ  قدرت  محلی  ارگانهای 

وعدالت   همبستگی   ، امنیت   ، آزادی   : دموکراسی  چهارارزش 

اجتماعی ، در جریان باشد. در صورت اهمال این ارزشها ، پایه  

ه بسوی چندگانگی ملی وتک  های آزادی سست می گردد وجامع

 صدایی کشاندیده می شود . بصیرکامجو 

 

برای    ، دانش  گسترش  عملی  امکانات  ساختن  جاری   ، آزادی 

وارستگی انسان از جبرجامعه ، جبرخانواده وجبرخویشتن است.  

 بصیرکامجو

 

آزادی ، یک ارزش انسانی یک نعمت خدا داد وحق ذاتی همه ای  

 مردم است . بصیر کامجو 

 

گسترش آزادی درکشورهای نامستقل ووابسته امکان پذیرنیست .  

وخود   آزادی  گسترش  بسترذاتی  وخودمختاری  استقاللیت  زیرا 

 فرمانی ملی است. بصیر کامجو
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 بخش دوم : 

 ــ مهربانی  هفتم قسمت

 

 بصیرکامجو مهربانی ، زیربنای دوستی واعتماد است. 

 

  ، .  نماد  مهربانی  است  شدن  انسان  برای  نفس  تزکیه  رویکرد 

 بصیرکامجو

 

 بصیرکامجو  با مهربانی ، کرامت ونجابت خودرا جاویدانه سازید.

 

 . بگیردار مهروشفقت  لذت  جای نمی تواند، درزندگی  هیچ لذتی

 بصیرکامجو

 

ها   کدورت  که  است  ای  پاکیزه  آب  همچو  تیرگی  مهربانی   ،

انسانهای  وآلودگی دل  از  را    . دهد  ستشومی  شُ وافسرده    آزردهها 

 بصیرکامجو
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بی رحم وسنگدل از آرامش   به مردمان  نسبت  مردمان مهربان 

 . بصیرکامجواند روحی وروانی خوبی برخوردار

 

که آدم    است  مهربانو  مشفق  کسی   ،  ، ، حق  راستکار  استوار 

 بصیرکامجو  .  می باشد وثابت قدم شناس 

 

همین نوازش  متمایز می سازد ،  بقیه انسانها  چیزی که مادررا از  

 بصیرکامجو  وی است .گرم مهربانی و

 

  خوش ُخلقی ودوستی افرادی که در کردار ورفتار آنها مهربانی  

  اند. بی بهره مانده    مهر ذات اقدساز   ، با تأسف کهوجود ندارد  

 بصیرکامجو

    

انسان    التفات ترین  شاذ   یک  نیت    باکرامت زندگی  که  اینست 

 بصیرکامجوشایسته ومهر سرشار داشته باشد.  
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وسهش اخالقی  معنوی  به کمال  ،  مهربانی بستگی به سن ندارد  

 بصیرکامجو وابسته است . انسان 

 

مهربانی ویژه مستبدان نیست. هرگاه آنها مهربان می شوند . بدانی  

 بصیر کامجو دسیسه دیگری در راه است.  که 

 

ن انسانی  ه  مهربانی  رویکرد  یک  بلکه  اخالقی  کار  یک  تنها 

 بصیرکامجو است. نیز  ودانشورانه 

 

، مگر    افزاید   ومحبت می  ق عش به  مهربانی کردن برای دوستان

مخالفان   اعتمادبه  آورد  واستواری    احترام  می  .   بوجود 

 بصیرکامجو

 

ها   پسربچه  به  مهرومحبت  اخالقی  سجایای  وپرورش  آموزش 

  . است  باارزش  انسانی  خیلی  عشق  با  آنهارا  روان  وبا    زیرا 

   بصیرکامجو .    سازدممزوج می راستی وصداقت 
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پیوندی که   لذت  در زندگی  هر  با عشق ومحبت آغاز می شود 

واستوارتر  بخش سرورآمیزتر   ، تر  تر  دار  گردد  وپایه  .  می 

 بصیرکامجو

 

گام بگذار.  ومتناسب  دیگران سنجیده  بنسبت    توال در مهرورزی  

 بصیرکامجو درغیرآن خسارتش بیشتراز فوائد آن است .  

 

به   پاسهرقدر مرد  آن   ش  همسر  یک  به  متناسب   ، باشد   زیاد 

می   اوبیشتر  وخانواده  زندگی  به  وی  ومهربانی  دلگری  انگیزۀ 

 بصیرکامجو  .شود

 

روزمرگی   های  کار  اجرای  وشادباش  در  برای  گفتن  آفرین 

در وچه  خانواده  در  چه  ونوجوانان  آموزش     کودکان  محیط 

زمینه های اعتماد بنفس آنهارا برای زندگی سعادتمند  ،  وپرورش  

 بصیرکامجو  اده می سازد .آم

 

  ی اگرهمه ای مردم مانند مادر ها مهربان باشند . چقدر زندگی آسان

 بصیرکامجو.    داشت یمخواه
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مااین دنیا واین زندگی را دوست می داریم . زیرا اگر این دنیا  

آن را بقدسیت    ــواین زندگی مقدس نمی بود خداوند جان وخرد  

خویش خلق نمی کرد. حاالکسانی که این دنیا واین زندگی را به  

د . آنها وابسته به گروه اهریمن نانسانها درد آلود وگلو گیر می ساز

 هستند. بصیرکامجوده ای خداوندی مخالف مقدرات داده شو

 

که   آنست  بخش  ولذت  باغرور  انسان  :  زندگی  به  ادب  ادای  با 

شد  شهروند   قایل  بانگرش  .  احترام  را  باهمی  زیست  وفضای 

 بصیرکامجوبه قله های بلند پیشرفت ودانش کشاند .  دوستی انسان 

 

همه  شروی ومهربان رامی پسندند. پس بیائید  ومردم انسانهای خ

 بصیرکامجو  باشیم . ومردم پسند  مهربان، خوشروی 

 

به تدریس سجایای اخالقی جوانان  کشور  رهبران    یبی توجه ای

آنها   آموزش وپرورش ، سبب می شود که  برنامه های  در  در 

 بصیرکامجو  مفسد بار آیند.    وشریر ، بد جنس ، تباهکار  ،  جامعه  
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را در   شفقت مادر است . اگر می خواهید مهر و  شفقتمنبع مهر و

وانی   کشورگسترش دهید ازایمنی حقوقی واقتصادی وروحی ور

 مادر وخانواده آغاز کنید. بصیرکامجو 

 

مادر پرقدرت ترین انسان روی زمین است  که هرانسان قدرتمند  

 بصیرکامجواست .    پرورش دادهخود  گرم را درآغوش 

 

آیا شما کسی را در زندگی با چنین قلب پر ازعشق وصمیمیت  

 بصیرکامجو دیده اید ؟ بجز مادر . 

 

مهربان وبا گذشت بودند ، هیچگاه سایه سیاه  زنها  مانند  اگرمردها  

 بصیرکامجو  جدایی درخانواده افکنده نمی شد. 

 

  این :  وزن    به مادر ،  هرمردی که به هر نسبت ونیتی که باشد  

خالی از  ،  منبع مهروخوشی خانواده ارزش واحترام قائل نباشد  

 بصیرکامجو  بیمار. ویاوحشی سه چیز نیست ، یا نادان است یا 
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از راز    اگرکارهای ما همیشه آراسته ومرتب باشد ، درحقیقت ما

واین  .  پیوند نمودها وسازش وتخالف در وجود اشیا بهره برده ایم  

بُود   رازِ  دائرۀ  ،    :  نمود ها در  تأویل وتفسیر زایاندن ومیراندن 

اموری  ، واین  برخورد وتزاحم ، خوب وبد ، خیر وشر است 

 بصیرکامجوبه ذات پیچیدۀ هستی دارد.  است که در جهان بستگی  

 

استقرارامنیت در یک کشوروابستگی مستقیم به آموزش وپرورش 

طفولیت  ایام  در  افراد  این  اگر  دارد.  کشور  آن  رهبران    سالم 

اخالقی  نوو وسجایایی  انسانی  وتربیه  تعلیم  ازاساسات  جوانی 

منیت  ا  اهداف سیاسی آنها بجز توجه  در مرکز  باشند ،  برخوردار

 بصیرکامجو . نمی بود وآسایش مردم چیز دیگری  

 

مرد ها بایست همسنگی وبرابری حقوقی وعقالنی زنان را درهمه 

سرپیچی از این اصل   سببعرصه ها به رسمیت بشناسند . به  

هم    هنوز  که  ازجاست  ها  جهان زن  تمام  آزار  ا در  مردها  نب 

 بصیرکامجوواذیت می شوند .  
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شکوه انسان درچهار چیزوابسته است. مهرورزی ، راستکاری  

 . بصیرکامجو  تمالک نفس،   پرهیزگاری، 

 

من هنگامی که شهروندان ایران امروزی را در دیار غربت می  

  تباری وهم  زبانی وهم  آنها فاقد مهر ومحبت هم  بینم برخی زیاد 

فرهنگی با تاجیکان هستند . اگرتاجیکان ، پارسها وکُردها همه 

فرزندان کوروش وداریوش اردشیر بابکان ، اسماعیل سامانی ...  

رودکی وفردوسی ، موالنا وابن سینا ... هستند . وشما شهروندان 

یاکان مشترک مان با  ایران امروز به این رهبران ودانشمندان ن

زبان قلم وسخن افتخار می کنید، پس جای تأسف است که قلب  

گواه این مهر و احساس نیست.  ؟؟     ،  شما برادران همخون ما

 بصیرکامجو
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 بخش دوم : 

 حق وحق شناسیــ هشتم قسمت 

 

 هر ابراز وجود ، دارای دو انگیزه الزامی است : 

 احساسی ــ یکی  

 ــ دیگری عقالنی  

انگیزۀ احساسی تازمانی در وجود فوران دارد که سهش ناچاری  

  ، وجود  در  عقالنی  انگیزه  اما  برسد،  التذاذ  رفع  های  قله  به 

تازمانی به پروازاست که به قله های حق شناسی ،  حق گیری  

 وخود فرمانی فرود آید.  بصیرکامجو

 

، وحق متعادل ملکیت  حق متعادل مشارکت در حاکمیت سیاسی  

برزمین ، یکی از شاخصه های بنیادی جامعه مدنی است . کشور 

های غربی برای تحقق چنین شاخصه هایی بنیادین به کشورما 

 20آمده اند . باتأسف ودرد آشی را که آمریکا وشورکایش دراین  

ب چیزی  کنون  تا   ، اند  پخته  است.  ه  سال  نرسیده  ما  مردم  کام 

 بصیرکامجو    
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هم مشترک هست  وحقوق  یا کسی درمورد اندیشه کرده که : حق  آ

 وهم انفرادی ، پس چرا ما درهیچ کدامش نیستیم . ؟ بصیرکامجو

 

نمیتوان بحق غایی خویش نایل  زودگذر یکردهایبالغزش ها ورو

بینید   بی  راآسان  مشکل    ، هدف  به  رسیدن  برای    . آمد 

.    وگذشت   روتعقل یوباتدب دریابید  درد سررا  وبدون  کوتاه  راه   ،

 بصیرکامجو

 

 حق  ، آزادی ورهایی اختیارــ ازچمبرۀ زورو تخویف است . 

 بصیرکامجو

 

ومعرفت بشری ، باز هم  چرا ؟ بااین همه امکانات پیشرفته دانش  

وکشتار قتل  با  جهان  ازکشورهای  برخی  در  مردم مستبدان 

کنند.    حکومت کهمی  اینست  ؟  چیست  اش  آن   انگیزه  مردم 

سرزمین هنوز در خواب غفلت فرورفته  اند و بجای اغتشاش  

  ناآگانه وابراز وجود وحق خواهی ومقاومت دربرابر مستبدان ،  

ه شمارکردن زخمی ها ومرده خوش دارند که همه روزه مشتغل ب

 بصیر کامجو باشند.  یش های خو
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خود رسیدن    به حق    ، چیست  درفرآیندزندگی  انسان  نیازمندی 

 است . بصیر کامجو  

 

کسی که آغاز می کند ، انجامش نیز می تواند . آنکس به حق  

،  نه آغازی وجود دارد  خود نمی رسد که در سرشت عمل وی  

 بصیر کامجو  ، ونه انجامی . 

 

خدا باشد . وخدا را خالق  ذات  است که گرونده به    یمؤمن کس

ن   یهست را  خدا  مخلوقات  زمان  ند یب   ی وگرام  کیو  انسان    که ی . 

را به   یکرامت و حرمت است . وخدا و  یمخلوق خداست ودارا

زنده جانها با کرامت و حرمتمدار    رینسبت به ساخویش    میقد  علم

  نمایند   یحرمت م   هتک   به کرامت انسان  که یخلق نموده ، پس آنهائ

خ امانت    انتی،  معتقد  ،کنند  یمخدا  بر  خدا    پس  خدا وخلق  به 

  کامجو ریبص.  ستندین

  

مولد آرامش روح است . وانسان درصلح وآرامش    یصلح وشاد

صلح ، فرهت و   کهیکند .آنان  یمپرستش  روح ، پروردگارش را  

م  یشادمان از  را  عل  یم  انیانسانها   . ،  پرستش  حاالت  هیبرند 

 کامجو  ریبص .   رند یگ یبندگان خدا قرارمنیایش  و
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نخست  ی تجل کورش  صلح  تار  ی دگردوست  ی نوا   ن یفرمان    خ یدر 

،  اس  تیبشر جا   ت  به  و  یکه  نو  خشونتخون  و    یشاد  دی ، 

 رکامجویرا سر داد. بص ت یو انسان یآزاد  ی و بو ی خوشحال

 

 دن یاست . عشق ورز  ی آدم  ات یوبسترمستمرح  یی دایمنبع پ   هنیم

  ، آن خاستگاه  به اصل اص  شناختازتائیدی  به  سرچشمه    لیما 

 رکامجو یاست . بص ت یوجود بشرپیدایی 

 

هو  یخی تار  تیهو ...    یفناور  ت یوهو  ی وزبان  ی فرهنگ  ت ی، 

مراتب عزت و افتخارو    معرف  که   ستی ا  ی هنیبرازنده م   یارزشها

مل در عرصه  ها  ب  یغرور شهروندان کشور  بوده    یالملل   ن یو 

م   ی مل  ی همبستگ  آفرینش گوهر  ثیومنح وجود  کند.    یعرض 

  رکامجویبص

 

زندگ  دیام به  بودن  جوش   یوار  و  جنب  مندانه  که    ستی شرافت 

  کامجو  ریبص .  سازد  یم خالقی انسان را متعهد به کار ا

 

 

 



 

ــ  ــ ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   89                                 ــ حق وحق شناسی  قسمت سوم

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

،    د ینما یو شهوت زندگ  ت یاز دائره ماد  رونیب   د توانی که نم  یکس

  کامجو ری. بص ندارد  را  یو سرور یی شوای پ یی توانا

 

م  یانسان  دارد    یکه  کام  در  لقمه حرام  و  آلوده  نفس   ،   .  ترسد 

  کامجو ریبص

 

حفظ بقاء ،    ی، سوا  تیبشر  هیــ عل  نیمتجاوز  تیبروزهمه جنا

، قدرت و   ت یماد)    بد جنسی   مثلث   هٔ ممکن  ی به قله ها  یازیدست

  رکامجویاست . بص (  شهوت 

 

دارد . پس با    زوراست که    ی شود حق برکس  یگفته م  کهیزمان

  کامجو ریگرفت . بص زورگیران چنگالحق را از توانیزور م
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 بخش دوم : 

 ــ احتیاج نهم قسمت 

 

کاوشهای   ودانش  ــعلدر  کم  شناسی  یک ــــــــــجامعه  انسان  ه 

می باشد مناسبت زیست وی  با مفهوم » وجود ” آرمانی”  ـــــــم

 احتیاج « پیوسته در پژولش ودرهم خوردن است .  

وتکامل حیات اجتماعی واقتصادی    مسیررشد” در  احتیاج”  و واژه

دائم دردگرگونی وتغییر بوده واین بستر گیرودار ،   ، یک جامعه

بی   آز  زندان  در  را  ها  وتهیدست  بینواها  مقدس  وآرمان  اراده 

 توانگـــران ،  به بند می کشاند  . نیازان و

 آن  راه های رفع واقعی  وپیداییمنبع مادی »احتیاج «  بازشناسی  

   تشکیل می دهد  ودولت را، یکی ازاولویت های اساسی جامعه ما  

 بصیر کامجو
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ر  ــــتأثیزندگی  درابعاد وسیع    ناگزیری” احتیاج ” درزندگی انسان

.  ــگ آمیزشذاراست  اساس  درمبارزه   بدین  انسان  درون  دنیای 

ا زیر روساخته  راو  وجودی ارزشهای    از”احتیاج ”،   ی ایـبرای ره

انسان حاجتمند  ، و    فرو می بردوخویشتن انسانی را در خود   ،  

ماهیت جدال  این  در  اجتماعی  حقیقی    ،  را  وشخصیت  از  خود 

می   منقلب  دست  نیاز  رفع  درروند  بیجان  شئ  وهمچو   . دهد 

 ومتغیرمی گردد . بصیر کامجو  

 

انسان  و   ” احتیاج” است ،  انسان ، همینهراساس حقیقت وجودی  

ج  دنیایی  ــ دراین  پیــــبروتحمـــ درمقابلــــــل  با  ــــوسته  ه 

 بصیر کامجو” احتیاج ” قرار دارد.  اله ـــنسخ واقوامل ـــــع
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”    رفع احتیاج  واقعی”  بنسبت  در زندگی  حقیقت  فشار ،  اعمال 

قربانی می شود. ودراین انسان پیوسته  حاجت ، ذات  دنیای برونی  

شأن ، نیت واراده خـود را در پیوند با مؤلفۀ هــای چسبیده شده  

 پدیدارمی سازد.  به ”احتیاج ”، 

” احتیاج    نسخ واقاله   روسپی گری یکی از عوامل بگونه نمونه :  

پست ” تن     انسان از قله بلند ” کرامت ” به پله های است. که  ”  

تواند خالء احتیاج وتهیدستی را  که تا ب   ” فرو می آید فروشی  

 پرنماید . بصیر کامجو 

 

 : مولوی بزرگ در مورد می فرماید

 آنچــــه شــــیران را کــند روبه مزاج 

 احتیاج است ، احتیاج است ، احتیاج                              

 اقبال الهوری با فایده گرفتن ازسروده مولوی می نویسد : 

 ران خراج ــز شی رده اــــای فراهم ک 

 ه مزاج از احتیاج ـــه ئی روبــــگشت                                  

 ای تو از ناداری است ــــخستگی ه

 اری است ـن بیمــو همی ـــاصل درد ت                               
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نیازمند گشتن ، نیاز مند شدن و نیازمند     واژه ” احتیاج ” یعنی 

میان ازاست . که بدون     گونه های از کنه ذات بقاء انسان   بودن ،

 .  است  غیر ممکنانسانی  زیست  تداوماین نیاز،  برداشتن

 بصیر کامجو

 

چنگار   بیماری  مانند   ” احتیاج   ” متعادل  نا  و  سنتی  جوامع  در 

ارزشهای  ) مادی    )سرطان  سطوح  رادرهمه  انسان  وجودی 

 بصیر کامجو. وگلوی نیازمندان را می فشارد . می بلعدومعنوی 

  

، یکی از مؤلفه هایست که با  واژه » احتیاج   حق آزادی انتخاب

در جوامع   آزادی  این حق  که  باتأسف  اما  دارد.  جبلی  پیوند   »

قرار دائرۀ قدرِت رژیم ها وحاکمان  جبار  دروعقب مانده    گراسنت

بگونه مثال :” حق آزادی انتخاب ” همسر و تشکیل خانواده    . دارد

اندیشه   آزادی انتخاب  آزادی  ،  ، حق  انتخاب  آئین وشغل ، حق 

 مکان کار و زیست ویا هرچیز دیگری که انسان دربرگزیدن آن 
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عاملی    ازحق  ازجمله   ، برخوردارنباشد  کامل  ،  که    اندآزادی 

”  مسبب بیماری روانی ازخود بیگانگی  انسانهای”  تهیدست    در 

 در بانوان جوان می شود.  بویژه ،  وعوام 

و سوزی  وحال  آتش  پار  درسالهای  بانوان  سرزمین  خودکشی 

عدم درنفی » احتیاج « وناشی ازهمین مسخ هویت انسانی   ما،  

جنبه های زیست فردی  ” درهمه    رعایـت ” حق آزادی انتخاب

 بصیرکامجو  . آن بوده استواجتماعی 

  

اعتیاد الکل    “ ”  قبیل  از  مواد  برخی  به  وابستگی   ، خوگرفتن 

رفین ،هیروئین وغیره است . واژه اعتیاد با  ،حشیش، تریاک ، مُ 

   .مقوله » احتیاج « یک تناسب متداخل ، متقابل ودرآمیخته دارند 

فقدان نفی احتیاج در زندگی فردی وخانوادگی یک انسان است  

ات و مسکرات ویا به  به دخانیکه سرانجام ــ وی منجربه اعتیاد  

این روند ناتوانی بی  ،  می شود    ی دیگرهرشئ جاندار و بیجان  

احتیاج  گونه های منفی    در واقعیتارادگی وعدم خود ایستایی ؛  

را   انسان  حقیقی  هویت  که  هویت  ساخته    واژگوناست  به  و 

 بصیر کامجو  .بدل می سازدم  مجازی
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پول  یکی ازمؤلفه های دیگر » احتیاج « پول است. درزندگی  

ابتال وی به بیماری  یا و  میتواند یکی از عامل مسخ هویت انسان

 .   ” از خود بیگانگی” گردد  

ــ  حس   فزونی یابد ، به همان انداره زیرا هر قدر پول رباخوار 

 تقویت می گردد و  ویمادی در وجود    یهایو آلودگ دنیا زدگی  

به هم خورده     او دوستی و نیت    پیوند اجتماعی ، سلوک اخالقی ، 

و بیگانه ازخود   وحس پول زدگی وجودش را عاری از معنویت    ؛

می سازد ، حرمت شناسی کرامت انسانی نزدش بیرنگ می گردد 

” پول ” سنجش می    ریـــــد اندازگیـــــــ، و همه چیز را با واح

 بصیر کامجو . کند

  

» احتیاج « یکی از نیازمندی های فردی واجتماعی جامعه است   

مادی   منبع  اجتماعی   کلی  مشکل  این  ما  نگرش  بنیاد  بر  که 

پسمانده وعقب   داشته ، ودر کشور های  ومعنوی ویژه خود را 

وغیر  خودکامه  های  رژیم  موجودیت   بنسبت  شده  نگهداشته 

ین مشکل  مشروع که برآنها حکومت می نمایند  مستمر است . ا

درد زا والمبار درچنین جوامع روز تاروز زندگی شهروندان آنرا  

 بصیر کامجو  بسوی پرتگاه نیستی ، فقر وبیکاری می کشاند . 
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،  وعشق    کشی   آئین صوفیانه ریاضتدر   به ذات حق  ورزیدن 

با واژه » احتیاج «   در  یک رویکرد سلوکی است که متناسب 

انسان )سالک طریقت ( را از  میتواند  یک فرآیند مستمروپویا ،  

 .    ساخته وهویت حقیقی وی را مسخ نماید. خود بیگانه  

  تابندگی عشق در حقیقت  بربنیاد آموزش عرفانی ، این دگردیسی

را وا   وی  است  که  نی سالک طریقت  در دنیایی درو معنویی  

نیایش ، خلسه ، اوراد ، اذکار، پرستش وزاری    می دارد تا از راه

نفس تزکیه  برای  ــ  ، هویت    بدربار حق  اماره وصافی وجدان 

در   وهویت شبه خویشرا ، فرو رفته     نماید  حقیقی خود را گم می  

 .   ” نور حق ” می یابد 

 :.چنانچه حافظ بزرگ مینویسد

  ” نان پُر شد فضای سینه از ” دوست چ

 گم شد از ضمیرم  که رنگ ” خویش”                                     

کهنه خوا وکهنه  احتیاج ” انسان در جوامع      ”هزاران مؤلفه های   

ناهمگونی     ازآنجمله کشور ما وجود دارد که سنگپایه   پرست ،  

می   تقویت  را  شهروندی  زیست  تنگدستی  و  .    نماید ونابرابری 

کرامت را در مسیر از هم  صاحب  انسان   وشخصیت وارسته ای  

 . پاشی هویت حقیقی اش قرار می دهد
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سیاست گذاری های دراز  فرآیند  دولت ها مکلفیت دارند که تا در  

این مشکل    که مجموعۀ از اقدامات عقالنی است ،    مدت خویش 

از میان برداشتن  ودر راه   انسانی و اجتماعی را شناسایی کنند  

 . و خانواده اقدام عملی نمایند این مشکل اجتماعی 

 : ی اولی انسانبصورت عام ” احتیاج ” یا نیازمندی ها

 ـ کار ،  1

 ـ خانه ،  2

 است .   تندرستی ، ـ  3

را    انسان     حیثیت وشرافت   امنیت ،   تأمین این سه نیازمندی که 

ضمانت می کند ، در همه وقت بایست اساسی ترین بخش برنامه  

   . های سازندگی نهاد های دولتی را تشکیل بدهد 

دردا که ! تمام نهاد های دولتی، دول خود کامه درمردابه ای ”  

نمی خواهند که ” احتیاج ” مردم   و  اند از خود بیگانگی ” غریق  

گردد   نابود  ریشه  دیگر از  بکالم  یعنی  ”    گلوی    ،  .  آز   ”  

” ذات احتیاج ” را نواریده  ــــآنها ، خ    ودکامگیــــــخ   .اند ود 

 بصیر کامجو
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  فقدانهرقدر زندگی انسان آمیخته و وابسته به “احتیاج ” باشد .  

” “احتیاج  ازیکسو    زوال،     رفع  را  وابستگی  و  تعلق  احساس 

بیگانگی   در   دیگر  سمتاز    « را واتفاق چگونگی » از خود 

می بخشد وهویت وجودی وغرور وگردن فرازی   شتاب انسان  

 . ار می دهددر پرتگاه نابودی قربی تکلف را  ذاتی وی 

انسان   حالت  چنین  به    محتاج  در  متعهــِد  را  خویشتن   ،

ی، کهتری ، پیشخدمتی ،  زارخدمتگ ،  فرمانبرداری ، بندگی ــ  

وحاکمان می داند . وآنها   به قدرتمندان ورباخواران   ،  ی  نوکر

 بصیر کامجو . را منحیث موجود برتر ازخود می پذیرد

 

   !ت های پاگیردریک کشورتأثیرفرهنگ شهادت وانباشته شدن سن

مصونیت ، مالکیت فکری ومعنوی شهروندان آنرا تباه می سازد  

 و قشربینوایان جامعه را بینوا تر وناتوانترمی گرداند .  

   بصیر کامجو

 

دنیای » احتیاج « ،  دنیای درد وغم واندوه است . بدنبال ازمیان 

 برداشتن این درد قرون باید بود . بصیر کامجو  
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هرگونه تهی دستی، ناتوانی وعدم تشکیل خانواده در یک جامعه  

 ، ناشی ازدشـواری وتنگنِا » احتیاج « است.  بصیر کامجو

 

بلکه به  یک انسان دربازوی اونیست ،    مندی زور وتوانقدرت ،  

 . بصیر کامجو  بستگی دارد  وی  پیشتازتفکروارادۀ ،  اندیشه 

 

نیک   مهرو محبت  با  را  بدی  پاسخ   ، است  نیکی   ، نیکی  پاسخ 

 ساخت. بصیر کامجو 

  

 چرا آفتاب سایه ندارد ، زیرا ذات نور زایل کنندۀ سیاهی است.   

 بصیر کامجو

 

ت بنسبت  توانگران  ،  زندگی  دنیازدگی  اتفاقات  وتکاثف  پُر  راکم 

 ترازنیازمندان است.  بصیر کامجووسواس 
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رد نمودن بینش عقالنی نشانۀ نادانی است . نادان کسی است که  

تمیزش  ایقان  قدرت  .    گیرمانده   ،   وباوربندگی   درگرو  باشد 

 بصیرکامجو

 

هیچگاه به دانش امروزت بسنده مکن ، زیرا فردا نادان خواهی  

 ماند. بصیر کامجو  

 

سرانجام  زیرا  هرقدربیشتر و ژرفتربه اشیاء نگاه کنی ، بکن ،  

 بازخواهی کرد .  ،  این نگرش راه را بسوی شناخت کمال

 بصیر کامجو   

 

راز دارباش ! زیرا رسوا ساختن کسی درحقیقت به بی اعتباری  

 می انجامد . بصیر کامجو  خودت 

 

 روییدگی چیزی باش که دراختیارداری.    بفکر بهبودی ، بالندگی و

 بصیر کامجو
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با این   . پس  هنرکسب علم ومعرفت ، فضیلت وکمال فکراست 

  قدرت وتوانایی هنر، می توان زندگی را رنگین ، دالرا ودگرگون 

 ساخت. بصیر کامجو 

  

استمرارخوشبختی   آزادی  بدون  است.  انسان  نفِس   ، آزادی 

وسعادت غیر ممکن است. هرفکر وذکر ، اندیشه وآئینی ، رژیمی 

ونهادی که بخواهد این نفِس زندگی را ازما بگیرد ، نزد ما منسوخ  

 است. بصیر کامجو 

 

فت راستی ودرستی به نیت نیک بستگی دارد ، نه به وقوف ومعر

 بصیر کامجو   .و ادراک 

 

حقیقی   دردنیای  نه  کند  می  دیدش زیست  بستۀ  دنیای  در  انسان 

 بصیر کامجو    . بُــود

 

 نیک اندیشی و پاکیزگی نفس تنها میزان بینش خوبی است .  

 بصیر کامجو
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برد.    ورزیعقل وخردتفکر وتبا   به کنه ذات شئ پی  می شود 

 بصیر کامجو

 

روز زن  وجالل وشوکت وی را همیشه گرامی داشت ، زیرا  

نبود ماهم   . اگرزن  زن خاستگاه وسرآغاززندگی بشریت است 

 دراین هستی سرا ، نمی بودیم. بصیر کامجو

 

ـ بستگی به پاکیزگی یا آلودگی هوای    دوری ونزدیکی از خویشتنـ 

 نفس دارد . بصیر کامجو  

  

 محبت نمک زندگی ونمودارانسانیت است. بصیر کامجو

 

خویشتن   نادانی  مرتبه  به همان  یابد  ارتقا  ودانش  آگاهی  هرقدر 

 آشکار می شود . بصیر کامجو 

 

نمی   داند که دیگری  انسانها منبع رمز اند ، هرکس چیزی می 

 بصیرکامجو. داند
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اگر می خواهی همیشه آزاده باشی باید خود را از تعلقات دنیائی  

 ، پاکیزه نگهدار. بصیر کامجو   

 

ومادر   پدر  به  ومهرورزیدن  گذاشتن  احترام   ، پذیری  مسئولیت 

در  که  ست  واخالقی  میهنی   ، انسانی  تکلیف   : وخانواده 

 برابرهرشهروند جامعه قراردارد. بصیرکامجو 

 

ا بنفس  می  اعتماد  تقویت  را  خود  به  باورمندی  که  رزشی ست 

 بخشد ودستاویِز برخورداری انسان در زندگی می گردد . 

 بصیر کامجو

 

   .عشق ورزیدِن یکسان به همه ، عالی ترین مقام کمال آدمیت است 

 بصیر کامجو  

 

قیادت   مقام  ومعرف  درونی  دنیای  آرامش  نشانه  رفتارموزون 

 است. بصیر کامجو  
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هرانسان هوشیارتالش دارد که درمسیرانسانیت گام بردارد ، اما  

این   به  ،  رسیدن  اماره دروجود ماحاکم است  نفس  تازمانی که 

 آرمان مقدس کاریست دشوار  . بصیر کامجو   

 

پیوند اخالقی وجود دارد  باریک رشتۀ  میان آدمیت وشرافت یک 

 وآن گوهرحقیقت آدمی است . بصیر کامجو 

 

خیانت وجنایت بیشترازکسانی سرمی زند که بی مایه وکم ظرف  

 اند. بصیر کامجو 

 

با عشق ، عقل ، دانش وتدبیرمی شود زندگی شیرین ،  بدون درد 

 وپرازشوروخوشی را تجربه کرد. بصیر کامجو 

 

ب های  ازترفند  ،  یکی  بخشد  می  شادی  زندگی  به  که  اهمیتی  ا 

 شناختن ارزش ِوقت است . بصیر کامجو
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از رویارویی با گستاخ  بدورباش ، زیرا این قماش نه شرم دارند  

 ، نه ادب ونه حیا . بصیرکامجو  

 

رهبرانی که مردم را به جهاد وشهادت تشویق می کنند ، آنها به  

این باوراند که انتخاب راه شان درست است. اما غافل ازین که 

که   وآئینی  هردین  مداربه  کرامت  انسان  هر  خون  باشد  ریختن 

خداداد   ذاتی   ، انسانی  کرامت  چون   . شود  می  شمرده  جنایت 

وشالوده عقل واختیار است . ودر قوانین حقوق بشربه عنوان یک  

 ارزش دینی وانسانی پذیرفته شده است. بصیر کامجو

 

انسان   برای   ، روزگار  ازاحتیاج  ناشی  که  ای  آبروریزی  هر 

ول کرد نه مشکل  مستمند مستولی گردد ، آنرا یک درد اجتماعی قب

 فردی .  بصیر کامجو  

 

مردمان کوتاه فکر به درستی ونادرستی اندیشه ها توجه والتفاتی  

 ندارند ، بلکه عاشق باورها و پندارهای خویش اند . بصیرکامجو
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می   تولد  نابینا  مادر  از  که  آن  یکی   . است  دوقسم  کورمادرزاد 

چشم بینا پا به جهان می  ودیگری با  چیزی را نمی بیند .  شود.  

گذارد اما با یک تفاوت که واقعیت های جهان هستی را با بینش  

 کورکورانه نگاه می کند . بصیر کامجو 

 

شاد اندیشیدن ، شاد بودن ، شاد زیستن ِخبرگی است که به زندگی 

 انسان معنا می بخشد . بصیر کامجو  

 

حقیقت  د  ، دررزهرکسی که در راه سعادت دیگران تالش می و

 اونشانی راه سعادت خود را دریافته است.  بصیرکامجو 

 

تازمانی که انسان چیردستی برهوای نفسانی خود نداشته باشد ،  

 پیروزمندی وی بر اراده مردم ، غیر قابل پیش بینی است .   

 بصیر کامجو
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 بخش دوم : 

 واژه ذات ــ  دهم قسمت 

 

مناسبت همه شمول حقیقت واژه " ذات "    ازعقالنی انسان  شناخت  

 این گوهر را درآمیختگی بُود هستی بیان می کند. بصیر کامجو

 

نفس هرشئ   وجودی  گوهر    و، هستی ، حقیقت  مشابه :   " ذات "   

درواقع نگرشی برهستی شناسی    تأمل ما درمورد ذات      است ؛

بنیادین شئ در روند متغـیرتجلیات  ، از مکان استقـرار " بودن  

  دن شئ " در جنبیدن همیشگی به مسیربیشئ " تا فراسوی" شُ 

   بصیر کامجو . در جوالن است   نهایت

 

 تعریفسرشت راستین ذات شئ درآنچه قایم به خود ذات است  

  بصیر کامجومی شود نه در آنچه دست خوش تغییر است.  
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میتواند در  ،  ذات  جوهرتفکر وآموزش در باب حرمت شناختی  

انسان هوشمند مفید واقع شود. تغییراندیشه  نفع  به  بُعد  یکی    دو 

اخالق  در سجایایی  وتقویه  فلسفی  دیگری  تطبیقی،  درآموزش 

 بصیر کامجو      .  ذات خود وعرفانی 

 

ری و باز  ــــــــ، مایل برروشنگدولت ها  تدبیر ونیت    هــــرقـــدر

وم حقوق  اجتماعیـــشناسی  گوهر   وقعیت  و   " انسان  ذات   "

  ، مدار وی  میزان   کرامت  به همان   ، باشد  وانسانی  خردمندانه 

 بصیر کامجو    جامعه بسوی همزیستی سوق می یابد. 

 

در اندیشه ما ارزشهای برجسته ای که موجب تغییر در تعریف 

ذات انسان می شود . و آن نه تنها در بردارندۀ قدرت تفکر وفهم 

ا  وانتخاب  وآفرینندگی ذات او، نهفته است  . بلکه خود انسان ب

وخاست منبع  خویش  غایتمندانه  وکردار  ورفتار  آزاد  اه  گاراده 

اهداف اخالقی ومولد پیمانه هــــــــاست. که این " پیمانه "  ها "  

نمودی " از قدرت خودآگاهی انسان ونمایِش " کرامت "  ذات  

 بصیر کامجو   اوست .   

 

 

 



 

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  109                                            قسمت پنجم ــ واژه ذات  

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وجود اصیل  هستی ،  ذات انسان یک  "کُل در دائرۀ موجودات 

هر انسانی که به این  ی گوهر شریف " کرامت"  است. ا"   ودار

 .  نیست گوهرشریف تمکین نمی گذارد ، از جنس انسان 

 بصیر کامجو

 

اگرگوهر" کرامت " را به عنوان گوهر تعیین کنندۀ " ذات خود  

آگاه " انسان قبول کنیم . تکلیف مان در روند هستی شناسی بنیادین  

، وقتی به یقین می پیوندد که ما درمسیرشناخت و  ذات انسان   

معرفت آزاد مندانه ای خویش ، بجای نفی حقیقت گوهری ذات ،  

 بصیر کامجو  درجایگاه دفاع وبیان ماهیت وارزش آن بی ایستیم .  

  

بینش  بوسیله  که انسان    دانش چراغ راه تاریک بشریت است ،  

واق بمثابه  را  " خویش  بودن    "  ، انگیز  در  شگفت  عینی  عیت 

معرفی می کند. وبرای اثبات روند حقیقِت   داهیانه  طبیعت و جامعه  

" شدن " خود بسوی آینده ای دور، که وی در آن  دیگر وجوِد  

 بصیر کامجو  ندارد، سهم رسالت مند اداء می نماید  .   
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عرضی واتفاقی نیست ،  ــ ود " ذات " در وجود حقیقت سرشت بُ 

" کرامت " وی    ود" ذات "  انسان با تغییر ناپذیر و ابدی است. بُ 

اسبت های در خور من که در مراتب امتزاج ذاتش متجلی یافته  ، 

   بصیر کامجوتداخل داشته و جزء کنه ذات است. 

 

حقوق ذاتی انسان یک مقام ارتقایی ذات است که اساس کرامت 

انسان را تبیین می کند  . به این اساس انسان موجودی است که  

به هیچ وجه نمی تـواند جدا وگسسته ازگوهر وجـودی " کرامت 

 بصیر کامجو " خویش باشد.  

 

رامیتوان اقامت گاه بودن ذات نامید ، یعنی افقی است که   کرامت

در آن مرتبت نهایت های َکــَرّم ، قدر ومنزلت وشرف وآبروی  

 بصیر کامجو انسان آشکار می شوند. 
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گوهر" کرامت " که خود یک خصلت وجودی" ذات انسان " است   

تعینات و تجلیات حقوقی ، اجتماعی واخالقی    به   در همه موارد

انسان گره خورده است ، آن مقام قابل قبول نمودی از ندای وجدان  

وحرمت  ارج  بایست  گوهر  آن  به  که  است.  امتیازبشریت  و 

 بصیر کامجو  . گذاشت

 بتوفیق خداوند                                                          
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 دکتر بصیرکامجو 

 زادگــاه : والیـت پنجشـیر 

 میالدی  1961سال تولد : 

 زبان مادری : فــــــارسی 

هامبورگ    , پراگ   , پیترسبورگ  درسنت   : عالی  تحصیالت 

 وماسکو 

 ه .  علمی  : دکتر دررشته علوم سیاسی ، حقوق وفلسفدرجه 
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