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 و فیشر یدر دانشگاه صنعت سیتدر

 از دانشگاه یبازنشستگ
 1389تا  1366

شـروع تـدریس در دانشـگاه    مراجعت به ایـران و   1-6

ي که دبود که طبق قراردا 1987ماه جوالي  15حدود  صنعتی شریف.

ترك کردم و بـراي برگشـت بـه     را فترمداشتم آریزونا دبا دانشگاه ایالتی 

 قبل از این که .پس دادم و از دوستان خداحافظی کردم را ایران آپارتمانم

یکـی اینکـه بـا     بود. بترك کنم دو سه جریان پیش آمد که جال ارآنجا 

چـه زن و   د،افراد بسیار خوبی بودنهمه  م کهه بودآشنا شد یافراد مختلف

گفت مـن ده درصـد   دیدم که می اکسی ر .دچه مرد خیلی با محبت بودن

اعتقاد  کردن م به کمکه من  .کنمکمک می هابه خیریه هر ماه ادرآمدم ر

  دادم.این کار را انجام مینستم اتوداشتم و اگر می

 15دانشـگاه هـر    ( دریافت کـردم  م راکه آخرین چکبود می ماه  15

ـ  کـه م دیـد  )،افراد می داد به به عنوان حقوقی را روز یک بار چک  ردیگ
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نجـا  آ در اي چک بـراي خیریـه   کطبق معمول ی .درآمدي نخواهم داشت

یا بیشـتر آن  وري ده برابر طچه خواهم ببینم  می خدایا حاال :نوشتم و گفتم

نسـتم خـدا همیشـه    ادمی ،البته سؤال عجیبی بودگردانی؟  ا به من بر میر

 نآ را از خداوند پرسـیدم. سؤال  جسارت کردم و این ولی دکنکمک می

که نوشتم صنعتی شریف دانشگاه به رئیس دانشکده مکانیک  ايموقع نامه

پاسـخ   .م بلـیط بفرسـتید  ینید برااتوو اگر می گردممیبه ایران بازمن دارم 

منـوچهر  دکتر آقاي  ،به یکی از دوستانم .هرگز دریافت نکردم ااین نامه ر

 م،کنار میه کچ . پرسیدندخداحافظی کنم ایشان زنگ زدم که از ،حیدري

بـا   از اینجا تا شیکاگو ،خواهم از شیکاگو تا تهران پرواز کنمگفتم که می

می فروشم  م راینو ماش انممو چند روزي منزل خواهرم می روممی ماشینم

بنیـاد  (دفتر سـازمان مستضـعفان   : گفت می روم. او ایرانبه و با هواپیما 

مریکـا  آطبق مقـررات   باید این سازمان ؛ستادر نیویورك ) پهلوي سابق

اینجـا   شـما را بلیط سفر  اندتومی و ددر داخل آمریکا خرج کنپولش را 

  اي اسـت کـه   خیریهبنیاد این ، يآر :گفت ود؟می ش رمگ :. گفتمتهیه کند

معرفـی  به من  او آقایی را د.خارج از آمریکا خرج کن را پولش اندنمی تو

را بـرایم انجـام    این کار دبا کمال میل حاضرنکه  ندگفت هم ناایش وکرد 

برنامـه   پرسـیدند: و  ندخیلی محبت کرد ،ن تماس گرفتمامن با ایش دهند.

از شیکاگو بـه تهـران   در این تاریخ م هخوامن می :گفتم ؟سفر کی هست

 وئیس ایر به تهـران چون س ،موبرئیس ایر م که با سوهدترجیح میو م وبر

 د.و با پست فرسـتادن  دم بلیط تهیه کردنیبرا د وقبول کردن . پرواز داشت



 297 تدریس در دانشگاه صنعتی شریف و بازنشستگی از دانشگاه
 

 

بنابراین بلیط هواپیما از شـیکاگو   .ترك نکرده بودم را من هنوز دانشگاهم

 .ط تا تهران را دریافت کـردم یخ و بلیریخ و اقامت یک شب در زورتا زو

تا شـیکاگو بـا ماشـین     )فینیکس (نزدیکاز تمپی  ریزوناقرار بود من از آ

  .موبر

زنگ زدم و مژده گوشی  .در شهر شمپین داشتم اتلفن بتی و بچه ها ر

 انم سـر راه شـما ر  اتـو  مـی آیم. میشیکاگو  بهگفتم من دارم  .برداشت ار

-می باشد مقدور یتانداشته باشید و هر جایی که برا قدر فرصتهر  ،ببینم

 شـما یم هخواما نمی که گفت و در آخر بهانه آوردنبه او شروع کرد آیم. 

خیلی ناراحـت   دببین رام استخونمی ردخترم دیگاز این که  من .ببینیم ار

 .شدم

چیزي کـه   آنچند لحظه طبق  .طبق عادتی که داشتم به مراقبه نشستم

ریلکـس  به آرامش بـردم یـا    را انم گال یاد گرفته بودم خودماز آقا و خ

 :دیدم را بزرگاناین  و مراقبه نشستمبه کردم و 

(ص) و حضـرت عیسـی (ع)    خـدمت حضـرت محمـد   در دیدم که 

به هر دو لباس عربی  ،زدمنها قدم میآبین  من که ،این دو بزرگوارهستم؛ 

حضـرت   .انداختـه بودنـد   مهـای هایشان را روي شانهدست تن داشتند و

ن اهم ،ا متعلق به خدا هستندهاین ،من هاي چی میگی بچه«د: عیسی فرمودن

ـ  ا همدتی که در زندگی تـو بـود   ي و در ا هن لـذّت بـرد  انـد و از وجودش

متعلـق بـه خـدا     ،ا متعلق به تو نیستندهاین ؛ي راضی باشا هن بوداخدمتش

حضـرت محمـد (ص)   بعـد   .پیام بسـیار جـالبی بـود    یماین برا ».هستند
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ـ خیلیروي میایران  بهکه  حاال« د:فرمودن چـه   د.ها به محبت تو نیاز دارن

برو به  .متعلق به خدا هستند ههم هست؟هاي خودت ا و بچههنآفرقی بین 

نهـا  آبرو و به  ؟ت محبت کنییی به بچه هاهخوانمی رمگ ،نها محبت کنآ

  .»محبت کن

و محسن فرزنـدان مـن هسـتند     دو بزرگوار که مژدهاین رمایشات فبا 

رامش پیـدا  آخیلی  ددارن را ناولی متعلق به خدا هستند و زندگی خودش

لـذت  ن در زندگی خـود  ام از وجودشا هنستاکردم و همین قدر که من تو

  .خدا را شاکرم ببرم

در شمپین توقف کنم از تمپی بـه سـمت شـیکاگو     نمابدون اینکه بتو

در کانادا خریـده  بود که یشن واگن  تاس و ااتومبیلی که داشتم هاند .رفتم

شـد  خوابید و مـی می کامالً آن اتومبیل طوري بود که صندلی پشت .بودم

ملحفه و پتو داشتم و به جاي اینکه از تمپـی تـا    .فضاي عقب خوابیددر 

هاي در پارك ها شبکه م ه بودریزي کردبرنامه ،موهتل برشبها به شیکاگو 

 از آنجایی که .باالخره به شیکاگو رسیدم .نمابم دارند مختلف که کمپینگ

شـنیده   روزنامه گذاشـتم.  فروش درآگهی یک  ،فروختممیرا ماشین  باید

 شـود محسـوب مـی   امتیاز ، یکشده ریزونا پالكماشین در آ کهاین بودم

ـ ها زنگ مـی ماشیناست مریکا که برف و یخبندان آچون در شمال   د،زنن

بـه مـن    .مانـد می ترماشین سالم هوا گرم است و ریزونا که در آدر حالی

آگهـی   .را دارد ریزونـا آپالك که ماشین  نمدر آگهی ذکر کتوصیه شد تا 

در شـیکاگو افـراد    د.سه نفر براي خرید اظهار عالقه کردن یا که دادم دو
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 را ماشـین  هماگـر مـی خـوا    توصیه کردنددوستان  د،خارجی زیاد هستن

اعتبـاري  دریـافتی  چک  است ممکن چرا که مپول نقد بگیر حتماً مبفروش

-می را ماشین ،داشتم پروازکه روز یکشنبه تا  بایستمی مند. نداشته باش

  .فروختم

مالقات کـنم.   ار فرزندانشنوري و  تاشیکاگو به سمت کانادا رفتم  از

که لهجـه   شخصی سپس ماشین را آگهی کردم.دیدم و برگشتم و  ار آنها

ـ  .روز جمعـه قـرار گذاشـتم    براي اومن با  تماس گرفت وداشت  ن اایش

دید شـناخت و گفـت مـن در     به محض اینکه مراآمد و  همراه همسرش

البته با مـن درس مسـتقیم    ،نده بوداعمران خو .جوي شما بودمنششیراز دا

دانشـگاه  خانمش هم دانشجوي مهندسی بـرق  و دیده بود  را من .نداشت

آمریکـا   ها براي ادامه تحصیل به آمریکا آمده بودند،ي آنهر دو .شیراز بود

دو بـا   دخواستنو می دبودن پیدا کردهدکترا گرفته و شغلی  ،تحصیل کرده

همـراه خـود    مکانیـک  یـک  به آنجا بروند. آنها براي خرید ماشینماشین 

ماشـین   مکانیک د.یید کنأت را سالمت آن و آورده بودند تا ماشین را ببیند

کـه ایـن    است کم ماشین فقط گفت آب ،کرد و ایرادي نگرفت معاینه را

سال از عمر ماشـین گذشـته    فقط دو زیرا شدیک ایراد فنی محسوب نمی

 :گفـت  همسر ایشـان  قیمت گذاشته بودم. هزار دالر براي ماشین پنج .بود

-نمینه ان چامن با ایش ،نه آن آقا هم پاسخ داد: »؟نه بزنیاچ هیخوانمی«

فـروش ماشـین خیلـی     آنجـا  .خرممیچه بگویند به همان قیمت هر  زنم،

ه ایشان بدهم. امضا کنم و ب آن را هبود و کافی بود ک برگه کی .ن بوداآس
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ـ  ه ب انست ماشین راتوکارت می آنن با اایش آن را در  و دنام خـودش کن

 و او مهخوامن گفتم که پول نقد می پالك کند.رفت می به آنجا ایالتی که

-گفتم من پول نقـد مـی  چک را نپذیرفتم و  هد.چک بد دناتومی هک گفت

 ار مربوطـه و مـن کـارت    بیـاورد روز بعد پول نقد  شد ويقرار  .مهخوا

فروختم و روز یکشـنبه از   اماشین ر گونهاینو  پذیرفتن اایش .امضا کنم

  .حرکت کردم به مقصد تهران شیکاگو

یـخ  رشـب در زو  کیخ حرکت کردم و یرسمت زوسوئیس ایر به  اب

بـه تهـران    1366مـرداد   15 .و بعد به سمت تهران حرکـت کـردم   ماندم

ـ این جالب بود. ایران و عراق جنگبین موقع  رسیدم، در آن  ،ه بـار اول ک

و این بـار   1966سال  بازگشتمبه ایران و بعد از مدتی که در آمریکا بودم 

 7حـدود   ار نیزاین ب .سال غیبت داشتم 7حدود  ین باراول .بود1366 سال

 بـود کـه   این رموضوع جالب دیگ .گشتممیسال از ایران دور بودم که بر

 ناز هواپیما پیاده شـد  و ساعت طول کشید 5تهران حدود  -یخرزو پرواز

ن آکـه   مسائلیخاطر ه ب .ساعت طول کشید 5-5/4ن به خانه هم و رسید

باید  کردم:میبایست از مراحل مختلفی عبور می حاکم بود،کشور برزمان 

-و فرم پر می کردماعالم میداشتم با خود همراه که  را پولیمقدار  حتماً

بـه چـه منظـور آنجـا     م و اهکجا بود رم،چیزهایی با خود داکه چه کردم 

کـردم  باید مدتی صبر می .گیري بودبه هر حال خیلی مراحل وقت ام.بوده

سـاعت   5-5/4م شـد  بعد که این کارها انجا کنند.بازرسی  انم راتا چمد

و بعـد   مادرم  دوريخوب بعد از این همه  .نه رسیدماطول کشید تا به خ
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همـان   .خیلی خوشحال شـدم را دیدم و ایرج و محمد و بقیه برادرانم هم 

ـ    .دانشگاه رفـتم به مرداد بالفاصله  15روز  کده مهندسـی  بـا رئـیس دانش

  ند.یک دفتر داد . به منما هگشتبازتماس گرفتم که من  مکانیک

ها در حالت آماده باش دفاع و کاهش آسیبجا براي همه و جنگ بود

 دریک نوار چسـب بـه حالـت ضـرب     بردند. به عنوان مثال مردمبه سر می

 شکسـت پرتـاب   هـا نده بودند که اگر شیشهاچسبها  هاي اتاقروي شیشه

سـوم   مادرم بـا ایـرج در طبقـه    د.یا ترك بخور دروي زمین بریزود و نش

 محمد .ن بودمابا ایشمن هم  .کرددر منطقه امیر آباد زندگی می یآپارتمان

نبود و هـر   مساعدمادرم  حال .نزدیک بودند آنهابه  فرزندانشو  همسر و

هـا  مد و شیشـه آصداي مهیبی میناگهان  .مدآلحظه هم صداي موشک می

 تـا آژیـر   .کردنـد نستند فرار مـی اتومیکه هرجایی به شکست و مردم می

را در جاهـایی   .کردنـد فـرار مـی   همردم هم ،کشیدندمی خطر بمباران را

پنـاه   بـه آنجـا  مواقع  اینپناهگاه ساخته بودند و مردم در  به عنوان تهران

خـانم   ،بـودیم  سـاکن  اي کـه مـا   در آن آپارتمـان سـه طبقـه    .نددبرمی

طبقه  ي درخانواده دیگر .کردطبقه اول زندگی می (مالک)، خود درتهرانی

تر از طبقه سوم طبقه اول امن .کردندطبقه سوم زندگی میدر  مادرمدوم و 

 ایشانبا آپارتمان خود را ترك کرده بود،  خانم تهرانی به دلیل اینکه .بود

که اگر موشک یا  برویمطبقه اول به  تا براي خوابیدن یمصحبت کرده بود

ا هما شبیم و به این ترتیب باشاست تر امنآنجا که  ما در بمبی انداختند

ـ   .خوابیدیمطبقه اول می در کنـار   دقیقـاً  ،منـزل مـا   یچندین بـار نزدیک
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وقتـی   . یک باردر خیابان دکتر قریب موشک افتادینی بیمارستان امام خم

 منـازل آن هـاي  موشک افتاد عده زیادي در آن جا کشته شـدند و شیشـه  

  .منطقه شکست

شروع کارم را در دانشگاه صنعتی شریف  1366مرداد سال  15از  من

 مهدي اسکویی دکترآقاي . تمیز نبود داتاقی که به من داده بودن اما .کردم

اگر مـن   د ومرکز اتاقی دارند که در آن مرکز آب و انرژي به من گفتن در

خیلـی خـوب    ،دیدم را اتاق .منتقل کنم را به آنجا نم دفترماتوم میهبخوا

مرکز یا ساختمان آب و انرژي منتقل کردم ولی براي  هرا ب اتاق کارم .بود

ها و دیدن دوستان و شرکت در جلسات و غیره به دانشـکده  دریافت نامه

را که  یسه درس تهویه مطبوع، ترمودینامیک واول  . سالآمدممی کمکانی

سـرمایش   ،کاربرد انرژي خورشیدي در ایراندادم (در آمریکا آموزش می

دکتر محمود  .کردم ) تدریسهاي پژوهشایران و روشطبیعی و سنتی در 

رئـیس دانشـکده    )،رئیس دانشگاه( صالحی برادر دکتر علی اکبر صالحی

  .مهندسی مکانیک بود

 -آقا چهار خانم وچهار  -دانشجو هشت پژوهشهاي  روش درس در

دیگـر   نفـر  ا و سـه دکتـر  مقطـع  دانشجوي ان یک نفرآقایمیان از  داشتم.

 نفـر هـا هـم یـک     از میان خـانم  بودند. کارشناسی ارشدمقطع  دانشجوي

. بـه دلیـل   نفر دانشجوي دکتري بودنـد  و سه کارشناسی ارشد يدانشجو

هاي پژوهش براي اولین بار در سـطح تحصـیالت تکمیلـی و     آنکه روش

هاي دیگر استقبال کردنـد و دانشـجوهاي    شد، دانشگاه دکتري تدریس می
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س فرستاده بودند، لذا تمام ایـن دانشـجوها از   دکتراي خود را به این کال

 دانشگاه صنعتی شریف نبودند. 

زد، در زمـان   به دلیل آنکه جنگ بود و عراق بـه تهـران موشـک مـی    

شنیدیم. زمانی که موشـک بـه    را می  کالس درس صداي اصابت موشک

کـردیم و بعـد از    لرزید، ما هم صبر مـی  کرد همه جا می جایی اصابت می

دادیم. من همیشه به شوخی  ها دوباره به کارمان ادامه می لرزشتمام شدن 

 . »ز گهواره تا گور دانش بجوي«گفتم:  می

هـایی  ها و زمـان  زمان جنگ تدریس کار مشکلی بود، مخصوصاً صبح

که احتمال حمالت موشکی عراق وجود داشـت، چـون در ایـن مواقـع     

کردند. به این ترتیب مشکالت بسیار زیادي در آن زمان  ها را قطع می برق

-در کشور وجود داشت. سال دومی که من ترمودینامیـک تـدریس مـی    

هـا   کالس داشتیم بـرق  7:30کردم، یک روز صبح زود که حدود ساعت 

مستان بود کالس درس بسیار تاریک شد و دانشجویان قطع شد و چون ز

دیدند، من هم بـه شـوخی گفـتم از فـردا بـا کـاله        به سختی تخته را می

البتـه ایـن   ها سرکالس بیایید که با نورش بتوانید تخته را ببینید.  معدنچی

هـر  آن زمـان  ولـی در   ،نکـرد  را بود و هیچ کس این کار مزاح کفقط ی

مخصوصـاً   بیفتد، روي سرمانموشک  داشت که وجوداحتمال این  لحظه

موشک  همرفت. یک بار  باالتر هم می احتمالاین  دانشگاه کهدر نزدیکی 

عـراق   از آن اصابت کـرد.  جاهاي نزدیکچندین بار هم به دانشگاه و  به

را خیابـان انقـالب    مـثالً  د؛هدف خاصی نداشـتن  دفرستادن که موشک می
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ماننـد  هـاي متعـددي    بان انقالب دانشـگاه در امتداد خیا د،گرفتن هدف می

در جاده کرج نیز شریف، امیرکبیر، تهران، علم و صنعت و صنایع مختلفی 

 اینکهولی  ید.رس افتاد به ایران آسیب می باالخره هر جا که موشک می .بود

مد نظرشان نبود زیـرا   دهدف بگیرن ادانشگاه ر د مکان خاصی مثلنهبخوا

پـس از آقـاي دکتـر صـالحی      کنند. گیري هدف تدقبا این  دنستناتو نمی

آقاي دکتر عباس انواري به سمت ریاست دانشگاه منصـوب شـد. بـرادر    

علی انواري یکـی از دوسـتان    آقاي دکتر عباس انواري یعنی آقاي حسین

 نزدیک من بودند و ما در دبیرستان البرز و دانشکده فنی هم کالس بودیم.

دادنـد. در آن   یادي به من نشان مـی آقاي دکتر عباس انواري توجه ز 

همـین  به زمان هنوز در دانشگاه صنعتی شریف دوره دکترا دایر نشده بود 

بـا   را تکمیلی دانشـگاه  تآقاي دکتر انواري سمت معاونت تحصیالدلیل 

مـن  ، به من دادند. دوره دکترا در دانشگاه صنعتی شریفایجاد موریت أم

به کار جدید نیز مشغول  ژي داشتمدفتري که در مرکز آب و انر اندر هم

. گذاشـت  مـن در اختیار امکاناتی را دانشگاه به دلیل سمت جدید،  شدم.

ـ که آقایی به نام میراحمدیان  ـ  دکارمند آموزش بودن و عنـوان همکـار   ه ب

ي  مـا برنامـه   د.عنوان منشی به من ملحق شدنه بنیز نام عمرانی ه خانمی ب

تـدوین کـردیم و    اشگاه شـریف ر ي داناي دکتر هرتحصیالت تکمیلی دو

کرد  نفر شرکت می ها یک دانشکدههر یک از یل دادیم که از کتش اي کمیته

آن  اندیم. بعـد از رس میبه تصویب کار را مراحل مختلف  به این ترتیب و

ـ  در مقطع دکترا آغـاز  را ها پذیرش دانشجو دانشکده در آن زمـان   .دکردن
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 کردم.هاي پژوهش را هم تدریس می روش

داد براي مالقـات بـا حـاج کمـال     در این میان اگر فرصتی دست می

رفتم، زیرا دیدار ایشان برایم بسیار مغتنم بود. اگرچه  مشکسار به شیراز می

هـاي عراقـی    خطر سفر با هواپیما در آن زمان به دلیل اصابت با موشـک 

پیمـا  بسیار زیاد بود اما من براي آنکه بتوانم ایشان را مالقات کنم بـا هوا 

سفر می کردم. اولین باري که براي دیدار حاج کمال رفتم از سـاي بابـا   

صحبت کردند و من بسیار مشتاق شدم که به دیدارشان بروم، حاج آقا نیز 

 روي. فرمودند ساي بابا تو را طلبیده است و حتماً به هند می

 

-ساتیا ساي و دیدار با سري وستانمسافرت به هند 2-6

دانشگاه ایالتی آریزونا بودم یکی از اساتید هندي که من از وقتی در بابا. 

طریق تحقیقاتش با وي آشنا شده بودم براي بازدید از دانشـگاه بـه آنجـا    

آمد. وقتی به وي گفتم که قصد دارم به ایران برگردم، ایشان مرا براي یک 

سخنرانی به دانشگاهشان که در شهر دهلی بود دعوت کرد و آدرسـش را  

انـد و   من داد. در آن زمان وقتی متوجه شدم حاج کمال به هند رفته نیز به

اند عالقه من براي سفر به هند چند برابر شد. لـذا بـراي    ساي بابا را دیده

اي نوشتم و گفتم که قصـد   اینکه بتوانم ویزا بگیرم به آن استاد هندي نامه

ه بـرایم  دارم براي دیدارشان به هند بروم و خواستم که از طـرف دانشـگا  

گري هند رفـتم بـه    اي بفرستد. اما وقتی با آن دعوتنامه به کنسول دعوتنامه

من ویزا ندادند و گفتند که دعوتنامه شما باید رسمی باشـد یعنـی اسـتاد    
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دانشگاه باید ابتدا به رئیس دانشگاه نامه بنویسد و رئیس دانشـگاه هـم از   

مورخارجه به مـا  طریق وزارت امورخارجه شما را دعوت کند و وزارت ا

ابالغ نماید که ما براي شما ویزا صادر کنیم، گفتم اینکه کـار بسـیار پـر    

دردسري است، آنها هم گفتند که این مقررات کشورشان اسـت. چنـدین   

گري رفت و آمد کردم اما نشد. بعداً پذیرفتم که مـن مایـل    بار به کنسول

اشد لذا دیگر پیگیـري  هستم بروم ساي بابا را ببینم اما شاید االن صالح نب

 نکردم. 

کنفرانسـی در   1988جالب است که سال بعد از آن یعنـی در اکتبـر   

اي فرستاده بودم، مقاله مـن  شد که من قبالً براي آنها مقاله چین برگزار می

پذیرفته شد و من براي گرفتن ویزا به سفارت چین رفتم. در همان زمان با 

کرده بود تماس گرفتم و گفتم االن استاد هندي که من را سال قبل دعوت 

هـا   توانم براي ارائه چند سخنرانی در زمینه سرمایش طبیعی سـاختمان  می

گري هند رفـتم امـا    بیایم، آنها پذیرفتند و من براي گرفتن ویزا به کنسول

بابا  به هنـد   خواهم براي دیدن ساي بار دعوتنامه نداشتم، فقط گفتم می این

ام این بود کـه بـه چـین    ه به من ویزا دادند. برنامهبروم، آنها هم بالفاصل

بروم و در کنفرانس شرکت کنم سپس به هند بروم و یـک هفتـه در هنـد    

باشم و ضمن دیدار با ساي بابا چند سـخنرانی هـم در زمینـه سـرمایش     

در هند براي دانشـجویان و هیئـت علمـی     Passive Coolingطبیعی یا 

  جموع موجب دو هفتـه غیبـت از دانشـگاه   ها ایراد کنم، که در م دانشگاه

 شد.   صنعتی شریف می
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سفر به چین برایم بسیار جالب بود، زیرا چند سال قبل هـم بـه چـین    

دیـدم. اگرچـه    رفته بودم و حاال تغییرات بسیار زیـادي را در آنجـا مـی   

کنفرانس در شهر پکن نبود ولی اول باید به بیجینگ یا پکن و از آنجا بـه  

رفـتم. بعـد از   اري کنفرانس واقع در شمال شرق چین میشهر محل برگز

گشتم تا از این شهر با پرواز ایرفرانس  ارائه کنفرانس باید به بیجینگ برمی

-که قبالً بلیط آن را گرفته بودم به دهلی بروم. ایرفرانس در مسـیر پکـن  

 دهلی فقط یک پرواز در هفته داشت. 

هواپیمایی چین رفتم، بلیط بیجینـگ  بعد از اتمام کارم در کنفرانس به 

را گرفتم و پرواز ایرفرانسم را نیز چک کردم. وقتی صبح زود به فرودگاه 

شـان  رفتم مأمور فرودگاه که بلیط مرا گرفت، گفت که اسم من در لیست

توانم پرواز کنم. به او گفتم من دیـروز بلـیط گـرفتم امـا او      نیست و نمی

راجعه کنم که این کار غیر ممکـن بـود و   گفت باید به همان دفتر اصلی م

رسیدم و  دادم به پرواز ایرفرانس هم نمی چنانچه این پرواز را از دست می

توانستم از پکن به دهلی بروم. در حالی که با آن مـأمور   یک هفته بعد می

خواهید ایـن   کردم با ساي بابا ارتباط قلبی گرفتم و گفتم اگر می بحث می

من به دیدارتان بیایم، خودتان کـارم را راه بیاندازیـد.   پرواز انجام شود و 

تا این مطلب از ذهنم عبور کرد، آقایی که پشت سر این خانم مأمور بـود  

رسید رئیس او باشد، صحبتهاي ما را شنید و پرسید موضـوع  و به نظر می

از چه قرار است و پس از اخذ توضیحات از آن مأمور، بـه او گفـت تـا    

ول کند و بگذارد سوار شوم. آن وقت به من کـارت پـرواز   بلیط مرا را قب
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دادند. وقتی سوار هواپیما شدم از دیدن تعداد زیادي جاي اضافی تعجب 

بیجینـگ   دلیل آن مأمور شدم. از آن شهر به گیري بی کردم و متوجه سخت

آمدم و در آنجا چند ساعت توقف داشتم سپس به دهلی رفتم. از آنجایی 

رسیدم، فکر کردم احتماالً ایـن   ز نیمه شب به دهلی که ساعت یک پس ا

موقع شب کسی منتظر من نباشد، چرا که قرار بود میزبانی مرا به دانشگاه 

ببرد، ضمناً هواپیما نیم ساعت تأخیر هم داشت. بر خالف انتظارم، وقتـی  

از فرودگاه خارج شدم دیدم مرد جوانی منتظر من ایستاده اسـت. ایشـان   

کرد و گفت که تازه دکتري گرفته و در این سـفر میزبـان    خود را معرفی

من است. از او پرسیدم که آیا زمان زیادي است که منتظر مانـده اسـت،   

جواب داد که خیر، منزلشـان نزدیـک آنجاسـت و زمـانی کـه هواپیمـا       

شـود، وقتـی دیـده     خواهد فرود آید درست از باالي سر آنها رد مـی  می

نشیند از منزل راه افتاده و همین االن رسـیده  یهواپیماي ایرفرانس دارد م

 است. 

بینی کرده بودند. میزبانم مـرا بـه    جایم را در مهمانسراي دانشگاه پیش

مهمانسرا برد و فرداي همان روز براي دانشجویان و هیئت علمی دانشگاه 

ها سخنرانی کردم کـه برایشـان بسـیار     در مورد سرمایش طبیعی ساختمان

ته آن استادي که مرا دعوت کرده بود دیگر معاون دانشـگاه  جالب بود. الب

کرد ولی مـرا بـه مقامـات دیگـري در      نبود و در آن دانشگاه تدریس نمی

دانشگاه معرفی کرده بود و آنها میزبان من بودند. روز بعد، از دهلـی بـه   

بنگلور پرواز داشتم. این موضوع برایم جالب بود که وقتی از آن جـوانی  
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فرودگاه تا مهمانسرا مشایعت کرده بود در مورد ساي بابا سؤال  که مرا از

، من با تعجب »ها در هند زیاد هستند از این شارالتان«پرسیدم، پاسخ داد: 

البته او اصـالً بابـا را    »دانی؟ تو ساي بابا را شارالتان می «از وي پرسیدم:

که ماننـد   شناخت. وقتی در فرودگاه بودم دو استاد دانشگاه دیگر هم نمی

رفتند. به آنها گفتم که من براي دیدن سـاي   من مهمان بودند به بنگلور می

شناسید؟ یکـی از آنهـا    بابا عازم پوتاپارتی هستم، آیا شما ساي بابا را می

ام اما  شناسد و دیگري گفت من اسمش را شنیده گفت که اصالً بابا را نمی

ه بنگلور خیلی به پوتاپارتی خور است. با وجود آنک بیشتر با مردم فقیر دم

نزدیک است تعجب کردم که یکی از آن اساتید اصالً اسم بابا را نشـنیده  

 بود و دیگري هم یک نظر سطحی در مورد ایشان داشت.

کارت پرواز را گرفتم و وقتی روي صندلی خود نشستم متوجه شـدم  

که یک خانم مسن با موهاي بور و چشمهاي آبی از روي شـماره کـارت   

گردد، جاي وي مجاور مـن بـود. بـه دلیـل آنکـه       نبال جاي خودش مید

ساکش سنگین بود کمکش کردم و ساکش را باال گذاشتم. وقتی نشسـت  

بابا را ببیند و من گفتم که من هـم دارم   رود ساي به من گفت که دارد می

بابا را ببینم. به محض شنیدن این حرف این خـانم از جـایش    روم ساي می

ی خوشحال شد. سپس گفت این سومین سـفر اوسـت کـه از    پرید و خیل

آید و گفت که اهل نیویـورك اسـت و دو    بابا می آمریکا براي دیدن ساي

دفعه پیش با دخترش به این سفر آمده ولی این بار دخترش مریض شـده  

است و دیگر نتوانسته ایشان را در سفر آخر همراهی کند. از آنجایی کـه  
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اس گرفتـه اسـت تـا یـک راننـده بیایـد و وي را       به مسیر آشنا نبوده تم

هاي بنگلور بگذرانـد.   همراهی نماید، شب را هم قرار بود در یکی از هتل

گفت که مدام نگران بوده که این بار در مسیر پوتاپارتی تنها باشد،  وي می

من هم نگران بودم که چگونه به پوتاپارتی بروم. اما این خـانم گفـت مـا    

ن راننده آشنایی کـه قـرار اسـت االن دنبـالش بیایـد بـه       توانیم با هما می

پوتاپارتی برویم و کرایه را هم با هم نصف کنیم، من هم موافقت کـردم.  

خواست یک شب را در یکی از هتلهاي بنگلور بماند، اما مـن   وي اول می

خواهم مستقیم به پوتاپارتی بروم. پـس ایشـان    گفتم که وقت ندارم و می

ا رزرو هتل خود را لغو نموده و مستقیماً به پوتاپارتی هم تصمیم گرفت ت

بیاید. از هواپیما که پیاده شدیم دیدیم راننده مذکور که نام وي امیر بـود  

 به دنبال ما آمده است. امیر یک مسلمان هندي بود.

 The Universityدر آن موقع کتاب دانشگاه زندگی من بـا عنـوان   

of Life جا بود که متوجه شدم چرا سـال قبـل   به چاپ رسیده بود. همان

توانسـتم یـک    نتوانستم ویزا بگیرم و خدمت ساي بابا بیایم چون حاال می

نسخه از کتاب را به وي تقدیم کنم. به دلیل آنکه عکس روي جلد کتاب 

سه تا گل رز به رنگهاي زرد، قرمز و آبی بود، به نظرم رسید تا سـه گـل   

هم با کتاب تقدیم ساي بابا کنم. خـانم   رز به همین رنگها بخرم و آنها را

همراه من گفت که باید ابتدا رزرو هتل را لغو کند. با هم رفتیم و در هتل 

که ماننـد دوغ بـود خـوردیم و سـپس بـه سـمت        اي به نام لسی نوشابه

پوتاپارتی راه افتادیم. امیر یک راننده مسلمان بسیار مقید بود و با احتیـاط  
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کند. وي گفت ساي  و گفتم چقدر خوب رانندگی میکرد. به ا رانندگی می

ها هنگام آوردن مریدهاي من باید بسیار با دقت و  اند که راننده بابا فرموده

هاي هندي که خیلـی تنـد    آهسته برانند، براي همین بر خالف سایر راننده

خانـه   کند. عصر که شد امیرمقابل یک قهوه رانند، او آهسته رانندگی می می

و گفت باید نمازش را بخواند. من و آن خانم چنـد دقیقـه در    نگه داشت

ماشین منتظر وي نشسته بودیم، امیر رفت نماز عصرش را خوانـد و آمـد.   

کرد و از اینکه این بار هم  در طی مسیر این خانم از تجربیاتش تعریف می

نمود. وقتی رسیدیم کرایه را نصـف   تنها نمانده بسیار ابراز خوشحالی می

کنـد زیـرا    و به امیر دادیم. خانم آمریکائی گفت که مرا معرفی می کردیم

داند که باید به کجا بروم. مرا به دفتري معرفی کـرد. وقتـی فهمیدنـد    می

ایرانی هستم بسیار عزت و احترام گذاشـتند و در آنجـا محلـی را بـراي     

 بینـی  اقامت به من دادند. در پوتاپارتی براي مریدهاي بابا خوابگاهی پیش

اي تهیـه   توانست تشک و ملحفـه  شده بود که تخت نداشت و هرکس می

کرده و در آن اطاقها استراحت نماید. اطاقی که به من دادند متعلق به یک 

نویسنده آمریکایی بود، گفتند این اطاق پنج نفره اسـت کـه فعـالً خـالی     

یه است. کرایه آنجا براي هر نفر شبی دو روپیه بود. گفتند تو شبی ده روپ

براي کل اطاق بده و هر کس آمد داخل اطاق خودت شبی دو روپیه از او 

بگیر. ده روپیه مبلغ بسیار کمی بود، من قبول کردم. در مدت یک هفته که 

آنجا بودم کسی در اطاق نیامد و من تنها بودم. اطاق تمیزي بود، من هـم  

 تشک و ملحفه تهیه کردم. 
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ا نام داسارا که همه در یک سالن شد ب مراسمی در پوتاپارتی انجام می

شد  کرد و می آمد و آنجا سخنرانی می شدند و ساي بابا می بزرگ جمع می

ها در سمت راست و آقایان در  بابا را از دور دید. در این سالن خانم ساي

نشستند و راهرویی بود که این دو قسمت را از هـم جـدا    سمت چپ می

هـاي  جود داشت،  به عنوان مثال صفهایی و کرد. براي آقایان اولویت می

اول را به افراد مشهور و معروف خارجی مانند مقامات معروف اختصاص 

گرفت. من روز اول در دادند که گاهی حدود ده صف به آنها تعلق می می

ردیف یازدهم نشستم. ساي بابا آمدند و من بـراي اولـین بـار ایشـان را     

 ود.شان برایم جالب بدیدم. خیلی سخنرانی

ساختمانی باالي تپه قرارداشـت. از آقـایی پرسـیدم ایـن سـاختمان      

بابا آن را تأسـیس کـرده    چیست؟ وي گفت این دانشگاهی است که ساي

است. فکر کردم فرصت خوبی است تا دانشگاه را ببینم، اما بعد اندیشیدم 

شاید بهتر باشد رئیس دانشگاه را ببینم و او واسطه شود تا من بتـوانم بـا   

رئیس  «بابا مالقات حضوري داشته باشم. بنابراین از آن فرد پرسیدم:  يسا

سـپس پرسـیدم:    »بابا هستند. خود ساي«وي پاسخ داد:  »دانشگاه کیست؟

اسم ایشان را گفت دکتـر صـراف، کـه اسـمی      »معاون دانشگاه کیست؟«

ایرانی بود. براي وي یادداشتی نوشتم و به عنوان استاد و معاون دانشـگاه  

عتی شریف خودم را معرفی کردم و گفتم که دوسـت دارم بـا ایشـان    صن

مالقاتی داشته باشم. این یادداشت را به فردي دادم که به صـورت نـاظر   

ها بود. معاون دانشگاه جواب را به همان ناظر داد و گفت که  مراقب صف
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بعد از مراسم مرا بیرون سالن خواهد دید. پس از مالقات ایشان گفتم کـه  

بابا را ببینم و با ایشان براي صبح فرداي آن روز  ل دارم دانشگاه سايتمای

قرار گذاشتم. فردا صبح به ساختمان بزرگ باالي تپه رفتم. براي اولین بار 

هـایش را درآورد. مـن    شود باید کفش دیدم که هرکس وارد ساختمان می

دانشگاه  هایم را درآوردم اما همه جا بسیار تمیز بود. رفتم معاون هم کفش

 را دیدم و با هم صحبت کردیم.  

ها، یعنی مسئول ترتیب نشسـتن افـراد در مراسـم     همین که ناظر صف

کنم کافی بـود تـا مـرا فـرد      داسارا دید من با معاون دانشگاه صحبت می

مهمی تلقی کند، زیرا وقتی از وي پرسیدم چه کار کنم که در ردیف جلو 

چه صفی بنشیم زیرا معمول بود کـه   بنشینم، به من گفت فردا که آمدم در

-کشیدند، در همه صف افراد ابتدا به گونه اي غیر متعارف بیرون صف می

نشستند. روز بعد، صبح خیلی زود  ایستند اما آنجا در صف می ها افراد می

رفتم و در سالن، در صفی که ایشان گفته بود کنار افراد مشهور نشسـتم،  

بابا در آرژانتین و طرف دیگرم  ساي طوري که یک طرف من رئیس مراکز

بابا در سنگاپور بود. از آن به بعد من هم مانند قاضـی و   رئیس مراکز ساي

هاي معروف شدم و از همـان درِ مخصـوص آنهـا بـه داسـارا       دیگر آدم

 رفتم.  می

آن روز کتاب دانشگاه زندگی را نیز همراه خود بردم اما نتوانستم گلی 

بخرم، زیرا گل فروشی گل آبی نداشت و گل در گرماي آنجا از روز قبل 

ماند، ضمناً به یخچال هم دسترسی نداشتم. مردم نشسته بودنـد و   تازه نمی
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را به  بابا وارد شدند، سبک ایشان این بود که قبل از سخنرانی مسیري ساي

کردند و یا آنها را مورد هاي مردم را دریافت می پیمودند، نامهآهستگی می

گذشتند به من نگاه کردنـد  دادند. وقتی از کنار من میلطف خود قرار می

و مرا به کسانی که کنارم نشسته بودند معرفـی کردنـد و    »ایران«و گفتند: 

را بـا دو دسـت بـه    گفتند که ایشان استاد دانشگاه است. من کتاب خود 

ایشان تقدیم کردم، به این معنی که اگر امکان دارد آن را از من بپذیرنـد.  

یعنی وحدت در  Unity in Diversityکتاب را از من پذیرفتند و گفتند 

کثرت. جالب است که ایشان با کلمات بـه زیبـایی بـازي کردنـد زیـرا      

  Universityسه حرف اول کلمـه   Unityدر ابتداي کلمه  Uniدرواقع 

درواقـع هفـت حـرف آخـر      Diversityحروف آخر کلمه  Versityو 

University داد و کتاب مـن نیـز    را تشکیل میUniversity of Life  

نام داشت. ایشان کتاب را از من پذیرفتند، اما تا آن موقع نشنیده بودم که 

 دادند.   از کسی کتاب بگیرند، اکثراً به وي نامه می

گو که زبان رایج و رسمی جنوب هندوستان  به زبان تلو آن روز ایشان

بود صحبت کردند و مترجمـی سـخنان ایشـان را بـه انگلیسـی ترجمـه       

کرد، فهمیدن زبان مترجم بسیار دشوار بود و جالب این بود که وقتـی   می

کـرد و   یافت بابا به وي کمـک مـی  مترجم لغت مناسبی براي ترجمه نمی

ا جویا شدم کـه چـرا بابـا خـود انگلیسـی      خندیدند. من علت ر همه می

کنند، متوجه شدم خیلـی از مـردم آنجـا زبـان انگلیسـی را       صحبت نمی

 شود.  هاي بابا ترجمه می دانند، براي بقیه افراد هم که صحبت نمی
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تمام برنامه مـن ایـن شـده بـود کـه میـان آدمهـاي مهـم بنشـینم و          

ه مراسم داسـارا رفـتم   هاي بابا را گوش دهم. در نوبت دوم که ب سخنرانی

یک نسخه دیگر از کتاب را با خود بردم و به ایشـان دادم، ایشـان بـرایم    

امضا کردند (با عشق بابا) و کتاب را به من برگرداندنـد. بـه غیـر از روز    

نشستم و بابا هـر   اول در بقیه شش روزي که آنجا بودم در صف جلو می

 کردند.   بت میشدند و به من لطف و مح روز از جلوي من رد می

در آنجا با چند نفر آشنا شدم از جمله یک آقاي روس که از شوروي 

آمده بود و همچنین یک آقایی که اهل برزیـل بـود. از آقـایی کـه اهـل      

دانستم خـروج از   شوروي بود پرسیدم چگونه پاسپورت گرفتی، چون می

شنیده  بابا روسیه در آن زمان کار بسیار دشواري بود. او گفت درباره ساي

خواسته بیاید و ایشان را ببیند، در دل از وي خواسته بـود   بوده و دلش می

داند که او به دیدارش برود، خودش ترتیـب کـار را    تا اگر بابا صالح می

خواهد  گفته است که میرفته و میبدهد و سپس اقدام کرده بود. هرجا می

گفتنـد مگـر    مـی خندیدنـد و   براي رفتن به هند پاسپورت بگیرد به او می

-او هم پاسخ مـی  ؟امکانش وجود دارد ، مگر او کیست که بخواهد برود

هـا مخصـوص    داده که یک آدم معمولی است. چرا کـه آنجـا مسـافرت   

کردنـد کـه چگونـه     مقامات باالست. اما همان افراد وي را راهنمایی مـی 

پاسپورت بگیرد و به همین ترتیب توانسته بود پاسـپورت و ویـزا بگیـرد.    

وي گفت که شش هفته مرخصی گرفته بود و تصمیم داشت دو الـی سـه   

اش را صـرف بازدیـد هنـد کنـد.     بابا باشد و بقیه مرخصی هفته نزد ساي
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خواهـد ایـن    گفـت مـی   داشت و مـی  جالب بود که بسیار یادداشت برمی

ها را جمع کند و در نهایت همه را به صورت کتـابی درآورد و   یادداشت

بابا که بـه صـورت غیرقـانونی و غیررسـمی در      ساي آنها را در جلسات

شد براي دیگران بخواند. هرگونه تجمعـی در شـوروي    مسکو تشکیل می

توانـد   شـود و او مـی   گفت این جلسات تشکیل می ممنوع بود اما وي می

هاي بابا و تجارب خود را در این جلسات به دیگران منتقل کنـد.   صحبت

که حدود سی و پنج تا سی و شـش سـال   ایشان مرد بسیار با محبتی بود 

داشت. آن آقاي برزیلی هم بسیار بـا محبـت بـود. در مـدت اقـامتم در      

پوتاپارتی ما با هم بودیم و بسیار فرصت صحبت و بحث کردن داشـتیم.  

 من از آنها مطالب بسیاري را یاد گرفتم. 

اي خود به هند بازگشتم، مالقـات سـاي   بعد از اینکه از سفر یک هفته

ابا برایم تجربه ارزشمندي بود وخیلی اشتیاق داشـتم دربـاره اش بیشـتر    ب

هاي زیادي داشتم تـا  فکر و صحبت کنم. پس از بازگشت از هند فرصت

ها و سمینارها شرکت نمایم. دانشگاه آن به آمریکا سفر کنم و در کنفرانس

هـا در  ه مقالـه در کنفـرانس  کانات خوبی را براي مسافرت و ارائموقع ام

اسـتفاده کـردم.   ها گذاشت و من دفعات زیادي از این فرصتاختیارم می

هایی کـه در  کردم و در فرصتها شرکت میه مقاله در کنفرانسبراي ارائ

هـاي مختلـف سـاي بابـا     آمد در جلسات گروهحین این سفرها پیش می

گذاشتم. وقتی از هند کردم و تجربه خود را با آنها در میان میشرکت می

اي از تجربه خود در خصوص مالقات با سـاي بابـا تهیـه     بازگشتم، مقاله
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کردم و براي مجله پوتا پارتی که توسط یکی از مریدان ساي بابـا منتشـر   

می شد فرستادم که آن را چاپ کردند. از آنجایی که ساي بابـا در ایـران   

گرفتنـد و بـا مـن ارتبـاط      هم مریدانی داشتند، با خواندن مقاله سراغ مرا

شد حضور برقرار کردند و از آن پس در بعضی از جلساتی که تشکیل می

 کردم. پیدا می

شد و عالقـه داشـتم دوبـاره    این اشتیاق هر روز در وجودم افزون می

ایشان را از نزدیک زیارت کنم. تا اینکه حدود یک سال بعد فرصتی پیش 

سر ایشـان و فـرد دیگـري بـه نـام      آمد که من به اتفاق حاج کمال و هم

تیمسار شاکري که بازنشسته نیروي انتظامی بود و خـانم کهبـدي کـه از    

دوستان و آشنایان حاج کمال بودند با هم به پوتا پارتی سـفر کـردیم. از   

تهران تا بمبئی با هواپیماي ایران ایر و ازبمبئی تا بنگلور با اتوبـوس و از  

سیله نقلیه دیگـري رفتـیم. از آنجـایی کـه     آنجا هم تا محل ساي بابا با و

همراه حاج کمال بودم، این سفر برایم جالب بود و سفر با ایشـان تجربـه   

 ارزشمندي بود.

تا در هند باشم. بـه   رماندیشیدم که حاال فرصت بیشتري دابا خود می

ها به نام انستیتو علوم هنـد کـه   خصوص که قرار بود در یکی از دانشگاه

شـان  د سخنرانی کنم و آن استاد هندي که من قـبالً دربـاره  در بنگلور بو

به دانشگاه دیگري در شـهر   IITگفتم که در آمریکا مالقات کرده بودم از 

وي اهیلیا یونیورسیتی رفته بود.  ایشان معـاون آن دنشـگاه   ایندور به نام د

بود و از من دعوت کرد تا به آنجا هم بروم و سخنرانی کنم و من نیز این 



 یرانیا کی نامهیزندگ 318
 

 

کار را کردم. به این ترتیب جمعاً چهار هفته در هند بودم کـه حـدود دو   

هـایی کـه   هفته آن را در خدمت ساي بابا و دو هفته دیگر را در دانشـگاه 

 اشاره کردم گذراندم.

رفتم با خود گفتم حاال که بیشتر فرصـت دارم تـا   وقتی که به هند می

را از ایشـان بپرسـم و   هـایی  توانم حضوراً سـوال پیش ساي بابا باشم می

امیدوار بودم که ایشان به من پاسخ بدهند. سوالی که داشتم این بـود کـه   

ها تابري براي رشد معنوي و رسیدن به خدا یا راه میانبر یا به قول شیرازي

سریعتر رسیدن به خدا یا باال رفتن درجه آگاهی چیست و من بایـد چـه   

خواندم یا قـبالً خوانـده   را میهاي خیلی زیادي کار کنم؟ آن موقع کتاب

بودم و در آمریکا که بودم در سمینارهاي خیلـی زیـادي راجـع بـه ایـن      

گیرند و مـن بایـد   ها خیلی وقت می کردم. دیدم که اینمطالب شرکت می

کردم باید راه میانبر هم وجود داشته باشد. با خود کلی هزینه کنم. فکر می

کـنم.  بابا را ببینم از ایشان سوال می اندیشیدم حاال که دارم می روم ساي

تواند با ساي بابـا صـحبت   دانستم که هر کسی که دلش بخواهد نمینمی

کردم که ممکن است بتوانم یک وقت نیم ساعته از ایشـان  کند. تصور می

بگیرم وسواالتم را به صورت خصوصی با ایشان مطرح کنم و ایشـان بـه   

 من پاسخ دهند.

 

مسافرت با اتوبـوس   .بالهاي عشق و خدمتاي با پرنده 3-6

ساعت طول کشید و خسـته کننـده بـود. از     24از دهلی تا بنگلور حدود 
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خاطرات جالب در این سفر این بود که یادم هست در اتوبوس وقتی کـه  

هوا تاریک شد یک جوان کف اتوبوس که مضرس شده بود خوابید و بـه  

لی چشمهایم را ببنـدم و  توانستم روي صندخواب رفت. من به سختی می

بخوابم. جاده هاي آن مسیر دست انداز زیاد داشـت و اتوبـوس در ایـن    

پرید. ولی ایـن جـوان از خـواب    افتاد و پایین و باال میها میدست انداز

شد، تا اینکه اتوبوس در محلی براي استراحت و خوردن چـاي  بیدار نمی

زدند و به زبان ا پا به او میو قهوه ایستاد. سایر مسافرین که هندي بودند ب

محلی آن جوان را بیدار کردند و او از اتوبوس پیـاده شـد . بـا حرکـت     

دوباره اتوبوس آن جوان دوباره کـف اتوبـوس خوابیـد. ایشـان نگـران      

لباسهایش نبود و زیر انداز و رو اندازي هم نداشت. البته هوا سـرد نبـود   

آمد که مرتاض باشد. من قبالً نمی که نیاز به رو انداز داشته باشد و به نظر

هاي تیـز بخوابنـد،   توانند روي تخت با میخها میشنیده بودم  که مرتاض

مانست. در مقصـد ایشـان بیـدار    ولی قیافه این شخص به مرتاض ها نمی

 شد و سرحال به دنبال کار خود رفت. 

اه ما به بنگلور رسیده بودیم. روز بعد با تاکسی به سمت پوتا پارتی ر

افتادیم. من هنوز امیدوار بودم بابا به من فرصت خواهد داد که سـواالتم  

را مطرح نمایم و ایشان پاسخ دهند. ما به پوتا پـارتی رسـیدیم. در آنجـا    

حاج کمال، همسرش و یکی از دوستان به نام مهران عطایی که از آمریکا 

خانم کهبـدي  آمده بود و از اقوام آنها نیز بود، در یک اتاق ساکن شدند. 

را به محل اسکان خانم هاي خارجی و من و تیمسـار را  هـم بـه محـل     
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اسکان آقایان خارجی که سالن بزرگـی بـود راهنمـایی کـرده و اسـکان      

دادند. چون من قبالً هم آمده بودم، آشـنایی داشـتم کـه تخـت و دیگـر      

امکانات وجود ندارد (حداقل آن موقع وجود نداشت). یک فضاي دو یـا  

گذاشتند. من ملحفه و رو بالشی با خودم برده ر مربعی در اختیار میسه مت

بود و بالش و تشک تهیه کردم و در آن مکان دراز کشیدم. مقررات آنجـا  

خوابیدند و سـاعت  (اشرام) به شکلی بود که باید همه ساعت نه شب می

شدند. من در جـاي خـود دراز کشـیده    چهار صبح براي عبادت بیدار می

برد، یکی به دلیل خسـتگی و دیگـري هیجـانی کـه      ی خوابم نمیبودم ول

-داشتم. چشمانم بسته بود. صداهایی مثل خور خورِ مردان خارجی را می

 شنیدم. 

در همین حالت تصویري را دیدم که به شکل اسالید در باالي سـالن  

اي بود در حال پرواز کردن که روي یکـی از  دهند. تصویر پرندهنشان می

آن واژه عشق و روي بال دیگر واژه خدمت نوشته شده بـود. بـه   هاي بال

هایی آویزان شده بـود و روي آن وزنـه هـا رذایـل     پاهاي این پرنده وزنه

اخالقی مثل عصبانیت، شهوت، حسادت، بخل و... نوشته شده بـود. مـن   

شنیدم ولی مطمئن بـودم  دیدم و صداي ایشان را هم نمیساي بابا را نمی

کند که در عـروج  کند و به من تفهیم مید با من صحبت میکه ایشان دار

اي هستیم که به دو بال عشق و خدمت مجهز هستیم. معنوي ما مانند پرنده

هایی آویزان است که رذایل اخالقی هستند. پس اگر ولی به پاهاي ما وزنه

هـا را  خواهیم با سرعت بیشتري پرواز کنیم الزم اسـت ایـن وزنـه   ما می
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هاي عشق و خـدمتمان را  م و در نهایت آنها را رها کنیم و بالکاهش دهی

تقویت کنیم. تصویر بسیار جالبی بود. به نظرم رسید که این عصاره تعالیم 

همه ادیان است. سوالی که برایم پیش آمد این بود که این سه موضوع به 

هم مربوطند و اینکه من باید از کجا و از کدام موضوع شروع کنم،عشـق،  

مت، یا حذف رذایل اخالقی؟ البته من در آن شب به جواب این سوال خد

نرسیدم و خوابم برد. روز بعد که بیدار شدم به عبادت، نیـایش و مراقبـه   

 پرداختم. 

اي به اسم دارشان وجود داشـت کـه   حدود ساعت هفت صبح برنامه

نشستند. ترتیب قرار مردم (زنان در یک طرف و مردان در طرف دیگر) می

اي را بستند و سرگروه شـماره  گرفتن افراد به شکلی بود که آنها صف می

-داشت و مثالً اگر آن شماره یک بود آن گروه در محلـی قـرار مـی   برمی

توانستند ایشان را از گرفت که نزدیکتر به محل عبور بابا بود. این افراد می

بپرسند. خـوب  اي بدهند و یا از ایشان سوالی نزدیک ببینند، به ایشان نامه

هـایی  ها نشستم، البته شماره ما از آن شـماره من هم در یکی از این صف

نبود که در مسیر بابا قرار بگیریم. بابا آمدنـد و در مسـیر خـود حرکـت     

هاي مختلف براي کردند و به محلی رفتند. رسم ایشان این بود که از گروه

حبه بیاینـد. مـا   هـا بـراي مصـا   مصاحبه دعوت کنند. اعالم شد که ایرانی

حدود یازده نفر بودیم. اتاق کوچکی بود و همه روي زمین نشستند. بابـا  

خودشان آمدند و روي یک صندلی که براي ایشان بود نشستند و شـروع  

به صحبت کردند. خوب بابا توانایی عجیبی داشت، مثالً دسـت خـود را   
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کـی از  اي در دست ایشان ظاهر شد کـه آن را بـه ی  حرکت دادند و حلقه

ها دادند و حلقه طبق معمول اندازه ایشان بود و ایشان انگشتر را بـه  خانم

دست کردند. به همین ترتیب بابا براي خانم دیگر ساعتی خلق کردنـد و  

داد. مـن سـاعت خـودم و    دقیقه را نشان مـی  7:15جالب بود که ساعت 

ادند. در د ساعت روي دیوار را نگاه کردم، آنها هم همین زمان را نشان می

کرد. ما چهار مرد و هفت زن بودیم، و یـک پسـر   واقع آن ساعت کار می

بچه حدود پنج ساله هم با ما بود. ایشان شغل آقایـان را پرسـیدند و هـر    

-یک از ما شغل خود را گفتیم. بابا وقتش را بیشتر صرف صحبت با خانم

سـواالت  پرسـیدند و ایشـان بـه    ها از ایشان سوال میکردند. خانمها می

-خواستیم سوال کنیم با دست اشاره مـی دادند. وقتی که ما میجواب می

کردیم بابا مالقات کردند که صبر کنید بعداً شما را خواهم دید. ما فکر می

 گیرند ولی دیگر فرصتی پیش نیامد. دیگري برایمان در نظر می

ل موقعی که از ما به زبان انگلیسی شغلمان  را پرسیدند ، حـاج کمـا  

. من کمک کـردم و بـه زبـان انگلیسـی     »من معلم بازنشسته هستم«گفت: 

نـه ایشـان حکـیم    «گفتم که ایشان شاعر و عارف هستند. ساي بابا گفتند: 

)scholarو منظور ایشان این بود که شاعر بـودن بـراي    ») ایرانی هستند

ایشان پایین است و با ارتباط قلبی و شناختی که ایشان داشـتند از مقـام   

باالي حاج کمال مطلع بودند و به همین دلیـل ایشـان را حکـیم خطـاب     

کردند. روز بعد ساي بابا به محل دیگري به نام وایت فیلد کـه روسـتاي   

کوچکی نزدیک بنگلور و از مراکز دیگر ایشان بود، رفتند. به همین دلیـل  



 323 تدریس در دانشگاه صنعتی شریف و بازنشستگی از دانشگاه
 

 

نجا اي که موجود بود به همان محل رفتیم. آما و بقیه مردم با وسایل نقلیه

ها بیشتر توجه داشتند و نیز ما را اسکان دادند. آنجا از نظر اسکان به خانم

محل مناسبی را به دو خانمی که با ما بودند اختصاص دادند. به مردان در 

یک خوابگاه دانشجویی که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته بود یک اتـاق  

و اینجا ساکن شـوید.   نفر) پیدا کنید 5دادند و گفتند یک نفر دیگر(جمعاً 

توانستند به صورت موازي کنار هم بخوابند. البتـه  در آن اتاق پنج نفر می

این مشکلی نبود، چرا که هدف ما دیدن ساي بابـا و اسـتفاده از حضـور    

-ایشان بود. طبق معمول خودمان باید ملحفه، تشک و بالش را تهیـه مـی  

 کردیم.  

ود که در ارتباط با تصویري این سوال ذهن مرا به خود مشغول کرده ب

اي در یک سـالن   کردم. روز بعد برنامهکه دیده بودم ازکجا باید شروع می

شد. من در انتهاي سالن نشسته بودم. چیزي که به ذهن مـن  بزرگ برگزار 

ه بدهم. بابـا بـه مـن تفهـیم     ریا ارائرسید این بود که من باید خدمت بی

 کردند که باید از خدمتگزاري شروع کنم. 

اي کـه در دو روز گذشـته داشـتم    مراسم تمام شـد و مـن از تجربـه   

(مالقات حضوري و این سفر به وایت فیلد) خوشحال بودم. اتفاقاً در این 

کـرد و کسـانی کـه    داد، یعنی از یک مسیري عبور میجا بابا دارشان می

توانستند با ایشان صحبت کنند. من اینجا اتفاقـاً نزدیـک   دند مینزدیک بو

بودم. بابا که به من رسید دستش را حرکـت داد و یـک گـردي بـه نـام      

ویبوتی که مثل خاکستر است را خلق کرد و کف دست من ریخت . این 
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اي از این گرد براي خـواص  ماند و عدهگرد مقدس است و مثل تربت می

کنند. حاج کمال براي من تعریف کرده بود کـه در  می درمانی آن استفاده

اولین سفر براي مالقات ساي بابا زخم اثنی عشر داشت و بابا از این گرد 

به او داده و با خوردن این گرد کامالً خوب شده بود؛ بـه شـکلی کـه در    

همان جا غذاهاي تند و نوشابه خوردند و این  باعث تعجـب همسرشـان   

گویـد کـه اثـر گـرد ایشـان را بهبـود       ه همسرشان میشده بود و ایشان ب

 بخشیده است. 

اي از آن را ها دوست داشـتند ذره این گردي که من گرفته بودم خیلی

براي خواص درمانی و سایر موارد داشته باشند. در آنجا مـا امیـدوار بـه    

مالقات حضوري با بابا بودیم و تیمسار به ایشان گفتند که بابا قـرار بـود   

با ما مالقات خصوصی داشته باشید و ایشان گفتند صبر کنیـد. البتـه   شما 

توانست دو تفسیر داشته باشد یکی از آنها فیزیکی ودیگري گفته ایشان می

 از راه قلب و دل بود. 

سفر ما به خوبی به پایان رسید و ما به ایران برگشتیم. من تجربیاتم را  

ر آن زمان دوستی بـه نـام آقـاي    گذاشتم. دبا اقوام و دوستان در میان می

خسرو شاهی داشتم که توانایی جالبی براي فرو بـردن افـراد بـه خـواب     

مغناطیسی و احضار ارواح داشتند و یادم هست در یکـی از جلسـات بـا    

حضور ایشان به ذهنم رسید که پرواز این پرنده زمانی کامل خواهد شـد  

د به زمین برگردد و وقتـی  که بتواند در حال پرواز تغذیه کند و نیاز نباش

توانـد  را صرف غذا خوردن کند. من به این نتیجه رسیدم این تغذیـه مـی  
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ارتباط با یک استاد باشد، با شخصیتی که مظهر عشق و خدمت و تقـوي  

است. تقوي به نظر من مبرا بـودن از رذایـل اخالقـی و برخـورداري از     

هی دیدم کامل فضایل اخالقی است. تصویري که در منزل آقاي خسروشا

 کننده تصویري بود که در پوتا پارتی دیده بودم. 

هاي زیادي پیدا کردم تا در ایران و بعـد کـه بـه آمریکـا      من فرصت

کردم، این تجربیات را در اختیـار دیگـران قـرار دهـم. ایـن      مسافرت می

تجربیات و مخصوصاً تصویر این پرنده بـراي آنهـا بسـیار جالـب بـود.      

افراد با محبتی بودنـد؛ مـرد و زن در مراکـز سـاي بابـا      مریدان ساي بابا 

کردند و به همدیگر محبت ساطع و بـه افـراد نیازمنـد در    حضور پیدا می

 کردند.هایشان کمک میمحله

 

نگارش کتاب شادي و زندگی به زبان انگلیسـی در   4-6

) بـراي  1992-93(یا سـال تحصـیلی   1371-72سال تحصیلی آمریکا. 

ه آمریکا رفتم. کنفـرانس مهندسـی مکانیـک ایـران در     فرصت مطالعاتی ب

دانشگاه صنعتی شریف برگزار شده بود و آقاي دکتر حسین معینی که در 

یکی از دانشگاه هاي اطراف لس آنجلس اسـتاد بـود، در ایـن کنفـرانس     

شرکت کرده بود. ایشان از من دعوت کرد بـراي فرصـت مطالعـاتی بـه     

کده مهندسی این دانشگاه (که ایشان هـم  دانشگاه ایشان بروم. رئیس دانش

ایرانی بود) به من نامه نوشت و از من دعوت کرد براي فرصت مطالعاتی 

به دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در فولرتن بروم. دانشگاه صنعتی شریف هم بـه  



 یرانیا کی نامهیزندگ 326
 

 

من فرصت مطالعاتی داد. البته قرار بود سـال قبـل بـروم کـه بـه دلیـل       

تحصـیالت تکمیلـی و همچنـین معاونـت     مسئولیت معاونت دانشگاه در 

 علمی فرهنگستان علوم (که تازه تأسیس شده بود) نرفتم. 

در این سال از آن دو سمت استعفا کردم و براي اسـتفاده از فرصـت   

مطالعاتی به دانشگاه یاد شده رفتم . در مسافرت به آمریکـا بـه شـیکاگو    

چنـد شـبی آنجـا    رفتم و مدتی را در منزل خواهرم  زري به سر بـردم و  

خواستم بروم سفر کردم. به دانشگاه رفـتم  ماندم. و سپس به محلی که می

و آقاي دکتر معینی کمک کرد آپارتمانی را نزدیک دانشگاه اجاره کرده و 

مستقر شدم و به تحقیق در زمینه مورد عالقه ام که انـرژي خورشـیدي و   

 محیط زیست بود پرداختم. 

دم روي یک برگه کاغذ یادداشتی بـه ایـن   وقتی آپارتمان را اجاره کر

عرفانی براي حـل مسـائل    –از نگرش علمی«مضمون براي خودم نوشتم: 

دیدم. بعد و روي میزم گذاشتم و هر روز آن را می »اجتماعی استفاده کن

از یک ماه آن کاغذ و بقیه وسایل را جمع کردم. کارهایم در زمینه مـورد  

ه حدود ماه مارس (اواخر اسـفند) مطـالبی   رفت، تا اینکام پیش میمطالعه

توانسـتم طاقـت بیـاورم و آنهـا را     کرد که دیگر نمـی به ذهنم خطور می

مکتوب نکنم. از آنجایی که در محل کارم کامپیوتر و نرم افزار واژه پرداز 

داشتم مطالب را تایپ کردم. در نهایت از مطالبی کـه نوشـتم کتـابی بـا     

نتشر شد. من مطالب را بـه مـرور تایـپ    م  Love to be Happyعنوان 

دادم. ولـی در  کردم و باید آنها را براي ویراستاري به یک ویراستار میمی
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 شناختم. این شهر هیچ ویراستاري نمی

در لس آنجلس مریدان ساي بابا از هر جایی بیشتر هستند و آن موقـع  

داشـتند.  هایی بابا در آنجا وجود داشت که هر یک برنامه هشت مرکز ساي

آنجلس بود. لس حومۀیک مرکز اصلی هم که مرکزیت کل آمریکا بود در 

-هاي آنها شرکت میرفتم و در برنامه من معموالً به یکی از این مراکز می

تر بود. من تلفن آنها را  کردم. اتفاقاً یکی از این مراکز به منزل من نزدیک

عصـر روز یکشـنبه   داشتم و تماس گرفتم و قرار بود در یـک برنامـه در   

بارید. با خود فکر کردم که آیـا در   شرکت کنم. آن روز باران شدیدي می

گفتم که من قولی براي رفتن نـداده  این باران به آنجا بروم یا نه و با خود 

شناسند. در لحظات آخر تصمیم گـرفتم  ام و اگر هم نروم آنها من را نمی

شرکت کنم. جـاي خیلـی   شد تا در آن جلسه که ساعت چهار برگزار می

کنم استاد دانشـگاه  جالبی بود. این مرکز، منزل یک فرد هندي که فکر می

بود وبه دلیل ارادتی که به ساي بابا داشت روز یکشنبه را در منـزلش بـه   

 برنامه اختصاص داده بود.

آمـدم بـا یـک خـانم     برنامه که تمام شد وقتی که داشتم بیـرون مـی  

دم. به او گفتم که این اولین باري است که آمریکایی شروع به صحبت کر

آیم. ایشان هم گفت او هم اولین بار است که به این مرکز به این مرکز می

داند که چطور شـده  رفته ولی نمیآید و گفت قبالً به مرکز دیگري میمی

کـردیم بـه او   این بار به این مرکز آمده است. همین طور که صحبت مـی 

ام. ایشان شغل مرا پرسید، نام دانشگاه زندگی نوشتهگفتم که من کتابی به 
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گفتم استاد مدعو دانشگاه هستم. من نیز شغل او را پرسیدم، ایشان گفـت  

اي است و از این طریـق  امـرار معـاش    او کورین کودي ویراستار حرفه

نویسـم   کند. من گفتم آیا شما مایل هستید در ویراستاري کتابی که میمی

ایشان قبول کرد. من یـک نسـخه از کتـاب دانشـگاه      به من کمک کنید؟

زندگی را در ماشین داشتم. به ایشان دادم و شماره تلفن رد و بدل کردیم. 

او گفت باید بخواند و با طرز فکر من آشنا شود، چرا کـه هـر کتـابی را    

ویراستاري نمی کند و بایـد بـه موضـوعش عالقمنـد باشـد. مـا از هـم        

ساعت بعد تمـاس گرفـت و گفـت کتـابم را     خداحافظی کردیم. دو سه 

خوانده است و خیلی دوست دارد در این زمینه کمک کنـد و مطـالبی را   

نویسم ویراستاري کند. من قبالً به ایشان گفته بودم تا وقتی را کـه  که می

دهـم. یکـی دو   الزحمه مـی کنید یاداشت کنید، من به شما حقصرف می

ایشـان   اي ویراستاري به ایشان دادم.فصلی از کتاب را که نوشته بودم بر

 ویراستاري کرد و به من برگرداند.  

اي است، من مانـده بـودم کـه    ولی ایشان گفته بود که ویراستار حرفه

فکرکردم چطور باید بـه ایـن خـانم     .الزحمه ایشان چقدر خواهد بودحق

التألیف  شد تا درصدي از حق ویراستار پول پرداخت کنم، کاش راضی می

اي بـود و   دهد را دریافت کند. اما ایشان ویراستار حرفه ناشر به من میکه 

کـنم،   الزحمـه ایشـان را پرداخـت    من بـه او قـول داده بـودم کـه حـق     

خواستم حرفم را پس بگیرم. ایشان با من تلفنی تماس گرفت و گفت  نمی

ام چـون اول   مند به ویراستاري کلیه مطالبی هست که من نوشـته  که عالقه
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یکی دو فصل را براي ویراستاري به ایشان داده بودم. اما گفـت کـه   فقط 

ام  شود تا از من پول بگیرد چون به کلیه نکاتی که مـن نوشـته   راضی نمی

مند شده است. من پرسیدم پس چگونه دسـتمزد شـما را پرداخـت     عالقه

تألیف را به او بـدهم.   کنم، وي گفت که درصدي از حق نشر یا همان حق

چند درصـد، گفـت ده درصـد. مـن موافقـت کـردم و گفـتم         گفتم مثالً

خواهید قراردادي تنظیم کنیم، وي گفت که الزم نیست زیرا حرف مرا  می

قبول دارد. خالصه همان مبلغی که مد نظر خودم بود را خودش پیشـنهاد  

 داد.

دادم تا ویراسـتاري   نوشتم فصل به فصل به ایشان می مطالبی را که می

کـردم کلیـه نقطـه نظـرات ایشـان را در       مپیوتر تایپ میکند. چون با کا

گرفتم. درآخـر تقریبـاً هفـت،     کردم و از آنها پرینت می فایلهایم وارد می

تـوانم کتـاب را چـاپ کـنم زیـرا       دانستم کجا می هشت فصلی شد. نمی

شناسد که  شناختم. همان خانم ویراستار گفت که ناشري را می ناشري نمی

کند. پرسیدم چگونه با وي تمـاس   ها کتاب چاپ می هبیشتر در همین زمین

نماید.  کند و مرا به وي معرفی می بگیرم، گفت خودش با ناشر صحبت می

بعد از چند ساعتی تماس گرفت و گفت که با ناشري در نواداسیتی واقـع  

 Blue Dolphinکه اسـم انتشـارات آن     در شمال کالیفرنیا صحبت کرده

ود دو ساعتی با ناشر درمورد مطالب کتاب من است. ایشان گفتند که حد

و ناشر از مطالب من خوشـش آمـده اسـت. سـپس گفـت        صحبت کرده

کنم یک نسخه از همان هفـت، هشـت فصـل مطـالبی را کـه       پیشنهاد می
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اي، همراه با یک جلد کتاب دانشگاه زندگی به این آدرس بفرسـت.   نوشته

منـدیم   ب آمد کـه عالقـه  من هم همین کار را کردم بعد از یک هفته جوا

مطالب تو را چاپ کنیم. خوب این مرا بسیار خوشحال کـرد زیـرا یـک    

نگرانی که من درنوشتن این کتاب داشتم پیدا کردن ناشر بود. حـاال کـه   

(مصادف با  1372ناشر را پیدا کرده بودم تمام وقتم را در طول عید سال  

 ) صرف نوشتن این کتاب کردم. 1993ماه مارس

آنجلـس   گشتم، و براي برگشت به ایران باید از لوس می به ایران برباید 

آنجلس به  رفتم. این بار براي مالقات با ناشر کتاب از لوس به شیکاگو می

شمال کالیفرنیا رفتم. در آنجا قرارداد چاپ کتاب را بستیم و در آن ذکـر  

ـ   کردیم که اگر کسی خواست کتاب را به زبان ان هاي دیگر به غیـر از زب

فارسی ترجمه و چاپ نماید حق نشر دریافتی باید بین مـا نصـف شـود.    

هنگام بازگشت به ایران سر راه در زوریخ توقف داشتم وتوانستم یکی از 

ام را با نام آقاي دکتر مهدي فرشـاد کـه اسـتاد دانشـگاه     دوستان قدیمی

کردند مالقات نمایم. یک شب منـزل   شیراز بودند و در سؤیس زندگی می

شان بودم و راجع به همین مطالب با هم بسیار صحبت کردیم. زمانی که ای

بود و یک سال فرصـت مطالعـاتی مـن بـه      1372به تهران بازگشتم سال 

 پایان رسیده بود. 

بـود   1366آورم مربوط به مرداد ماه سال  مطلب دیگري که به یاد می

نـادا و  هـاي واترلـو، کا   ها غیبت و تـدریس در دانشـگاه   که بعد از مدت

آریزونا به ایران برگشته بودم، پس از گذشت چند ماه از بازگشتم به ایران 
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مالقاتی با آقایان مهندس محمد باقریان و مهندس جعفر مرعشی به منظور 

تشکیل انجمن مهندسین مکانیک ایران داشتم. مهندس باقریان خیلـی بـه   

مکانیـک را بـه   اي از مهندسین  بنده لطف کردند. ما به اتفاق یکدیگر عده

عنوان اعضاي هیئت مؤسس انتخاب کردیم و از آنها دعـوت نمـودیم تـا    

نامه تهیه شد و هیئـت   نویس اساس عضو هیئت مؤسس باشند. سپس پیش

مؤسس آن را به تصویب رساندند. اما براي ثبت انجمن مهندسان مکانیک 

ایران خیلی وقت صرف شد. آقاي مهندس مهرداد وفایی که دبیر انجمـن  

سـال   4بود خیلی دوندگی کرد تا باالخره وزارت کشور وقـت، بعـد از   

دوندگی و تقریباً همزمان با بازگشت مجدد من از آمریکا به ایران، مجـوز  

این مجوز صـادر شـد.    1371تأسیس این انجمن را صادر نمود. در سال 

من در اولین جلسه کنفرانس مهندسان مکانیک ایران که در دانشکده فنـی  

 است آقاي دکتر محمدرضا اسالمی برگزار شده بود حاضر نبودم. به ری

مند بودم تا راجع به مطالبی که در فرصت مطالعاتی خـود   بسیار عالقه

به آنها فکر کرده و آنها را مکتوب نموده بـودم صـحبت کـنم. لـذا یـک      

انتخـاب و   »عشـق، انتروپـی و راه زنـدگی   «موضوع سخنرانی با عنـوان  

ا به صورت سخنرانی تدوین نمودم. در آن زمان هنـوز  مطالب تهیه شده ر

سیستم کامپیوتر و اینترنت به شکل فعلی نبود که بتوان از آنها براي ارائـه  

دادم با حروف درشت تایپ  سخنرانی استفاده کرد. من مطالب خود را می

گرفتنـد. امکـان    کردند، سپس از آنها روي کاغذ شـفاف فتـوکپی مـی    می

هاي پروژکتوري مخصـوص بـه    اف با کمک دستگاهنمایش کاغذهاي شف
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 طوري که افراد حاضر در سخنرانی بتوانند مطالب را ببینند وجود داشت. 

که یـک سـال از بازگشـتم از آمریکـا      1373براي اولین بار در سال 

گذشت، این مطالب را در دانشگاه صنعتی شریف به صورت سخنرانی  می

جالب بود به خصـوص کـه قـبالً آقـاي     ارائه کردم. این کار برایم بسیار 

اي را در رادیو و تلویزیون ترتیب داده بودند و طـی   مهندس جاهد برنامه

آن از بنده، آقاي دکتر ایرج فاضل و آقاي دکتر فرامرز رفیـع پـور بـراي    

اي با عنوان پیشرفت علم دعوت کرده بودند. بنده مهندس بـودم،   مصاحبه

پور استاد علوم انسانی بودنـد.   ر رفیعآقاي دکتر فاضل پزشک و آقاي دکت

در آنجا من به مهندس جاهد گفتم که در فکر تدوین سخنرانی بـا عنـواع   

زندگی هستم. آقاي مهنـدس جاهـد هـم کـه خـود        عشق، انتروپی و راه

مهندس مکانیک بود نسبت به این سخنرانی ابراز عالقه نمـود. در اولـین   

ه صنعتی شریف برگزار شد آقـاي  کنفرانسی که با همین عنوان در دانشگا

مهندس جاهد به اتفاق همکارشان آقاي میرفخرایی جهت ضبط سخنرانی 

مند شدند که براي  من به آنجا آمدند. پس از شنیدن سخنرانی آنقدر عالقه

مصاحبه در برنامه رادیویی گفتگو مرا دعوت کردند. این برنامه ساعت سه 

شـد   ط آقاي میرفخرایی اجرا مـی تا چهار روزهاي پنجشنبه در رادیو توس

 کردند.   که طی آن ایشان با افراد مختلفی مانند پرفسور حسابی مصاحبه می

پس از سخنرانی در دانشگاه صنعتی شریف آقـاي مهنـدس جاهـد و    

شـان بـه منـزل مـا آمدنـد. آقـاي        آقاي میرفخرایی به اتفاق گروه ضـبط 

ـ   میرفخرایی سؤاالتی مطرح می دادم. از ایـن   خ مـی کرد و من به آنهـا پاس
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در برنامـه   1373مصاحبه برنامه رادیویی تهیه شد که در هفته اول آذرماه 

زمان با آن من کلیه مطالـب مکتـوب در    گفتگو از رادیو پخش گردید. هم

این زمینه را ویراستاري کرده و براي مجله علمی، پژوهشـی شـریف کـه    

هم مطالب را بررسـی  آقاي دکتر وفایی سردبیر آن بودند فرستادم. ایشان 

کردند و آن را با همان عنوان عشـق، انتروپـی و راه زنـدگی در آذرمـاه     

 در مجله شریف چاپ نمودند.  1373

وقتی برنامه گفتگو پخش شد افراد بسیار زیادي نسبت بـه مطالـب آن   

ها بسیار متعجب بودند که چطور یـک مهنـدس    اظهار عالقه کردند. خیلی

ه زندگی و عشق است و در مباحثی نظریه دارد که مند به را مکانیک عالقه

شود. روز بعد از برنامه رادیـویی   هاي علوم انسانی مربوط می کالً به رشته

هاي متعددي از مناطق مختلف کشور داشتم، از یـک   ها و تلفن گفتگو نامه

آموز دبیرستانی گرفته تا یک استاد دانشگاه شهید چمران اهـواز کـه    دانش

یار باعث شادي و خوشحالی من شد. قبل از این جریان مـن  همه اینها بس

را در آمریکا نوشـته بـودم. قبـل از چـاپ      Love to be Happyکتاب 

نویس آن را داشتم، تصمیم گرفتم تا  رسمی این کتاب خودم که یک پیش

آن را به فارسی ترجمه کنم. هنگام برگرداندن کتاب دیدم وقت زیادي از 

دادي از دوستان و آشنایان که به من لطـف داشـتند   گیرد لذا از تع من می

تقاضا کردم تا در ترجمه کتاب به من کمک کنند. آقاي مهنـدس احمـد   

حجتی، خانم پري سپاهان و خانم فریبا مقدم از جمله افرادي بودنـد کـه   

براي ترجمه کتاب مرا یاري کردند. سپس خودم یک بار کتاب را مالحظه 
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استاري آن را به آقاي مسـعود احمـدي دادم،   کردم و در نهایت براي ویر

سپس آن را براي چاپ به یک ناشر سپردم. اما نسخه فارسی مدتی طـول  

 کشید تا منتشر شود. 

در آمریکا به زبـان   1994قبل از انتشار کتاب به زبان فارسی، در سال 

انگلیسی به چاپ رسید و همچنین یک ناشر اسپانیایی نیز آن را در مادرید 

اي از  ان اسپانیایی ترجمه و چاپ کرد. بعد از حدود یک سـال نامـه  به زب

تألیف را   % از حق50ناشر آمریکایی دریافت کردم که طی آن طبق قراداد 

که از ناشر اسپانیایی دریافت کرده بود براي من فرستاده بود. در دي مـاه  

بلی کتاب به زبان فارسی چاپ شد اما با توجه به اینکه نام کتاب ق 1374

را دانشگاه زندگی گذاشته بودم، این کتاب را در زبان فارسـی شـادي و   

 زندگی نامیدم. 

از آن موقع تاکنون کتاب چهار بار به چاپ رسیده است کـه آخـرین   

بوده است. البته به دلیل نایاب شدن کتاب مجدداً  1385چاپ آن در سال 

ام مجـوز الزم را   ام که تـاکنون نتوانسـته  براي چاپ پنجم آن اقدام نموده

براي چاپ پنجم دریافت نمایم. البته کتاب دانشگاه زندگی هم چهار بـار  

به چاپ رسیده و هم اکنون نسخ آن بسیار کمیاب است. براي چاپ پنجم 

آید کـه وقتـی کتـاب     ام. خاطرم میکتاب دانشگاه زندگی هم اقدام کرده

کمال خـواهش   جکردم از حا دانشگاه زندگی را به زبان فارسی ترجمه می

کردم تا براي هر فصل کتاب یک قطعه شعر از خودشان و یـا از یکـی از   

ي حـاج کمـال    شعرا بگویند. یک روز پنجشنبه تابستانی بود که منزل نوه
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بودیم. ایشان به من گفتند خودت در مورد هر فصل براي من توضیح بده، 

عر مناسبی را آقا بالفاصله ش بعد از بیان توضیحاتی درمورد هر فصل حاج

در مورد مطالب آن فصل کتاب ایراد نمودنـد کـه مـن آن را یادداشـت     

کردم. سپس براي هر یک از دوازده فصل به صـورت جداگانـه دو بیـت    

اي از قرآن و یا یک حدیث نبوي و یا قدسی گفتند کـه   شعر به همراه آیه

 م. ا هاي کتاب دانشگاه زندگی آورده من آنها را قبل از هر یک از فصل

در ارتباط با کتاب شادي و زندگی نیز همـین خـواهش را از ایشـان    

کردم اما ایشان به جاي فصل به فصل براي کل مطالب کتاب یک قصیده 

مفصل سرودند که تقریباً هر دو سه بیت آن مربـوط بـه یکـی از فصـول     

شد. بدین ترتیب اشعار ایشان قبل از متن کتـاب تحـت عنـوان     کتاب می

 حاج کمال مشکسار آورده شده است.  قطعه شعري از

وقتی کتاب شادي و زندگی و دانشگاه زندگی در اختیار مـردم قـرار   

خواستند که در جاهاي مختلف در مورد آنها مخصوصـاً   گرفت از من می

رفتم ایـن دو   در مورد فرضیه دانشگاه زندگی سخنرانی کنم. هرجا که می

مند بودند بتوانند آنهـا   بردم تا اگر دانشجویانی عالقه کتاب را با خودم می

ا از من خریداري نمایند. به دلیل آنکه هردو کتاب نایاب شد و دیگر در ر

دسترس نبود، دوست عزیزم آقاي مهندس سجاد محمدرضا خـانی لطـف   

کپی کرد و براي آن  CDکرد و فایلهاي کامپیوتري دو کتاب را روي یک 

یک جلد بسیار زیبا نیز طراحی نمود و آن را به یک مؤسسه در تهران داد 

ها را از من بخواهد  ها اگر کسی کتاب ثیر نماید. حاال هنگام سخنرانیتا تک
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 دهم. می CDبه جاي کتاب به ایشان 

 

ن و بـه تهـرا  از شـیراز  کمـال  سفرهاي ماهانه حاج 5-6

بعد از بازگشتم از آمریکا در سـال   ازدواج با خانم شعله جورابچی.

آشنایان معتقد بودند که دیگر مجرد بودم، خیلی از اقوام، دوستان و  1366

که من نباید مجرد بمانم لذا هریک برحسب انتخاب خودشـان خـانمی را   

کردند تا من با ایشان صحبت کنم. در مجموع  براي ازدواج به من معرفی 

با حدود سی خانم در سنین مختلف و با سطح تحصیلی متفاوت صـحبت  

مهمـی نبـود.    کردم. براي خیلی از این خانمها اختالف سنی باال، مسـئله 

خالصه اینکه صحبت با آنها به ازدواج منتج نشد، البته در ایـن زمینـه بـا    

کمال خواهش  کردم. در همان زمان بود که از حاجکمال مشورت می حاج

کردم تا ماهی یک بار به مدت یک هفته به تهران بیاینـد و در تهـران نیـز    

ـ    ار بـه همـراه   جلسه داشته باشند، که ایشان قبول کردند و مـاهی یـک ب

آمدند و طی آن یـک هفتـه در منـزل مـا      همسرشان از شیراز به تهران می

 کردند.   اقامت می

در منزل ما مراسم ذکر و دعا برقرار بود و در شـبهاي جمعـه دعـاي    

شد. ایشان از طریق خواب مغناطیسی با ارواح طیبـه  کمیل نیز خوانده می

شدند. همانطور که  ها می ضگرفتند و عامل درمان خیلی از مریارتباط می

ام ایشان توانایی داشتند تا یک فرد را به خواب مغناطیسـی فـرو    قبالً گفته

ببرند و با برقراري تماس با یکی از ارواح طیبه براي درمان بیماري و یـا  
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حل مشکل وي کمک بطلبند. من این جریـان را بارهـا دیـده بـودم کـه      

گشـود. در طـی   فراد گرفتـارمی کمال به این گونه گره از مشکالت ا حاج

کمال تهران بودند، من هر وقت کالس نداشتم مثل صـبح   اي که حاج هفته

ماندم، و شاهد این بودم که تعداد کثیـري از   درمنزل می  روزهاي پنجشنبه

کمال به منـزل مـا    افراد براي حل مشکالتشان و همچنین براي دیدار حاج

شـدند چقـدر    اد وارد منـزل مـی  دیدم زمانی که افـر  کنند. می مراجعه می

ناراحت و عبوس بودند اما وقتی بعد از دو یا سـه سـاعت حضـوردر آن    

کمال واقعـاً   اند. کار حاج جلسه و هنگام ترك منزل خندان و شاداب شده

کردند تا افراد ناراحـت احسـاس آرامـش     ارزشمند بود، ایشان کاري می

کردنـد   ان گوش مـی هاي ایش کنند و طی چند ساعتی که افراد به صحبت

مشکلشان حل شود. ایشان اغلب در مورد خـدا و ائمـه اطهـار صـحبت     

 کردند.   می

کردنـد، از جملـه یکـی از    افراد مختلفی در این جلسات شرکت مـی 

دوستان مادر من به نام خانم جورابچی که همراه دخترخانمشان شعله بـه  

هـاي دیگـر    آمدند. این دخترخانم هم ماننـد سـایر خـانم    این جلسات می

هـاي   دیدم ایشان به برنامـه  کردند. می مجلس در برنامه پذیرایی کمک می

مند هستند و توافق فکري خوبی با هـم   کمال و نظراتشان بسیار عالقه حاج

مرا هم بسـیار دوسـت دارنـد و بـه وي نزدیـک       داریم، ضمن آنکه مادرِ

ات بیشتري هستند. طی فرصت مطالعاتی که به آمریکا رفتم با ایشان مکاتب

 داشتم. 
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که به تهران برگشتم وقت بیشتري را صرف آشـنایی بـا    1372مهرماه 

با یکـدیگر ازدواج   1373اردیبهشت ماه  31این خانم کردم. ما در تاریخ 

کردیم. حاصل این ازدواج دختر کوچک و قشنگی به نام هاله بود کـه در  

شـعله در منـزل   اسفند ماه همان سال متولد شد. آن موقع من و  16تاریخ 

کردیم و برادرم ایرج هم که با خانم فردوس  مادرم در امیرآباد زندگی می

هژبر ازدواج کرده بود به منزل همسرش نقل مکان نموده بود. اما آنها هـر  

زدند. هنگام به دنیا آمدن هاله ما در منـزل   آمدند و به مادر سر می شب می

اشت. او بعد از مـدتها نـوه   مادر بودیم. هاله براي مادرم لطف مضاعفی د

دید و خیلی دوستش داشت. وجود هاله در منزل ما گرما و  کوچکی را می

 لطف خاصی ایجاد کرده بود. 

کـرده   قدسچند سال قبل اقدام به خرید قسطی آپارتمانی در شهرك 

بودم که بعد از مدتی تماس و رفت و آمد باالخره یک آپارتمان دو خوابه 

نصـیبم شـد. امـا ایـن      قـدس هرمزان در شـهرك  هشت مجتمع   در برج

آپارتمان طی فرصت مطالعاتی من در آمریکا آماده شده بود. در آن زمـان  

خواستم از مادرم جدا شوم، آپارتمان را بـه آقـایی بنـام دکتـر      چون نمی

هاشمی اجاره دادم که به همراه همسر و پسرشـان چنـد سـالی در آنجـا     

 زندگی کردند.  

کشیدند. ما در  سخت سرطان مبتال شدند، خیلی درد مادرم به بیماري 

آپارتمان خیابان امیرآباد ساکن بودیم. خواهرم زري و خواهر دیگرم همـا  

به همراه نوري یکی از برادرهایم از کانادا به ایران آمدند، فقط یکی دیگر 
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از خواهرهایم به نام طاهره که در آمریکا بود حضـور نداشـت تـا اینکـه     

دارفانی را وداع گفتند. براي مـا بسـیار ناراحـت     1377ر ماه مادرم در آذ

-مند بودیم، ایشان واقعاً بـانوي بـی   کننده بود. همه ما به مادر بسیار عالقه

نظیري بودند. براي من اولین استاد بودند و حضورشان نقش بسیار مؤثري 

در شکل گرفتن شخصیت من داشت. بدین ترتیب ما ایشـان را از دسـت   

 کردیم که در منزل تنها هستیم.  احساس می دادیم و

کـرد   در آن زمان آقاي دکتر هاشمی که در آپارتمان مـا زنـدگی مـی   

خواست که نقل مکان کند. لذا آپارتمان ما خالی شد و مـا   منزلی خرید و 

کشی کـردیم.   از منزل امیرآباد به شهرك غرب اسباب 1377در بهمن ماه 

 24ا به نام مریم را بـه مـا داد. مـریم در    در آنجا بود که خدا دختر دوم م

در بیمارستان دي تهران بدنیا آمد. بدین ترتیب هاله و مـریم   1377بهمن 

 با یکدیگر حدود چهار سال اختالف سنی دارند. 

خواسـتند   اي کـه مـی   ما به مدت یک سال منزل امیرآباد را به خانواده

ال و بعـد از تخلیـه   منزل خودشان را بسازند اجاره دادیم و پس از یک س

ایشان من آنجا را براي فروش گذاشتم. بـا پـول آن توانسـتیم آپارتمـان     

که در دست ساخت بـود   قدسدیگري را در برج پنج هرمزان در شهرك 

پیش خرید کنم. آپارتمان امیرآباد در واقع آپارتمانی بود که من توانسـته  

ـ   ون پـول خانـه   بودم با پول فروش خانه خودم در شیراز بخرم. منتهـا چ

شیراز بیشتر بود آپارتمان دیگري را نیز در نزدیکی منـزل مـادرم خریـده    

بودم و براي خرید آپارتمان برج پـنج شـهرك غـرب ایـن خانـه را نیـز       
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فروختم تا بتوانم با پول آن قسمت دیگـري از پـول آپارتمـان جدیـد را     

 بپردازم. 

ـ در حال حاضر ما در برج هشت مستقر هستیم که آپارتما ه ن دو خواب

که قبل از نقل مکان به آنجا، آن  است و یک واحد هم در برج پنج داشتیم

اوغلی ترتیب تزیینات داخلی و  را چهارخوابه کردیم. آقاي مهندس مصري

ما از واحد برج هشت به واحد برج پنج  1381تغییرات را دادند. در سال 

 230و حـدوداً   شـت نقل مکان کردیم. واحد برج پـنج چهـار خـواب دا   

 .بودمترمربع است و تقریباً یک و نیم برابر واحد برج هشت 

 

بود که حاج کمال  1381تیرماه کمال مشکسار. فوت حاج 6-6

اي در یـک   مشکسار در شیراز فوت کردند. آن موقع من براي ارائه مقالـه 

کنفرانس در کانادا بودم که خبر فوت ایشـان را از همسـر آقـاي مهـران     

کمـال   نیدم و خیلی ناراحت شدم. اینطور که معلـوم شـد حـاج   عطایی ش

هاي خانه بودند و بدون هیچ عارضه قبلی  صبح زود مشغول آب دادن گل

کنند. مرگ بسـیار آسـانی    کشند و بدنشان را ترك می کف حیاط دراز می

ده اسـت و آب از لولـه خـارج    اند. در حالی که شـیر آب بـاز بـو     داشته

آقا  حاج  بیند و تا باالي سرِ ر وي را کف حیاط می، همسایه مجاوشده می

گویند و بالفاصله فوت  بینند که ایشان دارند اشهد خود را میمیآیند،  می

من از آمریکا آمـدم و بـراي عـرض     ،کنند. پس از اتمام مراسم تدفین می

تسلیت به خانم و فرزندانشان به شیراز رفتم. سپس سر مزار ایشان رفتم و 
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 کمال یکی از استادان زندگی من بودند. خواندم. حاجاي  فاتحه

کنم اینکه انسان ببینـد چـه کسـانی در زنـدگیش تأثیرگـذار       فکر می

ام و اگر افراد تأثیرگذار  اند کار ارزشمندي باشد. من این کار را کرده بوده

زندگی خود را استاد بنامم، اولین استاد زندگی من مادرم بود، خانمی که 

توانست اعداد را بشناسد، آن هم بـراي   اي نداشت و فقط می سواد مدرسه

آنکه بتواند به فرزندان برادرش و دیگر افراد تلفن بزنـد. مـادرم بـیش از    

آنکه سواد خواندن و نوشتن داشته باشد، پر از عشق، محبت، صـداقت و  

هاي واالي انسانی برخوردار بـود،   دوستی بود. خانمی که واقعاً از ارزش

ار متـدین بـود و کـامالً بـه حضـرت زهـرا(س) و حضـرت        فردي بسی

زینب(س) ارادت داشت. وي مانند امامان زندگی بسیار ساده و پـاکی را  

 گذرانده بود و براي من افتخار بزرگی است که فرزند چنین مادري باشم. 

من نماز را از مادرم یاد گرفتم. در سن نه سالگی مادرم به مـن نمـاز   

گفـت   خوانده بود، به من می ه خودش نماز صبح را یاد داد. وي درحالیک

که در هر رکعت و در هر حالتی باید چه چیزي بگـویم، مـن هـم آن را    

کردم. ایشان اولین استاد دانشگاه زندگی مـن بـود و بـه همـین      تکرار می

خاطر کتاب دانشگاه زندگی را به عنوان اولین اسـتادم بـه ایشـان تقـدیم     

 ام. کرده

هید مصطفی چمران بود. ما در دبیرسـتان البـرز هـم    دومین استادم ش

کالس بودیم. ایشان از مدرسه دارالفنون به البرز منتقل شده بودند و مـن  

از دبیرستان خاقانی به دبیرستان البرز رفته بودم. آنجا با هم آشنا شـدیم و  
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این آشنایی تا زمان فوت ایشان به صورت یک دوستی بسیار عمیق ادامـه  

هاي صبح براي ناهار بـه   بیرستان البرز که بودیم بعد از کالسداشت. در د

آبـاد کـه    رفتیم. روزي دوبار از دبیرستان البرز تا چهار راه حسن منزل می

رفتـیم و ضـمن پیـاده روي بـا هـم صـحبت        منزل ما آنجا بود پیاده مـی 

کردیم. من از ایشان خیلی چیزها یادگرفتم. مـا بـاهم در یـک کـالس      می

کـنم،   اي که با هم آشـنا شـدیم را فرامـوش نمـی     وقت لحظه بودیم. هیچ

ایشان با محبت بسیار خاصی به سمت من آمد،  با من دست داد و سـالم  

کرد، از همان جا ما با هم دوست شدیم. سال آخر دبیرسـتان رشـته هـر    

دوي ما ریاضی بود و هر دو در آزمون ورودي دانشـکده فنـی دانشـگاه    

چمـران هـر دو درکنکـور هنرسـراي عـالی       تهران شرکت کردیم. من و

(دانشگاه علم و صنعت فعلی) هـم شـرکت کـردیم و هـر دو در رشـته      

مهندسی شیمی قبول شدیم و تا زمانی که پذیرفته شدگان دانشـکده فنـی   

-هاي درس مهندسی شیمی هنرسـرا شـرکت مـی    اعالم شوند، در کالس

آن نتـایج  کردیم. وقتی که نتایج آزمون سـال ششـم ریاضـی و پـس از     

دانشکده فنی اعالم شد، هردوي ما قبول شده بودیم. دوچرخه خریـدیم و  

مثل سابق مسیر دانشگاه تا چهارراه حسن آباد را که منزل ما آنجا بود بـا  

شد دو نفـر   ها خیلی خلوت بود و می رفتیم. آن موقع  خیابان دوچرخه می

از حضـور و  به موازات هم مسیر را طی کنند و با هم صحبت کنند. مـن  

بردم. او فرد بسـیار متـدین و معتقـد و یـک      مصاحبت با ایشان لذّت می

 عارف به معناي واقعی بود. 
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استاد سوم من مرحوم مهندس بازرگان بودند کـه در دانشـکده فنـی    

استاد من بودند و در ابتدا فقط درس ترمودینامیک را با ایشان داشتم ولی 

ـ      ک را انتخـاب کـردم درس   در سال چهـارم کـه رشـته مهندسـی مکانی

هاي حرارتی و تعدادي درس تخصصی دیگـر را نیـز بـا ایشـان      نیروگاه

گذراندم. من شاگرد ایشان بـودم، ایشـان فـرد بسـیار متـدین، مبـارز و       

بردم. ایشان  هاي ایشان لذت می درستکاري بودند و من خیلی از سخنرانی

 در زندگی من بسیار تأثیر داشتند. 

کمال مشکسار بودند که اشاره کـردم   گی من حاجچهارمین استاد زند

به رحمت ایزدي پیوستند. رفتن من به شـیراز بسـیار    1381تیرماه  31در 

جالب بود. بعد از آنکه مـن دکتـرایم را در آمریکـا گـرفتم، دو سـال در      

) در شـهر راال تـدریس کـردم، سـال دوم     Missouriدانشگاه میزوري (

دي با من تماس گرفتنـد و گفتنـد کـه    تدریسم بود که مرحوم دکتر مجته

دانشگاهی به نام دانشگاه صنعتی آریامهر (دانشگاه صنعتی شریف فعلـی)  

در دست تأسیس است. ایشان از من دعوت کردند تـا بـا حقـوق مـاهی     

هزار تومان در آن دانشگاه تدریس کـنم. دکتـر مجتهـدي نسـبت بـه       پنج

ند و مـن هـم در ایـن    التحصیالن دبیرستان البرز لطف خاصی داشـت  فارغ

دبیرستان درس خوانده بودم و در دانشکده فنی دانشجوي ایشان بودم، به 

زمـان بـا پیشـنهاد ایشـان،     شناختند. اتفاقاً، هم همین واسطه مرا خوب می

پیشنهاد دیگري نیز از شرکت نفت داشـتم کـه از بنـده خواسـتند تـا در      

هر هیوستون تگزاس صورت تمایل براي مصاحبه با دو نفر آمریکایی به ش
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اي از آقاي دکتـر   بروم و این کار را کردم. به غیر از این دو پیشنهاد، نامه

منوچهر وصال که در آن زمان معاون آموزشی دانشگاه پهلـوي (دانشـگاه   

شیراز فعلی) بودند، دریافت کردم. مضـمون نامـه ایـن بـود کـه شـنیده                

تدریس و تحقیق در آمریکا هستم ام و مشغول  بودند من دکترایم را گرفته

و اینکه آنها نیز در شیراز دانشگاه مهندسـی تأسـیس کـرده انـد، خیلـی      

شوند با آنها همکاري کنم و از آنجا براي تدریس به شـیراز   خوشحال می

بروم. ایشان در نامه جمله اي نوشته بودند که بـرایم بسـیار جالـب بـود:     

یس و تحقیق در آمریکـا تفـاوت   البته تدریس و تحقیق در شیراز با تدر«

یابیـد بایـد در اینجـا بـه      زیادي دارد، از این نظر که هر آنچه در آنجا می

. جمله ایشان چالش بزرگی در من ایجاد کرد. این را نیز در »وجود آورید

نامه خود ذکر کرده بودند که با دوسال سابقه تدریس و داشـتن حـداقل   

یار پایـه یـک و بـا حقـوق مـاهی      دانشقاله تحقیقاتی مرا به عنوان یک م

 کنند. هزار تومان استخدام می پنج

من باید از بین سه پیشنهاد کاري: یکی در دانشگاه صـنعتی شـریف،    

دیگري در شرکت نفت و سومی در دانشگاه شیراز و همگـی بـا حقـوق    

 کردم.  ماهی پنج هزار تومان یکی را انتخاب می

اشـتم دو پیشـنهاد دیگـر را رد    درحالی که هیچ آشنایی در شـیراز ند 

کردم و از آنها بابت پیشنهاد کار تشکر نمودم و به شیراز رفتم. این خیلی 

هـا   رسید، چرا که اغلب مردم دوست دارند از شهرستان عجیب به نظر می

به تهران بیایند، اما من با وجود امکان شغلی بسیار خـوبی کـه در تهـران    
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عتی شریف، این شغل را نپـذیرفتم و  داشتم، یعنی تدریس در دانشگاه صن

هاي شغلی زیادي برایم پیش آمد  به شیراز رفتم. در شیراز که بودم فرصت

تا به تهران مراجعت کنم، مثالً تدریس در دانشکده فنی تهران کـه اسـتاد   

ترمودینامیک نداشتند؛ چون مهندس بازرگان که استاد ترمودینامیک بودند 

دیگري که ترمودینامیک تـدریس   انو استاد مدتها در انتظار خدمت بودند

کردند نیز بازنشسته شده بودند و دانشکده استاد ترمودینامیک نداشت. می

در آن زمان مرحوم دکتر ابتکار هم هنوز به دانشکده فنی نیامده بودند. بـه  

هر حال دوستانی که آنجا بودنـد خیلـی اصـرار داشـتند تـا مـن دروس       

ط به رشته تخصصی خودم بود تدریس کـنم.  مهندس بازرگان را که مربو

تر دانشگاه تهران باید دست یاري به هم به عقیده آنها براي پیشرفت سریع

دادیم. با وجود اینکه من براي مصاحبه به تهران آمدم و خودم نیـز بـه   می

 دانشکده فنی عالقه زیادي داشتم اما برگشت به تهران اتفاق نیافتاد. 

ردم، هر دوي آنها گفتند بهتر است در شـیراز  من با دو نفر مشورت ک

بمانی. یکی مادرم بود که به نظر ایشان به دالیل خانوادگی بهتـر بـود در   

اي و همسر تو آمریکایی اسـت،   شیراز بمانم. ایشان گفتند تو ازدواج کرده

(آن موقع من با بتی ازدواج کرده بودم)، ما در تهران هم اقوامی داریم که 

یایند و تو را ببینند، اینها عادت ندارند قبل از آمـدن خبـر   دوست دارند ب

آیند و اگر بخواهی به برنامه  دهند، اگر در تهران باشی، روزهاي جمعه می

گویند چون خـارج تحصـیل    خودت برسی و از آنها عذرخواهی کنی، می

اي. از آنجایی که تعداد آنها زیاد است، همیشـه بایـد    اي مغرور شده کرده
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آینـد،   ري کنی؛ ولی اگر در شیراز باشی اقوام به عنوان مسافر مـی مهماندا

هاي روزانه خودتان برسید و غذا و سـایر   توانید به کارها و برنامه شما می

 امکانات را براي آنها در منزل مهیا کنید. 

مهنـدس بازرگـان بودنـد.    آقـاي  نفر دوم که با ایشان مشورت کردم 

ز بمانی، زیرا کار در تهران بسـیار سـخت   ایشان نیز گفتند بهتر است شیرا

است. در شیراز دانشگاه تازه تأسیس است، اگر بخواهید تحقیـق کنیـد و   

گیرد  تر صورت می هر برنامه جدیدي داشته باشید با سرعت بیشتر و آسان

پا گیر که باید آنها را رعایـت کنیـد زیـاد     و   اما در تهران مقررات دست

گرفتم تا در شیراز بمـانم و بـه تـدریس در    است. به همین خاطر تصمیم 

دانشگاه شیراز ادامه دهم و این گونه شد که یک سال بعد از آن با مرحوم 

 کمال مشکسار آشنا شدم.  حاج

آید یک روز آقـاي دکتـر   ترتیب آشنایی ما خیلی جالب بود. یادم می

نصیر منعمی که استاد دانشکده مهندسی در رشته راه و سـاختمان بودنـد   

ه دفتر من آمدند، حتی به خاطر دارم که کجا نشستند و با هـم صـحبت   ب

کردیم. ایشان گفتند یک دایی با چنین خصوصیاتی دارم که شام منزل مـا  

خواستم تو را هم دعوت کنم تا براي شام به منزل مـا بیـایی.    هستند و می

همسر دکتر منعمی و همسر من هر دو آمریکایی بودند. دو نفـر دیگـر از   

ستانمان که همسران آنها نیز آمریکایی بودند به ایـن مهمـانی دعـوت    دو

ام تا با دایـی مـن کـه     شده بودند. دکتر منعمی گفت همه را دعوت کرده

 کمال مشکسار نام دارد آشنا شوند.  حاج
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کمال راجع  کمال آشنا شدم. حاج آن شب در منزل دکتر منعمی با حاج

خیلی جالب بود و بسیار به دلـم   کردند که به نظرممیبه مطالبی صحبت 

اي دو شـب  در منزلشـان جلسـه دارنـد:      نشست. ایشان فرمودند هفتهمی

هـاي   شـود و شـب   شبهاي جمعه که در آن جلسه دعاي کمیل خوانده می

کنند. براي آشنایی بیشـتر بـا خـود    یکشنبه یا دوشنبه که در آن گفتگو می

کردم و تا وقتی کـه در   یایشان و نظراتشان در جلسات منزلشان شرکت م

بردم. ایشان چهارمین اسـتاد   شیراز بودم همواره از جلسات ایشان بهره می

دانشگاه زندگی من بودند. خداوند را خیلی سپاسگزارم که ایشان را سـر  

هاي زیادي ببرم. بعـد از آشـنایی    راه من قرار داد تا از محضرشان استفاده

سایر پیشـنهادهاي  آمدم و  به شیراز میبا ایشان تازه پی بردم که چرا باید 

 پذیرفتم. ن کاري خودم را 

جالب است که انسان در یک زمـان تقاضـا و آرزویـش را بـه نظـام      

-مندي به گونه کند و نظام آفرینش با کمال عشق و عالقه آفرینش ابراز می

کند که این فرد در زمان دیگري به خواسته و آرزویش برسد.  اي عمل می

مند شـدم و آرزو کـردم کـه در زمینـه عرفـان       زمانی عالقه من هم حتماً

پیشرفت کنم تا بتوانم خدمت مؤثرتري به مردم کشورم و سـایرین ارائـه   

دهم، این درخواست و آرزویی بود که من به نظام آفرینش ابـراز داشـتم.   

جالب است که همه وقایع طوري پیش رفت تا من هنگـام بازگشـت بـه    

ي در دانشگاه صنعتی شریف و شـرکت نفـت را رد   ایران دو پیشنهاد کار

کنم و فقط پیشنهاد دانشگاه شیراز را قبول نمایم. پی بردم نظـام آفـرینش   
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آن گونه عمل کرده و مطالبی را به ذهن من و دیگران ساطع کرده بود تـا  

آمیـزي بـرایم بفرسـتند کـه در آن      دکتر وصال تصمیم بگیرند نامه محبت

گیزي نگاشته شود و باعث شود تا من براي ادامـه  جمله زیبا و چالش بران

کمال مشکسار آشنا شوم و از محضر  کار شهر شیراز را برگزینم و با حاج

کمال چهـارمین   ایشان استفاده نمایم. خواستم در اینجا اشاره کنم که حاج

شـان   استاد من در دانشگاه زندگی بودند و آشنا شدن با ایشان و شخصیت

بـه رحمـت ایـزدي     1381کمـال در سـال    کرد. حاجبه من بسیار کمک 

شتافتند و من براي عرض تسلیت نزد همسر ایشان و سر مزارشان رفـتم و  

 با خواندن فاتحه یاد گذشته را زنده کردم. 

بابا بودند کـه ایشـان هـم سـال      پنجمین استاد زندگی من ساتیا ساي

را مفصل شـرح  دار فانی را وداع گفتند که جریان آشنایی با ایشان  1390

ام. بدین ترتیب من در طول زنـدگی خـود پـنج اسـتاد داشـتم کـه        داده

حضورشان در زندگیم بسیار ارزشمند بوده اسـت: مـادرم، شـهید دکتـر     

 بابا.  کمال مشکسار و ساتیا ساي چمران، مهندس بازرگان، حاج

کردیم و آپارتمـان   ما در آپارتمان برج پنج مجتمع هرمزان زندگی می

را به یک دکتر هاشمی دیگر اجاره دادیم که ایشان بـه همـراه    برج هشت

خانم و فرزندشان در آن اقامت داشتند. بعـد از رفـتن ایـن آقـاي دکتـر      

هاشمی، آقا و خانم ناصر به اتفاق دختر و پسرشان آنجا را از مـا اجـاره   

اند. زیرا  کردند. ما خیلی خوشحال بودیم که آنها به خانه ما تشریف آورده

مند بودند و ما معتقد بودیم کـه   ا هم به ذکر، دعا و عبادت بسیار عالقهآنه
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کند کـه از مغـز    ذکر، عبادت و تکرار نام خدا در منزل امواجی ایجاد می

شود و شادي خاصی را در خانه  افراد ساطع شده و جذب در و دیوار می

ختـر  نماید. در مدتی که این عزیزان در منزل ما ساکن بودنـد، د  ایجاد می

خانمشان ازدواج کرد و به آمریکا رفت و پسرشان آقاي علیرضا ناصر نیز 

آپارتمان مـا   سپستوانست یک واحد دیگر را در همین برج بخرد. ایشان 

 را تخلیه کردند و به آپارتمان پسرشان نقل مکان نمودند.

ام، بسـیار   طی چند سالی که در دانشگاه صنعتی شریف تدریس کـرده 

ام. در این مـدت عـالوه بـر عضـویت      عنایت خداوند بودهمورد لطف و 

هاي علمی مختلفی نائل  ها و نشان پیوسته فرهنگستان علوم به دریافت لوح

توانم به انتخاب کتاب سالِ کتاب مشترك با آقاي دکتر  آمدم. از جمله می

یعقوبی و کتاب فصلِ کتاب مشترك با آقاي مهندس دهقان و نشان درجه 

ها و جوایز دیگر اشـاره کـنم. در ایـن     ها و نشان ر و لوحاول علمی کشو

 کنید. ها را مالحظه می کتاب تصاویري از بعضی از این نشان

) مربـوط بـه ایـن    359تا  350(صفحات  93تا  81هاي شماره عکس

 باشند.دوران از زندگیم می

 
  



 یرانیا کی نامهیزندگ 350
 

 

 

                        

 

 

 
 

 1375در جلسۀ برگزار شده فرهنگستان علوم، زیباکنار،  -83
 
 
 

آمریکا و شروع مراجعت از  -81

 دردانشگاه صنعتی شریف به تدریس

 1366تهران،  
 
 
 

اي براي سخنرانی در جلسه -82

 1374تهران، 
 
 
 



 351 تدریس در دانشگاه صنعتی شریف و بازنشستگی از دانشگاه
 

 

 

 

 

 1373دخترم هاله در یکسالگی، تهران،  -84
 
 



 یرانیا کی نامهیزندگ 352
 

 

 
 

 

 

 1377دخترم مریم در یکسالگی، تهران،  -85

 
 



 353 تدریس در دانشگاه صنعتی شریف و بازنشستگی از دانشگاه
 

 

 

 
 

 1380هاي ماندگار، تهران، روي جلد کتاب چهره -86
 
 
 



 یرانیا کی نامهیزندگ 354
 

 

 

 1380هاي ماندگار، تهران، داخل کتاب چهره -87
 
 
 



 355 تدریس در دانشگاه صنعتی شریف و بازنشستگی از دانشگاه
 

 

 

 

 

 1380هاي ماندگار، تهران، داخل کتاب چهره -88
 
 
 



 یرانیا کی نامهیزندگ 356
 

 

 

 

در حیاط فرهنگستان علوم براي دریافت نشان درجه اول  -89

1382تهران،   ،دانش  

 
 
 



 357 تدریس در دانشگاه صنعتی شریف و بازنشستگی از دانشگاه
 

 

 

 

1383در کویر کلوت، کرمان،  -90  

 



 یرانیا کی نامهیزندگ 358
 

 

 

 

 

 

  

 1385اخانی در دفترم، تهران، با سجاد محمدرض -91

 
 

ي خورشیدي در دانشگاه با تعدادي از دانشجویان درسِ انرژ -92

 1385شریف، تهران، صنعتی 
 
 
 



 359 تدریس در دانشگاه صنعتی شریف و بازنشستگی از دانشگاه
 

 

93- 
ن، 

هرا
، ت

ران
 ته

ب
غر

ل 
ما

 ش
در

ی 
باغ

در 
ی 

دگ
نوا

خا
ن 

ستا
دو

از 
ي 

داد
 تع

با
13

85
 

 

 

 



 یرانیا کی نامهیزندگ 360
 

 

و�د و با ارا��  ا�یدوارم   ��ف �دا

 ریا � نیاز�ند��ن�ؤ���ن �د�ت �ی

 �وقعورزی �یا��اد، ���اه با ��ق

 و ���زکاری کا�ل، �وج ���وی

 یابید. شادی ���ق د�ت��وده  و � 

 

 

 

 

 



 
 

361 
 

  

 

 

7 

 فعالیتها پس از بازنشستگی
1389 - 1398 

-فرصت مطالعاتی در انسـتیتو تکنولـوژي انتـاریو    1-7

در برج پنج هرمزان که ساکن بودیم هاله حساسـیت عجیبـی بـه    کانادا. 

هواي تهران پیدا کرده بود، به طوري که خیلی پوست صورت و بدنش را 

خواند بسیار ناراحت بـود. درس هالـه    خاراند، درحالیکه درس هم می می

کـرد.  ول راهنمایی در کالس زبان شرکت میبسیار خوب بود. از کالس ا

او سال اول و دوم دبستان را در مدرسه شـهید بهـزادي گذرانـد و سـال     

سوم، چهارم و پنجم را در مدرسـه راه رشـد و سـال اول راهنمـایی بـه      

مدرسه ربانی رفت و از آنجا زیاد خوشش نیامد و از سال بعد به مدرسـه  

 نجم را در مدرسه راه رشد گذراند.راه رشد رفت. مریم هم سال اول تا پ

برد. هاله در هواي تهـران بسـیار    ها را به مدرسه می ها بچه شعله صبح

کشید. من و شعله هم بسیار ناراحت بودیم تا آنکه  ناراحت بود و رنج می

فکر کردیم بهتر است من از یک فرصت مطالعاتی استفاده کنم و بـه یـک   
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شیم تا شاید هاله خوب شـود. بـا   کشور خارجی برویم، یک سال آنجا با

زاده که یکی از اساتید قدیم رشته مهندسـی مکانیـک    آقاي دکتر اسماعیل

دانشگاه صنعتی شریف بودند و در آن زمان استاد دانشگاه تازه تأسیسـی  

در ایالت انتاریو در کانادا بودند مکاتبـه کـردم و ایشـان از مـن دعـوت      

استاد مدعو را به من دادنـد تـا    کردند و از طریق دانشگاه پیشنهاد سمت

 بتوانم براي تحقیق به آنجا بروم. 

مند شده بودم تا در زمینـه اخـالق    تقریباً دو سال قبل از آن من عالقه

که به نظرم بسیار موضوع مهمی بود کار تحقیقاتی انجام دهم. زیرا معتقد 

وژي و بودم که در ایران مشکالت و مسائل ما عمدتاً در زمینه علم، تکنول

هـاي فرهنگـی و اخالقـی    یا صنعت نیستند بلکه مسائل ما اساساً در زمینه

است و تا این مشکل برطرف نشود، هیچ گونه پیشرفتی نخواهیم داشـت.  

یک طرح مطالعاتی را با عنوان اخالق در مهندسی و بـا همکـاري آقـاي    

تی دکتر یعقوبی در فرهنگستان علوم انجام داده بودم. گزارش طرح تحقیقا

هـاي یـک مهنـدس و اخـالق      ویژگی«با عنوان  1382در اسفند ماه سال 

بود که مـن شـرح درسـی را بـا      1384منتشر شد. اواخر سال » مهندسی

عنوان اخالق مهندسی نوشتم و آن را بـراي تصـویب در دانشـگاه بـراي     

آقاي دکتر مقداري که معاون آموزشی دانشـگاه صـنعتی شـریف بودنـد،     

را در شوراي آموزشی دانشگاه مطـرح کردنـد و ایـن     فرستادم. ایشان آن

درس پذیرفته شد، البته پیشنهاد کردند که این درس بـا همکـاري گـروه    

معارف ارائه شود. من با اساتید گروه معارف صحبت کردم، به عقیده آنها 
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چون این درس اخالق نام داشـت بایـد یـک عـالم حـوزه علمیـه آن را       

داشتم باید یک مهندس آن را تدریس کند.  کرد. اما من اصرارتدریس می

باالخره قبول کردند و قرار شد یک مهندس ایـن درس را ارائـه دهـد. از    

آنجایی که خود من این درس را پیشنهاد داده بودم، در نیمسال دوم سال 

آن را به عنوان یک درس اختیاري سه واحـدي ارائـه کـردم.     1385 -86

اب کردند و برایم جالب بـود کـه همـه    تعدادي از دانشجویان آن را انتخ

مند بودند. بیست و  آنها در کالس به موضوع اخالق مهندسی بسیار عالقه

سه دانشجو در کالس بودند که اکثراً دانشجوي رشته مهندسـی مکانیـک   

بودند. بعضی از آنها قبالً با من درس داشتند و بعضی دیگر قبل از آن بـا  

هـاي دیگـر بودنـد از     ها که از دانشکده من درسی نگذرانده بودند. بعضی

شود و آنهـا هـم در آن    دوستانشان شنیده بودند که چنین درسی ارائه می

 شرکت کرده بودند. 

از جمله دانشجویان این کالس آقاي سجاد محمدرضاخانی بـود کـه   

منـد بـود، ایشـان در رشـته مهندسـی مکانیـک        بسیار به این درس عالقه

ـ تحصیل می ن درس آقـاي محمدرضـاخانی درس پـروژه    کرد. بعد از ای

ارتباط اخالق با رانندگی بهینه در شهر تهران «کارشناسی خود را با عنوان 

، بـا مـن گذرانـد. در ایـن     »به منظور جلوگیري از اتالف وقت و سوخت

گرفت  کرد و زمان می پروژه، وي در ساعات مختلف در شهر رانندگی می

ومتري اگر مردم درست راننـدگی  تا مشخص نماید در یک مسافت ده کیل

کنند و قوانین را رعایت نمایند چقدر زمان و سوخت الزم اسـت و اگـر   
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قوانین را رعایت نکنند چقدر زمان و سوخت براي طی کردن همان مسیر 

کرد کـه در شـهر تهـران معـادل چنـد      شود. سپس محاسبه می صرف می

چـه میـزان   شـود،   ساعت در سال وقت مردم به خاطر ترافیک تلـف مـی  

گـردد و در   رود و تا چه اندازه هواي تهران آلوده مـی  سوخت به هدر می

گیري کرد که اکثر این معضالت به علت عدم رعایت قـوانین  نهایت نتیجه

آیـد. از آن   و مقررات راهنمایی و رانندگی از سوي رانندگان به وجود می

همـراه   نمایـد. ایشـان بـه    تاریخ به بعد سجاد محبت زیادي بـه مـن مـی   

همسرشان، خانم سحر تجلی، خواهر، همسرخواهر و مادرشـان بـه مـن،    

 اند.  شعله و فرزندانم محبت بسیاري کرده

به اتفـاق خـانواده و بـه منظـور اسـتفاده از فرصـت        1389تابستان 

مطالعاتی به کانادا رفتم، البته ویزا گرفتن زمان زیادي برد. از آنجایی کـه  

ویزاي کاري یک ساله دادند. مـن از دوم یـا    من استاد مدعو بودم به من

مـیالدي در دانشـگاه تکنولـوژي     2010سـپتامبر   23سوم مهرماه، تقریبـاً  

) کـار  University of Ontario Institute of Technologyانتاریو (

خودم را شروع کردم. مدرسه هاله و مریم تقریباً از دو یا سـه هفتـه قبـل    

ده بود. منتها نتوانستند خـود را بـه شـروع    یعنی از هفتم سپتامبر شروع ش

کالسها برسانند. مریم که کالس ششـم ابتـدایی بـود در اوایـل مدرسـه      

دادند خوب درك کند و بـا   ها می توانست زبان و تکالیفی را که معلم نمی

کرد اما بعدها زبان خـودش   آنها کمی مشکل داشت لذا با من مشورت می

درس بخواند. مریم خیلی با محبـت  پیشرفت کرد و توانست خیلی خوب 
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اش خیلـی او را   ها، معلمش و مدیر مدرسـه  اي که هم کالسی بود به گونه

شان عضـو   مند به بسکتبال بود در تیم مدرسه دوست داشتند و چون عالقه

داد. هالـه نیـز در همـان     شده بود و با دخترهاي مدارس دیگر مسابقه می

ـ  خوانـد.   م دبیرسـتان درس مـی  شهر آشاوا که ساکن بودیم در کالس ده

ایشان در زبان مشکل نداشت، از همان موقع کـه از تهـران رفتـیم زبـان     

 دانست. انگلیسی را به خوبی می

در اشاوا پوست هاله کم کم بهبود یافت به طوري که بـا اسـتفاده از   

 درمان طب سوزنی پوستش کامالً خوب شد. 

زاده اجاره کرده بـودیم.   در آنجا خانه خود را از فرزند دکتر اسماعیل

االصل در تورنتو معرفـی   ایشان ما را به یک متخصص طب سوزنی چینی

بردیم. پوست  براي درمان به این شهر می  کرد. ما هاله را یک روز در هفته

هاله بعد از یک ماه خوب شد اما ما طب سوزنی را تـا وقتـی در کانـادا    

بردیم، مگـر آنکـه    ه آن مطب میدادیم و هر هفته هاله را ببودیم ادامه می

شـد. آنجـا حـدود    می ها سخت  آمد و رانندگی در جادهمی برف شدیدي 

 پنجاه یا شصت کیلومتري محل سکونت ما بود. 

در کانادا شعله به درس خواندن ابـراز عالقـه کـرد، بنـابراین بـراي      

دریافت ویزاي تحصیلی اقدام کردیم. فکر کردیم بدین ترتیـب شـعله در   

گاه و هاله و مریم در مدارس خودشان ادامه تحصیل خواهند داد، اما دانش

به ما ویزا ندادند. ما باید مدارك را به یک کنسـولگري خـارج از کانـادا    

فرستادیم، لذا آن را به کنسولگري کانـادا در شـهر دیترویـت آمریکـا      می
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ي جـوال  11فرستادیم اما بعد از مدتی بررسی به ما ویزا ندادنـد و مـا در   

به تهران برگشتیم. الزم به ذکر است که 1390تیر ماه  22، 21یعنی حدود 

قبل از سفر به کانادا تقاضاي بازنشستگی کرده بودم که با آن موافقت شد 

سـال   70بازنشسته شدم. در آن موقع من بـاالي   1389آبان  15و در روز 

شـته  شـدم گذ سن داشتم و چند سال از سنی که باید در آن بازنشسته می

بودم ولی چند سال قبل که آقاي دکتر فرهانیه رئیس دانشـکده مهندسـی   

پور رئیس دانشگاه بودند از وزیر علوم وقت  مکانیک و آقاي دکتر سهراب

( آقاي دکتر معین) تقاضا کرده بودند که من بتوانم تا وقتی که بخواهم به 

 کرده بودند.کارم در دانشگاه ادامه دهم. ایشان هم با این تقاضا موافقت 

ما آپارتمان برج پنج را اجاره نداده بودیم. البته سـعی کـردیم اجـاره    

دهیم ولی مستأجر خوب پیدا نکردیم. سعی ما بر این بـود کـه آپارتمـان    

خود را با تمام وسایل موجود در آن به صورت مبلـه بـه یـک خـانواده     

خودشان هاي ایرانی اثاث و وسایل زندگی خارجی اجاره دهیم. (خانواده

 خواستند).را داشتند و آپارتمان را بدون اثاث می

خواست آپارتمان ما را براي مهندسان خارجی شرکتی پیدا شد که می

انـد   خود اجاره کند. هنگام عقد قرارداد متوجه شدم مبلغی را کـه نوشـته  

اي است که قرار بود به من بپردازند. علت ایـن   % بیش از اجاره50حدود 

خواسـتند  شدم. متوجه شدم مبلغ اضافی را بـراي خـود مـی   کار را جویا 

آن را بـا کلیـه    آنها اجاره ندادم. بدین ترتیـب درِ  بنابراین آپارتمان را به

 وسایل بستیم و به سفر رفتیم. 



 367 فعالیتها پس از بازنشستگی
 

 
 

وقتی برگشتیم مشکلی نداشتیم و در خانه خودمان بودیم. اما پوسـت  

 خیلی ناراحت بود.هاله دوباره مشکل پیدا کرد و هاله از این موضوع 

 

یکـی از  اقامت و تحصیل هالـه و مـریم در مـالزي.     2-7

دوستان به ما گفت که زنـدگی در مـالزي ارزان اسـت، بنـابراین شـعله      

پیشنهاد کرد که با یک تور به مالزي برویم تا آنجا را از نزدیـک بررسـی   

س کنیم. ما به اتفاق سجاد و سحر به مالزي رفتیم و در آنجا درمورد مدار

براي ادامه تحصیل هاله و مریم و همچنین شرایط زندگی تحقیق کـردیم.  

هواي کواالالمپور، همیشه بسیار گرم و شرجی است، دماي آنجا معمـوالً  

باالي سی درجه سانتیگراد است و رطوبت نسبی آن هفتاد تا هفتاد و پنج 

ها به اتفاق سحر و سـجاد از شـهر    درصد است. در حالی که شعله و بچه

کـردم و مـدارس    کردند، مـن از کـامپیوتر هتـل اسـتفاده مـی     بازدید می

المللـی را در   نمودم تا آنکه یک مدرسه بـین المللی آنجا را بررسی می بین

وي پیدا کردم که مورد تأیید آمـوزش پـرورش ایالـت انتـاریو      شهر سان

هـاي وزارت   هایش همه کانادایی بودنـد و همـه برنامـه    کانادا بود و معلم

کردند. من بـه آنجـا    وزش و پرورش ایالت انتاریو کانادا را نیز اجرا میآم

که یک مدرسه خصوصی بود رفتم و با مسئولین مدرسه صحبت کردم. از 

ها مصاحبه کنند تا سطح آنها را تعیین نماینـد   که گفتند باید با بچهآنجایی

دسـتور   ها به آنجا رفتیم. هاله مشکلی نداشت، امـا گفتنـد   با شعله و بچه

تر شود. در ریاضیات هیچ کدام مشکلی نداشتند  زبان مریم باید کمی قوي
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 ها براي ورود به مدرسه پذیرفته شدند.   و در نهایت بچه

شـود،   برعکس مدارس دیگر که در مهرماه یا همان سپتامبر شروع مـی 

شد. به این ترتیـب بـه    سال تحصیلی جدید این مدرسه از ژانویه آغاز می

ها کار با معلم خصوصی را آغاز کردنـد، مـن نیـز     گشتیم و بچهتهران باز

ترتیب سایر کارهاي عزیمت به مالزي را دادم و باالخره توانسـتیم هفتـه   

ها منوط به آن بود که مـا   آخر ماه نوامبر به مالزي برویم. البته پذیرش بچه

 شهریه مدرسه را تا اول ماه دسامبر بپردازیم. 

ن هنگامی که در مالزي بودیم من و شـعله بـا   قبل از بازگشت به تهرا

هایی که مدرسه داده بود، چند واحد مسـکونی را پیـدا و از    کمک نشانی

آنها بازدید کردیم اما قراردادي نبستیم زیرا هنوز برنامه ما براي اقامت در 

نـوامبر   28که دوباره به مالزي برگشتیم، در مالزي قطعی نبود. اما هنگامی

هـا اقامـت کـردیم تـا      ر یک هتل نزدیک به مدرسه بچهدو شب د 2011

وي به مـدت یـک سـال از روز     توانستیم آپارتمانی را در همان شهر سان

 اول دسامبر اجاره کنیم.

ماه زندگی و تحصیل در مالزي، هاله کـالس دوازدهـم و    25پس از 

 1392ماه  مریم کالس هشتم را با موفقیت به پایان رساندند و در اوایل دي

وي  المللـی سـان   به تهران بازگشتند. آنها از تحصیل خود در مدرسه بـین 

بسیار راضی بودند، نمرات هاله در پایان کالس یازدهم طـوري بـود کـه    

گیري از یک بورس تحصیلی از پرداخت شـهریه کـالس    توانست با بهره

 دوازدهم معاف گردد.
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هرمزان نقل مکان  8قبل از عزیمت به مالزي به آپارتمان خود در برج 

بـه   1390مهرماه  21را پس از اتمام نقاشی از روز  5کردیم و واحد برج 

 شان اجاره دادیم. پور و خانواده آقاي دکتر تقی

 

مسافرت به آمریکا و تحصیل هاله و مریم در ایالت  3-7

ها هنوز در مالزي بودند من براي تحصـیل  وقتی شعله و بچهواشنگتن. 

ر آمریکا اقدام کردم. معتقد بودم بهتر اسـت هالـه دو   هاله در یک کالج د

سال اول تحصیالت دانشگاهی خود را در یک کالج بگذراند و بـراي دو  

 سال دوم به یک دانشگاه معتبر برود.

براي رفتن به آمریکا با آقاي دکتر گودرز احمـدي کـه در دانشـکده    

کالرکسـون   مهندسی دانشگاه شیراز همکار بودیم و آن زمان در دانشـگاه 

ایالت نیویورك استاد مهندس مکانیک و رئیس دانشکده  -دامدر شهر پوتز

مهندسی آن دانشگاه بودند، تماس گرفتم. ایشان از من براي گذراندن یک 

 سال فرصت مطالعاتی در دانشگاه کالرکسون دعوت کردند.

براي دریافت پذیرش براي هاله با یک کالج در نزدیکی شهر پـوتزدام  

وود در شـهر لـین    Edmonds Community College , EdCCو با 

که در نزدیکی  EdCCدر ایالت واشنگتن تماس گرفتم. انتخاب من براي 

شهر سیاتل قرارداشت وضع معتدل و خنک هواي آن شهر بود کـه فکـر   

پـذیرش و  کردم براي پوست هاله مناسب باشد. از این کالج براي هاله می

-ت کردیم. از کـالج نزدیـک شـهر پـوتزدام    ویزاي تحصیلی دریافسپس 
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 نیویورك خبري نشد.

با دعوتی که من از آقاي دکتر احمدي دریافت کرده بودم و پـذیرش  

دریافت کـرده بـودیم، از کنسـولگري     EdCCتحصیلی که براي هاله از 

) وارد 2014جون  26(1393تیر ماه  5آمریکا در دوبی ویزا گرفتیم و روز 

یاتل) شدیم و در آپارتمانی که قـبال اجـاره کـرده    وود (حومه سشهر لین

 بودیم اقامت گزیدیم.

ثبت نام کرد. ولی مـریم در   EdCCهاله بالفاصله در دوره تابستانی 

وود در کالس دهم در شهر لین Meadodaleاوایل مهر ماه در دبیرستان 

 ثبت نام کرد.

مسـافرت بـه آمریکـا، مـریم در      قبـل از  پس از مراجعت از مالزي و

بسـیار   –المللی دخترانه(که در شـهرك قـدس  کالس نهم یک مدرسه بین

نزدیک به منزل ما قرار داشت) ثبت نام کرد و توانست طی مدت سه مـاه  

سال نهم دبیرستان را در این مدرسه بگذراند و در دروس علوم و ریاضی 

گواهی این مدرسـه کـه    نمرات بسیار خوبی را اخذ نماید به طوري که با

ــتان    ــم دبیرس ــود، او در کــالس ده ــریم ب ــرات خــوب م حــاکی از نم

Meadodale .پذیرفته شد 

خیلی کوتـاه بـود و پـس از     EdCCاقامت ما در آپارتمان متعلق به 

وود و نزدیـک بـه   اي در همان شهر لینحدود یک ماه آپارتمان دو خوابه

در آنجا زندگی  1395دي ماه  ها تاکالج هاله اجاره کردیم و شعله و بچه

کردند و من هم قسمتی از وقتم را با آنـان و قسـمت دیگـر وقـتم را در     
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 گذراندم.هرمزان داشتیم می 8تهران، در آپارتمانی که در برج 

و داشتن نمرات بسیار خـوب   EdCCهاله پس از صرف دو سال در 

کانیـک  در دروسی که در این کالج گذرانده بود به دانشـکده مهندسـی م  

دانشگاه واشنگتن در شهر سیاتل راه یافـت و دو سـال دیگـر را در ایـن     

با اخذ درجه کارشناسی در مهندسی  1397دانشگاه گذرانده و در خرداد 

التحصیل شد. او با چند شـرکت در مؤسسـه   مکانیک از این دانشگاه فارغ

در  1397مهندسی براي استخدام مصاحبه نمود و در نهایـت از تیـر مـاه    

 سازي بوئینگ مشغول به کار شد.شرکت هواپیما

با نمرات بسیار عالی  Meadodaleمریم پس از سه سال از دبیرستان 

التحصیل و در دانشگاه واشنگتن در سیاتل پذیرفته شد و پس از یک فارغ

سال دوره پیش مهندسی(پیش علوم و . . .) در رشـته مهندسـی مکانیـک    

تداي ورود به دانشگاه مـریم در خوابگـاهی   این دانشگاه پذیرفته شد. از اب

 کرد.در دانشگاه زندگی می

وود حسـابی  وود و استقرار در آپارتمانی در لینپس از رسیدن به لین

در یک بانک باز کردم و سپس براي دیدن دکتر احمدي و شروع کارم در 

دانشگاه کالرکسون به پوتزدام سفر کردم. در سرراه در شیکاگو به دیـدن  

اش رفتم و در آنجا به دفتر وکالـت دکتـر طـاهر    هرم زري و خانوادهخوا

کاملی مراجعه و براي ویزاي دائم آمریکا بـراي خـود و شـعله و هالـه و     

به دانشگاه ایالتی آریزونـا   1985مریم اقدام نمودم.(من وقتی که در سال 

 رفته بودم از ویراي دائم برخوردار بودم، ولی چون چندین سال از آمریکا



 یرانیا کی نامهیزندگ 372
 

 

غائب بودم، این ویزا دیگر اعتباري نداشت و از این نظر الزم بـود بـراي   

 ام اقدام نمایم.)خود و خانواده

آقاي دکتر احمدي را در شهر پوتزدام مالقات کردم و اقدامات اولیـه  

را براي شروع تحقیقاتم در دانشگاه کالرکسون انجام دادم. چون تحقیقاتم 

نابر این با موافقت آقاي دکتر احمـدي بـه   شد باز طریق اینترنت انجام می

خواستم در پوتزدام بمانم مجبور بودم آپارتمـانی  وود برگشتم. اگر میلین

را براي خود اجاره کنم و هزینه زیادي را متقبل شوم. بنابراین با برگشتنم 

وود و ادامه مطالعاتم در منزل خیلی از نظر مالی به نفـع مـن شـد.    به لین

 در پوتزدام و در منزل دکتر احمدي ماندم. جمعاً یک هفته

ام بـودم، دکتـري متخصـص    وود با خانوادهپس از چندي که در لینن

هـاي درمـانی   تشخیص داد که به سرطان پروستات مبتال هستم. بین روش

را انتخاب کردم و در اسفند ماه » تابش درمانی«که او پیشنهاد کرد روش 

کـه  » مجتمع پزشکی سـویدیش «ه به در مرکز درمانی سرطان وابست 1393

در شهر ادموندز و بسیار نزدیک به محل سکونت ما قرار داشـت درمـان   

شدم. خوشبختانه بیمه درمانی بسیار خوبی از ایالـت واشـنگتن داشـتم و    

 اي پرداخت نکردم. اثر جانبی این تابش درمانی عقیم شدن من بود.هزینه

مجتمـع هرمـزان را    5 آپارتمـان موجـود در بـرج    1395در آذر ماه 

-فروختم و پول آن را به دالر تبدیل کرده و براي شعله جهت خرید خانه

اي در آمریکا حواله کردم. او توانست خانه خوبی را در شهر ادموندز(در 

وود) خریداري نموده و در دي ماه همـان سـال بـه آن    مجاورت شهر لین
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جدید بسـیار راضـی و   خانه نقل مکان کند. شعله و هاله و مریم از خانه 

 خوشحال بودند.

 

در ابتداي  جراحی مغز براي برداشت خون لخته شده. 4-7

جریان عجیبی براي من رخ داد. براي زمان سـال تحویل(کـه    1397سال 

شب روز آخر اسفند بـود) بـا اتومبیـل خـود بـه منـزل        8حدود ساعت 

-له و بچهعلیرضا خان و محبوبه خانم تحویلی رفته بودم.(در آن زمان شع

شب به سمت منزل خود حرکـت   10ها در آمریکا بودند). ساعت حدود 

احمـد، در زیـر   آلها بسیار خلوت بودند. در بزرگراه جـالل کردم. خیابان

گذر خیابان کردستان، اتومبیلی از سمت راست از مـن سـبقت گرفتـه و    

آن  مقابل من ایستاد و من مجبور شدم اتومبیل خود را متوقف کنم. راننده

اتومبیل که مردي تنومند بود پیاده شد و با مشت شیشه طـرف راننـده را   

ام و شکست و به من فحاشی نمود که بـه اتومبیـل او زده و فـرار کـرده    

مـن بـا کسـی تصـادف     «مشت محکمی هم به پیشانی من زد. به او گفتم 

او چند فحـش  ». کنمام جبران میام و اگر به او خسارتی وارد کردهنکرده

ها روي پـاي مـن کـه روي    یگر داد و رفت، در حالی که شیشه خوردهد

صندلی نشسته بودم ریخته بود.(از قرار معلوم او پی برد که اشتباه کرده و 

ماند تا من را بیشـتر  اتومبیل من را با دیگري اشتباه گرفته است وگرنه می

 بزند و خسارت دریافت کند.)

بـردم و  تنگی نفس رنـج مـی  که از یک  1397خرداد  3روز پنجشنبه 
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متخصص قلب آزمـایش آنژیـوگرافی توصـیه کـرده بـود بـه اورژانـس        

بیمارستان پارس(واقع در بلـوار کشـاورز) رفـتم. خـانم دکتـر مسـئول       

اسکن مغـز داد و لختـه خـونی را در آن    تیاورژانس دستور آزمایش سی

 مالحظه نمود. بالفاصله مرا بـراي جراحـی آمـاده کردنـد. آقـاي دکتـر      

مالحسینی همان شب عمل جراحی روي مغزم را انجام داد و لخته خـون  

را برداشت. براي چند روز در بیمارستان بستري بودم. روز یکشـنبه بعـد   

سجاد از کانادا و شعله از آمریکا که از بستري شدنم با خبر شده بودند به 

نزد بیمارستان آمدند. سجاد چند روزي بود و به کانادا برگشت ولی شعله 

من ماند. پس از چند روز از بیمارستان مرخص شده و شـعله از مـن در   

اسـکن بـه   تی-کرد. براي بار دوم از مغزم آزمایش سیمنزل پرستاري می

شد که دکتر مالحسینی دوباره اي خون دیده میعمل آوردند و هنوز لخته

مرا جراحی نمود. پس از مدتی که در بیمارسـتان و سـپس در منـزل بـا     

تیـر بـه    17تاري شعله گذراندم با کسب اجازه از دکتـر جـراح روز   پرس

ا سفر کردم. در زمانی که در بیمارسـتان و سـپس در   کاتفاق شعله به آمری

منزل بودم هاله و مریم براي دیدنم به تهران آمدند ولی قبل از سفر مـن و  

تـا  شعله به آمریکا بازگشتند. در سیاتل دوباره به جراح مغز مراجعه کردم 

 مطمئن شوم که لخته خون کامال از مغزم برداشته شده است.

را در آمریکا با شعله و هالـه و مـریم بـودم. و در     1398تحویل سال 

 8فروردین با شعله بـه سـمت ایـران حرکـت کـردیم و در روز       6روز 

 6فروردین به تهران رسیدیم. در مدت این اقامت در آمریکا(که بـیش از  
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ه محلی را براي خود اجاره کرد و از منـزل رفـت و   ماه طول کشید)، هال

کرد، ولی هرازگاهی مریم نیز در این مدت در خوابگاه دانشگاه زندگی می

کـرد و  دیدیم. در این مدت شعله نیز کار میآمدند و آنانرا میبه منزل می

هـاي جـالبی کـه از طریـق     من در منزل تنها بودم و به تماشـاي برنامـه  

اي پرداختم. از سخنرانیهاي دکتر الهی قمشـه یدن بود، میتلویزیون قابل د

 کردم.میو تفسیر قرآن آقاي مهندس عبدالعلی بازرگان استفاده زیادي 

) مربوط به این دوران 380تا  376(صفحات 100تا  94هاي شماره عکس

 باشند.از زندگیم می
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عرفانی در زمان -فعالیتهاي اجتماعی

 تدریس در دانشگاه و پس از بازنشستگی

1373 - 1398 

در  در زمان تدریس عرفانی –ي اجتماعی هافعالیت 1-8

هاي درسـم یـادي از خـدا و    مند بودم در کالسهمیشه عالقه دانشگاه.

ذکري از عظمت آفرینش انسان و سایر موجودات بنمایم. این کـار را در  

توانستم انجام دهم، چون دانشجو کردم نمیآمریکا و کانادا که تدریس می

ام توانست اعتراض نماید که من براي خواندن مثالً ترمودینامیک آمـده می

خواهم درباره خدا بشنوم. در ایران چه در دانشگاه شیراز و چـه در  و نمی

ضی از کردم چنین مخالفت و اعترادانشگاه صنعتی شریف که تدریس می

 شد.طرف دانشجویان نمی

فقط یک بار در دانشگاه صنعتی شریف در درس ترمودینامیـک یـک   

». رویـم اگر به درس بپردازیم سریعتر پیش مـی «دانشجو اظهار داشت که 

من هم صحبت از خدا را متوقف کردم و بـه درسـم ادامـه دادم. بعـد از     
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در کالس با این  پایان ساعت درسی تقریباً تمامی دانشجویان دیگر حاضر

دانشجو به بحث پرداختند و او را قانع کردند که شیوه تدریس من خوب 

-توانند از کتاب هم فراداشتند که مطالب درس را میمیاست. آنها اظهار 

بگیرند و دوسـت دارنـد بحـث خـدا، عظمـت آفـرینش و نیـاز مـا بـه          

 سپاسگزاري از خداوند را بیشتر بشنوند.

کردم ولـی تصـمیم گـرفتم    روش سابق ارائه میدرسهایم را به همان 

کرده و بصورت یک سخنرانی آنرا ارائه دهم و یا آنهـا را   مطالب را جمع

را براي سخنرانی » عشق، انتروپی و راه زندگی«اي بیاورم. عنوان در مقاله

در  1373و مقاله خود انتخاب کردم. مقاله بـا همـین عنـوان در آذر مـاه     

 شریف چاپ شد.مجله علمی، پژوهشی 

براي شرکت در یک مذاکره علمی به رادیو دعـوت   1373در تابستان 

پور نیز در این مـذاکره  شدم. آقایان دکتر ایرج فاضل و دکتر فرامرز رفیع

شرکت داشتند. محل مذاکره در استدیو رادیو در میدان ارگ تهـران بـود.   

اده بودنـد.  آقاي جاهد که مهندس مکانیک بودند این مذاکره را ترتیـب د 

خاطرم نیست که در این مذاکره علمی چه مطالبی را بیان کردم ولـی بـا   

پـور و مهنـدس جاهـد    آشنا شدن با آقایان دکتـر فاضـل و دکتـر رفیـع    

 خوشحال بودم.

عشـق،  «مندي خود براي ایراد یک سخنرانی بـا عنـوان   موضوع عالقه

ایشان اظهـار   را به آقاي مهندس جاهد ذکر نمودم.» انتروپی و راه زندگی

-عالقه کردند که از رادیو براي ضبط این سخنرانی و پخش آن در برنامـه 
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 اي از رادیو اقدام نمایند.

اولین سخنرانی خود را با عنوان یاد شـده در سـالن    1373در آذر ماه 

حیان دانشگاه صنعتی شریف ایراد کردم که در آن عده زیـادي از  بنجابر

بط رادیو به سرپرستی آقایان مهندس جاهد دانشجویان دانشگاه و گروه ض

و میرفخرایی شرکت داشتند. متعاقباً آقایان یاد شده براي مذاکره بیشتر بـه  

 منزل ما(در امیرآباد) آمدند و مطالب را ضبط کردند. 

-اي در بعد از ظهرهاي پنجشنبه از رادیو پخش مـی در آن زمان برنامه

یر برنامه بودنـد. در یکـی از ایـن    آقاي میرفخرایی مد». گفتگو«شد به نام 

» عشـق، انتروپـی و راه زنـدگی   «ها مطالب ارائه شده مرا با عنـوان  برنامه

پخش کردند. با پخش این برنامه عده زیادي با من تماس گرفتند و نسبت 

 به مطالب ارائه شده اظهار نظر کردند.

یـر در  اي را که از زروز شنبه صبح که به دفترم در دانشگاه رفتم نامه

به دفترم انداخته بودند دیدم که طلبۀ جوانی نوشته بود و اظهار داشته بود 

اي به شنیدن مطالبی درباره خدا و آفرینش از زبان که جوانان دیگر عالقه

افرادي مثل او ندارند، ولی اگر افرادي مثل من درباره خدا صحبت کننـد،  

مند(که نامش را ذکـر  جوانان توجه خواهند کرد. در ضمن این طلبه عالقه

نکرده بود) کتابهایی را به عنوان مرجع براي مطالعه بیشـتر مـن پیشـنهاد    

 کرده بود.

از  بســیاريپــس از پخــش برنامــه یــاد شــده از رادیــو، دعوتهــاي 

دانشگاهیان کشور براي ایراد سخنرانی در دانشگاهشان دریافـت داشـتم.   
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یـر و بعـد از آن از   اولین دعوت دریافت شده از دانشگاه صـنعتی امیرکب 

ها توسط دانشجویان انجـام  دانشگاه فردوسی مشهد بود. بیشتر این دعوت

شد. از آن تاریخ تا زمان بازنشستگی از دانشگاه صنعتی شریف تقریبـاً  می

 ام.هاي کشور سخنرانی کردهدر تمام دانشگاه

-) در ترمودینامیک مورد بحث قـرار مـی  Entropyموضوع انتروپی(

جویان مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی و فیزیک و شیمی و گیرد. دانش

احتماالً سایر دانشجویان مهندسی و علوم پایه با این اسم آشـنایی دارنـد.   

براي دانشجویان دیگر که با انتروپی آشنا نیستند سخنرانی دیگـري را بـا   

کردم. پس از ارائه درس اخـالق  ارائه می» فرضیه دانشگاه زندگی«عنوان 

در دانشگاه و مکتوب کردن مطالب ارائه شده در کالس بصورت  مهندسی

، چندین سـخنرانی در  »اخالق مهندسی و مهندسی اخالق«کتابی با عنوان 

هـاي  هـا و کـانون  مدت براي مهندسان شـاغل و انجمـن  هاي کوتاهدوره

 ام.مهندسی نیز ایراد کرده

انتروپی و راه عشق، «پس از ایراد اولین سخنرانی در دانشگاه با عنوان 

منـد هسـتند،   و مالحظه اینکه دانشجویان به مطالب عرفانی عالقه» زندگی

تصمیم گرفتم هرازگاهی مطالب را در جعبه اعالنات پشت دفتر خـود در  

-دانشگاه نصب کنم. تعدادي از این مطالب در صفحات بعـد دیـده مـی   

-تماس مـی مند به موضوع بعداً با من شوند. تعدادي از دانشجویان عالقه

کردیم. غالباً آنها را به خواندن کتب مختلـف،  گرفتند و با هم صحبت می

-تشـویق مـی  » شادي و زنـدگی «و » دانشگاه زندگی«هاي از جمله کتاب
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 کردم. 

سال از بازنشستگی مـن از دانشـگاه    9که حدود  1398در خرداد ماه 

صنعتی  اي از یکی از دانشجویان مهندسی مکانیک دانشگاهگذشت نامهمی

شریف دریافت داشتم که دربارة مطالب مقالـه منتشـر شـده در روزنامـه     

 سؤاالتی داشت.» عشق، انتروپی و راه زندگی«شریف با عنوان 

هاي درسم از عظمت آفـرینش  در سخنرانی خود و همچنین در کالس

ام) اشاره کردم و به مطالب زیر (که در جاهاي مختلف خواندهصحبت می

 کردم.می

میلیارد سال پیش بوجـود   15تا  5/13نظر دانشمندان، جهان بین طبق 

کردم که قبل از آن فقط خـدا بـود. خـدا    آمد. نظر خود را چنین بیان می

اراده کرد نظامی را تدوین کند به نام نظام آفرینش. طبق این نظام خدا از 

متر) که 10 -10نانومتر ( 1/0اي خلق کرد به قطر خود مایه گذاشت و نقطه

میلیارد کهکشان، از جمله کهکشان راه شـیري بـا    100در برگیرنده تمام 

هاست. طبق نظام آفـرینش  یک میلیارد ستاره مانند خورشید و همۀ سیاره

هـا بوجـود   این کرة بسیار بسیار کوچک و داغ انبساط کـرده و کهکشـان  

هاسـت  آمدند. منظومه شمسی ما که شامل خورشید، زمین و سایر سـیاره 

میلیارد سال پیش بوجود آمـد و اولـین موجـودات روي زمـین      5حدود 

 2میلیارد سال پیش و اولین انسان، طبق این نظام آفرینش، حدود  2حدود 

هزارسال پـیش انسـان بـه    12الی  10میلیون سال پیش بوجود آمدند، بین 

یافت و در منطقه گرم و پر آب جنـوب غـرب ایـران و    کشاورزي دست
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النهرین) اسکان یافت تا هر محصولی را کـه  عراق(منطقه بین جنوب شرق

هاي زیادي نائـل  کاشته بود برداشت کند. در این مدت انسان به پیشرفت

 شد.

نظام آفرینش خداوندي طوري است که چیزي نیست که رخ بدهـد و  

بردن به قستهایی از ایـن  طبق این نظام نباشد. پیشرفت علم چیزي جز پی

یست. پیامبران نیز قسمتهایی از این نظام آفـرینش را بیـان   نظام آفرینش ن

) خداونـد چنـین   3و  2اند. مثال در قرآن کریم(سوره طـالق آیـات   کرده

 فرموده است:

و من یتَّقِ اهللا یجعل لَه مخرَجاً و یرزقُه من حیـثُ ال یحتَسـب و مـن    «

تقوي پیشه کند براي او راهی بـراي  هر کسی »(یتَوکّل علَی اهللا فَهو حسبه.

بیرون شدن قرار خواهد داد و او را از جایی که گمـانش را نـدارد روزي   

دهد و هر که بر خدا توکل کند خداوند او را کافی است.) در جلسات می

کـردم  هاي درسم که راجع به آفرینش صحبت مـی سخنرانی و در کالس

این نظام آفرینش براي پیشـرفت   کردم کهنظر و باور خود را نیز اعالم می

الوصـف  معنوي یا عروج معنوي(که مترادف با دستیابی بـه شـادي زایـد   

آید اوالً طبق ایـن  است)تدوین شده و اینکه هر چه که براي من پیش می

نظام آفرینش بوده و بستگی به اعمال، افکار، گفتار و کردار من داردکه از 

ظام آفرینش خداوند با لطـف و عشـق   ام و ناین زمان به عقب ابراز داشته

خـودم  «نهایت خداوند به من (و سایر موجودات) فراهم کرده اسـت.  بی

 ».کردم که رحمت بر خودم باد
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پس از بازنشسـتگی  عرفانی -هاي اجتماعیفعالیت 2-8

-کمـال که عارف و شـاعر بزرگـوار، حـاج    1370در دهۀ  از دانشگاه.

آوردند و مهمان ما در منزل ریف میمشکسار، هر از چند هفته به تهران تش

بودند، تعداد زیادي از دانشجویان دانشگاه صـنعتی شـریف در جلسـات    

کردند. یکی از این دانشجویان خانم الهام شیرازي بحث ایشان شرکت می

داد. پـس  کمال عالقۀ بسیاري نشان میبود که به فرمایشات و اشعار حاج

مهندس الهام شیرازي بـا تعـداد   ، خانم 1381کمال در سال از فوت حاج

ها (و آقایان) که مشکالتی در زندگی خود داشتند تمـاس  زیادي از خانم

 کرد.گرفت و به آنان کمک میمی

خانم مهندس شیرازي از من دعوت کرد تا در جلسات هفتگی ایشـان  

بود. از آن تاریخ(و  1391شرکت کنم. اولین جلسه شرکت من در دي ماه 

ام) به طور مرتـب در جلسـات روز   ایی که در تهران بودههدر کلیه زمان

ام. از چنـد سـال   هاي بسیاري بـرده ام و استفادهجمعه ایشان شرکت کرده

نوبـت در هفتـه    3پیش ایشان تصمیم گرفتند که تعـداد جلسـات را بـه    

افزایش دهند و من در تمام این جلسات، بـر حسـب بـودن در تهـران و     

ام. برخـی از مطـالبی کـه در ایـن     کت کـرده برخورداري از سالمتی، شر

 شوند.کنندگان داده شده نیز در صفحات بعد دیده میجلسات به شرکت

آقاي مهندس سجاد محمدرضاخانی، دانشجوي سابق و دوست بسیار 

» گفتگو در افزایش شادي در کار و زندگی«اي را با عنوان مهربانم، برنامه

بـه   دقیقه 12-10گفتگوي کوتاه مدت  60در نظر گرفتند و در این برنامه 
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از من ضبط کردند. دوسـت عزیـز دیگـرم، آقـاي مهنـدس       فارسیزبان 

 www.mehdibahadori.com را با نـام  سایتیمهرداد سلطانیانی، وب

برنامه شامل  60براي گفتگوها به زبان فارسی طراحی کردند که عالوه بر 

و » مهدي(ع) امام حاضر«، »شادي و زندگی«، »دانشگاه زندگی«هاي کتاب

برنامـه بـه زبـان     6باشـد و بـراي   مقاالت و مطالب عرفانی متعددي مـی 

در نظر  www.happinessyourhome.comانگلیسی وب سایتی با نام 

 هاي:گرفتند که حاوي مقاالتی چند به زبان انگلیسی و کتاب

«University of Life» ,  

«Love to be Happy, Secrets of Sustainable Joy» 

-هائی ضبط و به عالقه CDسجاد مطالب را روي  ،پس از آنها باشد.می 

اش در صـفحات بعـد   نیز چاپ نمودکه نمونههائی داد و کارتمندان می

 شود.دیده می

 

 این مقاالت عبارتند از:عرفانی.  -مقاالت اجتماعی 3-8

 عشق، انتروپی و راه زندگی  -1

 روزهایم را چگونه بگذرانم  -2

 مسئولیت ما در پیشگاه خداوند  -3

 هاي آسمانیفرصت  -4

سخنی با برادران و خواهران جوانترم که تصـمیم بـه تـرك وطـن       -5

http://www.mehdibahadori.com/
http://www.happinessyourhome.com/
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 اندگرفته

 پرورش اخالق پژوهشی و اخالق مهندسی  -6

 اخالق محیط زیستی  -7

 پیشنهادهایی براي عروج معنوي و دستیابی به شادي پایدار -8
 

 www.mehdibahadori.comسایت تعدادي ازاین مقاالت در وب

 شوند.نیز دیده می
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 عشق و انتروپی و راه زندگی – 1مقاله 
فرهنگی خود در زمینه -اهداف علمی دستیابی به نشریه شریف در پی

اي بـا عنـوان   انتشار مقاالت علمی، براي نخستین بار اقدام به چاپ مقاله

کرده است با این نیت که از ایـن پـس و   » عشق و انتروپی و راه زندگی«

این دست را تـداوم بخشـد.   هاي بعدي مجله، چاپ مقاالتی از در شماره

مندان بـه مباحـث   بدین روي، از تمامی نویسندگان، صاحبان قلم و عالقه

چنین، تقاضامندیم تا با ارسال مقاالت خود براي نشریه شریف، پویایی و 

 استمرار چاپ چنین مقاالتی را محقق سازند.

 

 خالصه
نظمـی و  هاي مادي، انتروپی معرف وجـود اغتشـاش، بـی   در سیستم

شفتگی بوده و در فرآیندهاي ترمودینامیکی، هر چه اغتشاش، اصـطکاك  آ

اشد مقدار تولید انتروپی در آن افزونتر است. نتیجۀ این بیشتر بو آشفتگی ب

هاي اقتصـادي و  فرآیند(تولید انتروپی)، آلوده شدن محیط زیست و زیان

 مالی فراوان است.

اي، عریف و طی معادلهدر این نوشتار، براي انسان و اجتماع انتروپی ت

ارتباط شادي انسان با انتروپی او نشان داده شده اسـت. بـه طـور کلـی،     

کـه از  اسـت  یا کلیۀ عـواملی  معیاري از درجۀ افسردگی انتروپی هر فرد 

هاي باال بودن انتروپی فردي و اجتماعی کند. همچنین، زیانشادي کم می

صورت خدا در هر کـس  بیان شده است. هدف خلقت، لقاءاهللا و یا دیدن 
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جز خدا وجودي و هر چیز و باال رفتن درجه آگاهی تا بدین مرتبه که: 

، بیـان  نیست و هر چه هست تجلی زیبا و منحصر به فرد اوست

اي ارائه شده است که شادي را بر حسـب  شده است. در این مقاله، رابطه

و افسردگی را ناشی از رذائل اخالقـی در   تعریف کرده هاي انسانیارزش

از پـایین آوردن انتروپـی    اسـت  دهد. راه زندگی عبارتمینشان  ،انسان

فردي و اجتماعی و یا باال بردن درجۀ شادي. بهترین روش براي باال بردن 

و ریـا  توقع، خدمتگزاري بیزیدن بیدرجۀ شادي، تقوا، عشق و محبت ور

یا چند شخصیت واالمقام روحانی که مظهري برقراري ارتباط است با یک 

 از تقوا و عشق و خدمتگزاري هستند.

ــه،   ــور خالص ــه ط ــق،  ب ــت از: عش ــارت اس ــدگی عب راه زن

 خدمتگزاري، تقوا و ارتباط.

 

 مقدمه
هاي ایران و سـایر کشـورهاي جهـان در    هاي آموزشی دانشگاهبرنامه

که در نهایت، است جهت انتقال دادن دانش و یاد دادن حرفه تدوین شده 

التحصیل بتواند با فرا گرفتن آنها و انتخاب شـغلی بهتـر و درآمـدي    فارغ

تر زنـدگی  ها مرفهتر زندگی کند. به طور خالصه، در دانشگاهبیشتر، مرفه

کنیم. چگونه آموزیم ولی صحبتی از چگونه زندگی کردن نمیکردن را می

؟ آیـا ایـن موضـوع را    زندگی کردن را دانشجو بایستی کجا یـاد بگیـرد  



 یرانیا کی نامهیزندگ 392
 

 

هاي درسی او بگنجانیم و یا اینکه فرصتی فراهم کنیم که بایستی در برنامه

 دانشجو خود آن را بیابد؟

آموز هستند و دانش تر، نوجوانان دانشطوري که در سنین پایینهمان

شوند آیند و دانشجو میآموزند و وقتی که به دانشگاه میارائه شده را می

را جستجو کنند، بنابراین خود این جوانان هستند که بایستی بایستی دانش 

در جستجوي حقایق باشند و بیابند که هدف زندگی چیسـت، بـراي چـه    

هـا بایسـتی   اند و چگونه باید زندگی کننـد؟ دانشـگاه  منظوري خلق شده

 فرصت این پویش را فراهم آورند.

راه هدف این مقاله، طرح مطالبی اسـت کـه بنـده معتقـدم هـدف و      

زندگی است. شما ممکن است با تمامی آنها موافق یـا مخـالف و یـا بـا     

بعضی از آنها موافق باشید. من اصراري در اینکه شـما آنهـا را بپذیریـد    

ندارم ولی امیدوارم که با طرح این مطالب فرصتی براي شما پیش آید تـا  

چه براي «یعنی: کنند ی که تمام جوانان از خود میهاي اساسروي پرسش

 »م؟ هدف زندگی کردن چیسـت و راه زنـدگی کـدام اسـت؟    اخلق شده

قدري بیندیشید و با تحقیق و تفحص جواب آنها را بیابید. امیدوارم خـود  

 75بیابید که چگونه بایستی زندگی کنید به طوري که، وقتی مثالً به سـن  

سالۀ شما از شما بخواهد که او را نصیحت کنید  15سالگی رسیدید و نوة 

سال زندگی پس از بلوغ خود را  60ا چگونه زندگی کند، بتوانید حاصل ت

منتقل کنید. بـه راسـتی    ،که احتماالً عزیزترین فرد زندگی شماستبه او، 

توانستید زمان را به جلو ببرید و شما در این سن بودید و نوة شما اگر می
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او یقیناً  دادید؟ شما برايکرد، چه جوابی به او میسوال فوق را مطرح می

خواستید ولی بهترین چیست؟ ثروت بیشـتر؟ مقـام بـاالتر؟    بهترین را می

 شهرت بیشتر و یا اینکه شادي و خوشحالی بیشتر؟

هاي عشق و انتروپی، اعتقاد خود را کـه  در این مقاله، با طرح موضوع

ایم و هدف و راه زندگی چه هسـتند بیـان خـواهم    ما براي چه خلق شده

طور مختصر به تعریف انتروپـی بـه عنـوان یـک خاصـیت      کرد. ابتدا به 

ترمودینامیکی خواهم پرداخت و سپس، به آثار تولید انتروپـی در فرآینـد   

تبدیل یا انتقال انرژي روي محیط زیست اشاره خواهم کـرد و بـه دنبـال    

هاي فردي، اجتمـاعی و محـیط زیسـت ارائـه     آن، تعاریفی براي انتروپی

ان خواهم کرد که راه زندگی، بـاال بـردن میـزان    خواهم کرد. در پایان بی

 هاي فردي و اجتماعی و محیط زیست است.شادي و یا کم کردن انتروپی

 

 عشق
عشق، حالتی است که عاشق نسبت به معشوق خود داشـته و حاضـر   

است به خاطر او از آنچه دوست دارد و برایش عزیز است، بگذرد. میزان 

و شـدت عشـق بسـتگی دارد. منتهـاي     این گذشت و فداکاري، به درجه 

درجۀ عشق، دیدن معشوق در همه جا و همه چیز و فراموش کردن خـود  

 و فدا کردن تمام دار و ندار و هستی و زندگی خود براي معشوق است.

عشق آن حالتی است که قابل توصیف نبوده و فقـط بایسـتی تجربـه    

ش از هر موضوع کرد تا بتوان به وجودش پی برد. شاید بتوان گفت که بی
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دیگر، در ادبیات جهان و ایران از عشق صحبت شـده اسـت. شـاعران و    

عارفان ما در بیان احساسات درونی خود، ضمن بیان حقـایقی از نظـام و   

اسرار خلقت، هدف و راه زندگی را تبیـین کـرده و در البـالي سـخنان     

 اند.گرانبهایشان صحبت از عشق داشته

سخنان گهربار شاعر و عارف عالیقدر ایران، اي از چند بیت زیر، نمونه

 حافظ شیرازي است:
 بندة عشقم و از هر دو جهان  آزادم  از گفتۀ خود دلشادم گویم وفاش می

 بخش هوایی دارد فرح که خوش آهنگ و  مبـادا خالی نالــۀ عشــاق عالـم از

 به بطالت برود یک عمر که حیف اوقات  بگیرمعشوق  ومیخودآخر عمراز  کام

 کنم حرف دگــر یاد نداد استــادم چه  یارقامـتدلم جزالـف  نیست برلـوح
 

دربارة عاشق و معشوق، عارف و شـاعر عالیقـدر معاصـر، حـاج کمـال      

 فرماید:می ]1[مشکسار 

 چیست نامش، من بر زبان نرانم کهدانی اشیأ کلعاشق به عاشق، کیست که دانی

 زیبایی جهانـم دلبـر، چیست هک یندا که بینیدلبري هر معشوق، کیست کهدانی
 

در مقایسه با عقل، شاعران ما مقامی باالتر بـراي عشـق قائلنـد. مـثالً     

 فرمایند:حافظ و سعدي می

 آستان بوسدکه جان درآستین داردآن  کسی ی باالتراز عقل استحریم عشق رادرگه بس
 یوالیت انـدر پادشــــه دو بـود اغوغ عقـل نیست جاي زندخیمه عشق که آنجا

 

 آثار عشق
شادي مفرط، خواستن هر چیز براي معشوق و آمادگی براي فدا کردن 
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ها و همه چیز براي معشوق، از آثار عشق است. این شادي مفـرط  خواسته

با حالت مسـتی   را عارفان و شاعران ما شاید به خاطر نبودن کلمات دیگر

 فرماید:اند. مثالً حافظ میمعشوق را با ساقی مقایسه کردهو 

 دامو شرب مـمجلس انس وحریف همدم ـامشـراب لعـل ف جوانـی و قبازي وعش
 

 درجات عشق
عشق داراي درجات متفاوت است که از عالقۀ کم به چیـزي شـروع   

-شده و در نهایت به عبودیت و اظهار بندگی در پیشگاه خالق خـتم مـی  

 به طور خالصه:شود. 

ـده تر بندههر چه عاشق ـر، هـر چـه     تر، هر چه بن ـر نزدیکت ت

 نزدیکتر فناتر و هر چه فناتر شادتر.

اي از درجـۀ عشـق   ما به فرمایشات زیر کامالً آشنا هستیم کـه نمونـه  

 هستند:

 هسولُو ر هدبع دمحم نَاَ دشهاَ

 السالم)(موال علی علیه دمحم بیدن عم دبع ناَاَ

 س من و خـــــــداي من (موالنا)  شمــ خنفـاش بگویم ایـــن ســ
 

عشق، یک صفت خداوندي اسـت کـه از طـرف خداونـد بـه تمـام       

مند به ادامه حیات موجودات داده شده است. اینکه تمام موجودات عالقه

 و زندگی هستند، نشانه وجود عشق در آنهاست.
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 انتروپیانرژي و 
انرژي و انتروپی، دو خاصیت ترمودینامیکی هسـتند کـه در بررسـی    

شوند. اصطالح انرژي براي مـا  قوانین اول و دوم ترمودینامیک تعریف می

دانیم که در هـر  نامأنوس نیست و نسبت به آن داراي احساس هستیم. می

کشاورزي، فعالیتی و براي انجام هر کاري از قبیل تولید غذا و سایر مواد 

هاي صنعتی، ارائۀ خدمات، حمل و نقل و خالصه بـراي آسـایش   فعالیت

زندگی نیاز به انرژي داریم. ولی نسبت به انتروپی داراي چنین احساسـی  

نیستیم و این اصطالح براي ما نامأنوس اسـت. مـثالً اگـر بخـواهیم یـک      

-استکان چاي داغ را خیلی سریع خنک کنیم یک قطعه یخ داخل آن مـی 

ندازیم. در این عمل چنانچه از تبادل حرارت بین استکان و هواي اطراف ا

گوید که جمع انرژي موجود در چاي صرفنظر کنیم، اصل بقاي انرژي می

داغ و یخ برابر با انرژي چاي سرد شده است و با داشتن اطالعاتی دربارة 

توانیم دماي چـاي سـرد شـده را    جرم و دماي چاي داغ و مقدار یخ، می

ساب کنیم. در حالی که ما نسبت به ثابت ماندن انرژي کل چاي داغ و ح

در عمـل صـورت گرفته(انـداختن     آنچهیخ حساس هستیم ولی نسبت به 

، چیزي به نام انتروپی تولید شده استو یک قطعه یخ به داخل چاي داغ) 

هیچ گونه احساسی نداریم. بـا مخلـوط کـردن یـخ و چـاي داغ، مـا در       

ناپذیر ایم و چون این عمل یک فرآیند برگشتتولید کردهحقیقت انتروپی 

ایـم. نظیـر ایـن    است ما با عملمان به باال رفتن انتروپی جهان کمک کرده

توان مخلوط کردن آب سرد و گرم را براي استحمام ذکـر کـرد   مثال، می
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هاي آب سرد و داغ قبل که انتروپی آب مصرفی بیشتر از مجموع انتروپی

-است. در طبیعت، کلیۀ فرآیندهاي شناخته شده بازگشت از مخلوط شدن

 شود.ناپذیر هستند و بنابراین، در طبیعت همواره انتروپی تولید می

به طور خالصه قوانین اول و دوم ترمودینامیک(اصل بقـاي انـرژي و   

پذیر بودن فرآیندها را در طبیعت اصل ازدیاد انتروپی) توأماً روند و امکان

 کنند.تعیین می

انتروپی خاصـیتی از سیسـتم اسـت کـه معـرف وجـود اصـطکاك،        

باشـد. هـر   نظمی و خالصه آشفتگی در آن میمی، بیم برهاغتشاش، دره

چه این عوامل در یک سیستم بیشتر باشند انتروپی آن زیادتر اسـت. اثـر   

، کم شدن توانایی انجام کار یا تولیـد کـار مفیـد    Chaosاین آشفتگی یا 

 توانیم براي تغییر انتروپی رابطۀ زیر را بنویسیم.سیستم است. می

)1( 𝑑𝑆 = (𝛿𝑄 + 𝛿𝐶)/𝑇  

مقدار کم حرارتی است کـه بـه سیسـتم داده     δQدماي مطلق،  Tکه 

، مقدار کم کار از دست رفته و یا تولید نشده به علـت وجـود   δCشده و 

مثبت، منفی و یا   δQآشفتگی در سیستم است. در حالی که ممکن است 

هرگز منفی نبوده و همیشه مثبت و یا حداقل برابر با صفر   δCفر باشد،ص

= δCپذیر که آشفتگی وجـود نـدارد،   است. در فرآیندهاي بازگشت 0 

 بوده و تغییرات انتروپی از رابطه

)2( 𝑑𝑆 = (𝛿𝑄/𝑇)𝑟𝑒𝑣  

تـوان انتروپـی   دهد که به دو راه مینشان می 1آید. رابطۀ به دست می
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همیشه مثبت و یا درنهایـت   δCیک سیستم را زیاد کرد اما به دلیل اینکه 

تنها یک راه براي کم کردن انتروپی وجود دارد و آن گـرفتن   ،صفر است

-در نیروگاه» کندانسور«حرارت از سیستم است. این موضوع، دلیل وجود 

 هاي حرارتی است.هاي بخاري و یا به طور کلی، منبع سرد در ماشین

اصطکاك، اغتشـاش و آشـفتگی تولیـد انتروپـی در فرآینـدهاي       اثر

هایی است که به لحـاظ  ترمودینامیکی و پایین آمدن کارآیی سیستم، زیان

شود. یک مثـال مناسـب در   محیطی وارد میاقتصادي، اجتماعی و زیست

هاي حرارتـی اسـت.   هاي بخار نیروگاهاین زمینه، انبساط بخار در توربین

مالی یک نیروگاه بخاري و مدار ترمودینامیکی آن را در ، طرح اج1شکل 

 دهد.نشان می -انتروپی-یا انتالپی– h-sدیاگرام 

 

 

 

 

 

 

 
 

مـثالً  ، معموالً یک نیروگاه حرارتی را براي توان الکتریکی بخصـوص 

اي براي ژنراتور الکتریکی، بـراي  یا با در نظر گرفتن بازده ،مگاوات 500

طرح اجمالی یک نیروگاه بخاري و مدار ترمودینامیکی  -1شکل 
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گیـریم؛  کنند. دو حالت را در نظر مـی طراحی می ẇتوان مکانیکی معین 

پذیر هسـتند و دیگـر   یکی اینکه کلیۀ فرآیندهاي نشان داده شده بازگشت

پذیرند. از این رو، اینکه، تمام فرآیندها غیر از انبساط در توربین بازگشت

و در آن  ناپذیر استکه بازگشت، 1-2یند انبساط در توربین، یعنی و فرآد

گیـریم  در نظر میپذیر است، ، که بازگشتs2-1و شود انتروپی تولید می

-کنیم که انتقال حرارت بین بخاري که در توربین انبساط مـی و فرض می

 کند و هواي بیرون ناچیز باشد.

جنبشی و پتانسـیل بـراي بخـار    با صرف نظر کردن از تغییرات انرژي 

که بیان توانیم روابط زیر را دانسور، میورودي و خروجی در توربین و کن

 بنویسیم: نامیک براي توربین و کنداسور است، قانون اول ترمودی
 

)3( �̇� = �̇�(ℎ1 − ℎ2) 

)4( �̇� = �̇�𝑠(ℎ1 − ℎ2𝑠) 

)5( �̇� = �̇�(ℎ2 − ℎ3) 

)6( �̇�𝑠 = �̇�𝑠(ℎ2𝑠 − ℎ3) 
 

بزرگتر اسـت،   h2sاز  h2دهد که چون نشان می 4و  3مقایسۀ روابط 

در یا مقدار جرم بخاري که بایسـتی  ، ẇ ،ṁبنابراین براي یک توان معین 

بزرگتر است. به عبارتی، به خـاطر   ṁsاز توربین به جریان انداخته شود، 

کـه خـود بـه علـت     ن فرآیند انبساط بخار در توربین ناپذیر بودبازگشت

تولید انتروپی در ایـن  آشفتگی و در نتیجه  وجود اصطکاك و اغتشاش و
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دیگ بخار بایستی بزرگتر باشد تا بتوانـد بخـار بیشـتري را     فرآیند است،

تولید کند. به همین ترتیب اندازه توربین، کندانسـور، پمـپ جریـان آب    

شـوند.  هـا بزرگتـر مـی   کشـی (بین کندانسور و دیگ بخار) و تمامی لوله

راه با مصرف مواد و انرژي بیشتر در سـاختن  بزرگتر شدن تمامی اینها، هم

 آنها و آلوده سازي بیشتر محیط زیست و صرف هزینه بیشتر است.
 ṁsاز   ṁو  h2sاز  h2دهد که چـون  نشان می 6و  5مقایسه روابط 

شده که بیانگر بزرگتر شدن  Q̇sخیلی بزرگتر از  Q̇بزرگتر است بنابراین، 

سـازي بیشـتر   کندانسور و انتقال حرارت بیشتر به محیط اطراف و آلـوده 

 محیط زیست است.

کوتاه سخن اینکه، وجود اصطکاك، اغتشاش و آشـفتگی در انبسـاط   

بخار در توربین باعث تولید انتروپی در این فرآیند شده و تولید انتروپـی،  

یست محیطی فراوانی را در بر دارد. بـراي  هاي اقتصادي و مالی و ززیان

ها، بایستی در طراحی، ساخت و استفاده از توربین و سایر تقلیل این زیان

سعی شـود کـه فرآینـدها بـا تولیـد       داده شده،هاي نیروگاه نشان دستگاه

-توان براي کلیۀ فعالیـت انتروپی کمتري همراه باشند. چنین مطلبی را می

نیز بیان  ي صنعتی، کشاورزي، خدماتی و غیرههاتهاي بشر از قبیل فعالی

ها با حداقل تولید انتروپـی  کرد. به این معنی که، بایستی کلیه این فعالیت

 ممکن همراه باشد.
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 هدف خلقت و بودن روي زمین
کنـیم،  ایم و چرا روي زمین زنـدگی مـی  اینکه ما براي چه خلق شده

یا هدف این است که بهتر و سوالی است که هر فرد از خود کرده است. آ

بیشتر بخوریم و بیاشامیم و سایر نیازهاي جسمانی خـود را تـأمین کنـیم    

یا اینکـه هـدف و   دهند ام میمانند آنچه که تمامی حیوانات و گیاهان انج

ها در روي زمین وجود برنامه دیگري براي بودن و زندگی کردن ما انسان

 دارد. هدف از خلقت انسان چیست؟

و یقیناً سایر ادیان الهی هـدف خلقـت و بـودن روي زمـین را     اسالم 

لقاءاهللا یا دیدن چهره و صورت خدا در هر کس و هر چیـز و بـاال رفـتن    

داند در اینکه، درك کنیم چیزي جز خداوند وجود ندارد درجۀ آگاهی می

و هر چه هست تجلی و صورت اوست و جز او چیزي مؤثر نیست. اسالم 

هدف را عبادت و پرسـتش خداونـد، یعنـی بـاالترین     راه رسیدن به این 

 1.دانددرجۀ عشق ورزیدن می

با توجه به درجه شادي و خوشحالی مفرطی کـه عشـق ورزیـدن یـا     

پرستیدن و اظهار بندگی کردن در مقابل خالق و یا آگاه بـودن از وجـود   

توان رابطه زیر را بین شادي ، میشودباعث میهر کس و هر چیز  درخدا 

 نوشت: وجود خدا در هر کس و هر چیزو آگاهی از 

)7( 𝐻 = ℎ + 𝑐𝐴  

                                                 
 ) (جن و انس را جز براي پرستش خود نیافریدیم)56و ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون. (سوره ذاریات، آیه  1
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یک ضریب  cنشان دهندة میزان شادي،  Hمعرف درجه آگاهی،  Aکه 

هاي کوچکی است که بر اثر بـرآوردن نیازهـاي   معرف شادي hتبدیل و 

خلقـت،  توان گفت که هـدف  جسمانی ممکن است عاید انسان شود. می

هـدف   )7با توجه بـه رابطـه   ه عبارتی(و یا ب Aرفتن درجه آگاهی یا باال

توانیم بگوییم مـا  است. یعنی اینکه می Hخلقت باال رفتن درجه شادي یا 

. 2کنیمایم و روي زمین زندگی میبراي شاد بودن یا شاد زیستن خلق شده

و بحـث خـواهیم   اي بین شادي و انتروپی انسان ارائه داده در زیر، رابطه

توانیم انتروپی را تقلیل داده و شـادي خـود را بـاالتر    کرد که چگونه می

 ببریم.

 

 سنجیرابطۀ شادي
در فطرت بشر است که دنبال شـادي بگـردد و بخواهـد کـه شـادتر      

زندگی کند. اعتقاد اکثر این افراد این بوده است کـه ثـروت، شـهرت و    

قیده صحیح نیسـت زیـرا، ایـن    آفریند. این عقدرت براي انسان شادي می

بایسـتی ثروتمنـدترین،   توانست انسان را شـادتر کنـد مـی   عوامل اگر می

دانیم که چنین مشهورترین و قدرتمندترین افراد دنیا شادترین باشند و می

نیست. البته، عبارت فوق به این مفهوم نیست که هر که ثروت و شهرت و 

اي بـین شـادي و   صالً رابطهقدرتش کمتر است شادتر است. معتقدم که ا

                                                 
ثر و موضوع باال بردن یا به حداک ]3و  2[را در کتاب دانشگاه زندگی  𝐴موضوع باال بردن درجۀ آگاهی یا  2

 .ایمبحث کرده  ]5و  4[ را در کتاب شادي و زندگی 𝐻رساندن شادي یا 
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این عوامل وجود ندارد، یعنی ممکن است انسان فقیر و یا غنی بوده و در 

 عین حال شاد نیز باشد.

ـ     هـاي انسـان  به عقیدة من، تمامی فعالیت راي غیـر از حـداقلی کـه ب

براي کسب شادي بیشتر بوده و تمـامی   برآوردن نیازهاي جسمانی اوست

آورد بـه  در زندگی خود به وجـود آورده و مـی  یا اکثر مسائلی که انسان 

خاطر این اعتقاد بوده که هر چه ثروت و شهرت و قدرت او باالتر بـرود  

خواهیم لبـاس بهتـر، مسـکن    و بیشتر شود او شادتر خواهد بود. اینکه می

بزرگتر و بهتر و اتومبیل بزرگتر و گرانتر داشته باشیم براي این اسـت کـه   

بیشتر و در نتیجه، شادي افزونتري را براي ما فراهم معتقدیم اینها آسایش 

هــا، هــا، لشکرکشــیکُشــیکننــد. در طــول تــاریخ، جنگهــا و حــقمــی

ها و غیره، اکثراً به خاطر این عقیده بوده که ثروت و قـدرت  کشورگشایی

آورند و به همان ترتیب که در باال گفته شد، معتقـدم کـه ایـن    شادي می

 صحیح نیست.

کننـد، پـس چـه    عوامل کمکی به شادتر بودن مـا نمـی  حال که این 

شوند؟ پاسخ ایـن سـوال   عواملی باعث باال بردن و یا کم کردن شادي می

-زیر ارائـه مـی   (Happiometry Equation)را با رابطه شادي سنجی 

 دهیم:

)8( 𝐻 = 𝐽 − 𝐹 − 𝐸  

)9( 𝐻 = 𝐽 − 𝑀 

معرف تمام عواملی است کـه بـه انسـان خوشـی و     ، Joyراي ب Jکه 
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معرف تمـام عـواملی اسـت کـه     ، Miseryبراي  Mدهد، خوشحالی می
، انسـان  3شادي را کم کرده و به بدحالی، ناشـادي، دژم و یـا افسـردگی   

 Eهاي جسمانی نظیر گرسـنگی و درد و  ، معرف ناراحتیFکند کمک می
و ناشـی از وجـود    (Emotionanl Miseries)هاي احساسـی  ناراحتی

را  Eو  Jرذائل اخالقی در انسان است. در زیر، عوامـل تشـکیل دهنـدة    
 کنیم:شناسایی می

 توان عوامل زیر را ذکر کرد:می Jبراي 
 

 عشق و محبت -1

 احساس پیشرفت -2

 امید به آینده -3

 بینیخوش -4

 خیرخواهی -5

 
هاي احساسی کمک یا عواملی که به ناراحتی Eعوامل تشکیل دهندة 

کنند و یا رذائل اخالقی که وجودشان انسان را افسرده و از شـادي او  می

عامـل   25را به عنـوان   1توان عوامل جدول کنند فراوانند ولی میکم می

مهم ذکر کرد. در این جدول، خودپرستی به عنوان بدترین رذیلت اخالقی 

 مرکز توجه قرار گرفته است. در

 

                                                 
و  (Misery)به مفهوم بدحالی، ناشادي، رنج، بدبختی یا » افسردگی«الزم به ذکر است که در اینجا از کلمه  3

 د تفاوت دارد.رواست و در روانشناسی به کار می Depressionایم و با افسردگی که به مفهوم غیره استفاده کرده

 سپاسگزاري -6

 رضایت -7

 گذشت  -8

 مورد قدردانی قرار گرفتن -9
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 تفاده از معادلۀ شادي سنجیاس
براي اینکه از رابطه یا معادلۀ شادي سنجی فوق اسـتفاده کنـیم، الزم   

است اعدادي را براي عوامل تشکیل دهندة آنها انتخاب کنیم. براي سـاده  

، Jنمره بـراي   100شدن استفاده از این معادله، به طور قراردادي حداکثر 

ی و هاي جسماننمره براي درد و ناراحتی F )100نمره براي  200حداکثر 

گیـریم.  در نظر می Eنمره براي  100نمره براي گرسنگی) و حداکثر  100

 70و براي نشان دادن اهمیت نسـبی ایـن عوامـل     Jبراي عوامل متشکلۀ 

) را 100نمـره (از حـداکثر    30نمره براي عشق و محبت ورزیدن و بقیـه  

 آرزو طراباض جوییانتقام بدخواهی تحقیر ترس

 حسادت
 
 

 تنفر توقع حرص

 خودپرستی

 دورویی شهوت سرزنش ستم

 خشونت
 
 

 خشم
 
 

 دلبستگی
 
 

 دشمنی
 
 

 عجله عصبانیت جوییعیب غصه نومیدي وسواس

 ناشاديرذائل اخالقی یا عوامل کمک کننده به - 1جدول 
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-می Eعامل تشکیل دهنده  25گیریم. براي عامل در نظر می 8براي سایر 

 .]5و 4[نمره براي هر یک در نظر گرفت  4وان ت

آن آمـده  در  J ،F ،Eتوانیم جدولی تشکیل دهیم که تمام عوامـل  می

ایـن جـدول را بـراي     قبل از خواب شب مثالًباشد و سعی کنیم هر روز 

یا شادي خود در آن روز عـددي بـه دسـت     Hخود تکمیل کنیم و براي 

-شاد و یا بد حال و افسرده بوده» چقدر«آوریم و معلوم کنیم که آن روز 

را براي مدت زیادي انجام دهـیم،   H. چنان چه عمل ارزیابی ]5و 4[ایم 

توانیم دریابیم چه عواملی وجود دارند که مثالً مانع شـادتر بـودن مـا    می

برطرف سازیم که در این زمینـه در صـفحات    هستند و سعی کنیم آنها را

 Hبعد بیشتر صحبت خواهیم کرد. در صورتی که شخص هر روز مقادیر 

 (t)را براي خود تعیین کرده و آن را در یک دیاگرام شادي بر حسب زمان

 سـالگی  75تـا   15عمر او مثالً از  رسم کند، سطح زیر منحنی براي طول

ود. با توجه بـه مطـالبی کـه قـبالً     معرف کل شادي طول عمر او خواهد ب

توان گفت که راه زندگی به حداکثر رسـاندن (مـاکزیمم   مطرح کردیم می

کردن) این سطح است. معتقدم که تعالیم اسالم دقیقاً بـراي ایـن منظـور    

 است.

 

اثر شادي و افسردگی سایر افراد و محیط زیست روي 

 شادي انسان
و گیاهان و بـه طـور کلـی     شادي و افسردگی سایر انسانها، حیوانات
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گـذارد. مـا   محیط زیست، روي شادي و افسردگی هر کدام از ما اثر مـی 

همه از دیدن گل و گیاه و حیوانات سالم و بشاش و از بودن با افراد شاد 

شویم و برعکس، از دیدن کسی یا چیزي که ناراحت و خوشحال، شاد می

دگـر   –زگار رد روچو عضوي به درد آو«به مصداق  کشداست و درد می

شویم. ولی لزومی ندارد کـه  ناراحت و افسرده می »عضوها را نباشد قرار

ما تماس عینی با این افراد، حیوانات و یا گیاهان داشته باشیم تـا از آنهـا   

شاد یا متأثر شویم. معتقدم، هر جا که ایـن موجـودات باشـند راحتـی و     

طـور غیرمسـتقیم تـأثیر    شادي و یا ناراحتی و افسردگی آنان روي ما بـه  

تـوانیم شـادي فـردي را بـه صـورت زیـر       خواهد گذاشت. بنابراین، می

 بنویسیم:

)10( 𝐻𝑖 = 𝐻𝑝 + 𝑒ℎ𝐻ℎ + 𝑒𝑒𝑛𝐻𝑒𝑛  

، شادي است که انسـان در اثـر عوامـل ذکـر شـده در فـوق       Hpکه 

)J،F،Eآورد و ) به دست میHhها، ، شادي سایر انسانeh  اثر این شادي

، اثر ایـن شـادي   een، ((شادي)) محیط زیست و Henروي شادي فرد، 

 توان به صورت زیر نوشت:را می 10روي شادي فرد است. رابطه 

 

)11( 𝐻𝑖 = (𝐽𝑝 + 𝑒ℎ𝐽ℎ + 𝑒𝑒𝑛𝐽𝑒𝑛) − (𝑀𝑝 + 𝑒ℎ𝑀ℎ +
𝑒𝑒𝑛𝑀𝑒𝑛) = 𝐽𝑖 − 𝑀𝑖  

)12( 𝐻𝑖 = 𝐽𝑖(1 −𝑀𝑖/𝐽𝑖 )   

معرف  Mi/Jiمعرف بدحالی و یا افسردگی فردي و  Miدر این روابط 

 افسردگی نسبی فرد است.
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محـیط   و اجتمـاع  هاي انسـان، انتروپی براي تعاریفی

 زیست
هاي انسان، اجتماع، محیط زیست و جهان تعاریف زیر ارائه براي انتروپی

 شود:می

 انتروپی انسان -1

)13( 𝑆𝑖 = 𝑀𝑖/𝐽𝑖  

 انتروپی اجتماع -2

)14( 𝑆𝑠 = ∑𝑀𝑖/𝐽𝑖  

 انتروپی محیط زیست -3

)15( 𝑆𝑒𝑛 = 𝑀𝑒𝑛/𝐽𝑒𝑛  

 انتروپی جهان -4

)16( 𝑆𝑢𝑛 = 𝑆𝑠 = 𝑆𝑒𝑛  

ایـم از  تعاریفی که در باال براي انتروپی انسـان و اجتمـاع ارائـه داده   

تعریــف میکروســکپیک انتروپــی در ترمودینامیــک دور نیســت. در     

نظمی، اغتشاش و آشفتگی اسـت.  ترمودینامیک، انتروپی معرف وجود بی

نظمـی، آشـفتگی،   براي انسان و اجتماع نیز شامل بی انتروپی تعریف شده

آمـده   1خودخواهی و بسیاري دیگر از عواملی که در جـدول  اضطراب، 
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 باشد.میاست 

 

 رابطۀ بین شادي، افسردگی و انتروپی
 ؛13و  12با ترکیب روابط 

)17( 𝐻𝑖 = 𝐽𝑖(1 − 𝑆𝑖)  

(انتروپی) معـرف افسـردگی    Siشود که آید. مالحظه میبه دست می

نسبی هر فرد بوده و هر چه این افسردگی و یا انتروپی کمتر باشد، شادي 

-انسان بیشتر است. در ضمن، این انتروپی از دو عامل اساسی تشکیل می

شود که یکی به خاطر عوامل درونی و احساسی شخص و دیگـري، اثـر   

 روي فرد است. ها و محیط زیست (محیط اطراف)افسردگی سایر انسان
 آثار باال بودن انتروپی فردي در روند زندگی

 حالی و بدحالیافسردگی و بی -1

 مریضی به خاطر افسردگی -2

 پایین بودن کارایی -3

پایین بودن احتمالی آسایش جسمانی به خاطر پایین بودن کارآیی و  -4

 درآمد مالی براي تأمین آسایش جسمانی

 

 آثار باال بودن انتروپی اجتماع
 اجتماعی تضادهاي -1

 انرژي و سرمایه ،مواد ،پایین بودن کارایی اجتماع و اتالف وقت -2
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آلودگی محیط زیست و اثر متقابل آن روي افسردگی فردي و  -3

 اجتماعی

 

 تعیین انتروپی فردي
بـا اختصـاص دادن   دهـد،  را نشـان مـی   Siکه  13توان در رابطه می

بدسـت آورد.   Siاعدادي براي عبارات مختلف، در نهایت عددي را براي 

ممکن اسـت  دارد  Hکه شباهت بسیاري با تعیین مقداري براي این عمل 

کردن جدولی که حاوي این عبارت است و یا با منظور کـردن ایـن    با پر

توانـد هـر روز   عبارات در یک برنامۀ کامپیوتري انجام شود. هر فردي می

دریابد که خود را تعیین کند و پس از مدتی مثالً یک ماه  انتروپی» مقدار«

باال بودن انتروپی او به چه دالیلی بوده است. براي مثـال، ممکـن اسـت    

فردي دریابد که انتروپی یا افسردگی او به خاطر وجود حسادت و توقـع  

و اضطراب و غیره و کم بودن وجود عشق در اوست. سـپس، ایـن فـرد    

کرده تا انتروپی یا افسردگی ماه دیگر او تقلیل یابد و  جوییتواند چارهمی

 یا شادي او باالتر رود.

 

 هاي فردي و اجتماعیروش کم کردن انتروپی
تـوان از آن  براي کم کردن انتروپی یک سیسـتم فیزیکـی، فقـط مـی    

حرارت گرفت و یا باعث شد که سیستم به محیط اطراف خـود حـرارت   

هـاي فیزیکـی و   انتروپی جهان فیزیکی(سیستممنتقل کند. براي کم کردن 



 411 عرفانی در زمان تدریس در دانشگاه و پس از بازنشستگی-لیتها ي اجتماعیفعا
 

 

اي وجود ندارد. یک بیان، محیط اطراف یا محیط زیست) راه شناخته شده

قانون دوم ترمودینامیک این است که انتروپی جهان فیزیک دائماً در حـال  

افزایش است. این موضوع دربارة انتروپی فرد و اجتماع صادق نیست. بـه  

 را کم کرد.» احساسی«تروپی جهان توان اناین معنی که، می

طبق تعریف، انتروپی انسان، نمودار افسردگی فرد و تـأثیر افسـردگی   

ها، موجودات زنده و محیط زیست روي فرد است. براي کـم  سایر انسان

شوند از ها میکردن انتروپی، الزم است عواملی را که باعث این افسردگی

کم کردن انتروپی یا افسردگی و یا به بین برد و یا کم کرد. از بین بردن یا 

 هـاي بشـر  تر باال بردن شادي و شاد زیستن، هدف کلیۀ فعالیتزبان ساده

غیر از حداقلی که الزم است او را سیر کرده و از گرما و سـرما و بـاد و   

بوده است. ولی براي رسیدن به ایـن هـدف انسـان راه     ، باران حفظ کند

و معتقد بوده که ثروت، شهرت و قدرت یا اشتباهی را دنبال کرده است. ا

دهد، در حالی کـه  برخورداري از موقعیت باالي اجتماعی به او شادي می

را بـاال بـرد و    9رابطـۀ   Jچنین نیست. براي شاد بودن، بایسـتی عوامـل   

این رابطه را تقلیل داد. براي این کار، بایستی به  Mو عوامل  تقویت کرد

خود پرداخت. وقتی افـراد جامعـه انتروپـی     هاي انسانی درتقویت ارزش

شود و معتقـدم کـه تولیـد    خود را کم کنند، انتروپی آن جامعه نیز کم می

 انتروپی در جهان فیزیکی نیز کاهش خواهد یافت.

هاي محیط زیسـت بـه   تمرین: نشان دهید که مقدار زیادي از آلودگی

تروپی این جوامـع،  علت باال بودن انتروپی جوامع است و با پایین بردن ان
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 توان تولید انتروپی در جهان فیزیکی را کم کرد.می

تـرین  تـرین و جـامع  وان کاملتعالیم ادیان الهی و به ویژه اسالم به عن

است. با تکیه بر ایمان، اظهار بندگی  Mو تقلیل  Jدر جهت باال بردن آنها 

عنـوان   توقع بهدر پیشگاه خداوند(باالترین درجۀ عشق)، خدمتگزاري بی

و اجـراي دسـتوراتی کـه بـه نـام       هترین راه تقویت عشق، ایجاد توکلب

را  Mکند و یا شود و تقوا را در انسان تقویت میشریعت دین خوانده می

دهد، اسالم سـعی در بـه حـداقل رسـاندن انتروپـی فـردي و       تقلیل می

سـعی در بـه حـداکثر     هـا و نیـز  ه حداقل رساندن افسردگیاجتماعی و ب

 ها دارد.ن و باال بردن درجۀ شادي انسانرساند

ــرآن،   ــات ق ــیاري از آی ــالح   در بس ــل ص ــان و عم ــحبت از ایم ص

 شود. مثالً:(خدمتگزاري) می

والعنَصر. ا خُ فیلَ نسانَاالرْسذینَالَ الَ. ا آمنوا و عملوا الصالو  حات

 ر.بالصوا بِواصتَ و قْحوا بالْواصتَ
زمان که آدمی در خسران است مگر آنهـا کـه ایمـان    سوگند به این «

 »آوردند و کارهاي شایسته کردند و یکدیگر را به صبر سفارش کردند.

از نظر من انسانی که در خسران است، انسانی اسـت کـه انتروپـی او    

-زیاد است و شادیش کم. این آیه، راهنماي کلی در جهت تقویت ارزش

 کند.افسردگی را ارائه می هاي انسانی براي نقصان انتروپی و
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هاي انسانی جهت تقلیل انتروپی فردي و تقویت ارزش

 اجتماعی:
ا در خود تقویت کنـیم،  هاي انسانی که الزم است آنها راز بین ارزش

  ترین آنها ذکر کرد:توان به عنوان عمدهائل زیر را میفض

 احترام به تمام موجودات و طبیعت -1

ت بسیار واال مقام روحانی که مظهر ارتباط با یک یا چند شخصی -2

 عشق، تقوا و خدمتگزاري هستند

 اعتماد به نفس -3

 امید -4

 ایمان -5

 گونه که هستندپذیرش افراد آن -6

 پشتکار -7

 تحرك -8

 تحمل -9

 تقوا -10

 تواضع -11

 توکل -12

 جوانمردي -13

 خدمتگزاري بدون توقع -14

 بینیخوش -15
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 خیر خواهی  -16

 رضایت  -17

 سپاسگزاري -18

 شجاعت -19

 صبر -20

 صداقت -21

 جوییصرفه -22

 عدم وابستگی -23

 عشق -24

 فداکاري -25

 گذشت -26

 محدود کردن آرزوها -27
 
دهـد. در ایـن جـدول    ها را به ترتیب نشان مـی ، این ارزش2جدول 

توقع است بـه عنـوان   توقع که ترجمان عشق و محبت بیخدمتگزاري بی

 مهمترین ارزش انسانی در مرکز قرار گرفته است.
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هاي انسانی روي هـر یـک از رذائـل    تعیین اثر ارزش

 اخالقی
هـاي انسـانی بـراي زدودن رذائـل     براي تعیین اثر هر یـک از ارزش 

ترتیب داد. در ایـن جـدول، بـه     3توان جدولی مانند جدول اخالقی، می

عامل افسـردگی از فهرسـت مربوطـه     20ارزش انسانی و  10عنوان مثال 

 تواضع
 
 

 تحمل تقوا

 خدمتگزاري

 جوانمردي
 
 

 توکل
 
 

 تحرك ایمان پشتکار پذیرش افراد

 امید احترام اعتماد به نفس ارتباط

 شجاعت
 
 

 بینیخوش خیرخواهی

 عدم وابستگی صبر جوییصرفه صداقت

محدود کردن  عشق گذشت فداکاري
 آرزوها

 فضائل اخالقی یا عوامل کمک کننده به شادي – 2جدول 
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، اثـر هـر یـک از    20تـا   1اي بین توانیم با دادن نمرهاند. میانتخاب شده

هاي انسانی را در زدودن عوامل افسردگی تعیین کنیم. مثالً داشـتن  ارزش

انجـام  وند که نیازهاي من را با سعی و کوششی کـه خـود   توکل به خدا

تواند اضطراب، توقع، حسادت، حـرص، دلبسـتگی، غصـه و    ، میدهممی

توان به این اثر نمره مـثالً  نومیدي و غیره را تماماً از بین ببرد. بنابراین می

و مقابـل  » توکل«داد(در این جدول این نمرات در زیر ارزش انسانی  20

 اند).قی یا عوامل افسردگی نوشته شدهرذائل اخال

تواند تشخیص دهد کـه تقویـت   با تشکیل چنین جدولی، هر کس می

تواند رذائل اخالقی را کـه از  هاي انسانی است که میکدام یک از ارزش

عوامل مهم افسردگی بوده و باعث باال بردن انتروپی فردي او هسـتند، از  

هـاي انسـانی را در خـود    یـن ارزش تواند سعی کند که ابین ببرد. او می

 ]5و 4[ نماید.تقویت 
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عوامل 

 افسردگی

 هاي انسانیارزش

شق
ع

ید 
ام

قوا 
ت

کل 
تو

ش 
خو

نی
بی

هی 
خوا

خیر
 

ت
ضای

ر
 

ري
گزا

اس
سپ

 

ت صبر
ذش

گ
 

       20    اضطراب

           بدخواهی

           تحقیر

           ترس

           تنفر

       20    توقع

       20    حسادت

       20    حرص

           خشم

           خودپرستی

           دشمنی

       20    دلبستگی

           دورویی

           سرزنش

           شهوت

           عجله

           عصبانیت

           جوییعیب

       20    غصه

       20    ناامیدي

 
 

 هاي انسانی براي زدودن عوامل افسردگیتعیین ارز -3جدول 
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 راه زندگی یعنی عشق، خدمتگزاري، تقوا و ارتباط
معتقدم که هدف زندگی، لقاءاهللا و به زبان دیگر، دستیابی به بـاالترین  

حد درجه شادي است و براي نیل به آن، بایستی انتروپی فردي، اجتماعی 

) را بـه حـداقل خود(صـفر)    M/Jنسـبی (  زیست و یا افسردگیو محیط

رساند. خالصه راه زندگی کم کردن و در نهایت به صفر رسـاندن درجـه   

افسردگی و به حداکثر رساندن درجه شادیست. این میسر نیست مگـر بـا   

هاي انسانی براي باال بردن درجـه تقـوا و عشـق و محبـت     تقویت ارزش

توقـع و  بیجمه این عشق توقع نسبت به هر کس و هر چیز. ترورزیدن بی

ـ   کـه بـار   روز رسـاندن ایـن لطـف الهـی     ه یا راه تقویت این عشـق و ب

ــ  ــانع از ظهــور و جل شــود، وه آن مــیخودخــواهی آن را پوشــانده و م

-اش مـی . در این باره خداوند به پیامبر گرامیباشدمی ریاخدمتگزاري بی

 فرماید:

... فَلْی بِّهر قَاءو لرْجنْ کَانَ یفَم  بِّـهةِ رادببِع شْرِكلَا یا وحاللًا صملْ عمع

 )110آیه -(سوره الکهفأَحدا

بندد، باید کـرداري  (...هر کس که دیدار پروردگار خویش را امید می

 شایسته داشته باشد و درپرستش پروردگارش هیچ کس را شریک نسازد). 

قـاءاهللا اسـت یـا    به لاین آیه حکایت از این دارد که هر کس امیدوار 

ریا خواهد بایستی کار خیر انجام دهد و یا خدمتگزاري بیشادي مفرط می

ورزي را مخصوص و منحصـر بـه   بکند و پرستش یا باالترین درجه عشق

هاي رسیدن به خـدا و  خدا بداند. خالصه اینکه، عشق و خدمتگزاري، راه

 کسب شادي مفرط هستند.
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 بعدي است با ابعاد زیر: معتقدم، انسان یک موجود پنج

هاي وزن، قد، فشار خون، بعد جسمانی یا فیزیکی، با مشخصه -1

 ضربان قلب، دماي بدن و ... 

هاي هوش، ذکاوت، قدرت تفکر و تعقل و بعد عقالنی، با مشخصه -2

 تمرکز.

-هاي انتروپی، تقوا، عشق و سایر ارزشبعد احساسی، با مشخصه -3

 هاي انسانی.

 هاي آگاهی ازوجود خدا درخود وهمه چیز.اکی، با مشخصهبعد ادر -4

 .بعد معنوي و روحانی، با مشخصه وجود و وحدت وجود -5

تاکنون، بیشترین فعالیت انسان متوجه تأمین نیازهاي جسـمانی شـده   

در  زیرا که، معتقد بوده است که انسان فقط همـین جسـم مـادي اسـت.    

ر دانشـگاه زنـدگی اسـت    حالی که جسم مادي وسیله تحصـیل انسـان د  

-و تأمین نیازهاي بدن ضروري و برآوردن آنها به انسان لذت مـی  ]3و2[

دهد، الزم است که انسان به هدفی که به خاطر آن خلق شـده و بـه روي   

زمین آمده توجه کند. یعنی اینکه به ابعاد چهـارم و پـنجم خـود توجـه     

 بیشتري معطوف دارد.

ه بعد معنوي همراه بـا بـاال بـردن    معطوف داشتن توجه از بعد مادي ب

درجه شادي بوده و هدف زندگی است. راه رسیدن به این هـدف، همانـا   

 کم کردن انتروپی از طریق تقویت تقوا و عشق و خدمتگزاري است.

بهترین روش براي باال بردن درجه تقوا و عشق و خدمتگزاري، اجراي 
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عشق و خدمتگزاري تعالیم دین و ارتباط با شخصیتی است که مظهري از 

هـایی داریـم کـه    شود. ما در مذهب خود شخصـیت و تقوا محسوب می

هایی هستند. در ارتباط با حضرت امـام حسـین (ع)   داراي چنین مشخصه

، نشان دهنده اهمیـت ایـن   »انَّ الْحسین مصباح الْهدي و سفینَه الْنّجاة«گفتۀ: 

 فرماید:می ارتباط است. در همین زمینه، عطار نیشابوري

 ـق امیــرالمومنین حیــــــدر بودعشـ ـق از آن بـرتـر بودچـه گویم عشهـر

تـوان  با مراجعه به معادلۀ داده شده، در ارتباط با انتروپی فـردي، مـی  

هاي متقـی و عاشـق و خـدمتگزار،    نشان داد که انتروپی چنین شخصیت

 صفر است.

ایـن اسـت کـه وقتـی     هاي انسـان  ها و مشخصهیکی از این خاصیت

فکرش به مدت زیادي متوجه اعتقادات، صفات و رفتار کسی شد تدریجاً 

کند. چنان چه از اشـعار  افکار و اخالق و صفات این فرد در او جلوه می

 اند:آید، عرفاي ما به این موضوع خیلی خوب واقف بودهزیر برمی

 ايان و ریشــهـی خود استخـومابقـ ايــهاي بــرادر تو همـــه اندیشــ
 ـود خــاري، تو هیـمه گلخنـیور ب ـنیات گـــل، گلشگـر بود اندیشـه

 ل باشـیقرار  بــلبـور بــلبـل بـی ـیر در دل تو گـل گـذرد گـل باشگ  

 اندیشه کل پیشـه کنـی، کـل باشـی تو جزئی، حق کل است، گر روزي چند

 آمد خرده خرده رفت من آهسته آهستهتو توز بس بستم خیال تو شدم از پاي تا سر   
 

 اند. از جمله:دربارة اهمیت ارتباط، شعرا و عرفاي ما بسیار گفته

 رو  نشیـــن  اندر حضــور اولیــــا گـــر بخواهی همنشـینی با خـــــدا
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 قبلــه گاه جمله است آنجا خـداست مســـجدي  که اندر درون  اولیـاست

 تا  ببینـی  از  ابتــدا  تا انتهـــا خـاك اولیـــاکن ز روشــن  چشم

 دامن  آن  نفس  کـش  را  سخت  گیر هیـچ   نکشد   نفس  را  جز  ظل  پیــر

 پیــر حکمـت گو حکیـم است و خبیر چونکه دادي دست خود  در  دست پیـر

 صحــرا  مرواز  ســر  خود  اندرین   یــار  بایــــد  راه  را  تنها  مـــــرو

 درش ببست و کلیدش به دلـستانی داد دلـم که مخـــزن اسـرار بود دست قضا

 در مکتب غــم تو چنین نکته دان شدم اول ز حرف لــوح وجــودم خبـر نبود

 لـدلی بی  ره اندرین   پاي  منه ا ـی      یا بنـه بر خـود که مقصــد گـم کنــی

 ان کردممع این مرحله با مرغ سلیـقط خود بردم راهمن به سر منـزل عنقا نه به 

 کنند:راه زندگی را عرفا در این مصرع خالصه می

 دلبري پیدا کن و پیشش بمیر

 

 پرندة آراسته به بالهاي عشق و خدمتگزاري:
 توان بحث راه زندگی را با مثال زیر بهتر درك کرد:می

نظیـر اسـت   و بـی در رسیدن به هدف خود که لقاءاهللا یا شادي مفرط 

ایـم.  اي هستیم که به دو بال عشق و خدمتگزاري مجهـز شـده  پرنده مانند

هایی وصل شده که همانـا رذائـل اخالقـی،    ولی به پاهاي این پرنده وزنه

بـه آنهـا    1عوامل افسردگی یا عوامل تولید انتروپی هستند که در جدول 

ادي در بـاالترین  اشاره شد براي عروج و تعالی معنوي و یا دستیابی به ش

هاي عشـق  حد خود و دیدن خدا در هر کس و هر چیز، انسان بایستی بال
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ها را از طریق تقوا بیندازد و یـا  و خدمتگزاري خود را تقویت و این وزنه

 ).2اثرشان را کم کند (شکل 

این پرنده براي پرواز و عروج خود نیاز به غذا دارد و آن، ارتبـاط بـا   

اي از تقـوا،  باشد کـه نمونـه  معنوي و روحانی می یک شخصیت واالمقام

 عشق و خدمتگزاري است.
 
 
 
 
 

 
 
 

 انتخاب رشتۀ تحصیلی و شغل و حرفه
موضوع رشتۀ تحصیلی و انتخـاب شـغل و حرفـه، فکـر بسـیاري از      

دارد. در انتخاب حرفه بایستی تشـخیص  ما را به خود مشغول میجوانان 

تـوانیم  دهیم که با توجه به عالقه و استعداد خود بهترین خدمتی کـه مـی  

انجام دهیم کدام است و با تحصیل در آن زمینه خود را به بهتـرین وجـه   

آماده و پس از فراغت از تحصیل، آن خدمت را با کمال تقوا و با عشـق  

بدون توقع انجام دهیم و در همه حال ارتباط خود را الاقـل بـا    فراوان و

یک شخصیت روحانی و معنوي حفظ کنیم. این راه زندگی، راه کم کردن 

عروج انسان به سوي خدا یا شادي مفرط، با عشق و خدمتگزاري  -2شکل 

 و تقوا و ارتباط میسر است
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 این آیۀ قرآن ایمان داریم:انتروپی و راه شاد زیستن است. دراین مسیر به

و یرْزقْه منْ حیث ال یحتَسب و مـنْ   اهللاَ یجعلْ لَه مخْرَجاً و منْ یتَّقِ... 

ولَى اهللاِ فَهکَّلْ عتَوی هبس3و  2آیات  -(سوره طالقح( 

... هر کس تقواپیشه کند براي او راهی براي بیرون شدن قرار خواهـد  

دهد و هر که بر خدا توکل داد و از جایی که گمانش را ندارد روزیش می

 ی است...کند، خدا او را کاف

یعنی اینکه به جاي داشتن اضطراب و نگرانی کـه از کجـا درآمـدي    

هاي زندگی را تأمین کنیم، وقت و هم خود را صرف داشته باشیم تا هزینه

پذیریم و ایمان داریم که خداوند کنیم و میریا به مردم میخدمتگزاري بی

بـه طـور    .کند. (همان کونه که تاکنون کـرده اسـت)  نیاز ما را تأمین می

 پذیریم که:خالصه می

 

تر نزدیکتر، هرچه تر، هرچه بندهتر، بندههرچه عاشق

نزدیکتر فناتر و هر جه فناتر شادتر و این بندگی در 

ریا به مخلوق او به پیشگاه خالق را با خدمتگزاري بی

 رسانیم.منصه بروز می
 نژاديمهدي بهادر
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و�د و با ارا��  ا�یدوارم   ��ف �دا

 ریا � نیاز�ند��ن�ؤ���ن �د�ت �ی

 �وقعورزی �یا��اد، ���اه با ��ق

 ���زکاری کا�ل، �وج ���ویو 

 یابید. ��وده  و � شادی ���ق د�ت
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 روزهایم را چگونه بگذرانم – 2مقاله 
 

کنم، روزم را با عشق پر روزم را با عشق شروع می

 کنم.کنم و روزم را با عشق تمام میمی

 عشق عالیترین نشانۀ انسانیت است
 باباسري ساتیا ساي

 

نمـایم کـه   ام را به عنوان پاداشی به خود تلقی مـی از زندگیهر روز 

کنم این خداوند آن را به لطف و محبتش به من عطا کرده است. سعی می

 :ان با اقدامات مشروح زیر بگذرانمروز را با شادي و خوشحالی فراو

خیـزم و پـس از اداي فریضـه    هر روز اذان صبح از خواب برمـی  -1

الطاف و نعمات او به خود، از جملـه   صبحگاهی، از خداوند براي

نمایم. سـایر نعمـات و   دادن یک روز دیگر به من، سپاسگزاري می

کـنم و خـدا را بـه    الطاف الهی را به شرح زیر در ذهنم مرور مـی 

ي که عطا اکنم: فرصتی که به من داده و تواناییخاطر آنها شکر می

او باشـم،  فرموده تا در کمال خضوع و بنـدگی بتـوانم شـکرگزار    

سالمتی همسر و فرزندان و خودم، برخورداري از یک زندگی نسبتاً 

مرفه، داشتن بستگان و دوستان خوب(آنها را یک به یک در ذهـن  

کـنم)، از زنـدگی در شـهر و کشـوري کـه در آن      خود مجسم می
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امنیت وجود دارد، برخورداري از موقعیت اجتماعی خوب و شغلی 

توانم هر سال دوستان جدیـد و  ن میبسیار دوست داشتنی که در آ

در بین جوانـان ایـن کشـور پیـدا کـنم و از مصـاحبت و        خوبی

همکاري همکاران ارزشمندي برخوردار باشم و ... نعمات و الطاف 

 دیگر.

و سـایر افـرادي کـه در    » استادان«در ادامۀ برنامۀ صبحگاهی براي  -2

المتی و اند آمرزش یا طول عمر با سزندگی من نقش مؤثري داشته

کنم و یا در ذهن خـود بـا اسـتادان    کنم، مراقبه میشادي آرزو می

افزایم و براي افرادي که کنم، به آرامش خاطرم میمعنویم دیدار می

خواهم (هریـک  کنم خیر میدر زندگی من هستند و با آنان کار می

-از این افراد را در ذهن خود مجسم کرده و به او خیر پـیش مـی  

 گویم).

کـنم کـه   فرادي را که احیاناً از آنان دلخوري دارم یا حس مینام ا -3

تک آنـان  اند یادداشت کرده و در حین مراقبه تکمرا ناراحت کرده

بخشم، آنان را به خـداي  را در ذهن خود مجسم کرده و آنان را می

-سپارم و برایشان از درگاه خداونـد خیـر و نیکـی مـی    بزرگ می

 خواهم.

و غذاهاي دیگـر) خداونـد را بـه خـاطر     در موقع صرف صبحانه ( -4

دادن آن غذا به من و سالمتی و توانایی استفاده و لذت بردن از آن 

اند تا آن غذا را آماده کنم، براي تمام کسانی که کار کردهتشکر می



 یرانیا کی نامهیزندگ 428
 

 

 کنم.کنند طلب خیر و سالمتی می

در ترك منزل و رفتن به سرِ کارم هر کسی را کـه در طـول مسـیر     -5

ها منتظر بـاز شـدن   (به ویژه وقتی که در تقاطع خیابانبینمخود می

تک افراد را تک خواهم.ذهن خود براي آنان خیر می راه هستم) در

 گویم.خیرپیش می به آنان نگاه کرده و در ذهن خود

گذرم و گل و گیاه وقتی از کنار ساختمان و محل تمیز و قشنگ می -6

ـ و درختان سرسبزي را می رادي کـه آنهـا را بـه    بینم، براي تمام اف

 کنم.اند طلب خیر میوجود آورده

ریا به افرادي کارِ خود را به عنوان فرصتی براي محبت ورزیدن بی -7

-توقـع مـی  کنم و فرصتی براي ارائه خدمتی بـی که با آنان کار می

 پندارم.

دهم، اینکه خداوند بـر  ارزش انسانی توکل را در خود پرورش می -8

ام و از طریق نظام زیبـا و  نون نمودهحسب سعی و کوششی که تاک

دقیق آفرینشش نیازهایم را تأمین کرده و بـر حسـب اعتقـادات و    

باورهاي من و سعی و کوششی که خواهم نمود بـاز هـم خواهـد    

کرد. این توکل به معناي واکسنی است که مـرا در برابـر آفـات و    

هایی مانند اضطراب، حسادت، توقع، حرص، دلبسـتگی و  ویروس

 ه حفظ خواهد کرد.غیر

هاي درسم مهمترین کـارم را سـاطع کـردن محبـت بـه      در کالس -9

کنم مطالـب درسـی را بـر محمـل     دانم و سعی میدانشجویانم می
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 محبت سوار کرده و به دانشجویانم عرضه کنم.

هاي در مالقات افراد در طول روز آنان را به عنوان عزیزترین انسان -10

 کنم.و محبت ساطع می زندگیم نگاه کرده و به آنان عشق

کنم که به من یک بینش دقیق عطا فرمایـد تـا   از خداوند تقاضا می -11

تشخیص دهم که در هر زمان و مکان بهترین و مهمترین کـاري را  

توانم انجام دهم کدام است و یک توانایی عطا فرماید تـا آن  که می

 کار را انجام دهم.

دانـم کـه خداونـد از    امکانات مادي زندگیم را هدایا و اماناتی می -12

تـر شـدن   طریق نظام دقیق آفرینشش براي تأمین نیازهـا و راحـت  

ام در اختیارم گذاشته است. زندگی طبق تالش و کوششی که کرده

در حالی که از خداوند به خاطر تمام آنهـا تشـکر و سپاسـگزاري    

 نمایم ولی به هیچ یک از آنها دلبستگی و تعلق خاطر ندارم.می

انـد ولـی حـاال    را که در گذشته در زندگی من بـوده  تمام افرادي -13

نیستند و تمام افرادي را که در حال حاضر در زندگی من حضـور  

دارند به عنوان معلمان خود در دانشـگاه زنـدگی دانسـته کـه بـا      

اند امکان تحصیل بهتر مرا هایی که براي من به وجود آوردهفرصت

تکامل اخالقی و پرورش در این دانشگاه و پیشرفت سریعتر مرا در 

اند. بـراي تمـام آنـان طلـب خیـر و      ارزشهاي انسانی فراهم کرده

 نمایم.رحمت الهی را می

دریافت محبت از بستگان و دوستان و کسب درآمد را نتیجه افکار  -14
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و اعمال و سعی و کوشش خود و لطـف و مرحمـت خداونـد از    

بـا عشـق و   دانم. بنـابراین  طریق نظام دقیق و زیباي آفرینشش می

یی توقع به دیگران و با پرورش ارزشهاي انسانیمحبت ورزیدن بی

بینی، خیرخواهی، سپاسگزاري، رضایت، گذشت، چون امید، خوش

توقعِ قسمتی از درآمـد  تواضع، صبر، صداقت و غیره و بخشش بی

کـنم و بـه شـادي    ماهانه خود به نیازمندان، وظیفه خود را ادا مـی 

 ابم.یزائدالوصفی دست می

 

 نژاديمهدي بهادر

 1385آبان                                                                   
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و�د و با ارا��  ا�یدوارم   ��ف �دا

 ریا � نیاز�ند��ن�ؤ���ن �د�ت �ی

 �وقعورزی �یا��اد، ���اه با ��ق

 و ���زکاری کا�ل، �وج ���وی

 یابید. � شادی ���ق د�ت��وده  و 
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 *مسئولیت ما در پیشگاه خداوند – 3مقاله 
سالهاست بر این باورم که در پیشگاه خداوند مسئولیم نـه تنهـا کـار    

خوب انجام دهیم بلکه در هر زمان و مکان بهترین کارِ ممکـن را انجـام   

اند. تاریخ چنین کرده(و زنان) بزرگ . امامان بزرگوار ما و سایر مردادهیم

دیروز سالروز شهادت دکتر علی شریعتی بود و فردا سالروز شهادت دکتر 

مصطفی چمران است. این دو بزرگوار نیز بهترین کاري که تشخیص داده 

. الزم است از خدا بخواهیم که به ما بینشی دهد بودند انجام دادند

تی دهد تا بهترین کارِ ممکن را تشخیص دهیم و شهامت و قدر

 تا آن را انجام دهیم. 

همین مسئولیت براي هر گروه، جامعه یا نظـام حکـومتی نیـز وجـود     

دارد. نظام اسالمی ایران مسئولیت دارد در این برهه از زمان نه تنهـا کـار   

خوب انجام دهد بلکه بهترین کارِ ممکن را انجام دهد. به نظر من بهترین 

توانـد  ن در این برهه از زمـان مـی  و مهمترین کاري که نظام اسالمی ایرا

 برقراري هر چه بیشتر انجام دهد عبارت است از:

 

 
به این ترتیب که هر چه این شرایط بیشـتر در جامعـه برقـرار باشـند     

امکان رشد و شکوفایی علمی و پیشرفت اقتصادي کشور و برخـورداري  

مردم از رفاه و آسایش و آرامش خاطر و رضایت باطن یا شـادي بیشـتر   

 نظم*  عدالت*  ثبات*  امنیت*  * آزادي
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شـود. معتقـدم آنچـه    خواهد بود. همه جا صحبت از پیشرفت کشور مـی 

شود ماننـد آن شـرایطی اسـت کـه باعـث      عه میباعث پیشرفت یک جام

شود. براي اینکه فرد بتواند پیشرفتی بنماید، به هدفی پیشرفت یک فرد می

برسد یا به موقعیتی دست یابد باید هر سـه شـرط الزم و کـافی زیـر در     

 مورد او برقرار باشد:

 خواستن واقعی فرد براي رسیدن به آن هدف  •

 به آن هدف برسدتواند باور واقعی فرد که می  •

 تالش واقعی و مستمر فرد براي رسیدن به آن هدف  •

چنانچه این شرایط برقرار باشند نظام آفرینش خداوندي طوري عمـل  

 هایش برسد.کند تا فرد به هدف و خواستهمی

براي اینکه جامعه اسالمی بتواند به یک شکوفایی علمی و یا پیشرفت 

و آسایش و باالتر از همـه بـه    اقتصادي و برخورداري از یک سطح رفاه

یک آرامش خاطر و شادي وافر دست یابد الزم است کلیۀ شرایط الزم و 

 کافی زیر در جامعه برقرار باشند:

انگیزه و خواست واقعی جامعه براي برخـورداري از یـک     •

شکوفایی علمی، یک سطح رفاه و آسایش و در نهایت یک 

 آرامش خاطر و شادي وافر

تواند با توکل به خداوند و باور برسد که میجامعه به این   •

 اتکا به خود به این هدف برسد
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جامعه حاضر باشد براي رسیدن به این هدف واقعاً تـالش    •

 نماید و کار کند.

 این تالش باید با توجه به نکات زیر باشد:

 صداقت، دقت و سرعت در کلیه کارها،  •

 مراعات حقوق دیگران،  •

 ع،جویی در مصرف منابصرفه  •

 حفاظت از محیط زیست  •

بنابراین یکی دیگر از کارهاي مهم نظـام حکـومتی در حـال حاضـر     

ایجاد انگیزه براي پیشرفت، احیاي حس خودباوري و اتکاء به 

ـی   نفس در جوانان، ارتقاي حس وطن دوستی و افتخار به ایران

ـد، ایمـان،      بودن و پرورش سایر ارزشهاي انسـانی چـون: امی

بینی، خیرخواهی، داوند، جوانمردي، خوشپشتکار، توکل به خ

کاري و گذشت  است. سپاسگزاري، شجاعت، صبر، فدا

ـرورش     پژوهشکدهنماید پیشنهاد می ـام پژوهشـکدة پ ـه ن اي ب

با همت انسانهاي خیـر و   ارزشهاي انسانی یا مرکز مهندسی اخالق

وطن دوست در کشور تأسیس گردد تا روشهاي پرورش ارزشهاي انسانی 

را در جامعه مورد تحقیق قرار داده و به جامعه براي کسب شـادي بیشـتر   

 باشد کمک نماید.که هدف آفرینش می
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در حالی که برخورداري از رفاه و آسایش مادي ضروري است و همۀ 

آرامش خـاطر   راي آنهاست، ولی مهمتر از آنها داشتنها ظاهراً بفعالیت

ـراي   است. معتقدم  و رضایت باطن یا شاد بودن ـا را ب خداوند م

هاي الزم براي دستیابی به و تمام امکانات و فرصت شاد زیستن آفریده

-شادي وافر را نیز فراهم کرده است. در دستیابی به این شادي مانند پرنده

روج نماید و هر چه بیشتر باال برود. این پرنـده  اي هستیم که مایل است ع

-مجهز شده است ولی به پاهاي او وزنه عشق و خدمتگزاريبه بالهاي 

توان آنها را رذائل اخالقی نامیـد، رذائلـی ماننـد    هایی وصل شده که می

اضطراب، بدخواهی، توقع، حسادت، خودپرسـتی، شـهوت، عصـبانیت،    

 نومیدي وغیره.

ـد    براي عروج معنوي و دستیابی به شادي زایدالوصـف بای

مانند این پرنده بالهاي عشق و خدمتگزاري خود را تقویـت و  

هاي رذائل اخالقی را کم کرده و در نهایت آنها را از خود وزنه

امکـان  هـایی بگـردیم کـه    خالصه اینکه باید دنبال فرصت دور کنیم.

ـی محبت ورزیدن بی ـا و پیشـه کـردن    توقع، خدمتگزاري ی ری

 نماید.(حذف رذائل اخالقی) را براي ما فراهم میاوتق

ـد و  معتقدم در ایران چنین فرصت هایی به وفور وجود دارن

ـدگی مـی   ـیم  و  ما باید از اینکه ایرانی هستیم و در ایران زن کن
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ـوي    توانیم از چنین فرصتمی ـیم، عـروج معن هایی استفاده کن

 بنمائیم و شاد باشیم خداوند را سپاسگزاري کنیم.

 

 امیدوارم شما همیشه شاد باشید

 امیدوارم تمام مردم ایران همیشه شاد باشند

 امیدوارم تمام مردم جهان همیشه شاد باشند

 امیدوارم تمام موجودات جهان همیشه شاد باشند
 

 نژادمهدي بهادري

 

 
 30/03/1387متن سخنرانی ایراد شده در مراسم اعطاي نشان درجه اول دانش،  ∗
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و�د و با ارا��  ا�یدوارم   ��ف �دا

 ریا � نیاز�ند��ن�ؤ���ن �د�ت �ی

 �وقعورزی �یا��اد، ���اه با ��ق

 و ���زکاری کا�ل، �وج ���وی

 یابید. ��وده  و � شادی ���ق د�ت
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 هاي آسمانیفرصت – 4مقاله 
خدا مال همه است، مال من، مال شما، مال یکایک مـا و شـما. خـدا    

ها در زمین شعبه دارد. خـدا  نمایندگی انحصاري ندارد. خدا به تعداد آدم

 تواند از من و شما بگیرد.تنها امکانی است که هیچ کس نمی

اندوزان دارنـد. خـدا   خدا تنها دارایی است که فقیران بیشتر از ثروت

تواند مردم را از آن محروم کند اي است که هیچ حکومتی نمیتنها ذخیره

اش کند. خـدا  بنديزیع آن را در اختیار خود بگیرد یا کوپنی و جیرهیا تو

تنها قدرتی است که مظلومان بیش از ستمگران دارند. خـدا تنهـا رفیقـی    

-گذارد و به او خیانت نمـی است که در هیچ شرایطی رفیقش را تنها نمی

افتد و خلـل  کند. خدا پناهگاهی است که امنیتش هیچگاه به مخاطره نمی

 پذیرد.نمی

شـود. خـدا تنهـا    گاه بسـته نمـی  خدا تنها روزنۀ امیدي است که هیچ

توان صدایش کرد. با پاي شکسته هم قدرتی است که با دهان بسته هم می

توان به سراغش رفت. خدا تنها معشوقی است که بـه عاشـقان خـود    می

ورزد. خدا تنها قاضی است که در قضاوتش احتمال ظلم و خطا عشق می

پذیرد. خدا تنها خریداري است اي نمیود و عدالتش کمترین خدشهرنمی

خرد. خدا تنهـا حـاکمی   دارد و بیشتر میکه اجناس شکسته را بهتر برمی

اي گردد. خدا تنهـا دارنـده  است که دنبال راهی براي خالصی محکوم می

بخشد. خدا تنها دادسـتانی اسـت کـه    منت و چشم داشت میاست که بی

دهد و کلید زنـدان را در جیـب مجـرم    ر را نشان خالفکار میهاي فراراه
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 بندد.گذارد و چشمش را بر خطاي گناهکار میمی

کنـد. خـدا   خدا تنها محبوبی است که محبان خود را تر و خشک می

تنها حکمرانی است که هواي مخـالفین خـو را هـم دارد و عصـیانگران     

ند. خدا تنها سلطانی کمملکت خود را هم از موهبت و لطفش محروم نمی

شود نه با تنبیه کردن. خدا تنها کسـی  است که دلش با بخشیدن خنک می

ـ  سر سفرة اطعامش میاست که دشمنانش را هم بر  ران و نشاند و بـه منک

 دهد.تکذیب کنندگانش هم روزي می

پوشـد و در عـین   رغم دانستن، چشم میخدا تنها کسی است که علی

بخشد. خدا تنها حاکم مقتدري است کـه هـیچ   گذرد و میتوانستن، درمی

راند. خدا تنهـا  اش نمیبندد و هیچ کس را از خانهاش را نمیگاه درِ خانه

دهد و اصرار و پافشاري مالکی است که درخواست متقاضیان آزارش نمی

کند. خدا تنها پادشاهی است که مالقاتش نیاز اش نمیخواهشگران، کالفه

-خدا تنها کسی است که براي همگان بهترین را مـی به وقت قبلی ندارد. 

آید. خدا تنها متعهدي اسـت کـه اگـر    خواهد و از عهده تأمینش هم برمی

امانت وجودت را به دستش بسپاري بهتر از خودت مراقبت و محـافظتش  

 سازد.کند و بیشترین سود را نصیب میمی

ـ   دم بـه  خدا تنها کسی است که اگر یک قدم به سویش بـرداري، ده ق

دود. خدا تنهـا  آید و اگر به سمتش بروي به سمت تو میسویت پیش می

مانـد و بـا قـدردانی    کسی است که اگر از تو محبت ببیند، زیرِ دینت نمی

گرداند. خدا تنها کسـی اسـت کـه    نظیرش تو را شرمنده میشگفت و بی
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گشـاید و  ماند و وقتی همه پشت کردند، آغـوش مـی  وقتی همه رفتند می

شود. خدا تنهـا حـاکم مقتـدري    تی همه تنهایت گذاشتند، محرمت میوق

تراشـد، هـزاران وسـیله    است که براي بخشیدن گناهکار، هزاران بهانه می

اش دهد تا تبرئـه ها را به دست خطاکار میسازد و انواع عذرها و بهانهمی

هاسـت. و از مهمتـرین و   هـا و وسـیله  کند ... و ماه رمضان یکی از بهانه

اي اسـت  مؤثرترین و کارسازترین آنها. ماه رمضان، مهلت یا وقت اضافه

 کند.ها فراهم میها و دیر رسیدهها و در راه ماندهزدهکه خدا براي غفلت
، مهمانی دیار عالی است که خدا کارت دعوتش را بـراي  ماه رمضان

همۀ مردم، از کوچک تا بزرگ و پیر و جوان، عابد و عاصـی و صـالح و   

کشـد،  فرستند. ماه رمضان مقطعی است که خدا ناز بندگان را میلح میطا

فرستد و هر شـرط و شـروطی را بـراي    به دنبال فراریان و گریختگان می

 دارد.اش برمیخانهورود به خانه و مهمان

 را دریابیم. فرصت آسمانیبیایید این 

 خدایا!
بگیرد. تو نیز خودت تواند از ما تو تنها دارایی هستی که هیچکس نمی

 را از ما مگیر!

 خدایا!
سینۀ ما را چنان وسعتی ببخش که همۀ بندگانِ تو را دوست بداریم و 

 خود را بهتر و برتر از دیگران نشماریم.
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 خدایا!

 !بخشیچشم داشت میاي که بیتو تنها دارنده

 داشت آشنا بگردان.چشممنت و اعطاي بیما را به بخششِ بی

 خدایا!
ر کسی است که گرفتار تلبیس هواي نفـس نیسـت. کمتـر کسـی     کمت

داند. ما را از ایـن  شمرد و دیگران را باطل نمیاست که خود را حق نمی

 نیرنگ ناجوانمردانه شیطان مصون بدار!

 خدایا!
شود نـه بـا تنبیـه    تو تنها سلطانی هستی که دلت با بخشیدن خنک می

 کردن.

-مده و حالوت و بخشش را به ذائقه شادي دل ما را تنبیه دیگران قرار

 هاي جانمان بچشان!

 خدایا!
 ما را اسباب عزت اولیاءات قرار ده. نه بانی و بهانه ذلتشان.

 خدایا!
 ما را خدمتگزار دینت قرار بده. و نه دینت را خدمتگزارِ ما!

 خدایا!
گذارنـد، جلـیس و مـونس و    تنها تویی که وقتی همه تنهایمـان مـی  

 شوي. تو تنهایمان نگذار.همدممان می

 



 یرانیا کی نامهیزندگ 442
 

 

 خدایا!
بزرگترین نعمت تو و نیاز ما، پرواي از توست، چنان که تو را بر همۀ 

رفتار و گفتار خود ناظر ببینیم. و سر در الك خود فرو نبریم و چشـم بـر   

 نظارت تو نبندیم.

 خدایا!
ورزي! بـه مـا الفبـاي    تو تنها معشوقی! که به عاشقان خود عشق مـی 

 بیاموز! ورزي راعشق

 خدایا!
بندي، کـه  ات را نمیگاه درِ خانهتو تنها حاکم مقتدري هستی که هیچ

رانی. که مالقاتت نیاز به وقت قبلی ندارد، که ات نمیهیچکس را از خانه

 پذیرد.ارتباطت سلسله مراتب نمی

پروري مثـل  اي خدایی که در حاکمیت و داوري و در ربوبیت و بنده

 بدیل وجودت بگردان.ا قدردان نعمت بیو نظیر نداري، ما ر

 خدایا!
هـاي  هاي دیگران مـا را از دیـدن عیـب   چنین نشود که شمردن عیب

خویش غافل کند و قضاوت دربارة دیگران مـا را از ارزیـابی خطاهـا و    

 هاي خود باز دارد.یکاست

 خدایا!
و  که چنان به خواب غفلت رویم که هیچ فریادي بیدارمان نکند، امباد

 اي هشیارمان نسازد.ان مست قدرت شویم که هیچ سیلیچن
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 خدایا!
بندي! به ما چنـان  تو تنها دادستانی که چشم بر خطاي خالفکاران می

 ظرفیت و حیاتی مرحمت کن که با اغماض تو جسورتر نشویم.

 خدایا!
-کنی که کمال و اعـتال مـی  تو آن امینی که امانت را نه تنها حفظ می

 بخشی.

ذار و وجودمان را به امانت نزد خود نگاه دار، به امـانتی  بر ما منت بگ

 که خودت صاحب اول و آخر آنی.

 خدایا!
کنند که دارند، بسیاري از مردم براي آنچه ندارند، براي آنچه گمان می

پندارند، چه احساس شادمانه و رضایتمندي دارنـد.  براي آنچه مالکیت می

ساز است، شیرین و دلنشین شتاما داشتن تو حقیقی است، واقعی و سرنو

ـه     بخش و امیـد آفـرین اسـت.    است، گرمی ـده کـه چگون ـان ب یادم

 شکرگزار نعمت حضورت باشیم.
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تصمیم  سخنی با برادران و خواهران جوانترم که – 5مقاله 

 اندبه ترك وطن گرفته
حال که شما براي ادامه تحصیل یا زندگی در کشـور دیگـر تصـمیم    

-گیري هستید الزم دیدم که چند کلمهدر حال تصمیم اید یاخود را گرفته

هـاي آمریکـا و   اي با شما عزیزان صحبت کنم. من خود سالها در کشـور 

هاي کارشناسی ارشد و دکتـراي خـود را در   ام. دورهکانادا زندگی کرده

سال در سه دانشگاه آمریکـا   7آمریکا گذرانده و بعد از آن تا کنون جمعاً 

ماه نیز  48نشگاه در کانادا به تدریس و تحقیق و حدود سال در دو دا 5و 

ام و کشور جهان در خارج از ایـران گذرانـده   36بار سفر به  140در طی 

با وضع زندگی مردم در کشورهاي مختلف به ویژه کانـادا و آمریکـا تـا    

 اي آشنا هستم.اندازه

ـ  ن زندگی در دو کشور یاد شده بسیار آسان و علم و تکنولوژي در ای

دو کشور بسیار پیشرفته و نظم و نظافت و مراعات حقوق دیگران در این 

کشورها (و بسیاري از کشورهاي غربی دیگر و ژاپـن) بسـیار چشـمگیر    

توانـد از آسـایش خـوبی    است. خالصه اینکه در این کشورها انسان مـی 

 اي داشته باشد.برخوردار و زندگی مرفه

رفـاه مـادي تنهـا چیزهـایی      ولی آیا داشتن آسایش و برخورداري از

 هستند که انسان به دنبال آنهاست؟

کنم و خود از زندگی نسـبتاً  من داشتن آسایش در زندگی را نفی نمی

مرفهی برخوردارم، ولی معتقدم که چیزهاي دیگر عالوه بر رفاه و آسایش 
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وجود دارند که باید در نظر بگیریم. دقیقاً این مطلب اسـت کـه مـرا بـه     

 چند سطر و صحبت با شما واداشته است.نوشتن این 

ـم ما براي شاد زیستن آفریده شـده معتقدم  و در روي زمـین   ای

هـا نیـز   کنیم. جالب است توجه کنیم که بیشترین فعالیت انسانزندگی می

در جهت کسب شادي است. ولی اکثریت مردم دنیا بر ایـن باورنـد کـه    

دانـیم کـه   هـد. مـی  دثروت و شهرت و قدرت شادي آنها را افزایش می

اینطور نیست. حال که ثروت و شهرت و قدرت الزاماً براي انسان شـادي  

آفریند ببینیم چه عواملی واقعاً به کسب شادي انسان یا افزایش شادي نمی

 کنند.او کمک می

مایلم عوامل کمک کننده به شادي و یا کم کننده آن را شناسایی کرده 

نامم معرفـی  آن را معادله شادي سنجی میاي که و آنها را در قالب رابطه

 نمایم. این معادله عبارت است از:

)1( 𝐻 = 𝐽 − 𝐹 − 𝐸 

 معرف عواملی نظیر: Jمعرف شادي و  Hدر این رابطه 

امیـد داشـتن    -3خدمتگزاري نمودن،  -2عشق و محبت ورزیدن،  -1

بـین  خـوش  -5احساس پیشرفت نمودن و موفقیت در کار،  -4به آینده، 

رضـایت   -8سپاسگزاري نمـودن،   -7خیرخواه دیگران بودن،  -6بودن،  

 مورد قدردانی قرار گرفتن -10گذشت داشتن،  -9داشتن، 

 معرف عواملی نظیر: Fباشد. در رابطه فوق می

هاي درد و بیماري و سایر ناراحتی -2      گرسنگی و سوء تغذیه -1
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 جسمانی

معرف عواملی است که مایلم آنها را رذائل اخالقی بنامم. عوامل  Eو 

عامل زیر را که (به ترتیب الفبـا   25توان بسیار زیادند ولی می Eمتشکله 

 ذکر کرد: اند) به عنوان مهمترین آنهاآورده شده

(براي کسب ثروت، آرزو -1

 شهرت و قدرت)
 سرزنش -18 خواهیحرص و زیاده -10

 شهوت -19 خشم -11 اضطراب -2

 عجله -20 خشونت -12 جوییانتقام -3

 عصبانیت -21 خودپرستی -13 بدخواهی -4

 عیبجویی -22 دلبستگی -14 تحقیر -5

 غصه -23 دلتنگی -15 ترس -6

 نوامیدي و یأس -24 دورویی -16 تنفر و کینه -7

 وسواس -25 ستم -17 توقع -8

   حسادت -9

طیق رابطۀ شادي سنجی، براي کسب شادي الزم است عوامل متشکله 

J  را درون خود پرورش داده و سعی نماییم آنها را بیشینه نماییم و عوامل

هـایی  را در خود کاهش دهیم. یعنی اینکه دنبـال فرصـت   Eو  Fمتشکله 

ـی بتوانیم به دیگران محبت باشیم تا  ـؤثرترین    ب ـورزیم و م ـا ب ری

توقع را عرضه کنیم، خیرخواه دیگران باشیم و براي خدمت بی

ـد  آنچه که داریم و آنچه را که دیگران براي ما کسب کـرده  ان
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یعنی اینکه سعی کنیم تا هر چه بیشـتر از عوامـل    .سپاسگزاري نماییم

رابطه » منفی«برخوردار شویم. همچنین باید سعی نماییم عوامل  Jمتشکله 

نی اینکه سعی نماییم خوب تغذیه کنیم و شادي سنجی را کاهش دهیم، یع

رذائل  پیشه کردن تقوا یا تزکیه نفساز سالمتی برخوردار باشیم و با 

را در خود کم نماییم. کاهش رذائل اخالقی ذکر شده  Eیا عوامل متشکله 

پذیر اسـت. تعـدادي از ایـن    هاي انسانی در خود امکانبا پرورش ارزش

 ها عبارتند از:ارزش

 سپاسگزاري -19 تحرك -10 بتعشق و مح -1

 شجاعت -20 تحمل -11 خدمتگزاري -2

 صبر -21 تقوي -12 احترام به موجودات -3

 صداقت -22 تواضع -13 ارتباط با استاد -4

 جوییصرفه -23 توکل -14 اعتماد به نفس -5

 عدم وابستگی -24 جوانمردي - 15 امید -6

 فداکاري -25 خوش بینی -16 ایمان -7

 گذشت -26 خیرخواهی -17 پذیرش دیگران -8

 محدود کردن آرزوها -27 رضایت -18 پشتکار  -9
 

بنابراین براي کسب شادي، یعنی دستیابی به آرامش خاطر و رضـایت  

ایم و در روي زمین زندگی باطن، که براي برخورداري از آن آفریده شده

هایی بگردیم که امکان عشق و محبت ورزیدن کنیم، باید دنبال فرصتمی

توقع، صبر نمودن، خیرخواه دیگران بودن، حقوق و خدمتگزاري بیریا بی
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بـین  جویی کردن، صداقت داشتن، خوشدیگران را مراعات نمودن، صرفه

هاي انسانی که در باال به آنها اشـاره  بودن و خالصه اینکه پرورش ارزش

هایی در ایران به وفـور  نماید. معتقدم چنین فرصتشد را بیشتر فراهم می

رغم تمامی مشکالت موجود(که بسیاري از توانیم علیدارند وما می وجود

آنها در کشورهاي دیگر هم وجود دارند) زندگی شادي را درایران داشـته  

 در پایان اجازه بدهید با مثال زیر نظرات خود را بهتر بیان نمایم: باشیم.

ـال  پرندهدر دستیابی به شادي وافر مانند  اي هستیم مجهز به دو ب

انـد  هایی بسته شدهولی به پاهاي این پرنده وزنه .عشق و خدمتگزاري

در رابطـه شـادي سـنجی     E که همان رذائل اخالقی یا عوامـل متشـکله  

. این پرنده براي عروج خود باید این دو بال را تقویت و هسـتند 

ـه نفـس     ها را با پرورش ارزشاین وزنه ـا تزکی هاي انسـانی ی

 نماید. کاهش داده و در نهایت حذف

تواند بیشترین عروج خود را داشته باشد، ایران، این پرنده در کجا می

آمریکا، کانادا، استرالیا و یا جاهاي دیگر؟ ارزش دارد قدري بیندیشـیم و  

 پاسخ این سوال را براي خود بیابیم.
 نژادمهدي بهادري
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و�د و با ارا��  ا�یدوارم   ��ف �دا

 � نیاز�ند��نریا �ؤ���ن �د�ت �ی

 �وقعورزی �یا��اد، ���اه با ��ق

 و ���زکاری کا�ل، �وج ���وی

 یابید. ��وده  و � شادی ���ق د�ت
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 پرورش اخالق پژوهشی و اخالق مهندسی - 6مقاله 
 

 چکیده
با پیشرفت سریع علم و فناوري در جهان، جوامع صنعتی پیشرفته بـه  

اند. پرورش اخالق در پژوهش پژوهشی و مهندسی پرداخته مسأله اخالق

 و مهندسی در ایران جنبه حیاتی دارد.

در این مقاله به ذکر دالیل انجام کاري خالف اخالق، عوامل مؤثر در 

پیشرفت و توسعه، اصـول اخالقـیِ پژوهشـی و مهندسـی و باورهـا در      

اخـالق  پرورش اخالق پژوهشی و اخالق مهندسی یـا مهندسـی نمـودن    

پرداخته شده است. پیشنهاد شده است که پژوهشگران و مهندسان کشـور  

اي خود را به خاطر دستیابی به شـادي عمیـق و دراز مـدت    اخالق حرفه

طول عمر پرورش دهند و امیـدوار باشـند کـه خداونـد از طریـق نظـام       

 هاي آنان برکت خواهد داد.آفرینش خود به فعالیت

ی، اخالق مهندسی، شادي، برکت در اخالق پژوهشکلمات کلیدي: 

 زندگی

 

 مقدمه
با توجه به پیشرفت سریع علم و فناوري در چند دهۀ گذشته، جوامـع  

پیشرفته صنعتی، به ویژه آمریکا، بر آن شدند که به مسأله اخالق پژوهشی 

و مهندسی بیشتر بپردازند، به طوري که با رعایت اخـالق پژوهشـگران و   
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هایشان باشـند. میـزان ایـن توجـه در     کنندة فعالیتمهندسان خود کنترل 

-هاي کامپیوتري، دایر کـردن خـط  تأسیس مراکز مربوط به اخالق، پایگاه

هاي تماس براي مشاوره در امور مربوط به اخالق پژوهشی و مهندسـی،  

هـا و  موسسـات و تعلـیم    هـاي اخالقـی در شـرکت   نامـه تدوین آیـین 

-ها، در تعبیر و تفسیر مفاد ایـن آیـین  پژوهشگران و مهندسان در دانشگاه

ها و انتشار مقاالت و کتب فراوان درباره اخـالق در علـوم مهندسـی    نامه

هـاي دولتـی   هاي تجاري و سازمانکامالً مشهود است. بسیاري از شرکت

هایی براي آمـوزش  هاي اخالقی، و برنامهامروزي، دفاتر اخالقی، خبرنامه

هـاي  هایی متشکل از مسئووالن دایرهتحادیهاخالقی کارکنان دارند. حتی ا

 .]4تا1[اند اخالق سازمانی تشکیل شده
نکات ذکر شده در این مقاله براي دانشمندانی که به تحقیقات بنیـادي  

توانند پدیده یا جسمی را کشف کنند، یا براي مهندسانی پردازند و میمی

نند اختـراع کننـد،   تواپردازند و در نهایت میکه به تحقیقات کاربردي می

 مشترك است.

تحقیقات عالوه بر شادمانی کشف و اختراع و پی بردن به قسـمتی از  

هاي بسیار دیگري را نیز به همـراه دارد. محققـان   نظام آفرینش، خشنودي

یابند که بـا افـراد زیـادي همکـاري داشـته باشـند؛ بـا        فرصت آن را می

علمی انسان دارند و با  همکارانی که نقش به سزایی در افزایش اطالعات

کنند و به موضوعات مورد عالقه مشـترك بـه   همتایانی که عمیقاً فکر می

 دهند.شدت اهمیت می
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دهنـد و در  محققان اغلب در انتخاب چیزي که مورد بررسی قرار می

اي و شخصـی خـود، آزادي   ریزي زندگی حرفهگیري موارد برنامهتصمیم

-اي هستند که بر مبناي ایـده شی از جامعهاي دارند. آنان بخقابل مالحظه

فرسا و موفقیت هاي اعتماد و آزادي بنا شده است؛ جایی که کار طاقتآل

شـوند. کـار   هاي درخور توجـه شـناخته مـی   ترین پاداشبه عنوان عالی

تواند تأثیر مستقیم و آنی بر جامعه داشته باشـد و ایـن مسـأله    محققان می

 .]1[مند باشند ها و مفاهیم تحقیق عالقهافتهکند که مردم به یتضمین می

 

 تعریف اخالق
اخالق شامل صفاتی از انسان است. انسان کارهاي مطابق و متناسـب  

 دهد.با این صفات را بدون تأمل و تفکر و دشواري انجام می

هرگاه صفتی براي شخصی به صورت پایدار درآیـد و در او رسـوخ   

متناسب با آن را بدون تأمل زیـاد و بـه    اي که کارهايکرده باشد به گونه

شـده اسـت و در   » ملکه«گویند آن صفت براي او سهولت انجام دهد می

صورتی که چنین نباشد، بلکه صفتی زودگذر باشد و شـخص در انجـام   

-می» حال«کار متناسب با آن خود را به انجام آن وادار کند، آن صفت را 

 .]5[نامند 

پایدار و راسخ یعنی ملکه است و اخالق خُلق در لغت به معنی صفت 

شـود. معنـاي لغـوي اخـالق،     به مجموعه این گونه صـفات اطـالق مـی   

اختصاص به صفات نیکو و پسـندیده نـدارد و شـامل صـفات زشـت و      
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 .]5[شود ناپسند نیز می

شـود،  در حالی که اخالق شامل هر دو صفات پسندیده و رذیلـه مـی  

ات فاضله و نیکو و پسندیده است. مثالً منظور ما از اخالق در این جا صف

نامنـد. هـدف   ایثارگري را صفتی اخالقی و عمل دزدي را غیراخالقی می

دار پـرورش صـفات   علم اخالق، دستیابی به کمال است و این علم عهده

دار از میان بردن صفات ناپسند ارزنده و حاالت پسندیده و همچنین عهده

ست که به باال بردن درجه شادي انسان و رذائل اخالقی در وجود انسان ا

 .]7و  6[کند کمک می

 

 اهمیت موضوع
اي اساسی در کشاورزي، صـنعت، خـدمات،   در ایران مشکل و مسئله

علم و فناوري و غیره نداریم. تنها مشکل و مسئله ما ناهنجاري اخالقی و 

فرهنگی است و تا این مسئله حل نگـردد کشـور بـه شـکوفایی علمـی،      

نعتی و رفاه اجتماعی نخواهد رسید و جامعه از آرامش خـاطر  پیشرفت ص

هـا در برطـرف نمـودن    و شادي وافر برخـوردار نخواهـد شـد. دولـت    

 ».علت درمانی«پردازند تا می» عالمت درمانی«مشکالت، بیشتر به 

خواهیم حیات علمی داشته باشیم و به عنوان یـک جامعـه بـا    اگر می

-بمانیم باید به پـرورش اخـالق و ارزش  تمدن چند هزار ساله حتی زنده 

 هاي انسانی بپردازیم.

 یعنی اخالق را مهندسی نمائیم.
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 انداقوام روزگار به اخالق زنده      

 قومی که گشت فاقد اخالق مردنی است                       

 الشعراي بهارملک                                                             

 

 )11آیه -الَیغَیرُ ما بِقَومٍ حتَّی یغَیرُ ما بِأنفُسهِم ... (سوره رعد اهللاَ... انَّ

ن نکند تا مـردم خـود   ... خدا چیزي را که از آنِ مردمی است دگرگو

 دگرگون شوند.

 

 دالیل انجام کاري خالف اخالق
هاي روزمرة خود ممکن است به یک یا چند دلیـل  یک فرد در فعالیت

 زیر مرتکب اشتباه و یا ارتکاب عملی غیراخالقی در حرفۀ خود گردد.

 عدم آگاهی از روش درست و صحیح براي انجام کار محول شده -1

توجهی در انجام کار و عدم احساس تعلـق  گري، بیدقتی، الابالیبی -2

 به سازمان یا جامعه یا کشور خود

، تنبیه براي کـار  عدم وجود تشویق براي انجام کار درست و خوب -3

 اشتباه

تواند براي کسب خودخواهی و در نظر نگرفتن منافع شخصی که می -4

 ثروت، شهرت و یا قدرت باشد

 استیصال (در حد مرگ و زندگی) -5
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خالصه نکاتی که باید مورد توجه پژوهشـگران قـرار   

 .]4تا  2[گیرد 

پژوهشگر بایـد تمایـل و جسـارت    . صداقت در زندگی روزمره

در مقابل دروغگویی و فریبکاري داشته باشد. صداقت آن است که کافی 

-هرگز نباید خود را فریب دهیم و این واقعیتی است که هـر انسـانی مـی   

تر از دیگران فریب دهد. منظور از صداقت فقط گفـتن  تواند خود را آسان

حقیقت نیست بلکه آن است که وضعیت موجود را به طور کامل و شفاف 

گیري افـراد در  اطالعات مورد نیاز را براي تفکر و تصمیم تشریح کنیم و

 اختیار آنان قرار دهیم.

 کند:هاي زیر بروز میهاي علمی به صورتصداقتی در پژوهشبی

رفتار با مالکیت فکري دیگران به نحـوي کـه   : سرقت اطالعات -1

 آنکه اجازه گرفته باشیم.انگار از آن خودمان است؛ بی

گیـري  ها به نحوي که براي نتیجهکردن دادهصاف  :هازینت داده -2

 تر باشد.مورد نظرمان مناسب

حفظ آن نتایجی که با تئوري مـا سـازگار باشـد و     :هاپختن داده -3

 ها.دور ریختن دیگر داده

 ها.هاي پژوهشی و آزمایشجعل داده :هاجعل داده -4

ها در واقع دزدي است: غصب کار دیگران به نحـوي کـه   سرقت داده

-ها دروغگویی نیز هست. مدعی مـی کار ما بوده است. سرقت دادهگویی 
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احترامـی بـه   ها نه فقط بـی شویم که کار دیگران مال ماست. سرقت داده

پدیدآورندگان واقعی است، بلکه تصوري کاذب از توانایی سـارق ارائـه   

دهد. در مواردي، این امر ممکن است به استخدام شخص براي انجـام  می

 صالحیتش را ندارد.کاري بشود که 

ها نیز عواقب ناخوشایندي دارد. کسانی کـه  زینت، پختن و جعل داده

شوند شوند غالباً براي تبرئه خود مدعی میبه چنین ترفندهایی متوسل می

گویند وقـت کـافی بـراي    اند یا میهاي خود اطمینان داشتهکه به استنتاج

هـاي  اما، به ویژه در حوزهاند. هاي زاید و اضافی را نداشتهتکمیل آزمون

پژوهش درباره سالمت و ایمنی، پژوهشگران و جامعه باید کامالً مراقـب  

ها، اعتماد دیگـر  ها باشند. افشاي دستکاري دادهمورد اعتماد بودن آزمون

هاي پـژوهش  گیريبرد؛ هر چند نتیجهپژوهشگران و نیز مردم را از بین می

 دستکاري شده درست باشد.

ها مسائل دیگري را نیز در بر خواهد داشت. این کاري دادهافشاي دست

هاي واقعی به سالمت یا ایمنی نشود و حتـی  ها حتی اگر سبب زباناقدام

ها استناد نکنند، باز هم وجود هاي خود به این دادهاگر دیگران در پژوهش

هـا در حـوزه   هاي نامطمئن سبب شک و تردید نسبت به کل پژوهشداده

-خواهد شد. پس قضیه صرفاً دامنگیر پژوهشگر ناصـادق نمـی   مورد نظر

افکند. در ضمن، تصـحیح  ها را به محاق تردید میشود؛ بلکه کل پژوهش

 پژوهش اولیه مستلزم صرف وقت و هزینه فراوان خواهد بود.

پژوهشگر باید در حفظ استانداردهاي صـداقت   .صداقت آکادمیک
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از تقلب، جعـل اطالعـات، دزدي،   (راستگویی، قابلیت اعتماد) بکوشد و 

کمک به دیگران در رعایت نکردن صداقت، عرضه نادرست و فریبکارانه، 

هاي گروهی، کارشکنی و دزدي پرهیـز  انجام ندادن سهم خود در فعالیت

 کند.

پژوهشگر باید از زیر پـا گذاشـتن اسـتانداردهاي     تخلف تحقیاتی.

 مورد نیاز در انجام تحقیقات سالم بپرهیزد.

پژوهشگر باید تمام اطالعات الزم در مـورد نـوع    ضایت آگاهانه.ر

پژوهشی که قرار است انجام شود، همراه با خطـرات احتمـالی و منـافع    

هاي جایگزین فرآیندهایی که به کار گرفته خواهد شد و ها، روشآزمایش

هر نوع اطالعاتی که الزم باشد در اختیار همکاران پژوهشی خـود قـرار   

گیـري در  را بدون تهدیـد و اجبـاري بـراي اتخـاذ تصـمیم      دهد و آنان

 همکاري آزاد، آزاد بگذارد.

پژوهشگر بایـد صـداقت و    رعایت صداقت در نوشتن گزارش.

راستگویی را در نوشتن رساله یا گزارش نهـایی و یـا تهیـه مقـاالت یـا      

هایی که دستاورد پژوهش او هستند مراعـات کنـد و از سـرقت    سخنرانی

ه نادرست اطالعات و رعایت نکـردن ترتیـب در نوشـتن نـام     ادبی، ارائ

هـا را  پژوهشگران بپرهیزد و در زمان دانشجویی، تهیه مقاالت و سخنرانی

با اطالع و موافقت استاد راهنما انجـام دهـد و مقـررات دانشـگاه را در     

ترتیب نوشتن نام خود، استاد راهنمـا و دیگـر پژوهشـگران همکـار بـه      
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 کارگیرد.

پژوهشگر باید ر مشاوره و در مقام شاهد متخصص. صداقت د

هـا و گـزارش   هـا، تصـفیه حسـاب   در مواردي همچون تبلیغات، مزایـده 

تخلفات و در اظهار نظرهاي فنی و کارشناسی صداقت را مراعـات و در  

طرفی را کامالً رعایت کند و تحت تأثیر پول، هواي هاي خود بیقضاوت

 .]4تا  2[قرار نگیرد  هاي سیاسینفس، دلسوزي و گرایش

 

 عوامل مؤثر در پیشرفت
برخورداري از هوش و استعداد و داشتن منابع طبیعی و مالی شـرایط  

الزم و کافی براي پیشرفت اقتصادي نیستند و حتماً عوامـل دیگـري نیـز    

نمایـد. یقینـاً   وجود دارند که بدون آنها پیشرفت کند و یا غیـرممکن مـی  

و تالش افراد درگیر در اجـراي یـک طـرح یـا      عواملی نظیر انگیزه، باور

اي، قوانین و مقـررات موجـود   فعالیت و برخورداري آنان از اخالق حرفه

در جامعه، و به طور کلی نگرش و عالقه و توجه و حمایت مردم از طرح 

 آمیز طرح یا فعالیت نیز مؤثرند.مورد نظر در اجراي موفقیت

وانیم در قالـب زیـر، کـه آنـرا     تنکات ارائه شده در بحث فوق را می

 خوانیم، ارائه دهیم:می (Progressometry)رابطه پیشرفت سنجی 

 

)1( 𝐴𝑟 = 𝛼𝑀𝐸𝑅𝐾𝑆 

)2( 𝑄/𝑡 = 𝛽𝑀𝐸𝑅𝐾𝑆 
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معـرف   Eمعرف انگیزه،  Mمعرف میزان پیشرفت،  Arدر این روابط 

معرف حمایت جامعه از  Sمعرف دانش،  Kمعرف منابع مالی،  Rاخالق، 

ضـرایب   βو  αمعـرف زمـان و    tمعرف کیفیـت،   Qفعالیت مورد نظر، 

 باشند.تبدیل می
 

باورها در پرورش اخـالق پژوهشـی و مهندسـی، یـا     

 مهندسی نمودن اخالق
دهیم، روش بهتـري نیـز وجـود دارد،    براي هر کاري که انجام می -1

ـ الزم است این روش بهتر را بیابیم. این بهینـه  ازي یـک فرآینـد   س

دینامیکی بوده و باید در تمام مراحل انجام آن فعالیت ادامه داشـته  

 باشد.

یی که داریم، روش بهتري نیز وجود دارد، الزم براي روش زندگی -2

سـازي نیـز یـک فرآینـد     است این روش بهتر را بیابیم. این بهینـه 

 دینامیکی بوده و باید در تمام دوران زندگی ادامه داشته باشد.

در انجام کار و یا زندگی در جهـت بیشـینه شـدن    » روشهاي بهتر« -3

باشد که خداوند ما را بـراي آن آفریـده   شادي واقعی طول عمر می

 است.

ـه  بیشترین شادي دراز مدت انسان  -4 در پرهیزگاري کامل و ارائ

ـه   ورزي بیریا همراه با عشقمؤثرترین خدمت بی ـع ب توق
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 آید.به دست می نیازمندترین افراد

براي ارائه مؤثرترین خدمت الزم است سطح آگـاهی و معلومـات    -5

ایم باال برده و دانش خـود را  اي که انتخاب کردهخود را در حرفه

 همیشه به روز نگه داریم.

را یـک عبـادت دانسـته و     ریا به نیازمندترین افرادخدمتگزاري بی -6

میشـه  خداوند را به خاطر چنین فرصتی که برایمان فراهم نموده ه

 نماییم.سپاسگزاري می

 با ایمان و اعتقاد به آیات: -7

 بتَسحثُ ال یینْ حم قْهرْزی ا وخْرَجم ل لَّهعجی تَّقِ اللّهنْ یم و

... هبسح وفَه لَی اللَّهکَّلْ ع تَونْ یم 3و  2(سوره طالق، آیات  و( 

بیرون شدن قـرار خواهـد   هر کسی تقواپیشه کند براي او راهی براي 

دهد و هر که بر خدا توکل داد و از جایی که گمانش را ندارد روزیش می

 کند، خداوند او را کافی است ... 

ـن  عشْرُ فَلَه بالْحسنَه ءمن جا م ا وهال ـاء  أَمثَ ـیئه  ج ـا  بالس  فَلَ

لَّا  )160آیه (سوره انعام،  ها وهم لَا یظْلَمونَمثْلَ یجزَىإِ

هر کس کار نیکی انجام دهد ده برابر به او پاداش دهند و هر که کـار  

 بدي انجام دهد تنها همانند آن کیفر ببیند تا ستمی بر آنها نرفته باشد.  

اضــطرابی بــراي تــأمین زنــدگی خــود نــداریم و بــا پیشــه کــردن  

فقط تقوا(برخورداري از ارزشهاي انسانی و اخالق پژوهشی و مهندسی) 
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ـاز  راي خدمتگزاري بیب ـد  ریا به کسانی که بیشـترین نی  را دارن

داریم که خداوند از طریق نظـام دقیـق و ظریـف    نماییم و باور تالش می

آفرینشش نیازهاي ما را تأمین و به فعالیت و حرفه ما برکت، و در زندگی 

 آفریند.ما شادي می

 دانیم.اخالق را برترین و عالیترین سرمایه بشري می -8

پیشرفت اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی کشـور را مرهـون    -9

 دانیم.برخورداري وافر مردم از اخالق و ارزشهاي انسانی می

سرافرازي صنعتی و پیشرفت اقتصـادي کشـور را مرهـون تربیـت      -10

دانیم که عالوه بر برخورداري از اخالق پژوهشـی و  هایی میانسان

و ایران را متعلـق بـه خـود    مهندسی داراي ابتکار و خالقیت بوده 

ورزنـد و در حراسـت از منـابع ملـی و     دانسته و به آن عشق مـی 

 باشند.حفاظت از محیط زیست کوشا می

 ∗از فرمایشات حضرت محمد در ارتباط با اخالق

اُتمم مکارم األخالق -1 ل ثتعمن براي تکمیل کردن مکارم انَّما ب)

 ام).اخالق مبعوث شده

ق یکی از عوامل گشـایش در رزق و روزي و  برخورداري از اخال -2

 شود.عدم آن باعث تنگدستی و فقر می

 هاي رزق در اخالق خوب نهفته است.گنج -3

                                                 
 (در آخرِ این مقاله) دید. 3توان در رابطه نکات را می تأثیر این  ∗
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 شود.اخالق نیکو نصف دین است و موجب زیادت در روزي می -4

از  ]بـدي اخـالق  [به درستی که انسان گاهی به دلیل انجـام گنـاه    -5

 ماند.روزي مقرر خود محروم می

-برخورداري از اخالق باعث رفتارهاي ناشایست انسـان مـی  عدم  -6

هـاي انسـان اعمـال و رفتارهـاي     شود و علت اصـلی محرومیـت  

 ناشایست خود اوست.

 

 معیارهاي مؤثر در پیشرفت جوامع
 خواست و انگیزه واقعی براي پیشرفت -1

 صداقت در افکار و گفتار و رفتار -2

 دقت و سرعت در انجام کار -3

 پشتکار -4

 دیگرانمراعات حقوق  -5

 استفاده بهینه از منابع ملی مانند آب، انرژي، غذا، دارو، پول ووقت -6

 حفاظت از محیط زیست -7

 خودباوري و خوداتکایی -8

اگر این معیارها را در نظر گرفته و به ترتیبی مراعات نکـات اخالقـی   

گیـري نمـاییم. معتقـدم پیشـرفت     فوق را در کشورهاي مختلـف انـدازه  

مع و رفاه و آسـایش مـردم و شـادي آنـان     اجتماعی و اقتصادي در جوا

 بستگی به معیارهاي اخالقی فوق دارند.
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براي حفظ بقاء خود به عنوان یک ملت با تمدن و فرهنـگ  

ـیم   خالصـه   .چند هزار ساله ما باید به معیارهاي فوق توجـه کن

خواهیم کشوري آباد با مردمی که از رفاه و آسایش مادي و اینکه، اگر می

هاي انسـانی را  وردارند داشته باشیم، الزم است که ارزششادي وافر برخ

 در خود پرورش دهیم.

 

هاي انسانی شرط الزم براي دستیابی به پرورش ارزش

 شادي
خواهیم مردمی که از آرامش خاطر و شادي وافر برخوردارنـد  اگر می

داشته باشیم الزم است که در باورهاي خود در دستیابی به شادي، یعنـی  

کسب ثروت و شهرت و قدرت (که قاطبۀ مردم دنیا به آنها بـراي کسـب   

شادي خود توجه دارند)، بازنگري کـرده و شـادي خـود را در پـرورش     

 .]7[تجو کنیم ارزشهاي انسانی زیر جس
 
 توقع به یکدیگر و به تمام موجوداتعشق و محبت ورزیدن بی •

 ریا به کسانی که بیشترین نیاز را دارندارائه مؤثرترین خدمت بی •

 اعتماد به نفس و خودباوري •

 امید •

 ایمان •

 پذیرش دیگران •

 صبر •

 تحرك •

 تحمل •

 تقوي •
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 پشتکار •

 بینیخوش •

 خیرخواهی •

 سپاسگزاري •

 شجاعت •

 تواضع •

 جوانمردي •

 

 عیارهاي توسعه اقتصادي در ایرانم
توسعه اقتصادي در گرو پیشرفت صنعت کشور و توانایی رقابـت در  

شود مگر با داشتن پژوهشـگران و  المللی است و این میسر نمیصحنۀ بین

 مهندسانی که:

 داراي انگیزه و پشتکارند، •

 قادر به تشخیص مسائل و نوآوري هستند، •

 برخوردار از اعتماد به نفس در حل مسائل و نوآوري هستند، •

 پذیر هستند،متعهد و مسئولیت •

 کنند، با صداقت، دقت، سرعت و مراعات حقوق دیگران کار می •

ـ داراي ابتکار و خالقیت بوده، از آنها در حل مسـائل و نـوآوري   • ا ه

 کنند،استفاده می

 قادر به کار گروهی و همکاري با دیگران هستند، •

 حفاظت از محیط زیست •

 صداقت •

 جوییصرفه •

 عدم وابستگی •

 فداکاري •

 گذشت •

 محدود کردن آرزوها •
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 از معلومات پایه در رشتۀ خود برخوردارند، •

 هاي جدید را دارند.توانایی فراگیري دانش •

، به ترتیب فعالیت و افتخار یک نفر مهندس و یـک  2و  1نمودارهاي 

 .]8[دهند نفر مهندس برخوردار از اخالق مهندسی را نشان می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

علوم پایه و علوم  مهندس ابتکار و خالقیت
 مهندسی

 یک فکر یا ایده 

طراحی، محاسبات 
 سازي و شبیه

ساخت یک وسیله 
سازي محیط زیست آلوده مواد و انرژي یا دستگاه 

 و اتالف منابع طبیعی

ایجاد شغل براي 
 چند نفر 

ایجاد رفاه براي 
 جامعه 

براي  ایجاد شغل
 خود

ایجاد رفاه براي 
 خود

 فعالیت و افتخار یک نفر مهندس– 1نمودار 
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 ]8[اصول اخالقی مهندسی
اي است که در زندگی مردم نقش بسیار مهمی ایفـا  مهندسی حرفه -1

رود کـه ایـن نقـش را در    کند. از صاحبان این حرفه انتظار میمی

علوم پایه و علوم  مهندس ابتکار و خالقیت
 مهندسی

اي مفیدتر یک فکر یا ایده
 براي جامعه 

ایمنی وسالمت در طراحی و 
 محاسبات 

ایمنی و سالمت درساخت 
 یک وسیله 

استفاده بهینه از 
 مواد و انرژي

سازي کمترمحیط آلوده
زیست و اتالف کمتر 

 

ایجاد شغل و شادي 
 براي چند نفر 

ایجاد رفاه و شادي 
 براي جامعه 

ایجاد شغل و شادي 
 براي خود

ایجاد رفاه و شادي 
 براي خود

فعالیت و افتخار یک نفر مهندس برخوردار از اخالق – 2نمودار 

 

 اخالق مهندسی اخالق مهندسی
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طرفی، انصاف و عدالت و با مراعـات اصـول و   کمال صداقت، بی

 قواعدي ایفا نمایند.

دانند که زندگی، ایمنی، سالمت و رفـاه عمـوم مـردم    مهندسان می -2

ها، تصمیمات و کارهاي مهندسی اجرا شـده در  بستگی به قضاوت

رنـد.  آالت، محصـوالت، فرآینـدها و وسـایل دا   هـا، ماشـین  سازه

دانند که نقش بسیار مهمی در جهان براي توسـعه، بـا   مهندسان می

 کنند.تر ایفا میهدف دستیابی به دنیایی آرام و مرفه

رود که خدمات خود را با مراعات بـاالترین  از مهندسان انتظار می -3

درجه ایمنی، سالمت و رفاه جامعه ارائه دهند و خود را به رعایت 

 اي متعهد بدانند.فهباالترین درجه اخالق حر

ـار   -4 مهندسان ایمنی، سالمت و رفاه عمومی را سرلوحه ک

 .دهندخود قرار می

بحث مهندسی نمودن یا پرورش اخالق بر این باور (نویسنده) استوار 

 است که:

ـا شـاد    ما براي شاد زیستن خلق شده ایم، ما زنده هسـتیم ت

و تمام وقایع و رخـدادهاي   باشیم و این حق ماست که شاد باشیم

هایی هستند تا ما بتوانیم شـادي درازمـدت طـول عمـر     زندگی ما فرصت

توانـد بـه   خود را بیشینه نمائیم. بنابراین یک نفر پژوهشگر یا مهندس مـی 

شغل و مسئولیت خود به عنوان فرصتی براي این منظور و براي رسیدن به 
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 هدف فوق نگاه کند.

 

 شادي عمیق و دراز مدتهاي دستیابی به روش
در اینجا فشردة مراحل پیشنهادي در این بحث براي دستیابی به شادي 

گیري بیشتر از قدرت تلقین، در شود (براي بهرهفردي و اجتماعی ارائه می

 کنیم):بیان مطالب از ضمیر اول شخص مفرد استفاده می

 پـذیرم کـه در  کـنم و مـی  پذیرم که براي شاد بودن زندگی میمی -1

 هایی هستند که از لذات جسمانی بسی عمیقترند.زندگی شادمانی

پذیرم که من خود به تنهایی مسئول شـادي خـود هسـتم و بـا     می -2

 توانم به آن دست یابم.نگرشی مناسب و جهد و کوشش فراوان می

تـوان از راه محبـت   پذیرم که شادي و سـعادت عمیـق را مـی   می -3

 یا به دست آورد.رچشمداشت و خدمتگزاري بیورزیدن بی

تـرین  بسته به عالیق و استعدادهایم، کمر به انجام مؤثرترین و مهم -4

بنـدم. وقتـی   ریا به کسانی که بیشترین نیاز را دارند مـی خدمت بی

کنم با کمـال عالقـه خـود را    ریزي میاي برنامهبراي کار یا حرفه

کـنم کـه در آن   سازم و مجسـم مـی  براي خدمت مؤثرتر آماده می

 کامالً موفق هستم. حرفه

پذیرم که نظام آفرینش بسیار سخاوتمند و کامالً غنـی اسـت و   می -5

هایم و برخورداري من کلیۀ نیازهاي مرا با توجه به افکار و کوشش

کند. پس مـن بـه   از تقوا یا اخالق پژوهشی و مهندسی برآورده می



 469 عرفانی در زمان تدریس در دانشگاه و پس از بازنشستگی-لیتها ي اجتماعیفعا
 

 

گاه نگران معاش خود نیسـتم چـون بـه    هیچ کس نیاز ندارم و هیچ

کنم. او به وسیلۀ نظام آفرینشش زندگی مرا تأمین ند توکل میخداو

 کند.می

گیرم هرگز به ثـروت، شـهرت و قـدرت و    در خدمتی که پیش می -6

ریا و در کمـال  چشمداشت و بیاندیشم. فقط بیثمرة کارهایم نمی

کنم. اگر این خدمت ثـروت و شـهرتی   عشق و محبت، خدمت می

شوم و از بندم، مغرور نمین دل نمیبرایم به همراه آورد هرگز به آ

 کنم.آن براي خدمت مؤثرتر و بیشتر استفاده می

ریزي و اجراي کـاري  هاي خود براي برنامهاز همۀ دانش و توانایی -7

کنم و در همه حـال راضـی و   خواهم انجام دهم استفاده میکه می

 تسلیم رضاي خدا هستم.

تی که در آن قرار دارم، آید و هر موقعیپذیرم آنچه بر سر من میمی -8

ها و آرزوهـاي خـود مـن در گذشـته     نتیجه افکار، اعمال، خواسته

است که نظام آفرینش با کمال قدرت، عشق و محبت برایم فـراهم  

 کرده است.

پذیرم که با توجه به هدف دراز مدت زنـدگی، ایـن وضـعیت    می -9

بهترین موقعیت ممکن براي پیشرفت معنوي و بیشینه شدن شـادي  

 در تمام عمر است.من 

کننـد  تنها به صفات نیک کسانی که ذهن مرا به خود مشغول مـی   -10

کـنم تـا هـر گـاه     اندیشم. فهرستی از این صفات را آمـاده مـی  می
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هاي آنها به ذهنم خطور کردند بتوانم بـه آن رجـوع کـرده،    کاستی

بینم یا بـه  هاي آنها را ببینم، براي هر کس و هر چیزي که مینیکی

 کنم.ندیشم طلب خیر میاآن می

اعتقاد و باور ما نقش بسیار مهمی را در شاد زیسـتن مـا دارنـد، بـه     

هـایی  ها، وقایع و حـوادث زنـدگی را فرصـت   طوري که اگر همه جریان

چشمداشت بـدانیم، زنـدگی واقعـاً    ریا و ابراز محبت بیبراي خدمت بی

 شود.شیرین می

خدمت باشیم و بدون هیـاهو و  هایی براي همیشه باید به دنبال فرصت

چشمداشت و فقط به عنوان انجام وظیفه و در کمال تواضع و فروتنـی و  

 ورزي کامل خدمت کنیم.با محبت

 

 برکت در زندگی
هـاي فـرد،   کند که به فعالیتنظام آفرینش خداوندي طوري عمل می

هـاي انسـانی برخـوردار اسـت     اي که از اخالق یا ارزشگروه، یا جامعه

شود و این افراد کارهایشان در کمـال شـادي و آرامـش    داده می» تبرک«

 شود.خاطر و به راحتی در زمانی کمتر و با کیفیتی باالتر انجام می

ریا، از مواهب نظام آفرینش با برخورداري از تقوا و با خدمتگزاري بی

تـوانیم مواهـب نظـام آفـرینش یـا      شویم. مـی مند و شادتر میبیشتر بهره

-نظام طبیعت در امور زندگی خود را نسبت به خدمتی کـه مـی  همکاري 

 کنیم با رابطۀ زیر نشان دهیم:
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)3( 𝐶𝑈 = 10�́�  

یا کمک نطام » برکت«معرّف  CUمعرف خدمت و  Śکه در این رابطه 

 باشد.آفرینش می
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 گیريتیجهن
خواهیم در ایران حیات علمی داشته باشیم و بـه عنـوان یـک    اگر می

زنده بمانیم باید به پرورش اخـالق و  جامعه با تمدن چند هزار ساله حتی 

هاي انسانی در خود بپردازیم. من دینِ خود را به کشـورم بـا ایـن    ارزش

 کنم:تعهد ادا می

 بندماز امروز کمر همت می

 تا با پرهیزگاري کامل

 ریا رامؤثرترین خدمت بی

 توقعورزي بیهمراه با عشق

 به نیازمندترین افراد ارائه دهم،

 وبه لطف خداوند، عروج معنوي نموده و به واسطه آن

 و به باالترین درجه شادي و آرامش خاطردست یابم.

 
 نژاديمهدي بهادر

  1391خرداد                                                               
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و�د و با ارا��  ا�یدوارم   ��ف �دا

 ریا � نیاز�ند��ن�ؤ���ن �د�ت �ی

 �وقعورزی �ی���اه با ��قا��اد، 

 و ���زکاری کا�ل، �وج ���وی

 یابید. ��وده  و � شادی ���ق د�ت
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 اخالق محیط زیستی - 7مقاله 

 

 مقدمه
زیست کشور در یک وضعیت بسیار بحرانی قـرار دارد. مـوارد    محیط

 زیر بخشی از پیامدهاي این بحران است:

و میرهاي ناشی از گسترش آلودگی هوا در ها و مرگ فزونی بیماري -1

 تهران و بیشتر شهرهاي بزرگ کشور

تولید رو به افزون انواع ضایعات شهري و دفع غیر اصولی آنهـا در   -2

هـاي اطـراف   ها و زمـین ها و دریاچهها، حاشیه رودخانهکنار جاده

 هاي سطحی و زیرزمینی)شهرها(آلودگی آب

جمله تهران) بـه ویـژه توسـط     هاي شهرها(ازتجاوز به حریم پارك -3

 ها و به بهانه ساخت و ساز فضاهاي اداري، تفریحی و ...شهرداري

 هاي کشاورزي و پوشش گیاهیکننده خاكفرسایش و نابودي نگران -4

هـزار هکتـار در    200هـاي کشـور(  کننده سطح جنگلکاهش نگران -5

 حصار و ...هاي محلی؛ از جمله گلستان، خجیر، سرخهسال)و پارك

هـاي کشـور؛ از جملـه    کننده بسـیاري از روزدخانـه  لودگی نگرانآ -6

 کارون، سفیدرود، چالوس، زرجرب، آستارا، بابل و ...

انقراض(کنونی یا به زودي) نسل بسیاري از حیوانات؛ از جمله شیر  -7

 و ببر ایرانی، پلنگ، یوزپلنگ، گوزن ایرانی، آهو و ...

بزیان؛ از جمله تمساح نابودي(کنونی یا به زودي) نسل بسیاري از آ -8
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هـاي  ها و دلفـین ایرانی، فک و ماهیان خاویاري دریاي خزر، مرجان

 فارس و ...خلیج

نابودي(کنونی یا بـه زودي) نسـل بسـیاري از پرنـدگان؛ از جملـه       -9

 پلیکان خاکستري، عروس غاز، قوي کوچک، عقاب طالیی و ...

هـاي  هـا و تـاالب  خشک شدن(کنونی یا به زودي) بیشـتر دریاچـه   -10

هاي زریبار، ارومیه، مهارلو، هامون، بختگان کشور؛ از جمله دریاچه

 هاي گاوخونی، انزلی، یادگارلو، آالگل، نهبندان و ...و ... و تاالب

محیط زیست جهانی نیز در یک وضعیت بحرانی قرار دارد. گرم شدن 

هـا و  اتمسفر زمین که ذوب شدن یخهاي قطبی، باال آمدن سطح اقیـانوس 

میلیون نفـر)، اخـتالل    500ها و آوارگی تعداد زیادي از مردم(حدود دریا

ها و خشکسالی در بسیاري از نقاط ها، سیلدر روند نزوالت جوي، طوفان

شـود  هاي این بحران است. برآورد میجهان را دربر دارد بخشی از پیامد

که خسارت مالی ناشی از گرم شدن اتمسفر زمین بیش از تمام خسـارات  

 ها باشد.ها و سیله در اثر طوفانوارد

تمام مردم، به ویـژه مهندسـان اخالقمنـد، مسـئولیت خطیـري بـراي       

هـا،  جلوگیري از انهدام محیط زیست و احیاي آن بـراي زنـدگی انسـان   

حیوانات و گیاهان دارنـد. مهندسـان بایـد حـداکثر مالحظـات ایمنـی،       

سـتاي پایبنـدي و   بهداشتی، بهزیستی عمومی را رعایت کنند و نیـز در را 

اي خود بـا اصـول توسـعه پایـدار کوشـا      تعهد به عملکرد وظایف حرفه

اجتماعی و توسـعه پایـدار در ایـران و سـایر     -باشند. پیشرفت اقتصادي
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پـذیر خواهـد   کشورها فقط با احیا و حفاظـت از محـیط زیسـت امکـان    

 ]1[بود.

ن پذیرد باید اثـرات آ هایی که توسط مهندسان صورت میدر طراحی

بر روي اجتماع و محیط زیست نیز به دقت درنظر گرفتـه شـود. از میـان    

رفتن محیط زیست و نتایج ناشی از آن در حقیقت بهائی است که آدمـی  

باید به خاطر پیشرفت بی رویه پرداخت کند. در مواردي اگـر سـؤال یـا    

انتقادي درباره آثار پیشرفت و ترقی صـنایع بـر روي اجتمـاع و محـیط     

-جانب کسی مطرح شودمتهم به مخالفت با پیشرفت و ترقی میزیست از 

محیطـی و اثـرات   شودکه علت اصلی آن ناآگـاهی از معضـالت زیسـت   

مخرب پیشرفت غیر اصولی است. از این روست که تمایل جامعه جهانی 

به بررسی مسائل زیست محیطی و توسعه پایـدار ناشـی از عـدم توسـعه     

هایی که ناشی از توسعه ناپایدار است، مناسب جهان است. مهمترین نشانه

می است که دعالوه بر تبعات زیست محیطی، پایین بودن سطح زندگی مر

کنند. با توجه به اینکه برابر آمارهاي ارائه شده بـیش  در کشور زندگی می

کنند، لزوم توجـه  % از جمعیت جهان زیر خط فقر مطلق زندگی می20از 

 ]2[شودیش از پیش آشکار میبه محیط زیست و توسعه پایدار ب

با توجه به اینکه مهندسان از مهمترین اقشاري هسـتند کـه بـه طـور     

مستقیم به توسعه علم و تکنولوژي و انتقال آنها به کشور به طـور پایـدار   

ها و خصوصیاتی باشـد کـه   ارتباط دارند، لذا این قشر باید واجد ویژگی

ان جامعه و محیط زیست ایفـا  بتواند نقش خود را به عنوان پل ارتباطی می
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کند. باور عمومی و جهانی بر این اسـت کـه یـک مهنـدس بایـد داراي      

هـاي فنـی و   هاي فراوانی باشد کـه فراتـر از مهـارت   ها و مهارتآگاهی

تکنولوژي اوست. یک مهندس خوب عالوه بر آگاهی به تجزیه و تحلیـل  

در مواقع بحرانـی،   ها و کاربرد عملی آنها باید داراي قدرت آنالیزتئوري

هاي مؤثر، ارتباط برقرار کردن در جامعه، قدرت تطابق با شـرایط  مهارت

هاي مدیریتی و ظرفیت کند، مهارتاي که با آن کار میموجوددر مجموعه

-آموزش و یادگیري دراز مدت و همچنین داراي فضائل اخالقـی محـیط  

ـ زیستی باشد. مهندسانی که به چنین صفاتی آراسته ه تنهـا قـادر بـه    اند ن

ها در حرفه مهندسی خود خواهند بود بلکه از ایـن  استفاده از این قابلیت

هاي مدیریتی ارتباط با جامعـه و پاکسـازي محـیط    ها در پژوهشمهارت

 زیست بهره خواهند برد.

اي است که مستقیماً با حقوق در حقیقت مهندسی محیط زیست حرفه

هایی کـه بـراي مهنـدس و حرفـه     فانسانی ارتباط دارد. در تمامی تعری

پذیرد، ایـن حرفـه بـه نـوعی بـا حـل مشـکالت و        مهندسی صورت می

هاي موجود در جامعه که در ارتباط بـا حـق و حقـوق انسـانی     گرفتاري

شـود کـه   هستند، مرتبط است. امروزه مهندسان موفق به افرادي گفته مـی 

مشـکالت آن   هاي انجام یافته توسط آنها در خدمت جامعه و رفعطراحی

و حفاظت از محیط زیست باشد، نه فقط در سودآوري براي فرد طراح. با 

توجه به این دیدگاه، آموزش مهندسان باید شامل مواردي باشد کـه آنـان   

  ]2و1[را با حقوق محیط زیست و توسعه پایدار آشنا سازد.
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هاي زیست محیطـی  تمام مهندسان باید به طور جدي در مورد ارزش

ها را درك و در حل مسائل ادغام د و نیز اینکه چگونه این ارزشتأمل کنن

سازند. مهندسان باید قادر باشند در یک فضاي سازمانی کار کنند کـه در  

آن دوستدار محـیط زیسـت بـودن داراي ارزش باشـد و توسـط ابـزار،       

هاي الزم براي موفقیت حمایت شود. فراتر از آن بایـد  اطالعات و انگیزه

که براي محصوالت و فرآیندهاي پایدار ارزش قائـل اسـت و   در بازاري 

در یک فضاي سیاسی کار کنند که حفاظت از محیط زیسـت را تشـویق   

 کنند.

اي را در حفـظ  جوامع در سطح محلی و حتی ایالتی، مسئولیت ویـژه 

هـاي آینـده بـه عهـده دارنـد. آنهـا       هاي طبیعی براي نسلمنابع و زیبایی

-سوزيها، آتشحوادث طبیعی نظیر طوفان، سیل همچنین در پیشگیري از

اي از اقـدامات  ها و زلزله مسئولندتا تبدیل به فاجعـه نشـوند. مجموعـه   

تواننـد انجـام   وجود دارند که جوامع براي کاهش یا تخفیـف بالیـا مـی   

 ]3[دهند.

ها یا ملزوماتی است که بـر  مجموعه اقدامات دفاعی شامل محدودیت

هـا  شوند. به عنوان مثال؛ منازل نباید در مسیلمی هاي بشر اعمالزیستگاه

شوند الزم است پناهگـاه  هایی که در مزارع ساخته میساخته شوند. خانه

مخصوص طوفان داشته باشند. مناطق شیبدار باید به منظور جلـوگیري از  

هـا بایـد در مقابـل زلزلـه و آب و هـواي      رانش زمین تثبیت شوند. سازه

هاي سقفی باید از مـواد غیـر قابـل اشـتعال     وششسخت مقاومت کنند. پ
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هاي سقفی باید طوري سـاخته شـوند کـه ذرات    ساخته شوند و برآمدگی

ها مقررات گزافی نیستند، بلکه صـرفاً وظیفـه   معلق در آنها گیر نکنند. این

کننـد. ایـن اقـدامات، شـامل     آبادگران و سازندگان را به آنها گوشزد می

-اساسی نظیر آب(به خصـوص بـراي آتـش   تقویت طول عمر تأسیسات 

 نشانی) و برق هستند.

هاي دفاعی خاص، مانند؛ سدها، خاکریزهـا،  این اقدامات شامل سازه

بندهاي آب، موانع ضد بهمن و وسایلی که از آسیب رساندن سـیالب بـر   

خانه فاضالب که در مناطق پست قرار دارند و فاضـالب  تأسیسات تصفیه

 .]3[کنند، هستند آوري میجمع منطقه را با نیروي ثقلی

هاي مطمئن در شـکل  همچنین مجموعه این اقدامات باید از خروجی

هـاي  هاي مخصوص پناهگـاه ها به عنوان راه فرار، سازهها و گذرگاهجاده

اضطراري، تسهیالت کلینیکی کافی و توافـق بـا جوامـع همسـایه بـراي      

 ند.استفاده مشترك در مواقع اورژانش، برخوردار باش

هاي تمام شده یک محصول، از مواد کشاورزي گرفته در تخمین هزینه

هاي مستقیم کارگر، مواد خام تا مواد پالستیکی، مبالغ معموالً شامل هزینه

شـود در  و استفاده از تأسیسات است. وقتی به ما قیمت ریـالی داده مـی  

عوامـل  تقریبی است. الزم اسـت قیمـت واقـع     بهترین حالت یک قیمت

رمستقیم بسیاري، نظیر آثار آلودگی، تحلیل رفتن منابع انـرژي و مـواد   غی

هاي اجتماعی را نیز شـامل شـود. اگـر ایـن     خام، دفع مواد زائد و هزینه

ها یا تقریبی از آنها درونی شوند (به قیمـت اضـافه شـوند) سـپس     هزینه
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یت آنهایی که برایشان افت محیط زیستی اتفاق افتاده باید مستقیماً مسـئول 

 را براي اقدامات اصالحی بپذیرند.

 

علت پیش آمدن بحران محـیط زیسـتی در ایـران و    

 جهان
هر شخصی داراي حق برخورداري از یک محیط زیست قابل زنـدگی  

است که شایسته انسانیت اوست و به این دلیل که یک محیط زیست قابل 

ن هاي بشري ضروري است و با در نظـر گـرفت  زندگی براي تأمین ظرفیت

خطري که امروزه در مقابل محیط زیست قرار دارد و در نتیجه خطري که 

در مقابل وجود انسان قرار دارد، دسترسی به یـک محـیط زیسـت قابـل     

زندگی باید به عنوان یک حق تلقی شود کـه یـک تعهـد اخالقـی بـراي      

 .]3[کند احترام به محیط زیست را براي هر شخص ایجاب می

ره به دنبال اثـر کلـی و آنـی باشـیم و همـه      ما عادت داریم که هموا

کنیم مگر اینکه چیزهاي دیگر را نادیده بگیریم. ما وجود خطر را انکار می

در یک آن و به شکلی واضح که غیرقابل اغماض باشد؛ ظـاهر شـود. مـا    

فکري در مورد چیزهایی را داریـم کـه شخصـاً مالـک آنهـا      تمایل به بی

 رسند داراي منابع نامحدود باشند.ینیستیم و چیزهایی که به نظر م

براي جلوگیري از انهدام محیط زیست در ایران و جهـان الزم اسـت   

بررسی کنیم که چرا چنین بحرانی به وجود آمده است. نگـرش مهندسـی   

کند که چنانچه مثالً پلی خراب شود و الزم است ترمیم گـردد  ایجاب می
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 ابتدا باید به علت خرابی آن پی برد.

هاي محیط زیستی در ایران ر این نویسنده علت و پیدایش بحرانبه نظ

و جهان عدم برخورداري مهندسان، مدیران و سایر اقشار مردم از اخـالق  

در تعامل با محیط زیست بوده است. یعنی اینکـه عـدم آگـاهی از روش    

تعامل صحیح با منابع طبیعی و محیط زیست، حرص و طمع، خودخواهی 

ورزي به موجودات زنده، از جمله محـیط  احترام و عشقو کمبود یا نبود 

زیست، عامل اصلی مشکالت زیست محیطی امـروزه در ایـران و جهـان    

باشد. تمام این مطالب بر این اعتقاد غلط اکثـر مـردم ایـران و جهـان     می

آفرینـد  استوار است که ثروت و شهرت و قدرت براي انسان شـادي مـی  

]4[. 

 

ست را از منهدم شدن نجات توان محیط زیچگونه می

 داد و زیبائی و سالمتی را به آن بازگرداند؟
تا نگرش و اعتقاد و باور خود را در کسب شادي تغییر ندهیم امکـان  

جلوگیري از انهدام محیط زیست به وجود نخواهد آمد و مردم از آرامش 

خاطر و شادي وافر که حق خدادادي تمام مردم جهان اسـت برخـوردار   

 .]4و1[شد  نخواهند

براي ما مردم، بدون پرورش اخالق در خود و دیگـران امکـان ادامـه    

حیات به عنوان ملتی صاحب فرهنگ چند هزار ساله بـه وجـود نخواهـد    

 :الشعرا بهارملکآمد. بنا به فرمایش 
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 انداقوام روزگار به اخالق زنده

      قومی که گشت فاقد اخالق مردنیست                        

 الشعرا بهارملک

رغم تعالیم و دستوراتی اسـت کـه   مشکالت ما در محیط زیست علی

 . تمدن ایران باستان و دیـن ]5[اند الشان ما به ما ابالغ فرمودهپیامبر عظیم

 اسالم توجه مخصوصی به حفاظت محیط زیست داشته و دارند.

هاي سنتی شرق و به ویـژه اسـالم و در تصـور و اندیشـه     در فرهنگ

اي الهـی اسـت کـه    عی و ایران زرتشتی قبل از اسالم، طبیعت ودیعـه شی

انسان موظف به رعایت احترام، قداست و حفـظ تعـادل در آن اسـت و    

اراده تواند جهان طبیعت و عالم وجـود و اجـزاي آن را پـوچ و بـی    نمی

ها و نمودهـا بـا   قلمداد کند. به نظر او طبیعت از مجموعه هماهنگ پدیده

لمی تشکیل شده است و متوجه هدف متعالی اسـت. انسـان   نظام دقیق ع

امروزي براي حفاظت از محیط زیست و براي اصالح وضـع موجـود در   

ارتباط با محیط زیست و طبیعت باید نگرش خود را به عالم هستی تغییـر  

 دهد.

ایرانیان قبل از اسالم با الهـام از تعـالیم مـذهبی آیـین زرتشـت، بـه       

اك، آتش و هوا و گیاهان به مثابه عناصري مقدس طبیعت، به ویژه آب، خ

شد، کـه پـاك نگـه    نگریستند، که نه تنها آلودن آنها گناه به شمرده میمی

داشتن و پاك گردانیدن آن وظیفه دینی  تلقی شده و پاداش مفیدي داشته 

است. کوروش پادشاه هخامنشی (که احتماالً همان ذوالقرنین است که در 



 483 عرفانی در زمان تدریس در دانشگاه و پس از بازنشستگی-لیتها ي اجتماعیفعا
 

 

است) از پایه گذاران حقوق بشر و رعایت اصول انسانی  قرآن به او اشاره

و حمایت از منابع طبیعی و زیست محیطی، چه در زمان صـلح و چـه در   

 .]5[زمان جنگ بوده است 

عالوه بر احترام به حقوق دیگر موجودات روي زمـین و حفاظـت از   

محیط زیست، اسالم بر استفاده بهینه از منابع طبیعی و اسراف نکـردن آن  

 ورزد:تأکید می

» کَفُـورا   لرَبِّـه  الشَّـیطَانُ  وکَـانَ إِنَّ الْمبذّرِینَ کَانُوا إِخْوانَ الشَّـیاطینِ  «

 )27آیه  -(سوره االسراء

اسرافکاران با شیاطین برادرنـد و شـیطان نسـبت بـه پروردگـارش      «

 ».ناسپاس بود

د دلیـل  هاي روزمره خود ممکن است به یک یا چنیک فرد در فعالیت

زیر مرتکب اشتباه شود و یا به ارتکاب عملی غیراخالقی در حرفه خـود  

 :]1[یا در حفاظت از محیط زیست دست زند 

ناآگاهی از روش درست و صحیح براي انجام کار محول شـده یـا    -1

 در حفاظت از محیط زیست؛

توجهی در انجام کار و نداشـتن احسـاس   گري، بیدقتی، الابالیبی -2

 سازمان یا جامعه یا کشور خود؛تعلق به 

برخوردار نبودن از تشویق براي انجام کار درست و خوب؛ و تنبیه  -3

 براي انجام کار اشتباه؛

توانـد بـراي   خودخواهی و در نظر گرفتن منافع شخصی، کـه مـی   -4
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 کسب ثروت، شهرت و یا قدرت باشد؛

 درماندگی(در حد مرگ و زندگی)؛ -5

 اجبار از سر درماندگی؛ -6

رسـد کـه   انگیز ایرانیان، به نظر میهوش و استعداد شگفت با توجه به

-موضوع بند نخست کمتر مطرح باشد و افردي که به شغلی گمارده مـی 

توانند به زودي روش صحیح انجام کار محول شده یا چگونگی شوند می

استفاده از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست را فرا گیرند. موضـوع  

توان وجود آنهـا را نفـی کـرد ولـی بـه      لی که نمی، در حا6و  5بندهاي 

 4و  3و  2رسد که فقـط بنـدهاي   آیند. بنابراین به نظر میندرت پیش می

باشند که مشکل اساسی ما ایرانیان را در حفاظت از طبیعت زیباي خـود،  

یابی بـه رفـاه و آسـایش بـاال و     در پیشتازي در علم و فناوري، در دست

دهند. در ارتباط با موضـوع  وافر تشکیل می کسب آرامش خاطر و شادي

توان قـوانین و مقـررات و   شود، میکه مربوط به تنبیه و تشویق می 3بند 

ضوابط دقیق و خوبی را تدوین کرد ولی در عمل به خاطر وجود مطالب 

 دهند.این قوانین و مقررات کارآیی خود را از دست می 4و  2بندهاي 

گـري در انجـام کـار و    دقتی، الابـالی ی، یعنی ب2معتقدم موضوع بند 

نداشتن احساس تعلق به سازمان، جامعه و یا کشور خود و موضـوع بنـد   

، یعنی خودخواهی و در نظر گرفتن منافع شخصـی در کسـب ثـروت،    4

ترین مشکل ما در حفاظت از محـیط زیسـت،   شهرت و یا قدرت، اساسی

آرامـش و شـادي   یابی به پیشرفت به لحاظ کسب رفاه و آسایش و دست
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 .]1[وافر است 

ما که از منابع و امکانات این کشور استفاده کرده و مدارج علمـی را  

ایم به هموطنان خود مدیونیم. دینِ ما به وطـن در کـاهش و در   طی کرده

 فوق در جامعه است. 4و  2نهایت زدودن دو موضوع بندهاي 

داد و شود که برخـورداري از هـوش و اسـتع   با بحث فوق معلوم می

داشتن منابع طبیعی و مالی، شـرایط الزم و کـافی بـراي برخـورداري از     

پیشرفت اقتصـادي نیسـتند و حتمـاً عوامـل     و محیط زیستی زیبا و سالم 

توان پیشرفت کرد. یقیناً عواملی دیگري نیز وجود دارند که بدون آنها نمی

اري نظیر: باور و تالش افراد در اجراي یک طرح یـا فعالیـت و برخـورد   

اي و وجود قوانین و مقررات در جامعـه و بـه طـور    آنان از اخالق حرفه

کلی نگرش و عالقه و توجه و حمایت مردم از طرح موردنظر در اجـراي  

آمیز یک طرح یا فعالیت (مثالً برگردانـدن زیبـائی و سـالمت بـه     موفقیت

 محیط زیست) نیز مؤثرند.

قالب رابطه زیر، کـه آن   توانیم درنکات ارئه شده در بحث باال را می

 .]1[خوانیم، ارائه دهیم می ∗سنجیرا رابطه پیشرفت

نشان دهنده میزان پیشرفت با کیفیت در یک فعالیت  Arدر این رابطه 

دهنده دانش و تجربـه  نشان Kبه خصوص (مثالً پاکسازي محیط زیست)، 

                                                 
∗ Progressometry 

)1( 𝐴𝑟 = 𝛼𝑀𝐸𝑅𝐾𝑆 



 یرانیا کی نامهیزندگ 486
 

 

نشان دهنده منابع مالی بـراي انجـام کـار و فعالیـت      Rدر انجام آن کار، 

اي آن عده از نشان دهنده میزان برخورداري از اخالق حرفه Eمورد نظر، 

نشـان دهنـده    Mافرادي که مستقیماً در فعالیت مورد نظر درگیر هسـتند،  

انگیزه افراد درگیر اجراي طرح یا فعالیت در به ثمر رساندن آن که شامل 

اد در موفقیت طرح و فعالیت و تالش مسـتمر آنـان در ایـن    باور این افر

نشان دهنده تأثیر مقررات موجود در جامعه و عالقه و  Sزمینه نیز هست، 

 یک ضریب تبدیل است. αتوجه و حمایت مردم براي موفقیت طرح و 

-معتقدم بیشترین شادي درازمدت انسان در ارائه مؤثرترین خدمت بی

-ع به کسانی که بیشترین نیاز را دارند حاصل میتوقورزي بیریا و عشق

ـران و چـه در   شود.  جلوگیري از انهدام محیط زیست چه در ای

ـران و جهـان باشـد   جهان می : تواند خدمت بزرگی به مردم ای

انسانها و سایر موجوداتی که حق دارند از محیط زیسـتی زیبـا و کـامالً    

 :]1[که مند شوند. به نکات زیر توجه داریم سالم بهره

براي ارائه مؤثرترین خدمت، الزم است سطح آگـاهی و معلومـات    -1

ایم و یا در فعالیتی کـه انجـام   اي که انتخاب کردهخود را در حرفه

 دهیم باال ببریم و دانش خود را همیشه به روز نگه داریم.می

را یک عبادت بدانیم  ریا به نیازمندترین افرادخدمتگزاري بی -2

و خداوند را همیشه به خاطر چنین فرصتی که برایمان فراهم آورده 

 سپاسگزار باشیم.
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 با ایمان و اعتقاد به آیات: -3

ـا     . ومنْ یتَّقِ اللَّه یجعلْ لَه مخْرَجا ... ـثُ لَ یـنْ ح م ـه ویرْزقْ

 بتَسحنْیمکَّلْ و تَولَى یع اللَّه وفَه  هـب سسـوره طـالق،    ح) ...

 )3و  2آیات 

... هر کس تقواي الهی پیشه کند، براي او راهی براي بیـرون شـدن   

دهد قرار خواهد داد و او را از جایی که گمانش را ندارد روزي می

 و هر که به خدا توکل کند، خداوند او را کافی است...

ـا     منْ جاء بِالْحسنَۀِ فَلَه عشْرُ  ـیِّئَۀِ فَلَ ّبِالس ـاء ـنْ ج ما وهثَالأَم

لَّا مثْلَها وهم لَا یظْلَمونَ  )160(سوره انعام، آیه  یجزَى إِ

هر کس کار نیکی انجام دهد ده برابر به او پاداش دهنـد و هـر کـه    

کار بدي انجام دهد تنها همانند آن کیفر ببیند تا ستمی بر آنها نرفتـه  

 باشد.

براي تأمین زندگی خود نداریم و با در پیش گـرفتن تقـوا   اضطرابی 

ـراي  اي) فقـط  هاي انسانی و اخالق حرفـه (برخورداري از ارزش ب

ـد   خدمتگزاري بی ـاز را دارن  ریا به کسانی که بیشـترین نی

کنیم و باور داریم کـه خداونـد از طریـق نظـام دقیـق و      تالش می

و بـه فعالیـت و    کنـد ظریف آفرینش خود نیازهاي ما را تأمین مـی 

 آفریند.یدهد و در زندگی ما شادي محرفه ما برکت می

 دانیم.ترین سرمایه بشري میاخالق را برترین و عالی -4
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پیشرفت اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی کشور را  -5

ـردم از اخـالق، ارزش   وام ـر م هـاي  دار برخورداري واف

 دانیم.انسانی و اخالق محیط زیستی می

جامعه از محیط زیستی سالم و زیبا، سرافرازي صنعتی برخورداري  -6

دانیم کـه  دار تربیت مهندسانی میو پیشرفت اقتصادي کشور را وام

-عالوه بر برخورداري از اخالق مهندسی، داراي ابتکار و خالقیـت 

ورزنـد و در  دانند و به آن عشق مـی اند، ایران را متعلق به خود می

از محـیط زیسـت آن کوشـا     حراست از منابع طبیعـی و حفاظـت  

 هستند.

ـه    نظام آفرینش خداوندي طـوري عمـل مـی    -7 ـد کـه ب کن

ـا جامعـه  فعالیت ـا    هاي فرد، گروه، ی اي کـه از اخـالق ی

شـود و  هاي انسانی برخوردار است برکت داده میارزش

ـه     کارهاي این افراد در کمال شادي و آرامـش خـاطر، ب

 شود.انجام میراحتی و در زمانی کمتر و با کیفیتی باالتر 

 توان انجام داد به طور خالصه عبارتند از:اقداماتی را که می

باال بردن سطح آگاهی مردم در اهمیت برخـورداري آنـان از یـک     -1

 محیط زیست سالم و زیبا.

رسـانی، از جملـه   هـاي اطـالع  ها و شـیوه الزم است از تمام رسانه

تعامـل  هاي رادیو تلویزیـونی محـیط زیسـت، در برخـورد و     شبکه
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 منابع
 (طبیعی، انسانی، مالی) 

انگیزه و اصول 

 اخالقی

 حفاظت از 

 زیستمحیط

اقتصادي و  عفمنا

 شادي

 نگرمدیریت کل

 صحیح انسان با محیط زیست استفاده گردد.

ورزي در بین مردم نسبت پرورش یک حس احترام، محبت و عشق -2

 به تمامی موجودات روي زمین.

ـوگیري  آموزش و پرورش این باور در مردم که  -3 فعالیت در جل

از انهدام محیط زیست و بازگرداندن سالمتی و زیبایی به 

ـراي   آن خدمتی شایسته و مورد پسند  خداوند بوده کـه ب

 آنان شادي وافر و آمرزش همراه خواهد داشت.

ها، بـه طـوري کـه اصـول اخالقـی و      نگر به مدیریتنگرشی کل -4

حفاظت از محیط زیست در آن به عنوان اصل پذیرفته شده باشـد.  

 دهد.نگر را به طور اجمالی نشان می، مدیریت کل1شکل 
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پیشنهادهایی براي عروج معنوي و دستیابی بـه   - 8مقاله 

 شادي پایدار
 
اعتقـاد، بـاور و    براي دستیابی به شادي پایدار الزم است انسان در -1

 روش زندگی خود تجدید نظر کند.

اي براي تمامی انسانها، جانوران انسانهاي شاد احترام و محبت ویژه -2

-و گیاهان و منابع طبیعی قائلند و از آنان عشق و محبت ساطع می

 اي دارند.شود و زندگی شاد و بسیار ساده

رضـایت،  شـود: پیشـرفت،   عواملی که باعث شـادي انسـانها مـی    -3

بینـی، خیرخـواهی، عشـق و    گذشت، سپاسگزاري، امیـد، خـوش  

 محبت، مورد قدردانی قرار گرفتن.

برخورداري از ارزشهاي انسانی وسیله بسیار مهمی بـراي کاسـتن    -4

باشد. این ارزشـها عبارتنـد از: ایمـان،    عوامل کم کننده شادي می

عالقه به خـدمت   ،صداقت، تقوا، عشق، صلح و آرامش، همدردي

 چشمداشت.یب

 الزمه سالمتی شاد بودن است. -5

شادي و خرسندي حالتی درونـی اسـت کـه از آرامـش خـاطر و       -6

 گیرد.رضایت باطن سرچشمه می

تـوان بـا   اي بین ثروت و شادي وجود ندارد و شادي را نمیرابطه -7

 پول خرید.
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سن، جنسیت، موقعیت اجتمـاعی، محـل زنـدگی، نـژاد و سـطح       -8

 کنند.نمیتحصیالت هیچ کمکی به شادي 

 زندگی بدون عشق پوچ و خسته کننده است. -9

شود: گرسنگی و عواملی که باعث ناراحتی و افسردگی انسانها می  -10

 سوء تغذیه و درد و بیماري.

براي افزایش شادي الزم است رذایل اخالقی را کاهش دهـیم کـه    -11

عبارتند از: آرزو براي کسب ثروت و شهرت و قدرت، اضـطراب،  

واهی، تحقیر، ترس و تنفر و کینه، توقع، حسادت، انتقامجویی، بدخ

خواهی، خشم، خشـونت، خودپرسـتی، دلبسـتگی،    حرص و زیاده

دلتنگی، دورویـی، سـتم، سـرزنش، شـهوت، عجلـه، عصـبانیت،       

 عیبجویی، غصه، نومیدي و یأس، وسواس.

با گذشت و بخشش، عشـق و محبـت و بـاالخره بـا قـدردانی و        -12

 توانیم بر شادي خود بیفزاییم.م میشکرگزاري براي آنچه که داری

توان با تغییر عقیده و طرز ها را به غیر از دارو میبسیاري از بیماري -13

 تفکر و یا کم کردن عوامل ناراحتی درمان کرد.

 عشق و محبت، از عوامل دیگر جهت باال بردن شادي هستند. -14

نشانه عشق و محبت، خدمت است کـه حـد و حصـري نـدارد و      -15

 پذیر است.جا امکانهمیشه و همه 

تقویت عوامل مثبت شـادي و همزمـان کاسـتن از عوامـل منفـی       -16

 شود.ناشادي، سبب باال رفتن میزان شادي می
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تواند براي عاملش شریف و ارزشمند باشد بـه  هر کار و شغلی می -17

هـایش را  شرطی که عامل با دید خالق به آن بنگرد و ارزش تالش

 درك کند.

مشکلترین بخش دستیابی به شادي که همه مهمترین و در عین حال  -18

 به دنبالش هستیم، انتخاب و پرورش نظام اعتقادي درست است.

براي دستیابی به شادي دراز مدت باید نظـام اعتقـادي مبتنـی بـر      -19

 اصول زیر را در پیش گرفت و در خود پرورش دهیم:

ایم تا شاد باشیم. دستیابی به حدي از شادي که دلخواه آفریده شده •

ن است امري است مشخص و وظیفه و مسئولیت آن بر عهده م

آوردن شادي  به دستپذیرم که براي خودم است. عالوه بر آن می

 آید.نمی به دستباید تالش کنیم زیرا هیچ چیز بدون تالش 

به مراتب عمیقتر از لذات جسمانی وجود  هاییشاديدر زندگی  •

کار نیاز به صرف وقت،  توانیم به آنها دست یابیم. ایندارند که می

 تالش و نیز صبر و حوصله دارد.

خداوند از طریق نظام عظیم و دقیق خلقتش و با کمال محبت و  •

سخاوت زندگی تمامی موجودات روي زمین از جمله زندگی من 

ام) تأمین کرده و ام و تالشی که کرده(بر حسب اعتقادي که داشته

 باز هم خواهد کرد.
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ام باشم ولی الزم است أمین نیازهاي زندگیلزومی ندارد نگران ت •

سعی و کوشش کنم و باور داشته باشم که نظام خلقت نیازهایم را 

 رفع خواهد کرد.

دانم که نظام خلقت خداوندي از من از هیچ کس انتظاري ندارم، می •

 کند.همچون دیگران مراقبت می

توانم بخشندگی و سخاوت جهان را بیشتر متوجه خود کنم و می •

بیاموزم که چگونه مشمول لطف و عنایت خداوندي شوم تا به 

 شادي عمیقتري دست یابم.

اعتقاد دارم که آنچه تا کنون بر من رفته نتیجه افکار، رفتار،  •

ها و آرزوهاي خودم است که در گذشته به عالم عرضه خواسته

 ام.کرده

 اي ندارم.ام و گالیههمیشه از نتیجه اعمالم راضی •

) انسانهاسالمتی محیط زیست و شادي تمام موجودات (به خصوص  •

گذارند. بنابراین براي شادیشان بر شادي و حالت روانی من اثر می

 کنم.تالش می

 
 گذارند.ایمان و اعتقاد بر تمامی ابعاد زندگی ما اثر می  -1

توکل به خداوند و نظام خلقت او عناصر منفـی چـون اضـطراب،     -2

صبري، غصـه و نومیـدي و ... را   ادت، بیتوقع، ترس، حرص، حس

 شود.برد و انسان شادتر میاز بین می
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تـوان از انـدازه شـادي و عشـق و     ایمان و توکل به خداوند را می -3

 توقع دریافت.عالقه آنان به خدمت بی

بخشـیم،  وقتی بی هیچ چشمداشت و انتظاري به کسی چیـزي مـی   -4

و سـخاوتمند مـا در   جهان (این یار و یاور فداکار و شریک بزرگ 

 بخشد.زندگی) چندین برابر به ما می

باید آنچه برایمان عزیز است ببخشیم نه چیزهایی را که دیگر نیـاز   -5

ارزشند. (نیکی را نخواهید یافت تا آنگاه که از نداریم و برایمان بی

 )93آنچه دوست دارید انفاق کنید، سوره آل عمران، آیه 

حبت و دوستانه جهـان بـه بـاور،    چیزي جز پاسخ پرم» جبر زمانه« -6

 ایم نیست.ها و آرزوهایی که در گذشته داشتهافکار، خواسته

با تمام موجودات عالم از جمله خودمـان بـا محبـت، مالیمـت و      -7

حرمت رفتار کنیم و ایمان داشته باشیم که با در پیش گـرفتن ایـن   

توانیم راحتی و شادي زندگی چشمداشت، میروش و با خدمت بی

 را تأمین کنیم.خود 

در دنیا بد وجود ندارد و هر چه که هست درست است، مـا بایـد    -8

منافع دراز مدت معنوي خود و دیگران را در نظر بگیریم نه منـافع  

 گذراي مادي را.

-هر گاه کاري را به خوبی به پایان برسانیم احساس شـادمانی مـی   -9

دهـیم.  کنیم، اما در هیچ شرایطی کبر و نخوت بـه خـود راه نمـی   

همواره قدردانی و سپاسگزاري خود را به عالم بـراي سـخاوت و   
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کنیم و از کلیه کسانیکه در پیشبرد کارمـان بـه مـا    لطفش ابراز می

 کنیم.اند تشکر میکمک کرده

نظام خلقت با توجه به باور، ایمـان و اعتقـاد مـا، در ذهـن کلیـه       -10

هـد و آنهـا   دافرادي که با آنان در تماسیم افکار مناسبی قـرار مـی  

 رساند.هایمان میدهند که ما را به خواستهاقداماتی انجام می

زندگی خیلی شیرین است اگر ما به افرادي که در زندگیمان هستند  -11

دهنـد بـه صـورت    و به جریانات و وقایعی کـه برایمـان رخ مـی   

 چشمداشت نگاه کنیم. فرصتهایی براي محبت و خدمت بی

تر نزدیکتر، هر چه نزدیکتر فناتر ه بندهتر، هر چهر چه عاشقتر، بنده -12

 و هر چه فناتر شادتر.

رسد. در نبـود عشـق   عشق شادي و نشاط زندگی به حداقل میبی -13

اي مثبت عوامل منفی شادي ممکن است حاکم شود و تمام امتیازه

دردانی قـرار گـرفتن و ... را   مورد ق نظیر: احساس پیشرفت کردن،

 کند.خنثی 

خود الزم است: الف) ناآگـاهی خـود را از    براي افزایش عشق در -14

وجود خدا کم کنیم یعنی بر آگاهی خود بیفزاییم، ب)گرد و غبـار  

 ناشی از رذائل اخالقی را پاك کنیم.

شروع کار براي رسیدن به عروج معنوي و شادي در انسان خدمت  -15

بدون چشمداشت و خیرخواهی و مهربانی کامل اسـت. بعـد از آن   

 ین بردن رذائل اخالقی کرد.باید تالش به از ب
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خدمتگزاري را باید یک انجـام وظیفـه تلقـی کـرده و فقـط بایـد        -16

 سپاسگزار باشیم که فرصت خدمت به ما داده شده است.

اگر بتوانیم ذهن خود را طوري تربیت کنیم که وقتـی بـه موضـوع     -17

کنیم به یکی از استادان معنویمـان بیندیشـیم و در   خاصی فکر نمی

ود درباره آنان مطالعه یا صحبت کنیم یقیناً سریعتر اوقات فراغت خ

 توانیم در جهت کسب شادي گام برداریم.می

ارتباط با استاد معنوي مکمل عشق و خدمت اسـت نـه جـایگزین     -18

 آنها.

اصل مهم در ارتباط قلبی، ذهنی، معنوي و روحانی، عشق و عالقه  -19

را راهنمایی  تواند شمابه استاد معنوي است و ایمان به اینکه او می

 کند.

عشق و ارادت به استاد معنوي و برقراري ارتباط بـا ایشـان نبایـد     -20

منحصر به اوقات سخت زندگی باشد و الزم است یاد استاد معنوي 

را در ذهن داشته باشیم و به ایشان فکر کنیم و اجازه دهیم ذهن ما 

 را اشغال کند.

اونـد  شـویم بایـد از خد  کنـیم یـا موفـق مـی    وقتی پیشرفت مـی  -21

سپاسگزاري کنیم که به وسیله نظـام آفرینشـش آنهـا را بـراي مـا      

پذیر کرده است. سپاسگزاري تکبر، حسادت و کینه را از مـا  امکان

 کند.دور می

 اي براي کسب سریع شادي هستند.بینی و خیرخواهی شیوهخوش -22
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 ي چیزهاي خوب زندگی را بیاموزیم.گرالزم است دیدن و جستجو -23

یکی از دروس دانشگاه زندگی اسـت و مـن بـه    هر اتفاقی حاوي  -24

علت ناآگاهی از نظام خلقت بعضی وقایع را خوب و بعضی را بد 

 نامم، در حالیکه همه چیز مناسب و درست است.می

توانیم با تمرین و ممارست مانع تسلط افکار بد بر ذهـن خـود   می -25

توانیم بکوشم فکرمان را بر نکات مثبت و خوب متمرکـز  شویم. می

 کنیم.

 اي به دل بگیریم.نباید هیچ نفرت و کینه -26

شوند: الف) صـبر،  دروس دانشگاه زندگی به چهار دسته تقسیم می -27

خواهیم)، ج) ب)پذیرش افراد (آنطور که هستند نه آنطور که ما می

اي در توکل به خداوند، د) تسلیم رضاي آفریدگار بودن. هر واقعـه 

-گروه فـوق مـی   4از زندگی ما حاوي حداقل یک درس در یکی 

 باشد، ارزش دارد دریابیم این دروس کدامند.

 کند.بینی نقش مهمی در سالمتی جسمانی ما ایفا میخوش -28

لیـاقتی خـود ندانسـته، بلکـه     بین شکست را نشانه بـی افراد خوش -29

 دانند.راهنماي خود در آینده می

-هاند یا مـا را آزرد با خیرخواهی براي کسانیکه به ما آسیب رسانده -30

 توان به شادي دست یافت.اند می

برخورداري از رضایت و خشنودي براي انسـان شـادي و مسـرت     -31

 فراوان در بر دارد.
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سپاسگزاري و قدردانی از خداوند، انسان را به شادي زایدالوصفی  -32

-رساند و کمکهاي نظام آفرینش را بیشتر شامل حال خـود مـی  می

 کند.

کنیم، دهها و شـاید  می به ازاي هر کمبودي که در زندگی احساس -33

صدها مزیت وجود دارد. بنابراین خودمان باید انتخـاب کنـیم کـه    

بهتر است به کمبودها بیندیشیم و احساس بدبختی و فالکت کنـیم  

و یا به مزیت چیزهایی که داریم فکر کنیم و سپاسگزار باشیم و از 

 این سپاسگزاري شاد شویم.

جســمانی، بســیاري از گذشــت و بخشــایش عــالوه بــر بیمــاري  -34

 کند.اختالالت روانی را نیز درمان می

کنـیم  بخشیم در واقع او را به کائنات واگذار مـی وقتی کسی را می -35

تا به بهترین شکل ممکن به او بپردازد، در واقع بار تعقیب و پیگرد 

 یابیم.داریم و آرامش میرا از دوش خود برمی

یژه بین زوجها بیش از اهمیت گذشت و بخشایش  در خانواده به و -36

 شود.هر جاي دیگر احساس می

شیوه بهتر کسب شادي این اسـت کـه مـواد و انـرژي را تلـف و       -37

اسراف نکنیم، زنـدگی متعـادلتري را در پـیش بگیـریم و درآمـد      

سرپرسـت،  هـاي بـی  مان را صرف کمک به یتیمان وخانوادهاضافی

 تأسیس مراکز پژوهشی براي حـل مشـکالت مختلـف اجتمـاعی،    

ساختن مدارس، بیمارستان و مراکز آموزش عالی و یـا پاکسـازي   
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 محیط زیست و ... کنیم.

نکته اساسی زندگی ایـن اسـت کـه اوالً سـقفی بـراي آرزوهـا و        -38

هاي خود تعیین کنیم و ثانیًا به امکانات رفـاهی دلبسـتگی   خواسته

هایمان را گسترش دهیم و سعادت و آسـایش  پیدا نکنیم. بیاییم افق

 نه فقط خودمان) را در نظر بگیریم.همه (

خواهید بر مشکالت خود غلبه کنید، ارزشهاي زیر را کامالً اگر می -39

 در خود پروش دهید و در زندگیتان به کار گیرید:

ایمان، عشق، امید، جوانمردي، شـهامت، شـور زنـدگی و شـادي.      -40

-یابید که تا به حال تجربه نکـرده بدین ترتیب به موفقیتی دست می

 اید.

تقلیل و حذف عوامـل احسـاس ناشـادي بـا پـرورش و تقویـت        -41

 شود.پذیر میارزشهاي انسانی امکان

بابـا: حقیقـت، پرهیزگـاري،    پنج ارزش انسانی از دید ساتیا سـاي  -42

 صلح، عشق و عدم خشونت.

 -3احترام بـه موجـودات،    -2عشق، -1فهرست ارزشهاي انسانی:  -43

 -7ایمان،  -6امید،  -5 اعتماد به نفس، -4ارتباط با استاد معنوي، 

تقـوا،   -11تحمـل،   -10تحرك،  -9پشتکار،  -8پذیرش دیگران، 

 -16خــدمت،  -15جــوانمردي،  -14توکــل،  -13تواضــع،  -12

 -20سپاسگزاري،  -19رضایت،  -18خیرخواهی،  -17بینی، خوش

عـدم   -24جـویی،  صرفه -23صداقت،  -22صبر،  -21شجاعت، 
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 محدود کردن آرزوها. 27گذشت،  -26فداکاري،  -25وابستگی، 

 هاي انسانی است.ارتباط با استاد معنوي راهی براي پرورش ارزش -44

توانیم داشته دهد که باور داریم میجهان فقط چیزهایی را به ما می -45

 باشیم.

هـا مبـارزه   دستگاه دفاعی بدن ما وقتی شاد هستیم بهتر با بیمـاري  -46

 کند تا وقتی که اندوهگین هستیم.می

 خواهیم سالم باشیم و پیشرفت داشته باشیم باید شاد باشیم.یاگر م -47
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 هافعالیتدر میان تمام 

 ریاارائه موثرترین خدمت بی

 توقعورزي بیبا عشق
 و پرهیزگاري کامل
 به نیازمندترین افراد

 مهمترین کار است.
 تواند نصیب هر فردي بشود.افتخار چنین خدمتی می

 

عرفانی کـه بـه    –مطالب و مقاالت کوتاه اجتماعی   4-8

دانشجویان و شرکت کنندگان جلسات عرفانی داده شده و 

یا در جعبه اعالنـات پشـت دفتـرم در دانشـگاه بـه نظـر       

 اند.دانشجویان رسانده شده
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 ، ژولیده نیشابوري»با من«شعر  
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   ز�د�ی  دا�ه  �وس  با ���ر ��ا����ن  ا�یدوارم

 .با�یده دا��   شاد�ی  ��وانید ز�د�ی

 ا�یدوارم

ن دا�ه ز�د�ی  ��ه دا���ویان، �ع�مان، ا�تادان و کار�ندا

 .����ه شاد با�ند
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 ��م،روزم را با ��ق �روع �ی

 ��م روزم را با ��ق � �ی

 و

 ��م.روزم را با ��ق �مام �ی

 .��ق عا���ر�ن �شا� ا�سانیت ا�ت
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یا از �و �پاس��ارم � � �ن ��ف ���وده و  �دا

رم.ای � �مام ا�سان�وا�یی داده  � را دو�ت �دا

 ا��ی � د�م �وری ����وز...
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 � �دی��ر، �، �� بنده، بنده�عا�ق ��

 �شاد �� � �نا  و  �� �دی��ر �نا�

 ا و ا�ن بند�ی � �ه خا�ق ر  

 ریا � �خ�وق او�د�ت��اری �یبا 

 رسان�م.� ���ه �وز �ی 
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 شروع برنامۀ روزانه، با ارتباط با

 حضـرت مهدي(ع)
ع برنامه کنم قبل از خروج از منزل و شروپیشنهاد می

اي در دقیقه وقت صــرف کنید: در گوشه 5روزانه خود، حدود 
اتاق خود نشسته و چشمان خود را ببندید و پس از چند نفس 

 عمیق،  با حضرت مهدي (ع) به ترتیب زیر گفتگو کنید:
 

 یا مهدي
 امروز از طریق من فکر کن

 امروز از طریق من ببین
 وز از طریق من بشنوامر

 امروز از طریق من صحبت کن
 ام را انجام دهامروز از طریق من کارهاي روزانه

 توانید این موارد را در ذهن خود مرور کنید)(می
 

 یا مهدي
اجازه فرما این روز من در کمال نشاط و شادمانی صرف 

ساطع کردن عشق و محبت تو به دیگران شده و صرف ارائه 

 ریا به مردم و جامعه بشري گردد.مؤثرترین خدمات بی
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 ا�یدوارم �ما ����ه شاد با�ید

 ا�یدوارم �مام ��دم ا�ان ����ه شاد با�ند

 �ھان ����ه شاد با�ند ا�یدوارم �مام ��دم

 ا�یدوارم �مام �و�ودات �ھان ����ه شاد با�ند
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 بندم � با ���زگاری کا�لاز ا��وز ��� ��ت �ی

 ریا را �ؤ���ن �د�ت �ی

 �وقعورزی �ی���اه با ��ق

 � نیاز�ند��ن ا��اد ارا� د�م،

و�د، �وج ���وی ��وده  و � وا��ه آن و� ��ف �دا

 .باال��ن �� شادی و آرا�ش خا��د�ت یا�مو � 
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 وردگارا �
 ، �ی ��ش و�ود�� ای 

 ��انت �وان ش�� ن�ست��ا � ��مات �ی
 �ه �ه و�ودم �ای �و و �دیک �دن � �و �ی تپد

 ا��ی ��ا �دد �ن � دا�ش ا�د�م � �دبا�ی با�د �ای
 ��و�ی ت��ر و �ور

 ما� ای �ای �جارت ای �ای اسارت و � د�ت � ح��ه
 از �و و ج��لبل�ه گا�ی با�د �ای � 
 �ود و دی��ان ��عا�ی سا��ن ز�د�ی
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و�د و   ا�یدوارم � ��ف �دا
 اریبا ارا� �و���ن �د�ت �ی

 � نیاز�ند��ن ا��اد،  
 �وقع�ی  با ��ق ورزی    ���اه

   و  ��وده���زگاری کا�ل �وج ���وی و 
 د�ت یابید � شادی ���ق

 

 
 
 
 



 یرانیا کی نامهیزندگ 516
 

 

و�د �� و ���بان �پاس��ارم �  از �دا

 � ماه �بارک ر�ضان،   � �ن �و��ق �نایت ���ود � ��وا�م 

 و �ضا�ل اخال�ی: رذا�ل اخال�ی را از �ود زدوده 

کار، ��مل، �وا�ع، �وش  رضا�ندی، �، ��ر�وا�ی،ا�مان، �و�ل، �ذ�ش، ���

�ت و �ذ�ت ، ��ر، صدا  �پاس��اری

را � �ود �وش داده و ��وا�م �ور ��ق را � ��ان و ا��ا�یان �ود �با�ده و � 

و�د از  آ�ن � �ما�م � � ��ف �دا

 آرا�ش خا�� و شادی وا�� ��وردار ��د�م. 
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 1 -ساختن زندگی 
 

انسانی زیر از خداوند سپاسگزارم که به من لطف فرموده تا ارزشهاي 

را در خود پرورش داده و در نهایت از آنهـا برخـوردار باشـم و بتـوانم     

 ام بسازم.زندگی شادي را همراه با سالمتی براي خود و خانواده
عشق و محبت ورزیدن بی توقع به تمامی افراد که در زنـدگی مـن    -1

 هستند.

 ریا به نیازمندترین افراد ارائه موثرترین خدمت بی  -2

 کند.نمایم برآورده میتوکل به خدا که نیازهاي مرا با تالشی که می  -3

 ایمان  -4

 رضامندي  و تسلیم رضاي خدا بودن  -5

 بخشش و گذشت  -6

 خیرخواهی براي تمامی افراد و موجودات  -7

سپاسگزاري براي کلیه نعماتی که خداوند  بـه مـن عطـا فرمـوده       -8

 است.

 بزرگواري  -9

 بینیخوش  -10

 امید به آینده  -11

 صبر  -12
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 صداقت داشتن در کلیه امور  -13

 برقراري ارتباط با حضرت مهدي(ع) و یا یک امام بزرگوار دیگر  -14
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 2 –ساختن زندگی 
 

در راستاي ساختن یک زندگی شاد همراه بـا سـالمتی بـراي خـود و     

 دهم:ام، اقدامات زیر را انجام میخانواده

فعالیتها یا موضوعات زیـر  وضع مطلوب خود را در هر یک از  -الف

 نمایم:بینی میپیش 1400در سال 

 ایمان و توکل به خداوند -1

 توقع به نیازمندترین افراد.ریا و خدمتگزاري بیعشق ورزي بی -2

 داشتن امید به آینده و راضی بودن به رضاي خداوند -3

 گذشت و خیرخواهی و بخشش -4

 داشتن صداقت در کلیه امور -5

 بینیو خوش سپاسگزاري از نعمات خداوند -6

 میزان شادي -7

 مثبت اندیشی و دقت -8

 شغل و رضایت از آن -9

 صرفه جوئی در آب، انرژي، غذا و وقت  -10

 داشتن مطالعات آزاد  -11

 پرداختن به ورزش و مسافرت -12

توان از تبصره: در ارزیابی وضع موجود و پیش بینی وضع مطلوب می
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 )  استفاده کرد.20) تا بیست (0نمره صفر (

را در فعالیتها و یا موضوعات فـوق ارزیـابی   وضع موجود خود  -ب

 نمایم.می

الزم است انجام دهـم   1399و  1398اقداماتی را که در سالهاي  -پ

دهم و خـود را  تا از وضع موجود به وضع مطلوب برسم مفصال شرح می

 دانم.هاي یاد شده میمتعهد به انجام آنها در سال
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 تَزَکّیقَد اَفلَح من 
 

براي عروج معنوي و دستیابی به شادي عمیق درازمـدت، عاشـقان و   

قلبی دائمـی بـا صـاحب الزمـان      شیفتگان خاندان نبوت(ص)، با ارتباط

 دارند:حضرت امام مهدي(ع) اقدامات زیر را معمول می

 بی توقع به کلیه مخلوقات و تجلیات خداوند. محبت ورزي وعشق -1

 ریا به نیازمندترین افراد.بی خدمت ثرترینارائه مؤ -2

به خداوند که او تاکنون نیازهاي ما را بر حسـب  سـعی  و    توکل -3

خود برآورده کرده و باز هـم   تالش  ما  و  بر طبـق  نـظام آفرینش

 خواهد نمود.

به اینکه جهان هستی داراي یـک آفریننـده و مـدیر بـه نـام       ایمان -4

به بهترین نحـو ودر  آفرینش  باشد که جهان را طبق نظامخداوند می

 کند.کمال زیبائی ولطف به موجودات اداره می

همیشه از کارکرد نظام آفرینش خداوندي نسبت به خـودم کـه بـه     -5

 رضایت اعمال خودم بوده خاطر باورها،  آرزوها،  دعاها،  افکار و

کامل را دارم و این کارکرد را براي عروج معنـوي خـود ضـروري    

 دانم.می

ـه گی خود با مردم و سایر موجـودات  در کلیه امور زند -6  بزرگواران
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 مختار بخسب خاصی
 ) (حروف اول کلمات کلیدي چهارده گانه

 کنم.رفتار می

 می خواهم. خیر براي همه کس و همه چیز -7

الطاف و نعمات خداوند بـه خـود، خـانواده و     سپاسگزار همیشه -8

 دوستانم هستم.

را سرلوحۀ فعالیتهاي خود نسبت به رفتار سـایر انسـانها و    بخشش -9

 دهم.موقعیت ها قرار می

 هستم. بینخوشهمیشه در کلیه امور   -10

 دریافت الطاف الهی هستم. امیدوار همیشه  -11

 هستم. صبورام ریزي نمودهبراي دستیابی به آنچه براي آنها برنامه  -12

 ( صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند        بر اثرِ صبر نوبت ظفر آید) 

همیشـه   از خداوند سـپاسگزارم که به من  توانائی داده اسـت  تـا   -13

 را رعایت نمایم. صداقت همه  افکار، اعمال  و گفتار خود در

مهدي(ع)  حفظ  نموده  و   قلبی خود را با موالیم  حضرت ارتباط  -14

-این استاد عظیم الشأن را همیشه در خاطرخود زنـده نگـه مـی    یاد

 دارم.
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 زیباي گانديدیدگاه 
 

از نظر گاندي هفت مورد است که بدون هفت مورد دیگـر  

 خطرناك هستند:

 ثروت، بدون زحمت -1

 لذت، بدون وجدان -2

 دانش، بدون شخصیت -3

 تجارت، بدون اخالق -4

 علم، بدون انسانیت -5

 عبادت، بدون ایثار -6

 سیاست، بدون شرافت -7
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 نام خـدابه 

 انسان هاي بزرگ می بخشند

 گیرندمتوسط به دل میانسان هاي 

 گیرندانسان هاي کوچک انتقام می

 

 گویندانسان هاي بزرگ درباره عقاید سخن می

 گویندانسان هاي متوسط درباره وقایع سخن می

 گویندانسان هاي کوچک پشت سر دیگران سخن می

 

 انسان هاي بزرگ درد دیگران را دارند

 انسان هاي متوسط درد خودشان را دارند

 دردندهاي کوچک بیانسان 
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 خواهندانسان هاي بزرگ عظمت دیگران را می

 انسان هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند

 بینندانسان هاي کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می

 

 انسان هاي بزرگ به دنبال کسب حکمت هستند

 انسان هاي متوسط به دنبال کسب دانش هستند

 سب سواد هستندانسان هاي کوچک به دنبال ک

 

 انسان هاي بزرگ به دنبال طرح پرسش هاي بی پاسخ هستند

 انسان هاي متوسط پرسش هائی می پرسند که پاسخ دارد

   انسان هاي کوچک می پندارند پاسخ همه پرسش ها را 
 دانندمی
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 انسان هاي بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند

 انسان هاي متوسط به دنبال حل مسئله هستند

 انسان هاي کوچک مسئله ندارند

 

 انسان هاي بزرگ سکوت را بر سخن گفتن برمی گزینند

   انسان هاي متوسط گاه سکوت را بر سخن گفتن ترجیح
 دهندمی

انسان هاي کوچک با سخن گفتن بسیار، فرصت سکوت را از 
 گیرندخود می
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 چند نکته مهم در مورد بخشیدن
 

آیا از کسی کینه ته دلتان مانده یا نه، ببینید آیا د ببینید که هیاگر میخوا

راضی هستید که او از ته دل شاد باشد و یا اتفاقات خوب بـرایش پـیش   

بیاید یا نه؟ اگر حتی چند درصد احساس کردید شادي و اتفاق خـوب را  

بینید، لطفاً اول او را ببخشید، حتی قبل از آنکه فکـر کنید کـه  حق او نمی

او    رفتار کنید و یا چه چیـزي را بایـد بـه او بگوئیـد و      چگونه باید با

 اي باید با او داشته باشید.خالصه چه رابطه

اگر کسی را ببخشید رفتارهاي شما متعادل، مملو از محبت خواهدشد 

 ترین تصمیم را راجع به وي خواهید گرفت.وصحیح

فتارهـاي  ولی اگر آن فرد را نبخشیده باشید امکان ندارد بتوانیـد بـر ر  

خود بخوبی مسلط شوید و تصمیم درسـتی در مـورد خـود یـا آن فـرد      

 بگیرید.

اي به دل میگیریـد، در حقیقـت بـرده او    وقتی از کسی رنجش و کینه

میشوید او افکار شما را تحت کنترل خود میگیرد، اشتهاي شما را از بـین  

ـ برد، آرامش ذهن و نیات خوب شما را میمی ردن رباید و لذت کار    ک

بـرد و مـانع از اسـتجابت    را از شما میگیرد، اعتقادات شما را از بین مـی 

 گردد.دعاهاي شما می

رویـد برایتـان   گیرد و هـر کجـا کـه مـی    او آزادي فکر را از شما می
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 کند.مزاحمت ایجاد می

هیچ راهی براي فرار از او ندارید، تا زمانی که بیدارید او با شماسـت  

شود. وقتی مشغول رانندگی وارد رویاهاي شما می ایدو وقتی که خوابیده

-هستید یا وقتی در محل کار خود هستید او در کنارشماست. هرگز نمـی 

 توانید احساس شادي و راحتی کنید.

کند تـا  او حتی بر روي تُنِ صداي شما نیز تأثیر دارد او مجبورتان می

او لحظات بخاطر سوء هاضمه،  سردرد و یا بی حالی دارو مصرف کنید. 

دزدد. بنابراین اگر می خواهید یک شاد و فرح بخش زندگی را از شما می

 برده باشید در دل نسبت به دیگران کینه و رنجش داشته باشید.
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 تبریک سال نو
 

انسان نیاز دارد هر از گاهی با خود خلوت نمـوده و اعمـال و افکـار    

ریـزي  براي آینده خویش برنامـه گذشته خود را مورد ارزیابی قرار داده و 

تواند مثالً هر شب قبل از خـواب باشـد یـا هـر زمـان      کند. این عمل می

تواند اعمال و افکار روز خـود را در  مناسب دیگر. در این زمان انسان می

خلوت خدايِ درونِ خود مرور نموده، از اشتباهات و قصـورات خـود از   

وده و موفقیتهائی کـه داشـته   خدا پوزش بطلبد و نسبت به کارهائی که نم

خداوند را به خاطر نظام زیباي آفرینشش که چنـین فرصـتهائی را بـه او    

داده است سپاسـگزاري نمایـد. یقینـاً ایـن راز و نیـاز بـا خـدا، یعنـی         

عذرخواهـی و پوزش از محضـر خداوند و سپاسگزاري از او، به انسـان  

 سازد.بهتر آماده می دهد و او را براي گذراندن فردائیآرامش خاطر می

براي عید نوروز محسنات بسیاري گفته شده است و یقیناً به خاطر این 

محسنات بوده که مردم ایـران این عید را زنده نگهداشـته و مراسـم آنـرا    

اند. یکی از این محسنات فرصتی است که ایـن عیـد   براي قرنها برپاداشته

نِ خـود خلـوت و اعمـال و    آورد تا انسان بتواند با خدايِ دروبوجود می

افکار سـال گذشته خود را ارزیابی نماید، از قصورات و کوتـاهی هـا و   

اشتباهات خود در این سال از محضر او پوزش بطلبد و خدا را به خـاطر  

تمام نعماتش سپاسگزاري نماید. ارزش دارد که انسان در این خلـوت و  
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و از خداونـد تقاضـا   دیدار قلبی با خدا این نعمات را یک یک بـر شمرد 

نماید تا او را در سال نو به کارهائی وادارد که در نـهایت او را بـه خـدا   

بـرد و در  نزدیکتـر مـی گرداند. در حالـی که در این آرامش به سر مـی 

نمایـد، او  کمال بندگی و خضوع و خشوع با خـداي خود راز و نیاز مـی 

کننـد  ی به ذهن او خطور میتواند منتظر پاسخ بماند و ببیند چه کارهائمی

توانـد  ریزي کند، کارهائی که او میتـا بـراي انجام آنها در سال نو برنامه

با عشق و محبت فراوان و تنها به عنوان یک وظیفه و خـدمتی کوچـک و   

بدون هیچ چشمداشتی انجام دهد وخدا را به خـاطر فرصتهائی که بـراي 

ه او خواهـد داد سپاسـگزاري   ریا بورزیدن و خدمت کردن بیاین محبت

 تواند مطمئن باشـد که خداوند به دعاي:نماید. دراین حال او می

 یا مدبر اللیل و النهار   یا مقلب القلوب و االبصار
 الحالحول حالنا الی احسن یا محول الحول و االحوال

  
او که در تحویل سال نو زمزمه می کند پاسخ بدهـد و حـال او را در   

 سال نو همراه با آرامـش و شـادي فـراوان بگرداند. 

سال نو را به شما خواننده عزیز و همکار ارجمند مهندسـی مکانیـک   

تبریک گفته و سالمتی و شـادي شـما و خـانواده عزیزتـان را از درگـاه      

میـدوارم در ایـن سـال بـیش از سـالهاي      خـداوند متعـال خواهـانم و ا

ریا به جامعه بشوید. امیـدوارم  گذشـته موفق به ارائه موثرترین خدمت بی

در این سال نو شما همیشه شاد باشید، تمام مردم ایران و جهـان همیشـه   

 شاد باشند و تمام موجودات روي زمین نیز همیشه شاد باشند.
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 هر ماه صرف:وقت خود را در  %3/3کنم حدود تعهد می

 توقعمحبت ورزیدن بی •

 ریاخدمتگزاري بی •

 خیرخواهی نمودن •

 سپاسگزاري کردن •

 جویی نمودنصرفه •

 گذشت کردن •

 بنمایم.

 
 تواند اولین پنجشنبه هر ماه شمسی باشد.این زمان می  

کـنم. اگـــر افـزایش    پس از این تمرین، شادي خود را ارزیابی مـی 

کـنم و اگـر   هاي هر ماه تکرار مــــی یافت، تمرین را در سایر پنجشنبه 

شادي من باز هم افزایش یافت آنـــرا به تدریج در سایر روزهاي هر ماه 

 دهم.نیز انجام می
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 ارزیابی روزانه برخورداري از رذائل اخالقی -1جدول 
 تاریخ (روز و ماه و سال ) ................

 هر روز نسبت به برخورداري از هر یک از رذائل اخالقی ذکـر       
 به خود بدهید و این نمره را 20شده در زیر نمره اي بین صفر تا 

در مقـابل آن رذیله اخالقی بنویسید. نمره صـفر معـرف عــــدم    
 معرف برخـورداري شــدید شـما از آن 20برخورداري و نـمره  

 د. خصوصیت اخالقی می باش
 آرزو (براي کسب ثروت و شهرت و قدرت)                      (   ) -1
 (   ) دروغ -15 (   ) اضطراب -2

 (   ) دلبستگی -16 (   ) انتقامجوئی -3

 (   ) دلتنگی -17 (   ) بدخواهی -4

 (   ) دوروئی -18 (   ) تحقیر -5

 (   ) ستم -19 (   ) ترس -6

 (   ) سرزنش-20 )   ( تملق و چاپلوسی -7

 (   ) شهوت-21 (   ) تنفر و کینه -8

 (   ) عجله -22 (   ) توقع -9

 (   ) عصبانیت -23 (   ) حسادت -10

 (   ) عیبجوئی -24 (   ) حرص -11

 (   ) غصه -25 (   ) خشم -12

 (   ) نومیدي و یاس -26 (   ) خشونت -13

 ) (   وسواس -27 (   ) خودپرستی -14

جمع کلیه نمرات داده شده در روز (         )                    
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 ارزیابی ماهانه برخورداري از رذائل اخالقی -2جدول 

 ماه و سال ................
 نمراتی را که بـراي برخـورداري  از هـر    1با مراجعه به جدول    

یک از رذائل اخـالقی در روزهاي  ماه به خـود داده ایـد  جــمع   
نموده و حاصل آنرا در مقابل آن رذیله  بـا خصوصـیت  اخالقـی    

 بنویسید. 
 آرزو (براي کسب ثروت و شهرت و قدرت)                (   ) -1
 (   ) دروغ -15 (   ) اضطراب -2

 (   ) دلبستگی -16 (   ) انتقامجوئی -3

 (   ) دلتنگی -17 (   ) بدخواهی -4

 (   ) دوروئی -18 (   ) تحقیر -5

 (   ) ستم -19 (   ) ترس -6

 (   ) سرزنش -20 (   ) تملق و چاپلوسی -7

 (   ) شهوت -21 (   ) تنفر و کینه -8

 (   ) عجله -22 (   ) توقع -9

 (   ) عصبانیت -23 (   ) حسادت -10

 (   ) عیبجوئی -24 (   ) حرص -11

 (   ) غصه -25 (   ) خشم -12

 (   ) نومیدي و یاس -26 (   ) خشونت -13

 (   ) وسواس -27 (   ) خودپرستی -14

(         )    ماهجمع کلیه نمرات داده شده در                  

 



 یرانیا کی نامهیزندگ 534
 

 

 ارزیابی روزانه برخورداري از ارزشهاي انسانی -3جدول 

 ) ................ تاریخ (روز و ماه و سال

هر روز نسبت به برخورداري از هر یـک از ارزشـهاي انسـانی         
بـه خـود بدهیـد و ایـن       20ذکرشده در زیر نمره اي بین صفر و 

 نمره را در مقـابل آن ارزش اخـالقی بنویسـید. نمـره صـفرمعرف   
 معرف برخــورداري شـــدید از آن   20عدم برخورداري و نمره  

  می باشد. خصوصیت اخالقی 
ایمان به خدا  (   )-1  

 (   ) خدمت -15 (   ) عشق و محبت -2

 (   ) خیرخواهی -16 (   ) امید به آینده -3

 (   ) رضایت -17 (   ) اعتماد به نفس -4

 (   ) سپاسگزاري -18 (   ) پذیرش دیگران -5

 (   ) شجاعت -19 (   ) پشتکار -6

 (   ) صیر -20 (   ) یشرفت و موفقیتپ -7

 (   ) صداقت-21 (   ) تحرك -8

 (   ) جوئیصرفه -22 (   ) تحمل -9

 (   ) عدم وابستگی -23 (   ) تقوي -10

 (   ) فداکاري -24 (   ) تواضع -11

 (   ) گذشت -25 (   ) توکل -12

 (   ) محدود کردن آرزوها -26 (   ) جوانمردي -13

 (   ) به عهدوفاي  -27 (   ) بینیخوش -14

جمع کلیه نمرات داده شده در روز (         )                    
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 ارزیابی ماهانه برخورداري از ارزشهاي انسانی -4جدول 

 ماه و سال ................

 نمراتی را که براي برخـورداري  از هـر   3با مراجعه به جدول        
روزهـاي  مـاه  بـه خــود داده ایـد       یک از  ارزشهاي  انسانی در 

جـمع نموده  و  حاصـل  آنـرا در مقابـل آن  ارزش  انسـانی  بـا       
  خصوصیت  اخالقی بنویسید.

 ایمان به خدا  (   )-1

 (   ) خدمت -15 (   ) عشق و محبت -2

 (   ) خیرخواهی -16 (   ) امید به آینده -3

 (   ) رضایت -17 (   ) اعتماد به نفس -4

 (   ) سپاسگزاري -18 (   ) پذیرش دیگران -5

 (   ) شجاعت -19 (   ) پشتکار -6

 (   ) صیر -20 (   ) یشرفت و موفقیتپ -7

 (   ) صداقت -21 (   ) تحرك -8

 (   ) جوئیصرفه -22 (   ) تحمل -9

 (   ) عدم وابستگی -23 (   ) تقوي -10

 (   ) فداکاري -24 (   ) تواضع -11

 (   ) گذشت -25 (   ) توکل -12

 (   ) محدود کردن آرزوها -26 (   ) جوانمردي -13

 (   ) به عهدوفاي  -27 (   ) بینیخوش -14

(         )   ماه جمع کلیه نمرات داده شده در                  
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 دانشگاه زندگیوصیت من به دانشجویان عزیز 
 

زندگی در روي زمین مانند تحصیل در یک دانشگاه اسـت، دانشـگاه   

زندگی. در این دانشگاه هر کس یک دانشجو و همزمان یک معلم بـوده و  

تمام منابع طبیعی به منزله کارمندان این دانشگاه هستند که به تحصیل این 

و کننـد. خداونـد مؤسـس و رئـیس دانشـگاه زنـدگی       دانشجو کمک می

تـرین  پیامبران و اولیاء خدا استادان مدعو این دانشگاه هستند. قرآن جامع

 کتاب درسی دانشگاه زندگی است.

من به عنوان یکی از دانشجویان دانشگاه زندگی که شاید چند سـالی  

بیش از شما در این دانشگاه تحصیل کرده باشد و در حال حاضر خود را 

کنـد، نکـات زیـر را بـه شـما      ده میبراي رفتن به تعطیالت تابستانی آما

 نمایم:عزیزان توصیه می

بپذیرید که ما همه براي پیشرفت معنوي و افزایش آگـاهی از ایـن    -1

-حقیقت که چیزي جز خدا وجود ندارد وارد دانشگاه زندگی شده

بریم و ایم. بپذیرید هر آنچه که ما از طریق حواسمان به آنها پی می

شویم تصاویر و تجلیاتی از خداونـد  می یا از طریق دل از آنها آگاه

 بوده و به این ترتیب منحصر به فرد و زیبا هستند.

بپذیرید که تمام وقایع و رخدادها در زندگی ما حاوي دروسـی از   -2

باشند و تمام افرادي که به نحوي در زندگی مـا  دانشگاه زندگی می
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بـازي   بوده و یا هستند نقش ارزشمند و بسیار مهم معلم را براي ما

هایی را براي مـا  کنند. این رخدادها و معلمان زندگی ما فرصتمی

کنند که دروس دانشگاه زنـدگی را بهتـر و سـریعتر فـرا     فراهم می

هاي اصلی دروس دانشگاه زندگی عبارتند از: توکـل  بگیریم. زمینه

به خدا، صبر و بردباري، گذشت و خیرخـواهی و پـذیرش افـراد    

 همانطور که هستند.

اي در زندگی ما حاوي یـک یـا چنـد درس در    رخداد و واقعههر  -3

 الذکر است.هاي فوقزمینه

تـوان آن را نظـام آفـرینش    خداوند نظامی را تدوین فرموده که می -4

باشد. در طی حدود ها طبق این نظام مینامید. تمام وقایع و رخداد

میلیــون ســال حیــات خــود در روي زمــین، انســان بــه خــاطر  2

خدا طبق نظام آفرینش به او عطـا کـرده اسـت بـه      کنجکاویی که

نامیـده  » قوانین طبیعـت «هایی از این نظام پی برده و آنها را قسمت

است. نظام آفرینش براي پیشرفت معنوي و باال رفتن آگاهی انسان 

 طراحی شده است.

آید نتیجـه  بپذیرید که طبق نظام آفرینش آنچه امروز بر سر شما می -5

هاي خود شما بوده که از ایـن لحظـه بـه    خواستهاعمال و افکار و 

-اید. با اعمال و افکار و خواسـته عقب به نظام آفرینش ابراز داشته

کنیـد. بـه   هاي امروزتان شما رخدادهاي آینده خود را تعیـین مـی  

هاي گذشـته و  عبارت دیگر شما محصول اعمال و افکار و خواسته
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 باشید.معمار و آرشیتکت آینده خود می

محدوده قوانین طبیعت اگر شما چیزي را واقعاً بخواهید و اگـر  در  -6

توانید آن چیز را به دسـت آوریـد و   واقعاً باور داشته باشید که می

اگر واقعاً براي به دست آوردن آن چیز تالش کنید نظـام آفـرینش   

کند که شما آن چیـز را بـه دسـت آوریـد. یعنـی      طوري عمل می

یابی به یک موقعیت خواستن، باور شرایط داشتن یک چیز و یا دست

 داشتن و تالش کردن است.

پس از اندیشیدن فراوان یک رسالت و یـک هـدف بـراي زنـدگی      -7

ریـزي کنیـد کـه    خود تعیین کنید و کارهاي خود را طوري برنامه

بتوانید به آن هدف برسید. از چیزها و یا کارهـایی کـه در جهـت    

تجسم کنید که به هدف رسالت و یا هدف شما نیستند پرهیز کنید. 

 اید و در آن موقعیت قرار دارید.خود رسیده

در پیشگاه خداوند مسئولید که در هر زمان و هر مکان مهمتـرین و   -8

عا کنیـد  وانید انجام دهید. از خداوند استدتبهترین کاري را که می

که به شما بینشی بدهد که تشخیص دهید این کار چیست و قدرتی 

 ا انجام دهید.دهد که بتوانید آنر

انسان براي شاد زیستن آفریده شده است، ولی این شادي با لـذات   -9

جسمانی تفاوت دارد. شادي واقعی با پیشرفت معنوي و باال رفـتن  

یابـد. راه دسـتیابی بـه    آگاهی انسان از حقیقت وجود افزایش مـی 

 شادي زایدالوصف یا راه زندگی عبارت است از:
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 ریاعشق و محبت ورزیدن بی -10

 توقعمتگزاري بیخد -11

 هاي انسانی براي حذف رذائل اخالقیپرورش ارزش -12

ارتباط با شخصیتی معنوي که الگو و نمونه عشق و خدمت و تقوا،  -13

 یا برخوردار از ارزشهاي انسانی است.
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 برکت خداوند
 

خـدا برکـت   «مان در بسیاري مـوارد از عبـارت   در مکالمات روزمره

توانیم انجام دهـیم تـا خـدا    کنیم. ولی چه کارهایی میاستفاده می» بدهد

 برکت دهد؟

هاي آرام در رشد سـریعتر گیاهـان و شـیردهی    احتماالً تأثیر موسیقی

 اید.بیشتر گاو و گوسفند را شنیده

آزمایشات متعددي توسط باغداران و دامداران در کشـورهاي خـارج   

اند محصوالت بـاغی  هبه عمل آمده که با نواختن موسیقی کالسیک توانست

بیشتر و بهتر و یا شیر بیشتر تولید کنند. در ارتباط با حاالت ذهنـی افـراد   

ام کـه در زیـر   در رشد گیاهان و یا رام نمودن حیوانات مطـالبی خوانـده  

 دهم.شرح می

در روستایی در یکی از کشورهاي آمریکاي جنوبی هتلی وجـود دارد  

ساحت برابر و با شـرایط خـاك و   که در مجاورت آن دو قطعه زمین به م

آب و هواي برابر براي کاشت محصوالت باغی و گل استفاده شده است. 

خواهند که کنند و یا از ساکنان روستا میاز افرادي که در هتل اقامت می

ها به حالت مراقبه نشسته و به گـل و گیـاه و    در محیط یکی از این زمین

ساطع نماینـد، در  » محبت«اند شده درختانی که در این قطعه زمین کاشته

شود. حالی که به گیاهان زمین دیگر(زمین شاهد) از این نظر توجهی نمی
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شرایط آبیاري، کود و نور خورشید و غیره براي هر دو قطعه زمین یکسان 

هـا  است ولی پس از چند ماه مالحظه نمودند که گیاهـانی کـه از انسـان   

تر و پربارتر هستند دي بیشتر، شاداباند داراي رشدریافت داشته» محبت«

 و گیاهان موجود در قطعه زمین شاهد رشدي معمولی دارند.

هاي تایلند یکی از اعضاي هیئت علمـی آزمـایش   در یکی از دانشگاه

زیر را انجام داد. او با همکاري و نظارت یکی از متخصصین گل و گیـاه،  

ن مجـاور آنهـا را   هاي متفاوتی را انتخـاب و در دو قطعـه زمـی   تخم گل

کاشت. پس از اینکه ساقۀ گلها از خاك بیرون آمدند و به ارتفـاع معینـی   

ها را به دو گروه مساوي تقسیم کرد، یـک گـروه بـه عنـوان     رسیدند گل

از دانشـجویان. از دانشـجویان   » محبت«شاهد و گروه دیگر براي دریافت 

حالـت   خواست که هر یک مقابل دو بوته یـا گلـدان نشسـته و در یـک    

هاي مقابل خود محبت دقیقه در هر روز به گل 30مراقبه به مدت محدود 

ها صحبت کنند و آنها را مورد محبت و ساطع نمایند و در دل خود با گل

هایی که تمجید قرار دهند. پس از چند هفته مالحظه کردند که تمامی گل

یشـتر،  از دانشجویان محبت و تمجید دریافت داشته بودنـد داراي رشـد ب  

تر و زیباتر از گلهایی بودند که در قطعه زمین شاهد، پرورش یافته شاداب

هـا  بودند. شرایط آب و هوا و کود و نور خورشید و غیره براي تمام گـل 

یکسان بودند. پس از پایان آزمایش مالحظه نمودند که دو عـدد از بوتـه   

کوچـک و   کـامالً  بلکـه گلهاي مورد توجه نه تنها رشد بیشتري نداشتند 

ضعیف و در حقیقت پالسیده بودند. همه از این نتیجه تعجـب کردنـد و   
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دنبال یافتن دلیل برآمدند تا اینکه دانشجوي مربوطه که قـرار بـود بـه آن    

هـا محبتـی   هاي گل محبت ساطع کند اقرار کرد که نه تنها به این گلبوته

ـ    رعکس در ساطع نکرده و زیبایی آنها را تمجید و تحسین نکـرده بلکـه ب

گفتـه کـه   کرده و در دل خود به آنها میتمام مدت به آنها تنفر ساطع می

 مقدار هستند.چقدر زشت و بی

هـاي  ام که افـرادي کـه توسـط حیوانـات و یـا انسـان      بسیار خوانده

جنایتکار مورد تهدید قرار گرفته و جانشان در خطر بوده با محبت سـاطع  

رده و یا جنایتکاران را از قصدي کـه  کردن به آنها حیوانات را رام خود ک

اند، در اینجا فرصت شـرح جزئیـات ایـن مـاجرا     اند منصرف کردهداشته

 نیست.

دهند که شـرایط ذهنـی انسـان روي محـیط     آزمایشات فوق نشان می

گـذارد. یـک   اطرافش، اعم از اینکه گیاه باشد یا حیوان یا انسان، اثر مـی 

ز بـا خداونـد، بـا خیرخـواهی بـراي      تواند با دعا و راز و نیـا جامعه می

بینی و گذشت نسـبت بـه هـم، بـا تمجیـد و تحسـین       یکدیگر، با خوش

کارهاي خوب و حتی کوچک یکدیگر و خالصه با محبـت ورزیـدن بـه    

یکدیگر باعث سـالمتی بیشـتر و شـادتر شـدن خـود و دیگـران شـود،        

ـ -هاي اجتماعیهاي جامعه و آسیببزهکاري د اقتصادي آنها را کاهش ده

و باعث رشد سریعتر و شادابی بیشتر گیاهان و تولید بیشتر مواد حیـوانی  

در زندگی خود شود. » برکت خداوند«شده و به این ترتیب بیشتر مشمول 

 توان این دستاوردها را برکت خداوند نامید.می
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آورد که انسان با خداي خویش راز ماه رمضان فرصتی را به وجود می

ها را فراموش نماید و هاي شخصی و بدخواهیحسابو نیاز کند. خورده 

به قوم و خویش و اطرافیان خود کمک و خدمت نماید و شادتر بشـود و  

بزهکاري موجود در جامعه را نیز کاهش دهـد. سـعی کنـیم در ماههـاي     

کنیم ولی سایر حاالت ماه دیگر، در حالی که در خوردن غذا امساك نمی

را، کمک به دیگران را و محبت ورزیدن بـه   رمضان را، راز و نیاز با خدا

را در زنـدگی خـود افـزایش    » برکت خداونـد «یکدیگر را حفظ  کنیم تا 

 دهیم.
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 ∗سوزيِ آزمایشگاهشادیسون و آتش
 

 ادیسون در سنین پیري پس از کشف چراغ برق یکی از ثروتمندان

کمال در آزمایشگاه رفت و درآمد سرشارش را تمام و آمریکا به شمار می

کرد. این آزمایشگاه بزرگترین مجهزش که ساختمان بزرگی بود هزینه می

 عشق پیرمرد بود.

سازي و گرفت تا آماده بهینههر روز اختراعی جدید در آن شکل می

 ورود به بازار شود.

نشانی به پسر هاي شب از اداره آتشدر همین روزها بود که نیمه

سوزد و حقیقتاً که آزمایشگاه پدرش در آتش میادیسون اطالع دادند 

آید و تمام تالش مأموران فقط جلوگیري از کاري از دست کسی برنمی

 ها است.گسترش آتش به سایر ساختمان

آنها تقاضا داشتند که موضوع به نحو قابل قبولی به اطالع پیرمرد 

 رسانده شود.

-ن این خبر سکته میپسر با خود اندیشید که احتماالً پیرمرد با شنید

کند و لذا از بیدار کردن پیرمرد منصرف شد و خودش را به محل حادثه 

رساند و با تعجب دید که پیرمرد در مقابل ساختمان آزمایشگاه روي یک 

 کند.صندلی نشسته است و سوختن حاصل عمرش را نظاره می

                                                 
 دریافت شده از اینترنت ∗
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 اندیشید کهپسر تصمیم گرفت جلو نرود و پدر را آزار ندهد. او می

برد. ناگهان پدرش سربرگرداند و پدر در بدترین شرایط عمرش به سر می

 پسر تو اینجایی؟«پسر را دید و با صداي بلند و سرشار از شادي گفت: 

آور بینی؟ حیرتها را میآمیزي شعلهبینی چقدر زیباست؟ رنگمی

هاي بنفش به علت سوختن گوگرد در کنم که آن شعلهاست! من فکر می

فسفر به وجود آمده است! واي! خداي من، خیلی زیباست! کاش کنار 

دید، کمتر کسی در طول مادرت هم اینجا بود و این منظره زیبا را می

عمرش امکان دیدن چنین منظره زیبایی را خواهد داشت. نظر تو چیه 

-پدر تمام زندگیت در آتش می«پسر حیران و گیج جواب داد:  »پسرم؟

توانی، من تمام چطور می کنی؟ها صحبت میشعله سوزد و تو از زیبایی

 »اي؟لرزد و تو خونسرد نشستهبدنم می

آید. مأموران هم پسرم از دست من و تو که کاري برنمی«پدر گفت: 

کنند. در این لحظه بهترین کار لذت بردن از که تمام تالششان را می

ه و بازسازي یا در مورد آزمایشگا ایست که دیگر تکرار نخواهد شد.منظره

هاي زیبا به شعله کنیم. االن موقع این کار نیست.نوسازي آن فردا فکر می

 ».نگاه کن که دیگر چنین امکانی را نخواهی یافت

سال بعد مجدداً در آزمایشگاه جدیدش مشغول توماس آلوا ادیسون 

کار بود و همان سال یکی از بزرگترین اختراع بشریت یعنی ضبط صوت 

 جهانیان نمود. را تقدیم

 آري او گرامافون را درست یک سال، پس از آن واقعه اختراع نمود.
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 ∗پیرمرد دانا
 

امروز مردي نود و دو ساله، کوتاه قد و بسیار سرزنده که به ظاهرش 

 توجه زیادي دارد، به سمت خانه سالمندان در حرکت است.

منزل خود اش بتازگی درگذشته و او مجبور به ترك همسر هفتاد ساله

 شده است.

ها  انتظار در سالن ورودي خانه سالمندان، وقتی که به بعد از ساعت

 زند.گویند اتاقش آماده است با مالیمت لبخندي میوي می

رود آسانسور پیش می سمت همانطور که با عصایش به آرامی به

اي به جاي پرده در جلوي در کنم که مالفهاتاقش را برایش توصیف می

 آویزان است.آن 

مرد با شوق یک پسر هشت ساله که توله سگ جدیدي هدیه گرفته 

 ».آیدمن خیلی خوشم می«دهد: است پاسخ می

اید، کمی صبر کنید، تقریباً آقاي گانیه، شما هنوز اتاق را ندیده

 رسیدیم.

هیچ ربطی به دیدن اتاق ندارد. شادي چیزي است «دهد: مرد پاسخ می

گزینیم. اینکه از اتاق خوشم بیاید یا نه، به وسایل رمیکه پیشاپیش آن را ب

یا چیدمان آن ربطی ندارد بلکه به اینکه با چه دیدي به آن نگاه کنم 
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آید. این ام که از اتاق خوشم میشود. از قبل تصمیم گرفتهمربوط می

 گیرم.تصمیمی است که هر روز صبح موقع بیدار شدن از خواب می

توانم تمام روز را در رختخواب به نمایم. می توانم انتخابمن می

شمردن مشکالتی بپردازم که برخی اعضاي بدنم دارند یعنی دیگر قادر به 

خوب کار کردن نیستند یا اینکه برخیزم و از خداوند به خاطر اعضایی که 

کنند، تشکر کنم. هر روز یک هدیه است و تا هنوز درست کار می

ا باز کنم، تمرکزم را بر روز جدید و تمام توانم چشمانم رزمانیکه می

 گذارم.ام، میخاطرات شادي آوري که در طول زندگیم به وجود آورده

سن باال شبیه حساب بانکی است. در زمان کهولت آنچه را که در 

 کنید.اید، برداشت میانداز کردهطول عمر پس

 بابت سهمی که در پر کردن حساب من از خاطرات شیرین دارید،

 »کنم. من هنوز در حال پر کردن این حساب هستم...تشکر می

 هاي ذیل را به یاد داشته باشید:براي شادي توصیه

 قلب خود را از نفرت رها کنید. -1

 ذهن خود را از نگرانی آزاد سازید. -2

 به سادگی زندگی کنید. -3

 بیشتر بخشش کنید. -4

 کمتر متوقع باشید. -5

 
 



 یرانیا کی نامهیزندگ 550
 

 

 

 ∗اشاره به گریه و شادي در قرآن
 

 )82فَلیضحکُوا قلیالً و لیبکُوا کَثیراً جزاء بِما کانُوا یکسبون(سورة توبه،آیه 

پس ایشان باید اندکی بخندند و بسیار بگریند به مکافات آنچه به 

 اند. دست خود کسب کرده

-خنده و گریه کنایه از خوشبختی و بدبختی است و هر خردمندي می

کوتاهی را تحمل کرد و از شادي و خوشبختی پذیرد که بهتر است رنج 

پایان برخوردار شد تا آنکه آدمی به غفلت دوران کوتاهی خندة مستانه بی

کند و از آن پس عمري محروم و در رنج و محنت باشد و در فراق 

 مطلوبات خود که توان بدست آوردنش را از دست داده بگرید.

غفلت و پیروي هواهاي این آیه اشاره به کافران دارد که به سبب 

هاي بسیار باشند و خندند اما باید در انتظار گریهنفسانی زمانی کوتاه می

هاي ها و گریهشک نیست که براي به دست آوردن خندة پایدار باید رنج

هاي کوتاه مدت را از سرگذرانید و بدون آن گریه شخص شایستۀ خنده

 پایدار نخواهد بود:

 گریه زمانی خوش بخنديکه بی ـار بنديبیاموزم تو را گر کــــ

 بخنـدان تنگدستـی را به مالـی چو خندان گردي از فرخنده فالی

 ، نظامی گنجويخسرو و شیرین دیوان

                                                 
 290و  289روز با قرآن، صفحات  365اي، حسین الهی قمشه  ∗
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گریه که شادي حقیقی است مقصود نظامی این است که از خندة بی

هاي راه رسیدن ها و سختیتوان چشم فرو بست. از این رو باید گریهنمی

 خنده را تحمل نمود.به 

بعضی از مدعیان دین و دیانت را چنین در خاطر آمده است که مومن 

کنند در بهتر است بیشتر بگرید و کمتر بخندد و به آیه حاضر استناد می

حالی که این آیه قطعاً اشاره به کافران دارد (به آیۀ قبل از آن در این 

محزون بودن شأن مومن سوره مراجعه کنید) و گریستن به معنی غمگین و 

نیست بلکه نشان ایمان خنده و شادي است چنانچه در حدیث نبوي آمده 

است المومن هش بش، بسام، و در قرآن نیز مکرر آمده است که اهل 

 اند.ایمان و پرهیزگاران از خوف و حزن آسوده

 مومنان را از نبوت شــادي است چون به آزادي نبوت هادي است

 همچو سرو و سوسن آزادي کنید   مومنـــان شـادي کنیداي گروه 

 دیوان مثنوي، جناب موالنا
 

 مرا عهدیست با شادي که شادي آن من باشد

 ست با جانان که جانان جان من باشدمرا قولی                     

 دیوان مثنوي، جناب موالنا

 

 بودن اوست.رو یکی از اوصاف برجسته پیامبر متبسم بودن و گشاده

شادي حقیقی که ثروت معنوي انسان است بیش از همه در اصحاب 

و اما خندة قلیل و گریۀ کثیر سهم شود علم و هنر و اخالق یافت می
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کسانی است که چند روزي به ظلم و جور بر اسباب شادي و طرب 

کنند تا به ناگاه پرده مقصود میشوند و چون خرس رقصی بیحاکم می

 شوند.از ظلمت و محرومیت خود آگاه میفرو افتد و 
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 ∗؟افتدنوشید، چه اتفاقی میوقتی یک نوشابه می
 

-شود. میخوري شکر وارد بدنتان میقاشق چاي 10دقیقه بعد:  10

شوید؟ چون دانید چرا با وجود خوردن این حجم شکر دچار استفراغ نمی

 کند.اش را خنثی میگیرد و شیرینیاسید فسفریک،  طعم آن را کمی می

رود و منجر به ترشح ناگهانی و یک دقیقه بعد: قند خونتان باال می 20

کند به تبدیل قند به چربی تا قند شود. کبدتان شروع میجاي انسولین می

 خون، بیشتر از این باال نرود.

دقیقه بعد: حاال دیگر جذب کافئین کامل شده؛ مردمکهایتان گشاد  40

رود و در پاسخ به این حالت، کبدتان قند را شود، فشار خونتان باال میمی

هاي آدنوزین مغز حاال بلوکه کند. گیرندهبه داخل جریان خون رها می

 آلودگی جلوگیري کنند.شوند تا از احساس خوابمی

کند و مراکز خاصی در دقیقه بعد: ترشح دوپامین افزایش پیدا می 45

شوند. این همان کنند، تحریک میخوشی ایجاد میمغز، که حالت سر

 شود.مکانیسمی است که در مصرف هروئین منجر به ایجاد سرخوشی می

دقیقه: اسید فسفریک موجود در نوشابه، داخل روده  60بعد از 

چسبد. متابولیسم بدن افزایش پیدا کوچک، به کلسیم، منیزیم و روي می

هاي مصنوعی، دفع هر چه رین کنندهکند. میزان باالي قند خون و شیمی
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 شوند.بیشتر کلسیم را از طریق ادرار باعث می

مدتی بعد: کافئین در نقش یک داروي مدر (ادرار آور) وارد عمل 

شود. حاال دیگر کلسیم و منیزیم و رویی که قرار بود جذب بدن شود، می

یادي آب، شود و به همراه آن مقادیر زبیش از پیش از طریق ادرار دفع می

 رود.ها نیز از دست میسدیم و دیگر الکترولیت

-کم غوغایی که در بدنتان ایجاد شده بود فروکش میمدتی بعدتر: کم

رسد. در این مرحله یا خیلی حساس و کند و نوبت به افت قند می

حال. حاال دیگر تمام آن آبی شوید یا خیلی کرخت و بیپذیر میتحریک

اید؛ آبی که وارد بدن خود کرده بودید، دفع کرده را که از طریق نوشابه

شد به جاي اسید و کافئین و شکر، حاوي مواد مفیدي براي بدنتان می

رود و شما هوس باشد. تا چند ساعت بعد هم اثر کافئین هم از بین می

 کنید.یک نوشابه دیگر می

 

 خورترین ملت جهاننوشابه

لیتر است. با مقایسۀ این  42ایران هاي گازدار در سرانۀ مصرف نوشابه

رسیم که ما آمار با آمار دیگر کشورهاي جهان به این نتیجۀ وحشتناك می

ایم. هاي گازدار مقام اول را در جهان پیدا کردهدر سرانه مصرف نوشابه

 براي این که بیشتر وحشت کنید، بد نیست بدانید که:

لیتـر   10ي هـر فـرد   هاي گازدار در دنیا برامیانگین مصرف نوشابه -1

 است.
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هاي گازدار در کشور، نزدیـک  در بیست سال اخیر، مصرف نوشابه -2

 درصد رشد داشته است. 15به 

در طی این بیست سال، مصرف شیر و لبنیات، تنها حدود یک دهم  -3

 درصد رشد کرده است.

سرانۀ مصرف لبنیات در ایران کمتر از یک سوم استاندارد جهـانی   -4

 است.

سـالۀ کشـورمان،    12ماهـه تـا    24رصد کودکـان  د 90طبق آمار،  -5

 اند.روزانه حداقل یک بار پفک و نوشابه مصرف کرده

درصد از کودکان ایرانی به نوعی با سوءتغذیه دست به گریبان  25 -6

 هستند.
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 افزایش آگاهی از حقیقت وجود •
 افزایش شادي •
 باالترهمکاري بیشتر نظام آفرینش در سطوح  •

 توقعخدمتگزاري بی ریاورزي بیعشق

ارتباط قلبی عاشقانه با 
 یک استاد 

 اتقو
-تقوا یعنی برخورداري از ارزش

 هاي انسانی چون:

 اعتماد به نفس     خیرخواهی

 امید                 رضایت 

 گزاريپذیرش دیگران   سپاس

 پشتکار             شجاعت

 صبر         تحرك

 صداقت         تحمل

 جوییصرفه         تواضع

 عدم وابستگی         توکل

 جوانمردي          فداکاري

 بینی          گذشتخوش

تقوا یعنی عـدم برخـورداري از   

 رذائل اخالقی چون:

 اضطراب            خودپرستی

 بدخواهی            دلبستگی

 تحقیر                 دورویی

 سرزنشترس                  

 تنفر                    شهوت

 توقع                   عجله

 حسادت              عصبانیت
 جوییحرص                عیب

 خشم                  غصه

 خشونت              ناامیدي

پرورش 

-ارزش

هاي 

انسانی 

براي 

 حذف

رذائل 

 اخالقی

 عروج انسان
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پیشنهادي براي افزایش شادي و پیشرفت معنوي 

 )(البته به لطف خداوند
 

مجسم  1420الف. وضع مطلوب (ولی قابل دستیابی) خود را در دهۀ 

 کنید و به پرسشهاي زیر پاسخ دهید:

از چه میـزان تحصـیالتی برخورداریـد و یـا داراي چـه مـدرك        -1

 تحصیلی هستید؟

یـی  یی برخوردارید، یا از چه ردائل اخالقـی فضایل اخالقیاز چه  -2

 مبرا هستید؟

-با توجه به جدول شادي سنجی و رابطۀ شادي سنجی چـه نمـره   -3

 دهید؟هایی به هر یک از اعضاي این رابطه به خود می

میزان متوسط درآمد شما در ماه چقدر است و این درآمـد از چـه    -4

 گردد؟هایی تأمین میمحل یا محل

 کنید؟چه مسکنی و چه شهر و کشوري زندگی میدر  -5

ریاي شما چیست و نیازمندترین افراد دریافت مؤثرترین خدمت بی -6

-کنندة خدمت شما چه کسانی هستند و در چه کشوري زندگی می

 کنند؟

 
گانۀ بند الف 6ب. وضع موجود خود را در نظر گرفته و به پرسشهاي 



 یرانیا کی نامهیزندگ 558
 

 

 پاسخ دهید.

ي زمانی کوتاه مدت (از حاال تا پایان سال هاپ. با در نظر گرفتن بازه

) و دراز مدت (از اول 1400و  1399)، میان مدت (سالهاي 1398

) مشخص کنید چه اقداماتی 1420تا پایان اسفند  1401فروردین سال 

 دهید تا از وضع موجود به وضع مطلوب برسید؟انجام می

 

آرامش خاطر ت. وضع خود را به لحاظ برخورداري از آسایش مادي، 

سالگی خود چگونه تصور  85تا سن  1430و شادي و معنویت از سال 

 کنید؟می
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 زنبور عسل

 اولین مهندس خدمتگزار در جهان آفرینش

این مهندس کوچک و زیبا با استفاده از شهد گلها و خالقیتی که 

غذائی آفرینندة جهان به او عطا فرموده است براي خود و سایر موجودات 

 کند.شیرین خلق می

هاي نظام آفرینش توانیم با استفاده از شهد گلما مهندسان نیز می

(علوم پایه، علوم مهندسی، اقتصاد و هنر) و استفاده از خالقیتی که 

خداوند به ما عطا فرموده براي خود و سایر انسانها آسایش، آرامش و 

را به نیازمندترین افراد ریا و موثرترین خدمت بیشادي وافر پدید آورده 

 ارائه دهیم.

 

 

 ما در پیشگاه خداوند مسئول هستیم،

 تا در هر زمان و مکان،

-ورزي بیریا را همراه با پرهیزگاري کامل و عشقمؤثرترین خدمت بی

تا به لطف خداوند عروج معنوي توقع به نیازمندترین افراد ارائه دهیم، 

 نموده و به شادي وافر دست یابیم.
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زندگی عبارتست از لقاءاهللا یا تقرب به خدا یا باال رفتن درجه  هدف

آگاهی تا آن حد که بپذیریم و باور داشته باشیم که جز یک حقیقت که 

خدا باشد حقیقت دیگري وجود ندارد و آنچه که ما از طریق حواس خود 

شویم تجلیات یا بریم و یا از طریق دل به آن واقف میبه آن پی می

 هاي زیبا و منحصر به فرد از این حقیقت هستند.صورت

 عبارتست از:راه زندگی 

پرهیزگاري کامل(یعنی مبرّي بودن از رذائل اخالقی یا برخوردار  -1

 بودن از فضائل اخالقی)

قید و شرط به تجلیات دوست داشتن واقعی و عشق ورزیدن بی -2

 خداوند

 تجلیاتریا به نیازمندترین این ارائه مؤثرترین خدمت بی -3

و برقراري ارتباط قلبی با شخصیتی که مظهر عشق و خدمت و تقوا  -4

 باشد.می

 

 

اي کوچک، زالل که کران باشم یا حوضچهمهم نیست که اقیانوس بی

 باشم خورشید در من پیدا خواهد شد.
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 تدوین یک منشور اخالقی براي خود
 

یا  هاییمشخص کنید در زندگی خود با چه افرادي، سازمان -1

 نهادهایی در تماس هستید.

شما با این افراد تعامل  مشخص کنید در حال حاضر شیوه برخورد و -2

 ها و یا نهادها چگونه است.(از جمله خود شما) یا سازمان

تعیین کنید بهترین روش برخورد یا تعامل شما با این افراد (از جمله  -3

د. معیارهاي تواند باشها و یا نهادها چگونه میخودتان) یا سازمان

 بهترین روش برخورد و تعامل را مشخص کنید.

با توجه به نکات فوق براي خود یک منشور اخالقی در برخورد و  -4

 ها و یا نهادهاي یاد شده تدوین کنید.تعامل با افراد، سازمان

توانید، و چه مدت الزم دارید تا منشور مشخص کنید چگونه می -5

 تدوین شده را محقق نمایید. 

 

 

  کنید...باره آنچه که فکر میدر
 کنید.نمایید، یا خلق میشما آنرا به سمت خود جلب می
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 یک مهندس شایسته، 

 براي،انگیزه متعالی داراي 

 ریا به نیازمندترین افراد،ارائه مؤثرترین خدمت بی

 باشد.می توقع،ورزي بیهمراه با پرهیزگاري کامل و عشق

 ما ایجاد فرما.خداوندا این شایستگی را در 

 

 
 

من از خداوند بـراي تمـام نعمـاتی کـه بـه مـن عطـا فرمـوده همیشـه          

(نعمات الهی را نوشته و هـر روز صـبح آنهـا را در    نمایمسپاسگزاري می

 کنم).ذهن خود مرور می

 کنم.اند سپاسگزاري میمن از تمام افرادي که براي من کاري کرده

 
 
 

  
... نُّ الْقُلُوبئتَطْم کْرِ اللَّه28. (سوره الرعد، آیه أَلَا بِذ (  

 .یابد  آگاه باش که با یاد خدا دلها آرامش مى...
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 شوند،مواظب افکارت باش که به گفتار تبدیل می

 شوند،مواظب گفتارت باش که به کردار تبدیل می

 شوند،مواظب کردارت باش که به عادت تبدیل می

 شوند، عادتت باش که به شخصیتت تبدیل می مواظب

 پس افکار تو سازنده سرنوشت توست.

 

 
الَّذینَ یستَمعونَ الْقَولَ فَیتَّبِعونَ أَحسنَه أُولَئک الَّذینَ هداهم اللَّه عباد.  فَبشِّرْ

 )18و17. (الزمر، آیات وأُولَئک هم أُولُو الْأَلْبابِ

دهند و بندگان مرا بشارت ده. آن کسانی که به سخن گوش فرا می...پس 

کنند ایشانند کسانی خدا هدایتشان کرده و اینان از بهترین آن پیروي می

 خردمندانند.

 
 

 
 جویی.وظیفه من خدمتگزاري است نه عیب
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کنید که شادي در کجا باشید، با چه کسانی باشید و چه کارهایی می −

 بدهید. 20است. به آن نمره شما بیشترین 

 دهید؟اي به شادي خود میدر حال حاضر چه نمره −

توانید انجام دهید که شادي شما را افزایش چه کارهاي کوچکی می −

 دهد؟

هر شب قبل از خواب رویدادهاي شاد روز یا هفته را در ذهن خود  −

 مرور کنید و آن ویدئو را دوباره ببینید.

اند و مواردي از ا اثر زیادي داشتهمواردي از گذشته که روي شم −

کنید و مواردي از آینده را که حال حاضر را که به آنها افتخار می

دوست دارید و باور دارید برایتان پیش خواهند آمد در ذهن خود 

 مرور کنید یا بنویسید.

 هاي منحصر به فرد خود را در ذهنتان مرور کنید یا بنویسید.ویژگی −

 
اي که به نام زندگی ا در زمان مرگ بر بیهودگی لحظهخدایا رحمتی کن ت

  .ام سوگوار نباشمتلف کرده

 دکتر علی شریعتی
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چنین دیدم که من و پدر به کالس درسی وارد شدیم. من بر نیمکت 

گون بود. پدر نشستم و پدر در مقام استاد بر پاي تخته شد. تخته آسمان

» دانی چیست؟می«شد. پدر پرسید: آن را به کنار زد فضایی سیاه نمودار 

ترین این محبت است که درونی«پدر گفت: ». کران استآسمان بی«گفتم: 

 ».تدهندة هستی استرین ذره وجود و تشکیلو جزئی

چرخیدند و نوري آبی آن ذرات شبیه حرکت اتمها به دور یکدیگر می

 هر چه محبت بیشتر، این نور«کردند. پدر گفت: رنگ تولید می

 .»اندتمام اجزاء هستی از محبت تشکیل شده«آنگاه ادامه داد: » شدیدتر...

هر کس خود را به رودخانۀ زندگی که محبت در آن جاري است  

کم و کاست،  سپرد، به مقصد رسید. از همین روست که تمام عالم، بی

اي هبا همۀ اختالف، به نظم در حرکت است و فقط در جاهایی که اراد

عشق وجود دارد شاهد نفرت، غرور، خشم و ستم هستیم، که آن غیر از 

کنیم، نه براي آن که کاري کرده هم مختص آدمیان است. محبت می

 .»کنیم که با جریان زندگی همسو باشیمباشیم، محبت می

 علیرضا گنجانی، مراقبۀ منزل دکتر حقیقت
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 بخشیده بطوریکه:آسا کامالً سر و سامان خداوند زندگی ما را معجزه

 کنیم.از نظر مالی در رفاه کامل زندگی می -1

 از نظر جسمانی از سالمتی کامل برخورداریم. -2

بینی، خیرخواهی، روانی از امید، تواضع، خوش-از نظر احساسی -3

 ورزي برخورداریم.رضایت و عشق

ریا را توقع، مؤثرترین خدمت بیبا پرهیزگاري کامل و با عشق ورزي بی

دهیم و خداوند عزیز و متعال را به خاطر دترین افراد ارائه میبه نیازمن

 نماییم.هایش سپاسگزاري میتمام نعمت

 

 

 

من از خداوند براي تمام نعماتی که به من عطا فرموده همیشه 

 نمایم.سپاسگزاري می

 کنم)(نعمات الهی را نوشته و هر روز صبح آنها را در ذهن خود مرور می
 

 کنم.اند سپاسگزاري میافرادي که براي من کاري کردهمن از تمام 

 
 
 
 



 567 عرفانی در زمان تدریس در دانشگاه و پس از بازنشستگی-لیتها ي اجتماعیفعا
 

 

 
 

 

 

 

 

توانیم با سرچشمه الهی خود یکی شویم که شبیه او باشیم. هنگامی می

ها ذات او بخشیدن و خیر رساندن به دیگران است. معنویت، تحقق هدف

نیست. معنویت، زندگی کردن بطور کامل و متمرکز در لحظۀ حال است. 

پرورانم، در هاي زیادي را در سر میبیاموزم که هر چند هدفخواهم می

اثر برآورده نشدن آنها ناامید نشوم و اجازه ندهم یک لحظه لبخند از لبانم 

 خواهم در هر لحظه شاد باشم و از زندگی لذت ببرم.محو شود، چون می

 دکتر وین دایر

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      



 یرانیا کی نامهیزندگ 568
 

 

                                                        
 سپاسگزاري

 
 کنم...گویم، پروردگارا تو را شکر میپروردگارا، تو را سپاس می 

 اي.براي تمام نعماتی که به من ارزانی داشته •

مام روزهاي غمگین ابري و براي تمام روزهاي آفتابی و براي ت •

 بارانی

 براي غروبهاي آرام و شبهاي تاریک و طوالنی. •

 کنم براي سالمتی و بیماري، براي غمها و پروردگارا تو را شکر می

 سال گذشته به من عطا کردي. شادیهایی که

 گویم براي تمام چیزهایی که مدتی به من قرض خدایا تو را شکر می

 دادي و سپس باز پس گرفتی.

 رسان، براي همه خدایا، براي تمام لبخندهاي محبت بار، دستان یاري

آن عشق و محبت و چیزهاي شگفت انگیزي که دریافت کردم از تو 

 کنم.تشکر می

 کنم براي تمام گلها و ستارگان، براي فرزندان و شکر میخدایا از تو ت

 عزیزانی که دوستم دارند.

 گویم براي تنهائیم، براي شغلم، براي مسائل و خدایا، تو را شکر می

که همه اینها مرا به تو  مشکالتم، براي تردیدها و اشکهایم، چرا

 نزدیکتر کردند.
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 براي اینکه سرپناهی در گویم براي تداوم حیاتم، خدایا تو را شکر می

 زهایم.م و براي برآورده کردن تمام نیااي، براي غذایاختیارم نهاده

 اي، تنها از تو میخواهم که تو برایم خواستهپروردگارا، همان را می-

خواهم، آنقدر به من ایمان عطا کن تا در هر آنچه بر سر راهم قرار 

و شجاعت تا نومید دهی تو را ببینم و خواستت را، آنقدر امید می

نشوم، و آنقدر عشق و محبت ... هر روز پیش از روز قبل، عشق 

 نسب به خودت و آنان که در اطرافم هستند.

 .پروردگارا، به من فروتنی، بردباري و تسلیم و رضا عنایت فرما 

 دانم چگونه خدایا، مر آن ده که مرا آن به، و آنچه را که نمی

 از تو بخواهم.

 من قلبی فرمانبردار، گوشی شنوا، ذهنی هوشیار و  پروردگارا، به

دستانی ساعی عنایت فرما تا بتوانم تسلیم رضایت گردم و آنچه را که 

 اي به دیده منت بپذیرم.به کمال برایم خواسته

  خدایا، بر تمام عزیزانم برکت و بهروزي عطا کن و صلح و دوستی و

 آرامش بر قلوب انسانها حاکم گردان.

 ي همه چیز از تو متشکرم.خدایا برا 

 
ـن    )575تا  570(صفحات، 110 تا 101هاي شمارة عکس ـه ای ـوط ب ، مرب

       باشند.دوران از زندگیم می
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اي عرفانی با حضور حاج کمال مشکسار و در جلسه -102 

 1371گنندگان، تهران، تعدادي از شرکت
 
 

اي عرفانی با حضور حاج کمال مشکسار و در جلسه -101

 1371گنندگان، تهران، تعدادي از شرکت
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بهترین استادم -مهندس مهدي بازرگانآقاي استاد عالیقدر  -103

 1373در تمام طول تحصیل،
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 1370شیرازي،  -عارف عالیقدر حاج کمال مشکسار -104
 

 1375، هندي -عارف عالیقدر سري ساتیا بابا -105
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و�د و با ارا��  ا�یدوارم   ��ف �دا

 ریا � نیاز�ند��ن�ؤ���ن �د�ت �ی

 �وقعورزی �یا��اد، ���اه با ��ق

 و ���زکاری کا�ل، �وج ���وی

 یابید. ��وده  و � شادی ���ق د�ت
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برگزیده شدن محمد مصدق از سوي مردم ایران به سمت 

 1331وزیري، نخست
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محمد مصدق از سوي مردم ایران به آقاي دکتر برگزیده شدن 

 1331وزیري، سمت نخست
 
 
 

 15/04/1359پرچم ایران به تصویب رسید، 
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 1365پیامی به زائران سفر حج، 
 
 



 یرانیا کی نامهیزندگ 580
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1373مهندس مهدي بازرگان، بهمن آقاي آگهی ترحیم 
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 1376استاد نمونه،  22تقدیر از 
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 1376آراء انتخابات ریاست جمهوري، 
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 1376محمد خاتمی، آقاي ریاست جمهموري 
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نامه وزیر فرهنگ در اعطـاي بـورس تحصـیلی در     2-9

) MSهاي اخذ درجه کارشناسی ارشـد( نامهآمریکا و گواهی

در مهندسی مکانیک از دانشگاه ویسکانسین و اخذ درجـه  

 –نـوي  ) در مهندسی مکانیک از دانشگاه ایلیPhDدکتري(

 .آمریکا
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) در مهندسی MSگواهی نامه اخذ درجه کارشناسی ارشد(

 1959مکانیک از دانشگاه ویسکانسین، 

) در مهندسی مکانیک از PhDگواهی نامه اخذ درجه دکترا(

 1964دانشگاه ایلینوي، 
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-ماشینمدارك مرتبط با اختراع ثبت اختراعات در ایران.   3-9

 :ثبت سه اختراع -هاي نازك مصرفی در ایرانتولید نان پزي براينانهاي 

 

 

 1349، هاي نازك مصرفی در ایرانپزي براي تولید ناننان ماشین
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، هاي نازك مصرفی در ایرانپزي براي تولید ناننان هايماشین

1350 
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 :) خورشیديAutoclaveکننده( سترونمدارك مرتبط با اختراع 

 

 

 

 1353،  ) خورشیديAutoclaveکننده( سترون
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 مدارك مرتبط با اختراع کرسی خورشیدي:

 
 

 
 

 1356،  خورشیدي کرسی
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 :هاي بادياستفاده از بادگیر در توربینمدارك مرتبط با اختراع 

 

 
 
 

 1356، هاي بادياستفاده از بادگیر در توربین
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پـزي  هاي نـان تاریخچه مختصري ازاختراع ماشین  4-9

 . هاي مصرفی درایرانبراي تولید نان
 

  مقدمه
بود که در بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز به  1348پائیز 

هایم به نام سمینار مهندسی تدریس اشتغال داشتم، در یکی از درس

کردم  که چگونه ما براي تأمین نیازهاي مکانیک با دانشجویان مطرح می

تکنولوژي از خارج هستیم و هر مسئله اي فنی و مهندسی خود واردکنندة 

که ما داشته ایم و خارجیان نیز داشته اند و چون آنها آن مسائل را براي 

خود حل کرده اند ما راه حل آنها را وارد کرده ایم. مثال هاي زیادي را 

کردم، نظیر: وسـائل نقلیۀ مختلف، جـاده آسفالته، بـرق، رادیـو، ذکر می

مرکزي ساختمانها، ماشین لباسشوئی، اجاق گاز،  تلویزیون، گرمایش

شدم که اگر ما مسئله اي داشته ایم که یخچال، فریزر و غیره. و متذکر می

مسئله خارجیان نبوده که برایش راه حل بیابند آن مسئله الینحل مانده 

کنند است. مثالً پخت نان. چون خارجیان نان نازك مانند ما مصرف نمی

پخت نان نازك مصرفی در ایران وجود ندارد چونکه  لذا ماشینی براي

آنان راه حلی براي این موضوع نیافته اند و پخت نان در ایران (غیر از 

مصرف سوخت الزم ) براي قرن ها تغییر نیافته است. چون شبها براي 

کردم و شاهد و ناظر بودم که تحت چه شرایط منزل خود نان تهیه می

-ور نانوائی شاطر و یارانش نان را دانه دانه میسختی و در مقابل آتش تن
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شود پخت نان هاي پرسیدم که چرا نمیپزند، از خود و دانشجویانم می

نازك مصرفی در ایران را ماشینی کرد و این شرایط سخت نان پزي را از 

 بین برد؟

 

 پزيتصویر یک ماشین نان
دقیق ( که تاریخ  1348صبح یک روز جمعه در آبان یا آذر ماه 

دانم ) در منزل خود مشغول خواندن قرآن بودم که یکباره تصویر آنرا نمی

پزي از ذهنم گذشت. این واقـــعه شبیه این بود که یک ماشین نان

اي به پزي را براي لحظهکـــسی عکس (سیاه و سفید) یک ماشین نان

من نشان دهد. دیدن این تصویر طوري بود که توانستم به اصول کار 

 پزي واقف گردم. این اصول عبارت بودند از:ین نانماش

توان خمیر را به طور پیوسته با فشار از یک شـیار کـه ابعـاد آن    می -1

کند عبـور داد و روي صـفحه یـا    عرض و ضخامت نان را تعیین می

 صفحات متحرکی که قبالً داغ شده است پهن کرد.

گـاز  شـود کـه  در آن یـک سـوخت(ترجیحاً     خمیر وارد تنوري می -2

شود. سوزاندن سوخت و دمیدن هـوا بـه داخـل    طبیعی) سوخته می

شود. انتقال حـرارت  تنور به وسیله یک مشعل و دمنده هوا تامین می

به خمیر از باال از طریق تشعشع و جابجائی به وسیله شعله تـامین و  

از زیر از طریق هدایت از صفحه متحرك کـه بـا سـوزاندن گـاز در     

 شود.مین میأگازکه در زیر صفحه قرار دارد ت هايمشعلی نظیر اجاق
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تـوان آنـرا   شود و مینان پخته شده به طور نواري از تنور خارج می -3

 پس از خروج از تنور به اندازه مورد عالقه قطع کرد.

پس از این مکاشفه و تمام کردن قرائت آیات موردنظر قرآن 

-آن همیشه نان می کریم، بالفاصله به نانوائی تافتونی نزدیک منزل(که از

خمیر دریافت و آزمایش هاي الزم را در  "چانه" 2خریدم) مراجعه و 

منزل با استفاده از ماشین گوشت خوردکنی(که تیغه برنده آنرا برداشته 

بودم) جهت عبور خمیر از مجراي تنگ و از اجاق گاز منزل براي پخت 

پخت را به  خمیر استفاده کردم. این آزمایش ها امکان پذیر بودن روش

 طریقی که دیده بودم ثابت کرد. 

 

 پزيهاي مختلف نانطراحی ماشین
سازي بخش مهندسی مکانیک روز بعد با مراجعه به کارگاه ماشین

اي که قبًال تهیه کرده بودم به رئیس پزي سادهو ارائه طرح ماشین نان

بعد از پزي در ایران برداشته شد. کارگاه، قدمهاي اولیه ساخت ماشین نان

چند روز ماشین کوچک طراحی شده ساخته شده و مورد استفاده قرار 

متر میلی 40X2توانست خمیر را از شیاري به ابعاد گرفت. این ماشین می

میلی متر  2و ضخامت  40عبور دهد و به این ترتیب نوار نانی به عرض 

 تولید نماید.

استفاده در پزي ساخته شده بهیچوجه براي البته ماشین کوچک نان

دکانهاي نانوائی مناسب نبود ولی با طراحی و ساخت آن نشان داده شد 
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توان نان را با عرض و ضخامت ثابت و بدون دخالت دست تهیه که می

کرد. پس از موفقیت کسب شده در این ماشین، مشغول طراحی واحد 

د بزرگتر که بتواند در دکان هاي نانوائی معمولی مورد استفاده قرار گیر

کردم شدم و طرحهاي مختلف دیگري را که بنظرم آمده بودند و فکر می

بخشند مورد بررسی قرار دادم. هر یک ها را بهبود میهکه کارائی دستگا

از طرحهاي مورد بررسی داراي محاسن و معایب بخصوص خود بودند و 

پس از ساخت و استفاده کردن از هر کدام از آنها مطالب جدیدي یاد 

 کردم.فتم که در طرحهاي بعدي از آنها استفاده میگرمی

خالصه پس از انجام آزمایشهاي متفاوت و با توجه به اهمیت 

ساده نگاه داشتن طراحی ماشین و سادگی استفاده و نگاهداري آن، در 

نهایت پی بردم که همان طرحی را که در مکاشفه خود دیده بودم بهترین 

 30ونه از این ماشین که بتواند ساعتی است. لذا تصمیم به ساختن یک نم

 کیلوگرم نان تولید کند گرفتم.

هاي مربوط به خرید کلیه قطعات الزم است اضافه نمایم که هزینه

هائی را که طراحی کرده و لوازم و مواد مورد نیاز براي ساخت ماشین

پرداختم ولی براي ساخت ماشین وجهی به دانشکدة بودم خود می

سازي این دانشکده ه شیراز و یا کارکنان کارگاه ماشینمهندسی دانشگا

ها در ساعات اداري دانشکده و در نپرداختم. در حقیقت ساخت ماشین

شد. در زمانی که عمالً کارکنان کارگاه کار دیگري نداشتند انجام می

ابتداي آزمایشات که خمیر مصرفی زیاد نبود هزینه تهیۀ خمیر را نیز خود 
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کیلوگرمی، چون هزینۀ خرید  30ی پس از ساختن واحد پرداختم ولمی

شد، با دهکده روانی سالمی توافق بعمل آمد که خمیر را خمیر زیاد می

آنها تهیه کنند و به ازاء آن نان تحویل دهکده شود. چند روز این عمل 

ادامه داشت تا اینکه مالحظه شد عمالً قادر به تحویل نانی به دهکده 

صبح که پخت نان با  11این قرار بود که حدود ساعت  نیستیم. جریان به

شد بوي نان داغ و پخت نان در تمام فضاي سرعت تمام انجام می

-پیچید و دانشجویان دانشکده به محل پخت نان میدانشکده مهندسی می

دادند بطوریکه عمالً نانی براي قرار می "آزمایش"آمدند و نان را مورد 

ماند. از این نظر با موافقت آقاي دکتر اقی نمیتحویل به دهکده روانی ب

پزي ساخته شده به دهکده روانی سالمی منتقل و از آن سالمی ماشین نان

براي تامین نان مصرفی مریضان و کارکنان دهکده و بیمارستان روانی 

 سالمی استفاده شد.

پزي چه در زمانی که در دانشکده مهندسی دانشگاه کار ماشین نان

ورد آزمایش قرار داشت و چه در زمانی که در دهکده روانی شیراز م

گرفت و غالباً سالمی مشغول بکار بود مورد بازبینی عده زیادي قرار می

گرفتیم و روزنامه هاي مورد تحسین و تشویق بازدیدکنندگان قرار می

کثیراالنتشار کشور چندین خبر دربارة موفقیت این ماشین به چاپ 

سه خیریه سالمی به تعداد زیادي از مستمندان شهر رساندند. چون موس

نمود لذا آقاي دکتر شیراز با دادن نان و سایر مواد غذائی کمک می

سالمی تصمیم به ساختن ساختمان بزرگی در دهکده روانی براي جا دادن 
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کیلوگرم نان در ساعت  180پزي در آن جهت تولید حدود چند ماشین نان

کیلوگرم نان در ساعت با  60ک به ظرفیت گرفتند و سه ماشین هر ی

کیلوگرمی موجود ساخته  شد. هزینه ساخت این  30طراحی شبیه ماشین 

ها به علت سالمی پرداختند. ولی از این ماشین سه ماشین را آقاي دکتر

اي به عمل کشی گاز طبیعی در محل دهکده روانی استفادهعدم وجود لوله

 نیامد.

که اولین طرح ماشی نان پزي به نظرم  1348از آبان یا آذر ماه 

ساعت از وقت تحقیقاتی خود را  3000، بیش از 1351رسید تا پایان سال 

پزي نمودم و صرف طرح و ساخت و آزمایش ماشین هاي مختلف نان

مورخ  9913و شماره  15/4/49مورخ  8715توانستم سه اختراع: شماره 

ثبت برسانم. رقم دقیقی از به  17/5/51مورخ  10374و شماره  7/10/50

هزینه هاي انجام شده به وسیله اینجانب براي خرید وسایل و مواد و 

پزي و وقت کلی که براي ساخت آنها بر حسب هاي نانقطعات ماشین

 ساعت صرف شده ندارم.  -نفر

از توفیقی که خداوند به من عنایت فرمود تا بتوانم مبادرت به 

اي از مسائل ماشین ها بنمایم و مسئلهطراحی و ساخت و آزمایش این 

 نمایم.مهندسی کشور را حل نمایم سپاسگزاري می

دانم از زحمات آقایان: مهندس کریم هنر(رئیس وقت الزم می

سازي دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز) و (مهندس) کریم کارگاه ماشین

پور، مشکسار، اسداهللا بیژن امین، حسن فدائی، حسن برزگر، خسرو مسعود
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و سایر کارمندان فنی دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز که با کمال عالقه 

پزي همکاري نمودند هاي نانو دلسوزي در ساخت و آزمایش ماشین

تشکر و قدردانی نمایم و توفیق بیشتر آنانرا در خدمت به جامعه اسالمی 

 ایران از خداوند متعال مسئلت نمایم.

 
 تعـدادي از احکـام انتصـابی   . انتصابیتعدادي از احکام   5-9

   1371تا  1358 هايسال سمتهاي پذیرفته شده طی

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1358هاي انقالب، حکم عضویت در شواي عالی طرح 
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حکم عضویت در مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان گسترش 

 1358و نوسازي صنایع ایران، 
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 1367نخبگان،  حکم عضویت در شوراي دفتر جذب
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 1369حکم عضویت در فرهنگستان علوم جمهوري اسالمی، 
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حکم انتصاب به سمت رئیس گروه فنی و مهندسی فرهنگستان 

 1369علوم جمهوري اسالمی ایران ، 
 
 
 



 یرانیا کی نامهیزندگ 602
 

 

 

 
 
 

حکم انتصاب به سمت معاون علمی و پژوهشی فرهنگستان علوم 

 1370جمهوري اسالمی ایران، 
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سسات آموزش ؤها و مدانشگاه يهاي امناحکم عضویت در هیأت

 1370، 3عالی و پژوهشی منطقه 
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حکم عضویت در ستاد تحصیالت تکمیلی وزارت فرهنگ و 

 1371آموزش عالی، 
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 نژادسخنی دربارة دکتر بهادري

 1دکتر رضا داوري اردکانی

یکی از وظایف فرهنگستان ها تجلیل از سرآمدان دانـش و فرهنـگ و   

و ادب کشور است. براي اداي این وظیفه از چند سال پیش هـر یـک   هنر 

از چهار فرهنگستان کشور عضوي را که احترامش به اعتباري اولی به نظر 

می رسد، برمی گزینند و مراسم مشترکی براي تجلیل از برگزیدگان ترتیب 

دهند، دولت هم موافقت کرده است که به این چهـار برگزیـده نشـان    می

دولتی اعطا کند. این مراسم در حضور رئیس محترم جمهوري درجه یک 

شـود.  که ریاست عالیۀ فرهنگستان ها را نیز بر عهـده دارد، برگـزار مـی   

امسال که پنجمین سال ترتیب این مراسم اسـت، بـا سـال هـاي گذشـته      

تفاوت هایی دارد، از جمله اینکه به پیشنهاد جنـاب آقـاي دکتـر حسـن     

دوستان و همکاران اسـتاد منتخـب درخواسـت     حبیبی قرار شده است از

-شود که مقاله اي بنویسند و مجموعۀ مقاالت در دفتري گرد آید و هدیـه 

اي باشد از جانب دوستان براي تقدیم بـه دوسـت و همکـاري ممتـاز و     

شایستۀ تجلیل و اعزاز. فرهنگستان علوم امسال آقاي دکتر مهدي بهادري 

ري نژاد، استاد ممتـاز مهندسـی مکانیـک    نژاد را برگزیده است. دکتر بهاد

                                                 
 فرهنگستان علوماستاد دانشگاه تهران و رئیس  1



 یرانیا کی نامهیزندگ 630
 

 

دانشگاه صنعتی شریف و در زمرة اولین اعضاي فرهنگستان علوم اسـت.  

تر ایشان در دانشگاه شیراز سمت اسـتادي داشـته و مـدتی  نیـز در     پیش

دانشگاه هاي کانادا و آمریکا تدریس کرده است . وصف مقام علمی او را 

نیست که من در اینجـا معتـرض آن   بعضی از همکاران نوشته اند و الزم 

شوم. آنچه من از آشنایی و همکاري چند ساله با ایشان می توانم بگـویم،  

 این چند کلمه است.

دکتر بهادري نژاد مرد دانشمند و متین و منظم و دقیقـی اسـت و بـی    

تابد. خوشبین اسـت و  دارد و برنمی نظمی و سهل انگاري را دوست نمی

اي امیدوار و شاد دارد. دربارة شادي و امید کتاب نوشـته اسـت.    روحیه

-گوید و میاهل تعارف و مجامله نیست و هر چه را که درست نداند می

کوشد به آن عمل کند، اما با کسی سر نزاع و جدال و گفتگو ندارد. وقتی 

-کاري و حرفی را بجا و درست بداند یا نداند، راي او را به آسانی نمـی 

تغییر داد، اما اگر سخنش را نپذیرند و پیشنهادش را نپسندند، چندان  توان

کند که راي خود را به کرسی عمل بنشـاند.  دهد و اصرار نمیاهمیت نمی

گـردد. او  کنم این صفات او همه به اخالقی بـودنش بـاز مـی   من فکر می

کنـد، بـه   وقتی خود با هر چه  مخالف است به صـراحت مخالفـت مـی   

دهد که اگر با او مخالفنـد، مخالفـت خـود را اظهـار     حق می دیگران هم

کنـد، در مـورد   گویـد، غیبـت نمـی   کنند. دکتر بهادري نژاد دروغ نمـی 

کنـد.  همکارانش بسیار منصف است و با بزرگواري دربارة آنان حکم مـی 

 شود.اهل حقد و حسد نیست و از موفقیت همکارانش شاد می
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نویسد. شاید تعجب انگلیسی را خوب میدکتر بهادري نژاد فارسی و 

کنید که چگونه فارسی نوشتن براي یک استاد دانشـگاه و عضـو پیوسـتۀ    

هاست که فضیلت شود. فارسی نویسی سالفرهنگستان فضیلت شناخته می

شده است. وقتی غلط نویسی یک امررایج و شایع باشد. البته کسـی کـه   

دکتر بهادري نـژاد اهـل   نویسد، صاحب فضیلت است. روان و درست می

تـر  سیاست نیست و اگر در سیاست اظهار نظـري بکنـد، سـخنش بـیش    

اخالقی است و چنانکه خود حکایت کرده اسـت، از اسـتادش مهنـدس    

بازرگان و ازدوست و همدرس شجاع و شهیدش دکتر مصطفی چمـران،  

درس هاي علمی و عملی بسیار آموخته است. او براخالق دانشمندان فکر 

دانم دربارة اخالق مهندسـی مقالـه نوشـته و    د و تا آنجا که من میکنمی

اي شبیه سوگندنامۀ بقراطی پزشکان، بـراي مهندسـان تـدوین    سوگندنامه

 کرده است.

دکتر بهادري نژاد که اکنون استاد مهندسی مکانیک، دانشگاه صـنعتی  

شریف و معاون پژوهشی فرهنگسـتان علـوم اسـت، شـاگرد اول رشـتۀ      

کانیک دانشکدة فنی دانشگاه تهران بوده و بـا بورسـی کـه بـه     مهندسی م

دادند، براي ادامۀ تحصیل به آمریکا شاگردان اول رشته هاي دانشگاهی می

از دانشگاه ایلی نوي درجه دکتري گرفته و دو سال  1343رفته و در سال 

در دانشگاه میسوري تدریس کرده و سپس به ایران بازگشته و بـه عنـوان   

در دانشگاه شیراز به تدریس و پژوهش مشـغول شـده اسـت. از     دانشیار

در  1366تـا   1364در دانشگاه واترلو در کانادا و از  1364تا  1359سال 
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دانشگاه ایالتی آریزونا به پژوهش و تدریس  پرداخته و سـپس بـه ایـران    

بازگشته و در دانشگاه صنعتی شریف خدمت علمـی خـود را ادامـه داده    

 است.

دري نژاد چنانکه خود گفته و نوشته، در خانواده اي شریف و دکتر بها

دیندار، اما غیرمرفه، بزرگ شده و با سختی زندگی کرده و در زمان دانش 

کرده اسـت، امـا چـون روحیـۀ     آموزي براي تأمین هزینۀ  زندگی کار می

خوشبین و امیدوار دارد، از دوران کودکی و نوجوانی خود با تلخی یـاد  

مناسـبت بـا عالئـق    کند. شاید این روحیۀ خوشبینی بیو نمینکرده است 

عرفانی و اخالقی نباشد. به هر حال، دکتر بهادري نژاد پنهان نکرده اسـت  

که از مجالس بعضی از اهل عرفان نیز بهره برده است. شاید اهل معرفـت  

چندان در بند خوشبینی و بدبینی نباشند و هر کس کـه خوشـبین اسـت،    

عرفان نیست، اما خوشبینی دکتر بهادري نژاد با نحوي صـبر  ضرورتاً اهل 

و بردباري و سهل گیري (و نه سهل انگاري) توأم است. مختصر بگـویم،  

دکتر بهادري نژاد مرد دانش و اهل سلم و مـدارا و خوشـبینی و اخـالق    

است. کسی که واجد چنین صفاتی باشـد قابـل احتـرام اسـت. اعضـاي      

و همکاران دکتر بهـادري نـژاد بـا نوشـتن و      فرهنگستان علوم و دوستان

اهداي مقاله، به این اسـتاد گرامـی اداي احتـرام کـرده انـد. از خداونـد       

 سالمت و دوام توفیق ایشان را مسئلت دارم.
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 شناختی از دکتر مهدي بهادري نژاد

 2دکتر منصور طاهري

توان از صرفه جویی در انرژي و حفظ محیط زیست سخن گفت، نمی

نامی از تالش هاي بی دریغ استاد بزرگواري چون دکتر مهدي بهادري اما 

نژاد به میان نیاورد. ایشان یکی از بنیان گذاران دانشکده مهندسی دانشگاه 

بودند. اینجانب  1345شیراز به خصوص بخش مهندسی مکانیک در سال 

افتخار همکاري بـا ایشـان را در بخـش مهندسـی شـیمی       1348از سال 

هندسی داشتم و شاهد تالش هاي ایشان در شناساندن فرهنـگ  دانشکدة م

بومی ایران و استفاده از انرژي خورشیدي بودم. تحلیل علمـی ایشـان از   

بادگیرهاي مورد استفاده در نقاط کویري ایـران و ارائـۀ آن بـه صـورت     

مقاالت علمی در مجالت بین المللی نمونـه بـارزي از تـالش ایشـان در     

یدي بود. با در نظر گـرفتن ایـن کـه در سـال هـاي      کاربرد انرژي خورش

شروع به کار به علت وفور و ارزانی انـرژي فسـیلی اسـتفادة از انـرژي     

خورشیدي چندان مورد نظر نبود، ایشان با هوشمندي خاص خـود پـیش   

 بینی مشکالت عدیدة استفاده از انرژي فسیلی را به قرار زیر نمودند:

 به تدریج رو به اتمام می رود.  ذخیرة سوخت هاي فسیلی محدود و

                                                 
 استاد دانشگاه شیراز 2
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مصرف سوخت هاي فسیلی موجب آلودگی هوا می شـود  شـهرهاي   

 بزرگ را درمعرض خطر جدي قرار می دهد. 

لذا از همان اوایل خدمت در دانشـگاه شـیراز راه حـلّ نهـایی را در     

 استفاده از انرژي خورشیدي می دانستند. 

رشـته مهندسـی    آقاي دکتر بهادري نژاد تعصب خاصـی نسـبت بـه   

مکانیک دارند و انضباط فوق العادة ایشان در امر تدریس و تحقیق زبانزد 

التحصیالنی است که افتخار آشنایی یا داشتن کالس کلیۀ همکاران و فارغ

درس با ایشان را داشتند. آقاي دکتر بهادري نژاد فردي مـیهن پرسـت و   

پژوهشی مملکت از  تحقیقات ایشان در راستاي فرار مغزها و اولویت هاي

 همین خصوص سرچشمه می گیرد.

آقاي دکتـر از همـان ابتـداي خـدمت بـین همکـاران، کارمنـدان و        

دانشجویان به عنوان یک استاد توانمند و آگاه و نمونۀ فـردي کـه واجـد    

 بهترین و االترین خصوصیات اخالقی است زبانزد گردیدند.  

شگاه صنعتی شـریف  با وجود اینکه آقاي دکتر خدمت خود را در دان

دهند، جاي ایشان همیشه در دانشگاه شیراز خالی اسـت. مـا در   ادامه می

دانشگاه شیراز ایشان را همیشه به عنوان یک همکار صمیمی، پر انـرژي و  

 دانیم.پرتالش در راه اعتالي فرهنگ و گسترش آموزش عالی می
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 شیدایی حرفۀ او است

 3دکتر ابوالحسن وفائی

گویم که نیروي جان را فکرت آموخت. از کسی سخن می به نام آنکه

افتـد. حـرف از   کالم در پیرامون ابعاد گوناگون شخصیتی او به تنگنا مـی 

طلبد، گـر  مردي است که پرداختن به شأن همه جانبه اش زمانی وسیع می

چه معتقدم به آن هم نیاز فراوان و بایسته است. ولی در اینجا بنده از اعتنا 

گذارم. گذرم و آن جنبۀ زیبنده را به کناري میعلمی او درمی به شخصیت

هر چند که اذعان دارم قول و حدیث دربارة آن بسیار گسترده است، ولی 

 خواهم دریچه اي اندك بگشایم به معنویت درونی و خلوص باطنی او.می

او که در خلوت شب ها با معبود خود به راز و نیـاز پرداختـه و اوج   

را در وجود نامتناهی خالق خود به جستجو نشسته اسـت. او  شکوه بشري 

کسی است که عشق به زندگی و محبت به نوع انسان را به ما آموختـه و  

گسترة بی کرانۀ آرامش و امنیت و صفاي روحی را ارزانی یـاران شـفیق   

ي راسخ و عزمی جزم، سایۀ مرگ و نیستی را خود نموده است. او با اراده

ناپذیر خود زدوده و خورشـید حیـات و دشـت سرسـبز     با توان خستگی

زندگی را نوید داده است. این چهرة شریف و صبور، راه هـاي صـعب و   

                                                 
 استاد دانشگاه صنعتی شریف 3
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پیماید و ناهمواري ها و کاستی ها و شداید زندگی دشوار را چه آسان می

کند. رضایت خاطر و شیوة رفتـار و  را چه فروتنانه و خاضعانه تحمل می

او سرمشق زنـدگی دانشـجویان اسـت و لـذت     اشتیاق به امید و زندگی 

امنیت روان و طیب خاطر و حس نوع دوستی را که بـه مـا هدیـه کـرده     

 داریم.است، پاس می

عشق ورزي و دلدادگی و شوریدگی و شیدایی حرفۀ او اسـت. او از  

معلم بزرگ خود، موالنا، درس فراوان گرفته است. از مریدان آن پیشـواي  

تعالی افکار و شیوة مرضیه خصال انسانی را  طریقت است. وسعت نظر و

از مالي روم آموخت که خـود از سـرآمدان و برگزیـدگان نـامی جهـان      

 بشریت است. به این گفتۀ مولوي سخت پایبند است که:
 مقصد او جز که جذب یار نیست عشق را پنج و شش کار نیست                               

تلفیق علم و اخالق در وجود او سرشـار  حب وطن و شور و شوق به 

است. او سرچشمه و مأمن گرم دوستی، مهربانی، صـبوري، امیـدواري و   

ها ها، رنجبخشد و دردها، اندوهشادمانی است که روان یاران را گرمی می

دهد. او شیفتۀ روشنایی هاي دوستان را کاهش داده و تسلی میو پریشانی

دي و حقیقی است، نوري که در منزلـت  و معنویت و در جستجوي نور اب

آن خودخواهی، نابخردي، تعصب، جهل، نومیدي، سرخوردگی، حـرص،  

انــدوه، ســیاهی و ظلمــت و ... راه نــدارد. در نتیجــه، او بــه همگــونی، 

همگرایی، هماهنگی، تفکر مثبت، شایستگی، صفا، صمیمیت، خردمنـدي،  
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مصـداق ایـن    خداشناسی و قدرت الیزال عشق ورزي دست یافته است.

 ابیات مولوي بزرگ است: 

ها، سامانیهر انسانی شاید در گذران زندگی و در مقابل نابه

ها، شداید و مصائب اجتماعی عکس العمل هاي منفی  از خود ناهنجاري

بروز دهد و چه بسا دچار افسردگی،خودمحوري، واگرایی، سوءبرداشت 

گر بنیاد تفکر و بسیاري آثار منفی اجتماعی و اخالقی دیگر شود، ولی ا

آدمی بر نیات پاك و اندیشه هاي مثبت و سازنده و خدمت به آدمیان 

بخشی از حیات و هستی مطبوع و  –حتی اندك  –گردد و به گونه اي 

خوشایند را به انسان ارزانی دارد و از این رهگذر دوباره به زندگی 

ارانه تداومی معقوالنه بخشد و روند زیستن را معنایی عاشقانه و امیدو

دهد. این امر غیرممکن نیست چرا که بسیار کسان بوده اند که با نیروي 

ایمان و قدرت روان توانستند با توان جسم و جان خود، کار مایۀ الزم را 

به دیگران ببخشند و آالم و تأمالت آنها را کاهش داده و دشواري ها را 

یري فاحش دهند. از سر راهشان بردارند و چهرة اندوهبار زندگیشان را تغی

 عاشـقان را شادمانی و غم اوست                       

 دستمزد و اجرت خدمت هم اوست

 غـیـر مـعـشـوق ار تـمـاشـــــایـی بــود

 عشـــق نبود هــــرزه ســـودایی بود

 ست کو چـون برفروخت                        عشــق آن شـعله

 جز معشوق باقی جمله سوخت هر چه
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اینان وارستگانی هستند که به یاري قدرت عقیده و نیروي اراده و 

باورداشتی ارجمند و توانمندي صادقانه به حق زیستن الهی تکیه زدند تا 

انسان ها را براي این امتیاز خدادادي آگاهی بخشند و آنها را در برابر 

لهی، منزلتی روحانی و نامالیمات یاري کنند. این کار برایشان، وظیفه اي ا

جایگاهی مسئوالنه دارد. این مهم سرّ وجودي آنها است؛ همان رازي که 

در درونشان موج می زند، غلیان می کند و آنها را به تالش و تکاپو و 

دارد و چقدر زیبا گفته است عارف و شاعر بلند آوازة حرکت مدام وا می

 :یگانالدین بلخی در وصف این گرانماعزیزمان، جالل

 آنک کـف را دید سـرگــویان بود

 و آنک دریـا دیـد او حیران بود

 آنک کــف را دیـد نـیــت ها کند

 و آنک دریـا دید دل دریــا کند

 آنک کف هــا دید باشـد در شمار

 و آنک دریـا دید شد بی اختیار

 آنک او کـــف دید در گردش بود

 و آنک دریا دید او بی غش بود

در آخر، بدون اغراق می توان بیان کرد که در طی سـال هـا 

مصـاحبت و همکاري در دانشگاه شیراز، دانشگاه صـنعتی شــریف، 

مجلۀ علــوم و فنـون مهندسـی شـیراز و مجلۀ ساینتیا و مجلۀ علـمی و 
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پژوهشی شریف و فرهنگستان علوم جمهوري اسالمی ایران این شخصیت 

 ام:شناختهبزرگوار را این گونه 

آقاي دکتر مهدي بهــادري نژاد از زمره کسانی است که عنایت 

اي الهی و تبرك معنوي را در خود یک جا دارد و از ایمانی قوي و عاطفه

اي زنده و آفریننده نیرومند و روحی سترگ و ذهنی آگاه و اندیشه

برخوردار است و شخص خود را با تمام وجودش وقـف پاالیش روح 

عشق و امید را به دیگران آموخته و رنج و نومیدي را از آنها زایل کرده و 

نموده و وجود حقیقت زندگی را برایشان پرمعنا کرده است. او به واقع 

ها دوستی است که از رهگذر عشق شورانگیز به بیرون دوستدار همۀ آدم

بیتی شاعر  اش هبۀ آنهـا. این در حقیقت، مصـداق این دواست و زندگی

عارف بـزرگ و پیر هــرات، خواجـه عبـداللّه انصاري است که می و 

 گوید:

 عشـق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست

 تـا کـرد مـرا تهـی و پــر کــرد ز دوســت

 اجزاي وجــودم همگـــی دوســت شدنـــد

 نــامی اســت ز مـن و باقـی هـمـه اوســت

هم اکنون در کنار او و  بزرگ ترین خـرسندي ما این اسـت که

بختی ما از او است و از صمیم قلب به  همراه او هستیم و شادمانی و نیک

کنیم و هـمواره آرزومندیم زندگی پربار و وجود وجود او مباهات می
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اي زالل جوشان، شکوهمندانه و پر از شور گرم نازنین او، چونان رودخانه

تیمان را همواره سرشار و لبریز و و شوق و اشتیاق جاري باشد تا باغ هس

با   سرزنده از عشق و محبت و کرامت و روحمان را منزه و مفرح و

 طراوت و خرم نگه دارد.

 

 دار.و پایدار و ایزد او را نگه راهش پر رهرو

 
 
 
 
 
 
 
 

 گر قـرب خـدا می طلبـی دلجـو بـاش

 وندر پـس و پیش خلــق نیکــو باش

 خواهی که چو صبح صادق الفعل شوي

 خورشید صفت با همه کس نیکو باش
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 نژادکالمی در تجلیل از استاد دکتر بهادري

 4دکترمحمود یعقوبی

 

بـه نـام آن که جان را حکـمت آموخـت.  به نام خـداوندي که 

هاست، نه رفتن راهش آسـان قوت دل نعمتش آسـایش جان  و رحمتش

است و نه دریاي معرفتش را پایان، زیرا که انسان کامل خلیفۀ خداست. 

انسان کامل مظهر تام و تمام الهی و آیینه سر تا پا نماي حق و نایب 

خداوند است. انسـان کامل به عقیدة مولوي عین حق اسـت. ایـن کالم 

ـادري نژاد است که نمونه اي از براي بزرگـداشت مقام استاد دکتر به

 اهـل کـمال و معرفت و انسانی پرهیزکار اسـت، انـسانی که  آرامش

 دنیوي را یافته اسـت و به دنبال سـعادت  اخروي است.

 مرحبا اي پیک مشتاقان بگو پیغام دوست

 تتـا کـنم جان ز سر رغبت فداي نام دوسـ

                                                 
 استاد دانشگاه شیراز و عضو پیوسته فرهنگستان علوم 4

 یاد باد آن که سر کـوي توام منــزل بود

 دیده را روشنی از خاك درت حاصل بود
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 واله و شیداست دائم همچو بلبل در قفس

 طـبعم ز عشق شـکر و بادام دوسـت یطـوط

علما، دانشمندان، اندیشمندان و فـضال از ابعاد  تقریر در مقام واالي

مختلف فرهنگی،اجتماعی و اخالقی می تواند نشان دادن چراغی براي 

رهروان علم، ادب و کمال باشد. گر چه ممکن است اداي دین براي گفتن 

ندان به خوبی انجام نشود واقعیت وجودي و شخصیت انسانی این خردم

ها، که غالباً این گونه است، اما چون گزینۀ دیگري براي بیان اندیشه

جایگاه علمی و زندگی علمی، آرا و نظرات این بزرگواران چون 

دکتربهادري نژاد نیست. به ناچاراً دست به قلم می برم و با تمام نواقص، 

تر بهادري نژاد را حکایت ارادت، حکایت عشق، حکایت علمی استاد دک

 کوتاه از دید یک دانشجوي سابق ایشان بیان میدارم. به قول حافظ:

به باور بسیاري، انسان دو بعد جسمانی و روحانی دارد. غزالی در 

اند. اند از دو چیز آفریدهبدان که تو را آفریده«کیمیاي سعادت می گوید: 

 یاد بـاد آن که ســـر کـوي توام منـــزل بود

 دیـده را روشـنی از خــاك درت حاصـل بود

 داشت چون سوسن و گل از اثر صحبت پاك

 بر زبـــان بـود مــــرا آنـچه تـرا در دل بـود

 دل چو از پیر خــرد نقل معـــافی می کــرد

 گفت به شرح آنچه بر او مشکل بودعشق می 
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توان دید و ر مییکی همین کالبد ظاهر که آن را تن گویند و چشم ظاه

دومی، معنی باطن که آن را نفس گویند و جان و دل گویند و آن را با 

 »بصیرت باطن توان شناخت.

در تعریف جسم، کالبد تن، وجود ظاهري بین علما و بزرگان 

اي نیست، ولی در معنی جان و روح معانی و اختالف قابل مالحظه

بعد موج پدید آمدن آثار   هاي زیادي مطرح و ارائه شده است. ایندیدگاه

هاي ها در ایران و جهان گردیده و نظریهدستاوردهاي فراوانی طی قرن

 گوناگونی ارائه شده است. 

توان در هاي دکتر بهادري نژاد را میبخش یا بعد اول فعالیت

هاي ایشان دید و خدمات علمی ها و کتابزندگی نامۀ علمی، آثار، نوشته

هاي شیراز، شریف، بنیانگذاري انجمن مهندسان و فنی که در دانشگاه

هاي پژوهشی در مکانیک ایران و انجمن انرژي خورشیدي ایران، فعالیت

هاي کانادا و گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم و به خصوص دانشگاه

هاي صنعتی و دانشگاهی در میان دانش آموختگان مکتب ایشان در عرصه

ها شور قرار دارند مالحظه نمود. سالکه به طور گسترده در سطح ک

هاي ها مدیریت انجمنهاي فوق، سالتدریس و تحقیق در دانشگاه

مهندسی مکانیک و انرژي خورشیدي نشان از عمر پربرکت و تولید علمی 

 ایشان در عرصۀ دانش است. 

دکتر بهادري نژاد به حق اولین فرهیختۀ ایرانی است که آثار فنی 

ا از نظر مهندسی مکانیک در سطح جهان به زبان علمی ارزشمند ایرانی ر
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هاي ارزشمند که طبیعی، سنتی و سازگار با بیان نمود و آنها را با سیستم

گردد، تر میهاي اخیر در جهان به آنها تاکید بیشمحیط هستند و در سال

 آشنا نمود. 

هاي استاد بهـادري نژاد به راسـتی یکی از طرفداران اصلی سنت

هاي کار و پر سالی مهندسی است که با عشق و عالقۀ وافر، سراسر بوم

برکت دانشگاهی خویش را وقف احیاي خودباوري، اعتماد به نفس و 

تاکید بر تالش، کوشش، خدمت بی ریا در میان دانشجویان و جامعۀ فنی 

و مهندسی کشور نموده است. ایشان همچنان در خدمت  دانشگاهی و 

کوشش، تحقیق و تتبع و کار با دانشجویان و شرکت در علمی، تالش، 

هاي علمی گیريهاي دانشگاهی و ملی مشارکت دارند و در تصمیمکمیته

 و فنی به همکاري خود، که امید است مستدام باشد، ادامه می دهند.

استاد بهادري نژاد از شاگردان به حق استاد مرحوم بازرگان هستند 

قول خودشان شادي زایدالوصف از گفته ها، و همیشه با عشق و یا به 

گویند. در مرد تاریخ  مهندسی کشور سخن می سخنان و رفتار آن بزرگ

ق آزادي، آزادگی، خدمت رسانی، تکیه بر همت واالي خویش، تکیه قتح

بر نقش و جایگاه فرد، تکیه بر خالقیت در کارها، تکیه بر کار و تالش 

هاي فرد، تکیه بر گوهر ذات انسانی و ییمستمر، تکیه بر امانات و توانا

باالخره تکیه بر شناخت دستاوردهاي گذشتۀ عرصه علمی و فنی در ایران 

 را شاید از ایشان آموخته باشند.
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اما پیرامون بعد دوم دکتر بهادري نژاد، یعنی بعد انسانی، بعد 

روحی، بعد اخالقی، بعد بصیرت باطن که به اعتقاد موال که به دنیاي 

 یگر متعلق است، زیرا که آب روح  است و خاك تن:د

 آب صـــافی در گـــل پنــهان شده

 جـان صافی بسته ابـدان شده

 بسیار مشکل است زیرا:

 ل دل کــشدـدل تــرا در کـــوي اه
 تن ترا در حــبس آب و گــــل کــشد

 میــل تـــن در شیــــره و آب روان

 وي اسـت زانکــه جــان المکـان اصـل

 میل جان اندر حیـات و در حی است

 زانکــه جــان المکـان اصـل وي اسـت

 میل جان در حکمت است و در علوم

 میــل تـن در بــاغ و راغ اسـت و کـرم

 میـل جـــان انــدر ترقــی و شـرف

 میــل تــن در کـسب اسبــاب و علـف

بند شریعت، تجلی بند طریقت است و هم پايانسانی که هم پاي

وحدت حق با خلق، یا ظهور حق با جلوة بشري که به گفتۀ عرفا به 

درگاه فیض مقدس هدایت می یابد و ازصفات ربوبیت برشمرده شده 
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).آنگاه که عالمی  1379(استادکریم محمدحقیقی، پیک مشتاقان  است، 

 ربانی شود به سراي فیض مقدس پا نهاده است.

م طالب علم اکتسابی باشیم و هم خواهان به عقیدة مولوي اگر ه

کشف و شهود و حال و ذوق، آنگاه سراسر حال و شور به دست آید که 

 نشانۀ انسان کامل خواهد بود.

 خوشـــا آنـان که ترك کـــــام کردند  

 به کــام عـام ننــگ از نـام کردند

 به خلـــوت انـس با جانـــان گرفتنـد

 گمنـام کردندبه عزلت خویش را 

 بـه شـوق طـاعـت و ذوق عبــــادت

 شراب معرفـت در جــام کـردند

 به حق بستنـد چشـم و گــوش دل را

 محـبت را به عرفــان رام کـردند

 به حق پرداختنـد از خـــلق و رسـتند

 به شغل خاص تـرك عـام کردند

 ز دنیـــا و غـــــم دنیـــا گـذشتنــد

 آخـــرت انجـام کــردندمهـــم 
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من عرف نفسه فقد عرف ربه! هر کس خود را  یا به عبارت دیگر:

 شناخت مسلماً خدا را شناخته است.

 آدمی چون نور گیرد از خدا

 هست معبود مالئک ز اجتبا

آیت یعنی نشانه، در هر موجودي آیتی از پروردگار وجود دارد. 

تر خواهد شد. و فی در وجود بیشتر گردیم آیاتش هر چه به او نزدیک

االرض آیات للموقنین و فی انفسکم افال یتفکرون؛ در زمین نشانه هایی 

هاي خود.آیا به تفکر نمی نشینند؟ براي اهل یقین است و همچنین در جان

 ) 21و  20( ذاریات آیات 

 :دکتر با رفتارش، گفتارش، نوشته هایش نشان داده است که

 سان جهانی  جهان انسان شد و ان

 از این پاك تر نبود بیانی

-دکتر بهادري نژاد معتقد است که ما براي شاد زیستن آفریده شده

یم و بیش ترین فعالیت انسان براي کسب شادي است، ولی قاطبۀ مردم ا

-دنیا بر این باورند که ثروت و شهرت و قدرت، شادي آنان را تأمین می

ثروت و شهرت و قدرت الزاماً براي کند. در حالی که این طور نیست، 

شادي و «آفرینند. این مطلب به طور مفصل در کتاب انسان شادي نمی

ایشان تشریح گردیده است. وي دریافته است که مقام کلّ » زندگی

کائــنات تجلیلگاه صفات حقّند و سایر صفات حـق براي او مشهود 
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مطرح است که هر  یـافته است؛ آن گونه که در فراز اول دعاي کــمیل

 نمایند:شب جمعه آن را در منزل دکتر یا دوستان قرائت می

اللهم انـی اسئلک برحمتک التی وسـعت کل شیء و بقـوتک «

شیء... و  ا کل شیء و ذل لها کلکل شیء و خضع له التی قهرت بها

کل شیء و باسمـائک التی مـالت ارکـان کل بوجهک الباقی بعد فناء

کل شیء و بنور وجهک الذي اضاء له  ذي احـاط بهشیء و بعلمـک ال

  »کل شیء.

در معرفت، او فناي کلّ شیء نه در قیامت که هم اکنون براي 

مهدي امام «مقربان درگاهش مرئی گردیده است همچنان که در کتاب 

 آقاي دکتر می فرماید:» حاضر

 »یا مهدي«

 مروز را با عشق به تو آغاز کنم، ااجازه فرما

 ، با عشق تو پر کنم امروز را

 امروز را با عشق تو بگذرانم

 .امروز را با عشق به تو به پایان رسانم
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 »یا مهدي«

دانم که با عشق به تو قادر خواهم بود تمام انسان ها می

پیشه نمایم و را دوست بدارم، بهتر تزکیه نفس کرده و تقوا

کنم و جامعۀ بشري خدمت ریاتر به تر و بیمؤثرتر، خالصانه

 وسیله در دو جهان رستگاري یابم. بدین

هاي عشقی که دکتر تاکید دارد در کالم بزرگان نیز به تعداد ستاره

 آسمان گوهربار ذکرشده است. یا به زبان موالنا:

 زندگی بی عشق جان فرسودن است

 مرگ حاضر غایب از حق بودن است

هاي اخیر سالآقاي دکتر بهادري نژاد از اساتید نادر در مهندسی 

کشور است که براي پرورش جان خود مدارجی را طی کرده و جسم 

 طبع دل و جان نموده است،زیرا دریافته است که:خود را هم

 جان شود از راه جان جان را شناس  

 اهل بیتش شو نه فرزند قیاس

 اي برادر تـو همـه اندیشــــــه اي

 مابقی تو استـخوان و ریشه اي
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ادبیات رشد و تعالی غالباً به گفتۀ معروف سقراط تکیه می در 

شود که خودت را بشناس که خود از دو دیدگاه؛ که انسان چیست و 

دیدگاه دوم اینکه انسان چه باید بشود یا انسان کامل کیست؟ به گفتۀ 

) ازدیدگاه دوم است  1376آقاي نصري (در کتاب سیماي انسان کامل، 

شود، یعنی اینکه نیل به کمال مطلق نیز مطرح می هايها و روشکه راه

انسان از چه مسیر یا مسیرهایی باید طی طریق کند تا به مقام کمال 

 دسترسی پیدا کند  شایستۀ عنوان انسان کامل شود.

هم از دیدگاه اول و هم از دیدگاه دوم شاید بتوان تعاریف فوق را 

عضی به عینیت مالحظه با بررسی اعمال،رفتار، گفتار، منش و سلوك ب

کرد. آنها را در وجود بعضی ازانسان ها دریافت، در اندیشه و سخن 

بعضی از سالکان طریقت و پیام آوران اخالق حسنه، زندگی و آثار 

صاحب نظران مانند آقاي دکتر پیدا کرد. به عبارت دیگر، انسان کامل، 

جستجوي  انسان فرهیخته، انسانی که خود را شناخته، انسانی که در

 حقیقت است را شناخت که در آن صورت آنها الگو و نمونه خواهند شد.

 دي شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر  

 کز دیو و دد ملــولم و انسانم آرزوست

 نشود گشـته ایم ماگفتند که یافت مــی

 نشود آنم آرزوستگفت آنکه یافت می
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اند و نفس شکوفا ساختههایی که ابعاد مثبت درونی خود را انسان

 اند.اند، به درجات رفیع رسیدهاماره را مهار کرده

تاریخ ما، فرهنگ ما، گذشتۀ دور و نزدیک ما سرشار است از 

توانند الگوهاي برجسته اي از ابعاد هایی که میانسان هاي کامل و انسان

ا، هایی که راهگشمختلف براي جوانان ما و نسل هاي آینده باشند. انسان

راهنما، مراد و از جهات بسیاري هم در حیات خود و هم پس از حیات 

خود براي سایر انسان ها مطرح شده است. با مالحظۀ دو دهۀ گذشته در 

 جمع مشتاقان، آقاي دکتر یکی از الگوهاي شاخص از ابعاد فوق هستند.

در میان موجودات جهان آفرینش انسان موجودي یگانه است و 

 لم ملک و ملکوت وجود دارد در نهاد انسان موجود است.هر آنچه در عا

 :به نظر موالنا

 الحذر اي مومنان کان در شماست  

 در شما بس عالم بی انتهاست

 یا:

 پس به صورت عالم صغري تویی  

 پـس به معنی عالم کبري تویی
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 ظاهر آن شاخ و اصل میوه است

 باطـناً بهر ثمر شد شاخ هســت

 میـل و امیـد ثمــرگـر نبـودي 

 کی نشاندي باغبان هر سو شجر

انسان موجودي است که نیروهاي متضادي در آن به هم آمیخته 

اند. با این بیـان که هم میل به سوي عالم باال و ماوراي طبیعت دارد و 

هم میل به سوي عالم پایین و خور و خواب و شهوت . میلی در درون 

دا و بندگی او می کشاند و میلی در نهاد انسان است که او را به سوي خ

 وي است که او را به سوي ذلت ها و خواري ها می کشاند.

با مقایسۀ این دو نیروي متضاد در بین انسان ها می توان به 

جایگاه و منزلت آنها، به طبیعت و خوي آنها پی برد. الگوها آنها بوده اند 

به تعبیري فقط در تزکیۀ نفس اند، و هستند که به اوج کمال انسانی رسیده

برنیامده اند، حتی دائماً به واعظ هم ننشسته اند، بلکه به وحدت هویت 

رسیده باشند؛ با همه اتصال پیدا کرده. خود است و نه غیر، همه چیز در 

نظر اوست جلوه هاي حق و متصل به هم، آنچنان که دکتر در کتاب 

 بارها بیان داشته است.» مهدي امام حاضر«

استاد فقط تکیه بر علوم تجربی در آموزش خود ندارد. استاد 

ترمودینامیک که مبناي همه فرآیندها را بر اساس قوانین غیر قابل اثبات 
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ترمودینایک بیان می کند، درحوزة انسانی، در حوزة اخالقی، در حوزة 

معرفتی، در حوزة عشق و محبت نیز معلم و تعلیم دهنده است. شاید 

ستگی اصلی استاد پرداختن همزمان به دو بال علم و معرفت تفاوت و برج

 در اعمال، گفتار، اندیشه و کردار است که ایشان را متمایز ساخته است.
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و�د و با ارا��  ا�یدوارم   ��ف �دا

 نیاز�ند��نریا � �ؤ���ن �د�ت �ی

 �وقعورزی �یا��اد، ���اه با ��ق

 و ���زکاری کا�ل، �وج ���وی

 یابید. ��وده  و � شادی ���ق د�ت

 �ھدی �ھا�ی �اد
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ن ل ٌّفگط غ ن ن ف غ ی خع ب  أقگل غگ قن  ف

 
 

 و متولـد  تهـران  در نژاد بهادري مهدي
 دانشگاهی و دبیرستانی ابتدائی، تحصیالت

 بـا  و رسـاند  پایان به شهر این در را خود
 مهندسـی  ي رشـته  در اول ي رتبـه  احراز

 تهـران  دانشگاه فنی ي دانشکده از مکانیک
 بـه  تحصیل ي ادامه براي و التحصیل فارغ

 .شد اعزام امریکا

 

 و داده ادامـه  مکانیـک  مهندسی ي رشته در را خود تحصیالت نامبرده
 امریکـا  نـوي  ایلـی  دانشگاه از دکتري درجه اخذ به موفق 1343 سال در

 ایـران  بـه  امــریکا  میسوري دانشگاه در تدریس سال دو از پس و گردید
. عـالوه بـر ایـن دو    شـد  تدریس به مشغول شیراز دانشگاه در و مراجعه

هاي ایالتی آریزونا و ایالتی کالیفرنیا در امریکا،   دانشگـاه، وي در دانشگاه
 و تهـران  در شریف صنعتی و کانادا در ویانتار يتکنولوژ تویانست وواترلو 

 اشـتغال  تحقیـق  و تـدریس  بـه  نیز ایتالیا و اطریش در پژوهشی مرکز دو
 .است داشته

 ایران اسالمی جهوري علوم فرهنگستان پیوسته عضو نژاد بهادري دکتر
 مهندسـی  ي برجسـته  استاد ترتیب به 1385 تا 1380 هاي سال در و است

 شـریف،  صـنعتی  دانشـگاه  ي نمونـه  گر پژوهش و برجسته استاد مکانیک،
 ي چهـره  و ایـران  مکانیک مهندسی ي برجسته واستاد کشور ي نمونه استاد

 نشـان  علـوم،  فرهنگسـتان  پیشـنهاد  بـه  بنا 1385 سال در و بوده ماندگار



 
 

 

 آثـار  داراي ده. نـامبر گــردید  اعطـا  او بـه  کشـور دانـش اول ي درجه
کاربردهاي انرژي خورشیدي و سـرمایش   مکانیک، مهندسـی در متعددي

 در طبیعـی  سـرمایش  و تهویـه «سنتی در ایران بوده و نویسنده کتابهـاي  
(با مشارکت آقـاي دکتـر محمـود یعقـوبی) و      »ایران سنتی ساختمانهاي

(با » رانیا در یسنت و یعیطب يساز خی« و« ایران مهندسی شاهکار بادگیر،«
و داراي شـش اختـراع در    مشارکت آقـاي مهنـدس علیرضـا دهقـانی)    

ـ   هاي مختلف مهندسی مکانیک مـی  زمینه ي  وي نویسـنده  نیباشـد. همچن
ـ  و یمهندس اخالق« و» حاضر امام(ع) مهدي« يکتابها » اخـالق  یمهندس
 هر که» زندگی و شادي« و» زندگی دانشگاه«هاي  که دوبار، و کتاب است
 و امریکـا  در انگلیسی هاي زبان به و اندشده چاپ تهران در با چهار کدام

 »زندگی دانشگاه«. کتاب نداهشد منتشر زین اسپانیا و آرژانتین در اسپانیایی
.اسـت  رسـیده  چـاپ  بـه  امریکـا  در نیـز  بریل خط به انگلیسی زبان به
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