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   چهارم پیشگفتار چاپ
  خانمی. اند  اظهار نظر نموده  کتاب  در بارۀ  افراد زیادی  تاکنون  زندگی  دانشگاه  کتاب  سوم  انتشار چاپ از تاریخ

 و   دیده  آسیب  بدن  جای  و خود نیز در چندین  داده  را از دست اش  شوهر و فرزند یکساله  رانندگی  تصادف  در یک که
   واقعۀ  است  توانسته  کتاب  با خواندن  که داشت  بود اظهار می  و مدتها بسیار ناراحت  شده  فک ار شکستگیدچ

   به  آرامش  و قدری  کرده  تلقی   زندگی  دانشگاه درس   یک  عنوان  را به  عزیزانش  دادن  و از دست  تصادف اسفناک
 خاطر   به  که  است  و اظهار داشته  او مراجعه  به  از دوستانش  یکی که  داشت  اظهار می  و همکاری دوست.  آورد دست
   باقیمانده  کارهای  به  از مرگش  پس خواهد که  نماید و از او می خواهد خودکشی  می  زیاد زندگی  و مشکالت مسائل

   نمایم  منصرف اش  خودکشی یم او را از تصم  کردم  سعی  هر چه  که داشت  اظهار می  دوست این.  نماید او رسیدگی
   کتاب  ابتدا این  کرد که  خواهم  رسیدگی ات  باقیمانده  کارهای  به  شرطی  به  من  گفتم  تا باالخره  نشدم موفق

   او بودم  خبر خودکشی  منتظر دریافت چند روزی.  کرد او قبول.   کنی  خودکشی  و سپس را بخوانی)   زندگی دانشگاه(
    عنوان  را به  و مشکالت  مسائل  است  توانسته  که  بود و گفت خندان.   او را دیدم  هفته  از یک  پس خره باال ولی

بیند   مرا می  هر وقت  دوست حاال این.   است  شده  خود منصرف  از تصمیم  بپذیرد و بنابراین زندگی  دانشگاه دروس
 .کند ر می تشک  از من  وی  به  کتاب  این  خاطر دادن به

 در   است  توانسته  کتاب  مطالب  که ام  گشته  و خوشحال ام  داشته  بسیار دریافت  قبیل  از این  مطالبی تاکنون
   دانشگاه  دروس  عنوان  را به  و مصائب مشکالت   نماید که  کمک  آنان  وجود آورد و به  به  افراد تغییری برخی

   داشته  نسبتاً آرامی ، زندگی  جریانات  با وجود این  کنند که رند و سعی، آنها را بپذی  کرده  تلقی زندگی
 .باشند

  La Universidad de la Vida   زیر عنوان  اسپانیائی  زبان  به  کتاب  نسخه  تاکنون  کتاب  سوم  چاپ در فاصله

   حاضر امام)  ع (   مهدی نام   به ری دیگ  کتاب  نگارش  به  موفق  مدت  این در خالل.  رسید  چاپ  به در آرژانتین
 . قرار دارد  در اختیار عالقمندان  کتاب  این  اکنون  هم  که ام گشته

 بسیار یاد   کتاب  در این  از ایشان باشد که  مشکسار می  کمال  حاج  استاد ارجمندم  دیگر، درگذشت از وقایع
 31 در روز   کسالتی  هیچ  بزرگوار بدون این.  ام اند آورده  گفته  کتاب  با مطالب  در ارتباط  ایشان  را که  و اشعاری کرده
   شیعه  مذهب  نور پاک  چهارده- خود   معشوقان  نمود و به  خود را ترک  مادی  بدن  سالگی82   و در سن1381  تیرماه
  استاد حاج و شاعر عالیقدر   عارف  را به  کتاب  چاپ  این  که  بجاست  بنابراین. شادتر باد روحش.   پیوست- جعفری
 .  نمایم تقدیم  مشکسار کمال

 نژاد  بهادری مهدی                                        
 1381   ـ مردادماه تهران                                             



 9

   سوم یشگفتار چاپپ
 

   لذت  و از آن  را خواندم  زندگی  دانشگاه  کتاب  بار سوم یبرا«.   کرد و اظهار داشت  تلفن  دوستی  پیش چندی 
  تلفن.  کنم  پیدا می  آرامش خوانم  را می  کتاب  این  وقتی  دارم  که ای  روزمره  گرفتاریها و اضطرابهای با تمام.  بردم
 .  تشکر کردم تش و محبّ خاطر لطف از او به» .  از شما تشکر کنم  کتاب  این خاطر نوشتن   تا به کردم

 در   هستم  کوچکی  آب  قطره فصل«:   مرا دید و گفت  دانشگاهیم  از همکاران  یکی  پیش  حدود دو سال 
   که ، دختر کوچکم  فصل  از پایان پس.  خواندم  خود می  سالۀ  و ده  پنج  دختران  را برای  زندگی  دانشگاه  کتاب اقیانوس

   را نیز برای  کتاب  دیگر این  چند فصل تاکنون .   را نیز بخوان  دیگرش  قصه بابا یک:   بود گفت  شده  مطالب غرق
 و  خاطر لطف  از اونیز به. » ایم  برده  لذت  کتاب  نیز از خواندن  و خانمم من. اند  و آنها را پسندیده ام  خوانده آنان

 .  تشکر کردم محبتّش
   دانشگاه  کتاب با خواندن.   بروم  با عصا راه  که  و مجبور بودم بردم ی م از درد پا رنج«:   اظهار داشت خانمی

 ». عصا ندارم  به  ودیگر نیازی  است  کامالً سالم  خدا پایم لطف حاال به.  شدم  امیدوار  پایم  و درمان زندگی  به زندگی
 حضوراً یا  ، افراد مختلفی  تاکنون1369  ه در اواخر اسفند ما  زندگی  دانشگاه  کتاب  اوّل  انتشار چاپ از ابتدای 
 پیدا   آرامش  آن  از خواندن اند که  داشته  و بیان  اظهارنظر نموده  زندگی  دانشگاه  کتاب  دربارۀ  نامه  یا از طریق تلفنی
   و نکات  شده ته نوش  بسیار روان  کتاب  مطالب اند که  نیز اظهار داشته بسیاری. اند  امیدوار شده زندگی  و به کرده
 اظهار نظرها و   از این  همیشه من.   است  شده   بیان  همه  برای  فهم  و قابل  بسیار ساده زبانی  به  عرفانی  و مهم ظریف
  صورت  به  زندگی وقایع ما به:   که  بوده  نیز این  کتاب  هدف  که ام  و اظهار داشته ام  نموده  افراد سپاسگزاری  این محبّت

 از   در یکی  ما حداقل اند که  بوده  این  برای  یا جریانات  وقایع  این  که ، بپذیریم  کرده نگاه»   زندگی  دانشگاه دروس«
   رضای  افراد و تسلیم خداوند، پذیرش  به ، توکل صبر و بردباری:  ، یعنی  زندگی  دانشگاه  دروس  اصلی های زمینه

   خود درست جای   چیز به  در دنیا وجود ندارد و همه  چیزِ بدی  هیچ  که و بپذیریم   فرا بگیریم  مطلبی خدا بودن
 پر   نظام  ما را از طریق ی)ها  الزاماً خواسته نه( نیازها   تاکنون  خداوند متعال  که  باشیم  داشته  قبول  که دیگر این.  است

 خواهد   نیز آنها را تأمین  پس  از این ، زیرا که  باشیم  داشته او توکّل  و باید به  برآورده  آفرینشش  و محبّت از عشق
   نیست  نیازی بنابراین.  دارد  و فعالیتهایمان ، باورها، افکار، اعمال اعتقادات  به  بستگی  نیازهایمان  شدن کرد،  و برآورده

         و  و کار کنیم  نمائیم  استفاده انائیهایمان و تو  امکانات  از تمام  که  است  الزم ، ولی  باشیم مان  آینده  نگران که
 طرز برخورد با  یقیناً این.  خواهد کرد  برآورده  را باز هم  نیازهایمان  و مهربان  خداوند بخشاینده  که  باشیم باور داشته

 .بخشد  خاطر می  آرامش انسان  به  زندگی  و وقایع مسائل
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در آمریکا در  University of Life The   زیر عنوان  انگلیسی زبان   به ناکنو  هم  زندگی  دانشگاه  کتاب 
   این  است  مایل  که  کردم  دریافت  ناشر آرژانتینی  از یک ای  نامه  قبل  ماه حدود یک.  قرار دارد مندان  عالقه دسترس
   توزیع  زبان  اسپانیائی و در کشورهای  چاپ La Universidad de la Vida   زیر عنوان  اسپانیائی زبان  را به کتاب
 . قرار گیرد مندان  نیز در اختیار عالقه  زندگی  دانشگاه  کتاب  اسپانیائی  چاپ زودی  به امیدوارم. نماید

 و  شادی  نام   به  دیگری  کتاب نوشتن  به  خداوند موفق لطف  به  تاکنون  زندگی  دانشگاه  انتشار کتاب از زمان
:    زیر عنوان  انگلیسی زبان  به  کتاب این.  شد  خارج  از زیر چاپ  در تهران  جاری  سال  در خردادماه  که ام ه شد زندگی

Love to be Happy - Secrets of Sustainable Joy  زیر عنوان  اسپانیائی زبان در آمریکا  و به  : 
 Ama Para Ser Feliz -E Secreto de a Alegria de Vivir  نیز در   زبان  اسپانیائی اسپانیا و سایر کشورهایدر 

   ـ عرفانی  علمی ، نگاهی  است  زندگی  دانشگاه  کتاب  مکمّل  در حقیقت  که  کتاب این.  قرار دارد مندان اختیار عالقه
 یا حداکثر   و تمام ایم  شده  آفریده  شاد زیستن  ما برای دارد که  می  و بیان  افکنده  شاد زیستن  اجتماعی مسئلۀ به

 و   و شهرت  ثروت غلط  دنیا به  مردم  غالب ولی. باشد  عمر می  در طول مان  شادی  کردن  بیشینه  برای فعّالیتهایمان
 یا چند  با یک (  و ارتباط ، تقوی توقع  بی  و خدمتگزاری  عشق  که دانند، در حالی  مؤثر می  شادی  را برای قدرت

   کردن  بیشینه ، یا راه  زندگی راه)  هستند  انسانی  ارزشهای  این  و الگوی  خود نمونه  که معنوی و   روحانی شخصیت
 .باشد  عمر می  در طول شادی
   و جریانات وقایع  تا به  است  کرده  کمک من   بسیار به  شده  ارائه  در آن  که ای  و فرضیه  زندگی  دانشگاه  کتاب 
 و   درازمدّت  شادی  کردن  جز بیشینه  هدفی  آفرینش  نظام  که ، بپذیرم تر نگریسته بینانه  دید خوش  با یک زندگی
   و من  است  خودم  اعتقادی  و دستگاه  نظام  محصول  من  دنیای  که ام پذیرفته. خداوند ندارد   بیشتر انسانها به تقرّب
   جهان برنامۀ»  ها و ورودیهای داده « منزلۀ   به  من  آرزوها و دعاهای، افکار، اعمال.   باشم توانم  می  باور دارم  که همانم

 و   اتفاقات  آن  و نتیجۀ  آنها را پرورانده  و بخشندگی  لطف  خود و با نهایت  در حدّ ظرفیت  و جهان  است آفرینش
  ام  آینده  معمار و سازندۀ  ولی ام  گذشته  محصول  دیگر من عبارت به.   است  داده  رخ  برایم حال  تا به  که  است جریاناتی
   و آرامش  ببینم  زندگی  دانشگاه  دروس صورت  را به  زندگی  و جریانات  وقایع ام  توانسته  باوری با چنین.  هستم

 و  کنم  می  سپاسگزاری  و مرحمتش  لطف  همه خاطر این  را به خداوند سبحان.   باشم  داشته  در زندگی بیشتری
 . بدهد  بیشتری  باطن  خاطر و رضایت  عزیز نیز آرامش شما خوانندۀ  به  کتاب  این  مطالب میدوارما

 از  ویژه  اند و به  اظهار نظر نموده  آن مطالب   به  نسبت  کتاب  و دوم  اول  چاپهای  با خواندن  که  افرادی  از کلیه 
اند   را یادآور شده  آن  چاپی  و اشتباهات  خوانده  فراوان  را با دقت  کتاب  ایرانشهر که زاده  کاظم  کاظم  آقای جناب

                                             . نمایم تشکر می
 نژاد  بهادری مهدی                                                                                                          

 1375   ـ آذرماه  تهران                                                      
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   اول پیشگفتار چاپ
 

  THE UNIVERSITY OF LIFE:  نام   به  کوچکی ، کتاب ایران   به  از مراجعت  قبل ، چندماهی  گذشته سال
 در   غربی  از کشورهای  آمریکا و بسیاری های شیفرو  کتاب  از طریق اکنون  هم  که  تحریر درآوردم رشته  در آمریکا به

   هموطنان  و تقدیم  برگردانم فارسی   را به  کتاب  داد تا آن  دست  فرصتی  گذشته در چند ماه.  قرار دارد  مردم دسترس
 .  بنمایم عزیزم

در .   است  شده  گرفته ن آ  انگلیسی  از نسخه  بسیار جزئی  با تغییراتی  آن  داخل  شکلهای و  جلد   روی طرح
 به.  خود برساند  را با نقاشی  فصل  آن  پیام  که  است  کرده  هنرمند سعی ، شخص  آمده  از هر فصل  قبل که  شکلی

  این. رساند  را می  مطلبی  شما دارد و چه  را برای  پیامی  چه  کنید و ببینید که  بار دیگر توجه  جلد یک  روی طرح 
 .  برخوردار است  عمیقی  عرفانی  از اهمیّت ن م  برای شکل
    مشکسار  تقدیم  کمال حاج   آقای  جناب  استاد بزرگورام  اظهار نظر خدمت  را جهت   کتاب  این  فارسی متن 
. ئیدنما  می  بعد مالحظه  در صفحات  مربوطه های  با پاورقی  همراه  سرودند که  اشعاری  فرموده  لطف له معظّم.  داشتم

   مربوط  و یا احادیثی  و آیات  سروده  مشکسار اشعار دیگری  آقای  جناب  کتاب   هر فصل موضوع  به  با توجه همچنین
  عالیقدر سپاسگزاری  عارف   این  از الطاف بدینوسیله. اند  آمده مربوطه   از فصل  قبل  کردند که  انتخاب  فصل آن به
ه کد ـان  نموده یـاء خوشنویسـضی  محمد رامین  را آقای لـهر فص   به ار مربوطـ و اشع ثـ و احادی  آیات این.  نمایم می

 .شود می    قدردانی  از ایشان بدینوسیله
   پس  بالفاصله  که  است  شده  انتخاب  اصفهانی  هاتف بند معروف ترجیع   از  الذکر، قسمتی  بر اشعار فوق  عالوه 

   بود به  یافته  تشکیل  فصل12 از   در اصل  که   کتاب  ترتیب این  به. نمائید  می سار مالحظه مشک  آقای از اشعار جناب
،   جعفری  شیعۀ  مذهب  معصوم چهارده  به  ایران  اکثر مردم  خالصانه ارادت  به  با توجه شود که  می  تقسیم  قسمت14

 .شود  می  کامل  کتاب تقسیمات
   حضورتان  حاضر را تقدیم  کتاب  الهی  نور پاک  چهارده این   عزیز به  شما خواننده و عشق  امید ازدیاد ارادت   به 
 . نمایم می

 نژاد  بهادری مهدی                                                             
 1367 ـ خرداد  تهران                                                     
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   شأنُه'  تعالی ههواللّ
 

   رمیم  عظم  این  از قلب هاتفی  
   کرد آغاز سخن  از نی نائی

  نور سر مداند  معصوم چارده
  را نمود  مشیت  خدا خلق چون
  را خدا  مشیت  فرموده خلق
   است  نور جلی  چارده  مشیت آن

  ام  آورده  پناه  درگاهش تا به
  شد خدا قرآن  به  مدّاحش  که آن
   قاصر است وصفش   به  من  زبان پس
  غفور  سلیمانی دانم  می لیک

 کند  می  سلیمان مور را او چون
  تاس  سرمدی  خدای  او دست دست
 اند  ساقی  جمال و آلش)  ص( احمد

 درود)  ع(   مهدی  حضرت بر جمال
  بس  و حبّ او حبّ خداوند است

   کائنات  ایشانند و جمله قطب
  وجود  ملک  کاین  است بهرایشان

   است  وی  روی  بنگری هر کجا که
) الــکم(ر ـب  مود او  چونـظر بنـ ن کـی

   الرحیم  الرحمن اللّه بسم : گفت
   باشد زمن  کی از اوست  سخن این

 اند)  ص( خود احمد  نور واحده جمله
  در نمود بود را آورد از آن
  ما  دست تا بگیرد از محبت

  است)  ع(   علی  حق ولی زآنها   یکی که
  ام  آورده  او با سوز و آه مدح

  و اِنّما  در هَلْ اَتَی رو ببین
   قادر است وصفش   به  جز حق  کسی کی
  مور  از دست ای پذیرد هدیه می

 کند  می  و احسان  لطف بر ضعیفی
  است)  ص(   احمدی تانگلس از  گلی او

 اند  شدند و باقی در خدا فانی
  وجود  ملک  از خالق دم  به دم

  کس  نبود هیچ  قطب غیر ایشان
   و مات  مبهوت  بسی  از ایشان گشته

  اندر شهود  چنین آمد از غیبت
   است  وی  کوی ی بگذر هر کجا که

  اللــــور ذوالجـ ن تـافــود یــ خ در دل
*   *   * 

   مستطاب  کتاب  این  من ام خوانده
   کن  نوش ن حیوا  آب  از این توهم

   حیات  زآب ای  قطره  چشیدم زان
   کن  را در جوش  خویش  خُمّ می چون
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  چشی  می  از خُمّ وحدت  چون باده
   خداست  ساقی  چون  میخانه اندرین
   کوثر است  زحوض  چون  آن بادۀ
   است  علی  خاص  بندۀ  مصنف چون
   بشنوی  نی  را از این  نائی صوت
  زندگی  داری  دانشگاه گربه

  و صفا  چو از صدق  کردی بندگی
 ) ص(  انبیا  فرمود ختم  چنین این

   گوهری  بود چون  حق بندگی«
  ، بندگی  کن ، بندگی  کن بندگی
 دستور خدا   شد به  چون زندگی

   بدروی  آن  یقین کاری  می هر چه
   مستقیم  صراط تو از گر روی

  کبریا  اندر حریم بعد از آن
  پربها  کتاب  در این غور کن

   نور خداست  مقصد بیگمان گرچه
  حیدر بود  گر حضرت رهبرت
   کتاب  تو اندر این بینی  می آنچه
 است ) ع(  یمرتض از  ای شیعه  مصنف  چون

   بنگری  چون  دانشکده اندر این
 ) الـکم(ار ــزاشع  نــای  تـدس  سرو حق

  کشی می  زکثرت  را بیرون خویش
   پربهاست  و بس  مرد افکن اش باده

  است)  ع(  حیدر  جناب شک  بی ساقیش
   است  او منجلی  از نی  نائی صوت
  روی  گردیّ و زخود بیرون مست

   بندگی  آنجا دروس رو بخوان
  کبریا  در حریم یابی راه
 :دستور خدا   با ما به  سخن این
 » ری بنگ  را تو در آن  الوهیت که

   در زندگی  لذتی تا بیابی
  ورا دان  و غنیمت  پر ارج هست
   تو کجروی  دمی  در آن  مکن پس
   مقیم  وحدت  در مُلْکَت شوی می
 ) ع (  در حضور مرتضی یابی راه
  دلربا های  نکته  بیابیهار

  است)  ع(   مرتضی  علی شک بی  واسطه
  شود  حاصل  عاقبت  مرادت آن
   را جواب  سئوالت شک دهد بی می

 است)  ص(  مصطفی  روی  به  عاشق  الجرم
   بری  و لذت بینی  خود می روی
 اللــ ذوالج  که اکــور پـــ ن یــــتا بیاب

  مشکسار  کمال حاج                                                                                                                             
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   زندگی  دانشگاه  دروس  با بهتر فراگرفتن امیدوارم
 باشید  داشته  شادتری بتوانید زندگی
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   اصفهانی بند هاتف  از ترجیع قسمتی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  پیوند  نگسلم  دوست ای از تو
   بود زما صد جان  ارزان الحق
   از عشقم  ده  پدر پند کم ای
   دانم  عاقبت  کوی  ره من

   کاش  ای  دهند خلق پند آنان
  ترسا دلبری  در کلیسا به

  تار گیسویت   دارد به  که ای
   تا کی  نیافتن وحدت   به ره
  شاید  چون  یگانه  حق نام

   گفت  گشود و با من لبِ شیرین
  آگاهی  گر از سِرّ وحدت که

   شاهد ازلی آئینۀ  در سه 
  ار او را  نگردد بریشم سه

  سو گو از یک  گفت ما در این
 ز اوــج  تـنیس  چـهی و  تـهس  یکی  که
 

 بینی   جان  که  باز کن  دل چشم
   آری  روی  عشق  اقلیم گربه

 مراد   به  زمین  آن  اهل بر همه
  خواهد  همان  دلت  بینی آنچه
  آنجا را  سرو پا گدای بی
  را  قومی  سر برهنه  در آن هم
  را  هر یک  وجد و سماع گاه
   بشکافی  را که  هر ذره دل

  

 

 د از بند بُرند بن تیغم ور به
  شکر خند  تو نیم و ز دهان

  فرزند  این  نخواهد شد اهل که
 کمند   به ام  اوفتاده  که  کنم چه
  پند دهندم  تو می  ز عشق که

  تو در بند  بدام  دل  ای گفتم
  جدا پیوند  من هر سر موی

  تا چند بر یکی   تثلیت ننگ
  نهند  قدس  و روح  و ابن بآ  که

  قند  از لب  ریخت وز شکر خنده
 ما مپسند   به  کافری تهمت

  افکند  تابناک پرتو از روی
  و حریر و پرند  خوانی پرنیان

  بلند  ترانه  این شد زناقوس
 وـــه  االّ هـــــــ الال دهــــــوح
 

   بینی  آن  است  نادیدنی آنچه
   بینی  گلستان  آفاق همه

   بینی  دور آسمان گردش
   بینی  همان  خواهد دلت و آنچه

  بینی  گران  جهان سر زملک
   بینی  سایبان بر سر از عرش

   بینی  فشان تین آس بر دو کون
   بینی  در میان آفتابیش
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   دهی عشق   اگر به  داری هر چه
   عشق آتش  اگر به  گدازی جان

   درگذری ت حیا از مضیق
   شنوی  آن  گوشت  نشنیده آنچه

   یکی  که  رساندت تا بجائی
   وجان  ورز از دل  عشق با یکی

  ز اوــج  تــنیس  چـهی و  هست  یکی  که
 

  از در و دیوار پرده یار بی
  بلند  و آفتاب  جوئی شمع

  ، بینی  خود رهی گر ز ظلمات
   قائد و عصا طلبی کوروَش
   و ببین گلستان   بگشا به چشم

   رنگ  صد هزاران  بیرنگ ز آب
   عشق  از ره  نِه  طلب راه پا به

  چند  کاری  زعشق شود آسان
  یارگو بالغدو واالصال

  ار گویند  ترانی  لن صد رهت
 نرسد  می  که  رسی جائی تا به

  جا  کان محفلی   به بار یابی
  ل منز  و آن  زاد راه  آن  ره این
   دگران  چون  مرد راه ای ورنه
   گهی  که  معرفت  ارباب هاتف

   و مطرب  و ساقی  و بزم از می
   دانی رازشان   گر به  بری پی
 جز او  تـــنیس  چـهی و  هست  یکی  که

  

 

   بینی  زیان  گر جوی کافرم
  بینی  جان  را کیمیای عشق
  یـ بین  المکان  ملک وسعت

   بینی  آن  چشمت  نادیده و آنچه
   بینی  و جهانیان از جهان

   بینی  عیان قینالی عین  تا به
 وـــه  االّ هـــــــ الال دهــــــوح

 
  االبصار  یا اولی  است در تجلی
  تار  و تو در شب  روشن روز بس

 االنوار  مشارق  عالم همه
 را همو  روشن  راه بهر این

  و خار  در گل  صاف  آب جلوۀ
  گلزار  نگر در آن  گل و الله

  بردار ای  توشه  راه بهر این
  دشوار  بس  بود نزد عقل که

  واالبکار یار جو بالعشی
  بر دیدار دار دیده باز می

  افکار  و پایۀ  اوهام پای
  ندارد بار  امین جبرئیل

  اگر بیا و بیار مرد راهی
 خار  سر می  و پشت گوی یار می
  هوشیار  وگه  خوانندشان مست

  و دیر و شاهد و زنار وز مغ
  اسرار  سِرّ آن  است  همین که
وـــه  االّ هـــــــ الال دهــــــوح
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 ، نـ س  به هــ توج ، بدون  هر کس  زندگی دانشگاه در
   و غیره  تولد و یا زندگی ، محل  پوست ، رنگ جنسیت

  و تمام  بوده  معلم  یک  با آن  دانشجو و همزمان یک
  هـ منزل  به  زمین  روی  و سایر موجودات  طبیعی  منابع 

 ن ای لــ تحصی  به  هستند که  دانشگاه  این کارمندان
 .کنند  می  دانشجو کمک 
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  مقدمه -1
 

   این  بایستی  که ام  کرده  چه  داد، مگر من  رخ  من  برای  واقعه آخر چرا این«:  شنویم  را می  سئوال  بسیار این چه
کنند،  ی م  تأمین سختی  خود را به  زندگی ها هزینه  بعضی  که بینیم می   مان  روزانه در زندگی» ؟  بکشم  بدبختی همه

   دیگر از مردم  بعضی  حال در عین.  ندارند  وقایع  این  نیز روی  کنترلی دهد و هیچ  می  بد رخ  اتفاق گونه  همه برایشان
  راحتی   چیز به  همه  اینان گذرانند و برای  را می دردسری  و بی  راحت  زیاد زندگی  سعی  بدون  حتی  که شناسیم را می

 .شود  می  واقع  مناسب  و در جای  معین  در زمان  چیزی و هر  است فراهم 
   را که توانید این  باشید، می  تولید آنها را دیده  دیگر و خط های  و یا کارخانه سازی  اتومبیل  کارخانه  اگر یک 
   و در خط سازی بیل اتوم  کارخانه در یک.  کنید گیرند درک  قرار می  مناسب  و در جای  معین  چیزها در زمان گویم می

   قطعات کار روی    فرعی در خط. شود  می  تغذیه  فرعی  خطوط وسیله  تولید به  اصلی  خط کنید که  می  مالحظه تولید آن
 تا   شده  تولید اصلی خط  وارد  است ترین  مناسب  که  و در محلی  معین  در زمان  شده  تمام  و قسمت  شده  انجام مختلف

   شکل  اتومبیل تدریج  به بیند که کنید می  می  تولید حرکت  خط  در جهت  که وقتی.  گردد  دیگر ترکیب با قسمتهای
   دقیقاً حساب  کارها از قبل  و همۀ  حکمفرماست  نظم  در آن  که ای  کارخانه در چنین. آورد  می دست  خود را به واقعی
دار   را عهده فرسائی  کار طاقت  کسی  که  این  و بدون راحتی ا به کاره  و همه  است  خویش  چیز در جای   همه شده

   خارج  تولید و از کارخانه اتومبیل)   شده  حساب  از قبل که ( تعداد معین  تولید به  خط شود و در انتهای  می باشد انجام
،   اتومبیل  نبود امروزه  مختلف  قطعات  ساختن  برای  الزم  زمان  دقیق  تولید و محاسبه خاطر وجود خط  اگر به. شود می

   قرار گرفته  و در اختیار اکثر مردم  شده  ساخته که   قیمتهائی  به  و غیره  لباسشوئی ، ماشین ، رادیو، یخچال تلویزیون
   در حدی  آنان  زندگی کردند و سطح  نمی  دریافت  نیز دستمزد کافی جات  کارخانه  این شد و کارگران ، تولید نمی است
 .بود  نمی  حاال هست که

  کار را روی   فالن اید که  برده  تعمیرگاه یک  خود را به  کنید اتومبیل فرض.   است  نیز صحیح  موضوع  این عکس
   طرف این  از هر ابزار به  استفاده  برای کند، بایستی  شما کار می  اتومبیل  روی که    کنید کارگری فرض.  دهند  انجام آن

 خواهد بود، در  کار او پائین   بازده یقیناً .  خود جویا شود  را از همکاران  آن  را بیابد و یا محل  برود تا آن  طرف و آن
 چقدر   اینکه  آنجا و دیدن شما نیز از ایستادن.  داشت  می  بیشتری بود حتماً بازده  می  مرتب  اگر کارهایش   که صورتی

 .شوید  می کند خسته  می  تلف  بیهوده خود را  کارگر وقت این
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  که   بینیم  را می ای خانواده. باشد  آنها می  بین الذکر و یا حد وسطی  فوق  فعالیت  دو نوع  نیز شبیه  مردم  زندگی 
   برای  که  بسیار بکشد، در حالی  زحمت  بایستی  چیزی  کوچکترین  آوردن دست  به  و برای  است  زیادی دچار مسائل

 از   خانواده  این  و اعضای  است  فراهم  زحمت  و بدون  راحت  چیز خیلی  همه رسد که نظر می  به  دیگری خانواده
 .باشند  خاطر برخوردار می آرامش
  بینیم مثالً می.   کنیم  بحث  در خلقت عدالتی ظاهر بی  ظاهر تضاد و یا به   به  بیشتر در این  بدهید قدری  اجازه 

  شوند، عموماً از زندگی  متولد می  و غیره  غنی های ، خانواده  سیاسی ، رهبران  سالطین  در خانواده  که هائی چه ب که
 شهرها و   در همان  که کنیم  می  مالحظه  حال در عین.  خود ندارند  زندگی  تأمین  برای ای  برخوردارند و غصه مرفهی
  اند، پدر و مادرشان الخلقه  مثالً ناقص شوند که  متولد می  دیگری کودکان» دار آتیه «  اطفال  با این  همزمان حتی

گذارند و یا در اثر   می  سر راه اصطالح کنند و به  رها می  مادی دالیل  خود را به  هستند و احتماالً بچه دست کامالً تهی
 و   محبتی گونه بینند و از هیچ  می  و شتم ند، ضربشو  می  پدر و یا ناپدری  گرفتار زن  اطفال  این  خانواده  شدن پاشیده

دیگر    کودکانی شاهد »  کامالً بدبخت«و »  کامالً خوشبخت« دو حد   این بین.  برخوردار نیستند یی  مادی یا آسایش
   است آورده بوجود   آنان  برای  زندگیشان  که خصوصی   به  با مسائل  و هر یک  هر روز در دنیا متولد شده  که هستیم
 .آورند سر می   را به کنند و روزها و شبهایشان  می  نرم  و پنجه دست
 وجود   برایش  مادی  آسایش گونه  شود و همه  متولد می  در ناز و نعمت  کودکی با آنکه:  پرسیم  غالباً از خود می 

   بکشد و مصائب  خود زحمت اً در زندگی واقع  و بایستی چیز برخوردار نیست  دیگر از هیچ  کودکی دارد، و با آنکه
  ؟ اگر کودکی  یا پدر و مادرش ، بچه  تقصیر کیست  وجود دارد؟ راستی  عدالتی  شود، آیا در آفرینش  را متحمل یادیز

  تکب مر  گناهی  ببیند، آیا واقعاً کسی  سختی  عمرش  شود و یا در تمام  گذاشته دنیا بیاید و یا سر راه  به الخلقه ناقص
دهند   می  بشر را تشکیل  زندگی  طیف  در حقیقت  که  زندگی  مختلف  انواع  پشت  که  است ؟ آیا ممکن  است شده

 وجود دارند آنها   شود؟ اگر دروسی  آموخته  درسی  بایستی  کشیدن ختیس   همه  باشد؟ آیا از این  نهفته دالیلی
   یاد گرفتن  برای  روش  و بهترین  آنها را فرا گرفت  بایستی  موقعی  و چه  است  کرده  آنها را طراحی  کسی چیستند، چه

 ؟  است کدام
   خواهد داد که دهد و نشان  می  را پاسخ  فوق  سئواالت  معتقدیم  داد که  خواهیم  ارائه ای  فرضیه   کتاب  در این 

 دارد  و   خود دلیلی افتد برای  می  اتفاق که    و آنچه نشده منظور  عدالتی  بی گونه  وجود دارد، هیچ  عدالت واقعاً در خلقت
 . هستند  چه  دالئل  این  بفهمیم  که  باشیم  آن  دنبال ما بایستی.   است  خوب  انسان  برای  آن  دادن روی
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   مطالب  ارائه روش
   با آنان  که افرادی  به  راجع یا واقعه   چند داستان  دوم در فصل.   است  شده  تقسیم  کوتاه چند فصل    به  کتاب این

   داشتن  مفید بودن  درباره  سوم فصل در.  خواهد شد اند ارائه  کشیده  عموماً سختی  و در زندگیشان ام شخصاً آشنا بوده
  ارائه. شود می   داد بحث  را بهتر پاسخ  مختلف  سئواالت  آن وسیله  به  بتوان  که ای  فرضیه  و یا قبول  در زندگی فرضیه
  رسد که نظر می   به  ترتیب این به.   است  بسیار متداول  و غیره  انسانی  و علوم ، شیمی ، فیزیک  ریاضی  در علوم فرضیه
 و   نداشته ، مانعی  دهیم آید پاسخ  می  پیش  برایمان  را که  مختلفی  سئواالت  بتوانیم  آن  از طریق  که ای  فرضیه داشتن
 . باشد  هم بول ق قابل

   نگاه  ترتیب این  به  زندگی وقایع  در اینجا به.  خواهد شد  عرضه  زندگی  دانشگاه  فرضیه  چهارم  در فصل 
 اختیار هر فرد   در حقیقت شود که  می  ارائه  معنی  این ، بلکه  است  شده  مرتکب  یا گناهی  اشتباه  کسی شود که نمی
در )   زندگی دانشگاه( دنیا   از ما در این  هر یک  که  معنی این به.  شود گریبان  به  دست ایعی وق  با چنین  که  است این

 در   که ای ، و هر واقعه  باالتر برویم کالس  و به  خود را یاد بگیریم  دروس  بایستی  که  هستیم  دانشجوئی حقیقت
 .  نیست  دانشگاه در این   درسی  جز یادگیری  چیزی دهد در حقیقت  می  ما رخ زندگی
   و تعبیر وقایع  توجیه ششم    هستند، و در فصل  چه  دروس  این  که  بر این  داریم   مرور کوتاهی  پنجم  در فصل 

   دانشگاه  در این  که  بر این  کوتاهی  پیشنهادات  هفتم در فصل. شود  می انجام    زندگی  دانشگاه  فرضیه بر مبنای
 . خواهد شد  ارائه بخوانیم   درس چگونه
  صورت  خود به بدن  و به  نموده کنند مقایسه  می  اشتباه  مرا با آن  اکثر مردم  که  خود را با آنچه  هشتم  در فصل 
  نقطۀ  به  نقطه  مرا از یک  که ای  نقلیه  وسیلۀ عنوان  به  و همچنین کنم  می  نگاه  زندگی  در دانشگاه  تحصیل  وسیله یک

 را با  افزار آن افزار و نرم  و سخت  داده  مایکروکامپیوتر انجام  خود و یک  بین ای  مقایسه  نهم در فصل. برد دیگر می
 . نمایم  می  خود مقایسه  و روان بدن

رسد و با   می  معشوق وصال   به  باالخره  که  آبی  و آمد و شد قطرۀ  مسافرت  درباره  است  بحثی  دهم  فصل 
   زندگی  دانشگاه  و مؤسس  ما از رئیس  در حقیقت دهد که  تذکر می  یازدهم فصل. شود  می  یکی کران  بی انوساقی

کند    می  سئوال  دوازدهم  فصل باالخره.   نیستیم  آگاه  از آن ، ولی ایم  بوده  با او یکی   و همیشه  جدا نبوده  وقت هیچ
   قطعی ؟ پاسخ  است  کرده را تأسیس   زندگی دانشگاه  باشد و چرا خداوند این ی م  هست  که  چنین  این  چرا خلقت که

 . دهد  پاسخ  سئوال این  خود به  خواننده  که  است  آمده  فراهم   فرصتی ، ولی  است  نشده  ارائه باره در این
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 اـ م  برای  مهمی  درس  فراگیری  برای  زندگی دانشگاه
  مـ بیاموزی هـ ک  است  این  مهم درس.  است   شده تأسیس
  جهان و سایر موجودات( ما   هر کدام  که  کنیم و درک

   از خداوند هستیم  فردی  زیبا و منحصر به تجلی)  لقتخ
  شـنق)  وداتـر موجـو سای( از ما   هر یک  که و بپذیریم

  انـرهیجـا و پـار زیبـ بسی هـ را در نمایشنام بسیار مهمی
 . کنیم  باز می خلقت
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   کوتاه  چند تجربۀ-2
 

   بوده  سخت  برایشان  و واقعاً زندگی  داده  رخ  بسیار عجیبی  وقایع  آنان  برای  که  را بشناسیم  افرادی  است ممکن
  و به  شده  آن  تسلیم  که اند و یا این  سر گذاشته  پشت و آنها را با پیروزی  گرفته  درس  وقایع  یا از این آنان.  است

   کرده  کند و خودکشی  تحمل  را نتوانسته  کوچکی  ناراحتی  کس  فالن  که شنویم غالباً می. اند  خرد شده  آن وسیله 
   زنی  درباره  است مثالً ممکن.   است  سر گذاشته  پشت  را با صبر و تحمل  بسیار سختی  واقعه  و یا دیگری است

،   داده  خود را از دست  مایملک  و کلیۀ  شوهر و فرزندان  و غیره ، سیل  نظیر زلزله  طبیعی ای عه واق علت  به  که بشنویم
   مطلع  دیگری  زن  درباره  که و یا این.   است  داده  خود ادامه زندگی   و به  کرده  را تحمل اکن اسف  بس  واقعۀ   این ولی
   و همچنین. دهد  می  نشان  و از خود صبر و بردباری  کرده ر را تحمل بسیار ناگوا  و وقایع  اتفاقات  که شویم می

 .یابند  نمی  دلیلی  خود هیچ  زندگی  ادامه شوند و برای  می  آزرده ای  حادثه  از  کوچکترین  وجود دارند  که افرادی
 و خود شاهد و   است  آمده پیش   و نزدیکانم  و یا اقوام  دوستان  برای  را که  وقایعی  هستم  مایل  فصل در این

اند تا   نموده  کمک من  ، به  دیگر زندگی  با تجارب ، همراه  وقایع این.   بگذارم  با شما در میان ام ناظر آنها بوده
 .  خواهد شد برسم  ارائه  کتاب  در این  که ای فرضیه به

 
   عمو و پدرم مرگ

   که  کسی برای.  بود  زمینگیر شده  سال ده  به  قریب  مدت ی کرد برا  فوت  قبل  سال  حدود پنج  که پدرم
او .  رفت شمار می  به  بسیار سخت   واقعه  بود، این  حرکت  باشد و دائماً در حال  جا قرار داشته  در یک توانست نمی

   از پدرم  دو سال  فقط ه ک  عمویم در عوض. کشید  می  بود رنج شده»  محبوس «  کوچک  اطاق  در یک  که واقعاً از این
 او با   مرگ از قرار معلوم.   درگذشت  قلبی  بود در اثر سکته  سر گذاشته  او را پشت  شبیه یی جوانتر بود و زندگی

   زمینگیر شده  سال  ده  دو برادر، یکی از این.  بود  درگذشته  از سکته  پس  نبود، زیرا بالفاصله مأ نیز تو  چندانی ناراحتی
 .نماید  می  فوت  از عارضه  پس دقیقه  چند فقط   دردی احساس بدون  میرد و دیگری  می سپسو 
 

 شود  کور می مریم

 بود از  سر کار خود آمده  زود به  صبح  که  دکتر علی نام   به  دانشگاهیم  از همکاران ، یکی  قبل  سال حدود بیست
 و   برگشته خانه  به او بالفاصله.   است  آنها کور شده اد چند ماهه نوز مریم:  کند که  می  دریافت  پیغامی همسرش
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    در  مقابل   دست حرکت بیند و به  را نمی ، چیزی   کامالً باز است  چشمانش  که ، در حالی  مریم کند که  می مالحظه
  ای  مسئله کردند هیچ  می  بازی  پدر و مادر با دخترشان  که   گذشته شب. دهد  نمی  نشان  واکنشی  هیچ چشمانش

    بچه  چشمهای با اینکه: گردد  می  متوجه شود مادرش  بیدار می  از خواب  مریم  که  امروز صبح ، ولی وجود نداشت
 .بیند  را نمی رسند، او دیگر چیزی نظر می  به کامالً باز و عادی

   بیمارستان برند، متخصصین  می بیمارستان  را به مریم بودند    شده  بسیار ناراحت   واقعه   از این پدر و مادر  که 
 چند روز   آزمایش این. یابند  نمی  بچه  کوری  برای   دلیلی  آزمایش  ساعت  از چندین پس)  بودند  حاذق  بسیار هم که(

 .  یافت  ادامه  آن  مداوای  برای حلی  راه  و یافتن   کوری  علت  شدن  معلوم   بدون متوالی
 نیز   آنان  بردند، پاسخ  متعدد دیگری  پزشکان  را نزد چشم  مریم  و همسرش  دکتر علی  بیمارستان  از این سپ 

   این  که در حالی.  را  آن  درمان  راه دانستند و نه  را می  کوری  علت  نه  که  این  بود، یعنی  قبلی  اطبای همانند پاسخ
 داشتند   در اروپا سراغ  که  دیگری  متخصص  را نزد پزشکان  بچه شنهاد کردند که بودند، پی  نیافته حلی  راه پزشکان

 . بیابند  راهی  بچه  چشمهای  درمان  بتوانند برای ببرند تا شاید آنان
 و   شکسته  خود بسیار دل  که دکتر علی.  بود  شهر بسیار اسفناک  و آشنایان  دانشگاهیان  تمام  برای  واقعه این 
   مختلف  در کشورهای  ماه چندین. اروپا بردند   را به  طفل  و با همسرش  گرفت  مرخصی  بود از دانشگاه دهافسر

 و   از چند روز آزمایش  پس  از متخصصین ردند و هر یکک   مراجعه  زیادی متخصصین  به آنان.  شد  سپری اروپائی
   و همسرش  دکتر علی همواره.  نمودند  را معرفی  دیگری ، پزشک  آن  و درمان  کوری  علت  از یافتن  شدن مأیوس

دانستند   می  نه  را که  قبلی  پزشکان  پاسخ  متعدد همان  از چند روز معاینات بردند و پس  جدید می  را نزد پزشک بچه
   او را ترک  و مأیوسانه ریافت وجود دارد، د  درمان  برای حلی  راه  چه  که  این  و نه  است  شده  نابینائی  باعث  عاملی چه
 جانز هاپکینز   از اساتید دانشگاه  بودند یکی  مأیوس  و درمان  از تشخیص   که  اروپائی  از پزشکان بسیاری. کردند می

 .کردند    معرفی  مرجع  آخرین عنوان آمریکا را  به
  و به  آمریکا شده  بودند راهی اامید شده و ن  کامالً مأیوس  که  در حالی  و همسرش  از اروپا، دکتر علی  پس 

   برای  دلیلی  یافتن  قرار داد و بدون  متعددی  را مورد آزمایشهای  مریم او نیز چشمان.  کردند  مراجعه پروفسور معروف 
 و   ویزیت  حق  در آنجا و پرداختن  دیگر ماندنشان  که  گفت دکتر علی  او به  مداوای  برای حلی   و یا راه  بچه نابینائی
   دهد و نه تواند ارائه  را می حلی  راه ، نه  چیست  نابینائی داند دلیل  می  او نه  ندارد، چون ای  فایده  آزمایش های هزینه
 و   و شوهر جوان زن   به  دکتر با انصاف این.  نماید  را درمان  بچه  بتواند چشمهای شناسد که  را می  دیگری کس
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 را   مریم تواند چشمهای  می  معجزه  فقط  که  برگردند و دعا کنند، چون ایران  به  بهتر است  که  گفت هکامالً دلشکست
 . نماید درمان
کامالً ناامید بودند    و  افسرده و     بسیار خسته  که  در حالی  و همسرش  دکتر علی  از وطن ها دوری  از ماه  پس 

   نابینائی  باعث ای  مسئله  چه  دهد که  تشخیص  بود حتی  نتوانسته  هیچکس ه از اینک آنان.  بازگشتند ایران به
 او   که  فراوانی  و خود را در غم  کردم  مالقات اش  را در خانه همکار عزیزم.  بودند  بسیار ناراحت  است  شده کودکشان

  طوری  همان  که   کردم و اظهار امیدواری    دانستم   داشتند  شریک اش  دانشگاهی  و دوستان و همسر و سایر اقوام
 .  شفا خواهد یافت  مریم  و چشمهای  خواهد پیوست وقوع  به ای  معجزه  بود، انشاءاللّه  گفته  پروفسور آمریکائی که

، شاعر و   عارف  یک ایشان.  شناختم  در شیراز می کمال  حاج نام  را به مرد خدائی .  پیوست وقوع  به معجزه  
  عالقه ، بنا به  تهران  دانشگاه  حقوق  از دانشکده التحصیلی  فارغ  گواهینامه  داشتن  در عین  که  است  روحانی دیفر

 در   دو شب ای  هفته  کمال حاج.  داشتند  اشتغال  دینی  و تعلیمات  فارسی  ادبیات تدریس   به  در دبیرستان شخصیشان
 دیگر و   معروف ، و شعرای ، سعدی ، حافظ  از مولوی  اشعاری  در آن کردند که ی برگزار م  روحانی  خود جلساتی منزل
   را نیز دارند که  توانائی  این  ذکر شده  بر خصوصیات  عالوه ایشان. شد  می  خوانده  از اشعار خود ایشان  اوقات گاهی
 و یا   امامان  طیبه فرو برند و با ارواح)  یپنوتیزم ه  تقریباً شبیه خوابی (  مغناطیسی خواب  را به  از حضار در جلسه یکی

  از این.  بنمایند  و مساعدت  و مرحمت  در خداشناسی  هدایت  استدعای  کنند و از آنان  حاصل  خدا تماس اولیای
   از رویدادهای کی را ی  کمال  با حاج آشنائی.  بردم  می  در آنها واقعاً لذت  و از شرکت  برده  شایان های  استفاده جلسات

 از خداوند و از   کمال  از هر چیز حاج بیش.  دانم  می  خداوندی  از الطاف  را یکی  و آن  خود دانسته  زندگی بسیار مهم
   خدا باشد بیشتر وجود ندارد و همه  که  وجود و هستی در دنیا یک   که کردند، این  می  وجود صحبت وحدت

 . هستند   مطلق  هستی  این  و متنوع  متفاوت جلیات ت  چیز در حقیقت  و همه کس

   داشتم  کمال  از حاج  که  و با آشنایی اش  و خانواده  دکتر علی  و همکارم  دوست  فراوان  از تأثر و اندوه با آگاهی
.  بنماید  دلشکسته اده خانو این  به  تا شاید خداوند لطفی  آورم عمل  به  خود دعوتی  در منزل  از آنان  که  گرفتم تصمیم

 خواهد شد    خداوند بخواهد آن  هر چه گفتند که)   است  ایشان  کالم  تکیه  که طوری همان (  کمال  حاج در برخورد اول
،   از چند دقیقه پس.   باشیم رضایش   به  و راضی  داشته او توکل  به  که  است  این  بکنیم توانیم  می  که  کاری و بهترین

 : خواندند  حضار در جلسه  بود برای  آمده  را که  غزل  باز کردند و این  قصد تفائل  را به  حافظ  دیوان کمال  حاج
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 مخور   غم کنعان  باز آید به  گشته  گم یوسف
   بد مکن شود دل  به  حالش  غمدیده  دل این

   چمن عمر باشد باز برتخت گربهار
   بر مراد ما نگشت  دو روزی گر دور گردون

 از سِرّ  ای  نه  واقف  مشو نومید چون هان
 زد   خواهی  کعبه شوق   گر به در بیابان  غیب
مقصد   و  خطرناکست  بس  منزل گرچه  قدم

   رقیب  و ابرام  جانان  ما در فرقت حال ناپدید 
 تار   شبهای  فقر و خلوت افظا در کنجح
  سـ و ب تـ مردانس اهـ ش شـ آفرین زمـ ب معش

ر  مخو غم  گلستان  شود روزی   احزان کلبۀ 
  مخور  غم سامان  باز آید به  سر شوریده وین
 مخور  غم  خوشخوان مرغ   ای کشی سر  بر گل چتر

  مخور  غم  دوران  نباشد حال دائماً یکسان
  مخور  غم  پنهان  بازیهای اندر پردهباشد 

  مخور  غم سرزنشها گر کند خار مغیالن
 مخور  غم  پایان  کانرا نیست  نیست  راهی هیچ
  مخور  غم  گردان  حال داند خدای  می ملهج

 مخور   غم  مردان  شاه  غالم  از جان گر توئی
ورــخـ م مــ غ رآنــ ق ا و درســـ دع ود وردتـبتا 

                                        
   افراد حاضر در مجلس  و کلیه  و همسرش  دکتر علی  بود که  مناسب  آنچنان  مجلس  این  برای شعر حافظ 
 بودند   امید کرده  قطع  مریم  چشمهای  از درمان  و متخصصین  پزشکان  کلیه  که در حالی.  نمودند گریستن   به شروع

  ، از طریق  شاعر عالیقدر ایران ، این  خداوند نداشتند، حافظ درگاه  به  جز رفتن  نیز دیگر راهی و پدر و مادر دلشکسته
 : دهد که  و نوید می  و سایر حضار دلداری  جوان  زوج این   و به  حاضر شده  در جلسه شعرش
  مخور  غم  پنهان  بازیهای باشد اندر پرده                                    از سرغیب ای  نه  واقف  نومید چون مشو  هان

  را به  از افراد حاضر در جلسه  یکی  کمال  حاج  بود که  پیدا شده  در جلسه  و شعف  و شوق  امیدواری  حالت یک
   بچه  فرمودند که  فرد واسطه  از زبان  بزرگ  روح این.  خدا رسید ز اولیای ا  یکی  و خدمت  فرو برده  مغناطیسی خواب 

 باید بکند   چه  دکتر علی  شد که  سئوال  از ایشان  که وقتی.  خواهد آورد دست   خود را به  دیگر بینائی هفته   سه ظرف
 در   که  مطالب این.  کنند  مالی  کمک یازمندانن  توانند به  اگر بخواهند می ، ولی  نیست  الزم خصوصی  کار به: فرمودند
   حضار از خوشحالی  تمام  که طوری   را چند برابر کرد، به  در جلسه  و شعف  بود شوق  بر اشعار حافظ  تائیدی حقیقت
 .کردند  می گریه

   از زیارتگاههای ییک  به  همسرش اتفاق   به  شب همان.  شد  فرد بسیار خیّری   دکتر علی  جریان  از این پس
 بنز خود را پر از   اتومبیل  که  بعد در حالی  حاضر در آنجا نمودند و شب فقرای   به  زیادی  مالی شهر رفتند و کمک
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   این  هستم مطمئن.   کردیم  فقرا تقسیم  و آنها را بین  شهر رفته  فقیرنشین محله   به اتفاق   بود به  کرده مواد غذائی
   من  برای  ایران  مثل  غنی  افراد فقیر در کشوری  این دیدن.  بود  پا گذاشته  محله این  به  ایشان بود که بار  اولین
 .آور و تأثرانگیز بود تعجب
   و نور حساسیت  مختلف حرکات   به  نسبت  مریم  چشمان  هفته  از سه  پس درست .  شفا یافت  بچه چشمهای 
 کرد و   را ترک  دانشگاه  دکتر علی  از چند ماه پس.  بار دیگر نور را ببیند  توانست تاریکی از ماهها  او پس.  داد نشان

   برای  که  گفت  همسرش  کردم  مالقات  عید نوروز در منزلش  ایام  را برای  ایشان  که وقتی.   پرداخت کار دیگری به
   متخصص  این پاسخ.   است  داده  شرح  نامبرده  را برای ریم م  چشم  بینائی  و جریان  نوشته ای  نامه پروفسور آمریکائی

 او   درمان  باعث  عاملی  و چه  بچه  کوری  باعث  عاملی  چه  که دانم  نمی من.   است  شده ای حتماً معجزه «  بود که این
 .»  هستم  خوشحال  رویداد خیلی  از این در هر حال.   است شده

 
 میرد ی م  سرطان  از مرض اکرم

   شد و برای  مبتلی  سرطان مرض  به  نیز داشت  کوچک  دو بچه  که  اکرم نام   به  دور و بسیار نیکوکار من  از اقوام یکی 
شد تا   می او داده  به  پزشکانش وسیله  به  مسکن  داروهای  و اقسام انواع.  دردها را کشید ترین  سخت  سال حدود یک

 و   فرزندان ، اکرم  درد الینقطع  سال  یک  از تحمل پس.  نداشتند   اثری  اینکه  مثل دهند، ولی   تسکین درد او را قدری
 . کرد  تسلیم  آفرین جان  به  و جان  خود را تنها گذاشت خانواده

 افتند؟  می  چرا اتفاق  وقایع این 

   من  را برای  سئوال ، این ام  نموده ده و مشاه  خود مالحظه  در زندگی  را که  دیگری  مذکور و اتفاقات وقایع  
 با   چند سال  فقط  چرا دو برادر که  که پرسیدم افتند؟ از خود می  می  و چرا اتفاق  آنها چیست  دلیل اند که  آورده پیش
 با  ردی د  تحمل  بدون  زمینگیر باشد و درد بکشد و بمیرد  و دیگری  سال  ده  بایستی  داشتند، یکی  سن  اختالف هم
 نتواند   حتی  و متخصصی  پزشک  بدهد و هیچ  را از دست  بینائیش  یکدفعه  کند؟ چرا باید نوزادی  فوت  سکته یک

   بچه  و نوید دهند که  داده  دلداری اش پدر و مادر دلشکسته   به   طیبه  ارواح ، ولی  چیست  آن  علت  دهد که تشخیص
 دردها را بکشد  و  ترین  سخت  الینقطع  سال  یک  بایستی  مانند اکرم ا فرد نیکوکاری؟ چر  را باز خواهد یافت بینائیش
  دهد؟  را نشان  چیزی خواهد چه  می  وقایع گذرد و خداوند با این  می  دنیا چه  کند؟ در این  شفا نیابد و فوت باالخره
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    بلند باالئی تواند بنشیند و لیست  می مئناً هر کسیمط.  باشد  وجود داشته  دالیلی  وقایع  این  حتماً برای  بایستی 
اند   را داشته  و بدی  و یا سخت  و خوب  راحت اند و یا زندگی  مرده سختی   و یا به راحتی  به  خود  که  و اقوام از دوستان

 را نیز از خود  ای  پشه  حتی  که  خوبی این   به ای  فرد و یا خانواده  چرا فالن  از خود بپرسد که  از آن  کند، و پس تهیه
   زده هم   به ای  سرمایه  و کالهبرداری  و کلک  با دزدی  که  دچار شود و دیگری  مصیبتی چنان   به آزارد بایستی نمی
   خواهد آمد؟ خیلی  چه  باالخره سر افراد نادرست  کند؟ به  را فراهم اش  خود و خانواده  مادی  رفاه  بتواند وسایل است

 .  بیابیم  آنها پاسخی  برای  بایستی  باالخره ، ولی  کنیم  خود مطرح  برای توانیم  نظیر اینها را می سئوالهای
  اشعار و ومطالعه)  اسالم  خصوص  به ( ادیان   تعلیمات  و مطالعه  زندگی  مختلف  وقایع با سالها مشاهدۀ

  ای  فرضیه ام  دیگر، حاال توانسته  و سمینارها و جلسات  کمال  حاج  منزل جلسات  در شرکت  و عرفانی  های نوشته
 .  باشم  داشته  خود پاسخی  سئواالت  برای  بتوانم  آن وسیله   تا به بیابم

   مبنی  ادعائی گونه  هیچ  فرضیه  این  کردن با مطرح.   بگذارم  را با شما در میان  فرضیه  این  مایلم  کتاب  در این 
 و   در اسالم نظر بودن  در صاحب  ادعائی هیچ.   ندارم  دهم  را جواب  و فقهی  دینی  سئواالت  کلیه توانم  می ه ک بر این

شما .   بگذارم  آنرا با شما در میان  مایلم  که ام  یافته ای  فرضیه فقط.   ندارم  آن  آفرین  و خوشبختی  بسیار غنی تعلیمات
 کنید و   و قبول  را بهتر درک  زندگی  بتوانید وقایع  که  است  این  فقط امید من. زاد هستید کامالً آ  و یا رد آن در قبول

 . باشید  داشته  آرامتر و خوشتری  زندگی  وسیله بدین
 کنند و مانند   آنها خود را عوض  هستند بپذیرید و نخواهید که  که طوری  را آن  مردم  که  است  این  امید من 

   زندگیش  برنامه کنند و هر کسی  می  را دنبال  هدفی  زندگی  آنها نیز مانند شما در این  را بپذیرید که اینشما بشوند، 
 بهتر   کنید تا زندگی  کمک آنان توانید به اگر می. کند کند اجرا می  می  خود انتخاب  که  خود و با سرعتی  میل را مطابق
 . دهید  انجام  پاداشی  توقع ، و بدون آنان  به  و عشق  محبت  کار را با کمال ین باشند، ا  داشته  خاطر بیشتری و آرامش

   زمین  روی زندگی  به شود  که  می  ارائه ای  فرضیه  زندگی  مختلف  وقایع  برای  پاسخ  در یافتن  کتاب  در این 
   دروس  را در حقیقت زندگی»  تصادفات«ا  و ی کند و وقایع  می  نگاه زندگی، دانشگاه:  دانشگاه  به  رفتن صورت به

 خود   بایستی  که  این  و در عین  است  دانشگاه  این  دانشجوی  زمین  روی هر انسان. داند  می  دانشگاه  این مختلف
  وهعال به. کند  می  بازی  زندگی دانشگاه   سایر دانشجویان  را برای  معلمی  نقش طور همزمان  را یاد بگیرد به دروسش

 . آنها را بیاموزند  بایستی  که  است  نهفته  دروسی  همه  و در آنها برای  نیافتاده  خود اتفاق خودی   به  و تصادفات وقایع
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  مـریـ بپذی  که  است  این  زندگی  دانشگاه  بسیار مهم درس
 .  هستیم  و هر چیز یکی  با خدا و هر کس  که  کنیم و درک
  و رادرانـ ب نـ زمی  روی ایـ سایر انسانه  که م کنی درک

  در اتـ و حیوان راتـ، حش انـ و گیاه  ما بوده خواهران
 . ما هستند  و خویش  قوم حقیقت
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   فرضیه  مفید بودن-3
 

 را  مطالب چیزها و یا   آنها بتوانیم وسیله   تا به سازیم  می  و یا مدلی کنیم  می  درست ای  غالباً فرضیه زندگی در
  وسیله   تا به سازیم  می هائی  مدل مثالً در معماری.   نمائیم  تفهیم دیگران تر به  و منظور خود را ساده  کنیم بهتر درک
 و   فیزیک در علوم.   را با یکدیگر بهتر ببینیم  آن  مختلف  قسمتهای  و ارتباط  ساختمان  و قیافه  شکل آنها بتوانیم

   وقایع  آنها بتوانیم وسیله تا به)  کنیم  می  بیان  مختلف یا فرضیاتی ( سازیم  می  ریاضی  مدلهای نیز  و غیره شیمی
 .  نمائیم  را بهتر درک فیزیکی
 و یا بد را بهتر   کار خوب  پاداش  آنان اند تا برای  داده  ارائه مردم  را به  و جهنم بهشت»  مدلهای« نیز  ادیان 
 صاحبنظر   و اصالً خود را در امور دینی شوم  نمی  و جهنم  بهشت  موضوع  در اینجا وارد بحث  من. باشند  کرده تفهیم
 و   نمودن  بهتر درک امکان»  مدل« و   فرضیه  ارائه که  تذکر دهم خواهم  می  فقط مطلب   با ذکر این ولی.  دانم نمی

 .کند  می  چیزها را فراهم  و دیدن فهمیدن
 بشر   هستند که  مدلهائی  از انواع شوند یکی  می  ساختمانها تهیه  معمار برای  مهندسین وسیله به   که مدلهائی 
   مکانیک  قوانین نام  کنند و به  می  را بیان  اجسام  حرکت  که  نظیر آنچه  ریاضی مدلهای. سازد  منظور خود می برای

   قوانین نام  نماید و به  می  انرژیها را مشخص بدیل ت  که  دیگر نظیر آنچه  ریاضی  هستند و مدلهای معروف
   محیط  فیزیکی های  پدیده  بیان دهند بشر برای  می  نشان  هستند که  دیگری اند، مثالهای  شده  شناخته ترمودینامیک

   دانشمندان  آنجا کهتا (  وقایع  بیان  مدلها برای  این البته.   است  زده  و یا فرضیه  مدل ساختن  به  خود دست اطراف
   پدیده  از یک  جدیدی  اطالعات مرور زمان   به چنانچه. باشند می)  کنند گیری  و اندازه  کرده بتوانند آنها را مالحظه

 خود را   و یا مدل  فرضیه  کند، دانشمندان بینی  و یا پیش  موجود نتواند آنها را بیان  فرضیه  آید که  بدست فیزیکی
 .نمایند  می  عوض طورکلی   را به هند و یا آند تغییر می

 او استوار   تجارب  و یا اعتقاد بر مبنای  یا مدل  فرضیه این.   است  مسطح  زمین  بشر معتقد بود که  مثالً زمانی 
  رنده در برگی  دیگر نتوانست  موجودش  و یا فرضیه  کرد و مدل  کسب  زمین  درباره  جدیدتری  تجارب  که وقتی. بود

   است جالب.  داد  را ارائه  آن  بودن  کروی  و فرضیه  را دور انداخت  زمین  بودن  مسطح  باشد او فرضیه  تازه تجربه
 . نماید  آمریکا را کشف  قاره توانست  هرگز نمی  کلمب  کریستف  قدیم  با فرضیه  که بدانیم
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 و  سادگی  مدلها به  این  که در حالی.  نیز وجود دارد انشناسی و رو  انسانی  در علوم  فرضیه  و ارائه  مدل  ساختن 
   از مطالب  بسیاری بیان  به  هستند که  روابطی  در هر حال  نیستند، ولی  فیزیکی  موجود در علوم  مدلهای صراحت
 مورد   در طفولیت  که  و نوجوانانی  کودکان  که  است  این انسانی  در علوم  یا فرضیه  مدل یک: کنند، مثالً  می کمک
 قرار   وشتم  خود را مورد ضرب  پدر و یا مادر شوند فرزندان  که گیرند، وقتی  پدر و مادر خود قرار می  و شتم ضرب
   خود را تنبیه  شود فرزندان  بدنی  تنبیه  که  هر طفلی  که  نیست  مطلب  بیانگر این  یا فرضیه  مدل این. دهند می
 و   جلوتر رفته  قدم توانند یک  می دانشمندان. اند یکدیگر مربوط  به  مسائل این: گوید  می ، بلکه عکس کند و به می

 . خود منظور کنند  را نیز در فرضیه  احتمالی درجه
 هستید   که مثالً در جمعی.   است  مردم  کار همه  مختلف  موضوعات برای»  مدل «  و ساختن  فرضیه  توسعۀ 
   از کشورهای  بعضی  صنعتی  پیشرفت  از کشورها، علت  بعضی  اقتصادی  در افریقا، مشکالت  گرسنگی  درباره سئوالی

   این  خود درباره  در ذهن  هر کس در حقیقت. شود  می  اظهار نظرهائی  کنید و ببینید چه  را مطرح دیگر و غیره
   جهت  مدل  و ساختن  فرضیه یافتن. دهد  می  را پاسخ شما  سئواالت  آن کمک  به  دارد که  یا مدلی  فرضیه موضوعات

 دور و بر   که  وقایعی  نیز برای  من  بدهید که  حق  نیستند و بنابراین ای  تازه  چیزهای  مختلف سئواالت  به  دادن پاسخ
 .  باشم  داشته  یا مدلی  فرضیه ام خود دیده

   آن کمک  را بپذیرید وبه  کتاب  در این  شده  ارائه  شما فرضیه  که رم انتظار ندا  که  تکرار کنم  دوباره  است  الزم 
 خود   که  و یا رد کنید، و یا این  را پذیرفته توانید آن شما می.  را بیابید  الزم  پاسخ  زندگیتان  مختلف  سئواالت برای

   نکته شما و تذکر این  به  آن ، ارائه  فرضیه  این  از طرح  من هدف.  کنید  درست سئواالتتان  به  پاسخ  برای ای فرضیه
 .  خود را بدهم  از سئواالت  بسیاری  جواب توانم  می  فرضیه  حاال با این  که است



 31

   زندگی  دانشگاه ـ فرضیۀ4
 

  عنوان  به  و چه  محصل عنوان  به ، چه  آموزشی  عمر خود را در مؤسسات  اعظم  قسمت  که این  به با توجه
 و   نمایم  مقایسه  و تحصیل  را با آموزش هایم  و تجربه  زندگی  وقایع آور باشد که  نباید تعجب ، این ام ، گذرانده مدرس

 .  ببینم  در دانشگاه  و تدریس  تحصیل  رااز دریچه  مختلف رویدادهای
 

   معمولی دانشگاههای
   و متداول  معمولی  دانشگاههای  کار و تشکیالت وه در نح  که  است  الزم  زندگی  دانشگاه  فرضیه  از بیان قبل

   این شود که  پیشنهاد می معذالک.  آشنا باشید  متداول  دانشگاههای وضع  شما کامالً به  است ممکن.   بنمائیم مروری
 با   زیادی ی شباهتها  دارای  زندگی دانشگاه.  فرمائید  را مطالعه  آن  رئوس  و یا الاقل  نموده  را مالحظه قسمت

 .  است  معمولی دانشگاههای
   از قسمتهای  معمولی  دانشگاه  یک طور کلی  به  باشند، ولی  داشته  دانشگاهها با یکدیگر تفاوتهائی  است  ممکن 

 .  است  شده زیر تشکیل
  اینها در حقیقت.  ست ا  دانشگاهی  یا فضای  یا چند محوطه  یک  دارای  عالی  آموزشی  مؤسسه یک :  دانشگاه محوطه
،   دانشگاه  و کارکنان  کالسها، آزمایشگاهها، دفتر کار استادان  ساختمان  در برگرفتن  برای  هستند که  زمینهائی قطعه

   دانشگاه ، محوطه  بر این عالوه. اند  شده بینی  پیش  سبز و غیره ، فضای  ورزشی خوابگاهها، زمینها و سالنهای
)   است  مناسب  فاقد مسکن  باشد که  شده  تأسیس  توسعه  شهر در حال  در یک  دانشگاه  این که   وقتی خصوص به(

 . نیز بشود  دانشگاه  اداری  و کارکنان  آموزشی  هیئت  برای  مسکونی  ساختمانهای  شامل  است ممکن
. شود  می ها تشکیل  دانشکده رؤسای و   دانشگاه ، معاونین  معموالً از رئیس  دانشگاه مدیریت :  دانشگاه مدیریت
   منصوب  دانشگاه او در پیشبرد اهداف   به  کمک  جهت  رئیس ها از طرف  دانشکده  و رؤسای  دانشگاه معاونین

 و   آموزشی  فعالیتهای  کلیه  و مسئول  کرده  را تعیین  دانشگاه  و درازمدت  کوتاه  سیاستهای  دانشگاه رئیس. شوند می
  ، هیئت  دانشجویان  و آسایش  و زندگی  و تدریس تحصیل  به  خاصی او توجه. باشد  می  در دانشگاه یغیرآموزش
 . دارد  دانشگاه  و کارکنان آموزشی
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   هیئت  این در حقیقت. دهد  می  را تشکیل  آن  سرمایه  اعظم  بخش  هر دانشگاه  آموزشی هیئت  :  آموزشی هیئت
   آموزشی  هیئت  که خاطر این  به  دیگر دانشگاه قسمتهای.   است  نموده  هست  که  را آنچه  دانشگاه  که  است آموزشی
   آن  آموزشی هیئت. آیند وجود می  دهد، به  انجام خوبی  به  کشور است  افکار جوانان  و تربیت  تعلیم  را که اش وظیفه
  رفاه نماید تا بتوانند به  می  تربیت  اجتماع  مختلف تهای در سم  مسئولیت  قبول  را برای  دانشجویان  که  است واحدی
 . کنند نماید کمک  می  تأمین  یا غیر مستقیم طور مستقیم  را به  دانشگاه  هزینه  که ای جامعه
   داد، گو این  تشخیص توان  می  سنشان  را معموالً از طریق  دانشگاه  یک  آموزشی ، هیئت  دانشجویان در جمع 

   آن  اکثر دانشجویان  که  داشتم  در آمریکا درسی  تدریسم  دوران در اوایل.  استثنا نیز وجود دارد  قاعده ر این ب که
   موضوع  این البته.  بیشتر بود  از من  اقالً چند سالی  و سنشان  کار داشته  سابقه  سال  چندین  بودند که مهندسینی

   تشخیص  معمولی  در دانشگاههای طورکلی به. افتد  می  اتفاق  چیزی کمتر چنین و حاال   است  قبل چند سال  به مربوط
   خواهیم  که طوری همان.   نیست  چنین  این  زندگی  در دانشگاه ، ولی  نیست  کار مشکلی  از دانشجویان  آموزشی هیئت

 .  است  استاد از دانشجو کار بسیار مشکلی  تشخیص  زندگی دید در دانشگاه
در .  وجود دارد  دو گروه  این  نیز بین  دیگری ، فرق  و دانشجویان  آموزشی  هیئت  بین  تمایز فوق غیر از وجه  
   کار خود حقوق  این  برای  آموزشی نمایند، هیئت  می گیرند و پیشرفت  چیز یاد می  در دانشگاه  هر دو گروه  که حالی

   را متحمل  خود مخارجی  تحصیل  برای  دانشگاهها بایستی تقریباً در تمام   دانشجویان  که دارد در حالی  می دریافت
 .شوند

 .شود  می  تأسیس  دانشگاه  یک  که  است  دانشجویان  و تربیت  تعلیم برای : دانشجویان
آورند،  ی در م چرخش  را به  دانشگاه  گردش  چرخهای  در حقیقت  هستند که  افراد آنهائی این :  دانشگاه کارمندان

   بدون  که  اداری ، و سایر کارمندان ، مستخدمین  آزمایشگاهها و تأسیسات  فنی  نظیر منشیها، کارمندان افرادی
 . دهد کار خود ادامه تواند به  روز نمی  یک  حتی  دانشگاه  آنان همکاری
 و   مختلف  تحصیلی  برنامه  دارای اه دانشجو، دانشگ  مؤثر جوانان  و تربیت  تعلیم برای :  و دروس  تحصیلی برنامه
 نیز   تعدادی ، ولی  اجباری  دروس  از این بسیاری. باشد  می  تحصیلی  در هر سال  و یا تجربی  متعدد نظری دروس
   کامالً مشابه  تحصیلی  دو نفر دانشجو با برنامۀ  که پذیر است  کامالً امکان  معمولی  دانشگاه در یک.  هستند اختیاری

   که طوری همان.  باشد  نظیر هم  آنان  و اختیاری  اجباری  دروس  کلیه  که  این  شوند، یعنی التحصیل  فارغ از دانشگاه
ودـ باشند وج  کامالً مشابهی  تحصیلی  برنامه  دو دانشجو دارای  که  این  امکان  زندگی بعداً خواهد آمد، در دانشگاه
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 .  است  نیز بسیار متنوع  و تعدادشان  بوده  اختیاری س درو  ندارد، زیرا در آنجا کلیه
  تمام.  باشد  معینی  تحصیلی  سابقه  دارای  دانشجو بایستی دانشگاه   ورود به برای : دانشگاه  به  دانشجویان پذیرش
  ظرفیت. شوند  نمی ، پذیرفته  است  دانشگاه  از ظرفیت  بیش  تعدادشان  که  آن دلیل ، به دانشگاه  ورود به متقاضیان
 .گردد  می  تعیین  دانشگاه  و زیر نظر رئیس  مدیریت وسیله  معموالً به  پذیرش  کلی  و سیاست دانشگاه

 با   درس  استاد آن وسیله   به  در هر درس  کارکرد دانشجویان میزان : باالتر کالسهای  ارتقا به  و شرایط امتحانات
 و یا   نیمسال  یک  معدل  که  نباشد، مثالً این  قبول  قابل  کارکرد دانشجوئی چنانچه. گردد  می  مشخص ای  نمره دادن
اگر .  دهد  تحصیل  ادامه طور مشروط   به  فقط شود که  می  داده او اجازه تر باشد، به  پائین  او از حد معینی  تحصیلی سال

   او را از دانشگاه  است  برساند، ممکن حد نصاب د را به خو  دانشجو نتواند معدل  بعدی  تحصیلی  و یا سال در نیمسال
 . کنند اخراج
 با   دانشگاه  و مدیریت ریاست.  نیستند  در دانشگاه طور پیوسته  به دانشجویان :  تابستانی تعطیالت  و  تحصیلی سال
   نیز درباره  بپردازند و اندکی راحتاست  دور باشند و به  از دانشگاه  مدتی  دانشجویان  که  است  الزم  که این  به علم

 چرا   که این. اند  کرده  تقسیم  تابستانی  و تعطیالت  تحصیلی سال  را به  خود بیندیشند هر سال  تحصیلی  سال دروس
ها  اناوالً تابست:   که خاطر این  شاید به.   نیست خصوصی  به  اهمیت  ما دارای  برای  منظور شده  تعطیالت  برای تابستان

 وجود دارد و   نیاز بیشتری  انسانی نیروی   به  فصل  دیگر در این  و یا فعالیتهای  و ثانیاً در کشاورزی  است گرم
   تحصیلی  از هر سال  پس  که  است  این  مهم موضوع.  کنند  را تأمین  انسانی  نیروی توانند این  می دانشجویان
   ممکن  در تابستان  چونکه  نیست  تعطیل  دانشگاه  مدت  در این البته.  ند داشت خواه  تعطیلی  مدتی  برای دانشجویان

 . خود بپردازند تحقیقات   دهد و یا اساتید به  ارائه  مخصوص  دروس  دانشگاه است
  صیلی تح  هزینه توانند از کمک  دارند می  نیاز مالی  که  و یا دانشجویانی  خوب دانشجویان :  تحصیلی  هزینه کمک
 و   آنان  و یا تحقیق  در تدریس استادان  به  کمک  و یا در ازای  بوده  بالعوض  است  ممکن  کمک این.  نمایند استفاده
 . باشد  دانشگاه کارمندان  به  نظیر کمک  کارهایی یا برای
   تحصیلی  مدارک جویاندانش  ، به  تحصیلی  یا دوره  برنامه  یک  در اتمام  از موفقیت پس:   تحصیلی مدارک  
و یا )  لیسانس (  کارشناسی  در سطح  و غیره ، هنری ، ادبی  علمی  مختلف های  درجه  معرف  مدارک این. شود  می داده
 .باشد  می و دکتری)   لیسانس فوق( ارشد  کارشناسی:  باالتر مانند های درجه
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، دیگر   است  دکتری  عموماً درجه  که  تحصیلی  مدرک رین از اخذ باالت پس :  و یا تحقیق  مدعو در تدریس سمتهای
 از  نیاز خود از بعضی   بنا به اما دانشگاه.  بیاید دانشگاه  به  تحصیل  ادامه  برای التحصیل  فرد فارغ  ندارد که لزومی
نماید تا   می یند دعوت نما  کسب  شایانی اند موفقیتهای  توانسته  مربوطه ها تخصصی  در رشته  که التحصیالنش فارغ
   از دانشجویان  مخصوصی گروه   و به  آمده دانشگاه  استاد مدعو و یا پژوهشگر مدعو به  با سمت  کوتاهی  مدت برای
   استادان  از این  از بعضی  است آورد ممکن  می عمل  را به  دعوتهائی  عمالً چنین  که  دانشگاه رئیس.  نمایند کمک

   نمایند تا مورد استفاده  تدوین  کتابی صورت  به  در دانشگاه  اقامت  خود را در آخر دوره مفاد دروس  مدعو بخواهد که
 . نیز قرار گیرد آیندگان
.   آنهاست  و نمرات  دروس  کلیه  شامل دهد که  می  ترتیب ای  هر دانشجو کارنامه  برای دانشگاه :  تحصیلی کارنامه

 بعد در اختیار دانشجو و   تحصیلی  سال  برای  نام  ثبت  و در موقع  تحصیلی  هر سال از اتمام   پس  کارنامه معموالً این
 . نماید  انتخاب نحو احسن  را به  استاد مشاور خود دروس گیرد تا دانشجو بتواند با راهنمائی  او قرار می استاد راهنمای

،   تحصیلی  هر دوره  از شروع  قبل  هفته تقریباً یک : ی تحصیل  و یا دوره  از هر سال  قبل  دانشجویان راهنمائی
 استاد مشاور یا راهنما  وظیفه. نمایند  می  با استاد راهنما و یا مشاور خود مالقات  دروس  انتخاب  برای دانشجویان

   و فرا گرفتن تخاب ان مسئولیت. باشند  آنها می گرفتن  به  مایل  دانشجویان  که  است  اظهار نظر در مورد دروسی فقط
   از اوقات بسیاری. باشد  می  و کمک  راهنمائی  استاد مشاور فقط  و وظیفه  با خود دانشجو است  در نهایت دروس

   را انتخاب  بیشتری  تعداد دروس گیرد که  می  دیگر تصمیم  و یا دالیل  شدن التحصیل خاطر زودتر فارغ دانشجو به
 .شود  می  دانشجو انجام  عموماً خواست دهد، ولی  را تذکر می  تعداد زیاد دروس  بودن مشکلاو  استاد مشاور به. نماید

 
   زندگی دانشگاه

در زیر، .   زندگی  دانشگاه بحث  به ، برگردیم ایم  آشنا شده  معمولی  کار دانشگاههای  با روش  کمی  که حال
  دانشگاه(  دانشگاه   به  با رفتن  زمین  کره  در روی ، زندگی  فرضیه  این موجب به. شود  می  ارائه  زندگی  دانشگاه فرضیۀ

 نیز دارد   اختالفاتی  و با آن  است  شباهتهائی  دارای  معمولی  با دانشگاههای  دانشگاه این. شود  می  مقایسه ) زندگی
،   و رئیس  مدیره  متعدد، هیئت ، دانشجویان  دانشگاه  محوطۀ  دارای  زندگی دانشگاه.  خواهد شد  ذیالً بحث که

 و   تحصیلی ، سال  تحصیلی های  هزینه ، کمک  دانشجویان  تمام  برای  و دروس  تحصیلی های ، برنامه کارمندان
   درجه  یک ، فقط  معمولی  دانشگاههای  برخالف  زندگی دانشگاه. باشد  مدعو می  استادان  و باالخره  تابستانی تعطیالت
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 فرا   خود را با موفقیت التحصیلی  مورد نیاز فارغ  دروس  تمام  دانشجوئی  که وقتی. کند  نمی  بیشتر ارائه و یا مدرک
  دانشجویان   به خاطر کمک  را ندارد، مگر به دانشگاه  بیشتر به آمدن  به  و نیازی  شده التحصیل  فارغ  از دانشگاه گرفت

 . بداند  ضروری  دانشگاه  رئیس  که  دیگری دالیل  و یا به مخصوص
 . نمائیم  می  مقایسه  معمولی  با دانشگاههای یک  و آنها را یک  قرار داده  را مورد بحث  فوق  ذیالً نکات 

 .  است  زمین  کره  سطح  تمام  و آن  است  دانشگاهی  فضای  یک  دارای  زندگی دانشگاه :  دانشگاه محوطۀ
،   بسیار ظریف او مدیریت. شود  می  خداوند نامیده  که  است  رئیس  یک  دارای گی زند انشگاهد :  دانشگاه مدیریت

 نیز   دانشگاه التحصیالن  از فارغ  خود را که  از دوستان ای او عده.   است  برقرار کرده  دانشگاه  را در این  و مؤثری دقیق
   رسیدگی  دانشگاه  کارها و پیشرفت جزئیات و به ا  دستورات  تا طبق  است  گمارده  مخصوصی باشند، در سمتهای می
   انجام  و عالقه  عشق  با نهایت  دانشگاه  و کارمندان ، دانشجویان  دانشگاه ریاست  به  خود را نسبت آنها وظایف. کنند
 و   عشق ایت و با نه  کرده  درک  را خوب  دانشجویان  و محدودیتهای  مشکالت  مدیران ، این  بر آن عالوه. دهند می

 .دهند  می  خود را انجام  روزمرۀ  کارهای خیرخواهی
 افراد  این.  هستند  دانشگاه  این دانشجویان)   دانشگاه محوطه (  زمین  کرۀ  میلیارد نفر ساکنان6  تمام : دانشجویان

 و   را نیز آموخته  کالس  آن روس باالتر ارتقا یابند و د کالس  و به  را فرا گرفته اند تا دروسی  آمده  دانشگاه این به
   اندازه  که در حالی. باشد  بسیار می  دانشجویان  و دارای  بزرگ  دانشگاهی  جهان  این در حقیقت.  باالتر بروند کالس به

 و  ه یافت  افزایش  هر ساله  تعداد دانشجویان ، ولی  است  نکرده  تغییری  از بدو تأسیس  دانشگاه  این  یا فضای محوطه
 .شود  دو برابر می  سال35تقریباً هر 

   مهمی  نقش  دارای  آموزشی ، هیئت  معمولی ، همانند دانشگاههای  زندگی در دانشگاه :  و آموزشی  علمی هیئت
ر  د  و چه  معمولی  در دانشگاههای چه (  و استادان ، مربیان  بسیار زیاد معلمان  و فداکاری خاطر گذشت اگر به. باشد می

 .  نمائیم  و پیشرفت  را فرا گرفته  از مطالب  بسیاری  که نبود، ما قادر نبودیم)   زندگی دانشگاه
  مگر استادان( ندارد   آموزشی  هیئت نام  به خصوصی   به  گروه  زندگی ، دانشگاه  معمولی  دانشگاههای برخالف

 و یا سایر   پوست ، رنگ)  بودن مذکر و مؤنث ( جنس ه ب  توجه ، بدون  دانشگاه  این  از دانشجویان هر یک). مدعو
   در دانشگاه در حقیقت.  دارد عهده  را به  از دانشجویان  یا تعداد بیشتری  یک  و تربیت  تعلیم ، وظیفه  مشخصه عوامل
   و وسیله  عامل  که  در حالی هر یک. کنند را ایفا می   و معلمی  دانشجوئی دو نقش افراد در آنِ واحد   همه زندگی

   خیلی این. یابد  می  باالتر راه سطوح  گیرد و به  خود را فرا می  یا افراد دیگر دروس باشد از آنان  می  دیگران پیشرفت
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   تشکیل  اطاق  در یک که (  کالس  در چندین  معلم ، یک  محصلین  تعداد کم علت   به  که  است  روستائی  مدارس شبیه
 .کند  می تدریس) شوند می

 آموز از   نفر دانش30حدود .   بازدید کردم  فارس  را در استان  روستائی  مدارس  از این  یکی  قبل  چند سال 
   ثبت  برای  هنوز سنشان  که  بچه6 بر آنها حدود  عالوه.  حضور داشتند  اطاقه  یک  مدرسه  در این  تا ششم  اول کالس

   آمده مدرسه  به  برادر و خواهرشان  همراه ها که  بچه این.  حاضر بودند نیز در کالس نبود   کافی  اول  در کالس نام
   هر روز مطالبی  بودند که آنها مشتاق.  بمانند  عقب  و آموختن  خواندن  درس  و صفای  از لطف خواستند که بودند، نمی
 6   و یا مدرسه  اطاق در این.  مادر خود بازگو کنند پدر و گردند، آنها را برای  برمی منزل  به  تا عصر که یاد گرفته

   درس  کالس6  تواند هر روز در آنِ واحد به  می  چگونه  که  از او پرسیدم وقتی.   وجود داشت  معلم  یک  فقط کالسه
  ریها درس آخ سال  به آموزند و او فقط یکدیگر می  به  هستند که  خود محصلین  در حقیقت این:   که بدهد، او گفت

 در   معلوماتشان  شد که  معلوم  کردم آموزان  از دانش  که با سئواالتی. ها دارد  کالس  بر پیشرفت  کلی دهد و نظارت می
 .باشند  می  یاد گرفتن  بسیار مشتاق  بر آن  و عالوه  است  باالیی سطح
  آنها دروس.  آنها را فرا گیرد کردن   بتواند با حفظ  شخص  نیستند که  نظری  دروس  زندگی  در دانشگاه 

   ندارد که  واقعاً ضرورت بنابراین.  فراگیرد طور تجربی  آنها را به  بایستی  هر دانشجوئی  هستند که زندگی
   را خود گذرانده  درس  باشند و آن گرفته  فرا دهند خوب  می  را که  دروسی  خود مطالب  دانشگاه  در این  من استادان
   خود از این  است  ممکن  را یاد بگیرم  صبرو تحمل آورد که وجود می  به  فرصتی  من  برای  که  مثالً معلمی.باشند

 .وجود بیاورد   را به  موضوعی  یادگیری  فرصت  که  است خاطر این  به  فقط وجود معلم.  برخوردار نباشد فضیلت
   دانشجوئی هیچ. آموزد  می  که  است  و سایر دانشجویان ن با استادا خاطر تماس  هر فرد به  زندگی در دانشگاه

 دنیا شود و یا مثالً بخواهد عمر   تارک اصطالح  اختیار کند و به  عزلت  و گوشه  افراد جدا کرده نباید خود را از بقیه
   کسی  و معلمان  دانشجویان ها و جدا از بقیه  کوه  باالی  غارها و یا رفتن داخل   به  بردن با پناه.  کند خود را کوتاه

   را نیز از خود سلب دیگران   به  تدریس ، فرد نقش گیری  و گوشه  گزینی ، با عزلت  بر این عالوه. گیرد  یاد نمی چیزی
   پیشرفت  دانشگاه  یاد بگیرند و در این  قرار بود از او چیزی  دیگر را که  دانشجویان  او حق  ترتیب این به. نماید می
 .گیرد  می مایند، از آنانن

  کند، تشخیص  می  بازی  زندگی  دانشگاه  از دانشجویان  هر یک  که  ـ معلمی  محصل  دوگانه خاطر نقش  به 
آیند، از   می  دانشگاه این   استاد مدعو به عنوان  به  را که  افرادی توان  می سختی  به حتی.   است  مشکل  از معلم محصل
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  دانشجویان  خود را به مانند و فقط  می  باقی  افراد غالباً ناشناخته این.  و تمیز داد  تشخیص گاه دانش دانشجویان
 .نمایند  می اند معرفی  آمده  آنان  تعلیم  جهت  که مخصوصی
 و کنند پذیر می  را امکان  زمین  روی  زندگی  هستند که  چیزهائی  زندگی  دانشگاه کارمندان :  دانشگاه کارمندان

 و  ، معادن ، حیوانات ، گیاهان خورشید، ماه:  عبارتند از  کارمندان این. نمایند  می  کمک  دانشگاه  ما در این تحصیل به
   انجام  دانشگاه  ریاست  و برنامه  خواست  خود را دقیقاً طبق  وظایف  زندگی  دانشگاه کارمندان.   طبیعی سایر منابع

 .دهند می
   درس  امکان  آنان  و فداکاری  کمک  دارند و بدون  کارمندان این  به  نیاز مبرمی  زندگی گاه دانش  دانشجویان 
.  آورند عمل  به  تشکر و قدردانی  کارمندان  از این  دانشجویان  که  است  الزم بنابراین.  را ندارند  در دانشگاه خواندن
   نیازی  که  وقتی  ننمایند  و فقط جا در کارشان  بی  نشوند، دخالت  مزاحمشان  که  است  این  تشکر از آنان  راه بهترین

  این  نیاز خود به  رفع  برای  من  که  مثالً وقتی یعنی.  نیاز خود را برآورند روی  زیاده  کنند و بدون  دارند مراجعه آنان به
 را   و چیزی  داده خرج   به  و خودخواهی  اسراف  نبایستی کنم  می مراجعه)   زمین  روی  طبیعی منابع (  دانشگاه کارمندان

 .  نمایم تلف
  البته.   کنیم با آنها صحبت:   که  است کند این  می  خوشحال  را خیلی  زندگی  دانشگاه  کارمندان  که  چیز دیگری 

 را  آنها صدائی.  باشد لمات ک  با ادای  صحبت  این  نیز ندارد که  ما را بشنوند و لزومی  حرفهای  ندارند که آنها گوش
   چقدر زیبا هستند و چقدر وجودشان  که آنها بگوئیم  به در صحبتمان. کنند  می  درک  باشد خوب  ما برخاسته  از دل که

   که ، در حالی  بگوئیم  دل آنها با زبان به.  دهند تشکر کنیم  می  ما انجام  برای  که  آنچه  از آنها برای سپس.  مفید است
   برای  که  تشکر کنیم  دانشگاه رو ما باید اوالً از رئیس از این.   نیازمندیم نها خیلی آ  ندارند ما به ما احتیاجی  به

 آنها نبود  خاطر کمک  اگر به  که  نمائیم  و ثانیاً از آنها قدردانی  فرموده  معین  مقدسی  وظیفه  زندگی  دانشگاه کارمندان
 .شد  میسر نمی  زندگی  در دانشگاه ما  ما و تحصیل حیات
   در آینده  است ممکن: گویند  می  که  است  دارند این  زندگی  دانشگاه  از دانشجویان ای  عده  که  ناراحتی یک 

  من.  نباشد  کافی  دانشگاه  آینده  دانشجویان  یابد و برای نقصان)   طبیعی منابع (  دانشگاه  تعداد کارمندان نزدیکی
   نگران  دانشگاه  کارمندان  این  مناسب کار گرفتن  و به قدردانی   به  نسبت  ما بایستی  در حقیقت  که قدممعت

   زندگی  ما در دانشگاه  تحصیل  مقدور باشد برای  برایشان  تا آنجا که  کارمندان این .  کمبود آنان  و نه باشیم
   نموده دهند از خداوند تشکر و قدردانی ما می  به  که خاطر آنچه  به م یاد بگیری  ما بایستی نمایند، فقط  می فداکاری

 .  ننمائیم  را تلف منابع
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    درجه شود و آن  می  داده  درجه  یک  فقط  دانشگاه  در این :شود  اعطا می  زندگی  در دانشگاه  که ای درجه  
   آگاهی  درجه باالترین  فرد به  که  نیست  مفهوم ینا  به  درجه  این دریافت.  است » از وجود خدا در خود آگاهی«

   آگاه  فرد برای  که  است  منظور این بلکه.   از وجود خدا نیست  آگاهی  برای  حدی در حقیقت.   است  رسیده ممکن
   همانطور که بتهال.  باز گردد  دانشگاه این  دانشجو به صورت  به  ندارد که  بیشتر از وجود خدا در خود دیگر لزومی شدن

 استاد  عنوان  دهد به  می  تشخیص  زندگی  دانشگاه  رئیس  که اقتضا و نیازی  تواند بنا به  فرد می  شد این قبالً نیز اشاره
 . بیابد دانشگاه  به خصوصی  کار به  انجام  مدعو برای  و یا مدرس و یا معلم

،   است  شده  او تدوین  نیازهای  او و برحسب  برای جو فقط هر دانش  تحصیلی برنامه :  و دروس  تحصیلی برنامه
 را   مشترکی  نیستند و دروس  مشترک  تحصیلی  برنامه  دارای  زندگی  در دانشگاه  دو دانشجوئی  هیچ  که طوری به

 .گیرند نمی
  که( خود  اد راهنمای است  با کمک  از دانشجویان ، هر یک  زندگی  در دانشگاه  تحصیلی  هر سال  از شروع قبل 

   ضعف نقاط کند، به  را مرور می  خویش  تحصیلی کارنامه)   است  شده  کار تعیین  این  برای  دانشگاه  ریاست وسیله  به
   راهنما این  و استادان  دانشجویان اساساً هدف. کند  می  را تدوین اش  آینده  سال  تحصیلی برد و برنامه  می خود پی

  را هر چه  از وجود خدا در خود  آگاهی درجه  و شود  التحصیل  فارغ  وقت ر دانشجو بتواند در اسرع ه  که است
 هر   بکشد، ولی  طول  تحصیلی  چند صد یا هزار سال  است  ممکن ای  درجه  چنین دریافت.  دارد زودتر دریافت

   بسیار شبیه این.  کامالً آزاد و مختار است) ا آنه  سختی  تعداد و درجه لحاظ  به( خود   دروس دانشجو در انتخاب
 و زودتر   گرفته  تحصیلی  را در هر نیمسال  بیشتری تواند تعداد دروس  دانشجو می  که  است  معمولی دانشگاههای

   چنین من.  نماید  صرف  وقت  معین  از مدت  بیش  چند سال ای  درجه  گرفتن  برای  شود، یا برعکس التحصیل فارغ
 . ام  خود داشته  را در تحصیالت ای تجربه
 و   نظیر فرانسه  خارجه  دو زبان  بود که ، الزم کردم  می  در آمریکا تحصیل  دکتری  اخذ درجه  برای  که  وقتی 
   یا قبول  دو درس  گذراندن  زبانها، با موفقیت  از این  هر یک  در دانستن معیار دانشگاه.   بگذرانم  را با موفقیت آلمانی
   متعددی  زبانها در گروههای  از این اقتضا، هر یک  بنا به. کرد  می  دو بار ارائه  سالی  دانشگاه  بود که  در امتحانی شدن

کار وا  داد و دانشجو را واقعاً به  می  تکلیف  خیلی  استادان  از این یکی. شد  می  تدریس  زبان  بخش  استادان وسیله به
   بودم  آورده دست  استاد به  از این  که با آشنائی. کرد  می  او واقعاً استفاده  دانشجو از کالسهای  عوضدر.  داشت می

   دادم  انجام  درس  در این  که  زیادی با تکلیف.   نمایم  نام کرد ثبت  می  او تدریس  که  درگروهی  که  گرفتم تصمیم
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   زبان  خواندن  برای  کمتری  وقت  ترتیب این  و به  شوم  قبول  مربوطه حان در امت  و توانستم  یاد گرفتم  را خوب درس
 .  شوم التحصیل  زودتر فارغ  و قدری  نمایم صرف
   کرده  تلف  را خیلی  وقتش  قبلی  تحصیلی  در سالهای کند که  می  حس  دانشجوئی  که  وقتی  زندگی  در دانشگاه 
   مشکلتر و حتی  دروس  بعدی تحصیلی  درسال  بگیردکه  تصمیم است ، ممکن تاده اف  و عقب  نخوانده  درس و خوب
 . نماید  را انتخاب  از دروس  را بگیرد و یا تعداد بیشتری شاقتری

 باشند   خواسته  دانشجویان  که  افتاده  بسیار اتفاق ام  نموده  تدریس  مختلف  در دانشگاههای  که  سالیانی  در طی 
 و کار   با سعی گفتند که آنها غالباً می.  شوند بگیرند التحصیل  زودتر فارغ  که خاطر این   را به د بیشتریتعداد واح

.  شوند التحصیل  فارغ موقع  اند بنمایند، و به  قبالً کرده  که  سستیها و یا تنبلیهائی  مثالً جبران زیادتر خواهند توانست
.  شوند التحصیل بودند تا زودتر فارغ) تر  سخت و حتی( بیشتر   دروس گرفتن  به مایل نبودند باز   تنبلی  دانشجوی آنانکه
 در   این  که شدم  و متذکر می دادم خواستند بگیرند می  می  که دروسی  به  را راجع  الزم  توضیحات آنان   موارد به در این
   تذکر و راهنمائی  فقط  من  شوند و وظیفه ر آنها قبول را بخوانند و د  دروس  این  که  است  خود آنان  مسئولیت حقیقت

 .باشد  می آنان
 و   زندگی  نیازهای  کلیه پردازند، بلکه  نمی ای  شهریه  تنها دانشجویان  نه  زندگی  در دانشگاه :  تحصیلی  هزینه کمک

   این  دانشجویان  که  است  الزم فقط. شود  می  تأمین طور رایگان  و به  دانشگاه  کارمندان  از طریق  آنان تحصیلی
   تحصیلی  از برنامه ها قسمتی  کار کردن  این تازه.  کار کنند  قدری  و مسکن  غذا و لباس  نهائی  تهیه   برای دانشگاه

  طور رایگان  مانند هوا و نور خورشید تماماً به  بسیار ضروری  از چیزهای  بعضی در حقیقت. دهد  می آنها را تشکیل
 نظیر غذا و   چیزهائی  تهیه  دیگر برای از طرف.  دهد  انجام  کاری  از آنها نبایستی  استفاده  برای  و کسی موجود بوده

 مواد موجود   روی  کار مختصری  دانشجویان  که  است  الزم  نیست  هوا و آفتاب زهااند  آنها به  نیاز به  که  و غیره لباس
 . کنند  مواد بهتر استفاده ز این دهند تا بتوانند ا انجام

  سطح  خود به  اطراف محیط   به  نسبت  و حساسیتش  آگاهی  درجه  که  زمین  کرۀ هر موجود روی : دانشگاه  ورود به
   دانشجویان  است  دیگر نیز ممکن از کرات.  شود  پذیرفته  زندگی دانشگاه  به  است  باشد، ممکن  رسیده  حیوانات آگاهی

  نـ تعیی اهـ دانشگ تـ را ریاس یـ زندگ اهـدانشگ  هـ ب  دانشجویان  پذیرش  کلی سیاست.  یابند  راه  دانشگاه این  به الیانتق
 .نماید می

شود،   می  تعیین  آنها از قبل  امتحانات  تاریخ  که  معمولی  دانشگاههای برخالف :  تحصیل  ادامۀ  و شرایط امتحانات
   تعداد بیشماری  تحصیلی  هر سال  در طول در حقیقت. شود  نمی  اعالم  امتحانات  برای تاریخی   زندگی در دانشگاه
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   این  امتحانات  این  برگزاری علت.  وجود دارد  از دانشجویان  هر یک  برای  بزرگ  امتحان  و چندین  کوچک امتحان
   بسیاری ، برخالف  امتحانات این. اند د را فرا گرفته خو  درسی  مقدار از مطالب  چه  شود دانشجویان  مشخص  که است

 .کنند  می  دانشجو نیز کمک پیشرفت  نیز هستند و به  درس  حال ، در عین  معمولی  دانشگاههای از امتحانات
  مایم ن  طرح  را طوری  تا امتحانات ام  نموده ، غالباً سعی ام کرده  می  در دانشگاهها تدریس  که  سالی در چندین 

   نبودند و معتقد بودند که  راضی  امتحان  روش  از این  از دانشجویان ای عده.  نیز باشد  دانشجو آموزنده  برای که
   امتحان  که  از این  بودند که  دیگری  عده در عوض.  شود  طرح  آنان  معلومات  میزان  تعیین  برای  فقط  بایستی امتحان
 در   بود که  این  امتحان  شیوه  این  برای  من دلیل.  بودند  بیاموزند، راضی  بیشتری  تا مطالب  است  کرده  فراهم فرصتی
 و یا  نظری (  از آنها را تدریس  بعضی  که ، گو این  است  آموختن  برای گذرانیم  می  در کالس  که  وقتی  تمامی حقیقت
 . نامیم  می  دیگر را امتحان و بعضی)  تجربی
   دادن  امتحان  مشغول  و کی  خواندن  درس  مشغول  کی  که دانم ، می  زندگی  دانشجو در دانشگاه  یک نعنوا به
،  ، خوشبینی ، گذشت ، محبت  عشق  درباره یی سخنرانی  به  کردن  و یا گوش  یا کتاب  مقاله  از خواندن پس.  هستم
   و دوست قبول)   است  کرده  تاکنون طور که ، همان  خواهد ساخت  مرا برآورده  نیازهای  او کلیه اینکه(خدا   به توکل
   او از آنان  خود و اینکه  عزیزان خدا سپردن ، به) باشند خواهم  می  من طور که  آن نه( هستند   طور که  افراد آن داشتن

  گویم ، با خود می  و غیره  باشم  نگرانشان  و بیخودی  بخورم  غصه  برایشان  من  ندارد که کند و لزومی  می نگاهداری
 و   چیزی  دادن ، از دست  کسی  با مالقات طرز بسیار جالبی   به سپس.  ام  فرا گرفته  حاال دیگر اینها را خوب  خوب که

 را  الب مط  آیا واقعاً این  دهد که آید تا نشان  می عمل  به  از من  کوچکی  امتحان  و غیره ای  واقعه  آمدن ، پیش یا کسی
   درباره اندیشیدن.  ام  فکر کرده  قدری شان  درباره اصطالح  وبه  خود سپرده ذهن  به  آنها را فقط  که  یا این ام یاد گرفته

   است  این  مثل  شعرا و عرفا درست های  و یا اشعار و نوشته  آسمانی  خدا در کتب های  گفته  کردن  و حفظ  مطالب این
 و   را بنویسم  عمل  این  هیدرودینامیک  پیچیده  معادالت  کلیه  و در نهایت  کنم  مطالعه  شنا کردن فن   درباره  من که

 را یاد   شنا کردن ، البته  و پا نزنم  و دست  نشوم  خیس اصطالح  و به  نزنم آب  به  که  تا وقتی ولی.   کنم آنها را حل
   حال  و در عین  شنا بهتر نمایم  خود را در فن  توانائی  توانست  خواهم  که  است  با شنا کردن فقط.   گرفت نخواهم
 .  بدهم  را نیز پس  الزم امتحان
   دروس  این نمرات   به  و با توجه ام  داشته  مختلف  در دروس  که امتحاناتی  به با توجه :  دانشگاه محضر رئیس   به رفتن
  اصطالح  به ام  گرفته  تصمیم  فرا گرفتنشان  قبالً برای  که  در دروسی  که نده ما  هنوز خیلی  که این  به  بردن و پی
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.   را تغییر دهم  وضع  این  که  بکنم  کاری  که گیرم  می ، تصمیم  باشم  نداشته  و دیگر در آنها اشکالی شوم» استاد«
 در   که شناسم  را می  از دانشجویان  بعضی.  بخواهم  و از او کمک  نمایم  مشورت  با کسی  بایستی  که کنم  می حس
   رئیس دیدن  مستقیماً به  که گیرم  می  تصمیم  من نمایند، ولی  می  مراجعه  زندگی  دانشگاه  از مدیران یکی  موارد به این

 .  بروم دانشگاه
 قادر  تنهائی  خود به  که  و بگویم  کرده  خود اذعان قصورات   تا به روم  می  زندگی  دانشگاه محضر رئیس   به 

 . دهد  رانشانم  خواندن  بهتر درس  و راه  تحصیل  چگونگی  که نمایم از او استدعا می.   نیستم  کاری  هیچ انجام به
 بخواهد با او   که تواند هر وقت  می هر کسی و   باز بوده همیشه) خدا (  زندگی  دانشگاه  درِ محضر ریاست 

 دانشجو   عمالً یک  دارد که  فرق  خیلی  معمولی  با دانشگاههای  موضوع  این.و نیاز نماید زدیدار کند و با او را
 نیز عبور   دانشگاه  رئیس تواند از مرز منشی  نمی  بسیار او حتی  مشغله علت  و به  نبوده  دانشگاه  رئیس دیدن  قادر به
   دیدن  دارد و برای  نیازمند وقت  دانشجویان  برای  و همیشه ت نیس  مشغول گاه  هیچ  زندگی  دانشگاه  رئیس ولی. نماید

 .  نیز نیست  قبلی  وقت تعیین  نیاز به او حتی
 و   و سر و وضع  لباس او به.   نمایم  و مرتب  خود را آماده  زندگی  دانشگاه  ریاست  دیدن  برای  بایستی  البته 

 او   و کامالً تسلیم  نمایم او توکل   به  که  است  دارد این  دوست  خیلی  که را چیزی.  ندارد  توجهی  من  ظاهری چیزهای
 از  رسند و تقاضائی  می  دانشگاه  رئیس خدمت  به  خودشان قول  به  که  خودخواهی  از دانشجویان  دسته او از آن.  باشم

 کند، بیزار   را اداره  دانشگاهش  چگونه دهند که  او نشان خواهند به دهند و می او دستور می  آخراالمر به او دارند، ولی
  تر خواهم  راحت  باشم  و افتاده  بیشتر متواضع  هر چه  که دانم ، می  دانشگاه  رئیس خدمت  به  رسیدن برای.  است

   نگرفتن  هم هیچ   و خود را به  کردن  یکسان  او خود را با خاک در پیشگاه.   با او گفتگو و راز و نیاز نمایم توانست
 . نماید  تأمین  دیدار خود اوست  مرا که  نیازهای  و مهمترین  باالترین شود که  می باعث
 از   درجه این  به توانم  می  که دانم ، می  نیاورم حساب  را جدا از خود و از او به  و معلمان  اگر سایر دانشجویان 
ما .   خداست  هم  چیز وجود دارد  و آن  یک فقط    که  باشم  داشته  و ایمان  بپذیرم ، یعنی  برسم  و افتادگی تواضع

   هر جائی.   است  من  جا و در درون  همین ، بلکه  و در آسمانها نیست  او در دوردست محل.   او هستیم  تجلیات همه
 .  و هر چیز وجود دارد، آنجا خداست  و هر کس  من که

   از دانشگاه  شدن التحصیل  فارغ  آماده  وقت ، آن وجود خدا برسم  به  از آگاهی  درجه این  به  وقتی  که دانم می 
   فراگرفتن  برای یی  متوالی  تحصیلی  سالهای  بایستی ام  نرسیده  از آگاهی  درجه  این  به  که تا وقتی.  باشم  می زندگی
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   باشم  داشته  خود مشکلی  در تحصیل  هر وقت  که مدان  را می  حاال این ولی.   بیایم  دانشگاه این  بیشتر به دروس
   اختیار مطلق  و صاحب  استاد کل او در حقیقت.   بخواهم  و از او کمک  برسم  دانشگاه  رئیس خدمت  به توانم می

 چند میلیارد  از  فکر جدایی  بایستی  دانشگاه محضر رئیس  به  رفتن  برای  که ام حاال یاد گرفته.   است  زندگی دانشگاه
 .  کنم  را از سر بیرون  دانشگاه  دیگر و میلیاردها کارمند این دانشجوی

 نزدیکتر  من  به  از من  در حقیقت  که  است  داده  اطالع دانشجویان  به  زندگی  مدعو دانشگاه  استادان او از طریق 
 هر   که  است  گفته  باشد؟ در ضمن  او خودِ من  که نجز ای  نزدیکتر باشد به من   به  از من  است  ممکن  چیزی چه.  است
   این  بگیرم  با او تماس توانم  نمی  من  که  این دلیل.  برود و او را ببیند مالقاتش  ، به  گرفته تواند با او تماس  می کس
او .   است  ساخته  ممکن سختی  به یا   مرا با او غیر ممکن  ارتباط  که ام  خود ساخته  را اطراف  زیادی  دیوارهای  که است
   برقرار سازم  با او ارتباط  توانست  خواهم  وقت  آن  را بردارم  موانع  و این  کنم  دیوارها را خراب  اگر این  که  است گفته

  وقتی.  ینمب  چیز دو تا می  یک جای  به  که  است  چشمهایم بودن»  چپ«:  دیگر عبارت یا به.   نمایم و او را در خود حس
 .  ببینم  چیز را با خدا یکی  همه  توانست شود و خواهم  می  حل  مشکل  وقت  آن  کنم  را اصالح  چشمم  بینائی که

 بلند پرواز،   پرندۀ ، آزاد مانند یک  برسم خدمتش  تنها و آزاد به  دارد که  او دوست روم دیدار خدا می  به  که  وقتی 
  ها و آشغال ریزه  خود را با شن  از دشمنانش خاطر ترس  به  که  خرچنگ  یک  مثل ، نه ی وابستگ گونه  هیچ بدون
   اضافه  تمام  من خواهد که خدا می. نماید  کمتر می  او را حتی  کم  سرعت  عمل  نشود و این  شناخته پوشاند که می

   که کنم  و تصور می ام  و چسبیده آنها بسیار وابسته  به و   کرده  ذخیره  عمرم  در طول  که ، چیزهائی  را رها کنم بارهایم
 ، افتخار به  خانوادگی ، وابستگیهای ، ثروت  نظیر مقام اینها چیزهائی.   بمانم  زنده  ساعتی  حتی توانم  آنها نمی بدون

،  ام  جا متولد شده  در فالن ن م  که این  ، افتخار و غرور به  متمایز هستم  زندگی  دانشگاه  دانشجویان  از بقیه اینکه 
 .  هستم  بخصوصی  پیرو دین اند و یا حتی  بوده  و چنان  چنین  و اجداد من پدران
   دارند خالی رسند و از او تقاضاهائی  می خدمتش  به  که  دارد دانشجویانی دوست)   زندگی  دانشگاه رئیس(خداوند  

،   عقاب  آزاد و بلند پرواز نظیر یک  من  که  وقتی فقط.  باشند  و افتاده واضع و کامالً مت  بوده  و نخوت از هر خودپسندی
 یا  ام  کرده  که تحصیالتی.   و او را ببینم  را بشنوم  حرفهایش توانم  می رسم  می خدمتش ، به چیزی   به  وابستگی بدون

 اگر آنها را از   و حتی ام  کرده مردم  به  که الً خدماتی یا احتما  باشم  نموده  است  ممکن  و فنون  در علوم  که پیشرفتهایی
 از اینها  کدام ، هیچ  باشم  داده  انجام  است  ممکن  که  و متعددی  مختلف ، عبادات  باشم  داده  نجات  و یا بیماری مرگ

   اگر چنین حتی. اهند کرد نخو خدا کمکی  به  من رسیدن  و به  من پرواز روحانی   باشند به  مرا مغرور کرده چنانچه
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  بپذیرم.   بدانم  وقایع  اصلی  و مؤثر و عامل  خدا را محرک ، بلکه  آنها ندانسته  باید خود را عامل  باشم  را کرده کارهائی
   مرا برای  که از او تشکر کنم.  ام  بوده ای  واسطه  فقط و من   جز او مؤثر نبوده  در وجود و هستی چیزی هیچ  که
 . خواهد داد  پاسخ  من تقاضاهای   او به  که  است  حاالت در این.   است  قرار داده  واسطه  نیک  کارهای  این جامان

   و خود را با او یکی نمایم  می  احساس  جهان  و او را در خود و در تمام  خدا هستم  در خدمت  که  وقتی راستی 
 و  ، مقام ، ثروت  سالمتی من  به  که  کند؟ آیا باید از او بخواهم  برآورده  که م بنمای  تقاضاهائی   دیگر از او چه بینم می

 موجود  عدالتیها و ظلمها و یا فقر و فاقه  نظیر بی  متعدد اجتماعی  عطا فرماید تا مثالً مسائل  بدهد  یا توانائی شهرت
 نیز   و در آینده  مرا برآورده  نیازهای  تمام ؟ او که نیست   آگاه  او خود از آن  که  بخواهم ؟ از او چه  کنم در دنیا را حل

  شوم  او می  و محبت ، قدرت ، زیبائی  عظمت  جذب ؟ در حضور او آنچنان  بخواهم  خواهد کرد، دیگر از او چه تأمین
 .  بنمایم  تا از او تقاضائی ام  اصالً آمده  که کنم  می  دیگر فراموش که

   زندگی  دانشگاه  خدا یا رئیس  که  است ای  هدیه  بزرگترین  او در وجودم  و دیدن ردن ک  حس  که دانم  می 
 و   و ثروت  دیگر سالمتی  گرانبها و واقعاً ذیقیمت  هدیه  این در مقابل.  عطا فرماید  دانشگاه  دانشجوی این تواند به می

،  ام  داشته  را دریافت  پربهائی  هدیه  چنین  که وقتی.  ندارند و ناچیز هستند  ارزشی  دنیوی  و سایر چیزهای شهرت
 از او  فقط.   باید تقاضا کنم  چه  که دانم  و اصالً نمی  او هستم  و جبروت  نور و جالل  و جذب دیگر خود را ندیده

   او این  که دانم می. د نیز عطا فرمای  زندگی  دانشگاه سایر دانشجویان  گرانبها را به  هدیه  این  که خواهم  می عاجزانه
   او الزم  دیدن برای.   کنیم  و از او خواهش  برسیم خدمتش  به  چگونه  که  بدانیم  که کار را خواهد کرد، در صورتی

   که  و موقعی  و عبادت  مراقبه  خود، در حاالت  او را در درون توانیم  می ، بلکه  برویم  دوردست جاهای  به  که نیست
 : عطار فریدالدین  شیخ قول  به.  ، بیابیم ایم  را رها کرده  و دوئیت کار جدائی اف تمام
   توئی  که  شاهی  جمال  آئینۀ وی                                                        توئی  که  الهی  نامۀ  نسخۀ  ای

   توئی  که  خواهی  هر آنچه  از خود بطلب                                        هست  در عالم  هر آنچه  ز تو نیست  بیرون
 .  یابیم  دست توانیم  می ور است  غوطه  مطلق  افکار ما در سکوت  که  وقتی  حاالت این   به 
   دانشگاه  این  آن  خداوند برای  که  است  زندگی  دانشگاه  درس  مهمترین وحدت   به  و رسیدن  درک  در حقیقت 

 فرا   تحصیلی  دو سال  را با یکی  درس  ما این داند که او می.   است  داده  راه آن  را به  و ما دانشجویان  کرده  تأسیسرا
 را خود   و فراگیری  تحصیل  سرعت  که  است ما اختیار داده   و به  کار داده  این  برای  زیادی ما فرصت او به.  گیریم نمی

   برای کند، بلکه نمی» مردود«  او ما را   نداشتیم ای  مالحظه  قابل  پیشرفت  تحصیلی  سال  یکاگر در.   نمائیم انتخاب
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 از   دیگر بتوانیم  تحصیلی  از چند سال  و پس نماید تا در نهایت  را پیشنهاد می  دیگری های  دیگر و برنامه ما دروس
 .  داریم دریافت د خدا در خود را از وجو  آگاهی مدرک و   شده التحصیل  فارغ  دانشگاه این
   سال  شامل  مشخص  تقویم  یک  دارای  که  معمولی  دانشگاههای برخالف :  تابستانی  و تعطیالت  تحصیلی سال

   در دانشگاه  تابستانی  و تعطیالت  تحصیلی  هستند، سال  دانشجویان  تمام  برای  معین  تابستانی  و تعطیالت تحصیلی
   است  ممکن  تحصیلی  سال  یک طول.   است  هر دانشجو متفاوت  و برای  نبوده  یکسان  دانشجویان  تمام  برای زندگی

.   است  سال  معموالً چندین  بیشتر نیز برسد، ولی  و یا قدری  قرن یک  به  و یا حتی ، چند سال ، چند ساعت چند دقیقه
 . تغییر نماید  و یا چند قرن  و چند سال روز و چند ماهچند   به  است  نیز ممکن  تابستانی  تعطیالت طول

 بیشتر   دیگر که حالت  به  حالت ، با عبور از یک  تابستانی ، تعطیالت»عمر« یا   تحصیلی  سال  یک  از اتمام  پس 
 و   فعالیت یان، دانشجو  زندگی  دانشگاه  تابستانی  تعطیالت در دوره. شود  می نامند، شروع می»  مرگ« را   آن مردم

 دیگر   که مثالً این.  اند  خواهند داشت  برخوردار بوده  از آن  تحصیلی  در دوران  که  با آنچه  کامالً متفاوتی زندگی
 در   که  آنهائی خصوص  کنند، به  در فضا حرکت خوبی توانند به گیرند و می  قرار نمی  زمین  جاذبه  تأثیر نیروی تحت

 . نیز بروند  دور دست جاهای توانند به  هستند می اه آخر دانشگ سالهای
. گذرانند  می  خود را چگونه  تابستانی  تعطیالت  زندگی  دانشگاه  دقیقاً بدانند دانشجویان  که بسیار نیستند کسانی 

   تعطیالت جویان دانش  وجود دارد که  مختلفی های  و یا محله ، نواحی  در آنجا مناطق رسد که طور می  این نظر من  به
   ما بتوانیم  نیستند که  و فیزیکی  مادی  مرزهای  دارای  و نواحی  مناطق  این البته. گذرانند  خود را در آنجا می تابستانی

 از   است  دانشجویان  آگاهی  درجه دهنده  نشان  که  مرزهائی وسیله  به  مناطق  این ، بلکه  آنها را تصور کنیم راحتی  به
 و   سطح  خود در چه  قبلی  تحصیلی  و یا در سال  تحصیالت  در دوران  دانشجویان  که  این اند و برحسب دا شده ج هم

  لحاظ  به  که مثالً آنهائی. خود خواهند بود  به  مربوط  و محلهای  در مناطق  تابستانی  تعطیالت ر مدتداند   بوده کالسی
   تابستانی  تعطیالت اند در دوره  بوده  دهم  در کالس  قبلی  تحصیلی الدر س  از وجود خدا در خود آگاهی  درجه

  اند  حاال نیز با هم  بوده  پانصدم  در کالس  که  و آنهائی  با هم اند حاال هم  بوده  صدم  در کالس  که ، آنهائی نیز با هم
 . هستند و غیره

باشند کمتر از   از وجود خدا می  کمتری  آگاهی  درجه تر قرار دارند و دارای  پائین  در کالسهای  که آنهائی 
 باالتر   در کالس  که  آنهائی در عوض. برند  می  کمتر لذت  هستند و در نتیجه  او آگاه  و مهربانیهای  خلقت عظمت

   تابستانی الت، از تعطی  او بیشتر است  و مهربانیهای  و زیبائی  از وجود خدا و عظمت  آنان  آگاهی  درجه هستند، چون
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   سالهای  دانشجویان  که  آنقدر زیاد است  از دانشجویان  گروه  این  و مسرت  خوشحالی میزان. برند  می خود بیشتر لذت
   دست  و خوشحالی  لذت این  آنها نیز به نمایند که  می  و اظهار تمایل  خورده باشند غبطه  می  شاهد آن تر که پائین
 از   منطقه این و یا ورود به (  و مسرت  از شادی  درجه این  به  رسیدن شود که  می  گفته آنان  به   که در اینجاست. یابند
   مگر با برگشت  نیست  ممکن  باشد و این  رسیده حد الزم  به  آنان  آگاهی  درجه  که  است  ممکن  وقتی فقط)  لذت
 خود   مشاوران اتفاق  به در اینجا دانشجویان.   دیگر در آن دروس   و فرا گرفتن  و خواندن  زندگی  دانشگاه محوطه به
 و   خود را مرور کرده  تحصیلی کارنامه)  باشند  آخر دانشگاه  سالهای  و یا دانشجویان التحصیالن  فارغ  است  ممکن که(

   متذکر شده آنان  را به دانشجویان   ضعف  راهنما نقاط  و یا استادان  مشاوران این. کنند  می  مورد نیاز را نتخاب دروس
   دروس اختیار و انتخاب. دهند  می اند توضیح  نموده  اظهار تمایل  گرفتنشان  برای  دانشجویان  را که  دروسی و ماهیت
   سالهای دانشجویان. نماید  را می  الزم  راهنمائیهای  و استاد راهنما و یا مشاور فقط  با خود دانشجو بوده در نهایت
   بعدی  تحصیلی  در سال بینند بیشتر مایلند که  باالتر از خود را می  دانشجویان العاده  فوق  و مسرت  خوشحالی باال که
 دیگر و یا   از دانشجویان  بعضی حتی.  برسند  درجه این   را بگیرند تا زودتر به تری  شاق تر و حتی  سخت دروس
 و   از لذت  منطقه این  زودتر به  دوستشان  این خواهند که یار عالقمند هستند و می بس دانشجوئی  به  راهنما که استادان
   یابد قبول دست) باشد  از وجود خدا در خود می  منطقه  آن  دانشجویان  آگاهی  درجه  از باالتر بودن  حاکی که ( مسرت

 افراد با  این. فرسا را فرا گیرد  و طاقت  سخت  دروس  این  کنند که او کمک   و به  برگشته دانشگاه  کنند تا با او به می
 .کند  می  تشکر و قدردانی نمایند و او نیز از آنان  می  او فداکاری  برای  در حقیقت  کارشان این

  شود و پی  می  آگاه اش  از کارنامه  زندگی  دانشگاه  هر دانشجوی  که  است  تابستانی  تعطیالت  در ایام در حقیقت 
 را در  یی  طوالنی  راه  چه برد که  می  او پی  که وقتی.  قرار دارد  و کالسی  سطح  در چه  دانشگاه  در این برد که می

، از   شده  ناراحت ، باالخره  است  دارند و او چقدر عقب  مسرتی  از او جلوتر هستند چه  که  دارد و دانشجویانی پیش
   تحصیلی  سال  در حین  که  وقتی او برای. کند  می حس»  جهنم«خود را در  و   کشیده  و عذاب  خود رنج موقعیت
  عدم»  جهنم«کشد و در   می  و رنج  و بیشتر عذاب  خورده  کرد، افسوس  تلف  بخواند ولی  درس توانست  و می داشت
   و ناراحتی  و درد و رنج  جهنم ز این ا نجات  راه شود که  می او فهمانده   به ولی. رود  از وجود خدا بیشتر فرو می آگاهی
   ریاست  اصلی  برنامه شود که  می او تفهیم به.  را بگذراند  دیگری  تحصیلی  و سالهای  برگشته دانشگاه  به  که  است این

 از  هیآگا»  بهشت« شوند و در  التحصیل  فارغ  زندگی  از دانشگاه  دانشجویان  همه  در نهایت  که  است  این دانشگاه
 اِنَّاللّهَ یَغْفِرُ الذُنُوبَ جَمیعاً   اَنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَۀِاللّه' قُلْ یا عِبادیَالذَّینَ اَسْرَفُوا عَلی. (وجود خدا محشور گردند

 ) اِنّهُ هُوَالْغَفُورُ الْرِّحیمُ
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   آن گرفتن  به  قبالً موافقت  را که دروسی  شود دانشجو کامالً مختار است  می  شروع  تحصیلی  سال  که  وقتی 
   اختیار درس در هر حال.  را بخواند  دیگری  و دروس  خود را ترمیم  تحصیلی  دهد و یا برنامه  ادامه  است نموده

 هستند،   واقعاً سخت  دروسش  که  در مواقعی خصوص  ، به  تحصیل  او در حین ولی.   با دانشجو است  همیشه خواندن
   این  بود که  تقاضا کرده  خود او قبالً از معلمانش  و حتی  کرده  را انتخاب  دروس  خود او این کند که  می راموشف

 . دهند او تعلیم   را به  مشکل دروس
   در جای  دانشجویان  تحصیلی  و برنامه معموالً کارنامه : دانشجو  تحصیلی  و برنامه کارنامه  به دستیابی

  شوند که  پیدا می  افرادی  اوقات  بعضی  ندارد، ولی آنها دسترسی  به شود و کسی  می  داشته  نگاه حفوظی و م مخصوص
   زندگی  مدعو دانشگاه  استادان البته.  شوند  مطلع  از دانشجویان  بعضی  فعلی  تحصیلی  از برنامه ای توانند تا اندازه می
   هر دانشجو و برنامه کارنامه   بخواهند به  که توانند هر وقت باشد، می  می دانشجویان  به  کمک شان  برنامه که

  چنانچه( خود دانشجو   دیگر و یا حتی  را در اختیار دانشجویان  اطالعات آنها این.  یابند  او دسترسی  فعلی تحصیلی
 .دهند قرار نمی)  نباشد صالح
 دیگر   خود و یا دانشجویان  تحصیلی  از برنامه از قسمتی   در خواب  از دانشجویان  بعضی  است  ممکن همچنین 
.   نفر شد، آگاهم  سه  شدن کشته   منجر به  که  اتومبیل  تصادف  از یک خصوص ، به  از چند نمونه من.  یابند آگاهی
   که  است رسد این ی م نظرم   به  که  چیزی ولی.  بود  گفته  از تصادف  قبل دوستش  و به  دیده  را در خواب  آن خانمی
 یابد، او   آگاهی  کرده  موافقت در اجرایش)   تابستانی  تعطیالت در حین( خود قبالً   که ای  از برنامه  اگر دانشجوئی حتی
 دیگر   دروس  و یا گرفتن  دروس  آن  یا گرفتن  برنامه  آن  کردن او کامالً در دنبال.   نیست  آن اجرای  به  ملزم گاه هیچ
 . تار استمخ

  در حالی (  دادم  قرض  پول  بود قدری  دیده  آسیب  دستهایش  تصادف  در یک  که مرد کفاشی  به  قبل چند سال 
  آورد در راه  می منزل  به  را از کودکستان  دخترم  که بوسی روز بعد مینی). کرد  می  بسیار خودداری  او از گرفتنش که

   خیلی توانست  می  تصادف این.  برداشتند  مختصری  دیگر جراحات های  و بچه م دختر  که طوری  کرد، به تصادف
   ایشان  خدمت  کمال  حاج  منزل  در جلسه  شرکت  برای  که  شب همان.  خیر گذشت  خدا به لطف   به شدیدتر باشد، ولی

 از تو   شد امروز خطر بزرگی  باعث  که دی دا  انجام  کار خیری دیروز چه«:  پرسیدند  من مجرد دیدن   به  ایشان رسیدم
   دخترم  و تصادف مرد کفاش   به  کمک  تا جریان  فکر کنم  مدتی  برای مجبور شدم»  گردد؟  بر طرف ات و یا خانواده

 دو  این   دادن  از ارتباط  پس ایشان.  نرسیدند ذهنم  از آنها به کدام  هیچ  موقع  در آن  که ، چون خاطر بیاورم  را به
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 از   بسیاری  عمل  این ، چونکه  کنیم افراد نیازمند کمک   به  که  است  چقدر مهم  نمودند که یکدیگر اضافه   به موضوع
  هر چه:   کردند که  اضافه  کمال حاج.  خواهد داد   یا تخفیف  برده  آید  از بین  قرار بود پیش  را که ناراحتیها و مصائب

 . بیشتر خواهد بود  کمتر باشد اثر آن  و تظاهر در آن تر و خودخواهی  خالصانه  کمک این
 در   راهنما که  از کتب شوند تا از یکی  می  معموالً تشویق  زندگی  دانشگاه دانشجویان :  تحصیلی  راهنمای کتب
، دانشجو   کتب  این  راهنمائیهای از با استفاده.  نمایند  استفاده  است  دانشگاه  در این  تحصیل  نحوۀ دهنده  نشان حقیقت

   تحصیلی  کتبِ راهنمای این. ابرو نیاورد   به  خم اصطالح   و به  فراگرفته  را خوب  واقعاً مشکل  دروس خواهد توانست
   از این بسیاری. اند  کرده  تدریس  خود در دانشگاه  اقامت  مدعو در زمان  استادان  هستند که  مطالبی در حقیقت

 و یا  آیند جزوات  می  زندگی دانشگاه  یا چند دانشجو به یک  به  کمک  و جهت  دانشگاه  رئیس خواست  بنا به  که داناستا
 را   مطالب  این   مجموعه  استادان  از این ، تعداد دیگری در عوض. گذارند جا نمی  به طور مکتوب  خود را به های گفته
   وی  از ترک  استاد پس  این  دانشجویان  اوقات بعضی. گذارند  می  باقی تشان در تحصیال  دانشجویان  راهنمائی جهت

 نادر دیگر، استاد  در حاالت. دهند  قرار می  و در اختیار دیگران  کرده  را تدوین  خود تعلیماتش حافظۀ  به با مراجعه
   و کاملی  جامع  تحصیلی  راهنمای  و کتاب  کرده  را تدوین  نیاید  خود تعلیماتش  پیش  بعداً اشکالی  که  این مدعو برای

   کند تا زودتر به تواند دنبال  فرد می باشند که  شهر می های  نظیر نقشه  کتب این. گذارد جا می   از خود به را پس
 و   کرده را دنبال)  خدا  و یا مردان پیامبران (  استادان  این  کتب  دارند که  اختیار کامل  دانشجویان البته. مقصد برسد
  میل   را کنار گذارند و به یا آن)  نشوند  کنند تا گم  شهر را دنبال  نقشه اصطالح  یا به( خود را فراگیرند  بهتر درس

 . دهند  را ادامه خود راه
  ه استفاد  و برای  در ابتدا خالص  خدا که  پیامبران  این  تعلیمات شود که  می  موارد مالحظه  در بسیاری 

   آلوده  و ناآگاه ، جاهل  خودخواه  از دانشجویان  تعدادی وسیله  ، به  است  شده  تدوین  زندگی  دانشگاه دانشجویان
 یا   زور جسمانی  داشتن علت  و به  یافته  دست  تحصیلی  راهنمای  کتب این   به  پائین  سالهای  دانشجویان این. شوند می

 را   آن دانند و مطالب  می  تعلیمات  و نگاهدار این ، خود را نگاهبان  از حد خویش  بیش یخاطر خودخواه   و به اجتماعی
  در نهایت. نمایند اند تعبیر و تفسیر می  خواسته  طور که  را آن دهند و یا مطالب  تغییر می طور دلخواه  خود و به میل  به

. دهد  می  از دست  زندگی  دانشگاه  دانشجویان تحصیل  به  کمک خود را در  و قابلیت شده»  آلوده« کامالً   اولیه کتاب
 خود  میل   دهند به  و ترجیح  را رها کرده  آن  است برند ممکن  می  پی  آلودگی این  به  که  دانشجویانی  از مدتی پس

   هدف  زندگی  در دانشگاه خود تشخیص   و به  جسته  کالً دوری  کننده گمراه»  نقشه «  را بخوانند و از این دروسشان
 . نمایند  را دنبال خویش
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 استاد مدعو   بگیرد که  تصمیم  است  دستکاریها و آلودگیها ممکن  از این  بودن  واقف  در عین  دانشگاه  رئیس 
   راهنمای اب کت  بازگو نماید، بلکه  دانشجویان  را برای  مشکالت  تنها این  بفرستد تا نه  زندگی دانشگاه  را به دیگری
 و با   آلودگی  نو، بدون ای بار نقشه  شهر، این  با نقشۀ با مقایسه.  نماید  بیشتر تدوین  را با جزئیات  دیگری تحصیلی
 .شود  می  تهیه  راهنمایی  بیشتر برای جزئیات

  او   تحصیلی  سال ع از شرو پس.  دارد  کامل  خود آزادی  دروس هر دانشجو در انتخاب : وجود دارد اختیار همیشه
 و   دروس  که  دهد، یا این  ادامه  است  کرده  قبالً انتخاب  که طوری  خود را همان  و دروس  تحصیلی تواند برنامه می

   درس تر و یا تعداد بیشتری  سخت  دروس  با گرفتن  که  است  او حاال فهمیده ولی.  نماید  را دنبال  دیگری برنامه
،   بر آن عالوه.  شود التحصیل  زودتر فارغ  زندگی  و از دانشگاه  رسانده پایان  خود را زودتر به  تحصیلی تواند برنامه می

   باالتری باشد، در مقام  از وجود خدا باالتر می  آگاهیش  درجه  که  بعد، در حالی  تابستان  در تعطیالت  که  است او مایل
 باشد   نداشته  دیگر لزومی  برسد که مقامی  زودتر به  هرچه خواهد که او می. د ببر  بیشتری  و مسرت قرار بگیرد و لذت

 . نماید آید، استفاده  می حساب  او به  تحصیل  وسیله  در حقیقت  که  مادی  بدن  باز گردد  و از این  دانشگاه این  به که
   و برنامه  خود را انتخاب  بعدی لی تحصی  سال  هر دانشجو دروس  که  وقتی  تابستانی  تعطیالت در دوران 

   تصمیم  چند نفر از دانشجویان  است نماید، ممکن  می تدوین)  استاد راهنما و یا مشاور کمک  به( خود را  تحصیلی
 مورد نیاز   و مطالب  درس  دیگری  شوند که ها مطمئن گیری  باشند و با سخت  خوبی  یکدیگر معلمین  برای بگیرند که

کند    می  را شروع  زندگیش  و یا برنامه  هر دانشجو درس   که  تحصیلی  سال  از شروع  پس ولی.  فراگیرد  خوبخود را
  را بر او سخت»  زندگی «  تابستانی  تعطیالت  دوستان اگر این.   است  شده  انجام  توافقهائی  چه کند که  می فراموش

   و شکایت  انداخته او نباید داد و فریاد راه) کند  می  خود تلقی را دشمن آنها   فراموشکاری علت و حاال به(کنند  می
 و   تقاضا کرده  دروس  این  و تدریس  تعلیم  برای  از آنان  که  خودِ او بوده  در حقیقت داند که  دانشجو نمی این. کند

   را خوب  مربوطه  و مطالب بار دروس  این ه شود ک  بگیرند تا مطمئن او سخت  تا به  خواسته  از آنان  که خودِ او بوده
 . فراخواهد گرفت

   تدریس آنان  به  بایستی  را که  معلمینی  و حتی  تحصیلی  برنامه  دانشجویان  که در حالی : فراموشکار دانشجویان
  افراد و یا وقایعی   به بت و نس  کرده  را فراموش  کالً آن  تحصیلی  سال  از شروع  پس کنند، ولی  می نمایند خود انتخاب

   آخر دانشگاه  سالهای  دانشجویان فقط. نمایند  می  و شکایت  گرفته گیرند خشم  می  سخت  را برایشان  زندگی که
، » تصادفات « هکدانند   را می  هستند، این  خود نزدیک التحصیلی  فارغ زمان   به هک   دانشجویانی ، یعنی زندگی

:   یعنی  مربوطه  بتوانند دروس  آنان  هستند که  فرصتهائی در حقیقت»   زندگی مشکالت « طورکلی  هو یا ب»  اتفاقات«
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  این.  را فرا گیرند  نیازها و غیره  کلیه  تأمین خدا برای   به ، توکل  و مهربانی ، محبت بینی ، خوش ، صبر و تحمل گذشت
  اصطالح  و به  بوده  واقعاً جدی  در تدریسشان  هستند که ئی آنها خصوص  خود و به  معلمین  ممنون افراد همیشه

 .اند کرده»  سخت «  را برایشان زندگی
 

  خالصه
 : کرد  زیر خالصه شرح  به توان اند، می  شده  ارائه  زندگی  دانشگاه  در فرضیه  را که مطالبی

 و   هدف  برای  و غیره  و سمت ، شغل لد و زندگی تو ، محل  پوست ، رنگ سن   به  توجه  از ما، بدون  هر یک : ـ هدف1
   بردن ، پی هدف . چیز  از وجود خدا در خود و در همه آگاهی از    است  عبارت  که ایم  شده  آفریده مقصودی

   چیز که  یک  و زیبای  مخصوص  و تجلی  از ما و هر موجود دیگر صورت هر یک   که  است  حقیقت این به

 . یمباش  می خداست

   در آن  تحصیل  و ما برای  است  شده  تأسیس  زندگی ، دانشگاه هدف این   به  رسیدن  برای : هدف   به  رسیدن ـ راه2
   مثل این.   شویم  آگاه  و داریم  هستیم  که  از آنچه  در نهایت  که خوانیم  را می  دروسی  دانشگاه در این.  ایم  شده پذیرفته
 ، به او با رشد و بلوغ.   است  غافل  از آن  سن  کمی علت   به  باشد، ولی  برده ارث  را به  هنگفتی روت ث  که  است کودکی

 .  است  شده  آگاه  و از آن  برده  پی آن  حاال به  تازه ، ولی  است  را داشته  ثروت  این او همیشه.  خواهد برد  خود پی ثروت 
   در زندگی نحوی   به  که هر کسی.   دانشجو هستیم  زندگی  ما در دانشگاه متما :  شاگرد و معلم  دوگانۀ ـ نقش3

 . باشیم  می  او معلم کند و ما نیز برای  ما ایفا می  را برای  معلمی  مهم  نقش ماست
  ماً در حال دائ  هستیم  کسانی  و با چه کنیم  می  و چه  کجا هستیم  که این  به  توجه بدون :  زندگی  دانشگاه ـ دروس4

  های ها و نوشته  گفته  کردن  خود را با حفظ ما دروس.   و قرار نداریم  آرام  و هیچگاه باشیم  می  و یاد دادن یاد گرفتن
، آنها را جزو   مربوطه  مطالب  با فرا گرفتن  هستند که  عملی اینها دروس.  گیریم  فرا نمی  و عرفانی  دینی بزرگان
   سال  یک  در طول  دروس  این  کامل یاد گرفتن.  نمائیم  می  استفاده  و از آنها در عمل یمگردان  خود می فطرت

   و عظمت لطف.   سر بگذاریم  را پشت یی متمادی»   تحصیلی سالهای «  که  و مجبور هستیم  نیست  ممکن تحصیلی
  هم  به  کامالً مشابه  تحصیلی  برنامه نشجو دارای دو دا  وقت  هیچ  که  است  در این  زندگی  دانشگاه  درسی های برنامه
 .شوند  می  او تدوین  برای  هر دانشجو فقط  و دروس  تحصیلی های برنامه. نیستند
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    که ای اخذ درجه  به  موفق  زندگی  در دانشگاه  تحصیل در پایان :شود  می  داده  دانشگاه  در این  که  ـ مدرکی5
 از   سطح آن  ما به شود که  می  داده  وقتی  مدرک این.  شویم شود، می  می  نامیده» خود از وجود خدا در آگاهی«

 .  خدا باشد ببینیم  آنهم  چیز را که  یک فقط    در زندگی  که  برسیم آگاهی
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 ؟ هستند  چه  زندگی  دانشگاه دروس  -5
 

 و   باالتر رفته کالس ، به  را یاد بگیریم  دروسی تا  هستیم  زندگی  ما در دانشگاه  شد که  اشاره  چهارم در فصل
   دانشگاه ، از این  دروس  کلیۀ  از فراگرفتن  پس  تا باالخره  و باالتر برویم  را نیز یاد گرفته  کالس  آن  دروس سپس
  باشند که  می ی هستند؟ آیا دروس  چه  دروس  این  که  است  این  است  مطرح  که حاال سئوالی.   گردیم التحصیل فارغ

  دیگر هستند؟  و یا چیزهای  آنها را فرا گیریم  تفکر و تعقل  و از طریق خاطر بسپاریم   به بایستی
 با   موجودات  خود و تمام  دانستن  و یکی  وحدت پذیرش زندگی   و نهائی  غائی  هدف  که معتقدم 

  فقط)   خلقت  جهان و سایر کرات (  زمین  روی  موجودات مام انسانها و ت  تمام  که  این  و قبول  پذیرش یعنی . خداست
   خلقت  و زیبای  عظیم  در نمایشنامه  که  خداست این.  چیز هستند  یک  زیبا و متفاوت  و صورت  مختلف تجلیّات

   و نقش ر شده وجود دارد ظاه  که  و هر چیز دیگری ، ستارگان ، انسانها، کرات ، حیوانات ، حشرات  گیاهان صورت به
   را که  و آنچه کنیم  می  خود درک  حواس  و یا از طریق بینیم  می  را که  دیگر آنچه عبارت به. کند  می  را بازی مربوطه
 و صور   تجلیات  و همه  وجود دارند، همه  که دانیم  می  آنها نیستند ولی درک  قادر به خاطر محدودیتشان   ما به حواس

 .ستند خدا ه گوناگون
 دیگر هر  عبارت به. کند  می  را خود بازی  آن  نقشهای  و تمام  را نوشته  خلقت  نمایشنامه  که  خداوند است این

،   معمولی  تا انسانهای  گرفته ، از پیامبران) و یا حاال وجود دارد کرده  می  زندگی  در گذشته  که  از این اعم(موجود 
  .  چیز اوست همه .باشند می) خدا (  وجود مطلق  از یک یی  تجلی  در حقیقت یره و غ ، گیاهان ، حشرات حیوانات
،  ، کارگردانی نویسندگی   به  مربوط  کارهای  خدا باشد تمام  که  هستی  یک  فقط  که  است  عظیمی  نمایشنامه جهان
 .دهد  می  را انجام  آن  و غیره آفرینی نقش

 ابتدا از  بنابراین.   را یاد بگیرم  دروسی  است  الزم  است اطالع  بی  خویش ز هویت ا  که  موجودی عنوان   به  من 
رود   باال می  من  آگاهی  که تدریج  و به)  تر را فراگرفته  ساده یا دروس ( کنم  می  شروع  ساده  نقشهای  کردن بازی

.   کنم  را بارها و بارها تکرار می  عمل ، و این ایمنم  می  را کسب  بیشتر و مهمتری  و تجارب تر را بازی  مشکل نقشهای
 مقصود نزدیکتر  سر منزل  به  قدم یک»   زندگی  در دانشگاه  تحصیلی  سال یک «  و تکمیل  هر نقش با ایفای

   و درک م کرد  خود را با خدا حس  بودن  و یکی  شدم  در خود آگاه  الوهیت  از مقام  کافی اندازه  به  که وقتی . شوم می
   زندگی  از دانشگاه  وقت نماید، آن  می  را بازی  و نقشی  را دارا است  مقامی  هر فرد دیگر نیز چنین  که کردم
 ما   بین یی  اساسی  و تفاوت  هستیم  ما یکی  اصوالً همه کنم  می  قبول  که  است  زمانی این . شوم  می التحصیل فارغ
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  به(ما    به  خلقت  نمایشنامه  و کارگردان  نویسنده  را که  مختلفی  ما نقشهای  که  است این در   ظاهری تفاوتهای.  نیست
 . سازیم  می  او را متجلی  و در حقیقت کنیم  می  بازی واگذار کرده) خود

  ، بایستی نم ک  حس  خود و سایر موجودات  را بین  وحدت  این  بتوانم  که  این  اعتقاد و برای این  به  رسیدن برای
. باشد  می  باالتر آن های پله   به  نردبان  یک  پائین های  از پله  نظیر باال رفتن این.   خود را تدریجاً باال ببرم  آگاهی درجه

 تا از   باشم  و انسانها در ارتباط  با سایر موجودات  بایستی من)   زندگی  دانشگاه  تحصیلی یا سال (  نردبان در هر پله
 از   جستن  دنیا و دوری با ترک.   دهم  تعلیم آنان  را به  و خود دروسی  کرده آموزند استفاده  می من   به  آنان  که هآنچ
» آورند  می سر من  به «  سایر انسانها و موجودات  که  هر آنچه باید بپذیرم.  نخواهد شد  عاید من  چیزی  موجودات بقیه

 مفید خواهد   و من  آنان  پیشرفت  برای  در نهایت کنند که  می  بازی  خلقت در نمایشنامه آنها   که  است  از نقشی جزئی
 .بود

 از وجود خدا در  آگاهی«   دانشگاهی  درجه من  ، به  با خالق  شدن  و یکی  ترقی  نردبان  از این در محلی 
 استاد  صورت ، مگر به  برگردم  دانشگاه این  به   تحصیل  برای  ندارد که  دیگر لزومی  از آن شود و پس اعطا می »خود
   برنامه  طبق  هر یک  خدا هستند که  و اولیای ، امامان  پیامبران ، همان  مخصوص  مدعو، یا معلمان  استادان این. مدعو

 از  پس. گردند  برمی  زندگی دانشگاه  یا چند نفر دانشجو به  یک  تحصیل روش  به  کمک  برای مخصوصی
  ، چونکه دهم  می ادامه»  از وجود خدا در خود آگاهیم «  درجۀ باالتر بردن  به  من  زندگی  از دانشگاه التحصیلی رغفا

تر  پیشرفته»  آسمانهای« یا   در فضا یا سطوح  که  است  ممکن  عمل  این ولی.   نیست  آگاهی  درجه  این  برای حدی
 . پذیرد دیگر انجام

 هستند  آنها چیزهائی. خاطر سپرد  کرد و به  آنها را حفظ  بایستی  نیستند که  چیزهائی دگی زن  دانشگاه  دروس 
   و تجلی  چیز صور مختلف  و همه  کس  و همه من   که  این  بشوند، اعتقاد و پذیرش  من  جزء اعتقادات  بایستی که

 از   موجودات  جدائی  تصورات  تمام قاد برسم و اعت  آگاهی  درجه این   به وقتی .  خدا هستیم  و زیبای گوناگون
   که  کاری ، نوع  یا ملیت  تولد و زندگی ، محل  پوست ، رنگ  جنس لحاظ  انسانها به  بین  و فرقی یکدیگر را رها کرده

  عنوان  را به انسانها  تمام  و در حقیقت شوم  نمی کنند قائل  می  دنبال  را که  و مذهبی  دین دهند و یا حتی  می انجام
 خود   و خویشان  قوم عنوان  را به ، و غیره  و گیاهان ، حشرات  نظیر حیوانات  خود و سایر موجودات  و خواهران برادران

  زندگی  نیز برنامه  موجودات این:   بپذیرم شود که  می  حاصل  اعتقاد وقتی این.   داشت  خواهم  و دوست کنم قلمداد می
 .  خواهند یافت  دست  باالتری  آگاهی درجه   به  عمل نند و در اینگذرا  خود را می 

 خود   که  است  وقت آن.   کنم  حس  خود یکی  و خویشان  و قوم  و خواهران  خود را با برادران  که  است  لذتی  چه 
 . شوم  و از خود بیخود می  مست ناپذیر آن  وصف  و در مسرت  دیده  یکی را با خالق
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   ما دانشجویان  که  را یاد گرفتیم  مهم  درس  این  که وقتی
 ورــ ص تـ در حقیق  همگی  زندگی  دانشگاه و کارمندان

 یمـ خدا هست  یعنی  و هستی  حقیقت  یک  و زیبای مختلف
  را  افکن  افکار جدایی  باید تمام  که  آموختیم  که و وقتی

  لـالتحصی فارغ اهـانشگ د نـ از ای  وقت ، آن دور بیندازیم
 . شویم می
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   از دریچۀ  زندگی قایع و به ـ  نگاه6
   زندگی دانشگاه

 
 خود   عمدتاً در زندگی  که ، افرادی  گذاشتم  را با شما در میان  افراد مختلف  از زندگی  چند واقعه  دوم در فصل

   و دلپذیری  آرام  و از زندگی  قانع  فقیر بودن ین در ع  را بشناسید که  افرادی  است ممکن.  بودند  کشیده سختی
 و از   زده  حرص  همیشه  ثروتمندی  در عین خاطر بیاورید که   را به  افرادی  است  ممکن برخوردار باشند و همچنین

 .گذرانند  را می  ناآرامی کنند و زندگی  می  چیز شکایت همه
   نتوانست  دکتری  بود و هیچ  داده  از دست  چند ماهی  را برای ینائیش ب  نوزاد را که  مریم  بدهید مثال  اجازه 
   واقعه  این نظر من  به.   کنیم  نگاه  زندگی  دانشگاه  فرضیه  از دریچه آن   و به  در نظر گرفته  را بیابد دوباره  آن علت
  اجازه.  داشتند  آن گرفتن فرا  نیاز به) شود می   مطلع  بعدها از آن  که  خود کودک از جمله ( یر بسیا  بود که  درس یک

 :  نمایم  را خالصه  واقعه  این  مثبت  نکات بدهید که
 پیدا نکردند،   نوزادشان  درمان برای   عملی حل  راه  یک  که ، و این  شدنشان  با دلشکسته  پدر و مادر مریم-1  
   و دوستان  اقوام  کلیه  برای  جریان همین. خدا نزدیکتر شدند ، به  شفا یافت  باالخره آسا طفلشان طور معجزه   به ولی

 . آمد  بودند پیش  ناراحت  خیلی  اتفاق  از این  که دکتر علی
 در اختیار   و تحقیق  پژوهش  برای  بود حاال موضوعی  عاجز مانده  مشکل  از حل  که ، در حالی  پزشکی  علم-2  
 و   پزشکی  نبود، علم  تاریخ  در طول  و بزرگساالن  و کودکان  نوزادان و احتماالً مرگ  خاطر بیماری اگر به.  داشت

   و از جمله  طبیعت  درباره  آموختن  از مردم  بسیاری برای. یافتند  نمی  خود دست  فعلی موقعیت   هرگز به سایر علوم
 .باشد  خدا می  بهتر شناختن  برای  بسیار خوبی  راه  انسان بدن

 را  توانند آینده  و می  بوده  مطلع  زندگی  از وقایع  عالیرتبه  از ارواح  بسیاری  شد که  توجه  موضوع این   به-3  
   خود آگاه  اطراف  ما از محیط  که  نیست  علم  از طریق  فقط  داد که  نشان طور واضح   به  جریان این.  نمایند پیشگوئی

   انسان  در مورد درمان  در بیشتر مواقع  پزشکان  که طوری مثالً همان (  نمائیم  را پیشبینی  وقایع توانیم  و می گردیم می
 و  او علم.   شویم  یا خداآگاه  جهانی  کل  با عقل  ارتباط طریق  خود، به  اطراف  از محیط توانیم می). کنند  می پیشگوئی

   استفاده  و از آن  برقرار کرده  ارتباط  آگاهی  منبع با این)  ا یاد بگیریم ر  آن  راه چنانچه ( توانیم  و ما می  است  کل دانش
 از  در خیلی. باشد  شهر خود و سایر شهرها می  هوای  وضع  یافتن  جهت  تلفنی  ارتباط  نظیر برقراری این.  نمائیم
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   مختلف  شهرهای  هوای نها از وضع آ تواند با گرفتن  هر فرد می  وجود دارد که  تلفنهائی  شماره  جهان کشورهای
  موجود و هر کس)  کامپیوترها مثالً در حافظه (  جائی  هوا در یک وضع  به  مربوط  علم  که  این یعنی.  یابد آگاهی

.  ست ا باشد نیز ممکن  دانشها می  کلیه  منبع  با خداوند که ارتباط.  شود  آگاه  از آن  مناسب  ارتباط تواند با برقراری می
 از   آگاهیشان  درجه  که آنهائی.   برقرار کنیم با او ارتباط»   تلفنهائی شماره «  و با چه  چگونه  که  بدانیم  بایستی فقط

 .یابند  می  دست  مخصوص های  شماره  از این یکی   برسد به حد معینی  وجود خدا به
 بود و   پدر نوزاد فرد سخاوتمندی  دکتر علی چهگر .  شهر شد فقرای   به  بسیار زیادی  مالی  کمکهای-4  

   مال  و صرف  کمک  اندازه این  به گاه  نبود هیچ  فرزندش خاطر نابینائی   اگر به نمود، ولی  می  زیادی  کمک نیازمندان به
او    را به  عزیزی متی تا مثالً سال  بدهیم  داریم  هر چه  حاضریم آید که  می  پیش  ما اتفاقاتی  بسا برای چه. نمود نمی

 میلیونر یا میلیاردر بودید و   اگر یک  که  هستم مطمئن.   است  صادق  در مورد فرزندانمان خصوص  به این.  بازگردانیم
  راستی.  آورد دست  خود را به  خود را بدهید تا او بینائی  ثروت شد حاضر بودید تمام  فرزند شما نابینا می  ناکرده خدای
 شما میلیونر و یا میلیاردر   که  نیست  این  آیا مثل  برخوردار است  بینائی  از سالمت  فرزند شما بحمداللّه هحاال ک
 هستید؟
 و   دوستان  در بین  داریم  که  و آنچه  از سالمتی  برخورداری  از خداوند برای  تشکر و قدردانی  احساس-5  
 .وجود آمد   به  دکتر علی آشنایان
 و   جریانات  که ام  معتقد شده ام  شاهد و ناظر آنها بوده  در زندگی  که  دیگری  و حوادث  مثال این  به جه با تو 
با .  آنها وجود دارد  پیوستن وقوع  به  برای  زیادی  دالیل ، بلکه  منظور نبوده  یک  برای  فقط گاه  هیچ  زندگی اتفاقات
.  باشد  شده  نفر طراحی  یک  برای  فقط  که  نیست  رویدادی  هیچ  که  بگویم وانمت  می  زندگی  دانشگاه فرضیۀ   به توجه

 حاضر   در حال  چه ای  عده وسیله  به  بایستی  وجود دارند که  و متعددی  مختلف دهد دروس  رخ می  که ای در هر واقعه
 . شوند فرا گرفته)  ام شته گذا  با شما در میان  مریم  از جریان  که نظیر آنچه (  در آینده و چه

.  بود  زیادی  عده  برای  متعددی  دروس  شامل  جریان این.  نبود  و اتفاق  تصادف  یک  مریم  نابینائی  که  معتقدم 
 ماجرا فرا گرفتند بازگو  شاهدان  را که   و دروسی شمارم  واقعه را بر  این  اثرات  کلیه  بتوانم  من  که  است  غیرممکن این

 را   معلم  نقش  بسیاری  برای  نابینائیش  ماه6   در مدت مریم.   را در اینجا بازگو کردم  دروس  چند تا از این فقط.  نمایم
خدا و امیدوار    به  و ایمان  و شکیبائی ، او صبر و تحمل  نزدیک  و دوستان  و اقوام  پدر و مادرش برای.  نمود بازی
  یـ بایست  خدا که رفـ از ط  است یـ امانت طـ فق  دنیوی  ثروت  داد که  نشان  واقعه  این  طریقاو از.  داد  را آموزش بودن
 .  نمائیم ، تقسیم  نیازمندان خصوص  ، به  را با دیگران  ما را مجبور نماید آن  زندگی  که  از این قبل
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.  بیاورد  و خوشبختی  مسرت  من اند برایتو  می  و یا صدقه ، خمس õزکو  صورت   خود به  از مال  مقداری دادن 
  ای  وسیله  من  در حقیقت  که  این  و پذیرش  است  عطا فرموده من   خداوند به  که  با آنچه  نیازمندان  کردن با سهیم

حد و   بی  خاطر و لذت  آرامش ، احساس ام  بوده  آن  و نگهداری  مصرف  وسیلۀ  و فقط  خدا بوده  مال  آنچه  توزیع برای
  و  از مسائل تواند خیلی  خود می  از مال  و بخشیدن  سخاوتمندی  که  است  این جالب. دهد  می من   به حصری

 با   که  معتقدم ، ولی  است  بسیار مشکل  موضوع  این  علمی اثبات.  بخشد  کند و یا آنها را تخفیف  را حل مشکالت
)  بود کرده  تصادف اش  مدرسه بوس  مینی  که وقتی (  از دخترم  خطر بزرگی  نمودم نیازمندی   به  که  مختصری کمک
 . شد منتهی  پوست   وکبودی چند خراش   به فقط شد و  رفع

   نشان  مریم  مانند نابینائی درسی. اند  شده ریزی  و برنامه  طراحی  متفاوتی  اهداف  برای  زندگی  دانشگاه دروس 
.  بود  شده  باز نگاهداشته  آنان  درِ خدا بود برای  که  یافتند، درِ دیگری  درها را بسته و مادر تمام پدر   که در حالی: داد

  درِ خانه   به اگر رفتن.  بخواهد  و حاجت  وارد شده تواند از آن  می  و هر کس  باز است  مواقع  خدا در تمام درِ رحمت
 . خواهد داد  ما پاسخ تقاضای  اً به باشد او حتم  همراه  و افتادگی خدا با اخالص
 با  ما یاد داد که  او به. ما یاد داد   دنیا باشد به  مال  بودن اهمیت  بی  همان  را که  دیگری  مطلب  مریم نابینائی

ندند ب  بر می  ما رخت  از زندگی  تنها بالها و یا مشکالت  خود نه  و ثروت  در زندگی  نیازمندان  نمودن  و سهیم شریک
 هر دو   علمی  اثبات  که گو این (  کنیم  کسب  است  نیز ممکن  بیشتری  و مال  ثروت یابند، بلکه  می و یا تخفیف

 ).  است  کار مشکلی موضوع
 و   قرار دهم  و بحث  و تحلیل  مورد تجزیه  ذکر کردم  دوم  در فصل  را که  دیگری  وقایع توانم می

 و   شما وقایع شاید بهتر باشد که.   بنمایم  گرفت  انجام  مریم  در مورد داستان  که  نظیر آنچه گیریهائی نتیجه
     دروسی  چه  که این.  نمائید گیری  نتیجه  و از آن اید نوشته  شاهد و ناظر آنها بوده  خود در زندگی  را که رخدادهایی
 ما و    و روحانی   معنوی  پیشرفت  به  زندگی  دانشگاه  دروس  این  و چگونه  است برداشته  در  افرادی  چه را  برای
 .  است  کرده   کمک دیگران

  تمرین
 از   شما و دیگران  را که اید بنویسید و دروسی  خود  شاهد و ناظر آنها بوده  در  زندگی  را  که   از  وقایعی یکی

 .اند  داشته  را در آن  معلم ش نق  افرادی  چه  کنید که  و تعیین اید ذکر نموده  فرا گرفته آن
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 ؟  کنیم  تحصیل  زندگی  در دانشگاه چگونه -7
 

   که  از این . بودم  شده  در ایتالیا دعوت شهر میالن  به  در کنفرانسی  شرکت  جهت  که  قبل حدود چهار سال
  علت  به  شد که بعداً معلوم. (  کردم  تعجب  نیافتم  کنفرانس محل   به  من  و بردن  راهنمائی  جهت  را در فرودگاه کسی
   در فرودگاه  که  دفتری از طریق).  بودند  نکرده  بود هنوز دریافت  شده  ارسال  قبل  چند هفته  مرا که ، نامۀ  پست کندی

   ایستگاه نای   به  فرودگاه  با اتوبوس  و در نظر داشتم یافتم)  قطار بود  ایستگاه که( در مرکز شهر   مناسب بود هتلی
 از  طور مستقیم   به  ارزانتر از رفتن  این  که  بودم  کرده حساب.   مورد نظر بروم هتل   به  و از آنجا با تاکسی رفته

 .باشد  می  با تاکسی هتل   به فرودگاه
  و به  بود مراجعه ه ایستاد  مربوطه  در ایستگاه  که  تاکسی اولین   قطار به مرکز شهر یا ایستگاه   به  از رسیدن پس 

 و   ندارم تاکسی   و نیاز به  است  کوتاهی  مسافت  این  تذکر داد که من   به  تاکسی راننده.  او مقصد خود را بازگو نمودم 
   تصمیم  نیز نداشتم  بار زیادی چون.  داد  نشان  را با دست  هتل او جهت.  مقصد خود برسم   به  پیاده راحتی   به توانم می

   یافتن  برای  دیگری  از شخص پیمائی  راه  از قدری پس.   بروم هتل   به  و پیاده  کنم  پیشنهاد او را عملی  که گرفتم
   بهترین  از مردم  کردن  و سئوال  نداشتم ای  نقشه از شهر میالن.  مقصد رسیدم   به  و باالخره  خواسته  کمک هتل

 .  مورد نظر خود را بیابم  هتل  آن  از طریق توانستم  می  بود که روشی
   مقصدم  مرا در یافتن  که کردم  را پیدا نمی  اگر کسی  بود که  این  رسید و آن نظرم   به  سئوالی  شب همان 

؟   مقصد برسم به  کشید که  می ، چقدر طول  خود را بیابم  راه  آن وسیله   به  که  نیز نداشتم ای  نماید و نقشه راهنمائی
   افتاده راه   در شهر به  پیاده  که ، مجبور بودم  نقلیه  وسیله  داشتن بدون.  رسید مقصد خواهم   به  باالخره  که دانستم می

با .   مقصد خود را بیابم  هتل  نام  با دیدن  تا باالخره  دیگر بروم کوچۀ  به ای  دیگر و از کوچه  خیابان  به و از خیابانی
   تمام  و نشان  نام خاطر سپردن  به فرض   و به  کنم پیمائی  راه  ساعت8   حداکثر روزی توانستم  می ه ک این   به توجه

 بود   ممکن در هر حال.  مقصد خود برسم  کشید تا به  می  طول  سال  شاید حدود یک ام  از آنها گذشته  که محلهائی
   از چند نفر که  با سئوال ، ولی مقصد برسم   به  باالخره  از کسی ال و یا سئو ای  نقشه  داشتن  و بدون  پیاده  با پای که
  تر این  راحت البته.   را بیابم  مورد نظرم  هتل  توانستم  وقت  چند دقیقه  با صرف  و فقط آنها اعتماد نمایم   به توانستم می

   و با صرف  نموده  طریق طی)   اعتماد کنم توانستم  می اش راننده   به که (  دیگری  نقلیۀ  و یا وسیلۀ  با تاکسی بود که
 . مقصد برسم   به  کمتری  و انرژی وقت
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 از  آگاهی«   اخذ درجۀ  برای  و هر کس  بوده  معلم  و هم  محصل  از ما هم  هر کدام  که  زندگی  در دانشگاه 

 را   دروس  این توانیم می.   یاد بگیریم ف مختل طرق   خود را به  دروس توانیم کند، می کار می »وجود خدا در خود
طور    و سریعتر و به  کنیم  استفاده  دانشگاه  در این تحصیل   افراد وارد به های  و یا از راهنمائی  فرا گیریم خودسرانه

 مدعو   استادان  از طریق  زندگی  دانشگاه  و رئیس  مؤسس وسیله  ها به  راهنمائی این.   خود را فرا بگیریم مؤثرتر دروس
  های  راهنمائی  ارائه  برای  دانشگاه  رئیس وسیله   به  هستند که  آنهائی  مخصوص  معلمان این.   است  شده تهیه

 ، به  آتی  دانشجویان برای»   تحصیلی راهنمای«   کتاب صورت   آنها به  خود و یا تدوین  زمان دانشجویان  به تحصیلی
 .اند  شده  دعوت دانشگاه
  مقصدم   به  و رسیدن  شهر میالن های  در کوچه  من  سرگردانی  بسیار شبیه  زندگی  در دانشگاه  من تحصیل 
  ، یا از راهنمای  خود را فراگیرم  و دروس  داده  خود ادامه راه  به طور سرگردان  به  دانشگاه  در این توانم می. باشد می

 اعتماد را   افراد قابل های ، یا راهنمائی  کنم باشند استفاده می»  شهر نقشۀ « همثاب   به که)   دینی تعلمیات ( تحصیلی
   و توکل  در آن  و با نشستن یافته»  ای  نقلیه وسیله «  که  آسانتر این ، و یا از همه  نمایم  طریق  طی  و پیاده کار بسته به
 خدا   از اولیای  با یکی  عاشقانه  ارتباط  از راه  طریق  طی نای.  مقصد برسم ، به  زحمتی  کمترین ، بدون  آن راننده  به

   روش  انتخاب  برای  اختیار کامل  من  دانشگاه در این)   و سَفیْنَۀُ الْنِجات' اِنَّ الحُسینُ مِصْباحُ الْهُدی  ( پذیر است امکان
 در   که  و یا این مقصد برسم  و زود به  نموده تخاب راهها را ان ترین  و کوتاه ترین  مستقیم توانم می.   خود دارم تحصیلی

 .  مقصد خود را بیابم  زیاد باالخره  وقت  و صرف  مشقّات  و تحمل  فراوان  و با خستگی  شوم  سرگردان آن
 

   دانشگاه  بهتر در این  تحصیل  برای چند راهنمائی
 بهتر و سریعتر فرا   زندگی  خود را در دانشگاه  دروس خواهند کرد تا  کمک من   زیر به های  راهنمائی  که معتقدم

 .باشند  می  الهی  ادیان  تمام  تعلیمات  و اساس  اینها شالوده  که  معتقدم همچنین.  گیرم
   دانشگاه  این  وقایع  بر تمام  که  است گذار و رئیسی  بنیان  دارای  زندگی  دانشگاه  که  و اعتقاد بر این  پذیرش-1  
   و ساخته  را طراحی  تحصیل  کالسها و وسایل ، ساعات ، دروس  تحصیلی های  برنامه او تمام.  دارد  و کنترل رتنظا

 .  است  نموده  هر دانشجو فراهم  تحصیل  و یا اساتید را برای  معلمان او حتی.  است)   کرده خلق(
 خود   در جای ، هر چیزی  امور دانشگاه  در کلیۀ ی زندگ  دانشگاه  عیار رئیس  و تمام  کامل خاطر تسلط   به-2  

   در این  و یا عوضی  چیز بد یا زشت  مطلقاً هیچ  که طوری  کند، به  کار می  خاصی  و ترتیب باشد و با نظم مستقر می
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،   دروس  شامل  این.  بنمائیم  بدی  قضاوت  یا چیزی  کسی  ما درباره  ندارد که  لزومی بنابراین. شود  نمی  دیده دانشگاه
   کلیۀ  و قیافۀ  طرز فکر، رفتار و یا شکل  و یا حتی  دانشجویان  تحصیل ، روش  استادان  تدریس  کالسها، روش برنامه

  ، و همه  درک ، قابل  قبول  چیز قابل  همه  زندگی  اعتقاد و دید از دانشگاه با این. شود  نیز می  و استادان دانشجویان
 .باشند  می  و مرتب کارها منظم

   عبارت کند که  را ایفا می  بسیار خطیری  وجود دارد وظیفه  من  در زندگی  که  هر کسی  که  اعتقاد بر این-3  
   کمک  زندگی  از دانشگاه  من التحصیلی فارغ باشند و به  می  ضروری  من  تحصیل  برای  که  دروسی  از تدریس است
  دهند سپاسگزاری  می  انجام  که  کار خطیری  برای  خود، از آنان  و استادان  تشکر از معلمان و  قدردانی ضمن. کنند می
آموزند، خود   می من   را به  سختی  دروس  که  وقتی خصوص  ، به  معلمان  این  که کنم  می  را درک این.  نمایم می

 .دهند  می  نشان ی بسیار شوند و از خود گذشتگی  می  فراوان  و مشقت  سختی متحمل
   تحصیلی  جزء برنامه  در حقیقت آموزم  می  را که  و پر مشقتی  سخت  دروس  که  این  و پذیرش  درک-4 

  این.  شد  خواهم  مخصوص  اخذ پاداش  برای  بهتر آنها واجد شرایط  هر چه  و با فراگرفتن  ممتاز بوده دانشجویان
   مورد بررسی  تحصیلی  و یا مشاوران  دانشگاه  رئیس وسیلۀ   به ام  کارنامه  که  وقتی و  تابستانی  تعطیالت  در زمان عمل

 . خواهد شد گیرد انجام قرار می
   که  وقتی  اعتماد حتی این.   است  عالی  زندگی  چیز در دانشگاه  همه  که  در این  دانشگاه رئیس   اعتماد به-5  

 و   نرفته  از بین  باشم  دلخور و افسرده  دیگری  و یا چیزهای خصوصی   به ، درس یی  تحصیلی ، برنامه موقتاً از معلمی
 .ماند  می  خود باقی قوت  به

   محبت  این  که طوری  به  زندگی  دانشگاه  و دانشجویان  سایر معلمین  قید و شرط  بدون  داشتن  دوست-6  
 خود   کردن  و از سرزنش دارم  می خود را نیز دوست. نیز بشود   آنان  تحصیل  رفتار و کردار و تفکر و روش شامل
 و  بوده)   زندگی  دانشگاه رئیس( خدا   و صورت  تجلی  کس  چیز و همه  همه  که کنم  می  را درک این.  ورزم  می اجتناب

 . بینم  و صفا می  و لطف  جا زیبائی  چیز و همه  و همه  کس همه در  من. الزاماً زیبا هستند

 و   هستم با او دائماً در تماس. بخشد  می من   به حدی  بی  و مسرت  آرامش  زندگی  دانشگاه  با رئیس ـ ارتباط7  
   انجام نحو احسن  به  خود را در دانشگاهش  وظیفۀ  چگونه  دهد که  نشان من   تا به نمایم  می  عاجزانه از او تقاضای

   خود را تسلیم تمامی   عطا فرماید تا به  توانایی  که نمایم از او تقاضا می.  یم نما  تدریس دانشجویانم   و به دهم
   کاری  هیچ انجام  قادر به تنهائی  خود و به خودی  به   که دانم  می خوبی به.   او بنمایم های ها و خواسته برنامه
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او    به  بدهد که ، نیروئی  کنم  او را دنبال دستورات   عطا نماید تا فقط  قدرتی  که  دارم  عاجزانه از او تقاضای . نیستم
   و خود را نیز دوست  بدارم  دوست  قید و شرطی  هیچ  خود را بدون دانشگاهیهای ، همکالسیها و هم  بورزم عشق
 .  نمایم  و کمتر سرزنش داشته
   او را مالقات  دل  کند و با چشم ت خدا را دریاف تواند پیامهای  می  انسان  که  وقتی  است  چقدر زیبا و عالی 

 باشند   تلفنی  و یا پیغام  یا تلگرام  نامه صورت  به  ندارد که  پیامها لزومی این.  او را بشنود  حرفهای  دل نماید و با گوش
  هد ایناگر خدا بخوا. » شما درخواست   به  در پاسخ  خداست  پیام این« بگوید  که) طور نیستند  این و معموالً هم(

  فقط.  باشند  دیگری   و یا هر راه  چیزی  و یا شنیدن ، دیدن  قلبی  احساس  فکر، یک  یک صورت  به  است پیامها ممکن
   خود پیغامی  از تقاضای اگر پس.  پیامها خواهند آمد  این  باشد که  داشته  و توکل  مترصد بوده  انسان  که  است الزم

صبر و .   خواهد پیوست وقوع  خود به وقت  به ، زیرا هر چیزی  ندهیم  را از دست یبائی صبر و شک  نکردیم دریافت

 .باشند  می  موفقیت  درهای  و تواضع شکیبائی

 و   داشت خدا توکل  به  امور زندگیش  در تمام کرد که  می  زندگی  مرد پرهیزکاری  بیگانه  از کشورهای در یکی  
   که  بهاری  از روزهای در یکی.  خواهد کرد  حفظ  بالیا و نامالیمات خداوند او را از تمام   بود که  این  کالمش تکیه

   اخطار کردند که مردم  به  شهری  و مقامات  هواشناسی  از حد باشد، اداره  بیش  بارندگی  بود میزان  شده پیشبینی
   اخطارها توجه این   به  مرد متقی این. تر بروند فع مرت محلهای   به  چند روزی  کنند و برای  خود را ترک های خانه

  باران.  خواهد کرد  خود او را حفظ  که  است  خدا گفته بیند چونکه  کار نمی  بر این  لزومی  که داشت ننمود و اظهار می
 هنوز   که ای عده.  کرد ها را مملو از آب  کوچه  بارید و تمام  زیادی  بود، با شدت  شده  پیشبینی  که طوری همان
اخطار    مرد به این.  کردند  کار را ترک  محل  پلیس  خود و یا قایقهای  بودند با قایقهای  نکرده  خود را ترک های خانه
  و خوب های  بنده است   خداوند فرموده  خواهد ماند چرا که  خود باقی  در جای  که  نکرد و اظهار داشت  نیز توجه پلیس

 . خواهد کرد را حفظ پرهیزکار خود
    در آب  شدن  از خفه  جلوگیری  برای مرد متقی.  مرد را پر کرد  از خانۀ  نیمی  آب  رسید که حدی  به  سیل  میزان 

 تا مرد را باال   انداخت  نجات  او طناب  ظاهر شد و برای  هلیکوپتری  موقع در این.  برد  پناه اش  خانه  بام باالی به
 خواهد   او را حفظ خداوند خودش:   را که  قبل  جملۀ  ورزید و همان  خود امتناع  خانه  بار نیز از ترک نمرد ای. بکشد

  .کرد، تکرار کرد
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  تو خود فرموده«:   گفت  خدا رسید و با عصبانیت خدمت  او، مرد به  شدن  و غرق  منزل  از بام  آب  از گذشتن پس
 وفا   خویش قول   به  کرد، چطور شد که  خواهی  بالیا حفظ  را از تمام  خویش  پرهیزکار و متقی  بندگان  که بودی

 و   مردم ، قایقهای  نکردی  توجه  را فرستادم  هواشناسی  بال اخطار اداره  تو از این  نجات برای: خداوند فرمود» ؟ نکردی
 ؟  کنم  چه خواستی دیگر می.   نکردی  توجه باز هم   داشتم  هلیکوپتر ارسال  و باالخره  نکردی ، توجه  را فرستادم پلیس
   پیام  که  بگوئیم توانیم می. کند  می  صحبت  و سایر موجودات  با مردم  و تماس  وقایع  خداوند با ما از طریق 

   دستهای دیدن رود بیشتر قادر به  ما باالتر می  آگاهی  درجه هر قدر که. رسد ما می   به  زندگی  راههای خداوند از کلیه
 . شویم  می  زندگی  و جریانات  وقایع خدا در پشت
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   زندگی  در دانشگاه  من  تحصیل  وسیلۀ-8
 

 را   تا دروسی ام  نموده  نام  ثبت  دانشگاه در این.   و مدرس  معلم  و هم  دانشجو هستم  هم  من  زندگی در دانشگاه
 در   که در حالی.   باالتر بروم مرتبۀ  و به  را نیز فرا گرفته  کالس  آن  دروس  و سپس  باالتر بروم کالس   و به فرا گرفته

 نیز   و مدرس  معلم  یک عنوان  به  با آن  همزمان خوانم  خود را می  و دروس  دانشجو هستم  یک  دانشگاه این
  فارغ «  زندگی ، از دانشگاه  گرفتم یاد  خود را خوب  درس  که  از این پس.  کنم  می  دیگر کمک  دانشجویان تحصیل به

  در این.  کرد  خواهم شود، دریافت  می نامیده » از وجود خدا در خود آگاهی«   را که ام  و درجه شوم می»  التحصیل
   جائی  دانشگاه این»  مؤسس«و »  رئیس « در حقیقت. کنند  نمی  را نیز اخراج شود و کسی  مردود نمی  کسی دانشگاه
دهد تا   می  راه دانشگاه  را بارها به  دانشجویان او همه. ندارد»  بازیگوش«و »  تنبل «  دانشجویان  فرستادن یرا برا

  التحصیل  دانشجو فارغ کشد تا یک  می  چقدر طول  که این.  شوند التحصیل  فارغ  را یاد یگیرند و باالخره دروسشان
 هر دانشجو   تحصیلی  برنامه  زندگی ، در دانشگاه  بر این عالوه. ود او دارد خ  فعالیت میزان   به  بستگی شود، در حقیقت

   هر دانشجو با دانشجوی  تحصیلی برنامه.   است  شده  او طراحی  نیازهای  تأمین  برای  و فقط  او تدوین  برای فقط
 . شود نها دیده آ  بین ظاهر شباهتهائی  به  است  ممکن  که ، گو این  است دیگر کامالً متفاوت

در دانشگاهها و .  نیاز دارد وسایلی  خود به  تحصیل  برای  زندگی  دانشگاه هر دانشجوی :  تحصیل وسیلۀ نیاز به
 و   دبیرستان در سطح:  وجود دارند؛ مثالً  دانشجویان  تحصیل  برای  مخصوصی  نیز وسائل  معمولی  آموزشی مؤسسات
 نیز وجود   و آشپزی  خیاطی  دختر وسائل آموزان  دانش  و برای  و غیره ، شیمی زیک فی  آزمایشگاهی  وسائل دانشگاه
 . نیستند  چیز دیگری  آموزشی  کمک  جز وسایل  وسائل این. دارند

ها و   دوره  دانشجو برای پذیرش  به  نمود و شروع  را تأسیس  زندگی ، دانشگاه  دانشگاه  این  صاحب  که زمانی
   فراهم  آنان  تحصیل  کرد و برای  را نیز طراحی  آنان  تحصیل  وسایل  زمان  کرد، در همان  آن ختلف م های برنامه
   نیز با یکدیگر فرق  آنان  تحصیل  با یکدیگر متفاوتند، وسایل  دانشگاه  این  دانشجویان طور که  همان درست. نمود
 دو   هیچ  در حقیقت  یکدیگر باشند، ولی نظر شبیه  به  تحصیل  از وسایل  بعضی  است  ممکن  اوقات ضمناً بعضی. دارند
   گرفت ، او تصمیم دانشجویان  به  دانشگاه  این  وافر مؤسس  عشق علت  به در هر حال. باشند  نمی  یکی  تحصیل وسیلۀ

 . نماید  طراحی  آنان  را برای  تحصیل  وسیلۀ  بهترین که
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   هستند و برای  بسیار زیبا و جالب  تحصیل  وسایل این :  زندگی انشگاه در د  تحصیل  وسایل  مختلف وظایف
  به  عجیب  که  وظایف  از این یکی.  دارند  آموزشی  آنها جنبه  تمام  البته شوند که  می کار گرفته  به  مختلف منظورهای

   و آن  طرف این  را به کنند و آنان  می  بازی  دانشجویان  را برای  نقلیه  وسیلۀ  یک  نقش  که  است رسد این نظر می 
   و معلمان  با سایر دانشجویان  ارتباط  برقراری  برای ای  وسیله  که  است  این  دیگرشان نقش. برند  می  دانشگاه طرف
 و  صیل تح در حقیقت.  کنند  کمک  دانشگاه  در این  دانشجویان تحصیل  به  که  است  آنها این  اصلی  نقش ولی. باشند

 .  است  غیر ممکن  تحصیل  وسایل  این   بدون  زندگی  در دانشگاه  دانشجویان  و پیشرفت آموزش
    معمولی  دانشگاههای در حوالی :اند وجود آمده  به  تحصیل  وسایل  تعمیر و نگاهداری  برای  که هائی حرفه
وجود   به  دانشجویان  تحصیل  و سایر وسائل  نقلیه ایل وس  تعمیر و نگاهداری  جهت  وجود دارند که  متعددی های حرفه
   که  جاهائی برای (  و دوچرخه  ثروتمندتر و تعمیر موتورسیکلت  دانشجویان  برای  اتومبیل تعمیرگاههای: اند، مثالً آمده

  استفاده  به بوط مر  مشکالت ها که تر و سایر مغازه  بضاعت  کم  دانشجویان برای)   نیست  خطرناک سواری دوچرخه
 و تعمیر   نگاهداری  زندگی در دانشگاه.  ذکر کرد توان کنند را می  می  را بر طرف  دانشجویان  تحصیل بهتر از وسایل

 اگر آنها   که  و این  وسایل  این مطالعه. رود شمار می  بسیار پردرآمد به های  از حرفه  یکی  در حقیقت  دانشجویان وسایل
 - بسیار پر  حرفه  دانشگاه  و کنار این  گوشه  در همۀ  آنها را تعمیر کرد، در حقیقت توان  می ند چگونه پیدا کن عیبی

 .  است  شده  در دانشگاه  تحصیل  برای ای  نیز، وسیله ای  عده  برای  موضوع این. باشد  می طرفدار و پر درآمدی
 وجود   تحصیل  وسایل  این  درباره  دیگری  جالب زهایچی :  دانشگاه  در این  تحصیل  دیگر وسایل  جالب نکات
 نظیر   معمولی  تحصیلی  با وسایل  البته شوند که  می  ساخته  مذکر و مؤنث  در مدلهای  وسایل این:   که  این اول. دارند

   نیز با وسایل لیه نق  وسایل  در نقش همچنین.  بسیار دارند  فرق  آموزشی  مؤسسات  و طباخی  و شیمی  فیزیک وسایل
   خیلی توانند کوچولوهائی  می  زندگی  دانشگاه  مذکر و مؤنث  تحصیلی وسایل: مثالً.  بسیار دارند  فرق  معمولی نقلیه
   چه راستی.  را ندارند یی  توانائی  چنین  معمولی  در دانشگاههای  نقلیه  وسایل  که وجود آورند، در حالی  خود به شبیه
  مثالً با تالقی.  خود بوجود آورند  کوچولو مثل توانستند یک کردند می  می  تالقی  با هم  که  اگر دو وسیلهشد  می خوب

   اتومبیل  کوچکتر، مثالً یک  نقلیه  وسیلۀ یک) آید  می  زیاد پیش ها خیلی  در جاده که (  و اتوبوسی  کامیون و یا تصادف
   اتفاقاً وضع که (  توسعه  در حال  کشورهای  اقتصادی  از مسائل د دیگر خیلیش  می اگر چنین. آمد وجود می  به سواری

 .شد  می حل)   است  اقتصادیشان  بدتر از وضع  خیلی رانندگیشان
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   وسایل  این  قسمت  کوچکترین  حتی  که  است  این  زندگی  در دانشگاه  تحصیل  دیگر وسایل  جالب  موضوع یک 
   را که  وسائلی توانید حتی  می  که  است  علت همین به. باشد  خود می  تعمیر و ترمیم  و دائماً در حال  بوده  پیچیده خیلی

   نقلیه  بتوانید وسایل  که  است  مشکل  خیلی  که  خود بیابید، در صورتی  در اطراف  شده  ساخته  جهانی  اول حدود جنگ
 .ا پیدا کنید ر  جهانی  دوم  جنگ  زمان  ساخت ، حتی معمولی
 خود  اصطالح   به  را که  کوچولوهائی  زندگی  دانشگاه دانشجویان :  زندگی  در دانشگاه  تحصیل وسایل   به عشق

   برای ای  خود وسیله  این ای  عده  برای در حقیقت. ورزند  می آنها عشق   دارند و به  دوست اند خیلی وجود آورده به
   بدون  ورزیدن  و عشق  داشتن  تا بتوانند دوست  شده  فرصتی  آنان  و برای  است  شده  زندگی  در دانشگاه تحصیلشان
تر و   عمیق  مطالعه  برای ای  کوچولوها وسیله  این  از دانشجویان  بسیاری برای.  کنند  را تجربه  و توقع قید و شرط

 .  است  شده  بهتر دروسشان فراگیری
دهند،   می  انجام  تحصیل  وسایل  این  که  کارهائی  کلیه برای :  دانشگاه  در این  تحصیل  وسایل  مختلف نیازهای

   اول  اصل  در حقیقت این.  دارند انرژی  برند نیاز به  سو می  آن  سو به  را از این  دانشجویان  که مخصوصاً وسایلی
آنها .   است  نیز صادق  معمولی  نقلیه  وسایل  برای ل اص همین.  ام  کرده  را تدریس  سالها آن  من  که  است ترمودینامیک

 کمتر   زندگی  دانشگاه  دانشجویان  که  است  این جالب.  دارند  و نگاهداری توجه   و نیاز به  انرژی صرف  به نیز احتیاج
 از   معمولی گاههای دانش  دانشجویان  که یی کنند تا نگاهداری  می خود توجه)   نقلیه یا وسیلۀ (  تحصیل وسایل به

 در آنها   کرده  خود بدرفتاری  تحصیل  غالباً با وسایل  زندگی  دانشگاه دانشجویان. نمایند  خود می  تحصیل وسایل
   تحصیل ها نیز از وسایل بعضی. نمایند  نمی  نگاهداری  از آنها خوب کنند و اغلب  می  مصرف نامناسب»  سوختهای«

   این  وقت  هیچ  معمولی  دانشگاههای دانشجویان. رسانند  می آنها آسیب   واقعاً به کنند که  می ه بد استفاد  چنان خود آن
 .نمایند  خود نمی  تحصیلی  با وسایل یی  بدرفتاری چنین
   سالهای  دانشجویان  که  است  این  مشکل بزرگترین.  وجود دارند  تحصیل  وسایل  با این  نیز همراه  مسائلی البته 
   هستند که  تحصیل  وسایل  اینها فقط کنند که  می  وارد نیستند  فراموش  زندگی  کار دانشگاه نحوه  زیاد به  که پائین

   طرف  را از یک توانند دانشجویان  می آن  بر اند و عالوه  داده  در امر تحصیلشان  استفاده  جهت  از آنان هر یک  به
شوند   می  تحصیل  وسایل  این  و ساخت  طرح ها و ظرافتهای  زیبائی  جذب آنها چنان. ند ببر  دیگر آن طرف   به دانشگاه

 .کنند  می  عموماً خود را با آنها اشتباه که
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.  دارد توجه  نیاز به  کم  و خیلی  بوده  زیبا و ظریف  خیلی  من  تحصیل وسیلۀ :  زندگی  در دانشگاه  من  تحصیل وسیلۀ
  بیشتر اوقات.   است  زندگی  دانشگاه رئیس)  آفرینش (  و ساخت  شاهکار طراحی  یک  تحصیل لۀ وسی  این در حقیقت

 با   رفتارم  که  وقتی فقط. سازد خود می  به  نسبت  من نماید و با بدرفتاریهای  می  از خود نگاهداری  آموزشی  وسیلۀ این
   را دانشجویان  اعتراضات این. نماید  می  اعتراض  مالیم یلیطور خ شود و به  می  کم  وتحملش  بد باشد طاقت او خیلی
   تحصیل  وسیلۀ  جز درخواست  آنها چیزی  که خوانند، در حالی  می  درد و بیماری نام   به  زندگی  دانشگاه  پائین سالهای
 و بد،   نامناسب ذاهای غ آن  به خواهد که  می  از من خصوص او به.   نمایم  با او خوشرفتاری  که  نیست از من

 با  خواهد که  می  از من او فقط.   وارد نکنم  و آلوده  باالتر افکار کثیف  و از همه  کثیف  و هوای  نامناسب نوشیدنیهای
 .  بدارم  و دوستش  کنم  بیشتری او توجه  ، به  نمایم او خوشرفتاری

   چرا که.  کنم  می  و نگاهداری  و از او مواظبت  دارم ت دوس  را خیلی  دانشگاه  خود در این  تحصیل  وسیلۀ  من 
 ببرد و   طرف  و آن  طرف این   مرا به کشد که  می  زحمت  من  برای  بدن این.   است  من  بدن  تحصیل  وسیلۀ این

 .  باالتر بروم سهایکال  به  زندگی  و در دانشگاه  را فرا گرفته  زندگی  دروس  بتوانم  آن  از طریق  باشد که ای وسیله
  التحصیل  فارغ زودی   هستند و به  آخر تحصیلی  در سالهای  که  دانشگاه  این  از دانشجویان  با خیلی  در مقایسه 
   ام  نموده  قبالً انتخاب  را که  دروسی  کلیه  که  دارم  تصمیم ، ولی  هستم  تحصیل  اول   هنوز در سالهای شوند  من می

   رسید و باالخره  خواهم  دانشگاه  آخر این کالسهای  به  دوستان  مانند این  نیز روزی  من  که دانم می.  م فراگیر خوب
   از این  شدن التحصیل  فارغ چگونگی.  کرد  خواهم را دریافت » از وجود خدا در خود آگاهی«   یا درجه مدرک
   که دانم  را نیز می این.  ام  کرده  معمولی  در دانشگاههای  که ست ا  کاری  همان  این ، چونکه دانم  می  را خوب دانشگاه

   بنمایم ای  شایسته  خود استفاده  تحصیل   و از وسیلۀ  بگذرانم  دانشگاه  در این  تحصیل  برای  بایستی  خود را که وقت
   تحصیل از وسیلۀ.  نمود نیز نخواهم   تحصیل  وسیلۀ  این  تعمیر و نگاهداری  را صرف  آن همچنین.  کرد  نخواهم تلف

 .  فرا گیرم خوبی   به  دانشگاه  خود را در این  دروس  آن کمک  تا به کنم  می  نگاهداری خود خوب)  یا بدن(
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   در این  موجود چند بعدی  یک  من-9
   هستم  زندگی دانشگاه

 
   فصل در این.  باشد تمیز دادم  می  دانشگاه  در این  تحصیل  برای ای  وسیله  که  خود را از بدنم  قبل در فصل

 .  را نیز بیابم  تمایز دیگری  وجه مایلم
 

   من  و روان افزار، یا بدن افزار و نرم سخت
 آنها،   بین جا خواهد بود که ، کامالً به  معمولی  مایکروکامپیوترها در دانشگاههای  روزافزون توسعه   به با توجه

 .  آوریم عمل  به ای   مقایسه  زندگی  در دانشگاه  مشابه افزار آنها و سیستمهای افزار و نرم  سخت خصوص به
  توانید مایکروکامپیوترهای ، شما می  و علوم  مهندسی های  در دانشکده خصوص   کشور، به در دانشگاههای 

   دنیا تعداد این  صنعتی در کشورهای. نماید  می  و از آنها استفاده  آنها نشسته  مقابل  شخصی  را بیابید که متعددی
 و   یافته  بُعد دیگری  مردم  زندگی  که  است قدری  دیگر به  در محلهای  در دانشگاهها و چه مایکروکامپیوترها چه

 . خواهد بود  آنها بسیار مشکل  بدون  زندگی کند که  غالباً فکر می انسان
   آنها را با سیستمهای  تا بتوانیم  کار مایکروکامپیوترها کرده  بر نحوه ی نخواهد بود اگر مرور ارتباط  بی پس 
 .  نمائیم  مقایسه  زندگی  خود در دانشگاه مشابه

  افزار تشکیل  نرم نام   به افزار و قسمتی  سخت نام   به  مایکروکامپیوتر از قسمتی یک : مایکروکامپیوترها اختمانس
 نظیر  قسمتهائی.  کرد  لمس اصطالح   را دید و به  آن توان  می  که  از کامپیوتر است قسمت  افزار آن سخت.   است یافته

  افزار را تشکیل ، سخت  مختلف ، اعداد و یا توابع حروف   به  مربوط های  دکمه  و قسمت  تلویزیون ، صفحه واحد حافظه
  افزار شامل نرم. تواند کار کند  مایکروکامپیوتر نمی  آن  بدون شود، ولی  نمی  دیده  که  است افزار قسمتی نرم. دهند می

 یا   دیسک  روی  مخصوصی  کُدهای  از طریق  همگی باشد که  می  و غیره ، عالمات ، کلمات  ریاضی  و روابط معادالت
 یا   عالئم گاهداری ن  برای ای  وسیله  فقط  در حقیقت  دیسک این. شوند  می نگاهداری) پذیر تقریباً انعطاف ( ای صفحه

 . ندارد کند اثری  می  که  در کاری  آن پذیری  و انعطاف  و ضخامت بوده»  نرم « چیزهای
   این  از ترکیب  و پس دهیم افزار قرار می  سخت افزار را داخل   مایکروکامپیوتر  ابتدا نرم   از  یک  استفاده  برای 

  عنوان  به ها که  دکمه این.  کنیم  برقرار می افزار تماس  افزار با نرم ت موجود در سخ های  دکمه   از طریق دو با هم
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  افزار از طریق  با نرم در تماس. نمایند  می افزار منتقل نرم   ما را به ها و اعمال  مایکروکامپیوتر هستند خواسته حواس
 .  بنمائیم  را جانشین  جدیدی  و یا مطالب عات  و اطال  پاک افزار است  نرم  روی  را که  مطالبی توانیم  افزار می سخت

   مورد بررسی  زندگی مایکروکامپیوتر را در دانشگاه»  مدل «  بد نیست حال :  زندگی مایکروکامپیوترها در دانشگاه
  از این میلیارد 6 از   حاضر بیش در حال.   کنم  مایکروکامپیوتر نگاه  یک صورت خود به  به توانم  می من:  قرار دهیم

   مایکروکامپیوترها نیز از دو قسمت این. وجود دارند) دنیا (  زندگی  دانشگاه ر محوطهدمایکروکامپیوترها 
   از طریق طورکلی   خود ببینید و به توانید با چشمهای  می  را که قسمتی. اند  شده تشکیل» افزار نرم«و » افزار سخت«

    حس توانیم  خود نمی  ما با حواس  را که  قسمتی آن. باشد افزار می  سخت همان برقرار کنید   ارتباط  خود با آن حواس
. افزار  نرم  من  و شخصیت افزار است  سخت  من بدن.  نامیم افزار می  وجود دارد، نرم  که دانیم  می ، ولی  کنیم و یا درک
اینها . باشند افزار می  نرم وجود من»  نرم « ای، ابتکار و سایر چیزه ، نبوغ ، قهر، ترس ، عالقه  نظیر عشق چیزهائی
    با یک  که  هستم  احساسات  این  تمام من. دهند  می مرا تشکیل»  روان «  هستند و در حقیقت  من  شخصیت معرف

.   شوم  می  نگاهداری  معمولی  مایکروکامپیوترهای  دیسکهای  شبیه  چیزی  و روی  است  شده  نوشته کد مخصوص
 .  است  شده  و ضبط  ثبت زندگی»  دیسک «  روی  که  است  چیزهائی  آن   مجموعۀ واقعی»  منِ«  یا    من نروا

   این  برای تنها راه.  برقرار نماید  ارتباط  جهان  با بقیه  که  است  پیدا کند، الزم  تکامل افزارم  نرم  که  این برای 
 .  است  من افزار بدن  سخت این.  شود ترکیب)   معمولی مایکروکامپیوترهاینظیر (افزار   با سخت  که  است منظور آن

  روح. باشد  می ام  شده  ترکیب  مادی  با بدن  که  از زمانی  و افکار من  و تمایالت  احساسات  تمام  شامل  من روان 
 و رشد   پیشرفت  و در حال ، جوان داب شا میرد و همیشه  نمی گاه  هیچ  که  است  من  وجدان  آگاهی  همان  من و روان

 و   از کارافتاده  روزی شود وباالخره  و تدریجاً پیر می  تغییر است  دائماً در حال  من  مادی  بدن  که باشد، در حالی می
 .»میرد می«

افزار  ، نرم ودم ب  کوچکی  آگاهی  فقط در ابتدا که : افزار من  نرم نیازهای  به  پاسخگوئی افزار برای  سخت تعویض
   گیاهان  نظیر بدن  کامپیوتری  ساده افزارهای  سخت بنابراین.  بود کوچکی»   کامپیوتری های برنامه «  حاوی  فقط من

    روی   بیشتری تر و  یا آگاهی   پیچیده  کامپیوتری های  برنامه تدریج  به  که  از این پس.  بود  کافی  آن  برای و حیوانات
  افزاری  سخت بنابراین.  نبود افیک  با جهان   ارتباط برقراری  افزارها برای  سخت  شد، دیگر آن  ثبت  منافزار نرم

 .  کردم  شروع  انسانی  خود را در مُلک  و تکامل  نموده  منظور انتخاب  این  را برای  انسان  بدن تر، یعنی پیشرفته
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.   دارم  زیادی  مایکروکامپیوترها فرق  متداول افزارهای  با نرم من : مولی مع افزارهای  ونرم افزار انسان  نرم  بین فرق
 با   که  این برای.  کنم  می  هستند انتخاب  و تولید آن  ساخت  ظاهراً مسئول  را که افزار خود و افرادی  سخت من: اوالً

  اصطالح   تا به نمایم  می و تحقیق جستجو  ، ابتدا مدتی  کنم  زندگی  سال  چندین افزارم  سخت  و رفیق شریک
 کار ابتدا   این برای.  دهم  را می  الزم  خود سفارش افزار مناسب  تولید سخت  برای سپس.   را بیابم  مناسبی سازندگان

  لهوسی  افزار به  سخت  سفارش  که از زمانی.  کنم  می  را روشن  کلید کارخانه  و سپس یکدیگر جذب  خود را به»  ابوین«
  البته.   است  الزم  روز وقت280شود، حدود   می  خارج  از کارخانه  محصول  که گردد تا وقتی  می  دریافت سازندگان

  وقتی.  دهند  نیز تحویل  زودتری افزار مورد نیاز را در مدت  سخت  که  است  ممکن  باشم  داشته  عجله  خیلی  که وقتی
   وارد شده  کارخانه داخل  شود، به  متوجه  کسی  که  این  و بدون ، آهسته  است  شدن  ساخته  در حال افزار من  سخت که

ناپذیر یا   تفکیک صورت به)  افزار من افزار و سخت  نرم یعنی( ما   هردوی سپس.  نمایم  می و خود را با او ترکیب
 . آئیم دنیا می  به اصطالح  و به  خارج یکپارچه

   و تولید آن  ساخت  ظاهراً مسئول  که  آنهائی خصوص ، به مردم.   است  کوچک خیلی ابتدا  افزار من سخت 
 و    کوچک افزاری  سخت  فقط  من کنند که  می  خیال  که آنها از این   به برند، و من  می  او لذت اند، از داشتن بوده

  های  برنامه کار و حاوی  کهنه افزاری  نرم حقیقت  در  من دانند که دیگر نمی.  خندم  می  هستم داشتنی دوست
   خود انتخاب  و او را برای  کرده  ترکیب افزار زیبا و قشنگ  سخت  حاال خود را با این ، ولی  هستم  مفصلی کامپیوتری

اند و   دلبسته  چنین او این  به ای  عده  موجود کوچولو که  از این  بیش دانند من  می  هستند که  قلیلی  عده البته.  ام نموده
   من شخصیت    به  نگاه توانند با یک  می شوند که  می  نیز یافت  چند نفری  عده  این در بین.   دارند، هستم او را دوست

 .  از وجود خدا است  آگاهی  درجه  چه  شامل افزار من  و نرم باشم  می  احساساتی  چه  شامل  و بگویند که  برده پی
   برسد و آماده  معینی اندازه  به افزارم  تا سخت  منتظر هستم  کارخانه  در داخل  که  وقتی چه :افزار  با سخت تماس
 خود   آگاهی  درجه  و باال بردن  فراگرفتن  مشغول من) »دنیا « این  به یا آمدن (  از تحویل  پس  گردد، و چه تحویل
 دارند    آنها توقع  که طوری آن» بزرگترها « رفها و کارهایح   به  و چون کنم  نمی  را تلف  وقتم گاه ، و هیچ هستم
   از آنان  است  ممکن افزار من  نرم دانند که آنها نمی.  کنم  نمی  درک  چیزی کنند که  فکر می دهم  نمی  نشان واکنش
 . پیرتر باشد اصطالح  تر و یا به  قدیمی خیلی
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 بزرگتر و یا   از نظر اندازه افزار من  سخت  که در حالی :ر هستند تغیی   هر دو درحال افزار من افزار ونرم سخت
   را از خود پاک  قدیمی های  یا برنامه خود اضافه  به  جدیدی های  دائماً برنامه افزار من شود، نرم تر می  مسن اصطالح به
 .یابد  می  باالتری  آگاهی  درجه  ترتیب کند و با این می

 دیگر   آن  شود و از طریق  پیر و فرسوده  خیلی من)  یا بدن(افزار   سخت  که وقتی : فزارما  از سخت  من جدا شدن
   کنم  تنها زندگی  و قدری  را رها کرده  آن  که گیرم  می ، تصمیم  برقرار نمایم  ارتباط  اطرافم افزارهای  با سایر نرم نتوانم

 کامالً  افزارم  از سخت  من  جدائی ها لحظۀ  خیلی برای).   بروم تابستانی  تعطیالت  به  زندگی  دانشگاه  فرضیه یا بنا به(
   وزن اند که  برده  ما پی  و بعد از جدائی  قبل افزارم  و سخت  من کردن ها با وزن  بعضی حتی. باشد  می  مالحظه قابل

 .)باشد  می  حدود چند گرم  وزن این. (  چقدر است افزار من  نرم حاوی» دیسکِ«
   وابسته  و دوستانشان افزار اقوام افزار خود و یا سخت سخت  به  چقدر مردم بینیم  می  که آور است  تعجب 
   و حراست  را حفظ  و کهنه  پوسیده افزارهای  سخت  این کنند که  می  سعی  حتی  جهان  نقاط در بعضی. شوند می

 و   آنها را رها کرده  نیست  و مایل  است  خود وابسته  کهنه لباسهای  به  که  است  کسی  مثل  درست این. نمایند
 . نماید  انتخاب  جدیدی لباسهای
 - با نرم ام افزار خود توانسته  سخت  از طریق  که در مدتی : جدیدتر های  با برنامه  قدیمی های  برنامه تعویض

   ثبت افزار من  نرم  روی  را که یی  قدیمی های  از برنامه عضی ب ام   قادر بوده  برقرار نمایم  و ارتباط  دیگر تماس افزارهای 
 خود را با    بعد که  دفعه  اینکه خالصه.   نمایم  را ضبط  جدیدتری های  برنامه  و جایشان  کرده  بودند پاک شده

 . بود  از وجود خدا در خود خواهم  باالتری آگاهی   درجه  دارای نمایم  می  جدید ترکیب افزاری سخت

 
  جدید افزارهای  با سخت  از ترکیب هدف

   رسید که  خواهم   و آگاهی   از تکامل   درجه  آن   به   باالخره  مختلف  افزارهای  سخت   با  انتخاب   که دانم می
 و  ، حیوانات انسانها ، و با تمام  و خیر نخواهم  جز خوبی  دنیا چیزی  و همۀ  کس  همه  و برای  نبینم  جز خوبی چیزی
  ، از دانشگاه جز خدا نبینم  به  چیزی  که  موقع در آن.   برخورد ننمایم  و محبت  و عشق  عالقه  جز با کمال گیاهان
   سعدی گفتۀ بنا به.  اعطا خواهد شد من  به  از وجود خدا در خود آگاهی   و مدرک  شده التحصیل  فارغ زندگی
 : الرحمه علیه

  تــ آدمی  مقام  حد است بنگر تا چه                                             د ــجز خدا نبین  به  که ئیجا  به  رسد آدمی
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 باز   زندگی دانشگاه   جدید به  دروس  و یاد گرفتن  تحصیل  برای  که  نخواهد داشت  دیگر لزومی  از این  پس 
  افزارهای روانها و یا نرم  به  خواهد بود که  این  هدفم  صورت در این.  ه دانشگا اقتضا و دستور ریاست  ، مگر بنا به گردم

   کردن  و جانشین  کامپیوتری  قدیمی های  برنامه  کردن توانند با پاک  آنها نیز می  چگونه  که  دهم دیگر نشان
 . شوند التحصیل  فارغ نشگاه دا  و زودتر از این  خود را باالتر برده  آگاهی  بهتر و جدیدتر، درجه های برنامه

 
  افزار من  نرم محتویات

   روی دهند و در حقیقت  می  مرا تشکیل افزار یا روان  نرم  و غیره ها، احساسات ، سعی  افکار، آرزوها، اعمال تمام
  این  به4  صلدر ف. دهد  می دست  به  زندگی  مرا در دانشگاه  اینها کارنامه مجموعۀ. اند  شده  ثبت شخصیتم»  دیسک«

   برحسب  است گردند، ممکن  بر می  دانشگاه این  به  دانشجویان  هدایت  برای  مدعو که استادان:   شد که  اشااره نکته
   است  ممکن  نیز هستند که افراد دیگری.  شوند  آگاه آنان  بیشتر به  کمک  جهت  دانشجویان  از کارنامۀ نیاز از قسمتی

 . گردند  مطلع  کارنامه  از این  از قسمتی ود و ناقص محد طور خیلی  به
   فعلی  تحصیلی سال  به  مربوط  کارنامه  شما و یا الاقل  تحصیلی  از کارنامه  خواهد شد اگر کسی  چه  راستی 

   که  است ائی کاره  تمام  حاوی  که  کارنامه  این  برساند؟ تصور کنید که  مردم نظر تمام   را به  گردد و آن شما مطلع
   و پرتیراژ بیفتد و او نیز تمامی  معروف  خیلی  یا مجله  روزنامه  سردبیر یک دست اید به کرده   زندگی شما در تمام

   که اید و یا افکاری  کرده  زندگی  در این  که  کارهائی کلیه   به  متنوع  را با عکسهای  و یا مجله  روزنامه صفحات
 شما   برای  اتفاقی کنید و چه  فکر می چه.  نماید  معرفی مردم   هستید به هد، و شما را آنطور که د اید اختصاص داشته
    خانواده  پدر و مادر و همسر و سایر اعضای  که کنند و یا این  می  اخراج  کارتان  خواهد داد؟ آیا شما را از محل رخ

   اثری  ماجرا چه  خواهند کرد؟ این  و غذا در بیابانها سرگردان ن مسک  و شما را بدون  کرده  بیرون شما را از خانواده
 ؟  شما خواهد گذاشت روی

و ( بماند و جز خود او  ها محرمانه  کارنامه  تمام  که  است  این  زندگی  دانشگاه  ریاست  سیاست  که در حالی 
  به  چهارم  در فصل طور که  جدید، همان روس د  انتخاب  جهت  تابستانی  تعطیالت  در ایام دانشجو و استاد مشاورش

 شما   تحصیلی  از کارنامه شد اگر قسمتی  می  نباشد، چه  دیگر از آنها مطلع  مدعو، کسی و استادان)  شد  اشاره آن 
کردید؟   می شدند؟ شما چه  می  مطلع  هستند از آن  شما مهم  در زندگی  که  افرادی  افراد، یا الاقل شد و تمام  می فاش
   زندگی اثر وقایع.  نخواهد داد  رخ  شما چیزی  باشید برای  نداشته  ترسی  جریان  اگر شما از این  که  است  این مسلم
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   که کنیم غالباً فکر می.  کنیم  تعبیر می  و آنها را چگونه نمائیم  با آنها چطور برخورد می  دارد که این   به  ما بستگی روی
   زندگی  و وحشت  ترس بیشتر ما در یک.   بدهیم  چیز خود را از دست خواهد بود اگر ما همه   بزرگ ای فاجعه
بیشتر ما در .  مان  اجتماعی  و منزلت  خود و مقام  و ثروت  خود، شغل  و عزیزان  خانواده  دادن  از دست ترس:  کنیم می

 . ایم  چسبیده آنها سخت  و به  داریم  که  هستیم  چیزهائی  بنده کنیم  می  صحبت  از آزادی  که حالی
   مردم قضاوت   شما به  که  ندارد، چون ها اشکالی  شما در روزنامه  زندگی  انتشار داستان  شاید شما فکر کنید که 

  نچه حاضر باشید هر آ شاید حتی. کند  می  نیاز دارید برآورده  را که  خداوند آنچه  ندارید و معتقد هستید که احتیاجی
 چقدر زیبا و   این  کرد که  درک توان می.  گردید  بیشتر آگاه قدری وجود خدا در خود دارید بدهید تا از  که

   مسرت این  به  یافتن  دست برای.  نماید  حس او نزدیک  خود را با خدا محشور و به آور خواهد بود اگر انسان مسرت
   و در حق دهیم  می  داریم  را که  آنچه  وقتی البته.   است  و ناقابلی  کوچک ت گذش  فقط  داریم  که  آنچه ، دادن جاودانی
 .دهد باشد می  با خدا نزدیکی   که  بزرگ ما پاداشی  به  زندگی کنیم  می  گذشت دیگران
   دریاچه ته  سنگ   به  سرش  رفتن  شیرجه  هنگام  که  دیدم  ورزشکاری  جوان  خانم  درباره  فیلمی  قبل  چند سال 
   از جمله  مختلف  بپردازد و در مسابقات ورزش تواند به  دیگر نمی  که او از درد و از این. شود  می خورد و فلج می

  پس. شود  می  خدا کشیده راه ، به  مرد جوانی  از طریق  که  تا این  است  ناراحت  نماید سخت  شرکت  المپیک مسابقات
 کند بسیار  تواند خدا را در خود حس  می  که کند و از این  می  خود را فراموش  جسمانی یها  ناراحتی  تمام از این

 از او   که وقتی. کند  می  دعوت خداشناسی  را به  از مردم  متعدد بسیاری های او با ایراد سخنرانی. شود  می خوشحال
 از وجود خدا در خود   آگاهی  چندان  بود ولی لم جسماً سا  که  خود را با قبل  فعلی  وضع آیا حاضر است: پرسند می

   سالم  از نظر جسمانی  اگر هم بود که  می  بسیار مطلوب  البته دهد که  می توضیح و. خیر: گوید  کند، می  عوض نداشت
  اش ی را با سالمت  خداشناسی  دو حاضر نیست  این  بین ولی.  داشت  می  از وجود خدا در خود آگاهی بود و هم می

 . کند عوض
  خاطر ایمانشان  به اند، ولی  داده  را از دست  از چیزهاشان  خیلی  که ایم  شنیده  افرادی  خود درباره  در زندگی 

 را  آنها مسائل.  نمایند اند آنها را تحمل  و توانسته  نموده  مثبت  برداشت  وقایع  از این  با مسائل خدا و برخوردشان به
   بستگی  خارج جهان»  واقعیت«  ، چونکه  است  درک  کامالً قابل این. اند  کرده دارو تبدیل  درد را به و  حل راه به

   و یک  پرنده  زنبور، یک یک .  برخورد نمائیم  چگونه  و با آن  کنیم  درک  را چگونه  ما آن  دارد که این به
 را   گل  که  بپرسیم اگر از هر کدام. نماید  می  برداشت نوعی ه ب  از آن کنند هر کدام  می  نگاه  گل یک  به  که انسان
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 با   هر کدام  توصیف بنابراین.  خواهد کرد  ما وصف  را برای گل»  واقعیت« را یا   دید خود آن  کند، بر حسب توصیف
   ما بستگی  نظرهای نقطه   و به  نیز متفاوت  زندگی  و تعبیر ما از وقایع برداشت.   خواهد داشت  کامالً فرق دیگری

وجود   به  را در زندگیمان  و یا ناراحتی  خوشبختی  ما، که  اطراف  محیط ، و نه  ما هستیم  این  که  این یعنی. دارد
   و اعتقادات  برخورد ما با مسائل این.   ما نیست  در زندگی  آن  و یا فقدان  مسرت  مسئول  دیگری  کس هیچ.  آوریم می

  خود ما بستگی  به  ما فقط  و بدبختی خوشبختی.  بیافریند  و یا بدبختی  ما خوشبختی تواند برای  می  که ماست

 .دارد
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   رخ  برایمان  را که ای  هر واقعه  زندگی در دانشگاه
   را که  و هر کس  کرده  تلقی  درس  صورت دهد به می
 ودـ خ درسـ و م  معلم  عنوان  به  داریم او برخورد  با
   روش سـر کـ ه هـ ک مـریـپذی  را می این.  مـدانی می

   دروس  خود دارد و بایستی  تحصیل  برای مخصوصی
  خود  که  و روشی  و با سرعت  دلخواه  را به اش زندگی

 .کند یاد بگیرد  می انتخاب
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   در اقیانوس  هستم  کوچکی  آب قطره -10
 

 دراز   زمین  روی  که  در حالی  روز زمستان یک.  ام  کرده  زندگی  در زمین  کوچکی  آب  قطره عنوان  دراز به سالیان
   تغییری  بود اگر در زندگیم  خوب  چه  که اندیشیدم  و با خود می بردم  می  نور خورشید لذت  و از جذب  بودم کشیده
 زود   دعایم  که  این ، مثل  آورم دست  به دیدتری ج  و تجربیات  بروم  دور دست جاهای  به توانستم شد و می  می حاصل

  در حالی.   دیدم  در هوا معلق  بخار آب صورت  خود را به  برسانند، ناگهان آرزویم   باشد و بخواهند مرا به  شده مستجاب
   دیگرم  دوستان تفاقا  و به  صعود کردم  بودم  شده  و چند گاز دیگر محاصره  و اکسیژن  نیتروژن  گازهای وسیلۀ   به که
 . کردم  می  شرکت  بار در آن  اولین  برای  من  بود که یی  مانند گردهمĤئی  در حقیقت این.   دادیم  را تشکیل  ابری تکه

  برای. کردند  ایراد می  شده  تنظیم  از قبل  برنامه  را طبق سخنرانیهائی) ابرها(، افراد » ابرها گردهمĤیی «  در این 
 بسیار   زمین  روی  بودن زد که  محور دور می صحبتها بر این:  طور خالصه به.  بودند  اینها جالب وارد تمام زهمنِ تا

 و   و از آزادی  بمانیم طور آزاد در هوا معلق  و همین آنجا نرویم   دیگر به  که  کنیم  و باید سعی  است محدود کننده
 را   از گویندگان  بعضی پردازی  و سخن  بودم  خوشحال  با دوستانم  از بودن  که  در حالی من.   ببریم  خود لذت راحتی

   ما گذاشته  برعهده  که  شاقی  و کارهای  زمین  روی  بودن  برای  حتماً دلیلی  که گفتم ، با خود می کردم  می تحسین
 .  وجود دارد  است شده

  ای  قطعنامه  و تصویب  دادن  رأی  خود بود و ما مشغول ل روز تشکی  ابرها در سومین   یا گردهمĤیی  کنفرانس 
 زد و ما را از یکدیگر جدا  هم  را به  وزید و کنفرانس  بادی  ناگهان  که  برنگردیم زمین  تا دیگر به  چکار بکنیم  که بودیم
   را که یی  تنها چیزِ زمینی.  نداشت  سابقه  و تالطم  غرش  این یی  گردهمĤیی چنین وارد به  منِ تازه برای.  ساخت

 برود و   بچسباند و جائی چیزی کرد خود را به  می  سعی  هر کسی در هر حال.  بود  زلزله  کنم  مقایسه  با آن توانستم می
   چیز محکمی چه  کند  و به  خود را پنهان  در فضا کجا را دارد که  معلق  ابر کوچک  تکه  یک ولی.  کند با باد مبارزه

  نشود؟  از جا کنده تواند خود را بچسباند  که می
 باد مرا   هر کجا که  و بگذارم  نکنم  دیگر سعی  که  گرفتم ، تصمیم  تالشهایم  بودن بیهوده  به  بردن  از پی  پس 
   شدن  خود و راضی حاصل  بی  کوشش  باد و قطع جریان  به  شدن با تسلیم. آید  می  پیش  چه برد، ببرد و ببینم می
 .  نظیر نداشت  که وجود آمد  به  درونی  آرامشی  احساس  خواهد آمد  در من  پیش  که آنچه به



 75

  من.   داشتیم  شکایت  از آن  همه  برد که ای  سرد و دور افتاده منطقه   را به  از دوستانم  و بسیاری  باد، من 
 فرار   برای  راهی  و دنبال  بودم  شده  خسته  دوستانم از شکایت   که در حالی.   بودم  سرما نکرده  احساس  چنین گاه هیچ

  حاال خیلی.   است  در حرکت  زمین سمت  به کنان  رقص  که  هستم  قشنگی  برف  دانۀ  دیدم ، ناگهان از آنجا بودم
 مرا  توانست  می خواست  باد اگر می فقط.  بود  زمین سمت  و به طور قائم  نیز به  من  و حرکت  بودم کوچکتر از قبل

   زمین سمت  آنها نیز به  که  زیادی  دوستان  و دیدن  رقصیدن  از مدتی پس.  ببرد  طرف  و آن  طرف این  به قدری
  با دیدن.  آنجا هستند اکنون  هم  دیگرم  از دوستان  تعدادی  که دیدم.   رسیدم زمین  به شدند باالخره  می کشانده
 مانند پتو و   زیاد بود که قدری تعداد ما به.   شدم   خوشحال  تنها نیستم  سرد و غریب  محل  در این  که  و این دوستانم
 .  بودیم  کرده  خود حبس  هوا را در بین  از ذرات  و مقدار زیادی  بودیم  شده  یکدیگر انباشته  عمالً روی یا لحافی

 و   نیتروژن  چون  موجوداتی  ببینم  که  نبودم راضی.  دیدم ی م  وضعی  خود را در چنین  بار بود که  اولین این 
 کار   این  دلیل   وقتی ولی.  کنند  در فضا حرکت توانند آزادنه  هستند و نمی  ما برفها محبوس وسیله  به  و غیره اکسیژن

 شد   داده توضیح.  کنیم  می  حفظ طقه من  زیاد این  را از سرمای  کار، ما زمین  با این  شد  که  گفته من   به را جویا شدم
   و حیوانات  گیاهان زد و کلیه  می  یخ ، زمین  داریم  خود نگاه  هوا را در البالی  ذرات توانستیم  و نمی  اگر ما نبودیم که

  درستی ه ب من.  آخر خوار نخواهند بود و الی  علف  نباشد دیگر حیوانات اگر گیاهی. مردند  از سرما می موجود در آن
 از سرما   ناقابل  برف  دانه  یک شکل  به  وجودم  که  بودم   خوشحال  خواهد آمد، ولی  پیش  وقایعی  چه  که دانستم نمی

 .کند  می  جلوگیری  در آن  مقیم  و سایر موجودات  و میر گیاهان  و مرگ  خاک خوردگی
 . نیانجامید طول   در اینجا زیاد به  من اقامت 
  خود  ناگهان.  کردم  می  را در خود حس  تغییراتی من. کرد  می  بود و هوا را گرم  کرده  تابیدن  به  شروعخورشید 

  چه.   شدم  زمین داخل.   است  در حرکت  زمین  در اعماق  دوستانش  از البالی  با گذشتن  که  یافتم  آبی را قطره
 اصالً   محدودیت از این.  دیدم  می  محبوس  و تاریکی  تنگ ر جای و د  خود را در زمین چرا که!  بود  عجیبی احساس
   و در فضا و یا آسمان  آزاد باشم  که  بودم مایل.   بیابم  تنگ  خود را در جایی  دوباره  که  نداشتم  و دوست  نبودم راضی

  ناگهان.   نداشت ای  فایده ، ولی  سازم موجود  خود را رها  تا از وضع  کردم  سعی خیلی.  سر ببرم  به  دیگرم با دوستان
   بدنش  روی  زیادی  و موهای  داشت  اختاپوس یک  به  بسیاری  شباهت  که  و غریبی  موجود عجیب سمت  به  که دیدم
   سابقم اینجا با مسکن.  کرد  جدیدی  و وارد خانه  موها مرا بلعیده  از این  یکی ناگهان.  شوم  می  داده  بود حرکت روئیده
   هیچ من.  داشت  می  مرا گرامی کرد و قدم  می  احترام  من  به  خیلی  و یا میزبان صاحبخانه: اوالً.   داشت  فرق خیلی
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 او   حیات ادامه  خود به  با آمدن  در حقیقت  که  گفت من   به میزبان.   بودم  ندیده  از کسی  و احترام قدر عزت  این موقعی
   که وقتی. مرد  دهد و می  خود ادامه زندگی  به توانست  نبود او نمی  من  مثل  افرادی  اگر فداکاری و ام  کرده کمک

 دعا کرد   تشکر کرد و برایم  من ، او بار دیگر از خدمتگزاری ام  سختیها کشیده  و چه ام  کجاها بوده  که  گفتم میزبان به
 .د برسان مقصودم  زودتر به  خداوند مرا هر چه که

  ، هیچ بردم  می شد لذت  می  میزبانم  از طرف  که  قدردانی  همه  خود و این  زندگی  از محل  که  در حالی 
 نیز   دیگری  عجیب او خود را با نامهای.   قرار دارم  گیاه  در یک  که  گفت من  به میزبانم.   کجا هستم دانستم نمی

 تمایز   وجه  علفها نیز از داشتن  که دانستم  نمی هیچ.   نکردم ها توجهیآن  به  من ، ولی  ساخت  کرد و مشخص معرفی
 خود را   مردم  خود از بقیه  با جدا کردن  که  انسانهاست  تشخّصها مخصوص  این  که کردم فکر می. شوند  می خوشحال

 .کنند  افتخار می آن   و به برتر از آنها دانسته
  وقتی.  بردم  می  لذت  و از آن کردم  می  دیدن  مختلف هر روز از جاهای.   داشتم  کاملی  برنامه  جدیدم  در منزل 

   نور خورشید از پنجره  که دیدم  می حتی.  ام  نزدیکتر شده  بیرون  فضای  به  که  کردم  احساس  باالتر رفتم طبقات   به که
 .  است  آمده درون   به  خانه ضخیم
   من  را که ای  از خانه  تیز قسمتی  چند دندان  ناگهان  بودم  نور آفتاب  مشاهده مشغول   که  وقتی  روز صبح  یک 
.   نیز نداشتم  خواستن  کمک  و یا حتی  و مقاومت  شکایت  برای فرصتی.  جدید برد محل  از جا کند و به  بودم در آن
 .  نبودم  راضی  حالت  و اصالً از این شدم  می  پرتاب اطراف   بود و به  زیرورو شدن  در حال ام  خانه تمام

در . دارند  می  جدید نیز گرامی  را در مسکن  قدومم  که  دریافتم زودی  بود و به  شده  کامالً عوض  اطرافم  محیط 
   زنده  همانندم  دوستان کمک  را به  موجود چهار پائی  بود که  این  کارم  محل در این.   داشتم  مشکلتری اینجا وظیفه

 مفید   و یا چیزی  کسی  برای  و وجودم ام  شده  منشأ خیری  و دوباره نمایم  می  خدمتی  فهمیدم قدر که همین.   دارم نگاه
   شرکت  عجیبی های  و در برنامه رفتم  می  مختلف جاهای  موجود به  این  در داخل من.   بودم  خوشحال  است  شده واقع
   و چه  چیست  نامشان دانستم  نمی  که دیدم  را می  و غریبی  عجیب موجودات.   نداشت  سابقه یم اصالً برا  که کردم می

   این  حیات ادامه  به  با کار مشترکشان  که  هستم  و یا گروه  تیم  عضو یک  که  بودم  خوشحال ولی.  دارند ای وظیفه
 .کند  می موجود چهار پا کمک

   و با فشار زیاد از یک  شدم  وارد اطاقکی  از دوستانم  بسیاری اتفاق  به  بود که تی وق  من  تجربه ترین  عجیب 
   گفتند که من  گذرد، به  می  چه  که  جویا شدم وقتی.   شدم  بسیار طوالنی  داالن  و وارد یک  عبور کردم  تنگ مجرای
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   زباله  موجود و برگرداندن  این  بدن  گرسنه سلولهای به غذا   رساندن مان  و وظیفه شویم  می  دور عازم  خیلی نقاط ما به
  دالیلی به.   شدم  خوشحال یافتم  مفید می  خود را در کاری  که  از این دوباره. اند  آنها تولید کرده  که  است هائی و آشغال

 . کردم ی م  خشنودی  احساس دیدم  می  چیزی  خود را در خدمت  که  نبود، زمانی  روشن  برایم که
 مواد   و برگرداندن  دور افتاده سلولهای   غذا به  دائماً رساندن کارم.   بودم  راضی  و کار جدیدم  زندگی  از محل 

  قدر آشغال ها این  بعضی  که  بپذیرم توانستم نمی. کرد  می  مواد زائد مرا خسته  این  آوردن فقط.  آنها بود زائد تولید شده
 .کنند تولید می

   مفلوک  چهار پای  بود و این  شده  گرم  خیلی  بیرون هوای.  آمد  پیش  برایم  و جالب  عجیب  روز اتفاقی یک  
 و   او بودم  پوست  سطح  نزدیک  که وقتی.   کنم او کمک   به  گرفتم لذا تصمیم.  کند  خود را خنک توانست  می سختی به
 او قرار   پوست  و روی  شدم  خارج  و از آن  کرده  و ریسک  یافتم کوچکی   روزنه  نور خورشید را ببینم توانستم می

  جای  به خواستم  و می  کردم  تنهائی  احساس قدری.   کنم  خود حس  صورت  باد را روی  وزش توانستم  می حال.  گرفتم
   کردم  حس تازه.  کار میسّر نبود  این  ولی،  باشم  مهمتر با دوستانم  و از همه  دهم  را ادامه  و کار سابقم  برگردم اوّلم
 وزید   باد تندی  ناگهان  که  افکار بودم در این.   موجود چهارپا بنمایم این  به  دیگری  خدمت توانم  پیشامد می  با این که

   توانستم بخار بود که ه ب  از مایع  من ، یا تبدیل  تغییر صورت با این.  و با خود برد  خود کند و بخار کرده و مرا از محل
 .  گشتم  خوشحال  بودم او کرده  به  خدمتی  نیز چون دوباره.   بشوم  حیوان  این  شدن  خنک باعث
   زمین  در روی  که  در زمانی  از این پیش.   کنم  در فضا حرکت سرعت  به توانستم  و می  آزاد بودم  باالخره 

 جاها   و در خیلی  بودم  شده حاال دیگر کار کشته.  بود  افتاده  اتفاق  برایم ل شک همین  بسیار چیزها به محصور بودم
 و از قید وبند   کنم  را حس  آزادی  دوباره توانستم  می آور بود که چقدر لذت.   بودم  کرده ها کمک خیلی  و به سر برده به

 .  آزاد باشم  زمین  روی بودن
از .   را دیدم ام  قدیمی  از دوستان ، بعضی  بودم  و خوش رفتم  می  طرف آن  به  طرف  در فضا از این  که  در حالی 
   گردهمایی در این.   بود بپیوندم  شدن  تشکیل  در حال  ابرها که گردهمایی  به اتفاقشان   به  کردند که  دعوت من

  ای  مسئله  من برای. وجود نیاورد   را به ای  مسئله  موضوع  این ، ولی  بودم  نکرده  را مالقات  قبالً آنان  بودند که بسیاری
 و   با عشق  توأم چنان  افراد آن  با این  من  کوتاه مالقات.  وارد آشنا شوم  و یا تازه  غریبه  و با ابرهای  بروم نبود که
   این  رئیسه  هیئت روز انتخابات در  آور بود که  تعجب  خیلی برایم. وجود آمد   ما به  بین  قلبی ای  عالقه  بود که محبت

   انتخاب  سمت این  به  و سپس  نامزد شده  کنفرانس  عالی  مشاورت  سمت واردها برای  تازه  همین  از طرف کنفرانس
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 خود   آنها را در تجربیات  و بتوانم  خود قرار گیرم  ابری  مورد اعتماد دوستان  بود که  افتخار بزرگی  من برای.  شوم
  مقصد نهائی  زودتر به  باید بکنند تا بتوانند هر چه  بدانند چه  داشتند که  بسیاری  تمایل  دوستان این.   سازم کشری

 .خود برسند
   و خدمتگزاری  در محبت راز موفقیت   که گفتم  می  و داشتم  بودم  ایراد سخنرانی  مشغول  که  در حالی 

 وزید   باد شدیدی ، ناگهان  بودیم  خوشحال  بود و همگی  شده  جلب من   ابرها به  تمام و توجه   است دیگران ریا به بی
   یافتم  آبی  خود را قطره  باالخره  سرگردانی  از مدتی پس.   شدیم  برده جائی هر چند نفر ما به.  زد هم  را به و کنفرانس

   تغییر شکل  این  که دانستم  بار می این.  باشم می   در حرکت  زمین سمت  به  از دوستانم  زیادی  با عده  همراه که
 و کامالً خود را   نداشتم یی نگرانی  هیچ  ترتیب این  باشد و به  و یا انسانها می ، حیوانات گیاهان  به منظور خدمت به

 . مقصود برسم ه زودتر ب توانم  می  که ریاست  بی خدمتگزاری با   که دانستم دیگر می.   بودم  کرده  جریان تسلیم

 و   و خدمت  آب  قطره  یک شکل   عمر دیگر به  از یک پس.   داشت  سالها و نسلها ادامه  و آمدها برای  رفت این  
   شده  و آمدها خسته  رفت  همه دیگر از این.   کردم  شرکت  دیگری  ابری ، در گردهمایی  مختلف موجودات  به کمک
 . بود  خود خواهم  ابری  با دوستان  من  که  بار است  دیگر آخرین  این ود که ب  شده  اشراق دلم به.  بودم

  پس.  برد  دوری جای  را به  و چند نفر دیگر از دوستانم  وزید و من  بادی شد دوباره  می  پیشبینی طور که  همان 
   جریان  کوهستانی  منطقه  در یک  که ای نه رودخا  روی  خوشبختانه  ولی  شدم  تبدیل  آبی قطره بار نیز به   این از مدتی
  سپس.  بار نیز تنها نیستم   این  که  شدم  و بسیار خوشحال  را نیز دیدم  سابقم اتفاقاً چند نفر از دوستان.  ، افتادم داشت

   خیلی  و دوستانم من.  سر بردم  را در آنجا به  و چند روزی  بود رسیدم  شده  تشکیل  سدی  پشت  که  آرامی دریاچه  به
   نظیر داخل  محدودی  در محیط  باشد که ، و یا الزم  شویم ابر تبدیل  و به  تبخیر شده  مبادا دوباره  که  بودیم نگران
  آنچه هر   حاضر بودیم  بودیم  پیدا کرده  که  ما با توکلی  همه ولی.  سر بریم   به  و یا حیوان  گیاه  یک  یا در بدن زمین

 .  بپذیریم  دل  و از ته  بگیریم  نیک فال آید به  می  پیش را که

   با سرعت  کردم  حس  ناگهان  که بردم  می  لذت  داشتم  که  خاطری  و از آرامش ور بودم  افکار غوطه در این  
   فلزی هایی پره  به ری زیادت  خیلی  با سرعت  که  شدم بعد متوجه.   هستم  و قطور در حرکت  نسبتاً طوالنی ای  لوله داخل
.   برخورد کنم  مرده  اجسام این  به  سرعتی  با چنین  باشم  داشته  کنترلی  که  آن  بدون  بود که  دردناک خیلی.  خورم می
 نزدیکتر  هدفم  مرا به  وجود دارد که  رویدادها  دالیلی  این  برای  که دانستم  و می  بودم  شده  دیگر کار کشته  من ولی
   کرده  آرامش  احساس ، دوباره  ندادم  از خود نشان  و مقاومتی  شدم  راضی  آمده  پیش وقایع  به  که وقتی. کند می

   بر آرامش ، عالوه  است  بوده  خوب  آمده  پیش  هر چه  که  کردم  و قبول  نمودم  خود را راضی وقتی.   شدم وخوشحال
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چقدر .   است  شده  مردم  برای  و ایجاد روشنائی  تولید برق  باعث  فعالیتم گفت  می من   به  که  را شنیدم  صدائی درونی
   توانسته  بهتر که  از این  کاری چه.   است  خدا شده  بندگان  برای  منشأ خیری  دوباره  کارم  فهمیدم  که  شدم خوشحال

  خصوصی  به  و لذت  آرامش من   به  همیشه خدمتگزاری و  مفید بودن.   نمایم  را مانند روز روشن  انسانهائی  شب بودم
 .  خود هستم  زندگی  برنامه  آخرین  گذراندن  مشغول  من  که  کردم  حس در ضمن.   است داده را می
 بود،   و تولید برق  آبی  توربین  یک های پره  زیاد به  با سرعت  از خوردن  عبارت  را که  زندگیم  برنامه ترین  سخت 

، یقیناً   بودم  نشده طور کار کشته  و این  بودم  را قبالً ندیده  زندگی  و شاق  مختلف  مراحل اگر من.   رسانیدم اتمام به
   که ها و آنهائی کار کشته  را به  سخت  در دنیا معموالً کارهای دانید که می.   کنم ها را تحمل  سختی  این توانستم نمی

 . بگیرند  درس  آنان واردها و جوانترها تماشا کنند و از صبر و حوصله گذارند تازه میدهند و   دارند می تجربه
   که  این بدون.   دیدم  در حرکت  سد وجود داشت  پشت  که  آرامی   خود را در رودخانه  از توربین  از خروج  پس 
   خوب  دوستان اتفاق  به.   است  سفر زندگیم له مرح  آخرین  این  که کردم  می  خود حس  باشد، در قلب  گفته من  به کسی

   سختی  و آمد و شدهای  را پیموده  فراوانی  و خم  پر پیچ  راههای  بود آنها نیز مانند من  معلوم  خود که و با صفای
 .  خود در حرکتیم  نهائی  هدف سمت  به  که دانستیم  می همه.   بودم  در حرکت اند، آهسته راگذرانده

 و چند   ماهی تعداد زیادی.   ما وجود نداشت  در بین  ناخالصی ای  ذره حتی.  بود  سفر چقدر زیبا و قشنگ ین ا 
 منشأ   دیدم  هم  از سفرم  بخش  در این  که  افزود، چون  من لذت   نیز به این. بردند  می کردند و لذت  در ما شنا می بچه

 . اشمب  می  دیگران  برای  و خوشی خیر و حیات
 و   با معشوق  هر آن  که کردم  می  شماری ثانیه.  شدم  خود نزدیکتر می  نهائی مقصود و محبوب  به  هر لحظه 

 .  شوم مقصود خود یکی
 !  شدم  یکی  با اقیانوس باالخره.  فرا رسید  مقدس  لحظه  آه 
 بود،   من  طوالنی  زندگی  تجربه ترین عالی این.   کنم  را حس  و وحدت  یگانگی  این آور بود که چقدر لذت  
 .  شوم  غرق در معشوقم   و دوباره  باشم  در اقیانوس  که واقعیتی

   با اقیانوس  همیشه  که  بردم  پی بردم  می لذت»   بودن  در معشوق غرق« و   مجاورت لحظه   از هر  که در حالی  
   قطرات صورت  به  زندگیمان  مختلف  در مراحل  که  و سایر دوستانم  من  که دیدم.   خبر نداشتم  از آن ، ولی ام  بوده یکی
 و   آگاه  آن  به ، ولی ایم  بوده  اقیانوس  از این یی  تجلی  در حقیقت ، هر یک ایم  ابر ظاهر شده های  و یا تکه  یا برف آب

 .»بیخبر «  از آن ی، ول  وجود بودیم  این  و یا صور مختلف  تجلیات ما همه.   نبودیم واقف
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،  قدر وقت  چرا این  که از خود پرسیدم.   باشم  غافل  خود با اقیانوس  و وحدت  یگانگی  از این  بود که  آسان  چه 
 وجود   بتواند از حقیقت  مانند من  کوچکی  آب  بود تا قطره  الزم  مشقات  همه  این  آمد و شد و تحمل  همه این

   ببرد؟ حاال که قدر لذت  خود این  آگاهی  از این  شود و سپس  آگاه  با اقیانوس اش ی و یگانگ  و وحدت خودش
   فیلم  مانند یک ام  کرده  و تحمل  دیده  را که  و مشقاتی  و صور مختلف ام  سرگذاشته  پشت  را که ها و سفرهائی زندگی

  بینم ، می کنم  می  مقایسه برم  خود می  حاال از زندگی  که  و آنها را با لذتی گذرانم  خود می  چشمان  از پیش سینمائی
  ، الزم  بیکران  با اقیانوس  من  و یگانگی ام  وجود و هستی حقیقت   به  من  آگاهی  درجه  باال بردن  آنها برای  همۀ که
  موجودات  ریا به  بی تگزاریخدم   خود را به  و با محبت  برداشتم  و شِکوِه  از شکایت  دست  شد که  خوب چه. اند بوده

 .  داشت  اشتغال کاری  به  زمین  در روی  که  بودم  آبی  هنوز قطره ، وگرنه  کردم مشغول
   یکی  و حیات  عشق  بیکران  منبع  با این  همیشه  من  در حقیقت  که  کشید تا بفهمم قدر طول  چرا این  راستی 
 . برد  خواهم  پی آن  به  اگر خدا بخواهد روزی ، ولی دانم  را حاال نمی  آن ؟ جواب ام بوده

 نقشها را   همه  دارد، همچنانکه  نام  آفرینش  که یی  جهانی  نمایشنامه در چنین»  اقیانوس «  که  است  آیا ممکن 
  با خود باشد؟  عشقبازی کند، مشغول  می خود بازی
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  ام  با او بوده  همیشه  من-11
 

   از وجود و حضور او در خود غافل ، فقط ام  از او جدا نبوده گاه  هیچ در حقیقت.   است  بوده  با من یشهخدا هم
. اند  برده ارث  را به  مبلغی طور مساوی  به  هر یک  که  است ای  ساله18 و 12 و 6 برادر   سه  مثال  شبیه این.  ام بوده

.  نماید  استفاده  بخواهد از آن  که  و هر وقت تواند بالفاصله  و می  است  آگاه و  خود مطلع برادر بزرگتر کامالً از ثروت
   که  در حالی برادر سوم.   نیست  از آن استفاده   هنوز قادر به  است  خود آگاه  تقریباً از ثروت  که  در حالی برادر دوم

  سن  او به  که وقتی.  نماید  استفاده تواند از آن  می  و نه است   آگاه  از آن   نه ، ولی  دو برادر دیگر ثروتمند است اندازه به
باشد،   آنها ثروتمند می اندازه  و به  دیگرش  فرد نظیر برادران این.  کند  استفاده تواند از ثروتش  رسید می  و بلوغ قانونی
 .  نیست  آگاه  از آن ولی

او .   است  خالقیت  قدرت  از جمله  خداوندی  از خصائل  بسیاری  دارای  زمین  خدا در روی  خلیفه عنوان   به انسان 
   انسان های ها و ساخته ، خالقیت  ما پر از ابداعات جهان.   است  نموده  را خلق  و چیزهائی  کرده  استفاده  قدرت از این
   نداشتیم  قبل  و مثالً صد سال نیمک  می  از آنها استفاده  امروزه  دور و بر خود که  چیزهای تمام  به  توجه یک.  است
، قطار، هواپیما،  ، اتومبیل ، تلفن ، رادیو، تلویزیون برق: مثالً.   است  کرده  را خلق  چیزهائی  چه  انسان دهد که  می نشان

 و   کرده ه خود استفاد  خالقیت  از قدرت  انسان  هستند که  چیزهائی ، کامپیوتر و غیره  اسفالته ، فریزر، جاده یخچال
 خداوند را در   یا بالقوه  پتانسیل او انرژی.   وجود ندارد  انسان  خالقیت  برای  حدی در حقیقت.   است وجود آورده به

   درآورد واجازه  یا بالفعل  جنبشی انرژی  را به  آن  که  است  دهد این  انجام  بایستی  که تنها کاری. خود دارد
   و فرا گرفتن  و خواندن  زندگی دانشگاه  به ما با آمدن . یابد  او تجلی  از طریق دی خداون  قدرت  این دهد که
 . کنیم  کار را می  این  بیشتر از وجود خدا در خود  آگاهی کسب و   مختلف دروس
  این  به ی بستگ ؟ این  وجود دارد هستم  نهان صورت  به که»  خدا در خود قدرت« از  استفاده  حد قادر به  تا چه من 

 مدعو  استادان( خدا   و سایر اولیای ، امامان پیامبران.  نمایم  می  تحصیل  زندگی  از دانشگاه  سالی  در چه دارد که
 و    عادی  چیزهای  چون که(اند   کرده  خلق  و چیزهائی  کرده  استفاده خوبی  به  نهان  قدرت از این)   زندگی دانشگاه
 کارها   این  انجام  در عین  زندگی  مدعو دانشگاه   استادان   این ولی).   است  خوانده شر آنها را معجزهاند، ب  نبوده روزمره

   صورت   به  که  خداوند است  قدرت  در حقیقت  و این  است  نبوده  خداوندی  جز اراده  چیزی  عملشان اند که متذکر شده
تواند   نیز می  بگیرد هر کس  خدا تعلق  اراده  وقتی اند که  گفته ر ضمند.   است  شده  آنها متجلی از طریق » معجزه«

 . دهد  باالتر از آنها را انجام  کارها و یا حتی همان
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   این علت.   خدا باشد  متصلیم  که  برق  و یا منبع  کارخانه  یک  به  که  هستیم  روشنائی  المپ  نظیر یک ما همه 
؛   است  از گردو غبار پوشانیده  ضخیمی های  مرا الیه  حباب  روی  که  است  این کنم  نمی  نور را ساطع  این  من که
    را از روی  کثافت های  الیه  این  که  نیاز دارم من.   تمایز از دیگران ، غرور و احساس  نظیر خودخواهی هائی الیه
   و مختلف  متنوع  و دروس ام  وارد شده  زندگی  دانشگاه به   که  است زدائی  کثافت  این برای.    نمایم   خود  پاک حباب
اند   گرفته  سخت من   را به ظاهر زندگی   به  که  و افرادی معلمان.  گیرم  فرا می  متمادی  تحصیلی  سالهای  را طی آن

 .نمایند  می  کمک  کثافات  بیشتر و سریعتر این  هر چه زدودن  به  هستند که آنهائی
   این  متعدد دارد، ولی  دروس  و خواندن کار مداوم  نیاز به  حباب  کردن  و پاک  گردو خاک های  الیه  این زدودن 
   اجازه  و باالخره  کرده ، خود را پاک  خود شسته  حباب  گردو غبار را از روی های  الیه  این  باالخره  که دانم را می
   قدری  از من کنند، ولی  می  مسیر را طی  همین  را که  دیگران  شود و راه اطع س  من  از حباب  نورِ الهی  داد که خواهم
 .شود  می  در خدا منتهی  شدن فانی   به  که مسیری نماید،  تر هستند روشن عقب
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   زندگی  دانشگاه  تأسیس  دلیل-12
 

 چیز در دنیا   یک  فقط  که معتقدم.   ندارم  قاطعی  جواب  آن  برای  من  که  است  و فلسفی  ژرف  سئوال  یک این
 و   از اوست  یا صورتی  تجلی  و هر چیزی هر کس.   است ، آخر، ظاهر و باطن او اول.   خداست  هم وجود دارد، و آن

صور و یا »  دیدن« با  توانیم  می ما فقط.   کنیم  و یا درک  ببینیم  هست طور که  او را آن  که  است  غیر ممکن این
 .  شویم  خود از او آگاه  پاک  قلب  و از طریق  برده  پی وجودش  او به  متنوع یاتتجل

 را  کاری.   را بکشم ای  پرنده  از خود عکس  خارج  از چیزی  استفاده  بدون  بخواهد که  از من  کنید کسی فرض 
   روی  بیاید تا با آن  خون  از آن  تا قدری  خود را گاز گرفته  انگشت  نوک  خواهد بود که  کرد این  احتماالً خواهم که

   تجلی  آن وسیله   به  که  است ای  وسیله  پرنده  و این  است  چیز از من همه.   را بکشم ای  پرنده  خود عکس سینه
 کند تنها  اه نگ من   قرمز را دارد به  رنگ  دیدن  قدرت  و مثالً فقط  او محدود است  بینائی  که  اگر کسی حال.  ام کرده
   نماید احتماالً خواهد گفت  مرا توصیف اگر از او بخواهید که.  خواهد بود  پرنده  شکل  خواهد دید همان  را که چیزی

   کند، آن  دیگر را نیز احساس  دید خود را وسیعتر نماید و رنگهای توانست  فرد می اگر این.   هستم  پرنده  یک  من که
   فیلی  کردن  با لمس  که  است  مرد کوری  سه  داستان  شبیه  موضوع این.  ببرد  پی وجود من ر به بیشت توانست  می وقت
   چه  که  داشت این  به  بود، و بستگی  متفاوت  با دیگری  از فیل  هر کدام توصیف.  کنند  داشتند او را توصیف سعی

 .  است  کرده  را لمس  فیل  از بدن قسمت
 قرار   بسیار زیبا و بزرگ  باغ  یک  در وسط  که  هستیم  ساختمانی  در داخل  کنیم  فرض  که  است  دیگر این مثال 
باشد و   خود می  از دیوارهای  در یکی  باریک  خیلی  پنجره  یک  دارای  فقط  ساختمان  این  که  کنیم فرض.   است گرفته
   خیلی  ببینم توانم  می  از باغ  را که  آنچه  پنجره  بودن  باریک علت   به.  کنم  نگاه بیرون  به  پنجره  از این توانم  می من

   از پنجره  باشند در نگاه  شده  کاشته  نوعشان  برحسب  باشد که  و درخت  پر از گل  باغ مثالً اگر این. باشد محدود می
   اتفاقاً در خط  سرخ مثالً اگر گل.  قرار دارند د من دی  در خط  که  از گلها و یا درختها را ببینم  دسته  آن توانم  می فقط

   که گویم شود می  می  یافت  چه  باغ  در این  بپرسد که  از من  و اگر کسی  را ببینم  آن توانم  می  فقط  باشد من دید من
   عرض  که  است  الزم  شوم طلع بیشتر م  باغ  موجود در این  و گیاه  از گل  که  این برای.   است  سرخ  پر از گل  باغ این

وجود    به  ساختمان  دیگر این  دیگر را در دیوارهای های  و پنجره  را عریضتر نموده  خارج  خود با جهان  ارتباطی پنجره
  مان از ساخت  که  بهتر این و از همه)  فرودگاهها  مراقبت نظیر برج (  بپوشانم  و شیشه  دیوارها را از پنجره ، تمام آورم
 . باشد  وجود نداشته  و باغ  من  بین  تا دیگر مانعی  شوم خارج
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   حواس  این از طریق.  است آفریده)   بدن  در ساختمان  عرض  کم های یا پنجره( محدود   خداوند ما را با حواس 
  نور مرئی  به  ما فقط مثالً چشم.  کنیم  برقرار می  ارتباط  و با آن  گرفته  خود تماس  اطراف  ما با جهان  که محدود است

   دارای  از حیوانات تعدادی.  دارد حساسیت) دهد  می  راتشکیل مغناطیسی  الکترو  از امواج  باریک  نوار خیلی  یک که(
  همین.  کنند  را درک  الکترومغناطیسی ازامواج تری توانند نوارعریض  هستند ومی  انسان  حساستر از چشمان چشمهای
 .  است  ما نیز صادق  در مورد سایر حواس موضوع
   زمین  از میلیارد ـ میلیارد موجود روی  هر یک صورت  خود به  دادن  و یا نشان  نمودن  خداوند با متجلی 
  وسیله  نماید تا به  محدود پیشبینی با عرضی)  یا پنجره (  حس  از آنها تعدادی  هر یک  برای  دید که طور صالح این

 بر   عالوه در مورد انسان.  شوند  آگاه  و از آن  برقرار نموده  خود تماس  خارج  بتوانند با جهان  موجودات اینآنها 
 به (  دیگری  باریک یا پنجره»  حس« تا   گرفت طور تعلق  خدا این ، مشیت  مشابه  و ظاهری  فیزیکی  حواس پیشبینی

 بر  عالوه.  کند  کسب  بیشتری  آگاهی  خارج  بتواند از خود و جهان  آن  از طریق شود تا او داده نیز به)   قلبی  اشراق نام 
.  خود بیافزاید  و برآگاهی  را تدریجاً زیاد کرده  پنجره  این  را نیز عطا کرد تا بتواند عرض  قدرت او این  خداوند به این

   گیرد و یا حتی دیوارها را فرا یاد کند تا تمامقدر ز  را آن  پنجره  این  داد تا بتواند عرض انسان  را نیز به  قدرت او این
 . بردارد  و خدا را از بین  خود و سایر موجودات  موجود بین را بشکند و مانع»  بدن « ای  شیشه  دیوارهای تمام

 از   انسان آگاهی  خواهد که  او می ولی.  شود  یکی  خلقت  وکلیه  بتواند با جهان  آفرید که  را طوری  خدا انسان 
  آن  را به  کرد و انسان  را تأسیس  زندگی  منظور دانشگاه  این  زیاد شود و برای تدریج  به  خودش  واقعی وجود و هستی

.   نکنیم  حس  خود را جدا از دیگران  و در نهایت گیریم  را فرا  زندگی  ما تدریجاً دروس خواهد که خدا می.  داد راه
 .  کنیم  حس  جهان  و تمام  خلقت  خود را با تمام  و یگانگی  ما وحدت  کهخواهد خداوند می

   خویش  اطراف  از محیط  آگاهی  و تقریباً ثابت  معین ای  دیگر با درجه  ما را مانند موجودات توانست  خدا می 
 دیگر   چیزهای  و خیلی  و نوشتن  خواندن  معلومات  دارای  بیافریند که  طوری  ما را از اول توانست او می. بیافریند
  توانست خدا می.  بیافریند  ما را نابغه  همه توانست خدا می.   و آنها را فرا گیریم  رفته مدرسه  به  مجبور نشویم  که باشیم
. بیافریند   هستیم طور که  ما را آن  که  او خواست ولی.  دیگر بیافریند  دهد و ما را جورهای  دیگر انجام  کارهای خیلی
 کار را بکند؟   این چرا او خواست .  شویم  خود با او آگاه  و یگانگی وحدت از  طور تدریجی   به  که  این یعنی
   است ممکن.  باشد  متنوع  تجلیات  دارای  است  خواسته شاید که.  زد  حدس توان  را می  زیادی امکانات.  دانم نمی

   محدود من  و آگاهی  و درک عقل  به  که  ایجاد کند؟ چیزی  تنوع در خلقتش   است  چرا خدا خواسته بپرسید که
،   او خود نویسنده  که ای نمایشنامه.  ببرد  بیشتر لذت  خلقتش  نمایشنامه خواهد از تماشای  او می  که  است رسد این می

 .  است  چیز دیگرش  و همه  نقشها، تماشاچی ، بازیگر تمام کارگردان
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 و   دروس  با فراگیری  زندگی  در دانشگاه  تحصیل در طول) او( ما   چرا بایستی  بپرسید که  است مکن م حال 
   و نامالیمات  بکشیم قدر درد و رنج این  از وجود خدا در خود آگاهی   و اخذ درجه التحصیلی  فارغ باالخره
 و   آگاهی  عدم علت   به  در حقیقت  زندگی انشگاه د  دانشجوی عنوان  به  من ؟ درد و رنج  نمائیم  را تحمل مختلف
 منحصر   و صورت  واقعی  تجلی  من  که  نیستم  هنوز آگاه  که  است خاطر این   به  درد و رنج این. باشد  می  خودم جهالت

  دانم  و نمی برم می بسر  و در تاریکی»   بسته های  با پنجره  ساختمان آن«هنوز در .  باشم  خداوند می فرد و زیبای  به
 و   مرا غمگین  که  است  از وجود خدا در خودم  و جهالت  آگاهی عدم  این. گذرد  می  چه  من  اطراف  در باغ که

 . دارد همراه  به  فراوانی  و افسردگی ، درد و رنج جهالت.   است  نموده افسرده

   ما تدریجاً درک  که  است ، خدا خواسته آن به)  خودش( ما   و فرستادن زندگی   دانشگاه تأسیس  با که  معتقدم  
 را تماشا   خلقت  نمایشنامه  خود و بهترین  صورت  بهترین  خلقت  با این  که  است او خواسته.   هستیم  واقعاً که  که کنیم
 با   که  ما هستیم این و   خداوند هستند زیبا بوده  و صور مختلف  تجلیات  که  چیز، در حالی  همه  که معتقدم. کند

باشد،   می  عالی  هست طور که  هر چیز همین  ترتیب این  به.  بینیم  آنها را طور دیگر می  یا دید محدودمان آگاهی
   خیلی  من  برای  ویا برخورد با زندگی  فرضیه این. نماید  می  عمل  وجه بهترین  به  قراردارد و  خودش  مناسب درجای
   توقع  از کسی  با آن  و همزمان دارم  می  و دوست پذیرم  هستند می  طور که  را آن  چیزها و مردم  که ، چون  است مهم

 در   که طوری  عطا خواهد کرد، همان من   باشد خدا به  مورد نیاز من  که هر آنچه   و معتقدم  را ندارم چیزی

،   باشم  داشته  و نگرانی  اضطراب  و یا چیزی  کسی باره ندارد در  لزومی  که  معتقدم همچنین .  است  کرده گذشته
 . خداوند قرار دارند  و حراست  آنها در پناه  که چون

.   بر عکس درست.   بنشینم  گوشه  یک  و باطل  و عاطل  نکنم کاری  هیچ  که  نیست  مفهوم  اعتقاد بدین  این البته 
   مهمتر این  و از همه گیرم  کار می  به  باید بکنم  چه  در هر زمان  اینکه شخیص ت  برای  در اختیار دارم  را که  آنچه تمام
 از تفکر و  پس.  را نیز بدهد  آن  انجام  و شهامت  و قدرت  باید بکنم  چه  دهد که  نشان  من  به  که خواهم  از خدا می که

»   بهترین البته«.  دهم  می ، انجام  دهم  انجام در هر زمان  توانم  می  را که  کاری  بهترین  و دعا و غیره  و مشاورت تعقل
   با به  اینها، یعنی با تمام.   تنهائی  به  خودم شوند و نه  می  مربوط  موضوع  به  ترتیبی  به  که  است  آنهائی  تمام برای

،  دهم  می  تشخیص  صحیح  که ه آنچ  دیگر خود و انجام  امکانات  و تمام  و ذکاوت  فکر و استعداد و هوش کارگیری
   برایم  آمده  پیش  که آنچه:  پذیرم  و می کنم  می  را قبول  نشد، آن خواستم  می  که  چیزی  آن  کار من  نتیجه چنانچه

 . ام  داده  خود تشخیص  که  است  بهتر از آن  من  برای  خداوند همیشه  خواست  که پذیرم می.  بهتر است
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 غذاها  صورت  ، به روم  می رستورانی  از کشور به  سفر در خارج در حین:   که  است  داستان ظیر این ن  پذیرش این 
  آورد و جلوی  را می دیگری   غذای  من  سفارش رغم  علی  رستوران صاحب.  دهم  می  را سفارش  و غذائی  کرده نگاه
  دهندۀ  از مواد تشکیل  من  چون دهد که  می  توضیح  است من  سالمتی  و عالقمند به  فرد خیرخواه او که. گذارد  می من
   سالمتی  آنها بر روی  که  دهم  تشخیص توانستم  و نمی  نبودم مطلع)  هستند  و نمک  مثالً پر از چربی که( غذاها  این
 و  تر  است  آگاه  او که  که یدر حال.   دادم  بودند سفارش  خوب  ظاهری  دارای  را که  دارند، لذا غذاهائی  اثری  چه من

 .  بهتر است  برایم  شده  آورده  غذای  که  است  داده خواهد تشخیص خیر مرا می
 اگر خدا   که  بودم  و نگفته  ننشسته در خانه (  بودم  را کرده  الزم  اقدامات  غذا تمام  خوردن  برای  من  که در حالی 

   و بهترین کار انداخته  خود را به و قضاوت)  خواهد داد من   را به  زد و غذائی در خواهد  کسی  غذا بخورم بخواهد من
   با غذای  که  است  شده  آورده  من  برای  دیگری  غذای بینم  می ، حاال که  بودم  داده  خود سفارش تشخیص  غذاها را به

  ، بلکه  نکنم  و خود را ناراحت  نیاندازم  و دعوا راه  جنگ  واقعه  در این  که  است  این  دارد، مهم  فرق  خیلی  من  میل باب
 .  ببرم  لذت  است  شده  گذاشته  جلویم  که  و از غذائی  بپذیرم  آمده  پیش  را که آنچه

 و   دارد؟ در هر زمان  فرقی  چه دهم  می  انجام  که  و اقداماتی گیرم  هر روز می  من  که هائی  با تصمیم  فوق  مثال 
 را   الزم  و اقدام  را اتخاذ کنم  الزم  و تصمیم  استفاده  در اختیار دارم  را که  آنچه  از تمام  بایستی  هر موضوع برای
 و  نتیجه.   نکنم  و با دنیا جنگ  نشوم  خاطر و عصبانی ، آزرده  نپیوست وقوع  به خواستم  می  که اگر آنچه.   دهم انجام
   صورت  بدین  زندگی  در دانشگاه  تحصیلم  درازمدت  در برنامه  که  و بپذیرم  کنم  قبول  است  آمده  پیش  را که آنچه
   منتهای همچنین.   است  او شدن رضای  به  خدا و تسلیم  خواست ، پذیرفتن  روش  این از نظر من.   بهتر است برایم
   من های  اگر خواسته  نمود، ولی  یا در دنیا خواهم و  چیزها در خود، دیگران  خود را در تغییر دادن  و کوشش سعی
 . سازم  می  و با آن پذیرم  می  آمده  پیش  را که  ظهور نرسیدند، آنچه منصه به

 دهد   نشان من  به  که نمایم  و از او استدعا می روم  خدا می درگاه   به  و نیایش  عبادت  از طریق روزانه  
از او استدعا .   باشم  زندگی  دانشگاه  سایر دانشجویان  برای  و خدمتگزار بهتری ه کرد  بهتر زندگی  چگونه که
 به.   او باشم های رضا و خواسته  به  و تسلیم  کرده  امور توکل او در تمام   دهد تا به  توانائی من   به  که نمایم می

   تلقی  دانشگاه  این  تحصیلی  برنامه عنوان  د بهآی  می  پیش  برایم  را که  هر اتفاقی  توانست  خواهم  ترتیب این 
 از وجود خدا و زودتر   آگاهی  درجه باال بردن   و به  مربوطه  دروس  فرا گرفتن  به  که  و بپذیرم کرده
 . خواهد کرد مکک   زندگی  از دانشگاه  شدنم التحصیل فارغ
 نیز   انسانیت  بزرگ ، یا خانواده  زندگی  دانشگاه  دانشجویان سایر  را به  برداشتی  چنین  که کنم از او استدعا  می 

 .عطا فرماید
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   به توانیم می  هـ ک مـ دهی  اگر تشخیص  زندگی در دانشگاه
   انـ درسهایم هـ ک کنیم   کمک  و خودمان  همدانشگاهیان

    عشق  با کمال  کار را البته این  را سریعتر و بهتر یاد بگیریم
  مـ بتوانی بـ ترتی نـ ای هـشاید ب. ردک  خواهیم محبتو 

 .  شویم  التحصیل  زودتر فارغ زندگی   از دانشگاه  همگی
 
 
 
 
 

  ادانـ، است انـ، معلم انـ دانشجوی هـ هم دوارمـامی
 . شاد باشند  همیشه  زندگی  دانشگاه و کارمندان
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