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 مقدمه
 

کهه نن را نظهام نیهری      من بر این باورم که جهان دارای نظامی است 

-نامم.  خداوند این نظام را تدوین یرموده است. چیزی در جهان رخ نمیمی

تا جهایی کهه بهه ان هان      ،هدف این نظامدهد که طبق این نظام نباشد. 

تعالی و پیشهریت مع هوی ان هان و دسهییابی او بهه       ،شودمربوط می

  باالترین درجه شادی است.

د ان ان را ب هیار ک کاهاو و مایهر بهرای     طبق این نظام نیری   خداون

ک ب شادی نیریده است. در طی چ دین قرن زندگی ان ان در روی زمهین،  

او توان یه است از طریق مشهاهده و تکربهه بهه ق همیهایی از ایهن نظهام       

طبیعت را کشه  ک هد. بها اسهی اده از      "رموز"نیری   پی ببرد، یا برخی از 

توان یه است برای خود نسای  بیایری د کش یات علمی به عمر نمده ان ان 

ایزار ب ازد تا سایر ان هانها و  و زندگی راحیی را برای خود رقم بزند)یا ج گ

 تر از پا درنورد(.حیوانات را سریع

پیامبران الهی نیز ق میهایی از نظام نیری   را از طریق وحهی دریایهت   

، حاوی اشهاراتی بهه   اند. کیاب مقدس ما، قرننکرده و برای مردم بیان کرده
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 باشد.  شود مینظام نیری   و ننچه که به خلقت ان ان مربوط می

وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَها یَْْیَ ِهبُ   . وَمَنْ یَیَّقِ اللَّهَ یَکْعَرْ لَهُ مَخْرَجًا... -1

 (3و  2)سوره الطالق، نیات ...  وَمَنْ یَیَوَکَّرْ عَلَى اللَّهِ یَهُوَ حَ ْبُهُ

ک ی تقوا پیشه ک د برای او راهی برای بیرون شدن قهرار خواههد    ... هر

دهد و هر که بر خهدا توکهر   داد و او را از جایی که گمان  را ندارد روزی می

 ک د، خداوند او را کایی است...

یَلَا یُکْهزَ    ِلسَّيِّئَةیَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِاِ ةنلْحَسَمَنْ جَاءَ بِا -2

 (161)سوره االنعام، نیه  هُمْ لَا یُظْلَمُونَ إِلَّا مِثْلَهَا وَ

هر ک ی کار نیای انکام دهد ده برابر به او پاداش ده د و ههر کهه کهار    

 ها نرییه باشد.بدی انکام دهد ت ها همان د نن کی ر ببی د تا سیمی بر نن

ا مِمَّا تُِْبُّونَ وَمَا تُ ْ ِقُوا مِنْ شَهیْء  یَهنِنَّ   لَنْ تَ َالُوا الْبِرَّ حَیَّى تُ ْ ِقُو -3

 (22)سوره نل عمران، نیه  اللَّهَ بِهِ عَلِیمٌ

دارید ان اق ک یهد. و  نیای را نخواهید یایت تا ننگاه که از ننچه دوست می

 ک ید خدا بدان نگاه است.هر چه ان اق می

أَنْبَیَتْ سَبْعَ  ٍحَبَّةیِی سَبِیرِ اللَّهِ کَمَثَرِ مَثَرُ الَّذِینَ یُ ْ ِقُونَ أَمْوَالَهُمْ  -4

 مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ یُضَاعِ ُ لِمَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ ٍسُنْبُلَةسَ َابِرَ یِی کُرِّ 

 (261)سوره البقره، نیه 

ای اسهت کهه   ک  د مثر دانهه مثر ننان که مال خود را در راه خدا ان اق می

ای صد دانه باشد. خدا پهاداش ههر کهه را    و در هر خوشه رویدخوشه ب ه ت

 ده ده و دانا است.ک د. خدا گشای  بخواهد، چ د برابر می
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 طَيِّبَةةًً ةًمَنْ عَمِرَ صَالًِْا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ یَلَ ُْْیِیَ َّهُ حَیَا -5

 (  29)سوره ال ْر، نیه  وَلَ َکْزِیَ َّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْ َنِ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ

که کاری نیاو انکام دهد، اگر ایمهان نورده باشهد زنهدگی     مرد و زنیهر 

ای به او خواهیم داد و پاداشی بهیر از کردارشان عطا خهواهیم  خوش و پاکیزه

 کرد.

  َا لَ َهْدِیَ َّهُمْ سُبُلَ َا وَإِنَّ اللَّههَ لَمَهعَ الْمُْْ ِه ِینَ   وَالَّذِینَ جَاهَدُوا یِی -6

 (62)سوره الع ابوت، نیه 

-های خوی  هداییشان مهی ک انی را که در راه ما مکاهدت ک  د، به راه

 ک یم، و خدا با نیاوکاران است.

مْ یُرْقَانًا وَیُاَ ِّرْ عَه ْاُمْ  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ نمَ ُوا إِنْ تَیَّقُوا اللَّهَ یَکْعَرْ لَاُ -9

 (22)سوره االن ال، نیه  سَیِّئَاتِاُمْ وَیَغْ ِرْ لَاُمْ وَاللَّهُ ذُو الْ َضْرِ الْعَظِیمِ

اید، اگر از خدا بیرسید شما را بصیرت ش اختِ ای ک انی که ایمان نورده

صهاحب   نهد  خداو حق از باطر دهد و گ اهانیان را بزداید و شما را بیامرزد، که

 یضر و کرمی بزرگ است.

أُولَئِهََ   أَحْسَةنَ ًُالَّذِینَ یَ ْیَمِعُونَ الْقَوْلَ یَیَیَّبِعُهونَ   یَبَشِّرْ عِبَادِ ... -8

 (18و  19)سوره الزمر، نیات  الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئََِ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

ده د و از به سخن گوش می ده. نن ک انی کهرتشا... پس ب دگان مرا ب

ک  د، ایشان د ک انی که خدا هداییشان کهرده و ای هان   بهیرین نن پیروی می

 خردم دان د.

)سهوره   وَلَا تَلْبِ ُوا الَْْقَّ بِالْبَاطِرِ وَتَاْیُمُوا الَْْهقَّ وَأَنْهیُمْ تَعْلَمُهونَ    -2
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 (42البقره، نیه 

 دانید، کیمان  ما ید.می حق را با باطر میامیزید و با نن که حقیقت را

إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْنِحْ َانِ وَإِییَاءِ ذِی الْقُرْبَهى وَیَ ْهَهى عَهنِ     -11

 (21)سوره ال ْر، نیه  الْ َْْشَاءِ وَالْمُ ْاَرِ وَالْبَغْیِ یَعِظُاُمْ لَعَلَّاُمْ تَذَکَّرُونَ

دههد و از  یرمهان مهی  خدا به عدل و اح ان و بخش  به خویشهاوندان  

دهد، باشد پذیرای پ هد  ک د. شما را پ د مییْشا و زشیااری و سیم نهی می

 شوید.

 أَقْهدَامَاُمْ  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ نمَ ُوا إِنْ تَ ْصُرُوا اللَّههَ یَ ْصُهرْکُمْ وَیُثَبِّهتْ    -11

 (9)سوره مْمد، نیه 

ید، شما را یاری خواههد  اید، اگر خدا را یاری ک ای ک انی که ایمان نورده

 کرد و پایداری خواهد بخشید.

الَّذِینَ یُ ْ ِقُونَ أَمْوَالَهُمْ یِی سَبِیرِ اللَّهِ ثُمَّ لَا یُیْبِعُونَ مَا أَنْ َقُوا مَ ًّا  -12

)سهوره   لَا أَذً  لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِ ْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَْْزَنُهونَ  وَ

 (262بقره، نیه ال

ک  هد و پهس از ان هاق    مزد ک انی که اموال خود را در راه خدا ان اق مهی 

شوند رسان د با پروردگارشان است، نه بیم اک مینه د و نزاری نمیم یی نمی

 و نه اندوهگین.

تَطْمَهئِنُّ  الَّذِینَ نمَ ُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللَّهِ أَلَها بِهذِکْرِ اللَّههِ     -13

 (28)سوره الرعد، نیه  الْقُلُوبُ

یابد نگاه باشید اند و دلهایشان به یاد خدا نرام  میننان که ایمان نورده
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 یابد.ها به یاد خدا نرام  میکه دل 

الدُّنْیَا وَالْبَاقِیَاتُ الصَّالَِْاتُ خَیْرٌ عِ ْهدَ   ِةالَْْیَا ينَةُالْمَالُ وَالْبَ ُونَ زِ -14

 (46)سوره الاه ، نیه  ثَوَابًا وَخَیْرٌ أَمَلًا رَبََِّ

های این زندگی دنیاسهت و کردارههای نیهَ کهه     دارایی و یرزند، پیرایه

هها نیاهوتر   مان د نزد پروردگارت بهیر و امید ب ین بهه نن همواره بر جای می

 است.

)سهوره   الْمُ ْهرِیِینَ وَکُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُ ْرِیُوا إِنَّهُ لَها یُِْهبُّ   ...  -15

 (31االعراف، نیه 

... و نیز بخورید، و بیاشامید ولی اسراف ما ید، کهه خهدا اسهرایااران را    

 دارد.دوست نمی

 ضِةيَّةًًً مَهرْ ضِةيًَةارْجِعِی إِلَى رَبَِِّ رَاُ لْمُطْمَئِنَّةیَا أَیَّیُهَا ال َّ ْسُ ا -16

 (31تا  29سوره ال کر، نیه ) وَادْخُلِی جَ َّیِی یَادْخُلِی یِی عِبَادِی

ای روح نرام  یاییه خش ود و پ  دیده به سوی پروردگارت بازگرد و در 

 زمره ب دگان من داخر شو و به بهشت من درنی.

 یَلَهُ خَیْرٌ مِ ْهَا وَهُمْ مِهنْ یَهزَ ٍ یَوْمَئِهذ  نمِ ُهونَ     ِلْحَسَنَةمَنْ جَاءَ بِا -19

 (82)سوره ال مر، نیه 

یرد و نیاوکاران از وحشهت  گای ک د بهیر از نن را پاداش هر کس کار نی 

 نن روز در امان باش د.

وَلَوْ أَنَّ أَهْرَ الْقُرَ  نمَ ُوا وَاتَّقَوْا لَ َیَْْ َا عَلَیْهِمْ بَرَکَات  مِنَ ال َّمَاءِ  -18

 (26)سوره االعراف، نیه  ... وَالْأَرْضِ
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پیشهه کهرده بودنهد برکهات     ها ایمان نورده و پرهیزگاری اگر مردم قریه

 گشودیم ...نسمان و زمین را به رویشان می

یَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلُِْوا ذَاتَ بَیْ ِاُمْ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُهولَهُ إِنْ کُ ْهیُمْ    -12

 (1)سوره االن ال، نیه  مُؤْمِ ِینَ

پیهامبرش  ... از خدا بیرسید و با یادیگر به نشیی زی ت ک ید و از خدا و 

 یرمان برید.

ٌ یَأَصْلُِْوا بَیْنَ أَخَوَیْاُمْ وَاتَّقُهوا اللَّههَ لَعَلَّاُهمْ    ةإِنَّمَا الْمُؤْمِ ُونَ إِخْوَ -21

 (11)سوره الْکرات، نیه  تُرْحَمُونَ

هر نیی ه موم ان برادران هد. میهان برادرانیهان نشهیی بیایا یهد و از خهدا       

 بیرسید، باشد که بر شما رحمت نرد.

مِثْلُهَا یَمَنْ عَ َا وَأَصْلَحَ یَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا  سَيِّئَةٌٍ سَيِّئَةوَجَزَاءُ  -21

 (41)سوره الشوری، نیه  یُِْبُّ الظَّالِمِینَ

جزای هر بدی بدی است همان د نن. پس ک ی که ع و ک د و نشیی ورزد 

 مزدش با خداست، زیرا او سیمااران را دوست ندارد.

ظَهَرَ الْ َ َادُ یِی الْبَرِّ وَالْبَْْرِ بِمَا کَ َبَتْ أَیْدِی ال َّهاسِ لِیُهذِیقَهُمْ    -22

 (41)سوره الروم، نیه  بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ

به خاطر کار و کردار مردم، تباهى در بر و بْهر یراگیهر شهده اسهت، تها      

ارشان را بهه ننهان بچشهاند، باشهد کهه      ]خداوند[ جزا  بخشى از کار و کرد

 .بازگردند
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نظمی و نش یگی های مادی، انیروپی معرف وجود اغیشاش، بیدر سی یم 

بوده و در یرنی دهای ترمودی امیای، هر چه اغیشاش، اصهطااک و نشه یگی   

تههر اسههت. نییکههة ایههن بیشههیر باشههد مقههدار تولیههد اِنیروپههی در نن ایههزون

ههای اقیصهادی و   شدن مْیط زی ت و زیهان  ترنلودهیرنی د)تولید اِنیروپی(، 

 مالی یراوان است.

ای، در این نوشیار، برای ان ان و اجیما  اِنیروپی تعریه  و طهی معادلهه   

ارتباط شادی ان ان با اِنیروپی او نشهان داده شهده اسهت. بهه طهور کلهی،       

شادی  یا کلیة عواملی است که از ، اِنیروپی هر یرد معیاری از درجة ای ردگی

های باال بودن اِنیروپهی یهردی و اجیمهاعی بیهان     ک  د. همچ ین، زیانکم می

 شده است. 

هدف خلقت، لقاءاهلل و یا دیدن صورت خدا در هر کس و ههر چیهز و بهاال    

: جز خدا وجودی نی هت و  درک ک یم که ریین درجه نگاهی تا بدین مرتبه که

 . ت تکلی زیبا و م ْصر به یرد اوستهر چه ه 

های ای ارائه شده است که شادی را بر ح ب ارزشدر این کیاب، رابطه

ان انی تعری  کرده و ای ردگی را ناشی از رذائر اخالقی در ان هان، نشهان   

 دهد. می

راه زندگی عبارت است از پایین نوردن اِنیروپهی یهردی و   به طور خالصه 

 اجیماعی و یا باال بردن درجة شادی.  

باال بردن درجة شادی، تقوا، عشق و مْبت ورزیهدن  بهیرین روش برای 

ریا و برقراری ارتبهاط بها یهَ یها چ هد شخصهیت       توقع، خدمیگزاری بیبی
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 باشد.واالمقام مع وی که مظهری از تقوا و عشق و خدمیگزاری ه ی د، می

کشورهای جهان در جهت  های ایران و سایرهای نموزشی دانشگاهبرنامه

نموخیهه  دن حریه تدوین شده است که در نهایت، دان دان  و یاد دا انیقال

الیْصیر بیواند با یرا گریین ننها و انیخهاب شهغلی بهیهر و درنمهدی     یا یارغ

تهر زنهدگی   هها مریهه  تر زندگی ک د. به طور خالصه، در دانشگاهبیشیر، مریه

ک هیم. چگونهه   نمهی -نموزیم ولی صْبیی از چگونه زندگی کردن کردن را می

ردن را دانشکو بای یی ککا یاد بگیرد؟ نیا این موضو  را بای یی در زندگی ک

های درسی او بگ کانیم و یا ای اه یرصیی یراهم ک یم که دانشکو خود برنامه

 نن را بیابد؟

نموز ه هی د و دانه    تر، نوجوانان دان طوری که در س ین پایینهمان

شهوند  نی د و دانشهکو مهی  نموزند و وقیی که به دانشگاه میارائه شده را می

بای یی دان  را ج یکو ک  د، ب ابراین خود این جوانان ه ی د که بای هیی  

در ج یکوی حقایق باش د و بیاب د کهه ههدف زنهدگی چی هت، بهرای چهه       

ها بای یی یرصهت  اند و چگونه باید زندگی ک  د؟ دانشگاهم ظوری خلق شده

 این پوی  را یراهم نورند.

 

ح مطالبی است که من معیقهدم ههدف و راه زنهدگی    هدف این کیاب، طر

است. شما ممان است با تمامی ننها موایق یا مخال  و یا با بعضهی از ننهها   

موایق باشید. من اصراری در ای اه شما ننها را بپذیرید ندارم ولی امیهدوارم  

ههای  که با طرح این مطالب یرصیی برای شما پهی  نیهد تها روی پرسه     

برای »ک  د)که در باال مطرح کردم( یع ی: انان از خود میاساسی که تمام جو



 3 مقدمه

 

 

 

قدری « ام؟ هدف زندگی کردن چی ت و راه زندگی کدام است؟چه خلق شده 

بی دیشید و با تْقیق و ت ْص جواب ننها را بیابید. امیدوارم خود بیابیهد کهه   

سهالگی   95چگونه بای یی زندگی ک ید به طوری که، وقیهی مهثالً بهه سهن     

سالة شما از شما بخواهد که او را نصیْت ک ید تا چگونهه   15و نوۀ  رسیدید

سال زندگی پهس از بلهوغ خهود را بهه او)کهه       61زندگی ک د، بیوانید حاصر 

-احیماالً عزیزترین یرد زندگی شماست( م یقر ک یهد. بهه راسهیی اگهر مهی     

یوق توان یید زمان را به جلو ببرید و شما در این سن بودید و نوۀ شما سوال 

-دادید؟ شما برای او یقی اً بهیرین را میکرد، چه جوابی به او میرا مطرح می

خواسیید ولی بهیرین چی ت؟ ثروت بیشیر؟ مقام باالتر؟ شهرت بیشیر و یها  

 ای اه شادی و خوشْالی بیشیر؟

 

 الدین مْمد بلخی)رومی( می رماید:در ارتباط با هدف زندگی موالنا جالل

 که چرا غایر از احهوال دل خویشی ههم است و شبههها سخ ههمروزها یار من این 

 مهههی وط هر ن مایها میروم نخهبه کک ودههه بههر چهدنم بهههام نمدههها نمهکک از

 راد وی ازاین ساخی مم استیاچه بوده مراساخت ام سخت عکب کزچه سببهماند

 مههاند از بدنق  ی ساخیه چ د روزی اکههم خهم از عالهم نِیهاغ ملاوتههرغ بههم

 مههر و بالی بزنهبه هوای سر کوی  پ تها بردوسهتخوش نن روز که پرواز ک مای
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 اشاره به قسمتهائی از نظام آفرینش

 "Big Bang"قبر از لْظه ان کاربزرگ یا مه بانگ یا 

 .یقط خدا بود و دیگر چیزی نبود .1

 .خدا اراده کرد که جهان را بیایری د .2

 را تدوین نمود یا خلق کرد.« نظام نیری  »خدا سپس  .3

ای را نیرید بهه  از خود، خدا نقطه« مایه گذاشین»طبق این نظام و با  .4

این نقطهه کوچهَ ننچهه را کهه      نانومیر به طوری که 1/1قطر حدود 

میلیارد کهاشهان)از جملهه کهاشهان راه شهیری( و یهَ       11امروز 

میلیارد سیاره در کهاشان راه شیری، و م ظومه شم ی در کهاشان 

دههد در  راه شیری و زمین و سایر کرات این م ظومه را تشهایر مهی  

 56/1*  1129ههها  برداشت. قطر یضای دربرگی ده تمام کهاشهان 

 1 رنورد شده است.میر ب

َ  15این حدود  دانهان لْظهه   میلیارد سال پی  بود. این لْظه را ییزیه

 خوان د.می ”Big-Bang“ان کار بزرگ یا 

                                                 
 .اندگرفته شدهمطالب این قسمت از منابع مختلف  1



 عشق و انتروپی و راه زندگی 14

 

 

طبق نظام تدوین شده این کره ب یار ب یار کوچَ و ب هیار ب هیار    .5

 داغ و یشرده شرو  به انب اط کرد.

بهه   میلیارد سال پی  م ظومهه شم هی   5طبق نظام نیری   حدود  .6

 یا زمین خلق شد.-وجود نمد

روی  تمیلیارد سال پی  اولهین حیها   2طبق نظام نیری   در حدود  .9

 زمین بوجود نمد. 

 میلیون سال پی  ان ان بوجود نمد. 2طبق نظام نیری   در حدود  .8

میلیون سهال پهی  ان هان توانهایی      1طبق نظام نیری   در حدود  .2

 حرف زدن را بدست نورد.

 اسی معلوم گردیده است که تا ننکهایی کهه   از کش یات باسیان ش .11

شود تغییهرات در  به تاامر ساخیاری)نناتومی( بدن ان ان مربوط می

سال قبر ادامه داشیه است و در نن زمان به  111/51ان ان تا حدود 

مرحله نهایی خود رسیده است. از نن تاریخ به بعهد بهدن و از جملهه    

تغییری نیاییه اسهت. ایهن در   مغز ان ان از نظر ساخیار و اندازه هیچ 

حالی است که در طی این مدت کی یت زندگی ان ان دچار تغییهرات  

روز نیز به عمق این تغییهرات اضهایه   ب یار زیادی شده است و روزبه

 می گردد و جالب این است که ازدیاد یوق یَ سیر تصاعدی دارد.

 ننچه که موجب این تغییرات شده است تْوالت ذه ی ان ان است.

سال گذشیه تغییرات ان ان ت ها در بعد  111/51به عبارت دیگر، در 

 ذهن بوده است.
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سهال پهی  )بها شهرو       111/11طبق نظام نیهری   در حهدود    .11 

 کشاورزی( ان ان شهرنشین شد و اساان یایت.

سهال پهی  پیهامبران بهرای      111/6طبق نظام نیری   از حدود  .12

 هدایت ان ان ها مبعوث شدند.

نیریده شده و در تمام دو میلیون سال گذشیه سعی ان ان ک کااو  .13

نموده است تا با مالحظات و مشاهدات خهود و مْهیط اطهراف، و بها     

بهه گوشهه ههایی از     "دل"دقت و ت ار و )در برخی اوقات( از طریق 

و به این ترتیب خود را راضی نماید، نیازهای  1نظام نیری   پی ببرد

 د نسای  و نرام  بیایری د.ج مانی خود را تامین ک د و برای خو

انهد.  هایی از نظام نیری   را برای مردم بازگو کردهپیامبران گوشه .14

 هدف از این بازگویی ایکاد نرام  و شادی در ان انها بوده است.

مهمیرین نایه در پیام پیامبران نن بوده است که یقط یَ چیز کهه   .15

که خدا با مایهه   خدا باشد بیشیر وجود ندارد. نظام نیری   یا ننچه را

گذاشین از خود خلق کرده است در حقیقت اثراتهی یها تکلیهاتی یها     

تصاویری از خدا بی  نی ی د. یع ی در زیر این کثهرت یهَ وحهدت    

 .(Unity in Diversityوجود دارد )

نگاهی و پذیرش و ایمان به این موضو  باعث می شود که ان هان   .16

خود را با دیگران )ان انها و سایر موجودات( یای ببی د، ننچه را برای 

                                                 
، سعی نمود برای آنها روابط یا مدلهای ریاضی بیابد. بردوقتی انسان بخوبی به قسمتی از نظام آفرینش پی 1

قوانین نامید، مانند قوانین حرکت موتور، قوانین یا اصول ترمودینامیک، قانون الوازیه های خود را اصول و او یافته
 در معادالت شیمیائی و غیره.
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خود می خواهد برای ننان نیز بخواهد و ننانرا دوست بدارد و به ننهان  

 خدمت بی ریا عرضه ک د و به این ترتیب شاد شود.  

ر خود به نرام  خاطر و شهادی وایهر   ان ان با این برداشت و عم .19

 دست می یابد و سالم و جوان می ماند.

توان ت به تمام ق همیهای نظهام نیهری   واقه      اگر ان انی می .18

توان هت یهَ مهدل    دسهت نورد. او مهی  گردد و رابطة بین ننها را به

دست نورد ویَ برنامه کامپیوتری بهرای نن  ریاضی برای این نظام به

 مه حیما بی  از یَ میلیارد خط داشت.ب وی د. این برنا

ای در کامپیوتر شما وجهود دارد و ایهن یهَ    یرض ک ید چ ین برنامه

ک د و شما بایهد تصهمیم   برنامة پرسشگر ه ت که از شما سؤال می

یوتری نظهام  کهامپ بگیرید و پاسخ سؤال را وارد ک ید. سپس برنامهة  

 ا نشان میدهد.شود و نییکه را پس از مدتی به شمنیری   اجرا می

گیریم، یع هی  این شبیه تصمیماتی است که روزمره در زنگی خود می

هایی به این برنامه کامپیوتری "ورودی"ای اه پ دار، گ یار و رییار ما 

بروز خواهد  "بعداً"ها عظیم نظام نیری   ه ی د. نییکه این ورودی

 کرد.

اآلن در نن نید و یها حیهی جهائی کهه     یع ی ای اه ننچه به سر من می

ه یم نییکه ایاار، گ یار و رییار خود من بوده کهه در گذشهیه ابهراز    

اند بهه برنامهه کهامپیوتری عظهیم نظهام      هائی بودهام و ورودیداشیه

رییار این نظام نن چیزی است کهه مهن در حهال    "نیری   و نییکة 
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"حاضر با نن مواجه ه یم و یا موقعییی است که در نن قهرار دارم  
1 .

 ای اه خودم کردم که رحمت بر خودم باد. خالصه

 

 2عظمت آفرینش انسان

 میلیون نقطه دریایت ک  ده است. 111چشم ان ان دارای  .1

هزار رشیه است که ارتعهاش مهی ک  هد و     24گوش ان ان دارای  .2

 امواج صوتی را م یقر می نمای د.

میراعصهاب   11211اسهیخوان و  311عضله،  511در بدن ان ان  .3

 وجود دارند.

 میلیون میر است. 111ول رگهای بدن ان ان ط .4

میلیهارد سهلول مغهزی وجهود      13گرم مغز ان ان  1351در داخر  .5

 ملاول پروتئین وجود دارند.  1121 دارند. در داخر این سلولها

ههزار   511میلیون واحد ح هاس بهه درد،    4در بدن ان ان حدود  .6

 هزار واحد ح اس به دما وجود دارند. 211واحد الم ه و 

% و 5/2%، کهربن   5/25%، اک هینن  63در بدن ان ان هیهدرونن   .9

% باقیمانهده  6/1% تمام اتمها را تشایر مهی ده هد و   4/1نییرونن 

ان هان    صهر دیگهری کهه بهرای حیهات     ع 21مربوط می شود بهه  

 % جرم بدن ان ان را نب تشایر می دهد.91حدود  اند. ضروری

                                                 
برای  جبراٌکنیم و نظام آفرینش می اخییاررا اینطور توضیح دهیم که ما  ر و اخییارجبتوانیم موضوع می 1

 کند.ما فرآهم می
 اند.بدست آمدهمطالب این قسمت از منابع مختلف  4
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میلیمیر و جرم  11/1سلول با قطر میوسط   1114بدن ان ان دارای  .8

 باشد.می گرم 11-2میوسط حدود 

دهد کهه  در هر سلول در هر ثانیه هزاران واک   شیمیایی روی می .2

شهود و  در ضمن نن بعضی از ملاولها تکزیه شده و انرنی نزاد می

 شوند.ملاولهای جدید تشایر می

 2411زنهد و  میلیون بار در سال می 36 میوسط قلب ان ان به طور .11

 ب خون را به جریان می اندازد.میرماع

تریلیهون سهلول    22لییر خون موجود در بهدن ان هان    5در داخر  .11

 خونی وجود دارند.

 .در داخر هر سلول خونی میلیونها ملاول وجود دارند 

  میلیون سلول خونی تازه جانشین سهلولهای مهرده    2در هر ثانیه

 شوند.می

ا وجهود دارنهد کهه    میلیون الیه یا کی ه هو 611های ان ان در ریه .12

میرمربهع   81هها  ده د. سطح این الیهپس می    دریایت و    

 باشد.می

میلیهون اسهپرم شهرکت دارنهد.      411در عقد نط ه ان ان بی  از  .13

تخمَ زن از یَ سلول تشایر شده و بزرگیرین سلول بهدن )بهه   

 اشد.بمیو قابر رؤیت اندازه نوک سوزن( 

 اند.کرده ان روی زمین زندگیمیلیارد ان 91از بدو خلقت تاک ون .14

 ک  د.میلیون حیوان روی زمین زندگی می 111به ازاء هر ان ان  .15
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 پیام آب

مطالعهه   (Masaro Emoto)یَ پنوهشگر ناپ ی به نهام ماسهارو اموتهو   

. او روشی را ابدا  کرد و توان ت ه استجالبی را روی بلورهای یخ انکام داد

م کمد نماید و از کری یال یا بلور تشایر درجه سانییگراد  -5نب را در دمای 

 شده پس از انکماد عا برداری ک د.

او مالحظه کرد وقیهی کهه نب صهاف و زالل اسهت و عهاری از ههر نهو         

نلودگی ت، چ انچه این نب را در یَ بطری ریخیه و به بطهری نگهاه کهرده،    

یهن  یا روی بطری ا "دهیتو چقدر خوبی و مرا از تش گی نکات می "بگوید: 

درجه سهانییگراد دارای کری هیال یها     -5جمله را ب وی د، انکماد این نب در 

تو چقدر بدی و "بلوری ب یار زیباست و اگر به نن بطری نگاه کرده و بگوید: 

 باشد.بلور این نب دارای یَ شار نام ظم و زشت می "ک یمرا بیمار می

نن نش یه و دعها  اموتو همچ ین دریایت که بلور نب یَ دریاچه اگر ک ار 

ک  د ب یار م ظم و زیبا خواهد بود، در حالی که قبهر از دعها بلهور نب ب هیار     

 نام ظم و زشت بوده است. 

ای اسهت کهه اطالعهات را در خهود     این حقیقت ثابت شده که نب وسیله

دهد. نب هر ککها کهه باشهد، حیهی در ههوا،      ذخیره ساخیه و از خود عبور می

 ک د.می ارتعاشات را جذب و ذخیره

 

 تأثیر افکار انسان روی گیاهان اطراف ما

خدا »مان در ب یاری موارد از عبارت در ماالمات روزمره برکت خداوند.
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توانیم انکام دهیم تا خدا ک یم. ولی چه کارهایی میاسی اده می« برکت بدهد

 برکت دهد؟

بیشیر های نرام در رشد سریعیر گیاهان و شیردهی احیماالً تأثیر موسیقی

 اید.گاو و گوس  د را ش یده

نزمایشات میعددی توسط باغداران و دامداران در کشهورهای خهارج بهه    

اند مْصوالت باغی بیشیر عمر نمده که با نواخین موسیقی کالسیَ توان یه

و بهیر و یا شیر بیشیر تولید ک  د. در ارتباط با حاالت ذه هی ایهراد در رشهد    

 دهم.ام که در زیر شرح میانات مطالبی خواندهگیاهان و یا رام نمودن حیو

در روسیایی در یای از کشورهای نمریاای ج وبی هیلی وجود دارد که  .1

در مکاورت نن دو قطعه زمین به م احت برابر و با شهرایط خهاک و   

نب و هوای برابر برای کاشت مْصوالت باغی و گهر اسهی اده شهده    

-د و یا از ساک ان روسیا میک  است. از ایرادی که در هیر اقامت می

ها به حالت مراقبه نش یه و به خواه د که در مْیط یای از این زمین

« مْبت»اند گر و گیاه و  درخیانی که در این قطعه زمین کاشیه شده

ساطع نمای د، در حالی که به گیاهان زمین دیگر)زمین شاهد( از ایهن  

برای  خورشید و غیرهشود. شرایط نبیاری، کود و نور نظر توجهی نمی

 هر دو قطعه زمین یا ان است.

« مْبهت »ها پس از چ د ماه مالحظه نمودند که گیاهانی که از ان ان

تر و پربارتر ه هی د و  اند دارای رشدی بیشیر، شادابدریایت داشیه

 گیاهان موجود در قطعه زمین شاهد رشدی معمولی دارند.



 13 ز نظام آفرینشاشاره به قسمتهائی ا

 

 

 

علمهی نزمهای     عضای هیئتهای تایل د یای از ادر یای از دانشگاه .2 

 زیر را انکام داد.

ههای  او با همااری و نظارت یای از میخصصین گر و گیاه، تخم گهر 

می اوتی را انیخاب و در دو قطعه زمین مکاور ننها را کاشت. پهس از  

-ای اه ساقة گلها از خاک بیرون نمدند و به ارت ا  معی ی رسیدند گر

، یَ گروه بهه ع هوان شهاهد و    ها را به دو گروه م اوی تق یم کرد

 از دانشکویان.« مْبت»رای دریایت گروه دیگر ب

از دانشکویان خواست که هر یَ مقابر دو بوته یا گلدان نش هیه  او 

-دقیقه در هر روز بهه گهر   31و در یَ حالت مراقبه به مدت مْدود 

هها صهْبت   های مقابر خود مْبت ساطع نمای د و در دل خود با گهر 

را مورد مْبت و تمکید قهرار ده هد. پهس از چ هد ه یهه      ک  د و ننها 

هایی که از دانشکویان مْبت و تمکیهد  مالحظه کردند که تمامی گر

تر و زیباتر از گلههایی  دریایت داشیه بودند دارای رشد بیشیر، شاداب

بودند که در قطعه زمین شاهد، پرورش یاییه بودند. شرایط نب و هوا 

 ها یا ان بودند.ه برای تمام گرو کود و نور خورشید و غیر

پس از پایان نزمای  مالحظه نمودند که دو عدد از بوته گلهای مورد 

توجه نه ت ها رشد بیشیری نداشی د بلاه کامالً کوچَ و ضهعی  و در  

حقیقت پالسیده بودند. همه از این نییکه تعکب کردند و دنبال یایین 

ههای  قرار بود به نن بوته دلیر برنمدند تا ای اه دانشکوی مربوطه که

ها مْبیی ساطع گر مْبت ساطع ک د اقرار کرد که نه ت ها به این گر
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نارده و زیبایی ننها را تمکید و تْ ین نارده بلاه برعاس در تمام 

گ یهه کهه   کرده و در دل خود به ننها مهی مدت به ننها ت  ر ساطع می

 مقدار ه ی د.چقدر زشت و بی

ههای  ایرادی کهه توسهط حیوانهات و یها ان هان     ام که ب یار خوانده .3

ج اییاار مورد تهدید قرار گرییه و جانشان در خطر بهوده بها مْبهت    

ساطع کردن به ننها حیوانات را رام خود کرده و یها ج اییاهاران را از   

اند، در ای کا یرصت شرح جزئیهات  اند م صرف کردهقصدی که داشیه

 این ماجرا نی ت.

ده د کهه شهرایط ذه هی ان هان روی مْهیط      نزمایشات یوق نشان می

گذارد. یَ جامعه اطرای ، اعم از ای اه گیاه باشد یا حیوان یا ان ان، اثر می

-بها خهوش   تواند با دعا و راز و نیاز با خداوند، با خیرخواهی برای یادیگر،می

بی ی و گذشت ن بت به هم، با تمکید و تْ ین کارهای خوب و حیی کوچَ 

یادیگر و خالصه با مْبت ورزیدن به یادیگر باعث سالمیی بیشیر و شادتر 

-ههای اجیمهاعی  ههای جامعهه و نسهیب   شدن خود و دیگران شود، بزهااری

اههان و  اقیصادی ننها را کاه  دهد و باعث رشد سریعیر و شادابی بیشیر گی

 برکت خداوندتولید بیشیر مواد حیوانی شده و به این ترتیب بیشیر مشمول 

تهوان ایهن دسهیاوردها را برکهت خداونهد نامیهد.      در زندگی خود شهود. مهی  
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 عشق
 

عشق، اح اسی است که عاشق ن بت به معشوق خود داشهیه و حاضهر   

بگذرد. میزان این است به خاطر او از ننچه دوست دارد و برای  عزیز است، 

گذشت و یداکاری، به درجه و شدت عشق ب یگی دارد. م یهای درجة عشق، 

دیدن معشوق در همه جا و همه چیز و یراموش کردن خود و یدا کردن تمهام  

 دار و ندار و ه یی و زندگی خود برای معشوق است.

عشق نن حالیی است که قابر توصی  نبوده و یقط بای یی تکربه کرد تا 

وان به وجودش پی برد. شاید بیوان گ ت که بی  از هر موضهو  دیگهر در   بی

ادبیات جهان و ایران از عشق صْبت شده است. شاعران و عاریهان مها در   

بیان اح اسات درونی خود، ضمن بیان حقایقی از نظام و اسرار خلقت، هدف 

عشق و راه زندگی را تبیین کرده و در البالی سخ ان گرانبهایشان صْبت از 

 اند.داشیه

ای از سخ ان گهربار شاعر و عارف عالیقهدر ایهران، حهای     در زیر، نمونه

 شیرازی و شاعران و عریای دیگر نورده شده:

 ب دۀ عشقهم و از ههر دو جهههان  نزادم گویم و از گ یة خود دلشادمیهاش می
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 ک م حرف دگههر یاد نهداد اسیههادم چه یارقامهتدلم جزاله  نی ت برلهوح 

.  . .  
 بخ  هوایی داردکه خوش نه گ و یرح  مبهادا خالیعالهم از نالههة عشههاق 

 . . .  
 یادگهاری کهه در ایهن گ بهد دوار بماند ترسخن عشق ندیدم خوشازصدای 

 

 یرماید:شاعر و عارف معاصر، حاج کمال مشا ار چ ین می

 به خهدا علّت نگاهههی ان ان عشق است وحهدانی یهزدان عشق استنن کلیهد در 

 جلههوۀ اول نن ایهههزد م ّهان عشق است عشق علّت بهود و جملهه عهوالم معههلول

 از ازل تا به ابد از همهه پویان عشق است ستعشق در جملة ذرّات جهان گ ج خ ی

 هر ادیان عشههق استبها رههاندرین نیی  هاساخت از حُب خودش خالهق ما نیی ههه

 اصلشان از طرف ایزد سبْان عشق است ندم و نوح و خلیهر اهلل و موسهی، عی هی

 که زسیمای مْمد شده تابان عشق است اولیههن نهور ظهههور احههههد از روز ازل

 پس بدان اول وهم نخِرایشان عشق است اول  نور مْمهد بُهدو هم خیم رُسههههر

 پس نبی ووصی  نزد خبیران عشق است علی م بعث از یَ شکهرندچون مْمد و 

 چهارده نور خدا ظاهرو پ هان عشق است گ ت احمد: که همان اول ما، نخر ماسهت

 نور بگرییه و این نور یهروزان عشق است انهبهیها جمله زِ اَنهوار ده و چار انهههههوار

 گریه هرعاشق حیهران عشق استخ ده و داهههخاند به تویههیق عاشقان ب دۀ حهقّ

 حیدر ص درِ سر حلقة مهردان عشق است گ ت عطّار: که عشق از همه بهرتهر باشد

 ح ن نن بَدردجا،مرکز ایمهان عشق است یاطمه ب ت رسههول اهلل و مِهرنتِ علهههی

 شاه شهیدان عشق استنه اوالد همینهم کشیة تیغ ج ها خههون خداوند، ح ههین

 عشق استخراساندل، شاهازرهاستدیده ت لیم و رضا گشیه به تقدیر خداهر که 

 مهدی نل علهی در همه دوران عشق است ملهمِ غیب سرودست زِ اشهعار )کمههال(
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 چی ت نام ، من بر زبان نرانهمکه دانی اشیهأکر عاشق، عاشق به کی ت کهدانی  

 دلبهر، زیبایهی جهانههمچی ت  کهدانهی  که بی یمعشوق، هر دلبریکی ت که دانی

 

 یرماید:وردی میشیخ اشراق سهره

 از نهاز باهاه و بر نیهاز ایهزون کهههن کن سهودای میهههان تههی ز سهر بیههرون

 او خود به زبان حال گوید چون کهههن اسیهههاد تو عشهههق است چو ننکا برسی

 

طرقی حقیقت)اسهیاد دانشهگاه( در   دکیر مه دس ابوال ضر شاعر معاصر 

 یرماید:غزلی چ ین می

 شد تارمامشمعشکردودادوم یمشرابم شد شاّرلب شیرین شاارمشارکین را خدا

 . . .  
 شد گوهرنگارم نیرواهشدنخرایبخیمهک دهنم پ  د در امهنی ارهک کدامین دانمنمی

 شد غارم یار کردوت ها رهایم هریاریز یه گی هس و گمراهی و ی یگغم و هایی ز ت

 . . .  
 کاروبارم شدتماممردمخدمتپسازنن عشق نمود ازکرد وسرشارماز کی ه خالیدلم

 ارم شدکاشعار ایناوسرود ونقر را غزل قت اوستیناچیز و دریای حق ۀرهقطم م یَ

 

های خهود دربهارهُ   در یای از نوشیه 1شهید دکیر مه دس مصط ی چمران

 یرماید:چ ین میعشق 

عشق هدف حیات و مْرک زندگی مهن اسهت. زیبهاتر از عشهق چیهزی      

ام. عشق است که روح مرا به تموج ام و باالتر از عشق چیزی نخواسیهندیده

                                                 
ام تا با مصطفی چمران در دبیرستان البرز و دانشکده فنی دانشگاه تهران همکالس، در شرکت یاد همکار و من افتخار داشته 1

 در سفر به آمریکا برای استفاده از بورس تحصیلی همسفر باشم.
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ک هد،  نورد، اسیعدادهای نه یه مرا ظاهر مهی دارد، قلب مرا به جوش میوا می

ک م، در عهالم  می ا حسراند، دنیای دیگری رمرا از خودخواهی و خودبی ی می

-ای زیبا پیهدا مهی  شوم، اح اس لطی  و قلبی ح اس و دیدهوجود مْو می

ای کوچهَ، ن هیم   ک م. ارزش یَ برگ، یَ نور، یَ سهیاره دور، موریانهه  

ربای هد و از  مالیم سْر، موج دریا، غروب نییاب همه اح اس و روح مرا مهی 

ی ها همه و همه از تکلیات عشهق  برند . . . ااین عالم مرا به دنیای دیگری می

ک م، به خاطر عشق اسهت کهه بهه    است. بخاطر عشق است که یداکاری می

یابم. به خاطر عشق است کهه  نگرم و ابعاد دیگری را میاعی ایی میدنیا با بی

پرسیم. به خاطر عشهق اسهت کهه خهدا را     بی م و زیبایی را میدنیا را زیبا می

 ک م . . .سیم و ه یی خود را تقدیم  میپرک م و او را میتْ ین می

 

 آثار عشق

شادی م رط، خواسین هر چیز برای معشوق و نمادگی بهرای یهدا کهردن    

ها و همه چیز برای معشوق، از نثار عشق است. این شادی م هرط را  خواسیه

عاریان و شاعران ما )شاید به خاطر نبودن کلمات دیگر( بها حالهت م هیی و    

 یرماید:اند. مثالً حای  میمقای ه کردهمعشوق را با ساقی 

 دامو شرب مانس وحری  همدممکلس عشقبازی و جوانهی و شهراب لعهر یهام

 

 درجات عشق

عشق دارای درجات می اوت است که از عالقة کم به چیزی شرو  شده و 
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-در نهایت به عبودیت و پرسی  و اظهار ب دگی در پیشگاه خالق خهیم مهی   

 خالصه:شود. به طور 

تر نزدیایر، هر چه نزدیایهر ی هاتر و   تر، هر چه ب دهتر ب دههر چه عاشق

 هر چه ی اتر شادتر.

ای از درجهة عشهق   ما به یرمایشات زیر کامالً نشه ا ه هییم کهه نمونهه    

 ه ی د:

 اَشهَدُ اَنَ مَُْمَدً عَبْدِهُ و رَسولُه
 

 ال الم(اَناَ عَبْدُ مِن عَبیدِ مَُْمَدْ )موال علی علیه
 

 شمههس من و خهههدای من )موالنا(   ش بگویههههم ایهههن سههخنهای

 

عشق، یَ ص ت خداوندی است که از طرف خداوند به تمهام موجهودات   

م د بهه ادامهه حیهات و زنهدگی     داده شده است. ای اه تمام موجودات عالقه

 ه ی د، نشانه وجود عشق در ننهاست.
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 1اِنتروپی

 

 انرژی و اِنتروپی

انرنی و اِنیروپی، دو خاصیت ترمودی امیای ه ی د که در بررسی قهوانین  

شهوند. اصهطالح انهرنی بهرای مها      می به کارگرییهاول و دوم ترمودی امیَ 

 دانهیم کهه در ههر   نامأنوس نی ت و ن بت به نن دارای اح اس ه ییم. می

یعالییی و برای انکام هر کاری از قبیر تولید غهذا و سهایر مهواد کشهاورزی،     

های ص عیی، ارائة خدمات، حمر و نقر و خالصه برای نسای  زندگی یعالیت

نیاز به انرنی داریم. ولی ن بت به اِنیروپی دارای چ ین اح اسهی نی هییم و   

 این اصطالح برای ما نامأنوس است.

-اسیاان چای داغ را خیلی سریع خ َ ک هیم مهی   مثالً اگر بخواهیم یَ

توانیم یَ قطعه یخ داخر نن بیاندازیم. در این عمر چ انچه از تبادل حرارت 

گوید که جمع بین اسیاان و هوای اطراف صری ظر ک یم، اصر بقای انرنی می

انرنی موجود در چای داغ و یخ برابر با انرنی چای سهرد شهده اسهت و بها     

                                                 
1   Entropy شد. با توجه به آشنایی بیشتر باتلفظ این کلمه به فرانسه آنتروپی و به انگلیسی اِنتروپی می

 در اینجا انتخاب شده است. خوانندگان این کتاب) و نویسنده( به زبان انگلیسی، تلفظ اِنتروپی

از کلمه انتروپی در ارتباط با  1311برای اولین بار در سال   Rudolf Clausiusیک فیزیکدان آلمانی بنام 
 حرارت استفاده کرد.
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تهوانیم دمهای چهای    دربارۀ جرم و دمای چای داغ و یخ، می داشین اطالعاتی

سرد شده را ح اب ک یم. در حالی که ما ن بت به ثابت مانهدن انهرنی کهر    

چای داغ و یهخ ح هاس ه هییم ولهی ن هبت بهه ننچهه در عمهر صهورت          

گرییه)انداخین یَ قطعه یخ به داخر چای داغ( و چیزی به نام اِنیروپی تولید 

ه اح اسی نداریم. با مخلوط کردن یخ و چای داغ، ما در شده است، هیچ گون

ناپهذیر  ایم و چون این عمر یَ یرنی هد برگشهت  حقیقت اِنیروپی تولید کرده

ایم. نظیر این مثال، است ما با عملمان به باال ریین اِنیروپی جهان کمَ کرده

پی توان مخلوط کردن نب سرد و گرم را برای اسیْمام ذکر کرد که اِنیرومی

های نب سرد و داغ قبر از مخلوط شدن نب مصریی بیشیر از مکمو  اِنیروپی

ناپهذیر ه هی د و   است. در طبیعت، کلیة یرنی دهای ش اخیه شهده بازگشهت  

 شود.ب ابراین، در طبیعت همواره اِنیروپی تولید می

به طور خالصه قوانین اول و دوم ترمودی امیَ)اصر بقای انهرنی و اصهر   

پذیر بودن یرنی هدها را در طبیعهت تعیهین    روپی( توأماً روند و اماانازدیاد اِنی

 ک  د.می

اِنیروپی خاصییی از سی یم است که معرف وجود اصهطااک، اغیشهاش،   

باشد. هر چه این عوامهر  نظمی و خالصه نش یگی در نن میدرهم برهمی، بی

ر ایهن  بیشیر باش د تولیهد اِنیروپهی در نن زیهادتر اسهت. اثه      یرنی ددر یَ 

، کم شدن توانایی انکام کار یا تولید کار م یهد سی هیم   Chaosنش یگی یا 

 است.

 توانیم برای تغییر اِنیروپی رابطة زیر را ب وی یم.می
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 (1)                

مقدار کم حرارتی است که به سی یم داده شده و    دمای مطلق،  Tکه 

، مقدار کم کار از دست رییه و یا تولید نشده به علت وجهود نشه یگی در     

    مثبت، م  ی و یا ص ر باشهد،     است. در حالی که ممان است  یرنی د

هرگز م  ی نبوده و همیشهه مثبهت و یها حهداقر برابهر بها صه ر اسهت. در         

بوده و تغییرات       پذیر که نش یگی وجود ندارد، یرنی دهای بازگشت

 اِنیروپی از رابطه

(2)                

توان اِنیروپی یَ دهد که به دو راه مینشان می 1نید. رابطة به دست می

همیشه مثبت و یها درنهایهت صه ر       سی یم را زیاد کرد اما به دلیر ای اه 

حهرارت از  است، ت ها یَ راه برای کم کردن انیروپی وجود دارد و نن گریین 

در « ک دان هور »است. این موضو ، دلیهر وجهود   در طی یَ یرنی د سی یم 

 های حرارتی است.های بخاری و یا به طور کلی، م بع سرد در ماشیننیروگاه

اثههر اصههطااک، اغیشههاش و نشهه یگی تولیههد اِنیروپههی در یرنی ههدهای  

لْها    هایی است که بهه زیان امیای و پایین نمدن کارنیی سی یم وترمودی 

شود. یَ مثال م اسهب در ایهن   مْیطی وارد میاقیصادی، اجیماعی و زی ت

، 1های حرارتی است. شهار  های بخار نیروگاهزمی ه، انب اط بخار در توربین

 h-sطرح اجمالی یَ نیروگاه بخاری و مدار ترمودی امیای نن را در دیهاگرام  

 دهد.اِنیروپی نشان می-یا اِنیالپی
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 511معموالً یَ نیروگاه حرارتی را برای توان الایریای بخصوص، مهثالً  

ای برای ننراتهور الایریاهی، بهرای تهوان     مگاوات، یا با در نظر گریین بازده

گیریم؛ یای ای اهه  ک  د. دو حالت را در نظر میطراحی می ̇ ماانیای معین 

پذیر ه ی د و دیگهر ای اهه، تمهام    کلیة یرنی دهای نشان داده شده بازگشت

پذیرنهد. از ایهن رو، دو یرنی هد    یرنی دها غیر از انب اط در تهوربین بازگشهت  

ناپذیر است و در نن اِنیروپی تولید ، که بازگشت1-2انب اط در توربین، یع ی 

ک یم ریم و یرض میگیپذیر است، در نظر میکه بازگشترا  s2-1شود و می

ک هد و ههوای بیهرون    که انیقال حرارت بین بخاری که در توربین انب اط می

 ناچیز باشد.

بهها صههرف نظههر کههردن از تغییههرات انههرنی ج بشههی و پیان ههیر بههرای 

تهوانیم روابهط زیهر را    بخار ورودی و خروجهی در تهوربین و ک دان هور، مهی    

و ک داسههور اسههت،  کههه بیههان قههانون اول ترمودی امیههَ بههرای تههوربین   

 ب وی یم:

 اجمالی یَ نیروگاه بخاری و مدار ترمودی امیای نن طرح -1شار 
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(3)  ̇   ̇        

(4)  ̇   ̇          

(5)  ̇   ̇        

(6)  ̇   ̇          
 

بزرگیهر اسهت،       از    دهد که چهون  نشان می 4و  3مقای ة روابط 

، یا مقدار جرم بخهاری کهه بای هیی در    ̇ ، ̇ ب ابراین برای یَ توان معین 

بزرگیر است. بهه عبهارتی، بهه خهاطر       ̇ توربین به جریان انداخیه شود، از 

ناپذیر بودن یرنی د انب اط بخار در توربین که خود بهه علهت وجهود    بازگشت

اصطااک و اغیشاش و نش یگی و در نییکه تولیهد اِنیروپهی در ایهن یرنی هد     

گیر باشد تا بیواند بخار بیشیری را تولید ک د. به است، دیگ بخار بای یی بزر

همین ترتیب اندازه توربین، ک دان ور، پمه  جریهان نب )بهین ک دان هور و     

شوند. بزرگیر شدن تمامی ای هها،  ها بزرگیر میکشیدیگ بخار( و تمامی لوله

همراه با مصرف مواد و انرنی بیشیر در ساخین ننهها و نلهوده سهازی بیشهیر     

  ت و صرف هزی ه بیشیر است.مْیط زی

  ̇ از   ̇ و     از    دههد کهه چهون    نشان می 6و  5مقای ه روابط 

شده که بیهانگر بزرگیهر شهدن      ̇ خیلی بزرگیر از  ̇ بزرگیر است ب ابراین، 

سازی بیشیر مْهیط  ک دان ور و انیقال حرارت بیشیر به مْیط اطراف و نلوده

 زی ت است.

اصطااک، اغیشاش و نش یگی در انب اط بخهار  کوتاه سخن ای اه، وجود 

های در توربین باعث تولید اِنیروپی در این یرنی د شده و تولید اِنیروپی، زیان
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اقیصادی و مالی و زی ت مْیطی یراوانی را در بهر دارد. بهرای تقلیهر ایهن     

ههای  ها، بای یی در طراحی، ساخت و اسی اده از توربین و سایر دسیگاهزیان

یرنی هدها بها تولیهد اِنیروپهی کمیهری      نمود تا نشان داده شده، سعی  نیروگاهِ

ههای بشهر از قبیهر    توان برای کلیة یعالیهت همراه باش د. چ ین مطلبی را می

های ص عیی، کشاورزی، خدماتی و غیره نیز بیان کرد. بهه ایهن مع هی    یعالیت

 همراه باشد.ها با حداقر تولید اِنیروپی ممان که، بای یی کلیه این یعالیت
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 شادی و اِنتروپی

های مه دسی، ییزیَ و شهیمی موضهو  ترمودی امیهَ و    عالوه بر رشیه

ههای علمی)بهوینه   پنوهشگران میعددی در سهایر زمی هه  اِنیروپی مورد توجه 

. اکثر ایهن پنوهشهگران بعهد    ]24تا  1[علوم ان انی و اجیماعی( بوده است

 اند.ییزیای ان ان را در نظر گرییه

عهاط ی و بعهد   -در این یصر برای ان ان، با توجه بهه ابعهاد اح اسهی   

دههیم و بطهور   ئهه مهی  ای برای اِنیروپی ان ان و اجیما  اراییزیای او، رابطه

ای بهین شهادی و   دهیم. رابطهخالصه اِنیروپی ان ان را با ناشادی او ربط می

توانیم اِنیروپهی را  اِنیروپی ان ان ارائه داده و بْث خواهیم کرد که چگونه می

 تقلیر داده و شادی خود را باال ببریم.

 

 سنجیرابطۀ شادی

بخواهد که شهادتر زنهدگی   در یطرت بشر است که دنبال شادی بگردد و 

ک د. اعیقاد اکثر مردم این بوده است که ثروت، شهرت و قدرت برای ان ان 

توان ی د  د. این عقیده صْیح نی ت زیرا، این عوامر اگر می نیریشادی می

بای یی ثروتم دترین، مشهورترین و قدرتم هدترین  ان ان را شادتر ک  د می
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انیم که چ ین نی ت. البیه، عبارت یهوق بهه   دایراد دنیا شادترین باش د و می

این م هوم نی ت که هر که ثروت و شهرت و قدرت  کمیهر اسهت شهادتر    

ای بین شادی و این عوامر وجود نهدارد، یع هی   است. معیقدم که اصالً رابطه

 ممان است ان ان یقیر و یا غ ی بوده و در عین حال شاد نیز باشد.

ان ان غیر از حداقلی که برای بهرنوردن   هایبه عقیدۀ من، تمامی یعالیت

نیازهای ج مانی اوست برای ک ب شادی بیشهیر بهوده و تمهامی یها اکثهر      

نورد بهه خهاطر ایهن    م ائلی که ان ان در زندگی خود به وجهود نورده و مهی  

اعیقاد بوده که هر چه ثروت و شهرت و قدرت او باالتر برود و بیشیر شهود او  

خواهیم لبهاس بهیهر، م هان بزرگیهر و بهیهر و      میشادتر خواهد بود. ای اه 

اتومبیر بزرگیر و گرانیر داشیه باشیم برای ایهن اسهت کهه معیقهدیم ای هها      

ک  هد. در  نسای  بیشیر و در نییکه، شادی ایزونیری را برای ما یهراهم مهی  

ها و غیره، اکثراً ها، کشورگشاییها، لشارکشیکُشیطول تاریخ، ج گها و حق

نورند و به همان ترتیب ن عقیده بوده که ثروت و قدرت شادی میبه خاطر ای

 صْیح نی ت.باور که در باال گ یه شد، معیقدم که این 

ک  د، پس چهه عهواملی   حال که این عوامر کمای به شادتر بودن ما نمی

شوند؟ پاسخ این سوال را بها رابطهه   باعث باال بردن و یا کم کردن شادی می

 دهیم:زیر ارائه می (Happinometry Equation)شادی س کی 

(7)          

(8)       

(9)       



 

 31 راه زندگی 

 

 

 

، معرف تمهام عهواملی اسهت کهه بهه ان هان خوشهی و        Joyبرای   که  

، معرف تمام عواملی است که شادی را Miseryبرای   دهد، خوشْالی می

 F ،ک  هد میان ان کمَ  1کم کرده و به بدحالی، ناشادی، دنم و یا ای ردگی

های اح اسی ناراحیی Eهای ج مانی نظیر گرس گی و درد و معرف ناراحیی

(Emotional Miseries) .و ناشی از وجود رذائر اخالقی در ان ان است 

 ک یم:را ش اسایی می Eو  Jدر زیر، عوامر تشایر ده دۀ 

 توان عوامر زیر را ذکر کرد:می Jبرای 

 عشق و مْبت .1

 اح اس پیشریت .2

 امید به نی ده .3

 بی یخوش .4

 خیرخواهی .5

ههای اح اسهی کمهَ    یا عواملی که به ناراحیی Eعوامر تشایر ده دۀ 

و از شادی او  کرده ک  د و یا رذائر اخالقی که وجودشان ان ان را ای ردهمی

عامر مههم   25ا به ع وان ر 1توان عوامر جدول ک  د یراوان د ولی میکم می

ذکر کرد. در این جدول، خودپرسیی به ع وان بدترین رذیلت اخالقی در مرکز 

 توجه قرار گرییه است.

 

  
                                                 

و غیره استفاده  (Misery)به مفهوم بدحالی، ناشادی، رنج، بدبختی یا « افسردگی»ینجا از کلمه الزم به ذکر است که در ا 1

 رود تفاوت دارد.است و در روانشناسی به کار می Depressionایم و با افسردگی که به مفهوم کرده

 سپاسگزاری .6

 رضایت .9

 گذشت  .8

 مورد قدردانی قرار گریین .2
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 استفاده از معادلۀ شادی سنجی

برای ای اه از رابطه یا معادلة شادی سه کی یهوق اسهی اده ک هیم، الزم     

است اعدادی را برای عوامر تشایر ده دۀ ننها انیخاب ک هیم. بهرای سهاده    

، Jنمهره بهرای    111شدن اسی اده از این معادله، به طور قراردادی حهداکثر  

ی و ههای ج همان  نمره برای درد و نهاراحیی  F (111نمره برای  211حداکثر 

گیهریم.  در نظهر مهی   Eنمره برای  111نمره برای گرس گی( و حداکثر  111

نمره  91 ،و برای نشان دادن اهمیت ن بی این عوامر Jبرای عوامر میشالة 

( را برای سهایر  111نمره )از حداکثر  31برای عشق و مْبت ورزیدن و بقیه 

نمهره   4تهوان  می Eعامر تشایر ده ده  25گیریم. برای عامر در نظر می 8

 ک ب)برای نرزو طراباض جوییانیقام  بدخواهی تْقیر ترس

 و قدرت(ثروت،شهرت

 ح ادت

 

 

 ت  ر توقع حرص

 خودپرسیی

 دورویی شهوت سرزن  سیم

 خشونت

 

 

 خشم

 

 

 دلب یگی

 

 

 دشم ی

 

 

 عکله عصبانیت جوییعیب غصه نومیدی وسواس

 رذائر اخالقی یا عوامر کمَ ک  ده به ناشادی- 1جدول 
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 برای هر یَ در نظر گریت. 

در نن نمده باشهد   J ،F ،Eتوانیم جدولی تشایر دهیم که تمام عوامر می

و سعی ک یم هر روز، مثالً قبر از خواب شب، این جدول را برای خود تامیهر  

یا شادی خود در نن روز عددی به دست نوریم و معلوم ک هیم   Hک یم و برای 

ایم. چ ان چه عمر ارزیابی و یا بد حال و ای رده بوده شاد« چقدر»که نن روز 

H توانیم دریابیم چه عواملی وجود دارند را برای مدت زیادی انکام دهیم، می

که در )که مثالً مانع شادتر بودن ما ه ی د و سعی ک یم ننها را برطرف سازیم 

ص . در صورتی که شخ(این زمی ه در ص ْات بعد بیشیر صْبت خواهیم کرد

را برای خود تعیین کرده و نن را در یَ دیاگرام شادی بهر   Hهر روز مقادیر 

تها   15رسم ک د، سطح زیر م ْ ی برای طول عمر او، مثالً از  (t)ح ب زمان

 عمر او خواهد بود.   سال از 61سالگی، معرف کر شادی  95

توان گ ت که راه زندگی به حداکثر رساندن )مهاکزیمم کهردن( ایهن    می

ست. معیقدم که تعالیم اسالم و سایر ادیان دقیقاً بهرای ایهن م ظهور    سطح ا

 اند.بوده

 

اثر شادی و افسردگی سایر افراد و محیط زیست روی 

 شادی انسان

شادی و ای ردگی سایر ان انها، حیوانات و گیاهان و به طور کلی مْهیط  

ز دیدن گذارند. ما همه ازی ت، روی شادی و ای ردگی هر کدام از ما اثر می

گر و گیاه و حیوانات سالم و بشاش و از بودن با ایراد شاد و خوشْال، شهاد  

کشد شویم و برعاس، از دیدن ک ی یا چیزی که ناراحت است و درد میمی
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« دگهر عضهوها را نباشهد قهرار     –چو عضوی به درد نورد روزگار »به مصداق 

عی ی با این ایراد، شویم. ولی لزومی ندارد که ما تماس ناراحت و ای رده می

حیوانات و یا گیاهان داشیه باشیم تا از ننها شاد یا میأثر شویم. معیقدم، ههر  

جا که این موجودات باش د راحیی و شادی و یها نهاراحیی و ای هردگی ننهان     

تهوانیم شهادی   روی ما به طور غیرم یقیم تأثیر خواهد گذاشت. ب ابراین، می

 یردی را به صورت زیر ب وی یم:

(10)                    

( J،F،E، شادی است که ان ان در اثر عوامر ذکر شده در یهوق )   که 

اثر این شادی روی شادی    ها، ، شادی سایر ان ان  نورد و به دست می

، اثهر ایهن شهادی روی شهادی یهرد         ، شادی مْیط زی ت و    یرد، 

 زیر نوشت:توان به صورت را می 11است. رابطه 

 

 

(11) 
                              

               

(12)              (   

معهرف        معرف بدحالی و یا ای هردگی یهردی و      در این روابط 

 ای ردگی ن بی یرد است.

 

 انسان، اجتماع و محیط زیست تعاریفی برای اِنتروپی

 شود:ان ان، اجیما  و مْیط زی ت تعاری  زیر ارائه می اِنیروپیبرای 
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 اِنیروپی ان ان .1 

(13)           

 اِنیروپی اجیما  .2

(14)    ∑       

 اِنیروپی مْیط زی ت .3

(15)              

ایم از تعریه   تعاری ی که در باال برای اِنیروپی ان ان و اجیما  ارائه داده

. در ترمودی امیهَ،   ددور نی هی  زیهاد  میاروساپیَ اِنیروپی در ترمودی امیَ

نظمی، اغیشاش و نش یگی اسهت. اِنیروپهی تعریه     اِنیروپی معرف وجود بی

نظمهی، نشه یگی، اضهطراب،    شده برای ان هان و اجیمها  نیهز شهامر بهی     

 باشد.نمده است، می 1خودخواهی و ب یاری دیگر از عوامر، که در جدول 

 

 اِنتروپیرابطۀ بین شادی، افسردگی و 

 ؛13و  12با ترکیب روابط 

(16)              

)اِنیروپی( معرف ای ردگی ن بی    شود که نید. مالحظه میبه دست می

هر یرد بوده و هر چه این ای ردگی و یا اِنیروپی کمیر باشد، شهادی ان هان   

شهود کهه   بیشیر است. در ضمن، این اِنیروپی از دو عامر اساسی تشایر می

یای به خاطر عوامر درونی و اح اسی شخص و دیگری، اثر ای ردگی سایر 

 اف( روی یرد است.ها و مْیط زی ت )مْیط اطران ان
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 آثار باال بودن اِنتروپی فردی در روند زندگی

 حالی و بدحالیای ردگی و بی .1

 مریضی به خاطر ای ردگی .2

 پایین بودن کارایی .3

پایین بودن احیمالی نسای  ج مانی به خاطر پایین بودن کهارنیی و   .4

 درنمد مالی برای تأمین نسای  ج مانی

 

 اجتماع اِنتروپیآثار باال بودن 

 تضادهای اجیماعی .1

 پایین بودن کارایی اجیما  و اتالف وقت، مواد، انرنی و سرمایه .2

نلهودگی مْهیط زی هت و اثهر میقابهر نن روی ای هردگی یهردی و         .3

 اجیماعی

 

 فردی اِنتروپیتعیین 

دهد، با اخیصاص دادن اعهدادی  را نشان می   که  13توان در رابطه می

بدست نورد. این عمر، کهه     برای برای عبارات مخیل ، در نهایت عددی را 

دارد، ممان اسهت بها پهر کهردن      Hشباهت ب یاری با تعیین مقداری برای 

جدولی که حاوی این عبارت است و یا با م ظور کردن ایهن عبهارات در یهَ    

اِنیروپی خهود  « مقدار»تواند هر روز برنامة کامپیوتری انکام شود. هر یرد می

مثالً یَ ماه، دریابد که باال بودن اِنیروپی او بهه  را تعیین ک د و پس از مدتی، 

چه دالیلی بوده است. برای مثال، ممان است یردی دریابد کهه اِنیروپهی یها    
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ای ردگی او به خاطر وجود ح ادت و توقع و اضطراب و غیهره و کهم بهودن     

جویی کرده تا اِنیروپی یا تواند چارهوجود عشق در اوست. سپس، این یرد می

 ماه دیگر او تقلیر یابد و یا شادی او باالتر رود. ای ردگی

 

 های فردی و اجتماعیاِنتروپیکردن روش کم

توان از نن حهرارت  برای کم کردن اِنیروپی یَ سی یم ییزیای، یقط می

گریت و یا باعث شد که سی یم به مْیط اطراف خود حهرارت م یقهر ک هد.    

های ییزیای و مْهیط اطهراف   برای کم کردن اِنیروپی جهان ییزیای)سی یم

ای وجهود نهدارد. یهَ بیهان قهانون دوم      یا مْیط زی ت( راه ش اخیه شهده 

ترمودی امیَ این است که اِنیروپی جهان ییزیاهی دائمهاً در حهال ایهزای      

است. این موضو  دربارۀ اِنیروپی یرد و اجیما  صادق نی ت. به ایهن مع هی   

 کم کرد.را « اح اسی»توان اِنیروپی جهان که، می

طبق تعری ، اِنیروپی ان ان، نمودار ای هردگی یهرد و تهأثیر ای هردگی     

ها، موجودات زنده و مْیط زی ت روی یهرد اسهت. بهرای کهم     سایر ان ان

شهوند از  هها مهی  کردن اِنیروپی الزم است عواملی را که باعث این ای ردگی

 ردگی و یها بهه   بین برد و یا کم کرد. از بین بردن یا کم کردن اِنیروپی یا ای

ههای بشهر   تر باال بردن شادی و شاد زی ین، هدف کلیهة یعالیهت  زبان ساده

)غیر از حداقلی که الزم است او را سیر کرده و از گرما و سرما و باد و بهاران  

ح   ک د( بوده است. ولی برای رسیدن به این هدف ان هان راه اشهیباهی را   

شهرت و قدرت یا برخهورداری از   دنبال کرده است. او معیقد بوده که ثروت،

دهد، در حالی که چ ین نی ت. بهرای  موقعیت باالی اجیماعی به او شادی می



 

 عشق و انتروپی و راه زندگی  24

 

 

این  Mرا باال برد و تقویت کرد و عوامر  8رابطة  Jشاد بودن، بای یی عوامر 

ههای ان هانی در   رابطه را تقلیر داد. برای این کار، بای یی به تقویهت ارزش 

اد جامعه اِنیروپی خود را کم ک  د، اِنیروپهی نن جامعهه   خود پرداخت. وقیی ایر

شود و معیقدم که تولید اِنیروپهی در جههان ییزیاهی نیهز کهاه       نیز کم می

 خواهد یایت.

های مْیط زی ت به علت نشان دهید که مقدار زیادی از نلودگی تمرین:

تهوان  می باال بودن اِنیروپی جوامع است و با پایین بردن اِنیروپی این جوامع،

 تولید اِنیروپی در جهان ییزیای را کم کرد.

تهرین  تهرین و جهامع  تعالیم ادیان الهی و به وینه اسالم )به ع وان کامر

است. با تایه بر ایمان، اظههار ب هدگی    Mو تقلیر  Jننها( در جهت باال بردن 

توقهع بهه ع هوان    در پیشگاه خداوند)باالترین درجة عشق(، خدمیگزاری بهی 

راه تقویت عشق، ایکاد توکر و اجرای دسیوراتی که به نام شهریعت   بهیرین

-را تقلیر مهی  Mک د و یا شود و تقوا را در ان ان تقویت میدین خوانده می

دهد، اسالم سعی در به حداقر رساندن اِنیروپی یردی و اجیماعی و به حداقر 

ن درجهة  ها و نیز سعی در به حداکثر رسهاندن و بهاال بهرد   رساندن ای ردگی

 ها دارد.شادی ان ان

در ب یاری از نیات قرنن،  صْبت از ایمان و عمر صهالح )خهدمیگزاری(   

 شود. مثالً:می

والعَصر. اِنَ االِن انَ لَ ی خُ ْرْ. اِالَ الَذینَ نمَ وا و عَمِلوُا الصهالِْاتْ و  

 .)سوره والعصر(تَواصَوا بالَْْقْ وَ تَواصَوا بِالصَبْر
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ن که ندمی در خ ران است مگر ننها که ایمان نوردنهد  سوگ د به این زما 

 و کارهای شای یه کردند و یادیگر را به صبر س ارش کردند.

از نظر من ان انی که در خ ران است، ان انی است که تولید اِنیروپی او 

ههای  زیاد است و شادی  کم. این نیه، راه مائی کلی در جهت تقویت ارزش

 دهد.پی و ای ردگی را ارائه میاِنیرو کاه ان انی برای 

 

فردی و  اِنتروپیهای انسانی جهت تقلیل تقویت ارزش

 اجتماعی:

های ان انی که الزم است ننها را در خهود تقویهت ک هیم زیادنهد.     ارزش

   ترین ننها ذکر کرد:توان به ع وان عمدهخصائر زیر را می

 احیرام به تمام موجودات و طبیعت .1

شخصیت ب هیار واال مقهام مع هوی کهه مظههر      ارتباط با یَ یا چ د  .2

 عشق، تقوا و خدمیگزاری ه ی د

 اعیماد به ن س .3

 امید .4

 ایمان .5

 گونه که ه ی دپذیرش ایراد نن .6

 پشیاار .9

 تْرک .8

 تْمر .2

 تقوا .11
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 تواضع .11

 توکر .12

 جوانمردی .13

 ریابیخدمیگزاری  .14

 بی یخوش .15

 خیر خواهی  .16

 رضایت  .19

 سپاسگزاری .18

 شکاعت .12

 صبر .21

 صداقت .21

 جوییصریه .22

 عدم واب یگی .23

 توقعورزی بیعشق .24

 یداکاری .25

 گذشت .26

 مْدود کردن نرزوها .29

دههد. در ایهن جهدول    ها را بهه ترتیهب نشهان مهی    ، این ارزش2جدول 

توقع است بهه ع هوان   بیورزی ریا که ترجمان عشق و مْبتبیخدمیگزاری 

 مهمیرین ارزش ان انی در مرکز قرار گرییه است.
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های انسانی روی هرر یرا از رئا رل    تعیین اثر ارزش

 اخالقی

های ان انی برای زدودن رذائر اخالقهی،  برای تعیین اثر هر یَ از ارزش

 ترتیب داد. 3توان جدولی مان د جدول می

 

 
 

 تْمر تقوا تواضع

 ریابی خدمیگزاری

 جوانمردی

 

 

 توکر

 

 

 تْرک ایمان پشیاار پذیرش ایراد

 امید احیرام اعیماد به ن س ارتباط

 بی یخوش خیرخواهی شکاعت

 عدم واب یگی صبر جوییصریه صداقت

 عشق گذشت یداکاری
مْدود کردن 

 نرزوها

 یضائر اخالقی یا عوامر کمَ ک  ده به شادی – 2جدول 



 

 عشق و انتروپی و راه زندگی  23
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 افسردگی
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       20    اضطراب

           بدخواهی

           تحقیر

           ترس

           تنفر

       20    توقع

       20    حسادت

       20    حرص

           خشم

           خودپرستی

           دشمنی

       20    دلبستگی

           دورویی

           سرزنش

           شهوت

           عجله

           عصبانیت

           جوییعیب

       20    غصه

       20    ناامیدی

 

 
 های ان انی برای زدودن عوامر ای ردگیتعیین ارزش – 3جدول 
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عامر ای ردگی از  21ارزش ان انی و  11در این جدول، به ع وان مثال   

، اثر 21تا  1ای بین توانیم با دادن نمرهاند. مییهرست مربوطه انیخاب شده

های ان انی را در زدودن عوامر ای ردگی تعیین ک یم. مهثالً  هر یَ از ارزش

-خود انکام مهی  با سعی و کوششی که مرا داشین توکر به خداوند نیازهای 

تواند اضطراب، توقع، ح ادت، حرص، دلب یگی، غصه و نومیهدی و  دهم، می

داد)در  21توان به این اثر نمهره مهثالً   غیره را تماماً از بین ببرد. ب ابراین می

و مقابر رذائر اخالقی یا « توکر»این جدول این نمرات در زیر ارزش ان انی 

 اند(.عوامر ای ردگی نوشیه شده

تواند تشخیص دهد که تقویت کدام تشایر چ ین جدولی، هر کس می با

تواند رذائر اخالقی را که از عوامر مهم های ان انی است که مییَ از ارزش

ای ردگی بوده و باعث باال بردن اِنیروپی یردی او ه هی د، از بهین ببهرد. او    

 اید.های ان انی را در خود تقویت نمتواند سعی ک د که این ارزشمی

 

 د اِنتروپی توسط یا فرد و اجتماعتولی

توانیهد و بایهد   تعیین ک ید در این زمان و ماان بهیرین کاری را که می .1

 انکام دهید چی ت؟

 دهید چی ت؟مشخص ک ید کاری که در این زمان و ماان انکام می .2

توان معهرف تولیهد اِنیروپهی توسهط شهما      ت اوت این دو یعالیت را می .3

 دان ت؟

ک ید در این زمان و ماان بهیرین روش در یَ یعالیت یا رییهار  تعیین  .4

 اجیماعی)مثالً تراییَ شهرها( چی ت؟
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مشخص ک ید روشی که در این زمان و ماان در این یعالیت یها رییهار    .5

 شود چگونه است؟اجیماعی دنبال می

توان معرف تولیهد اِنیروپهی جامعهه در ایهن     ت اوت این دو روش را می .6

 یار اجیماعی دان ت.یعالیت یا ری
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6 

 راه زندگی

قبر از ای اه راه زندگی را بیابیم الزم است مشخص ک یم و دریهابیم کهه   

 هدف زندگی چی ت.

 هدف خلقت و بودن روی زمین

ک یم، سهوالی  ایم و چرا روی زمین زندگی میخلق شدهای اه ما برای چه 

ک ید. نیا هدف این است کهه بهیهر و   است که هر یرد از خود کرده است و می

بیشیر بخوریم و بیاشامیم و سایر نیازهای ج مانی خود را تأمین ک یم مان هد  

ده د یها ای اهه ههدف و برنامهه     ننچه که تمامی حیوانات و گیاهان انکام می

ها در روی زمین وجود دارد. هدف ی برای بودن و زندگی کردن ما ان اندیگر

 از خلقت ان ان چی ت؟

ههدف خلقهت و بهودن روی زمهین را      -و یقی اً سایر ادیان الههی -اسالم 

لقاءاهلل یا دیدن چهره و صورت خدا در هر کس و هر چیز و باال ریهین درجهة   

چیزی جز خداوند وجود ندارد  داند. ای اه، درک ک یمنگاهی از این حقیقت می

و هر چه ه ت تکلی و صورت اوست و جز او چیزی مؤثر نی ت. اسهالم راه  

رسیدن به این هدف را عبادت و پرسی  خداوند، یع ی باالترین درجة عشق 

 داند.ورزیدن می
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 (  56)سوره ذاریات، نیه  وَمَا خَلَقْتُ الْکِنَّ وَالْنِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ

 انس را جز برای پرسی  خود نیایریدیمجن و 

با توجه به درجه شهادی و خوشهْالی م رطهی کهه عشهق ورزیهدن یها        

پرسییدن و اظهار ب دگی کردن در پیشگاه خالق، و یا نگاه بودن از وجود خهدا  

توان رابطه زیر را بین شادی و نگاهی شود، میدر هر کس و هر چیز باعث می

 ز نوشت:از وجود خدا در هر کس و هر چی

(19)       

یهَ ضهریب     نشان ده دۀ میزان شادی،   معرف درجه نگاهی،   که 

های کوچای اسهت کهه بهر اثهر بهرنوردن نیازههای       معرف شادی  تبدیر و 

-توان گ ت که هدف خلقت، بهاال ج مانی ممان است عاید ان ان شود. می

( هدف خلقت باال 19و یا به عبارتی)با توجه به رابطه   ریین درجه نگاهی یا 

توانیم بگهوییم مها بهرای شهاد     است. یع ی ای اه می  ریین درجه شادی یا 

 ک یم.ایم و روی زمین زندگی میبودن یا شاد زی ین خلق شده

همانطور که اشاره شد، هدف زندگی، لقاءاهلل و به زبان دیگر، دسییابی به 

انیروپهی یهردی،   باالترین حد درجه شادی است و برای نیر به نن، بای هیی  

( را به حداقر خود)ص ر( M/Jزی ت و یا ای ردگی ن بی )اجیماعی و مْیط

رساند. خالصه راه زندگی کم کردن و در نهایهت بهه صه ر رسهاندن درجهه      

ای ردگی و به حداکثر رساندن درجه شادی ت. این می هر نی هت مگهر بها     

مْبت ورزیدن های ان انی برای باال بردن درجه تقوا و عشق و تقویت ارزش

توقهع و یها راه   توقع ن بت به هر کس و هر چیز. ترجمه ایهن عشهق بهی   بی

تقویت این عشق و بروز رساندن این لط  الههی کهه بهار خودخهواهی نن را     
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باشهد.  ریاس میشود، خدمیگزاری بیپوشانده و مانع از ظهور و جلوه نن می 

 یرماید:اش میدر این باره خداوند به پیامبر گرامی

.. قُرْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُاُمْ یُوحَى إِلَیَّ أَنَّمَا إِلَهُاُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ یَمَهنْ کَهانَ   .

)سهوره   یَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ یَلْیَعْمَرْ عَمَلًا صَالًِْا وَلَا یُشْرِکْ بِعِبَهادَۀِ رَبِّههِ أَحَهدًا   

 (111الاه ، نیه 

ب هدد، بایهد کهرداری    را امیهد مهی  ... هر کس که دیدار پروردگار خوی  

 شای یه داشیه باشد و درپرسی  پروردگارش هیچ کس را شریَ ن ازد.  

این نیه حاایت از این دارد که هر کس امیدوار به لِقاءاهلل است یا شهادی  

ریها با هد و   خواهد بای یی کار خیر انکام دهد و یا خدمیگزاری بهی م رط می

ورزی را مخصوص و م ْصر به خهدا بدانهد.   پرسی  یا باالترین درجه عشق

های رسیدن به خهدا و ک هب شهادی    خالصه ای اه، عشق و خدمیگزاری، راه

 م رط ه ی د.

ای در عروج مع وی یا دسییابی به شادی عمیق و دراز مدت مان هد پرنهده  

ه ییم که به دو بال عشق و خدمت مکهز شده است، یع ی بها ایهن دو بهال    

تواند پرواز کرده عروج نماید. ولی به پاهای این پرنده است که این پرنده می

نمایهد. ایهن   هائی ب یه شده که پرواز و عروج او را سخت و مْدود مهی وزنه

 اشاره شد. 5تا از ننها در یصر 25ها همان رذائر اخالقی ه ی د که به وزنه

ب ابراین برای ای اه این پرنده بیواند الزم است بالهای عشق و خدمی  

 ها را از پای  باز کرده و خود را از ننها رها ک د.را تقویت کرده و وزنه

توانیم غذای این پرنده احییاج به غذا نیز دارد. ما به ع وان این پرنده می

خود را با برقراری ارتباط قلبی با یَ یا چ د شخصیت مع وی که کهه مظههر   
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اه، ما بهرای شهاد   عشق و خدمت و تقوا ه ی د تأمین ک یم. خالصه بْث ای 

ههای دراز مهدت و عمیهق( و راه زنهدگی     ایم )البیه شهادی زی ین خلق شده

عبارت است از انیخاب پ دار و گ یار و رییارهائی که ایهن شهادی را بیشهی ه    

ریا را به نیازم دترین ایراد، همهراه  نماید. یع ی ای اه موثرترین خدمت بیمی

 ، ارائه دهیم.توقع و پرهیزکاری کامرورزی بیبا عشق

با این روش زندگی انیروپی یهردی خهود را کهاه  دههیم و اگهر تمهام       

جهانیان این روش زندگی را انیخاب ک  د تولید انیروپی ص ر بوده و انیروپهی  

 یابد.جهان کاه  می



 

 

53 
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 شادی عمیق در زندگی نکاتی در تضمین و افزایش
ای به هدف نیری   ان ان و ای اه ان هان بهرای شهاد    اشاره 6در یصر 

تهوان  زی ین خلق شده داشییم. در این یصر در ارتباط بها روشهی کهه مهی    

 ک یم.شادی عمیق را در زندگی ایزای  داد و تضمین کرد بْث می

بهه درگهاه    بطور خالصه این  ناات عبارت د از ایمهان، توکهر، راز و نیهاز   

پروردگار، خیرخواهی برای دیگران، امید به نی ده، مثبت اندیشی، رضام دی و 

و برقراری ارتباط قلبی با یهَ یها چ هد ن هر کهه از تقهوا        گذشت و بخش 

 اند.ریا داشیهورزی و خدمیگزاری بیبرخورداربوده و زندگی پر از عشق

ایمان عبارت است از پذیرش این حقیقت کهه در جههان نظهامی     ایمان. .1

وجود دارد به نظام نیری   که خداوند ننرا خلق یرمهوده بهه طهوری کهه     

چیزی نی ت که رخ بدهد و طبق این نظام نباشد. این نظام برای بیشی ه 

ها تدوین شده است. چهون خداونهد ایهن    شدن شادی دراز مدت ان ان

توانیم بگوئیم همه چیهز طبهق   ک د. میمدیریت می نظام را خلق یرموده و

شود و او از )طریق این نظهام(  خواست او )طبق نظام نیری  ( انکام می

 از همه چیز نگاه است. 
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ایمان مهمیرین عامر برای تضهمین و ایهزای  شهادی عمیهق در     

 زندگی و مهمیرین عامر در رسیگاری ان ان در دوجهان است.

هُهوَ   -اتِ وَالْأَرْضِ یُْْیِی وَیُمِیتُ وَهُوَ عَلَى کُرِّ شَهیْء  قَهدِیرٌ  لهُ مُلَُْ ال َّمَاوَ

هُهوَ الَّهذِی خَلَهقَ     -الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُهوَ بِاُهرِّ شَهیْء  عَلِهیمٌ    

لَمُ مَا یَلِجُ یِهی  ال َّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ یِی سِیَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْیَوَ  عَلَى الْعَرْشِ یَعْ

الْأَرْضِ وَمَا یَخْرُجُ مِ ْهَا وَمَا یَ ْزِلُ مِنَ ال َّمَاءِ وَمَا یَعْرُجُ یِیهَا وَهُوَ مَعَاُمْ أَیْنَ 

لَهُ مُلَُْ ال َّهمَاوَاتِ وَالْهأَرْضِ وَإِلَهى اللَّههِ      -مَا کُ ْیُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ

ولِجُ اللَّیْرَ یِی ال َّهَارِ وَیُولِجُ ال َّهَارَ یِی اللَّیْرِ وَهُهوَ عَلِهیمٌ   یُ -تُرْجَعُ الْأُمُورُ

 (6تا  2)سوره حدید، نیات  بِذَاتِ الصُّدُورِ

میراند و او بر   ک د و مى یرمانروایى نسمانها و زمین از نن اوست زنده مى 

  اوست اول و نخر و ظاهر و باطن و او بهه ههر چیهز   ، هر چیز  تواناست

اوست نن کس که نسمانها و زمین را در شه  ه گهام نیریهد    ، داناست

ننگاه بر عرش اسییال یایت ننچه در زمهین درنیهد و ننچهه از نن برنیهد و     

داند و هر ککا باشید او با شماست و خدا   مىا( همه ر)ننچه در نن باالرود 

نسهمانها و زمهین از نن    (مطلهق )یرمانروایى ، ک ید بی است به هر چه مى 

شهب را در روز  ، شود کارها به سو  خدا بازگردانیده مى  (جمله)اوست و 

 .نورد و او به راز دلها داناست نورد و روز را ]نیز[ در شب درمى  درمى 

با ایمان قوی به پروردگار عالم که نظام ب یار دقیق و ظری ی نیریده کهه  

ا و بیشی ه شدن شادی عمیهق و  هاین نظام برای پیشریت مع وی ان ان

دراز مدت ننها است، ان ان از تمام رذائر اخالقی مبرّا بوده و برخوردار از 
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یع هی از پرهیزگهاری کامهر یها تقهوا      -تمام یضایر اخالقی خواهد بهود،  

 برخوردار خواهد بود.

توقع تمام زندگی خود ورزی بیان ان با ایمان و باور قوی همراه با عشق

یر ان انها و موجودات دان هیه و از ههیچاس تهوقعی بهرای     را خادم سا

قدردانی از خود نداشیه و با راز و نیاز بهه درگهاه پروردگهار از او همیشهه     

 نماید.سپاسگزاری می

باشه د.   اند ان انهائی که بهه ایهن درجهه از ایمهان و بهاور رسهیده      بوده

ائی نام بهرد. مها   توان از جمله چ ین ان انهپیامبران، امامان و عریا را می

توانیم با پرورش ارزشهای ان انی در خود، به م ظور زدودن رذائر نیز می

ریا را عاشقانه به نیازم دترین ایهراد ارائهه   اخالقی، موثرترین خدمت بی

دهیم و ایمان و باور خود را به پروردگار جهانیان و نظام نیری   او قوییر 

 نمائیم و همیشه شاد باشیم.

 
ر عبارت از این باور است که پ دار و گ یار و رییار ما ههر چهه   توک توکر. .2

هائی ه ی د به برنامه دقیق و عظیم نظام نیهری   و نیهایج   باشد ورودی

شوند. ب ابراین ما وظی هه خهود را   ننها در زمان م اسب برای ما یراهم می

دهیم بدون ای اه انیظار داشهیه  به بهیرین نْو در زمان و ماان انکام می

 باشیم که حیماً نیایج ننها را به زودی یا حیی در طول حیات خود ببی یم. 

 

یاهی از خصوصهیات پیهامبران، امامهان،      راز و نیاز به درگاه پروردگار. .3

عریا و سایر بزرگان نیای  یا راز و نیاز با خداوند بوده است. صْبت بها  
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مهت،  خداوند، نیری  دۀ جهان و نظهام نیهری   و اقهرار بهه بزرگهی، عظ     

مهربانی و مْبت و لط  او و تقاضا از او به ان ان نرام  خاطر و شادی 

روز ده بهار بها   بخشد. در نمازهای پ کگانه م لمانان در شبانهنظیر میبی

ک  د، او را به بزرگهی، پروردگهاری و رحمانیهت و    خدای خود راز و نیاز می

-را تارار می یَّاکَ نَ ْیَعِینُإِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِخوان د و کلمات کلیدی رحیمی می

شوند که یقط او را عبادت ک  د یا به او تا درجة پرسی  ک  د و میعهد می

عشق بورزند و یقط از او در زندگی خود کمَ و اسهیعانت بطلب هد. ایهن    

ریها بهه تمهام    ورزی بهی روز به ان ان عشهق تارار تعهد ده بار در شبانه

بخشد و به او در زندگی اعیماد به ن هس و  تکلیات یا مخلوقات خدا را می

 بخشد.نیازی از دیگران برای تأمین نیازهای  میبی

تواند این باشد یای از تقاضاهای ما از خداوند در زمان راز و نیاز با او می

پروردگارا به ما بی شی عطا یرما که در هر زمهان و ماهان تشهخیص    »که 

انیم به نیازم دترین ایراد ارائهه  توریایی که میدهیم موثرترین خدمت بی

دهیم چه ه ی د و توانایی و شهامیی عطا یرمها کهه نن خهدمت را ارائهه     

 دهیم.

اند که برایشهان دعها   ب یار پی  نمده که دوسیان و اقوام از من خواسیه

ک م. این موضو  در یره گ ما وجود دارد کهه از یاهدیگر تقاضهای دعها     

 ئیم.گومی« الیماس دعا»ک یم. همیشه 

-خواهد که برای  دعا ک م: از خداوند تقاضها مهی  -وقیی ک ی از من می

ک م ننچه برای تو و عزیزانت بهیرین است و خیر است برای شما پهی   
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 نید و یراهم شود.

 

ان انی که به پروردگار عالم و نظام نیری   او ایمان راسخ  خیرخواهی. .4

ام ان هانها و سهایر   ک هد تمه  دارد و هر روز با خدای خود راز و نیهاز مهی  

موجودات را که مخلوق و تکلی خداوند ه ی د دوست داشیه و ننچه خیهر  

خواههد. او حاضهر نی هت کهه بهه      خواهد برای ننان نیز میبرای خود می

موجودی نسیب برساند و در تأمین نیازهای زنهدگی  از طبیعهت بهدون    

ن نیازهها  ک د و همیشه از خداوند برای این تهأمی اسرایااری اسی اده می

ک د. او ن بت به هیچاس کی ه و ت  ری ندارد و تشار و سپاسگزاری می

 خواهد.برای همة موجودات خیر می

چه خوب است در پایهان ههر ماالمهه و دیهدار کهه از یهرد یها ایهرادی         

را هم باار ب دیم و بهرای ننهان از   « خیرپی »ک یم عبارت خداحایظی می

 خداوند طلب خیر ک یم.

 

وقیی ان ان به پروردگار جهان و نظام نیری   او ایمهان   ی ده.امید به ن .5

ها برای هر یرد )از نظر عهروج  راسخ دارد و ای اه طبق این نظام بهیرین

نید، او به خداوند و نظام مع وی و دسییابی به شادی دراز مدت( پی  می

ک د که همیشه نیهایج ایاهار و گ یهار و رییهار او بهه      نیری   او توکر می

یرین نْو در نی ده عایدش خواه د شد و او همیشهه بهه ایهن نی هده و     به

 چ ین رخدادی امیدوار است.

 

ده هد کهه ننهها را    مان وقایعی رخ مهی در زندگی روزمره مثبت اندیشی. .6
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خوانیم. این بر ح ب عالقة ماست که اگر چیزی را دوست خوب یا بد می

 نامیم.بداریم ننرا خوب و اگر نداریم بد می

دههد کهه طبهق نظهام نیهری        حقیقت این است که اوالً چیزی رخ نمی

وجود ندارد. همه چیزهائی کهه رخ  « چیزی بد»نباشد و ثانیاً در این نظام 

باش د. مها  برای هر یَ از ما می« درس»ده د درست ه ی د و حاوی می

توانیم در نگرش خهود تکدیهد نظهر کهرده و بپهذیریم کهه وقهایع و        می

ه ی د و بپذیریم که این رخهدادها حهاوی   « خوب»دگیمان رخدادهای زن

 ناات مثبیی در زندگی ما ه ی د، یع ی مثبت اندی  باشیم.

امییاز این مثبت اندیشی نرام  خاطر و نداشین اضطراب است که برای 

سالمیی و شادی ما ب یار مهم ه ی د. با داشین نرام  خاطر و  نداشین 

تهر بهه نیازم هدترین ایهراد و یها      خالصانه توانیم موثرتر واضطراب ما می

موجودات خدمت ک یم و وظی ه خود را در ههر زمهان و ماهان بهه خهوبی      

 انکام دهیم.

 
در موقعییی که من به لْا  سالمیی، اجیماعی و غیهره قهرار    رضام دی. .9

ها و نرزوهای خهودم بهوده کهه از ایهن     دارم نییکه اعمال ایاار و خواسیه

انهد  هائی بودهام. ننها ورودینیری   ابراز داشیه زمان به عقب به جهان

به برنامه دقیق و زیبای نظام نیری  ، نظامی که عروج مع وی و شهادی  

ای زندگی عمیق دراز مدت را در نظر داشیه است. به اصطالح من در خانه

های ام و با اعمال و ایاار و خواسیهک م که خود طراحی کرده و ساخیهمی

نمهایم.  ای را که در نی ده اشغال خواهم کرد طراحهی مهی  انهامروز خود خ
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ک م و اگر از موقعیت خودم ناراضیم حیهی  ب ابراین ک ی را سرزن  نمی

ک م. بلاه از یَ حالت نرام  و رضهام دی بها   خودم را هم سرزن  نمی

اعمال و ایاار و گ یاری م اسهب موقعیهت بهیهری را بهرای نی هده خهود       

 سازم.ک م و میطراحی می

نظام نیری   طوری است که به ما توانایی انیخاب کهردن داده کهه   

-هائی ه ی د به برنامه نظام نیری  . ما اخییار میها ورودیاین انیخاب

ک د، م یهی این نظام عروج ک یم و نظام نیرنی  جبراً برای ما یراهم می

ی مها در  مع وی یا شادی دراز مدت و عمیق ما را در نظر دارد و ننچه بهرا 

 ک د بهیرین ممان است.هر زمان و ماان یراهم می

در تماس یا تعهامالتی کهه بها یهرد یها ایهراد یها         ذشت و بخش .گ .8

ده و نزرده ها در طول روز داریم ممان است از ننهها دلخهور شه   موقعیت

  ن بت به ننها کی ه و ت  ری در دل بگیریم. خاطر گردیم و احیماالً

ده که به ما یا به مهردم  یرد یا ایراد طوری بو گ یار و رییار ننچ انچه 

ممان است الزم باشد تا اقدام حقهوقی نمهائیم.   نسیب رسانده  یا جامعه

ک یم نبایهد کی هه و   ک یم یا نمینایه مهم ای کاست که هر اقدامی که می

ها را در دل بگیریم. ایهن امهر بهرای    ن رتی از نن یرد یا ایراد یا موقعیت

روری است. مطالعات زیادی انکام شهده کهه نشهان    ح   سالمیی ما ض

گردد، یا درمان یَ بیماری ها میده د داشین کی ه باعث انوا  بیماریمی

 ک د.  می ک د را

گهذریم، در  انهد مهی  وقیی ما از ایراد یا یردی که به ما اجْاف کهرده 
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سپاریم تا به بهیرین وجهه  حقیقت رسیدگی به ننانرا به نظام نیری   می

ک هیم و از  مهی « دعها »کار خالف ننان بپردازد. ما برای این یرد یا ایراد به 

خواهیم که هر چه برای ننان خیر اسهت بهه ننهان عطها ک هد.      خداوند می

ای در ما به وجهود نورد و مها را   ب ابراین کی ه و ت  ری که ممان بود عقده

 .]25[ یابیمک یم و نرام  میبیمار ک د از خود دور می

ق میی از مال خود به ک هانی کهه نیهاز دارنهد یهَ روش      بخشیدن 

تواند شادی دراز مدت و عمیق ما را تضهمین نمایهد.   دیگری است که می

اماناتی از خداونهد ه هی د   الزم است بپذیریم که ننچه داریم در حقیقت 

که بر ح ب تالش ما و طبق نظام نیری   به ما داده شهده اسهت تها از    

دگی ک یم. سایر ان انها ممان است به انهدازۀ مها   ننها اسی اده ک یم و زن

تمان مالی نداشیه باش د ولی باید در نظر بگیریم که ننها نیهز مان هد مها    

تکلیات زیبا و م ْصر به یهرد خداونهد ه هی د کهه از مواههب طبیعهت       

ایهم طبهق نظهام    ک  د. اگر ما با سعی  و تالش خود توان هیه اسی اده می

ریم و درنمد بیشیری داشیه باشیم، این یقهط  نیری   ثروتی به دست نو

ن زندگی میعادل مریهی امم طقی و عاقالنه است که برای خود و خانواده

را یراهم کرده و بقیه ثروتمان را به نیازم دان ببخشیم یا برای مبارزه بها  

 یقر و ت گدسیی و بیماری صرف ک یم. 

ب هیار مهمیهر از    در نظر داریم که مبارزه یا یعالیت برای زدودن یقر

گویهد  -اید کهه مهی  المثر را ش یدهکمَ به یقیران است. حیماً این ضرب

 «.به جای دادن ماهی به یَ ن ر بهیر است به او ماهیگیری یاد دهید»
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کیدی ب هیار بهه پهرداخین و دادن زکهوۀ     اسالم توجه و تأ در دین ما

ه شهده،  در تقریباً تمامی نیاتی که بهه نمهاز یها صهلوۀ اشهار      شده است.

 بالیاصله به زکوۀ اشاره شده است.

با صرف ق میی از ثروت یا درنمد ماهانهه خهود بهرای بهیهر شهدن       

-زندگی م یم دان یا صرف نن برای یعالییهای م ید برای جامعهه )عهام  

ها و درمانگاهها و یا تأسیس )یها  الم  عه( نظیر تأسیس مدرسه، دانشگاه

م هائر مخیله  جامعهه مها      کمَ به تأسیس( مراکز پنوهشی برای حر

 نباید از ت گدست و یقیر شدن خود بیرسیم و نگران چ ین حالیی باشیم.

دانیم و راهی برای سپاسگزاری ننچه ها را وظی ه خود میما این کمَ

 م.دانیکه داریم می

مهان یهَ زنهدگی    ما ابیدا برای خود و خانواده همانطور که اشاره شد

نمهائیم.  سپس اقدام به کماهای مالی مهی میعارف و مریهی یراهم کرده 

دههیم  یقین داریم با این کار خیر و یا هر کار خیر دیگری که انکهام مهی  

ن به مها پهس   خداوند از طریق نظام دقیق و زیبای نیری ش  چ د برابر ن

 دهد.می

ا یُکْهزَ  إِلَّها   مَنْ جَاءَ بِالَْْ َ َةِ یَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِال َّیِّئَةِ یَلَ

 (161نیة -نعامسوره اال) مِثْلَهَا وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ

خواهد داشت و ههر کهس    (]پاداش)هر کس کار نیاى بیاورد ده برابر نن

 .کار بد  بیاورد جز مان د نن جزا نیابد و بر ننان سیم نرود
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مَثَهرِ حَبَّهةٍ أَنْبَیَهتْ سَهبْعَ     مَثَرُ الَّذِینَ یُ ْ ِقُونَ أَمْوَالَهُمْ یِی سَبِیرِ اللَّهِ کَ

سَ َابِرَ یِی کُرِّ سُ ْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ یُضَاعِ ُ لِمَنْ یَشَاءُ وَاللَّههُ وَاسِهعٌ   

 (261نیة  -بقرهسوره ال)عَلِیمٌ

( ک انى که اموال خود را در راه خدا ان اق مى ک  هد همان هد    مَثَر)صدقات

ا  صد دانه باشد؛   برویاند که در هر خوشه ا  است که ه ت خوشه  دانه

ک هد، و خداونهد    و خداوند برا  هر کس که بخواهد)نن را( چ د برابر مى 

 . گشایشگر داناست

ورزی و ای از عشهق ارتباط با یَ یا چ د شخصیت مع ی که نمونه .2

وقیی ان ان یارش بهرای مهدتی زیهاد     خدمیگزاری و تقوی ه ی د.

خلقیات شخصی باشد، تدریکاً این مشخصهات و  مشغول خصوصیات و 

ک  د و اگر این یرد یَ شخصیت بهزرگ مع هوی   خلقیات در او جلوه می

تواند عشق و عالقه به خدمیگزاری و تقهوی را در خهود   باشد، ان ان می

 تقویت نماید و سریعیر به هدف بزرگ خود برسد.

 ز بس ب یم خیال تو، شدم از پای تا سر تو

 خورده خورده ریت من نه یه نه یهتو نمد 

 اند:دربارۀ ارتباط، شعرا و عریای ما ب یار گ یه        

 رو نشین اندر حضههور اولیهههها ی ی با خهداههگر بخواهی هم ش

 گاه جمله است ننکا خداستقبله استههم کدی که اندرون اولی

 انیههههاتا ببیهه ی ز ابیهههدا تا  اههچشم روشن کن ز خاک اولی
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 رهههد ن س را جز ذل پیهههیچ ناش

   را سخت گیرههدامن نن ن س ک

 چوناه دادی دست خود در دست پیر

 م است و خبیرههپیر حامت گو حای

 یار باید راه را ت ها مههههههههههرو

 از سهر خود اندرین صْههههرا مرو

 

 ک  د:راه زندگی را عریا با عبارت زیر خالصه می

 رهههدا کن و پیش  بمیهههری پیهههدلب

 

ب یاری از دانشم دان و پنوهشگران با اکیشایات یا اخیراعات خهود  

ب هیاری از ایهن اکیشهایات و     .انهد کماهای شایانی بهه بشهریت کهرده   

توانیهد   مهی  سال گذشیه بوقو  پیوسیه و مطمئ م کهه  111اخیراعات در 

های جدیهد علهم و   هنثار این اشخاص زمی  .دسیام چ د ن ر را نام ببرید

 ،ی ّاوری را برای مطالعه و تْقیق گشودند تها بیشهیر سیایشهگر شهاوه    

ولی شهاید مهمیهرین کهار ننهان      .عظمت و زیبایی جهان نیری   باشیم

وقیی برای تهأمین نیازههای    .تر کردن زندگی بوده استهنسان تر و مری

وقههت بیشههیری در    طبیههعیاً  ،کمیری صهرف ک هیم   ج مانی خود وقت

ههای عهاط ی و   هاز جمله ج ب ،های ظری یر حیاتهاخهییار داریم تا به ج ب

برای تمامی این پیشرییها و دسیاوردها سپاسگزار ایهن   .مع وی بپردازیم
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  .ایراد و جهان ه ییم

نههم و بهرای ننهها احیهرام      می من کاش ین و مخیرعین جهان را ارج

 ارس و دانشهگاههای همچ ین کلیة معلمان و اسیادان مهد  .ب یاری قائلم

-ا درگذشیه و حال به ان انها حریهه ک م زیر می ایران و جهان را تْ ین

بها ای همهه اعیقهاد دارم کهه یعالیهت       .اند تا بهیر زندگی ک  دنموخیه ای

انهد  وخیهه یع ی راه شاد زی هین را بهه مها نم    ،ک انی که چگونه زی ین

 ،مرشد ،مراد ،موال ،این ایراد را اسیاد .ارزشم د تر است بمراتب مهمیر و

تهاریخ   .اند ولی من مایلم اسیاد ب هامم نامیده …مربی و  ،معلم ،رهبر ،پیر

  .بشر شاهد زندگی و تعالیم اسیادان ب یاری بوده است

به عقیدۀ من قانون طبیعت این است که اگر مدتها به ک ی یا چیزی 

اسیادانی  .شود می در ما ظاهریار ک یم به تدریج خلقیات یا وینگیهای  

اند شادترین ایراد روی راه زندگی را به ان ان یاد داده که در طول تاریخ

 ،عشق و مْبت بهی حهد و بهی قیهد و شرطشهان      :اند به دلیرزمین بوده

ن س پرسییهشان و بهری بههودن ننهها از تمهام رذائهر       عاری از خدمت

 .م ه ی شهادی( عوامر)اخهالقی 

یاری م یمر و م ظم و توأم با عشق و مْبت با اسیاد  ارتباط قلبی و

 برای دسییابی به م رت و شادی ،دوسیشان داریم اًیا اسیادانی که عمیق

 ک د می دانیم که ذهن چگونه کار می همه .زایدالوص  ب یار سودم د است

درست مان د میمهون   ،رود می و ایاار چگونه از موضوعی به موضو  دیگر

 ممان است شهما ایهن طهور    .پرد می ای به شاخة دیگراخهاز ش دائماًکه 
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ذههن مهن همیشهه در حهال      .نباشید ولی من همیشه پهرش ایاهار دارم  

نمی اندیشد و یقط مدت  ،یعالیت است ولی همیشه به موضوعی که مایلم

“ میمون وار“ بقیه اوقات .شود می کوتاهی روی موضو  مورد نظرم میمرکز

اگر بیوانم ذهن خود را طوری تربیهت   .پرد می ای به شاخهة دیگراز شاخه

خاصی یار نمهی که م بهه یاهی از اسهیادانم       ک هم که وقیهی به موضو 

 اًبی دیشم و در اوقات یراغت خود دربارۀ ننان مطالعه یا صْبت ک م یقی ه 

   .توانم در جهت ک ب شادی گام بردارم می سریعیر

 ماید:یر می در این زمی ه چ ین الرحمه(هعلی)مولوی 

 یاهمهابقی خود اسیخوان و ریش ی اهای برادر تهو ههمه اندیشه

  یههتو هیمه گلخ ،اریهور بود خ گلشه ی  ،ت گراهگر بود اندیش

 یرماید: می ( نیز چ ینلرحمهاهعلی)جامی 

 ر باشی هگ ،ذردهههگر در دل تو گر گ

 ر باشیهبلب ،رارهههور بلبر بی ق

 گرروزی چ د،حق کر است، تو جزئی

 ر باشیک،اندیشة کر پیشه ک ی

به یهاد نوردن م هیمر و برقهراری ارتبهاط قلبهی و       ،با دوست داشین

صه ات و خلقیهات ننهان بهوینه      ،یاری با یَ یا چ د ن ر از این اسیادان

حد و حصر و عالقه به خدمت به مرور در ما ظاهر خواههد   عشق بی ،ایمان

 ی شادی و رذائهر اخالقهی را از خهود    چون این ایراد کلیة عوامر م  .شد

بها   .ما نیز به تدریج قادر به انکام چ هین کهاری خهواهیم شهد     ،اند رانده

 ،به همراه ابراز مْبت بهه همهه کهس و همهه چیهز      ،برقراری این ارتباط



 عشق و انتروپی و راه زندگی  33

 

 

 ،خدمت بی چشمداشت و بی ریا و کوش  بهرای زدودن رذائهر اخالقهی   

چ ین  .زندگی شادی یراهم ک یممان خواهیم توان ت برای خود و خانواده

 ،ارتباطی یاهر مها را از ایهن شهاخه بهه نن شهاخه پریهدن بهاز داشهیه         

 .تقوی است و  خدمیگزاری ،عشق ،ایمان نمونة که ک د می یردی میوجه

 .تقوی همان نبود رذائر اخالقی و عوامر م  ی شادی است           

یاد برای دسهییابی  در ای کا الزم است بر ماهیت تامیلی ارتباط با اس

 .توان جایگزین خدمت و مْبهت کهرد   ارتباط را نمی .به شادی تأکید ک م

به این اسیادان یاهر و   ،در خانه نش ت دائماً،به عبارت دیگر نمی توان 

این اسهیادان   .با ننان ارتباط برقرار کرد و به ک ب شادی هم امیدوار بود

تباط، مامهر عشهق و   اند، ب ابراین ارهبی چشمداشت خدمت کرد همگی

 .خدمت است نه جایگزین ننها

 

خالصة ناات مهم برای عروج مع وی و تضمی ی برای ایزای  شادی پایدار 

 .]26[در زندگی 

برای دسییابی به شادی پایدار الزم است ان ان در اعیقاد، باور و روش  .1

 زندگی خود تکدید نظر ک د.

تمامی ان انها، جهانوران و  ای برای ان انهای شاد احیرام و مْبت وینه .2

شهود و  گیاهان و م ابع طبیعی قائل د و از ننان عشق و مْبت ساطع مهی 

 ای دارند.زندگی ب یار ساده

: پیشریت، رضهایت،  عبارت د از دنشوعواملی که باعث شادی ان انها می .3



 31 یدر زندگ قیعم یشاد شیو افزا نیدر تضم ینکات

 

 

 

بی هی، خیرخهواهی، عشهق و مْبهت،     گذشت، سپاسگزاری، امید، خوش

 .مورد قدردانی قرار گریین

برخورداری از ارزشهای ان انی وسیله ب یار مهمی برای کاسین عوامر  .4

باشد. این ارزشها عبارت د از: ایمان، صداقت، تقهوا،  کم ک  ده شادی می

 چشمداشت.عشق، صلح و نرام ، همدردی، عالقه به خدمت بی

 الزمه سالمیی شاد بودن است. .5

و رضهایت  شادی و خرس دی حالیی درونی است کهه از نرامه  خهاطر     .6

 گیرد.باطن سرچشمه می

و شادی وجهود نهدارد و شهادی را     ، شهرت و قدرتای بین ثروترابطه .9

 توان با پول خرید.نمی

سن، ج  یت، موقعیت اجیماعی، مْر زندگی، نناد و سطح تْصهیالت   .8

 ک  د.هیچ کمای به شادی نمی

 زندگی بدون عشق پوچ و خ یه ک  ده است. .2

: عبارت هد از  دنشهو ای ردگی ان هانها مهی   عواملی که باعث ناراحیی و  .11

 گرس گی و سوء تغذیه و درد و بیماری.

برای ایزای  شادی الزم اسهت رذایهر اخالقهی را کهاه  دههیم کهه        .11

عبارت ههد از: نرزو بههرای ک ههب ثههروت و شهههرت و قههدرت، اضههطراب، 

انیقامکویی، بدخواهی، تْقیر، ترس و ت  هر و کی هه، توقهع، ح هادت،     

هی، خشم، خشونت، خودپرسیی، دلب هیگی، دلی گهی،   خواحرص و زیاده

نیت، عیبکهویی، غصهه،   دورویی، سیم، سرزن ، شهوت، عکلهه، عصهبا  
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 وسواس.نومیدی و یأس و 

با گذشت و بخش ، عشق و مْبت و باالخره با قدردانی و شارگزاری   .12

 توانیم بر شادی خود بی زاییم.برای ننچه که داریم می

توان بها تغییهر عقیهده و طهرز     غیر از دارو می ها را بهب یاری از بیماری .13

 ت ار و یا کم کردن عوامر ناراحیی درمان کرد.

 جهت باال بردن شادی ه ی د. مهمعشق و مْبت، از عوامر  .14

نشانه عشق و مْبت، خدمت است که حد و حصری نهدارد و همیشهه و    .15

 پذیر است.همه جا اماان

وامر م  هی ناشهادی،   تقویت عوامر مثبت شادی و همزمان کاسین از ع .16

 شود.سبب باال ریین میزان شادی می

تواند برای عامل  شری  و ارزشم د باشد به شرطی هر کار و شغلی می .19

 های  را درک ک د.که عامر با دید خالق به نن ب گرد و ارزش تالش

مهمیرین و در عین حال مشالیرین بخ  دسییابی به شادی که همه به  .18

 پرورش نظام اعیقادی درست است. دنبال  ه ییم، انیخاب و

برای دسییابی به شادی دراز مدت باید نظام اعیقادی مبی هی بهر اصهول     .12

 زیر را در پی  گریت و در خود پرورش دهیم:

 ایم تا شاد باشیم. دسییابی به حدی از شادی که دلخواه نیریده شده

من است امری است مشخص و وظی ه و م ئولیت نن بر عهده خودم 

پذیرم که برای به دست نوردن شادی باید وه بر نن میاست. عال

 نید.تالش ک یم زیرا هیچ چیز بدون تالش به دست نمی
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 هایی به مراتب عمیقیر از لذات ج مانی وجود دارند در زندگی شادی

توانیم به ننها دست یابیم. این کار نیاز به صرف وقت، تالش و که می

 نیز صبر و حوصله دارد.

  طریق نظام عظیم و دقیق خلقی  و با کمال مْبت و خداوند از

سخاوت زندگی تمامی موجودات روی زمین از جمله زندگی من )بر 

ام( تأمین کرده و باز هم ام و تالشی که کردهح ب اعیقادی که داشیه

 خواهد کرد.

 ام باشم ولی الزم است سعی لزومی ندارد نگران تأمین نیازهای زندگی

داشیه باشم که نظام خلقت نیازهایم را ریع  و کوش  ک م و باور

 خواهد کرد.

 دانم که نظام خلقت خداوندی از من از هیچ کس انیظاری ندارم، می

 ک د.همچون دیگران مراقبت می

 توانم بخش دگی و سخاوت جهان را بیشیر میوجه خود ک م و می

بیاموزم که چگونه مشمول لط  و ع ایت خداوندی شوم تا به شادی 

 عمیقیری دست یابم.

 ها اعیقاد دارم که ننچه تا ک ون بر من رییه نییکه ایاار، رییار، خواسیه

 ام.و نرزوهای خودم است که در گذشیه به عالم عرضه کرده

 ای ندارم.ام و گالیههمیشه از نییکه اعمالم راضی 
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  سالمیی مْیط زی ت و شادی تمام موجودات )به خصوص ان انها( بر

گذارند. ب ابراین برای شادیشان تالش حالت روانی من اثر میشادی و 

 ک م.می

 گذارند.ایمان و اعیقاد بر تمامی ابعاد زندگی ما اثر می  .21

توکر به خداوند و نظام خلقت او ع اصر م  هی چهون اضهطراب، توقهع،      .21

بهرد  صبری، غصه و نومیدی و ... را از بین میترس، حرص، ح ادت، بی

 شود.و ان ان شادتر می

توان از انهدازه شهادی و عشهق و عالقهه     ایمان و توکر به خداوند را می .22

 توقع دریایت.به خدمت بی ان ان

بخشیم، جههان  وقیی بی هیچ چشمداشت و انیظاری به ک ی چیزی می .23

)این یار و یاور یداکار و شریَ بزرگ و سخاوتم د ما در زندگی( چ دین 

 بخشد.برابر به ما می

از مان عزیز است ببخشیم نه چیزههایی را کهه دیگهر نیه    باید ننچه برای .24

 ارزش د.  نداریم و برایمان بی

لَنْ تَ َالُوا الْبِرَّ حَیَّى تُ ْ ِقُوا مِمَّا تُِْبُّونَ وَمَا تُ ْ ِقُوا مِنْ شَیْء  یَنِنَّ اللَّههَ  

 (22سوره نل عمران، نیه )بِهِ عَلِیمٌ

  ه دوست دارید ان اق ک ید.ه از ننچنیای را نخواهید یایت تا ننگاه ک

چیزی جز پاسخ پرمْبت و دوسیانه جهان به بهاور، ایاهار،   « جبر زمانه» .25

 ایم نی ت.ها و نرزوهایی که در گذشیه داشیهخواسیه

با تمام موجودات عالم از جمله خودمان با مْبت، مالیمت و حرمت رییار  .26
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-خدمت بهی  یم که با در پی  گریین این روش و بادارک یم و ایمان می

 توانیم راحیی و شادی زندگی خود را تأمین ک یم.چشمداشت، می

در دنیا بد وجود ندارد و هر چه که ه ت درست است، مها بایهد م هایع     .29

دراز مدت مع وی خود و دیگران را در نظر بگیریم نه م ایع گذرای مادی 

 را.

م، ک هی هر گاه کاری را به خوبی به پایان برسانیم اح اس شادمانی مهی  .28

دهیم. همواره قهدردانی  اما در هیچ شرایطی کبر و نخوت به خود راه نمی

ک یم و از و سپاسگزاری خود را به عالم برای سخاوت و لط   ابراز می

 ک یم.اند تشار میکلیه ک انیاه در پیشبرد کارمان به ما کمَ کرده

ادی کهه  نظام خلقت با توجه به باور، ایمان و اعیقاد ما، در ذهن کلیه ایهر  .22

-دهد و ننها اقداماتی انکام میبا ننان در تماسیم ایاار م اسبی قرار می

 رساند.هایمان میده د که ما را به خواسیه

زندگی خیلی شیرین است اگر ما به ایرادی که در زندگیمان ه ی د و به  .31

ده د به صورت یرصهیهایی بهرای   جریانات و وقایعی که برایمان رخ می

 چشمداشت نگاه ک یم. مْبت و خدمت بی

تر نزدیایر، هر چه نزدیایهر ی هاتر و   تر، هر چه ب دههر چه عاشقیر، ب ده .31

 هر چه ی اتر شادتر.

رسد. در نبود عشق عوامهر  عشق شادی و نشاط زندگی به حداقر میبی .32

م  ی شادی ممان است حاکم شهود و تمهام امییازههای مثبهت نظیهر:      

-قرار گریین و ... را خ ثی مهی اح اس پیشریت کردن و مورد قدردانی 
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 ک د.

برای ایزای  عشق در خود الزم است: ال ( نانگهاهی خهود را از وجهود     .33

خدا کم ک یم یع ی بر نگاهی خود بی زاییم، ب(گرد و غبار ناشی از رذائر 

 اخالقی را پاک ک یم.

شرو  کار برای رسیدن به عروج مع هوی و شهادی در ان هان خهدمت      .34

خیرخواهی و مهربانی کامر اسهت. بعهد از نن بایهد    بدون چشمداشت و 

 تالش به از بین بردن رذائر اخالقی کرد.

خدمیگزاری را باید یَ انکام وظی ه تلقی کرده و یقط باید سپاسهگزار   .35

 باشیم که یرصت خدمت به ما داده شده است.

اگر بیوانیم ذهن خود را طوری تربیت ک یم که وقیی به موضهو  خاصهی    .36

م به یای از اسیادان مع ویمان بی دیشیم و در اوقات یراغت ک ییار نمی

توانیم در جهت خود درباره ننان مطالعه یا صْبت ک یم یقی اً سریعیر می

 ک ب شادی گام برداریم.

 ارتباط با اسیاد مع وی مامر عشق و خدمت است نه جایگزین ننها. .39

القهه بهه   اصر مهم در ارتباط قلبی، ذه ی، مع وی و روحانی، عشهق و ع  .38

 تواند شما را راه مایی ک د.اسیاد مع وی است و ایمان به ای اه او می

عشق و ارادت به اسیاد مع وی و برقراری ارتباط با ایشان نباید م ْصر  .32

به اوقات سخت زندگی باشد و الزم است یاد اسیاد مع هوی را در ذههن   

 شغال ک د.داشیه باشیم و به ایشان یار ک یم و اجازه دهیم ذهن ما را ا

شویم باید از خداونهد سپاسهگزاری   ک یم یا مویق میوقیی پیشریت می .41
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را بهرای مها    پیشهریت یها مویقیهت   ک یم که به وسیله نظام نیری ش  

پذیر کرده است. سپاسگزاری تابر، ح ادت و کی هه را از مها دور   اماان

 ک د.می

 ای برای ک ب سریع شادی ه ی د.بی ی و خیرخواهی شیوهخوش .41

 زم است دیدن و ج یکوی چیزهای خوب زندگی را بیاموزیم.ال .42

هر ات اقی حاوی یای از دروس دانشگاه زندگی اسهت و مهن بهه علهت      .43

نهامم، در  نانگاهی از نظام خلقت بعضی وقایع را خوب و بعضی را بد مهی 

 حالیاه همه چیز م اسب و درست است.

هن خود شهویم.  توانیم با تمرین و ممارست مانع ت لط ایاار بد بر ذمی .44

 توانیم باوشم یارمان را بر ناات مثبت و خوب میمرکز ک یم.می

 ای به دل بگیریم.نباید هیچ ن رت و کی ه .45

 شوند: اله ( صهبر، ب(  دروس دانشگاه زندگی به چهار دسیه تق یم می .46

خواهیم(، ج( توکر بهه  پذیرش ایراد )ننطور که ه ی د نه ننطور که ما می

ای در زندگی ما حاوی ی نیریدگار بودن. هر واقعهخداوند، د( ت لیم رضا

باشهد، ارزش دارد دریهابیم   گروه یوق می 4حداقر یَ درس در یای از 

 این دروس کدام د.

 ک د.بی ی نق  مهمی در سالمیی ج مانی ما ای ا میخوش .49

لیاقیی خود ندان یه، بلاه راه مهای  بین شا ت را نشانه بیایراد خوش .48

 دان د.خود در نی ده می

-اند میاند یا ما را نزردهبا خیرخواهی برای ک انیاه به ما نسیب رسانده .42
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 توان به شادی دست یایت.

برخورداری از رضایت و خش ودی برای ان ان شادی و م رت یهراوان   .51

 در بر دارد.

-سپاسگزاری و قدردانی از خداوند، ان ان را به شادی زایدالوص ی مهی  .51

 ک د.می او  را بیشیر شامر حال رساند و کماهای نظام نیری 

ک یم، دهها و شاید صدها به ازای هر کمبودی که در زندگی اح اس می .52

مزیت وجود دارد. ب ابراین خودمان باید انیخاب ک یم که بهیر اسهت بهه   

کمبودها بی دیشیم و اح اس بدبخیی و یالکهت ک هیم و یها بهه مزیهت      

م و از ایهن سپاسهگزاری   چیزهایی که داریم یار ک یم و سپاسگزار باشی

 شاد شویم.

گذشت و بخشای  عالوه بر بیمهاری ج همانی، ب هیاری از اخهیالالت      .53

 ک د.روانی را نیز درمان می

ک یم تها بهه   بخشیم در واقع او را به کائ ات واگذار میوقیی ک ی را می .54

بهیرین شار ممان به او بپهردازد، در واقهع بهار تعقیهب و پیگهرد را از      

 یابیم.داریم و نرام  میدوش خود برمی

در خانواده به وینه بین زوجها بهی  از ههر   و بخشای  اهمیت گذشت  .55

 شود.جای دیگر اح اس می

شیوه بهیر ک ب شادی این است که مهواد و انهرنی را تله  و اسهراف      .56

مان را صرف نا یم، زندگی میعادلیری را در پی  بگیریم و درنمد اضایی

سرپرست، تأسهیس مراکهز پنوهشهی    بی هایکمَ به یییمان وخانواده
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برای حر مشاالت مخیل  اجیمهاعی، سهاخین مهدارس، بیمارسهیان و     

 مراکز نموزش عالی و یا پاک ازی مْیط زی ت و ... ک یم.

های نایه اساسی زندگی این است که اوالً سق ی برای نرزوها و خواسیه .59

نا هیم. بیهاییم   خود تعیین ک یم و ثانیاً به اماانات ریاهی دلب یگی پیدا 

هایمان را گ یرش دهیم و سعادت و نسای  همه )نه یقط خودمان( ایق

 را در نظر بگیریم.

خواهید بر مشاالت خود غلبه ک ید، ارزشهای زیر را کامالً در خود اگر می .58

 پروش دهید و در زندگییان به کار گیرید:

 ایمان، عشق، امید، جوانمردی، شهامت، شور زنهدگی و شهادی. بهدین   

 اید.یابید که تا به حال تکربه ناردهترتیب به مویقییی دست می

تقلیر و حذف عوامر اح اس ناشادی با پهرورش و تقویهت ارزشههای     .52

 شود.پذیر میان انی اماان

 -3احیهرام بهه موجهودات،     -2عشهق،  -1یهرست ارزشهای ان هانی:   .61

 -9 ایمهان،  -6امیهد،   -5اعیماد بهه ن هس،    -4ارتباط با اسیاد مع وی، 

 -12تقهوا،   -11تْمر،  -11تْرک،  -2پشیاار،  -8پذیرش دیگران، 

بی هی،  خهوش  -16خهدمت،   -15جهوانمردی،   -14توکر،  -13تواضع، 

 -21شکاعت،  -21سپاسگزاری،  -12رضایت،  -18خیرخواهی،  -19

 -25عههدم واب ههیگی،  -24جههویی، صههریه -23صههداقت،  -22صههبر، 

 نرزوها. مْدود کردن 29گذشت،  -26یداکاری، 

 های ان انی است.ارتباط با اسیاد مع وی راهی برای پرورش ارزش .61
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تهوانیم داشهیه   دهد که باور داریهم مهی  جهان یقط چیزهایی را به ما می .62

 باشیم.

ک د ها مبارزه میدسیگاه دیاعی بدن ما وقیی شاد ه ییم بهیر با بیماری .63

 تا وقیی که اندوهگین ه ییم.

 و پیشریت داشیه باشیم باید شاد باشیم. خواهیم سالم باشیماگر می .64

 

 توان بْث این یصر را چ ین خالصه کرد:می

 .راه زندگی یع ی عشق، خدمیگزاری، تقوی و ارتباط 

      هدف زندگی لقا اهلل و به زبانی دیگر دسییابی بهه م یهها درجهه شهادی

 است.

   برای نیر به این شادی بای یی عوامر ناشادی و ای ردگی را به حهداقر

 رساند.

 های توقع، برخورداری از تقوی و سایر ارزشعشق و مْبت ورزیدن بی

 باش د.ان انی سریعیرین وسیله برای ایزای  شادی می

 ریا می ر است.تقویت عشق و تقوی با خدمیگزاری بی 
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 ضمائم

اند که به نظر این نوی  ده در این یصر مطالبی ظاهراً پراک ده نورده شده

سه مقاله نخر یصر میعلق  توان د به نرام  خاطر و شادی ما کمَ ک  د.می

اند. این یصر از کیاب را به نوی  ده بوده که در یا ال گذشیه نگاشیه شده

-با سپاسگزاری)نوی  ده ناش اس( و راز و نیاز با پروردگار به پایان می

 رسانیم.

 

 مخمس وحدت شیخ بها ی .1

 انههههال تو یگهههی به تم ای وصکهههتا 

 خواههد ب هر نیهد شهب هکران تو یا نه 

 اشام شود از ههر مهنه چهون سهیر روانهه     

 ای تیههر غهمهت را دل عههشاق نهشهانهه

 تو غایب ز میانه جمعی به تو مشغول و

 

 دههههة عابد و زاهههومعههرییم به در ص

 در میهاده رههبانم و در صهومهعه عهابهد 

 راکهع و سهاجد  دیدم همهه را پهی  رخهت    

 گهه سهاکهن مه کدو  دیهرم مهعیاه گهه 

 انه به خانهخطلبم  می یع ی که تورا
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 ارههر کههری ان پی هههروزی که بریی د ح

 من یهار طهلب کهردم و او جلهوه گهه یهار

 زاهد سوی م کد شهد و مهن جانهب خمهار    

 حهاجهی به ره کهعبهه و مهن طهالب دیهدار

 او خانه همی جوید و من صاحب خانه 

 

 ه زنم صاحب نن خانه تویی توهههر در ک

 در میهاهده و دیهر کهه جهانهانه تویی تو

 هههر جهها کههه روم پرتههو کاشههانه تههویی تههو  

 مقصهود مهن از کهعبه و بهیخانه تهویی تهو

 بیخانه بهانه مقصود تویی، کعبه و

 

 زان گر رخ ار نشان دید ،نههبلبر به چم

 دیدعارف صه ت روی تهو در پیر و جوان 

 پروانههه در نتهه  شههد و اسههرار نهههان دیههد

 یع هی ههمه جها عاهس رخ یهار تهوان دید

 من که روم خانه به خانه  ،دیوانه م م

 

 رد راه تو پویدهههوانین خههاقر به قههع

 تها غه چة بشها یه ی ایهن باغ که بهوید

 ه نئههین تههو جویههد هدیوانههه بههرون از همهه  

 گوید ههر کهس به زبهانی صه ت حهمد تهو

 بلبر به غزل خوانی و قمری به ترانه

 

 م توستههاره بهائی که دل  زار غههبیچ

 امهید وی از عهاط هت دمهبهدم تهوسهت 

 هر چ د که عاصی است، ز خیر خَذَم توسهت 

 بهه امهید کهرم تهوست“ خیهالی“ تقهصهیر

 یع ی که گ ه را به از این نی ت بهانه
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 شعری از ژولیده نیشابوری .2 

 ا کردن  با منهههدلت را خانه ما کن، مص ّ

 به ما درد دل ایشا کن، مداوا کردن  با من

 د اسیکابت راههاگر گم کرده ای ای دل کلی

 بیا یَ لْظه با ما باش، پیدا کردن  با من

 ره اشای، که من ه یم خریدارشهبی شان قط

 نهره ای اخالص، دریا کردن  با مهههبیاور قط

 بازن ،نههرویت ب یه شد، دل بر ماا بهاگر دره

 نههه دق الباب کن، وا کردن  با مانخاین در 

 ینن ابت می ک مههت خود را، اجهبه من گو حاج

 ا کردن  با منطلب کن ننچه می خواهی، مهیّ

 ن ح ابت راهو  مرگ، روشن کهبیا قبر از وق

 َ و بد را، جمع و م ها کردن  با منهبیاور نی

 ر نعمت کنهشا ما را روزی امروزچو خوردی 

 نه  با مهن یردا کردنهمیأور، تهغم یردا مخ

 انهای ان  یراوان است ،به قرنن، نیه رحمت

 ، ت  یر و مع ا کردن  با منهابخوان این نیه

 تهد از رحمهمشو نومیاگر عمری گ ه کردی، 

 ا کردن  با منهه را ب ویس، امضهتوب هتو نام

 نیشابوریشاعر: نولیده 
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 مطالبی از عرفا و بزرگان دیگر. 3

 خواهد یقیر است.ک ی که کم دارد یقیر نی ت، ک ی که خیلی می 

 بلاه در این  ی دارد،ت در این نی ت که ان ان چه چیزهائثروت و ام ی

 تواند صری ظر نماید.ی میاست که از چه چیزهائ

 

 نکاتی چند دربارۀ اعتقاد و باور

  توانیم داشیه دهد که باور داریم که میرا به ما میجهان نن چیزهائی

 باشیم.

 .ما تا نن درجه از سالمیی برخوردار ه ییم که باور داریم 

 یی برای بیمار شدن ان ان وجود ندارد، یقط از طریق هیچ دلیر علمی

های نام اسب، داشین اعیقاد و باور نام اسب مصرف خوراک و نوشیدنی

-اخالقی است که خود باعث مریضی خود میو برخورداری از رذائر 

 شویم.

 دارند. "اح اسی"یا  "عصبی"ی ج مانی ریشة اکلیة درده 

 شوند همان رذائر اخالقی ه ی د عواملی که باعث بروز درد و مرض می

 شوند، پس:که باعث ایزای  ناشادی می

خواهیم اگر می ، خواهیم سالم باشیم الزم است که شاد باشیماگر می

الزم است که از نیروی ان انی  ،وری را در جامعه ایزای  دهیمبهره

 شاد اسی اده ک یم.
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   .ان ان خدمیگزاری عاری از خودپرسیی رایْه گر عشق واقعی است

توقع رضایت خود ارائه دهد، بلاه باید به خدمیگزاری بی نباید ننرا برای

 است.به صورت هدیی ب گرد که به خاطر نن زندگی به او عطا شده 

  ریا عشق و خدمیگزاری بیشادی م رط، با عروج ان ان به سوی خدا یا

 می ر است. و تقوی و ارتباط

 

 گامهای ساده برای دستیابی سریع به شادی

  ها ذهن شما را اشغال نماید.ایراد و یا موقعیت خوبیاجازه دهید یقط 

 بخواهید. خیرک د برای هر ک ی که ذهن شما را اشغال می 

  اند یا ریاه و نسای  و کلیة ک انی که برای شما کاری انکام دادهبرای

 بخواهید. خیراند نرام  بیشیری یراهم کرده

 ها را در برنامه زندگی خود قرار دهید.از ایراد و موقعیت گذشت 

 شود سعی ک ید با در مواقعی که اضطراب و نگرانی بر شما چیره می

برقرار ک ید و با او در دل خود  باطارتیای از اساتید خود از طریق قلبی 

 گ ت و گو ک ید.

 

-ساله که هم رش را از دست داده بود وارد خانه سالم دان می 22مردی 

با مأموری که او را به اتاق  هدایت شود و ب یار شاد است، در ماالمه خود 

 گوید:کرد چ ین میمی

توانم انیخاب من میگزی یم. ت که پیشاپی  نن را برمیچیزی اسشادی 
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توانم تمام روز را در رخیخواب به شمردن مشاالتی بپردازم که نمایم. می

برخی اعضای بدنم دارند یع ی دیگر قادر به خوب کار کردن نی ی د یا ای اه 

ک  د، تشار برخیزم و از خداوند به خاطر اعضایی که ه وز درست کار می

انم چشمانم را باز ک م، توک م. هر روز یَ هدیه است و تا زمانیاه می

تمرکزم را بر روز جدید و تمام خاطرات شادی نوری که در طول زندگیم به 

 گذارم.ام، میوجود نورده

سن باال شبیه ح اب بانای است. در زمان کهولت ننچه را که در طول 

 ک ید.اید، برداشت میانداز کردهعمر پس

شیرین دارید، تشار بابت سهمی که در پر کردن ح اب من از خاطرات 

 «ک م. من ه وز در حال پر کردن این ح اب ه یم...می

 های ذیر را به یاد داشیه باشید:برای شادی توصیه

 قلب خود را از ن رت رها ک ید. .1

 ذهن خود را از نگرانی نزاد سازید. .2

 به سادگی زندگی ک ید. .3

 بیشیر بخش  ک ید. .4

 کمیر میوقع باشید. .5
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 اخالق مهندسیپرورش اخالق پژوهشی و  .4 

 

 مقدمه

با توجه به پیشریت سریع علم و ی اوری در چ هد دههة گذشهیه، جوامهع     

پیشرییه ص عیی، به وینه نمریاا، بر نن شدند که به م أله اخالق پنوهشی و 

مه دسی بیشیر بپردازند، به طهوری کهه بها رعایهت اخهالق پنوهشهگران و       

میهزان ایهن توجهه در    هایشهان باشه د.   مه دسان خود ک یرل ک  دۀ یعالیت

ههای  های کامپیوتری، دایر کردن خهط تأسیس مراکز مربوط به اخالق، پایگاه

تماس برای مشاوره در امور مربوط به اخالق پنوهشی و مه دسهی، تهدوین   

هها و  موس هات و تعلهیم پنوهشهگران و     های اخالقهی در شهرکت  نامهنیین

هها و انیشهار   نامهه ین نیهین ها، در تعبیر و ت  یر م اد امه دسان در دانشگاه

مقاالت و کیب یراوان درباره اخالق در علوم مه دسی کهامالً مشههود اسهت.    

های دولیی امروزی، دیهاتر اخالقهی،   های تکاری و سازمانب یاری از شرکت

هایی برای نموزش اخالقی کارک ان دارند. حیهی  های اخالقی، و برنامهخبرنامه

اند های اخالق سازمانی تشایر شدهن دایرههایی میشار از م ئووالاتْادیه

 .]4تا1[

ناات ذکر شده در این مقاله برای دانشم دانی که بهه تْقیقهات ب یهادی    

توان د پدیده یا ج می را کش  ک  د، یا برای مه دسانی کهه  پردازند و میمی

توان د اخیرا  ک  د، مشهیرک  پردازند و در نهایت میبه تْقیقات کاربردی می

 است.



 

 عشق و انتروپی و راه زندگی 32

 

 

تْقیقات عالوه بر شادمانی کش  و اخیرا  و پهی بهردن بهه ق همیی از     

های ب یار دیگری را نیز بهه همهراه دارد. مْققهان    نظام نیری  ، خش ودی

یاب د که با ایراد زیادی همااری داشیه باش د؛ بها هماهارانی   یرصت نن را می

یانی کهه  که نق  به سزایی در ایزای  اطالعات علمی ان ان دارند و با همیا

-ک  د و به موضوعات مورد عالقه مشیرک به شدت اهمیت مهی عمیقاً یار می

 ده د.

ده هد و در  مْققان اغلب در انیخاب چیزی که مهورد بررسهی قهرار مهی    

ای و شخصی خهود، نزادی قابهر   ریزی زندگی حریهگیری موارد برنامهتصمیم

ههای  نلمب های ایهده  ای ه ی د که بر ای دارند. ننان بخشی از جامعهمالحظه

یرسا و مویقیت بهه ع هوان   اعیماد و نزادی ب ا شده است؛ جایی که کار طاقت

توانهد  شوند. کار مْققان مهی های درخور توجه ش اخیه میترین پاداشعالی

ک هد کهه   م یقیم و ننی بر جامعه داشیه باشد و این م أله تضمین مهی تأثیر 

 .]1[م د باش د هها و م اهیم تْقیق عالقمردم به یاییه

 

 تعریف اخالق

اخالق شامر ص اتی از ان ان است. ان ان کارهای مطابق و می اسب بها  

 دهد.این ص ات را بدون تأمر و ت ار و دشواری انکام می

هرگاه ص یی برای شخصی به صورت پایدار درنید و در او رسهوخ کهرده   

زیهاد و بهه سههولت    ای که کارهای می اسب با نن را بدون تأمر باشد به گونه

شده اسهت و در صهورتی کهه    « ملاه»گوی د نن ص ت برای او انکام دهد می
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چ ین نباشد، بلاه ص یی زودگذر باشد و شخص در انکام کار می اسب بها نن   

 .]5[نام د می« حال»خود را به انکام نن وادار ک د، نن ص ت را 

و اخهالق بهه    خُلق در لغت به مع ی ص ت پایدار و راسخ یع ی ملاه است

شود. مع ای لغوی اخالق، اخیصهاص بهه   مکموعه این گونه ص ات اطالق می

 .]5[شود ص ات نیاو و پ  دیده ندارد و شامر ص ات زشت و ناپ  د نیز می

شود، م ظهور  در حالی که اخالق شامر هر دو ص ات پ  دیده و رذیله می

ست. مثالً ایثارگری را ما از اخالق در این جا ص ات یاضله و نیاو و پ  دیده ا

نام هد. ههدف علهم اخهالق،     ص یی اخالقی و عمهر دزدی را غیراخالقهی مهی   

دار پرورش ص ات ارزنهده و حهاالت   دسییابی به کمال است و این علم عهده

دار از میان بردن ص ات ناپ  د و رذائر اخالقی در پ  دیده و همچ ین عهده

 .]9و  6[ک د ی ان ان کمَ میوجود ان ان است که به باال بردن درجه شاد

 

 اهمیت موضوع

ای اساسی در کشاورزی، ص عت، خدمات، علم و در ایران مشار و م ئله

ی اوری و غیره نداریم. ت ها مشار و م ئله ما ناه کاری اخالقهی و یره گهی   

است و تا این م ئله حر نگردد کشور به شاویایی علمی، پیشریت ص عیی و 

رسید و جامعه از نرام  خاطر و شادی وایر برخهوردار  ریاه اجیماعی نخواهد 

« عالمت درمانی»ها در برطرف نمودن مشاالت، بیشیر به نخواهد شد. دولت

 «.علت درمانی»پردازند تا می

خواهیم حیات علمی داشیه باشیم و به ع وان یَ جامعه با تمهدن  اگر می
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های ان هانی  و ارزشچ د هزار ساله حیی زنده بمانیم باید به پرورش اخالق 

 بپردازیم.

 یع ی اخالق را مه دسی نمائیم.

 انداقوام روزگار به اخالق زنده      

 قومی که گشت یاقد اخالق مردنی است                       

 الشعرای بهارملک                                                             

 

نیه -رعدال)سوره ... یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَیَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْ ُ ِهِمْإِنَّ اللَّهَ لَا ... 

11) 

... خدا چیزی را که از ننِ مردمی اسهت دگرگهون نا هد تها مهردم خهود       

 دگرگون شوند.

 

 دالیل انجام کاری خالف اخالق

های روزمرۀ خود ممان است به یَ یا چ د دلیر زیهر  یَ یرد در یعالیت

 اشیباه و یا ارتااب عملی غیراخالقی در حریة خود گردد.مرتاب 

 عدم نگاهی از روش درست و صْیح برای انکام کار مْول شده -1

توجهی در انکام کار و عدم اح اس تعلق بهه  گری، بیدقیی، الابالیبی -2

 سازمان یا جامعه یا کشور خود

ای کهار  عدم وجود تشویق برای انکام کار درسهت و خهوب، ت بیهه بهر     -3

 اشیباه
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توانهد بهرای ک هب    خودخواهی و در نظر نگریین م ایع شخصی که می -4 

 ثروت، شهرت و یا قدرت باشد

 اسییصال )در حد مرگ و زندگی( -5

 .]2تا  4[خالصه نااتی که باید مورد توجه پنوهشگران قرار گیرد 

. پنوهشگر بایهد تمایهر و ج هارت کهایی در     صداقت در زندگی روزمره

روغگویی و یریبااری داشیه باشد. صداقت نن است که هرگهز نبایهد   مقابر د

-تواند خود را نسانخود را یریب دهیم و این واقعییی است که هر ان انی می

تر از دیگران یریب دهد. م ظور از صداقت یقط گ ین حقیقت نی ت بلاه نن 

است که وضعیت موجود را به طور کامر و ش اف تشهریح ک هیم و اطالعهات    

 گیری ایراد در اخییار ننان قرار دهیم.ورد نیاز را برای ت ار و تصمیمم

 ک د:های زیر بروز میهای علمی به صورتصداقیی در پنوه بی

: رییار با مالایت یاری دیگران به نْوی که انگهار از  سرقت اطالعات -1

 نناه اجازه گرییه باشیم.نن خودمان است؛ بی

گیری مهورد  ها به نْوی که برای نییکه: صاف کردن دادههازی ت داده -2

 تر باشد.نظرمان م اسب

: ح   نن نیایکی که با تئهوری مها سهازگار باشهد و دور     هاپخین داده -3

 ها.ریخین دیگر داده

 ها.های پنوهشی و نزمای : جعر دادههاجعر داده -4

ها در واقع دزدی است: غصب کار دیگران به نْوی که گویی سرقت داده

شهویم کهه   ها دروغگویی نیز ه ت. مدعی میه است. سرقت دادهکار ما بود

احیرامی به پدیدنورنهدگان  ها نه یقط بیکار دیگران مال ماست. سرقت داده
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دههد. در مهواردی،   واقعی است، بلاه تصوری کاذب از توانایی سارق ارائه می

این امر ممان است به اسهیخدام شهخص بهرای انکهام کهاری بشهود کهه        

 ندارد. صالحیی  را

ها نیز عواقب ناخوشای دی دارد. ک انی کهه بهه   زی ت، پخین و جعر داده

شوند که به شوند غالباً برای تبرئه خود مدعی میچ ین تری دهایی میوسر می

گوی هد وقهت کهایی بهرای تامیهر      اند یا میهای خود اطمی ان داشیهاسی یاج

ههای پهنوه    نه در حهوزه اند. اما، به ویه های زاید و اضایی را نداشیهنزمون

درباره سالمت و ایم ی، پنوهشگران و جامعه باید کامالً مراقب مهورد اعیمهاد   

ها، اعیماد دیگهر پنوهشهگران و   ها باش د. ایشای دسیااری دادهبودن نزمون

های پنوه  دسهیااری شهده   گیریبرد؛ هر چ د نییکهنیز مردم را از بین می

 درست باشد.

ها م ائر دیگری را نیز در بر خواهد داشهت. ایهن   ایشای دسیااری داده

های واقعی به سالمت یا ایم ی نشود و حیی اگهر  ها حیی اگر سبب زباناقدام

-ها اسی اد نا  د، باز هم وجهود داده های خود به این دادهدیگران در پنوه 

ها در حوزه مورد نظر های نامطمئن سبب شَ و تردید ن بت به کر پنوه 

شود؛ بلاهه کهر   پس قضیه صریاً دام گیر پنوهشگر ناصادق نمی خواهد شد.

ایا د. در ضهمن، تصهْیح پهنوه  اولیهه     ها را به مْاق تردید میپنوه 

 م یلزم صرف وقت و هزی ه یراوان خواهد بود.

پنوهشههگر بایههد در ح هه  اسههیانداردهای صههداقت  .صههداقت نکادمیههَ

عر اطالعات، دزدی، کمَ به )راسیگویی، قابلیت اعیماد( باوشد و از تقلب، ج

دیگران در رعایت ناردن صهداقت، عرضهه نادرسهت و یریباارانهه، انکهام      
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 های گروهی، کارشا ی و دزدی پرهیز ک د.ندادن سهم خود در یعالیت 

پنوهشگر باید از زیر پا گذاشین اسیانداردهای مورد نیاز  تخل  تْقیاتی.

 در انکام تْقیقات سالم بپرهیزد.

پنوهشهگر بایهد تمهام اطالعهات الزم در مهورد نهو         نهه. رضایت نگاها

پنوهشی که قرار است انکام شهود، همهراه بها خطهرات احیمهالی و م هایع       

های جایگزین یرنی دهایی که به کار گرییه خواهد شد و هر ها، روشنزمای 

نو  اطالعاتی که الزم باشد در اخییار همااران پنوهشی خهود قهرار دههد و    

گیری در هماهاری نزاد، نزاد  هدید و اجباری برای اتخاذ تصمیمننان را بدون ت

 بگذارد.

پنوهشگر باید صداقت و راسهیگویی   رعایت صداقت در نوشین گزارش.

ههایی کهه   را در نوشین رساله یا گزارش نهایی و یا تهیه مقاالت یا سخ رانی

دسیاورد پنوه  او ه ی د مراعات ک د و از سهرقت ادبهی، ارائهه نادرسهت     

اطالعات و رعایت ناردن ترتیب در نوشین نهام پنوهشهگران بپرهیهزد و در    

ها را بها اطهال  و موایقهت اسهیاد     زمان دانشکویی، تهیه مقاالت و سخ رانی

راه ما انکام دهد و مقررات دانشگاه را در ترتیب نوشهین نهام خهود، اسهیاد     

 راه ما و دیگر پنوهشگران هماار به کارگیرد.

پنوهشگر باید در مواردی و در مقام شاهد میخصص. صداقت در مشاوره 

ها و گزارش تخل هات و در اظههار   ها، تص یه ح ابهمچون تبلیغات، مزایده

طریی های خود بینظرهای ی ی و کارش اسی صداقت را مراعات و در قضاوت

ههای  را کامالً رعایت ک د و تْت تأثیر پول، هوای ن س، دل وزی و گهرای  

 .]4تا  2[رد سیاسی قرار نگی
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 عوامل مؤثر در پیشرفت

برخورداری از هوش و اسیعداد و داشین م ابع طبیعی و مالی شرایط الزم 

و کایی برای پیشریت اقیصادی نی ی د و حیماً عوامر دیگری نیز وجود دارند 

نماید. یقی اً عواملی نظیر انگیزه، که بدون ننها پیشریت ک د و یا غیرممان می

رادِ درگیر در اجرای یَ طرح یا یعالیت و برخورداری ننهان از  باور و تالش ای

ای، قوانین و مقررات موجود در جامعه، و به طور کلهی نگهرش و   اخالق حریه

نمیز طهرح  عالقه و توجه و حمایت مردم از طرح مورد نظر در اجرای مویقیت

 یا یعالیت نیز مؤثرند.

توانیم در قالب زیر، کهه ننهرا رابطهه    ناات ارائه شده در بْث یوق را می

 خوانیم، ارائه دهیم:می (Progressometry)پیشریت س کی 

(1)           

(2)            

معهرف   Eمعهرف انگیهزه،    Mمعرف میهزان پیشهریت،    Arدر این روابط 

معهرف حمایهت جامعهه از     Sمعهرف دانه ،    Kمعرف م ابع مالی،  Rاخالق، 

-ضرایب تبدیر می و  معرف زمان و  tمعرف کی یت،  Qیعالیت مورد نظر، 

 باش د.
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باورها در پرورش اخرالق پژوهشری و مهندسری، یرا      

 مهندسی نمودن اخالق

دههیم، روش بهیهری نیهز وجهود دارد، الزم     برای هر کاری که انکام می .1

سازی یهَ یرنی هد دی هامیای    است این روش بهیر را بیابیم. این بهی ه

 بوده و باید در تمام مراحر انکام نن یعالیت ادامه داشیه باشد.

یی که داریم، روش بهیری نیز وجود دارد، الزم اسهت  برای روش زندگی .2

سازی نیز یَ یرنی د دی امیای بهوده  این روش بهیر را بیابیم. این بهی ه

 د.و باید در تمام دوران زندگی ادامه داشیه باش

در انکام کار و یا زندگی در جهت بیشی ه شدن شهادی  « روشهای بهیر» .3

 باشد که خداوند ما را برای نن نیریده است.واقعی طول عمر می

در پرهیزگاری کامر و ارائه مؤثرترین بیشیرین شادی دراز مدت ان ان  .4

بهه   توقهع بهه نیازم هدترین ایهراد    ورزی بیریا همراه با عشقخدمت بی

 ید.ندست می

برای ارائه مؤثرترین خدمت الزم است سطح نگاهی و معلومات خهود را   .5

ایم باال برده و دان  خود را همیشه بهه روز  ای که انیخاب کردهدر حریه

 نگه داریم.

را یَ عبادت دان یه و خداونهد   ریا به نیازم دترین ایرادخدمیگزاری بی .6

را به خاطر چ ین یرصیی که برایمان یراهم نموده همیشه سپاسهگزاری  

 نماییم.می

 با ایمان و اعیقاد به نیات: .9
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وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَْْیَ ِبُ وَمَهنْ   -وَمَنْ یَیَّقِ اللَّهَ یَکْعَرْ لَهُ مَخْرَجًا

 (3و  2طالق، نیات ال)سوره  ... یَیَوَکَّرْ عَلَى اللَّهِ یَهُوَ حَ ْبُهُ

هر ک ی تقواپیشه ک د برای او راهی برای بیرون شدن قهرار خواههد   

دهد و ههر کهه بهر خهدا     داد و از جایی که گمان  را ندارد روزی  می

 او را کایی است ... توکر ک د، خداوند 

مَنْ جَاءَ بِالَْْ َ َةِ یَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِال َّیِّئَةِ یَلَا یُکْزَ  إِلَّا 

 (161نعام، نیه اال)سوره  مِثْلَهَا وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ

هر کس کار نیای انکام دهد ده برابر به او پاداش ده د و هر که کهار  

 د تها سهیمی بهر ننهها نرییهه       ها همان د نن کی ر ببیبدی انکام دهد ت

 باشد. 

اضههطرابی بههرای تههأمین زنههدگی خههود نههداریم و بهها پیشههه کههردن  

تقوا)برخورداری از ارزشهای ان انی و اخالق پنوهشهی و مه دسهی(   

 ریا به ک انی کهه بیشهیرین نیهاز را دارنهد    یقط برای خدمیگزاری بی

خداوند از طریق نظام دقیق و ظریه   نماییم و باور داریم که تالش می

نیری ش  نیازهای ما را تأمین و به یعالیت و حریهه مها برکهت، و در    

 نیری د.زندگی ما شادی می

 دانیم.اخالق را برترین و عالییرین سرمایه بشری می .8

پیشریت اجیمهاعی، اقیصهادی، یره گهی و سیاسهی کشهور را مرههون        .2

 دانیم.های ان انی میبرخورداری وایر مردم از اخالق و ارزش

-سرایرازی ص عیی و پیشریت اقیصادی کشور را مرهون تربیت ان هان  .11
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دانیم که عالوه بر برخورداری از اخهالق پنوهشهی و مه دسهی    هایی می 

دارای ابیاار و خالقیت بوده و ایران را میعلق به خهود دان هیه و بهه نن    

یط زی هت  ورزند و در حراست از م ابع ملی و ح اظهت از مْه  عشق می

 باش د.کوشا می

 از فرمایشات حضرت محمد در ارتباط با اخالق

)من برای تامیر کردن ماهارم اخهالق   انَّما بُعِثتُ لِاُتمِمَّ ماارم األخالق .1

 ام(.مبعوث شده

برخورداری از اخالق یای از عوامر گشهای  در رزق و روزی و عهدم    .2

 شود.نن باعث ت گدسیی و یقر می

 اخالق خوب نه یه است.های رزق در گ ج .3

 شود.اخالق نیاو نص  دین است و موجب زیادت در روزی می .4

از روزی  (بهدی اخهالق  )به درسیی که ان ان گاهی به دلیر انکام گ اه .5

 ماند.مقرر خود مْروم می

شود و عدم برخورداری از اخالق باعث رییارهای ناشای ت ان ان می .6

ارههای ناشای هت خهود    های ان ان اعمال و رییعلت اصلی مْرومیت

 اوست.

 

                                                 

 )در آخرِ این مقاله( دید. 3توان در رابطه نکات را می تأثیر این  
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 معیارهای مؤثر در پیشرفت جوامع

 خواست و انگیزه واقعی برای پیشریت -1

 صداقت در ایاار و گ یار و رییار -2

 دقت و سرعت در انکام کار -3

 پشیاار -4

 مراعات حقوق دیگران -5

 اسی اده بهی ه از م ابع ملی مان د نب، انرنی، غذا، دارو، پول ووقت -6

 ح اظت از مْیط زی ت -9

 اوری و خوداتااییخودب -8

اگر این معیارها را در نظر گرییه و به ترتیبی مراعات ناات اخالقی یهوق  

گیری نمهاییم. معیقهدم پیشهریت اجیمهاعی و     را در کشورهای مخیل  اندازه

اقیصادی در جوامع و ریاه و نسای  مردم و شادی ننان ب یگی به معیارهای 

 اخالقی یوق دارند.

وان یَ ملت با تمدن و یره گ چ د هزار ساله برای ح   بقاء خود به ع 

خهواهیم کشهوری   خالصه ای اه، اگر می ما باید به معیارهای یوق توجه ک یم.

نباد با مردمی که از ریاه و نسای  مادی و شهادی وایهر برخوردارنهد داشهیه     

 های ان انی را در خود پرورش دهیم.باشیم، الزم است که ارزش
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شرط الزم برای دستیابی به  های انسانیپرورش ارزش 

 شادی

خواهیم مردمی که از نرامه  خهاطر و شهادی وایهر برخوردارنهد      اگر می

داشیه باشیم الزم است که در باورهای خود در دسهییابی بهه شهادی، یع هی     

ک ب ثروت و شهرت و قدرت )که قاطبة مردم دنیها بهه ننهها بهرای ک هب      

خود را در پرورش ارزشهای  شادی خود توجه دارند(، بازنگری کرده و شادی

 .]9[ان انی زیر ج یکو ک یم 

 توقع به یادیگر و به تمام موجوداتعشق و مْبت ورزیدن بی 

 نیاز را دارندریا به ک انی که بیشیرین ارائه مؤثرترین خدمت بی 

 اعیماد به ن س و خودباوری 

 امید 

 ایمان 

 پذیرش دیگران 

 پشیاار 

 بی یخوش 

 خیرخواهی 

 سپاسگزاری 

 شکاعت 

 تواضع 

 جوانمردی 

 صبر 

 تْرک 

 تْمر 

 تقوی 

 ح اظت از مْیط زی ت 

 صداقت 

 جوییصریه 

 عدم واب یگی 

 یداکاری 

 گذشت 

 مْدود کردن نرزوها 
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 عیارهای توسعه اقتصادی در ایرانم

توسعه اقیصادی در گرو پیشهریت صه عت کشهور و توانهایی رقابهت در      

شهین پنوهشهگران و   شود مگر بها دا المللی است و این می ر نمیصْ ة بین

 مه دسانی که:

 ،دارای انگیزه و پشیاارند 

 ،قادر به تشخیص م ائر و نونوری ه ی د 

 ،برخوردار از اعیماد به ن س در حر م ائر و نونوری ه ی د 

 پذیر ه ی د،میعهد و م ئولیت 

 ک  د،  با صداقت، دقت، سرعت و مراعات حقوق دیگران کار می 

  ،ها اسهی اده  از ننها در حر م ائر و نونوریدارای ابیاار و خالقیت بوده

 ک  د،می

 ،قادر به کار گروهی و همااری با دیگران ه ی د 

 ،از معلومات پایه در رشیة خود برخوردارند 

  های جدید را دارند.توانایی یراگیری دان 

، به ترتیب یعالیت و اییخار یَ ن ر مه دس و یَ ن هر  2و  1نمودارهای 

 .]8[ده د خالق مه دسی را نشان میمه دس برخوردار از ا
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علوم پایه و علوم  مه دس ابیاار و خالقیت
 مه دسی

 یَ یار یا ایده 

-طراحی، مْاسبات و شبیه

 سازی 

ساخت یَ وسیله 
سازی مْیط زی ت نلوده مواد و انرنی یا دسیگاه 

 و اتالف م ابع طبیعی

ایکاد شغر برای 
 چ د ن ر 

ایکاد ریاه برای 
 جامعه 

ایکاد شغر برای 
 خود

ایکاد ریاه برای 
 خود

 یعالیت و اییخار یَ ن ر مه دس– 1نمودار 
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علوم پایه و علوم  مه دس ابیاار و خالقیت
 مه دسی

ای م یدتر یَ یار یا ایده
 برای جامعه 

ایم ی وسالمت در طراحی و 
 مْاسبات 

ایم ی و سالمت درساخت 
 یَ وسیله 

اسی اده بهی ه از 
 مواد و انرنی

سازی کمیرمْیط نلوده
زی ت و اتالف کمیر 

 طبیعی

ایکاد شغر و شادی 
 برای چ د ن ر 

ایکاد ریاه و شادی 
 برای جامعه 

ایکاد شغر و شادی 
 برای خود

ایکاد ریاه و شادی 
 خودبرای 

یعالیت و اییخار یَ ن ر مه دس برخوردار از اخالق – 2نمودار 

 مه دسی

 اخالق مه دسی اخالق مه دسی
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 ]8[اصول اخالقی مهندسی 

ای است که در زندگی مردم نق  ب هیار مهمهی ای ها    مه دسی حریه .1

رود که این نقه  را در کمهال   انیظار میک د. از صاحبان این حریه می

طریی، انصاف و عدالت و با مراعات اصول و قواعدی ای ها  صداقت، بی

 نمای د.

دان د که زندگی، ایم هی، سهالمت و ریهاه عمهوم مهردم      مه دسان می .2

ها، تصمیمات و کارههای مه دسهی اجهرا شهده در     ب یگی به قضاوت

و وسایر دارند. مه دسهان  نالت، مْصوالت، یرنی دها ها، ماشینسازه

دان د که نق  ب هیار مهمهی در جههان بهرای توسهعه، بها ههدف        می

 ک  د.تر ای ا میدسییابی به دنیایی نرام و مریه

رود که خدمات خود را با مراعات باالترین درجه از مه دسان انیظار می .3

ایم ی، سالمت و ریاه جامعه ارائه ده د و خود را به رعایهت بهاالترین   

 ای میعهد بدان د.ه اخالق حریهدرج

-مه دسان ایم ی، سالمت و ریاه عمومی را سرلوحه کار خود قرار مهی  .4

 .ده د

بْث مه دسی نمودن یا پرورش اخالق بر این بهاور )نوی ه ده( اسهیوار    

 است که:

ایم، ما زنده ه ییم تا شاد باشهیم و ایهن   ما برای شاد زی ین خلق شده

ههایی  و تمام وقایع و رخدادهای زندگی ما یرصهت  حق ماست که شاد باشیم

ه ی د تا ما بیوانیم شادی درازمدت طول عمر خود را بیشی ه نمائیم. ب ابراین 
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تواند به شغر و م ئولیت خهود بهه ع هوان    یَ ن ر پنوهشگر یا مه دس می

 یرصیی برای این م ظور و برای رسیدن به هدف یوق نگاه ک د.

 

 شادی عمیق و دراز مدتهای دستیابی به روش

در ای کا یشردۀ مراحر پیش هادی در این بْث برای دسییابی به شهادی  

گیری بیشیر از قهدرت تلقهین، در   شود )برای بهرهیردی و اجیماعی ارائه می

 ک یم(:بیان مطالب از ضمیر اول شخص م رد اسی اده می

زنهدگی   پذیرم کهه در ک م و میپذیرم که برای شاد بودن زندگی میمی .1

 هایی ه ی د که از لذات ج مانی ب ی عمیقیرند.شادمانی

پذیرم که من خود به ت هایی م ئول شادی خود ه یم و با نگرشهی  می .2

 توانم به نن دست یابم.م اسب و جهد و کوش  یراوان می

توان از راه مْبهت ورزیهدن   پذیرم که شادی و سعادت عمیق را میمی .3

 یا به دست نورد.رچشمداشت و خدمیگزاری بیبی

تهرین  ب یه به عالیق و اسیعدادهایم، کمر به انکام مهؤثرترین و مههم   .4

ب دم. وقیهی بهرای   ریا به ک انی که بیشیرین نیاز را دارند میخدمت بی

ک م با کمال عالقه خود را بهرای خهدمت   ریزی میای برنامهکار یا حریه

کهامالً مویهق    ک م کهه در نن حریهه  سازم و مک م میمؤثرتر نماده می

 ه یم.

پذیرم که نظام نیری   ب یار سخاوتم د و کامالً غ ی اسهت و کلیهة   می .5

هایم و برخورداری من از تقوا یها  نیازهای مرا با توجه به ایاار و کوش 
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ک د. پس من به هیچ کهس نیهاز   اخالق پنوهشی و مه دسی برنورده می 

ک م. ند توکر میگاه نگران معاش خود نی یم چون به خداوندارم و هیچ

 ک د.او به وسیلة نظام نیری ش  زندگی مرا تأمین می

گیرم هرگز به ثروت، شههرت و قهدرت و ثمهرۀ    در خدمیی که پی  می .6

ریها و در کمهال عشهق و    چشمداشت و بیاندیشم. یقط بیکارهایم نمی

ک م. اگر این خدمت ثروت و شهرتی برایم به همهراه  مْبت، خدمت می

شهوم و از نن بهرای خهدمت    ب دم، مغرور نمهی ن دل نمینورد هرگز به ن

 ک م.مؤثرتر و بیشیر اسی اده می

ریزی و اجهرای کهاری کهه    های خود برای برنامهاز همة دان  و توانایی .9

ک م و در همهه حهال راضهی و ت هلیم     خواهم انکام دهم اسی اده میمی

 رضای خدا ه یم.

یی کهه در نن قهرار دارم،   نید و ههر مهوقعی  پذیرم ننچه بر سر من میمی .8

ها و نرزوهای خود من در گذشیه اسهت کهه   نییکه ایاار، اعمال، خواسیه

 نظام نیری   با کمال قدرت، عشق و مْبت برایم یراهم کرده است.

پذیرم که با توجه به هدف دراز مدت زندگی، این وضهعیت بهیهرین   می .2

در تمام موقعیت ممان برای پیشریت مع وی و بیشی ه شدن شادی من 

 عمر است.

-ک  هد مهی  ت ها به ص ات نیَ ک انی که ذهن مرا به خود مشغول مهی   .11

ههای  ک م تا هر گاه کاسهیی اندیشم. یهرسیی از این ص ات را نماده می

ههای ننهها را   ننها به ذه م خطور کردند بیوانم به نن رجو  کرده، نیاهی 

اندیشهم طلهب   بی م یا به نن مهی ببی م، برای هر کس و هر چیزی که می
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 ک م.خیر می

اعیقاد و باور ما نق  ب یار مهمی را در شاد زی ین ما دارند، بهه طهوری   

ههایی بهرای خهدمت    ها، وقایع و حوادث زندگی را یرصتکه اگر همه جریان

 شود.چشمداشت بدانیم، زندگی واقعاً شیرین میریا و ابراز مْبت بیبی

مت باشهیم و بهدون هیهاهو و    هایی برای خدهمیشه باید به دنبال یرصت

چشمداشت و یقط به ع وان انکام وظی ه و در کمال تواضهع و یروت هی و بها    

 ورزی کامر خدمت ک یم.مْبت

 

 برکت در زندگی

های یرد، گروه، ک د که به یعالیتنظام نیری   خداوندی طوری عمر می

داده  «برکهت »های ان انی برخوردار اسهت  ای که از اخالق یا ارزشیا جامعه

شود و این ایراد کارهایشان در کمال شادی و نرام  خاطر و به راحیی در می

 شود.زمانی کمیر و با کی ییی باالتر انکام می

ریها، از مواههب نظهام نیهری       با برخورداری از تقوا و با خدمیگزاری بی

تهوانیم مواههب نظهام نیهری   یها      شهویم. مهی  م د و شادتر میبیشیر بهره

ک یم بها  نظام طبیعت در امور زندگی خود را ن بت به خدمیی که میهمااری 

 رابطة زیر نشان دهیم:

(3)       ́  

یها کمهَ نطهام    « برکهت »معرّف    معرف خدمت و  ́ که در این رابطه 

 باشد.نیری   می
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 گیریتیجهن

خواهیم در ایران حیات علمی داشیه باشیم و به ع وان یَ جامعهه  اگر می

ههای  بمانیم باید به پرورش اخالق و ارزشبا تمدن چ د هزار ساله حیی زنده 

 ک م:ان انی در خود بپردازیم. من دینِ خود را به کشورم با این تعهد ادا می

 ب دماز امروز کمر همت می

 تا با پرهیزگاری کامر

 ریا رامؤثرترین خدمت بی

 توقعورزی بیهمراه با عشق

 به نیازم دترین ایراد ارائه دهم،

 لط  خداوند، عروج مع وی نمودهو به واسطه نن وبه 

 و به باالترین درجه شادی و نرام  خاطردست یابم.

 

 نژادیمهدی بهادر

  1331خرداد                                                               



 

 141 ضمائم

 

 

 

 دی برای حل معضالت زیست محیطی  وپیشنها .5 

  کنی مصا ب بشریتریشه

 

 مقدمه

ک  د تا نن را بدست نورده و که همه تالش میشادی کی یت زندگی است 

ح   نمای د. با این وجود، ایراد زیادی در سراسر جهان وجود ندارند که واقعاً 

خوشْال باش د. دالیر ب یار زیادی برای نارضاییی و عدم شادی در سراسر 

دارد، مشاالت عمیق اجیماعی، اقیصادی و مْیط زی یی که  جهان وجود

-ه ی د تا از عهده ننها برنی د. امروزه بشریت با چالشهای بیان انها ناچار 

ای روبروست چالشهایی که باید برای دسییابی به یَ زندگی شاد با سابقه

ننها مواجه شد و مشاالتی که باید ننها را حر کرد. برخی از این مشاالت 

سریع م ابع طبیعی، نلودگی مْیط عبارت د از: گرم شدن کره زمین، کاه  

های ب یار زیادی از گیاهان و حیوانات، زدایی، انقراض گونهزی ت، ج گر

های اجیماعی، تروری م، یقر، گرس ای، جرم و ج ایت و موارد دیگر. نانرامی

توانیم یقط از نوری قابر ریع نی ی د و ما نمیها ت ها با علم و یناین چال 

 های میعارف برای حر ننها، اسی اده نماییم.روش

ای حر این مشاالت ما نیاز به مدل جدیدی داریم. اما در ابیدا باید بر

 دالیر ایکاد ننها را بدانیم. 
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 علت مصیبنهای کنونی

توانیم ایم تا شاد باشیم. با توجه به این باور شهودی میما بدنیا نمده

ک  د تا در یعالییهای روزانه خود شادی را بگوییم، مردم تالش خود را می

ده د، با این حال اکثریت مردم در سراسر جهان به اشیباه به دنبال ایزای  

. به خاطر ]1[ک ب ثروت، شهرت و قدرت برای تأمین شادی خود ه ی د

همین سی یم اعیقادی است که ان ان درد عظیمی به خود و مْیط زی ت 

وارد کرده و تمام مشاالتی را که امروز با نن روبرو ه ییم را ایکاد نموده 

 . است

ما باید نگرش و رویارد خود را برای دسییابی به شادی تغییر دهیم، البیه 

اگر بخواهیم زندگی صلح نمیز و پایدار، مْیطی پاک و طبیعیی زیبا در اطراف 

 خود داشیه باشیم.

 

 مدل شادی

معضالت اجیماعی و مْیط زی یی، پایداری و ثبات، همچ ین ش اسایی 

مْققان و مؤس ات تْقیقاتی قرار گرییه  حلها مورد توجه ب یاری ازراه

. راساین و همااران وی چهار س اریوی نیروهای بازار، ]14-1[است

بی ی نی ده جهان در اصالحات سیاسی، جهان قلعه و گذار بزرگ را برای پی 

سازی خود جمعیت . ننها در شبیه]2[اندمورد بررسی قرار داده 2111سال 

نوری و م اقشات را در نظر گرییه و دالت، ینجهان، اقیصاد، مْیط زی ت، ع
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اند که تْت یَ الگوی پایدار جدید دراین بی ی کردهبر این اساس پی  

یابد و و نوری توسعه میگذار بزرگ، مْیط زی ت بهبود یاییه، عدالت و ین

معضالت رو به کاه  میروند. در حالیاه در جهان قلعه)جهان نظامی( عدالت 

 یاب د.ها ایزای  میرانکاه  یاییه و بْ

پذیریم در مدل شادی که در ای کا ارائه خواهد شد، ما این حقیقت را می

ک یم برای نناه شاد باشیم و این طبیعت وجودی ماست که که زندگی می

شادی را دنبال ک یم. در حقیقت تمامی تالش ما هم یقط به همین م ظور 

 .]1[است

ری، برای ح   توسعه پایدار، ما باید نواما عالوه بر پیشبرد علم و ین

 نگرش خود را برای تأمین شادی تغییر داده یا اصالح ک یم.

ما نیاز داریم تا برای دسییابی به شادی و حداکثر کردن نن در طول 

ریا به نیازم دترین ایراد بهمراه عشق ارائه خدمت بی"زندگی خود از طریق

 ، اقدام نماییم. "ر خودمانتوقع و پرورش ارزشهای ان انی دورزی بی

 

 گیری میزان شادیاندازه

تواند نن را دارا شادی کی ییی ب یار با ارزش است که هر یردی می

باشد. شادتر شدن تالش ب یار مهمی در زندگی اکثریت ان انهاست. 

های مؤثر بر شادی توسط تعدادی ت درسیی و رضایت شغلی به ع وان مؤل ه

توانیم ما چگونه می .]25-16[قرار گرییه استاز مْققان مورد بررسی 

شادی را یقط بر اساس وینگیهای شخصییی خود و یعالییهایی که انکام 
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 دهیم تضمین نماییم. می

س کی( برای مشخص توانیم از معادله زیر)ب ام معادله شادیما می

شوند هایی که باعث ایزای  یا کاه  شادی ما میکردن تمام مؤل ه

 .]1[ یماسی اده ک

H = J – F – E 

ها یا عواملی شامر مؤل ه Jدهد، اندازه شادی ما را نشان می Hدر ای کا 

 -1هایی مان د: شوند. مؤل هاست که م یقیما باعث ایزای  شادی ما می

 -6سپاسگزاری، -5گذشت، -4ق اعت،  -3مویقیت،  -2عشق و خدمت، 

 خیرخواهی. -2پذیرش، -8بی ی، خوش-9امید، 

های ج مانی است که باعث معرف تمامی مؤل ه Fدر معادله یوق، 

 -1هایی مان د: ک  د. مؤل هشوند یا از نن جلوگیری میکاه  شادی ما می

توان ننها های ج مانی که میها و ناراحییبیماری -2گرس گی و سوء تغذیه. 

 Eس کی، . عبارت دیگر در معادله شادی]1[های ج مانی نامیدرا با نام رنج

-شود که از شادی ما جلوگیری میهای اح اسی میاست که معرف مؤل ه

-های زیر میشامر مؤل ه Eنامیم. عبارت های عاط ی میک  د. ما ننها را رنج

 -5واب یگی،  -4خودپرسیی،  -3اضطراب،  -2عصبانیت،  -1: ]1[باشد

 -11اندوه،  -11حرص،  -2جویی، عیب -8ترس،  -9توقع،  -6نرزو،  

 -19ح ادت،  -16خشم،  -15عکله،  -14دورویی،  -13گ اه،  -12ن رت، 

 -22نارضاییی،  -21ظلم،  -21 بدخواهی، -12شهوت،  -18قضاوت، 

 تْقیر. -25 نگرانی، -24خشونت،  -23انیقام، 

توان د بگوی د که نیا شاد ه ی د یا شادی کی ییی از زندگی ت. همه می
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وز اح اس شادتری ن بت به دیروز دارند یا نه. خیر، و نیا بع وان مثال امر 

توانیم هر روز اعدادی را مان، ما میگیری سطح شادیبه م ظور اندازه

ن بت دهیم و میزان  Eو  J ،Fهای مشخص شده بصورت اخییاری به مؤل ه

H پس از انکام این ارزیابی طی ]1[را با کمَ معادله یوق برنورد نماییم .

کدامیَ از  توانیم میوجه شویم که جهت ایزای  شادیچ دین روز، ما می

 مان را باید مورد توجه بیشیر قرار دهیم.ها در زندگیها و ارزشج به

های تواند رنکها و ناراحییبا پرورش ارزشهای ان انی، هر کس می

 را کاه  دهد.  Eعاط ی 

 

 0202آل در سال انتظار ما از سبا زندگی ایده

گاه مردم برای ک ب شادی و با وجود توسعه علم و بواسطه تغییر دید

نوری و همچ ین با اتخاذ یَ رویارد جامع برای مقابله با مشاالت ین

نمیز و و بعد از نن ب یار صلح 2161ک یم زندگی در سال جهانی، ما تصور می

دلپذیر خواهد بود. نرام ، نسای ، شادمانی و برکت، تعادل و زیبایی در این 

 ان خواهد بود که هیچاس تا نن زمان ندیده باشد. هیچ جرم و دنیا ننچ

ج اییی، هیچ یقر و ت گدسیی و یا گرس گی و هیچ نانرامی در این دنیا یایت 

شود. هیچ درگیری بین ملیها وجود ندارد و هیچ اسلْه، تکهیزات نظامی نمی

 شود. مْیط زی ت کامال پاک است، از ننو یا مهماتی در نن تولید نمی

-شود. علم و ینگردد و به نن بخوبی احیرام گذاشیه میبخوبی نگهداری می

نوری ب یار پیشرییه و توسعه یاییه است اما یقط جهت سالمیی بشریت و 
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گیرد. مردم برای امورات زندگی خود ح   کره زمین، مورد اسی اده قرار می

ت خود را صرف ساعت در ه یه کار ک  د. ننان بقیه اوقا 25نیاز دارند حدود 

 نمای د.ورزی به دیگران، مخصوصا کودکان، سالم دان و طبیعت میعشق

رود، از همه چیز شود و هدر نمیدر چ ین دنیایی، هیچ چیز دور ریخیه نمی

شوند. همه مردم وقت نزاد دارند تا از اسی اده مکدد شده و یا بازیایت می

لی، لذت ببرند. بخاطر چ ین طبیعت، درخیان، گلها، پرندگان و زندگی بطور ک

روش زندگی، و بخاطر مصرف ب یار ناچیز گوشت، ان انها ب یار شاد و 

به خاطر عشق و احیرام مردم به یادیگر و همچ ین به  .]1[سالم ه ی د

 شود.دلیر لط  و سخاوت جهان، همه چیز به ویور و یراوانی یایت می

ود و یا بدست نید، یقط تواند ایکاد ششهر)مدی ه یاضله( میاین نرمان

اگر ان انها دیدگاه خود را برای ک ب شادی تغییر داده و یا اصالح نمای د و 

تری از لذت ناشی از ک ب یقط اگر مردم درک ک  د که شادی ب یار عمیق

 ثروت، شهرت و قدرت وجود دارد.

 

 چگونه ما به آنجا برسیم

و  2161بیوان د در سال سال یرصت کار داریم تا ان انها  41ما حدود 

تواند بع وان بی ی شده  را دارا شوند. کار ما میبعد از نن سبَ زندگی پی 

ریا به ن ر بشریت که بیشیرین نیاز را به نن دارند مؤثرترین خدمت بی

توانیم از قدمهای زیر نغاز نماییم و از انکام تَ تَ مْ وب گردد. ما می

 ننها لذت ببریم.
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م د که میخواه د واقعا شاد باش د را تشایر اد عالقهگروهایی از ایر .1 

دهید. ایرادی که برای ک ب شادی از م اهیم ثروت، شهرت و یا قدرت 

 بدور ه ی د.

اعضای گروه باید طبق روشی که در باال مورد بْث قرار گریت و شرح  .2

نمده است، شادی خود را ارزیابی نمای د. ننان  ]1[کامر نن به ت صیر در 

مشخص ک  د که چه عواملی بر شادی ننان تأثیر مثبت داشیه و چه باید 

های ییزیای و ها و ناراحییشوند. بطور کلی رنجعواملی مانع نن می

اح اسی زیادی ممان است در ما وجود داشیه باشد که باید همه ننها 

 درنظر گرییه شوند. 

نک  و عواملی را مشخص نمایید که در اکثریت اعضای گروه بیشیرین ر .3

 نمای د. سپس از ننها یهرسیی تهیه ک ید.ناراحیی را ایکاد می

های ج مانی را های کاه  و یا حذف عوامر مؤثر بر ناراحییابیدا روش .4

های عاط ی ، در گروه خود مشخص ک ید. برای از بین بردن ناراحیی

تواند ها یا یضائر ان انی را تعیین ک ید که پرورش ننها میارزش

 های مد نظر را کاه  داده یا از بین ببرد.ناراحیی

توان د به بهیرین تالش ک ید تا ارزشهای ان انی را پرورش دهید که می .5

کن ک  د. حدود های ش اسایی شده را ریشهوجه عوامر اصلی ناراحیی

ها تخصیص دهید. بدین یَ ماه را به پرورش هر یَ از این ارزش

به ت صیر نمده است،  ]1[ در ح ننای را که شرتوانید رویهیم ظور م

 :]15-1[ های ان انی پیش هاد شده عبارت د ازدنبال نمایید. ارزش
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ریا به نیازم دترین ایراد اشییاق و انگیزه ارائه مؤثرترین خدمت بی -1 

پذیرش دیگران هر ننگونه که ه ی د،  -2توقع، ورزی بیهمراه با عشق

همت،  -9نظم و انضباط،  -6 بزرگواری،-5یداکاری،  -4 شکاعت، -3

 -12 سپاسگزاری، -11سخاوت،  -11بخش ،  -2خوش اخالقی،  -8

عشق و احیرام  -16عدالت،  -15درسیااری،  -14امید، - 13یروت ی، 

 -21خوش بی ی،  -12تْرک،  -18اعیدال،  -19به همه موجودات ، 

رضایت،  -24م ئولیت پذیری،  -23احیرام،  -22پشیاار،  -21صبر، 

ح   طبیعت و مْیط زی ت،  -29صداقت،  -26اعیماد به ن س،  -25

 خیرخواهی. -31صداقت،  -22تْمر،  -28

اعضاء گروه باید سطح شادی خود را پس از پرورش هر یَ از یضائر  .6

 گیری نمای د.اخالقی، اندازه

توان د باعث ریشه های ان انی که میاعضاء باید به پرورش سایر ارزش  .9

های مشیرک بین اعضای گروه بشوند، ادامه ده د. ییکن شدن ناراح

اعضای گروه باید در پایان هر دوره از پرورش ارزشهای ان انی، سطح 

ها گیری کرده و میزان تأثیرگذاری هر یَ از ارزششادی خود را اندازه

 در ایزای  سطح شادی را برنورد نمای د.

خانواده و اطراییان  اعضاء باید تمام تالش خود را برای ارائه عشق به .8

هایی خود باار گیرند. هر یرد، به ت هایی و یا با کمَ دیگران، باید پرونه

ریا و عاری از را ش اسایی ک د تا با اسی اده از ننها بیواند خدمیی بی

خودخواهی را به نیازم دترین ایراد بهمراه عشق ورزی بی توقع ارائه 



 

 113 ضمائم

 

 

 

را از خداوند بخاطر وجود چ ین دهد. تمامی اعضاء باید سپاسگزاری خود  

 یرصیی، بکا نورند.

اعضای گروه باید حدود یَ سال در ک ار هم بمان د تا خوشبخیی و  .2

اند را کامال های عاط ی بدست نوردهشادی که با از بین بردن رنج

هایی که با کمَ پرورش ارزشهای ان انی، ابراز اح اس ک  د. رنج

ریا و  ین ارائه مؤثرترین خدمت بیعشق و احیرام به اطراییان و همچ

 اند.کن شدهعاری از تابر به نیازم دترین ایراد، ریشه

های شادی باید به تشایر و هدایت گروه "شادی"اعضای گروه  .11

م دان جدید در شهر خود، در شهرهای دیگر دیگری میشار از عالقه

اسیان خود و یا سایر اسیانها و همچ ین در کشورهای دیگر کمَ 

های ها همراهی ک  د تا ناراحییمای د. ننان باید با اعضای این گروهن

کن شده و ارزشهای ان انی با کمَ ییزیای و اح اسی ننان نیز ریشه

 یرنی د توضیح داده شده یوق در ننان پرورش یابد.

های مْلی خود بخواه د که باید از رسانه "شادی"های اعضای گروه .11

به خشونت است را پخ  نا  د و هیچ خبری ای که مربوط هیچ برنامه

 از چ ین رویدادهایی را اعالم ن مای د.

باید از هیئت مدیره مدارس مربوطه  "شادی"اعضای گروههای  .12

های های ان انی را در برنامههایی مربوط به ارزشبخواه د که نموزش

 درسی خود لْا  ک  د.

(. رزشهای غ یبرای تْقیق در رابطه با ترویج ارزشهای ان انی)ا .13

برنامه تْقیقاتی نیاز است تا در رابطه با چگونگی رشد بهیرین 
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ارزشهای ان انی در کودکان، جوانان، بزرگ االن و همچ ین در کر 

ای را بعمر نورد. این تْقیقات برای پوش  جامعه تْقیقات گ یرده

شود مراکز یا مؤس اتی در همه ایراد باید یراگیر باشد. پیش هاد می

ح اسیانی ایکاد شوند تا تْقیق در زمی ه نموزش و پرورش سط

( را انکام ده د. ما در ای کا میذکر RICH-Valuesارزشهای ان انی )

شویم که نموزش ارزشهای ان انی صریاً موضوعی نی ت که بطور می

توانیم جداگانه از موضوعات دیگر مورد بررسی قرار گیرد. یع ی ما نمی

ن ارزشها به برگزاری جل ات کالسی و یا درنظر صریاٌ برای نموزش ای

 گریین ساعیهایی جداگانه در برنامه درسی مدارس اکی ا ک یم.

های ان انی به ع وان بخشی از همه موضوعات باید در دان  ارزش .14

نموزان پرورش یابد. این کار باید توسط معلمانی انکام پذیرد که قبالً 

 اند.شده ها و یضائلی برخورداراز چ ین ارزش

های ان انی در به ع وان یَ وسیله م اسب دیگر برای تقویت ارزش .15

های زندگی ایرادی که با عشق و عالقه ایراد عادی، بهیر است داسیان

اند، از طریق کیاب، ییلم و هر بدون انیظارات خودخواهانه خدمت کرده

 روش م اسب دیگری مورد توجه کودکان قرار گیرد. چ ین ایرادی باید

بخاطر زحماتشان بصورت مداوم مْیرم شمرده شده و گرامی داشیه 

شان شوند و پس از ننان به ع وان قهرمانان بزرگ جامعه، از اسامی

های ها اسی اده شود و بورسها، خیابانبرای نامگذاری ساخیمان

 .]1[ه نام ننان به دیگران اهداء گرددتْصیلی ب
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 گیر کرونا پیشنهادی برای  مبارزه   با  بیماری همه .6 

 و جلوگیری  از بروز  بالیای  آتی

   

های ب یار زیادی رو در روی بشریت است. م هائلی مان هد   امروزه چال 

گرم شدن کره زمین، کاه  م ابع طبیعی، نلودگی مْیط زی ت، گرسه گی،  

عدالیی، تروری هم، جهرم و ج ایهت و . . . امها     های اجیماعی، بییقر، نانرامی

گیهر  امروز بشریت با نن روبروست، چال  بیماری همه مهمیرین مشالی که

 ویروس کروناست.

ها در سراسر جهان اقدامات جدی در جهت مبارزه با این ویروس و دولت

اند. ننان برای حر این بیماری در درجه اول مْایظت از مردم خود انکام داده

میوسهر   اند، در برخی کشورها مردم بهه نیهای   به علم و ی اوری تایه کرده

 طلب د.و از خداوند راه حر این مشار را می شده

قبر از تالش برای ارائه راه حر تامیلی برای حر این م ئله، باید بررسی 

 ک یم که چرا )نه یقط چگونه( چ ین مشالی بوجود نمده است.

من بر این عقیده ه یم که ایاار و اعمال هر یرد بر معیشت و ریاه سهایر  

گویهد  ای وجود دارد کهه مهی  گذارد. جملهجهان تأثیر می موجودات و حیی کر

. "پرواز یَ پروانه در ه د بر نت  سوزی در کالی رنیهای ج هوبی اثهر دارد   "

 اثبات این بیانیه یا ننچه در باال گ یم ب یار دشوار است.

ده د، برای مثهال  ای وجود دارند که نشان مینزمایشات و تکارب پراک ده

تواند به رشد گیاهان یا ایهزای  تولیهد شهیر گهاو،     می موسیقی نرام چگونه
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ده هد  هایی صورت گرییه است کهه نشهان مهی   کمَ ک د. همچ ین نزمای 

چگونه ایاار و نرزوی خیر و ارسال عشق برای گیاههان رشهد ننهها را بهبهود     

بخشیده، و ارسال ن رت و نرزوی بیماری برای ننها، باعث کاه  رشدشهان  

 [.1شده است ]

گیر یعلی مقابلهه ک هیم و از بهروز    یقدم، اگر بخواهیم با بیماری همهمن مع

های نی ده جلوگیری نماییم، بایهد اعمهال و ایاهار خودمهان را مهورد      مصیبت

 س ک  قرار دهیم. 

من باور دارم تْمیر رنج و مصیبت به مردم دنیا در م اطق مخیل  جههان  

، و نزار ان هانها و  به دلیر ایکاد ج گ و ظلهم و سهیم توسهط حاکمهان ننهها     

های ننها حیوانات در سراسر جهان به دلیر تخریب مْر ساونت و زی یگاه

و تغییرات شدیدی که به واسطه تخریب مْیط زی ت ایکهاد شهده اسهت،    

 گیر یعلی و سایر بالیای طبیعی است.همگی دالیر اصلی بیماری همه

دل وزی و خالصه ای اه، من معیقدم طمع، خودخواهی، عدم وجود عشق، 

بروز این یاجعه  احیرام به مردم، طبیعت و اَشاال مخیل  حیات، عوامر اصلی

 باشد.در سراسر جهان می

 ک د:، ای گونه بیان می41قرنن کریم، در سورۀ، الروم، نیه 

ظَهَرَ الْ َ َادُ یِی الْبَرِّ وَالْبَْْرِ بِمَا کَ َبَتْ أَیْدِی ال َّاسِ لِیُذِیقَهُمْ بَعْهضَ  

 ذِی عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَالَّ

اند، ی اد در خشاى و دریا نشاار  به خاطر کارهایى که مردم انکام داده

شده است، تا )خداوند( کی ر بعضى اعمالشان را به ننان بچشاند، شاید از 
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 .شر به سو  حقّ بازگردند 

گیهرم کهه   های مخیصر انکام شهده نییکهه مهی   من از این نیه و نزمای 

گیر کرونا و ب یاری از بالیای طبیعی دیگر، به دلیر ننچهه  مروزه بیماری همها

مردم و کشورها )بهوینه ایهراد ثروتم هد و قدرتم هد( علیهه ان هانها، سهایر        

انهد، ات هاق   موجودات زنده دنیا، مْیط زی ت و بطور کلی طبیعت انکام داده

 ایید.می

گیهر یعلهی غلبهه ک هیم، و از     خواهیم تا به این بیماری همهاگر ما واقعا می

وقو  بالیایی در نی ده جلوگیری نماییم، باید تمام ایاار و اعمال خود را مهورد  

 بازبی ی قرار داده و تغییرات الزم را روی ننها ایکاد ک یم.

برای مقابله با مشار امروزی که همه مردم با نن روبرو ه ی د و به م ظور 

بالیای نتی، به مردم در سراسهر جههان    جلوگیری از)یا کاه  احیمال وقو (

های علمی و ی آوری که توسط دولیهها  ک م ضمن پیگیری راه حرپیش هاد می

برای مبارزه با کرونا پیش هاد و اجرا شده است، مهوارد زیهر را نیهز بهه اجهرا      

 بگذارند:

ریا به ک انی که بیشیرین نیاز را دارنهد، بهدون   ارائه مؤثرترین خدمت بی .1

رنگ پوست، ملیت و سبَ زندگی. این شامر تالش بهرای از   گریین در نظر

بین بردن رنج و عذاب مردم و سایر موجودات است که در اثر ج گ، تخریب 

 ها و . . . بوجود نمده است.زی یگاه

. پرورش ارزشهای ان انی عشق، دل وزی، بخش  و احیرام به ان انها و 2

گر و جهایگزین کهردن ن هرت بها     همه موجودات و ریع ن رت ن بت به یادی

توانیم زنهدگی شهادتری   بخش ، عشق و رحم و ش قت. بدین وسیله، ما می
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 نیز داشیه باشیم.

 عدم اسراف در همه چیز و اسی اده حداقر از چیزهائی که الزم داریم.. 3

های مربوط به تولید تکهیزات ج گی و اسهی اده از م هابع نن    حذف هزی ه. 4

 وشبخیی برای همه موجودات زنده دنیا.برای ایکاد صلح و خ

ها و تغییراتی که مردم در سبَ زندگی خود به وجهود  با انکام ای گونه تالش

نورند، از این پس ملر ثروتم د و قدرتم د دنیا به قابلییههای بهبودبخشهی   می

 خود اییخار خواه د کرد، نه به قدرت کشین ان انها.
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 سپاسگزاری  .9 

 ک م...گویم، پروردگارا تو را شار میپروردگارا، تو را سپاس می 

 ای.به من ارزانی داشیه برای تمام نعماتی که 

  برای تمام روزهای نییابی و برای تمام روزهای غمگین ابری و

 بارانی

 .برای غروبهای نرام و شبهای تاریَ و طوالنی 

 ک م برای سالمیی و بیماری، برای غمها و پروردگارا تو را شار می

 شادیهایی که سال گذشیه به من عطا کردی.

 تمام چیزهایی که مدتی به من قرض  گویم برایخدایا تو را شار می

 دادی و سپس باز پس گرییی.

 رسان، برای همه نن خدایا، برای تمام لبخ دهای مْبت بار، دسیان یاری

عشق و مْبت و چیزهای شگ ت انگیزی که دریایت کردم از تو تشار 

 ک م.می

 ک م برای تمام گلها و سیارگان، برای یرزندان و خدایا از تو تشار می

 زانی که دوسیم دارند.عزی

 گویم برای ت هائیم، برای شغلم، برای م ائر و خدایا، تو را شار می

مشاالتم، برای تردیدها و اشاهایم، چرا که همه ای ها مرا به تو نزدیایر 

 کردند.

 گویم برای تداوم حیاتم، برای ای اه سرپ اهی در خدایا تو را شار می

 ای برنورده کردن تمام نیازهایم.ای، برای غذایم و براخییارم نهاده

 ایخواهم که تو برایم خواسیهپروردگارا، همان را می. 
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 به درگاه پروردگارگروهی راز و نیاز  .8

 م، به سوی شاوه و یادست نیاز به سوی رحمیت دراز کرده، پروردگارا

جاللت، به سوی عزتت، به سوی عظمیت، به سوی قدرت و 

نگاهیت، به سوی مهربانیت و به سوی یرمانروائیت، به سوی علم و 

 بخش دگیت.

 م.یادست نیاز به سوی تو دراز کرده، خدایا 

 ای نهایت نرزوی مردم عارف، ای یریادرس بیچارگان، ای ، پروردگارا

 های راسیگو و ای خداوند جهانیان.دار دل دوست

 ا را ببخشی و ما و تمام ان انم م گ اهان و لغزشهاییک تقاضا می از تو-

 .از شر بالیای مخیل  مْ و  بداریرا ها 

 ریا را به یرصت ارائه مؤثرترین خدمت بی مام به یک قاضا میت از تو

توانایی عطا یرمائی تا تمام ارزشهای  مابه  ،نیازم دترین ایراد بدهی

توانائی  مام، به یم و از ننها برخوردار گردیان انی را در خود پرورش ده

و سایر موجودات را به ع وان تکلیات زیبا و دهی که تمام ان انها 

 م.یتوقع عشق بورزم و به ننها بییریا دوست بدارم ْصر به یرد تو بی

 اننشان دهی که دروس دانشگاه زندگیم ام به میتقاضا دار تو خدایا از 

 م.یچه ه ی د و توانایی دهی که ننها را به خوبی یرا گیر

 م یای. از تو تقاضا دارلط  داشیه ام به انتو در تمام زندگیم، پروردگارا

را طوری بگردانی که تو از ا که باز هم لط  ک ی و پ دار و گ یار و رییار م

-را در نهایت به تو نزدیایر ا ننها راضی باشی و لط  ک ی که همه ننها م
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م و تمام ننچه را که از طریق ی م و نخواهیک  د بطوری که به جز تو نبی 

م همه را تکلیات تو یشوطریق دل به ننها نگاه میحواس خود یا از 

 م.یم و دوست بداریبدان

 برای همه چیز از تو میشاریم. خدایا ، 
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