
 

  معنوي در جهان راززدايي شدهزيستن 
 
م ينازل به انسان معاصر، نام برده ا يست و سه بحران، از بحرانهايد، بيش رو داريکه پ يدر اقتراح.۱

الخصـوص در ارتبـاط بـا     يران و علين بحران ها را در کشور خودمان ايت ايم که وضعيآن يو در پ
را  يتيد و چه وضعياز بحران دار يفين سوال، شما چه تعريبه عنوان اول. ميار دهقر يجوانان مورد بررس

  د؟ يدان يم يبحران
اسـت کـه بـار     يمهم است، چرا کـه بحـران واژه ا   يبحران، مسئله ا يف شما از واژه يبه نظر من تعر

Normative  ا يIvaluative   ا وجـود  يـ دان اسـت و نـاظر بـه فقـ     يو هنجـار  يبار ارزش يدارا يعنيدارد
 يت موجـود نـامطلوب مـ   يت مطلـوب نـاموجود و وضـع   يوضـع «: يد و به معناينما ياتخاذ موضع م يامر

مـن  . دييـ آ ينموده و سپس در مقام ارائه راهکار بر مـ  يشما در برخورد با بحران ابتدا ارزش داور» .باشد
 يرا متوجـه مـ   ييمعنا ي، بيگانگي، از خود بي، مد زدگيهمچون مصرف زدگ ينيدر فهرست شما عناو

نکـه چـرا تـوده    يمـثالً ا . ريـ را اخ ياخالق يگرو ي، ماديت از افکار عموميرا همچون تبع يشوم، اما برخ
ن هـا از لـوازم و   يـ از ا يبـه نظـر مـن، برخـ    . دانـم  يد، نمـ يم کار را جز بحران ها آورده ايا تقسيشدن  يا

د وجـود دارد و بـراي مـن سـؤال     يـ جد شود و در جوامع يده هاست که در فضا پخش ميا يلواحق بعض
  د؟يکن ين مسائل آن ها را بحران قلمداد ميه بر ايا شما به صرف تکياست كه آ
د در يـ جد ينه شـدن آمـوزه هـا   ياد شده از لوازم و لواحق نهادي ياز بحران ها يکنم که برخ يفکر م

، از خـود  يـي گرا اسـت، مـثالً فـرد    يمـدرن بـه خصـوص در جوامـع غربـ      يا آمـوزه هـا  يجهان معاصر و 
 يسـت ياليجهـان کپت  ينـه شـدن آمـوزه هـا    يت، به خـاطر نهاد ي، شکاکي، مد زدگي، مصرف زدگيگانگيب

  .باشد يک ميآنتولوژ -کيستمياپ يه ايسو ينرو داراياست و از ا
متفاوت است، چـرا   يران، امريدر کشور ا يا به شکل جزئيبحران به شکل کالن در جهان و  يبررس
ن مـوارد بـه کشـور مـا     يـ از ا يران است و پاره اياق ايا سي  Contexد ذکر شده ناظر به از موار يکه بعض

 يذاتـه دارا  ير گذاشـته و نـه فـ   يث که بر کشـور مـا تـاث   ين موارد از آن حياز ا يشود و بعض يمربوط نم
 ايـ م کـار و  ي، تقسـ يزدگـ  يدئولوژياد شده همچون اي ياز بحران ها يبطور مثال برخ. باشند يت مياهم

ن خـاطر  يـ از بحران ها، به ا ين مسئله توجه داشت که برخيد بدياما با. ستيبحران ما ن يافراط يبرابر طلب
است که  سابقاً حکمفرما بود بـه کشـور    يکه گفتمان ما نسبت به گذشته عوض شده و متفاوت از گفتمان

  .ت کرده انديما سرا
 ي، بـ  ي، مـد زدگـ  ي، مصـرف زدگـ  يناسـ از بحران ها همچون خـود ناش  يز برخياما در سطح جهان ن

  .از افراد است يرير تعداد کثيبانگيگر ييو تنها ييمعنا



 

، عـالم  »نين و نگـرش نـو  يـ د«س در کتـاب  ير اسـت يـ ا بـه تعب يبود و  ييا واجد معنايم، دنيدر جهان قد 
ه کـ  يفه ما به عنـوان کسـان  يبود که جهان به سمت آن در حال حرکت بوده و وظ يت و تلئوسيغا يدارا
بـود کـه همـه بـه سـمت آن در حـال حرکـت         يتين معنـا وغـا  يم کشف ايکرد يم ين جهان زندگيدر ا
د عـالم از  يـ ن کشـف معنـا گرد  يگزيمشکل شد و جعل معنا جـا  ير داراين تصويکه ا ياما از زمان. ميبود

بـه   ن همـه يـ بـودن در آمـد و ا  ) Purposless( ييمعنـا  يبه حالـت بـ  ) ييبا معنا(بودن  Purposfullحالت 
نبـوده و   يتيهـدف و غـا   يعـالم دارا  يد بـرا يد در علم بود، چرا که علم جديخاطر رخداد تحوالت جد

Purposeless يخـود و دارا  يسـتاده بـر پـا   يت، ايـ غا يب يد از عالم، درکيو درک علم جد. بوده است 
و چـه در   Microر و تاثرات در عالم است که در عالم در سـطح  ياز تبادالت، انکثارات، تاث يريحجم کث

ن امـور، اصـناف، روابـط و مسـائل را     يهمـ  يمختلف علوم تجربـ  يشاخه ها. دهد يرخ م Macroسطح 
ن يـي ش تعيا رونده به مقصود مشخص و از پياند  يتين امور معطوف به غايا اينکه آيکنند؛ اما ا يکشف م

نـدارد،   يتيا غـا يـ م تلئـوس  که عال يبهرحال وقت. رسد که پاسخ مثبت نباشد يباشد، به نظر م يم يشده ا
ن يرد و بـه همـ  يـ گ يت در دسـتور مـا قـرار نمـ    ين غايگردد، کشف ا يد مطرح ميآنچنان که در علم جد

جعـل   يزنـدگ  يد معنـا را بـرا  يـ د ما بايده اند که در جهان جدين عقيس برايفالسفه مثل است يخاطر بعض
چنـد عامـل    يدارا يزنـدگ  يمعنا ا کمرنگ گردد، کشفيبه کنار رفته  يزندگ ياگر کشف معنا. ميکن

ده شـدن  ير کشـ يـ و بـه ز  يت مـدار از عـالم هسـت   ير غاين غييد و درک تبياول ظهور و بروز علم جد. بود
کـه در حـوزه اقتصـاد     يش مـدرن و اتفاقـات  يکه در جهان پ ين و سهولتيطره دياس با سين در قيقدرت د

کـه در جهـان    يو امـور متعـدد   يمتوسـط شـهر  ش افـراد و متولـد شـدن طبقـه     يافتن کما بيافتاد و استغنا 
ن يـ ا يباشد، از جملـه   يته موسوم مياد و آنچه که به مدرنيبوجود آمد و بر مسند نشستن عقل نقاد خود بن

مطـرح شـد و پـس از آن بحـث از      يزم دکـارت يويسـوبجکت  Subjectivismکـه   ياز زمـان . عوامل بودنـد 
. مهـم در متفکـران گذاشـت    يرين مسـئله تـاث  يم که ايشو يمان آمد، متوجه ياد به ميت نقاد خود بنيعقالن
 يه گـذار يسـرما . گفتنـد » جـرات دانسـتن را داشـته بـاش    «دا شـدند و  يهمچون کانت و مارکس پ يکسان
 –رفـت   يين ها به  خرد فرهنـگ اروپـا  يکه ا ياد، انجام دادند  هنگاميت نقاد خود بنيعقالن يرو يفراوان

گـر آن  يم کـه د ينيب يم،  ميريبگ در نظر ۱۹و  ۱۸شده در قرن سم مطرح ياليتن ها را هم عنان با کپيا يوقت
و عـدم قناعـت    ين جاسـت کـه در آن فضـا مصـرف زدگـ     يـ در ا. ن مد نظر نبـود يات نخستياهداف و غا

 ين هـا همـه از عمـل تحـوالت    يدهند ا يح مين توضيشود  آنگونه که امروزه متخصص يه و مطرح ميتوص
ک المـان  يـ . ديـ گرد Creadit Cranedر يـ نظ يا مسبب اتفاقاتين و يمغرب زم يداند که در جامعه اقتصا

greed دانسـته انـد ايـن اسـت      يستيالياز اقتضائات جهان کپت يکيبه آن اشاره کردند و آن را  ياريکه بس
 يد سخن مـ يکه از جهان جد ين است که عموماً هنگاميا. دارد ين اقتضائاتين جهان چنيستن در ايكه ز

د است، الزم است که چنـد نکتـه   يش متاثر از گفتمان جهان جدي، چه راجع به کشورمان که کمابمييگو



 

ن جـا مـن در سـطح کـالن سـخن گفتـه ام، امـا در سـطح کشـور          ياول آنکـه تـا بـد   . ميرا مد نظر قرار ده
ب من درک خود را از بحران عبـارت از امـر نـامطلو   . دارند ين بحران ها علل و عوامل مختلفيخودمان ا

ن يـ رد و ضمن در نظر داشتن ايگ يقرار م يدانم که مورد ارزش داور يموجود و امر ناموجود مطلوب م
م يديکه مـا اکنـون بـه آن رسـ     يطيمسئله که محقق شدن امر نامطلوب و نامحقق ماندن امر مطلوب و شرا

بـارت از  ن حـوزه ع يـ که در ا يت مطلوبيوضع. ميت مطلوب حرکت کنيد به سمت وضعيبد است فلذا با
گـر  يد ين امـر يگريرا جـا  يد امـر يـ مـا با  ين طـرز تلقـ  يدر ا. محوراند» ديبا«ا ي Normative يگزاره ها

  .در کار است يگريعمل و عوامل د ي، معرفتيم، و در جامعه ما عالوه بر عمل فرهنگيکن
جـات رو  گفته انـد کـه مـا بـا چنـد نسـخ از حا       ير مولوينظ يين را همه بزرگان، روانشناسان وعرفايا 
و تـا  . ترنـد  يو اساسـ  basicه انـد کـه   يـ ن حاجـات اول يـ ه و قاعـدتاً ا يه و حاجات ثانويحاجات اول. ميبرو

ه يـ حاجـات اول . رسـد  يه نمـ يـ ه برطـرف نشـوند اساسـاً نوبـت بـه حاجـات ثانو      يـ که حاجـات اول  يهنگام
الف و و در جامعـه بهنجـار روابـط بـا جـنس مخـ       يت نـامطلوب اقتصـاد  يپوشاک، مسکن، شغل و وضـع 

کـه   يهنگـام . گران استيم روابط ما با ديه کف تنظيباشند، در واقع حاجات اول ين دست مياز ا يامور
رسد که عبارتست از بحث و تامـل راجـع بـه امـر      يه مين حاجات برطرف شوند، نوبت به حاجات ثانويا

اً يـ بروسـت قو  در جامعه مـا کـه بـا اصـناف مشـکالت رو     . و عشق يت ،علم ،آگاهي، مذهب، معنويمتعال
م ينـ يب يرا که امروزه در جامعه م يياز بحرانها ياريه برطرف شده باشد و بسيد است که حاجات اوليترد

ا از داشـتن شـغل متناسـب بـا     يـ ندارنـد و   يمناسـب  يت اقتصـاد ين مسئله دارد که افراد وضـع يشه در همير
ت يبحران زا است که به وضـع  يلن ها، همه مسائيا. محرومند يا درآمد مکفيو  يت و شأن اجتماعيوضع

ه را برطـرف نسـازد بـه رفـع     يـ ن حاجـات اول يـ کـه شـخص ا   يزند و تا هنگـام  ينامطلوب موجود دامن م
  : يو به قول مولو. رسد يه نميحاجات ثانو
  ص نـــان بـــود   يآول حـــر  يآدمـــ

  
  زان که قوت و نان ستون جـان بـود    

  زنـان   يچون به نـادر گشـت مسـتغن          
  

ــام ا     ســت و مــدح شــاعران طالــب ن
ه برطـرف شـده باشـد و لغـو     يـ د که حاجـات اول ينما يرخ م يهمه وقت ييو تنها يتي، نارضاييمعنا يب  

  . ديآ يش ميه پيحاجات ثانو
م که در جامعه مـا مـدرن شـده انـد، چـون      يکن يصحبت م يم که ناظر به کسانيدار يحال مفروض م

ن مسـئله انـد کـه    يـ از ا يمـدرن شـدن، بلکـه ناشـ    موجـود در جامعـه مـا نـه خـاطر       ياز بحـران هـا   يبرخ
ه فراتـر نرفتـه اسـت تـا نوبـت بـه       يجامعه به شکل مدرن شکل نگرفته و از مرحله حاجات اول يساختارها

ن مـوارد  يـ دا نکرده است، هنـوز ا يکه هنوز مدرن نشده و فکر مدرن پ يه برسد و اساساً کسيحاجات ثانو
ن مسائل فکـر  يرسد که به ا ين نمينوز از سر نگذرانده و نوبت به ان ها را هيرا از سر نگذرانده چرا که ا

م کـه بحـث مـا    يکنـ  يفرض مـ . ه هنوز وجود دارديوحاجات اول ياقتصاد يده يچون مشکالت عد. کند



 

ش يه شان برآورده شده و مدرن شده انـد، گفتمـان مـدرن کـم و بـ     ياست که حاجات اول يراجع به کسان
د وجـود  يـ کـه در جهـان جد   ياز مشکالت يپاره ا. نگرند يته مياز منظر مدرندر جانشان نشسته و عالم را 

ن بحـران  يـ از ا يرفع بعضـ . شود يده مين گفتار و ساز و کار مدرن است که در فرد دياز هم يدارد، ناش
دلشـغول جامعـه    ياست که به نوع يالواقع کسان يها به دست جامعه شناسان، اقتصاددانان، دولتمردان و ف

بـا   ييارويـ رو يعنـ يمطـرح شـده،    يش فرض هايبا پ. ن حوزه را دارنديدر ا ياست گذاريفه سيوظاند و 
، از خـود  ييمعنـا  ي، بـ ييتنهـا  يعنـ ين سنخ از مشـکالت  يکند و با ا يم يد زندگيکه درجهان جد يکس

ا پسـت  يـ اعم از مـدرن   ياتين مدعيکه چن يد کرد؟ کسيحال چه با. روبروست يو خود ناشناس يگانگيب
گـر عـالم را   يشـده، او د  يـي او راز زدا يعـالم بـرا  . نـد يب يگر گونـه مـ  يرفته، اساساً عالم را ديدرن را پذم

قـت دارد کـه   يد شده اسـت، حق يم که جهانشان جدييروبرو يد ما با کسانيدر جهان جد. نديب ينم يقدس
سان است و اگـر  ت دارد جهان درون انيکه اهم يزياما آنچ. ميکن يم يزندگ يکيزيک جهان فيهمه در 

  :ن مشکالت بر او مترتب است و به قول اقبالياز ا ياريعوض شود بس
  گر شوديگر شد جهان ديگر شود            جان چو ديچون که در جان رفت جان د

 يل مـ يگر تبـد يد يم که جهان شخص را به گونه اييگو يسخن م يافته اين جا ما از جان قبول يدر ا
  . کند يست ميز يگريد در جهان ين شخصيسازد، چن

تـه قـرار   يم که در معرض طوفـان مدرن ييگو يسخن م يکنم که ما از شخص يد مينجا باز هم تاکيدر ا
شـان بـا هـم     ي، چرا که انسـان هـا در معتقـدات ذهنـ    يبلکه به صورت ذهن ينيگرفته اند، نه به صورت ع

راز آلـود نـدارد،    يت به عـالم نگـاه  گر نسبيکند و د ينگاه م يگريکه به عالم به نحو د يمتفاوتند و کس
کـه بخصـوص    يکنم که راه حل کسان يتصور م. مواجه شود ييممکن است که با مشکالت و بحران ها

بـر   يد فوق الهـاده ا يده اند، تاکين دست، دچار بحران گردياز ا يو امور يي، تنهايزندگ يراجع به معنا
ک يـ کاياد کردن و آن هـا را  ي يکيب خود را به نيان شدن در برابر خود، محاسن و معاي، عريخود شناس

کـه فاقـد    يکسـ  يبـرا  ين جـا حتـ  يـ عرفا در ا يآموزه ها. کردن است يت تمام وارسيو با وسواس و غا
نکـه  ي، و ايگانـه شناسـ  ي، بير خودشناسـ يـ نظ يشـان بـر امـور   يد ايتاک. ديا ياست بکار م ينيد ينيجهان ب

راز  يايـ ن است که شخص در دنين جا مهم ايدر ا. باشد يرد، ميگانه را خود نگيگانه و بيخود را ب يآدم
 يين بحران هـا يکنند چن يم يراز آلود زندگ ييايکه در دن يعموم کسان. ريا خيکند  يم يزندگ يآلود

ن کـه شـخص بـه سـر     يـ ا يت جهان و کشف آنچه که مدنظر خداوند بوده برايبا عطف نظر به غا. ندارند
مشـکل  . ستندين دست مواجه نياز ا يد، با مشکالتينما يسلوک را ط يوات قصيمنزل مقصود برسد و غا

 يزنـدگ  Purposelessو  Cdemyslifiedشـده   يـي راز زدا يايشود که شخص در دن يشروع م يياز جا
ده و اگـر بـر   يـ ه شان برطرف گردياند که حاجات اول ين افراد کسانيعموم ا. گذراند يکند و امور م يم

شـده   يـي راززدا يايـ کـه در دن  ياز مشـکالت افـراد   يکـ ي. رسـد  ين مسـائل نمـ  يطرف نشده، نوبت به ا



 

. بودن اسـت  يو درک از ابد يک زندگيتراژ يه يافتن به سوير انسان و تفطن يکنند فنا ناپذ يم يزندگ
جمـع کـرده و    يريت به چه معناسـت و بخواهنـد آنـرا بـا فناپـذ     ينگونه پندارد که ابديا ينکه اساساٌ کسيا

سـانس، تـرس   يلسـوفان اگز ير فيـ است کـه بـه تعب   يد از جمله نکاتيک تفکر نمايه تراژين سويا يدرباره 
  . داد ين مسئله پاسخ شخصيد نتوان به ايآگاه و مرگ آگاه شدن است و شا

بـا   ين شخصـ يچنـ . شـود  يز گـرم مـ  يـ ن عالم بـا چـه چ  يد که در اين مسئله توجه نمايد به ايشخص با
دا کـردن  يـ و پ يخودکاو يه ين جز در سايدا کرده و اين خود را پيد راست، خويقيا موسيدن در هنر يغلت

شـخص بـا   . گـردد  يسـر نمـ  يم يـي گانه زدايو ب يه خودشناسيد وجز در سايآ يشتن به دست نميخود خو
مـثالً در  . رديـ گ يمـدد مـ   يزنـدگ  يدن به معنـا يمعنا بخش يکند برا يم يشتريکه احساس قرابت ب يزيچ

 ين واسـطه بـرا  يرا بـد  ييسد معنـا ينو يا داستان ميد يگو يت مانوس است، شعر مايکه با ادب يعمل کس
  . دينما يجعل م يزندگ يمعنا

انجام امـور خـود کمـک     يتواند شخص را برا يممدوح دارد م يکه عرفا مد نظر داشتند معنا يغفلت
  .کند

  ست؟يران چيعلل و عوامل وقوع بحران در کشور ا. ۲
ن يـ ست که اينگونه نيا. بحران ها ياما نه همه . ميها در کشور خودمان مواجهن بحران ياز ا يمابا برخ

ن بحران هـا  يتوانند به ا يا نوجوانان هم ميانساالن و يکهنساالن و م يبحران ها متوجه جوانان ما باشد، حت
کـه   يين هـا کند و اگر ما راجع به بحـرا  يما ادا نم ينف  يون، اثبات شير منطقيدر واقع به تعب. دچار شوند

ن بحـران هـا تنهـا در جوانـان     يست که به اين نيم سخنمان ايکن ير جوانان امروز است صحبت ميبانگيگر
. نـد ين بحـران هـا در حـل نما   يـ د تـا ا يـ نما يم که عرفا ارائه مـ يبود يان ارائه راهکاريما در ب. وجود دارد

ار يده باشـد، بسـ  يفرد رس يآگاه يکه به آستانه  ين مشکالت و مسائل به شرطياز ا يليکنم خ يتصور م
  .ديچيپ يآنها نسخه عموم يتوان برا يباشد نم يم Personalو  يشخص

ن بحران ها رانداشـته باشـند و   يها ممکن است ا يليخ. اهللا به عددنفس الخالق يالطرق ال: ر عرفايبه تعب
نکـه  يجهند البته بـه شـرط ا  ن بحران ها موايايشان و مجموعه معتقداتشان مدرن شده با ايکه دن يتنها کسان

و بـاز همانگونـه کـه    . ده اسـت يه رسـ يـ ه شان برطرف شده باشد و حاال نوبت به حاجات ثانويحاجات اول
کـه درکشـورهاي    ين بحران ها تنها اختصاص به جوانان کشور مـا نـدارد، چـه بسـا جوانـان     ياشاره شد، ا

  . ستندين نبايکنند و با بحران هاي ثانويه دست به گر يم يشرفته زندگيپ
ن مبنـا  ين مسئله بر ايشتر ايح بيدر توض يبحران حال اگر در مقام راهکار من از عرفا وام گرفته ام، سع

 يمـ  يار شخصـ يکند و جهانش مدرن شده است مسائلش بسـ  يم يکه در جهان مدرن زندگ يکس. دارم
ر سـوال رفتـه و   ياش ز يدگزن ياش و چنانچه معنا يدن به زندگين مسائل و معنا بخشيرفع ا يباشد و برا

د يـ نما يان جعل معنا و کشف معنا بوجود آمده و حال ناظر به جعـل معنـا حرکـت مـ    يم يکياو تفک يبرا



 

در واقـع  . شـود  يمـ  يو شخص Personalار ين جاست که مسئله بسيا. ابديخود را در يد احوال شخصيبا
ار کمـک  ين جا بـه شـخص بسـ   يد، در اکردن يه ميرا که عرفا آنرا به ما توج يخود و خود شناس يواکاو

 يگـر يش کس ديش خود و نه پيخود را پ يق وجوديچنانچه شخص به سراغ خود برود و دقا. دينما يم
خـودش را بشناسـد و    يپولـوژ يرد تـا ت يـ ش بگيرا در پـ  يت روانـ يـ توانـد نها  ين جا ميد که ايآشکار نما

 يوقت خود را خـوش مـ   يبا بحث نظر يفرد. دارد يشتريمناسبت ب يچه امور! بفهمد جسم و روح اش
 ين هـا همـه بـرا   يـ ا. تواند به فرد کمک کنـد  ين ها ميا... و  يات، تأتر،نقاشي، ادبيقيبا موس يکند، فرد

ن بحـران هاسـت و شـخص    يـ به تصور من آنچه کف رفع ا. مطلوب است يت قصوايک شدن به غاينزد
 يکالت دسـت و پنجـه نـرم کنـد، اتخـاذ زنـدگ      ن مشـ يتواند با ا يدر جهان مدرن تا آن را اتخاذ نکند نم

 يگـران بـر اسـاس مناسـبات اخالقـ     يد روابـط و مناسـبابش را بـا د   ين معنا که شخص بايبد. است ياخالق
ن جـا مقصـود مـا از    يـ در ا. بودن همان درک متعارف از اخـالق اسـت   يد و منظور از اخالقيف نمايتعر

به قـول   يستيبلکه با. ستيه پردازان علم اخالق نينظرآراء  يا بررسيراجع به فلسفه اخالق و  يبحث نظر
. کنـد، باشـد   يت اقتضا ميرا که انسان يزيرا اتخاذ کند که کف آنچ يست اخالقيز ين نحوه يتگنشتايو

شـود و آن شـخص اساسـاً     يت وارد مـ يا عدم انسـان يت يوانيح يزان عدول کند به وادين ميچون اگر از ا
را بـرآورده نمـود کـه     يا حـداقل يـ ه يـ شـروط اول  يوقتـ . داشته باشـد  يزندگاز معنا در  يفيتواند تعر ينم

گـران را  يانسان بودن و د يو تن دادن به مناسبات و روابط به اقتضا ياخالق يعبارت از تن دادن به زندگ
ن يـ م کـردن، در آن هنگـام ا  يمتعـارف از اخـالق تنظـ    يگر را بر اساس تلقـ يبه حساب آوردن و تعامل د

که از خود دارد و نقـاط ضـعف    ين بسته به درکياست و بعد از ا ير شخصيو غ General يقسمت، بحث
ن مسـئله همـت   يتواند نسبت به حل ا يرد ميگ يکه در خود سراغ م ييت هايو قدرت، مولفه ها و حساس

ه ن مسئله برسـد کـ  ياگر فرد به ا يعني. آتش بس به وجود خود برسد يدن به نوعياناً به رسيا احيگمارد و 
شـه نکنـد و   يپ ين جهت تـا خودشناسـ  يد خود را خوب بشناسد و به هميد جعل معنا کند در گام اول بايبا

  : عرفا گفتند. شود ين وجود خود را نشناسد، هرگز موفق نميف سرزميق و ظرايدقا
  ن مردمــان خانــه مکــن   يدر زمــ

  
  گانـه مکـن  يکار خود کـن کـار ب    

ــت بيک   ــاک يس ــن خ ــه ت ــو يگان   ت
  

  تــو يمــاريســت باو يکــز بــرا   
د و معطوف به اوامر خـود  يآنکه خود را مد نظر قرار داده باش ياز مواقع به جا يلينکه اساساً شما خيا  

که عرفـا بـه    يباشد خود شناس ين سر سلسله آفات ميد و ايگانه را خود گرفته ايب يعنيد، يرا سامان بخش
 Anathology يک سـر يـ ف بـه بـر گـرفتن    ه نموده اند و با کف نفس همراه اوست اساساً معطويما توص

داشـته باشـد و    در دل آن جهـان هـا      يکـ يزيست که نفس معطوفات متا فينگونه نيست و اين نيسنگ يها
ده  دارم در يـ ن جهت اسـت کـه مـن عق   يکند تا آن کارها را در دستورکار خود قرار دهد، به هم يزندگ

را از  ييث کـه مـا راهکارهـا   يـ ن حيـ از ا. ننده استرت ها، بارقه ها، و اخگرها به ما کمک کين جا بصيا



 

ک يـ ات آنتولوژيـ ا معنويـ  يکـال حـداکثر  يزيمتاف يسـت آن مقولـه   يم که بنـابر آن الزم ن يآموز يآنها م
ف بـه فـرد   يـ ق و ظرايروان و شـناخت دقـا   يم، بلکـه واکـاو  ين آنها را مد نظر قرار دهيو سنگ يحداکثر
شـد بتوانـد    يي،معنـا  ي، اخالقـ ي، معرفتـ يسـت يستانياگز يهـا ن بحران يکند که چنانچه دچار ا يکمک م

ش يخود بنـا کنـد و بـه رفـع آن هـا و سـازگار کـردن روان خـو         ين وجوديرا در سرزم ياساساً آتش بس
  . همت گمارد

، ييشوند مثل تنها يکه از درون شروع م يياد شده دو دسته اند، بحران هاي يبه نظر من بحران ها. ۳
 يا توده ايت نهادها و يدارند، مثالً جبار يرونيکه منشأ ب ييو دسته دوم بحران ها يتياا نارضي ييمعنا يب

دسته  يحل بحران ها يبرا. باشد يته ميمدرن يماخوذ ازمبان يان حضرت عاليم کار که به بيا تقسيشدن 
  شود چه کار کرد؟ يدوم م
حـل آنهـا    يکنـد، بـرا   يک مـ فرد کمـ  يف اخالقيکه وظا ييد تا جايبا يآفاق يحل بحران ها يبرا

 ينمـ . دارد يرونـ يگـاه منشـأ ب  ... و  يي، تنهـا يافسـردگ . متفاوت دارنـد  ين بحران ها جنسيا. ديکمک نما
از مواقـع   ياريبسـ . ديان برداريالزم است که شما ابتدا علت را از م. کباره به سراغ حل معلول رفتيتوان 

توانـد در حـل آن هـا     يمـ  يرد بـه قـدر طاقـت بشـر    ست، اما فـ يممکن ن يله     فرديت ها بوسيرفع جبار
در قـدر   يد و هر کسـ ينما يم يسد، روشنگرينو يکند، مقاله م يم يسخنران يمثالً شخص. ديکمک نما

اس هـا و موانـع   يـ همـت گمـارد و    يرونـ يد در رفـع علـل و موانـع ب   يـ و مرتبه خـود و متناسـب بـا خـود با    
آنهـا همـت گمـارد، و آن دسـته کـه علـت        يرونـ يعلت بد در حل يدارد، با يرونيکه علت ب يستانسياگز

م مناسـبات و  يفه تنظـ ين خود فرد است که وظيت ايشود اما در نها يگر حل ميد يدارد به گونه ا يدرون
  . روابط را بر عهده دارد

  ران چگونه است؟ياد شده در رابطه با جوانان اي يت بحران هايوضع. ۴
ن يـ و بـاز پاسـخ بـه ا    يگـانگ ي، از خود بيين وجود دارند مثل تنهاراين بحران ها حتماً در اياز ا يبرخ

ن يـ از جوانـان نوبـت بـه ا    يلـ يخ يد بـرا يو شا. گردد يه باز ميه و ثانويان حاجات اوليک ميسوال به تفک
ن خـاطر اسـت کـه حاجـات     يـ ست، به ايستانس نياگز يياو از جنس تنها ييه نرسد مثالً تنهايحاجات ثانو

 ياديـ سـال ز  ۴۰ر يـ ت زيـ اسـت و جمع  يجـوان  يمثالً جامعه ما که جامعه . ده است ه اش برطرف نشياول
البتـه مـن   . باشـد  يم ين ها همه نکات مهميم که البته ايدار يکاريب ين درصد آمار رسميدارد، و ما چند

 ن مطالـب يـ از ا يپـاره ا . ن منظر به قصـه نگـاه کـنم   ينه جامعه شناس و نه مردم شناسم و نه قصد دارم از ا
ن يـ از ا يتوانـد بـا پـاره ا    ين حاجات اسـت کـه شـخص مـ    يه است و با رفع ايمربوط به رفع حاجات اول

 يهـر جـا   ين مشکالت رفع شد، جوانان مـا هـم مثـل جـوان هـا     يکه ا ياما هنگام. ديمشکالت وداع نما
 ير کسـ قـتش اگـ  ينکه مدرن شده باشـند و حق يشوند، البته مشروط به ا ين بحران ها روبرو ميبا ا يگريد

 يعـوض مـ   ير آدميذهن و خم يوقت. وجود ندارد ينياو راهکار و نسخه مع يگر برايمدرن شده باشد، د



 

. ابـد يد خـود را ب يـ جد ين فضـا يـ د در اين جاست که فرد بايدر ا. نديب يگر ميد يشود عالم را به گونه ا 
د و يـ را اتخـاذ نما  يوجـود  فراخ و يد و هاضمه ين نماييد و مناسبات و روابط خود را تعيف نمايباز تعر

گـر  يد يجاها ين است که اوالً جوانان ما با جوانهايباور من ا. بگردد يبه دنبال راهکار و راه حل شخص
و . گـر اسـت  يش از مشـکالت جوامـع د  يه جامعه ما بيندارند، البته مشکالت مربوط به حاجات اول يتفاوت

ن مشـکالت  يـ ا يچـه بسـا ممکـن اسـت فـرد     . ودشـ  يده نمين مشکالت فرضاً درجوانان امروز دينکه ايا
  . رانداشته و بعداً با آن مواجه شده است

 ينگونه مطرح گردد که مراد ما جوانان همـه کشـورها  مـ   يا اير جوان برداشته شود يبه نظر من اگر تعب
ن بحـران هـا مخـتص بـه جوانـان      يـ بينم که ا ينم يژه ايت ويچرا که من خصوص. باشند، مناسب تر است

دارد و  ين مـدرن شـدن از نظـر مـن، صـبغه انفسـ      يـ ن ها مختص به جوامـع مـدرن انـد و ا   يا. باشند ينرايا
د از يـ ط کار کـه افـراد را درجهـان جد   يبه طور مثال خسته شدن از مح. باشند يم ياز موارد آفاق ياريبس

هـا کـه    نيـ از ا ياريامـا ممکـن اسـت بسـ    . ن ها مشترک الورود باشديسازد ممکن است ا يگانه ميخود ب
ن مسـائل را بـه همـراه    يـ افراد است و اگر فرد جهانش مدرن شده باشد، ا Subjectivityت و يمختص ذهن

  . دارد
  ر؟يا خيافتند يران تحقق ين بحران ها در اياز ا يا بخشيا تمام يآ. ۵

، ي، مصـرف زدگـ  يي، تنهـا يگانگي، خود بيافراط ييافتند مثل فرد گراين بحران ها تحقق ياز ا يبرخ
د بـه  يـ ن بحران ها قطعـاً محقـق شـده و با   ياز ا يو برخ يست، گسست نسليط زي، مشکالت محيد زدگم

کـردم   يپاسخ دهنـد و مـن سـع    يو مناسبات نسل ي، علوم اجتماعين علوم انسانياز آن ها متخصص يبرخ
م و قـرار دهـ   ييشان پر رنگ تر بود را مورد پاسخگويو نظر ي، وجوديستانسيکه صبغه اگز ييبحران ها

  . وارد عمل شوند يع متخصصان علوم انسانيد جمين سواالت باياز ا يبرخ ييپاسخ گو يبرا
  کند؟ يد ميا بالفعل تهديران را بالقوه يا ييچه بحران ها. ۶

ن بحران ها اضافه کرد که بحران مختص بـه جامعـه   يرا به فهرست ا يتوان بحران اخالق يبه نظر من م
ن يـ اق باشد بـه نظـر مـن جامعـه مـا از ا     يو وابسته به س Contex independentماست و اگر قرار است که 

وجـود نـدارد، بلکـه علـل      يل فلسـف يـ گـر دال ين بحـران د يـ حـل ا  يبـرا . باشد يار بحران زده ميث بسيح
ن خـاطر  يـ ان مـا بـه ا  ي، تظاهر در ميير، دروغگويمثل تزو يامور يوجودي دارد و به لحاظ جامعه شناخت

باشندو بـه   ين مسئله مبتال ميا کارکرد است و متأسفانه بزرگان هم به اي Function يشده که دارا يجار
از جامعـه   يتواند بـا فرهنـگ سـاز    يو م. شود يم يو سار ين بحران ها در جامعه ما جارين خاطر ايهم

البتـه  . تن امور کمتر بوده اسيان ما ايد قبالً در مينکه شايکما ا. دارد يشتر عمل اجتماعيرخت بربندد و ب
ن جهـت اگـر   يبـه همـ  . مانـد  يمـ  يو جار يکارکرد داشته باشد باق functionان ما يدر م يکه امر يزمان
ن امـور بـه   يـ گـر ا يان شـود د يـ در منظـر همـه ع   ييدروغگـو  يجه يندو نتيند، ارج نبيب يکه دروغ م يکس



 

ان يـ ن بحـران هـم از م  يـ ان بـرود، خـود ا  ين بحران از ميو اگر علل ا. شود يصرافت قبل از مردم صادر نم
ن مسـائل  يـ ن خاطر است کـه ا يندارد و تداوم آن به ا ي، فلسفيستانسياگز يرخت بر خواهد بست و مباد

کـه کمـک    ييگـو . اسـت  يو جـار  يار سـار يان ما بسـ يهم درم يافته و البته خودخواهيان ما کارکرد يم
 يد کـه نمـ  ياد بسـپار يـ ، البته بـه  تر و محاسبه گر تر شده يکم رنگ تر شده، جامعه ماد يگريکردن به د

 يم کـه جامعـه ا  ينگونـه تصـور کنـ   يد ايند و ما هرگز نبايتوان از افراد خواست که از قالب متوسط بدر آ
کـف جامعـه را انسـان    . ثارگر برخـوردار باشـد  يلت مند و ايفوق العاده فض ييخوب است که از انسان ها

  :ر حافظيبه تعب. کند يمتوسط پر م يها
  کده خواب آلوده                جامه تر دامن و سجاده شراب آلودهيبه در مدوش رفتم 

کـه روابـط و مناسباتشـان     ييه از انسان هايدارند، کنا يکه سجاده شراب آلوده ا يتر دامن يانسان ها
از شـتر  يد بيـ ستن را بايز ين افرادند که عالم و جوامع را پر کردند و انتظار اخالقيار متعارف است و ايبس

غرض من حرکـت بـه   . لت مندان جوامع را پر نکردنديان جوامع را پر نکردند، فضيقدس. مين داشته باشيا
خواهـد   يرا بـه جـا   يديده و شـد يـ اسـت کـه لطمـات عد    ينشـدن  ين امريست، اين يس سازيسمت قد

ن يـ بتـه ا ال.  باشـند  يدر جامعه ما م يکه کف روابط اخالق يداشت بلكه حداقل  مناسبات و روابط اخالق
نـه  ينهاد يچ وقت در جامعه به نحو حداکثريه يسقف اخالق. شده است يمسئله هم دچار مشکالت جد

کـه از آن   يمتوسـط  يانسان ها. ن پر کردنديجامعه را متوسط.نگونه باشديست که ايشود و قرار هم ن ينم
متوسـط انـد کـف     يين هـا انسـان هـا   يـ ا. اخالق قرار گرفتند يت قصوايس در غايرند و نه قديسو نه شر

اسـت   ين مسـئله امـر  يـ ت گـردد وا يبايد رعا يها و اصول اخالق Prancipحداقل  يعني يمناسبات اخالق
از  يلـ يکـه خ  ين برود، تا مـا بـه نقطـه تعـادل    ين از بيا يم با فرهنگ سازيدواريکه االن به خطر افتاده و ام

  .ن و نه اخالق نخبگانيمتوسط ن با اخالقيپر از متوسط يجامعه  يم، يعنيجوامع دارند برگرد
  بدون بحران ممکن است؟ يدن به جامعه يرس. ۷
 يمـ  ير و عقل جمعـ يشود بحران را کم کرد و با تدب يم. ستيدارد که مراد شما از بحران چ يبستگ 

  .مييدارند را کم و کمرنگ نما يکه صبغه اجتماع ييبحران ها يعني. را کم کرد توان بحران ها
  ست؟ين بحران ها چيبا ا برخورد مناسب. ۸

ن بحران هـا  يدچار ا يو اکثر ين بحران ها مواجه شد اگر جامعه به نحو اغلبيشود با ا يدر دوسطح م
 ياسـت سـاز  يد سيون است، در دو سطح بايزاسيته و مدرنياز مدرن ين بحران ها ناشياز ا ياريشود که بس

د دولتمـردان در سـطح   يـ است ها را باين سياز ا يبرخ. ن مسئله پرداخته شوديد به ايشود و در رو سطح با
د هـم خـود را   يـ افـراد با  يمقابلـه بـا برخـ    يبکـار بندنـد، و بـرا   ... آموزش پـرورش و   يکالن مثل نهادها

 يد درک ما از اخالق، از مناسب و روابـط اجتمـاع  يدر جهان جد. دا کننديبشناسند  هم معلمان خود را پ
نـه  يون را نپـذيرد ايـن مسـئله بـاز خـود زم     يزاسين مدرنيدولت اعوض شده است،اگر جامعه مدرن شود و 



 

 ين مشـکالت رفـع مـ   يـ از ا يت بشناسـد پـاره ا  يون را به رسـم يزاسيساز بحران است، اما اگر دولت مدرن
  . دارند Objectiveو  يرونيب يکه صبغه  ييگردد، بخصوص بحران ها

اسـت کـه صـبغه     ييتـر، بحـران هـا   امـا بخـش مهم  . ن بحران ها رفـع شـود  يکند که ا ين کمک ميو ا
کمک کنـد را   يتواند به او در خود شناس يکند وكسي را که م يد خودشناسيدارند و شخص با يانفسي
کـه مـا    يمشـکل . بردارد يخود گام يدن به زندگيرد و در معنا بخشيبگ يد درمان را جديابد، شخص بايب

ش افـراد  ين اسـت کـه در جامعـه مـا کمـاب     يـ ارد ات نهادها تناسب ديم و با جباريدار يرونياالن از لحاظ ب
 يحتـ . رنـد يگ يت خود را از مردم ميحاکم شود ،حاکمان مشروع يمدرن شده اند و اگر قرار است کس

 يان مـ يـ ن مسـائل را ب يـ ش ايهم نداننـد، کمـاب   ياسيهم نخوانده و باشند و علوم س ياسياگر افرادفلسفه س
ح مشـروع شـدن   يدر توضـ  يک قوا سعيت و تفکيمنشا مشروع مثل ييدارند ونخبگان با اشاره به بحث ها

ن اتفـاق کـه   يا. جا افتاده است يش در عموم طبقه متوسط شهرياست که کماب ين امريا. حکومت دارند
ان دارنـد کـه   يـ ن مسـئله را قبـول نکننـد و ب   يـ ا يحـال اگـر کسـان   . ون اسـت يزاسـ يات مدرنياز مقتضـ  يکي

حـق دارد   يند که چه کسـ يد به شما بگويبا يزد و عده خاصيخ يمردم بر نم يت حکومت از رايمشروع
. سـت ين Governmentا يـ ن بحران ها نـاظر بـه دولـت    يا.ک بحران استين يا. ه بزندياست تکيبر مسند س

ن بحـران هـا را کنـار بگذارنـد     يامااگر ا. ن دست استيهم از ا... ردستان خود و يکارفرما به ز ييزورگو
م يت نهادها و تقسـ يمثل جبار. شود يرفع نشود، بحران هم حل نم يرونيا علت بدارد و ت يرونيکه علت ب

دارد،  يمهمتـر  يکه صـبغه   يياما بحران ها. شود يد، آن بحران ها برطرف ميکار، اگر علتشان را بردار
دن عـالم  يـ گر گون دياست که فرد به خاطر د ياست که به خاطر عمل و عوامل درون يانفس يبحران ها
ده يـ چين بحـران هـا پ  يـ ا. باشد ين بحران ها مشکل مين خاطر است که حل ايشود و به ا يران مدچار بح

 يمحقـق سـاختن افسـانه     ياگر خـود در پـ  يـ ميلـو در ک ير کوئيد به تعبيتر است و شخص با يتر و شخص
نـد  يد ببيـ شـخص با . اسـت  يزندگ ين مسئله در تناوب وتناسب با جعل معناياش قدم بردارد و ا يشخص

و  ي، ســبکباريمتناسـب اســت و چگونــه احسـاس ســبکبال   ياســت و بــا چـه امــور  ياو از چــه جنسـ کـه  
ن يـ از ا يلـ يخ. کنـد  ياش کمـک مـ   يمحقق ساختن افسانه شخص ين ها فرد را برايکند ا يم ييشکوفا

شـود و بـا    يو فرد از ايـن بحـران هـا رهـا نمـ     . خورد يت مثل خوره روح آدم را مير هدايبحران ها به تعب
کـه مـدرن شـدند و جانشـان      يکسـان  يبـرا . کنـد  يشـه مـ  يز پيـ مسالمت آم يستيد و همزيآ يکنار م آنها

  :ر حافظيشود به سان گذشته برگردند، به تعب يوجهانشان عوض شده نم
ــ ــامم دي ــاق   يک دو ج ــه اتف ــحر گ س

ــود   ــاده بـــــــــــــــــ   افتـــــــــــــــــ
  شراب اندر مـذاق افتـاده بـود    يوزلب ساق  

  دگر با شـاهد عهـد شـباب     ياز سرمست  
  

  کن طـالق افتـاده بـود   يخواستم ل يم يجنت  
کـه   يعهـد شـباب   يشـاهدها . دانسـت  يعهد شباب فکر يعهد شباب را شاهدها يتوان شاهدها يم   

ده تـر،  يـ چيار پين مسائل بسـ يا. کرد ينگونه نگاه ميفرد قبل از آنکه جانش و جهانش مدرن شود به آنها ا



 

اگر فرد بخواهـد بـا آنهـا سـازش     . د فرد رخنه کرده استو در تاروپو. باشد يتر م ير موقتيتر و غ ياديبن
ف اسـت کـه بـه رفـع     يـ ن ظرايا يد خودش را خوب بشناسد و بعد با فراکاوياول با يدا کند در درجه يپ

  .ز با آنها همت گمارديمسالمت آم يا زندگيآنها و 
 


