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که  هــســتــیــد  آن  از  ــر  عــظــیــم ت ــا  ــمـ »شـ ــتـــاب  کـ در 

می اندیشید« به این مطلب پرداخته شده که افرادی 

که نمی توانند نشاط را خلق کنند، باسواد محسوب 

نمی شوند. این افراد هیچ وظیفه ای را همچون شاد 

ــراد  ــن اف بـــودن حقیر و کــوچــک نــشــمــرده انــد. بــه ای

از  اگر  و  باشید  خودتان  زندگی  مسؤول  گفت  باید 

کیفیت آن ناراضی هستید به جای مقصر شمردن 

سرنوشت و دیگران، تصمیم قاطع بگیرید و زندگی 

را آن طور که می خواهید، بسازید و از آن لذت ببرید. 

در دنیای بیرون هیچ عامل غم و شادی وجود ندارد 

هر چه هست در درون ما و معلول اندیشه ها و طرز 

تفکر ماست. به طور کلی مطالب این کتاب، شامل 

پنج بخش است: خودشناسی، احترام و اعتماد به 

نفس، دوستی با خدا، زندگی، عشق و موفقیت. از 

جایی که مطالب کتاب به شکل داستان وار ذکر شده 

داستان ها  آمــوزنــده  نکات  به  نوشتار  ایــن  در  اســت 

اشاره می شود:

ما  نفع  به  اما همیشه  تصمیمات خداوند مرموزند 

یک  می خواهد  ما  از  خدا  که  چیزی  تنها  هستند. 

اثبات حضور  اولین نشانه   قلب آرام است؛ آرامش 

خداوند در درون ماست. افرادی که همیشه در حال 

ولی  نمی یابند  را  او  هستند  خداوند  جست وجوی 

زندگی  به  شــروع  جست وجو،  جــای  به  که  آن هایی 

می کنند،  اســت  خواسته  خــداونــد  آنــچــه  بــراســاس 

و  از دوری  بــنــدگــانــم  ــون  )چـ مــی یــابــنــد.  را  ــد  خــداون

شما  به  من  بگو  آن هــا  به  کنند  پرسش  نزدیکی ام 

نزدیکم؛ هر که مرا بخواند دعای او را اجابت می کنم. 

»بقره 186«(

 فقط یک گوشه و نقطه از این جهان وجود دارد که 

ما می توانیم در آن از پیشرفت، مطمئن باشیم و آن 

نقطه، خود ما هستیم. »ما« همان گنجی هستیم 

که آن را می جوییم. به قول بیدل دهلوی:

درون تـوست اگـر خـلـوتـی و انـجمـنی ست

برون زخویش کجا می روی جهان خالی ست

همان  می کنیم  و خدا حس  بین خود  که  فاصله ای 

فاصله ای است که ما با خودمان داریم.

زندگی، 
عشق و 
دیگرهیچ

معرفی کتاب 
»شما عظیم تراز 
آن هستید که 
می اندیشید«

زهرا محمدی
مربی مرکز آمـوزش بـهـورزی
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
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در تشییع جنازه غم  منزله شرکت  به  شناخت حق   
به جهانی که خدا خلق کرده  و اطمینان  انــدوه است  و 

عین آرامش است. این جهان نیست که باید نظم بگیرد، 

بلکه جهان عین نظم است. این ما هستیم که باید خود 

را هماهنگ با این نظم کنیم. حتی مرگ هم بخشی از 

نظم الهی است پس از آن نهراسید. مرگ وجود ندارد 

مــردم می گویند  این سو  در  وقتی  اســت.  الیــزال  زندگی 

کسی مرده است، آن سو گفته می شود کسی تولد یافته 

است؛ خورشیدی که در اینجا غروب می کند در آن سو 

پایان است  ابریشم  برای کرم  طلوع می کند. )چیزی که 

برای پروانه آغاز کار است(.

 پس به جای ترس یاد بگیریم ببخشیم و عشق بورزیم. 
درختان میوه خود را نمی خورند و ابرها باران را نمی بلعند، 

دارند  بزرگان  که  چیزی  نمی خورند؛  را  خود  آب  رودهــا 

همیشه به نفع دیگران است. هرگز به تمام نیکی دست 

دوست  آن چــه  از  مگر  نرسید  نیکان  مقام  به  و  نیابید 

عمران92( )آل  ببخشید.  می شمارید،  عزیزش  و  داریــد 

مــاه،  و  خورشید  مانند  کــه  هستند  کسانی  متبرک   
هستی خود را به گناهکار و پرهیزگار یکسان می بخشند، 

بدون صاحب،  بی حصار، خانه ای  باغی  مانند  افراد  این 

درختی پر بار و نهرهایی جاری منبع برکت برای همگان 

از  بیش  دیگران  داشتن  دوست  یعنی  محبت  هستند. 

با  که  کنید  نثار کسانی  را  آن هــا. عشق خود  استحقاق 

به  ورزیـــدن  عشق  هستند.  تخاصم  و  تعارض  در  شما 

کار  داشتنی اند،  دوســت  و  نازنین  و  شیرین  که  کسانی 

قلب خود  در  را  این که عمق عشق  بــرای  اســت.  آسانی 

تحمل شان  کــه  را  ــان  آن چقدر  کــه  ببینید  کنید  تجربه 

برایتان دشوار است، دوست دارید. گذشته را حتی برای 

خودمان هم که شده باید فراموش کرد و همه را بخشید 

فقط در این صورت است که می توانید با خیالی آسوده 

و سبکبار به راه خود ادامه داد. به محض اینکه کاری در 

جهت منافع کسی انجام می دهید نه تنها او به شما فکر 

در  پس  می کند.  فکر  به شما  نیز  خداوند  بلکه  می کند 

جهت منافع دیگران، تغییر رویه بدهید.

 »اوشو« می گوید: هستی برای شما همان چیزی است 
که خود شما هستید؛ بزرگ ترین اکتشاف نسل من این 

است که؛ انسان می تواند با تغییر باورهای خود، زندگی 

خود را تغییر دهد. چه بسیار باشدکه در به دست آوردن 

و قبول چیزی اکراه دارید و حال آن که به سود شماست 

و چه بسا چیزی را دوست داشته باشید در حالی که آن 

به ضرر و زیان شماست. با اعتماد به نسخه الهی، هر 

روز وضع من از هر جهت بهتر و بهتر می شود. نوشتن 

و تکرار اهداف عمده به شکل تلقینات مثبت یا جمالت 

تأکیدی، دومین روش مهم پس از تخیل و تصویرسازی 

است.  مغزمان  انگیز  شگفت  نیروی  از  استفاده  بــرای 

کاری  به  کنید.  همراه  زیاد  باور  و  هیجان  با  را  تلقین ها 

بــه آن چــه که  یــا  بــه آن عالقه داریـــد  مشغول شوید کــه 

هدف گذاری  از  بعد  شوید.  عالقه مند  مشغولید  تاکنون 

انسان های موفق  آنچه  »اقــدام« است.  اقدام،  مهم ترین 

را از دیگران متمایز می کند، جرأت آن ها برای برداشتن 

قدم های اولیه است.

همیشه برای دلسرد شدن، زود است، ادامه دادن را ادامه 

دهید. مأیوس نباشید زیرا ممکن است آخرین کلیدی که 

ابــزار شیطان،  در جیب داریــد، قفل را بگشاید. بهترین 

ناامیدی و یأس است. هیچ چیز برای کسی که می خواهد 

ترقی کند، غیرممکن نیست. هرچه الهه دانش را بیشتر 

الهه ثروت بیشتر تو را می جوید و به هرجا  طلب کنی، 

می روی تو را تعقیب می کند وهرگز تنهایت نمی گذارد و آن 

ثروتی که آرزویش را داری برای همیشه ازآن تو خواهد شد. 

با کسب مهارت های خودشناسی و خداشناسی می توان 

به عشق و موفقیت در زندگی دست یافت. از این رو باید 

اعتماد  تکامل شخصیت، ضمن  و  برای شکوفایی خود 

وسیله ای  و  کنیم  را طی  تعالی  و  رشد  پله های  به خدا، 

باشیم برای صلح و آرامش در دنیای الهی و به گونه ای 

عمل کنیم که هر جا تنفر هست، بذر عشق بکاریم. هر 

جا آزردگی هست ببخشاییم. هر جا شک هست ایمان، 

هرجا یأس هست امید، هرجا تاریکی است، روشنایی و 

هر جا غم جاری است، شادی نثار کنیم. بیش از طلب 

را  ما  دیگران  آن کــه  از  پیش  کنیم.  همدردی  همدردی، 

کردن  عطا  در  زیــرا  کنیم.  درک  را  دیگران  ما  بفهمند، 

بخشنده  که  اســت  بخشیدن  در  می ستانیم،  که  اســت 

می شویم و در مردن است که حیات ابدی می یابیم.


