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  مانممی من
 

 )معصوهم رحمتی علمی( معصوم رتکان
  



پیشگفتار انرش: 
 

 به نام ایزد دانا که آغاز و انجام از آن اوست

 

 محروم نشد هرگز دل من زعلم

 رمنگمی اکنون که به چشم عقل در

 

 کم ماند زاسرار که مفهوم نشد 

 شد که هیچ معلوم نشد معلومم

 

ای دانای بی همتا، ای بخشنده ايی که ناخواسته عطا فرمايی و هر 
به عدالت بی نیاز گردانی، مگر اينکه نااليق باشد و آن  نیازمندی را

عنايت را به باژگونه از دست دهد. در عرصه پیشرفت تکنولوژی در 
هزاره سوم، هنوز نیاز بر مطالعه کتاب در کنار استفاده از منابع 

 شود. از اين بابت خوشحالیم کهمی کامپیوتری و اينترنت احساس
کشور قدمی هر  ، دانش و فرهنگلمتوانیم در جهت اعتالی عمی

 چند کوچک برداريم.
 و من اهلل التوفیق

 دکتر شمس الدین یوسفیان

 مدیر مسئول انتشارات ارشدان



 

 مقدهم

 ،هنويسند کنم، چون قضاوت کار من نیست، منِنمی ضاوتتمن ق

ی و تويکنم تا به من آرمانی ام نزديک شوم می را نقد "منم"فقط 

 خوانی، يک من دگر هستی؛می اشته رکه اين من نو

  چه جدال بی جدالی است.ها اين من و بین

 مانم!می ، مندانم اما مننمی راتو 

 معصوم رتکان



 

 فهرست
 

 2 ............................................................................................. مقدمه

 ۱ .................................................................................... من مخاطب

 ۲۱ ............................................................................ ...بودن من آغاز

 ۲۱ ............................................................خواهدمی هدف بودن، من

 ۱۱ ................................................................. یریپ تا یکودک از من،

 ۱0 .................................................................. بزرگ منِهای حسرت

 ۸۸ ................................................................. ميشدمی بهتر تو و من

 ۸۱ .................................................................. من؟ احساس اي ادراک

 ۸۳ ................................................................ منهای یسانسور خود

 ۱۱ .........................................................یتیجنس نگاه از یدور و من

 ۱2 .................................................................. دارد یحدود من، صبر

 0۸ ......................................................... است من سرنوشت قلم کي



 0۱ .......................................... عشق با یراه و عقل با یانتخاب و من

 0۳ ......................................................... من یاجتماع اي یعاطف بلوغ

 2۸ .......................................................................شومنمی دور من از

 22 ............................................. است خراش آسمان کي من یزندگ

 ۱۸ .........................................................................من ذهنای هدانه

 ۱۱ ................................................................................ من آخر کالم
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 مخاطب من

 مخاطب اين کتاب، هیچ کس نیست...

 نويسم.می اين مرتبه، برای من

 .ماندنم.. برای من شدنم، من بودنم و من

 و نه سرزنش و مالمتی! نه پند و نصیحتی در کار است

 گويم...می فقط، من، از من بودنم

 يابد، که تويی نیز در کار باشد.می اما، اين من بودن زمانی معنا
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 خواهی خودت را تو بدانی، بدان...می حال

 ندان...نمی خواهی هم 

 گويم!ها میاما من، از من بودن و من بودن

ادگی محاورات مردم علما و نه به ساتید و نه با کلمات سخت اس

 کوچه و بازار...

 دهند.می زم، که من بودن را تشکیلسامی با کلماتی جمله

اصالت وجودش را حفظ و  آدمی بايد برای من بودنش تالش کند

 .دکن

که آدمیان آن نیست، هر چند  ی دشوارظاهری کارهای حفظ اصالت

 و سخت جلوه دادند. را حائز اهمیت دانسته

 سابی به ما رسیده، افتخاری ندارد.به صورت انت اصالت ظاهری که
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ی التاصهمان  به معنای من بودن است، اکتسابی و طنی کهاصالت با

 مايه افتخار است. است که

 بايد من را ساخت...

 

 اند.ممن شد،  "من"آنگاه که 

 من بودن، نه کار دشواريست و نه کار ساده ای...

 اده باشد.سترين دشوار يا دشوارترين شايد ساده

 مهم نیست؛سادگی يا دشواری آن 

 تای من شدنت تالش کنی و من بمانی.مهم آن است که تو در راس

*** 
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 آغاز من بودن...

 شود، تا مَن، مَن بمانم و تو، تو!می آغاز بودن در اين لحظه، مَن

من، با تو های که انتخاب شودمی و تو بودن، از آنجا آغاز من بودن

 متفاوت است...

 من بودن يک تعريف دارد و تو بودن، تعريفی دگر...

ای دستهشامل بودن،  ن است و تومن بودن شامل يک دسته از واژگا

 گر از واژگان.يد
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در واقع اگر من مورد قبول  دن يعنی، مورد قبول همگان نبودن؛من بو

 همگانم!بلکه من نیستم؛  من،ر همگان باشم ديگ

 من يعنی، زندگی من...

 من...های يعنی، خواسته زندگی من

ستار واو خهايم انديشیدن به توانايیی من يعنی، ثمرههای و خواسته

 و رسیدن به هدفم،ها نتیجه مند بودن آن توانايی

 از هدف خلقت که برای تمام آدمیان است...جدا  هدفی

ف، يکی نیست، من هدف با تعريف تو از هدجا که تعريف من از از آن

 شود...می ديگری آغاز بودن و تو بودن

 شود...می من و تو آشکارهای ينجاست که تفاوتا

 از هر واژه، متفاوت است... که تعريف من و تو درست در همین جا
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 .است مختلفهای واژه از انمفيتعر در من و تو، تفاوت

 ...دگر یمعنا ،تو یبرا و دارد یمعنا من یبرا صداقت،ی واژه گاه،

 فتنگ یمعنا به تو یبرا و است گفتن دروغ لفمخا من یبرا صداقت،

 .قيحقا از یبرخ

، برای من اری داردبد نیست، بلکه کارايی بسیها اين تفاوت در تعريف

 و تو شدن. شدن

ماندنم  من بگويم، بیشترها و توها تفاوت من ازهايی شايد اگر نمونه

 یم.بینمی که هر روز در اطرافمانهايی و توها را درک کنی. من

 گويم...می از زندگی دو شخص

در قطب جنوب و در هوايی که دمای آن چندين  که شخصی از 

يگر شخصی داز کند و می ، زندگیراد زير صفر استسانتی گی درجه



 مانم!می َمن

معصوم رَتکان
 01 

ی سانتی درجهچهل و پنج با دمايی نزديک به مثبت  شهریدر که 

 کند...می گراد زندگی

سانتی گراد ی سی درجهحال اين دو فرد در شهری با دمای مثبت 

کنند، فردی که اهل يک شهر با آب و هوای گرم می ضور پیداح

  «است سرد هوای اين شهر »گويدمی تمامصراحت  است، به

 که در قطب بوده؛ فرد اسکیمواز سوی ديگر، 

 «گرم است!العاده  هوا فوق» گويدمی با قاطعیت 

 سرما متفاوت است. و فرد از گرما ودما ثابت است، اما تعريف اين د

 آن، برايشان رقم زده است...های تعريفی که شرايط زندگی و اقتضا

 و من ماندن، يعنی نگرش به اطراف با استناد به دانسته ها، افکار

 و سبک زندگی خويشتن.ها انديشه
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 .به همین موارد، اما از ديدگاه خودت تو ماندن، يعنی استناد 

*** 
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 .اهدخومی من بودن، هدف

 روم...می حال به سراغ هدفم

 بمانم. "من"کند تا من، می ه کمکهدفی ک

چون هدف داريم، ها پیش از هر چیز بايد به خاطر داشت که ما انسان

 اشته باشیم!د یکنیم، بايد هدفمی کنیم، بلکه چون زندگینمی زندگی

 خابانت را یهدفبلکه  م،اهنکرد آرزو ام، هرگز یزندگ در شرفتیپ یبرا

 .جنگیده ام شيبرامدام  ورده ک
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 ؛است نيا هدف و آرزوهای تفاوتترين بارز از

ی هوهق فنجان کي ،ینینشمی کاناپه کي یرو یدار آرزو یوقت که 

 ...یشياندمیهايت آرزو به لبخند باو  ینوشمی داغ

 الیخ ،یدهنمی دست از راای هیثان یحت ،یباش داشته هدف اگر اما

 به ات یکوشمی و یگذرمی کاناپه و داغی قهوه از ،یکننمی یباف

 .یبرس هدفت

 ...ستین اعتماد قابل ،یهدف هر ايد دانستب اما

 پس بايد درست انديشید و عمل کرد.

 همواره من به ياد دارم...

 ...مباش یکس تکرار تا ما امدهین ایدن به، که من

 م، تا خودم باشم.ا آمده ایدن به ،من
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 ...میباش خودمان میتوانمی یزمان من و تو

 .باشد خودمان به مختص مانيها انتخاب که

 زندگی است...های که بر اساس ديدگاه و اقتضاهای انتخاب

 کنم.می ای من ماندن، خودم انتخاببرمن، 

البته نبايد فراموش کرد، حق انتخابی که داريم، بايد متکی به عقل و 

 کنیم.می که اظهار به پیروی از آندينی باشد 

ابراز  وبی ثبات  "من"يک  نه اينکه با سرکشی، صرفا برای اثبات 

 ؛وجود ديگرانبه بی نیازی 

 بزنیم که نه تنها آدمیای عجوالنه و بی نتیجههای دست به انتخاب

 زند.یم اهدافشی که تیشه به ريشهکند، بلنمی را به هدفش نزديک

 باز بمانیم... از اهدافمانبا انتخابی بعید نیست که گاه 
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 شايد با ذکر يک مثال، کالمم را بهتر درک کنی...

دنیا  انوسیاق تريندر بزرگ ، تو رایکشت یهعرش یرو از اگر 

 ...بندازند

 !ستیباق همچنانت بودن زنده احتمالباز هم 

 بستگی به انتخاب خودت دارد...

 .تالش برای زنده ماندن يا تن دادن به مرگی نه چندان اجباری.. 

انتخاب اولت آن بوده که با پیش بینی ی در ابتدا بايد بدانی الزمه

 خطرات احتمالی، شنا کردن را آموخته باشی؛

 است. زيرا از الزامات بودن بر روی کشتی 

 شدن بايد نگاهی به اطراف انداخت؛ قبل از غرق

 را روی آب نگه دارد...و موقتا تو  شايد تکه چوبی باشد 
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 ...رسدب راه از ریگيد یکشت اي د،برگرد شايد کشتی 

 ...یکن شنا رهيجز کي تاشايد بتوانی  یباش توانا هم اگر

 ...کارهااين  تمام یجا به ها،تر توانا اما

 

 !شوندمی رهيجز ، در همان نقطه از اقیانوس که هستند،خود

*** 
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 من، از کودکی ات ریپی

 ...ميبود ینوجوان یآرزو در همه ،یکودک دوران در

 ، در واقع منميشو جوانتا  ميکردمی یشمار لحظهدر نوجوانی 

 شويم.

 مورد یانسالیم در نکهيا یآرزو باو  گذشت کار با و دیرس راه از یجوان

 الانسیمو من بودنمان تکمیل شود،  ميریگب قرار گرانيد احترام

 .ميشد
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 یبازنشستگ و امور بار از شدن فارغ الیخ دربا ورود به میانسالی 

 تا من بودنمان را تثبیت کنیم... ميبود یمندسال

 !ميگذراند رفته دست ازهای سال حسرت با هم را یسالمند

ای هدوره به فکر با را مان یزندگ از دوره هر ما که است، نيا قتیحق

 .مينبرد لذت یزندگ از و ميگذراند گريد

 ها، انسان ما واقع در

 ...یکودکهای طتنتیش

 ...ینوجوان رورغ

 ...یجوان يیبايز

 ...یانسالیم يیکارا و نفوذ

 ...را یسالمند یآسودگ و
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حال های به جای لذت از لحظه و میخواهمی دوره کي در و هم با 

که  یمدقايق زندگی، مدام در انتظار روزهايی هستی و استفاده از همه

در پايان که ديگر امیدی به آمدن روزهای آتی  واند از راه نرسیده

 بريم.می حسرت گذشته به سر نداريم، در

من بودن را همیشه و همه جا های خواهیم که تمام فاکتورمی مدام

 و همیشه يک منِ تمام مَن باشیم. داشته باشیمبا خودمان 

 ديشا م،یباش دوره همانهای اقتضا فکر به دوره، هر در کاش، یا

 ...میکن یزندگ واقعا و شودتر نيریش یزندگ

 ...گذشته حسرت در نه و میباش دهنيآ یآرزو در نه

 همین لحظه...زندگی يعنی، بودن در 

*** 
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 گمِن زبراهی حسرت

 .من و تو..

 ...میهست خود یزندگ ارکانترين مهم گرفتن دهيناد حال درگاه 

 گرانيد اي خود تيموجودکنیم، می یسع ه يا ناخواستهخواست شايد

 .ميببر الؤس ريز

 ودخ "شدن بزرگ" برچسب با و میکشمی را خود درون کودک گاهی

 را گرانيد "اشتباه" برچسب با م،یکنمی محرومها زیچ یلیخ از را

 .میکنمی خود افکار وها خواسته از تیتبع به مجبور
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 واژه مان ازفيتعر درمن و تو  تفاوتهمان طور که پیشتر اشاره کردم، 

 .واژه و تفاوت ،ی واژه دو یمعن درک در تفاوت یحت ست،ها

 رانگيدهای خواسته و کارها که کندمی مجبور را ن و توم تفاوت نيا

 ...ميببر الؤس ريز را

 همواره که استای واژه شدن، بزرگ صطالحا  ا اي سِن رفتن باال

 ...است کرده محرومها کار یلیخ انجام از راها انسان

 ماندروندر  را یکودک شهیهم میکنمی فراموش من و تو که چرا

 .میکنمی سکوت به مجبور را او همواره و ميدار

 نشان را راه او م،يبگذار و میده فرا گوش شيها نجوا به ديبا گاه

 ...دهد

 تيجد اي میده نشان شمندياند و فکور را خود شهیهم ستین قرار

 ..شانیم.بک گرانيد رخ به را خود
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 یيخودنما زانيعز اي دوستان کنار در یگاه گه ديبا درونمان کودک

 ...ندک

 ؛میباشها "ها دينبا" بند در ريم کهنگذا

 .حرف چهار د،يبا و است حرف پنج د،ينبا که

 م،ینباش گذشته حسرت در مدام ،یریپ در که ميبرو شیپ گونه آن

 ...است یآدم کارکه  یمانیپش

 خواهد شهیهم تا و بوده آدم همراه یمانیپش خلقت، اولی لحظه از

 ...بود

 سرتح به که مينگذار اما م،يکرد عادت یمانیپش به ما م،يکرد عادت

 تهخير درخت یپا که است یسم همچو حسرت، که، میکن عادت زین

 ...کند خشک را آن تا شودمی

  .ريپذ محدود نه م،یباش کننده محدود نه
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 ...ميدار فرصت که یزمان تا

م و پیامدهايش را یده انجام را دارد تیاهم مانيبرا که یکار هربايد 

 ..يم.بپذير

 ...ودب اشتباه اگر یحت ،میزناست، ب الزمبه نظرمان  که یحرف هر و

 ...دشومی حسرت بگذرد، زمانش اگر چون

 مراتب به ناگفته،های حرف و نداده انجام یکارها حسرت بسا چه

 ..باشد.ها حرف آن گفتن و کارها آن انجام از یمانیپش ازتر بد

 ..م.یباش انمیپش خودهای کرده ازگاهی  ميبگذار

 .مينخور را خودی نکرده یکارها حسرت تا

 یالگس ستیب سن در که یتباهدر اين بین بايد به خاطر داشت، اش

 .است یسالگ یس سن در اتفاق همان وقوع از بهتر وندد،یبپ وقوع به
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 .استتر بد یوقوع منتظر و شده بزرگ شما با اتفاق همان رايز

 تمان را انجام دهیم...ااشتباه شدن، بزرگ از قبل تا پس

یار بس "اشتباه"ی از واژهسئله اينجاست، که تعريف من و تو اما م

 متفاوت است!

 

اجعه فی دهیم که حتی واژهمی اشتباه را به مسائلی اختصاصی واژه

 کشد.نمی ن حجم از تضاد را به دوشنیز، سنگینی اي

 .اوت استنیز متف "فاجعه"ی ز واژهو افسوس که تعريف من و تو ا

*** 
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 شدیممی من و تو بهتر

 

 شد، اگر...می چه قدر خوب

 کنیم. انسانیت پیروی باشیم، از راه و روش یرو هر دينیقبل از اينکه پ

 قرار دهیم، به اين قبل از اينکه جنسیت اطرافیانمان را مد نظرمان

امالت م و به تعما انسان هستیی که خارج از جنسیت، همهبینديشیم 

 نیازمنديم. انسانی
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خود را ای فقط لحظه ن قبل از قضاوت کردن تو، لحظه ای،اگر م

 .ی تو تصور کنم و بعد قضاوتت کنم..جا

 شود!نمی م است کهنمی شود، نه؟ معلو

 .مزندگی تو، با خبر نیستهای قتضاچون من از تمام و کمال شرايط و ا

 !باشیبا خودت  ای کاش تو، به جای رقابت با من، به فکر رقابت

 ...خودت را بشکنیهای در پی آن باشی که که رکورد

 رينِ خودت باشی.تو در فکر پیشی گرفتن از به 

 زندگی يعنی در کنار هم زيستن...

 باشیم... ما زاده نشده ايم که همیشه در تکاپو

 همواره برای کار کردن زندگی کنیم...يم که ه اما زاده نشد

 ود را افزايش دهیم.ی خکنیم تا کیفیت زندگمی بلکه کار



  مانم!می َمن

معصوم رَتکان 11
 

يش کمیتی افزا دائما در پی اين موضوع نباشیم که عمرمان را از نظر

 دهیم؛

 کیفیت عمرمان باشیم.افزايش بلکه به فکر 

 است.تر ض زندگی من از طول آن مهمهمیشه به خاطر دارم که عر

 گذارم...می نگاه جنسیتی ام را کنارمدام 

ت ها، به فکر رقابت با خودم ز قضاودوری ابا بدون توجه به جنسیت، 

 هستم.

 رقابت من با من، ستیز و مشاجره نیست...

 کند...می من، من را چون مادری توام با مهربانی، مالمت

 کند...می من، من را چون پدری توام با اقتدار، تشويق
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 توام با صمیمیت، راهنمايیبزرگتر،  ریو من، من را چون خواهر و براد

 کند.می

 ی من چه زيباست که هموار من...برا

 

 ال پیشی گرفتن از بهترينِ من است.در ح

*** 
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 رداک یا احساس من؟ا

 کنیم و زمانی که بايدمی درک کنیم، حسمن و تو، زمانی که بايد 

 کنیم...می کنیم، درک حس

ادراک و احساس متفاوت است، اما ی با اينکه تعريف من و تو از واژه

 گويم.می خود، از اين دو واژهريف من بر اساس تع

تمام حواس برای به دست آوردن گیری ادراک يعنی به کار

 اطراف و درک آن ها...های لف از رويدادمختهای برداشت
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حواس، اما اين تعريفی که از احساس گیری و احساس يعنی، به کار

 گفته شد، مد نظر من نیست!

 مغز است و احساس، زبان نزباد، افکار، شنیده ايم که گفته انها بار

 .بدن

ی موضوعنیدن و تصور کردن ، ديدن، شانديشیدنی مرهاحساس ث

 شود.می ، قلب و ذهنر بدنتغییراتی داست و باعث 

شايد تعريفی که علم از احساس ارائه داده، اين بار با تعريف من 

 تعريف و ی میاندزياهای باشد، اما باز تفاوتداشته هايی شباهت

 از اين واژه هاست. من و توهای برداشت

تو، آن گاه که بايد مفهوم کالم مرا درک کنی و برداشتی مطابق با 

 وت و تلخیقبلی مغزت مرا قضاهای آن داشته باشی، صرفا با داده

 کنی.می کالمم را احساس
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ی و من، آن گاه که بايد حس نهفته در کالمت را که ثمره

م، در لحظه فقط کالمت س کناحساتوست را  بسیارهای انديشیدن

 کنم!می را درک

نه روان شناسم و نه  ، منندسته عجیبیهای احساس و ادراک پديده

 گويم!می از منمن، فقط  فیلسوف؛

 دارند...و ادراک  محققان تعريفی از احساس

 ، تعريفی دگر!انشناسو روان

دگی زندر ها آنی ، من نیز تعريفی دارم که بیشتر از همهدر اين میان

 است. ام مؤثر

 و احساسم را، ادراک.دانم می احساساما چه حیف که من، ادراکم را 
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 ، درگیر ادراکِ، احساساتمرا پرورش دهم آيم که احساسممی تا

اکم را پرورش دهم، در گیر بروزِ آيم، ادرمی و آن گاه که شوممی

 شوم!می احساساتم

 م دگر!یانسان

و انديشه هايمان، جامه عمل ها بر حرف میشود تا بیايمی دير

 .مانیبپوش

 ست اين عالم فانی!ا چه دير در ديریو 

*** 
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 مناهی خود سانسوری

 انسانیت است...های خود سانسوری از بزرگترين آفت

نیم، هیچ کمی را پنهانخويش  تا زمانی که من و تو خود حقیقی

 رود.نمی کاری درست پیش

ندارند  یقوی هستیم که پی و پايه زيبايیهای ساختمان نزيرا همچو

 ريزند.می و به زودی فرو
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 بر به خوبی من بودن، کار بسیار دشواريست که هر کسی از پس آن

ار کنطرد شدن از قشری که محکوم به بودن در  آيد، زيرا ترسنمی

 دارد!می را به سکوت و تظاهر به غیر وا شده ايم، همواره ماها آن 

ها به فکر عیب جويی از ديگران نباشیم و آنيد ما بااز سوی ديگر، 

 را به سوی تظاهر به غیر و خود سانسوری سوق ندهیم...

ه ک داريمهايی من و تو با هم تفاوت انديشم کهمی همواره به اين

 "تو"کند و تو را می "من"همین تفاوت ها، من را 

ين را ا پذيريم و اگر قصدبها ياد بگیريم يکديگر را با همین تفاوت

داريم که کسی را متوجه اشتباهاتش کنیم، ابتدا مطمئن شويم که به 

ی ن از واژهيا صرفا تعريفماه ايم ش شداشتباهی درستی متوجه

 متفاوت است. "اشتباه"
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ا زمانی که ارزش حقیقی ت وری و تظاهر به غیر ادامه دارد؛سانس خود

الف جهت موضوعی به ما ثابت شود و نیرويی برای حرکت در خ

 امواج را به دست بیاوريم.

 اين حقیقت انکار نا پذيريست که تظاهر به غیر کار دشواری نیست،

تر اما بروز خود حقیقی و تالش برای به اثبات رساندن خود، توانی فرا

 .خواهدمی از خواستن،

 وت است...نیز متفا "خواستن"ی البته تعريف من و تو از واژه

 خواهد.نمی فقطمن، چیزی را 

 با تالش به دستخواهد و می را الزم استبرايش  هرچیز که بلکه

 آورد.می

 سانسوری و تظاهر به غیر.  تالشی متکی به دوری از خود
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 ...را به اثبات برسانم کنم تا خود حقیقی اممی من تالش

 و در ثبات برای به دست آوردن اهدافم تالش کنم...  

 ...شوممی پس من از خود سانسوری دور

  رسم.میهايم حقیقی ام به خواسته و با خود

*** 
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گاه جنسیتی  من و دوری از ن

 "قدرت"بر پیشانی زن و برچسبی به نام  "احساس"برچسبی به نام 

 بر پیشانی مرد!

شود اما، مشکل شدت و ضعفی است نمی کسی منکر اين دو برچسب

 رود...می که در بیان اين دو برچسب به کار

که ديگر اين دو برچسب معنای حقیقی خود را از دست  مدت هاست

 همه چیز فراتر از اين واژه رفته است. واند داده
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ن روابطش را با ن، بايد پیرو دينی باشد و در چهار چوب همان ديم

 ديگران تنظیم کند،

ها اين بین نگاهی جنسیتی در روابط حاکم است که توان انساندر  اما 

 برد!می الرا زير سؤ

ا يشود که مطلقا مختص به مردان می ديگر، به ندرت کاری پیدا

 باشد. مختص به زنانصرفا بلعکس، 

گردد، پس من، به دور می فردی برهای همه چیز به نگرش و توانايی

 از نگاه جنسیتی در هر زمینه فقط توانايی و نگرش تو را در نظر

 گیرم...می

با استناد به و نه  "مردزن و "برچسبی به نام من بدون توجه به 

از توانايی و نگرش تو، در زمینه مورد صرفا جنسیتی ام، های برداشت

 کنم.می نظر استفاده
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 شود،نمی احساسی زنهای دنی مرد و لطافتکسی منکر قدرت ب

 اما...

 بايد با همین نگرش به اين دو جنس نگريست؟ها آيا در تمام زمینه

 شود؟می ا هم عوضجای اين دو توانايی ب ،يا گاه

چه بسا زنی قدرت بدنی معادل پنج مرد داشته باشد و مردی لطافت 

 دختری نوجوان باشد! ناحساسش همچو

کند و احساس و نمی ديدگاه مقايسهو را فقط از نظر اين د تومن، 

 قدرت بدنی مثالی بود برای توضیح بهتر کالمم!

و مردان را توان زنان نمی در هر صورت مدت زياديست که ديگر

پیشینیان مقايسه کرد، پس چرا هنوز تا اين حد نگاه های طبق گفته

و  يک تعامل عادیجنسیتی بر روابط ما حاکم است و حتی بر قراری 

 ؟است تا اين حد دشوار شده در چهار چوب دين،
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و به دور از نگاه  در چهار چوب دين خودها تا با انسان کوشدمی من،

دينش  را در چهار چوباش نگاه جنسیتیباشد و جنسیتی تعامل داشته 

 محصور يک فرد کند که  از هر نظر با من متناسب باشد.

د را همان فرهای نسبت به هر فرد، صرفا توانايیدر مابقی تعامالت  

پیشینیان، های با همان داده "زن و مرد"و با برچسب  .نظر بگیرد

 .را محدود به جنسیت نداندها آنهای توانايی
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 دارد یصبر من، حدود

تواند نمی همواره به آدمی، صبوری و شکیبا بودن توصیه شده و من

 منکر تاثیرات آن بر افزايش کیفیت زندگی شود...

 "برص"ی يا تعريف ما از واژههمیشه صبوری سودمند است آيا ، لیک

 متفاوت است؟ها نیز چون ديگر واژه

 "صبر"ی دانم، واژهمی و آنکه دين من است و خود را پیردر اسالم 

 به معنای به تعويق انداختن عکس العمل به امری ناخوشايند يا آزار

 دهنده جهت کسب رضايت خداست.)*ويکی پديا(
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 دهد؟ می همین معنی را نیز آيا، صبر برای من و تو

 خواهیم در انجام کاری کاستی کنیم، خود را صبورمی يا هر زمان

 نامیم؟می

 ت در کاری تعجیل کرد...گاه الزم اس

تعريفی که من و تو از صبر داريم، تعريفمان از تعجیل  توجه به با

 چیست؟

اهیم خونمی که همواره از آن در گريزيم واست قطعا تعريفی متفاوت 

 بپذيريم که گاه تعجیل الزم است.

 آن حاصل شود.مطلوبی از ی الزم است که عجله کنیم تا ثمرهگاه 

دانست که چه زمان بايد عجله کرد و چه زمان بايد  به هر حال بايد

 منظور، صبوری به معنای درست است.صبوری کرد، البته 
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حلوا شده، چون ی غورهطعم حلوای غوره شده، نسبت به طعم گاه 

 زهرمار است.

يا  ،کند و نام کاستی و نقصانمی بوریگفته، صمن تا آنجا که دينم 

 نامد.نمی ، صبرای شروع کاری راعدم توانايی بر

ه ن اهدافش را بکند تا توانايی الزم برای عملی کردمی من، صبوری

د تا با پنهان شدن در پشت وشمی ديگر، متمرکز دست آورد و از سوی

ايش در زمان مقرر شانه خالی از بار انجام کار ه "صبوری"ی واژه

 نکند.

 ست تا به آنجا که بايد صبوری کند...بور امن ص

بر خواسته هايش جامه عمل کند تا در زمان معین می اما همت

 بپوشاند.
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فکیک وقايع محتاج به صبر و بلعکس، محتاج به زمانی که توان ت

ب هايمان با تکیه بر عقل و تعجیل را به دست آورديم، قطعا انتخا

 شود.می ، بهتردينی که پیرو آن هستیم

 

رای آورد و بکند تا اين قدرت تفکیک را به دست می پس من تالش

 و اعمالش کیفیت بهتری را به ارمغان آورد.ها انتخاب

*** 
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 قلم رسنوشت من است کی

 تعريف من از سرنوشت اين است که...

 قلم من توسط خدا، پر جوهر چشم گشودنم در جهان،ی از لحظه

 ...جوهر شامل فطرت و ذات من استاين  ود کهشمی

 قلم شروع نتولد، ايی از لحظهکند و می خداوند قلم همه را پر جوهر

 کند.می به نوشتن
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 به هستی، اندک اندک درحضور من های و سالها با افزايش ماه

ش را ن دفتر زندگی خويکنم که با آمی دستیابی پیدای توان و قدرت

 کنم.می عوض

 

 از آنجاست... من و توهای آغاز تفاوتترين ارزو ب

و من با  کنیمی تدای خلقتت بسندهاز آنجايی که تو به همان دفتر اب

ی دنبال دفتر ديگر قدرت تفکر و تعقلی که خالقم در من نهاده، به

 ...گردممی برای رقم خوردن سرنوشتم

 واستفاده کنم بهتر  یتا از آن جوهر خدا دادی برای حضور در دفتر 

 در آن دفتر نمايان شود...تر خطی زيبا

د و شومی یدن جوهرش، دچار حادثهگاه اين قلم پیش از به انتها رس

 رود...می از بینای انحهدر س
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 اين پايان جوهر آن قلم نیست، اگر...

دفتری که پیش روی قلم گذاشته آن قدر با ارزش باشد که ديگران 

ر قبلی دفتر برای تکامل و پهای به فکر سرمشق گرفتن از نوشته

 صفحات دفتر باشند...ی کردن ادامه

 

است که خداوند در اختیار بندگانش هايی دادهگیری به کاری اين ثمره

 گذاشته...

اش، یادخدادهای توانگیری که با به کارای و از نظر من، آن بنده

 بوبحمی بپردازد، بندهها به ارتقای من و در نهايت به ارتقای تو

 شود...می خالقش

ر د انسان داست که بايای همان مزرعهبه عبارت ديگر زيرا که دنیا 

چه نیکوست که به ديگران ن را درو کند و آرت و در آخآن بکارد 
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بهتری در مزرعه شان به کاشت ی یوهنیز به شها تا آنکمک کنیم 

 بپردازند.

مک شود که من بايد به تو کمی در تعبیر قلم و دفتر، اين گونه بیان

 روی قلمت بگذاری. شکند تا تو نیز دفتر بهتری را پی

 

 يکی باشد! "بهتر"ی شرط که تعريف من و تو از واژه به آن

*** 
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 من و انتخابی با عقل و راهی با عشق

 شود...می زيادیهای من، در زندگی در گیر انتخاب

من و تو مجبوريم که برای خويش انتخاب کنیم، در غیر اين صورت 

آمده  ط پیشيا اينکه شراي کنندمی افیان برای من و تو انتخاباطر

 شود.می من و توهای انتخابی ین کنندهیتع

 انکه پیش روی قلم سرنوشتمهمان دفتريست ها اين انتخاب

 م.يگذارمی
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شوم، حال می آگاههايم و اينجاست که من از اهمیت فروان انتخاب

 چیست؟ها مبنای اين انتخاب

 آيا مبنای آن تفکیک احساس از ادراک است؟

 

کند و با عشق، کیفیت می خابمن، با به کار بستن عقلش، انت

 ...ددهمی را افزايش شانتخاب

شود، از ديدگاه من، اولین می هر انتخابی از اجزای مختلفی تشکیل

 من باشد... ر چوب دينامورد اين است که هر انتخاب بايد در چه

ه ثمر رساندن انتخاب با عشق مورد دوم، اتکای به عقل و مورد سوم ب

 است.

 ؟انتخاب چیست حال تعريف تو از

 نامی؟می را انتخابهايت تصمیم يک از کدام
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وند به او حق انتخاب داده است، انسان، تنها موجودی است که خدا

کنیم  و سعی پس بايد از اين حق انتخاب به درستی استفاده کنیم

 چوب معینی باشد... انتخاب هايمان در چهار

د که دفتر پیش شومی متعددیهای من، در زندگی در گیر انتخاب

 .آورندمی روی سرنوشتم را پديد

های انتخابعقلش، گیری تا با به کارمن همواره در تالش است 

 درستی داشته باشد...

 چیست؟ "درست"ی من از واژهحال مسئله اين است، که تعريف 

ن مشود که خداوند می برای من اينگونه تعريف "درست"در زندگی، 

دنیا بکاريم و متناسب با کاشتمان، در ی رعهو تو را آفريد تا در مز

 آخرت درو کنیم...
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روی کند، بايد با قطعا اين کاشت بايد از قانون و قواعدی پی

کاشت را پیدا کنیم و در آن مسیر  "درست"درست مسیر های انتخاب

 بکاريم...

 دينم، که خداوندکتاب آسمانی من به  "درست"ی برای تعريف واژه

 شود.یم کنم و تعريفم تکمیلمی وعن و تو فرستاده رجبرای هدايت م

 راه درست را برای کاشت يافتم...حال که با تعريفی درست، 

  دهم؛می با عشق ادامه

ريف ز من در تعهستی است که هنوی واژهترين عريفپر ت ی کهعشق

 آن به ثبات نرسیده...

ز عشق ا تعريف منترين و شايد اين تعريف به ثبات نرسیده، ثابت
 باشد!

*** 
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 لوغ عاطفی یا اجتماعی من ب 

ای برای نوجوانی است که مقدمهتکامل انسان، های دورهترين مهماز 

 ورود به جوانیست...

اجتماعی است که دو موضوع مطرح در اين دوره، بلوغ عاطفی و 

ک يبرای تعیین شخصیت ها ، اما اين نشانهداردبیرونی هايی نشانه

 .تکافی نیس فرد
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، پس اهمیت در ارتباط استها نوجوان است يا با نوجوانمن، يا 

اما تعريف من و تو از به اين موضوع، خیلی زياد است،  پرداختن

 نوجوان چیست؟

 

 کنیم؟می و چگونه رفتار جوانی را تا چه حد قبول داريم

 آيا بلوغ عاطفی و اجتماعی فقط محدود به اين دو دوره است؟

، رشد و تکامل است حال ست، زيرا انسان همواره درقطعا پاسخ منفی ا

به بلوغ از جوانی و نوجوانی تا حد زيادی ای در برههانسان شايد 

 اجتماعی برسد، اما بلوغ عاطفی زمان معینی ندارد...

شوند که ممکن است اطرافیان می گاه اين دو بلوغ آن قدر زود پديدار

 بزنند!بالغ شده  دست به انکار من

 چرا؟
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اند در گیر طول زندگی هستند و متوجه نشده ها،زيرا هنوز اغلب تو 

ر عرض زيادی اما دی کم باشد، که گاه ممکن است يک من، در طول

 شود. گسترانیده

 

 .را مورد نظر داشت.. توان صرفا طول سن مننمی ديگربا اين حساب 

میل تکاش اجتماعی سی ساله هنوز بلوغ "تو"گاه ممکن است يک 

 براش طول زندگی حاصطال نوجوان به "من"باشد يا يک  نشده

 عرض آن ارجحیت يافته باشد...

 اشپانزده ساله، عرض زندگی "تو"همچنین، گاه ممکن است يک 

 و کیفیت انتخاببر طول آن ارجحیت يافته باشد  از بُعد احساسی

 سی ساله، بیشتر باشد. "من"هايش از يک 

 د.شومی اعی حائز اهمیتاجتمدر اينجا تعريف بلوغ عاطفی و 
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 :طبق تعريف عموم بلوغ اجتماعی يعنی

گیری که انسان به خود کفايی، استقالل، قدرت تصمیمای مرحله " 

 تیتعامالها پذيرد و با آنمی رسد، افراد ديگر رامی شهويتثبات و 

 "کند .می سازگار برقرار

 

 :و در ادامه، بلوغ عاطفی يعنی

رای پذيرش اشخاص و مسائل به همان شکلی که وانايی افراد بت" 

 )سايت روانشناسی بیتوته( "هستند و بدون نیاز به تغییر

 ه همین است؟آيا تعريف من و تو نیز از اين دو واژ

رسیدن خود يا ديگران به بلوغ عاطفی و اجتماعی  در حقیقت برایيا  

 کنیم؟می استفادهها اين تعريف زابه ظاهر 
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 ...دانمنمی تو را

ين مورد ابرای صحبت در اش سطحیهای صرفا به ديده "من"ما ا

 ...دکننمی بسندهيا ديگران  خودموضوع و انتساب اين دو واژه به 

 

 ه غیرنتسب برا مدارای نقصان، ديگران های دانستهبا استناد به  من

 د.کننمی

*** 
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 شوم نمی ز من دورا

و قطعا  ه خود داردی مختص بهر من و تو، شخصیت، کردار و رفتار

 ورد قبول همگان نیست.اين خصوصیات م

د و با هر کنمی يعنی فرد تظاهر به غیر،  در واقع، اگر اين گونه نباشد

 و اين دکنمی مطابق میل آن فرد هست برخوردکس، آن گونه که 

 "تو"و تو از  "من"است برای دور شدن من، از ای مقدمه

موجب دور ها ادی که نزديکی به آنمن به خاطر دارد که بايد از افر

 .شود، به شدت پرهیز کندمی از منشدن 
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ت شود که من به ثبات شخصیمی ئز اهمیتالبته اين موضوع زمانی حا

 گاه شود...و از صحت عملکرد درست رفتارش آبرسد 

 سکناتششود که تمام می من، هنگامی از صحت رفتارش مطمئن

تمام اعمالش متکی به عقل چنین باشد و هم شندر چهار چوب دي

 باشد.

ل تکمیها حال که من به ثبات شخصیت رسیده و تعريفش از واژه

 ...شده بايد برای پايداری و سپس ارتقای آن بکوشد

 ظه مطابق میل يک تو، برخورد نکند.و هر لح

 شود...نمی وقتی من به ثبات برسد، ديگر از من دور

 خودش را دوست دارد.شود و می لمن، ابتدا برای خودش احترام قائ
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 "نم"، تمام کسانی که به وقتی من خودش را دوست داشته باشد

 احترام به تمام اطرافیان من، دارد ومی هم دوست منتسب شود را

 ...گذاردمی

رفاه من است، رفاه افراد ی در انديشهمن، همان گونه که واقع  در

 برد...نمی ز يادارا هم  "من"منتسب به 

مختص به خود در چهار های اين يعنی يک من پايدار که به ارزش و

 است... هبه عقل رسید متکیچوب خاص و 

ن به افرادی که، اين من به ثبات شد تا با نزديک نشدکومی حال من

 .دور نشوداش ، از خود حقیقیرسیده و پايدار را قبول ندارند

 *** 
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 ستسمان رخاش اآمن یک زندگی 

 آسمان خراش است...و يک و ت ی منزندگ

 .آسمان خراشی که هم آسانسور دارد و هم پله

 ،ش استرود تا به آخرين طبقه که هدفمی باالها گاه من از اين پله

چند  شود ومی گاه با کمک يا زد و بند اطرافیان وارد آسانسوربرسد و 

 کند...می آسانی صعودرا به ای طبقه

و با  دشومی آسانسورفیان وارد اين گاه اين من به سبب دارايی اطرا

 یرد...گمی که متعلق به خودش نیست از ديگران پیشیهای دارايی
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 .اما ماندن طوالنی در اين آسانسور به قصد صعود خطرناک است

 کند...می زيرا معلوم نیست اين آسانسور کی سقوط

اين آسمان خراش باال بروی، های پلههر گاه از تو، از سوی ديگر 

های در پلهيابی تا اگر زمانی می وی هر پله و در هر طبقه آشنايیر

 به پايین افتادی با کمک همان آشناای زمین خوردی و چند پلهتر باال

توانی مجددا روی پای داری، بتر پايینهای قات و پلهکه در طبهايی

 رو به باال حرکت کنی.خود بايستی و 

ر هنگام ممکن است ديگیشی گرفته، منی که سوار بر آسانسور از تو پ

 ود.شش سقوط بیشترسقوط آشنايی نداشته باشد که مانع از 

ی هايستد و از پنجرمی هر طبقهرود، در می به باالها گاه من نیز از پله

 گرد...نمی بیرونی همان طبقه به منظره

 شود.می که جهان بینی منای منظره
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عود انی که قصد صجهان بینی من و تو تا زم ارتقای سطح اين يعنی

 از پله را داشته باشیم، ادامه دارد...

 حیات، يک جهان بینی داشت.ی لحظه آخرينتوان تا نمی هیچ گاه

 خود از جهانکه ای ، از منظرهمکنمی توقفمن، در هر طبقه که 

 ...کنممی ريفتع ،مبینمی

باال آمدن رای بای و انگیزهاند ايستادهتر پايینهای پلهتا کسانی که در 

ه بدرگیر انديشیدن ندارند، دست از يأس و نا امیدی بکشند و مجددا 

 شوند. صعود

وار سکنم تا برسد به گوش آن تويی که می از سوی ديگر من تعريف

 وی اايستادهتر باالای در طبقهو حال ای بر آسانسور از من گذشته

 .باال بروی..ها خواهی از پلهمی
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ای هطبقی پنجره آن سویی منظرهبه ای یز توجهحتی در اين زمان ن

چطور مجددا سوار  نداری و فقط در فکری کهای آن ايستادهکه در 

 بر آسانسور شوی.

زی، تجمل اتاقک فل کنم تا بشنوی و بدانی که در آنمی من تعريف

 از معرفت جهان، هیچ نديده ای.

 *** 
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 ذهن من اهی داهن

بینی من در اين طبقه از آسمان خراش  هر چه از من خوانديد، جهان

 بود...ام  زندگی

در « ههرچند کوتای من نوشته»بعد از خواندن اين که ای هر دانه

 است... من نرفتداس در دست گی ذهن شما کاشته شد، نتیجه

 ...برداشتم و کاشتمها بار ذهنم، زار گندم در

 ...کردم قطع ساقه از و گرفتم دست در داسها بار
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 .بزند جوانه گر،يد یذهن در ،یادانه ديشا تا

  مد نظر من است.ی اين، همان ثمره

 ، نه با چند صفحه که خوانديد، نه...مانممی من

 کند تا من بماند...می من همیشه تالش

 من ماندن پايانی ندارد...

 معلوم نیست چند کتاب شود...در واقع شود، نمی يک کتابمن ماندن 

اين آسمان خراش است، اما اين من، های رفتن از پلهمن در حال باال 

 باال رفتن خويش، برايش مهم نیست.صرفا 

جوانه بزند و تو در راه نیز ، در ذهن تو ایبرای من مهم است که دانه

 آن را پرورش دهی و به ثمر برسانی... "درست"
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 در دست بگیری و از ساقه قطعه کنی. بايد داسهم و اينک تو 

ه ديگر کباشی برای تو مهم باشد که دست گیر کسانی  اينک بايد

 برای باال آمدن ندارند.ای انگیزه

دن مدستگیر کسانی که در حسرت آسانسور سوارن هستند و فکر باال آ

 از پله را از سر گذرانده اند.

تر ینپايهايی قطعا پلههستیم، که  از زندگیای من و تو در هر مرحله

 ...از ما وجود داردتر باالهای از ما و پله

نیز  پايینی است به باال بیايد و من و توی آنکه بر پلهبايد بکوشیم 

 برويم...تر باال

 که جهان بینی ماست...م یبگويای ز منظرهو ا

 و اين منظره همواره در حال تغییر و تکامل است!
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 ن.ابم "تو"خواهم بگويم، تو نیز، می مانم ومی "من"، در نهايت، من

 *** 
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 م آرخ منکال

 در اين طبقه که ايستاده، ديگر حرفی ندارد... من

 هایتعريف من و تو از واژه که است درست فقط، بايد بگويم که

 اشتباهمانهای همیشه بر تعريف مختلف متفاوت است، اما نبايد

 را فراموش نکنیم.ها ضمن چهار چوببورزيم، در  اصرار

 ارم.گذنمی ديگر ، اماشده استدور گاه من از من، 

کند، می دگیفراموش کند، حال که دارد زن ،گذارم که مننمی من

 بايد هدف داشته باشد.
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 در گیر حسرت شود. ،منکه گذارم نمی من

 ، محدود کننده و محدود پذير باشد.که من گذارمنمی من

ک احساس و ادراکش را از دست قدرت تفکیگذارم که من، نمی من

 بدهد.

 .دچار خود سانسوری شود ،منکه گذارم ینم من

 همواره درگیر نگاه جنسیتی شود.من، که گذارم نمی من

 نام کاستی هايش را صبوری بگذارد. ،گذارم که مننمی من

 مان دفتر ابتدای خلقتش بسنده کند.به ه ،گذارم که مننمی من

 چوب درستش خارج شود. از چهار من،های گذارم که انتخابنمی من

د و نرا تعیین کن ،منديگران بلوغ عاطفی و اجتماعی م گذارنمی نم

 ند.کمی ی و اجتماعی ديگران پرهیزاز تعیین بلوغ عاطفنیز،  من
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 بازهم از من دور شود. ،گذارم که مننمی من

را  ست باال رفتناسیر يک پله شود و فکر در ،من گذارم کهنمی من

 از سر بیرون کند.

 

 و در آخر...

د و همواره در تالشم نذهن من راکد شوهای که دانهم گذارینم من،

 ذهنت راکد شوند!های تا تو نیز نگذاری دانه
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 من تا ابد در جريان است...

 من باشید...ی منتظر ادامه

 !مانممی "مَن"من، 

 

 معصوم رتکان
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 ماه، سال هزار و سی صد و نود و نه شنبه، يک شهريورـ  پايان
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