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تاجری کنار ساحل یک روستا، در مکزیک ایستاده بود و دریا را تماشا می کرد. یک قایق 
کوچک ماهیگیری به او نزدیک شد و کنار ساحل ایستاد. داخل قایق چندتا ماهی افتاده بود.
تاجر سر صحبت را با ماهیگیر باز کرد و پرسید: چقدر طول کشید تا این چند ماهی را گرفتی؟

ماهیگیر : خیلی کم.
تاجر: پس چرا صبر نکردی تا ماهی بیشتری صید کنی؟

ماهیگیر : چون همین تعداد برای سیر کردن خودم و خانواده ام کافی است.
تاجر: بقّیۀ وقتت را چه کار می کنی؟

ماهیگیر : تا دیروقت می خوابم، یک مقداری ماهیگیری می کنم، کمی هم با بّچه ها بازی 
می کنم، بعدتوی دهکده می روم و با دوستان شروع به صحبت می کنم، خالصه، به این نوع 

زندگی مشغولم.

متن زیر را بخوانید و به سؤال های طرح شده پاسخ دهید:

فلسفه و زندگی

3

مجتبی محمودي، دبیر فلسفه و منطق شهرستان ایذه

hp
Typewriter
بسم الله الرحمن الرحيم

hp
Typewriter
طراح: مجتبي محمودي

hp
Typewriter
دبير فلسفه و منطق شهرستان ايذه

hp
Typewriter
سال تحصيلي: 1400 - 1399

hp
Typewriter
هدف كلي 

hp
Typewriter
:

hp
Rectangle

hp
Rectangle

hp
Typewriter
اهداف آموزشي

hp
Typewriter
:

hp
Typewriter
درک این واقعیت که سبک زندگی هرکس با فهم فلسفی وی از جهان و انسان گره خورده است

hp
Typewriter
توانایی نشان دادن ارتباط میان تصمیم های مهم افراد با دیدگاه های فلسفی آنها

hp
Typewriter
درک اهمیت جایگاه فهم فلسفی در زندگی

hp
Rectangle

hp
Rectangle

hp
Typewriter
پذیرش این حقیقت که برای اصلاح سبک زندگی ابتدا باید فهم فلسفی اصلاح شود



20

تاجر: من در دانشگاه هاروارد درس خوانده ام، می توانم کمکت کنم. تو باید بیشتر ماهیگیری 
کنی، آن وقت می توانی با پول آن، قایق بزرگ تری بخری و بعد با درآمد آن چندتا قایق دیگر 
هم اضافه کنی. آن وقت تعداد زیادی قایق برای ماهیگیری داری، تعداد زیادی کارگر هم 

برای تو کار می کنند.
ماهیگیر : خوب، بعدش چی؟

تاجر: به جای اینکه ماهی ها را به واسطه ها بفروشی، آنها را مستقیماً به مشتری ها می رسانی 
و برای خودت کار و بار درست می کنی. بعد، کارخانه راه می اندازی، به تولیدات نظارت 
می کنی... این دهکدۀ کوچک را هم ترک می کنی و به مکزیکو می روی، بعد هم لُس آنجلس، 

از آنجا هم به نیویورک1. آنجاست که دست به کارهای مهم تری می زنی...
ماهیگیر : این کار چقدر طول می کشد؟

تاجر: پانزده تا بیست سال.
ماهیگیر : اّما بعدش چی آقا؟

تاجر: بهترین قسمت همین است. در یک موقعیت مناسب می روی و سهام شرکت را به قیمت 
خیلی باال می فروشی. این کار میلیون ها دالر عایدی دارد.

ماهیگیر: میلیون ها دالر! خوب بعدش چی؟
تاجر: آن وقت دیگر بازنشسته شده ای؛ می روی به یک دهکدۀ ساحلی کوچک! جایی که تا 
دیروقت می توانی بخوابی! یک کم ماهیگیری کنی، با بچه هایت بازی کنی! می توانی به 

داخل دهکده بروی و تا دیروقت با دوستانت بگویی و بخندی!
ماهیگیر تأملی کرد و گفت:

خب، من االن هم همین کار را می کنم!

1. مکزیکوسیتی پایتخت مکزیک، لُس آنجلس، شهری مهم در آمریکا و نیویورک مرکز اقتصادی و فرهنگی آمریکاست.

1 چرا ماهیگیر از پیشنهاد تاجر استقبال نکرد؟

2 این دو سبک متفاوت زندگی ریشه در چه دیدگاه هایی دارد؟

3 آیا همه می توانند براساس نگاه ماهیگیر یا تاجر زندگی کنند؟

بررسی*
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هر یک از ما باورهایی دربارۀ جهان، انسان، مرگ، عدالت، زیبایی و نظایر آن داریم که گاه با 
باورهای دیگران یکسان است و گاهی هم متفاوت و مختلف. ما با همین باورها زندگی می کنیم 
و براساس آنها تصمیم می گیریم و عمل می نماییم. شاید دالیل برخی از این باورها را بدانیم و 
برای برخی هم دلیلی نداشته باشیم و صرفًا طبق عادت آنها را قبول کرده باشیم.اگر ما اطرافیان 
خود را زیر نظر بگیریم، می توانیم از البه الی حرف هایی که می زنند یا رفتارهایی که دارند، برخی 
از ریشه های فکری آنان را کشف کنیم و بدانیم که آنها چه عقیده و طرز فکری دارند و اگر بتوانیم 
این طرز فکرها و عقیده ها را خوب تحلیل کنیم، می توانیم حدس بزنیم که آنها در زندگی خود به 

دنبال چه اهدافی هستند و زندگی برای آنان چه معنایی دارد.
البته برخی انسان ها، فارغ از اشتغاالت روزانه، لحظاتی به تفکر دربارۀ باورهای خود می پردازند 
و نسبت به پذیرش آن باورها می اندیشند. آنان می خواهند به ریشۀ باورهای خود برسند و چرایی 
قبول آنها را مرور کنند. اینان، در حقیقت، اهل تفکر فلسفی هستند و می کوشند بنیان های فکری 

خود را در چارچوب عقل و منطق قرار دهند.
به عبارت دیگر: اندیشیدن فیلسوفانه، تأمل کردن درباره باورهای مربوط به زندگی است؛ 
آموختن چرایی و یافتن دالیل درستی یا نادرستی باورها؛ پذیرفتن باورهای درست و کنار 
گذاشتن باورهای نادرست. در این صورت، خودمان بنیان های فکری خود را می سازیم و به 

آزاداندیشی می رسیم و شخصیتی مستقل کسب می کنیم.

 معنای زندگی
این باورها که فلسفۀ ما را می سازند، نقش تعیین کننده در انتخاب اهداف دارند. به عبارت دیگر: 
این باورها هستند که به ما می گویند چه چیزی را هدف زندگی قرار دهیم و از چه چیزی گریزان 

باشیم. بنابراین می توان گفت:

فلسفۀ هر کس معنا دهنده به زندگی اوست.

با توجه به مطالب فوق می توانیم مردم را به سه دسته تقسیم کنیم:
1  برخی آدم ها کمتر به اموری مانند حقیقت انسان و جهان می اندیشند و به همان اندازه ای که 

از دور  و  برشان آموخته اند، قناعت می کنند، در نتیجه در انتخاب هدف نیز دقت نظر چندانی 
ندارند و بیشتر دنباله روی دیگرانند.
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2  برخی آدم ها در این امور می اندیشند و در بسیاری موارد به دانشی درست 

دربارۀ جهان و انسان می رسند؛ در نتیجه می توانند هدف قابل قبولی برای 
زندگی برگزینند و زندگی آنان معنای درستی پیدا کند.

3  برخی نیز نگرشی نادرست دربارۀ جهان و انسان دارند. اینان، در انتخاب هدف 

به خطا رفته و زندگی آنان معنای نادرستی به  خود گرفته است.

 برخی فواید تفکر فلسفی
دانستیم که فلسفۀ هر کس نقش اساسی در معنابخشی به زندگی او دارد. حال 
اگر انسان قدرت تفکر خود را افزایش دهد و با استفاده از قواعد تفکر، در امور 

فلسفی بیندیشد، به فواید و ثمرات دیگری نیز دست می یابد، از جمله: 

 1. دوری از مغالطه ها
سال گذشته در کتاب منطق، با انواع مغالطه ها، آشنا شدیم. یکی از فواید 
آموختن منطق توانایی تشخیص مغالطه ها و خارج کردن آنها از باورهاست. 
فلسفه از این توانایی منطقی کمک می گیرد تا اندیشه های فلسفی درست از 
تفّکرات غلط تشخیص داده شود و راه رسیدن به اعتقادات درست هموار گردد. 
فیلسوفان می کوشند با کاستن از مغالطه ها، فهم درستی از حقایق، چه در عالم 

می گویند وقتی فقر تالس1 را به ُرخش کشیدند، تمام پولی را که داشت 
به ودیعه نهاد و دستگاه های روغن زیتون گیری کرایه کرد. هنگام چیدن 
محصول که دستگاه ها مورد نیاز بود، آنها را به قیمتی که می خواست، به 
دیگران واگذار کرد. با این عمل نشان داد که اگر دارایی و ثروتی ندارد، ناتوانی 

او در کسب پول نیست. او به چیزهای دیگری دلبستگی دارد.2
آیا می توانید حدس بزنید که او دربارۀ زندگی چگونه می اندیشیده و چه هدفی 

در زندگی داشته؟

تأمل*

1. یکی از فیلسوفان یونان که در درس چهارم، با او و برخی اندیشه هایش آشنا خواهید شد.
2. سرگذشت فلسفه، براین مگی، ص 13

بیشتر بدانیم                                            

تالش  من  بگوید  کسی  است  ممکن 
می کنم که درباره جهان، انسان و نیز 
فلسفۀ زندگی خودم به شناخت درستی 
برسم. اّما در میان این همه اندیشه های 
نتیجۀ  به  می توانم  چگونه  گوناگون 

اطمینان بخش نائل شوم؟
در اینجا باید به چند نکته اشاره کنیم:

1.  این خواست و اراده و تالش، خودش 
حقیقت طلبی  هر  است.  ارزشمند 
خود  مطلوب  و  مقصود  به  باالخره 

خواهد رسید.
2.  بکوشیم هر نظری را که می خواهیم 
انتخاب کنیم، دلیل آن را در همان 
حّدی که توان فکری ما اجازه می دهد، 

بدانیم.
توّهمات،  تخّیالت،  کنیم  3.  تالش 
تعصب ها و اموری از این قبیل را از 
خود دور کنیم و عقل و منطق را بر 

خود حاکم سازیم.
4.  رسیدن به حقیقت را بر هر چیز دیگری 
ترجیح دهیم، هرچند تلخ باشد و به 

مذاق ما خوش نیاید.
5.  از آثار و نوشته ها و سخنان متفکرین 
قابل اعتمادی که زندگی آنان گویای 
کمک  است،  آنان  درست  باورهای 

بگیریم.
6.  به هر باور درست و قابل اعتمادی 
که می رسیم عمل کنیم تا گام های 

بعدی را با قدرت بیشتری برداریم.
کنیم،  رعایت  را  نکات  این  ما  7.  اگر 
درست  نتایج  به  موارد  بسیاری  در 
می رسیم. اگر در چند مورد محدود 
هم به اشتباه دچار شویم، با وجدان 
آسوده، اصالح خطاهای خود را دنبال 

می کنیم.
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بیشتر بدانیم                                            

زندگی  معنابخش  هر کس  فلسفۀ  اگر 
اوست، پس دین چه نقشی در زندگی 

دارد؟
در پاسخ به این سؤال نیز می گوییم:

ما  از  حق،  دین  یک  1.  هیچ  وقت 
به  رسیدن  برای  که  نمی خواهد 
پا  زیر  را  قبل  نکتۀ  هفت  حقیقت 
بگذاریم؛ به طور مثال خداوند در قرآن 
کریم می فرماید: »بندگانم را مژده بده، 
آن بندگانی که سخنان را می شنوند و 
بهترینشان را گزینش می کنند، اینانند 
که خداوند آنان را راه نموده و اینانند که 

اهل خرد   و تفکرند.«1 
همان  که  دینی  هر  2.  بنیان های 
مبانی فلسفی آن است، باید با تفکر 
و استدالل پذیرفته شود و دین حق 
عرضه  را  خود  استداللی  پشتوانۀ 
می کند؛ یعنی نیاز به دین دارای یک 

پشتوانۀ استداللی فلسفی است.2
3.  هر کس که با استدالل، دین حق و 
طبیعی  به طور  پذیرفت،  را  درست 
به محتوای آن دین عمل می کند و 
همان دین به زندگی او هدف و معنای 

درست می بخشد.
4.  نکات هفتگانۀ قبل می تواند ما را در 
رسیدن به دین حق کمک کند و از 
تعصبات غلط و بی راهه ها نجات دهد.

1. سورۀ زمر، آیات 17 و 18 
2.  در این باره می توانید به کتاب هایی مانند فلسفۀ 
دین از آیت اهلل جوادی آملی، انتشارات اسراء و 
کالم فلسفی از محمدحسن قدردان قراملکی، 

انتشارات وثوق مراجعه کنید.

هستی و چه در مسائل بنیادی زندگی، ارائه دهند و آن را با گفتار مناسبی که خالی 
از مغالطه باشد، بیان کنند. آنها همچنین می کوشند نمونه هایی از مغالطه های 
فلسفی را جهت عبرت گرفتن دیگران، نشان دهند؛ چرا که برخی افراد گاهی 
بدون اینکه دقت کنند، در زندگی خود، باوری را که مبنای آن یک مغالطه است، 

پذیرفته و براساس آن تصمیم می گیرند و عمل می کنند. 

 2. استقالل در اندیشه
فیلسوف واقعی هیچ سخنی را بدون دلیل نمی پذیرد و عقیده اش را بر پایۀ 
خیاالت، تبلیغات و تعّصب بنا نمی کند. او دربارۀ استدالل ها می اندیشد و اگر 
به درستی شان پی ببرد، آنها را می پذیرد. عموم مردم در مسائل بنیادین فلسفی 
می اندیشند و نظر می دهند؛ دربارۀ خدا، آزادی، اختیار، خوشبختی و رنج. فرق 
فیلسوف با مردمان دیگر این است که اّوالً فیلسوف دربارۀ همین مسائل به نحو 
جّدی فکر می کند؛ ثانیاً با روش درست وارد این قبیل مسائل می شود و پاسخ 

می دهد. او تابع برهان و استدالل است؛ نه تابع افراد و اشخاص.

ارسطو، فیلسوف بزرگ یونانی، سال های فراوانی شاگرد افالطون بود. او 
استاد خود را بسیار دوست می داشت. اما در هر موضوعی، تا خودش قانع 
نمی شد، آن را نمی پذیرفت. به همین جهت در برخی مسائل با استاد خود 
اختالف نظر پیدا کرد. برخی او را سرزنش می کردند که چرا نظر استاد خود را 

رد می کند. مشهور است که وی در جواب می گفت:
»  افالطون برای من عزیز است، اّما حقیقت عزیزتر است.«1

از این حکایت کوتاه و جملۀ ارسطو چه درس هایی می توان گرفت؟
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
. ...........................................................................................................................

درس آموزی*

1. سرگذشت فلسفه، براین مگی، ص 32

مجتبی محمودي، دبیر فلسفه و منطق شهرستان ایذه

hp
Highlight

hp
Highlight

hp
Typewriter
(

hp
Typewriter
3

hp
Typewriter
-1

hp
Typewriter
دو ويژگي فيلسوف واقعي را نام ببريد؟

hp
Rectangle

hp
Typewriter
)

hp
Typewriter
1

hp
Typewriter
(

hp
Typewriter
1

hp
Highlight

hp
Highlight

hp
Highlight

hp
Typewriter
-2

hp
Typewriter
فرق انديشه فيلسوف با عموم مردم در مسائل بنيادين فلسفي در چيست؟

hp
Typewriter
)

hp
Typewriter
(

hp
Typewriter
2

hp
Typewriter
2

hp
Highlight

hp
Highlight

hp
Highlight

hp
Highlight

hp
Highlight

hp
Highlight



24

  3. رهایی از عادت های غیر منطقی
در بسیاری از مواقع، افراد یک جامعه افکار و عقایدی را می پذیرند که پشتوانۀ 
عقلی و منطقی محکمی ندارند، بلکه بر اثر مرور زمان و یا انتقال از نسلی به 
نسل بعد، به صورت یک عادت در آمده است و اکثر افراد جامعه، بدون دلیل آنها 

را پذیرفته اند.
افراد متفکر و اندیشمند این جوامع، این قبیل افکار را مورد نقد و ارزیابی 
قرار می دهند و اگر منطبق با عقل و استدالل نبود، آنها را نمی پذیرند و تالش 

می کنند سایر مردم را نیز به باطل بودن آن افکار آگاه کنند.
از آنجا که این قبیل عقاید و افکار مورد پذیرش مردم است، در ابتدا مردم سخنان 
این متفکران را نمی پذیرند و حتی دیدگاه آن متفکران را باطل و انحرافی می نامند.
البته، استقامت و پایداری متفکران حق طلب و دلسوز، باالخره مؤثر واقع 
می شود و باطل بودن آن افکار و عقاید، با درخشش حقیقت، به تدریج نمایان 
می گردد و بسیاری از مردم عقاید باطل خود را کنار می گذارند و به حقیقت رو 

می آورند.

بیشتر بدانیم                                            

شکایت یک فیلسوف
یاد  بیشتر  او  از  آینده  در  مالصدرا که 
خواهیم کرد در شکایت از برخی مردم 
کسانی  گرفتار  می گوید:  خود  زمانۀ 
شده ام که فهم و اندیشه از افق وجودشان 
غروب کرده؛ چشمانشان از مشاهدۀ انوار 
حکمت نابیناست و بصیرتشان از دیدن 
تجلّیات معرفت ناتوان است. تفکر در 
بدعت  را  سبحانی  آیات  و  الهی  امور 
می شمارند و مخالفت با افکار عوام را، 
که هر روزی به دنبال یک چیز هستند، 
گمراهی می پندارند. اینان دیدگاهشان از 
همین امور جسمانی و قید و بندهای آن 
فراتر نمی رود و فکرشان از این ظلمت ها 
نمی گذارد.  بیرون  گامی  تاریکی ها  و 
هر دیدگاه علمی و عرفانی و هر مسیر 
فلسفی را حرام می دانند و طرد می کنند 
و آنان را که توانسته اند اسرار الهی و 
اشارت های رمزگونۀ انبیا را درک کنند، 
منحرف می شمارند. در نزد اینان هرکس 
بیشتر  کودنی  و  جهل  مرداب  در  که 
فرو رفته و از نور علم محروم تر است، 

شریف تر و داناتر و شایسته تر است.1

1. االسفار االربعه، ج 1، مقدمه

مثالی برای استقالل در اندیشه و رهایی از عادات
افالطون که از بزرگ ترین فیلسوفان تاریخ 
است، تمثیلی دارد که به » تمثیل غار«1 مشهور 
است. او در این تمثیل می خواهد نشان دهد که 
چگونه فلسفه، انسان را به سمت آزادی حقیقی 
هدایت می کند. ما این تمثیل را که در کتاب 
جمهوری افالطون آمده با اندکی تغییر و ساده 

کردن عبارت ها در اینجا می آوریم:
» غاری را در زیر زمین در نظر بیاورید که در آن مردمانی به بند کشیده شده و 
توانایی حرکت و جابه جایی ندارند. روی این مردم به دیوار جلو و پشتشان به 

1.  تمثیل غار افالطون، بیان تمثیلی مجموعۀ فلسفۀ اوست که دارای ابعاد مختلفی است. از این رو، متناسب با هر بحث 
و در همان قسمت، بُعدی از این تمثیل بیان می شود تا جایگاه آن بهتر شناخته شود.

منزل مالصدرا در کهک قم
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دهانۀ غار است. این زندانیان هرگز بیرون را ندیده اند و جز روبه روی خود را نمی بینند. به فاصله ای دور، در پشت 
سر ایشان، آتشی روشن است که پرتو آن به  درون غار می تابد. در پَِس آتش نیز دهانه غار قرار دارد. میان آتش و 
زندانیان راهی است که انسان ها و حیوانات و اشیای مختلف در این راه در حال رفت و آمد هستند و کارهایی انجام 
می دهند. برخی با یکدیگر سخن می گویند و  برخی خاموش اند. سایۀ این انسان ها و حیوانات و اشیا بر دیواری 
که جلوی روی مردمان به بند کشیده شده قرار دارد، می افتد و اینها که جز این سایه ها را ندیده اند، این سایه ها را 

اشیای واقعی می پندارند و تصّور می کنند که همۀ آن سر و صداها از همین سایه هاست.
اگر برحسب اتفاق، زنجیر یکی از این مردمان پاره شود و مجبورش کنند که یک باره برخیزد و روی خود را برگرداند 
و آتش را ببیند یا به سوی مدخل غار برود و به بیرون بنگرد، روشنایی چشم هایش را خیره خواهد ساخت و نخواهد 
توانست عین اشیایی را که تا آن هنگام تنها سایه های آنها را می دید، درست ببیند و اگر بخواهد در خودِ روشنایی 
بنگرد، طبیعی است که چشم هایش به دردی طاقت فرسا مبتال خواهد شد؛ بنابراین این فرد از روشنایی خواهد 
گریخت و باز به سایه ها پناه خواهد برد زیرا آنها را بهتر می توانست ببیند. عقیده اش هم نسبت به سایه ها استوارتر 

خواهد شد.
اگر در این میان، شخص تنومندی او را از دهانه غار باال بکشد و از غار بیرون آورد و او را به طور کامل در معرض 
نور قرار دهد، چنان رنج عظیمی بر او تحمیل می شود که توانایی تحمل آن را از دست خواهد داد و نخواهد توانست 
هیچ یک از اشیای حقیقی را ببیند و بشناسد؛ اّما اگر به تدریج چشمان وی با روشنایی خو بگیرد، یکی پس از دیگری 
آن انسان ها و حیوانات و اشیای واقعی را خواهد شناخت و به سایه بودن آن تصاویر که تا چندی قبل آنها را حقیقت 
می پنداشت، پی خواهد برد. این شخص پس از مّدتی خواهد توانست آن نوری را که عامل شناخت اشیا است ببیند 
و بداند که تا اندازه ای خورشید عامل هر چیزی است که او و دوستانش در زندان به دیدن آنها عادت کرده بودند.

حاال در نظر بگیرید که این زندانی از بند رها شده، غار را به یاد آورد. آیا از وضعیت خود احساس رضایت نخواهد 
کرد و بر حال گرفتاران در بند تأسف نخواهد خورد؟ و آیا برای رهایی آنان از زندان تالش نخواهد کرد؟

در نهایت، تصور کنید که زندانی آزاد شده را 
از نور برگیرند و به داخل غار ببرند و در جایگاه 

قبلی اش قرار دهند.
او به اطرافیان می گوید این سایه ها حقیقی 
نیستند. اّما همه حرف او را خنده دار خواهند 
غار  از  او  می گویند  یکدیگر  به  آنان  یافت. 
بیرون رفت و با خراب شدن و از دست دادن 

بینایی اش برگشت.
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با توجه به تمثیل غار افالطون،
1  گذر از یک وضع عادی و رسیدن به حقیقت برتر در پرتو چه چیزی به دست می آید؟

2  رنج رسیدن به حقیقت شیرین تر است یا راحتی ماندن در نادانی؟

3  چرا افالطون ماندن در نادانی و عدم درک حقیقت را به زندانی دربند تشبیه کرده است؟

4  بزرگ ترین زندانی که بشر ممکن است به آن گرفتار شود، چیست؟

5  چرا زندانیان در غار سخنان جوانی را که برای رهایی آنها برگشته بود، نمی پذیرفتند؟

بررسی

1  کسانی می گویند:

»  زندگی برخی فیلسوفان نشان می دهد که آنها سرگرم بحث های انتزاعی خود بوده اند و 
کاری به زندگی واقعی مردم نداشته اند. پس چرا ما از آنها دنباله روی کنیم؟«

آیا جمله باال از نظر شما درست است یا غلط؟
اگر درست است، دلیل خود را توضیح دهید.

اگر غلط است، جهت مغالطه را مشّخص کنید و آن را توضیح دهید.

2  کدام یک از ابیات زیر، تأمل برانگیزتر است و توجه شما را بیشتر جلب می کند؟

وطنم11 من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم تا  برد  باز  مرا  آورد  آنکه 
هرکه فکرت نکند نقش بود بر دیوار22 این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود
جاهالن و  است  یار  جلوۀ  ظهور  عالَم  در جست وجوی یار به عالَم دویده اند33 
بود؟ چه  بهر  آمدنم  آمده ام؟  کجا  از  به کجا می روم آخر؟ ننمایی وطنم؟44 

به کار ببندیم*

1. منسوب به مولوی
2. سعدی

3. فؤاد کرمانی، شمع جمع
4. منسوب به مولوی
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3   از میان اشعاری که در کتاب های درسی خوانده اید یا در کتاب های دیگر دیده اید، چند 

مورد را که برای شما تفکر برانگیز بوده است انتخاب کنید و بگویید که چرا توجه شما را 
بیشتر جلب کرده است. 

4  عبارت های زیر را بخوانید و بگویید کدام عبارت از نظر شما زیباتر است؟

1 تولد و مرگ ما در اختیار ما نیست؛ اّما فاصلۀ بین آن دو را ما تکمیل می کنیم.

2  هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند، اّما همه می توانند از همین حاال 

شروع کنند.
3  پرواز را بیاموز، نه برای اینکه از زمین جدا باشی، برای آنکه به اندازۀ فاصلۀ زمین تا 

آسمان گسترده شوی.
4  در مقابل مشکالت خم به ابرو نیاور! کارگردان، همیشه سخت ترین نقش را به بهترین 

بازیگر می دهد.
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