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ارتباا با ما

رایانامهavayeandishe@shiraz.ir :

مدیر مسئول  :آقای بهزاد علی ثابت  /سردبیر  :خانم سیده ناهید حسینی نژاد  /هیأت تحریریه:آقایان وحید حدادیان (حقوقی)  -محمد حسین انصاری و پیام احترامیان (فدندی و
شهرسازی)  -مصطفی معارف (فضای مجازی)  -سجاد ساسانی ( ادبی) ،خانم ها سمیه باقری (بصیرتی -مذهبی) و سیده ناهید حسینی نژاد ( روانشناسی )

چگونه یک پاورپوینت خوب تهیه کنیم؟

(بخش دوم)

یکی از معضالتی که در اکثر سمینارها به وفور مشاهده می شود اسالیدهای خشن ،زمخت و
غیر مرتبط با موضوع مورد بحث می باشد .گاهی کاستی های مطلبی که ارائه میگردد با تهیه
یک اسالید زیبا کمرنگ میگردد .بنابراین اگر سخنران کمی حوصله به خرج داده و پاورپوینت
زیبایی را ارئه نماید می تواند نظر حاضرین را در مورد موضوع ارائه شده تحت تاثیر قرار دهدد.
در ادامه به طور اختصار پیرامون تهیه اسالید نکاتی آورده شده است امیدوارم مدورد تدو ده
عزیزان قرار گیرد.
 -1کسی که قصد انجام ارائه با استفاده از پاورپوینت را دارد در ابتدا باید به متن تحقیق خود
به طور کامل مسلط باشد .بزرگ بنویسید! بله! پاورپوینت برای دیده شدن ساخته میشود نده
برای نگاه کردن با ذره بین! خیلیها اعتقاد دارند که متن باید فقط تا اندازهای که قابل خواندن
است بزرگ باشد و این یک اشتباه بزرگ است! تا میتوانید باید کوتاه اما بزرگ بنویسید.
مله نویسی نکنید  -2نکات کلیدی را در ارائه درج کنید .قرار نیسدت در یدک صدفدحده
پاورپوینت مله نویسی کنید! فقط باید محتوا را به گونه ای که نکات اصلی را بدرسداندد بده
صورت تیتر بیان کنید .محیط پاورپوینت برعکس محیط  wordای توضیح زیاد و گدزافده
گویی نیست بلکه باید رئوس مطالب و تیترها در آن قرار داده شود( .دلیل اینکه در شماره  1بر
تسلط در تحقیق تأکید شد این است که فرد ارائه دهنده با مشاهده ی هریک از تیترها بدایدد
ال اگر قرار است بگویید کده :سدیداره زهدره
بتواند توضیحات امع و کافی را ارائه دهد) .مث ً
گرمترین سیاره در منظومه شمسی است و تنها سیارهای است که زمان چرخیدن آن بده دور
خودش (چرخش وضعی) ،از چرخیدنش به دور خورشید(چرخش انتقالی) طوالنی تر است ،باید
در پاورپوینت خود اینطور عمل کنید :سیاره زهره گرم ترین ،چرخش وضعی طدوالندی تدر از
انتقالی!
 -3مطالب مو ود را با استفاده از بالت ها و شماره ها دسته بندی کنید (مطدالدب پدراکدندده
نباشند) .
از تصاویر استفاده کنید -4از تصاویر برای شرح مطالب استفاده کنید چون گاهی اوقات یدک
تصویر بهتر از هزار کلمه است و قدرت یادگیری توسط تصاویر خیلی بیشتر از متن می باشدد.
از تصاویر غیر متعارف استفاده نشود! تصاویر باعث میشوند که همه چیز در خاطر مخاطدبدان
شما بماند ،البته اگر تصاویر هنرمندانه انتخاب شوند نه هر تصویری! سعی کنید از تصداویدر
مرتبط ،آموزشی و به یاد ماندنی استفاده کنید .گاهی برای ساخت تمام یک پاورپویندت یدک
ساعت وقت می گذارم و برای ساخت یک تصویر آن دو ساعت! پاورپوینت قرار نیست که مثل
نرمافزار  wordباشد که تماماً در آن بنویسید! عکسها را به کمک خود بیاورید
از افکتهای زیاد استفاده نکنید  - 5یک اصل کلی! هیچگاه بیش از اندازه از افدکدت هدا و
لوه های بصری استفاده نکنید زیرا باعث می شود مخاطبان شما پس از مدتی خسته شوند و
هیچ تمایلی به نگاه کردن به پاورپوینت نخواهند داشت .این که یک متن با یک لوه خدا
ال الب نیست! مخصوص ًا اگر بیدش
ظاهر شود و با یک لوه عجیب و غریب مخفی شود ،اص ً
از اندازه برای مخاطبانتان تکرار شود!
قانون  6 * 6را رعایت کنید!  -6قانون  6 * 6یک قانون ا تناب ناپذیر است که مدی گدویدد
پاورپوینت شما حداکثر باید  6خط داشته و در هیچ خطی هم نباید از  6کلمه بیشتر اسدتدفداده
شده باشد .اگر این قانون را زیر پا بگذارید ،مطمئن ًا مسیر اشتباهی در طراحی پاورپوینت خدود
رفتهاید!
 -7اسالیدها را به دقت از نظر امالیی و نگارشی تصحیح کنید.
 -9اولین اسالید می بایست به معرفی تحقیق و محقق اختصا داده شود.

باب سوم
در فضیلت قناعت
حاتم طایی را گفتند از تدو بدزرگ
همت تر در هان دیدده ای یدا
شنیدهای؟
گفت :بلی.
روزی چهل شتر قربان کرده بدودم
امرای عرب را پس بده گدوشده
صحرایی به حا تی بدرون رفدتده
بودم؛ خارکنی را دیدم پشته فراهم
آورده .گفتمش به مهمانی حداتدم
چرا نروی که خلقی بر سدمداا او
گرد آمدهاند؟

avayeandishe@shiraz.ir
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گفت:
هر که را نان از عمل خویش خورد
منت حاتددددم طایدددی نبددددددرد

خب وسیله چیست؟ وسیله شان این است که ابزارهای
اقتدار ملّی را از مهوری اسالمی بگیرند .اقتدار مدلّدی
ابزارهایی دارد -1 :عواطف مردم و افکار عمومی مدردم
است که در هت صالح و حکمت مردم و حدکدومدت
حرکت میکند؛ این افکار عمومی است -2 .حضور ما در
منطقه است؛ حضور قدرتمندانه ی مهوری اسالمی در
منطقه ،یکی از ابزارهای اقتدار ملّی است -3 .قددرت
دفاعی کشور است -4.وان مؤمن ما ندیدز یدکدی از
ابزارهای اقتدار ملّی است .ابزارهای اقدتددار مدلّدی را
می خواهند بگیرند.
ایشان در پایان خطاب به مردم و مسئولین به ندکداتدی
اشاره نمودند :اول اینکه دشمن خار ی هست ،امّا ایدن
مو ب نشود که از ضعفهای خودمان غافل بشویم .مدا
اگر مشکل داخلی نداشته باشیم ،نه این شدبدکده هدا
میتوانند اثر بگذارند ،نه آمریکا میتواند هیدچ غدلدطدی
بکند .دوم اینکه هر سه قوّه مشکالت کشور را بشناسند
و روی یکایک مشکالت متمرکز بشوند .نکته ی بعدی
این است که همه با هم باشند؛ هم افدزایدی کدندندد،
یکدیگر را تحلیل نبرند.
نکته اخر  :امید و نگاه بنده نسبت به آیندهی این کشور
خیلی روشن است وبدانید که ان شاءاهلل ملّت ایران بده
برکت اسالم ،به برکت نظام اسالمی ،بدون تردید بده
عالیترین در اتِ یک ملّت در حدّواندازهی ملّت ایدران
خواهد رسید و دشمن هیچ غلطی نخواهدتوانست بکند.

رهبر انقالب اسالمی در دیدار با هزاران نفر از مردم قم:

من او را به همت و وانمردی از خود برتر دیدم.

زخم مشکالت کشور را درمان کنیم .
رهبر معظم انقالب با اشاره به حوادث اخیر فرمودند :در این
روزها تحلیل های گوناگونی از طرف اشخا مختلف و
ناحها ،در روزنامه ها ،در شبکه های اینترنتی نسبت به این
قضایا انجام گرفت؛ در این تحلیل ها یک نقطه ی تقریباً
مشترکی و ود داشت که آن نقطه ،نقطه ی درستی است و
آن تفکیک بین مطالبات صادقانه و به حقّ مردم و حرکات
وحشیانه و تخریبگرانه ی یک گروه است؛ اینها از هم باید
تفکیک بشود .اینها را با هم مخلوا نباید کرد .ایشان در
ادامه فرمودند  :مثلّثی در این قضایا فعّال بوده است .نقشه
مربوا به آمریکاییها و صهیونیستها است؛ اینکه »بیاییم
کلیاژ و ا

اخبار شهرداری

2

تعاریف طرح تفصیلی

از شهرهای کوچک شروع کنیم[ ،بعد] به طرف مرکز بیدایدیدم و
مردم را نسبت به مطالباتشان فعّال کنیم و اینها را داغ کدندیدم«،
پول مال یکی از این دولدتدهدای خدرپدول اطدراف خدلدید
فارس ]عربستان[ است .ضلع سوّم پادوییاش است؛ پادویدی اش
هم مربوا به سازمان منافقین بود ،فراخوان با شعار » نده بده
گرانی «  .خب این شعاری است که همه خوششان میآید؛ با ایدن
شعار یک عدّهای را ذب کنند ،بعد خودشان بیایند وسط ،اهدداف
شوم خودشان را دنبال کنند و مردم را هم دنبال خودشان بکشند؛
هدف نهایی آنها معلوم است؛ براندازی مهوری اسالمی.
کلیاژ و ا

»بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم قم «91/61/69

کلیاژ و ا

3

عرفانهای کاذب

4

قصهی خوب سازنژ شخصیت کودک است.

قصهی خوب سازنژ
شخصیت کودک است.

مردها بایژ ضرورتهای همسر
خود را درک کننژ.

قصّه گویی ،هنر بسیار خوبی است.
قصّه هدای خدوب ،سدازندده ی
شخصیت کودک اسدت .هدمدان
قصّه های قدیمی را که ما از مدادر
خودمان ،از مادربدزرگ و یدا از
پیدرزن دیدگدری در کدودکدی
شنیدهایم ،امروز که مرور میکنیم،
می بینیم در آنها چقدر حدکدمدت
و ود دارد! انسان ،بعضی از خصال
و تفکّرات خودش را که ریشهیابی
می کند ،به این قصّه ها می رسدد.
قصّه مقوله ی خیلی مهمّی اسدت؛
منتها قصّههای خوب.

مرد باید به زن کدمدک کدندد تدا عدقدب
ماندگیهایی را که در امعهی ما دارند ،بران
کند .البته مراد از این عقب ماندگیهدا ،آن
چیزهایی نیست که امروز به تقلید از فرنگیها
در امعهی ما مطرح می شود بدلدکده مدراد
معرفت است .مراد تحصیالت است .مراد پیددا
شدن روح اندیشه و تأمل و فکر در زن اسدت.
مراد اینها است که هرچه مرد بتواند در ایدن
زمینه به همسرش کمدک کدندد .اگدر زن
میخواهد کاری انجام بدهد یا در فعالیتهدای
ا تماعی سهیم باشد ،در ح ّد اقتضدای وضدع
زندگی خانوادگی ،مانع او نشود.
(مقام معظم رهبری (مدظله العالی)) 1375/12/11

(مقام معظم رهبری (مدظله العالی)) 1377/12/23

4

پیام تبریک
جناب آقای حژادیاان آغداز و
شروع زیبای یدک عدمدر عشدق،
اعتماد ،مشارکت و پشتکار در کدندار
همسری دل آرام و آرامشگر را بده
شما تبریک می گوییم.

شهردار شیراز در مراسم تجلیل و معارفه
مدیرکل شهرسازی مهندس واد بهادری

لسه معارفه مهندس محمود رضا مهر هانیان
شهردار منطقه 4

لسه معارفه مهندس محمد فاضل صارمی زاده
شهردار منطقه 11

شهرداری شیراز در آینه رسانه ها
1

لسه معارفه مهندس اصغر سروی
شهردار منطقه 6

چطور می توان از هوش هیجانی در محیط کار استفاد کرد؟
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. 2خودنظمدهی خود را افزایش دهیژ.

تعاریف طرح

تفصیلی(بخش اول)

با تو ه به اینکه کلمات بکار برده شده می تواند دارای تفسیرهای مختلف باشد ،تعاریف طرح تفصیلی به شرح ذیل
می باشد:
پروانه ساختمانی
مجوزی حقوقی که نحوه احداث بنای دید یا تغییر بنای مو ود را پس از طی تشریفات اداری به صورت فرم منضم به
نقشه های مصوب از طرف شهرداری صادر و یک نسخه از آن همراه با نقشه های الزم و مصوب در اختیار مالک قرار
می گیرد تا بر اساس آن نسبت به احداث بنا اقدام نماید.
قطعه زمین
زمینی است یکپارچه با مرز و محدوده مشخص که دارای سند ثبتی بوده و یا صدور سند ثبتی برای آن برابر با قوانین
اری بالمانع است.
مساحت زمین
مساحت محاسبه شده با تو ه به ابعاد درج شده در سند مالکیت و یا کل مساحت زمین مندرج در سند و به مترمربع
می باشد.
افراز
دا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء و یا تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنان.
تفكیک زمین (عرصه)
تقسیم یک قطعه زمین با یک پالک ثبتی مشخص به دو یا چند قطعه کوچک تر به نحوی که هر یک از قطعات کوچک
تر از نظر ثبتی بتواند به صورت مجزا دارای سند شود و مورد تملک قرار گیرد.
تفكیک آپارتمان (اعیان)
تفکیک ساختمان هایی که به صورت چند واحدی و یا آپارتمان احداث شده اند که با تو ه به گواهی پایانکار صادره از
طرف شهرداری و قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه آن تفکیک صورت می گیرد.
تجمیع
در یک تعریف کلی عبارت است از عکس عمل تفکیک زمین به نحوی که امکان تبدیل دو یا چند قطعه زمین مجاور
یکدیگر از نظر ثبتی به یک پالک و ود داشته باشد.

ارتفاع ساختمان

فاصله قائم باالترین حد یک ساختمان از روی آخرین سقف تا رقوم کف معبر دسترسی مجاور قطعه زمین است .ارتفاع
خرپشته ،ان پناه ،اطاقک آسانسور ،برج خنک کننده ،دودکش ،منبع ذخیره آب ،آنتن و نظیر آن ز ارتفاع ساختمان
محاسبه نمی شوند .در خصو سقف شیب دار ارتفاع ساختمان ،فاصله قائم باالترین قسمت خط الرأس سقف شیب دار تا رقوم کف معبر می باشد.
» ادامه تعاریف ،در شمارگان بعدی ارائه خواهد شد«.
(برگرفته از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی شهر شیراز)

بررسی جرائم علیه امنیت
رایم علیه امنیت و آسایش عمومی رایمی است که بر ضد حاکمیت و تمامیت ارضی بوده و مصالح
عالیه امعه را هدف قرار می دهد .در این رایم منافع امعه در در ه اول اهمیت قرار می گیرد
برخالف رایم علیه اموال و مالکیت که در در ه دوم اهمیت به منافع امعه تو ه می نماید.
در مبحث آسایش عمومی به مواردی پرداخته می شود که در پناه آن در فعالیت های اقتصادی ،
فرهنگی و  ...امکان پذیر باشد و آرامش خاطر و امکانات یک زندگی سالم و بدون دغدغه برای مردم
تامین شود و آنچه این آسایش را بر هم زند رم علیه آسایش عمومی است .مثال هنگامی که فردی
قصد خرید منزلی را دارد در ارائه سند مالکیت ملک نمی بایست برای خریدار دغدغه مجعول بودن
سند و ود داشته باشد بطوریکه پس از خرید فرض علی بودن سند مو ود نباشد در این خصو
افراد اعتمادشان را نسبت به روند اری امعه از دست می دهند و به اصطالح در این حالت می
گوئیم آسایش عمومی (آرامش ذهنی و روحی شهروندان) به هم خورده است.
امنیت کشور گاهی از سوی یک عامل خار ی مورد تها م قرار می گیرد و در مواردی نیز توسط
عوامل داخلی مورد هجمه واقع می گردد .از طرفی نیز در بعضی اوقات ممکن است امنیت داخلی
کشور و یا در داخل کشور ،امنیت بهم بخورد .در مواردی نیز ممکن است به علت بعضی موارد اعتبار
کشور در خارج از بین برود بطوریکه کشورهای دیگر اعتمادشان را به کشور از دست بدهند یا منافع
کشور در خارج مورد تهدید قرار گیرد .برخی معتقدند » :امنیت داخلی از امنیت خار ی قابل تفکیک نبوده و این اصطالحات دقیقا از فرهنگ حقوق کشورهای بیگانه و به
احتمال قوی از فرهنگ حقوق کشورهای فرانسه زبان اروپائی گرفته شده است«.
اصوال یکی از اهداف وضع قوانین و به تبع آن اعمال مجازات ها لوگیری از رفتارهای هنجارشکنانه و حمایت از امعه در قبال آن ها می باشد .بنابراین یکی از مبانی رم
انگاری عام ،حمایت از امعه می باشد که در همه انواع رایم مستمر بوده اما در بعضی از موارد هدف اصلی از رم انگاری آن اعمال فقط و فقط حمایت از امعه
می باشد و یا به عبارت دیگر حکومت ها در اینجا قوانینی برای استمرار حاکمیت خود وضع می نمایند .در اینجا قبل از اینکه عمل مجرمانه به نتیجه برسد مقنن آن اقدام را
رم دانسته و به اصطالح خواسته آن اقدام را در نطفه خفه کند.
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ت کنترل و هدایت اعمال آنی و احساساتی است که بهصورت مندفدی روی
انگیزه ی قابلی ِ
توانایی شما برای رشد و رهبری تأثیر میگذارند .این قابلیت بهمعنای این است که شدمدا
شخصیت خود را باالتر از روبحثهای کوچک ،حسادت و ناکامی میدانید.
کسانی که از انگیزه ی باالیی برخوردار هستند ،از خود در ات باالیی از قابل اعتمدادبدودن
و راستی و درستی نشان میدهند .آنها از تغییر استقبال میکنند و آمادهی پذیرش مشقدت
و سختی ناشی از ابهام و عدم قطعیت هستند .آنها پیش از عملکردن ،فکر مدی کدندندد
و تصمیمات شتابزده نمیگیرند.
راهكارهایی برای تقویت خود نظمدهی

• بهعنوان تمرین سعی کنید زمانی که با یک موقعیت دشوار و یا درگیری عاطفدی روبدرو
میشوید ،پیشازگرفتن هرگونه تصمیمی چند ساعت یا چند روز به خود فرصت دهید.
• سعی کنید در درگیریها و بازی های سیاسی اداره دخالت نکنید .ا ازه ندهید تمایلتدان
برای اینکه عضو گروهی باشید ،رفتار حرفهای و راستی شما را زیر سؤال ببرد.
• بالتکلیفی ،ناکامی و ناامیدی هایی که بخشی از هر محیط کاری هستند را بدپدذیدریدد.
به ای شکایتکردن و مقابلهبهمثل ،به راهکارها و راهحلهایی بیندیشید که به درد شما
و شرکتتان بخورد .این ایدهها را با رفتاری آرام و حرفهای با دیگران درمیان بگذارید.
راهی برای مدیریت و تخلیهی استرس در بیرون از محیط کار پیدا کنید :ورزش کنید ،بدا
دوستان و خانوادهتان صحبت کنید و یا به سرگرمیها و تفریحات دیگر بپدردازیدد .ا دازه
ندهید استرس روی  EQشما تأثیر بگذارد.
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دراینجا منظور از انگیزه ،شورواشتیاق شما برای انجام کار تعبیر میشود؛ ورای موقدعدیدت،
وضعیت یا درآمدتان .دراینحالت ،انرژی و عالقهی شما برای به سرانجام رسدیددن کدار،
محرکهای شما هستند .اهدافتان را مصرانه دنبال میکنید ،از چالش استقبال میکندیدد
و بسیار کارآمد هستید.
اُشو

عرفانهای کاذب

(بخش دوم)

رهبران و کارمندان با انگیزه ،عالقه ی زیادی به دستیابی ِموفقیدت دارندد .آندهدا
خوشبین هستند ،میتوانند بهآسانی از شکستها و ناکامیهای گذشته بدگدذرندد،
عزمشان را برای موفقیت زم کردهاند و نسبت به سازمان خود متعهد هستند .آنهدا
حاضرند از نتای زودگذر و فوری بگذرند تا به موفقیت بلندمدت دست پیدا کدندندد.
درنتیجه آنها انگیزهدهنده و مشوق دیگران نیز هستند.
راهكارهایی برای افزایش انگیز

ببیند چهچیزی در مورد شغل تان را دوست دارید و دلیل اصلی کده شدغدل خدود
رضایتبخش می دانید چیست؟ حتی اگر بخش هایی از کارتان است که چنددان از
آن خوشتان نمیآید ،تمرکز تان را روی کاری بگذارید که درحال انجام آن هستید.
بهراههایی بیندیشید که ازطریق آنها بتوانید مدت زمان بیشتری روی کارهایی کده
به شما انگیزه می دهند تمرکز کنید .با رئیس خود درمورد روشهایی که این کار را
آسانتر میکند ،صحبت کنید؛ چراکه دراینصورت بسیار کارآمدتر خواهید بود.
مثبتاندیشی و خوشبینی را بهصورت کلی تمرین کنید .اگرچه خوشبینی خصلتی
ذاتی است (یا آن را دارید یا ندارید) ،میتوانید میزان خوش بینی خود با اندتدخداب
افکار و کلمات درست بهبود ببخشید .حتی اگر به معنی این باشد که دفدعدات اول
مجبور به تظاهر باشید .هنگامیکه حرفها و افکار منفی به ذهنتان خطور میکند،
مچ خود را بگیرید و آگاهانه آنها را با حرفها و افکار مثبت ایگزین کنید.
برای خود اهداف انگیزه بخش تعیین کنید و برای رسیدن به آنها اقدامات مشخصی
تعیین کنید .برای هر نقطهی عطف و دستاوردی که در طول راه کسب میکنید ،به
خود پاداش بدهید.
درنظر داشته باشید که همه چگونه ذب افراد مثبت ،با انرژی و الدهدام بدخدش
میشوند .همانطور که انگیزههای خود را افزایش میدهید ،میبنید که چدگدونده
ازطرف مشتریها ،همکاران و مدیران بیشتر مورد تو ه قرار میگیرید.
(بخش سوم)

در کشور هند ،فرقه ها و مذاهب بسیار زیادى و ود دارد؛ به گونهاى که به سختى مىتوان اسامى آنها را به خاطر سپرد.
یکى از این مکاتب ،هندوییزم است .هندوییزم ،سه خداى اصلى یا سه لوه از خدا را معرفى مىکند که عبارتند از :برهمن
(خالق)  ،ویشنو (نگهدارنده) و شیوا (ویران کننده)  .هر کدام از این خدایان ،همسران ،فرزندان و لوههایى دارند که مذاهب
هند ،هر کدام یکى از آنها را مىپرستند .مذهب تانترا ،براساس پرستش شاکتى  ،همسر شیوا استوار است و پیروان این
مذهب ،انرژى نسى و شهوت زنانه را نماد شاکتى مى دانند .مذهب تانترا ،تلفیقى از دو مذهب بودایى و هندى است .یکى
از کسانى که در روزگار ما سعى کرد مذهب تانترا را به هان معرفى کند و موفقیت هایى هم به دست آورد ،فردى است به
نام باگوان را نیش که به درخواست خودش ،اشو نامیده شد .او در سال  1974م .یک مرکز مراقبه به نام کمون بینالمللى
اشو ،تاسیس کرد که بعدها به یکى از بزرگ ترین مراکز مراقبه در هند تبدیل شد .وى در سال 1991م .به آمریکا مها رت
کرد و در آن ا هم مریدانى پیدا کرد و شاگردانش ،شهرکى به نام او در امریکا بنا کردند؛ اما پس از چهار سال ،دولت
آمریکا اشو را اخراج کرد؛ هر چند مریدان او ادعا مى کنند که اخراج او به خاطر زیر سوال بردن ارزشهاى امعه آمریکا
بوده است؛ ولى اسناد سازمان اتباع وزارت خار ه آمریکا که وزارت امور خار ه هند هم آنها را را تأیید کرده ،نشان مىدهد
که اخراج او ،به دلیل تروی افراطى فساد اخالقى بوده که حتى فضاى غیر اخالقى امعه امریکا هم آن را برنتابید .عقاید اندیشه اُشو ،نظریات پراکنده و ادعاهاى مختلفى دارد که
این مختصر گنجایش پرداختن به همه را ندارد و به همین علت ،در این ا برخى از نکات قابل تامل در آثار وى مورد اشاره و تحلیل مى گیرند.
رهایى از سكس یا عروج با سكس؛ در معنویتى که اشو مطرح مىکند ،دو رکن و ود دارد؛ الف-مراقبه .ب -سکس .اشو بر این عقیده است که افرادى که آزادانه به
ارضاى تمایالت نسى اقدام کنند ،بعد از گذشت مدتى ،این مسئله را رها کرده ،وا مىگذارند؛ چون برایشان مسئله اى عادى و پیش پا افتاده خواهد شد.در واقع ،اشو به این خاطر
دستور به روابط نسى آزادانه مى دهد که ذهن ،انسان را رها کند و انسان با قلبش خدا را بیابد؛ اما او گاهى به گونه اى صحبت مى کند که گویا خود سکس و لذت آن ،هدف
است و خود آن ،باعث عروج است؛ نه این که رهایى از آن ،باعث عروج باشد.
شناخت خژاونژ؛ اشو معتقد است که مباحث استداللى و منطقى براى شناخت خداوند ،راه به ایى نمى برند .از نظر او ،روى آوردن به خدا از راه عقل و برهان ،همانا از
دست دادن خداوند است؛ او در اهاى دیگر ،بر خالف گفتههاى خود مى گوید :شناخت خداوند از راه عقل و هوش ،میسر است .از راه دانش ،نمى شود به خدا رسید و از راه باور،
نمىشود خدا را شناخت؛ بلکه از راه عقل و هوش مىتوان شناخت .براى شناخت خدا ،هوشى فراوان نیاز است.
عبادت جمعى؛ اشو معتقد است که مراقبه (تخلیه کامل ذهن؛ نه تمرکز)  ،کلید دریافت حقیقت است و همه روشن دالن تاریخ از همین مسیر ،به مقصد رسیده اند .او سکوت
عمیق را ایگزین عبادت هایى مى کند که با لفظ و کالم ،آمیخته اند .در عرفان اشو ،تنها عبادت ،سکوت است و بس .کلمات براى ایجاد ارتباا بین مردم ،خلق شده اند.
ال و ابداً ،نیازى به کالم نیست؛ تنها سکوت عمیق الزم ا ست .او با این استدالل ،تمام مناسک و
خداوند ،یک انسان نیست که ((با کالم)) با او ارتباا برقرار کنید .در آن ا اص ً
آداب معى ادیان را لغو مى خواند و معتقد است که نیازى نیست ایى مع شویم و براى عبادت به ایى برویم؛ ولى خود هنگام توصیه به مریدان ،عملى معى به نام سکس
معى را ابداع مى کند و مریدان را دعوت مى کند که به مکان خاصى رفته به صورت معى این عمل را انجام دهند و آن را عرفان معرفى مى کند.
آزادى جنسى و رهایى از ذهن؛ اشو معتقد است که شهوت نسى مزاحم وصول به حقیقت است؛ پس باید کارى کرد که مسئله سکس به امر عادى و پیش پا افتاده
تبدیل شود؛
در خاتمه مى توان گفت نتیجه و حاصل سخنان اشو و پیام نهایى مکتب وى این است :اى انسان هایى که اهل گناه هستید و احیان ًا از گناه خود پشیمان مى شوید و گاهى دست
و پا زدن فطرتتان ،زیر چکمههاى هواى نفس به شما تلنگرى مى زند! با آسودگى گناه کنید و عذاب و دان نداشته باشید و این گونه بپندارید که همین گناهان و معصیتها ،راه
رسیدن به خداست .اى انسانها! به این رقهها و بارقههاى الهى بى تو ه باشید تا عیش دنیایى تان کامل شود؛ بدون هی ندامتى و بعد میتوانید در مسیر خدا حرکت کنید.

3

