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 است که 
ی
 چان ایل گوک دنیائ

 میکنند
ی

 در آن مردم برای دیگران زندگ
 ایده -

 
ک جهائ  آل اتکای متقابل، رفاه متقابل، ارزشهای مشتر

 

 

 

 

 کالم والدین راستی   

ک جهانی است که این انعکا یت در آرزوی اتکای متقابل، رفاه متقابل، ارزشهای مشتر آل خدا پادشایه بهشتر ایده سبشر

 کند، هیچ فرد
ی

ی  یاست. این دنیانی نیست که در آن یک نفر به تنهانی زندگ دنیانی را بیافریند. هروقت که نمیتواند چنی 

یک من”صحبت میکنیم، میبایست “ من”باره در  ام، باید در کنار آن باشد. این چه همشم باشد و چه خانواده ،هم“ شر

 واقیع ما بکار گرفته شود. پادشایه موضوع نباید تنه
ی

ا بعنوان یک فکر و یا یک تصور کیل باقر بماند بلکه باید در زندگ

 ما 
ی

 (10.4.1:5 –آشکار میشود. )چان سانگ گیانگ خدا دنیانی است که این مفهوم بصوت واقیع در زندگ

پوست رفته تا در یک همکار متقابل، رنگ  کیس به ورای مرزهای میل و نژادی و   آل، هر در یک جامعه و کشور ایده

ان یک  ده خواهد بود. مردم میدانند که پشان و دختر  کند. اجتماع بسان خانواده گستر
ی

 آفریده و در شادی زندگ
ی

هماهنگ

ی هستند. آنجا مکانی است که در آن خانواده های برکت گرفته که خدای واحد، برادر و خواهر تحت تسلط والدین راستی 

اند، دنیای آزادی، صلح و اتحاد را بواقعیت درخواهند آورد. حق مالکیت حوزه قلب خود را بازسازی کرده نسب خونی و 

ی خواهد شد و مردم در اتکای به آنجا دنیای زبان دیگر، ارزشهای جهانی  و فرهنگ خدا متمرکز یک و فرهنگ والدین راستی 

ی ر  ی راه برای متوقف کردن آلودهبر قلب را با هم سهیم خواهند شد. مردم بعنوان مالکی   بر روی استی 
ی

سازی محیط زندگ

ی را یافته و مخلوقات را دوست داشته مورد حمایت قرار خواهند داد. در این دنیا، مردم در اعمال و خدمات  زمی 

 برای دیگران، امرار معاش خواهند کرد. تمایم اعضای جامعه از 
ی

این  شادیبخش، متمرکز بر قلتی مملو از عشق و زندگ

وی خواهند کرد. بدون پیاده  پت 
ی

، سازی اندیشهاستاندارد زندگ ی موزند آها که به ما یمیعتی آن اندیشههای والدین راستی 

 برای دیگران است، دستیانی به این ایده
ی

ی زندگ  (10.2.4:7ها امکان پذیر نیستند. )چان سانگ گیانگ عشق راستی 

 

 تبادل نظر

ین فرد لئو تولستوی، نویسنده  ین زمان چه زمانی است؟ دوم، مهمتر روس، این سه سوال را مطرح کرد: نخست، مهمتر

ین کاری که باید در نی آن باشم چیست؟ و پاسخ خود او به این سه سوال ای
ین  نگونهکیست؟ سوم، مهمتر بود: مهمتر
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ین فرد کیس است که در کنار توست، ین کاری که باید  زمان حاال است، مهمتر ، خوشحال کردن آن  آن در نی  و مهمتر باشر

و   که مت 
ی دلیل به هر جانی  است. به همی 

ی
ید و با هر کیس که روبرو فردی است که در کنار توست. اینها پیشه ما در زندگ

 عشق و خونی رفتار کنید.  میشوید با 

 مذهتی متمرکز بر این نکات داشت. سخنان او در کتاب
ی

هایش بطور آشکار زمان، تولستوی در تمایم طول عمرش یک زندگ

باشیم، به ما نشان میدهد. براستر هیچکیس نمیتواند با خودداری از ایجاد ارتباط با  آن ما باید در نی  فرد و کاری را که

 
ی

 کند. چه آگاه باشیم و چه نه، زندگ
ی

ما در کمک به یکدیگر چه بطور مستقیم و چه غت  مستقیم  دیگران به تنهانی زندگ

ود  . ما از اعضای خانواده، از همسایگان از جامعه و حتر از طبیعت به یک شکیل کمک دریافت میکنیم. و به به پیش مت 

 میکنیم. ما براستر یک 
ی

ی خاطر باید به این شناخت برسیم که ما به خاطر تالشهای دیگران وجود داشته و زندگ همی 

 مملو از شادی خواهیم داشت اگر نه تنها برکات ماد
ی

ی بلکه  یزندگ برکات معنوی خود را با دیگران سهیم شویم، همچنی 

این خوشحایل را بیشتر احساس خواهیم کرد اگر بتوانیم از نقطه نظر دیگران به دنیا نظر دوخته و خونی را در تمایم 

 تکثت  کنیم. 
ی

 سطوح زندگ

ی اصویل باعث بوجود آمدن دنیانی میشود که در آن مردم در ورای تمایم مرزها  از جمله مرزهای میل برای  توسعه چنی 

 کنند آنگاه آن دنیا 
ی

اند.  اصل ای خواهد شد که انسانها در تمایم طول تاری    خ در اشتیاق آن بودهمدینه فاضلهدیگران زندگ

 برای خاطر والدین بهشتر یم
ی

  تواند در هر گوشه این دنیا بکار گرفته شود. زندگ

که انسانها در کنار خدا صاحب   کنیماین ایده را مطرح  که ما میبایست این ایده را به دیگران معرقی کنیم.    استاین دلییل

تمایم مخلوقات هدایانی بسیار با ارزشر هستند که والدین  و ریده و مالک تمایم مخلوقانر که خدا والدین بهشتر ما آف

ها توسط تعداد اندگ که تنها در نی منفعت مادی و شوسامان اند. جهان آفرینش نباید تنبهشتر به انسانها هدیه کرد 

ه و انباشته شود. آن دسته از افرادی هم که در حوزه سیاش فعالیت دارند،  دادن به منافع اقتصادی خود هستند، ذخت 

ام   گذاشته و سیع میبایست از دفاع از منافع گرویه اندک خودداری کنند. سیاستمداران باید به نقطه نظرهای مردم احتر

ند. در  ی هر محییطهای زیست زمینهداشته باشند تا دیدگاههای مردم را در فعالیتها و مدیریت در جامعه بکار بگت   نت 

سانی به طبیعت میشود، باید شی    ع الست  متوقف شود. انی به تعدادی اندک، باعث آسیب ر حرکتر تنها برای منفعت رس

، بایتمایم انسانهای ساکن روی ز  ی ات آب و هوانی با هم همکاری کرده، و از طریق آد برای کاهش اثرات زیانمی  ور تغیت 

 روشهای پایدار طبیعت و محیط زیست را مورد حفاظت قرار داده آن را توسعه ببخشند. 

ی برای دیگران،  وری برای تاسیس دنیانی  و اولویت دادن به اهداف گرویه در مقابل اهداف فردی،قلب زیسیر امری ضی

ی برای دیگران است  است این دلییل . که در آن همه کامیاب خواهند شد. اصول اساش آفرینش ما عشق و قلب زیسیر

ی با دیگ  با سهیم شدن همه چت 
ی

یم. دنیانی که در آاست که ما باید یک زندگ ی مرسوم شده ران را پیش گت  ی ی چت  ن چنی 

ک جها، دنیای اتکای متقابل، رفاه متقاباست نی است. بعبارت دیگر دنیانی است که در آن همه در ل و ارزشهای مشتر

 میکنند که نخست به فکر دیگران هستیم به جای اینکه به فکر 
ی

 زیسته با هم کامیاب شده و با قلتی زندگ
ی

هماهنگ

 دنیانی متمر نه یانی است که در آن مردم نخودمان باشیم. یعتی د
 میکنند و بعبارنر

ی
کز برای خود بلکه برای دیگران زندگ

 . بر رفاه عمویم است
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ی دنیانی است. مدیریت حوزه ی چنی  ی والدین بهشتر پایه برای شکلگت  ، سیاش و عشق راستی  های اجتمایع، اخالقر

ی میکند که والدین بهشتر بطور مستقیم مشارکت خواهد داشت. انسانها  ، تضمی  اقتصادی براساس عشق والدین بهشتر

ی برای دیگر در تصور خدا آفریده شده ان و اجرای عشق بسیار قویتر از امیال خودخواهانه ما است. اند و امیال ما در زیسیر

ی انسانی دست پیدا کنیم.  ، به ارزش اصیل راستی  ی عشقر ی متمرکز بر اجرای چنی   و ما میتوانیم با زیسیر

ی که به کرات در موقعیتهای مختلف در قالب نصیحت به ما رسید برای ” این بود که  هیگ از پیامهای والدین راستی 

 کنید
ی

 خود به “ دیگران زندگ
ی

ی در بیان این نصیحت، آن را در زندگ و ما باید با فهم درک عمیق و قلب والدین راستی 

مرحله اجرا درآورده و خود تجسم آن بشویم. چان ایل گوگ کشوری است که در آن شهروندان همیشه برای خاطر 

 میکنند. بیائید تا خود 
ی

 را برای انجاو اجرای صد در صد این تعالیم آموزش بدهیم و اینگونه دیگران زندگ
ی

هر روز زندگ

 خود را برای شادی و خوشحایل دیگران وقف کنیم. 

 

 نکائر برای تعمق

 کنند؟ .1
ی

 چرا مردم نمیتوانند تنها زندگ

سند؟  .2  میکنند، شانجام به بن بست مت 
ی

 چرا مردیم که در نی اهداف خودخواهانه زندگ

در  اینکه انسانها موجودانر اجتمایع و ارتبایط بوده و خوشحایل آنها زمانی توسعه پیدا میکند که آنها  به خاطر  .3

نند. کدام قسمت از زندگیمان را باید با دیگران سهیم شده و  روابطشان دست به سهیم شدن آن ی به دیگران مت 

   توسعه ببخشیم؟  

 


