
 المعنى والغرض

للعيش في مجتمع آمن ومستقرعلى االستيعاب الفكري والروحي  الرئيسييعتمد األساس 

في العالم هو والضعيف  تائه. ألن الهدف الوحيد للشخص ال"اإلنسان واألخالق"لقضية 

 إيجاد معنى وهدف الحياة في سياق إكمال نفسه. إنه فهم تجربة االزدواجية والعيوب في حد

 .األهداف واألدوات، وتطويرهذا الوعي بالمعنى الروحيب خاللذاتها دون إ

انتشارالمخاوف في هذه األيام و 19إن التهديد العالمي الناجم عن تفشي فيروس كوفيد 

ومحاولة الدول الخروج من هذه األزمة بأقل  صوص تركيا,وجه الخ وعلى ,العصيبة

 الخسائر الممكنة.

مع تجنب العواطف الخاطئة والمعلومات المحدودة، وإظهار  في هذه األيام الصعبة،

 الهدفرحلة نحو عالمنا الداخلي،  تضامننا، وأداء مسؤولياتنا، إذا تمكنا من الذهاب في

الصعبة ذات قيمة في تذكر  حداثالمعنى والهدف أكثر. ألن األ؛ أعتقد أنه سيتم فهم الغايةو

قيم اإلنسانية. يجعلنا نشعر كيف أنه ال معنى لهم أن قوانين وتدابير الحياة ، وكشف وإحياء ال

 .، وطرقهم األنانيةذواتهميشوا فقط من خالل االعتناء بيبحثوا عن السلطة، وأن يع

األشخاص المحدودين في العالم  فقط تشيراأليام الصعبة إلى ضرورة الشعوربأننا لسنا

الم القلوب ومحاولة مقابلة البشري، ومن الضروري إيجاد طريق من العالم المادي إلى ع

الروح مرة أخرى على الطريق الذي يمكن العثورعليه. ألنه عندما نكتشف أنفسنا نحن 

البشر، نقترب من روحنا )جوهرنا(، ستصبح أسس الحياة الفردية واالجتماعية أكثر 

تنمية هللا لنا هي القدرة على تغيير وتطويرأفكارنا. ال وهبنا، أعظم قوة صالبة. لتحقيق ذلك

الداخلية والسالم االجتماعي، من خالل إجراء تغييرات في التفكير والتصورات الراسخة؛ 

 .تتطور من خالل كونها شيئًا جديًدا، بدالً من القيام بشيء جديد

 لهذا السبب، يجب أال ننسى أن كل مساهمة إيجابية نقدمها للجمهور، لصالح الناس، كل

ثمن وإيجار المعيشة في هذا العالم. الثروة،  هي التضامن،خدمة، كل خير، جميع أنواع 

لمهنة، المعرفة، الحكمة، الموهبة، المهارة ... إلخ. كل شيء لدينا في الظروف االسلطة، 



األرضية يعهد إلينا لالستخدام المؤقت. نحن ملزمون باستخدامها بوعي رحيم  والمعايير

  بوعي وعقالنيةي الحياة، علينا أن نتحرك واستخدام جيد. عندما تتاح لنا الفرصة، أي ف

 أو فقدنا وأصبحنا خواء.  ،أصبحنا هباءرى فجأة أننا إما نخالف ذلك، سو

واحدة من معاني ونوايا الحياة العظيمة في هذا العالم حيث ال توجد ملكية كاملة هي الوجود 

. وجودلتحسين الالدوافع الفاسدة. مع الحب. وهو خدمة ما هو موجود بالحب، بعيداً عن 

في  ن تنشيط الشعور بالتضامنم االقائمة. ألنه إذا جلب شيئًا إلى الحياة، فقد تمكن نماءإل

 .خليقته، إذا كان مفيًدا لآلخرين، فإن حياة الشخص لها معنى وتصبح مهمة

في هذا السياق، فإن األشخاص الذين يكتشفون أنفسهم، والذين يفهمون حدودهم، والذين 

حدودهم، ال يقبلون اآلخرين مثلهم فحسب، بل يتصرفون أيًضا بمسؤولية،  يعرفون

 وهوويهتمون، ويقدرون، ويشاركون الخيرالروحي، والمساعدة، والتضامن في الوعي 

السالم واالستقراربين الناس  ,. ألنهم يعرفون جيداً هإلى هللا من خالل الذي يصلالطريق 

السالم  وق المترتبة على هذا الشرف وتطويرمعنىعتمد على احترام كرامة اإلنسان والحقي

 .في هذا االتجاه المتماسك

ومع ذلك، يجب أن يكون معروفًا أن الحقيقة والواقع في صراع مستمر في الحياة. تتشكل 

 .التصورات وفقًا للواقع ، وليس الحقيقة

سالمة  كما في مثال العنب والعصا، يجب أن يكون الغرض من الحياة ، الذي هو جزء من

 .أو أن تكون جوهر الحقيقةالحياة، قريبًا جًدا من الحقيقة، 

إن الواقعية تقع تحت تأثير المكان والزمان,أما الحقيقة فهي حرة ألنها ذات جوهر روحي 

 .جعلك حراً""ستتعلم الحق ، وهذه الحقيقة ستلهذا السبب يقول المسيح،  ومعنوي.

بهذه الروح. لكن الحصاد ليس اختياريًا ، فهو يعتمد بهذا المعنى، هناك تفضيل لزرع البذور 

 .على الوقت

الشيء الوحيد الذي " :بول كويلو في هذا السياق المعاصر يكتب المفكر والكاتب البرازيلي

يحول الناس إلى شيء مختلف عنهم هو الحب. هدفنا في العالم هو تعلم الحب. الحياة هي 

في نظر هللا، من الضروري أن تجد الحب على عملية تعلم الحب. للوصول إلى السالم 

 " الحب. قيمة بدون أدنى األرض. ليس لدينا



من أجل احتضان الحب، يجب أوالً التغلب على التحيز من جميع المشاعرالسلبية التي تضر 

 .بالبشر

 الفكرة الفائتةالتالية قد تعزز  قصةأعتقد أن ال

 ""سيدي ، من تحب أكثر في العالم؟سألوا حكيم: 

 "."أحب خياطيأجاب:   

"يا سيدي، من هو الخياط عندما يكون هناك الكثير من فوجئ أولئك الذين طرحوا السؤال: 

 "الحب في العالم؟

 خياط؟ال؟ لماذا  من اين أتى

"أصدقائي، نعم أحب خياطي. ألنه في على هذا السؤال على النحو التالي:  العارفأجاب 

قياسي مرة أخرى. لكن اآلخرين ليسوا كذلك. بمجرد أن  جهد فيكل مرة أذهب إليه، ي

، يرونني دائًما بنفس العين. أولئك الذين ال الموت يتمسكون برأيهميقرروا بشأني، حتى 

يدافعون بشكل أعمى عن أفكارهم ال يمكنهم تغيير أي شيء. أولئك الذين ال يتخلصون من 

 ".األحكام المسبقة ال يمكنهم فهم أي شخص

والتحيز واالفتراضات  بريرالحياة ، فإن الت لعثور على معنى وغرضافي محاولة ،  لذلك

 .الخبيثة واألوهام ليس لها أي فائدة أو مستقبل

 

 يوسف بكتاشملفونو 


