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اين دفتر طبق سفارش شما، تنها براي او محاسبه شده و شامل افراد ديگري كه در برج او متولد توجه: 

 شده اند نمي باشد.

 هم در دست شماست.از اين دفتر فقط يك نسخه موجود است و آن

 

 )بين سنين دوازده تا شانزده سال تمام( و مسايل روحي ـ ام جانعمرخياين دفتر مخصوص  ●

متوجه شما گيرد. با مطالعه اين دفتر، اش تدوين شده است و امور مهم پرورشش را نيز در بر ميرواني

سر گذاشته است، شخصيتش در كودكي، ازنظر روحي ـ رواني چه مسايلي را پشتاو د كه يشومي

قرار دارد. بنابراين، موارد ذكر شده، بسيار « در كجاي كار»قول معروف، اكنون  چگونه شكل گرفته و به

 مهم هستند.

با برخي از مشكالت خاصي كه ممكن است برايش تواند ميچگونه گوييم كه او شما ميجا به در اين

نها را وقت، آ د؛ چون آننرخ دهد، برخورد كند تا در آينده، اين مشكالت تبديل به مسايلي جدي نشو

 توان برطرف كرد.تر ميخيلي سخت

وجه براي هيچهاي موجود در بازار، بهدليل اصلي نگارش اين دفتر، آن بود كه متوجه شديم كتاب

كه چه نيرويي يك درباره اين نوعي كمبود دارند و هيچ شناخت يك نوجوان، كافي نيست. هر كدام به

كه هر دليل ايناند. به، سخني به ميان نياوردهآوردنوجوان را بوجود مي يك شخصيت بزرگسالي

اي سخن گونهشخصيت، داراي سرنوشتي است، بيشتر كتب موجود درباره وقايع و اعمال نوجوانان به

جاست كه خواننده مشكل اين !گويند كه نتيجه منطقي خصوصيات شخصيتي بزرگساالن استمي

شوند يا مسايلي كه براي تربيت او ذكر شده، ته مينحوي به او ديكها بهكند موضوع كتاباحساس مي

 اند.نويسي شدهنسخه ،ايصورتي كليشهبرايش به
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هاي طور كامل شكل نگرفته است. پس هرگونه تغييري در روشد كه شخصيت او هنوز بهيفراموش نكن

ابد يا اي تغيير يطور سازندهشود تا الگوي مسايل و مشكالت او بهتربيتي والدينش باعث مي

 اش به حداقل برسد.خصوصيات منفي

د. يهايش را بياب، الگوي روند پرورش و كليه احتماالت و توانايياو د براي رشد هرچه بهتريتوانميشما 

كنيم كه اين دفتر، فالگيري نيست؛ بلكه به او براي درك بهتري از جا نيز تكرار ميمجدداً در اين

 و بر پايه علم فراروانكاوي، نگارش شده است. دهدخودش، چندين حق انتخاب را مي

است، چيز زيادي اش با آن برخورد نكرده به برخي از مسايلي كه او هنوز در زندگيدر اين دفتر، راجع

اما نگرش او به اين مسايل، موجب  .گوييم )مانند حاالت جنسي، روابط زناشويي، شغل و پول(نمي

رداشت خاصي داشته باشد و اين امر، بر شخصيتش تأثير بسزايي شود تا در بزرگسالي، از آنها بمي

هايي هم در اين قبيل موارد ديده نشود، ولي باز تا حدودي آنها را گذارد. حتي اگر در او، نشانهمي

 ايم.گذارند، شواهد زيادي را آورده، دربارۀ شرايطي كه بر آيندۀ او تأثير ميدفتر كنيم. در اينبازگو مي

كمك كنيم تا شما مان اين است كه به ايم، اما هدف اصلير بابت، اصول اخالقي را رعايت كردهما از ه

شما برخي از خصوصيات شخصيتي او غيرسازنده باشند و  گاهي ممكن استد. يبشناسبهتر را او 

تان خواستهاين به د يتوانصورتي مي آنها را تغيير دهد يا سركوب سازد. اما فقط دراو د كه يبخواه

از آنچه بايد باشد، تصوير ذهني واضحي او د. اگر يد و درك كنيرا از هر نظر بشناساو كه ابتدا برسيد 

ول بزند و تظاهر به آني كند كه گكند خودش را را عملي سازد، سعي ميداشته باشد، اما نتواند آن

ون هر كس، فقط كند؛ چست را نيز خراب ميهنتيجه معمول اين تالش، آن است كه آنچه  !نيست

دانند. پس كفايت مياو را پسري بيديگران تواند خودش باشد. چنانچه سعي كند فرد ديگري باشد، مي

 بايد تا جاي ممكن، بكوشد خود را بشناسد و خودش باشد.

ايم. حتي اگر طرفانه آوردهصورت عيني و بيدر اين دفتر تا جاي ممكن، موارد ناگوار و نامطبوع را به

ايم )كه سعي شده در حداقل باشد( براي اين است كه وقايعي كه احتماالً مسايل اخالقي هم شدهوارد 

او راهكارهايي  ح خصوصيات منفيالصاايم جهت دهند را مشخص كنيم. ما سعي كردهدر آينده رخ مي

ه كافي به د كه هيچ طالعي بد يا نامساعد نيست؛ بلكه فقط به اندازيرا نيز ارايه دهيم. فراموش نكن
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كاري خود ماست. ازسويي ديگر، هيچ طالعي هاي احتمالي، ثمرۀ كمو اين نحسيايم نپرداخته مانخود

نيز آنقدر خوب و كامل نيست كه در طي زندگي، چيزي نتواند بر آن تأثيري منفي بگذارد. شايد عدم 

تر هستند ولي توسط كلتربيت صحيح، اولين تأثير منفي بر آن باشد. مسلماً برخي از خصوصيات، مش

صورتي شوند. اگر اين وقايع يا الگوهاي بد در روابط بهيا روابطي خاص، تقويت مي دوران كودكي

توان آنها را تبديل به رسند؛ بلكه حتي ميتنها خصوصيات منفي به حداقل ميمنفي تقويت نشوند، نه

وب او با والدينش نيز بسيار حايز هاي مثبت هم نمود. نحوه پرورش يك نوجوان و رابطه خويژگي

 اهميت است.

اي جدا از آنچه بعدها )يعني در بزرگسالي( بدان بايد بدانيم كه نوجواني، مرحله تعريف نوجواني:

دانند. آنها بر شويم، نيست. معموالً بزرگترها، نوجوانان را افرادي كامالً جدا از خودشان ميتبديل مي

هاي يك نوجوان، با آنها كامالً متفاوت است. اين امر، زها و خواستهاين باورند كه احساسات، نيا

واقعيت ندارد و تنها دليل عدم درك بيشتر بزرگساالن از يك نوجوان، اين است كه آنها خودشان را 

شان منطقي است و اصوالً توسط نيازها، وظايف و كنند كه نيازهايآنها احساس مي !شناسندنمي

كه يك نوجوان، توسط تحركات غيرمنطقي و شوند؛ درحاليبرانگيخته مي هاي واقعيمسؤوليت

پندارند كه شود. بزرگترها چنين ميهاي ناگهاني احساسي است كه وادار به تحرك ميها و انگيزههوس

كوشند تا از طريق ايجاد الگوهايي از داليل فقط خودشان با دنياي واقعي مرتبط هستند. درنتيجه، مي

نوجوان، او را بشناسند و سپس از طريق زباني كه ساختۀ خودشان است، آرزوها و رؤياهايي  رفتار يك

كنند تصويري كه از نوجوان دارند را بر او در اين راستا، سعي مي !كه دربارۀ او دارند را عنوان كنند

 د.آيشود، توسط بزرگساالن بوجود ميتحميل كنند. بنابراين، نهادي كه نوجوان خوانده مي

كنند. برخي بر اين باورند كه بيشتر مردم، بنا به يكي از دو الگوي اصلي ذيل با يك نوجوان رفتار مي

شوند؛ پس ها، ذاتاً افرادي خوب، عفيف و پاكدامن هستند، اما توسط جامعه، خراب ميتمام بچه

ديگر نيز اعتقاد دارند كه  شان را حفظ كنند. بعضيبايستي به آنها تعليم داده شود تا بتوانند تقواي ذاتي

شوند كه اين صفت هستند و توسط عطشي غيرمنطقي، برانگيخته ميطور غريزي، حيواننوجوانان به

 !عطش، بايد بوسيله بزرگترها، محدود و كنترل شود تا اعضاي مدني يك جامعه، پديد آيند
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ن را دارد. او نه عفيف است و نه ما بر اين باوريم كه نوجوان، دقيقاً همان نيازها و تحركات بزرگساال

عنوان يك فرد و دهد )هم ازنظر بيولوژيكي و هم بهخو؛ بلكه طبق هرچه به او اجازه بقا ميدرنده

دهد كه يك كند. يك نوجوان، نسبت به تهديد، درست همان واكنشي را نشان ميشخصيت( رفتار مي

ناميم، به اندازه باره آنچه كه ما دنياي واقعي ميآن است كه نوجوان، در ،بزرگسال. تنها فرق بين اين دو

تواند از آن با موفقيت به نفع خودش سوءاستفاده كند تا به داند و هميشه نمييك فرد بزرگسال نمي

همين دليل، او اغلب نسبت به وضعيتي كه ازنظر يك فرد بالغ، زياد هم به !نتايج دلخواهش دست يابد

جاست كه ما به فرق واقعي بين يك دهد و اينازحدي را نشان ميشجدي نيست، از خودش واكنش بي

 بريم. نوجوانان در روند تحول يافتن، همان افراد بالغ هستند.نوجوان و شخص بالغ، پي مي

شود، بايد به مطالعه و درپي ميكه شخصيت يك نوجوان، خيلي بيشتر دستخوش تغييرات پيدليل اينبه

شوند. مسأله تاري او بپردازيم و نه الگوهاي ثابتي كه مدام تكرار ميتفسير الگوهاي متغير رف

روست، ازنظر كيفيت با آنچه يك فرد بالغ با آن مواجه است، اي كه يك نوجوان با آن روبهفراروانكاوانه

خود را بدون تغييرات زيادي وارد  تفاوتي ندارد. در اصل، يك نوجوان، سرمايه روحي ـ رواني

هاي دوران كودكي است كه حتي كند. يكي از داليل اصلي رفتار عصبي، همان واكنشش ميابزرگسالي

بريم؛ جايي كه اين نامناسب مان مياند. ما آنها را با خود به بزرگساليدر آن زمان نيز مناسب نبوده

هميشه د كه هر يك از ما، يتر نيست. به ياد داشته باشخورد، ولي واقعيچشم مي بودن، بيشتر به

شود و . اندوخته روحي ـ رواني نوجواني، پايه شخصيت بزرگسالي ميداريم كودكي را در درون خود

شود، از برخي جهات، طالع سازد؛ يعني هر طالعي كه براي نوجوان محاسبه ميرا مي مانسپس آينده

رگسالي، دوباره نظر تجارب نوجواني به بزست. فقط بايد مسايل را از نقطههآتي بزرگسالي او نيز 

عنوان مثال، ممكن است يك نوجوان داراي شغل نباشد، اما درعوض، درس و مدرسه تفسير كنيم. به

كنند. واضح است جاي رئيس يا كارفرما، اين نقش را معلم و والدينش در زندگي او ايفا ميدارد و به

روابط آتي او با رؤسا و ساير كه تجارب اوليه يك نوجوان با معلمين و والدينش، تأثير مستقيمي بر 

 افراد در رأس جامعه دارد.

هايي فراروانكاوي است كه توسط بيشتر نويسندگان كتب راهنماي تربيت اين مطالب، واقعيت

رسد، محاسبه طالع يك نوجوان، بسيار نظر ميطور كه ظاهراً بهنوجوانان، ناديده گرفته شده. شايد آن
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جاست كه بايد او را از ديدگاه يك و زياد مهم نيست. نكته مهم اين اي نداردجالب باشد ولي فايده

بزرگسال در حال رشد، بنگريم؛ بزرگسالي كه از ظاهر يك نوجوان برخواهد خاست. اكثر مردم، وقت 

چنين، بسياري از كساني كه كودكي آنها تيره كنند تا يك نوجوان. همبيشتري را صرف يك فرد بالغ مي

اند. البته عكس اين قضيه هم صدق ده، در بزرگسالي، اشخاصي خوشبخت و موفق شدهو ناخوشايند بو

 كند.مي

 نقش مادر و پدر:

دهنده زندگي يك نوجوان، رابطه او با والدينش است. هيچ كس ترين عوامل تشكيلمسلماً يكي از مهم

تنها درباره والدين؛ بلكه نه اي را بر او نخواهد گذاشت. اين امر،دهندهديگر، هرگز چنين تأثير پرورش

اش نقش مراقبت از او را به عهده دارد نيز صادق است. بنابراين در مورد هر كس ديگري كه در زندگي

د، رابطه او با والدينش و تأثير آنها در ي، يكي از مسايلي كه بايد درنظر بگيراودر مطالعه طالع تولد 

 پرورش اوست.

كند كه والدينش چه كساني هستند؛ بلكه بيشتر طور عيني مشخص نميهد كه طالع او، بيمهم است بدان

تواند توصيف بسيار بيند. طالع او ميشان با او چگونه است و آنها را چطور ميدهد رابطهنشان مي

متفاوتي از دو والدش داشته باشد؛ زيرا هر كس نسبت به والدين خود، ديد خاصي دارد. در اصل، يك 

وحي ـ رواني هر فرد، اين است كه متوجه شود تصوير او از والدينش دقيق نبوده. اين راه براي رشد ر

 شود.سازد و تا حدودي از تأثير آنها آزاد ميكشف، او را از بندگي اين تصاوير رها مي

نظر برسد، اما ابتدا بايد به تشريح نقش پدر و مادرش بپردازيم. شايد فكر ممكن است قدري عجيب به

جا يك فرضيه مطمئن اين توضيحات، بديهي و واضح هستند، اما در اصل، چنين نيست. در اين د كهيكن

گويد: پدر، والد نر )بيولوژيكي( و مادر، والد ماده )بيولوژيكي( ماست. اما در و ازلي وجود دارد كه مي

ش پدر و مادر را تواند نقشود، هر كس ديگري نيز ميجا مياين دوره كه مدام نقش اين دو با هم جابه

 !ايفا كند

طور خالصه، عملكرد مادر، پشتيباني و تغذيه فرزندش، در اولين دوره از زندگي اوست.  مادرش به

خواهد. تمام مادران بايستي فرزندان خود را )حتي بفهماند كه او را بخاطر خودش مي عمرخيامبايد به 



 
 

 
 

 

 

 

8 
 

 

نحوي انجام دهند كه ولي نبايد اين كار را به ،در همان اوان كودكي( تربيت كنند و منضبط بار آورند

زند، والدينش بايد به او زده شده است. هرگاه كار خطايي از او سر ميفرزند )او( احساس كند پس

عمل اوست كه خطاست و نه خودش. بسياري از والدين، بيشتر وقت خود را صرف  ،بفهمانند كه اين

برند. اين رفتار، ال ميؤمال، ذات و درستي او را زير سكنند و كنصيحت يا ادب كردن فرزندشان مي

در چنين  !زده شدن توسط والد، به منزلۀ مرگ استشود؛ چون ازنظر او، پسموجب ترس فرزند مي

مواردي، يا نوجوان بايد ذات و نهاد خويش را تغيير دهد و خودش را با آن منطبق كند )كه اين كار 

نحوي )حداقل ازنظر روحي ـ رواني( خودش را از آن والد كه بهاينواقعاً برايش ميسر نيست( و يا 

جا شود. در اينجدا سازد. در هر دو صورت، ازنظر روحي دچار مشكالتي بسيار شديد و جدي مي

براي جلوگيري از چنين وضعي، وظيفه مادر است به فرزندش اطمينان دهد كه اگرچه ممكن است همه 

 باز والدينش او را دوست دارند.شدت خراب شود، اما چيز به

بايد احساسات، بخصوص عشق و محبت را به  مادرسازد. مادر است كه ساختار دروني او را مي ،اين

در برقراري ارتباط با ديگران، مستقيماً  عمرخيامفرزند خود بياموزد و او را از آنها آگاه سازد. توانايي 

گيرد طور كه ياد ميمادرش دريافت كرده باشد. همان به اين امر بستگي دارد كه چگونه عشق را از

كه آنها آموزد كه وجود ديگران را نيز قبول كند؛ بدون اينخودش را از طريق مادر بپذيرد، همزمان مي

شان را اثبات كنند. گناهيهاي مختلف و باز نماياندن و نشان دادن خود، بيرا وادارد تا از طريق امتحان

چنين خواست به محافظت احساساتي از قبيل دلسوزي، يكدلي، رحم و بخشش و همبايستي  عمرخيام

فرزندش را  حطور خالصه: مادر، ثبات دروني و اصلي روو مراقبت كردن را از مادرش ياد بگيرد. به

توانند )و اش ميباور كند كه فرد ارزشمندي است و نيازهاي دروني فرزندششود سازد و باعث ميمي

سط محيط اطراف، برآورده شوند. البته، مادر زماني قادر است اين كار مهم را انجام دهد كه بايد( تو

 فرزند او سالمت باشد و نيازهاي درون خود را بشناسد.

آموزد كه دنياي چنين به فرزندش ميكند. همرو ميرا با دنياي خارج روبه شازسويي ديگر، پدر، فرزند

را برآورده سازد. ه كارهايي را انجام دهد تا انتظارات و توقعات آنخارج چيست و عاقبت، او بايد چ

باشد. اگر نوجوان، واضح است كه اين رفتار، مكمل عملكرد مادر است و به همان اندازه نيز الزامي مي
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رود رو شود، به درون خودش فرو ميكه با جهان روبهعملكرد پدر را تا حدودي تجربه نكند، بدون اين

ترين در اصل، اين يكي از معمول !خواستار دنياي امن، زيبا و راحتِ رحم مادرش خواهد بود و هميشه

 دهد.  مشكالت روحي ـ رواني بشر است. تجربه نقش پدر، نوجوان را در تماس با جهان خارج قرار مي

مشخص ،  اين دفترالگوي پدر با آگاهي و پرورش نفس، ارتباط دارد كه در فصل دوم چنين، كهنهم

آموزد چگونه مسايل را از يكديگر تميز و تشخيص دهد، آنها را به شده است. پدر به فرزندش مي

ها، منطقي فكر كند. يكي ديگر از وظايف پدر، اين است كه معناي بنديوضوح ببيند و بنا به دسته

را از پدر خود فرا عدالت و قانون را به فرزندش بياموزد؛ چراكه او اصول اخالقي، نظم، انضباط و ادب 

گيرد. البته منظور ما از پدر، فقط پدر واقعي نيست؛ بلكه هر شخص ديگري كه سرپرستي نوجوان را مي

 تواند اين كار را انجام دهد.برعهده دارد نيز مي

ست. بنابراين در بزرگسالي، رابطه نوجوان با اشخاص صاحب هالگوي مسند قدرت نيز پدر، كهن

د، پدر از بسياري يبينطور كه ميتگي به رفتار پدرش با او در نوجواني دارد. همانقدرت، مستقيماً بس

كند. البته در جهات، كهن الگوي خودِ بزرگسالي است. اين تعاريف، نقش پدر و مادر را مشخص مي

جامعه كنوني ما، نقش هر دو والد تا حدودي مشابه است. حتي شايد هر يك، كامالً نقش ديگري را 

 !كند و يا يك والد، در دو نقش ظاهر شودايفا 

 احتماالً با پدرش رابطه  خوبي ندارد.   

  

 عقده مادر:

كننده طبع احساسي فرزند است و درنتيجه، تأثير زيادي بر او طور كه گفتيم، مادر، مشخصهمان

رو و جهان اطرافش روبه شچگونه با خود كهگذارد. بنابراين، رفتار نوجوان در بزرگسالي و اينمي

اي غلوشده يا افراطي عمل كند، از شود، ارتباط زيادي به اين تأثير دارد. هرگاه اين تأثير به شيوهمي

گويند، ولي عقده مادر، الزاماً هميشه بر زندگي آتي نوجوان، مي« عقده مادر»ديدگاه روانكاوي به آن 
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هاي هنري، مهرباني و ت و عواطف بسيار مثبت افراد، يعني تواناييگذارد. احساساتأثيري منفي نمي

 عاطفه شديد نيز از رابطه فرزند با مادرش گرفته شده است.

كنند كه نماد مادر، بسيار قوي و نماد پدر، ضعيف يا اما برخي از خصوصيات منفي، زماني بروز مي

مايل نيست رشد كند و از حالت  منفي باشد. در اين صورت، مشكل اصلي اين است كه نوجوان،

وساالنش، به جاي بيرون رفتن و برقراري ارتباط با همسنبه چنين نوجوانياش خارج شود. نوجواني

شدت نياز به مراقبت دارد خواهد از منزل بيرون برود. بهچسبد. خجالتي است و دلش نميمادر خود مي

را تد. هرگاه از خارج به او فشاري وارد آيد، آنرسد كه قادر نيست روي پاي خودش بايسنظر ميو به

كند؛ فشارهايي از قبيل رقابت با دوستانش، امتحانات تلقي مي شصورت تهديدي براي بقاي خودبه

طور مداوم و يا برآوردن انتظارات ديگران. افراد قدرتمند و در رأس امور اي بهمدرسه، انجام وظيفه

كند رو شود، سعي ميآيند. پس هرگاه با كسي روبهتهديدكننده مينظرش افرادي بيرحم، ستمگر و به

روشدن با كند تا بدين وسيله از بيرون رفتن و روبهخودش را مخفي سازد. اغلب، تظاهر به مريضي مي

هاي حالت«. به دامن مادرش چنگ انداخته»جهان، بپرهيزد. تمام اين الگوها شبيه كودكي است كه 

 دهند.هستند كه در بزرگسالي نوجوان رخ مي غيرآشكارتر، آنهايي

شدت بيزار شان يا جامعه، بهوساالنبرند، از رقابت با همسننوجواناني كه از عقده منفي مادر رنج مي

شان بيش از حد معمول، از آنها مراقبت كنند. اگر هستند. حتي ممكن است در بزرگسالي نيز والدين

كند و شايد تر از معمول با والدينش زندگي ميردي خيلي طوالنياين عقده شديدتر باشد، يك چنين ف

 !گاه ازدواج نكندهيچ

كنند شدت تابع و پذيرا هستند و هرگاه در زندگي دچار مشكل شوند، سعي مياين اشخاص، به

اند. تقصيرها را گردن تقدير و سرنوشت بيندازند و طوري وانمود كنند كه انگار قرباني شرايط شده

شان قدرداني هايقدركافي از خوبيكند و يا بهكس آنها را درك نمياست احساس كنند هيچ ممكن

شود. البته شايد واقعاً افراد خوبي باشند؛ چون خصوصياتي مانند لطافت و مهرباني در آنها بسيار نمي

عنوان نها بيايند. بهشان را نشان دهند، انتظار دارند ديگران به سوي آكه خوبيجاي اينقوي است، اما به

شان بخواهد بيمه شوند و تحت مراقبت مثال، احتمال دارد بسياري از جوانان طبقۀ متوسط اجتماع، دل



 
  

 

 

 

11 
 

 
 

 

كه واقعاً لزومي به اين كار نيست. در فرهنگ ما، د؛ درحاليندولت، اداره كار، بيمه و غيره قرار گير

ها در منزل حضور ندارد، تضعيف شده قتالگوي پدر توسط اين اصل كه معموالً پدر، بيشتر وكهن

 است.

تر نيز رخ دهد. نوجواناني كه دچار عقدۀ مادر تر و نامحسوستواند در سطحي لطيفاما عقده مادر، مي

شان پذير باشند و باالترين امكاناتكه مسؤوليتجاي اينگردند تا بههايي ميدنبال راههستند، اغلب به

ممكن است اين كار را از طريق مصرف مواد مخدر،  !را از بين ببرند را پرورش دهند، شخصيت خود

تري متوسل شوند. هاي نامحسوسكه به روششان به بطالت، انجام دهند و يا اينالكل يا گذراندن وقت

شوند كه از آنها مراقبت كنند و از اين طريق، هايي ميها يا حركتبسياري از اين اشخاص، عضو گروه

ها، آگاهي و درك را از پذيري را در خودشان سركوب سازند. درواقع اين قبيل گروهؤوليتنياز به مس

بيشتر از عقده  ،اين امر)شان ندارند. كنند كه هيچ كنترلي بر نفسگيرند و به آنها تلقين مينوجوانان مي

)كه نقش آنها را در اي از خودشان بشناسند عنوان جنبهشان را بهكه نفسجاي اينبه( خيزد.پدر برمي

پليد و اهريمني و مخرب زندگي  حرا روكند( به نام معنويات و آگاهي برتر، آناجتماع مشخص مي

خواهيم نشان دهيم دركل، منظور ما بدنام كردن مسايل معنوي و عرفان نيست؛ بلكه فقط مي !نامندمي

پيوندند. اكثر آنها نيز از يك ها ميبيشتر مردم بخاطر داليل عصبي است كه به برخي از اين نوع گروه

 هايي كه به آنان نظم و انضباط را بياموزد.برند؛ بخصوص گروهچنين تشكيالتي سود مي

شان اند و ارادهكنند از دنيا خسته شدهگذارند، احساس ميبسياري از اين افراد، هنگامي كه پا به سن مي

دنبال بهآنها ياد قوي نبوده است. در اين صورت، گاه زشود؛ چون هيچبراي زندگي كردن، تضعيف مي

گردند تا خودشان را در آن غرق سازند و از اين طريق، فقط با احساس شديدي كه از هدفي واالتر مي

اي، هاي تودهمعناي زندگي دارند، به مقابله برخيزند. نمونه اين امر، اشخاصي هستند كه عضو حركت

ترين شكل خود، اين قاعده در واالترين و سالم !شونديره ميهاي مذهبي كوركورانه و غانجمن

كند و وجودي كه به صورت عشق شديد به طبيعت )خداوند( آرماني جهاني كه از همگان مراقبت ميبه

گردد. البته اين كار، اصالً منفي نيست و پردازد، نمايان مينگهداري و محافظت از تمام فرزندانش مي

هاي آميز عقدهكند؛ بلكه برخي از عواقب فاجعهي بسياري از اين افراد را مداوا ميتنها مشكالت روحنه
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ها، فردي نيست و شايد شامل كل جامعه شود كه بعداً برد. اين عقدهشديد پدري را نيز از بين مي

 به آن به تفصيل صحبت خواهيم كرد.راجع

عرفاني و روحاني با يك قديسه مذهبي و  بيشترين و باالترين شكل عقده مادر، داشتن آرزوي اتحادي

ترين د كه برخي از واالترين و كامليخاطر بسپار غرق شدن فرد در درياي آگاهي آسماني است. به

هاي واال، ارتباط بسيار هاي بشر، ناشي از مشكالت عمده روحي ـ رواني است. اين آرمانآرزو

روست. اما اين، هرگز به ام تولد با آن روبهتنگاتنگي با كشمكش و تقاليي دارند كه كودك در هنگ

كنند برخي از واالترين معني باطل كردن و يا ناچيز شمردن آنها نيست. گاهي روانشناسان سعي مي

زند، نمي« فقط»يا « بجز»صورت نماد يك كودك عصبي كه حرفي غير از قواعد فرهنگي بشر را به

 تشريح كنند و سپس از آن بگذرند.

ديگر عقده مادر، قبول نداشتن سلسله مراتب، در يك سازمان و تشكيالت است. اين قبيل اما نتيجه 

عنوان كسي كه بر آنها قدرت يا نفوذ و سلطه دارد، توانند شخص ديگري را بهسختي ميافراد به

ر شدت معتقدند كه همه با هم مساوي هستند. درنتيجه )چه ازنظلوح، بهبپذيرند. مانند يك انسان ساده

خود بد نيست؛ مگر كنند كه اين امر، بخوديسياسي و چه غيرسياسي( از تساوي انسان طرفداري مي

كه باعث شود فرد، هيچ نوع برتري را بر خودش نيز نپذيرد. اين گروه، حتي باور ندارند كه انسان اين

افراط شود كه  سختي و با دقت تالش كند تا به كمال برسد. هرگاه در اين مساوات، آنقدر بايد به

كس، فرد خاصي نباشد، عقده مادر در باالترين حد خودش ظاهر ها از بين برود و ديگر هيچبرتري

 شده است.

بحث بر سر اين نيست كه حتماً همه بايد اولياي امور يا افراد با نفوذ را بپذيرند؛ بلكه بايستي وجود 

اشند كه بسياري از همين اشخاص صاحب قدرت، چنين، اين اصل را باور داشته بآنها را قبول كنند. هم

سازند. فردي پيشرفته كه از عقده شديد پدر يا مادر رنج نيازهاي معتبر و الزم اجتماع را برآورده مي

هايش تحمل كرده و تواند هر نوع رودررويي با اين اشخاص را بر پايه استحقاق و خوبيبرد، مينمي

 زيابي كند.اش ارايرا بنا به تجربه لحظهآن

 عقده پدر:
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نوجوان، يك ساز باشد و باعث شود تا تواند به اندازه عقده مادر، مشكلعقده شديد پدر نيز مي

داراي نكات مثبتي  ،نفسش را از دست بدهد و نتواند از خودش دفاع كند. البته مانند عقده مادراعتمادبه

كالت ناشي از عقده پدر )برعكس عقده مادر( احتمال زياد، مشست؛ اما عملكرد متفاوتي دارد. بههنيز 

 در بزرگسالي بروز خواهند كرد.

در عقدۀ پدر )مانند عقده مادر( نوجوان در مواجه شدن با دنياي خارج، مشكالت زيادي دارد. اين امر 

ايجاد نكرده و والدينش، تالش زيادي را دليل است كه او محيطي گرم و ايمن  در عقدۀ مادر به اين

عنوان مكاني بسيار نوجوان دنيا را بهيك اند. در مورد عقده پدر، ستقالل نوجوان انجام ندادهجهت ا

كند؛ چون آموخته است كه ارزش يك فرد، بستگي به توانايي او در اجراي مشكل و ممنوع مشاهده مي

ظارات و گيري كند كه انتطور نتيجههايش دارد. بنابراين، ممكن است ايننقش خود و كسب موفقيت

ترسد كه مبادا شكست رود و هرگاه نتواند آنها را برآورده سازد، از اين ميتوقعات زيادي از او مي

حل اين مشكل براي والدين، آن است كه نوجوان را )بخصوص هنگامي كه با شكست بخورد. راه

كه موفقيت را بسيار شود( قبول داشته باشند و او را تشويق كنند كه خودش را باور كند. اينمواجه مي

را اتخاذ كند.  كارانهشدت محافظهشود تا نوجوان، ديدگاهي بهتر از شكست جلوه دهيم، باعث ميمهم

 درنتيجه، ممكن است ميل به زندگي و كسب تجربه در او از بين برود.

آيد و او شمار ميرسد كه دنياي خارج، رقيبي تهديدكننده بهها نوجوان به اين نتيجه ميبعضي وقت

مدام بايد با آن مبارزه كند تا پيروز شود. براي چنين افرادي، همكاري با ديگران مشكل است؛ زيرا 

اي )حتي در همكاري( به منزله از دست دادن فرديت آنهاست و هرگونه كوتاه آمدن و مصالحه

بسيار سخت و  ايشود. اين قبيل نوجوانان نسبت به زندگي، رويهشان تهديدي جدي محسوب ميبراي

چيز نتواند آنها را  سازند تا هيچكنند يا براي خودشان دژ تسخيرناپذيري را ميمحكم را اتخاذ مي

كاري شان و مردم را كنترل و منظم كنند تا هيچكوشند محيط اطرافكه ميشكست دهد و يا اين

نوع آن نيز باشد( به تدريج  عقده مادر )حتي اگر از بدترين !خودبخود و بدون نظارت آنها انجام نشود

شود. تواند بر آن فايق آيد؛ اما عقده پدر، با بزرگتر شدن نوجوان تشديد ميرود و شخص مياز بين مي

شود و از تغييرات، بيمناك است. جالب است ناپذير ميشدت سخت و انعطافدر ميانسالي، فرد به

 گردند.ازحد شخص ميكاري بيشهد كه اگر اين دو عقده، شديد باشند، باعث محافظيبدان
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ترسد كه وقايع به او تواند با زندگي كنار آيد؛ چون از اين ميكسي كه عقده پدر دارد، بسيار مشكل مي

گونه هستند و كوشد آنها را كنترل كند. امروزه، بيشتر افراد اينآزار و آسيب برسانند. پس، نااميدانه مي

كنند. مثالً به رودي وحشي و آن به نفع خودشان سوءاستفاده ميشدت كنترل كرده و از اوضاع را به

هاي طبيعت، در آن فقط منبع احتمالي نيرو و انرژي برق را جاي مشاهده زيبايينگرند و بهناآرام مي

 !بينندمي

گذارد. گاهي همه ما شان مياما بزرگترين فاجعه براي اين قبيل اشخاص، تأثيري است كه بر احساسات

عنوان بخشي از را بهگيريم آنبيني داريم كه ياد ميپيشمان احساساتي وحشي و غيرقابلندگيدر ز

مان بپذيريم. اما فردي كه داراي عقده پدر است، احساسات عميق را تهديدي براي كنترل وجود انساني

دارد.  كند از احساساتش جدا شود تا دنيايش را پاكيزه و مرتب نگهبيند؛ پس سعي ميخودش مي

حال، قانون، عدل، انصاف و اصول اخالقي را نيز فداي محبت، رحم، دلسوزي، غمخواري و درعين

آورد و آنها را به حد اعال كند و از اين صفات، تمجيد به عمل ميچنين بخشش و رحمت ميهم

دهد زه نميآل او، خدا، دين و مذهب است. هرگاه تصميم به كاري بگيرد، اجارساند. آرمان و ايدهمي

احساس چيزي، راهش را سد كند. درنتيجه، ممكن است خودش را تبديل به فردي بيكس يا هيچهيچ

و عاري از نيكوكاري و پرهيزگاري كند و به محيط اطرافش به چشم تهديدي براي بشريت بنگرد. 

ر كند كه شود با خودش فكشدت و با سرسختي به عدالت و درستي معتقد است، باعث ميكه بهاين

و حد وسطي هم وجود ندارد. اين افراط، « سفيدِ سفيد»است و يا « سياهِ سياه»همه چيز در جهان، يا 

نام تقوي و پرهيزگاري، بخاطر كوچكترين گردد كه همه ساله در جهان، هزاران نفر را بهمنجر بدان مي

 يا مكان خاصي ندارد. امري بديهي است و هيچ ربطي به نظام ،انحرافي از ميان بردارند. اين

اند، خودشان را كامالً گونه اشتباهي را ندارند و هرگاه متوجه شوند خطا كردهاين قبيل افراد، تحمل هيچ

شخصيت هستند و ارزش زيستن را ندارند. حداقل، همانقدر پندارند كه بيكنند. چنين ميمحكوم مي

ورزند. شان اصرار ميگيرند و بر معيارهاييكه از سايرين توقع دارند، در مورد خودشان نيز سخت م

گيرند و در مورد ديگران، زياد كار ميدر اصل، اغلب معيارهاي صحيح را ابتدا در مورد خودشان به

 سختگير نيستند.
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هاي عقده پدر را نشان حال، خودآزارترين جنبهترين ولي درعيناحتماالً آنها با اين رويه، يكي از مثبت

توانند خودشان را قبول سختي ميي حركت به سمت موفقيت و شاخص بودن. اين افراد بهدهند؛ يعنمي

شان اين نيست كه از سايرين بهتر شوند؛ بلكه با آنها مساوي و كنند و درنتيجه، هدف از موفقيت براي

برخي  توانند نقش خود را در زندگي بپذيرند و قبول كنند كه ديگران دربرابر باشند. بيشتر مردم مي

از آنها بهتر هستند يا استعداد بيشتري دارند. اما كساني كه داراي عقده پدر هستند،  ،ها و فنونمهارت

كه احساس شايستگي كنند، از سايرين جلو بزنند. نحوي برتر باشند و فقط براي اينخواهند بهمي

اگر آنقدر آگاه باشند  !نندكرا مشاهده مييابند، پوچي آنشان دست ميعجيب است هرگاه به اين هدف

را رها كنند و به هدف پُرمعناتري بپردازند. اغلب شان را بپذيرند، ممكن است آنارزشي تالشكه بي

 شان بيرون بيايند.دارد تا از مشكالتاين افراد را وامي ،هااين قبيل بحران

درياي بيكران خداوندي طور كه بزرگترين شكل عقده مادر، نابودي معنوي و عرفاني نفس در همان

باشد؛ خدايي برتر كه از نفس او كامالً جداست. است، بزرگترين ابراز عقده پدر نيز آرمان خداوندي مي

دهد، آرمان دنيايي واقعي و ازنظر فلسفي، نقطۀ مقابل اين حالت كه پايه علوم امروزي را تشكيل مي

توان چنين نتيجه باشد. پس مياز فرد مي طرف است كه در آن، حقيقت، چيزي جداكامالً عيني و بي

گيرد؛ مانند آرمان عرفا كه ناشي از عقده مادر گرفت كه آرمان دانشمندان از عقده پدر سرچشمه مي

 است.

همين باشد كه تاكنون وجود داشته است. بهترين تركيب علوم و عرفان ميبيني عجيبدرحقيقت، ستاره

بيني تا اين حد، اما علت ارزشمند بودن علم ستاره !گيرده قرار ميدليل، توسط هر دو گروه، مورد حمل

باشد كه فقط از طريق تركيب اين دو آرمان است كه بشر به دركي متعادل از جهان و بدين خاطر مي

 رسد.خودش مي

كار دارد. دوگانگي   هر يك از واضح است كه عقده مادر، طبعي  مهربان و عقده پدر، حالتي  محافظه

تري براي اين امر است. اما اين كافي نيست كه بگوييم عقده مادر فقط بخاطر مهرباني ا، دليل روشنم

زياد   و عقده پدر،  تنها به علت تحكم و آمرانه بودن است. حتي صحيح نيست مردم را يا داراي عقده 

ين مشكالتي با تصوير بندي كنيم. بيشتر افرادي كه طالع تولدشان مبپدر و يا داراي عقده مادر، طبقه
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چنين، معموالً يك عقده بر ديگري برتر است. حال والدين است، تركيبي از هر دو عقده را دارند. هم

كند كه اين امر، توسط عقده اگر تجربه پدر براي نوجوان مشكل و منفي باشد، خودش را منزوي مي

ظالم و مادري بخشنده و افراطي مادر مشهود است. در اصل، چنانچه نوجواني داراي پدري ستمگر و 

تر است. اما سازد. البته در اين مورد، معموالً عقده مادر قويباشد، تركيبي از هر دو عقده را عيان مي

رو تنهايي با دنيا روبه كند بهشود؛ چون نوجوان سعي ميبيشتر، غيبت پدر منجر به عقده منفي پدر مي

 را بيابد. ششود و راه خود

گيري و تواند امكان وجود اين دو عقده را نتيجهتنهايي نمي د كه هيچ بخش از طالع بهيه باشبه ياد داشت

بيني نيز موجود كه تمام عوامل ستارهاثبات كند. دليل اوليه و مشخص اين امر، آن است كه حتي زماني

چنين، شند. همشوند( فراهم نبا)كه موجب پديد آمدن عقده مي باشند، باز ممكن است شرايطي محيطي

دهد، احتمال دارد فردي با هر يك از اين دو عقده، به همان اندازه كه نكات منفي طالعش را نشان مي

 هاي مثبت عقده خود را نيز نمايان سازد.ويژگي

 :عمرخيام جاناما در مورد 

 است. منفي پدرشديد و عقده احتماالً او  دچار  

  

اي دشوار با هر يك از والدين، الزاماً منجر به مشكالت ذكر شده در داشتن رابطه كه:آخرين نكته اين

او را از بين ببرد و  عمرخيامنفس كند، ارتباطي است كه اعتمادبهشود. آنچه ايجاد مشكل ميفوق نمي

بحراني با والدين، عشق شديد بين آنها و او  احساس كند كسي دوستش ندارد. اغلب، وجود يك رابطه

را  او درترسد، در اصل ممكن است قنظر بسيار آرام مياي كه بهچنين رابطهسازد. همرا پنهان مي

دريافت كند و  شنتواند احساس واقعي عشق را ازسوي والديناو تحليل برد. اين درصورتي است كه 

حال خودش بگذارند. ( نخواهند در هر مرحله از رشد، او را رها كرده و به شيا آنها )بخصوص مادر

 تواند وارد مرحله بعدي رشد شود و پيشرفت كند.نمياو درنتيجه، 
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هاي طالع او صحبت كنيم. برخي از آنها در كنار هم و به نيرو و انرژيخواهيم راجعيجا مدر اين

د كه اين نيروها، يكنند يا به اصطالح، مكمل يكديگرند. جالب است بدانعمل مي«  تركيبي»صورت به

اين، گذارند. بنابراش تأثير خاص و بسزايي مي( يا بهتر بگوييم، كل زندگيحبر رشد فكري )پرورش رو

عنوان مثال، مغز ما از دو بخش منطق و احساس تشكيل آورند. بهاي را بوجود ميساختارهاي پيچيده

و بخش منطق و افكار، با «  عقده مادر»شده كه هر دو، مكمل يكديگر هستند. بخش احساسات با 

 در ارتباط است.«  عقده پدر»

عنوان يك نوجوان، خودش را بيشتر بشناسد و هكنند تا بهاي تركيبي به او كمك مينيروبعضي از اين 

معني آن نيروي  تانشخصيتش را بهتر پرورش دهد. بنابراين، در ابتداي هر فصل از اين دفتر، براي

د و تركيب آنها يهاي ديگر تفكيك كند هر نيرو را از انرژييتوانايم. درنتيجه، ميخاص را توضيح داده

 را با هم دريابد.

همين دليل، رابطه او با يكي از آنها احتماالً پدر و مادرش با هم اختالف و تضاد شديدي دارند. به 

نفس   اعتمادبهاو گيرد. در چنين شرايطي، خوب نيست و هميشه جانب ديگري )والد ديگر( را مي

 عنوان يك پسر بپذيرد. را به شتواند نقشدهد و نميخود را از دست مي

  

همسين دليسل،   خوبي قادر است بين عقل و احساسش تعادل برقسرار سسازد و بسه   خوشبختانه او به 

اد احساساتي نيست و به عواطف ديگران نيز زياو  زندگي توأم با آسايش و به نسبت راحتي دارد. 

كند و شايد ازنظسر آنهسا   مشكالتي را ايجاد مي شدهد. درنتيجه، براي اطرافيانآنقدرها اهميت نمي

 پسري دردسرآفرين باشد.

سسبت بسه ديگسر    ناو ( قدري بهتر اسست. در اساهر،   شاحتماالً رابطه او با والد حاكم )اغلب پدر 

شود. البته ازنظر احساسي، كمي ديرتر به كمال و كند و بالغ ميتر رشد ميهمسن و ساالنش سريع

كند هر كاري را درسست انجسام دهسد.    پسري بسيار جدي است و سعي مياو رسد. شكوفايي مي

گسر مرتكسب   سختي بپذيرد. ارا به شگويي نباشد و اشتباهاتهمين دليل، اهل شوخي و بذلهشايد به
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ترسسد مبسادا مرتكسب    پندارد كه دنيا به آخر رسيده است. مدام از اين مسي خطايي شود، چنين مي

خطايي شود و بزرگترها، ديگر او را تأييد نكنند و نپذيرند. بنابراين، هيچ وقت با خسودش اساد    

دشوار است و  انجام دهد. پذيرفتن انتقاد نيز برايش را دوست دارد كهتواند كارهايي نيست و نمي

است. بايد بداند كسه ديگسران او را   كند شكست خوردهچنانچه مورد انتقاد قرار گيرد، احساس مي

واقعاً  گونه فكر نكند،. اگر ايندارند؛ نه به اين دليل كه پسر خوبي استبخاطر خودش دوست مي

كند كه طسرد شسده   ميترسد كاري انجام دهد كه مورد تأييد بزرگترها نباشد. بنابراين، احساس مي

ورزد. چنين حالتي براي او به منزله رها شسدن و مسر    ك  به او عشق و محبت نمياست و هيچ

كسه  ترين دليل اينشدت ضربه بخورد. در اال، مهمبهو عاطفي است و احتمال دارد ازنظر روحي 

هاي آنسان  حرف ترسند سايرينگويند و با خودشان ااد  نيستند، اين است كه ميمردم دروغ مي

 را تأييد نكنند.

را برتسر   شدهد و حتي شايد به آنهسا زور بگويسد و خسود   زياد اهميت نمي ،به عواطف ديگراناو 

 ميانه چنداني ندارد. « لطافت»طوركلي، با بداند. به

 

  

●   

هساي  گيرد. نسبت به عقايد و ايدهها را درنظر ميو هميشه واقعيتاهل منطق و استدالل است  او  

برد. از گردش و كسب تجارب جديد لذت مياو كند. طرفانه را انتخاب ميمختلف نيز موضعي بي

آيند. او نياز دارد ند و احمقانه مينظرش كُهاي قديمي بهكار نيست و روشچنين، زياد محافظههم

رود. البته ناگفته نماند اش سر ميدام فعال باشد؛ چون خيلي سريع حواله)حداقل ازنظر ذهني( م

كند يا به هاي جديدي اختراع ميعنوان مثال، بازيتوانايي خوبي دارد. به شدر سرگرم كردن خود

را بسا مطالعسه يسا اسحبت،      شپردازد و اگر نتواند هيچ كاري انجام دهد، خوددرس و مشقش مي

خواهد فضاي زيادي براي تحرك، رشد و پيشرفت داشته باشد. درواقسع،  ميدارد. دلش مشغول مي
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اش( را بشناسد و مدام بسه اطسراف سسرك    ها و محله)مثل همسايه اشمايل است محدوده زندگي

قدركافي سرگرم سازد؛ چسون بسه پرسسه زدن و كسسب     او را به ،بكشد، البته به شرطي كه اين كار

 تجارب جديد عالقمند است.

استعداد زيادي دارد. هرگسز   ،ر فكر كردن راجع به مسايل مختلف، بخصوص موضوعات عينيداو 

د و مسانع فكسر كسردنش شسوند.     نس دهد كنترل افكار او را در دسست گير اجازه نمي شبه احساسات

هسا را  طور كه قبالً هم گفتيم، هميشه بدون هيچ قصد و غرضي شخصسي، واقعيست  درضمن، همان

هايي مانند داوري و مشاوره، موفق نگرد. بنابراين در رشتهطرفانه ميمسايل، بيگيرد و به درنظر مي

  خواهد بود.

چنسين،  شسود. هسم  هاي فكري، از قبيل علوم و رياضيات نيز منجر به موفقيتش ميتحصيل در رشته

  استعداد خااي در فنون مكانيكي دارد.

كنسد. امسا   ا نيز ارف يسافتن جسواب مسي   عالقه فراواني به حل مشكالت دارد و زمان زيادي راو 

و ديگسران، تقريبساً بيگانسه اسست. مسسايل       شبزرگترين مشكل او اين است كه با احساسات خود

شسوند و  كنند يا عصباني ميتواند بفهمد چرا مردم گريه ميعاطفي برايش چندان مهم نيست و نمي

شسود و قسادر نيسست    تفاوت ميز بيهمين خاطر، احتماالً نسبت به همه چيروند. بهاز كوره درمي

احساسات را درك كند. بسياري از كساني كه فلسفه روشنفكرانه امروزي را باور ندارنسد، از ايسن   

رسد، ولي اگسر قسادر بسه    نظر ميپسري منطقي و عقاليي بهاو كه بابت شبيه او هستند. باوجود اين

 شود.درك موضوعي نباشد، براي آن اهميتي قايل نمي

راحتسي  همين دليل، ممكن اسست بسه  كند. بهطور كه گفتيم، عقل او بر احساسش حكومت ميهمان

ارتباط برقرار سازد. درحقيقت، زندگي براي او به معنسي يسك    شنتواند ابراز وجود كند و با درون

. بسه  باشد، ميكه چه مسايلي درست و چه چيزهايي نادرست هستندسري عقايد منطقي دربارة اين

دنبال حل مشسكالتش  كه در احساسات خود بهجاي اينيز هيچ توجهي ندارد. احتماالً بهعواطفش ن

كند آنها را به طريقي منطقي و ذهني برطرف سازد. پدر و مسادرش بايسستي بسه او    باشد، سعي مي
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چنسين، الزم اسست   را نشان دهد. هسم  شاجازه دهند آزادانه ابراز وجود كند و عواطف و احساسات

هايي بجز منطق، عقل و نظم و ترتيب را نيز ياد بگيرد و از وجودشان لسذت  تا ارزشتشويق شود 

 هاي زندگي.هايي مانند تصورات، رؤياها و زيباييببرد؛ ارزش

شان توضيح تواند با ديگران ارتباط برقرار كند، بر آنها تأثير بگذارد و مسايل را برايخوبي ميبهاو 

را  شسان ه با استدالل است. اما نبايد آنها را متقاعد كند كه عقايددهد؛ چون درك او منطقي و همرا

راحتي قادر است دسست بسه   داند اگر بخواهد، بهتغيير دهند يا زير پا بگذارند. البته خودش هم مي

نظريسات   ،توانسايي خااسي دارد و در ايسن زمينسه     ،چنين كاري بزند. درواقع در بازي با كلمسات 

 د.دهاش را دخالت نميشخصي

شان جاي دهسد. حتسي   را در دل شداند چگونه خودديگران او را دوست دارند؛ چراكه خوب مي

تر بيايد. بودن داشتنيتر و دوستنظرشان جذابشايد در برابر آنها كوتاه بيايد و مصالحه كند تا به

اط و اطرافيانش مملسو از شسادي و نشس    شكننده است و اغلب، زندگي را براي خودبا او، سرگرم

كوشد هر طور شده، درنظر سايرين جذاب جلوه كند. امسا ايسن باعس     مياو طوركلي، كند. بهمي

را ناديده بگيرد و تغيير شخصيت دهد. درواقع، بخشش و كوتاه آمسدن   ششود كه وجود خودنمي

 را فراموش كند. شاو آنقدر برايش مهم نيست كه باع  شود وجود

  

اي تواند با ديگران رابطهسختي ميدهد. بهپسري منطقي است و به احساساتش زياد اهميت نمياو  

بلكه عقل او بر احساسسش حساكم    ؛عاطفي برقرار كند. البته منظور ما اين نيست كه احساس ندارد

ش را اهساي ذهنسي  دهد خواسسته گيرد و ترجيح ميرا ناديده مي اشاست. احتماالً نيازهاي عاطفي

سوزد و عقل او از ايسن موضسوع،   برآورده سازد؛ تا جايي كه احساسش در عطش ابراز وجود مي

 !خبر استكامالً بي
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سـت و  ا عمرخيام جسان ها و نحوه ابراز وجود اين بخش مبين شخصيت، الگوهاي رفتاري، فعاليت ●

چنـين مسـتقل و   خواهد فرد مهمي باشـد. هـم  دلش مياو ند. كها و رفتارها را بيان ميعلت اين فعاليت

 خودمتكي است.به

د يگذارند. به ياد داشسته باشس  اش تاثير بسزايي مياي دارد كه بر زندگياما مشكالت روحي عمده 

سسايلي كسه در ذيسل عنسوان     رساند. او نياز دارد بسه م هاست كه انسان را به جايي ميهمين سختي

 كنيم، بيشتر توجه كند تا بتواند در آنها، بهتر موفق شود.مي

  

 او متولد برج خرداد: ●

تـر جـواب   االنتقـالي دارد و كنجكـاو اسـت تـا هرچـه سـريع      ذهن بسيار تيـز و سـريع   عمرخيام جان

ني طوالني داشته باشد، ممكن را بيابد. اما متأسفانه، اگر جواب آن مشكل بوده يا نياز به زما شهايسؤال

شـود،  طور كه بزرگتر مياش را از دست بدهد و مسأله ديگري توجه او را جلب كند. هماناست عالقه

 تواند از ذهنيتش استفاده نمايد.خوبي نميرا بيشتر كند وگرنه به شبايستي ياد بگيرد تمركز

گاه به يك شيء خـاص، عـادت   د. هيچهاي جديدي را ببينخواهد به مسافرت برود و محلدلش مياو 

كند. زياد هم بـرايش مهـم نيسـت كـه     را تعويض ميرود و آناش سر ميكند؛ خيلي سريع حوصلهنمي

 را دارد، او را به هيجان بياورد.بلكه بايد تا زماني كه آن ؛دوام داشته باشد
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ا ديگران است و او هـوش و  برد؛ بخصوص آنهايي كه در ارتباط باز انواع بازي و سرگرمي لذت مياو 

اسـت و گـاهي نيـز     يپسر بسيار بازيگوشاو هاي سئوال و جواب. مثل بازي ؛سنجدرا مي شهايدانسته

هـا بـه   مراقب باشد با اين كلـك بايد بازي كند! فقط شان شعبدهدوست دارد به مردم كلك بزند يا براي

 كسي صدمه نزند.

كند. كـافي اسـت كـار    سرعت تغيير ميبه او وخويد و خلقكشزياد طول نمي اشعصبانيت يا ناراحتي

رود، شايد يكـي از  اش سر ميكه مدام حوصلهجديد و جالبي انجام دهد تا احساس بهتري كند. اما اين

 بزرگترين مشكالت او باشد.

چيـز  دهد از صحبت كردن با سايرين كه ترجيح مياحتماالً عالقه شديدي به كتاب و مطالعه دارد يا اين

بتواننـد   ،نظر برسند و در مورد مسايل جديدشود كه باهوش بهبياموزد. بيشتر از همه، جذب افرادي مي

 به او مطالبي ياد دهند.

ـ  ● گـذارد و همـه متوجـه ورودش    ثير مـي أشخصيت او آنقدر قوي است كه خيلي سريع بر ديگران ت

اي بسيار قـوي و نيـرو و انـرژي فراوانـي دارد.     چنين، ارادهشوند؛ زيرا حضورش شاخص است. هممي

 اشكنـد اراده خودشان باشند! درواقع، سعي ميكه مشكل اينجاست كه شايد به اطرافيانش اجازه ندهد 

شـود.  شدت بيقرار مـي را بر سايرين تحميل كند و هرگاه آنها در مقابلش دست به ابراز وجود بزنند، به

كننـده باشـد، بايسـتي ايـن     نان نيز حق ابراز وجود دارند و حتي اگر برايش ناراحـت اما بايد بداند كه آ

 شانس را به آنها بدهد.

را بشناسد و زياد پرافاده و متكبـر نباشـد،    شكه حد و مرز خودنفس زيادي دارد. درصورتياعتمادبهاو 

كـار   ،اش از خـود تر از توانـايي بيشنبايد تواند برايش بسيار مفيد واقع شود. هرگز نفس مياين اعتمادبه

كشد و چنانچه قادر نيست كاري را انجام دهد، احساس شكست نكند. مشكل او اين اسـت كـه فكـر    ب

 كند همه بايد توانايي انجام هر كاري را داشته باشند.مي

را بپـذيرد و   شهايازنظر جسماني قوي است و از سالمت كامل برخوردار است. پس اگر محدوديتاو 

چنين، الزم اسـت  درستي كنترل كند، قادر به انجام كارهاي زيادي خواهد بود. هماش را بهو انرژي نيرو

ياد بگيرد با ديگران كنار بيايد و به آنها نيز اجازه دهد تا گاهي هم به سبك خودشان زنـدگي كننـد. در   
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از او آنهـا  س را نيـاموزد،  گيرد. اما چنانچه ايـن در اين صورت، بسيار مورد عالقه و توجه آنان قرار مي

 شان نخواهد آمد.خوش

شانس اخالق و شاد است و با ديگران روابط خوبي دارد. احتماالً خوشپسري خوش عمرخيام جان ●

است، اما براي ثروتمند شدن، فقط داشتن اين بخش از طالع كافي نيست. درهرصورت، شـايد بخـاطر   

كنـد، بـه پـول و ثـروت برسـد. معمـوالً       انديشد و مثبت عمل مـي ه مثبت ميكبيني و اينهمين خوش

 قانع است. نيز همينقدركافي دارد و بهكند بهاحساس مي

تالشي نكنـد. در   در زندگي با مشكلي مواجه شود، ممكن است براي از ميان برداشتنِ آن عمرخياماگر 

كـه  چيـز خودبخـود درسـت شـود. ايـن     كند همـه  گذارد و آرزو مياين صورت، دست روي دست مي

كنـد، تنهـا خصوصـيت    شان هيچ تالشي نمـي پذيرد و براي برطرف كردنها را خيلي راحت ميسختي

 اش شود.منفي اوست كه حتي احتمال دارد منجر به تنبلي

خواهد آزاد باشد و تا جاي ممكن، زندگي را تجربه كند. دوسـت دارد همـه جـاي دنيـا را     دلش مياو 

 و در مورد مسايل زيادي به كاوش و جستجو بپردازد. شايد در آينده به سفرهاي زيادي برود.ببيند 

كنند. ممكن است افراد مهمي پيدا شوند و ديگران او را دوست دارند و هر وقت الزم باشد، كمكش مي

ولـي   ،ا ياد بگيرداز وجود آنها استفاده كند و آنچه بايد راو بايد راهِ درستِ زندگي را به او نشان دهند. 

را بيابـد. اگـر سـعي     شبايستي راه خـود  او براي رهايي از مشكالتش به كسي متكي نباشد؛ چون خود

 شود.كند، احتماالً موفق مي

اي است كه بيشـتر اوقـات از منـزل و او دور اسـت.     گونهاحتمال زياد، نوع زندگي و شغل پدرش بهبه

 عمرخيسام دن نماز و يا انجام فرايض ديگـر مـذهبي، بـه    ردي مذهبي باشد و براي خوانمشايد پدرش 

همين دليل، ممكن است در اين زمينه با پدرش مشكالتي داشته باشد. احتماالً اعتقادات سخت بگيرد. به

كنـد آزاديِ  داند و احساس مـي را مانع خلق و خو و نظريات خودش مي پدرشو خصوصيات اخالقي 

ردي مـ را با پدرش هماهنگ كند. ازطرفي، شايد پدرش  شاند خودتوسختي ميعمل ندارد؛ درنتيجه به

را به چشم يك معلم اخالق نگاه كند. ممكن است پدرش فلسفي، مهربان و حتي سخاوتمند باشد و او 

تصـوير   ،رود، او را فـردي كاوشـگر و محقـق بدانـد و از وي    بخاطر سفرهاي زيادي كـه پـدرش مـي   
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پدرش را چنان بزرگ  اوشود طرز فكر و برداشت سبب مي شد. هميني داشته بااآميز و خداگونهمبالغه

برداشت و تصوري او نزديك شود. درهرحال، پدرش و دور از دسترس بپندارد كه جرأت نكند زياد به 

ها را يكپارچه و خواهد اين برداشتدهد. دلش ميريزد و بروز نميمي شكه از پدرش دارد را در درون

 كار نياز به زمان دارد. هماهنگ كند، ولي اين

سختي زير بار نظم و ترتيبي كه برايش اي سركش و طغيانگر دارد و بهروحيه عمرخيام جاناحتماالً  ●

ها آن اسـت  هايي را احساس كند. يكي از اين تنشرود! ممكن است در اين هنگام، تنشمقرر شده، مي

كم باشد يـا مسـتقل رفتـار كنـد. درهرحـال، والـدينش بايـد مراقـب         داند آيا بايد منضبط و محكه نمي

ها باشند و كاري كنند تا برايش محيط خانوادگيِ گـرم  تنيِ ايجاد شده توسط اين تنشهاي روانبيماري

اش طغيـان كنـد. ممكـن    در حال حاضر نيز عليه خـانواده او و همراه با آسايشي را فراهم سازند. شايد 

طلب باشد. همين مسـأله باعـث   عهده دارد، تا حدودي مستبد و سلطهي او را بهاست كسي كه سرپرست

در  عمرخيامنشان دهد. شايد  سرپرستشرا فردي كامالً متفاوت از  شسعي كند خود عمرخيامشود مي

هـا را تحمـل كنـد و    هـا و تـنش  آينده از شخصيت قوي و مقـاومي برخـوردار شـود و بتوانـد سـختي     

شود كـه والـدينش بـا ايجـاد     بدست آورد. با اين حال، تنها درصورتي موفق ميا رهاي زيادي موفقيت

 ها را به حداقل برسانند.كانوني گرم و همراه با آسايش، اين تنش

بـراي حفـظ    آنهـا  عنوان يـك والـد و نيـاز   به شاناحتماالً براي والدينش سخت است بين وظايف خود

گي بوجود آورند. آنها ممكن است بيشتر اوقـات دور  سازگاري و هماهن شانآزادي و استقالل شخصي

اي ناسازگار و دمدمي دارند و او مطمئن نيسـت وقتـي از منـزل بيـرون     از منزل باشند. شايد هم روحيه

داند و مطمئن نيسـت چـه نـوع رفتـاري بـا او      چنين نميتواند آنها را ببيند. همروند، دوباره كي ميمي

شود. شايد بنا به داليلي، والـدين او بـا پـدر و مادرهـاي ديگـر      دروني مي دارند؛ درنتيجه، دچار ناامني

آينـد، امـا   كه آنها در نظرش جالب و مهـيج مـي  شود با اينخيلي فرق داشته باشند. اين مسأله باعث مي

بيند و شايد احساس غريبـي و  را در جمع خانواده، زياد آشنا نمي شاحساس نگراني كند. احتماالً خود

 ادگي كند.دورافت
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طور كه دوست دارد، زندگي كنـد و  خواهد آنشود. دلش ميبه هر چيز تازه و نو عالقمند مي عمرخيام

از او اش پر از تنـوع باشـد.   طوركلي، مايل است زندگيهاي زيادي داشته باشد. بههيجانات و سرگرمي

شود و د، بسيار ناراحت ميجا بسر برد و فقط يك كار خاص را انجام ده را در يك شكه تمام عمراين

او كند تا نگذارد چنين اتفاقي بيفتد. احتماالً در بزرگسالي، روزي فـرا خواهـد رسـيد كـه     هر كاري مي

را  شگيرد. البته، شايد ارتبـاط باش را ترك كند و با فراموش كردن گذشته، راه جديدي را پيش خانواده

از رفتارهاي گذشته نيز پيروي نخواهد كرد او چسبد. با خانواده و زادگاهش قطع نكند، ولي به آنها نمي

 كند.و حتي اكنون هم طبق معيارهاي خودش رفتار مي

دليـل  كند. در اصـل، احتمـال دارد بـه   خوبي تحمل ميمتفاوت هستند را به ويشدت با افرادي كه بهاو 

هاي مختلف زنـدگي  خواهد تا جاي ممكن، دربارة جنبههمين متفاوت بودن، جذب آنها شود! دلش مي

 تجربه بدست آورد.

برد، حتي اگر بسيار ترسناك و پرخطر باشـند؛ مثـل پـرواز بـا     از تفريحات جديد و محرك لذت مياو 

اش هاي معمولي و غيـر مهـيج، حوصـله   گاليدر، چتربازي و غيره. خواستار هيجان است و از سرگرمي

 كند، اما بايد مراقب باشد دچار حادثه نشود.يد نميرود. البته از اين بابت، خطر زيادي او را تهدسر مي

●   ●   ● 
 

داراي خصوصـيات ديگـري نيـز    او ذكـر كـرديم،    عمرخيام جسان  عالوه بر مطالبي كه در برج تولد ●

هـاي بـرج تولـدش تعـديل شـوند.      شوند تا بنا به مسايل ذيـل، ويژگـي  ها باعث ميست. اين تفاوته

اند، مانند هم نيست. با توجه است كه خصوصيات دو نفر كه هر دو در يك برج بدنيا آمدههمين دليل به

د كه براي شناخت شخصيت افراد، فقط مطالعه يبرايم، پي ميآورده اين دفتربه نكاتي كه پس از اين در 

ريـق  كتب موجود در زمينه بروج تولد، كافي نيست و ساير مطالب ظريف و دقيـق نيـز )كـه تنهـا از ط    

را از يك سري ما هاست كه آيند( نقشي بسزا دارند. دانستن اين ويژگيمحاسبه طالع هر فرد بدست مي

هايي وجود دارد كه به انـدازه تفـاوت   كارييدارد؛ زيرا در طالع هر شخص، ريزهها برحذر ميگوييكلي
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الع او را بـا دقـت هرچـه    شود بتـوانيم طـ  ها موجب ميدر اثر انگشت افراد، متنوع است. همين ريزبيني

 بيشتر، مشخص كنيم.

هاي بعـدي،  كند. در بخشرسد، بيان مينظر ميطور كه از ديد ديگران بهبخش ذيل، شخصيت او را آن

اش كه در طوركلي، قسمتي از زندگيگذارد و بهبه نحوه رفتار او با اطرافيان، تأثيري كه بر آنها ميراجع

كننـد و  ها برخورد او بـا سـايرين را بررسـي مـي    پردازيم.  اين بخشمي رابطه با مردم است، به گفتگو

هرگونه رفتـاري كـه بـا مـردم دارد )حتـي اگـر       او د يدهند. پس بايد بدانا اطالعاتي ميشمبه او دربارة 

خبر است. بنابراين، اگر مدام در اجتماع بـا  عمدي هم نباشد( بازتابي از وجود خود اوست كه از آن بي

 رجوع كند. شبه درون خودبايد حل مناسب، شود، براي يافتن جواب و راهاجه ميمشكل مو

كنند. هيچ كس بد يا اين بخش به اندازة برج تولدش مهم است و تأثيراتش را ديگران بيشتر مشاهده مي

پـرورش دهـد و نيـز     شهـايي دارد كـه بايـد در خـود    ها و تواناييقدرتهر كس بلكه  ؛خوب نيست

شـود و بـه   مسايل فوق را درنظـر بگيـرد واقعـاً اغنـا مـي     او به حداقل برساند. چنانچه  هايش راضعف

 يابد.موفقيت دست مي

نظـر ديگـران   اي كـه بـه  اش و نحـوه درونـي « مـن »اما شايد به مشكالتي هم برخورد كند؛ چون بـين    

دليل عدم صداقت او نيست. درواقع، هرگـاه بـا فـرد    د. اين امر بهخورچشم ميهايي بهرسد، تفاوتمي

طـور كـه   كند انگار دو تا از او وجود دارد؛ يكي خودش و ديگـري آن برد، احساس ميديگري بسر مي

 نظر برسد!دوست دارد به

  

سريع حركت كنـد و يـا در   چنين، دوست ندارد كند. همپسري آرام است و با فكر قبلي، عمل مياو  ●

به موفقيت  شهايخواهد در تمام برنامهكه اهل عمل است، ميدليل اينكارهايش عجله به خرج دهد. به

رسد، حاضر است بـا صـبر و حوصـله    هايش به نتيجه ميدست يابد. اما چنانچه مطمئن باشد كه تالش

توانـد بـه انـدازه    ا اين اصرار و پشتكار ميباو بكوشد تا كارهاي خود را تمام و كمال به انجام برساند. 

 كنند )اما زياد باثبات نيستند( موفق شود.تر كار ميكساني كه سريع
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است و هرچه طرف مقابلش فشار زيادتري بـر او اعمـال كنـد،     شدت لجباز و يكدندهها بهگاهي وقت

كـه  بايد با ماليمت و بدون اين كند. اگر كسي بخواهد او را وادار به انجام كاري كند،بيشتر مقاومت مي

 او را متقاعد سازد. ،با صحبت «بر سر لج بيفتد»به قول معروف 

تواند افراد زودرنج را آرام كند. حتي شود، ميآساني ناراحت نميظاهري آرام و متين دارد و چون بهاو 

را ش او احساسـات  دهـد. درواقـع،  جوشد نيز احتماالً عصـبانيتش را بـروز نمـي   هنگامي كه از درون مي

حال، محبت و دوستي خود را نسـبت  دهد. درعينرا نشان نميكند؛ بلكه ظاهرش فوراً آنسركوب نمي

فردي سرد و خشك اسـت. ايـن جـذابيت اوسـت كـه باعـث        اودارد تا فكر نكنند به ديگران ابراز مي

 رد.بهاي زندگي لذت مياز آسايش و خوبياو شود مردم دوستش داشته باشند. مي

كه به فعاليت بپردازد يـا  ممكن است قدري تنبل باشد و بيشتر ترجيح دهد در كناري آرام بنشيند تا اين

 كار گيرد.اش را بهنيرو و انرژي

 م جسان عمرخيسا هايي كـه  ها و نيز ديدگاهو بلندپروازي طلبيخواهيم درباره اهداف آتي، جاهحال مي 

چنين، علت عالقه و گرايش او را نسـبت بـه   نسبت به كار و موقعيت اجتماعي دارد، صحبت كنيم. هم

 برخي مسايل، روشن سازيم.

كنـد، امـا   خوبي مقاومـت مـي  آيد. هرچند در برابر فشارها بهكننده و شلوغ بدش مياو از مشاغل نگران

همين قوه ابتكار خوبي دارد و بهاو انجام دهد. مايل است كارها را مطابق ميل و سليقه و سبك خودش 

چنـين شـايد در مشـاغل    دليل، ممكن است در آينده، يك واسطه يا بازارياب شايسته و اليق شود. هـم 

غيرعادي به موفقيت برسد. شايد هم به كارهاي نمايشي، خريد و فروش يا حتي حراج اشـياي هنـري   

 هده گيرد.بپردازد و يا اداره يك گالري هنري را برع

كند. بعـدها  دوستانش را از ميان متولدين برج بهمن انتخاب مي ،اغلباو ، ايدطور كه متوجه شدههمان

تواند گزيند؛ زيرا يك متولد برج بهمن ميهمكاران يا شريك كاري خود را نيز از ميان همين گروه برمي

 او باشد. نسبت به اهدافش عالقه نشان دهد و حتي در اين قبيل مسايل، مكمل

  

●   ●   ● 
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احتمال زيـاد در آينـده بـراي جـنس     در ارتباط با عشق است و به عمرخيام جان اين بخش از طالع ●

چگونـه بـا    اوكنـد  است. اكنون نيز نقشي كليدي دارد؛ زيرا مشخص مـي مخالف، اهميت بيشتري قايل 

برقرار سـازد  را اي گرم، صميمي و مهربان تواند رابطهود و آيا ميشآيد، با آنها دوست ميمردم كنار مي

هـاي او را در  اش اسـت  و توانـايي  چنين اين بخش، مبـين خالقيـت و اسـتعدادهاي هنـري    يا نه؟ هم

دهد.  بخش بعدي در ارتباط با اين است نشان مي ،هاانديشيدن، خلق اشكال، طراحي و ستايش زيبايي

كنـد و چـه گروهـي از    طش عشق و احساسات خود را نسبت به ديگران ابراز ميچگونه در رواباو كه 

بـه  دهد.  بخش سـوم  شوند. درضمن، نظر و عقيده او را راجع به زيبايي توضيح ميافراد مجذوبش مي

تجربه چگونه دارد و زيبايي را اي ابراز ميرا در چه محدوده اشكند كه استعدادهاي هنريبيان ميبعد، 

 .كندمي

را بسروز دهسد.  شسايد     شتوانسد احساسسات  راحتسي نمسي  كند و بسه احساس تنهايي مياو احتماالً  

هاي هنري زيادي داشته باشد كه بايد آنها را ابراز كند و شكوفا سازد. البته ايسن امسر بسه    خالقيت

 نيز بستگي دارد.   اين دفترهاي ساير بخش

  

سوم خودشناسـي را كـه   دفتر تواند )و اجازه دارد( دفتر دوم و سال تمام رسيد، مي 13اه سن او به هرگ

او د كه اگـر  يخاطر داشته باشي بسيار جامع و مخصوص بزرگساالن است، درخواست نمايد. بههايدفتر

شود كه هيچ جاي او محاسبه ميرا اشتباه عنوان كند، طالع شخص ديگري به اشبه هر دليلي سن واقعي

 سال تمام شود. 13صبر كند تا سنش بايد ربطي به او نخواهد داشت. پس 

داشـته باشـد؛ زيـرا    فراواني خواهد با افراد زيادي مالقات كند و تا جاي ممكن، دوستان دلش مياو  ●

د. بنـابراين بـا   رواش سـر مـي  طلب است. هرچه اشخاص بيشتري را بشناسد، كمتر حوصلهپسري تنوع
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در او كـه  دليـل ايـن  سـازد. بـه  راحتي رابطه برقرار مـي كند و بهرويي و مهرباني با مردم رفتار ميگشاده

او كنـد.  دنبال تنوع و گوناگوني است، اشتباهات و خطاهاي آنها را بـا شـكيبايي تحمـل مـي    ديگران به

خـوبي  بـه او برنـد.  لـذت مـي   شجـالب  گوييوخو و بذلهبانشاط و سرزنده است و سايرين از اين خلق

 تواند آنها را سرگرم كند.درنتيجه، مي .داند هر كسي به چه چيزي عالقه داردمي

هـاي دلپـذير باشـد.    شود؛ شايد اكنون نيز عاشق خواندن داسـتان در آينده به شعر و هنر عالقمند مياو 

چنين از افرادي كه بسـيار  . همشان براي او سخت است( را دوست نداردهاي احساسي )كه درككتاب

آيـد. بـاوجود   آورد نيـز خوشـش نمـي   شان عقل آنها را تحت كنترل درمياحساساتي هستند يا عواطف

د واي ندارد كه به آنها نزديك شخواهد با اشخاص متفاوت و زيادي آشنا شود، اما عالقهكه دلش مياين

ر است مسؤوليت سـنگيني را بـر دوش بكشـد.    گاه مجبوشان كند؛ چون آنرا درگير زندگي شيا خود

 كند.تواند به كسي دل ببندد و در آينده نيز همزمان با چند نفر ارتباط برقرار ميسختي مياحتماالً به

كـه يـك نوجـوان    گذارد و آنها به او عالقمندند. با وجود اينتأثير خوبي بر مردم مياو خوشبختانه،  ●

توجه خيلي به ظاهرش او ور كند و جذاب و گيرا باشد. حداند چگونه ديگران را مسوبي ميخاست، به

كه بتوانـد تـا حـد    اين نظر برسد، متنفر است. درنتيجه بخاطركه كثيف و نامرتب بهكند؛ چون از اينمي

كنـد.  يرا با لـوازم زيبـا و جـذاب احاطـه مـ      شامكان، زيبايي و ظرافت را در اطرافش نگه دارد، خود

دهـي و طراحـي اشـيا، نـوعي     هاي طالعش نيز موافق باشند، شايد از طريـق شـكل  چنانچه ساير بخش

كـه سـنش   احتمال زياد، اندام جذابي دارد و حتـي زمـاني  پرورش دهد. به شاستعداد هنري را در خود

بـراي سـايرين   اش قيافه نباشد، لطافت ظاهريرسد. اگر زياد هم خوشنظر ميبيشتر شود، باز جوان به

 جذاب است.

جـاي زور و قـدرت، بحـث را بـا     كند با ديگران سازگاري داشته باشد و معموالً بهسخت تالش مياو 

زبـاني و  را بيشـتر بـا چـرب   ش هايطوركلي، خواستهدهد. بهپايان مي شسياست و درايت، به نفع خود

ازحد شود، اما نبايد بيشمفيد واقع ميآورد تا اِعمال زور. هرچند اين كار او بسيار چاپلوسي بدست مي

اصرار ورزد  شگرفتن حق ايتملق مردم را بگويد. بايستي بياموزد در صورت لزوم، ابراز وجود كند، بر

فـردي   اوصـورت، شـايد سـايرين تصـور كننـد      شد، به زور متوسل شود. درغير اينباو حتي اگر الزم 
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تواند زيبايي زيادي به دنيا ببخشد و ايل نشوند. او ميتأثيرپذير و ضعيف است و برايش احترام زيادي ق

 طور مؤثري ارايه دهد.را بهاگر نيرو و انرژي و جذابيتش را با هم تركيب كند، قادر خواهد بود آن

تواند به پسري خونگرم و مهربان است و مياو است.  عمرخيام جانين بخش، بهترين قسمت طالع ا ●

خواهد به ميهمـاني بـرود و اوقـات خوشـي را بگذرانـد و      شق بورزد و محبت كند. دلش ميديگران ع

فقـط  او ها احاطه شود. البته منظور ما اين نيست كه راحت باشد و توسط زيباييبايد درصورت امكان، 

 برد.از آسايش و راحتي لذت مي

نسـبت  چنين همبا آنها قسمت كند.  كند و مايل است هرچه دارد راخوبي رفتار ميبا مردم به عمرخيام

درنتيجه، افراد زيادي  .بسيار وفادار است و هميشه سعي دارد رفتارش با آنان عادالنه باشد شبه دوستان

 زندگي خوبي خواهد داشت.او ، طوركليبهگذارند. ورزند و احترام ميبه او عشق مي

گيـرد. راسـتي،   كـار مـي   بـه  شا در روابطـ شود، معيارهاي واالي اخالقي و رفتـاري ر چه بزرگتر ميهر

صادق باشد.  اشكوشد با افراد مورد عالقهبرايش بسيار حايز اهميت است و مدام مي ،درستي و نجابت

مهـم   شدهد، بخش جنسي و احساسي آن نيز برايهمان اندازه كه به جنبة معنوي عشق اهميت ميبهاو 

 است.

را در زمينـه   شفردي خالق است، شايد ايـن خالقيـت  كه او هاي طالعش گفته باشيم اگر در ساير بخش

صنعت يا هنرهاي ظريفه به نمايش بگذارد. حتي ممكن است از طريق يك رشتة هنـري امـرار معـاش    

 مده باشد.قدري لوس و نُنُر بار آ ،او در رفاه است و حتي شايد از اين بابت، ازنظر مالي كند. 

همـراه بـا   تمام افراد خانواده نسـبت بـه پـول،    رفتار اي است كه گونهشايد هم حال و هواي منزلش به

را نيـازي  در مورد كمبود پـول، حـالتي فلسـفي و بـي    شكل، يا در بهترين است  انگاريقيدي و سهلبي

 يه بدهند.دهند. اين احتمال هم وجود دارد كه برخي از اقوامش به او پول هدنشان مي
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دوست دارد با مردم باشد, اما شرايط را خودش تعيين كند. خواهان دوستاني نيسـت   عمرخيام جان ●

مدام از او توقعاتي داشته باشند. درضمن، نسبت به دوستانش حسود  ،كه به اسم عشق يا روابط دوستانه

 طور رفتار كنند.مينخواهد با او هگرا نيست و از آنها نيز مييا تملك

او دهد در كنار كساني باشد كه با سايرين متفاوت بوده و افراد پرشور و باهيجاني باشـند.  ترجيح مياو 

 ةرود. با اين حـال، قـادر اسـت روابـط دوسـتان     اش سر ميحوصله ،افتادهاز داشتن روابط عادي و پيش

عـادي باشـد. بـا افـزايش سـنش ايـن       كـه طـرف مقـابلش فـردي غير    نايبادوامي ايجاد كند؛ به شرط 

كنـد. اكنـون ممكـن اسـت نـوع      خصوصيت در روابط او با جنس مخـالف, اهميـت زيـادي پيـدا مـي     

شدت تغيير كند؛ فقط به اين دليل كه در حال رشـد اسـت و بـراي بـرآوردن نيازهـاي      هايش بهدوستي

 اش نياز به روابط مختلفي دارد.عاطفي

كنـد.  باشد, اما از سـبك و روش غيرمعمـول و خاصـي اسـتفاده مـي      يپسر بسيار خالق عمرخيامشايد 

بلكـه   ؛هاي امتحان شـده بهـره بگيـرد   از شيوه شاي است كه مايل نيست در خلق آثارگونهروحيه او به

هايي را ببيند كه سايرين قادر به كاريهاي غيرمعمول استفاده كند و ريزهها و روشدوست دارد از شيوه

 ند.مشاهده آن نيست

ازحد بيش ،نظر او بسياري از مردمد. بهسازتواند نيازهايش را برآورده كس نميبايد قبول كند كه هيچاو 

اش آرامش داشته باشد خواهد در زندگي خصوصيمياو كه  دليل اينآيند. گاهي بهمي امحتوو بي چوپ

واقعـاً  او بدهـد، ولـي اگـر     اش ثبات خود را از دسـت )كه امكانش نيز وجود دارد( ممكن است رابطه

 دنبال افرادي باشد كه به آنها نياز دارد, روابطش بسيار خشنودكننده خواهد بود.به

اش را دهد. روابـط او زنـدگي  محبت و احساسات زيادي نشان مي ،نسبت به سايرين عمرخيام جان ●

توانـد مسـايل مهمـي را در مـورد     ر رابطـه، مـي  در هاو سازد. را پربارتر ميدهد و آنشدت تغيير ميبه

همـين دليـل،   تـر اسـت. بـه   از هر فرد ديگري جـدي  ،خودش و دنيا بياموزد. طرز فكرش درباره روابط

برگزينـد كـه    شدقت كنـد و دوسـتاني را بـراي خـود     شدر انتخاب دوستان كه اواهميت زيادي دارد 

گيـرد,  است توسط كسي كه روابط را جدي نمـي صورت, ممكن همين اندازه جدي باشند. درغير اينبه

 صدمه ببيند.
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شدت نگـران آنهـا   ورزد را تنها بگذارد؛ چون بهتواند افرادي كه به آنها عشق ميسختي ميبه عمرخيام

را احساس نموده و حتي بيشتر از ساير يكي از عزيزانش دچار ناراحتي شود, او نيز آن گاهشود و هرمي

 شـان كند؛ اما ممكن است ديگران متوجه اين احساس او نشوند و بـا خود دردي ميهم اين فردافراد با 

كه بـر آنـان تسـلط    درآورد و يا اين شخواهد آنها را تحت كنترل خوداو از اين طريق ميكه فكر كنند 

 يابد.

سـبت  آيد, نبوجود مي انشاختالفاتي كه بين دليلاي شود و در آن، مدام به ممكن است درگير رابطهاو 

خواهد از اين فرد جدا شود! چراكه واقعآ حال، دلش نمياحساس بدي پيدا كند. درعين ،به طرف مقابل

اش دسـت يابـد. ازطرفـي،    هايي نياز دارد تا از اين طريق، بتواند به شخصيت درونيبه چنين كشمكش

مشكالت شود كه اين حس، حتي در مواقع و طرف مقابل مي شمجذوب احساس سرزندگيِ بين خود

قادر به تحمـل آنهـا   او رسند كه نظر ميكننده بهنيز در او وجود دارد. در حقيقت، روابطي برايش خسته

چشـم  يابـد, ايـن خصوصـيات نيـز بيشـتر بـه      شود و احساساتش افزايش مـي نباشد. هرچه بزرگتر مي

 خورد.مي

شناسيم كه مورد سوءاستفادة ميكند. افرادي مانند او را قدرتِ تمايالت جنسي را احساس مياو اغلب، 

در مورد قدرت روابـط جنسـي )كـه هـيچ     او اند. معموالً در چنين شرايطي است كه جنسي قرار گرفته

 مراقب باشد!بايد آموزد؛ پس، ارتباطي با عشق ندارد( مسايلي را مي

يابند. شسايد تحست   سفيد است و سايرين او را قدري غيرعادي ميوي پيشانيمانند گااو احتماالً   

 اوخصوااً ؛  فشار شديدي قرار گيرد تا توقعات رسمي را بجا آورد 

 وساالنازسوي اكثر همسناو او متفاوت است. معموالً « قلق»چنين ر  خواب يا به ااطالح هم . 

شود. ممكسن اسست در گسروه،    )كه داراي نظم اجتماعي بهتري هستند( ناديده گرفته مي شيا اقوام

آيسد )خصواساً   شمار مياي بجا بگذارد؛ زيرا براي آنها به منزلت يك تهديد بهكنندهتاثير ناراحت

به يسك  كارتر(.  هرگاه او اين مسأله را ح  كند، ممكن است در جامعه تبديل براي افراد محافظه

ديگسر حس     شسايد  حتسي هسم بزنسد.   يا خرابكار شود و سعي كند نظم اجتماع را به« آنارشيست»



 
 

 
 

 

 

 

34 
 

 

بلكه بسراي   ؛هايش را نيز مشاهده نكند. اين احتمال هم وجود دارد كه او نه تنها براي جامعهارزش

 هم بزند.خودش نيز مُخل آسايش شود و نظم معمول را به

  

بـرد. از آنجـايي كـه    هاي اجتماعي، لـذت مـي  ري معاشرتي است و از بودن با دوستان و گروهپساو  ●

غمي است، احتماالً بازي كردن را به انجـام كارهـاي مهـم و    نگاهش به زندگي، توأم با سرخوشي و بي

ساز باشـد, امـا   دهد. البته ممكن است در درس و مدرسه، اين موضوع برايش مشكلجدي، ترجيح مي

توانـد در اداره  خوبي استفاده كند؛ زيرا بخـاطر اجتمـاعي بـودنش، مـي    بايد از اين موقعيت بهاو كل، در

اش بسـيار سـودمند   هايي را بدست آورد كه شايد در زندگي آتـي كردن و كنار آمدن با سايرين، مهارت

 كنند. به او كمك زيادي ،چنين، احتمال دارد دوستاني داشته باشد كه هنگام نيازباشد. هم

آيد. چنانچه در مكـاني  برد و از هر چيز زشتي بدش ميهاي آرام و دلپذير، لذت مياز محيط عمرخيام

بـرد. بـراي   راحت و خوشايند و نيز محيطي لوكس و تجملي بسر برد, از زندگي بيشترين لـذت را مـي  

 مثال، شايد اتاقش كامالً جذاب باشد ولي به مرتب بودن آن اهميت چنداني ندهد!

را در نظر بگيرد. از نفاق و ناسازگاري نفرت هاي مثبت آنبا سايرين, جنبه شكند در روابطسعي مياو 

كوشد هر اختالفي كه بين او و ديگران وجود دارد )حتي آنهايي كـه ارتبـاط مسـتقيمي بـا او     دارد و مي

 .كنـد دت ناراحت ميشچنين خشم و دشمني، او را بهندارند( را حل و فصل كند. احساسات منفي, هم

 آنها را كاهش دهد. ،بنابراين، هميشه سعي دارد تا جاي ممكن

را به آنها هم انتقـال   شآميزاحتماالً نزد ديگران محبوبيت زيادي دارد؛ زيرا احساسات دوستانه و محبت

 كنند.دهد و آنان نيز چنين ميرا آشكارا به سايرين نشان مي اشعالقهاو دهد. مي

بنـابراين،   .عاشق اين است كه اشيايي زيبا داشته باشد و با چنـين وسـايلي كـار كنـد     عمرخيام جان ●

هـاي ديگـري كـه شـامل     اي را در ارتباط با صنايع، هنر، تزيينات يا زمينـه ممكن است در آينده، حرفه

القمنـد باشـد بـا ديگـران     چنين شايد طبع موزون و هماهنگي داشته و عزيبايي باشد، انتخاب كند. هم

 ،جاي جنگ و دعـوا دهد بهجويي نيست و ترجيح ميپرخاشگر و سلطه او پسرخوش بگذراند. احتماالً 
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از او نفس او نيست؛ بلكـه  اي خاتمه دهد. چنين حالتي بخاطر عدم اعتمادبهتسليم شود و يا به مشاجره

ست و دوست دارد روابطش بدون مشـكل  بسيار مهربان و خونگرم ااو درگيري و اختالف متنفر است. 

 باشد.

دوران كـودكي بسـيار    او كـه  رسـد نظـر مـي  روابط كامالً خوبي دارد. درضـمن، بـه   شاحتماالً با والدين

چنين سر گذاشته است. در آينده، از اين روزها خاطرات خوشي خواهد داشت. همخوشايندي را پشت

آيـد. اگـر دلـش    خوبي كنـار مـي  عدها كارفرمايانش( بهبا كساني كه در رأس هستند، مانند معلمان )و ب

سازد. اما نبايد مـدام بـه    ششان چاپلوسي كند و آنها را شيفتة خودتواند در مقابلآساني ميبخواهد، به

 اين كار مبادرت ورزد؛ چراكه در اين صورت، ديگر كسي به او احترام نخواهد گذاشت.

عبـارتي،  تواند خودش را مشغول نگه دارد. بهسختي مي يرا بهدوست ندارد زياد تنها بماند؛ ز عمرخيام

كه در آن با كس ديگـري سـهيم شـود!    كند هيچ كاري ارزش انجام دادن را ندارد؛ مگر ايناحساس مي

دنبال روابطي با جنس مخـالف  بهاو كوشد دوستاني در اطرافش باشند. با افزايش سنش، پس هميشه مي

 ني طوالني تنها نباشد.گردد تا هرگز براي زمامي

داند خوبي ميدر انجام كارهاي گروهي، خوب و موفق باشد؛ چون به اوشود اين خصوصيت باعث مي

 طوري كه براي همه مفيد باشد( هماهنگ سازد.هاي مختلفِ افرادِ يك گروه را )بهچگونه سليقه

●   ●   ● 
 

كنند و شـامل مسـايلي ماننـد    سيار مهمي را ايفا مينقش ب ،عمرخيام جان پرورش و رشد شخصيت ●

ـ بينطور كه مـي هاي درست فكر كردن هستند. همانها و روشتحصيل، ارتباطات، آغاز فعاليت د، ايـن  ي

 گاه مانند اكنون، مهم نباشند.گذارند و شايد هيچموارد همگي تاثير بسزايي بر زندگي يك نوجوان مي

كند تا جساي ممكسن بسه    همين دليل، سعي ميباشد. به شدوست دارد همه جهان تحت اختياراو  

 هاي ذهني و فكري بپردازد، با همه ارتباط برقرار كند و حتي به سفر برود.فعاليت
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و تبـادل نظـر بـا ديگـران مربـوط      به دليل، منطق، برقراري ارتباط  عمرخيام جان اين بخش از طالع ●

ـ  مي ثير أشود. باوجوداين، هيچ ربطي به روابط احساسي و عواطف ندارد.  سيستم عصبي او نيز تحـت ت

كنـد و چطـور بـا سـايرين     دهد كه ذهن او چگونه كـار مـي  اين بخش قرار دارد. بخش بعدي نشان مي

 گونـه چ ،در مـورد مسـايل مختلـف   او  ، بيانگر اين است كـه به بعد سازد. بخش سومارتباط برقرار مي

 كند.هايي گفتگو ميبه چه موضوعراجع ،انديشد و با مردممي

طسور  دليل و بههمين خاطر، بيتسلط ندارد. شايد به شپسري عصبي است و بر اعصاباو احتماالً   

تمركز كند و عقايسد و احساسساتش را از    مداوم حرف بزند. شايد هم نتواند روي موضوع خااي

 انديشد!يكديگر جدا سازد. درنتيجه، هميشه احساسي مي

  

پسري بيقرار باشد و دلش بخواهد مدام در اطراف پرسه بزند؛ زيرا كنجكاو اسست   اواحتمال دارد  

 و تا جاي ممكن، مايل است دنيا را بشناسد.

  

اش سـر  شدت فعال و بيقرار است و تغييرات را دوست دارد. احتماالً خيلي زود حوصـله به او ذهن ●

خواهـد مـدام در حـال    كه موضوعي او را به هيجـان آورد. دلـش مـي   شود؛ مگر اينرود و كسل ميمي

يل محـيط  ثبـات شـود. امـا مسـا    همين دليل، تبديل به پسري بسيار عصبي و بـي فعاليت باشد. شايد به

كند. بنابراين در درس و مدرسه نيز از سـاير  وتحليل ميتجزيه شتر از ديگران در ذهناطرافش را سريع

را هاي ذهني زيادي كه پدر و مادرش هم براي او انگيزهساالنش متمايز است؛ البته به شرط اينوهمسن

كه در اوايل زندگي بـه ايـن كـار    ناي به آموختن ندارد؛ مگر ايخود عالقهكس بخوديايجاد كنند. هيچ

كسـب كنـد،   را خواهد دانش و تجـارب جديـدي   تشويق شده باشد. اما مشكل اينجاست كه چون مي

بايـد بكوشـد منضـبط باشـد و     او طور كامل به اتمام برساند. كاري را بههيچ ممكن است هرگز نتواند 

 .آنقدر در يك رشته تحصيلي باقي بماند كه از آن چيزي بياموزد



 
  

 

 

 

37 
 

 
 

 

پرحـرف باشـد. بايسـتي يـاد      ،ازحدخواهد با ديگران به گفتگو بپردازد و احتمال دارد بيشدلش مياو 

 شهـاي خـود  كـه بـا وراجـي   جـاي ايـن  بگيرد فقط زماني كه چيزي براي گفتن دارد، صحبت كند. بـه 

كنـد و  را بـا مهـارت بيـان     شدهد!( بايد عقايـد ايجاد كند )كاري كه اغلب انجام مي« آلودگي صوتي»

گـوييم ايـن اسـتعداد او فقـط     طور كه در نوشتن ماهر است. باز هم مـي سخنگوي فصيحي باشد؛ همان

شود كه در محيط خانه مورد حمايت قرار گيرد. الزم است زياد يابد و شكوفا ميدرصورتي پرورش مي

 كند.مطالعه كند؛ چون ذهن او اطالعات را بيشتر از اين طريق جذب مي

جا پايبنـد شـود و بمانـد.    مسافرت عالقمند است و دوست ندارد براي مدتي طوالني در يكاحتماالً به 

خواهد در اطراف پرسه بزند؛ حتي اگر شده، فقط از ل سكونتش زياد دور شود، ميحچنانچه نتواند از م

 روي صندلي بلند شود و راه برود!

بزنـد؛   يهـاي پرتحركـ  خواهد دست به فعاليتجكاو است. ميبسيار هشيار، سرزنده و هميشه كناو  ●

طور ذاتي، صبر و تحمل بهاو رود. اش سر ميشود و حوصلهصورت، خسته و بيقرار ميزيرا درغير اين

سازند. دوسـت دارد آنهـا را   ندكار، او را ناراحت ميندارد ولي مجبور است بياموزد صبور باشد. افراد كُ

 حركت كنند! ترل بدهد تا سريعهُ

و باشـد  مـي مايل است با ديگران حرف بزند و طرز فكر آنها را دريابد. هميشه پذيراي عقايد جديد او 

رسد را فوراً بـر زبـان   بار تجربه كند. معموالً هرچه به ذهنش مي است هر چيزي را حداقل يكمشتاق 

هـاي او را بشـنوند يـا نـه؟     حبتخواهنـد صـ  سايرين واقعاً ميآيا آورد. اما بايستي مطمئن شود كه مي

هاي واقعي، تاريخي و علمي( درهرصورت، نبايد وراجي كند. احتماالً از مطالعه كتاب )بخصوص كتاب

 برد.لذت مي

طرف برود. زماني طرف و آنهايش به مسافرت يا حداقل به ايندوست دارد براي آرام كردن بيقرارياو 

كه خوشحال باشد، مجبور نيست اينقـدر  است ولي براي اين كند زندهكه در حركت است، احساس مي

جا آرام بنشيند. احتمال دارد از شوخي بـا ديگـران و حـل جـدول نيـز       گوييم يكتالش كند. البته نمي

توانـد  را رها نسازد، ميرا منضبط كند و تا زماني كه كاري را فرا نگرفته، آن شخوشش بيايد. اگر خود

 خوبي تحصيل كند.اش در مدرسه بهبا استفاده از تيزهوشي
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  كم بوده يا ديرتر از همسن و ساالنش بزرگ شده باشد. عمرخيام جانممكن است در كودكي، رشد  ●

 دهد.بروز مي را ياحاالت بچگانه شازحد معمول از خودحتي هنوز هم گاهي اوقات، بيش

  

زنـد كـه حتـي وقتـي مجبـور اسـت       اً پسري باسياست و فريبنده است. طوري با مردم حرف مـي ذاتاو 

آيد. درحقيقت، بيشتر از طريق جـذابيتش ارتبـاط   موضوع ناخوشايندي را بگويد، آنها از او بدشان نمي

 سازد.برقرار مي

باشد. ممكـن اسـت    كند دوروبرش پر از اشياي زيباورزد و سعي ميبه زيبايي و هماهنگي عشق مياو 

سـتايد و  هاي هنري ديگـران را مـي  قدري استعداد هنري داشته باشد، اما اگر هنرمند هم نباشد، توانايي

 است.براي آن ارزش قايل 

برد. به طـرف مسـايل   را با دوستانش بگذراند، لذت مي شكه وقتمشرب است و از اينبسيار خوشاو 

ها را تحمل كند؛ رود. البته بايد ياد بگيرد در آينده، سختيميناخوشايند )حتي چنانچه ضروري باشند( ن

دهد با زياد اهل درس خواندن نيست و بيشتر ترجيح مي . اوچون تمام زندگي، خوشي و تفريح نيست

هاي گونه فعاليتهايش بازي كند يا كار خالقي )مانند نقاشي( انجام دهد. البته، پرداختن به اينهمبازي

او بلكه فقط حواسش جاي ديگر اسـت!   ؛قادر به درس خواندن نيستاو ي آن نيست كه خالق به معنا

طور كه بايد، شخصيت همين دليل، آنخواهد همه چيز را آسان و راحت بدست آورد. شايد بهدلش مي

شايد هم هيچ كاري  .«شودنج ميسر نميگنابرده رنج، »گويد: اش ساخته نشود. مثلي است كه ميحقيقي

هـايش هرگـز بـه عمـق     بخـاطر افسـونگري و مهربـاني    اوطور كامل انجـام ندهـد. احتمـال دارد    هرا ب

گويي و جذابيت خاصـي دارد و  )كه هميشه هم خوشايند نيست( پي نبرد. باوجوداين، بذله شاحساسات

 طوركلي، همه او را دوست دارند.ها محبوب همگان است. بهدر مجامع و ميهماني

خـوبي متوجـه   بين اسـت و ديـد مثبتـي دارد، امـا بـه     پسري بخشنده، شكيبا و خوش عمرخيام جان ●

گذارد، ولـي  به عقايد و رسوم احترام مياو يابد. هاي جديدي ميشان راهشود و براي حلمشكالت مي

موضوعات به او را وسعت بخشد و رشد و پيشرفت كند.  شكند عقايدسعي مياو شود. پايبند آنها نمي

تـر  خواهد همه چيز را ياد بگيرد. مطلب هر چقدر جـامع هاي فراواني عالقمند است و دلش ميو رشته
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كـار  و اطرافيانش بـه  شهايش را در زندگي خودتمام آموختهاو برد. البته از آن بيشتر لذت مياو باشد، 

مفهوم  ،ا ربط دادن جزييات به همتواند بريزي و سازماندهي، مهارت خاصي دارد. ميگيرد. در برنامهمي

اش را پـرورش دهـد. زيـاد    نگريكوشد حس آيندهعاشق آينده است و سخت مياو كلي را درك كند. 

هـاي ذهنـي   داند تصورات، كـاربرد عملـي ندارنـد و فقـط بـدرد بـازي      اهل رؤيابيني نيست؛ چون مي

 خورند.مي

كند؛ زيـرا مسـافرت، ذهـنش را توسـعه     پيدا ميشود، به سفر عالقه بيشتري بزرگتر مي عمرخيامهرچه 

خـوبي قـادر اسـت    بـه او بـرد.  آموزد كه هميشه از آنها لذت مـي بخشد و به او نظريات جديدي ميمي

همين دليل در آينـده،  را براي ديگران بازگو كند و بين دو نظرية متضاد، تعادل برقرار سازد. به شعقايد

 آيند.د او ميمردم براي نصيحت شدن و نظرخواهي نز

كند كه ديگـران قـادر بـه تصورشـان هـم      تيز و گيراست و عقايدي را درك مي عمرخيام جانذهن  ●

ها نيز مـاهر  آورينيستند؛ چون دربارة هر مطلبي، طرز تفكري جديد دارد. در رياضي، علوم و ساير فن

آورد را شود، دانشي كه از اين دروس بدست مير ميفهمد. البته هرچه بزرگتخوبي مياست و آنها را به

 گيرد.كار ميطور عملي در محيط اطرافش بهبه

رسـد. شـايد اكنـون،    مي ييارزش به درك واالو بي چوپبين است و از مسايل پسري بصير و روشناو 

اما در آينده ياد  را به اثبات برساند، شهايمردم از اين موضوع وحشت كنند و او هم نتواند اين توانايي

بـا مشـكل يـا    او اش صحيح اسـت. هرگـاه   بينيگيرد چگونه به ديگران ثابت كند كه بينش و روشنمي

كند؛ بنابراين، مشـاغلي بـراي او   ي حل ميديگر تر از هر كسرا سريعرو شود، آنمعماي دشواري روبه

 هاي جديدي انجام دهد.را به روشمناسب است كه نياز به ابتكار داشته باشد و در آن، بتواند كارها 

ري يـا معنـوي عالقمنـد    هاي غيرمتداول از قبيل علوم غريبه، سّممكن است در آينده به رشته عمرخيام

رسد، ولي تا زمـاني  نظر ميوغريب بههايش براي سايرين، بسيار عجيبشود. در حال حاضر نيز ديدگاه

ماند. درست است كـه عاشـق   هايش پايبند ميبه ديدگاهچنان نسبت كه از آنها استفاده كافي نكرده، هم

زده كنـد و  چسبد كه دوسـت دارد مـردم را شـگفت   ، اما بيشتر بدين خاطر به آنها ميباشدميعقايدش 

 برد.از اين كار لذت مياو حتي به حيرت وادارد! درواقع، 
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ريم والدينش براي جلـوگيري از  در معرض ابتال به بيماري فلج اطفال بوده باشد. اميدوا اواحتمال دارد 

 را به موقع انجام داده باشند. شابتالي او به اين بيماري، واكسيناسيون

شدت عميقي دارد و از موضوعاتي كه نوجوانان هايش افكار بهوسالنسبت به همسن عمرخيام جان ●

كـه از كجـا آمـده    ة دنيا، پي بردن به ايـن به عقايدي درباراو آيد. انديشند، خوشش نميديگر به آنها مي

كنند، عالقمند است. بنابراين، بزرگتر از گونه عمل مياست، هدف از زندگي چيست و چرا ديگران اين

 خوشحال است. شرسد؛ اگرچه در ساير موارد، از نوجوان بودن خودنظر مياش بهسن واقعي

ا عميقاً ياد بگيرد. درنظر او دانش يعني قدرت. مطالب مختلف شود و آنها ردر خواهد غرق دلش مياو 

منزلة فرق بين مرگ و زندگي است! شايد داشتن آگاهيِ عميق از مسايل به« جواب درست»انگار داشتنِ 

مايل است در تمـام  او كار گيرد. را به شتواند عقلمياو محيط اطراف، تنها راهي است كه از طريق آن، 

تواند او را وادار به فراگيـري  كس نمياستادي برسد. البته هيچ ةبه درج آوردهايي كه بدست ميمهارت

بايد آزاد باشد تا دربارة هر چيزي كه دوست دارد به مطالعه او اي ندارد، كند. موضوعي كه به آن عالقه

ر اما شايد در ابتدا، بزرگترها با اين كـا  .خوردداند چه مطلبي بدردش ميبپردازد؛ چون خودش بهتر مي

 مخالف باشند.

عنـوان گنجينـة اسـرار    بلكه ديگران هـم او را بـه   ؛تنها آنهانه .اغلب، والدينش به او اعتماد زيادي دارند

زيرا اعتقاد دارنـد   ،كننددهند و درد دل ميدانند يا يواشكي مسايل گوناگوني را در اختيار او قرار ميمي

دليـل همـين   آورد و بـه ار اطالعـات بدسـت مـي   است. البته خودش نيز از گوشه و كنـ « قرصدهن»او 

 ماند!طوركلي، چيزي از چشم و گوشش دور نميايستد. بهمي« گوشفال»كنجكاوي ذاتي 

كند و گيج برد، آثار جرمي پيدا ميخانواده پي مي ةشدبه كارهاي خالف و مسايل منع عمرخياماحتماالً 

تواند چنين مسايلي را بازگو كند! شـايد هـم   وجه نميهيچشود؛ زيرا بهزده وادار به سكوت ميو حيرت

خواهد در مسـايل كـاوش كنـد و جهـت     صرانه ميدرنتيجه، مُ .كندميطور كامل درك را به شاين كشف

 كوشد از خودش محافظت كند.سخت مياو چنين كند. همشدت تالش ميدرك آنها به

كنـد،  هر كسي به روش خاص خودش عمـل مـي   كه چراها و اينبه انساناز  خواندن مسايلي راجعاو 

توانـد  خـوبي مـي  به اوكند. به بهترين نحو استفاده مي خود چنين در آينده از اين دانشبرد. هملذت مي
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شود در زمينة تدريس به موفقيت را بپذيرند. همين مسأله باعث مي شعقايدكه ديگران را متقاعد سازد 

همـين دليـل، در زمينـة    ات افـراد نيـز عالقمنـد اسـت و شـايد بـه      بـه ذ او دست يابد. ناگفته نماند كه 

روانشناسي و روانپزشكي موفق شود. ممكن است بعدها عضو گروهي شـود كـه كارشـان سـازماندهي     

 هاي جامعه به منظور ايجاد اصالحات باشد.مجددِ بعضي از قسمت

انسد و ايسن مسسأله روي    ارد كه خواهر يا برادر افرادي مشابه او فوت كردهچندين مورد وجود د  

انسد كسه   توان برقراري ارتباط افراد خانواده، تاثير بسزايي گذاشته است. انگار آنهسا عقيسده داشسته   

كننسده، در  اين وضع بسسيار ناراحست  ممكن است كلمات يا افكارشان باع  فوت وي شده است. 

است نيز پيش آيد و اين مسأله روي گفتسار يسا خسود او تساثير     ن  گرفته مورد شخصي كه با او ا

 بگذارد.

  

كـه بخشـي از اجتمـاع باشـد، لـذت      عالقه زيادي به زندگي اطرافيانش دارد و از اين عمرخيام جان ●

ي داشـته  الب و سرزندهخواهد با افراد مختلف كار كند، به گفتگو بپردازد و دوستان جابرد. دلش ميمي

نيـز بـا    عمرخيامشود. البته هاي ذهني طرف مقابل ميدر برخورد اول، بيشتر مجذوب توانايياو باشد. 

 دهد.را در دل مردم جاي مي شاستفاده از فكرش است كه خود

ر و دوست دارد سرگرم كاري شود و در آن، از ذهن و دستانش استفاده كند. شايد در استفاده از ابـزا او 

 آالت، مهارت خاصي داشته يا از استعداد نويسندگي برخوردار باشد.ماشين

هاي زيادي دارد، اما ممكن است نتواند آنقدر وقت صرف موضوعي كند كـه از آن  عاليق و خواستهاو 

اش سريع است ولي زياد باپشتكار يا دقيق نيست. شايد معيارهاي او براي درس بگيرد. قدرت فراگيري

يـن  اهميت باشد و تالشي بـراي شـناخت ا  ن و برقراري ارتباط با كسي، بسيار سطحي و بيدوست شد

آيـد؛ چـون ابـراز احساسـات را كـاري سـبك و       از بودن با افراد احساساتي خوشش نمياو نكند.  فرد

دهد پسري منطقي باشد و از طريق صحبت كردن، ابراز وجود كند؛ ترجيح ميبيشتر داند. حاصل ميبي

 احساسات. نه با
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هايي غيررسمي شود تـا  ها يا انجمنشايد در آينده، كامالً روشنفكرانه و منطقي عمل كند و عضو گروه

 هايي در زمينه هنر يا ادبيات داشته باشد.سرگرمي

بنـابراين، سـخت    .كنـد خواهد انجام دهـد، فكـر مـي   دربارة كارهايي كه در آينده مي عمرخيام جان ●

اش شـوند. در مدرسـه نيـز اگـر     هايي بپردازد كه باعث پيشـرفت و ترقـي  كوشد به پرورش استعدادمي

كند تا را منضبط مي شخوداو طوركلي، گيرد. بهبه بهترين وجه ياد ميرا آننظرش مفيد باشد، درسي به

 هايي كه به آنها نياز دارد را بياموزد.مهارت

اش هر راهي كه انتخـاب كنـد، حـامي   در گذارند و احتماالً تأثير ميشدت بر عقايد او پدر و مادرش به

اسـت از  معتقـد  او ها يكسـان اسـت.   به بيشتر موضوعبا آنها توافق دارد و نظرش راجعاو خواهند بود. 

توانـد علـم و فضـيلت كسـب كنـد و روزي در      افرادي كه ازنظر دانش و مقام از او باالتر هستند، مـي 

آورد بـه درجـة   هايي كه بدسـت مـي  كوشد در مهارتهمين دليل، سخت ميبگيرد. به جايگاه آنان قرار

 استادي برسد.

هاي ديگري كه نيازمند داشتنِ ذهني شايد در آينده در زمينة ارتباطات، علوم، آموزش و پرورش يا رشته

 ماهر و توانايي سخنوري هستند، مشغول به كار شود.

خواهد چيزهايي داشته باشد كه ذهن او را بـه  كند و دلش ميبت ميخوبي مراقاز وسايلش به عمرخيام

بـرد؛ بخصـوص   ها. از بازي كردن بـا ديگـران لـذت مـي    تحرك وا دارند؛ مثل كتاب، اسناد و يادداشت

گـذراني مطلـب   دوسـت دارد بـراي وقـت   او چنين آموزند. هماي را به او ميهايي كه مسايل تازهبازي

 بنويسد.

●   ●   ● 
 

كند و چـه  سركوب مي شمبين احساسات )چه آنهايي كه در خود عمرخيام جان اين بخش از طالع ●

اش نيـز  به گذشـته عادات و رفتارهاي ناخودآگاه اوست. در اينجا، راجعو دهد( احساساتي كه بروز مي

 ر دارد.ثير اين بخش قراأكنيم. رابطه او با مادرش تحت تمفصل صحبت مي
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را ابـراز   شتر از ديگران بتواند احساساتراحتاو دهد. شايد طالع او چگونگي احساساتش را نشان مي

 شبايد بكوشد هرچه بيشتر، نقـاط قـوت  او شود. گاه با مشكلي جدي مواجه نميكند. در اين زمينه، هيچ

 را افزايش دهد.

رو اسـت؛ چـون   با مشكل بزرگي روبهاو  چنانچه اين بخش با برج تولدش تفاوت فاحشي داشته باشد،

توانـد  سختي ميبهاو بين ضمير خودآگاه و احساسات و عواطف او تضاد وجود دارد. اگر چنين باشد، 

خواهـد كـاري انجـام    كند دلش مـي در تمام كارهايش در آرامش بسر برد. در اين صورت، احساس مي

 داند بايستي به گونه ديگري عمل كند.دهد، اما مي

تواند احساساتش را نسبت به ديگران بروز دهد. سختي ميكند و بهاحساس تنهايي مياو احتماالً  

 كند در گذشته گير كرده است و دنيا عليه اوست. درنتيجه، اغلب ح  مي

  

رود و سرعت سر مـي اش نيز بهبيقرار است. حوصله كند و كامالًاحساسات او خيلي سريع تغيير مي ●

شود. اما بسيار كنجكـاو اسـت و   اگر براي مدتي طوالني به مسأله خاصي توجه كند، حواسش پرت مي

زنـد كـه انگـار    حـرف مـي   شبه احساساتطوري راجعاو اي را بيازمايد. خواهد هر تجربه تازهدلش مي

راقب باشد زياد درباره خودش صحبت نكند؛ چون شايد ديگران، ترين چيز در دنياست. اما بايد ممهيج

 هاي او نباشند.هميشه آماده شنيدن حرف

توانـد تجـارب جديـدي بدسـت آورد.     بـرد كـه مـي   به اين دليل از مسافرت و عقايد تازه لذت مـي او 

ان زيادي كه مجبور نشود زمبه هر چيزي، اطالعات كسب كند؛ به شرط اينچنين، دوست دارد راجعهم

مدت طوالني در يابد كه بعضي از مسايل، سخت و شود، درميرا صرف آن نمايد. اما هرچه بزرگتر مي

ارزشـمندي را بيـاموزد. اگـر    هـاي  تجربـه توانـد از آنهـا   شوند و تنها از اين طريق است كه ميحل مي

 درستي انجام دهد.همزمان به چند كار بپردازد، قادر نيست هيچ كدام را به

يكي از محسنات اوست. هرگـاه   ،دهد كه احساساتش را كنترل كند و ايناجازه مي شبه ذهناو احتماالً 

كنـد و  را حفـظ مـي   اشاي بزننـد، او خونسـردي  سايرين احساساتي شوند و دست به كارهاي احمقانه

 كند.سنجد. در چنين وضعيتي، قوه تشخيص او بهتر از ديگران كار ميشرايط را مي
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همين دليـل اسـت كـه    شدت نياز دارد ازنظر احساسي، امنيت داشته باشد. شايد بهبه عمرخيام جان ●

درآورد. اما بايد مراقب باشـد   شخواهد همه چيز را به تملك خودبخشند و مياموالش به او امنيت مي

بخصـوص اگـر    ،گـرا شـود  زيرا ممكن است خودخواه و تملك ؛ازحد اهميت ندهدبه آنچه دارد، بيش

خواهد براي مدتي طـوالني، اشـيا را نگـه دارد تـا بـا آنهـا       احساس عدم امنيت كند و بترسد. دلش مي

 مأنوس شده و خو بگيرد. درنتيجه، احتمال دارد به وسايل قديمي، بيشتر وابسته شود.

امنيـت شـديدي كنـد،    يعني اگـر احسـاس    ؛گذاردثير ميأاي ديگر نيز بر اموالش تگونهاحساسات او به

احتمال دارد بخشنده و سخاوتمند شود. اما هرگـاه عجلـه داشـته باشـد و خيلـي سـريع و بـر حسـب         

كه چيـزي را بخـرد،   زند. بنابراين، قبل از اينهاي آني عمل كند، دست به اسراف و ولخرجي ميانگيزه

چـون بـه پـول و امـوالش عالقمنـد      خواهد يا به آن نياز دارد. ازطرفي، را ميمطمئن شود واقعاً آنبايد 

را  اشهـاي ناگهـاني  هـا و انگيـزه  كه جلوي هـوس كند؛ به شرط ايناست، با دقت از آنها نگهداري مي

 تواند خوب يا بد باشد.هاي طالعش ميبگيرد. اين امر، بسته به ساير بخش

احساس اين فرد، ت به شود. بنابراين، ممكن است نسبدر روابطش، شديداً به طرف مقابل وابسته مياو 

نيز او را دوست دارد. اما در صورت اطمينـان هـم   اين فرد تملك كند؛ بخصوص اگر مطمئن نباشد كه 

شود از او فاصله بگيرند شان را كنترل نمايد؛ چراكه موجب مينبايد دوستانش را محدود كند يا كارهاي

 و درنتيجه، آنها را از دست بدهد.

اش را تغييـر  گردد كه زنـدگي دنبال كارهايي مياست. هميشه به ينسبت مهيجپسر به يام جانعمرخ ●

ها براي بدست آوردن اين هيجان با افـرادي كـه او را از   دهد و به آن هيجان ببخشد. شايد بعضي وقت

كننـد، ارتبـاط برقـرار سـازد. شـايد هـم دلـيلش ايـن باشـد كـه كـودكيِ            اش منحرف ميمسير زندگي

توانـد بـه كسـي وابسـته شـود و      است، پس احساس كرده ازنظر احساسي نمـي اي داشته كنندهاراحتن

كس تكيه نكند. ممكـن اسـت يـك شـوك يـا ضـربه       آزاد باشد و به هيچ ،تصميم گرفته تا جاي ممكن

« قطـع »اي تازه از نوع براي مثال، يك اتفاق بسيار ناگهاني. شايد هم شاهد تجربه .روحي را تجربه كند

اي روحي در خانواده باشد كه تصوير مادرش را از او دور احساسي باشد. ممكن است اين اتفاق  ضربه

خواهـد  دلـش نمـي  او كنـد.  سازد؛ پس احساس ترك شدن، تبعيد، تسليم و نيز طرد شدن يا جدايي مي
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ـ  محدود شود. به ه شـورش  همين دليل در مقابل اشخاصي كه سعي در محدود كردن او دارند، دسـت ب

دهد كه نياز بـه  كند. اغلب، حوادثي برايش رخ ميزند. او خيلي زود، استقالل احساسي را تجربه ميمي

مهـري  آرام شدن، تسكين يافتن، حمايت و تشويق دارد، ولي برخالف انتظارش، بنا بـه داليلـي بـا بـي    

 بيند.مي شاحساس را در برابر خودشود و آغوشي سرد و بيرو ميروبه

وغريبـي را بدسـت آورد؛   دوست دارد كارهايي غيرمعمـولي انجـام دهـد و تجـارب عجيـب      يامعمرخ

كنـد كـه باعـث تعجـب اطرافيـانِ      شود. حتي كاري ميدرنتيجه، مجذوب چيزهاي جديد و متفاوت مي

كارش شود. شايد خودش پسري عادي و رسـمي باشـد، امـا بـا اشـخاص غيرعـادي دوسـت        محافظه

 شود.مي

كه مطمئن باشد آنها واقعاً سودمند هستند. اگـر مجبـور شـود در    ها نيست؛ مگر ايند سنتزياد پايبناو 

خواهـد آزاد  طور كه گفتيم، دلش مـي شود؛ چون همانيك مكان خاص بماند، عصباني و خشمگين مي

ازحـد آزادانـه خواهـد    دوست دارد برود. در آينده نيز با جنس مخالف، روابطي بيش باشد و به هر كجا

 خواهد ازنظر عاطفي، زياد به كسي تكيه كند.شت؛ زيرا نميدا

وجـه  هـيچ گونه مواقع، بهكند. در اينهنگام ناراحتي و عصبانيت، بدون فكر قبلي و با عجله عمل مياو 

 خوبي بسنجد.منتظر بماند تا آرام شود و شرايط را بهبايد نبايد كاري انجام دهد. فقط 

●   ●   ● 
 

●   
●   ●   ● 

 

او نمايـان خواهـد شـد. شـايد      عمرخيام جاندر نيمه دوم زندگي بخشي از طالعش ثير أترين تمهم ●

بايسـتد.   شتواند روي پاي خودنفس كافي ندارد و نمياكنون كمي نااميد باشد و احساس كند اعتمادبه

نترل زندگي را قدري بيشتر در دست گيرد. درواقع از شود به خودش بيايد و كمجبور مي ،همين دليلبه
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گيـرد كـامالً   جايي كه قادر نيست براي انجام بعضي از كارها به بزرگترها متكي باشـد، تصـميم مـي   آن

 همه كارهايش را انجام دهد. شمستقل شود و تا جاي ممكن، خود

فردي آزاد، غيرمعمول و عجيـب و غريـب   او بيانگر اين است كه  ام جانعمرخي اين بخش از طالع  ●

.  شايد رفتار باشد، مياش كه براي آنها الگوي مشخصي نداردهايي از زندگيچنين، مبين جنبهاست. هم

حاضر نشود قوانيني كه ديگران وضـع   ،بيني داشته باشد و يا در برخي از امورپيشيا شخصيتي غيرقابل

، در شـرايط سـختي قـرار    شرا بپذيرد. شايد هم بخاطر بعضي از مسايل خارجي محيط اطـراف  اندكرده

 هايش ناراحت و خشمگين گردد.هم خوردن برنامهدليل بهگيرد و وادار به رقابت شود و يا به

ان ناگهاو احتمال زياد، شدت نياز به آزادي دارد. بهدر چه مسايلي به او يمگويمي شمابخش ذيل به در 

شود! اگر در مورد امور خاصي مدام دلخور و ناراحت اي ميكنندههاي ناراحتخشنود و يا دچار شوك

به آزادي بينديشد و كارها را  شاش را بررسي كند، در آنجا دربارة نيازاست، بايد آن قسمت از زندگي

 به روش خاص خودش انجام دهد.

وساالنش مربوط شود. امـا اگـر   و بيشتر به همسنممكن است بخش دوم،  تأثيري گروهي داشته باشد 

 ثير شديدي بر او بگذارد، در جاي خود ذكر شده است.   أت

وغريسب،  به كلي عجيباو ين است كه شايد هاي پ  از آن، مبين امتأسفانه، بخش سوم و بخش  

( شغيرمعمولي و انقالبي باشد و يا نتواند با افراد در رأس )مثل والدين، معلمان، نساام يسا مسدير   

كسه باعس  نساراحتي ديگسران شسود و آنهسا را       انجام دهد كنار آييد! ممكن است ناگهان، حركتي 

انجام دهند! بايد را در مورد او چنين كاري زده سازد. اين امكان نيز وجود دارد كه سايرين شگفت

 ايم(.مراقب حوادث و تصادفات مختلف باشد )كه در اين اورت، در جاي خود ذكر كرده

  

كسه  غريب و غيرمعمولي است و يا ايسن ويا فردي عجيباو بعد، مبين اين است كه بخش سوم به  

باشد! شايد نتواند با بعضي از افراد در رأس )مثل والدين، معلمان، ناام يسا  پذير ميآزاد و انعطاف
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ها و يا هر چيز تازه و نو، كنار آيد. درضمن، امكان دارد حوادث و تصادفات وارد( يا تازهشمدير

 ايم(.ختلفي او را تهديد كند )كه در اين اورت، در جاي خود ذكر كردهم

  

پذيرد. هنگامي كه بـه سـن   كند و الگوهاي سنتي را نميمتفاوت از ديگران عمل مي ش،در روابطاو  ●

اي هنـري و  كند. احتماالً سـليقه بلوغ برسد، روابط كامالً جديدي )چه جنسي و چه عادي( را ايجاد مي

، آزاد شخواهـد در روابطـ  كند. دلش مـي اي را بنا ميغيرمعمول دارد و الگوهاي فرهنگي و هنري تازه

طـور  خيلـي سـريع و بـه   او هـاي احساسـي شـود!    باشد و دوست ندارد درگير تعهـدات و مسـؤوليت  

 زند!هم ميرا بهنيز آنكند و به همان سرعت انگيزي با مردم ارتباط برقرار ميحيرت

نظر برسـد، نيـاز بـه آزادي دارد. بيشـتر     وغريب يا غيرعادي بهكه خودش باشد و عجيببراي ايناو  ●

هايي مهيج و دنبال فعاليتبهاو هايش غيررسمي و نامرسوم است. بخصوص تفريح و سرگرمي و عاليق

برد. احتماالً ردد و از بودن با افراد پرهيجان و غيررسمي نيز لذت ميگاش ميمتفاوت با زندگي روزمره

 گيرد و دوستاني غيرعادي دارد.هاي زندگي، رسوم را ناديده ميدر بسياري از جنبه

را به روش خـودش انجـام دهـد و بـراي او،     كه آنسختي قادر است كاري را شروع كند؛ مگر اينبهاو 

ه باشد. از آنجايي كه پيروي از قوانين ديگـران بـرايش دشـوار اسـت، در     حالتي از تفريح و بازي داشت

اي غيرانتفاعي برود تا به او آزادي بيشتري شود. پس بهتر است به مدرسهمدرسه با مشكالتي مواجه مي

 بدهند.

او شـوند.  گذارد و در آينده، اين روابـط پرمعنـاتر مـي   ثير مهمي بر روابط او ميأاين بخش از طالعش ت

ازحـد، محـدود   پنـدارد كـه بـيش   پايبند شود؛ زيرا چنـين مـي   شخواهد در روابطوجه دلش نميهيچبه

شود و براي ابراز وجود، آن آزادي الزم را ندارد. اما شايد خودش متوجه اين موضوع نباشد؛ چـون  مي

اسـت بـراي    ممكـن او مان به وظايف خود عمل كنيم و تعهـد بسـپاريم.   ايم در روابطهمه ما ياد گرفته

ثبات برقرار كند. بنابراين اي بيبرگزيند تا فقط با آنها رابطهرا بيني خودش دوستاني كامالً غيرقابل پيش

حل مناسبي كه در قبال آنها، مسؤوليتي داشته باشد. اما اين راهيابد؛ بدون ايندست مي شهايبه خواسته
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بيند. او بايد هـر طـور شـده، آزادي    صدمه مي هم بخورد، ازنظر عاطفينيست؛ چراكه وقتي روابطش به

 ابراز وجود را در خودش ايجاد كند؛ بخصوص در روابطش با جنس مخالف.

بلكـه بـه    ؛شـود ( مربوط نميپسرعنوان يك ، تنها به شخص او )بهعمرخيام جان اين بخش از طالع ●

. بسياري از همنسالن او نسبت به هر چيزي كه عـادي و معمـولي   تغيير آگاهي در نسل او مرتبط است

آيند و او را گيج از مسايلي كه با واقعيت روزمره زندگي جور در نمياو شوند. نباشد، گيج و دلخور مي

سـر  تواننـد ايـن تـأثيرات مخـرب را پشـت     ترسد. با اين حال، افراد خاصي ميكنند، ميو سردرگم مي

تواننـد نظـرات جديـد افراطـي و نيـز      ي از آگـاهي را بدسـت آورنـد. آنهـا مـي     بگذارند و نوع جديـد 

 هايي جهاني را بوجود آورند.ديدگاه

 (،مديتاسـيون مراقبه )خواب،  د كه شامل ديدنِندار يدهند، معاني مختلفشرايطي كه آگاهي را تغيير مي

شـود و بـا   الهامات و غيره مـي هاي واالتر، رؤيابيني، گي حاصل از مصرف انواع مواد مخدر، آگاهيئنش

 متفاوت است. (رو هستندكه مردم عادي در زندگي واقعي با آن روبه)هاي معمول آگاهي

الزم است سايرين و از جمله والدينش در برخورد با او بسيار مراقب باشند. آنهـا نبايـد رؤياهـايش را     

او نيز بايستي مراقب باشد كه رؤياهـايش   ،حقيقت ندارد. با اين حال ،ن مسألهارزش بدانند؛ چون ايبي

عنوان راهـي بـراي ابـراز    بايد تشويق شود از رؤياهايش به ،را جايگزين واقعيات ملموس نكند. درواقع

نشـان  را  هـاي زيـادي   خالقيـت  ،وجودي خالق، مثل هنر يا نويسندگي بهره بگيرد. احتمـاالً در آينـده  

توانـد  رو شود و باور كند كه مـي الزم است همزمان، با انتظارات دنياي بيرون روبه ،د. با اين حالدهمي

 از عهدۀ برآوردن اين توقعات برآيد.

ثبـاتي و پريشـاني هسـتند،    بسيار مهم است كه او از افرادي كه ازنظر روحي ـ رواني دچـار بـي    ،دركل

مشـكالت سـايرين را مشـكالت خـودش      الً حساس اسـت. احتمـا   شدت به پسريدوري كند؛ چون 

اش را از مشكالت سايرين جدا سـازد؛ درنتيجـه اگـر در كنـار     تواند مسايل منفيسختي ميداند و بهمي

صورتي دچار چنـين حـالتي    كند. تنها درچنين افرادي باشد، او نيز مانند آنها خصوصياتي منفي پيدا مي

د )يعني خودش را كـامالً بشناسـد( و بتوانـد در مقابـل     اش قوي شده باششناسيشود كه خويشتننمي
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كاري باشد، الزم است زندگي خانوادگيِ  چنينكه قادر به انجام پس براي اين .افرادِ منفي ايستادگي كند

 بسيار باثباتي داشته باشد.

 

كه خودش باشد، پافشاري ينو براي ا شحتي در سنين خيلي پايين نيز نسبت به حق  عمرخيام جان ●

شود، نيـاز  شدت ياغي و سركش بوده يا نباشد، اما هرچه سنش بيشتر ميكرد. ممكن است پسري بهمي

به فضا و فرصت بيشتري )كه فاقد محدوديت باشـد( دارد. از جملـه خصوصـيات او، داشـتن قـدرتي      

كـه مسـايل را بـه او    جـاي ايـن  خواهد بهدلش مياو .  است مستقل و تمايل به ديدن راهش در زندگي

همـين دليـل، ديـدن و تجربـة هـر      ها مطالعه كند، خودش به آن پي ببرد. بـه بگويند يا آنها را در كتاب

شود، با ديدگاه ديگران كامالً متفاوت است. البته اين موضوع به او ذوق و رو مياي كه با آن روبهمسأله

 بخشد.سليقه ابتكاري و خالقيت زيادي مي

بـرد.  هاي جديد لذت مـي ها از پيدا كردن راهها و ساير فعاليتبراي ساخت اشيا يا پرداختن به بازياو 

كنند. بيشتر دوست دارد با كساني باشد كه از ايـن بابـت بـا او    هاي قديمي هرگز او را راضي نميشيوه

بينـي  پـيش كـامالً قابـل   را با افرادي بگذراند كه از تغيير وحشت داشته يـا  شكه وقتسهيم هستند تا اين

خواهد دوستانش او را به هيجان بياورند و بخاطر نظرات جديد و مهيج، متحيـر شـود.   باشند. دلش مي

اي هستند )كه برخي از آنها براي والدينش نيـز  نظرات و عقايد تازهبودن در كنار افرادي كه عالقمند به

 ( برايش لذتبخش است.باشدميدهنده تكان

كوشـد بـا تـذكراتش    وجه پسر بدخواه و بدانديشي نيست. با اين حال، گاهي ميهيچ به امعمرخي البته

بـرد! بـرايش مهـم نيسـت كـه      كه آنها را كمي از جا بپراند، لـذت مـي  ديگران را تكان دهد؛ زيرا از اين

بسـيار سـازگار اسـت و خيلـي سـريع      او كند. كنند؛ چون هر رفتاري را تحمل ميسايرين با او چه مي

وفق دهد. درنتيجه، قادر است در محيطي كه مدام و به سرعت در حـال   را با تغييرات شتواند خودمي

 هاي سنتي دلبستگي ندارد.ها يا روشتغيير است دوام آورد؛ خصوصاً به اين دليل كه زياد به گذشته

اوت است. براي اشيا نيز ارزش ديگري قايل با اطرافيانش متف عمرخيام جاناحتماالً نظرات و عقايد  ●

دوست ندارد در قيد و بند اموالي قرار بگيرد كه مجبور به مراقبت از آنها باشد. در آينـده نيـز   او است. 
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جاي ممكن، دارايي و وسايل كمي داشته باشد تا بدون نگراني و دلهره بتواند بـه هـر   تا دهد ترجيح مي

گرفته راهي را دنبال كند كه فقط متعلق بـه خـودش اسـت و در     تصميماو خواهد برود. اكنون كجا مي

خواهد دسـت بـه   كند. دلش ميداند، ازنظر كس ديگري پيروي نميمورد آنچه براي خودش خوب مي

مجبـور نيسـت بـراي دسـت يـافتن بـه چنـين        او اند، امـا  كاري بزند كه تا به حال ديگران انجام نداده

والدينش يا سـاير مقامـات در رأس( بـه مبـارزه و دعـوا بپـردازد. بايـد        اي با كسي )بخصوص خواسته

قدركافي خالق باشد تا آنها به او )تا حد معقولي( اجازه دهند پيرو راه خـودش باشـد. پـس بايسـتي     به

 تواند از عهدة وظايفش برآيد و دركش كنند.خوبي ميطوري رفتار كند كه نشان دهد به

چنـدين بـار تغييـر    را اش چه كنـد(  خواهد با زندگيكه ميمورد اين )در شممكن است نظر عمرخيام

بلكه پيدا كردن آنچه واقعاً نياز دارد، كـار سـختي    ؛ذهن باثباتي ندارداو دهد. البته دليلش اين نيست كه 

هاي فني، نظير الكترونيـك، كـامپيوتر، مهندسـي يـا     اي در زمينهدر آينده به حرفه اواست. احتمال دارد 

 بيني يا مسايل ماوراءالطبيعه عالقمند باشد.شناسي، ستارهر علوم بپردازد. شايد هم به ستارهساي

هر چيـز تـازه و جديـدي را بـه آنچـه      او اش سر نرود. هميشه نياز به قدري هيجان دارد تا حوصلهاو 

 اشتهپس عالقة زيادي ندارد كه خاطرات دوران كودكي و گذشـ  .دهدقديمي و كهنه است، ترجيح مي

برد كـه در  نگري است و هميشه در انتظار پيشامدي بسر ميپسر آيندهاو طوركلي، خاطر بياورد. به را به

 آينده اتفاق بيفتد.

●   ●   ● 
 

هاي زندگي اوست؛ يعنـي كارهـايي كـه    مبين قوانين و محدوديت عمرخيام جان اين بخش از طالع ●

نظر منفي برسد، امـا از  تواند به آنجا برود. شايد اين امر بههايي كه نمينيست و مكانشان قادر به انجام

تواند تمـام كارهـا را انجـام    ارزش بسيار زيادي برخوردار است. هيچ كس )حتي اگر هم بخواهد( نمي

كنـد تـا   مي درنتيجه، اين بخش از طالع، او را منضبط  .دهد؛ زيرا امكانات و نيرو و انرژي الزم را ندارد

قادر نيست  ،بدون اين نيرو و انرژياو اش است، مؤثرتر و كارآمدتر باشد. هايي كه مورد توجهدر زمينه
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از تمركـز   زيراريزد؛ هم ميشود و بهشدت پراكنده مياش بهخوبي محافظت كند و زندگيبه شاز خود

 الزم برخوردار نخواهد بود.

سساالنش مربسوط   وممكن است بخش ذيل، در مورد او زياد ااد  نباشد؛ چراكه بيشتر به همسن 

 شود و تأثيري گروهي دارد تا فردي.مي

  

شود يـا  هاي شديدتري مواجه ميدوديتبه مسايلي از زندگي اوست كه در آن با محبخش دوم،  راجع

توانـد نيـرو و   اي است كـه در آن مـي  دهنده زمينهچنين، نشانتر باشد. همتر و منضبطكه بايد منظماين

 را متمركز كند و بيشترين استفاده را ببرد. اشانرژي

  بخشد.ظم مياش را ندهد و زندگيبخش سوم  به بعد، بسيار حايز اهميت است؛ چون به او آرامش مي

اين بخش مبين بدترين مشكالت اوست؛ زيرا در رابطه با سركوب كردن، منع يسا تسأخير مسسايل     

كند و اگر نتواند گيرد  و جذب ميمي شطور ناخودآگاه، بعضي از مسايل را به خودبهاو باشد. مي

شود. ازطرفي، احتماالً هاي روحي و حتي جسماني مواجه ميمارينوعي تخليه كند، با بيآنها را به

 با پدرش مشكل دارد.  

  

او چنين مدير و منظم اسـت.  جو، منضبط، دقيق، همپسري اهل عمل، صرفه عمرخيام عزيزاحتماالً   ●

باز هم  و بالغ است،كه جدي هاي شاخصي دست يابد. باوجود اينخواهد به موفقيتشدت دلش ميبه

تواند به تفريح و بازي بپردازد. اما هرگاه كسي تقاضاي مهمي داشته باشد يا از او بخواهد كه حتمـاً  مي

آيد. پدر و مادرش نبايد از او توقع اش بر ميخوبي از عهدهوظيفه و مسؤوليت بزرگي را انجام دهد، به

شود نقش يك فرد بزرگ و بالغ را ايفا كند، ديگر هيچ  اكنون مجبورزيادي داشته باشند؛ زيرا اگر از هم

 به جواني و جوان بودن هم نياز دارد. ، اواش نخواهد داشت. درواقعخوشي و لذتي را در زندگي

همين دليل، احتماالً هنگامي كه نتواند انتظـاراتش را بـرآورده سـازد، در    معيارهاي او بسيار واالست. به

را بخـاطر   شكـه خـود  جـاي ايـن  سـعي كنـد بـه   او بايـد  دهـد.  مـي  خـرج سختگيري به شمورد خود
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اش را به كـار گيـرد و مفيـد واقـع     ها و نيرو و انرژيهايش مورد سرزنش قرار دهد، تواناييضعفنقطه

 شود.

را صرف دنبال كـردن آرزوهـا و رؤياهـايش     ششدت عملگرا دارد و تمام وقتعقل سليم و ذهني بهاو 

 ر است كارهاي زيادي را انجام دهد.كند. درنتيجه، قادنمي

دهـد هـيچ چيـز جديـدي را امتحـان      كار است و ترجيح ميپسري محتاط و محافظه عمرخيام جان ●

كنـد،  ريـزي مـي  كه كامالً آزمايش خود را پس داده باشد. هنگامي كه براي آينـده برنامـه  نكند؛ مگر اين

فرسا و سختي را مورد بررسي قرار دهد. شايد فكر كند دنيا مكان طاقت هاكوشد تمام جنبهشدت ميبه

 رود!ريزي كرد وگرنه، سرش كاله ميبايد با دقت برنامه، است و براي آن

با هر او بايد فرد محتاطي باشد ولي با سختكوشي، به موفقيت برسد. او در بهترين حالت، احتمال دارد 

هاي عملي بگـردد. دوسـت دارد نظـرات و دانـش،     حلدنبال راهشده برخورد كند و بهمشكلي، حساب

به علـوم و رياضـيات نيـز )بخصـوص در اسـتفاده      او اي ارايه شوند. شدهگونه بسيار منظم و حساببه

 دهد.شان( بيشتر از نويسندگي، ادبيات و هنر، عالقه نشان ميعملي

هد، نه به اين علت كه فـردي كنـدذهن اسـت؛    آرامي تغيير دكم و بهرا كم شبيشتر مايل است عقايداو 

طور غيرمنتظره و ناگهـاني  تواند با مسايل بهكند. تنها مشكل او اين است كه نميبلكه خيلي احتياط مي

 اي انديشيده باشد.شان تدبير و نقشهبيني كرده و برايكه از قبل آنها را پيشكنار آيد؛ مگر اين

كنـد.  ازحـد محـدود مـي   را بيش شدهد، اين است كه افكار و عقايدياحتماالً بدترين كاري كه انجام م

رسند، اي عملي ميهاي قابل لمس و نظراتي كه خيلي زود به نتيجهدرواقع، فقط با موارد آشنا، موضوع

 كند و اين اصالً درست نيست.احساس راحتي مي

و واقعيات بينديشد. شايد در آينده احسـاس كنـد   ها ازحد به آرمانبيش عمرخيام جانممكن است  ●

هاي خودش نبايد فقط به خواستهاو كنند. خواهد، محروم مينوعي از آنچه مياو را به ،جامعه يا ديگران

انتظـاراتش اسـت و يـا     دليل غيرواقعـي و واهـي بـودنِ    رو شود، بهفكر كند. اگر با چنين مشكلي روبه

اسـت. اگـر هـر وضـعيتي را      توجه بـوده واقبش براي او اثبات نشده، بياحتماالً نسبت به شرايطي كه ع
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اجازه دهـد  نبايد پس  .تواند مانند ديگران از زندگي بهرة زيادي ببردخوبي و كامالً بسنجد، او نيز ميبه

 اش شود.كه آرمانگرايي يا بدبيني باعث گمراهي

تواند به آن متكي باشد. و احساس كند نميدر برخي مسايل دچار ترس يا نگراني شود  اواحتمال دارد 

متوجـه شـده    آن فـرد،  كـه خـود  ازنظر روحي به او صدمه بزند )بدون اينكسي چنين ممكن است هم

اش بـه او  شود. شايد هم كسي در اوايـل زنـدگي  اعتماد ميبياين فرد باشد(؛ پس ناخودآگاه نسبت به 

 نسبت به همه مظنون و بدگمان باشد. ه اوكده است، اما اين مسأله نبايد باعث شود زصدمه 

شود( حتي نيز مي [آشاميدني حرام]گردان )كه شامل الكل هاي روانبايد از خوردن انواع دارو عمرخيام

توانند آن ترس پنهاني شدت پرهيز كند. چنين داروهايي مياگر توسط پزشك به او تجويز شده باشد، به

شدت ازنظر روحي به اورا دوباره فعال كنند و باعث شوند بود ق آمده كه با آن خو گرفته و يا بر آن فاي

هـا و فشـارهاي   تر است( با ترس)كه كنترل آن آسان شهايبياموزد از طريق آگاهياو بايد آسيب ببيند. 

رو شـدن  آورند كه آمادگيِ روبهناخودآگاهش كنار بيايد. اين قبيل داروها، براي او مسايلي را بوجود مي

 مراقب باشد!بايد آنها را ندارد؛ پس، با 

يابند. شسايد تحست   سفيد است و سايرين او را قدري غيرعادي ميمانند گاوي پيشانياو احتماالً   

« قلق»الح چنين ر  خواب يا به ااطهم . فشار شديدي قرار گيرد تا توقعات رسمي را بجا آورد 

)كه داراي نظم اجتماعي بهتسري   شوساالن يا اقوامازسوي اكثر همسناو او متفاوت است. معموالً 

اي بجا بگذارد؛ زيرا بسراي  كنندهشود. ممكن است در گروه، تاثير ناراحتهستند( ناديده گرفته مي

(.  هرگاه او اين مسأله كارترآيد )خصوااً براي افراد محافظهشمار ميآنها به منزلت يك تهديد به

يا خرابكار شود و سعي كند نظسم  « آنارشيست»را ح  كند، ممكن است در جامعه تبديل به يك 

هايش را نيز مشاهده نكنسد. ايسن احتمسال هسم     ديگر ح  ارزش شايد حتيهم بزند. اجتماع را به

و نظسم معمسول را    بلكه براي خودش نيز مُخل آسايش شود ؛وجود دارد كه او نه تنها براي جامعه

 هم بزند.به

  

●   ●   ● 
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تـر  گذارد وگرنه، معنايي كلـي قوي باشد، بر او تأثير زيادي مي عمرخيام جان اگر اين بخش از طالع ●

 داشته و بر تمام همنسالنش تأثير دارد.  

ه شخصيتش از چه طريق سازد كدهد. درضمن، مشخص ميبخش ذيل،  چگونگي رشد او را نشان مي

 يابد.رشد مي

خواهد در آنها رشد و ترقـي كنـد و بيشـترين آزادي را    به مسايلي است كه دلش ميبخش دوم،  راجع

شود بيشتر از سن و سالش تجربه كسب كند و بر رشد و بهتر شدن او چنين، باعث ميبدست آورد. هم

 نيز تأثير دارد.

 رسد.اي است كه او به رشد و تعالي ميحوه،  مبين عملكرد و نبه بعد بخش سوم

را با جامعه وفق دهد و انتظارات مردم را بسرآورده سسازد. ممكسن     شتواند خودراحتي نميبهاو  

 داند!فكر باشد و تصور كند همه چيز را ميراضي يا كوتهاست پسري خودبين، ازخود

  

هـاي جديـدي را بيابـد و    روش ،كند كه آزاد باشد تا براي زندگيصورتي رشد و پيشرفت مي دراو  ●

اي انجام دهد! نبايد او را محدود يا مجبور كرد كه روشـي كهنـه را   هاي تازهكارهاي قديمي را به شيوه

ز زاويه جديدي بنگـرد و  به زندگي ا مكن استماو دنبال كند. بخشي از شخصيتش كامالً مبتكر است. 

 واقعاً سود ببرد.

كند. اگر به گروهي متعلق ها پسري تكرو است، اما فقط به خودش فكر نميكه بيشتر وقتبا وجود اين

هـاي  فـردي خودخـواه نيسـت. نيازهـا و خواسـته     او آورد. باشد، دربارة آنها آگاهي زيادي بدست مـي 

 گردد كه براي او و آنها سودمند باشد.ي ميهايدنبال راهكند و بهدوستانش را درك مي

كوشد هر كس بايد به حقش برسد. در آينده نيز سخت مي دارد داعتقابسيار منصف و عادل است و او 

عـدالتي قـرار   ستند( مورد ظلم و بينيمطمئن شود كه نزديكانش )بخصوص آنهايي كه بر مسند قدرت 

ترسد. درحقيقت، سـنت  از افراد در رأس، زياد نمياو زند. نگيرند. در اين راه، حتي دست به مبارزه مي
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 شـان كند آنها خودشان بايسـتي ارزش احترام گذاشتن به اشخاص مهم، براي او اهميتي ندارد و فكر مي

كـه هـدف واقعـي آنهـا بـرايش      گذارد؛ مگر ايـن نميچنداني به رسم و رسوم احترام  اورا نشان دهند. 

 مشخص و واضح باشد.

هـاي مردمـي   يابد. شايد جـذب حركـت  اش نيز افزايش ميهاي اجتماعيشود، آگاهيرگتر ميهرچه بز

دانـد كـه حركـت    خـوبي مـي  هايي كه به آنها اعتقاد دارد را توسعه دهد. البته اكنون هم بهشود تا آرمان

د دهـ درستي تشـخيص مـي  آيد و بهاز سازماندهي و نظم خوشش مياو تري دارد. ثير عميقأت ،گروهي

 تواند به كل آن سود برساند.چگونه يك بخش از گروه، مي

 اي از جهان قرار دهد، نظـر هاي تازهرا در معرض جنبه عمرخيام جانهر چيز عجيب و جديدي كه  ●

خواهد دربارة دنيا بـه درك و شـناخت   مي ،بسيار كنجكاو است و تا جاي ممكناو كند. را جلب مي او

هاي يكنواخت بگذراند. بـا ايـن حـال،    اش را با همان افراد و محيطسراسر زندگي او. بعيد است برسد

را با آنها حفظ كند. اما در آينده، نياز شديدي بـه مسـافرت و ديـدن دنيـا      ششايد رابطه خوب و تماس

 اكنون به سفر برود.خواهد داشت. البته اين احتمال نيز وجود دارد كه از هم

نحوي با آن كنار آيد، عالقـه زيـادي   به عقايدي كه به او كمك كنند تا دنيا را بشناسد و بهممكن است 

شود. اما منظور ما ايـن  داشته باشد. احتماالً به مسايل فلسفي، مذهبي، حقوقي و يا پزشكي عالقمند مي

 آورد.حتماً به شغلي در اين زمينه رو مياو نيست كه 

دهـد. درحقيقـت، تفـاوت در افـراد، او را     اشد، صبر و شكيبايي نشان مـي اگر با ديگران تفاهم نداشته ب

پذيرد. ولي چنانچه نتوانـد بـا   گونه كه هستند، ميزياد منتقد نيست و ديگران را آناو كند. مجذوب مي

 كند.شان مييد، تركبياآنها كنار 

سد. البتـه هرچـه بزرگتـر    بر شخواهد هر كسي، منصفانه به حق خوداي آزاد دارد و دلش ميروحيهاو 

اهـل تقلـب و دروغ نيسـت؛ چـون خصوصـيات بـد، بـا        او گـردد.  شود، اين صفات در او تشديد مـي 

 اعتقاداتش منافات دارد.

، شبايـد در مـورد نظريـات   او ورزد. متأسفانه، تنها ويژگي منفي او اين است كه بر اعتقاداتش اصرار مي

 را حفظ كنند. شانزه دهد تا عقايدفروتن و متواضع باشد و به ديگران نيز اجا
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طـور يكسـان   خواهد ببيند عـدالت در مـورد همـه بـه    عاشق آزادي است و دلش مي عمرخيام جان ●

كند به آنها كمك كنـد و بـراي   ها ظلم شده است، سخت تالش ميشود. اگر بداند به بعضيرعايت مي

خواهـد بدانـد چـرا وضـع     و هميشـه مـي   باشدميرسشگر چنين پسري پجنگد. همشان ميگرفتن حق

پسري نيست كه دايمـاً  او كند. گونه است؟ اين حالت، بخصوص دربارة قوانين و مقررات صدق مياين

وجـودِ آداب و   او قبـول باشـد.  قوانين را زير پا بگذارد، اما بايد هر يك از اين مقـررات، بـرايش قابـل   

كند چنين عقايدي مانع پيشرفت و ترقي هسـتند  درحقيقت، احساس ميداند. ها را دليل كافي نميسنت

تمـام عمـر، مشـتاقِ    او گذاري شده است. ترسند، پايهو توسط كساني كه برعكس او از مسايل تازه مي

رو شدن با نظـرات نـو عالقمنـد    هاي تازه و روبهجديد و جذاب است و به ديدن مكان كسب تجاربِ

بـه آنهـا   او قط تازه و جديد بودن )چه در نظرات و چه در اشيا( كافي است تا . بيشتر اوقات، فباشدمي

 خواهـد، اهميت شود. بايد دقت كند آنچـه مـي  عبارتي، شايد مجذوب موضوعاتي تقريباً بيدل ببندد. به

 ارزشش را داشته باشد.

كنـد. اكنـون    دهد هر كس هرچه دوسـت دارد را بـاور  صبر و تحمل زيادي دارد و اجازه مي عمرخيام

را بر ديگران تحميـل كنـد. دلـش    خواهد آنيابد، اما نميشدت پرورش ميفلسفة او در مورد زندگي به

شـود. بـا   ها مـي خواهد در كنار كساني باشد كه با او متفاوت هستند و درحقيقت، جذب اين تفاوتمي

شـود؛ زيـرا   انگيز مـي انهاي هيجاي نيست، اما جذب افراد و موقعيتكنندهكه خودش شخص كسلاين

هـا غيرعـادي و عجيـب    شوند او هرچه بيشتر احساس نشاط كند. شايد به چشم بعضـي آنها باعث مي

بيايد، ولي اين موضوع تا زماني كه مشغول انجام كار دلخـواهش اسـت، باعـث نـاراحتي و رنجشـش      

 شود.نمي

سـت( بهتـر سـازد؛ البتـه نـه فقـط بخـاطر سـود         هكـه  كند شرايط را )در هر گروهـي  تالش مياو  ●

 ،طـور همزمـان  هـاي چنـد نفـر ديگـر را نيـز بـه      ها و بلندپروازياش، بلكه با اين كار، خواستهشخصي

براي مسايل زيادي كه در اطرافش او دهد. به اين ترتيب، سازد و گروه فعالي را تشكيل ميهماهنگ مي

زياد مشخص هم  ،گشا است؛ حتي اگر تالش او در اين زمينهز و راهاندادهد، به منزله يك كارراهرخ مي

 نباشد.
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دهنـد تـا   شوند و بـه او فرصـت مـي   اش ميهاي او، متوجه تواناييوساالن يا همكالسياحتماالً همسن

 مكن اسـت يابد، مطور كه سنش افزايش ميشان را به عهده بگيرد و آنها را راهنمايي كند. همانرهبري

تري برسـد. بنـابراين،   شان به درك بيشتر و عميقيزهايي كه بايد اتفاق بيفتد و چگونگي انجامدربارة چ

 كارهاي زيادي انجام دهد. ،بايد بتواند هم براي خودش و هم ديگران

اكنـون نيـز ايـن    كند. از همنياز بيشتري براي درك معنويات و ساير مسايل زندگي پيدا مياو در آينده، 

كـرد و در تمـام عمـر    از همان اوايل زندگي، قوانين اخالقي را رعايت مياو شود. ده ميعاليم در او دي

شود و هرگاه ايـن مسـايل را   و قدرت و نيروي آن مي« هاخوبي»متوجه چنين همنيز چنين خواهد بود. 

 كند.شدت احساس پشيماني ميناديده بگيرد، به

را حفـظ كنـد. بـراي     شاين است كه فروتني و تواضع بايد به ياد داشته باشد، عمرخيامتنها چيزي كه 

هـايي كـه ممكـن اسـت )او هـم ماننـد       جانب را بازي نكند و در برابر ضعفبهديگران نقش افراد حق

كس كامل نيست و فراموش كند كه هيچنبايد سايرين( داشته باشد، از خودش صبر و تحمل نشان دهد. 

 .از اين قانون مستثني نداندنيز را  شخود

سازد كه به او در پيشرفت اهدافش كمك كنند و او با افرادي رابطه برقرار مي عمرخيام جاناحتماالً  ●

داند بايد چه كاري انجام دهد تا گروهـي از مـردم   خوبي ميبهاو كند. نيز در مقابل، براي آنها چنين مي

خواهـد  و از اين طريق، هر كس بتواند به بخشي از آنچه ميطور هماهنگ با يكديگر به كار بپردازند به

 برسد.

ازنظر روحي و احساسي، فردي باثبات است و خلق و خو و عاداتي عصبي )كه به ضـرر او باشـند(   او 

ندارد. حتي اگر مانند بيشتر مردم، مشكالتي عاطفي داشته باشد، باز هم اين مسايل مانع رشد و ترقي او 

 هايي كه متوجه نيست به او كمك كنند.حتي ممكن است از راهشوند؛ بلكه، نمي

توانـد از ايـن   مـي او كننـد  دهند؛ زيرا درك مـي قرار مي عمرخيامشان را در اختيار اغلب، ديگران منابع

در قبـال نزديكـانش    اوشوند . آنها متوجه ميو به آنها سود برساند منابع، بيشتر از خودشان استفاده كند

 يت زيادي دارد.احساس مسؤول
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تواند با افـراد در  آساني ميبهاو خواهد برسد. گيرد تا به آنچه ميهايي ناگهاني قرار مياكنون در فرصت

كند كه خواهان يـادگيري اسـت و تمايـل    شان روشن ميرأس و صاحبان قدرت كنار بيايد؛ چون براي

از بيشتر او همين دليل، ناديده بگيرد. به را خودش تر شود، نظرات و آرزوهايتر و بالغعاقل دارد وقتي

داند قصد دنبال كردن چه كاري را دارد، اما اگر تر است. احتماالً از همان اول ميبالغ شهايوسالهمسن

پـردازد، در درازمـدت بـدردش    اش به مطالعـه مـي  دهد و يا دربارههم نداند، باز هر كاري كه انجام مي

 كند، به كارش خواهد آمد.انجام در زندگي انتخاب ميخواهد خورد و در مسيري كه سر

●   ●   ● 
 

تواننـد در مـورد   هـا مـي  ارتباط با تغييرات اساسي است. حال اين دگرگونياز طالعش در بخش اين  ●

 .عمرخيام جان كه تغيير شرايط و محيط زندگيمسايل روحي و فكري باشند يا اين

خوبي قادر است با مشكالت كه بهدهد. باوجود ايندر زندگي او تغييراتي بسيار غيرعادي رخ مي  

هسا،  بيند؛ چون اغلب اين گرفتساري مبارزه كند و بر آنها فايق آيد، اما باز هم ازنظر روحي آزار مي

رسد كه او خودش باع  ايجاد چنين تغييراتي نظر ميه بهكننده هستند. البتانگيز و ناراحتبسيار غم

دهد كه اين مشكالت، ناخواسته به سسراغ او  هايي قرار ميرا در موقعيت ششود. درواقع، خودمي

 مراقب باشد!بايد بيايند. پ ، 

  

طـوركلي، تـأثيري   شوند. بهياين بخش مبين تغيير و نيز نيروهايي است كه منجر به تغيير و تحول م ●

دهـيم كـه   ها و آغازهاي جديد است. در اينجا توضيح مـي دهنده خرابيچنين، نشاندرازمدت دارد. هم

كنـد و چطـور   چگونه هنگام رسيدن به سن بلوغ، تغييرات الزم را در زندگي ايجاد مـي  عمرخيام جان

آيد، اما در آينـده  حساب نميمسأله بزرگي به گيرد. احتماالً در حال حاضر، اين امركار ميرا به شقدرت

 شود.بسيار مهم مي

 و نيز بسيار مهم است.اما براي شخص ا گذارد. وساالنش تأثير ميبخش بعد  بر تمام همسن



 
  

 

 

 

59 
 

 
 

 

  

تـر رشـد   گويد چه وقت سـريع سازد و به او ميتر را مشخص ميبخش دوم،  سرچشمه تغييرات عظيم

كند و يا چگونـه ديگـران بـا    چنين، بيانگر اين است كه به چه صورت از قدرت استفاده ميكند. هممي

 گذارند.بكارگيري قدرت بر او تأثير مي

هايي دارد. در بدترين حالت، كشمكش ،اغلب با افرادي خاص يا گروهي از مردم بر سر قدرتاو  

شايد مستبد و مُصر باشد و اجازه ندهد هيچ چيز يا كسي مانع اهدافش شسود. شسايد هسم قسدري     

شسود  عس  مسي  بيرحم باشد! در اين اورت، بايد بياموزد اين عادت خود را كنار بگذارد؛ زيسرا با 

نبايد با چنين اشخااي تماس بگيرد او ديگران با خشم و نفرتي شديد، عليه او واكنش نشان دهند. 

 هاي خودش رشد كند.تا بتواند با اتكا بر نيرو و توانايي

  

و بـرادري و بيـداري نسـبت بـه حقيقـت را       ندستهتكار او و همنسالنش داراي مهارت، زيركي و اب ●

 د.ندهاشاعه مي

خواهـد تغييراتـي را بوجـود    شدت نياز دارد در جمع دوستانش فرمانده و راهنما باشد؛ زيرا ميبهاو  ●

د و در آورد و ديگران او را مهم بشمارند. اما اگر دوست دارد رهبر مـوفقي شـود، بايـد صـبورتر باشـ     

او بداند.  شهايچارچوب قوانين كار كند. شايد اكنون، مقررات را سد و مانعي براي رسيدن به خواسته

در آن موفق شـود و لـذت ببـرد. حـال      كهشود بايستي بياموزد در هر كاري، پيروي از قوانين باعث مي

ودش انجام دهد، چنان چنانچه اصرار داشته باشد كارها را بدون توجه به قوانين و طبق روش خاص خ

 دهد!كرد بدست آورده را از دست ميشود كه تمام آنچه فكر ميبا مخالفت سايرين مواجه مي

را بازسـازي يـا    اشعنوان مثال، شرايط محيطيكند. بهاش تغييراتي را ايجاد مياحتماالً مدام، در زندگي

هايي مانند طب يا روانپزشكي ت به رشتهپردازد. ممكن اسو يا به تعمير وسايل خرابش ميكند ميبهتر 

را بـا تمـام    شگيرد و خـود را بسيار جدي ميعالقمند باشد. در آينده به هر شغلي كه مشغول شود، آن

كشد تا حرفه گونه نباشد؛ چون زمان زيادي طول ميكند. شايد در ابتدا، زياد اينوجود، وقف كارش مي



 
 

 
 

 

 

 

60 
 

 

طـوري كـه   كنـد؛ بـه  ين جستجو، چندين بار تغيير كرده و رشد مياش را بيابد. اما در حين امورد عالقه

 «گاه شغل مورد نظرش را خواهد يافت؟آيا هيچ»بينديشد  شاحتمال دارد با خود

اين است كه به موفقيت برسد و در آينده، شخص مهمـي   شطلب است. آرزويپسري جاهاو احتماالً  ●

كه از هر معمايي سر درآورد و دريابد واقعاً چه اتفاقي از اين او اين كار را نيز دارد.شود؛ البته، استعداد 

حل معماها پايـه   ،نوعي برد. عالقه زيادي به رمز و راز دارد و احتماالً در آينده بهدهد، لذت ميرخ مي

ت. درك در امـر روانشناسـي نيـز از توانـايي ذاتـي برخـوردار اسـ       او اش خواهـد شـد.   و اساس حرفه

 دهد( برايش مفيد خواهد بود.هاي دروني مردم )در هر كاري كه انجام ميانگيزه

شود، از كمك به كساني كه نيـاز بـه   شود هرچه سنش بيشتر ميمتوجه مي عمرخياماز ديدگاهي مثبت، 

 خـورد كـه بـه سـن    چشم مي برد. اين مسأله زماني بيشتر بهلذت ميبيشتر راهنمايي يا نصيحت دارند، 

از كمك كردن او شان نياز به بازسازي داشته باشد. رو شود كه زندگيبزرگسالي برسد و با افرادي روبه

ـ        به ديگران لذت زيادي مي ه برد. در حـال حاضـر، تعميـر و بازسـازي وسـايل دور انداختـه شـده و ب

كـار  د، او بـه پندارنـ مصـرف مـي  اي مفيد، برايش لذتبخش است. آنچه ديگران بيكارگيري آنها به شيوه

توانـد  هاي زيادي احاطه شده باشد، اما نتايج آن مـي همين دليل، امكان دارد با خرت و پرتگيرد. بهمي

 كامالً تماشايي باشد!

جاي اشيا بر مردم نشانه رود، خطر بزرگي او را تهديد خواهد كرد. وقتـي  در آينده، اگر اين مسأله را به

ديگـران را تحـت تـأثير     ،آورد؛ قدرتي كه بوسـيله آن ي بدست ميكند، قدرت زيادبه ديگران كمك مي

در تالش براي كمك به افـراد،  او بايد هاي او را برآورده سازند. شود آنها خواستهقرار داده و باعث مي

اهميـت،  اش به سود و منفعت طرف مقابل باشد و بخاطر داليل بـي توجه اصلي كههميشه مراقب باشد 

 در نياورد. شا مهارت، تحت كنترل خودزندگي ديگران را ب

●   ●   ● 
 

ورزد و از سختي بتواند با مسايل كنار آيد. امـا بـه زيبـايي عشـق مـي     ممكن است به عمرخيام جان ●

كند شده نيست، ولي آنها را نقض هم نميتعيينپيش جذابيت زيادي برخوردار است.  او پيرو قوانين از
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 ،شمارد. اغلب گيج و سردرگم است و بـه مسـايل معماگونـه   شود؛ بلكه قوانين را مهم مينمي و آشفته

 .دهده نشان ميعالق

 رد.ممكن است بخش ذيل،  در مورد او زياد ااد  نباشد؛ چون بر تمام نسل او تاثير مي گذا  

  

آورد، آنها آل درميصورت آرماني و ايدهبخش دوم،  بيانگر اين است كه او در زندگي، چه مسايلي را به

شـود!  كند يا حتي بدتر، در موردشان گـيج و سـردرگم مـي   را در عالم خيال و در رؤياهايش تجسم مي

 ،كـه دربـاره زنـدگي   هاي مختلفي به ديگران خدمت كند. شايد هم بخـاطر ايـن  چنين شايد به روشهم

 را ناديده بگيرد! شهايبيشتر بداند، خواسته

همين دليسل، ديگسران او را گسي  و سسردرگم     ها را بپذيرد. شايد بهتواند واقعيتراحتي نميبهاو  

د اين امر، برايش مشسكالتي  بدانند! شايد هم او باع  گيجي و سردرگمي آنها شود كه احتمال دار

 را به همراه آورد! جدي

  

شود با معني هستي و زندگي در ارتباط باشد. بنـابراين تـا جـاي    در بهترين حالت، اين بخش باعث مي

 ممكن، بايد در اين زمينه تالش كند و استاد شود.

است دليل خاصي متولد شده كند بهدهد. احساس ميشدت اهميت ميبه شهايآلبه آرزوها و ايدهاو  ●

كنـد.  اش الهاماتي نيز دريافت مـي هاي افراطيها در ارتباط با ايدهو رسالتي ويژه دارد! حتي گاهي وقت

را منتشر كند. شايد پسـري تنـدرو باشـد و بـراي رسـيدن بـه        شممكن است در آينده، عقايد و افكار

توان بـه  ي بزند! اما تجربه نشان داده است كه از اين طريق نمياهاي فريبكارانهوشاهدافش، دست به ر

 آرامش رسيد يا احساس رضايت و خشنودي كرد!

شـان  تر از سنخواهد رفتاري كاملاز آنها مياو از دوستانش، توقعات بيجاي زيادي دارد. او احتماالً  ●

اغفال شود و يـا   شتوسط رفقاياو خطايي نشوند. حتي شايد يا گونه اشتباه ب هيچداشته باشند و مرتك
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بايد دقـت بيشـتري بـه خـرج دهـد و سـخت بكوشـد        او با افراد غيرقابل اعتماد، طرح دوستي بريزد. 

 دوستانش را بيشتر بشناسد.

ر زمان مشكالت با اشخاصي بسيار دلسوز و متواضع دوست شود و داو اين احتمال نيز وجود دارد كه 

شـان  گاه دوستانش باشد و هر كاري كه بتوانـد، بـراي  ها، به آنها تكيه كند. شايد هم او تكيهو گرفتاري

ممكن است بين دوستانش فـرق بگـذارد و    وكه ارزشش را داشته باشند. اانجام دهد؛ البته به شرط اين

 از او سوءاستفاده كنند. آنهادرنتيجه، باعث شود 

با افرادي مانند خودش بسر برد. شايد در آينده، بـه  دارد اهدافش بسيار آرمانگراست و ميل در مورد او 

 هايي معنوي يا مذهبي بپيوندد.گروه

اش براي سـود رسـاندن بـه كـل     هاي معنويتواند از تواناييدر موقعيتي است كه مي عمرخيام جان ●

اش را پـرورش دهـد. او   بينـي و پيشـگويي  هاي روشنست تواناييچنين قادر ابشريت استفاده كند. هم

 باشد.داراي رؤياهاي الهامي است و از قدرت شديد درمانگري و شفابخشي روحي نيز برخوردار مي

همگاني است. او از خشونت يا هر چيزي كه  عدالتِ يكي از بهترين خصوصيات او، تمايلش به داشتنِ

 داند.را عملي غيرانساني ميشمرده يا سركوب كند، بيزار است و آنانسان يا حتي حيواني را پست 

يابند. شسايد تحست   سفيد است و سايرين او را قدري غيرعادي ميمانند گاوي پيشانياو احتماالً   

 اوخصوااً ؛  ا آورد فشار شديدي قرار گيرد تا توقعات رسمي را بج

وساالن ازسوي اكثر همسناو او متفاوت است. معموالً « قلق»چنين ر  خواب يا به ااطالح هم . 

شود. ممكسن اسست در گسروه،    )كه داراي نظم اجتماعي بهتري هستند( ناديده گرفته مي شيا اقوام

آيسد )خصواساً   شمار مياي بجا بگذارد؛ زيرا براي آنها به منزلت يك تهديد بهكنندهتاثير ناراحت

كارتر(.  هرگاه او اين مسأله را ح  كند، ممكن است در جامعه تبديل به يسك  براي افراد محافظه

ديگسر حس     شسايد  حتسي هسم بزنسد.   يا خرابكار شود و سعي كند نظم اجتماع را به« آنارشيست»

بلكه بسراي   ؛نيز مشاهده نكند. اين احتمال هم وجود دارد كه او نه تنها براي جامعههايش را ارزش

 هم بزند.خودش نيز مُخل آسايش شود و نظم معمول را به
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●   ●   ● 
 

كند. يعني همان نيرو و انرژي كه چگونه ابراز وجود مي عمرخيامدهد نشان ميش اين بخش از طالع ●

اش چنين در ارتبـاط بـا قـدرت جسـماني    هم  «كه هستم خواهم هماني باشممي»شود بگويد: مي باعث

 كند.صحبت مي

نف  بااليي بهكند و اعتمادخوبي ابراز وجود ميمراقبت كند. به شدرستي قادر است از خودبهاو   

از تهديد او است، در مورد او، عادالنه اجرا شود. خواهد آنچه قسمت و سرنوشتش دارد. دلش مي

 تواند با هر مشكل و بحراني كنار آيد.است ميترسد؛ زيرا معتقد شدن نمي

  

همين دليسل بسا مشسكالتي مواجسه     آساني و خيلي آرام، ابراز وجود كند و شايد بهتواند بهاو نمي  

 شود.

  

كه در پشت پرده كار كند )جايي كه كسي نتواند سر از كار او جاي اينشود بهاحتماالً مجبور مي 

طور آشكارا ابراز وجود نمايد. ممكن است عجوالنه، تحت تاثير قسواي انگيسزه آنسي و    درآورد( به

ين امر، منجر به بروز حوادث و تصادفاتي شود بدون فكر قبلي، دست به كاري بزند. احتمال دارد ا

 را نداشته باشد!نهايي قرار دهد كه ااالً انتظار آيا حداقل، او را در موقعيت

  

كنـد.  دهد يا تعديل ميچطور اين نيروي خود را بنا به تمايالتش تغيير مي اوگوييم در بخش بعدي  مي

. ازطرفـي، مشـخص   باشـد مـي  و در آنهـا بسـيار فعـال   هايي است كه ا،  بيانگر زمينهبه بعد بخش سوم

 شود.تواند با ديگران كنار آيد و از اين بابت، دچار مشكالت زيادي ميدر چه مواقعي نمي اوسازد مي
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آورد؛ چون دقت او بدست ميرا ها نتايج خوبي كند. اما بيشتر وقتآهسته كار ميتقريباً بادقت و او  ●

شدت لجوج و خودسر است. اگر كسي سـعي كنـد سـرعت او را    بهاو كند. كمش را جبران مي عتسر

هيچ كـاري را ناتمـام رهـا    او كند. مقاومت مي ين فردباال ببرد يا مسير حركتش را تغيير دهد، در برابر ا

 چسبد.سازد و تا آخر به آن مينمي

راي او بسيار مهم هستند. اگر چيزي را بخواهد، خواهد مالك اشيا شود و اموالش بشدت دلش ميبهاو 

آوري اشـيا  را بدست آورد. فقط مشكل اينجاست كه شـايد آنقـدر بـه جمـع    كند تا آنتالش زيادي مي

اصطالح قدري شلوغ است كه بهاتاقش بهاحتماالً بپردازد كه لوازمش جلوي دست و پاي او را بگيرند! 

 «!شوددر آن، شتر با بارش گم مي»

همين دليل، ممكن اسـت  در مورد عزيزانش هم كمي حسود است و دوست دارد مالك آنها باشد. به او

نيز اجازه دهد تا قدري استقالل داشته باشند وگرنه، آنهـا را از   شبا مشكل مواجه شود. بايد به دوستان

 كند.صدق نميتوان مالك اشيا شد، اما اين مسأله در مورد افراد دست خواهد داد. درست است كه مي

سليقه خوبي  ،رود. اما در صنايع دستيند و آهسته پيش مياگر بخواهد چيزي را بسازد، احتماالً كمي كُ

كه خودش هم نتواند چيزهاي زيبـايي خلـق كنـد، بـاز بـه آثـار ديگـران احتـرام         دارد. حتي درصورتي

 گذارد.مي

كند كه ناگهان منفجر شود و هـيچ  ي حبس ميرا تا جايرا بروز دهد. آن شتواند عصبانيتسختي ميبهاو 

هـيچ   ،شود. نشان دادن خشـم و عصـبانيت  ساز ميكنترلي بر اعصابش ندارد! اين مسأله براي او مشكل

كه باعث آزار و ناراحتي كسي نشود. ممكن است ديگران از صبر و شكيبايي شرط اين اشكالي ندارد؛ به

بـه  كـه  ديگر وظيفه اوست  ،واقعاً عصباني است. ايناو د كه ظاهري او سوءاستفاده كنند و متوجه نشون

 آنها بفهماند چه احساسي دارد.

كنـد و مطمـئن اسـت    از ابراز وجود، وحشت دارد؛ زيرا احساس شكست مي عمرخيام جاناحتماالً  ●

دهـد. شـايد علـت ايـن     را خسته نشـان مـي   شفايده است. درنتيجه، هميشه خودو بي چوپهر تالشي 

نفـس  بـه بايـد اعتمـاد  او انـد.  رفتارش، نشست و برخاست با افرادي باشد كه او را زياد تشـويق نكـرده  

احساس بدي داشـته باشـد را    شنسبت به خود اوشوند بيشتري بدست آورد و اشخاصي كه باعث مي
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از ايـن امـر اجتنـاب ورزد.    خواهد در خفا و پشت پرده كار كند كـه بايسـتي   دلش مياو ناديده بگيرد. 

طور علني انجام دهد و حتـي در آينـده   را به شترسد كارهاينفسش كم است، ميدرواقع، چون اعتمادبه

 نيز احتماالً كارهايش را در پشت پرده انجام خواهد داد.

مـؤثر  تواند بسيار فايق آيد، مي اشهاي كودكانهپسري كامالً قوي است و هرگاه بر ترساو حال، درعين

باشد. از اين بابت، بسياري از جراحان و ورزشكاران موفق و ماهر شبيه او هستند. نكته مثبت ديگر اين 

چـه  او كه بگويند كند و نيازي به تشويق و دلگرمي ديگران و اينخوبي كار ميدر تنهايي بهاو است كه 

 گردند.اش فقط نبايد باعث يأس و نااميديآنها كاري را انجام دهد، ندارد. 

گذارد؛ چون شايد ثير ميأبايست متوجه باشد تا چه اندازه بر سايرين تشود، ميطور كه بزرگتر ميهمان

بايـد  از آن خوشـش نيايـد. پـس،     او آنها از او برداشت متفاوتي داشته باشند و واكنشي نشان دهند كه

 هشيار باشد.

صـورت، دسـت بـه ريسـك و     ها خوددار باشـد. درغيـر ايـن   بايد بكوشد بيش از اين عمرخيام جان ●

حتـي   .وجه نتيجـة مطلـوبي نخواهـد داشـت    هيچزند كه از سن و سال او بعيد است و بهخطرهايي مي

چنين تمايل هاي جسماني و خطرناك نيز حوادثي را بوجود آورد. همممكن است با پرداختن به فعاليت

 و ترتيب انجام دهد و آنها را ناتمام رها سازد!دارد كارهايش را عجوالنه و بدون نظم 

اسـت هـر كـاري    . معتقـد  باشدمي بين است و از نيرو و انرژي زيادي برخورداربسيار خوش عمرخيام

نيـاز بـه    او شود. نيـرو و انـرژي  طور نيز مينتيجة درستي خواهد داشت و اگر كمي احتياط كند، همين

ورزشكار است. درهرحال، يك ماني فعال باشد و حتي احتماالً خواهد ازنظر جستخليه دارد و دلش مي

هاي ورزشي( مراقب باشد؛ زيرا احتمال دارد رفتارش موجب گردد بـرايش  بايد )بخصوص در بازياو 

 اي اتفاق بيفتد.حادثه

خواهد مـدام در حركـت و   حركت باشد يا محدود شود، نفرت دارد. دلش ميكه در زندگي بياز ايناو 

هـاي جديـد را ببينـد. شـايد در دوران تحصـيل، ايـن       بدست آورد و مكان ايباشد، تجارب تازه تكاپو

تواند براي مـدتي طـوالني سـاكت بنشـيند.     سختي ميبيقراري برايش مشكالتي را بوجود آورد؛ زيرا به

 اش تمركز كند.چنين برايش دشوار است با صبر و تحمل بر مشكالت درسيهم
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چنين شوق و جديتش، بيشترِ مردم دوست دارند در اطراف او باشـند. بـا ايـن    و همبخاطر نيرو، انرژي 

دار كند؛ زيـرا  شان را جريحهمالحظه باشد و احساساتممكن است نسبت به سايرين كمي بياو حال، 

قصد بدجنسـي نـدارد و او   كه شوند گو است. معموالً سايرين متوجه ميبيند( ركتا حدي )كه الزم مي

خواهـد بگويـد، خـوب فكـر كنـد، وجهـة       د، اما اگر قبل از صحبت در مورد آنچه مييهند بخشرا خوا

 اش بهتر خواهد شد.اجتماعي

را عجوالنه، بدون فكر قبلي و تحت انگيزه آني انجام دهـد كـه    شتمايل دارد كارهاي عمرخيام جان ●

ند و آهسته پـيش  و شود. اگر مسايل زندگي، خيلي كُشايد اين امر، راهش را سد كند و مانع پيشرفت ا

هم بريزد؛ درنتيجه، مجبور شود همه چيـز  بروند، احتمال دارد ناگهان كاري انجام دهد و همه چيز را به

 خواهد به اهدافش برسد، بايد صبور بودن را ياد بگيرد.مي عمرخيامرا از نو آغاز كند. اگر 

داشته باشد؛ بخصـوص زمـاني كـه مجبـور اسـت موانـع يـا         چنين ممكن است خلق و خوي تنديهم

تا حدودي او هايي از قبيل آرام نشستن در كالس درس )براي مدتي طوالني( را تحمل كند. محدوديت

 هـا نيز خودسر و سركش است كه بايد منضبط شود؛ زيرا هر فردي بايد در برابر بعضـي از محـدوديت  

 رود.شود و از كوره در ميزود عصباني مي صبر و بردباري نشان دهد، اما او خيلي

طور راهي پيدا كند. اگر بخواهد اين نيروها را به اشنياز دارد براي تخلية نيرو و انرژياو با اين وجود، 

كامل در خودش نگه دارد و ابراز نكند، به نفعش نخواهد بود؛ زيرا ممكن اسـت بـا ايـن كـار، بـرايش      

هاي جسماني، راه خـوبي بـراي مصـرف ايـن نيـرو و      پرداختن به فعاليتحوادثي ناگهاني اتفاق بيفتد. 

بايد در انجام هر نوع ورزش و  عمرخيامانرژيِ مخربِ احتمالي است، اما بخاطر احتمال بروز حوادث، 

گونـه كـار يـا بـازي     سعي كنـد هنگـام عصـبانيت، هـيچ    بايد شدت مراقب باشد! يا فعاليت جسماني به

صبر كند بايد د؛ حتي اگر احتمال خطر در اين كارها بسيار كم باشد. براي مثال، خطرناكي را انجام نده

را از  ش، احساساتشودميرا بدست آورد. درحقيقت، بهتر است هرگاه عصباني  اشتا دوباره خونسردي

را بالفاصـله نشـان دهـد،     اشهاي عـاطفي ته دل و از طريق فرياد زدن بيرون بريزد. اگر بتواند ناراحتي

 ديگر براي مدتي طوالني عصباني نخواهد ماند.



 
  

 

 

 

67 
 

 
 

 

شـود.  دهد كه باعث وحشت سايرين و يـا تعجـب آنهـا مـي    ناگهان كارهايي انجام مياو گاهي اوقات، 

او ممكن است خيلي سريع تصميم بگيرد و بالفاصله هم به آن عمل كند، اما اين كـار درسـتي نيسـت.    

كمي فكر كند. اگر يكي دو روز بعد هـم   ،شروع هر كاري تر تصميم بگيرد يا حداقل قبل ازبايد آهسته

 را عملي سازد.تواند آننظر رسيد، احتماالً مياش خوب بهعقيده

واقعاً خودش را نشناسد و نداند مشـغول انجـام چـه كـاري     او كه  تا زماني عمرخيام جان، متأسفانه ●

اش )بـويژه  هـا و اميـال آنـي و ضـروري    رازمدت، خواسـته كند! شايد در داست، با خودش دشمني مي

جلوي پاي »سعي كند فقط او نبايد به اهدافش برسد.  اوآنهايي كه فوري و اضطراري هستند( نگذارند 

كوشـند مـانع پيشـرفتش    دهند، مـي و فكر نكند كساني كه در اين مورد به او تذكر مي« را ببيند شخود

خواهنـد بـر او   راد، تا حدي بدگمان باشد و فكر كند آنها فقـط مـي  شوند. ممكن است نسبت به اين اف

كند ديگران را تحت سـلطة  همين علت، گاهي اوقات بدون هيچ دليل خاصي تالش مي تسلط يابند. به

چنين در بعضي مواقع )فقط به اين علت كه به كسي بدگمان و ظنين است( دعوا و درآورد. هم شخود

نظر برسد و احتماالً با افزايش سنش ايـن حالـت را   مطمئن به پسريسعي دارد  اواندازد! مرافعه راه مي

نفس الزم جويانه است كه از اعتمادبهخواهد داشت، اما اكنون به اين دليل رفتارش پرخاشگرانه و سلطه

اش شـوند و از او سوءاسـتفاده كننـد.    ديگـران متوجـه ضـعف درونـي    كه ترسد برخوردار نيست و مي

بيشتر مردم دوست ندارند مورد اذيت قرار بگيرند و ايـن حالـتِ تهـاجمي كـه در سـايرين      درحقيقت، 

 ست!وبيند، درواقع بازتاب رفتار خود امي

با اولياي اموري كه از جنس مذكر هستند، بسيار دشوار باشـد؛ زيـرا فكـر     عمرخيامممكن است رابطة 

توانـد  مشكل مـي او رند او را به مبارزه بطلبند. كه به رشد او كمك كنند، قصد داجاي اينكند آنها بهمي

حق بزرگتري دارند. ممكن است بعدها بخاطر اين برگردن او شان دليل سن و مقامبپذيرد كه ديگران به

 موضوع با كارفرمايانش مشكالت بزرگي پيدا كند.

نفسِ الزم را دبههايش را بشناسد تا بتواند اعتماو محدوديت شطوركلي، مشكل او اين است كه خودبه

 دليل با سايرين درگير شود يا از برخورد با آنها بترسد.بيكه بيند بدست آورد. آنگاه ديگر نيازي نمي

●   ●   ● 
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د يـ عنـوان يـك نوجـوان، بتوان   بـه  عمرخيسام عزيسز  اميدواريم پس از مطالعه ايـن دفتـر و شـناخت     ●

د تا به پيشرفت نايـل  ياش بيشتر كار كنوصيات منفيد و روي خصيرا افزايش ده اوخصوصيات مثبت 

 آيد و از آيندة بهتري برخوردار شود.

 سازند. پذير است و جامعه را افرادي نظير او ميتر امكاناي پيشرفتهزندگي بهتر، فقط در جامعه

زبـان، بـا    عنوان فردي از يك خانواده بزرگ ايرانـي يـا فارسـي   در پايان، آرزومنديم كه هر يك از ما به

چنين، بتـوانيم بـا   اي بهتر و سرزميني آبادتر شويم. همموفق به ايجاد جامعه د،شناخت هرچه بيشتر خو

بر موانع و مشكالت احتمالي فايق آييم و هـدف   ،هاي مثبت زندگي و داشتن بينشي صحيحديدن جنبه

 و منظور آنها را دريابيم.

گـامي بـه سـوي يكتاشناسـي      ،سي است كه در اصـل د كه خودشناسي، قدم اول ديگرشنايفراموش نكن

 باشد.مي

 جستم، خسود را يافتمزمساني تسو را مسي

 يابم.جويم، تو را ميحال كه خود را مي

 اميدواريم كه چنين باشد.

در دفـاتر بعـدي مـا نيـز سـهيم      شما بتوانيد ، رسيد شانزده سال تماماو به سن كه اينپس از واريم اميد

 د.يشو

 چنان باقيآمسد اين دفتر، حكايت همبه پايان 

 حال مشتاقيبه اد دفتر نشايد گفت واف

 


