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  "مصفا محمدجعفر" تاليف "ام ندیده به ای نامه" کتاب از اول فصل

ن بـوده اسـت؛ و فرصـت     ي زمـ  ی ه تا امروز هفتاد سال مهمان خداوند بر سفره        ک از بندگان خدا     یا بنده
ه کـ جـا    نند بـه آن   کنند و پرتش    ک نمانده تا از سر سفره بلندش        یزيان است؛ و چ   یپا اش رو به   یمهمان

خواهد از امروز  ی، میوانیر دي و غیوانیچ منصب و مرتبت دي؛ و نه هی و نه آبادانعجالتًا نه آب هست
م ـ معلـوم   یـ  داریا  گفـت آفتـاب درخـشنده   یــ هواشناسـ   ا دروغیـ راسـت    اسـت؛ و ـ  یکه روز مبارک
مـون خـود را بـه    يه تـازه قـدم م  کـ  تـو،  ی را بـرا ١“ی خولیمهمان”ن ی گذران ای ـ چگونگ یکست تا ين

“ دهیـ ند”ا یـ ره، يـ جه، نبيحتمل فرزند، نوه، نتیه بعد از تو خواهند آمد و        ک آنها   ی، و برا  یا  نهاده یمهمان
ه چنـدان  کـ  ینـد ـ گزارشـ   ک تـو هـستند، گـزارش    یر اعالي غید هم تا حدودین جّد اعال، و شایتو و ا

  .ن آن نورچشم جوان واقع نخواهد شديب مقبول طبع خوش

ه، یـ رکار ي بـس یمي ترسـ ی اسـت ـ ولـ   یم زنـدگ يارش ترسـ ن گزیرد، اک یه مالحظه خواهک چنان    
ه و ناهنجـار  یرکن گونه ی و روابط را ای زندگیل نداري ـ م  یه جوانکو تو ـ  ! یخشن، ناهنجار و ناانسان

ن و یري شـ یهـا   اسـت پـر از وعـده   ی سـن  یآخـر جـوان   ). دیـ  د یه در گـزارش خـواه     کن گونه   یا (ینيبب
شود و  یره ميد ـ خ یأس و تردید ـ و البته توام با  يخشان و پر ام دری ندهی آکی جوان چنان به. ندیخوشا

 خودش  ی گذران زندگ  یه متوجه چگونگ  ک ٢شود ی آن م  ی هي نس یها دوزد و مجذوب وعده    یچشم م 
ن یري شی و صدها وعده“ املک یده قدم تا خوشبخت ”تاب  کمثًال تو چنان مجذوب     . شود یگران نم یو د 
ده ” ـ و آن  یدي رسـ ی بـه هفتـاد سـالگ   یست سالگي از بیک یوش یه متوجه نمک یر آن هستينظ
  !  نشده استیهنوز ط“ قدم

ن را پــشت ســر یري شــیهــا ه وعــدهکــران، يــمــا پ!  اســتیرســ بــًا حــسابی ســن تقریريــ پی ولــ   
م و بـا  یـ رو یشتر بـه گذشـته مـ   يـ  درخـشان، ب ی نـده ی آکی  چشم دوختن به  یجا نون به کم، ا یا گذاشته

ار يم ـ و بـس  یبـر  یر سـؤال مـ  یـ  خـود را ز ی سوس و حـسرت و نـدامت، گذشـته   خته بـه افـ  ي آمیتيفيک
ز؛ و  يـ آم  مبالغـه  ینـ يب د اسـت و خـوش     يـ  همـه ام   یگر، جوان یعبارت د  به! میبر یر سؤال م  یرحمانه ز  یب
  ! و حرمانیني و بدبیديأس است و ناامی همه یريپ

*  
ا یـ ه آ کـ ن اسـت    یـ م ا ينـ کگر مطرح   یدکی ی خودمان و برا   ید برا یه من و تو، و همه با      ک ی و اما سؤال      
سـفران و    و روابـط هـم   یه مـن در زنـدگ     کـ  یراهتـ ک، خـشونت و     یرحمـ   ی، بـ  ی، ناهنجـار  ین زشـت  یا

ه قلب کل آن يدل ا من ـ به یت است؛ ي واقعکینم، ک یم ميت گزارش و ترسینم و برايب یسفرگان م هم
هـا و روابـط آنهـا     ا وجـود انـسان  یـ  آ!نم؟کـ  یم مـ ياه و بد ترسـ يطور آن را س نیاه دارم ـ ا ي سیو چشم

ه کـ ــ   ! ست؟يـ  ن ییبای و ز  ی همه مسرت، آرامش، فراغت، روشن     یا زندگ یست؛ آ يسرشار از عشق ن   
  !نم؟يب یاه و بد ميگونه س نیام آن را ا ی دودکنين عیمن با ا

 کیـ  مهمانـان    یانـصاف  ی و بـ   یراهـت، نـابرادر   ک، خشونت،   یه اگر ناهنجار  کن است   یگر ا ی سؤال د     
  !؟ی و فطریعيت طبي واقعکیا ی است؛ یت عرضي واقعکیا یت است، آياقعو

 یدلـ  هي و سـ ینيل بـدب يـ دل ه مـن ـ بـه   کست ين خداپسندانه نیا. مينکد روشن یها را با نی ای  همه   
نم، و کـ ت فـرض  يـ  واقعکیـ نم ـ و آن را  يـ دل بب اهيان را همه زشت و خشن و سـ ي و آدمیخودم ـ زندگ 

  !بگذرم

   

*  
   

                                                 
از آن پس مهمانی . اش پنهان کرده بود را در تنور خانه) ع(گویند خولی سر مبارک امام حسين  می 1

 .نامند می" خولیمهمانی "رحمانه را  بی
2 

 ١

 کيفيت –ها یک زندگی نسيه و معلق است  در تمام ابعاد و زمينه" هویت فکری"اصوًال زندگی انسان 
بازد؛ از  ای و نسيه زندگی نقدر را می و انسان به هوای آن زندگی وعده. دارد" بعدًا رسيدن"و " شدن"

 !دهد دست می
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مـدت    بـه یارها را داشتم ـ زمان ک یليه دل و دماغ خکش ـ  ي خدا حدود ده پانزده سال پی ن بندهی ا   
ر يـ  و غ  یاسـ ير س يـ  غ یا گونه“ رفراندوم”ها   یا به قول فرنگ   ی“ یپرس همه ”یچند هفته اقدام به نوع    

فـراد صـنف    ایهـا جلـو   ابـان يهـا و خ  گـاه  ها و گـردش  که در پارکن بود یموضوع رفراندوم ا  . ردمک یعباد
ســفر، هرگــاه  ســال و هــم بــرادر هــم”: دميپرســ یهــا مــ ن ســؤال را از آنیــگــرفتم؛ و ا یســالمند را مــ

 دارد ـ  یريـ  شـباهت بـه پ  یمـ ک کیـ ه بالنسبت ک ـ  ینونک حادث بشود و تو از سن و سال یا معجزه
 یگونه بگذران د را همانی جدیگر فرصت مهمانیبار د کی یا حاضری، آیا ده سالگ  ی به مثًال پنج     یبرگرد

ا یآ: تر گر و ساده  یعبارت د  به! ؟یگذران ی و انشاءاهللا حاال حاالها هم م      یا بار را گذرانده   نی ا یه مهمان ک
 گذشـت   ییبـا ی و ز  یر و خـوب   يت، آرامش، صفا، خ   ی، مسرت، رضا  ین بارت چنان در شادمان    ی ا یمهمان

سفرگان خـوب و   سفران و هم   ر هم  رحمت خدا ب   یید، و با رضا و رغبت بگو      ین ترد یمترکه امروز بدون    ک
ه کـ جـا آوردنـد؟      ماهوحقـه بـه   ک را   یقـافلگ   و هم  یگی، همسا یسفر ه حق هم  ک باد   یهنجار و مهربان  
 و  یتیدورت، نارضـا  کـ ن  یمتـر ک ی ه امـروز خـاطره    کـ ردنـد   کسفر خـود تـا       ن هم یآزار با ا   یچنان خوب و ب   

  “! ندارم؟یماللت را از گذران مهمان

ل نـوع  يـ دل ه بـه کـ  ـ  ک انـد یجـز تعـداد  ! دادنـد؟  ین سؤال می به ایچه پاسخ ینک یر مک پسرم، ف   
 یا شهيـ لک مـشخص و     ی، پاسـخ  یزنـدگ   خـاص خودشـان نـسبت بـه          ینـ يب ها و جهان   باورها، نگرش 

گـر  یاگـر قـرار باشـد بـار د    ”: هکـ هـا   هیـ ن مای بود در ایزي رفراندوم شوندگان چی هيدادند ـ پاسخ بق  یم
ه نوبـت اول گذشـت،      کگونه بگذرد    ن بار هم آن   یم، و اگر قرار باشد ا     ينک آغاز    را از نو   ی و مهمان  یزندگ

ابـان نگـذرد    ي به گرگ ب   یاله!  ساعتش را هم ندارم    کی روز و    کی یرار حت ک ت یه آرزو کخدا گواه است    
ن چـه  یـ آخـر ا  !  بـود  ی خـول  ین بدتر از مهمـان    کباور  !  بود؟ یا ین چه مهمان  یچه بر ما گذشت؛ آخر ا      آن
اش دلهره بود؛ جان     ه همه کن  یا!  نبود یه مهمان کن  یا!  بود؟ یا یسفرگ  و هم  یسفر ، هم یستیز هم
! غ بـود  یـ اش حـسرت و حرمـان و افـسوس و در           همـه ! گر بود یدکیدن از   يندن بود؛ چنگ انداختن و قاپ     ک

هـا و     لقمـه نـان چـه رنـج        کیـ خـاطر    ه بـه  کـ دانـد    ی خدا م   !ت بود يله زدن و محروم    دن و له  یاش دو  همه
  “!میردک همه را تحمل یم ـ و از ناچاریردکگر وارد یدکیه بر کها  یها و سخت ستم

 یلـ يسـفران خ   ـ مـا هـم   ی ـ و درواقـع ناانـسان   ی و روابـط انـسان  یه وضع مهمانکن ک فرزندم، باور    
خـدا  . نمکـ  یم مـ  يت ترس یه من دارم برا   ک است   یزيتر از چ   هیرکتر و    تر، ناهنجارتر، پر آزارتر، زشت     رهيت
گر یدکـ ی  نـسبت بـه    یت و آزار  یـ چ اذ ياز هـ  !! میردکـ گر  یدکیوفت  ک را   یه چگونه فرصت مهمان   کداند   یم

م؛ بـه  یـ م؛ آزار دادیگر را چزانـد یدکـ ید و در توانمـان بـود   يرسـ  یه دستمان مکتا آن جا  ! میردکفروگذار ن 
وانـات  ي مثـل ح   یما حتـ  ) بالنسبت. (ن برود یيمان پا ی آب خوش از گلو    یا ه لحظه کم  یگر مجال نداد  یدکی

نـوع   وانـات درنـده الاقـل بـا هـم     يه حکـ  یارکـ م ـ  یردکـ  یپـاره مـ   هکگر را تیدکیوانات، يدرنده، و بدتر از ح
  ! نندک یخودشان نم

 مقـدار  کیـ  و ستم بود ـ بـا   یرحم یم همه خشونت و قساوت و بیدیچه د چه بر ما گذشت، آن  آن   
  !مآبانه شات و الفاظ انسانیاداها و نما

ات ک نیده است، توجهت را به بعضیاه ديگونه س نی را ایاه من زندگي سکني عییه نگوک نی ای برا   
مگـر قـرآن    ! ؟“هـا اسـت    جمله قرآن شرح خبث نفس    ”: دیگو ی نم یمگر مولو . نمک یو اشارات جلب م   

 یها هـست   نی؛ ااند ها نادان نیاند؛ ا ارانک انیها ز نیاند؛ ا  انیگو ها دروغ  نیا”: دیفرما ی انسان نم  ی درباره
  !؟“اند ردهکبوت بنا کچ و بر تار عنيخود را بر حباب، بر ه

هـا    و روابط زشت و ناهنجار ما انسان       ی از وضع زندگ   یقت گزارش ين اشارات قرآن دارد در حق     ی در ا     
  !دهد یدست م به

 

*  
   

 کت قابـل در  يـ قع وا کین  یا. ستي ن یدیسفران ترد  ه و ستمگرانه بودن روابط ما هم      یرک در زشت و        
 و  یعـ ي امـر طب   کیـ ه و ناهنجـار     یرکن وضع   یا ا یه آ کن است   ی ا یاما سؤال بعد  . و قابل مشاهده است   

ان يـ  و بـر روابـط آدم      ی، بـر زنـدگ    ی نـاجور بـر هـست      یهـا  تين وضـع  یـ  ا یلیدال ا به یر است؛   یناپذ اجتناب
  ! شده است؟عارض
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 ی و ناهنجـار   یمهـر  ی، بـ  یحمـ ر یاگـر خـشم، بـ     . ار مهـم اسـت    ين موضوع بـس   ی روشن ساختن ا      
 ی بـدبخت کیـ ر يدرمان است؛ اس ی درد بکید گفت انسان گرفتار ی باشد، بایعي و طبیها فطر  انسان

 اگـر  یولـ . مانـد  ی نمـ ی حـل و رفـع آن بـاق   ی  دربـاره یچ حرف و بحثين صورت هیالعالج است ـ و در ا 
  !ز هستيد قابل حل و رفع نی است، بدون تردی انسان عرضی مسأله

 ی نحـوه : هکـ ن سؤال بگـذارد  یافتن پاسخ ای توجه خود را دری تواند همه  ین صورت انسان م   ی و در ا      
 عـارض   یلـ یدال شـود بـه    یه بر انـسان عـارض مـ       ک یزيچ! ل چگونه بوده ست؟   یعارض شدن آن مسا   

 خــاص عــارض یا یسم و قانونمنــديــانکشــود؛ و براســاس م ی عــارض مــیطیشــود؛ تحــت شــرا یمــ
 یل را بررس  ی عارض شدن مسا   یسم و چگونگ  يانکد م یم؛ با ي را بشناس  ی قانونمند نید ا یبا! شود یم
  .مينکم؛ روشن ينک

   

*  
   

  . مربوط و نامربوطی ندهک پرایها  مقدار حرفکی م بهیپرداز ی و حال م   

تـر   کیـ نامـه نزد   تيوصـ  م، بـه  یـ رو یو هرچـه جلـوتر مـ      . (ز هست ينامه ن  تي از وص  یلکن گزارش ش  ی ا    
ن را  یـ ا. تاب مدون، مـرتبط و منـسجم را داشـته باشـد           ک کیتواند صورت    ینامه نم  تي وص و.) شود یم

م يال خودمـان را در ترسـ      يـ م تـا خ   يرده باشـ  کـ حاصـل   ) از خودمان  (یه مجوز ک  آن یشوم برا  یر م کمتذ
ه گـزارش آن  کـ رد ـ  کـ  بـه مغـز و زبانمـان خطـور     یم؛ تا هر وقت هر موضـوع يرده باشکگزارش آسوده 

  !یسینو  نامربوطی دغدغه یم ـ بينکرسد ـ فورًا آن را گزارش  ید ميفنظرمان م به

   

*  
   

تاب موثق به چاپ زده     ک قبًال چند    یعال ن جّد ناموثق حضرت   یه ا کن است   یگر ا ی د ی موضوع مقدمات     
 بـوده اسـت     کيـ راتکر دم ي آزاد و غ   یوگو  مقدار بحث و گفت    کیها حاصل     آن ی د همه یا شا یثر،  که ا کـ  
  !ن گونه امور و مباحثیا مند به  ظاهرًا عالقهیا  سؤال و جواب با عدهصورت به

م و بـدون بحـث و   یي را بگـو ییزهايه چکه ین رویس اکدانم ـ برع  ی می خوبی ن روال را تجربهی من ا   
  !میها بگذر تبادل آرا از آن

  .مينک یا دنبال مًال ـ همان روال رکنامه هم عمدتًا ـ نه  تيا وصیگونه ـ  تابکن ی پس در ا   

ن گونـه  یـ ا منـدان بـه    عالقـه یه بـا بعـض  کـ آورم  ی را مـ ییهـا   از سؤال و جـواب    یتاب مقدار کن  ی در ا     
فـرق  “ یروزمرگـ ”ه بـا    ک( خود را    ی  هم مشاهدات روزمره   یشتر از گاه  يا ب ی،  یگاه. ام مباحث داشته 

ت یـ هـا برا    خودمـان انـسان    ینـدگ درباب روابط و ز   ) ندک ن یر روزمرگ ي را اس  یا چ بنده يند؛ و خدا ه   ک یم
ل ی و روابط و مسایات زندگيلکدهد، درباب  ی تأمل دست می برایه فرصتک هم یگاه. نمک ینقل م
 یحساب و تصور خـودم بـرا   نم ـ تا به ک یت گزارش میند براک یذهن خطور م ه بهک را ییزهاي چیزندگ

امل، و توأم با فاحته او کت و مسرت یاتًا رضی و نهانتيجتًا سنگ تمام گذاشته باشم ـ و  یآن نورچشم
  !رده باشمکرا حاصل 

   

*  
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وگوهـا و    از همان گفتیکین روز و ساعت خجسته، با ی ایکمنت و مباري و حاال گزارشمان را به م         
  .مينک یخته به جدل ـ شروع مي مرغوب ـ و گه گاه آمیها پرسش و پاسخ

   

*  
   

ت یـ تـاب پـدر و مـادردار و صـاحب شـأن و صـاحب هو               کگفت   ی از دوستان م   یکی: مین را هم بگو   ی ا    
 بـدون  یولـ . ستيـ  مهـم ن یلـ يد مقدمه داشته باشد ـ مؤخره نداشت، نداشته است ـ آن خ  یحتمًا با

  .مقدمه اصًال حرفش را نزن

!  دارد؟یم ـ چـه مـانع   یحـساب مقدمـه بگـذار    م بهين جا گفتیه تا اک را ییها  پس خوب است حرف   
  .یچ مانعيه

! ؟ینک یمن نگاه م   طور مات به   نیچرا ا ! ؛ ها؟ یموافق! ؟یها موافق  ن قرار و روال   ی ا ی  خوب، با همه      
 یا رفته”ا  یـ  ! ؟یمان دار ي؟ توجه و حضور پر و پ      یین جا یا! یده ی من گوش نم   یها حرف ند اصًال به  کن

  !بله؟! ؟“ینيگل بچ

ن جا یه حواسش اک با ادب یلي آقا پسر خنیاهللا به ا کار خوب؛ باريبس! یین جایشود ا ی معلوم م   
.مينکپس شروع . است

*  
طـرحش را ریختـه نـه       : (این آقای جوان چند سالی است با من طـرح دوسـتی و آشـنایی ریختـه                     

ای بـا حـرف و بحـث و سـر و صـدا و       ميانـه " چونـو ) "بـه قـول لرهـا    (دانـد کـه مـن         چون مـی  ) خودش را 
. ه احترام و رعایت حال مـن صـدای تلویزیـون را گرفتـه؛ کوتـاه کـرده         ها و این جور امور ندارم، ب        دستگاه

 و گروهی را که احتماال دارند درباره آن –دهد  تلویزیون فقط دارد تصویر فيلسوف معروفی را نشان می   
  :پرسد حس کنجکاوی جوان تحریک شده است می. کنند فيلسوف صحبت می

؟ شـاید شـنيدن     !گوینـد    ایـن جماعـت دارنـد چـه مـی          دهی صـدا را بلنـد کنـيم ببينـيم            اجازه می  -     
  ... فایده نباشد شان برای ما بی بحث

ــ دانـی؛ منتهـا       دانـم تـو هـم مـی         مـن مـی   . خواهـد صـدا را بلنـد کنـی           نه؛ نمـی   -       یخــواهــ  ینـم
  .ندیگو یم دروغ دارند هـا ــنی ـــ  ابياوری خودت یات را به رو دانـسـتـه

ــ    !  چه یعنی؟  ! ستيي چـ منظورت   ــ   ــ   افــراد را   ایـن  نـه    تـو !  یربــط  ی؟ چه حرف ب   نـه  ،یشــناس  یم
 کــنند؛  ی صحبت م  موضوعی چه   در باره  ی که حت  یدان ینه م   و ند؛یگـو ی که دارند چه مـ    یشـنو یمـ
 یشـنو ی نم وقتی! ندیگـو ی دروغ م  ییگـو ی مـ قاطعيت نیوبا ا ... یکن ینظرم  اظهار باره  کیوقت    آن و

 راسـت  ـای دروغ ــ    یـی بـگـو یتـوانـ ی چـگـونه مـ  زنـند ی حـرف مـ  یمـوضوعـ ء چه    در بـاره  یدانـ یو نم 
  ؟!ندیگو ی دارند دروغ میدان ی؟ تو از کجا م!ندیگو یم ــ

  ... دروغ استندی    ــ هر چه بگو

 ٤

 در  ینـ عی انـت، يب رد دروغ اسـت؛   نـد ی هـر چـه بگو     ییگو ی م ـتي قـاطعـ ـنی با ا  ی چـه؟ وقـت  یـعنی    ــ  
 مطلقـاً  واساسـاً  رسانهء بـه خـصوص       نیا که  نی ا یکی:  مضمر باشد  تواند یاظهار نظرت چند موضوع م    

 کـه  ـنیـ  اگــر ید. ندیانـد دروغ گــو      جمـع شـده    نجای که ا  یافـراد نیهمهء ا : نکهیگراید. دروغ پراکن است  
  !گو است  دروغانسان نوع"  اصـوالیمـعـتقـد
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منظـورم نـوع    . ستيـ ن  جامعـهء بـه خـصوص      نی افراد به خصوص و ا     نیا رسانه و    نی     ــ نه؛ منظورم ا   
  .ستيانسان هم ن

  ؟!یبده یشـتـري بــحيمـمکـن اسـت تـوض. سـتي مـن روشـن نــی     ــ مـنـظـورت بــرا

 منظورم روشن قیطر نی به ادیشا. مي حرف بزنتي واقع یو از رو  ... می     ــ صدا را بـلنـد کن تـا بـشنو      
  !بشود

 ليـ  را تجل  لـسوف يف کیـ  تي و عــظمت شخـص     ی داشـتـنـد بـزرگ  یجـماعـتـ. صـدا را بـلنـد کــرد      (   
   )کردند یم

  ؟! دروغ استندی     ــ عرض نکردم هر چه بگو

؟ آبـا منظـورت     !اسـت   جماعـت دروغ   نیبه چه مـعنا حـرف ا    . سـتي     ــ باز هـم مـنـظـورت روشـن نـ     
  ؟! نداردیلي بزرگ و قابل تجلتيشخص  جماعتنی الي مورد تجللسوفي است که فنیا

 کـه   ییزهـا يچ  و یشـنو  ی کـه مـ    ییزهـا ي پـسر جـان؛ چـرا بـه چ         نيببـ . ستي هم ن  نی     ــ منظورم ا  
 تامـل کـن تـا       ی قـدر  ی کرد مطرح که  تو     ی که من زدم، و سوال     ی حرف یرو! یکن ی دقت نم  ییگو یم

  !وط است نا مربو هیپا یقدر ب  که سوالت چهی متوجه بشودیشا

  : فکر کرد و گفتی     کم

 را از دسـت داده      خـودش   ذهـنم قـدرت تامـل و توجـه         کـه   نیـ مثـل ا  . شـوم  ی     ــ متوجه منظورت نمـ    
  ...است

 بـارهء چـه     در ی حتـ  ایـ  ی گـروه در بـارهء چـه کـس         نیـ  ا ام  دانـسته  ی نمـ  اصـالً من  !  آقا پسر  ني     ــ بب 
 و  ربـط  یهنـوز هـم متوجـه بـ       ... است  دروغ ندیگو هر چه ب   ها  نیام ا    و گفته  کنند، ی صحبت م  یموضوع

  ؟!یا  بودن سوال خودت نشدههیپا یب

  !یکن ی می سوالچه  از منی داردانم ینم... ستي موضوع مورد نظرت چدانم ی نماصًال!      ــ نه

 کننـد،  ی مـ  ليـ تجل  را ی و چه کس   کنند، ی صحبت م  ی دربارهء چه کس   ام  دانسته ی من نم  ی     ــ وقت 
  ؟ !است  مطرح بودهلي شخص مورد تجلی کوچکیای ی بزرگًااساس ایآ

 ليتو از تجل.  استربط یب  وی عوضیسوال من به کل. ییگو یراست م.      ــ متوجه منظورت شدم  
خـواه شـخص مـورد      ! لي ــ نه از شخص مورد تجل      ندیگو یم  دروغ ییگو ی ــ و م   یزن یکنندگان حرف م  

 ییگـو  یم  نداشته باشد، تو به هر حال  ای داشته باشد    ليتجل قابل   واقعًا بزرگ و    تيشخص کی ليتجل
  !ندیگو ی دارند دروغ مها نیا

 کننـدگان را  ليـ تجل تـو نـه      یوقتـ .  مانـده اسـت    پاسـخ  ی در هر صورت اصـل سـوال سـوال مـن بـ             یول
 دربـارهء چـه     یا  دانـسته  ی نمـ  یحتـ   و کنند؛ ی م لي را تجل  ی چه کس  یا  دانسته ی و نه م   یشناس یم

  ؟ !یکن ی حکم بر دروغ بودن حرف آن جماعت میاساس  بر چهکنند، یوگو م  گفت بحث ویموضوع

  

 ٥

 موضـوع حـرف و      ل،يـ تجل نیـ در ا . کـنم  ی مـ  لي را تجل  لسوفي ف ی مالصدرا ی بزرگ فرضًا من   ن،ي     ــ بب 
 طـور   نیـ ا.  را "یبزرگـ " واضح است کـه      کنم؟ یم لي را تجل  زي چه چ  گری به عبارت د   ست؟يسخن من چ  

 ــ  سنجم ی آن را م   کنم؛ یاش صحبت و اظهار نظر م        که دارم درباره   را ی من موضوع  ای خوب، آ  ست؟ين
 کیـ  یسنجـش  ؟ در هـر   !شناسـم  ی را مـ   "یبزرگـ " یعنـ ی ـــ    کـنم  ی مـ  لي آن را تجل   که  نی ا مخصوصًا و

 ی سـنجش بزرگـ    ی افـراد بـرا    آن ایـ  مـن وتـو      اريـ  و مع  لهيوسـ .  سنجش وجـود دارد    اري مع کی و   لهيوس
 پـس از    ،ی نـدار  یاريـ  مع چي که هـ   یاگر درک کرد  . کن  باطن خودت مطرح   یبرا سوال را    نی؟ ا !ستيچ
 یوقتـ .  بزرگ اسـت و نـه بگـو کوچـک اسـت            لسوفينه بگو فالن ف   .  نکن ییهوا  و یا   کتره یابی ارز نیا

ــ      از هر گونه سنجش ــ از جمله، و مهم         دست  کـل  ی به بزرگم،يبرداشت تر از همه، سنجش خودمان 
 موضـوع  کیـ  "یبزرگـ ": میي بگـو گـر ی دیانيـ ب  را بـا هـا   نیـ ــ حـال ا   ! مي بزرگ ميدان ب آنکه ی ــ ب  میا یهست

 و کیـ زيخـوب، اگـر مـن ف   . گری دزي طب و هر چک،یزيف  مثلنجوم،  مثلگر؛ی د یاست، مثل هر موضوع   
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.  خواهـد بـود  دروغ قتي و در حقمحتوا، ی بمیها صحبت کنم، هر چه بگو  و در بارهء آن نشناسمطب را   
 ی بزرگـ  یهـر و محتـوا    . ج ت،يـ في از ک  یا  تجربـه   من شناخت، ادراک و    ایآ. وضوع است  م کی هم   یبزرگ
  در ایـ ؟ آ !ستي دروغ ن  لمي تجل ای آ کنم، ی م لي آن را تجل   کمعذال و   شناسم ینم  را ی؟ اگر من بزرگ   !دارم
  ؟! صداقت دارممیگو ی مچه آن

 ،ی را نــشناسليــجلت  موضــوع مــوردیعنــی را، ی خــودت بزرگــکــه نیــ اســتدالل بــا فــرض انیــ     ــــ ا
 ی را بـشناس   ی و بزرگـ   ی بـزرگ باشـ    واقعـاً   اگر خـودت   یول.  است ی و منطق  حي صح کامًال یاستدالل

  ؟!! استاساس ی و بییهوا  باز هم دروغ است؛لتي تجلای؟ آ!چه

 شمیـ  ستا م؛یسـتا  یم  و آن را   کنم ی را تجربه و درک م     ی هستم؛ اگر بزرگ   ی     ــ اگر خودم آدم بزرگ    
بـه  .  هم من بـزرگم و هـم مالصـدرا         ميکن یم فرض. مالصدرا"  مثال یم است؛ نه از بزرگ     خود یاز بزرگ 

مـن کـه درون   ...  خـودم اسـت  ی بزرگـ کـنم  ی مـ ليـ  و تجلفيتوصـ   که من دارم آن رایا یهر حال بزرگ  
 خـود او  بـه   او مربوطیبزرگ! می او را بستای او را تجربه و درک کنم ــ تا بزرگ   یبزرگ  تا ستميمالصدرا ن 

  ! من مربوط به خودم استیت؛ و بزرگاس

 "یکـوچک " و   "یبزرگـ " ی و روانـ   ی معنـو  یهـا   نـه ي کـه در زم    میشـو  ی موضوع هم نمـ    نی وارد ا  فعًال     
 سي درک و تشخای و معنا داشته باشد، آمصداق که ؟ و به فرض آن! نهای دارد ی واقعیمصداق و معنا 

 ایـ تـر    که آن کوه بـزرگ ء،یبدهد که آن ش تشخيص تواند ی من م  ذهن ؟! است شهیآن کار ذهن و اند    
 ایـ  تيـ فيک کیـ  به مفهـوم     تی ــ معنو  ی واقع تی بگو معنو  یول.  کوه است  نی ا ای ءی ش نی ا از تر  کوچک

 بودن آن را ـــ مثـل کوچـک و    تر بزرگ ایتر   ــ در کجا است تا ذهن کوچکی روانتيوضع کی حالت و    کی
 ی فطـر  یداشته باش که بحث در بارهء حاالت معنـو        توجه  (  ؟! بدهد صي کوه ــ درک کند؛ تشخ     یبزرگ
 را یکـوچک   وی بزرگشهی اندلهءيکه ما به وس  حال آن . ستي ن شهی اند طهءي در ح  یفطر حاالت.ستين
  !)ميسنج یم

 ست،يـ  ن شهیـ  و اند  ذهـن   کار ی معنو ی بزرگ لي تجل ییگو ی م که  نی در مورد ا   یعنی مورد،   نی     ــ در ا  
 نیـ  ا ییگـو  یمـ .  اسـت  کّلـی  تـو    نظر و   قضاوت یول.  است ینطق است؛ روشن و م    حياستداللت صح 

  را در نظـر    یگـر ی مـورد و مثـال د      نیبنـابرا . ندیگو ی دروغ م  ند،ی بگو سخن یجماعت دربارهء هر موضوع   
  !ی ــ تا تو دروغ بودن آن را ثابت کنمیريگ یم

 و آن بـساط را      سـتگاه د  آن اجالتـاً  یولـ . میريـ گ ی را در نظـر مـ      یگـر ی خوب، مثال و مورد د     اري     ــ بس 
 تيفي ک نیتر   و بااصالت  نیتر   صادقانه ن،یتر  راست خاموش کن؛ و بگذار در سکوت ــ سکوت که به نظرم          

 ن،ی خـارج پرتـر  دنيـای  سـکوت، رابطـه بـا    تيـ في در کیعنـ ی ت،يفير آن کد زين  انسان است ــ و   یوجود
 زي ــ که چه اسـراآم     شب به آسمان  آسمان،   نی و به ا   مي رابطه است ــ بمان    نیتر  لي و اص  نیتر  مانهيصم

 آب را در    رومندي حرکت ن  م؛يها گوش کن     صخره نی ا بر  باران یها   و ضربهء قطره   زشی ر یاست ــ به صدا   
 در  بـه صـورت امـواج   مخـصوصاً  که حرکـت آب ـــ   یا  تا به حال توجه کرده ایآ. ميکن  تماشا عيآن نهر وس  

 ی هـست  "دنينو بـه نـو رسـ      "  و حرکت و   اتيجلوهء ح  نیتر   زنده ق،ي و عم  عي رودخانهء وس  کی در   ای ایدر
 مقـدار   کیـ  دني اسـت ـــ نـه در شـن         ایـ  و پو  زنده  حرکت نی در ارتبط با ا    ی واقع ییبای؟ به نظرم ز   !است
 و الفـاظ  ها شهی کردن، تو فقط در محدودهء اند  شهی کردن و اند   صحبت تيدر وضع !  قشنگ ظاهرًاالفاظ  

 مجموعـهء  تنهـا در سـکوت اسـت کـه        ! ی خودت هـست   یاه  شهی فقط در ارتباط با اند     ؛یهست خودت  
! دیـ نما ی را بر تو باز مـ      خودش ی هست ی که محتوا  ،ی که اصالت هست   ،ی هست تٌي که تمام  ،یهست

حـال  . شـود  ی از رابطـهء بـا تـو حـذف مـ           مانـد؛  ی م کنار  از ارتباط با تو    ی هست ،یگر  شهی اند تيدر وضع 
  ارتباط کی در   زي خودت ن  یبلکه با اصالت هست    ،ی تنها به مجموعهء هست    نه  سکوت تيکه در وضع    آن
  !یدار  و بدمن هرگونه حجاب و واسطه قرارمي مستقق،ي ملموس، عمک،ینزد

  .) در سکوت گذشتی طوالننسبتًا یزمان      ( 

*  

 ٦

 وجـود   یا  دهیـ  و فا  منطـق   تـو  یها   در حرف  دیشا. ام   شده قرار ی سکوت کالفه شدم؛ ب    نی     ــ من از ا   
 در  یده یاجازه م .  صحبت کنم  خواهم یم. ندارم  به هر حال من عادت به سکوت       یداشته باشد؛ ول  

  ؟! مطرح کنمسوال ،ی که گفتییزهايرابطه با چ
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 ٧

 نی با ا  ای؟ آ !یده ی م حيترج یگر  شهی سکوت را بر اند    یاري است که تو با چه مع      نی سوالم ا  ني     اول
 ی موجودات خلقت است ــ نفـ      رینسبت به سا   انسان ازي امت نیتر   بزرگ دی را ــ که شا    شهی تو اند  ان،يب
  ؟!یکن ینم

 مناسـب  گـاه ی در جارا شهی اگر ذهن و اندیول.  الزم استشهیاند.کنم ی نمی را نفشهی     ــ نه؛ اند 
اگر ذهن در نقش و در !  استی بدبختاش جهينت م،یبر عهده دارند به کار نبر "  که ذاتا  یخود و با نقش   

. شـود  ی مـسخ مـ  واقعـاً  انـسان  زد؛یـ ر ی انـسان درهـم مـ   ینگ هست  آه نکند،  خود عمل  یموضع ذات 
 چنـان   یمولو ليبه تمث . شود ی مسخ م  ی به کل  شود؛ ی دروغ م  زي چ کی به   لی تبد ی طور کلٌ  به انسان

  !باشد  به کار گرفتهییناي که انسان گوش را به عنوان ابزار بشود یم

کـه    حـال آن  . ستنديـ  ن تیـ معنو ؛ ابـزار   را ندارند  تی داشته باشند نقش معنو    ی هر نقش  شهی و اند  ذهن
 یتی معنـو  ني چنـ  یولـ .  اسـت  ی ساز تی معنو خودمان  ذهن ما، به نظر    تي عملکرد و مشغول   نیشتريب

  دریقي و عمعي اخالل وس،یتّوهم ني ذهن به چنتيو مشغول.  استتّوهم کی ست؛ي نتی معنواصًال
 یهـا   شهیـ اند ت،یـ  معنو شهءیـ  اند یدرسـت اسـت کـه ذهـن مـن سـوا           . کند ی م جادی آن ا  ی ذات نقش
 هـم  ها  شهی اند گونه  نی ا ی فعل تٌيوضع  در ی آن است ــ دارد؛ ول     ی هم ــ که نقش ذات     ی و واقع  یعلم
 یعـ ي و طب  یختگي شـوق، رغبـت، خـودانگ      ی نـه از رو    اند؛  فهيوظ ی دارند؛ به حکم نوع    ی اجبار یتيفيک

 تيـ ماه یولـ .  باشـد نايس بن از اتر عي وساري تو ممکن است بس   یدانش پزشک . یدکتر  تو فرضًا. بودن
 و رغبـت   تیٌـ  بـه خود   خـود  تيـ في مـا ک   یهـا   دانـش .  متفـاوت اسـت    اري دانش او بس   تيدانش تو با ماه   

 را  ی تا دانـش خاصٌـ     میدار ی وا م  یگاري را به ب   آن م؛يکن ی شکنجه م  واقعًاما ذهنمان را    .  ندارند یعيطب
 ی ذهن ما متفاون با ذهن     یريادگی تيفيک.  دارد یتٌي ماه ني چن م،یآموز یم  که اکثر ما   یدانش. اموزديب

به نظر  . آن وارد بشودبر ییها  تا دانشگذارد ی باز متٌیخود  بودن و خود بهیعي که خود را به طباست
 ی از درخت جـدا شـد و بـه سـو           یبي س نديب یم ی است که وقت   ی ذهن تيفي در ک  یريادگیمن اصالت   

 را  یآن قـانون اساسـ    " نتيجتـاً ؟ و   !باال نرفـت   به سمت    بي س نی ا چرا :پرسد ی آمد، از خودش م    نيزم
  .کند یم کشف

 بـه   نیـ ا.  دشوار است  العاده  فوق  الاقل ای ناممکن،   دنيشی است که بدون تالش ذهن، اند      نی ما ا  تصور
 و روان بـودن را  تیٌـ دو به بعد، ما نعمت خود به خیکودک  ازیعنی است، ی زمانریخاطر آن است که د    

  و "اراده" بـا زور     دیـ  و در همـهء رفتارهـا و روابـط با          ش،ی خـو  یابعـاد وجـود    همـهء  در. میـ ا  از دست داده  
باور کن .  وجود داردزين  احساس نهءي در زمی بودن حتی زورکنیا. مي عمل کنگری دی زورک یها  کيتاکت

ــ شاتمیت و نما  ظاهرًاکه من انسان ــ با همهء ت        کنم دوسـت داشـتن      داي پ یهي و توج  لي مدام دل  دیبا  
 دوسـت  ی بـرا ليـ  کـنم تـا دل  یادآوریـ  او را بـه ذهـن خـودم         یایـ  محاسن و مزا   مدام دیبا. م فرزند یحت

 او را   دیـ  و متعلق بـه مـن اسـت، با         من چون او فرزند  " می صورت که بگو   نیداشتن او بتراشم ــ ولو به ا      
 را در   شی خـو  ی بـودن هـست    یعـ ي و طب  تیٌـ  بـه خود   خود به خاطر آن است که من        نی ا "!دوست بدارم 

  .ام داده از دست ها نهيتمام زم

 تـوان  ی اراده هـم مـ     یرويـ ن یري بدون تالش و به کـارگ      مي ما مشکل است مه باور کن      ی     چه قدر برا  
 ایـ  مغـز    ی ذاتـ  فـهء ي مگر نقـش و وظ     ن،يبب. کرد  احساس و عمل   توان ی رفتار کرد، م   توان یفکر کرد، م  
؟ !دیـ  بـر آ   ی و ذاتـ   یعي طب فهءي وظ نیا   از عهدهء  ی به راحت  دی نبا مغز  پس چرا  ست؟ي ن دنيشیذهن، اند 

 : اسـت یقـ ي دقهي تـشب  نیـ ؟ بـه نظـرم ا     ! است ی چه جا و ضروروت    گری اراده را د   یروين دنيشی اند یبرا
  ؟! استالزم ی جز احساس گرسنگیگری دزي غذا خوردن چه چیام برا  من گرسنهیوقت

 نیـ خالصهء حـرفم ا  . ینينب ی بعد منف  کیها     حرف نی روشن باشد؛ و در ا     تی وارم منظورم برا   دي     ام
؟ چـرا هـر     ! احـساس و عمـل کـنم       ام ی اصالت هست  و  بر اساس فطرت   دیاست که من انسان چرا نبا     

 ادیـ  بـه    دیـ ؟ چـرا مـن اول با      ! دارد ی و زورکـ   ی پشتوانه و شمعک اضاف    کی به ازياحساس و عمل من ن    
؟ چرا انسان بـودن  !نم ککمک بازم، و بعد به به تو       انسان سخاوتمند و دست و دل      کی که   ندازمي ب خود
 حاکم  یمي بودن با وسعت عظ    ی؟ زورک !کند ی نم عمل خود   من خودبه  ی من، چرا اصالت هست    یفطر

 وجـود  ی روحـ  ی که در آن چه ماللـت، انقبـاض و گرفتگـ           داند یو خدا م  .  است ما یبر تمام ابعاد وجود   
  !میندار یخود  و خودبهیعي طبی شادمانم،ی نشاط ندارم،يستيما باز ن! دارد

 حرکـات خـودش را در       ذهن ی وقت میگو یفقط م . ستمي ن شهی که من مخالف اند    ی هرحال توجه دار   به
 ی عوضـ ی کـرد؛ حـرکتش بـه کلـ    "یمـن روانـ  " نـام  به یالي خدهءی پدکی شب و روز وقف تّوهمشکل  

  .است، مسخ و عبث است

 ٧

 دروغ  مطلقـاً  دیـ بگو انسان  هرچه ییگو ی؟ تو م  ! سوال را مطرح کنم    یده ی     ــ خوب، حاال اجازه م    
 درجه  ٣٧ هوا   دیگو ی م کند؛ ی را گزارش م   هوا  درجهء  رسانه دارد  ني در هم  ی شخص ميفرض کن . است
  ... است کهنی منظورم ا ؟!یدان ی او را هم دروغ مگزارش ایآ.  صفر استیباال

www.takbook.com

www.takbook.com



 ٨

 و  کنـد؛  ی را گـزارش مـ     تٌيواقع کی درجه، او دارد     ٣٧با اعالن   .  منظورت روشن است   گر،ی     ــ خوب د  
 یلـ يام بـر دروغ بـودن خ         صـادر کـرده    ی من حکـم کلـ     که  آن حال.  دروغ باشد  تواند ی نم تٌيگزارش واقع 

  .کنند ی مداي و گفتمان نمود پالفاظ  که در شکلییزهايچ

 را  نفسه ی ف تي واقع کی بگذار. دهد ی تعٌصب و مجادله م    ی مقدار بو  کی "جوابت"نه؛  : (     اما جوابت 
   .)یگری دای به عنوان پاسخ سوال تو  ــ نهمي کنیبررس

 ـــ شـامل   میريـ  در نظـر بگ رتـر يفراگ  وتـر  عي وسیی و موضوع را در معنامیري را پس بگ"دروغ" کلمهء   اوًال
 ،ی کـار   هی و دو رو   ای بر ر  ی رابطهء مبتن  ،ی و نادان  یناآگاه  بر جهل،  یاشتباه، شامل رابطهء مبتن   " مثال

   ناجور و نامتناسبی ابزارهاقی رابطه از طر،یو با زندگ با خود ليراصيغ  وديرمفيرابطهء غ

 گفت  توان ی است، م  اشتباه لهي را بر عهدهء فکر واگذاشتن ــ که چون در آن ابزارو وس            تی مثل معنو  ــ
 مـن بـه صـورت    دیـ  گـوش گو ": دیـ گو ی کـه مـ    یمولـو  التي نشده است ــ مثل تمث     جادی ا یا   رابطه اصًال
  ... کارت غلط است،یري به کارگدنی دلهءي عنوان وسهب  گوش را اگریعنی "...نگروم

  ؟! سوالم را طرح کنمیده یاجازه م... دارمیگری     ــ سوال د

  ... سوالت هرچه باشد دروغ استکه نی ای؟ برا! چرایدان یم.      ــ نه

 بـه  آخرسوال! یکن یم  سفسطهی دارای ،ی کن ی با من اجباز   یخواه ی م ای،  مصّفا؟  ! چه یعنی     ــ  
 و مصداق دارد؛ نه راست معنـا دارد؛ و          معناغ  ؟ در رابطه با سوال نه درو      ! باشد  دروغ تواند یچه معنا م  

مـن فقـط    .  راست بودن آن معنا داشته باشـد       ای تا دروغ    ام  نکرده یمن که اظهار نظر   !  اشتباه ینه حت 
  !و سوال هرچه باشد، دروغ بودن آن معنا ندارد. کنم  سوالخواهم یم

 دیـ دو ی و مـ   زد یمـ  به خـودش سـوزن       مّلا که   یا  دهي شن نی را دربارهء مالنصرالد   فهي لط نی ا دی شا      ــ
  !دی درد من داری برایدرمان چه: ديپرس ی ده و مديسف شی کدخدا و رشي پرفت یم

 ــ  ینه ی خود م  رتيبص خود تو انگشت بر چشم    :  صورت آورده است که    نی به ا  ی را مولو  نی ا ري     نظ
  !ني ببخواهد ی و هرچه دلت مبردار، پش انگشتت را از چشمت. ینيب ی را نماي دن"نتيجتًاو 

 ذهـن خودمـان     کـه   اسـت  یاتتّوهم؟  !ستي ذهن ما چ   ی و ناآگاه  ی علت ناروشن  یکن ی     تو فکر م  
 خـودت را  دیـ  دقـت ي ـــ و در حق     یکن ی م جادیا ات را تّوهم آن   یکه تو دار     آن نيحاال درع . خالق آنهاست 

  صـداقت ،ی و آگاهینيب  روشنی دربارهء چگونگیگری از دای از من  سوالت  در ای ــ آ  یکن ی م رهيکور و ت  
 درد  ی بـرا  ی تـا عالجـ    خواهد یم یگری صداقت وجود دارد ــ که از د       نی در کار مالنصرالد   ای؟ آ ! دارد وجود
  ؟!زند یم  کند که خودش به خودشداي پییها سوزن

 وجـود  شخندی رینوع  از تو سوال کردم، درسوالمدنیگونه د     اگر من چشمم را بستم، و دربارهء چ 
  ؟!ندارد

 متـضاد و    ده،يـ چي پ درهـم  یبي به طور عج   "ی فکر تیهو" وضع.  موضوع توجه کن   گری     حاال به ابعاد د   
.  اسـت  ی و مصلحت  ی عمد ی کور کی من   یکور  نشان خواهم داد که    ليبه تفص " بعدا.  است فيبالتکل

 خـود را درک و حـس کـنم،          ی فکـر  تیـ  و هو  ی هـست  یمحتـوا  ی و بـ   وچپ تٌي ماه خواهم یچون من نم  
 ،یرگـ يت خـود را در   " نتيجتـاً  ــ و    نهم یانگشت برچشم خود م   "  عمدا زنم؛ ی م ی به نادان  را خود" عمدا
  !برم ی فرو می و ناآگاهینادان

 ٨

 به مانهيو صمعًاواق من ؟ اگـر! هـسـتمی که انـسان نـادان و نـاآگـاه    دانـم ی مـ واقعًا خـود من    ـای آ یول
 دیـ نبا" دارم، منطقـا   ی و ناآگـاه   رهيـ  ت ذهـن  کیـ  انــسان نـادانم، کــه        کیبـاطن خودم اعـتراف کنم که      

 ذهـن نـادان   کی کـه هـر حرکت     دانـم ی م رایز!  ذهنم بدهم  به  را یی حرکت وخودنما  نیتر  اجازهء کوچک 
 و رهيـ ت ذهـن  کیـ  کـه  انـم د یپس مـن نمـ  ! ی و ناآگاهیرگي و از متن و بطن ت   ،ی کور در  است یحرکت

 که ماند ی میتيفي درکماند؛ یم  خود آگاه است، ساکت    ی برنادان عميقًا و   باطنًا که   یذهن. ناآگاه دارم 
 و نفـس    "!ی ال و بلـ    ی پس تـو خـاموش بـاش بـ         "! بمان  خاموش ،یدان یحاال که نم  : دیگو ی م یمولو

 و نـادان    رهيـ  ذهـن ت   کیـ  کـه    انـم د ی م واقعًااگر من   .  است ی ناآگاه و ی نادان ني ع یسکوت و خاموش  
 سـوال   اجـازهء  دیـ  نبا ی حتـ  ی ذهن ني؟ به چن  !کنم ی م یی خودنما قدر  نی چرا ا  ی ذهن نيچن دارم پس با  
 و  دنیـ  دربـارهء د   ی سـوال  چه گری من انگشتم را برچشمم نهادم، د      ی؟ وقت ! است نیجز ا ! کردن بدهم 

  ؟!است مانهي سوالم از تو صمای؟ و آ! از تو دارمییروشنا
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 ٩

 یتـو وقتـ   . میخبـر  یبـ   حـاکم برحرکـات ذهـن مـا اسـت ـــ و خودمـان               یبـ ي با وسـعت عج    " دروغ "     
 یريـ گ ی مـ نیـ  فرض را بر ای ــ داریباش  خودت متوجهکه آن ی ــ بیکن ی را از من سوال م یا  مسئله

 کـه   نیـ  بـه ا   ی آگـاه  واقعـاً  تـو    ایـ  آ یولـ . یدانـ  ی و تـو نمـ     دانـم  یمـ  که من آگاهم و خودت ناآگاه؛ مـن       
 بودن  آگاهتيفياکنون در ذهن تو ک  است که همنی اشی معنا ی خودت آگاه  یناآگاه ؟ اگر به  !یهناآگا

ــ   اسـت  ی آگـاه  تيـ في ــ که در ک    ی صورت چنان ذهن   نیدر ا . هم وجود دارد    حـال  ني در عـ توانـد  ی نمـ ـ
  !ناآگاه هم باشد

 ی آگاه بـودن ذهـن مـن پـ        به  ذهن ناآگاه  کی چگونه با    ،ی ذهن ناآگاه دار   کی گذشته، اگر تو     نی     از ا 
  ؟!یا برده

*  
 بعـد   ی ـــ و مـدت     شـود  یمـ   کرد، آن جوان از بحث حـذف       ميمشخص خواه "  که بعدا  یی تا جا  جا  نیاز ا (

 بـا  ست،يـ  جـدل، لجـاج و احتجـاج ن       اهل چون. کند یوگو شرکت م     و در بحث و گفت     گردد یدوباره بازم 
 نـور چـشم   دهءیـ  سخنم بـه تـو ند  یحال روو در هر. کنم ی ماستقبال  با او یوگو  رغبت از بحث و گفت    

  !)یستي اهل لجاج ندوارميام است ــ که

*  
  ! بود ــ و هست"دروغ"     بحث برسر 

 دروغگـو را دشـمن      کـه   نیـ ا ثانيـاً  " !دانند ی ــ و خود نم    اند  انیگو   دروغ ها  نی ا ": دیفرما ی م اوًال میکر  قرآن
 تیـ  نکرده است ــ حکا    ی باخدا معرف  یمن دش حکم  را در  یگری صفت د  چي کرده است؛و ه   یخدا معرف 

 نطفـهء   نميـ  بب خـواهم  یپـس مـ   ! کنـد  ی م اني و روابط آدم   ی هست ،یزندگ  در "دروغ" یبرنقش اساس 
 داد،  خـواهم  حيکـه توضـ     چنـان ! ابـد ی  ی گسترش مـ   یسمي و با چه مکان    شود ی بسته م  چگونه "دروغ"

و همـهء   ! انـد   دهیـ  پد کیـ  و   انیـ جر کیـ  هـا   نیـ همـهء ا  . "نفس" و   "من"، با   "خود"دروغ مترادف است با     
! دهـد  ی انسان را مـ لی مسالي تشک"خود".  استواضح کامًال نیا.  انسانلیاند با مسا  مترادفها  نیا
  . استگسترده  دروغکی "خود"و

*  
 شهءیـ  و ر  انيـ بن  انـسان، از جملـه مـسئلهء دروغ ـــ کـه            یهـا    و رنج  لی مسا ایآ: ميپرس ی     و حال م  
  ؟! براو عارض شده استکه  استیزي چای است؛ ی و فطری انسان ذات است ــ درلیهمهء مسا

 نیبنابرا. ستي نرفع  قابل حل ویمسئلهء فطر.  باشد، کاراو تمام است  ی انسان فطر  لی     اگر مسا 
 یو درصـورت فطـر  !  رفـع آن ی تـالش بـرا  بـه   است عبث ــ چـه رسـد  ی دربارهء آن کار دنيشی اند یحت

  . شده استنيي العالج و از قبل تعی بدبختکی ري که اسردیبپذ دی با انسانل،یها و مسا بودن رنج

 بـر   ممـّری  از چـه     و ،یسمي چگونه، چرا، با چه مکان     دی د دی است، با  ی انسان عرض  لی     اما اگر مسا  
 کـشف   کیـ انـد،      انـسان عـارض شـده      بـر  ممـّری  از چـه     لی مـسا  که  نیکشف ا . اند  انسان عارض شده  

  ! استیديکل

 ايـ  بـه دن   زهي و پـاک   پـاک   هنگام تولـد   یهرانسان...":  آمده است  ني چن میکر   از قرآن  یا  هی آ ري     در تفس 
 کنيلـ .  اسـت  ی ذاتـ  ی تقـوا  کی به   مجّهز تولد  در موقع  ینظر قرآن بر آن است که موجود آدم       ...دیآ یم

 ی فطرت خارج گشته، تا آنجا که به کل       ري از مس  طي مح یها یآلودگ  و در اثر   ج،یممکن است که به تدر    
٣"...گردد مسخ
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 در حالی که یک مسابقه فوتبال یا یک –ت داریم چرا ما این قدر نسبت به مطالب تکراری حساسي
  ؟!کنيم کنيم؛ گوش می فيلم یا یک تعریف را به وسيله فالن دوست بارها نگاه می
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 اصـل  کیـ  شـود،  یمـ   آلـوده طي عوامـل محـ  لهءي و به وسدیآ ی ماي به دن  زهي انسان پاک و پاک    که  نی     ا
 کــه مي دانــستیوقتــ! لی و مــساموضــوعات  ازیاري کــشف، درک و شــناخت بــسی اســت بــرایديــکل

 عارض  که نحوهءشود ی سوال مطرح منی شده است ــ اعارض  ــ و براوستي نی انسان فطرلیمسا
 هستند  چه ها   آن عارضه  زياند؟ و ن     عارض شده  قی و به چه طر    ممّری است؟ از چه     چگونه ها  شدن آن 
  ! دارندیتيفيو چه ک

 دیـ با" قـبالً  انـد،   شـده   بـراو عـارض    ممـّری  انسان چه هستند، و از چـه         لی مسا ميني بب که  نی ا ی     برا
بـا مـشخص شـدن      .  است ی وجود ابعاد  و ها  تي چه استعدادها، ظرف   ی انسان درموقع تولد دارا    مينيبب
بـراو عـارض شـده، چـه     "  که آن چه انسان نداشـته و بعـدا       شود یم  موضوع هم روشن   نی ابعاد، ا  نیا
  . بوده استییزهايچ  چهای ــ زيچ

 نیـ  اسـت کـه از ا  واضـح  . استیکیزي و فی انسان در هنگام تولد بعد جسم   ی از ابعاد وجود   یکی     
 انـسان بعـد از تولـد فقـط رشـد            ی جـسم  بعد .شود یافزوده و عارض نم    انسان   ی بر هست  یزيبعد چ 

 ییهـا   دارم همان  ی که من در هفتادسالگ    یا یکیزي ف یزهايچ دست وپا و سر و تنه و همهء       . کند یم
 مـا  منظـور  کـه  حـال آن . انـد   و بزرگتـر شـده    فقـط رشـد کـرده    ها  نیا. ام   هم داشته  یکودک است که در  

  .است شده جادیوجود نداشته، و بعد ا" قبًال است که یزي چ"عارضه"از

 ی حـاالت فطـر  اسـت؛  ی و حاالت معنـو ها تيفي انسان در موقع تولد مجموعهء کی هستگری     بعد د 
 یزي چ زي بعد ن  نیاز ا . دینما ی و متفاوت م   زیمتما  موجودات ری را از سا   ی که موجود آدم   یاست ــ حاالت  

کـه    حـال آن  .  اسـت  ی فطـرت الهـ    تجّلـی انـسان    یحاالت فطر . است  انسان عارض نشده   یبر هست 
تـر    روشـن " بعـدا   معنـا  نیـ ا. (کننده و ناپاک دارنـد       آلوده یتيفي عارض شده برانسان ک    یاعتبار یزهايچ

  .)خواهد شد

 بعـد   نی ا قیاز طر . رهيغ  حس باصره و المسه و     لي انسان، حواٌس اوست ــ از قب      ی هست گری     بعد د 
 چـشمم   رد،يـ گ ی را مـ   ی مـن اصـوات    گـوش  .شـود  یو عـارض نمـ     برهستس انـسان تفـزوده       یزي چ زين

 کیـ  لي کـه در وجـود مـن تـشک    ستنديـ  ن یا   بـه گونـه    ها  دهيشن  و ها  دهی د نی ا یول. نديب ی را م  ییاياش
 کیـ هـم      ـــ آن   ستنديـ و به هر حال حواس هر چه باشند عامل آلـوده کننـده ن             . بدهند  را داریعارضهء پا 

  . مستمریآلودگ

 ی و جـسم یکـ یزيف یزهـا ي متفـاوت بـا چ  یا دهیالبته مغز پد. (انسان مغز است ی هست گری     بعد د 
 و هـر چـه کـه هـست،          ،ی فطـر  حاالت  مثل حواس،  سم،ي دهندهء ارگان  ليعوامل تشک " اصوال. ستين

  !)دهند ی مليتشک  واحد و مرتبط رادهءی پدکی" مجموعًا

 آن  یگـر   شهیـ  اند تيـ ظرف اد و  مغـز و ذهـن، اسـتعد       یهـا   تيـ  از اسـتعدادها و ظرف     یکی     به هرحال   
درسـت  .  مغـز اسـت    دنيشیـ  قـدرت اند   کـرده،  دايپ" چه انسان هنگام تولد نداشته، و بعدا        و آن . است

 در یا شهی هنگام تولد اندی ابزار را دارد؛ ولنی تولد هم اسميارگان  است وشهیاست که مغز ابزلر اند    
 طـول   یسـال  چنـد .  اسـت  دهي نارسـ   خـام و   د،ي ابـزار سـف    کیـ هنگـام تولـد ذهـن       . ستي ذهن ن  ای مغز
  . بشودییها شهی اندصاحبو بالفعل هم "  عمالشمند،ی بالقوه اندلهءي ابزلر و وسنی تا اکشد یم

 انـسان افـزوده   یهـست  بـر   کـه بعـد از تولـد   یا دهیزا عارضه و هرر  ه،یآلودگ      پس هرمسئله، هر  
  ! بوده استشهی ذهن و اندممّرشده باشد بدون شک از 

 آن آلـوده و     یها  شهیاند  ذهن و  ممّر و از    لهي انسان به وس   ی که هست  ستي ن طور  نیا: میي بگو تر  قيدق
 دهءیـ  و پد  گـر ی د زيـ  چ شهیـ  اند کـه   نیـ  ـــ نـه ا     است ی آلودگ ني ع شهی شده باشد؛ بلکه خود اند     فیتحر
 "یخودشناسـ " نکتـه در رابطـه بـا    نیـ توجـه بـه ا  ! ( کـرده باشـد  آلـوده  سمي ارگانی را در هست  یگرید

  !) استکارساز  ودي مفرايبس

 ممـرّ  شـدن از    آلـوده  نه( است ــ    شهیشدن به اند     او آلوده  ی معنا که مسئلهء انسان و آلودگ      نی ا درک
 کـه مـسئلهء   کـنم  ی آن تکرار متي اهملي دلبه  رانیا!  با خود دارد  یا  کننده   آگاه جیــ آثار و نتا   ) شهیاند

 موضـوع و    نیـ درک ا .  خـواهم داد   حي آن را توضـ     ــ کـه   شهی اند ی نوع ــ  است شهیانسان وجود خود اند   
 حـاال   مـن   معنا کـه   نیبه ا . دهد ی با مسئله قرار م    قي و دق  حي رابطهء صح  کی انسان را در     آن، توجه به 

 دارم کـه    یا   و عارضـه   افـزوده   ندارم؛ بلکـه   ی خود نقصان و کو و کسر      ی در هست  اوًال که   دانم ی م گرید
 لي اسـت کـه در وجـود مـن تـشک     یزيـ  اسـت؛ چ  گانـه يب ن است که در وجود م     یزي است؛ چ  دهی زا کی
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بار خواندنش هم  و اگر مفيد نيست یک! بار آن را بخوانيم بار و بيشتر از ده اگر مطلبی مفيد است بگذار ده
  !زائد است
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 من، یعي و طبلي اصی با هستگانهي بدهءی عارضه و زا   نیو ا ! دهد ی را م  بار  وخامت العاده  مسئلهء فوق 
  ! استشهی اندینوع

 خـاص و   یهـا   نعمـت   از یکـ ی خـاص ـــ      یتـ يفي ـــ الاقـل بـا ک       شهیـ  فکرواند که  نی     خوب، با توجه به ا    
 و  کنـد  ی انسان را آلوده م    ی که هست  یا  شهیاند ميني بب دی است، با  یر موجود آدم   خداوند د  ییاستثنا

  ؟! استیا شهی چگونه انددیآ یالعاده مخٌرب درم  عارضه فوقکی و  مسئلهکیدروجود او به صورت 

 رومندي ن یا  زهی از غر  خود ی و هست  سمي اداره و راه بردن ارگان     ی     همهء موجودات ــ جز انسان ــ برا      
 کـه   یزانـ يو بـه م   .  نـدارد  سمي و راه بردن ارگان    اداره  در ی جندان نقش  زهی درانسان غر  یول. وردارندبرخ

 ـــ و بـه      رود ی مـ  ی او رو به نقصان و کاست      یزی غر ی قوا شود ی م تر  بزرگ  و کند ی رشد م  یموجود آدم 
 زانيـ  ممـان ه  کـه بـه  دانم یالبته من از کجا م! (شود ی افزوده م اش یگر  شهی برقدرت اند  زانيم همان
  )؟!است

ــ  ییـــ و جـز مـوارد اسـتثنا        " بای تقر سمي راه بردن ارگان   ی طرف انسان برا   کی     از    محـروم   زهیـ  غر از  ـ
 ديـ  مف نیگزی جــا  کیـ  توانـد  ی ــ که م   شهیاند گری؛ ازطرف د  )کند ی کم از آن استفاده م     یلي خ ای(است  

 انـسان   لیهـا و مـسا       عامـل همـهء رنـج      نتيجتـاً  و   ،ی عامل آلودگ  به لی باشد ــ تبد   زهی فـقدان غـر  یبرا
  ! که فقط نوع انسان گرفتار آن استیلیو مسا ها شده است ــ رنج

  :دیگو ی می با چه صراحتی مولوديني     بب

   "! اند شهيپ دل و غم  سبب خستهنی       زاند شهی جـمله خـلقان سخرهء انـد"   

 شهیـ  اند ري از اسـ   یناشـ   همهء رنـج انـسان       و. مقهور بودن  . لي ذل ر،ي محکوم، اس  یعنی بودن   سخره
 شهیـ  اند لهءيرنـج و اسـارت را بـه وسـ           عمـق  خواهـد  ی مـ  "شهيـ پ  غـم "و با آوردن کلمهء     . (بودن است 

 و  یمـ ی امـر دا   کیـ  انـدوه، ماللـت و غـم بـودن           شه،یـ اند و سخره    ري انسان اس  ی برا دیگو یم! برساند
و بـه  !  نـدارد " یشگيـ پ  غم"خوردن؛ جز  جز غمی کاری در زندگیی گو که است ــ چنان است      وقفه یب

 علـت   بـه   کـه  کنـد  ی حـس نمـ    کنـد؛  ی، عمق وخامت آن را حس نم        " یشگيپ   غم " نی به ا  عادت علت
 را حس   نیالاقل ا . گذرد ی نم یشادمان  دراحساس مسٌرت و   اش ی از زندگ  یا   لحظه شه،ی اند تيحاکم

 کـه   کـنم  یباز هم تکرار مـ    .  است شهی او اند  لی و مسا  ها  رنج  که منشاء و علت همهء     کند یو درک نم  
 ی بـرا  یتـو حتـ   !  او است  لیها و مسا     رنج ني بلکه ع  ست،ي او ن  لی و مسا  ها  رنج علت و سبب     شهیاند
 احـساس   چي هـ  ،یانـدوه  غـم و     چي هـ  ،یا   مسئله چي در آن صورت ه    نيبب.  نکن ی فکر چي لحظه ه  چند

  )؟!ماند ی می باقتی برایماللت و رنج

 و حي راه بردن صحیبرا مي ــ که گفتشهی که فکرو اندافتد ی می چه اتفاقد،شو ی چه منمي     و اما بب
 "شدن،     علت و عامل فساد، انحراف، مسخ      به لی برعهده دارد ــ تبد    ی اساس ی نقش سمي ارگان ديمف
  ؟ !شود یم ی و رنج و تباه "یشگيپ غم

 جـا   نیـ درا. ام   داده حيتوض ليه تفص ب .) "ی آگاه "در کتاب    ( قبًال را   شهیبار اند    انحراف اسارت  انی     جر
  .مي را ذکر کنانحرافــ علل آن   ــ ولو به اختصارگری دبار کیالزم است 

 شي سال پـ ها ونيليم ای هزاران یها  انسانیعنی ه،ي اول یها  انسان:  آمده است  ني     در آن کتاب چن   
بـاق  ط ان "براسـاس   . انـد   دهیـ د ی ناتوان مـ   یموجودات عت،ي و خطرات طب   داتیخود را در مقابل انواع تهد     

 دسـت  یی توانـا یرهـا ا بـه ابز انـد  کرده ی می سع " نفس  انتي ص " اصل ای " طي مح طی با شرا  سميارگان
 اسـت  نیـ ا ،"نهاده در مقابل خود  بریها تي و وضعطی با شراسميباق ارگان ط ان " یکیزيف مثال(  .ابندی

ــ  ی خود بـه خـود     و یعي طب  لرزش قی از طر  سمي ارگان کند، ی بدن احساس سرما م    یکه وقت   جـاد ی و ا    ـ
   ). کند یممقابل سرما حفظ   ــ خود را دری اضافیگرما
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 ها در    است، انسان  یاتيح  ضرورت کی است و دفع آن      دیالعاده شد   فوق عتي که خطر طب   ی     هنگام
 ی نـسب  امـا بعـد از حـصول      ! اند   مشترک مواجه  خطر  و دی تهد کی با   رای ز گرند؛یکدی اری عت،يمبارزه با طب  

  درزي آن را نیعلت احتمال. ( پردازند ی مزي نگریکدی مبارزه و خصومت با    بهها     انسان ،یی توانا یابزارها
 و دارد ـــ انـسان،   داشـته  به بعد ــ کـه تـا امـروز ادامـه     یا   لهبه هرحال ازمرح  .) ام   داده حي کتاب توض  آن

بـاق بـا    ط بـاز هـم براسـاس قـانون ان         و. کنـد  یمـ   و خطـر نگـاه     دیـ  عامل تهد  کی به عنوان    زيانسان را ن  
 و خطـر  دی عامل تهدنی کردن ای دفع و خنثلیها و وسا  راهکند یم ی ، سعطي محطیشرا  و ها  تيوضع
  .ابدي بزيرا ن
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 و اقتـضا  طلبـد  ی مـ را ی تـدافع ی و ابزارهـا   لی وسـا  هـا،   کي تاکت ی نوع عتي     واضح است که خطر طب    
 انـسان بـا   کـه  نٱ نـدارد؛ حـال   یدشـمن  بـا انـسان سـر     تعـ يطب.  را یگری و خطر انسان نوع د     کند؛ یم

 رفتـه  ی نـدارد؛ ولـ  ی هم با انـسان سـر دشـمن   انسان البته درآغاز مبارزه  . ( داردیانسان سر دشمن  
  از نیـ و بـه هرحـال ا     ! دارد ی با انسان وا م    ی انسان را به دشمن    الجرم  که دیآ ی م شي پ یطیرفته شرا 

 شـده   انـسان   بـه مبـارزه و خـصومت بـا         ريـ  شـدت درگ   نیـ  ا  انسان است که با    یوجود ساختار بیعجا
  )؟!نوع خود باشد  همدشمن  شدتنی هست که با ایگریانسان موجود د  جزای آدانم ینم! است

 شـعور  یذ. شـعور  ی ذ است یکه انسان موجود     حال آن  شعوراست؛ ی ب دهءی خطر و پد   کی عتي     طب
 وارد صحنه بشود کـه      یتيفيرابطهء با او ک     در که شود ی انسان، سبب م   یعنی د،ی عامل تهد  نیبودن ا 

.  اسـت  بی آزار و فر   لي و م  دن،ی خصومت و نفرت ورز    لي م ت،يفي ک آن . مفقود است  عتيرابطهء با طب   در
 مـرا   یگرسـنگ  ليـ خودش است؛ به دل    کار گرگ در .  دارد و نه من با گرگ      یدشمن  من سر  با نه گرگ 

 خشم و نفرت اسـت ـــ        لي م یارضا ی تو انسان برا    و مبارزهء من با    ی دشمن یول. خورد ی و م  درد یم
  ! مرا به خصومت و مبارزهء با تو وا داردیواقع  و ضرورتازي نکی که ستي نطور نیا

 نـشان   لي تفـص  بـه  کـه   چنـان .  شـروع شـد    "دروغ" بـا مـسئلهء      ی که بحث فعلـ    یا  فراموش نکرده      (
  دروغ در  شهءیـ و ر .  دروغ اسـت   هـا   سانانـ   حاکم بر روابـط    تيفي ک نیتر   و مخرب  نیتر  عيخواهم داد، وس  

 نی و بنـابرا   ند؛يب یمقابل جمع و گروه م      موجود تنها در   کی را فرد خود   هر ميگفت!  انسان است  یناتوان
 و  هـا   وهيش  دفع خود  ی و برا  ند،يب یمقابل گروه ناتوان م     خود را در   کند، ی م وحشت ترسد، یگروه م  از

 ی واقعـ ی ابزارهـا دیـ آ یمـ   آن چه به کار دفـاع خـود  عتير طب ابطه با خط   ر در. کند ی را ابداع م   یلیوسا
 یهـا  کيـ  و تاکت هـا   وهي دفـاع، تمـسک بـه شـ        یواقعـ  یابزارها  دررابطه با انسان، عالوه بر     یول. است
  گـرگ را از    تـوانم  ی نم  )یشینما   اسلحهء یعنی (ی تفنگ خال  لهءي وس به من. دیآ ی الزم م  زي ن یشینما

  !بودن تو است شعور ی ذلي به دلنی ــ و اتوانم ی م تو انسان رای ولبترسانم؛ خودم

 از  یکـ ی بیـ  فر ليـ و م . کنـد  یم داي پ یدی مبارزه، انسان نسبت به انسان خشم و نفرت شد         انیجر در
ــ میطــرق ارضــا ــ نمای و رفتارهــاهــا وهي و شــهــا کيــتاکت و.  خــشم و نفــرت اســتلي  از یکــی یشی

 نقش نیا  داشته باشد، قطعًاینقش  هریل تفنگ خا  لهءي تو به وس   ترساندن ! است بی فر یها  شکل
 خشم خود ب،ی فرلذت قیطر  دهم ــ و از  بیام تو را فر      من توانسته  قی دارد که به آن طر     زي را ن  هدف و

  !میرا ارضا نما

 رقابت و مبـارزه و خـصومت        به یا  دهيچيالعاده بغرنج، مبهم و پ       وضع فوق  اوًال انسان   شعوربودن ی     ذ
 سـبب   بـودن  شـعور  ی ذ ني همـ  ثانيـاً . بخـشد  یمـ  هـا    به مجموعـهء روابـط آن      ی کل ها، و به طور     انسان
گونـه نـسبت بـه مـن           کـه تـو همـان      ام  افتهیمن به تجربه در   . گردد یم  شدن مبارزه و خصومت    یطوالن

 کـه  یدار یرابطهء با من حالت دفاع   گونه در    تو همان  ای.  که من نسبت به تو دارم      یدار نهيخشم و ک  
تو همان قدر   .  تو هستم  مراقب  که من نگران و    یقدر نگران و مراقب من هست       تو همان . من با تو دارم   

 کـه مـن     شوند ی سبب م  ها  نیهمهء ا . را دارم   تو بیفر  و قصد  لي که من م   ی مرا دار  بی و قصد فر   ليم
شـب و روز بـه آن        تمـام طـول عمـر       تـو ـــ بـاز کـنم و در          هيـ  بـا تـو و عل      رابطـهء   ــ در  یا  ذهنم پرونده  در
 مـن   خـصومت  .رود ی فرد فراتر م   کی  از طول عمر   ی آن حت  حّساسيت لي پرونده، به دل   نیا و .شمیدنيب

 هـزاران  ی آن را طـ   یهـا   وهي و شـ   هـا   کيتاکت  است که اجداد ما اصول و      یراثي م گرید  کیو تو نسبت به     
 روابـط   اگر خوب بـه بطـن     . اند   کرده و به ما منتقل نمدده      پرداخته  و تجربه ساخته و    مشّقتسال کار و    

 که ستي نیزي چاصًال. ستي نی واقعی به معنای رابطهء انسانکی که مينيب ی مميکن ها توجه انسان
خـود    دفـاع از   درحـال   و شـب و روز همـهء عمـر         ترسم؛ یمن از تو م   !  مناسب آن باشد   "رابطه"کلمهء  
 یهـا   کيـ اکت مقدار ت  کیدادم براساس   ج ا که کنم یذهنم حمل م    را در  یا  و شب و روز پرونده    ! هستم
  !اند  به من منتقل کردهگرانی و آزار دبی فرای دفاع،  و حساب شده، و با هدفانهیموذ

 ـــ   بیـ  فر ليـ م  نهفته در  لذت  چگونه از  مخصوصًا ــ   یسمي     و حال توجه کن که چگونه و با چه مکان         
  !مينام یم تيمي و عدم صمیکار هی دوروش،ینما  که آن را دروغ، تظاهر،شود ی بسته میزينطفهء چ

 و روابـط  ی زنـدگ مجموعـهء   کـه بـه وسـعت   یا   گـسترده ـــ دروغ گـسترده       شی دروغ و نما   نیر ا ا     ابز
 بــزرگ و یهـا   ازنعمــتدنيشیـ  قــدرت اندو فکـر  میيگــو یکــه مـ  حـال آن . اســت هاسـت ــــ فکـر   انـسان 
  از یکـ ی ؟ چگونـه  ! داد حي توضـ  توان ی تضاد را چگونه م    نیپس ا !  نوع انسان  به  خداوند است  ییاستثنا
  ؟!شود یم  ابزارهانیبارتر انی و زنیتر  به مخٌربلی انسان تبدیهست  دردي مفیابزارها

 ١٢

 رابطهء فرد اساس ميگفت . میرو ی مشي و پ ميکن یآغاز رابطهء جامعه با فرد شروع م            مسئله را از  
مقابـل   در کـه فـرد     شـود  ی مـ  سـبب  ی تـرس و نـاتوان     نیـ  است؛ و ا   یترس و ناتوان    بر یبا جامعه مبتن  

 و همـهء فکـر و کوشـش خـود را            رديـ  بـه خـودش بگ     یدفاع تي وضع کیمقابل جمع و گروه      جامعه، در 
  . دفاع ازخود بگذاردیها وهيش  ولی وساافتنیبرسر 
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فـرد فـرد     ـــ در گـرفتن   بـه خـود  ی حالـت دفـاع  نتيجتـاً  ـــ و  ی توسـل و نـاتوان  نی است که ا   یهی     بد
 اسـت   نیـ  ا شـود  ی ضرورت دفاع حاصل مـ     و  بودن ترس،  یهمگان  از  که یا  جهينت. ها وجود دارد    انسان

 بـه خـود     یحالـت دفـاع   . رنـد يگ ی بـه خـود مـ      ی دفـاع  یتيوضع ها،   همهء انسان  یعنیکه کل جامعه،    
 ن روابـط  ايـ اسـت کـه بن       بـدان معنـا    نیـ و ا . گـردد  ی مـ  یرحمـ  ی خـشونت و بـ     ،ی سـخت  به گرفتن منجر 

هـا بـا       کـه انـسان    است نی آن ا  ی معنا گری به عبارت د   !رديگ ی قرار م  یرحم یخشونت و ب    بر ها  انسان
 یرحمـ  ی و بـ   ی خـشونت، سـخت    مبـارزه،  حالت دفاع به خـود گـرفتن، و جـز           جز یا   رابطه چيهیکدیگر  

واقـع ابـداع      و در  دات؛يـ  و تمه  هـا   وهي ابـداع شـ    ی بـرا  کوشـش   تـالش و   یادیـ ز عالوهء مقدار  ندارند ــ به  
  !پشت خود پنهان نگه دارد ها را در سان انیرحم ی خشونت و بو  که خشمییها ماسک

*  
 کـار   در ی مـانع  و ريـ گ  است که چـه    نی سواالت ا  نیتر ی ازاساس یکی ای ن،یتر ی     به نظر من اساس   

 ایـ  "من"،  "خود" مسئلهء   است  نتوانسته  هزاران سال کوشش و مجاهدت هنوز      یاست که انسان ط   
. ی اسـت، نـه حـل کردنـ        ین شـناخت  "ودخ". ستي ن یحيصح  کلمهء "حل کند "( ؟  ! را حل کند   "نفس"
 "خـود  شـناخت " کلمهء یحت. معناست ی که وجود ندارد، بیزيو حل کردن چ. ندارد  وجود اصًال "خود"
 "؟  !مي بـشناس  ميخـواه  یمـ   را کـه وجـود نـدارد، چگونـه         یزيـ چ. معناسـت  ی هم بـ   "یخودشناس" ای

 ی"خـود " کـه    مي حس کنـ   عميقًا  و باطنًا که   م،يکن  صورت معنا دارد که درک     نی فقط به ا   "یخودشناس
 کـنم  ی مـ  اليـ  خ کـنم،  ی مـ  تصّورمن  : جا است   به) یتکرار (لي تمث نیا ! شناخته شدن وجود ندارد    یبرا

 نی ا دی با من . است که نه   یهی؟ بد ! شناختن شبح معنا و مورد دارد      ایآ.  اتاق وجود دارد   نیا  در یشبح
  !) استخودم ن ذهالي خدهءیي بدهم که شبح زاصي را درک کنم، تشختيواقع

 اري بـس   هءیـ  آ قـرآن  در. "خـود " شـناخت    ی کمک به انـسان بـوده اسـت بـرا          اي     هدف بعثت همهء انب   
  کتـاب انتقـال انـسان از       نیـ  ا هـدف  :دیـ فرما یمـ .  هست که ارتباط بـا مـسئلهء شـناخت دارد          یقيعم

 اسـت کـه انـسان       نیـ  ا هیـ  آ ی معنـا  اوًال).  الٌنور ی ال الظلمات  الناس من  خرجيل( است ــ    ظلمت به نور  
!  اسـت  یرگـ ي ظلمـت و ت    نيش عـ  "خـود "خودش گم شده ــ و      انسان در  است؛ یرگي ظلمت و ت   رياس
 ی مبنـا دیـ  باانتقـال  ن،یبنـابرا ! اسالم را دارد  قرآن وی حکم قانون اساس"ظلمت به نور  انتقال از  "ثانيًا

  ! نگرش و هدف توجه و مجاهدت انسان باشد

 کـه   – همـه کوشـش مـذاهب        نیـ  است که چرا با وجـود ا       نیامل ا  و قابل توجه و ت     ی سوال اساس  اما
 -انـد    انتقال انسان از ظلمت به نور داشـته        ای انسان،   ی در روشن ساختن هست    ی سع یهمه به نحو  

 نکـه آ  " (خود" بودن با    گانهي در خود، و از لحاظ ب      یشدگ   باطن، از لحاظ گم    یرگيانسان هنوز از لحاظ ت    
 بـوده   شي است که هزاران سـال پـ       یتيدر وضع !)  است یشدگ   و گم   از ظلمت  ی از نظر معنا شکل    زين

پـس  ! ميشناس ی که خود را نم    کند ی بر آن م   تیحکا" یخودشناس "یاکنون تالش ما برا     ؟ هم !است
  !ستي علت نشناختن چميني ببدیبا

  . است" ظلمت "تي، نشناختن ماه"خود" نشناختن ی علت اساسدی     شا

 کیـ  و انیـ  جرکیـ " دو"و هـر   . انـد   انیـ  جر کیـ  و   دهی پد کی" ظلمت"و  " خود" داد   مي نشان خواه  چنانکه
 قـدم بـه     ميکنـ  ی مـ  ی است که سـع    ییها یدگيچي پ ها  نیو علت نشناختن همه ا    ! (اند یمحصول فکر 

  .)مي و روشن گردانمي بدهحيقدم آن را توض

*  
 او را از طي محـ یهـا  ی اسـت و آلـودگ  زهي انسان هنگام تولد فطرتًا پاک و پـاک      دیفرما ی قرآن م  ی     وقت

 کتاب انتقال انسان از ظلمـت بـه نـور اسـت؛     نی هدف ادیفرما ی و بعد مکند یفطرت خود دور و جدا م     
  . ظلمت استش،ی انسان از فطرت خویی و عامل جدای است که عامل آلودگنی آن ایمعنا

  

 ١٣

از موضـع   –  هـر فـرد    مي گفتـ  رد؟يـ گ ی دارد؟ و چگونه شـکل مـ       یتي چه ماه  ست؟ي ظلمت چ  نی     اما ا 
 از جمله زن و فرزنـد و        -داند ی را که متعلق به خود م      یزي تا خود و هر آن چ      کوشد ی م -یترس و ناتوان  

 هـزاران سـال   ی کـه اجـداد او طـ   یا ی دفـاع یهـا  کيـ  و تاکتلی در پنـاه ابزارهـا، وسـا   - راشیقوم و خو  
 کیـ  و ابزارهـا عبـارت از       هـا  کيـ  تاکت نیـ حـال آن کـه ا     ! دیـ  حفظ نما  -اند   ابداع کرده  تدّبر و   تفّکرکوشش،  

 خود را در پناه     خواهد ی م قتيپس انسان در حق   .  است یشی و نما  هی دورو یسلسله دروغ، و رفتارها   
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 یعنـ ی -انیـ ن جریـ ا.  مقدار دروغ از خود دفـاع کنـد  کی لهي به وسخواهد ی مقدار دروغ حفظ کند؛ م     کی
 و  ی و فـرد، و زنـدگ      شـود؛  ی م ها یگديچي مقدار پ  کی منجر به    - دفاع لی بودن وسا  شیدروغ بودن و نما   

 او را   ی و روابـط و زنـدگ      ی هـست  اندازد؛ ی م ري گ دهيچي درهم پ  اري کالف بس  کی و روابط او را در       یهست
 داند ی آن است که خودش نمطر شدن به خادهيچي ابهام و درهم پنیو ا! چانديپ ی از ابهام میدر غبار
 ش،ی مقـدار دروغ، نمـا     کی د،یجو یها تمسک م    ه آن  دفاع از خود ب    ی برا ی که و  ییها  کي و تاکت  لیوسا

  ! استیکار هی و دوروایتظاهر، ر

 کـه  یامـروز بـه مناسـبت رفتـار خاصـ     . مي رابطه شـروع کنـ  تي وضعنیتر   مسئله را از ساده    حي     توض
 و  ام؛  دهيـ  نام هـا   نی ا ريو نظ " شجاع "ای" ترسو"،  "تیباکفا "ای" تیکفا یب"فرزند من داشته است، او را       

 بـه   ی چـه صـفت    واقعًا و القائات، من     فاتي توص نی با ا  یول! ام   کرده ی به چنان صفات   مّتصفر واقع او را     د
 ی عامـل برونـ    کیـ مـن کـه     ! ی صـفت  چي؟ واضح است کـه هـ      !ام   کرده جادی در او ا   یام؟ چه صفت    او داده 

 چنـان  ایـ  ني آن را چنـ یکه نـام اعتبـار  – مقدار لفظ و کلمه    کی ی القا قی از طر  توانم یهستم چگونه م  
؟ صـفت بـه   ! کـنم جـاد ی او در اایـ  منتقـل کـنم؟   یگری را به د ی و روان  ی صفت معنو  کی -ام   نهاده یصفت
  ! آن است که خداوند در ذات و فطرت انسان نهاده استی واقعیمعنا

 یکـار !  بـدهم  توانم یو نم –ام     را به بچه نداده    ی صفت چي القاء، ه  قی من از طر   یی     ممکن است بگو  
 او بوده ی فطریام که ازقبل در ساختار هست  کردهی است که بچه را متوجه صفات    نیام ا   هکه من کرد  

 لهي بـه وسـ    هام، بلکـ    ام، منتقـل نکـرده       نـداده  ی روانـ  تی هو ای من به بچه صفت      گر،یبه عبارت د  . است
 نيام، به او احساس تعـ   او را مشخص کرده   تی و هو  تي که در او هست، نوع شخص      ی صفات یگذار  نام
  ! ام داده

 و تیـ کفا ی و بـ ري تو حقمیگو ی من به بچه میوقت: خوب گوش کن.  سفسطه است کی نی ا ی     ول
 صـفات از نظـر      گونـه   نیـ  کـه ا   فهمـانم  ی و مـ   کنم ی به او القاء م    ی ضمن ای حی دارم به طور صر    ،ییترسو
ه عکـس    بـ  لی تبـد  ایـ  لیـ  آن صـفات را در خـود زا        خواهم یو از او م   .  و مطرود است   ارزش ی ب یاجتماع

  . دی نماتی، شجاع و باکفا تشّخص را مبدل به متیکفا ی ترسو و بو ري حقیعنی د؛ی نماها آن

 ی آن را بـه عنـوان صـفات        ريـ  و ترسـو و نظ     ريـ اوال اگر من صـفت حق     :  سواالت جواب بده   نی     حال به ا  
 را بنـا بـه      ی و فطـر   ی  صـفت واقعـ     ٤ مقـدار  کی تواند ی او چگونه م   ام،  دهی در ذات و فطرت بچه د      یواقع

 ی کردن؛ وقتلیزا عدم امکان ای و گذشته از امکان ا،ي؟ ثان!دی نمالی من از فطرت خود زایدستور و القا
 حاصل کند، منظورم از حاصل کـردن صـفت          ای که عکس آن صفات را داشته باشد         خواهم یمن از او م   

در  -رهيـ ل حقـارت و غ    مثـ  – را هم من     تی و شجاعت و باکفا     تشّخص  صفات مثال    ای؟ آ !ستي چ یمعنو
 ام،  دهیـ ؟ اگـر در فطـرت او د       !ها را حاصل کند      که آن  خواهم ی و معذلک از او م     ام  دهیذات و فطرت بچه د    

 دیبا "ای؛ "ی بشودیبا" صورت نیو در ا.  استی است که بچه هم اکنون واجد چنان صفات    نی ا شیمعنا
 او چگونه و از کجا ست؛ي او نتر فطر دی؟ و اگر چنان صفات! داردییچه معنا" یآن صفات را حاصل کن

 است که منـشاء آن      ی حرکت دن؛ است از بو   یتيفي ک ی واقع ی؟ صفت به معنا   !ها را حاصل کند      آن دیبا
– اسـت    معنـا  ی و بـ   وجـه  ی بـ  کـامالً  حاصل کردن آن از برون       نیبنابرا.  است سمي ارگان عتيفطرت و طب  

  ! استمعنا ی و بوجه ی کردن آن بلیگونه که زا همان

 و نـامطلوب    ارزش یبـ " خـود  "ميتـوان  ی مـ  ی خودشناس قی است که از طر    نی   آخر فرض و تصور ما ا       
خالصـه  " خـود  "ایـ " مـن " در لفـظ   مجموعـاً  کـه    یحال آن کـه صـفات     . می ببر ني از ب  م؛ي کن لی را زا  شیخو
  .ها معنا داشته باشد  کردن آنلیتا زا –اند؛ وجود ندارند   از اصل حاصل نشدهشوند، یم

 ایـ  کـردن  لیـ  صورت نـه تنهـا زا  نیدر ا!  القاء شده بر ذهن استتّوهم اشتباه و   کی" من "ای" خود"     
 تـّوهم  ري که اس  ی ذهن لهيمن چگونه به وس   .  است معنا ی و ب  وجه ی آن، بلکه شناخت آن هم ب      لیتبد

؟ ! اسـت تـّوهم  خـودش بـر   انيـ بن ی بـ اني را بشناسم که بن-ی"خود "یعنی – یا دهی پدتوانم یاست م 
  ! را داردیمورد اشاره مولو" خون به خون شستن" مصداق ،یتّوهم" خود" شناخت ای کردن لیزا

ذهـن  .  اسـت وجـه  ی و بـ دیـ  زای شناخت وآگـاه ی است، کوشش آن براتّوهم من فارغ ازغبار اگرذهن
؟ ذهن فـارغ از     !ستي چ ی؟ موضوع شناخت چنان ذهن    ! را بشناسد  زي چه چ  خواهد ی م تّوهم از   یخال

 غبـار   ريو اگـر ذهـن اسـ      ! تـر کـرد      روشـن  توان یروشن را که نم   .  است ی و آگاه  یی روشنا نيع،  تّوهم
 نــسبت بــه چــه خواهــد ی؟ مــ! را بــشناسدی و چــه موضــوعیا دهیــ چــه پدخواهــد یمــ اســت، تــّوهم
 اليـ  صـورت چنـان اسـت کـه خ         نیـ در ا .  است تّوهم؟ موضوع شناخت آن     ! کند داي شناخت پ  یموضوع

  !! را بشناسدالي خخواهد یم
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" یک مقدار صفت"وی دچار نگرش غلط کثرت و عدد نبودم، االن صحبت از اگر من در رابطه با حاالت معن
 . صفت، کيفيت است. صفت مقدار و عدد ندارد. کردم نمی

www.takbook.com

www.takbook.com



 ١٥

ــا  ــه معن ــال ب ــه ی     و ح ــسخ" کلم ــن  " م ــه ک ــا بب –توج ــيت ــو ین ــرا مول ــه چ ــی ک ــگو ی م ــ: دی  چيه
پـس بتـر     "دیـ گو ی کـه چـرا مـ      ینـ يتـا بب  ! ستيتر از مسخ شدن ذهن انسان ن         مسخ یا یشدگ  مسخ

 بــا مــسخ شــدن انــسان، هــر سهیــ در مقادیــگو یو چــرا مــ" ؟!! مــسخ گــشتن چــون بــودنیــز) بــدتر(
  "!! دون بودتیبه غا "گری دیشدگ مسخ

 مقـدار الفـاظ،   کیـ  کـه از  نیـ اول ا:  استی کلانی دو جر  جهي انسان نت  ی روان ی     مسخ شدن هست  
 اسـت   نیـ  ا قي و دق  حيصح.  است معنا یب" سازد یم. ("سازد ی م ی روان یها هست   ها و سمبل    صورت

 متـصور  تيـ  واقعیها و کلمات را به جـا   سمبل-طي عوامل مح ی و القا  لي تحم ليبه دل  –که گفته شود    
  !) شود یم

 منتقـل  گـران ی را بـه د یو صـور " ی لفظیهست "ني همخواهد ی است که منیتر ا       و اشتباه مسخ  
 یشی دفاع نمایها کي تاکتمی در واقع دار،ی روانی و هستتیما تحت عنوان انتقال اخالق، معنو! کند

 خود از پرارزش به نسل بعد  حساس، مبرم وراثي مکی اجداد خود را به عنوان لهيابداع گشته به وس  
  !ميکن یمنتقل م

 ميدانـ  یمـ . ی مسخ شـدن را درک کنـ       ی که عمق معنا   دیشا – گفت توجه کن     مي     به آن چه خواه   
 و بـه  ،ی واقعـ یهـا   و حصول دانشها، تي رابطه با واقعجادیذهن ا) یتيماه (ی و ماهو یکه نقش ذات  

ن یـ پـس ا  . ( اسـت  سميـ  ارگان یازهـا ي ن ی ارضا زي و ن  مسيها در اداره و راه بردن ارگان         آن دانش  یريکارگ
  !) استی واقعیها  و ابزار حصول دانشلهي که ذهن وسنیا – بعد موضوع است کی

 یعنـ ی خود،   ی که در نقش واقع    ی زمان ی حت شهی نکته است که ذهن و اند      نی توجه به ا   گری     بعد د 
 ری از تـصو   شتريـ  ب یزي چ ی واقع یها  دانش و   ها  تي از واقع  تواند ی نم کند، یدر نقش ابزار دانش عمل م     

 دانش  رق ب جادی ا یذهن من نسبت به چگونگ    !  و در خود داشته باشد و در خود حمل کند          رديها بگ   آن
 یولـ .  را فراهم کنـد    سمي ارگان ازي مورد ن  ی غذا دی چگونه با  ی رفع گرسنگ  ی که برا  شدیاند ی م ایدارد؛  
 -شدیاند یها م  که ذهن به آنی موضوعاتتي واقعیعنی– غذا تي واقعای برق تي است که واقعیهیبد

 ريـ  خـود را درگ    توانـد  یذهـن مـ   .  اسـت  یری دانش تصو  کیدانش ذهن نسبت به برق      . ستيدر ذهن ن  
 ق،يـ  به ادراکـات و اسـتنباطات دق       تواند ی م د؛ی نما قي و عم  دهيچيالعاده پ   حرکات و فعل و انفعاالت فوق     

 در خـود    شهیـ  ذهن حاصل کرده و به صورت اند       واقعًا و   تای آن چه نها   یول. ابدی دست   ی و منطق  یعلم
  ! باشدری از تصاوشتري بیزي چتواند ی نمکند، یحمل م

از جملـه   – زهاي چ ی حامل جوهر و محتوا    تواند یذهن نم : مي کن اني ب گری د ی مطالب را به شکل    نی     ا
 ابـزار و    کیـ ذهـن   : میي بگـو  گـر ی باز هـم طـور د      ای!  باشد -ی و روان  ی صفات معنو  یحامل جوهر و محتوا   

حال آن کـه    ! شدیاند ی باشد که ذهن به آن م      ی خود موضوع  تواند ی است نم  لهيو وس .  است لهيوس
 شد،یـ اند ی را که ذهن مـ     ییها  شهی اند -ی کودک ریرپذيآن هم در سن تاث    – یما به علت القائات طوالن    

 موضوع، آن تيهم اليبه دل.  به آن است دنيشی که ذهن مشغول اند    میگذار ی م یبه حساب موضوع  
 نیو ا– اشتباه فاحش است کی گذاشتن، ی روانی را به حساب هستلهيابزار و وس. کنم یرا تکرار م

 یوقتـ . کنـد  ی آن را مسخ م    کند، ی خود خارج م   یعياشتباه، ذهن را در حرکات آن از عدل و آهنگ طب          
 یهـست "ساب  را بـه حـ     –" حقـارت  "یعنـ ی – خـودش    شهیـ  و اند  شد؛یـ اند یمـ " حقارت"ذهن من به    

 بـا   – آن را    یهـا   شهیـ  ذهـن و اند    یعنـ ی – را   لهي ابـزار و وسـ     قـت ي و در حق   گذارد؛ ی م سميارگان" یروان
 و جی نتــای دوگــانگنیــ و از ا- کــاذب گــشته اســتی دوگــانگکیــ ري اســرد،يــگ یاشــتباه مــ" یهــست"
را " حقــارت"مــثال ذهــن ابتــدا ! شــود ی حاصــل مــیعيکننــده وســ کننــده و منحــرف  گمــراهیآمــدها یپــ
 او اسـت؛ بـه فکـر        یهست - حقارت شهی اند یعنی-شهی آن اند  که  نی است؛ و اکنون با تصور ا      دهيشیاند

 مقـدار حرکـات باطـل و        کیـ  شـروع    یعنـ ی شدن؛   چاندهي در اشتباه پ   یعنی نیا! افتد ی م آنرفع و زوال    
  ! گریدکی با ری و تصاواالتي خها، هی سازي تضاد و ستیعنی نیا.  ذهن در خودشهودهياشتباه و ب

 یولـ .  اسـت بـا چهـار      ی دو به عـالوه دو مـساو       شدیندي ب که  نی ا ی است برا  ی و ابزار  لهي     ذهن وس 
 انحــراف و اشــتباه شــده اســت کــه  ،ی چنــان دچــار گمراهــ– یبــه علــت القائــات طــوالن –ذهــن مــا 

  ! منی روانی است با هستی دو به عالوه دو مساوشدیاند یم

 اشـتباهات   نیتر ی از اساس  یکی.  است تي و دور از واقع    زيآم  ه سفسط لي تمث کی نی     فکر نکن که ا   
  ".یهست"است با " لهيوس" گرفتن ی آن شده است، عوضري که ذهن ما درگیو انحرافات

 ١٥

 ی و روانـ ی معنـو یهـا  تيـ في کایـ  ت،يـ في ککیـ  گـاه ی اشتباه، اصوال ذهـن حامـل و پا   نی     گذشته از ا  
 ی سـنخ اسـت؛ و حـاالت معنـو         کیـ  آن از    یهـا   شهیـ دذهن و ان  .  است گانهي ب تیذهن با معنو  . ستين

تا – شناسد ی را نمتی؟ ذهن اصوال معنو!یمتوجه اشتباه در اشتباه ذهن هست    ! گری از سنخ د   یفطر
  ! خودش بگذاردیآن را به حساب هست
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 ی روانـ ی صـفت و هـست  اصـالً  ی و ذهنـ ی را درک کرد؛ و دانست که صفت فکرها نی ذهن ا ی     وقت
 ذهـن درک کـرده و       رایـ ز– ی صـفت  چي و نـه بـه زوال هـ        شد،یـ اند ی مـ  ی صفت چيول ه  نه به حص   ست،ين
نـه  – ستيـ  حـصول ن لهي اصـوال فکـر وسـ     ؛ی است که به فرض قابل حـصول بـودن صـفت معنـو             افتهیدر
  ! کردنلی زالهي حصول است و نه وسلهيوس

 آن بـاز    هنـده د  لي تـشک  یتـّوهم و صـفات    " خـود " به   دنيشی ذهن را از اند    ها،  نی همه ا  قي     درک عم 
 هـم   قـبالً ! ، اشتباه است  "مرده است ! ("مرده است " خود "شد،یندين" خود"و چون ذهن به     ! دارد یم

 ذهـن بـا     ی جـز بـاز    یزيـ چ" خـود ) " وجـود نداشـته اسـت      اصـالً ! زنده نبوده است تا حـاال مـرده باشـد         
 مثـل   ایـ ؛  هـا    بچـه  ی در بـاز   ریـ  مثل شـاه و وز     - ذهن یتّوهم یها  شهیاند– ستي خودش ن  یها  شهیدان

 گـذارد  ی را مـ   شهیـ  اند کیـ خـود ذهـن اسـم       ! هـا اسـت     و ترکه را اسب فرض کردن بچه      – یسوار  ترکه
کـه متـضاد   – دو را   نیـ و سپس خود ذهـن، ا     ".  تشّخص م "گذارد ی را م  گری د شهی اند کی؛ اسم   "ريحق"

    ٥!اشدقابل دوام و استمرار ب" تيشخص "ی تا بازدارد؛ ی وامگریکدی و کشمکش با زي به ست-هستند

 اسـت تـا ذهـن       ی کـاف  هـا  ی و اشـتباهات و گمراهـ      هـا   بیـ  درک فر  انات،ی جر نی     اکنون، درک همه ا   
 بـت يکـه متـرادف اسـت بـا غ    –و بـا سـکوت ذهـن    .  بردارد و ساکت بمانـد     تّوهم بی و فر  یدست از باز  

 و  شیدانـ   تـّوهم  ذهـن    یولـ .  وجود نداشته است   قبًال–وجود ندارد   " خود! "مرده است " خود "-شهیاند
نه  (ی است که آگاهنی که افتاده ایاکنون تنها اتفاق.  استکرده ی آن را موجود فرض مشیاند هدوگان
 صورت نیدر ا. آگاه گشته است" خود" بودن و اشتباه بودن      یتّوهمنسبت به   ") شهیاند "ی حت ایفکر  

  !از آن حذف شده است" خود "تي و مشغولی بازرایز. فرو رفته است" سکوت"ذهن در 

تـصور  " خـود  "ای" من" که آن را به غلط       یزي چ بتي با غ  ای - سکوت ذهن  قیاز طر – شهی اند بتي     با غ 
 نیـ و ا ! ات حاکم بر خـود آزاد گـشته اسـت         تّوهمذهن از اسارت شبکه و کالف گسترده        – میا  کرده یم
 یا ی متفـاوت بـا آزاد     یبـه کلـ   !) اسـت " تيـ فيک "ح،يکلمـه صـح   –غلط است   " یزيچ ("یزيچ" یآزاد"

 تـّوهم  از   یی بعـد آن رهـا     نیکه مهم تر  – است گسترده و پربار      یتيفي ک نیا! ميشناس ی که ما م   است
 ترس و تزلزل ست،ي نتّوهم و چون ستي نگری عمر حاکم بر ذهن بوده، و حاال دکی که یتّوهم -است

کـم،   مح ني زمـ  کیـ بـه   ) تـّوهم  از   یعنـ ی( مرداب متزلـزل     کی از   یی وضع چنان است که گو     رایز. ستين
ال خـوف   : " آمده اسـت   هی آ نی معنا در قرآن با ا     نیبه نظرم مترادف ا   ! (یا   و مطمئن منتقل گشته    ارهمو

 شی خو ی هستند که با فطرت پاک اله      ی کسان نيمومن. است" نيمومن" وصف   نیا". حزنونیلهم و ال    
، و  ییروشـنا  است، متـرادف بـا راه رفـتن در         ناني حرکت در اطم   تيفي مترادف با ک   نیا. کنند ی م یزندگ
 اسـت در تـرس،   ی کـه حرکتـ  -اتتّوهمـ بر خـالف حرکـت در ظلمـت    – هموار و محکم است ني زم یرو

  .خوف، حزن و ماللت

  

*  
  پایان فصل اول

اگر بعد از مطالعه فصل اول این کتاب آن را مفيد یافتيـد اصـل کتـاب را خریـداری و تمـام آن را مطالعـه                           
  . کنيد

افشين فالطونی :تهيه و تنظيم

   com.falatooni@Info :نشانی ایميل
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تواند صفت  ذهن نمی. توجه داشته باش" دو صفت متضاد ساخته است"گویيم  به این اشتباه که می
  ! خواه متضاد یا غير متضاد–بسازد 

www.takbook.com

www.takbook.com

http://weblog.falatooni.com/
mailto:Info@falatooni.com
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