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 :مقدمه

. دامنه اندیشه کریشنا مورتی را آقاي محمدجعفر مصفا به ایران رسـانده اسـت    
شناسی  آقاي مصفا، با نگارش کتاب تفکر زائد به موضوعی پرداخت که در روان         

ر است و آن چگـونگی تـالش ذهـن و           شناخت درمانی از اهمیت ویژه برخوردا     
. گیـرد   ساختن جهانی ذهنی است که در برابر جهان عینی و خارجی قرار مـی             

وي این پژوهش را در کتاب انسان در اسارت فکر ادامه داد و آن گاه با نگارش               
کتاب رابطه به مباحثی پرداخت که پیش از وي کریشـنامورتی و خـانم کـارن          

رو مکتـب   گرچـه هورنـاي دنبالـه   . ار داده بودنـد هورناي آن را مورد پژوهش قر  
بود، سرانجام راه خویش را بازیافت و به نقد         ) تحلیل روانی (شناسی فروید     روان

بـه  . هـا یافـت     هـاي روانـی را در اندیشـه         آراي فروید پرداخت، و ریشه بیماري     
اسـاس  . نگارش هورناي، پایه رفتار و کردار انسان احساس نیاز به ایمنی اسـت            

هـاي   هاي روانی نتیجه جدالی است کـه بـین تصـویر مجـازي اندیشـه              ريبیما
درمان بیماري آن گاه میسر است کـه        . گیرد  برساخته، با تصویر واقعی او درمی     

بیمار را یاري رسانند تا آن تصویر مجازي را از یاد ببرد و اسـتعدادهاي واقعـی       
ي، مـورتی و    هورنـا (هـاي ایـن گـروه         مرکز ثقل اندیشـه   . خویش را باز شناسد   

ها از سوي مصفا، اندك انـدك آثـار    با طرح این مقوله  . همین نکته است  ) مصفا
هـاي   کریشنامورتی در ایران ترجمه شد، و شـماري مترجمـان در آغـاز کتـاب     

هاي مصفا برگرفتـه از آثـار کریشـنا           شان گوشزد کردند که نوشته      ترجمه شده 
ی آغاز بـه ترجمـه      هاي مورتی در دهه شصت هجري شمس        کتاب. مورتی است 

اگـر  . شـود   اي از آثار وي، جسته و گریخته ترجمه می          شد، و تاکنون هنوز پاره    
هـایش بررسـی    هاي کتـاب  هاي مورتی را براساس چاپ   میزان گسترش اندیشه  

توان گفت که از رونق خوبی برخوردار است، بویژه کتاب تفکـر زائـد                کنیم، می 



هاي مورتی دانست، به چاپ    ه اندیشه توان آن را زبده و گزید       آقاي مصفا که می   
 ... پانزدهم رسیده است و به عربی نیز ترجمه گشته
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چنانچه به مطالب کتاب که به شکل اجمـال خواهـد آمـد عالقمنـد               . فرمایید  

شدید می توانید بحث مبسوط همراه با توضیحات و مثالهایی که آقـاي مصـفا             
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 :  نوعی تفکر-1

ذهن ما عادت کرده بـه جریانـات و رویـدادهاي زنـدگی از دو جنبـه بنگـرد و        
رابطه واقعی ، رابطه ذهنی دید ذهنی یـا تعبیـر و تفسـیري              : رابطه برقرار کند  

 انسان نه ذاتی و طبیعی است و نه الزم است بلکه یک فعالیت ذهنی زائد        براي
و غیر ضروري است که بر مغز انسان تحمیل شده در روز صدها بـار بـه شـکل         



هاي متفاوت ، صریح و غیر صریح ، بوسیله الفاظ ، بوسیله رفتارهـا و حرکـات               
یگـران را   مخصوص ، بوسیله نگاه یا حتی بوسیله سـکوت، رفتـار خودمـان و د              

نتیجه این تعبیر و تفسیرها و اسـتنباطی کـه حاصـل     . معنا و تفسیر می کنیم    
می شود در ذهن بچه این است که در زندگی و در روابط انسانها تنها واقعیـت          
مطرح نیست بلکه هر واقعیت هر حرکت ، رفتار ، رویداد و جریانی یک معناي             

یده و همیشـه همـراه آن      خاص هم دارد که مثل سایه اي نامرئی به آن چسـب           
است و ذهن بچه از شروع رابطه با زندگی یک کیفیت تعبیر کنندگی پیدا می               
کند ذهنش عادت می کند به اینکه هیچ چیز را خـالص و واقعـی نبینـد و بـه        
محض انجام هر عمل بدنبال معنی آن بگردد و بر آن عمل بر چسـبی بزنـد و                  

 در بزرگسالی انسان به سختی می       عمل را بدون تعبیر و تفسیر ناقص می داند        
تواند از این ذهنیت رهایی یابد و نمی تواند بصورت ناب و خالص واقعیت هاي            

 زندگی را آنطور که هست ببیند 
اندك اندك که کودك با تعبیر و تفسیر آشنا می شود متوجه می گردد گرچه          

ه آنهـا  تعبیر و تفسیرها با الفاظ و توجیهات متفاوت صورت می گیرد ولی همـ        
حول یک چیز می چرخند و آن ارزش است هرچند شـکل تعبیـرات متفـاوت                
است ولی در محتوا و پشت همه آنها تنها ارزش نهفتـه اسـت بچـه هرچـه بـا                    
زندگی آشنا می شود بیشتر درك می کند که گویا هدف زندگی کسـب ارزش         

یـا  و دوري از بی ارزشی است و دیگر اینکه معنا و تفسیري که بصـورت ارزش       
بی ارزشی از واقعیات می شود مهمتر از خود واقعیات است و از این اسـتنباط                

 دو نتیجه فاجعه بار بوجود می آید 
یکی در مورد ارتباط با عالم خارج ، انسان چنان شیفته ارزش ها می گردد که             
از دنیا و آنچه در آن می گذرد غافل می شود از ارزش هـاي پیرایـه اي بـراي                     

 لم مخصوصی می سازد ودر آن عالم خودساخته بسر می برد خود هستی و عا
از اوهام ، پنـدارها ،  . یعنی با سایه زندگی رابطه برقرار می کند نه خود زندگی   

 تصاویر و تعابیر براي خود عالم ذهنی 
 می سازد و در آن عالم رویا گونه بسر می برد 



کـه در جریـان   دوم مربوط به درون انسـان و تغییـر در ماهیـت انسـان اسـت             
آشنایی با ارزش ها ماهیت ذاتی انسان از دست مـی رود و بـه جـاي آن یـک                    
پدیده قراردادي و اعتباري حاکم بر وجود او مـی گـردد در کـودك حـاالت و                  
کیفیات معنوي هست که اعمال و رفتار او تحت تاثیر آن حاالت است مثال بـه    

 دیگري بدهد یـا اگـر       حکم کیفیت دورنی میل دارد از غذایی که می خورد به          
میلی در او نیست نمی دهد به حکم ماهیت خود معاشرتی یا گوشه گیر است               
ذاتا مالیم و با گذشت یا گوشه گیر است و بسیاري حاالت و کیفیات دیگر که                
ماهیت انسانی او را تشکیل می دهد بعـد از آشـنایی بـا ارزش هـاي تعبیـري                   

گردد و در هر مـورد طـوري عمـل    رابطه انسان با حاالت درونی خود قطع می      
می کند که ارزش ها به وي دیکته می کنند بعد از حاکمیت ارزشها بر ذهن ،                 
انسان دیگر صداي باطن خود را نمی شنود با فطرت و اصالت خود بیگانه مـی              
شود رابطه اش با حاالت درونی خود قطع می گردد و پدیده اي کـه از خـارج                  

 بر رفتار ، روابط و مجموعه زنـدگی او مـی        بر ذهن او تحمیل شده است حاکم      
. شود به عبارتی انسان ماهیتی تبدیل به انسان اعتباري و قراردادي مـی شـود            

همزمان با این جریانات مسئله دیگري شکل می گیرد از تراکم تعبیر و تفسیر         
ها در ذهن یک پدیده موهوم در حافظه انسان شکل می گیرد که آنرا مـن یـا             

یش خواهد شناخت تا قبل از اینکه کـودك بـا زبـان تعبیـر و                هویت روانی خو  
تفسیر آشنا شود پدیده اي به نام من براي خویش متصور نیسـت امـا پـس از                  
آنکه اعمال و رفتار کودك را ارزش گذاري نمودیم از تراکم این توصیف هـا در          
حافظه کودك یک مرکز موهومی بوجود می آید که بچه آنرا هویت روانـی یـا                

 رض می کند من ف
ــد از هــر خصوصــیت آن    ــر و تفســیري گســترش مــی یابن ارزش هــاي تعبی
خصوصیات و مسائل دیگري به بار می آید از جمله کیفیت مقایسـه اي بـودن             

در مقایسـه رقابـت   . آنها که تنها از طریق مقایسه با متضادشـان ممکـن اسـت      
 گونـه  مستتر است وقتی کودك متوجه می شود والدینش در مقابل دیگران به        

اي دیگري از آنچه واقعا هستند رفتار می کننـد و گـویی بـین انسـانها نـوعی                 



رقابت و درگیري وجود دارد در می یابد تمام ارزشها و اصولی که تحت عنـوان        
تربیت به وي ارائه می شود در واقع ابزار و حربه همین جنگ و مبارزه اسـت و       

نها چیـزي کـه مـی اندیشـد     از اینجا به بعد کودك دیگر زندگی نمی کند به ت 
مبارزه و کسب برتري ارزشی است و به تمام جریانات و پدیـده هـا بـه عنـوان           
ابزاري براي کسب ارزش ها می اندیشد یکی از خصوصیات مهم این ارزش هـا         
کیفیت مقایسه اي است و هیچکس نمی توانـد ارزشـها را بطـور مطلـق از آن                  

ر دیگـري بچربـد بعبـارت       خود کند و همیشه کسی هست که ارزش هایش بـ          
دیگر انسان ساختار روانی و هویت خود را بر پدیده اي بنا کرده که هر لحظـه                 
دگرگون می شود و پیوسته در یک ترس ، دلهره ، یـاس ، بـی اعتمـادي و نـا              

از اینرو در سراسـر زنـدگی صـبح وقتـی بیـدار مـی       . امنی عمیق بسر می برد  
 یـک شخصـیت نـاقص و نـامطلوب      شویم این فکر به ذهن ما می رسد که من         

در طـول   . دارم و باید آنرا به شخصیت دیگري جز این که هست مبدل گردانم            
روز اگر ارزش هاي ما بر دیگران بچربد احساس سرمستی توام با ترس داریم و     
اگر ارزش هاي دیگران بر ما بچربد احساس حقارت و ناکامی داریم معموال در              

و مردد و نا آرام هستیم و پس از بـرآورد ارزش            اولین برخورد با هرکس نگران      
هاي طرف اگر دیدیم ارزش هایش بر ما می چربد وضع و رفتـار زیـر دسـتانه                  
بخود می گیریم و اگر بر عکس بود رفتارمان را هم متناسب با کسی کـه برتـر          

رابطه ارزشـی حکایـت دارد بـر اینکـه مـا بـا جـوهر و        . است تنظیم می کنیم   
دیگر در رابطه نیستیم براي ما ماهیت انسانی طرف مان مهم   ماهیت انسانی یک  

نیست بلکه ارزشهاي اعتباري وي مهم است روابـط مـا رابطـه ارزش بـا ارزش                 
است تا انسان با انسان یعنی رابطه دو تصویر ذهنی ، ارزشـها بـراي مـا حکـم                   
سپر و قالب دارند که خود را پشت آن مخفی می کنیم و نمی گذاریم دیگـران    

ش از حد به دنیاي ارزشی ما نزدیکتر بشوند و به سمت یک زندگی نمایشی               بی
سطحی متظاهرانه و بی عمق کشیده می شویم و به هر چیز فقـط تـا آن حـد     

 عالقه نشان می دهیم که بتواند موجب برتري ما نسبت به دیگران شود
 



----------------------------------------------- 
 
 
 : بیگانه در انسان من پدیده اي -2

در اجتماع یک مقدار ارزش هاي اعتباري و پیرایه اي، ارزش هایی که در ذات              
قضایا نیست وجود دارد که مثل سایه اي نامرئی به واقعیات چسبیده اسـت از               
ثبت این پیرایه ها در ذهن مرکزي بوجود می آید که انسان آنرا به حساب من    

 مرکز ذهنی مسائل بسیاري حاصل مـی       یا هویت خویش می گذارد بعد از این       
 . شود

انسان در هنگام تولد حـاالت و کیفیـات جسـمی و روانـی دارد کـه مجموعـه             
خصوصیاتی که او را به عنوان موجود آدمی از سایر موجودات متمایز می کنـد         
مثال در او حالت شور و شعف ، ترس و نگرانی و خشم هست ایـن خصوصـیات    

به عنوان من می شناسیم حال سئوال این اسـت آیـا   روانی که مجموعه آنها را      
این خصوصیات همان هایی است که با آن متولد شده ایم آیـا ماهیـت آنهـا را               
دارد؟ ماهیت حاالت ذاتی بر ما مجهـول اسـت نمـی دانـیم ایـن حـاالت چـه             
 ماهیت ، کیفیت و علتی دارند یا منشا شان چیست ولی چند خصوصیت دارند 

ي اصیل در حیطه فکر نیسـتند و قابـل توصـیف نیسـتند              این حاالت معنو   -1
زیرا براي شناسایی یک پدیده باید آنرا شناخت و عامل شناسـایی فکـر اسـت                
پس از آنکه آن حالت تمام شد فکر شروع می کند به اندیشیدن درباره حالـت                

 که البته خود آن حالت نیست بلکه خاطره و تصویر آن حالت است 
ت معنوي اصیل این است که وجودشان قائم به خـود   خصوصیت دیگر حاال -2

است تحقق آنها منوط به اعمال دیگري نیست برعکس صفاتی مثل سخاوت ،              
شجاعت ، تواضع که وابسته به اعمال و رفتار ماست این خصوصـیات همیشـه               

 در وجودمان هست 
 خصوصیت دیگر حاالت انسـانی کـه مسـتتر در دو خصوصـیت اول اسـت                 -3

آنهاست هر چند توصیف ناپذیر است و از ماهیـت آن بـی خبـریم       واقعی بودن   



ولی واقعیتی است که وجود دارد ولی هویت روانی فعلی ما بدون محتواسـت و        
چیزي جز تصاویر مبتنی بر الفاظ و تعبیرهـاي قـراردادي نیسـت مـثال شـما                 
بیست سال پیش به کسی پول داده اید یا سیلی زده اید و بستگان شما گفتـه         

چه بچه سخاوتمندي یا چه بچه شجاعی این تعبیرات بصـورت الفـاظی در         اند  
حافظه شما ثبت شده و شما اکنون به اعتبار همان الفاظ بخودتان می گوئیـد               
من سخاوتمندم یا شجاعم اگر بستگانتان به شما گفته بودند چه بچه هـالویی              

خود را که بدیگران می بخشد یا چه بچه بی تربیتی که خشونت می کند شما              
هالو و بی تربیت می دیدید ، هیچ صفتی را در هویت فعلی خود که آنرا هویت       
فکري می نامیم نمی توانید بیابید که حاصل قراردادهـاي متغییـر و اعتبـاري               
نباشد ما از معنویت اصیل انسان صحبت نمی کنیم بحث ما دربـاره پدیـده اي     

ین ارتباطی با معنویـت  است که حاصل مقداري الفاظ قراردادي است که کمتر  
ذاتی ما ندارد وقتی از من به عنوان یک پدیـده مضـر و مخـرب صـحبت مـی                    
کنیم نظر به آن جنبه از وجود روانی خود داریم که بوسیله فکر بر آن آگـاهیم          
من به پدیده اي می گوئیم که جایش در حافظه است و حیات خود را بوسـیله     

د که دروجود ماست مسبب تمام رنـج        نشخوار فکر ادامه می دهد این تفکر زائ       
هاي ما شده نه حاالت و کیفیات اصیل وراي فکر ، فکر و من ، یـک پدیـده و                     
یک جریان اند از این من یا هویت فکري رابطه انسان با انسـان هـاي دیگـر را         

تا قبل از تشـکیل ایـن هویـت         . قطع می کند و او را در قالبی محدود می کند          
 کل هستی جدا نمی بیند یک حرکـت واحـد هسـتی         فکري ، انسان خود را از     

وجود دارد و انسان در متن این حرکـت اسـت امـا پـس از تشـکیل آن مرکـز                
فکري یعنی تشکیل من انسان خود را بوسیله این مرکز از همه چیز جدا مـی                
کند و جدا می بیند یک طرف من یا مرکز قرار می گیرد طـرف دیگـر مـابقی                 

یرون می کشد و در خارج از متن قرار مـی دهـد   هستی من خود را از هستی ب 
حالت معنوي مانند نوري است کمیـت ناپـذیر ، بـدون متعلـق بـه ، کیفیتـی                   

وقتی توسط فکر شکل کمیـت ، صـورت و عـدد            . یکپارچه و وحدت گونه دارد    
یافت کیفیت وحدت از آن زائل می شود و افتراق و احساس تنهایی پیش مـی      



 خدا ،   – حقیقت ، من     – او ، من     – تو ، من     – من   قبال انسان تصویري از   . آید
 هستی نداشته تنها یک جریان و یک واحد مرتبط وجود داشـته وقتـی               –من  

فکر مرکزي بنام من ساخت این مرکز موجب تمایز و افتراق می شود و هراس        
عمیق بوجود می آورد خود را موجودي تنها و جدا افتاده می بینـد در مقابـل                  

فکـر در آن حالـت معنـوي        . شم ، نفرت و آزارهاي دیگران       سیل عظیمی از خ   
وراي فکر بطور مستقیم نمی تواند دخالت کند زیرا اصال دسـتش بـه آن نمـی      
رسد از طریق دیگري مخل آن حالت می شـود فکـر بجـاي آنکـه بگـذارد آن                    
حالت حاکم بر ما باشد و معنویت ما را تشکیل دهد و زنـدگی مـا را بچرخانـد          

یفه را بر عهده می گیرد از خودش یک معنویت بـدلی درسـت          خودش این وظ  
می کند و حاکم بر وجود ما و مجموعه زندگی مان می شـود و ایـن معنویـت                   
بدلی فکري است که اسباب افتراق و جدایی می شـود نـه آن حالـت معنـوي                  

انسان چنان مجذوب و مشغول به این معنویت فکري می گردد کـه    . وراي فکر 
ت معنوي اصیل خویش بیگانه و از آن دور می ماند پس اولین           خودبخود با حال  

مسئله ناشی از هویت فکري این است که انسان را از وحدت جـدا مـی کنـد و       
یک نوع احساس فردیت ، یاس ، کوچکی و تنهایی عمیق به او می دهد تاقبل           
از تشکیل این پدیده انسان جزء هستی و به بزرگی هستی است بـی آنکـه بـه            

بیاندیشد اما بعد از تشکیل قالب فکري احساس تنهایی و کوچکی مـی          بزرگی  
کند احساس به کوچکی خود قالـب ، هویـت فکـري اول انسـان را از ماهیـت                   
اصیل خود دور می کند سپس رابطه او با وحدت را قطع می نمایـد و ذهـن را           
تجزیه و تکه تکه می نماید تا قبل از تشکیل هویت فکري ذهن یـک کیفیـت                 

ندیش دارد همچون آینه اي تمام اما بعد از ایـن کـه النـه صـدها تصـویر          کل ا 
تشکیل دهنده من شد تجزیه می شود و همیشه به عنوان یکی از من ها عمل      
می کند لحظه اي تصور می کنید فرد متواضعی هستید لحظه اي بعد خـود را       

نـده بـا    آدم فداکاري می پندارید و لحظه اي بعد خود را فردي ناکام ، عقب ما              
عرضه یا بی عرضه می دانید انسان یک ماهیت وسیع است ولی وقتی بـا دیـد                 
من به خود می نگرد انگار آن مجموعه بـه یـک مـن خـاص تقلیـل یافتـه بـه              



انسانی که از طریق قالب فکري خـود بـه زنـدگی مـی نگـرد و هرگـز معنـاي               
قتـی  ذهن او همیشه مشغول به یکی از من هاست و      . زندگی را درك نمی کند    

در پنجه من بخصوصی قرار گرفت چنان حالت اضطراب ، استیصال و اسـارتی              
می یابد که جز اندیشیدن به آن من به خصـوص، قـدرت اندیشـیدن بـه چیـز        
دیگر را ندارد نتیجه این جریان نوعی گسسته بینی است که حرکت زندگی را              

 . بصورت وقایع تک اتفاقی می بیند 
دگی می نگرد درکش جزیی است یادگرفتن تنها        انسانی که از طریق من به زن      

با یک ذهن کل و با نگاهی که کیفیت مرتبط بینی دارد ممکن است نه با یک          
ذهن گسسته بین کیفیت یادگیري مهم است یک ذهـن یادگیرنـده مـدام در               
حال یادگیري است بی آنکه به یادگرفته هاي خود بچسبد هرچند کـم بدانـد               

عا و اصالتا می داند هویت فکري نه تنها ذهـن را مـی              ولی آنچه را می داند واق     
شکند و تجزیه می کند و باعث می شود که انسان حرکـت مـرتبط زنـدگی را               
بصورت وقایع جزیی و تک اتفاقی ببیند بلکه دید واقع بینانـه را بطـور کلـی از     
ذهن سلب می نماید یعنی باعث می شود که انسان وقتـی از طریـق قلـب بـه        

نگرد از ذهن خویش یک تکه تصویر روي واقعیات بچسـباند و در          واقعیات می   
حالی که دارد تصویر ذهن خود را می بیند تصور می کند دارد واقعیت را مـی               
بیند از این جریان دو مسئله اصلی حادث می شود یکی جهل اسـت، دیگـري                

دیـد تعبیـر و تفسـیري کـه از آن         . اختالف و ناسازگاري انسان با انسان دیگـر       
یت درست شده است اساسا یـک دیـد پندارگونـه اسـت و هرچـه موضـوع                  هو

چنین دیدي واقع گردد نمی تواند واقعیت باشد بلکه سایه اي است کـه خـود               
ذهن بر واقعیت افکنده و این به معناي جهل در یـک سـطح وسـیع و عمیـق                   
است علت اختالف و ناسازگاري کلی انسان بـا دیگـران ناشـی از همـین دیـد                  

ه یا قالبی است شما عمل معینی انجام می دهیـد و بـا قالـب خـاص                  پندارگون
خودتان آنرا معنا می کنید همان عمل را من با قالب خودم معنـا مـی کـنم و                   
آنرا طور دیگري می بینم از آنجا که قالب هریک از ما حکم حیات روانی مـا را           

 و دارد و حاضر نستیم در اصالت آن تردیـد کنـیم بـا یـک کیفیـت متعصـبانه            



خصمانه از قالب هاي خود دفاع مـی کنـیم و دفـاع از قالـب هـاي متفـاوت و              
متضاد منجر به اختالف و ناسازگاري افراد می شود قالب پدیده اي اسـت کـه                
بوسیله حافظه نگهداري می شود و جایش در حافظه است هر چـه در حافظـه           

تـه ایـم    باشد کیفیت کهنگی و ماندگی دارد از وقتی به قالب هویت فکـري رف             
هرگز نتوانسته ایم زندگی و جریانـات آنـرا بصـورت نـو و تـازه ببینـیم هرگـز                    
طراوت زندگی را استشمام نکرده ایم زندگی یک حرکت پویا و مـدام در حـال         
نو شدن است ولی ما آنرا از طریق یک وسیله کهنه نگـاه مـی کنـیم و نتیجتـا       

 هر بارکـه کسـی را مـی    از اینرو . رنگ کهنه آن وسیله را در زندگی می بینیم          
. بینیم با توجه به تصاویر ذهنی کـه از وي در ذهـن داریـم وي را مـی بینـیم                    

هویت فکري و قالب عالوه بر کهنگی داراي کیفیت مکانیکی و کلیشه اي نیـز               
هست در حاالت ذاتی انسان نوعی نو به نوشدن و تازگی وجود دارد اما بعـد از           

 جاي حاالت معنـوي اصـیل او را گرفـت    اینکه ارزش ها در ذهن او ثبت شد و       
وجودش تبدیل به دستگاه مکـانیکی سـاختگی و کلیشـه اي مـی گـردد کـه                  
همیشه با حرکت ارزش هاي معین یکسان عمل می کند بدین ترتیب انسـان               
آزادي درونی خود را از دست می دهد و به اسـارت قـالبی در مـی آیـد کـه از          

 قالب بر او تحمیل شـده کـه قـوه و      خارج بر ذهن او تحمیل شده و زمانی این        
قدرت سنجش و تمیز نداشته انسان قالبی در آنچه فکر مـی کنـد و آرزو مـی                  
نماید ، احساس می کند ؛ در تمام جنبه هاي زنـدگی نـه آزادي و نـه آگـاهی          
دارد مجموعه زندگی اش یک کیفیت کور دارد قـدرت تمیـز و سـنجش واقـع        

بعد از حاکمیت هویت فکري انسان آزاد و        بینانه هیچ چیز را ندارد در حقیقت        
 .آگاه تبدیل به انسان اسیر ، مجبور و نا آگاه می گردد

 
------------------------------------------ 

 
 :  ماهیت من یا هویت فکري-3



وظیفه فکر بطور طبیعی تنظیم رابطه انسان با عالم ماده اسـت یعنـی کـار آن               
گی انسان است ولـی فکـر عـالوه بـر فعالیـت در      اداره جنبه مادي و واقعی زند  

قلمرو این مسائل و موضوعات یک فعالیت اضافی و و فضـوالنه هـم بـر عهـده                  
گرفته که ابدا مربوط بـه آن نیسـت و آن دخالـت در امـور غیـر مـادي اسـت                      

روح ، خدا ، عشق ، حقیقـت ، معنویـت و امـوري از ایـن                : موضوعاتی از قبیل    
در به درك و شناسایی ماهیت این امـور نیسـت و ایـن     قبیل در حالیکه فکر قا    

امور در حیطه فکر نیستند و فکر نمی تواند جوهر آنها را بشناسد انسـانی کـه                 
اداره معنویت خود را بر عهده فکر گذاشته یک ابزار و وسیله کـامال عوضـی را                 

هـر حالـت یـک محتـوا و کیفیـت      . بکار برده براي ارتباط بـا خـود و زنـدگی            
ته دارد یک لفظ ، کلمه و عالمت نیز نماینـده آن حالـت اسـت و فکـر                   ناشناخ

ممکن است تصویر یک حالت معنوي را در خود حفظ کنـد ولـی نمـی توانـد                  
جوهر و محتواي آن حالت را داشته باشد انسانی که از فکر براي خـود هویـت                 
معنوي ساخته یک انسان تهی و پوچ است و تشکیل شده از مقـداري الفـاظ و      

ات اما فکر که این پدیده هیچ و پوچ را به هم بافته و آنرا به عنوان هسـتی    کلم
معنوي به ما معرفی و عرضه می کند براي رفع ایـن پـوچی دسـت بـه حیلـه                    
هایی می زند تا انسان را از پوچی و هویتی که خود فکر بافته غافـل نگـه دارد          

 جبرانی به خود قسمت عمده زندگی ما را این حیله ها و نقشه هاي ترمیمی و        
مشغول می دارد از جمله اینکه خودش را به یک سري عوامـل و پدیـده هـاي      
واقعی یا پدیده هایی که میل دارد واقعی جلوه دهد می چسباند بـین خـود و                 
آن عوامل نوعی همبستگی ایجاد می کند تا پوچی خود را گم کند حیله دیگر        

براي ما هویت ساخته این اسـت  فکر براي واقعی جلوه دادن کلماتی که از آنها   
که ما را وا می دارد تا بر اساس آن کلمات یک مقدار اعمـال و نمایشـات هـم                    
انجام دهیم و بعد واقعی بودن اعمال را به حساب واقعی بودن صفات کلمه اي             
خود بگذاریم در صورتی که عمل دلیل اصالت صفت نمی شود هرچنـد صـفت       

 تجلی پیدا نکند باز هم وجود دارد یکـی   در عمل تجلی می یابد ولی وقتی هم       
از دالئل نا آرامی انسان و شبه تحرك او این است کـه فکـر مـی کنـد هرچـه                     



بیشتر عمل کند بیشتر وجود دارد و هویت غنی دارد مثل فردي که احسـاس               
سرما می کند و تحرك می کند تا گرم شود در آرام گـرفتن احسـاس سـردي      

م فعالیت هاي مـا جسـتجو چیزهـایی اسـت           روانی و عدم وجود می کنیم تما      
براي خود که چون یک پدیده مبتنی بر پندار و حباب گونه است تمام تـالش                
ها و جستجو هاي ماعبث و باطل است طرح دیگر فکر بـراي فـرار از پـوچی و        
بی محتوایی هویت فکري دور نمودن خود از واقعیت است تا از ماهیـت مـن و    

یـن جریـان بـه تمـام روابـط و جریانـات زنـدگی              چگونگی آن دور بماند ولی ا     
سرایت می یابد و انسان از هر چه واقعیت است بیزار مـی گـردد و دیـد واقـع                  
بینانه خود را از دست می دهد و جهل و نا آگاهی انسان تشـدید مـی شـود و                  
بدین منظور از سطح الفاظ و کلمات پـایین تـر نمـی رود خـود را بـه کلمـات         

ا محتواي آنها برایش مطرح نشود وقتی انسان به جـاي           مشغول نگه می دارد ت    
آنکه محتوا باشد انسان کلمه اي است هر روزمی تواند بـه یـک رنگـی در آیـد           
زیرا اساس معنویت انسان را کلمـات تشـکیل مـی دهنـد و فقـط بـا کلمـات                    

 . دلخوش هست نه با محتوا اصوال محتوایی ندارد تا با آن دلخوش باشد
هاي فکر براي فرار از واقعیات ایـن اسـت کـه انسـان را از      یکی دیگري از طرح   

زمان حاضر که تنها زمان واقعـی اسـت غافـل نگـه مـی دارد و او را در زمـان                      
. موهومی ، ذهنی و غیر واقعی یعنی زمان گذشـته و آینـده مشـغول مـی دارد     

زمان حاضر تنها زمانی است که حرکت زندگی در آن واقع مـی شـود انسـانی                 
ه حال زندگی نمی کند اصوال در زندگی نیست زندگی را از دسـت              که در لحظ  

داده مشغولیت فکر در زمان به معناي مشغولیت فکر با پندارها و تصاویر تهـی     
ما هراس عجیبی از حال داریم . از واقعیت است نه با آنچه در زندگی می گذرد         

 آن فـرار  عاشق آینده ایم منتظر آینده ایم و به محض آنکه آینده حـال شـد از            
می کنیم و به آینده دیگر دل می بندیم ذهن ما هرگز در حال نمی ماند پابـه              
پاي حال جلو نمی رود همیشه می دود تا از حال جلو بیافتد هراس عجیبی از        
حال داریم زیرا واقعیت امري است مربوط به حال و از رودر رویـی بـا واقعیـت         

ه نوعی احساس بزرگـی سـراب   می ترسیم از فعالیت ذهن و پریدن آن به آیند        



گونه توام با ترس ، یاس و حسرت بوجود می آید ذهن براي آینده تدارك یک           
هویت ایده آل ، ممتاز و بی نقص را دیده که در آن احساس ترس ، حقـارت ،                   
عقب ماندگی و هیچکدام از مسـائل فعلـی وجـود نـدارد ولـی انسـان در کنـه             

یک امید واهی است یکـی دیگـر از         وجودش آگاه است که دل بستن به آینده         
حیله هاي فکر براي فرار از پوچی آن است که بدیگران یک نیابت ضمنی مـی           
دهد تا آنها برایش تعیین هویت کنند و به همین دلیل ما بـه نظـر و قضـاوت                   
دیگران درباره خود فـوق العـاده اهمیـت مـی دهـیم دیگـران تعیـین کننـده                   

ات روانی مـا بسـته بـه نظـر و قضـاوت       سرنوشت روانی ما هستند حیات یا مم      
آنهاست هرچه بگویند براي ما حجت است و قابل اهمیت به مرور این جریـان               
به تمام جنبه هاي وجودي فرد سرایت می کند و بطور کلی نسـبت بـه همـه                  
چیز زندگی بیگانه می شود فکر ، احسـاس ، ادراك و عـواطفش یـک کیفیـت       

ند دیگر از روي قرار و سـاعت غـذا مـی          تیره ، کرخت و غیر هشیار پیدا می ک        
خورند نه بـدلیل احسـاس گرسـنگی در مـورد خـواب و خسـتگی ، تمـایالت                   
جنسی نیز همین طورنـد وقتـی مرکـز ثقـل معنویـت انسـان از درون بخـارج          
منتقل می شود مسائل و گرفتاري هایی ببـار مـی آورد از آنجـا کـه مجموعـه          

 با دیگران همین هویـت مـا را بـه           هویت وسیله اي است براي تفوق در مبارزه       
پیش می برد تا جایی که براي تحقق و بکارگیري آن در یک رقابت نیاز شدید          
به دیگران یعنی رقباي خود پیدا می کنیم اما عاملی که باید این صـفات را در       
من تایید کند خود شما هستید و شما بدلیل مصلحت اندیشی اینکـار را نمـی         

ید تائید ارزشهاي من نفی ارزشهاي خودتان اسـت از      کنید زیرا رقیب من هست    
اینرو رابطه با یکدیگر بیش از آنکه مثبت و سـازنده باشـد مخـرب اسـت و در                   
چنین رابطه اي انسانها نمی توانند نسبت به یکدیگر احساس همکاري ، عشق             
و برادري داشته باشند نیاز روانی یا نیاز ارزشی منجـر بـه تـرس و نفـرت مـی          

ج مبرم دارم شما به من هرکدام از مـا هـم در بـرآوردن       ه شما احتیا  شود من ب  
احتیاج دیگري حداکثر خست و امساك را می ورزیم در این صورت روابط مـا               
از ریشه و بن یک رابطه ناهنجار ، خشن و تـوام بـا ناسـازگاري اسـت یکـی از                  



دالیل اینکه هرچه پیرتر می شویم شور و شوق زندگی در ما ضـعیف تـر مـی                  
 یکی از کیفیت هاي همیشگی وجود ما می شود ایـن اسـت کـه    شود و ماللت  

 . غذاي ارزشی یعنی حصول ارزش ها روز به روز کمتر می شود
حیله دیگر فکر براي واقعی جلوه دادن هویتی که از الفاظ درست شـده اسـت                
بکار گرفتن احساسات است فکر همراه با هـر کلمـه اي احساسـی هـم در مـا                

ساس را به حساب محتواي کلمه بگذاریم اگر به شـما   بوجود می آورد تا آن اح     
گفته شود چه آدم زرنگ و دانایی هستی و هیچ احساسی در شما ایجاد نشود               
. طبیعی است که دلبستگی و عالقه اي به حفظ این کلمـات نخواهیـد داشـت            

شما حاضر نخواهید بود مقداري کلمه خشک و خـالی را بـه عنـوان معنویـت                 
نوع احساس داریم یکی منشا فکري دارند یا واکنش فکرند      خود بپذیرید ما دو     

یکی هم احساسات مستقل از فکر است احساسات بچـه غیـر واکنشـی اسـت                 
حال آنکه احساسات فعلی ما واکنش فکر اسـت اول فکـر مـی کنـیم رئـیس ،             

احساسـات  . هنرمند ایم یا فرد مشهور هستیم بعد احساس لـذت مـی کنـیم               
قاي هویت خشک و بی محتوایی است کـه از کلمـات     فعلی ما در واقع ضامن ب     

درست شده ما حالت انبساط و شعف اصیل خود را گم کرده ایم و اکنون فکـر            
همه جا در جستجوي بدل آنهاست زیرا درون خود احساس ناخوشایند و خـال            
معنوي می کنیم و می خواهیم این شبه معنویت هـا را بـه حسـاب معنویـت                   

 انسان را خشک و بـی روح مـی کنـد پـس انسـان      بگذاریم هویت فکري درون 
براي اینکه نوعی شبه روح و شبه حالت در خود ایجاد کند متکی به الفاظ می           
شود با یک کیفیت مشکوك و دلهره آمیز باید مدام به انتظار کلمـات بنشـیند       
فکر به علت دخالت در معنویت هم از وظیفه اصـلی خـودش بازمانـده و یـک                   

 .ماهنگ پیدا کرده و هم نتوانسته از عهده معنویت برآیدکیفیت ناجور و ناه
--------------------------------------------------- 
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هویت فکري در شروع تشکیل ، وضـع سـاده اي دارد ارزشـهایی را بـه انسـان         
عرضه می کنند و او را وا می دارند تا زندگی خود را با آنها انطباق بدهـد و در                    

ت آنها پیش برود ولی ماهیت این ارزش هـا طـوري اسـت کـه روز بـه روز           جه
کیفیت بغرنج تر و پیچیده تري پیدا مـی کننـد یکـی از عوامـل اساسـی ایـن             
پیچیدگی بی محتوایی هویت فکري وتالش هایی است که انسان براي فـرار از      

عامـل دیگـر پیچیـدگی و گسـتردگی هویـت      . این بی محتوایی بکار می بـرد     
ي تضــادهاي موجــود در آن اســت در ســاختمان ایــن پدیــده عوامــل و  فکــر

خصوصیاتی وجود دارد که بطور اجتناب ناپذیري منجـر بـه انـواع تضـاد مـی                 
گردد و وجود انسان را تبدیل به یک صحنه تعـارض و کشـمکش مـی سـازند                  
اولین تضادي که بعد از ثبت ارزشها در ذهن بوجود می آید تضاد بـین جـوهر           

ن با هویت قراردادي است بعد از حاکمیت ارزشها بر ذهن ، حاالت             فطري انسا 
ذاتی انسان یکباره از بین نمی روند فطـرت انسـان ارزشـها را بـه عنـوان یـک             
عارضه بیگانه از خود می راند ارزش ها درست مثل یک دیـوار ضـخیم نـامرئی      

ایـن  ذهن را احاطه می کنند و انسان به هرطرف رو می کند خود را مواجه بـا          
دیوار نامرئی می بیند و سرانجام مغلوب می شود و به اسارت آنها در مـی آیـد           
ولی بازهم حاالت معنوي انسان بکلی از بین نمی روند این حاالت تا سـالها در      
مقابل ارزشها مقاومت می کنند جامعه با ابرام عجیبـی مـدام بـر آن اسـت تـا                

فطرت . ش در فرد نشانده جوهر فطري فرد را تسلیم من هایی گرداند که خود
با این پدیده تحمیلی یک تضاد و کشمکش دائمی دارد تضـاد فطـرت و ارزش       
ها باعث می شود که انسان همه عمر در تمـام زمینـه هـاي وجـودي خـویش       
علیه خود زندگی کند حرکت هایش یا مورد تائیـد فطـرتش نیسـت یـا مـورد             

 اساسی بوجود می آید تائید من ها نیست از این تضاد و کشمکش چند مسئله         
نوعی خشم و نفرت مکتوم ، حالت عصیان و کالفگی ، احساس نقص و گنـاه ،              

به فرض آنکه از عمل معینـی تعبیـر متضـادي نشـود     . احساس خشم و نفرت     
بازهم در نفس تعبیر تضاد وجود دارد وقتی به مناسبت رفتار خاصی بـه بچـه                

 به عنوان یـک ارزش بـه      گفته می شود که بچه شجاعی هستی و این صفت را          



او عرضه می کنیم بچه خودبخود استنباط می کند عدم شجاعت نیز یک چیز              
بی ارزش است هر ارزش ذهنی با ضد خودش تواما در حافظه بچـه ثبـت مـی            
شود و بچه مدام یک چشم به این و یک چشم به آن دارد اگـر خـود را واجـد                   

 حفظ کنـد و از ضـدش   صفت شجاعت می داند تمام تالشش این است که آنرا  
دور بماند و اگر تصویر ترسو از خود دارد مدام سعی می کند از آن فرار کنـد و     
آنرا تبدیل به شجاعت نماید اینکه انسان مدام به رسیدن و شدن مـی اندیشـد         
به این دلیل است که از تصویر موجود خود ناراضی است و می خواهد آنـرا بـه            

 . ضاد و کشمکش استضد خودش تبدیل کند و این حاوي ت
تضاد دیگر که وسعت عجیبی دارد و منجر به پیچیدگی خود می گردد ناشـی            
از آثار و عوارض فرعی ارزش هاست مثال ارزش زرنگ بـودن و ارزش دوسـتدار         
دیگران بودن ، انسان نمی تواند هم از دیگران انتظـار دوسـتی داشـته باشـد و      

 توجه به اینکـه هویـت فکـري از صـدها     هم بی پروا با آنها به مبارزه بپردازد با        
ارزش تشکیل شده که هر ارزش صدها نتیجه فرعی دارد ایـن پدیـده معجـون     
درهم وبرهمی از تضاد ایجاد می کند و یکی از مسائل ناشی از تضاد این است                

انسانی که در تضـاد بسـر   . که زندگی انسان را بی مسیر و بی هدف می گرداند 
اشد نمی تواند هیچ چیز را بطـور جـدي و بـا تمـام               می برد نمی تواند یکدل ب     

خواسته انسانی که با اصالت خود زندگی می کنـد و در وحـدت      . وجود بخواهد 
و یکدلی است این طور نیست که بگوید حاال صبر کنـیم ببینـیم چطـور مـی                   
شود ببینیم دیگران چه می گویند انسانی که خود را انسان حس می کنـد نـه       

ا که می خواهد با تمام وجود می خواهد و بین خواسـتن     مشتی الفاظ چیزي ر   
و اقدام براي تحقق آن نیز وقفه حاصل نمی شود تضاد باعث می شـود انسـان               

وقتـی  . در عمق وجود خود احساس یاس ، گیر افتادگی و ناتوانی شدید بکنـد             
با خود خلوت می کند می بینید درونش غیر از آن است که به دیگـران نشـان          

زندگی نمایشی ، قیل و قالی و متظاهرانه اي کـه در پـیش گرفتـه               می دهد و    
براي پوشاندن عجز و ناتوانی است اما اینکه چگونه با وجود این همـه تضـاد و                 
ناهماهنگی هویت فکري به حیات خود ادامه می دهد و زنـدگی مـا کـج دار و       



مریز جریان دارد این است که هویت فکري حکـم یـک سـازمان حکـومتی را                 
د که مجهز به تمام وسائل الزم براي حکومت اسـت فکـر کـه حکـم سـتاد               دار

مرکزي حکومت را دارد بیکار نمی نشیند و هرجا دلتنگی و ناتوانی در هویـت               
فکري پیش می آید آنرا رفع و رجوع می کند و براي هر مسئله راه حلـی مـی             

ر جهت آن   یابد از جمله براي رفع تضادها از اراده کمک می گیرد و انسان را د              
اراده در انسـان آزاد و بـدون هویـت فکـري ، جزیـی از ذات      . حرکت می دهد    

فردي است و در خدمت رشد انسانی است ولی اراده در انسان معمـولی حکـم                
تسمه اي را دارد که تکه تکه هاي متضاد هویت ارزشی را به هم بست می زند           

ی خیلـی راحـت حرکـت    او در زندگ. زندگی انسان آزاد پر از گره و مانع نیست    
می کند و براي انجام هرکاري مجبور نیست به اراده متوسل شـود اراده فعلـی           
ما در حقیقت شالق من هاي قلدرتر است تو نمی توانی اراده کنی که همیشه               
و در هر رابطه اي یکسان عمل کنی عمل تو بستگی دارد به اینکه آن رابطـه و   

بیر آن به ساختمان هویـت تـو در   وضعیت خاص، چه عملی را می طلبد که تع  
آن رابطه خاص بخورد وقتی با کمک اراده به سـمت یکـی از ایـن کشـش هـا           
حرکت کردیم تضادها و کشمکش ها به پایان نمی رسد هویت فکري با کمک              
منطق تراشـی و توجیـه گـري دلیلـی بـراي انتخـاب مـی تراشـد تـا تضـاد و               

ه خویش از من هـایی      کشمکش را کاهش دهد هویت فکري با کمک مالمت ب         
که خالف نظرشان عمل نموده عذرخواهی می کنـد کـه دفعـه دیگـر مطـابق                 
میلشان عمل نماید و عملی که انجام داده مورد تائید خودش هم نیست و بـه                 
همین جهت قابل مالمت و سرزنش است مالمت خـود تـاثیر بسـیار وسـیع و                 

ته و پایین است علت     مخربی در زندگی ما دارد علت اینکه روحیه ما اغلب گرف          
اینکه هرکاري را با احساس پشیمانی ، نارضـایی ، دلهـره و تـرس انجـام مـی                   
دهیم این است که همیشه یک گوشه وجودمان عمل انجـام شـده را محکـوم                

از آنجـا  . می کند و ما را وا می دارد تا با شالق مالمت ، به جان خـود بیـافتیم              
هند ذهن یک وضعیت گسسـته  که هویت فکري را تک تصویرها تشکیل می د  

بینی یا تک بینی می یابد و ذهن از تک نگري براي ندیدن تضادهاي موجـود                



در هویت فکري استفاده می کند و تعمدا رفتار انسان را به شکل مرتبط درك               
نمی کند تا مواجه با تناقضات نشـود ذهـن همیشـه خـود را بـا مـن معینـی                      

ي مخالف نگردد وقتی انسان اسیر    مشغول نگه می دارد تا متوجه وجود من ها        
مثـل  . من معینی شد قدرت نگریستن و اندیشـیدن از وي گرفتـه مـی شـود                 

انسانهایی که می گویند در آن موقعیت آنچنان آشفته و پریشان بودم که حال           
خودم را نمی فهمیدم یک حیله دیگر ذهن توسل به ناآگاهی است و سعی می  

نبیند تـا وخامـت هویـت فکـري را درك           کند هیچ چیز را به روشنی و وضوح         
 .نکنیم

------------------------------------------------- 
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جایگاه هویت فکري یا من حافظه است اگر به حافظه خود مراجعه نکنید نمی        
توانید تصوري به نام از خود داشته باشید هرصفتی براي خود قائل باشـید بـه                

ت چگونه می توانیم کیفیتی در ذهن ایجاد کنیم که به زمان            اعتبار حافظه اس  
گذشته نیندیشد ؟ فکر ما از صبح تاشب حتی در خـواب بـال انقطـاع مشـغول         
ولگردي و پرسه زنی است از این طرف دنیا به آن طرف می رود و برمی گردد                  
و هزار جور طرح و نقشه خیالی می کشد مبارزات فاتحانه اي ترتیب می دهـد   

 ما جالل و بزرگی تدارك می بیند ما را به شهرت و مقام ایـده آلـی مـی                    براي
رساند هدف تمام این پرسه زدن ها تغذیـه و زنـده نگهداشـتن هویـت فکـري            
است معموال ما به پرسه زنی ها و خیال بافی هاي فکر توجه نداریم ذهن یـک      

بـه  ماشین است که بطور خودکار عمل می کند و فکر مـی بافـد حـال بیـائیم         
تمام این پرسه زنیها توجه کنیم تا بحال در فعالیت ذهن حضـور نداشـته ایـم           
آنرا به خودش رها کرده ایم تا هرچه دلـش مـی خواهـد ولگـردي کنـد حـاال              
بیائیم وجود خود را در این ولگردي حاضر کنیم آگاه باشـیم بـه اعمـال ذهـن        

مـان لحظـه   گزارشی از خیال بافی هاي خودمان تهیه کنیم توجه درست در ه      



که فکر در ذهنمان می جوشد نه زمانی که فکر بخصوصی به ذهن آمد و تمام                
شد و گذشت سپس به یاد آوریم مثل پرده سینمایی که الینقطـع افکـاري در            
آن می جوشد و محو می شود یک فکر می آید تمام می شود و جـایش را بـه                    

 سینما کنیم   فکر بعدي می دهد الزم است تمام حواس خویش را متوجه پرده           
اگر اینکار را بکنیم حیات هویت فکري از بیخ و بن قطع می شود زیـرا حالـت                  
توجه یک کیفیت ذهنی مربوط به حال است چون ذهن بـا تمامیـت خـود در            
کیفیت حـال قـرار مـی گیـرد فعالیـت پرسـه زنـی و جـوالن دادن در زمـان                      

دو جا باشد هم    خودبخود از آن سلب می شود زیرا فکر نمی تواند در آن واحد              
در حال و هم در آینده یا گذشته در نتیجه فکـر نمـی توانـد از منبـع حافظـه              
تغذیه کند چون فکري که از حافظه بر می خیزد همان مـن اسـت اگـر ذهـن        
کیفیت حافظه اندیشی نداشته باشد آیا پدیده من که در حافظه انباشته شـده              

 چند ساعت توجه و نگه      ذوب می شود محو می شود و از بین می رود یعنی با            
داشتن ذهن در زمان حال معموال تصور درستی از هویت فکـري نـداریم فکـر                
می کنیم هویت به صورت یک چیز بصورت یک واقعیـت در مـا وجـود دارد و                  
جزیی از ماست در صورتی که این پدیـده چیـزي جـز نشـخوار فکـر از تـوبره                

حـال باشـد در ایـن       حافظه نیست اگر ذهن مدام در کیفیت توجـه یعنـی در             
صورت امکان حافظه اندیشی از آن گرفته شده هویت فکري اصال توجود نمـی           
آید ولی ذهن باید همیشه در کیفیت توجه باشد توجه یک امر موقتی نیسـت               
االن تمام فعالیت هاي ذهنی ما غیر طبیعـی اسـت و پرسـه زنـی هـایش بـه                    

د یعنـی همیشـه   نظرمان عادي می رسد ذهن سالم همیشه کیفیت توجـه دار       
بطور کامل در یک جاست و یکی از مهمتـرین عوامـل حفـظ و تـداوم هویـت                
فکري زمان است اگر ذهن در کیفیتی قرار گیرد که به زمان نـرود پدیـده اي                 
به نام من شکل نخواهدگرفت بـدین منظـور الزم اسـت بـال انقطـاع بـر نحـوه          

 . فعالیت خودش توجه کند و آگاه باشد از آنچه می کند
ا از کودکی دچار نوعی دوبینی روانی شده ایم ما یک مرکز و مجموعه روانـی       م

در حافظه خود نگه داشته ایم که آنرا بنام هویت یا من می شناسیم می دانیم                



این مرکز از صفات یا تصاویري تشکیل شده که حاصل تعبیـر و تفسـیر اسـت     
ی هـر صـفت   بعد به این مرکز یک مقدار صفات دیگر هم نسبت می دهیم یعن   

را دوبار به حساب می آوریم یکی در حساب مرکـز یکـی هـم بصـورت صـفت               
متعلق به مرکز حال آنکه من یا مرکز پدیده اي سوا از تک تک صفات نیسـت                 
مثل اینکه می گوئیم درخت ها نمی گذارند جنگل را تماشا کنـیم در حالیکـه       

مـن و  فقط درخت هست نه درخت و جنگل در مورد من فقط صفت هست نه     
صفت مجموعه صفات تشکیل من را داده هویت فکري در حقیقت حاصل یک             
نوع فعالیت ذهنی است که به آن می گوئیم تفکر اکتیو یعنی تنها یک جریان               
فکري معین وجود دارد با یک کیفیت معین بعد محصول همین یک جریان و              

سـم  یک فعالیت را که در اصل هم یک فعالیت پندارگونه اسـت مـی شـکنیم ا          
مقداري از آنرا می گذاریم من و مقداري را هم صفات متعلق بـه مـن و اینـدو                   
درحال جابجاشدن هستند یعنی صفات را گاهی می گذاریم به حسـاب مـن و            
گاهی به حساب صفات متعلق به من جریان دوبینی یکی از حیلـه هـاي فکـر              

فط است براي تداوم هویت فکري هدفش این است که بوسیله من صفات را ح             
کند و بوسیله صفات من را نگه دارد حیات هر یک از این دو منوط بـه وجـود                
دیگري است تداوم من بسته به وجود صفاتی جدا از خودش می باشد و وجود               
صفات نیز منوط به وجود مرکزي جدا از خود صفات پس از درك این موضوع               

 یکـی  ذهن آرام می گیرد و این خالی شدن ذهن یعنی اتصال به کـل هسـتی             
دیگر از عوامل حفظ هویت فکري الفاظ و کلمات است من ، فکر اکتیو و لفـظ     
و کلمه هر سه یک پدیده اند اگر کلمات را از آنچه بنام هویـت مـی شناسـیم                   
برداریم هیچ محتوایی براي آن باقی نمی ماند لفظ درخـت نماینـده آن اسـت             

الفـاظ را از هویـت      آن لفظ را بردارید واقعیت درخت یاقی می ماند ولـی اگـر              
فکري بردارید هیچ چیز از آن باقی نمی ماند یکی از صفات هویت فکري را در           
نظر بگیرید و سعی کنید محتواي آنرا حس کنید بی آنکه هـیچ لفـظ و کلمـه          
اي وارد اندیشه شما بشود و ببینید ذهن چه کیفیتی مـی یابـد یعنـی بـدون                   

شید آن وقت می بینیـد هـیچ        واسطه کلمات در رابطه مستقیم با یک صفت با        



محتوایی وجود ندارد تا موضوع اندیشه قرار گیرد و ذهن مواجـه بـا خـال مـی                  
شود لبته به دو نکته که فکر براي فریب شما اقدام مـی کنـد خـود کنیـد اول       
عمل دلیل واقعی بودن صفت نیست عمل واقعی است ولی تعبیـري کـه از آن          

ت بلکـه یـک تعبیـر لفظـی و     به عنوان فـالن صـفت مـی شـود واقعیـت نیسـ       
قراردادي است و دوم هویت خود را نه با دیگران مقایسه کنید و نه با گذشـته                 
خودتان یعنی چون رفتارتان شبیه دیگري است که آدم حقیري است پس من        
هم آدم حقیري هستم یا پـون دیـروز ترسـو و حقیـر بـودم االن هـم هسـتم                     

دم امـروز هـم گرسـنه ام بلکـه     همانطور که نمی گویند چون دیروز گرسنه بـو  
این کـار را در مـورد احساسـاتی از          . گرسنگی را در وجود خود حس می کنید       

قبیل خشم ، نفرت ، یاس ، حسادت ، لذت ، غم و هـر احسـاس دیگـري کـه                     
عالوه بر لفظ و کلمه محتوایی هم دارند تجربه کنید و محتـواي آنهـا را بـدون       

 دندان را حس می کنید اگر چنین       دخالت کلمه حس کنید به طریقی که درد       
کنید می بینید اضطراب ، خشم ، لذت و غم از بین می رونـد و یـک حالـت و                 
کیفیت سبک و شعف آلود جاي آنها را می گیرد زیرا احساسات فعلی ما منشا              
کلمه اي دارند پشت هر احساس یـک کلمـه وجـود دارد تـا زمـانی کـه فکـر                    

اس تـوام بـا ان هـم وجـود دارد بـه      مشغول اندیشیدن به آن کلمه است احسـ       
محض آنکه فکر از اندیشیدن به کلمه اي کـه محـرك آن احسـاس اسـت بـاز              

 . ایستد آن احساس هم دیگر وجود ندارد
من یا هویت فکري را می توان معادل نفس اماره گرفـت یکـی از خصوصـیات                 
هویت فکري کیفیت جباریت و آمریت آن است تما وجود ما اسـیر آن اسـت و    

ه چیز را بر ما امر و دیکته می کند عده اي تصور مـی کننـد تزکیـه نفـس         هم
تنها در اعراض و دل کندن از تعلقات مادي و دنیایی است در حالیکه نفس یـا     
من تنها تعلقات مادي نیست تعلقت روانی بسیار وسیعتر و مخربتر از تعلقـات              

و ارزش اعتبـاري    مادي است انسان به خود مادیات تعلق ندارد بلکه به تعبیـر             
آنها تعلق دارد چیزهاي مادي در حقیقت پشتوانه ارزش هاي روانی اند و تعلق     

 .انسان به آنها بخاطر همین پشتوانگی است



------------------------------------------------ 
 
 
 :  بعضی مسائل مربوط به خودشناسی -6

  .گري تلقین به خودیکی از روش هاي معمول خوشناسی روانکاوي است و دی
مسائل ما دو نوعند مسائل واقعی که حقیقتـا مسـئله انـد ، و نـوع دیگـري از                     
مسائل که براي خود قائلیم که واقعا مسئله نیست بلکـه در سـاختمان هویـت              
مخصوص مه به صورت مسئله دیده می شوند هر دو این مسائل نتیجه هویـت           

ي اصـیل مـا لطمـه زده    فکري هستند هویت فکري به فطرت و ماهیـت معنـو    
رابطه ما با حالت عشق قطع کرده ما را از وحدت جـدا و تجزیـه کـرده انـرژي           
هاي ما را بجاي اینکه صرف وجود واقعیات شود به خدمت یک پدیده خیـالی               
در آورده دید ما را محدود نموده باعث شده بجاي ارتباط بـا خـود زنـدگی بـا                   

 مسائل واقعی هستند معموال به آنها       سایه مجازي زندگی در رابطه باشیم اینها      
توجه نمی کنیم در عوض به مسائل دیگري توجه داریـم کـه واقعـی نیسـتند                 

مثل حقـارت ، خجالـت ،   . بلکه ذهن ما آنها را به مسئله تعبیر و معنا می کند   
بی عرضگی ، ناکامی و عقب ماندگی که واقعا وجود ندارد و هویت فکري یـک                

ل را به حقارت تعبیر می کند یک عمل را عجز و      عمل را به تشخص و یک عم      
یک عمل را شجاعت تعبیر می کند اینها مسئله نیستند بلکه در کـادر هویـت             
فکري مسئله دیده می شوند از آنجا که اساس این هویت بـر پنـدار اسـت هـر       
آنچه در حیطه آن ، حاصل آن و از تعبیرات آن باشد نیـز پنـداري و اعتبـاري                   

 براي رفع این مشکل نمی توان از سیستم روانکاوي معمـول و         .است نه واقعی    
سیستم تلقین به خود استفاده نمود بدلیل ضعف این دو نوع سیسـتم کـه در                 

 ادامه نقاط ضعف شان بررسی می شود 
در سیستم تلقین به خود یا خـود آموختـه کـردن روان شناسـان مـی گوینـد            

نون اعمـال ور فتـار مـا تحـت       جامعه تصاویري را در حافظه ما ثبت کرده و اک         
تاثیر آن تصاویر است مثال علت رفتار حقیرانه ما این است که تصویر یـک آدم        



حقیر را در حافظه داریم و اگر بتوانیم با خود آموخته کردن یا تقین بـه خـود                  
تصویر حقارت را از حافظه پاك کنیم و تصویر یک آدم با جسارت را بجاي آن                

 پیدا می کنیم یعنی اعمال ما واکنش تصـاویر اسـت            بنشانیم رفتار متشخصانه  
اینکه گفته می شود ما شرطی شده ایم به این معناست که اعمال و رفتـار مـا               
مشروط به امر قالب است هرچه قالب دیکته کند همانطور عمل می کنیم ولی        
چه عامل یا شخصی تشخیص می دهد که کدام تصـویر ذهنـی مـا نـامطلوب                 

طلوب است تا جایگزین تصویر قبلی شود آیا ایـن عامـل            است و کدام تصویر م    
خود همان قالب نیست ذهن دو نوع فعالیت دارد حالت اول اکتیو یـا فعالیـت                
تعبیر کنندگی که حرف نزدن در یک جمع را به معناي خجـالتی بـودن مـی                 
بیند و حالت دوم پاسیو که ذهن حرف نزدن را فقط حرف نزدن می بینـد نـه               

ودن اکنون که به ارزیابی قالب فکري براي از نو سـاختن آن             بصورت خجالتی ب  
می پردازیم و وسیله ارزیابی ما فکر است بسـیار مهـم اسـت کـه ذهـن کـدام                    
حالت را دارد پاسیو یا اکتیو اگر در حالت اکتیو باشد ذهن، عین همـان قالـب              
است یعنی ارزیابی توسط خود قالب صورت می گیرد پـس از کجـا مـی تـوان              

. که تصاویر قالب نا مطلوب است و آنچه جـایگزین مـی کنـد مطلـوب               فهمید  
قالب بدون اراده و آگاهی خودمان بر ذهنمان تحمیل شده پس هر حرکـت از               
جمله ارزیابی آن نیز یک کیفیت کور و نا آگاهانه دارد مسئله دیگر این اسـت                 

 بایـد   که اساسا قالب در وجود ما یک پدیده بیگانه و یک زائده فکري است که              
از بیخ و بن کنده شود کار اساسی ما سلب عالقـه از قالـب اسـت نـه مرمـت و        
بازسازي آن از نو شرطی کردن در کادر قالب و هویـت فکـري یـک جابجـایی               
ناهماهنگ است و قالب را بیش از آنچه قبال بوده تصنعی و نامرتبط می سـازد          

بتـه ناسـالم وجـود      در ساختمان قالب اینکه رابطه علت و معلولی پیوسـته و ال           
دارد و هر گوشه آن با مجموعه ساختمان مرتبط است بنابراین تصویر جدیدي        
که بوسیله از نو شرطی کردن تا تلقـین بخـود وارد ذهـن مـی شـود اوال یـک           
تصویر ناجور و نامرتبط با مجموعه قالب است ثانیا تصـویر جدیـد نمـی توانـد               

د زیرا هر تصـویر در مجموعـه   تصویر قبلی ضد خود را به کلی از ذهن محو کن      



ساختمان قالب ریشه هاي پیوسته و پنهان دارد و تنها نتیجه ایـن جـایگزینی         
بر هم زدن تعادل کج دار و مریز قالب و تصنعی نمودن رفتار انسان است تمام              
این مسائل در سیستم روانکاوي هم وجـود دارد در ایـن سیسـتم مـی گوینـد          

حرك هاي بـاطنی و نـا آگـاه اسـت بوسـیله             رفتار ظاهري انسان تحت تاثیر م     
تجزیه و تحلیل رفتارها و ارتباط دادن آنها به یکدیگر و به علل مخفی آنها می           
توان رفتار ناهنجار و غیر عادي و نرمال کرد و علل مخفی رفتار فعلی ریشه در     

 . عوامل موثر بر شخصیت در زمان کودکی دارد
اجعه می کند و مثال اظهار می دارد که         در این سیستم وقتی فرد به روانکاو مر       

یـک مسـئله خودسـاخته و غیـر واقعـی را      .... زود رنج است ، خجالتی است یا     
مطرح می کند روانکاو هم که مسائل را به عنوان مسئله می پذیرد سـعی مـی           
کند از طریق تجزیه و تحلیل به ریشـه آنهـا دسـت یابـد در حقیقـت خـود را                 

 کند یعنی فرد و روانکاو سعی دارنـد بـراي رفـع          شریک پندار اندیشی فرد می    
یک مسئله خیالی همکاري کنند نه یـک مسـئله واقعـی در تجزیـه و تحلیـل              
برچسب گذاري مطرح است ذهن براي یافتن علل مسائل مشغول پرسـه زدن             
در زمان گذشته می شود و هر حرکت زمانی ذهن در امور روانی یعنـی تـداوم           

ذشته و آینده عامل محـرك هویـت فکـري یـا            مسئله حرکت ذهن در زمان گ     
هویت پنداري است و مسئله اصلی همین هویت است تنها کمک مفید روانکاو            
یا هر کس دیگر این است که بگوید تو هیچ بیماري نداري جز اینکه تصور می         
کنی بیماري و هر نقص یا مسئله اي که براي خود قائل اید یک تعبیر ذهنـی                

 است 
وانی ، بهبود تدریجی و اصالح و پیشرفت بـه مـرور زمـان بـی                در زمینه امور ر   

معناست باید تحول و دگرگونی یکباره حادث شود پندارهایی که در ذهن النه             
کرده و آنها را به عنوان من می شناسیم باید یکباره از ذهـن خـارج شـوند بـه           
تدریج و به مرور زمان خارج نمی شوند بهبود تدریجی در مورد هویـت فکـري            
چه معنایی می تواند داشته باشد اینکه بخواهیم هویت فکري را حفظ کنـیم و   

 آنرا بهبود بخشیم 



آیا مضمحل نمودن این پدیده فکري و پنداري بایـد یکبـاره صـورت گیـرد یـا       
 تدریجی؟ 

پایه اصلی این پدیده همان ارزشهایی است که از کـودکی بـه مـا عرضـه و در                   
یگـران زرنگتـر باشـی همـه چیـز را بـدانی ،       ذهنمان ثبت شده اینکه باید از د    

باهوش ، شجاع و توانا باشی ، از عهده هر کار بر آیی ، دوست داشـته شـوي ،                    
بعـد از  . بی نیاز از دیگران باشی ، شکست ناپذیر باشی و سایر ارزشهاي جامعه            

این بایدها و اصول نتایج فرعی نیز می روید مثل حسادت ، نفرت ، حساسـیت       
س، قاطع نبودن ، احساس یاس و گیر افتادگی ، احسـاس عقـب           ، حقارت ، تر   

ماندگی و ناکامی ، مالمت خود ، جهل و تضـاد و غیـره کـه همـه وابسـته بـه                  
 ارزش هاي اصلی و از نتایج اجتناب ناپذیر آنهاست 

قطعا در مسائل فرعی کاري نمی توان انجام داد زیرا معلول علت دیگـري کـه                
باشـند امکـان وانهـادن ارزش هـاي تشـکیل           همان ارزشهاي اصلی است مـی       

دهنده من ناشی از نگـرش نادرسـت بـه پدیـده ماهیـت فکـري اسـت و جـدا             
دانستن آن از فکر است ، توجه به من است بـدون توجـه بـه خـالق آن یعنـی               
فکر، همین اشتباه موجب پابرجا ماندن و اسـتمرار پدیـده هویـت فکـري مـی       

ریم در صورتی که من وجود ندارد تـا از      شود می گوئیم چگونه من را از بین بب        
بین بردن آن مطرح باشد مسئله ما عبارت است از یک اشتباه ذهنـی وهمـین       
امروز و فردا کردن ناشی از همین دید غلطی است که به موضوع داریم اگر بـه         
رفع اشتباه ذهنی خود بیاندیشیم دیگر تدریج اصـالح و تکامـل تـدریجی بـی                

ما به تکامل و بهبود تدریجی قائلیم ایـن اسـت کـه             معنی است علت دیگر که      
ماصفات من را واقعی می دانیم حال آنکه اینهـا غیـر واقعـی انـد مـا پنـدار را                     
واقعیت می دانیم هرچند من بوسیله عوامل خارج بر ذهن ما تحمیـل شـده و                
در حافظه النه کرده ولی هیچکس جز خود ما مسبب حفظ و تداوم آن نیست               

ا و صادقانه بخواهیم این پدیده از ذهن مان خارج گردد در یـک            و اگر ما عمیق   
لحظه خارج می شود این پدیده را از کودکی به عنوان ضرروت مبرم و گرانبها                
وارد ذهن ما کرده اند و ما چنان مشغول به آن بوده ایم کـه هرگـز در اصـالت        



جـه نشـده   آن تردید نکرده ایم و به علت بیگانگی با خود و حیله هاي فکر متو        
ایم که مسائل و رنج هاي ما از این پدیده زاده می شود این ما هستیم که این                   
پدیده را از امرور به فردا و از فردا به فرداهاي دیگر مـی کشـانیم و ادامـه مـی       
دهیم اگر ذهن من و تو پندار بافی نکند و نخواهد این پدیده خیـالی را حفـظ         

ی معنی است که یـک پدیـده را خـود    کند اصال چنین پدیده اي وجود ندارد ب    
ذهن بوجود آورد و هم بخواهد آنرا به مرور از بین ببـرد اگـر متوجـه وخامـت                   
هویت فکري شده ام چرا یکباره آنرا از بین نبرم امروز و فـردا کـردن از حیلـه                
هاي فکر است براي تداوم من ، فکر می گوید امروز را با این پدیده بساز فـردا                 

آنرا از بین خواهی بـرد ولـی فـردا مـی آیـد و هویـت فکـري           بهتر می شود یا     
همچنان ادامه دارد لحظه اي که فکر صادقانه بخواهد که هویت فکـري وجـود     
نداشته باشد این پدیده دیگر وجود ندارد زیرا فکر است که آنرا مـی آفرینـد و                 
به حیاتش ادامه می دهد کـافی اسـت ذهـن از اندیشـیدن بـه مـن بازمانـد و                  
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