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  مقدمه

   

  !د؟يار اندركوران به چه ك ي  حلقه

 ـ چند جلسه در ي است در جلسات عمومييها تاب حاصل بحثكن ي از ايقسمت
 چند يها وگو با گروه  از آن حاصل گفتييها و قسمت. اصفهان و چند جلسه در تهران

  .نفره است

ل ارتباط يه بعداً آنها را به دلك محصول چند جلسه بوده است ي طوالنيها فصل
  .ميا  فصل آوردهيك در يموضوع

م؛ به يا ردهك از موضوعات را خالصه ياريم؛ بسيا ردهك از سؤاالت را حذف ياريبس
 و به حساب   نبوده است ـي اصليها ه در بحثكم يا  افزودهي موضوعات مطالبيبعض

  .ميا ردهكت خودمان اصالحا

ن يو ا. ح استيدام صحكدانم  يه نمكم ـ يا قرار داده“ هِلِه“ ا ي“ هلِه“ تاب را كعنوان 
توجه دادن  “ يعني“ هِلِه“. دهد يل مكيتاب را تشكه هدف مطالب ك است يزيعنوان چ

 گذشت عمر خودت يه تو انسان به چگونگكار الزم است يبس. “ري خطيان به امريآدم
  .ينكتوجه 

 ي  مطالب آنها مشروط به مطالعهكم دري نوشته بودي قبليها تابك ي  مقدمهدر
“ دير زاكتف“ تاب مستقل است و بدون ك يكتاب كن ي ايول. است“ دير زاكتف “ يقبل

ها ـ  تابكر يتاب ـ مرجحاً ساكن باز هم بهتر است بعد از آن ياما باوجود ا. هم قابل فهم
  .خوانده شود

ن ناعالِم نامحقق است يه از عادات اك ـ يرو هي حاشيافكبه حد ها  چون در متنِ بحث
گر از يه دكها را  هي حاشيامده باشد بعضي شورش درنيليه خكني ايم، برايا ـ داشته



م و به يديشكرون يرده، از متن بكدا ي پييگو ه گذشته و صورت پرتيصورت حاش
  .مي چاپ زديصورت پاورق

 يكزها و آنها را به صورت يردن چكروشن . ميا ردهكناد روشن يتاب مسأله را زكن يدر ا
اشفه و ك ذهن و ممانعت آن از ميند به تنبلك ي مكمك آماده در ذهن نهادن ي لقمه
  .مي مستقكادرا

  

م يه چاپ اول تمام شد، تصمك  نيبعد از ا.  است1374تاب كن يخ چاپ اول ايتار
 يتاب نامرتبطكها گفتند  يعضه بكل ين دليم ـ به اينكد چاپ نيم آن را تجديگرفت
  .است

م؛ و به يردكد آن را استخراج يحتمل مفي مرتبط و يها ن حساب بخشي ايرو
 گفتند ـ يراً چند نفرياخ. ميآورد“ يآگاه“تاب كد در ي جدي موضوعات و مطالبي عالوه

تاب مستقل مطالب ك يكـ هم به عنوان “ هلَه“تاب ـ كن يـ خود ا“ يآگاه“باوجود 
د بودن آن باورمان شد ـ و يم؛ مفيهست“ ينيب دهن“ه آدم كو ما هم . دارد يديمف
  .ميد چاپ رسانديها توقف، آن را به تجد ه بعد از سالكد ينيب يم

و به نظر بنده . رار شده استكتاب تك از مطالب در هر دو يبه هر حال احتماالً بعض
م است؛ و كرار بشود كه تكد است، هزار بار هم ي مفيه اگر مطلبكرسد  ينطور ميا
  . د استيبار آن هم زايكدت است، نقل ي فاقد فايو اگر مطلب. د استيرارها مفكت

ه او ك يه مطالبكن باور است يسنده بر ايه نوكست ير بدان معنا نير مطلب اخكذ
  .ستيا ني هست ـ يدتيست ـ و در آن فايا نيقت است ـ ين حقيد قريگو يم

   

  فصل اول

   

ن يا. او است“ خود“ن دشمن او يه بدتركش انسان متوجه شده است يپاز هزاران سال 
  . “ك نَفسك عدوياَعد“ه كش رسول خردمند اسالم است يفرما



ز بر انسان ي نيق خودشناسيستم و طريتب و سكدر هزاران سال گذشته صدها م
  آنيها و رنج“ خود“ از يي در تالش رهايلكشه به شيها هم عرضه شده است؛ و انسان

پرسد  ين انسان از خود ميبنابرا. اند  نداشتهيتيچ موفقيباً هين امر تقري در اياند؛ ول بوده
ن دشوار كرمميرا تا حد غ“ خود“ از مسأله ييه رهاكار هست ك در ير و مانعيچه گ

 يا شهيق و ريالعاده عم د فوقين مانع قاعدتاً بايار هست، و اك در يمسلماً مانع. دينما يم
  .باشد

 يا شهي ريانسان وقت. ديار انسان بگشاك از يا ن مانع گرهي و شناخت اي بررسديشا
د يه باكافتم ي من دريوقت. ب سهل انگاشتن را نخواهد خورديبودن مانع را شناخت فر

 ياركن يله متناسب با چنيه وسكدانم  يشه از جا درآورم مي را به عمق ده متر ريدرخت
  .ار برمكبر به د تيه باكست بليلچه ني بيكمثالً 

ت ي نشناختن ماهييق رهايت انسان در طري موفق ن علت عدميتر ه مهمكرسد  يبه نظر م
تا .  غلط و نامتناسب با مسألهي لهيار گرفتن ابزار و وسكجتاً به يبوده است و نت“ خود“

 هرگونه ارتباط، نگرش و برخوردت با آن يا  را نشناختهيزيت چي جنس و ماهيوقت
 را يكيردن در تاركورمال كم ك خواهد بود؛ نامتناسب خواهد بود؛ حيا ترهك و يعوض

  . خواهد داشت

ده چگونه و با چه ين پديم اينيد ببيار باكقبل از هر “ خود“ت ي شناخت ماهيبرا
و “ خود“ با ي ه مقابلهك ي مانعين شناخت و بررسيدر ا. گردد يل مكي تشيسميانكم

ز روشن خواهد ين دشوار نموده است نكرمميحد غحل آن را در هزاران سال گذشته تا 
ز ي با مسأله نيلكح و متناسب با مانع و بطور يه ارتباط صحكشد؛ و در آن صورت است 

  . ن خواهد بودكمم

، “خود“ه كم ين اصل را در نظر داشته باشيد اي و نگرش باي بررسيبه عنوان مبنا
تواند در فطرت انسان  ي نم،ي است و شرّ است و عامل تباهي آنچه دشمن آدميعني

ستن در فطرت يد و خردمندانه را زيل، سالم، مفيستن اصي مذاهب تنها زي همه. باشد
ست؛ ي ني فطري دهي پديك“ خود“ه كن موضوع آن است يمفهوم نهفته در ا. اند دانسته

 و به علل يط و روابط خاصيست محققاً در شراي نيه در ذات و فطرت آدمك يزيو چ
گانه با يده دشمن، مخرب و بين پديم اينيد ببيپس با. و عارض شده است بر ايخاص



 بر انسان عارض شده است و يسميانكط، به چه علل و با چه ميفطرت در چه شرا
  . اوستيم بر هستكده و عارضه حاي زايكنون به صورت كا هم

  

 يلك مك و به حينيم از قرايتوان يشناسان خود ما هم م قات انسانيگذشته از تحق
 و يد، سختيش در مقابل تهديها سال پ ونيليا مي هزاران يها ه انسانكم يابيعقل در
  .اند ار ناتوان بودهي بسيعت موجوداتي طبيناهموار

سم را به يارگان“ طيط محيسازش و انطباق با شرا“ا اصل يانت نفس، يضرورت ص
 يجبران و رفع ناتوان به منظور ييل و ابزار توانايها، وسا افتن راهي ياپوكتالش و ت

بر  ل انطباق، عالوهي وسايوجو در جست. دارد يستن وامي بهتر زيلكش، و به طور يخو
دن يسم نهفته است ـ مثل لرزيه در ارگانك يا انات ناشناختهكها و ام يبالقوگ
روب، مثل يكها در مقابل م  بر سرما، مثل دفاع گلبوليرگي چي بدن برايخود خودبه

ه ابزار و ك يگريشمار د يجانوران مناطق سرد، و مثل موارد بمقاوم شدن پوست 
 ابزار يكسم ي ما ناشناخته است ـ ارگاني براي جبرانيها نشكسم دفاع و وايانكم

 يلكط، و به طور يگر به عنوان ابزار سازش و انطباق با محي دي اساسي شده شناخته
 از يكيذهن با . ر ذهن استكز دارد، و آن قدرت تفي ني زندگي ه  برآمدن از عهديبرا
وجو و   در جستيار و ابزار آدمين يتر دن، مهميشي قدرت انديعني خود، يها يستگيشا

  . استي و جبران ناتوانييل تواناي به وسايابي دست

ن تالش ي به علت هميجيوجو ـ و رشد تدر ها سال تالش و جست ونيلي ميذهن ط
شناخته  ي آتش را نمي حتيه زمانك يانسان. ابدي ي دست مييل تواناي از وساياريـ بر بس

  .ردهكه نكها  ر به ماه رفته، و چهك قدرت تفي لهياست به وس

ها سال  ونيليا ميعت بعد از هزاران ي و خطر طبي با سختي ق مبارزهيانسان در طر
عت رها ي طبيد و ناهمواري خود را از تهدياديه تا حد زكرسد  ي ميا تالش به مرحله

  .ابدي ي مي با آن فراغت نسبي پارچهيكت و ي تمام ظرفيريد و از درگنيب يشده م

العاده سخت و پرآزار است و ضرورت مبارزه با آن  عت فوقيه خطر طبك يهنگام
ار كنِ خود در كتِ مميسم با تمام ظرفي و حاد است و ذهن و ارگانيالعاده جد فوق

ه در كند ك يدا نميت ـ پيوح و جدت را ـ الاقل با وضين واقعي اكمبارزه با آن است در



 هم در مقابل خود دارد، و آن خطر و يگريد ديعت عامل تهديد طبينار خطر و تهدك
پارچه و يكعت چنان ي خطر طبياوالً شدت و سخت.  انسانيد خود انسان است برايتهد

گر را از او سلب يه فرصت توجه به هر خطر دكر خود نموده يت انسان را درگيتمام ظرف
ل يه وساك انسان ـ مخصوصاً در اعصار گذشته يد انسان براياً خطر و تهديند؛ ثانك يم
ست و يار نك چندان مشخص در يا ز و طبقهيست، و هنوز تمايشرفته نيده و پيچيپ

عت آنقدرها يگرند ـ نسبت به خطر طبيديكش در عرض يم و بك يها از نظر ناتوان انسان
ست؛ يعت او ني انسان در ذات و طبيخطر انسان برااصوالً . ستي و قابل توجه نيجد

ط يم داد شرايه نشان خواهكچنان. د و خطر نباشدي انسان عامل تهديتواند برا يانسان م
ه انسان به خصومت و مبارزه در مقابل انسان ك سبب شده است ي خاصيها تيو وضع
. ماند ي نمينسان باق خصومت انسان با اي برايط مورد و محمليبا رفع آن شرا. رديقرار گ

 و يشگينفسه، هم ي، في خطر واقعيك انسان يعت برايه خطر طبكحال آن
  . ر استيناپذ اجتناب

 نگذاشته است انسان متوجه خطر انسان يا ه تا مرحلهك ين عوامل ـ عوامليگذشته از ا
 احساس يعت، عامل نوعي طبيعني، ك خطر مشتريك به مبارزه با يريبشود ـ درگ

 ك مشتري  مسألهيكوجود .  انسان با انسان بوده استيارك و همي همدرد،يهمبستگ
 سخت در مقابل انسان يه انسان به خصومتكگردد  ي مانع مك مشتريز رنج و ناتوانيو ن
ابد و ي ياهش مك ياديعت به حد زيت خطر طبيه شدت و جدكاما بعد از آن. ستديبا

ه ك يليند، به دالك يدا مي پيراغت نسبت با آن فيامل و تمام ظرفك يريانسان از درگ
ه و ضرورت مبارزه از كي به بعد تيا پردازد، و از مرحله يم داد به انسان ميح خواهيتوض
ت خود را از يت و جدي اهميه خطر اولك يزانيو به م. شود ي انسان مي عت متوجهيطب

  .ابدي ي ميتر شيت و شدت بي انسان با انسان وسعت، جدي دهد مبارزه يدست م

 سخت، ي ن مبارزهيه انسان به چنكشود  ي سبب مياناتيم چه جرينيحال بب
 چنان سخت و يا ستد ـ مبارزهيا ي در مقابل انسان ميا نندهك ز و تباهيآم خصومت
 يانسان امروز دشمن. دهد يالشعاع قرار م  تحتيلكعت را به يه خطر طبكز يآم خصومت
 ي در ذات آدمين دشمنيه اكنيا توجه به اب. تر از خودش در مقابل خود ندارد سخت

ل ينننده را بر او تحمك  و تباهين دشمن عرَضي ايطيم چه عوامل و شراينيد ببيست باين
  .رده استك



 جبران آن ذهن ي، و طول تالش و مبارزه برايستن در ترس و ناتوانيهزاران سال ز
 سخت يتيفكيعت ي با طبي مثالً طول مبارزه. ندك ي مينه شرطيرا در چند موضوع و زم

شه فرض را بر يطرف هم يكه از كنيند به اك يذهن عادت م. دهد ي به ذهن ميو دفاع
ه در كنيند به اك يگر عادت ميرد، از طرف ديد بگي عامل خطر و تهديكموجود انگاشتن 

 با ي ضمناً ذهن ـ به عنوان ابزار انطباق ـ در رابطه. باش به سر برد حالت دفاع و آماده
ز ي نين ناتوانيده؛ و به اي خود را نارسا و ناتوان ديا نهي و در زميشه از بعديعت هميبط

ه ذهن در رابطه با ك ييها تيفكي ي ن مجموعهيبنابرا.  شده است يرده و شرطكعادت 
 دفاع و مبارزه نگه ي  آن را مستعد و آمادهي نهي شده زم يعت نسبت به آنها شرطيطب

ش كعت فرويد و خطر طبي از رابطه شدت تهديا ه در مرحلهكدرست است . داشته است
ر عادت به ناتوان انگاشتن خود از يه ذهن اسكند ك يش مك فرويطي در شرايند ولك يم

 يتين وضعيدر چن. گر شده استيد از طرف ديطرف و موجود انگاشتن عامل تهد يك
  .د خود را در حالت دفاع و مبارزه نگه دارديه ذهن باك است يعيطب

 شده است يه ذهن نسبت به آنها شرطك ييها تيفكي يعنيها،  تيفكين ياما ا
 سخت و يا ن مبارزهير چنيعت انسان درگيه بعد از طبكني ايست براي نيافكنفسه  يف

عت، و صرف ناتوان ي با طبي  صرف عادت به مبارزهيعني. ز با انسان بشوديآم خشونت
دارد،  ي با انسان وامي انسان را به مبارزهه كست يانگاشتن خود و ضرورت جبران آن ن

“ در اصلِ . ار استكز در ي نيگريردن به دفاع و مبارزه عوامل دك عادت يه سواكبل
ط و اقتضائات يسم به تناسب شراينش ارگانكه واكز نهفته است ين اصل نيا“ انطباق

بل آن  برنهاده در مقايها تيط و وضعين شراي به تناسب آخريعني، يفعلموجود و 
 ي دفاعيرهايند به تدبيب يسم را مواجه با خطر مي ارگانيذهن وقت. رديگ يصورت م
نش كد وايشود و به تناسبِ عامل تهد يشود، مثالً به خشونت متوسل م يمتوسل م

عت هرگاه عامل ين اصل، بعد از رفع خطر طبيبراساس ا. دهد ي از خود نشان ميجبران
 يخطر يط بيست خود را با شرايبا يد نداشت ذهن م وجويگري و بالفعل ديد واقعيتهد

 به خود گرفتن از يل مبارزه و حالت دفاعيجتاً ترس، خشونت، ميانطباق بدهد و نت
رده و نسبت به آنها كدا يها عادت مزمن پ تيفكين يات آن حذف بشود ـ ولو به اكحر

تر از  يقو“ ودط موجياصل انطباق با شرا“ ه كرسد  يرا به نظر ميز.  شده باشديشرط
 يش از آنچه براساس شرطيسم، بي ارگانيلكذهن، و به طور .  ذهن استيشدگ يشرط

 يان عرَضي جريك يشدگ يرا شرطيند؛ زك يعمل م“ انطباق“ند براساس كبودن عمل 



 يت ذاتيسم و جزء ماهي نهفته در ساختار ارگانيعي اصل طبيكه انطباق كاست، حال آن
د يتهد) ينسب(ه بعد از حذف كشود  ي سبب ميطيراپس چه عوامل و ش. آن است

ند و ك ي خود عمل نميعي انسان، اصل انطباق براساس قانون طبي عت از رابطهيطب
عت انسان در مقابل يدهد؟ چرا بعد از طب ي انطباق نميخطر يط بيسم را با شرايارگان

  ستد؟يا يانسان به مبارزه م

 آن عوامل ي سواي ما ناشناخته است؛ وليراه بكار بوده ك در ي عوامليبه احتمال قو
 با انسان ي ر شدن انسان به مبارزهي درگي علت و عامل اساسيك و ناشناخته ياحتمال

مبود مواد كتر  تر و حساس ست، و از همه مهميل زيمبود وساك. ست بوده استيط زيشرا
 و ك قابل در انسان امروزيبرا. العاده حساس است  فوقي  مسألهيك انسان ي براييغذا
 چه يش از گرسنگي هزار سال پيا حتيون يلي ميكه انسان كست ي تصور نيحت
م كشده است تا باالخره ش ي را متحمل ميد روزها رنج گرسنگيده است؟ شايشك يم

ز و ي ستي سختيشتيط معين شرايدر چن. ندكر ير سيخود را در حد بخور و نم
  .ر بوده استياپذن  امر اجتنابيك انسان با انسان ي مبارزه

اند و همه  افتهي دست نيي توانايها هنوز به ابزارها عت انساني با طبي در آغازِ مبارزه
 به يه انسان تا حدودك ي هنگاميول. گرنديديك در عرض يش از لحاظ ناتوانيم و بك

ز يگران درآورد نيه ابزارها را از چنگ دكني ايابد، تالش براي ي دست ميي توانايابزارها
  . از عوامل مبارزه و قرار گرفتن انسان در مقابل انسان استيكين يو ا. شود يرح ممط

عت ي با طبي ه به تبع مبارزهك ييها تيفكيعت، و يد طبين ذهن هنوز از تهديبنابرا
 در يگريد و طرف مبارزه ديه عامل تهدك شده است فارغ نگشته ينسبت به آنها شرط

 با ي د به مبارزهي شديري هم بوده، منتها درگه قبالًك يند ـ عامليب يمقابل خود م
  .داده است يعت فرصت پرداختن به آن را به انسان نميطب

عت نبوده، و ي و شدت خطر طبي انسان به سختيم، خطر انسان برايه گفتكهمانطور 
ه ك ييها تيفكي ي با انسان نشود؛ ولي ر به مبارزهيتوانسته است درگ يد انسان ميشا

 كمك شده است قطعاً يعت نسبت به آنها شرطي با طبي  ان مبارزهير جرذهن قبالً د
 به صورت ي ترس و ناتوانيك يعني. ستادن در مقابل انساني اي آن برايرده به آمادگك

گر داده و مبارزه يديكد از برون دست به دست ي عامل تهديكدرآمده از درون، و  يشرط
 انسان موجود يخطر انسان برا. درآورده استر يناپذ  امر مبرم و اجتنابيكرا به صورت 



د؛ يه الزم باشد تمام وجود خود را وقف دفع آن نماك يبوده، اما نه چندان سخت و جد
ه از قبل در ك بوده ي مزمني را بزرگ جلوه داده است ترس و ناتوانيي خطر جزيكآنچه 

  .شه گرفتهيانسان ر

  

ها  تيط، وضعين شراي آخريكي: اردت ديدر اصل انطباق دو عامل مطرح است و مدخل
ها و  تيفكيازها، يط، نين شراي آخريگريسم، دي برنهاده در مقابل ارگانيو عوامل برون

ن دو عامل ي اي لهي انطباق به وسي هدف، جهت و نحوه. سمي ارگاني درونيها يبالقوگ
طلبد،  ي مند وك ي نوع انطباق را اقتضا ميكعت و مبارزه با آن يخطر طب. شود ين مييتع

. طرفه يك است يانيعت جري انسان با طبي مثالً مبارزه.  رايگري با انسان نوع دي و رابطه
ه كست بلي با انسان را ندارد، دشمن انسان ني عت سر مقابله و مبارزهيه طبكن معنا يبه ا
 دارد و نه ينه سرما با من دشمن. ستيعت نيانسان هم دشمن طب. ار خودش استكدر 

ن هدف آن ي اي تبعي جهينت. ستنيانت نفس است و بهتر زيهدف من ص. مامن با سر
وشم تا آنجا ك يمن م. ش پا بردارميوشم تا هر عامل مخلّ و مزاحم را از پك يه مكاست 

 اگر طوفان آن يند؛ ولكوبم تا باد آن را از جا نكم بكام را مح مهيخ خين است مكه ممك
ل انتقام ي به آن احساس خشم و نفرت و مشوم، نسبت يند من دشمن طوفان نمكرا 
  .نمك يدا نميپ

 او به يها ي انسان و بالقوگيت وجوديفكي. ستين نيت انسان با انسان چني طرفيول
. گرداند ير ميناپذ ه خشونت، نفرت و مبارزه به قصد مبارزه را اجتنابكست يا گونه
ن يو هم. استشعور  ي موجود ذيكه انسان ك الشعور است، حال آني دهي پديكعت يطب
 انطباق با ي متفاوت با آنچه برايلكل آن را به ي هدف انطباق، نحوه و وسا شعور بودن، يذ

  . گرداند يعت الزم است ميطب

عت يند، فقط انسان خود را در مقابل طبيب يعت خود را در مقابل انسان ناتوان نميطب
د انسان يعت عامل تهديقط طبست، فيد نيعت عامل تهدي طبيند؛ انسان برايب يناتوان م

 من عامل يهم تو برا: شود يها دوطرفه م تيفكين ي با انسان اي  در رابطهيول. است
 و هم من از تو؛ هم تو در مقابل من ي تو؛ هم تو از من هراس داري هم من برايديتهد

 و هم من در ينكد را دفع ين عامل تهدي ايخواه ي و ميا حالت دفاع به خود گرفته



را هر ي من ـ زي تو آگاهم و هم تو بر ناتوانيتر، هم من بر ناتوان بل تو؛ و از همه مهممقا
  .شعور يم ذي هستيدو موجود

ج ي انطباق، و سپس نتاي ه نحوهكشود  يها سبب م نهي در تمام زمين دوطرفگيا
ز، ي با انسان ني در رابطه. عت گرددي انطباق با طبي  متفاوت با نحوهيلكحاصل از آن به 

اما در .  و ضرورت جبران آن استي ناتواني آدمي ن مسألهيتر عت، حساسيمانند طب
بر   با انسان عالوهي ه در رابطهك است، حال آني فقط ناتوان عت مسألهي با طبي رابطه
ن امر يا. گر وقوف داردي طرف ديه هر طرف به ناتوانكز وجود دارد ين مسأله ني ايناتوان

من در . ندكدا يگر پي ديجي و نتاي بعدي حساس ناتواني ه مسألهكشود  يسبب م
 را ين نگراني ايگر ناتوانم ولي ديعيا هر عامل طبي يماري، بي با سرما، گرسنگي رابطه

ن ي با انسان اي ه در رابطهكحال آن. اند  من آگاهي بر ناتوانيه سرما و گرسنگكندارم 
 چند ين آگاهياز ا. ام آگاه است يتوانه طرف به ناكشود  ي اضافه م  هم به مسألهينگران

شعور  ين موجود ذي با اي در رابطه. گري ديج تبعيج، نتايد و از آن نتايآ يجه به بار مينت
را من به يز. آن استتارش باشم و هم در تالش ي خوي ناتوانرفعد درصدد يمن هم با
. يده ي آزارم قرار متر هدف شي بيام وقوف دار ي تو بر ناتوانيه وقتكام  افتهيتجربه در

م يه نشان خواهك يليو به دال.  خود را از تو پنهان نگه دارميوشم تا ناتوانك ين ميبنابرا
 يه رفع واقعكند ك يدا مي پي چنان نقش و ضرورتي انسان استتار ناتواني داد، در رابطه
  .دهد يالشعاع قرار م آن را تحت

ان يتواند داشته باشد، و در جر ي مي چه معنا و مصداقيم استتار ناتوانينيحال بب
 من يوقت. شيب و نماياوالً استتار مترادف است با فر. ز نهفته استياستتار چه چ

خواهم تو را نسبت به  يقت مي خود را از تو پنهان نگه دارم در حقيوشم تا ناتوانك يم
د يآ يب و استتار مين فريار اكو آنچه به . ب نگه دارمي خودم در فريت هستيواقع
 ي لهي وسيك ي واقعيناتوانرفع . ييت تواناي است، نه واقعيي تواناعالمتف، سمبل و يتوص
 ي لهي جز به وسي استتار ناتوانيطلبد؛ ول ي ـ را ميا بروني ي ـ اعم از درونيي توانايواقع
تواند داشته باشد؛  ي ميگري دي لهي چه وسيي توانايها م و سمبليش براساس عالينما

ش را يه استتار و نماكعت ـ ي با طبي تواند داشته باشد؟ در رابطه ي ميمصداقچه معنا و 
ل ي به وسايابي وجو و دست ن تالش ذهن صرف جستيتر شيست ـ بي ني و ضرورتييجا
 و ي ناتواناستتار با انسان ي  در رابطهي، ولي ناتوانرفعگردد به منظور  ي ميي توانايواقع

  .ديآ ي اصل درميكت  به صورييم تواناي عاليوجو جست



 اصل و يكم به صورت ي عالي لهي به وسي با انسان استتار ناتواني ه در رابطهكاز آنجا 
م به خود ي انسان با انسان را حصول عالي ن هدف مبارزهيتر شيد، بيآ يضرورت درم
 يه باوجود پنهان ساختن ناتوانكابد ي ي چون انسان به تجربه درميول. دهد ياختصاص م

م واقعاً يند، و از حصول عالك ي ميقاً احساس ناتوانيم هنوز عمي عالي لهيبه وسش يخو
 تالش يه به جاكن است يند؛ و آن اك يار مك در يگريد ديست تمهي ساخته نيارك

.  به آنها محروم سازديابي  را از دستگرانيدوشد تا ك ي خودش، ميم برايحصول عال
ست يب)  استييم تواناي از عاليكيه ك( را ونميليوشم تا ده مك يه من مكدرست است 

افتن به آن يه تو را از دست كار آن است كن يام از ا ي هدف باطنينم، ولكون يليم
 داشته باشم چرا ي واقعييم احساس تواناي عالي لهيتوانم به وس يه من نمكحال . بازدارم

ان ي، جريا دارات گردانم؟ و چون تو هم وضع مر ي را مواجه با ناتوانتووشم تا كن
ن ي ايتالش برا. ديآ ي من و تو درمي  اصل دوطرفه در رابطهيك به صورت يساز محروم
 با ي ه در رابطهكگردد  ي ميديت مخرب جديفكيجاد ي دوطرفه منجر به ايساز محروم

و .  خشم و نفرت استيل خصومت و ارضاي مفقود بوده است؛ و آن ميلكعت به يطب
 به يان استتار ناتوانيدر جر. ب استي نفرت و آزار، فر خشم وي از طرق ارضايكي
بعد از وارد شدن . ر استيناپذ  و اجتنابيخود  امر خودبهيكب يم، فري عالي لهيوس

ابد و به ي ي ميا گردد، بعد گسترده يد مي تشديب قبليل فري، م خشم و نفرت در رابطه
تواند  يو آنچه م. ديآ ي درمم بر رابطهكها و عوامل حا تيفكين يتر  از مهميكيصورت 

تواند  يش و وانمود به داشتن و بودن است؛ و آنچه ميند بلوف، نماكب را ارضا يل فريم
ها هستند ـ به  ها و بدل م و سمبليرد عالي قرار گيش و وانمودين نماي چني لهيوس
هن به ن ذيبنابرا. ب باشدي فري لهيتواند وس يت است و نميت، واقعيواقع. ها تي واقعيجا
 يها ها و سمبل فيم، توصي عالي فتهيب و به عنوان ابزار آن، شي فريل ارضاي مي زهيانگ

م ـ يه گفتك يلين حال ـ به دليو در ع. اندازد يگردد و مدام بر آنها چنگ م ي مييتوانا
م، ي نسبت به عاليفتگين شيو هم. افتن به آنها بازدارديگران را از دست يوشد تا دك يم

 رابطه يكدر . ييق رهاي ذهن است در طريا شهي از موانع ريكيها  و سمبلها  فيتوص
ند لذت ك اصل عرضه ي را به جاييها ه بدلكنيب، انسان از اي بر خصومت و فريمبتن
اگر . ها هستند م و سمبليد عاليآ يب ميار فركو آنچه به . بيبرد ـ لذت فر ي ميبيعج
 با تو ي ه در رابطهكد يآ يغم مي من باشد در دري به نام دوستي واقعيت و احساسيفكي

را من از يز. نمك را نثار تو يم دوستيوشم تا الفاظ و عالك ين ميبنابرا. ه بگذارمياز آن ما



م و ي عالي ه من از عرضهكگردد  يب مانع مين لذت فريو هم. برم يب تو لذت ميفر
  .شمكدست ب“ يهست “ي دهنده لكي تشيها سمبل

گر ي دير اساسييها منجر به تغ م و سمبليش براساس عاليت نماب و ضروريل فريم
ند ك يوجو م عت آنچه ذهن جستي با طبي در رابطه. گردد يت ذهن مك حري در نحوه

ت يفكيوجو  ن جستيت ذهن در ايفكي است؛ و يناتوان رفع ي واقعيها ل و راهيوسا
را ي است؛ زپندار بر يهن مبتنت ذك حري استتار ناتواني در تالش برايول. است“ يگر شهياند“

  . ها تيها هستند، نه واقع م و سمبلي آن عاليوجو موضوع جست

  ...ل يز استفاده از تخيعت نيدر رابطه با طب
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