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 و يم تا موضوعات را بررسي دارين جنگل فرصت خوبيوت اك حسن، در س:مصفا
 در تو وجود يا ا اصوالً مسئلهيم؟ آينك شروع يد از چه موضوعيبه نظر تو با. مينكروشن 

  م؟ينيآن بنش ي گو درباره و دارد تا الزم باشد به گفت

ن يمن ا. است“ مراقبه“ال در تحقق ك من اشي مسئله.  بله، مسئله وجود دارد :حسن
ن را هم تجربه يا. ر زائد استكه تمام مسائل ما حاصل تفكام  ردهك كت را دريواقع
ن است ي مسئله ايول. ردك يرير زائد جلوگكتوان از تف ي مراقبه مي لهيه به وسكام  ردهك
ه انسان به خود كن يرد؛ اما هميگ يت مراقبه قرار ميفكي در يوتاهكه ذهن لحظات ك
 و يار را از ذهن گرفته و به دنبال ولگردير عنان اختكه فكهاست  ند ساعتيب يد ميآ يم

تاز قرار  و  تاختي  مدام ذهن را صحنهي اسب وحشيكرها مثل كف.  رفته استيزن پرسه
ن است ين مسئله اين به نظر من مهمتريبنابرا. مي آنها ناتوانيريدهند و ما از جلوگ يم
  م؟ينك يرير جلوگك فيآسا ليانه و سيم از هجوم وحشيتوان يه چگونه مك

ر كف.  نهفته باشديازيه در پشت آن نكنيجوشد مگر ا ي در ذهن نميركچ في ه:مصفا
 و ينك ي ميتو االن احساس گرسنگ. ستير هم نك نباشد فيازيتا ن. از استياصوالً ابزار ن

ت كر به حركن فيبنابرا. از و ضرورت استي نيك تو ي برايرفع گرسنگ. ياز به غذا دارين
 باشد، يزي باشد، غريتواند ماد ياز مين. ابدياز را بين ني رفع اي لهيافتد تا وس يم
ر هم به عنوان كاز، فيجاد نيبه محض ا. گريز ديا هر چي باشد ي باشد، روانيكيولوژيزيف

  .افتد يت مك حرابزار رفع آن به

دا ي پيتر له، نقش مهمي ابزار و وسيكز به عنوان ير نكدتر باشد فياز شديو هرقدر ن
افتد تا راه رفع  يت مكرت با آرامش به حرك، في گرسنه باشيتو اگر به طور عاد. ندك يم
ر آرامش خود را از دست ك، فيشو ي مك هالي دارياما اگر از گرسنگ. ابدياز را بين نيا
 ي هك سيكتو اگر . ابدي بيا افتد تا چاره يد و با شتاب و هول و هراس به تالش مده يم

ر و هوش و حواست مشغول به آن و كنقطع في اليبت داشته باشي در جيونيلي ميك



بت ي جي، خودبخود دستت را روي بپرين جوي از ايخواه ي ميوقت. نگران آن است
 در آن يه مبادا سوراخك ينك ي مي وارسبت رايمدام ج. فتديه بكه مبادا سك يگذار يم
 پرت و خلوت ين جاي بهتر است از اينك ير مك غروب آفتاب فيكنزد. جاد شده باشديا

ردن به كن گوش يدر ح. ندكد و لختمان ياي بيسكن است شب كم، چون مميبرو
ه است كش سي ذهن و حواست هم پ  گوشةيك يتك من و اصوالً ضمن هر حريها حرف

 تو از ي برايونيلي ميك ي هكس. د استيار شدياز تو به آن بسيرا نيز.  آنو مشغول به
بت ي در جيالي ريك ي هك سيكم ينكحاال فرض .  برخوردار استيا العاده ت فوقياهم
 خودبخود يالي ريك ي هكبه س. ه نهك واضح است  ؟يشياند يا اصالً به آن ميآ. يدار
توانم به  ي حاال چگونه ميي بعد بگويشينديه اول به آن بكست ينطور نيا. يشياند ينم

  شم؟ينديآن ن

ت يهو“جوشند تا  يه در ذهن مك ييرهاك، فيا ردهكه خودت توجه كهمانطور 
 به ذهن ياً با چنان شتاب و هول و هراسي هستند، ثانيشگيرا بسازند اوالً هم“ يركف

ه اوالً كند ك ير آن مت بياكن امر حيا. مي آنها ناتوانيريه ما از جلوگكآورند  يهجوم م
.  استياتيار مبرم و حياز بسين نياً اي است؛ ثانياز دائمي نيك يركت فياز ما به هوين

 در عمق يازيم چه نينيد ببيبا. مياز را بشناسين نيت ايد ماهيز بايپس قبل از هر چ
ن يجوشد تا ا ي مدام در ذهن مير با چنان هول و هراسكه فكذهن ما نهفته است 

 ما مبرم يدن برايشكاز در حد نفس ين نيه اكرسد  يبه نظر م! ندكا حفظ ده ريپد
ف خود را با آن روشن يلكم و تي نشناسيقاً و به روشنياز را عمين نيت ايتا ماه. است

ر هم خودبخود كاز هست، فيا تصور نياز، يتا ن.  حل نخواهد شديا چ مسئلهيم، هينكن
  .ردكشود  يش نمياركچ يد و هيآ يم

 يا روابط غلطي است ـ ي ـ مثل گرسنگياز واقعي نيك“ يركت فيهو“از ما به ينا يآ
 يكاز ما به آن يه نكم ينكقاً حس يرده است؟ اگر عمكل ي را بر ما تحميازين نيچن
  .ر خودبخود آن را نخواهد ساختك است؛ فياز واهين

ن صاف و ن آسماين چشمه و اي اي به تماشايا نجا نشستهيتو االن فارغ و آسوده ا
 به يفرست يرت را مك بعد فيا خودت لحظه. ي هم نداريا مسئله. ها وه و درختكن يا
 به يرود سر يرت مك في، وليينجايخودت ا. ردنكن طرف و آنطرف به مسئله جمع يا

از .  از مسئلهيبار ولهكگردد با  يزند و برم يت مين و شغل پسر عمويخانه و مبل و ماش



ه و كت هكن طرف و آنطرف تي به ايفرست يرت را مكه فكت ن اسيارت اكصبح تا شب 
 پر   پر ترس، پر حسرت،“ من “يكآورد و از آن  يند مك ي جمع ميي هوايذره مسائل ذره

ه خودش مسائل را ك يبعد همان ذهن. سازد ي و ناخوشبخت ميام، ناراضكحقارت، نا
توانم  ي چگونه م نم؟كل توانم مسائلم را ح يد مصفا من چگونه ميگو يرده است مكجمع 

  نم؟كن مسئله است ـ مضمحل يه عكرا ـ “ من“

ست، تا ي مسئله چي تا بدانينكت خودت را روشن و مشخص يد صورت وضعيتو با
  .جهت نباشد يور و بكاتت ك و حري دور خودت نچرخيخوديب

 لحظه به لحظه در ذهنت خلق ي را خود تو داريركت فيه هوك ين را قبول داريا ايآ
ج نهفته در آن را يد نتاي باين را قبول داري؟ اگر اينكه خلق ك يخواه ي، و مينك يم

 يركت فيه بعد از خلق هوك ينك كد دري بايعني  ،ينكد قبول يمثالً با. ينكهم قبول 
ه دالئل كند ك ين ميت بر اياكخلق آن و وجود آن ح. ين ببري آن را از بيتوان يتو نم

ها آن   از ذهنيكيم ييم تا بگويما دو تا ذهن ندار. ودش استتر از دالئل نب يوجودش قو
ه آن را خلق ك يهمان ذهن. ن ببرديخواهد آن را از ب يگر ميند و ذهن دك يرا خلق م

ه ك واضح است  نم؟كنم تا آن را مضمحل كدا ي پيد حاال چه راهيگو يرده است، مك
  .آلود است ره و جهليت   ذهن ناآگاه،يك است، يني ذهن مالنصرالديك ين ذهنيچن

 غلط ذهنمان يها تكد حريما با. د ناظر به قبل از خلق باشد نه بعديت ذهن باكهر حر
ا ين ببرم ي را از بيركت فيخواهم هو يه مكنيدن به ايشيمثالً اند. مينكرا اصالح 

 ي وقت ه گفتم،كرا همانطور يز.  استيار اساسي اشتباه بسيك  خواهم آن را بشناسم، يم
ه وجود آن را الزم كار است ك در يازها و دالئلي مسلماً ن د،يشي خودت آن را اندذهن
و بعد از . ده استيچرب يل عدم وجودش ميه بر دالك يليازها و داليده است ـ نيگردان

 ذهن يكجاد آن، ذهن تو يرا هنگام ايز. ي آن را بشناسيجاد، تو محال است بتوانيا
ر را در ي الفاظ و تصاو  مقدار اوهام،يكه ك يذهن. ده استآلود و در جهل بو ره، اشتباهيت

  گذارد، ي تو مي روانيت و به حساب هستيند و آنها را به حساب واقعك يجاد ميخودش ا
در “ شبح“ذهن تو بعد از خلق .  شناخت را قبالً از دست داده استييت و توانايظرف

له بشناسد؟ شناخت يدام وسك اً بايز را بشناسد؛ ثانيخواهد چه چ ي اوالً م خودش،
ده است يه شبح را آفرك ي شناخت قرار دادن همان ذهني لهيمعنا دارد؟ و وس“ شبح“

  معنا دارد؟



د و رابطه تو با مسئله يمثالً د. ن اصول نهفته استي اك در دريعيار وسيج بسينتا
 آن “ردنكچگونه خلق ن“د يد ديه باك بل باشد،“ ردن منكچگونه مضمحل “د يد دينبا

وت و آرامش باشد؛ كت سيفكيد در يت تالش باشد، بايفكيد در يمثالً ذهن تو نبا. باشد
ن ياز ا“ ت يفكيد يند؛ نباكنگاه “ ج وانهادنيبه تدر“د يد موضوع را با ديمثالً ذهنت نبا

 مناسب خود به آنها اشاره يه در جاكگر ي د ي ج نهفتهي نتايليداشته باشد؛ و خ“ به بعد
  .ردكخواهم 

تر  ن چشمه روشنيه حرفت از آب اكد انصاف بدهم يبا. ييگو ي مصفا راست م:حسن
نم و ك ي را خلق ميركت في خود من دارم هويگوئ يه مكن حرف ياست ـ مخصوصاً ا

ه حرف و بحثم كن است يت اين واقعيج نهفته در اي از نتايكي. نمكه خلق ك خواهم يم
ه كنينم، بحث با تو بر سر اك يتم را خلق مي خود من دارم هويوقت. هوده استيبا تو ب

نجا يه اكمن اگر االن .  استيني بحث مالنصرالديك  ن ببرم،يتوانم آن را از ب يچگونه م
ر شغل و رفتار خودم را يه پدرم داشته است، اگر تعبك يرم نرود به شغلكام ف نشسته

نم واقعاً چه ك ذهنم ن باريموهوم ذهن“ منِ “يكرها ين تعبينم و از همك نينشخوار ذهن
   دارم؟يا رنج و مسئله

ردم و به كر جمع كله في را به وسيين مسائل پوچ و هواي ايدست يو اگر خودم دست
ست؟ ي با خودم چيا حتيست؟ ي خدا چي ختم، بعد حرف و بحثم با تو بندهيسر خودم ر

ه را ـ عرض ير و بيت حقي هويك خودش اول  ر،ك ف ست؟ي چيا نق زدنم به خودم براي
ن چه يه اكزدن  ند به نقينش ير مكسازد، بعد هم خود ف ي من ميآنهم در هوا ـ برا

ند به طفره و تقال تا ك ي؟ و بعد هم باز خودش شروع م!يه تو دارك است يتيشخص
 يليمن حاال خ. ه خودش در هوا ساخته استك يزين بردن چي از بيند براكدا ي پيراه

  ! چهيعنير كف يب و بازيه فركفهمم  يخوب م

ر و يت حقين چه شخصيا“ ه كر به من نق زد كن پس هر وقت فيخوب است از ا
ور كچشمت “ه ك را به او بدهم ين جواب حسي، ا“!يه تو دارك است ييعرضه و ترسو يب

ه نسبت به كن است يمنظورم ا“ !…ينكخوب بود از اول خودت آن را درست ن
  .اعتنا بشوم ي آن بيها نق نق

ه ذهن كند ك ين ميت بر اياكردن خود حكمالمت . ياعتنا بشو ي بيتوان ي نم:مصفا
ت يل اهمي را به دليركت فيتو هو. ستي نيتفاوت ي و بيياعتنا يت بيفكيتو در 



؟ ياعتنا باش ي نسبت به آن بيتوان يحاال چگونه م. يا ت دارد، ساختهيه براك يا ياتيح
  .تن آن باشدد قبل از ساخي باي واقعي به معنايياعتنا يب

 ي بحث درباره. مينكمان را عوض يوگوها د جهت و موضوع گفتي بايلكپس بطور 
نفس وجود آن . معناست ي، ب“ندازمي را دور بيركت في هوي هكتوانم س يچگونه م“ه كنيا
؛ ياز داريتو به آن ن. ت و ضرورت داردي تو اهميه وجودش براكند ك ين ميت بر اياكح
  .ينك آن را حفظ يخواه يز است؛ و ميت عزيبرا

 در يازيم چه نينيد ببيبا. مياز را بشناسين نيت ايتر ماه قيتر و عم د هر چه روشنيبا
ند و به آن يآفر يده را در خودش مين پديه ذهن لحظه به لحظه اكما وجود دارد 

  .چسبد يم

آن د در تمام موضوعات به يه باكام  ح دادهيت توضي را براينم قبالً اصلك يگمان م
چ ي علت و معلول، هيوستگيت و پكه به علت اصل حركن است يآن اصل ا. ينكتوجه 
نون احساس كا اگر هم. د و جدا از خودش داشته باشدي علت بعيكتواند  ي نميمعلول

نون كا  آنها همي برا  در تو وجود دارد،يگريا هر احساس دي ي، ناخوشبختيترس، ناتوان
  . علت موجود باشديكد يبا

ازمند به ساختن حصار ينون ترا نكا ه همك را ي علتيتوان يا مين اصل آيجه به ابا تو
 يكن به باطن وجود خودت نزدك ي؟ سعينكگرداند در خودت حس  ي ميركت فيهو
 در ينون احساس و حالت خاصكا تو هم. ينكا علت را حس ين عامل ي تا ايبشو
حاال . ندك يازمند به غذا ميرا ن ت ن احساسيو ا. ي احساس گرسنگيعني ـ يات دار معده
ازمند به ساختن آن يه ترا نك را ي حالت خاصيتوان يا مي آيركت في هوي نهيدر زم

 را يركت في هويا ردهك نيا تا به حال سعي آ ؟ينكند در خودت حس ك ي ميركحصار ف
 يافتد؟ تو وقت ي ميشود؟ چه اتفاق يجاد مي در تو اي چه احساسيني تا ببينساز

 را با وضوح يدرآنصورت احساس گرسنگ. ي دوسه ساعت غذا نخوريتوان ي ميا گرسنه
ن چه ين ببك تجربه يركت فيبار در مورد هويكار را كن يهم. ينك ي حس ميشتريب

چ ي نه تنها هينيب ي مي لحظه نسازيك ي براين حصار را حتياگر ا. افتد ي مياتفاق
 را در ييروي و نشعف، يترس ي، بكيسبه چنان احساس كافتد بل ي اتفاق نمي بدي حادثه

 و خود را در آن حصار پرترس، يگر برگرديه محال است بار دك ينك يخودت تجربه م
 يم چه اتفاقينيم تا ببيا ردهك را تجربه نيحصار يما هرگز ب. يمتزلزل و پررنج نگه دار



 ذهن ما را  ط،ي محي هيط اوليشرا. ميا  وحشت داشتهيحصار يب تصورشه از يهم. افتد يم
ن يو ما با چن. رده استكترس  زده و بچه ذهن ما را وحشت. رده استكج و گنگ يگ

ت كم به حرينك يه مي را تشبين ذهنيچن. ميا ش آمدهيم و پيا  بزرگ شدهيوحشت
ط مجال يفشار عوامل مح. رده استكه گربه دنبالش ك يآلود موش دستپاچه و هراس

  ن،ك لحظه تأمل يكحاال تو .  را از ذهن ما گرفته استينيب حي و صريشياند قيتأمل، دق
 چه ي را نسازي ذهن ي دهين اگر آن پدي بازدار و ببيذهنت را از فرار و دستپاچگ

 يم؛ برايده ي مييش شجاعت و توانايگر نمايديك ي عمر است ما برايك. شود يم
 لحظه يكها،  ين بازي اي  همهيحاال تو به جا. مينك يت سپر مي شخصي نهيگر سيديك

  .را در ذهنت نساز“ تيشخص“ا يا بزن و آن حصار ي دل به در واقعاً نترس،

قاً و يم عميياي شده است؟ الاقل بييمعنا يه انسان چه موجود مسخ و بك ينيب يم
ه ك) مبهم است“ وجودمان “ي لمهك(ه وجودمان كم ينكباطناً به خودمان اعتراف 

، يترس ي لحظه بيكه در تمام عمر ك است يزده است؛ ذهن  ذهن وحشتيكذهنمان 
 را به درون خودمان ين اعترافياگر ما صادقانه چن. رده استكآرامش و فراغت را تجربه ن 
و تواضع به . ميشو يواقعاً متواضع م. ميدار يردن برمكنه سپريش و سيم دست از نماينكب

“ من“. “من “ي دهنده لكير تشي شدن ذهن از تصاوي آن برابر است با خالي واقعيمعنا
م جز اصالت خود يما اگر نخواه. است“  بودنيزيچ“حاصل ضرورت . بر استكحاصل 

 ييز هواكن مرير و پندار چني مقدار وهم و تصويكم از يستيم مجبور ني باشيگريز ديچ
  .مي بسازيزيآم و متزلزل و فاجعه

نگار علت ه اكوضع چنان است . ستي موجود نيچ علتي هيركت في هوي، برايبار
 يا  سپر در مقابل خودت نگه داشتهيكه تو كن است يمثل ا. بعداً موجود خواهد شد

ت يشه هويما هم. ردك روز موهوم به تو حمله خواهد يكه در ك ير موهومي شيبرا
ه علت را كن است يو جالب ا. ميساز ي مي علت واهيك ي معلول را به هوايعني، يركف

ن هم علت يبنابرا. سازد و هم معلول را يهم علت را مذهن ما . سازد يذهن خود ما م
ن علت و معلول يو آن وقت چن. ستي نير ذهني جز تصاويزي است و هم معلول چيواه
  .  ما را در خود گرفته و به خود مشغول داشته استي تمام زندگي و واهيذهن

 يعنيگر وجود ندارد ـ گرگ، ينون دك اكيودك زمان يها ه ترسكم يا نشان داده
 يكن يا.  ما شده استيها ها و ترس عامل ترس، رفته است و خود حصار علت تمام رنج



 علت پناه گرفتن در حصار يك  ،كيودكترس از گرگ در زمان . جنبه از موضوع است
 در مقابل آزار، خود يعني حصار در مقابل گرگ، ي نقش دفاعياما سوا.  بوده استيذهن

 مختلف يها لكبه ش. اند ردهك به ما القاء ي اجتماع ضرورتيكحصار را هم به عنوان 
و آنچه خود جامعه به عنوان آن . “ي باشيزيچ“د يه باكاند  ردهكن يمدام به ما تلق

 ين حصار ذهنيل همكيه تشكست يا ي اعتباريها رده است ارزشكبه ما عرضه “ زيچ“
ت ي هوييپاريه علت دكاست “  بودنيزيچ“ ضرورت يعنين جنبه، يو ا. دهد يرا م

  .گردد ي از اسارت آن ميي رهايست ما در تالش براك و شيركف

ط يشرا. ندكتواند از خودش دفاع  يد بچه نميط ترس و فشار و آزار و تهدي محيكدر 
ل ك شيكط را به ي محيه بتواند آزارها و فشارهاكست ي ني او طوري و روحيجسم

له قرار ير را وسك دفاع خود فيرد و براب يال پناه مير و خكن به فيبنابرا. ندكمؤثر دفع 
  .دهد يم

ل يه به او القاء و تحمكتواند آنطور  يز نمين“  شدنيزيچ“ا ي“  بودنيزيچ“از نظر 
ه از او ك يزي بودن آن چيل ناشدنياً به دليسه، ثانيل مقايرا اوالً به دليز. اند بشود ردهك

ه به ك يل عواملي، رابعاً به دل“زيچ“ل متضاد بودن آن يانتظار دارند بشود، ثالثاً به دل
آورند، بچه  يش ميش پيبرا“ زيچ“ با آن يق الاقل انطباق ظاهريصورت مانع در طر

ط باشد و هم آنرا به عنوان ي انتظارات محيه هم جوابگوك باشد و بشود يزيتواند چ ينم
ران هر  جبيه براكن است يا. ار بردكط به ي محيه آزارهاي مؤثر علي دفاعي لهي وسيك

ر فرو برد و آن را به عنوان ك فكشتر خود را در اليشود هر چه ب ينه مجبور ميدو زم
ه از ك را دارد يم سوراخ موشك ما حي برايركحصار ف. رديار گكساز به   ابزار چارهيك

ه كد است ين ترس چنان شديو ا. ميا ردهك گوناگون خود را در آن پنهان يها ترس گربه
 لحظه يكم ـ در تمام عمر ياوريرون بيم سرمان را از سوراخ بينك ي لحظه جرأت نميك

ن سوراخ موش يه ذهنت اكش آمده است ي در تمام عمر پيا ا لحظهيآ. ميا اوردهيرون نيب
  ؟!را نسازد و خود را در آن فرو نبرد

ت يگر را تقويديكمدام “  شدنيزيچ“ط و ضرورت ي ترس از محيعنيآن دو علت، 
 بترسانند، ضرورت ي از زندگيلكط، از روابط و به طور يه را از مح بچيوقت. نندك يم
تر  تر و مبرم ياتيش حي دفاع قرار دادن ـ براي لهيرا وس“ زيچ“ شدن ـ و آن يزيچ
ط و از يد، ترسش از محيش مطرح گردي شدن برايزي ضرورت چيو وقت. گردد يم



دتر به حصار يچه شددن هر ياش چسب تجهيه نكگردد ـ  يد ميز تشدي نبودن نيزيچ
  .است

 هفت هشت يگفت وقت يند مك يت مك شري عموميها ه در بحثك ييها  از بچهيكي
. تر است ه حدود ده سال از خودم بزرگك داشتم و دارم يبرادر. ساله بودم پدرم مرد

ه كمنهم . زد يم مكتكافتاد و  ي مختلف به جانم ميها ن برادر به بهانهيباً هر روز ايتقر
 يكه انگار كردم ك يا آرزو و مجسم ميال ينطور خي ايفاع نداشتم در عالم بچگقدرت د

م بزند و كتكگر نتواند ي روز سرهنگ بشوم تا هم برادرم ديكاش كا يام  سرهنگ شده
  .رميشم و انتقام خود را از او بگكر او را بي هفت تيكه با كنيهم ا

ت سرهنگ گونه ساختن با يهو يكش ي خويال براير و خكل و از فيپناه بردن به تخ
ه از ك كوچك يها  بچهيه بعضك يا دهيد.  شروع شده استيسميانكن هدف و ميچن
ا در پناه برادر يچسبانند  يترسند، خودشان را به دامن مادرشان م يتر م  بزرگيها بچه

  .ر نقش دامن مادر را داردكدهند؟ پناه بردن به ف يترشان قرار م بزرگ

 چه ين دامن و حصار ذهنيا اين سرهنگ يه در حال حاضر اك ن استياما سئوال ا
 در آن يا دهي، نقش و فايا از نظر دفاع انسان در مقابل ترس و ناتواني دارد؟ آينقش

اتش ي فطريد سوايم؟ چرا اصوالً انسان بايا ست، چرا آن را نگه داشتهي اگر ن ا نه؟يهست 
   در آن هست؟ياربردكده و يه فاداشته باشد؟ چ“ تيشخص“ هم به نام ي قوز ذهنيك

 را ي سئواليه جلوتر بروكن ينم و قبل از اك مصفا، اجازه بده حرفت را قطع :حسن
د و آزار وجود نداشته باشد، ي عوامل ترس و تهدكودكط ياگر در مح. نمكمطرح 

 شدن هم وجود نداشته باشد، يزي و ضرورت چيري تعبيسه و رقابت بر سر ارزشهايمقا
  شود؟ ي نمي رواني چ مسئلهي بعداً دچار ها انسانيآ

ن ي به هر حال ايول. يك خاص ارگانيهايماريل بيشود، مگر به دل ي نه، نم:مصفا
سه هم وجود نداشته باشد فقط يد و آزار وجود نداشته باشد مقايه عوامل تهدكفرض 

  .در تمام اجتماعات و در تمام روابط هر دو وجود دارد.  فرض استيك



 ي  قرار داشته باشد و بچهيه بدني در معرض آزار و تنبيا م بچهينك فرض  حاال :حسن
سان يكسه و رقابت به طور ي مقا  هر دو،يتيط تربي در محيگر قرار نداشته باشد، وليد

  رد؟كدا خواهند ي با هم پييها  تفاوتين دو بچه بعداً از نظر روانيا ايآ. وجود داشته باشد

، و ترس يهات جسميآزارها و تنب: مين صورت درآوري بگذار سئوال را به ا:مصفا
سه و ي و مقا  شدن،يزي است؛ ضرورت چ ت بچهي عامل مؤثر در تربيكحاصل از آنها 
ه كن است يحاال سئوال ا. گر استي قرار دادن، عامل د “شدن“ آن ي لهيرقابت را وس

گر يبه عبارت د د؟تر دارن يتر، مؤثرتر و طوالن قي عميرين دو عامل تأثي از ايكدام ك
 همراه او و يكدام كشود و  ي متوقف مكودك ي از زندگيا  از آنها در مرحلهيكدام ك
  ابد؟ي يد و ادامه ميآ ي او ميپا به پا

 كودك متوجه ي و فشار و آزار جسميهات بدنيه به صورت تنبك يدات و خطراتيتهد
 يك پدر و مادر من تا ايتر  برادر بزرگ. گردد يشد و متوقف مك ياست چندان طول نم

ه كحال آن.  من عامل ترس و خطر باشندي بزنند و براكتكتوانند مرا  ي مينيسن مع
 ي تا لحظه“  شدنيزيچ“سه و رقابت بر سر ي از مقايآزار، و ترس و انواع مسائل ناش

  . خود دارديشگير هميد و وجود او را تحت تأثيآ ي انسان ميمرگ پابپا

 با توقف يعني  ،يا بعد از متوقف شدن عامل اوليه آكم ينكن سئوال را هم مطرح يا
ت من ي شخصير آنهم روي تأث ه از طرف برادر متوجه من بوده است،ك يديآزار و تهد

زده است و من از او  ي مكتك مرا ينيتر تا سن مع ا نه؟ برادر بزرگيمتوقف شده است 
ل ين ترس و ميا ايآ. ام اشتهل انتقام گرفتن ديام و نسبت به او نفرت و م دهيترس يم

نون رفتار و كا  نمانده است و هميت من باقيدن در شخصيانتقام گرفتن و نفرت ورز
  ست؟ير آنها نيروابطم با برادرم تحت تأث

 يكط يم در محينكفرض . سه داردي رقابت و مقايعنيگر، ي به عامل دين امر بستگيا
سه و رقابت وجود يت وجود دارد اما مقاد، آزار، فشار و خشونير، تهديه، تحقي تنبكودك

 شدن در اطراف ذهن خود لمس يزي چيسه را براي مقايندارد و بچه شالق دائم
 به نام يزيجتاً چيست؛ و نتين“ تيشخص “ي ر مسابقهيط او درگي محيعني. ندك ينم
 اثر ين فرضيدر چن).  فرض استيكنهم فقط يا. (شود ي او مطرح نمي برايت ارزشيهو

 يه وجود روانكآن يرود، ب ين مي از بيلكه بي اوليرها و آزارهايدات، تحقي تهد ا،ه ترس
شه به ياز است، و همير ابزار نكه گفتم، فكرا همانطور يز. ر قرار دهديبچه را تحت تأث



ها را  تيازها و وضعينش متناسب با آن نكط موجود وايها و شرا تيازها، وضعي نياقتضا
دا ينش نفرت پكزند و من نسبت به او وا ي مكتكروز مرا برادرم ام. دهد ينشان م

  رم،يم و انتقام بگي نفرت خود را ارضاء نمايق واقعي طريكتوانم به  يو چون نم. نمك يم
اگر از . سازم با هدف انتقام گرفتن ي ميالي سرهنگ خيكبرم و از خود  ير پناه مكبه ف

 يرا وقتيز. ماند ي نميمن باق يتن هم برا او متوقف بشود، ضرورت انتقام گرفيفردا آزارها
ل ي و مي دفاعيكتكد و آزار مفقود است، توسل به تايت موجود من عامل ترس و تهديدر وضع

  .دهد ينش نشان نمكر واك موجود نباشد فيازيتا ن.  استيرضروريانتقام گرفتن هم غ

 كتكم ينيب يرا عمالً ميز. ت برسدين است به نظر تو دور از واقعكن مطلب مميا
ه كه متوقف شده، حال آنك سالهاست كيودك زمان يت و آزارهايد و اذيخوردن و تهد

ت و آزار ما يه اسباب اذك يسانك آنها هنوز هم در ذهن ما هست و نسبت به ي خاطره
  .ل انتقام گرفتنيم و هم مياند هم نفرت دار بوده

ل انتقام گرفتن و ي مكيودك زمان ي  ما نسبت به عوامل آزاردهنده درست است،
 ي در ما باقكيودك از يلين تمايه چنكدهد  ين امر نشان ميم؛ و ايدن دارينفرت ورز

 ي  و اصوالً مجموعهينون در ما هست و رفتار و زندگكا مانده و همراه ما جلو آمده و هم
  .ميه گفتك است يزيت خالف چين واقعيپس ا. ر دارديتمان را تحت تأثيشخص

ل انتقام گرفتن و نفرت يه مكم ينيب يم مينه موضوع بروكب به اما حسن، اگر خو
 آنها را ي ه خاطرهك يه عاملكست، بليت و آزارها نيل نفس آن اذي ما به دليدن فعليورز

ست به يا دهيرده و تا امروز جلو آورده، وجود پدك آتش زنده در ما حفظ يكبه صورت 
ط يه در محكم ين قرار داديا بر اه ما فرض ركحال آن. “تيشخص“، به نام “من“نام 

 كودك يبرا“ تيشخص“ هم به نام يزين چيسه وجود ندارد و بنابراي رقابت و مقاكودك
  .ست و در ذهنش ثبت نشده استيمطرح ن

ت ياكاد داشتن حين به ينفس هم. زد ي مكتكه برادرم مرا كاد دارم ي من به :حسن
ل دارم يرم؛ نسبت به او نفرت دارم و م داينون من از او دلخوركا ه همكند ك يبر آن م
من چه .  ندارديركت فيا هويت ي به شخصين ارتباطيا. نمك نفرتم را ارضاء يقيبه طر

  . در من هستيلين احساس و تماي چن  داشته باشم و چه نداشته باشم،يركت فيهو

   ...: مصفا    



   

   

  
   

  .دي آن را سفارش دهارتباط با ماق صفحهء يد از طريتوان ين كتاب، ميه اي تهيبرا
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