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ف محمدجعفر مصفاي، تأل" تفكر زائد"ستم كتاب يصفحهء پنجم تا ب

  اول

   تفكرينوع

   

د ي را از دو جنبه و دي زندگيدادهايانات و رويه جركنيرده است به اك ذهن ما عادت    
. ي ذهنيگري دي واقعي ا رابطهيد ي ديكي: ند و با آنها دو نوع رابطه داشته باشدكنگاه 
د، يده يت مكا آهسته حريتان را تند  د، دستيرو ي راه مينم شما به فرم خاصيب يمن م

د من به راه ين ديدر ا. ديرو يده راه ميا خميد، راست يدار يوتاه برمكا يتان را بلند  يپا
 يول. ي خاصير و معنايچ تعبيه واقعاً هست نظر دارم ـ بدون هك يرفتن شما به صورت

نم ك ي هم نگاه ميگري دي به راه رفتن شما از جنبه. نمك ي نمتفاكد اين ديمن تنها به ا
 يرير و تفسيه تعبكست، بليت راه رفتن نيه مربوط به واقعكنم يب ي ميزيو در آن چ

ن طرز راه رفتن يد ايگو يمثالً م. ندك يه ذهن خود من از راه شما رفتن شما مكاست 
ما . رانه استيا حقينه است، متشخصانه براكا متير موقرانه است، متواضعانه يا غيموقرانه 

ن مبل از دو يمن به ا. ميا ل در رابطهكن شي به همي زندگيها دهيانات و پديبا تمام جر
.  تفاخري لهي به عنوان وسيگري نشستن دي برايا لهي بعنوان وسيكي. نمك يجنبه نگاه م

ردن كه ني ته.دينك ي ميرده است و شما احساس گرسنگكه نيهمسر شما امروز غذا ته
 جنبه و يكردن غذا كه ني شما در تهيول. ت استي واقعيك يغذا و احساس گرسنگ

ر ذهن خود شما يه تعبكست، بليت نيه مربوط به نفس واقعكد ينيب يگر هم مي ديمعنا
 شده است، البد مرد با يياعتنا يد نسبت به شما بينك ير مكمثالً ف. ت استياز واقع

 غذا به خودش نداده است، و ي هيه همسرتان زحمت تهكد يستي نييجذبه و قابل اعتنا
  . راتين تعبير اينظا

 است و نه الزم؛ يعي و طبي انسان نه ذاتي براي“رير و تفسيتعب“د يا دي يد ذهني د   
و . ل شده استيه بر مغز انسان تحمك است يرضروريد و غي زايت ذهني فعاليكه كبل

بار  ار وخامتي انسان بسيه براكد يآ ياز آن به بار م يليم داد، مسايه نشان خواهكچنان
  .است

  



ت مخرب بر ذهن كن حريه اكشود  يم چطور مينيم ببيخواه يها م ن بحثي در ا   
ها   در آن هست، چگونه علت تمام رنجياتيت و خصوصيشود، چه ماه يل ميانسان تحم
 و يرضروريت غكن حري چنم ذهن را ازيتوان يشود؛ و چگونه م ي انسان ميها يو گرفتار

  .مي بازداريمخرب

ردن كج ي و گيپرداز هي فرضيم بجاييايل و موضوعات بين مساي روشن اك دري برا   
 است، و مخصوصاً به يان واقعي جريكه كگران، يات، به روابط خود با ديلكخود در 

ها  ن بچهيا اه ما بك يا ن رابطهيرا عيز. مينكم توجه يها دار ه با بچهك يا ت رابطهيفكي
ه ك يا يتيط تربين شرايم با هميا  بودهييها ما هم بچه. اند گران هم با ما داشتهيم ديدار
 يبيق و قابل لمس، و به ترتيل دقك شيكل را به يم مسايتوان يار مكن يبا ا. نها دارنديا
  .ميم و بشناسينك كاند در ش آمدهيه شروع شده و پك

 فرضاً با هم دعوا يضمن باز.  هستندي مشغول بازك پارنيها در ا ن بچهينون اكا  هم   
م، به علت يان هستيه شاهد جركزند و من و شما  ي را ميگري از آنها ديكي. نندك يم
ه ك يا  دادها دارد، به بچهير رفتارها و روير و تفسيه ذهن خودمان عادت به تعبكنيا
 هم يا به بچه. “يتيترب يب و يچه بچه وحش“ا ي، “يچه بچه شجاع“: مييگو ي زده مكتك
 يا وقتي. “يا عرضه يدست و پا و ب ي ترسو، بي چه بچه“م ييگو ي خورده مكتكه ك
دهد  ي هم ميگريخورد به د يه مك را يزيا چي يباز ها اساب ن بچهي از ايكيم ينيب يم

جهت  يش را بيزهاي، چ“يي هالوي چه بچه“ا ي، “ي سخاوتمندي چه بچه“م ييگو يبه او م
 ما هم محققاً با آنها ي ه فراوان است و همهكرات، ين تعبير ايبخشد؛ و نظا يگران ميدبه 

 ي لهيح، به وسيرصريح و غي متفاوت، صريها كدر روز صدها بار به ش. ميآشنا هست
 ي لهي به وسيا حتي نگاه ي لهيات مخصوص، به وسكله رفتارها و حريالفاظ، به وس

  .مينك ير مي معنا و تفسگران رايوت، رفتار خودمان ودكس

ل

. ستيرها چير و تفسين تعبي اي جهيم نتينيم و ببي خوب، حاال قدم به قدم جلو برو   
 در ذهن او صورت ير آشنا شد چه فعل و انفعالير و تفسيه بچه با تعبكنيبعد از ا

  ند؟ ك يدا مي و روابط پي از زندگيرد و چه استنباطيگ يم

ها تنها   و در روابط انسانيه در زندگكن خواهد بود ي ان استنباط بچهي محققاً اول   
 يانيداد و جريت، هر رفتار و هر روكت، هر حريه هر واقعكست، بليها مطرح ن تيواقع
شه همراه يده است و همي به آن چسبيي نامريا هيه مثل ساك خاص هم دارد ي معنايك



ز يت نين واقعي اي شود متوجه يها آشنا م“رير و تفسيتعب“ه بچه با ك رفته رفته    
هات متفاوت ين و توجيها با الفاظ مختلف و عناو“رير و تفسيتعب“ه اگر چه كگردد  يم

ل كش. است“ ارزش“زنند؛ و آن  يز دور مي چيك آنها حول ي  همهيرد، وليگ يصورت م
“ ارزش“ آنها تنها ي  همهي آنها و در محتواي ست، اما در پشت همهرات متفاوت ايتعب

ند، ك يدا مي پيشتريشود و روابط ب ي آشنا ميشتر با زندگيبچه هر چه ب. نهفته است
ها و هدف تمام   انسانيه انگار هدف زندگكند ك ي مكتر در قت را بهتر و روشنين حقيا

  . استي“ارزش يب“ از و اجتناب“ ارزش“سب كشان  ها و روابط تيفعال

 بچه يها برا ت روابط انسانيفكي و ي زندگي ه از نحوهك يگري دي استنباط منطق   
“ يارزش يب“ا ي“ ارزش“ه به صورت ك يريه انگار معنا و تفسكن است يشود ا يحاصل م
خورد و  ي مكتكن بچه ي ايوقت. ات استيتر از خود واقع شود مهم يات مياز واقع

م؛ ي به درد او نداريگردد من و شما چندان توجه ي ميكيزي و فيسم درد جيكمتحمل 
 كتكه خودمان از ك يريمتر از معنا و تفسكمان يه بر او وارد شده است براك يدرد

از . ندك ي مك خوب دريلين موضوع را بچه هم خيو هم. ت دارديم اهمينك يخوردن م



ي

ل يات قايش از واقعي بيتياهم“ يرير و تفسيتعب “يها  ارزشيه انسان براكني از ا   
 اول ي مسأله. ز استيآم  انسان فاجعهيه براكد يآ ي بوجود ميشود دو مسأله اساس يم

 ضرورت يكها بعنوان “ارزش“ه كنيبعد از ا.  انسان با عالم خارج استي مربوط به رابطه
شود و  ي آنها مي فتهيل شد، انسان چنان شي مطرح و بر ذهن انسان تحمياتيمبرم و ح

از . ماند يگذرد غافل م يا و هر آنچه واقعاً در آن ميه از دنكگردد  يبه آنها مشغول م
سازد و در آن عالم  ي مي و عالم مخصوصي خود هستي برايا هيراي پيها“ارزش“
نند، او ك يلمه انسان را مسحور مك ي واقعيها به معنا“ارزش“. برد يبسر م“ خودساخته“

 يايدارند و مانع عالقه و توجه او به دن ينند، در خود نگه مك يرا به خود جذب م
  .شوند يات ميواقع

 ي زندگي هيسا، با ي زندگخود ارتباط با يه انسان بجاكان آنست ين جري اي معنا   
ن يند، به اك ي ميشود انسان در خواب زندگ يه گفته مكنيا. ندك يرابطه برقرار م

 شده و از اوهام، ك منفيات زندگي را از دست داده، از واقعي واقعيه زندگكمعناست 
 ساخته است و در آن ي عالم ذهنيك و ي زندگيك خود ير براير و تعابيپندارها، تصاو

  .برد ياگونه بسر ميعالم رؤ

 او يت انسانيه در جوهر و ماهك است يريي دوم مربوط به درون انسان و تغي  مسأله   
رود و  ي انسان از دست ميت ذاتيها، ماه“ارزش“ با ييان آشنايدر جر. شود يحادث م

 يك انسان ي در بچه. گردد يم بر وجود او مك حاي و اعتباري قراردادي دهي پديك يبجا



  .)ميرو يل قدم به قدم جلو مي مسايم در بررسيه داركد ينكخوب توجه (

م كز تراه اكن است يد ايآ يش ميانات پين جريه همزمان با اك يگري دي  مسأله   
ه كرد يگ يل مك انسان شي  موهوم در حافظهي دهي پديكها در ذهن، “رير و تفسيتعب“

 با زبان ييتا قبل از آشنا. ش خواهد شناختي خويت روانيا هوي“ من“آنرا بعنوان 
 ياتيفكيحاالت و . ستي خود متصور نيبرا“ من“ به نام يا دهيانسان پد“ رير و تفسيتعب“

ه كني بعنوان ايرا برچسبينساخته است؛ ز“ من“ از آنها يرد، ول در او وجود دايمعنو
بر آن حاالت “ ي هستيا عرضه يا بيتو آدم شجاع، متواضع، سخاوتمند، باعرضه “فرضاً 

 ي“ارزش يب“ا ي“ ارزش“ه حاالت و رفتار بچه را به فالن كنياما بعد از ا. نخورده است
م يردك آنها را مشخص ييها ها و برچسب في توصي لهي به وسيعنيم، يردكر يمعنا و تفس

 بوجود يز موهوم ذهنك مريكم آنها ك او ثبت شد، از تراي ها در حافظه فين توصيو ا



. ي سرطاني  است ـ مثل غدهيت گسترشيفكي ي دارايرير و تفسي تعبيها  ارزش   
ه روز كدهد  يانون فساد را مك يكل كيرد تشك آن در ذهن النه ي ه جرثومهكن يهم

 ببار يليت و مساي خصوصت آن،ياز هر خصوص. ردكدا خواهد ي پيتر بروز ابعاد گسترده
. شود ي حادث ميگريل ديات و مسايز خصوصيل نيات و مسايد و از آن خصوصيآ يم

هر . بودن آنها است“ يا سهيمقا“ت يفكي يريتعب“ يها ارزش “يات اساسي از خصوصيكي
و هر . (سه با ضد خودش قابل تصور استيق مقاي تنها از طري و قرارداديريارزش تعب

“ يعرضگ يب“را با “ يباعرضگ“شما اگر مثالً .)  استي و اعتباري ذهنيها هيراي آنها پيدو
نداشته “ خست“ از ياگر تصور.  نخواهد داشتييدام از آنها معناكچيد هيكسه نيمقا
قابل “ ييپررو“سه با يتنها در مقا“ ييرو مك“.  ندارديتان مفهوميهم برا“ سخاوت“د يباش

 يها تمام ارزش. تواند معنا داشته باشد يم“ تشخص“در مقابل “ حقارت“تصور است، 
 خودشان ي واقعيها دهيه پدكحال آن.  هستنديتيفكين ي چني داراي و قرارداديا هيرايپ

سه با گرما هم قابل يه بدون مقاك است يت واقعيفكي يكسرما . مستقل از ضد است
ق ي از طرزها را همين چيسه، اياگر چه ذهن ما به علت عادت به مقا. (احساس است

تو . ندك ي مكمك هم به رنج انسان ي در امور واقعيسه حتيو مقا. ندك يسه نگاه ميمقا
 تابستان چندان ي گرماينكسه ني بهار مقاي هواكيد تابستان را با خني شدياگر گرما

  .)رنجت نخواهد داد

ن

 ببار يليها چه مسا ارزش“  بودنيا سهيمقا“ت يه از خصوصكد ينك حاال توجه    
 ما يست چه ضرورتياگر به خاطر رقابت ن. سه وجود رقابت مستتر استيدر مقا. ديآ يم

ا يم؟ آينكسه يگران مقاي، خود و متعلقات خود را با ديدارد تا در هر قدم از زندگ يرا وام
 مبارزه پنهان و رقابت با ير نوعيه ما درگكند ك يت بر آن نمياك حيميسات داين مقايا

م بچه يگو يمن م. ا نهينطور هست يد اينيد ببينكبط خود توجه م؟ خوب به روايگريديك
اد يد بچه منهم شنا ييگو ي تا صد بشمارد؛ شما بالدرنگ ميكاد گرفته است از يمن 

 خود را به رخ شما يشناس يخوانم تا دانش مولو ي مي از مولويمن شعر. گرفته است
م ينك اگر خوب توجه .دينك ي خود را مطرح ميشناس شم، شما هم فوراً حافظكب
سه رقابت نهفته يسه است ـ و در پشت مقاي سلسله مقايك ما يم سراسر زندگينيب يم



 را به ايقت قضايند حقك يط ما نشو و نما ميه در جو محك است بچه هم يهي بد   
 جور لباس يكه مثالً پدر و مادرش در منزل كند يب يم. نديب ي مي و روشنيخوب
ها و  ياحترام يا بي جور آداب و احترامات يكخورند،  ي جور غذا ميكپوشند،  يم

.  متفاوت استيلكدهند ب يگران نشان ميه با آنچه به دكگر دارند يديكها با  يناسازگار
 يح براي و صحين استنباط منطقيشات اي دوگانه و از وانمودها و نماين رفتارهاياز ا

انه و اعالن كري جنگ و مبارزه مرموز، زيها نوع ن انسانيه انگار بكشود  يبچه حاصل م
ا هر عنوان ي“ تيترب“ه تحت عنوان ك هم يها و اصول نشده وجود دارد؛ و تمام ارزش

و از . ن جنگ و مبارزه استيزار و حربه همشود درواقع اب يل ميگر به او عرضه و تحميد
 انسان ير و هدف زندگيرات در مسيين تغيتر ن و مخربيتر يگر از اساسي ديكينجا يا

ها را   و روابط انسانين هدف زندگيتر ه مهمكت ين واقعي اكبعد از در. شود يحادث م
ند، ك ي نميگر زندگيلمه دك ي واقعيدهد، انسان به معنا يل مكيمبارزه و رقابت تش

ه ك يزيشود و به تنها چ يگذرد سلب م ي و آنچه در آن مياش از زندگ عالقه و توجه
ه در صحنه كند ك يانسان احساس م.  استي“ارزش “يسب برتركشد مبارزه و ياند يم

. ندكن جنگ را فراهم يتر حربه و ابزار ا شيد هرچه بيجنگ قرار گرفته است و با
له و حربه جنگ نگاه ي تنها بعنوان وسي زندگيها دهي پدانات وين به تمام جريبنابرا

برد؛  يش ميدهد و پ ي و مخرب قرار مير منفين امر او را خودبخود در مسيو ا. ندك يم
ه كداند  يو خدا م. گردد يشود و وارد صحنه نبرد م ي خارج ميه از متن زندگكنيمثل ا
ها بعنوان   با ارزشيياز آشنابعد .  نهفته استير و هدف چه وخامتير مسيين تغيدر ا

 يگر زندگيلمه دك ي واقعيبه معنا. دهد ي را از دست ميحربه مبارزه، انسان زندگ
 خود را وقف جنگ و ي و هستيماند و تمام زندگ ي باز مي واقعيند، از زندگك ينم

  .ندك ي ميمحتو ي و بيي هوايها  مقدار ارزشيكمبارزه بر سر 

ن است يهاً مثل ايتشب. دهد ي را از دست مي زندگيعت معناان انسان وسين جري در ا   
 تنها به يند تو حق داريگو ي به من ميام، ول ستادهيع و باز اي دشت وسيكه من در ك



ه كد يآ ي بوجود ميز موهومك ثبت شده در ذهن مريها م از مجموعه ارزشي گفت   
ها  ن ارزشي ايات اساسي از خصوصيكيم يو گفت. خواهد شناخت“ من“بچه آنرا بعنوان 

. ديآ ي ببار ميليان چه مسايجرن يم از اينيحاال بب. آنهاست“  بودنيا سهيمقا“ت يفكي
ها را بطور مطلق از  تواند ارزش يس نمكچيار باشد هكسه در ي مقايه وقتك است يهيبد

ش يها ه ارزشكشود  يدا مي پيسك يكشه يهم. باشد“ نيتر با ارزش“آنِ خود گرداند و 
ر از ا توانسته است سرود مدرسه را بهتين زده يروز حسن را زمي ديعل.  بچربديگريبر د

 يانين جرا. (“يبه، چه بچه زرنگ و باهوش به“م يا من و شما هم به او گفته. او بخواند
تر  با ارزش “ييار ما مدال نامركن يبا ا) ميي ما هم با آن آشناي ه همهكاست متداول 

 يامروز بجا. ميا  افتخار باال بردهيوكم و او را از سيا  انداختهيرا به گردن عل“ بودن
ا سرودش را بهتر از يزند  ين مي را زميرد و احمد، عليگ ي ميشتك يبا علحسن احمد 

م يريگ يم از او پس مي داديروز به عليه دك را ييها ن همان ارزشيما هم ع. خواند ياو م
ا يها از گردن احمد وبال گردن محمود  ن مداليفردا هم هم. ميده يو به احمد م

  .رود يش مي تمام عمر انسان با آن په درك است يانين جريو ا. شود ي ميگريد

ي

ه به نظرش كاند  ردهك به بچه القا و عرضه يها را طور“ارزش“ طرف يك خوب، از    
د داشته باشد؛ و او از يس باكه هر ك است يزين چيزترين و عزيتر نها مهميرسد ا يم

و بعنوان “ من“ه آنرا بعنوان ك هم ساخته است يز ذهنك مريكها  ن ارزشيهم
، وضع “ بودنيا سهيمقا“گر بعلت ياز طرف د. شناسد يش مي خوي روانيو هست “تيهو“

 و يگر انسان ساختمان روانيبعبارت د. نان استيرقابل اطميدار و غيار ناپايها بس ارزش



ه كنيبا توجه به ا. رنديگ  يدهند و پس م ي را به ما مي ارزشسه مداميان مقاي در جر   
ه از ما گرفته ك يدهند هر ارزش يل مكي ما را تشيت رواني و هوي هست ات،يها ح ارزش

 ما يات رواني گوشه از حيك  اند، ندهكه از وجودمان را ك تيكقت انگار يشود در حق يم
دا يگران پي نسبت به خود و ديرنصورت چه احساس و تصويدر ا. اند ردهكرا مختل 

. تر، داناتر باشم  باهوش تر، تواناتر، ه از شما زرنگكنياج دارم به ايرد؟ من احتكم يخواه
ن يه اكنم يب ي با شما مي سهياما در مقا.  استياتيار مبرم و حي من بسين صفات برايا

 در وجود ياتيز حي چيك يه جاكرد كنصورت احساس نخواهم يا در ايآ. صفات را ندارم
 وجود من نخواهد يشگي جزء هميارزش يا احساس حقارت، نقص و بي است؟ آيمن خال
ست؟ چرا يم چيستي نيه ما هرگز از وضع موجود خود راضكنيد علت اينك ير مكبود؟ ف

د داشته يم باينك ير مكه فك يزيشه در احساس حسرت ـ حسرت به خاطر چيهم
م تا يدو يم باز هم با عطش و ولع ميا بهر جا برسم؟ چريبر يم ـ بسر ميم، و نداريباش
ردن ك ينده زندگيا در آيم؟ آينك ينده نگاه ميشه به آيم؟ چرا هميگر برسي دييبجا
نده يد آنرا در آيه باكم ينيب ي ميه در وضع موجود خود نقصكند ك يت بر آن نمياكح

ل كيان تشين جري ما را ايم سراسر زندگينيب يم مينكم؟ اگر خوب توجه ينكجبران 
من “: هكمان مطرح است ين موضوع برايم ايشو يدار ميه از خواب بكه صبح كدهد  يم

ه كن ي جز ايگريت ديل به شخصيد آنرا تبديت ناقص و نامطلوب دارم و باي شخصيك
  .ان در تمام طول عمر ادامه داردين جريو ا“ .هست گردانم

گر داشته يديك نسبت به ياحساس مطلوبم يتوان يا ما ميات آيفكين ي با توجه به ا   
ن يم و بنابرايا نندهكدي و تهدك عامل خطرنايك يگري دي از ما برايكم؟ هر يباش

قاً نفرت يگر عميديكه از كست ي نيعيا طبين صورت آيدر ا. ميترس يگر ميديكبشدت از 



ه ما كن است يند؛ و آن اك يگر هم مي اصل ديك بر يت ضمنياكح“ يارزش “ي  رابطه   
 يارك شما يت انسانيمن با ماه. ميستيگر در رابطه نيديك يت انسانيبا جوهر و ماه

 چشم به جهان باز يرا از وقتيز.  شما مهم استي اعتباريها  من ارزشيبرا. ندارم
 ي پس رابطه. ها تيبوده است نه با ماه“ ها ارزش“ارم با كت و سرويام تمام مشغول ردهك

ن يگر چنيبه عبارت د. است، نه رابطه انسان با انسان“ ارزش“با “ ارزش “ي ما رابطه
 دو ي ر است، نه رابطهي است، نه دو انسان؛ رابطه دو تصويئي دو شي  رابطهيا رابطه



. ز و دفاع دارديت طفره و گري وضعيكه كست، بلين رابطه هم واقعاً رابطه ني و تازه ا   
شه خود را ي هميت دفاعيفكي يكه با ك سپر و قالب را دارند يكم ك ما حيها برا ارزش

ت يگر گارد شخصيديك يه چگونه براكد يا ردهكتوجه ن. مينك يدر پشت آن پنهان م
م يگذار يم و نميرو يش ميگران محتاطانه پيم؟ چگونه در شناساندن خود به ديريگ يم
  تر بشوند؟  يك ما نزدي ارزشياي دنيم خصوصي به حرينيگران از حد معيد

ه انسان كن است يد ايآ ي ببار ميا سهي و مقاي رقابتي ه از رابطهك يگري دي  مسأله   
. شود يشانده مكعمق  ي، متظاهرانه و بيشي نما ،ي سطحي زندگيكخودبخود بطرف 

ز را بعنوان ابزار رقابت نگاه ي جنگ قرار گرفت و همه چي ه انسان در صحنهكنيبعد از ا
 يرود و امور زندگ ين ميها و بخاطر خود آنها از ب دهيخودبخود به نفس پداش  رد عالقهك

 ي و اساسي بعد را هم بطور اصوليكه همان كند، بلك ي بعد نگاه ميكرا نه تنها فقط از 
 ي لهيه بتواند بوسكند ك يدا ميز فقط تا آن حد عالقه و توجه پيبه هر چ. ندك ينگاه نم
فرضاً شما مشغول . دي شناخته و ناشناخته احراز نمايبا خود را نسبت به رقيآن برتر

 شما به نفس آن زبان باشد، ي اگر عالقه. دي زبان خارجه هستيكاد گرفتن ي
ن ي ايد آنرا براي اگر داريول.  خواهد داشتيق و اساسيت عميفكي يكتان  يريادگي
اد گرفتن ي در د،يدان ي زبان خارجه ميكد شما هم يگران نشان دهيه به دكد يآموز يم

 يوضع ما مثل سرباز. ت و مراد حاصل شودين نيه اكد يرو يش ميفقط تا آن حد پ
اگر سالحش پوچ هم . ند سالح خود را به دشمن پر جلوه دهدك ي ميه فقط سعكاست 

ه سالحش پر كن تصور نگه دارد يه دشمن را در اكن است يمهم فقط ا. ستيبود مهم ن
  .است

  

ه بحث امروز را كني قبل از ايول. ميده ينده ادامه مي آي  بحث را هفتهني همي  دنباله   
ن مطلب است ي اول توجه به اي تهكن. دانم ي را الزم مي فرعي تهكر چند نكم ذينكتمام 

 يلك شيكه به كست، بلي ني انسان فرضيكا ي ي موضوع فرضيك ي ه بحث ما دربارهك
. مينك ي و روشن ميجود خودمان را بررسم وضع موي باشد، داركدوارم قابل دريه امك



ات و ياصول خصوص.  استيلّك يلي ما خيم فعليه ترسكست ن ايگر اي دي تهك ن   
. ميگذر يم و مينك يرا روشن م“ يرير و تفسيتعب “ي د و رابطهي از ديل ناشيمسا
ر كه ما ذكست ي نييها نيل منحصر به هميه مساكم ين توجه داشته باشيبنابرا

م و ينك ي خود بررسي واقعيد در زندگي از ما بايكل را هر ير مسايسا. مينك يم
ر يد نظيتوان ي شما ميول. ميآور ي دو مثال بعنوان نمونه ميكيدر هر موضوع . ميبشناس

 يمثالً در مورد زندگ. ديني و روابط خود ببي شئون زندگي هيلكها را در  همان نمونه
 من و شما يم؛ وليزن ي زبان خارجه را مثال ميكاد گرفتن ي، يشي و نمايسطح

ز ي خود نيگر زندگي ديها نهيرا در تمام زم“  بودنيشينما“ت يفكين يم هميتوان يم
 يها ده و در عالم ارزشيات بري واقعيايم انسان از دنييگو ي ميا وقتي. مينيبب
فرضاً شما . نطور استيها ا نهيه در تمام زمكن است يش ايبرد معنا يبسر م“ خودساخته“

د تا ينك ير مكد و به آن فيارد، توجه ديده يت ميشتر اهميتان ب  شغليبه ارزش اعتبار
ن خود ي مبل و ماشيه براك يا يارزش اعتبار. ديده يه عمالً انجام مك ياركبه خود 

ت مبل و يه به واقعكد چنان ذهن شما را بخود مجذوب و مشغول داشته است يليقا
 شما ي شوهر داشتن برايد، ارزش اعتباريا ردهكاگر ازدواج . دي ندارين توجهيماش
شتر از ي شوهر نداشتن بيارزش يد بيا ردهكاگر ازدواج ن. از خود شوهر استتر  مهم
د ينك يه انتخاب مك يا شوهرينوع زن . ت شوهر نداشتن اسباب رنج شما استيواقع

.  استي اعتباريها ر ارزشي داشته باشد تحت تأثيات واقعيفكي به يش از آنچه بستگيب
  .اتيقعم بر ما است، نه واكها حا“ارزش “يلكبطور 

ق ين جلسات، از طري از ايكان هر يم در پاينك ي ميه سعكن است يته اكن ني آخر   
د يمنها در مورد بحث امروز با.  نماندي باقيم تا ابهامينكبحث آزاد موضوعات را روشن 

ه به آن ك را يا ات رابطهيهنوز تمام خصوص. اره استك مهيه موضوع نكم ينك يادآوري
دوارم در طرح سؤال ين اميبنابرا. ميا ردهكم، روشن نييگو يم“ يريفسر و تيتعب “ي رابطه

د با ينك مطرح يد سؤاليخواه يا اگر ميتر بشود؛  املك يممان قدريد تا ترسينكشتاب ن
، “ال اله“م يا  ما امروز فقط گفتهيبه قول مولو. دينكم مطرح يتوجه به ناقص بودن ترس

ش را هم “اال اهللا“د تا ينكد حوصله ين شما بايبنابرا.  است “ال اله اال اهللا“ منظورمان يول
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