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 بخش اول

 
 مقدمه - 1فصل  

شـاید  . ار اسـت برقراري ارتباط با هم، حتی اگـر همـدیگر را خـوب بشناسـیم، کـاري بـس دشـو           
ادراك هنگـامی صـورت   . اي داشـته باشـد   برم براي شما تفاوت ویـژه  کار می   هایی را که من به      واژه
یعنـی میـان مـردم،    . رو شویم گیرد که ما، شما و من، در یک زمان و در یک سطح با هم روبه               می

یـزي  بـه چنـین چ  . میان زن و شوهر و میان دوستان صمیمی مهر و عاطفه وجـود داشـته باشـد                
آیـد   ترتیب ادراك فوري هنگامی بدست مـی  پس به این. گویند تبادل واقعی اندیشه و احساس می    

 .سطح باشد زمان و هم که ارتباط ما هم

مـن از  . اي آسان، مؤثر و با طرز عمل معین بسـیار مشـکل اسـت           گونه  ه افکار و احساسات به    لمباد
کنم که اصطالحات فنی در       را گمان نمی  یکی، ز هایی غیرتکنی   کنم، واژه   هایی ساده استفاده می     واژه

شناسـی یـا علمـی     بنابراین مـن از هـیچ اصـطالح فنـی روان    . حل مسایل مشکل به ما یاري دهد   
مـایلم بـه   . ام شناسـی یـا مـذهبی نخوانـده     گونه کتاب روان    خوشبختانه هیچ . استفاده نخواهم کرد  

تـر را   کنیم یک مفهوم عمیق ها استفاده می مان از آن اي که در زندگی روزمره     هاي ساده   ه  کمک واژ 
کردن را ندانید کار مـن بسـیار دشـوار خواهـد      که شما نحوه گوش به شما ابالغ کنم؛ اما درصورتی 

 .شد



هاي از پیش انجـام   سازي ها و قاعده که بتوانیم واقعاً گوش کنیم باید تمامی تعصب    براي این . خوب
هنگامی انسان در یک حالت گیرندگی ذهن باشد، امور بـه  . هاي روزانه را رها کنیم     شده و فعالیت  

اش را بـه چیـزي        دهد کـه توجـه واقعـی        شخص، هنگامی گوش می   . آسانی قابل فهم خواهند بود    
 دیـواري از  .کنـیم  معطوف کرده باشد؛ اما متأسفانه بسیاري از ما از پشت دیوار مقاوت گـوش مـی     

هـاي روزمـرره،      ی و علمـی، دیـواري از نگرانـی        شناسـ   هاي روان   ها داریم، دیواري از تعصب      تعصب
کنیم؛ بنابراین درحقیقت ما به سر و صداي خود، بـه        ها گوش می    ها و با این تعصب      آرزوها و ترس  

هـا،    کنارگذاشتن تعلیمات، تعصب  . شود  کنیم؛ نه آن چیزي که گفته می        قیل و قال خود گوش می     
اي کـه ادراك   دادن بـه گونـه   می براي گوش ایالت و مقاومت و رسیدن به چیزي وراي بیان کال         مت

 . یکی از معضالت ما استنای. آنی داشته باشیم، بسیار دشوار است

اگر در خالل این بحث چیزي گفته شود که برخالف شیوه فکـري و اعتقـادي شـما باشـد، تنهـا                      
ادن و د شاید حق با شما باشد و من اشتباه کنم؛ اما با گـوش            . خرج ندهید   گوش کنید؛ مقاومت به   

. حقیقت چیزي نیست که کسـی آن را بـه شـما بدهـد             . یابیم  کردن همگی حقیقت را درمی      توجه
طـور   شما خود باید آن را کشف کنید و براي کشف آن باید ذهن در حالتی باشـد کـه بتوانـد بـه              

هرگاه مقاومت، سپر محافظ و حفاظ وجود داشته باشد، ادراك مستقیم         . مستقیم آن را درك کند    
چـه   بردن دقیق بـه آن  پذیرد؛ زیرا پی چه هست صورت می    ادراك از راه آگاهی از آن     . ستعملی نی 

کـردن یـا موجـه سـاختن،      هست، به واقعیت، به حقیقت، بدون تعبیر و تفسیر آن، بدون محکـوم        
مـان، بـه    هاي بودن خود و تعصب تنها هنگامی که، براساس شرطی   . طور حتم، ابتداي خرد است      به

هرحـال، چیـزي اسـت        بـه . دهیم  پردازیم، حقیقت را از دست می       کردن می   و معنی تعبیر و تفسیر    
تـوانیم آن را براسـاس    براي دانستن ماهیت هرچیز نیـاز بـه تحقیـق داریـم و نمـی           . مانند تحقیق 

دادن  و گـوش  کـردن، مشـاهده   ترتیب اگر بتوانیم به نگاه    همین  به. حاالت روحی خود ترجمه کنیم    
شود و این همان چیـزي اسـت کـه مـا در          هست آگاه باشیم، مشکل حل می     چه    بپردازیم و از آن   

چه هسـت، چیسـت    خواهم به شما گوشزد کنم که آن من می . ها انجام خواهیم داد     همه این بحث  
هـاي   و آن را براساس خیاالت خود ترجمه نکنم؛ شما هم نباید آن را براساس زمینـه یـا آموختـه           

 .خود ترجمه و تعبیر کنید

جا شـروع کنـیم،    صورتی که هست، وجود ندارد؟ اگر از این       چیز به   بودن از همه    امکان آگاه پس آیا   
چـه هسـت، بـه کشـمکش پایـان            بودن، رسـیدن بـه آن       شناختن، آگاه . رسیم  حتماً به ادراکی می   

شـده باشـد، بنـابراین     اگر بدانم که دروغگو هستم و این بـراي مـن حقیقتـی شـناخته              . بخشد  می
چه که شخص هست، خود شروع خرد اسـت،   بودن از آن شناختن، آگاه. ته استیاف کشمکش پایان 

 -میان آوردن سازد، کیفیت زمان را به شروع ادراك است، ادراکی که شما را از چنگ زمان رها می          
شناختی و یا یک رونـد   عنوان یک وسیله یا یک روند روان معناي توالی تاریخی؛ بلکه به    زمان نه به  

 .کند کننده و ایجاد آشفتگی می  ویران کاري است-ذهنی



سـازي، بـدون    گیرد که آن را بدون محکوم      چه هست، هنگامی صورت می      بنابراین، ادراك ما از آن    
که شخص در شرایط خاص یا حاالت خاصـی       گاهی از این  آ. توجیه و بدون تعیین هویت بشناسیم     

از تـالش خـود آگـاه نیسـت،        کس که از شرایط خـود و          است، خود یک روند رهایی است؛ اما آن       
خاطر  شود؛ پس بنابراین به کند غیر از آن چیزي باشد که هست و این برایش عادتی می           تالش می 

چه کـه حقیقـت    چه هست بپردازیم، به مشاهده آن    داشته باشید که ما درنظر داریم به بررسی آن        
این نیـاز بـه   . ر و تفسیرينوع تعبی نظرهاي متعصبانه و بدون هیچ  است و آگاهی از آن، بدون نقطه      

گاه شـود  آچه هست  نآپذیر، تا بتواند از    العاده دارد، به یک قلب انعطاف       یک ذهن موشکاف خارق   
چـه   دنبال حرکت سـریع آن  ماند، از رفتن به   چه هست از تعقیب بازمی      و آن را دنبال کند؛ زیرا آن      

یست، حرکت مسـتمر دارد     پایدار ن » چه هست   نآ«قدرمسلم آن است که     . شود  هست، متوقف می  
گیـري آن نیـاز بـه ذهنـی          براي پـی  . و این چیزي است که اگر دقیقاً مشاهده کنید، خواهید دید          

بـودن اعتقـاد،    پذیر دارید؛ چیزهایی که درصورت پایداربودن ذهن و جـذمی           سریع و قلبی انعطاف   
توانـد    خشک نمـی و قلبکنند و ذهن  حروم میمها   داشتن تعصب و تعیین هویت، انسان را از آن        

 .را تعقیب کند» چه هست آن«ابکی به آسانی و چ

وگوي بسیار، بدون لفاظی بیش از حـد، انسـان از ایـن قضـیه            نظر من، بدون هیچ بحث و گفت        به
وي دیگر هرج و مرج، آشفتگی و بیچـارگی، ایـن   ر یک سو فرد وجود دارد و در س      گاه است که د   آ

نیا، در چین، امریکـا، انگلـیس، آلمـان، هـم آشـفتگی             خاص هندوستان نیست؛ بلکه در سراسر د      
جـا نیسـت؛ در تمـام دنیـا        این قضیه ملی نیست؛ این خاص این      . وجود دارد و هم اندوه روزافزون     

هـا    وجود دارد که خاص فرد نیست؛ بلکه متعلق به گروهیدددرد و رنج ش نام    چیزي به . وجود دارد 
که آن را به یک منطقـه جغرافیـاي،        هانی است و این   بنابراین سر و کار ما با یک مصیبت ج        . است

صـورت، بـه اهمیـت کامـل ایـن       یک بخش رنگی نقشه محدود کنیم، کار مهملی است؛ زیرا درآن 
اکنون که از این آشفتگی آگاهیم، پاسخ امـروز         . مصیبت کل دنیا و همچنین فرد پی نخواهیم برد        
 ما چه باید باشد؟ چگونه باید واکنش نشان دهیم؟

شـناختی مـا    د و رنج وجود دارد، درد و رنج سیاسی، اجتماعی، مذهبی بـا تمـامی وجـود روان            در
دستخوش آشفتگی است و تمامی رهبران، چه فرهنگی و چه سیاسی، کاري از دستشان برنیامده              

اگر به بهاگـاواد گیتـا یـا کتـاب مقـدس یـا       . اند ها مفهوم خود را از دست داده        است، تمامی کتاب  
شناسی مراجعه کنید، درخواهید یافت کـه سـرنخ از دستشـان     ها در سیاست و روان    هآخرین رسال 

خـود  . انـد  ها تبدیل شده اند و به مجموعه اي از واژه در رفته است، کیفیت حقیقت را ازدست داده    
بریـد و تکـرار صـرف     سر مـی  ها هستید، در گیجی و عدم اطمینان به     شما که تکرارکننده این واژه    

دیگـر،   بیان اند؛ به  ازدست دادهاها ارزش خود ر ها و کتاب کند؛ بنابراین واژ  یز القا نمی  چ  کلمات هیچ 
کنیـد، خـود شـما، کـه      هنگامی از کتاب مقـدس، یـا مـارکس یـا بهاگـاواد گیتـا نقـل قـول مـی             

تـان بـه دروغ بـدل     بریـد، تکرارکـردن   سـر مـی   اطمینانی و گیجی به     کننده هستید، در بی     قول  نقل



دهـد و ایـن    نجا نوشته شده است، به یک تبلیغ صرف، تغییر ماهیت مـی آچه که  ا آنشود؛ زیر   می
کنیـد از درك حالـت وجـودي خـویش دسـت       بنابراین، هنگامی تکرار مـی . تبلیغ، واقعیت نیست 

نظرانـه   اي از کلمـات صـاحب    اید، این است که بر گیجی خویش پرده         تنها کاري کرده  . اید  برداشته
چه که وجهه همت ما است، آن است کـه ایـن آشـفتگی را درك کیـنم و بـا                  ناید؛ اما آ    پوشانیده

ها آن را نپوشانیم؛ بنابراین پاسخ شما در این مورد چیست؟ راستی شما بـه ایـن هـرج و                   قول  نقل
 هنگامی به   دهید؟  العاده، به این آشفتگی، به این نبود اطمینان وجود، چگونه پاسخ می             مرج خارق 

اي را دنبـال   دازم، از آن آگاه باشید، کلمات مرا دنبال نکنیـد؛ بلکـه اندیشـه      پر  بحث درباره آن می   
نکردن در بازي، عـادت      بودن و شرکت    خیلی از ما به تماشاچی    . کنید که در وجود شما فعال است      

بـازي فوتبـال    اچیبودن، تماشـ    این تماشاچی . نویسیم  خوانیم؛ اما هرگز کتاب نمی      کتاب می . داریم
رانان بودن براي ما نوعی سنت و نوعی عـادت ملـی و جهـانی     مداران و سخن تسیا تماشاچی سیا 

. ایم ایم و استعداد خالق خود را ازدست داده        گري بدل شده    هاي نظاره   ما تنها به غریبه   . شده است 
 .خواهیم فراگیریم و بهره ببریم رو می ازاین

نید، مفهوم این بحث را بـه کلـی       ک  ولی اگر شما تنها تماشاچی هستید، اگر شما تنها مشاهده می          
. زور عادت بـه آن گـوش کنیـد         ها نیست که شما به      نوع سخنرانی    زیرا این از آن    دهید؛  ازدست می 

دسـت آوریـد، دراختیـار شـما          المعـارف بـه     د از دایرة  توانی  خواهم اطالعاتی را که شما می       من نمی 
 بتوانیم بـا هـر ژرفـایی کـه ممکـن        کوشش ما بر این است که افکار یکدیگر را، تا آنجاکه          . بگذارم

بنابراین، لطفاً ببینیـد پاسـخ      . گویی به احساسات خودمان دنبال کنیم       باشد، با صمیمیت، با پاسخ    
 خـود  گوینـد؛ بلکـه   باره چه می که دیگران دراین    شما به این علت، به این مصیبت چیست؛ نه این         

از ایـن هـرج و مـرج سـود          کـه شـما از ایـن مصـیبت،            درصـورتی . دهیـد   شما چگونه پاسـخ مـی     
توانـد اقتصـادي باشـد یـا اجتمـاعی،       تفاوتی است، حال این سـود مـی     اي بی   تان گونه   ببرید،پاسخ

طـور    بـه . تان اهمیتی ندارد    صورت، استمرار این هرج و مرج براي       دراین. شناختی  سیاسی و یا روان   
دنبـال    بیشـتر بـه  حتم هرقدر در دنیا گرفتاري بیشتر باشد، هرج و مـرج بیشـتر اسـت و شـخص              

شـنختی و   اید؟ هنگامی در دنیا آشـفتگی، چـه رروان         آیا شما متوجه این وضع نشده     . امنیت است 
صورت حسـاب بـانکی و    چه هرنوع دیگري وجود داشته باشد، انسان خود را در نوعی امنیت، یا به      

ود، بـه معبـد     آر  صورت به نیـایش رومـی       کند؛ یا درغیراین    صورت نوعی ایدئولوژي محصور می      یا به 
هـا،   در سراسر دنیا هر روز تیره . شود  چه که در دنیا واقع می       رود، که درواقع گریزي است از آن        می

رویند؛ زیرا هرقدر آشفتگی بیشتر باشد، نیاز بـه   هاي گوناگون مثل قارچ از زمین می        قبایل و ایسم  
تـان دهـد، بنـابراین بـه      رهبر بیشتر است، رهبري که دست شما را بگیرد و از این پریشانی نجات      

، طبـق  صـورت  ترین آموزگاران و یـا درغیـراین       آورید، یا به یکی از تازه       هاي مذهبی روي می     کتاب
این . کند، سیستمی متعلق به چپ یا راست گویید که ظاهراً مشکل را حل می       سیستمی پاسخ می  

 .افتد درست همان چیزي است که دارد اتفاق می



. کنیـد از آن بگریزیـد       چه که دقیقاً هست، آگاه شوید کوشش می         ز آن محض آنکه از آشفتگی، ا      به
هایی که براي حل مصیبت، مصیبت اقتصادي، اجتمـاعی یـا فرهنگـی، سیسـتمی را مطـرح                    فرقه
کند و نه   این سیستم است که اهمیت پیدا می    ،صورت  ها هستند؛ زیرا درآن     کنند، بدترین گروه    می

چـه اهمیـت پیـدا     آن. ا سیستمی متعلق به چـپ یـا راسـت   انسان؛ چه این سیستم فکري باشد ی   
خاطر ایده و ایدئولوژي حاضرید همـه     آنگاه شما به  . کند سیستم، فلسفه و ایده است، نه انسان         می

رخ دارد اکنـون در دنیـا    موجودات انسانی را قربانی کنید، که دقیقاً همـان چیـزي اسـت کـه هـم      
تـان را   ها، شما و من اهمیـت  شدن سیستم انسان ا مهمبنابراین ب . سیستم مهم شده است   . دهد  می
کنندگان سیستم، چه مذهبی و چه اجتماعی، چه راسـتی و چـه چپـی             ایم و کنترل    ست داده  د از

ایـن دقیقـاً   . کنـیم  اند و بنابراین ما افراد را قربـانی مـی   اند؛ صاحب اقتدار شده    صاحب اختیار شده  
 .دهد همان چیزي است که دارد رخ می

چارگی، این درد و رنج، نه تنها درد و         چارگی چیست؟ این بی      ببینیم علت این آشفتگی و بی      حاال
درگرفتن   رنج درونی؛ بلکه درد و رنج بیرونی، این وحشت و انتظار جنگ، جنگ سومی که درحال               

دهنـده فروریـزي اخـالق،     وجود آمد؟ علت آن چیست؟ شکی نیست که این نشان است، چگونه به  
. هـاي دسـت و ذهـن اسـت     هاي شهوانی و ارزش ساخته نوي و شکوه و جالل ارزش    هاي مع   ارزش

هاي ذهن، دسـت و   هاي اشیاء و حواس، ارزش فرآورده      هایی به جز ارزش     راستی هنگامی ما ارزش   
هاي نفسانی امور بیشتر اهمیت دهـیم، آشـفتگی    هرقدر به جنبه. دهد ماشین نداریم، چه روي می  

که دریابیـد   براي آن. گویم که این نظریه من نیست       ین است؟ باز هم می    بیشتر است؛ مگر غیر از ا     
ها، قدرت، وجود اقتصادي و اجتماعی شما بستگی به اشیایی دارد کـه سـاخته دسـت و یـا            شزار

پـردازیم و   بنابراین بـه کـار و زنـدگی مـی    . ها نیست   قول از روي کتاب     لذهن هستند، نیازي به نق    
غلطد، که معنایش آن است که اشیاء، اشیاء ذهنی،          نفسانی فرو می   هاي  وجودمان هر آن در ارزش    

کنننـد، عقیـده اهمیتـی     اند و هنگامی اشیاء اهمیت پیدا مـی  اشیاء دستی و ماشینی اهمیت یافته   
 دهد، مگر غیر از این است؟ یابد و این دقیقاً همان چیزي است که دارد در دنیا رخ می غالب می

شـود؛ هنگـامی کـه در آشـفتگی         هاي نفسانی موجب آشفتگی می      ارزشرو اهمیت بیشتر به       ازاین
 هاي گوناگون، مـذهبی، اقتصـادي یـا اجتمـاعی، یـا از راه          کنیم به روش    گیریم، تالش می    قرار می 

ل ادنب وجو براي حقیقت، از آن بگریزیم؛ اما حقیقت دور نیست، رفتن به      طلبی، قدرت و جست     جاه
حقیقـت  . کنـد  وجوي حقیقت باشد، هرگز آن را پیدا نمی      جست آن ضرورت ندارد و انسانی که به      

محـض آنکـه آن را تصـورکنید،     شود و زیبایی آن در این است؛ اما به     یافت می » چه هست   آن«در  
کنـد،   کنید و انسانی کـه تـالش مـی         وجوي آن بپردازید، تالش را آغاز می        محض آنکه به جست     به

ور انفعالی، آگـاه  ط صورت تماشاچی و به     باید آرام، به   به همین دلیل است که    . قادر به درك نیست   
بینیم که زندگی و عمل ما همیشه در محدوده ویرانـی و انـدوه قـرار دارد؛ آشـفتگی و                   می. باشیم

 .شود گاه تعطیل نمی آشفتگی وجود، هیچ. گیرد ج همیشه مانند موجی از ما پیشی میمرهرج و 



شـود، گویـا بـه انـدوه و       و مـرج منتهـی مـی       یا به هرج  دهیم، گو   حاضر انجام می    چه که درحال    آن
به زندگی خود نگاه کنید، خواهید دید که زندگی مـا همیشـه در مـرز انـدوه               . انجامد  بدبختی می 

کـردن   ها براي متوقف هاي گوناگون ملت   مان، اجالسیه   مان، سیاست   کار ما، فعالیت اجتماعی   . است
 .شوند هاي بیشتر می جنگ، همه موجب جنگ

این همـان  . شود دهیم، به مرگ منجر می چه انجام می دنبال زندگی در حرکت است؛ آن      بودي به نا
 .دهد چیزي است که عمالً دارد رخ می

باره متوقف کرد؟ و دائم در دام امـواج آشـفتگی و انـدوه گرفتـار          چارگی را یک    توان این بی    آیا می 
ها اعتقـاد را پذیرفتنـد و شـاید     اند؛ آن  آمدهدیگر، معلمان بزرگی چون بودا و مسیح          بیان  نیامد؟ به 

اند، جلو آشـفتگی را   خود را از دست آشفتگی و غم رها کرده باشند؛ اما هرگز جلو اندوه را نگرفته        
اگـر شـما، بـا دیـدن ایـن آشـفتگی اقتصـادي و               . آشفتگی و اندوه هنوز ادامه دارد     . اند  سد نکرده 

 ببریـد و از دنیـا   هه نامش زندگی مذهبی اسـت پنـا     ک  چه  چارگی به آن    اجتماعی، هرج و مرج و بی     
پیوندیـد؛   بسا که شما هم احساس کنید که دارید به این معلمان بزرگ مـی           گردان شوید، چه    روي

دهد و درد و رنج دائم فقیر     چارگی و انهدام خویش به راه خود ادامه می          اما دنیا با هرج و مرج، بی      
 این اسـت کـه آیـا        - مشکل شما و من    -بنابراین، مشکل ما  . ماند  ، از استمرار بازنمی   و ثروتمند آن  

ا چارگی پاي بیرون نهـاد؟ اگـر شـمایی کـه در ایـن دنیـ        بی  توان به یک باره و با فوریت ازاین         می
هـا کمـک    نجات دیگران از این هرج و مرج بـه آ ن ندانید، در نکنید خود را جزیی از آ    زندگی می 

احتماالً جنگ از . طورحتم، معضل ما این است به. که همین حاالخواهید کرد؛ نه فردا، نه آینده؛ بل    
شکی نیست که ما قادر به جلوگیري از آن نیستیم؛       . تر  تر و هراسناك    رسد، با شکلی مخرب     راه می 

تـوانیم؟   کنیـد نمـی   کنیم؛ فکر مـی  طور آنی درك می ها را به چارگی ها و بی  اما شما و من آشفتگی    
توانیم همین درك حقیقت را در      گیریم که می     آنگاه در وضعیتی قرار می     ها را درك کنیم،     باید آن 

درنگ به رهایی برسید؟ زیرا تنها راه گریـز از      توانید بی   دیگر، آیا می    بیان  به. دیگران نیز بیدار کنیم   
فـردا  «: تواند صورت گیرد؛ اما اگر بگویید ادراك تنها در زمان حال می   . چارگی همین است    این بی 

، موج آشفتگی گوي سبقت را از ما خواهد ربود و آنگاه همیشه با آشفتگی               »ر را خواهم کرد   کا  این
 .گریبان خواهیم بود به دست

درنگ درك کرده و     پس آیا این امکان وجود دارد که به وضعیتی برسیم که خود ما حقیقت را بی               
من . تنها راه ممکن است گویم بله، این امکان وجود دارد و          به این آشفتگی پایان بخشیم؟ من می      

تنها مشکل مـا  . هم نه براساس تصور و عقیده       گویم این کار ممکن است و باید انجام گیرد، آن           می
 که انقالبی براي رهایی از جنگ کاپیتالیسم و برپایی گروه دیگـر   -العاده  ایجاد این دگرگونی خارق   

چـه را کـه معمـوالً     عی اسـت، آن وجودآوردن این تطور باشکوه است که تنها انقالب واق        به -نیست
درهرحـال،  . گرایانه اسـت  هاي چپ گرایی طبق ایده   دانیم، تنها تعدیل یا استمرار راست         انقالب می 

گرایـی بـر پایـه     اگـر راسـت  . اي تعـدیل شـده اسـت     گونـه   گرایی به   گرایی هم، استمرار راست     چپ



هاي نفسانی کـه تنهـا        ارزشجز استمرار همان      گرایی هم چیزي به     هاي نفسانی نیست، چپ     ارزش
دهـد    بنابراین، دگرگونی واقعی تنها هنگـامی رخ مـی        .دباش  رجه و بیان تفاوت دارند، نمی     از نظر د  

چـه شـما در ارتبـاط بـا      طور حتم، آن به. فرد، از رابطه خود با دیگري آگاه شوید  عنوان  که شما به  
جامعـه بـه خـودي    . عه شما اسـت  هستید، همان جام- با همسر، فرزند، کارفرما، همسایه    -دیگري

ایـم؛ جامعـه     جامعه همان چیزي است که شما و من در ارتباط بـا هـم آفریـده                .خود وجود ندارد  
شناختی درونی خود ما است؛ بنـابراین اگـر شـما و مـن خـود را          جلوه بیرونی تمامی حاالت روان    

امعـه اصـالً مفهـومی      کننده دنیاي بیرونی باشیم که جلوه درونـی اسـت، ج            نفهمیم و تنها متحول   
نخواهد داشت؛ یعنی تا هنگامی که من خود را درارتبـاط بـا شـما درك نکـنم، تغییـر و تبـدیل                       

شـود کـه    مهمی در جامعه صورت نخواهد گرفت؛ گیجی مـن در امـر ارتبـاط خـویش باعـث مـی        
ایـن یـک   . وجود آورم که المثنی است؛ تجلی بیرون همان چیزي است که من هستم         اي به   جامعه

بحث این خواهد بود که آیا این اجتماع،     . اش بحث کنیم    توانیم درباره   یقت بدیهی است که می    حق
 .وجودآورنده اجتماع هستم وجود آورده است یا اینکه من به این تجلی بیرونی، مرا به

چـه مـن در ارتبـاط بـا دیگـري هسـتم،               صـورت، ایـن واقعیـت بـدیهی نیسـت کـه آن              آیا دراین 
نکه من خـود را از ریشـه دگرگـون سـازم، تحـولی در نقـش             است و بدون آ    دآورنده جامعه وجو  به

گامی براي دگرگونی یک جامعـه در یـک سیسـتم، دقیـق     نوجود نخواهد آمد؟ ه اساسی جامعه به 
رویـم؛ زیـرا ایـن سیسـتم نیسـت کـه توانـا بـه                شویم، تنها از پاسـخ بـه ایـن سـؤال طفـره مـی              

کنـد و ایـن       که همیشـه سیسـتم را دگرگـون مـی         ساختن انسان است؛ بلکه انسان است         دگرگون
تا هنگامی که مـن خـود را در رابطـه بـا شـما درك نکـنم،              . چیزي است که تاریخ گواه آن است      

درك خود به زمـان بسـتگی       . چارگی، ویرانی، ترس و ددمنشی خواهم بود        موجب هرج و مرج، بی    
فـردا خـود را درك خـواهم     «:توانم خود را در همین لحظه درك کنم؛ اگـر بگـویم          ندارد؛ من می  

اي کـه بگـویم،         همان لحظـه  . ام و عمل من ویرانگر است       چارگی شده   ، موجب آشفتگی و بی    »کرد
هنگام در یک موج آشـفتگی و     ام و بنابراین همان     ، عنصر زمان را به میان کشیده      »خواهم فهمید «

 بـراي ذهـن تنبـل اسـت، بـراي      فردا. اکنون است، نه فردا ادراك هم. ام انهدام خود را درگیر کرده   
هنگـامی انسـان بـه    . اي در آن وجـود نـدارد        مانند است، براي ذهنی است که عالقـه         ذهن حلزون 
گیرد، دگرگونی فوري     دهد، ادراك آنی صورت می      درنگ آن را انجام می      مند است، بی    چیزي عالقه 

گیـرد،   ردا صـورت مـی  اکنون دگرگون نشوید، هرگز نخواهید شد؛ زیرا تغییري که فـ         اگر هم . است
 .انقالب حاال است، نه فردا. تحول نیست؛ بلکه نوعی تعدیل است

اگر چنین اتفاقی رخ دهد، شما دیگر هیچ مشکلی ندارید؛ زیرا خـود دیگـر نگـران خـود نیسـت؛            
 .گیرید آنگاه شما در فراسوي موج ویرانگر قرار می

  در جستجوي چه هستیم؟-2 فصل -بخش اول



شـکی نیسـت   کنـیم؟   ا مردم در جستجوي چه هستیم؟ چه چیزي را طلب میراستی بیشتر م  به
که، به خصوص در این دنیاي بی آرام و دنیاي که هر کس سعی دارد در آن به نوعی بـه آرامـش،       
خوشبختی و امنیت دست یابد، یافتن چنین چیزي بسیار اهمیت دارد؛ غیر از این است؟ اما باید                

چه بسا که بسـیاري از  . ز و در صدد کشف چه چیزي هستیم     دید که ما در جست و جوي چه چی        
ما در این دنیاي پر از اغتشاش، جنگ و ستیز و کشمکش به دنبال نوعی خوشبختی یـا  آرامـش                

خیال مـی کـنم آن چیـزي    . طلبیم که در آن، صلح و صفایی باشد        کنیم و پناهی می    حرکت می 
طلب بر نمـی داریـم؛ از رهبـري بـه رهبـر      است که بیشتر ما طالب آن هستیم؛ بنابراین دست از        

دیگر، از یک سازمان مذهبی به سازمان مذهبی دیگر و از یک آموزگار به آموزگـار دیگـر رو مـی                  
 . آوریم

حال آیا ما به دنبال خوشبختی هستیم یا به دنبال نوعی رضایت خاطر که امیدواریم خوشـبختی                  
توان به دنبال خوشـبختی   آیا می.  دارندخوشبختی و رضایت خاطر با هم فرقاز آن مشتق شود؟  

.  خوشـبختی دسـت یـافتنی نیسـت        ئنـاً مرفت؟ شاید بتوان به رضایت خاطر دست یافت، اما مط         
بنابراین پیش از آنکـه روح و دل خـود را   . خوشبختی اشتقاقی است، فرآورده جنببی چیزي دیگر      

ز دارد، بایـد دریـابیم بـه    به چیزي معطوف کنیم که به جدیت، توجه، اندیشه و دقـت بسـیار نیـا          
خواهیم ارضـا شـویم،    می  ماآیا به دنبال خوشبختی هستیم یا رضایت خاطر؟       دنبال چه هستیم؟    

 .خواهیم در پایان تحقیق خود، به نوعی احساس پربودن برسیم می

هر کس  . به هر حال، هرگاه کسی در جست و جوي آرامش باشد، می تواند به آسانی به آن برسد                 
شـکی  . ورکورانه خود را وقف علتی یا نظریه اي کند و در آن بـه دنبـال امنیـت باشـد         می تواند ک  

انزواي صرف در یک نظریـۀ محصـور کننـده، خالصـی از     . نیست که این، مشکل را حل نمی کند      
بنابراین ما باید بدانیم که خواسته هاي بیرونی و درونی هر یک از ما چیست؟ اگـر       . تعارض نیست 

ن روشن باشد، دیگر الزم نیست به جایی برویم یا به آموزگاري، کلیسایی و یـا           این مسأله براي ما   
. بنابراین مشکل ما آن است که قصد و غرض ما براي خود ما صریح باشـد            . سازمانی مراجعه کنیم  

آیا این امر امکان دارد؟ و آیا حصول این صراحت از راه جست و جو ممکن است، یـا از راه سـعی          
گران می کنند؟ چه این دیگران واالمقام ترین معلمان باشند و چه یـک واعـظ            در ادراك آنچه دی   

سادة کلیساي کوچک؟ آیا براي یافتن باید پیش کسی رفت؟ و این همان کاري است که مـا مـی          
کنیم؛ این طور نیست؟ کتاب هاي بی شمار می خوانیم، در جلسات بسـیاري شـرکت کـرده، بـه                    

گوناگون می پیوندیم و بدان وسیله سعی می کنیم بـه عالجـی       بحث می پردازیم و به سازمانهاي       
یا اگر ایـن کارهـا را نکنـیم، خیـال مـی      . براي تعارض با بی چارگی هاي زندگی مان دست یابیم        

کنیم که آن را دریافته ایم؛ به عبارت دیگر، می گوییم که یک سازمان به خصوص، یک معلـم بـه    
 می کند؛ آن چـه کـه مـی خـواهیم در آن یافتـه              خصوص و یا یک کتاب به خصوص ما را راضی         

 .ایم،در آن درنگ می کنیم، بلورگونه می شویم و در محاصره قرار می گیریم



مگر نه این است که از میان این همه آشفتگی، به دنبال چیزي دائمی هستیم؟ چیـزي مانـدگار،                   
سـم مهـم نیسـت؛    چیزي که به آن واقعیت می گوییم، خدا، حقیقت، آن چه که دوست داریـم، ا             

ایـن مطلـب را بـه       . بنـابراین نگذاریـد درگیـر واژه هـا شـویم          . بدون شک واژه، خود شیء نیست     
براي اکثر ما چیزي اسـت کـه   . جست و جو براي چیزي ابدي است  . سخنرانان حرفه اي واگذارید   

ببخشـد؛  می توانیم به آن بیاویزیم، چیزي که به ما اطمینان خاطر، امید، اشتیاق، اعتمـاد پایـدار      
اما ایـن دانـش خـود مـا نیسـت؛           . زیرا ما از درون سخت نامطمئنیم و خود را خوب می شناسیم           

 .یعنی خود تجربۀ مستقیم نداریم

ببینیم آنچه را که ما ابدي می دانیم چیست؟ ما به جست و جوي چه هستیم؟ چیزي کـه یـا بـه         
 و جـوي خوشـبختی پایـدار،        آیا مـا در جسـت     . ما ابدیت می بخشد و یا ما امیدواریم که ببخشد         

رضایت خاطر پایدار و اطمینان پایدار نیستیم؟ ما چیزي را می خواهیم که همیشه پایدار بماند و               
، به شرط آنکه تمامی عبـارات و واژه هـا را کنـار بـزنیم و عمـالً بـه تماشـاي آن         .ما را راضی کند   

ائـم و رضـایت خـاطر دائـم         ما خواهـان لـذت د     . این آن چیزي است که ما می خواهیم       . بپردازیم
 .هستیم؛ چیزي که اسمش را حقیقت، خدا، یا هر چه دلمان بخواهد می گذاریم

شاید نحوة طرح قضیه، قدري گسـتاخانه باشـد؛ امـا واقعیـت آن              . بسیار خوب، ما طالب لذت ایم     
است که ما همین را می خواهیم؛ دانشی که لذت ببخشد، تجربه اي که به ما لذت بدهد، رضایت                

اطري که تا فردا پژمرده نشود و بسیاري از این رضایت خاطرها را آزموده ایم؛ اما همـه و همـه                      خ
پژمرده و رنگ باخته شده اند و اکنون امید آن داریم که رضایت خاطر را در حقیقت و پروردگـار                  

به طور حتم، همه ما در جسـت و جـوي چنـین چیـزي هسـتیم؛ هـم تیزهوشـان و هـم                         . بیابیم
آیا چیزي بـه  . هم نظریه پردازان و هم طرفداران حقیقت که به دنبال چیزي روان اند          کندذهنان،  

 نام رضایت خاطر ابدي وجود دارد؟ آیا چیزي وجود دارد که ماندگار باشد؟

در هر حال، اگر به دنبال رضایت خاطر ابدي هستید، چه اسمش را خدا بگذارید، چه حقیقت یـا             
 شکی نیست که باید آن چه را که در جست و جـویش    -نیست نام مهم    -هر چه که شما بخواهید    

من در جست و جـوي خوشـبختی        «: هستید درك کنید؛ آیا این را قبول دارید؟ وقتی می گویید          
 مگر نه این که باید چیزي را هم که جست و جو       - خدا، حقیقت یا هرچه که هست      -»دائم هستم 

د؟ زیرا چه بسا چیزي بـه نـام امنیـت و     می کند؛ یعنی محقق یا جست و جو گر را نیز درك کنی            
شاید حقیقت چیزي به کلی متفاوت باشد و من خیال مـی       . خوشبختی پایدار وجود نداشته باشد    

. کنم که با آن چه شخص می تواند ببینـد، تصـور کنـد و بـه قاعـده درآورد، بـه کلـی فـرق دارد             
رت درك جسـتجوگر مسـأله   بنابراین، قبل از آنکه در جست و جوي چیزي ابدي باشیم، آیا ضـرو      

، آیـا جسـت و      »من در جست و جـوي خوشـبختی هسـتم         «: اي بدیهی نیست؟ وقتی می گویید     
جوگر از موضوع مورد تحقیق جدا است؟ آیا متفکر با تفکر فرق دارد؟ آیا این هـا بـه جـاي آنکـه                



شش روندهایی مجزا باشند، پدیده هایی مرکب نیستند؟ بنابراین درك جست و جوگر پیش از کو            
 براي یافتن آنچه که در جست و جوي آن است، حتمی است؛ این طور نیست؟

پس به این نکته می رسیم که مشتاقانه و صمیمانه و از ته دل از خود می پرسیم که آیـا دیگـران     
می توانند آرامش، خوشبختی، حقیقت، خدا یا هر چه را که اراده می کنیم، به ما بدهند؟ آیا این                 

ه و این اشتیاق می تواند آن احساس خارق العادة حقیقت، آن وجود خالق،              جست وجوي بی وقف   
وجودي که حاصل درك واقعی ما از خود است، به ما ببخشد؟ آیا خودآگاهی از راه تحقیق، از راه                
رفتن به دنبال دیگري، از راه تعلق به سازمانی خاص، از راه مطالعۀ کتاب ها و از این قبیـل امـور               

تا زمانی که من خود را نفهمـم،       : ر هر حال، مسئله اصلی مورد بحث این است        حاصل می شود؟ د   
مـن مـی تـوانم بـه خطاهـاي        . پایگاهی براي اندیشیدن ندارم و تمامی کندوکاوهایم بیهوده است        

حسی رو آورم، می توانم از ستیز، از کشمکش و از نزاع بپرهیزیم؛ می تـوانم دیگـري را پرسـتش              
 را در دست دیگري بدانم؛ اما تا زمانی که نسبت به خود جاهل هستم،              کنم؛ می توانم نجات خود    

تا زمانی که به کل روند خود ناآگاهم، پایگاهی براي اندیشیدن، بـراي مهرورزیـدن و بـراي عمـل          
 .ندارم

اما این دانستن، خود آخرین خواستۀ ما است؛ ولی شکی نیست که این تنها شالوده اي است کـه             
البته قبل از اینکه بتوانیم بسـازیم، قبـل از آنکـه بتـوانیم            .  بر آن بنیان نهاد    می توان ساختمان را   

تحول ایجاد کنیم و قبل از آنکه بتوانیم محکوم یا منهدم کنیم، باید از آنچـه کـه هسـتیم مطلـع           
به جست وجو پرداختن، آموزگار یا رهبر عوض کردن، بـه تمـرین یوگـا پـرداختن، نفـس                  . باشیم

بـی  . ي شعائر، پیروي استادان و بقیـۀ امـور، از بـیخ  و بـن بـی فایـده اسـت       عمیق کشیدن، اجرا 
؛ زیرا مـا    »خودتان مطالعه کنید  «: معناست، حتی اگر کسانی را که به دنبال شان هستیم، بگویند          

اگر ما خودبین، حسود، خودپسند و حریص باشیم، این همـان چیـزي اسـت    . همانیم که دنیاست  
 .ی آوریم و این همان اجتماعی است که در آن زندگی می کنیمکه در اطراف خود به وجود م

به نظر من چنین می رسد که قبل از عزم سفر به قصد یافتن حقیقت، یـافتن پروردگـار، قبـل از                
 ارتبـاط داشـته باشـیم،    - جامعه-آن که بتوانیم به عمل بپردازیم، قبل از آن که بتوانیم با دیگران     

، به ابتدامن آن کسی را صمیمی می دانم که تمام و کمال،           . اسیمالزم است که ابتدا خود را بشن      
این مطلب توجه داشته باشد و نه این که چطور به یک هدف خاص برسد؛ زیـرا اگـر شـما و مـن      
خود را درك نکنیم، چطور می توانیم به طور عملی در جامعه و در رابطه، در هر چیزي که انجـام   

اي این حرف بـه طـور وضـوح آن نیسـت کـه خودآگـاهی از          می دهیم، تحول ایجاد کنیم؟ و معن      
معناي آن، به طور وضوح، این نیست که تکیه بر فـرد اسـت، بـر    . رابطه جدا یا با آن مخالف باشد   

 .من است در برابر توده و در برابر دیگري



در این صورت، بدون آگاهی از خود، بدون آگاهی از شیوة فکري خویش و اینکه چرا داراي افکـار            
خاصی هستید، بدون اطالع از سابقۀ شرطی شدن خویش و علت داشتن عقایـد خـاص در مـورد             
هنر، مذهب، دربارة کشور خود، همسایه و درمورد شخص خود، چطور انسان می  توانـد در مـورد    
امري واقعی فکر کند؟ بدون آگاهی از زمینۀ فکري، بدون دانستن ماهیـت فکـر خـویش و اینکـه                

ت؟  بدون شک جست وجوي شما کامالً بی نتیجه اسـت، عمـل شـما بـی     سرچشمۀ آن از کجاس   
معناست؛ غیر از این است؟ آمریکایی بودن، هندوبودن یا داشتن هر مذهب دیگري هم بـی معنـا                

 .است

قبل از آنکه به هدف غایی زندگی پی ببریم و بدانیم که معناي جنگ هـا، خصـومت هـاي ملـی،                   
چیست، باید از خود شروع کنیم؛ این طـور نیسـت؟ ظـاهراً    تعارض ها و این همه درهم و برهمی         

براي آن که از پی خود برویم، ببینـیم کـه فکـر    . ساده به نظر می رسد؛ اما بی نهایت دشوار است      
انسان چگونه عمل می کند، باید فوق العاده هشیار باشیم؛ زیرا هرقـدر هوشـیاري انسـان بیشـتر                   

ندیشه و پاسخ ها و احساسات خویش بیشتر می شـود،           باشد، آگاهی او نسبت به پیچیدگی هاي ا       
شناخت خود؛ یعنی . البته نه فقط به خود؛ بلکه به دیگري؛ یعنی آن کس که با او در ارتباط است       

مشکل کار آن است که ما بی شـکیبیم،       . مطالعۀ خویش در عمل، همان چیزي که رابطه نام دارد         
هیم کار را به پایان برسانیم، از ایـن رو نـه دقـت و    ما می خواهیم به راه خود ادامه دهیم، می خوا 

از طرف دیگـر خـود   . نه فرصت آن هست، که شانس مطالعه و مشاهده را در اختیار خود بگذاریم          
 یـا مسـؤولیت   - امـرار معـاش کـردن، پـرورش فرزنـدان     -را وقف فعالیت هاي گوناگون کرده ایـم    

یب خود را به طریق مختلف، در گیـر کـرده   سازمان هاي مختلف را به گردن گرفته ایم؛ بدین ترت   
ایم، آن گونه که دیگر به ندرت وقتی براي بازتاب خود، مشاهده یا مطالعه براي مان بـاقی مانـده                    

تمامی گیتی  . است؛ بنابراین در واقع مسؤولیت واکنش به خود شخص مربوط است، نه به دیگري             
ن کتاب ها و فالن و بهمان پیمودن به      را به جست و جوي رهبران و سیستم ها، مطالعۀ جدیدتری          

نظر من چیزي بیهوده است؛ به کلی بیهوده؛ زیرا چه بسا که انسان تمامی دنیا را زیـر پـا گـذارد؛        
ولی باز هم به ناچار به خود بازگردد و از آن جا که بسیاري از ما کـامالً از خـود بـی خبـریم، بـه                     

 .ردن ما بی نهایت دشوار استصراحت دیدن روند اندیشیدن، احساس کردن و عمل ک

کسی به انجام  . خودآگاهی بی انتها است   . هر چه بیشتر خود را بشناسید، صراحت بیشتر می شود         
با مطالعۀ آن و تعمق در آن، انسان به آرامش بیشتر می        . رودي است بی انتها   . یا پایانی نمی رسد   

 ذهن آرام است، تنها در -س  تحمیلی  از راه خودآگاهی و نه از راه تأدیب نف         -تنها زمانی که  . رسد
فقـط  . آن زمان، در آن آرامش، در آن سکوت است که حقیقت می تواند پا به عرصۀ وجود گذارد                  

در آن موقع است که سعادت جاودانی و فعالیت خالق می تواند وجود داشته باشد و به نظـر مـن          
ندن کتاب، شرکت در محـاورات  چنین می نماید که بدون این ادراك، بدون این تجربه، صرفاً خوا         

و تبلیغ به راه انداختن، اموري کودکانه است و تنها فعـالیتی اسـت کـه معنـاي چنـدانی نـدارد؛                       



درحالی که اگر شخص قادر به درك خود باشد و بـدان وسـیله موجـب آن خوشـبختی خـالق و                  
طـۀ بالفصـل   دست زدن به تجربه اي شود که از ذهن مایه نمی گیرد، شاید در آن صـورت در راب              

 .پیرامون ما و با تتبع در دنیایی که در آن زندگی می کنیم، تحولی به وجود آید
 

  فرد و اجتماع-3فصل  -بخش اول
گیرد، این است که آیا فرد تنها وسیله اجتمـاع اسـت یـا       مشکلی که دربرابر بسیاري از ما قرار می       

عنوان افراد هـدایت، تربیـت و    ا را بههدف اجتماع؟ آیا قرار بر این است که جامعه و حکومت ما، م   
خاطر فرد اسـت؟ آیـا فـرد      اي درآورد یا اینکه وجود اجتماع و کشور به    کنترل کند و به قالب ویژه     

بازي است که باید به او یاد داد، از او استفاده         شب  هدف اجتماع است یا اینکه تنها عروسک خیمه       
بی کرد؟ این مشکلی است که دربرابر بسیاري از مـا  اي براي جنگ، قصا عنوان وسیله کرد و او را به  

این مشکل دنیا است چه فرد وسیله صرف اجتماع باشد و نوعی بازیچه تأثیرات که باید         . قرار دارد 
 .خاطر فرد باشد شکل بگیرد و چه آنکه وجود اجتماع به

ابـزار اجتمـاع   خواهید این قضیه را دریابید؟ آیا این مشکل جدي است؟ اگر فـرد تنهـا         چگونه می 
اگر این درست باشد، پس ما باید فردیت را . تر است  صورت، اجتماع از فرد بسیار مهم       باشد، دراین 

رها کنیم و در خدمت اجتماع درآییم؛ تمامی سیستم آموزش و پرورش ما باید دگرگـون شـود و                  
زمیانش ببرنـد و از  اش قرار دهند، ویرانش کنند، ا    فرد به ابزاري تبدیل شود که باید مورد استفاده        

 - نقـش اجتمـاع    -صورت نقش   خاطر فرد است، درآن     شرش خالص شوند؛ اما اگر وجود اجتماع به       
این نیست که او را وادار به سازش دربرابر الگوها کنـیم؛ بلکـه بایـد بـراي او احسـاس و ضـرورت               

 .ستآزادي به ارمغان آوریم؛ بنابراین تکلیف ما این است که ببینیم کدامیک نادرست ا

 طور نیست؟ خواهید به بررسی این مشکل بپردازید؟ این مشکلی است حیاتی؛ این چگونه می

نـوعی بـه    این مشکل وابسته به ایدئولوژي نیست، نه ایدئولوژي چـپ و نـه راسـت و اگـر هـم بـه            
عقایـد همیشـه    . شـود   ایدئولوژي بستگی داشته باشد، چیزي است که تنها به عقیده مربـوط مـی             

هـاي   هاي چپی یا راستی یـا کتـاب        اگر کسی به کتاب   . اند  شمنی، آشفتگی و تعارض   پدیدآورنده د 
تواند عقیده بودا باشد،  صورت تنها به عقیده پابند است، این عقیده می        مقدس وابسته باشد، دراین   

حقیقـت را  . اند، نه حقیقت   اینها البته عقیده  . یا مسیح، کاپیتالیسم، کمونیسم یا هر عقیده دیگري       
اگر بتوانیم به کشف حقیقت  . توان انکار کرد    عقیده درباره حقیقت را می    . توان انکار کرد    نمیهرگز  

رو، آیـا ضـرورت    ازایـن . توانیم بدون وابستگی به عقیده، عمـل کنـیم     مطالب نایل شویم، آنگاه می    
شـدن   گراها یا دیگر رهبران، نتیجه شرطی      اند، دور بریزیم؟ عقیده چپ      ندارد آنچه را دیگران گفته    

شود، دل ببندیـد، تنهـا    ها یافت می چه در کتاب هاست؛ بنابراین، اگر شما در کشف خود به آن         آن
 .گویند اید؛ به این دانش نمی خود را محدود عقاید کرده



بـراي  . مورد، به عمـل کـار برآیـد      تواند واقعیت این قضیه را کشف کند؟ دراین         چگونه شخصی می  
صـورت،    تبلیغات آزاد بود، معناي این سخن ان اسـت کـه درآن       یافتن حقیقت قضیه، باید از همه     

نقش کلی تعلیم و تربیت، بیدارسـازي فـرد        . توان به مشکل بدون وابستگی به عقیده نگاه کرد          می
براي دیدن حقیقت این مطلب، شخص باید کامالً روشـن باشـد و معنـایش آن اسـت کـه                    . است
گزینید، این کـار را در عـین آشـفتگی     گویی را برمیهنگامی ال . توان به یک مرشد وابسته بود       نمی

دادن اسـت،   اند و این چیزي است که در دنیا درحال رخ    دهید، بنابراین الگوها نیز آشفته      انجام می 
 .توانید از الگوي خود امید هدایت و کمک داشته باشید رو شما نمی ازاین

 تمام و کمال بفهمد، بلکه باید بتواند    خواهد مشکلی را بفهمد، نه تنها باید مشکل را         ذهنی که می  
مشکل همیشه تـازه اسـت، چـه    . ایستد گاه بازنمی گیري کند؛ زیرا مشکل هیچ  آن را به سرعت پی    

هر بحرانی همیشه تـازه  . شناختی، یا هرچیز دیگر مشکل مردن از گرسنگی باشد، چه مشکل روان 
گیري، سـرعت عمـل    ن باشد و در پیاست؛ بنابراین، ذهن براي درك آن، باید همیشه تازه و روش 

 باشـیم، چیـزي کـه     کنم بیشتر ما به ضرورت یک دگرگونی درونی پی بـرده      خیال می . نشان دهد 
ایـن مشـکلی اسـت کـه     . اي بیرونی و اجتماعی ایجاد کنـد   تواند یک دگرگونی ریشه     تنهایی می   به

شـود در    کـه چگونـه مـی   مشکل این اسـت . اند طور جدي گرفتار آن آمده خود من و همه افراد به  
اي و اساسی ایجاد کرد و این دگرگونی بیرونی بدون تحول درونی ممکن            اجتماع یک تحول ریشه   

از آنجاکه اجتماع همیشه ایستا است، هر عمل و هـر اصـالحی کـه بـدون ایـن دگرگـونی           . نیست
مسـتمر  شـود؛ بنـابراین بـدون ایـن دگرگـونی            درونی انجام پذیرد هم به همین نسبت ایستا مـی         

درونی، هیچ جاي امیدواري نیست؛ زیرا بدون آن، عمل بیرونی به چیزي تکراري و از روي عـادت     
گیـرد و تـا    عمل رابطه میان شما و دیگري، میان تو و من، در اجتمـاع صـورت مـی        . شود  بدل می 

شـناختی خـالق انجـام نگیـرد، جامعـه        هنگامی که این انقالب مستمر درونی و این دگرونی روان         
دهـد؛ نبـود ایـن انقـالب مسـتمر درونـی،        بخشی خود را از کف می شود و کیفیت حیات   ستا می ای

 .تکه شود رو باید مرتب تکه کند و ازاین اجتماع را ایستا و بلورگونه می

تان چیست؟ شکی نیست کـه ایـن          چارگی و آشفتگی درونی و اطراف       ارتباط میان خود شما و بی     
ایم، نـه   شما و من آن را خلق کرده   . وجود نیامده است    خود به   يچارگی، به خود    آشفتگی و این بی   

مـان بـا یکـدیگر     ها؛ بلکـه شـما و مـن در ارتبـاط     ها و فاشیست  ها، کمونیست   اجتماع کاپیتالیست 
کـه    افکنـده شـده؛ آنچـه   - به دنیـا -که در درون هستید به بیرون     آنچه. موجب و باعث آن هستیم    

تان انجـام   که در زندگی روزمره چه کنید، آن چه که احساس می   کنید، آن   که فکر می    چه  هستید، آن 
چـاره و   اگر ما از درون آشفته، بـی   . دهد  شود و تشکیل جهان را می       دهید، به بیرون افکنده می      می

آیـد؛ زیـرا    شکل همین دنیا و همین اجتماع درمـی   دچار هرج و مرج باشیم، انعکاس این حالت به        
 اجتماع فرآورده رابطه ما   -دهد  من و دیگري، تشکیل اجتماع را می      رابطه میان شما و من و میان        



ها را مـنعکس   گرایانه شود، این نظرانه، محدود و ملی     و اگر رابطه ما آشفته، خودمحور، تنگ       -است
 .شویم کنیم و موجب هرج و مرج در جهان می می

نداشته باشـید کـه   شک . دنیا همان است که شما هستید؛ بنابراین، مشکل شما مشکل دنیا است         
مان با یک فرد یا افـراد بسـیار، گویـا تـا حـد            ما در ارتباط  . این یک حقیقت اساسی و ساده است      

نظر ما این است که از راه یک سیستم یا از راه یـک انقـالب          . گیریم  زیادي این نکته را نادیده می     
م و ایـن را فرامـوش      هایی که براساس یک سیستم است، تغییر ایجاد کنـی           در ایده ها یا در ارزش     

مـان موجـب    کنیم که خالق اجتماع، من و شما هستیم، من و شما هستیم کـه شـیوه زنـدگی         می
دیگـر، مـا بایـد نسـبت بـه       عبـارت  شود؛ بنابراین باید از نزدیک شروع کرد؛ به      نظم یا آشفتگی می   

 و در رابطه بـا  وجود، نسبت به افکار و احساسات و کارهاي روزانه خود که در شیوه امرار معاش ما   
گویند وجود روزمره ما، مگر غیر از ایـن   می  به این   . شود، مقید باشیم    ها و اعتقادات نمودار می     ایده

است؟ ما نسبت به امرار معاش، نسبت به شـغل، نسـبت بـه درآمـد، نسـبت بـه رابطـه خـود بـا                          
فه خـود بـه بررسـی       اکنون اگر در حر   . ها و اعتقادات مقیدیم     مان و نیز نسبت به عقیده      همسایگان

اي بـراي امـرار معـاش     بینیم که در اصل بر پایه حسادت استوار است و تنهـا وسـیله     بپردازیم، می 
دهـد،   اجتماع طوري درست شده است که یک روند مستمر تعارض و شدن را تشکیل می           . نیست

خواهـد مـدیر      چیزي است بر پایه حسادت، حسادت نسبت به مافوق؛ هنگـامی یـک منشـی مـی                
اي براي بقاء است، نیسـت؛ بلکـه درپـی     د، معلوم است که تنها مقید به امرار معاش که وسیله    بشو

طور طبیعی در اجتماع و در روابط، ایجاد چپـاول   چنین، به نگرشی این. کسب مقام و منزلت است  
بایسـت راه درسـت    بـودیم، مـی   کند؛ اما اگر شما و من تنها مقید به امـرا معـاش مـی               و غارت می  

حسـادت یکـی از   . کردیم؛ راه درستی که ریشه در حسادت نداشته باشد   به آن را پیدا می     رسیدن
دهنده میل به قدرت، میل به مقام اسـت و   ویرانگرترین عوامل در رابطه است؛ زیرا حسادت، نشان      

دنبـال   اي کـه بـه   منشی. اند هم مربوط  شود که هردو سخت به      سرانجام به دانش سیاست منجر می     
آورد؛  وجـود مـی   افروزي بـه  شود که جنگ هاي قدرت می ست، عاملی در ایجاد سیاست   مدیرشدن ا 

 .رو، او مسؤول مستقیم جنگ است ازاین

 کـه اجتمـاع نـام    -رابطه ما بر پایه چه چیزي است؟ رابطه میان شما و من، میان شما و دیگـري               
بـر  . زنـیم  ف مـی  بر پایه چیست؟ بدون شک بر پایه عشق نیست؛ بگذریم که درموردش حر        -دارد

پایه عشق نیست؛ زیرا اگر بر پایه عشق بود، نظمی وجود داشت، آرامشـی وجـود داشـت و میـان           
هایی وجود دارد کـه   شما و من خوشبختی؛ اما در این رابطه میان شما و من، چه بسیار بدخواهی           

رامی وجـود  اگر هر دونفر ما در اندیشه و احساس یکی بودیم، احت         . گیرند  شکل احترام به خود می    
مان نه بـه قالـب     شدیم که برخوردهاي    نداشت، بدخواهی وجود نداشت؛ زیرا آنگاه ما دو نفري می         

دنبال تسلط بـر   آمد و نه شوهري که در پی تسلط بر زن است و نه زنی که به    معلم و شاگرد درمی   
ورنـده  وجودآ  جویی وجـود دارد کـه خـود، بـه           هنگامی بدخواهی وجود دارد، میل به تسلط      . شوهر



کننـد،   اي مـی  ها در روابط مـا ایجـاد تعـارض پیوسـته          حسادت، غضب و شهوت است که همه آن       
کنیم که از آن بگریزیم و این باز هم موجـب هـرج و مـرج و بـی چـارگی                  چیزي که ما تالش می    

 .شود بیشتر می

هـا     ایـن  هـا، آیـا     بنـدي   اما درمورد عقایدي که جزیی از زندگی روزمره ما هستند، عقاید و فرمـول             
موجب تحریف اذهان ما نیستند؟ حماقت عبارت است از دادن ارزشهاي نادرست به چیزهایی که               

هاي ما از غریزه حمایـت     بیشتر اندیشه . آفریند و یا به چیزهایی که ساخته دست هستند          ذهن می 
د، گیرنـ  عقاید ما که چه بسیاري از آنها، مفـاهیمی نادرسـت بـه خـود مـی           . گیرد  از خود، مایه می   

شکلی معتقدیم، چـه مکتبـی، چـه اقتصـادي یـا       مفاهیمی که در خود ندارند؛ بنابراین هنگامی به    
اجتماعی، هنگامی به ماوراء اعتقاد داریم، به عقاید، بـه یـک سیسـتم اجتمـاعی کـه انسـان را از                      

 دهـیم  کند، به ناسیونالیسم و غیره، شکی نیست که به اعتقاد، مفهومی نادرست می        انسان جدا می  
. کنـد و موجـب وصـل نیسـت          که نشان دهنده حماقت است؛ زیرا اعتقاد، افراد را از هم جدا مـی             

توان موجب نظم بود و هم هـرج و   کنیم، هم می اي که ما زندگی می بینیم که به شیوه     بنابراین می 
 .چارگی مرج، هم آرامش و هم تعارض، هم خوشبختی و هم بی

حال، افرادي که در آنها ایـن    اجتماعی ایستا باشیم و درعین     بنابراین مسأله ما این است که داراي      
دیگر، انقـالب در اجتمـاع بایـد بـا دگرگـونی درونـی و         بیان  انقالب مستمر جریان داشته باشد؟ به     

اي در سـاختار    خواهیم شاهد یک دگرگونی ریشـه       بسیاري از ما می   . شناختی فرد شروع شود     روان
ور اسـت، همـین اسـت؛ ایجـاد یـک انقـالب         در دنیـا شـعله  هایی که  تمام جنگ . اجتماعی باشیم 

اکنون اگر یک انقالب اجتماعی وجـود داشـته         . هاي دیگر   اجتماعی از راه ابزار کمونیستی یا از راه       
که انقـالب درونـی فـردي و تحـول      باشد، عملی است مربوط به ساختار بیرونی انسان و درصورتی         

وجـودآوردن اجتمـاعی    آن ایستا است؛ بنابراین، براي به     شناختی وجود نداشته باشد، ماهیت          روان
پاشنده، اجتماعی کـه حیـات مسـتمر داشـته باشـد، الزم               که نه تکراري باشد، نه ایستا و نه ازهم        

شـناختی    شناختی فرد، انقالبی صورت گیرد؛ زیـرا بـدون ایـن انقـالب روان               است در ساختار روان   
دیگر، اجتماع همیشه بلورگونـه و ایسـتا          بیان  به. ارددرونی، تحول صرف بیرونی اهمیت چندانی ند      

تر وضع شود، اجتماع بدون وقفـه   هرقدر هم قوانین بیشتر و قوي. پاشد شود و همیشه ازهم می     می
 .تنها از بیرون گیرد؛ زیرا انقالب باید از درون صورت گیرد؛ نه روند فساد درپیش می

هنگامی عمـل بیرونـی   . آن اهمیت داشته باشدنگذشتن از  کنم درك این مطلب و آسان       خیال می 
انجام پذیرفت، تمام است، ایستا است؛ اگر رابطه میان افراد که همان اجتماع است، نتیجه انقالب         

ترتیـب آن را      برد و بـدین     علت ایستابودن، فرد را تحلیل می       درونی نباشد، آنگاه ساختار درونی، به     
العـاده ایـن    با درك این مطلب و درك اهمیـت فـوق  . دکن ترتیب، ایستا و تکراري می   هم به همین  

ایـن حقیقتـی اسـت کـه     . مانـد  نبودن بـاقی نمـی      بودن یا موافق    حقیقت، دیگر سؤالی براي موافق    
بردن فرد است و این انقالب مستمر خالق، تنها در          شدن و تحلیل   اجتماع همیشه درحال بلورگونه   



توانـد در   نه در بیرون؛ یعنی انقـالب خـالق تنهـا مـی          وجود آید و نه در اجتماع و          تواند به   فرد می 
بینیم که چگونه سـاختار اجتمـاع امـروزي هنـد، اروپـا،            می. رابطه فرد که اجتماع است، رخ دهد      

هاي خود نیز  پاشیدن است و نیز آن را دربین زندگی   جاي دنیا، باسرعت درحال ازهم      امریکا و همه  
کنیم؛ نیازي بـه آن نیسـت کـه           زنیم، آن را مشاهده می     طورکه در خیابان قدم می      بنیم؛ همین   می

پاشـیدن اسـت و نیـاز بـه معمـاران و       دانان بزرگ به ما بگوینـد کـه اجتمـاع درحـال ازهـم       تاریخ
این ساختار نو باید بر شالوده نو و بـر   . سازندگان نوینی براي آفرینش یک اجتماع تازه وجود دارد        

سازندگانی کـه  . چنین معمارانی هنوز وجود ندارند د و اینهاي تازه بنیان نهاده شو    حقایق و ارزش  
با مشاهده این حقیقت آگاه شوند که این ساختار درحال فروریختن است و خود را بـه معمـارانی            

بینـیم کـه اجتمـاع در     با چشم خود می. مشکل ما این است   . وجه وجود ندارند    بدل کنند، به هیچ   
 هستیم که باید معماران جامعـه       - شما و من   -و این ما  پاشیدن است     قطعه شدن و ازهم     حال قطع 

تر بنـا کنـیم؛ زیـرا     اي اساسی  ها را ازنو کشف کنیم و بنا را بر شالوده           شما و من باید ارزش    . باشیم
اي و سازندگان سیاسی و مـذهبی بنگـریم، دقیقـاً بـه همـان وضـعی دچـار             اگر به معماران حرفه   

 .ایم خواهیم شد که قبالً داشته

ایـم؛   خاطر که شما و من خالق نیستیم، اجتماع را تـا مـرز ایـن هـرج و مـرج پـایین آورده        بدین  
بنابراین شما و من باید خالق باشیم؛ زیرا مشکل فوري است؛ شما و من باید از علـل فـروریختن                  

وجود آوریم، ساختاري بر پایه ادراك خالق خود، نه صـرفاً        اي به   اجتماع آگاه باشیم و ساختار تازه     
. منفی اندیشیدن باالترین شکل ادراك اسـت      . چنین چیزي مسلتزم منفی اندیشیدن است     . لیدتق
اي منفـی برخـودر    گونه نامیم، باید با مشکل به    چه اندیشیدن خالق می     دیگر، براي درك آن     بیان  به

 که معنایش آن است که شما ومن براي ساختن یک سـاختار  -کنیم؛ زیرا برخورد مثبت با مشکل  
چیـزي کـه درحـال     بـراي درك آن .  چیـزي اسـت تکـراري    -تماعی، باید خـالق شـویم     جدید اج 

اي منفی آن را مورد بررسـی قـرار داد؛    گونه شدن است، باید در آن تحقیق کرد، باید به    قطعه  قطعه
 .گیري مثبت نه با یک سیستم مثبت، یک فرمول مثبت و یک نتیجه

 است، که در حقیقت نیز چنین است؟ یکـی از         فروریختن  شدن و ازهم    تکه  چرا اجتماع درحال تکه   
شـما  : دهـم  منظورم را توضیح می.  دیگر خالق نیستیم- شما و من-علل اساسی این است که فرد  

از بیرون، هنگامی که تکنیکی را    . برداریم، چه از درون و چه از بیرون         ایم، ما نسخه    ومن مقلد شده  
کنـیم، طبعـاً بایـد تقلیـد و         بـاط برقـرار مـی     آموزیم، هنگامی با یکدیگر در سـطح کالمـی ارت           می

شـدن بایـد ابتـدا تکنـیکش را یـاد بگیـریم، سـپس              بـراي مهنـدس   . استنساخ وجود داشته باشد   
در تکنیک بیرونی باید میزان معینی از تقلید و استنسـاخ          . بااستفاده از آن تکنیک، پلی را بسازیم      

. مـانیم  بـودن بـازمی     درونی باشد، از خالق   شناختی    وجود داشته باشد؛ اما در جایی که تقلید روان        
مذهبی ما، همگی برپایه تقلید اسـت؛   اصطالح آموزش و پرورش ما، ساختار اجتماعی ما، زندگی به     

من از اینکه یک فرد واقعی    . کنم  یعنی من خود را درخور یک فرمول ویژه اجتماعی یا مذهبی می           



شـده   هـاي معـین شـرطی    شین تکراري با پاسخشناسی من به یک ما     ام، ازنظر روان    باشم، بازمانده 
هـا، یـا    ها از جانـب هنـدوان باشـد یـا مسـیحیان، بودائیـان، آلمـان              ام، چه این پاسخ     تبدیل شده 

 - چه شرقی و چه غربی، مذهبی یـا ماتریالیسـت      -هاي ما براساس الگوي اجتماع      پاسخ. ها  انگلیس
اع، تقلید و یکی از عوامل فروپاشـی،        بنابراین، یکی از علل اساسی تجزیه اجتم      . شرطی شده است  

 .دهد الگو است؛ الگویی که جوهر وجودش را تقلید تشکیل می

 -براي درك ماهیت اجتماع درحال تجزیه، آیا این مسأله اهمیت ندارد که بپرسم آیا شـما و مـن                
ایـد  بینیم که هنگامی تقلید وجـود دارد، تجزیـه هـم ب         توانیم خالق باشیم؟ می      می -عنوان افراد   به

جا کـه   وجود داشته باشد، هنگامی اقتدار وجود دارد، استنساخ هم باید وجود داشته باشد و از آن            
بودن هم وجود    تمامی ساختار ذهنی و روانی ما براساس اقتدار است، باید رهایی از اقتدار و خالق              

تگی، اید که در لحظـات خالقیـت، در لحظـات شـاد منتهـاي دلبسـ         آیا متوجه نشده  . داشته باشد 
نام استنساخ وجود ندارد؟ این لحظات همیشه تازه، بدیع، خالق و همـراه بـا    نام تکرار، به چیزي به 

شـدن اجتمـاع، تقلیـد؛ یعنـی      بینیم که یکـی از علـل اساسـی تجزیـه           بنابراین، می . سرور هستند 
 .پرستش صاحبان اقتدار است

  خودشناسی-4 فصل -بخش اول

یده اند که براي فهمیدن و حل آن ها باید با آن ها بگونـه اي  مشکالت دنیا به قدري عظیم و پیچ  
ساده و سرراست برخورد کرد؛ این سادگی و سر راستی نه به شرایط بیرونی بستگی دارد و نه بـه              

همان طور که اشاره کرده ام، راه حل را نه باید در کنفـرانس هـا و                 . تعصبات و حاالت شخصی ما    
. ایگزینی رهبران جدید به جاي رهبران قدیم و از این قبیـل امـور            طرح ها پیدا کرد و نه از راه ج        

واضح است که راه حل در به وجودآوردگان مشکل و در بوجود آوردن شرارت، نفرت و سـوءتفاهم         
بله، خالق این شرارت و مشـکالت، فـرد   . هاي بی شمار موجود میان موجودات انسانی نهفته است     

دنیا، رابطـه شـما بـا دیگـران     . ی که ما آن را تصور می کنیم به صورت - شما و من، نه دنیا     –است  
دنیا چیزي جدا از من و تو نیست؛ دنیا و اجتماع رابطه اي است که ما برقرار می کنیم و یا               . است

 .درصدد برقراري آن میان یکدیگر هستیم

ن دنیـا بایـد   بنابراین، مشکل، شما و من هستیم، نه دنیا؛ زیرا دنیا انعکاس ما است و براي فهمید              
ایـن  . دنیا از ما جدا نیست؛ ما دنیا هستیم و مشـکالت مـا مشـکالت دنیـا اسـت              . خود را بفهمیم  

چیزي نیست که بتوان آن را بسیار تکرار کرد؛ زیرا ما چنان کنـد ذهنـیم کـه خیـال مـی کنـیم                    
ان قـدیم  مشکالت دنیا به ما مربوط یستند، این مشکالت را باید سازمانملل حل کند، یا باید رهبر 

آن کس که چنین می اندیشد، طرز فکري تیـره دارد؛ زیـرا مـا در              . را با رهبرانی تازه عوض کنیم     
این بی چارگی هراسناك و آشفتگی دنیا و در این جنگی که دائم ما را تهدید می کنـد، خـالی از        

از خـود  براي تحول دنیا، باید از خود شروع کنیم و آن چه کـه در ایـن آغـاز          . مسئوولیت نیستیم 



باید قصد ما این باشد که خود را بشناسیم و نگذاریم که دیگـران بـراي                . اهمیت دارد، قصد است   
تحول خود و ایجاد دگرگونی مناسب، به انقالب چپی یا راستی متوسـل شـوند؛ آن چـه اهمیـت                    

 زیرا هرقدر هـم دنیـاي   – شما و من –دارد این است که بدانیم این مسئوولیت به عهده ما است         
ه در آن زندگی می کنیم کوچک باشد، اگر ما خود را متحول و در زندگی روزمره خویش نقطـه      ک

نظري کامال متفاوت ایجاد کنیم، چه بسا در تمامی دنیا، که رابطه اي گسترده بـا دیگـران اسـت،      
 .تاثیر ببخشیم

یـن، یـک رونـد    همان گونه که گفتم، ما باید در صدد باشیم که این روند ادراك را خود دریابیم؛ ا 
منزوي کننده نیست؛ این عقب نشینی از دنیا نام ندارد؛ زیرا هیچ کس نمی تواند در انزوا زنـدگی        

آن چـه کـه موجـب    . بودن یعنی در ارتباط بودن و چیزي به نام زندگی در انزوا وجود ندارد       . کند
م که کوچـک  تعارض ها، بی چارگی و ستیز می شود، نبود رابطه صحیح است؛ دنیاي ما هرقدر ه         

باشد، در صورتی که ما بتوانیم رابطه مان را در ایـن دنیـاي تنـگ متحـول کنـیم، ماننـد مـوجی             
خیال می کنم فهم ایـن نکتـه اهمیـت    . خواهد بود که هر آن دامنه اش به بیرون وسعت می یابد          

 کنـیم،  دارد که دنیا، هر قدر هم تنگ باشد؛ یعنی رابطه ما و اگر ما بتوانیم در آن تحـولی ایجـاد                 
انقـالب واقعـی طبـق هـیچ الگـوي      . آن وقت می توانیم به گونه اي فعاالنه دنیا را متحول سـازیم          

 نیسـت؛بلکه انقـالب ارزش هـا اسـت، انقالبـی اسـت کـه از ارزش هـاي                    - چپ یا راست   -معینی
احساسی شروع و به ارزش هاي غیر احساسی و یا ارزش هایی که تحت تاثیر محیط بوجود آمـده        

براي یافتن این ارزش هاي واقعی که سبب انقالبی بنیادي؛ یعنی یـک تحـول        .  می شود  اند، ختم 
خود شناسـی، آغـاز خـرد و از یـان رو شـروع            . یا یک پیدایش نو می شود، باید خود را بشناسیم         

براي شناختن خود، بایستی قصـد ادراك وجـود داشـته باشـد و ایـن                . تحول و پیدایشی نو است    
با وجودي بیشتر ما ناخشنودیم، مایل هستیم یک دگرگونی         .  می شود  جاست که مشکل ما شروع    

ناگهانی بوجود آوریم؛ ناخشنودي ما صرفا به خاطر آن که به نتیجـه معـین برسـد، کانـالیزه مـی                  
به علت ناخشنودي دنبال شغل دیگري می رویم یا صرفا در مقابل محیط سر تسـلیم فـرود               . شود

 ما را مشتعل کند، ما را وادار می کند که زندگی و همه روند             ناخشنودي، به جاي آنکه   . می آوریم 
وجود را زیر سئوال ببریم، کانالیزه می شود و بدان وسیله ما آدم هایی حـد وسـط مـی شـویم و                        

از ایـن رو، کشـف ایـن    . انگیزه و شور الزم براي دریافتن مفهوم کلی زندگی را از دست می دهیم       
 زیرا خودشناسی را دیگران نمی توانند به ما ببخشـند، چیـزي   چیزها از نظر خود ما اهمیت دارد؛   

باید به مکاشفه پرداخت و براي این کار باید قصد، جسـت  . هم نیست که به کمک کتاب بیاموزیم    
تا زمانی که این قصد براي دریـافتن و بررسـی عمیـق، ضـعیف و یـا      . و جو و بررسی در کار باشد      

 .ستن هاي تصادفی براي درك خود، مفهوم چندانی نداردوجود نداشته باشد، ادعاي صرف یا خوا

بنابراین تحول دنیا با تحول در خود به وجود می آید؛ زیرا خـود، فـرآورده و جزیـی از رونـد کـل        
خود شناسی براي تحول خود ضروري است، تحول بدون خودشناسـی وجـود          . وجود انسانی است  



بشناسد، نه آنطور که مـی خواهـد باشـد، کـه     نخواهد داشت، انسان باید خود را آنگونه که هست      
صرفا ایده آلی بیش نیست و بنابراین ساختگی و غیرواقعی است؛ تنها آن چه که هست می توانـد     

شناخت خود، آن طور که شخص هسـت، نیـاز        . تحول یابد، نه آن چه که شما می خواهید باشید         
 مستمر در حـال تغییـر اسـت و         به طور » آن چه هست  «به هشیاري خارق العاده ذهن دارد؛ زیرا        

براي آن که ذهن پابه پاي آن پیش برود، نباید دربند هیچ دگم، عقیده یـا الگـوي خاصـی اسـیر                 
براي شناخت خود باید  . اگر طالب هم پایی با چیزي باشیم، نباید در قید و بند اسیر بمانیم             . شود

و تصورگرایی ها ممکـن شـود؛    آگاهی و هشیاري ذهنی وجود داشته باشد تا آزادي از همه عقاید             
. زیرا کار عقاید و نظریات، دگرگون جلوه دادن امور است؛ چیزي که مانع ادراك صحیح می شـود          

اگر می خواهید بدانید چه هستید، نه می توانید از آن چه نیستید تصوري داشته باشید و نـه بـه                   
خشـونت، حـریص   وقتی من حریص، حسود و خشن هستم، داشـتن ایـده آل عـدم             . آن اعتقادي 

نبودن و حسود نبودن ارزش چندانی ندارد؛ اما دانستن و ادراك این که شخصی حریص یا خشن                 
چنـین چیـزي شـرافت و صـراحت اندیشـه مـی خواهـد؛        . است، نیاز به درکی خارق العـاده دارد       

، یک فـرار محسـوب مـی شـود،       »آن چه هست  «درحالی که دنبال کردن ایده آل و دور شدن از           
 .شخص را از مکاشفه و فعالیت مستقیم بر روي آن چه که هست، بازمی داردفراري که 

 بدون تحریف، آغاز - زشت یا زیبا، تبه کار یا شرور   -درك آن چه شخص هست، هر چه که هست        
تنها در پرهیزکاري است کـه    . پرهیزکاري ضروري است؛ زیرا آزادي بخش است      . پرهیزکاري است 

ازد و زندگی کنـد؛ البتـه نـه در پـرورش پرهیزکـاري، کـه صـرفا                انسان می تواند به مکاشفه بپرد     
ــه ادراك و آزادي    ــه ب ــود و ن ــی ش ــئولیت م ــب مس ــاربودن و   . موج ــان پرهیزک ــت می ــرق اس ف

پرهیزکارشدن، پرهیزکار بودن از درك آنچه هست ناشی می شـود، درحـالی کـه پرهیزکارشـدن               
 آن چه که شـخص مایـل اسـت     عبارت است از معوق گذاردن و نقاب کشیدن بر آن چه هست با            

. بنابراین، در پرهیزکارشدن، شخص از عمل مستقیم بر روي آن چه هست پرهیز مـی کنـد         . باشد
از راه پرورش ایده آل ها، پرهیزکاري به حساب می آیـد؛ امـا اگـر       » آن چه هست  «روند پرهیز از    

این صرفا نـوعی بـه      . دقیقاً و مستقیماً به آن نظر کنید خواهید دید که به هیچ وجه چنین نیست              
نیسـت؛  » آن چه نیسـت «پرهیزکاري، شدنِ . است» آن چه هست«تعویق انداختن و رویارویی با    

پرهیزکاري در اجتمـاعی کـه   . است و بنابراین رهایی از آن چه هست    » آن چه هست  «بلکه درك   
 و براي خلق یک دنیاي تازه با سـاختاري نـو  . به سرعت در حال تجزیه شدن است، ضروري است       

دور از ساختار قدیم، باید آزادي مکاشفه باشد و براي آزادبودن، باید پرهیزکار باشـد؛ زیـرا بـدون         
آیا یک آدم فاسد که سعی در پرهیزکارشدن دارد، اصالً مـی دانـد   . پرهیزکاري آزادي وجود ندارد   

 قادر بـه    پرهیزکاري چیست؟ آدمی که اخالقی نیست، هرگز نمی تواند آزاد باشد و بنابراین هرگز             
آن «می توان یافت و بـراي درك  » آن چه هست«حقیقت را فقط در درك    . درك حقیقت نیست  

 .»آن چه هست«باید آزادي وجود داشته باشد، آزادي از وحشتِ » چه هست



، همـراه بـودن بـا هـر اندیشـه، هـر       »آن چـه هسـت  «براي فهمیدن این روند، باید قصد دانستن    
شد؛ البته فهمیدن آن چه هست، فوق العاده دشوار است؛ زیـرا         احساس و هر عمل وجود داشته با      

آن چه هسـت، همـان چیـزي    . آن چه هست، هرگز آرام و ایستا نیست و همیشه در حرکت است     
است که شما هستید، نه آن چیـزي کـه دوسـت داریـد باشـید؛ ایـده آل نیسـت؛ زیـرا ایـده آل               

جـام مـی دهیـد، مـی اندیشـید و      ساختگی است؛ بلکه همان چیزي است که شـما هـر لحظـه ان           
،واقعیت است و درك واقعیت نیاز به آگـاهی، ذهـن هشـیار و           »آن چه هست  «. احساس می کنید  

شویم؛ اگـر دسـت بـه کـار عیـب      » آن چه هست«سریع دارد؛ اما اگر دست به کار محکوم کردن   
اگـر مـن   . جویی از آن یا مقاومت در برابر آن برآییم، آن وقت حرکت آن را درك نخـواهیم کـرد                 

. میل به درك کسی داشته باشم، او را محکوم نمی کنم؛ بلکه باید به مشاهده و مطالعه او بپردازم               
اگـر مـی خواهیـد کـودکی را     . باید عیناً همان چیزي را که مطالعه می کنم، دوست داشته باشـم           
کنیـد، مراقـب    باید با او بازي     . بفهمید، باید او را دوست داشته باشید، نه این که سرزنشش کنید           

حرکات، تکیه کالم ها و شیوه رفتارش باشید؛ اما اگر فقط سرزنش کنید، از او عیب جویی کـرده                    
به همـین ترتیـب، بـراي    . و در برابرش مقاومت به خرج دهید، درك کودك صورت نخواهد گرفت   

آن «درك آن چه هست، شخص باید به مشاهده اندیشه، احساس و عمل لحظه به لحظۀ خـود از      
هر عمل دیگري، ایده آل یا ایدئولوژیک، واقعیت نیسـت؛      . واقعیت یعنی این  . بپردازید»  هست چه

 .فقط آرزو است، یک آرزوي خیالی که چیزي است به جز آن چه هست

براي درك آن چه هست، به وضعیتی از ذهن نیاز است که در آن نه تعیین هویـت وجـود دارد و                  
.  داراي ذهنی هستیم هشـیار و در عـین حـال انفعـالی    نه محکوم کردن، که معنایش آن است که     

زمانی که عالقه مندي شـدید      . وقتی می خواهیم چیزي را واقعا بفهمیم، در چنین حالتی هستیم          
دارد؛ یعنی  » آن چه هست  «وقتی کسی عالقه مند به فهمیدن       . است، حالت ذهن متولد می شود     

اط یا کنترل نیست؛ برعکس نوعی هشیاري      حالت واقعی ذهن می شود، نیازي به اعمال زور، انضب         
این حالت آگاهی، زمانی شکل می گیرد که هـم عالقـه   . و مراقب بودن انفعالی به چشم می خورد  

 .مندي باشد و هم قصد فهمیدن

درك اصولی خود به وسیله دانش یا جمع آوري تجربه که صرفاً پرورش ذهن است، حاصـل نمـی      
 اگر ما صرفاً دانش خود را جمع آوري کنیم، همان دانـش         .شود؛ درك خود، لحظه به لحظه است      

مانع ادراك بیشتر می شود؛ زیرا دانش گردآوري شده و تجربه، مرکزي می شود کـه فکـر بـر آن                 
دنیا با ما و فعالیت هاي ما فرقی ندارد؛ زیرا آن چـه   . تکیه می کند و به کمک آن، ایجاد می شود         

یزي است که ما هستیم؛ مشکل بیشتر ما آن اسـت کـه   که باعث مشکالت دنیا می شود، همان چ     
ما خود را مستقیماً نمی شناسیم؛ بلکه در جستجوي یک سیستم، روش و وسیله اي بـراي عمـل             

 .هستیم که بوسیلۀ آن، به حل مشکالت بی شمار انسانی بپردازیم



ی توانـد   پس آیا سیستم یا وسیله اي براي دانستن خود هست؟ هر آدم باهوش و هر فیلسوفی مـ                 
یک سیستم و روشی اختراع کند؛ اما به طور حتم از سیستم پیروي کردن فقط نتیجه اي بـه بـار       
می آورد که آفریدة دست سیستم است؛ مگر این طور نیست؟ وقتی من براي خودشناسی از یـک    
سیستم تبعیت کنم، به نتیجه اي خواهم رسید که آن سیستم ضروري می داند؛ نه نتیجه اي کـه     

یعنی با پیروي از یک روش یا سیستم و یا یک وسیله خودشناسـی،           . ودشناسی من بیانجامد  به خ 
من به اندیشه و فعالیت هاي خود، بر اساس یک الگو، شکل می دهم امـا پیـروي کـردن از یـک                     

 .الگو، درك خود نیست

در جست و جوي یک روش بـودن بـدون تفـاوت،            . بنابراین، براي خودشناسی روشی وجود ندارد     
معنایش این است که میل داریم به نتیجه اي برسیم و ایـن همـان چیـزي اسـت کـه همـه مـی             

 اگر این اقتدار مربوط به شخصی نباشد، متعلـق بـه یـک    -آنگاه به دنبال اقتدار می رویم . خواهیم
 زیرا ما در پی نتیجه اي هستیم که رضایت بخش باشد و بـه مـا              -سیستم یا یک ایدئولوژي است    

ما به حقیقت، درصدد درك خود، سابقه ها و واکنش هـاي خـود و تمـامی رونـد                   . امنیت ببخشد 
 نیستیم،ما ترجیح می دهیم از سیستمی پیروي کنـیم          - چه خودآگاه و چه ناخودآگاه     -اندیشیدن

که ما را از نتیجه مطمئن کند؛ اما دنبال کردن یک سیستم، بدون هیچ تفاوتی، نتیجۀ میل ما بـه     
وقتی مـا از روشـی   .  و بدیهی است که نتیجه کار، خودشناسی نخواهد بود امنیت و اطمینان است   

 - معلم، رهبر، نجات دهنده، صاحب نظـر -پیروي می کنیم، بادي یک صاحب اقتدار داشته باشیم       
که رسیدن به آرزوهاي مان را ضمانت کند و شکی نیست که این، طریق رسیدن به خودشناسـی           

 .نیست

در پناه یک صاحب اقتدار یا یک راهنمـا، انسـان ممکـن           . می شود صاحب اقتدار مانع درك خود      
 .است به طور موقت احساس امنیت یا رفاه کند؛ اما این ادراك روند کامل خود نیست

ماهیت صاحب اقتدار طوري است که ما را از آگاهی کامل خود بازمی دارد وبدین ترتیب، دسـت                   
خالقیـت فقـط از راه   . قیـت تنهـا در آزادي اسـت   آخر آزادي را از میان می برد؛ در حالی که خال      

بسیاري از ما خالق نیستیم؛ ما ماشین هاي تکـراري ایـم، صـفحه هـاي                . خودشناسی امکان دارد  
 چه مربـوط  -گرامافونی هستیم که ترانه هاي تجربه هاي خاص، نتیجه گیري ها و خاطرات معین             

 ماشین تکراري نمی شـود وجـود خـالق    به چنین.  را مرتباً تکرار می کنیم-به خود و چه دیگران  
براي آنکه می خواهیم از درون امنیت داشته باشیم، بـه       . گفت؛ اما چیزي است که ما می خواهیم       

طور دائم در جست و جوي شیوه ها و وسایلی براي برقراري این امنیت هستیم و از این رو اقتدار             
یـان رفـتن ادراك و آرامـش    می آفرینیم، که خود پرسش دیگـري اسـت، چیـزي کـه باعـث از م       

خودبخودي ذهن می شود، ذهنی که در آن به تنهایی ممکن است یـک حالـت خالقیـت وجـود                    
 .داشته باشد



خـالق  . به طور حتم، مشکل ما این است که بسیاري از ما این حس خالقیت را از دست داده ایم               
 صـاحب نـام شـویم؛ بـه       بودن بدین معنا نیست که تابلو نقاشی به وجود آوریم یا شعر بگـوییم و              

چنین چیزي که خالقیت نمی گویند؛ این فقط استعداد بیان یک ایده است، ایده اي که مردم از               
. خالقیـت را نبایـد بـا اسـتعداد مخلـوط کـرد      . آن استقبال می کنند یا به آن بی توجه می مانند       

کـه در آن،    خالقیت حالت وجودي کامالً متفاوتی اسـت؛ حـالتی اسـت            . استعداد خالقیت نیست  
خود پنهان است؛ در آن، ذهن دیگر مر کز توجۀ تجارب ما، جاه طلبـی هـاي مـا، خواسـته هـا و             

خالقیت یک حالت مستمر نیست، در هر لحظه تازه است، حرکتی اسـت کـه              . آرزوهاي ما نیست  
وجود ندارد، در آن اندیشه به تجربه، جاه طلبی، توفیق، هدف و انگیـزة     » مال من «،  »من«در آن   

خالقیت فقط زمانی است که من در آن وجود ندارد؛ یـک حالـت وجـودي          . اص معطوف نیست  خ
است که فقط واقعیت، خالق همه چیز در آن است و دیگر هیچ؛ ولی ا ین حالت را نـه مـی تـوان        
تصور کرد و نه به تصویر کشاند؛ نه مـی تـوان بـه قالـب فـذمول درآورد و نـه از آن تقلیـد کـرد؛              

کمک هیچ سیستم، فلسفه و مکتبی ممکن نیسـت؛ بـرعکس، رسـیدن بـه آن،           رسیدن به آن، به     
 .فقط از راه درك روند کلی خود امکان دارد والغیر

درك خود یک نتیجه نیست؛ به اوج رسیدن نیست؛ خودبودن لحظـه بـه لحظـه در آینـۀ رابطـه                     
ا دشوار اسـت و مـا   است؛ رابطۀ انسان با مال، اشیاء، مردم و نظریات؛ اما هشیاري و آگاهی براي م  

ترجیح می دهیم که ذهن خود را با پیروي از یک متد، بـا پـذیرش صـاحبان اقتـدار، خرافـات و                      
تئوري هاي راضی کننده کند کنیم؛ از این رو اذهان ما فرسوده، خسته و کوفته و بـی حـس مـی       

 حاصـل   این حالت خالقیت تنها زمانی    . این چنین ذهنی نمی تواند در حالت خالقیت باشد        . شود
که روند بازشناسی است و بازشناسی صرفاً یک روند گـردآوري اسـت وجـود      » خود«می شود که    

مرکـز بازشناسـی اسـت و بازشناسـی     » مـن «نداشته باشد؛ زیرا در هر حال، خودآگاهی به عنوان    
اما همه از هیچ چیـز بـودن وحشـت داریـم، مـی خـواهیم             . صرفاً یک روند گردآوري تجربه است     

 شخص کوچک می خواهد شخص بزرگی باشد؛ آدم بی تقوا مـی خواهـد پرهیزکـار    .چیزي باشیم 
این فعالیت وقفه ناپـذیر ذهـن   . شود، آدم ضعیف و بی مقدار در آرزوي قدرت، مقام و اقتدار است    

این چنین ذهنی نمی تواند ساکت باشد و بنابراین هرگز قادر به درك حالت خالقیت نمـی       . است
 .شود

طراف خود را با همۀ بی چارگی ها، جنگ ها، بی کـاري، گرسـنگی، تقسـیمات       براي آنکه دنیاي ا   
انقـالب بایـد از خـود    . طبقاتی و آشفتگی محض متحول کنیم، باید تحول در خود ما بوجود آیـد         

شروع شود؛ البته نه بر طبق هیچ ایدئولوژي یا عقیده و یا براي سازش با یـک الگـوي خـاص بـه                    
براي بوجودآوردن یک انقالب اساسی در خویشـتن،        .  حساب نمی آید   طور وضوح، اصالً انقالبی به    

این تنهـا راه حـل تمـامی    . شخص باید تمامی روند اندیشه و احساس خود را در رابطه درك کند      
مسایل ماست؛ نه داشتن خط مشی، اعتقادات، ایدئولوژي ها و معلمان بیشتر؛ هرگاه بتوانیم خـود      



م، بدون انباشتن آموخته ها، بشناسیم، آن وقت خواهیم دیـد     را آن طور که لحظه به لحظه هستی       
که چگونه به آرامشی که فرآوردة ذهن نیست، آرامشی که نه تصوري است و نه پرورشـی، دسـت                

 .خواهیم یافت و تنها در آن حالت آرامش است که خالقیت امکان وجودي پیدا خواهد کرد

  ایده و عمل-5 فصل -بخش اول
شاید مطلب در ابتدا بسـیار دشـوار و پیچیـده    . ه عمل را مورد بحث قرار دهمخواهد مسأل   دلم می 

وضـوح درك کنـیم؛ زیـرا تمـامی      نظر آید؛ ولی امیدوارم با تعمق روي آن، بتوانیم مسـأله را بـه       به
 .وجود و زندگی ما یک روند عمل است

ه هم نامربوطنـد، اعمـالی   کنیم، اعمالی که ظاهراً ب اي از اعمال زندگی می بسیاري از ما با مجموعه 
تک مـا را   اي است که فکر تک این مسأله. انجامند از هم گسسته، اعمالی که به تجزیه و ناکامی می 

ایم و بدون عمل، زندگی، تجربـه و اندیشـیدن وجـود              به خود مشغول داشته؛ زیرا ما با عمل زنده        
ه ناخودآگاه که سـطح بیرونـی   ویژ دنبال عمل رفتن در یک سطح، به  اندیشه عمل است و به    . ندارد

است، تنها بدین خاطر که در عمل بیرونی، بدون درك تمامی روند خود عمل، اسیر شویم، ناگزیر    
 .چارگی خواهد انجامید به ناکامی و بی

خودآگـاه بـه   . اي است از اعمال با یک روند عمل در سطوح مختلـف خودآگـاه     زندگی ما مجموعه  
گـویی   دیگر، خودآگاه چالش است و پاسخ       عبارت  به.  مشغول است  گذاري و ثبت و ضبط      تجربه، نام 

کنـد؛ همـان    گـذاري مـی   گـذاري و اصـطالح   که به تجربه مغول است و سپس بر تجارب خود نـام      
خودآگاه عمل است و بدون چالش، پاسخ، . گویند  چیزي که خاطره نام دارد؛ این روند را عمل می         

 .ثبت و ضبط که خاطره است، عملی وجود نداردگذاري، بدون  گذاري، اصطالح تجربه، نام

دیگر، عامل هنگامی پا به عرصه وجـود مـی گـذارد کـه             بیان به. هیچ عملی آفریننده عاملی نیست    
اگـر عمـل همـراه بـا نتیجـه نباشـد، پـس عـاملی         . یابد ظاهر پایان می رسد و به   نتیجه می   عمل به 

. آورد وجـود مـی   ا باشد، آنگاه عمل، عـاملی را بـه   همراه ندارد؛ اما اگر نتیجه یا هدفی در آن پید           به
رو عامل، عمل و هدف یا نتیجه یک روند متحد و واحـد اسـت و هنگـامی موجودیـت پیـدا                   ازاین
عمــل معطــوف بــه یــک نتیجــه، اراده نــام دارد؛ . کنــد کــه ایــن عمــل داراي هــدفی اســت مــی

 اراده که همـان عامـل اسـت         میل رسیدن به هدف، موجب    . اي وجود ندارد    صورت، اراده   درغیراین
خـواهم ثروتمنـد شـوم،     خـواهم کتـابی بنویسـم، مـی     خواهم بـه چیـزي برسـم، مـی     شود؛ می  می
 .خواهم یک تابلو نقاشی کنم می

اکنـون بـه    من هم. این زندگی روزانه ماست. عامل، عمل و هدف آشنا هستیم   : ما با این سه حالت    
چه هسـت بپـردازیم کـه         توانیم به دگرگونی آن     چه هست مشغولم؛ اما تنها هنگامی می        تشریح آن 

ایـن  . اي که در بررسی ما نه خطاي حسی و نه تعصب راه یابد گونه وضوح بررسی کنیم، به  آن را به  



طور حتم یک روند شدن   به - یعنی عامل، عمل و نتیجه     -دهند  سه حالتی که تشکیل تجربه را می      
اگـر عـاملی وجـود      . نام شدن وجود نخواهد داشت     صورت، چیزي به    درغیراین. آورند  وجود می   را به 

دانیـد،   طـور کـه مـی    نداشته و عملی رو به سوي هدفی نداشته باشد، شدن وجود ندارد؛ اما همان    
چاره هستم، با عملی کـه انجـام      براي مثال هنگامی من بی    . زندگی روزانه ما یک روند شدن است      

. خـواهم زیبـا شـوم    مـن زشـتم و مـی   . دهم، هدفی را در ذهن دارم و آن ثروتمندشدن اسـت            می
میل به بودن، میل به شدن است، میـل بـه           . شدن است   بنابراین زندگی ما روندي به سوي چیزي      

گذاري  شدن در سطوح مختلف خودآگاه، در حاالت گوناگون، حاالتی که در آن چالش، پاسخ، نام            
د و رنـج اسـت؛ قبـول    پس این شدن، نوعی ستیز است؛ این شدن، در      . و ثبت و ضبط وجود دارد     

 .خواهم آن بشوم من اینم و می: دارید؟ کشمکشی است دائم

آیا بدون شدن، عملی وجود ندارد؟ آیـا بـدون درد و رنـج، بـدون ایـن          : بنابراین، مسأله این است   
وجودآورنده عامل است؛ ولی آیا بـدون هـدفی در       مبارزه مستمر، عملی وجود ندارد؟ اگر هدفی به       

 عملی وجود نخواهـد داشـت؟   - یعنی بدون میل به یک نتیجه    -دون یک عامل  پیش و در نتیجه ب    
سـو حالـت عمـل وجـود دارد و از         از یـک  . آید  حساب نمی   چنین عملی، شدن نیست و ستیزي به      
نماید؛ امـا درواقـع    قضیه قدري فلسفی می. کننده و تجربه  سوي دیگر، حالت تجربه، منهاي تجربه     

 .بسیار ساده است

کننده و مجزا از تجربه، مطلع نیستید؛ شـما در          عنوان تجربه   کردن، شما از خود به      در لحظه تجربه  
در ایـن  . شما عصبانی هسـتید  : به این مثال بسیار ساده توجه کنید      . کردن قرار دارید    حالت تجربه 

کـردن وجـود دارد؛ امـا        اي؛ تنهـا تجربـه      اي وجود دارد و نه تجربه       کننده  لحظه عصبانیت نه تجربه   
کننده وجود دارد و هم تجربه؛ یعنـی عامـل    در آیید، هم تجربه  آنکه از حالت عصبانیت بهمحض  به

طـور   مـا بـه  . و عملی که هدفی در پیش رو دارد که عبارت است از رها شدن یا سرکوب عصبانیت    
آییم و به آن  در می کردن؛ ولی همیشه از آن به    گیریم؛ در حالت تجربه     مکرر در این حالت قرار می     

وسیله بـه شـدن اسـتمرار     رسانیم و بدان   کنیم و به ثبتش می      گذاریش می   دهیم، نام   الحی می اصط
 .بخشیم می

هـاي    اگر بتوانیم عمل را در معناي بنیادي کلمـه بفهمـیم، آنگـاه آن ادراك بنیـادي بـر فعالیـت                    
ایـده  ببینـیم آیـا     . گذارد؛ اما باید نخست ماهیت بنیادي عمل را بفهمـیم           سطحی ما نیز تأثیر می    

وجودآورنده عمل است؟ آیا اول ایده است و بعد عمل؟ یا اینکه ایتدا عمل اسـت و بعـد، چـون             به
وجودآورنـده عامـل    آید؟ آیا عمل به وجود می شود، در گرد آن پنداشتی به عمل موجب تعارض می 

 گیرد؟ است، یا عامل اول قرار می

 در اول قرار بگیرد، پس عمـل بـا ایـده    اگر ایده. آیند، اهمیت دارد کشف این که کدامیک اول می     
کند و بنابراین دیگر اسمش عمل نیست؛ بلکه تقلید است و اجبـار براسـاس یـک           تطبیق پیدا می  



جاکه اجتماع ما بیشتر بر سطوح کالمی و یا           درك این مطلب بسیار اهمیت دارد؛ زیرا، از آن        . ایده
بنـابراین عمـل   . دنبال آن آید و عمل به    می سراغ همه ما    فکري بنا شده، این ایده است که ابتدا به        

هـا   ایده. کنننده عمل هستند ها، تعییین طور وضوح، ساختار صرف ایده پرورده ایده است و به     دست
ها باشـد، دشـمنی ایجـاد     هاي بیشترند و هنگامی که مسأله تنها پدیدآوردن ایده         پدیدآورنده ایده 

ساختار اجتمـاعی مـا بسـیار    . رود پردازي می ی ایدهشود و اجتماع در زیر بار سنگین روند ذهن       می
دادن تمـامی عوامـل دیگـر وجـود خـویش، عقـل را پـرورش         قیمـت از دسـت     عقالنی است، ما به   

 .کنند ها ما را دچار خفقان می رو، وجود ایده دهیم و ازاین می

دهنـد و   الـب مـی   هـا تنهـا فکـر را ق         کـه ایـده     توانند پدیدآورنده عمل باشند یا این       ها  می    آیا ایده 
شود، عمـل هرگـز     اي انجام می    کنند و هنگامی عمل به اجبار ایده        ترتیب عمل را محدود می      بدین
اي عمـل   هنگامی ایـده . العاده دارد فهم این نکته براي ما اهمیتی خارق      . بخش انسان نیست   رهایی

کـرد؛ زیـرا قبـل از    هاي ما پیدا نخواهد    چارگی  حلی براي بی    را شکل ببخشد، آنگاه هرگز عمل راه      
 .آید وجود می آنکه به مرحله عمل درآید، باید نخست دریابیم که چگونه آن ایده به

هـا و چـه مربـوط بـه          هـا، چـه مربـوط یـه سوسیالیسـت           پردازي و ایجاد ایـده      تحقیق درباره ایده  
ویـژه   هها و یا مذاهب گوناگون باشد، از اهمیت بسیاري برخوردار است؛ ب    داردان، کمونیست   سرمایه

هنگامی که اجتماع ما در سراشیب سقوط قرار دارد و خواهان یک مصیبت عظیم دیگـر و طالـب           
هـاي انسـانی بـراي     حـل  آنها که واقعاً در قصـد خـود بـراي کشـف راه        . کردن دیگر است    یک مثله 

 .پردازي آگاه باشند معظالت ما جدي هستند، ابتدا باید از این روند ایده

تـوان بـا    آید؟ و آیا ایده و عمل را مـی  وجود می اي به ده چیست؟ چگونه ایدهراستی منظور ما از ای  
دنبـال روشـی    بـه . خواهم آن را اجرا کنم اي هستم و می هم انجام داد؟ فرض کنیم من داراي ایده     

پردازم و انرژي و وقـت   روم و در دعوا بر سر نجوه اجراي این ایده به تعمق می         براي اجراي آن می   
ها بسیار اهمیـت دارد؛ پـس از کشـف حقیقـت ایـن       رو، یافتن نحوه ایجاد ایده    ازاین .کنم  تلف می 

هـا تنهـا    بـدون بحـث دربـاره ایـده      . توانیم به بحث درباره مشکل عمل بپردازیم        موضوع، آنگاه می  
 .معنا است دریافتن این مطلب که چگونه عمل را شروع کنیم، بی

ور یک ایده سـاده اسـت، الزم نیسـت یـک ایـده،           شود، منظ   اکنون ببینیم ایده چگونه حاصل می     
بدیهی است که چنین چیزي یک روند فکري است؛ غیر از این    . فلسفی، مذهبی یا اقتصادي باشد    

. اي وجـود نخواهـد داشـت     بدون یک روند فکـري، ایـده      . است؟ ایده بازده، یک روند فکري است      
منظـور  . دارد باید خود ایده را شناختنام ) ؟(بنابراین، پیش از درك فرآورده روند فکري که روند        

 عصـبی یـا   -کنیم؟ واضح است که فکر نتیجه یـک پاسـخ          هنگام ما فکر می     ما از فکر چیست؟ چه    
شناسـی   فکر، پاسخ فوري حواس به یک احساس است و یا مربـوط بـه روان              .  است -شناختی  روان

اس وجـود دارد و از  سو پاسخ فوري اعصاب به یـک احسـ   از یک. است؛ یعنی پاسخ خاطره موجود    



شناختی خاطره موجود، که عبارت است از نفوذ نژاد، گروه، رهبـر، خـانواده،    دیگر پاسخ روان  سوي
بنـابراین، رونـد فکـري پاسـخ بـه        . گوییـد   ها فکر می    قبیل، که به همه این      سنت و چیزهایی ازاین   

ارد و پاسخ خاطره به اي درکار نباشد، فکري هم وجود ند طور نیست؟ اگر خاطره خاطره است، این  
گرایی و یا نـام هنـدو       مثالً فرض کنیم من درمورد ملی     . دارد  یک تجربه، روند فکر را به عمل وامی       

هـا و     منبـع خـاطرات، اعمـال، مفـاهیم، سـنت         . بر خودگذاشتن خاطراتی را در ذهن داشته باشم       
دهـد و پاسـخ    یبـودن پاسـخ مـ    بودن و یا مسـیحی      بودن، بودایی   عادات گذشته به چالش مسلمان    

کـه مراقـب ایـن رونـد       آورد؛ درصورتی   وجود می   ناگزیر یک روند فکري به      خاطره به این چالش، به    
طـور مسـتقیم    توانید حقیقت ایـن موضـوع را بـه    کند باشید، می فکري که در وجود شما عمل می    

اي  زمینـه مانـد و تشـکیل    مثالً کسی به شما توهین کرده است و این در خاطر شما می       . بیازمایید
کنید، پاسـخ، خـاطره     مالقات می- که نوعی چالش است-هنگامی آن شخص را . دهد  فکري را می  

بنابراین، این ایده همیشه شرطی شده است و فهم ایـن مطلـب بسـیار اهمیـت                 . آن توهین است  
عبارت دیگر، ایده نتیجه روند فکري اسـت، رونـد فکـري پاسـخ خـاطره اسـت و خـاطره                 به. دارد

هـا در زمـان حـال،     وسـیله چـالش   خاطره همیشه در گذشته بوده و بـه . شده است طیهمیشه شر 
تنهـایی حیـاتی نـدارد؛ هنگـامی کـه رودرروي یـک چـالش قـرار              خاطره بـه  . یابد  زندگی تازه می  

 .اند شود و تمامی خاطرات چه فعال و چه غیرفعال، شرطی شده گیرد، زنده می می

اي  گونـه  ما باید بـراي خـود و بـه   .  متفاوت وجود داشته باشدبنابراین باید یک شیوه برخورد کامالً  
پـردازي امکـان    درونی، دریابیم که آیا سروکار ما با یک ایده است یا خیر؟ و آیا عملی بدون ایـده           

 .وجود دارد؟ بیایید دریابیم که منظور ما از عملی که برپایه ایده نیست، چیست

زنیم؟ کدام عملی است که نتیجه تجربه نباشـد؟      مل می پردازي دست به ع     هنگام ما بدون ایده     چه
. طور که گفتیم، عمل بدون تجربه چیزي است محدود کننده و بنـابراین نـوعی مـانع اسـت       همان

کننـده   شرطی کهروند فکر وابسته بـه تجربـه      عملی که نتیجه ایده نباشد، خود به خودي است، به         
تـرل عمـل در دسـت ذهـن نباشـد، عمـل           عمل نباشد؛ معناي این سخن آن است که هرگـاه کن          

این تنها حالتی است که ادراك در آن وجـود دارد؛ هنگـامی ذهـن،               . مستقل از تجربه خواهد بود    
اگـر  . کننده عمل نباشد، هنگامی فکر، براساس تجربه، عمل را شکل ندهد            براساس تجربه، هدایت  

ملی وجود خواهد داشـت؟     روند فکري وجود نداشته باشد، عمل چیست؟ آیا بدون روند فکري، ع           
دانیم و همـین   تکنیک را می. خواهیم یک پل یا یک خانه بسازیم منظور این است که بر فرض می 

عمل سرودن یک شعر، . گوییم عمل   به این می  . کند  تکنیک نحوه ساختن خانه یا پل را یادآور می        
تمـامی اینهـا    . ارندهاي محیطی میز وجود د      هاي دولتی، اجتماعی و پاسخ      کردن، مسؤولیت   نقاشی

پـردازي نباشـد، آیـا عملـی      اما اگر ایده. دهند اي هستند که عمل را شکل می     برپایه ایده یا تجربه   
 وجود خواهد داشت؟



شکی نیست که با نبودن ایده، نوعی عمل وجود دارد و تنها هنگامی که عشق وجود داشته باشد،                
عشـق اندیشـیدن درمـورد      . ربه نیست عشق تج . عشق خاطره نیست  . اي وجود نخواهد داشت     ایده

توانـد بـه فکـر     کسی نمـی . صورت، نامش فکر خواهد بود    کسی که دوست دارید نیست، زیرا درآن      
فکر کسی که دوست دارد یا فدایی اوست؛ مثل رهبر خود، تصـویر             تواند به   شخص می . عشق باشد 

بنـابراین، عشـق   . ، نیسـت خود، همسر خود باشد؛ اما فکر و نماد، آن واقعیتی که عشـق نـام دارد           
 . تجربه نیست

بخش نیست؟ ایـن نتیجـه    آیا این عمل، رهایی. هنگامی عشق وجود داشته باشد، عمل وجود دارد  
ایـده  . خـورد  چشـم نمـی   اي بـه  عمل ذهنی نیست و میان عشق و عمل مانند ایده و عمـل فاصـله    

میشـه درحـال سـاختن پلـی     اندازد و ما ه هاي خود را بر روي حال می همیشه کهنه است و سایه    
آورد عمـل ذهـن نیســت،     کــه دسـت -هنگـامی عشـق وجـود دارد   . میـان ایـده و عمـل هســتیم   

اي  شـده  مشـی تمـرین    باشد برگرفته از خط پردازي نام ندارد، خاطره نیست، نتیجه تجربه نمی  ایده
ل تـا هنگـامی کـه عمـ       . بخش اسـت    این تنها چیز رهایی   . ست بنابراین خود عشق، عمل ا     -نیست

اي که تجربه است وجود دارد،    وسیله ایده   بخشی به عمل به     ذهنی وجود دارد، تا هنگامی که شکل      
هنگـامی حقیقـت   . رهایی مفهومی ندارد و تا هنگامی که این روند ادامه یابد، عمل محدود اسـت             
توان فکر کرد، پا بـه   این مطلب دیده شود، کیفیت عشق، که عمل ذهنی نیست و درموردش نمی            

 .گذارد  هستی میعرصه

هـا و از چگـونگی    گرفتن عمل از ایـده  ها، از نشأت وجودآوردن ایده روند کلی، از به انسان باید ازاین 
تفـاوتی  . ترتیب محدودکردن آن، براساس احساس، آگاه باشد        ها و بدین    وسیله ایده   کنترل عمل به  

تا هنگـامی کـه   . ست افراطیها متعلق به چه کسانی باشند، چه چپ و چه را کند که این ایده  نمی
. وجـه وجـود نـدارد    هـیچ  کردن به ها بیاویزیم، در حالتی هستیم که در آن،  تجربه          ما به دامن ایده   

شود، یـا در آینـده کـه      در گذشته، که موجب احساس بیشتر می-بنابراین ما تنها در میدان زمان    
هـا   ت که ذهن از دسـت ایـده     تنها در آن هنگام اس    . کنیم   زندگی می  -نوع دیگري از هیجان است    

 .کند شود و تجربه واقعیت را پیدا می رها می

. ها حقیقت نیستند؛ حقیقت چیزي است که باید مسـتقیماً، لحظـه بـه لحظـه، تجربـه شـود              ایده
تنهـا  . تنهـا احسـاس اسـت     . صورت، تنها عالقه نام دارد       که درآن  -اي نیست که ما بخواهیم      تجربه

، کـه  »مـن « کـه عبـارت اسـت از         -ها راه یابد    راسوي مجموعه ایده  هنگامی که شخص بتواند به ف     
 تنها در آن هنگام کـه شـخص از     -عبارت است از ذهن، که داراي استمراري جزیی یا کامل است          

کـردن وجـود    ها پا فراتر نهد، هنگامی که اندیشه کامالً آرام گیرد، آنگاه حالت تجربه         مجموعه ایده 
 .برد می قت پیخواهد داشت؛ آنگاه شخص به حقی

  اعتقاد-6  فصل-بخش اول



اي بسیار نزدیک با آرزو دارنـد؛ شـاید، اگـر بتـوانیم ایـن دو مسـأله را درك                اعتقاد و دانش رابطه   
 .هایش را دریابیم برده و پیچیدگی کنیم، به چگونگی عمل آرزو پی

اریم، مسـأله  پنـد   پـذیریم و مسـلم مـی        نظر من، یکی از چیزهایی که ما با اشـتیاق بیشـتر مـی               به
چـه کـه مـا سـعی بـه       آن. کـنم  توجه داشته باشید که من به اعتقادات حمله نمی       . اعتقادات است 

هـا و   پذیریم؟ اگر بتـوانیم انگیـزه   انجامش داریم، درك این مطلب است که چرا ما اعتقادات را می      
 از چنـگ آن نیـز   تنها علت آن را دریابیم، بلکـه  علت پذیرش آن را بفهمیم، آنگاه شاید بتوانیم نه       

تواند بفهمد که چگونه اعتقادات سیاسی و مـذهبی، ملـی و دیگـر انـواع           هرکسی می . رهایی یابیم 
شوند؛ چیزي که    راستی موجب جدایی مردم، تعارض، آشفتگی و دشمنی می          گوناگون اعتقادات به  

متفاوت وجـود   اعتقادات  . ها نیستیم   وجود، ما مایل به رهاکردن آن       یک حقیقت آشکار است؛ بااین    
هـاي    شـمار، اعتقـادات ملـی، ایـدئولوژي         اعتقاد به هندو، مسیحیت و بودیسـم، قبایـل بـی          : دارند

. گوناگون که همه با همه در سـتیزاند و هریـک تـالش دارد دیگـري را بـه مسـلک خـود درآورد                   
را سـبب  نبود تسامح . سازد  وضوح مشاهده کرد که اعتقاد مردم، مردم را از هم جدا می توان به  می
تواند این را دریابد کـه خـود را    توان بدون اعتقاد زندگی کرد؟ شخص هنگامی می       آیا می . شود  می

شود در این دنیا بدون اعتقاد زندگی کرد؟ تغییـر اعتقـاد    آیا می. اي مطالعه کند درارتباط با عقیده 
 عقایـد آزاد بـود؟   طـور تمـام و کمـال از همـه     اي نکرد؛ بلکه بـه  اي را جانشین عقیده   نداد؟ عقیده 

اسـتعداد  : طوري که برخورد ما با دنیا هرلحظه از نو شکل گیرد؟ درهرحـال، حقیقـت ایـن اسـت      
گذشـته، تـا تـأثیر گـردآوري           کننده  لحظه، بدون واکنش شرطی     به  رو شدن با امور از نو، لحظه        روبه
 .باشدکند، وجود نداشته  عمل می» چه هست آن«عنوان سدي میان شخص و  اي که به شده

اگـر  . اگر توجه کنید، خواهید دید که یکی از دالیل آرزو براي پذیرش یـک اعتقـاد، تـرس اسـت          
که ممکن بود رخ دهد، سخت هراسناك  چه آمد؟ آیا نباید از آن    اعتقادي نداشتیم چه بر سر ما می      

 چـه بـه خـدا و چـه بـه کمونیسـم، سوسیالیسـم،        -باشیم؟ اگر ما الگوي عملی، براسـاس اعتقـاد       
 نداشتیم، باید کامالً خـود      -ایم  پریالیسم و یا به نوعی مذهب و نوعی دگم که با آن شرطی شده             ام

هرحال فنجان  به! بودن  بودن، خالی   طور نیست؟ ترس در حقیقت هیچ       پنداشتیم؛ این   شده می   را گم 
هـا   قـول  ها؛ ادعاهـا و نقـل     هنگامی مفید است که خالی باشد؛ ذهنی که پر از اعتقادات، پر از دگم             

نیافتن، راکد شدن،  بودن، توفیق  ترس خالی-براي فرار از ترس . است، تنها یک ذهن تکراري است     
طور حتم، یکی   به-نرسیدن به جایی یا چیزي، ترس از تنهایی، ترس چیزي نبودن، چیزي نشدن      

ذیرش ایـن  پذیریم؟ و آیا با پ چنین مشتاقانه و آزمندانه اعتقادات را می   چرا ما این  . ها است   از علت 
طـور وضـوح مـانع      به- چه مذهبی و چه سیاسی   -شویم؟ اعتقاد   اعتقادات، به خودشناسی نایل می    

. کنـیم  کند که ما از درون آن به خود نگـاه مـی        اي عمل می    عنوان پرده   شود؛ به   خودشناسی ما می  
ار را که هرکس توان بدون اعتقاد، به خود نگاه کرد؟ اگر این اعتقادات را، این اعتقادات بسی             آیا می 
 ماند که به آن نگاه کنیم؟ دور بیندازیم، آیا چیزي باقی می دارد به



توانـد، بـدون    اگر اعتقادي وجود نداشته باشد که ذهن خود را با آن همانند کند، آنگاه ذهـن مـی      
 .همانندسازي  به خود همانگونه که هست نگاه کند و آنگاه خودشناسی حتماً شروع خواهد شد

! کنـد  اي در زنـدگی مـا بـازي مـی     العاده اد و دانش، واقعاً جالب است و چه نقش خارق   مسأله اعتق 
تـر،   کـرده  شکی نیسـت کـه هرقـدر روشـنفکرتر، هرچـه تحصـیل        ! چقدر اعتقادات ما فراوان است    

هـا، حتـی    وحشی.  باشیم، استعداد درك ما کمتر است-کار برد   اگر بتوان این واژه را به      -تر  معنوي
هرانـدازه اندیشـمندتر، بیـدارتر و هشـیارتر باشـیم،           . شـماراند    داراي خرافات بـی    در دنیاي مدرن  

بینیم که در تمـام      می. کند  به این علت که اعتقاد، محدود و منزوي می        . شود  معتقدبودن کمتر می  
شـما اعتقـاد   . اصطالح معنـوي  طور است؛ چه دنیاي اقتصادي و سیاسی و چه دنیاي به        دنیا همین 

ست و شاید من معتقد باشم که خدا نیست؛ یا شما اعتقاد به حالت کنترل کامل                دارید که خدا ه   
کس را دارید و من به کار فردي و بقیه امور؛ شـما معتقدیـد کـه تنهـا               چیز و همه    کشور و بر همه   

توان به هـدف خـود ریـد و مـن چنـین اعتقـادي        یک نجات دهنده وجود دارد و به کمک آن می    
. کنـیم   قاد خودتان و من بـا اعتقـادات خـودم شـروع بـه ادعـا کـردن مـی                   آنگاه شما با اعت   . ندارم
معناسـت؛ زیـرا       که صدرصد بی   -وجود، هردوي ما از عشق، صلح، اتحاد انسانی و یک زندگی            بااین

شما برهمن هسـتید و مـن غیربـرهمن، شـما     . زنیم  دم می-خود همین عقیده، روند جدایی است  
گویید و من هم از همان بـرادري،   شما از برادري سخن می  ...و... مسیحی هستید و من مسلمان و       

انسـانی  .کنـیم  همان عشق و همان صلح؛ ولی عمالً، ما از هم جداییم و خودمان را از هم جدا مـی            
تواند خود را بـا       خواهد دنیاي تازه و خوشبخت بیآفریند، بدون شک نمی          خواهد و می   که صلح می  

صورت کالمـی باشـد؛ امـا اگـر      روشن است؟ ممکن است به   آیا مطلب   . کند  شکلی از عقاید منزوي   
 .اهمیت، ارزش و حقیقت آن را ببینید، کم کم عملی خواهد شد

وسـیله اعتقـاد هـم وجـود      کردن به می بینیم در جایی که روند آرزو درکار است، باید روند منزوي  
ازنظـر اقتصـادي،   خواهید  داشته باشد؛ زیرا بدیهی است که علت معتقدبودن شما آن است که می  

زنـم  کـه اعتقادشـان بـراي           من از کسانی حرف نمـی     . معنوي و همچنین درونی در امنیت باشید      
رو  شان وابسته باشند و ازاین   اند که به شغل     ها را طوري تربیت کرده      دالیل اقتصادي است؛ زیرا آن    

.  هسـتند -شـان تفـاوتی نـدارد     کاتولیـک یـا هنـدو بـراي    -شان محفوظ است   تا هنگامی که شغل   
شاید بسیاري از . آویزند خاطر آسایش می همچنین بحث ما بر سر کسانی نیست که به اعتقادي به          

هـاي   بایـد ایـن علـت   . شـویم  براي راحتی، ما به چیزهاي معینی معتقـد مـی    . ما هم چنین باشیم   
 شـدن بـه چیـزي،    مردمی را درنظر بگیرید کـه بـه  . اقتصادي را کنار زد و در آن بیشتر عمیق شد  

اقتصادي، اجتماعی یا معنوي، اعتقاد داشته باشند؛ روندي که در وراي این اعتقاد است، خواسـته          
کـه   جـا درمـورد ایـن    ما در ایـن . که به این روند ادامه دهد      این  داشتن است و میل به      روانی امنیت 

مستمر کنیم؛ بحث ما تنها درمورد ضرورت و انگیزه        چنین چیزي استمرار دارد یا نه، صحبت نمی       
طلب، آدمـی کـه حقیقتـاً تمـامی رونـد وجـود انسـانی را درك             یک آدم صلح  . اعتقادداشتن است 



اي بـراي   عنـوان وسـیله   اش بـه  بیند که تمایل او می. توان با یک عقیده محدود کرد       کند را نمی    می
 را سوي قضیه نگاه نکنید و نگویید کـه مـن دارم المـذهبی     لطفاً به آن  . داشتن در کار است    امنیت

بحث من این است؛ تا هنگامی که ما توانا به درك رونـد  . بحث من اصالً این نیست. کنم تبلیغ می 
شکل اعتقاد نباشیم، ستیز وجود خواهد داشت؛ حضور تعارض حتمی اسـت؛ انـدوه وجـود       آرزو به 

اك بنـابراین، اگـر داراي ادر  . دارد و انسان برعلیه انسان است؛ چیزي که هر روز شاهد آن هستیم            
گیرد و چیزي جز بیان یک اشتیاق بـراي   خود می حسی باشم و بدانم که این روند شکل اعتقاد به      

درونی نیست، آنگاه مشکل من اعتقادداشتن به این یا آن نخواهد بود؛ بلکه مشکل من ایـن       امنیت
یل به تواند از داشتن م  آیا ذهن می  . خواهد بود که چگونه خود را از چنگ میل به امنیت رها کنم            

اعتقاد تنهـا  . امنیت رها شود؟ مشکل این است؛ نه آنکه به چه اعتقاد داشت و چقدر اعتقاد داشت 
بودن از چیـزي در دنیـایی کـه           شناختی، براي مطمئن    بیان اشتیاق درونی است براي امنیت روان      

 .چنین نامطمئن است چیز این همه

ها باشد؟ ما می خواهیم امنیت داشـته  تواند از آرزوي امنیت ر آیا ذهن خودآگاه یک شخصیت می    
خـواهیم بـا برپاداشـتن      مـی . مـان نیـاز داریـم       رو به کمک ملک و دارایـی و خـانواده           باشیم، ازاین 

اي از این اشتیاق به اطمینان است، ازنظر درونی و معنوي امنیـت پیـدا       دیوارهاي اعتقاد که نشانه   
گیزه، از این اشتیاق بـه امنیـت کـه خـود را در     توانید از این ان  آیا شما در مقام یک فرد می      . کنیم

دهد، رها سازید؟ اگر ما از قید همه اینها آزاد نشویم، به منبعـی از         میل اعتقاد به چیزي نشان می     
اي از عشـق وجـود نخواهـد     مان بارقـه  شویم، طرفدار صلح نخواهیم بود و در قلب      ستیز تبدیل می  

تـوانم   آیـا مـن مـی    . بینـیم   در زندگی روزمره خـود مـی      کننده است و این را        اعتقاد، ویران . داشت
ام، خـود را   کند، گرفتـار آمـده   هنگامی در روند آرزو که خود را در آویختن به اعتقادي متجلی می  

؛ جایگزینی بـراي آن پیـدا نکنـد و کـامالً     تواند خود را از بند اعتقاد رها سازد        ببینم؟ آیا ذهن می   
امکـان  » نـه «یـا  » بلـه «صورت کالمی  خ من به این سؤال به  خود را از چنگ آن رهایی دهد؟ پاس       

آنگاه ناچار به این . ندارد؛ اما هنگامی پاسخ قطعی خواهید داد که قصد شما رهایی از عقیده باشد         
. طلبـی باشـید   اي براي رهاکردن خـود از انگیـزه امنیـت    وجوي وسیله رسید که به جست  نقطه می 

شـما دوسـت   . گونه امنیت درونـی مسـتمري وجـود نـدارد     یچالبته برخالف میل و  اعتقاد شما، ه 
ارزش شما باشد؛ به    دارید اعتقاد به خدایی داشته باشید که با دقت تمام مواضب امور جزیی و بی              

اي  این اندیشه. شما بگوید چه کسی را ببینید، چه کاري انجام بدهید و چگونه آن را انجام بدهید         
این تنهـا  . تک ماست ، مراقب تک)خداوند(کنید که پدربزرگ میشما خیال . کودکانه و نابالغ است 

حقیقـت بایـد چیـزي کـامالً     . شـک صـحیح نیسـت    مندي شخصی خود شماست؛ بی      تجلی عالقه 
 .متفاوت با این باشد

آیـا دانـش بـراي فهـم حقیقـت الزم اسـت؟ هنگـامی مـن                 . مشکل بعدي ما، مشکل دانش است     
آیـا چنـین ذهنـی توانـایی        . است که دانـش وجـود دارد      ، مفهوم آن این     »دانم  من می «: گویم  می



دانیم؛ درواقع، از چـه چیـزي    چیز می وجو درمورد حقیقت را دارد؟ وانگهی، ما چه   تحقیق و جست  
ایـم، پـر از معلومـات و تجربـه مبتنـی بـر              خود مغروریم؟ بسـیار خـوب، صـاحب دانـش           چنین به 
، »دانـم  مـی «گوییـد   هنگـامی مـی   . تیممـان هسـ     ها و اسـتعدادهاي     بودن، مبتنی بر خاطره     شرطی

خاطر بازشناسی یک حقیقت یا یک اطالع     منظورتان چیست؟ خبردادن شما از دانستن خود یا به        
آوردن  دسـت  گردآوري مسـتمر اطالعـات، بـه     . اید  اي است که قبالً داشته      است و یا براساس تجربه    

، کمک می کننـد و شـما کـار       »دانم  من می «: اشکال گوناگون دانش، همه به تشکیل این ادعا که        
براساس آرزو و تجربه خود، شروع مـی  . اي که دارید  اید، براساس زمینه  ترجمه آنچه را که خوانده    

دانـم، مـن    من می«. دانش شما چیزي است که در آن، روندي مانند روند آرزو در کار است  . کنید
ی گوید که خیلی بـه آن اعتقـاد   ام، چیزي نیست که بتوان آن را رد کرد، تجربه من م    تجربه کرده 

چینن نشانه آنچنان دانشی است؛ اما هنگامی در وراي آن قرار بگیرید آن را             هایی این   ؛ گفته »دارم
مـن  «یابیـد کـه خـود ادعـاي      بینی و دقت بیشتر به آن نگاه کنیـد، درمـی     تحلیل کنید، با روشن   

شـما در پشـت ایـن دیـوار پنـاه      . گیـرد  ، دیوار دیگري است که بین من و شما قرار مـی        »دانم  می
بـارتر از دانـش    بنابراین، هرقدر ذهـن گـران  . روید وجوي آسایش و امنیت می آورید و به جست     می

 .باشد، توانایی درك آن کمتر است

اید یا خیر؟ آیا باالخره دانش بـه مـا    دانم شما هیچگاه به این مسأله فراگیري دانش فکر کرده         نمی
آورند، رها شـویم؟   وجود می مان تعارض به    تی که در ما و همسایگان     کند تا از چنگ صفا      کمک می 

طلبـی   هر حـال، جـاه   طلبی آزاد کند؟ زیرا به آیا دانش قدرت این را دارد که ذهن را از اسارت جاه   
. دهـد  برد و انسان را رودرروري انسان قـرار مـی        هایی است که رابطه را از میان می         یکی از کیفیت  

تنهـا    نـه -طلبـی پایـان دهـیم    طور حتم به جاه سر بریم، باید به   یگر در صلح به   اگر بخواهیم با یکد   
تـر و     هـاي عجیـب و غریـب        طلبـی   طلبی سیاسی، اقتصادي و اجتماعی؛ بلکه همچنین به جاه          جاه

آیا براي ذهن اصالً چنین امکانی وجود دارد        . بودن   یعنی چیزي  -طلبی معنوي   تر، مانند جاه    مهلک
 دآوري دانش رها شود؟که از چنگ روند گر

العاده قدرتمندي که دانش و اعتقاد در زندگی ما بازي می کننـد، بسـیار جالـب                   دیدن نقش فوق  
آیـا  ! کنـیم  ببینید چگونه کسانی را که داراي فضل و دانـش فـراوان هسـتند، پرسـتش مـی      . است

جربـه کنیـد کـه    اي پیدا کنیـد، چیـزي را ت      دانید؟ اگر می خواهید چیز تازه       معناي این کار را می    
متأسـفانه  . اي را مشاهده کنـد  تجلی تصور شما نباشد، ذهن شما باید آزاد باشد و بتواند چیز تازه          

کشید، تمامی دانش،  میان می  دانید به   بیند، تمام دانشی را که از قبل می         هرگاه چیز تازه اي را می     
ش چیز تـازه را، چیـزي    تمامی خاطرات گذشته خود را و بدیهی است که توانایی مشاهده و پذیر            

اگر . کنم این حرف را به جزییات ترجمه نکنید         خواهش می . دهید  که از گذشته نیست، از کف می      
حرکـت درآورم،   شوم؛ اگـر نـدانم چگونـه ماشـینی را بـه      من ندانم چگونه به خانه برگردم، گم می   

مـا  . کنـیم  حبت نمـی مـورد صـ   جا دراین این. این چیزي کامالً متفاوت است . فایدده چندانی ندارم  



شـدن    شناختی چیزي   اي براي امنیت و آرزوي درونی و روان         عنوان وسیله   درمورد دانش، دانشی به   
آوریـد؟ اقتـدار دانـش، نیـروي      دست مـی  شما به کمک دانش، چه چیزي به   . زنیم  است، حرف می  

: یـد گو انسـانی کـه مـی   . دانش، احساس راحتی، اعتبار، احساس سرزندگی و چـه چیزهـا کـه نـه           
شک دست از تعقیب  طور حتم از اندیشیدن بازمانده است، بی ، به»نیست«یا » هست«، »دانم می«

 .همه روند آرزو کشیده است

بینیم، دربنـدبودن ماسـت کـه دانـش و اعتقـاد آن را                بنابراین مشکل ما، آنگونه که من آن را می        
روز از این اعتقادي کـه ازطریـق   آیابراي ذهن این امکان وجود دارد که از دی     . تر کرده است    مشکل

عنـوان   شوید؟ آیا براي من بـه     دست آورده است، رها شود؟ آیا سؤال را متوجه می           فرآیند دیروز به  
حال از قیـد اعتقـاداتی    یک فرد این امکان وجود دارد که در این اجتماع زندگی کنم؛ ولی درعین            

 از دست این همه دانش، این همه اقتدار     ام، آزاد باشم؟ آیا براي ذهن رهایی        که با آنها بزرگ شده    
در این کتابها دربـاره     . خوانیم  وجود دارد؟ کتابهاي آسمانی متفاوت، کتابهاي مذهبی زیادي را می         

طـور   که چه بکنیم و چه نکنیم، چگونه به هدف برسیم، هدف چیست و پروردگار کیسـت، بـه           این
این دانش  . اید  دانید و به دنبالش رفته      میهمه شما اینها را از حفظ       . دقیق توضیح داده شده است    

ایـد و در   اید، این آن چیزي است که آموخته     شماست، این آن چیزي است که شما تحصیل کرده        
وجـویش   دنبـالش برویـد و بـه جسـت       بدیهی است که هرچـه را کـه بـه         . سپرید  آن طریق، ره می   

تجلـی دانـش خـود شـما نیسـت؟          آورید؛ اما آیا حقیقت این است؟ آیا این           دست می   بپردازید، به 
تـوان    ممکـن اسـت و مـی    -اکنـون    نه فردا؛ بلکه هم    -حقیقت این نیست؛ ولی آیا درك آن اکنون       

کـه ایـن رونـد        طـوري   ، بعد دیگر درموردش حرفی نزد؛ به      »فهمم  من حقیقت قضیه را می    «: گفت
نگ اعتقـاد رهـایی   تواند از چ ذهنی، ذهن شما را فلج نکند؟ آیا ذهن می   انگارپردازي و تصویرگري  

آوردن  یابد؟ هنگامی این امر امکان خواهد داشت که شما ماهیت درونی عللـی را کـه سـبب روي             
ها تنهـا خودآگـاه نیسـتند؛ بلکـه      ها یا انگیزه    شود، درك کنید؛ البته این علت       شما به اعتقادي می   

درهرحال، مـا   . ل هستند کنند، دخی   هاي ناخودآگاه نیز که شما را به داشتن اعتقاد وادار می            انگیزه
اگـر بـه ذهـن    . تنها یک وجود سطحی نیستیم کـه عملکردمـان تنهـا در سـطح خودآگـاه باشـد              

تر خودآگاه و ناخودآگاه را دریابیم؛ زیرا ذهن        هاي عمیق   توانیم فعالیت   ناخودآگاه فرصت دهیم، می   
آگاه به آرامـی بـه   در همان حال که ذهن خود . تر است   گویی از خودآگاه سریع     ناخودآگاه در پاسخ  

تـر، هشـیارتر و       مراتـب فعـال     دادن و مشاهده مشغول است، ذهن ناخودآگـاه بـه          اندیشیدن، گوش 
آیا ذهنی که بـا قـوه قهریـه، ارعـاب، زور و     . تواند پاسخی داشته باشد    تر است؛ بنابراین می     گیرنده

توانـد   آیا چنین ذهنی می تواند براي تفکر آزاد باشد؟        اجبار، وادار به داشتن اعتقاد شده است، می       
از نو به مشاهده بپردازد و روند انزوا را میان شما و دیگري ازمیان بردارد؟ لطفاً نگویید که اعتقـاد             

ــی  ــم م ــرد ه ــردم را گ ــزي نیســت  م ــین چی ــت . آورد؛ چن ــري واضــح اس ــن ام ــر  . ای ــیچ فک ه
همـه شـما    . نگریـد به خودتان در کشور خود ب     .  تاکنون این کار را نکرده است      اي  شده داده  سازمان

دانیـد کـه    دارنگان اعتقادید؛ ولی آیا همه شما با هم هستید؟ آیا همه متحدیـد؟ خـود شـما مـی               



ایـد؛ شـما از ایـن       شما به چندین حزب و طبقه مجزاي کوچک و خرد تقسیم شده           . چنین نیست 
 - شرق و غرب نـدارد -این روند درست در همه دنیا همین است   . شمار مطلع هستید    تقسیمات بی 

اهمیـت بـه قتـل     کنند، یکدیگر را براي مسایل بسیار جزیی و بی   مسیحیان، مسیحیان را نابود می    
قبیل؛ بنابراین، اعتقاد مردم  دارند و اموري ازاین     هاي اسارت نگه می     رسانند، مردم را در اردوگاه      می

 واقعیـت  پس اگر مسـأله روشـن اسـت و   . العاده روشن است  این فوق . کند  را با یکدیگر متحد نمی    
بینید، پس باید به آن توجه شود؛ اما مشـکل ایـن اسـت کـه بسـیاري از مـا               دارد و اگر آن را می     

مـا  . درونی، آن حس درونی تنهـابودن را نـداریم   بینیم؛ زیرا توانایی رودررو شدن با آن امنیت         نمی
اءطبیعـه،  گرایـی، ماور  خواهیم که بر آن تکیه کنیم، چه کشور باشـد و یـا قبیلـه، ملـی               چیزي می 

بینـیم، آنگـاه ذهـن بـه      بودن همه این امور را می هنگامی ما نادرست . دهنده یا هرچیز دیگر     نجات
امـا  . اي باشـد  دیدن حقیقت آن توانا خواهد بود؛ البته ممکن است این توانایی موقتی و یا لحظـه             

فی اسـت؛ زیـرا   کند؛ اگر ما بتوانیم آن را براي یک لحظه گذرا ببینیم، کـا     دیدن موقت کفایت می   
شود، اگرچـه   ناخودآگاه درکار می . پیوندد  وقوع می   اي به   العاده  که واقعه خارق  بینیم     صورت می   درآن

لحظه، تنهـا چیـز       لحظه مورد سخن، لحظه مستمري نیست؛ اما آن       . ممکن است خودآگاه نپذیرد   
 .داشترغم تالش ذهن خودآگاه برعلیه آن، نتایج ویژه خود را خواهد  است و حتی علی

آیـا  » آیا براي ذهن، رهایی از چنـگ دانـش و عقایـد امکـان دارد؟             «: بنابراین، سؤال ما این است    
ذهن، از دانش و اعتقاد تشکیل نشده است؟ آیا ساختار ذهن، دانـش و اعتقـاد نیسـت؟ اعتقـاد و                 

این روند دربرگیرنـده خودآگـاه و همچنـین       . دانش، روند بازشناسی و هسته مرکزي ذهن هستند       
توانـد بـه هسـتی خـود         تواند از ساختار خود رها شود؟ آیا ذهن مـی           آیا ذهن می  . اخودآگاه است ن

دانـیم، در وراي ذهـن، اعتقـاد، آرزو، انگیـزه      آنطور کـه مـا مـی    . خاتمه دهد؟ مشکل ما این است     
اگر انسان با همه تفضل و قدرتش حتی بـراي  . داشتن، دانش و گردآوري قدرت نهفته است      امنیت

بسا که شـما   چه. یقه از اندیشیدن براي خود بازایستد، صلحی در دنیا وجود نخواهد داشت        دق  یک
ها فریاد برآرید؛ اما رسـیدن   درمورد صلج صحبت کنید، تشکیل احزاب سیاسی بدهید، از بام خانه  

به صلح امکان ندارد؛ زیرا در این ذهن، همان زمینـه خاصـی کـه موجـب تضـاد، انـزوا و جـدایی           
تواند خود را منزوي      کسی که صلح طلب است، کسی که صمیمی است، نمی         . جود دارد شود، و   می

چنین چیزي تنها یک بازي سیاسی یا مـذهبی      . کند و درعین حال از برادري و صلح سخن گوید         
کـس   مورد واقعاً صـمیمیت دارد، آن   کس که در این     آن. طلبی است   است؛ نوعی حس توفیق و جاه     

باید رودرروي مسأله دانش و اعتقاد قرار گیرد؛ باید در پشـت آن قـرار               که مایل به مکاشفه است،      
گیرد تا به کشف کل روند آرزویی که در آن دخیل است؛ یعنی آرزوي امنیـت و اطمینـان، نایـل              

 .آید

تعـالی،   بار  چه حقیقت باشد، چه ذات-دهد ذهنی که در حالتی است که در آن مسایل تازه رخ می   
کنـاري   ر حتم باید از تحلیل و گردآوري بازایستد و همه معلومات خود را به       طو   به -یا هرچیز دیگر  



چـه را کـه واقعیـت       توانـد آن    طور حتم نمی    بار است، به    ذهنی که از دانش فروزان و گران      . بیندازد
 .است، بدون هیچ محدودیت و مانعی درك کند

  کوشش-7 فصل -بخش اول
مان تصور هـیچ   براي. وعی اراده و تصمیم استوار استبراي بیشتر ما، کل زندگی بر پایه کوشش، ن  

. پذیر نیست؛ زندگی ما بر پایـه آن اسـت   عملی بدون نیروي اراده و تصمیم و بدون کوشش امکان   
ها و حد اعـالي آن،   اي است از کوشش اصطالح معنوي ما مجموعه زندگی اجتماعی، اقتصادي و به  

 .کنیم که کوشش، ضروري و الزم است یشود و ما خیال م اي ختم می همیشه به نتیجه

شدن، براي حصول  اي، براي چیزي زبان ساده، براي رسیدن به نتیجه   کنیم؟ آیا، به    چرا کوشش می  
درمورد هدفی کـه بـه سـویش      . شویم  هدفی نیست؟ فکر ما این است که کوشش نکنیم، راکد می          

اگر بخـواهیم خـود را   . شود  میکنیم، نظري داریم و این تالش، جزیی از زندگی ما      تالش دایم می  
بردن عادت    وجود آوریم، براي ازبین     اي در خود به     دگرگون کنیم، اگر بخواهیم یک دگرگونی ریشه      

العـاده انجـام    قبیـل، کوششـی فـوق      قدیم، براي مقابله با تأثیرات همیشگی محیط و اموري ازایـن          
د زنـدگی، بـه ایـن مجموعـه     بنابراین براي رسیدن یا یافتن چیـزي و حتـی بـراي خـو         . دهیم  می

 .ایم ها عادت کرده کوشش

نیسـت؟ آیـا کوشـش فعـالیتی خودمحـور نیسـت؟ اگـر           » خود«ها فعالیت     آیا تمامی این کوشش   
دهیم از مرکز خود باشد، ناچار باید کشمکش بیشـتر، آشـفتگی بیشـتر و     کوششی که به خرج می  

انـد کـه فعالیـت خودمحـور کوشـش          فاندك کسانی به این امـر واقـ       . بار آورد   چارگی بیشتر به    بی
هـا را افـزایش    چـارگی و انـدوه    عکس، آشـفتگی، بـی      به. کند  یک از مشکالت ما را روشن نمی        هیچ
صـورتی، در ایـن فعالیـت     وجـود هنـوز هـم امیـدواریم کـه بـه             دانیم، بـااین    ما این را می   . دهد  می

 .خودمحور کوشش که عمل اراده است، نفوذ کنیم

آیـا  . فهمیـدیم   کنم اهمیت زندگی را هـم مـی         اي کوشیدن چیست، خیال می    دانستیم معن   اگر می 
ایـد؟   شدن کوشش کـرده  دست آورد؟ آیا هرگز براي خوشبخت توان خوشبختی را با کوشش به      می

کنیـد؛ ولـی    طور نیست؟ براي رسیدن به خوشبختی، از کوشـش دریـغ نمـی    غیرممکن است، این  
 لذت از راه سـرکوب، از راه کنتـرل یـا از راه تسـلیم         اثري از خوشبختی نیست؛ غیر از این است؟       

ها کنیـد؛ ولـی درپایـان سـتیز در        بسا که خود را تسلیم هوس       چه. شود  ها شدن حاصل نمی     هوس
آیـد؛   دست نمـی  بنابراین، خوشبختی از راه کوشش و لذت از راه کنترل و سرکوب به       . کمین است 

هـا و نیـز    شـدن  ها و تسلیم هوس  ها، کنترل   وباي است از سرک     وجود همه زندگی ما مجموعه      بااین
بنابراین، آیا کوشش و تـالش مـا        . مان  هاي  ها، آزها و حماقت     غلبه پیاپی، کشمکش مداوم با هوس     

به امید یافتن خوشبختی، به امید یافتن چیزي که به ما احساس آرامش، احسـاس عشـق بدهـد،         



کنم این نکته کمال  شود؟ خیال می یل میوجود، آیا عشق و ادراك از راه تالش تحص         نیست؟ بااین 
 .اهمیت را داشته باشد که بدانیم منظور ما از تالش و کوشش چیست

چه باید باشـد یـا بایـد     یا به آن» چه نیست   آن«به  » چه هست   آن«آیا معناي کوشش، تغییردادن     
 کنـیم، یـا   پرهیـز » چه هست آن«بیان دیگر تالش ما این است که از رویارویی با           بشود نیست؟ به  

آدمی که واقعـاً راضـی اسـت،    . سعی کنیم از آن فرار کنیم و یا آن را دگرگون کرده و تغییر دهیم   
. دانـد  را مـی » چـه هسـت   آن«چیسـت و مفهـوم واقعـی    » چه هسـت  آن«داند    کسی است که می   

خشنودي حقیقی این است؛ نگران کم یا زیاد داشتن نیست؛ بلکه نگران آن است که مفهوم کلی                 
را تشخیص دهد و از آن آگاه باشد، نه هنگامی که تالش در تعدیل یـا دگرگـونی      » چه هست   آن«

 .آن داشته باشد

» چه هسـت  آن«ساختن   بینیم که کوشش عبارت است از تالش یا تقال براي دگرگون            بنابراین، می 
شـناختی اسـت، نـه     صحبت من تنها درمـورد کوشـش روان  . خواهد باشد   چه که شخص می     به آن 
شی که درمورد مسأله فیزیکی مطرح است، مانند کار مهندسی و یا یک کشف و یا دگرگونی                 کوش

شناسـی مربـوط    زنـم کـه بـه روان    من تنها درمورد کوششـی حـرف مـی        . که صددرصد فنی است   
انگیـز را بـا تمـام     بساکه شما اجتماعی شـگفت  چه. کند شود و همیشه بر کوشش فنی غلبه می    می

کـه تـالش و کوشـش و مبـارزه          نـش علمـی برپـا کنیـد؛ امـا تـا هنگـامی             دقت و با بکارگرفتن دا    
شناختی ادراك نشود و بر جریانات و امور فرعی فایق نیاید، ساختار اجتماع، هرقدرهم عـالی               روان

 .گونه که بارها و بارها رخ داده است برپا شده باشد، محکوم به فروریختن است، همان

پذیرد،  چه هست را می اي که شخص آن  در همان لحظه.»چه هست آن«کوشش، انحرافی است از     
هر شکلی از تقال یا تالش، نشانه انحـراف اسـت و انحـراف کـه کوشـش      . یابد کشمکش خاتمه می 

را بـه چیـزي کـه آن نیسـت     » چه هست آن«شناسی بخواهم     است، تا هنگامی که من ازنظر روان      
زاد باشیم تا ببینیم که لذت و خوشـی از راه       ابتدا ما باید آ   . دگرگون سازم، باید وجود داشته باشد     

آیا آفرینش از راه کوشش است، یا آفرینش با توقف کوشش وجود پیـدا            . شود  کوشش حاصل نمی  
آفرینیـد؟   هنگـام مـی    خوانید؟ چـه    کنید، یا آواز می     نویسید، نقاشی می    هنگام شما می    کند؟ چه   می
که کامالً بـاز هسـتید، هنگـامی کـه در          طور حتم، هنگامی که کوششی در کار نیست، هنگامی            به

آنگـاه بـه شـما لـذت       . اید  پارچه درآمده   صورتی کامالً یک    تمام سطوح درارتباط کامل هستید و به      
لحظـه  . کنیـد  دهد و شروع به خواندن، سرودن شعر، نقاشی و یا ابتکـار در چیـزي مـی               دست می 

 .آفرینش زاییده کوشش و تقال نیست

آیـا  . چـه را از کوشـش منظـور داریـم، درك کنـیم       دگی بتـوانیم آن   شاید در درك مسأله آفریننـ     
هـا از زمـان آفریننـده بـودن خـویش آگـاه        آفرینندگی نتیجه کوشش است و آیا ما در آن لحظـه      

اي حس خودفراموشی کامل است، حسـی کـه در آن پریشـانی          که آفرینندگی گونه    هستیم؟ یا آن  



کـه تنهـا یـک     اطالع است؛ هنگامی حرکت فکر بیخاطر وجود ندارد؛ هنگامی که شخص تماماً از         
کشـیدن، تقـال، تعـارض و کوشـش         وجود کامل، پر و غنی وجود دارد؟ آیا این حالت، نتیجه رنـج            

ایـد   دهید، متوجه این شـده  دانم هنگامی شما کاري را با سرعت و آسانی انجام می     است؟ من نمی  
اي  د؟ ولی از آنجاکه زندگی مـا مجموعـه  خور چشم نمی  که کوششی در کار نیست؛ از تقال اثري به        

توانیم از یک زندگی، از یک حالت وجود که در آن  ها است، نمی  از مبارزات، برخوردها و کشمکش    
 .جد و جهد به کلی متوقف شده است، تصوري داشته باشیم

طور حتم انسان باید   براي درك حالت وجود بدون جد و جهد؛ یعنی آن حالت وجودي خالق، به         
منظور ما از کوشش، تالش براي خودشـکوفایی خـویش      .  کل مسأله کوشش به تحقیق بپردازد      در

خـواهم آن بشـوم؛ مـن آن نیسـتم و بایـد آن             من این هستم و می    . شدن است   است، براي چیزي  
در ایـن   . شدن به تالش و کوشش، به مبارزه، تعارض، تقال و کوشش نیاز اسـت             » آن«بشوم؛براي  

مند به خودشکوفایی از راه رسیدن به مقصودیم؛ خودشکوفایی را در یـک   هکشمکش ناچار ما عالق  
رسـاندن   تحقـق  بینیم و این مبارزه مستمر، تقال و کوشش براي شدن و بـه        شئی، انسان و ایده می    

دانـیم کـه آیـا       ایـم و نمـی      بنابراین ما کوشش را چیزي گریزناپذیر پنداشته      . کند  خود را طلب می   
 چیزي گریزناپذیر است یا خیـر؟ امـا راسـتی چـرا بایـد ایـن       -شدن  این کوشش چیزي  -کوشش

 تالش وجود داشته باشد؟

کنـد در چـه حـدي و در چـه              تفـاوتی نمـی    -هرجاکه آرزوي خودشکوفایی وجـود داشـته باشـد        
خودشکوفایی انگیزه آن است، انگیزه پنهان کوشش؛ چـه         .  باید تالش وجود داشته باشد     -سطحی

چـاره، درهرحـال مبـارزه     دار و یا یـک آدم بـی   باشد، چه خانمی خانهشخص مدیر اجرایی بزرگی    
 .شدن، مبارزه تحقق خود، استمرار دارد

طـور وضــوح، آرزوي   امـا ببینـیم ایــن آرزوي خودشـکوفایی یــا تحقـق خـود بــراي چیسـت؟ بــه      
چـون مـن   . بودن آگـاه شـود   آید که انسان از هیچ   وجود می   شدن هنگامی به     خودشکفتن یا چیزي  

کـنم خـود را در     نیستم، چون من کفایت ندارم، چه از درون و چه از بیرون، من تالش می         چیزي
جاکه   از آن . اي شکوفا کنم، پرکردن این خأل، روند کل وجود ماست           شخصی، در چیزي یا در ایده     

کنـیم یـا چیزهـایی را از بیـرون      چارگی درون خویش آگاه هستیم، تـالش مـی   بودن و بی    از خالی 
تنها هنگامی کوشش وجود دارد کـه از        . مان را پرورش دهیم     هاي درونی   یم یا سرمایه  گردآوري کن 

. قبیـل، گریزگـاهی حاصـل شـود     این خأل درونی به کمک عمل، به کمک تعمق و چیزهایی اراین           
من از عدم کفایت خود، از فقر درونـی خـویش آگـاه هسـتم و تـالش                  . این زندگی روزمره ماست   

این گریز، این پرهیـز یـا تـالش در پرکـردن خـأل،      . یزم یا آن را پرکنم کنم یا از چنگ آن بگر       می
 .طلبد کوشش، تالش و تقال را می



دهد؟ با تنهایی، با تهی بودن زنـدگی   خرج ندهد،چه رخ می    حال اگر کسی براي گریز، کوششی به      
و شود که یک حالت خالقیت که هیچ ربطـی بـه تـالش     کند و با پذیرفتن این خأل متوجه می         می

کنـیم از ایـن    کوشش تنها تا هنگامی وجود دارد که تالش می   . دهد  کوشش ندارد، به او دست می     
اش   تنهایی و تهی بودن درونی بپرهیزیم؛ اما هنگـامی کـه بـه آن نگـاه مـی کنـیم، بـه مشـاهده                       

یابیم که بـه حـالتی دچـار          پذیریم، درمی   را بدون پرهیز، می   » چه هست   آن«پردازیم، هنگامی     می
ایـن حالـت وجـودي آفریننـدگی اسـت و      . شـوند   ها متوقف مـی     یم که در آن تمامی تالش     شو  می

 .باشد حاصل تالش نمی

بودن است و عدم کفایت، آگاه باشیم، هنگامی شـخص بـا آن    چه هست، که تهی اما هنگامی از آن 
ختی تنهایی خوشب طور کامل بفهمد، آنگاه حقیقت خالق که به      عدم کفایت زندگی کند و آن را به       

 .رسد آورد، از گرد راه می می

شناسیم، درواقع کنش است، شـدن بـدون وقفـه اسـت کـه                طور که ما آن را می       رو عمل آن    ازاین
بـودن بـدون گـزینش، بـدون      ؛ اما هنگامی که به تهی»چه هست   آن«نامش انکار است و پرهیز از       

، عمـل  »چـه هسـت     آن«ز  کردن آگاه باشیم، آنگـاه در آن ادراك موجـود، ا            سازي یا موجه    محکوم
هنگامی به این مسأله اشراف پیدا خواهید کـرد کـه از            . وجود دارد و این عمل، وجود خالق است       

کردن مشاهده کنید، نه تنها از بیرون؛ بلکـه حرکـت    خود را هنگام عمل. خود در عمل آگاه باشید  
دید که رونـد فکـر،   هنگامی از این حرکت آگاه شدید، خواهید      . فکر و احساس خود را هم ببینید      

پندار شدن تنها هنگـامی ایجـاد       . هم احساس و عمل است، پرپایه پندار شدن استوار است           که آن 
آید کـه انسـان    وجود می  شود که حس ناامنی وجود داشته باشد و این حس ناامنی هنگامی به              می

اهـد دیـد کـه    اگر شخصی از این روند فکر و احساس آگاه باشد، خو. از خأل درونی خود آگاه شود   
، در  »چـه هسـت     آن«ساختن    اي مستمر، کوششی براي تغییر، براي تعدیل و براي دگرگون           مبارزه

چـه   آن«این همان کوشش براي شـدن اسـت و شـدن پرهیـزي اسـت مسـتقیم از              . جریان است 
، به شیوه خودشناسی و آگاهی پیاپی، آگاه خواهید شد که این مبـارزه، تـالش و تعـارض              »هست

تنها از راه آگاهی از عدم کفایت درونـی و زیسـتن بـا    . شود ج، اندوه و نادانی منجر می   شدن، به رن  
رسـد،   العـاده مـی   آن بدون گریز و پذیرش تام و تمام آن است که انسان بـه یـک آرامـش خـارق             

، »چه هسـت   آن«بندي نشده، ساختگی نیست؛ بلکه آرامشی است که با ادراك             آرامشی که سرهم  
 .در آن حالت آرامش وجود خالق مصداق داردحاصل آمده و تنها 

   تناقض-8 فصل -بخش اول
جاکه در تناقض هستیم، آرامـش   از آن. بینیم و هم در اطراف خود تناقض را هم در وجود خود می      

چـه در مـا    آن. طـور اسـت   طور طبیعی در بیرون از وجودمان نیـز همـین      در وجودمان نیست و به    
. چه که هسـتیم  خواهیم باشیم و آن چه می  یعنی آن-ائمی استهست، یک حالت انکار و ادعاي د      



 که حقیقتی بـدیهی و  -آورد  وجود نمی   کند و این تضاد، آرامش به       حالت تناقض، ایجاد تعارض می    
. این تناقض درونی را نباید دوگانگی فلسفی تعبیر کرد؛ زیرا این یک گریز آسان است         . ساده است 

کنـیم کـه آن را حـل      تناقض یک حالت ثنویـت اسـت، خیـال مـی    که دیگر، با گفتن این    عبارت  به
 .کند طور وضوح صرفاً عرف عام بوده و به گریز از واقعیت کمک می ایم؛ که به کرده

 این تالش دائم بودن براي   -حاال ببینیم منظور ما از تعارض و تناقض چیست؟ چرا من در تناقض            
این تنـاقض  . خواهم آن بشوم این هستم و می وجود دارد؟ من    -چه هستم   چیزي بودن، جدا از آن    

، »چـه هسـت   آن«متافیزیـک در درك  . در وجود ما یک حقیقت است، نه یک ثنویت متـافیزیکی     
جـور چیزهـا را    چـه هسـت، اگـر باشـد و ایـن      چه بسا که مـا، مـثالً دوگـانگی، آن     . مفهومی ندارد 

هاي متضـاد و    مندي  متضاد، عالقه موردبحث قرار دهیم؛ اما اگر از وجود تناقض، از وجود آرزوهاي            
خـواهم خـوب باشـم و         مـن مـی   . هاي متضاد در وجودمان ناآگاه باشیم، چه ارزشی دارد          سرگرمی

کنـد و مـا       این تناقض، این تقابل در وجود ما، باید فهمیده شود؛ زیرا ایجاد تعارض می             . توانم  نمی
د وضـعیتی را کـه در آن هسـتیم    بیایی. توانیم ایجاد فردیت کنیم با وجود تعارض و کشمکش نمی    

در چنـان  . کند و تالش یعنی انهدام و اتالف  وجود تناقض، وجود تالش را حتمی می      . روشن کنیم 
اگـر مـا بتـوانیم ایـن را     . آیـد  بار نمـی    جز دشمنی، ستیز، تلخی و اندوه بیشتر به         حالتی، چیزي به  

تـوان آرامـش    صـورت مـی   درآنترتیب از چنگ تناقض رها شویم،  طور کامل درك کنیم و بدین    به
 .درونی داشت که حاصل آن درك یکدیگر است

ثمـر اسـت، علـت بـودنش در وجـود       بینیم که تناقض مخـرب و بـی         هنگامی می . مسأله این است  
دلیل وجود احساس آرزوهـاي مخـالف      . تک ما چیست؟ براي فهم آن باید قدري جلوتر برویم           تک

وجود این تناقض، ایـن حـس خواسـتن و نخواسـتن،              به -وجود آن   دانم آیا ما به     چیست؟ من نمی  
 در درون خـود اشـراف       -کردن آن براي یافتن چیزي تـازه        یادآوردن چیزي و تالش در فراموش       به

حقیقت این اسـت کـه تنـاقض    . خیلی ساده و خیلی عادي است. داریم یا خیر؟ خوب توجه کنید   
 آید؟ وجود می وجود دارد؛ ولی چرا این تناقض به

ما از تناقض چیست؟ آیا چنین چیزي مستلزم وجود یک حالت ناپایدار کـه دربرابـر یـک                  منظور  
کنم من داراي یک آرزوي پایدار هستم کـه در   گیرد نیست؟ خیال می حالت ناپایدار دیگر قرار می  

کنـد؛ ایـن    کند کـه آن را نقـض مـی    کنم؛ ولی یک آرزوي دیگر قد علم می         وجود خود تثبیت می   
دیگر، نـوعی عـدم پـذیرش        عبارت  به. کند که نوعی هدرروي انرژي است       ارض می تناقض، ایجاد تع  

حـال ببینـیم   . وسیله آرزوي دیگر و غلبه یک حرفه بر حرفه دیگـر وجـود دارد          دائمی یک آرزو به   
شکی نیست که تمام آرزوها ناپایدارند؛ نـه ازنظـر متـافیزیکی؛    . چیزي به نام آرزو دائم وجود دارد     

اي بـراي خوشـی نگـاه     عنوان وسـیله  شغلی به خواهان شغلی هستیم؛ یعنی به . تبلکه ازنظر واقعی  
خواهم مدیر باشـم، بعـد مالـک و     می. آورم؛ ناراضی هستم دست می کنم و هنگامی که آن را به      می



نـامیم وضـع      چه هـم کـه اصـطالحاً دنیـاي معنـوي مـی              آخر؛ نه تنها در این دنیا؛ بلکه در آن          الی
 .خواهد مدیر مدرسه، کشیش، اسقف و شاگرد، استاد شود  میطور است؛ معلم همین

طـور نیسـت؟    شـود؛ ایـن   این شدن مستمر، این واردشدن به حاالت گوناگون، موجب تناقض مـی         
اي از آرزوهاي  عنوان آرزویی همیشگی، آن را مجموعه      کردن به زندگی به     جاي نگاه   رو، چرا به    ازاین

سـر   صورت، نیازي نیست که ذهن در حالت تناقض به        درآنزودگذر مغایر با یکدیگر فرض نکنیم؟       
اي از آرزوهاي گـذرا   عنوان یک آرزوي دائم درنظر نگیرم و آن را مجموعه  اگر من زندگی را به    . برد

 .بدانم که مرتب درحال تغییر باشند، آنگاه تناقضی وجود نخواهد داشت

چسـبد و   تی است و به یک آرزو مـی     شود که ذهن داراي آرزوي ثاب       تناقض تنها هنگامی ایجاد می    
صورت و هنگـامی کـه آرزوهـاي دیگـر نیـز پدیـد        کند؛ تنها درآن آن را به یک جاودانگی بدل می 

نـام ثبـات آرزو     البته همه آرزوها در حرکت دائم هستند، چیزي به  . شود  آیند، تناقض ایجاد می     می
کند؛ زیـرا بـا      نقطه ثلبت معین می    معناست؛ اما ذهن یک     درمورد آرزو نقطه ثابت بی    . وجود ندارد 

کنـد و تـا هنگـامی کـه شـخص       اي براي رسیدن و براي حصول نگاه مـی  عنوان وسیله  چیز به   همه
در انسان میل بـه رسـیدن، توفیـق و    . بردار او نیست درحال رسیدن است، تناقض و تعارض دست   

دنبـال    بنابراین نه بـه   . یافتن حقیقت نهایی یا خدایی ازلی که خشنودي دائمی اوست، وجود دارد           
جوید، رضایت پایدار است و بـر         چه که می    آن. وجوي پروردگار   یافتن حقیقت است و نه در جست      

خداوند یا حقیقت؛ : آمیز مانند اي با لحن احترام پوشاند، واژه قامت این رضایت، لباسی از پندار می      
اه ایـن خشـنودي را در   گـ  وجوي خشنودي و رضـایت هسـتیم و آن        ولی درواقع همه ما در جست     

. گـوییم  ترین حد، آن را مشروب می دهیم و به آن ذات پروردگار و در پایین  ترین حد قرار می       عالی
وجوي رضایت است، میان خداوند و مشروب تفاوت چنـدانی وجـود     تا هنگامی که ذهن در جست     

دشدن و رسیدن، از شاید ازنظر اجتماعی، مشروب چیز بدي باشد؛ اما میل باطنی به خشنو       . ندارد
العـاده   کـس کـه درپـی یـافتن حقیقـت اسـت، بایـد فـوق         این هم مضرتر است؛ قبول داریـد؟ آن   

صورت کالمی؛ بلکه از جمیع جهات و تا هنگـامی کـه بـه رویـارویی بـا                  تنها به   شرافتمند باشد؛ نه  
 .تواند از صراحت برخوردار باشد مندي نشان ندهد، نمی حقیقت عالقه

طـور یقـین، میـل بـه چیـزي       وجودآمدن تناقض در فرد فرد ماست؟ به  باعث به راستی چه چیزي    
دسـت آوریـم و از جهـت درون نیـز بـه             خواهیم چیزي شویم؛ در دنیا توفیق به        همه ما می  . شدن
اندیشـم، تنـاقض      که براساس زمان، براساس توفیق و براساس مقام می          اي برسیم تا هنگامی     نتیجه
اندیشه برپایه دیروز و گذشته است؛ تا       . پرورده زمان است     ذهن دست  درهرحال،. ناپذیر است   چاره

آوردن و  دسـت  کـه اندیشـه در حـوزه زمـان فعالیـت کنـد و براسـاس آینـده، شـدن، بـه                  هنگامی
یافتن بیندیشد، باید تناقض وجود داشته باشد؛ زیـرا درچنـین وضـعی مـا از رویـارویی بـا                      توفیق

 .شویم عاجز می» چه هست آن«



کننده که نامش تناقض است، وجود دارد کـه       گامی امکان آزادي از چنگ این عامل تجزیه       تنها هن 
 .را محقق بدانیم، درك کنیم و بدون گزینش از آن آگاه باشیم» چه هست آن«

جا است کـه مـا بـه تنـاقض       بنابراین، درك روند کلی اندیشیدن ما یک ضرورت است؛ زیرا در آن           
ه یک تناقض بدل شده است؛ زیـرا بـه فرآینـد کلـی خویشـتن         خود اندیشیدن هم ب   . خوریم  برمی

شود کـه مـا از فکـر خویشـتن کـامالً آگـاه        ایم و این اشراف هنگامی ممکن می          اشراف پیدا نکرده  
صـورت   کند؛ بلکـه بـه   اي که براساس فکر خویشتن کار می   باشیم؛ البته نه در مقام مشاهده کننده      

مان مانده است، الینحل    چه که براي    پس آن .  دشوار است  العاده  پارچه و بدون گزینش که فوق       یک
 .بار بودن این تناقض است؛ یعنی چیزي بس دردناك و محنت

شناختی برسیم، تا روزي که خواهـان امنیـت درونـی     کنیم به نتیجه روان  تا هنگامی که تالش می    
 از وجـود ایـن   کنم کـه بیشـتر مـا    من خیال نمی  . ناپذیر زندگی ماست    باشیم، تناقض جزء جدایی   

کـردن   تناقض به مـا عـزم زنـدگی   . دانیم تناقض آگاه باشیم؛ یا اگر باشیم، مفهوم واقعی آن را نمی       
دهـد، کوشـش و تـالش و تنـاقض، نـوعی       بودن می دهد، خود عنصر اصطکاك به ما حس زنده   می

ب همـین سـب   علت است که مبارزات را دوست داریم، بـه       همین  به. بخشد  حس سرزندگی به ما می    
تا هنگامی که میل رسیدن به نتیجـه کـه میـل            . بریم  ها لذت می    است که از مبارزه برعلیه ناکامی     

آرامش ذهن بـراي درك مفهـوم کلـی    . داشتن امنیت روانی باشد، ذهن آرام وجود نخواهد داشت       
تواند بـه    تواند آرام گیرد، فکر که محصول زمان است، هرگز نمی           فکر هرگز نمی  . زندگی الزم است  

اصل . چه را که فراسوي زمان باشد، بشناسد        تواند آن   یزي که بدون زمان باشد برسد، هرگز نمی       چ
اندیشـیم و یـا    و اساس ماهیت اندیشیدن ما تناقض است؛ زیرا ما همیشه یا براساس گذشـته مـی       

 .صورت کامل از حال باخبر و آگاه نیستیم گاه به رو ما هیچ آینده، ازاین

طور مسـتقیم   نهایت دشوار است؛ زیرا ذهن از رویارویی با حقیقت به       یفی بی بودن از حال، تکل     آگاه
رو تنها برحسب گذشته یا آینده  آورد گذشته است؛ ازاین اندیشه دست . و بدون فریب، ناتوان است    

 کـه  -تا هنگامی کـه اندیشـه  . طور کامل از حقیقت حال آگاه باشد        تواند به   تواند فکر کند، نمی     می
آفرینـد دارد و تنهـا    بردن تناقض و تمامی مسائی که می  تالش در ازمیان-ه استآورد گذشت  دست

کند به هدفی نایل آید و چنین اندیشـیدنی تنـاقض بیشـتري     اي است، کوشش می   دنبال نتیجه   به
 .شود چارگی و آشفتگی براي ما و محیط ما می آفریند و ازاین رو موجب تعارض، بی می

آخـر چطـور    . شخص باید از زمان حال بـدون گـزینش آگـاه باشـد            براي رهایی از چنگ تناقض،      
طـور حـتم، اشـراف بـه       شویم، گزینشی صـورت گیـرد؟ بـه         رو می   شود هنگامی با حقیقت روبه      می

کـردن درمـورد      حقیقت تا هنگامی که اندیشه تـالش دارد برحسـب شـدن، تغییـردادن و عـوض                
 شـروع فهمیـدن اسـت؛ بـدون         بنـابراین، خودشناسـی   . حقیقت عمل کند، ممکـن نخواهـد بـود        

براي شناختن روند کلی و تمامیت خود نیـازي         . خودشناسی، تناقض و تعارض ادامه خواهد یافت      



هیچ متخصصـی، هـیچ   . آفریند رفتن تنها وحشت می  دنبال خبرگی   به. به تخصص و خبرگی نیست    
. را مطالعه کنـد هرکس باید خود آن . تواند نحوه درك روند خود را به ما نشان دهد       اهل فنی نمی  
تواند پرده از  کس نمی یکدیگر کمک کنیم؛ ولی هیچ زدن درباره آن به   توانیم با حرف    شما و من می   

مـان    توانـد درخصـوص آن بـراي        مان بردارد، نه هیچ متخصص، نه هـیچ معلمـی مـی             راز آن براي  
 - افـراد و پنـدارها   در ارتباط با اشـیاء بـا متعلقـات مـادي، بـا       -مان  ما تنها در ارتباط   . تحقیق کند 

مـان روشـن خواهـد شـد کـه تنـاقض هنگـامی ایجـاد             در رابطه براي  . توانیم از آن آگاه شویم      می
پندار تنها بلورگونه شدن اندیشه در مقـام یـک       . کند  شود که عمل خود را به پندار نزدیک می          می

 .کند کردن خویش با این نماد، ایجاد تناقض می سطح نماد است و کوشش براي هم

که الگویی بـراي اندیشـه وجـود داشـته باشـد، تنـاقض ادامـه خواهـد داشـت؛           رو تا هنگامی  ازاین
ایـن اشـراف بـه خـود،     . دادن به الگوها و همچنین بـه تنـاقض      خودشناسی راهی است براي پایان    

خـود را بایـد در گفتـار روزانـه، در شـیوه             . روندي نیست که براي تعداد کمی ذخیره شده باشـد         
اگـر بتـوانیم از هـر فکـر و     . کردن بـه دیگـري شـناخت        کردن و در نحوه نگاه      حساسفکرکردن و ا  

در رابطـه،  » خـود «احساسی، لحظه به لحظه آگاه باشیم، آنگاه خواهیم دیـد کـه شـناخت ابعـاد        
صورت، امکان آرامش ذهن که حقیقـت نهـایی تنهـا و تنهـا در آن                  تنها درآن . شود  پذیر می   امکان

 .هد داشتآید، وجود خوا پدید می

   خود چیست؟-9 فصل -بخش اول
دانیم منظورمان از خود چیست؟ منظور من از خود، عبارت است از پندار، خاطره، نتیجـه،   آیا می 

توان نام برد، کوشش  هایی را که نمی   توان نام برد و آن     تجربه، اشکال مختلف تصمیماتی که می     
چه مربـوط بـه گـروه، نـژاد،         خودآگاه، آن خودآگاه براي بودن یا نبودن خاطرات گردآوري شدة نا        

صـورت   هاست چه در بیرون در عمل منعکس شده باشـد و چـه بـه        گروه نوع قبیله و تمامی این   
البتـه رقابـت و میـل بـه         . ها را خود گـوییم     عنوان پرهیزکاري؛ کوشش براي همۀ این      معنوي، به 

دانیم که آن زمان رویـارویی   یکل این فرآیند خود است و ما عمالً م       . شود بودن را هم شامل می    
کـنم؛ زیـرا خـود،     به عمد اسـتفاده مـی  » شر«من از کلمۀ . ما که خود شر است، چه زمانی است   

هایش، هرقدر هم نجیبانه باشد، جداسازنده       فعالیت. تجزیه کننده است، خود محصورکننده است     
اي را هم که     العاده رقدانیم؛ همچنین آن لحظات خا     ها را می   ما همۀ این  . و منزوي کننده است   

افتد که  ها خود وجود ندارد، در خود حس کوشش و حس تالش نیست و زمانی اتفاق می               در آن 
 .شناسیم عشق حاکم است می

وسـیلۀ تجربـه داراي     )ب(بخشـیدن بـه خـود        نظرم می رسد که درك چگونگی قـدرت        چنین به 
اکنـون  . ه، اشراف داشـته باشـیم     اگر در ما صمیمیت باشد، باید به این مشکل تجرب         . اهمیت باشد 

ها مواجـه هسـتیم و       ببینیم منظورمان از تجربه چیست؟ ما در تمام مدت با تجربه و تأثیرگذاري            
دهیم و در تمـام   ها عمل یا واکنش به خرج می مقتضاي آن کنیم و به   این تأثیرات را ترجمه می    



چـه وجـود خـارجی     میـان آن . دانستن و حساب کردن و از این قبیل کارها هستیم          اوقات در پی  
دارد و واکنشی که ما نسبت به آن داریم، تأثیر متقابـل مسـتمر وجـود دارد، ایـن تـأثیر متقابـل                     

 .مستمر میان خودآگاه و خاطرات ناخودآگاه هم هست
در این فرآینـد  . کنم، واکنش نشان می دهم   چه احساس می   چه می بینم، دربرابر آن     در برابر آن  

چه احساس می کنم و آن چه به آن معتقدم، تجربه صورت می گیـرد؛ ایـن            آن چه می بینم، آن      
وقتی من شـما    . طور نیست؟ واکنش دربرابر آن چه دیده می شود یا پاسخ به آن، تجربه نام دارد               

اگـر اسـمش را واکـنش    . را می بینم، واکنش نشان می دهم؛ به این واکـنش تجربـه مـی گـوییم               
. ود و آن چه را که در اطرافتان مـی گـذرد در نظـر بگیریـد                پاسخ هاي خ  . نگذاریم، تجربه نیست  

چیزي به نام تجربه وجود ندارد مگر آن که یک روند نام گذاري هم در همان حال جریان داشـته        
اگر من شما را نشناسم چطور می توانم تجربۀ مالقات بـا شـما را داشـته باشـم؟ بـه نظـرم          . باشد

رد؟ به عبارت دیگـر، اگـر مـن بـر حسـب خـاطرات و               آیا واقعیت ندا  . مطلب ساده و صحیح است    
شرطی بودنم و برحسب تعصبات خود، واکنش به خرج ندهم، چطـور متوجـه مـی شـوم کـه بـه                   

 . تجربه اي نایل شده ام
من آرزو دارم مورد حمایت قرار گیـرم و  . از این که بگذریم، به تجلی آرزوهاي گوناگون می رسیم       

ارم استاد، رهبر، معلم یا پروردگاري داشته باشم و آن چه را کـه              به امنیت درونی برسم، یا آرزو د      
به عبارت دیگر، من آرزویی را متجلی کـرده ام کـه شـکلی بـه                . تجلی خود من است، تجربه کنم     

آن تصـویر مـن   . خود گرفته و من به آن نامی داده ام؛ من نسبت به آن واکنش نشـان مـی دهـم           
آرزویی که به من تجربه اي مـی دهـد و مـرا وادار         . اماست، چیزي است که من نام گذاري کرده         

استاد را مالقات نکرده «، یا »من استاد را مالقات کرده ام    «،  »من تجربه دارم  «: می کند که بگویم   
آرزو، همان چیـزي اسـت کـه مـا بـه آن         . خود شما کل روند نام گذاري تجارب را می دانید         . »ام

 تجربه می گوییم؛ غیر ازاین است؟
من آرزوي آرامش ذهن را دارم، چه چیزي اتفاق می افتد؟ من داشتن ذهنی سـاکت و آرام          وقتی  

را به دالیل مختلف مهم می دانم؛ زیرا اوپانیشادها، کتاب هاي آسمانی و قدیسین چنین گفته اند           
و نیز گاه گاهی خود احساس می کنم که چقدر ساکت بودن خوب است؛ زیرا ذهن مـن در تمـام      

گاه گاهی احساس می کنم که داشتن یک ذهن آرام چقدر  خوب             . اجی بوده است  روز مشغول ور  
من طالب یک ذهن آرامم، بنابراین، می پرسم چطور می توانم آن را به    . و چقدر لذت بخش است    

دست آورم؟ من می دانم که فالن کتاب و بهمان کتاب دربارة تفکر و اشکال مختلف انضباط چـه            
خـود را  » مـن «پس خـود،  . کمک انضباط به دنبال تجربۀ آرامش می روم     بنابراین، به   . می گویند 

 .در تجربۀ آرامش تثبیت کرده است
من می خواهم بدانم حقیقت چیست؛ این آرزوي من و اشتیاق من اسـت؛ پـس در ایـن صـورت،          

علتش هم آن است کـه  . فرافکنی من از آن چه که به نظر من حقیقت است، به دنبال خواهد آمد        



مورد مطالب زیادي خواده ام و شنیده ام که بسیاري از افراد در این مورد حرف می زننـد             در این   
چه خواهـد شـد؟ همـان    . من طالب همه هستم. و کتاب هاي آسمانی درباره اش توضیح داده اند      

خواسته، همان آرزو متجلی می شود و من به خاطر آن که آن حالت متجلی شده را می شناسـم،     
من آن را می شناسم و . گر آن حالت را نمی شناختم، آن را حقیقت نمی نامیدم        ا. تجربه می کنم  

بنابراین، خـود در سـنگر     . قدرت می بخشد  » من«، به   »خود«تجربه اش می کنم و آن تجربه، به         
خداوند وجود «، »استاد زنده است«، »می دانم«: آن وقت شخص می گوید . تجربه جاي می گیرد   

، نیز می گوید که یک گروه سیاسی خاص حق دارد و بقیۀ گروه » ندارد خداوند وجود «و یا   » دارد
 .ها حق ندارند

هر قدر بیشتر در سـنگر تجربـه قـرار گیریـد،     . است» من«بنابراین تجربه همیشه در حال تقویت  
درنتیجـه داراي نـوعی قـدرت اخـالق، قـدرت دانـش و       . قدرت بیشتري به خود می گیـرد     » من«

یگران نمایش می دهید؛ زیرا می دانید که آن ها ذکاوت شما را ندارند و          عقیده می شوید که به د     
شما داراي استعداد قلمی و گفتاري و هوشـی هسـتید؛ زیـرا خـود، هنـوز فعـال اسـت؛ بنـابراین              
اعتقادات شما، استادان شما، قبایل شما، سیستم اقتصادي تان، همـه و همـه یـک رونـد انزواگـر              

شما، اگـر واقعـاً درایـن قضـیه جـدي و صـمیمی       . دي می شوندهستند و از این رو موجب خشنو  
به همین علت است که مـا  . هستید باید این مرکز را به کلی از هم فروریزید و آن را توجیه نکنید            

 .باید به روند تجربه اشراف داشته باشیم
یـنم کـه   آیا براي ذهن و براي خود این امکان وجود دارد که فرافکنی، تجربه و آرزو نکنـد؟ مـی ب    

 شـما و مـن بـه    -آیا در این مورد حق با شماسـت؟  آیـا مـا   . تمامی تجارب، خود نوعی نفی است 
 می توانیم بـه ذات آن بـرویم و رونـد خـود را دریـابیم؟ راسـتی چـه چیـزي باعـث            -عنوان افراد 

آن چه آن هـا  . فروپاشی خود می شود؟ مذاهب و دیگر گروه ها همانندسازي را پیشنهاد کرده اند 
امـا بـدون   » .خود را با شخص بزرگتري همانند کنید؛ خود ناپدید می شود«:  گویند این است   می

است که تجربه می کـنم  » من«شخص بزرگتر صرفاً تجلی . شک همانندسازي نیز روند خود است 
 .و بنابراین تقویت کنندة من به حساب می آید

آیا مـی  . ط خود را تقویت می کنندتمامی اشکال مختلف انضباط، اعتقاد و دانش، به طور حتم فق    
توان عنصري پیدا کرد که خود را از هم بپاشد؟ یا این که چنین سوالی درست نیست؟ این همان          

را درهـم ریـزد؛   » مـن «ما می خواهیم چیزي پیدا کنیم که . چیزي است که در اصل می خواهیم   
 جملـه همانندسـازي،     این طور نیست؟ ما خیال می کنیم وسـیله هـاي متفـاوتی وجـود دارد؛ از                

اعتقاد و غیره؛ ولی همه در یک سطح اند، یکی بر دیگري ارجح نیست؛ زیرا همه به یک اندازه در      
بنابراین آیا می توانم من را در هر کجا عمل می کند، بببینم       . قدرتمنداند» خود«و  » من«تقویت  

 بـه آن بـدهم؟ در هـر    و قدرت و انرژي مخرب آن را مشاهده کنم؟ چه تفاوتی دارد که چه نـامی         
حال آیا نیرویی منزوي کننده، نیرویی مخرب است و من می خواهم راهی براي فروپاشی آن پیدا            



را مـی بیـنم کـه همیشـه در حـال      » من«، »من«شما خود باید این سؤال را می پرسیدید؛   . کنم
ه فقـط بـراي   کنش است و با خود اضطراب، ترس، ناکامی، ناامیدي و بی چارگی به همراه دارد؛ ن              

 نـه بـه   -آیـا امکـان فروپاشـی مـن    . خودم؛ بلکه همچنین براي آن هایی که دور و بر من هسـتند   
 وجود دارد؟ می توانیم آن را از ریشه از میان ببریم؟ این تنها            -صورت جزیی، بلکه به صورت کلی     

من نمی خواهم قدري هوشمند باشم؛ بلکـه مـی خـواهم ایـن هوشـمندي      . راه کنش واقعی است  
بسیاري از ما داراي سطوحی از هوشمندي هستیم؛ احتماالً شما به نحـوي و مـن بـه       . کامل باشد 
بعضی از شما در کار تجاري تان هوشمند هستید، بعضی در کار اداري و از این قبیـل؛            . نحو دیگر 

ذکـاوت کامـل داشـتن یعنـی     . ذکاوت مردم در جهات مختلف است؛ ولی ما ذکاوت کامل نـداریم   
 آیا چنین چیزي امکان دارد؟. بودن» خود«بدون 

آیا تاکنون براي خود امکان غیبت کامل وجود دارد؟ شما می دانید کـه پاسـخ مثبـت اسـت؛ امـا       
آیا من می توانم آن را   . مواد الزم براي آن چیست؟ چه عنصري باعث به وجود آمدن آن می شود             

را مطرح می کنم، من متقاعد » کنم؟آیا من می توانم آن را پیدا        «: پیدا کنم؟ وقتی این سؤال که     
شده ام که این امکان وجود دارد؛ بنابراین، من از قبل تجربه اي آفریده ام کـه در آن قـرار اسـت           
خود تقویت شود؛ غیر از این است؟ درك خود، نیاز به ذکاوت بسیار، مواظبت بسـیار، هشـیاري و        

را از هـم  » خـود « هستم، می خـواهم  من، که بسیار جدي. مراقبت بی وقفه دارد تا از دست نرود      
نیـز تجربـۀ خـود وجـود دارد؛         » می خواهم ایـن را فروپاشـم      «: در لحظه اي که می گویم     . بپاشم

پس چگونه براي خود این امکـان وجـود دارد کـه تجربـه نکنـد؟                . بنابراین، خود تقویت می شود    
القیت زمـانی اسـت   خ. هرکس می تواند بفهمد که حالت خالقیت به هیچ وجه تجربۀ خود نیست    

که خود آن جا حضور ندارد؛ زیرا خلقت، هوشمندي به حساب می آید؛ چیزي که به ذهن مربوط         
بنابراین آیـا بـراي     . باشد، نیست؛ خودفرافکنی نمی باشد؛ چیزي است فرسوي همۀ این تجربیات          

کـردن و  ذهن امکان آرامش کامل وجود دارد؛ امکان بودن در یک حالت نبود بازشناسی، تجربـه ن    
بودن در حالتی که امکان آفرینش وجود داشته باشد؛ یعنی وقتی که خود آن جا حضور نداشته و          
در غیبت باشد؟ مسأله این است؛ این طور نیست؟ هر حرکت ذهن، مثبـت یـا منفـی، تجربـه اي           

آیا براي ذهن امکان نشناختن وجود دارد؟ چنین چیـزي  . را تقویت می کند» من«است که عمالً    
ی اتفاق می افتد که آرامش کامل باشد؛ اما نه آرامشی کـه تجربـۀ خـود باشـد و بنـابراین بـه            وقت

 .تقویت خود بپردازد
آیا وجودي به جز خود که به خود نظر کند و خود را فروپاشد وجود دارد؟ آیا یک وجـود معنـوي     

 ما فکـر مـی کنـیم    که جایگزین خود شود و آن را ازمیان بردارد و به کناري بیاندازد وجود دارد؟           
مادیون مـی  . بسیاري از افراد مذهبی خیال می کنند چنین عنصري پیدا می شود         . که وجود دارد  

ازمیان برداشتن خود ممکن نیست؛ فقط می توان خود را شرطی کـرد و کنتـرل نمـود؛                  «: گویند
محکم چه از نظر سیاسی، چه اقتصادي و چه اجتماعی؛ می توانیم آن را در یک چارچوب معینی              



نگه داریم و می توانیم آن را بشکنیم؛ بنابراین می توان آن را واداشت که یک زندگی واال یا یـک               
زندگی اخالقی بدون دخالت هیچ امري داشته باشد و از یـک الگـوي اجتمـاعی پیـروي کـرده و                    

مردم دیگري هم هستند،    . این چیزي است که ما می دانیم      » .دقیقاً همانند یک ماشین عمل کند     
مردمی به اصطالح مذهبی که درواقع مذهبی نیستند؛ بگذریم که ما روي آن ها نام مـذهبی مـی           

اگر بتوانیم با آن تماس حاصل کنـیم        . در اصل چنین عنصري وجود دارد     «: گذاریم که می گویند   
 ».و این، عنصر من را فرومی پاشد

داریـم بـه   . چه کار می کنـیم   آیا عنصري براي ازهم پاشیدن خود یافت می شود؟ لطفاً ببینید ما             
اجازه دهد که بـاز او را بـه کنجـی بفرسـتد،        » خود«اگر انسان به    . زور خود را به کنجی می بریم      

مـا دوسـت داریـم کـه در آن جـا عنصـري بـدون زمـان،         . خواهید دید که چه اتفاق خواهد افتاد   
را » خـود «نـد و  عنصري که از خود نیست، عنصري که امیـدواریم از گـرد راه برسـد، مداخلـه ک                 

آیا چنین چیزي که در تصور ذهنی بگنجـد  . ازمیان بردارد؛ چنین چیزي تنها ذات پروردگار است   
بحث ما در این نیسـت؛ امـا     . وجود دارد؟ بعضی ها می گویند وجود دارد و بعضی می گویند خیر            

ود وقتی که ذهن به جست و جوي یک  حالت معنوي بدون زمان می پردازد که دست به کار شـ                    
اسـت  » مـن «تا خود را ازمیان بردارد، آیا خود این کار نیز نوع دیگري از تجربه که تقویت کنندة       

نیست؟ وقتی شما داراي اعتقاد هستید، آیا این همان چیزي نیست که اتفـاق مـی افتـد؟ وقتـی                     
نـد،  شما اعتقاد دارید که حقیقت، خداوند، حالت بدون زمان و فناناپذیري وجود دارد، آیا ایـن رو        

نیست؟ خود چیزي را متجلی کرده است که شما احساس مـی کنیـد و معتقدیـد         » خود«تقویت  
پس با تجلی این پندار، تناوب بـدون انقطـاع در حالـت             . خواهد آمد و خود را معدوم خواهد کرد       

بدون زمان به عنوان یک وجود معنوي، شما به تجربه اي می رسـید و ایـن تجربـه فقـط کـارش              
؛ بنابراین کار شما چه بوده است؟ شما در واقع خود را معدوم نکرده ایـد؛ بلکـه              تقویت خود است  

فقط نام دیگري و کیفیتی دیگر به آن داده اید، خود آن جا است؛ زیرا شـما آن را تجربـه کـرده                       
ازاین رو، عمل ما از ابتدا تا انتها همان عمل است، فقط ما خیال می کنیم تکامـل پیـدا مـی              . اید

ی کند، زیباتر و زیباتر می شود؛ اما اگر از درون نگاه کنیـد، همـان عمـل اسـت کـه              کند، رشد م  
است که در سطوح مختلف با برچسـب هـاي مختلـف و نـام               » من«استمرار پیدا می کند، همان      

 .هاي مختلف به انجام وظیفه مشغول است
نیم و می بینیم کـه      را می بی  » خو«وقتی ما تمامی روند، زیرکی، اختراعات خارق العاده و ذکاوت           

چگونه خود را در لفاف هویت، پرهیزکاري، تجربه، اعتقاد و دانش می پوشاند، وقتی می بینیم که               
ذهن در دایره و قفسی که خود ساخته است، در حرکت است چه اتفاقی می افتد؟ وقتـی شـما از      

آرامش بـه سـر نمـی    آن مطلع هستید و کامالً آن را می شناسید، آیا به گونه اي خارق العاده در              
برید؟ نه از راه اجبار، نه از راه پاداش و نه از راه ترس؟ وقتی تشخیص می دهیـد کـه هـر لحظـۀ                

 نه از جهـت ایـدئولوژیکی   -ذهن، صرفاً به شکلی تقویت خود است، وقتی به اصل قضیه می رسید  



 آنگاه خواهیـد  -لتیا کالمی، نه به وسیلۀ تجربه کردن تجلی یافته؛ بلکه به هنگام بودن در آن حا    
آن چه که ذهن می آفرینـد در  . دید که ذهن که به طور کامل آرام است، قدرت آفرینندگی ندارد    

به هنگام آفریننده نبـودن ذهـن، آفریننـدگی وجـود دارد،            . یک دایره است، در میدان خود است      
 .چیزي که یک روند قابل تشخیص نیست

یم؛ زیرا براي آن که حقیقت از پنجره وارد شود،       واقعیت یا حقیقت چیزي نیست که آن را بشناس        
شـخص  . باید اعتقاد، دانش، تجربه کردن، به دنبال پرهیزکار رفتن و همه و همه از در بیرون روند       
ممکـن  . پرهیزکاري که می داند به دنبال پرهیزکاري می رود، هرگز حقیقـت را پیـدا نمـی کنـد                

نجیب بودن با مرد حقیقت بودن و با مردي که است آدمی بسیار خوب و نجیب باشد؛ اما خوب و       
آدم . براي مرد حقیقت، حقیقت پا بـه عرصـۀ وجـود نهـاده اسـت     . درك می کند، کامالً فرق دارد 

پرهیزکار آدمی است بـاتقوا و آدم بـاتقوا هرگـز نمـی توانـد بـه درك حقیقـت نایـل شـود؛ زیـرا               
: و وقتی مـی گویـد     » خود« براي   ، تقویتی است  »خود«پرهیزکاري براي او پوششی است بر روي        

، حالت نبود حرصی راکه او تجربه می کند، فقط به تقویـت خـود             »من باید حرص نداشته باشم    «
بنابراین چه قدر مهم است که انسان فقیر باشد، چه از مال دنیا چه در زمینـۀ عقیـده         . می پردازد 

تقاد را به جـز تـاریکی نمـی    چه آدمی که متاع دنیایی دارد و چه آن کس که دانش و اع      . و دانش 
 بتـوانیم  - به عنـوان افـراد  -اما اگر شما و من. داند و مرکز تمامی شرارت ها و بی چارگی ها است          

من به شـما    . انجام می دهد ببینیم، آن وقت می دانیم عشق چیست         » خود«تمامی آن چه را که      
. ا متحـول خواهـد کـرد   اطمینان می دهم که این تنها اصالحی است که به احتمـال زیـاد دنیـا ر            

؛ »من دوسـت دارم  «می گویید   . خود نمی تواند عشق را بشناسد     . مایه نمی گیرد  » خود«عشق از   
اما در گفتن و یا تجربۀ چنین سخنی، عشقی وجود ندارد؛ اما وقتی که عشـق را شـناختید، خـود      

 .نیست» خود«وقتی عشق هست، . وجود ندارد

 ترس -10  فصل-بخش اول
شـود از    چگونه می . آید  وجود می    تنها درارتباط با چیزي که منزوي نیست، به        ترس چیست؟ ترس  

گـویم از مـرگ    شناسم بترسـم؟ هنگـامی مـی      شود از چیزي که من نمی       مرگ ترسید؟ چگونه می   
ترسـم کـه    ترسـم و یـا از ایـن مـی     راستی از چیزي ناشناخته که مرگ است، مـی      ترسم، آیا به    می

بـدهم؟ تـرس مـن از مـرگ نیسـت؛ بلکـه از ایـن اسـت کـه                   شناسـم از دسـت        چیزي را که می   
هاسـت؛ نـه    ترس مـن همیشـه درارتبـاط بـا شـناخته          . ها از دست بدهم     ام را با شناخته     پیوستگی
 .ها ناشناخته

 کـه شـامل تـرس    -هـا   از شـناخته -شود از چنگ ترس اکنون پرسش من این است که چگونه می   
ممکـن اسـت    . کی، اشتها و غیره است، رهـا شـد        دادن خانواده، شهرت، اخالق، حساب بان       ازدست

شـدن شـما شـکل     گیرد؛ ولی شعور ظاهر شما از شرطی   بگویید که ترس از شعور ظاهر نشأت می       
دانـم؟ دانـش یعنـی     من چه مـی   . هاست  گیرد؛ بنابراین، شعور ظاهر بازهم نتیجه شناخته شده         می



چـه کـه بـه       رار هماننـد آن   ها، داشتن عقایدي درمـورد امـور، داشـتن حـس اسـتم              داشتن نظریه 
انـد و پاسـخ بـه چـالش           نظریات خاطرات هستند که نتیجه تجربـه      . ها داریم و دیگر هیچ      شناخته

دادن افراد، اشـیاء یـا پنـدارها     ترسم، که معنایش ترس ازدست ها می شده من از شناخته . باشند  می
تیصـال بیفـتم؛ از ایـن    ترسم که بـه اس  ترسم که کشف کنم چه هستم؛ از این می است؛ از این می 

ام یـا   شود که چیـزي را ازدسـت داده      ترسم که دچار درد و رنجی شوم که هنگامی عارضم می            می
 .ام و یا دیگر لذتی برایم باقی نمانده است دست نیاورده چیزي را به

شود کـه مـن     درد جسمی پاسخ عصبی است؛ اما درد روحی هنگامی ایجاد می   . ترس از درد است   
ترسم که کسـی یـا      دهند؛ زیرا آنگاه از این می        دل ببندم که به من رضایت خاطر می        به چیزهایی 

شناختی تا هنگـامی کـه مـورد مزاحمـت       هاي روان  گردآوري. بگیرد از من     احتماالً ها را   چیزي آن 
هـا هسـتم؛    اي از گـردآوري  دیگر، من مجموعه بیان شوند؛ به قرار نگیرند، مانع ایجاد درد روحی می      

. خواهم آشفته شـوم  آورد و من نمی عمل می اربی که از هر نوع آشفتگی جدي ممانعت به  یعنی تج 
ــانی     ــب پریش ــه موج ــرکس ک ــن از ه ــابراین، م ــی  بن ــود، م ــم ام ش ــن از   . ترس ــرس م ــس ت پ

چـه کـه    ترسـم؛ زیـرا آن    مـی - فیزیکـی و روحـی   -چه که گـردآورم     هاست، من از آن     شده  شناخته
گونه که دانـش   همان. گیرد دانش هم جلو درد را می.  و رنجام، سپري است درمقابل درد      گردآورده

کننـد؛    شود، عقایـد هـم از درد روحـی جلـوگیري مـی              پزشکی موجب جلوگیري درد جسمی می     
ترسم؛ بگذریم کـه مـن دانـش کامـل یـا دلیـل        که عقایدم را ازدست بدهم می رو، من از این  ازاین

شادي برخی از اعتقادات سنتی را که بـه مـن   . محکمی درمورد واقعیت این عقاید در دست ندارم     
گیرم، رد کنم؛ اما این اعتقادات  علت قدرتی که از تجربه، اعتماد و درك خود می           اند، به   قالب کرده 

 .ام، در اصل یکی هستند؛ سپري براي دفع درد دست آورده و دانشی که به

.  اسـت، وجـود دارد     دادن  ها هست و موجب تـرس ازدسـت         ترس تا هنگامی که گردآوري شناخته     
. شـده اسـت   هـاي گـردآوري   دادن شـناخته  هـا درواقـع تـرس ازدسـت     رو، ترس از ناشـناخته   ازاین

نوبـه خـود درد اسـت و همـان            شوند، ترسی که بـه      ها بدون تفاوت موجب ترس می       شده  گردآوري
ري، اگرچه قصد من از گـردآو     . آید  وجود می   ، ترس به  »نباید ازدست بدهم  «: گویم  اي که می    لحظه

همـان  . هاسـت   فراهم کردن سپري درمقابـل درد اسـت، خـود درد، جـزء جدانشـدنی گـردآوري                
 .شوند که همان درد است چیزهایی که داریم، خود باعث ترس می

پسرم . ترس، جزء روند گردآوري است و اعتقاد به چیزي، جزیی از روند مربوط به گردآوري است               
وسیله از درد روحـی بیشـتر جلـوگیري کـنم؛ امـا در       دینمیرد و من به تناسخ اعتقاد دارم تا ب      می
پردازم و جنگ     آوري چیزهایی می    در دنیاي بیرون به جمع    . تک این روندها، تردید وجود دارد       تک

شـوم و موجـب درد و رنـج     کنم؛ در دنیاي درون، بـه گـردآوري اعتقـادات مشـغول مـی      ایجاد می 
داشته باشم، تا هنگامی ....م، حساب بانکی کذا و     تا هنگامی که بخواهم امنیت داشته باش      . شوم  می

همـان  .  وجود درد ناگزیر است- چه ازنظرفیزیولوژیکی و چه ازنظر روانی-که بخواهم چیزي بشوم   



وجودآورنـده درد و تـرس    کـنم، خـود بـه    عنوان سپر مانع درد استفاده می  ها به   چیزهایی که از آن   
 .هستند

زنـدگی بـدون تـرس،    . و کنم در الگوي خاصی قـرار بگیـرم  آید که من آرز ترس هنگامی پدید می 
هنگامی من خواهان شیوه خاصـی از زنـدگی هسـتم، خـود     . یعنی زندگی بدون یک الگوي معین     

آیا . مشکل من میل به زندگی در چارچوب معین است    . این شیوم خاص زندگی، منبع ترس است      
تـوانم انجـام دهـم کـه حقیقـت را       میمن نمی توانم این چارچوب را بشکنم؟ هنگامی این کار را          

اگر بگـویم مـن   . شود ببینم؛ یعنی ببینم که الگو موجب ترس شده و ترس موجب تقویت الگو می          
صورت، من تنهـا از الگـوي       خواهم از چنگ ترس رها شوم، درآن        باید چارچوب را بشکنم؛ زیرا می     

 جانب من که براساس میـل  هر عملی از . شود  ام که ترس بیشتري را موجب می        دیگر پیروي کرده  
چگونـه  . اش هـم تـرس اسـت       کنـد و نتیجـه      به شکستن الگو، باشد تنها الگوي دیگري خلق مـی         

شود چارچوب را بدون ایجاد ترس، یعنی بدون هیچ عمل خوداگـاه یـا ناخودآگـاهی از جانـب       می
 شخص درارتباط با آن، شکست؟ معنی این سخن آن است که من نبایـد عمـل کـنم، مـن نبایـد      

بینم کـه   کنم، می که من تنها به الگو نگاه می      پس، هنگامی . براي شکستن الگو حرکتی انجام دهم     
کنـد؛    ذهن، خود الگو و چارچوبی است و در الگوي معمولی که خود آفریـده اسـت، زنـدگی مـی                   

سوي تقویت یک الگوي قدیمی ویا      چه که ذهن انجام دهد، به       آن. بنابراین، خود ذهن، ترس است    
چه کـه ذهـن بـراي رهـایی از دسـت تـرس انجـام         شود؛ یعنی آن ن الگوي دیگر هدایت می    افزود
 .دهد، خود موجب ترس است می

یکی از انواع آن، همانندسازي است؛ همانندسازي با کشـور،    . کند  ترس، مفرهاي گوناگون پیدا می    
یع نظـامی یـا     تان از دیدن یـک تشـییع، تشـی          اید که واکنش    آیا متوجه نشده  . اجتماع یا یک نظر   

مذهبی و یا هنگامی کشور در خطر تهاجم است، چیست؟ در آن هنگام، خود را با کشور، یا یـک              
در مواقعی هم خود را با فرزند، همسر و . کنید موجودیت و با یک ایدئولوژي، همانند و منطبق می        

خودفراموشـی  همانندسازي، یک فرآیند . کنید عملی همانند می   یا با چارچوب معین از عمل یا بی       
شناسم آگاه هستم، درد، تالش و ترس مستمر وجـود           اي که می  »من«تا هنگامی که من از      . است

، زیبایی، زندگی، حقیقت، اعتقاد و دانـش هماننـد            تر، باارزش   دارد؛ اما اگر خود را با چیزي بزرگ       
؟ اگـر مـن     ام؛ قبـول داریـد      پیـدا کـرده   » مـن «صورت موقت، آنگاه گریزگاهی براي       کنم، الاقل به  

اگر بتـوان خـود را بـا فـامیلم،     . کنم صحبت کنم، خود را موقتاً فراموش می      » کشور خود «درمورد  
صورت یک گریزگاه پیـدا   یک گروه، یک حزب شخصی و یا یکایدئولوژي معین همانند کنم، درآن        

 .ام کرده

نـوعی فـرار از     طور که حتی پرهیزکـاري        بنابراین، همانندسازي شکلی از فرار از خود است؛ همان        
. نظر اسـت  گریزد و چنین آدمی کوته دنبال پرهیزکاري است، از خود می    شخصی که به  . خود است 

چنین چیزي ذهن پرهزکار نیست؛ زیرا پرهیزکاري چیزي نیسـت کـه ذهـن بتوانـد آن را دنبـال         



همـت  » مـن «هرقـدر بیشـتر تـالش در پرهیزکـاربودن کنیـد، بیشـتر بـه تقویـت خـود و                     . کند
ترس که به اشکال گوناگون براي ما عادي است، باید همیشه جانشینی بیابـد و بایـد                  . اید گماشته

هرقـدر بـا یـک جانشـین هماننـدتر باشـید، قـدرتی را کـه بـه آن تمسـک             . بر تالش ما بیفزایـد    
کنید، بیشتر است؛ زیرا ترس در پشت آن پنهان    کوشید و خود را فدا می       جویید، در راهش می     می

 .است

» پذیرش«نیست؟ ما باید به واژه » چه هست آن«نیم ترس چیست؟ آیا این عدم پذیرش      دا  آیا می 
هنگـامی مـن   . برم معناي کوشش براي پذیرفتن به کار نمی من این واژه را به . اشراف داشته باشیم  

چـه    آن«هنگـامی مـن     . معناسـت   ادراك حسی دارم، دیگر مسأله پـذیرش بـی        » چه هست   آن«از  
چگونـه مـن، منـی کـه     . کشـم  میـان مـی   گاه روند پـذیرش را بـه   بینم، آن  وضوح نمی   را به » هست

ها هسـتم، منـی       ها، ناکامی   ها، خاطرات، امیدها، افسردگی     ها، پاسخ   اي از همه این واکنش      مجموعه
هـا فراتـر روم؟آیـا     تـوانم از ایـن   که نتیجه حرکت خودآگاهی هستم که راهش سد شده است، می        

بـودن خوشـی، هنگـامی        العـاده    و موانع، هشـیار باشـد؟ بـه خـارق          تواند بودن این سدها     ذهن می 
دانید هنگامی بدن داراي سالمت کامـل اسـت،    مگر نمی. بریم که مانعی وجود نداشته باشد   می  پی

دانید که هنگامی ذهن کامالً آزاد و بـدن مـانع اسسـت،     نوعی خوشی و رفاه وجود دارد؟ مگر نمی   
کنید؟ آیا    جا نیست، شما خوشی خاصی را تجربه می         ت، آن اس» من«هنگامی مرکز بازشناسی که     

 .ایم اید؟ شکی نیست که همه آن را آزموده این حالت را در نبود خود تجربه نکرده

پارچـه بـه آن    درك خود و آزادي از آن تنها هنگامی ممکن است که من بتوانم کالً و تماماً و یک             
هـایی کـه    دارد که من به رونـد کلـی تمـام فعالیـت    نگاه کنم و انجام این کار تنها هنگامی امکان    

فراموش نکنیم که اندیشه و   . زاییده آرزویی است که خود بیانگر اندیشه است، اشراف داشته باشم          
کـردن و بـدون    کـه مـن بتـوانم بـدون توجیـه، بـدون محکـوم         درصورتی-آرزو با هم فرقی ندارند   

هـاي خـود، آگـاهی      به فراسوي این محـدودیت یافتن سرکوب، آن را درك کنم، آنگاه از امکان راه 
 .خواهیم یافت

  سادگی-11 فصل -بخش اول
. اي داشـته باشـیم      خواهم با بحث درمورد سادگی، احتماالً در مسأله حساسـیت نیـز مکاشـفه               می

نشـینی اسـت؛ یعنـی داشـتن      نظر ما تنها نوعی نمایش بیرونـی و یـا یـک عقـب         ظاهراً سادگی به  
پوشیدن و پول انـدکی در بانـک       ک لنگ به کمر، نداشتن خانه، لباس کم       متعلقات اندك، بستن ی   

سـادگی ازنظـر مـن چیـز        . این تنها یک نمایش بیرونی است     . شک این سادگی نیست     بی. داشتن
 .کند که ما مفهوم خودشناسی را فهمیده باشیم الزمی است؛ اما زمانی وجود پیدا می

فقـط   بودن هوشـمندي بسـیار الزم اسـت؛ نـه      سادهبراي. سادگی صرفاً مطابقت با یک الگو نیست  
که این الگو از جهت نمایش بیرونی تا چه حد باارزش باشد، فرقی  مطابقت با یک الگوي ویژه، این     



داشـتن  . بینـیم   متأسفانه همه ما ساده بودن را از نمـایش ظـاهري و در امـور بیرونـی مـی                  . ندارد
کـردن ایـن کـم بـا دیگـران،       احتمال تقسـیم   م و به  بودن با تعداد و مقدار ک      متعلقات اندك، راضی  

معناي  وجه به هیچ  تر است؛ اما صرفاً نمایش بیرونی سادگی در اشیاء و در متعلقات به              بالنسبه ساده 
گونه که وضع امروزي دنیاست، هـرروز از بیـرون، چیزهـاي              داشتن سادگی درونی نیست؛ زیرا آن     

کند و ما براي فـرار ازدسـت     پیچیدگی بیشتر پیدا میزندگی دائماً. شود بیشتري بر ما تحمیل می  
 ماننـد اتومبیـل، خانـه، سـینما و از شـرایط      -نظرکردن و جداشدن از اشـیاء     این زندگی، به صرف   

کـردن،   نشینی کنیم با عقب خیال می. پردازیم   می -شماري که از بیرون بر ما تحمیل شده است          بی
گونـه   نظر من این اند و به  معلمانی که ترك دنیا کردهبسیار قدیسین و  چه. سادگی خواهیم رسید    به

نـوع سـادگی کـه     آن. نظرکردن از دنیا، از سوي هرکس که باشد، مشکل را حل نخواهد کرد        صرف
بنـابراین،  . آید و داراي نمایشی بیرونی نیز هسـت         وجود می   اساسی و واقعی است، تنها از درون به       

گونه سادگی، انسان را هرچـه بیشـتر حسـاس      زیرا اینمشکل این است که چگونه ساده باید بود؛       
وجود ذهن و قلب حساس ضـروري اسـت؛ زیـرا ادراك و پـذیرش سـریع در آن صـورت            . کند  می

 .ممکن خواهد شد

شماري کـه دارد، از درون سـاده    هاي بی تواند از راه درك موانع، تعلقات و ترس         مطمئناً انسان می  
مـا دوسـت داریـم    .  بند مردم، متعلقات و پندارها اسـیر باشـند  ها دوست دارند در باشد؛ اما خیلی  

مـا از درون زنـدانی   . ایم ما از درون زندانی هستیم، بگذریم که از بیرون بسیار ساده   . زندانی باشیم 
جز هنگـامی کـه شـخص از درون     سادگی را به. شماریم هاي بی  ها، پندارها و انگیزه     امیال، خواسته 
 .رو، باید از درون شروع کرد و نه از بیرون فت؛ ازاینتوان یا آزاد باشد، نمی

که چرا ذهن انسان به اعتقادي وابسته است، نایـل   هنگامی انسان به درك کل فرآیند اعتقاد و این   
هرگاه که از چنـگ اعتقـادات رهـا شـویم،     . کند العاده دست پیدا می    شود، به یک آزادي خارق      می
ز به هوشیاري دارد و هوشیاري، مستلزم آن است کـه شـخص     ایم؛ اما سادگی نیا     سادگی رسیده   به

بودن باید دقت مستمر داشت و خود را در هر    براي آگاه . از موانع موجود بر سر راه خود آگاه باشد        
درهرحال هرطور کـه انسـان در    . شکل معمول و هر الگوي معین فکري و عملی ثابت نگه نداشت           

اي از خود ماست و تا هنگامی کـه        جتماع یا هر عملی جلوه    ا. گذارد  درون باشد، دربیرون تأثیر می    
گذاري صرف، مفهوم بیرونی چنـدانی نـدارد؛ البتـه ممکـن         خود را از درون دگرگون نکنیم، قانون      

هاي معینی بشود؛ ولـی وجـود درونـی شـخص همیشـه بـر وجـود                   است باعث اصالحات و تسویه    
دنبـال پنـدارهاي ویـژه       طلب باشد و بـه       جاه اگر شخص از درون آزمند و     . شود  بیرونی او چیره می   

ریزي شده باشد، عاقبت اجتماع بیرون را واژگـون      برود، پیچیدگی درونی، هرقدر هم با دقت طرح       
 .کشاند کرده و به سقوط می

طـور   رو، شروع کار انسان باید از درون باشد؛ بدون منها کردن یا نپذیرفتن دنیاي بیرون، بـه            ازاین
اي بیرون و دریافتن چگونگی وجود تعارض، درد، کشـمکش در ایـن دنیـا، بـه                 حتم با ادراك دنی   



هـاي بیشـتر انسـان از درون خـود، طبعـاً نـوعی حالـت         بررسی. درك دنیاي درون خواهیم رسید 
نمـایش بیرونـی   . شـود  هاي برونی مـی  ها و مصیبت آورد که خود موجب تعارض وجود می   درونی به 

ت؛ اما براي فهمیدن حالت درونـی انسـان بایـد از بیـرون شـروع      اي از حالت درونی اس  تنها نشانه 
 بـدون منهـاکردن یـا انکـار دنیـاي           -بـا درك دنیـاي درون     . کینم  بیشتر ما همین کار را می     . کند

زمـان بـا شـروع بررسـی      یـابیم کـه هـم     درمـی -بیرون؛ بلکه بـا درك بـرون و رسـیدن بـه درون            
همین سادگی درونـی  . شویم  ساس و آزاد می   هاي درونی وجود خویش، بیش از پیش ح         پیچیدگی

ذهنی که حساس، هشـیار  . کند است که بسیار اساسی است؛ زیرا این سادگی ایجاد حساسیت می     
اي بـراي   عنـوان وسـیله   انطبـاق، بـه  . باشـد  و آگاه نیست، توانا به پذیرش و هیچ عمل خالقی نمی        

جویانـه از   هرنـوع اجبـار سـلطه   . دکنـ  کردن ما، درواقع ذهن و قلب را تیره و غیرحساس مـی     ساده
سوي دولت، شخص، آرمان، توفیق و چیزهایی از این قبیل، هر نوع تطابق نظـري بـه جـز ایجـاد          

چه بسا که شما از بیرون انطباق حاصل . اي ندارد؛ زیرا از درون ساده نیست       عدم حساسیت نتیجه  
. کننـد   مذهبیون وانمود مـی   گونه که بسیاري از     کنید و سادگی ظاهري از خود نشان دهید؛ همان        

روشـی ویـژه بـه       پیوندند، به   هاي گوناگون می    گیرند، به سازمان    ها مکاتب مختلفی را به کار می        آن
دهند؛ امـا ایـن    نشینند و اموري از این قبیل، همه و همه، ظاهري ساده از خود نشان می      تفکر می 

 .انطباق، راه به سادگی ندارد

برعکس، سـرکوبی بیشـتر، جانشـین بیشـتر درپـی دارد؛      . انجامد هیچ نوع اجباري به سادگی نمی     
هرقدر توجه به مسائل عالی بیشتر باشد، سادگی کمتر است؛ ولی هرقدر بیشتر به روند توجـه بـه       

 .شود بودن شما بیشتر می مسایل عالی؛ سرکوب جانشینی اشراف داشته باشید، امکان ساده

اند که تنها راه گشـودن      چنان پیچیده    آن - مذهبی  مسایل اجتماعی، محیطی، سیاسی،    -مسایل ما 
آدم سـاده از آدم پیچیـده   . العـاده  بودن است؛ نه داشتن فضـل و هـوش خـارق           ها، ساده   و حل آن  
چـه کـه    اذهان ما از دانش الیتناهی حقایق، از آن     . تر دارد   اي مستقیم   بیند و تجربه    تر می   سرراست

بودن و داشتن تجربـه مسـتقیم    ه ما دیگر توانایی سادهچنان پرازدحام است ک    اند، آن   دیگران گفته 
گونـه   توان با آنـان ایـن   خواهند و هنگامی می هاي برخورد نوینی را می     این مسایل شیوه  . را نداریم 

ایـن سـادگی تنهـا از راه خودشناسـی، از راه درك            . برخورد کرد که ما از درون واقعاً ساده باشیم        
آیـد؛،   ها و نحوه انطباق بدست مـی       دن، حرکت افکار، واکنش   کر  خود و شیوه اندیشیدن و احساس     

چـه کـه بـودا، مسـیح و      گوینـد، آن  چه که دیگران مـی  ازطریق ترس، اعتقاد عمومی، اعتقاد به آن 
هـا نشـانه طبیعـت مـا بـراي انطبـاق و        شـود کـه تمـامی آن    اند، حاصل مـی    قدیسین بزرگ گفته  

طور وضوح در یک حالـت        دنبال امنیت است، به     ههنگامی کسی ب  . بودن است   داشتن و سالم    امنیت
 .رو، سادگی وجود ندارد ترس است، ازاین

ها، نه  ها، نه به پرنده  نه به درخت-تواند حساسیت داشته باشد    کس بدون داشتن سادگی نمی      هیچ
 اگـر  -کس که دور و برمـان در دنیـا در حرکـت اسـت     چیز و هیچ ها، نه به باد، و نه به هیچ       به کوه 



اي بسـیار   گونـه  بیشتر مـا بـه  . تواند به صمیمیت درونی امور، حساس باشد   ساده نباشد، نمی   کسی
کوشیم متفکـر و اندیشـمند      جا می   کنیم؛ در آن    سطحی در الیه باالي خودآگاه خویش زندگی می       

مان را از راه اجبار و  کنیم ذهن  جا سعی می    بودن مترادف است؛ در آن      باشیم که این کار با مذهبی     
بـودن    هنگـامی الیـه بـاالیی ذهـن را وادار بـه سـاده             . ضباط، ساده کنیم؛ اما سادگی این نیست      ان

کند، نـه روشـن و    پذیر می شود، نه آن را انعطاف کنیم این اجبار تنها باعث سرسختی ذهن می      می
گونـه   بودن در روند کلی و تمامی خودآگاه، کاري بـس دشـوار اسـت؛ زیـرا هـیچ                 ساده. نه چاالك 

براي یافتن، بـراي کنـد و کـاو در رونـد وجـودي مـا کـه                  . درونی نباید وجود داشته باشد    کتمان  
ها و امیـدها و بیـداري       معنایش بیداري دربرابر هر صمیمیت و اشارتی است؛ بیداري دربرابر ترس          

صورت؛ یعنی هنگامی که ذهن و دل واقعاً سـاده بـوده و از قشـري سـخت پوشـیده نشـده            در آن 
 .رو هستیم، حل کنیم ها روبه م مشکالت بسیاري را که با آنتوانی باشند، می

بسا که شما از تناسخ خبر داشته باشید و بدانید که           مثالً چه . دانش حالل مشکالت ما نخواهد بود     
بسـا کـه    گویم که شما خبر دارید؛ یـا چـه        بسا، نمی   گویم چه   می. بعد از مرگ، استمرار وجود دارد     

نظریـه، تعهـد و اطالعـات شـما،     . کنـد  ؛ ولی این مشکلی را حل نمی   شما آن را قبول کرده باشید     
. هاسـت  تـر از ایـن گفتـه    تر و بدیع این جریان مرموزتر، عمیق. کند  مرگ را در قفسه محبوس نمی     

انسان باید استعداد تحقیق دوباره همه این امور را داشته باشد؛ زیـرا تنهـا از راه تجربـه مسـتقیم          
بودن داریـم کـه    هد شد و براي داشتن تجربه مستقیم، نیاز به ساده         است که مشکالت ما حل خوا     

کنـد؛    وزن دانـش، ذهـن را سـنگین مـی         . معنایش آن است که حساسیت باید وجود داشته باشد        
تنها ذهنی کـه توانـایی تطبیـق خـود را بـا حـال دارد،                . سبب تیرگی ذهن گذشته و آینده است      

وسـیله   طور مسـتمر بـه      تأثیرات و فشارهاي قوي که به      تواند با   طور مستمر و لحظه به لحظه می        به
 .رو شود شود، روبه محیط بر آن وارد می

بندد، یـا روزي   اندازد یا لنگ به کمر می      بنابراین، شخص مذهبی کسی نیست که عبا بر دوش می         
شمار خورده است که این نباشد و آن باشد؛ بلکـه    هاي بی   خورد، یا این که قسم      یک وعده غذا می   

چنـین،    ذهنی این . سی است که از درون ساده است، کسی است که درحال شدن چیزي نیست             ک
ترس وجود ندارد، حرکتـی بـه سـوي چیـزي     . العاده دارد؛ زیرا مانعی در کار نیست      پذیرش خارق 

رو توانایی دریافت فیض، رسیدن به پروردگار و حقیقت و آن چه را که اراده     گیرد؛ ازاین   انجام نمی 
ذهنـی کـه در تکـاپو،    . رود، ذهنی ساده نیست دنبال یافتن حقیقت می د؛ اما ذهنی که به   کند، دار 

 چـه از  -ذهنی که با هر الگوي اقتدار. پیداکردن و هیجان است، ذهنی ساده نیست     وجو، راه   جست
تواند ساده باشد و تنها هنگـامی کـه ذهـن واقعـاً           کند، نمی    انطباق پیدا می   -درون و چه از بیرون    

هاي خود باشد، هنگامی که دیگر شـدنی     ها و اندیشه     هشیار، آگاه از همه رخدادها، پاسخ      حساس،
دهدد؛ تنها در آن موقع است کـه       که چیزي باشد، شکل نمی      در کار نیست، دیگر خود را براي آن       

توانـد خوشـبختی     هنگام اسـت کـه مـی    تنها آن. چه را که حقیقت باشد، دارد       توانایی دریافت آن  



هنگـامی ذهـن  و دل      . ته باشد؛ زیرا خوشبختی هدف نیست؛ بلکه نتیجه واقعیت است         وجود داش 
توان بـا    آنگاه خواهیم دید که می- البته نه از راه اجبار، هدایت یا تحمیل        -ساده، حساسس شدند  

صورتی تـازه بـا    توانیم به  هرقدر هم مشکالت ما پیچیده باشند، می      . ور شد   مشکالت به آسانی روبه   
چـه کـه امـروز طالـب آن هسـتند       آن. ها نظـر کنـیم      اي متفاوت بر آن     گونه  ابله کرده و به   ها مق   آن

اي خـالق و   گونـه  مردمی است که بتوانند با این آشفتگی برونی، بلوا و آشوب و دشمنی از نو و بـه    
کـس کـه سـاده     آن. رو شوند؛ نه با تئوري و فرمول، چه متعلق به چپ و یا راست باشد         آسان روبه 

 . توانایی از نو برخوردکردن با این امر را نداردنیست،

که ما بـر اسـاس    درصورتی. گونه باشد  تواند حل شود که برخورد ما با آن بدین          مشکل هنگامی می  
تـوانیم بـا مشـکل،      الگوهاي فکري، مذهبی، سیاسی، یا هرنوع الگوي ویژه دیگري فکر کنیم، نمی           

رو   ازایـن . ها آزاد باشیم    بودن باید از قید همه این        ساده بنابراین، براي . برخوردي تازه داشته باشیم   
طور کامل شـناختن،   بودن، استعداد درك روند فکرکردن خود را داشتن و خود را به           است که آگاه  

شود و فروتنی که پرهیزکاري و تمرین نیسـت، از          بسیار اهمیت دارد؛ زیرا سادگی از آن ناشی می        
کنـد،   ذهنی کـه خـود را فـروتن مـی        .  دیگر فروتنی نخواهد بود    فروتنی حاصله، . گیرد  آن مایه می  

فروتنی تنها هنگامی فروتنـی اسـت کـه انسـان آن را داشـته            . ذهنی نیست که دیگر فروتن باشد     
رو شود؛  صورت است که انسان توانا است با امور اضطراري دنیا روبه  شده نباشد، درآن    باشد، پرورده 

ارد؛ زیـرا او از درون فشـارها و احسـاس اهمیـت خـود نگـاه       زیرا در آن هنگام، شخص اهمیت ند     
 .تواند آن را حل کند گاه است که می نگرد و آن خاطر خود مسأله می کند؛ بلکه به مسأله به نمی

 گاهی آ-12 فصل -بخش اول
تنها با دنیاي پندارها و مردم؛ بلکه با طبیعـت       نه -شناسایی خود یعنی شناختن رابطه خود با دنیا       

آیـا درك ایـن رابطـه    . کـس   و زندگی یعنی رابطه با همه چیـز و همـه  -چه مالک آن هستیم و آن 
چه که نیاز دارد، آگـاهی اسـت؛ آگـاهی     آن. نیازي به تخصص دارد؟ بدیهی است که چنین نیست  

چگونـه  . تـوان آگـاه بـود؟ ایـن مشـکل ماسـت       چگونه می. عنوان یک کل براي رویارویی با دنیا به   
کـه تخصـص    کاربرد بـدون آن   اهی الزم را داشته باشد؛ اگر بشود این واژه را به          تواند آگ   شخص می 

عنوان یک کل آماده کرد؟ کـه     توان براي رویارویی با دنیا به       منظور نظر باشد؟ چگونه انسان را می      
چـه کـه بـه شـما      تنها رابطه شخصی با همسایه است؛ بلکه همچنین با طبیعت، بـا آن     معنایش نه 

عنوان خیاالت واهی، میـل و چیزهـایی از ایـن قبیـل،      چه که ذهن به  پندارها و آنمتعلق است، با  
تواند از این روند کلی رابطه آگاه باشد؟ شکی نیست کـه زنـدگی    چگونه شخص می . کند  جعل می 

شـدن نیسـت؛    زندگی بدون رابطه وجود ندارد و درك این رابطـه، معنـایش منـزوي        . ما این است  
 خواهد؟ ا آگاهی از روند کلی رابطه را میبرعکش بازشناسی کامل ی



چگونه شخص باید آگاه باشد؟ چگونه ما از چیزي آگاه هسـتیم؟ چگونـه شـما از رابطـه خـود بـا          
شـوید؟    شوید؟ چگونه شـما از وجـود درختـان و از چهچهـه پرنـدگان آگـاه مـی                    شخص آگاه می  
هـاي    یابیـد؟ آیـا مـا از پاسـخ         خوانید، چگونه از واکنش خود آگاهی مـی         اي را می    هنگامی روزنامه 

شـویم؟   هاي درونی آگاه هسـتیم؟ اصـالً چگونـه از چیـزي آگـاه مـی       خوبی پاسخ سطحی ذهن، به 
نخست از پاسخ مربوط به یک انگیزه که یـک حقیقـت بـدیهی اسـت، آگـاه هسـتیم؛ درخـت را                     

ایـن رونـد   . آیـد  وجود می بینیم و نوعی پاسخ، نوعی احساس، تماس، شناسایی و میل در ما به           می
دهـد، بـدون مطالعـه هـیچ      چه را در عمـل رخ مـی   توانیم آن   طور نیست؟ ما می     معمول است، این  

 .کتابی مشاهده کنیم

یعنی نگرانی ما درمورد لذت و دوري از درد، » استعداد«بنابراین، لذت و درد در شناسایی است و   
 لذت ببخشد، استعداد فوراً ایجاد مند باشید، اگر به شما غیر از این است؟ اگر شما به چیزي عالقه      

دوري از » اسـتعداد «آید و اگر دردناك باشد،  وجود می درنگ به شود؛ آگاهی از آن حقیقت، بی     می
داریـم، خیـال   » اسـتعداد «تا هنگامی که ما براي درك خـود چشـم بـر    . گیرد آن در ما شکل می    

اسـتعداد تکنیکـی    . تعداد نـدارد  کنیم توفیق یارمان نخواهد بود؛ زیرا درك خود بستگی به اس            می
طـور   بـه . وجود آوریم، پرورش دهیم و طی زمان و با تشـدید آن، بـه آن بیفـزاییم         نیست که ما به   

زدن و  تـوان آن را در نحـوه حـرف    توان در عمل، رابطه آزمود؛ می     حتم، این آگاهی از خود را نمی      
سـازي مشـاهده    یسه، بـدون محکـوم  نوع همانندسازي، بدون مقا خود را بدون هیچ. رفتار ما آزمود 

تنها به فعالیتی کـه   نه. اي خواهد افتاد العاده کنید؛ تنها مشاهده کنید، خواهید دید که اتفاق خارق  
 بلکه از این هم  -هاي ما ناخودآگاهانه است      زیرا بیشتر فعالیت   -ناخودآگاه است، پایان خواهید داد    

 .دون پرسش و کندوکاو در آن، آگاه خواهید شدهاي عمل نیز، ب پیشتر خواهیم رفت و به انگیزه

بینید؛ اما چنین چیزي تنها درصـورتی         هنگامی آگاه هستید، تمامی روند اندیشیدن و عمل را می         
کنـیم، آن را   هنگـامی چیـزي را محکـوم مـی    . کردنـی در میـان نباشـد    رخ خواهد داد که محکوم   

کنم بیشتر ما این کار را  خیال می. ن استهاي دوري از هرنوع فهمید     فهمیم و این یکی از راه       نمی
کـه اگـر    درحـالی . ایـم  کنیم که فهمیده کنیم و خیال می   الفور محکوم می    دهیم؛ فی   عمداً انجام می  

صورت، محتـوا و مفهـوم    محکوم نکنیم؛ بلکه آن را مورد توجه قرار دهیم، از آن آگاه باشیم، درآن             
 -تنها آگاه باشـید . شوید گاه خود بینا می کنید و آناین را آزمایش . کم باز خواهد شد آن عمل کم 

. طور نیسـت  نظر آید؛ اما این  ظاهر منفی به     اگرچه ممکن است به    -سازي  بدون هیچ احساس موجه   
برعکس، داراي کیفیت انفعالی است که عمـل مسـتقیم نـام دارد و بـراي کشـف آن، بایـد آن را                     

 .آزمود

شود مرتب درباره آن اندیشـید و بـه           نمی. فعالی داشت درهرحال، براي درك چیزي باید حالتی ان      
داشتن حساسـیت کـافی بـراي دریافـت     . وجو کرد حدس و گمان متوسل شد، یا درموردش پرس      

اگـر مـن تمایـل بـه درك شـما           . مانند صفحه حساس عکاسی است    . کند  محتواي آن، کفایت می   



صورت شما تمامی سرگذشت خود  داشته باشم، باید آگاهی من نسبت به شما انفعالی باشد، درآن          
در . بـودن بسـتگی نـدارد    بدون شک این مسأله به استعداد یا متخصص. را براي من خواهید گفت  

مـان را؛ بلکـه    هـاي سـطحی خودآگـاهی    کم خود را خواهیم شناخت؛ نه تنها الیـه  این روند ما کم   
هاي پنهان  ها و قصدها، خواسته   تراند؛ زیرا تمامی انگیزه     تر را هم که بسیار بااهمیت       هاي عمیق   الیه

هـا   اند؛ در بیرون ممکن است همه ایـن    جا نهفته   ها و امیال ما، در آن       ها، ترس   و سردرگم، اضطراب  
تا هنگامی کـه ازطریـق آگـاهی، ایـن        . ها در جوشش هستند     در کنترل ما باشند؛ اما در درون آن       

مندي وجود خـارجی نخواهـد      امور کامالً درك نشوند، شکی نیست که آزادي، خوشبختی و هوش          
 .داشت

آیا هوشمندي به تخصص مربوط است؟ منظور از هوشمندي، یعنی آگاهی کامل از روند وجـودي           
چه که در دنیـا   شان، هوشمندي نام دارد؟ زیرا آن     کردن  انسان و آیا پروراندن افراد از راه متخصص       

نوع شیوه تفکـر را در تمـامی    ینکنید غیر از این است؟ ما ا دهد، همین است؛ فکر می     دارد رخ می  
 .بینیم  می-بودن کاري، کسب و تجارت، استادي و کشیش  پزشکی، مهندسی، صنعت-ها تخصص

چه که به وصف  براي درك باالترین شکل هوشمندي که حقیقت است و پرودگار الیزال؛ یعنی آن         
.  بـار بیـاوریم  کنیم که بایـد خـود را متخصـص    بله براي درك چنین چیزي، خیال می  . گنجد  نمی

کنیم و با طرز تفکـر متخصصـین و یـا      جوییم، کندوکاو می    پردازیم، راه می    درنتیجه به مطالعه می   
ترتیب استعدادي پیدا کنیم که ما را در بازکردن  پردازیم، تا بدین    مشاهده آنان به مطالعه خود می     

 .مان یاري دهد هاي ها و مصیبت کور تعارض گره

هـا،   تـوانیم تعـارض   نصیب نباشیم، مشکل ما این اسـت کـه آیـا مـی      هم بیبودن گیریم که از آگاه 
ها نتوانند، ما چگونـه   مان را به کمک دیگران حل کنیم؟ و اگر آن هاي زندگی روزمره  مصایب و غم  

طور وضوح به هوشمندي نیاز است        ها برآییم؟ براي درك یک مشکل به        توانیم از عهده حل آن      می
دسـت آورد؛   تـوان بـه   شدن و نه از راه پروردن تخصص مـی  ز راه متخصصو این هوشمندي را نه ا     

اي انفعـالی   گونـه  گذارد که ما از روند کلی خودآگاه خـویش بـه    تنها هنگامی پا به عرصه وجود می      
هنگـامی  .  آگاه باشـیم - درست یا نادرست-آگاه باشیم؛ یعنی از خود بدون انتخاب، بودن گزینش    

 چیـزي کـه نـه      -بـودن   شـود کـه در پـس ایـن انفعـالی             متوجه مـی   شخصی آگاهی انفعالی دارد،   
 مشـکل مفهـوم دیگـري دارد؛ یعنـی دیگـر       -الیسم است، نه رؤیا؛ بلکه هشیاري نهایی اسـت          ایده

شـود کـرد و خـود       رو درمـوردش داوري نمـی       نام همانندي با مشکل وجود ندارد؛ ازایـن         چیزي به 
طور مستمر و دایـم انجـام    ا بتوانید این کار را به   اگر شم . مشکل محتواي خود را برمال خواهد کرد      

مشـکل  .  اقـدام کـرد    - نه سطحی  -اي اساسی   گونه  توان در حل تمامی مشکالت به       دهید، آنگاه می  
توانیم آگاهی انفعالی داشـته باشـیم و بگـذاریم کـه خـود مشـکل        این است که بسیاري از ما نمی  

قصـد و غـرض بـه     دانیم که چگونه بی ما نمی. سرگذشت خود را بدون تغییر و تفسیر ما بیان کند        
متأسـفانه ایـن کـار از عهـده مـا سـاخته نیسـت؛ زیـرا مـا از مشـکل نتیجـه                 . مشکل نگاه کنـیم   



دنبال هدف هستیم و درپی ترجمه مشکل برحسب درد یا لـذت              خواهیم، به   خواهیم، پاسخ می    می
بنـابراین، بـه   . ه داریـم خویش، یا درخصوص ایستادگی در برابـر مشـکل، از پـیش پاسـخی آمـاد           

چالش همیشه تازه است؛ اما پاسخ مـا    . کنیم  مشکلی که همیشه تازه است با الگوي کهنه نگاه می         
مسـأله  . همیشه کهنه و مشکل ما این است که با چالش رویارویی بسنده و کامـل داشـته باشـیم                  

گـري وجـود نـدارد؛ و بـراي     ها؛ مسأله دی همیشه مسأله رابطه است؛ رابطه با اشیاء، با افراد یا ایده 
بـودن بـه    ایـن انفعـالی  . اي انفعالی آگـاه باشـد   گونه  انسان باید به-طور صحیح و کافی     رویارویی به 

. خـود آگـاه شـویم   بـودن  ن تصمیم، اراده و انضباط بستگی ندارد؛ شروع کار آن است که از انفعالی   
شک شروع آن چنین  هستیم؛ بیاي   وجوي پاسخی ویژه به مسأله ویژه       آگاه باشیم که ما در جست     

که شناسایی خود  محض آن آنگاه به. شناسایی خود دررابطه با مشکل و نحوه رویارویی با آن    : است
ها بـراي بـرآوردن    مندي ها و عالقه ها، خواسته  انواع تعصب-گویی   نحوه پاسخ  -را دررابطه با مشکل   

مـان را آشـکار خواهـد     هیت درونیآن مشکل، شروع کردیم، این شناخت، روند اندیشیدن ما و ما          
 .کرد و رهایی در همین است

شـود،   طور حتم اهمیت دارد، آگاهی بدون گزینش است؛ زیرا گزینش موجب تعارض می        چه به   آن
آورد؛ اگر دچار آشـفتگی نباشـد،         رو، به گزینش روي می      کننده دچار آشفتگی است؛ ازاین      گزینش

گیرد که چه بکنـد یـا        یشانی حواس است، تصمیم می    تنها کسی که دچار پر    . گزینش وجود ندارد  
عملی که . ، هست»چه هست آن«پردازد،   آدمی که ساده است و صراحتاً به گزینش نمی        . چه نکند 

بخـش    چنـین گزینشـی آزادي      طور وضوح عملی مورد گزینش است و این         بر پایه پنداري باشد، به    
ود، تنها مقاومت بیشتر و تعارض      شده خ   نیست؛ برعکس، چنین چیزي برحسب اندیشیدن شرطی      

 .آورد وجود می بیشتر به

همـراه   اي که آگاهی با خود به گردآوري اندیشه بنابراین، مهم آن است که ما لحظه به لحظه، بدون  
آورد، آگاه باشیم؛ زیرا در همان لحظه گردآوري، آگاهی شما تنها برحسب چیزهایی است کـه                 می

چه هست، تنها برگردانـی    نام مشاهده وجود ندارد؛ بلکه آن       چیزي به رو دیگر     اید و ازاین    گرد آورده 
هرجاکه برگردانی وجود داشـته باشـد، گـزینش وجـود دارد و گـزینش موجـب              . از مشاهده است  

 .تعارض است؛ در تعارض درك وجود ندارد

 زندگی به رابطه بستگی دارد و براي درك این رابطه که ایستا نیسـت، بایـد نـوعی آگـاهی قابـل                     
انعطاف، نوعی آگاهی که حالت انفعالی هشیارانه دارد، نه حالت فعال پرخاشـگرانه، وجـود داشـته         

طور که گفـتم، ایـن آگـاهی انفعـالی از راه هـیچ انضـباطی و هـیچ تمرینـی حاصـل                       همان. باشد
تنهـا   شود، باید تنها و تنها، لحظه به لحظه از نحوه فکر و احسـاس خـویش آگـاه باشـیم، نـه             نمی

وریـم و   آ  بینیم کـه بـه رؤیـا رومـی          ی که بیداریم؛ زیرا هرقدر بیشتر در آن دقیق شویم، می          هنگام
رو، در را بـه   ازایـن . ریـزیم  کنیم، بیـرون مـی   صورت رؤیا ترجمه می     تمامی انواع نمادهایی را که به     
یـد بـه   ها با گشاییم؛ اما براي یافتن ناشناخته شود، می  ها تبدیل می    روي امور پنهان که به شناخته     



وسـیله   حقیقت چیـزي نیسـت کـه بـه    . سوي این در برویم؛ شکی نیست که این مشکل ماست   آن
رو،  ها و محصول گذشـته اسـت؛ ازایـن    شده ذهن قابل شناسایی باشد؛ زیرا ذهن، محصول شناخته      

صـورت اسـت کـه ناشـناخته      ذهن باید خود، کنش خود و حقیقت خود را بشناسـد و تنهـا درآن             
 .اشته باشدتواند وجود د می

  آرزو-13 فصل -بخش اول
براي بسـیاري از مـا، آرزو مشـکل بزرگـی اسـت؛ آرزوي داشـتن مـال، مقـام، قـدرت، آسـایش،                        

بخـش، بـادوام و    بودن، آرزوي داشتن چیـزي دائمـی، تشـفی     فناناپذیري، استمرار، آرزوي محبوب   
که به مـا انگیـزه و       حال ببینیم آرزو چیست؟ این چه چیزي است         . گیرد  چیزي که از زمان پیشی    

چه داریم یا هستیم، راضی باشیم؛ چنین پیشنهادي    گویم که ما باید با آن       دهد؟ من نمی    اجبار می 
کوشش ما بر ایـن اسـت کـه بـدانیم آرزو           . تنها مخالف آن چیزي است که ما خواهان آن هستیم         

کـنم باعـث     خیال می.اي آزمایش و تردیدآمیز به بررسی آن بپردازیم      گونه  چیست و اگر بتوانیم به    
جاي چیز دیگـر   کردن یک چیز مورد آرزو به     چنان دگرگونی خواهیم شد که کارمان تنها جانشین       

. گوییم می» دگرگونی«معموالً این همان چیزي است که به آن         . که مورد آرزو نیست، نخواهد بود     
اي  گونـه  ؛ بـه کنـیم  هنگامی از یک چیز خاص مورد آرزو راضی نیستم، برایش جانشینی پیـدا مـی          

تـر اسـت    تر و پالوده ناپذیر از یک چیز مورد آرزو به چیز دیگري که به نظرمان واالتر، شریف             پایان
چـه کـه    رویم؛ اما آرزو هرقدر هم پالوده باشد درهر حال آرزوسـت و در ایـن حرکـت آرزو، آن     می
 .هاي مخالف ناپذیر است و تعارض میان جبهه بینیم کشمکش پایان می

پذیربودن یا نبودن آن از اهمیـت برخـوردار نیسـت؟         بردن به ماهیت آرزو و تحول       ن، آیا پی  بنابرای
آیا چیزي سواي نماد و شور حاصل از آن است؟ آرزو یعنی شوري که در رسیدن به چیزي وجود                 

نمـاد ممکـن    . آیا بدون نماد و شور حاصل از آن، آرزویی وجود دارد؟ واضح است کـه خیـر                . دارد
بخشـد؛    شخص، واژه، نام، تصویر و یا پنداري باشد که به من شور یا هیجان مـی          است یک شکل،  

بخـش باشـد، مـن میـل بـه       اگر این شـور لـذت  . دهد داشتن یا نداشتن می به من احساس دوست  
گـاه،   گـاه . دهـم  کنم و به آن لذت ادامه می رسیدن، داشتن، میل آویختن به دامن نماد را پیدا می    

از یک شـکل لـذت، سـیر،    . کنم دم، شکل، تصویر و شیءاي را عوض می    برحسب تمایالت و مقاص   
شور . روم دنبال هیجان دیگر، پنداري تازه و نمادي نوظهور می     ، به رو  شوم؛ ازاین   خسته و دلزده می   

هاي تازه، مفاهیم جدید و تجارب جدیـد دل      چه که تازه است، به واژه       کنم و به آن     قدیم را رد می   
تـر و   ایستم و دربرابر هیجان تازه که آن را باالتر، شریف چه که قدیم است، می     دربرابر آن . بندم  می

بنابراین در آرزو، هم مقاومت وجود دارد و هم تسلیم، کـه  . شوم  بینم، تسلیم می    تر می   کننده  راضی
گیرد؛ البته در تسلیم به یـک نمـاد خـاص آرزو، همیشـه تـرس و ناکـامی                 وسوسه را نیز دربر می    

 .وجود دارد



بینم که همیشـه چیـزي وجـود دارد کـه             اگر من تمامی روند آرزو را مورد مشاهده قرار دهم، می          
سـوي آن معطـوف اسـت و ایـن رونـد خـالی از مقاومـت،         ذهن من براي شور یا هیجان بیشتر به    

داراي ادراك حسی، هیجان، تماس و آرزو است و ذهن وسیله مکـانیکی  . وسوسه و انضباط نیست  
چه که در مرکز است،  ها و اشیاء در مرکزاند و آن ود، روندي که در آن، نمادها، واژه      ش  این روند می  

 که یک آرزوي خـاص، یـک میـل یـا اشـتیاق            -توانم این مرکز آرزو را      آیا من می  . نام دارد » من«
ویژه نیست؛ بلکه ساختاري تمام از آرزو، اشتیاق و امید است که ترس و ناکامی همیشـه در آن              به

تـا  . بخشـم  قـدرت بیشـتري مـی   » مـن «شـوم، بـه    تر می   ازهم بپاشم؟ هرقدرکه ناکام    -ردوجود دا 
اي از ترس نیز وجود دارد؛ ترسی که باز هـم آن   هنگامی که امیدواري و اشتیاق وجود دارد، زمینه  

صورت سـطحی کـه تنهـا        پذیر است؛ نه به     کند و انقالب تنها درآن مرکز امکان        مرکز را تقویت می   
 .انجامد بار می ف است و تغییري ظاهري که به کنش شرارتروند انحرا

شوم که چگونه ذهن من به یـک   هنگامی من از این ساختار کلی آرزو آگاه باشم، آنگاه متوجه می        
وم، ش هنگامی از یک آرزو خسته می. مرکز مرده، یه یک روند مکانیکی خاطرات تبدیل شده است         

ذهـن مـن همیشـه برحسـب     .  رزوي دیگـري قـانع کـنم   خواهم خـود را در آ  طور اتوماتیک می    به
هنگـامی از یـک هیجـان    . هبجان موردنظر درحال تجربه است، ذهن من آلت دست هیجان است    

روم که ممکن است همان چیزي باشد که من           وجوي هیجان دیگري می     شود، به جست    خسته می 
ام از این دنیا و رنج و        وصلهح. گذارم؛ اما باز هم هیجانی بیش نیست        نامش را اثبات وجود خدا می     

ناپـذیر باشـد؛    خواهد آرامش داشته باشـم؛ آرامشـی کـه پایـان        محنت آن سررفته است و دلم می      
کنم و ذهنم را براي تجربه آن آرامش کـذایی، سروسـامان             پردازم، کنترل می    رو، به تفکر می     ازاین
ن من وسیله مکـانیکی هیجـان   بنابراین، ذه. کردن آن آرامش، باز هم هیجان است تجربه. دهم  می

چیزهـایی کـه   . گیـرم  ام را از آن مـی  و خاطره است و مرکزي اسـت مـرده کـه مـن فکـر و عمـل         
هـا   روم، تجلیات ذهن و در قالب نمادهایی هستند کـه ذهـن هیجانـاتش را از آن              شان می   دنبال  به

، »یونالیسـم ناس«و » دموکراسـی «، »کمونیسـم «، »عشـق «، »پروردگار«هاي  کند و واژه   کسب می 
هـا رهـا    رو ذهن دست از دامـن آن  بخشند و ازاین همه نمادهایی هستند که به ذهن هیجاناتی می    

ترتیـب مـا از    رسند و بدین پایان می دانیم، همه هیجانات به طور که شما و من می  کند و همان    نمی
تر را تقویـت  کردن هیجان بیش    آوریم و هر هیجانی، عادت دنبال       یک هیجان به هیجان دیگر رومی     

تـا  . شویم شود و ما در این فرآیند اسیر می      بنابراین، ذهن آلت دست هیجان و خاطره می       . کند  می
تواند برحسـب هیجـان بیندیشـد و     وجوي تجربه بیشتر است، تنها می      هنگامی که ذهن در جست    

افتـد و   لش مـی دنبا آورد و به هر تجربه آنی، خالق، حیاتی و بسیار بدیع را فوراً به سطح پایین می           
میرد و ذهن تنها به استخري راکـد         بنابراین، تجربه می  . شود  سپس، آن هیجان به خاطره بدل می      

 .شود از گذشته تبدیل می



رسد که دیگر توانمنـد   نظرمان می اگر ما در آن عمیق شده باشیم، با این روند آشناییم و چنین به  
پایـان، از     نواختی بـی     فراتر گذاریم؛ زیرا از این یک      خواهیم پا   البته ما می  . نیستیم پا فراتر بگذاریم   

ایم؛ بنابراین، ذهن ایـده حقیقـت و پروردگـار را مطـرح             این تعقیب مکانیکی هیجان، خسته شده     
طور وضـع   بیند و داشتن نقش اساسی در این تحول را و همین کند؛ رؤیاي تحول حیاتی را می     می

من این روند آرزو را در خـود و  .  حالت خالق وجود ندارد   گاه یک   رو، هیچ   ازاین. کند  ادامه پیدا می  
بینم که چیزي است مکانیکی، تکراري؛ چیزي است که ذهـن را در یـک          بینم و می    در جریان می  

سازد که در آن خالقیت آنـی و   دارد و از آن یک مرکز مرده از گذشته می       نواخت نگه می    روند یک 
خوریم که نه به ذهن مربوط اسـت،     انی خالقیت برمی  همچنین به لحظات ناگه   . فوري وجود ندارد  

 .نه به خاطره و ارتباطی هم با هیجان و آرزو ندارد

رید؛ بلکه فهم رونـد    رود و در کجا به پایان راه می         که کجا می    پس، مشکل ما فهم آرزوست؛ نه آن      
رایـی کـم، نشـانه    کنیم که دا بسیاري از ما خیال می. ها و امیال سوزان ها، اشتیاق کلی آرزو، هوس  

شود؟ لنگ و عبا،   راستی از کسانی که بسیار کم دارند، چه پرسشی می           آزادي از قید آرزوست و به     
هم جـز یـک واکـنش بسـیار      اند؛ ولی این گر آن است که آرزوهاي ما از چنگ آرزو رها شده            نشان

شمار فلـج    بیهاي ها، آرزوها، اعتقادات و کشمکش چرا هنگامی ذهن ما را خواسته  . سطحی نیست 
طرو حتم باید انقـالب در آن جـا رخ    آرویم؟ به طرف از متعلقات بیرونی روي می     کرده است، به آن   

هاي غـذاي روزانـه افـراد؛ ولـی علـت             دهد؛ نه در میزان دارایی، نوع لباس پوشیدن و تعداد وعده          
 .مان سطحی است گیریم آن است که ذهن که ما تحت تأثیر این امور قرار می آن

تواند خود را از قید آرزو و هیجان رها کنـد یـا    شکل شما و من این است که ببینیم آیا ذهن می     م
گذاریـد،   طور حتم، خالقیت ربطی به هیجان ندارد؛ خدا یا هرچه که شما اسـمش را مـی         خیر؟ به 

کنید، چه    هنگامی چیزي را تجربه می    . حالتی نیست که بتوان آن را مانند یک هیجان تجربه کرد          
طبعـاً شـما کوشـش    . دهـد  دهد؟ به شما شوري خاص، احساس تعالی و یا افسردگی مـی  ي می رو
کنید این حالت افسردگی را کنـار بگذاریـد و از آن دوري کنیـد؛ ولـی اگـر حالـت خوشـی و                 می

آور ایجـاد کـرده و    احساس تعالی باشد، تعقیبش خواهید کرد؛ یعی تجربه شما یک هیجان شادي    
شود کـه بـاز    ، باعث تقویت مرکز مرده ذهن می      »بیشتر«تر هستید و این     شما خواهان شادي بیش   

اي را تجربه کند؛ زیـرا   چیز تازه تواند هیچ ترتیب، ذهن نمی    بدین. هم در آرزوي تجربه بیشتر است     
دهـد، حقیقـت و    چه که ذهن تشخیص می      برخوردش همیشه از راه خاطره و بازشناسی است؛ آن        

باشـد و تنهـا    چنین توانمند بـه تجربـه واقعیـت نمـی     ذهنی این . اردآفرینندگی نیست، واقعیت ند   
تواند به تجربه هیجان بپردازد؛ البته هیجان، آفرینندگی نیست، آفرینندگی چیـزي اسـت کـه              می

 .همیشه و در تمام لحظات تازه است

بینم که آلت دست هیجان و آرزو است یـا بهتـر             کنم؛ می   اکنون من حالت ذهن خود را درك می       
ذهنـی  . نواختی اسیر شده اسـت  اي مکانیکی در این یک گونه بگویم، خود هیجان و آرزو است و به   



طـور وضـوح از    ها نیست؛ زیرا هرچیز تازه باید به چنین هرگز قادر به دریافت و یا احساس تازه        این
د بایـد  همراه هیجان، خو رو، این روند مکانیکی به     ازاین. مرز هیجان که همیشه کهنه است، بگذرد      

 .پایان برسد به

هـا رفـتن، همـه و همـه، بایـد       ها و تصویرها و هیجان آن    دنبال نمادها، واژه    کردن بیشتر و به     طلب
شود کـه در آن حالـت خـاص       پایان برسند و تنها در آن هنگام براي ذهن این امکان فراهم می              به

اگـر ادراك شـما بـدون    خالقیت؛ که در آن تازه همیشه پا به عرصـه وجـود گـذارد، قـرار گیـرد؛           
ها، عادات و پندارها صورت گیرد و اهمیت تأثیرگذاري مستمر موضوع تـازه               مسمریسم، بدون واژه  

زدگـی و اشـتیاق مسـتمر بـراي      ، دلنـواختی  صورت شاید روند آرزو، یـک  را بر ذهن ببینید، درآن  
کـه آرزو اهمیـت   کـم خواهیـد دانسـت     کنم که کم ترتیب، من فکر می    این  به. تجربه را درك کنید   

طـور وضـوح، نیازهـاي فیزیکـی          بـه . وجوگر است، ندارد    چندانی در زندگی انسانی که واقعاً جست      
شـود کـه      شناختی بدل مـی      به یک روند روان    - آرزوي بزرگی، حقیقت یا پرهیزکاري     -هرنوع آرزو 

 .کند عنوان مرکز، تقویت می سازد و خود را به را می» من«ها پندار  ذهن به کمک آن

بینید، هنگامی شـما از آن، بـدون مخالفـت، بـدون وسوسـه، بـودن                 هنگامی شما این روند را می     
یابید که ذهن توانایی دریافت تـازه   سازي یا داوري، آگاه هستید، آنگاه درمی مقاومت، بدون توجیه 

ـ     را دارد و این مورد تازه هرگز هیجان نیست؛ ازاین         ه رو، هرگز نه قابل شناسـایی اسـت و نـه تجرب
. شود اي است که در آن خالقیت بدون اختراع و بدون خاطره ایجاد می  حالت وجودي ویژه  . دوباره

 .این همان چیزي است که واقعیت نام دارد

  رابطه و انزوا-14 فصل -بخش اول
تواند در انـزوا زنـدگی کنـد؛ بنـابراین زنـدگی         کس نمی   هیچ. زندگی تجربه است؛ تجربه در رابطه     

چگونه انسان استعداد الزم را براي درك رابطه که زندگی اسـت،           . ابطه یعنی عمل  یعنی رابطه و ر   
که معناي رابطه هم برقـراري ارتبـاط فکـري و احساسـی بـا مـردم اسـت و هـم            دارد؟ مگر نه آن   

هـا   صورت تماس با اشیاء، مردم و ایـده  ها؟ زندگی یعنی رابطه که به آشنایی نزدیک با اشیاء و ایده 
طور کامل و کـافی داشـته    روشدن با زندگی را به  براي درك رابطه باید استعداد روبه  شود؛  ابراز می 

 بلکـه   -باشـد    زیـرا اسـتعداد مسـتقل از رابطـه نمـی           -بنابراین مشکل ما اسـتعداد نیسـت      . باشیم
پـذیري    پذیري سـریع، انطبـاق      مان درك رابطه است، که طبعاً ایجاد استعداد براي انعطاف           مشکل

 .یی فوري استگو سریع و پاسخ

بدون رابطه، انسان وجود . کند اي است که انسان خود را در آن کشف می           طور حتم، آینه    رابطه، به 
انسـان تنهـا در رابطـه، وجـود پیـدا      . بودن یعنـی وجـود   بودن؛ دررابطه   ندارد؛ بودن یعنی دررابطه   

کنـد کـه    یال میانسان خ. شود معنی می   صورت، وجود ندارد و هستی چیزي بی        کند؛ درغیراین   می



علـت مربـوط بـودنش     که موجودیتش بـه  اندیشد، درحالی دلیل آن است که می   وجود موجودش به  
 .شود است و نبودن درك رابطه، موجب تعارض می

اي بـراي بـاالبردن    عنـوان وسـیله     فهمیم؛ زیرا ما از رابطـه، تنهـا بـه           اکنون ما از رابطه چیزي نمی     
اي   کنـیم؛ امـا رابطـه، وسـیله         ی و باالبردن شدن استفاده مـی      مان، باالبردن دگرگون    آوردهاي  دست

. بدون رابطـه مـن وجـود نـدارم    . است براي کشف خود؛ زیرا رابطه یعنی بودن؛ رابطه یعنی وجود    
تـوانم خـود را در آن    اي است که من مـی    رابطه آینه . براي درك خود من باید رابطه را درك کنم        

را » چه هست   آن«و  » که هست «شده باشد و هم همان باشد        تواند هم تحریف    این آینه می  . ببینم
دهـیم ببینـیم؛    بینیم که تـرجیح مـی   اما بسیاري از ما در رابطه، در آینه، چیزهایی را می  . بازتاباند

وجـود آوریـم، بگریـزیم؛ تـرجیح      آل بـه  دهـیم ایـده   ما تـرجیح مـی  . بینیم چه را که هست نمی     آن
 .که این ارتباط را در زمان حال ناگزیر خود بفهمیم ندهیم در آینده زندگی کنیم نه آ می

. بینیم که یک روند انزوا است مان با دیگران بپردازیم می    اکنون اگر به بررسی زندگی خود و رابطه       
تـا  . ایم توجه زنیم، در عمل بی ما توجهی به یکدیگر نداریم؛ بگذریم که در این مورد حرف زیاد می    

 که آن ارتباط ما را خشنود کند، تا هنگامی کـه بـراي مـا پنـاهی         هنگامی با کسی مربوط هستیم    
که در ارتباط ما خللی وارد شود که موجب ناراحتی خود مـا را فـراهم آورد،        محض آن   باشد؛ اما به  

. شـویم  دیگررابطه تا هنگامی وجود دارد که ما خشـنود مـی   عبارت به. اندازیم دور می آن رابطه را به   
ه به گوش آید؛ اما اگر واقعاً در زندگی خود بـه بررسـی دقیـق بپردازیـد،     این ممکن است جسوران   

بینیـد کــه حقیقـت دارد و پرهیـز از حقیقــت، یعنـی زنـدگی در نــادانی کـه هرگـز موجــب         مـی 
هاي خود دقیـق شـویم و بـه مشـاهده رابطـه         اگر در زندگی  . شود  وجودآمدن رابطه صحیح نمی     به

قاومت درمقابل دیگري است؛ ساختن دیواري است کـه بـراي     بینیم که روند ایجاد م      بپردازیم، می 
داریم و در پشت  می دیدن و مشاهده مردم باید از روي آن گردن بکشیم؛ ولی دیوار را همیشه نگه        

تا هنگـامی کـه   . مانیم، چه این دیوار، دیوار روانی باشد و چه دیوار مادي، اقتصادي یا ملی          آن می 
مـا در انـزوا   . اي بـا دیگـران وجـود نـدارد     کنـیم، رابطـه     ندگی مـی  در انزوا و در پشت این دیوار ز       

چنـان درهـم    دنیـا آن . کنیم امنیت بیشتري داریم  تر است و خیال می  مانیم؛ زیرا خشنودکننده  می
قـدر درد، جنـگ، انهـدام و مصـیبت دارد کـه        چنان از غم و اندوه پر است، آن         گسیخته است، آن  

بنابراین، رابطـه  . یوارهاي امنیت وجود روانی خویش زندگی کنیمخواهیم بگریزیم و در میان د      می
چنـین، اجتمـاعی    اي ایـن  طـور وضـوح رابطـه       درنظر بسیاري از ما، یک روند انزواگیري است و به         

چیزي است کـه در سراسـر دنیـا          این درست همان  . کننده است   هم منزوي   آورد که آن    وجود می   به
کند، اسمش  ماند و دست خود را از روي دیوار دراز می ود می دهد؛ انسان در انزواي خ      دارد رخ می  

هـاي حـاکم    هـا و ارتـش    گذارد؛ ولی در عمل، حکومـت       گرایی، برادري و چیزهاي دیگر می       را ملی 
کنـد کـه    هاي خویش آویخته، خیـال مـی   که هنوز به دامن محدودیت ادامه دارند و انسان درحالی   

تـا هنگـامی کـه    .  بشـود - که غیرممکن است - صلح جهانی  وجودآورنده اتحاد جهانی و     تواند به   می



گرایی، چه مرز اقتصادي، مذهبی یا اجتماعی، این یـک حقیقـت روشـن        انسان مرز دارد، چه ملی    
 .است که صلحی در دنیا وجود نخواهد داشت

وجـوي   صورت فـردي در جسـت   وجو براي قدرت است، چه شخص به        روند انزواگیري، روند جست   
براي یک گروه نژادي یا ملی؛ درهرحال انـزوا وجـود خواهـد داشـت؛ زیـرا همـان              آن باشد و چه     

درهرحال، این چیزي است کـه هـرکس خواهـان    . طلبی است  آرزوي داشتن قدرت و مقام جدایی     
دنبال مقامی قدرتمند است تا بتوانـد، چـه در خانـه، اداره یـا در یـک رژیـم                      هرکس به . آن است 

اي  وجـو، جامعـه   دنبال قدرت است و در این روند جسـت     رکس به ه. طلبی کند   بوروکراتیک، سلطه 
کند که بر پایه قدرت، ارتش، صنعت، اقتصاد و چیزهایی از این قبیل اسـت کـه ایـن هـم           برپا می 

کنم فهمیدن    کننده نیست؟ خیال می     آیا آرزوي داشتن قدرت، در اصل خود، منزوي       . بدیهی است 
که خواهان جهانی همراه با آرامش است، جهـانی کـه در   این مطلب بسیار مهم است؛ زیرا انسانی      

گیري، خبر نباشـد؛ بایـد    اندازه بار در مقیاس غیرقابل آن از جنگ، تخریب هراسناك و فقر مصیبت 
این سؤال اساسی را بفهمد، قبول دارید؟ در افراد عاطفی و مهربان، احساس قدرت وجـود نـدراد؛          

 .ها پرچم ندارند آن.  و پرچمی متعلق نیسیتندگونه افراد به هیچ ملیت بنابراین، این

توانـد در انـزوا    نام زندگی در انزوا وجود ندارد؛ هیچ کشوري، هیچ ملتی، هیچ فردي نمی         چیزي به 
هـاي گونـاگون اسـت،      وجوي قدرت به شیوه     جاکه انسان در جست     زندگی کند؛ با این وجود، ازآن     

اش  پرسـتانه  گرایانه و وطن ؛ زیرا در همان روح ملی     شدن  گرا فردي است نفرین     ملی. آفریند  انزوا می 
چنان با کشـورش هماننـد شـده اسـت کـه دیـواري        دیواري از انزوا بر گرد خود کشیده است؛ آن     

دهـد؟ آن   سازید، چه رخ مـی  راستی هنگامی دربرابر چیزي دیوار می  . سازد  دربرابر کشور دیگر می   
ایسـتید، همـان ایسـتادگی نشـان         برابـر چیـزي مـی     کوبد؛ هنگامی در    چیز دائماً به دیوار شما می     

گرایی که رونـد انزواجـویی و نتیجـه     بنابراین، ملی. دهد که شما با چیز دیگر درتعارض هستید   می
انسـانی کـه   . وجودآمـدن صـلح شـود    توانـد در دنیـا باعـث بـه     وجو براي قدرت است، نمـی    جست

 .کند ر یک حالت تضاد زندگی میگوید؛ او د زند، دروغ می گراست و دم از برادري می ملی

تـوان؟ انسـان    توان در دنیا بدون اشتیاق به قدرت، مقام و اقتدار، زندگی کرد؟ البته که می                آیا می 
ایـن همسـانی بـا    . تر همسـان نکنـد   که خود را با چیزي بزرگ      شرطی  تواند این کار را بکند، به       می

کـه   بـراي آن . بـودن  نـی درپـی قـدرت    یع- مثل حزب، کشور، نژاد، مذهب یا خدا-تر  چیزي بزرگ 
خواهد خود را با چیزي     همین جهت می    چنین انسانی در درون خود تهی، تیره و ناتوان است و به           

تـر را اشـتیاق بـه      شدن با چیزي بزرگ     این آرزوي همسان  . تر از خود همانند و همسان کند        بزرگ
 .گوییم قدرت می

هـاي ذهـن و قلـب آدمـی و برپـایی       اسی، راهرابطه، یک روند مکاشفه نفس است و بدون خودشن        
چـه کـه     آن. تنهاي یک نظم، یک سیستم و یک فرمول زیرکانه بیرونی معنـاي چنـدانی نـدارد                 به



که یک روند  جاي آن آنگاه رابطه به. اهمیت دارد این است که خود را در رابطه با دیگري بشناسیم   
هـا و   هـا، اندیشـه    آن بـه کشـف انگیـزه   شود کـه در  انزواگزینی باشد، به یک روند حرکت بدل می 

 .هاي خود نایل خواهید شد و همین اکتشاف، شروعی است براي رهایی و دگرگونی مندي عالقه

  فکر و متفکر-15 فصل -بخش اول
کننده و کسی که براي خود بیشتر و بیشـتر گـرد              کننده، مشاهده   درتمام تجارب ما همیشه تجربه    

آیا این روندي اشتباه نیست و آیا ایـن از همـان   . کند، وجود دارد نفس می آورد و یا ترك لذات     می
کلـی   تـوان آن را بـه      آورد؟ اگر روندي اشتباه اسـت، آیـا مـی           بار نمی   اموري نیست که خالقیتی به    

کناري انداخت؟ چنین چیزي تنها هنگامی ممکن است که من تجربـه کـنم،              میان برداشت و به     از
بیـنم   کند؛ بلکه هنگامی من از روند اشتباه آگـاه هسـتم و مـی     میطور که یک متفکر تجربه  نه آن 

 .که تنها یک حالت وجود دارد، حالتی که در آن متفکر همان فکر است

کنم، تا هنگامی که من در حال شدن هستم، این کنش دوگانـه بایـد    تا هنگامی که من تجربه می 
ند جـدا از هـم و در کـار؛ ترکیبـی دیـده      عنوان دو رو وجود داشته باشد؛ باید متفکر فکر باشد، به       

. شود، همیشه مرکزیوجود دارد که کارش براساس اراده معطوف به عمل بودن یا نبودن اسـت      نمی
تـا هنگـامی کـه      . این روند در کل جهان همین است      . چه به صورت جمعی، چه فردي و چه ملی        

. ود داشـته باشـد  کوشش میان تجربـه کننـده و تجربـه تفکیـک شـده، بایـد سـیر قهقرایـی وجـ          
دیگـر،    عبـارت   بـه . کننـده نباشـد     پارچگی تنها هنگامی ممکن است که متفکر دیگـر مشـاهده            یک

کننده و مـورد مشـاهده،    متفکر و فکر، مشاهده  : دانیم که هردو حالت وجود دارد       درحال حاضر می  
 .نیمتالش ما این است که بر این دوگانگی پل بز. کننده و مورد تجربه وجود دارند تجربه

کننـده   تـوان از ایـن اراده کـه تجزیـه       آیا مـی  . اراده معطوف به عمل همیشه داراي دوگانگی است       
چنـین  . است، پا فراتر گذاشت و به کشف حالتی رسید که این عمل دوگانگی وجود نداشته باشد               

طـور مسـتقیم    شود که ما حالتی که در آن متفکر خود فکـر اسـت را بـه        حالتی هنگامی یافت می   
کنیم که فکر از متفکـر جداسـت؛ ولـی آیـا چنـین اسـت؟ مایـل         اکنون ما خیال می . ه کنیم تجرب

توانـد مسـایل را بـه کمـک افکـارش       صورت، متفکـر مـی   طور فکر کنیم؛ زیرا درآن     هستیم که این  
کشـمکش و   کشمکش متفکر این است که یا بیشتر و یا کمتر شـود؛ بنـابراین، در آن    . تشریح کند 

قهقرابرنده وجود دارد؛ ما در تعقیب یـک رونـد     ، همیشه عامل به»شدن« براي   عمل ناشی از اراده   
 .سپاریم دروغین؛ نه یک روند راستین ره می

اي وجود دارد؟تـا هنگـامی کـه ایـن دو جـدا و سـوا از یکدیگرانـد،               آیا میان متفکر و فکر جدایی     
رب است و عاملی است  رفته است؛ ما در تعقیب یک روند دروغین هستیم که مخ           کوشش ما ازبین  

بیـنم کـه حـریص        هنگـامی کـه مـی     . کنیم که فکر از متفکر جداسـت        ما خیال می  . به قهقرابرنده 
. هـا باشـم   یـک از ایـن   کنم که نباید هیچ هستم، طرفدار مالکیت هستم، ددمنش هستم، خیال می  



؛ در  »بشـود «دهـد کـه       خرج می   کند افکارش را دگرگون سازد و کوشش به         آنگاه متفکر تالش می   
افتـد،   دنبـال خطـاي باطـل و دروغـین، دو رونـد مجـزاي وجودداشـتن مـی              این روند، کوشش به   

قهقـرارفتن در   کنم که عامل اساسـی بـه   من خیال می. که تنها و تنها یک روند وجود دارد        درحالی
 .این نهفته است

زاي آیا امکان تجربه این حالت هنگـامی کـه تنهـا یـک هسـتی موجـود اسـت؛ نـه دو رونـد مجـ           
صورت، دریـابیم کـه معنـاي آفریننـدگی چیسـت و       کننده و تجربه، وجود دارد؟ شاید درآن   تجربه

قهقـرارفتن وجـود    زمانی و با وجود هر ارتباطی که انسان داشته باشد، به حالتی که در آن، در هیچ 
 .ندارد، کدام است

اگـر  . دارد و آن آز استچیز وجود  من آزمند هستم، من و آز، دو حالت متفاوت نیستیم؛ تنها یک           
خـاطر علـل    کـنم، یـا بـه    از آزمندبودن خـود آگـاه باشـم، چـه رخ خواهـد داد؟ مـن تـالش مـی                 

شناسی یا مذهبی، آزمند نباشم؛ این کوشش همیشه در یک دایره محدود کوچـک خواهـد      جامعه
بیـنم    م، مـی  نگر  قهقرابرنده وجود دارد؛ ولی هنگامی بادقت و عمق بیشتر می           بنابراین عامل به  . بود

بیـنم کـه    وجودآورنده کوشش، خود علت آز است و او خود آز مجسم اسـت؛ همچنـین مـی         که به 
. چه هست، تنها آز اسـت و دیگـر هـیچ    صورت جداگانه وجود ندارد، آن و آز به » من«نام    چیزي به 

ن کننـده آزمنـد معنـی نـدارد؛ بلکـه آز خـود مـ        اگر بدانم که آزمند هستم، اگر بدانم که مشاهده     
 .مان حالت مخرب نخواهد داشت شود و کوشش هستم، آنگاه کل مسأله ما متفاوت می

شـود، چـه    تان به آز تبدیل مـی    دهد، هنگامی همه اعمال     هنگامی تمام وجودتان را آز تشکیل می      
، وجـود برتـر و سـربازي       »مـن «چه هسـت،     آن. کنید؟ متأسفانه ما در این خط فکري نیستیم         می

یک خطاست و مـا     . نظر من، این روند مخرب است       به. کند  ت و کنترل می   طلب اس   است که سلطه  
حـاال  . کنم تا استمرار داشته باشم من خود را به واال و پست تقسیم می. دانیم علت انجام آن را می 

عنوان عامل آز و من سراپا آز باشـم، آنگـاه چـه           به» من«اگر تنها و تنها آز وجود داشته باشد، نه          
افتـد و مسـأله چیـز     صورت، کالً روند دیگري بـه کـار مـی    ؟ شکی نیست که درآنروي خواهد داد 

اي است که داراي خالقیت است، چیزي است که در آن حالت،              این همان مسأله  . شود  دیگري می 
درصـورت  . ، وجـود نـدارد  »بشـود «صورت مثبت یا منفی    هرحال به   جویی که باید، به     سلطه» من«

مسـأله بـه   . کننده کوشش وجـود نـدارد   در این حالت، ایجاد.  برسیمبودن باید به این حالت   خالق
اگـر در ایـن راه قـدم    . شـود  کردن و یا کوشش براي یافتن ماهیت این حالت مربـوط نمـی            لفاظی

چـه مهـم اسـت، ایـن اسـت کـه        آن. رسـید  کنید و هرگز هم به جایی نمـی  بردارید، راه را گم می 
چنین چیزي نیـاز  . جانب آن است، یکی باشند  بهکند و چیزي که کوشش      کس که کوشش می     آن

 و - امنیت و هستی دایـم -تا ببینیم که چگونه ذهن خود را به عالی. به فهم و هشیاري بسیار دارد 
اگر بتوانیم ایـن  . پست تقسیم کرده؛ اما هنوز در روند فکر و بالتبع در روند زمان بافی مانده است             



صورت، خواهیم دید کـه یـک عامـل کـامالً متفـاوت               درآن عنوان تجربه مستقیم درك کنیم،      را به 
 .گذارد دیگر پا به عرصه وجود می

 تواند مشکالت ما را حل کند؟  آیا اندیشیدن می-16 فصل -بخش اول
مـا بـه هوشـمندي بـراي     . کنم هرگز حل کنـد   اندیشه، مشکل ما را حل نکرده است و خیال نمی         

هرچـه هوشـمندي   . ایـم  دگی نشـان دهـد، دل بسـته       که به ما راهی براي خروج از ایـن پیچیـ            آن
ها بیشـتر اسـت و    ها و ایده ها، تئوري تر باشد،گوناگونی سیستم تر، مرموزتر و عجیب و غریب     زیرك
انـد و هرگـز هـم حـل      هرگز هم حـل نکـرده  . کنند یک از مشکالت انسانی را حل نمی  ها هیچ   ایده

نظـر   بـه . بردن ما از مشـکل مـا   ندیشه، راه بیرونحل قضیه است، نه راه ا     نه ذهن راه  . نخواهند کرد 
من، ما باید نخست این روند اندیشیدن را بفهمیم و شاید بتوانیم از این هم پا فراتر گذاریم، زیـرا          

مـان   هنگامی اندیشه متوقف شود، آنگاه شاید بتوانیم راهی پیدا کنیم که به ما در حـل مشـکالت             
 .ورت جمعیص صورت فردي؛ بلکه به کمک کند، نه به

پژوهـان و رهبـران       هوشـمندانی چـون فالسـفه، دانـش       . اندیشیدن مشکل ما را حل نکرده اسـت       
یک از مشکالت انسانی ما را که همان رابطه بین شما و دیگران و بـین شـما و مـن                   سیاسی، هیچ 

حال ما ذهن و هوشمندي را براي کمک به خود بـراي تحقیـق درمـورد        تا به . اند  است، حل نکرده  
رسـد کـه    آیـا روزي مـی  . حلی برسیم وسیله به راه ایم و امیدواریم که بدان     کار گرفته    مشکل به  این

شده کـه حـامی خـود و      گاه از چیزي شرطی     اندیشه بتواند مشکل ما را حل کند؟ آیا اندیشه هیچ         
 که در آزمایشگاه و یا روي لـوح طراحـی    گذارد؟ خیر، مگر آن     پایدار کننده خود است، پا فراتر می      

یـک از   اي خواهد توانست هـیچ  چنین اندیشه آیا فعالیت اندیشه، خودمحور نیست؟ و آیا این ! باشد
مشکالتی را که خود آفریده است، حل کند؟ آیـا همـین ذهنـی کـه مشـکالت را آفریـده اسـت،                  

 حلی برساند؟ تواند همان چیزهایی را که خود پیش کشیده است، به راه می

گوییـد،   اگر من از شما سؤالی بپرسم،  شما به آن پاسخ مـی . ستشک اندیشیدن یک واکنش ا   بی
شدن شـما بسـتگی    ها، تربیت، جو موجود و به تمامی شرایط شرطی       پاسخ شما به خاطره، تعصب    

مرکـز ایـن سـابقه ذهـن        . اندیشید  ها می   دهید و براساس همان     ها پاسخ می    دارد؛ شما طبق همان   
این سابقه ذهنی فهمیده نشود، تا هنگامی که آن رونـد  تا هنگامی که . ، در روند عمل است »من«

کـارش پایـان نـدهیم، ناچـار      آفرینـد، فهمیـده نشـود و بـه        اندیشه، آن خود که مشـکالت را مـی        
. دارند یافته در اندیشه، در عاطفه و در عمل دست از سرمان برنمی       هاي درونی و بیرونی راه      تعارض

وجـه    هـیچ   ، هرقدرهم خوب فکـرش را کـرده باشـند، بـه           حلی، هرقدرهم زیرکانه باشد     نوع راه   هیچ
رو، مـا بـا    ازایـن .  خاتمـه دهـد   - میان شما و من    -نخواهد توانست به تعارض میان انسان با انسان       

آیـا ایـن امکـان کـه        «: پرسـیم   درك این مسأله و آگاهی از نحوه پیدایش اندیشه و منبع آن مـی             
 .»پایان برسد وجود دارد؟ اندیشه روزي به



تواند مشکالت ما را حـل کنـد؟ آیـا بـا      طور نیست؟ آیا اندیشه می یکی از مشکالت است؛ این    این  
 اقتصـادي، اجتمـاعی،   -گـویم  اید؟ هر مشکلی را مـی  اندیشیدن روي مسایل، به حل آن نایل شده 

تـان، هرچنـد بیشـتر        در زنـدگی روزمـره    .  آیا فکرکردن هیچ مشکلی را حل کرده اسـت         -مذهبی
شود؛ مگر غیر از ایـن   تر می تر و نامطئن حل تر، غیرقابل  اندیشید، مشکل پیچیده   درمورد مشکل می  

 هنگـام اندیشـیدن     بسـا کـه شـما، بـه         چـه . مـان اسـت     است؟ منظورم در زندگی واقعی و روزمـره       
وضوح ببینید؛ اما اندیشه تمام و کمال       نظر شخص دیگري را به      هاي مشکل، نقطه    درخصوص جنبه 

حل  رو، راه ست؛ ازاینبیند و پاسخ جزیی، پاسخ کامل نی  ه تنها جزیی را می    بیند؛ بلک   مشکل را نمی  
 .رود شمار نمی به

کنیـد و   اش تحقیـق، تحلیـل و بحـث مـی          هرقدر بیشتر درمورد مشکل فکر کنید، بیشـتر دربـاره         
تمـامی نگـاه    صـورتی جـامع و بـه    پس آیا ممکن است که به مشکل بـه . شود تر می  مشکل پیچیده 

کنم، مشکل بـزرگ مـا ایـن     طور که من فکر می صورت امکان دارد؟ زیرا، آن     ار به چه  کنیم؟ این ک  
 در روابط ما انواع و اقسـام  - خطر فوري جنگ وجود دارد    -روند  مشکالت ما رو به فزونی می     . است

صورت یک کـل   صورت جامع و به ها را به توانیم تمامی این  خورند؛ چگونه می    چشم می   ها به   اختالل
عنـوان یـک کـل نگـاه      توان به حل مشکل رسید که بـه آن بـه           بدیهی است هنگامی می   بفهمیم؟  

طـور حـتم، هنگـامی     هنگام ممکن است؟ به     چنین چیزي چه  . شده  کنیم؛ نه جزءجزء و نه تفکیک     
شـدن، تعصـب، امیـد و      ، سـابقه سـنت، شـرطی      »خود«،  »من« که ریشه در     -که روند اندیشیدن  

کـردن؛ بلکـه بـا دیـدن        را نـه بـا تحلیـل      » خود«توان    آیا می . اشدپایان رسیده ب     به -ناامیدي دارد 
تـوان   عنوان یک حقیقت و نه یک تئوري، فهمید؟ آیا مـی  شدن از آن به اي که هست و آگاه   گونه  به

طـور   را بـه » مـن «و » خـود «براي رسیدن به نتیجـه نبـود و فعالیـت    » خود«پاشیدن    درپی ازهم 
به آن، بدون هیچ حرکتـی بـراي ویرانـی یـا بـراي تحـریص،            کردن    مستمر در عمل دید؟ آیا نگاه     
، با آرزویی که بـراي قـدرت،   »من« اگر در وجود هریک از ما، مرکز  .امکان دارد؟ مشکل این است    

 !رفت طور حتم، مشکل ما ازمیان می داشت، به مقام، استمرار و حفظ خود دارد، وجود نمی

باید نـوعی آگـاهی کـه مایـه در     . دن آن نیستکر مشکلی است که اندیشه توانمند به حل    » خود«
کـردن    کـردن یـا موجـه       بـودن، بـدون محکـوم       کار، آگـاه    براي این . اندیشه ندارد به کمک ما بیاید     

تان براي ایـن اسـت کـه دریابیـد          بودن  اگر آگاه . کند   کفایت می  -بودن   تنها آگاه  -هاي خود   فعالیت
اي برسـید،   نتیجـه  کـه بـه   کنید و یا براي ایـن که آن را دگرگون    چگونه مشکل را حل کنید یا این      

وجـوي نتیجـه هسـتیم، چـه      تا هنگـامی کـه بـه جسـت    . بازهم در محدوده خود و من قرار دارید  
ایـم   ازطریق تحلیل، چه از راه آگاهی، به کمک بررسی مستمر هر اندیشه، باز هم در قلمرو اندیشه 

 .گذارید  را میاست و نفس و یا هرچه که شما اسمش» من«که در محدوده 

نـام    هنگامی عشق باشد، مشـکلی بـه      . طور حتم، عشق وجود ندارد      تا هنگامی ذهن وجود دارد، به     
کـه ذهـن در       آوردنـی نیسـت؛ درحـالی       دسـت   مشکل اجتمـاعی نخـواهیم داشـت؛ امـا عشـق بـه            



وجوي تحصیل آن است، مثل یک فکر تازه، یک وسیله تازه، یک شیوه اندیشیدن تازه؛ امـا        جست
تـا  . نگامی که اندیشه درپی کسب عشق است، ذهن از داشـتن کیفیـت عشـق محـروم اسـت      تا ه 

. طـور حـتم، بـازهم آزمنـد اسـت      بودن در حالت آزمندنبودن اسـت، بـه    دنبال  هنگامی که ذهن به   
کند که در وضـعیتی     ترتیب، تا هنگامی که ذهن آرزو و اشتیاق چیزي را دارد و کاري می               همین  به

 .کند  عشق قرار دارد، شکی نیست که آن وضعیت را انکار میقرار گیرد که در آن

بودن از روند اندیشیدن خـود مـا و دانسـتن       دیدن این مشکل، این مشکل پیچیده زندگی و آگاه        
طـور   طور عمیق بدانیم، آنگاه به  هنگامی این را به-این مطلب، ما را به جایی رهنمون نخواهد کرد 

 آنگـاه مشـکل رابطـه    -شود که نه فردي است و نه جمعی       مییقین نوعی حالت هوشمندي ایجاد      
پذیرد؛ زیرا هوشمندي یعنی این، چیزي که نـه شخصـی           فرد با جامعه و فرد با واقعیت، پایان می        

احساس من این است که تنها این هوشمندي و تنها همـین، توانمنـد در              . است و نه غیر شخصی    
شود کـه   گیري نیست و تنها هنگامی حاصل می این نوعی نتیجه. کردن مشکالت بزرگ ماست    حل

تـر و پنهـان    ما تمامی و کل این روند تفکر را؛ نه تنها در سطح خودآگاه؛ بلکـه در سـطوح عمیـق    
 .شعور ناخودآگاه خود نیز بفهمیم

طوري که ذهـن   براي فهم هریک از این مشکالت، باید ذهنی بسیار آرام و ساکت داشته باشیم؛ به     
ایـن  . ها و بدون هیچ تحریفی، به مشکل نگـاه کنـد   ر و تفسیر پندارها و یا نظریه      بتواند بدون تغیی  

هنگامی بخواهم چیزي را بفهمم،     . یکی از مشکالت ماست؛ زیرا اندیشه موجب انحراف شده است         
 .کنم به چیزي نگاه کنم، الزم نیست درموردش فکر کنم؛ به آن نگاه می

دست آوریم، دچـار   اي به  درمورد چیزي نظریه و عقیدهکه اندیشیدن را شروع کنیم تا      محض آن   به
بنـابراین، هنگـامی بـه مشـکلی     . ایـم  ایـم و از چیـزي کـه بایـد بفهمـیم، دور افتـاده       انحراف شده 

 منظـور از اندیشـه، پنـدار، عقیـده، داوري و مقایسـه            -شود  خوریم، اندیشه باعث انحراف می      برمی
متأسـفانه، اندیشـه   . دارد  از درك و حـل مسـأله بـازمی   ترتیب  کردن و بدین     که ما را از نگاه     -است

توانم بـدون اندیشـیدن      چگونه می «: گوییم  براي بسیاري از ما بسیار اهمیت پیدا کرده است و می          
بـراي داشـتن ذهنـی نانوشـته،     » توانم ذهنی نانوشته داشته باشـم؟  باشم، هستی یابم؟ چگونه می  

گذاریـد، قـرار گرفـت و واکـنش       که اسمش را مـی  باید در یک حالت بالهت و خرفتی و یا هرچه         
طور یقین، ذهنی که بسیار آرام اسـت، ذهنـی    غریزي شما، مردوددانستن این حالت است؛ ولی به      

اي بسـیار سـاده و    گونـه  تواند به شود، ذهنی که باز است، می وسیله اندیشه خود منحرف نمی که به 
کـردن بـه مشـکل     مشکل در همین استعداد نگاهحل   بسیار مستقیم به مشکل نگاه کند و تنها راه        

 .که هیچ انحرافی صورت گیرد و براي این کار، باید ذهنی ساکت و آرام داشت است، بدون آن

چنین حاصل چیزي نیست، فـرآورده نهـایی یـک عمـل، یـک اندیشـه و یـک کنتـرل                   ذهنی این 
، بدون هیچ کوششی از طـرف  بدون هیچ انضباط یا اجبار یا توجهی به عالم باال   . آید  حساب نمی   به



شود که من روند کلـی اندیشـیدن را       شود؛ هنگامی ایجاد می     و از سوي اندیشه، حاصل می     » من«
در آن حالـت، آرامـش و سـکوت    . که حقیقتی را بدون انصـراف خـاطر ببیـنم         درك کنم؛ هنگامی  

را حـل کنـد،   تواند مشـکالت انسـان        که می   کند و تنها چیزي     واقعی ذهن، عشق، اعالم حضور می     
 .عشق است

 وظیفه ذهن -17 فصل -بخش اول
تنها سطوح به اصطالح باالي ذهـن را مشـاهده         پردازید، نه   هنگامی شما به مشاهده ذهن خود می      

پردازیـد؛ یعنـی شـما بـه نظـاره کـار عملـی ذهـن           کنید؛ بلکه به مشاهده ناخودآگاه نیـز مـی          می
چـه را ذهـن بایـد انجـام      آن. وسیله شماست  بهطور نیست؟ این تنها شیوه بررسی  نشینید؛ این   می

چه را باید بیندیشـد و عمـل کنـد و امـوري ازایـن قبیـل را بـر ذهـن تحمیـل نکنیـد؛                          دهد، آن 
دیگـر، اگـر شـما        عبـارت   به. اي جز اظهاراتی چند نخواهد داشت       صورت، کار ذهن نتیجه     درغیراین

ها  صورت، تمامی بررسی  انجام ندهد؛ درآنبگویید که ذهن باید این کار را انجام بدهد و آن کار را         
اید؛ نقل قول از صاحبان اقتدار و متخصصین نیز همـین نتیجـه     ها را متوقف کرده     و تمامی اندیشه  

اگـر شـما از بـودا، مسـیح، ایکـس، واي یـا زد استشـهاد کنیـد، بـه همـه                     . را دربر خواهد داشت   
. ها حفـظ کنـیم   ابراین باید خود را دربرابر اینبن. اید ها پایان داده ها و بررسی  وجوها، اندیشه   جست

به تعمـق بپـردازیم، بایـد تمـامی نرمـی و        » من«و همچنین   » خود«که درمورد مشکل      درصورتی
 .مالیمت ذهن را کنار بگذاریم

وظیفه ذهن چیست؟ براي دریافتن آن، باید بدانید که کار واقعی ذهن چیست؟ ذهـن شـما چـه                 
جـا وجـود      صـورت، ذهنـی آن      ونـد اندیشـیدن اسـت؛ درغیـراین       کند؟ تمامی ذهن یـک ر       کار می 

مـا  . اندیشد، شعور آگاه وجود نـدارد  داشت؛ تا هنگامی که ذهن آگاهانه و یا ناخودآگاهانه نمی   نمی
کنیم و همچنین ذهنی کـه از    باید دریابیم که ذهنی که در زندگی روزمره خود از آن استفاده می            

بایـد بـه ذهـن    . دهـد  بطه با مشکالت مـا چـه کـاري انجـام مـی      ایم، دررا   وجودش بیشتر ما ناآگاه   
 .طور که باید باشد، نظر کنیم اي که هست، نه آن گونه به

درواقـع ذهـن یـک رونـد     . دهـد  اي انجـام مـی     همین صورتی که هست، چه وظیفه       حال ببینیم به  
ي اسـت؛   شـکلی منـزو     اندیشـیدن بـه   . در اصل، این روند متعلق به اندیشه است       . انزواجویی است 

بینیـد کـه    کنید، می هنگامی به اندیشیدن خود توجه می. ماند باقی می   صورت جمع     وجود، به   بااین
هـاي   هاي شما اسـت، واکـنش   فکرکردن شما براساس واکنش. تکه شده است روندي منزوي و تکه 

 اگـر مـن   . دهیـد   ها واکنش نشـان مـی       شما درمقابل همه این   . خاطره، تجربه، دانش و اعتقاد شما     
 .دهید بگویم که باید یک انقالب اساسی صورت گیرد، شما فوري واکنش نشان می

 کـرده باشـید، بـه واژه    - چه معنوي و چـه نـوع دیگـر   -هاي نسبتاً زیاد  گذاري  اگر اقدام به سرمایه   
بنابراین، واکنش شما، به دانـش، اعتقـاد و تجربـه شـما بسـتگی               . اعتراض خواهید کرد  » انقالب«



مـن بایـد برادرانـه رفتـار        «: گوییـد   مـی . اند  ها گوناگون   واکنش. یقت مسلم است  این یک حق  . دارد
و از ایـن قبیـل   » بایـد عاطفـه داشـته باشـم    «، »باید مهربان باشـم «، »باید همکاري کنم «،»کنم

هایی هستند؛ اما واکنش اساسی ذهنـی   ها واکنش معناي این سخنان چیست؟ تمامی این. ها  حرف
ایـد؛ یعنـی     به مشـاهده رونـد ذهـن خـود مشـغول     - فرد فردتان  -شما. تاندیشیدن روند انزوا اس   

طوریقین به شـما امنیـت    ها به تمام این. سرگرم مشاهده عمل، اعتقاد، دانش و تجربه خود هستید 
و » ذهـن «، »مـن «ایـن رونـد، تنهـا      . دهنـد   بخشند و به روند اندیشیدن، امنیت و قدرت مـی           می
تمامی مـذاهب مـا، تمـامی    . را عالی بدانید و چه پست» خود«کند؛ چه این   را تقویت می  » خود«

مان حمایت فرد، فرد واحد و عمل تجزیـه طلـب اسـت و     هاي هاي اجتماعی، تمامی قانون    مجازات
تـر   بررسـی عمیـق    اگـر در ناخودآگـاه بـه      .تـوان نـام بـرد       مخالف با این وضع، از حالت توتالیتر می       

صورت جمعی هستیم کـه تحـت    بینیم، همه ما به ر کار می  جا نیز د    بپردازیم، همین روند را در آن     
طلبـی و     جا نیـز آرزوي مبـارزه       در آن . تأثیر محیط، جو، اجتماع، پدر، مادر و پدربزرگ قرار داریم         

 .، وجود دارد»من«عنوان فرد و  جویی به تسلط

م، یـک رونـد   کنـی  طور که ما روزانه عمل مـی  اش را داریم و آن طور که ما سابقه آیا عمل ذهن، آن 
خواهید در آینده کسی بشـوید        دنبال فداکاري فرد نیستید؟ شما می      انزواجویی نیست؟ آیا شما به    

تمامی تمایـل مـا بـر ایـن     . مقام شوید اي عالی خواهید مردي بزرگ، نویسنده     یا در همین دنیا می    
ن این امکـان   آید؟ آیا براي ذه     آیا ذهن جز این، کار دیگري از دستش برمی        . است که مجزا شویم   

تکـه نیندیشـد؟چنین چیـزي      رفتـه و تکـه    )ن(طلبانه درخودفرو   هاي تجزیه   وجود دارد که به شیوه    
مـان   العـاده بـراي   اي خـارق  گونـه   کنیم، ذهـن بـه      رو، ما ذهن را پرستش می       ازاین. غیرممکن است 

نـش و  دهید و انـدك دا  اید هنگامی که قدري ذکاوت و هشیاري نشان می مگر ندیده . اهمیت دارد 
ایـد   کنید؟ هیچ متوجـه شـده       اي دارید، چقدر در اجتماع اهمیت پیدا می         اطالعات گردآوري شده  

هوشـمندي و ذهـن را   ! کنیـد   نطاقان، نویسندگان بزرگ، مفسران و معبران را چگونه پرستش می         
 .پرورانید شما می

ها است ایـن    قرنجاکه از آن. صورت، ذهن وجو د ندارد کار ذهن آن است که جدا باشد؛ درغیراین   
بینیم که همکاري بلد نیستیم، تنها باید وادارمان کنند، مجبور شـویم   ایم، می   روند را پرورش داده   

اگـر حالـت واقعـی ایـن     .  اداره شویم- ترس اقتصادي یا مذهبی   -وسیله صاحبان اقتدار، ترس     و به 
هـا و   هـا، تصـمیم   انگیـزه تـر، در   هـاي ژرف  صورت آگاهانه؛ بلکه همچنـین در الیـه      تنها به   است، نه 

هـاي    آیـی   تـوان گـردهم     توان انتظار همکاري داشـت؟ چگونـه مـی          مان، چگونه می    وجوهاي  جست
جا که این کـار غیـر ممکـن اسـت، مـذاهب و احـزاب        روشنفکرانه براي انجام کاري داشت؟ از آن   

آینـد، بـراي   هـاي ویـژه انضـباطی در    کنند که به شکل    شده، فرد را وادار می      داده  اجتماعی سازمان 
 .شود آیی و انجام کار با هم، انضباط اجباري می گردهم



» مـن «طلب و این روند تأکیدکننده بر        توان به این اندیشه تجزیه      تا هنگامی که ندانیم چگونه می     
شکل جمعی و چه فردي، تعالی بخشـید هرگـز بـه صـلح و آرامـش نخـواهیم        ، چه به »من  مال«و  

مشکل ما این است که چگونـه بـه ایـن رونـد     . رو خواهیم بود وبهرسید و با تعارض و جنگ دائم ر    
» خـود «توان  طلب پایان دهیم؛ اکنون که اندیشه روند لفاظی و واکنش است، آیا می      فکري تجزیه 

اي  آیا چنـین اندیشـه  . باشد یشه چیزي جز واکنش نیست؛ اندیشه خالق نمی درا ازمیان بردارد؟ ان   
. د؟ این همان چیزي اسـت کـه مـا سـعی بـه یـافتن آن داریـم               تواند به هستی خود پایان ده       می

تـر   بایـد صـحیح  «، »مـن بایـد انضـباط ببخشـم      «: هنگامی خط فکري من بر این نسق است کـه         
، اندیشه به انگیزش و اجبار و انضباط خود مشغول است تا            »باید فالن یا بهمان کنم    «،  »بیندیشم

وشمندي کامـل کـه   هنام  رو، چیزي به نیست؟ ازاینآیا این روند انزواگزینی  . چیزي باشد یا نباشد   
 .صورت یک کل عمل کند و از آن انتظار همکاري برود، وجود ندارد به

تکـه   اي که منزوي، تکه  چگونه باید به پایان اندیشه رسید؟ یا بهتر بگوییم، چگونه اندیشه، اندیشه           
ع کـرد؟ آیـا ایـن بـه اصـطالح           پایان برسد؟ چگونه باید کار را شـرو         و جزءجزء شده است، باید به     

تـان   ها توفیقی نصـیب  انضباط شما، آن را نابود خواهد کرد؟ بدیهی است که درطی تمام این سال   
گرا را، که تنها یک روند فکري اسـت و   لطفاً این روند انضباط. بودید جا نمی نشده است؛ وگرنه این   

هـا بـر ناخودآگـاه     رد و تمامی اینجویی وجود دا   در آن به انقیادکشاندن، سرکوب، کنترل و تسلط       
اکنون پس از این کوشـش     .کند، بررسی کنید    تر شدن شما اعالم وجود می       موازات مسن   که بعداً به  

» خـود «طـور یقـین، رونـدي کـه نابودکننـده       نتیجه طوالنی باید دریافته باشید که انضباط، به  بی
. زیرا انضباط رونـد تقویـت خـود اسـت    وسیله انضباط نابود کرد؛  توان به خود را نمی . باشد، نیست 

کنند و تمـامی تفکـرات و ادعاهـاي مـا براسـاس آن              وجود، تمامی مذاهب از آن حمایت می        بااین
یک از کارهـایی   دیگر، آیا هیچ عبارت دارد؟ اعتقاد چطور؟ به   را ازمیان برمی  » خود«آیا دانش   . است

فیق خواهد انجامید؟ آیا همـه ایـن امـور،    ایم، به تو دهیم، به آن مشغول     حاضر انجام می    که درحال 
آیـد؟   حسـاب نمـی   یک اتالف بنیادي در یک روند فکري که روند انزواگیري و واکـنش اسـت، بـه       

تواند به هستی خود پایـان   شوید که اندیشه نمی اي و عمقی متوجه می      صورت ریشه   هنگامی که به  
طـور کامـل از ایـن     هنگامی شما بـه . افتد؟ مراقب خود باشید     ؟ چه اتفاقی می   کنید  بخشد، چه می  

ها شرطی شـده اسـت، ایـن را هـم      دانید که همه واکنش افتد؟ می اید، چه اتفاقی می     حقیقت آگاه 
نام آزادي نه در ابتدا و نه در انتها وجـود نـدارد و    شدن چیزي به واسطه این شرطی   دانید که به    می

 .آزادي همیشه در ابتدا است؛ نه در انتها

، بـه  »خـود «رو،  شـدن اسـت و ازایـن      اي شرطی   شوید که هرنوع واکنشی گونه       می هنگامی متوجه 
بایـد در ایـن مسـأله خیلـی     . افتد یابد، درواقع چه چیزي اتفاق می هاي مختلف، استمرار می   شکل

اعتقاد، دانش، انضباط، تجربه، تمامی روند رسیدن به یک نتیجـه و یـا یـک هـدف              . روشن باشید 
ها یک روند انزواگیـري   شدن در این زندگی یا در زندگی آتی، تمامی این       طلبی، چیزي   نهایی، جاه 



 هرقدر هم تهدیـد بـه   -آورد و اقدام جمعی وجود می است، روندي که تخریب، مصیبت و جنگ به       
آیا شـما از   . گریز از این روند نیست       راه -ها و چیزهایی از این قبیل زیاد باشد         نگهداري در اردوگاه  

مـن  «، »مشکل من این است«، »طور است این«: گوید ید؟ وضعیت ذهنی که میا این حقیقت آگاه 
طلبـی چـه    دانـم جـاه   از توانایی دانش و انضباط آگـاه هسـتم و مـی    «،  »جا قرار دارم    دقیقاً در این  

اکنـون رونـد    دانیـد، پـس هـم    چیزها را می طور حتم، اگر شما همه این      ، چگونه است؟ به   »کند  می
 .دیگري درکار است

راه عشـق را نبایـد از راه هوشـمندي    . بینیم دانیم؛ اما راه عشق را نمی هاي هوشمندي را می   راهما  
وجوهایش باید پایان پذیرد تا      ها و جست    طلب  هوشمندي، با تمامی انشعابات، تمایالت، جاه     . یافت

روي ورزید بـه همکـاري        دانید که هنگامی عشق می      می. یافتن عشق هموار کند     راه را براي هستی   
عنوان یـک   فکر خود نیستید؟ این واالترین شکل هوشمندي است؛ نه هنگامی که به        آورید و به    می

س تـر جـز   اي هسـتید کـه چیـزي بـه        ورزید یا هنگامی داراي مقام شایسـته        موجود واال عشق می   
جاي خود باقی است، عشق معنا ندارد؛ تنها چیزي که هست،        هنگامی منافع مقرره شما به    . نیست
آید کـه ذهـن در    وجود می بنابراین، عشق هنگامی به. باشد  استثمار است که زاییده ترس می      روند

 .رو باید به تمامی روند ذهن و وظیفه آن اشراف داشته باشید ازاین. آن راه نداشته باشد

ورزیدن به یکدیگر را بدانیم، همکاري، کنش همـراه بـا هوشـمندي و       تنها هنگامی که نحوه عشق    
دانیم خدا کیسـت   که می  هنگام است   تنها در آن  .  براي حل مسایل وجود خواهد داشت      آیی  گردهم

 -پرسـتی اسـت    که بت-کنیم که از راه هوشمندي و تقلید        و حقیقت چیست؟ اکنون ما تالش می      
دور انـدازیم،   را بـه » خود« ساختار - کل و تمامی- از راه درك-تنها هنگامی که. حقیقت را بیابیم  

شـما  . گیري است پـا بـه عـالم هسـتی خواهـد گذاشـت            دون زمان و غیرقابل اندازه    چه ازلی، ب    آن
 .آید سوي شما می سوي آن را ندارید؛ خود آن به توانایی رفتن به

  خودفریبی-18 فصل -بخش اول
شـود و بـر    ها مـی  خواهد مسأله خودفریبی یا پندارهاي باطلی را که ذهن انسان تسلیم آن دلم می 

ایـن  . وگو کنیم کند، مورد توجه قرار دهیم و یا درموردش بحث و گفت           یل می خود و دیگران تحم   
رو اسـت؛ امـا بـراي درك       ویژه در این نوع بحرانی که دنیا با آن روبه           مطلبی است بسیار جدي، به    

اي و عمیـق   اي درونی، ریشـه    گونه  کل این مسأله خودفریبی باید آن را نه در سطح لغوي، بلکه به            
ایـم و   کنند؛ مـا در امـور دنیـوي عاقـل     آسانی راضی می ها ما را به     ها و ضدواژه    واژه. گیري کنیم   پی
توانیم انجام دهیم آن است که امیدوار باشـیم   بودن در امور دنیوي تنها کاري که می     خاطر عاقل   به

دانـان،   شـود؛ تعـداد تـاریخ    بینیم که تشریح جنگ مانع بـروز جنـگ نمـی          می. چیزي اتفاق بیفتد  
کننـد و موجبـات بـروزش را یـادآور      ، آشنایان به علوم الهـی کـه جنـگ را تعریـف مـی        مذهبیون

چـه کـه    تـر از آن  ها، شاید مخـرب  دانند؛ اما باز هم جنگ    نهایت می   شوند، دالیل بروز آن را بی       می



 کسانی از ما که واقعاً جدي هستند، باید از مرز حرف پا فراتر نهنـد،          . اند، ادامه دارند    حال بوده   تابه
تواند براي  این تنها عالجی است که می. وجو کنند  باید این انقالب بنیادي را در درون خود جست        

 .ارمغان آورد بشر آزادي جاودان و بنیادي به

کنـیم بایـد دربرابـر     کنـیم، خیـال مـی      وگو می   همچنین هنگامی درمورد این نوع خودفریبی گفت      
باید، اگر بشـود چنـین پیشـنهادي را کـرد،           هرنوع توصیحات و پاسخ دفاعی سطحی بایستیم؛ ما         

شناسـیم،   اي که در زندگی روزمره خود می گونه تنها به گوینده گوش فرادهیم؛ بلکه مشکل را به        نه
هنگام اندیشیدن و عمل مراقب خود باشیم و مراقب باشیم کـه   دیگر، ما باید به   عبارت  گیریم؛ به   پی

 .گیریم دست می خود سررشته عمل را بهگذاریم و چگونه  چگونه بر دیگران تأثیر می

دانیم که داریم خـود را فریـب مـی دهـیم؟              دلیل و پایه خودفریبی چیست؟ چند نفر ما واقعاً می         
پاسخ گوییم، آیـا   » شود؟  خود فریبی چیست و چگونه ایجاد می      «: که بتوانیم به پرسش     از آن   پیش

دانـیم کـه خـود را فریـب      یم؟ آیـا مـی  دهـ  نباید از این قضیه آگاه باشیم که ما خود را فریب مـی         
کنم بسیار مهم است؛ زیرا هرقدر بیشتر خـود   دهیم؟ منظور ما از این فریب چیست؟ خیال می       می

شود؛ زیرا این کار به ما نـوعی سـرزندگی، انـرژي و نـوعی                را فریب دهیم، قدرت فریب بیشتر می      
تدریج مـا نـه تنهـا     بنابراین، به .اش تحمیل فریب خود بر دیگران است    دهد که نتیجه    استعداد می 

چنـین چیـزي   . نماییم کنیم؛ بلکه آن را بر دیگران نیز تحمیل می    فریب را بر خودمان تحمیل می     
کنـیم کـه قـدرت     ایم؟ ما خیـال مـی   آیا ما از وجود این روند آگاه    . گوییم  را روند تعاملی فریب می    

دانیم که در این رونـد     م؛ ولی آیا می   فکرکردن را داری    فکرکردن، هدفمندفکرکردن و مستقیم     صریح
 فکرکردن، خودفریبی وجود دارد؟

وجو، توجیه و روندي براي امنیت و خودفریبی نیست؟ آیا ایـن آرزو               آیا خود فکر یک روند جست     
نیست که مردم درمورد ما خوب فکر کنند یا مقام و اعتبار و قدرت داشته باشـیم؟ آیـا ایـن آرزو،        

توانـد علـت اصـلی خـودفریبی باشـد؟ در همـان        و جامعه شناسی، نمـی   ازنظر سیاسی یا مذهبی     
شـوم، آیـا موجـب و مسـبب      هاي مـادي اولیـه مـی    جز ضرورت اي که من خواهان چیزي به       لحظه

منـدیم بـدانیم پـس از      آورم؛ بسیاري از مـا عالقـه        پذیرد؟ مثالی می    آسانی می   حالتی نیستم که به   
خـواهیم حقیقـت قضـیه را     مـی . مندتریم باشیم عالقهتر  دهد؟ هرچه مسن مرگ چه چیزي رخ می   

 .چگونه آن را دریابیم؟ مطمئناً نه از راه خواندن و نه از راه توضیحات گوناگون. بفهمیم

 تمـامی  -چگونه آن را درخواهید یافت؟ نخست باید ذهن خود را از هر عاملی کـه سـد راه اسـت            
سـو   میالی که درپی یافتن آن هستند که در آن  امیدها، تمامی آرزوهایی که استمرار دارند و همه ا        

وجوي امنیت است، مایـل   جا که ذهن همیشه در جست       از آن .  پاك کرد  -شود  چیزي یافت می    چه
. اي براي تحقق خویش و بـراي هسـتی آینـده بیابـد              است استمرار یابد و امیدوار است که وسیله       

مرگ است که نامش تناسـخ یـا   از  چنین ذهنی، درست است که درپی یافتن حقیقت زندگی پس     



چه که اهمیت دارد این نیست کـه   آن. باشد؛ اما قادر به کشف حقیقت نیست هرچه که هست، می  
آیا تناسخ حقیقت دارد یا خیر؛ بلکه مهم آن اسـت کـه چگونـه ذهـن، از راه خـودفریبی، درپـی                   

چه کـه مهـم      آن. توجیه حقیقتی است که ممکن است وجود داشته باشد و یا وجود نداشته باشد             
اي، با چه کشش و با چـه میلـی بـه         که با چه انگیزه     است، شیوه برخورد با مسأله است؛ یعنی این       

 .روید سوي مسأله می

تواند آن را بر او تحمیـل   کس نمی کند؛ هیچ وجوگر همیشه این فریب را بر خود تحمیل می      جست
. شـویم  آفرینیم و آنگاه بـرده آن مـی   میما فریب را    . شود  دست خود او انجام می      نماید؛ این کار به   

مـا  . شدن در این دنیا و در دنیاي بعـد از ایـن اسـت       عامل بنیادي خودفریبی، میل مستمر چیزي     
اش آشفتگی محـض اسـت، در جـایی      دانیم؛ نتیجه   شدن در این دنیا را می       نتیجه تمایل به چیزي   

کنـد؛ شـما    وقمع می   م صلح قلع  نا  که هرکس با دیگري مسابقه گذاشته است، هرکس دیگري را به          
اي از خـودفریبی اسـت،    العـاده  کنیم، با چیـزي کـه شـکل خـارق     اي که با هم می  با کل این بازي   

 .همچنین ما خواهان امنیت و مقام در دنیاي دیگریم. آشنااید

اي که این کشش کذایی براي بـودن، بـراي شـدن و بـراي رسـیدن شـروع                بنابراین، همان لحظه  
. شود و این چیزي است که براي ذهن رهایی از آن دشوار است             ریبی نیز شروع می   شود، خودف   می

توان در این دنیا زندگی کـرد و چیـزي نبـود؟         آیا می . این یکی از مشکالت اساسی زندگی ماست      
هنگـام اسـت کـه ذهـن در      هـا آزاد شـد؛ زیـرا تنهـا در آن     توان از قید همه فریـب    گاه می   تنها آن 
گونه توجیـه،   وجوي هیچ کننده، در جست  وجوي یافتن پاسخی قانع      جست وجوي نتیجه، در    جست

چیز، نخواهد بـود؛ چنـین چیـزي هنگـامی رخ      گونه امنیت در ارتباط با هیچ    وجوي هیچ    در جست 
ترتیب، با درك و فهم، هرگونـه توجیـه    دهد که ذهن امکانات و دقایق فریب را بشناسد و بدین   می

. بودن کامـل را دارد  هنگام، ذهن توانایی هیچ     ایش آن است که در آن     و امنیت را رها سازد که معن      
 آیا چنین چیزي شدنی است؟

تـا هنگـامی کـه    . دهیم، عشق وجود نخواهد داشـت  هرشکل، ما خود را فریب می تا هنگامی که به  
طور یقین خـود را از درك جـامع و         ذهن توانایی آفریدن و تحمیل پندار باطل بر خود را دارد، به           

تنها چیزي که . دانیم  یکی از مشکالت ما این است که نحوه همکاري را نمی          . سازد  امل عاري می  ک
همکـاري  . کنـیم  اي اسـت کـه خـود ایجـاد مـی      دانیم، کارکردن با هم براي رسیدن به نتیجـه     می

چـه   آن. هنگامی ممکن است که شما و من هدف مشترکی که آفریده اندیشه باشد، نداشته باشیم     
پذیر است کـه شـما و مـن آرزوي     دانیم این است که همکاري تنها و تنها هنگامی امکانکه باید ب  

گـاه اعتقـاد و    هرگاه شما و من بخواهیم چیزي بشـویم، آن     . این را نداشته باشیم که چیزي شویم      
شـود؛ امـا اگـر        کنند و یک مدینه فاضله خودتصویرکرده الزم مـی          چیزهاي دیگر ضرورت پیدا می    

اي ناشناس، بدون خودفریبی، بدون هیچ مانع اعتقادي و دانشی و بدون میل به           ونهگ  شما و من به   
 .صورت، همکاري واقعی وجود خواهد داشت خرج بدهیم، درآن امنیت، خالقیت به



که هدفی درنظـر داشـته باشـیم، وجـود      شدن بودن آن آیا براي ما امکان همکاري و دور هم جمع     
اي باشیم، بـا یکـدیگر کـار کنـیم؟ شـکی            که درپی نتیجه    ون آن دتوانیم ب   دارد؟ آیا شما و من می     

اگر شما و من در فکر نتیجه باشیم، براي نتیجـه کوشـش             . نیست که همکاري واقعی چنین است     
کنیم و براي نتیجه، نقشه بریزیم و با یکدیگر براي رسیدن به آن نتیجه کار کنیم، چنین رونـدي           

انـد؛ امـا ازنظـر عـاطفی،      طـور یقـین بـاهم      هوشمندمان به  هاي  هاي ما، ذهن    چه نام دارد؟ اندیشه   
آفرینـد، چیـزي کـه بـین      کند؛ چیزي که فریب می   احتماالً همه وجودمان دربرابر آن مقاومت می      

این یـک حقیقـت بـدیهی و قابـل مشـاهده در زنـدگی روزمـره        . کند شما و من ایجاد تعارض می  
ـ        شما ومن باهم توافق مـی     . ماست اي روشـنفکرانه انجـام دهـیم؛ امـا      گونـه  هکنـیم کـه کـاري را ب

مـن بـراي   . خیـزیم  مبـارزه برمـی   صورتی ناخودآگاه و در عمق وجود، شما و من بـا یکـدیگر بـه      به
خواهم نـامم در جلـو نـام شـما      ام؛ می  جویی  ام؛ من درپی تسلط     دنبال نتیجه   رضایت خاطر خود به   

بنابراین، ما هردو کـه خـالق آن طـرح    . نمک گویند با شما کار می     قرار گیرد، بگذریم که به من می      
 .ایم هستیم، درواقع رودرروي هم قرار داریم؛ اگرچه ازنظر ظاهر من و تو یا آن طرح موافقت کرده

مـان   توانیم باهم همکاري کنیم و اندیشه و احساس آیا این اهمیتی ندارد که بفهمیم شما ومن می      
اي  گونـه  تـوانیم بـه   سـر بـریم؟ آیـا مـی      باهم بهیکی باشد و در دنیایی که شما و من هیچ هستیم، 

صـورتی بنیـادي؟ ایـن یکـی از      حقیقی و واقعی باهم همکاري داشته باشیم؛ نه در ظاهر؛ بلکه بـه       
من خود را با چیـزي هماننـد        . ترین دشواري ما باشد     هاي ماست؛ شاید بزرگ     ترین دشواري   بزرگ

خـواهیم آن مـورد، رخ    منـدیم، هـردو مـی    عالقهما هردو به آن    . کنم و تو خود را با همان چیز         می
وسـیله همانندسـازي،    طور حتم چنین روندي، تفکري بسیار سـطحی اسـت؛ زیـرا مـا بـه        به. دهد

شـما هنـدو هسـتید و    . کنیم؛ چیزي که در زندگی امروزه ما بسیار بدیهی اسـت   جدایی ایجاد می  
فشاریم، چرا؟ این    گلوي هم را می    حال  کنیم؛ ولی درعین    من کاتولیک؛ هردو برادري را موعظه می      

اي ناخودآگاه و عمیق، اعتقاد خود را دارید و   گونه  طور نیست؟ شما به     یکی از مشکالت ماست؛ این    
ایـم؛   زدن درمورد برادري، به حل مسأله کلی اعتقادات توفیق نیافتـه   باحرف. من هم اعتقاد خود را    

ایم که چنین بایـد باشـد؛ امـا از      باهم توافق کردهاي روشنفکرانه   گونه  صورت تئوري و به     اما تنها به  
 .ایم درون و عمق وجود با هم مخالف

بخشـد، ازمیـان    تا هنگامی که این موانع را که نوعی خودفریبی است و به ما نوعی سرزندگی مـی              
نوع همکاري وجود نخواهد داشت؛ همکاري از راه همانندشـدن بـا           برنداریم، میان شما و من هیچ     

 .وجود نخواهد آمد  ایده معین و کشوري ویژه، هرگز بهیک گروه،

بینیم که چگونه یک حزب       خود می . آفریند  آورد؛ برعکس جدایی می     وجود نمی   اعتقاد، همکاري به  
اي رویارویی با مشکالت اقتصادي و بنابراین      سیاسی، مخالف دیگري است و هریک معتقد به گونه        

. حلی براي مشـکل گرسـنگی نیسـتند     درپی پیداکردن راهها مثالً آن. همه با هم در جنگ و ستیز    
ها واقعاً به خود مسـأله   آن. خواهند این مشکل را حل کنند    هایی است که می     ها به نظریه    توجه آن 



. هـا، مسـأله حـل خواهـد شـد      وسـیله آن  هایی است که به شان به روش   توجهی ندارند؛ بلکه توجه   
همچنین افـراد  . ها مقید پندارها هستند و نه مشکل  زیرا آندو ستیز باشد؛    بنابراین، باید میان این   

 یک زندگی و یک اعتقـاد دارنـد؛ خـود    - البته لفظاً-گویند ها می معتقد نیز مخالف یکدیگراند؛ آن   
هاسـت و   شان از درون درحال نابودکردن آن دانید؛ اما اعتقاد، عقاید و تجارب همه این قضایا را می  

 . داشته استها را از هم جدا نگه آن

اگـر مـن    . شود؛ تجربه یک شیوه فریب است       کننده می   تجربه در رابطه انسانی ما یک عامل تجزیه       
پردازم؛ اما چون  فشارم، من به کل مشکل روند تجربه نمی         چیزي را تجربه کرده باشم، بر آن پامی       

، خـودفریبی را  وسیله و به کمـک تجربـه   فشارم و بدان ام، کافی است؛ پس بر آن پامی       تجربه کرده 
 .کنم تحمیل می

مشکل ما این است که هریک از ما با یک اعتقاد ویـژه و شـکل یـا روش ایجـاد خوشـی و ایجـاد           
هـا درآمـده و دیگـر قـادر      مان به اسـارت ایـن   ایم که ذهن   هاي اقتصادي چنان همانند شده      موازنه

ه بـه صـورت فـردي، بـا     رو، خواهان آن هستیم ک نیستیم که در مشکل، بیشتر عمیق شویم؛ ازاین   
 نـه تنهـا   -کـه از راه ادراك  تا هنگـامی  . ها، اعتقادات و تجارب ویژه خود، منزوي باقی بمانیم          شیوه

ها را ازمیان برنداریم، امکان وجود صلح در دنیا نخواهـد              آن -تر  ادراك سطحی؛ بلکه ادراك عمیق    
 میـل بـه شـدن،    -ن مسـأله دلیل براي کسانی که واقعاً جدي هسـتند، درك کـل ایـ     همین  به. بود

صـورت بنیـادي عمیـق، داراي اهمیـت اسـت؛       صورت ظاهري؛ بلکه به    نه تنها به   -رسیدن و یافتن  
 .نام صلح در جهان وجود نخواهد اشت صورت، چیزي به درغیراین

سوي کسانی که آرزوي داشـتن آن را دارنـد و یـا             عشق به . آوردنی نیست   دست  حقیقت چیزي، به  
قدر مسلم آن است که چنین چیزهایی هنگـامی    . رود   با آن همانند شوند، نمی     اند  کسانی که مایل  

وجود آورد   وجو نباشد و کامالً ساکت باشد، دیگر نه حرکتی به           شوند که ذهن در جست      حاصل می 
تنهـا  . و نه اعتقادي که بر آن تکیه کند یا از آن قدرت معینی را که نشانه خودفریبی است، بگیرد            

هنگام است که ذهن     تواند ساکت شود؛ تنها آن      ین روند کلی آرزو را بفهمد، می      هنگامی که ذهن ا   
گونه فریبـی     هنگام استکه امکان حالتی که در آن هیچ         حرکتی براي بودن یا نبودن ندارد؛ تنها آن       

 .آید وجود می نباشد، به

   فعالیت خودمرکز-19 فصل -بخش اول
تشویق و تحریصی که از ما به عمل می آید، بـراي  خیال می کنم بیشتر ما می دانیم که این همه      

مکاتب به کمک قول و قـرار هـا، از راه   . آن است که در مقابل فعالیتهاي خود مرکز مقاومت کنیم        
ایجاد ترس از انتقاد، از راه انوع و اقسام محکوم سازي ها به روش هاي مختلف کوشـیده انـد کـه          

شکسـت آنهـا دور را بـه    .  بوجود می آیـد، بازدارنـد  »من«انسان را از این فعالیت مستمري که از       
تمـامی انـواع   . باز هم تحریص، باز هم امید نهایی مدینه فاضله  . دست سازمانهاي سیاسی داده اند    



قانون گذاري ها، از محدودترین تا افراطی ترین آنها، من جمله بازداشتگاههاي زندانیان سیاسـی،         
با این وجود، ما  بـه فعالیـت خـود    . مورد اجرا گذاشته شده اندبراي مقابله با آنها بکار گرفته و به     

اگر اتفاقـا در مـوردش فکـري    . مرکز خود که گویی تنها کاري است که می دانیم، ادامه می دهیم      
بکنیم، قدري آن را تعدیل می کنیم، اگر از آن مطلع باشیم، مسـیرش را تغییـر مـی دهـیم، امـا                 

متفکـرین از  .  و توقف ریشه اي آن عمل واقع نمـی شـود  تحول بنیادي و عمقی صورت نمی گیرد  
این قضیه آگاه اند، این را هم می دانند که تنها وقتـی ایـن فعالیـت از مرکـز متوقـف مـی شـود،          

بسیاري از ما طبیعی بودن فعالیتهاي خودمرکز را بدیهی مـی پنـداریم   . خوشی معنا پیدا می کند 
. ناپذیر است، بایـد تعـدیل، مـنظم و کنتـرل شـود     و می گوییم که فقط پی آمدهاي آن که چاره      

 زیرا صـداقت طریـق خـودفریبی        -اکنون کسانی که قدري جدي تر و گرم تراند، اما نه با صداقت            
 باید دریابند که آیا پس از آگاهی از این روند کلی خارق العـاده فعالیـت خـود مرکـز، مـی       -است

 .توان از آن پا فراتر گذاشت
عالیت خود مرکز باید بطور بدیهی به بررسـی آن پرداخـت، بـه آن نظـر                 براي درك ماهیت این ف    

درصورتی که از آن آگاه شویم، آن وقت امکان از میان بـردن       . کرد، از روند کلی آن آگاهی داشت      
آن وجود خواهد داشت، اما آگاهی از آن نیاز به درکی خاص دارد، نیاز به یک قصد مشخص براي        

بایـد از   . ضـرورت نـدارد   - تفسیر، تعدیل و محکوم کردن     - اي که هست   رویارویی با مساله به گونه    
آن چه می کنیم، از تمامی فعالیتهایی که از این حالت خودمرکز ناشی می شود، آگاه بـوده و بـه                

یکی از مشکالت اولیه ما این است که به محض آگاهی از آن فعالیت، می               . آن شعور داشته باشیم   
رل کنیم، محکوم کنیم و یا تعدیل نماییم، از این رو به ندرت مـی     خواهیم آن را شکل دهیم، کنت     

 .توانیم به طور مستقیم به آن نظر کنیم، تنها مقدار کمی از ما می دانیم چه باید کرد
 بـا  -می دانیم که فعالیتهاي خود مرکز، مخرب و زیان آورند و نیز می دانیم که هر نوع هماننـدي           

در جستجوي نتیجه بودن در این جـا یـا در آخـرت، شـکوه و              کشور، گروه خاص، تمایل معین و       
جالل بخشیدن به پندارها، به دنبال نمونه یا الگو رفتن، در جسـت و جـوي پرهیزکـاري و غیـره                     

تمامی روابط ما، با طبیعـت، مـردم و پنـدارها بـازده       .  در اصل کار یک آدم خودمرکز است       -بودن
وظیفه انسان چیست؟ تمامی فعالیت هـاي ایـن گونـه        حال با اطالع از همه این ها        . فعالیت است 

 .باید به پایان برسد، بی آنکه به خود تحمیل شود، تحت تاثیر قرار گیرد و یا جهت داده شود
بیشتر ما می دانیم که این فعالیت خود مرکز ایجاد تبه کاري و هرج و مرج می کند ولی ما فقـط               

یگران می بینیم و از اعمال خـود جاهـل ایـم و یـا     به جهاتی متوجه آن می شویم و یا آن را در د     
چون آگاهی ما از عمل خودمرکزمان در رابطه بـا دیگـران اسـت، مـی خـواهیم متحـول شـویم،                       

قبـل از آنکـه بتـوانیم بـا آن مقابلـه      . جانشین پیدا کنیم و یا از آنچه که هستیم، پا فراتر بگذاریم           
براي ایـم کـه چیـزي را بفهمـیم،     . د چگونه استکنیم، باید بدانیم که شیوه بوجود آمدن این رون 

باید توانایی نگاه کردن به آن را داشته باشیم و براي نگاه کردن به آن باید فعالیتهاي مختلـف آن      
 .را در سطوح مختلف، چه خودآگاه و چه ناخودآگاه بشناسیم



اه ناامید مـی  آگاه می شوم که مخالفت کنم، وقتی که خودآگ  » من«من فقط وقتی از این فعالیت       
یا زمانی از وجود این مرکز آگـاهی پیـدا   . مشتاق رسیدن به نتیجه اي باشد» من«شود، وقتی که    

کنم که لذت به پایان برسد و دلم بخواهد بیشتر از آن داشته باشم، آنگاه مقاومت ایجاد می کـنم      
خـاطر  و به خاطر یک هدف معین، به ذهن شکل معینی می بخشم که به مـن شـادي و رضـایت       

بـه  . بخشد، وقتی من از خود و فعالیت هایم آگاه می شوم که آگاهانه به دنبال پرهیزکـاري بـروم                  
فروتنـی چیـزي نیسـت    . طور حتم هر کس که آگاهانه به دنبال پرهیزکاري برود، پرهیزکار نیست  

 .که بتوان به دنبالش رفت، زیبایی فروتنی در همین است
 تا زمانی که این فعالیت در هر جهتی که هسـت، خودآگـاه             .این روند خودمرکز نتیجه زمان است     

یا ناخودآگاه، وجود دارد، حرکت زمان وجود دارد و من به گذشته و حال در ارتباط با آینده آگـاه     
خاطره است کـه بـه فعالیـت ایـن مرکـز کـه       . ، یک روند زمانی است»من«فعالیت خود مرکز    . ام
د را مشاهده کنید و از این مرکـز فعالیـت آگـاه باشـید،               اگر خو . نام دارد استمرار می دهد    » من«

خواهید دید که فقط روندي است ناشی از زمان، خاطره، تجربه و ترجمان هـر تجربـه بـر اسـاس         
خاطره، همچنین خواهید دید که فعالیت ذاتی عبارت است از بازشناسی، که آن هم رونـد ذهـن                  

 .است
؟ بله، در لحظات نـادر امکـان اتفـاق چنـین چیـزي      آیا ذهن می تواند از همه این ها خالص شود  

هست، امکان اتفاق آن براي بیشتر ما وقتی است که عملی را ناخودآگـاه و بـدون قصـد و هـدف                      
انجام می دهیم، اما آیا براي ذهن هرگز چنین امکانی کـه بتوانـد بـه کلـی از فعالیـت خـودمرکز                 

باید از خود بپرسیم، زیرا با صرف مطرح خالص شود، وجود دارد؟ این سوالی بسیار مهم است که           
اگر ما از روند کلی این فعالیت خود مرکز آگاه بـوده  . کردن سوال، پاسخ خود را پیدا خواهیم کرد      

و با فعالیت هایش در سطوح مختلف شعور خود آشنا باشیم، ان وقت به طور یقین بایـد از خـود                   
جود دارد یا خیر؟ آیا ممکن اسـت بـر حسـب            بپرسیم آیا براي این فعالیت امکان از میان رفتن و         

زمان، برحسب آن چه که باید باشیم، برحسب آن چه که بوده ایم و آن چه هسـتیم نیندیشـیم؟                
زیرا همه روند فعالیت خود مرکز از همین اندیشه آغاز می شود، قصد شدن، قصد انتخاب کـردن                  

در ایـن  . ز همان جا آغاز مـی شـود  و احتراز کردن که همه یک روند زمان به شمار می آیند نیز ا             
 .روند، ما شاهد تبه کاري بی منتها، مصیبت، پریشانی، تحریف و به قهقرا رفتن خواهیم بود

در روند زمان تحولی وجود ندارد، تنها اسـتمرار بـه   . به طور حتم روند زمان روندي انقالبی نیست 
انقـالب، تحـول،   . اسـی نـدارد  چشم می خورد و پایانی بر آن متصور نیست، چیزي بـه جـز بازشن       
 .توقف کامل پذیرد» خود«موجودي تازه شدن تنها زمانی امکان دارد که روند زمان و فعالیت 

، به هنگام عمـل وظیفـه ذهـن چیسـت؟ تنهـا از      »من«اکنون با اگاهی از این روند کلی و تمامی     
ز میان بـردن کامـل    نه از طریق شدن من، بلکه از طریق ا        -طریق تجدید حیات، از طریق انقالب     

روند زمان نمی تواند بوجـود آورنـده تـازگی باشـد، زمـان شـیوه           .  تازه، هستی پیدا می کند     -من
 .مناسب آفرینندگی نیست



نمی دانم هیچ یک از شما یک لحظه خالقیت داشته اید، منظور من از این سـخن عملـی کـردن         
در آن لحظه   . ر آن راه ندارد   منظور من آن لحظه خالقیت است که بازشناسی د        . یک تصور نیست  

بـه عنـوان فعـالیتی از طریـق     » مـن «انسان دچار حالت خارق العاده اي است که در آن حالـت،             
اگر ما اگاه باشیم، خواهیم دید که در آن حالت نه تجربه کننده اي              . بازشناسی متوقف شده است   

د، وجـود دارد و نـه   که به خاطر بیاورد، ترجمان چیزي باشد، بشناسد و سپس تعیین هویـت کنـ     
در آن حالت آفرینش، حالت آفرینندگی تـازه        . چیزي به نام روند اندیشه که متعلق به زمان است         

 .اصال وجود ندارد» من«که بدون زمان است، عمل 
آیا براي ذهن، امکان بودن در آن حالت وجود دارد، البته نـه بـه    : پس سوال ما به یقین این است      

» همیشه«و » جاودانه« من ترجیح می دهم از کلمه        -حظات نادر، بلکه  صورت لحظه اي و نه در ل      
به طـور حـتم ایـن    .  بدون توجه به زمان-استفاده نکنم، زیرا این واژه ها نیز به زمان داللت دارند      

براي هر یک از ما کشف مهمی است، زیرا این در به عشق باز می شود، تمامی درهـاي دیگـر بـه              
عشق به زمـان  .  هر جا که عمل ناشی از خود باشد، عشق وجود ندارد.می گشایند» خود«فعالیت  

منظور تمرین عشـق    : نظر خودمه (اگر این کار را بکنید    . عشق تمرین کردنی نیست   . مربوط نیست 
است که امیدوار است به کمک دوست داشتن بـه نتیجـه اي   » من«، پس عمل خودآگاهانه   )است
 .برسد

به عشق از طریق هیچ کوشش هشیارانه، هـیچ راه و رسـم و   رسیدن . عشق به زمان مربوط نیست    
ذهن که چیزي جز روند زمـان     . آشنایی که همه اش به روند زمان مربوط می شود، ممکن نیست           

از آن  . عشق تنها چیزي است که تـازگی و ابـدیت دارد          . نمی داند، قادر به شناسایی عشق نیست      
در . ش داده ایم، ماهیت عشق را نمی شناسـیم جا که بیشترما ذهن را که حاصل زمان است، پرور     

مورد عشق حرف می زنیم، می گـوییم عاشـق مـردم، عاشـق کودکـان، همسـران، همسـایگان و                     
به وجود می آید،    » خود«طبیعت هستیم، ولی به محض آن که آگاه شویم که عاشق ایم، فعالیت              

 .از این رو دیگر عشق نام نخواهد داشت
 ارتباط با طبیعت، مردم، فرافکنی هاي خودمـان  - فقط از طریق ارتباطاین روند کلی ذهن را باید 

اگر چه ممکن اسـت  . زندگی چیزي به جز ارتباط نیست.  شناخت-و با هرچه که دوروبر ما هست     
اگر . براي دوري از ارتباط حتی کوشش نیز به خرج دهیم، ولی بدون آن نمی توانیم زندگی کنیم              

شد، با منزوي کردن خود، با پناه بردن به عـالم رهبانیـت، نمـی         چه ممکن است رابطه دردناك با     
با دیـدن ایـن تصـویر    . است» خود«تمامی این روش ها نشانه هاي فعالیت       . توانیم از آن بگریزیم   

کلی و آگاهی از تمامی روند زمان به عنوان هشیاري، بدون هیچ انتخاب، بدون هیچ نیت معـین و    
ي رسیدن به هدف، خواهید دید که همین روند کذایی زمان بـه  هدف دار و بدون هیچ آرزویی برا 

تنها زمانی . گونه اي داوطلبانه به پایان خواهد رسید، بدون این که القایی باشد یا نتیجه یک آرزو           
 .که آن روند به پایان برسد، عشق هستی خواهد یافت، عشقی که براي ابد تازه است



حقیقـت یعنـی   . حقیقت چیزي نیست که دور باشد. الزم نیست در جست و جوي حقیقت باشیم    
اگر ما از  . حقیقتی که در مورد ذهن است، یعنی حقیقتی که در مورد اعمال لحظه به لحظه است               

این حقیقت لحظه به لحظه و از این روند کلی زمان آگاه باشیم، آن آگـاهی باعـث انتشـار نـوعی             
تا وقتی کـه ذهـن از هشـیاري بـه     . هشیاري و انرژي می شود که نامش هوشمندي یا عشق است    

عنوان فعالیت خود استفاده می کند، زمان با تمامی مصایب، تعارض ها، تبـه کـاري هـا و فریـب                 
هاي مغرضانه، قد علم خواهد کرد، تنها در آن زمان است که ذهن با درك این روند کلـی توقـف                  

 .می کند و عشق توان هستی می یابد

  زمان و تحول-20 فصل -بخش اول
چـه   نظر من، غنا، زیبایی و اهمیت آن        دوست دارم قدري درباره ماهیت زمان صحبت کنم؛ زیرا به         

توان تجربـه کـرد کـه بتـوان         چه را که حقیقت است، تنها هنگامی می         را که بدون زمان است، آن     
وجـوي نـوعی    روش خـود در جسـت   درهرحال، همه مـا، هـرکس بـه   .تمامی روند زمان را شناخت   

اي که داراي مفهوم است و از خوشبختی واقعـی   طور یقین، زندگی به. نیازي است  خوشبختی و بی  
چـه   زندگی، مانند عشق، بدون زمان است و بـراي درك آن       نوع  این. سرشار، به زمان مربوط نیست    

جاي این کار باید زمـان را   توان ازطریق زمان با آن برخورد کرد؛ بلکه به که بدون زمان است، نمی    
بخشـیدن و فهمیـدن    آوردن، تحقـق  دسـت  اي بـراي بـه   عنـوان وسـیله   نباید از زمان بـه ما  . فهمید

وقـت را  : دهـیم  چیزي است که ما در بیشتر عمر خود انجـام مـی   زمانی استفاده کنیم و این آن    بی
کنیم؛ بنابراین، باید بـدانیم منظـور مـا از زمـان      چه که بدون زمان است، تلف می    براي حصول آن  
البته مهـم آن اسـت کـه مـا زمـان را         . نظر من، رهایی از چنگ زمان ممکن است         چیست؛ زیرا به  

 .طور کامل بشناسیم؛ نه ناتمام و ناقص به

؛ منظور از زمان، ترتیب تاریخ  شود جالب است متوجه شویم که زندگی ما بیشتر در زمان تلف می           
ناختی خاطره مورد نظر  ش  اتفاقات براساس دقایق، ساعات، روزها و سال نیست؛ بلکه وضعیت روان          

ذهـن مـا محصـول بسـیاري از       . کنیم و حاصـل زمـان هسـتیم         ما براساس زمان زندگی می    . است
هاي مـا و وجـود مـا، برپایـه      ذهن ما، فعالیت. دیروزهاست و حال تنها گذر گذشته به آینده است       

فـرآورده  زمان استوار است؛ بدون زمان فکرکردن ممکن نیست؛ زیرا فکر حاصل زمان است؛ فکـر        
خاطره زمان است؛ زیرا دو نوع زمان . فکري بدون خاطره وجود ندارد  دیروزهاي بسیار است و هیچ    

وجـود دارد   » دیروز«یک نوع   . شناسی  داریم، یکی مربوط است به توالی اتفاقات و دیگري به روان          
 زمانی که .شناسند شود و نوعی دیگر که از روي خاطره آن را می         که از روي ساعت نشان داده می      

توان رد کرد؛ چنین چیزي ناپسندیده اسـت؛       کند را نمی    به تسلسل تاریخی وقایع ارتباط پیدا می      
جز تسلسـل تـاریخی وقـایع، زمـان دیگـري هـم        مانید؛ ولی ببینیم آیا اصالً به مثالً از قطار جا می 

هن دربـاره آن  صورتی که ذ  وجود دارد؟ بدون شک زمانی چون دیروز وجود دارد؛ ولی آیا زمان به            
 زمـان  -طور یقین، زمان به. کند نیز وجود دادر؟ آیا زمانی هم هست که جدا از ذهن باشد              فکر می 



 بدون بنیاد اندیشه، معنا ندارد؛ منظـورم زمـانی اسـت    -شناسی فرآورده ذهن است مربوط به روان  
دیگـر، خـاطره تجربـه     عبـارت  بـه . که تنها خاطره دیروز درارتباط با امروز باشد و قالبی براي فـردا   

رونـد  . آفریند که بازهم رونـد اندیشـه اسـت و شـیوه ذهـن        دیروز در پاسخ به حال و آینده را می        
شود؛ ولی آیا به انـدازه تـوالی تـاریخی واقعیـت      شناختی در زمان می     ادیشه موجب پیشرفت روان   

اي بـراي درك و   یلهعنـوان وسـ   شود بـه  توانیم از آن زمان که به ذهن مربوط می      دارد؟ و آیا ما می    
طـور کـه گفـتم، خوشـی مربـوط بـه گذشـته نیسـت؛          زمانی استفاده کنیم؟ همان جاودانگی و بی  

. زمـان  باشد؛ خوشی همیشـه در زمـان حـال اسـت؛ حـالتی اسـت بـی        خوشی محصول زمان نمی 
اي اسـت از ابرهـاي    دانم شما در لحظه جذبه و شور که نوعی خوشی خالق است و مجموعـه            نمی

چه که هست، تنها حال  اید که زمان وجود ندارد و آن       محاصره ابرهاي تیره، متوجه شده     روشن در 
آورد و  خـاطر مـی   چیز دیگر، یا نه؟ ذهن که پس از تجربه در زمان حال به           بالفصل است و نه هیچ    

آورد و  گـذارد؛ هرچـه بیشـتر از خـود گـرد مـی       خواهان استمرار است، پـا بـه عرصـه وجـود مـی           
حـال کـه    اسـت؛ زمـان درعـین   » بیشـتر «بنابراین، زمان آفریده . کند ان را خلق میوسیله زم   بدان

رو، صرف تأدیب     ازاین. آوردن ذهن است    دست  آوردنی است، جدایی نیز هست که بازهم به         دست  به
چـه   یقـین از آن  کردن اندیشه در چارچوب زمان که نامش خاطره است، به ذهن در زمان و شرطی   

 .ب برنخواهد گرفتزمان است، نقا که بی

ایم فکـر کنـیم کـه زمـان الزمـه دگرگـونی             آیا تحول بستگی به زمان دارد؟ بیشتر ما عادت کرده         
. چه باید باشم، نیاز بـه زمـان دارد   چه هستم به آن من چیزي هستم و تغییرپیداکردن از آن     : است

و خیـال  چه که حاصل آز است؛ یعنـی آشـفتگی، دشـمنی، تعـارض و مصـیبت            من آزمندم با آن   
دیگـر، خیـال    عبـارت  بـه . کنم که براي ایجاد دگرگونی که نداشتن آز است، به زمان نیـاز دارم              می
مشـکل ایـن    . شـدن   تر و براي چیزي     اي است براي تکامل به چیزي بزرگ        کنم که زمان وسیله     می

ــت ــت   : اس ــهوت اس ــرارت و ش ــب، ش ــادت، غض ــونت، آز، حس ــراي  . شخصــی داراي خش ــا ب آی
چـه هسـت را    چه که هست، زمان الزم است؟ نخست باید گفت چـرا بایـد آن          ساختن آن   دگرگون

چه که داریـم، خشـنود نیسـتیم؛     تغییر داد، یا در آن دگرگونی ایجاد کرد؟ راستی چرا؟ زیرا از آن      
آید، خواهان چیزي  مان نمی چه که داریم، موجب تعارض و آشفتگی است و ما که از آن خوش            آن

کـه درد، رنـج، نـاراحتی و       خـاطر آن    رو، بـه    ازاین. تریم  گرایانه  یزي واقع تر و چ    بهتر و چیزي شریف   
شود؟ اگر بگویید بلـه، پـس    ایم؛ولی آیا تعارض مغلوب زمان می       تعارض وجود دارد، خواهان تحول    

چـه   بسا که براي رهـایی از چنـگ تعـارض، بـراي تغییـر آن         چه. سر می برید    باز هم در تعارض به    
 سال وقت نیاز باشد، ولی باز هـم در خـالل آن مـدت دچـار تعـارض             هست، بیست روز یا بیست    

اي بـراي   عنـوان وسـیله   هنگـامی مـا از زمـان بـه        . کنـد  هستید، بنابراین، زمان، تحول ایجاد نمـی      
چـه   کنیم، تنهـا آن  آوردن یک کیفیت، نوعی پرهیزکاري و یا یک حالت وجود استفاده می     دست  به

نظر من فهم این نکته داراي اهمیت     ایم که به    ا از آن دوري کرده    ایم و ی    هست را به تعویق انداخته    
کند و مـا بـا     ایجاد درد و آشفتگی می- اجتماع-آز یا خشونت در دنیاي رابطه ما با دیگران      . است



: گـوییم  خـود مـی   گـذاریم، بـه   آگاهی از این حالت آشوب که نامش را اصطالحاً آز یا خشونت مـی  
دهم، صـلح   خرج نمی آورم، حسادت به شوم، به عدم خشونت روي می موقع از چنگ آن رها می  به«
آوردن بـه عـدم خشـونت را داریـد؛ زیـرا       بلـه، قصـد روي  » آرامش را پیشه خود خواهم سـاخت   . 

موقـع بـه عـدم خشـونت      کنید کـه بـه    خشونت یک حالت آشوب و تعارض است و شما خیال می          
جـا کـه     افتد؟ از آن    چیزي اتفاق می     واقعاً چه  ببینیم. خواهید رسید و بر تعارض چیره خواهید شد       

آیا . خواهید به حالتی برسید که در آن تعارض وجود ندارد برید می سر می  در یک حالت تعارض به    
حال  طور آشکار خیر؛ زیرا درعین این حالت نبود تعارض، نتیجه زمان یا نتیجه ماندگاري است؟ به          

رو، بـازهم در    داراي خشـونت هسـتید و ازایـن        رسـید، بـازهم     که به یک حالت عدم خشونت مـی       
 .اید تعارض

توان در طی زمان مشخصی بر یک تعارض یا یک آشوب فایق آمد،            مشکل ما این است که آیا می      
مـن  «: گوییـد  چه این زمان چند روز باشد، چند سال و یا حتی چنـد عمـر؟ هنگـامی شـما مـی                    

افتد؟ خود ایـن عمـل    ، چه اتفاقی می»مخواهم تا مدت معینی عدم خشونت را پیشه خود ساز      می
خواسـتید دربرابـر تعـارض     اگـر نمـی  . زنید دهنده آن است که شما در تعارض دست و پا می   نشان

شـدن بـر تعـارض الزم اسـت      گویید که بـراي چیـره   زدید، شما می بایستید به این کار دست نمی  
شـید؛ امـا خـود همـین مقاومـت      دربرابر آن مقاومت کنید و براي این مقاومت باید وقت داشته با         

شما انرژي خود را در مقاومت دربرابر تعـارض بـه      . نوبه خود  نوعی تعارض است       دربرابر تعارض به  
تـان بـا هـم در     گیرید؛ ولی ذهن گذارید، به کار می چه که آز، حسادت یا خشونت نام می     شکل آن 

اي بـراي   عنوان وسـیله  ه زمان به  بودن روند اتکاء ب     تعارض است؛ بنابراین مهم آن است که از دروغ        
چـه کـه    توانید آن  آنگاه می . وسیله از چنگ این فرآیند رها شوید        غلبه بر خشونت آگاه شد و بدان      
 .شناختی که خود خشونت است هستید باشید؛ یک آشوب روان

براي درك هر چیز یا هر مشکل عملی یا انسانی، یک چیز مهم و اساسی است و آن، داشتن یـک     
نه ذهنی که انحصارگر که هـم و غمـش          . ذهنی که نیت و قصدش فهمیدن باشد      . ام است ذهن آر 

اگر بخواهیم واقعاً چیـزي     . هم کوششی در جهت مقاومت است      به یک هدف معطوف باشد که این      
خواهیـد بـه موسـیقی        هنگامی مـی  . وجود خواهد آمد    را بفهمیم، یک حالت فوري سکون ذهن به       

دوست دارید و نسبت به آن احساس دارید نگاه کنید، ذهن در چـه  گوش کنید یا به تصویري که   
هنگـامی بـه موسـیقی      . شود  طور آنی ساکت می     گیرد؟ در چنین حالتی، ذهن به       وضعیتی قرار می  

شود، شما واقعاً بـه   سوي مکانی که در آن هستید نمی سو و آن کنید، ذهن شما آواره این گوش می 
وجـه   هـیچ  یب، هنگامی قصدتان درك تعارض است، دیگر بـه        ترت  همین  به. کنید  موسیقی گوش می  
آنگـاه  . شـوید  رو می چه هست؛ یعنی تعارض، روبه کنید؛ بلکه صاف و ساده با آن    به زمان اتکاء نمی   

در آن حالت آمادگی ولی در عـین حـال انفعـالی ذهـن، ادراك          . شود  یک سکوت فوري برقرار می    
کـردن اسـت، چیـزي     جویی، مقاومت و محکوم  عیبشود تا هنگامی که ذهن در تعارض،    یافت می 



اگر من قصد فهمیـدن شـما را دارم، بـدیهی اسـت کـه نبایـد                 . نام ادراك وجود نخواهد داشت      به
تواند در شما موجب دگرگونی شـود، همـان ذهـن سـاکت، همـان           چه که می    تان کنم؛ آن    محکوم

رج ندهـد، دیگـر دوري نکنـد و    خ هنگامی که ذهن دیگر مقاومتی به . ذهن آرام است و دیگر هیچ     
اي انفعـالی   گونـه  را دور نیندازد و محکومش نکند؛ بلکه صـاف و سـاده و بـه   » چه هست آن«دیگر  

خورد  اي واقعی به بررسی بپردازد، در همان حالت انفعالی به چیزي برمی            گونه  آگاه باشد، هرگاه به   
 .که تحول نام دارد

چـه را کـه       اگـر آن  . نده؛ حیات تازه امروز است؛ نه فردا      انقالب تنها در حال ممکن است؛ نه در آی        
گویم آزمایش کنید، متوجه وجود بالفصل نوعی تازگی، تجدید حیات و خلوص خواهیـد شـد؛        می

بودن و یا هنگامی که قصـد و نیـت فهمیـدن دارد، همیشـه      مندي، طالب هنگام عالقه   زیرا ذهن به  
ترسـیم کـه فهـم مـا       فهمیدن نداریم؛ زیـرا مـی  مشکل بسیاري از ما آن است که نیت       . آرام است 

هنگـامی از زمـان و یـا یـک     . کنیم رو، مقاومت می  مان شود؛ ازاین    موجب عملی انقالبی در زندگی    
کنیم، بـه یـک مکانیسـم دفـاعی روي            اي براي تحول تدریجی استفاده می       عنوان وسیله   آل به   ایده

 .ایم آورده

آدمـی کـه بـه زمـان     .  امکان دارد؛ نه در آینده و نه فردا     بنابراین تجدید حیات تنها در زمان حال      
تواند به خوشی و یا درك حقیقت یـا خـدا نایـل شـود اتکـا           اي که ازطریق آن می      عنوان وسیله   به

رو، در تعـارض   کنـد و ازایـن   دهد؛ او در جهالت زنـدگی مـی   کند، تنها و تنها خود را فریب می       می
هـا    رو از نادرسـتی     ري براي رهایی از مشکالت نیست و ازاین       بیند زمان، راه فرا     آدمی که می  . است

بري است، طبعاً قصد و نیت فهمیـدن را دارد؛ بنـابراین، ذهـنش بـدون اجبـار و بـدون تمـرین،                  
حلی نـرود،   وجوي پاسخ یا راه هنگامی ذهن آرام و ساکت باشد و به جست  . گیرد  درنگ آرام می    بی

گاه است که تجدید حیات وجود خواهد داشـت؛ زیـرا در    آنکند و نه اجتناب؛ تنها    نه مقاومت می  
چـه کـه موجـب آزادي اسـت      چه حقیقت است، خواهد شد و آن هنگام، ذهن قادر به تصور آن      آن

 .حقیقت است، نه کوشش شما براي آزادشدن

  قدرت و ادراك-21 فصل -بخش اول
ردي و گروهـی مـا ضـروري    می بینم که یک تغییر ریشه اي در اجتماع و در خودمان در رابطه فـ  

است؛ این دگرگونی، چگونه باید صورت گیرد؟ اگر تغییر از راه انطبـاق بـا الگـویی باشـد کـه بـه                  
وسیله ذهن، ازطریق نقشه اي معقول و کامالً مطالعه شـده، طـرح ریـزي شـده باشـد، بـازهم در          

 گـردد و بـه   محدوده ذهن است؛ ازاین رو، آن چه برآورد ذهن باشد به عنوان هـدف تعیـین مـی              
اگر ایـن را قبـول داشـته    . رؤیایی بدل می شود که ما آماده ایم خود و دیگران را قربانی آن کنیم            

باشید، آن گاه نتیجه منطقی امر این است که ما در مقام موجود انسانی، تنها به وجودآمده دست              
هـاي اسـارت و   ذهن هستیم که داللت بر انطباق پذیري، اجبار، ددمنشـی، دیکتـاتوري، اردوگـاه     



پرستندگی ذهن به طور ضـمنی تمـامی ایـن هـا را دربـر مـی       . همه مسایل نظیر این ها می کند   
اگر این را درك کنیم، اگر به بیهودگی انضباط و کنترل آگاه شویم، اگر بدانیم کـه اشـکال                   . گیرد

 می شود، دراین صورت چه باید کرد؟» مال من«و » من«مختلف سرکوب، تنها موجب تقویت 

نمی دانم شما . براي آن که این مسأله را کامالً بررسی کنیم، باید به مسأله ماهیت شعور بپردازیم            
خود شخصاً در این مورد اندیشیده اید و یا به نقل قول صاحب نظران در این زمینه بسنده کـرده              

ر چـه  اید؟ نمی دانم برداشت شما از تجربه خودتان و از مطالعه درمورد خودتـان در زمینـه شـعو         
ها؛ بلکه شعور نهفته، شـعور عمیـق تـر،     مندي هاي روزمره و عالقه  تنها شعور فعالیت    بوده است؟ نه  

اگر قرار بر این باشـد کـه مـا درمـورد ایـن          . غنی تر و آن چه که دسترسی به آن مشکل تر است           
 ایجـاد  مسأله دگرگونی بنیادي در خود و بالتبع در دنیا، گفت وگو کنیم و از این دگرگـونی بـراي      

اندازي مشخص و شور، شوق، امید و اطمینانی که به ما انگیزه الزم را براي عمل می بخشـد    چشم
آن چه که منظور نظر ما از    . استفاده کنیم، الزم است ابتدا مسأله شعور را مورد بررسی قرار دهیم           

یشـه  به طور وضوح روند اندیشیدن یا خـود اند   . شعور در سطح ظاهري ذهن است، مشکل نیست       
اندیشه، نتیجه خاطره است و به لفظ درآوردن، نام گذاري، ثبـت و مـنظم کـردن تجـاربی                   . است

خاص، به طوري که بتوان با آن ها ارتباط برقرار کرد؛ البته در ایـن سـطح منهیـات، کنتـرل هـا،             
اگر کمی دقیـق تـر شـویم، بـه تمـامی مـوارد              . انضباط ها و مجازات هاي خاصی نیز وجود دارند        

ري شده درمورد نژاد، انگیزه هاي پنهان، جاه طلبی هاي دسته جمعی و شخصی و تعصـب             گردآو
این شعور کلی، چه پنهـان و چـه آشـکار،      . ها برمی خوریم که نتیجه تصور، تماس و آرزو هستند         

 .، جمع شده است»خود«یا » من«در اطراف پندار 

بـه  . مان تغییر در سطح ظاهر استهنگامی درمورد ایجاد تغییر گفت وگو می کنیم، عموماً منظور      
کمک تصمیم، نتیجه گیري ها، اعتقادات، کنترل ها و منهیات، کوشش ما بـر ایـن اسـت کـه بـه               
هدفی سطحی که طالب و مشـتاق آن هسـتیم برسـیم و امیـدواریم کـه ایـن کـار را بـه کمـک                           

 می کنیم پـرده  ناخودآگاه یا الیه عمیق تر ذهن، به انجام برسانیم؛ به همین سبب است که خیال      
البته نباید فراموش کرد که میان سطوح ظـاهري و بـه            . برگرفتن از اعماق وجودمان ضرورت دارد     

 که همه روان شناسان و تمامی آن ها کـه بـه دنبـال خودشناسـی رفتـه انـد،             -اصطالح عمیق تر  
 . تعارض بی انتها وجود دارد-کامالً از آن آگاه اند

ر خواهد شد؟ آیا بنیادي ترین و مهم ترین سؤال در زندگی مـا    آیا این تعارض درونی موجب تغیی     
چگونه می توانیم در خود دگرگـونی بنیـادي ایجـاد کنـیم؟ آیـا دگرگـونی صـرف           : این نیست که  

، پـرده برداشـتن از     »مـن «ظاهري، آن را ایجاد خواهد کرد؟ آیا درك الیه هاي گوناگون شعور و              
ی تـا کنـون و بررسـی درونـی تجـارب همگـانی            چهره گذشته و تجارب مختلف شخصی از کودک       

خویش که از پدر، مارد، اجداد و نژاد خود به ارث برده ام و شرطی شدن موجب تغییـري خواهـد    
 شد که نامش تطابق نباشد؟



من خیال می کنم و به طور یقین شما هم باید چنین احساسی داشته باشید که دگرگونی ریشـه               
گونی که واکنش صرف یا نتیجه تنش و سختی خواسته          اي در زندگی شخصی ضروري است؛ دگر      

راستی چگونه می توان چنـین دگرگـونی را بـه وجـود آورد؟ شـعور شـخص،                . هاي محیط نباشد  
مجموعه تجارب اوست به اضافه تماس خاص با حال؛ آیـا چنـین چیـزي موجـب دگرگـونی مـی              

 از افکار و احساسات او و       شود؟ آیا روند مطالعه در شعور خود شخص، در فعالیت هایش یا آگاهی            
آرامش ذهن براي مشاهده بدون محکوم کردن، موجـب دگرگـونی خواهـد شـد؟ آیـا مـی تـوان                     
ازطریق اعتقاد یا همانندي با یک تصویر ازپیش درنظرگرفته شده به نام ایده آل، به تغییر رسید؟              

شـم، نیسـت؟ آیـا    آیا تمامی این ها داللت بر نوعی تعارض میان آن چه هسـتم و آن چـه بایـد با      
تعارض موجب دگرگونی بنیادي خواهد شد؟ من با درون و اجتماع خـود در مبـارزه و سـتیز بـی          

همچنین یک مبارزه دائم میان آن چه هستم و آن چه می خـواهم باشـم، وجـود دارد؛ آیـا       . امانم
 این تعارض و کشمکش، موجب تغییر خواهد شد؟ من می دانم که ایجاد یک تغییـر از ضـروریات     

آیا می توانم آن را با بررسی تمامی روند شعور خـویش، بـا انضـباط بخشـیدن و بـا اعمـال         . است
سرکوب هاي گوناگون، ایجاد کنم؟ من احساس می کنم که این روند موجـب دگرگـونی بنیـادي              
نخواهد شد؛ شخص باید براي چنین کاري کامالً مطمئن باشد و اگر این رونـد نتوانـد دگرگـونی                   

 قالب درونی عمیق الزم را بیافریند، پس چه چیزي این کار را خواهد کرد؟بنیادي و ان

راستی چگونه می توانید دگرگونی واقعی ایجاد کنید؟ این قدرت و انرژي خالقی که موجـب ایـن        
انقالب خواهد شد، چه ماهیتی دارد و چگونه باید به وجود آید؟ شما مکاتبی را آزمـوده ایـد، بـه                  

تئوري هاي مبتنی بر حدس و گمان رفته اید؛ آیا به تحقق رساندن این ایـده         دنبال ایده آل ها و      
زنید که حقیقتی وجود دارد که       آل ها و تئوري ها موجب تغییر بنیادي می شود؟ ابتدا حدس می            

شما جزیی از آن هستید و در اطراف آن تئوري ها، حدس و گمان ها، اعتقـادات، دکتـرین هـا و                     
 .راساس آن الگو، انتظار دارید تغییري بنیادي ایجاد کنیدمفروضات مختلفی را که ب

فرض می کنیم که شما، همانند بسیاري از افراد به اصطالح مذهبی، فرض را بر این مـی گذاریـد            
که در وجود شما به گونه اي بنیـادي و عمیـق جـوهر حقیقتـی وجـود دارد؛ حـال اگـر ازطریـق            

تـرل، سـرکوب، انکـار و فـداکاري بتوانیـد بـا آن       پرورش پرهیزکاري و اشکال مختلف انضباط، کن   
آیا این تصور باز هم جزیی از . حقیقت تماس برقرار کنید؛ آن گاه تحول الزم به وجود خواهد آمد           

اتدیشه نیست؟ آیا این بازده یک ذهن شرطی شده نیست؛ ذهنی که پرورش یافتـه اسـت تـا بـه              
 آن که شـما بـه خلـق تصـویر، پنـدار،         طریقی خاص و براساس الگوهایی معین بیندیشد؟ پس از        

 .تئوري، اعتقاد و امید پرداختید، به آفرینش خود می نگرید تا این تغییر ریشه اي را ایجاد کنید

ذهن را ببیند، همچنـین بایـد از پنـدارها، اعتقـادات           » من«هاي ماهرانه     شخص باید ابتدا فعالیت   
ند؛ زیرا ایـن هـا جـز فریـب چیـز دیگـري       حدس و گمان ها آگاه باشد و آن ها را به کناري بیفک  

ایـد،   ها ممکن است واقعیت را تجربه کرده باشند؛ اما اگر شما آن را تجربـه نکـرده              بعضی. نیستند



که خود شما درواقع چیـزي حقیقـی، فناشـدنی و خداگونـه           زدن درمورد آن و یا تصور این        حدس
دیشه است و هرچـه کـه از اندیشـه    اي دارد؟ چنین چیزي باز هم در محدوده ان هستید، چه فایده 

اگر کسی واقعاً   . رو، واقعی نیست    شده است و به زمان و خاطره مربوط است؛ ازاین           برخیزد، شرطی 
اي احمقانـه؛ بلکـه    گونـه  صورت تصور و یا بـه   نه به صورت حدس و گمان و نه به-آن را درك کند  

 همراه با حدس و گمـان خـویش،   وجوي واقعاً این حقیقت را ببیند که هر فعالیت ذهن، در جست 
اش و نیز هر فرضی، هر تصوري، هر چشم داشتی، جز نیرنگ و فریـب               در راه پیداکردن فیلسوفانه   

 کند؟  پس کدام قدرت و انرژي خالقی است که این تحول بنیادي را ایجاد می-چیزي نیست

گیـري     همچنین بـا پـی     ؛باشیم احتمال دارد براي رسیدن به این نکته، از ذهن آگاه استفاده کرده           
مـان واضـح و معلـوم و شـاید هـم       ایم؛ شاید اسم براي این جدل آن را پذیرفته و یا مردود دانسته      

ترکردن به ذهنی نیاز داریم که بـراي          براي جلوتررفتن و تجربه عمیق    . تاریک و نامعلوم بوده است    
از پـی پنـداررفتن یعنـی       جا دیگر پیروي پنـدارها مطـرح نیسـت؛            این. یافتن، آرام و هشیار باشد    

خواهیـد در   اگر مـی . شود و درنتیجه خلق دوگانگی است وسیله متفکر گفته می     چه به   گیري آن   پی
طـور یقـین تنهـا        بـه . این مسأله تغییر بنیادي پیش بروید، آرامش ذهن فعال کامالً ضروري است           

عنـوان   ر و تفکر را بهتواند این مشکل عظیم و اشارت پیچیده متفک     هنگامی که ذهن آرام باشد می     
انقالب، ایـن  .  بفهمد-کننده و مورد مشاهده کننده و مورد تجربه، مشاهده  تجربه-دو روند جداگانه 

دهد کـه متفکـر و فکـر         وجود ندارد، هنگامی رخ می    » من«شناختی که در آن      انقالب خالق روان  
فکر وجـود نداشـته باشـد و    کننده    عنوان کنترل   بهیکی باشند؛ هنگامی که دوگانگی، مانند متفکر        

نوبه خـود انقالبـی    تاباننده آن انرژي خالقی باشد که به      زتواند با   نظر من تنها تجربه است که می        به
 . را درهم خواهد شکستشناختی روان» من«بنیادي ایجاد خواهد کرد و 

 راه طلبـی، قـدرت از راه انضـباط، قـدرت از     شناسیم؛ قـدرت از راه تسـلط     رسم و راه قدرت را می     
وجـود آوریـم؛ ولـی قـدرتی      طریق قدرت سیاسی، امید بر این است که تغییر بنیـادي بـه      از. اجبار
هـاي مختلـف    ما بـا گونـه  . خواهد شد» من«کاري و تقویت  چنین موجب تاریکی، تالشی، تبه      این

ایـم و حتـی معنـاي      آشنا هستیم؛ ولی هرگز به راه عشق پا نگذاشته   - شخصی و گروهی   -اکتساب
 .وجود دارد، عشق امکان ندارد» من«نام  دانیم؛ تا هنگامی که متفکر و مرکزي به ا هم نمیآن ر

توانـد تغییـر بنیـادي ایجـاد کنـد، نـوعی رسـتگاري خـالق          طور یقـین، تنهـا چیـزي کـه مـی         به
جانبه و آگاهی لحظه به لحظه از انگیزه، خودآگاه و همچنـین      همراه هشیاري همه    شناختی به   روان

را تقویت  » من«ها، تنها     آل  هنگامی فهمیدیم که این مکاتب، اعتقادات و ایده       . مان است   ناخودآگاه
شـویم و بـه    طور روزانـه آگـاه مـی    اند؛ هنگامی ما از این نکته به نتیجه کنند و بنابراین کامالً بی   می

ز طـور مسـتمر خـود را ا      رسیم کـه متفکـر بـه        بریم، آیا به این نکته اصلی نمی        حقیقت آن پی می   
کند؟ تا هنگامی که متفکر جدا از فکـر خـود زنـدگی      اندیشه، مشاهدات و تجارب خویش جدا می      

تـا  .  دگرگونی بنیادي وجود بیرونی نخواهد داشت- چیزي که تالش در تسلط بر آن دارد  -کند  می



پردازد، خود را ازطریـق   آوري تجربه می کس که به جمع    کننده است، آن    ، مشاهده »من«جایی که   
رسـتگاري خـالق   . کند؛ نه از تغییر بنیادي خبري است و نه از رستگاري خـالق      تقویت می  تجربه

تـوان   شود که متفکر خود فکر باشد؛ ولی این فاصله را با هییچ کوششـی نمـی              هنگامی حاصل می  
» مـن «هنگامی ذهن دریابد که هرنوع حدس، گمان و لفاظی و هرنـوع اندیشـه تنهـا بـه                   . پل زد 

گامی ببیند تاهنگامی که متفکر از فکر جداست، نواقص و تعارض و دوگـانگی     بخشد، هن   قدرت می 
دانـد کـه    وجود دارد؛ هنگامی ذهن این را بفهمد، آنگاه مراقب خواهـد بـود و بـراي همیشـه مـی           

بـا داشـتن آن آگـاهی،    . بـودن دور نگـه دارد   قـدرت  چگونه خود را از تجربه، اظهار اقتدار و درپـی    
که درپی هـدف و   تر دنبال کند، بدون آن تر و هرچه گسترده را هرچه ژرف که ذهن، آن      شرط آن   به

در این حالت، نـه  . شود  یا مقصود باشد، حالتی دست خواهد داد که در آن، متفکر و فکر یکی می              
وجود ندارد؛ زیـرا  » من«کوششی درکار است و نه شدنی و تمایلی به تغییر نیست؛ در آن حالت،             

 .گیرد ز ذهن مایه نمیدگرگونی وجود دارد که ا

بـودن سـطحی کـه     هد که ذهن خالی باشد؛ البته منظورم این تهـی         خالقیت تنها هنگامی رخ می    
بودن خود را در میل به انحـراف       بیشتر ما ظاهراً خالی هستیم و این خالی       . بیشتر ما داریم، نیست   

آوریـم، بـه مجـالس     مـی خواهیم سرگرم باشیم؛ بنابراین بـه کتـاب و رادیـو رو    ما می. دهد بروز می 
وقفـه خـود را پـر      ترتیـب، ذهـن بـی       کنـیم؛ بـدین     رویم و به متخصصین مراجعه می       سخنرانی می 

زنـم کـه از    یبودنی حرف م فکري نیست؛ برعکس، من از تهی بودن، بی  منظور من از خالی   . کند  می
 آفـرینش   شود؛ منظور هنگامی است که ذهن به قدرت خود در           العاده حاصل می    متفکربودن خارق 

 .گذارد خیاالت واهی واقف است و قدمی از آن فراتر می

آوري تجربه و تقویـت خـویش منتظـر و مراقـب      تا هنگامی که متفکري وجود دارد که براي جمع       
توانـد خـود را از    آیـا ذهـن مـی   . بودن خالق امکـان نـدارد   پردازد، تهی نشیند و به مشاهده می  می

آوري  اي بـه کـار جمـع      کننـده   که تجربه   طوري  ها خالی کند؛ به     آنها و تأثیرات      تمامی نمادها، واژه  
هـا و   ها، تحمیـل  ها، تجربه   تجربه نپردازد؟ آیا براي ذهن این امکان وجود دارد که تمامی استدالل           

بـودن قـرار گیـرد؟ طبعـاً شـما قـادر بـه         کلی کنار بزند تا در حالت تهی      همه صاحبان اقتدار را به    
دادن به این سؤال براي شما غیـرممکن اسـت؛ زیـرا شـما                نیستید؛ پاسخ  دادن به این سؤال     پاسخ

اید؛ ولی پیشـنهاد مـن ایـن     خرج نداده  دانید و هرگز هم در این مورد کوششی به          پاسخ آن را نمی   
است که به سؤال گوش کنید و بگذارید این سؤال از شما پرسیده شود، بگذارید این بـذر کاشـته      

 .قعاً گوش کنید و دربرابرش مقاومت نکنید، این بذر بارور خواهد شدکه به آن وا شود؛ درصورتی

دنبـال الگـوي کهنـه برویـد، هرگونـه        اگـر بـه   . تواند دگرگون شود، تازه است نـه کهنـه         چه می   آن
نوع خالقیتی در     اي در آن نیست؛ هیچ      نوع تازگی   دگرگونی استمرار تعدیل شده کهنه است و هیچ       

آید که خـود ذهـن تـازه باشـد و ذهـن تنهـا        وجود می نها هنگامی بهخالقیت ت . شود  آن پیدا نمی  
هـاي خـود را داشـته باشـد؛           تواند تجدید حیات کند که توانایی مشاهده همه فعالیت          هنگامی می 



هـاي خـود را ببینـد، از          هنگامی ذهـن فعالیـت    . هاي سطحی؛ بلکه در اعماق درون       تنها در الیه    نه
هـاي   وسـیله خـود و از تـرس         ها، خلق صاحبان اقتدار بـه       مندي  عالقهها،    ها، انگیزه   آرزوها، خواسته 

هاي خود مقاومتی را ببینـد کـه آفریـده دسـت انضـباط،                هنگامی با چشم  . خود، آگاه خواهد شد   
دقت تعمق کنـد و   ها است؛ هنگامی ذهن به    آل  کنترل و امیدي است که تصویرگر اعتقادات و ایده        

ها را به کناري پرتاب کند و تروتـازه شـود و        تواند تمامی این    ا می از تمامی این روند آگاه باشد، آی      
بردن به توانایی یا ناتوانی ذهن در این مورد هنگامی ممکن اسـت کـه    اي خالق، خالی؟ پی     گونه  به

اگـر خواهـان    . تجربه با نظر و عقیده همراه نباشد و کسی درپی تجربه آن حالـت خـالق برنیایـد                 
بـودن خـالق    کنید، تهی چه که شما تجربه می جربه خواهید کرد؛ ولی آن    تجربه آن باشید، آن را ت     

اگر شما خواهان تجربه تـازه باشـید، تنهـا خـود را در     . نیست؛ بلکه تنها نوعی فرافکنی آرزو است     
هاي روزانـه خـود،    کار مشاهده شوید، اگر از فعالیت     به  کنید؛ اما اگر دست     اوهام و خیاالت غرق می    

که گویی در آینه، تمامی روند خـود را تماشـا کنیـد؛ آنگـاه بـا        ه شوید و چنان   لحظه به لحظه آگا   
شـود،   نگري بیشتر و بیشتر به سؤال نهایی این خالء، که تـازه، تنهـا و تنهـا در آن پیـدا مـی         ژرف

 .دست خواهید یافت

 کس که تجربـه  کردنی نیست؛ زیرا آن  خواهید نامش نهید، چیزي تجربه     حقیقت، خدا یا هرچه می    
اي  کننـده  کند، محصول زمان است، نتیجه خاطره و نتیجه گذشته است و تا هنگامی که تجربه     می

کلـی   حقیقت تنها هنگامی جلوه خواهد کرد که ذهن به. وجود دارد، حقیقت وجود نخواهد داشت     
آنگـاه پاسـخ را خواهیـد یافـت؛ آنگـاه      . کننده و مورد تجربـه آزاد باشـد   گر، تجربه از چنگ تحلیل 

بـودن    سد؛ خواهید دید که حالـت خـالی       ر  یکه شما بخواهید از راه م       آن  هید دید که تحول بی    خوا
 تنها ید؛آ کند؛ بدون دعوت می    یجا است؛ در تاریکی سلوك م       خالق چیزي پروردنی نیست؛ همان    

 .در این حالت امکان تجدید حیات، تازگی و انقالب وجود دارد
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 ن جاري درباره بحرا-1فصل 
 از چه جهـت آن را اسـتثنایی مـی     . سابقه است  می گویید که بحران جاري بی     : پرسش
 دانید؟

در تمام . بدیهی است که بحران جاري در سراسر دنیا استثنایی و بی سابقه است      :کریشنامورتی
. طول تاریخ بحران هاي گوناگون اجتماعی، ملی و سیاسی در ادوار مختلـف وجـود داشـته اسـت             

کننـد و بـه شـکل       آیند، تعدیل پیـدا مـی      روند؛ رکودهاي اقتصادي می    آیند و می   ا می ه بحران
طـور یقـین، بحـران       بـه . دانیم و با روند آن آشنا هستیم       ما این را می   . یابند دیگري استمرار می  
از این جهت متفاوت است که اوالً سر و کار ما نه با پول است و نه چیزهـاي        . جدید متفاوت است  

. بحران از این جهت استثنایی است که در قلمرو پندارپردازي است  . که با پندارها است   ملموس؛ بل 
جاي دنیا مـا داریـم کشـتار را     خواهیم قتل را موجه کنیم؛ در همه ما با پندارها درجنگیم؛ ما می 

 نوبـه خـود بـی     کنیم؛ چیزي که آن هم به      اي براي رسیدن به عدالت توجیه می       به عنوان وسیله  
اي بـراي حصـول نتیجـه        شناختند؛ ولی امـروز قتـل وسـیله        در قدیم شر را شر می     . تسابقه اس 

شـود   نفر و چه گروهی از افراد، از این جهت موجه می قتل چه مربوط  به یک . شرافتمندانه است 
اي  اي براي حصول نتیجـه  عنوان وسیله ها است آن را به   که قاتل یا گروهی که قاتل نماینده آن       

کنـیم و   دیگر، ما حال را فـداي آینـده مـی    عبارت به. کند مفید است، توجیه می که براي انسان    
 کار بگیریم، عمده مطلب آن است که هدف اعالم شده ما که می        اي به  فرقی ندارد که چه وسیله    

رو، داللت قضیه بر این است کـه یـک وسـیله            ازاین. مان مفید است، به نتیجه برسد      گوییم براي 
رسد و شما این وسیله غلط را به کمک پنـدارپردازي موجـه اعـالم           می غلط به یک هدف درست    

هاي گوناگونی که پیشتر رخ داده، مسأله مورد بحـث، اسـتثمار اشـخاص یـا                 در بحران . کنید می
تـر اسـت؛     آورتر و خطرناك   اشیاء بوده است؛ اکنون استثمار پندارها درکار است؛ چیزي که زیان          

ایم و ایـن   برده اکنون ما به قدرت تبلیغات پی     . گر و مخرب است    نزیرا استثمار پندارها بس ویرا    
تواند اتفاق بیفتد؛ اسـتفاده از پنـدارها بـراي دگرگـونی            هاي بزرگی است که می     یکی از مصیبت  

انسان دیگر اهمیت ندارد؛ . دادن است انسان؛ این همان چیزي است که امروزه در دنیا درحال رخ   
توانیم  ما می . انسان دیگر هیچ اهمیتی ندارد    . تم و پندارها هستند   چه اهمیت دارد، سیس    بلکه آن 
اي برسـیم و ایـن نتیجـه را     کـه بـه نتیجـه    شـرط آن  عـام کنـیم، بـه    ها انسـان را قتـل    میلیون

 .کند پندارپردازي ما موجه می



ما داراي یک ساختار باشکوه پندارها براي توجیه شرارت هستیم و شکی نیست که چنین چیـزي     
اي براي رسیدن بـه صـلح    جنگ وسیله. آید شر، شر است؛ از شر خیر به وجود نمی     . نداردسابقه  
اي دربر داشته باشد؛ مثالً هواپیماي کـارآتر، ولـی چیـزي       جنگ ممکن است منافع ثانویه    . نیست

آور  اي صـلح  عنـوان وسـیله   صورتی روشـنفکرانه بـه   جنگ را به  . آورد ارمغان نمی  نام صلح به   به
 هـاي بـی   باال را دارد، بحران ند؛ بله، هنگامی که هوشمندي در زندگی انسان دستکن توجیه می 
 .آفریند سابقه می

هـا ایـن اسـت کـه      یکی از آن. بودن بحران وجود دارد سابقه البته دالیل دیگري هم مبنی بر بی     
 بـه  هاي نفسانی ازجمله، مال و منـال، نـام، قبیلـه، کشـور و           العاده به ارزش   انسان اهمیتی خارق  

شـما یـا مسـلمان هسـتید، یـا هنـدو یـا مسـیحی یـا          . زنـد، داده اسـت    نشان مخصوصی که می   
نام و متعلقات، قبیله و کشور از هرچیز بیشتر اهمیت پیدا کـرده اسـت کـه معنـایش                   . کمونیست

هـاي اشـیاء، چـه سـاخته دسـت           هاي نفسانی شده است؛ ارزش     این است که انسان اسیر ارزش     
 .ته ذهن اوانسان باشند و چه ساخ

هـا بـه کشـتار،     خـاطر آن  انـد کـه مـا بـه     چنان اهمیت پیدا کرده    هاي دست انسان، آن    ساخته
شـویم؛ هـر عملـی     ما به لبه پرتگاه نزدیک می. ایم تخریب، قصابی و انهدام یکدیگر مشغول شده    

به جانـب  کشاند؛ هر اقدام سیاسی یا اقتصادي ناگزیر ما را  جا می دهیم، ما را به آن   که انجام می  
سـابقه و   رو، بحـران بـی   ازاین. کشاند برد؛ ما را به هرج و مرج و به ورطه آشفتگی می    پرتگاه می 

رفتن از آن، نیاز به اقـدامی بـدون زمـان            ترك بحران یا بیرون   . سابقه نیازمند است   به اقدامی بی  
 یـا نظـري   دارد؛ اقدامی که به نظري یا سیستمی متکی نباشد؛ زیرا هر عملـی کـه بـه سیسـتم و       

این چنین اقدامی تنها ما را از یک طریق دیگـر بـه          . شود متکی باشد، ناگزیر به ناکامی منجر می      
سـابقه باشـد؛     سابقه است، اقدام الزم هم باید بی       جا که بحرانی بی    از آن . گرداند آن ورطه برمی  

بایـد  . نمعناي این سخن آن است که تجدید حیات فرد باید فوري صورت گیرد؛ نه در طـی زمـا            
هرگاه براي دگرگونی   . کننده است  قطعه همین حاال صورت گیرد؛ نه فردا؛ زیرا فردا، روندي قطعه         

رویـد و هنـوز هـم در محـدوده ویرانگـري قـرار        خود به فکر فردا باشید، به استقبال آشفتگی می 
را بـه طـور     آیا امکان تغییر در همین زمان وجود دارد؟ آیا این امکان وجود دارد که خـود                 . دارید

 .گویم بله، این امکان وجود دارد آنی و همین حاال، دگرگون سازیم؟ من می

جا است که براي رویارویی با بحرانی که ماهیتی استثنایی دارد، بایـد در اندیشـیدن مـا       نکته این 
کتـاب یـا هـیچ     کس دیگر، هیچ وسیله هیچ تواند به وجود آید و این دگرگونی، نمی      دگرگونی به 

 تنهـا درآن . وسـیله فـرد فـرد مـا انجـام پـذیرد       وسیله خود ما و به   صورت گیرد؛ باید به    سازمانی
 توانیم یک اجتماع نو، یک ساختار تـازه، دور از وحشـت و دور از ایـن نیروهـاي فـوق          صورت می 

وجـود آوریـم و دگرگـونی        انـد، بـه    کردن آنان مشغول   آوري و انباشته   العاده ویرانگر که به جمع    



عنـوان یـک فـرد، خودآگـاهی را در هـر اندیشـه، اقـدام و                  پذیرد که شما بـه      می هنگامی تحقق 
 .احساس شروع کنید

  درباره ملی گرایی-2فصل 
 هنگامی ملی گرایی می رود، چه چیزي می آید؟: پرسش

معلوم است، هوشمندي؛ ولی خیال می کـنم کـه ایـن معنـاي ضـمنی سـؤال را         :کریشنامورتی
ین است که چه چیزي را می توان جانشین ملی گرایی کـرد؟ هـر            معناي ضمنی پرسش ا   . نرساند

جانشینی، اقدامی است که هوشمندي ایجاد نمی کند؛ اگر من پیرو مـذهبی باشـم و بـه مـذهب              
دیگري روآورم یا یک حزب سیاسی را ترك کنم و بعداً به یک حزب دیگر بپیوندم، این جانشینی        

 . وجود نداردمستمر، نشانه حالتی است که هوشمندي در آن

گرایی چگونه می رود؟ درك تمامی مفاهیم ضمنی ملی گرایی و بررسـی و آگـاهی از              ببینیم ملی 
ازنظر بیرونی، ملـی گرایـی میـان مـردم     . اهمیت آن در اقدام درونی و بیرونی، تنها راه چاره است    

بـر  جدایی می اندازد و موجب تقسیم بندي هاي طبقاتی، جنگ ها و خرابـی هـا مـی شـود کـه                  
ازنظر درونی یا ازنظر روان شناسی، این همانندي بزرگ تـر، بـا یـک             . شاهدان امر پوشیده نیست   

هنگامی من در یک دهکده یا  . کشور و با یک پندارد، به طور وضوح نوعی خود بزرگ کردن است            
یک شهر بزرگ زندگی می کنم، کسی نیستم؛ ولی اگر خود را با چیزي بزرگ تـر و یـا بـا کشـور       

 کنم، اگر خود را هندو بنامم، این کار، به خود بینی ام دل خوشی بی اساس می دهد؛ بـه              همانند
من رضایت خاطر، اعتبار و نوعی احساس مرفه بودن می بخشد و این همانندي با بـزرگ تـر کـه               
براي آن هایی که خودبزرگ کردن را ضروري می دانند، از ضروریات است؛ ضمن این که تعـارض       

بنابراین، ملی گرایی نه تنها موجـب تعـارض بیرونـی         . فراد را هم به همراه دارد     و کشمکش میان ا   
 تمامی فرآیند ملـی  -است؛ بلکه ناکامی هاي درونی را هم دربر دارد؛ هنگامی کسی ملی گرایی را           

درك ملی گرایی ازطریـق هوشـمندي اسـت و بـه            .  بفهمد، ملی گرایی سقوط می کند      -گرایی را 
رسی و تعمق در روند کلی ملی گرایی و یـا وطـن پرسـتی صـورت مـی          کمک مشاهده دقیق و بر    

هوشمندي نتیجه این بررسی است و با داشتن هوشمندي، هیچ چیز جانشین ملـی گرایـی         . گیرد
به محض آن که مذهب را جانشین ملی گرایی کنید، مذهب هم وسیله دیگـري بـراي                 . نمی شود 

 وسیله اي بـراي تغذیـه خـود از راه اعتقـاد،           خودبزرگ کردن، منبع دیگري براي نگرانی روحی و       
بنابراین، هرنوع جانشینی، هرقدر هم که شریف باشد، نوعی نادانی است؛ مثـل آدمـی    . خواهد شد 

است که آدامس یا نوعی آجیل را جانشین سیگار کشیدن می کند؛ درحالی که اگر شـخص کـل                    
قیـه مسـایل را بفهمـد، آن گـاه     مسأله سیگارکشیدن، اعتیاد، نفسانیات، خواسته هـاي روحـی و ب   

درك این نکته هنگامی ممکن است که هوشمندي بهبـود یابـد و             . سیگارکشیدن به کنار می رود    
. وظیفه خود را انجام دهد؛ اما هرگاه صحبت از جانشین به میـان آیـد، هوشـمندي وجـود نـدارد           



 این کار را نکنید و جانشین کردن، صرفاً نوعی رشوه دادن به خود است تا شما را وسوسه کند که         
 تنهـا هنگـامی   - با سم کشنده اش و با مصیبت و منازعه دنیایی اش-ملی گرایی. آن کار را بکنید  

ازمیان می رود که هوشمندي وجود داشته باشد و هوشمندي تنها با گذراندن امتحان و خوانـدن           
را بـه گونـه اي      هوشمندي هنگامی اعالم وجود می کند که ما مشکالت          . کتاب به دست نمی آید    
 نـه تنهـا در   -هنگامی درك مسأله در سطوح مختلف وجود داشته باشـد . که برمی خیزند بفهمیم   

 آن گاه هوشـمندي در  -قسمت خارجی؛ بلکه همچنین در قسمت داخلی و اشارات روان شناختی   
 و بنابراین، هرگاه هوشمندي باشد، جانشـین معنـا نـدارد       . این روند، پا به عرصه حیات می گذارد       

 .هرگاه هوشمندي باشد، ملی گرایی و وطن پرستی که شکلی از حماقت است، ازمیان می رود
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شما می گویید که به رهبران نیازي نیست؛ اما من چگونه می توانم بدون کمک               : پرسش

 یابم؟عاقالنه و رهنمودي که تنها از یک رهبر برمی آید، به حقیقت دست 

پرسش این است که آیا به رهبر نیازي هست یا خیر؟ آیا حقیقت را می توان بـه         :کریشنامورتی
مار درپی یافتن حقیقت ایـن  . وسیله دیگري یافت؟ برخی ها می گویند بله و برخی می گویند نه            

نکته هستیم؛ نه این که عقیده مان در مقایسه با عقیده دیگري چیست؟ من درمورد ایـن مسـأله                  
مسـأله ضـروري بـودن یـا نبـودن رهبـر،       . یا این طور هست و یا این طور نیست  . عقیده اي ندارم  

حقیقت این مسأله بر اعتقاد، هرقدر هم این اعتقاد عمیق، دانشمندانه،           . مسأله اي اعتقادي نیست   
 .مردم پسند و کلی باشد، بستگی ندارد؛ بلکه باید آن را یافت

 گوییم نیاز ما به رهبر ازاین جهت است که ما آشـفته ایـم   نخست داشتن رهبر براي چیست؟ می     
او . و رهبر در نشان دادن حقیقت به ما مفید اسـت؛ او بـه مـا در درك مسـایل کمـک مـی کنـد            

درمورد زندگی بیش از ما می داند؛ او در تعلیم بخشیدن ما در زندگی در مقام پدر و معلم اسـت؛     
ی بس اندك؛ او با تجارب بیشترش ما را یاري خواهـد داد  او تجربه اي بس فراوان دارد و ما تجارب        

به عبارت دیگر، هنگامی شخص به معلمی مراجعه می کنـد کـه سرگشـته    . و ازاین قبیل حرف ها 
به طور وضـوح اگـر شـخص بـه     . است و اگر نکته مبهمی در وجودش نباشد، به رهبر نیازي ندارد      

 زندگی را به طور کامـل مـی فهمیـد، بـه           طور عمیقی خوشحال می بود، مسأله اي نمی داشت و         
تـا طریـق    . هیچ رهبري رجوع نمی کرد؛ اما به دلیل سرگشتگی خود، به دنبال معلـم مـی رویـم                 
بـه دنبـال    . زندگی را به ما بیاموزد، سرگشتگی ما را سامان بخشد و براي مـان حقیقـت را بیابـد                  

. ا خواهانیم، دراختیارمـان بگـذارد  رهبري می رویم براي آن که حیران و امیدواریم که او آن چه ر     
به عبارت دیگر، رهبري را برمی گزینیم که خواسته هـاي مـان را بـرآورد؛ گـزینش مـا براسـاس                       
رضایت خاطري است که او به ما می دهد و آن چه ما برگزیده ایم، همان چیزي است کـه مـا را                      

، نمی رود؛ گـزینش  »اشبه خود متکی ب« : هیچ کس به دنبال رهبري که بگوید. خشنود می کند 



بنابراین از آن جا که شما رهبر خود را براسـاس رضـایت خـاطري           . رهبر براساس تعصب ها است    
که به شما می بخشد، برمی گزینید؛ به دنبال حقیقت نیستید؛ بلکه به دنبال سفري براي رهـایی              

 .می دانیداز سرگشتگی خود می باشید و این راه گریز از سرگشتگی را به اشتباه، حقیقت 

اجازه بفرمایید نخست این پندار را که رهبر می تواند سرگشتگی ما را سر و سامان بخشد، مـورد                   
آیا کسی هست که بتواند سرگشتگی ما را که حاصل واکنش هاي ماسـت سـر            . بررسی قرار دهیم  

ن و سامان بخشد؟ ما خود این سرگشتگی را آفریده ایم؟ فکر می کنید مسبب این بی چارگی، ایـ   
مبارزه موجود در تمامی سطوح حیات چه در درون و چه در بیرون، شخص دیگري باشـد؟ خیـر،      

به این دلیل که ما از خود، تعارض ها، واکـنش هـا   . این نتیجه نبود دانش ما درمورد خود ما است   
و بی چارگی هاي خود آگاه نیستیم؛ به رهبران روي می آوریم؛ زیرا خیال می کنیم که آن ها بـه        

درك ما از خود تنها از راه رابطه با حـال  .  براي رهایی از چنگ سرگشتگی ها یاري خواهند داد    ما
اگر کسی این رابطه را درك نکند، هرچه  . است و خود این ارتباط، نه یک فرد بیرونی، یعنی رهبر          

 رابطـه خـود بـا    -که رهبر بگوید، بی فایده است؛ زیـرا هنگـامی شـخص ادراکـی درمـورد رابطـه          
 نداشته باشد، چه کسی می تواند تعارض درونی او را حـل کنـد؟ بـراي        -قات، افراد و ایده ها    متعل

براي آگاهی  . حل تعارض، خود من باید آن را بشناسم؛ یعنی خودآگاهی من ازطریق ارتباط باشد             
اگر من خود را نشناسم، از رهبر چه کاري بر می آید؟ همان گونه کـه        . نیاز به هیچ رهبري نیست    

 سیاسی را کسانی برمی گزینند که در سرگشتگی به سر می برند و بنـابراین مـورد گـزینش           رهبر
گـزینش بـه وسـیله مـا     . آن ها نیز سرگشته است، گزینش رهبر به وسیله ما نیز همین طور است      

 .هم براساس سرگشتگی ماست؛ بنابراین، او هم چون رهبر سیاسی سرگشته است

 کسی است؛ آیا حق با من است یا آن هایی کـه مـی گوینـد    مسأله مهم این نیست که حق با چه   
وجـود رهبـر بـه    . کشف این مطلب که چرا به رهبر نیـاز اسـت، اهمیـت دارد    . رهبر ضروري است  

اگر کسـی بـه شـما بگویـد کـه      . منظور استفاده هاي گوناگون است؛ اما این به مسأله ربطی ندارد 
ف این نکتـه کـه چـرا وجـود رهبـر ضـروري        دارید پیشرفت می کنید، خشنود می شوید؛ اما کش        

یک نفر ممکن است راه را نشان دهد؛ اما آن کس که همه کـار را انجـام    . است، کلید مسأله است   
از آن جا که شما نمی خواهید با همـه          . می دهد، شما هستید، حتی اگر رهبري هم داشته باشید         

هنگـامی خودآگـاهی جزیـی    . یـد این مسایل روبه رو شوید، مسؤولیت را به گردن رهبر مـی گذار        
هیچ رهبري، هیچ کتابی و هـیچ نوشـته اي نمـی توانـد بـه شـما               . باشد، رهبر بی فایده می شود     

خودآگاهی هنگامی حاصل می شود کـه شـما ازطریـق ارتبـاط از خـود آگـاه       . خودآگاهی ببخشد 
 آگـاهی   .بودن یعنی ارتباط داشتن؛ عدم آگـاهی از ارتبـاط یعنـی مصـیبت، یعنـی سـتیز                 . باشید

اگر شخص ارتباط صـحیح  . نداشتن از ارتباط خود با متعلقات، یکی از علت هاي سرگشتگی است     
خود را با متعلقات اش نشناسد، بی شک تعارض به وجود خواهد آمد؛ چیزي کـه باعـث افـزایش                
تعارض در جامعه خواهد شد؛ اگر شما رابطه خود با خود و همسرتان و نیز با خود و فرزنـدتان را                  



شناسید، چگونه انتظار دارید شخص دیگري تعارضی را که از این ارتباط ناشی مـی شـود، حـل                   ن
علت آن که شـما بـه دنبـال    . کند؟ همین طور هم در مورد ایده ها، اعتقادات و اموري ازاین قبیل 

رهبر می روید آن است که ارتباط شما با مردم، متعلقات مربوط به خود و ایده هاي آشفته است؛              
این رهبري که شما به دنبالش هستید، رهبري واقعی باشد؛ به شـما مـی گویـد کـه خـود را                    اگر  

آن چه که سرچشمه این سوءتفاهم و آشفتگی شده است، خود شما هستید و خود شـما        . بفهمید
 .می توانید این تعارض را تنها ازطریق درك خود در ارتباط، حل کنید

چطور چنین چیزي امکـان دارد؟ حقیقـت چیـزي    . تن حقیقت به کمک دیگران ممکن نیست     یاف
به عکس، چیزي است زنده، . ایستا نیست؛ مکانی ثابت ندارد؛ هدف یا مقصد نیز به شمار نمی آید

چگونه می تواند هدف باشد؟ اگر حقیقت یک نکته ثابت باشد کـه دیگـر               . پویا، هوشیار و سرزنده   
حقیقت چیزي است نادانسـته  . رآن صورت، یک عقیده صرف است و دیگر هیچ        ؛ د .حقیقت نیست 

و ذهنی هرکسی که به دنبال حقیقت باشد، هرگز آن را نخواهد یافت؛ زیـرا ذهـن از دانسـته هـا                    
تشکیل شده است؛نتیجه گذشته و بازده زمان است؛ چیزي که خود شـما مـی توانیـد شـاهد آن              

ازاین رو، رهبر به دنبال یافتن دانسته ها نیست؛ تنها می        . ذهن آلت دست دانسته ها است     . باشید
 حقیقتـی  -هنگامی ذهن به دنبال حقیقت مـی رود . تواند از دانسته ها به نادانسته ها حرکت کند        

درهرحال، ایده آل چیـزي  .  به دنبال انعکاس خود است؛ نه حقیقت -که در کتاب ها خوانده است     
آن چـه واقعیـت اسـت، همـان       . عی، چیزي است خیالی   است خودتصویرشده؛ چیزي است غیرواق    

هنگامی شما از خدا یاد مـی کنیـد، خـداي شـما تصـویري        . چیزي است که هست؛ نه خالف آن      
شما تنها می توانید به فکر دانسته هـا     . است از اندیشه خود شما و حاصل تأثیرات اجتماعی است         

ید؛ شـما نمـی توانیـد بـر حقیقـت تکیـه       باشید؛ شما قادر به اندیشیدن درمورد نادانسته ها نیست      
همـان لحظـه اي کـه بـه فکـر نادانسـته هـا مـی افتیـد، منظورتـان دانسـته هـایی اسـت                  . کنید

اگـر درایـن مـورد    . حقیقت و یا خدا، چیزهایی نیستند که بشود فکرشان را کـرد         . خودتصویرشده
 .فکر کنید، درمورد حقیقت فکر نکرده اید

جوي آن برویم، حقیقت، چیزي است که به سوي شـما مـی   حقیقت چیزي نیست که به جست و    
تنها هنگامی ذهن اسیر عذاب دانسـته هـا یـا           . شما تنها می توانید به دنبال دانسته ها بروید        . آید

حقیقت در هر برگی، در هر قطـره اشـکی   . تأثیرات دانسته ها نباشد، می تواند خود را آشکار کند        
هیچ کس نمـی توانـد شـما را بـه      . به لحظه دانسته شود   وجود دارد و چیزي است که باید لحظه         

 .سوي حقیقت هدایت کند و هدایت از جانب هرکس که باشد، به سوي دانسته ها است و الغیر

حقیقت تنها به ذهنی که خالی از دانسته ها باشد، وارد می شود و در حالتی وارد مـی شـود کـه                   
ذهن انبار دانسته ها است؛ پس مانده دانسـته  . دانسته ها حضور ندارند و به کنش مشغول نیستند    

هاست و براي آن که ذهن در حالتی باشد که نادانسـته هـا اضـهار وجـود کننـد، بایـد از خـود و         
 واکنش ها، پاسخ ها و ساختار خـویش آگـاه           - چه خودآگاه و چه ناخودآگاه     -تجارب گذشته خود  



ه ها بـه پایـان مـی رسـند و آنگـاه      باشد؛ هنگامی که خودشناسی کامل وجود داشته باشد، دانست      
حقیقـت بـه   . ذهن از آن ها خالی می شود؛ آن هنگام است که حقیقت ناخوانده وارد خواهد شـد     

در همان لحظه اي که دانسته شـود،  . شما نمی توانید آن را ستایش کنید     . شما یا من تعلق ندارد    
رك خویشتن ممکن شـود و   نه نماد حقیقت است و نه تصویر؛ بلکه هرگاه د         . دیگر حقیقت نیست  

 .بازایستد، ابدیت پا به عرصه وجود می گذارد» خود«
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اگـر  . از حرف هاي شما چنین استنباط می کنم که یادگیري و دانش سد راه اند    : پرسش
 .این طور است، آن ها سد راه چه چیزهایی می باشند

ك تازه ها و آن چیزهـایی هسـتند کـه           بدون شک، دانش و یادگیري سد راه در        :کریشنامورتی
شـما  . به وجودآوردن یک تکنیک کامل، انسان را خالق نمـی کنـد  . بدون زمان و ابدي می باشند 

ممکن است نحوه نقاشی کردن را به گونه اي عالی بدانید، از تکنیک کامل برخوردار باشید؛ ولـی                
ودن شـعر را بلـد باشـید و از        همچنین چه بسا که شما نحوه سر      . نقاش مبتکري به حساب نیایید    

شاعر بودن یعنی توانایی دریافت تازه هـا را         . جهت فنی نقصی درکارتان نباشد؛ ولی شاعر نباشید       
بـراي بسـیاري از مـا    . داشتن، حساسیت کامل براي پاسخ گویی به چیزهاي نو و تازه نشان دادن            

طریـق دانسـتن، خـالق    دانش یا یادگیري نوعی اعتیاد شده است و مـا خیـال مـی کنـیم کـه از        
ذهنی که پرازدحام است، ذهنی که در قفس حقایق و دانش اسـیر گردیـده؛ آیـا بـه      . خواهیم شد 

راستی توانایی دریافت چیزي تازه، ناگهانی و آنی را دارد؟ اگر ذهن شما در حلقه ازدحام دانسـته             
دریافت کند، وجـود دارد؟     ها قرارگرفته باشد، آیا در آن فضایی که بتواند چیزي از نادانسته ها را               

به طوریقین، دانش همیشه چیزي است مربوط به دانسته ها و ما تالش می کنیم با ایـن دانسـته                  
 .ها، نادانسته ها را که در اندازه گیري نمی گنجند، درك کنیم

کسانی که مـذهبی  . افتد، درنظر بگیرید مثالً یک چیز خیلی عادي را که براي بیشتر ما اتفاق می           
کنند از خـدا بـراي       تالش می  -خواهد داشته باشد   بودن هر معنایی که می      حال مذهبی  -دنیستن

 هـاي بـی    کتـاب . که تالش دارند بدانند خدا چیسـت       خود تصویري ذهنی داشته باشند و یا این       
 قبیل، مطالعه کرده   اند؛ درمورد تجارب قدیسین، مرشدین، مهاتماها و افرادي ازاین         شمار خوانده 
دارند از این تجارب دیگران براي خود تصویري خیالی ترسیم کنند یا از آن احساسی          اند و تالش    

 آیـا ایـن بـه   . شـوید  ها نزدیک مـی  ها به نادانسته دیگر، به کمک دانسته عبارت داشته باشند؛ به 
توان در اندیشه چیزي بود که ناشناختنی است؟ خیـر، قـدرت مـا در     راستی ممکن است؟ آیا می 

حاضر در دنیا  العاده درحال شناسیم؛ اما این انحراف خارق     د اموري است که می    اندیشیدن درمور 
هاي بیشتر، حقایق بیشـتر و       کنیم که اگر معلومات بیشتر، کتاب      درحال وقوع است؛ ما خیال می     

 .شده بیشتري داشته باشیم، قدرت ادراك خواهیم داشت مطالب چاپ



هـا را     نباشد، باید به کمک ادراك، رونـد دانسـته         ها بودن از چیزي که انعکاس دانسته      براي آگاه 
خـاطر نیسـت    ها بیاویزد؟ آیا بـدین   قدر به دامن دانسته    اصالً چرا باید ذهن این    . ازمیان برداشت 

هـا و در زمـان    وجوي اطمینان و امنیت اسـت؟ طبیعـت ذهـن در دانسـته         که همیشه در جست   
زمـانی   ایه گذشته و زمان است، بی     ذهنی که اصل و اساسش برپ      عجین شده است؛ چگونه چنین    

هـا   صـورتی مـنظم درآورد و از آن        ها را به   ذهنی ممکن است نادانسته    کند؟ چنین  را تجربه می  
وجـود   ها کاري عبث است؛ نادانسته، هنگامی اعالم  تصویر و تصوري داشته باشد؛ ولی تمامی این       

 چنین چیزي فـوق   .  گذاشته شود  کناري ها فهمیده شود، ازمیان برود و به       خواهد کرد که دانسته   
اي حاصل کند، ذهـن آن را بـه          که شخص از چیزي تجربه     محض این  العاده دشوار است؛ زیرا به    

دانم هیچ توجه   نمی. کند الفاظ دانسته ترجمه کرده و آن را در چهار دیواري گذشته محصور می            
بنـدي و    گـذاري، جـدول    مها برگردان شده، نـا     اي به طور آنی به دانسته      اید که هر تجربه    کرده

شک چنین یادگیري و دانشی      ها دانش است و بی     بنابراین حرکت دانسته  . شود ثبت و ضبط می   
 .جز سد راه، چیزي نیست

شناسـی نخوانـده باشـید و     حال هیچ کتـابی، چـه مـذهبی و چـه روان     فرض کنیم که شما تا به     
کنید؟ فرض کنـیم هـیچ مرشـد،     میمجبور باشید معنا و مفهوم زندگی را دریابید؛ از کجا شروع            

چگونـه  . سازمان مذهبی، بودا و هیچ مسیحی وجود ندارد و شما باید از ابتـدا کـار را آغـاز کنیـد              
هـاي خـود را در آینـده     کنید؟ ابتدا باید روند فکري خود را بفهمیـد، خـود و اندیشـه           شروع می 

؛ چنـین چیـزي بـس کودکانـه     تصویر نکنید و پروردگاري که شما را راضی کند، به وجود نیاورید       
این تنها راه کشف هرچیـز تـازه    . بنابراین باید ابتدا به روند فکري خود اشراف داشته باشید         . است
رانـی، نحـوه     مثل اتومبیـل -اند، ما دانش فنی گوییم یادگیري و دانش سد راه  هنگامی می . است

نظـر مـا   . کنـیم  ضـمیمه نمـی   -آالت یا کارآیی حاصل از این نوع دانش را         کارانداختن ماشین  به
چیزي کامالً متفاوت است؛ منظورمان آن حالت خوش اخالقی است که دانش و یادگیري، هرقدر               

معناي واقعی کلمـه، یعنـی آزادبـودن از      بودن به  خالق. وجودآورنده آن نیستند   هم که باشند، به   
 صـرف آویخـتن بـه    .انـدازد  تمامی لحظات گذشته؛ زیرا این گذشته است که بر حال ما سایه می        

اند، هرقـدر هـم معتبـر باشـد و تـالش در              چه که دیگران گفته    اطالعات و تجارب دیگران به آن     
اند؛ یعنی دانش، مگر غیر از ین اسـت؟ امـا            چه که دیگران کشف کرده     کردن خود به آن    نزدیک

 از دانش براي کشف هر چیز تازه باید به تنهایی شروع کرد؛ باید لخت و برهنه، به خصوص برهنه               
سفر آغاز کنید؛ زیرا به کمک دانش و عقیده، تجربه اندوزي بس آسان اسـت؛ ولـی ایـن تجـارب                   

 باشـند؛ اگـر مـی      صرفاً حاصل خودفرافکنی بوده و ازاین رو تماماً غیرواقعی و کـذب محـض مـی               
بـار   ویـژه کولـه   بار سنگین کهنـه، بـه   ها نایل شوید، حمل کوله   خواهید به تنهایی به کشف تازه     

اي بـراي   عنـوان وسـیله   شما از دانش بـه  . فایده است   بی - هرقدر هم معتبر باشد    -دانش دیگري 
خواهید کامالً مطمـئن باشـید کـه شـما هـم همـان           کنید و می   حفظ خود و امنیت استفاده می     



تجاربی را دارید که بودا، مسیح یا فالن و بهمان داشت؛ اما آدمی که همیشه بـه کمـک دانـش از         
 .طور وضوح جوینده حقیقت نیست کند، به یخود حمایت م

بایـد بـه دریـایی ناشـناخته وارد شـد؛ دریـاي کـه موجـب              . براي کشف حقیقت، راه وجود ندارد     
اي پیدا کنیـد،   خواهید چیز تازه هنگامی می. افسردگی نخواهد شد، دریایی که خطرجویی ندارد      

حقایق و دانش که ذهـن مـا   . م باشد تان باید کامالً آرا    اید، ذهن  تجربه چیزي مشغول   هنگامی به 
که ذهـن چنـان      است اند؛ مشکل بسیاري از ما آن      کنند، سد راه مسایل تازه     را دچار ازدحام می   

 زمان با دانسته چه هم چه که تازه است و هرآن بااهمیت و چنان باارزش شده است که درکار آن        
ش و یادگیري براي جوینـدگان و       بنابراین دان . کند ها ممکن است وجود داشته باشد، مداخله می       

 .آیند زمان است دارند، موانعی بیش به حساب نمی چه بی نیز کسانی که سعی در ادراك آن

 انضباط درباره -5فصل 

اي انضباط خود براي تعدیل قـواي حیـوانی در انسـان             تمامی مذاهب بر گونه   : پرسش
 انضباط خـود، خداگونـه      اند که به کمک    قدیسین و عرفا ادعا کرده    . اند پافشاري کرده 

گونـه انضـباط سـد راه ادراك        آیـد، ایـن    هاي شما برمی   که از گفته   اند و طوري   شده
 در این مسأله حق با چه کسی است؟. ام من سردرگم شده. پروردگار است
صحبت بر سر این نیست که حق با چه کسی است؟ آن چه که اهمیت دارد این               :کریشنامورتی

د پیدا کنیم؛ نه از راه یک قدیس و یا کسی کـه اهـل هنـد و یـا جـاي       است که حل مسأله را خو     
 .دیگر است، هرچه عجیب تر باشد، بهتر

شما بر سر این دوراهی گیر کرده اید؛ شخصی می گوید انضباط و شخص دیگري می گوید بدون            
ا به غالباً شما آن چیزي را برمی گزینید که راحت تر و رضایت بخش تر است؛ یک آدم ر              . انضباط

خاطر، قیافه اش، تکیه کالم هایش، طرفداري هاي شخصی اش از امور و چیزهایی ازایـن قبیـل،                   
اکنون بیایید همه این ها را کنار بگذاریم و این پرسش را مستقیماً بررسی کنـیم و              . دوست دارید 

 بـا  در این مسأله، معانی بسیاري نهفته است و مـا بایـد  . حقیقت قضیه را براي شخص خود بیابیم   
 .احتیاط و به گونه اي آزمایشی با آن برخورد کنیم

ازآن جا که بـه  . بسیاري از ما، نیاز به صاحب اختیاري داریم که به ما وظیفه مان را گوش زد کند       
طور طبیعی می خواهیم در امنیت به سر بریم و رنج بیشتر را متحمل نشویم، براي رفتار و کردار                

یم که فالن کس به مفهوم خوشـبختی و شـادي کامـل رسـیده           می گوی . خود درانتظار رهنمودیم  
درواقـع آن چـه کـه مـی     . است و امید آن را هم داریم که راه رسیدن به آن را به مـا هـم بگویـد    

خواهیم، همان گونه خوشبختی، همان آرامشی درونـی و همـان خوشـی اسـت و در ایـن دنیـاي          
ید چه بکنیم؟ در واقع ایـن طبیعـت اصـلی         دیوانه آشفته، به دنبال کسی می گردیم که به ما بگو          



آیا رسیدن . بسیاري از ما است و ما اعمال خود را براساس این طبع و غریزه طرح ریزي می کنیم          
به خدا، به این واالترین وجود، به آن چه نه در محدوده کلمات می گنجد و نه نامی می تـوان بـر        

ه، امکان پذیر است؟ ما م یخـواهیم بـه یـک    آن نهاد، از طریق انضباط و اطاعت از یک الگوي ویژ     
هدف ویژه و به یک مقصد مشخص برسیم و خیال می کنیم که ازطریق تمـرین، انضـباط و از راه    
سرکوب یا تسلیم، تعالی بخشی و یـا جانشـین سـازي بـه آن چـه در جسـت وجـویش هسـتیم،             

 .خواهیم رسید

کنـیم، چیسـت؟ آیـا     ضـبط مـی  کـه خـود را من   راستی، معناي ضمنی انضباط چیست؟ دلیل آن  
 کنند که باید به کمک گونـه  پاي هم هستند؟ بسیاري از افراد خیال می   انضباط و هوشمندي هم   
آیا این قـواي  .  تحت انقیاد و کنترل درآوریم    - این زشتی وجود خود را     -اي انضباط، قواي حیوانی   

ر از انضـباط چیسـت؟      توان ازطریق انضباط کنترل کرد؟ منظـو       حیوانی و این زشتی درون را می      
چـه   هـا، آن   منظور، سلسله اعمالی است که قول پاداش بدهد، عملیاتی که درصورت پیگیري آن            

اي کـه درصـورت       الگوي کرداري ویـژه    - چه مثبت و چه منفی     -خواهیم به ما ببخشند    را که می  
ري چنـین کـا  . خواهیم برسـاند  چه می کوشش جدي، پشتکار و جدیت کامل ما را باالخره به آن   

پنجـه   و ایم با آن دست    بار باشد؛ ولی ما براي رسیدن به خواسته خود آماده          ممکن است محنت  
 خودي که مهاجم خودپسند، دورو، نگران و ترسناك است و بقیه            -خواهیم خود  نرم کنیم؛ ما می   

خواهیم همین خودي را که باعـث قـواي حیـوانی درونـی ماسـت،             بله، می  -دانید چه که می   آن
این کار چگونه باید صورت گیرد؟ آیا باید ایـن  . نیم و به انقیاد بکشانیم و نابودش کنیم   دگرگون ک 

 ، از چگـونگی بـه     »خود«و درك ماهیت    » خود«کار ازطریق انضباط، درك هوشمندانه از گذشته        
آمدنش و اموري از این قبیل، انجام داد؟ آیا بایـد انهـدام قـواي حیـوانی درون انسـان را از            وجود

ور انجام داد، یا از طریق هوشمندي؟ آیا هوشمندي به انضباط مربوط است؟ بیاییـد فعـالً   طریق ز 
انـد فرامـوش کنـیم؛ بیاییـد خودمـان در مسـأله غـور و                چه را که قدیسین و بقیه افراد گفته        آن

هنگـام   نگـریم؛ آن  بار است به این مسـأله مـی   که گویی براي نخستین  اي گونه بررسی کنیم؛ به  
 قول کـه همگـی بیهـوده و بـی          تنها به مشتی نقل    چیزي خالق برسیم؛ نه    باالخره به بسا که    چه

 .اند فایده

  سیاه در برابر سفید، آزمندي در برابـر عـدم  -گوییم که در درون ما تعرض وجود دارد   نخست می 
 من آزمندام و این درد آخرین است؛ براي رهایی از چنگ ایـن              -آزمندي و چیزهایی از این قبیل     

دیگر، من باید دربرابر هرگونه تعارض که به مـن درد و        بیان به. ي باید خود را منضبط کنم     آزمند
بـودن،   هنگـام از غیراجتمـاعی     آن.  بایسـتم  -گـویم  مـورد بـه آن آز مـی        ایـن   در -دهد رنج می 

 اجتمـاعی کـه بـراي       - یعنی همان دالیـل مـذهبی      -کنم بودن و الی آخر صحبت می      غیراخالقی
 رود؟ وسیله زور، آز ازبین می بریم؛ آیا با دورکردن آز به ز به کار میایستادن دربرابر آ



کردن را مورد بررسـی قـرار       نخست بیایید روند معمول در سرکوب، زور، مردودساختن و مقاومت         
 دهـد؟ آن   کنید؛ چه رخ مـی     کنید؛ هنگامی دربرابر آز مقاومت می      هنگامی این کار را می    . دهیم

طور نیست؟ چرا شما در  ایستد، چیست؟ این اولین مسأله است؛ این       یچه که در برابر آزمندي م     
، »من باید از چنگ آز رهـا شـوم  «: گوید دهید و این وجودي که می برابر آز مقاومت به خرج می    

، همـان آز اسـت یـا خیـر؟ تـاکنون      »من بایـد آزاد باشـم     «: گوید کیست؟ یا این وجودي که می     
بایـد از دسـت آن   «: گوید بار شده؛ ازاین رو، می نون مصیبتآزمندي پاداش او را داده است و اک    

خواهد چیـزي   انگیزه رهایی از چنگ آن نیز خود، فرآیند آزمندي نام دارد؛ زیرا او می  . »رها شوم 
روم؛ امـا   وجـوي آن مـی    فایده است، بنابراین به جسـت      آزمندي اکنون بی   عدم. باشد که نیست  

آزمندي باشد کـه   خواهد عدم خواهد چیزي باشد، می هم میخود انگیزه این کار و قصد آن، باز   
 .است» من«یقین، آزمندي نام دارد و باز هم شکل منفی تأکید بر روي  طور بازهم به

که به   هنگامی تا. بار است  استنباط ما این است که آزمندبودن، به دالیل بدیهی گوناگون، محنت          
 اجتمـاع بـه راه    . اي وجـود نـدارد     بریم، مسأله  یکه از آن لذت م     هنگامی دهد و تا   ما پاداش می  

بخش اسـت و محنتـی بـه         که فایده  هنگامی تا. کند هاي مختلف ما را به آزمندبودن تشویق می       
خواهـد   مـان مـی   بـار شـود، دل   که محنـت  محض آن  رویم؛ ولی به   همراه ندارد، به دنبالش می    

گـذاریم؛   انضباط درمقابـل آز مـی  این مقاومت چیزي است که نامش را       . دربرابرش مقاومت کنیم  
شـویم؟ هـر عملـی از     بخشی و سرکوب، از قید حریص بـودن رهـا مـی     ولی آیا با مقاومت، تعالی    

بنابراین هر . که قصد آزادشدن از حرص و آز را داشته باشد، باز هم آزمندي نام دارد » من«جانب  
 .آید به شمار نمییقین راه حل مسأله  طور عمل و پاسخی از جانب من درمورد آز، به

پیش از هر چیز باید ذهن آرام و نامشوش وجود داشته باشـد تـا همـه چیـز را بفهمـد، بـه ویـژه         
 چیزي را که پرسشگر مـا  -چیزي را که شخص نمی داند و ذهن اش نمی تواند در آن تعمق کند            

ه و  درمـورد زنـدگی یـا رابطـ     -براي درك هرچیز و هر شکل پیچیده اي       . نامش را خدا می گذارد    
آیا این ژرف نگـري را  .  باید ژرف نگري معین و آرامی براي ذهن باشد      -خالصه درك هرمسأله اي   

از راه زور و اجبار می توان به دست آورد؟ ذهن سطحی نگر ممکن است از روي ناچـاري خـود را    
چنـین آرامشـی، توانـایی    . آرام کند؛ اما به طور حتم چنین آرامشی، آرامـش زوال و مـرگ اسـت      

 .بنابراین مقاومت چاره کار نیست. اق پذیري، انعطاف پذیري و حساسیت را نداردانطب

اکنون فهم این موضوع نیاز به هوشمندي دارد؛ فهم این موضوع کـه زور و اجبـار ذهـن را خـرف              
کند، خود شروع هوشمندي است؛ دانستن این مطلب است که انضـباط صـرفاً نـوعی سـازش       می

کـردن   س است و دیگر هیچ و این همان چیزي است کـه در منضـبط  دربرابر یک الگو ازطریق تر 
هنگـامی شـما   . چه که خواهـان آن هسـتیم   نیاوردن آن دست خود نهفته است؛ یعنی ترس از به    
انعطاف، کنـد    دهد؟ به چیزي سخت، غیرقابل     کنید، چه رخ می    ذهن یا وجود خود را تأدیب می      

 انـد، برخـورد نکـرده    ادي که خود را منضبط کـرده آیا با چنین افر   . شود ناپذیر بدل می   و تطبیق 



یک تعارض درونی   . یقین یک روند انهدام است     طور اید؛ البته اگر چنین افرادي باشند؟ نتیجه به       
شـود؛ ولـی وجـود دارد و فـروزان و مشـتعل       آید که مطرود و پنهان نگاه داشته می        وجود می  به

 .است

 وجـود مـی    ه نامش مقاومت است، تنها و تنها عادت به        گونه انضباط ک   بینیم که این   بنابراین، می 
 چـه . آورد و شکی نیست که عادت، آفریننده هوشمندي نیست؛ نه عادت چنین است و نه تمرین          

کاربردن انگشتان خویش با تمرین مرتب روزانـه پیـانو یـا بـا سـاختن چیـزي                 بسا که شما در به    
ها، نیاز بـه هـوش و ذکـاوت اسـت و        دست دستی، مهارت و توانایی پیدا کنید؛ ولی براي هدایت        

 .کنیم اکنون ما دراین باره کندوکاو می

بینید که به نظرتان خوشبخت است و یا به چیزي رسیده و کارهـایی انجـام     هنگامی کسی را می   
بـه ایـن    . کنیـد  مورد از او تقلید مـی      این شوید و در   دهد، شما هم خواهان همان چیزها می       می

دسـت آوریـم؛    چه را دیگري دارد، بـه  کنیم که آن   براي این تقلید می   . ییمگو تقلید، انضباط می  
کنیم که او هسـت؛ ولـی آیـا     که خوشبخت باشیم؛ زیرا خیال می آوریم براي آن  اداي او را درمی   

کارگیري یک قانون ویـژه، انضـباطی        شود با به   توان ازطریق انضباط، خوشبخت شد؟ آیا می       می
. حتم براي کشف، باید آزادي وجـود داشـته باشـد    طور اً آزاد شد؟ به   ویژه و یک شیوه عملی واقع     

وضوح، از درون آزاد باشید؛ ولی آیـا بـا شـکل      طور خواهید چیزي را کشف کنید، باید به       اگر می 
رسید؟ شکی  گذارید، به این آزادي می اي ویژه که بر آن نام انضباط می     گونه دادن ذهن خود به   

گیـري ویـژه و      شـوید و براسـاس نتیجـه       ما یک ماشین تکرار می    ش. نیست که پاسخ منفی است    
. شـود  که آزادي ازطریق تأدیب حاصل نمـی       پردازید؛ درحالی  شیوه کرداري ویژه به مقاومت می     

 اي که شما شاهد طرد آزادي بـه  آید و در همان لحظه    دست می  آزادي تنها از راه هوشمندي به     
 باشید، این هوشمندي در شما بیـدار شـده و شـما             -ی چه درونی و چه بیرون     -وسیله زور و اجبار   

شکل انضـباط و   طوریقین نخستین شرط الزم، آزادي است؛ آزادي نه به   به. شوید صاحب آن می  
حـرص، آشـفتگی اسـت، غضـب،     . چیزي که اعطاءکننده این آزادي اسـت، پرهیزکـاري نـام دارد    

طوریقین خـود    ا بشود، به  ه هنگامی شخص متوجه آن   . رحمی، آشفتگی است   آشفتگی است؛ بی  
شـود کـه    کنـد؛ بلکـه متوجـه مـی     ها مقاومـت نمـی   کند و دربرابر آن ها رها می را از چنگ آن  

رو،  آیـد و ازایـن     حسـاب نمـی    گونه اجبار و زوري، آزادي به      مکاشفه تنها در آزادي است و هیچ      
 شـخص   دهـد؛  کـه بـه شـما آزادي مـی         اسـت  کار پرهیزکاري آن  . گیرد اي صورت نمی   مکاشفه

توان در عین آشفتگی به کشفی نایـل شـد؟ راسـتی       ناپرهیزکار، شخصی آشفته است؛ چگونه می     
چطور؟ بنابراین، پرهیزکاري حاصل نهایی انضباط نیسـت؛ امـا پرهیزکـاري آزادي اسـت و آزادي            

. خـود حقیقـت نـدارد، حاصـل شـود        تواند ازطریق عملی که پرهیزکارانه نبوده و به خـودي          نمی
 دنبـال انضـباط   صورت سطحی به ایم و به ن است که بسیاري از ما زیاد مطالعه کرده  مشکل ما ای  

وضع معـین نشسـتن، کوشـش     اي از خواب برخاستن، به  هر صبح در ساعت ویژه-شمار هاي بی 



 ایم و به تمرین و تأدیب مـدام خـویش پرداختـه           رفته -کردن به کنترل ذهن خود به طریق ویژه      
هایی چند ادامـه دهـیم، بـاالخره بـه ذات      د که اگر چنین چیزهایی را سالان ایم؛ زیرا به ما گفته    

کـنم؛ ولـی     اي خام مطرح می    گونه اي بسا که من این مسأله را به       . تعالی راه خواهیم یافت    باري
قـدر هـم سـاده     شکی نیست که رسـیدن بـه ذات پروردگـار ایـن      . پایه اندیشیدن ما همین است    

کنم و شـما   توان گفت من این کار را می در بازار نیست و نمی  خداوند چیزي قابل عرضه     . نیست
 .آن را به من بدهید

هاي درونی ما براي رسیدن و تحصـیل   هاي مذهبی، اعتقادات و خواسته تأثیرات بیرونی، دکترین  
مسـأله،   اند که براي ما از نو اندیشـیدن درمـورد ایـن        چیزي، بسیاري از ما را چنان شرطی کرده       

کـه   نخست بایـد اشـارات انضـباط و ایـن       . راساس انضباط بیندیشیم، ممکن نیست    که ب  بدون آن 
مان، تأثیرات و اموري ازاین قبیل را به تنگنا کشانده و ذهـن را بـه          چگونه ذهن ازطریق آرزوهاي   

شـدن   شـده، هرقـدر هـم ایـن شـرطی          وضوح ببینیم؛ ذهن شـرطی     عملی ویژه واداشته است به    
خداونـد،  . توانـد حقیقـت را درك کنـد        ند آزاد باشد و بـالتبع نمـی       توا باشد، نمی » پرهیزکارانه«

 تنها هنگامی که آزادي وجـود داشـته باشـد،         - نام تفاوتی ندارد   -حقیقت یا هرچه که نامش نهید     
تواند اعالم وجود کند و هرجاکه راه ترس، زور و اجبار حاکم باشد، چه مثبـت و چـه منفـی،                      می

دنبال مقصد و هدفی باشیم، از آزادي خبري نخواهـد بـود؛     بههمچنین هرگاه. آزادي وجود ندراد  
بعید نیست که از چنگ گذشته رها شویم؛ ولـی  . کنیم زیرا خود را در محدوده آن هدف اسیر می 

 ایـده،  -کشـف هـر چیـز   . گـوییم  آینده ما را در محاصره خود دارد و چنین چیزي را آزادي نمـی  
هرگونـه انضـباطی کـه برپایـه زور و     . زادي ممکـن اسـت   تنها در سایه آ-احساس و یا ادراك تازه 

کـه انضـباط    جا کند و از آن  انکار می- چه سیاسی و چه مذهبی -گونه آزادي را   اجبار باشد، این  
دهـد؛ بنـابراین امکـان     یعنی سازش با عملی که مقصدي را موردنظر دارد، ما را درتنگنا قرار مـی    

هنـی، ماننـد صـفحه گرامـافون، تنهـا در درون            کنش چنـین ذ   . آزادي ذهن وجود نخواهد داشت    
 .شیارها است

 چـه را کـه در نظـر دارد بـه     تواند آن  رو، ذهن ازطریق عادات و پروراندن یک الگو تنها می          ازاین
دلیل به آن چه کـه محـدودیت و محصـوریتی            همین همین دلیل، آزاد نیست؛ به     به. دست آورد 

 این که چرا انسان دائم خود را دربرابر عقیده -می فرآیندآگاه بودن از  تما    . ندارد،نایل نخواهد شد  
پذیري با عقیده، چه عقیده یـک        کند و کل مسأله انطباق     عمومی و قردیسین معین، منضبط می     

 آگاهی از تمامی قضیه سازش، ازطریق تمرین و       -قدیس باشد و چه همسایه، با هم تفاوتی ندارند        
چـه کـه    بخشی و آن وجود، سرکوب، تعالی   ار، اظهار  تسلیم خویش، انک   -غریب و هاي عجیب  راه

.  تازه شروع آزادي است کـه حاصـل آن، پرهیزکـاري نـام دارد         -بر سازش با یک الگو داللت دارد      
 آزمنـدي را بـه     مثالً اگر کسـی عـدم     . شکی نیست که پرهیزکاري، پرورش یک پندار ویژه نیست        
دیگر، اگـر کسـی      عبارت به. نخواهد بود عنوان مقصد و هدف دنبال کند، دیگر نامش پرهیزکاري          



رود؛ زیرا چنین چیزي ازطریق انضـباط   آزمندي خود آگاه باشد، پرهیزکاري به شمار نمی   از عدم 
 .شود حاصل می

 ذهـن، عـدم   . کنـد  بـودن تأکیـد مـی      عنوان چیزي  انضباط، انطباق و تمرین، تنها بر خودآگاه به       
عنـوان آزمنـدنبودن، آزاد    خودآگـاهی خـویش بـه   کند؛ بنابراین، از چنـگ   آزمندي را تمرین می   

تنهـا بـر آن، جامـه دیگـري پوشـانده و نـامش را نبـود                 . رو، درواقع بدون آز نیست     نیست؛ ازاین 
تمامی این فرآیند، در انگیزش، خواهـان مقصـودبودن، انطبـاق بـا الگـو و              . آزمندي گذاشته است  

ها تنها حرکتـی اسـت       تمامی این . شود داشتن درنتیجه پیروي از الگو، خالصه می       آرزوي امنیت 
. کننده خود ذهن اسـت  ها و همیشه در همان محدوده روند خود، محدود        ها به دانسته   از دانسته 

ها و آگـاهی داشـتن از آن، شـروع هوشـمندي اسـت و هوشـمندي نـه داراي                     توجه به همه این   
هوشمندي، . گنجد میپرهیزکاري است و نه غیرپرهیزکاري؛ هوشمندي در الگوهایی این چنین ن          

 .نظمی کند که نه هوسبازي است و نه بی ایجاد آزادي می

بخشـد و در آزادي، حقیقـت    بدون این آزادي، پرهیزکاري ممکن نیست؛ پرهیزکاري، آزادي مـی     
پارچه ببینید، متوجه خواهید شد که       صورتی یک  اگر شما تمامی روند را به     . اعالم وجود می کند   
کـه در   اسـت  هـا آن  پـذیري  آوردن ما به انضباط، انکار و انطبـاق       روي علت. تعارض وجود ندارد  
 هنگامی ماهیت روند تعارض را اسـتنباط مـی  . بریم و میل داریم از آن بگریزیم تعارض به سر می 

هاي تعارض، لحظه بـه لحظـه اشـراف          ماند؛ زیرا به راه    کنیم، دیگر جایی براي انضباط باقی نمی      
 انگیـز، ایـن   وشیاري بسیار و توجه دائم به خویشتن دارد و جـزء شـگفت          این کار نیاز به ه    . داریم
قـدر کـه هـدفی      که اگرچه ممکن است شما در تمام مدت توجه نداشته باشید؛ ولی همین             است

حساسیت، . پردازد کننده در وجود شما در تمام مدت  به کار ثبت و ضبط می         باشد، روندي ثبت  
شـدن شـما،    محض ساکت که به کند؛ طوري  داري می حساسیت درونی در تمامی مدت تصویربر     

 .وجود درونی تصویرها را در معرض تماشا خواهد گذاشت

شـما  . آید بنابراین، بحث بر سر انضباط نیست؛ حساسیت هرگز ازطریق زور و اجبار به وجود نمی   
 احتمـاالً  اي زندانی کنید و او   ممکن است که کودکی را وادار به انجام کاري کنید؛ او را در گوشه             

. بسا که از درون بجوشد؛ از پنجره به بیرون بنگرد و در فکـر رهـایی باشـد             ساکت بماند؛ ولی چه   
که چه   بنابراین، مسأله انضباط و این    . ایم اش مشغول  این همان چیزي است که ما هنوز به انجام        

 .رود و چه کسی راه نادرست، تنها با خود ما حل خواهد شد کسی راه درست می

. خواهد موفـق باشـیم   ترسیم؛ زیرا دلمان می دانید که ما از رفتن به راه اشتباه می     را هم می  این  
 بـه . تواننـد در دام انضـباط اسـیر باشـند          ها نمی  میل به تأدیب بر پایه ترس است؛ ولی نادانسته        

علت، آرامـش    همین به. ها باید آزادي داشته باشند؛ نه الگوهاي ذهنی شخص را          عکس، نادانسته 
هنگامی ذهن از آرامش خود آگاه باشد، دیگر آرامش ندارد؛ هنگامی ذهـن از              . هن ضروري است  ذ



آزمندنبودن خویش، از آزادي، از حرص و آز آگاه باشد، خود را در لبـاس آزمنـدنبودن بارخواهـد        
به همین دلیل است که شخص بایـد بـه قضـیه از ایـن بعـد         . شناخت؛ ولی این، آرامش نام ندارد     

ایـن دو،   .  که کنترل کننده کیست و چه چیزي مورد کنترل است، اشراف داشته باشـد              مسأله نیز 
پدیده هاي جداگانه نیستند؛ بلکه یک پدیده مرکـب انـد؛ کنتـرل کننـده و مـورد کنتـرل یکـی                    

 .هستند

  درباره تنهایی -6فصل 

 چه باید بکنم؟. استنباط  من این است که سخت تنهایم: پرسش

ا این است که می خواهید بدانید چرا احساس تنهایی مـی کنیـد؟ آیـا       سوال شم  :کریشنامورتی
می دانید تنهایی چیست و آیا از آن آگاه اید؟ در این مورد بسیار تردید دارم، زیـرا مـا خـود را د               
رفعالیت ها، در کتاب ها، در روابط و در پندارهایی که به واقع مانع آگاهی ما از تنهـایی هسـتند،                 

 .خفه کرده ایم

ستی منظور ما از تنهایی چیست؟ تنهایی، نوعی احساس خالی بودن، نوعی احساس نبـود کلـی      را
نه یاس است و نه . تعلقات، بی حد و اندازه نامطمئن بودن و پناه و سکانی در جایی نداشتن است    

. ناامیدي، بلکه نوعی احساس خال، نوعی احساس تهـی بـودن و نـوعی احسـاس ناکـامی داشـتن                   
 همه ما آن را درك کرده ایم، چه خوشحاالنه و چه بدحاالنه، چه افـراد خیلـی               مطمئن هستم که  

تنهایی، احساس . همه این را می شناسند . خیلی فعال و چه اشخاصی که به دانش معتاد شده اند          
دردي واقعا پایان ناپذیر است، دردي که هر چند سعی در پرده پوشی آن می کنیم، قابل پنهـان                   

 .کردن نیست

دوباره در مقابل آن قرار گیریم و ببینیم که چه چیزي اتفاق می افتد؟ ببینیم وقتی انسـان           بیایید  
احساس تنهایی می کند به چه کاري دست می زند؟ سعی انسان بر آن است که به کمک کتـاب،   
پیروي از یک رهبر، رفتن به سینما و یا فعالیت بسیار در امور اجتماعی، دست بـه دعـا و نیـایش             

این آن چیزي اسـت کـه   . شی کردن و یا در مورد تنهایی شعر نوشتن، از تنهایی بگریزد شدن، نقا 
هنگامی که انسان از تنهایی، محنت آن و وحشت بی انتها و خارق العـاده         . در واقع اتفاق می افتد    

آن، آگاه می شود، به جست و جوي مفري می گردد، این فرار بسیار اهمیت پیـدا مـی کنـد و از                     
لیتهاي شخص، دانش او، آن چه که محبوب اوسـت و آن چـه کـه دار و نـدار وي نـام                    این رو فعا  

اهمیت قایل شدن براي ارزشهاي ثانویه، انسان را به مصیبت و پریشانی مـی              . دارد، مهم می شود   
کشاند، ارزش هاي ثانویه به ناچار ارزش هاي نفسانی می شوند و تمدن جدید که بر ایـن چیزهـا        

ه فرار را در پیش پاي شما می نهد، چه از راه مشاغل، چه از راه خانواده یا نام،       استوار است این را   
فرهنگ ما بـر  . ، تمامی فرهنگ ما بر پایه این فرار بنا نهاده شده است       ...مطالعات، نقاشی کردن و     

 .آن استوار است و این حقیقتی است



ا می کنید، تازه متوجه می شوید آیا هیچ وقت تالش نموده اید تنها باشید؟ هنگامی که این کار ر        
که تا چه اندازه دشوار است و براي تنها بودن چقدر انسان باید هوشمند باشد، زیرا ذهـن مجـال                 

ذهن بی تاب می شود، خود را با راه هـاي فـرار مشـغول مـی کنـد،      . تنها بودن را به ما نمی دهد      
 کنیم این خال فوق العـاده را بـا   بنابراین راستی ما به چه کاري مشغول می شویم؟ بله، تالش می           

یاد می گیریم که چگونه ممکن است اجتماعی و فعـال بـود، چگونـه مطالعـه       . دانسته ها پر کنیم   
با این کار به پر کردن چیزي مشغول می شویم کـه از روي  . کنیم و یا چطور به رادیو گوش دهیم 
با دانش هاي گوناگون، روابـط و  تالش می کنیم این خال را . دانسته هاي خود آن را نمی شناسیم 

حاال ببینیم هنگـامی کـه      . آیا این طور نیست؟ روند و حیات ما همین است         . یا چیزهایی پر کنیم   
می دانید به چه کاري مشغول هستید، باز هم خیال می کنید کـه بتـوان آن خـال تنهـایی را پـر                 

وریـد و تـوفیقی بدسـت نمـی     کرد؟ آیا در این کار توفیقی بدست آورده اید؟ به سینما روي می آ     
آورید، آنگاه به رهبر خود پناه می برید یا به کتابهاي تان و یا به فعالیتهاي بیشـتر و بیشـتر، آیـا                    
واقعا در پر کردن خال توفیقی پیدا خواهید کرد یا تنها نقابی بر چهره آن مـی کشـید؟ اگـر تنهـا                

اگر بتوانید به طور کلی فرار    . واهد گشت پرده پوشی کنید، باز هم خال وجود دارد و بنابراین باز خ           
کنید، آن هنگام در یک پناهگاه بطور کلی در را به روي خود می بندید ویا سخت اندوهگین مـی    

 .این همان چیزي است که دارد در دنیا اتفاق می افتد. شوید

گ آن آیا می توان این خال، این تهی بودن را پر کرد؟ اگر پاسخ منفی است، پس می شود از چنـ           
گریخت؟ اگر یکی از را ههاي گریختن را آزموده و آن را بی فایده دیده باشیم، آیا دیگر راه هـاي            
فرار نیز بی فایده نیستند؟ پرکردن خال با هر چیزي فرقی ندارد، بنابراین، آن چـه را هـم کـه بـه          

دانی تعـویض شـیوه فـرار تفـاوت چنـ         . اصطالح اندیشه می گوییم، یکی از راههاي گریختن است        
 .ایجاد نمی کند

بنابراین چطور باید دانست که در مورد این تنهایی چه باید کرد؟ بله، تنها زمانی مـی دانیـد چـه            
وقتی این تمایل در شما وجود داشته باشد کـه بـا   . باید کرد که کامال دست از فرار کشیده باشید        

از نکنید و بـه عبـارتی از         که معنایش این است که پیچ رادیو را ب         -روبه رو شوید  » آن چه هست  «
 آن وقت تنهایی شما پایان می پذیرد، زیـرا در آن صـورت تنهـایی کـامال                -تمدن روي برگردانید  

اگر شـما آن چـه هسـت را بفهمیـد، آن چـه هسـت       . تحول پیدا می کند، دیگر تنهایی نام ندارد    
ناع می کند، مـی  از آنجا که ذهن به طور مستمر از دیدن آن چه هست امت       . واقعیت پیدا می کند   

گریزد و سرباز می زند، بنابراین براي خود موانعی ایجاد می کند و از آنجا که موانع موجود بسـیار     
ما را از دیدن محروم می کنند از درك آن چه هست عاجزیم و از این رو تـدریجا از حقیقـت دور     

دیـدن  . ود آورده استرا نبیند بوج» آن چه هست«همه این موانع را ذهن براي آن که . می افتیم 
نه تنها به استعداد فراوان و آگاهی از عمل نیاز دارد، بلکه پشت کـردن بـه همـه    » آن چه هست  «

ساخته هاي دست انسان که حساب هاي بانکی، نام آوري و آنچه که تمدن نام دارد را نیز شـامل           



کـه چگونـه   را ببینیـد، متوجـه خواهیـد شـد     » آن چه هست «وقتی  . می شود، از آن جمله است     
 .تنهایی تحول پیدا خواهد کرد

 کشیدن  درباره رنج-7فصل 

 کشیدن چیست؟ خوردن و رنج مفهوم محنت: پرسش
رنج کشیدن و محنت بردن چه معنایی دارد؟ درد جسـمانی یـک مفهـوم بـیش                :کریشنامورتی

ختلـف  ندارد؛ ولی احتماالً مقصود ما درد و رنج روحی است که در سطوح مختلف داراي مفاهیم م 
منظور از رنج کشیدن چیست؟ چرا ما میل داریم مفهوم رنج بردن را بدانیم؟ هنگـامی ایـن    . است

سؤال را از خود می پرسید و به دنبال علت رنج کشیدن هستیم، آیا از آن دوري نمی کنـیم؟ آیـا        
م؛ اما آن را از سر باز نمی کنیم و خالصه از آن نمی گریزیم؟ واقعیت این است که ما رنج می بری                 

بـا همـین    » آخر چرا؟ «: به محض آن که ذهن را متوجه کارکردن روي آن می کنیم و می گوییم              
به عبارت دیگر، ما طالب آن هستیم که رنج کاهش یابد، کـم شـود،            . کار از شدت رنج می کاهیم     

. یقیناً این باعث ادراك درد و رنج نمـی شـود  . مطرود گردد و با شرح و توصیف کنار گذاشته شود   
درحالی که اگر از میل به گریختن از چنـگ درد آزاد باشـیم، آن گـاه کـم کـم مـی فهمـیم کـه              

 .محتواي درد و رنج چیست

به چه چیزي رنج می گوییم؟ رنج نوعی آشفتگی در سطوح مختلف است؛ سـطوح فیزیکـی و یـا                  
ی مـثالً هنگـام   . نوعی آشفتگی شدید است که مورد عالقـه مـا نیسـت           . سطوح مختلف ناخودآگاه  

 یا دختر و یا همسرم و یـا افـرادي   -پسرم می میرد که همه امیدهاي من به او معطوف بوده است          
 من همه آن چیزهایی را که می خواستم آن شخص باشد در او جمع مـی دیـدم، او    -ازاین قببیل 

مصاحب من بود و از این جور حرف ها؛ اما ناگهان نیست می شود؛ بنـابراین آشـفتگی بـه وجـود          
 . این آشفتگی را رنج می گوییم.می آید

چقـدر دوسـتش   «، »چـرا رنـج مـی بـرم؟    «: اگر من به این حالت رنج نگویم، آن وقت می گـویم         
سعی می کـنم در واژه هـا، در برچسـب هـا، در     . »من آن را داشتم«،  »او این طور بود   «،  »داشتم

ون مواد مخـدر عمـل      این چیزها همچ  . اعتقادات، فرار کنم، همان طور که بسیاري از ما می کنیم          
اگر این کار را نکنم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ درآن صورت، صاف و ساده از رنـج بـردن               . می کنند 

آنگـاه  . نه آن را محکوم می کنم و نه موجهش می نمایم؛ تنها رنج می بـرم               . خود آگاه خواهم بود   
ش را دنبـال کـنم؛   آنگاه مـی تـوانم تمـامی محتـواي معنـایی ا        . می توانم به دنبال حرکتش بروم     

 .این است که به درك چیزي نایل شوم» دنبال کردن«منظورم از 

معناي رنج کشیدن چیست؟ به چه چیزي رنج کشیدن می گوییم؟ نمی گـویم چـرا رنـج وجـود                  
دارد یا علت و سبب رنج کشیدن چیست؟ بلکه درواقع چه چیزي دارد اتفاق می افتد؟ آن هنگام                



شیدن آگاه می شویم؛ نه به صورت جزیـی از مـن، نـه بـه عنـوان              است که صاف و ساده از رنج ک       
شاهدي که به مشاهده رنج کشیدن می نشیند؛ بلکه به صورتی که رنج، جزیی از مـن مـی شـود؛       

ازاین رو، می توانم حرکتش را تعقیب کـنم و ببیـنم بـه            . آن که رنج می برد، کل وجود من است        
. به این کار دست می زنـم، مسـأله بـاز مـی شـود     به طور حتم هنگامی من . کجا منتهی می شود   
تأکید کرده ام؛ نه شخصی که دوستش دارم و آن شخص، تنها نقش          » خود«آنگاه می بینم که بر      

از آن جاکه خـود مـن چیـزي نیسـتم،     . پرده پوش را براي مصیبت و تنهایی من بازي کرده است    
بـدون او، مـن هـیچ ام؛    . نها مانـده ام حال که او رفته است، مستأصل و ت    . امید داشتم که او باشد    

صحبت بر سر این نیست که او رفته است؛ بلکه به خاطر این است که مـن                (!). بنابراین، می گویم  
واقعاً دشوار است کـه انسـان مسـأله را    . رسیدن به این نکته دشوار است. من تنها هستم  . مانده ام 

» می توانم از چنگ این تنهایی رها شوم؟      من تنها هستم، چطور     «: بفهمد براي آن که تنها بگوید     
که خود این هم شکل دیگري از گریز است؛ بلکه براي آگاه بودن از آن، با آن ماندن و حرکت آن        

هنگامی به تدریج به آن اجـازه بـروز و   . من تنها این را به عنوان مثال می گویم   . را مشاهده کردن  
اره شده ام؛ به من می گویند که توجه ام را بـه  ظهور می دهم، می بینم که رنج می برم؛ زیرا بیچ        

چیز دیگري معطوف کنم، چیزي که مایل به مشاهده اش نیستم، چیزي که بر مـن تحمیـل مـی      
افراد بی شماري در گریـز مـن مـرا یـاري مـی        . شود و من نه مایل به دیدار و نه درك آن هستم           

 بله، همـه    -ا و امیدها و اوهام شان      هزارها شخص به اصطالح مذهبی، با اعتقادات و دگم ه          -دهند
ولـی اگـر   . ، براي من گریزگاهی می یابنـد »این خواست خدا است، خواست کارما است     «با گفتن   

من با آن بمانم، از آن جدا نشوم و تالش نکنم دور آن خطی بکشم و یا انکارش نکنم؛ آنگـاه چـه      
  من چه حالی پیدا خواهد کرد؟اتفاقی خواهد افتاد؟ هنگامی من حرکت رنج را دنبال کنم، ذهن

آیا رنج کشیدن تنها یک واژه است، یا یک واقعیت؟ اگر واقعیت است و نه واژه، پس فعالً واژه آن                
بی معنی است و آن چه که می ماند، احساس درد شدید است؛ ولی درچه رابطـه اي؟ در ارتبـاط      

اگر آن را دارید، به آن لـذت  . داریدبا یک تصویر، یک تجربه و یا در ارتباط با چیزي که دارید یا ن 
آیـا  . می گویید؛ اگر ندارید به آن درد لقب می دهید؛ بنابراین غم و درد دررابطه با چیـزي اسـت           

این چیز لفاظی است و یا یک واقعیت است؟ به عبارت دیگر، هنگامی اندوه وجود دارد، وجود آن              
 حتی به شـکل تـرس هـم نمـی      -ه باشد به تنهایی نمی تواند وجود داشت     . دررابطه با چیزي است   

مثـل یـک فـرد، یـک حادثـه و یـا یـک        : تواند تنها باشد؛ بلکه همیشه درارتباط با چیـزي اسـت      
آیا این رنج از شما جدا است و بنابراین . دراین صورت، از وجود رنج کامالً آگاه می شوید . احساس

 ود شما هستید؟شما شاهدي هستید که اندوه را تصور می کند یا این رنج بردن خ

هنگامی مشاهده کننده اي وجود نداشته باشد، چه کسی رنج می برد؟ آیا رنج بردن چیزي است                 
شما از درد جدا نیستید؛ شما خود درد        . که با شما تفاوت دارد؟ نه، شما و رنج بردن یکی هستید           

ا خـود آن  در اینجا برچسب زدن مفهوم ندارد، نام گذاري و پس زدن بی معنا است؛ شـم       . هستید



حال که چنین می شود، چه اتفـاقی رخ مـی   . درد و خود آن احساس، یعنی احساس تألم هستید      
دهد؟ هنگامی بر آن نامی نمی گذارید، هنگامی درارتباط با آن ترسی وجود ندارد، بـا مرکـز هـم             

و پـس بایـد بـه عمـل بپـردازد      . اگر مرکز به  آن مربوط باشد، پس از آن می ترسد         . ارتباط ندارد 
درآن مورد کاري انجام دهد؛ اما اگر مرکز خود تألم باشد، چه کار می کنید؟ هیچ کار؛ مگـر غیـر                 
ازاین است؟ اگر شما خود رنج کشیدن باشید و بر آن برچسبی نزنید، طـردش نکنیـد و خـود آن      
باشید، چه اتفاقی می افتد؟ آیا آن هنگام هم می گویید من رنج می برم؟ خیر؛ زیرا درآن صـورت      

، وجـود نـدارد؛     »من رنج می برم   «درچنین وضعی، چیزي به نام      . دگرگونی اساسی رخ داده است    
زیرا مرکزي براي رنج بردن وجود ندارد و مرکز از ایـن رنـج مـی بـرد کـه مـا هرگـز بـه بررسـی                 

ما تنها از یک واژه به واژه دیگر و از یـک واکـنش بـه واکنشـی دیگـر                . چگونگی آن نپرداخته ایم   
مـا از راه اعمـال   » بگذار ببینم آن چه رنج می برد، چیست؟«: هرگز نمی گوییم. کنیمزندگی می   

باید با عالقه مندي و ادراك آنی نگاه کنیم؛ آن هنگام خواهیم دیـد کـه   . زور و انظباط نمی بینیم  
چیزي را که رنج بردن می نامیم، چیزي را که از آن دوري می کنیم و تأدیب و همه و همه چیـز             

تا هنگامی که من با امور، به عنوان چیزهایی بیرون از خـود، رابطـه اي نداشـته        .  می روند  به کنار 
باشم، مشکلی هم ندارم؛ به محض آن که با اشیاء دور و بر خود رابطه برقرار کنم، مشکلی هم سر            

تا هنگامی که با رنج بردن به عنوان چیزي بـرون از خـود روبـرو شـوم؛ هنگـامی               . راست می کند  
برادر ازدست رفته، براي نداشتن پول، براي این یا آن رنج می برم، با آن رابطـه برقـرار مـی            براي  

کنم و این رابطه، رابطه اي ساختگی است؛ ولی اگر من خود آن باشم، اگر واقعیت را ببینم، آنگاه            
کل قضیه دگرگون می شود، کالً معناي دیگري پیدا می کند، آنگاه توجه کامل ایجاد مـی شـود،               
توجه یک پارچه به وجود می آید و آن چه که مورد توجه کامل قرار می گیرد، حـل مـی شـود و           

از صفحه روزگـار  » غم«ازمیان می رود و آن هنگام دیگر ترسی وجود نخواهد داشت و بالتبع واژه  
 .محو خواهد شد

  درباره آگاهی-8فصل 

 ی است؟تفاوت میان آگاهی و درونگري چیست؟ و چه کسی در آگاه: پرسش

منظـور مـا از     .  اجازه دهید ابتدا به بررسی در مورد معناي درون نگري بپـردازیم            :کریشنامورتی
درونگري یعنی خودکاوي و خود را امتحان کردن، اما چرا شخص خود را امتحان می کند؟ بـراي              

ر براي این است که شـخص چیـزي شـود، د   . آنکه بهبود یابد، براي آنکه تغییر یابد و تعدیل شود     
اگر طالب تغییر، تعدیل و شدن چیزي به جـز آن  . غیر این صورت به چنین کاري دست نمی زند        

مـن  . علت روشن درون نگري همـین اسـت       . چه که هستید نباشید، به امتحان خود نمی پردازید        
خشمناکم و به درون نگري، به بررسی خود روي می آورم تا از شر خشم خالص شـوم یـا اینکـه                   

هر جا که درون نگري، یعنی میل به تغییر و تعدیل پاسخ هـا و  . ده و یا تعدیل کنم  آن را تغییر دا   
وجود داشته باشد، همیشه هدفی مورد نظر اسـت، وقتـی بـه ایـن     » خود«واکنش هاي مربوط به     



از این رو، درون نگري با افسـردگی  . هدف نرسیم، حاالت عاطفی و افسردگی به ما دست می دهد  
 شما به هنگام درون نگري به منظور متحول کردن خود متوجـه آن شـده              نمی دانم . مرتبط است 

این موج عـاطفی همیشـه بـه سـوي     . اید یا خیر، ولی همیشه موجی از افسردگی در جریان است       
شما می آید و شما باید بر علیه آن بجنگید، باید خود را ازنو مورد کـاوش قـرار دهیـد تـا بـر آن             

ري فرآیندي است که رهایی در آن راه ندارد، زیرا روند تحـول             درون نگ . حالت عاطفی غلبه کنید   
در ایـن  . در این فرآیندچیزي جز این اتفاق نمـی افتـد  . از آن چه هست به آنچه نیست، می باشد  

عمل همیشه یک روند جمع کننـده وجـود دارد، مـن بـه بررسـی چیـزي بـراي تغییـر دادن آن               
. انه و بالتبع با یک رونـد ناکـامی روبـه رو اسـت    مشغول است، بنابراین همیشه با یک تعارض دوگ  

 .خالصی هرگز وجود ندارد و درك این ناکامی موجب افسردگی می شود

آگــاهی . آگــاهی، مشــاهده بــدون محکــوم ســازي اســت. آگــاهی چیــزي کــامالً متفــاوت اســت
بوجودآورنده ادراك است، زیرا در آن نه محکـومیتی اسـت نـه تعیـین هـویتی، آن چـه هسـت،                       

اگر کسی قصد فهمیدن چیزي را داشته باشد، بایـد بـه مشـاهده      . ده آرام است و دیگر هیچ     مشاه
بنشیند، باید دست از انتظار بردارد، محکوم نکند، نباید مثل لذت به دنبال آن برود و نه به عنوان       

تنها چیزي که باید باشد، مشاهده آرام حقیقـت     . چیزي که در آن لذتی نیست، از آن احتراز کند         
ست، چشم انداز مقصودي پیدا نیست، آن چه هست، آگاهی از اموري است که دفعتاً ظهور مـی                  ا

اما وقتی که محکوم سازي، تعیین هویت و یا توجیه وجود داشته باشد مشاهده و درك آن                 . کنند
آن وقت قضیه به عکس می شود و آن چه خود نمایی می کنـد،   . مشاهده به توقف دچار می شود     

با تمامی خصوصیات اخالقی، خاطرات، خواسـته  » من«و  » خود«صودي است براي    چشم انداز مق  
در درون نگري، محکوم سازي و تعیین هویـت وجـود دارد، در آگـاهی،              . ها و عالقه مندي هایش    

میـان ایـن دو تفـاوت بسـیار     . چنین چیزي نیست، از این رو در آگاهی پیشرفت خود معنا نـدارد     
 .وجود دارد

د خود را پیشرفت دهد، هرگز آگاه نخواهد بـود، زیـرا پیشـرفت بـر محکـوم      شخصی که می خواه 
در حالی که آگاهی عبارت است از مشاهده بـدون محکـوم   . سازي و رسیدن به نتیجه داللت دارد      

این آگاهی با امور خـارجی و بـا آگـاه بـودن، بـا تمـاس       . سازي و رسیدن و بدون انکار یا پذیرش   
 .بودن آغاز می شودداشتن با اشیاء و با احساس 

ابتدا آگاهی از اشیا اطراف و حساس بودن به اشیاء و طبیعت است، آنگاه بـه مـردم، یعنـی داراي          
این آگاهی که عبارت است از حسـاس بـودن      . رابطه بودن، سپس آگاهی از نظریات پیدا می شود        

یک رونـد واحـد   نسبت به امور، طبیعت، مردم و نظریات از روندهاي جداگانه تشکیل نشده، بلکه       
مشاهده دائم همه امور، همه افکار، همه احساسـات و اعمـال اسـت، بـه ترتیبـی کـه درون            . است

از آن جا که آگاهی محکوم کردنی نیست، چیزي بـه نـام جمـع آوري    . انسان سر راست می کنند  
وخته انسان زمانی محکوم می کند که داراي معیاري باشد، به عبارت دیگر، اند       . دانش وجود ندارد  



» خـود «آگاهی یعنی درك فعالیت هـاي  . اي داشته باشد و بدین ترتیب بتواند خود را پیش ببرد      
در ارتباط با مردم، نظرات و اشیاء، این نوع آگاهی لحظه به لحظه است و بنابراین قابـل                  » من«یا  

ذهنـی  . وقتی چیزي را تمرین می کنیم عادت می شود، ولی آگاهی عـادت نیسـت    . تمرین نیست 
ه داراي عادت است، داراي حساسیت می باشد، ذهنی که در داخل شیار عمل خاصـی حرکـت                  ک

می کند، کند است و انعطاف ناپذیر، در حالی که آگاهی طالب انعطاف پـذیري و هشـیاري دائـم               
وقتی شما واقعاً به چیزي عالقه مندایـد، وقتـی بـه مراقبـت از               . چنین چیزي دشوار نیست   . است

ن، از گل ها، از درختان و پرندگانتان عالقه مند باشـید، جـز ایـن کـاري نمـی           فرزندتان، همسرتا 
بدون آنکه محکوم کنید و بدون تعیین هویت به مشاهده می نشـینید، ازایـن رو ، در ایـن                    . کنید

مشاهده ارتباط کامل  احساسات و افکار بوجود می آید و چنین چیزي فقـط زمـانی صـورت مـی       
 . و ژرف به چیزي عالقه نشان دهیدگیرد که شما بصورتی عمیق 

درون . بنابراین، میان آگاهی و درون نگري که نوعی بهبود خویش است، تفاوت بسیار وجـود دارد          
در حـالی کـه آگـاهی، رونـد خالصـی از عمـل            . نگري به ناکامی و تعارض بیشتر منجر می شـود         

انه خـویش و آگـاه بـودن از    است، عبارت است از آگاه بودن از حرکات، افکار و اعمال روز           » خود«
این کار زمانی عملی است که کسی را دوست داشته باشـیم،  . دیگري براي پرداختن به مشاهده او 

 تمـامی وجـود و محتـواي        -وقتی به چیزي بطور عمیق عالقه نشان دهیم، وقتی بخواهیم خود را           
 محکـوم کـردن     را بشناسیم، در آن صـورت بطـور وضـوح          –خود، و نه فقط یکی دو الیه از خود          

در آن صورت باید براي همه اندیشه ها، عواطف، حاالت احساسی و سرکوب      . وجود نخواهد داشت  
ها آغوش بگشاییم و از آن جا که آگاهی لحظه به لحظه گسترش بیشتري پیدا می کند، خالصـی      

ي بیشتر از چنگ حرکت پنهانی اندیشه ها، انگیزه ها و عالقه مندي هـا حاصـل و میـوه اش آزاد                
است، در مقابل درون نگري، تعارض پرور است و روندي است خود بسته، ازاین رو در آن، همیشه  

 .ناکامی و ترس وجود دارد

در ضمن می خواهید بدانید که چه کسی آگاه است؟ وقتی شما تجربـه اي همـه               ) پرسشگر(شما  
ـ              .جانبه   ه اي هسـتید، از آن    و ژرف دارید، چه اتفاقی می افتد؟ وقتی شما داراي این چنـین تجرب

زمانی که عصبانی هستید، در همان لحظه عصـبانیت، حسـادت      . چه که تجربه می کنید، آگاه اید      
تنها زمانی کـه تجربـه پایـان مـی پـذیرد،      . یا لذت، می دانید که خوشحال، خشمناك و غیره اید      

ده مورد تجربـه  آن وقت تجربه کننده به مشاه. تجربه کننده و مورد تجربه از هم فاصله می گیرند     
در لحظه تجربه نه مشاهده کننده اي وجود دارد و نه مورد مشاهده اي، تنهـا چیـزي               . می نشیند 

همیشه خارج از حالـت تجربـه کـردن    . خیلی از ما تجربه نمی کنیم     . که هست، عمل تجربه است    
اسـت،  قرار داریم و بنابراین، این سوال مطرح است که مشاهده کننده کیست و آن کس که آگـاه    

همان لحظه که تجربـه کـردن آغـاز مـی     . چه کسی است؟ به طور یقین، چنین سوالی غلط است       
نه مشـاهده کننـده اي   . شود، نه کسی که آگاه باشد وجود دارد و نه چیزي که او از آن آگاه باشد      



براي بسـیاري  . است و نه مورد مشاهده اي، بلکه فقط حالت تجربه کردن وجود دارد و دیگر هیچ             
ما زندگی کردن در حالت تجربه فوق العاده دشوار است، زیـرا چنـین کـاري نیـاز بـه انعطـاف              از  

پذیري خارق العاده، نوعی سرعت عمل و حساسیت در درجات باال دارد و هرگاه دنبـال نتیجـه و                
 تمـامی آن چـه باعـث       -طالب توفیق باشیم، هدف مد نظرمان باشد و به حسـابگري روي آوریـم             

کسی کـه طالـب هـیچ چیـز نیسـت، در      .  این نوع زندگی را انکار خواهیم کرد   –ناکامی می شود    
تکاپوي رسیدن به هدفی نمی باشد، در جستجوي نتیجه گیري و داللت هاي ضمنی آن نیسـت،              

از این رو، هر چیزي برایش حرکت و معنایی دارد، نه چیزي کهنـه           . در حالت تجربه مستمر است    
این چالش اسـت، آن     . هرگز کهنه نیست  » آن چه هست  « زیرا   است، نه نیم سوخته و نه تکراري،      

چه کهنه است، پس مانده بیشتري به صـورت خـاطره یـا مشـاهده کننـده کـه خـود را از مـورد                
 .مشاهده، از تجربه و حالت جدا می داند، دارد

بـاردیگر کـه عصـبانی    . شما براي خود می توانید به گونه اي ساده و آسان این را آزمـایش کنیـد            
در . دید یا حسادت کردید و یا حرص و آز و خشونت به خـرج دادیـد، مراقـب خودتـان باشـید         ش

در همان لحظـه یـا در   . تنها همان حالت وجودي، وجود دارد . وجود ندارید » شما«چنین حالتی،   
همان ثانیه بعدي که نام گذاري اش می کنید، واژه اي برایش معین می نمایید و آن را حسادت،                    

و آز می نامید، بی درنـگ باعـث بوجـود آمـدن مشـاهده کننـده و موردمشـاهده،          خشم و حرص    
وقتی که تجربه کننده و مورد تجربه وجـود داشـته باشـد،             . تجربه کننده و مورد تجربه می شوید      

آنگاه تجربه کننده سعی می کند تجربه را تعدیل داده، آن را تغییر بدهد، چیزهـایی در مـوردش             
.  از این قبیل و بدین ترتیب تقسیم میان خود و مورد تجربـه را حفـظ کنـد   به یاد بیاورد و اموري   

 که معنایش این است که در جست و جـوي نتیجـه گیـري    –اگر شما از این احساس نامی نبرید  
 آنگاه خواهید دید که در -نیستید، محکوم نمی کنید و به آرامی و سکوت از این احساس اگاه اید         

ت تجربه کردن، نه مشاهده کننده اي وجود دارد و نه مورد مشـاهده  آن حالت عاطفی، در آن حال 
اي، زیرا مشاهده کننده و مورد مشاهده پدیده اي مرکب اند و بدین ترتیب آن چه هسـت، فقـط          

 .تجربه کردن است و دیگر هیچ

ر درون نگري به ناکامی و تعارض بیشتر منجـ . بنابراین، درون نگري و آگاهی کالً با هم فرق دارند         
می شود، زیرا آرزوي تغییر به صورت ضمنی در آن نهفته است و تغییر به جز اسـتمراري تعـدیل            

آگاهی حالتی است که در آن محکوم سازي، توجیـه و یـا تعیـین هویـت راه نـدارد،           . شده نیست 
در آن حالت انفعالی و بیداري هشیارانه نه تجربه کننده اي دیده مـی         . بنابراین، تفاهم وجود دارد   

 .ود و نه مورد تجربه ايش

درون نگري که نوعی پیشرفت خود و یا توسعه خویش است، هیچ گاه به حقیقت نخواهد رسـید،           
زیرا همیشه روندي خودانحصاري است، در مقایسه، آگاهی حالتی است که حقیقت در آن تجلـی           

 حقیقـت  تنها پس از پی بردن بـه . خواهد کرد، حقیقت آن چه هست، حقیقت ساده حیات روزانه 



براي دور رفتن باید از نزدیک آغـاز کـرد، امـا بیشـتر مـا مـی                . حیات روزانه می توانیم دور برویم     
وقتـی بـه نزدیـک    . خواهیم از جا بپریم و بدون استنباط آن چه نزدیک است، از دور آغـاز کنـیم           

 نـدارد،  اصال فاصله اي وجود. اشراف پیدا کنیم، می بینیم که میان نزدیک و دور فاصله اي نیست        
 .ابتدا و انتها یکی است

 رابطه درباره -9فصل 

  معنی آن چیست؟،به نظر شما. اید شما غالباً درمورد رابطه صحبت کرده: پرسش
بـودن؛ نداشـتن    بودن؛ یعنی مـرتبط  . بودن وجود ندارد    اوالً چیزي به نام منزوي     :کریشنامورتی

ت؟ چالشی است به هم پیوسته و پاسـخی   اما منظور ما از رابطه چیس     .رابطه؛ یعنی وجود نداشتن   
 چالشی است که از طرف شما ابراز مـی شـود و مـن یـا مـی        - میان شما و من    -است میان دونفر  

رابطه افراد ایجاد اجتمـاع  . پذیرم و یا به آن پاسخ می دهم؛ چالشی که از سوي من ابراز می شود       
ودیـت جداگانـه نمـی باشـند؛      می کند؛ اجتماع مستقل از شما و من نیست؛ توده مردم یک موج            

رابطـه  . بلکه شما و من درارتباط مان با یکدیگر به وجودآورنـده تـوده، گـروه و اجتمـاع هسـتیم                   
آگاهی از پیوستگی میان دو نفر است؛ اما این رابطه غالباً بر چه اساسی استوار است؟ آیا براسـاس   

 بله، حداقل این است کـه   چیزي است که به اصطالح وابستگی به هم و کمک متقابل می گوییم؟            
می گوییم کمک و یاري متقابل است و سخنانی از این قبیل؛ اما ببینیم جدا از این لفـاظی هـا و               
ایجاد موانع عاطفی دربرابر یکدیگر، رابطه براساس چه چیزي است؟ آیا براسـاس رضـایت خـاطر                

ص مـی کنیـد؛ اگـر       طرفین نیست؟ چرا؛ اگر من شما را راضی نکنم، شما از شر من خود را خـال                
ایـن حقیقتـی   . شما را راضی کنم، شما مرا به عنوان همسر، همسایه و دوست خود نمـی پذیریـد   

 .است

. به چه چیزي خانواده می گویید؟ بدون شک به نوعی رابطه صمیمانه و تبادل احساسات و افکـار                 
 بـه طـور حـتم    در خانواده خود، در رابطه خود با همسرتان آیا ارتباط فکري و احساسـی داریـد؟           

رابطه یعنی تبـادل افکـار و احساسـات بـدون تـرس و همـراه بـا        . منظور ما از رابطه؛ یعنی همین 
بله، بدون شک منظور از رابطه همین است؛ با       . آزادي در درك یکدیگر و برقراري ارتباط مستقیم       

از جهت آیا شما هم با همسرتان همینطور هستید؟ شاید    . دیگري رابطه فکري و احساسی داشتن     
اگر این طور باشد، شما و همسرتان در دو سوي دیوار    . فیزیکی بله؛ ولی به این، رابطه نمی گویند       

شما داراي عالقه مندي ها و جاه طلبی هاي خود هسـتید و او داراي عالقـه          . انزوا به سر می برید    
 روي دیـوار  شما در پشت دیوار زندگی می کنید و هراز گاهی از . مندي ها و جاه طلبی هاي خود      

این واقعیتی است، ایـن طـور نیسـت؟ ممکـن           . به هم سرك می کشید و به این می گویید رابطه          
است آن را گسترش دهید؛ اما واقعیت این است که شما و دیگري در انزوا به سر می برید و ایـن                

 .زندگی در انزوا را ارتباط می نامید



نی میان آن ها رابطه فکري و احساسـی باشـد،   اگر بین دو نفر رابطه واقعی وجود داشته باشد؛ یع        
درآن صـورت، انـزوا رخـت برمـی بنـدد و عشـق جـاي        . چنین ارتباطی چقدر پرمعنا خواهد بـود    

آن ها که درمورد مسؤولیت و وظیفـه حـرف مـی زننـد، کسـانی                . مسؤولیت و وظیفه را می گیرد     
ه دوسـت دارد، سـخن از   آن کـس کـ  . هستند که خود را در پشت دیوارهاي انزوا پنهان می کنند   

ازاین رو، خوشی، اندوه و پـولش را بـا دیگـران درمیـان     . وظیفه به میان نمی آورد؛ او عاشق است 
آیا شما چنین خـانواده هـایی هسـتید؟ آیـا بـین شـما و همسـرتان یـا بـین شـما و                         . می گذارد 

لـت اسـت کـه    به همـین ع . فرزندانتان این رابطه فکري و عاطفی وجود دارد؟ به طور وضوح، خیر 
 -خانواده بهانه اي است براي استمرار نام یا سنت شما، چیزي است کـه آن چـه را مـی خواهیـد             

، براي »خود« دراختیارتان بگذارد؛ ازاین رو، خانواده وسیله اي است براي تداوم  -جنسی یا روحی  
ـ    . این خود نوعی فناناپذیري و نوعی ابدیت است       . ادامه دادن نام شما    راي ارضـاء  وجـود خـانواده ب

در دنیاي کسب و کار، در دنیاي سیاسی یا اجتماعی خارج از خانـه، دیگـران را                . خاطر نیز هست  
به گونه اي بی رحمانه استثمار می کنیم و درخانه تالش داریم بخشـنده و مهربـان باشـیم؛ چـه                      

یدن یا این که دنیا براي ما غیرقابل تحمل می شود، ما طالب آرامش ایم؛ پس براي رسـ            ! مضحک
به آرامش، به خانه پناه می بریم؛ بنابراین، از ارتباط براي رضایت خاطر اسـتفاده مـی کنـیم؛ بـه                     

 .عبارت دیگر، نمی خواهیم روابط ما آرامش را برهم بزند

بدین ترتیب، جایی به دنبال رابطه می رویم که رضایت خاطر و خشنودي متقابل داشـته باشـیم،       
 خود را تغییر می دهیم، یا متارکه می کنیم و یا کنـار هـم مـی          هرگاه به این هدف نرسیم، رابطه     

مانیم؛ اما براي ارضاء خود به جاي دیگري متوسل مـی شـویم تـا بـاالخره آن چـه را در جسـت                       
. وجویش هستیم، بیابیم؛ یعنی رضایت خاطر؛ یعنی خشنودي و نوعی احساس حمایـت و راحتـی      

آن رابطه می گوییم و ازاین رو، ریشه در حقیقت       درهرحال، این همان چیزي است که در دنیا به          
جایی به دنبال رابطه می رویم که داراي امنیت باشد و شخص به عنوان یک فـرد بتوانـد در     . دارد

 تمامی حاالتی کـه موجـب تعـارض مـی     -حالتی امن، در حالتی راضی، در حالتی همراه با نادانی      
 به دنبال رضایت خاطر باشم، طبعاً تعارض بـه  اگر شما مرا راضی نکنید و من      .  زندگی کند  -شوند

وجود می آید؛ زیرا ما هردو به جست وجوي امنیتی در یکدیگریم و هنگـامی کـه از ایـن امنیـت            
خاطر جمع نباشیم، حسادت و خشونت به خرج می دهیم، طرفدار مالکیت می شویم و چیزهایی               

ازي، خواسته هـاي خودخواهانـه بـراي      بنابراین، رابطه همیشه به مالکیت، محکوم س      . از این قبیل  
 .امنیت، رفاه و رضایت خاطر منجر می شود و طبعاً در آن، اثري از عشق دیده نمی شود

ما درمورد عشق، مسؤولیت و وظیفه صحبت می کنیم؛ اما درواقع عشقی به آن ها نداریم؛ روابـط                  
شـیوه رفتـاري کـه بـا     . مما بر پایه رضایت خاطر است و تأثیر آن را در تمدن نوین شاهد هسـتی               

همسر، فرزندان، همسایگان و دوستان داریم، نشانه آن است که در روابط ما عشق ابداً راه نـدارد؛             
حال که چنین است، هـدف رابطـه و مفهـوم    . بلکه جست وجوي متقابل است براي رضایت خاطر    



 متوجـه خواهیـد   نهایی آن چیست؟ اگر شما خود را درارتباط با دیگري مورد مشاهده قرار هیـد،            
اگر من بیدار باشم، اگر مـن بـه انـدازه کـافی هشـیاري      . شد که رابطه یک روند کشف خود است       

داشته باشم که از واکنش خود در رابطه آگاه شوم، ارتباط من با شـما، حالـت وجـود مـرا نشـان                  
ر ایـن  رابطه واقعاً یک روند کشف خود است، چیزي که روند خودشناسی نـام دارد؛ د          . خواهد داد 

ازآن جـا کـه بـه آن    . روند، مسایل نامطلوب و عوامل و افکار ناراحت کننده و مشوش فراوان است     
چه کشف می کنیم، عالقه اي نداریم از روابط نامطلوب می گریزیم و به روابط مطلـوب روي مـی          

ی ندارد؛ ازاین رو، هنگامی که ما صرفاً به دنبال رضایت متقابل هستیم، رابطه مفهوم چندان           . آوریم
اما هنگامی که وسیله اي براي کشف خود و خودشناسی باشد، مفهومی خـارق العـاده پیـدا مـی                    

 .کند

اما بااین وجود، در عشق رابطه معنی ندارد؛ تنها هنگامی که چیزي را دوسـت داریـد و درانتظـار                 
 کامـل  پاداش هستید، رابطه به وجود می آید؛ ولی هنگامی عاشق باشید؛ یعنی خـود را بـه طـور              

 .تسلیم چیزي کنید، درآن صورت رابطه بی معنا است

اگر واقعاً عاشق باشید و اگر چنین عشقی وجود داشته باشد، درآن صورت، چیز خـارق العـاده اي        
درچنین عشقی، اصطکاك وجود ندارد، چیزي به نام این و آن وجود ندارد، اتحـاد کامـل و             . است

البته، لحظات نادر همراه بـا سـرور و لـذت را           . ونددیک پارچگی و هستی کامل به حقیقت می پی        
هم که در آن لحظات عشق کامل است و ارتباط فکري و احساسی بی عیب و نقص اسـت، نبایـد               

آن چه معموالً اتفاق می افتد آن است که خود عشـق چیـزي نیسـت کـه اهمیـت             . نادیده گرفت 
. زي که عشق به آن نثار می شـود      داشته باشد؛ بلکه موضوع عشق اهمیت پیدا می کند؛ یعنی چی          

آنگاه موضوع عشق، به علت هاي گوناگون بیولوژیکی، کالمی یا به علت میل به ایجاد رضایت، بـه             
مالکیـت،  . خاطر آسایش و چیزهایی از این قبیل اهمیت پیدا می کند و عشق به کناري مـی رود               

نـار مـی رود و هرقدرکـه    حسادت و خواسته ها، ایجاد تعارض می کنند و عشق باز هـم بیشـتر ک            
. عشق بیشتر کنار برود، مسأله رابطـه بیشـتر مفهـوم، معنـا و ارزش خـود را از دسـت مـی دهـد                   

چیـزي نیسـت کـه بـه وسـیله ضـرورت       . بنابراین، درك عشق یکی از مشـکل تـرین امـور اسـت          
از اندیشمندي حاصل شود و با شیوه ها وابزار و قواعد گوناگون تولید گـردد؛ بلکـه حـالتی اسـت               

حاالت وجود که در آن، فعالیت هاي خود متوقف می شوند؛ درحالی کـه اگـر آن هـا را سـرکوب             
ما بایـد فعالیـت   . کنیم، از آن ها بپرهیزیم و آن ها را تحت انضباط درآوریم، متوقف نخواهند شد            

ما هم به لحظاتی برمی خـوریم  . هاي ذهن را در تمامی الیه هاي مختلف شعور آگاه، ادراك کنیم  
که واقعاً عشق می ورزیم، لحظاتی که در آن ها انگیزه و اندیشه وجود ندارد؛ اما چنـین لحظـاتی                   
بس نادراند و چون این لحظات کمیاب اند، در خاطره به آن ها می آویزیم و بدین ترتیـب میـان                    

 .واقعیت زنده و فعالیت حیات روزانه خویش مانع ایجاد می کنیم



، به آن چه واقعاً در زندگی ما اتفـاق م؛ بـا   »آن چه هست« اول به براي درك رابطه باید در درجه  
تمام اشکال عجیب و غریب و گوناگون اش اشراف داشته باشیم و نیز بـدانیم کـه معنـاي واقعـی                    

رابطه، کشف خود است؛ از آن جا که نمی خواهیم خود را براي خود آشکار کنـیم،     . رابطه چیست 
ترتیب ارتباط، عمق، مفهوم و زیبایی خـارق العـاده خـود را از        در آسایش پناه می گیریم و بدین        

 .دست می دهد

رابطه واقعی تنها هنگامی ممکن است که عشق وجود داشته باشد؛ اما عشـق جسـت وجـو بـراي               
عشق تنها در خود فراموشی حضور پیدا می کند، در جایی که ارتباط کامـل         . ارضاي خاطر نیست  

 یا دو؛ بلکه برقـراري ارتبـاط فکـري و عـاطفی بـا آن چـه کـه             فکري و عاطفی باشد؛ نه بین یک      
 .برترین است و رسیدن به این مرتبه، فقط هنگامی تحقق می یابد که خود فراموش شده باشد

  درباره جنگ-10فصل 

مرج سیاسی کنونی و بحران جهانی را حـل کـرد؟ آیـا              و توان هرج  چطور می : پرسش
د بتواند تهدید جنگی بسـیار نزدیـک را متوقـف           چیزي وجود دارد که با انجام آن، فر       

 کند؟
جنگ، شکل بیرونی   .  جنگ، تصویري خونین و تماشایی از زندگی روزمره ماست         :کریشنامورتی

حالت درونی ما و شکل بزرگ شده فعالیت روزانه ماست، جنگ تماشایی تر، خونین تر، ویرانگرتر         
بنابراین، شما و من مسؤول جنـگ   . ها است از اعمال فرد فرد ماست؛ ولی نتیجه جمعی همان کار         

بدیهی است که شما و من    . حال ببینیم براي توقف آن، چه کاري از دست مان برمی آید           . هستیم
توانا به متوقف کردن جنگی که احتمال وقوع دارد، نیستیم؛ زیرا چنین جنگی هم اکنـون شـروع                

 است و حال که شروع شده اسـت،  اگرچه در سطح روانی درحال وقوع  . شده است؛ بله؛ هم اکنون    
نمی توان آن را متوقف کرد؛ مسایل مورد بحث بسیار زیاد و بسیار عظیم اند و هم اکنـون تحـت                    
بررسی می باشند؛ ولی شما و من که می بینیم، خانه آتش گرفته است، علل آتش را مـی دانـیم،            

وانایی احتراق نداشته باشـد و  می توانیم از آن دور شویم و در مکانی دیگر، با مصالح دیگري که ت            
این تنها کاري است که مـی تـوانیم انجـام         . جنگ هاي دیگري ایجاد نکند، خانه اي نو برپا کنیم         

شما و من می دانیم که چه چیزهایی جنگ آفرین اند و اگر مشتاق متوقـف کـردن جنـگ        . دهیم
گ هسـتیم،  باشیم، درآن صورت می توانیم دست به کار دگرگـونی خـویش کـه علـت هـاي جنـ                

 .بشویم

او گفـت کـه   . در خالل جنگ، یعنی یکی دوسال پیش، یک خانم آمریکایی بـه دیـدن مـن آمـد             
پسرش را در ایتالیا ازدست داده، پسر شانزده ساله دیگري دارد که می خواهـد جـانش را نجـات                   

ي نجـات  من به او گفتم که بـرا . بنابراین، مسأله را مورد حل و فصل و گفت و گو قرار دادیم . دهد
جان پسرش باید از امریکایی بودنش دست بردارد؛ به دنبـال حـرص و آز نـرود، درپـی انـدوختن       



ثروت و قدرت و تسلط نبوده و ازنظر اخالقی ساده باشد؛ نه تنها در لباس و امور بیرونی؛ بلکـه در        
سـنگینی  این تکلیف «: او گفت. اندیشه و احساس و در روابط اش هم سادگی را ازنظرر دور ندارد    

من توانا به انجام این ها نیستم؛ زیرا شرایط آن قـدر سـنگین        . شما توقع بیش از حد دارید     . است
 .بنابراین او مسؤول ازدست رفتن پسرش بود» .است که من نمی توانم دگرگون شوم

اجتمـاع فـرآورده   . شرایط را ما می توانیم کنترل کنیم؛ زیرا ما خود آن ها را به وجـود آورده ایـم          
اتکـاء  . اگر ما روابط مان را دگرگون کنیم، اجتماع دگرگون می شود    . وابط شما و من با هم است      ر

صرف به قانون گذاري و به زور و جبر، به منظور دگرگونی اجتماع بیرونـی، درحـالی کـه از درون            
فاسد هستیم، درحالی که از دورن خواستار قدرت، مقام و تسـلط هسـتیم، خودبـه خـود محـیط                  

 . به ویرانی خواهد کشاند- هرقدر هم با دقت و از روي اصول علمی ساخته شده باشد-ابیرون ر

اما چه چیزي باعث جنگ می شود؟ آیا جنگ علت مذهبی دارد، یا سیاسـی، یـا اقتصـادي؟ بـی                   
شک اعتقاد موجب جنگ است، چه این اعتقاد به ملی گرایی باشد، چه به یک ایدئولوژي و یا بـه          

اعتقادي وجود نمی داشت و به جاي آن نیت خیر، عشق و توجـه بـین مـردم               اگر  . یک دگم ویژه  
حاکم می بود، درآن صورت جنگی بـه وقـوع نمـی پیوسـت؛ امـا اعتقـادات، نظریـات و دگـم هـا           

بحـران کنـونی،   . چیزهایی هستند که به خورد ما می دهند و بنابراین ثمره آن ها نارضایتی است              
وان موجودات انسانی یا باید در کوره راه تعارض مستمر و جنگ            ماهیتی استثنایی دارد و ما به عن      

هاي پیاپی قدم گذاریم که نتیجه اعمال روزانه ماست، یا درغیراین صورت باید علت هـاي جنـگ         
 .را ببینیم و بر آن ها پشت کنیم

بی شک آن چه که باعث جنگ می شود، میل به قدرت، مقام، اعتبار و پول اسـت و نیـز آن چـه             
همـه ایـن هـا علـت     . ماري ملی گرایی و پرستش پرچم نام دارد؛ همچنین پرستش دگم ها         که بی 

هاي جنگ اند؛ اگر شما به عنوان یک فرد به کشوري تعلق دارید، اگر تشنه قـدرت ایـد، اگـر بـه           
حسادت مبتال هستید، بی هیچ شک و شبهه اجتماعی به وجود می آورید که محکـوم بـه ویـران                 

بازهم به شما مربوط است؛ نه به رهبـران؛ نـه بـه کسـانی کـه بـه اصـطالح              بنابراین،  . شدن است 
اگر روزي . به شما و من مربوط است؛ ولی انگار ما متوجه قضیه نیستیم     . سیاست مداران نام دراند   

روزگاري ما متوجه مسؤولیت اعمال خود بشویم، بـا چـه سـرعتی تمـامی ایـن جنـگ هـا و ایـن           
سه وعده غذاي مان  . اما می بینید که ما بی تفاوت ایم       ! د رسید مصیبت دهشتناك، به پایان خواه    

تو را بـه خـدا   «: را داریم، شغل مان برجاست، حساب بانکی مان را کم یا زیاد، داریم و می گوییم  
هرچه مقام مان باالتر باشد، خواهان امنیـت،  » .وضع ما را به هم نزن، کاري به کار ما نداشته باش  

تریم و اشتیاق بیشتر به تنهایی داریم تا کارها را آن طور که دل مان مـی       جاودانگی و آرامش بیش   
خواهد سروسامان بخشـید؛ ولـی نمـی تـوان آن هـا را سروسـامان بخشـید؛ زیـرا چیـزي بـراي                        

دل مان نمی خواهد با این امور و یـا   . همه چیز درحال تالشی است    . سروسامان دادن وجود ندارد   
شاید شما و من درمورد صلح     . جنگ ها هستیم، روبه رو شویم     این حقیقت که شما و من مسؤول        



صحبت کنیم، کنفرانس تشکیل دهیم، دور میـز بنشـینیم و بـه بحـث بپـردازیم؛ ولـی از درون و           
دسیسه . ازنظر روحی، خواهان قدرت و مقام هستیم و آن چه ما را برمی انگیزد، حرص و آز است                 

د و بند اعتقادات و دگم هاایم، براي آن هـا حاضـریم            می کنیم، دم از ملی گرایی می زنیم، در قی         
آیا به نظر شما چنین افرادي مثل شما و مـن مـی تـوانیم در        . جان دهیم و یکدیگر را نابود کنیم      

این دنیا به صلح و آرامش برسیم؟ براي داشتن صـلح و آرامـش بایـد آرام بـود، در صـلح زنـدگی        
به نظر مـن، ایـده آل نـوعی گریـز     . ده آلی نیستصلح چیز ای  . کردن؛ یعنی دشمنی ایجاد نکردن    

آن «ایده آل ما را از تأثیرگذاشـتن بـر   . و متناقض آن است  » آن چه هست  «است، نوعی دوري از     
براي داشتن صلح باید عشق ورزید، باید کم کم دست از زندگی همراه با     . ، بازمی دارد  »چه هست 

. آن ها تأثیر گذاشت و آن ها را دگرگون کرد     ایده آل شست و امور را آن طور که هستند دید، بر             
 هسـتیم،  - غـذا، پوشـاك و سـرپناه      -تا هنگامی که تک تک ما به دنبال امنیت فیزیکی مورد نیاز           

ما به دنبال نوعی امنیت هستیم کـه وجـود بیرونـی نـدارد و اگـر         . امنیت روانی ما بر باد فنا است      
همان چیزهایی کـه امنیـت فیزیکـی را نـابود مـی            بتوانیم از راه قدرت مقام و نام و عنوان؛ یعنی           

اگر به آن نگاه کنید، خواهید دید کـه ایـن یـک حقیقـت             . کند، به جست وجوي آن می پردازیم      
 .است

 در شـما  -براي ایجاد صلح در دنیا و براي متوقف کردن همه جنگ ها، باید انقالبی در همه افـراد      
این دگرگـونی درونـی شـما و مـن بـی معنـی        دگرگونی اقتصادي بدون وجود     .  ایجاد شود  -و من 

است؛ زیرا گرسنگی نتیجه تطبیق غلط شرایط اقتصادي حاصله از حـاالت روانـی ماسـت؛ یعنـی                  
براي پایان دادن بـه انـدوه، گرسـنگی و جنـگ      . حرص، حسادت، بدخواهی و طرفداري از توانایی      

مـا درمـورد   . ر آمـاده باشـند  باید یک دگرگونی روحی ایجاد شود و کم اند افرادي که براي این کا 
صلح به بحث می نشینیم، به طرح و وضع قوانین می پردازیم، مجامع تازه اي مانند سازمان ملـل           
و غیره و غیره تشکیل می دهیم؛ ولی از صلح خبري نیست؛ زیـرا حاضـر نیسـتیم مقـام، اقتـدار،                     

ن کامالً بیهـوده اسـت؛   متکی به دیگران بود  . پول، تملک و زندگی احمقانه خود را ازدست بدهیم        
هیچ دوست، رهبر، ارتش و کشوري درپی ایجاد شرایط      . دیگران نمی توانند ما را به صلح برسانند       

. آن چه صلح آفرین است، دگرگونی درونی است که به عمل بیرونی منجر مـی شـود        . صلح نیست 
بـرعکس، تنهـا   . دگرگونی درونی، انزوا نیست؛ دگرگونی درونی عقب نشینی از عمل بیرونی اسـت         

زمانی عمل صحیح وجود دارد که فکر صحیح وجود داشته باشد و تـا هنگـامی کـه خودشناسـی                    
 .بدون شناخت خود، صلح معنا ندارد. وجود نداشته باشد، فکر صحیح وجود نخواهد داشت

براي پایان بخشیدن به جنگ بیرونی باید کار پایان بخشیدن به جنـگ در درون خـود را خاتمـه             
و ازایـن   » مـوافقم «: خی از شما سرتان را به عالمت تصدیق تکان می دهید و می گویید             بر. دهید

توافق . جا خارج می شوید و دقیقاً همان کاري را می کنید که در ده بیست سال اخیر می کردید                
شما صرفاً لفظی است و مفهومی ندارد؛ زیرا موافقت سرسري شما مصایب و جنـگ هـاي دنیـا را           



 توقف آن ها هنگامی صورت می گیرد که شما متوجه خطـر بشـوید، مسـؤولیت     .متوقف نمی کند  
اگـر شـما متوجـه    ). ننمایید(خود را درك کنید و هنگامی است که آن را به دیگري واگذار نمایید  

صلح تنها هنگامی بدست می آید کـه       . این مصیبت بشوید، آنگاه خود را دگرگون خواهید ساخت        
امی که خود شما و همسایگان تـان در صـلح و آرامـش بـه سـر           خود شما صلح طلب باشید؛ هنگ     

 .برید

 ترس درباره -11فصل 
گذارد، رها   هایم تاثیر می   توانم از چنگ ترسی که بر تمامی فعالیت        چگونه می : پرسش
 شوم؟

هاي گوناگون وجـود دارد و الزم        منظور ما از ترس چیست؟ از چه چیزي؟ ترس         :کریشنامورتی
توانیم ببینیم که ترس زمـانی      هاي آن را مورد تحلیل قرار دهیم؛ ولی می         هنیست که ما همه گون    

ارتباط، تنها میان افراد نیست؛ بلکـه میـان   . کند که درك ما از ارتباط کامل نباشد    ابراز وجود می  
ها هم رابطه وجود دارد و تا زمانی کـه ایـن    مان، میان ما و ایده     ما و طبیعت، میان ما و متعلقات      

تـرس انتزاعـی نیسـت؛ بلکـه     .  صورت کامل ادراك نشوند، تـرس وجـود خواهـد داشـت           روابط به 
 .آید درارتباط با چیزي به وجود می

مسأله این است که چگونه از چنگ ترس خالص شویم؟ اوالً بر آن چه بر ما مسـتولی شـده بایـد        
افت؛ مـی تـوان بـر    بر هیچ مشکلی نمی توان به طور کامل غلبه و استیال ی. بارها و بارها غلبه کرد    

این دو، دو روند کامالً متفـاوت انـد و رونـد    . آن اشراف پیدا کرد؛ اما نمی توان بر آن پیروز گشت         
مقاومت کردن، اسـتیال یـافتن، بـا مشـکل        . غلبه کردن، به آشفتگی و ترس بیشتر منجر می شود         

کند؛ درحالی کـه    جنگیدن و یا درمقابل آن سد دفاعی ایجاد کردن تنها ایجاد تعارض بیشتر می               
اگر قدرت ادراك ترس را داشته باشیم و قدم به قدم به کنـدوکاو و تحقیـق تمـامی محتـواي آن                 

 .بپردازیم، درآن صورت، ترس به هیچ شکلی بازنخواهد گشت

راسـتی منظـور مـا از    . همانطور که گفتم، ترس انتزاعی نیست؛ بلکه تنها در رابطه ایجاد می شود          
از نبودن و از نشدن می ترسیم؛ مگر غیـر ازایـن اسـت؟ حـال کـه از              ترس چیست؟ درهرحال ما     

نبودن، از پیشرفت نکردن و یا از ناشناخته ها و از مرگ می ترسیم، آیا می توان با کمک تصـمیم     
گیري، استنتاج و با نوعی گزینش، بر ترس چیره گشت؟ بدیهی است که خیـر، سـرکوب، تعـالی                    

بنابراین، به کمک هیچ انضـباطی     .  مقاومت بیشتر می کند    طلبی و یا جانشین کردن صرف، ایجاد      
هیچ نوع مقاومـت    : این حقیقت را که   . و به کمک هیچ نوع مقاومتی، نمی توان بر ترس پیروز شد           

و یا دفاعی به کار غلبه بر ترس نمی آید و رهایی از ترس از راه تحقیق و یا یافتن پاسخ بـراي آن         
دیشمندانه صرف ممکن نیست، باید به وضوح دید و آن را احساس     و یا از راه توجیه کالمی و یا ان        

 .و تجربه کرد



حال ببینیم از چه می ترسیم؟ آیا از حقیقتی درمورد ترس و یا پنداري دربـاره آن مـی ترسـیم؟                   
آیـا مـا   . آیا ما از آن چه هست، می ترسیم و یا آن چه فکر می کنیم هست؟ مرگ را مثال بگیریم  

سیم و یا پندار مرگ؟ حقیقت یک چیز است و پندار درباره حقیقت، چیـز    از حقیقت مرگ می تر    
می ترسم یا از خود واقعیت؟ چون من از واژه و پنـدار مـرگ مـی    » مرگ«آیا من از واژه    . دیگري

هرگز به حقیقت نمی نگرم و بـا حقیقـت در تمـاس مسـتقیم     . ترسم، هرگز حقیقت را نمی فهمم  
اگـر  . که من با حقیقت در ارتباط فکري و احساسی کامل باشم      ترس زمانی ازبین می رود      . نیستم

چنین نباشد، ترس وجود دارد و تا زمانی که من داراي پندار، اعتقاد و نظریه اي دربـاره حقیقـت        
باشم، ارتباط فکري و احساسی وجود ندارد؛ بنابراین، باید من مسأله را به طور کامل روشن کـنم                

ی ترسم یا از حقیقت؟ اگر مـن رودرروي حقیقـت قـرار گیـرم، بـراي       که آیا من از واژه یا پندار م       
فهمیدن آن چیزي باقی نمی ماند، حقیقت حی و حاضر است و من می توانم در روبـرویش قـرار                 

اگر ترس من از واژه باشد، آن وقت بایـد واژه را بفهمـم و بـه بررسـی رونـد کامـل معنـاي          . گیرم
 .ضمنی کلمه و اصطالح ترس بپردازم

به طور حتم، وجود ترس به خاطر آن اسـت  .  شخصی از تنهایی، درد و رنج تنهایی می ترسد    مثالً
که این شخص هرگز به صورت واقعی به تنهایی نگاه نکرده است؛ او هرگز درارتباط کامـل فکـري        

در همان لحظه اي کـه شـخص رودرروي حقیقـت تنهـایی آغـوش               . و احساسی؛ تنها نبوده است    
انسان درمورد تنهایی داراي نظریـه و       . را درك خواهد کرد؛ ولی چنین نیست      بگشاید، ماهیت آن    

اعتقاد است، نظریه و اعتقادي که برپایه دانش گذشته اوست؛ همین ایده و اعتقاد، همـین دانـش        
ترس به طـور وضـوح، نتیجـه نـام گـذاري،            . گذشته درباره حقیقت است که ایجاد ترس می کند        

اد براي نشان دادن یک حقیقت است؛ به عبارت دیگر، ترس جـدا   تعیین اصطالح و تصویر یک نم     
 .و مستقل از واژه و یا اصطالح آن نیست

من، مثالً درمورد تنهایی واکنشی دارم؛ به عبارت دیگر، می گویم من از ایـن کـه چیـزي نباشـم،         
ن آیا من از خود حقیقت می ترسم یا این که این ترس است که بیـدار شـده و علـت آ     . می ترسم 

هم این است که من درمورد حقیقت داراي دانشی از گذشته هستم، دانشی که واژه است، دانشی              
که نماد است و تصویر؟ چطور می شود از حقیقت ترسید؟ هنگامی مـن بـا حقیقـت رودررو مـی                
شوم، هنگامی با آن در ارتباط مستقیم فکري و احساسی قرار می گیرم، می توانم به آن نظر کنم                

آن چـه باعـث   . مورد مشاهده قرار دهم؛ پس چیزي به نام ترس از حقیقـت وجـود نـدارد   و آن را   
ترس می شود، تصور من درباره حقیقت است و این که حقیقت ممکن است چه چیزي باشد، یـا               

 چه کاري انجام دهد؟

تا هنگـامی کـه   . آن چه ترس آفرین است، عقیده، پندار، تجربه و دانش من درمورد حقیقت است   
رد حقیقت به لفاظی می پردازیم، برایش نامی مـی گـذاریم و بـدین ترتیـب، هویـت اش را                     درمو

شناسایی کرده و محکوم اش می کنیم، تا هنگامی کـه اندیشـه عبـارت اسـت از قضـاوت دربـاره                



اندیشـه، فـرآورده گذشـته    . حقیقت، به عنوان یک مشاهده کننده، باید ترس وجود داشـته باشـد     
 لفاضی، نمادها و صور ذهنی ممکن است؛ تا هنگـامی کـه اندیشـه عبـارت      است؛ وجود آن تنها با    

ازاین رو، این . است از موردتوجه قراردادن و برگردان کردن حقیقت، باید ترس وجود داشته باشد            
 .ذهن است که موجب ترس می شود؛ ذهنی که فرآیند اندیشیدن است

نمادها و بدون صور ذهنی نمی توانـد  هیچ کس بدون کلمات، بدون    . اندیشیدن یعنی بیان کالمی   
این صور ذهنی که عبارت اند از مشتی تعصب، دانـش گذشـته و ادراك ذهـن، بـرروي                  . بیندیشد

رهایی از ترس تنها هنگامی ممکن اسـت کـه   . حقیقت منعکس می شوند و حاصل آن ترس است  
این . ري نظر کندذهن بتواند به حقیقت بدون برگردان کردن، بدون برچسب زدن و بدون نام گذا         

کاري است دشوار؛ زیرا احساسات، واکنش ها و نگرانی هایی که داریم خیلی آنی به وسیله ذهـن                   
احساس حسادت به وسیله همین کلمه تعیین هویـت      . تعیین هویت شده و واژه گذاري می شوند       

ر می شود؛ ولی آیا می توان بدون تشخیص هویت یک احساس و بدون نام گذاري آن بـر آن نظـ                
به محض آن که بـه  . کرد؟ آن چه که به احساس استمرار و قدرت می بخشد، نام گذاري آن است     

احساسی که نامش را ترس می گذارید، نامی بگذارید، آن را تقویت می کنیـد؛ ولـی اگـر بتوانیـد      
. بدون نام گذاري این احساس به آن نظر کنید، خواهید دید که پژمرده شـده و ازمیـان مـی رود                     

ین، براي رهایی کامل از چنگ ترس، درك روند کلی این واژه گذاري و این فرافکنی نمادها،         بنابرا
رهایی از چنگ تـرس تنهـا ازطریـق خودشناسـی       . صور ذهنی و نام گذاري حقیقت ضرورت دارد       

 .خودشناسی شروع حکمت است و پایان ترس. ممکن است

 دل زدگی و عالقه درباره -12فصل 
هـاي خـود     مندي مند نیستم؛ ولی خیلی از مردم با عالقه        قهمن به چیزي عال   : پرسش
آیا مسوؤلیت یک کار مفیـد  . من مجبور نیستم کار کنم؛ بنابراین، نمی کنم      . اند دلخوش

 را برعهده بگیرم؟
کار اجتماعی یا سیاسی یا مذهبی بشوید؟ چـون       منظورتان این است که خدمت     :کریشنامورتی

اگر غم و غصه دارید، بایـد       ! هستید، چرا که نباشید؟ باید باشید     زده   شما هیچ کاري ندارید و دل     
بودن شـما مفهـومی بـزرگ دارد؛ اگـر           زده گردید؟ دل  غمگین باشید؛ چرا به دنبال راه گریز می       

 ام پـس کـار دیگـري مـی     زده من دل«: اگر بگویید . توانا به درك آن هستید، با آن زندگی کنید        
هـاي مـا    جاکه بیشـتر فعالیـت    از دل زدگی بگریزید و از آن   ، صرفاً منظورتان این است که     »کنم

گریزید، از  هنگامی می. بارتر هستید گریز است، شما ازنظر اجتماعی و از جهات دیگر بسیار زیان          
دشـواري کـار آن   . کارتریـد  کنیـد تبـه   زدگی سر می چه هستید، هستید و با دل   که آن  هنگامی

 هـاي مـا گونـه    جاکه بیشتر فعالیت ز آن نگریزید؛ از آنزدگی سر کیند و ا است که چگونه با دل   
. اي روند گریز اسـت؛ بـراي انسـان از گریـز بازایسـتادن و رودروي آن قرارگـرفتن دشـوار اسـت                      



بیا این جا بمـانیم،  ! ایست«: گویم زده باشید، خوشحالم و می بنابراین، من از اینکه شما واقعاً دل   
 »ا ما باید کاري انجام بدهیم؟زدگی بنشینیم، چر بیا به مشاهده دل

کـاري   گوییـد چیسـت؟ چـرا بـه هـیچ          زدگی می  زده هستید، چرا؟ چیزي که به آن دل        اگر دل 
ها، گریزها،  رنج: هایی وجود دارد که شما را ملول کرده است      عالقه ندارید؟ مطمئناً دالیل و علت     

اگـر بتوانیـد   . عطاف کرده اسـت ان وقفه؛ ذهن را ملول و دل را غیرقابل هاي بی اعتقادات و فعالیت 
شک مشکل را حل خواهید کـرد؛ آنگـاه ایـن            عالقگی و ماللت را پیدا کنید، آنگاه بدون        علت بی 

 مند نباشید، نمـی  زدگی خویش عالقه اگر به علت دل   . عالقه بیدارشده دست به کنش خواهد زد      
مشغول شـوید؛ همانگونـه کـه       مند سازید و به انجام کاري        توانید خود را به زور به فعالیتی عالقه       

دهـیم؛   دانم که بسیاري از ما همین عمل سنجاب را انجام می           می. زند سنجاب در قفس دور می    
زدگـی را کامـل دریـابیم؛      توانیم علت ایـن دل     صورت روانی می   صورت ذاتی و هم به     ولی هم به  

را ازنظـر عـاطفی و    توانیم بفهمیم که چرا بسیاري از ما در این حال و وضع هستیم؛ ما خـود                  می
 ایم؛ آنقدر به دنبال امتحـان سـرگرمی        خیلی کارها زده   ایم؛ دست به   فکري خسته و کوفته کرده    

به یـک   . ایم که ماللت و خستگی بر ما غلبه کرده است          شمار رفته  ها و نفسانیات بی    ها، آزمایش 
سـپس بـه    . کنـیم  یدهیم، بعد آن را رها م      خواهند، انجام می   پیوندیم؛ هرچه از ما می     گروه می 

آمیز  شناس موفقیت  اگر کارمان با یک روان    . پردازیم کنیم و به آزمایش آن می      چیز دیگر رو می   
رویم؛ اگر از آن جا هم توفیقی به دست نیایـد،            آوریم یا نزد کشیشی می     نباشد، به دیگري رومی   

این رونـد کشـیدن   . رویم وقفه می طور بی آخر؛ همین کنیم و الی به آموزگار دیگري مراجعه می   
 طور نیست؟ مانند تمـامی نفسـانیات، ذهـن را بـه ماللـت مـی           فرساست؛ این  کردن طاقت  و رها 
 .کشاند

ایم، از یک مقوله نفسانی به مقوله دیگر و از یک حالت هیجانی به یـک حـال                ما این کار را کرده    
کنید  ال که این را درك می     اي برسیم که واقعاً از پا بیافتیم؛ حا        ایم تا به نقطه    هیجانی دیگر رفته  

جلوتر نروید، قدري استراحت نمایید؛ آرام باشید؛ بگذارید ذهن خودش قدرت بگیرد؛ بر آن فشار              
اي را بـه ذهـن       کند؛ ولی چنین اجازه    طور که خاك در زمستان خود را احیاء می         نیاورید؛ همان 

بس دشوار است؛ زیـرا ذهـن   حال خود واگذاشتن، کاري    ها او را به    دادن و بعد از همه این حرف      
هنگامی کار به این جا برسد که به خود اجازه بدهید همـان             . خواهد کاري انجام دهد    همیشه می 

 زده، زشت، ترسناك یا هرچیز دیگر، آنگاه امکـان رویـارویی بـا دل              دل: چیزي باشید که هستید   
 .زدگی وجود دارد

دهـد؟   کنیـد، چـه روي مـی       ول مـی  چه را هستید قب    پذیرید، هنگامی آن   هنگامی چیزي را می   
ماند؟ مشکل زمانی وجـود   پذیرید که همان هستید که هستید، چه مشکلی باقی می        هنگامی می 

طور که هست، نپذیریم و خواهان تغییـردادنش باشـیم؛ البتـه معنـاي ایـن             دارد که چیزي را آن    
 بپـذیریم، آنگـاه   چه را هستیم اگر آن. کنم؛ برعکس حرف این نیست که من قناعت را توصیه می   



 زدگـی مـی    ها دل  ها وحشت داریم، چیزهایی را که به آن        خواهید دید که چیزهایی را که از آن       
گوییم، همـه و همـه دچـار     چه را که ترس می گذاریم و آن چه را که ناامیدي نام می   گوییم، آن 

 .دان شدند، تحول کامل یافته چیزهایی را که موجب ترس ما می. تغییر کامل شده است

هـاي اندیشـیدن خـود مـا داراي      ام، ادراك ایـن رونـد، ادراك شـیوه         بنابراین، همانطور که گفته   
ها، نه از راه اقرارهـا،       توان از دیگران گرفت، نه از کتاب       خودشناسی را نه می   . اهمیت بسیار است  

 این زندگی چیزي است که خود باید بیابید؛ زیرا. گران روانی شناسی و نه از تحلیل نه از راه روان   
خواهیـد   وسعت و عمـق ببخشـید، هرچـه را مـی         » خود«آنکه به دانش مربوط به       شما است؛ بی  

انجام دهید، همه شرایط و تاثیرات درونی و بیرونـی را دگرگـون کنیـد؛ ایـن زمـین هرگـز میـوه                 
ر هاي خودمحصورکننده ذهن پـا فراتـ   که از فعالیت براي آن . آورد ناامیدي و رنج و اندوه بار نمی      

ها آگاهی از عمل در ارتبـاط، ارتبـاط بـا          ها را در ك کرده و راه درك و فهم آن           گذارید، باید آن  
دراین ارتباط که به مانند آینه است، ما کم کم خود را بـدون هـیچ   . ها است اشیاء، مردم و پدیده  

 ذهـن  هاي تر راه تر و عمیق سازي، خواهیم دید و از آن دانش وسیع   توجیه و بدون هیچ محکوم    
چـه   شدن و دریافـت آن     آید و براي ذهن امکان آرام       روي بیشتر به وجود می     خود، امکان پیش  

 .شود حقیقت است، فراهم می

 نفرت درباره -13فصل 
با کمال صداقت باید بگویم که من از مردم منزجرم و برخی اوقات از آنان نفرت      : پرسش
گوید  هوشمندي من به من می    . استبار و دردناك کرده      ام را مصیبت   این زندگی . دارم

ممکن . که تمامی وجودم را انزجار و نفرت گرفته است؛ ولی قادر به سازش با آن نیستم               
 است مرا راهنمایی کنید؟

گوییم چیزي را بـه کمـک هـوش      منظور ما از هوشمندي چیست؟ هنگامی می      :کریشنامورتی
اك هوشمندانه وجـود دارد؟ یـا ایـن    کنم، منظورمان چیست؟ آیا چیزي به نام ادر        خود درك می  

آیـا مـا   . فهمد؛ زیرا این تنها راه برقرارکردن ارتباط با افراد دیگر است         که ذهن تنها کلمات را می     
توانیم چیزي را به صورت کالمی و ذهنی ادراك کنیم؟ این اولین چیزي اسـت کـه       درهرحال می 

ا ادراك به اصطالح هوشـمندانه سـد    باید درموردش روشن باشیم؛ منظورم این است که بدانیم آی         
طـور کامـل    نشـده و بـه   پارچه، تقسـیم  شکی نیست که فهمیدن چیزي یک. راه فهمیدن نیست  

اي  مـن چیـزي را بـه گونـه        «: این که بـه خـود بگـوییم       . فهمم یا خیر   یا من چیزي را می    . است
وجـه   هـیچ  ن بـه روند جزیی و بنـابرای . طور یقین سد راه فهمیدن است  فهمم، به  هوشمندانه می 

 .آید فهمیدن به حساب نمی

 می تـوانم از چنـگ ایـن مشـکل       - منی که منزجر و متنفرم     -چطور من «: اکنون مسأله این است   
چطور می شود با یک مشکل سازش کـرد؟ مشـکل           » خالص شوم و یا با آن از در سازش درآیم؟         



فـر و انزجـار از مـردم    تن. یعنی چه؟ به طور حتم، مشکل چیزي است که انسان را آشفته می کند    
باعث رنج می شود و من از این آگاه ام، تکلیفم چیست؟ این یک عامل بسـیار آشـفته کننـده در             

چه باید کرد؟ چطور می توانم به واقع از شر آن خالص شوم؟ البته، نه فقط بـه                . زندگی من است  
چطور باید این کـار  صورت موقت آن را کنار بزنم؛ بلکه به گونه اي اساسی از چنگ آن رها شوم؟        

 را انجام دهم؟

اگـر آشـفته کننـده نبـود،        . از آن جاکه چنین وضعی مرا آزار می دهد، برایم آشفته کننده اسـت             
برایم مسأله اي نبود؛ ولی از آن جاکه باعث رنج، پریشانی و نگرانـی مـی شـود، از آن جاکـه مـن          

 آن چـه کـه مـن بـه آن     بنـابراین، . خیال می کنم زشت است، می خواهم از چـنگش رهـا شـوم             
منتهی در زمان هاي مختلف، به آن نام هاي گوناگون می دهم؛ یک       . اعتراض دارم، پریشانی است   

روز نامش را یک چیز می گذارم و روز دیگر چیـزي دیگـر؛ ولـی خواسـت درونـی آن اسـت کـه                  
نمـی  همین طور نیست؟ هنگامی می بینم لذت ایجاد پریشـانی           . پریشانی اي وجود نداشته باشد    

هیچ گاه نمی خواهم از دست لذت رها شوم؛ زیرا در آن پریشـانی؛ دسـت              . کند، آن را می پذیرم    
کم فعالً وجود ندارد؛ اما نفرت و انزجار عواملی بسیار پریشان گر در زندگی من هستند و من مـی       

 .خواهم از چنگ آن ها رهایی یابم

 پیدا کنم کـه هرگـز پریشـان نشـوم؛          من عالقه اي به پریشان شدن ندارم و تالش می کنم راهی           
ولی چرا نباید پریشان شوم؟ درحقیقت، براي آن که بفهمم باید پریشان شوم، این طـور نیسـت؟            

اگـر پریشـان نشـویم،    . براي فهمیدن باید از تحوالت، شورش ها و نگرانی هاي بزرگی گـذر کـرد             
ز ما خواهان آن هسـتیم؛ آرام     احتمالً خواب می مانیم و احتماالً این آن چیزي است که بسیاري ا            

شدن، به خواب رفتن، گریختن از چنگ هرگونـه پریشـانی بـراي یـافتن انـزوا، گوشـه نشـینی و                     
درحالی که اگر به پریشان شدن به خاطر آن که خواستار دانستن هستم اهمیتـی نـدهم،                 . امنیت

یـن اسـت؟ اگـر بـه     آنگاه رفتار من نسبت به نفرت و انزجار دچار دگرگونی خواهد شـد؛ غیـر از ا               
از اعتبار خواهـد   » تنفر«پریشان شدن اهمیت ندهم، آنگاه نام برایم اهمیت نخواهد داشت و واژه             

افتاد و انزجار از مردم بی معنی خواهد شد؛ زیرا درآن صورت من به طور مستقیم همـان حـالتی                   
 . می کنمرا که انزجار نام دارد، بدون آن که تجربه را به قالب کلمات درآورم، تجربه

خشم، همانند انزجار و نفرت کیفیتی است بسیار پریشان گر و چـه بسـیار کـم انـد کسـانی کـه                       
. بتوانند خشم را به طور مستقیم، بدون آن کـه آن را بـه قالـب کلمـات درآورنـد،  تجربـه کننـد                  

بـه  درصورتی که آن را به قالب کلمات درنیاوریم، اگر به آن خشم نگوییم، آنگاه به طور حـتم تجر     
اي متفاوت خواهیم داشت؛ ولی چون براي آن واژه تعیین می کنیم، از تجربه نو می کـاهیم و یـا             
در تجربه گذشته آن را می گنجانیم؛ درحالی که اگر نام گذاري درکـار نباشـد، آنگـاه تجربـه اي                    

 .خواهد بود که مستقیماً ادراك شود و همین ادراك موجب دگرگونی در آن تجربه خواهد شد



خیلی از ما لئیم هستیم و از آن خبر نـداریم، لئـیم دربـاره پـول، درمـورد      . مت را مثال بگیریم  لئا
دراین صـورت، چطـور   . بخشیدن مردم؛ منظورم را می فهمید؛ همه ما با این کیفیت آشنا هستیم          

. از چنگش به درآییم؟ البته منظور این نیست که چگونه بخشنده شویم، نه؛ منظـور ایـن نیسـت                  
بـی  . ت که رهایی از لئامت، یعنی بخشندگی؛ ولی الزم نیست که شخص بخشنده شود         درست اس 

چه بسا که شما در اعطاي کمک هاي مالی فراوان به اجتمـاع   . شک، هرکس باید از آن آگاه باشد      
و دوستان خود دست و دل باز باشید؛ ولی درمورد بخشش هایی بـیش از آن نـاخن خشـکی بـه                  

حال اگر کسـی  . تی به حساب می آورند و انسان از آن آگاهی ندارد   خرج بدهید؛ همین را هم هس     
آگاه شد، چه اتفاقی می افتد؟ اراده خود را به کار می اندازد تا بخشنده باشد؛ تالش می کنـد بـر         
لئامت خود چیره شود و خود را تأدیب کند و خیلی کارهاي دیگر؛ اما به هر حال، بـه کـارگرفتن              

بنـابراین، اگـر هـیچ    . بودن بازهم جزیی از یک دایره بزرگ لئامت است     اجباري اراده براي چیزي     
یک از این کارها را نکنیم؛ ولی تنها از اشارات ضمنی لئامـت آگـاه باشـیم بـدون آن کـه بـرایش            

 .اصطالحی تعیین کنیم، آنگاه خواهیم دید که دگرگونی ریشه اي ایجاد خواهد شد

پریشان گردد و بدیهی است که هیچ یک از ما پریشانی شخص نخست باید    . لطفاً این را بیازمایید   
 بـراي   - مرشـدي، اعتقـادي یـا هرچـه کـه نـام دارد             -خیال می کنیم که الگویی    . را دوست ندارد  

 این کار مانند داشتن یک شغل اداري خوب   -زندگی خود داریم و در آن الگو جا خوش می کنیم          
 همان طرز فکر، به دام کیفیت هـاي دیگـري         با.  و بقیه عمر را در آن به کنش می پردازیم          -است

ما از اهمیت پریشانی، نداشتن امنیت درونی و      . می افتیم که می خواهیم از چنگ شان رها شویم         
. به طوریقین، مکاشفه، مشاهده و ادراك درنبود امنیت حاصل می شـود         . وابسته نبودن بی خبریم   

چنـین آدمـی   . و در رفـاه و راحتـی اسـت   ما می خواهیم مانند آدمی باشیم که پول فـراوان دارد           
 .پریشانی را دوست ندارد، هرگز هم میل به پریشانی نمی کند

. پریشانی براي ادراك، ضروري است و هـر کوششـی بـراي یـافتن امنیـت، سـد راه ادراك اسـت                  
اگـر  . یقین سد راه ما است طور کننده رها شویم، به    خواهیم از چنگ چیزي پریشان     هنگامی می 

کنم  که نامی بر آن بگذاریم، خیال می     مستقیم تجربه کنیم، بدون آن     طور احساسی را به  بتوانیم  
کننـده و   خیلی چیزها عایدمان خواهد شد؛ آنگاه دیگر در مبارزه با آن نخواهیم بود؛ زیـرا تجربـه     

کننده، احسـاس؛ یعنـی    که تجربه تا هنگانی. مورد تجربه یکی است و این پایه و اساس کار است       
 گذارد؛ ایـن   را به قالب کلمات درآورد، خود را از تجربه منفک کرده است و بر آن تأثیر می      تجربه

 آلود است؛ ولی هنگامی لفـاظی در کـار نباشـد، آنگـاه تجربـه               گونه عمل، عملی ساختگی و وهم     
اي  اي ریشـه  گونـه  پارچگی ضرورت دارد و باید بـه  این یک. شوند کننده و مورد تجربه یکی می   

 .خورد کردبا آن بر

  درباره بدگویی-14فصل 



خصـوص درمـورد شناسـاندن       بدگویی داراي ارزش اکتشاف خود اسـت، بـه        : پرسش
چـه هسـت     اي براي کشـف آن     عنوان وسیله  راستی، چرا از بدگویی به    . دیگران به ما  

شـود، مـن از    هاي سال اسـت محکـوم مـی    جاکه بدگویی سال استفاده نکنیم؟ از آن 
 .اي ندارم  واهمه»بدگویی«شنیدن کلمه 
 من نمی دانم چرا ما بدگویی می کنیم؟ بدگویی به خاطر شناساندن دیگران بـه                :کریشنامورتی

همه در قید و بنـد وضـع دیگـران            چرا ما این   اصالً چرا ما باید افراد دیگر را بشناسیم؟       . ما نیست 
گویی هـم مثـل   قـراري نیسـت؟ چـرا؟ بـد     کنیم؟ آیا این نوعی بـی     هستیم؟ اوالً چرا بدگویی می    

چرا ما دوست داریم در کـار دیگـران دخالـت کنـیم و              . قرار است  گر یک ذهن بی    نگرانی نمایان 
کنـد،   کـس کـه بـدگویی مـی        نظر مـن آن    گویند؟ به  کنند و چه می    ببینیم که دیگران چه می    

کنـد   پرسشگر عزیز ما خیـال مـی  . راهه افتاده است ذهنی سطحی دارد؛ ذهنی کنجکاو که به بی       
هـا و     بـراي اعمـال و اندیشـه       -ناساندن افراد به او بدین خاطر است کـه او بـراي آن افـراد              که ش 

تـوانیم دیگـران را     ارزش قائل است؛ ولی آیا تا هنگامی که ما خود را نشناسـیم، مـی              -عقایدشان
 توانیم درباره دیگران داوري اگر ما شیوه اندیشیدن، عمل و رفتار خود را ندانیم، آیا می         . بشناسیم

کردن و بدگویی از دیگران واقعاً هوسی بـراي          کنیم؟ آیا دانستن درباره شیوه اندیشیدن، احساس      
فرار نیست؟ آیا این کار، مفري براي گریز از خویشتن نیست؟ آیا این کار با هوس دخالت در امور              
دیگران همراه نیست؟ آیا فرصت آن وجود دارد کـه درمـورد دیگـران بـه ایـن صـورت بدگویانـه،         

در . المانه و زشت بیندیشیم؛ چرا این کار را می کنیم؟ می دانید، همـه ایـن کـار را مـی کننـد         ظ
 عمل، هرکس درباره شخص دیگري بدگویی می کند؛ چرا؟

کنم که علت بدگویی ما از دیگـران ایـن باشـد کـه مـا عالقـه چنـدانی بـه رونـد                       اوالً، خیال می  
کننـد تـا شـاید بـه بیـان       کار مـی    دیگران چه  خواهیم بدانیم  می. اندیشیدن و عمل خود نداریم    

کـردن دیگـران     کنیم، براي محکوم   معموالً هنگامی بدگویی می   . ها را درآوریم   مشفقانه، اداي آن  
خـاطر   است؛ اما اگر بررسی مطلق با خیرخواهی همراه باشد، شاید بتوان گفت کـه ایـن کـار بـه                 

لیـد از دیگـران چیسـت؟ آیـا ایـن نشـانه            گیرد؛ اما علت تمایل به تق      تقلید از دیگران صورت می    
دنبال هیجان است، ذهنی است کـه دچـار          العاده خود ما نیست؟ ذهنی که به       بودن فوق  سطحی

دیگر، بـدگویی   به عبارت. رود ماللت شدید است و براي رسیدن به این هیجان از خود بیرون می       
ت نوع آن متفاوت باشـد؛      ممکن اس . کنیم نوعی واکنش عاطفی است که ما خود را تسلیم آن می          

. دهنـده آن هسـتند   خاطر، از اجزاء ثابـت تشـکیل   ولی درهرحال میل به یافتن هیجان و انصراف    
دهد کـه واقعـاً شخصـی     اگر کسی در این مسأله واقعاً دقیق شود، به خود خواهد آمد و نشان می      

این بار کـه    . استزدن درباره دیگران درپی یافتن هیجان از بیرون          است بسیار سطحی و با حرف     
اید، خیلـی چیزهـا را درمـورد     کنید، مراقب خود باشید؛ اگر از آن آگاه درمورد کسی بدگویی می  

که درمورد دیگران فقط کنجکاو هسـتید، قضـیه را          باگفتن این . کند تان آشکار می   خودتان براي 



  کمبود عالقـه   بودن و  قراري، نوعی احساس هیجان، ظاهري     این کار نشانه بی   . مالی نکنید  ماست
 .مندي حقیقی و عمیق نسبت به مردمی است که این بدگویی درموردشان مصداق ندارد

هنگـامی  . مشکل بعدي آن است که چگونه از بدگویی جلوگیري کنیم؟ این مسـأله بعـدي اسـت             
اگر عادت شـده باشـد،      . کنید دانید که مشغول بدگویی هستید، چطور آن را متوقف می          خود می 

تـوان آن را متوقـف کـرد؟ آیـا اصـالً            شود، چطور مـی    هرروز و هرساعت تکرار می    کار زشتی که    
کنید، هنگامی از  دانید که دارید بدگویی می    رسد؟ آیا هنگامی می    تان می  چنین سؤالی به ذهن   

چطـور  «: گوییـد  اید و از تمامی معانی ضمنی آن اطالع دارید، آیا به خود مـی       بدگویی خود آگاه  
کنیـد، بـه میـل      اي که از این عمل اطالع پیدا می        آیا درهمان لحظه  . قف کنم من باید آن را متو    

چگـونگی توقـف آن فقـط    . شـود  شود؟ البته چگونگی توقف آن اصالً مطرح نمی   خود متوقف می  
بله، این را دفعه  . آگاهی باشد  خبر باشید و بدگویی نشانه عدم      شود که از آن بی     زمانی مطرح می  

شوید، چطـور سـریع و فـوري     ید که هنگامی از ماهیت گفتار خود آگاه می   آینده بیازمایید و ببین   
تنها چیزي که الزم دارد، آگاه بـودن      . کاري نیاز به اراده ندارد     چنین. کنید بدگویی را متوقف می   
الزم نیسـت شـما   . گویید و نیز متوجه اشارات ضمنی آن بودن        چه که می   است؛ آگاه بودن از آن    

سـرعتی بـه آن    از آن آگاه باشید و ببینید با چه    .  و یا آن را موجه نمایید      بدگویی را محکوم کنید   
کند؛ در  تان آشکار می هاي عمل، رفتار و الگوي فکري خود را براي پایان خواهید داد؛ زیرا شیوه    

 سازي، انسان به کشف خود که چیزي بس مهمتر از بدگویی درمورد دیگران، درباره آن             این فاش 
 .شوید ها است، نایل می اندیشند و چگونگی رفتار آن د و میدهن چه انجام می

ایـم؛    انباشته -هاي جهانی   بدگویی -ها خوانیم، از بدگویی   هاي روزانه را می    بیشتر ما که روزنامه   
کنـیم کـه    ها راه فراري است از خود ما؛ از حقارت و زشتی خـود مـا؛ مـا خیـال مـی               تمامی این 

شویم و در رویـارویی بـا    تر می تر و عاقل  وادث دنیا، عاقل  مندي سطحی به ح    ازطریق یک عالقه  
هـاي فـرار از    هـا راه  طور حتم تمـامی ایـن   به. آوریم زندگی خویش، توانایی بیشتري بدست می  

وجود ما آن چنـان فقیـر   . ایم وجود ما خالی و سطحی است؛ ما از خود هراسناك     . خویشتن است 
تـالش مـا ایـن    . کنـد  ر از خویشتن را بازي میاست که بدگویی کار یک سرگرمی غنی و یک مف         

شـمار فـرار    هـاي بـی   است که این پوچی وجود را با شعائر، بدگویی در جلسات گروهی و شـیوه             
 دهد و گریز مهمتـرین چیـز مـی        چه هست، اهمیتش را ازدست می      که درك آن   پرکنیم؛ طوري 

کـه او در   ن، آگـاهی از ایـن  بودن انسا  چه هست نیاز به توجه دارد؛ آگاهی از تهی         درك آن . شود
عذاب است، به توجه نیاز دارد؛ نه به انواع فرارها؛ ولی بسیاري از ما این فرارهـا را دوسـت دارنـد؛          

 صورتی کـه هسـتیم مـی    همچنین هنگامی ما خود را به. تراند تر و مطبوع بخش ها لذت زیرا آن 
رو  سـت کـه مـا بـا آن روبـه     شود؛ این یکـی از مشـکالتی ا   شناسیم، رویارویی با خود مشکل می     

کشیدن خـود و از عـذابی کـه در         بودن، رنج  دانیم چه باید کرد؟ وقتی من از تهی        هستیم و نمی  



دانم چه باید کرد و چگونه به مقابلـه برخیـزم؟ بنـابراین، بـه                ام، نمی  زنم آگاه  پا می  و آن دست 
 .آورم انواع و اقسام گریزها روي می

 تواند بگریزد؛ زیرا این کـار بیهـوده   ؟ بدیهی است که شخص می  مسأله این است که چه باید کرد      
شـوید،   رو مـی  طور که هستید بـا خـود روبـه    ترین کارها است؛ ولی هنگامی آن ترین و کودکانه  

 تان چیست؟ اوالً، آیا این امکان وجود دارد که آن را توجیه و یا انکـار نکنیـد، بلـه همـان             تکلیف
؟ کاري که بسیار شاق و دشوار است؛ زیرا ذهن درپی توجیـه،          طور که هستید در کنارش بایستید     

یک از ایـن کارهـا را نکنـد و تنهـا در کنـار آن                 اگر هیچ . باشد هویت می  سازي و تعیین   محکوم
 اگر من بپذیرم که پوستم قهـوه . بماند، دراین صورت مثل این است که همه چیز را پذیرفته است    

وقت مشکل   تر تغییر کنم، آن    مایل باشم به رنگی روشن    اي است، قضیه تمام است؛ ولی اگر من         
توانـد ایـن    ترین کارها است؛ هنگامی شخص مـی    مشکل» چه هست  آن«پذیرش  . شود آغاز می 

هایی از گریزاند، وجود نداشـته   سازي و یا توجیه که شکل    نوع گریز، محکوم   کار را بکند که هیچ    
بودن آن و شـقاوت     فهمد و بیهوده   یی را می  رو، هنگامی شخص روند کلی علت بدگو       ازاین. باشد

صـورت   مانـد و درآن  چه هسـت تنهـا مـی    هنگام با آن  کند، آن  و تمام مشتقات آن را درك می      
اگر . گیرد و یا براي تغییر آن به چیزي دیگر  بردن آن صورت می    برخورد با بدگویی یا براي ازبین     

رخورد کنیم که قصدمان ادراك آن باشـد و    یک از این کارها را انجام ندهید و با آن طوري ب            هیچ
بینیم که چیزي نیست کـه از آن وحشـت داشـته          هنگام می  تمام و کمال در کنار آن باشیم، آن       

 .چه هست را دگرگون کنیم، وجود خواهد داشت باشیم، آنگاه این امکان که آن
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 ان انتقاد مخرب و سازنده چیست؟انتقاد در ارتباط، چه مقامی دارد؟ تفاوت می: پرسش
 کنبم؟ آیا این کار براي فهمیدن است یا این که صـرفاً یـک          ی اوالً چرا انتخاب م    :کریشنامورتی

روند غرولند بیش نیست؟ وقتی من از شما انتقاد می کنم، آیا شما را درك مـی کـنم؟ آیـا درك              
 البتـه نـه درك کـردن    -شمکردن ازطریق داوري حاصل می شود؟ اگر من مایل به درك کردن با    

 آیا شروع به انتقاد از شما مـی کـنم؟ یـا از       -سطحی؛ بلکه درك عمیق مفهوم کلی ارتباط با شما        
این ارتباط میان شما و خود آگاه ام و به آرامی به مشاهده آن می پردازم؛ بـدون آن کـه عقایـد،                       

ی کـنم و درصـورتی کـه    انتقادات، قضاوت ها، تعیین هویت ها و محکوم سازي هاي خود را متجل          
انتقاد نکنم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ هرکس میل به خوابیدن دارد؛ این طور نیست؟ معنـاي ایـن       

شاید این عادت شـود و مـا بـه کمـک عـادت،      . حرف آن نیست که آدم نق نقو به خواب نمی رود  
 خـواهیم داشـت؟    تر تر و وسیع    آیا به نظر شما ازطریق انتقاد، ادراکی عمیق        .خود را خواب کنیم   

. طور حـتم چنـین چیـزي نـامربوط اسـت         کند که آیا انتقاد سازنده است یا مخرب؛ به         فرق نمی 
حالت الزم ذهنی و قلبی که رابطه را درك خواهد کرد، چیسـت؟ رونـد     : بنابراین، سؤال این است   



را منـد هسـتید، چطـور او     کنم؟ اگر به فرزندتان عالقه ادراك چیست؟ چطور چیزي را درك می      
شـوید و در   پردازید؟ به هنگام بازي مراقـب او مـی        اینکه به مشاهده می    کنید؟ مگر نه   درك می 

 نمـی . کنیـد  پردازید؛ شما عقیده خود را بر او تحمیـل نمـی   اش می  حاالت مختلف او به مطالعه    
 مـی اي هوشـیارانه مراقـب اعمـال او     گونـه  شما به. گویید او باید این کار یا آن کار را انجام دهد        

اگـر مرتـب انتقـاد کنیـد، مرتـب      .کنید سپس احتماالً شما به تدریج فرزندتان را درك می     . شوید
اي  گیري براي نحوه شخصیت ویژه خود را به او القاء نمایید یا حاالت مخصوص خود را و تصمیم       

سـر  که باید باشد یا نباشد و مسایلی از این قبیل را به او تزریق کنید، شکی نیست که مانعی بـر               
کنیم کـه بـه دیگـران        متأسفانه بسیاري از ما، براي این انتقاد می       . اید راه این ارتباط ایجاد کرده    

کند و به ما  دادن به چیزي، ما را تاحدودي راضی می       شکل. فرم دهیم و درکارشان مداخله کنیم     
 کـار  در این. بخشد؛ چه به صورت رابطه با فرزند یا همسر باشد و چه هر شخص دیگري        لذت می 

بدیهی است کـه در  . شویم آییم و واقعاً راضی می کنیم، کارفرما به حساب می احساس قدرت می  
چه هست، تحمیـل صـرف و آرزوي    آن. تمامی این اعمال و کردارد، از درك ارتباط خبري نیست     

هـا   تمامی این . هاي مختلف حاالت و میل و آرزوي خود شما است          قالبی بارآوردن افراد به شکل    
 .کنند را از درك ارتباط محروم میشما 

سازي و یا توجیه خود ما را نسبت به خـود   آیا انتقاد، محکوم. رسیم به انتقاد از خود   وقت می  آن
پردازم، آیا این انتقاد روند انتقـاد و مکاشـفه را در    کند؟ وقتی من به انتقاد از خود می مدرك می 

 اد از خود است، خود را بـراي مـا آشـکار مـی    نگري که نوعی انتق کند؟ آیا درون  من محدود نمی  
بـودن و    گرابـودن، ترسـناك    سـازد؟ تحلیـل    کند؟ چه چیزي آشکارسـازي خـود را ممکـن مـی           

 چه که باعث شناسایی خـود مـی      آن. کنند گاه کمکی به شناسایی نمی     منتقدبودن مستمر، هیچ  
تـدریج   تی، بله؛ بله بهسازي و تعیین هوی تدریج، بدون هیچ محکوم    ترتیب انسان به   شود و بدین  

در این کار باید نوعی صرافت طبع وجـود داشـته   . شود، آگاهی مستمر است   به درك آن نایل می    
ایـن  . دهی به آن مشـغول باشـد    طور مداوم به تحلیل، تأدیب و شکل       تواند به  باشد؛ شخص نمی  

 بـه محکـوم  اگر من صرفاً محـدود کـنم، کنتـرل نمـایم و      . صرافت طبع براي ادراك ضرورت دارد     
طور نیست؟ مکاشفه در     ام؛ این  وقت حرکت اندیشه و احساس را متوقف کرده        کردن بپردازم، آن  

وقتی شخصی به کشف چیـزي  . گیرد؛ نه در کنترل صرف جریان حرکت فکر و اندیشه صورت می     
که با آن چطور عمل کند؟ اگر من طبق یک نظر، معیار و            است وقت مسأله این   آید، آن  نایل می 

در این کار نه ادراك وجود دارد . دهم را شکل می» خود«صورت به زور    آل رفتار کنم، درآن    هاید
 هویـت بـه مشـاهده خـود بپـردازم، درآن           سازي و بدون تعیین    اگر من بدون محکوم   . و نه تعالی  

همـین خـاطر اسـت کـه تمـامی ایـن رونـد               به. شود صورت حرکت به ماوراي آن نیز ممکن می       
ها خدایانی هستند که به دست خود        آل ایده. آل چیزي کامالً نادرست است     هنزدیکی به یک اید   

 .پذیري با یک تصویر ذهنی خودتصویرکرده رهایی نخواهد بود شک، انطباق سازیم و بدون می



اي صادقانه آگاه باشد و به مشـاهده   گونه گیرد که ذهن به  رو، ادراك تنها زمانی صورت می      ازاین
سازي و  بودن، محکوم قراري، منتقد  بودن، بی  یار دشوار است؛ زیرا از فعال     بپردازد؛ چیزي که بس   

اي از   کنـیم از درون پـرده      این ساختار کلی وجود ما است و ما سعی مـی          . بریم توجیه، لذت می  
هـا را بـه    تـوان پـرده   آیا مـی . پندارها، تعصبات، نظریات، تجارب و خاطرات به ادراك نایل شویم 

زنـیم کـه مشـکل     یقین موقعی به این کار دسـت مـی   طور ستقیم رسید؟ به کنار زد و به درك م     
 طـور  زنـیم و مقابلـه مـا بـا آن، بـه          ها دست نمی   یک از این روش    وقت به هیچ   شدید باشد؛ آن  

شود که این روند انتقاد فهمیده شـده و          درك ارتباط زمانی حاصل می    . گیرد مستقیم صورت می  
که کوشش زیـادي     من گوش میرکنید و سعی دارید، بدون آن       اگر شما به    . ذهن آرام گرفته باشد   
صـورت، امکـان آن وجـود دارد کـه یکـدیگر را        هاي مرا دنبال کنید؛ دراین     به خرج دهید، حرف   

اند و  چه دیگران به شما گفته    کردن، عقاید خود، آن    مدت به انتقاد   درك کنیم؛ ولی اگر در تمام     
 و شما با هم ارتباطی نداریم؛ زیرا میـان شـما و مـن         صورت من  این قبیل مطالب بپردازید، درآن    

اگر ما هردو سعی به یافتن مسایل مورد بحث مشکل که در خود مشکل نهفتـه            . حایل وجود دارد  
شده است داشته باشیم؛ اگر ما هردو به بررسی عمیق آن اشتیاق نشان دهیم، حقیقـت مسـأله را         

وقـت ذهـن    شـویم؛ آن  ت با هم مـرتبط مـی  وق چه هست نایل شویم، آن    دریابیم و به کشف آن    
شما، هم هشیار است و هم انفعالی و مراقب آن است که بداند حقیقت ایـن قضـیه در کجاسـت؟            

آل و   وجه ایـده و یـا ایـده        هیچ العاده سریع باشد و به     اي خارق  گونه بنابراین، ذهن شما باید به    
 بـه . وده است، متوسـل نشـود     قضاوت یا اعتقادي که شخص در اثر تجارب خاص خود منسجم نم           

پذیري سریع ذهن که داراي آگاهی انفعـالی         شود که انعطاف   یقین، ادراك زمانی حاصل می     طور
ذهنی . صورت، قادر به پذیرش بوده و داراي حساسیت خواهد بود          درآن. است، وجود داشته باشد   

 دارد، داراي حسـایت   قـرار - چه له و چه علییـه -که در محاصره ازدحام پندارها، تعصبات و عقاید 
 .نیست

 وجـود داشـته   -رفتن ارتباط نشود  که موجب ازمیان-براي درك ارتباط باید نوعی آگاهی انفعالی     
صـورت، در   درآن. بخشـد  تر کرده، به آن مفهوم بیشتر مـی        نوع آگاهی، ارتباط را زنده     این. باشد

ان صـرف و احسـاس   آن ارتباط امکان وجود عاطفه واقعی، گرمـی و احسـاس نزدیکـی کـه هیجـ         
چنـین و یـا    اگر بتوانیم با همه چیز نحوه برخوردي ایـن  . محض نخواهد بود، وجود خواهد داشت     

 -مـان   مشـکالت دارایـی و متعلقـات   -مان صورت مشکالت گونه داشته باشیم، درآن  ارتباطی این 
ی کـه  آدمی که پول دارد، پول است؛ آدمـ . حل خواهد شد؛ زیرا ما همان چیزي هستیم که داریم      

ها  طور همانندي با ایده    همین. کند، دارایی است؛ یا خانه و یا اثاثیه        خود را با دارایی همانند می     
 بسـیاري از مـا بـدین      . معنی اسـت   هروقت حس قابلیت وجود داشته باشد، ارتباط بی       . و یا مردم  

باشـیم،  اگـر نداشـته   . چیز دیگري نـداریم  خاطر داراي چیزي هستیم که اگر نداشته باشیم، هیچ  
هـایی توخـالی بـیش      اگر زندگی خود را از مبلمان، موسیقی، دانش و یا این و آن پرنکنیم، طبل              
نـامیم و بـا آن راضـی     نیستیم و این طبل توخالی پر سروصدا است و این سروصدا را زندگی مـی    



یـرا  شویم؛ ز وقت دچار اندوه می آید و انفعالی در آن ایجاد شود، آن   هستیم؛ وقتی اختاللی پیش   
کـه   بینیم همانی هستیم که هستیم؛ طبلـی توخـالی، بـدون آن         مرتبه می  وقت است که یک    آن

شدن از محتواي کلی ارتباط، به عمل نیاز است و از ایـن              براي آگاه . معنایی چندان داشته باشیم   
وجود آید و ژرفاي عظیم ارتباط، مفهوم وسیع آن و دانـش الزم    بسا که ارتباط واقعی به     عمل چه 

 .راي آگاهی از ماهیت عشق، کشف شودب

  درباره اعتقاد به پروردگار-16فصل 
چـرا شـما خـدا را    . تن استساي قوي براي بهتر زی   اعتقاد به پروردگار انگیزه   : پرسش

کنید؟ چرا شما دراحیاء ایمان انسان و در ایده او نسبت به پروردگار کوشـش                انکار می 
 دهید؟ به خرج نمی
 من خـدار را انکـار   .  به گونه اي گسترده و روشنفکرانه به مسأله نگاه کنیم           بیایید :کریشنامورتی

 شناسد، خود را تسـلیم واژه  تنها انسانی که حقیقت را نمی    . کنم؛ چنین کاري احمقانه است     نمی
 بـه  انسانی کـه واقعیـت را لحظـه     . داند دانم، نمی  گوید می  آدمی که می  . کند معنی می  هاي بی 

 .اي براي القاء آن واقعیت ندارد یلهکند، وس لحظه درك می

نه معتقدین و نه غیرمعتقدین     . اعتقاد، انکار حقیقت است؛ اعتقاد به خداداشتن، خداجویی نیست        
خدا را نخواهند یافت؛ زیرا واقعیت ناشناخته است و اعتقاد انسان یا عدم اعتقـاد او چیـزي اسـت           

دانـم کـه شـما       مـی . آیـد   شـمار نمـی    شده و فرافکنی صرف است؛ بنابراین، حقیقت به        شناخته
افـراد  . دانم که این اعتقاد در زنـدگی شـما معنـایی بسـیار نـاچیز دارد              معتقدید و این را هم می     

اوالً چـرا بایـد   . طلبنـد  ها نفر به پروردگار اعتقاد دارند و از او تسلی می   اند؛ میلیون  معتقد فراوان 
 بخشـد و مـی     رضایت خاطر، تسلی و امید مـی      اعتقاد داشت؟ شما معتقدید زیرا این کار به شما          

درواقع زندگی شما مفهوم چندانی ندارد؛ زیـرا شـما در   . دهد گویید که به زندگی شما مفهوم می   
کنید؛ در عین اعتقاد، مرتکـب قتـل مـی شـوید؛ بـه یـک خـداي واحـد          عین اعتقاد استثمار می  

 ها هم بـی    نیز به خداوند معتقدند؛ آن    اغنیا  . کنید عام می  عالمیان اعتقاد دارید و یکدیگر را قتل      
کننـد و افـرادي      اندوزنـد و بعـد، معبـدي برپـا مـی           کنند، پول روي پول می     رحمانه چپاول می  

 !بشردوست می شوند

هـا   ها است؛ آن گفتند که خدا با آن  هاي اتمی را در هیروشیما انداختند، می       هایی که بمب   آدم
گفتند که خـدا کمـک خلبـان       ها را ازمیان ببرند و می      انکه از انگلستان به پرواز درآمدند تا آلم       

 ها، رؤساي جمهور، همه و همه، از خدا حرف مـی           وزیران، ژنرال  دیکتاتورها، نخست . ها است  آن
دهند؟ آیا زنـدگی بهتـري    ها ایمان شدیدي به خداوند دارند؛ ولی آیا خدمتی انجام می   زنند؛ آن 

گویند بـه خـدا ایمـان دارنـد، نیمـی از دنیـا را           ی که می  های آورند؟ آن  ها فراهم می   براي انسان 
بـه کمـک نداشـتن تسـامح مـذهبی در      .  بـرد  اند و دنیا در مصیبت کامل به سر می     خراب کرده 



هاي مـذهبی بـوده    وجود آمده است و نتیجه آن جنگ مردم، اشتقاق معتقدین و غیرمعتقدین به     
 .گرا شده است است و این نشانه آن است که ذهن ما واقعاً سیاست

است؟ شما چرا درپی انگیزه بـراي زنـدگی   » انگیزه اي قوي براي بهتر زیستن«آیا اعتقاد به خدا،    
بهتر هستید؟ شکی نیست که انگیزه شما باید میل خود شـما بـه زیسـتن پـاك و پـاکیزه و بـی                      

 کـه زنـدگی را   آالیش باشد؛ غیر از این است؟ اگر به دنبال انگیزه باشید، عالقه اي به این نداریـد    
 چیـزي کـه بـا انگیـزه مـن       -براي همه افراد ممکن سازید؛ شما تنها به انگیزه خود عالقه منداید           

اگـر مـا بـا یکـدیگر بـا      .  و آن وقت ما بر سر انگیزه ها با هم به ستیزه برمی خیزیم-متفاوت است 
یـم، آن وقـت   خوشی زندگی کنیم، نه به خاطر گرایش به آرمانی؛ بلکه به خـاطر آن کـه انسـان ا        

به دلیـل نداشـتن خـرد و    .  با هم تقسیم می کنیم    - براي تولید براي همه    -تمامی وسایل تولید را   
عقل، ایده عقل برتر را که نام دیگري بر آن می گذاریم، می پذیریم؛ ولی این نام، این عقـل برتـر         

رت وجـود  آن چه به زندگی بهتـر مـی انجامـد، خـرد اسـت و درصـو      . زندگی ما را بهتر نمی کند    
اعتقاد، تقسیمات طبقاتی موجودبودن وسایل تولید در دست عده اي قلیل و ملیت هاي منزوي و             

به طور وضوح تمامی این ها نشـانه نبـودن خـرد      . حکومت هاي مقتدر، خرد وجود نخواهد داشت      
 .است و نبودن خرد، مانع زندگی بهتر است؛ نه عدم اعتقاد به خدا

 داراي اعتقاداید؛ ولی اعتقاد شما به هـیچ وجـه داراي حقیقتـی           همهم شما به روش هاي مختلف     
حقیقت آن است که هستید، آن است که انجام می دهید، آن اسـت کـه مـی اندیشـید و               . نیست

عـالوه  . اعتقاد شما به چیزي، صرفاً یک گریز است؛ گریز از زندگی یک نواخت، احمقانه و ظالمانه       
ان مـردم اسـت؛ ازایـن رو، هنـدو، لـودایی، مسـیحی،              براین، اعتقاد همیشه موجـب اشـتقاق میـ        

ایده و اعتقـاد، موجـب انفصـال انـد و           . کمونیست، سوسیالیست، سرمایه دار و غیره و غیره داریم        
ممکن است عده اي را به صورت یک گروه گردهم آورید؛ ولی این گروه         . وصلی صورت نمی دهند   

ز اتحاد ایجاد نیم کنند؛ و عکـس آن هـا جـدا         ایده ها و اعتقادات هرگ    . با گروه دیگر مخالف است    
 که اعتقـاد شـما بـه خـدا موجـب اشـاعه         ]چه بسا [بنابراین،  . کننده، تفکیک کننده و مخرب اند     

مصیبت در دنیا شود؛ اگر چه ممکن است براي خود شما تسالي خاطر آنی به وجود آورده باشد؛              
شتر به شکل جنگ ها، قحطـی هـا،   ولی درحقیقت براي خود شما نیز باعث مصیبت  و تخریب بی  

. بنابراین، اعتقاد شـما اصـالً اعتبـاري نـدارد    . تقسیمات طبقاتی و اعمال بی رحمانه افراد می شود 
اگر شما واقعاً معتقد به خدا باشید و اگر چنین چیزي تجربه واقعـی بـراي شـما باشـد، آن وقـت           

 .نی دست برمی داریدرنگ لبخند بر چهره تان می نشیند و از انهدام موجودات انسا

بـراي  . حاال بگویید حقیقت چیست؟ خداوند چیست؟خداوند کلمه نیست؛ کلمه، خود چیز نیست    
شناختن آن چه قابل اندازه گیري نیست و آن چه به زمان مربوط نمی شود، ذهن بایـد از زمـان                  

رمـورد  آزاد باشد؛ معنی این حرف آن است که ذهن بایـد از همـه اندیشـه هـا و همـه پنـدارها د            
راستی درباره خدا یا حقیقت چه می دانیـد؟ شـما درواقـع هـیچ چیـز دربـاره        . خداوند آزاد باشد  



آن چه می دانید، کلمه است، تجارب دیگـران اسـت یـا لحظـاتی از تجـارب                  . حقیقت نمی دانید  
نامفهوم خودتان؛ شکی نیست که این خدا نیست؛ این حقیقت نیسـت؛ ایـن چیـزي نیسـت کـه                    

براي شناختن آن چه فراسوي زمان اسـت، فرآینـد زمـان بایـد درك شـود؛                 . اشدفراسوي زمان ب  
ایـن زمینـه کلـی ذهـن        . زمانی که اندیشه نام دارد؛ زمانی که روند شدن و گردآوري دانش است            

است؛ ذهن خود زمینه است؛ زمینه خودآگاه و ناخودآگاه، زمینه فردي و گروهی؛ بنـابراین، ذهـن      
ذهنی که به . اشد، معنایش آن است که باید کامالً آرام باشد، نه آرام شود          باید از شناخته ها رها ب     

. عنوان نتیجه، بازده عمل تعیین شده و تمرین و انضباط، به سکوت می رسد، ذهنـی آرام نیسـت        
ذهنی که مجبور می شود، کنترل می شود، شکل داده می شود، به قالبی درمی آید و ساکت نگه              

چه بسا که شما بتوانید بـراي مـدتی ذهـن را بـه     . م به حساب نمی آید داشته می شود؛ ذهنی آرا    
آرامش زمانی حاصـل مـی شـود     . گونه اي سطحی آرام کنید؛ ولی چنین ذهنی، ذهن آرام نیست          

که شما تمامی روند اندیشه را بفهمید؛ زیرا براي درك این رونـد، بایـد آن را پایـان داد و پایـان                     
 .مش استروند اندیشه، آغاز سکوت و آرا

تنها هنگامی که ذهن کامالً ساکت شود، نه تنها در سطوح باال؛ بلکه به صورت اساسـی و تمـام و                 
هـا   صـورت، ناشـناخته    تنها درآن-تر ناخوداگاه  هم در سطوح ظاهري و هم سطوح عمیق  -کمال

ـ     وسـیله ذهـن آن     ها چیزهایی نیستند که بتوان بـه       نانشاخته. کنند اعالم وجود می   ه هـا را تجرب
جـز   اگـر ذهـن بـه   . توان تجربه کرد، سکوت است؛ سکوت و دیگر هیچ     کرد؛تنها چیزي را که می    

 سکوت به تجربه چیز دیگري بپردازد، صرفاً امیال خود را منعکس کرده است و هـیچ ذهنـی ایـن      
 در حرکـت  - به هر شکلی، خودآگاهانـه یـا ناخودآگاهانـه   -گونه ساکت نیست؛ تا وقتی که اندیشه  

سکوت یعنی رهایی از گذشته، دانش، خـاطره خودآگاهانـه و       . ی وجود نخواهد داشت   است، سکوت 
وقتی ذهن در سکوت کامل است؛ نه مورد استفاده، وقتی سـکوتی وجـود دارد کـه                 . ناخودآگاهانه

 عرصـه حیـات مـی    زمـانی، جـاودانگی پـا بـه     صورت، بی  حاصل هیچ کوششی نیست، تنها درآن     
 .وردن نیست و وجودي نیست که به یاد بیاورد یا تجربه کندیادآ این حالت حالت به. گذارد

لحظـه   بـه  بنابراین، خداوند یا حقیقت یا هرچه که شما نامش را بگذارید، چیزي است که لحظـه      
خدا به ذهـن ارتبـاطی      . شود افتد؛ نه وقتی که ذهن براساس الگویی خاص منضبط می          اتفاق می 

تنهـا راه رسـیدن بـه او، پرهیزکـاري اسـت؛      .  نیسـت  ندارد؛ رسیدن به او ازطریق فرافکنی ممکن      
 و روبـه  » چـه هسـت    آن«پرهیزکاري یعنی رویارویی با حقیقت      . همان چیزي که آزادي نام دارد     

تنها هنگامی که ذهن در حالت شور و خلسه و        . روشدن با حقیقت، یک حالت شور و خلسه است        
 چـه خودآگـاه و چـه    -اندیشـه درحالت سکوت است و از خـود حرکتـی نـدارد، بـدون فرافکنـی            

 .کند صورت، جاودانگی حضور خود را اعالم می  تنها درآن-ناخودآگاه

  درباره خاطره-17فصل 



هاي گذشته شما  من از صحبت. گویید خاطره، تجربه کامل است شما می: پرسش
نظر چنین چیزي تجربه ناقص است؟ لطفاً دراین  از چه. خاطره و برداشتی واضح دارم

 .ضیح کامل دهیدمورد تو
 شما به مدرسه می روید و از حقایق دانش فنی، پـر     منظور ما از خاطره چیست؟     :کریشنامورتی

. اگر مهندس شوید از این خاطره دانش فنی براي ساختن یک پل استفاده مـی کنیـد                . می شوید 
 مطبـوع یـا   -شـما چیـزي  . خاطره روان شـناختی نیـز وجـود دارد       . این یک خاطره حقیقی است    

 به من می گویید و من آن را نگه می دارم؛ وقتی دوباره شما را می بینم، دیدن شما یـا       -طبوعنام
درخـاطره دوجنبـه وجـود دارد، جنبـه     . آن خاطره همراه است، خاطره حرفی که به من زده ایـد          

این هردو به هم پیوسته اند؛ بنابراین، خط مشخصـی میـان آن هـا               . واقعی و جنبه روان شناختی    
 دانیم که خاطره حقیقی به عنوان وسـیله اي بـراي زنـدگی ضـروري اسـت؛ ولـی آیـا          می. نیست

خاطره روان شناختی نیز همین طور است؟ عاملی که باعث نگهداري خاطره روان شـناختی مـی                
شود چیست؟ چه چیزي سبب می شود که شخص توهین یا ترغیبی را ازنظـر روحـی بـه خـاطر               

بـدیهی اسـت   . را نگه می دارد و برخی دیگر را رد می کنـد بسپارد؟ چرا انسان بعضی از خاطرات    
. که شخص خاطره اي را نگه می دارد که مطبوع است و از خاطراتی می پرهیزد که نامطبوع انـد                  
. اگر دقت کنید می بینید که خاطرات دردناك زودتر از خاطرات لذت بار کنار گذاشته می شـوند                

هر نامی؛ ذهن فرآورده گذشته است؛ برپایه گذشته    ذهن یعنی خاطره، خاطره در هر سطحی و با          
بنا شده؛ گذشته اي که مشتی خاطرات است و حالتی است شرطی شده، حال با چنـین خـاطره                   

ایـن چـالش همیشـه تـازه     . اي ما در برابر زندگی قرار می گیریم و با چالش نو روبه رو می شویم            
نابراین، تجربه بدون خاطره، یـک حالـت     ب. است و پاسخ ما همیشه کهنه؛ زیرا بازده گذشته است         

مـن  . است و تجربه باخاطره حالت دیگر، به عبارت دیگر، چالشی وجود دارد که همیشه تازه است  
درایـن صـورت، چـه اتفـاقی مـی      . با پاسخ آماده و با شرطی شدن کهنه دربرابر آن قرار می گیرم       

تازه به وسـیله گذشـته شـرطی شـده       افتد؟ من تازه را تحلیل می برم، آن را نمی فهمم و تجربه              
ازاین رو، از آن چه تازه است، جزیی ادراکی دارم، این ادراك هرگز کامل نیست؛ زمانی داغ           . است

 .خاطره برجاي نمی ماند که ادراك کامل صورت پذیرد

 شما با پاسخی قـدیمی دربرابـر آن قـرار           - چالشی که همیشه تازه است     -وقتی چالش وجود دارد   
ین پاسخ کهنه، تازه را شرطی می کند؛ و بدین ترتیب آن را پیچ و تـاب مـی دهـد و      ا. می گیرید 

آن را به طرفی متمایل می کند؛ بنابراین، ادراك کامل از تازه وجود ندارد و تازه درکهنـه تحلیـل           
بعید نیست این بحث، انتزاعی جلوه کند؛ ولـی  . می رود و بدین ترتیب، باعث تقویت آن می شود         

وضـعیت دنیـا    . قیق تر و محتاطا نه تر به آن توجه کنید، می بینید که دشوار نیسـت               اگر قدري د  
درحال حاضر برخوردي تازه و شیوه اي نوین براي رویارویی با مشـکل دنیـا را کـه همیشـه تـازه            

از آن جا که برخورد ما با آن و با اذهان ازطریق تعصـبات محلـی، خـانوادگی و          . است، می خواهد  



تجـارب  .، ازاین رو، نمی توانیم با ایـن مسـأله برخـوردي تـازه داشـته باشـیم      مذهبی شرطی شده 
پیشین ما مانع فهم چالش تازه می شوند؛ ازاین رو، به پرورش و تقویت خـاطره رو مـی آوریـم و                   
بدین ترتیب، هیچ گاه به درك تازه ها نایل نمی شویم و با چالش مورد نظر هرگز به گونه اي تام               

تنها هنگامی که انسان بتواند با این چالش به گونه اي تازه و نـو، بـدون   . هیمو تمام مصاف نمی د 
 .همراهی گذشته روبرو شود، غنا و ثمره الزم به بار خواهد آمد

از چه نظـر   . من از صحبت هاي گذشته شما خاطره و برداشتی واضح دارم          «: پرسش گر می گوید   
ها یک برداشـت و یـک خـاطره باشـد،     اگر چنین چیزي تن» چنین چیزي تجربه اي ناقص است؟     

اگر آن چه را گفته شده است بفهمید و حقیقت آن را متوجه شـوید، ایـن            . تجربه اي ناقص است   
حقیقت خاطره نیست؛ زیرا همیشه تازه است و همیشـه خـود را متحـول     . حقیقت، خاطره نیست  

حبت هـاي   چـرا؟ زیـرا شـما صـ       . آن چه شما دارید، خاطره صحبت هاي گذشته اسـت         . می کند 
گذشته را به عنوان راهنما به کار می برید و آن را بـه گونـه اي کامـل نفهمیـده ایـد؛ شـما مـی                        
خواهید در آن مرور کنید و خودآگاهانه یا ناخودآگاهانه آن را حفظ نماییـد؛ ولـی اگـر چیـزي را                  

بـه  تمام و کمال درك کنید؛ یعنی حقیقت آن را به طور کامل بفهمید، خواهید دید کـه چیـزي                  
اعمال و شـعائر    . تعلیم و تربیت ما، پرورش خاطره و تقویت آن است         . نام خاطره اصالً وجود ندارد    

منظـور مـا از ایـن حـرف         . دینی و مطالعات و دانش شما، همه تقویت کننده خاطره شما هستند           
چیست؟ چرا ما به خاطره می چسبیم؟ نمی دانم متوجه شده اید یـا نـه؛ وقتـی انسـان پیـر مـی         

به گذشته نگاه می کند؛ به خوشی ها، دردها و لذت هاي گذشته و وقتی که جـوان اسـت،                    شود،  
 چرا این کار را می کنیم؟ چرا خاطره این قدر مهم شده است؟. نظر به آینده دارد

. به این دلیل ساده و روشن که ما نمی توانیم به صورت یک پارچه و کامل درحال زنـدگی کنـیم                   
ه اي براي آینده استفاده می کنیم؛ ازاین رو، حـال بـراي مـان مفهـومی       ما از حال به عنوان وسیل     

نمی توانیم درحال زندگی کنیم؛ زیرا از حال به عنوان گذرگاهی براي آینـده اسـتفاده مـی      . ندارد
از آن جا که می خواهم چیزي بشوم، هیچ گاه فهم کاملی از خود ندارم و براي درك خـود                . کنیم

آن چه «برعکس، خاطره مانعی است براي درك  .  پرورش خاطره نیست   و آن چه هستم، نیازي به     
؛ نمی دانم متوجه شده اید یا نه که فکر و احساس تازه زمانی حاصل می شـود کـه ذهـن         »هست

وقتی میـان دو اندیشـه و دو خـاطره فترتـی وجـود داشـته باشـد و         . در دام خاطره نیافتاده باشد    
شت، در آن صورت از آن فترت یک حالت وجودي تـازه بـه   هنگامی که این فترت را بتوان نگاه دا   

ما داراي خاطراتی هستیم و خاطره را بـه عنـوان وسـیله    . وجود می آید که دیگر خاطره نام ندارد 
بسـیار  » مـال مـن   «و  » مـن «تا وقتی که پرورش خاطره وجود دارد،        . استمرار، پرورش می دهیم   

ساخته شده ایم، خاطره نقشی بسـیار بـزرگ   » نمال م«و » من«اهمیت دارد و چون بیشتر ما از  
اگر انسان خاطره اي نداشـت، دارایـی او، خـانواده او و ایـده هـایش                 . در زندگی ما بازي می کند     

را تقویـت  » مـال مـن  «و » من«چندان اهمیتی پیدا نمی کردند؛ بنابراین شما با پرورش خاطره،          



در .  و دو احساس، یک فتـرت وجـود دارد     اگر دقت کنید می بینید که میان دو اندیشه        . می کیند 
وجـود دارد   » مال من «و  » من«این فترت که فرآورده خاطره نیست، نوعی آزادي خارق العاده از            

 .و چیزي است که پاي زمان به آن نرسیده است

بی شک خاطره، زمان است؛ خاطره خـالق دیـروز،          . اکنون به مسأله با دیدي دیگر نگاه می کنیم        
بـه  . خاطره دیروز، شرطی کننده امروز است و بدین ترتیب شکل دهنـده فـردا  . استامروز و فردا   

یک روند مربوط به زمان در جریان اسـت  . عبارت دیگر؛ گذشته ازطریق حال، آینده را می آفریند  
. خاطره، زمان است و ما امید داریم که ازطریق زمـان بـه نتیجـه برسـیم            . که اراده شدن نام دارد    

بنـابراین،  . رمند ساده ام و اگر فرصت و وقت پیدا کنم، مدیر یا مالک خواهم شد             امروز من یک کا   
بایـد بـه حقیقـت دسـت یـابم، بایـد بـه              «: باید وقت داشته باشم و با همین طرز تفکر می گویم          

بنابراین براي واقعیـت دادن بـه ایـن خواسـته، نیـاز بـه زمـان دارم کـه                    . »پروردگار راه پیدا کنم   
ه نیاز به خاطره و تقویت خاطره از راه تمرین و تادیب دارم تا چیـزي شـوم،             معنایش این است ک   

به کمک زمان امید داریـم  . توفیقی پیدا کنم و به چیزي برسم که معنایش استمرار در زمان است  
آیا می تـوان ایـن کـار را        . به بی زمانی برسیم، به کمک زمان امیدواریم به جاودانگی دست یابیم           

ن جاودانگی را در تله زمان و ازطریق خاطره که بـه زمـان مربـوط اسـت، بـه دام      کرد؟ آیا می توا 
اسـت، از حرکـت   » مال مـن «و » من«اندخت؟ بی زمانی تنها زمانی واقع می شود که خاطره که     

 که بی زمانی را نمی توان ازطریق زمان درك کـرد           -اگر حقیقت این مطلب را دریافتید     . بازایستد
 توانیم به بررسی شکل خاطره بپردازیم؛ خاطره امور فنی ضروري اسـت؛       آن وقت می   -یا پذیرفت 

اسـت، یعنـی چیـزي کـه تعیـین       » مال من «و  » من«؛ یعنی   »خود«ولی خاطره روانی که حافظ      
وقتـی انسـان حقیقـت    . هویت می کند و استمرار خود است،مضر به حال، حقیقت و زندگی است     

کنار می رود؛ بنابراین، یادآوري روان شناختی تجربـه  این قضیه را بداند، آن چه نادرست است به    
 .دیروز وجود نخواهد داشت

غروب زیباي آفتاب و منظره یک درخت قشنگ را در یک مزرعه می بینید و وقتی که اول بـه آن        
نگاه می کنید از آن حظ کامل می برید، بعد دوباره به کنار آن می رویـد کـه دوبـاره از آن لـذت       

اره به هوس لذت بردن مجدد پیش آن می روید، چه اتفاقی می افتد؟ دیگر لذتی       وقتی دوب . ببرید
وجود ندارد؛ زیرا این همان خاطره غروب آفتاب دیروز است که شما را وادار به بازگشت می کنـد           

دیروز خاطره اي وجود نداشت، تنها چیـزي کـه      . و با زور و فشار به شما می گوید که لذت ببرید           
 تحسین آنی و واکنش بی واسطه بود؛ اما امروز شما مشـتاق بـه دام انـداختن     به چشم می خورد،   
به عبارت دیگر، خاطره میان شما و غروب آفتاب مداخله می کند؛ ازایـن رو،  . تجربه دیروز هستید 

دوستی دارید که دیـروز چیـزي       : مثال دیگر . در این زیبایی نه لذتی وجود دارد و نه غنا و کمالی           
ت؛ با این خاطره آن دوست را امروز مالقات می کنید؛ خاطره شما از آن دوسـت           به شما گفته اس   

اکنون این کسـی کـه مـی بینیـد،     . یک توهین و یا یک تمجید است که در خاطره نگه می دارید    



بنـابراین، کـار   . همان دوست نیست؛ شما خاطره دیروز را با خود همراه دارید که مداخله می کند   
در محاصره اعمال و خاطره ها قرار داده ایم و ازاین رو از تازگی و نوبـودن    ما همین است، خود را      

. به همین دلیل است که خاطره، زندگی را کسالت بار، ماللت آور و تهی مـی کنـد             . خبري نیست 
بـه کمـک خـاطره تقویـت مـی      » مال من«و » من«ما از آن جهت با هم خصومت می ورزیم که          

 زنده می شود؛ ما ازطریق حال، به خاطره جان می بخشـیم؛     خاطره به کمک عمل در حال،     . شود
خـاطره حقـایق و امـور فنـی،     . اما وقتی خاطره را زنده نکنیم، بی رنگ می شود و ازمیان می رود 

یک ضرورت بدیهی است؛ اما خاطره به عنوان ضبط روان شناختی بـراي فهـم زنـدگی و برقـراي             
 .ارتباط فکري و احساسی، زیان آور است

 »آن چه هست « مقابل تسلیم در-18فصل 
چه تفاوتی است میان تسلیم در مقابل اراده خداوند و آن چه که شـما دربـاره              : پرسش

 .پذیرش آن چه هست می گویید

تسلیم به اراده خداونـدي  .  شکی نیست که بین این دو، تفاوت بزرگی وجود دارد       :کریشنامورتی
 شـما تسـلیم چیـزي نادانسـته نمـی      .خداوند آگاه ایـد داللت بر این دارد که شما از قبل از اراده       

اگر حقیقت را بشناسید، نمی توانید تسلیم آن شوید؛ از زیستن باز می مانیـد؛ چیـزي بـه               . شوید
آن چه شما اراده واالتر می نامید و تسلیم آن مـی          . نام تسلیم دربرابر یک اراده واالتر وجود ندارد       

حقیقـت  .  حقیقت را نمی توان از راه دانسته هـا شـناخت           شوید، انعکاسی است از خود شما؛ زیرا      
دانسته ها را . فقط زمانی موجودیت پیدا م یکند که آن چه دانسته شده است، وجود نداشته باشد      

ذهن ما م یآفریند؛ زیرا اندیشه، نتیجه دانسته هاي گذشته است و اندیشه می تواند آن چه را کـه   
علت ایـن اسـت کـه بـه     . را که می شناسد، جاودانه نیستمی شناسد خلق کند؛ بنابراین آن چه       

اراده خداوند که در واقع تسلیم به فرافکنی هـاي خـویش اسـت، ممکـن اسـت راضـی کننـده و                    
 .آرامش بخش باشد؛ ولی حقیقت ندارد

، واژه اي درست نباشد؛ ولی »روند«درك آن چه هست، روند دیگري را طلب می کند؛ شاید واژه   
، از پذیرش صرف و یـا تسـلیم شـدن دربرابـر یـک      »آن چه هست«ت که درك من از آن این اس    

، »آن چـه هسـت  «درك . ایده، هم دشوارتر است و هم به هوشمندي و آگـاهی بیشـتر نیـاز دارد          
آن «بـراي درك چیـزي و بـراي درك    . نیازي به کوشش ندارد؛ کوشش نوعی انصراف خاطر است  

اگر قرار باشد که آن چه را شما بگوییـد  . ته باشید، شما نمی توانید انصراف خاطر داش   »چه هست 
من بفهمم، دیگر نمی توانم به موسیقی، به سروصداي مردم بیرون گوش دهم؛ باید تمامی هـوش        

، فـوق العـاده دشـوار و        »آن چه هست  «ازاین رو، آگاهی از     . و حواسم را متوجه سخنان شما کنم      
مـا نمـی خـواهیم آن چـه        . ف خاطري است  مشکل است؛ زیرا همین اندیشیدن ما هم خود انصرا        

ما به آن چه هست از پشت عینک تعصب، محکوم سازي و یا تعیین هویت نگاه         . هست را بفهمیم  



. ، کاري اسـت بـس شـاق   »آن چه هست«میکنیم و برداشتن این عینک و نگاه کردن مستقیم بر         
 اسـت و غیـر   به طور یقین آن چه هست، حقیقت و واقعیتی اسـت و بقیـه هرچـه هسـت، گریـز                 

براي درك آن چه هست، تعارض دوگانگی باید متوقف شود؛ زیرا پاسخ منفی چیزي بـه               . حقیقت
اگر قرار باشـد مـن کبـر را    . ، است»آن چه هست«، شدن و نوعی انکار درك »آن چه هست«جز  

بشناسم نباید به بررسی متضاد آن بپردازم؛ کوشش شدن و یا حتی تالش سعی در ادراك آن چه       
اگر من متکبـر باشـم، چـه اتفـاق خواهـد        . داشتن نباید براي من انصراف خاطر ایجاد کند       هست  

افتاد؟ اگر من کبر را نام گذاري نکنم، متوقف می شود که معنایش این است کـه پاسـخ در خـود         
 .مسأله است و نه دور از آن

قهوه اي را نمی پذیرد؛ شما    » آن چه هست  «نیست؛ کسی   » آن چه هست  «مسأله بر سر پذیرش     
بودن و یا سفید بودن پوست خود را نیم پذیرد؛ براي این که ایـن حقیقتـی اسـت؛ فقـط زمـانی                  

به محض آن کـه حقیقتـی را     . چنین چیزي را می پذیرید که سعی در چیزي شدن داشته باشید           
تشخیص دهید، دیگر مفهومی نخواهد داشت؛ اما ذهن که آموخته است تـا دربـاره گذشـته و یـا                  

دیشد، ذهنی که آموخته است تا به جهات مختلف بگریزد، چنـین ذهنـی توانـایی درك       آینده بین 
، نمی توانید آن چه را حقیقت است بیابید         »آن چه هست  «بدون درك   . را ندارد » آن چه هست  «

و بدون درکی این چنین، زندگی مفهـومی نـدارد؛ زنـدگی مبـارزه اي اسـت پیوسـته کـه در آن                  
در . مـی تـوان فهمیـد   » آن چـه هسـت    «حقیقت را فقط از راه درك       . محنت و رنج استمرار دارد    

صورتی که هرنوع محکوم سازي و یا تعیین هویت می نماید نمی تواند درك کند؛ چنـین ذهنـی              
و » آن چـه هسـت  «درگ . فقط می تواند همان چیزي را بفهمـد کـه در آن گرفتـار آمـده اسـت      

شـگفت آور کـه حقیقـت، خوشـبختی و      ، آشکار کننده ورطه اي سات       »آن چه هست  «آگاهی از   
 .خوشی در آن جاي دارند

 )مدیتیشن(کر یشنامورتی، درباره دعا و مراقبه  -19فصل 

 آیا اشتیاقی که در دعا اظهار می شود، راهی بسوي خدا نیست؟: پرسش

سـئوال  .  اول باید مسائلی را که در این سوال وجود دارد، مورد بررسی قرار دهیم            :کریشنامورتی
حاال منظور ما از دعا چیست؟ پیش از هر چیـز، در دعـا             . ا، تمرکز حواس و تفکر اشاره دارد      بر دع 

شما بـه عنـوان یـک    . نوعی التجا و التماس به آن چه که خداوند یا حقیقت می نامیم وجود دارد             
فرد، از آن چه که نامش را خدا می گذارید، درخواست، التجا و طلب کمک و هدایت مـی کنیـد؛          

مثال وقتـی  گرفتـاري هـاي کشـوري و          . یب، شما در پی پاداش و رضایت خاطر هستید        بدین ترت 
فردي دارید، براي هدایت دست به دعا بر می دارید یـا آشـفته و پریشـان هسـتید و درخواسـت                     

این سخن اشاره بر . سروسامان گرفتن می کنید و آن چه را که خدا می نامید به یاري می طلبید              
ال خداوند چیست به جاي خود محفوظ؛ فعال به بحث در ایـن بـاره نمـی     ح-آن دارد که خداوند  



در حالی که بـه هـر   .  آشفتگی هایی را که شما و من آفریده ایم باید سروسامان بخشد           –پردازیم  
حال این ما هستیم که تمامی این پریشانی، مصیبت، هرج و مرج، ظلمی که لـرزه بـر انـدام مـی                   

ایم و حاال می خواهیم که خدا به کارمان سـر و سـامان بخشـد؛ بـه       اندازد و نبود عشق را آفریده       
عبارت دیگر، می خواهیم که شخص دیگري پریشانی، مصیبت، غم و اندوه و تعارض ما را از میان           

 .ببرد، به دیگري التماس می کنیم که براي مان نور و شادي بیاورد

اس می کنید، معمـوال حاصـل مـی    البته وقتی براي چیزي دعا می کنید، خواهش می کنید، التم         
وقتی چیزي می خواهید، آن را دریافت می کنید؛ ولی آنچه دریافت می کنید، ایجـاد نظـم          . شود

تنهـا  . نمی کند؛ زیرا آن چه دریافت می کنید، نه صراحت بخش است و نه ادراکی ایجاد می کند       
را وقتـی شـما     کارش راضی کردن و تشفی بخشیدن است؛ ولی موجـب ادراك نخواهـد شـد، زیـ                

چطـور  . چیزي را طلب می کنید، همان چیزي را که خود متجلی می کنید، دریافـت مـی داریـد          
آیا آنچه کـه در انـدازه نمـی        .  درخواست شما را استجابت کند     – خداوند   –ممکن است حقیقت    

گنجد و غیرقابل وصف است، می تواند در قید نگرانی ها، مصایب و پریشانی هاي جزئی ما باشـد                 
 خود آفریده ایم؟ پس آن چه دعا را مستجاب می کند چیسـت؟ بـی شـک آن چـه در انـدازه         که

پس چه چیزي . نمی گنجد، به آن چه قابل اندازه گیري و جزیی و کوچک است پاسخ نمی گوید           
جوابگو است؟ در لحظه اي که دعا می کنیم به طور نسبی در آرامش ایم، در حالتی هسـتیم کـه               

چیزي .  از این رو، ناخودآگاه خود ما موجب نوعی صراحت زودگذر می شود قابلیت پذیرش داریم؛  
می خواهیم، آرزویش را داریم، در آن لحظه درخواست خاضعانه، قابلیت پذیرش نسبی را داریـم،             
خودآگاه ما، ذهن فعال ما، به طور نسبی آرام است؛ بنابراین، ناخودآگـاه خـود را در آن مـنعکس                 

شکی نیست که پاسخ نه از جانـب حقیقـت اسـت و نـه از       . را می گیریم  می کند و ما پاسخ خود       
بنـابراین،  . جانب آن چه قابل اندازه گیري نیست؛ آن چه پاسخ می دهد، ناخود آگاه خود ماسـت         

بیایید دچار گمراهی نشویم و خیال نکنیم که وقتی بـه دعـاي مـان پاسـخ گفتـه مـی شـود، در                     
 .قت باید به سوي ما بیاید؛ ما نمی توانیم به سوي آن برویمحقی. ارتباط با حقیقت قرار می گیریم

پاسخ آن چه که ما به آن نداي درونی مـی        : در این مساله دعا، یک عامل دیگري نیز دخیل است         
همان طور که گفتم، وقتی ذهن به عجز و البه و التمـاس مـی پـردازد، نسـبتا آرام اسـت؛        . گوییم

د، به صداي خود که خود را در ذهن نسـبتا آرام متجلـی   وقتی شما به نداي درونی گوش می کنی     
ذهنی کـه پریشـان،   . چنین چیزي هم نمی تواند نداي حقیقت باشد  . کرده است، گوش می کنید    

جاهل، مشتاق، طالب و ملتمس است، چطور می تواند حقیقت را درك کند؟ ذهـن، زمـانی مـی                   
باشد؛ نه خواسـتار چیـزي باشـد، نـه     تواند به دریافت حقیقت نایل شود که به طور مطلق ساکت       

اشتیاق به خرج دهد، نه آرزو و نه خواهش کند؛ چه بـراي خـود، چـه بـراي کشـور و چـه بـراي                    
وقتی ذهن به طور مطلق آرام بود و وقتی آرزو متوقف شد، در آن صـورت فقـط حقیقـت     . دیگري

دن دارد، آن چه آن کس که طالب و ملتمس و ملتجا است و اشتیاق هدایت ش         . جلوه خواهد کرد  



آن چه دریافت می کند، . را در جست و جوي آن است، دریافت خواهد داشت؛ اما حقیقت نیست         
پاسخ الیه هاي ناخودآگاه ذهن خود اوسـت کـه خـود را در خودآگـاه او متجلـی مـی کننـد؛ آن            

 .صداي ضعیف آرام که او را هدایت می کند، حقیقت نیست، بلکه صرفا پاسخ ناخودآگاه است

براي بیشتر ما تمرکـز حـواس رونـدي    .  این مساله نیایش، مساله تمرکز حواس نیز مطرح است  در
تمرکز حواس به کمک تالش، اجبار، هدایت و تقلید ایجاد می شود و از ایـن رو،            . انحصارگر است 

من به آن چه به اصطالح مراقبه می نامند عالقـه منـدم؛ ولـی         . روندي انحصارگر به شمار می آید     
 پریشان است؛ بنابراین، ذهنم را بر روي یک تصویر، یـک صـورت ذهنـی و یـا یـک پنـدار         افکارم

این روند تمرکز حواس که انحصارگري به همراه       . متمرکز می کنم و افکار دیگر را به کنار می زنم          
وقتـی مـی   . دارد، نوعی وسیله مراقبه به حساب می آید و این همان کاري اسـت کـه مـی کنـیم               

راقبه بپردازید، به خیال خود ذهنتان را روي یک واژه، یک صورت ذهنی و یا یـک              نشینید تا به م   
ایـده هـا، افکـار و احساسـات دیگـر      . تصویر متمرکز می کنید؛ اما ذهن همه جا در گردش اسـت         

مرتب اخالل می کنند و شما سعی می کنید آن ها را برانید؛ وقت شما به مبارزه با افکار خودتان               
به عبارت دیگر، شما کوشش به خـرج مـی       . می گویید ) مدیتیشن(روند، مراقبه   به این   . می گذرد 

دهید تا هوش و حواس خود را معطوف چیزي کنید که به آن عالقه مند نیستید و افکار شـما رو                  
به تزاید می گذارند، به طور مرتب افزایش پیدا کرده و اخالل ایجـاد مـی کننـد، بنـابراین، شـما                    

صارگري در دفاع و در کنارزدن می کنید؛ اگر شما بتوانیـد ذهنتـان را بـر    انرژي خود را صرف انح   
اندیشه انتخاب شده خویش یا یک شیئ خاص متمرکز کنید، خیال می کنید کـه الاقـل توفیـق                    

 انحصـار   –این روندي انحصـارگر     . واضح است که این مراقبه نیست     . مراقبه نصیب تان شده است    
نـه نیـایش    . اسـت -ي خزنده و ایجاد مقاومت در برابـر آن هـا          گر از جهت دوري کردن از ایده ها       

 .مراقبه است و نه تمرکز حواسی که انحصارگري شیوه آن است

تمرکز حواس، مراقبه نیست؛ زیرا هرجا که عالقه منـدي مطـرح باشـد، تمرکـز       مراقبه چیست؟   
ی کشد، هـوش  ژنرالی که نقشه جنگ یا نقشه قتل عام افراد را م      . حواس چیزي نسبتا آسان است    

کاسبی که درآمدي دارد، هـوش و حـواس اش بسـیار متمرکـز     . و حواس اش بسیار متمرکز است    
است؛ او حتی ممکن است که بی رحم باشد و همه عواطف و احساسات بگـذارد و همـه هـوش و            

کسی کـه بـه چیـزي عالقـه منـد      . حواسش را متمرکز رسیدن به چیزي که طالب آن است بکند      
این تمرکز حواس، مراقبـه نیسـت؛   . عی و خودبه خود داراي تمرکز حواس استاست، به طور طبی   

 .انحصارگري صرف است

وقتـی  . پس مراقبه چیست؟ مراقبه بی شـک، فهمیـدن اسـت، مراقبـه قلبـی یعنـی درك کـردن           
وقت التماس و درخواست چطور مـی توانـد ادراك   . انحصارگري وجود دارد، فهمیدن بی معناست    

د؟ در ادراك آرامـش و آزادي هسـت؛ آزادي از آنچـه مـی فهمیـد، آزادي از          هم وجود داشته باش   
ادراك پایـه  . تمرکز حواس صرف و یا دعا کردن، ایجاد درك و فهم نمی کند. آنچه آزاد می شوید   



الزم نیست حرف هاي مرا بپذیریـد؛ ولـی اگـر شـما بـه بررسـی         . و اساس اولیه روند مراقبه است     
 حواس بپردازید، درخواهید یافت که هـیچ یـک از آنهـا بـه ادراك                دقیق و عمیق نیایش و تمرکز     

در . آن ها صرفا به یک دنده بودن، به تثبیت و به وهم وخیال منجر مـی شـوند       . منتهی نمی شود  
 ایجاد آزادي، صراحت و یکپـارچگی  – مراقبه اي که در آن فهم و ادراك باشد    –حالی که مراقبه    

 .می کند

ما از درك چیست؟ درك یعنی مفهوم مناسب دادن بـه همـه چیـز و           پس در این صورت، منظور      
جاهل بودن، یعنی ارزش هاي غلط قایل شدن؛ ماهیـت  . ارزش مناسب قایل شدن براي همه چیز     

زمانی ادراك حاصل می شود که ارزش هـاي         . اصلی حماقت، عدم درك ارزش هاي مناسب است       
چطـور شـخص مـی توانـد        . ده باشـند  صحیح وجود داشته باشند و ارزش هاي صحیح، تثبیت ش         

ارزش هاي درست را تثبیت کند؛ ارزش هاي درست مالکیت، ارزش هاي درسـت ارتبـاط، ارزش                 
اگـر مـن   . هاي درست پندارها؟ براي بوجود آمدن ارزش هاي صحیح، بایـد متفکـر را درك کـرد            
شـت؛ بـه   متفکر را که خودم هستم درك نکنم، آن چه را انتخاب مـی کـنم، معنـایی نخواهـد دا                 

عبارت دیگر، اگر من خود را نشناسم، آن وقت عمل و اندیشـه مـن بـه هـیچ وجـه داراي پایـه و               
بنابراین، خودشناسی آغاز مراقبه یا مدیتیشن است؛ البته نه شناختی که از طریق             . اساسی نیست 

کتاب ها، متخصصین و رهبران اخذ می شود؛ بلکه شناختی که از طریـق کنـدوکاو شخصـی کـه              
مراقبه، آغاز خودشناسی است و مراقبه بـدون خودشناسـی          . اهی نام دارد، حاصل می شود     خودآگ

یعنی هیچ؛ اگر من شیوه هاي افکار و احساسـات خـود را درك نکـنم، اگـر انگیـزه هـا، آرزوهـا،                        
خواسته ها و عالقه مندي به الگوهاي کردارد که همان ایده ها هستند را درك نکنم؛ اگر خـود را               

ه و اساسی براي درست اندیشیدن وجود ندارد؛ متفکري که صرفا در طلب اسـت، در              نشناسم، پای 
نیایش است و یا انحصارگري را پیشه کرده و خود را درك نمی کند و ناگزیر کارش به پریشانی و          

 .وهم و خیال می انجامد

 آغاز مراقبه، خودشناسی است که معنایش آگاه بودن از تـک تـک حرکـات، فکـر و احساسـات و                    
شناختن تمامی الیه هاي ناخودآگاه است؛ نه فقط الیه هاي سطحی؛ بلکه فعالیـت هـاي مخفـی                  

براي شناختن فعالیت هاي بسیار پنهـان، انگیـزه هـاي مخفـی             . که به طور عمیقی پنهان هستند     
شده، پاسخ ها، افکار و احساسات، باید ذهن خودآگاه ما آرامش داشته باشـد؛ بـه عبـارت دیگـر،                     

ذهن سطحی خودآگـاه    . ه باید آرام باشد تا بتواند فرافکنی ناخودآگاه را دریافت دارد          ذهن خودآگا 
به فعالیت هاي روزمره خویش، امرار معاش، گول زدن دیگـران، اسـتثمار مـردم و فـرار از دسـت            

این ذهـن سـطحی بایـد مفهـوم صـحیح      .  مشغول است– همه فعالیت هاي وجود ما   –مشکالت  
ایـن کـار صـرفا از طریـق     . د و بدین ترتیب، براي خود آرامش ایجاد کندفعالیت هاي خود را بدان    

راه رسیدن به آرامش، سـکوت و بـی حرکتـی    . ایجاد نظم و قاعده و اجبار و انضباط ممکن نیست  
ذهن، فقط و فقط درك فعالیت هاي خود است؛ راه این کار مشاهده فعالیت ها، آگاه بـودن از آن       



د، نحوه حرف زدنش با خدمت کار، همسـر، دختـر، مـادر و غیـره     ها، با دیدن بی رحمی هاي خو    
وقتی ذهن خودآگاه سطحی به طور کامل از همه این فعالیـت هـا آگـاه باشـد، آنوقـت بـه                 . است

کمک این ادراك، بی درنگ و به طور آنی ساکت می شود؛ نه زور و اجبار آن را تخدیر می کند و          
شد؛ آنوقت در وضعیتی قـرار مـی گیـرد کـه صـمیمیت،      نه میل و آرزو آن را نظم و قاعده می بخ     

 امیال نژادپرستانه، خاطرات مـدفون شـده،        –اشارات ناخودآگاه، اشارات الیه هاي بی شمار ذهن         
 را می پذیرد؛ تنها وقتی کـه تمـامی ایـن هـا     –عالقه هاي پنهان و زخم هاي عمیق التیام نیافته       

ر از دوش همه شعور آگاه برداشـته شـود و دیگـر    خود را متجلی کرده و درك شوند و وقتی که با      
همه جراحات و همه خاطرات بند از پایش بگسلند، در آن صورت، در وضعی قرار خواهـد گرفـت                  

 .که جاودانگی را در آغوش می گیرد

اگر شما از تمامی پاسـخ      . مدیتیشن، خودشناسی است و بدون خودشناسی، مدیتیشن معنا ندارد        
 فعالیت هاي روزمره خـود را  – اگر آگاهی تان کامل نباشد –گاه نباشید هاي تان در تمام مدت آ     

نشناسید، صرف خود را محبوس کردن در یک اتاق و به مدیتیشن نشستن در مقابل تصویر یـک                  
رهبر و مرشد، گریزي بیش نیست؛ زیرا بدون خودشناسی، تفکر صحیح وجود ندارد و بدون تفکر                

از ایـن رو، نیـایش   .  است؛ هر قدر هم قصدتان شریف باشـد  صحیح، آن چه انجام دهید بی معنی      
بدون خودشناسی مفهومی ندارد؛ ولی وقتی خودشناسی باشد، تفکـر صـحیح و در نتیجـه عمـل                  

وقتی عمل صحیح وجود داشته باشد، نـه پریشـانی هسـت و نـه التمـاس بـه                   . صحیح وجود دارد  
کامل دارد مراقبه می کنـد؛ او دسـت بـه           انسانی که آگاهی    . دیگري که شما را از پریشانی برهاند      

از طریق دعا، نظم و قاعده بخشیدن، تکرار و امـوري  . نیایش بر نمی دارد؛ زیرا چیزي نمی خواهد     
از این قبیل، می توانید نوعی بی حرکتی ایجاد کنید؛ ولی چنین چیزي ماللت صـرف اسـت و بـا          

آن چـه را تمرکـز حـواس مـی     . این کار ذهن و قلب خود را به یک حالت کسل دچار مـی کنیـد      
گویید، تخدیر ذهن و انحصارگري است و به حقیقت منتهی نخواهد شد؛ تمامی تنحصارگري هـا                 

آن چه ایجاد درك و فهم می کند، خودشناسی است و در صورتی که نیت درست                . همین طوراند 
 خود باشـید    اگر شما عالقه مند به کشف تمامی روند       . در کار باشد، داشتن شناخت دشوار نیست      

 در آن صـورت کـار نسـبتا سـاده     - نه فقط جزء سطحی آن؛ بلکه روند کلی تمامی وجود خـود           –
اگر واقعا می خواهید خود را بشناسید، باید به جست و جوي تمـام و کمـال ذهـن و قلـب                  . است

خود بپردازید تا از محتواي کامل آن ها آگاه شـوید و وقتـی کـه قصـد شـناختن در کـار باشـد،                       
د شناخت؛ آن وقت می توانید بدون محکوم سازي و توجیـه تـک تـک حرکـات اندیشـه و            خواهی

 به محـض آن کـه سـر راسـت     –احساس را درك کنید؛ با فهمیدن هر حرکت اندیشه و احساس      
 شما به آفرینش آرامشی م یپردازید که اجباري نیست و تحت قاعده و نظمی صـورت  –می کنند  

مانند استخري است کـه در شـب   . ود مشکل و نبود تناقض استنمی گیرد و فقط و فقط بازده نب       



هاي بدون باد، آرام و ساکت است؛ وقتی ذهن بی حرکت است، آن وقت آن چـه در انـدازه نمـی         
 .گنجد، ظهور پیدا می کند

  درباره ذهن خودآگاه و ناخودآگاه-20 فصل –بخش دوم 
آن چـه مـورد     . اس است ذهن خودآگاه جاهل است و از ذهن ناخودآگاه در هر         : پرسش

بحث شما است به طور عمده ذهن خودآگاه است، آیا این کافی اسـت؟ آیـا روش شـما     
موجب رستگاري ناخودآگاه می وشد؟ لطفاً نحوه مقابله تام و تمام با ذهن ناخودآگـاه را        

 .توضیح بفرمایید
ر مـا تنهـا در   می دانیم که داراي ذهن ناخودآگاه و خودآگاه هستیم؛ ولـی بیشـت          :کریشنامورتی

سطح ذهن خودآگاه، یعنی البه باالیی ذهن عمل می کنیم و تمـام زنـدگی مـا، بـه خصـوص بـه           
ما در آن چه به اصطالح، ذهن خودآگاه می نامیم، زنـدگی مـی کنـیم و                 . همین محدود می شود   

هرگز به ذهن ژرف تر ناخودآگاه که هر از گاهی ازسوي آن صمیمیت و اشـارتی ابـراز مـی شـود،            
هی نداریم؛ یا این اشارت مورد بی توجهی قرار می گیرد یا دربرابرش مانع ایجاد می شود و یا       توج

: سؤال پرسش گر این اسـت     . آن را براساس خواسته هاي آگاهانه آن لحظه خاص تعبیر می کنیم           
ببینـیم  » آن چه مورد بحث شده است به طور عمده ذهن خودآگاه است، آیا این کـافی اسـت؟             «

ز ذهن خودآگاه چیست؟ آیا ذهن خودآگاه با ذهن ناخودآگاه تفاوت دارد؟ ما خودآگـاه           منظور ما ا  
را از ناخودآگاه جداکرده ایم، آیا این قابل توجیه است؟ آیا این صحیح است؟ آیا چنـین تفکیکـی      
میان خودآگاه و ناخودآگاه موجود است؟ آیا مانع مشخص یا خطی که در آن جا خودآگـاه پایـان            

ودآگاه آغاز شود، وجود دارد؟می دانیم که الیه باالیی، ذهن آگاه فعال اسـت؛ ولـی آیـا                  یابد و ناخ  
 این تنها وسیله اي است که در تمامی روز فعال است؟

اگر من فقط درباره الیه باالیی ذهن بحث می کردم، درایـن صـورت بـه طـور حـتم آن چـه هـم          
وجـود، خیلـی از مـا بـه آن چـه ذهـن        بـااین   . اکنون می گویم، فایده اي نداشت و بی معنی بود         

خودآگاه پذیرفته است، می آویزیم؛ زیرا براي خودآگاه، انطباق حاصل کـردن بـا حقـایق بـدیهی                  
معینی مشکل نیست؛ ولی ناخودآگاه ممکن است تمرد کند و غالباً هم می کند؛ بنابراین، بین آن             

 .می آیدچه به اصطالح خودآگاه و ناخودآگاه می گوییم، تعارض به وجود 

درواقـع فقـط یـک جالـت وجـود دارد؛ نـه دو حالـت خودآگـاه                . بنابراین، مشکل مـا ایـن اسـت       
وناخودآگاه؛ آن چه داریم فقط یک حالت وجود است که نـامش خودآگـاه اسـت؛ اگرچـه ممکـن         
است شما آن را به خودآگاه و ناخودآگاه تفکیک کنید؛ ولی این خودآگاه همیشه به گذشته تعلـق   

شـما لحظـه اي بعـد، از    . آگاهی ما فقط درمورد چیزهایی است که گذشـته انـد     . ه حال دارد؛ نه ب  
آنرچه من می گویم آگاه می شوید؛ غیر ازاین است؟ شما درمورد هم اکنون و همـین حـاال آگـاه             

مراقب دل ها و ذهن هاي خود باشید؛ متوجه خواهید شد که خودآگاهی میان گذشته و                . نیستید



بنـابراین،  .  اسـت و حـال، صـرفاً گـذرگاهی اسـت از گذشـته بـه آینـده        آینده به کـنش مشـغول    
 .خودآگاهی، حرکتی است از گذشته به آینده

اگر به ذهن خود که درحال کار است توجه کنید، خواهید دید کـه حرکـت بـه گذشـته و آینـده              
یا گذشته وسیله فراري است از چنگ حـال کـه ممکـن    . روندي است که در آن حال وجود ندارد     

بنابراین، ذهن یـا بـا      . است ناخوشایند باشد و یا آینده امیدي است که از حال فاصله گرفته است             
به عبارت دیگـر، گذشـته ذهـن را         . گذشته و یا با آینده اشغال شده و زمان حال را طرد می کند             

شرطی کرده است و آن را به صورت هندي، برهمن، مسیحی، بودایی و غیره درآورده است و ایـن   
 شرطی شده خود را در آینده متجلی مـی کنـد؛ ازایـن رو، هرگـز قـادر نیسـت بـه صـورت                   ذهن

یـا حقیقـت را رد و محکـوم کـرده و یـا آن را مـی       . مستقیم و منصفانه به هیچ حقیقتی نظر کند  
این چنین ذهنی بدون شک، توانایی دیدن هیچ حقیقتـی          . پذیرد و خود را با آن همانند می کند        

این حالت شعور ما است؛ شعوري که به وسیله گذشته شرطی شـده و             . نداردرا به عنوان حقیقت     
فکر ما پاسخ شرطی شده به چالش یک حقیقت است؛ هرقدر بیشتر براساس شرطی شدن اعتقاد           

بلـه،  . یا گذشته به طور یقین استمرار خود آن؛ یعنی همان چیزي است که به آن آینده می گوید     
عوري که نه تنها از الیه هاي باالیی ذهن ما ساخته شده؛ بلکه این حالت ذهن و شعور ما است؛ ش    

الیه هاي عمیق تر ذهن را نیز در خود دارد؛ زیرا چیزي به جز این دو حرکت به عقـب و جلـو را                    
 .ندارد

اگر به دقت نگاه کنید، خواهید دید که یک حرکت مستمر نیسـت؛ بلکـه فترتـی اسـت میـان دو        
زء بی اندازه کوچکی، به طور مثـال از یـک ثانیـه تشـکیل شـده        اندیشه؛ اگرچه ممکن است از ج     

ما این حقیقت را  . باشد؛ اما فترتی است که در این نوسان پس و پیش رفتن پاندول، اهمیت دارد              
که گذشته؛ گذشته اي که در آینده متجلی شده و ذهن ما را شـرطی کـرده اسـت، مـی بینـیم؛                       

 آینده را هم بپذیرید؛ زیرا ایـن دو حالـت بـا عنـاوین      همان لحظه اي که گذشته را بپذیرید، باید       
گذشته و آینده وجود ندارند و آن چه هست، یک حالـت اسـت کـه هـم شـامل خودآگـاه و هـم              

گذشته جمعی و فـردي پاسـخ   . ناخودآگاه می باشد؛ یعنی هم گذشته جمعی و هم گذشته فردي       
فـرد اسـت؛ بنـابراین، آگـاهی     به حال، پاسخ هاي معینی می دهد که بـه وجـود آورنـده آگـاهی                

به محض آن که گذشته را داشـته باشـید،   . محصول گذشته است و این زمینه کلی وجود ما است      
ناگزیر آینده را خواهید داشت؛ زیرا آینده صرفاً استمرار گذشته تعدیل یافته است؛ ولـی بـاز هـم               

ـ            دون ایجـاد شـرطی   گذشته است؛ بنابراین، مشکل ما آن است که چطور در این رونـد گذشـته ب
 .شدنی دیگر و گذشته اي دیگر، تحولی به وجود آوریم

بسیاري از ما یک شکل خاص شرطی شدن را طرد مـی کنـیم و            : به زبان دیگر، مشکل این است     
یک مذهب را رها . به شکلی دیگر، به شرطی شدنی وسیع تر، مهم تر و یا مطبوع تر رو می آوریم         

یم؛ یک شـکل اعتقـاد را مـردود اعـالم مـی کنـیم و اعتقـاد              می کنیم و به مذهب دیگر درمی آی       



 - حیاتی که ارتباط اسـت   -این گونه جانشینی، بدون شک اشراف به حیات       . دیگري را می پذیریم   
حرف شما یـا  . مشکل ما این است که چگونه از چنگ تمام شرطی شدن ها خالص شویم            . نیست

ادعـاي شـما   . ابقه خارج مـی شـوید  این است که چنین چیزي ممکن نیست، بی شک از دور مس           
ممکن است براساس تجربه محدود یا وسیع و یا براساس پذیرش صرف یک عقیده باشد؛ اما ایـن         

براي آن که دریـابیم آیـا خالصـی کامـل           . ادعا انکار کندوکاو، تحقیق، پرس وجو و اکتشاف است        
 . اکتشاف آزاد باشیمذهن از تمامی شرطی شدن ها ممکن است یا خیر، باید از بند کندوکاو و

نظر من آن است که آزادي از تمام شرطی شدن ها مؤکداً ممکن است و پذیرش اقتدار مـن الزم            
اگر اقتدار کسی را پذیرا شوید، هرگز به مکاشفه نمی رسید؛ آن هم جانشین دیگري است         . نیست

ـ   . و چیزي است نامفهوم    راي مـن  وقتی من صحبت از ممکن بودن می کنم، علتش آن است کـه ب
آن قضیه واقعیتی است و من می توانم به صورت الفاظ آن را به شما نشـان دهـم؛ امـا اگـر قـرار                     

 .براین باشد که خود حقیقت را پیدا کنید، باید آن را بیازمایید و بی درنگ آن را تعقیب کنید

درك روند کلی شرطی شدن ازطریق تحلیل یا درون نگري حاصل نمی شود؛ زیرا بـه محـض آن        
ه سروکله تحلیل گر پیدا شود، خود این تحلیـل گـر نیـز جزیـی از سـابقه ذهنـی مـی شـود و                  ک

. بنابراین تحلیل او اهمیتی ندارد و این یک حقیقت است و باید آن را از ذهن خود بیـرون کنیـد                 
تحلیل گري که به بررسی می پردازد، چیزي را که به آن نگاه می کند، تحلیل مـی نمایـد؛ خـود         

 حالت شرطی شده است و بنابراین تفسیر، درك و یا تحلیل او هرچه باشد، بـاز هـم                جزیی از آن  
بنابراین، راه فراري نیست و باید سابقه ذهنی را از میـان بـرد؛ بـراي               . جزیی از سابقه ذهنی است    

رسیدن به حقیقت، پروردگار و یا هرچه که شما نامش را بگذارید، ذهن بایـد تروتـازه بـوده و بـه        
تحلیل گذشته، رسیدن به نتایجی ازطریق یک رشته آزمایش ها،   .  آلوده نشده باشد   دست گذشته 

ادعاکردن ها و طرد کردن ها و چیزهایی از این قبیل، در اصل داللت بر استمرار سابقه ذهنی بـه                
اشکال مختلف دارد؛ وقتی به درستی آن حقیقت پی بردید، درخواهید یافت که کـار تحلیـل گـر            

 سـابقه ذهنـی کـه نـام         -بنابراین، چیزي به جز سابقه ذهنی باقی نمـی مانـد          . پایان رسیده است  
 . اندیشه اي که پاسخ خاطره آگاه و ناآگاه فردي و جمعی می باشد-دیگرش اندیشه است

ذهن محصول گذشته است؛ گذشته اي که روند شرطی شدن است؛ اما چگونـه ذهـن مـی توانـد        
باید نوسان پاندول مانند میان گذشته و آینـده را ببینـد؛   آزاد باشد؟ براي آزادشدن، نه تنها ذهن       

این فترت، آنی است؛ ازطریق واسـطه میـان علـت و    . بلکه از فترت میان دو اندیشه نیز آگاه باشد        
 .معلول، میل و هوس و یا اجبار صورت نمی گیرد

ه، بـه نظـر   اگر با تمام دقت به مشاهده بپردازید، خواهید دید که اگرچه پاسخ یـا حرکـت اندیشـ            
میان دو اندیشـه یـک دوره سـکوت         . بسیار سریع می آید؛ ولی میان اندیشه ها فترتی وجود دارد          

اگر دقت کنید، خواهید دید که این فترت بـه زمـان      . وجود دارد که به روند اندیشه مربوط نیست       



مربوط نیست و کشف این فترت و تجربه کامل آن، شما را از شر شرطی شدن خالص مـی کنـد؛         
. را خالص نمی کند؛ خالصـی از چنـگ شـرطی شـدن صـورت مـی گیـرد           » شما«یا بهتر بگویم    

ما اکنون نه فقط به بحث درباره سـاختار و رونـد            . بنابراین، درك روند اندیشیدن، مراقبه نام دارد      
اندیشه که سابقه ذهنی خاطره، تجربه و دانش به حساب می آید، پرداخته ایم؛ بلکه در این فکـر                   

یم که آیا ذهن می تواند خود را از بند سابقه ذهنی خالص کند یا خیر؟ انجـام ایـن کـار        نیز هست 
فقط زمانی ممکن است که ذهـن بـه اندیشـه اسـتمرار نبخشـد و داراي بـی حرکتـی و سـکوتی                

 .القاءناشدنی بوده و رابطه علت و معلولی نداشته باشد

 امور جنسی درباره -21 فصل –بخش دوم 
 عنوان یک ضرورت غیرقابل گریـز جسـمی و روانـی مـی     سی را بهما امور جن  : پرسش

رسد که علت اساسی هرج و مرج در زندگی شخصی نسـل          نظر می  شناسیم و چنین به   
 مسأله برخورد کرد؟ توان با این چطور می. امروز ما باشد
 چرا به هرچه می رسیم از آن یک مسأله می سازیم؟ از خدا مسأله سـاخته ایـم،          :کریشنامورتی

از عشق مسأله ساخته ایم، ارتباط، زندگی و امور جنسی هم مسأله شده انـد؛ چـرا؟ چـرا آن چـه         
انجام می دهیم مسأله و وحشتی است؟ چرا باید رنج ببریم؟ چرا امور جنسی مسأله شـده اسـت؟       
چرا باید تسلیم این زندگی پرمسأله شد؛ چرا به این وضع پایان نمی دهیم؟ چرا به جـاي آن کـه          

 خود را هرروز این سو و آن سو بکشانیم، به موجودیـت شـان پایـان نمـی بخشـیم؟ امـور             مسایل
چرا زندگی را به مسایل بدل : جنسی، البته سؤالی مربوط است؛ اما یک سؤال قبل از آن باید کرد          

دانیـد    مـی -کردن، تجربـه  درآورردن، اندیشیدن، احساس  ایم؟ کارکردن، امور جنسی، پول     کرده
خاطر این نیسـت کـه از یـک      به مسأله تبدیل شده است؛ چرا؟ آیا در اصل به        -یکل قضیه زندگ  

نگریم؟ ما همیشه از یک مرکز بـه اطـراف و جوانـب           ثابت به امور می    نظر خاص و یک نظر     نقطه
زنـیم   کنیم؛ ولی براي بسیاري از ما جوانب در مرکز است؛ بنابراین، به هرچه دست مـی                نگاه می 

کردن باید به طور کامل صورت گیـرد؛   ا زندگی سطحی نیست؛ زندگی سطحی و ظاهري است، ام    
چـه   پـس آن . شناسیم هاي سطحی را می ولی چون زندگی ما سطحی است، ما هم فقط واکنش  

بـه ظـاهر زنـدگی      : کند و این زندگی ما است      دهیم، ناگزیر تولید مشکل می     در اطراف انجام می   
البتـه تـا   . دن و مشکالتش قـانع و راضـی هسـتیم   بو نوع زندگی و همه سطحی    کنیم و با این    می

هـاي آن چیـزي    تکیه داریم و انگیـزه » من«زمانی که زندگی ما سطحی و جانبی است؛ یعنی بر    
توان آن را با دنیا و کشور و چیزهاي دیگري که سـاخته و پرداختـه ذهـن اسـت هماننـد             که می 

 . مشکل وجود خواهد داشت-کرد

هـا و مشـکالت، امـري نـاگزیر          کنیم، وجـود پیچیـدگی     ندگی می تا وقتی که در محدوده ذهن ز      
ذهـن یعنـی احسـاس؛ یعنـی نتیجـه احساسـات        . دانـیم  چیزي است که مـی     است؛ این همه آن   



آن برسـد، نـاگزیر مصـیبت بـار و پریشـان       چه که دست ذهن به ها و آن شده و واکنش  اندوخته
وار شب و روز، آگـاه   هنی که ماشین ذ-ذهن. شود پایان بدل می   شود و به مشکلی بی     آفرین می 

ذهـن  . خـود گرفتـه اسـت       به خاطر مشکالت ما شکل حقیقت بـه        -و ناآگاه، به کار مشغول است     
 سرهم، زندگی خود را صرف پـرورش آن کـرده   هاي پشت ترین چیز دنیا است و ما نسل    سطحی

 بـه طـور   ذهـن مـا  . بینـیم  هاي زندگی خویش به چشم می    تک فعالیت  چه در تک   ایم؛ همه آن  
باز، قدرت رویارویی بـا حقـایق را نـدارد و ایـن             خواهد از صداقت بري باشد و نیرنگ       طبیعی می 

 .چیزي است که خود مسأله است کند؛ این همان چیزي است که تولید مسأله می همان

طـور یقـین، عمـل     منظور ما از مسأله امور جنسی چیست؟ آیا عمل است یا فکر درباره عمل؟ به           
کـه   خاطر آن  تر از آن نیست؛ اما اگر به        جنسی چیزي است در حد خوردن؛ مشکل       عمل. نیست

 تان خوردن هـم مسـأله   وقت براي مورد خوردن فکر کنید، آن     فکر دیگري ندارید؛ شب و روز در      
آفرین است، خود مسأله جنسی نیست، تفکـر دربـاره آن چنـین              چه مسأله  پس آن . شود اي می 
سازید؟ بله؛ این کاري است      کنید؟ چرا آن را در ذهن خود می        میپس چرا درباره آن فکر      . است

ها و همه و همـه چیـز ذهـن           ها، نوع لباس پوشیدن زن     سینماها، مجالت، داستان  . کنید که می 
سازد؟ چرا اصالً ذهن درمورد امور     چرا ذهن آن را در خود می      . کند شما را آماده امور جنسی می     

کـه ایـن همـه     در زندگی ما یک مسأله شده است؟ درحـالی        کند؟ چرا؟ چرا این      جنسی فکر می  
مسأله هست که طالب و ملتمس توجه شما است؛ چرا شما همه فکر و ذکر خود را متوجـه امـور                    

است؟  قدر به امور جنسی اشتغال پیدا کرده    کنید؟ چه شده است؛ چرا ذهن شما این        جنسی می 
حـال،   در آن. اي خودفراموشی کامل اسـت که این امر یک گریز نهایی و راهی بر  است دلیلش آن 

کـردن خـود    توانید خود را فراموش کنید و راه دیگري هم براي فرامـوش    لحظه، می  الاقل در آن  
کـار،  . »خـود «و بـر    » مـن «هرکار دیگري که در زندگی انجام دهید، تأکیـدي اسـت بـر              . ندارید

هـاي اجتمـاعی،     ها، فعالیت پرستید، رهبران، اعمال سیاسی و اقتصادي، گریز       چه می  مذهب، آن 
» مـن «کننـده    کننـده و تاکیـد     الحاق شما به یک حزب و افکار حزب دیگر؛ همه و همه، تقویت            

وجود ندارد و همـین     » من«دیگر، فقط یک عمل وجود دارد که در آن، تاکید بر             عبارت به. است
 فـرار نهـایی،   وقتی فقط یک چیز در زندگی شما وجود دارد کـه راهـی بـه          . کند ایجاد مسأله می  

آویزیـد؛ زیـرا    گشاید، به آن مـی   می - حتی براي چند ثانیه هم که باشد       -فراموشی کامل از خود   
هر مسأله دیگري را که به آن دست بزنیـد، بـه کـابوس و منبـع     . این تنها لحظه خوش شما است 

د و بخشـ  شود؛ بنابراین، به تنها چیزي که به شما خودفراموشی کامل مـی          رنج و محنت بدل می    
آورید، آن هـم بـه یـک کـابوس      آورید؛ اما وقتی به آن رومی نامید، رو می   شما آن را خوشی می    

. خواهیـد بنـده و بـرده آن شـوید     آن رها شوید و نمی خواهید از چنگ   شود؛ زیرا می   تبدیل می 
دامنـی و    پردازیـد کـه نـامش را پـاك         بنابراین، باز هم در ذهن خود به اختراع ایده دیگري مـی           

دامن و دور از مسأله جنسـی بمانیـد؛          کنید پاك  گذارید و سعی می    اع از مقاربت جنسی می    امتن
گیرد که بـه دسـت ذهـن و بـه خـاطر بریـدن خـود از           البته این کار ازطریق سرکوب صورت می      



که سعی دارد چیزي شـود، دارد و بـاز         » من«این هم تأکید مخصوص بر      . شود حقیقت انجام می  
 .رفتاري، تالش و محنت اسیر خواهید شدهم شما به دام رنج، گ

اي   نشناسـید، امـور جنسـی مسـأله    -اندیشد  ذهنی را که درمورد مسأله می      -تا وقتی که ذهن را    
خود عمل هرگـز مشـکلی نیسـت؛ ولـی فکـر دربـاره آن               . العاده دشوار و پیچیده خواهد بود      فوق

نـدوبار اسـت و یـا تسـلیم     ب یازیدن به عمل یا به صورت زندگی بی    دست. شود آفرین می  مشکل
» من«طور یقین زمانی حل خواهد شد که شما تمامی روند و ساختار       ازدواج شدن؛ اما مشکل به    

؛ مثل همسر من، فرزند من، دارایی من، اتومبیل من، توفیق من و دست آورد مـن را  »مال من «و  
 عنـوان یـک مسـأله    بشناسید و تا زمانی که شما به حل همه این ها نایل نشوید، امور جنسی بـه           

 چه به صورت سیاسی، چه مذهبی و چـه بـه هـر           -تا وقتی که جاه طلب باشید     . باقی خواهد ماند  
 - تا زمانی که شما بر خود متفکر و تجربه کننده تاکید دارید و از طریق جـاه طلبـی      -طریق دیگر 

ن مـذهب مـی   چه به نام خود به عنوان فرزند و چه به نام کشور یا حزب و یـا ایـده اي کـه بـه آ            
 آن را تغذیه می کنید؛ تا وقتی که این فعالیت گسترش خـود، وجـود دارد، مشـکل امـور               -گویید

از یک طرف شما خود را می آفرینید، تغذیه می کنیـد و     . جنسی دست از سر ما برنخواهد داشت      
می گسترانید، از طرف دیگر، سعی دارید خود را فراموش کنید و براي یک لحظه هـم کـه شـده،         

چطور این دو می توانند با هم باشند؟ زندگی شما نوعی تناقض است؛ نـوعی          . ود را از یاد ببرید    خ
امور جنسی مشکل ما نیست؛ مشکل، ایـن تنـاقض   . »من«و نوعی فراموشی » من«تأکید است بر    

موجود در زندگی ماست و این تناقض، طوري است که ذهن نمی تواند بر آن پل بزند؛ زیرا خـود               
تنا زمانی می توان به این تناقض پـی بـرد کـه بتـوان رونـد کلـی        .  جز تناقض نیست   ذهن چیزي 

رفتن بـه سـینما و محـو تماشـاي زن هـاي صـحنه شـدن،                . حیات روزمره را فهمید و درك کرد      
خواندن کتاب هایی که فکر را برمی انگیزانند و مجله هایی که داراي تصاویر نیمـه برهنـه زن هـا        

 افراد به زن ها، نگاه هاي پنهانی که با نگاه هاي شما برخورد می کننـد؛        هستند، نحوه نگاه کردن   
همه و همه ذهن را از راه هاي منحرف کننده تشویق می کنند تا برخود تأکید کنیم و در همـان                     

ایـن دو بـا هـم سـازگاري     . حال سعی ما بر این است که داراي مهربانی، عشـق و شـفقت باشـیم       
 جاه طلب است، هرگز نمی تواند بـدون  - اخالقی و چه از جهات دیگر چه ازنظر-آدمی که . ندارند

وجـود  » مـن «فرامـوش شـود و   » خود«مشکل باشد؛ زیرا مشکل فقط زمانی متوقف می شود که       
. خارجی نداشته باشد و این حالت عدم وجود خود چیزي ارادي یـا یـک واکـنش صـرف نیسـت                    

برهم تـر، پردردسـرتر و دردنـاك تـر مـی           کوشش ذهنی براي حل مسأله، مسأله را فقط درهم و           
عمل، مسأله نیست؛ مسأله ذهن است؛ ذهن که می گوید در عمل دیگر پاك دامنـی وجـود                . کند

ذهن فقط می تواند فعالیت هاي خود را سـرکوب   . پاك دامنی به ذهن مربوط نیست     . داشته باشد 
یسـت؛ پـاك دامنـی را      پاك دامنی پرهیزکـاري ن    . کند و سرکوب، پاك دامنی به حساب نمی آید        

آدمی که فروتنی را پرورش می دهد، به طور یقین، آدمـی فـروتن نیسـت؛      . نمی توان پرورش داد   
چه بسا که او غرورش را فروتنی بنامد؛ ولی آدمی اسـت مغـرور و دلیـل آن کـه در پـی فروتنـی                       



توانید غرور، فروتنی نمی شود و پاك دامنی به ذهن مربوط نیست؛ شما نمی          . هست، همین است  
شما وقتی به پاك دامنی دست می یابید که عشق وجود داشته باشـد و عشـق،         . پاك دامن شوید  

 .نه محصول ذهن است و نه اصالً به آن مربوط می شود

بنابراین، مشکل مسأله جنسی که افراد بی شماري را در دنیا رنج می دهد، تا وقتـی کـه ذهـن را         
یم به اندیشیدن پایان دهیم مگر آن که اندیشه کننـده           ما نمی توان  . درك نکنیم، حل نخواهد شد    

اي نباشد و این کار فقط درصورتی ممکن است که روند کلی فهمیده شود، ترس زمانی به وجـود        
می آید که میان متفکر و فکر او تفکیک وجود داشته باشد؛ وقتی متفکري وجـود نداشـته باشـد،          

آن چه صـراحت و نیـاز بـه کوشـش بـراي      . تدرآن صورت تعارضی در اندیشه وجود نخواهد داش     
فهمیدن ندارد این است که متفکر را فکر به وجود می آورد؛ آن گاه این متفکر براي شـکل دادن                   

متفکر یـک موجـود   . خود و براي کنترل افکار خود یا پایان دادن به آن ها، به خود فشار می آورد     
وان یک حقیقت فهمیده شـود، دیگـر   وقتی اندیشه به عن. جعلی و حاصل وهم و خیال ذهن است     

اگر نوعی آگاهی سـاده بـدون انتخـاب وجـود     . نیازي به تفکر درباره حقیقت وجود نخواهد داشت      
داشته باشد، درآن صورت آن چه که ضمنی و بدون صراحت است کم کم خود را آشـکار خواهـد          

د دیـد مشـکالتی کـه       آن وقت خواهیـ   . بنابراین، اندیشه به عنوان حقیقت به پایان می رسد        . کرد
ذهن و قلب شما را می خورند، مشکالت ناشی از ساختار اجتماعی ما، قابل حل اند؛ آن وقت امور    
جنسی دیگر مسأله اي نخوهد بود؛ جاي مناسب خود را خواهد داشت و دیگـر نـه چیـزي پـاك                     

بـه امـور   امور جنسی جاي مناسب خود را دارد؛ اما وقتی که ذهـن از ایـن نظـر    . است و نه ناپاك 
ذهـن از ایـن   . جنسی جاي از پیش تعیین شده اي را به آن می دهد، به مسأله تبدیل مـی شـود       

نظر به امور جنسی جاي از پیش تعیین شده اي را می دهد که نمی توانـد بـدون نـوعی خوشـی         
سرکند و بدین ترتیب، امورجنسی مسأله اي می شوند؛ وقتی ذهن به تمامی رونـد خـود اشـراف                   

و بدین ترتیب به پایان برسد، درآن صورت تفکر متوقف می شود؛ آن وقـت آفریننـدگی   پیدا کند   
در بودن در ایـن حالـت       . به وجود خواهد آمد و همین آفرینندگی باعث خوشحالی ما خواهد شد           

آفرینندگی، نوعی شور و شوق وجود دارد؛ زیرا خودفراموشی است، خودفراموشی بدون واکنش از              
ذهـن عشـق را   . اسخ انتزاعی به مسأله امور جنسی نیست؛ تنها پاسخ اسـت این یک پ  . جانب خود 

انکار می کند و بدون عشق، پاك دامنی وجود ندارد؛ برخوردارنبـودن از عشـق بـراي مـا از امـور                   
 .جنسی مسأله می سازد

  درباره عشق-22 فصل –بخش دوم 
 منظور شما از عشق چیست؟: پرسش

چیـزي عشـق نیسـت؛ زیـرا بـه دلیـل            دراك بدانیم که چه   واهیم از روي ا   ی خ  م :کریشنامورتی
 ناشناخته را نمی تـوان بـا   .ها به آن دست یابیم   بودن عشق، ما باید از راه طرد شناخته        ناشناخته



آن چه ما می خـواهیم انجـام دهـیم ایـن اسـت کـه       . ذهنی که مملو از شناخته ها است شناخت   
 به طور دقیـق نگـاه کنـیم و وقتـی کـه پـاك و                ارزش هاي شناخته شده ها را دریابیم، به آن ها         

صادقانه و بدون محکوم سازي به آن ها نگاه کردیم، آن وقت ذهن از شناخته هـا آزاد مـی شـود؛      
 .بنابراین، باید با عشق به گونه اي منفی نزدیک شد؛ نه مثبت. آنگاه به ماهیت عشق پی می بریم

وییم کسـی را دوسـت داریـم، منظـور مـا            غالب مردم چه نظري درباره عشق دارند؟ وقتی می گـ          
از ایـن مالکیـت، حسـادت برمـی     . چیست؟ منظورمان این است که ما مالک آن شـخص هسـتیم       

خیزد؛ زیرا اگر او را ازدست بدهیم، احساس تهی بودن و گمشدگی می کـنم؛ ازایـن رو، بـه ایـن               
از تصـرف و مالکیـت   . به تصرف خود درمی آورم) زن یا مرد(مالکیت، شکل قانونی می دهم؛ او را    

به طور حتم، این گونـه مالکیـت،      . این فرد، حسادت، ترس و تعارض هاي بی شماري برمی خیزد          
 عشق نیست؛ شما چه فکر می کنید؟

احساساتی بودن یا عاطفی بودن، عشق نـام نـدارد؛ زیـرا            .شکی نیست که عشق، احساسات نیست     
 به خاطر مسیح یا کریشنا، به خـاطر  یک شخص مذهبی که  . این حاالت، احساساتی بیش نیستند    

او . مرشدش یا شخص دیگري گریه و زاري راه می اندازد، آدمی صرفاً احساساتی و عـاطفی اسـت    
اندیشـه، حاصـل   . تسلیم احساساتی می شود که فرآیندي از اندیشه است و اندیشه، عشق نیسـت     
 عشـق را نخواهـد     احساسات است؛ بنابراین، شخصـی کـه احساسـاتی و عـاطفی اسـت، احتمـاالً               

لبریـز از عاطفـه بـودن،    . احساساتی و عاطفی بودن صرفاً شکلی از گسترش خـود اسـت          . شناخت
عشق نیست؛ زیرا وقتی به احساسات شخص احساساتی پاسخ ندهیـد، وقتـی بـراي احساسـاتش                 

آدم عاطفی را می تـوان تحریـک   . مفري نباشد، چه بسا که همین شخص، ظالم هم ازآب دربیاید       
در وجود آدمی که داراي احساسات است و براي اعتقـاداتش،           . به جنگ و قتل عام واداشت     کرد و   

 .اشک می ریزد، یقین داشته باشید که عشق جایی ندارد

آیا بخشیدن، عشق است؟ در بخشش چه چیزي نهفته است؟ شما به من توهین می کنید و مـن                 
ا از راه اجبـار و یـا از راه پشـیمانی مـی      از این کار نفرت دارم و آن را از یاد نمی برم؛ آن وقت یـ               

که معنایش این است که باز هم من، شخصیت اصـلی بـوده، اهمیـت               » شما را می بخشم   «: گویم
تـا زمـانی کـه نگـرش بخشـندگی      . خود را دارم و این من هستم که شخص دیگري را می بخشم         

پـس  . نی کـرده باشـد  وجود دارد، من داراي اهمیت ام؛ نه آن کس که تصور می شود به من توهی  
آن کـس   . در انباشتن و آنگاه دورریختن نفرت که به آن بخشندگی می گوییم، عشق وجود ندارد              

. که عشق می ورزد، بی شک بـا دشـمنی بیگانـه اسـت و دربرابـر تمـامی امـور، بـی اعتنـا اسـت           
. غمخواري، بخشندگی، ارتباط میان مالکیت، حسادت و ترس؛ هیچ یک از این هـا عشـق نیسـت                

تا وقتی که ذهن حکـم اسـت، عشـق معنـایی نـدارد و      . مامی این امور به ذهن مربوط می شوند      ت
ذهن فقط می تواند عشق را به فساد بکشـاند    . حکمیت او، صرفاً مالکیت به شکل هاي دیگر است        



شما می توانید درباره عشـق شـعر بگوییـد؛ ولـی        . و توانایی آن که عشق و زیبایی بیافریند، ندارد        
 . نیستشعر عشق

 چه این دیگري خدمت کارتان باشـد  -وقتی احترام واقعی نباشد، وقتی به دیگري احترام نگذارید    
آیا متوجه شده اید که در نظر خدمت کاران تان و         .  بی شک عشق وجود ندارد     -و چه دوست تان   

دستان شما هستند، قابل احترام، دوست داشتنی و بخشـنده      »زیر«در نظر کسانی که به اصطالح       
نیستید؟ به باالدستان خود، به کارفرما، میلیونرها، کسانی که خانه و عنوان هـاي بـزرگ دارنـد و                   
کسی که می تواند مقام بهتر یا شغل بهتري به شما بدهد و شما می توانید چیـزي از او بگیریـد،             
. احترام می گذارید؛ ولی به زیردستان خود لگـد مـی زنیـد و بـراي آن هـا زبـان خاصـی داریـد                        

ابراین، عشق و احترام وجود ندارد یا در جایی که شفقت، دلسوزي و بخشـندگی وجـود نـدارد،            بن
ما نه . عشق وجود ندارد و چون بسیاري از ما در این حالت هستیم، وجودمان از عشق خالی است            

ما به دنبال دارایی هستیم، از احساسات و عواطـف لبریـزایم،            . محترم، نه شفیق و نه بخشنده ایم      
براي کشـتن، بـراي قتـل عـام یـا      : سات و عواطفی که به هر طریق می توان آن ها را کشاند        احسا

دراین صورت، چطور عشق مـی توانـد   . براي متحد شدن براي یک قصد و نیت احمقانه و جاهالنه  
وجود داشته باشد؟ زمانی عشق را خواهید شناخت که تمامی این مطالب متوقف شوند و به پایان          

ما مالک چیزي نباشید، وقتی صرفاً در سپرسپردگی خود براي چیزي، احساسـات     برسند؛ وقتی ش  
سرسپردگی این چنین، نوعی التماس است؛ نوعی جست وجو براي یافتن چیـزي      . به خرج ندهید  

از آن جـا کـه ازطریـق    . آن کس که طلـب مـی کنـد، از عشـق خبـر نـدارد       . به شکل دیگر است   
و عاطفی می کند به دنبال هدف و نتیجـه هسـتید، بـه        سرسپردگی نیایش که شما را احساساتی       

ممکن است بگوییـد    . طور طبیعی عشق وجود ندارد؛ بی شک هروقت احترام نباشد، عشق نیست           
احترام قایل اید؛ ولی این احترام براي باالدست است، احترام براي خواستن چیزي است، احتـرام                

 نسـبت بـه زیردسـت و باالدسـت، هـردو            اگر احساس احترام در وجوتان می بـود،       . از ترس است  
به راستی چه . احترام آمیز رفتار می کردید؛ حال که این احساس را ندارید، پس عشق هم ندارید             

شما وقتی بخشنده اید که  پاداش آن را دریافت    ! بسیار کم اند آن ها که با گذشت و بخشنده اند          
این ها ازمیان بروند، وقتـی ایـن چیزهـا    دارید؛ وقتی شفیق هستید که تالفی آن را ببینید؛ وقتی          

ذهن شما را اشغال نکنند و وقتی که محتویات ذهن، قلب شما را پرنکنند، آن وقت عشـق پـا بـه     
میدان می گذارد و تنها چیزي که می تواند دیوانگی و جنون فعلی دنیـا را متحـول کنـد، عشـق                   

شما وقتی به شکل واقعـی عشـق     . است؛ نه نظام ها و نظریات، چه نظریه هاي چپی و چه راستی            
می ورزید که به فکر دارایی نبـوده و حسـادت و آزمنـدي نداشـته باشـید و بـه دیگـران احتـرام                  
بگذارید، شفیق و مهربان بوده، به همسر، فرزندان، همسایه و خدمت کـاران بخـت برگشـته تـان              

 .توجه داشته باشید



تمـرین  .  یـا تمـرین کردنـی نیسـت    عشق چیزي نیست که بتوان فکرش را کرد؛ عشق پروردنی و       
وقتی که تمامی ایـن  . ازاین رو، عشق نام ندارد    . عشق، تمرین برادري بازهم در محدود ذهن است       

. ها متوقف شود و وقتی عشق به وجود آید، آن وقت خواهید دانست که عشق ورزیدن یعنـی چـه      
: ما نمـی گـوییم  . بنابراین، عشق چیزي نیست که کمیت داشته باشد؛ عشق یک چیز کیفی است            

؛ بلکه وقتی بدانید چطور یکی را دوست داشته باشید، مـی دانیـد           »من همه دنیا را دوست دارم     «
از آن جا که راه دوست داشـتن یـک نفـر را نمـی دانـیم،           . که چطور همه را دوست داشته باشید      

: ردوقتی کسی عشق می ورزد، یکـی و بسـیار وجـود نـدا     . عشق ما نسبت به انسانیت جعلی است      
تنها درصورت بودن عشق، تمامی مشکالت ما حل خواهد شـد و آن وقـت         . فقط عشق وجود دارد   

 .است که شور و شوق و خوشحالی اش را خواهیم یافت

  درباره مرگ-23فصل 

 رابطه مرگ با زندگی چیست؟: پرسش
  چـرا مـا مـرگ را چیـزي منفـک از             آیا میان مرگ و زندگی تفاوتی وجود دارد؟        :کریشنامورتی

 ترسیم؟ و چرا این همه کتاب دربـاره مـرگ نوشـته    زندگی به حساب می آوریم؟ چرا از مرگ می  
اند؟ چرا میان مرگ و زندگی، این خط فاصله وجود دارد؟ و آیا این جدایی حقیقت دارد، یا صرفاً             

 اجباري است و ساخته و پرداخته ذهن است؟

 مقام یک فرآیند استمرار است که در آن      زنیم، منظور ما زندگی در     وقتی درباره زندگی حرف می    
ام، مـن و تجـارب     ام، من و همسـرم، مـن و حسـاب بـانکی            من و خانه  . تعیین هویت وجود دارد   

هـاي   اي بـا کشـمکش   ام؛ منظور ما از زندگی، یعنی خاطره، خاطره آگاه و ناآگاه، خاطره      گذشته
ها همان چیـزي هسـتند       این. گوناگون، مبارزات، تجارب خاص خود و مسایلی از این قبیل است          

گذاریم و به همه این   گوییم و در مقابل آن، چیزي که نامش را مرگ می           که ما به آن زندگی می     
ایـم و از آن      که ما این نقیض را کـه نـامش مـرگ اسـت، آفریـده               جا از آن . دهد امور خاتمه می  

 بتوانیم این فاصله را بـا   ایم؛ اگر درهراسیم، دست به کار یافتن ارتباطی میان مرگ و زندگی شده       
نوعی توضیح،با اعتقاد به استمرار یا به دنیاي بعد از مرگ، به هم مربوط کنیم، احسـاس رضـایت                 

کنـیم   به تناسخ و یا شکل دیگري از استمرار معتقـدیم و سـپس سـعی مـی                . خاطر خواهیم کرد  
ه و ندانسـته پلـی   کنـیم میـان دانسـت    کوشش می. میان شناخته و ناشناخته ارتباطی ایجاد کینم     

هنگـامی کـه در   . خواهیم میان گذشته و آینده ارتباط به وجـود آوریـم        بزنیم و به این وسیله می     
مـان انجـام    کنـیم، هـدف   وجـو مـی   مورد وجود یا عدم وجود ارتباط میان مرگ و زندگی پـرس     

شود میـان زنـدگی و مـرگ، پـل زد؛ چیـزي کـه                خواهیم بدانیم چطور می    می. همین کار است  
 .زوي اساسی ما استآر



توان شناخت؟ اگـر بتـوانیم بـه         حاال ببینیم آیا فرجام کار را که مرگ است، به هنگام زندگی می            
علت ترس ما آن است که  . هنگام زندگی، مرگ را بشناسیم، درآن صورت مشکلی نخواهیم داشت         

 ن است کـه رابطـه  تقالي ما ای. چه ناشناخته است، نیستیم بودن قادر به تجربه آن    به هنگام زنده  
چه ناشناخته است و مرگ نـام دارد، برقـرار       ها است و آن    اي میان خود که حاصل شناخته شده      

گـوییم،   چه که ذهن قادر به پذیرش آن نیست و ما به آن مرگ مـی   آیا میان گذشته و آن    . کنیم
ذهن ما فقط کنیم؟ آیا به این خاطر نیست که        ارتباطی وجود دارد؟ چرا این دو را از هم جدا می          

ها و در محدوده استمراري عمل کند؟ انسان خود را فقط در مقـام             تواند در محدوده شناخته    می
هاي گونـاگون حاصـل از عشـق، مهربـانی و انـواع و اقسـام                 متفکر و عامل، با خاطرات و مصیبت      

 اي داند؛ وگرنه از خود در مقـام چیـزي خـاطره          تجارب می شناسد؛ او خود را چیزي مستمر می        
گوییم، ترس از چیزي ناشـناخته     رسد که به آن مرگ می      حال وقتی چیزي به پایان می     . نداشت

چـه   شود؛ بنابراین سعی ما معطوف آن خواهـد شـد کـه ناشـناخته را بـه سـوي آن          مستولی می 
چه ناشناخته اسـت،     مان برآن خواهد بود که به آن       شناخته شده است بکشانیم و تمامی کوشش      

شود بشناسیم؛   خواهیم دنیا را که مرگ را هم شامل می         دیگر، ما نمی   عبارت هب. استمرار بخشیم 
خـواهیم مـرگ و زنـدگی را     نمـی . پایـان نرسـیم    خواهیم بدانیم چطور ادامه دهیم و به       بلکه می 

 .رسیدن، ادامه دهیم انجام خواهیم بدون به بشناسیم؛ فقط می

اي  چیز تازه چه استمرار هست، هیچ  آنیابد، داراي تجدید حیات نیست؛ در     آن چه استمرار می   
تواند وجود داشته باشد و این مطلبـی بسـیار واضـح و روشـن      چیز خالقی نمی وجود ندارد؛ هیچ  

 چه همیشه تازه است به وجود مـی      آمدن آن  وجود تنها وقتی استمرار پایان یابد، امکان به      . است
بینیم که تجدید حیات،    است و نمی   چه ما از آن وحشت داریم، همین پایان گرفتن         آید؛ ولی آن  

پذیرفتن جاي دارند و نه در استمرار روزانه تجارب، خاطرات      ها در این پایان    خالقیت و ناشناخته  
هـا اعـالم     ها بپیچیم و دفن کنیم، تـازه       تنها زمانی که هر روز را در کهنه       . مان هاي چارگی و بی 

 گی معنا ندارد؛ منظـور از تـازگی؛ یعنـی آن          جایی که استمرار وجود دارد، تاز     . وجود خواهند کرد  
چه جاودانه است؛ یعنی خداوند یا هرچـه کـه شـما      چه ناشناخته است و آن     چه خالق است؛ آن   
وجـوي نادانسـته، حقیقـت و     شخص یا وجود، داراي استمراري که در جسـت   . اسمش را بگذارید  

هد یافت، همان چیـزي اسـت       جاودانگی است، هرگز آن را نخواهد یافت؛ زیرا تنها چیزي که خوا           
پـذیرفتن و مـردن    شـناخت تـازگی، فقـط در پایـان    . که از خود او متجلی شده و حقیقت نـدارد     

 وجوي ارتباط میان مرگ و زندگی است تـا بـر روي آن       کس که در جست    گیرد و آن   صورت می 
واقعـی  نظر او در فراسو است پـل بزنـد، در دنیـاي سـاختگی و غیر               چه به  چه استمرار دارد و آن    

 .کند؛ دنیایی که تجلی خود اوست زندگی می

پایان برسیم؛ یعنی هیچ شویم؟ آیـا   حال آیا این امکان وجود دارد که در زندگی بمیریم؛ یعنی به      
چیز بیشـتر و بیشـتر و یـا          کنیم، در این دنیایی که همه      حال که در این دنیا زندگی می       عین در



 روند باالرفتن، رسیدن و توفیق یافتن دارد، آیـا در           چیز که همه  شود، در جایی   کمتر و کمتر می   
 نه -توان مرگ را شناخت؟ آیا امکان آن وجود دارد که به تمامی خاطرات پایان داد               این دنیا، می  

 بلکه بـه پیوسـتگی درونـی از راه          -رفتن به خانه و اموري از این قبیل        به خاطره حقایقی مثل راه    
آوري  کرده است، ذخیره کـرده اسـت و در آن    انسان جمعخاطره به امنیت روحی، خاطراتی که  

ها خاتمـه داد؟ یعنـی هـرروز     توان به همه این  رود؟ آیا می   وجوي امنیت و خوشی می     به جست 
مردن تا این که شاید فردا تجدید حیاتی در راه باشد؟ تنها درآن صورت است که انسان در عـین             

بخشـیدن   رسیدن، در آن پایان   پایان ن، در آن به   تنها در آن مرد   . شناسد بودن مرگ را می    زنده
 .چه جاودان است، تحقق پبدا خواهد کرد به استمرار، تجدید حیات؛ یعنی خلق آن

  درباره زمان-24فصل 
 باره ازمیان برد، یا آن هم به زمان نیاز دارد؟ توان به یک آیا گذشته را می: شسرپ

پـا  رما بر مبناي دیروز و هزارها دیروز دیگـر ب  ما محصول گذشته هستیم؛ اندیشه    :کریشنامورتى
ما محصول زمان هستیم و پاسخ هاي مـا و نگـرش جـاري مـا، تـاثیر جمعـی هزارهـا         . شده است 

بنابراین گذشته براي بیشتر ما عبـارت اسـت از حـال کـه حقیقتـی                . لحظه، حادثه و تجربه است    
ما، نتیجه گذشته وجود دارد؛ یعنـی     شما، افکار شما، اعمال شما و پاسخ هاي ش        . است انکارناپذیر 

ا این که این گذشته گردآوري شده نیاز به زمان دارد تا ذهن، خـود         یآنی؛   نه به تأنی؛ بلکه خیلی    
از آن جا که هریـک از مـا      : فهمیدن سؤال اهمیت دارد که چنین است      . را در زمان حال آزاد کند     

دائم درحال تغییـر و دگرگـونی هسـتیم،    نتیجه گذشته است، با زمینه اي از تأثیرات بی شمار که   
 آیا امکان آن وجود دارد که این زمینه را، بدون آن که در روند زمان وارد شویم، محو کنیم؟

. گذشته چیست؟ منظور ما از گذشته چیست؟ بی شک منظور ما از گذشته، تـوالی زمـان نیسـت         
 هـاي گـردآوري شـده،       تجارب جمـع آوري شـده، پاسـخ       :به طور یقین، منظور ما عبارت است از       

خاطرات، سنت ها، دانش، ذخیره اندیشه هاي بیشمار شـعور نیمـه آگـاه، احساسـات، تـأثیرات و               
با سابقه ذهنی این چنین، درك حقیقت ممکن نیست؛ زیرا حقیقـت نبایـد بـه هـیچ                  . واکنش ها 

بنابراین، کسی که ذهـنش حاصـل زمـان اسـت،           . زمانی مربوط باشد؛ حقیقت، زمان نمی شناسد      
پرسش گر می خواهد بداند که آیا امکان خالصی ذهن وجود دارد            . قادر به درك بی زمانی نیست     

یا این که براي ذهن که حاصل زمان است که ما براي آزادکردن ذهـن از زمینـه قبلـی خـود، بـه        
 .مجموعه اي از بررسی ها و تحلیل ها بپردازیم

ذشته؛ ذهـن یعنـی چیـزي کـه آینـده        ذهن؛ یعنی سابقه ذهنی؛ ذهن نتیجه زمان است؛ یعنی گ         
عنوان گذرگاهی بـه آینـده       تواند خود را در آینده منعکس کند؛ ذهن از حال به           ذهن می . نیست

کند که چه انجام دهـد، فعـالیتش    حرکت است، فرق نمی برد؛ بنابراین، در تله زمان بی    سود می 
راي ذهن امکـان توقـف کامـل    آیا ب. اش اش و یا فعالیت حال و گذشته    چه باشد یا فعالیت آینده    



شماري  هاي بی پایان برسد؟ اکنون ذهن داراي الیه وجود دارد یا ممکن است روزي روند فکر به       
هاي بسیار دارد؛ هر الیه با الیه دیگر پیوستگی دارد؛ هر           نامیم، الیه  چه را خودآگاه می    است؛ آن 

تنها به تجربه مشغول اسـت؛    ما نهتمامی شعور. الیه به الیه دیگر وابسته است و در کنش متقابل      
رونـد  . عنوان خاطره را نیـز برعهـده دارد   سازي به گذاري و ذخیره گذاري و اصطالح بلکه کار نام 

 .کلی شعور ما این است

گـذاري و   کردن، نام غیر از تجربه کنیم، مگر منظورمان چیزي به وقتی درمورد شعور صحبت می    
عنـوان خـاطره در ذهـن خـود      که ما این تجربه را به  آنگذاري آن تجربه است؟ مگر نه      اصطالح

آیـا ذهـن کـه    . ها در سطوح مختلف؛ یعنی شـعور       طور است و همه این     کنیم؟ همین  ذخیره می 
تواند قدم به قدم به روند تحلیل بپردازد تا خود را از چنگ سـابقه ذهنـی           حاصل زمان است، می   

طور مستقیم بـه    از شر زمان خالص شود و به  کلی خالص کند؟ و آیا امکان آن وجود دارد که به         
 حقیقت چشم دوخت؟

تـک   گویند که براي خالصی از دست سابقه ذهنی بایـد تـک       گران به شما می    بسیاري از تحلیل  
معناي این  . ها، موانع و سدها را آزمود؛ چیزي که داللت بر فرآیند زمان دارد             ها، پیچیدگی  پاسخ

. کند، بفهمد و آن را سوء تعبیر نکنـد         چه را که تحلیل می     گر باید آن   سخن آن است که تحلیل    
 کند بد باشد، او را بـه نتـایج غلـط رهنمـون کـرده و بـدین                  چه تحلیل می   اگر برگردان او از آن    

گر باید بتواند احساسـات و افکـارش را          تحلیل. کند ترتیب سابقه ذهنی دیگري را نیز تثبیت می       
 در تحلیل خود نباید قدمی را فراموش کند؛ زیـرا بـراي   ترین انحرافی تحلیل کند و    بدون کوچک 

برداشتن و براي رسیدن به نتیجه غلط کافی است که یک سابقه ذهنی را در خط دیگـر                  قدم کج 
چه تحلیـل   گر از آن شود که آیا تحلیل و یا سطح دیگري تثبیت کنیم؛ این مشکل نیز ایجاد می    

 شود، یک پدیده ترکیبی نیستند؟  میچه تحلیل گر و آن کند، جداست؟ آیا تحلیل می

ها دو روند جداگانـه نیسـتند؛     کننده و تجربه یک پدیده ترکیبی هستند؛ آن        طور حتم، تجربه   به
تحلیل تمامی محتواي شعور مـا در رسـیدن        . گري بپردازیم  بنابراین، بیایید اول به مشکل تحلیل     

گـر چـه کسـی       کـه بگـذریم، تحلیـل      ناز ای . ممکن است  روند، تقریباً غیر   به آزادي از طریق آن    
که ممکن است خیال کنـد فـرق      کند، فرقی ندارد؛ گو این     چه تحلیل می   گر با آن   است؟ تحلیل 

گـر جزیـی از     کند، منفـک کنـد؛ ولـی تحلیـل         چه تحلیل می   او ممکن است خود را از آن      . دارد
کس کـه    رم؛ آن من اندیشه یا احساسی مثل خشم دا      . گیرد چیزي است که مورد تحلیل قرار می      

چـه مـورد تحلیـل     گر و آن پردازد، بازهم جزیی از آن است؛ بنابراین، تحلیل به تحلیل خشم می 
ها دو نیروي جداگانـه و یـا دو رونـد جداگانـه بـه                گیرد، یک پدیده ترکیبی هستند؛ آن      قرار می 

اقب هـر   زدن خود، مر   صفحه ورق  به بنابراین، مشکل تحلیل، بازکردن و صفحه     . آیند حساب نمی 
بنـابراین، راه  . حـد و انـدازه دشـوار اسـت     اي بـی   واکنشی بودن، مراقب هر پاسخی بودن، مسأله      
تـر وجـود داشـته     تر و سرراسـت  باید راهی ساده. خالصی خود از چنگ سابقه ذهنی، این نیست 



چه  براي یافتن آن، باید آن. باشد و این همان چیزي است که شما و من، درپی یافتن آن هستیم   
نظر نیست و ما باید  بنابراین، تحلیل آن راه مورد. و برش نگردیم   ا کذب است، دور بریزیم و دور      ر

 .خود را از دام روند تحلیل رها کینم

کننـده از   ماند؟ ما فقط به تحلیل عادت داریم؛ مگر غیر از ایـن اسـت؟ مشـاهده      وقت چه می   آن
 کننده از تحلیـل آن      مشاهد -ی باشند کننده و مشاهده یک پدیده ترکیب       وقتی مشاهده  -مشاهده

اگـر وضـع    . کند بندد و کمکی به رهایی او از سابقه ذهنی نمی          کند، طرفی نمی   چه مشاهده می  
بینید که راه  کنید؟ اگر می  شما این روند را رها کنید، آیا این کار را می         - که هست  -چنین است 

دانید که ایـن راه غلطـی اسـت،     یطور عملی م غلطی است، اگر نه فقط به صورت لفظی؛ بلکه به      
وقت به مشـاهد و   خورد؟ شما کار تحلیل را تعطیل کنید، آن پس کار تحلیل شما به چه درد می   

 ماند، بپردازید؛ خواهید دید که با چـه سـرعت و شـتابی شـخص مـی            چه باقی می   گیري آن  پی
لیـل، کـاوش،   تواند خود را از شر سابقه ذهنی خالص کند؟ آن حالـت ذهنـی کـه عـادت بـه تح                   

شـود و بـا توقـف     گیري و مواردي از این قبیل دارد، محو و نابود می  بررسی، کالبدشکافی، نتیجه  
 .گیرد این روند، حالت ذهنی شما رنگ دیگري به خود می

حال کمی بیشتر به این ذهن . است» ذهن خالی«: اصطالحی که شما براي این حالت ذهن دارید     
عنوان چیزهاي نادرست به دور بریزید، چـه         ها را به   ، وقتی دانسته  دیگر عبارت به. خالی بپردازید 

ایـد، رونـد    چـه دور ریختـه   ایـد؟ آن  افتـد؟ چـه چیـزي را دور ریختـه       تان اتفاق می   براي ذهن 
طور نیست؟ با یـک ضـربه همـه     آید؛ این نادرستی است که نتیجه یک سابقه ذهنی به شمار می        

بنابراین، ذهن شما، پـس از دورریخـتن رونـد    . م نبوده استاید، جز این ه    چیز را به دور انداخته    
شـود و   خواندن آن، از چنگ دیروز خالص مـی  چه داللت بر آن دارد و نادرست      گرا و آن   تحلیل
که از رونـد زمـان بگـذرد و بـه ایـن              طور مستقیم نگاه کنید بدون آن      توانید به  ترتیب می  بدین

 .ندازدوسیله، مسابقه ذهنی را بدون درنگ دور بی

اندیشـه، حاصـل   . براي طرح مسأله به گونه اي دیگر، می گوییم که اندیشـه، نتیجـه زمـان اسـت      
آیـا اندیشـه    . محیط، تأثیرات مذهبی و اجتماعی است که همه جزیی از زمان به حساب می آیند              

می تواند از قید زمان خالص باشد؟ منظورم اندیشه اي است که حاصل زمان است؛ بله؛ آیـا ایـن          
دیشه می تواند متوقف شود و از روند زمان رها باشد؟ اندیشه را می توان کنتـرل کـرد و شـکل                ان

داد؛ اما کنترل اندیشه باز هم در محدوده زمان است و نتیجه هزارها دیروز اسـت، یـک مرتبـه از                 
دست این سابقه ذهنی پیچیده خالص شود؟ شما توانایی خالصی از آن را داریـد؛ امـا نـه فـردا؛                     

 همین حاال و همین زمان؛ این کار فقط زمانی صورت می گیرد که شما نادرست را بشناسید              بلکه
وقتی روند تحلیل گرا به طور  . و نادرست، بی شک روند تحلیل گراست و این تنها دارایی ما است            

کامل متوقف شود، نه از طریق تقویت؛ بلکه ازطریق درك نادرسـت بـودن العـالج آن رونـد، آن                     
د دید که ذهن شما خود را به کلی از گذشته منفک می کند؛ معنـاي ایـن حـرف آن          وقت خواهی 



نیست که شما گذشته را تشخیص نمی دهید؛ بلکه معنایش آن اسـت کـه شـما رابطـه فکـري و            
بنابراین، می تواند  خود را بی درنگ همـین حـاال   . احساسی مستقیم با گذشته را نخواهید داشت  

گذشته، این رهایی کامل از دیروز، نه به صورت تـوالی زمـانی؛ بلکـه    خالص کند و این انفکاك از       
 . به صورت روان شناختی ممکن است و این تنها راه درك حقیقت می باشد

به زبان ساده، وقتی قصد فهمیدن چیزي را دارید، حالت ذهنی شـما چگونـه اسـت؟ وقتـی مـی                
مید یا چیـزي را کـه شخصـی مـی     خواهید فرزندتان را بفهمید، وقتی می خواهید شخصی را بفه    

گوید، حالت ذهن تان چگونه است؟ در این حال، شما به تحلیل، انتقاد و داوري آن چـه دیگـري       
می گوید مشغول نیستید؛ شما به حرف هاي او گوش می کنیـد؛ ایـن طـور نیسـت؟ ذهـن شـما          

 زمان مربـوط  این هوشیاري به. حالتی دارد که در آن حالت فعال نیست؛ ولی بسیار هوشیار است          
شما صرفاً هوشیاراید، به گونه اي انفعالی داراي پذیرش هستید و درعین حال کامالً آگـاه                . نیست

وقتی اشتیاق شدید براي ادراك وجود دارد، بـی  . و فقط در این حالت است که ادراك وجود دارد         
 خـود بـه   البته شما دراین مورد نبایـد حـرف هـاي مـرا بپذیریـد؛ بایـد        . شک ذهن آرام می شود    

آزمایش بپردازید؛ اما خواهید دید که هرقدر بیشتر و بیشتر تحلیل کنید، کمتر و کمتـر خواهیـد                  
ممکن است بعضی از حـوادث و تجـارب معـین را درك کنیـد؛ ولـی نمـی تـوان تمـامی                   . فهمید

تنها زمانی این خالی کردن ممکن است کـه از          . محتواي شعور را از طریق روند تحلیل خالی کرد        
وقتی نادرست را نادرست دیدید، آن وقـت کـم    . ق تحلیل نادرست بودن، این روش را ببینید       طری

کم خواهید دید که حقیقت چیست و آن چه شما را از دام سـابقه ذهنـی خـالص خواهـد کـرد،             
 .حقیقت است؛ نه چیز دیگر

  درباره عمل بدن ایده-25فصل 

ـ . مىکنیـد د  یشنهاپا  رشما براى رسیدن به حقیقت عمل بدون ایده         : شسرپ ا عمـل   آی
 ت؟ممکن اسف، تن هدظرداش یعنى بدون درنه؛دن بدون داشتن ایدرک
ه چـ  ن آ- عمـل مـا  ؟یسـت ل چعمـ  مـا از   منظور؟یستچ عمل ما درحال حاضر  :مورتىایشنرک

مـا  . است؟ این طور نیسـت؟ مـا همـین را مـىدانیم    ه ایه ایدپبر -مىخواهیم باشیم یا انجام دهیم  
ت هـاى متفـاو    امیدوارىها و فرمـول ،ها لآ  ایده ،ها ه اید ،ه نیستیم چ آن  و ه هستیم چ درباره آن 

از این است؟   غیر؛مىدانیم ما این را. اداش در آینده یا ترس از مجازات است پ عمل ما    هایپ. داریم
ارى کـ هیزپراى درمـورد    شما داراى ایـده   . خود است ده  نین فعالیتى منزوىکننده و محدودکنن    چ

ي براى شما ارتباط ، جمعـى یـا فـرد         . ى و عمل مىکنید   گن ایده زند  آطبق  ،  ط و در ارتبا   دهستی
 .دنظردار،  توفیق و یا امورى از این قبیل،رهیزکارىپ آل به ه که به ایدعملى است

 ،»مـن بایـد شـجاع باشـم     «ل،   مث ، است هوقتى عمل من بر پایه  ایده آلى است که خود یک اید            
سخنانى  و»  باشم  آگاه اجتماعى نظر باید از «،  »ت باشم شذگاباید ب « ،»کنم یروىپنمونه   باید از «



 نمونـه اى از «: وییم گـ همه ما مى. هدایت مىکند کل مىدهد و مرا ش عمل، این ایده ؛ازاین قبیل 
 .کـنم ن زنـدگی  من باید طبـق آ : که معنایش این است »یروىکنیمپداردکه باید از آن     جود  تقوا و 

 یـک   ،ست، یک جـدایى اسـت      ا اک دری  ی همیان عمل و اید   . سته ا ن اید آاساس  ر عمل ب  ،بنابراین
کسى را ،  نیستمهر، من بخشند گ قبول دارید؟ به عبارت دی     ر است؛  همین طو  ؛هلب. روند زمان است  

بنـابراین، میـان آن     . م باش هذشت در قلبم نیست؟ ولى خیال مىکنم باید بخشند        ت ندارم، گ  دوس
 در تمام مدت سعی م یکنیم بر این فاصله پـل         چه هستم و آن چه باید باشم، فاصله اي است؛ ما          

 این فعالیت ما است؛ این طور نیست؟. بزنیم

 میـان برمـی   فاصـله را از   ضـربه ایـن    افتـاد؟ بـه یـک      پس اگر ایده وجود نداشت، چه اتفاقی می       
من زشتم، باید زیبـا     «گویید   می. شدید که هستید   وقت چیزي می   طور نیست؟ آن   داشتید؛ این 

خـواهم   مـن مهربـان نیسـتم، مـی    : گویید می. است بر پایه ایده   یست؟ که عملی  شوم؛ تکلیفم چ  
 واقعی به آن   بنابراین، عمل . کنید ها را جدا از عمل معرفی می       بنابراین، شما ایده  . »مهربان باشم 

آدم احمـق  . آلـی اسـت کـه خواهیـد بـود      چه هستید، متکی نیست؛ بلکه همیشه متکی به ایـده         
هرگـز  پردازد تا بشـود؛   نشیند و به تقلید می   او می . واهد باهوش شود  خ گوید که می   همیشه می 

بنابراین، عملش که بر پایه ایده است، اصالً عمل   . »ام من احمق «: گوید ایستد، هرگز نمی   بازنمی
 .نیست

چـه در حرکـت اسـت،        اي دارید، آن   کردن؛ اما وقتی ایده    دادن؛ یعنی حرکت   عمل؛ یعنی انجام  
اي نباشـد، چـه     اگـر ایـده   . روند اندیشه که درارتباط به عمل، اسـتمرار دارد         پردازي است و   ایده

 گذشـت، نابخشـنده، ظـالم، احمـق و بـی       شما بی . چه هستید، خواهید بود    خواهد شد؟ شما آن   
ها سـرکنید؟ اگـر توانسـتید، ببینیـد چـه خواهـد شـد؟ وقتـی مـن                    توانیم با این   آیا می . فکراید

ام، از اطالع به این مطلب، چه حـالی   باگذشت نیستم و احمق  تشخیص دهم که بخشنده نیستم،      
صـورت لفظـی یـا       نه به  -طور کامل درك کنم    نبودن را به   دهد؟ وقتی بخشنده   به من دست می   

چـه   آن« وقتی بدانم که باگذشت نیسـتم، کسـی را دوسـت نـدارم، در همـین دیـدن            -مصنوعی
م شـد؟ اگـر مـن ضـرورت نظافـت را      درنگ بخشنده نخـواه  آیا من بی. ، عشق وجود دارد »هست

 آل مـن باشـد، آن      کنم؛ اما اگر نظافت ایـده      وشو می  روم و شست   اي است؛ می   بدانم، کار ساده  
صورت، نظافت به بوته تعویق خواهد افتاد یـا امـري سـطحی خواهـد       وقت چه خواهد شد؟ درآن    

 .شد

پـردازي اسـت؛     ایدهعمل بر پایه ایده بسیار سطحی است؛ چنین چیزي عمل واقعی نیست؛ فقط  
 .اي است که استمرار دارد یعنی روند اندیشه

 -کنـد، تجدیـد حیـات، رهـایی و تحـول          عنوان موجودات انسانی دگرگون مـی      عملی که ما را به    
عملـی اسـت   . آورد، برپایه ایده استوار نیسـت   به وجود می-خواهید اسمش را بگذارید   هرچه می 



شناسد؛ زیـرا ذهـن کـه     چنین عملی، زمان نمی    این. نداردکه توجهی به توالی پاداش و یا تنبیه         
این مسـأله بـه آسـانی حـل     . کند روند زمان، شمارش و انفکاك و انزوا است، در آن راه پیدا نمی       

پرسیدن . دارید» خیر«یا » بله«کنید و انتظار پاسخ  بسیاري از شما سؤالی را طرح می  . شود نمی
دادن که آن را توضیح دهم،       دادن و به من اجازه      تکیه و بعد » منظورتان چیست؟ «:سؤاالتی چون 

وسیله خود شما و کندوکاو عمیق و صـریح در مسـأله بـدون              آسان است؛ اما پیدا کردن پاسخ به      
چننـین چیـزي فقـط      . خراب کردن مسأله به صورتی که دیگر مسأله نباشد، بسیار دشوارتر است           

اگـر مسـأله را واقعـاً دوسـت         . واقعاً ساکت باشـد   شود که ذهن در مقابله با مسأله         زمانی واقع می  
داشته باشید، به زیبایی غروب خورشید خواهد بود و اگر با آن دشمنی به خرج دهیـد هرگـز بـه                     

دانیم که اگـر   ایم و نمی که از نتیجه هراسناك   بیشتر ما به خاطر آن    . درك آن نایل نخواهید شد    
رو، مفهـوم و ژرفـاي    کنـیم؛ ازایـن   ومت میبه آن بپردازیم، چه خواهد شد در خود احساس خص         

 .دهیم مسأله را تشخیص نمی

 
  درباره قدیم و جدید-26فصل 
کنم، همه چیز روشن و تازه است، به خانه  هاي شما گوش می وقتی به حرف: پرسش

در من چه . کنند قراري کسالت بار و کهنگی دربرابرم قد علم می شوم، بی که وارد می
 اشکالی وجود دارد؟

افتـد؟ چـالش و واکـنش، امـري      چیزي دارد اتفاق مـی     راستی در زندگی ما چه     :کریشنامورتی
گـوییم زنـدگی؛ بلـه؛ بـه ایـن چـالش و             گوییم زیست، به این مـی      به این می  . دایمی شده است  

ایـد؛ شـما     شما فـرق کـرده    . آید ام و امروز شما نزد من می       من دیروز شما را دیده    . واکنش دائم 
اید؛ شما تازه هستید؛ ولی من از شما همان تصـویري را             اید؛ شما متحول شده    هتعدیل پیدا کرد  

 برم؛ من شما را از نو مالقات نمـی   بنابراین، من تازه را در قدیم تحلیل می       . دارم که دیروز داشتم   
کنم؛ ولی تصویر دیروز شما را دارم؛ بنابراین، واکنش من به چالش مزبـور همیشـه شـرطی شـده        

بـودن   اي واال بودن؛ از قبیلـه  بودن، مسیحی جا و در این لحظه خاص، شما برهمن     در این . است
فقـط گـوش   . سـپارید  چیز را به باد فراموشی مـی      کنید و همه   یا هرچه را که هستید متوقف می      

تـان را از   وقتـی شـما زنـدگی روزمـره    . کنید؛ سراپاگوش و سعی دارید که مطلب را دریابیـد        می
شوید؛ به شغل خود، قبیله خـود، سیسـتم خـود و         قدیم خویش می  » خود«گیرید، همان    سرمی

 رود و به قالب عـادت  دیگر، تازه همیشه در قدیم تحلیل می    عبارت به. گردید خانواده خود بازمی  
از تازه هرگـز خبـري نیسـت؛ زیـرا شـما      . آید ها، رسوم و خاطرات قدیم درمی      ها، ایده  ها، سنت 

. کنیـد  چالش تازه است؛ ولی شما با قدیم از آن دیدار می. روید همیشه با قدیم به دیدار تازه می  
وقتـی  . که چطور فکر را از قید قدیم آزاد کنیم تا همیشـه تـازه باشـد              است مشکل این قضیه آن   

بینیـد،   بینید، وقتی آسمان، درخت و یا لبخندي را مـی          اي را می   بینید، وقتی چهره   گلی را می  



ز نو داشته باشید؟ چرا قدیم تازه را تحلیل برده و آن را تعدیل            شود که با آن دیداري ا      چطور می 
 .ایستد روید، تازه بازمی کند؟ چرا وقتی به خانه می می

آیا متفکر همیشه قدیم نیست؟ زیـرا فکـر شـما بـر پایـه               . پاسخ قدیم از سوي متفکر برمی خیزد      
 کنـد، متفکـر اسـت؛ تجربـه         گذشته استوار است؛ وقتی تازه را می بینید، آن که با او مالقات می             

بنابراین، دوباره ازطریق دیگر به همـان       . متفکر همیشه قدیم است   . دیروز است که آن را می بیند      
چطور می شود ذهن را از خود بـه عنـوان متفکـر آزاد کـرد؟ چطـور مـی شـود        . مسأله می رسیم 

مانـده تجربـه صـورت    خاطره را که انبوهی از تجارب است، ازمیان برد؟ تا وقتی که آزادي از پس         
براي آزادکردن اندیشه و براي آزادبودن از روند اندیشـه و           . نگیرد، پذیرش تازه صورت نمی پذیرد     

قرارگرفتن در مقابل تازه، کاري دشوار است؛ زیرا تمامی اعتقادات، سنت ها و روش هاي مـان در                
ره خاطره چیز دیگـري  تعلیم و تربیت جز روند تقلید، استنساخ، حفظ کردن و تل انبارکردن ذخی     

این خاطره همیشه به تازه ها پاسخ می دهد؛ پاسخ به این خاطره را، اندیشیدن می نامیم                 . نیست
تواند  بنابراین، چطور تازه اي می    . و همین اندیشیدن کذا و مذا است که به دیدار تازه ها می رود             

، تـازگی وجـود دارد و   وجود داشته باشد؟ تنها وقتی که پس مانده خـاطره وجـود نداشـته باشـد           
هروقت که تجربه پایان نیافته، به انتها نرسیده و تمام نشـده باشـد، پـس مانـده وجـود دارد؛ بـه                

وقتی تجربه کامـل باشـد، پـس مانـده اي دیـده      . عبارت دیگر، وقتی که درك تجربه کامل نباشد   
ربـه نیسـت؛   گوییم زیبایی زندگی، عشق پس مانده چیزي نیست، عشق تج      نمی شود؛ به این می    
توانـد   آیا کسـی مـی    : بنابراین، مسأله ما این است    . عشق تازه جاودان است   . حالتی از وجود است   

براي این کار انسـان بایـد   .  به طور مستمر مالقات کند؟ به یقین می تواند      - حتی در خانه   -تازه را 
شید که هر حادثه در اندیشه و در احساس خویش انقالب ایجاد کند؛ تنها زمانی می توانید آزاد با             

و هر اندیشه، لحظه به لحظه مورد توجه دقیق قرار گیـرد؛ وقتـی کـه هـر پاسـخ بـه طـور کامـل             
: فهمیده شود؛ نه فقط به صورت سرسري به آن نگـاه کـرده و سـپس بـه کنـاري انداختـه شـود                        

خالصی از چنگ خاطره درحال انباشته شدن زمانی صورت می گیرد که هر اندیشـه و احساسـی                 
به عبارت دیگر، وقتـی کـه هـر اندیشـه و احساسـی      . شده و تا به آخر مورد توجه قرار گیردکامل  

مورد توجه دقیق قرار گرفته به نتیجه برسد، پایانی داشته باشـد و میـان پایـان یـک اندیشـه بـا                      
اندیشه دیگري فاصله اي، در آن فاصله سکوت چیزي به نام تجدید حیات و خالقیـت جدیـد بـه              

 .یوستوقوع خواهد پ

اگر سعی کنید هر اندیشه و احساسی را مـورد توجـه        . چنین چیزي نه نظري است و نه غیرعملی       
دقیق قرار دهید، خواهید دید که چنین چیزي به  گونه اي خارق العاده در زندگی روزمـره شـما                  

ی عملی است؛ زیرا در آن وقت شما تازه هستید و آن چه تازه است، به گونه اي جاودانی پایدار م              
تازه بودن؛ یعنی خالق بودن، خالق بودن یعنی خوشحال بـودن، آدم شـاد و خوشـحال در          . باشد

قید ثروتمندبودن یا نبودن نیست، اهمیتی نمی دهد که به چه سطحی از اجتماعی متعلق اسـت                 



 نه رهبر، نه بت، نه معبد، نه کلیسا و از این رو نه جنگ و سـتیز و . یا به کدام قبیله یا کدام کشور      
 .نه خصومت

بـه  .  است ونیرج و مرج کننیاي پر هکالت ما دراین دش طریق حل منبه طور یقین این عملىتری 
 و در تمـام   - دارم نمعنایى است کـه مـن از آ       ،  خالقیتمنظور از    -تیمس نی قاین دلیل که ما خال    

ه همـ ؤثر بـا    باط واقعى و م    ارت براى داشتن . داجتماعى هستیم   ضش  یاه خو گخودآختلف  سطوح م 
 اسـتمرار   نونـد مستمرشـد   ؛ اگـر ر   خوشى وجود نـدارد   د،  ایانى نباش پاه  گباید خوش بود؟ هر    یزچ

 نایـا پادى در  شـ ى و   گ تـاز  ،رگـ  تولد دی  ،تجدید حیات . د از خوشى خبرى نخواهد بو     ،داشته باشد 
 . ذیرفتن استپ

سـت  را شـرطی کـرده ا    ذهنى وجود دارد و تا وقتى ذهن و متفکر کـه فکـرش او  ه تا وقتى سابق
 نثیرات شرطىشدتأ ذهنى، ه سابقگى ازچنصخال براى. وجود دارد، تازه در قدیم تحلیل مىرود

ذیرند، پ ننتا وقتى که اندیشه و احساس به کلى یایا      . ى یافت   صتمرار خال سا دام  باید از  ،خاطره و
  را تـا بـه آخـر   نکـه آ  خواهیـدکرد  کامل شما وقتى یک اندیشه را    . استمرار وجود خواهد داشت     

عشق نه عادت اسـت ونـه   .  دهیدنایاپاحساسات  و ه هاش اندی هبدین ترتیب به هم    تعقیب کنید و  
و د  شکه ذهن تازه با    یردگورت مى صى، تنها زمانى    گبا تاز  دیدار.  است    تازه هش عشق همی  طره؛خا

حقیقـى اسـت و هـم    م   هـ  هخـاطر . تـازه نخواهـد بـود     ،   ذهـن وجـود دارد     هس مانـد  پتا وقتىکه   
 ه صـحبت مــن درمـورد خــاطر  ،مننمــىک حبتصـ  حقیقــى ه مـن درمــورد خـاطر  .اختىنشـ نروا
 از کـه قـدیم و     -س مانـده  پـ کامل فهمیده نشـود،      تجربه به طور  ه  تا زمانى ک  . شناختى است   نروا

ـ ذشته داگ وجود دارد و این _ذشته نام دارد  گست که    ا یزى چ و دیروز  نتحلیـل بـرد  ل م درحـا ئ
قـدیم آزاد شـود، مىتوانـد همـه     ز تنها زمانىکه ذهن ا. ت  اسن آردنبدین ترتیب ، نابودک    و هتاز
 . استن یز را از نو بیند و خوشى هم در همیچ
 

  نام گذاريدرباره -27فصل 
چطور انسان می تواند از یک عاطفه بدون نام گذاري آن یا برچسـب زدن بـر                  : پرسش

دارشـدن آن،   آن، آگاه باشد؟ اگر من از احساسی آگاه باشم، خیال می کنم که پس ازبی              
، »نام گذاري نکنیـد «نکند وقتی شما می گویید . بی درنگ به ماهیت آن پی خواهم برد     

 منظور شما چیز دیگري باشد؟
چرا ما چیزي را نام گذاري می کنیم؟ چرا به هر گلی، آدمـی و احساسـی، یـک                   :کریشنامورتی

 گـل و غیـره را   برچسب می زنیم؟ یا می خواهیم احساس خود را بیـان کنـیم یـا آن شـخص یـا           
راستی چرا؟ نام گذاري چیزي، مثـل یـک   . تشریح کنیم و یا خود را با آن احساس همانند نماییم    

گاهی هم خود را با آن احسـاس هماننـد   . هستم» من عصبانی«احساس براي القاء آن است؛ مثالً   
 نـامی مـی   بـه چیـزي  . می کنم تا آن را تقویت کنم یا ازمیان ببرم و یا کاري برایش انجـام دهـم    



دهیم؛ مثالً گل سرخ تا آن را به دیگران بشناسانیم یا به خیال خود با نام گذاري آن، آن را درك                  
با . ، نگاهی سریع به آن می اندازیم و به راه خود می رویم     »این گل سرخ است   «: می گوییم . کنیم

 خیال مـی کنـیم   نام گذاري آن، خیال می کنیم که آن را فهمیده ایم؛ آن را طبقه بندي کرده و                
 .که بدان وسیله تمامی محتوا و زیبایی گل را درك می کنیم

با نام گذاري چیزي، صرفاً آن را در یک مقوله جاداده ایم و به خیال خود آن را درك کـرده ایـم؛        
بـه  . اما به آن دقیق تر نگاه نمی کنیم؛ اما اگر به آن نامی ندهیم، اجباراً به آن نگاه خـواهیم کـرد       

یگر، به گل یا هرچه هست با تازگی و کیفیت تازه اي از بررسی روبه رو می شویم؛ به آن          عبارت د 
نام گـذاري راه بسـیار آسـانی       . طوري نگاه خواهیم کرد که گویی در گذشته هرگز نگاه نکرده ایم           

است براي خالصی از چنگ اشیاء و افراد؛ با گفتن این که آن ها آلمانی، ژاپنی، امریکایی و هنـدو     
اگـر بـه مـردم    . تند، شما می توانید بر ایـن افـراد برچسـبی زده و برچسـب را ازمیـان ببریـد        هس

. برچسب نزنید، ناچار به آن ها نظر خواهید کرد و آن وقت آدم کشی بسیار مشکل تر خواهد شد                
برچسب را با بمب ازمیان بردن و احساس حقانیت کردن آسان است؛ اما اگر برچسـب را نزنیـد و     

 آن وقت باالجبار    - چه انسان، چه گل، چه حادثه، چه عاطفه        -ید، به فردفرد نگاه کنید    مجبور باش 
بنـابراین، نـام    . ارتباط خود و عملی را که به دنبال می آید، مورد بررسی دقیـق قـرار مـی دهیـد                   

گذاري یا اصطالح گذاري براي از بین بردن چیزي، انکار چیزي، محکوم سازي و یا موجه کـردن                
 .این یک روي سؤال است. سهل و ساده اي استچیزي، راه 

هسته اي که نام گذاري از آن برمی خیزد، مرکزي که همیشه نام گـذاري و انتخـاب مـی کنـد و              
برچسب می زند، چیست؟ همه احساس مـی کنـیم کـه هسـته و مرکـزي وجـود دارد؛ هسـته و                       

ایـن مرکـز و هسـته    . مرکزي که از آن دستور عمل می گیریم و قضاوت و نام گـذاري مـی کنـیم      
چیست؟ بعضی ها دل شان می خواهد فکر کنند که این یک جوهر معنـوي اسـت؛ چیـزي مثـل            

پس بیایید ببینیم این مرکز و این هسته اي کـه نـام         . پروردگار یا هرچه که شما نام گذاري کنید       
یـن  گذاري و اصطالح گذاري و داوري می کند چیست؟این مرکز به طور یقین خاطره نـام دارد، ا          

طور نیست؟ خاطره یعنی مجموعه اي از انگیزه هاي شناخته شده در حصر قرار گرفته و گذشـته              
این هسته و مرکز از طریق نام گذاري، برچسـب زدن و بـه        . اي که از طریق حال زندگی می کند       

 .خاطرآوردن از حال تغذیه می کند

هسته وجـود دارد، ادراك وجـود   به زودي با باز کردن مطلب خواهیم دید که تا وقتی این مرکز و     
رسیدن به ادراك فقط با ازبین بردن این مرکز تحقق خواهـد یافـت؛ زیـرا درهرحـال ایـن                 . ندارد

مرکز همان خاطره است؛ خاطره تجارب گوناگونی که نام ها و برچسب هایی دریافت داشته اند و                  
ـ     . تعیین هویت شده اند  ب مرکـز بـر اسـاس    این تجارب نـام گـذاري شـده و برچسـب زده از جان

احساسات، لذت ها و دردهاي خاطره تجربه با پذیرش و عدم پـذیرش و تصـمیم بـراي بـودن یـا         
اگر این مرکز را نام گذاري نکنید،       . نبودن همراه هستند؛طوري که می توان گفت مرکز یعنی واژه         



اسـتفاده  آیا مرکزي وجود دارد؟ به عبارت دیگر، اگـر برحسـب واژه هـا فکـر نکنیـد و از کلمـات            
نکنید، می توانید فکر کنید؟ تفکر از طریق تشکیل الفاظ ایجاد می شود یا تشکیل الفـاظ پاسـخ                   

مرکز یا هسته یعنی خاطره تجارب بی شماري از درد و لـذت  . گویی به اندیشیدن را آغاز می کند 
ز مفـاهیم  در خود بنگرید، خواهید دید که کلمات و برچسب زدن ها ا. که در قالب الفاظ آمده اند  

 .بله؛ ما با کلمات زنده هستیم. پا فراتر گذاشته اند، اهمیت بیشتر یافته اند

 - یا احساسـی کـه ایـن کلمـات نماینـده آن هـا هسـتند       -براي ما کلماتی چون خداوند، حقیقت     
یـا کلمـه   » هنـدو «،  »مسـیحی «،  »امریکـایی «وقتی کلمـاتی چـون      . اهمیت بسیار پیدا کرده اند    

می آورم، خود ما همان کلمات هستیم و نشانگر احساس مورد نظـر؛ ولـی آن             را به زبان    » خشم«
وقتـی خـود را بـودایی یـا      . احساس را نمی شناسیم؛ زیرا براي ما کلمه اهمیت پیدا کـرده اسـت             

مسیحی می نامید، معناي آن کلمات چیست؟ معنایی که در پشت کلمه وجود دارد و شما هرگـز          
اگر برچسـب   .  و هسته ما، از کلمه و برچسب تشکیل شده است          آن را نیازموده اید چیست؟ مرکز     

عیبی نداشته باشد و اگر عیب از چیزي باشد که در قفاي برچسب است، شما مـی توانیـد پـرس                 
وجو کنید؛ اما اگر با برچسب همانند و به آن متصل باشـید، پـیش روي ممکـن نیسـت و مـا بـا                       

حساب بانکی، عقایدمان، ترغیب کننده هاي مـان و    با خانه، شکل، نام، اثاثیه،      : برچسب همانندیم 
. ما همه این چیزها هستیم؛ همه آن چیزهایی که با یک نـام نشـان داده مـی شـوند     . غیره و غیره  

 .اشیاء نام ها و برچسب ها اهمیت پیدا کرده اند و بنابراین، مرکز یا هسته همان کلمه شده است

درآن صورت مرکز از هم مـی       . مرکز نخواهیم داشت  اگر برچسب یا کلمه اي نباشد، چیزي به نام          
آن وقـت  . پاشد و تخلیه صورت می گیرد؛ البته نه از ترس که چیزي به طور کامل متفاوت اسـت                

نوعی حس هیچ بودن دست می دهد؛ زیرا شما همه برچسب ها را برداشته اید یا بهتر بگویم بـه                   
. رچسب می زنید و کـامالً تـازه مـی شـوید    خاطر آن که فهمیده اید چرا به احساسات و ایده ها ب         

 ازبـین  - یعنـی کلمـه  -آن مرکـز کـذایی  . دیگر مرکزي که از آن دستور عمل بگیرید، وجود ندارد   
برچسب برداشته شده و شما در مقام مرکز و هسته در آن جـا قـرار مـی گیریـد؛ امـا                 . رفته است 

دست به کـار آن چـه هنـوز در    آن تحول، قدري هراسناك است؛ بنابراین . تحولی صورت پذیرفته 
آن دخیل است، نمی شوید؛ کار متفاوت درباره آن را آغاز کرده ایـد؛ مـی خواهیـد بدانیـد آن را                  
دوست دارید یا خیر؟ دست به کار ادراك آن چه حاصل می شود، نمی شوید؛ درعوض بـه داوري     

راین، در همـان  بنـاب . می پردازید و معنایش آن است که شما به دستور مرکزي عمـل مـی کنیـد            
، اهمیت پیـدا  »دوست نداشتنی«و » دوست داشتنی «لحظه قضاوت ثابت باقی می مانید؛ کلمات        

می کنند؛ اما وقتی نام گذاري نمی کنید، چه می شود؟ به یک احساس و یا انگیزه، مسـتقیم تـر                
رد گـل  نگاه می کنید و بدین ترتیب رابطه اي متفاوت با آن خواهید داشت؛ همان طور که در مو                

شما مجبور خواهید شد با دیـدي تـازه   . هم، وقتی بر آن نامی نگذارید، چنین چیزي صادق است        
وقتی گروهی از افراد را نام گذاري نکنید، مجبور خواهید شد به صورت هر فـرد           . به آن نگاه کنید   



ر، بـدین ترتیـب هوشـیارت   . به طور دقیق نگاه کنید و با آن ها به شکل یک تـوده برخـورد نکنیـد     
مراقب تر، مدرك تر و داراي احساس عمیق تر از غم خواري و عشق خواهید بود؛ اما اگـر همـه را    

 .به صورت یک توده نگاه کنید، هیچ احساسی نخواهید داشت

اگر برچسب نزنید، باید با هر احساسی آن طور که بر می خیزد برخورد کنید؛ اما وقتـی برچسـب      
. برچسب، موجب بیدار شدن احساس می شـود . واهد بودمی زنید، در برچسب و احساس فرق نخ     

. وقتی برچسب می زنـیم، بسـیاري از مـا احسـاس را تشـدید مـی کنـیم                  . لطفاً خوب دقت کنید   
احساس کردن و نام گذاري، هم زمان صورت می گیرد؛ اگر بـین نـام گـذاري و احسـاس کـردن                   

ن بـا نـام گـذاري فـرق دارد یـا       فاصله اي بود، آن وقت می توانستیم بفهمیم که آیا احساس کرد           
 .خیر؟ و آن وقت می توانستیم با احساس کردن بدون نام گذاري آن مقابله کنیم

مسأله این است که چطور می توان از چنگ احساسی که ما نام گذاري مـی کنـیم؛ مثـل خشـم،          
کنـیم  رهایی جست؟ نه این که چطور آن را تحت انقیاد درآوریم، به تعالی برسانیم و یا سـرکوب           

که همه نارس و احمقانه است؛ بلکه چطور واقعاً از دست آن رها شویم؟ براي رهـایی بـه معنـاي                      
واقعی باید دریابیم که آیا کلمه از احساس اهمیـتش بیشـتر اسـت یـا خیـر؟ مـثالً کلمـه خشـم                    
مفهومی بیشتر از احساس خشم دارد؟ حقیقت آن است که براي دریافتن این جـواب بایـد میـان          

 .ري و احساس، فاصله اي وجود داشته باشدنام گذا

اگر من براي یک احساس نامی نگذارم؛ به عبارت دیگر، اگر اندیشه به خاطر کلمات عمل نکنـد و      
یا اگر من برحسب کلمات، صور ذهنی یا نمادها نیندیشیم که غالب ما همین کـار را مـی کنـیم،                  

کننده صرف نخواهد بـود؛   مشاهدهطور یقین درآن صورت ذهن،    درآن صورت چه خواهد شد؟ به     
اندیشد، متفکر و فکـر کلمـه اسـت، ازهـم        وقتی ذهن برحسب کلمات، صور ذهنی یا نمادها نمی        

وقتی ذهـن واقعـاً     . شود درآن صورت ذهن آرام است؛ آرام است؛ نه این که آرام می           . جدا نیستند 
تنهـا وقتـی کـه    . ه کـرد تـوان مقابلـ   درنگ مـی  آیند، بی وجود می  آرام است با احساساتی که به     

ها استمرار پیـدا   بخشیم، آن ها قدرت می ترتیب به آن کنیم و بدین   گذاري می  احساسات را نام  
گیریم؛ این کار یـا بـه        ها می  هاي دیگري از آن    شوند و ما برچسب    کنند، در مرکز جمع می     می

 .ها است منظور تقویت و یا ابالغ آن

فکري که از کلمات و تجارب گذشته درست شده و تمـامی  وقتی ذهن دیگر مرکز نباشد، مانند مت  
بندي شده و هر یک در سوراخی خزیده؛         آوري شده و طبقه    اند، جممع  ها خاطره و برچسب    آن

دیگـر در بنـد   . شـود  ها را انجام ندهد، واضح است کـه ذهـن سـاکت مـی             یک از این   وقتی هیچ 
 کـه بـاز هـم کلمـات     -ن و مـال مـن   مثل خانه من، توفیق مـ   -نیست، دیگر مرکزي در من ندارد     

یـک از   وقتی هـیچ . کنند ترتیب خاطره را تقویت می دهند و بدین هستند و به احساس نیرو می   
بـرعکس بـراي   . چنین حـالتی، نـامش نفـی نیسـت      . ها اتفاق نیفتد، ذهن بسیار ساکت است       این



ین؛ ایـن صـرفاً   نکته، شما باید از همه این مراحل بگذرید که تکلیفـی اسـت سـنگ        رسیدن به آن  
هـا را مثـل کودکـان دبسـتانی تکـرار       اي از کلمات باشد و شـما آن      یادگیري نیست که مجموعه   

 که چطـور از آن  آن و دانستن نحوه عمل ذهن و این کردن همه اشارات ذهن، تجربه  دنبال. کنید
ندیشـه  کنید؛ یعنی دیگر مرکزي جدا از ا    گذاري نمی  رسد که دیگر شما اسم     اي می  راه به نقطه  

 .نامیم وجود ندارد؛ بله؛ همه این روند را تفکر حقیق می

 چه غیرقابل یادگیري است، ممکن مـی       وقت اعالم وجود براي آن     وقتی ذهن واقعاً آرام است، آن     
وجوي دیگري براي واقعیت صرفاً خودفرافکنی و ساخته خـود مـا             هر روند دیگر، هر جست    . شود

این روند شاق است و معنایش این است که ذهن باید بـه طـور     است؛ بنابراین، حقیقت ندارد؛ اما      
براي رسیدن به این نکته از ابتـدا تـا   . افتد، آگاه باشد چه در درون برایش اتفاق می    مستمر از آن  

انتهـایی وجـود   . که این انتهـا اسـت   تواند قضاوتی در کار باشد و نه توجیهی و نه این     انتها نه می  
ایـن  . چنین چیزي امیدوار کننده نیسـت . حرکت درجریان است اده بیالع ندارد؛ زیرا چیزي فوق   

کـه   تـر شـوید تـا ایـن        تر و عمیق   تر و عمیق   شما هستید که باید آزمایش کنید، در خود عمیق        
توانید هم به سـرعت و هـم    کار را شما می شمار مرکز ازمیان برود؛ البته این     هاي بی  تمامی الیه 

الب است که به مشاهده روند ذهـن بنشـینیم و ببینـیم چگونـه     چقدر ج. به آهستگی انجام دهید 
. کننـد  بخشد و آن را زنده می      کنند و یا تجربه مرده را جان تازه می         کلمات ذهن را تحریک می    

بنـابراین، کلمـات از هـر نظـر داراي     . کند یا در گذشـته   در آن روند ذهن یا در آینده زندگی می        
شما از هیچ کس و . ها را نه از من یاد بگیرید و نه از کتاب          ینالعاده هستند و لطفاً ا     اهمیتی فوق 

کنیـد، حقیقـت    گیریـد یـا در کتـاب پیـدا مـی      چه یاد می آن. گیرید هیچ کتابی آن را یاد نمی   
توانیـد خـود را در حـین عمـل، در حـین       توانیـد آن را تجربـه کنیـد، مـی         نیست؛ ولی شما می   

کنیـد بـا چـه سـرعتی هـر احساسـی را کـه در         مـی اندیشیدن مشاهده کنید، ببینید چطور فکر   
کنید و مشاهده روند کلی ذهن را از شر مرکز خود خـالص     گذاري می  شود، نام  وجوتان پیدا می  

تواند آن چه را جاودانه اسـت، دریافـت    بعد ذهن، ذهنی که به سکوت رسیده است، می      . کند می
 .دارد

 اخته و ناشناختهشندربارة
دارد کـه    چیز در درون ما، مـا را وامـی         چه. اخته خبر دارد  ذهن ما فقط از شن    : پرسش

 .ناشناخته، حقیقت یا پروردگار را پیدا کنیم
ورزد؟ آیا در درون ما براي     سوي ناشناخته اصرار می     آیا ذهن شما براي رفتن به      :کریشنامورتی
 دارد؟ اي وجـود  چه ناشناخته است، براي رسیدن به پروردگـار و حقیقـت، انگیـزه       رسیدن به آن  

کردن موضوع بشـود؛   این سؤالی نیست که براي مسجل  . باره جدي و خوب بیندیشید     لطفاً دراین 
اي  چه ناشناخته است در درون ما انگیـزه  آیا براي رسیدن به آن. بلکه سؤالی است براي دریافتن   



شناسید،  یتوان پیدا کرد؟ اگر شما آن را نم وجود دارد؟ واقعاً وجود دارد؟ چطور ناشناخته را می        
چه هست، صـرفاً   خواهید پیدایش کنید؟ آیا براي یافتن حقیقت، اصراري هست یا آن        چگونه می 

 مـن   شوید؟ هاي مرا ملتفت می    آیا حرف . تمایلی است براي شناخته شده؛ اما به صورت گسترده        
نـون  بنـابراین، اک . انـد  ها مرا خوشحال، راضی و متلذذ نکـرده  ام؛ آن چیزهاي بسیاري را شناخته  

 یـا هرچـه   -طالب چیز دیگري هستم که به من لذت بیشتر، خوشـی بیشـتر و سـرزندگی بیشـتر        
توانـد بـه     شده که ذهن اسـت و حاصـل گذشـته، مـی            آیا شناخته .  بدهد -گذارید اسمش را می  

روم کـه   وجوي ناشناخته برود؟ اگر من به دنبال آن بروم، به دنبال چیـزي ناشـناخته مـی      جست
 . استانعکاسی از خود من

کند؛ این کامالً    چیزي در درون ما، ما را وادار به یافتن ناشناخته می           مشکل ما این نیست که چه     
تر باشـیم   تر و خوشحال شده تر، ماندگارتر، تثبیت تمایل خود ما این است که ایمن      . واضح است 

. ون مـا اسـت  این انگیزة بـدیهی موجـود در در  . تا از بلوا و شورش، درد و رنج و پریشانی بگریزیم     
 در بـودا،  -آور وقتی این انگیزه و این اصرار وجود دارد، شما مفـري عجیـب و پناهگـاهی شـگفت      

ایـن حقیقـت نیسـت، ایـن ناشـناختنی یـا            .  خواهید یافت  -مسیح، شعارهاي سیاسی و بقیۀ امور     
برسـد؛  پایـان    اي که درپی یافتن ناشناخته وجود دارد، باید بـه          بنابراین، انگیزه . ناشناخته نیست 

آوري شده که همان ذهن است، ادراك وجود داشته باشـد؛   هاي جمع  یعنی باید درمورد شناخته   
ما . شده درك کند؛ زیرا همۀ شناسایی آن همین است     عنوان چیزي شناخته   ذهن باید خود را به    

 شناسـیم، مـی   چـه مـی   ما فقط درمورد آن. شناسیم فکر کنیم توانیم دربارة چیزي که نمی  نمی
 .م بیندیشیمتوانی

گیـرد کـه    شده نپردازد؛ این کار زمـانی صـورت مـی        مشکل ما این است که ذهن به امر شناخته        
ذهن خود را بفهمد که چگونه با فرافکنی خویش همۀ حرکاتش ازطریق حال، از گذشته به آینده             

 تواند پایـان پـذیرد؟ ایـن    سپرد؛ این یک حرکت مستمر و معلوم است؛ آیا این حرکت می     ره می 
پذیرفتن زمانی عملی است که مکانیسم روند خود آن فهمیده شود، وقتی که ذهـن خـود و       پایان

 نـه فقـط   -هـاي خـود   هاي خود، خواسـته  مندي هاي خود، اهداف خود، عالقه عملکرد خود، راه 
ایـن یـک تکلیـف      .  را درك کنـد    -هاي کامالً درونی   هاي سطحی؛ بلکه اصرارها و انگیزه      خواسته

ت؛ چیزي نیست که در یک مالقات یا در یک سخنرانی، یا از خواندن یـک کتـاب                  بسیار شاق اس  
تک حرکـات ذهـن دارد؛ نـه     بودن مستمر و آگاهی دائم از تک       پیدا شود؛ برعکس، نیاز به مراقب     

هنگام بیداري؛ بلکه زمانی هم که در خواب هستید؛ باید روندي کامل باشد، نه پراکنده و                فقط به 
 .جزیی

عبارت دیگر، باید به این تعصب که همۀ مـا از درون خواهـان    به. م باید درست باشدضمناً نیت ه 
چنین چیزي که فکر کنیم همـۀ مـا خـداجو هسـتیم، خیـال باطـل       . ناشناخته هستیم، پایان داد 

کنـد؛ بـه    هرگاه تاریکی ازمیان برود، روشـنایی جلـوه مـی   . ما نباید دنبال روشنایی بگردیم . است



تنها کاري که باید کرد آن اسـت کـه آن موانـع، موانـع          . ود روشنایی را دید   ش کمک تاریکی نمی  
اگر برداشتن موانع . آفرین را ازمیان برداشت و برداشتن این موانع، به نیت ما بستگی دارد         تاریکی

کنیـد ایـن    دارید؛ تنها کاري که می براي دیدن روشنایی است؛ پس شما چیزي را ازمیان برنمی         
کردن فـرار از   نگاه. کنید؛ حتی فراسوي تاریکی را نایی را جانشین تاریکی می است که کلمۀ روش   

 .تاریکی است

ما نباید به آن چه باعث حرکت ما می شود، توجـه کنـیم؛ بلکـه بایـد ببینـیم علـت وجـود ایـن                    
 یعنی تمامیت کیفیـت هـاي احمقانـه       -آشفتگی، این بلوا و آشوب، این کشمکش و این خصومت         

د ما چیست؟ وقتی این چیزها وجود نداشـته باشـند، آن وقـت روشـنایی خـود        در وجو  -وجود ما 
وقتی حماقت ازمیان بـرود، هوشـمندي   . متجلی خواهد شد و نیازي نیست که به دنبالش بگردیم        

. ظاهر می شود؛ اما آدمی که احمق است و کوشش می کند هوشمند شـود، بـازهم احمـق اسـت        
تنها وقتی که حماقت نباشد، درایت و هوشمندي اظهار حماقت هرگز به درایت تبدیل نمی شود؛     

آدمی که احمق است و سعی می کند هوشمند و عاقل شـود، بـه طـور یقـین                   . وجود خواهد کرد  
براي آن که بدانیم حماقت چیست، باید در آن وارد شد؛ نه به صورت سطحی؛        . هرگز نخواهد شد  

 تمامی الیه هاي مختلف حماقت وارد شـد؛  بکه به صورت تام و تمام، کامل، عمیق و ژرف باید در     
 .وقتیکه حماقت متوقف شود، عقل پا به میدان می گذارد

ازاین رو، این اهمیت ندارد که بدانیم آیا چیزي بیشتر و بـزرگ تـر از آن چـه معلـوم اسـت و در             
ه حرکت ما به سوي ناشناخته اصرار دارد، وجود دارد یا خیر؛ بلکه مهم آن است که بدانیم آن چـ          

در وجود ما باعث آشفتگی، جنگ، اختالفات طبقاتی، کبر، بـه دنبـال مشـاهیررفتن، جمـع آوري           
دانش، فرار ازطریق موسیقی، هنر و راه هاي بی شمار دیگر مـی شـود؛ چیسـت؟ البتـه مهـم آن                   
است که این چیزها را آن طور کـه هسـتند ببینـیم و آن وقـت آن طـور کـه هسـتیم، بـه خـود                         

نسـبتاً  ) شـناخته شـده  (آن وقت دورریختن معلـوم   . وانیم از آن جا شروع کنیم     ما می ت  . بازگردیم
وقتی ذهن ساکت باشد، وقتی دیگر خود را در آینـده متجلـی نکنـد، میـل بـه            . آسان خواهد بود  

چیزي نداشته باشد، وقتی ذهن واقعاً ساکت و به طور عمیق آرام باشد، ناشناخته قدم بـه عرصـه                
تنهـا چیـزي را مـی    . ست دنبالش بگردیم؛ نمی توان آن را اختراع کـرد      الزم نی . هستی می گذارد  

آفرینش یـک میهمـان ناشـناخته    )دعوت(شما قادر به . توانیم اختراع کنیم که شناخته شده است    
. شما ناشـناخته را نمـی شناسـید   . تنها آن کس را که می شناسید می توانیددعوت کنید     . نیستید

درهرحال، باید خود جوانـه     .  حقیقت یا هرچیز دیگري باشد     حال این ناشناخته ممکن است خدا،     
بزند و این درصورتی اتفاق می افتد که مزرعه آماده و خاك شخم زده شده باشد؛ اما اگر زمین را              

 .شخم کنید تا جوانه بزند، آن وقت از دیدارش محروم خواهید شد

رویم؛ بلکـه مشـکل آن   مشکل ما این نیست که چطور به جست وجوي آن چه ناشناختنی است ب          
این تکلیفـی   . است که چطور روند جمع آوري کننده ذهن را که همیشه معلوم است، درك کنیم              



است بسیار دشوار و نیاز به توجه مستمر دارد؛ آگاهی مستمري که در آن انصراف خـاطر، تعیـین             
ت ذهـن  فقـط در آن صـور  . هویت و محکوم سازي راه نداشته باشند؛ یعنی بودن با آن چه هست        

تفکر و انظباط به هر میزان هم که باشد، ذهـن را بـه معنـاي واقعـی کلمـه آرام                   . آرام خواهد بود  
شـما  . تنها وقتی که وزش هاي مالیم متوقف شوند، این دریاچه آرام خواهـد گرفـت        . نخواهد کرد 

 مـا  کار ما دنبال کردن آن چه ناشناختنی است، نیست؛ کار   . قادر به ساکت کردن دریاچه نیستید     
آن اســت کــه بــه آشــفتگی، بلــوا و آشــوب و مصــیبت درون خــویش پــی ببــریم؛ بعــد، آن چــه 

 .تاریک است و در آن شادي نهفته است، اعالم حضور خواهد کرد)روشن(

 دربارة راست ودروغ
 اید در اثر تکـرار، بـه دروغ تبـدیل مـی            که شما گفته   طور چطور راستی، آن  : پرسش

گفتن غلط است؟ آیا این در تمامی سطوح وجـود       روغشود؟ واقعاً دروغ چیست؟ چرا د     
 ما یک مشکل عمیق و عجیب نیست؟

 در این سؤال دو سؤال وجود دارد؛ بنابراین، بیاییـد ابتـدا بـه سـؤال اول جـواب                    :کریشنامورتی
 آیـا شـما مـی     » شـود؟  تکرار راستی موجب تبدیل آن بـه دروغ مـی          چطور: پرسد بدهیم که می  

آیا مـی تـوانم آن را تکـرار نمـایم؟     . کنم رار کنید؟ من چیزي را درك می   توانید یک ادراك را تک    
توانم آن را ابالغ کنم؛ اما تجربـه بـه یقـین آن چیـزي      میبله؛ می توانم آن را در الفاظ جا دهم،          

 و مفهـوم تجربـه را از دسـت مـی            شـویم  ما در دام کلمات گرفتار مـی      . شود نیست که تکرار می   
ت باشید، آیا می توانید آن را تکرار کنید؟ چـه بسـا کـه بخواهیـد آن را         اگر تجربه اي داش   . دهیم

تکرار کنید، ممکن است تمایل تکرار و احساس آن را داشته باشید؛ اما وقتـی تجربـه اي حاصـل              
آن چه می توانـد تکـرار شـود، احسـاس آن         . شد، دیگر تمام شده است و تکرار آن ممکن نیست         

از آن جا که بیشتر ما متأسـفانه  . ه کردن آن احساس می شوداست و کلمۀ معادلی که موجب زند   
تبلیغات چی هستیم، در دام تکرار کلمه به دام افتاده ایم؛ بنابراین، از قبـل کلمـات امرمـان مـی                    

 .گذرد و راستی انکار می شود

 شـنوید کـه مـی    تـوان آن را تکـرار کـرد؟ وقتـی مـی       گیریم؛ آیا مـی    احساس عشق را مثال می    
، آیا به نظر شما راستی چنین است؟ خیـر، فقـط درسـتی           »تان را دوست بدارید    ایههمس«:گویند

 داشتن نمـی  تان را دوست داشته باشید و این دوست این گفته وقتی است که شما واقعاً همسایه     
تان  همسایه«وجود، بیشتر ما از تکرار       این با. شود، کلمه است   چه تکرار می   تواند تکرار شود؛ آن   

بنابراین، راستی دیگر یا یک تجربـۀ   . ایم ، راضی و خوشحال   »آزمند نباشید «یا  » ریدرا دوست بدا  
. برعکس، تکرار، سد راه راستی اسـت . واقعی که شما ازطریق تکرار داشته اید، راستی نخواهد شد   

 .هاي معین راستی نیست تکرار صرف ایده



دروغ چیـزي  . سـت مشکل این مطلب در فهمیدن سؤال بـدون اندیشـیدن برحسـب نقـیض آن ا          
شود، ببیند؛ نه وقتی   چه را گفته می    تواند راستی آن   شخص می . نیست که متضاد با راست باشد     

دهد، بلکه فقـط بدانـد کـه     راست مقایسه کند یا دربرابر هم قرار دروغ یا یک آن را به عنوان یک   
 ایم و نـه نـام    کردهگذاري بحث مثالً ما در مورد نام. کنیم بیشتر ما بدون ادراك و فهم تکرار می       

 ام که خیلی از شما آن را تکرار خواهید کـرد، بـه خیـال آن         مطمئن. گذاري یک احساس و غیره    
. توانید تجربه را اگر تجربـۀ مسـتقیم باشـد، تکـرار کنیـد       شما هرگز نمی  . این است » راستی«که  

 بـه همـراه آن      دیگران بگویید؛ اما وقتی تجربه، واقعی است، احساساتی کـه          ممکن است آن را به    
 .شود رود و محتواي عاطفی موجود در آن کامالً محو و مستحیل می بوده است، ازبین می

نظر شما راستی به حسـاب      بسا که این به    چه. بودن متفکر و فکر را درنظر بگیرید       مثالً ایدة یکی  
ر راسـتی بـه   اگر من آن را تکرار کـنم، دیگـ  . اید آید؛ زیرا شما آن را به طور مستقیم تجربه کرده      

بلـه؛ چنـین چیـزي    . آید؛ توجه کنید؛ منظور راستی است؛ نه راستی درمقابـل دروغ           حساب نمی 
ببینید؛ ما با تکرار جزمیت به . واقعی نیست؛ صرفاً تکراري بوده و بنابراین، مفهومی نخواهد داشت         

را » راسـتی «کلمه؛ نه راسـتی، جـاي    . گیریم سازیم و در آن پناه می      آوریم؛ کلیسا می   وجود می 
 به نظر ما، کلمه است و به همین علت است که انسان باید بـی            . کلمه، خود چیز نیست   . گیرد می

 اگر چیزي را درك کنیـد، مـی       . فهمد، تکرار نکند   نهایت مواظب باشد که چیزي را که واقعاً نمی        
 بنـابراین، اگـر     .اند توانید آن را ابالغ کنید؛ اما کلمات و خاطره، مفهوم عاطفی خود را ازکف داده              

 .اش، تغییر خواهد کرد انداز او و معلومات لغوي کسی این را در مکالمۀ عادي بفهمد، چشم

چـی صـرف    وجـوي راسـتی هسـتیم و تبلیغـات     که ما ازطریق خودشناسـی در جسـت     جا از آن 
انسان با تکرار و به کمک کلمات یا هیجانات، خـود را هیپنـوتیزم   . نیستیم، درك این اهمیت دارد 

براي رهایی از آن، مشـاهدة مسـتقیم الزم اسـت و بـراي     . شود کند و درگیر وهم و خیال می    می
ایـن  . هـا آگـاه باشـد      مشاهدة مستقیم، انسان باید از خود در روند تکرار، عادات، کلمات و انگیزه            

بخشد؛ طوري که موجب تجدید حیات، تجربۀ مستمر و تـازگی            آگاهی به انسان آزادي بسیار می     
 . شدخواهد

آیـا ایـن در تمـامی       » غلـط اسـت؟    واقعاً دروغ چیست؟ چرا دروغ گـویی      «: سؤال دیگر این است   
 سطوح وجود ما یک مشکل عمیق و عجیب نیست؟

دروغ چیست؟ دروغ نوعی تناقض گویی است، مخالفت با نفس خود است؛ انسـان مـی توانـد بـه                 
ین کار از روي عمد  باشد و یا از صورت خودآگاه و یا ناخودآگاه  تناقض گویی کند، ممکن است ا          

ناآگاهی؛ این ضد و نقیض گویی ممکن است بسیار بسیار عجیب و غریب باشـد یـا بسـیار بسـیار            
وقتی که شکاف میان تناقض گویی بسیار بزرگ باشد، درآن صورت، هرکدام تعـادل خـود      . بدیهی

 .می کندرا ازدست می دهند یا شخص متوجۀ شکاف می شود و اقدام به اصالح آن 



 آیا مـی  . گویی باید بررسی براساس نقیض آن صورت نگیرد        براي درك ماهیت دروغ و علت دروغ      
گونبـودن   گویی در خویشتن طوري نگاه نکنیم که سـعی در تنـاقض            توانیم به این مسأله تناقض    

کنـیم؛   نداشته باشیم؟ مشکل ما در این بررسی آن است که ما فوري و آسان دروغ را محکوم می             
گـویی   توان براساس راستی و کـذب فکـر نکنـیم؛ بلکـه بـدانیم تنـاقض                 آیا براي فهم آن می     اما

گویی ما چیست؟ چرا در وجود ما تنـاقض وجـود دارد؟ آیـا ایـن کوششـی             چیست؟ علت تناقض  
آید؟ مـا طالـب آن هسـتیم کـه        شدن درنظر دیگران یا خود، به حساب نمی        مستمر براي چیزي  

 ؛ وقتی کسی خود را به الگویی نزدیک نکند، تناقض وجود دارد؟خود را مطابق الگوها کنیم

اي که سعی ما بر آن است که خود را به آن        حال ببینیم دلیل وجود الگو، معیار، تقریب و یا ایده         
شک، این کوشش براي آن است که سالم، امـن و محبـوب بـوده و درمـورد               برسانیم چیست؟ بی  

که ما خود را بـه چیـزي    تا وقتی. تخم تناقض وجود دارد. خود و دیگران نظر خوبی داشته باشیم     
رو، ایـن   کنیم، سعی داریم چیزي بشویم؛ تناقض هم باید وجود داشته باشـد و ازایـن     نزدیک می 

چه به نظر من بررسی آن مهم اسـت و بایـد    آن. شکاف میان راست و دروغ نیز باید از میان نرود        
که وجود دروغ  دلیل تناقض در وجود ما چیست؟ نه آناست که    بدون سر و صدا انجام شود، این      

خواهیم چیزي باشـیم؟ در   آیا علت آن این نیست که می    . و راست را در وجود خود را انکار کنیم        
همین تناقض اسـت   .  وجود دارد  - مایل به چیز دیگري نبودن     -بودن تناقض  همین میل به چیزي   

  هرچـه مـی  -امل بـا چیـزي را داشـته باشـد    اگر کسی توانایی همانندي ک. که بسیار مخرب است  
شود؛ وقتی واقعاً ما خود را با چیزي کـامالً هماننـد کنـیم،      آنگاه تناقض متوقف می  -خواهد باشد 

آیـد؛ ایـن     شود، مقاومت که موجب عدم تعادل است، به وجـود مـی            بسته می » خود«روي   دربه
 .امري مسلم است

 خواهم کشف شـود؛ فکـري بـه    ام و نمی کاري کردهاصالً چرا در وجود ما تناقض وجود دارد؟من      
کنـد و مـن از آن        رسد، مرا به یک حالت تناقض دچـار مـی          نظرم رسیده است که به معیار نمی      

وقتی تقریب وجود دارد باید ترس هم باشد و همین ترس است که ایجاد تناقض    . آید خوشم نمی 
بـودن صـورت نگیـرد،      براي چیزيکه اگر مسألۀ شدن در کار نباشد و کوششی     درحالی. کند می
 - چـه خودآگـاه و چـه ناخودآگـاه        -وقت تناقضی وجود ندارد؛ در وجود ما و در هیچ سـطحی            آن

. کند و چیزي که سرکوب شود و یا به نمایش گذاشته شود، وجود نخواهد داشـت            دروغ النه نمی  
 براساس حاالتی کـه     جا که بیشتر زندگی ما ترکیبی از حاالت و وضعیت ها است؛ بیشتر ما              از آن 

شویم  وقتی حالت از میان برود، همان چیزي می       . کنیم داریم، آن چه را تناقض است، مطرح می       
که شـما یـک دروغ مصـلحتی مؤدبانـه      چه مهم است، همین تناقض است؛ نه این  آن. که هستیم 

 تبـع آن  که این تناقض وجود دارد، باید یک وجودي ظاهري باشد و بـه             تا وقتی . گویید یا نه   می
دانیـد؛ بقیـۀ     می-هاي مصلحتی  و بعد دروغ-ها بود هاي سطحی که باید مواظب آن  نوعی ترس 

که بپرسیم دروغ چیسـت و   بیایید در این مسأله دقیق شویم، نه این      . آیند دنبال می  امور خود به  



راست کدام؛ بلکه بدون درنظرگرفتن ایـن مـوارد مغـایر، وارد مسـأله تنـاقض در خـویش شـویم؛           
چیزي که بسیار دشوار است؛ زیرا از آن جا که مـا بسـیار متکـی بـه احساسـات هسـتیم، بیشـتر               

اعتقاد ما به عقاید و خـاطرات اسـت؛ تـرس هـاي فـراوان            . زندگی ما از تناقض درست شده است      
داریم که دل مان می خواهد در زیر پوششی آن ها را مخفی نگاه داریم؛ تمامی این ها در وجـود                   

انسـان  . اقض می کنند؛ وقتی این تناقض غیرقابل تحمـل شـود آدم دیوانـه مـی شـود         ما ایجاد تن  
طالب صلح است؛ ولی هرچه که انجام می دهد، جنگ آفرین اسـت؛ نـه تنهـا در خـانواده؛ بلکـه                      

ما به جاي فهمیدن آن چـه موجـب تعـارض اسـت، فقـط               . خارج از خانواده نیز همین طور است      
 .ا آن شویم و همین، ایجاد شکاف می کندسعی می کنیم که به هرحال این ی

آیا امکان درك علت تناقض وجود دارد؛ البته نه فقط به صورت سطحی؛ بلکـه بـه صـورت بسـیار           
عمیق تر و روان شناختی؟ اوالً، آیا انسان می داند که زندگی اش همراه با تناقض است؟ ما طالب              

 مصیبت اجتمـاعی اجتنـاب کنـیم؛ ولـی     صلح ایم، بعد دم از ملی گرایی می زنیم؛ می خواهیم از          
ما همیشه در تضاد بـه سـر مـی    . بااین وجود، تک تک ما فردگرا، محدود و در حصار خود هستیم    

بریم؛ چرا؟ آیا این بدون علت نیست که ما بردة احساسات هستیم؟ این را نه باید انکار کـرد و نـه     
مـا طالـب چیزهـاي    . ها باشند، داردنیاز به درك فراوان معانی ضمنی احساسات که آرزو   . پذیرفت

. ما ماسک هاي تناقض بی شماري هسـتیم . بسیاري هستیم که هر یک در تناقض با دیگري است      
هروقت ماسکی مناسب ما باشد، آن را برمی داریم و بر چهره می زنیم و وقتی که ماسک دیگـري     

سـت کـه موجـب دروغ       این حالت تناقض ا   . لذت بخش تر و پرسودتر باشد، اولی را پس می زنیم          
، متضـاد  »راسـتی «را به وجود مـی آوریـم؛ امـا درواقـع            » راستی«گویی می شود و درمقابل آن،       

نام ندارد و براي فهم عمیـق ایـن مسـأله،           » راستی«آن چه داراي متضاد است،      . نیبست» دروغ«
 را دوست   تو«: گفتن. انسان باید از تمامی تناقض هایی که در آن ها زندگی می کند، مطلع باشد              

آن چه باید .  همراه است- که تناقض است-از طرف من، با حسادت، رشک، اضطراب، ترس     » دارم
فهمیده شود، همین تناقض است و انسان فقط زمـانی آن را مـی فهمـد کـه از آن مطلـع باشـد؛            

بـراي آن کـه بـه ایـن     . مطلع، بدون هیچ نوع محکوم سازي یا توجیه و فقط نظاره گـر آن باشـد              
 .به صورت انفعالی نگاه کنیم، باید تمامی روند توجیه و محکوم سازي را درك کنیمتناقض 

نگاه انفعالی به چیزي کردن آسان نیست؛ اما با ادراك آن، انسان کم کم بـه کـل رونـد راه هـاي               
وقتی انسان از مفهوم کامل تناقض در وجود خـود آگـاه شـود،    . احساس و اندیشۀ فرد پی می برد     

ب تحولی خارق العاده خواهد شد و درآن صورت، خودتان خواهید بود نـه چـزي              این آگاهی موج  
شما همانی هستید کـه  . دیگر درپی یافتن ایده آل و خوشی نخواهید رفت   . که سعی دارید بشوید   

درآن صورت، دیگر امکان تنـاقض وجـود نخواهـد       . هستید و می توانید کار را از آن جا آغاز کنید          
 .داشت
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 توانید بگویید خدا چیست؟ آیا می. اید شما حقیقت را فهمیده: پرسش
 براي این که بدانیـد مـن حقیقـت را     چطور می دانید من حقیقت را فهمیده ام؟      :کریشنامورتی

بـراي دانسـتن    . این پاسخ هوشـمندانه نیسـت     . ام، شما هم باید حقیقت رافهمیده باشید       فهمیده
شما خود نیز باید آن تجربه را داشته باشید و بنابراین گفتۀ شما که . بودچیزي، باید جزیی از آن      

چـه   آیـا آن  . کند که فهمیده باشـم     چه فرقی می  . ام، ظاهراً معنایی ندارد    من حقیقت را فهمیده   
گـویم   چـه مـی   ترین آدم روزگار باشم، اگر آن گویم، حقیقت نیست؟ حتی اگر من کامل   من می 

دارد که شما اصالً به حرف من گوش کنید؟ به طور حتم درك مـن بـا    حقیقت نباشد، چه لزومی     
کند؛ زیرا ایـن دیگـري،       گویم اصالً ارتباطی ندارد و انسانی که دیگري را پرستش می           چه می  آن

حقیقت را فهمیده است و درواقع نوعی پرستش اقتدار است و چنـین آدمـی هرگـز بـه حقیقـت                    
ته است و شناختن کسی که حقیقت رافهمیده اسـت،          چه به تحقق پیوس    درك آن . نخواهد رسید 

 .اصالً اهمیتی ندارد

، چطور »با کسی باشید که حقیقت را فهمیده باشد      «:ها عقیده دارند که    دانم که تمامی سنت    می
برده است؟ تنها کاري که می شود کرد این است کـه بـا    شود فهمید که کسی به حقیقت پی       می

معنـاي   در ایـن دنیـا آدم خـوب بـه    . ن روزها بسیار دشوار استاو معاشر شوید و حتی این هم ای      
وجـوي یـافتن    هایی هستند که در جسـت  واقعی کلمه، بسیار کم است؛ منظور از آدم خوب، آدم     

دنبـال چیـزي     وجوي چیـزي و یـا بـه        آن ها که در جست    . چیزي و یا در تعقیب چیزي نیستند      
تن معاشري که انسان واقعاً دوست داشته باشـد،  هستند، استثمارگرانی بیش نیستند؛ بنابراین، یاف  

 .کم است

سازیم و در این امیدیم کـه بـه مـا            آل می  اند، یک ایده   ما از کسانی که به درك حقیقت رسیده       
 چطور آدمی که به درك حقیقـت رسـیده اسـت، مـی       . اي غلط است   چیزي بدهند که این رابطه    

هـاي خـود،    مـا در هـیچ یـک از بحـث    .  استتواند بدون عشق ارتباط برقرار کند؟ مشکل ما این     
همدیگر را دوست نداریم؛ ما نسبت به هم مظنون هستیم؛ شما از من چیزي مثل دانـش و درك               

خواهید که با من معاشر شوید که تماماً نشان دهنـده ایـن اسـت کـه            خواهید یا می   حقیقت می 
آن هسـتید کـه اسـتثمار       خواهید؛ بنابراین، بـر سـر        شما چیزي می  . شما کسی را دوست ندارید    

ترتیب،  این با. گرفت اگر ما واقعاً یکدیگر را دوست داشتیم، برقراري ارتباط آنی صورت می        . کنید
کند که شما به درك حقیقت رسیده باشید و من نرسیده باشـم یـا شـما بـاال و یـا        چه فرقی می  
به عبارت  . دا کرده است  ما، پروردگار اهمیت بسیار پی     هاي بودن دل  به دلیل پژمرده  . پست باشید 

ایـد و حـاال درپـی        تـان را از یـاد بـرده        خواهید خدا را بشناسید که آواز دل       دیگر، براي این می   
تواند فن خواندن  او می. تواند خواندن را به شما بیاموزد     پرسید که آیا می    اید و از او می     خواننده

؛ فقط آمـوختن فـن خوانـدن شـما ار     را به شما یاد دهد؛ اما این فن، به خالقیت نخواهد انجامید           
هاي مخصوص رقصیدن را بلد باشید؛ ولی اگر         ممکن است شما تمام گام    . کند دان نمی  موسیقی



 اگر هدف شما رسیدن به نتیجـه . تان نباشد، مثل یک ماشین عمل خواهید کرد    خالقیت در قلب  
آل نـوعی   دارد؛ زیرا ایـده آل وجود ن چیزي به نام ایده. توانید دوست داشته باشید    اي باشد، نمی  

اگر عشـق  . زیبایی توفیق نیست، حقیقت است، حال است؛ حال؛ نه آینده. رسیدن به توفیق است  
شوید، خداوند را خواهید شناخت و الزم نیست کسـی او را بـه           باشد، به درك ناشناخته نایل می     

جـا کـه در     آنشما بشناساند و زیبایی عشق هم در همین اسـت؛ عشـق یعنـی فناناپـذیري و از                 
چـه را   کنـیم تـا آن   وجـو مـی    خواهیم و یا خدا را جسـت       وجودمان عشق نیست، دیگري را می     

 شد؟ ما باید آدم دانید این دنیا چه دنیاي دیگري می  اگر واقعاً عشق داشتیم، می    . نداریم، بگیریم 
هـا   آل دهرو، نباید خوشـحالی خـود را در اشـیاء، خـانواده و یـا ایـ                 هاي خوشحالی باشیم؛ ازاین   

ها نباید بـر زنـدگی مـا مسـلط           آل ما باید خوشحال باشیم و بنابراین اشیاء، افراد و ایده         . بجوییم
جایی که عشق در وجـود مـا نیسـت و مـا خوشـحال           از آن . ها هم امور ثانویه هستند     این. باشند

خشـند؛  هـا بـه مـا خوشـحالی بب     کنیم، به این خیال که آن     گذاري می  نیستیم، در اشیاء سرمایه   
 .کنیم، خدا است یکی دیگر از اموري که در آن سرمایه گذاري می

شما از من می خواهید که به شما بگویم حقیقت چیست؟ آیا آن چه را در وصف نمی گنجد، می         
توان در کلمات جا داد؟ آیا شما چیزي را که نتوان اندازه گرفت، می توانید انـدازه گیـري کنیـد؟      

 مشت تان محبوس کنید؟ اگر کردید، آیا آن باد است؟ اگر آن چه را قابـل     آیا می توانید باد را در     
اندازه گیري نیست اندازه بگیرید، آیا واقعیت دارد؟ اگر به قالـب فرمـولش درآوریـد، بـه واقعیـت               
تبدیل می شود؟ بی شک خیر؛ زیرا در همان لحظه اي که شما چیزي راکه غیر قابل وصف است                  

همان لحظه اي که ناشناخته را به شـناخته برگردانیـد،           . نخواهد بود توصیف کنید، دیگر حقیقت     
بااین وجود، این همان چیزي است که با اشـتیاق بـه           . دیگر آن چه ناشناختنی است، نخواهد بود      

آن وقت بـه  . تمام مدت می خواهیم بدانیم؛ زیرا آن وقت می توانیم ادامه دهیم     . دنبال آن هستیم  
مـی خـواهیم بـدانیم؛ زیـرا     .  نهـایی و جـاودانگی را تسـخیر کنـیم         خیال خود، می توانیم خوشی    

. خوشحال نیستیم؛ زیرا با وضعی فالکت بار تالش می کنـیم؛ زیـرا ازپادرآمـده و تحقیرشـده ایـم       
 که ما تحقیرشده ایم، که ما ملـول، خسـته و   -بااین وجود، به جاي پی بردن به این حقیقت ساده   

 خواهیم از آن چه شناخته شده دور شـویم و بـه ناشـناخته راه          می -دل زده و پر از بال و آشوبیم       
 . یابیم که باز شناخته خواهد شد و بنابراین ما هرگز به حقیقت دست نخواهیم یافت

بنابراین، به جاي آن که بپرسیم چه کسی به حقیقت پی برده است یا خـدا چیسـت؟ چـرا همـۀ             
ورت ناشناخته را خواهید یافـت و یـا   نمی کنید؟ درآن ص» آن چه هست «حواس خود را معطوف     

اگر آن چه را شناخته شده است درك کنیـد، آن  . بهتر بگویم، ناشناخته به سوي شما خواهد آمد  
وقت آن سکوت خارق العاده اي را که القاءشدنی نیست، آن خالی بودن خالق را که واقعیت فقط            

 چه درحال شـدن اسـت و در آن          واقعیت در آن  . در آن می تواند داخل شود، تجربه خواهید کرد        
آن چه «است؛ چیزي که » بودن«چه می کوشد، وارد نمی شود؛ تنها در چیزي وارد می شود که         



را می فهمد؛ آن وقت متوجه می شوید که واقعیت در فاصلۀ دوري نیسـت؛ بـا ناشـناخته         » هست
که پاسخ مسـأله در  از آن جا . خواهید یافت» در آن چه هست«فاصلۀ چندانی ندارید؛ بلکه آن را  

است؛ اگر قادر به درك آن باشـیم؛ آن  » در آن چه هست   «خود مسأله است، بنابراین واقعیت هم       
 .وقت حقیقت را خواهیم شناخت

واقعیـت آگـاه   . آگاهی از ماللت، حرص، بدخواهی، جاه طلبی و امثال آن، بی نهایت دشوار اسـت             
ي می بخشد، حقیقت اسـت نـه تـالش      آن چه آزاد  . ، عین حقیقت است   »آن چه هست  «بودن از   

بنابراین، حقیقت دور نیست؛ اما ما آن را دور نگه می داریم؛ زیـرا مـی خـواهیم     . شما براي آزادي  
حقیقت ایـن جـا اسـت؛ همـین حـاال؛      . آن را به عنوان وسیله اي براي استمرار خود به کار ببریم      

 را آن کس که در دام زمان گرفتـار  بدون فاصله؛ جاودانگی یا بی زمان بودن نیز حاال است و حاال           
خالصی از اندیشه، به عمل محتاج است؛ اما ذهن تنبـل و کاهـل اسـت و          . آمده است، نمی فهمد   

این کار فقط از طریق تفکـر صـحیح ممکـن اسـت؛     . بنابراین همیشه موانع دیگري ایجاد می کند  
 که ذهـن بـه رونـد      یعنی عمل کامل؛ نه عمل مستمر و درك عمل کامل فقط زمانی ممکن است             

ذهـن  .  پـی ببـرد  - نه خاطرة واقعی؛ بلکه خـاطرة روان شـناختی     -استمرار که همان خاطره است    
را ندارد؛ اما وقتی که شخص مفهوم پایان پذیرفتن را بفهمد، ذهن            » آن چه هست  «توانایی درك   

ید حیات در او و تمامی وجودش فوق العاده خالق و به گونه اي انفعالی هشیار می شود؛ زیرا تجد          
 .پایان یافتن است؛ درحالی که در استمرار، مرگ و فساد منزل دارد

  دربارة ادراك فوري-31فصل 
آیا ما می توانیم، بدون هیچ آمادگی قبلـی، حقیقتـی را کـه شـما دربـاره اش        : پرسش

 صحبت می کنید، درك کنیم؟
 آن ها را نمی دانـیم، بـه    منظورتان از حقیقت چیست؟ بیایید لغاتی را که معانی       :کریشنامورتی

آیا مـی توانیـد یـک    . کار نبریم؛ می توانیم یک کلمۀ ساده و سرراست را به جاي آن به کار ببریم    
مشکل را به طور مستقیم درك کنید و بفهمید؟ یعنی آن چیزي که معناي ضمنی مشکل اسـت،           

،  »آن چه هسـت «دن را به طور آنی و همین حاال بفهمید؟ با فهمی » آن چه هست  «آیا می توانید    
انسـان بایـد حقیقـت را بفهمـد، معنـاي      : شما مفهوم حقیقت را خواهید فهمید؛ ولی اگر بگـوییم   

آیا می تواند یک مشکل را به طور مستقیم و کامـل فهمیـده و از شـر آن خـالص               . چندانی ندارد 
حران شوید؟ این معناي ضمنی این سؤال است، این طور نیست؟ آیا شما قدرت درك فوري یک ب   

یا یک چالش را دارید؟ آیا می توانید مفهوم تمامی آن را دریابید و از چـنگش رهـایی یابیـد؟ آن     
آیا . چه را می فهمید، عالمتی باقی نمی گذارد؛ از این رو، فهمیدن یا حقیقت، رهایی بخش است               

ت می توانید همین االن از قید یک مشکل و یک چالش آزاد شوید؟ زندگی بدون شک عبارت اس         
از محموعه اي از چالش ها و پاسخ ها؛ اگر پاسخ شما یه یـک چـالش شـرطی، محـدود و نـاقص              



باشد، آن وقت آن چالش ردپا و پس مانده اي برجا می گذارد که به وسیلۀ چالش دیگري بیشـتر     
بنابراین، از یک طرف پس ماندة مستمر خاطره ها، آن چه جمع آوري کرده ایم               . تقویت می شود  

ف کشیده اند و از طرف دیگر، سعی ما بر این است که به دیدار آن چه تازه است نایل و عالیم، ص 
شویم و ازاین رو، چنین چیزي هرگز ممکن نمی شود و به همین خاطر، نه درکی وجـود خواهـد             

 .داشت و نه رهایی از قید هیچ نوع چالشی

مل و مستقیم فهمید؟ همـۀ  مسأله و مشکل ما این است که آیا می توانیم یک چالش را به طور کا 
مفهوم آن، تمامی عطر آن، ژرفا، زیبایی و زشتی آن را حس کـرد و از دامـش رهـا شـد؟ چـالش           

مثالً مشکلی که دیـروز داشـتید، بـه قـدري تعـدیل      . همیشه تازه است؛ مشکل همیشه تازه است      
آن کهنه است؛ زیـرا  یافته است که وقتی امروز آن را می بینید، تازة تازه است؛ اما برخورد شما با       

 .شما بدون تغییر، با آن روبرو می شوید؛ شما فقط افکار خودتان را تعدیل می کنید

در این فاصله، شـما تغییـر و   . من دیروز شما را دیدم  . اجازه بفرمایید طور دیگري آن را بیان کنم       
 امروز شـما را بـا   من. تعدیل پیدا کرده اید؛ اما من هنوز همان تصویر ذهنی دیروز را از شما دارم            

آن تصویري که از شما دارم، می بینم و از این رو، شما را درك نمی کنم؛ مـن فقـط تصـویري را         
 شمایی که تغییر و تعدیل پیـدا  -اگر قرار باشد شما را. که دیروز از شما کشیده ام، درك می کنم   

بـه عبـارت   . وم درك کنم، باید آن تصویر دیروزي را پاك کنم و از قیـدش خـالص شـ         -کرده اید 
دیگر، براي فهمیدن یک چالش که همیشه تازه است، من هم باید از نو با آن دیـدار کـنم و ایـن          

 .نباید پس مانده اي از دیروز باشد؛ بنابراین، باید با دیروز خداحافظی کنم

در هر حال زندگی چیست؟ آیا چیزي است همیشه تازه؟ بله؛ چیزي است که همیشه تغییر مـی                   
امروز هرگز مثل دیـروز نیسـت و ایـن زیبـایی زنـدگی       . ساس تازه اي به وجود می آورد      یابد و اح  

آیا شما و من می توانیم با هر مشکل از نو روبه رو شویم؟ آیا شما، وقتی به خانه می رویـد،     . است
می توانید از اول با همسر و فرزندتان مالقات کنید؟ یا می توانید بـا یـک چـالش، مالقـاتی تـازه                  

  باشید؟داشته

بنـابراین، بـراي   . اگر از بار خاطرات دیروز سنگین باشید، هرگز قادر به انجام این کار نخواهید بود       
درك حقیقت یک مشکل و یک ارتباط، باید از نو با آن دیدار کرد؛ نه با ذهنی باز؛ زیرا این معنـا                 

ته باشید، برخورد کنیـد؛  شما باید با آن بدون آن که عالیم خاطرات دیروز را به همراه داش           . ندارد
یعنی به محض آن که هر چالشی سر راست می کند، از تمامی پاسخ هاي دیروز آگاه باشید و بـا                 
این آگاهی از پس مانده هاي خاطرات دیروز، متوجه خواهید شد کـه بـدون کوشـش و تـالش از           

 .میان خواهند رفت و بدین ترتیب، ذهن شما تازه خواهد بود

 بدون هیچ آمادگی قبلی، به درك حقیقت نایل شویم؟ من می گویم بلـه؛ نـه از            آیا ما می توانیم،   
راه تصور شخصی و نه از طریق وهم و خیال؛ بلکه ازنظر روان شناسی آن را آزمایش کنید و خود                 



 -هرنوع چالشی را که می خواهید یا هر حادثـه اي را در نظـر بگیریـد   . به درك آن خواهید رسید  
 و ببینید که چطور در برابر آن ها واکنش نشان می دهید؟ اگـر               -رگ نشوید منتظر بحران هاي بز   

از واکنش هاي خود، مقاصد خود و نگرش هاي خود، آگاه باشید، آن ها را درك خواهیـد کـرد و                   
من با اطمینان خاطر به شما می گویم کـه اگـر تمـامی          . به سابقۀ ذهنی خود نیز پی خواهید برد       

اگر به دنبال پیـدا  . آن کنید، این کار به شکل آنی صورت می گیرد  هوش و حواس خود را متوجۀ       
کردن معناي کامل سابقۀ ذهنی خود باشید، این جست وجو ثمربخش خواهد بود؛ در آن صورت،           

ادراك از حال، از هـم  . دریک چشم به هم زدن به درك حقیقت و کشف مشکل نایل خواهید شد   
اگرچه ممکن است فردا باشد؛ ولی باز هم      .  می شود  اکنون که هیچ گاه زمان نمی شناسد، حاصل       

حال است؛ صرف به تعویق انداختن، آماده شدن براي پذیرش آن چه فرد است؛ یعنی مانع درك               
به طور حتم شـما مـی توانیـد آن چـه را حـال اسـت، بـه طـور         . خود از آن چه حال است شدن     

تشویش و انصـراف خـاطر وجـود        براي درك آن چه هست، نباید در وجود شما          . مستقیم بفهمید 
داشته باشد؛ باید قلب و ذهن خود را به آن بسپارید و آن را در آن لحظۀ خاص، تنها مسألۀ مورد           

، در به روي ژرفاي خود و معنـاي کامـل خـود             »آن چه هست  «در آن صورت،    . عالقه خود بدانید  
 .می گشاید و بدین وسیله شما از قید آن مشکل خالص می شوید

همـین حـاال بـه درك       » مالکیـت «واهید حقیقت را بدانید و مثالً دربارة مفهومی چون          خ اگر می 
شک باید بـه مشـکل، احسـاس نزدیکـی      کنید؟ بی مستقیم نایل شوید، چگونه با آن برخورد می      

داشته باشید؛ نباید از آن بترسید و نباید میان شما و مشکل هیچ نوع معتقدات شخصی یـا هـیچ         
 تها وقتی که شما به طور مستقیم در ارتباط با مشـکل باشـید مـی      . ه باشد نوع جوابی وجود داشت   

 رغبتـی روان   اگر پاسخی ارائه کنید، اگر به داوري بنشینید و داراي بی          . توانید پاسخ را پیدا کنید    
اندازیـد و خـود را آمـادة درك فـردا کـه فقـط در         وقت کار را به تعویق مـی       شناختی باشید، آن  

تصور حقیقـت هرگـز   . رسید رو، هرگز به ادراك نمی ازاین. ، خواهید کرد  قابل درك است  » حال«
در ادراك . آمادگی متضمن زمان است و زمان، وسیلۀ درك حقیقت نیسـت         . به آمادگی نیاز ندارد   

 .اي ندارد مانده استمرار نیست؛ چیزي است لحظه به لحظه و پس

طـور   نظـر آیـد؛ ایـن    امالً دشـوار بـه  کنم که این مسأله کـ  متأسفانه باید بگویم که من کاري می    
اگـر از ایـن   . که آن را به آزمایش بگذاریـد  نیست؟ ولی درك آن آسان و ساده است؛ به شرط آن         

. شـود  دنیا بیرون بروید و به رؤیابافی بگذرانید و یا درمورد آن تفکر کنید، کار بسیار مشـکل مـی         
اگر من دربرابر شما باز باشم، . کنم وقتی میان شما و من سدي وجود ندارد، من شما را درك می         

آیـا  . اي نیست که بـه زمـان مربـوط باشـد     کنم وبازبودن مسأله شما را به طور مستقیم درك می   
زمان مرا باز خواهد کرد؟ آیا آمادگی، سیستم و انضباط مرا در مقابل شما باز خواهد کـرد؟ خیـر؛          

خواهم باز باشـم؛   من می. ردن است ک کند، قصد من براي درك     چه مرا در مقابل شما باز می       آن
ترسم؛ بنابراین، باز هستم و ارتباط فکري و احساس،          زیرا چیزي براي مخفی داشتن ندارم و نمی       



براي دریافـت حقیقـت، بـراي شـناختن زیبـایی آن و      . بالفاصله برقرار است و حقیقت وجود دارد   
هـا و   هـا، تـرس   ی که نظریهبراي شناختن لذت آن باید پذیرش فوري وجود داشته باشد، پذیرش  

 .ها آن را تیره نکرده باشند پاسخ

 دربارة سادگی -32فصل 
سادگی چیست؟ آیا داللت بر دیدن بسیار واضح اصول دارد و دور ریختن بقیۀ              : پرسش

 چیزهاي دیگر؟
چیـزي  «یـا  » این نفی اسـت « نگویید . اول بیایید ببینیم که سادگی وجود ندارد      :کریشنامورتی

را » مثبت هـا «افرادي که  . چنین واکنشی ناپخته و همراه با بی فکري است        » . بگویید مثبت به ما  
آن ها چیزي به شما می دهند که طالبش هسـتید و بـه              . دراختیار شما می گذارند، استثمارگرند    
مـا سـعی داریـم    . ما اصـالً چنـین کـاري نمـی کنـیم         )ا. (وسیلۀ آن از شما سوءاستفاده می کنند      

بنابراین، شما باید ایده هایی را که در پس این مطلـب داریـد، دور            . یدا کنیم حقیقت سادگی را پ   
 .آدمی که زیاد دارد، از انقالب درونی و بیرونی می ترسد. بریزید و از نو به مشاهده بپردازید

ذهـن هوشـمند، ذهـن    . بیایید ببینیم چه چیزي سادگی نیست؟ ذهن پیچیده، ذهن ساده نیست    
دفی درپیش دارد که براي آن کار می کند؛ یا براي پاداش و یا از تـرس،  ساده نیست؛ ذهنی که ه   

ذهنی که در زیر بار گران دانش است، ساده نیست؛ ذهنـی کـه بـه دسـت              . ذهن ساده اي نیست   
ذهنی که خود را با چیزي بزرگ تر همانند کرده و تـالش             . اعتقادات فلج شده است، ساده نیست     

ما خیال می کنیم اگر یکی دو . ، ذهنی ساده به حساب نمی آید     می کند تا این هویت را نگه دارد       
تکه لنگ داشته باشیم، سادگی به خرج داده ایم؛ ما به دنبال نمایش ظـاهري سـادگی هسـتیم و          

به همین علت است که آدم بسـیار ثروتمنـد، آن کـس را       . چه زود هم با این کار گول می خوریم        
 .که قناعت پیشه کرده است، پرستش می کند

 -سادگی چیست؟ آیا می توان سادگی را دورریختن چیزهاي غیراصولی و به دنبـال اصـول رفـتن      
 دانست؟ آیا سادگی همان انتخاب نیست؟ انتخاب اصـول و دورریخـتن            -که روند انتخاب نام دارد    

. امور غیراصولی؟ آیا سادگی در ذهن نیست؟ هیچ فرق نمی کند که شـما نـامش را چـه بگذاریـد     
چطور می دانید اصل کدام است؟ یا . »من این را انتخاب می کنم که اصل است      «: یدشما می گوی  

الگویی دارید که افراد دیگر به شما گفته اند یا تجربۀ شخصی خود شما می گوید که چیزي اصل          
آیا می توانید به تجربۀ خود اعتماد کنید؟ وقتی انتخاب می کنیـد، انتخـاب شـما براسـاس          . است

بنـابراین  . می نامید، همان چیزي است که شما را راضـی مـی کنـد         » اصل« را   آن چه . میل است 
برمی گردید به همان روند کذایی؛ این طور نیست؟ آیا یک ذهن پریشان، توانـایی انتخـاب دارد؟            

 .اگر دارد، انتخاب هم باید پریشان باشد



ایـن  . اب نمی آیدبنابراین، انتخاب میان آن چه اصلی است و آن چه اصلی نیست، سادگی به حس    
وقتی ایـن چیزهـا   . ذهنی که در تعارض و آشفتگی است، نمی تواند ساده باشد. یک تعارض است  

را دور بریزید، وقتی واقعاً به مشاهده بپردازید و تمامی این چیزهاي دروغین را کـه نیرنـگ هـاي           
 آگـاه شـوید، آن   ذهن نام دارند ببینید، وقتی ذهن خود را مورد مشاهۀ دقیق قرار دهیـد و از آن                

. ذهنی که در قیـد اعتقـادات اسـت، سـاده نیسـت     . وقت خود خواهید دانست که سادگی چیست     
ذهنـی را کـه زن، موسـیقی یـا چیزهـاي دیگـر          . ذهنی را که دانش فلج کرده است، ساده نیست        

ذهنی که در یک نواختی اداره، یک نـواختی مناسـک و نیـایش    . منحرف کرده است، ساده نیست  
سادگی، عمل است بدون ایده؛ اما چنین چیـزي بسـیار نـادر       . م افتاده است، ساده نیست    ها به دا  

تا وقتی که آفرینش وجود ندارد، ما مراکز تبه کـاري، مصـیبت و       . است و معناي خالق بودن دارد     
سادگی مانند گلـی  . سادگی چیزي نیست که بشود به دنبال آن رفت و تجربه کرد    . خرابی هستیم 

دش باز می شود، از راه می رسد؛ وقتی همۀ رونـد کلـی وجـود و ارتبـاط را درك            که به موقع خو   
از آن جا که ما هرگز دربـارة آن نیندیشـیده و آن را مشـاهده نکـرده     . کنند، به سادگی می رسند 

ایم، از آن مطلع نیستیم؛ ما براي همۀ اشکال خارجی چند چیزي که به مـا متعلـق اسـت، ارزش        
سادگی چیزي نیست کـه پیـدایش کنـیم،    . چ یک از این ها سادگی نیست     قایل می شویم؛ اما هی    

انتخابی نیست که میان امور اصلی و غیراصلی قرارگرفته باشد؛ تنها وقتی اعـالم وجـود مـی کنـد         
وجود نداشته باشد؛ وقتی که ذهن در قید پیش بینی ها، نتیجه گیري ها، اعتقـادات و  » خود«که  

تنها چنین ذهنـی    . ذهنی این چنین آزاده می تواند حقیقت را دریابد        تنها  . ایده پردازي ها نباشد   
می تواند آن چه را قابل اندازه گیري نیست و آن چه را نامی بر آن نمی توان نهاد، دریافـت دارد                  

 .و سادگی همان است

 بودن درباره سطحی -33فصل 
 شود؟ چطور آدمی که سطحی است، جدي می: پرسش

 این طور نیسـت؟ معنـاي سـطحی بـودن     د بدانیم که ما سطحی هستیم؟  اوالً بای  :کریشنامورتی
چیست؟ در اصل، یعنی وابسته بودن؛ وابسـته بـودن بـه انگیـزه، چـالش، دیگـري و ازنظـر روان                      
شناسی وابسته بودن به ارزش هاي خاص، تجارب و خاطرات معین؛ آیا همۀ ایـن امـور مـا را بـه                    

یا هر هفته، مقید رفتن به کلیسا هسـتم تـا در آن   سطحی بودن نمی کشانند؟ وقتی من هر صبح    
جا تعالی پیدا کنم و مورد حمایت قرار گیرم، آیا این مرا سطحی بار نمی آورد؟ اگر قرار باشد کـه     
من بعضی از مناسک ویژه را به جا بیاورم تا بدین وسیله حس یک پارچگی خود را حفظ کنم یـا             

وباره به دست آورم، آیا این مرا سطحی نمـی کنـد؟ آیـا    احساسی را که زمانی احتماالً داشته ام د       
وقتی خود را تسلیم کشور یا نقشه و یا یک گروه سیاسی خاص می کنم، خود را سـطحی نکـرده           
ام؟ به طور حتم، این روند کلی وابستگی، انحرافی از خود است؛ این همانندي با بزرگ تـر، انکـار          

چه را هستم انکار کنم؛ من بایـد آن چـه را هسـتم    آن چه من هستم است؛ اما من نمی توانم آن   



بفهمم و سعی نکنم که خود را با دنیا، پروردگار، یک حزب سیاسی خاص و یا هرچیز دیگري کـه   
تمامی این ها به سطحی فکزکردن منجر مـی شـود و از ایـن سـطحی              . شما بگویید، همانند کنم   

ت؛ چه در سطح دنیـا و چـه در سـطح    فکرکردن، اعمالی ناشی می شود که همیشه تبه کارانه اس         
 .زندگی فرد

. اوالً، آیا ما تشخیص می دهیم که این کارها را می کنیم؟ خیر؛ کار ما توجیه کردن آن هـا اسـت          
اگر این کارها را نکنم، پس چه کار کنم؟ وضعیت من بدتر از این می شـود؛ مغـزم         «:ما می گوییم  

هرقـدر بیشـتر   . »یزي بهتـر تـالش مـی کـنم      حاال، دست کم براي رسیدن به چ      : از هم می پاشد   
دانسـتن آن چـه هسـتم؛     .من باید اول متوجـۀ ایـن قضـیه بشـوم          . بکوشیم، سطحی تر می شویم    

اعتراف به حماقت خود، ژرف نگري نداشتن، ریزبین بـودن و داشـتن حسـادت، یکـی از مشـکل                    
 کمـک آن شـروع   اگر من بدانم چه هستم و اگر آن را تشخیص دهم، آن وقت به. ترین امور است  

به طور یقین، ذهنی که ژرف نگري نـدارد، ذهنـی اسـت کـه از آن چـه هسـت مـی           . خواهم کرد 
از همان لحظه اي که من بدانم       . گریزد؛ نگریختن، نیاز به تحقیق بسیار دشوار و انکار کاهلی دارد          

 سطحی هستم، یک روند تعمیق شروع به کار می کند؛ به شرط آن که من در مورد این سـطحی              
من ناچیزم و من باید سر و ته قضیه را دربیاورم، من به کنـه               «: اگر ذهن بگوید  . بودن کاري بکنم  

؛ آن وقت امکان  تحـول بـه وجـود      »مسألۀ ناچیز بودن و این تأثیر کوچک کننده، پی خواهم برد          
می آید؛ اما یک ذهن حقیر که به کوچک بودن خود اقـرار مـی کنـد و سـعی دارد کـه از طریـق        

، دیدار با مردم، مسافرت کردن و فعالیت بـی وقفـۀ میمـون وار داشـتن، حقیـر و کوچـک                      مطالع
 .نباشد، باز هم کوچک و حقیر باقی می ماند

در این جا نیز می بینیم که انقالب واقعی زمانی صورت می گیرد که با این مشکل به طور صحیح                 
می بخشد که باور کنیـد کـوه را   برخورد صحیح با مشکل، چنان اعتمادي به انسان    . برخورد کنیم 

وقتی از ذهن سطحی خود آگـاه مـی شـوید،       . از جا می کند؛ کوه تعصب ها و شرطی شدن ها را           
چنین ذهنـی  . ذهن سطحی هرگز اعماق عظیم را نمی شناسد     . سعی در تعمیق آن نداشته باشید     

 خودتـان از  -دمی تواند دانش و اطالعات بسیاري داشته باشد و مـی توانـد کلمـات را تکـرار کنـ              
تمامی متعلقات یک ذهن سطحی فعال شده، بـا اطـالع هسـتید؛ ولـی اگـر بدانیـد کـه سـطحی            
هستید، ژرف نگري ندارید، اگر از این ژرف نگري آگاه باشـید و تمـامی فعالیـت هـایش را بـدون       
وقفه و بدون محکوم سازي مشاهده کنید؛ آن وقت متوجه می شوید که ایـن سـطحی بـودن بـه                

چنـین چیـزي نیـاز بـه     .  می شود؛ بدون آن کـه دربـاره اش فعـالیتی بـه خـرج دهیـد      کلی زایل 
تنها ذهن کم مایه است کـه  . شکیبایی و بیداري دارد؛ نه میل همراه با خشم براي نتیجه و توفیق      

 .چشم به راه توفیق و نتیجه می نشیند

مـی شـوید؛ امـا بایـد     هرقدر بیشتر از این روند آگاه باشید، بیشتر به فعالیـت هـاي ذهـن واقـف            
مشاهدة شما بدون کوشش براي تعیین یک نقطۀ نهایی باشد؛ زیرا به محـض آن کـه بـه جسـت             



که مسأله را استمرار مـی بخشـد، بـه    » نه؛ من«و  » من«وجوي نتیجه بروید، باز هم در دوگانگی        
 .دام خواهید افتاد

  دربارة ابتذال-34فصل 
 ذهن با چه چیزي باید سرگرم باشد؟: پرسش

 این یک مثال خوب است دربارة آن که چطور تعارض به وجود می آبد؛ تعـارض                  :کریشنامورتی
ابتدا ما آن چه را باید باشد؛ یعنـی ایـده آل را تثبیـت    . »آن چه هست«میان آن چه باید باشد و  

مـی گـوییم کـه ذهـن بایـد بـا       . می کنیم؛ سپس سعی می کنیم براساس آن الگو، زندگی کنـیم       
نبود خوپسندي، بخشندگی، مهربانی و عشق سرگرم باشد؛ به این می گوییم الگـو،        مسایل اصیل،   

بنابراین، یک رشـته  . اعتقاد، آن چه باید و الزام و سعی می کنیم بر آن اساس به زندگی بپردازیم              
تعارض، میان انعکاس آن چه باید باشد و واقعیت؛ یعنـی آن چـه هسـت، در جریـان اسـت و مـا         

تا زمانی که با آن چـه بایـد در تـالش هسـتیم،     . ریق این تعارض متحول شویم امیدواریم که از ط   
آن چه بایـد باشـد یـا آن        : احساس پرهیزکاري و شایستگی می کنیم؛ اما کدام یک مهم تر است           

چه هست؟ ذهن ما با کدام سرگرم است؛ البته به شـکل عملـی نـه بـه صـورت ایـدئولوژیکی؟ بـا          
ذهـن در دنیـایی از   .  جاه طلبی، حرص، حسادت، بـدگویی و ظلـم       ابتذال ها؛ غیر از این است؟ با      

سـؤال  . ابتذال زندگی می کند و ذهن مبتذلی که الگویی اصیل می آفریند، بـازهم مبتـذل اسـت           
این نیست که ذهن سرگرم چه  چیزي باشد؛ بلکه سؤال این است که آیا ذهن می توانـد خـود را     

. اه و کاوشگر باشیم، به ابتذال هاي خـود پـی مـی بـریم    زا قید ابتذال ها رها کند؟ اگر همۀ ما آگ         
حرف زدن بی وقفه، وراجی هاي دائم ذهن، نگران این و آن بودن، کنجکاوي بر سر این که مردم                  
چه کار می کنند یا چه کار نمی کنند، سعی در رسیدن به نتیجه، درپی بزرگ کردن امور بـودن                   

آیا این را می توان  . هستیم و این را هم خوب می دانیم       ما با این ها سرگرم      . و اموري از این قبیل    
پرسش دراین بـاره کـه ذهـن بایـد بـا چـه چیـزي        . تغییر داد؟ مشکل این است؛ این طور نیست    

 .سرگرم باشد، سؤال پخته اي نیست
حاال اگر ذهن من دچار ابتذال و سرگرم امور مبتذل باشد، آیا می تواند خود را از قید ایـن وضـع           

؟ آیا خود ذهن با همین ماهیتی که دارد، مبتذل نیست؟ ذهن، چیزي بـه جـز نتیجـۀ               نجات دهد 
خاطره نیست؛ اما خاطرة چه چیزي؟ خـاطرة نحـوة زنـده مانـدن؛ زنـده مانـدن هـم بـه صـورت           
جسمانی و هم روانی؛ البته ازطریق بهبود بعضی از کیفیت ها، پرهیزکاري ها، جمع آوري تجـارب   

آیا این ابتذال نیست؟ ذهن که نتیجۀ خـاطره و زمـان     . اي خاص خود  و تثبیت ذهن در فعالیت ه     
است، خود با ابتذال همراه است؛ براي رهایی از این ابتذال، چه کـاري از دسـتش برمـی آیـد؟آیا           

آیـا ذهـن کـه فعـالیتی       . اصالً کاري از دستش برمی آید؟ لطفاً به اهمیت این مطلب توجه کنیـد             
از این فعالیت برهاند؟ شکی نیست که نمی تواند؛ هرکار دیگري   خودمرکز است، می تواند خود را       

می تواند درمورد پروردگار تفحص و تفکر کند، مـی توانـد   . هم که انجام دهد، باز هم ابتذال است    



نظام هاي سیاسی طرح کند، می تواند به اختراع عقاید بپردازد؛ ولی بـاز هـم در محـدودة زمـان                 
به خاطرة دیگر است؛ هنوز هم در قید محدودیت هاي خویش     است؛ تغییرش فقط از یک خاطره       

می باشد؛ ولی آیا این محدودیت به هنگام ساکت بودن ذهن و فعال نبودن آن، وقتی بـه ابتـذال                  
خود پی می برد، حاال فرق نمی کند که چقدر ابتذال را براي خود بزرگ کرده باشد، از میان مـی    

ود را می بیند،از آن ها آگاهی کامـل پیـدا مـی کنـد و             رود؟ وقتی ذهن، ذهنی که ابتذال هاي خ       
بدین ترتیب، ساکت می شود؛ بله؛ فقط در این زمـان امکـان دورریخـتن ایـن ابتـذال هـا وجـود          

ذهن باید با چه چیـزي سـرگرم باشـد،         : تا وقتی که شما پرسش تان این است که        . خواهد داشت 
 چه کلیسا بسازد، چه نیایش کند و یا بـه        ذهن سرگرم چیزهاي پیش و پا افتاده خواهد بود؛ حاال         

خود ذهن ناچیز و حقیر است و با صرف گفتن آن که بله؛ ذهن حقیـر              . زیارت اماکن متبرکه برود   
باید آن را درك کنید؛ ذهن هم باید فعالیـت  . و کوچک است، کوچک بودن او را از میان نمی برد    

 - از درگیري خود با امور مبتذل کـه خـود  هاي خود را بشناسد و در روند این شناسایی، با آگاهی   
در این سکوت یـک حالـت خالقیـت وجـود     .  ساخته است، ساکت می شود-آگاهانه و یا ناآگاهانه  

 .دارد و این عاملی است که موجب تحول خواهد شد

 ذهنحرکتی  بیدربارة  -35فصل 
 چر از بی حرکتی ذهن صحبت می کنید و بی حرکتی ذهن چیست؟: پرسش

 آبا براي آن که همه چیز را بفهمیم، بی حرکت بودن ذهن ضروري نیسـت؟ اگـر          :رتیکریشنامو
مشکلی داشته باشیم؛ برایش نگرانیم؛ این طور نیست؟ به بررسی و تعمق دربارة آن مـی پـردازیم     

راستی آیا از طریق تالش و کوشش، . و تکه تکه اش می کنیم، به این امید که از آن سردربیاوریم            
ه و یا انواع کوشش هاي ذهنی، می توان به ادراك رسید؟ بدون شک، این کار تنها                 تحلیل، مقایس 

می گوییم که هرقدر بیشتر با مسأله گرسنگی، جنـگ یـا           . زمانی ممکن است که ذهن آرام بگیرد      
آیـا ایـن   . هر مشکل انسانی کلنجار برویم، بیشتر به تعارض برمی خوریم و بهتر آن را می فهمـیم        

است که جنگ ها استمرار پیدا کرده انـد، تعـارض میـان افـراد، جماعـات و               درست است؟ قرن ه   
آیا ما این جنگ و تعـارض  . جنگ هاي درونی و بیرونی، همیشه و به طور مستمر وجود داشته اند     

را با تعارض بیشتر، تالش بیشتر و کوشش زیرکانه می توانیم از میان ببریم؟ یا این که مشـکل را                  
ما تنهـا زمـانی    . تقیماً در برابر آن قرار گیریم و با حقیقت رو به رو شویم            زمانی می فهمیم که مس    

می توانیم رودرروي حقیقت قرار بگیریم که هیچ هیجان مداخله گر میان ذهن و حقیقـت حایـل           
 نشود؛ بنابراین، اگر قرار باشد ما به ادراك برسیم، آیا ساکت بودن ذهن اهمیت ندارد؟

این واکـنش فـوري اسـت؛    » چطور می شود ذهن را بی حرکت کرد؟ «:شما ناگزیر خواهید پرسید   
ذهن من به هیجان آمده است و حال براي سـاکت کـردن آن چـه              «: این طور نیست؟ می گویید    

آیا هیچ نظامی می تواند ذهن را ساکت کند؟ آیا فرمـول یـا مکتبـی وجـود دارد کـه               » باید کرد؟ 
د؛ اما وقتی ذهن را مجبور به بی حرکـت بـودن     ذهن را بی حرکت کند؟ بله؛ این امکان وجود دار         



کنند، آیا این سکوت باز هم بی حرکتی نام  دارد؟ یا این که ذهن فقط در محدودة یک ایـده، در         
علـت  . درون یک فرمول و یا یک عبارت، محدود شده است؟ ذهنی این چنین، ذهنی مرده اسـت       

 باشـند، آدم هـاي      - اصـطالح اخالقـی     به -این است که بسیاري از افرادي که سعی دارند اخالقی         
مرده اي بیش نیستند؛ زیرا آن ها ذهن خود را تعلیم داده اند که ساکت باشد؛ آن ها براي آن که        

بدیهی اسـت کـه ذهنـی ایـن چنـین         . ساکت باشند، خود را در حصار فرمول ها زندانی کرده اند          
 . شده استهرگز ساکت نیست؛ بلکه فقط سرکوب گردیده و زیردست نگاه داشته

وقتی ذهن آرام می گیرد که متوجۀ این حقیقت شود که تنها زمانی به ادراك می رسـد کـه آرام              
گیرد؛ اگر قرار باشد من شما را درك کنم، باید ساکت باشم؛ نمی توانم علیه شما واکنشی داشـته   

دازم و بـا  باشم، نباید متعصب باشم؛ باید تمامی نتیجه گیري ها و تجارب خود را بـه کنـاري بینـ          
تنها درآن صورت؛ یعنی وقتی که ذهن از شرطی شدن من رها شود، بـه ادراك   . شما رودررو شوم  

چطـور  : وقتی من حقیقت آن را دریابم، ذهن ساکت می شود؛ آنگاه دیگر سـؤالی مثـل        . می رسم 
ـ  . ذهن را آرام کنیم؟ باقی نمی ماند      راي تنها حقیقت، ذهن را از ایده پردازي خود رها می کنـد؛ ب

دیدن حقیقت، ذهن باید به این حقیقت پی ببرد که تا وقتی هیجان زده است، به ادراك نخواهد                  
سکوت و آرامش ذهن چیزي نیست که با قدرت اراده و آن چه که آرزو می کند، به وجـود       . رسید

آید؛ اگر چنین باشد، پس ذهن بسته و منزوي است؛ ذهنی است مرده و بنابراین، توانایی انطبـاق     
 .این چنین ذهنی از خالقیت برخوردار نیست. پذیري، نرمش و سرعت عمل را ندارد

بنابراین، سؤال ما این نیست که چطور ذهن را بی حرکت کنیم؛ بلکه چطور حقیقت هـر مشـکل               
را همان طور که در برابر ما قرار می گیرد، ببینیم؟ چنین چیزي شبیه استخري است که پـس از                 

ذهن ما از آن نظر هیجان زده اسـت کـه مـا داراي مشـکالتی هسـتیم و                . توقف باد آرام می شود    
اکنون ذهن، آن مشکالت را منعکس کرده اسـت   . براي اجتناب از مشکالت ذهن را آرام می کنیم        

و هیچ مشکلی منفک از ذهن دیده نمی شود و تا وقتی که ذهـن تمـامی تصـورات حساسـیت را                
وقتـی  .  خود می سازد، هرگز به آرامش نخواهـد رسـید        منعکس می کند، انواع آرامش ها را پیشۀ       

ایـن سـکوت    . ذهن بداند که فقط با ساکت بودن به ادراك می رسد؛ آنگـاه سـاکت خواهـد شـد                  
تحمیلی نیست و تحت نظم و قاعده درنیامده است؛ سکوتی است کـه درك آن بـه وسـیلۀ ذهـن      

 .هیجان زده ممکن نیست
ه آرامـش ذهـن هسـتند، خـود را از زنـدگی فعـال کنـار        بسیاري از کسانی که به دنبال رسیدن ب    

کشیده و به دهکده ها، دیرها و کوه ها روي می آورند یا این که در ایده ها پناه می گیرند، خـود                   
. را در یک اعتقاد محصور می کنند یا از مردمی که به دردسرشان می اندازند، اجتناب مـی کننـد           

محصوربودن ذهن یک ایده است، اجتناب از مـردم  . ارداین گونه انزواگیري بی حرکتی ذهن نام د       
سکوت ذهن تنهـا زمـانی بـه        . نیز که زندگی را دشوار می کنند، موجب آرامش ذهن نخواهد شد           

دست می آید که روند انزواگیري از طریق جمع آوري به بوتۀ فراموشی سـپرده شـود و بـه جـاي      



جمع آوري، ذهن را کهنه می کنـد؛ تنهـا   . آن، ادراك کامل تمامی روند ارتباط وجود داشته باشد   
وقتی که ذهن تازه و جدید است و از روند جمع آوري خبري نیسـت؛ تنهـا درآن صـورت امکـان          

. ذهنی این چنین مرده نیسـت و در فعـال تـرین وضـعیت اسـت     . داشتن آرامش ذهن وجود دارد  
بـه بررسـی عمیـق آن    ذهن بی حرکت، فعال ترین ذهن است؛ ولی اگر آن را آزمایش کنید، اگـر     

اندیشـه در  . بپردازید، خواهید دید که در این بی حرکتی انعکاسی از اندیشه به چشم نمی خـورد         
ممکـن  . تمامی سطوح به طور وضوح، واکنش خاطره است و نمی تواند در حالت آفرینندگی باشد  

. ننـده باشـد  است به بیان آفرینندگی دست زند؛ ولی اندیشه به خودي خود هرگز نمی تواند آفری              
وقتی سکوت برقرار می شود، آرامش ذهن که نتیجه نیست، حکم فرما می شـود؛ آنگـاه خـواهیم                
دید که در این سکوت، فعالیتی خارق العاده وجود دارد و نیز عملی حیرت انگیز که ذهن هیجـان    

ی در آن بی حرکتی، چیزي بـه نـام نظـم و قاعـده بخشـ               . زده از اندیشه، هرگز با آن آشنا نیست       
وجود ندارد؛ چیزي به نام ایده یا خاطره به چشم نمی خورد؛ آن بـی حرکتـی، حـالتی آفریننـده         

در غیـر  . رسـیده باشـیم  » من«است که ادراك آن فقط زمانی حاصل می شود که به ادراك کلی              
تنها در آن نوع بی حرکتی که نتیجـه نیسـت، ابـدیت کـه        . این صورت، بی حرکتی بی معنا است      

 .است، کشف خواهد شدفراسوي زمان 

 معناي زندگیدربارة  -36فصل 
به نظر بسـیاري از مـا، زنـدگی هـیچ معنـایی             . ما زندگی می کنیم؛ ولی نمی دانیم چرا        :پرسش

 ندارد؛ آیا می توانید بگویید که معنا و هدف زندگی ما چیست؟
اي زنـدگی و  ، چرا این سؤال را می پرسید؟ چرا از من می خواهید که معنـ  مببین :کریشنامورتی

هدف آن را براي تان بگویم؟ منظور شما از زندگی چیست؟ آیا زندگی هدف یا معنایی دارد؟ آیـا              
زندگی به خودي خود معناي خود نیست؟ هدف خود چیست؟ چرا طالب بیشتر هستیم؟ زیرا مـا              
از زندگی خود به هیچ وجه راضی نیستیم، زندگی مان بسیار تهـی اسـت؛ زرق و بـرق بـی خـود                   

ما طالـب بـیش از ایـن هسـتیم؛     . ؛ غولی بس عظیم است؛ عملی است یک نواخت و تکراري     است
از آن جا که زندگی روزمرة ما بسـیار تهـی و مـالل آور و          . چیزي فراسوي آن چه انجام می دهیم      

بسیار بی معنی و خسته کننده و به گونه اي غیرقابل تحمـل و احمقانـه اسـت، مـی گـوییم کـه                      
. کامل تر داشته باشد و به همین علت است که شما این سؤال را می پرسـید                زندگی باید معنایی    

به طور حتم آدمی که زندگی اش باشکوه است، آدمی که امور را آن طور که هست می بینـد و از          
آن چه دارد، راضی است، دچار آشفتگی نیست؛ او از صراحت برخوردار است؛ بنابراین نمی پرسد             

از آن جا کـه زنـدگی     .  او، خود زندگی هم شروع است و هم پایان         که هدف زندگی چیست؟ براي    
ما خالی است، به دنبال هدفی براي زندگی هستیم و برایش کوشش و تقال می کنیم؛ ایـن اسـت               

هدفی این گونه براي زندگی فقط می تواند فراست ذهن بوده و هیچ حقیقتـی نداشـته      . مشکل ما 
 .باشد



یک قلب خالی به دنبال هدف زندگی می رود؛ آن هدف هـم  وقتی یک ذهن احمق، کسالت بار و        
بنابراین، هدف ما آن است که چطور به زندگی مان غنا ببخشیم؛ نـه بـا پـول و            . خالی خواهد بود  

وقتی مـی  . اموري ازاین قبیل؛ بلکه آن را از درون غنی کنیم؛ چیزي که رمز و رازي در آن نیست          
خداست، به طور حتم این میل یافتن پروردگار نوعی   گویید هدف زندگی خوشحال بودن و یافتن        

راه تان را به سوي یک شـیئی     . فرار از زندگی است و خداي شما صرفاً چیزي است شناخته شده           
اگر براي رسیدن به آن چه نامش را خدا می . که براي تان شناخته شده است، درپیش می گیرید        

حقیقت تنها در زیسـتن درك      . خدا نیست گذارید، پلکانی بسازید، شکی نیست که چنین چیزي         
وقتی به دنبال هدفی در زندگی هستید، درواقع می گریزید و به آن چـه          . می شود، نه درگریختن   

زندگی، ارتباط است؛ زندگی عمل در ارتباط اسـت؛ وقتـی مـن از        . زندگی نام دارد، پی نمی برید     
به جست و جوي معنایی کامـل تـر         ارتباط چیزي نفهمم یا وقتی ارتباط آشفته شود، آن گاه من            

چرا زندگی ما این قدر خالی است؟ چرا ما این قدر احساس تنهایی و ناکامی می کنـیم؟       . می روم 
مـا هرگـز پـیش خـود     . زیرا هرگز ما به درون خود نظر نکرده و به خویشتن اشـراف نداشـته ایـم        
و بنـابراین بایـد تمـام و    اعتراف نکرده ایم که این زندگی همۀ آن چیزي است که ما می شناسیم  

ما ترجیح می دهیم از خود بگریـزیم، و علـت ایـن اسـت کـه مـا، بـه دور از              . کمال فهمیده شود  
اگر ما کم کم به ادراك عمل کـه عبـارت اسـت از ارتبـاط بـا      . ارتباط، درپی هدف زندگی هستیم    

شد که خود ارتبـاط    مردم، مال و دارایی، اعتقادات و ایده ها نایل شویم، آن وقت متوجه خواهیم               
چیزي شبیه به جست وجـوي  . شما نیازي به جست وجو ندارید. پاداش خود را به همراه می آورد 

 آیا می توان با جست وجو دربارة عشق، آن را یافت؟. براي عشق است
عشق را فقط در ارتباط می توان جست؛ نه خارج از ارتباط و علت این        . عشق را نمی توان پروراند    

وقتـی  . ب هدفی در زندگی هستیم این است که در وجودمان عشـق یافـت نمـی شـود                که ما طال  
عشق وجود دارد، عشقی که ابدیت خود است، دیگر به جست و جوي خدا رفتن ضرورتی نـدارد،                  

 .زیرا عشق خداست
علت آن که زندگی ما تا این حد خالی است و ما به دنبال هدفی در فراسـوي خـود هسـتیم، آن                     

براي یافتن هدف زندگی . ي ما پر از نکات فنی و وراجی هاي خرافات گونه است         است که ذهن ها   
 از رویارویی با امور آن طور کـه خـود   - چه آگاهانه و چه ناآگاهانه -باید از در خویشتن وارد شویم     

هستند، اباء داریم و ازاین رو، خدا را می طلبیم تا دري را که دور از دسترس ماسـت، بـراي مـان        
ین سؤال درمورد هدف زندگی به وسیلۀ کسانی مطرح می شود که در وجودشان عشـق                ا. بگشاید

 .عشق را فقط در عمل که همان ارتباط است، می توان پیدا کرد. راه نیافته است

 دربارة آشفتگی ذهن -37فصل 
بـا کمـال   . ام هاي شما را خوانـده  ام و تمامی کتاب  من به همۀ سخنان شما گوش داده   :پرسش

طور که شما می گوییـد قـرار    پرسم، هدف زندگی من چه خواهد بود؟ اگر، آن  شما میجدیت از 



ها سرکوب و تمامی خاطرات فراموش شـوند؟ شـما ایـن     ها متوقف، همۀ دانش باشد همۀ اندیشه 
 چگونه به دنیایی کـه در آن زنـدگی   -خواهد باشد  حاال به عقیدة شما هر چه می-حالت وجود را 

 چنین موجودي چه ارتباطی با وجود دردناك و غمگین ما دارد؟ ید؟ اینده کنیم، ربط می می
 می خواهیم بدانیم که این چه حالتی است که بودنش درصـورتی اسـت کـه نـه                   :کریشنامورتی

دانشی باشد و نه تشخیص دهنده اي؛ می خواهیم بدانیم چه ارتباطی میان ایـن حالـت و دنیـاي     
می دانیم که زندگی ما اکنـون چگونـه   . روزانۀ ما وجود داردفعالیت روزمرة ما و عالقه مندي هاي   

می خواهیم بـدانیم  . است؛ غم بار، دردناك، در هراس دائم، همه چیز گذرا؛ این را خوب می دانیم 
این حالت دیگر با آن، چه ارتباطی دراد و اگر دانش را کنار بگذاریم و از قید خاطرات و چیزهاي                  

 چه خواهد بود؟دیگر خالص شویم، هدف زندگی 
 البته نه به صورت تئـوري؛ بلکـه   -هدف زندگی، آن طور که آن را هم اکنون می بینیم، چیست؟             

 بـا تمـام مصـیبتش و بـا تمـام غـم و       -فقط براي زنده ماندن؛ این طور نیسـت؟    . به صورت عملی  
 بـه  مـا مـی تـوانیم دسـت    . پریشانی اش و با تمام جنگ ها، خرابی ها و چیزي هایی از این قبیل      

ولی . »این نباید باشد؛ ولی چیز دیگري باید باشد       «: اختراع تئوري هایی بزنیم، می توانیم بگوییم      
آن چه ما می شناسـیم، پریشـانی   . این ها هم تئوري هستند؛ این ها حقیقت به حساب نمی آیند       

اشـیم  این را هم می دانیم؛ به شرط آن که آگاه ب . است، درد است و رنج و خصومت هاي بی انتها         
هدف زندگی، هدف لحظه بـه لحظـۀ زنـدگی عبـارت اسـت از            . که این ها چگونه اتفاق می افتند      

در این تنهـایی و  . مقهور کردن و استثمار کردن یکدیگر، یا به صورت فردي و یا به صورت جمعی    
مصیبت، خود ما سعی می کنیم از همدیگر استفاده کنیم؛ سعی می کنیم از طریق سرگرمی هـا،            

ی که براي خود می تراشیم، دانش، اعتقادات گوناگون و رنگارنگ و تعیین هویت، از خـود            بت های 
 آن طور که اکنون زندگی می کنیم؛ هدف ما این است؛ آیا بـه جـز              - آگاهانه و ناآگاهانه   -بگریزیم

این، هدفی عمیق تر و وسیع تر که از این فراتر رود، هدفی کـه پریشـانی در آن راه نداشـته و یـا       
ل تحصیل نباشد، وجود ندارد؟ آیا آن حالتی که به تالش و کوشش نیـاز نـدارد، بـا زنـدگی                  حاص

 روزمرة ما ارتباطی دارد؟
چطور می توانـد داشـته باشـد؟ اگـر     . مطمئناً چنین چیزي کوچک ترین ارتباطی با زندگی ندارد        

سـت، مربـوط   ذهن من آشفته، دچار عذاب و تنها باشد، چطور می تواند به چیزي کـه از خـود نی       
باشد؟ چطور می تواند راستی با دروغ و توهم ارتباط داشته باشد؟ ما نمی خواهیم چنین چیـزي                  
را قبول کنیم؛ زیرا امیدواري و آشفتگی ما، ما را بر آن وامی دارد که به چیزي عظیم تـر و اصـیل     

 به دامن حقیقت ما در عین ناامیدي،   . تر که می گوییم به ما مربوط می شود، اعتقاد داشته باشیم           
 .پناه می آوریم به این امید که در کشف آن، ناامیدي ما از میان برود

بنابراین می بینیم که یک ذهن آشفته، ذهنی که لبریز از اندوه است و ذهنی که از خالی بـودن و     
آن چـه در  . از تنهایی خویش آگاه است، قادر به یافتن چیزي که فراسـوي خـود اوسـت، نیسـت              



 قرار گرفته، تنها زمانی اعالم وجود می کند که علل آشفتگی و مصـیبت فهمیـده و              فراسوي ذهن 
آن چه تا به حال گفته ام یا درباره اش بحث و گفت وگو کرده ایم، این بود که       . یا دفع شده باشد   

چگونه می توان به خودشناسی دست یافت؛ زیرا بدون خودشناسی، شناخت دیگري وجود نـدارد         
اگر بتوانیم به روند کلی و لحظه بـه لحظـۀ خـود پـی ببـریم،           . توهمی بیش نیست  و یا اگر باشد،     

آنگاه بـا تجربـۀ   . خواهیم دید که با روشن شدن آشفتگی خود ما شناخت دیگري حاصل می شود 
. شناخت خود، به تجربۀ شناخت دوم می رسیم؛ ولی شناخت دوم، ربطی بـه خودشناسـی نـدارد          

م و در تاریکی به سر بریم، چگونه می توانیم روشـنایی یـا آزادي   وقتی ما در این سوي دیوار باشی  
را تجربه کنیم؟ اما وقتی به یک باره حقیقت تجربه شد، آن وقت می توانید آن را بـه دنیـاي کـه            

 .در آن زندگی می کنید مربوط سازید
م، اگر هرگز عشق را نشناخته باشیم و فقط با کشمکش هاي دائم، مصیبت و تعـارض آشـنا باشـی          

چطور می توانیم به تجربۀ عشق که هیچ یک از این ها نیست، نایل شویم؟ ولی وقتی که یک بـار         
. به این تجربه دست بزنیم؛ آن وقت دیگر الزم نیست براي یافتن ارتباط، خـود را دردسـر بـدهیم     

آن وقت عشق؛ یعنی ببینش، انجام وظیفه خواهد کرد؛ اما براي تجربۀ این حالت، تمـامی دانـش                  
ا، خاطرات گردآورده شده و فعالیت هاي داراي هویت خود باید متوقف شود؛ طـوري کـه ذهـن        ه

 .آنگاه با چنین تجربه اي، دنیا بازار عمل خواهد شد. توانایی هیچ انگیزة انعکاسی را نداشته باشد
بـا تجربـۀ ایـن      . به یقین هدف زندگی این است؛ به فراسوي فعالیت خودمرکز ذهن سـفر کـردن              

. ه براي ذهن قابل اندازه گیري نمی باشد، نوعی انقالب دروغـین بـه وجـود خواهـد آمـد              حالت ک 
آنگاه اگر عشق باشد، هیچ مشکل اجتماعی وجود نخواهد داشت؛ هیچ نوع مشکلی وجود نخواهـد      

مشکالت اجتماعی ما و نظام هاي فلسفی خاص مقابله کردن بـا آن هـا از ایـن رو وجـود                     . داشت
 -آن چه من می گویم این است کـه هـیچ نظـامی   . شق ورزیدن را بلد نیستیم   دارند که ما نحوة ع    

آشـفتگی، مصـیبت و   .  هرگز قادر به حل این مشکالت نیست   -چه چپی و چه راستی و چه میانی       
خودفناکردن ما تنها زمانی حل خواهد شد که ما قادر به تجربۀ آن حالتی باشـیم کـه بـه وسـیلۀ           

 .، متجلی نشده باشد»خود«

 دربارة تحول -38فصل 
 چیست؟» تحول«منظور شما از : پرسش

 بحران دنیا چنـین چیـزي را   .اي ضرورت دارد   بدیهی است که یک انقالب ریشه      :کریشنامورتی
حوادث روزمرة ما، عالقه مندي ها و اظطـراب  . زندگی ما طالب چنین چیزي است    . طلب می کند  

بله؛ باید انقالبـی ریشـه اي و   .  ما است ها، خواهان چنین چیزي هستند؛ الزمۀ مسایل و مشکالت        
بـا اینکـه در ظـاهر نظـم و     . اساسی صورت گیرد؛ زیرا هرچه در دور و بر ما است فروپاشیده است     

ترتیب برقرار است؛ ولی در واقع نوعی فساد و تخریب بطئی در جریـان اسـت و مـوج خرابـی بـه          
 .گونه اي مستمر بر موج زندگی پیشی می گیرد



چنـین  . د یک انقالب صورت گیرد؛ اما نه انقالبی که بر پایۀ یـک ایـده اسـتوار باشـد                 بنابراین، بای 
انقالبـی کـه بـر پایـۀ ایـده باشـد،       . انقالبی صرفاً استمرار همان ایده است نه یک تحول ریشه اي          

از هرج و مرج نمی توانید نظم و ترتیـب ایجـاد کنیـد؛    . خونریزي، اختالل و بحران ایجاد می کند     
د از روي عمد، هرج و مرج به وجود آورده و امیدوار باشید که حاصل این هـرج و مـرج،        نمی توانی 

. شما منتخب پروردگار نیستید که مأمور آفرینش نظم از بی نظمی هـا باشـید              . نظم آفرینی باشد  
این یک شیوة غلط اندیشی از جانب کسانی است کـه بـراي سـامان بخشـیدن بـه امـور، طالـب                       

ر هستند؛ زیرا در حال حاضر، صاحب قـدرت انـد و تصـور مـی کننـد کـه             آشفتگی بیشتر و بیشت   
 تکرار مستمر جنـگ  -با توجه به تمامی این مصیبت ها    . تمامی شیوه هاي ایجاد نظم را می دانند       

ها، تعارض بی وقفۀ میان طبقات، مـردم، نبـود برابـري وحشـتناك اقتصـادي و اجتمـاعی، نبـود                  
شکاف عظیم موجود میان آن ها کـه بسـیار خوشـبخت انـد،              برابري استعدادها و شایستگی ها و       

 بله؛ باتوجه به همۀ این هـا  -آرام و راحت اند و آن ها که دچار نفرت تعارض و مصیبت می باشند        
 آیا غیر از این است؟. باید انقالبی صورت گیرد، باید تحولی کامل واقع شود

لحظه به لحظه است؟ می دانـم کـه مـا     آیا این تحول و انقالب ریشه اي، یک چیز نهایی است یا             
دل مان می خواهد یک چیز نهایی باشد؛ زیرا اندیشیدن براساس دورنگري هـا بسـیار آسـان تـر                    

باالخره ما متحول خواهیم شد، باالخره به خوشبختی خواهیم رسـید و عاقبـت حقیقـت را               . است
هنـی کـه براسـاس آینـده     به طور یقین، چنین ذ . خواهیم یافت؛ درعین حال، بیایید توقف نکنیم      

می اندیشد، توانایی کنش در زمان حال را ندارد؛ ازاین رو، چنین ذهنی درپی تحول نیست؛ بلکه                
 منظور ما از تحول چیست؟. از آن احتراز می کند

فقـط در زمـان حـال و لحظـه بـه لحظـه       . تحول در آینده نیست و هرگز هم درآینده نخواهد بود   
دیدن دروغ به عنوان دروغ . یست؟ به طور حتم، بسیار ساده است پس منظور ما از تحول چ     . است

دیدن راست در دروغ و دیدن دروغ در آن چه به عنوان راست پذیرفتـه       . و راست به عنوان راست    
دیدن دروغ به عنوان دروغ و راست در مقام راست، تحول نام دارد؛ زیرا وقتی چیـزي                . شده است 

وقتـی ببینیـد کـه    . بینید، آن حقیقـت رهـایی بخـش اسـت     را با وضوح کامل به عنوان حقیقت ب       
وقتی ببینید که مراسـم، فقـط تکرارهـاي        . چیزي دروغ است، آن چه دروغ است از میان می رود          

مبتذلی بیش نیستند، وقتی حقیقت مطلب را بدانید و آن را موجه نکنید، تحـول صـورت گرفتـه              
وقتی می بینید کـه اخـتالف   . ه شده استاست؛ زیرا بدین ترتیب یک اسارت دیگر ازمیان برداشت    

طبقاتی غلط و موجب تعارض، مصیبت و جدایی میان مردم می شود؛ وقتی متوجۀ ایـن حقیقـت     
ادراك صرف آن حقیقت، تحول نام دارد؛ این طـور  . می شوید، همین حقیقت، رهایی بخش است     

ن گـردآورد و جمـع   آن چه را بتوا. نیست؟ حقیقت، قابل جمع آوري نیست؛ لحظه به لحظه است   
آوري کرد، خاطره است و شما از طریق خاطره هرگز به حقیقت نمی رسید؛ زیرا خاطره به زمـان        

زمان که استمرار است، هرگز نمی تواند آن چه . تعلق دارد؛ زمان یعنی گذشته،حال و آینده بودن    



شـته اسـت؛ نـه    حال نه انعکـاس گذ . را جاودانه است، پیدا کند؛ جاودانگی در لحظه و حال است          
 .استمرار گذشته از طریق حال به آینده

ذهنی که طالب تحول در آینده است یا به تحول به عنوان یک پایان نهایی نگاه می کنـد، هرگـز             
به حقیقت نمی رسد؛ زیرا حقیقت چیزي است که باید لحظه به لحظه حاصل شود و از نو کشـف   

طور می شود با وجود بار سنگین قدیم به         چ. گردد؛ ازطریق جمع آوري، کشفی صورت نمی گیرد       
. کشف تازه رسید؟ تنها در صورت توقف این بار سنگین قدیم می توانید به کشف تازه نایل شوید                  

براي کشف تازه و ابدیت در حال و از لحظه به لحظه اي، انسان نیاز به ذهنی بـی انـدازه هشـیار                   
نی که در حال شدن است، هرگز شـور و  ذه. دارد؛ ذهنی که به دنبال نتیجه گیري و شدن نیست       

شوق کامل راضی بودن را نمی شناسد؛ منظور از این رضایت، رضایت خاطر از مواد مخدر نیسـت      
و نیز به رضایت خاطر حاصل از رسیدن به یک نتیجه اطالق نمی شـود؛ بلکـه رضـایت خـاطري                   

. سـت مـی آورد  است که ذهن از دیدن راستی در آن چه هست و دروغ در آن چـه هسـت، بـه د              
ادراك راستی یا حقیقت، لحظه به لحظه است و این ادراك را به لفظ درآوردن لحظـه بـه تـأخیر       

 .می اندازد
. نتیجه بر پس مانده داللـت دارد و متضـمن علـت و معلـول اسـت         . تحول، نهایت و نتیجه نیست    

ۀ خواسـت شـما     معلول صـرفاً نتیجـ    . هرجا رابطۀ علت و معلولی وجود دارد، ناگزیر معلولی هست         
وقتی شما آرزوي متحول شدن می کنید، باز هم برحسب شدن مـی اندیشـید؛       . براي تحول است  

حقیقت، بـودن  . آن چه که در حال شدن است، هرگز آن چه را در حال بودن است، نمی شناسد                
خوشـی،حالتی از  . در لحظه به لحظه است و آن خوشی که استمرار می یابد، خوشـی نـام نـدارد                

این حالت بی زمانی تنها وقتی به دست می آیـد کـه نارضـایتی     . ت که زمان می شناسد    وجود اس 
بسیار وجود داشته باشد؛ البته نه نارضایتی اي که راهی براي گریز پیدا کرده است؛ بلکه آن نـوع                  

تنها . نارضایتی که مفري نمی شناسد و راه فراري ندارد؛ آنچه دیگر به دنبال رضایت خاطر نیست          
ایـن  . زمان، در آن حالت حد اعالص نارضایتی است که حقیقت می تواند عرض اندام کنـد  در آن   

حقیقت نه خریدنی است، نه فروختنی و نه می توان آن را از کتـاب هـا فهمیـد؛ بایـد لحظـه بـه          
لحظه آن را یافت؛ در لبخندها، در قطرات اشک، در زیر یک برگ پژمـرده، در افکـار سـرگردان و     

 .در کمال عشق
عشق حالتی است که در آن، روند اندیشه به عنـوان زمـان، بـه طـور           . شق یا راستی فرقی ندارد    ع

بدون عشق، انقالب بی معنـا  . هر جا عشق هست، تحول هم آن جا است       . کامل متوقف شده است   
هرجـا  . است؛ زیرا درآن صورت انقالب یعنی فقط تخریب، فساد، مصیبت فزایندة بیشتر و بیشـتر              

 .قالب است؛ زیرا عشق یعنی تحول لحظه به لحظهعشق باشد، ان
 

 پـایـان



 


