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    ماي ذهنيعملکرد نادرست و موروث

ق يد عمي با دي جامعه بشريو آداب و رسوم روحان ياگر به تمام مذاهب باستان    
 يم که همگيابي ي ميا شهي ظاهر متفاوت آنها دو اصل رير بنايم در زي نگاه کنيتر

ک ي به يکنند متفاوت است اما همگ يان انتخاب ميب ي که برايکلمات. به آن معتقدند
د داشتن به قت اعتقاين حقين قسمت اياول. کنند ي دو گانه اشاره ميقت اساسيحق

ار بزرگ ي بسيا صهي خصي است که دارايوجودات انسان اکثر مي فکرتيفينقص ک
 که در قلب يم بخصوصي تعال.دي ناميشود آن را عملکرد نادرست ذهن ياست که م

 به ين عملکرد نادرست ذهنيدن اي دين راه برايکتريسم وجود دارد نزديهندوئ
رامانا . االتي خی پرده, نامد يم" ايما"  است و آن را ي جمعي روانيماريک بيعنوان 
ا ي ما،فکر" :کند يف مين توصيپرده چن ي از عارفان بزرگ هند آن را بيکي يماهاراش
  ."است

انسان در فکر بنا بر اعتقادات بودا . کند ياستفاده م يگريق ديسم از طريبودائ    
بردن ترجمه  شود آن را به رنج يکه م. است" دوخا"دکننده ي خود توليحالت عاد

 انسان يتيشخصحالت بودا آن را شاخص . ا به زبان ساده عذابي و يتينارضا. کرد



دوخا روبرو  انجام دهد با يهر کار, انسان به هر کجا برود: ديگو يو م. داند يم
  .شود ي و رنج او ميتيا زود باعث نارضاير يشود و د يم

 يک گناه اصلي را ي طور جمع افکار انسانها بهيحالت عادت يحيم مسيتعال     
از نظر . ر شده استيده و تعبيار نادرست فهمي است که بسيا گناه کلمه. داند می
 به يعنيگناه کردن , ه شدهه آن نوشتيد بر پايل جديونان باستان که انجي در يلغو

 به هدف يراندازي که در تيريبه مانند کمانگ, ا نشانه را از دست دادني, هدف نزدن
 با چشم يعني. ي از دست دادن هدف از وجود انسانيعنين گناه کردن يبنابرا, نزند
. گران شدنيستن و باعث رنج ديجه در رنج زيستن و در نتينا و بدون مهارت زيناب

 تراي و تعبي فرهنگی ف به دور از پشتوانهيران تعي که اد متذکر شديادوباره ب
  . انسان دارندي موروثي اشاره به عملکرد نادرست ذهنيهمگ, نادرست خود

. ر قابل انکار استيالعاده و غ خ خارقي انسان در طول تاريها تفشريحاصل پ
 يساز مجسمه و ي و معمارينقاش, اتيادب, يقينه موسي که در زمي بزرگيکارها

وه ي در شيرات اساسيي تغير علم و تکنولوژي اخيها در سال. خلق کرده است
م ي انجام دهيات و اعماليف ما بوجود آورده است و ما را قادر ساخته که کشيزندگ
 ين که انسان موجوديدر ا. ديرس ير ممکن به نظر ميش غيست سال پي دويکه حت

ن ي عجيوانگي با ديارين حال هوشير ع ديول. ستي نيديار هوشمند است ترديبس
ن را ي نسبت به کره زميارين هوشي اثرات مخرب ايعلم و تکنولوژ. شده است

 عملکرد  است کهييستم جايخ قرن بي تارلين دليبه هم. ن برابر کرده استيچند
 .ت استين وجه قابل رويبه بهتر , بشري جمعيوانگين ديا,  انسانينادرست ذهن



ز ينشتر ياد و سرعت گرفتن بي در حال ازديوانگين ديکه ا ستنيمسئله مهمتر ا
  .باشد يم

 يجنگ.  اغاز شديالدي اول در سال هزار و نهصد و چهارده ميجنگ جهان    
زه ي و انگل متعارفي داليطلب که ترس و حرص و طمع و قدرت, رحمانهيمخرب و ب

ر به ينت جهانگشکنجه و خشو, همچنان که اسارت . بوده استيخ بشري در تارآن
 از دست يعي طبيايشتر از باليانسانها ب. ندا  به وجود آمدهيدئولوژي و ايل مذهبيدال
تا سال هزار و نهصد و چهارده افکار هوشمندانه . اند گر در عذاب و رنج بودهيکدي

ر يبلکه بمب و مسلسل و ز,  اختراع کردي احتراق داخليانسان نه تنها موتورها
 ياريهوش. ز اختراع کرده بودي را ني سميپران و گازها  آتشي و اسلحه هاييايدر

ونها نفر يليک مي فرانسه و بلژيها  جنگي گوداليدر سنگرها! يوانگيدر خدمت د
و که در سال هزار و نهصد يهنگام.  خاک را تصرف کنندلومتريکنابود شدند تا چند 

 جا يها يا بدبخت بي بازماندگان با وحشت و ناباور،ديان رسياجده جنگ به پيه
 مجروح و ياريون انسان کشته شده و بسيليده م: مانده از جنگ روبرو بودند

و . ن حد مخرب و آشکار نبوده استي که هرگز تا ائی يوانگيد. العضو شدند ناقص
  .ن راه استين آغاز اينکه ايدانست ا يآنچه انسان هنوز نم

انه توسط همنوعان خود به ي وحشيگ که با مرييشمار انسانهاستم يبان قرن يبا پا    
بلکه , ها تان ملي مينه تنها در جنگها. ديون نفر رسيليک صد ميدند به يهالکت رس

جاسوس , ون نفر با عنوان دشمنيليست مي مانند قتل بيمع جين در کشتارهايهمچن
 يمعان سوزاندن جي بر قابليا وحشت غين يه در زمان استاليو خائن در اتحاد روس



 از ي کوچکتر داخليها يرين در درگين کشتار همچنيا. لمانآ ي هاي نازلهيبوس
 در جک چهارم از کشور کامبويا به قتل رساندن يا ي در اسپاني داخليها ل جنگيقب

  . اتفاق افتاده استم خمريزمان رژ

 يوانگيم که ديم تا متوجه شويون تماشا کنيزي است اخبار روزانه را در تلويکاف    
گر از ي ديکي .افته استيکم ادامه يو ستين تا قرن بآ ی افته و دنبالهيان نيانسان پا

 يها  است که بر فرمييها اني بشر زي جمعي عملکرد نادرست ذهنيها هصيخص
اهان و جانوران ين بردن گيمانند از ب, ن وارد کرده استي و خود کره زمياتيگر حيد

وانات در ير نادرست با حرفتا, ژن هستنديد کننده اکسي که تولييو جنگلها
که . ها و هوا انوسي و اقها رودخانه بآد و مسموم کردن ي پرورش و توليها کارخانه

 ي از مرتبط بودن خود به کل ناشيخبر ي و بيبه علل حرص و طمع و نادان
  .شود يم

 خود ي و توجه نکردن فقط باعث نابودن رفتار و اعمال خوديانسان با ادامه ا    
  .خواهد شد

قسمت اعظم ,  دارديان جا بشر که در بطن کردار انسي جمعين نادانيج اينتا    
ک ي يکينيعلل کلرا ت يبشر يجمعخ ياگر تار. دهد يل مي را تشکيخ بشريتار

االت يخ: خواهد شدن داده ي او چنيماريص بي تشخميريدر نظر بگ يموجود انسان
 در مقابل يرحمير و خشونت و بمارگونه به قتل و کشتايل بيتما, انباشته شده مزمن

 ييها وانه و گناهکار با فاصلهي ديمجرم , خود اوستيجه نا آگاهيدشمنان که نت
  .ن آنهايکوتاه سالم ماب



 هستند که نه تنها پشت يرومندي عوامل نيطلب حرص و طمع و قدرت, ترس    
 ياه يدوئولوژيل و مذاهب و ايباق, ها ن ملتي مابيها يزيهمه جنگها و خونر

ن يا.  انسانهاستيبلکه عامل مشکالت مداوم در روابط شخص, تلف بوده استمخ
ن عوامل يوجود ا. گران استي و ادراک خود و دييعوامل مولد مخرب در شناسا

 ير شود و اعمال انسان را به سوي تعبي به طرز غلطيتيعقشود که هر مو يباعث م
 شتريت بياز به مالکيرآورده کردن ن فرار از ترس و بي اشتباه که برايها يريگ ميتصم

  .دهد  سوق -  بدون کف است که هرگز پر نخواهد شدي که خود مانند چاه-

از يت است که ترس و حرص و طمع و نين مسئله حائز اهمي فهم ا،ن حاليبا ا    
بلکه با عملکرد , ستندياد شد ني که از آن ي عملکرد نادرست ذهنيطلب به قدرت

 است که در درون يقيب مشترک عميکه خود فر .اند د آمده بوجوينادرست ذهن
  .  نهفته استيذهن هر موجود انسان

 ي نفسانيها د دست از خواهشياند که با گفته) يمعنو(يم روحاني از تعالياريبس    
 عملکرد يا شهيو به علل ر. م معموال ناموفق هستندين تعالياما ا. و ترس برداشت

. ستندي نيي نهاي عوامل سببيطلب  ترس و طمع و قدرت.اند دهي نرسينادرست ذهن
 هوشمندانه و ارزشمند ي بهتر شدن به نظر کاريا انساني خوب ي انسانيتالش برا

 ي کوشش، هستندي از عملکرد نادرست ذهنيين علت که هنوز جزيد اما به ايآ يم
 وگرنه .ديآ در ذهن بوجود يتحول نکه ابتدايرسد مگر ا يجه نميتآ به نتياست که نها
ت ي ساختن هوي و قويخواه ادهي ز,ينيب  از خود بزرگيتر و نادر شکل ثابت

افتن يبلکه با ,  شدي توان انسان خوبي خوب شدن نمي با تالش برا. است يتصور



توان  ي م،ي که در درون انسان وجود دارد و اجازه به خارج شدن آن خوبيخوب
 يد که تحوليايرون بي تواند بي ميرت تنها در صوين خوبياما ا.  شديانسان خوب

  .دي انسان بوجود آي ذهني در چگونگياساس

شگر ي ناب بوجود آمد به طور روشن نمايده هايسم که در ابتدا با ايخ کمونيتار    
امده باشد مردم ي بوجود ني ذهنيت دروني در واقعيکه تحوليآن است که تا زمان

ر در يين اقدام به تغي کره زمي رو بريد زندگيک روش جدي بوجود آوردن يبرا
و بدون در نظر گرفتن عملکرد نادرست حک شده در . کنند ي ميت خارجيواقع
 دست به عمل ، کندي با خود حمل ميا نفس که هر انسانيگو ي همان ايعني ،ذهن

    .زنند يم

  ديت جديظهور ذهن

ت انسان در يک اصل مشترک معتقدند که ذهني به يشتر سنن و مذاهب باستانيب    
مسئله که موضوع ن ياما از درون ا.  استياساساشکال ک يچار د خود يحالت عاد

ت ين ذهنيا دادنر يي و آن امکان تغز وجود داردين ياصل دوم, ستين ينديخوشا
  . است

 را يافتن ذهنير شکل يين تغيسم ايم بودائي از تعاليم هندو و بعضيدر تعال    
 نام دارد و "يرستگار" ،ين تحول دروني ا،يسيم عي تعالدر. نامند ي م"ي ذهنيداريب"

 است يگري اصطالحات د"يداريب" و "يآزاد". " انسانيها ان رنجيپا" ،سميدر بودائ
  .روند يبکار م ير ذهنييتغن ياح ي توضيکه برا



, ستندي نکيا تکنولوژي ي هنر,ي علميشرفت هايپ, تين دست آورد بشريبزرگتر    
در . شي خوي نادانيعني. باشد يش مي خويعملکرد ناقص ذهن به يبلکه آگاه

 به نام يمرد . شده بودندن مسئلهيا متوجه يتعداد معدود نه چندان دور يا گذشته
 ين کسيد اوليشا, ستيز يش در هند ميدارتا که دو هزار و ششصد سال پيگواتما س

.  بودا معروف شدبعدها با نام. برد ين موضوع پي کامل به اينيب است که با روشن
گر از آموزگاران ي ديکي مشابه باًي تقريو در زمان. دارشده استي بيبودا به معنا

م يو تعال.  الئوتزو بودنام او. ن ظهور کردين چي در سرزم،هيدارشده اولي بيروحان
جمع " نگيچ يتائوت"خ به نام ي تاري عرفانين کتابهاي از مهمتريکيخود را که در 

  . گذاشتي به جا، شدهيآور

. شرفت استي و پي و آغاز بهبودي از آگاهيناش يبدون شک به جا آوردن نادان    
 يين شکوفاياول. ن آغاز شده بودي کره زمي بر روياري از هوشيديبعد جد

و , ن خود از گناهي کردند و با معاصرسخنن تعداد معدود آغاز به يسپس ا. يشيزماآ
  :ن گفتنديه و چن صحبت کرديات واهراز رنج بردن و تصو

 يها  که باعث رنجياعمال. دياعمال خود را بنگر. دي خود نگاه کنيبه روش زندگ"
  ."شماست

ت معمول وجود انسان ي  وضعيعني ين کابوس جمعي از ايداريسپس به امکانات ب
  .ز نشان دادندياشاره کرده و راه درست آن را ن

جه يدر نت. ا هنوز آماده نبوديا دن بشر بود اميداريم جزو الزم بين تعاليگرچه ا    
ده يبه طور نادرست فهم يجتآ نسل بعديو نتم توسط مردم آن عصر ين تعاليشتر ايب



دان ي همان زمان که توسط مريحت مين تعالي و پر نفوذ بودن اي با تمام سادگ.شد
  .رات غلط عوض شدنديشدند با تعب ينوشته م

 يه نداشت وليم اولي با تعاليچ ربطيد که ه به آنها اضافه شي قرنها مطالبيدر ط    
 يي از آموزگاران مورد استهزا و ناسزاگويتعداد. ار غلط آنها بودينمودار برداشت بس
  .ش قرار گرفتنديگر مانند خدا مورد ستاي ديو تعداد . کشته شدنديقرار گرفته و حت

 ي انسان مي ذهندرستت اشاره به عملکرد ناي بشري جمعي که به علت نادانيميتعال
  . اضافه شدندي از ناداني شده و خود به بخشيدستکار, کرد

 ييروي ن به،ل شوديبدت متحدکننده ييروينکه مذهب به نيا يبه جاب يترت نيبد    
 در کل ي اصولييکتايدن يهمنکه با متوجه شدن و في اي جاهب. ل شديز تبديتفرقه آم

شتر ي بيانداز شتر و تفرقهيت بخشونت و نفر, ان دهديات به خشونت و نفرت پايح
ل يمذهب تبد.  مذاهب مشابه به بار آوردين مذاهب مختلف و حتين مردم و مابيب

 در  ي مذهبيساز تيو با هو مردم شدند ي اعتقاديها ستميها و س يدئولوژيبه ا
  .تر کردند ي را در آنها قوغلط يمردم خودشناس

گران يداعتقادات  خود را درست و قاداتاعتتوانستند  يمها  يدئولوژيله آن ايبوس    
 يعني, گراني ديعني ،ت خود در مقابل دشمنانيجه از هويو در نت اننديرا غلط بنما

 يحت  کهييتا جادفاع کنند ,  که کم هم نبودند، غلطيباورهاگران با يدا يناباوران 
  .ننديخود را مجاز به کشتن آنها بب



ر ي و غي و ازليتناهي الييروي نيعني. اخترا با تصورات خود س" خدا "،انسان    
ا يو "  منيداخ " عنوان کوچک شد تا بتوان آن را به يک بت روانيقابل نام تا حد 

 يا با وجود تمام اعمال احمقانهانسان اما , اما. پرستش کرد"  مايخدا"
 درهنوز د  کنيبه آن اشاره م که يقتي حق،که به نام مذهب مرتکب شده)يا نههاناآگا(

 از اريبس يها هين درخشش از پس اليخشد اما ارد ي مهنوز. رخشدد ي ماوکنه ذات 
ن ي از اييها که نشانهي و تا زمان.ره و تار شده استي ت، غلط و عوض شده،ريتعاب
ن ييآرسد که بتواند نور  يد به نظر ميقت در درون را خود تجربه نکند بعيحق
ن تحول ياند که ا  بودهيه تعداد معدودشيخ هميدر طول تار. افت کنديقت را دريحق

ح ي توضي و برااند را در درون تجربه کرده ,که مذاهب به آنها اشاره کرده اند, يادراک
 يحاتيان را با استفاده از توضيح و بير قابل توضي غيتي واقعيعني ين تجارب درونيا

  .اند اند استفاده کرده که در چهارچوب مذاهب خود داشته

 درون مذاهب بزرگ ييها  مکاتب و جنبش،ن زنان و مرداني از ايضتوسط بع    
 باعث زنده شدن يبلکه گاه, ن اکتشافات بوديافت که نه تنها نمودار ايگسترش 

سزم در ي و ناشير مذهبيت غيب روحانين ترتيبد. اند ه بودهي اولي و واقعيم اصليتعال
در مذهب ) يگر ژيفصو(سزم يت بوجود آمدند مانند صوفيحي مسييدوران وسطا

سم و ذن و يادوتا ودنتا در هندوئ, تيهوديسم و کاباال در مذهب يو هندوئ, اسالم
د غلط و تصورات معمول و ين مکاتب براندازنده عقايشتر ايب. سميژوچن در بودائ

له سلسله مراتب ي بوساًل اکثرين دلي و به هم مردم بودندياساس اعتقادات ذهن
  . ندشد ي و اغلب با خصومت برخورد مينيمذاهب بزرگ با شک و بدب



 ي و تحوالت درونييد بر شناسايم آنها تاکيتعال, يبر خالف مذاهب مهم جار    
افته ير ييهاست که مذاهب بزرگ تغ ا جنبشين مکاتب يم ايله تعاليبوس. انسان داشت

 از يت کميشتر موارد فقط اقلي در بيول, ابنديه را دوباره بازيح اوليم صحيو تعال
د که بر يرس ي نمي داشتند و تعدادشان هرگز به اندازه کافيمردم به آنها دسترس

ن مکاتب با وضع يبا گذشت زمان ا.  موثر بگذارديت اثري اکثريق جمعيت عميذهن
  . بماننديش از حد نتوانستند موثر باقي بيدستورات و فرمولها

  

  ت و مذهبيروحان

ن يشتر مردم تفاوت بيست؟ بيد چي جدتي ذهنيزيقش مذاهب بزرگ در بپاخن    
 يعني يستم اعتقاديک سياند که داشتن  دانند و متوجه شده يت و مذهب را ميروحان

 که باشد انسان يهر نوع از, رفته شدهيقت مطلق پذيعنوان حق افکار که به يک سري
 يعنير چقدر که انسان افکار هدر واقع . کند يل نميا عارف تبدي يک روحانيرا به 

 درون خود يشتر خود را از بعد روحانيب, ت خود سازديشتر هوياعتقادات خود را ب
قت را ياند و حق ن سطح متوقف شدهي در اي از اشخاص مذهبياريبس. سازد يجدا م

, ت آنها شدهين اعتقادات به طور کامل جزء هويدانند و چون ا ي ميکيبا افکار خود 
قت ي کنند که تنها مالک حقيد ادعا مت خويت از هوي حفظ و حماينادانسته برا
افکار ندارند و اگر با اعتقادات فکر و ت ي به محدودين اشخاص آگاهيا. آنها هستند

د و در يد در نظر آنها از گمراهان هستي افکار آنها به طور کامل موافق نباشيعني



 يا ه دانستند و عدي مقتل رساندن گمراهان نه چندان دور خود را مجاز به يا گذشته
  . کنندين ميز چنين زمان نيهنوز در ا

 با يالت مذهبيرون از چهارچوب تشکي بيا د در سطح گستردهيت جديروحان    
) ياعتقادات معنو (ي روحانيها فرقه.   مردم در حال رشد استير فرم در آگاهييتغ
شه ي هميالتياند و سلسله مراتب تشک شه وجود داشتهي هميي در مذاهب عقاليحت
. اند  آنها بر آمدهي سرکوبيد قرار گرفته و اغلب در پين اعتقادات مورد تهديله ايوسب
 ين گسترده خارج از ساختمان مذهبي چنيد در سطحيت جديمعنو) تيروحان(

شتر از تمام ين موضوع در گذشته بخصوص در غرب  که بيا. د استي جدکامالً
ع يان توزيحي مسيساي در آن حکمفرماست و کلي عقالنيگر فرهنگي ديها فرهنگ

 ي عرفانيها ا انتشار کتابيها  يسخنران. ر نبوديامکان پذ,  استيکننده اخالق روحان
ن ي از قوانيرويسا بودن و پيمگر در ارتباط و وابسته بودن با کل, ر نبوديامکان پذ

 يا مذهب بخصوصيسا ياما اکنون بدون کل. شد ينصورت خاموش مير ايدر غ, آنها
 ي از گشودگيو هر نشانه ا.  استين باعث دلگرميداست و اير هويي تغيها نشانه

سه يک کنيدار از يک مسجد در کنار ديدار پاپ جان پل دوم از يراه همچون د
  . استيباعث شکرگذار

 خارج از مذاهب بزرگ برخاسته يم عرفانيجه تعالين تحول از نتي از ايقسمت    
 از طرفداران يادي بود که تعداد زم خردمندانه کهن شرقيان تعالياست اما جر
  متعصبانه يستم اعتقادي و سينيت دي را قادر ساخت که دست از هويمذاهب سنت

کنند به  يدرون خود را کشف م ت دري که عمق معنويخود بردارند و در همان زمان



شوند که  يو متوجه م. ببرند ي نهفته است پي که در سنن مذهبيمي تعاليعمق اصل
 انسان يزان آگاهي مربوط به ما اعتقادات آنها ندارد بلکه تماماً بي ارتباطچيت هيمعنو

 که يکسان. شود يگران ميا و روابط ما با دياست و حاصل آن سبب اعمال ما در دن
شتر در يشتر و بينند بي را ببيالت مذهبيستند خارج از آداب و رسوم و تشکيقادر ن

 يا سابقه يان بي ما نه تنها شاهد جري فعلدر عصر. روند يسنگر اعتقادات خود فرو م
ز ين) گويا(ها  تيا منيد نفس يت و تشدين حال تقويبلکه در ع, )يداريب (ياز آگاه

گر ي ديکنند و بعض يد استقبال ميد جدي از عقايالت مذهبي از تشکيبعض. ميهست
 از طرفداران يل به عضويتر شده و تبد يم متعصبانه خود جريدر جناح تعال

 يجمع) تيا مني (ي نفساني شوند که هواي دست انسان می شده الت ساختهيتشک
ها و  ساها و فرقهي از کليبعض. زديخ يز برمي دفاع از خود با آن به جنگ و ستيبرا
 يت ذهني با هوداًي دارند که شديجمع) گويا (يت نفساني ماه اصالًيانات مذهبيجر

 که با هر نوع ئی يدئولوژيا .شوند ي مياسي سيدئولوژيرو هر نوع ايمتعصب خود پ
  .کند يقت مخالفت مي از حقيگرير ديتعب

-------           

ی صدودوازدهم سری جلسات آنالين شرح و تفسير مثنوی معنوی   اين مقاله در جلسه×   
  .موالنا، توسط مترجم ارائه شده است

  

  

  


