
 

 

 مِن من!

 سال ها پرسیدم از خود کیستم؟

 آتشم، شوقم، شرارم، چیستم؟

 

( روسی به عنوان جستجوگری معنوی اعالم می کند که زندگی انسان های متمدن 7497-7711جورج ایووانویچ گورجیف)
درخوابند و مقدار بسیار کمی واقع همیشه ب و بی معنی است، به شکلی است که مادی  یار پیچیده،امروز، گذشته از این که بس

نایی های خود را به کار می برند.از توا  

اشاره به بی خبری و بی توجه بودن انسان به خودش را متذکر می شود. این بی توجهی « خواب بودن انسان»اغلب مفهوم در 
 نه تنها به خودش، بلکه شامل زندگی و هدف او از زندگی نیز خواهد بود...

عمل می کنند و از همان بدو کودکی با یک سری  همچون یک ماشین از پیش برنامه ریزی شده ،معمول انسان ها به طور
این عادات آموخته شده در فرد به صورت اندیشه ها و تمایالت، رفتارها و احساساتی است که عادات آموخته پیش می روند. 

و ارزش های خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی مملو از درونی کرده است. معیارها  شدر خودرا فرد در طول سال ها آن ها 
فرهنگی »این مضمون مترادف مفهوم بهای سنگینی است که ژاک لکان از آن بهدستورات که از پیش به او داده شده است. 

نام می برد! «شدن  

رت دارد. این مغایرت را مغای رزشی انسانی اشد با تمایالت ذاتی و اافرااغلب این نوع عادات رفتاری، احساسی و فکری در 
زمانی درک خواهد کرد که برای خوب جلوه کردن و مورد تایید واقع شدنش به شخصی تبدیل شده است که دیگران می 

گاه در فرد قرار دارد.  پسندند. گاه و نیمه خودآ این رفتارهای از پیش آموخته عادات ذهنی و احساسی در افراد به صورت ناخودآ
گا گاه در هر فرد به صورت به طور نیمه خودآ است که در الیه های پیچیده و در هم  تعصبات ذهنی و احساسیه و ناخودآ

 تنیده است. وجوه متعددی از من و من های دیگر در فرد که به آن بی خبر است. 

می تواند راه یابد؟ آیا این شناخت به الیه های عمیق تر  ی گوناگوناما براستی هر فرد چگونه به وجوه متعددی از این من ها
ز ان به جهاد اکبر نام می برند؟! این حداقل راهیابی به الیه های عمیق تر روان با وجود آدمی به همان دشواری نیست که ا

 ر این می نماید.حال آن که شناخت بر روان و نفس انسان بسیار پیچیده ت امکان پذیر است، روانکاوی های طوالنی مدت
داشته باشد!مِن من شناختی جامع که عالوه بر شناخت روان که بر پرسشی از چیستی   

 



 

 

 

ستمیخود را ندانم چ ستمیمن ک ستمیمن ک   

ستمیاو ور اومنم من ک ستیپس ک میمن و  گر  

نهان دیبنما یاو رو انیدر م میمن آ هرگه   

ستمیمن ن ستمیاگر او در زند ، من ن زنهار  

شیرازیداوری   

 

 مهشید رضوی رضوانی

 

 

 


