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وقتی به خرد و دانشی می رسیم اما آن را به کار نمی بندیم دقیقاً مثل کسی هستیم 
که به دری رسیده اما نمی خواهد از آن در وارد شود یا به دارویی دست یافته اما 

هر کاری می کند تا آن دارو را نخورد گاهـــی در مـــا تبدیل به  محمـــد مهـــر/  چـــرا خودآ
خودفریبـــی می شـــود؟ وقتـــی بـــه خرد و دانشـــی 
می رســـیم امـــا آن را به کار نمی بندیـــم دقیقاً مثل 
کسی هســـتیم که به دری رسیده اما نمی خواهد 
از آن در وارد شـــود یـــا بـــه دارویـــی دســـت یافته 
امـــا هـــر کاری می کنـــد تـــا آن دارو را نخـــورد. بین 
کســـی که دارو دســـتش اســـت امـــا آن را نخورده 
و نمی خواهـــد بخـــورد با کســـی کـــه آن دارو را در 
دســـت نـــدارد فـــرق چندانی جـــز تحمـــل وزن آن 
داروهـــا وجود دارد؟ دســـت کم کســـی که آن دارو 
را در اختیار ندارد از تحمل وزن آن دارو و دست 
و پاگیری کشـــاندن آن دارو به این ســـو و آن ســـو 

معاف اســـت و ایـــن مزیت کمی نیســـت. 
بنابرایـــن گاهـــی بین ما کـــه کتاب هـــای متعددی 
گاهـــی خوانده ایـــم یـــا هزینـــه گزاف  دربـــاره خودآ
کارگاه هایـــی را در ایـــن رابطـــه داده ایم با کســـانی 
کـــه ایـــن کتاب هـــا را نخوانـــده و آن کارگاه هـــا را 
نرفته انـــد، فـــرق چندانـــی وجـــود ندارد جـــز اینکه 
گـــروه دوم قـــرار نیســـت آن کتاب ها یـــا کارگاه ها 
را با خود به این ســـو و آن ســـو بکشـــند. شـــما چه 
زمانـــی ســـیر می شـــوید؟ فقـــط و فقـــط وقتـــی که 
غذایتـــان را بخورید، بنابراین نباید انتظار داشـــته 
باشـــید کـــه نگریســـتن بـــه غـــذا، فخرفروشـــی بـــا 
آن غـــذا یـــا حتـــی اتـــکای صرف بـــه بوییـــدن غذا 
می توانـــد جایگزیـــن خـــوردن باشـــد و شـــما را از 
گرســـنگی بیـــرون بکشـــد. از این زاویـــه وقتی من 
بـــا نظریه هـــای خودآگاهی، ابیات شـــاعران یا هر 

محتوای دیگری صرفاً نشســـت و برخاســـت دارم 
یـــا بـــه بوییدن آنهـــا اکتفـــا می کنم امـــا در نهایت 
نمی خواهـــم آنهـــا را بـــه کار گیرم، به لحـــاظ روانی 
یک گرســـنه هســـتم. wوقتی من با داروهایم پز 
می دهـــم و مثالً داروهایم را به رخ تو می کشـــم و 
می گویـــم داروهای من از داروهای تو بهتر اســـت 
امـــا در نهایت آن داروی بهتـــر را نمی خورم، بیمار 
خواهـــم ماند و فرصـــت بهبودی را از خود خواهم 
گرفـــت در حالـــی کـــه ممکن اســـت تو بـــا داروی 
ضعیف تـــر نجـــات پیـــدا کنی چـــون تـــو دارویت را 

خـــورده ای، یـــا این طـــور بگویـــم تـــو دارویت را 
وســـیله ای بـــرای تفاخر یا صیـــد توجه 

دیگـــران قـــرار نـــداده ای. ممکـــن 
گاهـــی  اســـت کســـی شـــعاع آ

باشـــد  محـــدودی داشـــته 
بـــه رهایـــی درونـــی  امـــا 

کـــه  لـــی  حا در  برســـد 
ممکـــن اســـت کســـی 
ظاهـــراً شـــعاع آگاهی 
بیشتری داشته باشد 

امـــا در دام بماند. 

دگردیسی خودآگاهی
به خودفــریـــبی

حســـن فرامـــرزی/  چرا ســـاقه آگاهی 
مـــا کم رمـــق  و پژمـــرده  اســـت؟ چـــون 
به راحتـــی با تحریک هـــای بیرونی باال 
و پاییـــن می شـــویم. مثالً کســـی به تو 
می گویـــد: نامـــرد! و تـــو بالفاصلـــه به 
هـــم می ریزی در حالی کـــه اگر نیازی 
نداشـــته باشـــی کســـی بـــه تـــو مـــرد 
بگوید، با شـــنیدن کلمـــه نامرد دچار 

فروپاشـــی نمی شوی.
موالنـــا در »فیـــه مافیـــه« حکایـــت 
شـــنیدنی ای دربـــاره خودشـــکوفایی 
بـــا  بـــاال و پاییـــن نشـــدن  از طریـــق 
محرک هـــای بیرونی تعریـــف می کند: 
»گل و میوه نمی شـــکفد بـــه پاییز که 
ایـــن مناظـــره باشـــد و گل را آن طبـــع 
نیســـت کـــه مقابلگـــی کنـــد بـــا پاییز. 
اگـــر نظـــر آفتاب حمـــل تافـــت، برون 
آیـــد در هـــوای معتدل عـــادل و اگرنه 
ســـر درکشـــید و به اصل خـــود رفت. 
پاییـــز بـــا او می گویـــد: اگـــر تـــو شـــاخ 
خشـــک نیســـتی پیش من بـــرون آی، 
اگـــر مـــردی. او می گویـــد پیـــش تـــو 
من شـــاخ خشـــکم و نامـــردم، هرچه 

خواهـــی بگو.«
شـــاهد حضـــور  ایـــن حکایـــت،  در 
درختـــی هســـتیم کـــه خود را شـــکوفا 
می کنـــد و بـــه بهـــار می رســـد. چـــرا؟ 
چـــون به خوبـــی خود را از هوای ســـرد 
خـــزان مصـــون نگـــه مـــی دارد. خزان 
بارهـــا بخت خـــود را امتحـــان می کند 

تـــا او را از خلوتـــگاه خـــود بیـــرون 
بکشـــد. پـــس درخـــت را تحریـــک 

می کند: تو اگر شـــاخ خشـــک نیستی 
و اگـــر نمرده ای جلـــوی من جلوه گری 
کن و خودی نشـــان بـــده، اما درخت 
تحریک نمی شـــود. خزان دوباره تقال 
می کند و می گویـــد: اگر مردی بیرون 
آی. امـــا درخت کـــه نیـــازی نمی بیند 
کســـی به او بگویـــد چقدر پربـــاری یا 
چقـــدر مردی یـــا هر عنـــوان دیگری، 
بـــه زیبایی از خـــود محافظت می کند 
و می گویـــد: اصالً من شـــاخ خشـــک 
و نامـــرد، هرچـــه می خواهـــی بگـــو. 
ایـــن یعنـــی مـــن در قیـــد و بنـــد نام و 
عنوان نیســـتم، همچنان که ســـعدی 
از چنیـــن موقعیتـــی ایـــن شـــاهکار را 

می آفرینـــد:
ما گدایان خیل سلطانیم

شهربند هوای جانانیم
بنده را نامِ خویشتن نبود

هر چه ما را لقب دهند آنیم
مثـــل  دقیقـــاً  هیجان زده ایـــم  وقتـــی 
لوکوموتیـــوی می شـــویم که خـــود را در 
حـــد واگنـــی از واگن هـــای خـــود پاییـــن 
وقتـــی  بگوییـــم:  این طـــور  مـــی آورد. 
از دســـت می دهیـــم  را  گاهی مـــان  آ
»واگـــِن بی اختیار اتفاقات« می شـــویم 
و رویدادهـــا، مـــا را بـــه ایـــن ســـو و آن 
ســـو می کشـــانند امـــا وقتـــی آگاهیمان 
را به دســـت می آوریـــم اتفاقـــات ســـر 

قعـــی  ا و ی  جـــا
 . نـــد برمی گرد د  خـــو

هیجان زدگـــی،  و  تحریک پذیـــری 
بـــه  تولیدکنندگـــی  لـــت  حا از  را  مـــا 
حالـــت انفعـــال، تابـــع و طفیلـــی بودن 

 . ند می کشـــا
وقتـــی به راحتـــی از یک فرد یـــا رویداد 
عصبانی می شـــوید به دنبال او کشـــیده 
می شـــوید طـــوری کـــه انگار بـــه آن فرد 
یـــا رویداد بســـته شـــده اید و مجبور به 
دنبالـــه روی هســـتید حتـــی اگـــر از این 

تعقیب خرســـند نباشید.
اعتیـــاد رفتاری که اغلب ما در زندگی 
تجربه می کنیم از این جنس اســـت. 
شـــما به عنوان یک کشنده، عادتی را 
پدید می آورید. در آغاز شـــما کشنده 
هســـتید و آن عـــادت مثل یک واگن، 
دنبال شـــما راه می افتـــد اما به تدریج 
عادت هـــا در مـــا کهنـــه و جاگیرتـــر 
می شـــود طـــوری کـــه پـــس از مدتـــی 
عادت هـــا بر ما ســـیطره پیدا می کنند 
و با انگشـــت اشاره آنهاست که ما به 
این ســـو و آن ســـو می رویم، همچنان 

که موالنـــا می گوید:
اول ابلیسی مرا استاد بود

بعد از آن ابلیس پیشم باد بود

شـــکوفه شـــیبانی/  از بازار پرتقال توســـرخ خریده ام. 
قـــاچ می کنـــم و می چینم شـــان تـــوی بشـــقاب و مثـــل 
تبلیغاتچی ها هیاهویی راه می اندازم و همسر و پسرم 
را هـــم دعـــوت می کنـــم تـــا بـــه ایـــن ضیافت ســـرخ و 
نارنجی بپیوندند. تا آنها برســـند دو ســـه قاچ زیر فشار 
دندان هـــای مـــن، مزه بی نظیری از شـــیرینی و طعم و 
مـــزه را آزاد می کننـــد. از عکس العملم نســـبت به این 

لحظه خنـــده ام می گیرد:
- حیف! کاش بیشتر می خریدم.

حـــاال اگر این پرتقال های توســـرخ، ایـــن طعم و مزه را 
نداشـــت، به نظرتـــان عکس العملم چه بود؟

 -حیف! کاش نمی گرفتم.
مالحظـــه می کنیـــد؟ مـــا در هـــر صـــورت، معتـــاد این 
حیف ها و کاش ها هســـتیم، چه موقعیت های زندگی 

خوش آیندمان باشـــد، چـــه بدآیندمان.
پرتقال های توســـرخ، شـــیرین باشـــند می گوییم حیف 
و کاش، پرتقال های توســـرخ شـــیرین نباشـــند باز هم 
می گوییـــم حیـــف و کاش. انـــگار ایـــن حیـــف و کاش 
در دســـت مـــا باد کـــرده، نمی دانیـــم با آنهـــا چه کنیم 
بنابرایـــن بـــه اولیـــن موقعیتـــی کـــه می رســـیم، آنهـــا را 

می چســـبانیم.

پرتقال های توسرخ از بازار
حیف و کاش از من

کـــه واگــــــن بی اخــتـــیار
اتــــــفاقــــات مـــــــی شود

لـــوکــومــوتـیوی لـــوکــومــوتـیوی 


