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سبک نگرش

آیات قرآن از آنجا که کالم خداوند است بس�یار حساب شده و دقیق بیان شده است، 
بنابراین شما عماًل نمي توانید کلمه ای را جابه جا کنید. بس�یاری از متونی که ما با آنها 
سر و کار داریم امکان جابه جایی و ویراس�تاری در متن وجود دارد. در همین متنی که 
مي خوانید مي توانید جای بسیاری از کلمات را تغییر دهید یا حتی آنها را حذف کنید 
بی آن که به منظور و مراد نگارنده آسیبی وارد شود اما یک وقت مثاًل ما با شعر حافظ 
سر و کار داریم که در اوج زیبایی، دست تطاول را مي بندد و باالتر از آن کالم وحی که از 
گزند روزگار و گذر قرن ها به سالمت عبور کرده است همچنان که خداوند مي فرماید: 
»انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون / بی تردید ما این قرآن را به تدریج نازل کرده ایم و 

قطعاً نگهبان آن خواهیم بود.«
این همه را گفتم که به این جا برسم: اگر مثاًل در قرآن اول سخن از ایمان به میان مي آید 
و بعد عمل صالح، اتفاقی و تصادفی نیست. معلوم مي شود ایمان به عمل صالح ارجحیت 
دارد و خاستگاه آن است، یا رجحان نیت به عمل که در زندگی روزمره ما هم قابل درک 
و لمس اس�ت. اما یکی از زیباترین آیات قرآن که همین مفهوم را مي رساند و همواره 
الهام بخش من در زندگی بوده آیه »رب اشرح لی صدری و یسرلی امری« است. آیه ای 
بس�یار موجز اما در عین حال بس�یار عمیق. در این آیه ما از خداوند و رب عزیز خود 
درخواستی را مطرح مي کنیم: خدایا به ما شرح صدر یا  فراخی سینه یا همان وسعت 
نظر و قلب و روان عنایت کن، آن گاه کارهای ما را هم ساده گردان. همچنان که در این جا 
هم قابل مشاهده است رجحان شرح صدر به آس�ان شدن امور و کارها دیده مي شود. 
در واقع از نگاه قرآن شرح صدر در آغاز قرار مي گیرد و در ادامه آسانی امور هم مي آید 

اما چرا این گونه است؟

   فری�ادی ک�ه ق�رآن بر س�ر انس�ان 
مي ِکشد

چرا ما ای��ن همه گرفتاری ه��ای رنگارنگ در 
زندگی داریم و چرا واقعاً گرفتاری های بشر به 
یک شکل بنیادین حل نمي شود. »رب اشرح 
لی صدری و یس��رلی امری« مي تواند ریش��ه 
این ناکامي  ب��زرگ را در عین ایجاز و کوتاهی 
شرح دهد. اگر ما درون خود را صادقانه بکاویم 
احتماالً اعت��راف خواهیم کرد ک��ه نگاه ما در 
بیرون آمدن از گرفتاری ها عموماً عکس نگاه 
قرآن اس��ت یعنی ما معموالً این آسان شدن 
کارها و گره گشایی ها در بیرون را به شرح صدر 
و گره گش��ایی در درون ترجیح مي دهیم، به 
سخنی دیگر گره گشایی های بیرون جذابیت و 
نمود بیشتری برای ما دارد، یا این طور بگوییم 
اساساً ش��رح صدر برای ما یک مفهوم گنگ و 
غیرجدی است. اگر امروز از هر کس بپرسید 
دوست داری کارهای زندگی ات ساده و آسان 
باشد خیلی روشن منظور شما را درک مي کند 
اما اگر از همان فرد بپرس��ی دوست داری به 
شرح صدر برس��ی؟ احتماالً به درستی نداند 
منظور شما چیست، شاید حتی این فرد معانی 
لغات را هم بداند و برای شما توضیح هم بدهد 
که شرح یعنی گس��تردگی و صدر هم یعنی 
س��ینه، اما به فرض من این ه��ا را بدانم وقتی 
این شرح صدر را عماًل لمس نکرده ام دانستن 
لغوی چه گرهی از من ب��از مي کند؟ ما از خدا 
مي خواهیم س��ینه ما را فراخ کند یعنی مثاًل 
استخوان های سینه مان فاصله بیشتری از هم 
بگیرد؟ صدر در این جا چیس��ت؟ صدر وجود 
انسان چیست؟ قرآن و حکمای اسالمي  به ما 
مي گویند صدر همان عقل و قوه ادراک و شعور 
فطری است که در جای جای قرآن با فریادی 
که بر سر انس��ان مي کش��د: افال تعقلون، افال 
تتفکرون، افال یتدبرون بیان مي ش��ود. گویی 
قرآن مي گوید چرا این گونه به صدر وجود خود 

بی اعتنا مانده اید. 
   چرا آرامش و شادی 

عمیق همچنان گمشده انسان است؟
واقعیت آن است که اگر اندیشه، قوه ادراک و 
آن شعور متعالی در وجود من گسترده نشود 
من به ش��کل بنیادین به آن یسرلی امری یا 
همان آسانی و گش��ایش در بیرون نخواهم 
رسید، حتی اگر مقدمات این آسانی به طور 
کامل در بیرون برای من تدارک دیده ش��ده 
باش��د و راز این که امروز بس��یاری از افراد با 
وجود این که تفسیر زندگی آنها از چشم من و 
شما ممکن است کاماًل مصداق آسانی در امور 
باشد چنین تفسیر و احساسی از زندگی شان 
ندارند به خاطر این اس��ت که به آن ش��رح 
صدر و گشایش درون نرسیده اند. به همین 
خاطر وقتی به زندگی کسی که شما تفسیر 
سهولت و آسانی از آن دارید مراجعه مي کنید 
مي بینید او نیز به اندازه شما نگران فرداست 
و چه بسا بیشتر- مگر آن که او به شرح صدر 
رسیده باشد، در آن صورت او گشایش درون 
و بیرون را توأمان تجربه مي کند- اما با فرض 
این که تنها معیار ش��ما ب��رای ارزیابی یک 

زندگی همان چیزهایی باش��د که در بیرون 
قابل مش��اهده اس��ت واقعیت این است که 
یک س��ازه هر اندازه هم که ب��زرگ و مجلل 
باشد- فرق نمي کند این سازه، سازه تمدنی 
و فناوری باشد یا مدرک و س��اختمان و هر 
چیز دیگری- در نهایت نمي تواند گره گشایی 
بنیادین را صورت بدهد و اگر یک نگاه گذرا به 
جهان امروز ما و تب و تاب های آن بیندازید 
مي بینید همچنان گمش��ده انسان آرامش 
و شادی به ش��کل عمیق آن است، همچنان 
انسان با وجود دسترسی به ابزارهای فناوری 
و ارتباطی به شکل عمیقی احساس تنهایی 
مي کند. با وجود آن که دانش روانشناس��ی 
پیش رفته اما همچنان انسان ها در افسردگی 
و وس��واس ها و عادت ها و نارضایتی درونی و 
خشم انباشته پیچیده ش��ده اند. با وجود آن 
که نهادهای قانونی وج��ود دارند و ما ظاهراً 
با نظام های سیاس��ی دموکراتی��ک به ویژه 
در غرب روبه رو هس��تیم اما همچنان منطق 
سیاس��تمداران این کش��ورها همان منطق 
پادشاهان زورگوی سابق است: حق با کسی 
است که قدرت بیشتری دارد. در صورتی که 
انتظار مي رفت این منط��ق در عصر امروز با 
سیطره قانون و نظام ها به این جا برسد: کسی 
قدرت خواهد داشت که حق با او باشد. انتظار 
مي رفت امروز در مقایسه با عصر و نظام ارباب 
و رعیتی شکاف های معیشتی کمتر شود اما 
نظام س��رمایه داری امروز، روی نظام ارباب 
و رعیتی و غارتی لشکرگش��ایان گذشته را 

سفید کرده است. 
   کسی که برای خود روشن نیست 
چگونه مي تواند بیرون را روشن کند؟

گرفتاری های رنگارنگ انسان امروز زمانی رفع 
و این تاریکی ه��ای متنوع که در س��احت های 
مختلف زندگی ما خیمه زده مرتفع خواهد شد 
که ما پیش از آن که »یسرلی امری« را بخواهیم 
پیش تر »رب اش��رح لی صدری« را خواس��ته 
باش��یم. در واقع وقتی آن عقل فطری، شعور و 
ادراک بی پیرایه و آلوده نشده به شوائب و پندارها 
در انس��ان غایب مي ش��ود آدم ه��ا مي خواهند 
گره هایشان را در تاریکی باز کنند و این که امروز 
گره های آدمیان نه در اقتصاد، نه در سیاس��ت و 
نه در نظام بین الملل و نه در درون خودشان به 
صورت بنیادین حل نمي شود به خاطر این که ما 
مي خواهیم در تاریکی تی��ر بیندازیم. خودمان 
برای خودمان روش��ن نیس��تیم، خودمان برای 
خودمان حض��ور نداریم آن وق��ت مي خواهیم 
بیرون را احضار و مس��ایل بیرون را حل و فصل 
کنیم. پس این س��ؤال ها منطقی است: »چطور 
کس��ی که خودش برای خودش روشن نیست 
مي تواند جهان را روشن کند؟ چطور کسی که 
خودش ب��رای خودش حاضر نیس��ت مي تواند 
جهان را احضار کند؟ چطور کس��ی که در خود 
مانده است مي تواند افقی را در بیرون باز کند؟« 
و راز ای��ن که حت��ی برخوردارها هم احس��اس 
آسودگی نمي کنند در همین جاست که شیپور 
را اش��تباهی گرفته اند و گرفته ای��م و صداهای 

ناهنجار جهان ما از همین جاست.

سبک رفتار

جای شرح صدر کجای زندگی ماست؟

 همچنان سرگشته
 در جست وجوی آرامشِ گمشده 

اعتیاد وحش�تناک ما به س�رگرمي ها به 
خاطر این اس�ت ک�ه واقع�اً نمي دانیم در 
زندگی چه مي خواهیم و هر پروژه تغییری 
هم تعری�ف کنی�م تحت س�یطره عمیق 
سرگرمي ها محو مي ش�ود. واقعاً خیلی از 
ما زیر نفوذ این همه سرگرمي  و بار سنگین 
زندگ�ی عاریت�ی و مصنوع�ی، فراغت و 
خالی ش�دن به مفهوم واقعی کلمه را پیدا 
نمي کنیم که تغییر در فض�ای آن فراغت 
اتفاق بیفتد؛ در واقع این نوع زندگی همه 
حفره های خالی را که مي تواند به تغییر جا 
دهد مي پوش�اند. نالیدن های مکرر، سر و 
صدای مداوم ذهنی، حس�رت خوردن ها، 
یک و نیم س�اعت تخمه شکستن جلوی 
تلویزیون و آنالی�ن بودن های معتادگونه

  محمد مهر
هر کس�ی را در زندگی ببینید »پروژه ای برای تغییر« 
تعریف کرده اما نکته غصه دار اینجاست: اغلب چاله ای 
هم کنار آن پروژه وجود دارد که فرد تکان مي خورد در 
آن چاله مي افتد و این جدال، اغلب تا آخر عمر وجود 
دارد. یکی مي خواهد عادتی کهنه شده را تغییر دهد، 
یکی مي خواهد دس�ت از کارمندی بکش�د و کسب و 
کار خود را ش�روع کند، یکی مي خواهد زبان خارجی 
بخواند، یکی وزن کم کند، دیگ�ری دور فالنی را خط 
بکش�د و بر وسوس�ه ارتباط و تماس ب�ا او غلبه کند، 
یکی مي خواهد اخالق م�دار زندگی کن�د و چنان به 
خانواده اش متعهد بماند که مو الی درزش نرود، یکی 
مي خواهد صبح ه�ا زود از خ�واب بیدار ش�ود، یکی 
ورزشی را شروع کند، خالصه هر کسی را ببینید پروژه 
تغییر خود را در گوشه ای از این شهر تعریف کرده اما 
مسئله این جاست که چرا ما یک ساعت بعد یا یک روز 
یا یک هفته و یک ماه بعد دوباره سر همان خانه اول مان 
ایستاده ایم. ش�اید اگر تصمیمي  برای تغییر نبود و ما 
اصاًل آن خانه اول را ترک نمي کردی�م حال مان تا این 
حد بد نمي شد اما وقتی مي بینیم تالش های ما به جایی 
نمي رسد و انگار سرنوشت محتوم ما باشد دوباره سر 
خانه اول برمی گردیم و بیشتر به هم مي ریزیم. اما چرا 

پروژه های ما برای تغییر با شکست مواجه مي شود؟ 
  

اضافه کردن شیر به لیوان نوشابه گازدار
فرض کنید پروژه شما این است: لیوانی را که نوشابه گازدار در 
آن است نمي خواهید و مي خواهید در این لیوان، شیر باشد. 
این پروژه ش��ما برای تغییر اس��ت و در ادامه چه مي کنید؟ 
مي آیید شروع مي کنید شیر را به لیوانی که نوشابه گازدار در 
آن لبالب وجود دارد اضافه مي کنید. مي خواهید آن قدر شیر 
اضافه کنید که در نهایت به لیوان شیر برسید اما محدودیتی 
در این زمینه وجود دارد: ش��ما به اندازه یک لیوان، شیر در 
اختیار دارد یعنی منابع ش��ما، انرژی، حوصله و توان تان هم 
بی نهایت نیس��ت. ش��یری که در اختیار دارید محدود است 
و مي خواهید با اضافه کردن مداوم ش��یر ب��ه لیوان محتوی 
نوشابه گازدار به یک لیوان شیر برسید. روشن است که شما 
در این صورت به یک لیوان شیر نخواهید رسید و آن چه در 
برابر شما بعد از اضافه کردن شیر به یک لیوان نوشابه گازدار 
ظاهر مي شود معجون غیر قابل استفاده ای است که نه لذت 
آنی نوشابه گازدار را به ش��ما مي دهد- لذت ماندن در عادت 
قدیمی، البته این لذت در نهایت به درد انباش��ته ای تبدیل 
مي شود- و نه آرامش و سالمتی ناشی از نوشیدن یک لیوان 

شیر یا همان رهیدن از عادت کهنه.

اول تخلیه، تمیزکاری و گودبرداری، بعد سازه 
چرا ما در پروژه مان برای تغییر با شکست مواجه مي شویم؟ 
راهکار مسئله در برابر ما بسیار واضح است. اول از همه لیوان 
نوشابه گازدار باید خالی مي شد نه این که لیوان محتوی نوشابه 
خالی نشده شیر را به آن اضافه کنیم. در عرفان اسالمي  اولین 
و مهم ترین مرحله سلوک را تخلیه نامیده اند. قلب سالک باید 
از اغراض، خطورات و خیال ها تخلیه شود آن گاه نور معارف 
مي تواند در قلب سالک مستقر ش��ود. آن محتوی مضر باید 

خالی شود تا شیر معرفت در قلب و ذهن جاگیر شود. 
گاهی ما به درستی اهمیت زیرس��ازی، تخلیه و تمیز کردن 
را درک نمي کنیم. ما مي خواهیم با عجله سازه چشمگیری 
ایجاد کنیم، سازه ای که از فاصله چند کیلومتری دیده شود. 
مي خواهیم چنان دس��ت به خودسازی بزنیم که چشم همه 
از حدقه بیرون بزند و تأللو ما از فرس��نگ ها آن س��وتر قابل 
مشاهده باش��د. زهی خیال باطل! کسی که مي خواهد بنای 
مرتفعی بسازد چقدر باید زیر زمین برود، چقدر باید حفاری 
و گودبرداری کند. آدمي  که آشنا به ساختمان نیست مي آید 
و آن حفاری ها و به عمق رفتن ها- یعنی درس��ت عکس آن 
چیزی که به نظر مي رس��د بای��د اتفاق بیفتد- را به س��خره 
مي گیرد و مي گوید ببینید این احمق ها چه مي کنند. قرار بود 
بروند آن باال و همنشین و همس��ایه ابرها باشند اما نگاه شان 
کنید آنها مثل موش هایی زیر زمین دور سرشان مي چرخند 
و عماًل وقت خودشان را آن پایین تلف مي کنند اما کسی که 
مي خواهد باال برود اول خم مي شود به سمت پایین، مي رود 
دست به حفر مي زند، زمین را خالی و گود مي کند، در درون 

خود آن حالت گود و فروتنی واقعی را ایجاد مي کند، چون هر 
بلندی از یک گودی آغاز مي ش��ود. لیوان نوشابه باید خالی 
شود تا شیر در آن ریخته شود، زمین باید گود و خالی گردد 
تا س��ازه مرتفع بیاید. ذهنیت های ناآگاهانه ما مثل خرت و 
پرت هایی که فقط فضا گرفته اند باید خالی شود تا بتوانیم جا 
را برای تغییر باز کنیم. من با این شخصیت نمي توانم تغییر 
ایجاد کنم، با این شخصیت جلو بروم، به همان اضافه کردن 
شیر به لیوان نوشابه مي رسم. من این همه دعا مي کنم، این 
همه س��خنرانی مي روم، این همه کتاب مي خوانم پس چرا 
نمي شود؟ چون داری شیر را به نوشابه اضافه مي کنی. اول باید 
خودت را خالی کنی، بعد شاید بسیاری از این پروژه های تغییر 
که تو را جان به لب مي کنند کنار برود، یعنی ببینی آنچه فکر 
مي کردی در تو طبیعی نیست، اتفاقاً کاماًل طبیعی است، مثاًل 
از وسواس متناسب نبودن اندام رها مي شوی، چون مي بینی 
بی جهت به این تن بیچاره س��خت گرفت��ه ای. وزن تو اتفاقاً 
طبیعی اس��ت اما چون خودت را در قالب های مقایسه غرق 
کرده ای گمان تو این بوده که تناس��ب اندام نداری، اما حاال 
چشمت باز ش��ده و مي بینی این پروژه برای تغییر بی جهت 
بوده، یا آن که اصاًل ببینی وزن تو طبیعی نیست، اما وقتی از 
آن حجم پندارها، ناامنی های درونی، اغراض و گرفتاری های 
روانی نجات پیدا کنم بدون آن که بدنم را شکنجه کنم آرام 
آرام بدنم به جای طبیعی خودش برمي گردد، چون بدن زیر 
سلطه و نفوذ نور وجود تو قرار مي گیرد. پرخوری وقتی است 
که تو تاریک مي شوی و مي خواهی بحران معنا را با خوردن پر 
کنی، حاال دیگر تو معنای خودت را دریافته ای، بنابراین شادی 
و آرامش عمی��ق درون تو جایگزین لذت خوردن مي ش��ود، 
لذت را از خوردن مي گیری و خوردن به جای درس��ت خود 
برمي گردد، بنابراین بدن بدون شکنجه، فشار و رژیم به جای 

طبیعی خود مي رسد. 

پروژه های تغییر ما موسمي  و عاریتی هستند
چرا م��ا در پروژه های مان ب��رای تغییر با شکس��ت مواجه 
مي ش��ویم؟ به خاطر این که ای��ن پروژه ها عموم��اً اصیل و 
انتخابی نیستند و از عمق جان ما برنمي آیند. پروژه هایی که 
ما تعریف مي کنیم عمدتاً موس��مي  یا تحت تأثیر فشارهای 

بیرونی هس��تند. چرا حتماً باید یک س��ال جدید برسد که 
من احس��اس کنم به تغییر نیاز دارم. چرا در دست دیگران 
که نان ببینم مي گویم نکند گرس��نه ام ش��ود و مي روم در 
صف مي ایس��تم یا چرا فالنی ادامه تحصی��ل داد و من... در 
همه این نیاز به تغییرها یک فشار بیرونی یا فصلی و موسمي 
 نقش بازی مي کن��د، بنابراین حتی به نتیجه هم برس��د به 
درد شما نمي خورد. من نان را دست دیگران دیده ام و حاال 
رفته ام بیشتر از هر کس��ی نان خریده ام اما این نان ها دست 
من مانده و کپک زده و این حاِل کپ��ک زده از کجا مي آید؟ 
از این که نمي دانیم قرار اس��ت با خودمان چ��ه کنیم. واقعاً 
نمي دانم با این نان ها چه کنم؟ با این مدرک دانشگاهی چه 
کنم؟ با این بدنی که حاال به تناسب رسیده چه کنم؟ با این 
پول هایی که به دست آمده، با این روابط، با این مهاجرت چه 
کنم؟ یعنی فرد واقعاً گاهی تحت تأثیر القائات و فش��ارهای 
بیرونی به آن خواسته هم مي رسد اما وقتی مي رسد این حس 
ویران کنن��ده را دارد که خب! که چه؟ چ��را رضایت درونی 

ندارد؟ به خاطر این که خاس��تگاه پروژه ای که تعریف کرده 
از بن معیوب اس��ت.  اما حاال فکر کنید شما واقعاً در خلوت 
درون تان، احساس تشنگی به تغییر را لمس مي کنید. دیدید 
آدم چطور تشنگی را لمس مي کند؟ نیازی ندارد مثاًل فالن 
تئوریسین بیاید و ثابت کند شما تشنه اید تا باورتان شود واقعاً 
تشنه اید. نه! کاماًل بی واسطه تشنگی خود را ادراک مي کنید، 
گرسنگی چه حسی دارد. هر کسی که گرسنگی کشیده ولو 
به اندازه یک ساعت مي داند گرسنگی چیست. حتی ممکن 
است گرسنگی را نتواند ش��رح دهد اما تردیدی ندارد حس 
گرسنگی یا تشنگی را بی واسطه و مستقیم لمس کرده است 
و تشنه چطور آب را مي جوید. تشنه، آب را تفننی نمي جوید. 
نمي گوید حاال اگر یک وقت پیدا ش��د، ش��د، نشد هم نشد، 
عیبی ندارد. نه! برای تشنه، آب مسئله مرگ و زندگی است، 
بنابراین با تمام وجودش دنبال آب مي گردد. نمي گوید اگر 
از چند نفر پرسیدیم و گفتند اصاًل آب وجود خارجی ندارد 
و خواب دیده ای و دنبال یک چیز هپروتی مي گردی من هم 
رهایش مي کنم. تشنه مي داند آب هست، چون گمشده اش را 

به واسطه آن تشنگی واضح و عیان در درون خود مي بیند. 

چرا تغییر نمي کنم؟ سرگرمي ها مرا کرخت مي کنند
پس پیش از آن که بخواهم پروژه ای برای تغییر تعریف کنم 
در خود وارس��ی کنم و ببینم واقعاً آن تغییر نیازی است که 
از درونم جوش��یده اس��ت؟ فرق نمي کند چه پروژه ای، اگر 
مي خواهید پروژه ای برای تغییر تعریف کنید حتماً خاستگاه 
آن پروژه را خیلی عمیق در درون خودت��ان پیدا کنید. چرا 
من مي خواهم ای��ن تغییر را ایجاد کنم؟ آی��ا تحت تأثیر مد 
و موج و یک جریان اجتماعی هس��تم؟ مي دانید شوربختی 
بزرگ ما در زندگی چیست؟ متأسفانه ما آن قدر تحت تأثیر 
محیط و موج و مد هستیم که انصافاً نمي دانیم در زندگی چه 
مي خواهیم؟ حاال این ناهار را بخوریم ببینیم چه مي ش��ود. 
بازی رئال مادرید و چلسی را هم ببینیم به جایی برنمي خورد. 
آن بش��قاب تخمه را بده، خدا بزرگ است دو سه ساعتی هم 
در اینستاگرام بچرخیم ببینیم دنیا دست کیست »لعنتی ها! 
این ها چ��ه زندگی هایی دارند، از کجا ای��ن زندگی ها را جور 
کرده اند؟« قدری هم عصبانی شویم از جور زمانه و قدری هم 
احساس بدبختی و محرومیت کنیم و قدری هم از بی وفایی 
مردمان بنالیم و قدری هم...  ولی تا همین جایش 25 ساعت 
شده. جدی؟ بله یک ساعت از شبانه روز هم بیشتر است، خب 
اگر آن یک ساعت نالیدن از بی وفایی مردمان را کنار بگذاریم 
درست مي شود؟ بله درست مي ش��ود. پس آن یک ساعت را 
بگذار برای فردا. ولی مي توانیم یک نیمه از بازی رئال و چلسی 
را نبینیم، فردا بازپخش را ببینیم. نه نه! هیجان بازی به زنده 

بودنش است. چشم!
اعتیاد وحشتناک ما به سرگرمي ها به خاطر این است که واقعاً 
نمي دانیم در زندگی چه مي خواهیم و هر پروژه تغییری هم 
تعریف کنیم تحت سیطره عمیق سرگرمي ها محو مي شود. 
واقعاً خیلی از ما زیر نفوذ این همه س��رگرمي  و بار س��نگین 
زندگی عاریتی و مصنوعی، فراغت و خالی ش��دن به مفهوم 
واقعی کلمه را پیدا نمي کنیم که تغییر در فضای آن فراغت 
اتفاق بیفتد؛ در واقع این نوع زندگی همه حفره های خالی را 
که مي تواند به تغییر جا دهد مي پوشاند. نالیدن های مکرر، سر 
و صدای مداوم ذهنی، حس��رت خوردن ها، یک و نیم ساعت 
تخمه شکستن جلوی تلویزیون و آنالین بودن های معتادگونه 
نمي گذارد آن لیوان نوشابه گازدار خالی شود، بنابراین ما هم 
مي خواهیم به گوشی بچس��بیم یعنی به آن نوشابه گازدار و 
هم پروژه تغییر را جلو ببریم. هم بازی را از دست ندهیم و هم 
تغییر کنیم، در صورتی که ب��ازی و فرورفتن در هیجان های 
بیرونی مثل همان گاز نوش��ابه ای اس��ت که حب��اب ایجاد 
مي کند و نمي گذارد شیر در لیوان جریان داشته باشد، چون 
جای قطره های شیر پیشتر با حباب و گاز و شکر مصنوعی- 

لذت های تصنعی و هیجان ها- اشغال شده است. 

جمع و رسانه به ما مي گویند چه کار کنیم
بنابراین مسئله من این است که اصالتی برای خواست خود 
قائل نیس��تیم و به ش��دت تحت تأثیر جمع و نفوذ رسانه ها 
در قواره هایی عمل مي کنیم که آنها را ب��ه عنوان قواره های 
اس��تاندارد مي شناس��یم. مثاًل غربی ها ممکن است لباس و 
یونیفرم یکسان پوشیدن مردم کره شمالی را به ُسخره بگیرند 
و آن را نشانه ای از نادیده گرفتن حقوق شهروندی بدانند اما 
نگاه نمي کنند خودشان هم زیر سیطره و سلطه امپراتوری های 
ُمد دست به همان کار مي زنند. امسال رنگ سال چیست؟ و  
کسی نمي پرسد این رنگ س��ال را چه کسی تعیین مي کند. 
اصاًل رنگ س��ال یعنی چه؟ چرا ذائقه م��ا را باید مک دونالد 
تعیین کند. آیا این همان پروژه یکسان سازی نیست؟ و آدم ها 
فکر مي کنند نظر شخصی خودشان را دارند، در صورتی که 
نظر ش��خصی آنها با لطایف الحیل از سوی رس��انه ها به آنها 
دیکته شده است، اما چون این کار خیلی ظریف و هوشمندانه 
اتفاق مي افتد افراد فکر مي کنند آنچه به دنبالش مي گردند 
واقعاً خواسته شخصی آنهاست، در صورتی که این خواسته 
از سوی کمپانی ها به واسطه پروژه های نیازسازی به آنها القا 
مي شود. پس اگر من مي خواهم وزنم را کم کنم اول از همه 
باید ببینم این خواسته و نیاز به تغییر از کجا مي آید؟ آیا این 
نیاز به واسطه آن چهره ها و بدن های شکنجه ای است که در 
اینستاگرام و فیلم ها مي بینم یا نه خاستگاه دیگری دارد؟ هر 
اندازه که من بتوانم مس��ئله ام را آن گونه که واقعاً وجود دارد 

ببینم به تغییر نزدیک خواهم شد. 

چرا تصمیمات ما برای تغییر واقعی با ناکامي  مواجه مي شود؟

ما زیر سقف کمپانی های نیازسازی زندگی مي کنیم

گاهی م�ا به درس�تی اهمیت زیرس�ازی، 
تخلی�ه و تمی�ز ک�ردن را درک نمي کنیم. 
ما مي خواهیم با عجله س�ازه چشمگیری 
ایج�اد کنیم، س�ازه ای ک�ه از فاصله چند 
کیلومتری دیده ش�ود. مي خواهیم چنان 
دس�ت ب�ه خودس�ازی بزنی�م که چش�م 
هم�ه از حدقه بی�رون بزن�د و تألل�و ما از 
فرسنگ ها آن س�وتر قابل مشاهده باشد. 
زهی خی�ال باطل! کس�ی ک�ه مي خواهد 
بنای مرتفعی بس�ازد چقدر باید زیر زمین 
برود، چقدر باید حفاری و گودبرداری کند

افراد فکر مي کنند آنچه به دنبالش مي گردند 
واقعاً خواسته شخصی آنهاست، در صورتی 
که این خواسته از سوی کمپانی ها به واسطه 
پروژه های نیازس�ازی به آنها القا مي شود. 
پس اگر من مي خواهم وزنم را کم کنم اول 
از هم�ه باید ببین�م این خواس�ته و نیاز به 
تغییر از کجا مي آید؟ آیا این نیاز به واسطه 
آن چهره ها و بدن های ش�کنجه ای اس�ت 
که در اینس�تاگرام و فیلم ها مي بینم یا نه 
خاس�تگاه دیگری دارد؟ هر اندازه که من 
بتوانم مس�ئله ام را آن گونه که واقعاً وجود 
دارد ببینم ب�ه تغییر نزدیک خواهم ش�د


