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پیشگفتار جیمز هالیس برای خوانندگان بنیاد فرهنگ زندگی
از کفر و ز اسالم برون صحرائیست
ما را بـه میان آن فضـا سودائیست
رومـی

یک قرن پیش ،روانپزشـک سوئیسـی ،کارل یونگ 1به دشـوارترین
کار ممکـن دسـت زد ـ اینکـه سـر از گریبـان بیـرون بیاوریـم و به
دریایـی کـه دسـت مـا را گرفتـه و پیـش میبـرد فکـر کنیـم و در
همـان حـال ،سـوار بـر امـواج آن زندگـی کنیـم .چگونـه ممکـن
اسـت خـود را درک کنیـم ،بـدون آنکـه بیـرون از خود بایسـتیم و
در آن واحـد ،هـم شـاهد ماجرا باشـیم و هم قسـمتی از آن؟ سـال
 1913بـود کـه یونـگ از خـود پرسـید« :اسـطورۀ من چیسـت؟»
میدانسـت کـه در پـی چیزی نیسـت که اجـدادش باور داشـتند و
ایـن را هـم میدانسـت که مهر تأیید و سـیل باورهـای عموم مردم
نهتنهـا راهـش را کـج میکنـد ،بلکـه حتـی ماهیت روحـش را هم
1. Carl Jung
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میکشـد و دنیایـش را کوچـک میکنـد .اینگونـه بـود کـه درون
اعمـاق ناخودآگاهـش شـیرجهای جسـورانه زد و بـا هـر هیبتـی
کـه در ایـن مسـیر ،سـر راهـش قـرار میگرفـت ،پرسـش و پاسـخ
داشـت ،فراینـدی کـه نامـش را گذاشـته بـود «تخیل فعـال» .1در
ایـن ماجراجویـی ،چنیـن نیروهایـی را صرفاً متصور نمیشـد ،بلکه
بـه آنهـا جـان مـیداد و فعالشـان میکـرد.
روان مـا بیآنکـه محسـوس باشـد ،از درون مـا و از دل تاریـخ و
پیشـینههایمان گـذر میکنـد و تنها زمانـی در درک خودآگاهمان
گنجانـده میشـود کـه قالبـی ملمـوس بـه خـود بگیـرد .یونگ در
گفتوشـنود بـا هیبتهایـی کـه درون خـود میدیـد ،داسـتان
رویاروییهایـش را بـه نـگارش درآورد و حتـی نقش و نـگار حضور
چنیـن هیبتهایـی را هـم به تصویر کشـید .چند دهـه بعد ،کتابی
کـه رنـگ جلـد قرمـز داشـت ،تحـت عنـوان کتاب سـرخ 2منتشـر
شـد .یونـگ سـازوکارهای بسـیاری را بـه تصویـر کشـید کـه بـه
واسطهشـان ،روان مـا آشـفتگی تجربههایـی را کـه از سـر گذرانده
سـامان میدهـد و بـرای وجودمـان انسـجام ،معنـا و مقصـودی
دل واکاویـدن خـود ،کلنجـار رفتنهـای
قائـل میشـود .یونـگ از ِ
شـگفتانگیز بـا بیمارانـش و کاوش موبهمـوی فرهنگهـای غربی
و شـرقی ،ابزارهایـی در اختیـار مـا قـرار میدهـد تـا خودمـان را
بهتـر بشناسـیم و درک کنیـم و همچنیـن نسـبت بـه تغییـرات و
جنبشهـای فرهنگـی ،فهـم و تفسـیرهای بهتری داشـته باشـیم.
اگـر بـا خودمـان صـادق باشـیم ،بایـد اعتـراف کنیـم ،در نمایشـی
طوالنـی کـه نامـش را زندگـی گذاشـتهایم ،تنها فردی کـه حضور
مـداوم دارد ،خـود مـا هسـتیم؛ به همیـن ترتیـب ،باید ایـن را هم
بپذیریـم کـه در مقابل نقشـی کـه در انتخابهای روزانهمـان بازی
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میکنـد ،در روابطمـان و در آنچه بر ما گذشـته اسـت ،مسـئولیتی
شـگرف داریـم .یونـگ معتقد بـود که ما تنهـا موجـودات این زمان
و مـکان نیسـتیم و سـاختارهای روانـی اجدادمـان را هـم به دوش
میکشـیم .بـرای درک چنیـن فرایندهایـی ،بایـد نگاهـی عمیق به
درون بیاندازیم و شاهدشـان باشـیم.
بـا اینکـه داسـتان زندگیهایمـان کاملاً متفاوت اسـت ،بـا موانع
مشـترکی روبـهرو میشـویم .به عبارتـی ،انطباقهای ما کـه بر پایه
تـرس بودهانـد و در گذشـته ،جانمـان را نجـات دادهانـد و کمـک
کردهانـد تـا بـزرگ شـویم ،حـاال مانع رشـد بیشـترمان میشـوند.
ازآنجاکـه چنیـن انطباقهایـی از مراحـل اولیـۀ رشـدمان مشـتق
شـدهاند ،مصمـم هسـتند جـان و توانمـان را بگیرنـد ،قابلیتهـا
و ظرفیتهـای دوران بزرگسـالیمان را سسـت کننـد و مـا را در
الگوهـای شـکلگرفته اولیهمـان بـه بنـد بکشـند .مـا صبحهـا کـه
بیـدار میشـویم ،کمر نبسـتهایم تـا همـان الگوهـای خودویرانگر
را در زندگیمـان تکـرار کنیـم ،اما در پایان روز ،معمـوالً همین کار
را کردهایـم .بـه قـول موالنـا ،الزم نیسـت دربـهدر بـه دنبال عشـق
باشـید ،کافـی اسـت دیـواری را که درونتـان ،مقابلش سـاختهاید،
بیابیـد .پـروژه یونـگ هـم بـه این مسـئله بیربط نیسـت ،زیـرا در
همـان حالـی کـه در زمـان حال شـناور هسـتیم و پیـش میرویم،
بـد نیسـت کمـی هـم بـه زندگیمـان فکـر کنیـم و آینـدهای
خودآگاهانهتـر و پرثمرتـر در پیـش داشـته باشـیم.
تفـرد ،1نشـاندهندۀ مفهـوم اصلـی و
در بیـن اصطالحـات یونـگّ ،
2
تفرد بـه معنای فردگرایی نیسـت ،بلکه
مقصـود مدنظر وی اسـتّ .
فراخوانـی اسـت بـرای تبدیـل شـدن بـه کاملترین انسـان ممکن
در طـول حیـات .موضـوع ،فراتـر از خودشـیفتگی و غرق شـدن در
2. Individualism

1. Individuation
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خـود اسـت و بایـد پرسـید« :از دریچۀ مـن ،چه چیزی قرار اسـت
بـه ایـن دنیـا راه یابد؟» این پرسـش ندایی اسـت که مـا را به انجام
وظیفـه فرامیخوانـد و تنهـا سـؤالی کـه باقـی میمانـد این اسـت
کـه آیـا حاضریم عمـر و زندگیمـان را بدهیم تـا در خدمت روحی
باشـیم که بـه این دنیـا آوردهایم و یا میخواهیـم عمق و عظمتش
را ناچیـز بشـماریم و از آن بگذریم.
از زحمـات یاسـر رضـایـی و همکارانـش در ایـران بـرای تـرجمـۀ
کتابهایـم بـه زبـان فارسـی و انتشـار آنها بـه قیمتهای مناسـب
قدردانـی میکنـم .چندیـن دهـه اسـت کـه زندگـی شـخصی،
حرفـهای و دانشـگاهیام را وقـف این کـردهام تـا جهانبینی یونگ
را ارائـه بدهـم و امیـد داشـته باشـم کـه یادگیـری آن ،نـوری بـر
زندگیهایمـان بتابانـد و عاقبتـی ژرفتـر برایمـان رقـم بزنـد.
انتشـار ایـن کتابهـا ،از یـک طـرف دعوتـی اسـت بـه گفتمـان
میـان فرهنگهـا و از طرفی ،تالشـی اسـت برای پربار کردن سـفر
درونیمـان کـه انتظارمـان را میکِشـد .موالنا نیز ندا سـر میدهد،
تـو چطـور؟ تو کِی قرار اسـت راهی سـفر دور و دراز درونت شـوی؟
دکتر جیمز هالیس
هوستون تگزاس آمریکا

1

2

ترجمـه اشکان غفاریـان دانشمند

2. Houston, Texas, USA

1. Dr. James Hollis

www.bonyadonline.com

فصل اول :انتخاب با شماست

17

فصل دوم :وقت آن شده که بزرگ شویم

29

فصل سوم :گذشته را رها کنید

43

فصل چهارم :اقتدار شخصی خود را باز پس گیرید

55

فصل پنجم :به فکر اصالحات باشید

67

فصل ششم :از زیر سایه والدین بیرون آیید

75

فصل هفتم :متعهد شوید که خود را آزاد کنید

85

فصل هشتم :به وظیفه خود بازگردید

97

فصل نهم :مسیر رشد را انتخاب کنید

107

فصل دهم :چه هدیهای را از جهان دریغ کردهاید؟

117

11

مقدمه

13

www.bonyadonline.com

فصل یازدهم :الگوهای قدیمی خودتخریبی را ببینید
فصل دوازدهم :تصویر بزرگتر شما کدام است؟
فصل سیزدهم :معنا را به خوشحالی ترجیح دهید

127
139
151

فصل چهاردهم :سرانجام به آنچه بر جای گذاردهاید . . .

163

فصل پانزدهم :ارواح گذشته را که شما را به بند . . .

173

فصل شانزدهم :فرزندانتان را از خود آزاد کنید

185

فصل هفدهم :به بخشهای دوستنداشتنی خود . . .

فصل هجدهم :به تفاوت بین شغل ،وظیفه و رسالت . . .

195
207

فصل نوزدهم :یک معنویت بالغ بسازید

219

فصل بیستم :از اجازه گرفتن برای اینکه کسی باشید . . .
فصل بیست و یکم :زندگی آزموده شده را زندگی کنید . . .

مراجـع

231
241
249

www.bonyadonline.com

13
مقدمه

مـن ایـن کتـاب را کـه حـاوی چندیـن دهـه کار بـا دانشـجویان،
مراجعهکننـدگان ،تحلیلشـوندگان و خـودم اسـت ،بـه ایـن امیـد
نوشـتهام کـه تمام خواننـدگان در اداره زندگی خـود از آن بهرهمند
شـوند و بـه حسـی عمیقتـر از هـدف فـردی و مجـو ِز شـخصی،
بـرای اینکـه خودشـان باشـند ،برسـند .ایـن کارهـا بسـیار سـاده
بهنظـر میرسـد ،امـا در واقـع بسـیار مشـکل اسـت .در طول سـی
سـال گذشـته از ایـن امتیـاز برخـوردار بـودهام کـه بـه چهـار قاره
جهان سـفر کرده و سـمینارها و کارگاههایـی را میلیونها کیلومتر
آنسـوتر برگـزار کنـم .در نتیجه شـاهد بودهام که چه چیـزی افراد
را تحتتأثیـر قـرار میدهـد ،بـه آنهـا انـرژی میدهد ،چیـزی را به
خاطرشـان مـیآورد کـه میدانسـتند امـا فرامـوش کـرده بودند و
سـرانجام چه چیزی آنها را برای بازگشـتن به سـفر خـود به مبارزه
میطلبـد .مـن در اینجـا این مسـائل پیچیده را بهصورت فهرسـتی
کوچـک از نـکات قابلفهـم خالصـه کـردهام .گاهـی بـرای اینکه از
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جـای خـود برخیزیـم به یـک فهرسـت ،گاهی بـه یک یـادآوری و
گاهـی بـه یـک بیل مکانیکـی نیاز داریـم .این کتاب قـول هیچ کار
آسـانی را نمیدهـد و میخواهـد کـه خواننـده بـا نگاهـی جدی به
زندگـی خـود مسـئولیت آن را بپذیـرد .بهعلاوه ،مـا در آن برنامـه
تلویزیونـی کـه نامش زندگی اسـت ،تنها شـخصیت ثابت هسـتیم.
بنابرایـن ،شـاید بتـوان اسـتدالل کـرد کـه بـه نوعـی مـا مسـئول
چگونـه از آب درآمدنش هسـتیم.
ایـن کتاب شـامل بیسـتویک نکته ضروری اسـت که تعهـد روزانه
بـه آنهـا باعـث خواهـد شـد زندگـی تغییـر یابـد ،جالبتر شـود و
بیشـتر متعلـق بـه خودتان باشـد و در ضمـن امـکان بازپسگیری
سـفرتان را افزایـش میدهد.
حـدس میزنـم کـه ایـن کتـاب را بـدون برنامـه یـا بهعنـوان یک
سـرگرمی انتخاب نکردهاید .دلیل شـما یک کنجـکاوی آزاردهنده،
یـک درد عمیـق و مـداوم و یک مشـکل حلنشـده اسـت .بهعالوه،
شـما بـه احتمـال زیاد خواسـتار پایـان یافتن رنـج ،بهبـود فوری و
تغییـر پایدار هسـتید .اگر کسـی حقیقت را به شـما بگویـد ـ اینکه
بیشـتر زندگـی خود را با این مشـکالت دسـت به گریبـان خواهید
بـود ،اینکـه بارهـا و بارها در حوزههـا و مکانهایـی جدید همچون
روابـط جدیـد ،حوزههـای جدیـد زندگی ،با آنهـا برخـورد خواهید
کـرد ـ احتمـاالً فـورا ً محـل را تـرک خواهیـد کـرد ،امـا حقیقـت،
حقیقـت اسـت و همانطورکـه یونـگ گفت مـابهندرت مسـئلهای
را حـل میکنیـم ،بلکـه میتوانیـم از آن بزرگتـر شـویم یعنی آن
مسـئله وجـود دارد ولـی چـون مـا رشـد یافتهایـم ،دیگر مـا را آزار
نمیدهـد .ایـن کتـاب در همین مورد اسـت ،نه در مـورد راهحلها،
بلکـه در مـورد نگرشهـا ،رفتارها و انضباطهایی اسـت کـه ما را به
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سـمت رشـد میبرند ،به سـمت گسـترش تاریخچه تضعیفکننده
آن خودمان
خـود و تبدیـل آن بـه یک سـفر واضحتر کـه بیشـتر از ِ
اسـت .چـون معتقـدم ایـن مفاهیم مسـتلزم تأمل و اندیشـه اسـت
ِ
مقاومـت انباشـته شـده مـا در برابـر
زیریـن
و بایـد بـه الیههـای
ِ
تغییـر نفـوذ کننـد.
توصیـه میکنـم که ایـن کتاب را روزنامـهوار و به یکبـاره نخوانید،
بلکـه هـر روز یـک فصـل را مطالعـه کنیـد .فقـط مطالعـه منضبط
اجـازه میدهـد تـا مفاهیـم در روحمـان نفـوذ کننـد .بـه همیـن
دلیـل هـر فصـل کوتـاه و مفیـد ارائـه شـده اسـت .خوانـدن روزانه
یـک فصـل ،بیـش از یکبـاره خواندن کتـاب امکان جـذب مطالب
را فراهـم میکنـد.
امیـدوارم ایـن کتـاب بـرای هـر یـک از مـا ابزاری باشـد تـا احترام
بـه آن چیـزی را از سـر گیریـم کـه در عمـق وجودمان خانـه دارد.
بـا ایـن کار از نااُمیـدی و رنـج آزاد نخواهیـم شـد ،بلکـه از عمـق
و آرامـش یک سـفر اصیـل آگاه
این کتاب قول هیچ کار آسـانی خواهیـم شـد ،از اینکـه بازیگـر
را نمیدهـد و میخواهـد کـه واقعـی ایـن لحظـه کوتاهـی
خواننـده بـا نگاهـی جـدی به هسـتیم کـه بر روی این سـیاره
زندگی خـود مسـئولیت آن را چرخـان به ما داده شـده اسـت،
بپذیـرد .بـهعـالوه ،مـا در آن زندگیمـان برایمـان جالبتـر
برنامـه تلویزیونـی کـه نامـش خواهـد شـد و ما را بیـش از هر
زندگی اسـت ،تنها شـخصیت زمـان دیگـر بـه عمـق خواهـد
ثابت هسـتیم .بنابراین ،شـاید بـرد .فقـط در آن صورت اسـت
بتـوان اسـتدالل کـرد کـه به کـه در سفــر روح خـواهیــم
نوعـی مـا مسـئول چگونـه از بـود .همانطـور کـه متخصـص
آب درآمدنـش هسـتیم.
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الهیــات ،کییـر کگـورد دانمارکـی ،اظهـار کـرده اسـت« :وقتــی
کاپیتـان کشـتی بـه امـواج بلنـد دریـا میزند ،پیشـاپیش از سـفر
خـود آگاه اسـت ،امـا مـرد جنـگ از دریـا دسـتور میگیـرد ».خبر
داشـته باشـید یـا نه ،شـما اکنون بـر روی امـواج بلند دریـای روح
قـرار داریـد و مدتهاسـت که اینجا هسـتید .اکنون وقت آن اسـت
کـه آموزشهـای خـود را آغـاز کنیـم ،مسـیر جدیـدی را در پیش
گیریـم ،دور بزنیـم و در مسـیر بـاد قـرار گیریـم و همینطـور کـه
مقصـد کمکـم در برابرمان آشـکار میشـود ،به سـمت جلـو برانیم.
جیمز هالیس
واشنگتن ،دی سی
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مـا از مایـع جنینـی ـ در قیـد مـاده ،نیروی ثقـل و فناپذیـری ـ به
درون ایـن زندگـی روانـه شـدهایم .آتشـی در درون هـر یـک از مـا
میسـوزد ،تنگسـتنی 1که برای مدتی روشـن شـده ،شعله میکشد
و سـپس خامـوش میشـود .از کجـا تـا به کجـا آمدهایـم ،میرویم
و رمـزوراز باقـی میمانیـم و اینکـه مـا روی این سـیاره چه کسـی
هسـتیم و بـرای چـه آمدهایم ،نیز بهصـورت رمزوراز باقـی میماند.
اگرچـه جهـان پر از افرادی اسـت که به شـما میگویند چه کسـی
هسـتید ،چـه چیزی هسـتید و قرار اسـت چـه کنید و چـه نکنید،
امـا آنهـا در میـان سـردرگمیها ،ترسهـا و نیازهـای پاسـخ داده
نشـده خـود ،بـه باورهای جمعـی بـرای آرام کردن دریـای طوفانی
سـفر خـود چنـگ میزنند.
اینکـه شـما در ایـن گـذار موقـت و کوتـاه کـه نامـش را زندگـی
گذاشـتهایم ،به شـکل خودتـان ظاهر میشـوید یا اجـازه میدهید
تاریـخ ،محیـط یـا فوریتهـای شـما را تعریـف کنـد ،بـه خودتـان
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بسـتگی دارد .شـاید هیـچ     کاری سـختتر از زیسـتن ایـن سـفر
بـا ذهنـی متمرکـز و همـراه بـا مسـئولیتپذیری نباشـد ،امـا هیچ
وظیفـه دیگـری هـم نیسـت کـه تـا ایـن انـدازه وقـار و هدفمندی
بـه زندگیمـان وارد کنـد .درحالیکـه در ایـن دریای شـیری شـنا
میکنیـم ،آرزومنـد درک معنـای امـور هسـتیم ،مشـتاقیم بدانیم
چـه کسـی هسـتیم ،اینگونـه محکـوم بـه فنـا بـرای چـه هدفـی
آمدهایـم و ایـن در حالـی اسـت که قدرتهـای ابدیت بـا بیخیالی
راه خـود را میرونـد.
پـس درک معنـای این سـفر بهعهـده ماسـت .بنابرایـن اینجا نکته
اول بسـیار وضـوح مییابـد :انتخـاب بـا ماسـت .ولـی آیـا هسـت؟
مـا بـا تطبیـق و سـازگاری از ایـن زندگـی جـان بـه در میبریـم.
مـا از دنیـای خـود ـ خانـواده ،فرهنـگ رایـج ،رویدادهـای جهانی،
آموزشهـای دینـی ،و بسـیاری منابـع دیگـرـ میآموزیـم کـه چه
کسـی هسـتیم ،چه چیزی مقبول اسـت ،چه چیزی نیسـت و برای
تناسـب یافتـن با اطـراف خود چـه رفتـار و عملکردی باید داشـته
باشـیم تـا موردتأییـد دیگـران واقـع شـویم و در این جهانـی که به
درونـش پرتـاب شـدهایم بـه کامروایی برسـیم.
در طـول تاریـخ ،تمام فرهنگها ادعـا کردهاند کـه ارزشها ،نهادها
و دسـتورات نظامیشـان همگی از سـوی خدایان ،بـر مبنای متون
سـقراط و نهادهـای تکریـم شـده ،بنـا شـدهاند .این «امور مسـلم»
مملـو از قدرتهـای جسـور و تحریمهـای تنبیهـی بـرای هرگونـه
تخطی هسـتند .کودکی کـه در دنیای واقعیت مجـازی و بازیهای
کامپیوتـری امـروز بـزرگ میشـود ،درسـت بـه همیـن انـدازه در
معـرض ایـن فرهنگپذیریهـا و تصویرهـای هدایتکننـده قـرار
دارد .مـا اغلـب بـه دلیـل نیازمـان بـه همرنـگ جماعـت شـدن،
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دریافـت تأیید از دیگران و از آسـیب دور مانـدن ،خدمتگزار محیط
خـود میشـویم .زمانیکـه در دهـه  1940کـودک بـودم ،تعاریـف
اجتماعی روشـنی از جنسـیت ،طبقه اجتماعـی و اقتصادی ،هویت
نـژادی ،قومـی ،و مذهبـی و انتخابهـای مطلـوب وجـود داشـت.
تخطـی از ایـن قالبهـای تجویـزی عامـل محرکی بـرای تنبیهات
بـزرگ بـود .معمولتریـن جملـه در آن زمـان این بـود« :مردم چه
خواهنـد گفـت؟» ضربالمثلـی آشـنا در ژاپن میگویـد« :پایی که
از گلیـم بیـرون باشـد ،لگـد میخـورد ».کـدام کـودک در مواجهه
بـا چنیـن قـدرت تنبیهـی شـروع بـه اتخـاذ تعصبـات خانـواده و
دودمانـش نمیکنـد و از ارزشهـای ناآشـنای دیگران نمیهراسـد
و تقریبـاً در همـه حوزههـا به آنچه برایش آشناسـت ،نمیچسـبد؟
از دهـه  1940و  1950بـه بعـد ،تمـام آن مقولهها که ادعا میشـد
از سـوی خدایـان هسـتند ،از میـان رفتهانـد .درحالیکـه تمایالت
جنسـی بـهصـورت بیـولوژیـک بـرانگیختـه میشـوند و جنسـیت
در اجتمـاع درک میشـود ،ثابـت شـده اسـت کـه تعریفهـای
محدودکننـده بـرای زنـان و مـردان هنـوز هـم یکـی دیگـر از آن
هـزاران داسـتان تخیلـی نیمبنـد اسـت .امـروز میدانیـم کـه طیف
انتخابهـا بـرای هـر یـک از ما بسـیار وسـیعتر اسـت .میدانیم که
تمـام نژادهـا ترکیبـی هسـتند و از نظـر ژنتیـک همـه ما بـه اجداد
اولیـه خـود در آفریقـای مرکـزی میرسـیم .ما میدانیم کـه مذاهب
اکثـرا ً سـاختهایی اسـطورهایـاجتماعـی و برگرفتـه از تجربههای
قبیلـهای هسـتند که نهادسـازی شـدهاند تـا قابل حفاظـت و انتقال
شـونـد و ادعـاهای هسـتی
شناختـی یـک قبیـله بـر سـاختهـای
ِ
اسـطورهای ـ اجتماعـی قبیلـهای دیگر برتـری ندارند.
در ضمـن میدانیـم که فعالیتهـای اجتماعـی و تجویزهای قومی،
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در واقـع برداشـتهای شـخصی از ارزش اسـت و خـارج از قبیله ما
فاقـد اقتـدار هسـتند .در اعصـار اولیه ،چنیـن تفکری میتوانسـت
باعـث مجـازات مـرگ شـود و هنـوز هـم در بسـیاری نقـاط چنین
اسـت 1.وقتی مفهـوم و ایـدهای بهعنوان جایگزین مطرح میشـود،
نیروهـای درون روان بـرای مبـارزه بـا آن بهپـا میخیزنـد ،زیـرا
ایگـوی مـا بسـیار ناامـن اسـت و وضـوح ،اقتـدار و کنتـرل را به هر
قیمتـی ترجیـح میدهد.
گفتـن اینکـه هـر یـک از مـا دارای قـدرت انتخاب اسـت ،هنـوز هم
سـخنی مشـکوک اسـت .اگرچه تأیید اجتماعی را تجلیل میکنیم،
از نامتعـارف بـودن ذوق میکنیـم و تغییـر سـاختارهای اجتماعـی
را مـیپذیـریــم ،گـزارشهـای رفتـارشناسـان و عصـبشناسـان و
نسلشناسـان ،آزادی کمتـر و کمتری را به انسـان نسـبت میدهند.
در واقـع ،هـرچـه پیـرتـر میشویـم ،علیرغـم یـک عمـر تحصیـل
و مطالعـه و سـفر و اندیشـه ،ایـن آزادی کمتـر و کمتـر مـیشـود.
قدرتهـای ناخـودآگاه را نمیتـوان دسـتکم گرفـت .خودآگاهـی
ایگـوی مـا ـ کسـی کـه فکـر میکنیـم هسـتیم ،یـا آنچـه واقعـی
میدانیـم ـ در بهتریـن حالت تکهای نان شـناور در دریایی رنگارنگ
اسـت .در هـر لحظـه جهـان را از طریـق عینکـی تحریفکننـده
میبینیـم و بـر مبنـای آنچه آن عینـک امکان دیدنـش را میدهد و
نه براسـاس آنچه خارج از قـاب آن قرار دارد ،تصمیمگیری میکنیم.
هرچـه خودآگاهتـر میشـویم ،بیشـتر از نفوذهـای ناخـودآگاه در
انتخابهـای روزانـه خـود ،آگاه میشـویم .در مرحلـهای حیاتـی از
زندگیمـان ،چـرا آن انتخـاب را انجام دادیـم و نه انتخابـی دیگر را؟
چـرا با فالن شـخص پیوند خوردیـم؟ چرا الگوهـای خانوادگی خود
 .1شـبی کـه ایـن جملـه را مینویسـم ،بنیادگرایـان یـک باستانشـناس معـروف را در خاورمیانـه
بهخاطـر تالشهایـش بـرای حفـظ آثـار باسـتانی بـه دار آویختهانـد .جـرم او چیسـت؟ او صرفـاً
تاریخچـهای فرهنگـی را تأییـد کرده بـود که خارج از طیف تخیـل نابالغ و هراسـان بنیادگرایی که
برایـش «دیگـری» همیشـه یک تهدید اسـت ،قـرار دارد.

