»ﻣﻦ«ِ ﻣﺎ و »ﻣﻦ«ِ آﻧﮫﺎ
ﺷﮑﻮه ﻣﯿﺮزادﮔﯽ
»ﻣﻦ ﺳﺎﻟﻢ« اﮔﺮ در ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ از اﺑﺮاز آن ﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ و ﻧﻪ ﺧﺠﺎﻟـﺖ ﻣـﯽ
ﮐﺸﺪ ،راه ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﺟﻠﻮ ﻣﯽ آﻳﺪ ،و ﺑﺎ ﻏﺮور داوﻃﻠﺐ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺑﺰرگ ﻣـﯽ ﺷـﻮد .اﻣـﺎ »ﻣـﻦ«
ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه از ﻳﮏ ﺳﻮ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺮﺷﺪن و رﺷﺪ ﮐـﺮدن دﻳﮕـﺮان را ﻧـﺪارد و ،از ﺳـﻮﻳﻲ دﻳﮕـﺮ ،آﻧﻘـﺪر
ﺗﺮﺳﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ در ھـﯿﭻ ﻣـﻮردی ﺳـﯿﻨﻪ ﺳـﭙﺮ ﮐﻨـﺪ و ﺟﻠـﻮ ﺑﯿﺎﻳـﺪ و ﻳـﺎ ﺧـﻮد را ﻧـﺎﻣﺰد
ﭘﺴﺘﯽ ،ﻣﻘﺎﻣﯽ و ﮐﺎری ﮐﻨﺪ.
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»ﻣﻦ« ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻳﮏ اﻧﺴﺎن ،ﭼﻪ در رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﭼﻪ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ و درﺑﺎره ی راه ھﺎ و ﺿﺮورت ھﺎی
ﭘﺮورش آن ﮐﺘﺎب ھﺎی زﻳﺎدی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ »ﻣﻦ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ،ﻧﻔﺮت،
ﺷﮫﻮت ،ﻏﺮور ،و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻧﺪه ی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻳﮏ اﻧﺴﺎن ﺣﻀﻮری داﻳﻢ دارﻧﺪ و ﺣﺮﮐﺖ
ھﺎی اﻧﺴﺎنِ ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻦ »ﻣﻦ« را ،در ﻣﺤﺪوده ی اﺧﻼق ،ﻗﺎﻧﻮن ،و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ھﺪاﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻳﻦ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت اﻧﺴﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه را از
اﻧﺴﺎن ﻗﺒﻞ از اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺻﺎﺣﺐ »ﻣﻦ« ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﯽ ،ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻪ
ﺷﯿﻮه ای درﺳﺖ در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺪاﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺗﻤﺪن ھﺎی ﻣﺪرن ،اﻳﻦ »ﻣﻦ« از ﻳﮏ ﺳﻮ دارای ﺟﺎﻳﮕﺎه و اﻋﺘﺒﺎر واﻻﻳﻲ اﺳﺖ
و ،از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ،داﻳﺮه ی ﻗﺪرت و ﻋﻤﻠﮑﺮدش ﻣﺤﺪود و روﺷﻦ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺗﻤﺪن ھﺎ
ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﺮورش درﺳﺖ »ﻣﻦ« اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .و اﻳﻦ
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ» ،ﻣﻦ« اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﺮد و ﻣﺪرن» ،ﻣﻦ« ی اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ
ﺷﯿﻮه ای ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﺎده ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﺮد ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﻮدک از ھﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽ آورد و ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :ﻧﻪ ،ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻢ«
ﻳﺎ »ﺑﻠﻪ ،دوﺳﺖ دارم« ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮﻳﺶ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی او ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد» :ﮐﺮﻳﺴﺘﯿﻦ رﻧﮓ آﺑﯽ را دوﺳﺖ ﻧﺪارد«» ،ﺟﺎن از
اﻳﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽ آﻳﺪ«» ،اﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ اﻳﻦ ﻏﺬا را ﺑﺨﻮرد« و ...ﭘﺪر و
ﻣﺎدر و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ،ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ اﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ھﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ھﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ او ﻟﻄﻤﻪ ای
ﻧﺰﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .در ﺳﻪ ﻳﺎ ﭼﮫﺎرﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ھﻤﭽﻮن اﺗﺎق ﻣﻦ،
دﻓﺘﺮﭼﻪ ی ﻣﻦ ،ﺧﺎﻧﻪ ی ﻣﻦ ،ﻟﺒﺎس ﻣﻦ ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده دارﻧﺪ و ﺟﺰو ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ »داﻳﺮه ی ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ« اﻓﺮاد ﻧﺎم دارد و داﺷﺘﻦ آن از ﺣﻘﻮق
ﺑﺪﻳﮫﯽ او ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻪ اﺗﺎﻗﺶ ﺑﺮوﻧﺪ اﺑﺘﺪا در
ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ،ﺑﺴﺘﻪ ی ھﺪﻳﻪ ھﺎﻳﺶ را ﺗﻨﮫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و
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ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺟﺎزه داده ﺑﺎﺷﺪ ،در رﺳﺘﻮران و ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﻣﺤﺎﻓﻞ در ﻣﻮرد ﺧﻮردن و ﭘﻮﺷﯿﺪن و
ﻣﺴﺎﻳﻠﯽ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺮ او را ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ .و ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ در
ﮐﺎرھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ دﻳﮕﺮان ـ ﺣﺘﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺑﺮادر و ﺧﻮاھﺮش ـ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر
»ﻣﻦ« دﻳﮕﺮان ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ ھﻢ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رﺳﯿﺪ ،ﺣﻖ دارد ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدش ﺑﺮود .ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻌﺶ ﺷﻮد .ﺑﺎ
ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در ھﺮ ﺷﮫﺮی ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﺑﻪ ھﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ در ﻣﯽ آﻳﺪ ،ھﺮ درﺳﯽ را دوﺳﺖ دارد ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ھﺮ
ﺷﻐﻠﯽ را ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺰﻳﻨﺪ .و ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در
ﻋﻤﻠﮑﺮد ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اش ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ھﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد رای دھﺪ؛ و ﻣﯽ داﻧﺪ ھﯿﭻ ﻓﺮدی ﺣﺴﺎﺑﺶ
را ﺑﺎﺑﺖ اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺨﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ؛ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﮫﺮش را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ ،دادﺳﺘﺎن و
ﺷﮫﺮدار و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ؛ ﻗﺎﻧﻮن ھﺎی ﺗﺎزه ﺑﯿﺎورد و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ
ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ و ﺑﮕﻮﻳﺪ »آﻗﺎ ،ﺧﺎﻧﻢ! ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮدی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻦ ﻧﺒﻮده و اﻳﻦ ﺑﺎر رأی ﻣﺮا ﻧﺪاری.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ رای ﻧﻤﯽ دھﻢ .ﻳﻌﻨﯽ »ﻣﻦ« ،ھﺮ ﮐﻪ ھﺴﺘﻢ ـ ﻣﻌﻠﻢ و ﻧﺠﺎر و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و
ﻧﻘﺎش ،و ﺣﺘﯽ ﺑﯽ ﮐﺎر و ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن ـ ﺷﻤﺎ ی رﻳﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺨﻮاھﻢ ﮐﺮد«.
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺷﮑﻠﯽ دﻳﮕﺮ ھﻢ دﻳﺪ :در ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ »ﻣﻦِ
ﺳﺎﻟﻢ« ﻧﮕﻔﺘﻪ اﻧﺪ »ﺧﻔﻪ ﺷﻮ« ،و ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻣﻮدﺑﺎﻧﻪ اش ﻧﮕﻔﺘﻪ اﻧﺪ »ﺑﭽﻪ ی ﻓﺴﻘﻠﯽ
را ﭼﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺮف ھﺎ؟«؛ ﻏﺬای ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺑﻪ زور در ﺣﻠﻘﺶ ﻧﺮﻳﺨﺘﻪ اﻧﺪ و ﻟﺒﺎس
دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ را ﺑﺎ ﮐﺘﮏ ﺗﻨﺶ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی او را دور از ﭼﺸﻤﺶ
ﺑﺎز ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ،ﺳﺮزده ﺑﻪ اﺗﺎﻗﺶ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ھﻤﮑﻼﺳﯽ و دوﺳﺖ ﺗﺤﻘﯿﺮش
ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ،ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ »ﭼﺮا؟« ھﺎی او ﻧﮕﻔﺘﻪ »ﭼﻪ ﺑﭽﻪ ی ﭘﺮروﻳﻲ!« و در
ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ او ﻧﮕﻔﺘﻪ اﻧﺪ اﮔﺮ ﻓﻼن زن را ﺑﮕﯿﺮی از ارث ﻣﺤﺮوﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،اﮔﺮ ﺑﺎ ﻓﻼن ﻣﺮد
ازدواج ﮐﻨﯽ ﺷﯿﺮم را ﺣﻼﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ؛ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪن و روزه ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ دﻋﻮاﻳﺶ ﻧﮑﺮده
اﻧﺪ ،ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .و وﻗﺘﯽ ھﻢ وارد
اﺟﺘﻤﺎع ﺷﺪه ،ﺑﺮای ﻳﮏ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﺶ ﻧﯿﻨﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﺎم ھﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ دﻟﺸﺎن
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺳﭙﺮده از آن در ﻧﯿﺎورده اﻧﺪ ،و ھﺮ ﺣﺮف و اﻧﺘﻘﺎد
او را اھﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺷﺎه و رھﺒﺮ و رﻳﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر و اﻳﮑﺲ و اﻳﮕﺮگ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﮑﺮده و ﺟﺮم
ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ھﻤﻪ اﻳﻦ اﻓﻌﺎل ﻣﻨﻔﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ در آورﻳﻢ و آﻧﮫﺎ را
ﺑﺮ »ﻣﻦ« رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﻳﻄﯽ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر »ﻣﻦ ﺳﺎﻟﻢ« و
درﺳﺘﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .و اﻳﻦ درﺳﺖ ھﻤﺎن وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺪن ھﺎی ﺳﻨﮓ ﺷﺪه
ﺑﺮای ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮد اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺗﻤﺪن ھﺎ »ﻣﻦ« ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ارزش و اﻋﺘﺒﺎر را دارد
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ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ ای آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻏﺎﻳﺐ ﺑﺎﺷﺪ »ﻓﺮداﻧﯿﺖ« اﻋﻀﺎی آن ﻗﺒﯿﻠﻪ
اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﻦ »ﻣﻦ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه« درﺳﺖ آن ﺳﻮی
وﻳﮋﮔﯽ ھﺎی »ﻣﻦ ﺳﺎﻟﻢ« اﺳﺖ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺰﻳﯿﺎت آن ﻣﯽ ﮔﺬرم و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻳﮏ
ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازم ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ »ﻣﻦ« اﺳﺖ» :ﻣﻦ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه« دارای
زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ،آﺷﻔﺘﻪ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ و ،در واﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ او روا رﻓﺘﻪ ،ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ از ھﻤﻪ ی ﺟﮫﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﺎ ﻧﻮع اﻧﺘﻘﺎﻣﺶ ﻧﯿﺰ وﻳﮋﮔﯽ
ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰی دارد :او درﻧﮫﺎن و در ذھﻨﯿﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه ی ﺧﻮﻳﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ھﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﯽ در ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ی
دﻻﻳﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ و واﮐﻨﺶ ھﺎی ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﮫﺮآﻣﯿﺰ ﺟﮫﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺪﻳﺪه
ای ﺗﺮس ﺧﻮرده ،ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ و زﺧﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺪﻳﺪه ای ﮐﻪ ﻓﺮد را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﮏ
دﻳﮑﺘﺎﺗﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﻪ ،ﻣﺜﻞ ھﻤﻪ ی دﻳﮑﺘﺎﺗﻮرھﺎی دﻳﮕﺮ ،در ﻋﯿﻦ ﺧﻮد ﺧﻮاھﯽ و
زورﮔﻮﯾﯽ ﺗﺮﺳﻮ و ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
»ﻣﻦ« ی ﮐﻪ در آزادی رﺷﺪ ﮐﺮده و ﺗﻮﺳﺮی ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ اﻧﺪازه ھﺎی ﺧﻮدش را
ھﻢ ﺧﻮب ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ او ،ﻣﺜﻼً ،ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ اﺳﺘﻌﺪاد ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪاری اﻣﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺸﻮی ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .و از آن دﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
وزﻳﺮ ﺷﻮد ﻳﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ رﻳﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺷﻮد ﻧﻔﺮﺗﯽ ﻧﺎﻣﺮﻳﻲ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ،اﺻﻼً
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ دﻳﮕﺮان اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ؛ او ﺧﻮدش زودﺗﺮ از ھﻤﻪ ﻣﯽ ﻓﮫﻤﺪ ﮐﻪ ﮐﺠﺎ
اﻳﺴﺘﺎده و ﭼﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎھﯽ دارد .ﭼﺮا ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻘﻂ ﮐﺴﯽ واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺧﻮد را ﻧﻤﯽ ﻓﮫﻤﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻋﺎدی اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ،از ﻧﻈﺮ رواﻧﯽ،
ﻣﺮﻳﺾ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
»ﻣﻦ« ﺗﻮﺳﺮی ﺧﻮرده و ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه ی ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺴﺘﻪ و اﻳﺴﺘﺎ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ را
ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد ،ھﻤﻪ را اﺣﻤﻖ و ﺑﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ،و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش از ھﻤﻪ
ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ و ﺗﻨﮫﺎ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﻟﯿﺎﻗﺖ ھﺮ ﮐﺎری را دارد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ» ،ﻣﻦ ﺳﺎﻟﻢ« اﮔﺮ در ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ از اﺑﺮاز آن ﻧﻪ ﻣﯽ
ﺗﺮﺳﺪ و ﻧﻪ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ،راه ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﺟﻠﻮ ﻣﯽ آﻳﺪ ،و ﺑﺎ ﻏﺮور داوﻃﻠﺐ اﻧﺠﺎم
ﮐﺎرھﺎی ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ »ﻣﻦ« ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه از ﻳﮏ ﺳﻮ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺮﺷﺪن و رﺷﺪ
ﮐﺮدن دﻳﮕﺮان را ﻧﺪارد و ،از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ،آﻧﻘﺪر ﺗﺮﺳﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ در ھﯿﭻ
ﻣﻮردی ﺳﯿﻨﻪ ﺳﭙﺮ ﮐﻨﺪ و ﺟﻠﻮ ﺑﯿﺎﻳﺪ و ﻳﺎ ﺧﻮد را ﻧﺎﻣﺰد ﭘﺴﺘﯽ ،ﻣﻘﺎﻣﯽ و ﻳﺎ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ.
»ﻣﻦ« ﺳﺮﮐﻮب ﻧﺸﺪه از ﻋﺬر ﺧﻮاھﯽ و ﮔﺮدن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﺪ و ﺟﺎی
ﭘﺎی ﺧﻮد را در ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،ﭼﻪ در ﻣﻮارد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭼﻪ در ﻣﻮارد ﺷﺨﺼﯽ،
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ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و از ﮔﻔﺘﻦ اﻳﺮادھﺎی ﺧﻮد و ﺗﺼﺤﯿﺢ آﻧﮫﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ »ﻣﻦ« ﺳﺮﮐﻮب
ﺷﺪه ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ھﯿﭻ ﺗﻘﺼﯿﺮی را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺑﮕﯿﺮد و ،ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺰه و ﻋﺎری از ﻋﯿﺐ
و ﻧﻘﺺ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻧﻮاع دروغ ھﺎ و ﺗﮫﻤﺖ ھﺎ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ دﻳﮕﺮی را ﻣﺴﺌﻮل و
ﮔﻨﺎھﮑﺎر ﺑﺪاﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل» ،ﻣﻦ« ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه ،اﻳﻦ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮر ﺗﺮﺳﻮ ،ﺗﺤﻤﻞ دﻳﺪن
»ﻣﻦ« دﻳﮕﺮان را ﻧﺪارد و ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻳﮕﺮان را ﺑﻪ ﺗﻤﻠﻖ و دروغ و ﺗﻮاﺿﻊ ﻗﻼﺑﯽ و ﺳﮑﻮت
وادار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺎل ،ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﮐﺠﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻳﻦ »ﻣﻦ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه« را دﻳﺪ،
اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ھﺮاﺳﯿﺪه زﺧﻤﯽ را ،ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮد و زﺧﻢ
ﺑﺰﻧﺪ.
ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﺎ اﻳﻦ ھﻤﻪ ﺗﻀﺎد در ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر ،ﺑﺎ
اﻳﻦ ھﻤﻪ ﺗﻌﺎرف ھﺎ و ﺗﻮاﺿﻊ ھﺎی ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ؛ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﻳﻢ ده دﻗﯿﻘﻪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻮل
آدﻣﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎس ،و ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ »ﻗﺎﺑﻠﯽ ﻧﺪارد« ،ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل و
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﻨﺲ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﮫﺎی واﻗﻌﯽ اش ﺑﻪ او ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﻳﻢ .اﮔﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪارﻳﻢ ﻣﺮﺗﺐ از ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺮدم و ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﯿﻢ اﻣﺎ در ھﻤﻪ
ی ﮐﺎرھﺎﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اھﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽ دھﯿﻢ ھﻤﺎن ﻣﺮدم اﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻢ ھﺴﺘﯿﻢ
ﺷﺎﮔﺮدﻣﺎن اﺟﺎزه ﻧﺪارد اﺑﺮاز وﺟﻮد ﮐﻨﺪ و ﻣﺎ داﺋﻤﺎً از »زﻣﺰﻣﻪ ی ﻣﺤﺒﺖ« و »ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ
ﻣﮑﺘﺐ ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻃﻔﻞ ﮔﺮﻳﺰﭘﺎ« دم ﻣﯽ زﻧﯿﻢ .اﮔﺮ رﻳﯿﺲ اداره اﻳﻢ از »ﻣﻦ« ﺧﻮد ﻳﮏ ﻟﺤﻈﻪ
ھﻢ ﻧﻤﯽ ﮔﺬرﻳﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪﻣﺎن دو ﺑﺎر ﺑﮕﻮﻳﺪ »ﻣﻦ« ،ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ »ﭼﺮا
اﻳﻦ ھﻤﻪ ﻣﻨﻢ ﻣﻨﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟« اﮔﺮ آﺧﻮﻧﺪ و ﻣﺠﺘﮫﺪ ھﺴﺘﯿﻢ ﻣﺪام ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺑﻨﺪه ای از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ ،در ھﻤﺎن ﺣﺎل ،ﺧﻮد را »ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ« ﻣﯽ
داﻧﯿﻢ و دﻳﮕﺮ ﻣﺮدﻣﺎن را ﻣﻘﻠﺪان و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺎ در ھﯿﭻ ﻧﺎﻣﻪ
ی اداری و ﻏﯿﺮ اداری ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻠﻤﻪ ی »ﻣﻦ« را دﻳﺪ .ھﻤﻪ ﺧﻮد را »ﭼﺎﮐﺮ« و »اﻳﻦ
ﺟﺎﻧﺐ« و »ﺑﻨﺪه« ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺎ ھﻢ ﺟﺮات »ﻣﻦ« ﮔﻔﺘﻦ
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﻳﺶ »ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻦ ﻗﻠﻢ« و »اﻳﻦ ﺧﺎﻣﻪ« را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ
ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ »ﻣﻦ« ﺧﻮد اھﻤﯿﺖ داده اﻧﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در اﻳﻦ ﺗﻮاﺿﻊ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮﻳﻦ
ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺣﺘﯽ از اﻳﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت و اﺷﻌﺎرﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﻟﯿﻢ ﮐﻪ در
آن ھﺎ ھﯿﭻ ﻋﺎﺷﻘﯽ »ﻣﻨﻢ« ﻧﻤﯽ ﮔﻮﻳﺪ و ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮای »او« ﻓﺪاﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در
ھﻤﺎن ﺣﺎل ﺧﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ژﺳﺖ و اداھﺎی ﻣﺠﻨﻮن را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ »ﻟﯿﻠﯽ« ﻳﺎ
»ﺧﺴﺮو« ی ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در واﻗﻊ ،ﻣﺎ ھﻤﻪ ھﻤﺎن »ﺷﺎه« ﺣﺎﻓﻆ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ »ﺑﺎ ﺧﻮد ﻋﺸﻖ ﺑﺎزد
ﺟﺎوداﻧﻪ« و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از »ﺣﺴﻦ« ﻣﺎن »ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺒﻨﺪد« .ﻣﺎ ،اﻳﻦ »ﻣﻦ« ھﺎی
ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه و ھﺮاﺳﻨﺎک و ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﻣﺘﻮاﺿﻊ اﻣﺎ ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﻌﺎرف و دروغ ،ھﺮ ﻳﮏ در
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ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺧﻮﻳﺶ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻇﮫﻮر دارﻳﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻧﺸﯿﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ
»ﻣﻦ« ﺑﺎ ارزش و اھﻤﯿﺖ ،ﮐﻪ ﮐﺎرﺳﺎز ﺧﻮد آﻧﮫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ھﻢ اﺟﺎزه ی ﺣﻀﻮر ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ.
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ،ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﮔﻨﺪه ی ﺑﯿﮫﻮده و ﻣﺘﮑﺒﺮ ،و در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺮﺳﻮ و ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮﻳﺸﯽ ،ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﮔﺬر ﻣﺎ از ﺑﺤﺮان ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻣﺎن
و ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻦ ﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻤﺪن ﻣﺪرن ﺑﺸﺮی ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد .ـ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﮐﻪ در آن اﻣﮑﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻦ »ﻣﻦ« ھﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ .و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺗﻨﮫﺎ وﻗﺘﯽ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ »ﻣﻦ« ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه و ﺑﯽ رﺣﻢ درون ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺴﻞ ھﺎی آﻳﻨﺪه از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد.
ﺑﯿﺴﺖ و ھﻔﺘﻢ اﮐﺘﺒﺮ 2006
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