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    يک لطيفه با دو روي متفاوت
اين لطيفه چن��د روز پي��ش از س��وي يکي از 
دوس��تان براي من فرستاده ش��ده بود. ببينيد 
که در اين لطيفه کوچک چه قدرتي از انعکاس 
واقعيت زندگي ما وجود دارد: »حموم رفتن من 
اينطوريه: 2 درصد شست وش��و، 8 درصد آواز، 
90 درصد برنده شدن توي جر و بحث خيالي با 

کسايي که ازشون بدم مياد.« 
ما وقتي با اين لطيفه روبه رو مي ش��ويم ممکن 
است عکس العملمان خنده باشد، از يک جهت 
هم خنده دار است، اما وقتي کمي آرام تر شويم، 
احتماالً به وجه تراژيک ماجرا يعني همان تخم 
گذاشتن در آش��يانه باد وارد خواهيم شد. واقعاً 
غم انگيز و کاماًل احمقانه است، اما در زندگي ما 
روي مي دهد. من رفته ام حمام که تميز شوم اما 
90 درصد وقت م��ن در حمام صرف جر و بحث 
خيالي و ذهني با افراد ديگر شده است. آن وقت 
از حمام بي��رون آمده ام و بي حال در گوش��ه اي 
از خانه افتاده ام. همس��رم گفته است چه شد؟ 
فشارت افتاد؟ پاشو پاشو! برايم آب قند درست 
کرده است. بيچاره نمي داند که اين حال بد من به 
حمام ربطي ندارد، من از يک جنگ برگشته ام، 
يعني همسرم فکر مي کند من حمام بوده ام، در 
حالي که من از گوشه رينگ برگشته ام، جنگي 
که اتفاقاً برخالف پايان بندي اين لطيفه ممکن 
است که من در آن برنده هم نباشم يا حتي برنده 
شوم اما اين بگومگوهاي ذهني و خيالي جان مرا 

گرفته است. 
   وقتي زير پوس�ت عاقلي، کار ديوانه ها 

را مي کنم
س��ال ها پيش من به ش��کل غليظي دچار اين 
بيماري بودم– حاال هم با اجازه تان هستم، اما 
کمي رقيق تر- ي��ادم مي آيد صبح که مي رفتم 

دکه روزنامه فروشي تا روزنامه اي را که مطلب 
من در آن چاپ ش��ده بود، بگي��رم به تيتر يک 
روزنامه ديگر که عقايد و باورهاي مدير مسئول 
آن با آنچه من به آن معتقد هستم خيلي فاصله 
داشت نگاه مي انداختم و مثاًل متوجه مي شدم 
که مديرمس��ئول آن روزنامه افکار و ايده هاي 
خ��ودش را در تيت��ر آورده و به ابت��داي آراي 
خودش يک »مردم مي گويند« هم اضافه کرده 
است. مثاًل فرض کنيد که آن روزنامه تيتر زده 
بود: مردم مي گويند:»رنگ آبي همان رنگ قرمز 
است.« من با خودم مي گفتم آقاي مديرمسئول! 
حداقل مرد باش و بگو از نظر من رنگ آبي همان 
رنگ قرمز است. چرا آخر حرف هاي خودت را 
در دهان مردم مي گذاري و بع��د مي ديدم که 
من در حال مناظره با آن مديرمسئول هستم. 
خودم را مي ديدم که در يک تاالر مناظره با آن 
مديرمسئول قرار گرفته ام و سخنان خود را در 
رد عقايد و آراي آن مديرمس��ئول با حرارت و 
هيجان هرچه تمام تر مطرح مي کنم. اين روزها 
که فکر مي کنم مي گويم خيلي شانس آورده ام 

که يک ماش��يني يا موتوري وس��ط خيابان به 
من نزده اس��ت، چون من اساس��اً آن لحظه ها 
خودم را در خيابان نمي ديدم، بلکه در حقيقت 
بدن و چش��م و گوش من خ��ود را در آن تاالر 
مناظره مي يافتند و م��ن هم در حال مناظره با 
آن مديرمسئول بودم و در نهايت به رغم اينکه 
آن مديرمسئول بسيار جان س��خت بود، اما با 
هر جان کندن��ي بود او را محک��وم مي کردم و 
غريو فرياد و سوت و کف دانشجويان حاضر در 
سالن به هوا برمي خاست. گاهي هم البته اتفاق 
مي افتاد که آن مدير مسئول چيزي مي گفت که 

من در وضعيت آچمز قرار مي گرفتم. 
آيا آن روزها يا هر لحظه که من در اين حال قرار 
مي گيرم دچار نوعي ديوانگي و جنون نشده بودم 
و نشده ام؟ دقت مي کنيد که چه اتفاقي مي افتد؟ 
بخش��ي از ذهن من نقش آن مدير مس��ئول را 
بازي مي کند و کلم��ات و مواضع و ديدگاه هاي 
او را مي سازد- با قضاوت کردن درباره حرف هاي 
احتمال��ي او- و بخش��ي از ذهن م��ن هم مثاًل 
حرف هاي خودم را مي سازد و شگفت آور است 
که من مثل يک ديوانه که عقل از سرش پريده 
اين بازي خيالي و کامالً باطل را واقعي مي پندارم 
و آن را هر لحظه ادامه مي دهم. يعني آن کسي 
که به حمام رفته و 90 درص��د وقت خودش را 
صرف جر و بحث خيالي و ذهني با ديگران کرده 
آگاه است که چه مي کند؟ و اساساً حتي اگر جر 
و بحثي هم در ميان نباشد ما وقتي در آن کاري 
که انجام مي دهيم حضور نداريم و وقت ما صرف 
گفت وگوهاي ذهني يا خيال آفريني هاي ذهني 
مي شود، در حقيقت ما فريب خورده يک دروغ 
مي شويم. من مثاًل در حمام مي خواهم موهايم 
را با شامپو بشويم اما همان لحظه وقتي درِ شامپو 
را مي خواهم باز کنم ياد حرف فروشنده مي افتم 
که امروز وقتي شامپو  مي خريدم در جواب من 
که چرا شامپو اينقدر گران شده به من گفت:  اي 
آقا دلت خوش ها! در اي��ن مملکت جز آدميزاد 
همه چيز گران است. آن وقت من با همين جمله 
به اين فکر مي کنم که چرا مملکت ما به اين روز 
افتاده است و چرا همه چيز دارد گران مي شود. 
شامپو را در موهايم ريخته ام اما کف شامپو و بوي 
عطر آن را حس نمي کنم، چون به مهاجرت فکر 
مي کنم، اينکه آيا واقعاً وقت آن نرسيده که از اين 
کشور مهاجرت کنم. بعد به خودم مي گويم حاال 
مهاجرت هم کرديم، در نهايت يک خارجي در 
يک کشور غريبه خواهيم بود و از کجا معلوم که 
به سالي نرسيده دوباره فيلمان ياد هندوستان 
کند، يعني دوباره نخواهيم ب��ه ايران برگرديم. 
بعد به اين فکر مي کنم که راس��تي قبض تلفن 
همراهم را هم پرداخت نک��رده ام و حتماً امروز 
ديگر قطع مي ش��ود و اگر بيرون از خانه باشم 
نمي توانم با کس��ي تماس بگيرم و ب��ا اين فکر 
دچار استرس و آشوب مي ش��وم، بعد يک فکر 
ديگر مي آيد که حاال اين پولي که ته حس��اب 
مانده صرف خريد گوشت شود يا نه، با اين پول 
قبض موبايل را پرداخت کنم و من همچنان در 

حمام هستم. 
آن وقت فکر مي کنيد آيا ن��خ طوالني اين افکار 
جايي قط��ع مي ش��ود و من يک نف��س راحت 
مي کش��م؟ نه! نخ افکار حت��ي در خواب هاي ما 
هم قطع نمي ش��ود، چون ما انگار قرارداد امضا 
کرده ايم که مدام فکر کنيم. يعني مي شود من 
وقتي در حمام هستم کار حمامي کنم؟ وقتي در 
دانشگاه هستم کار دانشگاهي انجام دهم؟ وقتي 
در رابطه با همسر و فرزندم هستم با آنها باشم و 
وقتي راه مي روم فقط راه ب��روم؟ و وقتي جلوي 
آينه هس��تم يک بار با دقت به چشم هاي خودم 
نگاه کنم؟ راس��تي آخرين بار چه زماني جلوي 
آينه، خودت��ان را ديديد، نه آن خ��ود تعبيري: 
» چقدر چاق ش��ده ام، چقدر الغر ش��ده ام، چه 
جوش هايي زده ام، چه جوش هايي نزده ام.«. . . 

نه! خودتان را ببينيد.

روايت آنان که در آشيانه باد تخم مي گذارند

جنگذهنيمادرخوابهمقطعنميشود

نگاه سبک شناخت

دشمنان واقعي ما در درونمان هستند

خرابکارهاي ذهني وجودمان را بشناسيم

عبارت »تخم گذاشتن در آشيانه باد« شما را ياد چه چيزي مي اندازد؟ شايد در ذهنتان 
يک تصوير يا روايت مي س�ازيد. روزي روزگاري يک پرنده که کاماًل خنگ تش�ريف 
داشته، باد را به شکل يک آشيانه مي ديده و تخم هايش را در باد رها مي کرده، به اين 

اميد که روزي جوجه هايش از تخم بيرون بيايند!
 ما اگرچه ممکن است خود را بس�يار باالتر و موجه تر از اين پرنده کمي تا قسمتي نادان 
بدانيم و تصور کنيم که ما هرگز چنين خطايي را نمي کنيم، اما اگر کمي بيشتر مراقب احوال 
و افکار و اعمالمان باشيم مي بينيم که ما هم در زندگي دست کمي از آن پرنده نداريم، يعني 
خيلي جاها آن تخم ها را با فرض آشيانه بودن باد در هوا رها کرده ايم و سرمايه هاي خود را 
به باد داده ايم. منظور ما از سرمايه در اينجا سرمايه هاي دروني مان است چون هر سرمايه اي 

هم که ما در بيرون داشته باشيم انعکاس و سايه اي از آن سرمايه دروني است.

يک لحظه به اين بينديش�م که منش�أ 
اين هم�ه بي حوصلگي، غم، ش�ماتت، 
بي انگيزگ�ي، خش�م و ت�رس در من، 
بيرون و اتفاقات بيروني نيس�ت و بعد 
فضاي درون خ�ود را در نظ�ر بگيرم و 
کاس�ه س�رم را مث�ل ي�ک آکواريوم 
ک�ه ماهي ه�اي گوش�ت خوار در آن 
ش�نا مي کنند رصد کن�م و ببينم آخر 
در اين س�ر من چ�ه مي گ�ذرد و با چه 
موجودات�ي کاس�ه س�رم را تقس�يم 
کرده ام که حالم تا اين حد خراب است

آيا ن�خ طوالني اف�کار جايي قطع 
مي ش�ود و م�ن يک نف�س راحت 
مي کش�م؟ نه! نخ اف�کار حتي در 
خواب هاي ما هم قطع نمي ش�ود، 
چون ما انگار قرارداد امضا کرده ايم 
که مدام فکر کنيم. يعني مي شود 
من  وقتي در دانش�گاه هستم کار 
دانش�گاهي انجام دهم؟ وقتي راه 
م�ي روم فق�ط راه ب�روم؟ و وقتي 
جلوي آينه هستم يک بار با دقت 
به چش�م هاي خ�ودم ن�گاه کنم؟

   محمد مهر
احتم�االً اي�ن گفت�ه مش�هور و حکمت آمي�ز از 
پيامبر)ص( را ش�نيده ايم که مي فرمايند: »اعدي 
عدوک نفس�ک اللتي بين جنبيک/ دشمن ترين 
دش�منان تو در ميان دو پهلوي تو ق�رار دارد« يا 
اين طور بگوييم اگر مي خواهي دنبال اصلي ترين 
دش�منت بگردي بدان که نبايد آن دش�من را در 
دوردست ها، در بيرون از خودت دنبال کني. خب 
نش�اني خيلي دقيق و مهمي اس�ت. ف�رض کنيد 
ش�ما يک دش�من داريد که هر روز به شما ضربه 
مي زن�د. آن هم نه يک دش�من کوچ�ک، نه! يک 
دش�من قهار، يک دش�من که به کمت�ر از نابودي 
شما راضي نيست، دش�مني که هر دستاورد شما 
را غارت مي کن�د. آن وقت يک بزرگ و راس�تگو 
و ص�ادق نش�اني اي�ن دش�من را به م�ا مي دهد. 
در جاي�ي يک س�يلوي غل�ه وج�ود دارد و هر روز 
و هر لحظ�ه از اين غله دزديده مي ش�ود. ش�ما هر 
روز با اين ني�ت از خواب بيدار مي ش�ويد که دوباره 
س�يلو را به آن حالت پر ب�ودن برگرداني�د، هر روز 
مي خواهيد جبران کنيد. به خودتان زحمت مي دهيد 
و مي رويد هر روز کلي گندم از اين سو و آن سو جمع 
مي کنيد تا جبران مافات کنيد اما آخر س�ر، باز هم 
کس�ي که چند گام عقب تر اس�ت، ش�ما هس�تيد. 
هر روز متوجه مي ش�ويد ب�ا اينکه ان�رژي فراواني 
صرف مي کنيد اما عايدي چندان�ي نداريد. در واقع 
توجه نداريد که اساس�ًا اگر مي خواهيد به پر بودن 
سيلو برس�يد بايد دس�ت از کار بکش�يد و بنگريد 
که چرا س�يلو ب�ه چنين وضعي دچار ش�ده اس�ت. 
آي�ا اي�ن هم�ان کاري نيس�ت که م�ا ه�م انجام 
مي دهيم؟ فک�ر مي کنيم که بايد م�دام خودمان 
را در زحم�ت و تقال نگ�ه داريم ت�ا زندگي مان پر 
ش�ود - زندگي اي که البته هيچ وقت پر نمي شود 
و هميش�ه در کمبودها مي ماند- و ي�ک لحظه به 
اين فکر نمي کنيم که به اين زندگي که ساخته ايم 
ن�گاه بيندازيم. ش�ايد ايراد از م�ا و تالش هايمان 
نيست، ش�ايد اين ايراد به تعبيري برمي گردد که 
ما از زندگي داري�م و با همين تعبي�ر از زندگي ما 
خود را گرفتار کرده ايم. يا اينطور بگوييم ايراد از 
خوش�ه چين ها و گندم جمع کن ها نيست، ايراد از 
سيلو است يا درست تر بگوييم ايراد از موش هايي 
است که در س�يلو خانه کرده اند و هر چه گندم در 
آن سيلو مي ريزيد باز فردا مي بينيد که چيزي در 
آن نمانده اس�ت. اينجاس�ت که موالنا آن عبارت 
کليدي خود را بي�ان مي کن�د: »اول  اي جان دفع 
شر موش کن/ وانگهان در جمع گندم جوش کن«، 
يعني تو به جاي اينکه صبح تا شب درگير به دست 
آوردن ها باش�ي به اين نگاه کن که چه منفذهاي 
انرژي ج�ان تو را ب�ه تباهي و ويراني مي کش�اند. 

     
چرا مسلماني با »ال« شروع مي شود؟

اساس��اً اينکه مس��لماني با »ال« آغاز مي شود و 
ما راه مس��لماني را با ال اله اال اهلل طي مي کنيم از 
همين روست، يعني دفع شر موش کردن. وگرنه 
اگر مث��اًل من متوجه موش ه��اي فضاي درونم 
نباش��م، هر عمل صالح من با دندان آن موش ها جويده 
و بي اثر خواهد شد. همچنان که آيه شريفه مي فرمايد: 
»ال تبطلوا صدقاتکم بالمن و االذي«، )صدقات خود را با 
منت نهادن و آزاررساندن از بين نبريد( آن وقت مي بينم 
که براي کسي کاري کرده ام و قدمي برداشته ام، اما چون 
موش هاي منيت در من رها و آزاد مي چرخند گوشه اي 
از عمل من زير دندان هاي مّنت خواهد بود و گوشه اي 
ديگر زير دندان هاي آزار، يعني ظاهراً به کس��ي چيزي 
مي بخشم، اما دهها و صدها بار بر سر او منت مي گذارم 
و اس��باب اذيت او را فراهم مي کنم، بنابراين عمل من 
به سرعت تباه مي ش��ود. چرا تباه مي شود؟ براي اينکه 
من به ج��اي آن که به فکر دفع ش��ر موش ها باش��م به 
فکر جمع کردن بيشتر و بيش��تر گندم بوده ام، به جاي 
اينکه به فضاي درون خ��ود بها بدهم و ببينم که در من 
چه مي گذرد حواس��م به جمع کردن بوده اس��ت. فرق 
نمي کند چه جمع کردني، حتي جمع کردن معنويت، 
يعني به خيال خود ممکن اس��ت تصور کنم دارم براي 

خودم س��عادت و آرامش و عمل خير جمع مي کنم، اما 
در نهايت خواهم ديد که آنچه جمع کردم به سرعت به 
شقاوت تبديل شد، بنابراين هر »ال« که ما مي گوييم تا 
به اهلل برسيم حکم همان بستن منفذهايي را دارد که ما 
به عنوان يک بت ذهني به آنها مشغول شده ايم، حال چه 
نسبت به اين خودمشغولي هاي ذهني آگاه باشيم و چه 
نباشيم. مسلمان کسي است که کشف حقيقت را با نه 
گفتن آغاز مي کند و اين نه گفتن يک نه گفتن لساني و 
روبنايي نيست، اين نه گفتن به واسطه هشياري و آگاهي 

بر فضاي درون اتفاق مي افتد. 

کاسه س�ر من در رهن چه موجوداتي 
است؟

ش��ما وقت��ي اسباب کش��ي مي کني��د و 
مي خواهيد وارد خانه جديدتان شويد اول 
چه مي کنيد؟ مي رويد همان روز اسباب و 
اثاثيه تان را مي آوريد و در خانه مي چينيد؟ يا نه، قبل از 
اينکه اس��باب و اثاثيه تان را به آنجا بياوريد، اول فضاي 
درون آن خان��ه را تمي��ز مي کنيد. اول خوب بررس��ي 
مي کنيد که نکند خانه ش��ما منفذ و س��وراخي داشته 
باشد. اگر ببينيد سقف خانه ش��ما منفذ و سوراخ دارد 
مي گوييد اش��کالي ندارد، حاال ما وسايلمان را بچينيم 
بعد ببينيم چه مي شود؟ يا نه، مي گوييد اول از همه بايد 
تکليف سوراخ سقف يا کف خانه معلوم شود؟ اگر ببينيد 
که در خانه ش��ما موش ها رژه مي رون��د چه مي کنيد؟ 
مي گوييد اش��کالي ندارد حاال خانه را تقسيم مي کنيم 
بين خودم��ان و موش ها. يا نه، خانم خان��ه مي گويد تا 
تکليف اين موش ها روشن نشود من پايم را به آن خانه 
نمي گذارم. اينجا يا جاي من است يا جاي آن موش ها. 
چرا  خانم خانه اي��ن را مي گويد؟ چ��ون او نمي خواهد 
اسباب و اثاثيه خانه اش را آلوده کند، فرش به آن عزيزي 
زير پاي موش ها فرش قرمز شود؟ او نمي خواهد فضاي 
درون خان��ه را با موجودات��ي موذي و مزاحم تقس��يم 
کند. او مي داند که قرار اس��ت از مهماناني شايسته در 
اين خانه پذيرايي کند و اگر اين موش ها اينجا باش��ند 
هيچ مهماني به درون خانه او پ��ا نمي گذارد، همچنان 

که حافظ به زيبايي مي گويد: » خلوت دل نيست جاي 
صحبت اضداد/ ديو چو بيرون رود فرشته درآيد« يعني 
اگر تقسيم فضاي خانه هم در ميان باشد بين مهمانان 
عزيز است نه موش ها. براي او مهم است که برنج ها و مواد 
غذايي خانه مصون از حضور موش ها و آلودگي آنها باشد. 

حال اين مثال را به فضاي درونمان تعميم بدهيم. 
چرا من به جاي اينکه مدام به فکر خوب شدن و خوب 
بودن و تغيير کردن و اضافه کردن به خود باشم نبايد به 
اين فکر کنم که چه چيزي در درون من وجود دارد که 
مرا از من مي کاهد، يعني يک لحظه به اين بينديشم که 
منشأ اين همه بي حوصلگي، غم، شماتت، بي انگيزگي، 
خش��م و ترس در من، بيرون و اتفاقات بيروني نيست و 
بعد فضاي درون خود را در نظر بگيرم و کاس��ه سرم را 
مثل يک آکواري��وم که ماهي هاي گوش��ت خوار در آن 
شنا مي کنند رصد کنم و ببينم آخر در اين سر من چه 
مي گذرد و با چه موجوداتي کاسه سرم را تقسيم کرده ام 

که حالم تا اين حد خراب است. 

منفذها بس�ته ش�ود، خانه روش�ن 
مي شود

پس راه مسلماني با نه گفتن آغاز مي شود، 
خانه وقتي روش��ن مي ش��ود که خانم و 
آقاي خانه متوجه بشوند که ديگر سوراخ 
و منفذي در اين خانه براي ورود موجودات موذي وجود 
ندارد و خانه از غبارها شسته ش��ده است. وقتي منافذ 
بس��ته و ديوارها و کف خانه شسته ش��د آن وقت خانه 
روشن مي شود و نور و گرما به اين خانه مي آيد و اين نه 
گفتن يعني تو به جاي اينکه دنبال روز و نور بگردي، از 
تاريکي بيرون بيا، اصاًل به محض اينکه از تاريکي بيرون 
بيايي نور پيدا مي شود. الزم نيست که نور را در ذهنت 
بسازي و تجس��م کني. نور در درون تو وجود دارد. الزم 
نيست حقيقت را بسازي. تنها کاري که مي تواني بکني 
اين است که هر حجابي که خودت در برابر حقيقت علم 
کرده اي آن حج��اب را از ميان ب��رداري، در آن صورت 

حقيقت را خواهي ديد. 
اما ما چه راهي را مي رويم. تو هر روز خودت را به زحمت 
مي اندازي و چقدر غصه مي خوري و چق��در با اين و آن 
درگير مي ش��وي، چقدر خ��رج مي کني ک��ه دوباره آن 
س��يلوي غله را به حالت اول برگردان��ي و هيچ وقت هم 
نمي شود. مثل ما که مي خواهيم بشاش و شاد و اميدوار 
زندگي کنيم و سطح انرژيمان باال باشد، واقعاً نمي خواهيم 
کسل و افسرده باشيم ولي هر چقدر هم که زور مي زنيم 
مي بينيم آخر نمي شود. چرا نمي شود؟ چون ما آن موش 
را رها کرده ايم. آن موش، انرژي ها و ظرفيت هاي دروني ما 

را مي جود و مي خورد، اما آن موش کجاست؟

پيامبري که نشاني بزرگ ترين دشمن 
ما را مي دهد

دش��من ترين دش��منان ت��و در ت��و قرار 
گرفته اند. پيامبر)ص( نش��اني دقيقي به 
ما مي دهد که ما وقتم��ان را تلف نکنيم. 
مثل اين مي ماند که کس��ي خ��ودروي گرانقيمت مرا 

دزديده است و من هيچ نش��اني از دزد ندارم. حاال يکي 
آمده و نشاني دقيق دزد را به من مي دهد. معلوم است 
که من تا چه اندازه خوش��حال مي شوم. چرا خوشحال 
مي شوم؟ به خاطر اينکه اصاًل وقتي بدانم دزد کجاست 
انگار که او را پيدا کرده ام، يا اينطور بگوييم انگار که مالم 
را پيدا کرده ام. حاال پيامبر به ما مي گويد تو مي خواهي 
بداني چه کس��ي از تو مي دزدد؟ چه کسي به تو خيانت 
مي کند؟ چه کس��ي نمي گذارد تو راحت زندگي کني؟ 
پيامبر نمي گويد خودت! مي گويد در خودت. يعني در 
من پديده اي و موجودي وجود دارد که دشمن من است، 
آن هم نه يک دشمن بي دردس��ر، نه! يک دشمن کاماًل 
جدي. اما پرسش اين است: اين دشمن که تا اين حد مرا 
آزار مي دهد و نمي گذارد که من با فطرت و با يگانگي در 

ارتباط باشم کيست؟

خرابکاره�اي ذهني م�ان را بيش�تر 
بشناسيم

بس��ياري از ما در فهم اين دش��من دچار 
اش��تباه مي ش��ويم و آن را ب��ا خودمان يا 
درست تر بگوييم حقيقت درون خودمان 
اشتباه مي گيريم، اما اين دش��من کيست؟ اين دشمن 
را مي توان »هوش مصيبت« يا به تعبير مولوي ش��ناس 
معاصر محمدجعفر مصفا »هويت فک��ري« يا به تعبير 
دکتر ش��يرزاد چمين، نويس��نده کتاب هوش مثبت- 
کتاب او در ايران ترجمه ش��ده اس��ت- »خرابکارهاي 
ذهني« دانست. در ما يک هويت کاذب يا خرابکارهايي 
ذهني وج��ود دارد که از ما م��ي دزدد و به م��ا خيانت 
مي کند. شيرزاد چمين قائل به وجود يک خرابکار اصلي 
و 9 خرابکار دستيار در ذهن است که زير نظر آن خرابکار 
اصلي فعاليت مي کنند. اس��م آن خرابکار اصلي، قاضي 
اس��ت، يعني همان خرابکاري که به محض اينکه شما 
به چيزي نگاه مي کنيد ش��روع به تعبير مي کند. همان 
خرابکاري که با بدبيني مي تواند از کاهي کوهي بسازد. 
همان خرابکاري که اجازه برخورد بي واس��طه و واقعي 
را به ما نمي دهد و م��ا را وادار مي کند که مدام در حال 
قضاوت اين و آن باشيم، يعني حتي به يک گل که نگاه 
مي کنيم نگاه تعبيري و قضاوت محور داشته باشيم چه 
برسد به روابطمان با آدميان و خدا، مي داند اين خرابکار 
ما تا چه اندازه در روابط ما از نزديکان بگيريد تا آدم هاي 
اجتماع حضور دارد و فضا را در رابط��ه ما با خودمان و 
ديگران تيره و تار مي کند. در حقيقت ذهنيت داش��تن 
راجع به همه چيز باعث مي ش��ود که ما نگاه تازه اي به 
زندگي نداشته باشيم، تا کس��ي مي خواهد حرفي بزند 
مي گوييم معلوم اس��ت چه خواهد گفت. تا به لباس يا 
موقعيت يا شغل کسي نگاه مي کنيم سريع او را قضاوت 
مي کنيم و به واسطه تعبيري که از آن لباس يا موقعيت 
يا شغل داريم او را در جدول خوب يا بد قرار مي دهيم، 
مدام در حال قض��اوت اتفاقات زندگي هس��تيم و آنها 
را در جدول اتفاقات خوش��ايند و ناخوشايند، مطلوب 
و نامطلوب ق��رار مي دهيم، هزاران نمون��ه از افعال اين 
خرابکار در ما وجود دارد و به تعبير نويسنده کتاب هوش 
مثبت، اين خرابکار چنان در ما پنهان شده که اغلب ما 
فکر مي کنيم که اگر هر کسي هم ذهن قضاوتگر داشته 
باشد من ندارم، در حالي که اتفاقاً کسي که فکر مي کند 
ذهن قاضي ندارد به احتمال زياد ذهن قاضي او قدرت 

استتار بيشتري دارد. 
در کتاب »هوش مثبت« عالوه بر خرابکار اصلي موجود 
در ذهن م��ا از چندين خرابکار دس��تيار ه��م نام برده 
مي ش��ود، از جمله س��ختگير، کنترل کننده، هراسان، 

رضايت طلب، موفقيت طلب، بيقرار و. . . 
مثاًل خرابکار س��ختگير که در ذهن م��ا وجود دارد اين 
دروغ بزرگ را ايجاد مي کند که اگر ب��ه اندازه کافي بر 
خود و ديگران س��خت نگيريم و اس��ترس براي خود و 
ديگران توليد نکنيم، اگر کارمان را با آرامش انجام دهيم 
کارها خوب پي��ش نمي رود يا خراب��کار موفقيت طلب 
اين دروغ را در ذهن ايجاد مي کند که تو وقتي باارزش 
هس��تي که حتماً به موفقيت برسي، تو زماني مي تواني 
شاد باشي که موفق باش��ي، يا خرابکار بيقرار مي گويد 
اين لحظ��ه و اکنون به اندازه کافي خوب نيس��ت و من 
مي خواهم در آينده باش��م يا اين م��کان و اينجا خوب 

نيست و من مي خواهم آنجا و در آن مکان باشم.

خرابکار سختگير که در ذهن ما وجود 
دارد اين دروغ ب�زرگ را ايجاد مي کند 
که اگر به اندازه کافي بر خود و ديگران 
س�خت نگيريم و اس�ترس براي خود و 
ديگران توليد نکنيم، کارها خوب پيش 
نمي رود  يا خرابکار بيقرار مي گويد اين 
لحظه و اکنون ب�ه ان�دازه کافي خوب 
نيس�ت و من مي خواهم در آينده باشم 
يا اين مکان و اينجا خوب نيس�ت و من 
مي خواهم آنج�ا و در آن مکان باش�م


