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د واهد کرخهای خبری را جلب سوزان راه بیندازید. این کار توجه رسانهمراسم کتاب .2

  و درحکم تبلیغات رایگان برای ما خواهد بود.

 ن ترتیببنویسید. به ای ربطذی مسئوالنآمیزی علیه این کتاب برای اعتراض ینامه .۳
 د.هستیهم د که بیشعور نفهممی هاآن

 

 

 



 5یشعوری . ب                                                              خاویر کرمنت، محمود فرجامی                   

 

 هرست

 مقدمه

 ی مترجممقدمه

 ی نویسندهمقدمه

 : چه کسی بیشعور است و بخش نخست

 چرا یک نفر باید بخواهد که بیشعور باشد؟

 درِسرگذشت فِ .۱

 های دیگرسرگذشت .2

 تعریف بیشعوری .۳

 ماهیت بیشعوری .۴

 شدت بیشعوری .5

 

 بخش دوم: انواع بیشعورها

 اجتماعیبیشعور  .6

 تجاریبیشعور  .7

 بیشعور مدنی .8

 مآبیشعور مقدسب .۹

 بازعرفان بیشعور .۱0

 ساالربیشعور دیوان .۱۱

 بیشعور بیچاره .۱2

 شاکیبیشعور  .۱۳

 

 

 شودبخش سوم: وقتی جامعه بیشعور می

 بیشعور یمثابهتجارت به .۱۴

 بیشعور یمثابهدولت به .۱5

 ی بیشعورمثابهدین به .۱6



 خاویر کرمنت، محمود فرجامی                                             . بیشعوری                                     6
 

  

 نوشتن و بیشعوری خواندن، .۱7

 واقعیای؛ یک اپیدمی بیشعوری رسانه .۱8

 

 زندگی با بیشعورهابخش چهارم: 

 کار با بیشعورها .۱۹

 دوستی با بیشعورها .20

 ازدواج با بیشعور .2۱

 بیشعورِ مادرزاد .22

 والدینِ بیشعور ندانِفرز .2۳

 

 بخش پنجم: راهِ نجات

 مراحل درمان .2۴

 وسایل درمان .25

سخن پایانی .26



 7یشعوری . ب                                                              خاویر کرمنت، محمود فرجامی                   

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 خاویر کرمنت، محمود فرجامی                                             . بیشعوری                                     8
 

  

 

 

 

 

 



 9یشعوری . ب                                                              خاویر کرمنت، محمود فرجامی                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی مترجممقدمه
ریزد عصبانی هستید؟ آیا تا به حال آب میهایش را در جوی تان زبالهآیا از اینکه همسایه

ها در آمدوشد باشید؟ آیا احساس ای برای گرفتن یک امضا روزها و ساعتپیش آمده که در اداره

خواسته که یک صندلی آمیز است؟ تا به حال دلتان میتان با شما توهینکنید برخوردهای رئیسمی

ها انتظار و پرداخت حق ویزیت کالن موفق به را بر فرق پزشکی بکوبید که وقتی بعد از ساعت

تان توضیحی بدهید شروع به نوشتن اید، بدون آنکه اجازه بدهد در مورد بیماریدیدارش شده

های شوید؟ آیا با شنیدن حرفهای تلویزیون عصبی میاست؟ آیا از دیدن مجری نسخه کرده

ترهای فامیل که کردن بزرگی خفههشوید؟ آیا وسوسسیاستمداران دچار رعشه و ناسزاگویی می

آید؟ با همکاران اززیرکاردررو زیاد به سراغتان می اندتریدائما مشغول فضولی و نصیحت و بزرگ

آیند که بخواهند شما را شوید؟ آیا هر هفته دوستانی به سراغتان مییقه میبهزن زیاد دستو زیرآب

تان با کم چاکرایتان را باز کنند؟ رابطهیا دستمذهبی جدیدی دعوت آیین به فعالیت تجاری یا 

قدر شرور است که حتی جرات همسرتان چطور است؟ به فکر جداشدن از او هستید یا آن

شوند هم تان میهای تخس و شروری که دائما باعث سرافکندگیجداشدن از او را هم ندارید؟ بچه

 دارید؟

*** 

این کتاب برای شماست. چرا که شما با بیشعورها ها مثبت است، تان به این پرسشاگر پاسخ

راهنمای عملی شناخت عنوان بیشعوری در جوامع کنونی به یباب پدیدهکتابی درسروکار دارید و 
ی راهنمای ارزشمندی برای شناخت و درمان عارضه بشریت ترین بیماری تاریخو درمان خطرناک
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های باال منفی تان به پرسشخیماری است. اما اگر پاسی رفتار با مبتالیان به این ببیشعوری و نحوه

 !...کندتری شما را تهدید میاحتماال خطر جدی، است

ن باید آ ها برای پیشگیری و درمانشیماریاست و مثل تمام ب «بیماری»شاید بیشعوری یک 

 را درست شناخت. 

تر است، با آن ضروریو مقابله  تر باشد، شناختتر و شایعهرچقدر که یک بیماری خطرناک

ی کل تاریخ بشریت است که تاکنون راهکاری علمی برای مقابله با ترین عارضهاما بیشعوری مهلک

سبت به تنها احمق نیستند که نآن ارائه نشده است. بیشعوری حماقت نیست و بیشتر بیشعورها نه

 نه بهو تعرض آگاهامردم عادی از هوش و استعداد باالتری برخوردارند. خودخواهی، وقاحت 

که از نظر شود میاز سوی کسانی اعمال  بیشتراست های بیشعوری مایهحقوق دیگران که بن

دتر ب ،شنداگر بهتر از عموم مردم نبا ،و وضع مالی ، موقعیت اجتماعی و سیاسیهوش، معلومات

 نیستند.

یرکی زمداری که با دهد یا سیاستپزشکی که حق اظهارنظر به بیمار خود یا همراهان او نمی

 ،کندستفاده میاءی آمار مضحک سوهای توخالی و ارائهخواهی مردم با دادن وعدهاز جهل و زیاده

ی خود را طور شهروندی که زبالهشوند. همینخاطر حماقت مرتکب چنین اعمالی نمیکدام بههیچ

ارکرد کناآگاهی از  خاطرکند بهوی آب خالی میجی عمومی محله در در چندقدمی سطل زباله

 کند.جوی و سطل زباله چنین کاری نمی

مل هایی که بشریت متحست که در طول تاریخ، مسببان بیشترین آسیبا واقعیت دردناک آن

هایی کاران بزرگ تاریخ همگی آدمهای نادان. جنایتاند و نه آدمهای بیشعور بودهاست آدم شده

با  هاآنرب استعدادهای شخصی متعدد مثبت ضاند که حاصلکوش بودهباهوش و سخت

خوفی مبیشعورهای عظیم و  هاآنشان، از های منفیخودخواهی، تعرض به حقوق دیگران و رذالت

 اند.ساخته که دنیایی را به آتش کشیده

گاهی، آی این تفکر نادرست که سواد و در دنیای مدرن و با باالرفتن سطح آموزش، در سایه

و به  شده یدفرهنگ عمومی را در پی خواهد داشت،  بیشعورهای بسیار بیشتری تولالزاما رفاه و 

پردازان و حتی ها و نظریهست نگاهی گذرا به ایدئولوگا اند. تنها کافیبرداری رسیدهبهره

بیندازیم تا  هاآناند و آمار قربانیان های معتبر جهان رشد یافتههایی که از بطن دانشگاهآدمکش

ی هاست که بیشعورها... دنیا به کام بیشعورهاست و گویی سالبلهمدعا ثابت شود.  صدق این

 اند!جهان متحد شده
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 است.  خاویر کرمنت این واقعیت دردناک را موضوع کتاب طنزآمیز خودش قرار داده

کدام از وقایع و هیچ ،که خود نویسنده هم در ابتدای کتاب خاطرنشان ساخته روطهمان

ازاهای فراوان در میان جامعه برای اما وجود مابه ،نیستکور در متن کتاب واقعی های مذنام

شاید و  اثرگذار، برانگیزتواند تاملاست می توصیفاتی که در هر بخش از بیشعورهای خاص شده

 باشد. ناامیدکننده

*** 

در بعضی که ناگاه  ـ علمی اما طنزآمیز نویسندهلحن شبه کردمی این کتاب سعی در ترجمه

ها و حفظ شود. همچنین با توجه به اشاره ـ دوشلمپنی نزدیک می ای و حتیها به نثر محاورهجا

، هاکوشیدم تا با توضیحاتی در پانویسهای تاریخی، کنایات متعدد نویسنده به وقایع و شخصیت

بعد از که نزدیک به دو دهه  را ی فارسی زبانیضمن حفظ محتوا و ریتم متن اصلی، خواننده

کاری که  ـ هایی که آورده شده آشنا کنمها و کنایهخواند با مرجع اشارهشدن کتاب آن را مینوشته

بیشعور »در فصل « رولز رویس»ای به ی چندکلمهمرجع یک اشاره ؛ مثلگیر بودبسیار وقت

مال تخیلی و کا ها نیز بعضی. نامالبته برحسب اتفاق یافت شدها وقت برد و هفتهکه « بازعرفان

)مثل باگمن راجنیش در همان فصل اند آورده شدههای حقیقی ی نامصورت تغییریافتهبه یبعض

( که تا آنجا که ممکن بوده مرجع اشارات یافته و به همراه اصل کلمه با حروف بازعرفانبیشعور 

معنای ها نامالبته بسیاری از . شده استها ذکر انگلیسی )برای تمام اسامی خاص( در پانویس

خواندن  ،تک آنهابرای تکتوضیح اضافی در پانویس که نوشتن  در زبان انگلیسی دارند طنزآمیز

توانند معانی آشنایان به زبان انگلیسی می ی خاصی داشته باشد.آنکه فایدهکرد بیمتن را دشوار می

 اند.ست ندادهآنها را بر اساس پانویس انگلیسی بیابند، دیگران هم چیز مهمی را از د

بعضی اشارات کوتاه به وقایع و یا اصطالحات خاصی که برای  دردر موارد نادری 

زبان فارسی یشده، برای خوانندهی غیرآمریکایی ناملموس بود تغییراتی دادم تا متن ترجمهخواننده

 ود نداشت!در کتاب وج« وری و ترجمهبیشع»عنوان خوشبختانه یا متاسفانه، بخشی با گنگ نباشد. 

*** 

 

 :ی کامل(+ ویراست چهارم )نسخه کتاب نشر الکترونیک یدربارهتوضیحی 
چشم از آن ماجراهایی است که ادبا پرآب بیشعوریانتشار کتاب ماجرای انتشار یا عدم

نقل مختصرش کنند. زدگی و نکبت آن را توصیف میخوانندش و معاصران با تعابیری مثل فلکمی
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ازطریق یکی از بستگان در سال   Asshole No Moreکتابکتاب همخوان باشد. با موضوع شاید 

چون سخت به نظر  ،زده شدمبه دستم رسید. با خواندن فقط چند صفحه از آن حیرت 86

دیدم )و اکنون بیشتر قدری با آنچه میآمد. بعضی تعابیر حتی بهاینجا و اکنونِ ما می کارِ ِراست

 ای دوردست نوشتهها پیش و در قارهشد باور کرد کتاب سالمشکل می بینیم( منطبق بود کهمی

خرقانی، یعنی  هادی های دکتراست. تصمیم گرفتم کتاب را ترجمه کنم که البته اگر کمک شده

اقدام  دردست شد و به صف صدها تصمیمِنمیبود این تصمیم عملی نمی ،ی کتابهمان آورنده

 ی کتاب آماده بود و تازه اول ماجرا.شدهفایل تایپ ،87در سال ، هشت ماه بعدهفت پیوست.می

 ،فتـههیکی از مترجمان نسبتا مشهور که در یک انتشاراتی، یـک روز در موضوع کتاب را به 

عتی را دعوت کرد تا کتاب را برای بررسی به آنجا بسپارم. روزی و سـاگفتم. سِمت دبیری داشت 

ا خبـرت بعـد ،نیم ساعتی بعد آمد و گفـت اینهـا را بـده .دارد معین کرد و وقتی رفتم گفتند جلسه

فارسـی(  یترجمـه یشدههای چاپشده و برگهدی متن تایپکنیم. اینها )یعنی اصل کتاب، سیمی

 ه.سی ثانی کال در یک دقیقه و .و رفت را به ایشان )یعنی حضرت استاد، مترجم نسبتا مشهور( دادم

داد و چند هفته باز به همـین میجواب ن ،زدممید. به استاد تلفن ای گذشت و خبری نشچند هفته

ل و ال تحویاید، ما فقط در قبگفتند شما چیزی به ما نداده ،گرفتم تماس منوال گذشت. با انتشارات

توانیـد از ایـن مجـرا اید دیگـر نمیگوییم؛ ضمنا حاال که از آن مجرا اقدام کردهرسید رسمی پاسخ

  (!این مجرا و آن مجرا در باب آناتومومیِ رولوژی اهل فرهنگوواحد ا سه)اقدام کنید. 

حلـه؛ شـما »تلفن حضرت اسـتاد را یـافتم، گفتنـد  یکردن صدا و شمارهعاقبت با عوض

ین نیسـت، گفتند هیچ هم چنالن انتشارات میاز آن سو مسئو« کتاب بعدی. یشروع کن به ترجمه

ات ر انتشارکتاب را از کسی قبول کند. مدی ،ج از روال ادارینه حله؛ و چه معنی دارد که کسی خار

مـن گویـا  وریبیشـعچون یا دائما در سفر خارجه بود و یا جلسه داشت.  ،شد یافترا هم که نمی

 یدو هفتـهکنی اهل فرهنگ شده بود. شش ماه گذشته بود و همچنان قرار بود تـا یکـیابزار روکم

بندی و ویراستاری کتاب چند ماه طول ند قبول است. صفحهدیگر نتیجه مشخص شود. عاقبت گفت

 کشید و هر بار اصالحاتی روی آن انجام شد. 

در وزارت  بیشـعوریخواستم بگم کتاب سالم... فالنی هستم... می»سال بعد، پیغام تلفنی: 

کـه م هـ رو طور قطعی رد شده... لطفا برای فسـخ قـرارداد تشـریف بیاریـد... اون مبلغـیارشاد به

 «پرداخت شد بیارید... ممنون.پیش
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دیگـری دادم. چنـد روز  انتشـارات کتاب را با اصالحاتی در نام و خودسانسوری بیشتر به

ودستگاه را پلمب کردند. البته ربطی به بیشعوری، یـا درواقـع کتـاب بعد مدیر آن را بازداشت و دم

نگـاه انتشـاراتی بـاز شـد و هرچنـد چند مـاه بعـد ب . ..بود. 88ماه سال دی ؛من نداشت بیشعوری

روز از نـو و  ،بندیکنان راه افتاد. دوباره برای ویراستاری و صـفحهولِکمدیرش در زندان بود، لِک

 ،8۹، اواسـط سـال بعـد از آن روزی از نو. پس از چند ماه دوباره به وزارت ارشاد رفت و چند ماه

کتاب  یاند برای مذاکره دربارهکتاب خواسته یاز اداره»ای از طرف ناشر رسید: کنندهخبر خوشحال

 «به آنجا برویم.

ی ناشـر از ی نمایندهاما خاطره ،جُک محسوب شود ـ رماامیدوـ  هرچند که برای آیندگان

کتاب )طبعا  یسابقه باشد: جناب رئیس ادارهکذایی، در تاریخ نشر کتاب شاید بی یمشروح جلسه

خاطر آنکـه ناشر، بـه ینفس به نمایندههردو( حدود نیم ساعت یک آقا یاطبق معمول دکتر یا حاج

زند. وتشر میتوپ ،جرات کرده چنین کتابی را برای درخواست مجوز نشر به وزارت ارشاد بفرستد

گرایـی ی کورها طرفید که با پوشش طنز بخواهیـد تبلیـغ همجنساید با دستهگمان کرده» :گویدمی

فکـر  ؛امدانم و هـم اهـل مطالعـههم انگلیسی مـی ،ی دانشگاهمکردهلهم تحصی ،بکنید؟ من خودم

ی ناشـر بـا تشـریح رساندن نمایندهفیضو بعد از به «فهمم؟را نمی assholeی کنید معنای کلمهمی

 کند.انتشار اعالم میاالبد غیرقابلکتاب را الی holeو  assعمیق معانی 

 کرده رسید خود من حذفدار به نظر میکه مشکل ار این در حالی بود که پیشتر هر مطلبی

هم  را های سیاسی یا نام شهری در ایران. چند صفحهمثل چند اسم از شخصیت ،میا تغییر داده بود

آور هم بود که اگر عینا بود کال حذف کرده بودم. چند تشابه شگفت« دین و بیشعوری»که در مورد 

ی متـرجم. مـثال در ر کند جُک نویسنده است و نه خـاطرهشد بعید بود کسی باواز متن ترجمه می

های ایـن نویسد یکـی از خصـلتشود، نویسنده میبخشی که به بیشعوریِ سیاستمدارها اشاره می

دور  هـم نـورانی یادانند که حتی هالـهخداوند می یبیشعورها این است که خود را چنان برگزیده

 بینند!سرشان می

یا تعدیل کرده بودم تا به گمان خودم کتـاب در بـازبینی مشـکلی  حذف چنین مواردی را

بیشعوری در جوامـع آمریکـای  یبررسی عارضه»نداشته باشد. حتی نام کتاب را هم گذاشته بودم 

 ند. شدارشاد با هر چیزی برانگیخته میتا حساسیتی برانگیخته نشود. گویا اهل رشد و « شمالی

امـا بـا سـه سـال  ،در بازار رسمی کتاب ایران بـه بـاد رفـتبه هر حال امید انتشار کتاب 

، بـا ترتیب بود که کتـاب رابه این پیش الزم آمد. از ای از این دست، انتشار آن به نظرم بیشتجربه
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بـه صـورت  ۱۳۹0در بهـار  همان محتوایی که برای کسب مجوز و چاپ در ایران آماده شده بـود،

 روی شبکه اینترنت قرار دادم. ۱ای دانلود رایگاناف درآوردم و بردیفایل پی

ام مـورد اسـتقبال عمـوم بینـیبه صورتی انفجاری و فراتـر از پیش کتاب در مدت کوتاهی

انلود شد ها هزار بار دنه فقط ده ر گرفت.قرا ،ایرانیان، چه در ایران و چه در خارج از مرزهای ایران

ی ایـران نیـز جـزو بلکـه در بـازار کتـاب زیرزمینـ شـد به گستردگی تکثیر  های ایمیلیو در گروه

ها شد. انتشار کتاب به صورت اخیر )یعنی به صورت چاپ شده روی کاغذ و توزیع ترینپرفروش

داد تقاضا برای این کتـاب چقـدر زیـاد های غیررسمی( از این جنبه که نشان میآن از طریق شبکه

وی ای از مترجم گرفته شده بود و نـه سـودی بـرای کننده بود اما نه برای آن اجازهاست خوشحال

یـد کـه همچنـان ام-شـده کتـاب چاپاحتمـالی داشت، سهل است که طبعا بر فروش  !(من)یعنی 

وقفـه ادامـه داشـت ین مـدت بیاآنچه در تمام گذاشت. تاثیر منفی می -آن را داشتمگرفتن مجوزِ 

ها تـا های گوناگون، از معرفی کتاب در وبالگکه از راه های غالبا مثبت مخاطبان کتاب بودواکنش

 رسید. یو البته حمایت مالی به من م ،کنندههای شخصی دلگرمتماس

دولـت  ، با روی کار آمدن«بیشعوری»سه سال بعد از انتشار الکترونیک در چنین فضایی و 

ی بلـی در ردهی که به نظر حضـرات قتابهای فرهنگی، مجوز انتشار کجدید و بهبود نسبیِ سیاست

چندان ی انتشاراتی جوان و فعال، اما نهبار یک موسسهصادر شد. ناشر این راحتیکتب ضاله بود، به

رایگان روی وب قـرار در تهران بود که شک داشت کتابی که سالهاست فایـل آن بـه ،شناخته شده

وفور بـه های رسمی بـهروها و حتی کتابفروشیها و پیادهاش در زیرزمینشدهی چاپدارد و نسخه

اشـد. بفروش رسیده، آیا خواهد توانست در بازار رسمی و قانونی کتاب ایران هم مخاطب داشـته 

پشـت گذاشـت بـه  کورد بیست چاپ رار« بیشعوری»سال شک ناشر هم احتماال وقتی در طی یک

 قدر کافی برطرف شد.

ی زودی سـروکلهود. بـهنظیر البته به معنـای چـاپ بـدون مشـکل کتـاب نبـاین اتفاق بی

ی یـک کتـاب خـارجی بـه ی موفقیت ترجمهخواران، یعنی ناشران و مترجمانی که با مشاهدهپخته

حق انحصاری بودم ی بود که بارها اعالم کردهاین در حال افتند)!( پیدا شد.فکر ترجمه مجدد آن می

اب رسما به من واگذار شده ی فارسی کتاب بیشعوری از سوی ناشر آمریکایی این کتانتشار ترجمه

                                                 
یک پیتزای معمولی به شماره  ، مبلغی معادلی کتاب آن را مفید و مفرح یافتاین پیشنهاد که اگر خواننده البته با  ۱

 حساب مترجم واریز کند. پیشنهادی که همچنان پابرجاست!
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، چند ترجمه از این دست به بازار راه یافت که البته خصوصـیات منحصـر بفـرد حال این اب ۱است.

اند امـا ی بود که گویی از متن اصلی ترجمه شـدهشان طورخود را داشتند، از جمله آنکه بازنویسی

ای را وارد کتـاب جایی شوخی یعنی اگر ی کتاب بیشعوری را هم داشتند!جمهترفندهای من در تر

زبان بـومی کـرده بـودم یـا جـایی را از سـر ناچـاری ی فارسیکرده بودم یا مثالی را برای خواننده

« بیشعوری»همگی از معادل تقریبا تر آنکه نه فقط بودند! جالبجاانداخته بودم، آنها هم چنین کرده

خواران طرح جلد بودند که حتی یکی از پختهکار گرفته بودم استفاده کرده به assholeکه من برای 

 اب انتخاب کرده بودم چاپ زده بود.طرح جلدی که من برای پشت جلد کت را هم عینا مثل کتابش

است، ادعـایی کـه « کامل»و « اصلی»های آنها شد ترجمهاوج وقاحت اما آنجا بود که بعضا ادعا می

ی فایلی که خـودم بـرای دسترسـی عمـوم ی چاپ شدهکنندگان نسخهحتی از سوی بعضی توزیع

ی قـانونی موجـود در ، البته به همراه منع خرید کتاب چـاپ شـدهروی اینترنت قرار داده بودم هم

 شد!تکرار می بازار،

ای که بود نخستین بـرای بـرای همان نسخه ،اف کتابدیی پیواقعیت آن است که نسخه

پـن  -ارشاد ارائه شده بود و فاقـد یـک بخـش چهـاری کتاب وزارت گرفتن مجوز انتشار به اداره

سپس وقتی برای آخرین بار کتاب به همان اداره رفت بود. « ی بیشعورمثابهدین به»ای به نام صفحه

و توانست مجوز بگیرد، مجوز به این شرط صادر شد که یکی دو پـاراگراف حـذف شـود و چنـد 

اهمیـت کم چون به نظرم یراتی که انجام شدندد. حذف و تغیییر کنکلمه )حاوی اشارات جنسی( تغ

بود هیچ تغییری صـورت هرچند که طبیعتا بهتر می -زدند ای به اصل کتاب نمیبودند و هیچ لطمه

های کامل از این ترجمه را در خارج از ایران، یکی در لندن نسخه ۱۳۹۳در سال . پیشتر 2گرفتنمی

م و بعـدا بخـش بـودهمنتشـر کرد« نشر زریـاب»توسط و دیگری در کابل « اساند  نشر اچ»توسط 

 . ۳بوک این کتاب قرار دادممحذوف را به صورت تصویری در صفحه فیس

                                                 
خواهنـد و هـا را بـه کسـی واگـذار کننـد پـول میطـور حقخواهند اینها یک عادت بدی دارند که وقتی میآمریکایی ۱

 های سفت و سخت بین المللی، استثنا قائل نشدند!نه در این مورد هم، حتی با وجود تحریممتاسفا
 داشت!ی کتابی وجود نمیبود اصال بساط ممیزی و سانسور و ادارهو نیز بهتر می  2
ذی و یـا ی کاغـتواننـد نسـخهی الکترونیک که امکان خرید کتاب از سایت آمازون را دارنـد میخوانندگان این نسخه  ۳

ی یز نسـخهاف حاضر ندیخریداری کنند. هرچند که فایل پی سایت آمازونی کامل کتاب بیشعوری را از ترجمه بوکِای

ناشـر ایرانـی خـارج از کشـور رهـایی  -و یا شـرمندگی نـزدِ-کامل است اما انجام آن کار مترجم را از سرشاخ شدن با 

 بخشد.می

http://www.amazon.com/Asshole-No-More-Bi-Shouri-Persian/dp/1780834322/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1438987385&sr=8-1&keywords=asshole+farjami
http://www.amazon.com/Asshole-No-More-Bi-Shouri-Persian/dp/1780834322/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1438987385&sr=8-1&keywords=asshole+farjami
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شـود بـه بـازار رسـمی کتـاب ایـران وارد می ۱بیشعوران ( که کتاب۱۳۹۴اکنون )مرداد ماه 

ای نیـز که عالوه بر بخش محذوف، اصالحات و اضافاتی تـازه - عوری رای کامل کتاب بیشنسخه

ی واقعـا اصـلی را در گذارم به آن امید آنکه دوستاران این کتاب نسـخهدوباره روی وب می -دارد

 کار جمع شود!باز و کاملبازانِ اصلیباشند و بساط حقهدست داشته

بود این کتاب یـاری رسـاندند، و بـه خـاطر ی دوستانی که در انتشار و بهدر پایان از همه

کنم. آنها  را نام ببرم، سپاسگزاری مـی یکتوانم یکام متاسفانه نمیزیادی تعدادشان و کمی حافظه

امیـد و انـرژی  که با حمایت مـالی از ایـن ترجمـه،هستم تمام خوانندگان فهیمی  قدردانِهمچنین 

همچنـان خوشـوقت خـواهم شـد کـه بـا . مـن دادنـدهای نوشتاری به عالیتفراوانی برای ادامه ف

ام بـا های ارتباط با من ایمیل شخصیخوانندگان عزیز این کتاب و نظراتشان مستقیما آشنا شوم. راه

بــر روی  بیشــعورانو  بیشــعوریهــای ی کتابو نیــز صــفحه m_farjami@yahoo.comنشــانی 

  است.  http://www.facebook.com/assholismه نشانی بوک بفیس

 

 

 محمود فرجامی

 نجمپویراست 

 ۱۳۹۴ زمستان

 

                                                 
 .۱۳۹۴ی محمود فرجامی، تهران، نشر تیسا، نوشته  ۱

http://teesa.ir/Books/Book?id=5250
mailto:m_farjami@yahoo.com
http://www.facebook.com/assholism
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ی آن و در اید، پس از مطالعهچنانچه این کتاب را به رایگان دریافت کرده

توانید برای حمایت مالی از مترجم صورتی که آن را مفید و مفرح یافتید، می

 ی واریز کنید:های زیر برای ووجهی معادل یک پیتزا را از یکی از راه

بانک ملت شعبه خیابان فلسطین ۱۳۹۳76080۱شماره حساب  حواله بانکی: -

 تهران، به نام محمود فرجامی

 بانک ملت ۱۳۹۳76080۱شماره حساب  حواله اینترنتی: -

به نام محمود باز هم  7۹0۱2002000000۱۳۹۳76080۱با شناسه شبای 

 فرجامی

ارت شماره ک انتقال ازطریق خودپرداز )کارت به کارت(: -

 همچنان به نام محمود فرجامی 6۱0۴۳۳78۹577۳۳05

 meem.fe@gmail.comبا شناسه  PayPalحساب  انتقال با پی پال: -

 Mahmud Farjamiبار به نام این

 

mailto:meem.fe@gmail.com
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 ی نویسندهمقدمه
ر بیشترِ ام؛ اما دسروکار داشته ۱هاام با بیشعوردر تمام زندگیهم ، من ثل هر کس دیگریم

مثل دیگران  ام.بوده 2این اوقات مثل بیشترِ افرادِ جامعه، درگیر مفاهیم و تعاریفِ قدیمیِ بیشعوری

کردم بیشعوری نوعی کمبود شخصیت است که شناختم و فکر میعنوان بیماری نمیبهرا بیشعوری 

 توان آن را اصالح کرد یا از بین برد.صرفا با اراده می

سایر  است و مثلشناسم. بیشعوری یک نوع اعتیاد ت بیشعوری را میاما حاال من ماهی

عتاد و خصِ مشمواد مخدر یا وابستگی دارویی، اثرات سوء و زیانباری برای  اعتیادها به الکل و

ی اهعورها ذراین اعتیاد آن است که بیشخصوصیت . بدترین کند دارداجتماعی که در آن زندگی می

 این امر البته در مورد خود من هم صادق بود. نیستند. شان آگاههم از بیشعوری

ها از مدت کس کار آسانی نیست. من تااشتباهاتِ خود، برای هیچ و هاآشکارکردنِ ضعف

 داشتمموضاعاتِ آن ابا داشتم، چرا که دوست ن یکردن دربارهنوشتن این کتاب و حتی صحبت

اعد را متق ارانم منما سرانجام وجدان، دوستان و بیمام. ابوده یبیشعورآدم تمام دنیا بفهمد که من 

 از این تن درمورد آنو نوشتن یا ننوشام بودهاند که من بیشعور دنیا فهمیده یکردند که قبال همه

م تا مک کنفایده است، ولی شاید بتوانم با نوشتنِ سرگذشت خودم به بیشعورهای دیگر کجهت بی

به  خود ادیت فروتنی تصمیم گرفتم تا سرگذشت دردناکِ اعتیرو، در نهابهبود یابند. از این

 یسم.ی دیگران بنوبار را برای استفادهن وضعیت رقتبیشعوری، و نیز راهِ دشوار رهایی از آ

                                                 
۱ - assholes 

2 - assholism 
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ا بای سال هچطور سالوضوح خودم را ببینم که ام نظر کنم و بهتوانم در گذشتهاکنون می

شدن را انشده، رن  و مشقتِ الزم برای درمعورِ درمانعنوان یک بیشبه شعوری زندگی کردم.بی

 رفتارگکنم. چیزی که هیچ آدم عاقلی دوست ندارد آن را تجربه کند، ولی وقتی آدم درک می

ند و کم میدیگری برایش وجود ندارد. دیر یا زود زندگی در مقابلت قد عل یبیشعوری شد، چاره

کنید، یمزنید، لعنتش کنید، لگدش میل تکذیبش میشما هم در مقاب« بیشعوری. تو»گوید: می

کنید و  کنید فراموششکنید، سعی میزنید، با او جروبحث میزنید، کتکش میسرش فریاد می

ود خه حساب بزند. یا شما قبل از آنکه او به حسابتان برسد دهید. اما زندگی جا نمیفحشش می

 رسید و یا او به حساب شما خواهد رسید.می

شعور گار یک بیمن بیست سال آزبا صداقت و تاسفِ فراوان باید اقرار کنم که:  روز اینا
در  دیدند و وانفرا ام از بیشعوری من آزاردر این مدت دوستان و اعضای خانواده  بودم! عیارتمام

و  نزاکتیدادم. حتی بیماران من هم از بیها را از خودم فراری میبسیاری از مواقع من آن

بردم و در ام پی میرنجیدند. اگر من زودتر به بیشعوریهای زایدالوصف من خیلی میودپسندیخ

ارض بسیاری از این عو کمیم همه، دستم، اگر نگوشدکار میبهتر برای درمانم دستسنین پایین

 پیشگیری بودند.قابل

ت. یر نیسا خیلی دهای بیشعوری خیلی زود یگاه برای تشخیصِ نشانهی من، هیچبه عقیده

اری و وابط کره رنجاند، ببدی که دوستان را میگاه نیز برای اصالحِ عادات هیچ ،بر همین منوال

خیلی زود  شود،رساند و باعث جروبحث و دعوا و مرافعه با بسیاری از مردم میتجاری آسیب می

 یا خیلی دیر نیست.

م. مثل بود ام احساس نکردهشعوریای از بیترین نشانهام کوچکسالگیخود من تا چهل

، رسمخواهم میمیو همیشه به هر چیزی که هستم اینکه آدم نیرومندی  بهبیشترِ بیشعورها، من هم 

م اموش کنخنم را کردم. از همان سنینِ دورانِ دبیرستان یاد گرفتم که چگونه ندای وجدات میمباها

چیزی  نم هرتواوران رزیدنتی، فهمیدم که میو هرگونه احساس گناهی را در نطفه خفه کنم. در د

ان وه دیگراین شی دیگران بخواهم، یعنی درحقیقت معموال باپرستاران، بیماران و تشر از ورا با توپ

پزشک  عنوانبعد از اینکه به ،د. تازهکردم که دقیقا مطابق خواست من رفتار کننرا مجبور می

بازی کسب های بیشتری در پرخاشگری و زرنگ وفنمتخصص شروع به کار کردم باز هم فوت

 کردم.
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 یانهبه نشمثبت  یصوصیاتها خاین کردماین نکته مهم است که من همیشه فکر می ذکر

شرکت  کاوی متعددی بایدشناسی و روانهای روانعنوان پزشک، در تست. بهاستنفس بهاعتماد

ی باالی «ت نفسعز»قوی دارم و دارای چنان این بود که من شخصیتی  هاآن یکردم و پاسخ همهمی

بود،  کزم خوبچرا که تمر ،باال بود نمرات من در خودسازی سازد.نیازم میکه از دیگران بی هستم

سی کاین به معنای آن بود که  کردم.مصمم بودم، اختیارم دست خودم بود و خودسنجی می

تم سرِ توانسراحتی میزد، بهسر کسی می توانست با من دربیفتد و اگر هم هوس چنین کاری بهنمی

من  ،ندیه من کاری کنقبل از اینکه دیگران علتوانم میبنشانمش. افتخارم این بود که  جای خودش

 .اقدام کنم هاآنعلیه 

پزشک  عنوانکه بهطوریهب ،کردن کمک میهای شخصیتی خیلی به ماین ویژگی

ی با زن بسیار جذابی ازدواج کردم و دوتا بچه  د.کارم خیلی گرفته بو ۱متخصص در مقعدشناسی

گذاشتند و در بیمارستان و محافل پزشکی العاده آوردیم. تمام همکارانم به من احترام میفوق

اش از نفوذ و اعتبار باالیی عنوان کسی که در حرفهبه به من ای داشتم. در اجتماع همجایگاه ویژه

 دگی خوبی بود و من از زندگی و از خودم راضی بودم.شد. کال زنبرخوردار است نگاه می

گاهی رفت. گهبه خوبی و خوشی پیش نمی 2اما همه چیز در قلمرو دکتر خاویر کرمنت

از روی بیشتر  نسبت به من، همکارانمآمیز رفتار احترامآمد که این حس ناخوشایند به سراغم می

کند و این امر کردم که چندان فرقی هم نمییطور وانمود ماین اما است تا احترام واقعی.ترس 

شود، بعضی از من پیدا می یرسید که تا سروکلهنظر میطور بهناشی از هیبت من است. این

ازپیش از اینکه هر روز بیش و دوستانم شوندکنند و متفرق میهمکاران گفتگویشان را قطع می

ها با زدم، بعضیکه در یک میهمانی حرف می کنند. وقتیتوانند با من باشند، عذرخواهی مینمی

-گفتند. انگار که حتی یک کلمه از حرفشدند و چیزی نمیقراری و ناراحتی به زمین خیره میبی

مشکل خود  ،که این قبوالندمبه خودم میطور خواستند بشنوند؛ اما من اینهای من را هم نمی

 ت.مشغولشان کرده اس شاید مشکالت شخصی ست وهاآن

ترین چیز این بود ای برایم ترتیب داد، اما غافلگیرکنندهبار جشن تولد غافلگیرکنندهزنم یک

بودند.  مهای خودهم زن و بچه هاآنکه فقط شش نفر در آن مراسم حضور یافتند که تازه سه تای 

تاسف شان مرایهای چشمگیرم گذاشتم. باما من آن را به پای حسادت دوستانم نسبت به موفقیت

                                                 
۱ - proctology 

2 - Dr. Xavier Crement 
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هایی نشان شود که در مقابل من چنین واکنشهایشان باعث میکفایتیها و بیبودم که حقارت

دانستم. ها میخصوصیات را جزو سرشت آدمکردم و این قبیل دهند، اما زیاد خودم را ناراحت نمی

 کردم با بزرگواری این قبیل وقایع را فراموش کنم.بعد هم سعی می

ا ومگو بها بگخواب خرگوشی تکانی خوردم. تنها پسرم بعد از ساعتسرانجام یک روز از 

پسرم نام کند. تکخواهد در نیروی دریایی ثبتخواهد به کال  برود و میمن، اعالم کرد که نمی

 ده بودکس جرات نکرشد! در طی بیست سال گذشته هیچخواست به جنگ من بیاید! باورم نمیمی

مت به ت نداها بود انگشکسی که چنین خبطی را مرتکب شده بود سال که با من دربیفتد  و آخرین

 گزید.دندان می

کرد. از سری میخواستم پسرم پزشک موفقی مثل خودم بشود، اما او داشت خیرهمن می

 و هم درده. انام کند هر چه دید از چشم خودش دیکوره دررفتم و گفتم اگر در نیروی دریایی ثبت

ک یاستعمال آن برای  ینحوه ،یزی را حواله داد که هرچند غریب بودمقابل چشمان من چ

که  وده بگفت مسرماو به ه به هم کوبید و از خانه بیرون رفت. دشناس ناآشنا نبود! بعد هم در رامقع

 یستهرو در و به حرفش هم عمل کرد. ا دتصمیم گرفته تا آنجایی که امکان دارد از من دور بشو

 نام کرد.ثبت هوافضاآموزش 

خترم ن و دهم ریخت و درهم شدم. با دلخوری از زپسرم خیلی اعصابم به خاطر این کارِبه

هستم  لسوزیداین ماجرا چیست و منتظر بودم تایید کنند که من پدر  یپرسیدم که نظرشان درباره

 . ه استای انجام دادکار احمقانه آن پسرهو 

 «؟کند قدر دوستش دارم سرپیچیکه این منی یمد از خواستهچطور دلش آ»با بغض گفتم: 

و  ما فقطش»بعد پاسخی شنیدم که خیلی برایم غیرمنتظره بود. اول دخترم زیر لب گفت: 

 «دوست دارید. دتان رافقط خو

 حرفِ م عنوان آخرین امید چشم به همسرم دوختم، اما او هچند لحظه بهتم زد. بعد به

ه ک ودشیسالی م چند، یهبخوا وید. اصال راستش راگت میراس»دخترمان را تایید کرد و گفت: 

 «نه برو.همین امشب از این خالطفا زندگی مشترک ما به آخر خطش رسیده. 

نیای دکه در حال وقوع بود باور کنم. فقط در عرض چند ساعت را توانستم آنچه نمی

 ونابود شده بود.شخصی من نیست

کردم. قلبا معتقد بودم که حق با من میذهنم زیروباال رخ داده بود در را چند روز آنچه تا 

که خیلی  را رغم اعتقاد دیگران حق با من بود. یکی داشت کسانیاست، مثل همیشه که علی
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خواست بفهمم کار را علیه من تحریک کرده بود. دلم می هاآن کرد.دوستشان داشتم از من دور می

 تا حسابش را برسم.است  چه کسی

بودم که در مقابل اعتقادات و رفتارهای من  بارها با کسانی روبرو شدهقبال هم 

بودم وقار و  ام توانستهقوی یدر چنین مواقعی فقط و فقط با اتکا به اراده یکی کرده بودند.بهدست

موارد فرق چندانی  یشخصیت خودم را حفظ کنم. باالخره به این نتیجه رسیدم که این مورد با بقیه

ام بازگردم، اما هر کاری ام این بود که درنهایت با پیروزی به نزد خانوادهترین دغدغهبزرگ ندارد.

و با من حرف بزنند.  خواستند مرا ببینندنمی هاآنشد. کردم با شکست مواجه میین راه میکه در ا

ش برای هر قبول قبول کردم کهچیزی را شدیم. سرانجام با درماندگی ما از هم دورتر و دورتر می

 به کمک کس دیگری نیاز دارم! بیشعوری سخت است:
عریف . همه چیز را برایش تنشستم مشاورهبه پزشکم بنابراین با یکی از همکارانِ روان

اند؟ ام آمده است؟ آیا مریض شدهاز کجاست و چی به سر خانواده کردم و ازش پرسیدم که اشکال

و توانایی هستم  ایچرا که من آدم قوی ،ن بگویدوراست به مخواهش کردم که حقیقت را رُک

 .دارمبا هر خبر و پیشامد ناگواری را مواجهه 

 هاآن»کرد، گفت: های من نگاه میدوستم کمی درنگ کرد و بعد در حالی که توی چشم

 « .ب استن خیلی هم خوامریض نیستند، حالش

با آن برایم خیلی مواجهه چیزی که  ،از این حرف بفهمم را مدتی طول کشید تا منظورش

 بود.  سنگین

  «که... پس من مریضم؟ است م م منظورت این»

 «نه... تو هم مریض نیستی. تو فقط بیشعوری.»

م که بهام نیامدهمن اینجا »یت گفتم: ، با عصبانادبانه جا خورده بودممن که از این پاسخ بی

 و رفتم. «م.ورمی حل کنی، رانی مشکلم اتونمی . اگرتوهین شود

بود؛ یا  در شش ماهی که پس از آن سپری شد، انگار که تمام دنیا تبدیل به جهنم شده

سوخت و خودم بود. دلم برای خودم می من عین جهنم سوزانی شده دست کم مطب مقعدشناسی

دیدم که باعث شده بود کسانی که دوستشان داشتم، درکم نکنند و ای میرا قربانی نیروی ناشناخته

ام کنند. یک روز عصبانی بودم و بودم، مسخره ها کمک خواستهام بگیرند و کسانی که از آننادیده

قرار خوابیدم و همیشه بیوقت شاد یا حتی راضی نبودم. خوب نمیروزِ دیگر غمگین؛ اما هیچ

ر خدمت دشمنی دیدم که انگار دای را طوری میهر تاخیر، تعلیق و وضعیت پیچیده بودم.
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کردند. واقعا دانم پرستاران بخش یا بیمارانم در آن زمان چطور مرا تحمل میرارآمیز است. نمیاس

 بودم. یک هیوال شده

ز دستم ادگی مام زنکه تنها بودم به این واقعیت پی بردم که زِ سرانجام یک روز بعدازظهر

ر دواقعا ا ام رزندگیگاه زمام این حقیقت برایم آشکار شد که من هیچ ،درواقعخارج شده است. 

این  ت. کشفِ من اسام که همه چیز در کنترلِپنداشتهطور میبلکه فقط با تکبر این ،اماختیار نداشته

به  هامهای تمام آن شش تر از شبکه آن شب راحتطوریهب ،ام شدواقعیت موجب آرامش نسبی

 خواب رفتم.

این  یماندهم، ناگهان قطعات باقیی مقعدی بودروز بعد، هنگامی که مشغول یک معاینه

 یوشهودی دربارهکردم به کشفطور که داشتم مقعد بیمارم را معاینه میپازل به هم پیوستند. همان

 خودم رسیدم:

 !ممن بیشعور
ا با ند! فورکبود به من کمک  او فقط خواسته ؛پزشکم به من اهانت نکرده بودهمکارِ روان

 م.ا ببینیردیگر نامناسبم عذرخواهی کردم و تقاضا کردم که دوباره هم راو تماس گرفتم، بابت رفتا

بینمش. بروز  از آنجا که یکی از قرارهای مالقاتش لغو شده بود، توانستم بعدازظهرِ همان

 « بیشعورم. ویی. منگتو راست می»درنگ گفتم: همین که روی صندلی نشستم بی

 «.دنندامیرا که همه  این»ای کشید و گفت: خمیازه

 «کنی؟درمان می آن راتو چطور  ،خب»

 «کنم؟درمان می چی را»

 «.را دیگر بیشعوریِ من»

ست و به همین خاطر هم ا جور خصیصهبیشعوری که مرض نیست. یک»همکارم گفت: 

 «درمان نیست.قابل

 «درمان نیست؟که قابل ستمنظورت چی»

. عورندبیش مردمکه خیلی از  این استنباشی، واقعیت  یشعور باشی، چهتو بچه ببین. »

 «درمان هم نیست.بودن. قابلدستمثل چپ ستا بیشعوری چیزی

 ای یک نفر راند مشکلِ بیشعورپزشکی نتونعلم روا پس اگر»بودم. پرسیدم:  زده شدههتب

 «؟اش چیستحل کند، فایده
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طور که علم ناهم .است طرز بیانجور یکمثلِ نیست.  یببین. بیشعوری بیماری خاص»

، کند کاری کندی کسانی که سرشان با کونشان بازی میاند برای معالجهتومقعدشناسی نمی

نی ما چقدر داد کاری بکند. اصال میی که شعور ندارناند برای کسانتوپزشکی هم نمینارو

 «پزشکِ بیشعور داریم؟نروا

باشم. ندایی درونی به من وقت بود که فهمیدم نباید چشم امید به یاری کسی داشته آن

 ،نیست خصوصیت اخالقی بدنوع یک بیشعوری اعتقاد داشتم که گفت که او در اشتباه است. می

بلکه بیماری است. یک نوع اعتیاد است به رفتار ابلهانه و وقیحانه که سرانجام ما را چنان بیچاره 

 .انیممان هم عاجز بمتعصب و تکبر و خودپسندی از درکِکند که حتی می

بهبودی خودم آغاز کردم که چند سال طول  ، درمان وبرای مراقبت را ایبرنامهبنابراین من 

 ند!ادرمانبیشعورها قابلکشید و درنهایت چیزی را ثابت کردم که همکارم معتقد بود محال است: 

 بهاند هی که هنوز درمان نشدهاینماید و برای بیشعورباور میاول غیرقابل یچیزی که در وهله

 ماند.انسانی می هایویژگیاصول و  یکشف دوباره

قدر به دیگران آزار و ام را آغاز نکردم تا آنخورم که چرا زودتر روند درمانیافسوس می

و با  هکه زنم دوباره مرا پذیرفتطوریهب ،ام برخی از کارهایم را جبران کنمزیان نرسانم. البته توانسته

خواند. پسرم در کال  درس می اآلنآشتی کرد و  با مندخترم نی داریم. و شیریخوب هم زندگی 

  دهد.هم خلبان نیروی دریایی شده است و دارد به من درسِ پرواز یاد می

حاال من بیشعورهاست.  یمعاینه ام و اآلن کارمهاست که رها کردهمقعدشناسی را مدت

ها از این ه بیشعورها برای رهایی آنروی بیشعوری و کمک ب که تخصصش کار امپزشکیروان

- هنوز از این تالش ابتکاری چندان حمایتی نکردهپزشکی ی سنتی روانشاخهعارضه است. البته 

امیدوار بیشعورها »پیچیده است که جا ن همه است، اما کار من رونقِ بسیاری دارد و شعار اصلی م

کنم و با درمانگرهای زیادی که روی سایر رانی میها سخنحاال من دائما در کنفرانس «!باشند

 .مکنند، در ارتباطاعتیادها کار می

 است امیدی یچیزی بیش از روایتِ بهبودی شخصیِ من است. جرقه بیشعوریالبته کتاب 

دیگر الزم نیست کسی از  .است رهاسازی یاند. اعالمیهکه با بیشعوری خو گرفته ییهابرای آن

ها و هاست که با راهشد. بیشعوری یک بیماری مشخص، مثل سایر بیماریبیشعوربودنش شرمسار با

کردن راهی که منجر به درمان من شد برای هیچ بیشعوری درمان است. طیشده، قابلوسایل تعریف
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ام و غیرممکن نیست و این همان راهی است که من تاکنون هزاران بیشعور را به آن راهنمایی کرده

 ام با موفقیت درمان شوند.کمک کرده هاآنبه این ترتیب به 

البته خب ؛ که است فقط به یک چیز نیاز است و آن هم شهامتِ توقفِ بیشعوربودن

گر خوبی برای این منظور باید راهنما یا درمانترین بخش ماجرا هم معموال همین است. مشکل

که مدیر یک درمانگاه  ۱زابدر همین رابطه یکی از دوستان من به نام کالوین استباشید.  داشته

که در جستجوی مفهوم گفت او از زنی می کرد.پزشکی است، داستان جالبی تعریف میروان

ها جستجو، مردی را در غاری یافت. با خودش از سال پس و های هیمالیا رفته بودزندگی به کوه

آیا شما راه »گفت:  و به آن مرد« در غار. 2آهان... یک مرتاض در حال تمرکز و مراقبه»گفت: 

 مرد چیزی نگفت.« دهید؟ی را به من نشان میرستگار

ا تخاست نشست و به تقلید از مرد، در خود فرورفت. در پایان آن روز، وقتی که بر زن

 مرد باز هم چیزی نگفت.« پیشرفتی داشتم؟»برود پرسید: 

-وب میغرداشت  صبح فردا زن بازگشت و دوباره شروع به مراقبه کرد و وقتی که آفتاب

 چیز نگفت.هیچ مرد« پیشرفتی داشتم؟»ر پرسید: بار دیگوقت یککرد، عازم رفتن شد. آن

زن  یها همین ماجرا عینا تکرار شد. سرانجام غروب یک روز، حوصلهها و ماههفته

ستم شنستگاری رجا در انتظار باز! این همه روز اینحقه»سر آن پیرمرد فریاد زد که:  سررفت و بر

 به تو دادی.و آخرش هم هیچ اتفاقی نیفتاد. شش ماه از عمرم را تلف کردم و هیچ چیزی نشانم ن

طور توی غار اش را به طرف پیرمرد که همانمنیی هفتبعد هم کوله« شود گفت مرتاض؟می هم

 سنگین، مرد توانست روی پاهایش بایستد و یرغم آن ضربهنشسته بود پرتاب کرد. علی

ی که ال کردهاگر خیاچسبد. تو هم ها به من نمیمن مرتاض نیستم و این انگ»: وخوران گفتتلوتل

 «م، مقصر خودتی نه من.من مرتاض

هستی  خب اگر تو مرتاض نیستی، پس چه کوفتی»زن که پاک از کوره دررفته بود گفت: 

و به این ام یجذاممن »گاه مرد سرش را با غرور باال گرفت و گفت: آن« کنی؟و اینجا چه غلطی می

 «ام.ام تبعید شدهکنم که از محل زندگیخاطر در این غار زندگی می

وبی کم راهنمای خچه بیشعور باشید و چه درگیر با بیشعورها، با انتخاب این کتاب دست

 اید.و راه را عوضی نرفته ایدانتخاب کرده

                                                 
۱ - Calvin Stobbs 

2 - meditation 
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۱ 

 سرگذشت فِرِد

 
ند فقط به یک دلیل است: شواگر بیشعورها عاشق می

 خواهند در هیچ چیز کم نیاورند، از جمله عشق.می

ی یک خوردهعاشقِ شکست ۱،وینیفرد -

 بیشعور 

 

درگیر است که بجاست این با بیشعوری شغل وکالت چنان  از میان تمام مشاغل عالم،

 .مشنوییرا از زبان خودش م  2فردسرگذشت کتاب را با یک مورد از آن آغاز کنیم. 

*** 

. اورمیبروز را تاب  یهیبق توانستمیکارم ولو شدم و آنقدر خسته بودم که نم یِصندل یرو

 نگار باا رفتم،ی. داشتم ازدست مشدیساعت سرش نم یاریاما انگار بدب ،نُه و ربع بود تازهساعت 

 .بودم ده نفر دعوا کرده

ستم صبحانه بخورم حالم گرفته خوا یکه از خواب پا شده بودم سردماغ بودم، اما وقت یوقت

پِز مرغ آبتخم :دهمیصبحانه سفارش م یجور خوراک برا کی قایشد. من هر روز دق

 مگوییمن م یکه وقت دانندیهم م گرانیو قهوه. د وهیژامبون، نان تُست، آبم ده،یجوشقهدقیسه

 دهیجوش قهیسه دق قایاست که دق نیباشد، منظورم ا دهیجوش قهیکه سه دق خواهمیم یمرغتخم

بود.  دهیجوشاز حد  شتریمرغ باما تخم ،آماده شد میباشد. آن روز هم صبحانه مطابق معمول برا

و بهش نشان را صدا زدم  ،ت رستورانمدپیشخ ۳،مِگجوشانده بودندش!  شتریب هیثان یس بایتقر

خب »و گفت: آوری به من انداخت از حدش جوشیده است. نگاه چندش مرغ بیشتردادم که تخم

                                                 
۱ - Winifred 

2 -Fred 

۳  -Meg 



 خاویر کرمنت، محمود فرجامی                                             . بیشعوری                                     30
 

  

گردانیم توی قابلمه اصال برش می»و بعد با لحنی عصبی ادامه داد: « دهیم.ترتیبش را می پس دوباره

 «؟قربان مرغتان چقدر عسلی بشود کنیم. دوست دارید تخمو ناپزش می

بری مروزش خها برای من درآورد از انعام ابازیبه او گفتم اگر بخواهد از این خوشمزه

را پر کند،  اموهان قهر از او خواستم تا فنجود. پن  دقیقه بعد، بعد از اینکه برای سومین بانخواهد ب

چه ن که بماست، اما  تمام کتری را روی لباس من خالی کرد! مگ گفت که این کارش عمدی نبوده

 نبودم.

رف ا مزخکار واقع کافی مزخرف نبود، در عوض طیِ مسیر تا سرِ یاگر صبحانه به اندازه

عت رانده مایل در سا 50عت بود، امایل در س ۳5که در جایی که سرعت مجاز  خاطر اینبود. به

ندِ خاطر نبستنِ کمربتا برگ جریمه داد دستم. دومی به پلیس متوقفم کرد و دویک افسر بودم، 

زدیک نلوتر جکه دو مایل  را جای من، آن بیشعوریایمنی. از کوره دررفتم و ازش پرسیدم چرا به

 ون گرفت مکند. او هم درعوض آن دو جریمه را از جریمه نمی، ه کندبود با ماشینش من را لِ

ته ها باال رفغ جریمهقدر مبلاضافه کرد. حاال دیگر آن هابه مبلغ آنپلیس،  تمرد از دستوراتخاطر به

 کردم.از جایی قرض می شانبود که باید برای پرداخت

دم اده شکه پی ماشینم را در جای همیشگی پارک کردم. اما همین وقتی سرِ کارم رسیدم،

ت من وق اما ،گذاشتسرم می اسب فرو رفت. حتما یکی داشت سربهبزرگِ یپایم توی یک تاپاله

 ها در مظان اتهام بودند.نداشتم که پیدایش کنم. خیلی

بود  ساختمان یقهترین طبطور که داشتم به دفترم که در باالاما این پایانِ ماجرا نبود. همان

سور ه آسانکسوم و چهارم ماندم. زیاد طول نکشید  یرفتم، آسانسور گیر کرد و من بین طبقهمی

ر نسور گیوی آسارد تفِ»گفت: چهارم می یاما در همین بین شنیدم که یک نفر در طبقه ،راه افتادبه

بخش  یماند که بعدا خدمهم میباید یاد« ؟جا بماندانکاری کرد تا شب هم شودکرده. نمی

 .خاطر اینکه گذاشته بودند آسانسور خراب شود، اخراج کنمنگهداری و تعمیرات را به

م اکالفه اند کهقدر زیاد شدهاما حاال آن ،اماشتههایی مثل این دگاهی بدبیاریقبال هم گه

ا عم شکست ردوران هرگز ط تقریبا تا پیش از این م.اهند. من همیشه از شکست بیزار بودکنمی

ایوسم مفسرده و ن امر خیلی ام و ایرا احساس کن باید طعم تلخ آن . اما حاال دائمابودم نچشیده

 ا نه.ینجام بدهم اکه الزم است  را کاری را دارم که آن جَنَمشم که آیا هنوز کند. مطمئن نیستمی

م تا همیشه ابه هر کاری زده ام دستبرد و باخت است. من در تمام زندگیاین هم نوعی 

ها وقت بعضی ،بته خبالها از همه سر بودم. ها و ورزشم بازیاوقتی بچه بودم در تمبرنده باشم. 
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. شدمحسوب میی کار آن هم جزو مزه خُبشدن کلک بزنم که شدم برای برندههم مجبور می

که  یی بودهاهایم وقترین لحظهتدوست داشتم با برادرهایم سرشاخ شوم تا برنده بشوم. شیرین

توانستم سر پدر و مادرم را طوری شیره بمالم که مجبور شوند دقیقا همان کاری را بکنند که من می

 خواسته بودم.

پرشوروشر و اهل  ،برنامه و هم در ورزشهای فوقدر دوران دبیرستان، هم در فعالیت

در کنم و بانم را با جنجال و هیاهو از میدان بهچطور رقی مبود هکنی بودم. یاد گرفترقابت و روکم

-وفنی میکس نتواند مچم را بگیرد. در هر کاری، اول به دنبال فوتجوری مغلطه کنم که هیچیک

مهارت پیدا کرده بودم.  هاطور پیروزیاینکسب  گشتم که بتوانم با آن از دیگران جلو بیفتم و در

 م.کرداصال برای همین بود که زندگی می

برنده  هاآندر هایی قرار گرفتند که حتما باید در دوران بلوغ، دخترها هم جزو رقابت

، دخترهای لونددخترهای  یخواست همهشدم. دلم میکیفور می هاآناز تسلط بر  شدم.می

دادند، به که پا نمی را خصوص دخترهاییاه و بهمانتال، دخترهای قدبلند، دخترهای قدکوتسانتی

 رفتم.بعدی می ییاورم. بعد از هر شکار هم به سراغ طعمهچنگ ب

فراری بودم، رفتاری  آوردنکمقدر از زنم دلیل اینکه اینکنم حدس میخوب که فکر می

تربودنم مسخره خاطر بچگی و کوچکرا بهها همگی مگترم با من داشتند. آنبود که برادرهای بزر

ه از حدومرز خودم باالتر بروم. هیچ چیز برایم کردم ککردند و من هم درعوض سعی میمی

شدم، تر میرفت و بزرگرا کم کنم و البته هر چه سنم باالتر می هاآنتر از آن نبود  که روی شیرین

 شدم.در این کار بیشتر و بیشتر موفق می

را تالفی کنم و وقتی کوچک و درمانده بودم با خودم عهد کرده بودم که تمام کارهایشان 

 به عهدم وفا کردم.

که  را دید من کارهای برادرهایم یا هرکس دیگریکنم پدرم هم هربار که میفکر می

سختی بار شنیده بودم که با صدایی که به آمد.  چندکنم خیلی خوشش میتر بود تالفی میبزرگ

 « .پیرش بشودپدر مثل  گهیچک، نچوهمین روزهاست که این ا»گفته بود: شد می شنیده

التحصیل شدم و برای همکاری به یک عالی فارغ یدر دانشگاه، حقوق خواندم، با درجه

ی حقوقی بزرگ دعوت شدم. بعد از بیست سال، حاال من یکی از شرکای اصلی آن موسسه

رقمی است، در حالی که برادرهایم همگی به شغل پدرمان ام ششموسسه هستم و درآمد ساالنه

 دهند. اش را گذاشته بود ادامه میکه پدر پایه را اکتی کاریطور شراند و بهچسبیده
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ه ما بکافی  یبودن همیشه کار آسانی نیست. هرچند که در دانشگاه به اندازهالبته برنده

 رحم ویبزودی فهمیدم که در دنیای بودند، به خنجرزدن یاد دادهرحمانه و ازپشتبی رقابتِ

 باید بههمیدم که نفنیاز است. ضمنا  هاآن درسبه  بودیم آموخته خودخواهِ واقعی بیشتر از حدی که

ر یت دبرای موفق اندام و موفقیت داد و هرگز هم ندادم.ترین فرصتی برای عرضدیگران کوچک

 خصوص اگر الزمترین فرصتی را از دست نداد. بههای زیادی آموخت و کوچکزندگی باید حقه

 مثل کرد.بهتالفی و مقابله که کثیف باشد،شد باید هرکاری را، هرچقدر هم 

کردم تا پست و با این اوصاف، کامال برای موفقیت آماده بودم. مرتب روی خودم کار می

 خصوص رذل( باشم.رذل )به

رای بردم را مراحتی اعتماد چطور به رفتم و یاد گرفتم بهبود روابط اجتماعیهای به کالس

 جلب کنم. سوءاستفاده

انمود طور دیگری وترین حقایق را وراستکنم و رکدروغ بگویم، حقه سوار  فتمیاد گر

اگر  هنرها، ا اینبکنم. یاد گرفتم که چه وقت باید یک نفر را به زمین زد و چه وقت به آسمان برد. 

 خوبی اداره کنم.توانستم یک نمایشگاه اتومبیل را بهشدم قطعا میوکیل نمی

م؛ دست آورده بودم سرمست شدزودی از قدرتی که بهدم. بهوکیل دادگستری موفقی ش

م. هر نحرف کنتوانستم قانون را به سمتی که میلم بود مبردم که میخصوص وقتی بیشتر لذت میبه

پسِ آن  ازاری کهر آدم تازهنیست و  ز قانون در یک مورد مشروع، هنرا استفادهتر بهتر. چه منحرف

الف خحتی اهداف  ومنافع خودش  راستایدر تواند آن را تادکارِ خبره میاما فقط یک اس ،آیدبرمی

 کار گیرد.هقانونش ب

که انگار برای  را و درستکاری متشخص، لطیفهای که آدم خیلی دوست دارم

ی من در زندگ یترین وظیفهدر کنم. معتقدم که بزرگه اند از میدان بخوردن آفریده شدهشکست

 .نیاوردن یعنی چهکمانگیز یاد بدهم که و رقت وجودات احساساتیست که به این ما آن

دلم  گز بابت این موضوع پشیمان نیستم. هر وقتاما هر ،امهیچ وقت ازدواج نکرده

منا و ض مالصهای خانه و زن و بچه خاز هزینهگذرانم. با این کار بخواهد مدتی را با یکی می

 دراند بتوقدر به من نزدیک شود که شریک شود و آن دهم که زنی زندگی را با مناجازه نمی

 المشاوره.کارهایم نظر بدهد یا برای کارهایش از نظرم استفاده کند، آن هم بدون پرداخت حق

. بسیاری از موکالن من که امدانم که آنجا برندهکنم. میبیشتر وقتم را صرف کارم می

گذارند که انگار دارند به طوری به سالن دادگاه پا می اند،دانند چه کارها که نکردهخودشان بهتر می
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ت بار هشام هفترا توانسته هاآنضی از شوند. بعروند؛ اما با حکم تبرئه از آنجا خارج میجهنم می

 تبرئه کنم.

کردن با سیستم قضایی نرموپنجه. نهایتِ دستامدر مقابل هیات منصفه هنرنمایی عاشقِ

ی شیرخواره پاک و معصوم را متقاعد کنید که موکل شما مثل یک بچههمین است که هشت نفر 

 جا توی جیبش قلمبیده باشد.هایی که از بانک دزدیده، هماناست؛ حتی اگر پول

کارمندان و زیردستانم  یباشم. همه بودن چیزی نیست که فقط از خودم انتظار داشتهبرنده

دانند که کشم و میکار می هاآناری از ر مثل اسب عصباشند. برای این منظوهم باید همیشه برنده 

 بخواهد اشتباهی هاآنآید که یکی از گاهی پیش میکنم. البته گهوجه اشتباهات را تحمل نمیهیچبه

 هاآن یام که به همهقدر کار سرش ریختهکه مرتکب شده با این دستاویز توجیه کند که من آن را

شان را به گردن من بیندازند. هایکاریدهم تقصیر ندانمدامشان اجازه نمیکاما من به هیچرسد. نمی

تیزبازی درآورد، حاال در مقابل من ست که بخواهد ا کنم، آدمیوقت تحملش نمیچیزی که هیچ

کس حق ندارد برایم تعیین  تکلیف کند و هیچ مچه برای من کار کند و چه موکل باشد. رئیس من

 یا ازم ایراد بگیرد.

شوم. اصال وفاداری و عِرق کاری با این حال دارم از کشمکش دائمی با کارکنانم خسته می

کنم. ام را عوض ام تمام کارکنان موسسهاز بین رفته است. در سه سال گذشته، چند بار مجبور شده

دارم که  را شود. بعضی اوقات حتی اسم کسانیهم پیدا نمی دیگر منشی و تایپیست خوب

 دانم. نمی کنم،ان را گوشزد میاشکاالتش

سر  هاآنهای موسسه با من بود و فقط خودم از وکتابحساب یهمه ،تا پیش از این

ی که برای و اعتدال اعتبار خاطرشوند. انگار بهام میپاپِیتازگی زیاد اما شرکایم به ،آوردمدرمی

م، روه اصال زیر بارش نمیباشم. چیزی ک ام باید به حضرات پاسخگو همموسسه فراهم کرده

خصوص از وقتی که برای اعتبار و اعتدالِ موسسه، بدون اطالع دیگران، مبالغ هنگفتی به خودم به

 م.اهداد« قرض»

فقط در  کنند.میخرد ها هم اعصابم را خیلی عالوه بر کارکنان و شرکای موسسه، مشتری

قبول دارم که  ر دفاع، از من شکایت کردند.د قصور همین ماه گذشته، سه نفر از موکالنم به اتهام

اما تنها دلیل این امر فقط این بود که اعضای هیات منصفه  ،امشکست خورده هاآنهای در پرونده

ها اثر کند. بعضی از پرونده هاآنمن در  یهای زیرکانهقدر فهم و شعور نداشتند که قصهآن

 .شودمیطوری این
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ند، اداختهه جریان انهایی که به اتهام قصور علیه من باین پرونده نیست و با ایمسالهالبته 

وقت نند هیچککنم که شاکیانم آرزو کنم و کاری میهای همیشگِی خودم برخورد میبا همان شیوه

ن تمام عمرشا هایی کهچرا بعضی آورمسردرنمیاما اصال  قصور به گوششان نخورده بود. یکلمه

م در رند؟ آن هآوبازی درمیشوند و کولیقدر ناراحت مییک باختِ دیگر ایناند، از بازنده بوده

جور این دا اهلکه اصال و اب یام! منوپاخت کردهاین حد که من را متهم کنند با طرف مقابل ساخت

 ها نیستم؛ مگر اینکه طرف مقابل پیشنهاد مبلغ خیلی باالتری بدهد.فروشیآدم

ن سم که ایره میکم دارم به این نتیجمن را بتوانید بفهمید. کم حاال شاید دلیل این خستگی

 ازم.ا بپردرخواهم این بها شدن به هر بهایی است. و احتماال من دیگر نمیوضعیت، بهای برنده

*** 

 کرد:را در چنین وضعیتی دیدم. او باید سه واقعیت مهم را درک میفرد من    

 یوقت ست کها یبیشعور بود. بیشعوری نوعی بیمار او واقعا برنده نبود، بلکه فقط -۱

نشده سته خگیرد. درواقع فرد از زندگی میای در پیش ستیزانهرفتار مردم شدگرفتارش شخص 

 .بود همه او را ترک کنند، خسته شده بود بود، بلکه از بیشعوربودنش که باعث شده

ئونات زندگی او مسلط شتمام این بیماری بر  ی مبتال شد،بیشعوربه که شخصی  همین -2

نیست.  کند و جداشدن از آن آسانشود. بیشعوری مثل انگل از بدن شخص بیمار تغذیه میمی

ه کافتد وری میدپیروزِ میدان باشد، در  تواندمی بازی یا زورگوییوقتی کسی بفهمد با حقه

 شدن از آن مشکل خواهد بود.خارج

مهم  ا کنی، باید روی خودت کارهایی انجام بدهی.بخواهی از بیشعوری نجات پید اگر -۳

حتی این  توانند کاری برایت انجام دهند.بودنشان، نمیخاطر ناشی و پرتگران بهنیست که دی

ت خودت دشمن چندان اهمیتی ندارد. اگر بیشعوری، تنها ندواقعیت که بسیاری از مردم هم بیشعور

 ا از بین ببرد خود تو هستی.عوری رتواند بیشهستی و تنها کسی هم که می

نفوذ. رقابلضمیر غی ؛ انسانی باانددرمانقابلد که تقریبا غیرفِرد از آن نوع بیشعورهایی بو

 :کم نیاورد و پاسخ داداولین بار که به او گفتم بیشعور است، 

 «.باباتهبیشعور »

دوستش شناسی. دانستم تو هم پدرم را میویی. ولی نمیگراست می»جواب دادم: 

 «؟ایبوده

 «داده باشم. منظورم این بود که فحشت» فرد گفت:
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 «چرا؟»پرسیدم: 

 «شعورم تو هم بیشعوری.یمن ب خاطر اینکه اگربه»

 «نم بهت کمک کنم.اتوکه می هست خب به همین خاطر»گفتم: 

ن که من آبوده تصمیم به درمان بگیرد این شده برایم گفت تنها دلیلی که باعث فرد بعدها 

یعنی . بوده است که تا پیش از آن هرگز تا به آن حد گی  نشدهام کردهقدری او را گی  روز به

مراحل  سازد.مهمی را روشن می یمساله ،این نکتهجا آغاز شد و سرآغاز مراحل درمانی او از این

دقیقی در  . هیچ فرمول علمیِباشددرمان هر بیشعوری با بیشعور دیگر، ممکن است بسیار متفاوت 

کند. هرچند که میمورد وجود ندارد. هر بیشعوری خودش مراحل درمانش را مشخص  این

 باشعورشدن به یک آدم تبدیل  عزم جدی برایگاه آنآزاری و مردمبیشعوربودن و همیشه، اقرار به 

 .گام اول است

ی جهت درمان بیشعوردر   زیروقتی که نخستین گام برداشته شود، مراحل بعدیِ

 :شودمیپذیر امکان

ی بیشعوری شماست. به این * درک خصایل و شخصیت کامال پوچی که پایه و مایه

 .«چاله»شود و در بقیه گفته می« چاه»پوچی در برخی از مِتدهای درمان بیشعوری، 

پذیر است. تغییر رفتار به فهمیدن این مطلب که پرکردن این چاه با تغییر رفتار امکان* 

را به جای اینکه پوست خربزه زیر  هاآنه دیگران را حقیقتا به سوی شما جلب کند و نحوی ک

 ، دوستان واقعی شما کند.بیندازندپایتان 

نام دارد هستید. درحقیقت، « زندگی»* کشف این واقعیت که واقعا قادر به تغییر چیزی که 

کیفیت زندگی بر روی کره کند بیش از حد تصور به بهبود هر بیشعوری که خودش را اصالح می

 کند.زمین کمک می

تفکر و رفتار انسانی  یچرا که به تغییرات بنیادی در نحوه نیست،انجام این تغییرات ساده 

کنند، که بفهمید اعضای خانواده و دوستانتان واقعا در مورد شما چطور فکر می . وقتیداردنیاز 

ساس گناه و سرافکندگی کنید. چیزهایی که احزده خواهید شد. حتی شاید افسرده شوید و بهت

اما مطمئن باشید به زحمتش است، بار تحملشان برای درمان بیشعوری احتماال سخت و مشقت

 ارزد و مایوس نشوید.می

های بازنده پایان خوشی داشت. او سرانجام فهمید که در دنیا، آدمفرد خوشبختانه ماجرای 

ها باشد. فرد با محبوب باشد باید بیشتر با بازنده خواهدر میاو اگ و اندهای برندهخیلی بیشتر از آدم
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شد که چشمش و معلوم )اش کرده بود اَش را به همان افسری که جریمه.و.ام.د، بیمگ ازدواج کر

هایی که به کارکنانش روا داشته آزارواذیتتوهین و و برای جبران  فروخت دنبال ماشین فرد بوده(

 های کالنی داد.حقوقپاداش و اضافه هاآن یبود، به همه

 تودیع او یبعد هم استعفا داد و به نیروهای حافظ صلح در افغانستان پیوست. جلسه

 قدری شلوغ شده بود که در تاریخ موسسه سابقه نداشت.به
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2 

 چند سرگذشت دیگر

 
فرمانروای  مثل شم. فقطکردم که بیشعور بافکر نمی

شدم که داشتم شنود میزمانی خ بودم که تنها ییزورگو

 کردم.حرمت و شادمانی اطرافیانم را ضایع می

  یک بیشعورِ تحت درمان، ۱پریسیال -

 

که پیشتر آمد تشخیص فرد ممکن است برخی از خصوصیات خودتان را در سرگذشت 

ای بیشعوره یمهشنوم. اما ههایی است که من معموال میداده باشید. سرگذشت او از آن روایت

ز راوانی افهای شوند. گونهستایی خالصه نمیدطلب، زورگو و خوهای جاهموجود، در چنین احمق

 بیشعورها وجود دارند که باید بررسی شوند.

 اند.های زیر نشان داده شدهدر روایت هاآنتا از  عنوان نمونه چندبه

*** 

، خودش را در لگیساچهل یقدبلند، جذاب و بلوند است. اکنون در آستانه 2،آلکسیس

داند. در این مورد، او هم مثل بسیاری خورده میعاطفی شکست یاما در یک رابطه ،اش موفقحرفه

 داند.خودش چیزی نمی یعورها زیاد دربارهاز بیش

مخارج هنگفت  یتوانستند از عهدهآلکسیس همیشه محبوب پسرانی بود که می

راحتی هم هن با آلکسیس چندان کار مشکلی نبود و بهای او برآیند. رابطه برقرارکردرانیهوس

 شیطان روحش را بهتوانست به رختخواب منتهی شود، اما مثل این بود که یک نفر بخواهد می

 بفروشد.

توانست مردانی را پیدا کند که با کمال میل این مخارج را با این اوصاف او همیشه می

کردند به او می هاییخریدند و کمکا و جواهرات را میهبرایش بهترین لباس هاآنبرعهده بگیرند. 

قیمت برایش مهیا باال و آپارتمانی گرانوقت مجبور نبود جبران کند. همیشه یک ماشین مدلکه هیچ
                                                 
۱ - Priscilla 

2 - Alexis 
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فقط به درد گفت که هیچ پولی بابت اینها نخواهد پرداخت. از نظر او مردها حتی اگر علنا می ،بود

اش را خیزند زیباییایش باز کنند، در حالی که در مقابلش از جا برمیدر را بر خوردند کهاین می

 هایش را بپردازند.حسابتحسین کنند و صورت

-نهماهرا یی که استفادهآلکسیس در یک آژانس تبلیغاتی به این موقعیت دست یافت. جای

ند و کرعت پیشرفت سها باعث شد تا بهاش بر روی آنهای دیگران و مانورهای زیرکانهاش از ایده

گیر ا کسی دروقت مستقیما باز نردبان ترقی آژانس باال برود. او در کارش مثل گربه بود، یعنی هیچ

های کردن یادداشتدانست چطور با پنهانمیبرد. کارِ خودش را پیش می ،گریاما با حیله ،شدنمی

 آلکسیس استاد ها جلوه دهد.حمقرا مثل ا هاآنکردن اطالعات مفید از همکارانش، مهم و مضایقه

ار ت از زیر بتوانسنکرده بود و می هاآنهایی بود که هیچ کاری برای کسب اعتبار از موفقیت

 شانه خالی کند. ،حد فاجعه بودند مسئولیت اشتباهات، حتی اگر در

ند و کهای زیادی را جذبِ آژانس اش توانست مشتریاو با استفاده از جذابیت شخصی

 دست آورد وس بههای خود کردند. بیشترین اعتبار را در آژانها او را مسئول سفارشی از آنبسیار

لبته ا کرد.یکنند کیف مها به او حسادت میدید خیلیبرد و از اینکه میاز مزایای آن لذت می

 ابولعرنگ ولی مگر تبلیغات چیزی جز ،خوردولعابش را میدانست که دارد نانِ رنگآلکسیس می

 است؟

و تا  سالگیتا سی سالگیبیست ازاش ناراضی بود. با این حال آلکسیس از زندگی شخصی

-ش باالتر میاما هرچه سن ،های زیادی داشتدلخوشی سالگیتا چهل سالگیسی ازحدود زیادی 

 بود یا یموفقآدم کرد؛ آیا او ازپیش ذهنش را به خود مشغول میای بیشرفت سوال آزاردهنده

 ؟فروشتنا یک صرف

سوال  این اما ،غامض طفره برود یاز این مساله راحتیقدر مهارت داشت که بهالبته او آن

-برمی رابطه داشت هاآندر ته ذهنش رسوب کرده بود. به مرور ایام نظرش نسبت به مردانی که با 

گر طرف و ا ،ریختکافی پولدار بود، یا خیلی پیر بود و یا خیلی بی یگشت. اگر مردی به اندازه

 از عشقآمد. اگر هم کسی حسابی به او ابروپاس از آب درمیتیپ و جوان بود، الت و آسخوش

س ا در پقدر احمق است که نتوانسته شخصیت واقعی او رآن وفهمید که یارکرد، آلکسیس میمی

 شد همبا خواست بر او تسلط داشتهاش تشخیص بدهد. آلکسیس از هر کسی که میظاهر فریبنده

 تحمل بود و الغیر.مردان فقط در رختخواب برایش قابل یسلطهبرید. سرعت میبه
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نش مکاراهاما نارضایتی از مردان فقط نیمی از ماجرا بود. آلکسیس هیچ دوستی نداشت. 

 وئما در جنگ هایش هم دابودند. با همسایه شدهش ااو تحقیر دیده بودند و دشمن خونیفقط از 

ی خاطر صداعمال غیرممکن بود(، به ماشینش در جایی که دوست داشت )و پارکد؛ برای ستیز بو

ند ن. هرچشامجتمع مسکونی البیزدن در عریان قدمصوتش و برای عادتش به نیمهبسیار بلند ضبط

ما ا ،ندآخری مردان همسایه هیچ اعتراضی نداشتند و خیلی هم موافق بود یکه به این مساله

 شدند.خورده میهر بار با دیدن او مثل مار زخمان هایشزن

ن چو ،توانست با مادرش درددل کند و نزد او آرامش داشته باشدآلکسیس حتی نمی

اینکه خاطر هب)دقیقا از زمانی که مادرش،  ها بود که با مادرش یک کالم هم حرف نزده بود.سال

د.( او رون بروکرده بود که شب بیقدغن  آلکسیس دیرتر از ساعت مقرر به خانه آمده بود، یک هفته

 داند.گرهای او را بازنشده برمینامه یداد و همههای مادرش جواب نمیگاه به تلفنهیچ

ی نآیا او قربا بود. اینها بدبخت یاما با همه ،آلکسیسِ بیچاره، بااستعداد، پولدار و موفق بود

  بود؟ بود؟ یا فقط بیشعور حسادت و بدخواهی دیگران شده

وده بد بتهای مسوقتی که آلکسیس برای مشاوره نزد من آمد فهمیدم که مادرش از آن آدم

ست. ا کردههایش تعریف و تحسینش میخاطر موفقیتندرت بهگرفته و بهکه همیشه از او ایراد می

 گناه و کرده با القای حسشده و سعی میاش میمادرش به استعداد و زیبایی آلکسیس حسودی

 نفسِ او، کامش را تلخ کند.بهتضعیف اعتماد

ساعتی صد شما »: با عصبانیت پرسید« .مادرت بیشعور است» تشخیص آسان بود. گفتم:

افتاد برود و داشت راه می« ؟دانم تحویلم بدهیدگیرید که چیزی را که خودم میدالر از من پول می

ی انگشت فهمید که من همان اشاره صبر داشته باشد. احتماال از که با انگشت اشاره کردم

   ۱.و گذاشت حرفم را ادامه بدهم معدشناسمق

 «یک مادر بیشعور هستی. یو تو بچه»گفتم: 

 «خب، این شد یک چیزی.»گفت: 

                                                 
کنیم با آن انگشتی زبان باید توجه داشته باشد که بین آن انگشتی که ما در این مواقع با آن اشاره میی فارسیوانندهخ -۱

که  دارد؛ ولی در هر حال انگشتی وجودی یک سبابه فرق برند، به اندازهها از آن بهره میطور موقعیتها در اینکه غربی

 م-غرافیایی یکی است. جهای ی موقعیتآید در همهکار میی مقعدشناسی بهدر رشته
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دا امش پیافتد، احساس آرکامال مشخص بود از این که تقصیرها دارد گردن یکی دیگر می

 اما این کار ،یبکشهای مادرت دیوار بلندی خودخواهی بین خودت وای خواستهتو »کند. گفتم: می

 «شدن یک دیوار بلند، بین تو و تمام ارتباطات انسانی بوده.به بهای کشیده

 «یعنی چی؟»پرسید: 

 «ای.یعنی اینکه تو هم بیشعور شده»شیرفهمش کردم: 

ه ب، او سرانجام توانست اعتیادش درمانیهای من و یک گروه با راهنمایی و کمک

-وقعیتمکه او برای حفظ  بیشعوری را قبول کند و دریابد که چگونه این بیشعوری باعث شده

ی هم بر ایژههایش، فریبکاری کند، دروغ بگوید و از دیگران سوءاستفاده کند. البته من توجه و

و یک اروی اصالحِ عادات و رفتارهای جنسی آلکسیس مبذول داشتم و باید بگویم که درمان 

 بود!انگیز هیجانت محشر و موفقی

داری در یک فروشگاه بزرگ به صندوق کند وزندگی می ۱پیتزبرگاو اکنون در شهر 

مشغول است. با یک کارگرِ معدن بیکار ازدواج کرده، یک بچه دارند و یکی دیگر هم توی راه 

 کم دیگر بیشعور نیست.دست است. آلکسیس خوشبخت است.

*** 

« کبتن»ای بود که برای معالجه نزد من آوردند. پدر و مادرش سالهنه یبچه 2هوبرت

گر تا آن موقع او را داشت. چهار درمان« مطلقا کودن»ی کردند و در مدرسه درجهصدایش می

بودند  درمانی را رها کردهی روانحرفهزدن با او بعد از سروکله هاآنبودند و دو تا از  جواب کرده

شیر شده بود و دیگری بازرس مخفی  یکنندهتری رو آورده بودند؛ یکی راماسترسو به کارهای کم

 درواقع او هم بیشعور بود. مواد مخدر.

کی و ران کودبیشعورها محصول دو یکرد که الزاما همهسادگی ثابت میمورد هوبرت به

ان راتِ دورتاثیخاطر اما قطعا هوبرت به ،تربیت نابهنجار نیستند. شاید یکی مثل آلکسیس چنین بود

   بود، چرا که او خودش یک کودک نابهنجار بود. کودکیِ نابهنجار بیشعور نشده

مشکل اساسی هوبرت این بود که تحمل دیدن راحتی و خوشحالی دیگران را نداشت. 

توانست ، هوبرت نمیشدندهم جمع میدور ای برای عصرانه ،سروصدابی ،تا دختر مثال اگر چند

 شانروی سر ،رفتمثل یک خلبان ژاپنی به عملیات انتحاری میرا نگیرد.  شانو حالآرام بنشیند 

                                                 
۱ - Pittsburgh 

2 - Hubert 
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و دخترهای کوچولو، با موفقیت  هانوشیدنیها و هوافرستادنِ ظرفشد و عملیاتش را با بههوار می

را به تعطیلی  جاآنو  ه سگ را در استخر شنای عمومی انداختهرساند. یا چند بار گُبه اتمام می

 .انده بودکش

وقت برای هایی بود که هیچهای مثبتی هم داشت. مثال از آن بچهالبته هوبرت ویژگی

ر عی به دها با یک تفنگ واقبازیکرد. به جای این جور لوسشدن در امتحانات تقلب نمیقبول

 د.اش را بگیرقبولی یترساند تا نمرهرفت و او را تا سرحد مرگ میمعلمش می یخانه

آزاری چیز دیگری جز بدجنسی و مردم ویژه از آن جهت که اوهوبرت، به مورد

فت گوش باز شد و بیشعور است نیشش تا بناگ وقتی به او گفتم که ، مورد مشکلی بود.فهمیدنمی

خیلی  نششدهو از بیشعور نامید زنمحرف میاو  یقدر خوب دربارهمن اولین کسی هستم که این

 ست.ااین از آن موارد واقعا مشکل از نهادم برخاست و فهمیدم  . آهاظهار خوشحالی کرد

 این عمیقِ  البته من هم بیدی نیستم که با این بادها بلرزم و تصمیم گرفتم برای درمان

انگشتی ی کامل سهمعاینهپسربچه از تجربیات خودم در زمانی که مقعدشناس بودم استفاده کنم. 

م هو حاال  املذت برده وقع به بعد، من از همکاریِ کامل هوبرت. از آن مها بودیکی از این تجربه

 زودی مدال افتخارِ پیشاهنگی خواهد گرفت.کنم که او بهبا مسرت اعالم می

*** 

آن مدت در دوازده  پیش به این کسوت درآمده بود و از کشیش بود. او چهارده سال ۱والتر

کردن داشت و خودش را انجیل و موعظه حرارت بسیاری در یادگیری کلیسا خدمت کرده بود.

فنای خودش را بود که  او واقعا باور کردهدانست. کاری میمتخصص امراض روانی و درمان گناه

 .است کردهاش خطیر الهی یدر راه حق و وظیفه

 ست که در محضر خداا ما آن یگفت که وظیفهصراحت میهایش بهوالتر در خطابه

 ر درخطایی، یکس ترینچرا که با ارتکاب کوچک ،مال و رفتارمان باشیماع ترینمواظب کوچک

 رختی درر برگ دبدانید آن خدایی که جنبیدن ه»یم. او عاشق این بود که بگوید: غلتدامن گناه می

راموش داند و هرگز آن را فنیکی میترین لغزشِ من و شما را بهلوح او محفوظ است، کوچک

  «کند.نمی

 ،گرفتها والتر در هنگام موعظه حالت عصبی و تهاجمی به خود میبعضی وقت

چند بار  شد.زده میکه هر آدم عاقلی از عالقه و جدیت والتر برای ایجاد دافعه شگفتطوریهب

                                                 
۱ - Walter 



 خاویر کرمنت، محمود فرجامی                                             . بیشعوری                                     42
 

  

-ها و ژستاما او همیشه با لفاظی ،بود ها به والتر تذکر دادهکلیسا برای این حالت یهیات مدیره

بود. والتر معموال  بلکه یک چیزی هم طلبکار شده ،بودانتقادات را قبول نکرده  فقطه نههای زاهدان

 یکرد که خادمان راستین خداوند، دشمنان زیادی دارند و هیات مدیرهبه هیات مدیره یادآوری می

دست خود  یرا بازیچه هااند، آنکلیسا نباید اجازه دهد کسانی که هیچ کاری برای خداوند نکرده

 . کنند

زنای  یبارهبار والتر تصمیم گرفت برای یکشنبه درتا اینکه یکاوضاع بر این منوال بود 

 رد و درکیراد این گناه کبیره ا یغرایی درباره یمحصنه موعظه کند. با همان حالت همیشگی خطابه

اضران حو به اای کرد. مورد کراهت و شناعتِ عظیمِ زنای محصنه در نزد پرودگار سخنرانی کوبنده

هیچ  وباشد تا ابد در قعر جهنم است  گفت که جای هر کسی که چنین گناهی را مرتکب شده

 جای امیدی هم برای کسی باقی نگذاشت.

ضار کرد یکی از حدو هفته بعد، وقتی که والتر داشت مراسم عشای ربانی را آغاز مییکی

شانه نه سمت والتر اش بسلحهای خود برخاست و با ااز جکه ظاهر موقر و متشخصی هم داشت 

یت ن دعااید آخریانی، چون شاز ته دل بخو بهتر است دعایت را»رفت. آن مرد به والتر گفت: 

ست د اگر ت ببخشدت. چونانهو حتما هم از خدا بخواه که برای زناهای محصنه و غیرمحص باشد

 «.کنمت میاراهیجهنم  یدروازه از سر زن و دخترهای من برنداری خودم تا درِ

همت تفت که گداری تحمل کرد. او به حضار والتر آن موقعیت ناگوار را با تقوا و خویشتن

خاطر این گذرد. بسیاری از حاضران بهناحق است، اما او از سر تقصیرش می مرد محترمآن 

 والتر به گریه افتادند. یبردباری مومنانه و حتی قدیسانه

و  پدران. چند روز بعد، شورای مخصوصی متشکل از بودوالتر سرآمده  روزگاراما 
ز اوالتر  ای به سراسقف منطقه نوشت و درخواست کرد که نه تنها، نامهشدهناموسهتکشوهرانِ 

را  حرمانه اومای لباس هم بشود. اسقف برای مذاکرهبلکه خلع ،اخراج شود هاآن یکلیسای ناحیه

 هاآند. اما شاکیان دست پری داشتن ،اساس خواندبیفراخواند. والتر آنجا هم هر تهمتی را 

دای صاز والتر در هنگام ارتکاب عمل به همراه نوارهای صوتی حاوی های رنگی واضحی عکس

ین گفت ای. او مآورد. با وجود این اسناد و مدارک، والتر باز هم کم نمیرو کردندزنان و دختران 

خاب ، انت«رزات عشق بوَبه همسایه»فرماید مسیح که میاجرای این فرمان راهی بوده که او برای 

چه شب  ،ه روزی یک خادمِ خدا باید همیشه به روی بندگان خدا باز باشد، چکرده است. درِ خانه

 شب! و چه نیمه
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د البـ  را کیفیت خوشهای رنگیِعکس ،اما اسقف ،شد والتر به کلیسای سیزدهم فرستاده

 ود نگه داشت.نزد خ ـ برای روز مبادا

پدرش برخواهد  یها به خانهنهایی وقتی بود که زنِ والتر اعالم کرد که او با بچه یضربه

است.  را هم پذیرفته ۱خداییبیالمللی تروی  بنیاد بینگشت و عالوه بر این، پیشنهاد شغلی در 

ش هم تحت هر و زن خواهد کردحمایت  کرد که اسقف از اواو همیشه فکر می .داغان شدوالتر 

اما موفق نشد.  ،ای بیابدشرایطی با او خواهد ماند. خیلی سعی کرد تا راه نجات عقالنی و یا مومنانه

والتر به این نتیجه رسید دشمنان زیادی قرار داشت و کسی نبود که نجاتش بدهد.  یاو در محاصره

 که اینها کار شیطان است.

 یا بیشعوری؟ خاطر شیطان بوداما واقعا این وضعیت به

د و را ببین اشریی دینداپوسته نزد من فرستاد. من به والتر کمک کردم تا زیرِ اسقف والتر را

. او وده است، نبهست ندکآن آدم اندیشمند، دلسوز و پرهیزگاری که گمان می هرگز قبول کند که

 چیزی جز یک بیشعور مذهبی نبود.

و باور داده. اای خودش را هم فریب میر ماهرانهطرز بسیاهبپذیرد که ب تتوانسوالتر نمی

 ا مصداقهایش ربلکه حتی بعضی از کار ،تمندانه بودهفتنها تمام اعمال و رفتارش شراداشت که نه

به این  کرده، معتقد بود که خودش را فدای زنان کلیسارو مثال دانست.بارز ایثار و فداکاری می

که  ک کرده، کمشانترین نیازهایده و با برآوردن ضروریش شانترتیب که مرهمی بر درد تنهایی

    ادامه دهند.به زندگی با شوهران سردمزاجشان 

گری لم دیالهی برای عالم نسوان یا هیچ عا یترین عطیهاما باالخره قبول کرد که بزرگ

است.  دهده کراست. متوجه شد که چقدر به دیگران آسیب رسانده و از اختیاراتش سوءاستفا نبوده

 چنین« د؟فرزن ،ماآیا من بیشعور بوده»کنم که به من نظر کرد و گفت: هرگز آن روز را فراموش نمی

 بخشند.ای میدرمانی من ارزش ویژهلحظاتی به کار روان

را هم  کلیسا ها مشاوره و درمان، والتر با تقاضای طالق همسرش موافقت کرد وبعد از ماه

ه اند کدهاین خلق نش این مطلب مهم بود که سایر مردم برای درکاو ترین درسِ سخت ترک گفت.

 و راه و کلی رفتارش را عوض کندبهبنابراین باید  ؛ایشان فرمان براندبر سرگرم شود و  هاآناو با 

 را در پیش بگیرد.دیگری روش 

                                                 
۱ - atheism 
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ا را ه خدست کا ای از خاورمیانه به شتربانی مشغول است. او مدعیدر گوشه اآلنوالتر 

ور را و منِ بیشع گذارمومنان بمباگر خداوند بتواند امثال این »گوید: است و می دوباره شناخته

 ایی کند،کمک یا راهنمدرخواست و اگر کسی از او « ببخشد، پس قدرتمندترین قادر جهان است!

 «.مشورت نکنوقت با یک بیشعور صالحهیچ»دهد: با مهربانی جواب می

 «.صححححیییحححه»کند: پیچد انگار زمزمه میمی یرکوصدایی که در 

*** 

 ه پولداری بیشعوری دانست. هر آدمی، چتوان نکات چندی دربارهها میاز این سرگذشت

د. نه پول، چه زن و چه مرد، چه پیر و چه جوان ممکن است به بیشعوری مبتال شوو چه بی

یگر، رت داشوند. به عبال به این عارضه نمیکدام مانع از ابتهیچ ،بودنبودن و نه کودنباهوش

 کند. بدون هیچ هشداری، آلوده ،تواند هر کسی را در هر زمانیبیشعوری مرضی است که می

هر کسی »، روایت است که: دیده های فراوانیاش بیشعوراز خاخامی که در طول زندگی

 آیدمی ی به خودن رفت آدم معمولکه آن شرایط از بی تواند وقیح باشد. همینای میدر شرایط ویژه

-یمشرایط دیگری کردنِ فراهمبیشعور دنبال آدم اما  ،شودو از وقاحتش پشیمان و سرافکنده می

 «گردد.

ا را شعوره رفتاریِ بیکردن انتخاب کردم تا تنوعِها را از آن رو برای نقلاین سرگذشت

اسایی برای شن فرمولیفرد است و بهباشم، هرچند که درنهایت هر بیشعوری منحصر نشان داده

یچیده و پ، بیشعورها هم اندگونها پیچیده و گونهقدر که انساندقیق بیشعورها وجود ندارد. همان

 ت.گون اسهای درمان این بیماری هم پیچیده و گونهو به همین میزان، راه اندگونگونه

بطلبد که البته نگارش آن  دیگری را کتاب مستقلاین عارضه، کاملِ تعریف شاید فقط 

شناسانه، بستگی به میزان فروش این کتاب دارد. فروشی که با درنظرگرفتن بیش از مباحث روان

آمریکا بیش از صد میلیون بیشعور  ی. فقط در ایاالت متحدهباید خوب باشدکمیت بیشعورها 

های زیادی از ند که کتابکو همین امر من را امیدوار می ندفردوجود دارد که هر کدام منحصربه

 ۱.بازار کنم یاین دست بتوانم بنویسم و روانه

 :ستدر هر حال برخی از خصوصیات مشترک بیشعورها اینها

                                                 
. از جمله: بازار کرده است یروانه یشعوریب یدرباره گریکتاب تاکنون چند کتاب د نیدکتر کرمنت پس از نگارش ا - ۱

The Asshole Conspiracy: Is There Time to Stop It?  ،Assholes Forever و The Asshole 

Conspiracy م-. رسدیم لیقل ارینظر بسبه ادتعد نیدر جهان ا یشعوریب یحال و با توجه به رشد انفجار نی. با ا 
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 خودپسندی فجیع 

 حدانگیزیِ بینفرت 

 خیرخواهی متکبرانه 

 توان به آن نفوذ کرد(الماسه هم نمی ینفوذ )که با متهضمیر ناخودآگاهِ غیرقابل 

 کردن دیگرانا خواروخفیفکسب قدرت ب 

  صفات اصلی انسانیامتناع از 

 های سادهرحمانه از آدمبی یسوءاستفاده 

های پیشِ رو بررسی خواهیم کرد. فعال این صفات را به همراه مواردی دیگر در فصل

-احساس همذاتنگران این چیزها نباشید. باالخره دیر یا زود به این نتیجه خواهید رسید که 

 ان درست است!تپنداری

 

 

 هاتمرین
ها یاد شخص خاصی نیفتادید؟ آیا آن شخص کدام از این داستانآیا با خواندن هیچ -۱

هایی به یکنید چه ویژگبینید؟ وقتی به خودتان فکر میخاص را هر روز صبح توی آینه نمی

 آورتر است؟یک از رفتارهایتان چندشکنید کدامرسد؟ فکر مینظرتان می

است یک دفتر بسیار بزرگ برای ثبت این موارد تهیه کنید و در هنگام خواندنِ  بهتر -2

 که به ذهنتان خواهد رسید در آن دفتر ثبت کنید. را این کتاب، موارد دیگری
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۳ 

 تعریف بیشعوری

 
جهان را  چرا یست که خداترین راز خلقت این نبزرگ

بلکه این است که چرا بیشعورها را  ،است خلق کرده

 قدر گستاخ و منفور آفریده است.ینا

کلیسای  ، درپشت یک درای دیوارنوشته -

 ۱بوستون

 

ه دون آنکاستفاده کردیم، ببیشعوری  و بیشعورتا اینجا، بارها و بارها از اصطالحات 

رسید. یکی از  هانآ یاتوان به تعریف مسّمها نمیاز خود اسم .کنیمارائه  هاآنتعریف دقیقی از 

ر ود من دخهای بروز بیشعوری است. مثال ، شناسایی موقعیتبیشعورها مومی شناختنِهای عراه

چ د. هیتوانم تصور کنم که در دادگاه کسی جز یک وکیل بیشعور از من دفاع کنخواب هم نمی

 ی بیشعوری را بیان کند.آور پدیدهتواند پیچیدگی شگفتتعریف مختصری نمی

ری را نم بیشعوشاید من نتوا»از مردم عقیده دارند:  یاریالینحل نیست. بس مساله،این  اما

ا همه . تقریبو این سخن درستی است «شناسمش.را ببینم، می یبیشعور ، اما قطعا وقتیتعریف کنم

 صورت کامالبه انگیزی رادر این امر اتفاق نظر دارند که بیشعور کسی است که رفتار وقیح و نفرت

ه باری که ه و آزوجود آورددهد و از ایجاد اختاللی که در کارها بهیارادی و عمدی از خود بروز م

 دیگران رسانده قلبا بسیار خوشحال است.

یک ن زباند و آن را از االبته همیشه منتقدانی هستند که به این نوع تعریف معترض

: این است من هم در مقابلعلمی دانند. پاسخ وگشاد میلدستی و گَگرِ متخصص، زیادی دمدرمان

 آنقدر اعتراض کنند تا جانشان دربیاید!

ی نسبتا جدیدی است که فقط ی عامیانهواژه بیشعوری کنند که  کلمهدیگران اعتراض می

کار عنوان اصطالحی پزشکی بهرو درست نیست که بهرود و از اینکار میهباستهزا برای تحقیر و 

                                                 
۱  -Boston 
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اساتِ بیماران شود. روشن است که این دار شدنِ احسچون ممکن است باعث جریحه ،رود

گونه که بیشعورها هیچ را دانند و این واقعیتی بیشعوری نمیجماعت چیز زیادی درباره

بیشعور تا زمانی که او در  آدم گیرند. به عبارت دیگر احساسات یکیدرنظر نم ،احساساتی ندارند

 است. ارشدندجریحهمسیر درمان و بهبودی قرار نگیرد، اصوال غیرقابل

بیشعورها گویا  ،و ذهنی است ۱خیلی سوبژکتیو بیشعوری یگویند که واژهها هم میبعضی

 بهفقط عنوان یک مقعدشناسِ سابق معتقدم که این نظر فقط در نظرِ ناظر وجود دارند. شخصا به

 خورد.وسلمبه میهای قلمبهگویندگانِ این قبیل حرف هدرد استعمال ب

با این اوصاف باید مطلبی را روشن کنم و آن این است که حفظ و استعمال کنم که فکر می

-طوری که مثال نمیدر درمانِ این بیماری ارزش و اهمیت بسیار زیادی دارد. همان بیشعوری واژه

-این اصطالح را نادیده گرفت، در درمان بیشعوری هم نمی 2پارانویاتوان در درمان بیماران مبتال به 

کلیدی را حذف کرد. منتها بیشعوری یک بیماریِ کامال مشخص و معین نیست.  یاژهتوان این و

اما مردم عادی که بیشعور  ،شوند آید که بیشعور نامیدهدرست است که مردم عادی خوششان نمی

کم دستباشد که  شانانگیز، ترسناک و متکبرند و باید اسمی روینیستند. بیشعورها پررو، نفرت

 .بیاوردشان کمی به خود

 و درست به نامیده شود« الکلی»خواهد کس نمیاما هیچ ،نوشندبسیاری از مردم الکل می

کلی که ال ای ترک الکل، آن است که شخص قبول کندمرحله یهمین دلیل اولین مرحله از برنامه

« مبیشعور من»تِن اش را حتما باید با گفبیشعور، اولین گام درمان و بهبودی آدماست. از همین رو 

 .ا نداردراصال آن اثر الزم « اممن آدم وقیحی»آغاز کند؛ و حتی گفتن جمالت مشابهی نظیرِ 

د که انکردهنست که هنوز درک ا شود آنگیران میدرحقیقت، آنچه باعث اشتباهِ این اشکال

 و کشیبیشعوری یک بیماری است و نه مثال فقدان ادب. بیشعوری حتی یک گرایش عادی به سر

درت، ت به قاس اعتیادکه بیشعوری یک نوع  در حالی اند،تمرد هم نیست. اینها اختالالت شخصیتی

ل عادتاین بیماری  حد و شهوت تسلط بر دیگران.بی نشناسیِوظیفه، سایرینکردن تحقیر و سرکوب

و  آدم شود که مانیاندازد؛ تا ززند و او را به بیچارگی و بدبختی میاش را برهم میدرونیِ قربانی

 «.مبیشعورمن »اعتراف کند: 

 ند. ای من موافقها در سراسر جهان با این عقیدهبسیاری از انسان

                                                 
۱ - subjective 

2 - paranoid 
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د نیا وجودی گفته هیچ بیشعوری در سهر ک»داری با عصبانیت به من گفت: یک بار زن خانه

ا رشان ارتار دارم و هر روز دارم هر چهبیشعو ی. من سه تا بچه، خودش هم بیشعور استدندار

 «ست.ا شوهرم هم بیشعورآخر کنم. تحمل می

مایلی هم  بیشعور را از یکهای آدم»گفت: می ۱دونالدهای مکشعبه از پیشخدمتی در یکی

برگرشان دیر شود آسمان را به زمین اگر دوبلکه  اندایهای اتوکشیدهاالغ انم بشناسم. از آنتومی

 «.آورندمی

هیچ ودم ب تا زمانی که شروع به درمان نکرده»گوید: درمان مییکی از بیشعورهای تحت 

م م هنستاام دومدتی که گذشت فهمیدم که تم نداشتم، اما ندتصوری از اینکه چند نفرِ دیگر بیشعور

ط مثل درمانی شرکت کنند فقجلسات  درن پیشنهاد کردم که با من وقتی بهشا. ولی ندبیشعور

 «ها بهم خندیدند.بیشعور

 م راام شغل و خانوادهابه خاطر بیشعوری»گوید: یگر از بیشعورهای تحت درمان مییکی د

مسلط  نستم به خودماتوکه حتی نمی در حالی ،دنیا مسلط باشم یخواستم به همهاز دست دادم. می

 «معتادِ بدبخت و ذلیل بودم. خیلی وحشتناک بود. شم. یکبا

؛ ندبیشعورها ی آدمهمهکنند اند که ادعا میفتهگرها حتی تا آنجا پیش ربعضی از درمان

کم در مورد وکال د. دست. احتمال دارد که این نظریه درست باششوندست که شناسایی ا فقط کافی

 کند.ها که صدق میو دالل

 

 ی بیشعوریتاریخچه

ه کآنچه  اند و اکنون بیشتر از همیشه وجود دارند. تمامبیشعورها همیشه وجود داشته

 تاریخ بیشعوری باید دانست، همین است. یدرباره

 

 های بیشعورینشانه

عوری ماری بیشبه بی« در معرض ابتال»دهد که افراد بسیاری اپیدمولوژیِ بیشعوری نشان می

ه باحتیاج  کهاند مشغولبعد را ببینید(. گروه کثیری از مردم به کارهایی  یقرار دارند )جدول صفحه

 م کسانیی و تما، مددکاران اجتماعاخالقی واعظان، پایهد؛ نظیر کارمندان دوناستعداد خاصی ندار

 خواهند جهان را نجات بدهند. که حتی به قیمت سربریدن دیگران می
                                                 

۱ - MacDonaldم-ای آمریکا. فود زنجیرهرترین فست. مشهو 
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 به بیشعوری ی شدیدابتال های در معرضافراد و گروه
 

 مالیات و ممیزها. یماموران اداره .۱

 افسران راهنمایی و رانندگی. .2

 ادارات دولتی. کارمندان .۳

 وکالی دادگستری. .۴

با خواهند تمام کسانی که می .5

ها، حیوانات را نجات کردن انسانبیچاره

 بدهند.

های بزرگ از زندگی در شهر مردمی که .6

 برند.نیویورک لذت می و دودآلود مثل

 کارشناسان بیمه. .7

کنند طوری رانندگی میکسانی که یک .8

 ارث پدرشان است. خیابان که انگار

هی با لبخندهای مصنوعی هایی که آدم .۹

 «روز خوبی داشته باشید.»گویند: می

خواهند دیگران را زور میبهکسانی که  .۱0

 به راه راست هدایت کنند.

 .ی آمریکاکنگره نمایندگان .۱۱

 کاوها.شناسان و روانروان .۱2

 منتقدان مطبوعاتی. .۱۳

 زنند.هایی که توی صف جا میآدم .۱۴

 شَرخرها. .۱5

 

 

ند کلمات معمولی را اصرار داریی که هاآن .۱6

 سند.ویوغریب بنعجیب

 .هادانشگاه گرایچپاستادان  .۱7

 .دولت ایران .۱8

 هاست.هایی که پاتوقشان حراجیزن .۱۹

کنند و دائما ها کار میکه در خیریهکسانی .20

 .انددستبهکاسه

-بیشعوری کتاب می یهایی که دربارهآدم .2۱

 نویسند.

یی که صدای پخش ماشینشان را تا ته هاآن .22

 کنند.زیاد می

 های تخصصی شورای شهر.عضای کمیسیونا .2۳

 ها.سران اتحادیه .2۴

 کنند.زنانی که اپیالسیون نمی .25

خواهند با تماس تلفنی چیزی کسانی که می .26

 زور بفروشند.را به

 کنند.کسانی که موقع غذاخوردن بحث می .27

هایشان در اماکن هایی که بچهپدر و مادر .28

 کنند.یخواهند معمومی هر غلطی که می

 .ایخاورمیانه دیکتاتورهای .2۹

 هر کسی که این کتاب را جدی بگیرد. .۳0

 



 خاویر کرمنت، محمود فرجامی                                             . بیشعوری                                     50
 

  

 ،خصوص اگر با نظارت و اجبار همراه باشداصوال هر کاری که در رابطه با قانون است، به

ی ممیزی مالیات دیده اما بیشترین میزان خطر ابتال در حرفه ،خطر بیشعورسازی را در خود دارد

پسوند اسم « بیشعور»کنند که شاغلین به این حرفه بعد از چند ماه باور می نحوی کهبه ،شودمی

 ست.هاآن

شک در میان کسانی که مدرک دهد که بینتای  تحقیقات گوناگون در این زمینه نشان می

یکی از تحقیقات مفید در این  پزشکی دارند نیز تعداد زیادی بیشعور وجود دارد.روان  دکتری

روید است. دکتر  ۱دکتر اچ. ام. رویدتحقیق پردازد، می بیشعورها در میان مارسی زمینه که به بر

او در تحقیقات  که حرص مقام و قدرت دارند. اندکه بیشعورها کسانی کنداستدالل و اثبات می

خاطر سیاست، وعظ یا طبابت گر یا پزشکی را نیافته است که بهخود هیچ سیاستمدار، موعظه

اند که بتوانند بر هایی رفتهخاطر بیشعوری خودشان به سمت شغلبه هاآنبلکه  ،اشدب بیشعور شده

 حکم برانند.وجود حقارت، بر دیگران باشند و با  روی مردم تسط داشته

رها بیشعو ها، بیشعوری هم ممکن است به ارث برسد. بسیاری ازمانند بسیاری از بیماری

چنان از شعور آناد بیافر از فرزندانِ  بعضی اند. البتهارث برده شان بهراین بیماری را از پدر یا ماد

ما ا ،کننداجتناب می ایبیشعورانهشوند که از هر خصوصیت والدینشان زده میی بیشعورانهرفتار 

 شوند.شان میعوضیبه ویروس بیشعوری آلوده و مثل والدین  شانبیشتر

 یطلبانهتحقیق بر روی خصوصیات جاه های شناسایی بیشعورها،ترین راهیکی از آسان

اگر با  شناخت. شانقلدرمآبانهتوان از روی رفتار تهاجمی و اخالق ست. بیشترِ بیشعورها را میهاآن

کنند یا قانون و کلفتی و ترساندنِ دیگران نتوانند کارشان را به انجام برسانند، حقه سوار میگردن

اهل  شود. در مواقع ضروری، شانعاش به نفیجهکنند که نتمقررات را طوری انگولک می

کفش وقتی با لنگه 2زدن هم هستند. نیکیتا خروشچفمردگیموشرابهدکشیدن، لگدزدن و خوجیغ

های عینی روی میز سازمان ملل کوبید و اعالم کرد که غرب را به خاک خواهد سپرد، یکی از نمونه

 ۳.بیشعوری در مقیاس جهانی بود

                                                 
۱ - H. M.  Rhoid, Ph. D 

2 - Nikita Khrushchev 

شوروی در مورد  هایی فیلیپین از سیاستسازمان ملل، نیکیتا خروشچف پس از آنکه نماینده ۱۹60 سال در اجالس  -۳

ی کوبیـد و دربـارهز سـازمان ملـل و بـر روی میـ آوردکفش خود را در، عصبانی شد کردکشورهای اروپای شرقی انتقاد 

-ای زد که به حرکـات بـامزههای بامزهی درخشان شوروی و جهان کمونیسم حرفاضمحالل غرب و امپریالیسم و آینده

هایی کـه نزاکت»گفته بود: این رفتار  از رئیس جمهور آمریکا خروشچف در جواب انتقادِ آمد. بعدا فاش شد کهترش می
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بابت رفتارشان تذکر داده  هاآنبیشعورها به رویشان آورده شود و به  وریِوقتی که بیشع

-میشوند؛ یعنی شروع سرعت طلبکار هم میکنند و بهشود، بالفاصله شروع به انکار همه چیز می

-گویند که آدم وقیح و غرضبه انتقاد از کسی که گفته باالی چشمشان ابروست و به او میکنند 

گویند که آورند و مییکدام از این کارها نباشند، جوش مقادر به انجام هیچ ورزی است. اگر هم

 .اندگناهبی هاآنگی حاصل توطئه و دسیسه است و اینها هم

قبول انکار در بیشعوری هم مساله مهمی است. بیشعورها  یمثل تمام اعتیادها، مساله

اشکال و   رفشان نزنند و حاضر به پذیرشکم زیر حپذیر باشند یا دستکنند که باید مسئولیتنمی

عنوان به هر حال به. بدتر از همه این که حتی حاضر نیستند قبول کنند که اشتباه درکارشان باشند

 عمل کنند و پابندشان باشند. هاآنیک انسان وظایف و تعهداتی دارند که باید به 

شوند. بیشعورها الح نمیهایی با یک دستورالعمل معمولی اصست که چنین آدما بدیهی

از این  کنند. بعضی از این قواعددارند که بر طبق آن رفتار می «ایقواعد نانوشته»برای خودشان 

 قرارند:

 اند.تمام مشکالت را دیگران به وجود آورده 

  حل مشکالت نیست، فقط یکی را پیدا کن که یابی و ریشهاصال نیازی به

 را گردنش بیندازی. تقصیرها

 گستاخیتوان در پشت نقابی از وقاحت و ها و خطاها را میتمام کاستییاور. کم ن 

 ات هم بیشتر باشد.تر است باید پرروییپنهان کرد. هر چقدر که جرمت بزرگ

 این حق را  اند که نقض شوند، اما فقط تووجود آمدهتمام قوانین برای این به

 نش را بر باد بده.. اگر کس دیگری این کار را انجام داد دودماداری

  ،مطابق نیازت یکی دیگر بساز؛ اما به محض آنکه به اگر از قانونی خسته شدی

 ات رسیدی آن را هم نقض کن.خواسته

 آوردن هر چیز کثیفی که اراده کنی، شک نکن.دستهات در بهرگز در توانایی 

 

                                                                                                                                                 

ار کآش کند، هرچه را که در دل دارد؛ یک سوسیالیست نقش بازی نمیاست« کاپیتالیستی نزاکت»تید شما به آن پایبند هس

یم کنیم و در باطن خنجر بـزنیم. ظبدهیم و تع سازد. ما نمی خواهیم کسی را فریب بدهیم؛ درظاهر لبخند بزنیم، دستمی

و از ایـن طـور « ...تفـاوت دارد با هـم ماسی طرفینو درنتیجه دیپل فرق دارد فرهنگ سوسیالیستی با فرهنگ کاپیتالیستی

 م-خورد. های تاریخ و بیشعوری میهایی که اآلن بیشتر از هر چیزی به درد درج در کتابحرف
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قدم نم؛ یعنی معتکگونه مشاهدات تعریف می ی اینخود من بیشعور و بیشعوری را بر پایه

ه صفات اید ببردن به تعاریف جامع و مانعی که مرسوم است، ببرای تعریف بیشعوری، به جای پناه

طه با ر رابکنند قانون دکه فکر می اندبیشعورها کسانی و عالئم بیشعوری و بیشعورها پرداخت.

راده اکه  را ر کاریهانجام  که حق اندایهای جدابافتهتافته هاآنشود، و تعریف و معین می هاآن

لوده آن را تشخیص و نظام ارزشگذاری مبتالیا یکنند دارند. بیشعوری نوعی بیماری است که قوه

احساس  ایذره شود تا این افراد هر کاری را بدون شایستگی انجام آن، و بدونکند و باعث میمی

 گناه، شرم یا پشیمانی انجام دهند.

ست. ای قاطع و بلند «بله»است؟ پاسخ من به این پرسش یک آیا واقعا بیشعوری مرض 

. دهدنگیر ان دیگر به تواندبیشعور نمیآدم  بیشعوری مرضِ وقاحت و سوءاستفاده از دیگران است.

 آید.نکند، جانش در می تحقیربردارد یا دیگران را  گیریاشکالانگار اگر دست از 

ی یماربیک  لیماری است و باید با آن مثدلیل دیگر در اثبات این مدعا که بیشعوری ب

 شود، رفتار کرد، خصوصیت افزایش تدریجی آن است. به این ترتیب که اگر بدون درمان رها

ه بکنند که پا سعی میشود. مثال در تجارت، بیشعورهای خردهتر میمعضل بیشعوری عمیق

گ به یک معضل بزر بیشعورهای طرازاول و بزرگ تبدیل شوند. همین مساله، بیشعوری را

ت وز بدبخرتواند فقط صد نفر را در هر کند. ناگهان ممکن است یکی که میاجتماعی تبدیل می

 هزار نفر را بدبخت کند.روزانه دست بیاورد که بتواند کند ترقی کند و قدرتی به

است.  کند که بیشعوربیشعور معموال قبول نمیآدم مشکل درمان بیشعوری آن است که 

ن ن دیگراه گردبآن را تدری  قبول کند، باز تمایل دارد که تقصیر م عاقبت این واقعیت را بهاگر ه

 ی نیست.کاف ،هاو تهدیدآمیز بیشعورآشکارا وقیحانه بیندازد. از این رو، صرفِ درمانِ رفتارهای 

ه در د کشومی تری از بیشعورهاایتر و حرفهزیرکاههایی فقط منجر به تولید نوع آبچنین تالش

 مقابل هر نهی و اعتراض مصونیت خواهند داشت.

ری نیم و کارا درمان ک هاآنتشخیص و نظام ارزشگذاری  یجای چنین کارهایی باید قوهبه

د ند. بایقرار کنارتباط بر ـ اندها با آن سروکاری نداشتهوجدانی که سال ـ کنیم که با وجدانشان

 فرسا باشد.و شاید چنین کاری، طوالنی و طاقت خصایل انسانی بیشعورها را احیا کنیم

ک تا آنجا که حتی ممکن است ی ،شدت واگیردار استاز سوی دیگر، این بیماری به

آنجا  رد و تارار گیها و دفاعیات یک بیشعور قراحتی تحت تاثیر استدالل قوی و بااراده، بهگرِدرمان

 فتار کند!ر هاپیش برود که بعد از مدتی او هم مثل بیشعور
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به این خاطر است که ما باید بیشعوری را از حالت تابو خارج کنیم و آن را با شفافیت 

نمایش دهیم. نباید از نامیدن بیشعورها به نام بیشعور شانه خالی کنیم، چرا که همین مالحظات و 

 شان غرق شوند.شود بیشعورها بیشتر و بیشتر در بیشعوریهاست که باعث میتعارف

- اما اکنون زمان آن رسیده ،بود« اسمش را نبر!»ای مدیدی، بیشعوری یک بیماری مدته

گردد. اگر دلمان شود و درمانش آغاز با شهامت پذیرفته  این بیماری یها دربارهاست که واقعیت

 دنیا در خطر است.سوزد، باید برای آیندگان هم که شده این کار را بکنیم. برای خودمان نمی

 

 

 هاتمرین
 اید؟رفتار کرده هاآیا هرگز مثل بیشعور -۱

اید که چنین کاری بکنید؟ یک یا اید، یا دوست داشتهحال تحقیر کردهآیا کسی را تا به -2

 کنید بیشعور باشید؟ی آن شخص در دفترتان بنویسید. بعد آن را بخوانید. فکر نمیدو صفحه درباره
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۴ 

 ماهیت بیشعوری

 
 خوبم، تو بیشعوری.من 

 ۱کاردینال پوشینگ -

 

 اشندبشتهتعریفِ بیشعوری اختالف نظر دا یدو تا بیشعورِ تحت درمان ممکن است درباره

با هم  وانندتاما درنهایت هردو قبول دارند که بیشعورند و از این رو می ـ و طبیعی هم هست ـ

امل و . عوارندبحث کنند، از احساساتشان حرف بزنند و عالئق مشترکشان را با هم در میان بگذ

 دهند.که مجموعا ماهیت بیشعوری را تشکیل میدارد اشتراکات بسیاری وجود 

ین تن به اتا بیشعورها را بهتر بشناسیم. پیش از پرداخشود بهتر است این عوامل مشخص 

ی دهندههای تشکیلی فهرست مولفهدر هنگام مطالعه ای ضروری است.عوامل، ذکر نکته

دارد شکالی نااید. دانستهو تا حاال نمی یدبیشعور خودتان همکشف کنید که  بیشعوری، ممکن است

ت که ن معناسهستید؛ بلکه صرفا به ای یارزش، فاسد و علیلبیآدم و اصال به این معنا نیست که 

 برد.. درک درستِ این مساله، شانس بهبودی را باال مییدبیشعور

تمام  اعث شدهای که بگرفتهی اوریونشتر از بچهشان، بینباید بابت بیشعوری را بیشعورها

د که انضی گرفته. بیشعورها مرکردبگیرند، سرزنش قرار اوریون  در معرض ابتال به های مدرسهبچه

ر کشف شکل زودتتوانند شفا پیدا کنند. هرچه ماین حال میبا اما  ،باعث شده از جامعه طرد شوند

 تر است.آن ساده یشود معالجه

و  هامافوق راای عده گیرند؛ی از بیشعورها این بیماری را از والدین بیشعورشان میبعض

های و برخی با گذراندن دوره ندبدهای قربانی آیینکنند؛ برخی شان آلوده میهمسران بیشعور

شوند. ردیابی موارد دیگر به بیشعوری مبتال می نفسو باال بردن اعتمادبه آموزش خودباوری

                                                 
۱ - Cardinal Pushing 
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تلویزیونی یا های برنامهتماشای  ۱،دادن به موسیقی پانک راکاما معموال گوش ،استتر مشکل

 تاثیر نیست.های کابلی هم بیعضویت در شبکه

ه ها بدمی گرایش آیک دلیل سادهآید. بیشتر افراد خودشان هم از بیشعوری بدشان نمی

ارانِ ر خبرنگر رسید. مثال بیشتتوان به هدف و منظوبا بیشعوری زودتر میبیشعوری این است که 

ر عنوان خبرنگاکه به کنند؛ اما همینمحجوب رفتار می هایجوان در ابتدای کارشان مثل آدم

ا اولین تگیرند وپا میزنند و پنجاه نفر را زیر دستمشهور شدند، به صد نفر تنه می ،تلویزیونی

 آید.وجود میدی بهکند. و به این ترتیب بیشعور جدیکسی باشند که گزارش می

ند، یابیزی دست میخاطر آنکه در اجتماع همیشه به کسانی که زودتر از دیگران به چبه

ارت، . در تجاندهای موفق و پیروزیرسد که بیشعورها آدمنظر میطور به این ،شودپاداش داده می

ر دولت آورد و دست میده، موقعیت بهتری ببدزددهای دیگران را همیشه کسی که بهتر بتواند ایده

ود خاز آن  تری راهای مردم را نادیده بگیرد، مقام باالتر خواستههرچقدر کسی بتواند بهتر و ظریف

 ثیرتحت تاا ربیند و با این دیدگاه احمقانه خود تر میکند. نسل جدید، بیشعورها را موفقمی

  دهد.بیشعوری قرار می

ه باگرفتن تبدیل وپ. یعنی مثال مردم را زیردستشناسدحدومرز نمیمتاسفانه، بیشعوری 

 دهد تاامه میوقفه به اعتیاد خود ادشود که معتادش سیرمونی ندارد و آنقدر بینوعی اعتیاد می

سیاه  ه خاکبرا زیر دست و پا بگیرد و  او باالخره یک روز اشتباها یک نفر بیشعورتر از خودش

 بنشاند.

کار و زندگی  کندنی باشد از پسِهر جان ورها بهجاست که اکثر بیشعبدبختی این

به نحوی که روند  ،شودبسیار دیر ظاهر می شانبیشعوری یآیند و نتیجهشان برمیزناشویی

گذارد. یک اما از همان روز نخست اثر خود را می ،انجامدسال به طول می ۳0تا  20 شاننابودی

رسد که یکی هایش به این صورت میکاربیشعور به دم آ»گوید: می 2گر به نام ایوان هورنیدرمان

دادن به ش رسیدگی کند، اما وقتی که آن شخص باالخره از سواریکارهایبه کند تا دیگر را پیدا می

 «خورد.او خودداری کند، با سر به زمین می

کند که با تسلط بر دیگران، بر زندگی خودش مسلط باشد. او هرگز بیشعور سعی میآدم 

کند این است که تقصیر آن را به گردن کس بلکه تنها کاری که می ،کندمشکلی را خودش حل نمی

                                                 
۱ - punk rock 

2 - Ivan Horney 
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کردن اشکاالت و تقصیرها شکست ها برای پنهاندیگری بیندازد. اما سرانجام تمام این تالش

 .زندمی، بیرون شده استرد و مشکالتی که دو یا سه دهه روی هم انباشته وپنهان خومی

لی دالی و با های اشتباهیه بیشعور کسی است که کارهای اشتباهی را به روشخالصه آنک

 کنیم:تر بررسی میرا دقیقدهد. بعضی از خصوصیات بیشعورها شتباه انجام میا

 

 خواهیمرابست

کند که فرقی نمید. مراقبت کنن بیشعورهااز سینه بهدستنوکر ای مثل همیشه باید عده

حفاظت و  یوظیفهافرادی باید همیشه مطمئن باشند که تشان. مادرشان باشد یا زیردس

د قیده دارنعدر عالم تجارت، مدیرانی وجود دارند که  را برعهده دارند. هاآن کردنِتروخشک

یرند تا رها را به گردن بگرا تایید کنند و تقصی هاآنکه همیشه خورند فقط به این درد میدیگران 

ری که برای هر کا ای از مسئوالن هستند کهدر کارهای دولتی هم دسته آسیبی نبیند. هاآنی وجهه

کاری  تند که هیچوقت مجبور نیسگیرند و از این رو هیچکار میمحول شود، دو نفر را به هاآنبه 

 انجام بدهند.

 بیشعورها:

 را  هاآنای ههای روی کره زمین وظیفه دارند که خواستهاعتقاد دارند که تمام آدم

 آورده کنند و اسباب عشرتشان را فراهم کنند.بر

 کنند.در کارهای دیگران دخالت می 

  شوند.ناراحت می به فکر خودشان باشنداز اینکه دیگران 

 به فکر خودشان باشندبخواهد  هاآنشوند اگر کسی از تر میناراحت. 

 ها هحکم توهین شخصی دارد. به همین دلیل بچ هاآننزد ای هر نوع وظیفه

 .ندناخوشایند هاآنهمیشه برای 

 چرا که در این مواقع توجیهی برای ،شوندخوشحال می از مشکالت دیگران 

 یابند. اشتباهات خودشان می

 با  تی اگر شدهبینی کنند، حرا پیش هاآنهای از دیگران انتظار دارند که خواسته

 بوکردن کف دستشان.

 بدهکارند. هاآنبه  با دقت حواسشان هست که به دیگران بفهمانند 

 ند.چیزی نخواه هاآنهرگز از  از آن پسکنند که طوری به دیگران کمک می 
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 نفساعتمادبه

ئولیت و بار مس زیر کردن ازخالیخاصی در شانهکه بیشعورها مهارت  از آنجایی

چارلز  به نام یپزشکنفس باالیی برخوردارند. روانبهها دارند، از اعتمادواقعیت گرفتنِنادیده

انگلستان از  یتصور است. اگر ملکهنفس بیشعورها غیرقابلمیزان اعتمادبه» :گویدمی ۱کامبرباند

شد که ملکه زندانی بازدید کند و در این میان به سلول یک بیشعور نزدیک شود، او مطمئن خواهد 

 :بیشعورها« شود.به دیدارش آمده و از زیارتش بسیار خوشوقت میشخصا 

 اند.نونازخودمم 

 اندی الهی برای جهانیانتایمان دارند که موهب. 

 فیض شوند.در مورد همه چیز مست هاآننظرات  خواهند ازباور دارند که همه می 

 تفاوت با مای که عقیدهرا وحی کرده تا هر کس  هاآنکنند که خدا به احساس می

 دارد مجازات کنند. هاآن

 دانکردنِ پول دیگران خبرهدر خرج. 

 نداهدر هر کاری که حرفش به میان بیاید، خبر. 

 کاری بکنند که دیگران مثل مار به خودشان بپیچند. اندعاشق این 

 کنند.اند که هرگز اشتباه نمیبه خودشان قبوالنده 

 ند.توانند کسی را پیدا کنند که تقصیراتشان را گردن او بیندازهمیشه می 

 ستایش شوند.شدت بهکم د دستشونانتظار دارند که اگر پرستش نمی 

 کنند.نفس خودشان را با تحقیر و استهزای دیگران تقویت میاعتمادبه 

 

 سرکوبی

مگر  را سرکوب کند، هاآنتواند اما کسی نمی ،توانند دیگران را سرکوب کنندبیشعورها می

 تر.یک بیشعور بزرگ

 

 

 

 

                                                 
۱ - Charles Cumberbund 
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 تهاجم

لح ، در صدارند. در جنگ حالت تهاجمی دارندبیشعورها اصوال نسبت به همه چیز حالت تهاجمی 

 کدام از اینهم حالت تهاجمی دارند. هیچ« دوستت دارم»حالت تهاجمی دارند و حتی در گفتن 

 گیرند.ها هم که دست ندهد، جلوی آینه حالت تهاجمی به خود میموقعیت

 گیرند:در این مواقع بیشعورها معموال حالت تهاجمی به خود می

 خیزند.ح از خواب برمیوقتی که صب 

 .موقعی که احساس کنند تسلطشان بر دیگران کمتر شده است 

 کنندانتقاد  هاآناز  هنگامی که. 

  د.فرمان چیزی در دستشان قرار بگیرکه وقتی 

 بگیرندکاری در هنگام خالف را که مچشان زمانی. 

 بگیرندبه چالش  را موقعی که اقتدارشان. 

 شان را بپردازند.هماندوقتی قرار شود قسط عقب 

 

 فکری تعصب

 کنند با توجیه وسعی می دارند و تعصبشان بیشعوری تمام بیشعورها نسبت به

 ن خاطرقدم باشند. به همیدر بیشعوری خود ثابت ،شانآزاریتراشی برای وقاحت و مردمدلیل

ر دکه  آن اندک وجدانی مبادا ،ینندشکنند حتی یک لحظه از موضع خود عقب بنجرات نمی

 وجودشان باقی مانده مجبورشان کند که با خودشان رودررو شوند.

 :ستبیشعورهااصلی و مشغولیت ذهنیِ بیشتر  یموارد زیر دغدغهاز این رو 

 ن بدهندکه بتوانند همیشه خود را صاحب قدرت و برتری نشا شان در اینتوانایی. 

 ند چیز ا از دست بدهشان روجهه است و اگر وجهه هاآنشان. تمام وجود وجهه

 ماند.دیگری برایشان باقی نمی

 کی یاخت. اطمینان از اینکه همیشه کسی هست که بتوان گناهان را به گردن او اند

 دارشدن بیشعورها همین است.از دالیل اصلی ازدواج و بچه

  کنند.و اینکه دارند چکار میدشمنانشان 

 کنند.دوستانشان و اینکه دارند چکار می 

 هاآنهای دیگران به وکتاب دقیق بدهکاریحساب. 
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  شان بهتر است.از مال همسایه هاآناطمینان از اینکه عالم و آدم بفهمند که ماشین 

 .اطمینان از اینکه مبادا آدم معمولی محسوب شوند 

 

 وباحت

ی زدن و ابراز عقیده. حتی حرفو پررویی بیشعور زندگی یعنی وقاحتآدم از نظر 

 بودن اوست. بیشعورها:برای وقیح راهیصرفا بیشعور هم، 

 ایستند و همیشه راهی برای جازدن پیدا میهرگز برای هیچ چیزی در صف نمی-

 کنند.

 دهند.کنند. همیشه دستور میگاه خواهش نمیهیچ 

 شان کنند، مگر آنکه بخواهند با تحسین یک نفر دیگر، به بچههرگز تحسین نمی

 «باشی. انی مثل اوتوو چرا نمیت»سرکوفت بزنند و بگویند: 

 زنند: نیشدار.فقط با یک لحن حرف می 

 خیص بدهند که الزم نیست هوار بکشند.شزنند، البته اگر تداد می 

 .دوست دارند که کار دیگران را به اسم خودشان ثبت کنند 

  کنند.میرا ندهید، حمله  شانپاسخ حمالتتا زمانی که 

 فقط به شرطی که توی ماشین گیر کرده  ،زنندمینوقوع تصادف را به هم  یصحنه

 باشند.

  ،فقط دیگران در ست که ساخته شده تا اقواعد سری  یکاعتقاد دارند که نزاکت

 .جا بیاورندبه هاآنمورد 

  معتقدند روزی خوب است که در آن روز مجبور نشوند به دیگران چیز خوبی

 بگویند.

 

 بر دیگران داشتنتسلط

 نگرانهمیشه  کنند؛ از این رودیگران زندگی میداشتن بر ها برای تسلطبیشعور  اکثر

تحت تسلط که  ، چه بر زندگی خودشان و چه بر روی زندگی کسانیاندشاندادن تسلطازدست

 اند. بیشعورها برای تداوم این احساس تسلط:خود درآورده

  نند.کدستکاری می کشی از دیگران،حداکثر بهرهقوانین را برحسب 
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  همه باید از این قوانین پیروی کنند، به استثنای خودشان.معتقدند 

 ر دهند. این کاتغییر می های خودشان، قوانین را دائمابر اساس منافع و سیاست

 آسانی دیگران را سرزنش کنند.هر وقت الزم شد بهشود که باعث می

 کنند به مقامات باالتر برسند.با تملق و چاپلوسی سعی می 

 گری بلد جز تملق کار دیکنند که های چاپلوسی میوروبر خودشان را پر از آدمد

 نیستند.

 دارند.خطیری برعهده مسئولیت  یادآوری کنندکه به دیگران  اندعاشق این 

 این  هانآ کارکرد تنهاوظیفه و اصال کنند که طور تلقین می ایشان اینهبه بچه

 .است که پدر و مادرشان را سربلند کنند

 

 طسعیشادمانی و شوخ

 شاد باشد با دیگرانست که الزم باشد ا بیشعور وقتیآدم ترین لحظات عمر احتماال سخت

 س دعوتهای بیشعورم را برای شام شب کریسمبار که یکی از عمه. یکیا دیگران را شاد کند

ه بداشته باشد  شادی ای احساستوانست ذرهنمی شانخاطردالیلی را که بهحاضر شد کرده بودم، 

به « کسمس مبارکری»ای که همه شروع به گفتن تبریک و لحظههمان درست در ؛ اما بگویدمن 

 تا من را خوب دمغ کند. ،همدیگر کرده بودند

 توانند:بیشعورها می

 .پوزخند بزنند 

 .ریشخند کنند 

 .به بدبختی دیگران بخندند 

 نگنجند.آورند از شادی در پوست خود وقتی که تیزبازی درمی 

 همدیگر را به لجن بکشند. با استهزا 

د و دیگران را شا ،طبعیتوانند در کنار دیگران شاد باشند یا با شوخوجه نمیهیچاما به

 شوخی با خودشان را ندارند. ظرفیتویژه خوشحال کنند. به

 

 

 انکار
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دین و آیین  یبهمثابه انکارها به دانند و حتی بعضی وقتبیشعورها انکار را نوعی هنر می

ست. هر اشان نداختنادامهای بهکنند و همین یکی از راهرا تکذیب می چیزیهر  هاآننگرند. می

خواسته و نظر  ،بگویید، درنتیجه با انکار آن هاآنبه برعکسش را خواهید تایید کنند چیزی را که می

 کنند. بیشعورها:تامین میرا شما 

 شکلی ندارند.معتقدند که هیچ اشکال و م 

 کنند.معتقدند که هرگز اشتباه نمی 

 کنند که هرگز باعث و بانی مشکالت نبوده و نیستند.وانمود می 

 کنند.استفاده شود انکار می شانعلیه را که بخواهدای گفتنِ هر گفته 

 که به نفعشان نباشد مغرضانه و  را ینقد اما هر ،کننداستقبال می« نقد سازنده» از

 .کنندیف میمخرب توص

 هم  ودوهوابامتابع سیاست یککنند. البته نیازی به پرهیز از تناقض احساس نمی

 کنند.تولید می برای هر بامی چندین هوانیستند، بلکه به تعداد مورد نیازشان 

  هاآنمعتقدند که حقیقت فقط ابزاری است در خدمت راحتی و آسودگی. 

 معنی.کامال چرند و بی ستا ایکلمه« اخالق»کنند که فکر می 

 

 ارعاب

داری پس از شکست روزی که قانون لغو برده .اندگرفتن دیگراناسارتبیشعورها عاشقِ به

. البته پس از بود های داخلی آمریکا به تصویب رسید روز عزای بیشعورهاها در پایان جنگجنوبی

روانی  فکری و اسارت ارعاب و  اند که باکشف کرده هاآناند. آن هم بیشعورها بیکار ننشسته

های شدن قانون یا هزینههمچون برده رفتار کنند بدون آنکه نگران شکسته هاآنتوانند با دیگران، می

، تعداد یشعوربیهر گیری شدت بیشعوری های اندازهها باشند. درواقع، یکی از راهنگهداری برده

 داشته باشد.تواند مییک زمان واحد به این طریق در هایی است که برده

 بیشعورها:

 را فراهم آورند. هاآنعیش  اسباب از دیگران انتظار دارند که 

 کنند.خود می یکافی احمق باشد، برده یهر کسی را که به اندازه 

 را از چنگشان بقاپد واهمه دارند. هاآن یکه بیشعور دیگری بخواهد برده از این 

 اندترساندن یهمیشه آماده. 
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 ای برخوردار از حقوق عادالنه به حقوق دیگران کوشند که در تجاوزشه میهمی

 باشند.

 خواهند شد. ۱عیدی امین اگر به قدرت برسند شبیه 

                                                 
کشور اوگانـدا از سـال  یکارهطور خالصه همهالعمر و بهمادام جمهورسیرئفرمانده ارتش، رهبر، پادشاه،  نیام یدیع -۱۱

انـد و خواهنـد رسـید، امـا هرچند که پیش و پس از عیدی امین بیشعورهای زیادی به قدرت رسیدهبود.  ۱۹7۹تا  ۱۹7۱

دادا  نیامـ یدیـع: نـام کامـلشود. عیدی امـین )ای کالسیک از نوع حاد این بیماری ذکر میعنوان نمونهسرگذشت او به

بـه  ،و مـادرش جـادوگر دآمد، پدرش کشاورز  بو ایاوگاندا به دن یاز مناطق شمال یکیدر  ۱۹20ی اواسط دههدر  ی(اوم

 یلـیخ یداشـت. و یادیمهارت ز برعکس کسب دانش، در کسب عضله نیام ش او را بزرگ کرد.مادربزرگ همین خاطر

های غرور آفرینش در جریـان خاطر شجاعتبه ۱۹6۱سال  و تا وستیپ (ی بریتانیا بود)که مستعمره زود به ارتش اوگاندا

شـد. که برای یک آفریقایی در ارتش بریتانیا واقعا افتخار بزرگی محسوب می دیرس میکیستوان یبه درجهعام، چند قتل

ها ی اقدام آنبهانهبه  ،ایکن یاز مناطق مرز یکیعام مردم تورکانا، در قتل ۱۹62سال  دری غرورآفرین امین با همین درجه

 یعـام شـکنجه و در مـواردقتل نیـشـدگان ااز کشته یارینشـان داد بسـ یبعـد قاتیتحقکه  سرقت گاو شرکت کرد به

 یزمـان شخصـ نیاوگاندا در ا ریوزکرد. نخست دای، اوگاندا استقالل پ ۱۹62اکتبر  ۹ماه بعد در  چند. اندگور شدهبهزنده

 ت بیشـتریسـرعا را بـ یمدارج ترقـ نی، ام، درنتیجهآمدیبه حساب م نیام انیاز حام یکیبود که « وتهاوب لتونیم»به نام 

در  نیاوبوته و ام ییدنبال رسوابه ۱۹66سال  در .دیاوگاندا رس ییهوا یروین یفرمانده نیو بعدا جانش یو به ژنرال مودیپ

بـه  نیو امـ دیالعمر اوگاندا نامجمهور مادامسیوبوته خود را رئپادشاه وقت کودتا کردند، ا هیقاچاق طال، آن دو عل انیجر

  .کودتا کرد نیکه اوبوته خارج کشور بود، ام یزمان ۱۹7۱سال  در. دیارتش رس یو فرمانده یسرلشگر

هـای بیشـعور جهـان سـومی و او هـم ماننـد همـه دولت مختلف بـود یهانهیدر زم هاکلکسیونی از ناکامی، نیام دولت

ی هایی هم در زمینه. البته او در نوع خودش نوآوریکردمیسرکوب انداخت و آن را ها را به گردن دموکراسی میمیناکا

کـه طوریکشت، بههای اوگاندایی را هم میخواهان، نظامیعدالت داشت، مثال حکومت او عالوه بر مردم عادی و آزادی

وران دشـود در . هرچنـد کـه تخمـین زده مـیدندیبه قتـل رسـ نیمزمان حکوت ادر هزار سرباز ۹ طبق آمارها در حدود

از مـردم  ، امـا بعـداباشند. او ابتدا طرفدار اسـرائیل بـودحکومت او نیم میلیون نفر از شهروندان اوگاندایی به قتل رسیده

در  بـود. هاهرسـانجلـب توجـه  یبرا یکارنیریشمثل تمام سیاستمدارهای بیشعور عاشق  نیام کرد.فلسطین حمایت می

نـد و نزانو بز یحمل کنند و بعد در مقابل و یریرا بر سر ی، ویسینفر از بازرگانان انگل نیمورد دستور داد که چند کی

آوری بسـتند بسیار سود آنها هم البته با کمال میل این کار را انجام دادند و در مقابل، قراردادهایبخوانند.  یسرود وفادار

عـالم شود صدها تاجر اروپایی بـرای حمـل عیـدی امـین و سـرودخواندن در آن سـال افته میـ به قدری سودآور که گ

 آمادگی کردند!

بـرای جبـران  ۱۹78ی اصلی سیاستمدارهای بیشعور است عیدی امـین در سـال احتماال در راستای فرافکنی که خصیصه

کـرد. ارتـش عیـدی امـین کـه تقریبـا تمـام  نابودی اقتصاد و کشاورزی و صنعت اوگاندا دستور حمله به تانزانیا صـادر

کرد به تانزانیا رفت و یک سال بعد برگشت، در حالی که نیروهای ارتش تانزانیا و اعضای ی اوگاندا را مصرف میبودجه
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 عشق

 یمارانمورزیدن است، منتها به خودش. به قول یکی از بعشق ،بیشعورآدم سراسر زندگی 

د، شر تجربه کاری که وقتی یک با آن است که فقط به خودش عشق بوَرزد؛ بیشعورآدم مرام تنها »

 یشعورهابه چون البته مشکلی در اینجا وجود دارد و آن اینک« آدم دوست دارد باز هم تکرارش کند.

ر دفعشان )بجز مواقعی که پای منا توانند کس دیگری را دوست بدارندبر اساس طبیعتشان نمی

ما د، اتوانند ببخشنشود. مثال میی میبعدعشق بسیار محدود و تک یمیان باشد( فهمشان از مقوله

پذیرش ابلق هاسختی برای بیشعورتوان دیگران را هم بخشید بهفقط خودشان را. تصور اینکه می

برای یک  بیشعور، سیارک بسیار کوچکی است که بر روی آن فقطهای آدمعشق  یاست. سیاره

 نفر جا هست و کس دیگری را به آنجا راه نیست.

 اشق این چیزهایند:بیشعورها ع

 .خودشان 

 شان.موقعیت 

 .ثروت 

 شان.مقام 

 شان.ماشین 

 کرده باشند(.عِلمشان )اگر تحصیل 

 شان.نظرات 

 شان.تعصبات 

 یعنی جانببهحقخصوص در مورد بیشعورهای ورزیدن. این امر بهنفرت ،

 بیشعورهای اهل بحث و استدالل صادق است. 

 چیزها دارند:بیشعورها عشق شدیدی به داشتن این 

  نیست. هاآنهر چیزی که مال 

 .قدرت 

                                                                                                                                                 

رفـت. ابتـدا بـه نـزد معمـر تبعیدی ارتش اوگاندا به دنبالش بودند! امین شکست خورد و به نزد کسانی رفت که باید می

در  200۳ر لیبی و سپس صدام حسین در عراق و در آخر پیش ملک فهد در عربستان سعودی. سرانجام در سال قذافی د

 م-همان جا درگذشت. 
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 .شهرت 

 

 فداکاری

سلیم گران تمگر به این مفهوم که دی ،ست که در قاموس بیشعورها معنایی نداردا ایکلمه

عا به تی اگر واقحبشوند. هرگز از هیچ بیشعوری نخواهید که چیزی را رها کند،  هاآنهای خواسته

-نآند. از ست بدهتوانند چیزی را ازدهل رهاکردن نیستند و اصوال نمینفعش باشد. بیشعورها ذاتا ا

 از ل رافوتبا وتا بلیط تماشای مسابقهلطف کنی و این د ممکن است»و اگر از یک بیشعور بپرسید س

 اید لطفی در حقچرا که از او خواسته ،تان بزندشود که دست رد به سینهمجبور می« من قبول کنی؟

ودم با خ را خواستم توببین، می»که بگویید درست برای چنین درخواستی این است شما بکند. راه 

« ی؟یآی؛ مییآم. تو که نمیاهداد م هم همین قول رااببرم تماشای مسابقه فوتبال، اما راستش به بچه

 تاندر این صورت او در عرض دو دقیقه با هر دوزوکلکی که شده، هر دو بلیط را از چنگ

 کند.استفاده می هاآنهایش باشد، از برنامه یزدن همههمد و حتی اگر به قیمت بهآورمیدر

 

 ارتساط

زدن خودشان. ضمنا در حرفی خصوص درباره، بهاندزدنشق حرفبیشعورها عا

توانند از راحتی میبا این روش به  .ندهای ممکن، استادترین حالتترین و مبهمصورتِ مغشوشبه

 کی. مثال ر کنندمسئولیتی برای ادعاهای خود شانه خالی کنند و هر چیزی را بعدا انکازیر بار هر 

م ذاق مردما به تبیشعور هیچ باکی ندارد که معنی چیزی را که گفته چند بار تغییر دهد  سیاستمدار

 خوش آید.  

و ها بیشعور وقتی است که از وی خواسته شود که برای برنامه آدم برای بهترین لحظه

 چنان با کمترین کلمات ممکنداند چگونه بیان کند یا راهکار ارائه دهد. او می یها قواعدپروژه

وقتی همه گی  شدند این  گاه. آنداندهای احتمالی را هم میوانمود کند که انگار تمام گزینه

 ،له به دیگرانو دوباره مطلب را تکرار کند تا بدین وسی یابد که بادی به غبغب بیندازدفرصت را می

به این ترتیب،  ۱احساس حماقت دست بدهد.اند چه گفته است، اول نفهمیده یکه دفعهخاطر اینبه

                                                 
برخی از مدیران ایرانی در این زمینه ابتکار جالبی دارند که در نگاه نخست، عکس روشی که دکتر کرمنت ذکر کـرده   - ۱

ای که حتی راجع بـه موضـوع آن هـم اطالعـی ها در آغاز جلسهتار را دارد: آنآید، ولی درحقیقت همان ساخبه نظر می

دادن بـه ها نظرات خودشان را ابراز دارند. سپس با گوشخواهند تا ابتدا آنندارند، با فروتنی و بزرگواری از حاضران می
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گیرد و ای در آن ندارد در دست میاین بیشعور با زرنگی زمام امور را در موردی که هیچ سررشته

 کشد.به دنبال خود میبقیه را خسته و درمانده 

 کنند:طی با دیگران برقرار میبیشعورها وقتی که ارتبا

 کنند.جویی میعیب 

 دهند.خودشان را بزرگ نشان می 

 گویند.که منظورشان است نمی را آن چیزی 

 گویند مرادشان نیست.آن چیزی که می 

 فهمند.خودشان هم معنای حرفشان را نمی 

 زنند انگار که همه باو طوری حرف میدهند های دیگران نمیاهمیتی به دانسته 

 ند.اموافق هاآن

 گویند.کردن خودشان دروغ میبرای حفظ 

 گویند.برای تخریب دیگران دروغ می 

 گویند.اش دروغ میبرای مزه 

 گویند.بنا به عادت دروغ می 

 کنند.واقعیات را تحریف می 

 کنند.انگولک میو آمار را  هاگزارش 

 شان مملو از عصبانیت، که احساسات البته مادامی ،نداهمیشه با احساساتشان صادق

 ناراحتی و خشم باشد.

 های او را داشته مگر اینکه قصد دزدیدن ایده ،شوندهرگز نظر کسی را جویا نمی

 باشند.

  آورند.بازی درمیکولیشان خورده شده احساس کنند حقای ذرههر وقت که 

                                                                                                                                                 

شـوند. در ع به آن مطلع مـیهای مختلف راجها، ضمن کسب اطالع کلی در مورد موضوع بحث، از دیدگاههای آنحرف

انتها، جناب مدیر که تا به آن موقع با فروتنی در حال استماع نظرات زیردستان و مشاوران بوده است، شروع به اظهارنظر 

-ی موضوع جلسه صاحب ایده بودهی جمع حاضر دربارهتنهایی به اندازهشود ایشان بهکند که در طی آن مشخص میمی

هـای ایشـان بـه تصـویب اند! سرانجام یکی از ایدهبودهاضران فقط به بخشی از نظرات ایشان رسیده اند و هر کدام از ح

رسد که اتفاقا در ابتدای جلسه یکی از حاضران نیز به آن اشاره کرده بود؛ با این حـال حتمـا نـام آن شـخص هـم در می

 م-ها متوجه وی شود. ی مسئولیته، کلیهشود تا در صورت بروز هرگونه عاقبت سوئی در آیندجلسه ثبت میصورت
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  سریعا ، اندکردهظلم به او یا  اندخورده را حقش هاآنکسی متوجه شود هر وقت

 .کنندموضوع بحث را عوض می

 

 دادنگوش

، همکاران ها و نقایص دوستانضعفدر کشف نقطه هاآن. اندهای خوبیبیشعورها شنونده

ا ب ،ر اینبوه عال و دشمنانشان مهارت دارند تا از این اطالعات در زمان مناسب سوءاستفاده کنند.

ر ین تظاهپسِ ا گیزند؛ اما واقعیت آن است که دراندادن، تحسین دیگران را هم برمیتظاهر به گوش

 شنوند.هیچ چیزی نمی ،دادنبه گوش

 

 مدارارواداری و 

ه زمانی ک دوست دارند که همیشه خودشان روی قله باشند و دیگران ته دره. تا بیشعورها

 وضعیت ندر ای اما اگر سعی کنید که ،کنندوضعیت به این منوال باشد با شما با مدارا رفتار می

صورت  ر ایندرا خواهید شکست و  شانتغییری ایجاد کنید، مثال خودتان را باال بکشید آنوقت دل

 رهابیشعو ی هم که پس از دلشکستگید. مقصر وقایع ناگوارایید از چشم خودتان دیدههرچه دید

 نیستند.ها آنمعمول،  طبق برای شما رخ خواهد داد،

با  کنندیورزند. در سر کارشان، سعی مارها عشق میو به دیو ندبیشعورها عاشق حدومرز

هند که شدار دهای که شده برای خودشان محدوده ایجاد کنند تا به همکاران و رقبایشان هر وسیله

ئن د تا مطمدهنام مینزدیک شوند. در خانه هم همین کار را به نوعی دیگر انج هاآننباید به قلمرو 

مطلع  شانوسیدگینزدیک شوند و از عمق پ هاآنتوانند زیاد به یهایشان نمشوند که همسر و بچه

 شوند. 

 نخودشاه حدومرزهایی ک یآیند به شرط آنکه در محدودهبیشعورها با هر چیزی کنار می

 ست، نه؟ا اند جا بگیرد. دنیای کوچکیمعین کرده

 بیشعور رواداری یعنی:آدم  در نزدِ

  وا بدارید.اراده کنند ر هاآنکه را هر چیزی 

 که دارند روا بدانید.را ی مزخرفی هر نظر و ایده 

 .هر چیزی که اشتباه است حاصل کار شماست 

 برسد باید نابود شود. هاآنخواهد به هر کسی که می 
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 اعتماد

چیدن به بیشعورها اعتماد داشت، دروغگویی و دسیسه شتوان در انجامتنها چیزی که می

کنند به آن عالقه دارند، حتی اگر نداشته باشند. اما در مورد ن میدر مورد هر چیزی است که گما

همیشه  کنند، و البتهبا تنهایی زندگی می هاآن به دیگران چندان چیزی وجود ندارد. هاآناعتمادِ 

 آوردن وسایل راحتی خودشان دارند.هوش و استعداد عجیبی برای فراهم

 

 خشم

آیند، خشم و عصبانیت ی آن برمیائا خوب از عهدهیکی از چیزهایی که بیشعورها استثن

بلکه همیشه از کوره  ،روندگاهی از کوره درمیهایی نیستند که گهاز آن دسته آدم هاآناست. 

ای است بیشعور اعتقاد دارد عصبانیت بهترین وسیله برای رویارویی با جهان درندهآدم روند. درمی

هرگز با یک آدم عصبانی مثل خودش رفتار نکن، »ن است: کنیم. شعار او ایکه درآن زندگی می

 « تر رفتار کن.بلکه ده برابر عصبانی

 شوند:بیشعورها در مواقع زیر عصبانی می

 شوند.صبح که از خواب بیدار می 

 نباشند. صبح دیر برسد، حتی اگر مشترک یروزنامه 

 شان سرد باشد.قهوه 

  اند انجام ندهند.فتهگرا با دقتی که  هاآندیگران دستورهای 

  اما همین امر باعث  ،اند انجام بدهندرا با دقتی که گفته هاآندیگران دستورهای

 بشود. هاآن یشدن وجههخراب

 خواهند، حتی اگر خودشان هم چه می هاآنبینی کنند که یگران نتوانند پیشد

 ندانند.

 .بیرون بارانی باشد 

 .بیرون آفتابی باشد 

  وچرا کند.چونکسی در حرفشان 

 .کسی تناقضشان را رو کند 

 .کسی نباشد که تقصیر اشتباهاتشان را گردن او بیندازند 

 اند سرزنش کند.ها را برای کاری که کردهکسی بخواهد آن 
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  تقاضای وام کند. هاآندوستی از 

  بگیرد. هاآندوستی بخواهد طلبش را از 

  شناس باشند.باشند که مسئولیت توقع داشته هاآندیگران از 

 ها رفتار کنند.هایشان مثل بچهبچه 

 ترها رفتار کنند.هایشان مثل بزرگبچه 

  ند.های بالغ رفتار کنباشند که مثل آدم توقع داشته هاآندیگران از 

 شان خسته شود.های ساختگیهمسرشان از اظهارعالقه 

  شود.شان خسته های ساختگیرابطه دارند از اظهارعالقهکسی که با او 

 

 جنسی یرابطه

 جنسی بیشتر بیشعورها، چه زن و چه مرد، خودارضایی را به ارضای نیازهای یک شریک

یزهای دِ چبا خو لذیذی فرق بین تصورِ چیزهاتوانند میهم  هادهند. با این حال بیشعورترجیح می

 د.باشن کنند که یک زندگی جنسی معمولی داشتهبراین سعی می. بنادهندرا تشخیص  لذیذ

 :اینکه چنین چیزی برای بیشعورها یعنی

 ویژه در مورد توانند از آن لذت ببرند. این مساله بهاما نمی ،دارندجنسی  یرابطه

 زنان صادق است.

 ساله شان از آن لذت ببرد. این مگذارند شریکاما نمی ،دارندجنسی  یرابطه

 ویژه در مورد مردان صادق است.به

 برند،کار میشان بهعنوان ابزاری برای تسلط بر شریک جنسیبهجنسی را  یرابطه 

 معموال با تظاهر به سردرد.

 رند، بمی کارشان بهعنوان ابزاری برای تنبیه شریک جنسیجنسی را به یرابطه

 .تمایلعموما با تظاهر به عدم

 کاری کنند.مگر اینکه در حین آن بتوانند کتک ،جنسی مهم نیست یرابطه 

 زنند.اش حرف نمیاما هرگز درباره ،جنسی دارند یبطهرا 

 اند.اش نکردهاما هرگز تجربه ،زنندجنسی حرف می یرابطه یدرباره 

 بمانندعزب گیرند که با وجود زندگی مشترک، سرِ ل  و لجبازی تصمیم می. 

 .با خیانت چندان مشکلی ندارند، منتها از جانب خودشان 



 69یشعوری . ب                                                              خاویر کرمنت، محمود فرجامی                   

 

 

 غرزدن

هنر در کتاب  ۱دفالیاگنائومی   کنند.در دنیا بیشعورها تولید می ار بیشترین حجم نق
اما فقط  ،های زندگی غر بزندخاطر کمبودها و نابسامانیتواند بهنویسد هر کسی میمی غرزدن

نظر همه بدون اشکال و حتی پسندیده است، ی که بهیچیزها یتواند دربارهبیشعور واقعی می

بیشعور باز هم خواهد آدم العاده است، هاری که به نظر دیگران فوقدر یک روز ب»غرولند کند. 

گیری کند. او غر خواهد زد که چرا در چنین روز زیبایی باید زیر سقف و در توانست اشکال

بردن از چنین روزهایی شود. لذتچه پرندگان باعث سردرد او میفضای بسته کار کند، یا اینکه چه

 «محال است. با یک همسر بیشعور غرغرو

 زنند:بیشعورها در موارد زیر غر می

 دست بیاورند.هوقتی که دیگران پولی ب 

 دست بیاورند.هوقتی که خودشان پولی ب 

 که باید برای امرار معاش کار کرد. ی این واقعیتدرباره 

 اند.طول مدتی که بیکار شده یدرباره 

 هوا. یدرباره 

 اقتصاد. یدرباره 

 هاآنهایشان به بچه توجهیخاطر کمبه. 

 ارند توقع د ،یمسالمندان گذاشت یرا خانه هاآنما که »خاطر پرتوقعی والدینشان. به

 «که به دیدنشان هم برویم؟

 کاله مانده.پدربزرگشان سرشان بی ینامهاز اینکه در جریان وصیت 

 نداشته باشد. هاآنهای جهانی؛ حتی اگر هیچ دخلی به برای سیاست 

 خوشش بیاید. هاآنکس از آید هیچنظر نمینکه چرا بهبرای ای 

 اندهایی که مدام در حال غرزدناز دست آدم. 

 

 

 شراکت

                                                 
۱ - Naomi Gadfly 
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 ن قسمتند و به همین خاطر بسیاری از چیزهایشان را با دیگرااشراکتبیشعورها عاشق 

 اند که دیگران را در این جور چیزها شریک کنند:کنند. مثال همیشه آمادهمی

 هایشان.بدبختی 

 .تقصیرها 

 .تعهدات 

 بارشان به زندگی.نگاه کسالت 

 اضطراب. 

 .چرندگفتن 

 .نظراتشان 

 .تبخالشان 

 هاآنکه بیشعورها دوست ندارند با دیگران در هست چند چیز کوچک هم  ،در مقابل

 شریک شوند. از جمله:

 .ستایش و تحسین 

 .قدرت 

  .پول 

 .وقتشان 

 .لحظات پیروزی و موفقیت 

 ها.فرصت 

 های خوب.ایده 

 .دوستی 

 .توجه دیگران 

 آمیز. سخنان محبت 

 

 و معما تنابض

قدر متناقض و ناساز همان شان. کارهایاندبیشعورها همیشه درحکم معمایی برای دیگران

تیغی بخواهد بادکنک بفروشد. این مشکل پیش از هر چیز به خودفریبی و است که یک جوجه
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چنان وضعیتی دچار  بیشعور عاقبت به ها،ثر انباشت تناقضر اگردد. بمزاجی بیشعورها بازمیدمدمی

 داند کیست و به چه چیزی معتقد است. بیشعورها:شود که نمیمی

 گویند، ادعای تعهد کنند و دروغ میمعموال در همان حالی که دارند عهدشکنی می

 . دارندو صداقت 

 ستقالل و مناعت طبعپردازید از ادر هنگامی که شما دارید صورتحسابشان را می 

 زنند.خودشان حرف می

 خاطر خود شمافقط به»د که انکنند، مدعیرا پنبه می تانهایوقتی که تمام رشته »

 .اندکه این کار را کرده است بوده

 زنند که هیچ ی وقتی که دارند راجع به موضوعاتی حرف میوقت به اندازههیچ

 یکدنده نیستند.ندارند، خودرای و  شاناطالعی درباره

 که از رفتارشان انکار اولی و  در حالی ،انداند که عاشق خدا و دشمن شیطانمدعی

 ارادت به دومی آشکار است.

 

 استهالک

ی نیروی حیاتناپذیری بر جبران همچون هر اعتیادی، بیشعوری هم در طول زمان، عوارض

اما برای همین شخص  ،آسان استساله وپن بیشعورشدن یک جوان بیستگذارد. جا میانسان به

آن )مثل ریاکاری،  بسیار سخت و فرساینده خواهد بود که بیست سال با این عارضه و ملزومات

را خسته و بیشعورها چینی( به زندگی ادامه دهد. به همین دلیل است که گذر زمان تظاهر و دسیسه

-زندگی وجود داشته یی برای ادامهشاید راه بهترشوند که اندک متقاعد میکند و اندکفرسوده می

 :ستهافرسودگیِ ناشی از بیشعوری این باشد. عالئم اصلیِ

 شوند.وقفه خسته میاز غرولند دائمی و بی 

 خود اعتقاد راسخ ندارند.های دیگر به چرند 

 مجالت «سنگ صبور»نوشتن به  کنند به نامهشروع می. 

 بینند.را می شانبیشتر از گذشته خواب نابودی تمام دشمنان  

 آید.خوششان نمی هاآنبرند که مردم از ازپیش به این واقعیت پی میهر روز بیش 

 ابراز  هاآنهایی که به برند که حتی آدمازپیش به این واقعیت پی میهر روز بیش

 آید.خوششان نمی هاآنکنند هم از عشق و عالقه می
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 آدم من  . نکندخدا.. وای»شوند: هر روز به سوءظن بیشتری دچار می

 «!؟مایبیشعور

بیشعور آدم  های بیشعوری ناممکن است. مانند هر بیماری،ی فهرست کاملی از نشانهتهیه 

ز خود ات را اکند. هر بیشعوری الزاما تمام این خصوصیهای بسیار متنوعی رفتار میهم به صورت

ر زندگی های بیشعوری دشانهن ترین، امروزه رای شددهد؛ اما خصوصیاتی که ذکر بروز نمی

 .ستهاانسان

گونه که بتوانند خودشان را آن چیز برای بیشعورها آن است کهترین و مفیدترین مهم

اشی از ن شکالتبیشعور باید بفهمد که مش درمان، یعنوان مقدمهشناسند. بهب ،بیشعور یعنیهستند، 

 یرگونهاه بیمانگبیماری و ناشی از بلکه  ،نیست ی اوحاصل شرایطی خارج از اراده مردم و

 .خودش به زندگی است

هر نویسد، می بیشعوری واگیر دارددر کتاب ارزشمندش  ۱گونه که آلیس گوبرهمان

 گناهو  ، تهاجمی، جنونپریشان ه تا بیست نفرِ دیگر را به حاالتتواند دسادگی میبه عادیبیشعورِ 

های بیشعور ی آدمهای افسرده، از هیچ چیزی به اندازهدمآ بیماران روانی و دچار سازد. بسیاری از

احاطه حق از اینکه دوروبرشان را افراد عصبی و روانی اند. بسیاری از بیشعورها، بهآسیب ندیده

ست که اطرافیانشان به این هاآنخاطر تحمل اعمال و رفتار اما توجه ندارند که به ،انداند شاکیکرده

 اند!وروز افتادهحال

خودش  برای بیشعور همسرش را طالق دهد یا شخصای ندارد که از این رو چندان فایده

دید جچرا که در موقعیت  ،ها سلب صالحیت بگیرد یا شغلش را عوض کندبابت سرپرستی بچه

هم به  ها رانشود و در طول مدت کوتاهی آکردن اطرافیان خود میکارِ دیوانههبسرعت دستنیز به

قط با فیشعوری بفایده است و کند. نه؛ این کارها بیدی نظیر اطرافیان قبلی خودش تبدیل میافرا

-ده میم آلوبیمار است و دارد دیگران را ه ت. بیشعور باید قبول کند کهدرمان اسیک روش قابل

ر که بیشعوییابد و این بیماری تا زمانوار ادامه میکند. در غیر این صورت، این حرکت دایره

ز ااو باید دست  شود.می نان بازآفرینیاش را نپذیرد همچبیماری مسئولیت و شرایط درمان

 باشعور. آدم بیشعوری بردارد و آدم شریفی بشود. یک

نظر معمولی عجیب به هایبخش باشد. این ادعا شاید برای بیشعورتواند فرحدرمان می

 یچینی )که همهتقلب، دروغ و دسیسهزندگی بدون عصبانیت، واقیت این است که اما  ،برسد

                                                 
۱ - Alice Goober 
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بیشعور گی  و منگ  فرددر ابتدای درمان،  تر است.بخشند(، لذتابیشعورها همیشه به آن مشغول

ش تهی و پوچ است. اما این ااست و تنها چیزی که برایش روشن است این است که زندگی

 شود.یگزین مینسانیت جااو  جایش شعوره د و بیابکم بهبود میوچی کماحساس پ

وچی و پخأل بیندازد و واقعا چیزی بجز رسد که بیشعور در آینه نگاهی سرانجام روزی می

دست آورده است. را ببیند و بفهمد که چیزهای مهمی را دوباره به شعورببیند. انسانیت و انگیزه و 

هایش باشد که خودش نباشد و مال زنش یا بچه تصویرالبته ممکن است که آن تصویر واقعا  ،خب

در یک  هاآنکنند. اما همین امر که او و در آینه نگاه می خودشاندارند از پشت سرش به تصویر 

 گام مهمی در مسیر بهبودی است.ی امیدواری و مایهکنند خودشان نگاه میی مشترک به آینه

 

 

 هاتمرین
که جزو  را که در این فصل ارائه شده مرور کنید. هر ویژگیرا هایی فهرست -۱

مشخص کنید و اگر اصال در شما وجود ندارد  2خصوصیات عادی شماست با عدد 

بدهید. سپس عددها را جمع بزنید. اگر  ۱بدهید. به حالت بینابینی هم  0به آن عدد 

زندگی به فکر قطب جنوب یا  یشد حتما برای ادامه ۱00جمع بیشتر از حاصل

 باشید. ای دورافتادهدرهجهنم

امتیاز بیشتر از  هاآن یک از رفقایتان هم این آزمون را انجام دهید. اگر همهبرای هر ی -2

 «!کند همجنس با همجنس پرواز»باشید که کسب کردند درنظر داشته ۱00

کردند و آن را باور می نوشت، چند نفرشما را می ینامهکنید اگر کسی زندگیفکر می -۳

 ی مسخره و مبتذل است؟اکه هجویهکردند دانستند و چند نفر فکر میواقعی می
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5 

 شدت بیشعوری

 
 بیشعوری برای تمام فصول

 در خیابان و در بیابان

 چه در سنگر، چه در بندر

 زندگی با بیشعورهااز دیوان اشعار  -

 

فی اری کاهای فراوانِ این بیمکردنِ نشانهبرای بررسی و شناخت دقیق بیشعوری، فهرست

ند و خود ک انسان را درگیرزندگی  یوری چنان قدرتی دارد که همهعنوان بیماری، بیشعنیست. به

رک ا خوب دآلوده سازد. تا زمانی که این ویژگی مهم ر یندکه در معرض ابتالرا افرادی  یهمه

 ای برای آن بیابیم.نکنیم نخواهیم توانست درمان عاقالنه

 باشد، ام و یا شدیدآر ،کن است بادماند. مماز بسیاری جهات، بیشعوری مثل باد می

را  ایمانقدر مالیم باشد که فقط اندکی موه. شاید آنباشد همچنین متناوب و یا غیریکنواخت

ل ها هم به شکمان را از جا بکند. بعضی وقتقدر شدید که چادر مسافرتیآشفته کند و یا آن

 آورد.بار میهای گسترده بهشود و ویرانیهای مهیب ظاهر میدبادها و توفانگر

اما  ی شود.کنند که باعث نگرانی کسبیشعورها طوری رفتار نمی معمولی، معموال مثل باد

 ه دیگرانبخویی وحشتناکی با سرعت و درنده توانندتندباد مهیبی می همچوندر فرصت مناسب، 

ا رعوری حمله کنند. از این رو، برای بهتر شناختنِ بیشعوری ضروری است که میزان شدت بیش

ابی زیر نق نند وکرا رقیق  شانگیرند که عقایدن کنیم و همچنین ببینیم چگونه بیشعورها یاد میتعیی

 .پنهان شونداز نجابت 

قدرتی که در کالبد شخص عنوان هبعضی اوقات برای افرادِ نابیشعور، درک بیشعوری ب

واقعیت است. اما  گرفته خولمس های قابلبا واقعیتبشر چرا که  ،کند دشوار استمبتال نفوذ می

 کند.و در شخصیت او حلول می همچون قدرتی غالب در کالبد مبتال نفوذآن است که بیشعوری 

کار بکند و چ کنداعالم می شخص مغلوبهنگامی است که قدرت غالب به این فرآیند  آغاز

اما  ،شودیمنزجر م تجاوز به حریمش را انجام دهد. در ابتدا فرد، از این دخالت و کار چگونه آن
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شود و دیگر توجهی به آن این مساله برایش عادی می پس از مدتی )بیست دقیقه یا همین حدودها(

پذیرد و حتی موقعش هم عنوان بخشی از خود میرا به ،بیشعوری ، یعنیکند. این قدرت غالبنمی

 کند.میتکا که بشود به آن ا

ین نوع ا ست.و توفان در میان بادهامثل گردباد در میان بیشعورها،  عیاربیشعور تمام

 لویزیونهایی که معموال عکسشان از ت؛ از همانیندترین نوع بیشعورهارسانبیشعورها آسیب

 وهیجان  ز خشم واپایانی منبع بی ،عیاربیشعورِ تمامشود. شرور و جنایتکار پخش می عنوان افرادبه

ند. ب برساخواهد به دیگران آسیزیون هم میتلوی یقدر که حتی از توی صفحهویرانگری است؛ آن

 میرد که فقط یک بیشعور سزاوارِ آن است.طوری میسرانجام او 

رای کشتنِ بهای خودکار با بمب و سالح ندرتبه عیاردر زندگی واقعی، بیشعورِ تمام

 ،ت استرود. تخصص این بیشعورها بیشتر در تخریب و انهدام شخصیمی شانمخالفانش به سراغ

ثمارگر رحم، خشن و استانگیز، بیها هم نفرتهرچند که توانایی آن را دارند که در سایر زمینه

 باشند.

شد که باید تا  بار به او گفتهیککرد. کار می عیارتمامآدمی بود که برای یک بیشعور  ۱جان

بعد آن را ارائه کند.  یهفتهاولین روز کاری پایان هفته گزارش مهمی را آماده کند و آماده باشد که 

او تمام تعطیالت آخر هفته را روی آن گزارش کار کرد تا آن را به بهترین نحو آماده کند و ساعت 

 روز دوشنبه گزارش روی میز کار رئیس قرار داشت. پن  دقیقه بعد رئیس به او تلفن کرد. 8

شی من ارز ر برایدیگ اآلنشد، این گزارش باید تا روز جمعه آماده می»رئیس فریاد زد: 

 «.ندارد

 «اما شما گفتید باید امروز صبح آن را بدهم.»جان گفت: 

 «کنم؟که من اشتباه می ستا منظورت این»رئیس پرسید: 

را  ما من منظور شماکه حت ستا ابدا این طور نیست. منظورم این»جان جواب داد: 

 «.اماشتباهی فهمیده

 را گذاشت. و گوشی« .شودتکرار ن دیگر»رئیس توپید: 

کردند به بهترین نحو انجام دهد، کرد تا آنچه را که به او واگذار میجان همیشه تالش می

 ،شد. او مدام در حال وحشت از خشم رئیسش بودطور که خواسته بودند، نمیوقت آناما هیچ

                                                 
۱ - John 
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دو کار  و این در حالی بود که رئیسش درواقع برای انجام ،ونقص بودعیبحتی اگر واقعا کارش بی

 جان. به او وابسته بود، یکی کار خودش و دیگر کارِ

 هاآن ان باعیار آن است که تا حد امکبهترین راه برای سروکارداشتن با بیشعورهای تمام

داکثر حفتار با بهتر است: ر نباشد، راهی که جان یاد گرفتهسروکار نداشت! اگر چنین چیزی ممکن 

 احتیاط.

سالح شوند خود خلعبهو خود ، پیر شوندتحلیل بروندبیشعورها  ایناصال به فکر اینکه 

  اینثِخود باعبلکه  گیرند،معده نمیبنیه و استقامت وحشتناکی دارند. سردرد یا زخمها آننباشید. 

را  هانآخدا »ود: ششان گفته میهایی که دربارهاند. آدمتنرسد که روئیننظر میشوند! بهمی امراض

 ایم.افتاده شانو بنابراین ما گیر« شان نزدیک شودترسد که زیاد بهد و شیطان هم میخواهنمی

اد مثل این افر  .ندگیربیشعورهای گَهعیار، تر از بیشعورهای تمامخفیف ییک درجه

اله کشود که د میاما ناگهان چنان شدی ،که غالبا مطبوع استاند شرجینسیمی در یک روز گرم و 

ه چگونه کدانند و می ها و همکاران بسیار خوبی باشندتوانند همسایهمی هاآندارد. برمیاز سر آدم 

 نفعشان و به اگر بخواهند ک به دیگران رفتارکنند؛ البتهبازی، مهربانی، نجابت و کمودلبا دست

 د، ناگهانفقط وقتی که تحریک شوند یا تحت استرس زیادی قرار بگیرن هاآنباشد. بیشعوری 

 .رسندمیهای معمولی به نظر کند، اما در سایر مواقع کامال مثل آدموران میف

توانست های کالسیک این نوع بیشعوری بود. مادر جوانی که مییکی از نمونه ۱ادیت

ظایف مادری را انجام دهد. او تحسینی وطور قابلاسترس را تحمل کند و در هر شرایطی به

ر به . سه باآن رویش باال آمداما یک روز ناگهان  ،ار آورده بودز و نوازش بهایش را در نابچه

 هاآناما یک ربع بعد که به اتاق  ،وجور کنندهایشان را جمعبازیهایش گفته بود که اسباببچه

جمع کرد را  هاآنی اند. بنابراین همهطور ریخته و پاشیدهها  همانبازیرفت، باز هم دید که اسباب

ی را به یک موسسه هاآنی ها همهجعبه گذاشت و بعد جلوی چشم خودِ بچه و توی چند تا

های بازیکه چطور تمام اسباب نگاه کنندها را مجبور کرد تا خوب هم بچهعمدا خیریه داد. 

ادیت اما او خم به ابرو نیاورد.  ،کردندها تا چهار روز بعد گریه میدهد. بچهرا صدقه می شاننازنین

جمع کنند و تا برای خریدشان هایشان را خواهند باید پولبازی تازه میگفت که اگر اسباب هابه آن

 باشد.  جور مخارج داشتهدرآمدی برای اینساله منبع سه یکس ندیده یک بچهحاال هم که هیچ

                                                 
۱ - Edith 
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ین نوع ا. البته منظور این نیست که ندزیرکاهآببیشعورهای ترین نوع بیشعورها، رام

ند. آینمی بلکه منظور این است که زیاد به چشم ،یندی بیشعورهاخطرتر از بقیهکم بیشعورها

ند دهیار ترجیح میعی واکنش جامعه نسبت به بیشعورهای تمامبا مشاهدهزیرکاه بیشعورهای آب

گونه چد که دانناما در عین حال همواره می ،دی پنهان شوندکه پشت نقابی از مهربانی و خونسر

ار کس تصورش را بکند، کموقع بیرون بکشند و بدون اینکه هیچشده را بهر غالفاین خنج

 خودشان را بکنند.

د ه هرچنبهاری است. از آن نوع بادهایی ک ی، مثل بادی در بعدازظهرزیرکاهآببیشعور 

ن ابستای از تکنند که نیمای دچار مینرمک آدم را به چنان سرماخوردگینرم ،انددلنشین و مطبوع

 کردن با آن شود.نرموپنجهصرفِ دست

اما متوجه  ،زندگی کندزیرکاه آبها بین بیشعورهای ممکن است یک نفر سال

باز و حتی ودلزبان، دسترئوف، خونگرم، چربشاید نشود. برحسب ظاهر  شانبیشعوری

ریب و ی فای براشدههای تمریناین صفات درحقیقت بازی یبرسند. اما همه نظرپرهیزگار به

ورها ها به همان ترفندهای معمولی بیشعجلب اعتماد دیگران است و در پس این کارها، آن

 ند.امشغول

بیشترین آسیبشان  هاآنکنند. فعال عمل میـصورت منفعلمعموال بهزیرکاه آببیشعورهای 

و موظفشان  به این صورت که طوری در کارهای معمولی ،کنندرا ازطریق غفلت و تغافل وارد می

کنند که انگار چنان برای شما دلسوزی میشوند که زیانش به شما برسد. از آن سو آندچار خطا می

 کنند.هستند، با این تفاوت که هیچ کمکی نمی ۱مادر ترزا

آزاری بعضی از رسانی و مردمآسیب»نویسد: می بیشعورها در میان ماکتاب  در دکتر روید

است. برای این کار احتیاجی ندارند که دروغ بگویند، کلک سوار کنند، از  خودکارطور هبیشعورها ب

دنِ رکبحرانی، یا پرت هایموقعیتشما در  تنهاگذاشتنِکوره دربروند یا دعوا کنند؛ بلکه فقط با 

                                                 
صـدا « آگنس گـوک بـژازین»اش ی کنونی به دنیا آمد و در آن زمانه به نام واقعیهیدر مقدون ۱۹۱0 در سالمادر ترزا  -۱

قـدر کارهـای خیـر و اندک آنو اندک کردرا انتخاب  «ترزا» پیوست و نام «خواهران لورتو»نام ه به گروهی ب شد. بعدامی

خـدمت بـه  ۱۹۴6 برای تبلیغ مسیحیت به هند رفت و از ۱۹۳۹از سال  .المنفعه انجام داد که به مادر ترزا معروف شدعام

و ا تقدیم شـد. به وینوبل  یزهی، جا۱۹7۹سال  در ترزا مادر یدوستانهخاطر خدمات انسانبهی خود نمود. فقرا را پیشه

اعالم  دهیآمرز زحمت کشید و از واتیکان وی را 200۳در سال درگذشت. پاپ ژان پل دوم سالگی  8۹در  ۱۹۹7در سال 

 م- .کرد
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شود، به هدف خود حواستان از وظایفی که باید انجام بدهید و سرزنشی که بعد از آن نثارتان می

 «رسند.می

 بکِ سبودن به بیشعور  .ترشروو  خوشرو: اندی کلیبر دو گونهزیرکاه آبیشعورهای ب

رین و شود. این بیشعورها در مقابل شما شیبرای خودش هنری محسوب می خوشرو،زیرکاهِ آب

 ای زیراسهکند نکند کفکر میکنند که آدم زبانی میقدر شیرینها آن. بعضی وقتاندزبانچرب

فتد اشما می این افراد نسبت به هر اتفاقی که پیرامون البته هست!خُب که  ؛ن هستشاکاسهنیم

 هر قضیهین فقط ظااشوند. البته دار میهایتان ناراحت و غصهخاطر ناکامیدهند و بهعالقه نشان می

وش و رشوند؛ منتها با این خاطر هر شکست و ناکامی شما خوشحال هم میاست و درحقیقت به

نند کای میافسردهنازک و دلتدری  شما را مبدل به چنان آدم ردن نقش مونس غمخوار، بهکبازی

 رد تاتان بگیکه برای هر چیزی، از آواز غمگین پرندگان تا لنگیدن یک سوسک حمام، گریه

 هاآن ته بهدرنهایت به عجز کامل برسید و برای مشاوره و راهنمایی در هر کاری محتاج و وابس

 بشوید.

 ۱باب کشیشی به نام شوند. یافت می اماکن روحانیبیشعورهای خوشرو معموال در 

 از جلسات درمان عمومی تعریف کرد: ماجرای زیر را در یکی

اما در آخرین  ،ای را با اعضای کلیسا برگزار کندبعداز ظهر قرار بود باب جلسهیک روز 

ای که اسقف برای بحث درباره هدقایق به مرکز خرید اصلی شهر فراخوانده شد تا در جلس

را به جای خودش به  2کارولین تیتزورثیدستیارش بود شرکت کند. او  ها ترتیب دادهخانمانبی

اعضا فرستاد. یکی از اعضای حاضر در جلسه برای بار دوم نسبت به غیبت باب تذکر داد.  یجلسه

ما باید دعا کنیم باب از »رفت: ر میپاسخ تیتزورثی همان چیزی بود که از یک بیشعور خوشرو انتظا

 «رود هر چه زودتر بازگردد.این راهی که می

، او ردین آوروز بعد از دیگران شنید. وقتی که ماجرا را به روی کارول را باب این طعنه

و ست. االبخندی زد و ضمن عذرخواهی ادعا کرد که چنین منظوری نداشته و مطلب بد نقل شده 

  «.وندیدما بپی جا برگردید و به جمعنکنیم تا شما زودتر از آمن گفتم که دعا »با خوشرویی گفت: 

                                                 
۱ - Bob 

2 - Rev. Caroline Tittsworthy 
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شود بیشعور با آن پوشیده شده باعث مینوع های این غشای شیرین و دلچسبی که نیرنگ

را بگیرید هم  شانخوشرو بسیار سخت باشد و تازه اگر بتوانید مچ هایکه گیرانداختن بیشعور

 ند تا سرانجام شما را قانع کنند که سوءتفاهم پیش آمده است.کنبازی میقدر زبانآن

های خانگی است که تا وقتی در دامن ترشرو خیلی شبیه آن قبیل گربه زیرکاهآببیشعور 

رسد تبدیل اما تا پایشان به حیاط خلوت می ،کنندر میروخُفقط خُ و ملوس خیلی دوستانه اندآدم

 آورند.دوگانه، شگفت ز بابت این خصوصیتشوند و ابه درندگان خونخوار می

عدادتر از خودشان باشد، تر و بااستاین بیشعورها نسبت به هر کسی که شادتر، موفق

و از هیچ نوع  اندجوشیدنورزند. در نتیجه در پسِ ظاهر مالیمشان مثل دیگی درحالحسادت می

دنبال اتحاد فامیلی و دور هم ای رویگردان نیستند. درظاهر همیشه بهافکنینفاق و اختالف

شان چنان در هایای از همین فعالیتمند و ماهرانهطرز روِشاما درواقع به ،اندشدن خانوادهجمع

علیه خواهر، پدر علیه  که برادر کنند کردن فضای خانواده استفاده میجهت سمپاشی و مسموم

 رزند.شمنی بوَو همه با هم د فرزند و عمو علیه برادرزاده موضع بگیرد

 رویشوند و تقریبا همیشه در قالب مدافعان اخالقیات و پاکدامنی هم ظاهر می هاآن

-و هرچند هیچ اندشوند. از این رو، منبعی از غیبت و بدگوییاهمیت متمرکز میمسائل ریز و کم

عام مالء در همیشه  ،اندکردنکنند که در حال غیبتبودن غیبت، قبول نمیخاطر غیراخالقیوقت به

 کنند.با آبرو و حیثیت افراد بازی می

زیرکاه همچون بیشترِ اخالقیون و مدعیان عفاف و پاکدامنی امروزی، بیشعورهای آب

ها هم اما این ژست ،اندای از اخالق حسنهگیرند که انگار مجسمهترشرو معموال طوری ژست می

به کشف و مثال اصالح گناهان و  شانی زائدالوصفعالقه چیزی جز فریب و سوءتفاهم نیست.

کردن حواس دیگران از اشتباهات دیگران درحقیقت ابزاری است برای انحراف افکار و پرت

 اشتباهات و نقایص خودشان.

غرایی در باب  یتواند چندین ساعت خطابهاگر منافع یک چنین بیشعوری اقتضا کند می

اما خدا نکند که یک بار از همین آدم طلب  ،دفروتنی و انسانیت و بخشش برای شما ایراد کن

هایی از قبیل بخشش یاد خواهید گرفت، معنی یوقت معانی جدیدی برای کلمهبخشش کنید. آن

 متلک و فحش و دادوبیداد!
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 هاآنکدام از بندی شدت بیشعوری نباید باعث شود که هیچهو دستتالش برای تشریح 

شده عمل ی تعریفهمیشه در یک محدوده هاکه بیشعورشوند یا گمان شود  کم گرفتهدست

ی هاگرم، مدت یعیار هم با داشتن یک شغل خوب و خانوادهچه بسا یک بیشعور تمام .کنندمی

یشعور ب گیر قرار گیرد.ی بیشعورهای گهعمل کند و در دسته باشعورمدیدی مثل یک انسان 

دیل اشد ممکن است که به نوع ترشرو تبزیرکاه خوشرو هم اگر خسته شود و یا مضطرب بآب

 شود.

دهد چرا که تحقیقات نشان می ،شدت درجات بسیار مهم است یسو، بحث درباره از آن

ید. آمیذهنشان عیار به م، فقط بیشعور تماشنوندمیرا « بیشعور»ی معمولی کلمه هایآدموقتی که 

سند. و بشنا زیرکاه را تشخیص بدهندآب گیر وهشود نتوانند بیشعورهای گَهمین مساله باعث می

ند ی نفهمگرفتن پارامتر شدت بیشعورخاطر نادیدهعالوه بر این ممکن است برخی از اشخاص به

 .عیار نباشندگیریم که تمام ،ندکه خودشان هم بیشعور

ک یکنید و چه در درباره بیشعوری مطالعه و تحقیق می کنجکاوی شخصی چه از روی

شابهی های مها و منش، درک این واقعیت که تمام بیشعورها روشداشته باشیدی قرار درمان یدوره

ت ممکن اس اما ،و ساختار کلی شخصیتشان مشابه هم است هاآنندارند، بسیار مهم است. اهدف 

 کلی با هم متفاوت باشد.های رسیدن به هدفشان بهابزارها و روش

رگز ه بندی کنیمرا دستهبیشعورها اگر نتوانیم  اام ،شاید این نکات به نظر مهم نیایند

ه جزو اگ»عورها: بپردازیم. به قول یکی از بیش هاآنای نخواهیم توانست به درمان درست و ریشه

ین حرف فهمد ادرمان میدرحال فقط یک بیشعورِ« ای.پس البد بخشی از مساله ،حل نیستیراه

 یعنی چه.

 

 

 هاتمرین

 هستید؟شما چه نوع بیشعوری  -۱

 اید؟عیار ذله شدهآیا تا به حال از دست یک بیشعور تمام -2

چه  شانزندزیرکاهِ ترشرو ازدواج کند فرعیار با یک بیشعور آباگر یک بیشعور تمام -۳

 د؟نوع بیشعوری خواهد ش
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6 

 اجتماعیبیشعور 

 
تعجب از پرم و با شب از خواب میگاهی اوقات نیمه

شعورها هم در همان زمانی که پرسم آیا بیخودم می

وجود ها تکامل یافتند، روی این سیاره بهسایر انسان

 ؟اندآمدهی دیگری مثل اورانوس ؟ یا از سیارهاندآمده

 ، قربانی بیشعورهای خانوادگی۱اریکا -

 

م در تما سفانهشود. متابیماری بیشعوری از بُعد فرهنگی انواع بسیار گوناگونی را شامل می

ست ا عیار محدود شدهبیشعورهای تمام یبیشعوری به بحث درباره یبحث درباره منابع،مراجع و 

ولت دنی، دمهای ها نظیر کار، اعتراضترین موارد و موقعیتو تازه همین بیشعورها هم در شاخص

های در بخش هاآنی و دربارهمهم است اند. البته این موارد توصیف و بررسی شده اعتقاداتو 

 ه چشمکه چندان ب اجتماعیاما نباید به این بهانه از بیشعورهای  ،سخن خواهیم گفت بعدی

ا، ، سینماههایابانروها، خکه در پیاده اندایها همان بیشعورهای معمولیاین آیند غفلت ورزید.نمی

 شوند.راحتی یافت میما به های خانوادگی و حتی رختخوابِانیمیهم

 د، ولوشواز افراد عادی بسیار سخت می اجتماعیص بیشعورهای البته گاهی اوقات تشخی

له آن ن مسااینکه تمام خصوصیات معمولی بیشعورها را هم از خود بروز بدهند. نخستین دلیل ای

با  هاآن. کنیمور میآورند و ما هم باهای معمولی را درمیبا زیرکی فراوان ادای آدم هاآناست که 

نند که تقاعد کمکنند تا ما را سختی کار میشوند و بهاجتماعی پنهان می مهارت پشت آداب و رسوم

 ت.ند نیسکنکارهایشان خیلی بدتر از کارهای مشابهی که بقیه می ،اندیک جورهای خاصیچه اگر

ر دان نیز در سوءاستفاده از احساسات دیگربیشعورهای اجتماعی مسائل عاطفی و استعداد 

 تاثیر نیست. مثال:بی، هاآن شناسایی و افشای عدم

                                                 
۱ - Erica 
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 شانعوریممکن است از بستگان ما باشند و به همین علت چندان تمایلی به قبولِ بیش .1

 ند کهراحتی قبول کی اینها گذشته کمتر کسی حاضر است بهنداشته باشیم. از همه

 مادر خودش یک بیشعور زاییده است.

 بولقاین رو،  برگزیده باشیم و ازعنوان بهترین دوستان خود را به هاآنممکن است که  .2

ه سد کآید که به این نتیجه برکس خوشش نمیاین اشتباه چندان خوشایند نیست. هیچ

 ش دربا یک بیشعور ازدواج کرده است؛ چرا که این امر مستلزم قبول اشتباه خود

 شود.انتخاب هم می

شعور خود ما بیباشیم. اگر  ممکن است که برخوردهای نادری با این اشخاص داشته .3

که  نباشیم، معموال میلی نداریم که بر مبنای یک یا دو برخورد نتیجه بگیریم

را  یوانی پر لپیشخدمت فالن رستوران بیشعور است. ما معموال دوست داریم که نیمه

 ببینیم.

شان ناقعی های و. البته تجربهندباشعوردوست داریم فکر کنیم که اکثر مردم طبیعی و  .4

نوع  تیم واما این تفکر که ما در حال تکامل هس ،نده اکثریت مردم بیشعوردهند کمی

 .ه استگردد در ذهن بسیاری از مردم حک شدبازنمی انسان هرگز به دوران بوزینگی

ور بیشع طور قاطع حکم کنیم که یک نفربا تمام این اوصاف بارها پیش آمده است که به

یک  خیابان ست، پسرعمویم شعور ندارد، مدیر سینمای سرعیار ابیشعور تمام اتمثال: عمه است.

ر او فک و چونآمد زدن مییک بار پارسال توی سینما بودم که صدای حرفگیر است )هبیشعور گَ

نی لیط مجارایم ببزنم از سینما بیرونم کرد، اما بعدش که فهمید اشتباه کرده کرد من دارم حرف می

یشعور ب یک زیرکاهِ ترشرو است، معلم پسرمانبیشعور آب ی پست یک، کارمند اداره(فرستاد

 ست... .ا خوشرو

را برای  های خانوادگی بهترین وضعیتدهد که محافل و موقعیتمطالعات من نشان می

ها و جمعی از عمههایی که آورد. خصوصا در آن میهمانیرشد و گسترش بیشعوری فراهم می

شوند تا های فامیل دور هم جمع میها و بچهها و پدربزرگزرگها و مادربها و عموها و داییخاله

هایی حاصل تصمیمِ یک یا دو سال همدیگر را ببینند. معموال چنین میهمانی بیست و پن بعد از 

اند و خیلی وقت است که از هم دور افتادهاند که فامیل بیشعور بیکار است که به این نتیجه رسیده

دانند که چرا افراد فامیل این همه سال است که دور هم جمع همه می باید دور هم جمع شوند.

چیز مشترکی کس جرات اظهار آن را ندارد؛ بنابراین، هفتادهشتاد نفر آدم که هیچاما هیچ ،اندنشده
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گذرانند تا به دو بیشعور آمیزی را در کنار هم میارند، تعطیالت مصیبتندجز نفرت از همدیگر هب

 ۱احساس قدرت و تسلط بیشتری دست دهد.عیار تمام

عید سال نو  ول جشن تولد تری مثرسمیهای مناسبتتری از این سناریو در ی سادهنسخه

-ش میوالدین ی زیادی به زادورود و نسَب دارد جشن تولدی برایشود. یک نفر که عالقهاجرا می

اشند، ب اشتهدریخی ی مهم و تاین واقعهگیرد و از تمام افراد فامیل انتظار دارد که توجه کافی به ا

ر و یچ عذهبا هواپیما برای شرکت در مراسم.  حتی اگر شده به قیمت پرواز از یک ایالت دیگر

 سارتی همجشود و اگر چنین های زیاد( پذیرفته نمیخصوص داشتن کار و گرفتاری)به ایبهانه

چند  چند جای مجلس با صدای بلندبشود، حتما کسی که تولدش است شیطنت خواهد کرد و در 

ینجا اشما!(  خواست فالنی )یعنی دقیقامی وای... چقدر دلم»بار آه خواهد کشید و خواهد گفت: 

 «بود.

یب انی ترتچن. بیشعوری که میهمانی آناندهای کالسیکی از اثرات بیشعوریها نمونهاین

 خیر و به انجام کارهایی که شانندهد، با گوشزدکردنِ خیر و صالح دیگران و مجبورکردیم

 ت.دنبال تثبیت برتری و تقویت نفوذ خود اسبیند درحقیقت بهها میصالحشان را در آن

مثال سایر  شوند.ی تهدید و ارعاب میوارد مرحله سرعتکفایت نکند به زبان خوشاگر 

عنوان به فشار بگذارند. های تلفنی خود، شما را تحتکنند که با تماساعضای فامیل را تحریک می

کند که در جشن تولد پدرش شرکت کنید. بعد شعور شما را با همین روش مجبور میینمونه، یک ب

مت برای پیرمردی که یقگران یاهایشان را بگذارند روی همدیگر تا هدیهشود که همه پولقرار می

پسندید و نه به درد آن ما مینه ش ،که می خواهند بخرندرا ای آفتاب لب بام است بخرند. هدیه

که لبخند بزنید و بخش  یدکسی که آن را خواهد گرفت، می خورد. با این حال مجبور

یی که هاآنی عنوان دُنگ تقدیم کنید؛ وگرنه از طرف همهزبانتان را بهای از حقوق بیمالحظهقابل

                                                 
بعضی از کشورهای غربی ست که هنوز هم در اهای خانوادگی بزرگی ی نویسنده در اینجا به میهمانیاال اشارهاحتم -۱

ستخر، ای سبز، روز در میهمانی حضور دارند و معموال در طول میهمانی از فضاشود، مدعوین چند شبانهبرگزار می

طور کامل ا بهدارد و یهایی در کشور ما وجود نشوند. خوشبختانه چنین میهمانیمند میماهیگیری و امکانات مشابه بهره

ماشای را به ت در یک میهمانی، تعدادی از افراد فامیل چندساعتی دور هم جمع شوند وقتاست. اگر هم  منقرض شده

ه کز آن جهت رو جای نگرانی چندانی، اگذرانند و  از اینها میتلویزیون، بحث سیاسی، تبادالت بلوتوثی و امثال این

 م-کند، وجود ندارد. دکتر کرمنت اشاره می
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تحقیر خواهید شد، حتی  اند مسخره وخاصیت مشارکت داشتهبزرگ ولی بی یدر خریدِ آن هدیه

  باشید. ی مجزایی خریدهاگر خودتان هدیه

و شود: یک نفر با دستاویز قراردادن آداب در چنین مجالسی فقط یک هدف دنبال می

زودی هر ی بزرگ اعمال قدرت بیشتری کند. بهرسوم درپی آن است که بر تمام افراد یک خانواده

 اما کمتر ،ی این کارها ریشه در بیشعوری دارده همهشوند کیک از اعضای فامیل متوجه می

های ها و ایستادن در مقابل این بیشعورکردن این بازیشوند که برای متوقفبستگانی پیدا می

فرادی یر اخبا دعای  ،شعورهای خانوادگیییشترِ این بکاری بکنند. حقیقت آن است که ب اجتماعی

 ند.کناند پیشرفت هم میشده شانکه طعمه

های رغم وجود تمام خصوصیات عمومی بیشعوری در رفتار و کردار بیشعوردرواقع علی

انِ دهد که قربانی، این نوع بیشعوری به این دلیل با قدرت به حیات خود ادامه میاجتماعی

ی از که بسیار هم کنند. البته این مسالهبا میل و رغبت شرایط را تحمل می اجتماعیبیشعورهای 

تاثیر نیست. بی اندد حاضر نیستند قبول کنند که با یک بیمار مبتال به بیشعوری طرفاین افرا

دارند. تمایلی به ایجاد دردسر ن چرا که عموما افراد عادیدرک است، ای که تاحدودی قابلالهمس

 نشادارتر و موقعیتروز ریشهین است که بیشعوریِ این نوع بیشعورها روزبهای تمام اینها نتیجه

 شود.تثبیت می

کار میای را بهگانههسدر تمام این مدت، این بیشعورها با مهارت خاصی قواعد دوگانه و 

ا بمشابه  فتاریرا گی  و مبهوت کنند و رفتاری با دیگران دارند که هرگز تحمل ر برند تا دیگران

کنند که یمشان وضع ها قوانین و امتیازات خاصی را برای خوداز سوی دیگران ندارند. آن را آن

 .یندهازمان مشغول نهی دیگران از آنهم

بتوانید از تر فامیل یکی از این بیشعورهای بزرگبا مرگ ضمنا اصال این خیال باطل را که 

کردن این دنیا نیستند و اگر ها اهل ولبه ذهنتان راه ندهید. این قبیل آدم خالص شوید ششر

پروتال  بر نخواهند داشت. تانبعد از مرگشان دست از سر هم عاقبت مجبور به این کار شوند

سازد خاطرنشان می شصت سال در میان مردگاندر کتاب  ،گورکن مشهور انگلیسی  ۱،ورتینگتون

در بسیاری از مواقع پس از  هاآنمانند. که بیشعورها حتی بعد از مرگشان هم بیشعور باقی می

)شکر خدا( دیگر  که شانزنند و بر سر بستگان زندهمردنشان هم از قبول حقیقت مرگ سرباز می

 کشند.را بشنوند جیغ می هاآنانند صدای تونمی

                                                 
۱ - Prutella Worthington 
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خود من عمویی داشتم که از همین دست بود. او معموال در مواقع نامناسبی در هیات یک 

 را از دست دادههیاتش گشت بخشی از هر بار که بازمی شد وچندان سرگردان ظاهر میروحِ نه

اش باقی مانده بود و فقط بیشعوری بود. آخرین باری که ظاهر شد همه چیزش را از دست داده

 بود.

 بیشعوری نیست. سوزتر ازخانمانیچ بالیی ه

 

 

 هاتمرین

دو در بین بستگان درجه توانید بشمارید؟اولتان میچند بیشعور در بین بستگان درجه -۱

 چیست؟ هاآنچند تا؟ خصوصیات 

گر چه کنید که بیشعورند؟ این مطلب بیانبار دوستانی انتخاب می قت یکهر چند و  -2

 تواند باشد؟!چیزی می
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 بیشعور تجاری

 
 های دنیا دراسکناس یهمهکه  قدردلی بزرگ دارم، آن»

 «.شوندمی آن جا

 ، یک بیشعور تحت درمان۱رنارد گروفشتاینب -

 

شوند. می شانعورهای زیادی جذبکه بیش اندهاییصنعت، بازرگانی و تجارت، رشته

ق با عش طلبی در تجارت. برتریانددلیلش هم ساده است: بیشعورها عاشق پول، قدرت و رقابت

رت و شود در دست یک بیشعور تا از قد، ابزاری میمدیریتبیشعورها به پول مرتبط است. 

 گری، که جزء الینفکشود برای ویرانآلی می، محمل ایدهرقابتامکانات سوءاستفاده کند و 

 بیشعوری است.

 ی مصر، طومارهایهای فراعنهدر مقبره درواقع، تاریخ تجارت مملو از بیشعورهاست.

بر  ۳ایدقیقهبیشعور یکو  2کشیرغم نسلموفقیت علیپاپیروسی وجود دارد که عناوینی چون 

چهار مرحله خان مغول نکات مدیریتی چنگیزدر متن باستانی دیگری با نام  شود.دیده می هاآن

( تمام رقیبان را از میان ۱اند: نامیده شده، برشمرده« بیشعوران ایلخانِ»برای رسیدن به مقامی که 

( نیت واقعی خود را با حصاری از دروغ و نیرنگ از ۳خود کن؛  ی قدرت را از آنِ( همه2بردار؛ 

توان رت درنیاورد. همچنین نمی( چنان عمل کن که کسی جز خودت سر از کا۴دیگران پنهان دار؛ 

 فرهنگ تجارت غربی چشم پوشید.بر  بادامیچشمرات معاصر بیشعورهای پولکی یثاز تا

                                                 
۱ - Bernard Grofestien 

۳- Winning through Genocideرغم تهدیدهاموفقیت علی ای است طنزآمیز به کتاب. اشاره ( Winning

Through Intimidationم-ی روبرت جی رینگر. ی مدیریت و تجارت، نوشته( در زمینه 
۴- minute Asshole-One مدیر »ی مدیریت به نام زمینه بسیار مشهور در ای طنزآمیز به کتابی. باز هم اشاره

 م-. نسر جانسوناسپ و کنت بالنچاردی نوشته (One-minute Manager« )دقیقه اییک
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ا در . اتفاقا بیشعورهباشنداستاد  شانی خودتجاری در رشته هایممکن است بیشعور

 .اندکنند و همیشه بازیکن ثابتبازی میهای تیمی هم خوب ورزش

عادی و سالم، رقابت در حد یک محرک مفید است، اما در نظر  هایو کاسب هابرای تاجر

محسوب  ۱«رامبو» طورهایییکتجاری رقابت معادل است با جنگ و خونریزی.  هایبیشعور

، همه چیز را برای خود انددر هر کاری که مشغول به آن .است« بازم بیشتر»شوند و اسم شبشان می

کنند. با این حال هرگز از دستاوردهای خود نه کار میرحماخواهند و برای این هدف، بیمی

ای دانند که اگر لحظهخوبی میبه چون ،برندکنند و از حاصل دسترن  خود لذت نمیاستفاده نمی

آورند. شوند و کارشان را از چنگشان درمیاستراحت کنند بیشعورهای دیگر موی دماغشان می

تهِ دره شان انها بایستند، بلکه تا زمانی که نبینند رقیبو در قلهخواهند برنده باشند تنها مینه هاآن

 نشینند.یک لحظه از پا نمی اندکامال له شده

های سالم و عاقل که نیاز به قدرت را در مدیریت و رسد که آدمرو به نظر میاز این

ت از قدر تجاری هایوراما بیشع ،کنندبا درایت استفاده می اند، از آنبه آن درک کرده گذاشتنارج

 کارکرد کنند که تنها. این افراد گمان میکنندمیفقط برای خودشیفتگی و خودرایی بیشتر استفاده 

یاد خودخواهی هر بیشعوری بسیار ز. را تامین کند هاآنشان این است که قدرت شرکت یا موسسه

 برای تامینپیماست و انوسی یک کشتی اقیتجاری به اندازه هایاست، اما خودخواهی بیشعور

 ر چیز ازهگونه بیشعورها، بیش از این .دارندم نیاز شَو حَ خدمبه همان اندازه به  انهایشخواسته

 بودکردنزم ناکنند تا به همه بفهمانند رئیس کیست. کاری که مستلقدرتشان برای این استفاده می

فشارگذاشتنِ ها و تحتایر رئیسشناس، درافتادن با سافراد سرکش، اجیرکردن هواداران وظیفه

ی در های آفریقایخودشان است. بیشعور تجاری با کارکنان و کارمندانش مانند برده زیردستانِ

که  انگار قائل است. کمتر ارزشو برای مشتریانش حتی از این هم  کندپارویی رفتار میهای کشتی

ست، وقت با مشتری نیق هیچح»ش همواره این است: اواقعی خاری در چشمش باشند و شعار

 «خود من باشم.مشتری، مگر آنکه 

                                                 
۱- Rambo80ی های هالیوودی، با بازی سیلوستر استالونه کـه در دهـه. نام شخصیت اصلی و قهرمان یک سری از فیلم 

تنه بـه جنـگ دشـمنان آمریکـا و با عضالت و مهمات زیاد که یکمیالدی به شهرت بسیار زیادی رسید. رامبو آدمی بود 

هـای هـا، درسکردن دشـمنانی مثـل ویتنامیکـردن و سـوراخرفت و بـا کشـتن و سـوزاندن و غرقآزادی و بشریت می

 م-داد. آموزی به تماشاگران میعبرت
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کردن ندارد، اما بیشعور تجاری کند و چیز زیادی برای پنهانشفاف کار می ،تاجر شرافتمند

گذارد کسی سر از کارش درآورد. به نظر او، تجارت یک بازی پوکر بزرگ حتی در خواب هم نمی

دهد، شبیه به آن مواقعی تقلب انجام می دروغ وابری از  در پسرو تمام حرکات را است و از این

دود غلیظ کند تا در پسِ ی نظامی پیش از هر کاری ابتدا یک نارنجک دودزا منفجر میکه یک دسته

 هنرِ ست به نام ا کتاب مقدس این نوع بیشعورها، کتابی استتار شود. آن، حرکتش از دید دشمن
. همیشه مفیدترین است معنیراستی و درستی، مهمل و بی»یسد: نوکه می ۱از دونالد کرامپدزدی 

آوردن چیزی دست. چرا باید برای بهریتِ دستکاری اعداد و ارقام استراهکار در تجارت، مدی

 2«راحتی دزدید؟توان آن را بهسختی و با صداقت کار کرد وقتی میبه

باشد که در  یی اصرار داشتهک نفر با کمبود لیاقت و تواناای هم نیست، وقتی یچاره

بازی، حقه جلسات، مذاکرات و محاسبات به هر نحوی کارش را پیش ببرد، باید کمبودهایش را با

هنرنمایی اوج   شوند.جا پیدا میگو از همینندهبیشعورهای گُ زدن جبران کند.حرافی و بلوف

حرف دارند چی  یدربارهانند ندباشد و  رفته اناز دستشست که سرنخ کالم ا وقتی هاگوگنده

به  نقش اساسی را دارد و بنابراین« ژست»های کاری که در اکثر محیط دانندها میآن. زنندمی

ن دیگرارا در برانگیختن  انخودش هابیشعوراین  .انددانچیزکه انگار همهگیرند میای ژست ونهگ

 وشدیگران( و مدیریت )سرپ رعابهای دیگران(، تعامل )ا)چرندگویی(، خالقیت )دزدیدن ایده

 .دهندمی( خبره نشان انهایشگذاشتن بر گندکاری

 شانرسان هم هستند، منتها نه برای زیردستان یا همکارانشان؛ بلکه طرز تفکرنان هاآنالبته 

گرفتن باعث رونق ،های افتخار و موفقیت بدون استعداد و مهارت و زحمتمبنی بر رسیدن به قله

                                                 
۱ - Donald Crump نـام آمریکـایی کـه مثـل چندان خوشاما نهدونالد ترامپ، مشاور امالک ثروتمند  نام ای به. کنایه

ات خاطراز نوع شـبهِو نوشتن کتاب  خواهانهاز نوع جمهوری بیشتر دالالنِ ثروتمند بدنام آمریکایی دستی هم در سیاست

ــه دارد مــدتی جــزو  ۱۹80ی در دهــهی او نوشــته هنــر معاملــه. کتــاب و اجــرای شــوهای تلویزیــونی از نــوع احمقان

 ر آمریکا بود.ها دترینپرفروش
گیرد آسـان گذشـت. که البته بیشتر از طرف مدیران دولتی مورد استفاده قرار می« آمارسازی»در این زمینه نباید از هنر  -2

ی اول اهمیت قرار دارد، برای جلب نظر داند نظر مقامات باالتر از خودش در درجهدر این روش، یک مدیر موفق که می

دهنـد وی در کند کـه همگـی نشـان میافکار عمومی؛ شروع به آمارسازی و اختراع نتایجی میآنها و یا در بعضی مواقع 

سـختی و بـا آوردن آمـار بهدسـتهای چشمگیری دست یافته است. واقعا چـرا بایـد بـرای بهمسئولیت خود به موفقیت

 م-راحتی ـ و مطابق میل ـ اختراع کرد؟ توان آن را بهصداقت کار کرد وقتی می
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ندرکار نوشتن امیلیون دالر به جیب کسانی که دست ۴00است که ساالنه بیش از  هتجارتی شد

 ۱کند.سرازیر می اندی سمینارها و پرکردنِ نوارها در این زمینهها، ارائهکتاب

 خبره در»مخفف عبارت  :اند MBAتابلوترین نوع بیشعورهای تجاری، بیشعورهای 

های با تئوری اندها افرادیاین 2.(oleMaster of Being an Assh« )بیشعوربودن

پرکن از موسسات علمی هایی با مدارک دهندارد. آدمسنگ برمیشان پارهوطویل که عقلعریض

ید  MBAدارند. بیشعورهای  حلی( در آستین پاسخی )و نه راهای جهانی که برای هر مساله

ها، آمار و ارقام از آدم هاآنکه در ای دارند کنندهطوالیی در برگزاری جلسات طوالنی و خسته

های به تمام مسائل و مشکالت به دید وضعیت هاآن. داردها اهمیت بیشتری محصوالت و فروشگاه

 .اندحلهای انتزاعی قابلکنند که با تئوریمفروضی نگاه می
                                                 

)هنگـام انتشـار کتـاب( اسـت و  ۱۹۹0ی آمریکا و پیش از سال باید توجه داشت که این آمار مربوط به ایاالت متحده -۱

ازپیش بـاال ، بیش«موفقیت»بر زدن به احتماال در حال حاضر این رقم بیش از این است. در حال حاضر در جهان تبِ میان

شود. حتی رشـد ها داغ است. این امر فقط به مدیریت مربوط نمیسازیگونه موفقیتگرفته است و در ایران هم بازار این

تـوان در اسـت نیـز میفروشی را که رشدی انفجاری داشـته و استقبال از علوم غریبه نظیر رمالی و دعانویسی و  حاجت

ی و عقالنـیِ های خاص بدون تالش و طی مقدمات طبیعقرار داد؛ یعنی کسب موفقیت و رسیدن به موقعیت همین دسته

ای از یـک نامـهکنـد. چنـدی پـیش آگهیهای بدیعی خلق میبر به حدی شدید است که نمونهآن. عالقه و اعتقاد به میان

دادن بـه نوارهـای آن موسسـه، در تواند با گوشی زبان قدیمی و معروف دیدم که ادعا کرده بود هر شخصی میموسسه

جاست حرف بزند و جالب این« مثل زبان مادری»انگلیسی را « بدون نوشتن بدون استاد، بدون تمرین و»عرض یک ماه، 

خصـوص بـا توجـه بـه ی مـدیریت و بهاست. در زمینهنوارهای این موسسه بازار سیاه هم پیدا کرده های سلسلهکه  کپی

روابـط خـاص بـه مناصـب  طور عمودپرواز و با اسـتفاده ازدولتی، بههای بزرگ دولتی و نیمهاینکه بیشتر مدیران شرکت

های آموزشی مدیریت ضمن خدمت هـواداران فراوانـی دارد کـه در بسـیاری از آنهـا در یابند، استقبال از دورهدست می

های سنگین آن از طـرف موسسـات متبـوع ها، که هزینهی اصلی آموزش است. در این کالسهسته« بریابیمیان»حقیقت 

خبرند، با گـرفتن سازمان و نهاد مرئوسشان بی ی جدید که معموال حتی از نوع فعالیترتبهشود، مدیران عالیپرداخت می

هـای خـارق العـاده، در مـدت کوتـاهی کنند تا با فراگـرفتن اصـطالحات و روشالعاده، شرکت میحق ماموریت و فوق

مدیرفعلی، یعنی وقتـی کـه او بایـد  سابقه به وجود بیاورند... والبته در هنگام پایان مدیریتانفجاری عظیم و افتخاری بی

است و ویرانی کامل موسسه یا نهاد تحـت صندلی را برای مدیر عمودپرواز بعدی ترک کند، انفجار عظیمی هم رخ داده 

ی فهـیم ایـن ها آنقدر زیاد است که قطعـا خواننـدهریاست و آزمایشِ وی، شاهد و مدرک آن انفجار است! از این نمونه

 م-هاست! ی آناندرکار تولید و ارائهاست، یا از آنها استفاده کرده و یا دست دیده کتاب یا آنها را
بـه  Master of Business Administrationکه مخفف عبارت  MBAنویسنده در اینجا با مدرک بسیار مشهور  -2

ی د بـازی کـرده اسـت. دورهشـوهای بسیاری با همین عنوان برگزار میاست و دوره« خبره در مدیریت بازرگانی»معنای 

MBA م-شود. ها و موسسات علمی معتبر نیز تدریس میدر برخی دانشگاه 
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 ایشعورهالبته حجم مبادالت و جابجایی در تجارت باالست و هر سال تعدادی از این بی

 طور کامل حذفمعموال به . هرچند کهشوندجایی شده از صحنه حذف میهتجاری هم مشمول جاب

م ناشود. در بیشتر موارد پیدا می شاندوباره سرو کله ،تازههیاتی با شوند و چندی بعد و نابود نمی

 است.« مشاور»های سوخته ی این مهرهتازه

 

 

 هاتمرین

 

 کنید؟یبرای کدام بیشعور تجاری کار م -۱

؟ چطورته درآورده؟ در شش روز گذش تانبر سر هاییچه بامبول در شش ماه گذشته -2

 ی گذشته؟در شش دقیقه

آیا این شخص از بیشعوری خودش مطلع است؟ اگر پاسخ منفی است، بین  -۳

به وی  کشی کنید و قرعه به نام هر کس افتاد، مامور اعالم بیشعوریهمکارانتان قرعه

 بشود.
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 ۱مدنی بیشعور
 

بار در یک اعتراض مدنی کم یکای دستاگر هفته

گیرم. علت اعتراض مهم نیست، ناق میشرکت نکنم، حُ

خاطر آن زندگی کردن است که بهمهم خود اعتراض

 کنم.می

تحت  بیشعورِ اکتیویستِ ، یک 2هنریتا براون -

 درمان

 

ادی به آز تاند ردکراض میاعت مردمکه روال بر این بود  سابقا است. مُد روز اض مدنیاعتر

کردن اضاعتر در راه آزادی و حقوق خودشان از افراد زیادیخود برسند، اما گویا امروزه  وقو حق

تی از ح شان. شعاردادن در نزداندو شعاردادن مدنی اعتراض همیشه در حال هاآنکنند. استفاده می

ها به دمتر است. بسیاری از آد هم مهمنای که به آن اعتراض دارحل منطقی برای مسالهیافتن راه

شوند؛ یکتیویست مااعتقاد ندارند،  هاآنهمین راحتی و صرفا با دادن شعارهایی که خودشان هم به 

 البته درواقع اکتیو در بیشعوری!

های از عربده ،بیشعورها را مدنیهای ی فعالیت، ریشهفریاد بیشعورهادر کتاب  ۱پیتر لیلی

زمان های اعتراضی و تا جنبش ،های آنارشیستی قرن نوزدهمگذاریحجر تا بمبهای عصر انسان

                                                 
ی آن بـه یـا اشـاره liberateی است که بسته به اینکه معنـای عـامِ واژه The Liberated Assholeنام این فصل  -۱

شـعور  بی»یـا « بیشعور آزادشده»هایی نظیر ادلاصطالح لیبرال را ـ که معنای خاص سیاسی دارد ـ در نظر بگیریم شاید مع

تر باشد. با این حال، با توجه بـه اینکـه تلفـظ و تصـور اصـطالح  برای آن دقیق« رسیدهآزادیبیشعور به»یا « مسلکلیبرال

رنظرگرفتن موضوع موردبحـث، ایـن عنـوان بـه زبان مشکل باشد، با دممکن است برای مخاطب فارسی« رسیدهآزادیبه»

سـاالری های بنیـادین دموکراسـی غربـی و مردمتغییر یافت. در سراسر این بخش خواننده باید به تفاوت« بیشعور مدنی»

هـای اجتمـاعی در هـای مـدنی و فعالیتی این بخش، کثرت اعتراضمایهکه بنخصوص اینباشد، بهایرانی توجه داشته 

 م-غرب است که فعال از این خبرها در ایران نیست. 
2 - Henrietta Brown 
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و های اعتراضی جنبشاین  انگاشتنعادیدهد که با کند. او هشدار میردیابی میکنونی 

جامعه در حال  کند:به عنوان حقوق مدنی افراد، خطر بزرگی ما را تهدید می هاآنکردن محسوب

 ی است.کشیدن بیشعورآغوشبه

آیند و اعالم حقایق زیادی در این هشدار وجود دارد. بسیاری از افرادی که نزد من می

به استقبال  ۱۹60 یهای اعتراضی دههبا شرکت در تظاهرات و جنبش« من بیشعورم»کنند می

 ،تاس ها و شعارهای این افراد ابتدا فقط در مورد آزادی و رهایی بودهخواسته 2اند.بیشعوری رفته

شعار و اعتراض چگونه از زیر بار تعهدات ازدواج، شغل، اند که با یاد گرفته های بعداما در سال

از آرامش  هاآنها ی همین حرکترها و آزاد شوند. در سایه نیزخانه و احترام به همنوعانشان 

 اند.از دوستانشان هم رها و آزاد شده تعداد زیادیو  بزرگواریخاطر، 

                                                                                                                                                 
۱ - Peter Lilly 

اسـت. احتمـاال سـرآغاز ایـن یکایی و اروپـایی عجـین شـده آمیز دانشجویان آمرهای اعتراضبا جنبش ۱۹60ی ههد -۱

 بود که نسبت به بوروکراسی حاکم بـر سیسـتممیالدی  ۱۹6۴در پاییز سال لیفرنیایی های دانشجویان کاها اعتراضجنبش

آمیز بود اما با دخالـت پلـیس بـه ها مسالمتها، در ابتدا این اعتراضاعتراض داشتند. مثل بیشتر جنبش آموزشی دانشگاه

 شد و از دانشگاه به جامعه راه یافت.خشونت کشیده 

فرانسه منتقل شد و  که سال شورش بزرگ بود ادامه یافت. در این سال کانون مبارزه به ۱۹68تا سال هایی چنین اعتراض

ا انشـجویان بـفراگرفت. روال کار در آن دوران چنین بود کـه د دانشجویان و تدابیر پلیس، کل فرانسه را آشوب با همت

وپاگیر، افـزایش حقـوق کـارگران، کـاهش تبعـیض های رنگارنگ و بعضا ناهمگونی چون کاهش مقررات دستخواسته

ه اختار قدرت، انتقاد از تمرکـز قـدرت، اعتـراض بـنشدن جوانان در سساالری، اعتراض به شریکنژادی، انتقاد از دیوان

دانند تا با ی خود میها هم که گویا در همه جای دنیا وظیفهانداختند و پلیسداری و از این قبیل، تظاهرات راه میسرمایه

ی آن را وسیع و شـرایط را وخـیم کننـد، وضـعیت را بـه مـرز شـرایط جنگـی هایی دامنهسرکوب شدید چنین اعتراض

 کشاندند.یم

فشارگذاشـتن دولـت های متاثر از آن در سـایر کشـورها، تحتفرانسه و جنبش ۱۹68وسوی کلی جنبش ماهیت و سمت

تر از آن و در العملـی اسـت قـویهـر عملـی را عکس»دارد ماکیاول که بیان میـبود که با درنظرگرفتن قانون سوم نیوتن

 ۱۹68شـدند. جنـبش ها میفشارهای بسیار شدیدتری از جانب دولتدر نتیجه خود معترضین متحمل « خالف جهت آن

های های بعد به انتقاد از مواضـع خـود در سـالفرانسه خیلی زود فروکش کرد و بسیاری از رهبران و فعاالن آن در سال

 بعـد بـه گـوشی زیادی وجود دارد، این انتقـادات تـا ده سـال قبل پرداختند؛ اما از آنجایی که بین غرب و شرق فاصله

بودند نرسـید و های دانشجویی و هیجانات آن آشنا شدهی زمین که تازه با جنبشروشنفکران و دانشجویان این سوی کره

 م -فجایعی به بار آورد. 
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 بلکه ،توجودآمدن این نوع بیشعورها نیستاکید کرد که این عامل دلیل اصلی بهالبته باید 

راه های اسیدی تجمع بهای که علیه باراندلیل اصلی است. مثال از آن عده« هیجان اعتراض»

دانند که باران اسیدی چیست و اصال وجود خارجی دارد یا خیر. اندازند تعداد بسیار کمی میمی

کنند های قلیایی)!( هم شرکت میآمیز علیه بارانسادگی در یک تجمع اعتراض به همین هاآن

رند ود داافراد بسیار کمی هم وج ،با این حال زمان در هر دو شرکت کنند.وحتی ممکن است هم

. کسانی که اندها یا جغدها در حال تالشها یا نهنگکه در هر حال واقعا همیشه برای حفظ فُک

یکوکاری شوند. افرادی که حواشی ن یجان بیشتری لذت ببرند و با مد بهتری شناختهخواهند از همی

 کردن.تر است تا خود نیکیها جذاببرای آن

ر نه ترین نوع بیشعورها برای جوامع مدنی باشند. این امبیشعورهای مدنی شاید خطرناک

خاطر میزان باالی بلکه به ـ دهایشان دارنکه البته بعضی ـ ستهاآنخاطر میزان شرارت باالی به

دنی به این ماما یک بیشعور  ،کنندتنهایی کار میست. بیشتر بیشعورها بههاآنواگیریِ بیشعوری 

خواهند با دادن شعارها و دام میکه هر ک را یابد تا صدها هزار نفرقصد در تجمعات حضور می

مطلوب  فضای د جذب کند. و این همانبه خو ،خواندن آوازهای لوس و مهمل، دنیا را تغییر بدهند

 برای انتشار بیشعوری است.

یادآوری  امبیشعورهایی که من شناختهوضوح در کتاب به ۱گونه که آدولف اشنایدرهمان

تالش برای  دربلکه  ،لشکرکشی نظامی نه درالبته  ،هیتلر در جنگ پیروز شدحقیقت در»کند: می

شان انتهایی نه توقعات. او تخم معترضانی را کاشت که مردم و سوءاستفاده از احساساتفریبی عوام

هایی که معموال را بگیرد. خودخواهی شانهایتواند جلوی خودخواهیمیچیز هیچ دارد و نه 

سان فاشیسم در کالبد بیشعورهای مدنی و به شکل را باید کل جامعه بپردازد. و بدین شانهزینه

  «دهد.مه میاعتراضات مدنی به حیات خود ادا

های مدنی نسبت ( اعتراضژرمنخصوص یکی از دالیلِ اینکه چرا در جوامع اروپایی )و به

ند تا اها هم در تالشتر است همین است؛ هرچند که آمریکاییی آمریکا جاافتادهبه ایاالت متحده

                                                 
۱ - Adolf  Schneider 
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تر از سایر مردمان ها بیشرسد که اروپاییرو به نظر میشان را جبران کنند. از اینکاری گذشتهکم

 ۱اند و احتیاج دارند که جلوی آن را بگیرند.زده شدهدلاز بیشعوری دنیا 

 از این قرارند: یندهاآنمدنی واجد  هایطور معمول بیشعورپن  خصیصه که به

ای را یک وجه از هر مساله هاانگیزی برای دیدن تنبیشعورهای مدنی قابلیت شگفت -۱

ه به همین خاطر است ک کند.میرا تامین  هانآ که نفع دارند: همان وجهی

اما  ،شوندوانده مینژادپرست خ کنندبدرفتاری میپوستان سیاه باسفیدپوستانی که 

های بدی محسوب فقط همسایهکنند بدرفتاری میسفیدپوستان با پوستانی که سیاه

خوانده « فعال اجتماعی»شوند شوند. سیاهانی که علیه سفیدها تبعیض قائل میمی

قائل ها تبعیض ایها یا کرهنیاییعلیه اسپاودشان ع خفبه نپوستانی که شوند و سیاهمی

ها ی سیاهتوجیه برای حفظ همبستگی قومی جامعهالبد کاری منطقی و قابل شوندمی

 ها،پوستها، سرخورد فمینیستگرایانه در مجانبهکنند. همین منطق یکمی

 رود. کار میهها بخانمانبی تازگیو به هاپرستوطن

شکل  بافیی منفیبر پایه شان. انگار خمیرهاندورزیدنبیشعورهای مدنی عاشق نفرت -2

 را که کنند و هر کسخودشان فرض می نباشند علیه هاآنکه با  را است. کسانی گرفته

 نظربه هیچ نظر و واقعیتی که مخالف  هاآنانگارند. شان باشد دشمن میمخالف

ییر کنند تا مبادا رویشان اثر بگذارد و طرزفکرشان را تغخودشان باشد توجهی نمی

ورزیدن انرژی و وقت بسیار زیادی که برای اعتراض و نفرت با وجوددهد. اما 

رض پرسند که چرا و به چه علت اینقدر معتندرت از خودشان میبسیار به ،گذارندمی

 .ندو متنفر

انصافی، آزاررسانی و دعواگری ای درخصوص بیوق ویژهبرای خودشان حق هاآن -۳

فیلم بگیرید  شانست از اجسادا اگر مجبور شدید چند تا سمور بکشید، کافی ند.اقائل

مسئول  ، بنابرایناندگذاری تلف شدهخاطر تلهبه هابستهآن زبان و بعدا ادعا کنید که

شوند. وقتی ین راحتی جور میها به همسازی است. بهانهای صنایع تلهچنین فاجعه

بخواهد  تواند تا آنجا که دلش، میدبشو فعال مدنی و اکتیویست ،یک بیشعور

                                                 
این نوع خـاص  رسد منظور این است کهنظر میاست؛ اما بهطور کلی سخن گفتهدکتر کرمنت در اینجا از بیشعوری به - ۱

وری در بعضـی از نقـاط دیگـر زده کرده است. موارد دیگر بیشعها را دلاز بیشعوری )بیشعوری مدنی( است که اروپایی

 م -کرده است. « لببهجان»زده بلکه تنها دلحدی با شدت جریان دارد که مردم آن ممالک را نهدنیا به
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و  ستا چرا که باالخره او مشغول فعالیت مدنی مهمی ،شرمی و گستاخی پیشه کندبی

به  خواهد بودمجاز تنها نه. مثال تواند بکندبه این خاطر هر غلطی که دلش خواست می

حق بلکه حتی  ،و به حریمشان تجاوز کند اند توهینکه پالتوپوست پوشیدهکسانی 

 د.و کثیف کن را رنگی شانقیمتد داشت که با اسپری، پالتوهای گرانخواه

گویند. گویند به خودشان هم دروغ میبه همان مهارتی که به دیگران دروغ می هاآن -۴

که نقش پیروی از گاندی را یهمان حالدر آن است که  ترفند یک فعال مدنی بیشعور

 کم به زدوخورد بینجامد.اش را ورز دهد که دستکند طوری نفرت و کینهبازی می

طبعی و ظرفیت شوخی ندارند. تر از همه آنکه بیشعورهای مدنی اصال حس شوخمهم -5

شود، فورا از  ای گفتهلطیفه انداگر کامال سهوی در مورد موضوعی که روی آن حساس

ترسند که اگر میسازند که دفع شرش واجب باشد. گویی چنان دیوی می گوینده

 هایهودی اعتقادات پاک و راسخشان متزلزل شود. ی خنده دیگران بشوند،سوژه

هایشان درباره زاغهتوانند می هاو سیاهپوستبگویند ی یهودیت جُک دربارهتوانند می

ها شوخی بخواهد با هر کدام از این ـ بیرون از مجموعهـ  اما اگر کسی ،بسازندجک 

ی توانیم دربارهاکنون می های لهستانیجای جکآورند. بهکند فورا پدرش را درمی

اما بعید است که طنزهای عاری از مسائل جنسی و  ،وکالی دادگستری جک بسازیم

 باشند. ،اندهایی که حاوی این مسائلتر از آنیا حتی سالم ،دارقومی چندان خنده

ی که تا زمانی که به چنان قدرت اند. اینها کسانیاندقدرت یشدت تشنهمدنی بهبیشعورهای 

از پا  حقنه کنند،ی زندگی را به دیگران نحوه یدست نیابند که نظرات مشعشعشان درباره

فقط  هاآن یخواهانههای مدنی و احساسات آزادیفعالیتجاست که نشینند. اما طنز قضیه ایننمی

و پشتیبانی  شانیعنی مجبورکردن مردم به قبول سلیقه ـ دیگران کشی ازاستفاده و بهرهءطریق سو از

 هاآنداری است. ای از بردهنوع تازه هاآنی شود. شیوهاقناع و تامین می ـ هاآنهای از هواوهوس

 ارند.نیازی ند هاآنهایشان به هایشان احتیاج دارند که قربانیقدر به قربانیهمان

 ماعاشقانه آن را انجام دادهم همیشه اتنها چیزی که در زندگی»گفت: یکی از بیمارانم می

و خالی به نظرم خیلی پوچ  بدون اوزندگی  واقعا از کشتنش متاسفم و اآلن. نفرت از شوهرم بوده

اکنون او در ( همو خودش از بخت خوش )برای ما« .بکنم چکارنم با کی باید ادنمی دیگر. رسدمی

 شود.اه نگهداری میگبازداشت
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 هاتمرین

تان دگیع زنشدید؟ آیا از آن زمان به بعد وض ا فعال مدنی هستید؟ از کِی اکتیوآیا شم -۱

 ست؟اکنید سرتان کاله رفته بهتر شده؟ یا احساس می

ی راض ل وآدم خوشحا شانتوانید به فعاالن مدنی فکر کنید. آیا در میانتا آنجا که می -2

بخش و شود؟ چندتایشان برای گذراندن روز محتاج داروهای آرامشیافت می

 توانید بیاموزید؟می هاآن؟ چه درسی از اندضدافسردگی
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۹ 

 مآببیشعور مقدس
 
 پس از مرگ تناسخ یابد باز هم بیشعور اگر بیشعور آدم

 خواهد ماند.

دگرای تحت ایک بیشعور بنی ۱،هاواکرکس  -

 درمان 

 

مآبی هم آخرین پرستی باشد، مقدسها آخرین دستاویز میهنجلها و آسمانالت اگر برای

 ی بیشعوریمآب عصارهها حتی معتقدند که بیشعور مقدسبعضی دستاویز برای بیشعورهاست.

 ست.ا

هایی که بر طبق های مذهبی بیشعور نیستند و چه بسیارند آدمی آدمخوشبختانه همه

ی ز فجایعنباید ا با وجود این، دهند. اماهای خوب و مفید زیادی انجام میشان کارهای دینیآموزه

همانند هر چیز خوب  غافل شد.دهند میانجام مآب به اسم دین و مذهب که بیشعورهای مقدس

با دو  این بیشعورهاهای نابکار بیفتد به بیراهه خواهد رفت. دیگری، دین هم اگر به دست آدم

توانند هم از خدا و هم از می هاآنشوند. نخست اینکه یگر متمایز میمشخصه از بیشعورهای د

طان را توانند تقرب به خداوند و تبری از شی. یعنی میمدد بگیرندشیطان برای ترور دشمنانشان 

انم شان قرار دهند. یکی از بیمارغیرانسانیهای خواستهدستاویزی برای رسیدن به نیات سوء و 

آید هم شیطان. این ارش میهم خدا به ک .ودشش میابه کشیش ما حسودی واقعا آدم»گفت: می

 «. این عادالنه نیست.است آدم خیلی زیاد همه امکانات برای یک

 حالیی اخالقی دارند تا افسردهوظیفه کنندمآب گمان میدوم اینکه بیشعورهای مقدس

که کسی سر از کارشان دربیاورد و به  خودشان را به همه منتقل کنند. اکثر بیشعورها دوست ندارند

 هاآن ،عکسشوند. بهمآب در این زمینه استثنا محسوب میاما بیشعورهای مقدس ،درآید هاآنسِلک 

                                                 
۱ - Rex Havoc 
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مسلک خود کنند و برای این کار حتی خانه به خانه ها را همی آدمکنند که همهجدوجهد زیادی می

 روند!هم می

 م:ید دو دسته را از یکدیگر متمایز کنیمآب بادر بررسی بیشعورهای مقدس

کافی سکس  یمزاجی که به اندازهمقدس آتشیمآب متعصب: آدم خشکهبیشعور مقدس -۱

اش را ی جنسیخواهد با تحمیل اعتقادات خود به دیگران، عقدهاست و می نداشته

 جبران کند.

دادن دین و مذهب ریا و تظاهر و دستمایه قراری که با : آدمایمآب حرفهبیشعور مقدس -2

رسد که د. هرچند به نظر میخورانداخته و از این راه نان میکاروکاسبی راه 

 تعلق دارند.   «اَبَر بیشعورها»ی درواقع به دسته ،جزو این دسته باشند ۱هااِوَنجلیست

                                                 
۱- evangelistsدر آمریکا آغاز شد و بعدا عالوه بر آمریکـا در ۱8۳0و   ۱820های ی اِوَنجلیسم که از دهه. پیروان فرقه

کشورهای دیگر جهان نیز گسترش یافت، اما همچنان آمریکا خاسـتگاه و مرکـز اقتـدار طرفـداران ایـن فرقـه محسـوب 

تا پانزده درصد از جمعیـت مسـیحیان  شود که بین دهشود. آمار دقیقی از جمعیت آنها وجود ندارد، اما تخمین زده میمی

ای زیادی در آمریکـای شـمالی دارنـد، شان سهم رسانهها نسبت به جمعیتکانادا و آمریکا اونجلیست باشند. اونجلیست

ایسـتگاه تلویزیـونی متعلـق بـه آنهاسـت و  ۳50ایستگاه رادیویی و   ۱550شود اکنون فقط در آمریکاکه گفته میطوریبه

عنوان اثرگـذاران مشـروع در تغییـر فرهنـگ ها خـود را بـهای متعددی را نیز در اختیار خود دارند. آنوارههای ماهشبکه

ی آمریکـا در طـول قـرن بیسـتم های عمومی و نیز پیشگامان مبارزه علیه لیبرالیسم سکوالر در جامعـهآمریکایی و رسانه

شـان بـه ظهـور عتقادِ جالب، بامزه و در عین حـال خطرناکها، اکنند. از اعتقادات اصلی و مشترک اونجلیستمعرفی می

زودی ظهور خواهدکرد و دنیا به عذابی سـخت دچـار خواهـد شـد و ها معتقدند دجال بهاست. آن« دجال»الوقوع قریب

ص خصـوای بـا یهودیـان و بهنجات خواهند یافت. پیروان این فرقه روابط بسیار حسـنه« تولدیافتهمسیحیان دوباره»فقط 

ا دارند. آنها معتقدند در آخرالزمان، یهودیان از سراسر جهان باید به سـرزمین فلسـطین مهـاجرت نماینـد و هصهیونیست

مســیحیان »نفــر از یهودیــان بــه مســیح اعتقــاد پیــدا خواهنــد نمــود و همــراه  ۱۴۴000زمــان بــا ظاهرشــدن دجّــال، هم

ه تمامی یهودیان جهان به دست دجّال کشته خواهنـد شـد. ایـن گاو مسیح به بهشت خواهند رفت و آن« تولدیافتهدوباره

ها هفت سال بعداز ظاهرشدن دجّال، مسیح همراه مسـیحیان شود و به اعتقاد اونجلیستجا تمام نمیماجرای مهی  همین

شکست « نآرماگدو»تولدیافته به زمین فرود خواهند آمد و دجّال را در محل فلسطین در جنگ نهایی مقدس یعنی دوباره

خواهند داد و مسیح پس از آن به مـدت هـزار سـال حکومـت جهـانی را بـه پـایتختی اورشـلیم رهبـری خواهـد کـرد. 

ی خداوند برای خاورمیانـه هسـتند. که اسرائیل استثناست و صهیونیسم و اسرائیل برنامه های معاصر معتقدند اونجلیست

افتادن جنگِ آمریکا علیـه راهشدت طرفدار بهاند و در همین رابطه بهها به همین میزان با دشمنان صهیونیسم نیز دشمنآن

کشند، بلکه بـا صـراحت و فقط خجالت نمیها در مورد اعتقادتشان نهبرانگیز آن است که آنی تحسینایران هستند. نکته

یـین اونجلیسـم بسـی  های بسـیاری را بـرای تبلیـغ و تبهای هنگفت، رسانهزنند و با صرف هزینهحرارت هم حرف می
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های ان را در رسانهجا نیست، چرا که دائما خودشها در ایناحتیاجی به معرفی اونجلیست

مآب ای مقدساما دانستن خصوصیات عمومی بیشعوره کنند.کافی معرفی می یبه اندازه جهانی

 اشد: تواند مفید فایده بدر جامعه می شانبرای شناسایی بهتر

  ـ نشود دهشان به خاک مالیتا زمانی که پوزهـ  هاآن. تواضع در نزد ندمتکبرمغرور و 

ظه موعی فوائد و لزوم فروتنی شود که دربارهنمی است. اما این مساله هرگز باعث معنیبی

بلکه از  ،زنندی لزوم فروتنی برای خودشان حرف نمیدرباره هاآنو سخنرانی نکنند. البته 

ه ک واهد کردخد و قطعا فروتنی شما ایجاب گوینفوائد و لزوم فروتنی برای شما سخن می

 آسیبی نرسانید.  شانبه قدرت و جبروت پوشالیشان کرنش کنید و در مقابل

  توانید این مطلب را درک درست زندگی است و اگر شما نمی تنها روش هاآنروش راه و

اطر خدرحقیقت بسیاری از این بیشعورها به این  کنید بهتر است به درک واصل شوید.

 مقدس برای منکوب کردنکتاب فقط از کنند. این افراد نهکمک می دیگران است که به

 ینظرانهنگتکنند، بلکه اصرار هم دارند که فقط و فقط برداشت دُگم و اده میدیگران استف

 رو رفتهدر جلدش فکند قطعا شیطان میمجادله  هاآنهر کسی با  و درست است هاآن

 است.

های قوللانگیزی در ساختن نقتمآب مهارت شگفبیشعورهای مقدساین نوع 

هایی روی مسائلی تکیه و به چیز هاآنارند. ددس مقکتاب ها به درآوردی و انتساب آنمن

 هاآنها هم چندان از ایمانپرسند و بیسوالی نمی اشکنند که مومنان هرگز دربارهاستناد می

کنند که با هم فکر می هاآنورها مثل تمام بیشع. اشکالی بگیرندآورند که بتوانند سردرنمی

 یش ببرند.کارشان را پتوانند همیشه زدن میگویی و بلوفگنده

سحرانگیزی دارند. بعضی  کالم و نفوذِ بیان قدرت ای معموالمآب حرفهبیشعورهای مقدس

های هار را توانند سگبیانشان می با قدرتِ شوند که تنهاچنان قدرتمند ظاهر میها وقت

به نام های شمعدانی را خشک کنند. یکی از بیمارانم که قبال مرید کشیشی بترسانند و گل

                                                                                                                                                 

مآب خارج کرده ی بیشعورهای مقدسداند که آنها را از دستهاند. دکتر کرمنت بیشعوری این افراد را چنان وخیم میکرده

هـای بعـدی کتـاب بـه ابربیشـعورها بـاز هـم جای داده است. در بخش (Mega Assholes) ی اَبَربیشعورهاو در رده

 م-پرداخته خواهد شد. 
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کرد. او از کلمات مثل بمب و گلوله استفاده می»گفت: ی او به ما میبود، درباره ۱بیلی ویلی

از او کسب تکلیف  برای انجام تمام کارهای مهم کرد که انگار خداوندطوری رفتار می

 «.کندمی

 اند که رحمت و مآب مدعیاهل رحم و رواداری نیستند. هرچند که بیشعورهای مقدس

ست که انگار تسامح ا چنان شانرفتار ،شان استکیشهای اصلی بانی جزو آموزهمهر

قع ر واجدی برای نسل بشر است و باید فقط در شرایط ویژه به سراغ آن رفت. د یتهدید

 ،مال کنندا برراین بیشعورها از اینکه برای یافتن خطاهای سایرین بو بکشند و گناه دیگران 

یک گز به خدا نزدها هر. خوشبختانه این بیشعوراندکردنمحکوم عاشق هاآنبرند. لذت می

 واال هیچ بعید نبود که از او هم ایراد بگیرند. ،شوندنمی

نویسد: می« نماییپول در مقدس»ای با نام در رساله 2رابرتسوننیزل کشیش جوانی به نام 

باشد؛ در هر  با شیطان و مبارزهگناه یافتن جا به دنبال هر مسیحی راستینی باید در همه»

 اگر مومن واقعیدلیل این توصیه ساده است:  «.ساری، زیر هر سنگی و در هر قلبیسایه

دارد جیبش را خالی نیزل همیشه سرش به شیطان گرم باشد، هرگز متوجه نخواهد شد که 

 کند.می

 از   هانآشان است. کنند که از گناه متنفرند فقط بازی؛ و اینکه ادعا میندعاشق گناه

شود، انرژی ضعف دیگران محسوب میاعتراض نسبت به چیزهایی که به نظرشان نقطه

ی موحدان که سرشار از  بزدلی، در جامه اندمآب، ملحدانیبیشعورهای مقدس گیرند.می

اند. برای درک بهتر این نوع از سادیسم به سخنان کشیش جیمی بدخواهی، تنفر و بدبینی

اعم از آمرزیده و ) ی گناهکارانی سمینار آموزشی همهسم اختتامیهکه در مرا ۳براگرت

 در کلیسای برادران مقدس ایراد کرده توجه کنید: (نیامرزیده

می دانم که اگر روزی بگذرد که به مردم نقبوالنده باشم که گناهان بسیاری مرتکب »

در آن روز هیچ  باشم، نگشوده شانهایاند و سپس آغوشم را برای شنیدن اعترافشده

را در حال گریه و التماس برای عفو  هاآنام. دوست دارم کاری برای خدا انجام نداده

پیچند، اشک ندامت در حالی که از شدت عذاب روحی به خود می ،گناهانشان ببینم

                                                 
۱ - Billy Willie 

2 - Nasal Robertson 

۳ - Jimmy Braggert 
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 هاآنخواهم تمام چیزهای بد را از کنند. میریزند و خود را خوار و خفیف احساس میمی

 «را از نو متولد کنم. هاآنترتیب  این بهبزدایم و 

را بزدایند، هیچ چیزی باقی مآب تمام چیزهای بد بیشعورهای مقدس اگرمتاسفانه 

توبه،  ـ ی گناهاین است که این چرخه اندتمام آنچه که قادر به انجام آناز این رو  .ماندنمی

ر انجام و تولید گناه و ریاکاری مآب دگناه را دائما تکرار کنند. بیشعورهای مقدس ـتوبه 

 باشند! را اختراع نکرده هاآن خودشان مهارت فراوانی دارند؛ اگر

 

 

 هاتمرین

 تر باشد؟تواند یک گام از بنیادگرایی به خدا نزدیکمی کافر بودن از چه منظری -۱

بعد از مالقات با او چه  تان آمده است؟مآب به خانهآیا تاکنون یک بیشعور مقدس -2

 ؟ تولد دوباره؟ یا یک عالمه گناه؟ایدداشته یاساحس

 باشد؟ داشتهرا قبول دا شما کنید خآیا فکر می -۳
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۱0 

 بازعرفانبیشعور 
 

 چاکرایت را باز کن و این را بگذار توش.

آدم یک  دادن بهحال انرژی. در ۱امشرلی  -

 متعصب

 

ای عدهر مقابل، دیند، توانند هیچ چیز خوبی در دیگران ببمآب نمیاگر بیشعورهای مقدس

ها کنند(. اینطور ادعا میکم این)یا دستببینند ها توانند هیچ چیز بدی در آدمهم هستند که نمی

بینی معتقدند که همه چیزِ جهان در نهایت کمال هایی که در نهایت خوش؛ آدمبازندعرفان کودکان

 است و هیچ مشکل بزرگی وجود ندارد.   

که خزعبالت  اندهاییفقط ابله بیشعور نیستند ورسد که این افراد نظر میبه نگاهِ نخستدر 

به  هاآن 2.چه بدون آن رولز رویس؛ چه با کنندباور میشان بیاید که به سویرا  گوییهر مهمل

اند. شاید رزمی یاد گرفتههای ورزشو احتماال کمی هم  های هندی و چینی اعتقاد دارندبینیطالع

کنند نوشند و گاهی هم قهوه تنقیه میهوی  زیاد میرند و شاید هم نه، اما اکثرشان آبگوشت بخو

 .اندآنجلسیلس هاآن)البته بدون شکر(. بیشتر 

ای به وجود بیاورند که همه چیز آن در منتهای کمال فاضله یخواهند مدینه، میبازهاعرفان

 یزنند. در دههباشد پس می نقصانی داشتهترین که کوچک را باشد و بنابراین هر چیز دیگری

گونه فکر هایی که از آن زمان تاکنون اینوجود بسیاری از گروه ۳د بود.این طرزفکر مُ ۱۹60

 مفید است. بازیعرفانکنند در شناخت بهتر کنند و جداگانه زندگی میمی

                                                 
۱ - Shirley M. 

 ..Bagman Rajneeshی ی بعد دربارهنگاه کنید به پاورقی صفحه -2
ای در میان جوانان آمریکایی و اروپایی پدید آمد که وجه مشترک اکثر های فکری و اجتماعیجنبش ۱۹60ی در دهه -۳

ترین گرایی بود. معروفآلفان شرقی، آزادی جنسی و مصرف مواد مخدر با چاشنی ایدهآنها گرایش به آنارشیسم، عر

ی آمریکا ظهور کرد و به همراه مقادیر معتنابهی گیتار، ( بود که در ایاالت متحدهhippie) آنها، جنبش اجتماعی هیپی
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ید ی است از عقاابلکه ملغمه جدید، واقعا جدید نیست،های عرفانیز در چدر واقع هیچ

 خورند.تاریخ باستان می یدرد مطالعه باستانی که فقط بههای آیینو 

یک عملی خراب جدید یاد کنیم: های عرفان اقطابدر اینجا شاید بد نباشد که از دو نفر از 

ها از آن این 2.باگمن راجنیشبه نام قیمت گران یکلکسیونر اشیا یک و ۱،بلریوتی متیبه نام 

که چطور اند گرفتهها یاد تر، از آنعیار کوچککه بسیاری از بیشعورهای تمام اندعورهاییابربیش

 را بدوشند. های جدیدطرفداران عرفان

شود و نه عقل که نه به او الهام می سوداگرِ سیاری: بازعرفانو این است بیشعور 

فوری رگ خوابش را پیدا کند و تواند با دیدن یک نفر است و می وبُزوحسابی دارد، اما تیزدرست

ی ی بعد با سمینارهای تناسخ و مرتبههای مهارت در شهامت و دفعهبار با کالسبدوشدش. یک

                                                                                                                                                 

صورت گروهی و افراد معموال بهسرعت در نقاط دیگر جهان گسترش یافت. این هروئین، موی بلند، بنگ و مشک به

 م-کردند. جدا از دیگران زندگی می
۱ - Timothy Bleary ،ای ازهافتیرییصورت تغ Leary Timothy ییکـایآمر سـتیروانشـناس و فوتور یسندهی، نو .

مصـرف از  یمـواد مخـدر و طرفـدار یاثرات روان یبر رو قاتشیخاطر تحقکه به ۱۹۹6و درگذشته به سال  ۱۹20متولد 

 دیـو اکتشـافات، خـود را از فوا قـاتیتحق نیخاطر همتا بهدعقاوی مشهور بود.   ی ـخصوص ال اس دبهـ  مواد مخدر

 م- .ساختیاستعمال مواد مخدر محروم نم
2 - Bagman Rajneeshای از نام صورت تغییریافته ؛Bhagwan Shree Rajneesh  راجن ی که نـام حقیقـی او 

در شـود. او عنوان استاد فلسفه و مرشد عرفان هندی شناخته میدر هند که به ۱۹۳۱د. متولد سال بو چاندرا موهان جین

نـام اوشـو را  ۱۹8۹شـد و در سـال یم دهینام شیراجن یبهاگوان شر 80و  70 هایو در دهه شیراجن ایآچار 60 یدهه

ی پیروان ـ رهبـر خـود را یکـی از ـ مثل همهشدت متفاوت است. پیروان او ی اوشو نظرات بهید. دربارهخود برگز یبرا

 22دانند، اما مخالفانش کاری کردند که از آمریکا اخـراج شـود و مقامـات های جهان میترین انسانترین و فرهیختهپاک

به دعـوت  ۱۹8۱کشور جهان از ورود او و پیروانش به خاک کشورشان به اتهام انواع فسادها جلوگیری کنند. او در سال 

خاطر سـخنان و ها قرار گرفت. این توجه بیش از آنکه بـهزمانی مورد توجه رسانهدارانش به آمریکا رفت و در اندکطرف

های رولز رویس ی شخصی بسیار گرانبهای این عارف بزرگ از اتومبیلخاطر مجموعهی او باشد بهرهنمودهای حکیمانه

ی بیوتروریسـتی تـاریخ آمریکـا علیـه شـهروندان تـرین حملـهرگبود. چهار سال بعد به اتهام فساد جنسی و راهبری بز

کتاب گردآوری شده  750اوشو هفت هزار سخنرانی کرده که سخنانش در شود می گفته داالس، از آن کشور اخراج شد.

عـال ایـن مـرد ف .اسـتزدن هم فعالیـت زیـادی داشتهشود عالوه بر موارد اتهامی در حرفو  از این رو معلوم می است

پس از یک دوره آوارگی جهانی در هند درگذشت و آیین اوشو و پیروان فراوانـی را بـه یادگـار  ۱۹۹0سرانجام در سال 

 م-شود. هایی یافت میگذاشت. در ایران هم از او یادگاری
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لوحی سرشت بشری است که ها سودجویی از سادهکنی. اما تمام اینهای خودشادمانبعد همایش

 تر بودن است.آرزوی همگانی ما برای بهتر و شادکام آنمنشاء 

زم که ال کالم این افراد این است که چون خدا همه جا حضور دارد پس تمام آن چیزیورد 

ر کجا هنیم با این نیروی کیهانی متصل شویم تا بدین ترتیب بتوابه است انجام دهیم این است که 

ین ااستفاده از ه با ست کا خواهیم کافیو هر کسی که مایل باشیم هماهنگ شویم. اگر پول می

ه با کبود  ن را به سوی خود بکشانیم. در مورد عشق هم به همین ترتیب قادر خواهیمآ هماهنگی

 ی خود برسیم.هماهنگی به خواسته

 ،ستهک هم اما بسیار خطرنا ،البته این نوع طرزفکر برای بسیاری از مردم شیرین و جذاب است

و  دل زیادی را خواب کننددههای ساآورد تا آدماش فراهم میای کلّچرا که این امکان را برای عده

 بچاپند.

 ل وقوع است وجدید در حاهای عرفان این بار من فکر کردم که اتفاق بزرگ و مهمی در فقط یک

کرار را تاین جمله  صداتمام حاضران یک یکی از این سمینارها در شروع دیدمآن هنگامی بود که 

که  نفر پیدا شد چه خوب که باالخره یک عالی بود! با خودم گفتم« تو بیشعور هستی.»: کنندمی

چرا که  ،از همه بیشعورتر است هاآنک کند. اما مشخص شد که مربی داند چطور به دیگران کممی

ان درمی و یماربنه  عنوان یک افتخار بود وتکرار این عبارت در راستای تبلیغ و تلقین بیشعوری به

 آن!

ذن و هنر بیشعوربودن ، جدیدهای در عرفانی بیشعوری من درباره یهای موردعالقهیکی از کتاب
شود. ذن ای این موضوع بررسی میطرز خالقانهاست. در این کتاب کوچک به ۱اثر سیدنی کوآن

 ی خود بسیار مفید بودههای باستان است که به حال مردم زمانههای عملی بوداییسری شیوهیک

 رساند.میاست. اما در حال حاضر به ما هیچ سودی ن

او را آرام  بازعرفانبیشعور  باشد، . اگر یک نفر اضطراب داشتهاندطرفدار وقار و آرامش بازهاعرفان

آید. برخی از کند که سخت نگیرد و در راه ایجاد صلح و آرامش کوتاه نمیکند و توصیه میمی

مونتانا و سایر جاهای  ،اُرِگانهای مجهزی در ها در راه همین هدف مشغول ساختن کمپهمین آدم

                                                 
۱ - Sidney Koan 
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اند که توانایی ها ذخیره کردههای مدرن در آن کمپقدر مهمات و سالحو آن انددورازدسترس

 ۱ کردن یک شورش در نیکاراگوئه را هم دارند.آرام

راضی و مآب ازخودمقدس هایی بیشعوربه اندازهتوانند می بازعرفان هایدرواقع بیشعور

 برای جذب و بلکه آشکارا ،های فراوانی دارندو نارنجکها تفنگفقط نه اهآن. باشندجانب بهحق

 حاکی از آمیز، با وجود آنکه نام رهبر گروه هماجعهفی در یک نمونه کنند.می آموزش نیرو فعالیت

ی دیگر، اپیوستند. در نمونهکردند و به گروهش میوی بود باز هم مردم از او حمایت می بیشعوری

 ا ارعاباعالم کرده بود و برساندن جهان رستگاریگروه بود هدف گروهش را بهسئول کسی که م

 د.کرجلوگیری میخواست از گروه خارج شود کاری هم که شده از خروج هر کسی که میو کتک

ثال متوانند مثل هر بیشعور دیگری، خودرای و زورگو باشند. از منظر فردی این بیشعورها می

ی زندگی با ادامهه کخواهند با هر ضرب و زوری که هست دنیا را متقاعد کنند خوارها میگیاه

 ا متوجهد حتمرا خوب نگاه کنی هاآنی که اگر در حال پذیر است.ها امکانخوردن گیاهان و ویتامین

ها به یک استیک جای این استدااللاند که بهقدر نحیف و مردنیآن شانخواهید شد که تقریبا همه

 نیاز دارند. خوب

ست ا افیفقط کحل تمام مشکالت زندگی است. ، راهتصور خالقهم معتقدند که  هاآنبعضی از 

ها پیش ام. مدتمن خودم این روش را امتحان کردهچیزی را با تمام وجود بخواهی و تصور کنی. 

ا به ت ند.وای جهان در یک لحظه ناپدید شتصور کردم که تمام بیشعورهبا تمام وجود خواستم و 

 حال که هیچ اتفاقی نیفتاده است.

یگران دات اختراع ، هنر سرقت تالیفات ونددر آن استاد بازعرفانیکی از چیزهایی که بیشعورهای 

رقت سدر  یزی کهچتنها خداوند است،  که معتقدند همه چیز از آنِ هاآنی است. احتماال به عقیده

 ، درنگ است.جایز نیست شانملکها و حتی ابداعات دیگران و ادعای تایده

ها و آثار شود و ازخودکردن ایدهجدید با سطحی از هوشیاری سنجیده میهای عرفانهر چیزی در 

 بازعرفانشود تا بسیاری از بیشعورهای باعث می دیگران همان سطحی از هوشیاری است که

سد تا فکری به ذهنشان برترین ست کوچکا کافی نظر بدانند.در هر موضوعی صاحب خودشان را

 .های مربوط به آن را برگزار کنندها و نظرات دیگران، کالسوجورکردن آن با ایدهبا جفت

                                                 
کاراگوئه در جنوب آمریکا واقع ی آمریکاست. نیمونتانا و ارگان نام دو ایالت در غرب و شمال غربی ایاالت متحده - ۱

های ی آمریکا سه کشور مکزیک، گواتماال و هندوراس قرار دارند. دولتاست و مابین کشور نیکاراگوئه و ایاالت متحده

 م-این کشور عموما به چپ گرایش دارند. 
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وار ن دآگاه است. بعضی از این بیشعورهاخوریزی نیمهجدید، برنامههای عرفانالبته اوج هیجان 

های بسیار ها پیامآنی الالبهکه  کنندوصدا درست مییک سری سر کاستی حاوی موسیقی یا فقط

اما با قدرت  ،توان شنیدیی گوش معمولی نموسیلهرا به هاآنکوتاهی گنجانده شده که 

ها شخص قادر به غلبه بر دادن به این کاستتوان درک کرد و قرار است با گوشخودآگاه مینیمه

 هتر شود. ب سکسِها، ترک سیگار و ها، ترسدودلی

ی چیزهای ای از آناما نتوانستم نشانه ،دقت گوش دادم و بررسی کردمرا به من یکی از این نوارها

ش خرید آهای بیشعور، سفار»را یافتم:  پیام شود پیدا کنم. درعوض اینتبلیغ می شانکه درباره

 «از این نوارها را بده.  تای دیگرده

 

 

 هاتمرین

اید؟ االنس کردهدور سرتان را ب ی؟ تا به حال هالهشده استالهام  تانبه آیا تا به حال -۱

قدر چکنید و مصرفتان روزی ارتباط برقرار کنید؟ چی دود میماوراءالطبیعه توانید با می

 است؟

م و هر بار ه ه شویددر یک التاری برندبا نیروی تصور ذهنی اید که سعی کردهدائما آیا  -2

تماس کنند می ین کار راهم هم هاآندیگرانی که  با؟ شاید بهتر باشد ایدشکست خورده

  خواهش کنید یک هفته دست نگه دارند.بگیرید و 
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۱۱ 

 ساالربیشعور دیوان
 

، کار شما است ، نانوشتهای گلینکه لوحهتا هنگامی

 پایان نگرفته است.

 صاحب دیوانِ کورش پنجم به زیردستانش -

 

ت که احساس کند قدرتش یستر از آن نتر و خردکنندهبیشعور هیچ چیز ناامیدکنندهآدم برای 

است. البته روا او شدن اختهبر دیگران رو به افول نهاده است. این مساله در حکم  برای تسلط

دادن به این دچار شود. روش آمریکایی برای پناه یست که هیچ بیشعوری به چنین عذاب الیمین

ر شوند. به این ترتیب کابهبیشعورها این است که در یک دستگاه اداری نظامی یا دولتی مشغول

دولتی که وجود  کنندبینی را که هنوز فکر میلوح و خوشهای سادهتوانست آدمخواهند راحتی به

 .باشند ها تسلط داشتهو بر آنکنند است مرعوب  ۱«دست مردمدولتی از مردم، برای مردم و به»دارد 

 رای راحتیاداری تشکیل شده و ب ست که ما با دولتی سروکار داریم که از بیشعورهایا حقیقت آن

 کند.ها فعالیت میآن

عنوان ی دوران خدمت خود بهدرباره لذت پلشتیدر خاطرات خود با عنوان  2جولیا کیدز

ما  یبازی موردعالقه»نویسد: رانندگی می یدر بخش صدور گواهینامه پایهکارمند دون

ها چهارپن  بار مشکلی نداشت. بعضی وقتهایی بود که کارشان هیچ رجوعکردن اربابسرگردان

ی تحویل بود، بهشان که از اول هم آمادهشان را هایگواهینامهسرانجام گرداندیم تا را برمی هاآن

و برای شود  های درست نادرست نشان دادهکردیم که جوابدر امتحان کتبی کاری می بدهیم.

که گردش به راست با  را م. مثال این قانونآوریامتحان عملی یک سری مقررات از خودمان درمی

این از همان قوانینی بود که ما از خودمان درآوردیم تا  ،اید؟ خبوجود چراغ قرمز آزاد است شنیده

                                                 
معروف و تاریخی او ملقب  جمهور آمریکا در نطق بسیاری بسیار معروفی از آبراهام لینکلن، شانردهمین رئیسجمله - ۱

 م-برگ. به نطق گتیس
2 - Julia Kidds 
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بودند زیاد شد  هایی که این قانون را باور کردهقدر تعداد آدممردم را دست بیندازیم. باالخره هم آن

گویم قدرت واقعی یعنی ن را در متن قوانین وارد کنند. من که میکه مقامات ایالتی مجبور شدند آ

 «این!

کنند بیشعور نیستند، هرچند که همگی در معرض ابتال ی کسانی که در ادارات کار میهمه

انده که خدمت نظام وظیفه خوـ  کارآموزی سخت و طوالنی یقرار دارند. اغلب به یک دوره

ته در ند. و البکردن آماده شوی نشستن پشت میزها و کاغذبازینیاز هست تا افراد برا ـ شودمی

 رجوع وجود دارد.این کارها  سروکار مستقیم با ارباببیشتر 

ی پست، تامین اجتماعی و صندوق توان در ادارهارد از این دست را میترین موساده

ترفیعات و  یحوه، نتعداد شکایات رسیده علیه کارمند الظاهرعلیبازنشستگی دید. جاهایی که 

شتر باشد به این صورت که هرچقدر شکایت علیه یک نفر بی ؛کندحقوق او را مشخص میاضافه

 شود.بخت او برای پیشرفت بیشتر می

، کارکردن باشدناپذیرتر ند. هرچقدر قوانین انعطافماپاداش نمیتلون مزاج هم معموال بی

شود و از این رو تامین هیجان برای کارهای ر میتکنندهبارتر و خستهبرای بیشعورها کسالت

گوید: گو میی ترافیک سان دیهاز اداره ۱کابالشینسکیارنستاین یابد. میزی اهمیت زیادی میپشت

د کتاب قوانین یاز ریختش خوشم نیا اما اگر ،گیرمید بهش سخت نمیاز یارو خوشم بیا راگ»

ان تا بفهمی رانندگی قانون بخو ویم بگیر این راگو میش یندازم جلوامیرا رانندگی  و راهنمایی

 «کنم.استنطاق هم می دارد. پاش برسد

ی مرهزساالر را در بیشعورهای دیوان امبیشعورهایی که من شناخته  آدولف اشنایدر در کتاب

تا تبدیل به  اندکند که مترصد قدرت و فرصتیمحسوب می ییزیرکاه ترشروآببیشعورهای 

ا حتی عور تاجر یبرای اینکه بیش را بشوند. این افراد لیاقت و شهامت الزم گیرهگَ های بیشعور

ز آن بیشعور سیاستمدار بشوند ندارند. اما حمایت و مصونیتی که تمام مستخدمین دولت ا

 است که فضاییشوند. در چنین راحتی جَوگیر بخشد که بهتی میچنان قدر هاآنبه  ندبرخوردار

تر و حقیرتر از خودشان به عرضههای بیآدمکه  شوندچنان قلدر میردنی، های مُدمآحقیرترین 

آنقدر قوی ها از این بعضی .کنندناحق  را راحتی حقگویند و بهبفتند و تملقشان را بیپایشان 

نت هم باال تا حد مدیریت و معاو و گیرندعیار قرار میی بیشعورهای تمامشوند که در زمرهمی

 وند.رمی

                                                 
۱ - Ernstine Kabalshinski 
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ح سال مقدار فراوانی از این هاآنمیزنشین است. زمان، ارزشمندترین سالحِ بیشعورهای پشت

ت خرین مهلشود که دو هفته قبل آ. اگر درخواستی بدهید، اعالم میرا در اختیار دارند و شما هیچ

ید که شویمجواز کسب بخواهید تقاضا بدهید، متوجه  برای صدوربرای تسلیم آن بوده است. اگر 

روع اگر قبل از ش است. شده شنبه برای این کار درنظر گرفتههای پن صبح 7تا  6فقط ساعت 

ی باشید. همه م داشتهباشید قطعا باید صبر ایوب ه ای داشتهنامهای احتیاج به اخذ موافقتپروژه

ای جدید ههبیشعورهای اداری در کشف شیو شوند.محسوب می« مراحل اداری»اینها بخشی از 

 تانانگیزی دارند. و البته اگر تمام کارهایی ابتکار شگفتتاخیرانداختن کارها قوهکاغذبازی و به

ی اهر چرخسرعت شما را دقانونی و طبق مقررات باشد و هیچ موشی نتوانند در آن بدوانند، به

دست  رکه کارتان زی دیکارمن .دناندازشود میمی گفته« فردا بیا ،امروز برو»پایان که به آن بی

 ی ممنوعادار چرا که استقالل و خودرایی در مراکز ،اوست حتما باید از رئیس خودش اجازه بگیرد

صت گیرد که این پرونده را با چندتای دیگر، در فراست. رئیس هم به دلیل مشابه تصمیم می

... وشورت کند با مشاورش م عرضه کند، او هم صالح خواهد دید کلمناسبی خدمت جناب مدیر

 شود.و مدفون می فراموش یساالرنظام دیوان در هزارتوی تانبه این ترتیب پرونده

رجوع را قدر اربابکند که آنتر از این نمیالحساالر را خوشدیوان هایچیز بیشعورهیچ 

 ض را حقشاکی شود و زبان به اعتراض بگشاید. البته مشتری اعترا اناز دستشکنند که اذیت 

 است توجیهل و کَلساالر استاد کَداند این است که یک بیشعور دیواناما آنچه نمی ،داندودش میخ

هوای خودت »شود که قانون اولش این است: ی عظیمی از مناسبات اداری پشتیبانی میو با شبکه

 «باش. را داشته

دادن در نشان انگیزیچه اثر شگفتصدا بلندکردن فهمد که کارمند بیشعور خیلی زود می

کند وانین میاو دارد. سپس او با همین صدای بلند و آمرانه شروع به بیان قواعد و ق قدرت و برتری

شروع به  یرجوعآورد. و اگر احیانا ارباباز خودش درمیباشد که احتیاج داشتههم و هر قانونی را 

کند که نیست، با تحکم اعالم می گویدمیطوری که او وچرا کند و بخواهد دلیل بیاورد که آنچون

 شود.ها را بیشتر از این تحمل کند و از اتاق خارج میادبیمجبور نیست این بی
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داند که آن موقع، زمان استراحت و واج مانده نمیورجوع بیچاره هم که هاجارباب

و  ودلیل واقعی خروج او، پیوستن به دوستانش برای گپ است خوردن آن کارمند بودهچایی

 ۱استراحت است.

کاری پس از هشت ساعت تمام  نشین این است که روززی مشکل بیشعورهای پشت میهمه

ن، این کدام از اعضای آای بروند که هیچبه خانه و نزد خانوادهپس از آن مجبورند  هاآنشود و می

تشان به محل کار دانند فقط شانزده ساعت تا بازگشهرچند که میکنند. ها را تحمل نمیبازیمسخره

 و تحقیر دیگران باقی مانده است. آزارو آغاز 

 

 

 هاتمرین

مجبور  اید؟ از چند بیشعورآیا تا به حال برای گرفتن جواز ساخت ساختمان اقدام کرده -۱

 شدید موافقت بگیرید؟ چقدر طول کشید؟ چقدر رشوه آب خورد؟

ذف حکاغذبازی، بیشتر  نظران معتقدند که تنها راه جلوگیری از رشدبرخی از صاحب -2

ها هاست. بر طبق بعضی از پیشنهادهای رادیکال، باید منشیمیزنشینتفریحات پشت

ها تا حد یک ندهارزیابی شوند، تمام پرو اندازندمراجعانی که راه میبرحسب تعداد 

های خصوصی روی یک کاغذ نامه مختصر شوند و تمام نهادهای دولتی به شرکت

اد ساالری پیشنهکردن بیشعورها از نظام دیوانه راهی برای خارجتبدیل شوند. شما چ

 کنید؟می

                                                 
های آید که در ادارات آمریکا، که منظور نظر نویسنده است، کارمندان فقط در زماناز این قسمت متن چنین برمی - ۱

 م- چنین نیست. وه را دارند. در ایرانمشخصی حق خروج از دفتر خود و نوشیدن چای و قه
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۱2 

 بیشعور بیچاره
 

اش را مجبور به کاری نیست که آدم نتواند خانواده

یک بطری اسید پاش افتاد اگر انجام آن بکند. 

 ضرب سرکشید.بازکنی را هم باید یکلوله

 ، یک بیشعور تحت درمان۱کیتی -

 

 هانآ. رندداعاطفی بیشتری  هایورهای بیچاره نسبت به سایر بیشعورها کمبوداحتماال بیشع

م وند هزور اخراج شاند و اگر از آنجا بهمانند که دائما به محیطی تیره چسبیدهی سر میمثل شوره

 گردند.چند دقیقه بازمیعرض در 

ضعیف، های آدمند و فقط نخست، شاید این افراد مثل بیشعورها به نظر نیایی وهلهدر 

توانند روی پای خودشان بایستند. کسانی که همیشه به ای به نظر برسند که نمیعرضهبی بنیه وکم

قط فته این ره کند. البرا ادا ، تروخشکشان کند و اموراتشانگاهشان باشدتکیهیکی احتیاج دارند که 

و غیرواقعی است.  تخیلیدالری ی سهی دیدن یک جریمه، فیلمی که به اندازهشان استفیلم

بودن ضعیف اند که با تظاهر بهاما دریافته ،ندست که این افراد واقعا قوی و نیرومندا حقیقت آن

 آسانی قدرت زیادی به دست بیاورند.توانند بهمی

« ی بیشعورساالرخانواده»ای با نام در مقاله 2،معروف، لوکرشیا پوپولوپلیس یمشاور خانواده

بسیاری های دهد که خانوادهبه چاپ رسیده گزارش می درمانیخانوادهی یونانی که در مجله

این بیشعورها » اند.دچار شده و بحراننابهنجاری گل به ی بیشعورهای ضعیف و انخاطر سیطرهبه

شان به توجه و تالش ، با نیاز همیشگیاغلب اوقات در میان اعضای خانواده و یا جمع دوستانشان

 هاآنخواهی قلدرمآبانه و ارعابی. . نوعی ترحمکنندزورگویی می ان برای تسلط بر دیگران،پایانشبی

فدا کنند. من این عارضه را سندرم  هاآنتا دیگران جانشان را هم برای مواظبت از انتظار دارند 

 «برد.آخر هم به مرگ پناه خواهد نامم. البته مادر یک بیشعور بیچاره دستمی« توقع مرگ مادر»
                                                 
۱ -Kitty 

2 - Lucretia Poupulopolis 
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دانند که چطور تا آخرین تواند عظیم باشد. بسیاری از بیشعورها میقدرت ضعف می

قرار  توجه قدری که توقع دارند موردرا در هر موقعیتی استفاده کنند. اگر آن انرژی کیلووات

ک کنند. اگر به آن میزانی که کمتفاوتی در برابر نیازهایشان متهم مینگیرند، دیگران را به بی

کنند قدر تمارض میشان نرسند آنکنند. اگر به خواستهعصیان مینشود کمک  هابه آن اند،واستهخ

 توجه کنند. هاآنتا دیگران مجبور شوند کارشان را رها کنند و به 

به  ،بود کشی کردهدار که از دست مادرش که شش ماه پیش به نزد او اسبابیک زن خانه

ها ی اینهلف بنالد. اما همتواند از هزار چیز مختلف به صد راه مختو میا» گفت: بود می ستوه آمده

 «.باشد بر همه چیز تسلط داشتهخواهد برای یک منظور است. او می

ها، دردها و حالت . سوزشهاستبیماری منبع قدرت بزرگی برای بسیاری از این آدم

د سالمتی کند که نکنآدم شک میگاهی ند. شوظاهر می آسایی در مواقع لزومطرز معجزهها بهتهوع

 باشد. درمانمطلوب در نزد این افراد، 

و  کاری، ترسیدن، عالوه بر بسیاری از لوازم بیشعوری مثل نالیدن، خالفبیچارهبیشعور 

برد که یکی از خود نیز بهره میبههای مخصوصابزارها و روشیک سری از  ،ترساندن

 نام دارد.« سازیدیوانه» هاآنترینِ برجسته

های مردم است. این کار با هوشمندی و استمرار در خواستهکردن دیوانهسازی، هنرِ دیوانه

پذیرد. بیشعور بیچاره از شما گالیه گیری دائمی انجام می، نالیدنِ مدام و اشکالبلهوسیغیرعقالنی، 

اید. او شما فایت دوستش نداشتهگاه به قدر کاید و هیچچندان کاری نکردهکند که هرگز برای او می

خواهد کند و بعد هم ازتان میکنید مالمت میکافی وقت صرفش نمی یخاطر اینکه به اندازهرا به

درمانده؟ یا در کتابش با عنوان  ۱ونگونه که دزدموند دیکیتشوید. و همانکه از جلوی چشمش دور 
 «ست.ا کردن هر کسی کافییوانههمین برای د»سازد: خاطرنشان می یک جامعهدشمن درجه

های این افراد  در غیرممکن هم یکی از مهارت یهاکردن افراد با پارادوکسگی 

های گزاریگاه از گلهاز ما انتظار دارند که هیچ هاآن شود.ساختن دیگران محسوب میدیوانه

برای استقالل و هایشان، همیشه فرمایشرغم انجام تمام خردهگله نکنیم و علی شاندائمی

 کنند ما هیچ شانسیتعیین می هاآنرا  که قواعدیی از آنجا ها احترام قائل باشیم.نفس آنبهاتکای

 نداریم. هاآنبرای برد در بازی 

                                                 
۱ - Desdmond Dickeyton 
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مثل  ،ی خانواده نیستمعموال کسی است که وصله سازدر موارد خانوادگی، دیوانه

کند. در عالم تجارت رزندانش زندگی میی یکی از فمادرشوهر یا مادرزنی که با خانواده

هر روز  هاآنکنند. سروصدا توی دفاتر کار میکه خیلی بی اندسازها معموال جزو افرادیدیوانه

گوشزد  هاآننجام دهند. وقتی هم که این مساله به اشان را کنند تا کمتر و کمتر وظیفهراهی پیدا می

قدر زیاد است و شود آنمحول می هاآنجم کاری که به اما ح ،اندگویند که عاشق خدمتشود، می

خارج است. اگر کار به توبیخ نفر ی یک از عهده هاآنی ود که انجام همهشروز هم بیشتر میبهروز

نسی از خودشان جهای تبعیض یا سوءاستفادهای از های زنندهراج بکشد ناگهان داستانو اخ

 یه کارفرماهایشان شکایت خواهند کرد.کنند که علآورند و تهدید میدرمی

را  شای که همیشه معترض است که دیگران حقست حرفها ساز، انگلی، دیوانهدر جامعه

 کند.ا به حق دیگران تعرض میکه خود اوست که دائم در حالی ،دانخورده

. دنمیزنشین، بیشعورهای بیچاره هم در سوءاستفاده از زبان استادهمانند بیشعورهای پشت

نظر برسد. در خانه، همیشه آخرین کنند که حلزون در مقابلشان فانتوم به فسفستوانند آنچنان می

روند شود. هر بار که به دستشویی میخواهد بیرون برود حاضر میده میاکه وقتی خانو اندفردی

ی تمام روز توانند یک ساعت کارِ خانه را به اندازهآید. میبرای دیگران یک قرن به حساب می

ترین مهارتشان این است که گذارند. مهمطور معمول همه را منتظر میکش بدهند. در محل کار، به

 دهند.که تقریبا هیچ کاری انجام نمی در حالی ،همیشه گرفتار و مشغول به نظر بیایند

 کدام ازچکند که هیبازی میخوب را  مظلوم و فداکارآدم ان نقش نچبیشعور بیچاره آن

قدر سوزناک اند آنتوانند بهتر از او بازی کنند. این افراد یاد گرفتهی اسکار نمیبازیگران برنده

قادرند چنان زیرکانه  هاآننظر آیند. قدر آه بکشند که همیشه خسته و ازپاافتاده بهحرف بزنند و آن

 اند.شده تهگرفبردگی شان به فکر بیفتد که نکند به به خستگی تظاهر کنند که همسایه

دهد، این بیشعورها از رویارویی با مرگ هم گونه که خانم پوپولوپلیس نشان میهرچند همان

گاهی دست به توجه و برانگیختن ترحم دیگران ابایی ندارند و به همین خاطر گهبرای جلب

را  هاآنو  خواهد رسید شوند که کسی سر بزنگاهمطمئن میقبلش همیشه زنند. البته خودکشی می

 .خواهد دادنجات 

وک فوت کرد ربیشعورش بر اثر مصرف زیاد کرم ضدچ زنِیکی از بیمارانم پس از اینکه 

کرد. حاال دیگر های من تغذیه میها و شکستآشامی بود که هر روز از اشتباهخون او»گفت: می

 « خدا به داد شیطان برسد. خدا را شکر.
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 هاتمرین

های چطور؟ در موقعیت کار تان دارید؟ سردهساز در خانواانهآیا شما هم بیشعورهای دیو -۱

 دیگر؟

ن آکلمه یا کمتر  ۱00اید؟ سعی کنید در نیدههای یک بیشعور را شنالوآیا تا به حال نک -2

 را توصیف کنید.
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۱۳ 

 بیشعور شاکی
 
 «خب برو از دستم شکایت کن.»گفت:  وسفیل

 «کنم.میهمین کار را »گفت:  چوسمور

 «پایت را بگذار رویش.»: زبردستش گفتوکیل 

 هم گذاشت. وسفیل

ی درباره فلسفه قدیمی یونانی ییک افسانه -

 حقوق

 

یکی از دستاورهای ارزشمند جوامع دموکراتیک، حق دادخواهی در محاکم قضایی است. 

این حق بر این عقیده استوار است که یک آدم معمولی با کسی که پول و قدرت و مقام دارد در 

 رابر قانون و قضا مساوی است.ب

ق قانون احم» است فقط یک مشکل در این میان وجود دارد: بیشعورها. شکسپیر نوشته

انگیز این است که نظام قضایی نظر از اینکه این عقیده درست است یا نه، واقعیت غمصرف« است.

 دهد.باج می هاآنحتی به  و شدت هوای بیشعورها را داردما به

آزاری دادخواستی علیه هر کسی که اراده کند تواند از سرِ مردم، هر بیشعوری میکاآمریدر 

به راه بیندازد و او را مجبور کند که برای دفاع از خودش مبلغ هنگفتی هزینه کند. سوءنیت و 

ها تبدیل به میدان بازی براین دادگاهپسند را گرفته و بنابافی جای شواهد و مدارک محکمهخیال

 .شده استب بیشعورها دلچس

ی قضایی این است که آدم معتقد باشد خوردن در یک مرافعهترین راه برای شکستسریع

)البته اگر همچو   وکیلِ پاک و درستکار استاست. دومین راه، گرفتنِ« طرفبی»سیستم قضایی 

و این آیند برمیاز پس بیشعورهای دیگر  هافقط بیشعور چرا که .باشد( چیزی وجود خارجی داشته

 مساله ربط چندانی به عدالت ندارد.

وقت نباید که بیشعورها زیاد در بند عدالت نیستند. اگر بودند هیچ به همین دلیل هم هست

، شاندنبال دستاویزی برای آزار و اذیت دشمنانفقط به هاآنشد. ها پیدا میشان در دادگاهسروکله
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و البته چه دستاویزی  اندی دوروبرشانزدهو کارمندان فلکشان، رفقایشان شان، همکارانهمسایگان

 بهتر از قانون؟

ه وری کتوهین و افترا علیه آبروی افراد خالف قانون است. پس فقط یک راه برای بیشع

ن د و توی آتان تنظیم کناند و آن هم اینکه دادخواستی علیهمخواهد به شما تهمت بزند باقی میمی

 امی اوکه خوش دارد بنویسد. فوقِ فوقش مشخص خواهد شد که موارد اتههر تهمت و ناسزایی 

که او  اما واقعیت آن است ،رسدظاهر حرفش در دادگاه به جایی نمیاساس بوده و بهعلیه شما بی

 است. ی خودش رسیدهدر پناه قانون به خواسته

و  اندروریزیو آب گیرییشعورهاست. کال بیشعورها عاشق عیبی حقوقی عشق بمرافعه

ها و مشکالت ی جامعه از عیبهمه کهحقوقی راه بسیار مناسبی برای این منظور است  یمرافعه

 در هجوم مدرن ما به سوی دادخواهی ود.شاش هستند، آگاه مدعی هاآنای که واقعی یا خیالی

 علیه: اند به دادخواهیی هر خطای ممکنی، بیشعورها شروع کردهدرباره

 ها باید به داشت، دادگاهخاطر سوءمعالجه. اگر عدالتی وجود میهب پزشکان؛

دادند علیه بیمارانی که در روند درمانشان اخالل ایجاد ها هم اجازه میپزشک

 ۱کنند، شکایت کنند.می

 ها ها باید به شرکتداشت، دادگاهخاطر اخراج. اگر عدالتی وجود میبه ها؛شرکت

بال دریافت قن که در خاطر ایشان بهرمندان اخراجیدادند علیه کاهم اجازه می

کایت )نوعی کالهبرداری(، ش نداهدادن اند کارشان را درست انجامهفتگرحقوقی که 

 کنند.

 بیشعورها یا شان در تالش برای کاستن از حماقتی که خاطر ناکامیبه ها؛معلم

ها باید به دادگاه داشتبه آن دچارند. اگر عدالتی وجود میبیشعورها  فرزندان

                                                 
الزم به یادآوری نیست که نویسنده با عنایت به مسائل اجتماعی دوران خود در کشور آمریکا ایـن مطلـب را نوشـته   - ۱

اند کـه درک و شعور بـاالیی رسـیدهمعناست. خوشبختانه در ایران بیماران به چنان است و این پاراگراف در کشور ما بی

کنند. یعنی اصوال موقعیتی برای این کار نیست. آنها چند دقیقه وقت دارند که در مطـب مطلقا در کار پزشک دخالتی نمی

یا بیمارستان، پزشک خود یا بیمارشان را ببینند که نیمی از این مدت به دوسه سوال عمومی پزشک و نیم دیگـر مشـترکا 

های استثنا هم وجود هگذرد. البته نمونی دارو توسط پزشک میبیمار و همراهانش و همزمان نوشتن نسخه به پاسخگویی

 م-ها قابل ذکر و بررسی نیستند. خاطر نادربودن آندارند که به
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خاطر گرفتن وقت و هشان ببلنآموزان تدادند که علیه دانشها هم اجازه میمعلم

 شان شکایت کنند.زدن به اعصابآسیب

 اند.ها را سقط نکردهآندر همان دوران جنینی خاطر اینکه چرا البد به ن؛شاوالدین 

ست رئیس دبار وکیلی از  یکشوند. مثالی حقیر میها بیشعورهای شاکی خیلبعضی وقت

ی او بودند که جلوی خانه ها جلو سگشان را نگرفتهخاطر آنکه  همسایهشان بهانجمن مسکونی

بیند که بیشعورها ی عدالت به خواب رفته و نمیکثافتکاری نکند، شکایت کرده بود. گویا فرشته

 آورند.دارند شورش را درمی

ست. این امر های نهایت نفرت بیشعوردهندهندر سایر مواقع، شکایت قضایی نشا

ها روشن است. ظاهرا در درخواست حضانت بچهطالق و تقاضای  موارد خصوص دربه

ر ههای خانوادگی، بیشعورها هیچ حدومرزی برای خود قائل نیستند و حاضرند دست به مناقشه

ها را کنترل خواهد کرد؟ عقلیبی ینا پادرمیانی با . آیا دادگاهی خود برسندکاری بزنند تا به خواسته

 می سهم داشتهبزرگ از نفه هایی بیشعوراندازه های کوچک است که بهاین حق آدم قطعا خیر.

 است! وجود آمدهدهی برابر بهعدالت و سهم باشند و سیستم قضایی هم برای برقراری

طور هبت که درنظر داش ادر هنگام سروکارداشتن با مسائل حقوقی و قضایی، حتما باید این ر

 وکالکند که هرگز به وکال شدیدا در معرض بیشعوری قرار دارند. پس مصلحت ایجاب میکلی، 

کست اما ش ،های او عمل کنیدلتان گوش کنید و دقیقا به توصیهنکنید. اگر به حرف وکیماد اعت

قت هم وهیچ اهد گرفت.انکار خواهد کرد و هیچ مسئولیتی را برعهده نخو او همه چیز را ،بخورید

پول  هاآندهند. به ها برای انصاف پول نمیبه انصاف وکیل طرف مقابلتان اعتماد نکنید. به وکیل

 .کنند، محافظت او موکلشان با نابودکردن طرف دعوای از دهند تامی

ها جوالن اهالبته بیشعور شاکی نیازی ندارد که برای رسیدن به هدف پلیدش همیشه در دادگ

ن به هما نآمثال اجرائیات شهرداری و ادهد. بسیاری از قوانین و مقررات موردنظر او را ماموران ب

اش را مجبور وحسابی همسایهرستدتواند با یک شکایت م بیشعور میکنند. مثال آدخوبی پیاده می

که  را ایتر ببرد یا پنجرهسانتیمتر عقبده کند درِ پارکینگش را که بیست سال پیش ساخته شده 

 پارسال گذاشته بوده مسدود کند.

ی بسیار ارزشمند اتواند اسلحهاند که قانون میاین اواخر، بیشعورهای اکتیویست کشف کرده

های اعتراض آمیز خود بر علیه ساخت آزادراهی که تا نیمه ساخته باشد. اهالی یک محل با حرکت
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اش از تاخیری که هزینه ۱.یست سال به تاخیر اندازندبرداری از آن را پانزده تا بتوانند بهرهشده، می

که به آن آزادراه رود میی کسانی شود و دودش به چشم همهدهندگان پرداخت میجیب مالیات

 نیاز دارند.

ی هسمان به اندازنظر بیشعور شاکی هرگز نه آشوند. بهبیشعورهای شاکی هرگز راضی نمی

ول و یکی مسئ ندداریشه برای چیزهایی که به نظر او مشکلکافی آبی است و نه آب مرطوب. و هم

 مقصر هست؛ حتی شما دوست عزیز!

ه بود، ت کردآدم بدبختی که یک بیشعور شاکی در طول دو سال، چهارده بار بر علیه او شکای

 ،باشد داشته یرشعووکیل بیی بیشعوری که ترین جانوران جهنم هم به اندازهدرنده»گفت: می

 «یستند.درنده ن

 

 

 هاتمرین

 یشعورباست؟ عدالت اجرا شد؟ یا آن  آیا تا به حال یک بیشعور از شما شکایت کرده -۱

 برنده شد؟

عضای هیات منصفه بیشعور اید؟ چند نفر از ابوده 2آیا تا به حال عضو هیات منصفه -2

قادر به  هاآنزدند؟ چند نفر از د نفرشان در هنگام محاکمه چرت میبودند؟ چن

 بودند؟ یعاد زدنِحرف

کی یک بیشعور شادارد احتمال  محاسبه کنید که چقدر اگر ریاضیاتتان خوب است، -۳

 .کندترک اش را بیشعوریبتواند 

 برای این کار باید با اعداد موهومی آشنا باشید. توجه:

 

                                                 
 م-کشد. در جهان سوم اصوال کار به این مرحله نمی - ۱
2 - jury نظر ی ایرانی از ذکر پانویس برای این مورد صرفاننده. به علت نامتعارف بودن این اصطالح برای خو

 م-شود. می
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 های بیشعوری در جامعهنشانه

های تندروی گروه تبلیغات تلویزیونی .۱

 .مذهبی

میلیون دالری برای بررسی  ۱۹قات تحقی .2

 ۱.شدن زمینتاثیر گوزیدن گاوها بر گرم

یک پرداخت یک میلیون دالر به  .۳

بازرگانی  برای حضور در آگهی هنرپیشه

 تلویزیونی.

اینکه یک نفر با داشتن یک جفت پا،  .۴

 باشد. جفت کفش داشته 500

 هنردانستنِ انکار. .5

موسیقی کالسیک در استفاده از  .6

 :شدهطصداهای ضبی مینهسپ

 !ی سوم... دینگطبقه موزارت...

های کوچک در ادغام کمپانی .7

های بزرگ و پرداخت مبالغ کمپانی

 هنگفت برای بازخرید مدیران پیشین.

 سوزاندن پرچم با توجیه آزادی بیان. .8

 .کارانبرای تنباکوی یارانه .۹

  .حمل اسلحه آزادی .۱0

های تلویزیونی ن شبکهگسترش مخاطبا .۱۱

 پسند.عامه

وارِ جامعه به پیشرفت طشِ دیوانهع .۱2

بسیار سریع و تولید و مصرف اخبار 

 افتخارآمیز.

جای ها بهواژه از مخفف افراطی استفاده .۱۳

 ها.خود واژه

 ها.ندانستن معنای مخفف .۱۴

پرکن های فلسفی دهاناستفاده از مکتب .۱5

 در کوچه و بازار. 

 ای.دقیقهمدیر یک .۱6

 وزی.سکتاب .۱7

 شدن دولت.بزرگ .۱8

 شدنِ پریدن مردم به همدیگر.طبیعی .۱۹

شان هایی که نتوانند مدرک دیپلمدیپلمه .20

 را از رو بخوانند.

های اتمی و ی ویژه به برنامهعالقه .2۱

های هنگفت برای ساخت صرف هزینه

 های مخوف نظامی.یا وارد کردن سالح

 .آورداروهای شادی .22

 .بودن حقیقتباور عمومی به نسبی .2۳

 یونی.های خرید تلویزشبکه .2۴

                                                 
است و تاکنون بسیار بیشتر ست، ثابت شده ای اخوارانِ دیگر بر تولید متان که یک گاز گلخانهی گاوها و برخی گیاهاثر باد معده - ۱

 م-است. در این تحقیقات هزینه شده  ردهمیلیون دالری که دکتر کرمنت در زمان نوشتن این کتاب به آن اشاره ک ۱۹از 
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۱۴ 

 بیشعور یمثابهتجارت به
 

جای تولید ناخالص ملی، نسل جدیدی از به»

 «کنیم.بیشعورهای خالص ملی تولید می

 خلوص ملیاز کتاب  -

 

ا رراد ط افبرای درک درست بیماری بیشعوری، بسیار مهم است که بدانیم این بیماری فق

ها، از رفته تا اعضای اتحادیهگای عظیمی از مردم، از اهل تجارت هکند؛ بلکه گروهآلوده نمی

طور ده شوند و بهست به این بیماری آلوها ممکن اس و دانشگاههای سیاسی تا محصلین مدارگروه

کند. رفتار می هاها هم کل یک جامعه مثل بیشعوربعضی وقت رفتار کنند. هاجمعی مثل بیشعور

 علیه کشور دیگری جنگ راه بیندازد؟ یوروگرنه چگونه ممکن است کش

ی بیشعوری جمعیابد، در اصطالح پزشکی به آن وقتیکه بیشعوری در مقیاس وسیع ظهور می
ر که ن، هر باشاره دارد. تاکنوعادت جمعی تعداد کثیری از مردم به رفتار بیشعورانه ابه گویند که می

 ست. امابه هم آمده ا نامیدن آن ماعیاجت انحراف با، سروته موضوع شده استجامعه بیشعور 

 بیماری بیشعوری است.  شدناپیدمی اصلی، یمسالهدانیم که می

در  ۱کارتی، بیشعوری را در آمریکا واگیر کرد.های مکمیالدی، شنیدن حرف 50ی در دهه

معه جا 70ی بسیاری دیگر آلوده شدند. در دهه آمیز دانشجویانهای اعتراضجنبشبا  60ی دهه

برد. اما از نامید رن  می 2«کسالت روانی»را  طور عمومی از مرضی که بعدا جیمی کارتر آنبه

                                                 
ی جنـگ سـرد پـس از جنـگ دوم ، در بحبوحـه۱۹50ی راستی مشهور آمریکا در دهـهکارتی، سناتور دستجو مک - ۱

ی خطـر های مهیجـی دربـاهی آمریکا سخنرانیجهانی و با تکیه بر هراس عمومی در غرب و به خصوص ایاالت متحده

کا ایراد کرد و پرچمدار حرکتی شد که بر اساس آن بسیاری از شهروندان آمریکایی، از جملـه گسترش کمونیسم در آمری

های کمونیستی محاکمه شدند. بر طبق ایـن محاکمـات بسـیاری از ایـن متهمـین هنرمندان و نویسندگان، به اتهام گرایش

 م-مجرم شناخته شدند و به زندان و یا اخراج از خاک آمریکا محکوم شدند. 
2 - malaise 
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پا شد و به خاک سیاه اش اشاره شود کارتر کلهکس دوست ندارد به بیشعوریآنجایی که هیچ

ها و بیشعورهای بود که سیاستمداران، البیست صدور عدالت به عنفی دهه 80ی نشست. دهه

: هم واضح است آیندهانداز گری از این دست آن را دستاویزی برای تهاجمات خود کردند. چشمدی

 .های بیشتر، تهاجمبیشعورهای بیشتر

ی توان در آنجا دید، حوزههای بیشعوری را میهای مهم اجتماعی که ویژگییکی از حوزه

گاتنگ آن با صنایع نظامی ی تنترین عامل آلودگی تجارت به بیشعوری رابطهتجارت است. مهم

زمان دستشان توی رسد همنظر میکه بهطوریهب ،دو برقرار است بستان خوبی بین ایناست. بده

 های هم باشد.جیب

طور کامل بیشعور شود )برخالف دولت( و شود که تجارت بهفقط یک چیز مانع از آن می

البته ذات تولید با بیشعوری ناسازگار باشد.  کند مولِّدتجارت را مجبور میآن بازار آزاد است که 

به هم،  بودنرقابتیحتی در صورت مولد و هایی را در خود دارد که است. اما تجارت مولفه

 با بیشعوری، هم از منظر فردی و هم از منظر اجتماعی اشتراک دارد. مثل: ،هاآنی واسطه

 .حرص و آز 

 .رقابت 

 طلبی.جاه 

 نشناسی اجتماعی.وظیفه 

های شود که روسای شرکتثال شهوت قدرت را درنظر بگیرید. همین خصیصه باعث میم

های خودشان را چنان زیر بار قرض ببرند ، شرکتترهای کوچکشرکت حسابِبی با خریدِ بزرگ

کدام تاثیری بر بهبود . کارهایی که هیچها را بخرندآن ،هاآنتر از های بزرگکه سرانجام شرکت

 آمریکا ندارند. وضع اقتصادی

ست، اما در تجارت گاهی هدف اصلی یعنی کسب سود ا بودن چیز خوبیبرتریدنبالبه

، کسب امتیاز بیشتر، حرکات تبلیغاتیکنی، شود. هنگامی که روکممشروع و قانونی فراموش می

تر مهمتجارت ف اصلی های زودبازده از هداهای کالن و قمار بر روی سودطراحی بازپرداخت

 گاه تجارت بیشعور شده است.باشند آن

های نیم میلیون دالری هایی که هر سال ضرردهی دارند، پاداشکه مدیران شرکتوقتی

 است. تجارت بیشعور شده ،بگیرند
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 اندموضوع شده، بالانخاطر توقف تولید محصوالت یا ارائه خدماتشبهکه ی هایشرکت وقتی

 است. تجارت بیشعور شدهبه فعالیتشان ادامه دهند،  همچنان

ی هیچ همه سوخت فسیل د ما را متقاعد کنند که مصرف اینوقتی صاحبان صنایع سعی کنن

آید، خوششان می هاآنهای ن هم از پسماندهای کارخانهرساند و آبزیاآسیبی به محیط زیست نمی

 است. شده ـ عیارو درحقیقت بیشعور تمام ـ وقت است که تجارت بیشعورآن

و دبه و را مدرن، این هنرِ مگ جارتِای نیست. اما تلبته بیشعوری در دنیای تجارت چیز تازها

 .روابط عمومیو دیگری  روابط پرسنلیاست. یکی  تثبیت کرده شیوه

طور خواسته با کارکنانش بهکه میاست کرده مدیری اختراع  حتمارا  روابط پرسنلی

ترین کارِ کارکنان بخش روابط پرسنلی این است که با ارزان .بیشعور رفتار کندعنوان سیستماتیک به

هایی که را دارد و مواظبشان است. آدم هاآنکه شرکت هوای کارکنان را متقاعد کنند  ،روش ممکن

چینی، بازی، دسیسهکنند با دقت در تمام هنرهای معمول بیشعوری نظیر زباندر این بخش کار می

 ۱اند.رعاب ورزیده شدهگویی و ابازی، دروغحقه

وجود آمده ی تجارت در دادوستد با مردم بهبرای سازماندهی رفتار بیشعورانه روابط عمومی

را چنان پروبال داده که حتی به اخالقی  گراییروابط عمومی، نسبی است. تاکید روزافزون بر روی

در  ۳کاتانیهرمیون ه 2د.شوه چشم یک کمدی ابلهانه نگاه میرسوایی واترگیت هم ب

دهد که تا پیش از آنکه یاد نشان می و روابط عمومی هاچاخانها، دروغاش با عنوان نامهزندگی

هایش کدام از موفقیتدروغ بگوید به هیچ طبق میل و خوشایند دیگران، صادقانهبگیرد چطور 

کردم که اعد میمن مردم را متق .بعد از آن دیگر همه چیز راحت شد»نویسد: نرسیده بود. او می

روی در مصرف مشروبات زیادهگفتم که می هاآنشان مفید است. به سیگارکشیدن برای سالمتی

ها شود. حتی توانستم بعضیبلکه باعث بلندشدن آن هم می ،کندفقط عمر آدم را کوتاه نمینهالکلی 

د شد تا از شر خلوتشان باعث خواهرا متقاعد کنم که نگهداری مقداری آشغال سمی در حیاط

                                                 
های تجـاری و گویا این بخش از قضیه در ایران محلی از اعراب ندارد. چرا که در ایران تقریبا تمام مدیران و شـرکت - ۱

بینند که به کارکنان خود )حتی به دروغ( بفهمانند که شرکت متبوعشان مواظـب آنهاسـت و غیرتجاری، نیازی به این نمی

 م-( در محل کارتان سراغ دارید؟ employee relation) روابط پرسنلیبه نام کند. شما بخشی از آنها حمایت می
 م-ی آمریکا بود که به استعفای نیکسون منجر شد. ترین رسوایی سیاسی در ایاالت متحدهرسوایی واترگیت بزرگ - 2

۳ - Hermione Honeycutt 
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تاثیر سوء  لحظهتا آخرین اش ی شغلیبر طبق وظیفه او «های هرز خالص شوند.ها و علفموش

 «آنجلس!فقط هوای پاک لس»: گفتتا آخرین لحظات میکرد و انکار می سیگار بر سالمتی را

از بیشعوری در تجارت بهترین توصیف باشد. او در کتاب خود  ۱پیتر توماسشاید توصیف 

در دنیای تجارت را چنین  بیشعوری جمعی اشتراکات  رازهای موفقیت فوری و فوتیبه نام 

 کند:توصیف می

 .شان را بزنزیرآبرا بزنند، زیرآبت پیش از این که  -۱

 همیشه رد گم کن. -2

وقت توضیح نده. یادداشت هم نکن تا مبادا دیگران بعدها آن را کشف کنند. هیچ -۳

 .(نکنند مواظب باش صدایت را هم ضبط)

 .را جز تعریف و تمجید از خودتهچیز را تکذیب کن، بهمه  -۴

 کند بیاموز.که برایت کار میرا کوشی هر کسی کشی از استعداد و سختبهره -5

های دولتی، طرفداران محیط زیست و همیشه حواست به دشمن باشد؛ خصوصا بازرس -6

 ها.ماموران وصول مطالبات بانک

کنی ای بسا رج نده. بیشعوری که امروز اخراجش میهرگز بیش از حد خشونت به خ -7

 سازمان حفاظت از محیط زیست بشود و کار دستت بدهد. که فردا رئیس

سیاست  ت نشد،راتج. ناراحت نباشیداگر این راهنمایی شما را در تجارت فورا به موفقیت نرساند، 

 هست!

 

 

 هاتمرین

ی غی رورفت کاری بفروشید، چه مبلاگر از شما بخواهند که مادربزرگتان را برای پیش -۱

 گذارید؟پیرزن قیمت می

 عچه نو د، ازاگر موقعیتی پیش بیاید که بتوانید در تاریکی از پشت به رقیبتان حمله کنی -2

الحی سهمکارتان باشد چه  ،جای رقیبکنید؟ اگر بهسالحی برای این کار استفاده می

 برید؟کار میبه

                                                 
۱ - Peter Thomas 
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۱5 

 بیشعور یمثابهدولت به
 

 دولت بروکراسی است

 .و بروکراسی دولت است

ی کارگران سخنگوی اتحادیه ۱بادوایزر،جو  -

 فدرال

 

 کند. دلیل آن هم ساده است.کشوری، دولت شمار زیادی از بیشعورها را جذب میدر هر 

. اندی قدرتدهی روش زندگی ما دارد و بیشعورها هم تشنهدولت قدرت عمل زیادی در شکل

ه راین بکه با آن بتوان به دیگران گفت چکار بکنند، چگونه و چه وقت. بنابمخصوصا قدرتی 

 آیند.استخدام دولت درمی

منصبان منتخب اول سیاستمداران یعنی صاحب 2شود.دولت از دو بخش بزرگ تشکیل می

اقعا شده. یعنی همان کسانی که وساالری فسیلدیوانکنند. دوم کنند دولت را اداره میکه فکر می ،ما

 چرخانند.دولت را می

کنند و به این ترتیب خودشان هم قربانی بیشعوری هر دو بخش بیشعورها را جذب می

گذاران انونشوند. البته شاید ما رغبتی به قبول این واقعیت که سناتورها، نمایندگان مجلس و قمی

یشترِ اده باشیم؛ اما در برای د هاآنخودمان به  خصوص اگربه ،باشیم نداشته ندمان بیشعورمحلی

 امزدی کهها، انتخاب واقعی امکان ندارد. در انتخابات فقط این امکان مهیاست که به نانتخابات

 دهیم.بخطرش کمتر است رای 

داند که قدرت واقعی هر کسی می ،دانندنمایندگان، خودشان را تبلور قدرت مردم میاگرچه 

است. نظامی که صدها هزار کارمند در آن مشغول به  شدهساالری گرفته دولت از نظام دیوان

خواهد تصویب و کنترل زندگی ما هستند. نمایندگان هر قانونی که دلشان می خدمات اجتماعی

                                                 
۱ - Joe Budweiser 

 م-ی مقننه و نیروهای نظامی است. ی مجریه و قوهدر اینجا اعم از قوه rnmentgoveمنظور از دولت یا  - 2
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در مثال کنند. ی خود تفسیر و اجرا میای نیست، کارمندان دولت آن را به میل و سلیقهکنند، مساله

نگره به کبه تصویب رسید،  ۱۹۱۳که در سال  مریکاآ ی کوچک بر قانون اساسییک اصالحیه

اما در  آمد اعطا شد که ظاهرا زیاد هم بد نبود.بردرمالیات «آوریو جمع تعیین»قدرت زیادی برای 

بود،  ای برای جلب اعتماد و اطمینان عمومی نوشته شدهطرز ماهرانهضرر، که بهظاهر بی ورای این

 IRS۱یا  بردرآمدی مالیاترا برای بیشعورها به ارمغان آورد: ادارهترین دستاورد نظام اداری بزرگ

ی . در نتیجهچند سازمان اطالعاتی و امنیتی مخوف دیگرکه مخلوطی است از گشتاپو، کا گ ب و 

شود، از که در آمریکا یافت می را ایهر آزادیغیرمستقیم طور به IRS، گروهییک خودخواهی 

های است. در سال غصب کرده ،دور از دخالت دولتحق شادمانی به آزادی مکالمات خصوصی تا

طور خودکار است که به ریزی کردهکامپیوترهایش را طوری برنامه IRSاخیر حتی شایع شده که 

 .اند پیدا کندشان راضیو از زندگی اندخوشحال دیگران،دهندگانی را که برخالف مالیات

 تهالب د.ب است، بیشعوری هم در دولت با قدرت وجود داربه این ترتیتا وقتی که اوضاع 

یشعوری بساالری است که به تنها بخش نظام دیوانبردرآمد ی مالیاتادارهاین به آن معنا نیست که 

 که:این نظام همچنان به بیشعوری آلوده است تا زمانیمبتالست. 

 اشند.بشده همچنان وجود داشته مرتفع  هاآنها بعد از آنکه نیاز به تا مدت ادارات دولتی 

 گیری مشکالتی تحقیق و تصمیم یت تشکیل شوند تا دربارهها همچنان بنا به عادکمیسیون

 .شده است به فراموشی سپردهکنند که مدتهاست 

 انتبط با آن سازمی مرحوزه میان افزایش قدرت یک سازمان دولتی و کاهش مداوم کیفیت، 

اره به از اد« وپرورشآموزش»مثال پس از آنکه تشکیالت  مستقیم ایجاد شود. یرابطه

 ت.وپرورش در کشور ما مدام کاهش داشته اسزشخانه ارتقا یافته است، کیفیت آمووزارت

ی وپرورش تعطیل شود تا از سیطرهزشنظران معتقدند که بهتر است آموبعضی صاحب

 ما زمام امور دست بیشعورهاست!اسوادی جلوگیری شود. بی

تا  انداعیقدر نهادهای دولتی ناکارآمدند و بیشتر مستعد بدترکردن مشکالت اجتمچرا این

کشی و تشریفات زائد اداریِ بار، وقتصالحیتی فاجعه؟ چون دولت در مردابی از بیهاآنبهترکردن 

 بیشعوریبیشاست، صحبت از  است. در مورد دولت کار از بیشعوری گذشته پایان فرو رفتهبی

 است!

                                                 
۱ -Internal Revenue Service 
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ی من رسیدگی در اداره»نویسد: می اعترافات یک رئیساش با نام بیوگرافیتودر او ۱گامر فیل

تعفن »و یکی از منتقدانش اضافه کرده که « گیرد.به یک برگه کاغذ، از بازیافت آن زمان بیشتری می

 «کمی از بازیافتش ندارد.رسیدگی به آن هم دست

های است. بعضی از صورت لفی دولت را فل  کردههای مختاین نوع بیشعوری به صورت

 :ستهاذکر اینقابل

 .ه پیش بیاید، ای کمساله. هر اندهساالران همیشه در جلسدیوان جنون جلسه

ها میسیونکهای مربوطه مورد بررسی قرار گیرد، مشاوران آن را تحلیل کنند، موضوع باید در کمیته

آن را های اجرایی بحث شود و کمیتهاش هدربارای تجدیدنظر هاش گزارش بدهند، در گروهدرباره

 کس مسئول و پاسخگویشود؛ هیچگیری کامال محو میمسئولیت تصمیم ،تایید کنند. با این روش

 توان گرفت.را نمی یکسی عواقب نیست و در آینده یقه

 .که برای شده است ای تنظیم گونهتمام مراحل اداری با دقت فراوان به کاغذبازی

ر آن حتی اگ ،شودبازی برای هر کاری میه نیاز باشد. همین امر باعث کاغذهر کاری به سه نسخ

امین روند ت بیشتر برای کاغذبازی باشد. اگر زمانی در کاغذِ نامه و درخواستتقاضانوشتن کار 

شدن مرگ. اتفاقی که باعث دقشودمیمواجه  وجود بیاید دولت با خطر جدیکاغذ اشکالی به

 خواهد شد.شدن ما مرگذوقساالر و بیشعورهای دیوان

 .کاری یچهچرا که  ،شوندسازمان های دولتی بدون مقررات سردرگم می مقررات

شود. افزون بر شان فقط با مقررات تعریف میدهند و بنابراین هویتکه واقعا کار باشد انجام نمی

ع از حق کند، به این صورت که مانمردم محافظت می های دولتی در مقابلسازمان از ،این، مقررات

ها دارهها و اشود که این سازمانی این واقعیت آشکار میدهندگان برای پرسش دربارهمسلم مالیات

ه و آخر اینک دهند؟انجام نمی هاآناما عمال هیچ کار مفیدی برای  ،کنندچرا پول مردم را مصرف می

 نند.تر رفتار کنهکنند تا با زیردستانشان مستبداا و مدیران تامین میس، قدرت کافی برای رؤمقررات

ای یعیباشد. هیچ دلیل طب وع بیشعورینی تبلور این ارتش بهترین نمونه از این منظر شاید

جمع در یک صفاش را صرف آموزش گذاشتن به کسی که تمام زندگییا احترام از برای اطاعت

ک بیعی کمر غیرطاز این رو باید از مقررات برای توجیه این کا ندارد.کرده وجود  آموزشگاه نظامی

اتکا ت قدر به مقررااینـ  تر: دولتو در مقیاس وسیعـ شود. این است دلیل آنکه چرا ارتش  گرفته

 داشتن بیشعورها.برای توجیه اشتغال و سرپانگه .دارد

                                                 
۱ - Gomer Phyle 
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استعداد نوعی ساالری که دیوانی این نوع بیشعوری آن است آورترین مساله دربارههراس

فروشی. ی خود دارد؛ چیزی شبیه یک آدم چاق در شکالتشدن و توسعهدرونی برای بزرگ

کردن تنها راه برای پنهان»نویسد: می ی بیشعورهادسیسهدر کتاب  ۱مارشال مک درولین

ترش کن. پس پیچیدهفایده است، ای بیبودن یک چیز، رشد بیشتر آن است. اگر چیز سادهفایدهبی

ی هم هزینه ششود و تغییرتر میبرای مردم سخت شاما درک ،فایده خواهد بودباز هم بی ،از آن

 «بپیچان، بپیچان. بپیچان،ساالران این است: کند. پس ورد جادویی تمام دیوانبیشتری طلب می

سخ اسی نزنیم پااس یبیشعوری خیلی دیر شده؟ اگر دست به کارکردن بیشآیا برای متوقف

طع ست که هر وقت یکی از سرهایش قا سریساالری مثل اژدهای هفتاست. دیوان« آری»قطعا 

 شود.شود دو تا به جایش سبز می

 صورت فردی و بعدبنابراین، تنها راه نجات، زدودن بیشعوری از جامعه است. اول به

 ،است میسر نشده یشعوری دولتیبصورت گروهی. درست است که تا پیش از این هرگز نابودی به

 بود. هم سفر به ماه میسر نشده ۱۹6۹اما تا پیش از 

ظام ا این نمان را بتکلیف یا یک بار برای همیشه بیشعورها واگذار کنیم به آیا باید دنیا را

 ساالر روشن کنیم؟دیوان

 

 

 هاتمرین

اند؟ با ورها شرکت کردهشعشما در جلسات درمانی بیپارلمان آیا تا به حال نمایندگان  -۱

ت که در ایشان الزم اسند یا با اسم مستعار؟ به نظر شما براهشان آمداسم و رسم واقعی

 این جلسات شرکت کنند؟

 

                                                 
۱ - Marshal MaDroolin 
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۱6 

 دین به مثابه بیشعور
 

 دهم:به شما فرمانی نو می

 به یکدیگر عشق بورزید!

 عیسی -

 

ها آسیب شینده کند، به موتور مااگر یک کمپانی نفتی سوخت بدی تولید کند که فضا را آلو

ها غرامت هایمان را هم خوب گرم نکند، باید منتظر دردسر باشد. مشتریبرساند، و ضمنا خانه

سازند و های خبری بدنامش میکنند، رسانهاش تحقیق میمنابع مالی خواهند، سناتورها دربارهمی

 کنند. ای جمع میحتی سیاستمدارها هم با حمله به آن کمپانی برای خود ر

ی اعتراض یا حتی دهد به ندرت زمزمهحال، وقتی همین اتفاق در حوزه دین روی میبا این

ها این است که به یکدیگر، و البته به خدا، شود. پیام اصلی بیشتر دینای از توجه دیده مینشانه

یظ ر مهی غلن پیام در زیشوند، ایعشق بورزید. اما در بیشتر ادیان پرطرفدار که امروزه تبلیغ می

شتن رسانی به خود و دیگران، احساس شرم و گناه، کناپیدا شده است: نفرت از دیگران، آسیب

ند کها از یکدیگر. باز گلی به جمال سوختِ بد که اگر فضا را آلوده می جویی آدمخالقیت، و کناره

 بخشد!ارد، دست کم مختصر گرمایی میهای محیطی زیادی دو زیان

ن  غلطند تا رما چرا اینهمه آدمهای درست و حسابی با عشق و عالقه در آغوش چیزی میا

 کند؟ر نمیبکشند، تحقیر شوند و عنوان بنده و گوسفند بگیرند؟ و چرا کسی به آنها اعالن خط

تواند مردمان را تواند بیشعور شود. و نیز میدلیلش ساده است. دین هم مثل دولت می

 ای نبوده است.ن خطر دادن به بیشعوران هم هیچگاه کار سادهبیشعور کند. اعال

تواند کامال قابل احترام باشد. خدا بیشعور نیست بلکه این مساله ربطی به خدا ندارد. خدا می

گذارند. آدمهایی که داران متعصب بیشعور هستند که کارهایشان را به پای او میاین بیشمار دین
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شود، خصوصا وقتی که به نام موجود مقدس خیرخواهی محسوب میکارهایشان عمال تمسخر هر 

 دهند.ها را انجام میترین خشونتو عشق او کثیف

شدنش با یک دینِ بد چیست؟ خیلی کن شدن یک دین خوب و جایگزینهای ریشهنشانه

 چیزها:

 آورند و روشن وقتی روحانیون در دخالت در مساله کنترل جمعیت گندش را درمی

هم در وقتی اند، آنشان را داخل رختخواب مردم کردهه حضرات زیادی کلهاست ک

 نجا باشد.آ -بدون دعوت –ی کسی که هیچ کس دوست ندارد کله

 کنند و وقتی که حضرات در آن سوی دنیا فتوای قتل یک نویسنده را صادر می

ه کت است کنند که اعتقاد مردم به خدا و دینشان بقدری سسرسما به همه اعالم می

 افتد.با انتشار یک کتاب نامناسب به لرزه می

 هایی از آن که به کند تا بخشوقتی کلیسا کتاب مقدس را دستکاری و بازنویسی می

میقا رساند را رفع و رجوع کند، اما در عین حال عنظر انسان امروزی رنجاننده می

ای دینی را همعتقد است که این کالم خداست، و به این ترتیب فاتحه سنت

 خواند.می

 کند و یکی هم وقتی که یک دین یک قوم خاص را قوم برگزیده خدا اعالم می

است  اگر منظور هدایت روحانی دیگران برگزیده برای چه کاری؟نیست بپرسد که 

 شروع شود؟« برگزیدگان»بهتر نیست اول از فروتنی برای همان 

گیرد. یابند مشکل باال میه خدا حضور میوقتی خصوصیات بیشعورانه آدمها در تفکر دربار

Defamation -Divine Anti) بنیاد ضدبدنامی الهی، موسس ۱فیشآلن استینک همانطور که دکتر

Association = DADA)  :های بد نداشت. تا دوران متاخر، خدا هرگز از این اخالق»نوشته است

کردند. خدایان دمهای بیچاره را شفاعت میمثال خدایان یونانی و رومی عیاش بودند و معموال ما آ

رساندند. این ادیان متاخرند که دشمن باستانی هندو هم سرشان به سکس گرم بود و آزاری نمی

مان را هرگونه خوشی و خوشگذرانی نه فقط در طول دوران زندگی ما هستند بلکه دوران جنینی

 «پایند. واقعا باید فکری به حال این وضعیت کرد.هم می

اللهی که ظاهرا شیفته یهودیت است نقل های آیتفیش شاهدی را از نوشتهدکتر استینک

فریبی لکن توسط عوام»نویسد: می الفریب العوام الناساش با عنوان  اهلل در رسالهکند. این آیتمی

                                                 
1 Dr. Alan Stinkfish 
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 نهاد دین بود که ابداع و پرورده شد و تحت نظم و قاعده درآمد. پس بدرستی که هیچ کس چون

ما نتوانسته است آن را در طی قرون متمادی این چنین فعال و کارآمد نگاه دارد و بحول الهی آن را 

 «نگاه خواهیم داشت؛ نگاه داشتنی.

ی قدیمی دین این بود که پیروانش را قادر دغدغه»کند: فیش با تاسف اضافه میدکتر استینک

لباس  بینند که بهها صرفه را در این میسازد گرگ را از گوسفند تشخیص دهند. اما امروزه گرگ

 «خود چوپان درآیند!

د و اند و دین هم بیشعور شده است.  کلیساها، معابخالصه آنکه بیشعوران عالمگیر شده

ن، اند و درهایشان را به روی کاله برداران، دالالها خدا را از پنجره به بیرون پرتاب کردهمسجد

 اند.گشوده ها و اجامر و اوباشکنکارچاق

ستعفای اه بر وقتی رسوایی واترگیت، که در واقع لو رفتن یک شنود بود، اتفاق افتاد، عالو

های مرتبط ها در وزارتخانهجمهور، دولت آمریکا مجبور به بازنگری بسیاری از مسئولیترئیس

تی از سا حدهد نهاد کلیشد. آن تجربه چه ربطی به مساله دین دارد؟ ربطش این است که نشان می

تر باشد وقتی اینهمه رسوایی در آن نه باعث استعفای مهمی اخالقتواند بینهاد دولت هم می

 جنابان.های عالیشود و نه بازبینی مسئولیتمی

شود که جز ای میهای تبلیغیاندازی و تقویت تلویزیوناینهمه پولی که خرج راه

آید؟ و از صرف این ی چه کسانی مید از کیسهکننیپراکنی دینی و مذهبی کار دیگری نمنفرت

 شود؟می ها چه چیزی جز نفرت و خشونت حاصلپول

ای های مومنین و دروهمسایهگذشت آن زمانی که کلیساها و معابد و مساجد صرفا با کمک

گذشت. حاال اینها تبدیل به مراکز تجاری آمدند اموراتشان میکه برای عبادت دور هم گرد می

اندازند. از درون همین ی مراکز تجاری، آب از دهان اَبربیشعورها راه میاند که مثل همهشدهبزرگی 

 وشند.جماعت را بد -الیاتوالبته بدون دادن م–توانند به راحتی اماکن هستند که آنها می

دهد، پول اهمیت چندانی های بزرگتری که در این حوزه رخ میحال، در مقابل زیانبا این

های بزرگ پیوند دین ضربه زدن به درک مفهوم خدا و تبعاتی که در پی دارد یکی از فاجعه ندارد.

به  "القدسپدر پسر روح"ی گانهو بیشعوری است. در دستان همین بیشعورهاست که اصل سه

تبدیل به یک پدرخوانده شده که انگار با یک « پدر»وضعیت رقت انگیز فعلی رسیده است: 

ی دالالن معمالت ملکی عضو باند نام شیطان، که بیشتر مردم و از جمله همهر بهی دیگپدرخوانده

ی یکی اند در مایهچیزی تصویر کرده« پسر»او هستند، جنگ و ستیزی مافیایی دارد. در عوض از 
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های کند به هر نحوی شده برای معجونماسو که سعی میگرد ریغهای دورهاز این فروشنده

دهند هم می« القدسروح»کند. تفسیری که از اش مشتری پیدای رستگاریخوشبختی و ادعیه

وظایف ی چیزهای پیدا و پنهان که بیش از هر چیزی به شرحگیر و آگاه به همهست مچموجودی

 خورد. آی میبیسیا و اف

 هایزدهاین فلک»گویند: آمیزند. یکی از همکاران حاذقم میها در این حوزه فاجعهآسیب

 سوء والدین هستند در  ِکنند قربانی تربیتاند. فکر میهای مشاوره من را پر کردهمذهبی تمام وقت

های سوء بینم که خودشان و والدینشان قربانی آموزهروم بهتر میحالی که من هر چه جلوتر می

ی همه تواند اینقدر بد باشد. فقط وقتی آدمدینی هستند. یعنی اصوال آدم به خودی خود نمی

احساساتش را از دست بدهد و در مقابل خودش را از حس گناه، نفرت از خود، ترس و عقاید غیر 

تواند تواند به این حال و روز بیفتد. چیزهایی که فقط یک دینِ بد میمنطقی انباشته کند می

 «مولدشان باشد.

ن خود بیشعور شده ی آنست که دیی اینها نشانهاما آیا مساله فقط دینِ بد است؟ یا همه

 است؟

 

 

 هاتمرین

وجود دارد، یا از فرط شنیدن چنین چیزهایی از یک « روان گمراه»آیا چیزی به عنوان  -۱

 کنیم وجود دارد؟سری پیشوایان دینی گمراه است که فکر می

های آیا خالق ما حماقت را در انسان نهادینه ساخت یا این مردمان احمقند که داستان -2

 سازند؟ای را درباره خدا میاحمقانه

 دین به شما چه چیزی آموخت؟ -۳

 الف. انسان باشعوری بودن.

 ب. بیشعور بودن.

 ج. احساس گناه از بیشعور بودن.

 کدام از موارد فوق.د. هیچ
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۱7 

 خواندن، نوشتن و بیشعوری
 

 «م رو برام بخونی؟میشه این مدرک»

 یک دیپلمه خطاب به مادرش -

 

کرد از یک که داشت در مورد کاهش کیفیت نظام آموزشی تحقیق میبار پژوهشگری یک

عالقگی در بیقآموز سال آخر دبیرستان پرسید که به نظرش چرا در نظام جدید آموزشی ایندانش

 «!کندنمی برایم فرقی همنم و ادنمی»آموز پاسخ داد زیاد شده است. دانش

 ها را یکچون مدرسه ،خب»ه بود، داد: تحصیل کرد آموزی که ترکتر را دانشپاسخ دقیق

 «.چرخانندعده بیشعور می

 ،اندزیادی مشغول به تدریس در مدارس وحسابیِهای درستالبته واقعیت آن است که آدم

چه چیز را چگونه درس بدهند، کار را که  کنندها تعیین تکلیف میساالرانی که برای معلماما دیوان

یابد. زمام امور از دست متولیان محلی که بیشعوری گسترش می جاستکنند. از اینخراب می

ی به دست مسئوالن دولتی افتاده است و به این ترتیب نظام آموزشی ما در چنبره ۱مدارس

 است. بیشعوری گرفتار آمده

 . از جمله:استعالئم این بیشعوری فراوان 

 م آموزشی حذف ظاسالگی از ن ۱6در سن آموزان بیش از نیمی از دانشکه وقتی

 اند.شوند، مدارس ما بیشعور شدهمی

                                                 
۱ - local school boardی آن بـا بردی دارد که اعضا. در آمریکا و کانادا و بعضی کشورهای دیگر، هر مدرسه اسکول

شود و آنها قدرت عمل زمان با انتخابات تعیین شهردار انجام میبرد همعموال انتخابات اسکولشوند. مانتخابات تعیین می

ای بـه های هر منطقههای مدارس و نظارت بر اجرای آنها دارند. در حدود نیمی از مالیاتِ خانهفراوانی در تعیین سیاست

کننـد گیری میی تخصیص آن تصمیمبردهای هر مدرسه در مورد نحوهیابد که اسکولیمدارسِ همان منطقه اختصاص م

 م-کنند. در ایران زمام امور مدارس کال در دست دولت است. ها را هم آنها تعیین میو حتی حقوق معلم
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 های ما در خواندن و نوشتن معمولی هم لنگ التحصیالن دبیرستانکه فارغوقتی

 اند.، مدارس ما بیشعور شدهزنندمی

 ها به های دبیرستان در دانشگاهنیاز، برای یاددادن درسکه ارائه دروس پیشوقتی

 اند.مدارس ما بیشعور شده، شده باشدمعمول بدل  یامر

 تربیت از مدارس اخراج آموزان بیخاطر تنبیه دانشها را بهمعلمتوان میکه وقتی

، مه دهندتا به رفتارشان اداهستند ل خود رها آموزان همچنان به حاکرد، اما آن دانش

 .اندمدارس ما بیشعور شده

 ب خود در مذهو دین آموزی بتواند طبق انشدکه از این حق که هر وقتی

 .اند، مدارس ما بیشعور شدهشودمیاش نیایش کند جلوگیری مدرسه

 ر از برنامه و جنبی، بیشتهای فوقهکه برای برنام ندکه مسئوالن مدرسه مجبوروقتی

 .است دهی ما بیشعور ش، تمام جامعهکیفیت آموزشی وقت بگذارند

ی اند. اتحادیهترفتن از زیر بار مسئولیهرستاد طف، ااندشعورهایی که مسئول این افتضاحبی

 واند که قدرت کافی ندارند متولیان محلی مدارس مدعی ،گناهندها بیها اصرار دارد که معلممعلم

 ستور کاردی گزارشی در این زمینه را در مقامات دولتی هم تنها کاری که بلدند این است که تهیه

 بلدندها بیشتر این» نظرقول یک صاحباهد کشید. به قرار دهند که تدوینش بیست سال طول خو

کنند تحلیل همان فکر میرسد که نظر می. حتی بهی پیدا کنندحلراهاینکه تا کنند تحلیل مسائل را 

 «.حل استراه

اند که کاهش کیفیت نظام آموزشی با هر چیز روست که دائما در گوش ما خواندهاز همین

کاری مرتبط تا ازدیاد فقر عمومی و تبهبگیر اران اسیدی و کمبود ویتامین ربطی، از بربط و بیبا

صالحیت کفایتی و عدمکنند تا این بیاست. حتی بدتر از این، بسیاری هستند که ما را ترغیب می

شناسِ متخصص در امور یک روان ان قبول کنیم.نوان هنجار و میزعموجود در نظام آموزشی را به

التحصیالن جدید اگر فارغ»گوید: دهد و میبه ما امیدواری می ۱هدکاپدکتر جروم  آموزشی به نام

توانند از رادیو، تلویزیون و نوارهای صوتی اطالعات بگیرند. اگر درعوض می ،توانند بخوانندنمی

ستند دانند کجا هحساب استفاده کنند و اگر نمیتوانند از ماشینجایش میبه ،توانند جمع ببندندنمی

 «توانند بایستند و از پلیس بپرسند.می

                                                 
۱ - Dr. Jerome Cuphead 
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مسئولیت به زندگی ادامه دهند و سطح توقع جامعه از طور ولگرد و بیچرا که نه. و همین

ی مشکالت داردها چارهآوردن انتظارات و استانببرند. اما پایینتر و پایینتر خودشان را پایین

 ر شدهاش روبرو شویم. نظام آموزشی ما بیشعویی تلخنیست. ما مجبوریم که با واقعیت، با همه

 است.

 بود؟ برد، خوابش بردهوپرورش را آب میچگونه این اتفاق افتاد و چه کسی وقتی آموزش

است معتقد است که علت اصلی  که پن  سال بر روی این مساله تحقیق کرده ۱آیشمنهرمان 

او در  شود.میهم روز زیادتر ست که روزبهشدن به تبعیض علیه حماقت ااین مساله، ترس از متهم

همه »نویسد: می تواند بنویسد و برایش اهمیتی هم نداردچرا جانی نمیکتاب ارزشمندش با عنوان 

 انآموزی دانشروحیهزدن به لطمهکشاندن و در نتیجه شکستاز این واهمه دارند که مبادا در به

متوسل ها کنند و به حداقلتر میها را سادهی و امتحانهای درسسهیم باشند. بنابراین دائما کتاب

ای آنقدر خنگ باشد که با این تفاصیل باز هم رفوزه شود، افاقه نکند و بچه هاشوند. اما اگر اینمی

 «.دارندمعلوم نیست چرا باز هم نگهش می

ند. داندیده مقصر میپشناسان کودک را در این روان هاییهها هم تاثیر نظربعضی

و  القیتشناسانی که معتقدند برای آموزش کودکان نباید سخت گرفت تا مبادا انگیزه، خروان

ز اهای اجتماعی نفس باال و فعالیتها اعتمادبهی اینخوب رشد نکند. به عقیده شاناحساسات

 .دارداهمیت بیشتری فکرکردن 

که این طرزتفکر اشتباه است. رسند کم دارند به این نتیجه میکارشناسان مسائل آموزشی کم

آموزان از دانش»نویسد: میآموزش نوجوانان  یمجلهارزشمندی در  یدر مقاله 2،مالی گولدباد

، ما اکنون آریبینند. بیش از همه آسیب می و تنزل استاندارهای آموزشی کیفیتکاهش 

آموزان ، دانشبرند. آریاز حماقت خودشان لذت مینفس باال داریم که آموزانی با اعتمادبهدانش

فشان خالقیت ندادنِ تکالیایشان و توجیه انجامهبرای غیبت آوردن خالقی داریم که در بهانه

وداد نداختن جیغااما فقط برای راه ،اندآموزانی داریم که بسیار باانگیزه، ما دانش. آریبسیاری دارند

سرکوب احساسات به دلیل آموزی دانشهیچ دیگر مطمئن هستیم که  کاری. آری، ما اکنونو کتک

بیش از هر وقت دیگری مثل  هاآنشود. نتیجه هم آن شده که خود دچار آسیب روانی نمی

                                                 
۱ - Hermann Eichman 

2 - Molly Goldbud 
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ط مدرسه خواهند توی حیاحتی انتظار دارند که وقتی می هاآنکنند. بعضی از بیشعورها رفتار می

 «بشود. که مبادا کسی مزاحمشان مواظبت کند هاآنپلیس از  مواد بکشند

اند. البته این به آن معنا نیست که هیچ برآوردن نیازهای جامعه هم ناموفقدر  مدارس

باشند. مدارس بازند و به کار خود  ای را برآورده نکرده باشند و هیچ کاری نکردهخواسته

های خاصی های گروهاما در سی سال گذشته مثل گروگانی در خدمت امیال و خواسته ،ندامشغول

 بهره ببرند. تغییردادن جامعهفراگیر برای متمرکز، دولتی و اند از نظام آموزشی خواستهاند که میدهبو

وپرورش خوب ها را از آموزشا گروهی که یک نسل از بچهباید قبول کنیم که هر کس ی

 عیار است.محروم کند تا به اهداف خود برسد، بیشعور تمام

کردنِ بیشعورها از نظام آموزشی و بازگرداندن اهداف یرونتنها راه بهبود کیفیت آموزشی، ب

 ها است.وپرورش، یعنی آموختن فکرکردن، خواندن و نوشتن به بچهاصلی آموزش

ی من، نخستین گام کنم امکان این کار وجود دارد. به عقیدهبلندپروازی است، اما من فکر می

ها و مراکز درسی دبیرستان یمهدر راه این اصالحات، گنجاندن یک درس جدید در برنا

ی دروس اجتماعی قرار زیرمجموعهتواند میکه « بیشعورشناسی»دانشگاهی است با عنوان پیش

( 2؛ بیشعوری( یک نسخه از همین کتاب ۱از: عبارت است این درس هم  یگیرد. ملزومات ارائه

( نام و نشانی متولیان ۴؛ ( یک آینه، به دالیل بدیهی۳قوه، برای جستجو در تاریکی؛ یک چراغ

مدرسه که حتما باید  یی کتابخانههای ممنوعه( فهرستی از کتاب5؛ و محلی و مدیران مدرسه

نظر شما چرا آموزان پرسیده خواهد شد: بهاز دانش این درس یدورهدر امتحان پایان) مطالعه شوند.

 (یاد گرفتید. شانو چه چیزی از خواندن بودند ها ممنوع اعالم شدهن کتابای

 

 

 هاتمرین

ها را در مدرسه یاد دهید نام ببرید. چندتای آنکه هر روز انجام می را ده فعالیت ذهنی (۱

 اید؟ چندتا را خارج از مدرسه؟گرفته

 ؟خورده استاید تا به حال به دردتان آموختهمدرسه هایی که در چند درصد از درس (2
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۱8 

 عیبیشعوری در رسانه، یک اپیدمی واق
 

ها را هر روز در پردازیخیال ترینکنندهسرگرم

 وانم.خها میروزنامه

 ۱ساوتالیور  -

 

های ها، شبکههای تلویزیونی، مجلهها، شبکهرسیم به بحث رسانه یعنی روزنامهحاال می

اکنون همها را برای آخر کتاب نگه داشتم، چون اگر در یک جا های کابلی. اینرادیویی و شبکه

 رسانه است. ،باشد ری به حد شیوع و اپیدمی رسیدهبیشعو

 که: کامل از بیشعوریِ تام و تمام است. چرا یدرحقیقت، رسانه مدل

  عنوان « رکن چهارم دموکراسی»متکبر و خودستاست. خیلی دوست دارد که خود را رسانه

ها تمام رفتارهای باشد. در کشور ما، رسانه ی دین و دولت قدر و اهمیت داشتهکند و به اندازه

اما به مسئولیت و تعهدی که این آزادی  ،کنندخود را با آزادی مطبوعات توجیه می ضداجتماعی

امش فاش شود: به قول یک منبع آگاه که نخواست ن 2شود توجه چندانی ندارند.موجب آن می

 «.عوضی گرفتبیشعوری  را نباید باآزادی مطبوعات »

فا  ، و حقایق صراندری حقایقاعتقاد دارند که متولی انحصاهمچنین مطبوعات خودخواهانه 

گفت اگر درختی در جنگلی ی قدیمی که میدهند. مثل آن نظریهپوشش می هاآنکه  اندهاییهمان

رسد نظر میبه بیفتد و کسی صدای افتادن آن را نشنود، پس هیچ صدایی تولید نشده است.

دهند، هیچ اتفاقی هایشان پوشش میدر رسانه هاآنقاتی که جز اتفاخبرنگارها هم معتقدند که به

 دهد.روی نمی

                                                 
۱ - Oliver South 

ی مطبوعات ایران درست نیست. به دعا شاید در مورد مطبوعات در آمریکا صادق باشد، اما خوشبختانه دربارهاین ا - 2

 م-دالیل روشن.
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ی پلیس به ی نادرست است که خود را برای حضور در حملهعقیدهخاطر همین به

باورشان شده  هاآن بینند.های نظامی مجاز میها و یا حملهقاچاقچیان، جلسات شورای شهر، دادگاه

 آید و بس.ی خودشان برمیها و جنایات فقط از عهدهرتها، شراکه مبارزه با رسوایی

 هایی که رسانه شهوت قدرت دارد. اما چون قدرت واقعی ندارد، بردن آبرو و اعتبار آدم

حساب و نوعی نمایش در حکم تسویهبرایش برانگیزی قدرت و اعتبار دارند، تطور حسادبه

که طوریبه ،دهدسوق میگشایی عقده تبه سمها را شود. همین امر رسانهقدرت محسوب می

پشت در اتاق خواب هر سیاستمداری و یا در دفتر هر آدم پولداری منتظر یک رسوایی اخالقی یا 

 مالی، فالگوش بایستند.

های آدمحواشی از  رسانیصرف خبر  رسانه ِوقت این شهوت قدرت، بیشترِبرای ارضای 

منصب اگر صاحب شود.می ،درت و اهمیت خاصی دارندرسد قنظر میهایی که بهمهم، یعنی آدم

اما اگر همین آدم هفتاد و پن  نفر از  ،گیردفورا در صدر اخبار جا می آب از دماغش بیاید مهمی

 زیردستانش را اخراج کند انگار نه انگار که اتفاق مهمی افتاده است.

گرها و گزارش دارد. ل بسیارییا خبرسازی تمایاینکه رسانه به اختراع اخبار  همهتر از مهم

دنبال نوآوری اند و بهشده گوینده ها از اینکه همیشه مجبورند وقایع را گزارش کنند خسته

کنند را تحریک می هاآنکنند و خور و ولگرد را پیدا میمفت هایای از آدم. بنابراین عدهاندافتاده

به منابع ناشناس  هاآندادن ها و نسبتقولدن به نقلکه بلوایی راه بیندازند. یا حتی فقط با پروبال دا

 کنند.قدرت را ارضا می برایی خود برند. به این ترتیب عطش اولیهکارشان را پیش می

 بیان رسانه سطحی است. در رسانه هیچ ماجرایی آنقدر پیچیده نیست که در ده ثانیه قابل

قدر احساس وظیفه و تعهد آن ها هنوزو رسانه آورد.را هم شکلمه سروته ۳00نباشد یا نتوان در 

طور سیاه و سفید گزارش چیزهایی که این که به مخاطبانشان یادآوری کنندگاهی گهندارند که 

های کودکانه است. یک مثل افسانه هاآنهای اند. ساختار اخبار و گزارششوند همگی خاکستریمی

و ی گروهی از افراد و نیروهای شریر در محاصره داشتنی کهنفر یا یک عده آدم معصوم و دوست

 اند.گرفتار آمدهاهریمنی 

 از اندرحم است. خبرنگارها عاشق یافتن کشمکش و درگیری در هر ماجراییرسانه بی .

های غمگین بپرسند از اینکه زنشود که از بیوهعادی می شانهای اول کارشان، برایهمان سال

کاره سقوط کرد و له شد، چه احساسی دارند. در عین ساختمانِ نیمه ی دهم یکشوهرشان از طبقه

الی پاهات؛ احساسی مثل اونکه یکی با لگد بکوبه »دهد: حال وقتی که آن زن با صداقت جواب می
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نظر خودشان جالب بلکه چیزی که به ،آورندشان نمیاین قسمت را در گزارش وقتهیچ« شعور!بی

 د.گذارنجایش میباشد به

  یند، صحت این ادعا را بب . اگر کسی بخواهدشماردمی ترها مهمواقعیت را ازنظرها رسانه

اما  ،اندطرفخواهند نشان بدهند که بیها میرسانه را بخواند. تایم  یمجله ست یک سالا کافی

ز کردن با بعضی اعاشق مصاحبه هاآنکه هستند.  اندحنایشان رنگی ندارد و همان بیشعوری

ر هایشان را منتش، حرفهاآنکشیدن ادعاهای چالشو بدون به اندتندروهای پرسروصدا و جنجالی

عنوان به کم این ادعاهای مضحک رابارها تکرار شود، مردم هم کم کاری که وقتی بارها و کنند.می

 .کنندنظراتی که موردقبول همگان است باور می

یع را ضا ـ ی دولتیمثال یک مقام بلندپایه ـ د کسیای بخواهدر عین حال وقتی که رسانه

ن رفتار کشد. و اگر کسی جرات کند به ایوغریب به صالبه میهای عجیبکند، او را با انواع سوال

 طبوعات معرفیدشمن آزادی بیان و م او را هاض کند، بالفاصله رسانهرحمانه و غیراخالقی اعترابی

 .کنندمی

  ها این است که به های رسانهد. یکی از کلکافکار عامه دار به دهیجهتسعی در رسانه

ی وقایع رهبخواهند تا دربا اندز موضوع پرتهایی که کامال اواقعیات، از آدم یجای گزارش درباره

 نند.خش ککه با نظر خودشان مشابهت دارد دستچین کرده چاپ یا پ را نظر بدهند. بعد نظرهایی

 های مشهور است. گاهی اوقات نابودی شخصیت رسانهست. کار گر ارسانه ذاتا ویران

 آید و گاهی هم باید چند نفریتنهایی برمیی یک خبرنگار بهکردنِ یک شخصیت از عهدهخراب

کشیدنِ چند یک شخصیت بزرگ را نابود کنند. در چنین موقعیتی، فقط با پیشتا همدستی کنند 

 .تعفا شودو چنان رسوا کنند که مجبور به اس بار، سرافکندهاعتتوانند یک نفر را بیسوال شخصی می

رئه د را تبو خورفع  تهامات رااها بعد، وقتی که همان شخص با زحمت فراوان بتواند آن مدتاما 

 پوشش نخواهد داد. ای این بخش از ماجرا راکند هیچ رسانه

یکی از  چرا که انکار ،تکه چیز عجیبی نیس ،کنندمی موارد را انکارها این رسانهالبته 

ن گرایی واکنش نشاجانبهه اتهام یکها بگاهی رسانهی بیشعوری است. گهخصوصیات اولیه

نظر در شود به پخش میزگردی با حضور یک مشت صاحباما این واکنش محدود می ،دهندمی

 کنند ومی دقیقه با لحنی جدی صحبت 25ی این قبیل انتقادات در حدود مسائل خبری که درباره

در ستایش از غرایی با نطق  تریک کارشناس پیشکسوت ـ اتاق فرمان یبسته به اشاره ـ بعد هم
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 کننددرنگ همه سخنان او را تایید میرساند. بیمحفل را به اوج احساسات می« آزادی مطبوعات»

 شود.یک بار دیگر ماستمالی می و بیشعوری رسانه

 مید داشتهکردن این اپیدمی چشم اکردن یا معالجهها برای فاشرسانهبه توانیم بنابراین ما نمی

ال حاند! برای مبارزه با این معضل، باید خودمان فکری به خودشان عین بیماری هاآنباشیم. 

 پذیری بیشتری رفتار کنند.ها را هم مجبور کنیم که با مسئولیتخودمان بکنیم و رسانه

 ستونمهم  یروزنامه کا برگزیده شد، یکجمهوری آمریبه ریاست  ۱وقتی که جرج بوش

های راه انداخت تا در آن هر روز خبط و خطا« جمهوربان رئیسدیده»با عنوان طنزآمیزی 

اما  ،که به تقلید از آنست ا این چیزی که ما اکنون به آن احتیاج داریم گزارش شود.جمهور رئیس

ی مسئولیتی و سوءاستفادهود بیاوریم که هر روز بیوجبه« یبان بیشعوردیده»یک  ،طور جدیبه

از  (تلویزیونی، روزنامه ها و مجالت های رادیویی واعم از شبکه)های ملی و محلی رسانه

 شان را برمال کند.موقعیت

 یباشد، شاید از معجزه نین بخشی را داشتهچای که شهامت چاپ هرچند که یافتن نشریه

 تر باشد.م عجیبمسیح ه کردنِزنده مرده

 

 

 هاتمرین

خواری و وابط جنسی نامشروع، رشوهای بنویسید و او را به رای به سردبیر روزنامهنامه -۱

ی مههرسد متهم کنید. به او بگویید که برای هر اتهام سنگین دیگری که به فکرتان می

که است  منابع آگاه و موثقیول هایی دارید که همگی از قتان سند و مدرکهایاتهام

آزادی  یخواهند نامشان فاش شود. پاسخ سردبیر امکان قضاوت صحیح دربارهنمی

 به شما خواهد داد.است که از آن  را مطبوعات و نوع قماشی

عورانه ر بیشتسلط بر روی رسانه را تمرین کنید. هر وقت که از رادیو یا تلویزیون اخبا -2

 کتاب خوب بخوانید. شنیدید یا دیدید، خاموشش کنید و به جای آن یک

                                                 
 م-است.  ۱۹۹2تا  ۱۹88های مقصود جرج بوش پدر، رئیس جمهور آمریکا بین سال - ۱
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۱۹ 

 کارکردن با بیشعورها
 

 بیشعور دیگه. کاَه، باز هم ی

 ی رئیس جدیدشرفهای معدر جلسه ۱جرج -

 

د. و رها هستییشعوباگر بیکار، بازنشسته یا خیلی پولدار نباشید، احتماال مجبور به کارکردن با 

ی این ا دربارهرها کار کنند. مچطور باید با بیشعودانند که هنوز تعداد بسیار بسیار کمی از مردم می

 آییم.برمی  آنتنهایی از پسِایم. فرض شده که خودمان بهی مهم آموزش ندیدهمساله

ل حرمت کرد و در عین حا کار با بیشعورها شودمیخواهند بدانند که آیا بسیاری از مردم می

 ست.پذیر ام امکانشحالم که بگویولی خو ،آسان نیست و شخصیت خود را نیز حفظ کرد؟

ی بیشعورها برآیید باید عهدهه خوبی از برای اینکه ب ی آغاز، کار روی خودتان است.نقطه

 از این دست بپرسید: یهایباید از خودتان سوال .و باانگیزه باشید هدفمند

 چقدر کارم را دوست دارم؟ 

 ؟مچقدر به حقوقم محتاج 

 ارزد؟ن بیشعور میآیا این کار به عذاب تحمل ای 

گری ر دیشاید پس از مرور این پرسش ها وسوسه شوید که کارتان را رها کنید و دنبال کا

انید تان هم بتولیاما هدف از این یادآوری این کار نیست. چرا که اگر کاری به خوبی کار قب ،بروید

ز این دف ار شوید. هپیدا کنید، احتماال مجبور خواهید بود باز هم با بیشعورهای دیگری همکا

اند، فتهزدن با بیشعورهایی که اطرافتان را گربرای سروکله را ی شماها این است که ارادهپرسش

 تقویت کند.

 :ستها چندتاهای پیش روی شما برای این کار است. این گزینهگام بعدی بررسی گزینه

                                                 
۱ - George 
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 چرا که به  ،شودی. این کار پیشنهاد نمکنید رقابتتوانید با همکار بیشعورتان می

اهید کاری بیش نخواین معنی است که شما هم بیشعور شوید. تازه در این صورت هم بیشعور تازه

کلفتی، تقصیرها را بازی، گردن، حقهگوییکاری که در انواع دروغبود و در مقابل بیشعورهای کهنه

 را در زمین هاآنگر بخواهید اد. ، کم خواهید آورندناشناسی استادانداختن و مسئولیتدیگرانگردنبه

کر چنین به ف حتی اید. پسخودشان شکست بدهید، موجبات شکست خودتان را فراهم آورده

 کاری هم نباشید.

 گری که با هزاران عنوان درمان. بهبیشعورها شوید اصالح کارِبهدستتوانید می

یمان یشعوری خود پشبشعوری که از الح بیدهم که اصاست به شما اطمینان می بیشعور سروکله زده

ختی سباز هم اصالحش کار  ،مصمم به درمان بشود ،تازه وقتی یک بیشعور نشده، محال است.

که  راد شریفیای بسپارید و به تعداد افگرهای حرفهاست. بنابراین کار اصالح بیشعورها را به درمان

اند عاصی و فرسوده شده هایشعوربح برای اصال ،جایشانولی بی ،انههای قهرمانتالشخاطر به

 اضافه نکنید.

 مل کنید. این کار شا حفظید که خودتان را از شر بیشعورها توانید یاد بگیرمی

یرکی و کار باید تمام ز برای این. تان استی شادروحیه ن وشأ حفظ انسانیت، شخصیت،

ها توانید تا مدتمش شوید میانجا کار بگیرید. هنری که اگر موفق به یادگیری وهایتان را بهمهارت

 به کار خود ادامه دهید. وگور شدن بیشعورهابعد از گم

درحکم  هاآنست که ظواهر برای ایادداشتن این نکته ی کار با بیشعورها بهنخستین قاعده

رای ، معموال بهاآنهمه چیز است. تظاهر به عالقه، همکاری، مهربانی، احترام و حتی ترس از 

ا نهایت بست. اما این تظاهرها باید ا کافی انداالعادهشان و اینکه فکر کنند فوقداشتننگهراضی 

و در راند؛ از این چرا که بیشعورها خودشان در تمام عمر تمرین تظاهر کرده شود،مهارت اعمال 

 خیص دهند.توانند تظاهر را تشو خیلی راحت می نداین فن استاد

یعنی  ،بیشعورآدم  از نظررتباط مناسب است. ارتباط مناسب دومین قاعده، کوشش برای ا

 ، ستایششاشنداینکه باید مورد توجه قرار گیرد، مهم باشد، به حرفش گوش کنند، با نظرش موافق ب

 اغراق کنید: هاآنبه  چنین جمالتیبگویند. بنابراین در گفتن  تبریککنند، به او قوت قلب بدهند و 

 «از شما متشکرم.»

 «ا شماست.حق ب»

 «!... چطور چنین چیزی به فکرتان رسید؟!ایدشما معجزه»
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 «.خواهممعذرت می»

بشنوید. این نوع ارتباط با  هااز بیشعور را باشید که چنین چیزهایی و البته هرگز انتظار نداشته

 طرفه است.بیشعورها یک

است که مشخص  بیشعور اینآدم گام سوم در تعیین سیاست مناسب برای ارتباط کاری با 

با شما دقیقا چگونه است. رئیستان است یا مرئوس یا همکارتان؟ با هر کدام باید  شکنید نوع ارتباط

 طوری رفتار کرد.

  و نسبت  اندشانشدت نگران قدرتبیشعورها به .داشتن رئیس بیشعورنگهراضی

ی نکنید که قدرت هرگز کاراند. به تهدیدهای واقعی و غیرواقعی علیه قدرتشان بسیار حساس

ی درعوض یاد بگیرید که با او مثل یکی از خدایان یا عضوی از خانواده .به خطر بیفتد رئیس

ته نشان بدهید. تا آنجا که ممکن هایش شیفه اهداف و برنامهنسبت بخود را سلطنتی رفتار کنید. 

رئیستان را روی  است هر روز سالمش کنید. الزم نیست که از آن طرف بام بیفتید و مثال عکس

موقع غافل نشوید که های بهزخم برایش بگیرید، اما از تعظیم و تکریمدفع چشممیزتان بگذارید یا 

خطاب « قربان»یستان را با لفظ روزی به درد خواهند خورد. سعی کنید هر جا که ممکن است رئ

 حضرت اجلنوازی بنده لطف و»کاربردن عباراتی نظیر هوقت با باما حواستان باشد که یک ،دکنی

 ها نیست، موجب خجالت وی نشوید.در مجامعی که مناسب این لفاظی« مستدام

اید و به شما مزایای العادهتان فکر خواهد کرد که شما فوقهایی، رئیسبا چنین بازی

به خانه بروید  شب 8ای خواهد داد. مثال اجازه خواهد داد که روزهای عادی قبل از ساعت ویژه

از تمام ای دوسه بار سر کار با شما ناهار خواهد خورد. حتی شاید اجازه بدهد که ا هفتهی

 تان هم استفاده کنید.های استحقاقیمرخصی

 .هاآنشود. باید با طرزکار دقیقا برعکس می جااین کارکردن با زیردستان بیشعور 

ها رفتار کرد. تا آنجا که رگبزقد و هیکل آدم باکوچک، حساس، زودرن  و ترسو  یهایمثل بچه

را خواهد ترساند  هاآنر فقط شان بپرهیزید. این کاکردنو یا گی  هاآنتوانید از دادزدن بر سر می

 کارها را مختل خواهد کرد.و 

یادآوری کنید که شما هم وقتی در  هاآنکنند. به زیردستانِ بیشعور مدام از کارشان ناله می

هم  هاآنرسد که دادید و باالخره روزی میرا انجام می هاآنان کار بودید هم هاآنموقعیت 

، اما تا آن زمان باید به همین کارشان ادامه دهند. اگر باز باشند زیردستانی برای انجام این کار داشته
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را از حق خوردن قهوه و امتیازهایی از این دست محروم کنید و  هاآنهم به غرزدن ادامه دادند 

 پیش بروید تا دست از غرولند بردارند. قدرآن

شان شما را تحت فشار قرار کاری ندادن وظایفبخواهند با انجامهمچنین ممکن است ها آن

را به کناری بکشید و با اغراق فراوان برایشان توضیح دهید که تمام  هاآنصورت، دهند. در این

کند. اگر را ارضا می هاآنرور و خودپسندی ها غاحتیاج دارد. این قبیل حرف هاآنسازمان به کار 

را تنبیه کنید. مثال بگویید هر روز باید پانزده دقیقه زودتر برای  هاآناین کار افاقه نکرد، 

صورت های غیرنقدی شب عید را بهو کمک ۱کردن قهوه در محل کار حاضر شونددرست

 اهدا کنید. هاآنسنگ به زغال

ر د ، تحت مدیریت یکی از همکاران بیشعورتاندفتر جدید سپس هر وقت شنیدید که یک

ر درای کار را ب بروید و با تعریف و تمجید از بیشعور زیردستتان، او اوسازمان ایجاد شده به نزد 

رِ کار توانید همزمان دو تا بیشعور را سبخش جدید بسیار مناسب توصیف کنید. به این صورت می

 بگذارید.

 شود مثل نه می هاآنتر است. با این قسمت از همه سختور. کار با همکاران بیشع

ر پرروتود رفتار ش هاآنرئیس بیشعور رفتار کرد و نه مثل مرئوسِ بیشعور. اگر خیلی محترمانه با 

 هم هامی بیشعورها، این آد. مثل همهخوردبهشان برمیرفتار شود  هاآنبا  با تحکمو اگر  شوندمی

ی کوچکی هاما درواقع مثل بچ ،ار کنند که انگار آقاباالسر شما هستنددوست دارند طوری رفت

 کنند که اردنگی الزم دارد. )در مقابل این وسوسه ایستادگی کنید!(رفتار می

درِ ی که ما، مثل وقتیدطوری رفتار کنید که انگار با یک میهمان ناخوانده طرف هاآنبا 

 ورد کرد.سیاست و در عین حال بسیار جدی برخ با هاآنهمسرتان میهمانتان است. باید با 

                                                 
صـورت نـوبتی بـین کارکنـان های مشـابه بهنیکردن قهوه یـا نوشـیدی درستدر بعضی کشورها مرسوم است وظیفه - ۱

شود دو روز در ماه، زودتر در محل کار حاضر شود و دسـتگاه شود. به این صورت که مثال هر کارمند موظف میتقسیم 

هـای مخصـوص، بـا اندازی یا مرتب کند تا خود و سایر همکاران بتوانند در وقتتولید نوشیدنی و سایر ملزومات را راه

به دستگاه لیوان خود را از نوشیدنی پر کنند. در ایران خوشبختانه این رسم ظالمانه وجود ندارد و در هر سـازمان مراجعه 

ی شـود تـا وظیفـهعنوان آبدارچی یا خدمتکار استخدام میکند یک نفر بهنفر تجاوز  5یا شرکتی که تعداد کارکنان آن از 

 م-گیرد.  وقت برعهدهطور تمامان را بهی نوشیدنی و اجرای سایر دستورات کارمندتهیه
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کار اندازید. باید حدومرزها را هوش و فراست خود را به یبرای این منظور باید همه

تقسیم کنید. کاری که البته  ها را با این بیشعورنه مسئولیتمشخص کنید و تصمیم بگیرید که چگو

 ی بیشعوری است.نیازمند شناخت کامل عارضه

در لحظات حساس، امتیازهای همکاران بیشعورتان توانید با حمایت از جلسات، میمثال در 

داشته شانسی  هاآنبگیرید. چنین چیزی معموال در آغاز یک پروژه، پیش از آنکه  هاآن خوبی از

آید. در چنین موقعیتی چیزی در این مایه بگویید: پیش می ی خاصی را از خود کنند،باشند تا ایده

اگر ممکن است  کنم.طور کامل حمایت میه به چیزی که ایشان گفت، من از طرحشان بهبا توج»

که البته او هم قادر به  «.که نهایت استفاده را ببریم در مورد مراحل اجرایی آن هم توضیح بدهید

طور ناقص از یک نفر دیگر دزدیده است. اما از چون آن طرح را به ،انجام چنین کاری نخواهد بود

ی نهفته در حرف شما شود که متوجه نیش و کنایهاید چنان خوشحال مینکه هوایش را داشتهای

 شود.نمی

این است که محال است پا روی دم آدم ترین معضل در کارکردن با بیشعورها، بزرگ

گوید که دزدد یا به رئیستان میهایتان را مینگذارند. وقتی که همکار بیشعورتان بعضی از گزارش

توانید بکنید؟ بدترین چیز این است که آدم به روی باشید، چکار می ل دارد معتاد شدهاتماح

خاطر در عوض با او رودررو شوید و به مسائلی روی داده است.نیاورد که چنین  خودش

های قدر حرفاش از او تشکر کنید. به او بگویید داشتن همکاری که اینالعادهطبعی فوقشوخ

شود. یادآوری کنید که شما ست که نصیب هر کسی نمیا رِکاری بلد است نعمتیدار و سخنده

از مشت بیشتر  اید. بعد با خنده بپرسید کهدهاش را جور کری شوخی و مضحکهاید که سوژهبوده

ی مشغولیت فکری و وحشت او درباره هیچ کاری نکنید.و البته گرگی. آید یا کفخوشش می

 اش خواهد کرد.انجام دهید، بیچاره علیه او داریدکاری که شما در نظر 

کارهای تحمل و سرکردن با همکار بیشعور بسیار بیشتر از این موارد است که شرح البته راه

ها و تذکرات بیشتر در این زمینه، حتما ی راهنماییگنجد.  برای مطالعهجا نمیدر این هاآنتمام 

چگونه و  در میان فضوالت هاراهنمای شنا با کوسه رانی در فاضالب محله،قایقهای کتاب
 را بخوانید. شخصیت خود را حفظ و ضدضربه کنیم
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 هاتمرین

اید و کنار آمده هاآنند؟ چطور با اکنید از چه نوعکار می هاآنبیشعورهایی که با  -۱

 کنید؟شان میتحمل

ن کار بخند بزنید. اگر ایشوند به رویشان لانگیز میتمرین کنید که وقتی وقیح و نفرت -2

ین در مقابل ا شان این کار را تمرین کنید.خیلی مشکل است، سعی کنید ابتدا با عکس

 وسوسه که دارت به سمت عکسشان پرتاب کنید مقاومت کنید.

د. با وقار و ادب بگذری هاآنهای مرتبا در ذهنتان تمرین کنید که از مقابل تحقیر و توهین -۳

 ییدب بگولرا مسخره کنند، هر دفعه زیر  تانپوشیدند که طرز لباسمثال اگر دوست دارن

ودم بیشتر به خچون باعث خواهد شد  ،که این مساله را به من تذکر دادیخوب شد »

 «.تا حرصت بیشتر دربیایدبرسم 

 شوید.تان خوشحال مییباشید که چقدر از دیدن فیش حقوق به خاطر داشته -۴

ساعت  هشتفقط شما مجبورید همکار بیشعورتان را  تازه هبه خودتان یادآوری کنید ک -5

حمل اما او مجبور است خودش را بیست و چهار ساعت در روز ت ،کنیدتحمل در روز 

 ای از این باالتر؟کند. چه شکنجه
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 وقتی دوست بیشعور است
 

 ارم.؟ من دداریدپاتی اعتقاد آیا شما به تله

زد تا تلفن میدوست بیشعوری داشتم که هرازچندی 

ارنده بود که برایش آز را ی چیزهاییخبرهای بد و همه

دانستم که کِی تلفن خواهد به من منتقل کند. همیشه می

درآمدن زنگ تلفنش صدازد و چند دقیقه قبل از به

 گوزیدم.اختیار میبی

 ، دوست چند آدم بیشعور۱لیسآ -
  
ین اما چن ،ممکن است بیشعور باشد کس دوست ندارد قبول کند که یکی از دوستانشهیچ

ها بعد ها مدتبعضی وقت این دوستان ونقص نیست.عیببی ی دوستیدنیامتاسفانه چیزی هست. 

گاهی است و گه شانها بیشعوریبعضی وقتشوند. شان با ما به بیشعوری مبتال مییاز آغاز دوست

ا ممکن است چنان بیشعور . یندکشد تا برای همه روشن شود که بیشعورها طول میمدت

 کوک هم نشویم.مش شانند که ما هرگز به بیشعوریزیرکاهِ متشخصی باشآب

نیم که های زندگی با دوستان بیشعور، باید اصولی را معین کبنابراین پیش از آموختن روش

شوند. هر بیشعور محسوب می با چه شرایطیستان ما ها بتوانیم تشخیص دهیم که دوبر مبنای آن

 ست:ام انی گویایی از بیشعوری دوستیک از موارد زیر نشانه

 بزرگ  یافتخار هاآنباشید که دوستی با  از شما انتظار دارند همیشه به خاطر داشته

تحمل ای زحمت تازهرن  و د هر هفته برای حفظ آن شود. افتخاری که بایمحسوب می

 .کنید

 باشد. دوست داشته شانی: نفعی به حالجز یکههیچ قاعده و قانونی ندارد ب شاندوستی 

 بدگمان شود.شان و این قانونِ نانوشته هاآنواقعی حق ندارد به 

 ق نداریدحق دارند که هر قاعده ای را بنا به مصالح خود تغییر دهند. شما ح هاآن. 

                                                 
۱ -Alice 
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 اس ما تمشمحفوظ است که هر زمانی و به هر دلیلی که صالح بدانند با  شاناین حق برای

از چنگال  هاآنکردن نهانپهایشان و از داشتن بچهتا نگه پول گرفتنیرند؛ از قرضبگ

ید پرساید بنبباشید هرگز دوست واقعی  شان. اگر برایتانخانه کلیدهای قانون، تا گرفتن

 .دباید طلب کنین هاآنلبته چیزی هم از اها را دارند و که به چه حقی این خواسته

 ارند که دو انتظار بگذارند هایشان را با شما در میان شکالت و بدبختیحق دارند که تمام م

اشند، به برخورد کنید. مهم نیست مشکالت چی ب هاآندر نهایت مالطفت و همدردی با 

اطمینان بدهید که  هاآنبه  باشید و دائما شانرود که در کنارهر حال از شما انتظار می

 رود که آن راانتظار می تانباشید، از ما مشکلی داشتهکامال حق با ایشان است. اما اگر ش

 نروید. هاآننزد خودتان نگه دارید و در چنین لحظات پراضطرابی به سراغ 

  خوششان  هاآنز افر باشید. اگر بخواهید با کسانی که نمت هاآنشما باید از تمام دشمنان

 خواهند گرفت.تان را د، پاچهاند دوستی کنیو یا ترکشان کرده آیدنمی

 ر دی که نثار کنید. هر چیز شانباید همیشه ستایش، مهربانی، حمایت و دلگرمی به پای

نوشته  تانوفاییعنصری و بیپای سست به ی ارادت و هواخواهی مطلق نگنجد،محدوده

 شود.می

 لی حتمای اشتباهات اانتقاد کنید. هرگونه بحثی درباره هاآنخاطر چیزی از هرگز نباید به

 پوشی کرد.کند و بنابراین باید از آن چشمدار میرا خدشه شاننفسدبه، اعتماهاآن

ک دارید، درنظر ی بیشعوری دوستان خود شها، باز هم دربارهاگر با درنظرگرفتنِ این مالک

ر کنند. اگر خودشان را زیچگونه رفتار می هاآندر حضور  تانی خانگیگربه بیاورید که سگ و

 باشد. تانی دوستتاملی مبنی بر بیشعوری قابلتواند نشانهکنند، این امر میها پنهان میپرتوخرت

توانید تان مطمئن شدید چند مرحله هست که میاگر روزی نسبت به بیشعوری دوست

 فوریت انجام دهید:به

ت، سا ن. اگر دوستی ایقبول کنید که با وجود چنین دوستی نیازی به دشمن ندارید .۱

بگویید تنها دلیلی که  هاآنجدی باشید! به  د.توان زندگی کربدون دوست هم می

ی کفاره ای،کنجهشچنین اید با خواستهشوند آن است که  تاناید اینطور وبالگذاشته

که آوری مواد اولیه برای کتابی هستید را بدهید؛ یا در حال جمع گناهانتان

 عصبی و روانی بنویسید.شدت های بهی آدمخواهید دربارهمی
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اما حدومرز  ،گذارندباشید که دوستان واقعی برای دوستی قانون نمیبه خاطر داشته .2

تان را به کسی قرض بدهید عاقالنه شوند. اینکه یک ماه اتوموبیلمعقولی قائل می

ی آن را بپردازد و باکش را هم پر بنزین مگر آنکه در هنگام برگرداندن کرایه ،نیست

 باشد.کرده 

برخورد کاو پزشک یا  روانعنوان روانشما بهبا خواهند بگویید که اگر می هاآنبه  .۳

 کنند باید هزینه را ساعتی محاسبه کنند.

را از فهرست دوستان صمیمی  هاآناست که نام  حق با افرادیشیرفهمشان کنید که  .۴

د دارند به اند و اگر هنوز در فهرست دوستان شما وجوشان خط زدهعادی حتیو 

 این خاطر است که لیستی به نام فهرست دوستان مزخرف دارید. 

گیری میزان غرولندشان هستید و هاست در حال اندازهبگویید که مدت هاآنبه  .5

عنوان کسی در کتاب رکورد های جهانی گینِس، به توانید اسم خودتان رازودی میبه

 ه، ثبت کنید.که بیشترین غرولند را از سوی دوستش تحمل کرد

 جا نگذارید.فرار کنید و هیچ آدرسی هم از خودتان به .6

البته اینکه هر کدام از این پیشنهادها تا چه حد جوابگوست، بستگی به خصوصیات هر 

باشید که اجرای بعضی از این پیشنهادها ممکن است باعث  بیشعوری دارد. همچنین به خاطر داشته

و پرواز ناگهانی و  تانوالدین های ناروا به، دادن نسبتکشیدنهای تندی در حد جیغواکنش

 تان شود.سویتقیم اشیا به مس

تان اید. بعد به دوستاگر چنین اتفاقی روی داد، عقب بروید و نشان بدهید که صدمه دیده

 خواهی نکند با او صحبت نخواهید کرد.بگویید که تا زمانی که معذرت

 عورتر از آن خواهد بود که چنین کاری کند.او بیش ،باشید اگر شانس داشته

 

 

 هاتمرین

 آیا دوستانی دارید که بیشعور باشند؟ -۱

 چرا؟ -2
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2۱ 

 بیشعور آدم ازدواج با
 

بیرون رفته که دیگر  مانوقتی فهمیدم عشق از زندگی

 داشت. سیگارش را در هنگام بوسیدن من از لب برنمی

 همسر یک بیشعور ۱،ماری جین -

  
تر نباشد که یک روز از خواب برخیزیم و دریابیم دهندهدر زندگی از این تکان چیزشاید هیچ

 شب اولها این حقیقت تلخ را در همان بعضی آدم مان هست!بیشعور توی رختخوابآدم یک که 

ن فهمیدن این واقعیت )اگر چنین فهمند. مدت زماها بعد نمیفهمند؛ دیگران تا سالشان میعروسی

ا یک بست که زندگی ا آنچه که مهم است درکِ معنایی ( اهمیت زیادی ندارد،چیزی روی دهد

 همسر بیشعور متضمن آن است.

رود برای همسر کار میهایی که برای سروکار داشتن با همکار یا دوست بیشعور بهروش

 :نیستتوان کرد؟ زیاد بیشعور کاربردی ندارد. پس چه کارهایی می

  ا بدگی مشترک زیرا فقط یک کار هست که از زن ،شودشنهاد نمیطالق. این کار چندان پی

 آورتر است و آن جداشدن از اوست. اگر از بندوبساط دادگاه جانبیشعور عذابآدم 

 تانباقی عمردر تان در برید و مخارج این کار کمرتان را نشکند، همسر قبلیهسالم ب

ه ری کت تا مطمئن شود از کاهمیشه شما را تعقیب خواهد کرد و زیر نظر خواهد داش

سر برید  اید پشیمان هستید. و البته احتمال اینکه تمام عمرتان را در پشیمانی بهکرده

ه تا کارد هر کس یک بار در زندگی دل به بیشعوری ببندد، حق د که چرا ،بسیار باالست

 آخرش عمرش انگشت ندامت به دندان بگزد.

  ه در کخاطر مواردی اما به ،ار. این راه بهتر استفرار به یک کشور خارجی با نام مستع

روج خگی بتوانید قبل از . مگر اینکه با زرنزیاد عملی نیست ،ی طالق مطرح شدگزینه

 اید.از کشور، وانمود کنید که مرده

                                                 
۱ - Mary Jean 
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  ِی اول مفیدتر اما از گزینه ،ی دوم جالب نیستی گزینه. به اندازهبااحتیاط خودکشی

 ناپذیری آن است.، برگشتاست. اشکال این روش

 ِاین روش یا روش قبلی را توصیه کنم؛  دهداخالق پزشکی اجازه نمیبااحتیاط.  آدمکشی

. اگر احتیاج به کمک ای جز این کارها نیستواقعا چارههایی با این حال یک وقت

 ...۱دارید، دوست خوبی دارم به نام گیدو

  حل همین کنیم. تنها راهینه را بررسی میبیشعور. این گزآدم یادگرفتن زندگی مشترک با

 ید:است و البته این کار ممکن نیست مگر اینکه چند نکته را در ذهن داشته باش

ی بعد. هر چه آل دست یابید؛ شاید دفعهتوانید به زندگی ایدهقبول کنید که نمی .۱

این  ست.اتان از زندگی زناشویی را پایین بیاورید، به نفع خودتان زودتر انتظارهای

کننده که فقط شما بودید کند تا از یادآوری این مطلب افسردهویژه کمک میکار به

 که این بیشعور را به همسری انتخاب کردید، خالص شوید.

ی قدر پایین که حتتر بیاورید. آناگر هنوز افسرده هستید، انتظارها را باز هم پایین .2

ه ید کخوبی فکر کن د. به چیزهایبیشعور خوشحال هم باشی آدم از ازدواج با یک

کر ی مثبتِ بیشعوری همسرتان فبه این نکتهباشند. مثال  یطور دیگر توانستندمی

 دارید! ا از بیشعوربودن برحذرتان رهایکردن به او بچهتوانید با اشارهمی کنید که

 ایاو جوش نزنید و بر زهرماربودنبرج کردن یاخاطر وراجیاد بگیرید که بهی .۳

خودخوری نکنید. برای  خودتان،کردن کامل احساسات و کمبود محبت رکوبس

فقط یاد  گ بشوید الزم نیست حتما به الکل معتاد شوید.رَطور کامل بیاینکه به

توانید با خیالی برسید حتی میخیال باشید. اگر به این درجه از بیبگیرید که بی

 حس کنید.رد زیادی دتان را ببرید بدون آنکه چاقو دست

هم همسران  هاآناز میان کسانی که  ها را با احتیاط آزمایش کنید.جایگزین .۴

کنید که بیشعوری دارند دوستانی انتخاب کنید. به این ترتیب همدردانی پیدا می

تان را جبران کنید. درددل کنید و کمبودهای عاطفی و غیره هاآنتوانید با می

                                                 
۱ - Guido 
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های عالی تواند با سرویسعال است و میهم فو غیره دوست من گیدو در بخش 

 ۱هر آنچه را که بخواهید برایتان فراهم کند.

ث باع تا آنجا که ممکن است با همسرتان مهربان باشید و مدارا کنید. این کار .5

شود. مثال اید میهایی که تاکنون داشتهها و آسیباصطکاک یمالحظهکاهش قابل

گویید این یمد، اولین کلماتی که به همسرتان آییکه از سر کار به خانه می وقتی

ت خاطرش ناراحتی، معذرخاطر هر چیزی که بهم. بههخوامعذرت می»باشد: 

ناراحتی خواباند و از و را میاهای عمومی، باد این نوع عذرخواهی« م.هخوامی

 کند.بیشتر خودتان پیشگیری می

کند و اصرار به دعوا و نمی ها را تحملای است که خوشیبه گونه تاناگر همسر .6

بلکه با یک  ،ایدصورت با یک بیشعور معمولی ازدواج نکردهمرافعه دارد، در این

حل آن است که به او کمک یتی راهاید. در چنین موقعردهکعیار ازدواج بیشعور تمام

ش کنید ی مازادِ خشم و عصبانیت خود پیدا کند. تشویقی برای تخلیهیهاکنید تا راه

ان هم حتما دفاع شخصی برود. خودت گ چریکی وهای آموزش جنه به کالسک

 کاراته یاد بگیرید.

استاد  2،ساندرز سرهنگطور که های خانوادگی مفید خواهند بود؟ یقینا بله. همانآیا مشاوره

هایی که مشکل حضور زوج، گویدمی ۳های جنگی و مشاور خانواده در وست پوینتتاکتیک

ی عنوان آیینهبلکه به ،عنوان بیماراست؛ البته نه به مفیدهای خانوادگی در مشاورهد بیشعوری دارن

هایی که مشکل دارند و برای مشاوره به زوج هاآنتوان با نشان دادن به این ترتیب که می عبرت.

ا ب هاآنکنند بد نیست. شان آنقدرها هم که فکر میکنند کمک کرد تا بفهمند زندگیمراجعه می

مند به شان با زندگی آن بیشعورها، قدر هم را خواهند دانست و عالقهی زندگی زناشوییمقایسه

 حفظ زندگی مشترکشان خواهند شد.

                                                 
های مکرر با مترجم برای ارتباط با گیدو و دادن سفارش خودداری فرمایند. مترجمیم خوانندگان عزیز لطفا از تماس - ۱

 م-کن  نه کارچاق
2 - Colonel Sanders 

۳ - West point 
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ی خاطر اصرارش بر مسالهکنند، البته نه بهبسیاری از مردم، ساندرز را به بدبینی متهم می

، فقط نیستدرمان های بد قابلجازدوا»فوق، بلکه به خاطر اعتقاد راسخش به این مطلب که 

 «پیشگیری کرد. هاآنتوان از می

فقط بگو »شود این است: ی همیشگی او برای مواقعی که احتمال ازدواج جدی میتوصیه

 «نه.

 

 

 هاتمرین

 هاآنتوانید بشمارید؟ مشکل چند تا ازدواج بدفرجام می تاندر میان خویشان و آشنایان -۱

 وری؟یا بیشع هناسازگاری بود

 کنید؟اید؟ چرا هی ازدواج میچند تا ازدواج ناموفق داشته -2
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 بیشعور مادرزاد
 

اش گربه را خفه کرد وقتی که پیش از خوردن صبحانه

 .روزگارم سیاه استفهمیدم 

 ساله ۴جین، مادر یک بیشعور  -
  
 د وجوداز قبیل کودکان فاس مقوالتیکردند که شناسان کودک فکر میهای سال، روانسال

گی خانواد مناسبکه قربانی فساد، شرایط بد اجتماعی یا تربیت نا اندندارد؛ آنچه که هست کودکانی

ها فورا تقصیر گرای داشت، بیشتر درمانای رفتار بد و زنندهبر همین اساس هر وقت بچهاند. شده

 انداختند.یا والدین می را به گردن جامعه

فته های واضح و آشکار در این میان نادیده گرواقعیت یدهد که بعضتحقیقات من نشان می

 .شده است

گه ناده در جایی بکاریم و محیط را هم آم هطور نیست که اگر گل و سبزدانیم اینهمه می

م در هز زیادی های هرعلف برداشت کنیم. هایم گل و سبزطور که انتظار داشتهداریم، حتما همان

جود وها با هن امر در تولید آدمیزاد هم صادق است. بعضی از بچرسند. همیاین میان به هم می

ی از آیند. درواقع بعضار مین شریف و محیط خانوادگی سالم باز هم بد بیدبرخورداری از وال

 هاآن آیند.ها بدجنس و خرابکار به دنیا میبچه

 برند.دادنِ حشرات و حیوانات کوچک لذت میاز شکنجه 

 زنند.خودشان را کتک می تر ازهای کوچکبچه 

 دهند.ادبی میجواب پدر و مادرشان را با بی 

 .روز خوبشان روزی است که جایی را خراب کنند 

 خورند.های غذایشان را نمیمیوه و سبزی 

 .باشعورهای بیشعورِ والدین آیند؛ بچهخالصه آنکه بیشعور به دنیا می
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معتقد است که  ،در دانشگاه میلپیتاس شناسی کودکاستاد روان ۱،فیشبرگرمونتاگ دکتر 

ی این سوءمصرف، همیشه اند و در نتیجهآزاری اعتیاد پیدا کردهی کودکها به نظریهشناسروان

 دانند.گناه میها را بیوالدین را مقصر و بچه

. ندعیارتا بیشعور تمام درست نیست. من سه تا بچه دارم که هر سه»گوید: دکتر فیشبرگر می

داشتنی، مواظبت دائمی و ای با محیط دوستایم؛ خانهگذاشته شانو همسرم همه چیز در اختیارمن 

 هاآنایم، با هایم؛ هوایشان را داشتداده انجام شانمهر و محبت فراوان. هر کاری که الزم بوده برای

قل بار بیایند و ه و مستایم که باعرضایم. اصرار داشتهایم و از سر تقصیراتشان گذشتهدوست بوده

 «اند.ا با تمام این اوصاف شرور و فاسد بار آمدهمباشند. ا احساس مسئولیت داشته

د هایشان را که دو زن و یک مرقدر شرور که با همدستی یکدیگر تصمیم گرفتند معلمآن

به ا دقت سرهم کردند و ب سکسیه بکشند. چند داستان ی جنسی به صالببودند با اتهام سوءاستفاده

 اشتههایشان هیچ تناقضی با هم ندخاطر سپردند تا اگر جداگانه مورد سوال قرار گرفتند حرف

 .باشد

شفته شدند و آهم طبیعتا خیلی  هاآنرا برای پدر و مادرشان گفتند.  هاآن داستانبعد 

به شان هروندپ .شکایت کردند. هر سه معلم اخراج شدند شانبالفاصله به این خاطر به مدیر دبستان

د یکی از پس از اینکه مشخص ش اما بعدها،صادر شد.  هاآنرای علیه  شد و کشیدهدادگاه 

ولی د. شدن تبرئهبود،  چاپ شده پورنوی که در یک مجلهاقتباس شده  یها از داستان کوتاهداستان

تبار اعدند و به بو کاری را متحمل شدههای دادگاه و بیدو سال تحقیر، هزینه ،ها به این خاطرمعلم

 لطمات جبران ناپذیری وارد شد.دکتر فیشبرگر هم ای حرفه

ا ها بیشعور به دنیبود یا این بچه نشده ها گذاشتهلی به الالی این بچهی کافی لیآیا به اندازه

« همینه که هست»مبدع نهضت جنجالی اما بسیار مفید  2،گاتتایتکاساندرا بودند؟ خانم  آمده

 های سرتق، کامال با دکتر فیشبرگر موافق است. برای بچه

ام سالهبودم، دختر شانزده سالگی گذاشتهوششای که من پا به سیدر همان هفته»گوید: میاو 

ه این بستگیر شد. خاطر فروش مواد مخدر دام بهسالهپسر پانزده و ی بار دوم سقط جنین کردبرا

 ر فقط یک ژستدانستم این کارا ببندم، هرچند که می رحممهای تصمیم گرفتم بروم لولهخاطر 

 سمبولیک است.

                                                 
۱ - Dr. Montague Fishburger 

2 - Mrs. Cassandra Tightgut 
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های شرور از ی تمام آن مواقعی که این بچهکه در بیمارستان بستری بودم، درباره وقتی

وهرم شرسیدم که من و  بودند فکر کردم. به این نتیجه تفاده کردهءاسهای ما سومهربانی و کمک

ها به ا بچهببرای رفتار « همینه که هست»ی در این زمان بود که شیوه ایم.شاید زیادی مهربان بوده

مد. ذهنم رسید. من این برنامه را تدریس کردم و به مذاق پدر و مادرهای زیادی خوش آ

دوازده  در حال حاضر آوردند ومیهای من هجوم برای شنیدن حرف که پس از اندکیطوریبه

 «سر کشور وجود دارد.در سرا« همینه که هست»هزار گروه 

شان را های بیشعوراست برای پدر و مادرهای باشعور تا بتوانند بچه مفیدی کاراین روش، راه

 بر اصول زیر مبتنی است: وکنترل کنند 

 را فاسد کرده هاآنمگر آنکه واقعا شما  ،ندهایتان فاسدتقصیر شما نیست که بچه .۱

کنید.  هاآنش خودتان را فدای آسایش ی شما نیست که آسایباشید. همچنین وظیفه

قدم باشید. منظور از اعتدال همان چیزی باشید و در اعتدالتان ثابت فقط اعتدال داشته

تان از اینکه در تعطیالت سالهفهمد. اگر فرزند شانزدهاست که هر عقل سلیمی می

براهام ، به خاطرش بیاورید که آماشین براند شکایت دارد گذاریدنمیآخر هفته 

بعدها یک ماشین به نام او  امارفت، اش پیاده میل را تا مدرسهیام ۹لینکلن، هر روز 

آرامی به« مردهای گوزوپیرآره، یه ماشین برای :»تان گفت که بچه وقتی ۱تولید شد.

 «همینه که هست.» جواب دهید

اند یا دیده هایتان گریه و زاری کردند، نگاه کنید ببینید آسیب و جراحتیهروقت بچه .2

، همینه آید که نیایدنمینه. اگر نه، بگویید خفه شوند و اینقدر ونگ نزنند. خوششان 

 که هست.

شان نشناسیهایتان از حد خود خارج شدند و خودخواهی و وظیفهاگر بچه .۳

کنند  انه را ترکبگویید که باید خ هاآنبیرونشان کنید. به از خانه ، تحمل شدغیرقابل

ا ر شمرفتا هر فرزند خودخواهی که از. ه داردکه یک من ماست چقدر کر تا بفهمند

از این قاعده  کوچکهای )بچه همینه که هست!باید بداند آید نمیخوشش در خانه 

 مستثنی هستند.(

                                                 
میالدی تا به امروز اتومبیلی به نام لینکلن، یکی از مشهورترین روسای جمهور آمریکا، در این  ۴0ی از اواخر دهه  - ۱

 م-قیمت است. شود که لوکس، سنگین، حجیم و گرانکشور تولید می
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ساز بازی هایتان دارند با کبریت و کوکتل مولوتف دستهر وقت دیدید که بچه .۴

آتش  به خواهند خانه راگویند میخندند میبه ریش شما میکه  کنند و در حالیمی

شود که قدر بکشند، پلیس را خبر کنید. چند شب ماندن در بازداشتگاه باعث می

همینه »د بگویید خانه را بدانند. اگر از رفتار پلیس و شرایط بازداشتگاه شکایت داشتن

 «که هست.

مکاری کنند. های باالتر از شش سال بخواهید که در کارهای خانه هاز بچه .5

پدر و  یروزگاری زیادی عزیزدردانه اندای که انگل جامعهبیشعورهای بیچاره

ی و حس مسئولیت زود نیست. وقت برای داشتن وجدان کارهیچاند. مادرشان بوده

 همینه که هست.نداریم، هم « خوامخوام، نمیمی»

ن از ورتاب تلویزیپ ها دارد.ای در بیشعورکردن بچهاصوال تلویزیون نقش برجسته .6

 شود، چون همینه که هست.توصیه می پنجره به بیرون، برای تربیت بهتر فرزندان

بار در  های شدیدی وضع کنید. اگر یکدر مورد کارهای خانه مقررات و محدودیت .7

هفته از زیر کار دررفتند،  تماشای تلویزیون را ممنوع کنید. اگر چموشی کردند و 

ان را انجام ندادند مجبورشان کنید که یک شب به یکی از دو بار در هفته وظایفش

ها گوش شناسی برای جوانفضیلت ادب و وظیفه یهای قرن بوقی دربارهتصنیف

 «همینه که هست.»کنند. هر وقت هم که از این شکنجه شکایت کردند بگویید: 

د از خطر توانبلکه می ،فقط خطرناک نیستها نهشده به کپل بچهکنترل یچند ضربه .8

تر از اگر بزرگ بیشعور جلوگیری کند. آدم الوقوع جامعه به یکدچارشدن قریب

. های جایگزین بودتوان به فکر روشتنبیه راه بیفتد میکه کارشان با این  انداین

بهتر است یا اینکه به  و مردم را آزار بدهد رفتار کندها ی شما مثل بیشعوراینکه بچه

همینه که »گرفته فقط بگویید: ر گریه کرد و گفت دردش اگ دست شما ادب شود؟

 «هست.

اگر در میان وسایلش کوکائین، کلت، کاندوم و هر کاف غیرمجاز دیگری یافت شد،  .۹

همه را برای خودتان بردارید و دو روز تمام فقط به او آب و نان بدهید بخورد. اگر 

  «همینه که هست.»اعتراض کرد بگویید 
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 ردفهمند که باید می تانهایا بچهی :رسیددو هدف می این نامه، به یکی ازبا عمل به این بر

شود که شما را ترک های باشعوری شوند و یا باعث میرفتار و کردارشان تجدید نظر کنند و بچه

 !ییدر دو صورت برنده شماکنند. در ه

 

 

 هاتمرین

 2۱آیند؟ خودشان برمیی شوند و از عهدهلغ میها در چه سنی بابه نظر شما بچه -۱

 شوند؟دهن میبهسالگی؟ از همان زمانی که با شما دهن ۱2سالگی؟  ۱8سالگی؟ 

 اید؟هایتان را کتک زدهآیا امروز بچه -2
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2۳ 

 والدین بیشعور فرزندانِ
 

برای اولین بار در من را  ،تا زمانی که معلم کودکستان

ه دانستم کنمیصدا نزده بود،  ۱«وینک»به اسم عمرم 

 نیست.« گوسالهاوهوی »اسمم 

 شعورین بیدین، فرزند والکو -

  
 شاناند، فرزندانورها شدهشاکنون قربانی بیعتترین گروهی که از نظر تاریخی، شاید مظلوم

اما  ،شودهایی میشود کمکیاز نظر بدنی بدرفتاری م هاآنهایی که با ها، به بچهوقت باشند. بعضی

اند. این شده د واگذاشتهبینند به حال خوز نظر روحی و روانی بدرفتاری میهایی که اتاکنون بچه

خاطر ارتکاب اند یا بهکنند دیوانهکنند که گمان میدر حالی رشد می هاآنبدان معناست که 

 هاآن .ندربیشعو رزند افرادِکه فقط ف خواهند فهمیدکنند. حاال کارهایی نابخشودنی احساس گناه می

. جزندعاعنوان یک آدم بزرگسال رک خود بهشوند که هنوز از دترها میوارد دنیای بزرگ در حالی

گرهای زبردرست فراوانی نهای درمانی و درماها، گروهشاپها، ورکاما خوشبختانه اکنون کتاب

 .اندین بیشعورشانبرای نجات از دست والد هاآنرساندن به مند به کمکهستند که عالقه

یشعور دین باست که فرزندان وال اهمیت فراوانی دارد، چرا که تحقیقات نشان داده این کار

ر یرند طواد بگاستعداد فراوانی دارند که خودشان هم به والدین بیشعور تبدیل شوند، مگر آنکه ی

 دیگری بزرگ شوند.

هیچ راه  اندر کردهسرا با بیشعورها  انهای عمرشی که بیست سال از بهترین سالانبرای کس

طلب که متوانند با دانستن این کم میاین افراد دست آسایی وجود ندارد. اماعالج سریع و معجزه

نیان کشند. یکی از قربانیست، نفس راحتی ب شانبارشان متوجهگناه چندانی بابت زندگی فالکت

ریع سخیلی ن ن مدرما ،از وقتی که فهمیدم چه کسی را باید مقصر بدانم»: گفتمی والدین بیشعور

وضوع ماین  و مجای این که از خودم متنفر باشم از پدر و مادرم متنفرکند. حاال بهپیشرفت می

 «کند.خیلی حالم را بهتر می

                                                 
۱ - Kevin 
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ران آمدن بر سوءرفتارهای دوقی باالیی برای فایفرزندان والدین بیشعور انگیزهبیشترِ 

 :ستار اینهی فرزندان والدین بیشعوچند نشانهشان دارند. گیبچ

  کنند. درحقیقت، اکثر جایی که ممکن است از پدر و مادر خود دوری میپیش از هر چیز، تا

از  ممکن بودهتا جایی که  اندموفق شده از چنین فرزندانی تشکیل شده که ۱جمعیت آالسکا

 .پدر و مادرهای خود دور شوند

 ن ین خاطر نیست که از جشه ابکنند. این مساله در جشن تولد پدر و مادرشان شرکت نمی

ی برا» ون کارت تبریکی با مضم زبلکه به این خاطر است که هنو ،آیدتولد خوششان نمی

 است. منتشر نشده« هیچی متشکرم

 کنند که بیشعوری یک اطر فکر میشوند و به همین خمدتی از عمرشان کامال مشنگ می

ترین بیش در معرضدر همین هنگام  بیماری واقعی نیست یا با کسی برای ابتال تعارف دارد.

 مکن است با بیشعورمبه نحوی که  ،شوندپذیر میگیرند و شدیدا آسیبخطر قرار می

 اییاهنمرکمک و  به این خاطر هم که شدهکنند.  رازدواج کنند و این چرخه را تکرا دیگری

 ت.تخصصی برای این جوانان ضروری اس

س و خوددرگیری، تردر پسِ نفرت، ناامیدی،  مشکل واقعی فرزندان والدین بیشعور که

طور باره بهها تحقیق و تالش در اینی سالنتیجه چیست؟ قرار دارد هاآن عرضگیِاحساسِ بی

 خالصه چنین است:

که  بیشعور یوالدین فرزند 2،های دیگر. هریاشکال در ارتباط برقرارکردن با آدم .۱

هایی هم دانستم آدمسالگی نمی 2۳سیدن به تا قبل از ر»گوید: می ،در حال درمان است

کردم انگیز، کثیف و رذل نیستند. شاید به این دلیل که فکر میوجود دارند که نفرت

 «.اندها مثل پدر و مادر خودمی آدمهمه

خاطر اینکه ن بیشعور، بهیدالاشکال در ارتباط برقرارکردن با خودشان. فرزندان و .2

های بیشعور ی آدمشان در سیطرهگیری شخصیتو دوران شکل ی عمرهای اولیهدر سال

به اسم  افراد آیند. یکی از اینبار می پدر و مادرشاناند، به همان بیشعوری بوده

                                                 
۱ - Alaska. م- بسیار سردسیر.  و کایآمر یمتحده االتیکشور ا التیا ترینو دورافتاده نیتربزرگ 
 

2 - Harry 
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اکنون توانسته خودش را بیابد. او با آرامش خاطر  پس از سه سال درمان، ۱،ویرجینیا

بیشعوری مثل مادرم بشوم.  شدمبزرگ وقتی خواست بچه که بودم دلم می»گوید: می

ن آرزو لطمه خوردم. من باید خودم باشم و برای خودم انم که چقدر از آدحاال می

 «لطفا برای من اسمی انتخاب کنید.باشم.  . باید تولدی دوباره داشتهزندگی کنم

اند که فکر کنند تا اشکال در فکرکردن. فرزندان والدین بیشعور اجازه نداشته .۳

، دیردبا تی معمولی صاحب نظر و عقیده بشوند. بنابراین حد یک بچهبتوانند در 

از اینکه  هاآندائمی . ترس شوندبزرگ میتمایل به تمرد از قوانین ارادگی و حتی سست

سرخودبودن مواخذه شوند، فکرشان  خاطرمرتکب خطایی نابخشودنی بشوند یا اینکه به

 ،ر از همین افراد که در حال درمان استرا همیشه مشغول داشته است. آلیس، یکی دیگ

بالد. او به چنان میاش از زیر یوغ پدر و مادر بیشعورش به خود خاطر آزادیبه

را در  2«انجمن زمین مسطح»ای از است که شعبهنفسی رسیدهو اعتمادبه رایاستقالل

ی برای انداختن کمپینشهر جدید محل اقامتش تشکیل داده و عالوه بر آن مشغول راه

 ست.در ایالت کنتاکی آمریکا ۳هانجات پالتیپوس

م الی هگفتن. در بیشتر اوقات، فرزندان والدین بیشعور در بزرگساشکال در سخن .۴

زنند و به همین خاطر از اینکه خودشان را بزرگسال معرفی کنند ها حرف میمثل بچه

توانند یاد بگیرند که از یم هاآنید اکثر های درمانی مفید جدواهمه دارند. اما با روش

ر دتر بروند. فرا« منو دیگه نزنید تو رو خدا»و « ببخشید»، «چَشم»حد گفتن جمالتی مثل 

اد بزنند و حتی بکشند و فریجیغ اند که چگونه تر، یاد گرفتههای موفقبعضی نمونه

هند. رش دفاسفودها با نعره خواهند در فستکه می را شتریان، غذاییبتوانند مثل سایر م

 زنند.انه حرف میعاشقکنند که با رادیوشان رفت میها حتی تا آنجا پیشبعضی

                                                 
۱ - Virginia 

2 - Flat Earth Society. ی انجمنی واقعی که اعضای آن معتقدند زمین کروی نیست، بلکه مسطح و به شکل صـفحه

ی بـامزه دربـاره های آن با یخ پوشیده شده است و از ایـن طـور افکـارمدوری است که مرکز آن قطب شمال است و لبه

ی های دنیـا آمـادههـا و فرقـهخورشید و ماه و طول و عرض کیهان. البته اعضای این انجمن هم مثل تمام اعضای انجمن

ی علمـی و منطقـی بـا ی عقاید خود هستند و مطابق معمول، حاضرنشدن مخالفان به مناظرهمناظره و بحث علمی درباره

 م-دانند. می خود را دلیلی بر حقانیت عقاید خود
 م-نوعی پستاندار منقاردار استرالیایی.  - ۳
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ها در چنان محیط سرد و سنگینی برگشتهاشکال در خندیدن. بعضی از این بخت .5

آمیز و بسیار بسیار کنند عمل خندیدن یک واکنش جنونشوند که گمان میبزرگ می

ای ماهههای سهفرد، دورهن قربانیانِ منحصربهگرها برای درمان ایعصبی است. درمان

هایی از چارلی چاپلین و نظایر آن به مدت دوازده کنند که شامل دیدن فیلمبرگزار می

 گذرانند قادردرصد از کسانی که این دوره را می ۹5شود. بیش از ساعت در روز می

 رد با عصانند که یک نفر دااگر ببی البتهاطر قهقهه بزنند، شوند پس از آن و با طیب خمی

 رود.کند یا گشادگشاد راه میبازی می

عور های والدین بیشاما بچه ،. شاید برای بعضی عجیب به نظر آیدیتخلّاشکال در  .6

وسالشان با باال رفتن سنکه  اندداشتهشان را توی دل خودشان نگه قدر احساساتآن

ها در این زمینه کارساز نیستند. . مسهلگه دارنداند هرچیزی را توی دلشان نعادت کرده

ی از روند. بعضنیاز دارند این است که دوباره یاد بگیرند چطور توالت ب هاآنآنچه که 

نقدر آکنند، به این صورت که گرها از هیپنوتیزم برای رفع این مشکل استفاده میدرمان

به این  هاآن اه برسند.و به نتای  دلخو برند که روی توالت بیفتندپس میرا پس هاآن

نه  برای دل خودشان خوب است  و ،یک کار کنند که انجام درست اینبیماران تلقین می

 اند با آرامش خاطر سیفون را بکشند.گاه توانستهوالدین بیشعورشان. آن

ها خاطر آنکه سالاشکال در آرامش خاطر. فرزندان والدین بیشعور اغلب به .7

وقتی باشند،  حالت دفاعی داشتهها سوءاستفادهها و بر نکوهشاند در برامجبور بوده

هیچ پس از درک این مطلب که  هاآن. اندشوند بسیار عصبی و مضطرببزرگ می

دِ توانند به آرامش برسند. در برخی از موارجز پدر و مادرشان ندارند میهدشمنی ب

شان ها، به دیدن والدیناز سال اند که بتوانند پسای رسیدهآمیز، حتی به مرحلهموفقیت

آور ایشان مبنی بر اینکه زمانه خیلی عوض شده و های ماللتبروند و در هنگام حرف

 رت مفصلی بزنند.نیستند، چُ ها دیگر مثل سابقبچه

ست که اکته ترین نکات در رفتار با فرزندان والدین بیشعور، درنظرگرفتن این نیکی از مهم

شان زندگی دیندیگر با وال هاآنباید بتوانند از پس مشکالت خود برآیند.  ، پسانداگر بزرگسال

 د.تیاج دارنبینند؛ اما دقیقا به همین خاطر این افراد به درمان احرا می هاآنکنند و به ندرت نمی
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 شتن پدر وآمیز نباشد در خیال و آرزوی دادرمان نشوند یا درمانشان موفقیتاگر  هاآن

آن  ،یجهدهند و درنت)نظیر دوستان یا همسر( ادامه می ، به ارتباط خود با دیگرانمادری باشعور

 د بود.و سالم نخواهنبجا ، ای حل نشودطور ریشهها هم، تا زمانی که مشکل بهارتباط

یر را در زکنم که مراحل به همین دلیل، من به فرزندانِ بزرگسال والدین بیشعور پیشنهاد می

 صورت جداگانه انجام دهند:یا بهطول روند درمان، 

  تمام  اضر هستیدبگویید که ح هاآنبا پدر و مادرتان آشتی کنید. به دیدنشان بروید و به

آسان  هاآنکنید واقعا برای مشکالت گذشته را فراموش کنید. بگویید که حاال درک می

خواهید از یگر مها گذشته است. ای آدم با شما رفتار کنند و گذشتهنبوده که مثل بچه

 .شان نزنیدیبیشعورهیچ حرفی از ارث محروم نشوید 

 که  را ییهاآنی اید خوب و دقیق فکر کنید. همهتان گرفتهبه صفاتی که از والدین

 عوض کنید. زادگانآدمیمشکوک به بیشعوری است دور بریزید و جایشان را با صفات 

 روم رث محیات نیستند و شما را هم از ا. اگر در قید حپدر و مادرتان را فراموش کنید

ه بر تان را به انجمن پاکسازی بیشعورها اهدا کنید تا نشان دهید کاند، بخشی از ارثیهنکرده

 اید.غلبه کرده هاآنتاثیرات 

های بلندی در تشخیص و درمان معضالت فرزندان والدین بیشعور در بزرگسالی برداشته گام

در که همدرد شما هستند  را از این افراد هستید، بهتر است افرادی است. اگر شما هم یکی شده

کنم کتاب ارزشمندِ ین توصیه میاطراف خود بیابید و با هم یک گروه درمانی تشکیل دهید. همچن

 را هم از دست ندهید. ۱آوفورداثر کریست  ترین بابای دنیابد

 

 

 هاتمرین

 دانید؟د؟ از کجا میایالدین بیشعور بودهآیا شما نیز قربانی و -۱

 عنوان یک بزرگسال تاثیر گذاشته است؟این مساله چگونه بر زندگی شما به -2

 ؟بزرگ شویدخواهید کِی می -۳

 

                                                 
۱ - Chris Awford 
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2۴ 

 مراحل درمان
 

 مانند.کن کنید گاوها باقی میجنون گاوی را که ریشه

 یک بیشعور در حال درمان ۱،بِن -
  

پذیرفتنِ ی نخست است؛ یعنی لهک بیشعوری همان مرحترین مرحله در درمان و ترسخت
ی برداشتن نخستین کس دوست ندارد قبول کند که بیشعور است و بنابراین لحظه. هیچبیشعوربودن

 دارد. باالیی نیاز یشهامت و اراده رسیدن به آن،ای که گام، دردآور است. لحظه

هایی چون ذیرش، بیشعور بحرانسازِ پی سرنوشتدر بیشتر مواقع، تا رسیدن به لحظه

شدن توسط یعضاورشکستگی، طالق، اخراج از کار، بیماری العالج، مرگ نزدیکان، یا بدتر از همه 

 یک بیشعورتر از خود را ازسر گذرانده است. 

دیدا شدر این وضعیت بر اثر صدمات و جراحات وارده در زندگی، سیستم دفاعی بیشعور 

تراشی، عذرخواهی، ای معمول مثل دلیلاست. دستاویزه تضعیف شده

دهد. به میندیگر کفاف بیشعور را  ،تن و غرزدنگفزدن، دروغانداختن، جیغدیگرانگردنتقصیررابه

در نهایت بیشعور سرانجام ها، حقیقت عالج کار است و چنین است که کاریجای این کثافت

 است! شود: او بیشعورناامیدی و پریشانی با خودش رودررو می

بخشی ی کشف حقیقت، واقعی و طبیعی باشد، حس آزادی مسرتاگر رسیدن به این مرحله

یزی است تاسفانه این چمتوان رسید و به این مرحله با زور نمیگیرد. می ز آن بیشعور را دربرپس ا

ار و رفتال در مواجهه با اعم هاآنگیرند. اران و دوستان معموال درنظر نمیکه اعضای خانواده، همک

ین جمله نی که بیشعور برای شنیدن ااما تا زما« تو بیشعوری.»گویند دون مالحظه مییک بیشعور، ب

ه که جهنم ب»باشد، یک گوشش در است و آن یکی دروازه و خواهد گفت:  آمادگی الزم را نداشته

 «بیشعورم.

                                                 
۱ - Ben 
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ا برای درمان تنهگویند و نهمی انکارپزشکی به آن این همان چیزی است که در روان

شود. ولو اینکه ترین مانع محسوب میی مبتالیان به اعتیاد، بزرگبیشعورها، بلکه برای درمان همه

ز با الشمس باشد، باز هم بیشعورها از قبول واقعیت سرشان اظهرمنبرای تمام اطرافیان هاآنرفتار 

 کنند:میرفتن و طفرهقیقت ان حی از این قبیل سعی در کتمهایو پاسخ با توجیهات هاآنزنند. می

 «.من فقط ظاهر کارهام مثل بیشعورهاست»

 «.بیشعورتر نیستماز تو که  »

 «.کافر همه را به کیش خود پندارد»

 «.اصال همینه که هست»

 «آیم.نیازی به درمان ندارم، خودم از پسش برمی»

 «اگر دوستم داری تحمل کن.»

در  عنوان یک تهدیدر همواره بهری، باز هم انکای جادویی پذیرش بیشعوحتی پس از لحظه

یِ ت قدیمکار شود تا مبادا عادابهدرمان بیشعوری وجود دارد. او باید فورا دستسراسر طول 

ر باید خودش را بشناسد. او باید برآورند. بیشعو اش دوباره سرکردنگیری و سرزنشاشکال

 یابد.م شده بها بیشعوری در او متراککه طی سال را ایجوهره

وچی و پ ـ هی که هستگُ  اصلِمنظور از یافتن این جوهره چیست؟ یعنی بیشعور باید با 

همچنین باید  رو شود.روبه ـ اشکاریناشناسی و نادرستگی، مسئولیتمالحظهشخصیتی، بیبی

 ودروغ  بردن کارهایش با توسل بهاززیرکاردررویی، ارعاب دیگران و پیشاهلِ قبول کند که 

 شِ سرزن»ی مخربِ تواند چرخهبیشعور می وارد است کهمبازی است. فقط با پذیرفتن این حقه

 را قطع کند. «میدیانا ـ دلسوزی به حال خود ـدیگران 

ها تالش و اش را به این ترتیب عالج کند به ساعتاگر بیشعوری بخواهد عمق بیشعوری

ن این مچرا »ند ای در ذهن خود بایستد و فریاد بزینهدارد. باید بیاموزد که در جلوی آی نیاز تنهایی

قدر نستم ایآخر چطور توان ؟کردمکارها را با کسی که از همه بیشتر دوستش دارم )یعنی خودم( 

 «قدر احمق باشم؟ چرا؟ چرا؟ظالم باشم؟ چطور توانستم این

 عمیقم در ام و تجربیاتسوابق پزشکیدر مورد خودم، من مجبور شدم بپذیرم که تمام 

ر آدم ه رفتاد. بیشعوری ربطی به سواد ندارد، بوشی هیچ امتیازی برای من محسوب نمیمقعدشناس

را  شوند و دیگرانکه متخصص محسوب می اندبیشعورترین افراد، کسانیربط دارد. حتی بعضی از 

 م.کنند. خود من شاهد این ادعا هستراهنمایی می
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، هاآنگرفتن ام گذر کنم و با نادیدههای ظاهریقیتی موفمن مجبور شدم که از پوسته

ی ریشه قدر به جستجو ادامه بدهم تا پوچی خودم را پیدا کنم و به این حقیقت رسیدم کهآن

گیرد. اولین بار که می برای همه جا را درمثل چاله است که بیشعوری من در پوچی شخصیتی

همیدم فافتم. بعدها بود که انتها فرو میی بیچالهدرکش کردم احساس کردم که دارم به یک سیاه

 آمدم.ها پیش توی آن افتاده بودم و حاال واقعا داشتم از آن بیرون میمن از سال

 به این واقعیت پیای که طی آن تجربهگویند. می« کشیدگیبیرون»پزشکی به این تجربه در 

 است. بوده شده تان به یک چاله مکیدهبرید که چگونه تمام زندگیمی

ای که ظهآن لح»کرد. یکی از بیمارانم که وکیل بود، این فرآیند را اندکی متفاوت توصیف می

 وکال تمامو ـ رخ داد. کشف کردم که من ایمن با پوچی حقیقی خودم روبرو شدم انگار که زلزله

ی عدالت دیدم و فرشتهآشام میونخ. خودم را به شکل زالویی یمبازبردار و حقهریاکار، کاله ـ

 «.زدمیقهقهه  زیدر حال قماربابود که ای بلکه عجوزه ،زنی با چشمان بسته نبود در نظرم دیگر

تواند به ی صعب را با موفقیت پشت سر بگذارد، میی بتواند این مرحلهاگر بیشعور

ن را ور تحت درمایل شدید به اصالح، بیشعمبرود.  ،پشیمانی یی بعدی درمان، یعنی مرحلهمرحله

است. خلقیاتی  ها روی هم انباشته شدهکند که سالآوری میخلقیات چندش مجبور به پرهیز از

 جویی، خشونت و سوءظن.نظیر خودخواهی، تحقیر، فرومایگی، بدخواهی، عیب

 سازد. دنیای او زیروزبرچنین عملیات سنگینی قاعدتا بیشعور را ضعیف و بیچاره می

ویی متکی بوده )خودخواهی، دروغگ هاآنایی که تا پیش از این بر حسب عادت به شود. نیروهمی

ار و ون در معرض زنگو آهنین او اکننفوذناپذیر دهند. منِ ارزش خود را از دست میبازی( و حقه

حساس ابه بیدارشدن. او  کندمی است و بدتر از همه اینکه وجدان او شروع پوسیدگی قرار گرفته

 ،ستکند. این موقعیت خطیرترین موقعیت برای بیشعور اگناه و حتی همدردی پیدا میپشیمانی، 

 حله،اگر در این مررسد. شدن قرا گرفته است! زمان وحشت و دودلی فرامیی آدمچرا که در لبه

ان ل فرایند درم، ممکن است کنکنندحمایت و مراقبت بیشعور  ای ازدوستان و درمانگرهای حرفه

 تباه شود.

ای بیست فاحشه ۱ی خوبی برای نشان دادن این قضیه است. مالنییکی از بیماران من نمونه

با مردک و چند ساله بود که تحت درمان بیشعوری قرار داشت. او چند ماهی بود که 

کرد. اش را بازسازی میخوبی زندگیبود و داشت به عاشقانه برقرار کرده یبرورویی رابطهخوش

                                                 
۱ - Melanie 
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یارو بخوابد یا نه. یکی از تواند با وهی، او پرسید که میات هفتگی درمان گردر یکی از جلس

کردید؟ پس تا حاال با هم چه می»و گفت:  اعضای جدید گروه در جوابش حرف نامربوطی زد

ی سابقه که بر آمیز او را ویران کرد و دریافتاین حرف طعنه« کردید؟ضرب تمرین میجدول

بود.  او فقط سرش را مثل کبک زیر برف کرده ها غلبه کند.به این راحتی توانداش نمیگریفاحشه

 ش)البته ارتباطات غیرکاری( راارتباطاتتمام این حقیقت تلخ، خارج از تحمل مالنی بود. او درکِ 

گری تیغش بزند طهای را پیدا کرد که بتواند با سلیعرضهقطع کرد، به جای اولش برگشت و آدم بی

 هایش را سرش خالی کند.دلیو دق

ر قدر نیرومند بود که بی او آنی بیشعورانهمالنی برای درمان، کمبود پشیمانی داشت. گذشته

 گذاشت.او تاثیر میو رشدونمو تمام زندگی 

بر  ستان،با شهامت، عقالنیت، بخت و کمک خدا و دو تواندبیشعور می با تمام این اوصاف

اهی که گ ـ ی چهارم درمانبرای رفتن به مرحله باید گاهید. آنآفایق این نقصان عظیم شخصیتی 

ه ی انسانی، کهآماده شود. در این مرحله است که باید صفات پسندید ـ شودهم خوانده می بازتولید

یاموزد بو باید بیگانه است، در وی به وجود آید. در این مرحله اشان بیشعور تحت درمان با اکثر 

 که:

 ری کند.با دیگران همکا 

 .قدرت را تقسیم کند 

 های دیگران شادمان شود.از پیروزی 

 خودش را به گردن بگیرد. اشتباهات مسئولیت 

 .به دیگران اعتماد کند 

 باشند. داشته اجازه دهد که دیگران اعتقاد خودشان را 

 .دلسوزی کند 

آموزد گاهی شکست بخورد. میبیشعور تحت درمان خواهد دانست که اشکالی ندارد اگر گه

دادن فهمد که انجامباشند و می آید اگر دیگران هم سهمی از قدرت داشتهوجود نمیکه مشکلی به

 .لطیف استهای پیچیده چقدر یهای پنهانی و استراتژکارها بدون نقشه

طور که کند. چرا که همان چگونه رفتارهمچنین باید یاد بگیرد که با سایر بیشعورها 

 ووستان که بعضی از دبرد، احتماال کشف خواهد کرد بیشعوری خود پی می نهِاندک به کُاندک

 .اندین واژهااو برای شنیدن  ازسزاوارتر  گفتند،به او بیشعور می هاآنهمکارانی که تا چند ماه پیش 
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 نبرد که پذیرد. بیشعور تحت درمان باید هرگز از یادگاه پایان نمیی پایانی هیچاین مرحله

 تواند همیشهییشعور بوده است و اگر مراقبت نکند، ممکن است دوباره بیشعور شود. او نمزمانی ب

های دیگران متکی باشد و بنابراین باید مشکلش را از ریشه حل کند. باید ها و مراقبتبه کمک

 بماند. باشعور باشعور شود و

که  نیست، همینشعورداشتن. لزومی به تقدس و تعالی شدن و آدمهدف درمان این است: 

 باشد، کافی ای داشتهداشتن و رفتار معقوالنهدوستشخص در حد معمول شعور، شخصیتی قابل

 ست.ا

تهش بازی  که آدم سرش با همین» ۱:سالییکی از بیشعورهای تحت درمان به نام به قول 

 «ارزد!نکند به یک دنیا می

 

 

 هاتمرین

 ؟یدباالخره قبول کردید که بیشعور کردید تا اینکهچه مدت واقعیت را انکار می -۱

 چیست؟ هاآنشناسید؟ خصوصیات معمولی چند نفر باشعور می -2

                                                 
۱ - Sally 
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52  

 درمان وسایل
 

 من یه بیشعورم و هیچ خیالی نیست

 شم و ماللی نیستهر روز هی بهتر می

 حاال تحت درمانم تا بدونم

 ها تا بکنمکه چطور با آدم

 یک آواز گروهی درمانی  -
  

 یادشان راطور کامل اعتتوانند ناگهانی و بهها میها و سیگاریاد مخدر، الکلیمعتادان به مو

طور ا بهتواند رفتارش ربیشعور نه میاست. ممکن غیراما چنین کاری برای بیشعور  ،ترک کنند

 عوض کند. یکبارهبهشخصیتش را  ـ تر از آنمهم ـناگهانی تغییر دهد و نه 

اک پ باید شود. بیشعوراقبالی منحصر نمیکوشی و خوشتکار درمان فقط در شهامت، سخ

 روقا وقاحت با تکبر باید به فروتنی مبدل شود.کار بیفتد. ریزی شود و دوباره بهشود، دوباره برنامه

کدام از چهی خشم به مهربانی تبدیل شود. و دهد بزرگواریجایش را به فرومایگی  جایگزین شود.

ی . یعناینکه بیشعور ابزارهای الزم برای درمان را فراهم آورداین کارها ممکن نیست مگر 

دست نی و باشعورشدن را بهکردن خلقیات مزخرفش با صفات انساهای انسانی برای عوضمهارت

 آورد.

نقش خود را  هاآنخورند. هر یک از که به درد بیشعور میهست ار در این خصوص پن  ابز

بزار ین پن  ااشود.  تواند دوباره آدمها میکارگیری آنهبا ب بیشعورو  در فرآیند درمان برعهده دارند

 کنیم.را بررسی می

 درمان گروهی

ی اولیه مراحلی بیشعوری است. در درمانی برای معالجهدرمان گروهی، سنگ بنای روان

ه رتر از همیشه است و کامال مستعد آن است که به وضعیت معمولی خود، کدرمان، بیشعور خَ

کند تا است، بازگردد. درمان گروهی به او کمک می همیشه مملو از تکبر، وقاحت و فرومایگی بوده

کند که باید از انجام کارهای بیشعورانه منصرف شود. خودش را حفظ کند و دائما به او یادآوری می
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چرا که  ،هدبیشعورها ادامه د های معمولکاریتواند به چاخان و کثافتاو در این جلسات نمی

 رنگی ندارد. هاآنهای بیشعورتر از خودش است و حنایش پیش دوروبرش پر از آدم

اهد کند با خودش خوه میعالوه بر این، وقتی به سایر بیماران تحت درمان در گروه نگا

یابد که بعد درمی« ها باشم.د مثل یکی از این عوضیهخوا؟ اصال دلم نمیدانکی ها دیگراین»گفت 

ح خودش و این امر او را در اصال بیشعور است!اصال هاست. ش هم یکی از آن عوضیخود

 سازد.تر میمصمم

 

 درمان فردی

ی هگر برای معالجبه شرط آنکه درمان ،صورت فردی انجام شودتواند بهدرمان بیشعور می

ای خصصی ویژههای تنکار کنند، دورهند داشتن هر مشکلی را ااهای دغل و خشنی که متمایلآدم

عنوان مثال، های جدید هم ابداع شوند. بهشاید الزم شود روش، در موارد خاصدیده باشد. البته 

ات باشد، بهتر است جلس باروت منتظر جرقه یخشن و عصبانی مثل یک بشکهاگر یک بیشعور 

 در یک میدان مین یا محل انهدام مواد منفجره برگزار شود. درمان

 

 درمانیشوک

کنند. برای بازگردان شعور به این های معمولی مقاومت میی بیشعورها در مقابل درمانبعض

درمان با شوک »بلکه  ،شوک وارد شود. البته منظور شوک برقی نیست هاآنعده باید کاری کرد تا به 

 باره:است. چند نمونه در این ۱«روانی

 تن رداشود و نه اصوال برای شعوشوکار دارید که نه شعورش بیشتر میاگر با بیشعوری سر

ار ناسید تا مدتی کشبیشعورترین بیشعوری که میبفرستیدش وردست ارزشی قائل است، 

ی فروتنی، بردباری، خوبی دربارههای درسای کند. شوک ناشی از چنین مواجهه

 دهد.پذیری به او میو مسئولیتداری خویشتن

 ؛ ودی به او داده شمناسب ت که شغلسا افی، ک«بیچاره»درمانی یک بیشعور شاید برای شوک

ی او کار. این کار به اعضای خانوادههای نظافتی شبترجیحا در خط تولید صنایع یا شرکت

دهد تا نفسی بکشند و به اند، مهلتی مییر شدهسهایش از زندگی فرمایشکه برای انجام خرده

 .اشدکند مستقل و متکی به خود بخود بیشعور کمک می

                                                 
۱ - Psychoshock therapy 
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 اه ا خانقاه و نذرکردن برای شش مه یک صومعه و یدرمانی، رفتن بشوکتر برای مثال جدی

 در سازد که بدون خطر غرق شدگی،میسکوت و اعتکاف است. این کار بیشعور را قادر 

 خود فرورود.

 را  کند ضبط کنید و سپس اوهایی که به پا میهایی از زندگی عادی بیشعور و قشقرقفیلم

دهید  هه را ادامقدر این برنامرا تماشا کند. آن هاآنکنید که روزی دست کم ده ساعت مجبور 

 زاری خودش اعتراف کند.آتا درهم بشکند و به مردم

 نام کنید. ثبت ربیشعوربَاَ تحت فرمان یک های آموزش نظامیبیشعور را برای گذراندن دوره

ای نفهمی و اردنگی چه مزهبازی، حرف لخواهد فهمید که زورگویی،  در طی این دورهاو 

 دارد.

ارید. دسروکار  بازیافتاگر این راهکارها با شکست مواجه شود، شما با یک بیشعور غیرقابل

کمک کند. بنابراین تواند به او کس هم نمیاش آماده نیست و هیچیکه برای درمان بیشعورکسی

 مزیت و هاآنبه کارهایی که بیشعوری در راهنمایی او برای ورود  :توان کردفقط یک کار می

 ، وکالت و ممیزی مالیات.وعظ شود، کارهایی مثلفضیلت محسوب می

 

 ۱ناگمنامانجمن بیشعورهای 

ی بیشعوری خود ی دوم درمان، یعنی کشف جوهرهاز همان هنگامی که بیشعور به مرحله

ر بیشعورهای تحت درمان متشکل از سای انجمنرسد، بهتر است که ترغیب شود تا به یک می

( Assholes Non-Anonymous Leagues)ناگمنام های بیشعورهای ها، انجمناین انجمن بپیوندد.

 که تفاوت اساسی ایناما با  ،اندگمنامهای ها مثل الکلیشوند. اینمی نامیده ANALاختصار یا به

بیشعوری با دیگر اعتیادهای رای  باشند. این تفاوت ناشی از یک تفاوت عمده میان  گمنام نباید

آدم بماند، اما گمنام است. کسی که به الکل یا مواد مخدر اعتیاد داشته، طبیعی است که بخواهد 

بوده است. برای رسیدن به احساس گمنام بازی رکاهی و حقهزیآبهای مدیدی با بیشعور مدت

                                                 
پیوندنـد تـا هایی است که معتادان پس از ترک اعتیاد به آنها میهای موثر برای تداوم ترک اعتیاد، انجمنیکی از روش - ۱

ها افراد معموال به صورت گمنـام ی خود را در تداوم راه بهبود بخشند. در این انجمنوم روحیه و ارادهطور منظم و مدابه

است. دکتر کرمنت با نگـاهی بـه « های گمنامانجمن الکلی»کنند و نام انجمن هم معموال شبیه و با نام مستعار شرکت می

کنندگان بر ناگمنامی تاکیـد دارد، جای گمنامی شرکتکه بهاین روش مرسوم در تداوم ترک اعتیاد، روش ابداعی خود را 

 م-دهد. توضیح می
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سوایی او از بام بر زمین بیفتد و چنین است باید دائما تشت ر ی درمان بیشعورو گناه که الزمه شرم

 پذیر نیست.زی با ناشناختگی امکانچی

 تکی از نشریاییک آگهی در با چاپ ها، رو، باید تمام اعضای هر یک از این انجمناز این

 ها:محلی، علنا به بیشعوری خود اعتراف کنند. با محتوایی در این مایه

خاطر صادقانه بهمن . مرم که بیشعورداوسیله، اینجانب ... اعالم می بدین»
ام پوزش م رساندههایی که به شما شهروندان محترذیتتمام آزار و ا

ام یاری که وارد کرده و با فروتنی از همگان برای جبران خساراتی خواهممی
 «.شوم باشد که باشعورطلبم. می

شان به درگیری با دیمق تاگیرند که در جلوی جمع به عادها، اعضا یاد میدر این انجمن

ی رفتار هفته یهر بار درباره هاآناعتراف کنند.   استثمار دیگرانفرافکنی و  ،نشناسین، وظیفهیسایر

 ناپذیری به عقب بازگشتهبازی و مسئولیتدهند و اگر با نادرستی و حقهشان گزارش میگذشته

 کنند.بحث می ،کرار چنین مواردی در آیندهاز ت پرهیزهای دالیل و راه یا یکدیگر دربارهباشند، ب

اطمینانی برای بیشعورها هستند های قابلها در حکم پناهگاهی کالم آنکه این انجمنخالصه

 ترین مشکالتشان را بیرون بریزند و تحت حمایت و نظارت جمعی هم قرار بگیرند.تا بتوانند عمیق

راهنمای بیشعورهای توان در کتاب یهایی را مگیری و عملکرد چنین انجمنمراحل شکل
یافت. در این کتاب بر ممنوعیت انجام دو عمل در جلسات این  راهنمااختصار یا به ناگمنام

ی بیشعورها به این دو کار عادت است: غرزدن و دیگران را مقصردانستن. همه ها تاکید شدهانجمن

سرعت تبدیل به میدانی برای غرزدن و به توانداگر کامال تحت کنترل نباشد می جلساتاند و کرده

، حواسش پرت شد شدهپاکدیگران را مقصردانستن تبدیل شود. بنابراین، هر وقت که یک بیشعورِ 

ی هر عضوی از گروه است که فورا از و شروع کرد به غرزدن یا دیگران را مقصردانستن، وظیفه

 «هست... همینه که هست. همینه که»: انگولکش کند و بگویدجای خودش بلند شود، 

ی ی جلسهکه در فاصله را بینی، کارهاییفارغ از خودبزرگدیگر آنکه الزم است هر عضوی، 

ترین قسمت گاهی مشکلای دیگران تعریف کند. این بخش گَهگذشته تا این جلسه انجام داده بر

هایی مملو از نکردن داستاشود. چه بسیار اعضایی که به خاطر جعلتداوم درمان محسوب می

 اند.بازی از انجمن اخراج شدهفداکاری و قهرمان
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کم یک کننده در این جلسات بتوانند واقعا ادعا کنند که دستکه بیشعورهای شرکت وقتی

 لوح افتخار هاآنگیرند و به اند، برایشان جشن میسال است که از تمام عوارض بیشعوری پاک شده

 دهند.می« پاک و باشعور»

 

 ایمرحلهی دوازدهنامهبر

رای ها ابداع شد. این برنامه بعدا بای در ابتدا برای درمان الکلیمرحلهدوازده ی تَرکبرنامه

ن ایه شد. کار بردترک اعتیادهای گوناگون، از جمله مواد مخدر، پرخوری و قماربازی با موفقیت به

ه ن استفادت از آ، اما باید با دقکار گرفتبهتوان با تغییراتی برای درمان بیشعوری هم می روش را

 کرد.

 دهم:بیشعوری است، به این شرح ارائه میترک دوازده مرحله را که متناسب با این 

ید. به کنید و فعال نیرویی برای تسلط بر آن نداررفتار می هاقبول کنید که مثل بیشعور .۱

 است.و اطرافیانتان به جهنم تبدیل شده  تانهمین دلیل زندگی خود

ما شالخره بارستگاری آفریده است.  آدمیان را براینیروی برتری وجود دارد که بپذیرید  .2

 هستید. گانآفریدجزو هم 

ضرب و  گیری و غرزدن را متوقف کنید تا بلکه آن نیروی برتر بتواند شما را با هراشکال .۳

 زوری که شده از بیشعوری نجات بخشد.

از  اید تهیه کنید؛ردهی که کخوب و بد ی کارهایهمهای، فهرستی از بدون هیچ واهمه .۴

این تصویر هولناک  .تاننادر تا کارهای خوب هایتان بر ضد بشریت گرفتهجنایت

 شماست.

، انتواند در حضور خدا، وجدان خودتتان اعتراف کنید. این اعتراف میهاییآزارمردمبه  .5

 گوش بدهد. تانهایفکه هنوز حاضر است به حریک آدم باشعور یا هر کسی باشد 

ن همچنا برای ادای نذرتاننذر کنید که برای پاکسازی کامل از بیشعوری آماده شوید.  .6

 را یقه کنید.نیروی برتر 

فتار رشعور هستید دست بردارید. طوری عذرخواهی بابت اینکه هنوز بیشرمندگی و از  .7

 تلقین کنید. . به خودتان تلقین کنید.یدکنید که انگار باشعور

اید، شیره مالیدهرا رشان ساید، اعتنایی کردهبیاید، زور گفته هاآنرستی از کسانی که به فه .8

ی کارهایتان را جبران اید فراهم کنید. عهد کنید که همهها رفتار کردهمثل برده هاآنیا با 
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تان تلفن عمومی شهر محل اقامت یتوانید از دفترچهی این فهرست میکنید. برای تهیه

 استفاده کنید. هم

حاللیت بطلبید، بجز  هاآنبه نزد تمام افرادی که نامشان در فهرستتان هست بروید و از  .۹

 .نداریدرا  هاآنیی که مطابق حکم قضایی حق دیدار و مالقات با هاآن

درنگ بپذیرید. اگر این کار ید. اگر در حال اشتباه هستید، بیتان را رصد کنروزانهرفتار  .۱0

های پنهانی از لی سخت است، یک کارآگاه خصوصی استخدام کنید تا عکسبرایتان خی

 گرفتن از خودتان استفاده کند.سکوتلابرای حق هاآنشما بگیرد و بعدا از 

رفتن، سعی کنید مالکردن تا مدیتیشن و سینهد، از دعا و نیایشبا هر عملی که بلدی .۱۱

عنوان یکی از اینکه به هداشتن ببدون چشمبا نیروی برتر بهبود بخشید؛ اما  را تباطتانرا

 برگزیدگان خدا به شهرت برسید.

ی این روش به دردتان خورد و خوب شدید، این را با اعمال و رفتارتان به بقیهاگر  .۱2

 تان ادامه دهید.بیشعورها هم نشان دهید و مثل آدم به زندگی

گر به شما کمک گر انجام داد. درمانتنهایی و یا تحت نظر یک درمانتوان بهاین برنامه را می

ی خصوص در مورد شمارهتان بهتر و بیشتر واقف شوید. بهخواهد کرد تا به عمق خودخواهی

تواند بسیار مفید ای میگر حرفهکردن فهرستی از نقاط ضعف و قوت است یک درمانچهار که تهیه

 باشد.

اما تعداد بسیار کمی قدرت  ،ا بیابندهای خود رتنهایی ضعفتوانند بهبیشتر بیشعورها می

. این خصلتی است که یک بیشعورِ در حال کسب خصایل انسانی را دارند. ترحم مثال خوبی است

 ینشانهکند که ترحم گمان می بیشعور عادتاًآدم ود پرورش دهد؛ اما را در خ اصالح باید آن

 ی باید کال تغییر کند. بنابراین نوع نگاه او به زندگعرضگی است. ضعف و بینقطه

اند و دوستانشان را از اند، وجدانشان را خفه کردهها خدا را نادیده گرفتهاکثر بیشعورها سال

راحتی دوباره با دوستان، وجدان و خدایشان رابطه اند. پس طبیعی است که نتوانند بهخود رانده

 برقرار کنند.

با چیزهای بهتر، فرآیندی  هاآنکردن گزینعملیات پاکسازیِ واقعی خصایل بیشعورانه و جای

ی تر به این مقصود شاید بهتر باشد که به این پروسهرسیدن آسانطوالنی و پیچیده است. برای 

ی متعارف، عبارت از پرهیز کلی از غذا برای نگاه شود. منتها اگر روزه روزه عنوان نوعیبه پاکسازی

کار برای پرهیز از عادات بیشعورانه طراحی و به وزهکردن جسم آدم است، در اینجا نوعی رپاک
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ی را درنظر بگیرید و یک هفته ـ مثال وقاحت ـشود. برای این کار، یک عادت بیشعورانه برده می

را درنظر بگیرید و هفت  ـ جوییمثال کینه ـی بعد یک عادت دیگر تمام از آن دوری کنید. هفته

 روز تمام از آن دوری کنید.

ز ارخی ز معالجه، توقف همین عادات است. برای این منظور شاید مجبور شوید از بهدف ا

یگران دا آبرو و اعصاب یمتی یا بشدن به هر قید؛ اهدافی مثل برندهتان منصرف شواهداف قدیمی

 کردن.بازی

وک ، یک شندت که عود کردهر وقای وجود دارد. در هر مرحلهاین عادات  عود طبیعتا امکان

ی راقدر به خودتان شوک خواهید داد که بافتد و یا اینیا از سرتان میتریکی به خودتان بدهید. الک

 !کنیداز شر هر عودی خالص  خودتان و دیگران را همیشه

خصایص مثبت، مثل  منجر شد، قدم بعدی آن است که گرفتن به موفقیتوقتی روزه

 رنظرد کردن دیگران راوستانه و تشویقکردن به دیگران، قدرشناسی، رفتار دراستگویی، کمک

 بیشعوری ز ازعنوان کسی که هنوبگیرید. بعد هر هفته روی یکی از این خصوصیات کار کنید. اما به

بام ر وروی نکنید که از آن قدر زیادهباشید که طبع حساسی دارید و آن پاک نشده، درنظر داشته

 بیفتید. 

کدامشان بهره برد. هیچ هاآنرای درمان بیشعوری از توان بکه میاست ها ابزارهایی این

. درمان یددچار غرور نشو شانکاربردنکار ببریدشان و از بهآیند اگر بهکار میجادویی نیستند. به

 ای جز این نیست.را شروع کنید. چارهتان خود یا اطرافیان

 

 

 هاتمرین

ای بنویسید و نامهه، اعترافید؟ اگر ناید که بیشعورآیا تا به حال برای کسی اعتراف کرده .۱

سم ا با ارباشد که آن را روی تابلوی اعالنات محل کارتان بچسبانید. حتما یادتان  آن

 صورت واضح امضا کنید.خودتان و به

ی شما چنین گروهی وجود ندارد یکی بپیوندید. اگر در منطقه ANALبه یک گروه  .2

 بسازید.
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 سخن پایانی
 

، اما هر چی هست دیگر بیشعور امدانم کیحاال نمی

 نیستم.

 شدهیک بیشعور پاک ۱،نیل -
  

دوران  . دراست کار رفتهدر طول تاریخ، انواع و اقسام راهکارها برای اصالح بیشعورها به

گماشتند. های پارویی به کار میفروختند یا در کشتیعنوان برده میرا به ی بیچارهباستان، بیشعورها

را بر روی  هاآنکردند. در قرون وسطی، گور میبهزدند یا زندهعیار را گردن میرهای تمامبیشعو

سوزاندند. )این فرضیه که تمام کسانی که درآن دوران بر روی صلیب در آتش زنده میصلیب زنده

فرط  زاکه عیاری بودند بیشعورهای تمام هاآنسوختند زنان جادوگر بودند، اشتباه است. بعضی از 

 ش گرفتند.(و سرانجام آتند به خرمن هیزم نزدیک شد سری، زیادفضولی و تکبر و خیره

طناب به گردن بیشعورها  2هایوریتنتر شد. پبا رشد بشر، این رفتارها تا حدود بسیاری انسانی

بعد  کشیدند. اندکیکردند و بیرون میها را به رودخانه پرتاب میطور متوالی آنهانداختند و بمی

سرخ کردند که از عالمت ا مجبور میرای  شد. مدتی نیز بیشعورها ر هاآنزالوانداختن به تن 

( بود روی Assholeی بیشعور )که مشخصهرا  Aاستفاده کنند که بر این اساس باید حرف 

 ۳کردند. مجازاتی که بعدا برای زناکاران درنظر گرفته شد.شان نصب میلباس

                                                 
۱ - Neil 

ی اروپایی به آمریکا از میان اعضای ایـن فرقـه های مذهبی مسیحی بنیادگرا که بسیاری از مهاجران اولیهیکی از فرقه -  2

 م-بودند. 
نوشـته شـده  و داسـتان آن در قـرن هفـدهم  ۱850ر سـال است کـه د ( نام کتابیداغ ننگ)در فارسی  عالمت سرخ - ۳

هـای خـود به رنگ سرخ را روی لباس Aکردند تا حرف ها زناکاران را مجبور میای از پیوریتنگذرد که عدهمیالدی می

 م-نصب کنند. 
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د. ولی مسلما عوارض ترسناکی هم داشتن ،زایای خود را داشتنداین نوع راهکارها م

ن از شناسی مدرن ما را  قادر ساخته تا برای درمان بیشعورهای مدرخوشبختانه، پیشرفت روان

 درمانی استفاده کنیم.آخرین دستاوردهای روان

مان در های درمان بیشعورها هنوز بسیار زیاد است. معموال کسانی که خودشانالبته چالش

ان چه اند بسیار بعید است که بتوانند درک کنند یک بیشعور تحت درمبیشعوری را تجربه نکرده

 ا دیگران و کالوجدان، احساس ندامت، حس همدردی ببتواند شود تا عذاب الیمی را متحمل می

 .در خود زنده کندرا  باشعوربودنملزومات 

ا تجربه ها و رفتار خود راسی در هویت، ارزش، تغییرات اساندبیشعورهایی که در حال درمان

دهند. سه از دست میدر این پرو دوستان و حتی کارشان را هاآنکنند. بسیاری از می

، حتی اندکی هاآنفهمد کس نمیها هیچشوند. تا مدتشان گی  و مشکوک میهایخانواده

 خودشان.

ید شعور برای درمانش باا بیام ،و احساسی بسیار مشکل است تحمل این آشفتگی فکری

 تحمل بیش از این را هم داشته باشد.

آزاری و گویی، مردماش به دروغهای روزمرهاو باید این توانایی را کسب کند که بدون عادت

ر روز مثل هو  بیایداش بیرون بینی. از برج تکبر و خودبزرگروزگار بگذراند اندازیهمپشت

رها به انداختن تقصی نه اینکه با ،رسان باشدمهربان و یاری کند. های معمولی دوروبرش کارآدم

ز او  ردحتی باید لبخندهای استهزاآمیزش را هم کنار بگذاگردن دیگران خودش را خالص کند. 

  تنهایی این شرایط دشوار را تحمل کند.او باید به .لذت آن چشم بپوشد

 که گمان برهادارند. ما دیگر در زمان بر بدیهی است که این افراد به درک و حمایت ما نیاز

و ایم هحاال پیشرفت کردکنیم. ما ص شخصیتی است زندگی نمیشد بیشعوری فقط یک نقمی

ی ما ی ما در معرض آلودگی هستیم و همهدانیم که بیشعوری یک بیماری واگیردار است. همهمی

 باید برای درمان و پیشگیری آن کمک کنیم.

د د یابای اوعوری است. شتحت درمان، نبردی دائمی با خطر بازگشت بی زندگی یک بیشعور

برایش  ررفتنو اگر زندگی بدون کلنجا اش دائما کلنجار نرودبا احساس گناه و پشیمانیبگیرد که 

 کلنجار برود، البته بدون تقلب در رقابت.با مشکالت و مصائب زندگی غیرممکن است 

ای که اشتیاق عضوشدن در جامعه ها را دارد.ن سختیاما لذت باشعورشدن ارزش تمام ای

شوند نه پذیری و وفاداری امتیاز محسوب میهایی مثل اعتماد، حس همکاری، مسئولیتخصلت
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های درمان را بهتر تحمل کند تا سختیبیشعور تحت درمان را تشویق می تحقیر و تمسخر، اسباب

 دهد.سازی خود ادامه بهبودی و پاکروند کند و به 

هنوز کامل اما آن زمان هنوز خودم  ،ها قبل از این بنویسماین کتاب را سال خواستممن می

کتاب را نوشته بودم، چراغ و خوشحالم که این کار را نکردم. اگر در آن زمان این  پاک نشده بودم

خودم  عیواقمشتی از خاطرات  در بهترین حالت،بلکه  ،شدسراسر دنیا نمیی برای بیشعورهای راه

 بود.میام از زندگی احمقانه

و اگر برای  رسدسراسر دنیای ما به مشام می ازست که بوی گند بیشعوری ا واقعیت تلخ آن

ت که دیگر این بو را احساس سا زدودن آن کاری نکنیم، به فاجعه خواهد انجامید. فاجعه آن وقتی

 . استمان به آن عادت کرده نکنیم به این دلیل که شامه

 کنید؟بویی حس نمی

 

 

 پایان
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 ، منتشر شدبیشعوریی کتاب از همین مترجم و در ادامه

 

 
 

۱۳۹۴ تهران، نشر تیسا،
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 1)به همراه لینک دسترسی( در ایران های منتشر شده از محمود فرجامیکتاب

 

دانیال  ترجمه با) بررسی طنز

 ، تهرانجعفری(، نشر نی

 بویدیف تیاز  سا کینسخه الکترون

 (چاپ شده ینسخه)عالوه بر 

 

 داستان کوتاه طنزآمیزمجموعه 

 ، تهراننشر نی

 بویدیف تیسا از  کینسخه الکترون

 (چاپ شده ینسخه)عالوه بر 

 

 

های بر داستان مجموعه پارودی

 پندآموز

 نشر حوض نقره، تهران

نقد اجتماعی طنزآمیز )ترجمه( 

 نشر تیسا، تهران

 ی طنزآمیز نامهواژه

 نشر تیسا، تهران

 نقد اجتماعی طنزآمیز 

 نشر تیسا، تهران

                                                 
 بر تصویر و یا متن مربوط به آن کلیک کنید.لطفا  ،ی هر کتاب روی وببرای دسترسی به صفحه  ۱

http://nashreney.com/content/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%B7%D9%86%D8%B2
http://nashreney.com/content/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%B7%D9%86%D8%B2
http://fidibo.com/book/view/1766
http://nashreney.com/content/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C
http://nashreney.com/content/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C
http://fidibo.com/book/view/1614/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%28%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%B7%D9%86%D8%B2%29
http://www.howzenoghre.com/index/post_20/%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8/
http://www.howzenoghre.com/index/post_20/%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8/
http://teesa.ir/Books/Book?id=3213
http://teesa.ir/Books/Book?id=3213
http://teesa.ir/Books/Book?id=168
http://teesa.ir/Books/Book?id=168
http://teesa.ir/Books/Book?id=5250
http://teesa.ir/Books/Book?id=5250
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 های منتشر شده از محمود فرجامی خارج از ایران )به همراه لینک دسترسی(کتاب

 

 داستان بلند طنزآمیز

 نشر اچ اند اس، لندن 
بوک از قابل خرید به صورت کاغذی و ای 

 سایت آمازون

 

 مجموعه داستان طنزآمیز

 نشر اچ اند اس، لندن 
بوک از قابل خرید به صورت کاغذی و ای 

 سایت آمازون
 

 نقد اجتماعی طنزآمیز )ترجمه(

 ۱نشر اچ اند اس، لندن 

بوک از ید به صورت کاغذی و ایقابل خر

 سایت آمازون

 

 
 نقد اجتماعی طنزآمیز )ترجمه(

 نشر زریاب، کابل 

 

                                                 
ی کامل )بدون سانسور( توسط نشر اچ اند اس در به صورت نسخه ،که پیشتر در ایران چاپ شده بودند یبیشعورو  راننده تاکسیهای کتاب  ۱

 .اندلندن چاپ شده

http://www.hands.media/books/?book=a-story-of-destiny
http://www.hands.media/books/?book=a-story-of-destiny
http://www.amazon.com/A-Story-Destiny-Mahmud-Farjami-ebook/dp/B00ATQT4DY
http://www.amazon.com/A-Story-Destiny-Mahmud-Farjami-ebook/dp/B00ATQT4DY
http://www.hands.media/books/?book=taxi-driver
http://www.hands.media/books/?book=taxi-driver
http://www.amazon.com/Taxi-Driver-Ranandeh-Persian-Edition/dp/1780830769
http://www.amazon.com/Taxi-Driver-Ranandeh-Persian-Edition/dp/1780830769
http://www.hands.media/books/?book=asshole-no-more
http://www.hands.media/books/?book=asshole-no-more
http://www.amazon.com/Asshole-No-More-Bi-Shouri-Persian/dp/1780834322/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1438984040&sr=1-1&keywords=asshole+no+more+farjami
http://www.amazon.com/Asshole-No-More-Bi-Shouri-Persian/dp/1780834322/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1438984040&sr=1-1&keywords=asshole+no+more+farjami
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=369943836500330&set=a.102924596535590.6485.100004541496245&type=1&permPage=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=369943836500330&set=a.102924596535590.6485.100004541496245&type=1&permPage=1
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