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ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻣﻦ دوﺳﺘﻢ را ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ!
ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺧﻮدم را ﺑﺒﺨﺸﻢ!
اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ را اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ در ذﻫﻦ ﺗﺎن ﻣﺮور ﮐﺮده اﯾﺪ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ،در واﻗﻊ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎ رﻫﺎ ﺷﻮم و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻧ َﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ!
وﻗﺘﯽ دﯾﮕﺮان را ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن رﻧﺞ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺮد
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎﯾﺪ اﺻﻼ اﻃﻼﻋﯽ از اﺣﺴﺎس ﺷﻤﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!
ﻧ َﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺠﻤﺎد در زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و از دﺳﺖ دادن زﻣﺎن ﺣﺎل.
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﻮاره ﻓﺮد ﯾﺎ ﺷﺎﻫﺪ رﻧﺠﯽ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻼﻟﯽ ﮐﻪ از ﮐﺴﺎﻟﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮآوردهﺷﺪن ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﺳﺮ ﺑﺮآورده
اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﭼﺮا زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟!
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن در ﯾﮏ رﻧﺞ داﺋﻤﯽ روﺣﯽ در زﻧﺪﮔﯽ وارد ﺷﺪه اﯾﺪ؟! اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ،ﺧﯿﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﭼﺮا در رﻧﺞ روﺣﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﻟﺬت ﺑﺒﺮم! ﭼﻪ ﮐﺴﯽ؟! ﺟﺎﻣﻌﻪ ،دوﺳﺘﺎن ،ﺧﺎﻧﻮاده و..
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﻮال و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی آن اﺳﺖ.
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اﮔﺮ ﺑﺨﺸﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ اراده ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﺪﯾﻪ دﻫﯿﺪ!
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻤﯽ ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم و ﮔﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﮐﻤﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
ذﻫﻦ و روح اﻧﺴﺎن ،در ﻃﻮل زﻣﺎن ،ﻣﻤﻠﻮ از ﺣﻮادث و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﺦ و ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﯿﭻ ﻓﻀﺎﯾﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪ و
اﺣﺴﺎس او ﺑﺮای ورود ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﺗﺎزه وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﭘُﺮ و ﻣﺴﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و آن زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻨﻨﺪه ﭼﯿﺰی ﺗﺎزه ﺑﺎﺷﺪ .و
ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ،ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﭼﯿﺰی ﺗﺎزه ،ﻫﺪﯾﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺑﺪﻫﺪ.
ﭘﺲ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﺨﺸﺸﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﺎﻟﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ،اﺣﺴﺎس و روح اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ورود
اﯾﺪه ﻫﺎ و ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺗﺎزه و ﺧﻼق ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ از ﺑﺨﺸﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮه ای وﺳﯿﻊ ﺗﺮ از ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺨﺸﺶ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم
داده اﻧﺪ ،اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮه وﺳﯿﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻋﻠﻢ ﻫﻢ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺎن
را ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،داﯾﺮه دوﺳﺘﯽ ﺗﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ورود اﻓﺮاد ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺗﺎزه ای را ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ،ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ اراده ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﺶ واﻗﻌﯽ ،ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و ﺑﯿﺮون
رﯾﺨﺘﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر در ذﻫﻦ و روح ﻣﺎن اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دﯾﮕﺮان را ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻘﺪر
ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﯾﺪن ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ،راه ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﺸﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﺟﺎزه ای ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮدن ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ دﻫﯿﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﻫﻤﻮاره آن را ﻧﻮﻋﯽ اراده ﻣﯽ داﻧﻢ .اراده ای ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ،اراده ای ﻣﻌﻄﻮف
ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ،اراده ای ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻗﺪرت!
اﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر از اراده ﭼﯿﺴﺖ؟
از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﻳﻚ اراده در ﺷﺪن داﺋﻢ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲﺑﺮد و زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ﻧﻴﺰ در درون اﻳﻦ اراده ﻗﺮار دارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎ ،ﺗﺠﻠﯽ اراده ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ اﻳﻦ اراده ،ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻦ و اﺷﺘﯿﺎق ﺳﻮزاﻧﯽ داﺋﻢ و ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻴﺮاب ﺷﻮد .اﺷﺘﯿﺎق ﺳﻮزان ﺑﺮای
ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻤﺎل.
اراده ،ﻋﻠﺖ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت در زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از درون اراده ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﯿﺮون
ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا اراده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی رﻧﺞ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟!
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻤﺎن ﭘﺮﺳﺶ اول ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺳﺖ:
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن در ﯾﮏ رﻧﺞ داﺋﻤﯽ روﺣﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ،اراده ﮐﺮده اﯾﺪ؟!
وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺑﻮدن ﻣﺎﺟﺮا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اراده ،ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ از ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدش دﺳﺖ ﺑﺮدارد ﭼﺮا ﮐﻪ اراده اﺷﺘﯿﺎق ﻣﺤﺾ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﭼﯿﺰی اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ اراده ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﯾﻦ اﺷﺘﯿﺎق را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮده و

ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﯾﺪ.
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آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد اراده اﺳﺖ .اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﻋﻮاﻃﻒ و آرزوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﻢ
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از درون اراده ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ و ﺑﺨﺸﺶ ،ﮐﻨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از درون اراده ای ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﻗﺪرت ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻧﺒﺨﺸﯿﺪن ،ﮐﻨﺸﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ از درون اراده ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ رﻧﺞ ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ.

و ﻧﮑﺘﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آﻧﮑﻪ:
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ اراده ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،در ﺷﻤﺎ ﺣﻀﻮری داﺋﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ اراده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اراده را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .و
اﯾﻦ اراده داﺷﺘﻦ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ اراده ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ،رﺷﺪ و ﺷﺪن ،را ﻣﻦ اراده ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽ داﻧﻢ.
اراده ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻗﺪرت ،زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﮐُﻞ اﺳﺖ .او ﺑﺎ اﺣﺴﺎس و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮدش و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺘﯽ
ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .اراده
و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﻣﻮﺟﻮدات دﯾﮕﺮ ،در ﯾﮏ ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ َ
ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻗﺪرت ،ﻫﻤﺎن اراده ﺑﺮای ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و رﺷﺪ و ﺷﺪن در زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .اراده ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻗﺪرت ،ﻫﻤﺎن آری ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ!
دوﺳﺘﺪار ﺷﻤﺎ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ آزﻣﻨﺪﯾﺎن

