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بخش پىجم :احساس را پیذا کىیذ
خالصٍ شذٌ تًسط امیه آرامش

از صفحه  921تا 951

ایٗ ذالغ٘ ،ٝىبتی است و ٝث٘ ٝظط ٔٗ اظ سبیط ٔطبِت وتبة ٕٟٔتط ثٛز٘س  ٚثٞ ٝیچ ٚج ٝضٕب ضا اظ ذٛا٘سٖ وُ وتبة ثی٘یبظ ٘رٛاٞس وطز  ٚغطفب
ٔیتٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ یبزآٚض ثؼس اظ ذٛا٘سٖ وتبة ٔٛضز استفبز ٜلطاض ٌیطز.
ثطذی تساػیٞبی شٙٞیٓ ضا زض پب٘ٛیس ٘ٛضتٝاْ.
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٘ىبت زاستبٖ فطٚضٍب ٜتبضٌت و ٝاظ یه فطٚضٍبٔ 3 ٜیّیبضز زالضی ٔٙطمٝای ث ٝفطٚضٍب ٜػظیٓ ٔ 33یّیبضز زالضی ثؼس اظ  51سبَ ضسیس:
-

زض اثتسا  ٓٞآٌٟیٞبی تّٛیعی٘ٛی ذٛة ثٛز ،أب اجٙبس ٔثُ سبیط فطٚضٍبٜٞب ثٛز.

-

ثبظضٌب٘بٖ ٔسئ َٛذطیس ذیّی ث ٝضً٘ٞب ثٟب ٕ٘یسا٘س  ٚفیُ سٛاض زض ٖٚآٟ٘ب فمط ٔیعاٖ فطٚش سبَ لجُ ضا تحّیُ ٔیىطز  ٚفمط ٔیرٛاست
ٔٛفكٞبی لجّی ضا تمّیس وٙس .أب ٔسیط ٔطثٛطٔ ٝیرٛاست ث ٝآٟ٘ب ثفٕٟب٘س ز٘جبَ ططحٟبی جسیس ثبضٙس.

-

استرساْ یه ططاح ِجبس ثطای ایٗ وبض  ٚاستفبز ٜاظ ضىالت  ٚآیٔىٟبی ضٍ٘ی ثطای ٘طبٖ زازٖ إٞیت ضً٘ٞب ثٔ ٝسئٛالٖ ذطیس ثرطٟبی
ٔرتّف.

ٍٙٞبٔی تغییط اثط ٔیىٙس و ٝضٞجطاٖ  ٓٞثب فیُ  ٓٞ ٚثب فیُسٛاض زضٔ ٖٚطزْ غحجت وٙٙسٞ .ستٛٔ ٝؾٛع زضثبض ٜتغییط ضفتبض ٔطزْ است  ٚتغییط
ضفتبض زض ٔٛلؼیتٞبی ثسیبض ٔٛفك ثیطتط ثب ثطاٍ٘یرتٗ احسبسبت ٔطزْ ضخ ٔیسٞسٕٔ .ىٗ است زیٍطاٖ ثب تحّیُٞبی ٔٙطمی ٔب ٔٛافمت وٙٙس ،أب
آیب ایٗ زِیُ ٔیطٛز و ٝث ٝآٖ ػُٕ وٙٙس؟ أب ٚلتی احسبسطبٖ تحطیه ضٛز اٚؾبع فطق زاضز.
وٛتط  ٚو$ ٗٞٛزض وتبة لّت تغییطٔ #یٍٛیٙس ٔطزْ فىط ٔیىٙٙس تغییط ای ٍٝ٘ٛٙضخ ٔیسٞس« :ثطضسی وٗ ،فىط وٗ ،تغییط وٗ ».زض حبِی و ٝثیطتط
تغییطات ٔٛفك تغییط ث ٝایٗ غٛضت ضخ ٔیسٞس« :ثجیٗ ،حس وٗ ،تغییط وٗ ».آٟ٘ب ذبطط ٘طبٖ وطز٘س و ٝاثعاض تحّیُ ٚلتی ذٛة ػُٕ ٔیىٙس وٝ
«ؾٛاثط ضٙبذت ٝضسٔ ،ٜفطٚؾبت حسالُ  ٚآیٙسٔ ٜؼّ ْٛثبضس ».أب ٔٛلؼیتٞبی تغییط ثعضي ضجی ٝایٗ ٘یستٙس .زض ثیطتط ٔٛلؼیتٞبی تغییط،
ؾٛاثط ذٛة زضن ٘طس ٜا٘س  ٚآیٙس٘ ٜبٔؼّ ْٛاست .ث ٝزِیُ تطزیسی و ٝتغییط ثٕٞ ٝطا ٜزاضز ،فیُ تٕبیّی ث ٝحطوت ٘ساضز  ٚثحثٟبی تحّیّی ثط
اوطا ٜغّجٕ٘ ٝیوٙس$ .اٌط فطزی ثطای اظزٚاج ثب زیٍطی ٔطٕئٗ ٘جبضس ،غحجت زضثبضٔ ٜعایبی ٔبِیبتی ایٗ وبض ثیفبیس ٜاست!#
مبارزٌ با سستی ي بیتفايتی تًسط بحثَای تحلیلگًوٍ مثل آن است کٍ برای کسی کٍ در حال غرق شذن است
کپسًل آتش وشاوی پرت کىیذ.

أب ثبظ ٕٞ ٓٞیط ٝپبسد ایٙى ٝچطا ٔطزْ ثب تغییط ٔٛضز ٘ظط ضٕب ٕٞطإ٘ ٜیض٘ٛس ٔطرع ٘یست ،حتی ثطای وبضضٙبسبٖ.
٘ىبت پبْ أیسیبض ،ثٙیبٌٖصاض :Hope Lab
-

٘ٛجٛا٘بٖ ثؼس اظ ض٘ٚس ضیٕیزضٔب٘ی سرت زض ثیٕبضستبٖ ،زاضٞٚبی ضیٕیزضٔب٘ی زض ٔٙعَ ضا وٌ ٝبٞی تب ز ٚسبَ طٔ َٛیىطیس  ٚػٛاضؼ
٘سجتب وٕی  ٓٞزاضت ٕ٘یذٛضز٘س .آٟ٘ب ثب ٘رٛضزٖ ایٗ زاضٞٚب زض ٔؼطؼ ػٛز ٔجسز سططبٖ لطاض زاضتٙس.

-

اٌط ضٕب  02زضغس زاض ٚضا وٕتط ثرٛضز احتٕبال ػٛز سططبٖ  022زضغس افعایص ٔییبثس.

-

ذب٘ٓ أیسیبض ٔتمبػس ضس ٜثٛز وٛ٘ ٝجٛا٘بٖ ایٗ پیبْ ضا زضن ٕ٘یوٙٙس .ا ٚث ٝفىط ضیٜٛای تبظ ٜثطای تبثیطٌصاضی افتبز :ذّك ثبظی ٚیسئٛیی.

-

ثبظی ططاحی ضس ٜزض ٔٛضز ضثبتی ثٛز و ٝزض ذ ٖٛثچٞٝب ثب سِّٟٛب ٔجبضظٔ ٜیىطز  ٚالثالیص فیّٓٞبی آٔٛظضی  ٓٞثٛز.

-

ثبظی  02زضغس ذٛضزٖ زاض ٚضا ظیبز وطز .حتی آٟ٘ب و ٝاظ ٔ 02طحّ  ٝثبظی یىی زٔ ٚطحّ ٝضا ٌ ٓٞصضا٘س ٜثٛز٘س ٕٞیٗ اثط ضا ضٚیطبٖ ٌصاضتٝ
ثٛز .ایٗ ٘طبٖ زاز ٔطىُ فمساٖ زا٘ص ٘یست ،چ ٖٛزض یىی زٔ ٚطحّ ٝا َٚثبظی زا٘ص ظیبزی ٔٙتمُ ٕ٘یطسٛٔ .ؾٛع احسبس ثٛز.

-

ثبیس ٔسئّٛٞ ٝیت ضا زض٘ظط ٌطفتٛٔ ،لؼی و ٝثچٞٝب ضیٕی زضٔب٘ی اِٚی ٝزض ثیٕبضستبٖ ضا پطت سطٌصاضتٝا٘س ٔیرٛاٙٞس ذٛز ٚالؼی ٚ
لجّیضبٖ ثبضٙس  ٚزاض ٚذٛضزٖ یؼٙی آٟ٘ب ثچٔ ٝطیؿی ٞستٙسِٚ .ی ثب ثبظی آٟ٘ب احسبس ٔیىٙٙس لٟطٔبٖ ٔجبضظ ٜثب سططبٖ ٞستٙس.
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-

آٟ٘ب ٔیفٕٟٙس ضیٕیزضٔب٘ی یبزآٚض ثیٕبضی ٘یست ،ث ٝضٕب وٕه ٔیوٙس ث ٝظ٘سٌیتبٖ ثطٌطزیس  ٚذٛز ٚالؼیتبٖ ضا اظ سططبٖ ذالظ وٙیس.
لطظ ضا ثرٛضیس  ٚزیٍط وٛزن سططب٘ی ٘رٛاٞیس ثٛز.

٘ىبت زضٔبٍ٘ب ٜثب ٔٛؾٛع «چٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ ثط٘بٔٛ٘ٝیسٞب ضا ٚازاضیس و ٝث ٝوبضثطزٞبی ٟ٘بیی إٞیت زٙٞس؟»
-

ثط٘بْ٘ٛیسٞب فىط ٔیىٙٙس آٟ٘ب وٛٔ ٝلغ وبض ثب ثط٘بٔٝضبٖ ضاحت ٘یستٙس ،ذٞ ًٙستٙس!

-

تغییط ٔٛضز ٘ظط ایٗ است و ٝآٟ٘ب إٞیت ثیطتطی ث ٝذٛاست ٔطتطی ثسٙٞس.

-

فیُسٛاضٔ :سیط ضا ٘طبٖ زٞیٓ :ذٛضحبِی ثؼس اظ ٔٛفمیت ثط٘بٔ ٚ ٝاؾبف ٝضسٖ آٖ ث ٝضظ ٝٔٚثط٘بٔٛ٘ٝیسبٌٖٛ .ش زازٖ ث٘ ٝظطات ٔطتطیبٖ
ضاٞی ثطای سطػت ثرطیسٖ ث ٝایٗ ذٛضحبِی است.

-

فیُسٛاض :حطوبت ٔ ٟٓضا ثٛٙیسیس :حطفٟبی ٔطرع ٔثُ ایٗ« :ضیٜٛای سطیؼتط ثطای آٚضزٖ ایٟٙب ضٚی وبٔپیٛتط ٔطزْ»

-

فیُ :احسبس ضا پیسا وٙیسٔ« :طبٞس ٜضفتبض وبضثطاٖ اظ پطت آی ٝٙیهططفٕٞ ٚ ٝسضزی ثب آٟ٘ب زض ٘معٞبی ثط٘بٔ ٝتٛسط ثط٘بٔٛ٘ٝیسبٖ».

-

فیُ :ثٔ ٝطزْ اجبظ ٜضضس زٞیس « :ث ٝآٟ٘ب ثفٕٟب٘یس و ٝاغالح ثٔ ٝؼٙبی ٘مع ثط٘بٔ٘ ٝیست ،ثٔ ٝؼٙبی ا٘ؼطبف ثبالی آٖ است».

-

ٔسیط :ػبزت ضا ایجبز وٙیسٔ« :یطٛز ظٔبٖ آظٔبیص وطزٖ وبضثطٞب ضا زض ثط٘بٔ ٝػبزی ثط٘بٔٛ٘ٝیسٞب ثٍٙجب٘یٓ تب ٔسیط ضا پیچیس٘ ٜىٙیٓ».

-

ٔسیطٔ :حیط ضا تغییط زٞیس« :ث ٝثط٘بٔٛ٘ٝیسٞب ثٟتطیٗ وبٔپی ٛتطٞب ضا ٘سٞیسٕٞ ،بٟ٘بیی ضا ثسٞیس و ٝوبضثطاٖ ثب آٟ٘ب وبض ٔیوٙٙس تب زضزضبٖ
ضا ثٟتط ثفٕٟٙس».

ٔٛلغ ضىست تغییط ٔطزْ اغّت آٖ ضا ث ٝفمساٖ زضن ٘سجت ٔیزٙٞس« :اٌط زذتطْ ٔطا زضن ٔیوطز« »...اٌط ذططات ٌطْ ضسٖ ظٔیٗ ضا ٔی-
زا٘ستٙس »...أب اغّت ٔطىُ زض زضن ٘یست .سیٍبضیٟب ٔیسا٘ٙس سیٍبض ٘بسبِٓ است ،أب آٖ ضا تطن ٕ٘یوٙٙس.
زاستبٖ پیصٌٛیی ؾطیت ٛٞضی ٌٛیٙسٛٞ ٜاضٙبسی ثب ٌعاضش  02ثب٘یٝای  ٚپیصٌٛیی ثٟتط ٔطزْ ث٘ ٝسجت ذٛز ٌٛیٙسٔ .ٜب زض اضظیبثی ذٛزٔبٖ
ذطبی ثسیبض ظیبزی زاضیٓ ،حتی ثب ٚجٛز ایٙى ٝاطالػبت ثسیبضی ظیبزی زاضیٓ .ث ٝایٗ پسیس ٜتٔ ٓٞٛثجت ٔیٌٛیٙسٔ .غع ٔب وبضذب٘ ٝتِٛیس تٓٞٛ
ٔثجت است.
-

تٟٙب  0زضغس زا٘ص آٔٛظاٖ زثیطستبٖ ٔؼتمس٘س ٟٔبضتٟبی ضٞجطی آٟ٘ب ظیط حس ٔتٛسط است.

-

 01زضغس ٔطزْ ٔؼتمس٘س تٛا٘بییضبٖ ثطای سبظش ثب زیٍطاٖ جعء یه زضغس ثطتط است.

-

 "09استبزاٖ زا٘طٍب ٜفىط ٔیىٙٙس ثبالتط اظ حس ٔتٛسط وبض ٔیىٙٙس.

-

ٔطزْ فىط ٔیىٙٙس ٘سجت ثٕٞ ٝسبال٘طبٖ وٕتط زض ٔؼطؼ حّٕ ٝلّجی  ٚسططبٖ ٞستٙس.

-

جبِجتط اظ  ٕٝٞایٙىٔ ٝطزْ فىط ٔیىٙٙس ٘سجت ثٕٞ ٝسبال٘طبٖ اضظیبثی زضستتطی اظ ذٛز اضائٔ ٝیوٙٙس.

تٕٞٛبت ٔثجت زض ضاثط ٝثب تغییط ٔطىُ ثعضٌی ایجبز ٔیىٙس .افطاز پیص اظ آ٘ى ٝزض ٔسیطی تبظ ٜحطوت وٙٙس ،ثبیس اظ تبة  ٚتحُٕ ذٛز اطالع
زاضت ٝثبضٙس .ثبیس ثس ٖٚزِرٛض وطزٖ ذٛزٔبٖ ،تٕٞٛبت ٔثجت ضا اظ شٕٙٞبٖ ثعزاییٓ.
تجطث ٝایبِت ٔبسبچٛست زض سپطزٖ ثرطٟبی ثبظپطٚضی ثعٞىبضاٖ ٘ٛجٛاٖ ث ٝثرص ذػٛغی  ٚحسبثساض یهز٘س .ٜا ٚثب زیسٖ ٔحیط وبضی آٖ
ثرص ٞب اظ ٘عزیه ،سرتی وبضضبٖ ضا زیس  ٚثب آ٘بٖ ٕٞسضزی وطز  ٚزیٍط تٛلغ ٌعاضضٟبی ثس ٖٚایطاز ثطای غسٚض چه ٘ساضت .تؼطیف ا ٚاظ
حسبثساض ذٛة تغییط وطز ،اظ تفىط حسبثساض ذٛة یؼٙی سرتٌیط ثٛزٖ ث ٝثچٞٝب ظٚزتط وبض وٙیسٔ ،طزْ ٔٙتظط ٔب ٞستٙس تغییط وطز.
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ا ٚثٔ ٝحؽ ایٙى ٝچیعی ضا حس وطز٘ ،ظطش ػٛؼ ضس .ثیطتط ٔٛالغ ؤ ٝب ث ٝذٛزٔبٖ ٕ٘ط ٜثبالیی ٔیسٞیٓ ث ٝایٗ ذبطط است و ٝآٖ ٔفبٞیٓ ضا
ث ٝضی ٜٛلطًٙتطی تؼطیف ٔیوٙیٓ ٗٔ$ .ثبظیىٗ ذٛثی ٞستٓٔ ،ساْ زیٍطاٖ ضا ٘ػیحت ٔیى ٓٙو ٝثٟتط ثبضٙس! #اثٟبْ زض ٔفبٞیٕی ٕٞچٖٛ
«ٔسیط» سجت تٔ ٓٞٛیطٛز  ٚثٕٞ ٝیٗ ػّت زضٛاض است و ٝذٛز ضا زض پطش ثب ٘یع ٜثبظیىٙی ثٟتط اظ حس ٔتٛسط اضظیبثی وٙیٓ.
اغّت ٔی ضٛٙیٓ ٔطزْ تٟٙب ٔٛلؼی ػٛؼ ٔیط٘ٛس و ٝثحطا٘ی آ٘بٖ ضا ث ٝایٗ وبض ٚا زاضز .ث ٝایٗ ٔؼٙی و ٝثبیس حسی اظ تطس یب اؾططاة یب ٘بثٛزی
ضا ثیبفطیٙیٓ .ا٘سبٟ٘ب زض ٘جٛز یه تٟسیس تطسٙبن ٕٞبٖ وبضٞبیی ضا و ٝزض ٌصضت ٝا٘جبْ ٔیزازٜا٘س ،ا٘جبْ ٔیسٙٞس .ضٞجطاٖ ذٛشفىط  ٚذٛاٞبٖ
تغییط ثبیس ٔطزْ ضا ٔتمبػس و ٙٙس و ٝسبظٔبٖ ٚالؼب ض ٚث٘ ٝبثٛزی است ،یب زست وٓ الظْ است تغییطات ثٚ ٝلٛع ثپی٘ٛسز تب سبظٔبٖ ثبلی ثٕب٘س ٚ
تطلی وٙس .ث ٝثیبٖ زیٍط ٔب ثبیس ثحطا٘ی ضا ثیبفطیٙیٓ تب ٔطزْ ضا ٔتمبػس وٙیٓ و ٝآٟ٘ب ثب فبجؼٝای ضٚثطٞ ٚستٙس  ٚچبضٜای جع حطوت ض ٚث ٝجّٛ
٘ساض٘س.
ٔثبَ «سىٛی آتصٌطفت »ٝزض ثبظضٌب٘ی و ٝاظ زوُ ز٘ ٚیٓ ضس ٜالتجبس ضس ٚ ٜافطازی و ٝیب ثبیس زض آتص ٔیٕب٘س٘س یب اظ اضتفبع ٔ 91تطی زضٖٚ
زضیب ٔیپطیس٘س .زض ٚالغ ٔٙظٛض ایٗ است و ٝوبضوٙبٖ ثبیس ث ٝضی ٜٛتطسب٘س ٜض٘ٛس تب تغییط وٙٙس .ثطای ذّك سىٛی زض آتص ؾطٚضی است وٝ
تػٛیطی غٓاٍ٘یع اظ اٚؾبع فؼّی تطسیٓ وٙیٓ.
ٔبضتیٗ سّیٍٕٗ « :اٌط ضٕب ضیٍی زض وفطتبٖ زاضت ٝثبضیس ،آظاضتبٖ ٔیسٞس  ٚزضغسز ضفغ ٔطىُ ثطٔی آییس ».احسبسبت ٔٙفی ٕٞبٖ وبض ضیً
وفص ضا ثب ٔب ٔیىٙسٔ .ب ضا ٚازاض ث ٝالساْ ٔیىٙس .احسبسبت ٔٙفی ثٔ ٝب وٕه ٔیىٙس اظ ذططات زٚضی وٙیٓ  ٚثب ٔطىالت ٔٛاج ٝضٛیٓ .أب ٕٞیطٝ
ٕ٘یطٛز ضیٍی زض وفص ایجبز وطزٛٔ ،لؼیتٟبیی ٞستٙس و٘ ٝیبظ ث ٝذاللیت  ٚا٘ؼطبفپصیطی ٟٔ ٚبضت ثطای تغییط زاض٘س.
احسبسبت ٔثجت ٔب ٔثُ آ٘ى ٝاظ لیفی ػجٛض وٙٙس زض ٟ٘بیت ثػٛضت ِجرٙس ثیطٔ ٖٚیآیٙس .ثستط آ٘ىٔ ٝب ٕ٘یتٛا٘یٓ ِجرٙس ذطسٙسی ٚالؼی ضا اظ
ِجرٙس ذطسٙسی لالثی افتطاق زٞیٓ٘$ .ىت ٝآ٘ىِ :ٝجرٙس ذطسٙسی ٚالؼی ثبػث ایجبز چیٟٙبیی زض ٌٛض ٝچطٕبٖ ٔیطٛز و ٝجؼُ وطزٖ آٖ
زضٛاض است#.
احسبسبت ٔٙفی ٔؼٕٛال «اثط تًٙوٙٙس »ٜثط افىبض ٔب زاض٘سٛٔ .لغ تطس وبضٞبی فطزا ضا یبزٔبٖ ٕ٘یآیس ،ثط ٔٛؾٛع تطس ٔتٕطوع ضسٜایٓ .اوثط
ٔجطٚحبٖ ثب ٌّٛ٘ ِٝٛع تف ًٙضا یبزضبٖ ٔیآیس أب ضیصزاض ثٛزٖ یب ٘جٛزٖ تیطا٘ساظ ضا ٘!ٝ
ثطذالف احسبسبت ٔٙفی ،احسبسبت ٔثجت ثطای «ٚسؼت ثرطیسٖ  ٚسبذتٗ» افىبض  ٚاػٕبَ ٔب ٞستٙس .احسبس ٔثجت حیط ٝتحمیك ٔب ضا
ٌستطزٜتط ٔیىٙسٔ .ب ضا ث ٝز٘جبَ وطزٖ اٞساف ثعضٌتط تطٛیك ٔیىٙس .ثیطتط ٔطىالت ضا ٕ٘یتٛاٖ ثب سىٛی زض آتص حُ وطز .افطاز ٘یبظ ث ٝذاللیت
٘بضی اظ احسبسبت ٔثجت زاض٘سٔ .بجطای ِجبسٟبی ضٍ٘ی ثب ذاللیت  ٚاحسبس ٘بضی اظ ضً٘ٞبی ٔرتّف پیص ضفت ٘ ٝثب تطس ٘بثٛز ضسٖ تٛسط
فطٚضٍبٜٞبی ضلیت.

3

