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 پیدایش حماقت
 

نماد ھوش و  را حلزون شاخک ھای او اگر به مفیستوفلس باور داشته باشیم،
حلزون با شاخک ھایش اشیاء جھان بیرون را لمس می . )1( می داند ذکاوت 

شاخک ھای حلزون . بو بکشد می کند و به این ترتیب است که می تواند ببیند و
.در واقع عضو بینایی و بویایی او ھستند  

به پناھگاه باز پس می  به مانعی برخورد می کنند، با شتاب شاخک ھاوقتی 
از پناھگاه  مدنآ بیرون دوباره ولی برای. دن، و به کل مجموعه می پیوندنشیند



 داشته باشد، دوباره اگر خطر ھم چنان حضور. دنخیلی با احتیاط رفتار می کن
مدید بیرون نمی  یان می گریزند و تا مدت ھاشبه پناھگاھبا شتاب  ھا شاخک

.آیند  

حسی حلزون به عضالت ادراکات . خیلی شکننده و حساس است زندگی روانی
ی زند، دچار ناتوانی مر که عاملی کارکرد آنھا را برھم بد، و ھر باو بستگی دارا

. شوند  

ه ھمین ، بفلج می شود جسمانی وقتی زخم برمی دارد در این صورت بدن بدن
منشأ ھر  با این وجود .ه دچار انفعال می گردداست ک روان این ه ھنگام ترسگون

.از یک یکدیگر تفکیک ناپذیرند دو واکنش  

آزادیشان را مدیون آن روزی ھستند که شاخک ھایشان را  جانوران تکامل یافته تر
ھر یک از انواع جانوری   .کردند و آنھا را واپس نکشیدند به سوی دیگری ھدایت

تکاملی شان با شکست در روند  که دیگری ھستند بی شمار گواه بر انواع
وسوی تازه ای  به سمت یشان شاخک ھا که مواجه شدند، و به محض این

.شدحرکتشان متوقف فورا  تحت تأثیر ترس ،کردحرکت   

وجود داشت به درون راه یافت  طبیعت پیرامون که در مقاومت فوری ر عواملفشا
  .بدن می انجامداعضای  به فلج ساختن جایی که ترسیعنی 

می را  شکلی از اشکال نوین زندگی به کنجکاوی نشانی از جانورھر نگاه  در
می توانسته به آن دسترسی پیدا به آن تعلق دارد  او که نوع طبیعی بینیم که 

نیست که طبیعت قدیمی او را حفظ می کند،  خصوصیت مشخص او تنھا. کند
نیرویی که نگاه او با آن روبرو می شود، بسیار قدیمی بوده و به میلیون ھا سال 

چنین نیرویی بوده است که او را به این مرحله از تکامل محکوم . پیش  می رسد
با مقاومتی که پیوسته به روز این مرحله  ازبرای عبور  او را تالش کرده است و

.با شکست مواجه می سازد می شود  

در پشت نخستین نگاه، . شکستن نخستین نگاه مردد خیلی راحت است
داشته  نیروی پایداری ، امید شکننده موج می زند ولی بی آن کهصادقه خواست

، بوده ه شدهکه از آنجا راند را پیش می گیرد مکانی جھتنور وقتی جا. باشد
.می شود و احمق ترسو   

که می تواند مرتبط به فعالیتی در بین  یمی بودهحماقت رد یک جراحت قدولی 
.فعالیت ھای دیگر باشد، جسمی یا فکری  

نزد انسان ھر یک از جلوه گاه ھای جزئی حماقت معرف مکانی است که بازی 
 دچار اختاللی می شوند که به  تشویق شوند به حرکت به جای آن که عضالت



تردید آمیز  اعمال در رویارویی با مانع است که تکرار .مرحلۀ رشد آنھا باز می گردد
.و ناشیانه آغاز می شود بیھوده  

، عارضۀ ماللتی پنھان است، مطرح می کند ماری که کودکش پرسش ھای بی
 نیز  و پاسخی  درستی قادر به بیان آن نیست هب ھنوز نخستین پرسشی که

ه و بازیگوشانۀ جست و خیزھای مصران تکرارھای او  شبیه .برای آن نمی یابد
دستگیرۀ در نمی رسد، و  گی است که سعی می کند در را باز کند ولی بهس

ه می رود، طول و عرض قفس را در مانند شیری که یا .سرانجام ناامید می شود
کند، در حالی که این یا حرکاتی تکرای فرد نوروتیک که دائما آن را تکرار می 

 یش ریتم تالش ھااز شتاب  نزد کودک اگر. حرکت در آغاژ بیھوده بوده است
کن است ماو م، یا اگر موانع بسیار سخت و عبور ناپذیر باشند کاسته شود

 جھتش را تغییر دھد، ولی در آن جایی که آرزومندی او به خاموشی محکوم شده
چنین . سخت و نامحسوس است سطح آن باقی می ماند که ، جراحتیبوده

ت ھا و عوارضی می انجامد، که می توانند خصوصیا تغییر شکل به زخم ھایی
ل م ماندگار و نامحسوس میزخ وقتی که ، ورا به خود بگیردسخت و پا برجایی 

 –سازد می به ناھنجاری ھا و کند ذھنی ھایی دچار کودک را  ،می کندرکود  به 
 به سرطانی و اگر ،- اک، نوعی نابینایی، یا ضعفنمفھوم اختالالت بیماربه 

خشونت .  معنای بدجنسی، لجبازی و فناتیسم خواھد بودبه  درونی تبدیل شد،
نه تنھا پرسش ممنوع، . نیک اندیشی را به بدخواھی تبدیل می کند وارد آمده

بلکه به ھم چنین ممنوعیت تقلید، اشک، بازی ھای اتفاقی و ماجراجویانه می 
به عنوان نوعی از  نوع بشر سطح ذھنی. شود یحاتتواند منجر به چنین جرا

ی ھستند که امید او با بخش ھای کور نزد فرد گویای لحظات انواع جانوران،
که تمام موجودات زنده  است بوده و گواه بر سختی مانعیشده  شکست مواجه

.سنگینی آن را حس می کنند  

 

 پانوشت

 

1) Johann Wolfgang von Goethe .Faust 
تو می خواھی، برای وارد شدن به اینجا، خودت را به عنوان شیطان معرفی کنی؟:   فاست  

این حلزون را می ...حقیقت این است که من عادت دارم ناشناس باقی بمانم: مفیستوفلس 
، او چیزی را در من ک ھایش را حرکت می دھدبینی؟ با خزیدن پیش می اید و شاخ

...شناسایی کرده است  
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