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ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﺎر

ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺳﺪﻩ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻼدی را دو درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺰرگ
روﺷﻦ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﳔﺴﺖ زﻳﮕﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﻳﺪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﺁدﻣﯽ را » ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎهﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن
ﺑﻴﮕﺎﻧﻪای در درون ،رﻓﺘﺎر و ﮐﺎرﮐﺮدی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
دارد .ﺳﭙﺲ ﺁﻳﻨﺸﺘﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﳕﻨﺪی ﺁزاد ﺷﺪن اﻧﺮژی
در ﻬﻧﺎد اﰎ را درﻳﺎﻓﺖ و ﮐﺎر ﺁدﻣﯽ را ﺑﻪ ﲟﺐ اﰎ
و اﺳﺘﻔﺎدﻩهﺎی دﻳﮕﺮی از اﻳﻦ اﻧﺮژی رﺳﺎﻧﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺁﻳﻨﺸﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻬﭘﻨﻪ
ﻓﻦﺁوری ،داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ داﻧﺶ ﳘﮕﺎﻧﯽ
راﻩ ﻳﺎﻓﺖ )ﭼﻪ ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﲡﺮﺑﻪ ﺳﺎدﻩ و راﺑﻄﻪ و
ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﳘﻪﮔﻴﺮ ﺑﻮد(،
درﻳﺎﻓﺖ ﻓﺮوﻳﺪ ﺗﺎ ﳘﻪﮔﻴﺮ ﺷﺪن و درﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪن ،راهﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﭘﻴﺶ دارد .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ
ﺻﺪ ﺳﺎل ﻧﻴﺰ هﻨﻮز در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﯽﴰﺎری ﺑﻪدﻟﻴﻞ
ﻣﻘﺎوﻣﺖهﺎی ﻣﺬهﺒﯽ ،ﺳﻨﺘﯽ ،ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﻋﻘﻴﺪﺗﯽ و
اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺰرگ ﻓﺮوﻳﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁن
در ﻬﭘﻨﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﺁدﻣﯽ ،ﻳﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻳﺎ ﺑﺪﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩاﻧﺪ .ﺑﯽﮔﻤﺎن ،ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻖ و
ﻋﻤﻴﻖ درﻳﺎﻓﺖهﺎی ﻓﺮوﻳﺪ و ﭘﻴﺮوان او ﭼﻮن ژاک
ﻟﮑﺎن ،ﺗﺮﲨﻪ ﺁﺛﺎر اﻳﻨﺎن ﺑﻪدﺳﺖ رواﻧﮑﺎوان
ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ﮐﻪ از ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﺳﺮ و ﮐﺎر
دارﻧﺪ و ﲡﺮﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ )ﻣﻴﺎن ﻓﺮد و رواﻧﮑﺎو و
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر ﻓﺮد( از راﻩهﺎی ﭘﺎﻳﻪای
ﭘﺮاﮐﻨﺪن اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﭼﻮن اﻳﺮان اﺳﺖ.
ﻟﻴﮏ ﺗﺎ ﺁن زﻣﺎن ،ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی اﺛﺮات
ِ
ﻳﺎﻓﺘﻪهﺎی ﻓﺮوﻳﺪ در زﻣﻴﻨﻪهﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ،
ﺗﺎرﻳﺦ ،اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﺳﻄﻮرﻩﺷﻨﺎﺳﯽ ،در ﭼﻨﺪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻳﻦ ﳎﻤﻮﻋﻪ ،ﺑﺘﻮان راﻩ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪﺳﻮی
زﻧﮕﺎرزداﻳﯽ از ﺑﺪﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺪﻳﺪﻩ درﻳﺎﻓﺖ ﻓﺮوﻳﺪ
ﮔﺸﻮد و هﻢﻣﻴﻬﻨﺎن را هﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر دﻳﺮ )ﭘﺲ از
ﮔﺬﺷﺖ ﻳﮏ ﺳﺪﻩ( ﺑﻪ ﭘﺎرﻩ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﺮد
درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺰرگ او ﺁﺷﻨﺎ ﮐﺮد.
ُﻨﮓ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺷﻴﻮﻩ
در ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎی اﻳﻦ ﺟ
ﮔﻮش ﻓﺮا دادن ﻳﮏ رواﻧﮑﺎو ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ
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روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽهﺎی
∗
ﺣﻮزﻩهﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺁن

و

»PSY

ِ ﮐﻠﻤﻪ »روان« در زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺎدل
ﮐﺎرﺑﺮد
« در زﺑﺎنهﺎی اروﭘﺎﻳﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻌﻤﺖ زﺑﺎن
ﭘﺎرﺳﯽ داﻧﺴﺖ .ﭼﻪ اﻳﻦ ﮐﻠﻤﻪ ،هﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﻗﺒﺎل ﻣﻔﻬﻮم »دﺳﺘﮕﺎﻩ روان«  -ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻤﻠﮑﺮد
روان  -ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و هﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﺴﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﭘﻴﺸﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﻠﻴﻪ ﻣﻔﺎهﻴﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎ روان ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ ،ﳘﭽﻮن رواﻧﮑﺎوی،
ﻳﺎ
رواندرﻣﺎﻧﯽ
روانﭘﺰﺷﮑﯽ،
روانﺷﻨﺎﺳﯽ،
روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ »روان« و در ﻋﻴﻦ
ﺣﺎل اﺳﻢ ﻣﺼﺪر ﻓﻌﻞ »رﻓﱳ« ،اﻳﻦ راﺑﻄﻪ را ﺑﻪ
ﺷﮑﻠﯽ در ﺟﺎری ﺑﻮدن ﻣﻔﻬﻮم »روان« ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ »روان« هﻢ در ﻣﺎ اﺳﺖ ،هﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ
اﺳﺖ و هﻢ در ﺟﺎﻳﯽ دﻳﮕﺮ ،اﻳﻦ ﻣﮑﺎن در
اﺳﻄﻮرﻩهﺎی اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ زﻣﻴﻦ ﺁﲰﺎﻧﯽ اﺳﺖ و
در ﻓﺮﺿﻴﻪهﺎی ﻧﻮﻳﻦ رواﻧﮑﺎوی ﻣﮑﺘﺐ ﻻﮐﺎن ﳘﺎن
دﻳﮕﺮ ﻳﺎ دﻳﮕﺮی ﻳﺎ دﻳﮕﺮان.
اﮔﺮﭼﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽهﺎی روان ﺁدﻣﯽ ﻣﻮرد ﲝﺚ ﺗﻨﻬﺎ
ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻣﺮوزی ﺁن ﻧﻴﺴﺖ ،وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان
ﺁنﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﲰﯽ در ﳏﺪودﻩ ﻋﻠﻮم در داﻳﺮﻩ
روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوﻩ
روانﺷﻨﺎﺳﯽ،
روانﭘﺰﺷﮑﯽ،
ﮐﺮد:
ﺗﻘﺴﻴﻢ
رواندرﻣﺎﻧﯽ و رواﻧﮑﺎوی .اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدهﺪ ﺗﺎ در اﻳﻦ ﳐﺘﺼﺮ ﻣﻴﺪان
ﻋﻤﻠﮑﺮد روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ .ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺁنﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ روان ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﺑﻨﺎﻣﻴﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ ﻣﻴﺪان ﮐﺎرﻣﺎن را ﺑﻪ
∗ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﳔﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﻧﺸﺮﻳﻪ »ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﱂ«
ﴰﺎرﻩ  ،٣٨اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ،١٣٧٧ﲥﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ.
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ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭼﻬﺎر ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﯽ
روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﻣﻄﻠﺐ را روﺷﻦﺗﺮ ﮐﻨﻴﻢ:
 -١روانﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪﺷﮑﻞ ﺗﺎرﻳﺨﯽ و در ﳏﺪودﻩ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ و ﺷﺎﺧﻪای اﺳﺖ در دﻧﺒﺎﻟﻪ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب .در روانﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ
ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی ﺑﻴﻤﺎریهﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻈﺎهﺮات ﺧﺎرﺟﯽ
ﺁنهﺎ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻳﻢ .هﺪف ،ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎری و
درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎری اﺳﺖ .ﺑﻴﻤﺎریهﺎی رواﻧﯽ در ﳏﺪودﻩ
روانﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻳﺸﻪهﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ
از ﺑﺪن ،از ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻋﺼﺎب ﻳﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎﻗﺺ ﻣﻐﺰ
ﺑﻪ ﳘﺮاﻩ ﺑﻴﺎورﻧﺪ .ﺑﻴﻤﺎریهﺎﻳﯽ ﮐﻪ رﻳﺸﻪ در
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎدرزادی دارﻧﺪ ﻳﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﺗﻮﻟﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺿﺎﻳﻌﻪهﺎی ﻣﻐﺰی ،ﻋﺪم
ﮐﺎرﮐﺮد ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻳﺎ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻨﺎﺧﺖ.
در روانﭘﺰﺷﮑﯽ اﻣﺮوزﻩ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻧﺎهﻨﺠﺎریهﺎ،
ﺑﻪ رﻳﺸﻪﻳﺎﺑﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ -ﻋﺼﺒﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ از
روان درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﳏﻴﻂزﻳﺴﺖ ،هﻨﺮدرﻣﺎﻧﯽ
و ...اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻩ ﺑﻪ داروهﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ
ﺟﺎی وﻳﮋﻩای در ﺁرام ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی ذهﻦ ﺑﻴﻤﺎر
ﻣﯽدهﻨﺪ.
در اواﻳﻞ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ،هﻨﻮز ﲞﺶهﺎی ﺑﻴﻤﺎریهﺎی
اﻋﺼﺎب و ﻣﻐﺰ و روان از هﻢ ﺟﺪا ﻧﺒﻮدﻩاﻧﺪ.
 -٢در روانﺷﻨﺎﺳﯽ ،رﻓﺘﺎر ﻓﺮد ﻣﻮرد ﲢﻠﻴﻞ اﺳﺖ.
رﻓﺘﺎر ﻓﺮد در ﺧﺎﻧﻮادﻩ ،ﳏﻴﻂ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ،ﳏﻴﻂ ﮐﺎر،
ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ﺁﺷﻨﺎﻳﺎن .ﻟﺬا از اﻳﻦ ﻋﻠﻢ در
هﺮﺟﺎ ﮐﻪ »رﻓﺘﺎر ﻓﺮد« ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﻧﻘﺶ دارد،
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن اﺳﺘﺨﺪام در ﻣﺆﺳﺴﺎت،
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 -٣رواندرﻣﺎﻧﯽ؛ رواندرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﲡﺮﺑﻪ
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺗﻼش دارد ﮐﻪ ﻓﺮد را
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﺿﻌﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎهﻨﺠﺎری ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺧﻮد
ﻗﺮار دادﻩ و او را ﺑﻪ راﻩ ﺣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
هﺪاﻳﺖ ﮐﻨﺪ .در ﭘﺎرﻩای از ﻣﻮﺳﺴﺎت )و ﮔﺎﻩ ﮐﻪ
ﺿﺮور اﺳﺖ( ،روانﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن
ﻧﺎهﻨﺠﺎریهﺎﻳﯽ از ﻗﺒﻴﻞ اﺿﻄﺮابهﺎ ،ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽهﺎی
ﻣﻮﻗﺖ ،ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﯽهﺎی ﻣﻮﻗﺖ ،از رواندرﻣﺎﻧﯽ ﺳﻮد
ﻣﯽﺟﻮﻳﻨﺪ.
 -۴رواﻧﮑﺎوی ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﺪﻳﺪی اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﮐﻢﺗﺮ از ﺻﺪ ﺳﺎل .رواﻧﮑﺎوی ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﻓﺮد ﺑﺮ
روی دﻳﻮان ﺗﻮﺟﻪ دارد.
رواﻧﮑﺎو در راﺑﻄﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ او ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﻮزﻩ ﻋﻤﻠﮑﺮدش ﭼﻮن ﻗﺮار دادن ﺁﻳﻨﻪای
اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻔﺘﺎر ﻓﺮد ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ و در
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت )ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﻦ  ۵ﺗﺎ  ١٠ﺳﺎل( ﻓﺮد از
ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزﮔﻮﻳﯽ ﺁنﭼﻪ ﺑﻪ ذهﻨﺶ ﻣﯽرﺳﺪ )ﺗﺪاﻋﯽ
ِ ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﺁﮔﺎهﯽ
ﺁزاد( ،ﺑﺮ ﺷﻴﻮﻩ ﮐﺎرﮐﺮد
ﻳﺎﻓﺘﻪ و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﻪ رﻳﺸﻪ ﻧﺎهﻨﺠﺎریهﺎی
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از
ِ رﻳﺸﻪ ﺧﻮد »ﺣﻞ« ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺎهﻨﺠﺎریهﺎ در ﺷﻨﺎﺧﺖ
رواﻧﮑﺎوی از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺪرتهﺎی
دروﻧﯽ ﺧﻔﺘﻪ ﻓﺮد ﻳﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و اﻣﺮوزﻩ ﻳﮑﯽ
از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎدﻩ رواﻧﮑﺎوی در ﺟﻮاﻣﻊ
ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻧﻮﻋﯽ ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ
ﲰﺖ و ﺳﻮﻳﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ
ِ ﺧﻮد ،ﭼﻮن ﻣﻠﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻗﺪرت
ِ
و ﻗﺪرت
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ﺁﻣﻮزش رواﻧﮑﺎوی را ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﺁﻣﻮزش اﺳﺘﺎد-
ﺷﺎﮔﺮدی ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻪ ﺗﺎ رواﻧﮑﺎو ﺧﻮد از
ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻳﻮان و اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺎوش روان -ﻳﺎ
رﻳﺸﻪﮐﺎوی »ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ« ﺧﻮد ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راهﻨﻤﺎی ﻓﺮد دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در
رواﻧﮑﺎوی ،ﺑﺎ دو ﭘﺪﻳﺪﻩ روﺑﺮو هﺴﺘﻴﻢ:
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪهﺎی رواﻧﮑﺎوی ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎ،
ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺘﺎر و ﺁﺛﺎر هﻨﺮی را ﮐﺎوﻳﺪﻩ و زاوﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪی
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻴﻮﻩ ﲢﻠﻴﻞ و ﺗﻌﺒﻴﺮ هﻨﺮ و ادﺑﻴﺎت
ﮔﺸﻮد .از اﻳﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزﻩ در ﺑﺴﻴﺎری از
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺁﻣﻮزﺷﯽ ،داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﲢﻘﻴﻘﯽ،
رواﻧﮑﺎوان در ﮔﺮوﻩهﺎی ﲢﻘﻴﻘﯽ ﻋﻀﻮﻳﺖ دارﻧﺪ.
ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺰﻧﻴﻢ :زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮﻩ ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻮادﻩ را در
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،ﺁﻗﺎ و ﺧﺎﱎ »ﻣﻴﻢ« و دو ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن
اول و دوم .ﭘﺪر ﺁﻗﺎی ﻣﻴﻢ دﭼﺎر ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ اﺳﺖ.
ﲢﺖ ﻧﻈﺮ ﻳﮏ روانﺷﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ ،هﻔﺘﻪای ﺳﻪ روز ﺑﺎ
ﲤﺮﻳﻦ ﺗﻼش دارد ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﻨﺪ.
ﺧﺎﱎ ﻣﻴﻢ ،از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮف ﭘﺲ از
ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻋﻮارض روانﻧﮋﻧﺪی -ﺗﺮس ﺑﻴﻬﻮدﻩ و داﺋﻢ-
ﲢﺖ ﻣﺪاوای رواﻧﮑﺎوی اﺳﺖ؛ هﻔﺘﻪای ﺳﻪ ﺑﺎر
رواﻧﮑﺎو ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ و ﻋﻤﻼ وﻗﺖ او ﺑﺮ روی
دﻳﻮان و ﮔﻔﺘﺎر ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﺁنﭼﻪ ﺑﺮ ذهﻨﺶ ﻣﯽﺁﻳﺪ
ﻣﯽﮔﺬرد .ﻓﺮزﻧﺪ اول ،ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎ ﺳﻦ ﻋﻘﻠﯽ
 ٨ﺳﺎﻟﻪ ،دﭼﺎر ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ذهﻨﯽ اﺳﺖ و در
ﻣﻮﺳﺴﻪ وﻳﮋﻩ ﲢﺖ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .روانﺷﻨﺎس او را ﲢﺖ
ﻧﻈﺮ دارد و ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻴﺎن او در ﲤﺎس اﺳﺖ .ﺁﻗﺎی
ﻣﻴﻢ ،ﺑﺮای ﺗﺮک اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻟﮑﻞ ،هﻔﺘﻪای دو
ﺑﺎر روان درﻣﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ
و ﮐﻤﮏ »ﮐﻼﻣﯽ« ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮک اﻋﺘﻴﺎد را
ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
ﻓﺮزﻧﺪ دوم ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﺳﺎﻟﻪ ،در ﻧﻮﺷﱳ ﮐﻠﻤﻪهﺎ دﭼﺎر
ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .روانﺷﻨﺎس ﻣﺪرﺳﻪاش در ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﺳﺖ ﺗﺎ او را ﺑﺮای ﺁزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺟﺪیﺗﺮ ﺑﻪ ﲞﺶ
اﻋﺼﺎب و روان اﻋﺰام ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ
رﻳﺸﻪ ﻣﺸﮑﻞ او از ارﮔﺎنهﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ،ﻓﺮد ،ﺟﺴﻢ ،روان و ﳏﻴﻂ
ﭘﻴﺮاﻣﻮن او ﳎﻤﻮﻋﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩای را ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ در
هﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻧﺎهﻨﺠﺎریهﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﲣﺼﺺ
وﻳﮋﻩای ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻢ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻣﺮوزﻩ در
زﻣﻴﻨﻪهﺎی ﻓﻮق ﺑﻪ ﲣﺼﺺ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ؟ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺳﻮال ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮزﻩهﺎی روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
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ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ روانﭘﺰﺷﮏ و روانﺷﻨﺎس ﻣﺪرک ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ
)ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ.(...
اﻣﺎ رواندرﻣﺎﻧﯽ و رواﻧﮑﺎوی ﺣﺮﻓﻪهﺎﻳﯽ هﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﻠﻢ ﺷﺎﮔﺮدی و در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻳﺎد
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎﻧﻊ از ﺁن ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ
روانﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻴﺪان
رواﻧﮑﺎوی ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻزم )اﳒﺎم رواﻧﮑﺎوی
ﺧﻮد ﲢﺖ ﻧﻈﺮ ﻳﮏ رواﻧﮑﺎو( ،رواﻧﮑﺎو ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﻳﺎ
ﭘﺎرﻩای از روانﺷﻨﺎﺳﺎن ﻳﺎ روانﭘﺰﺷﮑﺎن از
رواندرﻣﺎﻧﯽ ﺳﻮد ﳒﻮﻳﻨﺪ.
رواﻧﮑﺎوان را ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺎ ﺣﻔﺎران ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻈﺮی و
ﻋﻠﻤﯽ ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﺻﱪ ،ﺣﻮﺻﻠﻪ ،ﭘﺸﺘﮑﺎر و ﻧﻴﺰ
ﻓﺮهﻨﮓ ﻏﻨﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽاﻧﺪ.
ﺁنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در
ﻣﻮرد رواﻧﮑﺎوی ،ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁن
رواﻧﮑﺎوی،
راﺑﻄﻪ
ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻧﻈﺮ
ﺑﻪ
ﺿﺮوری
روانﭘﺰﺷﮑﺎن ،روانﺷﻨﺎﺳﺎن و رواندرﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎنهﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اداری و درﻣﺎﻧﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ
ﳕﻮﻧﻪ،
ﻋﻨﻮان
ﺑﻪ
ﻧﻴﺴﺖ.
ﻳﮑﺴﺎن
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن،
رواﻧﮑﺎوی در ﺁﳌﺎن ﺟﺰو ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﻪهﺎی درﻣﺎﻧﯽ
اﺳﺖ .در ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ در ﮐﻨﺎر
ﻣﻮﺳﺴﺎت رﲰﯽ ﺁﻣﻮزﺷﯽ -ﲢﻘﻴﻘﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﲢﻘﻴﻘﺎت
رواﻧﮑﺎوی ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ در
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رواﻧﮑﺎوی در ﳏﺪودﻩ ﺑﻴﻤﻪهﺎی
درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﲢﻘﻴﻘﯽ در
اﻳﻦ ﻣﻮرد از ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﻓﺮاﺗﺮ
ﳕﯽروﻧﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ رواﻧﮑﺎوی دﻳﭙﻠﻢ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﯽ ﻋﻤﻼ از
ﻃﺮﻳﻖ اﳒﻤﻦهﺎ و اﲢﺎدﻳﻪهﺎی رواﻧﮑﺎوان و ﻧﻴﺰ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﻨﱰل ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺁنهﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻴﺰ
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ﺿﺮورت دوﺑﺎرﻩﻧﮕﺎری ﺗﺎرﻳﺦ
∗
اﻳﺮان ﺑﺮای اﻳﺮاﻧﻴﺎن

ﺧﻼﺻﻪ :ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮﺑﺎر و دﻳﺮﭘﺎی ﺳﺮزﻣﻴﻦ
اﻳﺮان ﺑﺎ ﺣﻮادث ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺁن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﭘﻴﮕﻴﺮ ﻣﺮدﻣﺎن اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ،ﭼﻪ ﭘﻴﺶ از
ﺁﻣﺪن ﺁرﻳﺎﺋﯽهﺎ و ﭼﻪ ﭘﺲ از ﺁن ،ﭘﻴﺶ از ﲥﺎﺟﻢ
اﻋﺮاب ،ﻣﻐﻮﻻن و ﺗﻴﻤﻮرﻳﺎن و ﻳﺎ ﭘﺲ از اﻳﻦ
ﲪﻼت ،راﻩ ﺑﺴﻴﺎری ﺗﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ و ﻋﻠﻤﯽ
در ﭘﻴﺶ دارد .ﺗﺎرﻳﺦ رﺷﺪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮهﻨﮕﯽ
ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ ﻳﮏ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻼش هﺮروزﻩ اﻳﻨﺎن در
راﻩ زﻳﺴﺖ و ﲠﺰﻳﺴﺘﯽ از ﻳﮑﺴﻮی و ﺑﺎ هﻢ درﺁﻣﻴﺰی
ﺑﺎ ﻓﺮهﻨﮓهﺎی ﳘﺴﺎﻳﮕﺎن از راﻩ ﻣﻬﺎﺟﺮتهﺎ،
ﺟﻨﮓهﺎ ،ﭘﻴﺮوزیهﺎ ،ﭘﺎﻳﻤﺎل ﺷﺪنهﺎ و ﭘﺎﻳﻤﺎل
ﮐﺮدنهﺎ از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﳘﺮاﻩ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺗﻼش و
درهﻢ ﺁﻣﻴﺰی ﻓﺮهﻨﮓهﺎ ﺟﺎی ﭘﺎی ﺧﻮﻳﺶ را در زﺑﺎن
و ﻓﺮهﻨﮓ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻔﺎهﯽ و ﺁداب و رﺳﻮم و
ﮔﻮﻳﺶهﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و از ﺧﻼل ﺳﺪﻩهﺎ و
هﺰارﻩهﺎ ﺳﺮ ﺑﺮون ﻣﯽﺁورﻧﺪ.
ِ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﯽ ﮐﻪ رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ
ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ
از ﺁن ﻣﯽدهﺪ ،ﳘﺎن ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻠﻨﺒﺎر ﺷﺪﻩ ﺁدﻣﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺖ ﭼﻮن زﺑﺎن .و از
ﺧﻼل واژﻩهﺎی ﮔﻔﺘﺎر هﺮ ﻓﺮد ،ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﻓﺮدی
ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ .اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
داﻣﻨﻪ ﻳﮏ ﻣﻠﺖ ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﮔﺮوهﯽ
ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ ﻳﮏ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ،در ﮔﻔﺘﺎر و ﺳﻨﻦ ﻣﺮدم اﻳﻦ
دﻳﺎر ﻓﺸﺮدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﮔﻮش ﻓﺮا دادن ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦﻧﮕﺎران ،ﺁﻧﺎن ﮐﻪ از
ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﺗﻼش ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ ﻳﮏ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪاﻧﺪ و
∗ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﳔﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﳘﺎﻳﺶ ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮان
ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﺳﻮﺋﺪ در ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ  ٢٠٠٠اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .و ﻧﻴﺰ
در ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺁﻓﺘﺎب ﭼﺎپ ﻧﺮوژ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ.

ﺿﺮورت دوﺑﺎرﻩﻧﮕﺎری ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان ﺑﺮای اﻳﺮاﻧﻴﺎن

ﺗﺎرﻳﺦﻧﮕﺎران ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ ﺣﻮادث ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ
را ﺑﺎ واژﻩهﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و رﺷﺪ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﻳﻦ
واژﻩهﺎ ﳘﺴﺎز ﮐﺮدﻩ و واژﻩﺷﻨﺎﺳﯽ را ﭼﻮن اﺑﺰاری
در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﺎریهﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺳﻨﺪﭘﺮدازی،
اﺳﻄﻮرﻩﺧﻮاﻧﯽ و ﻏﻴﺮﻩ ،ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ .از ﺳﻮی
دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ ﮔﻔﺘﺎر ﺗﺎرﻳﺦﻧﮕﺎران ﻣﺎ را ﺑﻪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺷﺪ ﮔﺮوهﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ زﺧﻢهﺎی
ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻳﮏ ﻣﺮدم ﺁﺷﻨﺎ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺎ در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﮔﺸﺎﻳﺶ درﻳﭽﻪایﺳﺖ ﺑﺮ
اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﺗﺄﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ از راﻩ ﭼﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ و
ﳕﻮﻧﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﻪ ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺖ و ﻧﻪ
ﻣﺎﻧﻊ.
ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﺎر :در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺗﺎرﻳﺦﻧﮕﺎری ﭼﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﻴﺎن ﺷﻴﻮﻩ ﻧﮕﺮش ﺁﻧﺎن ﺑﻪ
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺁدﻣﯽ و ﭼﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﻴﺎن روش و اﺳﺒﺎب ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ،اﺷﺎرﻩای ﳔﻮاهﻴﻢ ﮐﺮد .ﺗﺎرﻳﺦ،
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺁدﻣﻴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ
زﻳﺴﺘﯽ ﺧﻮد زﻳﺴﺘﻪاﻧﺪ و در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ در ﺧﻮد و
در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮوهﯽ
ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎن دادﻩاﻧﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎنهﺎ در هﻢ اﺛﺮ
ﮐﺮدﻩاﻧﺪ و از اﻳﻦ ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶهﺎی ﳏﻴﻂ
ِ ﮔﺮوهﯽ و ﻓﺮد دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪﻩاﻧﺪ.
ﭘﻴﺮاﻣﻮن ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ از ﺁن ﻳﺎد
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻳﺮ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ:
 ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻄﻮرﻩای – اﻓﺴﺎﻧﻪای ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻨﻬﺎن در ﮔﻮﻳﺶ ﻣﺮدم ﺗﺎرﻳﺦ ﻬﻧﻔﺘﻪ در ادﺑﻴﺎت ،ﺷﻌﺮ و ﺗﺮاﻧﻪ وهﻨﺮ و ﻓﺮهﻨﮓ
 ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ از ﻻﺑﻼی ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪهﺎ،ﻳﺎدداﺷﺖهﺎ ،ﺧﺎﻃﺮات
 ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻮن ﻗﺪﻳﻤﯽاﻳﻨﺎن ﭘﺎﻳﻪهﺎی ﺑﻪ هﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﺟﺪاﻧﺎﺷﺪﻧﯽ
ﺗﺎرﻳﺦاﻧﺪ .و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ
ﺷﺎﺧﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻮد ﭼﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی،
ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﻋﻘﻴﺪﺗﯽ ،ﻣﺬهﺒﯽ و دﻳﮕﺮ
اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ.
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ﭘﻴﺶ از ورود ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ،ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺄﺧﺬ
ِ اﻣﺮوز اﻳﺮاﻧﻴﺎن از ﺗﺎرﻳﺦ و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮد
ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺑﻴﺎﻓﮑﻨﻴﻢ:
 ﻓﺮهﻨﮓ ﺧﺎﻧﻮادﻩ :ﺁنﭼﻪ از راﻩ ﻗﺼﻪهﺎ وﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭼﻮن ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ
ﻣﺜﻞهﺎ و ﮔﻮﻳﺶهﺎی
ﻧﻴﺎﮐﺎن از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻠﯽ و از راﻩ
ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽرﺳﺪ و ﭘﺎﻳﻪهﺎی ﳔﺴﺘﻴﻦ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻣﺎ را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
 ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﺪرﺳﻪ :در ﺳﻄﻮح ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ازدﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ داﻧﺸﮕﺎﻩ .اﻳﻦ »ﻓﺮهﻨﮓ ﺗﺎرﻳﺨﯽ
ﻣﺪرﺳﻪای« در ﺳﺪﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﮑﺪﺳﺘﯽ وﻳﮋﻩای
رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ و در ﺧﺎﻃﺮﻩ ﲨﻌﯽ ﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.
 ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﺪارس ﺗﻌﻠﻴﻢ اﺳﻼﻣﯽ )ﺷﻴﻌﯽ،ّﯽ( و دﮔﺮ ﻣﺬاهﺐ اﻳﺮان :اﻳﻦ ﻓﺮهﻨﮓ و
ﺳﻨ
ﺁنﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺷﻴﻌﻴﺎن ﻣﺮﺑﻮط
اﺳﺖ ،در داﻳﺮﻩ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮﻩ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن-
ﻋﺮاق اﻣﺮوز و ﻗﺮن اول و دوم هﺠﺮی ﳏﺪود
ﻣﯽﮔﺮدد .زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در اﻳﻦ ﻓﺮهﻨﮓ
وﻳﮋﮔﯽ ﺧﻮد را دارد .اﻓﺮاد ﺗﺎرﻳﺨﯽ در
اﻳﻦ ﻓﺮهﻨﮓ از ﻳﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﺎﻧﯽ )ﺧﻮاب و
واﻗﻊ( ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﺑﺮای
ﺷﻴﻌﻴﺎن ﺑﻪوﻳﮋﻩ در زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻴﺎﻣﱪ و اﺋﻤﻪ و
اﺻﺤﺎب ﺁنهﺎ و در ادﺑﻴﺎت ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ
ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد.
 ﻓﺮهﻨﮓ رﺳﺎﻧﻪهﺎی ﮔﺮوهﯽ؛ روزﻧﺎﻣﻪ ،رادﻳﻮ،ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ،ﺳﻴﻨﻤﺎ :...هﺮ ﭼﻨﺪ در ﺳﺪﻩ
اﺧﻴﺮ اﻳﻨﺎن دﭼﺎر ﺗﻨﮓﺑﻴﻨﯽ و ﺳﺎﻧﺴﻮر و
ﺧﻮدﺳﺎﻧﺴﻮری و ﮐﻨﱰلهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮدﻩاﻧﺪ،
وﻟﯽ از ﺧﻼل ﮐﺎرﮐﺮد ﮐﻠﯽ اﻳﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎرﻳﺨﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ .ﮐﻮﺷﺶ
دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﻳﻦ رﺳﺎﻧﻪهﺎ ﮔﻮﻳﯽ ﳘﺎن
ﺁرام و راﮐﺪ ﻧﮕﺎﻩ داﺷﱳ ﻓﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﮐﺞدار و ﻣﺮﻳﺰ ﻧﻪ اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم را ﺧﺪﺷﻪدار ﺳﺎزﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎ
ارﺑﺎب دوﻟﺖ و دﻳﻦ رﲰﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺧﻮردی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﮕﺎهﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ رﻳﺸﻪهﺎی داﻧﺴﺘﻪهﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ
اﻣﺮوز ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﻴﺎﻓﮑﻨﻴﻢ .در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﯽ
اﻳﻨﺎن را ﭼﻨﻴﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ:
 -١ﮐﻮﺷﺶ ﺗﺎرﻳﺦﻧﮕﺎران اﻳﺮاﻧﯽ در ﺗﺼﺤﻴﺢ،
ﭼﺎپ ،ﺧﻼﺻﻪ ﺳﺎزی ﻣﺘﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ زﺑﺎنهﺎی
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 -٢ﺗﺮﲨﻪ ﺁﺛﺎر ﭘﮋوهﺸﮕﺮان و ﺗﺎرﻳﺦﻧﮕﺎران ﻏﻴﺮ
اﻳﺮاﻧﯽ:
 ﻏﺮب )اروﭘﺎ و ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ( ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪﻩ واﺳﺎﺳﯽ را در اﻳﻦ ﺗﺮﲨﻪهﺎ دارﻧﺪ.
 ﺑﻠﻮک ﺷﺮق ﮐﻪ ﻳﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اززﺑﺎنهﺎی روﺳﯽ و اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺮﲨﻪ ﺷﺪﻩ و
ﻳﺎ از ﻣﺘﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ و ﺁﳌﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﲨﻪ ﺷﺪﻩاﻧﺪ.
 ﻣﺪارک ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ،دوران ﻳﻮﻧﺎن و روم ﮐﻪاﺳﺎﺳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ زﺑﺎنهﺎی زﻧﺪﻩ اﻣﺮوز
اروﭘﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﻴﺪﻩاﻧﺪ.
 -٣ﮔﺮدﺁوری ﻓﺮهﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ ،ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ از زﻧﺪﻩ
ﻳﺎد دهﺨﺪا ﺁﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن اﳒﻮی
ﺷﻴﺮازی ،اﲪﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ و دﻳﮕﺮان ﺁن را ﭘﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
 -۴ﺗﻔﺴﻴﺮ ،ﺑﺮرﺳﯽ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺧﻮاﻧﯽ ﻣﺘﻮن ﻗﺪﻳﻤﯽ
اﻳﺮاﻧﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻓﺮﺿﻴﻪهﺎی
ﺗﺎزﻩ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﭼﻮن ﺗﻔﺴﻴﺮهﺎی ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ،رواﻧﮑﺎواﻧﻪ ،ﺗﺎرﻳﺨﯽ و
ﻏﻴﺮﻩ.
 -۵و در اﻧﺘﻬﺎ ﺗﻼش ﭘﮋوهﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮاﻧﯽ در
ﲨﻊﺁوری ﻣﺪارک و ﻣﺄﺧﺬ در ﭼﻬﺎرﮔﻮﻧﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ
در ﺑﺎﻻ و ﻧﮕﺎرش ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻤﻮﻣﯽ -ﮐﻠﯽ ﻳﺎ
ﺷﺎﺧﻪای -ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻳﺎ زﻣﺎﻧﯽ )ﭼﻮن ﺗﺎرﻳﺦ
اﻳﺮان
ﺗﺎرﻳﺦ
راوﻧﺪی،
اﻳﺮان-
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺎﺳﺘﺎن -ﺣﺴﻦ ﭘﻴﺮﻧﻴﺎ.(...
ﭼﺎﻟﺶهﺎی ﺗﺎرﻳﺦﻧﮕﺎری:
ﺑﺎ اﻳﻦ درﺁﻣﺪ ﺁﻣﺎدﻩاﻳﻢ ﺗﺎ ﻧﮕﺎهﯽ ﺗﺎزﻩ
ﭼﺎﻟﺶهﺎی ﺗﺎرﻳﺦﻧﮕﺎری اﻣﺮوز اﻳﺮان ﺑﻴﺎﻓﮑﻨﻴﻢ:
 -١ﺷﺎﻳﺪ از ﳘﻪ ﭼﺎﻟﺶهﺎ ﺑﻨﻴﺎﻧﯽﺗﺮ و ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ،
ﳘﺎن ﻧﻔﻮذ ﻧﮕﺮش ﻣﺬهﺒﯽ ﺑﻪوﻳﮋﻩ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻴﻌﯽ در
اﺳﺖ.
ﮐﻨﻮﻧﯽ
دوران
ِ
اوﻟﻴﻪ
ﺗﺎرﻳﺦﻧﮕﺎری
ﺗﺎرﻳﺦﻧﮕﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبهﺎی درﺳﯽ را در ﺳﻄﻮح
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﺗﺎ داﻧﺸﮕﺎهﯽ ﺗﺪوﻳﻦ
ﮐﺮدﻩاﻧﺪ ،ﺧﻮد ﺁﻣﻮزش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻗﺮﺁﻧﯽ
ﺑﻮدﻩاﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﳔﻮاﺳﺘﻪ ﻧﻔﻮذ ﻣﺬهﺐ ﺷﻴﻌﻪ و
ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﻳﻦ ﻣﺬهﺐ در ﻋﻤﻖ ﺟﺎﻧﺸﺎن
ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺗﺎرﻳﺦﻧﻮﻳﺴﺎن رﲰﯽ
ﺑﻪ
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 در ﺗﺎرﻳﺦ رﲰﯽ ،ﺗﺎ ﺁنﺟﺎ ﮐﻪ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ازﻣﺬهﺐ ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻠﻢ و ادب و هﻨﺮ اﻳﺮان ﭘﻴﺶ
از دوران ﺻﻔﻮﻳﻪ ﻧﺎم ﳕﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺑﻪ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ،
دﭼﺎر
ّﯽ
ﺳﻨ
ﺷﻴﻌﻪ-
دوﮔﺎﻧﮕﯽ
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان اﻣﺮوز ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
ِ ﭘﺪرانﺷﺎن در ﺷﺶ ﻗﺮن
ﳕﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺪران
ﻗﺒﻞ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻮدﻩاﻧﺪ ﻳﺎ ﺣﻨﺒﻠﯽ ﻳﺎ...
 اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺴﻮزی اﻋﺮاب در ﲪﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﻪاﻳﺮان ،ﺣﺠﻢ اﻳﻦ ﮐﺘﺎبهﺎ ،دﻟﻴﻞ اﻳﻦ
ﮐﺘﺎﺑﺴﻮزی در ﭘﺮدﻩ ﻧﮕﺎﻩ داﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ از
ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻔﻬﻮم ﲪﻠﻪ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮔﺮدد.
در ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﺎر اﻳﺮان ﭘﻞ ﻓﻴﺮوزﻩ ) (1از ﻗﻠﻢ ﺳﻴﺪ
ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺼﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ...» :ﺗﺎ دورﻩ ﮐﻮچ و
ِ ﻗﺒﺎﻳﻞ ﺁرﻳﺎﻳﯽ و ﺁﻏﺎز ﻋﺼﺮی ﻧﻮﻳﻦ در
ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﻓﻼت اﻳﺮان و ﺳﭙﺲ ﺑﻨﻴﺎد ﳔﺴﺘﻴﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ
ﺟﻬﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ و ﭘﻴﺪاﻳﯽ و ﮔﺴﱰش دﻳﻦ
زرﺗﺸﺘﯽ در اﻳﺮان و ﺑﻌﺪ ﲪﻠﻪ اﺳﮑﻨﺪر و ﺁنﮔﺎﻩ
اﺣﻴﺎء ﺣﻴﺎت ﻣﻠﯽ در دوران اﺷﮑﺎﻧﯽ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
ﻬﻧﺎدهﺎی ﻋﺼﺮ هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ در دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و
ﺳﺮاﳒﺎم ﭘﺬﻳﺮش دﻳﻦ اﺳﻼم و ﺁﻏﺎز ﻋﺼﺮ ﺗﺎﺑﻨﺎک
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در اﻧﺪک ﻣﺪت اﻳﺮان را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮑﯽ
از واﻻﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻌﺘﱪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن در
ﺁورد و ﻧﺸﻴﺐ و ﻓﺮازهﺎی ﺳﺪﻩهﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻳﻮرشهﺎی ﺗﺮﮐﺎن و ﲪﻠﻪ ﻣﻐﻮﻻن و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺁن
اﺣﻴﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﺪان ﺻﻔﻮی «...ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﮋوهﺸﮕﺮ ،ﲪﻠﻪ اﺳﮑﻨﺪر ،ﻳﻮرشهﺎی
ﺗﺮﮐﺎن و ﲪﻠﻪ ﻣﻐﻮﻻن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،و ﺑﻪﺟﺎی ﲪﻠﻪ
اﻋﺮاب ،زﻳﺮﮐﺎﻧﻪ از ﭘﺬﻳﺮش دﻳﻦ اﺳﻼم ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد
و ﺻﻔﻮﻳﻪ را ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺰار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ؟
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻨﻴﻦ
ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﱳ را از زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺁﻏﺎز
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ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻔﺎهﯽ دﺳﺖ ﭘﺮوردﮔﺎن ﺷﻴﻌﻪ اﻳﺮاﻧﯽ زﺑﺎن،
ﮐﻢﺗﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩاﺳﺖ .ﻟﻴﮏ ﺁنﭼﻪ از ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎی ﺑﻪ
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اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﮔﻔﺘﺎر را در ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻴﺦ اﲪﺪ ﮐﺎﻓﯽ ،از
روﺿﻪﺧﻮاﻧﺎن ﺑﻨﺎم ﺳﺎلهﺎی  ١٣۵۵ -۵٧و ﻧﻮارهﺎی
ﺿﺒﻂ ﺷﺪﻩ او ﻣﯽﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ،ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺑﺎﻻی
ﻣﻨﱪ ﺑﺮای ﺷﻴﻌﻴﺎن ﺁﻣﺎدﻩ ﻋﺰاداری ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼ ﺗﻠﻔﻦ
ﻣﯽزﻧﺪ و از راوی ﳊﻈﻪ ﺑﻪ ﳊﻈﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻮادث را
ﺳﻮال ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺁن را ﺑﺮای ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺸﺘﺎق ﺑﺎ
ﻓﺮﻳﺎد دوﺑﺎرﻩﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﻳﮑﺒﺎرﻩ در ﺑﺎور ﺧﻮد راوی را زﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻨﯽ
در دﺳﺖ در ﺻﺤﺮای ﮐﺮﺑﻼ ﲡﺴﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺁنﭼﻪ ﺑﻪ ﺁن ﺗﻼش واﻗﻊﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﻣﻮج ﻧﻮی
در
رﻳﺸﻪ
ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ،
ﺷﻴﻌﻪ
اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان
ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎی ﺟﻼل ﺁل اﲪﺪ ،ﻋﻠﯽ ﺷﺮﻳﻌﺘﯽ ...دارد
ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﱪا ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﻨﺎن ﺑﯽ ﺁنﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺣﻮادث و ﺣﻀﻮر و ﺗﺴﻠﺴﻞ و ﭼﺮاﻳﯽ
ﺣﻮادث ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﺳﻼم و ﺷﻴﻌﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻴﺶﺗﺮ
ﺟﻬﺎنﺑﻴﻨﯽ«
ﻳﺎ
اﻧﺪﻳﺸﻪﺳﺎزی
»ﺳﻴﺴﺘﻢهﺎی
ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻣﺮادﺷﺎن ﻧﻮﻋﯽ اﻳﺠﺎد ﺁﺷﺘﯽ
و
ﺧﻮد
ﺳﻨﺘﯽ
ﻋﻘﻴﺪﺗﯽ-
ﺟﻬﺎنهﺎی
ﻣﻴﺎن
درﻳﺎﻓﺖهﺎﻳﺸﺎن از داﻧﺶ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن اﻣﺮوزﻳﻦ
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎ ﺑﺮ دو ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﻮارﻧﺪ ،ﳔﺴﺖ
ﺁنﮐﻪ در ﻏﺮب ﺧﱪی ﻧﻴﺴﺖ و ﺳﭙﺲ ﺁنﮐﻪ ،دوﺑﺎرﻩ
ﺧﻮدﻳﺎﺑﯽ ﮐﻨﻴﻢ .اﻳﻦ ﻧﮕﺮشهﺎ در ﮐﻮﺗﺎﻩ زﻣﺎن ﺑﺮ
زﺧﻢهﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ -ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺁن ﮔﺮوﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺁرامﺳﺎزی ﻓﻮری رﻧﺞ ﺧﻮﻳﺸﻨﺪ ،ﻣﺮهﻢ ﻣﯽﻬﻧﻨﺪ .از
ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر ﻳﮏ ﻗﺮن ﻳﮏ ﺧﺎﻧﺪان ،از ﭘﻴﺎﻣﱪ
ﺗﺎ ﻳﺎزدﳘﻴﻦ اﻣﺎم و رواﻳﺎت دور و ﻧﺰدﻳﮏ ،واﻗﻊ
و ﺧﻴﺎﻟﯽ ،ﳕﯽﺗﻮان ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺨﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁورد ﮐﻪ ﺟﻮاﺑﮕﻮی
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از
ﺷﻴﻮﻩای
ﻏﺮﺑﯽ:
ﺗﺎرﻳﺦﻧﮕﺎری
ﻧﻔﻮذ
-٢
ﺗﺎرﻳﺦﻧﮕﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪارک و اﺳﻨﺎد و
ﺣﻔﺎریهﺎی
ﺗﺎرﻳﺨﯽ،
ﻣﻠﻤﻮس
درﻳﺎﻓﺖهﺎی
ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻨﻴﺎد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺎرﻳﺦﻧﮕﺎران ،زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﳕﯽداﻧﻨﺪ ،از ﻓﺮهﻨﮓ
ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ﺑﻪ دورﻧﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎی ﭘﺎرﺳﯽ،
را
اﻳﺮاﻧﯽ
اﺳﻄﻮرﻩهﺎی
اﺷﻌﺎر،
ﻗﺼﻪهﺎ،
ﳕﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﺑﻪ درون و ﻋﻤﻖ ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮاﻧﯽ
ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﳘﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﺎرﻳﺦﻧﮕﺎری
اﻳﻨﺎن ﺧﺸﮏ و ﺧﺎﻟﯽ از رﻧﮓ و ﺑﻮی ﻓﺮهﻨﮕﯽ
اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﳕﻮﻧﻪهﺎ ﻓﺮاواﻧﻨﺪ .ﺗﮑﺮار ﮔﻔﺘﻪهﺎی
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن هﺮودت ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎرﻳﺦﺷﻨﺎﺳﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،ﻳﺎ
ﻋﺪم درک اﺧﺘﻼف ﻣﺬاهﺐ و ﮔﺮاﻳﺶهﺎی اﻧﺪﻳﺸﻪای،
ﳐﻠﻮط ﮐﺮدن ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و اﻋﺮاب ،ﻋﺪم درک
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻘﻴﻪ در ﺷﻴﻌﻪ و ﻏﻴﺮﻩ.
ﻧﻔﻮذ ﺗﺎرﻳﺦﻧﮕﺎری ﺑﻠﻮک ﺷﺮق :ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ
-٣
ﺷﻴﻮﻩهﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﳏﻮر ﻗﺮار دادن ﺷﻴﻮﻩهﺎی
ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺑﺰار و ﳓﻮﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ؛ اﺷﺎرﻩ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻗﺘﺼﺎدی؛ رﻧﺞ و درد ﺟﺴﻤﯽ و ﺟﺎﻧﯽ و
ﻣﺎدی ﺁدﻣﻴﺎن و ﻓﺸﺎر ارﺑﺎﺑﺎن و ﻗﺪرﲤﺪاران
دوﻟﺘﯽ و ﻣﺬهﺒﯽ ،اﻳﻨﺎن را از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی
ﻓﺮهﻨﮕﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﲤﺪن ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺑﻪ دور داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﭼﻮن ﭘﺎﻳﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮهﻨﮕﯽ و ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﻓﺮدی ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻪاﻧﺪ،
ﺑﻪ ﻣﺮزهﺎ و ﻣﺸﮑﻼت و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺮهﻨﮕﯽ و
ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی اﻳﻦ ﻓﺮهﻨﮓهﺎ ﮐﻪ در اﺛﺮ درهﻢ ﺁﻣﻴﺨﺘﮕﯽ
ﻓﺮهﻨﮓهﺎﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻪاﻧﺪ.
 -۴ﺗﺎرﻳﺦﻧﮕﺎری رﲰﯽ ﻣﺪارس :ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ
رﻳﺸﻪ در ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﮑﺘﺐﺧﺎﻧﻪای ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺰاران ﻓﺮهﻨﮓ
ﻣﺪرﺳﻪای ﻣﺎ در اﺑﺘﺪای ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻮن ﻣﻠﮏ
اﻟﺸﻌﺮای ﲠﺎر ،ﳏﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻓﺮوﻏﯽ ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ
ﳘﺎﻳﯽ ...دارد ،ﻓﺸﺎر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﻣﺬهﺐ در دوران ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ
ﮐﺘﺎبهﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻣﺪارس را زﻳﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮدﻩاﻧﺪ.
 در دوران ﻬﭘﻠﻮی؛ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻄﺤﯽ واوﻟﻴﻪای ﺑﻪ دوران ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﳘﺮاﻩ ﺑﺎ
ﻏﺮبﮔﺮاﻳﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎدﻩاﻧﮕﺎراﻧﻪ ،ﺑﺮ دو
و
ﻳﮑﺴﻮی
از
ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ
ﻧﻈﺎم
ﭘﺎﻳﻪ
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 در دوران ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،ﻳﮑﺴﻮﻧﮕﺮی،ﺷﻴﻌﻪﻧﮕﺮی ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻣﻠﺖ و
ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﻠﯽ و زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ و ادﺑﻴﺎت و هﻨﺮ
و ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮهﻨﮕﯽ زﻳﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﲢﺎد ﺷﻴﻌﻴﺎن
ﺁن هﻢ از ﻧﻮع ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
و ﺑﻪ رواﻳﺖ ﻳﮑﯽ از ﻧﺸﺮﻳﺎت ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ در
اﻳﺮان)» :(3اﮐﻨﻮن ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻳﺮان در
ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ :اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ و
رهﱪی ﺷﻴﺦ ﻓﻀﻞاﷲ ﻧﻮری ،ﻬﻧﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ
و رهﱪی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و رﻳﺸﻪهﺎی
ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﻧﻘﻼب  ١٣۵٧ﺑﻪ  ١۵ﺧﺮاد  ١٣۴٢ﺁن
هﻢ در اﳓﺼﺎر ﺟﻨﺎﺣﯽ ﺧﺎص«.
 -۵ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺮشهﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ داﻣﺎن اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻂهﺎی ﺑﻴﻬﻮدﻩ
ﻣﯽاﻧﺪازد .اﻓﺘﺨﺎر ﺑﯽروﻳﻪ ﺑﻪ ﻓﺮهﻨﮓ و ﺑﺰرﮔﯽ
اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻼش در اﺣﻴﺎءﺳﺎزی زﺑﺎن
ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺎرﺳﯽ و ﺣﺬف ﮐﻠﻤﻪهﺎی ﻏﻴﺮﭘﺎرﺳﯽ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ
ﻋﺮﺑﯽ ،اﺣﻴﺎء اﻓﺮاﻃﯽ ﻓﺮهﻨﮓهﺎ و ﺳﻨﺖهﺎی ﻓﺮاﻣﻮش
ﺷﺪﻩ .ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺧﻮﻳﺶ و ﭼﺸﻢ ﺑﺴﱳ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن
ﻣﻔﺎهﻴﻢ
اﺧﱰاع
ﭘﻴﺮاﻣﻮن،
ﻣﺘﺤﺮک
و
ﻣﺘﺤﻮل
ﻏﺮبزدﮔﯽ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ ﻧﻮﻋﯽ اﺳﻼم و ﺷﻴﻌﻪ ﺑﺎ
ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﺪرن و اﻣﺮوزﻳﻦ،
ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦﻧﮕﺎری اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻪ
ﻗﻮمﮔﺮاﻳﯽ
ﻓﺮهﻨﮕﯽ،
ﺣﻴﺎت
ﺳﭙﺮدن
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
اﻓﺮاﻃﯽ ،ﮐﺮد و ﺑﻠﻮچ و ﺗﺮک ،ﻋﻤﺪﻩ ﮐﺮدن هﺮﮐﺪام
از ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﳎﺮد ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﱳ
ﳘﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﳘﮕﯽ اﻳﻦ ﻣﻔﺎهﻴﻢ اﺳﺖ در ﺣﻴﺎت ﺗﺎرﻳﺨﯽ
ﻳﮏ ﻣﻠﺖ.
ﺑﯽﺟﺎ ﳔﻮاهﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب،
ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﺗﺎﻩ ﳕﻮﻧﻪهﺎﻳﯽ از ﺁنﭼﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺁﻣﺪ،
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺪهﻴﻢ:
ﳕﻮﻧﻪ  :١ﻧﻮﺷﺘﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﻔﺮ ﺟﻨﮕﯽ
اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ ﺑﻪ درون اﻳﺮان و ﺑﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن
ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ دروغ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺖ (4) «.ﺗﻼش ﭘﮋوهﺸﮕﺮ در
ﳘﻪ
»ﮔﻤﺮاهﯽ
دهﺪ
ﻧﺸﺎن
ﮐﻪ
اﺳﺖ
ﺁن
اﺳﮑﻨﺪرﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﺎن ،اﺳﮑﻨﺪرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺳﺘﺎﻳﺸﮕﺮان
اﺳﮑﻨﺪر و ﻏﺮبزدﮔﺎن ﭘﻴﺮو ﺁنهﺎ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ِ ﺧﻮزﺳﺘﺎن را ،هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ِ ﺟﻨﻮب
هﻨﺪ
اﻳﻦ ﮔﻤﺮاهﯽ ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﮕﻴﺮ .«...ﭘﮋوهﺸﮕﺮ در ﭘﻴﺶ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺮاﻳﯽ ﮐﺎر ﭘﮋوهﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩای
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ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺁوردﻩاﻳﻢ ،ﻣﺮاد ﻣﺎ در اﻳﻦﺟﺎ ﲝﺚ در
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﻬﻢ ﺁن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﮋوهﺸﮕﺮ از زﺧﻢ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ و راﻩ
ﺁن را ﺑﻪﻳﮑﺒﺎرﻩ از رﻳﺸﻪ دروغ داﻧﺴﱳ ﻳﮑﯽ
ازﲪﻼت ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺪاﻧﺪ.
ﳕﻮﻧﻪ  :٢ﻧﻮﺷﺘﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم »در ﺗﺎرﻳﮑﯽ
هﺰارﻩهﺎ«) (5ﻧﻮﺷﺘﻪ زﻧﺪﻩﻳﺎد اﻳﺮج اﺳﮑﻨﺪری .ﳔﺴﺖ
اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﮑﯽ از
ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺰاران و روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﺗﺎرﻳﺦﺳﺎزان اﻳﻦ
ﺳﺪﻩ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ژرف ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان
و ﺑﻪ وﻳﮋﻩ زﻣﺎن ﭘﻴﺶ از ﺗﺸﮑﻴﻞ اوﻟﻴﻦ دوﻟﺖ
ﺑﺰرگ هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﺑﭙﺮدازد .و اﻳﻦﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻼش
دارد ﺑﺎ ﲠﺮﻩوری از ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻄﻮرﻩای ،ﻓﺮهﻨﮓ
اوﺳﺘﺎ ،ﮐﺎرهﺎی ﺗﺎرﻳﺦﻧﮕﺎران ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎی
ﺷﺮﻗﯽ و اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮال اﺳﺎﺳﯽ زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ
ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ »ﻣﺜﻼ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ دﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا
ﳘﺒﻮدیهﺎی ) (communesدهﮑﺪﻩای اﻳﺮان در ﺳﻴﺮ
ﲢﻮﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺁن ﺷﮑﻞ از ﻣﺎﻟﮑﻴﺘﯽ ﮐﻪ در ﻳﻮﻧﺎن
و رم ﮐﻼﺳﻴﮏ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁﻣﺪ و زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮای
ﺗﻌﻤﻴﻢ و ﺗﻔﻮق ﻧﻈﺎم ﺑﺮدﻩداری در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻣﺎدﻩ
ﳕﻮدﻩ اﺳﺖ ،ﻧﺮﺳﻴﺪﻩاﻧﺪ و اﺻﻮﻻ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪﻩاﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﻳﺮان ﮐﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ دوﻟﺖ
ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎرز ﺁناﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ از دوران ﻗﻮام دوﻟﺖهﺎی
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن دوﻟﺖهﺎی هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،اﺷﮑﺎﻧﯽ
و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮدﻩداری »ﻳﻮﻧﺎن و رم« ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺘﻮار
ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﻴﻦ هﻢ هﺴﺖ،
ﺁنﮔﺎﻩ ﺑﺪوا اﻳﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ »در
اﻳﺮان دوﻟﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و ﭼﻪ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﯽ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺑﺎر اﺳﺎﺳﯽ
اﺳﺘﺜﻤﺎر در اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪﻩ ﺑﺮ دوش
ﮐﺪام ﻃﺒﻘﻪ ﻳﺎ ﻃﺒﻘﺎت ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﲠﺮﻩﮐﺸﯽ
اﻧﺴﺎن از اﻧﺴﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت و ﲢﺖ ﭼﻪ
اﺷﮑﺎﻟﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﺪﻩ اﺳﺖ؟« ﭘﮋوهﺸﮕﺮ اﺷﺎرﻩ
دارد ﮐﻪ هﺪف او اﻟﮕﻮﺳﺎزی ﻧﻴﺴﺖ .و ﺑﺎ اﻳﻦ ﳘﻪ
ﭘﺲ از ﳘﻪ ﺑﺮرﺳﯽهﺎ در ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺮگهﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﳘﺎن ﻓﺮﺿﻴﻪ اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و از ﳘﺎن
اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻴﺶﺗﺮ ﭼﻨﻴﻦ هﻢ هﺴﺖ ،را ﺑﻴﺮون
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ﭘﮋوهﺸﮕﺮ اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﺧﻮد را از اﺑﺘﺪا
دارد وﻟﯽ در ﺷﻴﻮﻩ ﺗﺎرﻳﺦﻧﮕﺎری ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
و ﻣﺘﻌﺎدل اﺳﺖ .از ﺁنﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت
اﻳﺮان ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﻼل اﺷﻌﺎر
اﺳﻄﻮرﻩهﺎی ﺷﺎهﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ،اﺳﻨﺎد ﺷﻴﻮﻩهﺎی
ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻳﺎ ﺑﻮدن ﻣﺮدﻣﺎن اوﻟﻴﻪ )ﻧﺌﺎﻧﺪرﺗﺎل(
را در ﺳﺮزﻣﻴﻦهﺎی اﻳﺮان ﻗﺒﻞ از ﺣﻀﻮر ﺁرﻳﺎﻳﯽهﺎ
ﺑﻴﺮون ﺑﮑﺸﺪ:
»ﻓﺮدوﺳﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺰرگ ﻣﻠﯽ اﻳﺮان اﻳﻦ ﲢﻮل در
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪوی را ﺑﻪ ﳓﻮی ﺑﻴﺎن ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ
ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺪارد ،ﻣﻌﺪاﻟﮏ ﻧﺸﺎندهﻨﺪﻩ
ﻣﺮاﺣﻞ ﳐﺘﻠﻔﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺮدم
اﺳﺖ:
ﳔﺴﺘﻴﻦ ﻳﮑﯽ ﮔﻮهﺮ
ﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﺳﺮ
ﺁهﻦ
ﮐﺮد
ﻣﺎﻳﻪ
ﺁﺑﮕﻮن ﭼﻮ ﺑﺸﻨﺎﺧﺖ
ﺁهﻨﮕﺮی ﭘﻴﺸﻪ ﮐﺮد
ﭼﻮ ﺁﮔﺎﻩ ﻣﺮدم ﺑﺮ
ﺁن ﺑﺮﻓﺰود ﺑﺴﻨﺠﻴﺪ
ﭘﺲ هﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺎن
ﺧﻮﻳﺶ از ﺁن ﭘﻴﺶ
ﺷﺪ
ﮐﺎرهﺎ
ﮐﺎﻳﻦ
ﺑﺴﻴﺞ ﻣﻪ ﮐﺎر ﻣﺮدم
ﺑﻮدی ﺑﻪ ﺑﺮگ

ﺑﻪ داﻧﺶ ز ﺁهﻦ
ﺟﺪا ﮐﺮد ﺳﻨﮓ ﮐﺰان
ﺳﻨﮓ ﺧﺎرا ﮐﺸﻴﺪش
ﺑﺮون ﮐﺠﺎ زو ﺗﱪ،
ارﻩ و رﻳﺸﻪ ﮐﺮد
ﭘﺮاﮐﻨﺪن ﲣﻢ و ﮐﺸﺖ
و درود ﺑﻮرزﻳﺪ و
ﺳﺎﻣﺎن
ﺑﺸﻨﺎﺧﺖ
ﺧﻮﻳﺶ ﻧﺒﺪ ﺧﻮردﻧﯽهﺎ
ﺟﺰ از ﻣﻴﻮﻩ هﻴﭻ
ﮐﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪﻧﯽﺷﺎن ﳘﻪ
ﺑﺮگ)«(5
ﺑﻮد

ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺄﺧﺬ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻴﺰ
ﺁﻣﻮزﻧﺪﻩ اﺳﺖ:
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﲢﻘﻴﻘﯽ ﺗﺎرﻳﺦ:
اﻟﻒ :ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ؛
؛
٩
ﺗﺮﲨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ
١
ﻣﺮﺟﻊ
؛
٩
ﺗﺮﲨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ
۴
ﲢﻘﻴﻘﯽ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻳﺮاﻧﯽ
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٢

؛ ﲢﻘﻴﻘﯽ

ﻣﺘﻮن ﻗﺪﻳﻤﯽ
ﻏﻴﺮاﻳﺮاﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻳﺮاﻧﯽ٣
ب :ﺑﻪ زﺑﺎن ﻏﻴﺮﭘﺎرﺳﯽ؛
اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ
اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ
۴٩
١٧
٢
ﲨﻊ اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ  ٢۶ﻣﺄﺧﺬ ،ﲨﻊ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ۵٨
ﻣﺄﺧﺬ ،ﲨﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﺮاﻧﯽ  ١٠ﻣﺄﺧﺬ.
»ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻠﻞ ﻗﺪﻳﻢ ﺁﺳﻴﺎی ﻏﺮﺑﯽ
ﳕﻮﻧﻪ -٣
از ﺁﻏﺎز ﺗﺎ روی ﮐﺎر ﺁﻣﺪن ﭘﺎرسهﺎ« ﻧﻮﺷﺘﻪ اﲪﺪ
ﲠﻤﻨﺶ):(6
ﺁنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻒ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ» :ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ واﻗﻔﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﺎرﻳﺦ »ﻣﻠﻞ ﻗﺪﻳﻢ ﻣﺸﺮق« ﻣﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار
ﲤﺪن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﻮدﻩاﻧﺪ ،ﺗﺎ اﻳﻦ اواﺧﺮ ﭼﻘﺪر
ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ و ﺗﺎرﻳﮏ ﺑﻮد .ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽداد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎی
ﻣﻮرﺧﻴﻦ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ و ﺗﻮرات ﺑﻮد ﮐﻪ ﳘﻪ ﻧﺎﻗﺺ و
ﺟﻨﺒﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪای و ﻳﺎ ﻣﺬهﺒﯽ داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ از
روزی ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺣﻔﺮﻳﺎﺗﯽ در
ﺑﻴﻦاﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﺴﺘﯽ و ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪهﺎی
ﻣﻮرﺧﻴﻦ ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﲢﻘﻴﻖ ﭘﻴﻮﺳﺖ« .اﺷﺎرﻩ ﮐﻮﺗﺎهﯽ
ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺄﺧﺬ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ
درﻳﺎﺑﻴﻢ ﮐﻪ ﺗﺎرﻳﺦﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﻳﮑﺒﺎرﻩ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ
ﻳﮏ ﺳﻮی ﺗﺎرﻳﺦﻧﮕﺎری را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .از  ۴۶ﻣﺄﺧﺬ،
 ۴٣ﻣﺄﺧﺬ ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلهﺎی ١٨۶٠
ﺗﺎ  ١٩۵٣ﭼﺎپ ﺷﺪﻩاﻧﺪ.
ﭘﻴﺶ از ﺁنﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد
درﺑﺎرﻩ دوﺑﺎرﻩﻧﮕﺎری ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺮای
ﻣﻔﻬﻮم زﺧﻢ
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﭙﺮدازﻳﻢ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺗﺎرﻳﺨﯽ -ﻓﺮهﻨﮕﯽ و اﺛﺮات ﺁن ﺑﭙﺮدازﻳﻢ .ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎﻳﻪ
ﺑﻴﺮونرﻳﺰی ﳘﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﭘﻴﺶدادﻩهﺎ و ﭘﻴﺶﺑﺎورهﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﳎﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮد.
ُﻞ
ﻣﻔﻬﻮم زﺧﻢ ﺗﺎرﻳﺨﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮراج ﭘﺮاﺳﺎد ﻧﺎﻳﭙ
)(7
ﺑﻪوﻳﮋﻩ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﮐﺘﺎﺑﺶ »ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی اﻳﻤﺎن«
ﻣﺪﻳﻮﱎ.
ﺁنﭼﻪ در رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ،زﺧﻢرواﻧﯽ ﻳﺎ ﺿﺮﺑﻪ
رواﻧﯽ ) Traumatismeاز رﻳﺸﻪ ﻟﻐﺖ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ Trauma
زﺧﻢ( ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای درﺑﺎرﻩ ﺧﺎﻃﺮﻩ
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زﺧﻢهﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﭘﻴﮑﺮﻩ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻳﮏ
ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺎرﻩ ﺑﺎزﮔﻮﻳﯽ و
ﮔﺸﺎﻳﺶ اﻳﻦ زﺧﻢهﺎﺳﺖ .اﻳﻦ زﺧﻢهﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد و در
دل ﺧﻮد در ﻓﺮهﻨﮓ و زﺑﺎن ﲪﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺁنﭼﻪ ﺑﻪ
ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﺮدم اﻳﺮان زﻣﻴﻦ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺷﮑﺎﻓﱳ
ﻓﺮهﻨﮕﯽ،
و
ﻗﻮﻣﯽ
زﺧﻢهﺎی
اﻳﻦ
رﻳﺸﻪهﺎی
ﻋﺮﻳﺎنﺳﺎزی اﻳﻨﺎن ،ﺷﮑﺎﻓﱳ و ﮐﺎووش در اﻳﻦهﺎ و
ﺑﺎزﻳﺎﺑﯽ اﺛﺮات اﻳﻦ زﺧﻢهﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻣﺎ
از ﻣﺎ ﻳﺎری ﺳﱰﮔﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﭘﺎرﻩای از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻳﮑﯽ
از اﻧﺪﻳﺸﻪوران ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻳﺮان را ﺑﺎ هﻢ
ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﻴﻢ .ﳏﻤﺪ ﻋﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺪوﺷﻦ در ﻧﻮﺷﺘﻪای
ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻳﺮان را از ﻳﺎد ﻧﱪﻳﻢ«) (10ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ:
»و ﺁن اﻳﻦﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ اﻳﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ
ّﻣﯽ او ﺑﻪ او ﺑﺎز ﺧﻮاهﺪ ﮔﺸﺖ.
اﺳﺖ و ﺷﮑﻮﻩ و ﺧﺮ
ﻣﻦ ﻳﻘﻴﻦ دارم ﮐﻪ اﻳﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺪ راﺳﺖ ﮐﻨﺪ،
ﮐﺸﻮری ﻧﺎمﺁور ،زﻳﺒﺎ و ﺳﻌﺎدﲤﻨﺪ ﮔﺮدد ،و
ﺁنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺧﻮر ﲤﺪن و ﻓﺮهﻨﮓ و ﺳﺎﳋﻮردﮔﯽ
اوﺳﺖ ،ﻧﮑﺘﻪهﺎی ﺑﺴﻴﺎری ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﺎﻣﻮزد«.
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اﺣﺴﺎس ﻗﻌﺮ ﺿﻤﻴﺮ ﺧﻮد را ﭼﻮن ﻧﺸﺎﻧﻪای از درون
ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ داﻧﺴﱳ ﭼﻨﺪان ﺑﻴﺮاهﻪ ﻧﻴﺴﺖ .در
اداﻣﻪ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ:
»اﻳﺮان ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺷﮕﻔﺖﺁوری اﺳﺖ .ﺗﺎرﻳﺦ او از
اﺳﺖ.
ﮐﻢﻧﻈﻴﺮ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
و
رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ
ﻧﻈﺮ
ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮدان و ﭘﺴﺖﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮدان در اﻳﻦ ﺁب و
ﺧﺎک ﭘﺮوردﻩ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ،ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ او اﻣﺪﻩ
ﺑﺪانﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻮر ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ و
ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ،ﻓﺘﺢهﺎی درﺧﺸﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و
و
ﺑﺴﻴﺎر
ﻣﺼﻴﺒﺖهﺎی
ﺁور،
ﺷﺮم
ﺷﮑﺴﺖهﺎی
ﮐﺎﻣﺮواﻳﯽهﺎی ﺑﺴﻴﺎر .ﮔﻮﻳﯽ روزﮔﺎر ﳘﻪ ﺑﻼهﺎ و
)(10
ﺑﺎزیهﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻳﺮان ﺁزﻣﻮدﻩ اﺳﺖ«.
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن واژﻩهﺎی ﺑﻼهﺎ و ﺑﺎزیهﺎی ﺑﺮ ﺳﺮ
اﻳﺮان ﺁﻣﺪﻩ ﺁﻳﺎ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﳘﺎن اﻓﺴﻮس زﺧﻢهﺎی
ﻓﺮهﻨﮕﯽ -ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ! اﻳﻦﺟﺎ ﺳﺨﻦ از ﮔﻮﻧﻪ
دﻳﮕﺮی از ﺳﻮﮔﻮاری اﺳﺖ  ،در ﭼﻨﺪ ﺧﻂ دورﺗﺮ
ﻣﯽﺁﻳﺪ:
»ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﻠﺦﮐﺎﻣﯽهﺎ ،ﻣﺎ ﺣﻖ دارﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ﺧﻮد ﺑﻨﺎزﻳﻢ ،ﮐﻤﺮ ﻣﺎ در زﻳﺮ ﺑﺎر ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻢ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﳘﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺮو ﻣﯽدهﺪ و ﻣﺎ
را ﺑﺎز ﻣﯽدارد ﮐﻪ از ﭘﺎی دراﻓﺘﻴﻢ ...ﺗﺮاژدی
)(10
ﳘﻮارﻩ در ﺷﺄن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖهﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ«.
ﺁنﭼﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ از ﺁن ﺑﻪ ﺧﻢ ﺷﺪن ﮐﻤﺮ در زﻳﺮ
ﺑﺎر ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ﻣﺎ از ﺁن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان زﺧﻢ
ﻓﺮهﻨﮕﯽ -ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻳﺎد ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
ﻣﻮ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ درد دل و ﺁرزوی
دروﻧﯽ و ﻬﻧﺎﻧﯽ و ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﻦ
ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺑﺎور ﮔﺮﻩ
ﺷﺪﻩ و اﻳﻦ ﺧﻮن دل ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮔﺸﺘﻪ ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺮﺑﺎز
ﮐﺮدن اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺣﺎل را ﴰﺲ ﺗﱪﻳﺰی در »ﻣﻘﺎﻻت« ﺧﻮد زﻳﺒﺎ
ﺑﻴﺎن ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ:
»ﺷﻴﺦ ﮔﻔﺖ :ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ از ﲰﺎع ﮐﺮدن.
دروﻳﺶ را ﻋﻘﺪﻩای ﺷﺪ در اﻧﺪرون و رﳒﻮر اﻓﺘﺎد.
ﻃﺒﻴﺐ ﺣﺎذق ﺁوردﻧﺪ .ﻧﺒﺾ او ﮔﺮﻓﺖ .اﻳﻦ ﻋﻠﺖ و
اﺳﺒﺎب ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺑﻮد ،ﻧﺪﻳﺪ .دروﻳﺶ وﻓﺎت
ﻳﺎﻓﺖ .ﻃﺒﻴﺐ ﺑﺸﮑﺎﻓﺖ ﮔﻮر او را و ﺳﻴﻨﻪ او را و
ﻋﻘﺪﻩ را ﺑﻴﺮون ﺁورد .ﳘﭽﻮن ﻋﻘﻴﻖ ﺑﻮد .ﺁن را
ﺑﻪ وﻗﺖ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻔﺮوﺧﺖ .دﺳﺖ ﺑﻪدﺳﺖ رﻓﺖ ،ﺑﻪﺧﻠﻴﻔﻪ
رﺳﻴﺪ .ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺁن را ﻧﮕﻴﻦ اﻧﮕﺸﱰی ﺳﺎﺧﺖ.
ﻣﯽداﺷﺖ ،در اﻧﮕﺸﱰ ،روزی در ﲰﺎع ،ﻓﺮو ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ.
ﺟﺎﻣﻪ ﺁﻟﻮدﻩ دﻳﺪ از ﺧﻮن! ﭼﻮن ﻧﻈﺮ ﮐﺮد ،هﻴﭻ
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ﺟﺮاﺣﺘﯽ ﻧﺪﻳﺪ ...ﻧﮕﻴﻦ را دﻳﺪ ﮔﺪاﺧﺘﻪ«.
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ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮن دﻟﯽ ﮐﻪ در زﺧﻢهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺎرﻳﺨﯽ-
ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻋﻘﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ ﻳﮑﺒﺎر ﺁن هﻢ
ﺑﯽﭘﺮدﻩ ﺑﻴﺮون رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد .ﲪﻠﻪ اﻋﺮاب ﺑﻪ اﻳﺮان
را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎهﺪ اﺳﺎﺳﯽ اﻳﻦ زﺧﻢ ﲨﻌﯽ
اﻧﮕﺎﺷﺖ .ﭼﻪ اﻳﻦ زﺧﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ-
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺮدم را درهﻢ رﻳﺨﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ
ﻋﻤﻖ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺬهﺒﯽ و ﺑﺎورهﺎ و زﻧﺪﮔﯽ هﺮروزﻩ و
ﺧﻂ و ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺖ) .ﺷﻴﻮﻩهﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ و
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش دﺳﺖ ﳔﻮردﻩ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﭼﻪ اﻋﺮاب از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ هﺪﻳﻪای! ﺑﺮای
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ( .از اﻳﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﲪﻠﻪ اﻋﺮاب
ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﲪﻠﻪ ﻣﻐﻮﻻن،
ﺗﻴﻤﻮرﻳﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎﺳﺖ و ﭘﺲ از
اﻳﻦ ﲪﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻗﺮن ﺳﮑﻮت زادﻩ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺳﮑﻮت ﺣﻴﺮتﺁور ﲨﻌﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ هﻨﻮز از ﺁنﭼﻪ ﺑﺮ
ﺁﻧﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﯽﺧﱪﻧﺪ .در ﮔﺸﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻋﻘﺪﻩ
ﭘﺮﺳﺶهﺎی ﺑﯽﴰﺎری در ﭘﻴﺶ روی ﻣﺎﺳﺖ:
 درهﻢﺁﻣﻴﺰی ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،اﺳﻄﻮرﻩای اﻳﺮاﻧﻴﺎنﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از اﺳﻼم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
و از ﻣﻴﺎن ﺑﺎورهﺎی ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻣﺮدم اﻣﺮوزﻳﻦ
اﻳﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﭼﻪ ﲞﺸﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ و ﭼﻪ ﲞﺸﯽ
ﺑﻪ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﲪﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪ ﳕﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎورﻳﻢ .ارﻗﺎم و اﻋﺪادی ﮐﻪ در
ﺑﺎور ﻋﺎﻣﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﺑﺪون
ﺁنﮐﻪ رد ﭘﺎی ﺁنهﺎ در ﻓﺮهﻨﮓ و ﺑﺎورهﺎی ﺻﺪر
اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن  ١٢۴٠٠٠ﭘﻴﺎﻣﱪ ،ﻳﺎ ﻃﺒﻘﺎت و
ﺧﺎﻧﻪهﺎ و اﻃﺎقهﺎی ﺟﻬﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﯽ از ﺧﺮوار را
از ﮐﺘﺎب ﺣﻖاﻟﻴﻘﻴﻦ ﻣﻼ ﳏﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﳎﻠﺴﯽ ﻣﯽﺁورﻳﻢ:
»...ﺟﻬﻨﻢ را هﻔﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻬﻨﻢ ،ﺳﻌﻴﺮ،
ﺳﻘﺮ ،ﺣﺠﻴﻢ ،ﻟﻈﯽ ،ﺣﻄﻤﻪ ،هﺎوﻳﻪ ،ﺷﺮاب ﺟﻬﻨﻢ ﲪﻴﻢ
ﮔﺮم و ﻗﻄﺮان و ﻃﻌﺎﻣﺶ زﻗﻮم اﺳﺖ .ﲪﻴﻢ ﮔﺮم
ﻋﺒﺎرت از ﭼﺮک و رﻳﻢ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﲪﻴﻢ ﮔﺮم ﭼﻨﺎن
ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﻄﺮﻩای از ﺁن ﺑﺎ ﺁب دﻧﻴﺎ
ﳐﻠﻮط ﺷﻮد از ﺗﻌﻔﻦ ﺁن ﲤﺎﻣﯽ اهﻞ دﻧﻴﺎ هﻼک
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .در ﺟﻬﻨﻢ درﻩای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻴﺎن ﺁن
هﻔﺘﺎد هﺰار ﺧﺎﻧﻪ هﺴﺖ و در ﻣﻴﺎن هﺮ ﺧﺎﻧﻪ
هﻔﺘﺎد هﺰار ﺣﺠﺮﻩ و در هﺮ ﺣﺠﺮﻩ هﺰار اﻓﻌﯽ
ﺳﻴﺎﻩ و در ﺷﮑﻢ هﺮ اﻓﻌﯽ هﻔﺘﺎد هﺰار ﺳﺒﻮی
زهﺮدار ،ﺷﺪت ﮔﺮﻣﯽ ﺁﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ هﻔﺘﺎد درﺟﻪ از
ﺁﺗﺶ اﻳﻦ دﻧﻴﺎ زﻳﺎدﻩﺗﺮ اﺳﺖ ...در ﭘﺎی هﺮ ﻳﮏ
از اهﻞ ﺟﻬﻨﻢ ﻧﻌﻞهﺎی ﺁﺗﺸﻴﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺷﺪت
ﺣﺮارت ﺁنهﺎ ﻣﻐﺰ اﻳﺸﺎن در ﮐﻠﻪ ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ«.

ﺿﺮورت دوﺑﺎرﻩﻧﮕﺎری ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان ﺑﺮای اﻳﺮاﻧﻴﺎن

 ﺷﺨﺼﻴﺖهﺎی ﻓﺮهﻨﮕﯽ -ﺳﻴﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﺳﻄﻮرﻩای اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ زادﻩ ﺷﺪﻩاﻧﺪ و
ﭼﮕﻮﻧﻪ درهﻢ ادﻏﺎم ﺷﺪﻩاﻧﺪ .ﳕﻮﻧﻪهﺎی رﺳﺘﻢ
دﺳﺘﺎن و ﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ،ﺳﻴﺎوش و
ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ...
 ﻇﻬﻮر و ﺷﻴﻮع ﻋﺮﻓﺎن و ﺗﺼﻮف .ﻣﮑﺎﺗﺐﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﺪارس و ﺧﺎﻧﻘﺎﻩهﺎ و راﺑﻄﻪ
اﻳﻨﺎن ﺑﺎ زﺧﻢهﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ -ﻓﺮهﻨﮕﯽ.
ﺑﺎزﻧﮕﺎری ،رﻳﺸﻪﻳﺎﺑﯽ ،ﻣﻮ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﳘﻪ اﻳﻦ
ﺣﻮادث از ﺳﻮﻳﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎی اﻳﺴﺘﺎدن ﻓﺮهﻨﮕﯽ
ﻧﺴﻞهﺎی ﻣﺮدم اﻳﺮان اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ و از ﺳﻮی
دﻳﮕﺮ ﮐﺎری اﺳﺖ ﺑﺲ دﺷﻮار ﮐﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
ﺗﺎرﻳﺦﻧﮕﺎراﻧﯽ ﳘﻪ ﺳﻮﻧﮕﺮ و ﺁﮔﺎﻩ دارد .درﻣﺎن
ﭼﻨﻴﻦ زﺧﻢهﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ -ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،ﭼﻮن رواﻧﮑﺎوی
در ﺑﺎزﮔﻮﻳﯽ درﺳﺖ ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﻳﻨﺎن اﺳﺖ.
ﮔﺮﭼﻪ ﳘﺨﻮاﻧﯽ دو ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺁدﻣﯽ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻳﮏ ﻣﻠﺖ دور از اﺣﺘﻴﺎط ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ
ﳕﯽﺗﻮاﱎ ﭼﻮن ﻳﮏ رواﻧﮑﺎو ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ از ﮐﻨﺎر
اﻳﻦﳘﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ و ﳘﮕﻮﻧﯽ ﺑﮕﺬرم .ﺳﺎﱂﺳﺎزی ﺧﺎﻃﺮﻩ
ﲨﻌﯽ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﺎ رﻳﺸﻪﻳﺎﺑﯽ زﺧﻢهﺎ و
دردهﺎی او از ﻳﮏ ﺳﻮی و ﺑﺎ ﺳﺎﱂﺳﺎزی ﻓﻀﺎی
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ اﻳﻦ ﻣﺮدم از ﺧﻮد،
از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﳑﮑﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺷﻬﻴﺪﻧﻮازی،
ﺳﻮگﭘﺮوری،
 رﻳﺸﻪهﺎیﻗﻬﺮﻣﺎنﭘﺮوری ،ﻓﺮهﻨﮓ ﺗﺰوﻳﺮ و ﺗﻌﺎرف و
َﻖ در ﮐﺠﺎ اﺳﺖ.
ﲤﻠ
ُ
َ
 رﻳﺸﻪهﺎی ﮐﻴﻨﻪ و ﻣﻬﺮ اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﻪ اﻋﺮاب ازﺳﻮﻳﯽ و ﻓﺮهﻨﮓ اﻣﺮوز ﻏﺮب از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ،
ﺑﺰرگﳕﺎﻳﯽ ﳐﺮب و ﺧﻮدﮐﻮﭼﮏ ﺑﻴﻨﯽهﺎی اﳓﺮاﻓﯽ
از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ از ﭼﻪ ﺣﻮادث ﻓﺮهﻨﮕﯽ-
ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺁب ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد :دور از اﻳﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ اﻳﻦ ﳎﻤﻮﻋﻪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات هﻢ ﳑﮑﻦاﻧﺪ و هﻢ ﳘﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪﻃﻮر
ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻼﺻﻪ ﺁنهﺎ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
 ﺗﺮﲨﻪ ﺗﺎرﻳﺦهﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻠﻤﯽاز زﺑﺎنهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﲢﻠﻴﻞ و اﻧﺘﻘﺎد و
ﺷﺮح روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ ﺑﺮ ﺁنهﺎ.
 ﲡﺪﻳﺪ ﭼﺎپ ﮐﺘﺎبهﺎی ﺧﻄﯽ و ﻧﺎدر ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﺎﺗﻮﺿﻴﺢ ،ﺗﺸﺮﻳﺢ ،ﺷﺮح و اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺮ ﺁنهﺎ.
داﺳﺘﺎنهﺎی
ﻗﺼﻪهﺎ،
رواﻳﺎت،
 ﲨﻊﺁوریﺗﺎرﻳﺨﯽ در ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﺮدم اﻣﺮوز اﻳﺮان،
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 دوﺑﺎرﻩﻧﮕﺎری ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم و اﺋﻤﻪﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎﻧﻊ و ﻋﺎری از ﭘﻴﺶداوری
ﺑﺎور ﮐﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻔﺎهﯽ ﺷﻴﻌﻪ
ﺗﺎرﻳﺦ ﲢﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ و ﺟﺪای از ﻣﮑﺎن
ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
 ﻧﻘﺪ و ﺣﺎﺷﻴﻪﻧﮕﺎری و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﻳﺨﯽﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ در دورانهﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺳﺮﻩ ﮐﺮدن و ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺮدن اﻳﻦ
ﮐﺘﺐ.
 ﻓﺮهﻨﮓﻧﮕﺎری ﺗﺎرﻳﺨﯽ در زﻣﻴﻨﻪهﺎی هﻨﺮی،ﻣﻌﻤﺎری ،ﻓﻦﺁوری ،ادﺑﻴﺎت و ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ
ﮐﻪ رﻳﺸﻪهﺎی ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﲢﻮﻻت در هﺮ زﻣﻴﻨﻪ
و ارﺗﺒﺎط ﺁﻧﺎن ﺑﺎ وﻗﺎﻳﻊ ﺗﺎرﻳﺨﯽ روﺷﻦ
ﺷﻮد .ﻣﺜﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎرز در اﻳﻦ ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻌﻤﺎری اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻗﺒﻞ و
ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم اﺳﺖ.
 ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺮﮐﺖهﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ -ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻣﺮدماﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖهﺎ ﺑﺎ
دﻳﮕﺮ ﻣﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ،
اﻣﺮوزﻩ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدﻩای
در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮرهﺎی ﳐﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ و
ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﻣﻠﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺎدرﺷﺎﻩ اﻓﺸﺎر در ﮐﺘﺐ درﺳﯽ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮاﻧﯽ ،اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﺗﺎﺟﻴﮑﯽ ،ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﺮاﻧﯽ ،اﻓﻐﺎن و ﺗﺎﺟﻴﮏ اﺳﺖ.
 داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ در زﻣﻴﻨﻪهﺎی ﻓﺮهﻨﮕﯽو ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﳘﻪ ﮔﻴﺮ .ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ﻣﯽزﻳﻨﺪ ،هﺮ ﻳﮏ در ﺟﻬﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ-
ﺗﺎرﻳﺨﯽ -ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﻪﺳﺮ ﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺪون
ﮔﺸﺎﻳﺶ زﺑﺎن و ﺳﺨﻦ و ﺁزادی ﺑﺎزﺳﺎزی و
ﺑﺎزﮔﻮﻳﯽ ،ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻴﺪ ،ﺳﺎﮐﻨﺎن هﺮ ﺟﻬﺎن،
دﻧﻴﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﻪﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﺧﻢ
ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﭼﻨﺎن ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮهﻨﮓهﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﮐﻨﺎر هﻢ و ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و هﺮ ﻳﮏ ﺣﻀﻮر
ِ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﯽﻧﮕﺮد.
دﻳﮕﺮی را ﭼﻮن ﻳﮏ هﺴﺖ
ﻣﻠﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺁراﻣﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺪای از
ﺳﺮزﻣﻴﻦ و دوﻟﺖ و ﭘﺮﭼﻢ و ﻣﺮزهﺎی ﻳﮕﺎﻧﻪ ،از
ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﳘﺎهﻨﮓ و ﳘﮕﻮﻧﯽ ﺑﺎرور ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺑﺎ اﻳﻦ
اﻣﺮوز
و زﻣﺎن

ﺿﺮورت دوﺑﺎرﻩﻧﮕﺎری ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان ﺑﺮای اﻳﺮاﻧﻴﺎن

ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺳﺨﻦ ﺁنﮐﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ژرف و رﻳﺸﻪای ﻣﺮدم
اﻳﺮان زﻣﻴﻦ ،ﮐﻪ در زﺑﺎن و ﮔﻮﻳﺶ و ﻓﺮهﻨﮓ و
زﻧﺪﮔﯽ هﺮ روزﻩ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺧﻮد ﺑﺴﱰ ﳘﻪ
ﺣﻮادث ﺗﻠﺦ و ﺷﻴﺮﻳﻦ ،ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ را از
زﻣﺎنهﺎی دور ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺁوردﻩ
اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻖ ،ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ،ﺳﻨﺪﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ،
ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ،ﺑﯽ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻂ و
ﺳﻠﻴﻘﻪﺑﻨﺪیهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺪون ﭘﻴﺶﻓﺮضهﺎی ﺧﻴﺎﻟﯽ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺎن زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم
ّﺘﯽ
اﻳﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم و زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻋﻘﻴﺪﺗﯽ -ﺳﻨ
اﻳﻨﺎن ﳘﺎهﻨﮕﯽ و ﳘﮕﻮﻧﯽ ﻻزم را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁورد.
اﻳﻦ ﳘﺎهﻨﮕﯽ ﻣﺎ را در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺑﺮای ﳘﺰﻳﺴﺘﯽ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻩهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺮهﻨﮕﯽ -ﻣﺬهﺒﯽ-
ﻗﻮﻣﯽ زﺑﺎﻧﯽ در داﺧﻞ اﻳﺮان و ﺑﺎ ﻣﻠﻞ ﳘﺴﺎﻳﻪ
ﺁﻣﺎدﻩﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.
هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﻳﮑﺴﻮﻳﻪ ،ﭼﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ ﺑﺰرگﺳﺎزی ﻳﮏ
ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ -ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،ﭼﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ ﺣﺬف
ﻗﺴﻤﺖهﺎﻳﯽ از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ،ﭼﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ و
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺣﻮادث و وﻗﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮاهﺪ اﳒﺎﻣﻴﺪ.
ﮔﻮﻳﯽ ﺗﻨﻬﺎ راﻩ ﳘﺎن ﮔﻮش ﻓﺮا دادن ﭘﻴﮕﻴﺮ و ﺑﺎ
ﺻﱪ و ﻣﺘﺎﻧﺖ ﺑﻪ زﻣﺰﻣﻪ ﻓﺮهﻨﮕﯽ اﻧﺴﺎنهﺎﻳﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ هﻨﻮز ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﻳﻦ هﺰار ﺳﺎل ﻧﻮر و ﺁﺗﺶ و
ﻋﺸﻖ و ﳏﺒﺖ و ﺁﺷﺘﯽ را در واژﻩهﺎی ﻣﻬﺮ و
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﭼﮑﻴﺪﻩ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ.
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ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧﺬ
ُﻒ» :اﻳﺮان ﭘﻞ ﻓﻴﺮوزﻩ« ،ﭼﺎپ ،١٩٧٨
 .1ﺑﺘﯽ روﻟ
وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی
 .2ﻃﺒﺴﯽ ﺣﺎﺋﺮی ،ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻴﻨﻘﯽ» :ﮐﺸﮑﻮل ﻃﺒﺴﯽ«،
ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ رﺷﺪﻳﻪ ،ﲥﺮان،
١٣۵٢
 .3ﻧﺸﺮﻳﻪ اﻳﺮان ﻓﺮدا ،ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ  ،١٣٧۵ﻣﻘﺎﻟﻪ
»ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﺑﯽﺣﺎﻓﻈﻪ«
 .4ﺣﺎﻣﯽ ،اﲪﺪ» :ﺳﻔﺮ ﺟﻨﮕﯽ اﺳﮑﻨﺪر« ،ﭼﺎپ دوم،
 ،١٣۶٢ﭼﺎپ داورﭘﻨﺎﻩ
 .5اﺳﮑﻨﺪری ،اﻳﺮج» :در ﺗﺎرﻳﮑﯽ هﺰارﻩهﺎ« ،ﭼﺎپ
 ،١٩٨۴ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
 .6ﲠﻤﻨﺶ ،اﲪﺪ» :ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻠﻞ ﻗﺪﻳﻢ ﺁﺳﻴﺎی ﻏﺮﺑﯽ«،
ﭼﺎپ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﲥﺮان.١٣٣٩ ،

7 .NAIPAUL Suraiprasad. : Jusqu’au bout de la foi, traduit de lʹanglais par
Philippe Delmare, Plon, 390 p.

ﻧﺎﻳﭙﻞ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ هﻨﺪیاﻻﺻﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎلهﺎی
 ١٩۵٠در اﻧﮕﻠﻴﺲ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺳﺎل ١٩٧٩
ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت هﻔﺖ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی
ﻣﺎﻟﺰی ،اﻧﺪوﻧﺰی ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﻳﺮان رﻓﺖ و ﺷﺮح
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺧﻮد را ﮐﺘﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلهﺎی
 ١٩٩١-١٩٩٠ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺳﻔﺮ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و
اﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮهﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﮐﻮﭼﻪ و
ﺑﺎزار ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽورزد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﲠﱰ »روانﻧﮋﻧﺪی
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زور ﺑﻪ ﻣﺬهﺐ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻩ
ﺷﺪﻩاﻧﺪ ،درک ﮐﻨﺪ« و ﺧﻼﺻﻪ را در ﮐﺘﺎب اﻧﺘﻬﺎی
17
Mai 1998
اﻳﻤﺎن ﻣﯽﺁورد .ﻧﻘﻞ از ﻧﺸﺮﻳﻪ
;Liberation, Jeudi

 .8ﺗﱪﻳﺰی ،ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ» :ﻣﻘﺎﻻت« ،ﺗﺼﺤﻴﺢ اﲪﺪ
ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺲ ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ
ﻋﻄﺎﻳﯽ ،ﲥﺮان١٣۴٩ ،
»ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت«،
ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ:
ﻣﻴﺮزا
 .9ﺁﺧﻮﻧﺪزادﻩ،
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮد اﻣﺮوز١٣۶۴ ،
 .10اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺪوﺷﻦ ،ﳏﻤﺪ» :اﻳﺮان را از ﻳﺎد ﻧﱪﻳﻢ«
ﳎﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﭼﺎپ اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﻮس ،ﲥﺮان ،ﲠﻤﻦ
١٣۴٠

ﻧﮕﺮﺷﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ راز ﺣﺎﻓﻆ

∗

ﺑﺎزار ﺷﻮق ﮔﺮم ﺷﺪ ﺁن ﺳﺮوﻗﺪ ﮐﺠﺎﺳﺖ
ﺗﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﺮ ﺁﺗﺶ روﻳﺶ ﮐﻨﻢ ﺳﭙﻨﺪ

»ﺣﺎﻓﻆ ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺑﺮ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﲨﻌﯽ )ﺧﺎﻃﺮﻩ ﲨﻌﯽ،
ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،روح ﻗﻮﻣﯽ ،روح زﺑﺎن ،ﺟﻮهﺮ
اﻳﺮاﻧﯽ
ﻗﻮﻣﯽ(
ﻣﺸﱰک
ﺟﻮهﺮ
ﺗﺎرﻳﺨﯽ،
ﻣﺸﱰک
ﻓﺎرﺳﯽدان اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯽﻬﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ
ﻗﺮنهﺎ ﳘﭽﻨﺎن ﺷﻌﺮش ﺑﺎ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻋﺠﻴﻦ اﺳﺖ.
اﻳﻨﺎن زﺑﺎن ﮔﻮﻳﺎی ﺧﻮد را در »ﺣﺎﻓﻆ« ﻣﯽﻳﺎﺑﻨﺪ
و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺣﺎﻓﻆ واﺳﻄﻪای اﺳﺖ ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻃﺮﻩ ﲨﻌﯽ-
ﲣﻴﻠﯽ اﻗﻮام اﻳﺮاﻧﯽ و ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﻳﻨﺎن .اﻳﻦ
رازی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ در ﺳﻴﻨﻪ ﺧﻮد ﲪﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
اﻳﻦ اﺳﺖ راز ﺣﻀﻮر ﻋﻤﻴﻖ و ﳘﻴﺸﮕﯽ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮای
اﻳﺮاﻧﻴﺎن«.
ﻣﻦ اﻳﻦ ﺣﺮوف ﻧﻮﺷﺘﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﺪاﻧﺴﺖ
ز روی ﮐﺮاﻣﺖ ﭼﻨﺎن ﲞﻮان ﮐﻪ ﺗﻮ داﻧﯽ

ﺗﻮ

هﻢ

 -١ﺑﺮ ﺁن ﻧﻴﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺧﱪﻩ ادﺑﻴﺎت و
ﺷﻌﺮ ﭘﺎرﺳﯽ از ﺑﺰرگ ﳘﻴﺸﻪ »ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻴﺮاز« ﺳﺨﻦ
ﺑﮕﻮﻳﻢ .ﺁن ﺗﻮان را ﻧﺪارم ﮐﻪ اﺳﻄﻮرﻩهﺎی اﻗﻮام
اﻳﺮاﻧﯽ را ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺁنﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺁﻣﺪﻩاﻧﺪ
ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﺁورم .و ﻧﻪ ﻳﺎرای ﺁن دارم ﮐﻪ از ﻬﭘﻨﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ در ﻣﻴﺪان رواﻧﮑﺎوی ﺗﻮﺷﻪای در ﺧﻮر
ﺑﺮﮔﻴﺮم .ﻟﻴﮏ ﭼﻮن ﺷﻴﺪای هﺮ ﺳﻪام در اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﻪ
دﺳﺖ و ﭘﺎﻳﯽ ﻣﯽزﱎ.
ﺟﻬﺎن
ﺷﻌﺮ ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﳘﮕﺎن در ﺷﺮق و
ﻣﯽدرﺧﺸﺪ و ﺷﻌﻠﻪ درﺧﺸﺎﻧﺶ »ﺣﺎﻓﻆ« ﺑﻪ رواﻳﺘﯽ ﮔﻞ
∗ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﳔﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﻮﻣﻴﻦ ﳘﺎﻳﺶ ﭘﮋوهﺶ در
ﻓﺮهﻨﮓ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اوﺳﺘﺎ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﳒﻤﻦ رودﮐﯽ ،در
هﺎﻣﺒﻮرگ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
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ﺑﯽﮔﻤﺎن در ﻓﺮﺻﺖهﺎی دﻳﮕﺮ ،ﭘﮋوهﺸﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﱪﻩ
اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﯽ رﺳﺎﺗﺮ و اﺳﺒﺎﺑﯽ
ﺗﻮاﳕﻨﺪﺗﺮ ،اﻳﻦ ﳐﺘﺼﺮ را ﮔﺴﱰش دادﻩ و ﺷﺎﻳﺪ
ﻧﻮری ﺗﺎزﻩ ﺑﺮ راز ﺑﺰرﮔﯽ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮاﻓﮑﻨﻨﺪ.
در ورای ﺁنﭼﻪ ﭘﺎرﺳﯽزﺑﺎﻧﺎن در ﻃﯽ ﻗﺮون ﻣﺘﻤﺎدی
در »ﮐﻼم« ﺣﺎﻓﻆ ﺟﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪای واﻻﺗﺮ از
»زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﮐﻼم«» ،روﺣﺎﻧﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮی و
ﻣﺬهﺒﯽ« و »ادراک ﺗﺎرﻳﺨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« وﺟﻮد
ﺧﺎﻧﻪ
در
ﻗﺮﺁن
ﮐﻨﺎر
در
»ﺣﺎﻓﻆ«
دارد.
ﭘﺎرﺳﯽزﺑﺎﻧﺎن ﻣﯽزﻳﺪ .ﮔﺮﭼﻪ او ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮﺁن اﺳﺖ.
ﻟﻴﮏ ﮔﻮﻳﺎ ﺑﺮای اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﭘﺪﻳﺪﻩای ﮔﺮانﲠﺎﺗﺮ و ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺧﺎﻃﺮﻩ »ﲨﻌﯽ
و ﻗﻮﻣﯽ« اﺳﺖ.
ّات
راز »ﺣﺎﻓﻆ« ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺳﻮاﻟﯽ ﺗﺎزﻩ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻪ ﮐﺮ
ﭘﺮﺳﻴﺪﻩاﻳﻢ و ﺗﻼش ﺑﺴﻴﺎر در ﻳﺎﻓﱳ ﭘﺎﺳﺦ ،ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺮا »ﺣﺎﻓﻆ« ﺑﻠﮑﻪ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن
اﻧﺪﻳﺸﻪ )ﺧﻮاص( و دﻳﮕﺮان )ﻋﻮام( از هﺮ ﻗﻮم و
ﻃﺎﻳﻔﻪ و ﲤﺎﻳﻞ و ﻃﺒﻘﻪ و ﻣﺬهﺐ و ﺗﻔﮑﺮ )ﻋﺎرف و
ﻋﺎﻣﯽ( ﳘﻴﻦ ﮐﻪ در ﳏﺪودﻩ ﺗﺄﺛﻴﺮ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﺑﻮدﻩاﻧﺪ ،ﺣﺎﻓﻆ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن ﺑﻴﺎﻧﯽ ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩاﻧﺪ .در ﻏﻢ و ﺷﺎدی ،ﮔﻔﺘﮕﻮی روزاﻧﻪ ،و
ﺧﻠﻮت ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر دارد .هﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﻮﻳﺎ از ﻇﻦ
ﺧﻮد ﻳﺎر اوﺳﺖ .ﻓﺎل ﺑﻴﻦ اﺳﺖ.
در ﮔﻮی ﺷﻔﺎف »دﻳﻮان« او اﻣﻴﺪ ﻣﯽﺗﺮاود و ﳏﻞ
اﺳﺘﺨﺎرﻩ اﺳﺖ .در ﺁراﻣﮕﺎهﺶ روزی ﺑﺴﺎط ﻣﻄﺮﺑﺎن
ﻬﭘﻦ اﺳﺖ و دﻳﮕﺮ روز ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ او را اهﻞ ﻣﺬهﺐ
ﺧﺎدﻣﻨﺪ.
 -٢ﻗﺮﺁن ﺑﻪ ﭼﻬﺎردﻩ رواﻳﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻩ اﺳﺖ
و ﮔﻮﻳﺎ در ﻋﻠﻮم زﻣﺎن ﺧﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﭘﻴﺶ
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻪ ﻇﺎهﺮی ﻓﺮﻳﺒﺎ ،ﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ
ﻣﺎﺟﺮاﻳﯽ از او ﺑﺮ ﺧﺎﻃﺮﻩهﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ
ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻏﺰل ،ﺁﺛﺎری ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭘﻴﺮاﻣﻮن
ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
 ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻏﺰﻟﻴﺎت و ردﻳﺎﺑﯽ و اﺻﻼح و ﺳﻌﯽ درﻳﺎﻓﱳ ﺳﺮﻩ از ﻧﺎﺳﺮﻩ ،ﻳﺎﻓﱳ ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﺗﻨﻈﻴﻢ
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دﮔﺮﺷﻨﻴﺪن ﮔﺬﺷﺘﻪهﺎ

 ﭘﻴﺮاﻣﻮن زﻧﺪﮔﯽ ،زﻣﺎن ﺣﺎﻓﻆ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرو رﻓﺘﺎر ،ﺗﺄﺛﻴﺮات دﻳﮕﺮان ﺑﺮ او و ﻳﺎ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻋﺮان ،ﺷﺮح ﺣﺎل
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ،
ﺗﺎرﻳﺨﯽ،
ﻬﭘﻨﻪ
در
ﺣﺎﻓﻆ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻬﻧﺎﻳﺘﺎ ادﺑﯽ.
 ﺷﺮح ﻏﺰﻟﻴﺎت ،ﺗﻌﺒﻴﺮ اﺷﻌﺎر ،ﻧﮑﺘﻪﮔﺸﺎﻳﯽ،رﻣﺰﻳﺎﺑﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﯽ اﺷﻌﺎر او ،ﺑﻪ
وﻳﮋﻩ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺣﺎدﻳﺚ و ﺁﻳﺎت ﻗﺮﺁن و
اﻓﮑﺎر ﻣﺘﺪاول زﻣﺎﻧﻪ او ،ﮐﺸﻒ و ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﯽ
اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺣﺎﻓﻆ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻔﻬﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻼﺷﯽ
دﻳﮕﺮ اﺳﺖ از زاوﻳﻪای دﻳﮕﺮ ،ﺑﺎ اﻳﻦ
اﻧﺪﻳﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ اﺷﻌﺎر ﺣﺎﻓﻆ،
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اﻳﻦ اﺷﻌﺎر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﺎ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻣﺎن ﺳﺮودﻩ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﮐﻠﻴﺪی
اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺣﺎﻓﻆ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺎزﻩ از ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﺳﻴﻢ.
زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ،
ادﺑﯽ،
ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ
 وﺗﻄﺒﻴﻘﯽ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﺮ ﺟﻮهﺮ
ﺟﻮاهﺮ اﺷﻌﺎر ﺣﺎﻓﻆ.
ﻣﺮاد ﮐﻼم در اﻳﻦﺟﺎ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻳﺎﻓﱳ »ﻧﮕﺎهﯽ ﺗﺎزﻩ
ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻆ« اﺳﺖ .اﻳﻦﮐﻪ ﭼﺮا ﺣﺎﻓﻆ؟ ﭼﺮا هﻨﺪو ﺑﻪ
ﺁﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪش و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ زﻣﺰم ﻣﯽﺷﻮﻳﺪش،
ﭼﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺁﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻓﺮهﻨﮓ ﭘﺎرﺳﯽاﻧﺪ
اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ او ﺷﻴﻔﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ) .در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ
اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻴﺎم( ﭼﺮا ﭘﺎرﺳﯽزﺑﺎﻧﺎن ﺑﺮای
ﺣﺎﻓﻆ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮔﺸﻮدﻩاﻧﺪ؟
 -٣ﳔﺴﺘﻴﻦ ﺗﻼش ﻣﺎ در ﻳﺎﻓﱳ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺳﻮال ﺑﻴﺶﺗﺮﻋﻠﻤﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻧﮕﺎهﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻪ
اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻮد .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻮال ﮐﻪ در اﺷﻌﺎر او
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﮐﻠﻴﺪی ﺑﻮدﻩ و اﻳﻦ ﻣﻔﺎهﻴﻢ را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻳﮏ ﻧﻈﺎم اﻧﺪﻳﺸﻪ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،راﺑﻄﻪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﺎهﻴﻢ را درﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﺎ از اﻳﻦ راﻩ ﺑﻪ راز اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﭘﯽ ﺑﱪﻳﻢ
)ﳕﻮﻧﻪ اوﻟﻴﻦ ﺗﻼش ﻣﺎ را در ﺿﻤﻴﻤﻪ ﴰﺎرﻩ ﻳﮏ
ﺧﻮاهﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ( .ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺪون ﲠﺮﻩﮔﻴﺮی از
ﻓﺮﺿﻴﻪهﺎی ﺑﻨﻴﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﳔﻮاهﺪ
رﺳﻴﺪ ،ﭼﻪ در ﻬﻧﺎﻳﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﭼﺮاهﺎی
دﻳﮕﺮی ﺧﻮاهﺪ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﻴﺪ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺁنهﺎ در
ﻓﺮﺿﻴﻪهﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻳﺮﻩ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن ﭘﻨﻬﺎن
اﺳﺖ.

ﻧﮕﺮﺷﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ راز ﺣﺎﻓﻆ

41

 -۴ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر ﻣﺎ در اﻳﻦﺟﺎ از 1ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ
رواﻧﯽ )رواﻧﮑﺎوی( ﻓﺮوﻳﺪ ﺗﮑﻤﻴﻞ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﲢﻠﻴﻞ
2
اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ
ﻻﮐﺎن
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺮ ﲢﻘﻴﻘﺎت هﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ  3در ﻣﻮرد رﻳﺸﻪهﺎی ﺗﻔﮑﺮ
اﻳﺮاﻧﯽ .ﺟﺎن ﮐﻼم ﻓﺮﺿﻴﻪ رواﻧﮑﺎوی ﻣﻌﺎﺻﺮ در
اﻳﻦ اﺳﺖ» :ﳘﻪ ﭼﻴﺰ زﺑﺎن اﺳﺖ« .ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﺁدﻣﯽ ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﮏ زﺑﺎن اﺳﺖ.
ﮔﻴﺮی
)زﺑﺎن ﻣﺎدری و راﺑﻄﻪ ﻃﻔﻞ ﺑﺎ ﻣﺎدر و ﺷﮑﻞ
4
اوﻟﻴﻦ ﺳﺎلهﺎی زﻧﺪﮔﯽ( .ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎ
ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ در
ﻳﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺻﻮﺗﯽ  5ﳎﻤﻮﻋﻪای را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ
ﳘﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ »ﻣﱳ« ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﻣﺎ را ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﻨﺪ.
اﻳﻦ »ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎ« از ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻓﺮدی ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن
ﻣﯽﻳﺎﺑﻨﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﳕﯽﺗﻮان ﺑﻪ درﺳﺘﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎﺳﺖ و اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ »ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﯽ در ﮔﻔﺘﺎر« و »ﭼﻨﺪﻬﭘﻠﻮﺳﺎزی« و
»ﺧﻼﺻﻪ و اﻳﺠﺎزﮔﻮﻳﯽ« و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از »ﺑﺎزی ﺑﺎ
ﮐﻠﻤﺎت و ﻣﻔﺎهﻴﻢ« و ﺧﻼﺻﻪ ﺁنﭼﻪ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ
ادﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ و ﻣﻌﻤﺎری ﮐﻼم ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و در
ﻋﺮﺻﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮﻩ ﺑﻪ ﺿﺮباﳌﺜﻞ و ﻟﻄﻴﻔﻪ و ﻟﻐﺰ
و دﺷﻨﺎم و ﻏﻴﺮﻩ ،ﻋﻤﻼ ﳎﻤﻮﻋﻪای از »ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎ«
در ﻓﻀﺎی ﺟﺎری ﺑﻴﻦ »ﻓﺮد -ﻓﺮد« ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻓﺮهﻨﮓ اﻣﺮوز و اﺳﻄﻮرﻩ
دﻳﺮوزاﻧﺪ ) . 6در ﺿﻤﻴﻤﻪ ﴰﺎرﻩ  ٢ﳕﻮﻧﻪهﺎﻳﯽ از اﻳﻦ
ﺗﺄﺛﻴﺮات در ﻓﺮهﻨﮓ اﻣﺮوز را ﺧﻮاهﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ(.
ﻗﺪرت ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻴﺮاز در ﮐﻼم اوﺳﺖ و ﺁن هﻢ ﮐﻼم
»دری« .ﺁن هﻢ در ﻬﭘﻨﻪ ﻓﺮهﻨﮓ ﭘﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن:
ز ﺷﻌﺮ دﻟﮑﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد »ﺁﮔﺎﻩ«
ﻃﺒﻊ و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﱳ دری داﻧﺪ

ﮐﻪ

ﻟﻄﻒ

و ﻳﺎ:

 1زﻳﮕﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﻳﺪ ،ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺰار رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ
2
ژاک ﻻﮐﺎن ،رواﻧﮑﺎو و رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،وﻓﺎت در
ﺳﺎل  1980ﻣﻴﻼدی
3
هﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ ،ﻣﺴﺘﺸﺮق ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﻣﺆﺳﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت
اﻳﺮاﻧﯽ ،ﺳﻔﺎرت ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﻳﺮان ،وﻓﺎت  ،١٩٧٩ﭘﺎرﻳﺲ
 4ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎدل ﮐﻠﻤﻪ  signifiantﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
هﺮ ﮐﻠﻤﻪ از دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻳﮑﯽ ﻧﺸﺎن ﺁن ﮐﻪ
ﺑﺮای ﳘﮕﺎن ﻳﮑﯽ اﺳﺖ و دﻳﮕﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای هﺮ ﻓﺮد
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
 5ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﻌﺎدل  image acoustiqueﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ ،در واﻗﻊ ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎ در ﺷﮑﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﺧﻮد.
 6زﻳﮕﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﻳﺪ ،ﮐﺘﺎب ﮐﻼم روان.
Freud Sigmund: Le mot d’esprit et la relation á l’inconcient, Folio, France.
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دﮔﺮﺷﻨﻴﺪن ﮔﺬﺷﺘﻪهﺎ

ﺑﻴﺎ

ﻋﺮاق و ﻓﺎرس ﮔﺮﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﺧﻮش ﺣﺎﻓﻆ
ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻐﺪاد و وﻗﺖ ﺗﱪﻳﺰ رﺳﻴﺪ

)ﻋﺮاق ﻧﺎﺣﻴﻪ اراک اﻣﺮوز اﺳﺖ .ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺣﺘﺎ در زﻣﺎﻧﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﳏﺪودﻩ ﻧﻔﻮذ اﺷﻌﺎر
ﺣﺎﻓﻆ ،ﻓﺮهﻨﮓ ﭘﺎرﺳﯽ اﺳﺖ(.
ﺑﺪﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﲨﻌﯽ ﻳﮏ ﻗﻮم ﲢﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ
زﺑﺎن ﻣﺎدری اﺳﺖ و ﺗﺎرﻳﺦ ﻬﻧﻔﺘﻪ در ﻓﺮهﻨﮓ از
ﻃﺮﻳﻖ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ اﺳﻄﻮرﻩ و اﻓﺴﺎﻧﻪ
از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد و در
ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺑﺎزد و
اﺧﺘﻼف و ﻏﻨﺎی ﻓﺮهﻨﮕﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽﺁورد) .ﺑﺎ
ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻴﻮﻩ ﮐﺎﺧﯽ
ﮐﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﻳﻢ .ﮐﺎﺧﯽ از
اﺳﻄﻮرﻩهﺎی
ﻣﺒﻨﺎی
ﺑﺮ
و
ﭘﺎرﺳﯽ
ﮐﻠﻤﻪهﺎی
اﻳﺮاﻧﯽ(.
ﺣﺎﻓﻆ ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺑﺮ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﲨﻌﯽ اﻗﻮام اﻳﺮاﻧﯽ و
ﻓﺎرﺳﯽداﻧﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯽﻬﻧﺪ .ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ
ﻗﺮنهﺎ ﳘﭽﻨﺎن ﺷﻌﺮ او ﺑﺎ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻋﺠﻴﻦ اﺳﺖ.
اﻳﻨﺎن زﺑﺎن ﮔﻮﻳﺎی ﺧﻮد را در ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽﻳﺎﺑﻨﺪ و
ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺣﺎﻓﻆ واﺳﻄﻪای اﺳﺖ ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻃﺮﻩ ﲨﻌﯽ-
ﲣﻴﻠﯽ اﻗﻮام اﻳﺮاﻧﯽ و ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﻳﻨﺎن .اﻳﻦ
رازی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ در ﺳﻴﻨﻪ ﺧﻮد ﲪﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
اﻳﻦ اﺳﺖ راز ﺣﻀﻮر ﻋﻤﻴﻖ و ﺟﺎوداﻧﯽ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮای
اﻳﺮاﻧﻴﺎن) .ﻓﺮدوﺳﯽ ﳘﻴﻦ ﻧﻘﺶ را در ﺷﮑﻞ
ﺗﺎرﻳﺨﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﻌﺪی در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮﻩ و
ﻣﻮﻟﻮی در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ(.
ﮐﺮﺑﻦ
هﺎﻧﺮی
درﻳﺎﻓﺖهﺎی
ﲝﺚ
ﺑﻪ
-۵
ﺑﭙﺮدازﻳﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮر اﲨﺎل در اﺳﻄﻮرﻩﺷﻨﺎﺳﯽ
اﻳﺮاﻧﯽ» ،زﻣﻴﻦ« ﻓﺮﺷﺘﻪای )اﻳﺰدی( اﺳﺖ در
ﺁﲰﺎنهﺎ )زﻣﻴﻦ ﻣﻴﻨﻮی( ،ﺟﺴﻢ ﻣﺎ در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ و
روان ﻣﺎ در زﻣﻴﻦ ﻣﻴﻨﻮی .ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ
ﻣﻴﻨﻮی ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻳﻢ) .ﻇﺎهﺮا راﺑﻄﻪای ﻋﻤﻴﻖ
ﻣﻴﺎن زﻣﻴﻦ ﻣﻴﻨﻮی ،ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ و ﻃﺮح ﻗﺎﻟﯽ
اﻳﺮاﻧﯽ وﺟﻮد دارد( .ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی واﻗﻌﯽ از هﻔﺖ
ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﺮان در ﻣﺮﮐﺰ ﺁن
ﻗﺮار دارد و ﺷﺶ ﮐﺸﻮر در ﭘﭙﺮاﻣﻮن.
ﺣﺎﻓﻆ از ﲠﺮ ﺗﻮ ﺁﻣﺪ ﺳﻮی اﻗﻠﻴﻢ وﺟﻮد
ﺑﻪ وداﻋﺶ ﮐﻪ روان ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ

ﻗﺪﻣﯽ

ﻧﻪ

)در اﻳﻦﺟﺎ روان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دو ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
روان »ﻣﻦ ﺁﲰﺎﻧﯽ« و دﻳﮕﺮی روان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ روان
و
ﻧﻮر
اﻳﺰدان،
اﻳﺰد
اهﻮراﻣﺰدا،
ﺷﺪن(.

ﻧﮕﺮﺷﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ راز ﺣﺎﻓﻆ
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ﺗﺎ

ﮐﻢﺗﺮ از ذرﻩ ﻧﻪای ﭘﺴﺖ ﻣﺸﻮ ﻣﻬﺮ ﺑﻮرز
ﺑﻪ ﺧﻠﻮﺗﮕﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ رﺳﯽ ﭼﺮخ زﻧﺎن

اهﻮراﻣﺰدا و ﺷﺶ اﻳﺰد دﻳﮕﺮ ،ﳘﮕﯽ اﻳﺰدان
ﻋﻘﻞاﻧﺪ) .ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن وﺧﺮد – ﻓﺮدوﺳﯽ(
اهﻮراﻣﺰدا ﻧﻮر و ﻗﺪرت اﺳﺖ .اﻳﺰد زﻣﻴﻦ ﻳﺎ
زﻣﻴﻦ ﻣﻴﻨﻮی – اﻳﺰد زﻧﺎﻧﻪ -ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮری دورادور
ﲠﺸﺖ در ذهﻦ اﻳﺮاﻧﯽ ﳘﮕﻮن دارد ،ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻈﻬﺮ
زﻳﺒﺎﻳﯽ ﻃﺒﺒﻴﻌﺖ و ﻣﻈﻬﺮ زﻳﺒﺎﻳﯽ زن اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﺷﮑﻠﯽ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ »ﻣﻦ دﻳﮕﺮ« ﺳﺎﮐﻦ »زﻣﻴﻦ
ﺁﲰﺎﻧﯽ« ﮐﻪ از راﻩ اﺷﺮاق و ﻋﺸﻖ ﻣﯽﮔﺬرد .از
»ﺑﯽ ﺧﺮدی« ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﯽﺧﺮدی ﻣﺴﺘﯽ
اﺳﺖ و دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﯽ ﺑﺎ »ﻣﯽ« اﺳﺖ) .ﺑﺮای
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ هﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ 7در ﮐﺘﺎب
ﻋﺒﻬﺮاﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ ﺷﻴﺦ روزﲠﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد( .
 -۶ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ رﻣﺰ »زﻣﻴﻦ
ﻣﻴﻨﻮی« راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻴﺎﻟﯽ ﺣﺎﻓﻆ ،ﮔﻞ و
ﺑﺎغ و ﺳﺒﺰﻩ و ﻣﻄﺮب و ﻣﯽ ﺑﺎ ﭘﻴﺮ ﻳﺎ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن
ﮐﺸﻒ ﻣﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ ﮐﻠﻴﺪ ﮔﺸﺎﻳﺶ اﻳﻦ راز ﺣﻀﻮر
»زﻣﺎن ﻣﻮازی« اﺳﺖ) .زﻧﺪﮔﯽ دﻳﮕﺮی ﻣﻮازی اﻳﻦ
ﺟﻬﺎن ﻓﺎﻧﯽ در زﻣﻴﻦ ﻣﻴﻨﻮی -ﺗﺼﻮﻳﺮی از ﺑﺎغ
ﲠﺸﺖ(.
ﻋﺸﻖ ﻳﺎ اﺷﺮاق ﺑﺎ ﭘﻴﻮﺳﱳ ﺑﻪ ﻧﻮر راهﯽ اﺳﺖ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ »ﻋﻘﻞ« و ﻧﻴﺰ ﮐﻠﻴﻪ ﺻﻮر دﻳﮕﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺘﯽ
ﺗﺼﻮف ﻏﻴﺮاﺷﺮاﻗﯽ.
ﺑﺸﻮی اوراق اﮔﺮ ﳘﺪرس ﻣﺎﻳﯽ
دﻓﱰ ﻧﺒﺎﺷﺪ
در ﺧﺎﻧﻘﻪ ﻧﮕﻨﺠﺪ اﺳﺮار ﻋﺸﻖﺑﺎزی
ﻣﻐﺎﻧﻪ هﻢ ﺑﺎ ﻣﻐﺎن ﺗﻮان زد

ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻋﺸﻖ در
ﺟﺎم

ﻣﯽ

7
ﺷﻴﺦ روزﲠﺎن ﺑﻘﻠﯽ ﺷﻴﺮازی ،ﮐﺘﺎب ﻋﺒﻬﺮاﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ ،ﺑﻪ
ﺗﺼﺤﻴﺢ و ﻣﻘﺪﻣﻪ هﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ و ﳏﻤﺪ ﻣﻌﻴﻦ ،اﻧﺘﺸﺎرات
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ اﻳﺮان و ﻓﺮاﻧﺴﻪ١٩۵٨ ،
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ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﭘﺲ از او ﻋﻤﻼ ﻏﻴﺮﳑﮑﻦ
ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﱳ از ﻣﯽ و ﻣﻌﺸﻮق و »ﭘﻴﺮ« ﺟﺎی ﭘﺎی او
ﻗﺪم ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﻟﻴﮑﻦ ﭼﻮن ﺷﻌﺮﺷﺎن از »ﺟﻮهﺮ«
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﺳﻄﻮرﻩای ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﻗﺒﻮل ﳕﯽاﻓﺘﺪ.
ﺣﺎل ﺑﻪ ﮔﻠﮕﺸﺖ در دﻳﻮان ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻧﺪازﻩ ﺗﻮان ﲠﺮﻩ ﺟﻮﻳﻴﻢ:
 -۶.1ﺁرزوی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﻨﻮی و دل
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ دوری -ﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل هﺎﻧﺮی
ﮐﺮﺑﻦ »زﻣﻴﻦ ﻣﻴﻨﻮی« ﻣﻌﺮف 8دﻟﮕﻴﺮی -ﻏﻢ ﻏﺮﺑﺖ و
ﻓﺮاق -ﻬﻧﺎﻳﯽ ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .
در
در اﻧﺘﻈﺎر روﻳﺖ ﻣﺎ و اﻣﻴﺪواری
ﻋﺸﻮﻩ وﺻﺎﻟﺖ ﻣﺎ و ﺧﻴﺎل و ﺧﻮاﺑﯽ
ﺧﺮم ﺁن روز ﮐﺰﻳﻦ ﻣﻨﺰل وﻳﺮان ﺑﺮوم
راﺣﺖ ﺟﺎن ﻃﻠﺒﻢ وز ﭘﯽ ﺟﺎﻧﺎن ﺑﺮوم
رﺧﺖ
دﱂ از وﺣﺸﺖ زﻧﺪان ﺳﮑﻨﺪر ﺑﮕﺮﻓﺖ
ﺑﺮﺑﻨﺪم و ﺗﺎ ﻣﻠﮏ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺮوم
هﻮای ﮐﻮی ﺗﻮ از ﺳﺮ ﳕﯽرود ﻣﺎ را
ﻏﺮﻳﺐ را دل ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎ وﻃﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺪاﳕﺖ ﮐﻪ
ﺗﺮاز ﮐﻨﮕﺮﻩ ﻋﺮش ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺻﻔﻴﺮ
در اﻳﻦ داﻣﮕﻪ ﭼﻪ اﻓﺘﺎدﺳﺖ
ﻣﺒﺘﻼﻳﯽ ﺑﻪ ﻏﻢ ﳏﻨﺖ و اﻧﺪوﻩ ﻓﺮاق
اﻳﺪل اﻳﻦ ﻧﺎﻟﻪ و اﻓﻐﺎن ﺗﻮ ﺑﯽﭼﻴﺰی ﻧﻴﺴﺖ
ﺟﺰ
ﻏﺮض ز ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﻴﺨﺎﻧﻪام وﺻﺎل ﴰﺎﺳﺖ

ﺧﻴﺎل ﻧﺪارم ﺧﺪا ﮔﻮاﻩ ﻣﻦﺳﺖ

ﺗﻨﻢ
ﻏﺒﺎر
ﺣﺠﺎب ﭼﻬﺮﻩ ﺟﺎن ﻣﯽﺷﻮد
ﺧﻮﺷﺎ دﻣﯽ ﮐﻪ از ﺁن ﭼﻬﺮﻩ ﭘﺮدﻩ ﺑﺮﻓﮑﻨﻢ
روم
ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻔﺲ ﻧﻪ ﺳﺰای ﭼﻮ ﻣﻦ ﺧﻮش اﳊﺎﻧﻴﺴﺖ
ﮔﻠﺸﻦ رﺿﻮان ﮐﻪ ﻣﺮغ ﺁن ﻤﭼﻨﻢ

اﻳﻦ
ﺑﻪ

)ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﻨﻮی و ﺟﺎﺋﯽ
ﮐﻪ از هﺮ دو ﺟﻬﺎن ﺁزاد اﺳﺖ(.
ﻣﮋدﻩ وﺻﻞ ﺗﻮ ﮐﻮ ﮐﺰ ﺳﺮﺟﺎن ﺑﺮﺧﻴﺰم ﻃﺎﻳﺮ
ﻗﺪﺳﻢ و از دام ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺧﻴﺰم
 -۶.2ﺗﻨﻬﺎ راﻩ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،اﺷﺮاق )ﭘﻴﻮﺳﱳ ﺑﻪ ﻧﻮر
ﻋﺸﻖ اﺳﺖ( و ﺁن هﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﯽ و ﻣﯽ ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ .ﺑﯽ
ﺧﻮدی ﭘﻴﻮﺳﱳ ﺑﻪ ﻣﻦ دﻳﮕﺮی ،ﻣﻦ ﳘﺰاد ،ﻣﻦ ﻣﻴﻨﻮی
ﻳﺎ »ﺷﺎهﺪ«» ،ﺟﺎن ﻋﻠﻮی« اﺳﺖ .ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻗﺎرﻩ هﺸﺘﻢ ،زﻣﻴﻦ ﺁﲰﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﲣﻴﻞ ﻓﻌﺎل ﻳﺎ
 8هﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ» ،ﺑﺪﻬﻧﺎی روﺣﺎﻧﯽ و زﻣﻴﻦ ﺁﲰﺎﻧﯽ« ﲢﺖ ﻋﻨﻮان
»ارض ﻣﻠﮑﻮت ،ﮐﺎﻟﺒﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در روز رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ از اﻳﺮان
ﻣﺰداﺋﯽ ﺗﺎ اﻳﺮان ﺷﻴﻌﯽ« ،ﺗﺮﲨﻪ ﺳﻴﺪ ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ دهﺸﻴﺮی،
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﮐﺰ اﻳﺮاﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮهﻨﮓهﺎ .١٩٧٩ ،١٣۵٧
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»ﺟﺎن ﻋﻠﻮی« هﻮس ﭼﺎﻩ زﳔﺪان ﺗﻮ داﺷﺖ

دﺳﺖ

ﮔﺪای ﮐﻮی ﺗﻮ از هﺸﺖ ﺧﻠﺪ ﻣﺴﺘﻐﻨﯽﺳﺖ

اﺳﻴﺮ

ﺣﻠﻘﻪ ﺁن زﻟﻒ ﺧﻢ اﻧﺪر ﺧﻢ زد

ﺗﻮ از هﺮ دو ﻋﺎﱂ ﺁزاد اﺳﺖ

در
ﻋﺸﻖ

)ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ اﻳﻦ ﻋﺎﱂ ﺳﻮم ﮐﺠﺎﺳﺖ؟(
ز
ﻋﺸﻘﺖ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺎد ﮔﺮ ﺧﻮد ﺑﺴﺎن ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮﺁن
ﺑﺮ ﲞﻮاﻧﯽ در ﭼﻬﺎردﻩ رواﻳﺖ
)ﺑﻪﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻼم ﻓﺮوﻳﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪاوای
رواﻧﮑﺎوی ﻣﻘﺎﻳﺴﻪای ﺻﻮرت 9ﮔﻴﺮد .او ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ:
درﻣﺎن ﻣﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ( .
هﺮﮔﺰ ﳕﻴﺮد ﺁﻧﮑﻪ دﻟﺶ زﻧﺪﻩ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺛﺒﺖ اﺳﺖ
ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺪﻩ ﻋﺎﱂ دوام ﻣﺎ
دﻩ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺠﻮن
ﻋﺸﻖ ﻣﻨﻢ ﺑﺎدﻩ
ﻃﺒﻴﺐ
ﺁرد و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺧﻄﺎ ﺑﱪد
ﻓﺮاﻏﺖ
اﻧﺪازد
ار ﺑﺎدﻩ از اﻳﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎم
ﺳﺎﻗﯽ
ﻋﺎرﻓﺎن را ﳘﻪ در ﺷﺮب ﻣﺪام اﻧﺪازد
از ﺻﺪای ﺳﺨﻦ ﻋﺸﻖ ﻧﺪﻳﺪم ﺧﻮشﺗﺮ ﻳﺎدﮔﺎری
ّار ﲟﺎﻧﺪ
ﮐﻪ در اﻳﻦ ﮔﻨﺒﺪ دو
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﳎﺎزی ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﻣﮕﻴﺮ در
اﻳﻦ ﺳﺮاﭼﻪ ﺑﺎزﻳﭽﻪ ﻏﻴﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﺒﺎز
)در واﻗﻊ ﻣﻘﺎم ﳎﺎزی ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﺣﻘﻴﻘﯽ ﮐﻪ زﻣﻴﻦ
ﻣﻴﻨﻮی اﺳﺖ در راﺑﻄﻪ اﺳﺖ(
ﺑﺮ ﺑﺮگ ﮔﻞ ﺑﻪ ﺧﻮن ﺷﻘﺎﻳﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﮐﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﯽ ﭼﻮن ارﻏﻮان ﮔﺮﻓﺖ

ﮐﺎن

ﮐﺲ

)ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺟﺰ ﺁﻣﺎدﻩ ﺷﺪن ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ
ﺁﲰﺎﻧﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟(
ﺣﺎﻓﻈﺎ ﺧﻠﺪ ﺑﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮروث ﻣﻦ اﺳﺖ
ﻣﻨﺰل وﻳﺮاﻧﻪ ﻧﺸﻴﻤﻦ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟

ﺧﺎﻃﺮﻩ

اﻧﺪر

ازﻟﯽ-

اﻳﻦ

دارﻳﻮش

)اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت از ﮐﺘﺎب
ﺷﺎﻳﮕﺎن  10ﺑﻪ ذهﻦ ﻣﯽرﺳﺪ:
در ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮی ﭼﻮن ﺣﺎﻓﻆ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻀﺎی ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻘﺎرن و دﻳﺎﻟﮑﺘﻴﮏ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﳘﭽﻮن ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﯽﻗﺮار روح در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﳏﺒﻮب ازﻟﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻴﺎن
ﻣﯽﮔﺮدد(.
اﻳﻦ
ﺟﺰ
ﻏﺮض ز ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﻴﺨﺎﻧﻪام وﺻﺎل ﴰﺎﺳﺖ
ﺧﻴﺎل ﻧﺪارم ﺧﺪا ﮔﻮاﻩ ﻣﻦﺳﺖ
9
» «L’apport frreudienدادﻩهﺎی ﻓﺮوﻳﺪ .اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﻳﮑﯽ از
ﺗﻼشهﺎی رواﻧﮑﺎوان ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﮑﺘﺐ ﻻﮐﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺗﺄﻟﻴﻒ
ﻳﮏ ﻓﺮهﻨﮓ ﻟﻐﺎت رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ.
 10دارﻳﻮش ﺷﺎﻳﮕﺎن» ،ﺧﺎﻃﺮﻩ ازﻟﯽ« ،ﭼﺎپ اﻳﺮان.
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ﻳﺎ

دﺳﺖ از ﻃﻠﺐ ﻧﺪارم ﺗﺎ ﮐﺎم ﻣﻦ ﺑﺮﺁﻳﺪ
ﺗﻦ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺎن ﻳﺎ ﺟﺎن ز ﺗﻦ ﺑﺮﺁﻳﺪ
 -۶.٣و در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻋﻘﻞ راﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﳕﯽﺑﺮد:
اﻳﻦ ﺳﻘﻒ ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎدﻩ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻘﺶ زﻳﻦ
ﭼﻴﺴﺖ
ﻣﻌﻤﺎ هﻴﭻ داﻧﺎ در ﺟﻬﺎن ﺁﮔﺎﻩ ﻧﻴﺴﺖ

زﻳﺎدﻩ هﻴﭽﺖ اﮔﺮ ﻧﻴﺴﺖ اﻳﻦ ﻧﻪ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺗﺮا
ز وﺳﻮﺳﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﯽ ﺧﱪ دارد
ﻣﮑﻦ ﮐﻪ
ﻳﺎد
ﺳﭙﻬﺮ
ﮔﺮﻩ ز دل ﺑﮕﺸﺎ وز
ﻓﮑﺮ هﻴﭻ

ﻣﻬﻨﺪس ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺮﻩ ﻧﮕﺸﺎد

ﻓﺮو ﮐﺸﺪ
اﮔﺮ ﻧﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﯽ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺸﺘﯽ از اﻳﻦ ورﻃﻪ ﺑﻼ ﺑﱪد
ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺸﻖ ﻧﻪ در ﺣﻮﺻﻠﻪ داﻧﺶ ﻣﺎﺳﺖ ﺣﻞ

ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻓﮑﺮ ﺧﻄﺎ ﻧﺘﻮان ﮐﺮد

دﻣﯽ

ﻟﻨﮕﺮ
اﻳﻦ

ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻴﻮﻩ درک اﻧﺴﺎن را از ﺟﻬﺎن
ﺧﺎرج ﺑﻪ ﺳﻪ روش ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد .اﺣﺴﺎس
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )ﺑﯽراﺑﻄﻪ( ﺑﺎ ﺁنﭼﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﺧﻮد
اﻧﺒﺎر ﮐﺮدﻩاﻳﻢ! روش ﻋﻘﻼﻳﯽ ﻳﻌﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ
ﳘﺰﻣﺎن از دادﻩهﺎی اﻧﺒﺎرﺷﺪﻩ و روش ﻣﻨﻄﻖ،
اﺳﺘﺪﻻل ،ﺷﻴﻮﻩهﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﲡﺮﺑﯽ و
ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ »ﻋﺸﻖ«» ،ﺣﺎل« و »ﻣﺴﺘﯽ« راﺑﻄﻪای ﺑﺎ
درون )ﺑﻪ ﺑﻴﺎن هﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ ﺟﻬﺎن ﲣﻴﻞ ﻓﻌﺎل-
ﻬﻧﺎن اﻧﺪر ﻬﻧﺎن -دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﻮازی( ﺁنﺟﺎ ﮐﻪ
ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ:
ﺳﺮ
ﮐﺲ ﭼﻮ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﮕﺸﻮد از رخ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻧﻘﺎب ﺗﺎ
زﻟﻒ ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ زدﻧﺪ
ﺑﻴﺶﺗﺮ اﺷﺎرﻩ ﺑﺮ اﻓﺸﺎی »اﻧﺪﻳﺸﻪ« اﺳﺖ ﭼﻮن ﺣﺎﻓﻆ
از رخ او ﺣﺠﺎب ﺑﺮداﺷﺘﻪ و او را »رﺳﻮا« ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﮐﻪ ارزشهﺎی اﺳﻄﻮرﻩای ﺁنﺟﺎ از
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺎﺧﺘﻪ
»ﺧﻂ«
ﮐﻪ
ﻣﯽاﻓﺘﺪ
ﮐﺎرﺑﺮد
اﺳﻄﻮرﻩهﺎ در ﺣﻮزﻩ ﻣﺒﺎدﻻت ﺷﻔﺎهﯽ ﮐﺎرﮐﺮد
دارﻧﺪ .ﺁنﺟﺎ ﮐﻪ ﺳﺮ زﻟﻒ ﺳﺨﻦ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮرد ﻋﻘﻞ
ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽاﻓﺘﺪ .اﺳﻄﻮرﻩ و »ﻧﮕﺮش ﺁن« رﻧﮓ
ﻣﯽﺑﺎزد و اﮔﺮﭼﻪ ﳏﺒﻮب زﻳﺒﺎﺳﺖ» ،ﺷﺎﻧﻪ« ﺧﻮردﻩ
اﺳﺖ و رﺳﻮاﺳﺖ.
ﺣﺎﻓﻆ در اﻳﻦ ﺑﻴﺖ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ اهﺪاء
ﻋﻘﻞ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ هﺪﻳﻪ در واﻗﻊ
اﻧﺴﺎن را دﻳﻮاﻧﻪ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻗﺪرت اﺳﻄﻮرﻩای
او را ﻣﯽرﺑﺎﻳﻨﺪ:
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺎر
ﺁﲰﺎن ﺑﺎر اﻣﺎﻧﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺸﻴﺪ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ دﻳﻮاﻧﻪ زدﻧﺪ
ﺣﺎﻓﻆ،
ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی
ﻃﺮﻓﯽ
از
-۶.4
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ اﺳﻄﻮرﻩای اﺳﺖ ،هﻔﺖ ﮐﺸﻮر ،ﻳﺎ هﻔﺖ
اﻗﻠﻴﻢ وﺟﻮد.
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ﺷﻴﺮاز و ﺁب رﮐﻨﯽ واﻳﻦ ﺑﺎد ﺧﻮش ﻧﺴﻴﻢ
ﻋﻴﺒﺶ ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﺧﺎل رخ هﻔﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ

» -۶.۵رﻧﺪ« ﺁزادﻩای اﺳﺖ ﮐﻪ از هﺮ دو ﺟﻬﺎن
ﺁزاد اﺳﺖ .در »زﻣﺎن ﻣﻮازی« ﻣﯽزﻳﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
وﺻﺎل زﻣﻴﻦ ﻣﻴﻨﻮی اﺳﺖ و ﻋﺸﻖ را ﻣﯽﺟﻮﻳﺪ.
ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺮﺑﺖ ﻣﺎ ﭼﻮن ﮔﺬری ﳘﺖ ﺧﻮاﻩ
زﻳﺎرﺗﮕﻪ رﻧﺪان ﺟﻬﺎن ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد
ﻧﻔﺎق و رزق ﻧﺒﺨﺸﺪ ﺻﻔﺎی دل ﺣﺎﻓﻆ

ﻃﺮﻳﻖ رﻧﺪی و ﻋﺸﻖ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮاهﻢ ﮐﺮد
ﻋﺸﻖ و ﺷﺒﺎب و رﻧﺪی ﳎﻤﻮﻋﻪ ﻣﺮادﺳﺖ
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮔﻮی ﺑﻴﺎن ﺗﻮان زد

ﭼﻮن ﲨﻊ ﺷﺪ

ﮐﻪ

ﺳﻮزم

ﻋﺎﻗﺒﺖ
رﻧﺪ
ﺁن
ﻏﻼم ﳘﺖ
در ﮔﺪاﺻﻔﺘﯽ ﮐﻴﻤﻴﺎﮔﺮی داﻧﺪ
ﻗﺼﺮ ﻓﺮدوس ﺑﻪ ﭘﺎداش ﻋﻤﻞ ﻣﯽﲞﺸﻨﺪ
ﮐﻪ رﻧﺪﻳﻢ و ﮔﺪا دﻳﺮ ﻣﻐﺎن ﻣﺎ را ﺑﺲ
ﻳﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﮐﻪ زﻳﺎدت ﻃﻠﺒﻴﻢ

ﻣﺎ

دوﻟﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﺁن ﻣﻮﻧﺲ ﺟﺎن ﻣﺎ را ﺑﺲ

از در ﺧﻮﻳﺶ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﲠﺸﺘﻢ ﻣﻔﺮﺳﺖ

ﮐﻪ

ﺳﺮ ﮐﻮی ﺗﻮ از ﮐﻮن و ﻣﮑﺎن ﻣﺎ را ﺑﺲ

در واﻗﻊ ﺳﺮ ﮐﻮی ﻳﺎر ،ﺑﺎ ﻳﺎر ﺑﻮدن ﺑﻪ ﲠﺸﺖ و
ﮐﻮن و ﻣﮑﺎن ﺑﺮﺗﺮی دارد و اﻳﻦ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻳﺎر در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ.
وﻳﻦ
ﻋﺎﺷﻖ و رﻧﺪم و ﻣﻴﺨﻮارﻩ ﺑﻪ ﺁواز ﺑﻠﻨﺪ
ﳘﻪ ﻣﻨﺼﺐ از ﺁن ﺣﻮر ﭘﺮﻳﻮش دارم.
 -۶.۶ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺣﺎﻓﻆ ﻳﺎ درک او از ﺗﺎرﻳﺦ
ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن ،هﻮﻳﺖ ﮐﺎﻣﻼ اﺳﻄﻮرﻩای دارد ،ﮔﻮﻳﺎ
ﺟﺪا از اﺳﻄﻮرﻩ ،اﻧﺴﺎنهﺎ ﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ،
ﻧﻪ ﺟﻨﮓهﺎی ﺑﺰرگ در ﮐﺎر ﺑﻮدﻩاﻧﺪ .ﻧﻪ ﻗﻠﻊ و
ﻗﻤﻊ و ﮐﺸﺖ و ﮐﺸﺘﺎر و ﺁﻣﺪ و رﻓﺖ ﺷﺎهﺎن و
ﺳﻠﺴﻠﻪهﺎ .ﮔﻮﻳﯽ ﺣﺎﻓﻆ در ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺛﻴﺮی -ﻳﺎ
»هﻮرﻗﻠﻴﺎﻳﯽ« زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﻣﺎن ﳘﻴﺸﻪ اﺳﺖ.
ﻗﺪح ﺑﻪ ﺷﺮط ادب ﮔﻴﺮ زﺁنﮐﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﺶ
ﮐﺎﺳﻪ ﺳﺮ ﲨﺸﻴﺪ و ﲠﻤﻦ اﺳﺖ و ﻗﺒﺎد
ﮐﻪ ﺁﮔﻬﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎووس و ﮐﯽ ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻨﺪ

ﮐﻪ ﭼﻮن رﻓﺖ ﲣﺖ ﺟﻢ ﺑﺮ ﺑﺎد

ز
ﮐﻪ

واﻗﻔﺴﺖ

ﺳﺮود ﳎﻠﺲ ﲨﺸﻴﺪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﻳﻦ ﺑﻮد
ﺟﺎم ﺑﺎدﻩ ﺑﻴﺎور ﮐﻪ ﺟﻢ ﳔﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ
ﺷﺎﻩ ﺗﺮﮐﺎن ﭼﻮ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪ و ﺑﻪ ﭼﺎهﻢ اﻧﺪاﺧﺖ
دﺳﺘﮕﻴﺮ ار ﻧﺸﻮد ﻟﻄﻒ ﲥﻤﱳ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ
ﮐﻤﻨﺪ ﺻﻴﺪ ﲠﺮاﻣﯽ ﺑﻴﻔﮑﻦ ﺟﺎم ﺟﻢ ﺑﺮدار

ﻣﻦ ﭘﻴﻤﻮدم اﻳﻦ ﺻﺤﺮا ﻧﻪ ﲠﺮاﻣﺴﺖ و ﻧﻪ ﮔﻮرش

ﮐﯽ

ﺑﻮد

در

زﻣﺎﻧﻪ

وﻓﺎ

ﺟﺎم

ﻣﯽ

ﺗﺎ ﻣﻦ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﺟﻢ و ﮐﺎووس ﮐﯽ ﮐﻨﻢ

ﮐﻪ

ﮐﻪ

ﺑﻴﺎر

دﮔﺮﺷﻨﻴﺪن ﮔﺬﺷﺘﻪهﺎ
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 -۶.7ﺣﺎﻓﻆ در ﻋﺎﱂ ﲣﻴﻞ ﻳﺎ ﲣﻴﻞ ﻓﻌﺎل ﻳﺎ ﻋﺎﳌﯽ
ﻣﻴﺎن ﻋﺎﱂ ﺣﻮاس و ﻣﻔﺎهﻴﻢ -ﻋﺎﱂ واﻗﻊ )اﺣﺴﺎس ﻣﺎ
از ﺳﺮدی و ﮔﺮﻣﯽ و ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و درد ...ﻏﻴﺮﻩ(
و ﻋﺎﱂ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﳎﺮد )رﻳﺎﺿﯽ و ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪﻃﻮر ﳎﺮد ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ( زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﺎﳌﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﳘﺎن زﻣﻴﻦ ﻣﻴﻨﻮی ،ﻳﺎ ﻣﻠﮑﻮت ﻣﯽﺗﻮان
ﺧﻮاﻧﺪش .در دﻳﻮان ﺣﺎﻓﻆ رد ﭘﺎﻳﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﻣﻔﺎهﻴﻢ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮﻩ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺣﺘﺎ ﺻﺤﺒﺖ از
»وﻇﻴﻔﻪ« ﻧﻴﺰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ هﺰﻳﻨﻪ ﺷﺮاب اﺳﺖ.
ﺑﺎ
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺣﺮم ﺳﱰ و ﻋﻔﺎف ﻣﻠﮑﻮت
ﻣﻦ راﻩ ﻧﺸﻴﻦ ﺑﺎدﻩ ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ زدﻧﺪ
ﭼﻨﺪ
ﻣﺮغ ﺑﺎغ ﻣﻠﮑﻮﰎ ﻧﻴﻢ از ﻋﺎﱂ ﺧﺎک
ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺪﱎ
روزی ﻗﻔﺴﯽ
در
ﻣﺴﺘﻢ ﮐﻦ ﺁنﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﺪاﱎ ز ﺑﻴﺨﻮدی
ﻋﺮﺻﻪ ﺧﻴﺎل ﮐﻪ ﺁﻣﺪ ﮐﺪام رﻓﺖ
ﺑﻪ
ﺧﻴﺎل ﻧﻘﺶ ﺗﻮ در ﮐﺎرﮔﺎﻩ دﻳﺪﻩ ﮐﺸﻴﺪم
ﺻﻮرت ﻧﮕﺎری ﻧﺪﻳﺪم و ﻧﺸﻨﻴﺪم
دﻳﺪن روی ﺗﺮا دﻳﺪﻩ ﺟﺎن ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ
وﻳﻦ ﮐﺠﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﺸﻢ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺴﺖ

ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺗﺮ ز ﻗﺪت در

ﻤﭼﻦ ﻧﺎز ﻧﺮﺳﺖ

ﺧﻮشﺗﺮ از ﻧﻘﺶ ﺗﻮ در ﻋﺎﱂ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺒﻮد

ﻋﺎﱂ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
دﮔﺮی
ﻋﺎﳌﯽ
ﺗﻮ ﮐﺰ ﻣﮑﺎرم اﺧﻼق
وﻓﺎی ﻋﻬﺪ ﻣﻦ از ﺧﺎﻃﺮت ﺑﺪر ﻧﺮود
ﻋﺎﳌﯽ
ﺁدﻣﯽ در ﻋﺎﱂ ﺧﺎﮐﯽ ﳕﯽﺁﻳﺪ ﺑﺪﺳﺖ
دﻳﮕﺮ ﺑﺒﺎﻳﺪ ﺳﺎﺧﺖ وز ﻧﻮ ﺁدﻣﯽ
اﻳﻦ »ﻋﺎﱂ دﻳﮕﺮ« ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﮔﻮﻳﯽ ﺣﺎﻓﻆ در زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻴﻦ ﺧﻮاب و ﺑﻴﺪاری ،هﺴﺘﯽ و ﻧﻴﺴﺘﯽ ﻣﯽزﻳﺴﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺁﻳﺎ اﻳﻦ ﳘﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ در ﻋﻤﻖ زﺑﺎن
و ادﺑﻴﺎت و ﭘﺎﻳﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ رﻳﺸﻪ
دارد؟ ﺁﻳﺎ اﻳﻦ ﳘﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻮابﺁﻟﻮد اﻳﺮاﻧﻴﺎن
از هﺴﺘﯽ ﻧﻴﺴﺖ؟ ﺁﻳﺎ ﳘﻴﻦ زﻧﺪﮔﯽ در زﻣﺎن ﻣﻮازی
)ﺧﻮاب و ﺑﻴﺪاری ﮐﻪ ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺑﺮ »ﺑﺎل زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ« ﲪﻞ ﻣﯽﺷﻮد در ذهﻦ هﺮ
ﮐﺪام از ﻣﺎ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر اوﻟﻴﻪ
ذهﻨﻴﺖﻣﺎن را ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺣﻀﻮر ﺑﺎور ﺑﺮ ﻏﻴﺐ زﻧﺪﻩ
ﻳﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﳕﯽﮐﻨﺪ؟ ﺁنﻃﻮر ﮐﻪ
ﺷﺎﻳﮕﺎن ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ...» :در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻨﺶ اﺳﺎﻃﻴﺮی
ﻣﻘﻮﻻت زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و ﻋﻠﺖ در هﻢ ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
ﺳﺮم ﺑﻪ دﻧﻴﯽ و ﻋﻘﺒﯽ ﻓﺮو ﳕﯽﺁﻳﺪ ﺗﺒﺎرکاﷲ از اﻳﻦ
ﻓﺘﻨﻪهﺎ ﮐﻪ در ﺳﺮ ﻣﺎﺳﺖ
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ﺧﺎرج از دﻧﻴﺎ و ﻋﻘﺒﯽ ﮐﻪ در واﻗﻊ »ﺳﺮ ﺣﺎﻓﻆ«
ّ ﺣﺎﻓﻆ« در ﺁنﺟﺎ ﻣﯽﮔﺬرد ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﻳﺎ »ﺳﺮ
ﻣﺴﺘﻢ ﮐﻦ ﺁنﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﺪاﱎ ز ﺑﻴﺨﻮدی
ﺧﻴﺎل ﮐﻪ ﺁﻣﺪ ﮐﺪام رﻓﺖ

در

ﻋﺮﺻﻪ

اﻳﻦ »ﻋﺮﺻﻪ ﺧﻴﺎل« ﮔﻮﻳﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﮑﺎﻧﯽ دارد.
ﺷﺎﻳﺪ اﮔﺮ هﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ،
ﺑﻪ ﺟﺎی ﻟﻐﺖ ﻻﺗﻴﻦ ) Mundus imaginalisﳘﺎن ﲣﻴﻞ
ﻓﻌﺎل( ،ﳘﻴﻦ »ﻋﺮﺻﻪ ﺧﻴﺎل« را ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد.
ﭘﻴﺮ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﺳﺤﺮ ﺟﺎم ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻢ داد
ﺁﺋﻴﻨﻪ از ﺣﺴﻦ ﺗﻮ ﮐﺮد ﺁﮔﺎهﻢ

وﻧﺪر

ﺁن

اﻳﻦ ﺟﺎم ﺟﻬﺎنﺑﻴﻦ ﻳﺎ ﺟﺎمﺟﻢ ﺁنﭼﻪ ﮐﻪ در ﺁن ﺑﻪ
ﺷﮑﻠﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ دﻳﺪﻩای دﻳﮕﺮ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ و دادﻩهﺎی
دﻳﮕﺮی در ﺁن اﺳﺖ ،ﭼﻴﺴﺖ؟
 -۶.8ﻣﯽ و ﻣﺴﺘﯽ و ﺣﺎل ،ﻋﺸﻖ و اﺷﺮاق ،دﺳﱰﺳﯽ
ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﻮازی و ﺣﻀﻮر در ﻣﻠﮑﻮت ﺑﺎ ﻧﻘﺶ
ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮازن و ﺗﻌﺎدل و ﳘﺎهﻨﮕﯽ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺣﺪﻳﺚ ازﻣﻄﺮب وﻣﯽ ﮔﻮورازدهﺮﮐﻢﺗﺮﺟﻮ
ﻧﮕﺸﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎ را

ﮐﻪ ﮐﺲ ﻧﮕﺸﻮد و

از ﻃﺮﻓﯽ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﮔﺸﺎﻳﺶ ﻣﻌﻤﺎی
هﺴﺘﯽ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﮑﻤﺖ .ﺗﻨﻬﺎ روش ﻋﺸﻖ اﺳﺖ.
ﻣﮋدﮔﺎﻧﯽ ﺑﺪﻩای دل ﮐﻪ دﮔﺮ ﻣﻄﺮب ﻋﺸﻖ راﻩ
ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ زد و ﭼﺎرﻩ ﳐﻤﻮری ﮐﺮد
ﻣﺒﺎش ﺑﯽ ﻣﯽ و ﻣﻄﺮب ﮐﻪ زﻳﺮ ﻃﺎق ﺳﭙﻬﺮ ﺑﺪﻳﻦ
ﺗﺮاﻧﻪ ﻏﻢ از دل ﺑﺪر ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺮد
 -۶.٩اﻗﻠﻴﻢ هﺸﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل هﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ ،زﻣﻴﻦ
هﺸﺘﻢ ﻳﺎ ﮐﺸﻮر هﺸﺘﻢ ،و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺷﺎﻳﮕﺎن اﻳﻦ
ﻓﺮدوس ﴰﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﺳﺮزﻣﻴﻦ وار  varو در ﺟﻬﺎنﺑﻴﻨﯽﺷﻨﺎﺳﯽ زردﺷﺘﯽ
ﺣﻮر ﻧﺎم داﺷﺖ ،در اﻗﻠﻴﻢ هﺸﺘﻢ ﳘﻪ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺎ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﳕﻮدار ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻣﻌﻨﻮی در
ﺣﮑﻢ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ روان اﻳﺮاﻧﯽ از ﺁﺑﺸﺨﻮر
ﺁن ﺳﻴﺮاب ﻣﯽﺷﻮد و از ﻣﻴﺮاث ﻣﻌﻨﻮی ﭘﺪران ﺧﻮﻳﺶ
ﲠﺮﻩ ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ و دل دﻳﺪﻩ
ﻣﯽﺷﻮد و اﻳﻦﺟﺎ ﮐﻼم و ﮐﺘﺎب ﺑﯽﻧﻘﺶاﻧﺪ:
ای ﺧﺪا ﺟﺎن را ﺗﻮ ﺑﻨﻤﺎ ﺁن ﻣﻘﺎم ﮐﻪ در ﺁن ﺑﯽ ﺣﺮف
ﻣﯽروﻳﺪ ﮐﻼم /ﻣﻮﻟﻮی

ﮐﻪ ﭼﺮخ هﺸﺘﻤﺶ

ﻋﺠﺐ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﻋﻠﻢ هﻴﺌﺖ ﻋﺸﻖ
هﻔﺘﻢ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ
ﺑﺎز ﺁنﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﻳﮕﺎن ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن
ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﺳﺘﻌﺪاد و دﮔﺮدﻳﺴﯽاش ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی
اﺷﺮاﻗﯽ ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺁن ﮐﻮهﺴﺎران
ﭼﺸﻤﻪﺳﺎران و رودﺧﺎﻧﻪهﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد«،
ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺧﺎﻃﺮﻩ ازﻟﯽ اﻳﻦ ﮔﻞهﺎ ،ﺳﺒﺰرﻩهﺎ،
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 -۶.١٠ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮﺷﺘﻪ ،ﺷﺎهﺪ ،اﻳﺰد ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﻢ.
در اﺷﻌﺎر ﺣﺎﻓﻆ اﻳﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻣﺰداﻳﯽ ﺧﻮد
ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺷﺒﻴﻪاﻧﺪ ،ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﭘﻴﺎﻣﱪﻧﺪ و ﻧﻪ
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار.
ﮔﻔﺖ

ﺳﺤﺮم هﺎﺗﻒ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺧﻮاهﯽ
ﺁی ﮐﻪ دﻳﺮﻳﻨﻪ اﻳﻦ درﮔﺎهﯽ

ﺑﺎز

در واﻗﻊ ﻋﺒﺎرت »ﻣﻦ ﺁﲰﺎﻧﯽ« ،ﻣﻦ ﻣﻴﻨﻮی،
راهﻨﻤﺎی ﻏﺎﻳﺐ ،روحاﻟﻘﺪس ،ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و
»هﺎﺗﻒ« ﺑﯽﮔﻤﺎن ،از ﻳﮏ رﻳﺸﻪ ﻣﯽﺟﻮﺷﻨﺪ» :اﻳﻦ
دﻟﻴﻞ راﻩ دروﻧﯽ ،ﭘﻴﺮ ﻏﺎﻳﺐ اﻣﺎ ﻧﻘﺶ و در هﺮ
ﺣﺎل ﻳﮑﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻴﺪار ﮐﺮدن ﺟﺎن ﺑﻪ ﻏﺮﺑﺖ اﻓﺘﺎدﻩ
در اﻳﻦ 11ﺟﻬﺎن و رﺳﺎﻧﺪن او ﺑﻪ دﻳﺪار ﺑﺎ ﺧﻮد
ﻃﺒﻴﻌﯽ«
ﻓﻴﺾ روحاﻟﻘﺪس ار ﺑﺎز ﻣﺪد ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
دﻳﮕﺮان هﻢ ﺑﮑﻨﻨﺪ

ﺁﻧﭽﻪ

ﻣﺴﻴﺤﺎ ﻣﯽﮐﺮد

ﮔﻔﺖ

ﺳﺎﻗﯽ ﺑﻴﺎ ﮐﻪ هﺎﺗﻒ ﻏﻴﺒﻢ ﺑﻪ ﻣﮋدﻩ
درد ﺻﱪ ﮐﻦ ﮐﻪ دوا ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻤﺖ
 -۶.١١ﻧﻘﺶ ﻧﻮر در اﺳﻄﻮرﻩهﺎی ﭘﺎرﺳﯽ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻣﻈﻬﺮ اهﻮراﻣﺰدا ،ﺧﺪای داﻧﺎﻳﯽ و ﻣﻬﺮ ،ﻋﺸﻖ و
ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﻈﻬﺮ ﳎﺴﻢ اﻳﻦ ﻧﻮر.
ﻳﺎﺑﯽ
ﺁﮔﻬﯽ
دﻻ ز ﻧﻮر هﺪاﻳﺖ ﮔﺮ
ﭼﻮ ﴰﻊ ﺧﻨﺪﻩ زﻧﺎن ﺗﺮک ﺳﺮ ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺮد

ﺑﺎ

ﺣﺎﻓﻆ

ﻋﺎﻟﯽ
ﳘﺖ
ﻧﺒﻮد
ذرﻩ را ﺗﺎ
ﻃﺎﻟﺐ ﭼﺸﻤﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ درﺧﺸﺎن ﻧﺸﻮد
از ﺁن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺁﺳﺘﺎن ﻬﻧﺎدم روی
ﻓﺮاز ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎﻩ ﻣﻨﺴﺖ
ای
ﭼﻮن ﮐﺎﺋﻨﺎت ﲨﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻮی ﺗﻮ زﻧﺪﻩ اﻧﺪ
ﺁﻓﺘﺎب ﺳﺎﻳﻪ ز ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺪار هﻢ
هﺮ دو ﻋﺎﱂ ﻳﮏ ﻓﺮوغ روی اوﺳﺖ
هﻢ
ﻧﻴﺰ
ﭘﻨﻬﺎن
و
ﭘﻴﺪا
ﮔﻔﺘﻤﺖ
اﻳﻦﺟﺎ ﺳﺨﻦ از ﻋﺎﱂ ﭘﻨﻬﺎن ﺟﻬﺎن ﻣﻮازی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻣﻠﮑﻮت و زﻣﻴﻦ ﻣﻌﻨﻮی در ﻣﻮازات ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺪاﺳﺖ.
11
دارﻳﻮش ﺷﺎﻳﮕﺎن» ،هﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ ﻳﺎ ﺁﻓﺎق ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻌﻨﻮی
در اﺳﻼم اﻳﺮاﻧﯽ« ،ﺗﺮﲨﻪ ﺑﺎﻗﺮ ﭘﺮهﺎم ،اﺻﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ.
Shaygan, Daryush: H. Corbin, „La Topogrphie spirituelle de l’islam
iranien“, La Différence, France.

ﻧﮕﺮﺷﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ راز ﺣﺎﻓﻆ

ﮐﻢﺗﺮ از ذرﻩ ﻧﻪای ﭘﺴﺖ ﻣﺸﻮ ﻣﻬﺮ ﺑﻮرز
ﺑﻪ ﺧﻠﻮﺗﮕﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ رﺳﯽ ﭼﺮخ زﻧﺎن
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 -۶.١٢ﺁﻳﺎ ﻓﺎل ﮔﺮﻓﱳ و رﺟﻮع ﺑﻪ دﻳﻮان ﺣﺎﻓﻆ
اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ؟ ﻳﺎ ﳘﻪ ﮔﻴﺮی ﻧﻘﺎل و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻴﺎز و اﻋﺘﻘﺎد ﲨﻌﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻬﻧﻔﺘﻪای اﺳﺖ از ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ در ﻣﮑﺎن و
ﻓﻀﺎی دﻳﮕﺮی ﻣﻴﺎن ﻓﺎل ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ و ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﻗﺮار
اﺳﺖ .ﭼﻪ دﻟﻴﻠﯽ ،ﻳﺎ ﲠﱰ ﭼﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎهﯽ
»ﺣﺎﻓﻆ« را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داﻧﺴﱳ ﻏﻴﺐ ﻳﺎ »
ﭘﻨﻬﺎن « ﭘﻴﻮﻧﺪ زدﻩ اﺳﺖ .ﺁﻳﺎ اﻳﻦ ﳘﻪ اﺻﺮار ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﺷﺎهﺪ و ﺑﺎدﻩ ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ زدن ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺣﺮم
ﺳﱰ و ﻋﻔﺎف ﻣﻠﮑﻮت و ﺧﻮابهﺎی دوش در اﺷﻌﺎر
ﺣﺎﻓﻆ ،در ﻃﻮل زﻣﺎن ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﻳﻦ ﺑﺎور ﲨﻌﯽ
»ﺟﻮاﺑﮕﻮﻳﯽ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﻓﺎل« را ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﻧﺎ اﻣﻴﺪی از اﻳﻦ در ﻣﺮو ﺑﺰن ﻓﺎﻟﯽ
اﻓﺘﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮﻋﻪ دوﻟﺖ ﺑﻨﺎم ﻣﺎ
ز
دﻟﯽ ﮐﻪ ﻏﻴﺐ ﳕﺎﻳﺴﺖ و ﺟﺎم ﺟﻢ دارد

ﺧﺎﲤﯽ ﮐﻪ دﻣﯽ ﮔﻢ ﺷﻮد ﭼﻪ ﻏﻢ دارد
هﺮﭼﻨﺪ ﮐﺎن ﺁرام دل داﱎ ﻧﺒﺨﺸﺪ ﮐﺎم دل
ﺧﻴﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﺸﻢ ﻓﺎل رواﻧﯽ ﻣﯽزﱎ
 -٧وﻗﺖ ﺁنﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻏﺰلهﺎی ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮوﻳﻢ.
ﳕﻮﻧﻪهﺎی ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ را ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﺑﺸﮑﺎﻓﻴﻢ ،ﺷﺎﻳﺪ دو
ﳏﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )ﭘﺎﻳﻪهﺎی اﺳﻄﻮرﻩای و ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻃﺮﻩ
ﲨﻌﯽ( در اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ را ﺑﻴﺶﺗﺮ روﺷﻦ ﮐﻨﻴﻢ.
از ﻃﺮﻓﯽ ﺣﻀﻮر ﻋﻤﻴﻖ ارزشهﺎی اﺳﻄﻮرﻩهﺎی اﻳﺮاﻧﯽ
در ﺣﺎﻓﻆ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی اﻳﻦ اﺳﻄﻮرﻩهﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از زﺑﺎن و ﮐﻼم ﮐﻪ زﻳﺮﺳﺎز ﺧﺎﻃﺮﻩ
ﲨﻌﯽ ﻳﮏ ﻗﻮم اﺳﺖ.
 -٧.١ﻏﺰﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻊ:
ﻓﺎش ﻣﯽﮔﻮﻳﻢ و از ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد دﻟﺸﺎدم
ﺑﻨﺪﻩ ﻋﺸﻘﻢ و از هﺮ دو ﺟﻬﺎن ﺁزادم
در اﻳﻦ ﻏﺰل ﺣﺎﻓﻆ ﭘﺮﻧﺪﻩ »ﮔﻠﺸﻦ ﻗﺪس -ﲞﻮاﻧﻴﻢ-
»زﻣﻴﻦ ﻣﻌﻨﻮی« اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﺮاق و دوری ﻣﯽﺳﻮزد.
زﻣﻴﻦ ﺧﺎﮐﯽ »داﻣﮕﻪ ﺣﺎدﺛﻪ اﺳﺖ ،او را ﺁدم در
اﻳﻦ دﻳﺮ »ﺧﺮابﺁﺑﺎد« ﺁوردﻩ اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم »ﻧﺎﮐﺠﺎﺁﺑﺎد« ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻴﺦ اﺷﺮاق
ﺳﻬﺮوردی ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﻢ ،راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ زﻣﻴﻦ ﺧﺎﮐﯽ،
»ﺧﺮابﺁﺑﺎد« و ﻧﺎﮐﺠﺎﺁﺑﺎد ﻳﺎ ﻗﺎرﻩ هﺸﺘﻢ ﻳﺎ
زﻣﻴﻦ ﻣﻴﻨﻮی ﺑﻴﺶﺗﺮ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺪﻩ ﻋﺸﻖ از
دو ﺟﻬﺎن ﻋﺪن و ﲠﺸﺖ و ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺒﻞ و
ﺑﻌﺪ از »زﻧﺪﮔﯽ« ﺁزاد اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻋﺸﻖ ﻣﺮا ﺑﻪ
ﺟﺎﻳﯽ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط

ﻧﻘﺶ
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در اﻳﻦ ﻏﺰل ﮐﺸﻒ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ »ﻣﺎدر ﮔﻴﺘﯽ«،
»اﻟﻒ ﻗﺎﻣﺖ دوﺳﺖ«» ،ﺟﮕﺮﮔﻮﺷﻪ ﻣﺮدم«» ،ﺳﺮ ﮐﻮی
ﺗﻮ« و ﻋﺸﻖ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺶﺗﺮی دارد .ﻣﻔﻬﻮم
ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﺟﻬﺎنﺑﻴﻨﯽ ،ﻧﮕﺮش ﺑﺮ هﺴﺘﯽ،
ﻧﻮﻋﯽ ﺷﮑﻞ زﻧﺪﮔﯽ »ﺗﺎ ﺷﺪم ﺣﻠﻘﻪ ﺑﮕﻮش در ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ
ﻋﺸﻖ« ،و »ﺑﻨﺪﻩ ﻋﺸﻘﻢ و از هﺮ دو ﺟﻬﺎن ﺁزادم«
ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ» .ﺣﺎل« و ﺣﻀﻮر در زﻣﺎن
»ﺣﺎل« ،دل ﺑﻪ ﺟﮕﺮﮔﻮﺷﻪ ﻣﺮدم دادن ،و ﺗﻨﻬﺎ
»اﻟﻒ ﻗﺎﻣﺖ« دوﺳﺖ را ﺁﻣﻮﺧﱳ ،راﺑﻄﻪ ﺑﺎ »ﻣﺎدر«
»زادﻩ ﺷﺪن« و ﺁن هﻢ ﻣﺎدر ﮔﻴﺘﯽ -ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻮﻧﺚ
زﻣﻴﻦ -ﻣﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺸﻖ
ﮐﻪ در ﻋﻴﻦ ﻏﻴﺮﻣﺎدی ﺑﻮدن ﺧﻮد ﺷﮑﻠﯽ ﺟﺴﻤﯽ و
ﻣﺎدی دارد ،ﻣﯽﺑﺮد .ﭘﺎی »ﺟﮕﺮﮔﻮﺷﻪ ﻣﺮدم« ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن از ﻳﮏ »اﻧﺴﺎن« ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﳎﺮد و ﮐﻠﯽ و ﻣﺎدی
ﺧﻮد دارد و »اﻟﻒ ﻗﺎﻣﺖ دوﺳﺖ« ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﮐﺎﻣﻼ
»ﻧﺸﺎﻧﻪای« دارد و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻣﺎدر ﮔﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ
ﲣﻴﻠﯽ دارد.
 -٧.٢ﻏﺰﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻊ:
ﺧﺮم ﺁن روز ﮐﺰ اﻳﻦ ﻣﻨﺰل وﻳﺮان ﺑﺮوم
راﺣﺖ ﺟﺎن ﻃﻠﺒﻢ وز ﭘﯽ ﺟﺎﻧﺎن ﺑﺮوم
»ﻣﻨﺰل وﻳﺮان« ﻳﺎ »ﺧﺮابﺁﺑﺎد« ﺑﯽﮔﻤﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻧﺎﮐﺠﺎﺁﺑﺎد اﺳﺖ .رﻓﱳ ﻳﺎ ﲠﱰ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ »روﻧﺪﻩ«،
»روان« ﻳﺎ اﺗﺼﺎل ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺎن ،اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
رﻓﱳ و ﭘﻴﻮﺳﱳ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺎن و از ﻃﺮف
دﻳﮕﺮ ﺑﻪ هﻮاداری ﺁن »ﺳﺮو ﺧﺮاﻣﺎن« و ﻧﻮﻋﯽ
»ذرﻩ ﺻﻔﺖ« ﺑﻪ ﺁﻓﺘﺎب ﻳﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ،ﻣﻨﺒﻊ
ﻧﻮر و ﻣﻬﺮ و ﻋﺸﻖ ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪن» ،ﺑﻪﺳﻮی ﺳﺮ ﺁن
زﻟﻒ ﭘﺮﻳﺸﺎن« رﻓﱳ .ﻋﺸﻖ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ورای ﺧﺎﮐﯽ
ﻬﭘﻠﻮ ﺑﻪ ﻬﭘﻠﻮ ﻣﯽروﻧﺪ.
 -٧.٣ﻏﺰﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻊ:
ﺗﺎ
ﺑﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﮕﻮﻳﻴﺪ اﺳﺮار ﻋﺸﻖ و ﻣﺴﺘﯽ
ﺑﯽﺧﱪ ﲟﻴﺮد در درد ﺧﻮدﭘﺮﺳﺘﯽ
»ﻋﺸﻖ و ﻣﺴﺘﯽ« و اﺳﺮار ﺁن ﻳﮏ ﮐﺎﺳﻪاﻧﺪ و
»ﺧﱪدار« ﻣﯽﺧﻮاهﺪ »ﺁن را ﮐﻪ ﺧﱪ ﺷﺪ ﺧﱪی ﺑﺎز
ﻧﻴﺎﻣﺪ« .ﻏﻴﺮ از ﻋﺎﺷﻘﯽ راهﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﻋﺸﻖ
ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻴﺴﺖ .و اﻳﻦ »ﻋﺸﻖ ﻣﺴﺘﯽﺁور« ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻪ
ﻧﺮﮔﺲ و ﻣﻬﺮ دﻟﮑﺶ ﻳﺎر ﻣﯽﭘﻴﻮﻧﺪد.
ﻏﺰلهﺎی ذﻳﻞ:
ﺑﺪان
ﺑﻮی ﺧﻮش ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ
ﭼﻮ
ﺳﻼﻣﯽ
روﺷﻨﺎﻳﯽ
دﻳﺪﻩ
ﻣﺮدم

ﻧﮕﺮﺷﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ راز ﺣﺎﻓﻆ

ای ﭘﺎدﺷﻪ

ﺧﻮﺑﺎن داد از ﻏﻢ

ﺑﯽﺗﻮ ﺑﻪﺟﺎن ﺁﻣﺪ و وﻗﺘﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﺁﻳﯽ
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دل

ای دل ﮔﺮ از ﺁن ﭼﺎﻩ زﳔﺪان ﺑﺪر ﺁﻳﯽ
هﺮﺟﺎ ﮐﻪ روی زود ﭘﺸﻴﻤﺎن ﺑﺪر
در اﻳﻦ ﻏﺰلهﺎ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ »ﺗﺪاﻋﯽ ﺁزاد«  12ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﻣﺴﻴﺮ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﮕﺮدﻳﻢ )ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ اﻳﻦ ﻏﺰلهﺎ در زﻣﺎنهﺎی ﻣﺘﻔﺎوت
ﺳﺮودﻩ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ روش اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺣﺮف ﺁﺧﺮ ﮐﻠﻤﻪ اﻧﺘﻬﺎﻳﯽ اوﻟﻴﻦ ﻣﺼﺮع اﺳﺖ( ،ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﺁنﭼﻪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺳﺮودن اﺷﻌﺎر
در ذهﻦ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻈﺮ ﺧﻮاهﻴﻢ
اﻧﺪاﺧﺖ .از ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺗﺎ ﺧﻠﻮت ﭘﺎرﺳﺎﻳﺎن ،دﻟﮕﻴﺮی
از ﳘﮕﺎن ﺗﺎ ﻳﺎﻓﱳ ﮐﻠﻴﺪ در ﮐﻮی ﻣﻐﺎن ﺗﺎ ﺟﻬﺎن
)ﻋﺮوس ﺑﯽ وﻓﺎ( و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺷﮑﺎﻳﺖ از زاهﺪان
رﻳﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﳘﺮاﻩ ﺑﺎ »ﻧﻔﺲ ﻃﺎﻣﻊاﻧﺪ« و
»ﮐﻴﻤﻴﺎی ﺳﻌﺎدت« ﺟﺪاﻳﯽ از ﺁنهﺎﺳﺖ .ﭼﻮن ﮔﻮﻳﯽ
ﻋﺮوس ﺟﻬﺎن و ﻳﺎران رﻳﺎ و زاهﺪان ﺳﺎﻟﻮس و ﻧﻔﺲ
ﻃﺎﻣﻊ در ﻳﮏ ﻃﺮفاﻧﺪ و ﮐﻴﻤﻴﺎی ﺳﻌﺎدت و ﭘﺎدﺷﺎهﯽ
در ﮔﺪاﻳﯽ و ﮐﻮی ﻣﻐﺎن در ﻃﺮف دﻳﮕﺮ .ﺧﻂ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪای ﻣﻴﺎن »ﮐﻴﻤﻴﺎ«» -ﻣﻐﺎن« راهﯽ دﻳﮕﺮ در
ﺁن ﺳﻮی ﻋﺮوس ﺟﻬﺎن و ﻳﺎران ﺑﯽوﻓﺎ و زﻣﺎن
زودﮔﺬر در ﻏﺰل دوم ،ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﺎدﺷﻪ ﺧﻮﺑﺎن،
ﺟﺴﺘﺠﻮﻳﯽ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ،ﺗﺮس از دﺳﺖ دادن ﺷﮑﻴﺒﺎﻳﯽ
در اﻳﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮی و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻬﻧﺎد ﻗﺪﻳﻢ
ﮐﻪ درد دوری درﻣﺎن اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻴﻨﺎﮐﺪﻩ ،راﻩ
»ﻣﯽ« و اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﻮی ﺧﻮش وﺻﻞ درﻣﺎن ﻋﺎﺷﻖ
ﺷﻴﺪا ،ﭼﮕﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﻏﺰل زﻣﺎن دو ﺑﻌﺪ دارد.
ﺑﻌﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺎل ،ﺁﻳﻨﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﻌﺎل ﮔﻠﻪ ﮐﺮدن
دوش ،رﻗﺼﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎد ﺻﺒﺎ در زﻣﺎن ﺣﺎل ،و ﻟﻄﻒ
ﺁنﭼﻪ ﺗﻮ اﻧﺪﻳﺸﯽ ،ﺣﮑﻢ ﺁنﭼﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﻣﺎﻳﯽ ،از ﻳﺎ
ﻃﺮف و در ﭘﺎﺳﺦ »ﻓﺎرغ از ﺧﻮد و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺧﻮد
ﺑﻮدن« ،هﺠﺮت ﺑﻪ زﻣﺎن ﭘﺬﻳﺮی زﻳﺴﺖ در زﻣﺎن
ﻣﻮازی از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ.
در ﻏﺰل ﺳﻮم دل و »ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻬﺮ« هﺮ دو ﭼﺎﻩاﻧﺪ،
اوﻟﯽ ﺑﯽ ﮔﻮش ﻋﻘﻞ در ﺁن ﭼﺸﻤﻪ ﺣﻴﻮان ﲟﺎﻧﺪ
اوﻟﯽﺗﺮ ،ﮐﻪ ﻣﺎﻩ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﺻﺒﺢ و ﺷﺐ و ﺻﺒﺎ و
ﺟﻮی و ﺳﺮو ﺧﺮاﻣﺎن ﳘﮕﯽ ﺁن ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﻨﻮی
اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﺪن در ﺁن ﺳﻴﺮ در ﻋﺎﱂ ﻣﻮازی ﻣﻠﮑﻮت.
 -٨در اﻧﺘﻬﺎ هﺸﺖ ﻏﺰل ﺣﺎﻓﻆ را ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ
ﺁنﭼﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﻴﻢ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﺎ ﺟﺎن ﳘﮕﯽ
ﺁﻳﯽ

 12ﺗﺪاﻋﯽ ﺁزاد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮاﻧﺴﻮی Association Libre
ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
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ﻏﺰﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻊ:
ﲨﺎﻟﺖ ﺁﻓﺘﺎب هﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺎد
ﺧﻮﺑﺖ ﺧﻮبﺗﺮ ﺑﺎد
زﻳﺒﺎﻳﯽ ﲨﺎل »ﺁﻓﺘﺎب هﺮ ﻧﻈﺮ« ﮐﻪ در دم ﺗﺎزﻩ
ﻋﺸﻘﯽ ﻣﯽﺁﻓﺮﻳﻨﺪ ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺜﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻧﻪ »دم« زﻣﻴﻨﯽ .ﻣﻘﻴﺎس ﻋﻈﻤﺖ ،ﻓﺮوغ و
ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎﻳﯽ ﺧﻮرﺷﻴﺪ و »دم« ﭼﻨﺎن در دو ﳏﻮر
ﺑﯽﻬﻧﺎﻳﺖ ﺑﺰرگ و ﺑﯽﻬﻧﺎﻳﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ در
ﺧﺎرج از زﻣﺎن زﻣﻴﻨﯽ -ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺁﻳﻨﺪﻩ
و ﺁﻳﻨﺪﻩ در ﺣﺎل ﻣﯽﮔﺬرد ،ﳕﯽﮔﺬرد.
ﻏﺰﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻊ:
ﺻﻮﻓﯽ ار ﺑﺎدﻩ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﺧﻮرد ﻧﻮﺷﺶ ﺑﺎد
ورﻧﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر ﻓﺮاﻣﻮﺷﺶ ﺑﺎد
»ﭘﻴﺮ« ﺻﻮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎدﻩ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﻣﯽﮔﻴﺮد،
ﻻﺟﺮم دﺳﺖ در ﺷﺎهﺪ ﻣﻘﺼﻮد دارد ،و اﻳﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﻄﺎﭘﻮش ﻣﯽﺷﻮد و اﻳﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ »ﭘﻴﺮ« در ﭼﻬﺎر
ﺑﻴﺖ اﻧﺘﻬﺎﻳﯽ ﻏﺰل ﻣﻮرد ﲢﺴﻴﻦ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺖ.
ز

ﺳﺎلهﺎ دل ﻃﻠﺐ ﺟﺎم ﺟﻢ از ﻣﺎ ﻣﯽﮐﺮد
داﺷﺖ ز ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﲤﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮد

ﺧﻮﺑﯽ

روی

وﺁنﭼﻪ ﺧﻮد

ﺟﺎم ﺟﻬﺎنﳕﺎی ﺟﻢ ،دل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎ
»ﻗﺪحﮔﻴﺮی« ﺻﺎف ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺴﻴﺢ و راﺑﻂ او ﺑﻪ
ﺟﺎﻳﯽ ﺟﺰ »ﺻﺎﻓﯽ دل« ﻳﺎ »ﻣﺴﺘﯽ دل« ﮐﻪ ﮔﻮﻳﯽ
ﺳﻔﺮی ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﻮازی اﺳﺖ ،ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .و اﻳﻦ »
ﺁن اﳊﻖ « ﺁن ﻳﺎر ﻧﻴﺰ ﳘﻴﻦ را ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ .ﭼﻪ ﭼﻴﺰ
ﺟﺰ ﺣﻀﻮری دﻳﮕﺮ »ﺣﺎﺿﺮی« در زﻣﺎن ﳑﮑﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﺣﺎﻓﻆ را ﺑﻪ ﺑﻴﺎن
وادارد» :دﮔﺮان هﻢ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﺁنﭼﻪ ﻣﺴﻴﺤﺎ ﻣﯽﮐﺮد«!
ﺁنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ دارهﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﻠﻤﺎت
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﮑﻴﻢ ،ﺧﺪای ﻋﻘﻞ ،ﻗﺒﻞ از »زﻣﺎن و
ﻣﮑﺎن« )ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ اﻳﻦ ﮔﻨﺒﺪ ﻣﻴﻨﺎ( »ﺟﺎم ﺟﻢ« را
در دل ﻬﻧﺎدﻩ اﺳﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﻏﺰل ،ﭘﻴﺮ
ﻣﻐﺎن ،زﻟﻒ ﺑﺘﺎن ،ﺟﺎم ﺟﻢ ،ﺣﮑﻴﻢ ،ﺧﺪا ،ﻋﺼﺎی
ﻣﻮﺳﯽ ،ﻣﺴﻴﺢ و روحاﻟﻘﺪس و ﺣﻼج ﮐﻪ ﻇﺎهﺮا در ﻳﮏ
ﺟﺎ ﳕﯽﮔﻨﺠﻨﺪ ،از ﻃﺮﻳﻖ »ﺗﺪاﻋﯽ« ﺁزاد ﺣﺎﻓﻆ ،ﺑﺎ
ﻬﻧﺎﻳﺖ ﻧﺮﻣﯽ و ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﳘﮕﻮﻧﯽ در ﮐﻨﺎر هﻢ
ﻣﯽﺁﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻤﺎر »دﻧﻴﺎی دﻳﮕﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ« ﮐﻪ در
ﻗﺪرت ﺧﻴﺎلاﻧﮕﻴﺰ ﺣﺎﻓﻆ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﲠﺸﺖ دوردﺳﺖ
اﺳﻄﻮرﻩای ﻣﺎ را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﻨﺪ» 13.ﻣﻦ ﺧﻮد ﳘﺎن ﺟﺎم
ﮐﻴﺨﺴﺮوم« ﺷﻴﺦ اﺷﺮاق ﺳﻬﺮوردی .
»13اﻧﺴﺎن ﻧﻮراﻧﯽ در ﺗﺼﻮف اﻳﺮاﻧﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ

ﻧﮕﺮﺷﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ راز ﺣﺎﻓﻆ
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ﮐﻪ

ﭼﻪ ﻣﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﻧﺪاﱎ ﮐﻪ رو ﺑﻪ ﻣﺎ ﺁورد
ﺑﻮد ﺳﺎﻗﯽ و اﻳﻦ ﺑﺎدﻩ از ﮐﺠﺎ ﺁورد

»ﻣﺴﺘﯽ در ﻬﭘﻨﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻳﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎﻗﯽ و ﺑﺎدﻩ و
ﭼﻨﮓ و ﻣﺮغ ﺧﻮﺷﻨﻮا ﺗﺎ ﮔﺮﻩﮔﺸﺎﻳﯽ ﺻﺒﺎ و رﺳﻴﺪن
ﮔﻞ و ﻧﺴﺮﻳﻦ و ﺑﻨﻔﺸﻪ ،ﺁﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .و ﭼﻮن
ﺗﺼﻮﻳﺮ »ﻋﺪن ،ﺟﻨﺖ« ﻓﺮدوس اول و ﺁﺧﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ
راهﮕﺸﺎﻳﯽ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن و دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺘﯽ او ﺣﺎﻓﻆ را
ﺑﻪ ﺁن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻴﺦ ﺑﺎ وﻋﺪﻩ ﲠﺸﺖ ﺧﻮد در ﺁن
درﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﻳﻦ
ﺗﺴﻠﺴﻞ »ﺣﺎل ﺧﻮش ﺣﺎﻓﻆ« را ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺿﻤﻴﺮ ﺑﻪ
ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻣﻴﻦ ﺁﲰﺎﻧﯽ در ﻋﻤﻖ ﮔﻮﻳﺎی
ادﺑﻴﺎت و ﮔﻮﻳﺶ و ﻓﺮهﻨﮓ و اﺳﻄﻮرﻩ ﻳﺎ راﺣﺖﺗﺮ
»ﮐﻠﻤﻪ« ﭘﺎرﺳﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺖ؟ در واﻗﻊ اﻳﻦ »ﺳﺎﻳﻪ
ﮔﻮهﺮ ﮐﻼم زﺑﺎن ﻣﺎدری« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎدﻳﺪﻩ و ﭘﻨﻬﺎن
و ﺁرام اﻳﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪ را ﻣﻴﺎن ﺗﺎرﻳﺦ زﻣﻴﻨﯽ و
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻴﻨﻮی ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻦ و اﻧﮑﺎر ﺷﺮاب اﻳﻦ ﭼﻪ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻳﻦ ﻗﺪرم ﻋﻘﻞ و ﮐﻔﺎﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ
»ﺗﺪاﻋﯽ« ﺁزاد ﺷﺎﻋﺮ او را ﺑﻪ »دﻋﻮای ﺧﻴﺎﻟﯽ«
ﺑﺎ رﻓﻴﻘﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ﮐﻪ او را ﺑﻪ اﻧﮑﺎر ﺷﺮاب
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن و ﻋﺸﻖ و ﻣﺴﺘﯽ و هﺪاﻳﺖ و
رﻧﺪی در ﻣﻘﺎﺑﻞ زهﺪ و ﳕﺎز ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺁن
وﻧﺪر
دوش وﻗﺖ ﺳﺤﺮ از ﻏﺼﻪ ﳒﺎﰎ دادﻧﺪ
ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺐ ﺁب ﺣﻴﺎﰎ دادﻧﺪ

ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺘﻮان ﺣﺮﻓﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻏﺰل اﻓﺰود.
ﺳﺤﺮ ،ﻃﻠﻮع ،ﺁنﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﻮر ﺑﺎدﻩ ﻣﯽﺁﻓﺮﻳﻨﺪ .ﭘﺲ
ﺁن ﺷﺐ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺧﱪ از ﺟﻠﻮﻩ »ذات« ﻣﯽﺑﺎﻳﺪ ،ﮐﺎم
دل ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﺪ ،و ﺁن هﺎﺗﻒ )ﻣﻦ ﻣﻴﻨﻮی( اﻳﻦ وﺻﺎل
را ﻣﮋدﻩ دادﻩ ﺑﻮد .و ﺣﺎﻓﻆ ،ﭼﻮن ﺳﺮاﻳﻨﺪﻩ ﺷﻬﺪ
و ﺷﮑﺮ ﭼﻮن ﺣﺎﻓﻆ ﺣﻀﻮر ،ﭼﻮن ﺣﺎﻓﻆ راز،
»رازدار« ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺣﺎﻓﻆ» ،ﺣﺎﻓﻆ«
ﻣﯽﺷﻮد .ﻏﺰل ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻊ »دوش دﻳﺪم ﮐﻪ ﻣﻼﺋﮏ
در ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ زدﻧﺪ« ﺑﯽﮔﻤﺎن ﻗﺼﻪ را ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
 -٩در اﻳﻦ ﲞﺶ اداﻣﻪ ﮐﺎر را ﺑﻪﻋﻬﺪﻩ ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ
واﻣﯽﮔﺬارﻳﻢ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺑﻴﺎﺗﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ از
ﻏﺰﻟﻴﺎت ﺣﺎﻓﻆ ،ﺑﻪ ﺳﻮال از او ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ.
دل ﺑﻪ اﻣﻴﺪ روی او ﳘﺪم ﺟﺎن ﳕﯽﺷﻮد
هﻮای ﮐﻮی او ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻦ ﳕﯽﮐﻨﺪ

ﺟﺎن

ﺑﻪ

Corbin, Henry, „L’homme de la lumiére dáns le soufisme iranien”, Editions
Présence.
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ﳘﺪﻟﯽ دل و ﺟﺎن ،و ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺎن ﺑﺮ ﺗﻦ را »اﻣﻴﺪ«
او و هﻮای ﮐﻮی او ﻣﺎﻧﻊاﻧﺪ .اﻳﻦ او ﮐﻴﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﻴﺎن ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ »دل« و »ﺗﻦ« و »ﺟﺎن« ﺗﻔﺮﻗﻪ
ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﻴﺎن ﻣﻦ و ﻣﻦ و ﻣﻦ،
ﺧﺮاﻣﻴﺪﻩ اﺳﺖ؟ »ﮐﻮی او« ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ اﻳﻦ »او« ﺳﻮال
ﺧﻮد ﺣﺎﻓﻆ هﻢ هﺴﺖ.
ﮐﻪ ﻣﻦ
در اﻧﺪرون ﻣﻦ ﺧﺴﺘﻪ دل ﻧﺪاﱎ ﮐﻴﺴﺖ
ﲬﻮﺷﻢ و او در ﻓﻐﺎن و در ﻏﻮﻏﺎﺳﺖ

ﺣﺎﻓﻆ

ار

ﺁب

ﺣﻴﺎط

ازﻟﯽ ﻣﯽﺧﻮاهﯽ

ﻣﻨﺒﻌﺶ ﺧﺎک در ﺧﻠﻮت دروﻳﺸﺎن اﺳﺖ

واﻋﻆ ﻣﮑﻦ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺷﻮرﻳﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﻣﺎ

ﺧﺎک ﮐﻮی دوﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮدوس ﻧﻨﮕﺮﻳﻢ

ﺑﺎغ ﲠﺸﺖ و ﺳﺎﻳﻪ ﻃﻮﺑﯽ و ﻗﺼﺮ ﺣﻮر
ﺧﺎک ﮐﻮی دوﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﳕﯽﮐﻨﻢ

ﺑﺎ

ﺑﺎ

ﻣﻦ ﮐﻪ اﻣﺮوزم ﲠﺸﺖ ﻧﻘﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد

وﻋﺪﻩ ﻓﺮدای زاهﺪ را ﭼﺮا ﺑﺎور ﮐﻨﻢ
ﺁﻳﺎ ﺧﺎک ﮐﻮی دوﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻠﻮت دروﻳﺸﺎن ﳘﺎن ﲠﺸﺖ
»ﻧﻘﺪ« ﲠﺸﺖ »ﺣﺎل« ﲠﺸﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻳﺎ ﲠﺸﺖ ﻣﻮازی
ﻧﻴﺴﺖ؟ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﻪ ﲠﺸﺖ را ﺣﮑﺎﻳﺘﯽ از ﮐﻮی
او ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻳﺎ ﻃﻌﻨﻪ ﺣﺎﻓﻆ از »دﻳﮕﺮان هﻢ ﺑﮑﻨﺪ
ﺁنﭼﻪ ﻣﺴﻴﺤﺎ ﻣﯽﮐﺮد« ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ،و در ﺟﺎی
دﻳﮕﺮ:
ﺑﻪ ﻗﺮﺁﻧﯽ
ﻧﺪﻳﺪم ﺧﻮشﺗﺮ از ﺷﻌﺮ ﺗﻮ ﺣﺎﻓﻆ
ﮐﻪ اﻧﺪر ﺳﻴﻨﻪ داری
ﺑﺎ »ﺗﺪاﻋﯽ ﺁزاد« در ﻣﻘﺎﺑﻞ »ﺧﻮش ﮐﻼﻣﯽ« ﻗﺮﺁن
ﮐﻼم ﺧﻮدش را اراﺋﻪ ﻣﯽدهﺪ .ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺪ او را ﺑﺮ »ﺧﻮد« ﺁﮔﺎﻩ ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ،
ﮐﻪ »ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ«» -ﺗﺪاﻋﯽ ﺁزاد« ﺑﯽاﺧﺘﻴﺎر ﮐﻼم
ﺧﻮد را ﳘﺴﻨﮓ ﮐﻼم ﻗﺮﺁن ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ؟
ﺳﻮاﻟﯽ دﻳﮕﺮ:
ﮐﻪ
ﺗﻮ ﺧﻮد ﭼﻪ ﻟﻌﺒﺘﯽ ای ﺷﻬﺴﻮار ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮐﺎر

در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﯽ و ﻏﺎﻳﺐ از ﻧﻈﺮی

ﺟﺰ در ﻋﺎﳌﯽ ﮐﻪ دﻳﺪار در ﻓﻀﺎی ﻣﺘﻔﺎوت رخ
ﻣﯽدهﺪ ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ دو ﻧﻈﺮ ،در ﻳﮏ زﻣﺎن ،در
ﻳﮏ ﻣﮑﺎن ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد دارد ،اﻳﻦ ﺷﻌﺮ ﭼﻪ
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺁﻳﺎ در اﺷﻌﺎر زﻳﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻘﺶ »ﺧﻴﺎل را ﭼﻮن
ﺧﻮاب و ﺧﻴﺎل در ﳏﺎورﻩ روزﻣﺮﻩ داﻧﺴﺖ؟ ﻳﺎ ﺧﻴﺎل
ﻗﺪرﺗﯽ اﺳﺖ ،اﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﻴﺴﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد؟
ﭼﻬﺎﺳﺖ در
ﺧﻴﺎل ﺣﻮﺻﻠﻪ ﲝﺮ ﻣﯽﭘﺰد هﻴﻬﺎت
ﺳﺮ اﻳﻦ ﻗﻄﺮﻩ ﳏﺎل اﻧﺪﻳﺶ

ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ »ﻧﻘﺶ ﻳﺎر« در »ﻧﻈﺮ« ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ،
ﭼﻪ ﻇﺮاﻓﺘﯽ:
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ﻧﻘﺶ رخ ﺧﻮب ﺗﻮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻨﻢ

57

در

ﻧﻈﺮ

اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ،و ﻗﺪرت ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ دﻳﺪن ﭼﻨﺎن ﺑﺮاﺑﺮی
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺁﻳﺎ اﻳﻦ دﻳﺪن ﳘﺎن »دﻳﺪن« اﺳﺖ؟
ﲝﺚ »راﺑﻄﻪ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﺷﻴﺦ روزﲠﺎن و ﺣﺎﻓﻆ« از
ﻓﺮﺻﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﺎرج اﺳﺖ ﻟﻴﮏ ﺑﺮای ﺣﺴﻦ ﺧﺘﺎم
در
ﺷﻴﺦ
ﲨﻠﻪ
اﻳﻦ
در
»دﻳﺪن«
ﻓﻌﻞ
ﺑﻪ
ﻋﺒﻬﺮاﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ:
»ﻣﻦ اﻣﺎ ﲨﺎﻟﺶ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻠﺴﺮخ دﻳﺪم ،ﭼﻮﻧﺎن
ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻞهﺎی ﺳﺮخ از ﺁن
ﻣﯽﺑﺎرﻳﺪ و اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ را ﺣﺪ و ﮐﺮاﻧﻪ ﻧﺒﻮد«.
ﺑﯽﮔﻤﺎن دﻳﺪن ﺣﺎﻓﻆ ،ﳘﺎن ﮐﻼم ﺷﻴﺦ روزﲠﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﲨﺎل ﻋﻴﻨﯽ ﮐﻠﻤﺎت و ﺑﻪ ﺑﻮی ﻃﺮاوت ﺷﻌﺮ و
ﺑﻪ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ ذوق ﺑﺮﺗﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ .روزﲠﺎن ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ...» :ﺗﻮ در ﺣﺠﺎب ﺗﻮﻳﯽ
اﮔﺮ ﺗﻮ از ﺗﻮﻳﯽ ﺑﻴﺮون ﺁﻳﯽ ﺣﺠﺎب ﻗﻬﺮ
ﺑﺮﺧﻴﺰد...؟« و ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ :ﺗﻮ ﺧﻮد ﺣﺠﺎب
ﺧﻮدی ﺣﺎﻓﻆ ،از ﻣﻴﺎن ﺑﺮﺧﻴﺰ!
روزﲠﺎن ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ...» :ﺑﻨﻤﺎی ﺟﺎم ﮔﻴﺘﯽ ﳕﺎی ﭼﻨﺪ
ﻣﺎ را ﺧﺴﺘﻪ داری؟ ﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﺷﻴﺎن ﻣﺮغ ﻣﻠﮑﻮت
در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﺳﺖ« و ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ:
ز ﺑﺎم و
ﻣﻦ ﺁن ﻣﺮﻏﻢ ﮐﻪ هﺮ ﺷﺎم و ﺳﺤﺮﮔﺎﻩ
ﻋﺮش ﻣﯽﺁﻳﺪ ﺻﻔﻴﺮم
ﻣﺮغ ﺑﺎغ ﻣﻠﮑﻮﰎ ﻧﻴﻢ از ﻋﺎﱂ ﺧﺎک...
ﮔﻔﺘﻢ اﻳﻦ ﺟﺎم ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﯽ داد ﺣﮑﻴﻢ...
ﺣﻴﻒ
ﺑﺎل ﺑﮕﺸﺎ و ﺻﻔﻴﺮ از ﺷﺠﺮ ﻃﻮﺑﯽ زن
ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮ ﺗﻮ ﻣﺮﻏﯽ ﮐﻪ اﺳﻴﺮ ﻗﻔﺴﯽ

َﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ درﺧﺖ ﻃﻮﺑﯽ ،درﺧﺖ زﻣﻴﻦ
ُﺮﺑ
)هﺎﻧﺮی ﮐ
ﻣﻴﻨﻮی اﺳﺖ(
 -١٠ﭘﻴﺎم ﺣﺎﻓﻆ ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ از ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮی
دارﻧﺪ ﮐﻪ رﻳﺸﻪ در ﲢﻮﻻت ﻓﺮهﻨﮕﯽ دارد .ﲥﺎﲨﺎت
ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،ﺑﯽﮔﻤﺎن» در ﺧﻮد ﻓﺮو رﻓﱳ« را ﺗﺮوﻳﺞ
ﻣﯽدارد .ﺣﻀﻮر ﻓﺮهﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻔﺎهﻴﻢ و ﺑﺎورهﺎی
ﺁن ﻧﻴﺰ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺑﻴﻨﺶ
اﺳﻄﻮرﻩای اﻳﺮاﻧﯽ و ﺑﻴﻨﺶ اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﺮﻓﺎن
و رﻧﮕﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺁن در ﺷﻌﺮ او اﺛﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﺮاد ﻣﺎ در اﻳﻦﺟﺎ اراﺋﻪ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻠﻴﺪ
ﻳﮕﺎﻧﻪ رازﮔﺸﺎﻳﯽ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺷﺎﻳﺪ
ﺗﮑﻴﻪ و ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ ﮐﻠﻴﺪهﺎﺳﺖ.
در ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ،ﺑﺎورهﺎی زﻣﺎﻧﻪ او ﺑﻪوﻳﮋﻩ ﻧﻘﺶ
ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر »ﭼﻪ ﻗﺴﻤﺖ ازﻟﯽ ﺑﯽ ﺣﻀﻮر ﻣﺎ
ﮐﺮدﻧﺪ «...ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎرﻩ ﻳﻌﻨﯽ ﻃﺎﻟﻊﺑﻴﻨﯽ ،ﻧﻘﺶ
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ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺎﻧﻨﺪ هﺮ اﻧﺴﺎن دﻳﮕﺮ از
ﺧﻼل اﺷﻌﺎرش ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮ ﭘﻴﺮ
ﻣﻐﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارد و ﻳﮑﺒﺎرﻩ از ﭘﺎﺳﺦﻳﺎﺑﯽ ﻧﺎ
اﻣﻴﺪ ﻣﯽﮔﺮدد )راز اﻳﻦ ﭘﺮدﻩ ﻬﻧﺎن اﺳﺖ و ﻬﻧﺎن
ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ( .ﭘﺎﺳﺦ ﻳﺎﻓﺘﮕﺎن ﺧﻴﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﲤﺴﺨﺮ
ﻣﯽﻧﺸﻴﻨﺪ و ﺁﻧﺎن را ﻃﺒﻴﺒﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﺎ
اﻳﻦ ﳘﻪ ﺁرزوی وﺻﺎل و ﻳﺎﻓﱳ و ﮔﻮهﺮ ﺧﻮﻳﺶ را از
دﺳﺖ ﳕﯽدهﺪ.
ﺿﻤﻴﻤﻪ ١
ﺷﻌﺮهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن در
دﻳﻮان ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮﺑﻮﻃﻨﺪ را ﻣﯽﺗﻮان در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوﻩ
ﮔﺮد ﺁورد:
 -١ﺷﻌﺮهﺎﻳﯽ ﮐﻪ واژﻩ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در
ﺁنهﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
 -٢ﺷﻌﺮهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در راﺑﻄﻪهﺎی ﺁنهﺎ
ﺑﺎ ﺷﻌﺮهﺎی ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻨﺪ.
 -٣ﺷﻌﺮهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎﻳﻪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ و ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن را
از ﺁنهﺎ ﺑﻴﺮون ﮐﺸﻴﺪ.
 -۴ﺷﻌﺮهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻔﻬﻮم راﺑﻂ
ﻣﺸﱰﮐﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ دﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﺣﺎوی واژﻩ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن
اﺳﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
از ﻃﺮﻓﯽ راﺑﻄﻪ »ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن« و دﻳﮕﺮ ﻣﻔﺎهﻴﻢ
ﺷﻌﺮهﺎی ﺣﺎﻓﻆ را از دو راﻩ ﻣﯽﺗﻮان ﺷﻨﺎﺧﺖ .اﻳﻦ
راﺑﻄﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺁﺷﮑﺎر در ﺷﻌﺮﻧﺪ ﻳﺎ ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ
از راﺑﻄﻪهﺎی ﭘﻨﻬﺎن در ﳎﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮهﺎی دﻳﮕﺮ ﺁن
را ﺑﻴﺮون ﺁورد .ﺑﻪهﺮﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم
دﺳﱰﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪهﺎی دﻗﻴﻖ دﻳﻮان ﺣﺎﻓﻆ ،ﳑﮑﻦ
اﺳﺖ در اﻳﻦﺟﺎ ﮐﻢ و ﺑﻴﺶ ﻏﻠﻂهﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ در ﺁنهﺎ
ﺑﻪﭼﺸﻢ ﲞﻮرد .اﻳﻦ ﲢﻘﻴﻖ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎر
واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﻴﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم »ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن« در
ادﺑﻴﺎت زﻣﺎﻧﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﻧﻘﺶ »زﻣﺎن«
در ﺁن ﺣﮑﺎﮐﯽ ﮔﺮدد ،و اﮔﺮ اﻣﮑﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻌﺮهﺎی ﺣﺎوی ﻣﻔﻬﻮم »ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن« ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
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ﺑﺮوﻳﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ:

 -١از ﺁﺳﺘﺎن ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن ﺳﺮ ﭼﺮا ﮐﺸﻴﻢدوﻟﺖ در ﺁن ﺳﺮا
و ﮔﺸﺎﻳﺶ در ﺁن در اﺳﺖ

)دوﻟﺖ و ﮔﺸﺎﻳﺶ از ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن اﺳﺖ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن ،ﺷﺎﻳﺪ ﺟﻮاب ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻦ را
ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن ،ﺑﺮای اﻳﻦﮐﻪ ،او
ﮔﺸﺎﻳﺶ ﻣﯽدهﺪ و »دوﻟﺖ«(.
 -٢ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ ﻣﻨﺴﺖ
دﻋﺎی ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن ورد ﺻﺒﺤﮕﺎﻩ ﻣﻨﺴﺖ

)ﺣﺎﻓﻆ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺪا دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ(.
در
ُﺮﺷﺪ ﻣﺎ ﺷﺪ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوت
 -٣ﮔﺮ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن ﻣ
هﻴﭻ ﺳﺮی ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮی ز ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ

)ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺸﺎ اﺳﺖ و ﺣﻞ ﻣﻌﻤﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ(
ﮔﻔﺖ
 -۴ﮔﻔﺘﻢ ﺷﺮاب و ﺧﺮﻗﻪ ﻧﻪ ﺁﻳﻴﻦ ﻣﺬهﺐ اﺳﺖ
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺬهﺐ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن ﮐﻨﻨﺪ

)ﻣﺬهﺐ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن ،ﺁﺋﻴﻦ ﺷﺮاب و ﺧﺮﻗﻪ اﺳﺖ(
اﻳﻦ
 -۵ﺗﺸﻮﻳﺶ وﻗﺖ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن ﻣﯽدهﻨﺪ ﺑﺎز
ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻧﮕﺮ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

)اﻳﻦ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎﱎ را ﺁزار ﻣﯽ دهﻨﺪ(
 -۶ﻣﺮﻳﺪ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎﱎ ز ﻣﻦ ﻣﺮﻧﺞ ای ﺷﻴﺦ
ﮐﻪ وﻋﺪﻩ ﺗﻮ ﮐﺮدی و او ﲜﺎ ﺁورد

ﭼﺮا

)ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮﻳﺪ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن اﺳﺖ .ﺣﺎﻓﻆ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ
ﺷﻴﺦ ،ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ(
ﭘﻴﺮ
 -٧ﺑﻨﺪﻩ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎﱎ ﮐﻪ ز ﺟﻬﻠﻢ ﺑﺮهﺎﻧﺪ
ﻣﺎ هﺮ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ ﻋﻴﻦ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ
)ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻨﺪﻩ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن اﺳﺖ .اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ را
از ﺟﻬﻞ ﻣﯽرهﺎﻧﺪ و هﺮ ﭼﻪ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن ﮐﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ و
ﻋﻴﻦ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﺳﺖ(
 -٨ﻧﻴﮑﯽ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن ﺑﻴﻦ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺎ ﺑﺪﻣﺴﺘﺎن
هﺮﭼﻪ ﮐﺮدﻳﻢ ﺑﭽﺸﻢ ﮐﺮﻣﺶ زﻳﺒﺎ ﺑﻮد

)ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن دارای ﮐﺮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻩ و
ﺑﺪﮐﺮداری ﳕﯽﺑﻴﻨﺪ ،ﺷﺎﻳﺪ ﻃﻌﻨﻪ ﺑﺮ ﻋﺎﺑﺪ و زاهﺪ
و ﺻﻮﻓﯽ ...اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮدار اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺑﺪ و
ﺧﻮب ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ(.
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 -٩ﺣﻠﻘﻪ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن از ازﱂ در ﮔﻮش اﺳﺖ
ﳘﺎﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻮدﻳﻢ و ﳘﺎن ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد

)ﺑﻨﺪﻩ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن ﺑﻮدﻩام و ﺧﻮاهﻢ ﺑﻮد(

ﺑﺮ

 -١٠ﮔﺮ ﻣﺪد ﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن ﻋﻴﺐ ﻣﮑﻦ ﺷﻴﺦ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮﻣﻌﻪ ﳘﺖ ﻧﺒﻮد

ﻣﺎ

)از ﺻﻮﻣﻌﻪ ﳕﯽﺗﻮان ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ .از ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن ﻣﺪد
ﺧﻮاﺳﺘﻢ(
 -١١دوﻟﺖ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن ﺑﺎد ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺳﻬﻠﺴﺖ
دﻳﮕﺮی ﮔﻮ ﺑﺮو و ﻧﺎم ﻣﻦ از ﻳﺎد ﺑﱪ
)ﺣﺎﻓﻆ ﻓﻘﻂ در اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن«
ﭘﺎﻳﺪار و ﺳﺎﱂ و ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻓﮑﺮ
راﺑﻄﻪاش ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺴﺖ(
 -١٢وﮔﺮ ﮐﻤﻴﻦ ﺑﮕﺸﺎﻳﺪ ﻏﻤﯽ ز ﮔﻮﺷﻪ دل ﺣﺮﻳﻢ
درﮔﻪ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن ﭘﻨﺎهﺖ ﺑﺲ
)ﺣﺎﻓﻆ از دﺳﺖ ﻏﻢ ﺑﻪ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯽﺑﺮد(
ﮔﺮ
 -١٣ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﻮاهﻢ ﮐﻪ ﻧﻨﻮﺷﻢ ﲜﺰ از راوق ﺧﻢﭼﮑﻨﻢ
ﺳﺨﻦ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن ﻧﻨﻴﻮﺷﻢ

)ﺣﺎﻓﻆ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن را ﮔﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ﻣﯽﺑﻨﻮش(
 -١۴ﭼﻞ ﺳﺎل ﺑﻴﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻻف ﻣﯽزﱎ ﮐﺰ ﭼﺎﮐﺮان ﭘﻴﺮ
ﻣﻐﺎن ﮐﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻢ

)ﺣﺎﻓﻆ ﺳﺎلهﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﻪ
ﺑﻨﺪﻩای ﮐﺎﻣﻞ(
ﻣﻦ
 -١۵در اﻳﻦ ﻏﻮﻏﺎ ﮐﻪ ﮐﺲ ﮐﺲ را ﻧﭙﺮﺳﺪ
از ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن ﻣﻨﺖ ﭘﺬﻳﺮم
)ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎ اﻟﺘﻤﺎس در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن اﺳﺖ
در ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ هﻴﭻ ﮐﺲ ﮔﺮدن ﺑﻪ دﻳﮕﺮی ﳕﯽﻬﻧﺪ(
ﮐﻪ
ﭼﺮا
 -١۶ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن ﳔﻮاهﻢ رﻓﺖ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﻮد در ﺁن ﳕﯽﺑﻴﻨﻢ

)ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺣﺎﻓﻆ در ﺁنﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف
دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن اداﻣﻪ دهﺪ(
ﺣﺎﻟﻴﺎ
 -١٧ﺻﻮﻓﯽ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﻋﺎﱂ ﻗﺪﺳﻢ ﻟﻴﮑﻦ
دﻳﺮ ﻣﻐﺎﻧﺴﺖ ﺣﻮاﻟﺘﮕﺎهﻢ
)ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ در روی زﻣﻴﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽدهﺪ در دﻳﺮ ﻣﻐﺎن ﺑﺎﺷﺪ(
ﮔﻮ
 -١٨ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن ز ﺗﻮﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﺮ ﻣﻠﻮل ﺷﺪ
ﺑﺎدﻩ ﺻﺎف ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺬر اﻳﺴﺘﺎدﻩام

ﺗﻮﺻﻴﻪهﺎی

)ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎ ﻋﺬرﺧﻮاهﯽ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن اﺳﺖ(
 -١٩ﮔﺮم ﻧﻪ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن در ﺑﻪ روی ﺑﮕﺸﺎﻳﺪ
ﮐﺪام در ﺑﺰﱎ ﭼﺎرﻩ از ﮐﺠﺎ ﺟﻮﻳﻢ
)ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺎرﻩ ﺟﻮی ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن اﺳﺖ(

ﻧﮕﺮﺷﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ راز ﺣﺎﻓﻆ

 -٢٠ﺣﺎﻓﻆ ﺟﻨﺎب ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن ﻣﺄﻣﻦ وﻓﺎﺳﺖ
ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺸﻖ ﺑﺮو ﺧﻮان وزو ﺷﻨﻮ
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درس

ﺗﻮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و از ﻋﺸﻖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
)ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن ﺑﺎ
او ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﯽ(
ﮐﻪ
 -٢١ﺑﻪ ﻣﯽ ﺳﺠﺎدﻩ رﻧﮕﻴﻦ ﮐﻦ ﮔﺮت ﭘﻴﺮﻣﻐﺎن ﮔﻮﻳﺪ
ﺳﺎﻟﮏ ﺑﯽ ﺧﱪ ﻧﺒﻮدزراﻩ ورﺳﻢ ﻣﻨﺰلهﺎ

)ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن ﺳﺎﻟﮏ اﺳﺖ و ﳘﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﯽ داﻧﺪ ،اﻃﺎﻋﺖ
ﮐﻦ ،اﻃﺎﻋﺖ ﳏﺾ(
از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻌﺮهﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﻪوﺿﻮح ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ:
ﺣﺎﻓﻆ ،ﻣﺮﻳﺪ ،ﺑﻨﺪﻩ ،ﭼﺎﮐﺮ ،ﺧﺎک در ،ﺣﺮف ﺷﻨﻮ
ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ او ﻣﮑﺎﳌﻪ دارد و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻗﺪﻳﻤﯽ اﺳﺖ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ از او ﺣﺮف ﺷﻨﻮی
دارد ،ﻓﺸﺎر ﺑﺴﻴﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ را از ﭘﻴﺮ
ﻣﻐﺎن دور ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﮔﺎﻩ ﻣﯽﭘﺬﻳﺮد ،ﺑﻪ ﻋﺬر
ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ،در زﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﮐﺲ ﮔﺮدن ﺑﺮ دﻳﮕﺮی
ﳕﯽﻬﻧﺪ ،ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن ﮔﺮدن ﻣﯽﻬﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ
وﺟﻮد راﺑﻄﻪای ﮐﺎﻣﻼ ﻳﮑﺴﻮﻳﯽ ﻧﻴﺴﺖ و ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻴﺰ
ﺣﺮفهﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﱳ دارد و راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮ
اﺳﺖ .و ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ درﺟﻪ ﺿﻌﻴﻒﺗﺮی از ﻳﻘﻴﻦ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ:
 ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن از ﻋﺸﻖ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ و ﺷﺮاﲞﻮاری ،ﺣﻞﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻏﻢ ﻣﯽزداﻳﺪ .در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ
ﺧﺪا ،ﺣﺎﻓﻆ و ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن
ﳐﺎﻟﻒ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ و ﺣﺎﻓﻆ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺒﺎدت ،ﭘﻴﺮ
ﻣﻐﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم
ﺧﺪا ،ﺣﺎﻓﻆ راهﯽ را ﮐﻪ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽدهﺪ
ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﻳﻨﺪ .ﻋﺸﻖ و راﻩ ﻳﺎﻓﱳ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ،ﺷﺮاب،
اﻳﻦﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ دارای ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ،ﻏﻢ دارد ،ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﳘﻪ
ﮔﺮﻳﺰ و ﺑﺎزﮔﺸﺖهﺎ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮاد
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن ﻋﻴﺐﺟﻮ ﻧﻴﺴﺖ و روش
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از دﻳﮕﺮان دارد ،از ﻋﺸﻖ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ و
راﻩ درک ﺁن را از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮاب ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ،ﺁﻳﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﺎﻓﻆ درک ﺟﻬﺎن و
ﺑﻪ
هﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺖ؟ و ﺁﻳﺎ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای
ﭘﺮﺳﺶ ﺧﻮد ﳕﯽﮔﺮدد و راﻩهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﲡﺮﺑﻪ
ﳕﯽﮐﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ،ﭼﻪ راهﱪی ،ﭼﻪ راهﯽ و ﭼﻪ
ﻃﺮﻳﻘﯽ؟ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﲢﻠﻴﻞ و اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶهﺎ ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ
در دﮔﺮ اﺷﻌﺎر ﺣﺎﻓﻆ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮔﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎ ﳘﻪ
اﻳﻦهﺎ ،راهﱪ و ﻣﺮاد ،ﺑﺮای ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎ ﳘﻪ ﺑﺎﻻ و
ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻓﱳهﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن اﺳﺖ .ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن
ﮐﻴﺴﺖ؟ در ﮐﺠﺎﺳﺖ و ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻩ اﺳﺖ؟ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮﺣﯽ
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دﮔﺮﺷﻨﻴﺪن ﮔﺬﺷﺘﻪهﺎ

ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺸﻖ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﭼﻪ راهﯽ اﺳﺖ،
ﭼﻪ وﻳﮋﮔﯽ دارد؟ ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ در اﺷﻌﺎر دﻳﮕﺮ ﺣﺎﻓﻆ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﮔﺸﺖ .وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﻤﻮدن اﻳﻦ راﻩ ﳘﺎن
ﺷﺮاب اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﳐﺘﺼﺮ ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺿﻌﻒ اﻣﮑﺎن ﲢﻘﻴﻖ ،ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن در ﮐﻠﻴﻪ
اﺷﻌﺎر ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻴﺮون ﺁوردﻩ ﺷﻮد .ﺁنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪهﻴﭻوﺟﻪ
ﻣﻮرد ﻃﻌﻨﻪ و دﺷﻨﺎم و ﲤﺴﺨﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺮ ﺧﻼف زاهﺪ و ﻋﺎﺑﺪ و ﺻﻮﻓﯽ و ﺷﻴﺦ و
ﳏﺘﺴﺐ ...و اهﻞ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻏﻴﺮﻩ...

ﺿﻤﻴﻤﻪ ٢
ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻔﺎهﻴﻢ اﺳﻄﻮرﻩای ﺑﺮ ادﺑﻴﺎت
اﻣﺮوز
ﳕﻮﻧﻪهﺎی زﻳﺮ ،ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻼ اﺗﻔﺎﻗﯽ ،ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن
روزﻧﺎﻣﻪهﺎ ،ﳎﻼت ﮐﻪ ﮔﺎﻩ در دﺳﱰس ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
ﻓﺮاهﻢ ﺁﻣﺪﻩاﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺮاﻳﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت،
از ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻖ »ﺗﺎرﻳﺨﯽ -اﺳﻄﻮرﻩای« ﻣﻔﺎهﻴﻤﯽ
ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻩاﻧﺪ ،دور ﺑﻮدﻩاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﳘﺎنﻃﻮر
ﮐﻪ اﺷﺎرﻩ ﺷﺪ ،اﻳﻦ ﺟﻮهﺮ ﻗﻮﻣﯽ در »ﭘﻨﻬﺎن« ﻣﺎ
ﺧﻮد را زﻧﺪﻩ ﻣﯽدارد ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و از
اﻳﻦﺟﺎ و ﺁنﺟﺎ ﺳﺮ ﺑﻴﺮون ﻣﯽزﻧﺪ.
 -١ﺳﺮودﻩای از ﭘﻮرﻧﺼﻴﺮی ﻧﮋاد -ﻧﺸﺮﻳﻪ دﻧﻴﺎی
ﺳﺨﻦ ،ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ .١٣٧٣
ﭘﺮواﻧﻪهﺎو ﻓﺮﺷﺘﻪهﺎ
)ﻣﺎدرم ﺑﯽ ﺁنﮐﻪ ﺷﻌﺮی ﺳﺮودﻩ ﺑﺎﺷﺪ -ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﯽ
ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ﮔﻔﺖ -ﭘﺮواﻧﻪهﺎ دو ﺑﺎل ﻓﺮﺷﺘﻪاﻧﺪ -ﺑﺎ
رﻧﮓهﺎی ﺳﻴﻤﻴﻦ ﮐﻬﺮﺑﺎﻳﯽ -از ﺁن زﻣﺎن ﻣﺎ -ﺣﺮﻣﺖ
ﭘﺮواﻧﻪ را -ﺑﺮ دل ﻬﻧﺎدﻳﻢ -و ﮔﻞهﺎ را ﺑﺎ
ﭘﺮواﻧﻪهﺎ ﻧﺴﺒﺘﯽ دادﻳﻢ -و هﺮ ﺟﺎ ﮔﻠﯽ ،ﺑﺎ رﻧﮓ
زرد ﮐﻬﺮﺑﺎﻳﯽ ،ﻳﺎ ﻧﻘﺮﻩای دﻳﺪﻳﻢ -ﺟﺎی ﻓﺮﺷﺘﻪهﺎ
را در ﺁن ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺪﻳﺪﻳﻢ -اﻣﺮوزﻩ هﻢﭼﻨﺎن ﻣﺎ ﺁن
ﮐﻮدﮐﻴﻢ ﺑﺎ ذهﻦ ﺁﲰﺎﻧﯽ -هﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ
ﭘﺮواﻧﻪای را ﺗﺎ ﺁﲰﺎن ﺑﺮ ﺑﺎلهﺎﻳﺶ ﻣﯽﻧﺸﻴﻨﻴﻢ(.

ﻧﮕﺮﺷﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ راز ﺣﺎﻓﻆ
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ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﮐﻪ »ﭘﺮواﻧﮏ« ﻟﻐﺖ ﻣﺎﻧﻮی ﺑﻪ
)ﺑﺎ
ﻣﻌﻨﯽ ﳒﺎتدهﻨﺪﻩ و راهﻨﻤﺎن ﺟﺎن ﻳﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ اﺳﺖ(
ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎ ﺗﺪاﻋﯽ ﺁزاد ،از ﻣﺎدر و زﺑﺎن ﻣﺎدری
ﺁﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﮐﻮدﮐﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ذهﻨﯽ ﺁﲰﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﳘﻪﺟﺎ »ﭘﺮواﻧﻪ -ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺟﺎن« را ﺑﺎ ﺁﻣﻮزش
زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ.
 -٢در ﺗﺮاﻧﻪهﺎی ﭘﺎرﺳﯽ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﮔﻢﮔﺸﺘﻪ
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺟﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ »ﻣﻴﻨﻮی« ﮔﻢﮔﺸﺘﻪ ﺁﺷﮑﺎر و ﻬﻧﺎن
را ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ .ﻳﮏ ﳕﻮﻧﻪ:
ﺗﻮ ﺷﻨﻴﺪم ﭼﻮ ﺁهﻮی ﺗﺸﻨﻪ
ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺁواز ﻧﯽ
ﭘﯽ ﺗﻮ دوﻳﺪم
از
ﻧﺸﺎﻧﻪای
دوان دوان ﺗﺎ ﻟﺐ ﭼﺸﻤﻪ رﺳﻴﺪم
ﻧﺪﻳﺪم
ﻣﯽ و ﻧﻐﻤﻪ
ﺗﻮ ای ﭘﺮی ﮐﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ رخ ﳕﯽﳕﺎﻳﯽ از ﺁن ﲠﺸﺖ ﭘﻨﻬﺎن دری
ﳕﯽﮔﺸﺎﻳﯽ

ﻣﻦ ﳘﻪﺟﺎ ﭘﯽ ﺗﻮ ﮔﺸﺘﻪام  -از ﻣﻪ و ﻣﻬﺮ ﻧﺸﺎن
ﮔﺮﻓﺘﻪام  -ﺑﻮی ﺗﻮ را ز ﮔﻞ ﺷﻨﻴﺪﻩام  -داﻣﻦ ﮔﻞ
از ﺁن ﮔﺮﻓﺘﻪام  -دل ﻣﻦ ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﺗﻮ ،ﻧﻔﺴﻢ
ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺗﻮ - ،ﺑﻪ ﺑﺎغ روﻳﺎهﺎ ﭼﻮ ﮔﻠﺖ ﺑﻮﻳﻢ -در
ﺁب و ﺁﻳﻨﻪ ﭼﻮ ﻣﻬﺖ ﺟﻮﻳﻢ -ﺗﻮ ای ﭘﺮی ﮐﺠﺎﻳﯽ ،در
اﻳﻦ ﺷﺐ ﻳﻠﺪا از ﭘﯽات ﭘﻮﻳﻢ -ﺑﻪ ﺧﻮاب و ﺑﻴﺪاری
ﺳﺨﻨﺖ ﮔﻮﻳﻢ -ﻣﻪ و ﺳﺘﺎرﻩ درد ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﮐﻪ
ﳘﭽﻮ ﻣﻦ ﭘﯽ ﺗﻮ ﺳﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ -ﺷﺒﯽ ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﻪ ﭘﻴﺪا
ﺷﻮ -ﻣﻴﺎن اﺷﮏ ﻣﻦ ﭼﻮ ﮔﻞ وا ﺷﺪ.
اﻳﻦ ﺗﺸﻨﮕﯽ و ﻋﻄﺶ ﻳﺎﻓﱳ »ﻓﺮﺷﺘﻪای« ﮐﻪ درب ﲠﺸﺖ
ﻣﯽﮔﺸﺎﻳﺪ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﻞ و ﻣﯽ و ﻧﻐﻤﻪ اﺳﺖ و
ﻣﻪ و ﺳﺘﺎرﻩ و ﻣﻬﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺁﻧﻨﺪ ،ﳘﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ در »ﮔﻠﻪهﺎﻳﺶ« ﺁن را ﻣﯽﺟﻮﻳﺪ.
راﺑﻄﻪ »ﺗﺪاﻋﯽ ﺁزاد« ﮐﻠﻤﺎت ﺷﺎﻋﺮ ﺗﺮاﻧﻪای ﮐﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﳘﻪﮔﻴﺮ ﺑﻮد در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﻧﻔﺲ
ﺁﻏﺸﺘﻪ اوﺳﺖ ،دور و ﻧﺰدﻳﮏ اﺳﺖ ،ﺣﺎﺿﺮ و ﻏﺎﻳﺐ
اﺳﺖ.
 -٣ﺷﻌﺮی از »ﻣﻬﻴﺎر«
ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻦ
ﮐﻮ

دﳋﺴﺘﻪام از اﻳﻦ زﻣﻴﻦ،
دﻳﮕﺮی ﮐﻮ ﮐﻬﮑﺸﺎن دﻳﮕﺮی
ﭼﺸﻢ ﻣﻦ و اﻳﻦ اﺧﱰان ،ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﻪ هﻢ
ﺧﻮاهﻢ در ﺁن ﺳﻮﺳﻮزﻧﺎن دﻳﮕﺮی

ﺁﲰﺎن

دﻳﮕﺮی در

ﺳﻮﺳﻮزﻧﺎن ﭼﺸﻤﯽ

ﺁﲰﺎن

دﮔﺮ

ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽ و ﺳﺎﻏﺮ ﭼﻪ ﺷﺪ ،ﻃﺮح ﻧﻮ و دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﺷﺪ؟ ﺳﺎﻗﯽ ﭼﻪ ﺷﺪ
ﺷﺎدی ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻮ ﮔﻠﻔﺸﺎن دﻳﮕﺮی

دردﺳﺖ و دودﺳﺖ اﻳﻦ زﻣﺎن ،در هﺮ ﮐﺮان و ﺑﻴﮑﺮان ﺧﻮاهﻢ
ﻣﮑﺎن دﻳﮕﺮی اﻧﺪر زﻣﺎن دﻳﮕﺮی
ای ﮐﻮﻟﯽ ﺻﺤﺮاﻧﺸﻴﻦ ،ﮐﻮ راﻩ دﺷﺖ ﺑﯽﻧﺸﺎن ﺷﺎﻳﺪ
ﺧﻮد ﻳﺎﰈ در ﺁن ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن دﻳﮕﺮی
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ﻣﺴﺘﯽ وﻋﺪﻩ دادﻩ ﺷﺪﻩ را ﻣﯽ ﺟﻮﻳﺪ در ﻣﮑﺎن دﻳﮕﺮ
ﮐﻪ در زﻣﺎن دﻳﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ در ﮐﺮان اﺳﺖ و
ﻧﻪ ﺑﻴﮑﺮان ،ﺑﻠﮑﻪ در ﭘﺸﺖ دﺷﺖ ﺑﯽﻧﺸﺎن اﺳﺖ و از
ﺁن راﻩ ﺷﺎﻳﺪ در اﻳﻦ »ﻧﺎﮐﺠﺎﺁﺑﺎد« ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن
دﻳﮕﺮی ﺑﻴﺎﺑﺪ .ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﳕﺎد »ﻣﻦ
دﻳﮕﺮ« در »زﻣﻴﻦ ﺁﲰﺎﻧﯽ« در ﻻﺑﻼی ﺷﻌﺮ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۴ﺷﻌﺮی از ﳏﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﮐﻼهﯽ اهﺮی ،ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻧﮕﺎﻩ
ﻧﻮ ،ﺁذر – ﲠﻤﻦ .٧٣
ﺟﻬﺎن ﺑﺮﻳﻦ
)ﮔﻨﺠﺸﮑﺎن ﻋﺼﺮاﻧﺪ -ﻳﺎ ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﺮﻳﻦ-
ﺳﮑﻮﺗﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﺗﺮ و ﺟﱪﻳﻴﻠﯽ ﺁرام -ﺑﺎ ﻃﻮﻃﯽ
داﻧﺎﻳﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪاش -و ﺷﻴﺸﻪ ﺳﺒﺰی از ﺑﺎران و
ﺑﺎد -ﻣﺎری در ﺻﻨﺪوق و ﻃﻮﻃﯽ ﺳﺒﺰی در ﻗﻔﺲ -و
ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺎران ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﱪ ﻗﻬﻮﻩای -و ﺟﱪﻳﻴﻠﯽ
ﺧﺠﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ(.
»ﺟﻬﺎن ﺑﺮﻳﻦ« ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺟﱪﻳﻴﻠﯽ ﺁرام و ﺧﺠﺴﺘﻪ در
اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻬﻤﺎن ﺷﺎﻋﺮ اﺳﺖ .ﺟﻬﺎن ﺑﺮﻳﻨﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻮازات ﺟﻬﺎن ﻣﺎﺳﺖ و ﺟﱪﻳﻴﻞ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎن
ﭘﻴﺎﻣﱪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎن ﺷﺎﻋﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺎر و ﻃﻮﻃﯽ،
ﻣﻈﻬﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﻈﻬﺮ ﮐﻼم .اﻳﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ؟
 -۵ﺑﺮای زﻳﻨﺖ ﲞﺸﻴﺪن ﺑﺮ اﻳﻦ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻌﺮی از
ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﯽ ﻣﯽﺁورﻳﻢ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺼﺮع ﺣﺎﻓﻆ را
ﻣﯽﮔﺸﺎﻳﺪ» :ز دوﺳﺘﺎن ﺗﻮ ﺁﻣﻮﺧﺖ در ﻃﺮﻳﻘﺖ
ﻣﻬﺮ«...
ﳘﯽ ﮔﻮﻳﻢ و ﮔﻔﺘﻪام
ﮐﻴﺶ ﻣﻦ ﻣﻬﺮ دﻟﺪارهﺎ

ﺑﺎرهﺎ

ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﯽ اﺳﺖ در ﮐﻴﺶ ﻣﻬﺮ

ﺑﻮد
ﺑﺮوﻧﻨﺪ ز اﻳﻦ

ﺣﻠﻘﻪ هﺸﻴﺎرهﺎ
دﻟﺪادﮔﺎن
ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ در ﮐﻮی
ﻣﻴﺎن دل و ﮐﺎم دﻳﻮارهﺎ
ﭼﻪ ﻓﺮهﺎدهﺎ ﻣﺮدﻩ در ﮐﻮﻩهﺎ
ﺣﻼجهﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﺮ دارهﺎ
ﲠﻴﻦ ﻣﻬﺮورزان ﮐﻪ ﺁزادﻩاﻧﺪ
ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ در دام ﺟﺎن ﺗﺎرهﺎ
رﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﺁﻏﺸﺘﻪ و
ﮔﻞهﺎی رﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻮﺑﺎرهﺎ

ﻓﺮﻳﺐ ﺟﻬﺎن را ﳐﻮر

اﻳﻦ ﮔﻞ ﺑﻮد ﺧﺎرهﺎ

زﻳﻨﻬﺎر

ﭼﻪ

ﭼﻪ
ﮐﻪ در ﭘﺎی

 -۶ﻓﺼﻠﯽ از ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻣﺮدابهﺎ و ﺁبهﺎ ،ﺳﺮودﻩ
ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻴﻨﯽ.١٣٧۴ ،

ﻧﮕﺮﺷﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ راز ﺣﺎﻓﻆ

ﻣﺎﺟﺮا اﻳﻦ اﺳﺖ :ﺁری ،ﻣﺎﺟﺮا ﺗﮑﺮاری اﺳﺖ
ﻣﺎ ﮐﻬﻨﻪ اﺳﺖ ،ﺑﯽﻬﻧﺎﻳﺖ ﮐﺎری اﺳﺖ
از ﴰﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ﺁن ﺷﻮر اهﻮراﻳﯽ ﭼﻪ ﺷﺪ
ﻣﻌﺮاج و ﺧﻴﺎل ﻋﺮش ﭘﻴﻤﺎﻳﯽ ﭼﻪ ﺷﺪ
ﭘﺸﺖ اﻳﻦ وﻳﺮاﻧﻪهﺎی ذهﻦ ﺷﻬﺮی هﺴﺖ؟ ﻧﻴﺴﺖ
دﳌﺮدﮔﯽ را ﭘﺎدزهﺮی هﺴﺖ؟ ﻧﻴﺴﺖ
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زﺧﻢ
ﺑﺎل
زهﺮ

اﻳﻦ

ﺷﻮر اهﻮراﻳﯽ و ﺧﻴﺎل ﻋﺮشﭘﻴﻤﺎﻳﯽ و ﺟﺴﺘﺠﻮی
اﻳﻦ
ورای
در
ﻧﺎﮐﺠﺎﺁﺑﺎدی
ﻣﮑﺎﻧﯽ،
ﺷﻬﺮی،
ﺧﺮابﺁﺑﺎد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎب
»هﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺎﻓﻆ«

∗

ﭘﻴﺶدرﺁﻣﺪ:
در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮﺁﱎ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دهﻢ ﮐﻪ ﭘﮋوهﺸﮕﺮ
ﻧﻮﺷﺘﻪ »هﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺎﻓﻆ«) (1دﺷﻮاریهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
در ﭘﻴﺶ ﭘﺎی ﻣﯽﮔﺬارد:
 ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم را ازﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﻄﻮرﻩ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻧﻈﺮﻳﻪهﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻓﺮوﻳﺪ ،ﻳﻮﻧﮓ واﻳﻠﻴﺎدﻩ در ﻣﻮرد راهﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ را
ﺑﻪ اﺳﻄﻮرﻩﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻔﺎهﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ،
ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
 ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﭘﻴﺶﻓﺮضهﺎﻳﯽ دل ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪدر ﺁنهﺎ ﺟﺎی هﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪ و دو دﻟﯽ ﺑﺮای
ﺧﻮد ﳕﯽﮔﺬارد.
 ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺗﮑﺮارﮐﻨﻨﺪﻩ ﻋﺮﻓﺎی ﻣﮑﺘﺐ ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺖ؛ ﺑﻪ
ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻳﺸﺎن ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﭘﺎورﻗﯽ
ﻣﯽرود.
 ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎی ﻣﮑﺘﺐ ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺄوﻳﻞ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽﺁﻓﺮﻳﻨﺶ در ﻗﺮﺁن را در رأس ﺷﻨﺎﺧﺖ
هﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻩاﻧﺪ.
 ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ »ﺑﺮرﺳﯽ هﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ« را ﺑﻪ ﺳﻄﺢﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻧﺴﺎن از دﻳﺪﮔﺎﻩ
ﺣﺎﻓﻆ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﯽﮐﺸﺪ.

∗ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﳔﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺁﻓﺘﺎب ،ﴰﺎرﻩ ۴٢
 ،ﻣﺮداد  ،١٣٧٩ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ.
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ّﺘﯽ از ﺗﺎرﻳﺦ و
 ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ دﭼﺎر ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺳﻨﻓﺮﺁوردﻩهﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ
ِ ﺟﻮﺷﺎن ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﺪاﺧﻞ
ﻳﮏ دﻳﺪ
ﭘﺪﻳﺪﻩهﺎ و ﻓﺮهﻨﮓهﺎ در ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ
ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﯽ ﻓﺮهﻨﮓ در اﻳﺮان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
اﺳﻼم ﺁﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
 ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ از ﺣﺎﻓﻆﺷﻨﺎﺳﺎن و ﮐﺎر ﺻﺪهﺎﭘﮋوهﺸﮕﺮ ﮐﻪ در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻩ
و ﺁﺛﺎر ﺑﺎارزﺷﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ دادﻩاﻧﺪ ﺑﯽﺧﱪ
از
ﺑﺎرﻳﮑﯽ
ﺷﺎﺧﻪ
ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎ
و
اﺳﺖ
ﭘﮋوهﺸﮕﺮان ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ زﻳﺮ ﻧﻔﻮذ
ﺑﻴﻨﺶ ﻣﺬهﺒﯽاﻧﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﮕﺮش ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ
ﺑﺎور ﺑﻪ »ﺁﻓﺮﻳﺪﮔﺎر« دارﻧﺪ.
 در ﻳﮏ ﮐﺎر ﭘﮋوهﺸﯽ ،ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﻈﺮﻳﻪهﺎیﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﳐﺎﻟﻒ و ﻣﻮاﻓﻖ ﺁوردﻩ و ﭘﻴﺮاﻣﻮن
ﺁنهﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ،در ﺑﺴﻴﺎری ﺟﺎهﺎ
ﻧﻈﺮﻳﻪهﺎی دﻳﮕﺮان ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪﻩاﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ
ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﺗﺎﻩ از ﺁنهﺎ ﮔﺬر ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ.
 ﺗﻼش ﺁﺷﻮری در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺣﺎﻓﻆ،دﻧﺒﺎﻟﻪ ﳘﺎن ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﻌﺎد دﻳﮕﺮ
در ﮐﻼم زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد» :اﮐﻨﻮن ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻳﺮان در ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ:
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ و رهﱪی ﺷﻴﺦ ﻓﻀﻞاﷲ ،ﻬﻧﻀﺖ
ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ و رهﱪی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ رﻳﺸﻪهﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﻧﻘﻼب  ١٣۵٧ﺑﻪ
 ١۵ﺧﺮداد  ١٣۴٢ﺁن هﻢ در اﳓﺼﺎر ﺟﻨﺎﺣﯽ ﺧﺎص
)(11
ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد«.
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﳘﻴﻦ ﺗﻼش در اﺑﻌﺎد ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺧﻮد در
ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﳘﻪ ﭼﻴﺰ رﻧﮓ ﻣﺬهﺒﯽ ،دﻳﻨﯽ،
اﺳﻼﻣﯽ و ﺧﺪاﻳﯽ ﺑﺪهﻨﺪ .در ﺑﺮگ  ٢٢ﻣﯽﺁﻳﺪ:
ﻋﺎﱂ
در
ﺣﺎﻓﻆ
ﺟﻬﺎن
وﻳﮋﮔﯽ
»اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﻳﻦ
اﻧﺪﻳﺸﻪ ...ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺖ دﻳﻨﯽ و از
درﻳﭽﻪ دﻳﻦ و ﻓﻬﻢ دﻳﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﻧﮕﺮد«...
و ﺟﺎی ﺧﺸﻨﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺗﻼش ﳘﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
ارﺑﺎب دﻳﻦ و دوﻟﺖ در اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎن دادن ﳘﻪﭼﻴﺰ
و ﳘﻪﮐﺲ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺸﺮﻳﻪهﺎی ﭘﺮ
ﺗﻴﺮاژ ﭼﺎپ اﻳﺮان ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﻨﺪ...» :راز ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری
و زﻳﺎرﺗﮕﻪ رﻧﺪان ﺟﻬﺎن ﺷﺪن ﺣﺎﻓﻆ در اﻋﻤﺎق
)(12
ِ ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮاﻧﯽ ﻬﻧﻔﺘﻪ اﺳﺖ«.
اﺳﺮار ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری
ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﺎر
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ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ در ﺑﺮاﺑﺮﻳﺎﺑﯽ واژﻩهﺎ ﮔﺎﻩ هﻨﺮ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ،ﭼﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﳕﻮن در ﺑﺮاﺑﺮ
،Paradigmatie
ﺑﺮاﺑﺮ
در
ﻣﺜﺎﻟﻮارﻩ
،Archetype
ﻧﺎﺳﺎزﳕﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ  ،Paradoxalوﻟﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم
ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازی ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﮐﺎر اﻳﺸﺎن و
ﻣﺎ را ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ» .هﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ« ﺣﺎﻓﻆ ﺁن هﻢ
»ﺑﮕﻮﻧﻪ« ﮐﺎووﺷﯽ در ﺑﻨﻴﺎدهﺎی اﻧﺪﻳﺸﻪ او »ﻣﺎ
را ﺑﻪ« »ﻣﺸﮑﻞهﺎ« ﻣﯽاﻧﺪازد.
هﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﳘﻪ ﺳﻮ
ﳘﻪﺟﺎﻧﺒﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ
ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﻧﮕﺮاﻧﻪ
اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﮔﺮدد .ﻧﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﭼﻨﻴﻦ
ﺧﻮاﻧﺪ :ﮐﻮﺷﺸﯽ در ﮐﺎووش ﺑﻨﻴﺎدهﺎی اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺣﺎﻓﻆ
ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ دو ﭘﻴﺶدادﻩ :ﺳﺮﳕﻮن و ﻋﺮﻓﺎن ﻣﮑﺘﺐ
ﺧﺮاﺳﺎن .اﮔﺮ ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ در
زﻳﺮ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ »هﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ« ﺧﺮد ﳕﯽﺷﺪ .ﭼﻪ
ﻣﻴﺪان هﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻴﮑﺮاﻧﻪ اﺳﺖ و ﮐﺎووش در اﻳﻦ
ﻣﻴﺪان ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﻧﮕﺮی ﺑﺮ ﻓﺮاز هﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽهﺎ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ﮐﺎری ﭘﺮ ﭘﻴﭻ و ﺧﻢ و ﻧﻪ ﺁﺳﺎن.
ﭘﮋوهﺸﮕﺮ ،ﭘﻴﺶدادﻩهﺎی ﺑﻨﻴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را در ﭼﻨﺪ
ﺑﺮگ ﳔﺴﺘﻴﻦ ﮐﺘﺎب زﻳﺮ ﻧﺎم »اﻟﮕﻮی هﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺣﺎﻓﻆ« ،ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی از دادﻩهﺎ و ﻳﺎﻓﺘﻪهﺎی
»ﺑﺮﮐﻠﯽ«» ،ﻳﻮﻧﮓ« و »اﻟﻴﺎدﻩ« ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ »اﻟﮕﻮی اﺳﺎﺳﯽ هﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺎن
ﺣﺎﻓﻆ ،ﻳﻌﻨﯽ ﲤﺪن و ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﮐﻪ او ﻣﻴﺮاث ﺑﺮ ﺁن
اﺳﺖ ،ﳘﭽﻮن ﳘﻪ ﲤﺪنهﺎ و ﻓﺮهﻨﮓهﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻳﮏ
اﻟﮕﻮی ﺳﺮﳕﻮﻧﯽ اﺳﺖ! ﻳﻌﻨﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺁن ﺑﺮ
ﺑﻨﻴﺎد اﺳﻄﻮرﻩهﺎ ،ﺳﺮﳕﻮنهﺎ ﻳﺎ ﳕﻮﻧﻪهﺎی ﻣﺜﺎﻟﯽ
ﺑﻪ دﺳﺖ دادﻩ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎر ﺑﺮای
اﻧﺴﺎناﻧﺪ .در ﻣﻴﺎﻧﻪ اﻳﻦ اﺳﻄﻮرﻩهﺎ ،اﺳﻄﻮرﻩ
ﳏﻮری ﳘﺎﻧﺎ اﺳﻄﻮرﻩ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺁن
روﻳﺪاد ازﻟﯽای ﮐﻪ ﺳﺮﺁﻏﺎز و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ روﻳﺪادهﺎی
اﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد «.و در زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ
ﳘﻴﻦ ﺑﺮگ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ:
»...ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺳﺮﳕﻮن اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺮداﺷﺖ
ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ از اﺳﻄﻮرﻩ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ در ﻗﺮﺁن ﳘﺎن ﺁدم
اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر او در اﺳﻄﻮرﻩ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺄوﻳﻞ
ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺁن ،ﺑﺮای ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻴﺰ اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎر اﺳﺖ«.
روانﺗﺮ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ،ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ» :ﳘﻪ ﺳﺨﻦ
ﺣﺎﻓﻆ در اﺳﻄﻮرﻩ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ و روﻳﺪاد ازﻟﯽ ﺳﺮﺁﻏﺎز
و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ روﻳﺪادهﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺄوﻳﻞ
ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﺳﻄﻮرﻩ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ در ﻗﺮﺁن اﺳﺖ «.ﻧﻮﺷﺘﻪ
در ﲞﺶهﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ردﻳﺎﺑﯽ ﳘﻴﻦ ﭘﻴﺶدادﻩ
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دارﻳﻮش ﺁﺷﻮری از زﺑﺎن ﻳﻮﻧﮓ ﻣﯽﺁورد...» :
اﺳﻄﻮرﻩهﺎ در ﺻﻮرتهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رواﻳﺘﯽ ﺧﻮد ﻧﺰد
اﻟﮕﻮهﺎی
ﺁن
درﺑﺮدارﻧﺪﻩ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻗﻮمهﺎی
ﺟﻬﺎﻧﺮوای ذهﻦاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻳﻮﻧﮓ در
ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﲨﻌﯽ ﺟﺎی دارﻧﺪ و از راﻩ زﻩ و زاد
ﺑﻪ ارث ﻣﯽرﺳﻨﺪ «.اﻣﺮوزﻩ ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﮐﻪ اﻳﻦ راﻩ
زﻩ – و – زاد ﳘﺎن ﮔﺴﱰدﮔﯽ ﻣﻴﺪان و ﺳﺎﺧﺘﺎر زﺑﺎن
اﺳﺖ و ﻓﺮهﻨﮓ ﺷﻔﺎهﯽ ) (2و راز اﻳﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ
اﺳﻄﻮرﻩ ﺳﺮاﻟﮕﻮی ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻪ در ﻬﭘﻨﻪ زﺑﺎن دری
ﻣﯽزﻳﺪ ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮی ﻗﺮﺁﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﺗﺄوﻳﻞ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺁن .اﮔﺮ ﺳﺮ ﳕﻮﻧﻪای ﺑﺮای
ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽﺟﻮﻳﻴﻢ ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ ﺁن را در ﻬﭘﻨﻪ ﻓﺮهﻨﮓ
ﺷﻔﺎهﯽ ﭘﺎرﺳﯽ ﺟﺴﺖ ،ﭼﻪ زﺑﺎن و اﺳﻄﻮرﻩ ﭘﺎرﺳﯽ
ﻗﺪﻳﻢﺗﺮ از ﻗﺮﺁن اﺳﺖ .و درﺳﺖ ﺑﻪﺑﻴﺮاهﻪ اﻓﺘﺎدن
ﭘﮋوهﺸﮕﺮ از ﳘﻴﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﳘﺎن داﻣﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻔﺎهﯽ و ﻧﻮﺷﺘﺎری ﭘﺎرﺳﯽزﺑﺎﻧﺎن را
ﺁﻏﺸﺘﻪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﳘﺎن داﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم
اﻳﺮاﻧﯽ را ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻴﻌﻪ )ﭘﺲ از ﺻﻔﻮﻳﻪ(
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﳘﺎن داﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن اﻧﺪﻳﺸﻪ
و ادب اﻳﺮان را واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ و ﻋﺸﻖ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﻴﺮاهﻦ ﻗﺮﺁن
ﺑﺪوزﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺎﻩ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ
ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ:
ز
ﻋﺸﻘﺖ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺎد ﮔﺮ ﺧﻮد ﺑﺴﺎن ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮﺁن
ﺑﺮ ﲞﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺎردﻩ رواﻳﺖ
ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﻳﮕﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﺳﺮﳕﻮن ﺧﻮد را از ﭘﻴﺮ
ﮔﻠﺮﻧﮓ و ﺷﻴﺦ روزﲠﺎن و ﺷﻴﺦ اﺷﺮاق ﻣﯽﮔﻴﺮد،
ﺁنﺟﺎ ﮐﻪ ﺷﻴﺦ اﺷﺮاق ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ» :ﻗﺮﺁن را ﭼﻨﺎن
ﲞﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ«.
ﺑﻪ ﭘﺎرﻩای دﻳﮕﺮ از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻳﻢ،
ﮐﻪ دام »اﺳﻄﻮرﻩ ازﻟﯽ ﻗﺮﺁن« در ﺟﺎی ﺟﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺁﺷﻮری ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .در ﺑﺮگ  ٣٣ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ:
»هﻴﭻ دﻓﱰ و دﻳﻮان ﻏﺰل ﻓﺎرﺳﯽ را ﺳﺮاغ ﻧﺪارﻳﻢ
ﮐﻪ اﻳﻦ ﳘﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ در ﺁن ﺑﺎﺷﺪ «.اﮔﺮ
و
زﻣﻴﻦ
اﻳﺮان
ﻣﺮدم
اﺳﻄﻮرﻩای
ﺗﺎرﻳﺦ
ﭘﺎرﺳﯽزﺑﺎﻧﺎن را ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ ،ﮐﻪ درﺳﺖ در ﺳﻮی و
اراﺋﻪ ﺁن ،دﻳﻮان ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻢﺗﺮﻳﻦ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ
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در اﻳﻦﺟﺎ ﭘﮋوهﺸﮕﺮ ،از ﻣﻴﺎن ﳎﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺷﻔﺎهﯽ و اﺳﻄﻮرﻩای ﻣﺮدم اﻳﺮان از دﻳﺮ زﻣﺎن،
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻄﻮرﻩای ﻗﺮﺁﻧﯽ ﮐﻪ ﳘﺎن
اﺳﻄﻮرﻩهﺎی ﻣﺒﻨﺎی اﺑﺮاهﻴﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎزﮔﺸﺖهﺎی ﻣﮑﺮر ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﻣﻔﺎهﻴﻢ اﺳﻄﻮرﻩای
ﭘﺎرﺳﯽ ﭼﻮن ﺟﻢ ،ﮐﯽ ،ﮐﺎووس) (3ﻧﺎدﻳﺪﻩ اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ
ﺷﺪﻩاﻧﺪ .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ در ﮔﺮﻳﺰی در ﺑﺮگ  ٣۴ﮐﺘﺎب
ِ رهﺴﭙﺎر ﺷﺪﻩ« اﺷﺎرﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺧﻮد ﺑﻪ »ﺟﺎن
ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ» :اﻣﺎ اﻳﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻋﻴﻦ ﺁنﮐﻪ ﺑﺮ
روی زﻣﻴﻦ و در دوران زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﳏﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ
ﺷﻴﺮازی ﻣﯽﮔﺬرد و ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎرﻩهﺎﻳﯽ از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ
وی و ﻣﺮدم روزﮔﺎر وی را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎزﮔﻮﻳﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﺁنﺟﺎ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ،
در ﺑﻨﻴﺎد ﺑﺎزﮔﻮﻳﻨﺪﻩ ﺧﺎﻃﺮﻩهﺎ و ﻣﺎﺟﺮاهﺎ و
ﲡﺮﺑﻪهﺎی ﺟﺎن رهﺴﭙﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ و ﮔﺬار او از
ازل اﺳﺖ ﺑﻪ اﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﺁن ﺑﺎ ﻓﺮود »روح«
از ﻋﺎﱂ روﺣﺎﻧﯽ از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻩ اﺻﻠﯽاش ﺑﻪ ﻋﺎﱂ
ﺧﺎﮐﯽ ﺁﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮﺟﺎم ﺁن ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎرﻩ
ﺁن اﺳﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ «.در اﻳﻦﺟﺎ ﺑﯽﲠﺮﻩ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ
ﻧﺎﳘﺴﺎﻧﯽ ﭘﺎﻳﻪای دو ﻧﮕﺮش »اﺳﻼﻣﯽ« و »اﺳﻄﻮرﻩای
اﻳﺮاﻧﯽ« ﺑﻪ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ را ﺑﺸﮑﺎﻓﻢ .در اﺳﻼم ،ازل
و اﺑﺪ دو اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎی زﻣﺎن اﺳﺖ و در اﻳﻦ
ﻣﻴﺎن زﻣﺎن ﺟﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ در ﺁن
ﻣﯽﮔﺬرد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﺳﻄﻮرﻩ اﻳﺮاﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ
و زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮازی اﻳﻦ زﻣﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻦ ﻣﺎ
در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن -ﮐﺮﻩ ﺧﺎﮐﯽ اﺳﺖ و روان ﻣﺎ و روان
دﮔﺮﭼﻴﺰهﺎ ،در ﺁن ﺟﻬﺎن ﻣﻮازی اﺳﺖ و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺎ
ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺁن »روان« اﺳﺖ .و اﻳﻦ ﺳﻔﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﲡﺮﺑﻪ اﺷﺮاﻗﯽ اﺳﺖ .ﺁنﭼﻪ ﭘﮋوهﺸﮕﺮ ﳏﱰم
از ﺁن ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﺎن رهﺴﭙﺎر« ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﮐﺎری
ﺑﺎ »روح« ﮐﻪ ﭘﺪﻳﺪﻩای اﺳﺖ ﻗﺮﺁﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﺪارد و اﻳﻦ ﺷﺎﻳﺪ ﻳﮑﯽ ﻧﮑﺘﻪهﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ را ﺟﺎی ﺟﺎی در ﮔﺸﺎﻳﺶ اﺷﻌﺎر ﺣﺎﻓﻆ
دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن از اﺳﻄﻮرﻩ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎزﻩ و ﻧﻮﻳﻦ
اﺳﺖ! ﺁنﺟﺎ ﮐﻪ در ﺑﺮگ  ۵١ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﻨﺪ» :ﮔﺰارش
اﺳﻄﻮرﻩای در اﺳﺎس ،ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻘﻼﻳﯽ ﻧﺪارد و از
ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮی ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﳕﯽﮔﻴﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﺮﺟﻊ ﻏﻴﺐ،
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﳍﯽ ﺑﻪ ﺑﺸﺮ ﻣﯽرﺳﺪ«...
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﻄﻮرﻩ »ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻓﺮهﻨﮓ ﺷﻔﺎهﯽ
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اﻳﺸﺎن ﺣﻮزﻩ ﭘﮋوهﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮات »ﺷﻨﺎﺧﺖ« را ﺑﺎ
ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻓﺮهﻨﮓهﺎی ﺷﻔﺎهﯽ و اﺛﺮات زﺑﺎن و
ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻮﻣﯽ و ادﺧﺎل و ادﻏﺎم اﻳﻨﺎن در ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ﺑﻪ ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ.
ﭘﮋوهﺸﮕﺮ ﺧﻮد ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ
ﭼﺮا »ﻋﺮﻓﺎن ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ« در اﻳﺮان ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﻟﻴﮏ از ﮐﻨﺎر ﺁن ﺁرام ﻣﯽﮔﺬرد .در ﺑﺮگ  ۵۶ﮐﺘﺎب
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ» :ﮐﻪ در ﻋﺎﱂ اﺳﻼم ﺑﻮﻳﮋﻩ در ﻋﺎﱂ
اﻳﺮاﻧﯽ و در ﻓﻀﺎی زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺪﻳﺪ
ﺁﻣﺪن ﻋﺮﻓﺎن ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ را از دل ﺗﺼﻮف زاهﺪاﻧﻪ
ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ« ﺁنﭼﻪ اﻳﺸﺎن از ﺁن ﺑﻨﺎم »ﻓﻀﺎی
زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ« ﻳﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﳘﺎن ﺟﻮهﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
در زﺑﺎن ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ .ﳘﺎن »ﻣﻬﺮ« اﺳﺖ ﮐﻪ هﻢ
»ﺧﻮرﺷﻴﺪ« اﺳﺖ و هﻢ »ﻋﺸﻖ« و ﳘﺎن ﺑﺎزی ﭘﺮﭘﻴﭻ و
ﺧﻢ اﺷﻌﺎر ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺖ ﮐﻪ در دو ﺳﻮی ﻋﺸﻖ و ﻧﻮر
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ از ﺻﺪای ﺳﺨﻦ ﻋﺸﻖ ﺧﻮشﺗﺮ
ﳕﯽﺑﻴﻨﺪ )اﻳﻦﺟﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻨﻴﺪن ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻪ اﻳﻦ ﺻﺪا
ﺑﺎ ﻧﻮر ﳘﺮاﻩ اﺳﺖ( ﻳﺎدﮔﺎری ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎودان
ﲟﺎﻧﺪ .ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ اﻳﻦ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ در هﻴﭻﮐﺪام از
ﺁﻳﺎت ﻗﺮﺁﻧﯽ ﻧﻪ ﻧﺎﻣﯽ از ﺁن اﺳﺖ و ﻧﻪ اﺷﺎرﻩای
ﺑﻪ ﺁن ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺎﺳﯽ
هﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و از ﺳﻮﻳﯽ ﻳﮑﺒﺎر
هﻢ در ﻗﺮﺁن از ﺁن ﻳﺎد ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﳘﺴﺎن واژﻩ
ﻋﺸﻖ در ﻗﺮﺁن ﳏﺒﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در هﻴﭻﮐﺪام از
ﺁﻳﺎت ،اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم راﺑﻄﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪای را ﻣﻴﺎن
اﻧﺴﺎن و »اﷲ« ﻳﺎد ﳕﯽﮐﻨﺪ) .(5ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﮐﺘﺎب ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪﻳﺜﯽ از ﭘﻴﺎﻣﱪ در
ﻣﻮرد ﺳﻨﺪﻳﺖ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ اﻧﺴﺎن و اﷲ در
اﺳﻼم اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻼش ﭘﮋوهﺸﮕﺮاﻧﯽ ﭼﻮن
زﻳﮕﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﻳﺪ ،ﻳﻮﻧﮓ ،اﻟﻴﺎدﻩ و ...در ﺳﺪﻩ
ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺑﺮﺟﺎﻳﯽ
ﭼﺮاﻳﯽ
ﳘﻴﻦ
ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺑﻴﺴﺘﻢ
اﺳﻄﻮرﻩای در ﻗﺎﻟﺐ زﺑﺎنهﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﺁنهﺎ اﺳﺖ
در دوران ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی .در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎرهﺎی ارزﴰﻨﺪ هﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ را ﻳﺎد ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از ﺳﯽ ﺳﺎل ﺗﻼش ﺧﻮد رﻳﺸﻪﻳﺎﺑﯽ
ﻣﻔﺎهﻴﻢ »زﻣﺎن«» ،اﺷﺮاق« ،ﻋﺎﱂ ﻣﺜﺎﻟﯽ و ...را
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ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﯽ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮان ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ
ﭘﺲ از اﺳﻼم ﻧﻴﺰ دﭼﺎر درهﻢ ﺁﻣﻴﺨﺘﮕﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ،در ﻋﺮﻓﺎن اﻳﺮاﻧﯽ ،ﻋﺎﱂ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻳﺎ
هﻮرﻗﻴﺎﻳﯽ ،ﻋﺎﳌﯽ اﺳﺖ ﻣﻴﺎن ﻋﺎﱂ ﺑﺎﻻ ،ﻋﺎﱂ
اﺳﺮار ،ﻋﺎﱂ ﺑﺎﻃﻨﯽ ،ﻋﺎﱂ اﲰﺎء از ﻳﮏ ﺳﻮ و ﻋﺎﱂ
ّﻩ از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ )ﺑﺮگ ۵٩
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻋﺎﱂ ﺣﺲ و ﻣﺎد
( .اﻳﺸﺎن ،ﻋﺎﱂ ﻣﺜﺎﻟﯽ را هﻢ راﺳﺘﺎی ﻋﺎﱂ
اﻳﺪﻩهﺎ ﻣﯽﺁورﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب
»زﻣﻴﻦ ﻣﻴﻨﻮی ،ﮐﺎﻟﺒﺪ اﻧﺴﺎن در روز رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ،
از اﻳﺮان ﻣﺰداﻳﯽ ﺗﺎ اﻳﺮان ﺷﻴﻌﯽ« ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﻴﺪ .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﭼﻮن اﺳﻄﻮرﻩ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺮﺁﻧﯽ
ﺁن ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﺑﺮای رﻳﺸﻪﻳﺎﺑﯽ در ﭼﻨﺪ ﲞﺶ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ
ردﻳﺎﺑﺒﯽ اﺳﻄﻮرﻩ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ در ﮐﺘﺐ ﺁﲰﺎﻧﯽ ﻳﻬﻮد و
ﻧﺼﺎرا ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﭼﻪ ﺑﻪ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ
رﻳﺸﻪهﺎی اﺳﻄﻮرﻩای ﻳﺎ اﻓﺴﺎﻧﻪای ﻗﺮﺁن از ﺗﻮرات
ﺁب ﻣﯽﺧﻮرد.
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﭘﻴﺶﻓﺮﺿﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ داﻳﺮ ﺑﺮ اﻳﻦﮐﻪ
»هﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ« ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮ ﳏﻮر »ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺁدم«
ﻣﯽﮔﺮدد و در اﺛﺒﺎت اﻳﻦ ادﻋﺎ ،اﺷﻌﺎر ﺣﺎﻓﻆ را
ﺑﻪ اﻳﻦ روال ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و اﺷﻌﺎر را ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ از ﺧﻼل ﺁنهﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﳘﺴﺎزی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺎﻓﻆ را ﺑﺎ دو ﮐﺘﺎب
ﻣﺮﺻﺎد اﻟﻌﺒﺎد ﳒﻢاﻟﺪﻳﻦ رازی و ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ رﺷﻴﺪاﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﺒﺪی ﳘﺮاﻩ ﺳﺎزد .ﭘﻴﺶ از
اﻳﻦ در ﮐﺘﺎب» :ﻳﮏ ﻗﺼﻪ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ« ﺣﺴﻦ اﻧﻮری
در ﻣﻮ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﻏﺰﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻊ» :دوش دﻳﺪم ﮐﻪ
ﻣﻼﺋﮏ در ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ زدﻧﺪ «...ﺑﻪ ﻣﺮﺻﺎداﻟﻌﺒﺎد
ﳒﻢاﻟﺪﻳﻦ رازی اﺷﺎرﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ و داﺳﺘﺎن ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ و
ﺗﺄوﻳﻞ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺁن .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب اﻧﻮری
ﺑﻪ ﺳﺎل  ١٣۶٨ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﮐﺘﺎب دارﻳﻮش ﺁﺷﻮری
ﺑﻪ ﺳﺎل ١٣٧٧؛ ﭼﻪ ﺧﻮب ﻣﯽﺷﺪ اﮔﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ دﺳﺖﮐﻢ
اﺷﺎرﻩ ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺴﻦ اﻧﻮری ﻣﯽﮐﺮد .در
ﺁنﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ» :ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺎﺳﺨﯽ
اﺳﺖ ﻧﻈﺮی و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶ "ﺣﺎﻓﻆ ﭼﻪ
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در اﻳﻦ دﻳﺒﺎﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ» :در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب
ﮐﻮﺷﻴﺪﻩام ﺑﺎ روش و اﺻﻮل ﭘﻴﺶ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻩای ﺑﻪ
ﺳﺮاغ اﻳﻦ دﻳﻮان ﺑﺮوم ﺗﺎ ﺳﺮاﳒﺎم ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ
"ﺣﺎﻓﻆ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ؟" ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻈﺮی دادﻩ
ﺑﺎﺷﻢ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ اﺛﺮ ﻧﻪ در ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻧﺪﻳﺸﻪ
و ﺟﻬﺎنﺑﻴﻨﯽ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺖ ﻧﻪ در رد ﺁن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻳﮏ ﭘﮋوهﺶ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ در رﻳﺨﺖﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺪﻳﺸﻪ
ﺣﺎﻓﻆ .اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﻴﺎد اﻳﻦ ﭘﮋوهﺶ اﺳﺖ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺣﺎﻓﻆﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻬﻢ
ﺑﻨﻴﺎنهﺎی ﻓﺮهﻨﮓ و ذهﻨﻴﺖ ﻣﺎ اﳘﻴﺖ اﺳﺎﺳﯽ دارد.
در واﻗﻊ ﮔﺮﻩﮔﺸﺎﻳﯽ از دﻳﻮان ﺣﺎﻓﻆ و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای
ﻓﻬﻢ ﻧﻈﺮی ﺁن ﮔﺮﻩﮔﺸﺎﻳﯽ از ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﻮروﺛﯽ و
ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﺁن از دﻳﺪﮔﺎهﯽ اﻣﺮوزﻳﻦ ﺿﺮوری
اﺳﺖ«.
ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ روش
و اﺻﻮل ﭘﻴﺶ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻩ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ
از ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﻮروﺛﯽ ﻣﺎ ﮔﺮﻩﮔﺸﺎﻳﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎ
از اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ ﳘﻴﻦ دو ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و
ﺗﻼش دارﻳﻢ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دهﻴﻢ ﮐﻪ اﻳﻦ روش ﮐﺪام اﺳﺖ
و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺗﺎ ﭼﻪ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ روش را داﻧﺴﺘﻪ و
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ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮی هﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺎﻓﻆ در ﻧﻮﺷﺘﻪ دارﻳﻮش
ﺁﺷﻮری
ﻓﺸﺮدﻩ ﺳﺨﻦ ﭘﮋوهﺸﮕﺮ ﮐﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﮐﺎر اوﺳﺖ ،در ﺑﺮگ
 ٢٩ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ:
»اﻟﮕﻮی اﺳﺎﺳﯽ هﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺎن ﺣﺎﻓﻆ ﻳﻌﻨﯽ
ﲤﺪن و ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﮐﻪ او ﻣﻴﺮاث ﺑﺮ ﺁن اﺳﺖ -ﳘﭽﻮن
اﻟﮕﻮی
ﻳﮏ
ﺳﻨﺘﯽ
ﻓﺮهﻨﮓهﺎی
و
ﲤﺪنهﺎ
ﳘﻪ
اﺳﻄﻮرﻩای -ﺳﺮﳕﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺁن
ﺑﺮ ﺑﻨﻴﺎد اﺳﻄﻮرﻩهﺎ ،ﺳﺮﳕﻮنهﺎ ﻳﺎ ﳕﻮﻧﻪهﺎی
ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ دادﻩ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎر
ﺑﺮای اﻧﺴﺎناﻧﺪ .در ﻣﻴﺎﻧﻪ اﻳﻦ اﺳﻄﻮرﻩهﺎ
اﺳﻄﻮرﻩ ﳏﻮری ﳘﺎﻧﺎ اﺳﻄﻮرﻩ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺁن روﻳﺪاد ازﻟﯽای ﮐﻪ ﺳﺮﺁﻏﺎز و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
روﻳﺪادهﺎی اﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺖ ،ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد» :در
اﻧﺘﻬﺎی ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺮ واژﻩ ﺳﺮﳕﻮن )Archetype
( در ﭘﺎورﻗﯽ ﺑﺮگ  ٢٩ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ:
»اﺳﻄﻮرﻩهﺎ در ﺻﻮرتهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رواﻳﺘﯽ ﺧﻮد
ﻧﺰد ﻗﻮمهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﺑﺮدارﻧﺪﻩ ﺁن اﻟﮕﻮهﺎی
ﺟﻬﺎﻧﺮوای ذهﻦاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻳﻮﻧﮓ ،در
ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎهﯽ ﲨﻌﯽ ﺟﺎی دارﻧﺪ و از راﻩ زﻩ و زاد
ﺑﻪ ارث ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
ﺳﺮﳕﻮنهﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﳕﻮن ﻣﺎدر ،ﭘﺪر ،ﻗﻬﺮﻣﺎن،
ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
اﺳﻄﻮرﻩهﺎی
در
ﺧﺮدﻣﻨﺪ،
ﭘﻴﺮ
ﺻﻮرتهﺎی رواﻳﺘﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺪﻳﺪار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﺑﺮای ﺑﺎورﺷﺪﮔﺎنﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎﻟﯽ ،اﻟﮕﻮی
رﻓﺘﺎرﻧﺪ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺳﺮﳕﻮن اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺮداﺷﺖ
ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ از اﺳﻄﻮرﻩ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ در ﻗﺮﺁن ﳘﺎن ﺁدم
اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر او در ﺁن اﺳﻄﻮرﻩ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺄوﻳﻞ
ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺁن ﺑﺮای ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻴﺰ اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎر
اﺳﺖ «...اﳓﺮاف اﺳﺎﺳﯽ ﭘﮋوهﺸﮕﺮ از اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ
ﺁﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻪ ﻗﺮﺁن اﮔﺮ ﺑﺮای اﻋﺮاب ﻣﮑﻪ
ﺣﺎوی ﭘﺎرﻩای از اﺳﻄﻮرﻩ ﺁﻧﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺮای دﻳﮕﺮ
ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻩ ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﻄﻮرﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﮕﺮ
ﺁن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﲢﻘﻴﻘﺎت ﭘﮋوهﺸﮕﺮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد
ﺁﻗﺎی ﺁﺷﻮری ﭼﻮن ﻳﻮﻧﮓ و اﻟﻴﺎدﻩ ...ﺑﻪ
اﺳﻄﻮرﻩای ﻳﮑﺴﺎن ﺑﺮای ﳘﻪ ﻣﻠﻞ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺁن هﻢ اﺳﻄﻮرﻩای ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﱪان در
ﮐﺘﺐ ﺁﲰﺎﻧﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺷﺎﻳﺪ ﻬﻧﺎﻳﺘﺎ ،ﺑﺮداﺷﺖ
اﻳﺸﺎن از ﺳﺮﳕﻮن ﮐﻪ از راﻩ زاد و وﻟﺪ در
اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ؟
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ﳔﺴﺖ اﻳﻦﮐﻪ ﭘﻴﺶﻓﺮض ﻳﻮﻧﮓ راﻩ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎ ﻋﻠﻤﯽ
ﺷﺪن دارد ،دوم ﺁنﮐﻪ ﻳﻮﻧﮓ اﺳﻄﻮرﻩهﺎ را از
ﺁﻏﺎز ﻣﮑﺘﺐ ﺁﲰﺎﻧﯽ ﳕﯽداﻧﺪ ،و ﺳﻮم ﺁﻧﮑﻪ اﮔﺮ
ﺳﺮﳕﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﺮای ﺁدﻣﯽ ﭼﻮن زﻧﺪﻩ ﺳﺨﻨﮕﻮ،
در ﺳﺨﻦ و واژﻩ اﺳﺖ .اﻳﻦ زﺑﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻮد
ﺑﺎر ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﻄﻮرﻩای را ﲪﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ ﭼﻴﺰ
دﻳﮕﺮ .اﮔﺮ ﺳﺮﳕﻮنهﺎ از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﻳﮕﺮ
ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺨﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎر هﺮ واژﻩ و
راﺑﻄﻪ واژﻩهﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ،در ﭼﺮﺧﺶ وو ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی
اﻳﻦ واژﻩهﺎ ﺑﺮداﺷﺖ »ﻋﺮﻓﺎی ﻣﮑﺘﺐ ﺧﺮاﺳﺎن« ﺑﺮ
ﭘﺎﻳﻪ زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮهﺮ ﺧﻮد را
از ﮔﺬﺷﺘﻪهﺎی ﺑﺴﻴﺎر دورﺗﺮ از ﭘﻨﺞ و ﻳﺎ هﺸﺖ
ﻗﺮن ﺑﺎ ﺧﻮد ﺁوردﻩاﻧﺪ .ﭘﮋوهﺸﮕﺮ ﺑﺮای ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن
ﻗﺮﺁن ﺑﻪ اﺳﻄﻮرﻩ ،ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﻋﺮﻓﺎن اﺷﺮاﻗﯽ ﺑﻪ
ﻗﺮﺁن و ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎن اﺷﺮاﻗﯽ ،ﻳﮏ ﺑﺎرﻩ ﺣﺎﻓﻆ
را ﺑﻪ ﻗﺮﺁن ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ و در اﻳﻦ راﻩ:
 ادﻋﺎی ﺗﺎزﻩای در ﻣﻮرد روش ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺪرنﲢﻘﻴﻖ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 ﺗﻔﺎوت ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮاﻧﯽ و ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﯽرا ﻧﺎدﻳﺪﻩ ﻣﯽﮔﻴﺮد.
 اﺷﺎرﻩای ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮهﻨﮕﯽ -اﺳﻄﻮرﻩایاﻳﺮاﻧﻴﺎن ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم ﳕﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﮕﻮﻧﻪای
ﮐﻪ در اﻳﻦ دو دﻟﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ اﻳﻦﳘﻪ
ﺑﻪﻋﻤﺪ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻪﺳﻬﻮ؟ ﭼﺮا ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﻌﻨﯽ
اﺳﻄﻮرﻩ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﲢﺮﻳﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
در ﺑﺮگ  ٣٧ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ» :در ﮐﻞ ﺁنﭼﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان
اﻟﮕﻮی اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺣﺎﻓﻆ در اﻳﻦﺟﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ
ﲤﺎﻣﯽ ﻣﻴﺮاث اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ دارد در ﺑﺎب ﻓﺮود
ﺁﻣﺪن و ﺑﺎز ﺑﺮ ﺷﺪن روح ﮐﻠﯽ از ﻋﺎﱂ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻋﺎﱂ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎرﻩ ﺁن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﻨﺰل
اﺻﻠﯽ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺎس اﻳﻦ
هﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻄﻮرﻩ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ
در ﮔﺰارش دﻳﻨﯽ ﺁن و ﺳﭙﺲ ﺗﺄوﻳﻞ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺁن
ﭘﺮداﺧﺖ «.ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان در اﻳﻦ دام اﻓﺘﺎد؟ و
ﻧﺪﻳﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻗﺮﺁﻧﯽ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ اﮔﺮ
اﺳﻄﻮرﻩای اﺳﺖ و اﮔﺮ اﻳﻦ اﺳﻄﻮرﻩ در ﺳﺮﳕﻮنهﺎی
ﺣﺎﻓﻆ ﻳﺎ ﻋﺮﻓﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺧﻮد وﺟﻮد
دارد ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﺟﺪاﻳﯽ ﺁن از
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻗﺮﺁﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺟﺪالهﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ
ﺑﻴﻦ ﳐﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﺁنﺟﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
رﻣﺰﮔﻮﻳﯽ و در ﭘﺮدﻩﮔﻮﻳﯽ و ﺗﺄوﻳﻞ ﭘﻴﺶ ﻣﯽﺁﻳﺪ ﮐﻪ
ﻓﺎشﮔﻮﻳﯽ ﻣﺎ را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﳘﺎن
ﺗﻀﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻄﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﻄﻮرﻩای
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ز ﺷﻌﺮ دﻟﮑﺶ ﺣﺎﻓﻆ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﺁﮔﺎﻩ
ﻃﺒﻊ و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﱳ دری داﻧﺪ

ﮐﻪ

ﻟﻄﻒ

اﻳﻦﳘﻪ ﻟﻄﻒ و زﻳﺒﺎﻳﯽ و اﺷﺎرﻩ و ﺑﻴﺎن دﻟﻔﺮﻳﺐ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ زﺑﺎن اﺳﺖ ﻧﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ
ﻗﺮﺁن ،اﺳﺎﺳﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﻄﻮرﻩ ﻗﻮﻣﯽ ﺣﺎﻓﻆ
ﻗﺮﺁن ﺑﺎﺷﺪ؟ اﺳﻄﻮرﻩ در دل زﺑﺎن اﺳﺖ .در ﺑﺮگ
 ۴٣ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ» :ﺑﺎ اﻳﻦ دﻳﻦ اﺳﻄﻮرﻩ دﻳﮕﺮی ﺑﺮ
اﺳﻄﻮرﻩ هﺒﻮط اﻓﺰودﻩ ﺷﺪ و ﺁن اﺳﻄﻮرﻩ ﻓﺮود
ﺁﻣﺪن ﺧﺪا در ﺗﻦ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺮای ﳒﺎت دادن اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ «.اﻳﺸﺎن در اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺧﻮد اﺻﺮار ﻣﯽورزﻧﺪ و
ﺁن راﺑﻄﻪ دﻳﻦ و اﺳﻄﻮرﻩ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ دﻳﻦ ﻣﺴﻴﺢ
ﺁوردﻩ را اﺳﻄﻮرﻩ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺁن هﻢ اﺳﻄﻮرﻩ
دﻳﮕﺮی ﻏﺎﻓﻞ از ﺁنﮐﻪ اﺳﻄﻮرﻩهﺎ در ﻃﻮل ﭘﻴﺪاﻳﺶ
و ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﲤﺪنهﺎی ﺷﻔﺎهﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در
هﺰارﻩهﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﺎن ﻳﮏ ﻓﺮد .ﻳﮏ ﻓﺮد ﭼﻮن
هﻮﻣﺮ و ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﻄﻮرﻩهﺎ را ﲨﻊﺁوری
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دﮔﺮﺷﻨﻴﺪن ﮔﺬﺷﺘﻪهﺎ

» ...ﺣﺎل ﺁن ﮐﻪ اﺳﻄﻮرﻩ ﮔﺰارﺷﯽ اﺳﺖ از
ﭘﺪﻳﺪارهﺎ و روﻳﺪادهﺎی ﺳﺮﺁﻏﺎز ﺟﻬﺎن ﮐﻪ در ذهﻦ
ﺑﺎورﻧﺪﮔﺎن ﺁن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﻨﻴﺎد و ﺟﻬﺖ ﳘﻪ ﭼﻴﺰ
اﺳﺖ«...
از اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﲜﺎ و درﺳﺖ ﳕﯽﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
هﺮ ﮔﻔﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﻴﺎﻧﯽ از ﭘﺪﻳﺪارهﺎ و روﻳﺪادهﺎی
ﺳﺮﺁﻏﺎز ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﳘﺮاﻩ دارد ،اﺳﻄﻮرﻩ اﺳﺖ.
اﺳﻄﻮرﻩهﺎ ﭼﻮن ﮐﻮﻩهﺎی رﺳﻮﺑﯽ در ﻋﻤﻖ اﻗﻴﺎﻧﻮسهﺎ
ذرﻩ ذرﻩ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺣﺎﺻﻞ هﺰارﻩهﺎ و
ﻗﺮنهﺎ زﻧﺪﮔﯽ و ﲡﺮﺑﻪ اﻧﺴﺎنهﺎ هﺴﺘﻨﺪ.
ﻏﻮلهﺎ ،اژدهﺎهﺎ و ﺳﻴﻤﺮغهﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎﻳﯽ از
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ دارﻧﺪ .اﻳﻨﺎن در اﺷﻌﺎر،
ﻣﺜﻞهﺎ ،ﺿﺮب اﳌﺜﻞهﺎ ،ﮔﻮﻳﺶهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ،هﻨﺮ و
ﮐﺎرهﺎی هﻨﺮی ﻓﺮد ﻓﺮد ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺟﺎی دارﻧﺪ .اﮔﺮ
اﺳﻄﻮرﻩ و ﻏﻨﺎی ﻋﻤﻴﻖ و ﻧﻘﺶ ﻓﺮهﻨﮓ ﺷﻔﺎهﯽ ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ از دوران ﲤﺪن ﮐﺘﺒﯽ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻳﻨﺎن
را ﺑﺎ ﻓﺮهﻨﮓ و زﺑﺎن ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻴﻢ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎهﯽ
ﭼﻨﻴﻦ ﺳﱰگ ﺗﻦ در ﳕﯽدادﻳﻢ ﺗﺎ ﮐﺘﺎبهﺎی ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ
ﺷﺪﻩ ﺁﲰﺎﻧﯽ را ﺑﺎ اﺳﻄﻮرﻩهﺎ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺳﻄﻮرﻩ را در ﺧﺎرج از ﳏﺪود ﻓﺮهﻨﮓ و
زﺑﺎن ﻗﻮﻣﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﻢ .در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﻧﻘﺶ
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﻄﻮرﻩای را در اﺷﻌﺎر ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻴﺎن
)(3
ﮐﺮدﻩام
در ﺑﺮگ  ۵٠ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ» :در ﮐﻮﺷﺸﯽ ﮐﻪ
ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﺮای ﺗﺄوﻳﻞ اﺳﻄﻮرﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺮاﳒﺎم
زﺑﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮی و رواﻳﺘﯽ اﺳﻄﻮرﻩ را ﮐﻢ و ﺑﻴﺶ ﺑﻪ
زﺑﺎﻧﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﳕﺎدﻳﻦ ﺑﺪل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻢ و ﺑﻴﺶ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ اﺳﻄﻮرﻩ ﻣﯽﲞﺸﺪ و ﺑﯽدﻟﻴﻠﯽ
ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺁن را ﺗﺎ ﺣﺪودی دﻟﻴﻞﻣﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻳﻦ
ﮐﺎر را در ﻋﺎﱂ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻒ ﻳﮏ ﻋﺎﱂ ﻣﻌﻨﺎی
ﺑﺎﻃﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎی ﻇﺎهﺮی ﺁﻳﻪهﺎی ﻗﺮﺁن
ﮐﺮدﻩاﻧﺪ .از دل اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﲞﺸﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻪ اﺳﻄﻮرﻩ
و ﮐﻼم ﻣﻌﻨﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﮔﺰارش از
ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺟﻬﺎن و اﺳﻼم -ﮐﻪ هﻴﭻ دﻟﻴﻠﯽ ﺑﺮای وﺟﻮد
ﺁنهﺎ ﺟﺰ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﱳ ارادﻩ ازﻟﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ در
ﮐﺎر ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﺎ در ﻣﻴﺎن ﺁﻣﺪن ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﺮای ﺁن ،ﻳﻌﻨﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ ﲡﻠﯽ ﲨﺎل ازﻟﯽ ،ﻳﮏ ﻣﻨﻄﻖ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ در ﻣﻴﺎن
ﻣﯽﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪوﻳﮋﻩ در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن ﺿﺮورت وﺟﻮدی
او را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺁن ﺧﻮاﺳﺖ ﲡﻠﯽ ﺗﻮﺟﻴﻪﭘﺬﻳﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﺎﺟﺮا و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ
ﻣﻨﻄﻖ ﭘﻨﻬﺎن وﺟﻮد ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻒ رﻣﺰی از
»ﻋﺎﱂ اﺳﺮار« و »اﺳﺮار ﻋﺎﱂ« ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد و
ﮐﺎرواﻧﯽ دور و دراز از اوﻟﻴﺎء و ﺷﻴﺨﺎن و
اﻗﻄﺎب را ﺑﻪ راﻩ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ﮐﻪ ﳘﮕﯽ ﺧﻮد را
ﻧﻈﺮﮐﺮدﻩ ﻋﺎﱂ ﻏﻴﺐ و ﺻﺎﺣﺐ رﻣﺰ ﺁن اﺳﺮار
ﻣﯽداﻧﻨﺪ«.
ﺑﺎری ،ﮐﻮﺷﺸﯽ ﮐﻪ ﺁﻗﺎی ﺁﺷﻮری از ﺁن ﻧﺎم
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﺮای
دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺳﻄﻮرﻩ واﻗﻌﯽ ﻗﻮم ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻧﻪ رواﻳﺖ ﻗﺮﺁﻧﯽ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﺑﻪ ﳘﻴﻦ
دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﳎﺒﻮرﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎی ﻇﺎهﺮی،
ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﺳﻄﻮرﻩ اﻳﺮاﻧﯽ
ﺑﺎ ﻗﺮﺁن ﳘﺎهﻨﮓ ﻧﻴﺴﺖ .و ﭼﻮن ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﻋﺎﱂ ﻏﻴﺐ ﮐﻪ در هﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ )ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩای
ﮐﻪ در اﺳﻼم وﺟﻮد دارد .ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ راﻩ ﺑﻪ ﻋﺎﱂ
ﻏﻴﺐ وﺟﻮد دارد و ﺁن هﻢ ﭘﻴﺎﻣﱪ اﺳﺖ -.ﻃﺮﻳﻘﺖ(
ﺑﻪ ﺁن ﮐﺎروان دور و دراز ﻣﯽرﺳﻴﻢ .ﭼﻪ در
ﻋﺮﻓﺎن اﺷﺮاﻗﯽ )ﺗﻮﻳﯽ ﺗﻮ ﻧﺴﺨﻪ ﮔﻨﺞ اﳍﯽ( ﻳﺎ ﺑﻪ
رواﻳﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﻄﻮرﻩای در ﺗﻮﺳﺖ و از ﻓﺮهﻨﮓ
ﻗﻮﻣﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﻣﯽﺁﻳﺪ ،و ﺑﺪﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
هﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺎﳌﯽ در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﻪ ﳘﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺑﻪﺟﻮش
ﻣﯽﺁﻳﺪ و ﺑﻪ ﳘﻪ دﮔﺮاﻧﺪﻳﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻏﻴﺐ را
دﮔﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﺎزد؛ ﺑﺮگ  ...» :۵١ﺁن
ﮐﻮﺷﺶ ﳔﺴﺘﻴﻦ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ  -ﭘﺬﻳﺮ ﮐﺮدن -اﺳﻄﻮرﻩ ﺑﺎ
ﲞﺸﻴﺪن ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﻪ ﺁن از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ
روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺰارش اﺳﻄﻮرﻩای در اﺳﺎس ﻗﺎﻟﺐ
ﻋﻘﻼﻳﯽ ﻧﺪارد و از ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮی ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﳕﯽﮔﻴﺮد،
ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﺮﺟﻊ ﻏﻴﺐ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﳍﯽ
ﺑﻪ ﺑﺸﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .«...اﻳﻦ ﮐﻪ ﮔﺰارش اﺳﻄﻮرﻩای از
ﻋﻘﻞ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﳕﯽﮔﻴﺮد ﺳﺨﻨﯽ رواﺳﺖ وﻟﯽ اﻳﻦ ﮐﻪ از
ﻣﺮﺟﻊ ﻏﻴﺐ ﻣﯽﺁﻳﺪ ،ﮐﺸﻒ ﺑﺰرگ ﭘﮋوهﺸﮕﺮ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﺷﺎﻳﺪ اﮔﺮ ﻣﺘﻔﮑﺮان دو ﻗﺮن اﺧﻴﺮ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ
ﺑﻨﻴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﻄﻮرﻩ و زﺑﺎن و ﻓﺮهﻨﮓ اﻗﻮام
ﲢﻘﻴﻖ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ ،اﻳﻦ ادﻋﺎ را ﻣﯽﺷﻨﻴﺪﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺧﻮد
ﻣﯽ ﻟﺮزﻳﺪﻧﺪ .ﻳﺎ اﺳﻄﻮرﻩهﺎی ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ،هﻨﺪی،
ِﻠﺘﯽ ،و ...اﺳﻄﻮرﻩ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﺎﺑﻠﯽ ،اﻳﺮاﻧﯽ ،ﺳ
ﻳﺎ اﮔﺮ اﺳﻄﻮرﻩاﻧﺪ ﻣﺮﺟﻊ اﻳﻦ اﺳﻄﻮرﻩهﺎ ﻧﻴﺰ ﳘﺎن
ﻏﻴﺐ اﺳﺖ .و اﻳﻦ ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﳍﯽ در ﺧﻠﻖ اﻳﻦ
ﳘﻪ اﺳﻄﻮرﻩهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭼﻪ ﺧﻼﻗﻴﺘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﲠﱰ ﺑﻮد ﺑﻪ ﳘﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺮﺁن ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﺣﻮزﻩهﺎی
ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻣﯽﮐﺮدﻳﻢ و ﺑﻴﻬﻮدﻩ اﺳﻄﻮرﻩ را ﺑﻪ
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»ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺗﺄوﻳﻠﯽ ﻗﺮﺁن در ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﻣﻨﻄﻖ
ﭘﻨﻬﺎن اﺳﻄﻮرﻩ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ در ﻗﺮنهﺎی ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم
هﺠﺮی ﻳﮏ ﺑﺎرﻩ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻧﺴﺒﺖهﺎی ﺧﺪا و ﺟﻬﺎن و
اﻧﺴﺎن را ﺁنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺮداﺷﺖ زاهﺪاﻧﻪ
ﻣﯽﳕﻮد ،دﮔﺮﮔﻮن و ﺣﺘﺎ زﻳﺮ و زﺑﺮ ﮐﺮد .و از
درون ﭼﺸﻢاﻧﺪاز دوﮔﺎﻧﻪ ﻧﮕﺎر ﺟﻬﺎنﺑﻴﻨﯽ زاهﺪاﻧﻪ
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺟﻬﺎنﻧﮕﺮاﻧﻪای ﺑﺮ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ در ﺁن ﺧﺪا
دل
در
ﺧﺎﮐﯽ
ﺟﻬﺎن
ﳘﻴﻦ
در
ﻋﺮش
ﺑﻪﺟﺎی
ﻟﺮزﻧﺪﻩﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺎﱂ ﺑﺮای او ﻳﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن،
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻈﻴﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻴﺎن ﺧﺪا و
اﻧﺴﺎن در رواﻳﺖ ﳔﺴﺘﻴﻦ اﺳﻄﻮرﻩ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ در
ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ و ﻳﻬﻮدﻳﺖ ﺑﻮد ،ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﲢﺎدی
ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻟﻖ و ﳐﻠﻮق ﻣﯽدهﺪ و ﺳﺮرﺷﺘﻪ ﲤﺎﻣﯽ
اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ -ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽرﺳﺪ
ﳘﻴﻦ ﺟﺎﺳﺖ «.ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﺎ ﻳﺎدﺁوری
اﺳﻄﻮرﻩ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ در ﻳﻬﻮدﻳﺖ ﮐﻪ ﮐﻢ و ﺑﻴﺶ ﳘﺎن
ﮔﺰارش ﻗﺮﺁﻧﯽ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﻧﻴﺰ هﺴﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد وﻟﯽ ﺑﻪ
ﻣﺎ ﳕﯽﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻳﮏ ﺑﺎرﻩ ﺧﺪا از ﻋﺮش ﺑﻪ
ﺟﻬﺎن ﺧﺎﮐﯽ ﻣﯽﺁﻳﺪ ،ﭼﺮا در ﻗﺮون ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم
هﺠﺮی ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ -ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮدد .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ
ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮی از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻳﻮﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ
ﻋﺮﻓﺎن اﺷﺮاﻗﯽ از ﺁﻧﺪﻟﺲ و ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻇﻬﻮر
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺑﻴﺶﺗﺮ و دﺳﱰﺳﯽ زودﺗﺮی ﺑﺮ

ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎب »هﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺎﻓﻆ«
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در اداﻣﻪ ﺑﺮگ  ۶٩ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ» :ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
درﺁﻣﺪ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﻔﺘﻴﻢ ،ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ هﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺣﺎﻓﻆ را ﻣﯽﺑﺎﻳﺪ در ﮐﺘﺎبهﺎﻳﯽ ﺟﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺜﺮ
در ﺑﺎب ﻧﻈﺮﻳﻪهﺎ و هﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺄوﻳﻠﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ« در اﻳﻦﺟﺎ ﻧﻴﺰ ،هﻢ در روشﺷﻨﺎﺳﯽ و
هﻢ در ﮐﺎر ﭘﮋوهﺶ اﺷﺘﺒﺎهﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد .اﻳﻦ
اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﭘﺎرﻩای از اﺷﻌﺎر
ﺣﺎﻓﻆ در ﭼﻨﺪ اﺛﺮ ﻣﺎﻗﺒﻞ از ﺣﺎﻓﻆ ﭘﻴﺪا ﺷﻮد،
اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﳔﺴﺖ ،اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻗﺒﻞ از
ﺁﻗﺎی ﺁﺷﻮری دﻳﮕﺮان هﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  ،و اﻳﻦ ﻃﺮﺣﯽ
اﺳﺖ ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﳘﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ اﺳﻼم،
در درﺟﻪ دوم ﺑﺮای هﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺴﯽ ﭼﻮن ﺣﺎﻓﻆ،
ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺎﻓﻆ را ﺧﻮاﻧﺪ و از دﻳﮕﺮان ﻗﺮﻳﻨﻪ
ﺁورد و ﻧﻪ ﺁن ﮐﻪ از ﺁﺛﺎر دﻳﮕﺮان ﺷﺮوع ﮐﺮد و
از ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮﻳﻨﻪﺁوری ﮐﺮد و ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ را ﺑﻪ
ﭘﺎورﻗﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ .اﻳﻦ ﮐﺎر را ﳕﯽﺗﻮان هﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺣﺎﻓﻆ ﻧﺎﻣﻴﺪ .اﻳﻦ ﭘﮋوهﺶ در واﻗﻊ اﺛﺒﺎت ﭘﻴﺶﻓﺮض
ﻏﻠﻂ اوﻟﻴﻪ ﭘﮋوهﺸﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی درک
ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻣﻔﻬﻮم اﺳﻄﻮرﻩ و ﺳﺮﳕﻮن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد اﻳﻦ راﺑﻄﻪﻳﺎﺑﯽ ﺑﻴﻦ دو ﻧﺜﺮ
ﮐﺸﻒاﻻﺳﺮار ﻣﻴﺒﺪی و ﻣﺮﺻﺎداﻟﻌﺒﺎد ﳒﻢاﻟﺪﻳﻦ رازی
را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﮔﻤﺎرﻳﻢ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺟﺎی ،ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎ ﳘﺴﺎﻧﯽ واژﻩهﺎ در ﻣﱳ دو ﮐﺘﺎب ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ و
اﺷﻌﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﺎﻓﻆ ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺗﻼش دارد ﺑﻪ
ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﳕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺁورﻳﻢ؛ )ﺑﺮگ
 ...» :(٧٨ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻗﺪم رﻳﺎﺿﺖ ﺑﻪ ﭘﺎ
اﻓﺰار ﻣﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺁﻓﺎق ﻓﻘﺮ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﻳﺪ ﮐﺮد«
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ از دو واژﻩ ﻣﻼﻣﺖ و ﺁﻓﺎق ﻓﻘﺮ از ﻧﺜﺮ
ﮐﺸﻒاﻻﺳﺮار در زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ اﺷﻌﺎر زﻳﺮ را از ﺣﺎﻓﻆ
ﺁوردﻩ اﺳﺖ:
دل و دﻳﻨﻢ ﺷﺪ و دﻟﱪ ﺑﻪ ﻣﻼﻣﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺴﯽ ﮐﻤﺎن ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺸﻴﺪﻩاﻧﺪ
ﻣﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎهﯽ ﻣﻼﻣﺖ ﻣﻦ ﻣﺴﺖ
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دوﻟﺖ ﻓﻘﺮ ﺧﺪاﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ارزاﻧﯽ دار
در ﻟﺒﺎس ﻓﻘﺮ ﮐﺎر اهﻞ دوﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ
اﮔﺮت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﻘﺮ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ای دل
در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺪارت ﺑﻪ ﻓﻘﻴﺮان ﲞﺸﻨﺪ
ﺑﺎرﻳﮏﺗﺮ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻢ ،ﭼﻪ راﺑﻄﻪای ﻣﻴﺎن اﺷﻌﺎر ﻓﻮق
و ﲨﻠﻪ ﻧﺜﺮ ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻴﻢ؟ در دو ﲞﺶ از
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﺘﺎب هﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﻧﺎمهﺎی  :درام
ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ »ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺟﺎن« و »در ازل«
در ﭘﯽ ﺁنﭼﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﳘﺎن دﻳﺪ
ﻗﺒﻠﯽ ،ﺁﺷﻮری ﺗﻼش دارد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪهﺎی ﺧﻮد را
ﺧﻼﺻﻪوار ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
ﭘﻴﺶدادﻩهﺎی ﻗﺒﻠﯽ هﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن
دهﺪ .و ﺳﭙﺲ در ﲞﺶ »ﺁدم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻠﮏ«
ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ )ﺑﺮگ » :(١٧۴در واﻗﻊ ﺁدم در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﻠﮏ ﳘﺎن ﺣﺎﻓﻆ در ﺑﺮاﺑﺮ زاهﺪ اﺳﺖ« و ﭼﻮن
ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ دﭼﺎر اﺷﮑﺎل ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ در
دﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ:
»اﻟﺒﺘﻪ دﺷﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻴﺎن ﺑﺎزیهﺎی رﻧﺪاﻧﻪ
ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎ زﺑﺎن و ﭘﻴﭻ و ﺗﺎبهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎهﻴﻢ
ﺧﻮد ﻣﯽدهﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺼﻮد ﻬﻧﺎﻳﯽ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن دارد،
ﺑﺮﺧﯽ ﭼﻴﺰهﺎ ﺁﺷﮑﺎرا از ﺧﻼل ﺑﻴﺖهﺎی او ﺑﻴﺮون
ﮐﺸﻴﺪ ،اﻣﺎ او در ﺧﻼل اﻳﻦ زﺑﺎن ﳕﺎدﻳﻦ و
ﺑﺎزیﮔﻮﺷﺎﻧﻪ اﻣﮑﺎن دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ را ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺬارد ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ در اﺷﺎرﻩهﺎی او ﺑﻪ زاهﺪ
و ﺻﻮﻓﯽ ﭼﻪﺑﺴﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎرﻩ را ﺑﻪ ﻣﻠﮏ را ﻧﻴﺰ
ﻳﺎﻓﺖ «.ﳔﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻘﺼﻮد ﻬﻧﺎﻳﯽ ﺧﻮد
را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽدارد ،ﺑﺪون ﺁن ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﭼﺮا؟
اﮔﺮ ﺣﺮف و ﺳﺨﻦ و ﻣﻘﺼﻮد ﺣﺎﻓﻆ ﳘﺎن ﮐﻼم ﻣﻴﺒﺪی
در ﮐﺸﻒاﻻﺳﺮار و ﳒﻢاﻟﺪﻳﻦ رازی در ﻣﺮﺻﺎداﻟﻌﺒﺎد
اﮔﺮ
اﺳﺖ؟
ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎری
ﺑﻪ
ﺣﺎﺟﺖ
ﭼﻪ
اﺳﺖ
هﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺎﻓﻆ ﳘﺎن دﻧﺒﺎﻟﻪ روی ﻋﺮﻓﺎن ﻣﮑﺘﺐ
ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ هﻴﭻﮐﺪام از اﻳﻦ ﻋﺮﻓﺎی ﻣﮑﺘﺐ
ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﻪ ﺳﺮﺑﻪدار دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﴰﻊ ﺁﺟﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ،
ﭼﺮا ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ از ﳘﺴﻮ ﮔﺸﱳ ﺁﺷﮑﺎر ﺑﺎ
اﻳﻨﺎن ﺑﭙﺮهﻴﺰد.
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺘﺎب ﺑﻪ دﻓﻌﺎت
ﳘﺎن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ اﺳﻄﻮرﻩ هﺒﻮط ﺁدم را ﺗﮑﺮار
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﯽﺁن ﮐﻪ ﺷﮑﯽ در ﺁن راﻩ ﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﺪون ﺁن
ﮐﻪ از ﺧﻮﻳﺶ ﺳﻮال ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ
ﭘﻴﺶﻓﺮضهﺎی هﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﭘﮋوهﺸﮕﺮان ﺣﺎﻓﻆ
ﻧﻴﺰ ﭘﺎﺳﺨﯽ داد .ﺑﺪون ﺁنﮐﻪ ﳊﻈﻪای ﺗﺮدﻳﺪ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ واژﻩهﺎی ﭘﺎﻳﻪای ﺣﺎﻓﻆ ﭼﻮن ﭘﻴﺮ ﻣﻐﺎن ،ﻋﺸﻖ،
رﻧﺪ ،ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ،ﻣﯽ ،ﺧﺮاﺑﺎت ،ﮐﻮی دوﺳﺖ و ﺳﺎﻗﯽ
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ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ در ﺗﻌﺮﻳﻒ رﻧﺪی ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ» :رﻧﺪی ﺁن
ﻗﻠﻤﺮوی از ﺁزادﻩ ﺟﺎﻧﯽ و ﺁزادﻩاﻧﺪﻳﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻣﱳ ﻳﮏ ﻓﺮهﻨﮓ دﻳﻨﯽ از راﻩ ﺗﺄوﻳﻞ ﮐﻼم و
ﺣﻴﺎﺗﯽ ﺑﺪان ﻣﯽﺗﻮان رﺳﻴﺪ «.در ﺑﺮگ ٢٢۴
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ» :اﻳﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﯽ« او ﻧﻴﺰ دو
ﭼﻬﺮﮔﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽﳕﺎﻳﺎﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﯽ ﻧﻴﺰ ﻳﮏ ﺳﺮﳕﻮن
ازﻟﯽ دارد ﮐﻪ در ﺁن ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ازﻟﯽ ﺧﺎک ﺁدم را
ﺑﺎ ﺁن ﺳﺮﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺟﺮﻋﻪای از ﺁن ﺑﻪ او
ﻧﻮﺷﺎﻧﺪﻩاﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﺷﻮد «.ﺑﻪ ﻳﺎد ﺑﻴﺎورﻳﻢ
ﮐﻪ در ﲞﺶهﺎی ﳔﺴﺘﻴﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﳘﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را
ﮐﻪ ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﺗﻼش دارﻧﺪ ﺗﺎ از واژﻩهﺎی اﺷﻌﺎر
ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻌﺎﻧﯽ دﻳﮕﺮی ﲜﻮﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻣﯽﮔﻴﺮد
)ﺑﺮگ » :(١۵ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﯽ و ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ و ﻣﻎ و ﭘﻴﺮ و
ﺧﺮاﺑﺎت و ﭼﻴﺰهﺎﻳﯽ از اﻳﻦ دﺳﺖ در ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ
ﺷﻌﺮهﺎی ﺻﻮﻓﻴﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﮐﺎری اﺳﺖ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ« و در
اﻧﺘﻬﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر دﺳﺖ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .در ﺑﺮگ
 ٢٣٠ﻣﯽﺁﻳﺪ» :ﺑﺎ در ﮐﺎر ﺁﻣﺪن دﻳﺪﮔﺎﻩ ﺗﺄوﻳﻠﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻄﻮرﻩ هﺒﻮط و ﮐﺸﻒ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺁن
ﺑﻪ دﺳﺖ اهﻞ ﻋﺮﻓﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ﺁﻳﺎﺗﯽ از
ﻗﺮﺁن ...ﻳﮏ ﺑﺎرﻩ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا و
اﻧﺴﺎن زﻳﺮ و زﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
دﻳﺪﮔﺎﻩ ﻳﮕﺎﻧﻪ اﻧﮕﺎری ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ در ﺁن ﻋﺎﱂ
روﺣﺎﻧﯽ و ﻋﺎﱂ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در هﻢ ﺗﻨﻴﺪﻩاﻧﺪ و ﺧﺪا
ﳘﺎن وﺟﻮد اﺳﺖ و وﺟﻮد ﻳﮑﯽﺳﺖ ،ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪﻩ در
ﺧﻮد «.دو دﻳﺪﮔﺎﻩ ﻳﮑﯽ زاهﺪاﻧﻪ:
ﳘﻪ ﳕﻮدهﺎی
ّ ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻪ در
ﺑﺮداﺷﺘﯽ اﺧﻼﻗﯽ از هﺴﺘﯽ ،ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ
ﺁن ﺧﺪا ﻗﺎﺿﯽ ﮐﻴﻔﺮدهﻨﺪﻩایﺳﺖ و ﺟﻬﺎن ﺑﻪ دو ﻋﺎﱂ
ﭘﺎک روﺣﺎﻧﯽ و ﻋﺎﱂ ﭘﻠﻴﺪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﲞﺶ ﻣﯽﺷﻮد؛ و
دﻳﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺁﺷﻮری» :ﺑﺮداﺷﺘﯽ اﺳﺘﺘﻴﮑﯽ از
ّ ﺑﺎهﻢ درﻣﯽﺁﻣﻴﺰﻧﺪ و
هﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﺁن ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ
ّ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺟﻬﺎن ﺧﺸﮏ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ
ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻧﺪﻩ و ﭘﻮﻳﺎ و زﻳﺒﺎ در ﭘﺮﺗﻮ ﺟﺎن ﺟﻬﺎن
ﻣﯽدهﺪ و ﻋﺎﱂ ﻧﻮرﺑﺎران ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺮاﺑﺎت ﻣﻐﺎن
ﲡﻠﯽ ﮔﺎﻩ »ﻧﻮر ﺧﺪا« ﻣﯽﺷﻮد و زﻳﺒﺎﻳﯽهﺎی ﻃﺒﺒﻴﻌﺖ
ﳘﭽﻮن ﳕﻮد زﻳﺒﺎﻳﯽ ازﻟﯽ ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﯽﺁﻳﺪ«.
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ دو دﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ:
»ﮔﺬر از دﻳﺪﮔﺎﻩ ﺧﺸﮏ ﺗﺮﺳﻨﺎک اﺧﻼﻗﯽ زاهﺪ ﻋﺒﻮس
ﺑﻪ دﻳﺪﮔﺎﻩ ﻟﻄﻴﻒ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﻧﮕﺮ ﺷﺎﻋﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺳﺮﻣﺴﺖ،
زﻳﺮ و زﺑﺮ ﺷﺪن ﮐﻞ ﻧﺴﺒﺖهﺎی ﳘﻪ ﭼﻴﺰ را در ﺑﺮ
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در ﺑﺮگ  ٢٣٢ﻣﯽﺁﻳﺪ» :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻆ
در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ راﻩ و ﮐﻤﺎل اﻳﻦ ﻓﺮهﻨﮕﻴﻢ و ﺑﺎ
و
اﺳﺎﺳﯽ
ﲞﺶ
رﻧﺪی«
»ﻓﺮهﻨﮓ
ﮐﻪ
اوﺳﺖ
ﺟﺪاﻳﯽﻧﺎﭘﺬﻳﺮ از ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد« در واﻗﻊ
ﭼﻮن ﺣﺎﻓﻆ در اوج ﺑﻪ دوﺑﺎرﻩ ﺻﻴﻘﻞدهﯽ ﻓﺮهﻨﮓ
ﺟﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﺑﺎ او اﻳﻦ روﺷﻨﯽ ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﯽﺷﻮد و از ﺁن ﭘﺲ ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮاﻧﯽ از زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻗﺮن ﻓﺸﺎر ،ﺟﻮاﻧﻪ ﻓﺮهﻨﮓ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺧﻮد را
ﮐﻪ ﳘﺎن ﻧﮕﺎهﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ ،ﻣﻬﺮورزاﻧﻪ
و ﻧﻮراﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﺑﺎز ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻳﺎدﮔﺎری
از ﺻﺪای ﺳﺨﻦ ﻋﺸﻖ ﻧﺪﻳﺪم ﺧﻮشﺗﺮ
ﮐﻪ در اﻳﻦ ﮔﻨﺒﺪ دوار ﲟﺎﻧﺪ
در ﺑﺮگ  ٢۴٣ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ» :ﺑﺎری ،ﻧﻈﺎم اﻧﺪﻳﺸﻪ
ﺗﺄوﻳﻞ هﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ و ﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ در ﭘﯽ
ﲞﺸﻴﺪن ﺳﺎﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻓﻬﻢ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ اﺳﻄﻮرﻩ اﺳﺖ
و ﺧﺪا را ﭼﻨﺎن اﻧﺴﺎنوار و اﻧﺴﺎن را ﭼﻨﺎن
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در ﺑﺮگ  ٢۵٣ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ» :ﺑﺎری ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎ زﻳﺴﱳ ﺑﻪ
ﻣﺬهﺐ و ﻣﺸﺮب رﻧﺪی در ﻣﻴﺎن ﳘﻪ ﺷﺎﻋﺮان ﻋﺎرف ﺑﻪ
ﻓﺮدﻳﺘﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺪ هﻴﭻﻳﮏ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و
ﺑﻪ ﳘﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻓﻬﻢ او از ﳘﻪ دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ «.در
اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﺸﺮب و ﻣﺬهﺐ و ﻋﺮﻓﺎن در ﻳﮏ ردﻳﻒ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﺮدﻩ ﺷﺪﻩاﻧﺪ .اﮔﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺎرف اﺳﺖ و در
ﻣﺬهﺐ ﻳﺎ ﻣﺸﺮب رﻧﺪی اﺳﺖ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻓﺮدﻳﺖ ﻣﯽرﺳﺪ؟
ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻓﺮدﻳﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ
از رﻧﺪ در ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽدهﻨﺪ ،ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ
ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪهﺮﺣﺎل رﻧﺪی ﭼﻪ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی
ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺖ ﺁن ﮐﻪ دﻏﻠﯽ و هﺮزﮔﯽ و ﺣﻘﻪﺑﺎزی و...
ﮐﻼﻩﺑﺮداری اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﺁن،
ﺟﺰء ﺟﺪاﻳﯽﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﳘﻴﻦ
رﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ را ﺳﺴﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ :...ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺁﺧﺮﻳﻦ ﲨﻠﻪ روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ و
از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺑﻪهﺮﺣﺎل ﻣﯽﭘﺬﻳﺮد ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻪ
از ﺗﺄوﻳﻞ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻗﺮﺁن ﺁﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﻣﺸﺮب
»ﺟﺰء
ﮐﻪ
ﻣﮑﺘﺒﯽ
ﻣﯽرود،
ﺑﻪﭘﻴﺶ
رﻧﺪی
ﺟﺪاﻳﯽﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮاﻧﯽ« اﺳﺖ ،رﻳﺸﻪ از
ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﺷﺎﻳﺪ ﲠﱰ ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮد را از ﳘﺎن ﲞﺶ ﻣﮑﺘﺐ رﻧﺪی
ﺁﻏﺎز ﻣﯽﮐﺮد ،و از ﳘﻪ ﺗﻼش ﺑﯽﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮد از
ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻗﺮﺁن ﻣﺎ را ﺑﯽﻧﺼﻴﺐ
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اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی ﺑﺴﻴﺎر درﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺮط ﮐﻪ
اﺳﻄﻮرﻩ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﺁن هﻢ ﺑﺮای
زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ از اﺳﻄﻮرﻩهﺎی اﻳﺮاﻧﯽ .ﺣﺎﻓﻆ ﭼﻮن
ﻓﺸﺮدﻩای از ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
دورهﺎ ﺁﻣﺪﻩاﻧﺪ و در راﻩ ﺑﺎ ﻓﺮهﻨﮓهﺎی دﻳﮕﺮ
ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ،در ﺷﻌﺮ او ﮔﺮد و ﺧﺎکهﺎی اﻳﻦ
راﻩ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮ دل ﻣﯽﻧﺸﻴﻨﺪ .ﺣﺎﻓﻆ اﮔﺮ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺖ
در ﻳﮏ ﲤﺎﻣﻴﺖ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻧﻘﺶ دارد .ﲤﺎﻣﻴﺘﯽ ﮐﻪ در
هﺮ واژﻩ ،ﮐﺎرﮐﺮد اﻳﻦ واژﻩ و راﺑﻄﻪ اﻳﻦ
واژﻩهﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ،رﻳﺸﻪ دارﻧﺪ.
ﺁنﭼﻪ را ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﻧﺎم راﻩ و
روال ﻋﺸﻖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دو راﻩ دﻳﮕﺮ :ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻋﻠﻢ،
ﻋﻘﻞ و دﻓﱰ از ﻳﮏ ﺳﻮی و رﻳﺎﺿﺖ و دﻧﺒﺎﻟﻪروی
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در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺁﺷﻮری در ﺑﺮگهﺎی ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻳﺸﺎن
ﺑﺪﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺁﻳﺪ )ﺑﺮگ » :(٢٨٢اﮔﺮ راﻩ ﺑﺮدن ﺑﻪ
راز اﻳﻦ ﻋﺎﱂ ﻧﻪ ﺑﺎ زهﺪ و رﻳﺎﺿﺖ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ و ﻧﻪ
ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺟﺎن ﺑﻴﺪار و دل
ﺁﮔﺎﻩ ﺳﭙﺮدﻩ ﺑﻪ ﲨﺎل دوﺳﺖ و هﺪاﻳﺖ ﻧﻈﺮی او«.
اﻳﻦ ﺟﺎن ﺑﻴﺪار ﭼﻪ راﺑﻄﻪ دور ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﮏ،
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯽ ﺑﺎ ﻗﺮﺁن و ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
و ﺑﺎورﻣﻨﺪان اﻳﻦ ﮐﺘﺎب در ﻃﻮل ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﺎردﻩ
ﻗﺮن دارد .ﭼﻪ ﺧﻮب ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﳘﻴﻦ اهﻞ
دل ﺁﮔﺎهﺎن ﮔﻮش ﻣﯽدادﻳﻢ:
ﻋﺸﻘﺖ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺎد ﮔﺮ ﺧﻮد ﺑﺴﺎن ﺣﺎﻓﻆ
ﻗﺮﺁن ز ﺑﺮ ﲞﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﺎردﻩ رواﻳﺖ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺮگهﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺮﺳﻴﻢ ﺧﻮاهﻴﻢ ﺧﻮاﻧﺪ:
در ﺑﺮگ  ،٢٩٩ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﭘﺎرﻩای از ﮐﺘﺎب »ﺑﻮی
ﺟﺎن« ﻧﺼﺮاﷲ ﭘﻮرﺟﻮادی را ﺑﺎز ﻣﯽﻧﮕﺎرد و ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در دام اﻓﺘﺎدﻩ اﺳﺖ.
»ﻧﻘﻴﺼﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﻴﻢ در اﻳﻦﺟﺎ ﺷﺮح دهﻴﻢ
ﻧﺎﺷﯽ از ﻏﻔﻠﺖ ﻣﻮرﺧﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺣﮑﻤﺖ اﺳﻼﻣﯽ از
ﺣﮑﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮان اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﳍﺎم از ﮐﻼم
اﷲ ﳎﻴﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ .ﺣﮑﻤﺘﯽ
ﮐﻪ در ﺗﺎرﻳﺦهﺎی ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺣﮑﻤﺖ اﺳﻼﻣﯽ از ﺁن
ﻏﻔﻠﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺣﮑﻤﺘﯽﺳﺖ ذوﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻳﺦ اﻳﺮاﻧﯽ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻬﻢ و ذوق ﺧﻮد از ﻗﺮﺁن اﻗﺘﺒﺎس
ﮐﺮدﻩ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺁن را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص در
اﺷﻌﺎر ﺧﻮد ،ﺑﻴﺎن ﮐﺮدﻩاﻧﺪ«.
اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻳﺦ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻩاﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ و در ﺷﻌﺮ ﺧﻮد »ﺣﮑﻤﺘﯽ ذوﻗﯽ« را ﺑﻴﺎن
ﮐﺮدﻩاﻧﺪ ﮐﻪ وﻳﮋﻩ و ﻳﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ .و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ
ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﺆﮐﺪ دارد ﮐﻪ اﻳﻦﳘﻪ از ﻗﺮﺁن اﻗﺘﺒﺎس
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان دﻳﮕﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﻔﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺎ
را
اﺳﺘﺪﻻل
و
ﺑﺰرگ
درهﺎی
ﻣﯽﺗﻮان
ﭘﻴﺶداوریهﺎﻳﯽ ﮐﻬﻨﻪ ﭼﻨﺎن ﻗﻔﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
دﻳﮕﺮ
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای
ﺁﺷﮑﺎر،
ﭼﻨﻴﻦ
دادﻩهﺎﻳﯽ
ﮔﻔﺘﻪهﺎﻳﯽ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﺗﺎرﻳﺦ
ﻗﺮﺁن
ﺣﻮل
در
را
ﺷﻨﺎﺧﺖ
و
ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎ
و
ﺑﺎ
ﻣﯽﺗﻮان
را
ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﻳﻦ
ﮔﺮداﻧﻨﺪﻩاﻧﺪ.
ﻧﻮﺷﺘﻪای از ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی در ﮐﺘﺎب »ﻋﺮﻓﺎن
ﺣﺎﻓﻆ« ﭘﻴﺶ هﻢ ﻬﻧﺎد )ﺑﺮگ » :(٢٠ﺗﺎ ﺁن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﻩام ﻗﺮﻳﻨﻪای ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺎﻓﻆ درزی اهﻞ ﺗﺼﻮف ﺑﻮدﻩ و ﺣﺘﺎ ﻗﺮاﺋﻦ ﺑﺮﺧﻼف
اﻳﻦ اﺳﺖ ...ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﯽ او از اﻳﻦ ﺗﻴﭗ
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ﺑﺎری ﺣﺎﻓﻆ ﺷﺎﮔﺮد اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ» :ﳏﯽاﻟﺪﻳﻦ
ﻋﺮﺑﯽ ﻃﺎﺋﯽ اﻧﺪﻟﺴﯽ ،ﻏﻮﻏﺎﻳﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺎن
اﺳﻼم از ﺁﻧﺪﻟﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮ و ﺷﺎم و هﻨﺪ
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺖ ...ﻋﺮاﻗﯽ ،داود ﻗﻴﺼﺮی ...ﻣﻮﻟﻮی
ﺑﻠﺨﯽ ،ﳏﻤﻮد ﺷﺒﺴﱰی ،ﺣﺎﻓﻆ ،ﺟﺎﻣﯽ ﳘﻪ ﺷﺎﮔﺮدان
)(6
ﻣﮑﺘﺐ اوﻳﻨﺪ )ﺑﺮگ  ٢٠ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی(
در ﺑﺮگ  ٣٠١ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺗﻴﺮ ﺧﻼص را ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽزﻧﺪ و ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ» :ﭘﺲ ﺁنﭼﻪ ﺑﻪﻧﺎم اﻧﺪﻳﺸﻪ
ﺣﺎﻓﻆ در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻧﺎم ﺑﺮدﻳﻢ ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻳﮏ ذهﻨﻴﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪ «...ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﻢ
ﮐﻪ ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ،ﮐﺎووﺷﯽ درﺑﻨﻴﺎدهﺎی اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺣﺎﻓﻆ
اﺳﺖ.
در ﺑﺮگ :٣٠۵
»ﻳﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﻏﻢ ﻋﺸﻖ و اﻳﻦ ﻋﺠﺐ
زﺑﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮم ﻧﺎﻣﮑﺮر اﺳﺖ

ﮐﺰ

هﺮ

ﳘﺎن ﻧﮑﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از زﺑﺎنهﺎی ﺑﺴﻴﺎر در ﻓﻀﺎی
ﲤﺪن اﺳﻼﻣﯽ -اﻳﺮاﻧﯽ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد«.
ﺁنﭼﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ در ازای ﺑﺮگهﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺷﻨﻮد،
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻗﺮﺁﻧﯽ ،ﲞﺶ اﻳﺮاﻧﯽ »ﺣﺎﻓﻆ« را ﺑﺎ
ﳕﯽﺷﻨﻮد ﻳﺎ ﳕﯽﮔﻮﻳﺪ.
ﺗﻼش ﻣﺎ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻳﺎد ﺧﻮد را از راﻩ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎب ﺁﺷﻮری ﺑﻪ ﮔﻮش ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ ﮐﻪ» :ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻣﺎ از ﻣﺎ ﺑﻪ ﻳﮏ دوﺑﺎرﻩﮐﺎری ﺑﻨﻴﺎﻧﯽ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻳﮑﺒﺎرﻩ از ﺑﻨﻴﺎد رﺳﻮب ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﻳﮏﺳﻮﻧﮕﺮی ﮐﻪ در ژرﻓﻨﺎی ﺟﻬﺎن ﻧﮕﺮی ﻣﺎ رﺧﻨﻪ
ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ،ﺁﺳﻮدﻩ ﺷﻮﻳﻢ و اﻳﻦ ﺁنﮔﺎﻩ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ زﻣﻴﻨﻪهﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوهﺸﯽ ﮐﻪ ﳘﺎن ﺳﻨﺪ
ﮔﻮاهﯽ ،دﻳﺎﻟﮑﺘﻴﮏ ،ژرفﺟﻮﻳﯽ ،دﻟﻴﻞﻳﺎﺑﯽ ...را
ﭘﻴﺸﻪ ﺳﺎزﻳﻢ و از ﻓﺮاﮔﻴﺮی و ﺁﻣﻮﺧﱳ زودرس و
ﺗﻨﺪ ﺑﭙﺮهﻴﺰﻳﻢ .ﺑﺮای ﳕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ ﮐﺘﺎبهﺎی
اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺁﻗﺎی ﺁﺷﻮری ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ
ﮐﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺮ داﺋﺮةاﳌﻌﺎرفهﺎ ﺗﮑﻴﻪ دارد ،در
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ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﻮﺿﻴﺨﺎت:
 . 1ﺁﺷﻮری دارﻳﻮش» :هﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺎﻓﻆ« ﻳﺎ
»ﮐﺎووش در ﺑﻨﻴﺎدهﺎی اﻧﺪﻳﺸﻪ او« ،ﭼﺎپ ﲥﺮان،
ﻧﺸﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺎل .١٣٧٧
 .2ﺑﻪ ﳎﻤﻮﻋﻪ ﺁﺛﺎر ژاک ﻻﮐﺎن ،رواﻧﮑﺎو و
روانﭘﺰﺷﮏ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪوﻳﮋﻩ
ﲰﻴﻨﺎرهﺎی اﻳﺸﺎن از ﴰﺎرﻩ  ١ﺗﺎ .٢٣
 .3راز ﺣﺎﻓﻆ ،ﺣﺎﻓﻆ راز :ﺣﺴﻦ ﻣﮑﺎرﻣﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات
ﳘﺎﻳﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮان ،ﺁﳌﺎن ،هﺎﻣﺒﻮرگ١٩٩٨ ،
 .4ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ ،اﻳﺮانﺷﻨﺎس ﻓﺮاﻧﺴﻮی،
اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻗﺎی دهﺸﲑی ﺗﺮﲨﻪ
و ﺑﻪ ﺳﺎل  58در ﲥﺮان ﺑﻪﭼﺎپ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ.
 .5ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﯽ ،ﳏﻤﺪ ﻓﻮﺁد» :اﳕﻌﺠﻢ اﳌﻔﻬﺮس
اﻟﻠﻔﺎظ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﮑﺮﻳﻢ ،:داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻘﺮﻳﻪ،
 ،١٣۶۴ﺻﻔﺤﺎت  ،١٩٣ ،١٩٢ ،١٩١ﳎﻤﻮﻋﻪ ﺁﻳﺎت ﺑﺎ
ّ.
ُﺐ
ﻣﻀﻤﻮن ﺣ
 .6ﻣﻄﻬﺮی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ» :ﻋﺮﻓﺎن ﺣﺎﻓﻆ« اﻧﺘﺸﺎرات
ﺻﺪرا ،١٣۶٨ ،ﲥﺮان
 .7ﻣﺸﮑﻮر ﳏﻤﺪ ﺟﻮاد» :ﺣﺎﻓﻆ ﺟﱪی ﻣﺬهﺐ اﺳﺖ«،
ﳎﻠﻪ وﺣﻴﺪ ،دورﻩ ﻬﻧﻢ ،ﺻﻔﺤﻪ
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 .8وﺣﻴﺪی ،ﺣﺴﻴﻦ» :ﭘﮋوهﺸﯽ در ﺁرﻣﺎن ﭘﺎرﺳﺎﻳﯽ
در اﻳﺮان«.
 .9اﻧﻮری ﺣﺴﲔ» :ﻳﮏ ﻗﺼﻪ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ« ،1368 ،ﲥﺮان
 10.ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪهﺎی ﺁﻗﺎی ﻣﻮﻟﻠﯽ در ﻧﺸﺮﻳﻪهﺎی
دﺑﻴﺮ ،ﴰﺎرﻩهﺎی  ١ﺗﺎ  ٧ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
»ﻣﻘﺎﻟﻪ
،١٣٧۵
ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ
ﻓﺮدا،
اﻳﺮان
.11
ﺗﺎرﻳﺦﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﺑﯽﺣﺎﻓﻈﻪ«
 .12ﳏﻤﺪ ﻗﺮاﮔﻮزﻟﻮ» :درﺁﻣﺪی ﺑﺮ ﭼﻴﺴﺘﯽ راز ﺑﺰرگ
ﺣﺎﻓﻆ« ،ﻧﺸﺮﻳﻪ ﳘﺸﻬﺮی

ﺣﺎﻓﻆ ،ﻋﺸﻖ و دو ﺟﻬﺎن

∗

ﲡﺮﺑﻴﺎت
از
ﻳﮑﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ
دورﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎنهﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز

ﻋﺎﱂ

ﺁزاد اﺳﺖ

اﻧﺴﺎﻧﯽ

از

اﺳﻴﺮ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ از هﺮ دو

اﳘﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ از اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ در ﺁنﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻮﺗﻪﻓﮑﺮیهﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ
ّﺖهﺎ درهﻢ ﻣﯽرﻳﺰد و ﺑﻌﺪ
ﻓﺮهﻨﮓهﺎ و ﻣﺬاهﺐ و ﺳﻨ
و ﻋﻤﻖ ﻧﮕﺮش ﺁدﻣﯽ را ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺁدﻣﯽ در
ﮐﺮﻩ ﺧﺎﮐﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎزهﻢ ﻋﻤﻖ واﺑﺴﺘﮕﯽ و
ِ ﻣﺪرن )ﳘﻮﺳﭙﻴﻦ -ﺳﭙﻴﻦ( را از
ﳘﺒﺴﺘﮕﯽ اﻧﺴﺎن
ﺁنﺟﺎ ﮐﻪ ﺁﻏﺎز ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ.
ﺁدﻣﯽ،
ﮐﻮﺗﻪﻧﮕﺮیهﺎی
ﻧﻮﺷﺪاروی
ﺗﻨﻬﺎ
ﺷﺎﻳﺪ
ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻧﮕﺎﻩ او ﺑﻪ ﳘﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﻓﺮهﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺁنﮔﺎﻩ ﮐﻪ ﺁدﻣﯽ را در ﻬﭘﻨﻪ ﭼﻬﻞ هﺰار ﺳﺎل
زﻧﺪﮔﯽ ،ﻳﺎزدﻩ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻦ و هﺴﺘﯽ ﺑﯽﻣﺮز ﻗﺮار
ﻣﯽدهﻴﻢ.
ﺣﺎﻓﻆ ،ﻋﺸﻖ و دو ﺟﻬﺎن
ﮔﻮﻳﯽ اﮔﺮ ﲞﻮاهﯽ ﺣﺎﻓﻆ را رهﺎ ﮐﻨﯽ و از ﺟﺎﻳﯽ
دﮔﺮ ﺁﻏﺎز ﮐﻨﯽ ،اﻳﻦ اوﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﻨﺎﻩﮔﺎهﯽ
ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و راﻩ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﻨﺪد .ﺳﺎلهﺎ ﭘﻴﺶ در
ﻧﻮﺷﺘﻪای ﺑﻪﻧﺎم »ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از واژﻩ« ﺑﻪ
ﺟﺎﻳﮕﺎهﯽ در ﲡﺮﺑﻴﺎت ﺁدﻣﯽ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدم ﮐﻪ
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺁن را »ﻣﻘﺎم ﻋﺸﻖ«» ،ﺣﺎل«» ،ﺧﺮوج از
ﺧﻮد«» ،رهﺎﻳﯽ«» ،ﻗﺎرﻩ هﺸﺘﻢ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .در
اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺁن ﺑﻮدم ﺗﺎ دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ را در ﮔﻔﺘﺎر ﻓﺮهﻨﮓهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از
دورﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻧﺸﺎن ﺑﺪهﻢ .ﺟﺎی ﭘﺎی
ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﺎری را از ﺟﺎدوﮔﺮان» ،ﳔﺴﺘﻴﻦ ﺁدﻣﻴﺎن«
∗ ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ در ﳘﺎﻳﺶ ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮان ،ﻧﻮاﻣﱪ ٢٠٠۴
ﺑﺮوﮐﺴﻞ
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در ﺁن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺁن ﺑﻮدم ﺗﺎ ﺧﻂ و رﺑﻂ ﻣﺸﱰﮐﯽ
از ﮐﺎوش در ﮔﻔﺘﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در درازای
ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﺣﺠﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﺁن ﺑﻴﺎﰈ و ﻧﺸﺎن ﺑﺪهﻢ ﮐﻪ
ِ اﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻳﺎ ﲡﺮﺑﻪ ﺑﻪ
ﭼﻮن ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﮐﺸﺎﻧﺪن
ﮔﻔﺘﻪ ﳘﮕﺎن ،ﺑﺎ »واژﻩ هﺎ« ﳑﮑﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان
اﻳﻦ ﲡﺮﺑﻪ را ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻩ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺁدﻣﻴﺎن ﺑﻪ
ﭘﻴﺶ از دﺳﱰﺳﯽ ﺁدﻣﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن و ﺳﺨﻦ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﺎﻃﺮﻩای دوردﺳﺖ را ﮐﻪ ﮔﺎﻩﮔﺎﻩ
ﭘﻴﺶ ﭘﺎی ﺁدﻣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد ،ﮐﻪ ﺟﺪاﻳﯽ ﻓﺮهﻨﮓ و
زﺑﺎن و زﻣﺎن ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪن ﺁن و ﺟﺎی ﺁن از ﻳﮏ ﺷﮑﻞ
ّﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺎدﺛﻪای داﻧﺴﺖ.
ﮐﻠ
راز ﮔﻔﺘﺎر ﻋﺮﻓﺎی اﺷﺮاﻗﯽ در ﺁنﺳﺖ ﮐﻪ در
ﲡﺮﺑﻪهﺎی ﺧﻮد دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺁن را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻓﺸﺮدﻩ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ
ﭼﻬﺎر واژﻩ ﻋﺸﻖ ،ﻧﻮر ،ﻳﮕﺎﻧﮕﯽ و ﳘﮕﺎﻧﯽ ﳘﺮاﻩ
داﻧﺴﺖ.
اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﺮگ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ
ﺟﺮﻳﺎن دارد و ﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در اﻳﻦ
ِ ﺧﺎرج ﺑﺮﻳﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد.
ﲡﺮﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن
ﺑﺮای ﺁﺷﻨﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﻓﺮهﻨﮓ ﻋﺮﻓﺎن اﺷﺮاﻗﯽ ﳕﻮﻧﻪ
ﺁوردن از اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﮔﻔﺘﺎر ،زﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺮدن
اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﺣﻼج ،ﺷﻴﺦ روزﲠﺎن
ﺑﻘﻠﯽ ﺷﻴﺮازی ﺑﺴﻨﺪﻩ ﮐﺮد.
در ﮔﻔﺘﺎرهﺎی ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ از ﭘﻴﺎﻣﱪان ،ﻣﻌﺮاج و
ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ و ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺁن ،و واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎ ﻧﻮر و ﻋﺸﻖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮﻣﯽ ﺧﻮرﻳﻢ.
ﺁﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر روانﭘﺮﻳﺸﺎن ﺁﺷﻨﺎﻳﻨﺪ ،ﺑﺎرهﺎ
ﺷﻨﻴﺪﻩاﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻨﺎن ﻧﻴﺰ از ﮐﻮﺗﺎﻩ ﳊﻈﻪهﺎﻳﯽ ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﺬﺗﯽ ﻋﻤﻴﻖ ﺟﺎنﺷﺎن را ﻣﯽﮔﻴﺮد و
ﺑﻪﺣﺎﻟﯽ دﻳﮕﺮ دﺳﺖ ﻣﯽﻳﺎﺑﻨﺪ.
ﭼﻨﻴﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ در ﺑﺎزﮔﻮﻳﯽهﺎی ﭘﺎرﻩای از
ﺑﯽﺧﻮدﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﳐﺪر ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺎﻩ ﻧﻴﺰ
از زﺑﺎن ورزﺷﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ در ردﻩهﺎی ﺑﺎﻻی
ورزﺷﯽ ،ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺗﺎ ﻬﻧﺎﻳﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺪن ﺧﻮد
ﭘﻴﺶ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﺑﺎ
ﮐﻪ
ﻣﺪرن
اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ
ﺑﺮرﺳﯽهﺎی
در
اوﻟﻴﻪ
ﻗﺒﺎﻳﻞ
ﺟﺎدوﮔﺮان
ﲡﺮﺑﻴﺎت
ِ
ﺑﺎزﮔﻮﻳﯽ
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اﻣﺎ ﺁنﭼﻪ ﺑﻴﺶ از ﳘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻴﻤﻪ دوم
ﺳﺪﻩ ﺑﻴﺴﺘﻢ را ﺗﮑﺎن دادﻩ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺰﺷﮏ
ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ دﮐﱰ ﻣﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎﺑﯽ
در ﻣﻮرد ﺑﻴﺶ از  ۵٠٠ﲡﺮﺑﻪ ﻣﺮگ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ﺑﺎ
ﲨﻊﺁوری ﮔﻔﺘﺎر اﻳﻨﺎن ،هﻢﺧﻮاﻧﯽ ﺗﺎزﻩای را ﺑﻪ
ﻣﻴﺎن ﺁورد.
از ﺁن ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﲡﺮﺑﻪ ﻣﺮگ ﮐﻮﺗﺎﻩ
ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ﻣﻮرد ﲢﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ،ﻣﺪارس ﳐﺘﻠﻒ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ،روانﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد از
ﻓﺮهﻨﮓهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮناﻧﺪ ،ﺑﻪ زﺑﺎنهﺎی ﳐﺘﻠﻒ ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ ،در ﺳﻨﻴﻦ ﳐﺘﻠﻔﯽ دﭼﺎر اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ
ﺷﺪﻩاﻧﺪ .وﻟﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ
در ﺁن راﺣﺘﯽ و ﺁراﻣﺶ اﺳﺖ و ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻧﻴﺴﺖ ،در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻮر ﻋﺠﻴﺒﯽ دﻳﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد ،و
ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﻳﻨﺎن اﻳﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺑﺎ هﻴﭻ واژﻩای ﳕﯽﺗﻮان اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت را ﺑﻴﺎن
ﮐﺮد.
ﺗﻨﻮع اﻳﻦ ﲡﺮﺑﻴﺎت ،از ﻋﺮﻓﺎی اﺷﺮاﻗﯽ ﺗﺎ
ﺑﺎزﮔﺸﺘﮕﺎن ﻣﺮگ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ،ﺑﯽﺧﻮدﺷﺪﮔﺎن
ﻣﻮاد ﳐﺪر ،ﺟﺎدوﮔﺮان ﻗﺒﺎﻳﻞ اوﻟﻴﻪ ،از ﻳﮏﺳﻮی و
ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﲡﺮﺑﻴﺎت از اﺑﺘﺪای ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺎﮐﻨﻮن در
ﻓﺮهﻨﮓهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،دری ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺸﺎﻳﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎن اﺷﺮاﻗﯽ ﺧﻮد ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ و
ﺁن را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻗﺎﻃﻊ و ﳘﻴﺸﮕﯽ از ﻣﺬهﺐ ﺟﺪا
ﺳﺎزﻳﻢ .ﭼﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ،اﻳﻦ ﲡﺮﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ
و ﺟﺎنﮔﻴﺮﺗﺮ از ﻣﺬاهﺐ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ و ﺷﻴﻮﻩهﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
اﺛﺒﺎت ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ در ﺁدﻣﯽ و رﺑﻂ
ﺁن ﺑﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﻴﺶ از اﺧﱰاع زﺑﺎن و
ﺳﺨﻦ و واژﻩ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭘﮋوهﺶهﺎی ﻋﻠﻤﯽ
ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ،
ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﯽ،
رﺷﺘﻪهﺎی
در
روانﺷﻨﺎﺳﯽ،
ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ،
رواﻧﮑﺎوی
زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ،
ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﮐﺎرﮐﺮد
ِ
ﺑﻪﮐﺎر
ﮐﻪ
ﺷﺎﺧﻪای
ﺑﻪوﻳﮋﻩ
ﻣﯽﭘﺮدازد ،و ﺑﻪوﻳﮋﻩ ﭘﮋوهﺶ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﻴﺪاﻳﺶ
زﺑﺎن و ﺳﺨﻦ ،ﳑﮑﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺳﺎلهﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﭘﮋوهﺸﯽ دﻳﮕﺮ ﻳﮏﺑﺎر دﻳﻮان
ﺣﺎﻓﻆ را دور زدم .در اﻳﻦ ﭘﮋوهﺶ ﺑﺮ ﺁن ﺑﻮدم
ﮐﻪ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﻳﮏ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﺎر و
ّﻩ ﺁن را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎ اﺷﻌﺎر ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺴﻨﺠﻢ
ﺳﯽ ﻣﺎد
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ﺣﺎﻓﻆ در ﺑﻴﺶ از دﻩ ﺷﻌﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ و
ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺧﺎرج از دو ﺟﻬﺎن اﺷﺎرﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ و هﺮ ﺑﺎر
اﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ و ﻣﻘﺎم را ﺑﮕﻮﻧﻪای ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﭘﻴﻮﻧﺪ
ﻣﯽدهﺪ .در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش دارم ﺑﺎ ﺷﮑﺎﻓﱳ اﻳﻦ
اﺷﻌﺎر ،اﻳﻦ راﺑﻄﻪ را ﻧﺸﺎن دهﻢ.
ﻓﺎش ﻣﯽﮔﻮﻳﻢ و از ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد دﻟﺸﺎدم
ﺑﻨﺪﻩ ﻋﺸﻘﻢ و از هﺮ دو ﺟﻬﺎن ﺁزادم
اﺟﺎزﻩ ﻣﯽﺧﻮاهﻢ از ﺑﺮرﺳﯽ ادﺑﯽ و زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﺷﻴﻮﻩ دلرﺑﺎﻳﯽ اﺷﻌﺎر ﺣﺎﻓﻆ ﺑﮕﺬرم ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ
درازا ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .اﻳﻦﮐﻪ ﭼﺮا ﺣﺎﻓﻆ اﻳﻦﺑﺎر ﺳﺨﻦ را
ﻓﺎش ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ،ﺑﯽﮔﻤﺎن ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ در ﭘﺮدﻩ ﳘﻴﻦ
ﺳﺨﻦ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .از اﻳﻦ ﻓﺎشﮔﻮﻳﯽ دلﺷﺎد اﺳﺖ،
دلﺷﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ دل ﺧﻮد را ﮔﺸﻮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﻨﺪﮔﯽ
ﻋﺸﻖ او را از دو ﺟﻬﺎن ﺁزاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ دو
ﺟﻬﺎن ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮔﺬرا در ﺳﻪ ﻣﺬهﺐ
ﻳﮑﺘﺎﮔﺮای ﻳﻬﻮدﻳﺖ ،ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ و اﺳﻼم .از ﺟﻬﺎن
ﮔﺬرای ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ هﺮروزﻩ ﻣﺎ در ﺁن ﻣﯽ
ﮔﺬرد ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﯽﺁﻳﺪ و ﺟﻬﺎن دﻳﮕﺮی ﮐﻪ
ِ ﳘﻴﺸﮕﯽ و
ِ داوری ،ﺟﻬﺎن
ِ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ،ﺟﻬﺎن
ﺟﻬﺎن
ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ در هﺮ ﺳﻪ ﻣﺬهﺐ ﺗﻌﺎرﻳﻒ اﻳﻦ دو
ﺟﻬﺎن ﻳﮏﺳﺎن ﳕﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ از وﺟﻮﻩ ﻣﺸﱰﮐﯽ
ِ اﻳﻦ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﭼﻮن ﻧﻘﺶ زﻣﺎن و ﺣﺎدث ﺑﻮدن
ﺟﻬﺎن و ﺧﻠﻖ ﺁﲰﺎنهﺎ و زﻣﻴﻦ در هﻔﺖ ﻳﺎ ﺷﺶ روز
و ﺁﻓﺮﻳﺪن ﺁدم و ﺣﻮا و ﻣﻔﺎهﻴﻤﯽ ﭼﻮن ازل و
اﺑﺪ ،ﺑﺎﻗﯽ و ﻓﺎﻧﯽ .ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺑﺎﻗﯽ ،ﳘﻴﺸﻪ ﭘﺎﻳﺪار
ﻳﮏ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺟﻬﺎن ﺣﺎدث و ﻓﺎﻧﯽ ﮐﻪ دو
اﺑﺘﺪای و اﻧﺘﻬﺎی زﻣﺎﻧﯽ دارد ،ﺟﻬﺎﻧﯽ دﻳﮕﺮ
اﺳﺖ.
ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ و ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ اﻳﻦ دو ﺟﻬﺎن در ﺳﻪ ﻣﺬهﺐ ﻓﻮق
ِ ﺟﻬﺎن
ِ
و اﺧﺘﻼف ﻣﻔﺴﺮان از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﺎدث ﺷﺪن
ﻓﺎﻧﯽ و ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻗﯽ در اﻳﻦﺟﺎ ﻣﺮاد ﻧﻴﺴﺖ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﻳﻪای ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﮔﺎﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻖ
ﻳﮕﺎﻧﻪای ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻣﺎ را ﺑﺎﻻﺟﺒﺎر ﺑﻪ
ِ ﺑﺎﻗﯽ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﺟﻬﺎن ﺣﺎدث و ﺟﻬﺎن
ﺣﺎﻓﻆ در ﺷﻌﺮ ﻳﺎدﺷﺪﻩ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻋﺸﻖ را ﺁزادی از
هﺮدو ﺟﻬﺎن ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻋﺸﻖ را ﻣﻘﺎم
ﻳﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻨﺎﻣﻴﻢ ﭼﻪ در دﻳﮕﺮ اﺷﻌﺎر ﺣﺎﻓﻆ اﻳﻦ
راﺑﻄﻪ روﺷﻦﺗﺮ ﺑﻴﺎن ﺷﺪﻩاﻧﺪ؟
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دﮔﺮﺷﻨﻴﺪن ﮔﺬﺷﺘﻪهﺎ

ﻣﻦ اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﻪ دﻧﻴﺎ و ﺁﺧﺮت ﻧﺪهﻢ
اﮔﺮﭼﻪ در ﭘﯽام اﻓﺘﻨﺪ هﺮ دم اﳒﻤﻨﯽ
اﻳﻦ »ﻣﻘﺎم« در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻧﻴﺎ و ﺁﺧﺮت ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ،
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای دﻳﮕﺮ دﻧﻴﺎ و ﺁﺧﺮت در ﳘﺎن ﺑﺎزی دو
ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ اﳒﻤﻦهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﮐﻪ هﺮ ﮐﺪام ﻳﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر دﻧﻴﺎ و ﻳﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺁﺧﺮتاﻧﺪ .ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﻣﻘﺎم ﻋﺸﻖ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ
ﮐﻪ ﻏﻨﺎی ﺁن را در دل ،دﻓﻊ واﺑﺴﺘﮕﯽ از ﻧﻴﺴﺘﯽ
و هﺴﺘﯽ ﻣﯽداﻧﺪ.

ای دل ﻣﺒﺎش ﻳﮏدم ﺧﺎﻟﯽ ز ﻋﺸﻖ وﻣﺴﺘﯽ
ﮐﻪ رﺳﺘﯽ از ﻧﻴﺴﺘﯽ و هﺴﺘﯽ

واﻧﮕﻪ ﺑﺮو

ﻧﻴﺴﺘﯽ و هﺴﺘﯽ ،ﻓﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻗﯽ ،دو ﺟﻬﺎن و دو
ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻣﻠﻤﻮس ﺑﺮای ﺁدﻣﯽ ﭼﻮن ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ .ﺗﺎ
ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻋﺎﱂ را ﻧﻴﺰ ﻃﻔﻴﻞ ﻋﺸﻖ
ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﺎزهﻢ ﻣﻘﺎم ﻋﺸﻖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻗﯽ
ﺟﻬﺎن ﻓﺎﻧﯽ و ﺧﺎرج از دو ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد،
و
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﻳﻪﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم ،ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻋﺎﱂ
را ﮐﻤﺮﺑﺮﺑﺴﺘﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﮐﻪ
ﺟﻬﺎن ﻓﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻗﯽ ﻓﺪای ﺷﺎهﺪ و ﺳﺎﻗﯽ
ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻋﺎﱂ را ﻃﻔﻴﻞ ﻋﺸﻖ ﻣﯽﺑﻴﻨﻢ

ﺣﺎﻓﻆ ﮔﺎﻩ »هﺮ ﭼﻪ هﺴﺖ« را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎم ﻋﺸﻖ
ﻣﯽﺁورد و ﮔﺎﻩ »ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻗﯽ و ﻓﺎﻧﯽ« و ﮔﺎﻩ
ِ ﺑﺎﻗﯽ
»هﺴﺘﯽ و ﻧﻴﺴﺘﯽ« و ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺁن ﺑﺎ دو ﺟﻬﺎن
و ﻓﺎﻧﯽ ﮐﻪ هﺮ دو در »هﺴﺖ« ﻣﯽﮔﻨﺠﻨﺪ از ﻧﮕﺎﻩ
ﺗﻴﺰ او دور ﻧﺒﻮدﻩاﻧﺪ.

ﻣﻦ ﳘﺎن دم ﮐﻪ وﺿﻮ ﺳﺎﺧﺘﻢ از ﭼﺸﻤﻪ ﻋﺸﻖ
ﺗﮑﺒﻴﺮ زدم ﻳﮑﺴﺮﻩ ﺑﺮ هﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ هﺴﺖ

ﭼﺎر

ﺁزادی از هﺮﭼﻪ ﮐﻪ هﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪﺳﺎزی و ﺁﻣﺎدﻩ
ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ ﳕﺎز ،وﻟﯽ اﻳﻦ ﺑﺎر در ﻣﻘﺎم
ﻋﺸﻖ ،ﺑﻨﺪﮔﯽ و ﺗﮑﺒﻴﺮ و وﺿﻮ ﺳﺎﺧﱳ از ﭼﺸﻤﻪ ﻋﺸﻖ
ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ دﻳﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺎﻓﻆ ﺗﻨﻬﺎ در
ﻣﻘﺎم ﺗﺮک دو ﺟﻬﺎن ﳑﮑﻦ اﺳﺖ.
دو ﺟﻬﺎن را ،ﻳﮑﯽ اﻳﻦ ﺟﻬﺎن زﻧﺪﮔﯽ و دﻳﮕﺮی ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺣﺴﺮت ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺁن ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﻴﻢ در ﺷﻌﺮی
دﻳﮕﺮ از او ﻣﯽﻳﺎﺑﻴﻢ:

ِﺸﻨﺪﻣﺎن
ﻋﺸﺮت ﮐﻨﻴﻢ ورﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺮت ﮐ

ِ ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ دﻳﮕﺮ ﮐﺸﻴﻢ
رﺧﺖ

روزی

ﮐﻪ

در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺣﺎﻓﻆ »هﺴﺖ«» ،ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ« ﮐﺎرﮔﺎهﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺖ ،در ﺁن ﻣﻘﺼﻮدی اﺳﺖ و
روزی ﮐﺎر ﺁن ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺗﻨﻬﺎ راﻩ ﺧﻮاﻧﺪن
رﻣﺰ و راز اﻳﻦ ﮐﺎرﮔﺎﻩ را ﺑﺎز ﻣﻘﺎم ﻋﺸﻖ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ:
ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮ ورﻧﻪ روزی ﮐﺎر ﺟﻬﺎن ﺳﺮ ﺁﻳﺪ
ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪﻩ ﻧﻘﺶ ﻣﻘﺼﻮد از ﮐﺎرﮔﺎﻩ هﺴﺘﯽ

ﺣﺎﻓﻆ ،ﻋﺸﻖ و دو ﺟﻬﺎن
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ِ ﺟﺎم
ِ
ّ هﺮ دو ﺟﻬﺎن و ﻧﻮر
ﺑﺮای دﺳﺖ ﻳﺎﻓﱳ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﺟﻬﺎنﺑﻴﻦ ،راﻩ را در ﺟﺮﻋﻪ در ﮐﺸﻴﺪن ﻣﯽداﻧﺪ.
اﻳﻦﮐﻪ ﻣﺮاد او ﺑﺎ ﻣﻴﮕﺴﺎری ﳘﺎن ورود ﺑﻪ ﻣﻴﺪان
و ﻣﻘﺎم ﻋﺸﻖ اﺳﺖ را ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﮕﺎرﻳﻢ.
ﮔﻮهﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎم را از ﺟﻬﺎﻧﯽ دﻳﮕﺮ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﯽﮔﻤﺎن ﻧﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺁن ﺟﻬﺎن
ِ
ِﻞ
ِ ﮐﻮزﻩﮔﺮان ﮐﻪ اﺷﺎرﻩای اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔ
ﻓﺎﻧﯽ .ﭼﻪ ﮔﻞ
ﺁدم و ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺁن ﺑﻪ ﻣﯽ و از اﻳﻦ راﻩ ﺑﻪ
ِ ﻋﺸﻖ رﺳﻴﺪن ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺳﻮم:
ﻣﻘﺎم
ّﺎ ز
ﺗﻮ ﲤﻨ
ِ ﺟﻬﺎﻧﯽ دﮔﺮ اﺳﺖ
ِ ﺟﻢ از ﮐﺎن
ِ ﺟﺎم
ﮔﻮهﺮ
ِ ﮐﻮزﻩﮔﺮان ﻣﯽداری
ِﻞ
ﮔ
اﻳﻦ ﺟﻬﺎن دﮔﺮ ﺑﺎ اﺷﺎرﻩای ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻳﻦ ﺑﺎر،
ِ دﻳﮕﺮی را اراﺋﻪ ﻣﯽدهﺪ
ﻃﺮح ﻣﻘﺎم ﺳﻮم ﻳﺎ ﺟﺎن
ﮐﻪ در زﻧﺪﻩ ﺑﻮدن ﺁدﻣﯽ اﺳﺖ و ﭘﻴﺶ از ﻣﺮگ
اوﺳﺖ .ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﺳﻮم را در ﻣﻘﺎﻟﻪای در
ِ راز ﻳﺎ راز
ِ
ﳘﺎﻳﺶ هﺎﻣﺒﻮرگ ﻧﺸﺎن دادم )ﺣﺎﻓﻆ
ﺣﺎﻓﻆ(.
اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﻓﺮاﺗﺮ از ﭘﺎﺳﺦ و ﭘﺎداش ﲠﺸﺖ در ﺟﻬﺎن
دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﺰد ﻧﻮﻳﺪ ﻣﯽدهﺪ و ﻓﺮاﺗﺮ از
ﻧﻌﻤﺖ ﻣﺎدی اﻳﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺎ را از ﺁن ﲠﺮﻩﻣﻨﺪ ﺳﺎزد:
ِ دﮔﺮان ﺧﻮ ﻣﮑﻦ ﮐﻪ در دو ﺟﻬﺎن
ّﺖ
ﺑﻪ ﻣﻨ

ِ ﭘﺎدﺷﺎهﺖ ﺑﺲ
ِ اﻳﺰد و اﻧﻌﺎم
رﺿﺎی
هﺮ دو ﻣﺘﺎع اﻳﻦ ﺟﻬﺎن و ﺁن ﺟﻬﺎن را ﮐﻢﲠﺮﻩ
ﻣﯽداﻧﺪ و در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ:
ﻧﻌﻴﻢ هﺮ دو ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺶ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﲜﻮی
اﻳﻦ ﻣﺘﺎع ﻗﻠﻴﻞ اﺳﺖ و ﺁن ﻋﻄﺎی ﮐﺜﻴﺮ

و از اﻳﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﻪﭼﻴﻨﺎن
ﲠﺮﻩهﺎی دو ﺟﻬﺎن ﺳﺮ ﻓﺮو ﳕﯽﺁورﻧﺪ.
ِ دو ﺟﻬﺎن ﺳﺮ ﻓﺮو ﳕﯽﺁورﻧﺪ
ﺑﻪ ﺧﺮﻣﻦ

ﮐﻪ

ﺧﺮﻣﻦ

ﻋﺸﻖ

ﺑﻪ

ِ ﮔﺪاﻳﺎن و ﺧﻮﺷﻪﭼﻴﻨﺎن ﺑﻴﻦ
دﻣﺎغ و ﮐﱪ

و اﻳﻦ ﮔﺪای ،ﮔﺪای ﮐﻮی ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ از هﺸﺖ ﲠﺸﺖ
ﺑﯽﻧﻴﺎز اﺳﺖ و از هﺮ دو ﻋﺎﱂ ﺁزاد.
ﮔﺪای ﮐﻮی ﺗﻮ از هﺸﺖ ﺧﻠﺪ ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ اﺳﺖ
اﺳﻴﺮ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ از هﺮ دو ﻋﺎﱂ ﺁزاد اﺳﺖ

و اﮔﺮ او ﻳﺎر ﺷﻮد ،دری ﮔﺸﻮدﻩ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻘﺎﻣﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ هﺮدو ﺟﻬﺎن دﴰﻨﯽ ﻣﯽارزد.
ﭘﺮﺳﺶ ﺗﺎزﻩ اﻳﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺁن ﺟﻬﺎن،
ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻗﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﴰﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰ ﺁنﮐﻪ داور
ِ داوری ﺑﻪ دﴰﻨﯽ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ؟ و ﺑﻪﺟﺎی هﺸﺖ
در ﮐﺎر
ُﻠﺪ ،ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻆ روا دارد؟ در اﻳﻦﺟﺎ
ﺧ
ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻘﺎم ﻋﺸﻖ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽدهﺪ.
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دوﺳﺖ ﮔﻮ ﻳﺎر ﺷﻮ و هﺮ دو ﺟﻬﺎن دﴰﻦ ﺑﺎش
ﮔﻮ ﭘﺸﺖ ﻣﮑﻦ روی زﻣﻴﻦ ﻟﺸﮑﺮ ﮔﻴﺮ

ﲞﺖ

و ﺑﺎز اﮔﺮ ﻓﺘﻨﻪای هﺮ دو ﺟﻬﺎن را ﺑﺮ هﻢ
ِ دوﺳﺖ
ِ اﻧﺘﻈﺎر
ﺑﮑﻮﺑﺪ ،ﭼﺸﻢ ﭼﺮاغ ﺑﻪ راﻩ
ِ دوﺳﺖ ،ﻓﺘﻨﻪ
ﺑﺮﻣﯽﴰﺎرد .در ﻣﻘﺎم ﻋﺸﻖ و اﻧﺘﻈﺎر
دو ﺟﻬﺎن ﺟﺎﻳﯽ ﻧﺪارد.
ِ ﻓﺘﻨﻪ هﺮ دو ﺟﻬﺎن را ﺑﺮ هﻢ زﻧﺪ
ﮔﺮ ﺑﺎد
ﻣﺎ و ﭼﺮاغ ﭼﺸﻢ و رﻩ اﻧﺘﻈﺎر دوﺳﺖ
ﮔﺮدش ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺧﻮد را در دﻧﻴﺎی ﺳﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﺎﻓﻆ
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺑﻴﺖ ﺑﻪﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﻴﻢ .اﮔﺮﭼﻪ او
ِ ﻧﻈﺮ روی دارد ،در ﺁنﺟﺎ ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اهﻞ
ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ:
ﻋﺸﻖ
اهﻞ ﻧﻈﺮ دو ﻋﺎﱂ در ﻳﮏ ﻧﻈﺮ ﺑﺒﺎزﻧﺪ
اﺳﺖ و داو اول ﺑﺮ ﻧﻘﺪ ﺟﺎن ﺗﻮان زد

دو ﻋﺎﱂ را در ﻳﮏ ﻧﻈﺮ ﺑﺎزی ﻋﺸﻖ ،در زﻣﺎﻧﻪ
ّﺴﺮ
ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﮐﻪ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺟﺎن و ﻣﻘﺎم ﻋﺸﻖ ﻣﻴ
ِ ﻗﻤﺎر ﻋﺸﻖ ﻧﻘﺪ ﺟﺎن
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻣﯽﺑﺎزد و در داو
را ﻣﯽﮔﺬارد.
ﭼﻮ
ﺗﺎ
ِ ﻣﺮﮔﻢ ﻧﻔﺴﯽ ﻣﻬﻠﺖ دﻳﺪار ﺑﺪﻩ
روز
ِ ﺟﺎن و ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺧﻴﺰم
ﺣﺎﻓﻆ ز ﺳﺮ

و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺟﺰ از ﻣﻘﺎم ﻋﺸﻖ ،هﺮ ﭼﻪ
در دو ﺟﻬﺎن اﺳﺖ را ﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺣﺘﺎ ﺟﻬﺎن
ﺑﺎﻗﯽ!
ِ ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﻩ
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدم دو ﺟﻬﺎن ﺑﺮ دل
ﺑﻪﺟﺰ از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﳘﻪ ﻓﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ

ِ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻘﺎم ﻋﺸﻖ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و
ِ ﮐﺎراﻓﺘﺎدﻩ
دل
ّﻢ هﺮ دو
اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻩ و ﻧﺎﺳﺮﻩ ،و ﺧﺮﻣﻦ ﺗﻨﻌ
ﺟﻬﺎن را ﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽاﻧﮕﺎرد.
اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻓﺎشﮔﻮﻳﯽ،
ﻣﻘﺎم ﺳﻮم ﻳﺎ ﺟﻬﺎن ﺳﻮﻣﯽ در ﻣﻴﺎن دو ﺟﻬﺎن را
ﺁﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد .ﻣﻮﻟﻮی در اﻳﻦ ﺑﻴﺖ اﺷﺎرﻩای
ﮔﺬرا ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم دارد:
ﺑﺎ دو ﻋﺎﱂ ﻋﺸﻖ را ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﯽ
اﻧﺪر او هﻔﺘﺎد و دو دﻳﻮاﻧﮕﯽ
ُﻘﺒﯽ و اﻣﻴﺪ دﻧﻴﺎ
و ﻓﺮدوﺳﯽ ﮐﻪ رﺳﱳ از اﻣﻴﺪ ﻋ
را ﺑﻪﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﺳﺮاﺳﻴﻤﻪ
ُﻘﺒﯽ ﻧﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﻪدﺳﺖ
ﻧﻪ اﻣﻴﺪ ﻋ
ِ ﻣﺴﺖ
از هﺮ دو ﺑﺮ ﺳﺎن
ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﺎر ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺁدﻣﯽ
ّی و
را ﮔﺎﻩ ﻣﻘﺎﻣﯽ دﺳﺖ ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎد
ّﻩ« ﻣﯽﮔﺬرد ،و در ﺣﺎﻟﺖ
ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ ،از »ﻣﺎد
ﻋﺸﻖ و ﻣﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻇﺎهﺮا ﻧﻔﺴﯽ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ» :در
زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ« و ﻧﻴﺰ »ﺧﺎرج از ﺁنﺳﺖ« و هﻨﻮز ﺑﻪ
ﻣﺮگ ،در ﺁنﻃﺮف ﭘﺎی ﻧﮕﺬاردﻩ اﺳﺖ.

دﻳﮕﺮ
ﻧﮕﺮﺷﯽ
ﺷﺎهﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ

ﺑﺮ

ﭘﻴﺶدرﺁﻣﺪ

 -١از هﻔﺘﺎد و ﺳﻪ ﳔﺴﺘﻴﻦ ﺳﺮودﻩ ﺷﺎهﻨﺎﻣﻪ
ﺁﻏﺎز ﮐﻨﻴﻢ .ﺣﮑﻴﻢ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﺮودﺳﯽ ﻃﻮﺳﯽ در
اﻳﻦ ﭘﻴﺶدرﺁﻣﺪ از ﻓﺸﺮدﻩ ﻓﺸﺮدﻩهﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ.
ﺳﺨﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻳﺰدان ،ﮐﺪﺧﺪا ،ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ و
ﻬﻧﺎدهﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺁن ﭼﻮن ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﮔﻴﺘﯽ و ﺁﺗﺶ و
ﺧﺎک و ﺁب و ﺑﺎد و رﺳﺘﻨﯽ و ﺟﻨﺒﻨﺪﻩ و ﻣﺮدم
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦﳘﻪ ﺑﺎ دادﻩهﺎی ﮐﻼن و ﺑﻨﻴﺎﻧﯽ
ﺳﺮوﮐﺎر دارد و ﳕﻮدار ﮐﺎرﮐﺮد ﺁنهﺎ را ﺑﻪ ﻬﭘﻨﻪ
ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .ﻣﺮدم را از ﻳﮑﺴﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ از ﺟﺎن و
ﺧﺮد ﻣﯽداﻧﺪ و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ از دل و روان .ﺳﺨﻦ
را ﺷﺎخ و ﺑﺮگ درﺧﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ و رﻳﺸﻪ اﻳﻦ
درﺧﺖ را ﻧﺎﻳﺎﻓﺘﻨﯽ ﻣﯽﴰﺎرد.
ﺑﻪﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن و ﺧﺮد ﺳﺨﻦ ﺁﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﺮز اﻧﺪﻳﺸﻪ را ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﳘﻴﻦﺟﺎ ﻣﯽداﻧﺪ .ﭼﻪ
اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺧﻮد را ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺒﻴﻨﺪ وﮔﺮﻧﻪ
رﻧﺞ ﺑﻪ دﻳﺪﮔﺎن دادن اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی
ﭼﻨﺪ ﭘﺪﻳﺪﻩ درﺧﺸﺎن اﺳﺖ ،ﺟﺎن ،ﺧﺮد ،ﻧﺎم ،ﺟﺎی،
ﮐﻴﻬﺎن و ﮔﺮدون ﺳﭙﻬﺮ .در اوج اﻳﻦ ﲞﺶ از ﺳﺮودﻩ
ﺣﮑﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻮن ﺷﺎﻩﻧﻮﺷﺘﻪ او ﴰﺮدﻩ ﺷﻮد،
ﭼﻨﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ:
ﻧﮕﺎرﻧﺪﻩ
ز ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن و ﮔﻤﺎن ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ
ﺑﺮﺷﺪﻩ ﮔﻮهﺮ اﺳﺖ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺎ در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻳﻦ ﺳﺮودﻩ در
ﻬﭘﻨﻪ هﻔﺘﺎد و ﺳﻪ ﺳﺮودﻩ ﳔﺴﺘﻴﻦ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﺑﺮ
»ﭘﺎﻳﻪﻧﮕﺎری« ﺟﺎن و ﺧﺮد اﺳﺖ .در اﻳﻦﺟﺎ دو
ﭘﺪﻳﺪﻩ ﳘﺴﻮی ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﻧﮕﺎرش ﺑﺮﺷﺪﻩ ﮔﻮهﺮ ﻳﺎ
ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﻣﺮدم و ﺑﺮﺗﺮی ﭼﻨﻴﻦ ﻧﮕﺎرﻧﺪﻩای ﺧﺪاوﻧﺪ،
از ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن و ﮔﻤﺎن.
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و ﭼﻮن ﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮﺷﺪﮔﯽ اﻳﻦ ﮔﻮهﺮ ،ﻣﺮدم ،ﺳﺨﻦ اﺳﺖ،
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﳘﺪاﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ و ﺳﻪ ﭘﺪﻳﺪﻩ:
ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن و ﮔﻤﺎن ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺑﻪ ﺗﺎزﻩﻳﺎﻓﺘﻪهﺎی روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎز ﮔﺮدﻳﻢ و
ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺨﻦ را در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﲜﻮﻳﻴﻢ.
ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺨﻦ را در درازای زﻣﺎن ﭘﺮوراﻧﺪﻩاﻧﺪ
ﺗﺎ از ﭼﻨﺪ ﺁوای ﳔﺴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﺨﻦﭘﺮدازی اﻣﺮوزﻳﻦ
رﺳﻴﺪﻩاﻳﻢ .ﺑﺮ ﭼﻴﺰهﺎ ﻧﺎم ﻣﯽﮔﺬارﻳﻢ ﭼﻪ هﺴﺘﯽ
ﺁنهﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﺖ .ﺟﺎی و ﮔﺎﻩ را ﺁﻓﺮﻳﺪﻩاﻳﻢ،
ﭼﻪ در ﳔﺴﺖ در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻓﺴﺎﻧﻪای ﻣﺎ ﭘﺪﻳﺪﻩ
ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ؛ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن؛ ﻳﮑﯽ ﺑﻮدﻩاﻧﺪ و اﻳﻦ دو
ﺑﻪ ﺁراﻣﯽ و در درازای هﺰارﻩهﺎ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا
ﺷﺪﻩاﻧﺪ .اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺑﺎ ﻧﺎمﮔﺬاری ﺁﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ
دو ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺑﻨﻴﺎﻧﯽ دﻳﮕﺮ ،ﻧﺸﺎن و ﮔﻤﺎن ﺑﻪ
ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽرﺳﺪ .اﻣﺮوزﻩ در ﻳﺎﻓﺘﻪهﺎی ﻧﻮﻳﻦ
رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ﭘﺲ از دﺳﺖﮔﺰاری ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪای
ﺑﻮدن ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺳﺨﻦ در ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﺑﻪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺨﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ
ﮐﻪ ﺳﻪ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن و ﮔﻤﺎن ،ﭼﻮن ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻪ
درهﻢ ﺗﻨﻴﺪﻩ ﺑﻨﻴﺎن ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ را
ﻣﯽﺑﺎﻓﻨﺪ.
 -2در اﻳﻦ  ٧٣ﺳﺮودﻩ ،ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﮐﺸﻴﺪن اﻳﻦﮐﻪ
»ﺑﻪ هﺴﺘﻴﺶ اﻧﺪﻳﺸﻪ را راﻩ ﻧﻴﺴﺖ« ﺳﺘﻮدن
ﺁﻓﺮﻳﻨﺪﻩ را ﻧﺎﳑﮑﻦ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر
اﻧﺪر ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﺮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر در ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ
ﺟﻬﺎن و ﻣﺮدم ،ﺳﺮودﻩهﺎی ﳔﺴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن
ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﻴﺶﺗﺮ از ﺁنﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ و
ﭘﻴﺎﻣﱪ اﺳﻼم و اﺋﻤﻪ و دوﻟﺖ زﻣﺎن ﺑﮕﻮﻳﺪ ،از
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ .از ﭘﻴﺎﻣﱪ و ﺧﻠﻔﺎی
راﺷﺪﻳﻦ در ﻧﻮدﻣﻴﻦ ﺳﺮودﻩ ﻳﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﻳﻦ را
در ﮐﻨﺎر داﻧﺶ و ﳘﺮاﻩ داﻧﺶ و در ﻳﮏ ردﻳﻒ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ:
رﻩ
ﺗﻮ را دﻳﻦ و داﻧﺶ رهﺎﻧﺪ درﺳﺖ
رﺳﺘﮕﺎری ﺑﺒﺎﻳﺪت ﺟﺴﺖ
اﻳﻦ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﺎر را ﺑﺎ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﺎر ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻌﺪی در
ّﺖ ﺧﺪای
ﺗﺮازو ﻬﻧﻴﻢ ،در ﺁنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﻣﻨ
ّ ﮐﻪ ﻃﺎﻋﺘﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮﺑﺘﺴﺖ و ﺑﻪ ﺷﮑﺮ اﻧﺪرش
ّوﺟﻞ
ﻋﺰ
ﻣﺰﻳﺪ ﻧﻌﻤﺖ «...و ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﱪ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ» :در
ﺧﱪﺳﺖ از ﺳﺮور ﮐﺎﻳﻨﺎت و ﻣﻔﺨﺮ ﻣﻮﺟﻮدات و رﲪﺖ
ﻋﺎﳌﻴﺎن و ﺻﻔﻮت ﺁدﻣﻴﺎن و ﺗﺘﻤﻪ دور زﻣﺎن ﳏﻤﺪ
ﻣﺼﻄﻔﯽ.«...
 -3ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ،ﮔﺮﻳﺰی ﻧﻴﺰ از ﺑﻪ روش ﭘﮋوهﺸﯽ
ﺧﻮد در رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ﺑﺰﻧﻴﻢ .اﻳﻦ روش ﳘﺴﺎن
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از ﲤﺎﻣﯽ ﮔﻔﺘﺎر ،ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﯽ واژﻩهﺎ ،ﺧﻄﺎهﺎی
ﻟﭙﯽ ،ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻒ ،ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﯽ ﻇﺮف و ﻣﻈﺮوف ،ﺑﺎزی
ﺑﺎ واژﻩهﺎ ،ﻣﯽﺗﻮان درون را ﭘﻴﺪا ﮐﺮد .ﮔﻮش
دادن رواﻧﮑﺎواﻧﻪ ﲤﺎﻣﯽ هﻨﺮ ﺧﻮد را در ﺗﻌﺒﻴﺮ
دادﻩهﺎی ﺧﻔﺘﻪ در ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪهﺎ ﻣﯽ ﺟﻮﻳﺪ.
 -4ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن و ﺧﺮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮدم ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻳﻦ دو ﭘﺪﻳﺪﻩ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺧﺮدﮔﺮاﻳﯽ ﳘﺎن
اﻧﺴﺎنﮔﺮاﻳﯽ اﺳﺖ .ﭼﻪ اﻧﺴﺎن ﻳﺎ دﮔﺮﺑﻮدی او ﺑﺎ
ﺣﻴﻮان ﳘﺎن ﺧﺮد اﺳﺖ .اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن ﮔﺎهﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺮد ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺮد و ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﭼﻮن ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺘﺎﻳﺶ
ﻓﺮدوﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﺎم دارﻧﺪﻩ ﺧﺮد ،ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﺁﻏﺎزد .داﻧﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﳘﺎن ﺧﺮد
ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺧﺮد:
ز داﻧﺶ دل ﭘﻴﺮ
ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻮد هﺮ ﮐﻪ داﻧﺎ ﺑﻮد
ُﺮﻧﺎ ﺑﻮد
ﺑ
ﺳﺮودﻩ در ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﺟﺎی وﻳﮋﻩای دارد.
ﺳﺮودﻩ ﺑﺎ ﻧﺪا و ﺁهﻨﮓ ﳘﺮاﻩ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺧﻮدﺟﻮﺷﯽ؛
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺁن را زﺑﺎن دل ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺷﻌﺮ را در
زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ »ﺳﺮواد« ﻳﺎ »ﺳﺮوادﻩ« ﻳﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺎﻳﻪ
ﻣﻴﻮﻩ دل ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺻﻮﺗﯽ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻳﺎ ﺁهﻨﮓ واژﻩهﺎ
واژﻩهﺎ
ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻌﺮ ﻧﺰدﻳﮏ
اﺳﺖ .در ﮐﺎرﮐﺮد ﺷﻌﺮ ،اﻳﻤﺎژ ،ﺧﻴﺎل ،روﻳﺎ،
ﺗﺼﻮﻳﺮﺳﺎزی ،ﮐﺎرﺑﺮد راﺑﻄﻪهﺎی ﺧﻴﺎﻟﯽ ،ﲡﺎﻧﺲ،
ِﻨﺎس و
ِﺒﺎق ،ﺗﻀﺎد ،ﺟ
ﺗﺸﺒﻴﻬﺎت ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻟﻔﻈﯽ ﭼﻮن ﻃ
اﺷﺘﻘﺎق ...هﻢ ﺑﺎ ﺧﻮاب و ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﺁن و هﻢ ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ هﻢ ﺁهﻨﮓ اﺳﺖ .ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ
واژﻩهﺎ و ﻣﻔﺎهﻴﻢ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ،ﳘﺎن ﮐﺎرﮐﺮد روﻳﺎ
و ﺧﻮاب دﻳﺪن و ﳘﺎن ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ اﺳﺖ.
ﺑﺪﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺷﻌﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻮﺗﺎﻩﺗﺮﻳﻦ راﻩ ﺑﻪ
ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﻧﺎﻣﻴﺪ .ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺳﻮدﺟﻮﻳﯽ
از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎرﮐﺮد و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ از
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻌﺮ و ﺳﺮودﻩ و ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺁن ﺑﺎ
ﺁهﻨﮓ و ﻧﻮا ﻧﺎﺗﻮاﻧﻴﻢ .ﺟﺪا از وزن و ﻗﺎﻓﻴﻪ و
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در زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ اﻣﺮوزﻩ ﺑﻴﺶ از  ١۶۶واژﻩ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ »دل« ﭘﻴﺸﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ
ﺁنهﺎﺳﺖ .ﮔﻮﻳﯽ اﻳﺮاﻧﻴﺎن در درازای ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎ
ﮐﻪ ﳘﮕﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ
ﮐﺎرﺑﺮد »دل« در اﻳﻦ واژﻩهﺎ
ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس و ﻣﻬﺮ و ﮐﻴﻦ و دوﺳﺘﯽ و ﮐﻴﻨﻪ
دارﻧﺪ ،ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ را از ﭘﻴﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﮔﺮ اﻣﺮوزﻩ در رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ﺷﻌﺮ را از
زﺑﺎن ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﻣﯽداﻧﻴﻢ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ،ﺳﻮادﻩ را
ﻣﻴﻮﻩ دل ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺷﺎهﻨﺎﻣﻪ ﺳﺨﻦ دل ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ در
ﲢﺴﻴﻦ ﺧﺮد.
 -5در ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﺎر ﻓﺸﺮدﻩ ﺷﺪﻩ ﺷﺎهﻨﺎﻣﻪ،
ﻣﺮدم ،ﺑﺸﺮ ،اﻧﺴﺎن ،ﺁدﻣﯽ از ﺳﻮﻳﯽ از ﺟﺴﻢ و
ﺟﺎن و ﺧﺮد اﺳﺖ و از ﺳﻮﻳﯽ از دل و روان.
در اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺟﺎی ﮔﺸﺎﻳﺶ ﲝﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن
ﻣﻔﺎهﻴﻢ روان و روح و ﻧﻔﺲ از ﻳﮏ ﺳﻮﻳﯽ و ﻧﻔﺲ
اﻣﺎرﻩ ،ﻧﻔﺲ ﳌﺎﻣﻪ و ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ و هﻢﺧﻮاﻧﯽ اﻳﻦ
ﺳﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻦﻬﻧﺎدی ،ﻣﻦ و ﻣﻦ ﺑﺮﺗﺮ در
ﻧﻈﺮﻳﻪ رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ زﻳﮕﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﻳﺪ را
ﻧﺪارﻳﻢ .اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﻌﺎرﻳﻒ دﻗﻴﻖ ﻣﻔﺎهﻴﻢ:
ﺟﺎن ،ﺧﺮد ،روان ،ﻧﻔﺲ ،روح و دل ﻣﺮزﺑﻨﺪی دﻗﻴﻖ
و
ﻣﺬهﺒﻴﻮن
ﻋﺮﻓﺎ،
ﺣﮑﻤﺎ،
ﻓﻼﺳﻔﻪ،
ﻣﻴﺎن
ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی دروﻧﯽ اﻳﻨﺎن را ﳑﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد.
را
ﺗﻮ
دﻟﺖ ﮔﺮ ﺑﻪراﻩ ﺧﻄﺎ ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺖ
دﴰﻦ اﻧﺪر ﺟﻬﺎن ﺧﻮد دل اﺳﺖ
ﺟﺪاﺳﺎزی دل از ﺧﻮد ﺑﻪ رﲰﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﱳ ارﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﻩ ﲠﯽ ﻳﺎ ﺑﻪ راﻩ ﮐﮋی ﺑﺮود و
ﺑﻪ دﴰﻦ ﺧﻮد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد.
ﺧﺮد دﺳﺖ ﮔﻴﺮد
ﺧﺮد رهﻨﻤﺎی و ﺧﺮد دﻟﮕﺸﺎی
ﲠﺮ دو ﺳﺮای
ﺧﺮد ﭼﻮن ﻓﺮا راﻩ دل اﺳﺖ ،ﮔﺸﺎﻳﺶ دل از اوﺳﺖ.
دﻟﺶ ﮔﺮدد از
ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺧﺮد را ﻧﺪارد ز ﭘﻴﺶ
ﮐﺮدﻩ ﺧﻮﻳﺶ رﻳﺶ
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روان از دل و ﺧﺮد ﺟﺪاﺳﺖ:
ِ روﺷﻦروان
ﺧﺮد ﺗﻴﺮﻩ و ﻣﺮد
ﺷﺎدﻣﺎن ﻳﮑﺰﻣﺎن
ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ روان روﺷﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﺑﺎ ﺧﺮد
ﺗﻴﺮﻩ ﻧﺎﺷﺎد ﺧﻮاهﻴﻢ ﺷﺪ.
ﻓﺮدوﺳﯽ در اﻳﻦ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﺎر ،روان را ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺑﻪ
ﳘﺎن ﻣﻔﻬﻮم اﻳﺮاﻧﯽ ﺁن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻩ اﺳﺖ.
ﭘﺎرﻩای از ﻣﺎ ﮐﻪ در زﻣﻴﻦ ﻣﻴﻨﻮی ﻣﯽزﻳﺪ و ﭘﺲ
از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺮای دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺁن ﻣﯽﭘﻴﻮﻧﺪﻳﻢ.
 -۶ﻓﺮدوﺳﯽ از ﺳﻮﻳﯽ از ﺳﺮودﻩ ﺳﻮد ﻣﯽ ﺟﻮﻳﺪ،
ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ و هﻢﺁهﻨﮓ زﺑﺎن ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﻳﺎ
دل و از ﺳﻮﻳﯽ دﻳﮕﺮ از اﻓﺴﺎﻧﻪ و ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻴﺪاﻳﺶ
هﺴﺘﯽ و رﺳﺘﻨﯽ و ﺟﻨﺒﻨﺪﻩ و ﻣﺮدم و دادﻩهﺎی
اﺳﺎﺳﯽ روان ﺁدﻣﯽ را ﺑﻪ ﻬﭘﻨﻪ ﻣﯽﮐﺸﺪ .درﺳﺖ در
ﻣﺮز دو ﭘﻴﺶﺁﻣﺪ ﺑﺰرگ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ،ﺁنﺟﺎ ﮐﻪ
اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﯽﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ و ﻓﺮهﻨﮓ ﺷﻔﺎهﯽ ﺑﻪ
هﻢﺧﻮاﻧﯽ
ﻣﯽﺳﭙﺎرد.
ﺟﺎی
ﻧﻮﺷﺘﺎری
ﻓﺮهﻨﮓ
ﭘﮋوهﺶهﺎی رواﻧﮑﺎوی و ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺳﺪﻩ اﺧﻴﺮ
ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ را ﺑﺮ اﺧﺘﻼف ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ اﻳﻦ دو ﻓﺮهﻨﮓ
ﮔﺸﻮدﻩاﻧﺪ .ﻓﺮهﻨﮓ ﺷﻔﺎهﯽ و ﻓﺮهﻨﮓ اﻓﺴﺎﻧﻪای ﺑﻪ
اﺑﺘﺪای دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن و ﺳﺨﻦ ﻧﺰدﻳﮏﺗﺮ
اﺳﺖ .ﺧﺮد ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ از ﺳﺨﻦ و واژﻩ اﺳﺖ و
ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ از ﺁوای واژﻩهﺎ و ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ واژﻩ در »دل« ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﺁدﻣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد.
روﺷﻦ ﺳﺎﺧﱳ زﳒﻴﺮﻩ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ زﺑﺎن ﺑﺎ ﺳﺨﻦ و
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺁدﻣﯽ ،ﻧﻮع ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﺁدﻣﯽ و
ﻓﺮهﻨﮓ او ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ زﻧﺪﮔﯽ ،رﻧﺞهﺎ ،ﺷﺎدیهﺎ،
ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮیهﺎی ﻧﺴﻞهﺎی ﺁدﻣﯽ اﺳﺖ ﻓﺮاﺗﺮ از اﻳﻦ
ﺳﺨﻦ اﻣﺮوز اﺳﺖ.
و از اﻳﻦروﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزاﻧﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ژرﻓﻨﺎی
ﺷﻨﺎﺧﺖ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ واژﻩ ﺳﺨﻦ ،زﺑﺎن ،ﮔﻮﻳﺶ
ﻣﺮدﻣﯽ ،ﺿﺮباﳌﺜﻞ ،ﻓﺮهﻨﮓ ﺷﻔﺎهﯽ ﻣﺮدم ﮐﻮﭼﻪ و
ﺑﺎزار ،ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دادﻩاﻧﺪ .ﺗﮑﺎﻣﻞ زﺑﺎن و ﺳﺨﻦ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﻮزﻩ ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﯽ زﻧﺪﻩایﺳﺖ ﺑﺎ
ژرﻓﻨﺎﻳﯽ از ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﮐﻼم ﺗﺎ اﻣﺮوز .ﺟﺎ دارد
اﺷﺎرﻩ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ارزﻧﺪﻩ رواﻧﮑﺎوی
ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ و ﮐﺸﻒ ﺣﻀﻮر ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ در ﺁدﻣﯽ
در ﺳﺪﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻣﮑﺎن ﲠﺮﻩﺑﺮداری از اﻳﻦ ﻣﻮزﻩ
ﭘﺮژرف اﺳﺖ .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎن دراز ﭘﮋوهﺶ ﻧﻴﺎز
در
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
زﺑﺎنهﺎی
ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی
ﺗﺎ
ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺮهﻨﮓهﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ و از اﻳﻦ راﻩ
دوﺑﺎرﻩﺧﻮاﻧﯽ دﻳﮕﺮی از ﺗﺎرﻳﺦ ﲤﺪن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺻﻮرت
ﮔﻴﺮد.
ﻧﺒﺎﺷﺪ

ﳘﯽ
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اﻓﺮادی ﭼﻮن زﻧﺪﻩﻳﺎد دهﺨﺪا در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ
ﭘﺮﺑﺎر ﺧﻮد ﭘﺲ از ﺗﻼشهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﻋﻠﻤﯽ و ادﺑﯽ ،در اﻧﺘﻬﺎ ،در اوج ﭘﺨﺘﮕﯽ در اﻳﻦ
ﻣﻴﺪان ﻓﺮود ﺁﻣﺪﻩاﻧﺪ و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﻩ ﻋﻤﺮ ﭘﺮﻗﻴﻤﺖ
ﺧﻮد را ﺧﺮج ﻟﻐﺖ ،اﻣﺜﺎل و ﺣﮑﻢ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ.
ﺷﺎهﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺮای
ﭘﺎرﺳﯽزﺑﺎﻧﺎن در ﺑﺮﺧﻮرد اﻳﻦ ﺳﻪ ﳏﻮر اﺳﺎﺳﯽ
ﻓﺮهﻨﮕﯽ اﺳﺖ .ﳔﺴﺖ :زﺑﺎن و ﺳﺨﻦ و واژﻩهﺎی
ﭘﺎرﺳﯽ ،دوم اﻓﺴﺎﻧﻪ و اﺳﻄﻮرﻩ و ﺳﻮم راﻩﻳﺎﺑﯽ
ﻓﺮهﻨﮓ ﺷﻔﺎهﯽ ﺑﻪ ﻓﺮهﻨﮓ ﻧﮕﺎرﺷﯽ .ﺧﻮد ﻓﺮدوﺳﯽ
اﻳﻦ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺪ:
ﭘﯽ اﻓﮑﻨﺪم از ﻧﻈﻢ ﮐﺎﺧﯽ ﺑﻠﻨﺪ
ﻧﻪ ،اﻳﻦﳘﻪ هﻢﺁهﻨﮕﯽ و هﻢﺧﻮاﻧﯽ در اﻧﺘﺨﺎب هﺪف
و روش و اﺑﺰار ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ روﻳﺪادی ﺳﺎدﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
در ژرﻓﺎی ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﻋﺠﻢ زﻧﺪﻩ ﮐﺮدم ﺑﺪﻳﻦ ﭘﺎرﺳﯽ
 -7ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺮدﻳﻢ و ﭼﻨﺪ
ﺳﺮودﻩ ﳔﺴﺘﻴﻦ را ﺑﺎهﻢ ﲞﻮاﻧﻴﻢ:
اﻳﻦ
ﮐﺰ
ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن و ﺧﺮد
ﺑﺮﺗﺮ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺑﺮﻧﮕﺬرد
ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎم و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎی
روزی دﻩ و رهﻨﻤﺎی
ﻓﺮوزﻧﺪﻩ ﻣﺎﻩ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻴﻬﺎن و ﮔﺮدون ﺳﭙﻬﺮ
ﻧﺎهﻴﺪ و ﻣﻬﺮ
ﺑﺮ
ﻧﮕﺎرﻧﺪﻩ
ز ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن و ﮔﻤﺎن ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ
ﺷﺪﻩ ﮔﻮهﺮ اﺳﺖ
ﻧﻪ ﺑﻴﻨﯽ
را
ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﻩ
ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﻪ
ﻣﺮﳒﺎن دو ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ را
راﻩ

اﻧﺪﻳﺸﻪ
ﻧﻴﺰ
ﺑﺪ و
ﻧﻴﺎﺑﺪ
ﺑﺮﺗﺮ از ﻧﺎم و از ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ
ﺳﺨﻦ هﺮﭼﻪ زﻳﻦ ﮔﻮهﺮان ﺑﮕﺬرد ﻧﻴﺎﺑﺪ

ﮐﻪ

او

ﺑﺪو

راﻩ

ﺟﺎن و ﺧﺮد
در ﭘﺎرﻩ ﳔﺴﺖ ﺳﺮودﻩ ﳔﺴﺖ از »ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن و
ﺧﺮد« ﺗﺎ ﭘﺎرﻩ دوم ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺳﺮودﻩ »ﻧﻴﺎﺑﺪ ﺑﻪ او
راﻩ ﺟﺎن و ﺧﺮد« ﻳﮏ دور ﻳﮑﺪﺳﺖ زدﻩاﻳﻢ .ﻣﻴﺎن
اﻧﺪﻳﺸﻪ و اﺳﺒﺎب ﺁن ﺳﺨﻦ و ﺧﺪاوﻧﺪ دﻳﻮاری اﺳﺖ
ﻧﺎﮔﺬﺷﺘﻨﯽ .ﻓﺮدوﺳﯽ در ﲞﺶ دﻳﮕﺮ در ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﺮد،
ﺁن را ﲠﱰ از هﺮ ﭼﻪ اﻳﺰد داد ﻣﯽﴰﺎرد:
ﻣﺎﻳﻪ
ﺧﺮد
ﺧﺮد زﻧﺪﻩ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺷﻨﺎس
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎس
ﻓﺮدوﺳﯽ ،هﻔﺖ ﺳﺪﻩ ﻗﺒﻞ از دﮐﺎرت ﺑﻪ زﳒﻴﺮﻩ
اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺑﻮدن رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ .ﺟﺎن ،ﺁدﻣﯽ را در
ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺟﺎﻧﺪاران ﺟﺎی ﻣﯽدهﺪ و ﺧﺮد ﺁدﻣﯽ را از
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دﮔﺮﺷﻨﻴﺪن ﮔﺬﺷﺘﻪهﺎ

ز ﺧﺎر و

ﻧﻪ ﮔﻮﻳﺎ زﺑﺎن و ﻧﻪ ﺟﻮﻳﺎ ﺧﺮد
ز ﺧﺎﺷﺎک ﺗﻦ ﭘﺮورد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺪای از ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻴﻬﺎن و ﺳﭙﻬﺮ و ﻣﺎﻩ
و ﻣﻬﺮ و ﻧﺎهﻴﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ روزی دﻩ و رهﻨﻤﺎی
اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎم و ﺟﺎی اﺳﺖ.
ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩای ﻬﻧﺎدن ﻧﺎم اﺳﺖ ﺑﺮ ﭼﻴﺰهﺎ و
ﻣﻔﺎهﻴﻢ .ﻧﺎم ﻬﻧﺎدن ﺑﺮ ﮔﻤﺎن و ﺧﻴﺎل و اوهﺎم و
ﺗﺼﻮر و ﲡﺴﻢ اﺳﺖ .ﺳﺨﻦ از ﻬﻧﺎدی ﮐﺮدن واژﻩهﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﻴﺮد .هﺮ ﻬﻧﺎد ﺑﺎرور ﺷﺪﻩ در
درازای زﻣﺎن ﭘﺮﺑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ،ژرفﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
هﻢﺁواﻳﯽ ﻬﻧﺎدهﺎ ﺑﻪ اﺧﱰاع ﻬﻧﺎدهﺎی ﺗﺎزﻩای
ﻣﯽاﳒﺎﻣﺪ و ﺑﺪﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﭼﻨﺪ ﺁوای
و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﱳ را ﻣﯽﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪ.
ﳔﺴﺘﻴﻦ ،واژﻩهﺎ
ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ،
ﻣﺮدم در اﺑﺘﺪا ﺑﺮای زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن،
ﻳﮏ واژﻩ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﺧﱰاع زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺑﻪ
درازا ﮐﺸﻴﺪﻩ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻣﮑﺎن
و زﻣﺎنهﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﮐﻨﻮن و ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ:
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﳔﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﻻ و ﴰﺎل ﻳﮑﯽ ﺑﻮدﻩاﻧﺪ .دﻳﺮ
و دور ﻳﮑﯽ ﺑﻮدﻩاﻧﺪ .هﻨﻮز هﻢ در ﺑﺴﻴﺎری از
روﺳﺘﺎهﺎی اﻳﺮان اﻳﻦ دو واژﻩ ﺑﻪﺟﺎی ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی دﻳﺮ ﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ دور
ﺷﺪ.
واژﻩهﺎ ﺑﻪﻣﺎ اﻣﮑﺎن دادﻩاﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن
را از هﻢ ﺟﺪا ﮐﻨﻴﻢ و ﺑﺮای هﺮ ﮐﺪام ﭘﺎرﻩهﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺴﺎزﻳﻢ .ﭼﻮن ﻧﻴﮏ ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ ،ﺑﺮای
ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﺁدﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﮐﺎرﮐﺮد زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن-
ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻳﮑﯽ اﺳﺖ .ﺑﺴﻂ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ
درازا ﺧﻮاهﺪ ﮐﺸﻴﺪ.
در ﭘﮋوهﺶهﺎی رواﻧﮑﺎو و روانﭘﺰﺷﮏ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ژاک
ﻻﮐﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد را اداﻣﻪدهﻨﺪﻩ راﻩ زﻳﮕﻤﻮﻧﺪ
ﻓﺮوﻳﺪ ﻣﯽداﻧﺪ در ﻣﯽﻳﺎﺑﻴﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر رواﻧﯽ
ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﺁدﻣﯽ از ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ،ﻧﺎم ،ﮔﻤﺎن ،و
ﳕﺎد ﻳﺎ ﻧﺸﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻳﻦ ﭼﻮن ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻪ
درهﻢ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎرﮔﯽ هﺮﮐﺪام دو ﻋﺎﻣﻞ
دﻳﮕﺮ از هﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺁدﻣﯽ ﺑﺎ هﺮ ﻧﺎمﮔﺬاری
»واﻗﻊ« را ﮔﺴﱰش ﻣﯽدهﺪ .ﺑﺎ ﲣﻴﻞ و ﮔﻤﺎن ،دﻧﻴﺎی
واﻗﻊ را ﺑﺎز هﻢ ﺑﺎزﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﲰﺒﻞ و
ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎ ﻓﺸﺮدﮔﯽ واژﻩهﺎ و واﻗﻊ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
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ﮔﻮﺳﺘﺎو ﻳﻮﻧﮓ رواﻧﮑﺎو ﺳﻮﻳﺴﯽ ﭘﺪر رواﻧﮑﺎوی
ﲢﻠﻴﻠﯽ در ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻧﺸﺎن و ﳕﺎد و ﲰﺒﻞ ﺑﺴﻴﺎر
دور ﻣﯽرود ﺗﺎ ﺁنﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮزهﺎی ﮐﻴﻤﻴﺎﮔﺮی
ﻣﯽﭘﻴﻮﻧﺪد.
ﺳﻌﺪی ﻧﻴﺰ در ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﺎر ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺷﻌﺮی ﺑﻪ ﳘﻴﻦ
ﻣﻀﻤﻮن دارد:

ای ﺑﺮﺗﺮ از ﺧﻴﺎل و ﻗﻴﺎس و ﮔﻤﺎن و
هﺮﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﺷﻨﻴﺪﻳﻢ و ﺧﻮاﻧﺪﻩاﻳﻢ

وهﻢ

وز

ﺗﻴﺰﻧﮕﺮی ﻓﺮدوﺳﯽ در ﺁنﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم و ﺟﺎی
ارزﺷﯽ در ردﻳﻒ ﮐﻴﻬﺎن و ﮔﺮدون ﺳﭙﻬﺮ و ﺟﺎن و
ﺧﺮد و اﺳﺒﺎب زﻧﺪﮔﯽ ﺁدﻣﯽ ﻳﻌﻨﯽ روزی و
راهﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﯽدهﺪ .و از اﻳﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ راﻩ ﺧﻮد را
ﺑﻪﻳﮑﺒﺎرﻩ از دﻳﮕﺮان ﺟﺪا ﻣﯽﺳﺎزد:
ز ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن و ﮔﻤﺎن ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ
ﻓﺮدوﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺑﺰار ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ
ﺑﺮای ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻧﺪﻳﺸﻪ رﻓﱳ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺳﺨﻦ،
ﻧﺎم ،ﻧﺸﺎن و ﮔﻤﺎن ،اوج دﺳﱰﺳﯽ ﺁدﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻧﺎم و ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ .و ﺑﻪﳘﻴﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ:
ﻧﻪ ﺑﻴﻨﯽ ﻣﺮﳒﺎن
ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎن ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﻩ را
دو ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ را
ﺧﺪای ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف اﷲ در ﻗﺮﺁن ،در ﳘﻪﺟﺎ و
در ﳘﻴﺸﮕﯽ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد ،ﳘﻪ ﭼﻴﺰ را ﳕﯽداﻧﺪ ،ﭼﺮا
ﮐﻪ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ از ﺟﻨﺲ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن
و ﮔﻤﺎن و ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ از اﻳﻦ اﺟﻨﺎس
ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﻩ اﻳﻨﺎن ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﺧﺪای
ﻓﺮدوﺳﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﮐﻼم و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ
اﷲ ﮐﻪ ﻧﺎمﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﻨﻴﺎﻧﯽ دارد .اﷲ
در ﳘﻪﺟﺎ هﺴﺖ ،ﳘﻴﺸﻪ هﺴﺖ ،دارای ﲤﺎم ﺻﻔﺎت اﺳﺖ
ﻟﺬا ﻧﺎمﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .ﺧﺪای ﻓﺮدوﺳﯽ ﺧﺎرج از
دﺳﺘﮕﺎﻩ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺳﺨﻦ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﻩ ﺁنﺳﺖ.
ﻣﻴﺎن
ﺳﺘﻮدن ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﺲ او را ﭼﻮ هﺴﺖ
ﺑﻨﺪﮔﯽ را ﺑﺒﺎﻳﺪت ﺑﺴﺖ
ﳘﺎن ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﺪ
ﺧﺮد ﮔﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﺪ ﳘﯽ
ﮐﻪ ﺑﻴﻨﺪ ﳘﯽ
ﺑﻪ دﻳﮕﺮﺳﺨﻦ در ﳎﻤﻮﻋﻪ ﻧﺎمﭘﺬﻳﺮ ،ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﻩ ﺳﺨﻦ
را ﳕﯽﺗﻮان ﺟﺎی داد:
ﺑﻪ هﺴﺘﻴﺶ

از اﻳﻦ ﭘﺮدﻩ ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﺎﻩ ﻧﻴﺴﺖ
اﻧﺪﻳﺸﻪ را راﻩ ﻧﻴﺴﺖ
ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻗﺮن ﭘﺲ از او ﺣﺎﻓﻆ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ :راز
اﻳﻦ ﭘﺮدﻩ ﻬﻧﺎن اﺳﺖ و ﻬﻧﺎن ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
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ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ دﻳﮕﺮ» ،ﭼﻴﺰ« ﻧﺎمﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و »ﻧﺎﭼﻴﺰ«
ﻧﺎمﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﺎ ﺧﺎرج از واﻗﻊ اﺳﺖ و ﺁن ﺟﺎی
را دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﺪان ﺗﺎ
ﮐﻪ ﻳﺰدان ز ﻧﺎﭼﻴﺰ ﭼﻴﺰ ﺁﻓﺮﻳﺪ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺁﻣﺪ ﭘﺪﻳﺪ
 -8ﮔﺮﭼﻪ ﺟﺪا از ﻓﺮدوﺳﯽ ،اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ،
ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو و دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﺧﺮدﮔﺮاﻳﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ،
ﺷﺎﻳﺪ در هﻴﭻﮐﺪام اﻳﻦ ﳘﺎهﻨﮕﯽ ﳏﺘﻮی ﻣﻔﺎهﻴﻢ،
زﺑﺎن ﮐﺎرﺑﺮدی و اﺑﺰار ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ
اﻳﻦ اﻧﺪازﻩ ﻧﻴﺴﺖ .ﻓﺮدوﺳﯽ در ﻣﻴﺎن هﺴﺘﯽ و
ﻳﺎ ﺁنﭼﻪ ﮐﻪ هﺴﺖ:
واﻗﻊ ﻳﺎ در ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩهﺎ
»ﭼﻴﺰ« ،ﺟﺎن و ﺧﺮد را ﳔﺴﺖ ﻣﯽﺳﺘﺎﻳﺪ .دﻳﻦ و
ﭘﻴﺎﻣﱪ و ﺳﺮزﻣﻴﻦ و زﺑﺎن و ﺗﺎرﻳﺦ را از زاوﻳﻪ
ﺧﺮد ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ .ﺑﺪﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ارزشهﺎی ﳘﺎهﻨﮕﯽ ﺑﻪ دور
هﻢ ﮔﺮد ﻣﯽﺁﻳﻨﺪ .ﭼﻪ زﺑﺎن هﻢ اﺳﺒﺎب ﺧﺮد اﺳﺖ و
هﻢ زﻣﻴﻨﻪ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ،دل و ﺧﺮد در
ﻧﺰد ﻓﺮدوﺳﯽ در ﻳﮏ ﺟﺎی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﮕﻔﺘﯽ و ﺑﺰرﮔﯽ و ﻳﮕﺎﻧﮕﯽ
ﺷﺎهﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎور داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﮐﻢﺗﺮﻧﺪ ﺁﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ دادﻩاﻧﺪ :ﭼﻪ ﭼﻴﺰ وﻳﮋﮔﯽ وﻳﮋﻩ
ﺷﺎهﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ .در ﻳﮑﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ:
»ﮔﻮﻳﺎ ﳘﮕﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎهﻨﺎﻣﻪ
ﻓﺮدوﺳﯽ ،ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﲪﺎﺳﻪهﺎ ،ﺗﺮاژدیهﺎ ،اﺳﺎﻃﻴﺮ
ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،ﺁرزوهﺎ و ﺁرﻣﺎنهﺎ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ
اﺛﺮ ﺑﺰرگ و ارزﴰﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺛﺮی ﻬﻧﺎدیﺷﺪﻩ
در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﮐﺎرﮐﺮدهﺎﻳﯽ ﻓﺮاﺗﺮ
از ﻳﮏ اﺛﺮ ﻓﺮهﻨﮕﯽ دارد«.
ﭼﺮا؟ ﺗﻼش ﺑﺮ اﻳﻦﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دهﻴﻢ ﺗﺎ ﺧﻮد
ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﻪ ژرﻓﺎ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ژرﻓﺎ و در درازای زﻣﺎن و در ﻬﭘﻨﻪ ﻳﮏ ﻓﺮهﻨﮓ
ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺧﻮد ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﻪ ﻬﻧﺎد ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﺛﺮش ﻬﻧﺎدی ﳔﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ ﻓﺮاﺗﺮ
رﻓﺖ از ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﻓﺮدوﺳﯽ او را ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎی اﻳﻦ ﻳﺎ ﺁن ﺗﺬﮐﺮﻩﻧﻮﻳﺲ .ﺑﺮای روﺷﻨﮕﺮی
ﺑﻴﺶﺗﺮ ﳕﻮﻧﻪای ﺑﻴﺎورﻳﻢ .اﺳﺘﺎد ذﺑﻴﺢ اﷲ ﺻﻔﺎ ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﻳﺎﻓﱳ دادﻩهﺎﻳﯽ درﺑﺎرﻩ ﺧﻮد ﻓﺮدوﺳﯽ
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﳘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺮودﻩهﺎی ﺷﺎهﻨﺎﻣﻪ
ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁنهﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ
ﮐﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ در  ٣٢٩هﺠﺮی در ﻗﺮﻳﻪ ﺑﺎژ از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﻃﺎهﺮان ﻃﻮس ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪ و در ﺗﺎرﻳﺦ  ۴١١ﭼﺸﻢ
از ﺟﻬﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺖ .از ﺧﻼل ﺳﺮودﻩهﺎی ﻓﺮدوﺳﯽ،
ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮودن داﺳﺘﺎنهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را روﺷﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﺟﺎی ﺳﻮدﺟﻮﻳﯽ از ﺳﺮودﻩهﺎی او ،از ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻋﺮوﺿﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ راﻓﻀﯽ
دادﻩ و او را ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .روﺷﯽ ﮐﻪ در
ﻳﺎﻓﱳ ﺗﺎرﻳﺦهﺎ درﺳﺖ ﺑﻮد ﭼﻮن ﺑﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ
ﻣﯽﺁﻳﺪ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﯽﺷﻮد .اﺳﺘﺎد ﺻﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺁﻣﻮزد
ﮐﻪ در ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎ ﺷﺎﻋﺮان هﻢﻋﺼﺮ ،ﻓﺮدوﺳﯽ در ردﻳﻒ
ﺷﻌﺮای ﲪﺎﺳﯽﺳﺮای اﺳﺖ و از ﺟﺬﺑﻪهﺎی ﺷﻌﺮ ﭼﻮن
ﺗﻠﻔﻴﻖ ﮐﻼم و ﺑﻴﺎن ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ و اﻓﮑﺎر ﺑﺪﻳﻊ و
ﻓﺼﺎﺣﺖ ﺑﻪ او رواﻧﯽ ﮐﻼم و ﻓﮑﺮ را روا ﻣﯽدارد،
و ﺗﺄﮐﻴﺪ دارد ﮐﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ از ﺗﻌﻘﻴﺪ و اﲠﺎم و
ﺧﻴﺎﻻت ﺑﺎرﻳﮏ دور از ذهﻦ و ذوق ،ﻋﺎری اﺳﺖ و
اﺷﺎرﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﻄﺒﻮع درﺑﺎرﻩ
ﻣﻴﺪانهﺎی ﺟﻨﮓ دارد .اﺳﺘﺎد ﺻﺒﺎ ﻣﯽاﻓﺰاﻳﺪ ،ﮐﻪ
ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ دورﻩ ﲪﺎﺳﻪﺳﺮاﻳﯽ در اﻳﺮان ﳘﻴﻦ ﻋﻬﺪ
اﺳﺖ ،روﻧﻖ ﲪﺎﺳﻪهﺎی ﻣﻠﯽ در اﻳﻦ دورﻩ ﺑﻪ
درﺟﻪایﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺁﺛﺎر ﲪﺎﺳﯽ اﻳﺮان و ﻳﮑﯽ
از ﲠﱰﻳﻦ ﲪﺎﺳﻪهﺎی ﻣﻠﯽ ﻋﺎﱂ ﻳﻌﻨﯽ ﺷﺎهﻨﺎﻣﻪ در
ﳘﻴﻦ دورﻩ ﺑﻪوﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ.
درﻳﻎ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺻﺒﺎ ﺑﻪﺟﺎی ﭘﺮداﺧﱳ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ
اﺳﻄﻮرﻩای ﺷﺎهﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﲪﺎﺳﯽ ﺑﻮدن ﺁن ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﺮدوﺳﯽ را ﭘﮋوهﺸﮕﺮان ،ﲪﺎﺳﻪﺳﺮا،
ﻣﻠﯽﮔﺮا ،ﺧﺮدﮔﺮا ،زرﺗﺸﺘﯽ ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪﻩ زﺑﺎن
دری داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
 -9در اﻧﺘﻬﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎرزی
ّﺘﯽ اﺷﺎرﻩ ﮐﻨﻢ .روﺷﯽ ﮐﻪ در ﺁن
از روش ﭘﮋوهﺶ ﺳﻨ
واژﻩ ،ﺟﺎی ﮐﺎرﺑﺮد و ﺗﮑﺮار ﺁن ﺑﯽﻧﻘﺶ اﺳﺖ و
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﭘﮋوهﺸﮕﺮ ﺑﻴﺶﺗﺮ در ﺧﻼل واژﻩهﺎ
ﭘﻴﺶداوریهﺎی ﺧﻮد اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎد ذﺑﻴﺢ اﷲ ﺻﻔﺎ در ﭘﮋوهﺶ ﮔﺮانﲠﺎی ﺧﻮد:
»ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت در اﻳﺮان« در ﲞﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﺬهﺐ و ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﯽﺁورد» :ﭼﻨﺎنﮐﻪ از
اﺑﻴﺎت ﻣﻨﻘﻮل و ﻧﻴﺰ ﺁنﭼﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ در ﺁﻏﺎز
ﺷﺎهﻨﺎﻣﻪ ﺁوردﻩ اﺳﺖ ،ﺑﺮﻣﯽﺁﻳﺪ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺎ ﻣﺮدی
ﺷﻴﻌﯽﻣﺬهﺐ و در اﺻﻮل ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ
ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺁنﭼﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮوﺿﯽ
ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻴﺖ ذﻳﻞ ﺑﺮ اﻋﺘﺰال او دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﻣﺮﳒﺎن
ﻧﺒﻴﻨﯽ
ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎن ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﻩ را
دو ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ را
 ...و ﻧﻴﺰ در دو ﺑﻴﺖ ذﻳﻞ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﻴﻊ
ﺧﻮد اﻋﱰاف ﳕﻮدﻩ اﺳﺖ:
ﺑﻪ ﻧﺰد وﺻﯽ و
اﮔﺮ ﭼﺸﻢ داری ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺳﺮای
ﻧﺒﯽ ﮔﻴﺮ ﺟﺎی
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...ﺧﻼف ﺁنﭼﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻩاﻧﺪ ﺑﻪ ﺁﻳﻴﻦ زرﺗﺸﺖ
ﻣﻴﻞ و ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪاﺷﺖ«...
اﺳﺘﺎد ﺑﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺳﺮودﻩهﺎی ﻓﺮدوﺳﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪﺁﺳﺎﻧﯽ درﻳﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪای
ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺎ اﷲ ﻗﺮﺁن ﻳﮑﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻳﻦ
را در ﻳﮏ ﮐﻔﻪ ﺗﺮازو ﺑﺎ ﺧﺮد ﻗﺮار ﻣﯽدهﺪ ،ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ »ﻋﻠﻢ ﻟﺪﻧﯽ« ﭘﻴﺎﻣﱪ و اﻣﺎﻣﺎن اﻋﺘﻘﺎد
ﻧﺪارد درﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ:
ﭼﻮ دﻳﺪار ﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﺎخ ﺳﺨﻦ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ
ُﻦ
ﻧﻴﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑ
ﮐﻪ داﻧﺶ ﺟﺰ از راﻩ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﳕﯽﺁﻳﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺎ ژرفﻧﮕﺮی ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺁﻓﺘﺎب
ﭘﻴﺎﻣﱪ ﻧﺒﻮد ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﻪ داﻣﺎد ﭘﻴﺎﻣﱪ را ﻧﻴﺰ در
ﺟﺰو ﺁﻧﺎن ﻣﯽﴰﺎرد ،از ﺧﻮد ﻧﻮری ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و
اﻳﻦ ﺑﻴﺎن و ﺑﺎور ﺑﻪﺷﮑﻞ رﻳﺸﻪای ﺑﺎ ﺑﺎور
ﺷﻴﻌﻴﺎن در ﺗﻨﺎﻗﺾ و ﺗﻀﺎد اﺳﺖ.
ﲠﻢ ﻧﺴﺒﺘﯽ

ﻧﺒﯽ ﺁﻓﺘﺎب و ﺻﺤﺎﺑﺎن ﭼﻮ ﻣﺎﻩ
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ راﺳﺖ راﻩ
در اﻧﺘﻬﺎ ﳘﺪاﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﯽﺧﻮاﱎ:
ﮐﻪ ﲣﻢ ﺳﺨﻦ را
ﳕﻴﺮم از اﻳﻦ ﭘﺲ ﮐﻪ ﻣﻦ زﻧﺪﻩام
ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩام
اﻳﻦ دهﻘﺎن ﺳﺎﳋﻮردﻩ اﻳﺮاﻧﯽ ﺳﺨﻦ را ﭼﻮن ﮔﻴﺎﻩ و
ﮔﻞ و درﺧﺖ ،ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ و ﺑﺎ »ﺣﮑﻤﺖ« ﺧﻮد ﻣﺎ را
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ژرﻓﺎی اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﭘﺎکدﻟﯽاش ﺣﻴﺮان
ﻣﯽﮔﺬارد.
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ﺁﻗﺎی اﺑﺮاهﻴﻢ ﳏﺠﻮﺑﯽ ،ﺑﺎ ﺳﻼم ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﴰﺎ را ﲢﺖ
ﻋﻨﻮان »دﺷﻨﺎم و دﺷﻨﺎم ﮔﻮﻳﯽ« در ﮔﺮدون ۵٨
ﺧﻮاﻧﺪم .ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺳﺨﺎوت ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻳﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻧﻈﺮات ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ و اﺻﻼﺣﯽ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ارﺳﺎل ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ در
ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮدﺗﺎن.
 -1ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﺪ ...» :ﻓﺸﺎرهﺎ و ﺁﺳﻴﺐهﺎی روﺣﯽ و
ﻋﺎﻃﻔﯽ ...اﻧﻔﺠﺎرهﺎی ﮐﻮر روﺣﯽ «...ﺑﻪﮔﻤﺎن ﻣﻦ
)ﻳﺎ
رواﻧﯽ
و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺮرﺳﯽهﺎی
در
روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ( ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ از ﮐﻠﻤﻪ روان ﺑﻪ
ﺟﺎی روح اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد ،ﭼﻪ روح در ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ
ﲢﻘﻴﻘﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﳕﯽﮔﻨﺠﺪ .ﺑﺪﻳﻦﺷﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ:
ﻓﺸﺎرهﺎ و ﺁﺳﻴﺐهﺎی رواﻧﯽ -ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ روان ﺑﻪ
ﺟﺎی »روح و ﻋﺎﻃﻔﻪ« هﺮ دو ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود ،ﭼﻪ
ﮐﺮدار ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﻴﺰ در ﺣﻴﻄﻪ روان اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ
اﮔﺮ اﻧﻔﺠﺎرهﺎی رواﻧﯽ را ﺑﻪﺟﺎی اﻧﻔﺠﺎرهﺎی ﮐﻮر
روﺣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﱪﻳﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ ،اﻧﻔﺠﺎر ﮐﻮر
ﺑﺮای ﺁﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﯽ روان ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ
دارد .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﳕﺎﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﻴﻄﻪ روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
رﻓﺘﺎرهﺎی ﭘﺮﻳﺸﺎن ﺧﻮد ﻧﻴﺰ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ هﺴﺘﻨﺪ.
 -2اﺷﺎرﻩ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ...» :اﺻﻮﻻ ﻋﻮاﻃﻒ و
اﺣﺴﺎﺳﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻴﺎل و ﻣﺘﺤﺮک اﺳﺖ ،ﮔﺎﻩ
اﻳﻦ ﺳﻴﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﺎ ﻧﻔﺮت
ﭼﻨﺪان دراز ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﮐﻴﻦ و ﻣﻬﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺴﻴﺎر
ﻇﺮﻳﻔﯽ درهﻢ ﺗﻨﻴﺪﻩ ﺷﻮد «.در اﻳﻦ ﻣﻮرد زﻳﮕﻤﻮﻧﺪ
ﻓﺮوﻳﺪ ﻓﺮﺿﻴﻪای ﺑﺴﻴﺎر ﮔﻮﻳﺎ دارد ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از
ﭘﺎﻳﻪهﺎی رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻓﺮوﻳﺪ اﻳﻦ اﺻﻞ
را »اﺻﻞ دوﮔﺎﻧﮕﯽ« ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ
∗
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 -3ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ...» :ﻋﻠﺖ ﺁن را ﺷﺎﻳﺪ
ﺑﺘﻮان از ﲨﻠﻪ در روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺘﻔﺎوت زﻧﺎن و
ﻣﺮدان «...ﺷﺎﻳﺪ در اﻳﻦﺟﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﴰﺎ ﺑﻴﺶﺗﺮ
ﺳﺎﺧﺘﺎر رواﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻠﻤﻪ روانﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠﻤﻪ  Psychologieﻗﺮار
ﻣﯽﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻴﺴﺖ.
دﺷﻨﺎم ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ اﺳﺖ از
ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﺎن .دﺷﻨﺎم ﭼﻮن ﻧﻔﺮﻳﻦ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻗﻬﺮاﺳﺖ.
ﻧﻔﺮﻳﻦ ﺁرزوی دروﻧﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﯽﻗﺪرت اﺟﺮاﻳﯽ
ﮐﻪ از ﻧﻴﺮوی ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺟﺮا دارد .دﺷﻨﺎم
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻣﻴﺪ ﮐﻪ ﻳﺎ ﳐﺎﻃﺐ را
زﲬﯽ ﮐﻨﺪ ﻳﺎ او را اﻓﺸﺎ ﳕﺎﻳﺪ ،در هﺮ دو ﺣﺎل
ﺗﻴﺮی اﺳﺖ از زﺑﺎن ﺑﺮ ﮔﻮش دﻳﮕﺮان .در زﺑﺎن
ﻣﺮدم ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار در اﻳﺮان دﺷﻨﺎم ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل
دارد و در ﻣﻴﺎن دوﺳﺘﺎن ،ﳘﮑﻼﺳﯽهﺎ ،ﳘﻘﻄﺎران و
ﳘﮑﺎران ﺑﻪﺷﮑﻞ ﺷﻮﺧﯽ و ﻳﺎ ﺟﺪی ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﺑﻴﺶﺗﺮ در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮد را
ﻣﯽﳕﺎﻳﺎﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻴﺶﺗﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ.
دﺷﻨﺎم ﺑﻴﺶﺗﺮ در ﻋﺒﺎرات ﺻﺮﻳﺢ و ﳐﺘﺼﺮ ﺧﻮد
ﻣﯽﳕﺎﻳﺎﻧﺪ و ﺁنﭼﻪ ﺑﻪﻧﺎم دﺷﻨﺎم ادﺑﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ
و ...ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد از ﺣﻮزﻩ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﳐﺘﺼﺮ
ﺧﺎرج اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎهﯽ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﯽﺗﻮان دﺷﻨﺎمهﺎ را ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی ﮐﺮد:
 -1دﺷﻨﺎم ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ،ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺁنهﺎ ﮐﻪ
ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺁﻻت ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ و ﻳﺎ
ﻣﺴﺎﻳﻞ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺁنهﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد.
 -2دﺷﻨﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﲢﻘﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ
ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﺮد و ﳐﺎﻃﺐ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدﻩ ﻣﯽﺷﻮد.
ﲢﻘﻴﺮ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،ﲢﻘﻴﺮ ﺑﺮ ﳏﻮر ﻇﺎهﺮ ﻓﺮد ،ﻳﺎ ﺑﺮ
ﳏﻮر ﮐﻤﺒﻮدهﺎ و ﻳﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻏﻴﺮﻩ.
 -3دﺷﻨﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺷﺎرﻩ ﺑﺮ ﭘﺴﺘﯽ اﺧﻼق و ﻋﺪم
رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮد
دارد.
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در هﺮﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﭼﺮاﻳﯽ و
راﺑﻄﻪ ﮐﻠﻤﻪ و ﻣﻔﻬﻮم دﺷﻨﺎم و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺮ
ﺷﺨﺺ ﳐﺎﻃﺐ ﺑﮕﺮدم:
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در دﺷﻨﺎم ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﳐﺎﻃﺐ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎن او در رواﺑﻂ
ﺟﻨﺴﯽ ﻏﻴﺮﻣﺘﻌﺎرف و ﻏﻴﺮﳎﺎز ﻳﺎ دﺳﺖ دارﻧﺪ ﻳﺎ
ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ رواﺑﻂ هﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ از ﺗﻴﺰﺗﺮﻳﻦ و
ﺑﺮﻧﺪﻩﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع دﺷﻨﺎمهﺎﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺟﺎریﺗﺮﻳﻦ
ﺁنهﺎ و اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدن ﳐﺎﻃﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ
داﺷﱳ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮد ﻳﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎن در
رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺟﻨﺴﯽ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ زﺧﻢرواﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﳐﺎﻃﺐ را ﺑﻪ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ.
ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد اﲥﺎم در اﻳﻦ
ﻣﻮارد ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺳﺎدﮔﯽ از ﮐﻨﺎر دﺷﻨﺎم ﺟﻨﺴﯽ
و ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﮕﺬرد .ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﲢﺮﻳﮏ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﺮا؟
ِ دﺷﻨﺎم از راﻩ راﺳﺖ ﺧﺎرج اﺳﺖ،
ﮔﻮﻳﯽ ﺷﺨﺺ ﳐﺎﻃﺐ
ﻏﻴﺮﻋﺎدی ﻳﺎ ﳒﺲ اﺳﺖ .در اﻳﻦﺟﺎ دﺷﻨﺎمدهﻨﺪﻩ
دﺷﻨﺎمﺷﻮﻧﺪﻩ را ﺑﻪﺟﺎی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﻴﺮد؟ هﺮ دو
ﻓﺮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺁنﭼﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻩ -دﺷﻨﺎم -از
واﻗﻌﻴﺖ ﺑﻪ دور اﺳﺖ ،ﭼﻪ از ﻳﮏ ﻃﺮف ﳕﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ
اﻳﻦﳘﻪ ﻣﻨﺤﺮف ﺟﻨﺴﯽ و ﻋﺎﻣﻞ و واﺳﻄﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﻢ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎ دو ﻃﺮف دﻋﻮا
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را ﳕﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻧﺎﻇﺮان ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﻴﺰ از
ﺣﺎﻟﺖ دو ﻃﺮف دﻋﻮا ﺑﯽﺧﱪﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦ دﺷﻨﺎمهﺎ ﺣﺘﺎ در زﺷﺖﺗﺮﻳﻦ،
ﺑﯽﭘﺮدﻩﺗﺮﻳﻦ ،اﺑﺘﺪاﻳﯽﺗﺮﻳﻦ ﺁنهﺎ ،ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺑﺎ
ﭼﻨﺎن
ﳏﺎرم و ﻧﺰدﻳﮑﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻏﺎﻳﺐ اﺳﺖ ،ﮔﻮﻳﯽ
ﳑﻨﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﺑﺮای دﻳﮕﺮان و در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ اﲥﺎﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدﻩ ﳕﯽﺷﻮد،
ﭼﺮا؟
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﳐﺎﻃﺐ ﺑﺎ اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪاش ﺑﻪ ﺁﻻت
ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ،ﺑﻪﺷﺪت ﲢﻘﻴﺮﮐﻨﻨﺪﻩ اﺳﺖ ،ﭼﺮا؟ ﻃﺮﻓﻴﻦ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﳏﺼﻮل راﺑﻄﻪ ﺁﻻت ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ
ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد هﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺁﻻت ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﭼﻮن
دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن اﻧﺴﺎن وﻇﺎﻳﻒ وﻳﮋﻩای دارﻧﺪ.
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎ ﳘﻪ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺁن ،و ﻧﻴﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ
اداﻣﻪ ﻧﺴﻞ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﺷﻨﺎم و زهﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻮﻳﯽ ﭼﻮن ﭘﺪﻳﺪﻩای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ُﺠﺎز و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،و
اﺧﺘﻔﺎ ،در ﻬﻧﺎن و درون ﻣ
ﳘﻴﻦ ﮐﻪ در ﻣﻴﺪان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﮐﻼم
ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪ ،ﳒﺲ و ﭘﻠﺸﺖ و زﺷﺖ ﮔﺮدد .ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ در
ﻬﻧﺎن در ﺷﻌﺮ و ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﺎ ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﻋﺸﻖ ﳘﺮاﻩ
اﺳﺖ ،در ﺁﺷﮑﺎر ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺟﻨﮓ و ﺧﺸﻮﻧﺖ را
داراﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ »رﺟﺰ«ﺧﻮاﻧﯽ ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﻢ ،ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ از هﺮﺳﻪ ﻧﻮع دﺷﻨﺎم
ﻳﺎد ﺷﺪﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﺷﻮد و هﺪف اﺳﺎﺳﯽ ﺷﮑﺴﱳ
روﺣﻴﻪ ﺣﺮﻳﻒ و ﺗﻘﻮﻳﺖ رواﻧﯽ »ﺧﻮدی« اﺳﺖ.
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رﺟﺰﺧﻮان ،اﻳﻞ و ﺗﺒﺎر و ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺮ
ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺧﻮد را از هﺮ ﻧﮋاد ﭘﺎکﺗﺮ و ﺣﺮﻳﻒ را
از هﺮ ﻃﺎﻳﻔﻪای ﭘﺴﺖﺗﺮ ﻣﯽﴰﺎرد و در هﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع
دﺷﻨﺎم ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ و ﲢﻘﻴﺮ ﻓﺮدی و اﺧﻼﻗﯽ ،هﺪف در
واﻗﻊ ﻧﺸﺎن دادن ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺮ ﺣﺮﻳﻒ ﻳﺎ ﴰﺎﺗﺖ اﺳﺖ.
در دﺷﻨﺎمهﺎی ﻧﻮع دوم ،از ﻗﺒﻴﻞ :ﺣﻴﻮان ،ﮔﺎو،
ﺧﺮ ،ﺳﻮزاﮐﯽ ،وﺣﺸﯽ ،ﳒﺲ ...رد ﭘﺎی ﳘﻴﻦ
ﺑﺮﺗﺮیﻃﻠﺒﯽ و ﲢﻘﻴﺮ ﳐﺎﻃﺐ دﻳﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﳘﻴﻦ
ﺷﻴﻮﻩ در ﲢﻘﻴﺮهﺎی اﺧﻼﻗﯽ :دزد ،ﲪﺎل ،راهﺰن.
دﺷﻨﺎم ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ رﺟﺰ ،ﻳﺎ
ﺗﻴﺮهﺎی ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺮای درهﻢ ﺷﮑﺴﱳ ﻣﻘﺎوﻣﺖ روان
ﺣﺮﻳﻒ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ زدن روان ﳐﺎﻃﺐ،
ﺗﻼش در ﻧﺸﺎن دادن ﺑﺮﺗﺮی اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ ،ﺑﺮﺗﺮی
ﺟﺴﻤﯽ )در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎری( ،ﺑﺮﺗﺮی اﺧﻼﻗﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد و ﲢﻘﻴﺮ ﳐﺎﻃﺐ اﺳﺖ ،و ﺁن هﻢ در
ﻣﺒﻨﺎی ﳐﺘﺼﺎت ارزشهﺎی از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﳘﺎن
ﺗﺒﺎر و ﺧﺎﻧﻮادﻩ و اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ.
ﻓﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻨﺎم هﺮﭼﻨﺪ ﺑﯽﭘﺎﻳﻪ ،ﺑﯽاﺳﺎس و
ﺧﺎﻟﯽ از ﺑﻨﻴﺎن ،ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ .هﺮﭼﻨﺪ
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ هﺮ دو ﻃﺮف ،و ﻧﺎﻇﺮان ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ،
ﺑﯽﺑﻨﻴﺎﻧﯽ ﮐﻠﻤﺎت را ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﺳﻮال اﻳﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد دﺷﻨﺎم اﺛﺮ
ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﻨﺪ و زهﺮ ﺧﻮد را ﻣﯽرﻳﺰد .ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻴﺎﺑﻴﻢ:
در واﻗﻊ ﮐﻼم ﺑﻴﺎن ﺷﺪﻩ دراﻳﻦﺟﺎ ﻧﻘﺶ واﻗﻊ
ﺑﻪﺧﻮد ﻣﯽﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﺁﻳﻨﻪ روان ﺁدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺮ رواﻧﯽ ﳐﺎﻃﺐ را در ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ .ﺑﻪ
ﳘﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎرهﺎ ﺷﻨﻴﺪﻩاﻳﻢ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦﺗﺮ
ﺟﻮاﻧﺎن را ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ» :ﺣﺮفهﺎی ﻓﻼﻧﯽ را
از اﻳﻦ ﮔﻮش ﺑﮕﻴﺮ و از ﺁن ﮔﻮش در ﮐﻦ «.ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﺷﻨﺎم را وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﮑﻦ .اﮔﺮ دﺷﻨﺎم
را ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ و در ﺣﻴﻄﻪ ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺸﺎﺟﺮات و رﻓﺘﺎرهﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر ﻣﯽﺷﻮد،
از دهﺎن ﺁدﻣﮑﯽ ﻣﺎﺷﻴﻨﯽ ﺧﺎرج ﮐﻨﻴﻢ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ
هﻴﭻ ﳐﺎﻃﺒﯽ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﳕﯽﮔﺬارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﻔﺮﻳﺢ و ﺧﻨﺪﻩ ﳘﮕﺎن ﻣﯽﮔﺮدد .ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در هﺮ دو
ﺻﻮرت ،ﮐﻠﻤﻪ ﻳﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽدهﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﮔﻮﻳﻨﺪﻩ ،از اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺁدﻣﮏ ﻣﺎﺷﻴﻨﯽ ،ﳘﻪ ﺑﺎر
دﺷﻨﺎم از دﺳﺖ ﻣﯽرود.
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی دﺷﻨﺎم ﻣﯽﻧﺸﻴﻨﺪ و ﺷﻨﻮﻧﺪﻩ را
زﲬﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و او را در ﳏﻠﯽ ﭘﺴﺖﺗﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدهﺪ
ﮐﻪ در ﺁﻳﻨﻪ رواﻧﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪﻩ اﺛﺮ ﮐﻨﺪ .و اﻳﻦ
وﻗﺘﯽ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ دﺷﻨﺎمدهﻨﺪﻩ و ﳐﺎﻃﺒﺶ در

دﺷﻨﺎم در زﺑﺎن ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار
113

از ﳘﻴﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮﻳﻢ :ﻣﻦ ،هﻢ دهﻦ ﻓﻼﻧﯽ
ﳕﯽﺷﻮم .ﻳﺎ :ﻓﻼﻧﯽ هﻢ ﺷﺄن ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ .و از ﳘﻴﻦ
ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻨﺎم اﮔﺮ از دهﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻳﮏ ﺳﻄﺢ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺁنﻃﻮر ﮐﺎرﮔﺮ
ﳕﯽاﻓﺘﺪ .و اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﻘﮏهﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺟﺎزﻩ ﻣﯽدهﻨﺪ ﮐﻪ ﳘﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ.
ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﻳﮕﺮ در اﻳﺮان ﳘﻪﮔﻴﺮ ﺑﻮدن
دﺷﻨﺎم ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در زﺑﺎن ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ﺣﺘﺎ ﺑﺮای
اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺬهﺐ اﺳﺖ .ﳘﭽﻨﻴﻦ در
ﻣﻴﺎن دﺷﻨﺎمهﺎ ﺑﻪ ﳕﻮﻧﻪهﺎﻳﯽ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﻳﻢ ﮐﻪ ﻧﻴﺎز
ﺑﻪ ﻗﺪرت ﲡﺴﻢ و ﺧﻼﻗﻴﺖ وﻳﮋﻩای دارد.
اﻳﻦ ﻧﻮع ﻗﺪرت ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﳐﺼﻮص ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎی
رواﻧﯽ ﻣﻨﺤﺮف اﺳﺖ و ﺟﺎﻟﺐ ﺁنﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوهﯽ ﺑﻪ
دﺷﻨﺎمهﺎی اﺧﱰاﻋﯽ ﺧﻮد ﻓﺨﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﳕﯽداﻧﻨﺪ ﲣﻴﻞ ﭼﻨﻴﻦ واژﻩهﺎﻳﯽ و ﺗﺼﻮر
ﭼﻨﻴﻦ ﺻﺤﻨﻪهﺎﻳﯽ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮﻳﻪهﺎی رواﻧﮑﺎوی
ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﳓﺮاف رواﻧﯽ اﺳﺖ .اﻓﺮادی ﮐﻪ از
ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر رواﻧﯽ ﻣﻨﺤﺮف هﺴﺘﻨﺪ ،ارﺿﺎی ﺟﻨﺴﯽ
را در ﻗﺎﻟﺐ رواﺑﻂ ﻏﻴﺮﻣﺘﻌﺎرف ﻣﯽﺟﻮﻳﻨﺪ.

ِ ﺑﯽ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﻢ« ﻋﺒﻬﺮاﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ
»ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ
روزﲠﺎن ﺑﻘﻠﯽ ﺷﻴﺮازی

ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ ﻳﮏ ﮔﻔﺘﺎر

ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﺎر
ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻔﺘﺎر ﭘﻴﺎﻣﱪان ،ﻋﺮﻓﺎی اﺷﺮاﻗﯽ و ﺁن
ﮔﺮوﻩ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻣﺮگ ﺟﺴﻤﯽ رﻓﺘﻪ
و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻧﺰدﻳﮏ اﻳﻦ ﺳﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .هﺪف ﻣﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﮔﻔﺘﺎرهﺎﺳﺖ ،ﺑﺪون ﺁنﮐﻪ در ﺻﺤﺖ
ﻳﺎ ﺳﻘﻢ اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﻢ .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﮔﻔﺘﺎر را ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت
دروﻧﯽ ﺧﻮد ﻓﺮد ﻣﯽداﻧﻴﻢ .ﮐﻼم ،ﳏﻮر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﯽ
اﺳﺖ .ﻣﻴﺪان ﮐﺎر ﻣﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻄﻮرﻩای ﺗﺎ
ﻓﺮﺿﻴﺎت رواﻧﮑﺎوی و ﲡﺮﺑﻴﺎت ﺑﺎزﮔﺸﺘﮕﺎن از ﻣﺮگ
ﺟﺴﻤﯽ ﮔﺴﱰش ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻼم ،اﺑﺰار ﮐﺎر
ﻣﺎﺳﺖ .ﮐﻼم روﺷﻨﮕﺮ اﻳﻦ ﲡﺮﺑﻴﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ.
ﲡﺮﺑﻪای ﮐﻪ هﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮد از ﺁن ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ.
ِ ﺑﯽ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﻢ«
»ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﻣﻦ اول :ﻣﻦ ﺁﮔﺎﻩ ﻋﺎﺷﻖ .ﻣﻦ دوم :ﻣﻦ ﮐﻠﯽ ،ﻣﻦ
ﺟﺎﻣﻊ ،ﻣﻦ ﻳﮕﺎﻧﻪ ،ﻣﻦ داﺧﻞ و ﻣﻦ ﺧﺎرج اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ از ﺁن ﻣﻦ ﺳﻮم :ﻣﻦ ﺑﻴﺮون ،ﺑﺮﮔﺮدان ﻣﻦ
در ﺁﻳﻨﻪ دﻳﮕﺮان را ﺑﺮدارﻳﻢ .ﺁﻳﺎ ﻣﻨﯽ ﮐﻪ در
اﻳﻦﺟﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ،ﳘﺎن ﻣﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﳒﻢ
ﮐﱪی ﻋﺎرف ﻗﺮن ﺳﻴﺰدهﻢ در ﮐﺘﺎب »ﻓﻮاﻳﺪ ﲨﺎل«...
از ﺁن ﻳﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ »ﺑﺪان ﮐﻪ ﺟﺎن ،ﺷﻴﻄﺎن،
ﻓﺮﺷﺘﻪ ،واﻗﻌﻴﺎﺗﯽ ﺧﺎرج از ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮ ﺧﻮد
اﻳﻨﺎﻧﯽ .ﺑﻪ ﳘﻴﻦ روال ،ﺁﲰﺎن و زﻣﻴﻦ و ﺟﱪوت
ﺧﺎرج از ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﲠﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ و ﻣﺮگ و
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻴﺰ در ﺗﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ
را ﺑﻪ اﳒﺎم رﺳﺎﻧﺪی ﺑﻪ هﻨﮕﺎﻣﻪ ﺧﻠﻮص ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ
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 ﺟﻬﺎن دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺴﺖ و رد ﭘﺎی ﺁن ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرود و از »ﮐﯽ«را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارد؟
 ﻇﻬﻮر ﮐﻼم ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮی ﺑﺮ ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ﻣﻔﺎهﻴﻢ »ﻧﻮر«» ،ﻋﺸﻖ« و »ﺁنﻃﺮف ﻣﻦ« ﭘﻞهﺎﻳﯽ
هﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،ﻣﻴﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ اوﻟﻴﻪ اﺳﻄﻮرﻩای-
ﻣﺬهﺒﯽ ﺗﺎ ﲡﺮﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ از ﺁﻧﺎن ﮐﻪ ﺗﺎ
ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻣﺮگ ﺟﺴﻤﯽ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ» .ﮔﻔﺘﺎر«
در ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ وﺳﻴﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﻮ
ﺷﮑﺎﻓﯽ را ﻣﻴﺴﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .ﻧﺸﺎﻧﻪای اﺳﺖ از
اﻧﻌﮑﺎس واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺮ ﻓﺮد ،ﻧﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت.
از ﻳﮏﻃﺮف ﮐﺸﻒ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ در ﻣﻦ ﭼﻮن ﻃﺮف
دﻳﮕﺮ ﻣﻦ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ،اﳘﻴﺖ ﮐﻠﻤﻪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر
زﺑﺎن ﭼﻮن ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﻧﺸﺎندهﻨﺪﻩ ﺁنﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻼم ،ﺣﺎدﺛﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را
»اﻧﺴﺎن« ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺑﻪ اﻳﺠﺎد
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻼﻣﯽ ﻣﺎ اﳒﺎﻣﻴﺪ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺎ را ﲰﺖ و
ﺳﻮ داد و ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ »ﻣﻔﺎهﻴﻢ« ﺗﺎزﻩای ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ
ﮐﻪ در »ﻣﺮز« ﮐﻼم ﺟﺎی دارﻧﺪ.
ﮐﻠﻴﺪ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻪ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ .ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻼﻣﯽ ﻣﺎ )ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺸﺎﻧﺪن ﺁنﭼﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺟﺎی – ﮔﺎﻩ( از ﮐﻼم اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط »ﻣﻦ« ﺑﺎ »ﻣﻦ« از ﻣﻴﺎﻧﻪ »ﮐﻼم«
ﻣﯽﮔﺬرد .در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﺎﻧﯽ ،در ﻣﺮز ﻣﻴﺎن ﺣﺎﻟﺖ
ﺣﻴﻮاﻧﯽ و ﮐﺸﻒ ﮐﻼم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﭼﺮا ﺑﺮای
»اﺑﺮاز ﺑﻴﺎن« ﳘﻮارﻩ ﺑﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮی ﻏﻴﺮ از ﮐﻼم
ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ؟ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ،رﻗﺺ ...ﭼﺮا
ﻋﺮﻓﺎی ﺑﺰرگ ﳘﻮارﻩ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻩاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﲡﺮﺑﻴﺎت اﺷﺮاﻗﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻼم
ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ .اﻳﻦ اﺣﺴﺎس ،در ﮔﻔﺘﺎر ﺁﻧﺎن ﮐﻪ از
ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻣﺮگ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮔﻮش
ﻣﯽرﺳﺪ.
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶهﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﳏﻮری ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.
در زﻣﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﯽ ،در ﻣﺮز اﺧﱰاع ﮐﻼم ،در ﻣﺮز
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ﺁﻳﺎ ﭘﻴﺎﻣﱪان و ﻋﺮﻓﺎ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ وﻳﮋﻩای ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﺮز دوران ﻣﻴﺎﻧﯽ اﺧﱰاع ﮐﻼم ﻧﺰدﻳﮏ ﻧﺸﺪﻩاﻧﺪ؟
دﺳﱰﺳﯽ دوﺑﺎرﻩ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪای ﮐﻪ در ﻣﺎ ﻣﯽزﻳﺪ،
ﮔﻔﺘﻪ ﳒﻢ ﮐﱪی را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﻴﺎورﻳﻢ» .ﺑﺪان ﮐﻪ
روان و ﺷﻴﻄﺎن و ﻓﺮﺷﺘﻪ ،واﻗﻌﻴﺎﺗﯽ ﺧﺎرج از ﺗﻮ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻮ ﺧﻮد ﺁنهﺎﻳﯽ«.
ﻳﺎ »ان اﳊﻖ« ﺣﻼج.
در
ﺗﺎرﻳﺨﯽ
اوﻟﻴﻪ
زﻣﺎن
»ﺑﺎززﻳﺴﺘﯽ
ﺷﺮح:
»ﺗﺎرﻳﺦﻧﮕﺎری روان« در ﻳﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﳕﯽﮔﺬرد،
ﺑﻠﮑﻪ در ﻓﻀﺎی اﻓﺴﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﲣﻴﻞ ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺑﻴﻦ
ازل و اﺑﺪ) «.ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻳﮏ .(٢ -ازل و اﺑﺪ ،در
ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ زﻣﺎن ،ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن در ﻓﻀﺎﻳﯽ ﻣﯽزﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن
را از هﻢ ﺟﺪا ﳕﯽﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ،ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ
اﺧﱰاع ﻣﻔﺎهﻴﻢ» ،زﻣﺎن« و »ﻣﮑﺎن« را ﺑﻪ ﻃﻮل
ﮐﺸﻴﺪﻩاﻧﺪ.
»ﳘﻴﻦﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ .در
اﻧﺪرون اﻳﻦ اﲢﺎد ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻮات ،اﻟﻮان ،ﻟﺬت،
ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﳏﺎط در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺬﺑﻪ ﻣﯽﮔﺮدد«.
)ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻳﮏ» .(٣ -در واﻗﻊ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت زﻣﺎن و
ﻣﮑﺎن و ﻋﻠﻴﺖ در دﻳﺪ اﺳﻄﻮرﻩای هﻴﭻ دﺧﻠﯽ ﺑﻪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻣﺮوزﻳﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﮑﺮ
اﺳﻄﻮرﻩای ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺷﺎرﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت
زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و ﻋﻠﻴﺖ وﻳﮋﻩ ﺧﻮد را دارد ،اﮔﺮ
زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و اﮔﺮ ﻣﮑﺎن ﮐﻴﻔﻴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺎﺑﻊ ﺣﻮادﺛﯽ هﺴﺘﻨﺪ ک در ﺁنﺟﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ،
ﻋﻠﻴﺖ ﺑﻴﺶﺗﺮ هﻢزﻣﺎﻧﯽ ﺣﻮادث اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدﻩ اﺳﺖ
ﺗﺎ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﻴﺖ – ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺮی ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل«.
)ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻳﮏ (٢ -ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ» :ﭼﻮن ﮐﻪ روان
ﺗﺎرﻳﺦ وﻳﮋﻩای دارد ،ﳘﻴﺸﻪ در ﺣﺎل اﺳﺖ «.ﻳﮑﯽ
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ُﺮﺑﻦ ،در ﮐﺘﺎب »ﲣﻴﻞ ﺧﻼق در ﻋﺮﻓﺎن اﺑﻦ
هﺎﻧﺮی ﮐ
ﻋﺮﺑﯽ« از زﻣﺎن ﻣﺎدی ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻳﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ» .ﺑﻪ
هﺮ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺁن را ﺑﻨﺎﻣﻴﻢ ،ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ »راهﻨﻤﺎی ﻓﺮدی ﻏﺎﻳﺐ« را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در
زﻣﺎن ﻣﺎدی رﻗﻢ ﭘﺬﻳﺮ اﺗﻔﺎق ﳕﯽاﻓﺘﺪ .اﻳﻦ ﺣﻮادث
را ﳕﯽﺗﻮان ﺑﺎ واﺣﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﺴﻞ و ﻳﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮدش ﺳﻴﺎرات ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩاﻧﺪ اﻧﺪازﻩ
ﮔﺮﻓﺖ ،اﻳﻦ ﺣﻮادث در ﳏﺪودﻩ ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﳕﯽﮔﻨﺠﻨﺪ .ﺑﯽﮔﻤﺎن اﻳﻦ ﺣﻮادث در
وﻳﮋﻩ
زﻣﺎن
وﻟﯽ
ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ.
اﺗﻔﺎق
»زﻣﺎن«
ﺧﻮدﺷﺎن ،اﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﺎدی ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺘﯽ
ﺧﺎﻟﺺ ﮐﻪ ﳊﻈﺎﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺟﺰ ﺑﺎ واﺣﺪ
ﺧﻮدﺷﺎن ،واﺣﺪی ﮐﻪ هﺮ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺧﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻏﻠﻈﺘﯽ ﮐﻪ زﻣﺎن را اﻧﺪازﻩ ﻣﯽﮔﻴﺮد ،در
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
ﺁﻳﻨﺪﻩ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻧﺘﯽ از ﻳﮏ
ﻋﺒﺎرت ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮی ﻣﯽﺁﻳﻨﺪ،
وﻟﯽ ﳘﮕﯽ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎ اﻳﻦ
ﻋﺒﺎرت ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ را ﺑﺴﺎزﻧﺪ«) .ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻳﮏ.(۴ -
ﻣﻔﻬﻮم ﲠﺸﺖ ،ﺁنﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮم زﻣﺎن ،ﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮم
ﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﮐﻠﻴﻪ اﺳﻄﻮرﻩهﺎی
ﻓﺮهﻨﮕﯽ و ﻣﺬهﺒﯽ وﺟﻮد دارد .در ﻣﺘﻮن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﲠﺸﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ازﻟﯽ -اﺑﺪی ﳏﻴﻄﯽ ﺑﺎ ﮔﻞ و
ﺳﺒﺰﻩ ،ﮐﻪ ﻣﺮﻏﺎن در ﺁن ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﺁﻳﺎ اﻳﻦ
ﺗﺼﻮﻳﺮی از ﻓﻀﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻗﺒﻞ از اﺧﱰاع
ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ؟  -در اﻳﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﺪن،
ﲠﺸﺖ ،ازل و اﺑﺪ ﺑﻪهﻢ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ
ﻧﮕﺮش دﻳﮕﺮی از زﻣﺎن دورﻩای:
ﲠﺸﺖ اﻧﺘﻬﺎ اﺑﺘﺪای ﻋﺪن
ﻣﻔﻬﻮم ﲠﺸﺖ ﺑﺮای ﻗﻮم ﺳﻠﺖ  celtsﮐﻠﻤﻪ  sidﻳﺎ side
اﺳﺖ :ﻗﺴﻤﺖ ﺁﺷﮑﺎر ﺟﻬﺎن دﻳﮕﺮ .ﻣﯽﺗﻮان ﺁنﺟﺎ را
Sid
در ورای اﻗﻴﺎﻧﻮس در ﺟﺰاﻳﺮ ﺟﺎ داد.
ﻧﺸﺎندهﻨﺪﻩ ﺻﻠﺢ و ﳘﻪ »ﳘﻴﺸﻪ ﺣﺎﺿﺮ« در  sidhﺟﺎی
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ در ورای زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺟﺎی
دارد )ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻳﮏ .(۵ -ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻬﺎن دﻳﮕﺮ،
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ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺁن
را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮدﻩ و ارزشﮔﺬاری ﮐﻨﻴﻢ.
ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ هﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ در ﻣﻮرد »ﻋﻤﻖ ﭘﻨﻬﺎن
روان« ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ،ﺁﻳﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮی از ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻴﺴﺖ» :دﻳﺪاری ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﻧﻪ ﭼﻮن ﳎﻤﻮﻋﻪ
اﺛﺮات ﻣﺎدی ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺷﺨﺺ ﻓﺮﺷﺘﻪاش ،ﺣﺎدﺛﻪای
اﺳﺖ »رواﻧﯽ« ﮐﻪ ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻪ در ﺟﻬﺎن ﳎﺮد
ﻏﻴﺮﻓﺮدی اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ ،ﻧﻪ در ﻋﺮﺻﻪ دادﻩهﺎی
ﺣﺴﯽ .ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ ﮐﻪ زﻣﻴﻦ ﻧﻪ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﺣﻮاس ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮی اﺑﺘﺪاﻳﯽ ،درک ﺷﻮد .و ﺑﻪاﻳﻦ دﻟﻴﻞ
ﮐﻪ اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻄﻮط ﻃﺮﺣﯽ ﻓﺮدی دارد ﭼﻮن
ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﺗﺼﻮﻳﺮی از ﺧﻮد ﮐﻪ روان در ﻋﻤﻖ
ﻬﻧﺎﻳﯽ دارد ﺟﻠﻮﻩﮔﺮ ﻣﯽﺷﻮد) «.ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻳﮏ(۴ -
اﻳﻦ ﻋﻤﻖ ﻬﻧﺎﻧﯽ اﮔﺮ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﭘﺲ در
ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ اﻳﻦﺟﺎ در ﮐﻨﺎرﻩ ﻗﻮﻩ درک و ﻗﻮﻩ ﺣﻮاس
ﻣﺎﺳﺖ ،ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ اﺑﺮاز وﺟﻮد ﮐﻨﺪ.
اﺛﺮات ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪﻩ از اﻳﻦ ﻧﻪ ﺟﺎ – ﻧﻪ ﮔﺎﻩ،
ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ »ﻋﺪن -زﻣﻴﻦ ﺁﲰﺎﻧﯽ -ﲠﺸﺖ« از
ورای دو ﻣﻔﻬﻮم دﻳﮕﺮ ﻋﺸﻖ و ﻧﻮر ،از زﻣﺎن
اﺳﻄﻮرﻩای ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺧﻮد را ﺟﻠﻮﻩﮔﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
ﻧﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎرﻳﮑﯽ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﻣﺒﻨﺎی
درک ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس »ﺗﻘﺎﺑﻞ« ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﺸﻖ ﺣﺎﻟﺖ
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ﺗﺎرﻳﮑﯽ در ﻋﺮﻓﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﯽدهﺪ :ﳒﻢ ﮐﱪی
ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ...» :در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﻳﻦ ﭘﺮدﻩ در ﺧﺎرج از
ﺁنهﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺟﺰوی از ﺁنهﺎﺳﺖ ،اﻳﻦ ﭘﺮدﻩ ﺗﺎرﻳﮑﯽ
وﺟﻮد اوﻟﻴﻪ ﺁنهﺎﺳﺖ«.
در اﳒﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ ،ﭼﻬﺎر ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮر ،ﻋﺸﻖ ،ﮐﻠﻤﻪ و
اﲢﺎد در ﻣﺴﻴﺢ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﻧﺪ :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در
ﺟﻬﺎن هﺴﺘﻢ ،ﻧﻮر اﻳﻦ ﺟﻬﺎﱎ /ﻣﻦ و ﭘﺪر ﻳﮑﯽ
هﺴﺘﻴﻢ /ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎ ﺁنهﺎ دوﺑﺎرﻩ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ،ﻣﻦ
ﻧﻮر ﺟﻬﺎﱎ /ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﭘﻴﺮوی ﮐﻨﺪ در ﺗﺎرﻳﮑﯽ
ﮔﺎم ﺑﺮ ﳕﯽدارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر زﻧﺪﮔﯽ دﺳﺖ ﻣﯽ
ﻳﺎﺑﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ و از ﭼﻪ زﻣﺎن دو
ﻣﻔﻬﻮم زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن را از هﻢ ﺟﺪا ﮐﺮدﻩاﻳﻢ،
زﻣﺎن
در
»ﺟﻬﺖﻳﺎﺑﯽ
ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ:
ﮐﺮﺑﻦ
هﺎﻧﺮی
ﺷﻴﻮﻩهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺣﻀﻮرش را در زﻣﻴﻦ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ،و ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ اﻳﻦ ﺣﻀﻮر در ﭼﻴﺰی
ﺑﻪﻧﺎم ﺗﺎرﻳﺦ و ﺳﻮال اﻳﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﺁﻳﺎ
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻌﻨﯽ دارد؟ ...در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻳﮑﯽ از
ﻧﻴﺮوهﺎی ﳏﺮﮐﻪ ادﺑﻴﺎت ﻋﺮﻓﺎن اﻳﺮاﻧﯽ ،دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ
ﺑﻪ ﺷﺮق اﺳﺖ .ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ در
ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﺎی دﻳﮕﺮ
اﺳﺖ .ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در هﻴﭻ ﮐﺪام از هﻔﺖ ﮐﺸﻮر
ﻗﺮار ﻧﺪارد«) .ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻳﮏ» (۶ -ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺑﯽ ﻳﮑﯽ
از ﭘﺪﻳﺪﻩهﺎی اوﻟﻴﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺎ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﺣﻀﻮر اﻧﺴﺎن ،ﺟﺎیﺳﺎزی ﺟﻬﺎن در ﺑﻴﺮون ﺧﻮد اﺳﺖ،
و ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩای ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ راﺑﻄﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻧﺶ،
ﺣﺘﺎ ﭼﻨﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ روش ﺣﻀﻮرش در ﺟﻬﺎن ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻬﺎر ﺟﻬﺖ اﺻﻠﯽ ،ﺷﺮق و ﻏﺮب ،ﴰﺎل و
ﺟﻨﻮب ﭼﻴﺰهﺎﻳﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﲰﺖ
ﺷﻨﺎﺧﱳ ﺁنهﺎ ﺑﺮود ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻬﺖهﺎﻳﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
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ﺷﺮق ﻣﺮز ﮐﻼم اﺳﺖ و ﻏﺮب ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻼم.
اﻳﺴﻠﻨﺪیهﺎ در ﻓﺮهﻨﮓ ﺧﻮد ﺗﻌﺒﻴﺮی ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮع دارﻧﺪ :ﺟﻬﺖﻳﺎﺑﯽ ﻳﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﺮق ،در
ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﴰﺎﻟﯽ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﺟﺸﻦهﺎ ﻳﺎ ﺗﻘﻮﻳﻢ
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﴰﺎل و ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺟﻨﻮب
و ﺑﺎﻻ ﻳﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﴰﺎل در ﭼﭗ اﺳﺖ
و ﺟﻨﻮب در راﺳﺖ .ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﮐﻪ از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب
ﻣﯽرود و در ﲤﺎم روز در ﺟﻨﻮب ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻧﻴﻤﻪ
روﺷﻦ ﺟﻬﺎن ،ﺟﺎﻧﺪاران و ﺧﺪاوﻧﺪان ﻧﻮر اﺳﺖ،
ﻧﻴﻤﻪ وﻳﮋﻩ  ،ﻣﺮدﮔﺎن ،و ﺧﺪاﻳﺎن رازهﺎ ﺗﺎرﻳﮑﯽ
اﺳﺖ) .ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻳﮏ(٢ -
ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺎ در ﮐﻠﻤﺎتاﻧﺪ ،ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻪ
ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﮔﺴﱰش ﻣﻔﺎهﻴﻢ ،اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ
ﻣﻔﺎهﻴﻢ و ﺑﻪﳘﻴﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﻴﺪاﻳﺶ هﻮش را دادﻩاﻧﺪ.
ﺳﻔﺮ روﺣﺎﻧﯽ زرﺗﺸﺖ در »اران وگ« ﺑﻪ ﻧﮕﺮش
ﻣﺰداﻳﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد - ،ﭘﻴﺎﻣﱪ اﺳﻼم ،ﻣﺴﺎﻓﺮت
ﻣﻌﺮاج ﺧﻮد را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ» .ﺧﺪای ﺧﻮد
را در زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺻﻮرتهﺎ دﻳﺪم« .ﻋﺮﻓﺎ ﲡﺮﺑﻴﺎت
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺧﻮد را ﺑﻪﲰﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻣﻼ ﺻﺪرای ﺷﻴﺮاز :ﻗﺮن ١٧
ﻣﻴﻼدی ،در ﮐﺘﺎب »دﺧﻮل در ﻏﻴﺐ« ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ» :هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪاﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ و
ﺟﺪاﻳﯽ از ﺟﻬﺎن رﺳﻴﺪم ،در ﻃﻮل ﻳﮏ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ
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 -1ﻓﺮد ﳘﻴﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺁنﭼﻪ دﻳﺪﻩ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﻴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﮐﻠﻤﺎت ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
 -2ﻓﺮد ﻣﯽﺷﻨﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدﻩ اﺳﺖ.
ﳘﻪﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮش ﻋﺠﻴﺐ ﻣﯽﺁﻳﺪ ،ﺧﻮد را ﻣﺮدﻩ
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -3ﻓﺮد هﻴﭻ دردی اﺣﺴﺎس ﳕﯽﮐﻨﺪ ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼ
ﺁرام و در ﺁراﻣﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -4ﻓﺮد از ﺑﺪﻧﺶ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و ﺁنﭼﻪ در
ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﺶ ﻣﯽﮔﺬرد ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ.
 -5ﻓﺮد ﺑﻪ داﺧﻞ ﻳﮏ »ﺗﻮﻧﻞ« ﮐﺸﻴﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد.
 -6ﻓﺮد ،ﻧﻮر درﺧﺸﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ.
 -7ﻓﺮد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺮز ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای درک ﲠﱰ ﻋﺒﺎرات ﻓﺮدی ﮐﻪ اﻳﻦ ﲡﺮﺑﻪ را
اﳒﺎم دادﻩ اﺳﺖ ﺑﺎهﻢ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﲞﻮاﻧﻴﻢ» :ﭘﺮ
از داﻧﺶ ﺧﺪا ﺷﺪم و در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ارزﴰﻨﺪ
وﺟﻮدش ﺑﺎ او ﻳﮑﯽ ﺑﻮدم .ﺗﻮﺟﻬﻢ ﺑﻪ ﲰﺖ ﺑﺎﻻ
ﮐﺸﻴﺪﻩ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎز ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
در داﻳﺮﻩای دﻳﮕﺮی ﺑﺎز ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﻮری ﺳﭙﻴﺪ
ﻣﯽﺗﺎﺑﻴﺪ و در ﺗﺎرﻳﮑﯽ ﻣﯽدﻣﻴﺪ ...زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ
ﻧﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ دﻳﺪﻩ ﺑﻮدم .ﺑﻪﻧﻈﺮم ﻣﯽﺁﻣﺪ ﮐﻪ
ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻨﺪ ﻣﯽرﻓﺘﻢ وﻟﯽ ﳘﻪﭼﻴﺰ ﺧﺎرج از زﻣﺎن
ﺑﻮد ...ﺁنﺟﺎ در ﭘﻴﺶ ﻣﻦ ،ﺣﻀﻮر زﻧﺪﻩ ﻧﻮر ﺑﻮد.
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ﺣﺎﻟﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮان را در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ از ﺟﻬﺎن
ﺣﺴﺎس )ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻮاس ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ( و ﻧﻪ در ﺟﻬﺎن ﻣﻔﺎهﻴﻢ )ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ
ﮐﻠﻤﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﺟﻬﺎن ﺧﻴﺎﻟﯽ در
ﺣﺎﻟﺖ ﲡﺮﺑﻪ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻣﺮگ در دﺳﱰس ﳘﮕﺎن اﺳﺖ
)ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ،ﺳﻦ ،ﻓﺮهﻨﮓ ،ﺑﺎورهﺎی
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»ﻗﺮﺁن را ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩای ﲞﻮان ﮐﻪ ﮔﻮﻳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای
ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ«.
و ﻣﻮﻟﻮی ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ:
ﻣﻦ ﻋﺎﺟﺰم
ﻣﻦ ﮔﻨﮓ ﺧﻮاب دﻳﺪﻩ و ﻣﺮدم ﲤﺎم ﮐﺮ
ز ﮔﻔﱳ و ﻣﺮدم ﺷﻨﻴﺪﻧﺶ
اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ اﺳﺖ ﺧﺎرج از زﻣﺎن ،ﺧﺎرج از
ﻣﮑﺎن ،ﺧﺎرج از ﮐﻼم ،ﺧﺎرج از اﺣﺴﺎس و دور از
ﻣﻔﻬﻮم.
ﻓﻌﻞ ،ﮐﻠﻤﻪ  logosﺟﻨﺒﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارﻧﺪ.
 وﺳﻴﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ دﻳﮕﺮی. ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﮑﺎنﻣﯽدهﺪ ﺗﺎ »ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎهﯽ« داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
 وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﺎ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن دادﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم »ﻗﻄﺐ« وﺟﺪاﺳﺎزی ﺁن ﺑﻪ دو ﻣﻔﻬﻮم زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن دﺳﺖ
ﻳﺎﺑﻴﻢ.
در ﻳﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﳘﻪ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ.
»در اﺑﺘﺪا ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻮد .و ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﻮد و
ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد ،/در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎ ﴰﺎ ﮔﻔﺘﻢ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﮐﻼم ﻣﺮا ﻧﮕﻪ دارد ،هﺮﮔﺰ ﳔﻮاهﺪ ﻣﺮد /ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻪ
دوازدﻩ ﺗﻦ ﮔﻔﺖ:
ﺁﻳﺎ ﴰﺎ ﻧﻴﺰ ﳕﯽﺧﻮاهﻴﺪ ﺑﺮوﻳﺪ ،ﺳﻴﻤﻮن ﭘﻴﺮ ﭘﺎﺳﺨﺶ
داد :ﺧﺪاوﻧﺪ) ،ارﺑﺎب ﻳﺎ ﺁﻗﺎ( ﮐﺠﺎ ﺑﺮوﻳﻢ! ﺗﻮ
ﮐﻼم زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎوﻳﺪی« .اﳒﻴﻞ ﻳﻮﺣﻨﺎ.
ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻴﺰهﺎ ﺧﻠﻖ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺁنهﺎ
را ﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ ،ﺷﺮوع ،اﺑﺘﺪا ،ﳊﻈﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺣﻀﻮر ﮐﻠﻤﻪ واﻗﻒ ﺷﺪﻩاﻳﻢ و »ﺧﺪا -ﮐﻠﻤﻪ« ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ »ﺧﺪا -ﮐﻠﻤﻪ« هﻢ در ﻣﺎﺳﺖ هﻢ
در ﺧﺎرج از ﻣﺎﺳﺖ ،در ﻣﺎﺳﺖ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻋﺎﻣﻞ
ارﺗﺒﺎط .ﳘﻴﺸﻪ اﻳﻦﺟﺎﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮرش ﮐﻠﻤﻪ
»زﻣﺎن« وﺟﻮد دارد .اﻳﻦ »ﮐﻠﻤﻪ -زﺑﺎن« اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎ را اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﳘﭽﻮن ﺟﺎیﮔﻴﺮی ﮐﻠﻤﻪ
»هﻮ« در ﺗﺼﻮف ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺪا.
داوود ﻗﻴﺼﺮی :ﻣﻔﺴﺮ ﻣﻌﺮوف »ﻓﺼﻮص« اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ
ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :هﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﻧﺎم
ﺟﺎوﻳﺪان اﺳﺖ و از ﺁنﺟﺎ ﮐﻪ هﺮ ﻧﺎم ﺟﺎوﻳﺪان
ﺟﻮهﺮی را ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﳘﻪ ﻧﺎمهﺎ را در ﺧﻮد ﲨﻊ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻧﺎم ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﳘﻪ ﻧﺎمهﺎ را درﺑﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﳘﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﳐﻠﻮق در ﻣﻴﺎن ﺧﻼﻳﻖ ،ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﺁن ﻃﺮﻳﻖ ﳎﻤﻮﻋﻪ ﻧﺎمهﺎ را ﺧﻮاهﺪ داﻧﺴﺖ .اﮔﺮ
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ﺑﺪون ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻠﻤﺎت ،ﮐﻠﻤﻪ ﳕﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ» ،ﮐﻼم -ﻣﻨﻄﻖ -ﺧﺪا« ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮﺳﭙﺎری ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از ﺣﻀﻮر ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻪ
ﺑﻮدﻳﻢ؟ ﺣﺎﻓﻈﻪ دﻳﮕﺮی در ﻣﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و
هﻨﻮز از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ .ﺁﻳﺎ
ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻴﻖ دﻳﮕﺮی از ﺣﺎﻓﻈﻪ در راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ در ﻣﻐﺰ وﺟﻮد دارد؟ ﺣﻀﻮر اﻳﻦ
ﻻﻳﻪ در ورای ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻠﻤﻪ ،ﺷﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻠﻴﻞ
ﺳﺨﻨﺎن ﺁﻧﺎن ﮐﻪ از ﺳﻔﺮ ﺷﻬﻮدی ﺁﻣﺪﻩاﻧﺪ ﻣﻘﺪور
ﺑﺎﺷﺪ.
روان ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺎﻳﺐ وﺟﻮد ﻣﺎ ،راﺑﻄﻪای ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ
اﻳﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ورای ﮐﻠﻤﻪ »ﺣﻮک« دارد) .ﺑﺮای
راﺣﺘﯽ ﮐﺎر از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ
ورای ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﺎ ﺣﻮک ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزﻳﻢ( ذﮐﺮ ﭼﻮن
روش روﺣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﺮد اﺳﺎﺳﯽ را دارد .ﻧﻴﺮوی
روﺣﺎﻧﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩ از ﻃﺮﻳﻖ ذﮐﺮ ﺧﺮوج از ﭼﺎﻩ
را اﺟﺎزﻩ ﻣﯽدهﺪ ﮔﺎﻩ در واﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﻳﮏ
ﮐﻠﻤﻪ ،اﺛﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﭘﺎک ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺮدﻩ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاهﺪ
رﻓﺖ و ﺑﻪ دﻧﻴﺎی دﻳﮕﺮ دﺳﺖ ﺧﻮاهﻴﻢ ﻳﺎﻓﺖ .در
ﻋﺮﻓﺎن ﻣﻔﻬﻮم »ﻟﻄﻴﻔﻪ« ﳘﺎن ﺣﻮک اﺳﺖ! »...ﻧﻪ در
ﺟﻬﺎن ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﺣﻮاس ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻪ در ﲣﻴﻞ
ﻣﯽﮔﺬرد ﺑﻠﮑﻪ در ﺟﻬﺎن ﺧﻴﺎﻟﯽ ،ﺟﻬﺎن ﺧﻴﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﭼﻮن ﻋﻀﻮ ﳘﺎهﻨﮓ در ﳐﻠﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻟﻄﻴﻔﻪ را
دارد) «.ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻳﮏ.(۶ -
ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ ،درک ﻣﺎ از ﺟﻬﺎن ﻗﺒﻞ از اﺧﱰاع ﮐﻠﻤﻪ
ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻴﺎن ﺷﻮد» .اﲢﺎد
دوﮔﺎﻧﻪای ﮐﻪ از ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی زﺑﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﺎرج
ﻣﯽﺷﻮد« )ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻳﮏ .(۶ -ﺟﻬﺎﻧﯽ دﻳﮕﺮ ،ﺣﺎﻓﻈﻪای
دﻳﮕﺮ و زﺑﺎﻧﯽ دﻳﮕﺮ وﺟﻮد دارد.
»ﺳﺨﻦ ﮔﻔﱳ ﺗﺮﲨﻪ از زﺑﺎن ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن
اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ« ﳘﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻏﺮﻳﺐ از اﻳﻦ ﻣﺮز
ﻣﯽﮔﺬرد ،اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﻣﻼﺻﺪرا ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ:
»ﺑﺪان ﮐﻪ ﻳﮏ ﺟﻮهﺮ ﺳﻪ وﺿﻌﻴﺖ وﺟﻮدی دارد،
ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺣﻀﻮر ﻗﻮیﺗﺮ و ﻓﺸﺮدﻩﺗﺮی
دارﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺎن دﻳﮕﺮی وﺟﻮد دارد .ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ
ﺑﻴﻦ دو ﺟﻬﺎن ﻗﺒﻠﯽ ،ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ روان ﺧﻠﻖ و ﺑﺮ
ﭘﺎ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﺎﻟﻖ اﺳﺖ .ﭼﻪ در
و ﭼﻪ در رﻓﺘﺎرش«.
ﺟﻮهﺮ ﭼﻪ در ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎ
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ﻋﻨﺼﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎن ،ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻳﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎی
زﻣﻴﻨﯽ ﺟﻬﺎن دﻳﮕﺮ اﺳﺖ» :ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﳘﮕﯽ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ
ﺟﺎوﻳﺪاﻧﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد sid
ﺑﻪ هﻴﺒﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﯽﺁﻳﻨﺪ ،ﺁﻧﺎن ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺎد
اﻳﻦ هﻨﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ) «.ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻳﮏ.(١١ -
ﺧﺪا را در ﺧﻮد داﺷﱳ ،ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﱳ ﻳﺎ ﺧﺪا
ﺑﻮدن ،ﻣﻮﺿﻮعهﺎﻳﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﻮرد ﲝﺚ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ» .ﮔﻔﺘﻪام ﮐﻪ ﺧﺪا هﺴﺘﻴﺪ« اﳒﻴﻞ
ﻳﻮﺣﻨﺎ.
»ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪا ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻏﻴﺮ ﺧﻮد را ﺑﺒﻴﻨﺪ ،ﻧﻪ
ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﻏﻴﺮﺧﻮد ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﻮد« )ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻳﮏ(۶ -
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﳕﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ درون دﻳﮕﺮی ﻏﻴﺮ از
درون ﺧﻮد را ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ،اﻳﻦ اﲢﺎد ،ﮐﻠﻤﻪ ،ﺧﺪا،
اﻧﺴﺎن در ﺗﻮﻟﺪ اوﺳﺖ .ﳘﻴﻦ ﻓﮑﺮ را در اﳒﻴﻞ
ﻟﻮﻗﺎ ﻣﯽﻳﺎﺑﻴﻢ» :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ راهﻨﻤﺎی ﴰﺎﺳﺖ ﺑﻪ
ﴰﺎ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﭘﺎدﺷﺎهﯽ )ﻣﻠﮑﻮت( در ﺁﲰﺎن
اﺳﺖ -وﻟﯽ ﻣﻠﮑﻮت در داﺧﻞ ﴰﺎﺳﺖ و در ﺧﺎرج
ﴰﺎﺳﺖ«.
ﺁنﭼﻪ ﮐﻪ ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ »ﺳﻔﺮ« ﮔﺎﻩ ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻣﻼﻗﺎت
ﺑﺎ »دﻳﮕﺮی« و ﮔﺎﻩ ﭼﻮن ﺟﻠﻮﻩ ذات ﺑﺎرﻳﺘﻌﺎﻟﯽ،
روح ،ﺟﺎن ،روان ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻳﮏ رﻳﺸﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ رﻳﺸﻪ ﳘﺰﻣﺎن در ﻣﺎﺳﺖ ،ﭘﺎرﻩای
از ﮐﺘﺎب ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺎ و ﻧﻴﺰ ﺧﺎرج از ﻣﺎﺳﺖ ،در
ﻣﻴﺮاث ﲨﻌﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺒﻞ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺎ و ﻧﻴﺰ
ﺧﺎرج از ﻣﺎﺳﺖ ،در ﻣﻴﺮاث ﲨﻌﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺒﻞ از
اﺧﱰاع ﮐﻼم .دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ رﻳﺸﻪ )ﺣﻮک( ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ
اﺳﺖ ،ﻣﻼﻗﺎت دﻳﮕﺮی اﺳﺖ از »دﻧﻴﺎی دﻳﮕﺮ« ،ذاﺗﯽ
ﺧﺎرج از زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن .ﻓﺮﺿﻴﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد ،ﺣﺎﻓﻈﻪای در ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪ دارد،
دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
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» ...وﻟﯽ – ﺧﻴﺎل – ﻋﺎﻣﻠﯽ روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﭘﻮﺷﺶ
ﻟﻄﻴﻒ روان و ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻮزﻳﮏ ،ﮐﻪ از اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ
رﻧﮓهﺎ ،ﺻﺪاهﺎ ،وﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
)ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻳﮏ (٢ -ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ »ﭼﻴﺰهﺎ ﻧﻪ در
دﻧﻴﺎی ﻗﺎﺑﻞ درک ،از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻮاس ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻧﻪ در
دﻧﻴﺎی ﲣﻴﻠﯽ ﻣﯽﮔﺬرد ﺑﻠﮑﻪ در »ﺟﻬﺎن ﺧﻴﺎﻟﯽ«،
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﳘﺎهﻨﮓ در اﻧﺴﺎن ﻟﻄﻴﻔﻪ
را دارد) «.ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻳﮏ.(۶ -
ﺟﺎی ﭘﺎی ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻬﺎن ﺧﻴﺎل را از ﻓﺮهﻨﮓ زرﺗﺸﺘﯽ
ﺗﺎ زﻣﺎن اﺷﺮاق اﻳﺮاﻧﯽ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﮐﻨﻴﻢ» :ﻣﺪﺗﯽ
اﺳﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ »ﻓﻠﺴﻔﻪ رﲰﯽ« ﮔﺮﻓﺘﺎر در دام
ﻋﻠﻮم ﻣﺜﺒﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ دو ﻣﺒﻨﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ را ﳎﺎز
ﻣﯽﴰﺎرد :درک از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻮاس ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت را
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻔﺎهﻴﻤﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ) «.ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻳﮏ(١ -
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در هﺮدو دﻧﻴﺎی ﺣﻮاس و
دﻧﻴﺎی ﻣﻔﺎهﻴﻢ ،اﺑﺰار ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل
در ﻣﻴﺎن درک از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻮاس ،و ﻗﺸﺮهﺎی ﻋﻘﻼﻳﯽ
ﺟﺎﻳﯽ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎی ﺑﮕﻴﺮد ،و ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﲣﻴﻞ
ﻓﻌﺎل ﻳﺎ »ﲣﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ« .ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو
ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺁنهﺎﺳﺖ ،ﻗﺒﻞ از
اﺧﱰاع ﮐﻠﻤﻪ ،ﮐﻠﻤﻪای ﮐﻪ اﺣﺴﺎس و ﻣﻔﻬﻮم را
ﻗﺎﻟﺐ ﻣﯽدهﺪ.
»ﲣﻴﻞ ﻓﻌﺎل ﻳﺎ ﲣﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ ،اﺑﺰاری ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺎنﺳﺎزی
ﲣﻴﻞ ﻳﺎ ﻏﻴﺮواﻗﻊ ﻳﺎ اﺳﻄﻮرﻩای ﻳﺎ ﺁﻳﻨﺪﻩﻧﮕﺎری
ﻧﻴﺴﺖ .ﻳﮏ ﺟﻬﺎن ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﺁﺷﮑﺎر ﺷﻮد ﻳﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺁن ﻧﺎﻣﯽ
ﻧﻴﺎﻓﺘﻪاﻳﻢ« )ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻳﮏ (١ -ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ،
ﺣﻀﻮر وﻗﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﻴﺎﺑﺪ .درﺑﺎرﻩ
ﺧﻠﻖ ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪا ﺁﻳﻪای از ﻗﺮﺁن ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ:
»ﮐﻦ ﻓﻴﮑﻮن« ﺑﺎش و ﳘﻴﻦ .ﺑﻮد.
»ﻧﺎم ﮐﻠﻴﺪی ﺟﻬﺎن ﺧﻴﺎل ﺑﻪ ﲤﺎﻣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻔﺎهﻴﻢ
دﺳﺘﻮردهﻨﺪﻩ ﻓﺮد و ﺁنﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ او ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽﺷﻮد از ﻗﺒﻴﻞ درک ﲣﻴﻠﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﲣﻴﻠﯽ ،و
ﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﲣﻴﻠﯽ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدهﺪ« )ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻳﮏ.(١ -
اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﺸﺎندهﻨﺪﻩ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ در ﻳﺎﻓﱳ
ﮐﻠﻤﺎت دﻗﻴﻖ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻴﺎن ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﺟﻬﺎن ﺧﻴﺎل
و ﺟﻬﺎن ﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﲣﻴﻠﯽ ،ﻣﺮز دﻗﺖ را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺁﮔﺎهﯽ دروﻧﯽ را ﻳﺎ )ﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﲣﻴﻠﯽ(
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ﺑﻪ ﻣﺜﻠﺚ ،ﭘﺪر -ﭘﺴﺮ -روحاﻟﻘﺪس ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ،
ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر دراﻳﺖ ﺗﻔﮑﺮ ،روحاﻟﻘﺪس ﮐﻼم و ﭘﺴﺮ
ﻋﻤﻞ را ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺮﻓﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻔﻬﻮم
ﺑﻪﮐﺎر
ﻧﮕﻬﺒﺎن
ﻓﺮﺷﺘﻪ
ﭼﻮن
را
روحاﻟﻘﺪس
ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻣﺎ را ﺑﻪ »ﺣﻮک« ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
در ﻓﺮهﻨﮓهﺎی ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻪ اﺳﻄﻮرﻩای ،وﻗﻮف
ﺑﺮ ﺣﻀﻮر »ﮐﻠﻤﻪ -ﺧﺪا« روﺷﻦﺗﺮ از اﻣﺮوز ﺑﻮدﻩ
اﺳﺖ .ﺗﺼﻮر »ﻣﻦ« ،ﻣﻦ ﺁﲰﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪای اﺳﺖ از
دوردﺳﺖهﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر »ﻣﻦ دﻳﮕﺮی« ﻏﻴﺮ
از »ﻣﻦ« رهﻨﻤﻮن ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺁﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻔﮑﺮ ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻔﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان اﻣﻴﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ رد اﻳﻦ ﲠﺸﺖ دروﻧﯽ ،اﻳﻦ
زﻣﻴﻦ ﻣﻴﻨﻮی در ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪﻩ ﺟﻮهﺮ
ﺑﺪنهﺎ در روز واﭘﺴﻴﻦ اﺳﺖ ،رﺳﻴﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
َﺮاﻟﮕﻮ  ARCHETYPEاز ﻧﻈﺮ وﻟﱰ
اﺑ
ﺗﻌﺮﻳﻒ »درون َ
اﻳﻦﺳﺖ» :ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رواﻳﺖ اﻓﻼﻃﻮن از ﺟﻨﺲ
ﻓﮑﺮ درﺳﺖ ﺷﺪﻩ و ﳘﻴﺸﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻐﺰ ﻗﺮار
دارد «.هﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ اﺳﻄﻮرﻩ اﻳﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ دﻳﺪ
زرﺗﺸﺘﯽ ﭘﻴﻮﻧﺪ زدﻩ و ﻣﺎ را ﺑﻪ اﺷﺮاق اﻳﺮاﻧﯽ
ﻣﯽﺑﺮد» .در اﻳﺮان ﻗﺮن  12ﻣﻴﻼدی ،ﺳﻬﺮوردی،
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﻮر و ﻓﺮﺷﺘﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اﻳﺮان ﻗﺪﻳﻢ را
دوﺑﺎرﻩ ﺑﺮﭘﺎی ﻣﯽدارد ،ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽدهﺪ،
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻬﺎن اﺷﮑﺎل ﺧﻴﺎﻟﯽ ،ﺟﻬﺎن واﺳﻄﯽ ﮐﻪ
ﭘﺪﻳﺪﻩهﺎ را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﻪﳘﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ
رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﺑﺪنهﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ«.
اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪای از رﺳﺎﻟﻪ اﻧﺴﺎن
ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻠﯽ ﳘﺪاﻧﯽ -ﻋﺎرف اﻳﺮاﻧﯽ ﺧﺎﲤﻪ ﻣﯽدهﻴﻢ.
»در هﺮ ﭘﺎرﻩ اﻧﺴﺎن ﭘﺎکﺷﺪﻩ ،ﭘﺎرﻩ ﳐﺎﻟﻔﯽ
ﻣﯽاﻧﺪﻳﺸﺪ ﮐﻪ ﳘﺎهﻨﮓ اوﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ هﻴﭻﭼﻴﺰ
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ﺣﻀﻮر ﺣﺎﻓﻈﻪ ورای ﮐﻠﻤﺎت» :ﺣﻮک« ﺑﻪ ﺷﮑﻞهﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﻨﺪ :ﻣﻦ ﻣﻴﻨﻮﻳﯽ،
واﻻ،
ﺣﻀﻮر
ﻏﻴﺐ،
ﺣﻀﻮر
ﻧﮕﻬﺒﺎن،
ﻓﺮﺷﺘﻪ
روحاﻟﻘﺪس ،اﻧﺴﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻓﻴﻠﺴﻮف ،ﻬﻧﺎد
ﮐﺎﻣﻞ ،ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل ،ﻓﺮﺷﺘﻪ داﻧﺶ ،هﻮش ﻓﻌﺎل،
ﻓﺮﺷﺘﻪ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ،اﻧﺴﺎن ﻧﻮر ،راهﻨﻤﺎی ﻧﻮر،
ﳘﺰاد ﻣﻌﻨﻮی ،راهﻨﻤﺎی ﻏﻴﺒﯽ ،ﺷﺎهﺪ ﻣﻴﻨﻮی،
ﳒﺎتدهﻨﺪﻩ و راهﻨﻤﺎی روﺣﺎﻧﯽ ،ﻋﻨﺼﺮ دﻳﺪ دروﻧﯽ
ﻧﻔﺲ.
ﺑﺮرﺳﯽ هﺮﮐﺪام از اﻳﻦ ﻧﺎمهﺎی ﭘﺪﻳﺪﻩ »ﺣﻮک« از
ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﺎرج اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﻳﻦ ﻧﺎمهﺎ را ﺑﺎ ﳎﻤﻮﻋﻪ ﺗﻌﺎرﻳﻒ
رواﻧﮑﺎوی دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﺮد .ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﳐﺘﺼﺮ »ﻧﻔﺲ -درون« در ﻧﮕﺎﻩ ﻋﺮﻓﺎی اﺳﻼﻣﯽ-
اﻳﺮاﻧﯽ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ دارد:
 ﻧﻔﺲ اﻣﺎرﻩ ،ﻧﻔﺲ ﭘﺴﺖ ،ﺁنﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدهﺪ. ﻧﻔﺲ ﳌﺎﻣﻪ ﺁنﮐﻪ اﺧﻄﺎر ﻣﯽدهﺪ ،اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ – ﻧﻔﺲ ﻣﺼﻠﺢ.َﻦ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اﺻﺮار ﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس
ُﺮﺑ
هﺎﻧﺮی ﮐ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از هﺮﻧﻮع درهﻢﺁﻣﻴﺰی ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﺑﺮای
ﺁنﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ دراﻳﻦﺟﺎ ﺑﺪون ﮔﺮﻳﺰ اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺳﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻔﺲ اﻣﺎرﻩ ،ﳌﺎﻣﻪ و
ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ را ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ در ﻗﺎﻟﺐ »ﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ« و
ﻣﻔﻬﻮم
ﻋﻮض
در
ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻴﻢ«.
»ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ«
َﺮﺁﮔﺎﻩ را ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﮔﻴﺮد» ،از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ،
اﺑ
»َ
اﻳﻦ ﺟﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﭼﻮن ﻧﻮر ﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ در ﺗﺎرﻳﮑﯽ
َﺮﺁﮔﺎﻩ ﻣﯽدﻣﺪ«.
اﺑ
َ
َﺮﺁﮔﺎﻩ :ﭘﺪﻳﺪﻩای ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ
اﺑ
َ
َﺮﺁﮔﺎﻩ
اﺑ
ﻋﻤﻠﮑﺮدهﺎی ﻓﻌﺎل ذهﻨﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ َ
را ﺑﻪ ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﯽدهﺪ .وﻟﯽ اﻣﮑﺎن درک
ﺑﻴﺶﺗﺮ را ﺑﻪﻣﺎ ﳕﯽدهﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻔﺎهﻴﻢ
رواﻧﮑﺎوی ،ﻬﻧﺎد ،ﻣﻦ و ﻣﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﻢ،
ﺑﻪ ﺗﺸﺎﲠﯽ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺎهﻴﻢ
ﺗﮑﺎﻧﻪهﺎی
ﳎﻤﻮﻋﻪ
ﻬﻧﺎد
ﻣﯽرﺳﻴﻢ.
رواﻧﮑﺎوی
ﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﻳﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪﻩ دروﻧﯽ ﺁنﭼﻪ ﮐﻪ در ﻓﺮد،
ﺑﺪن را ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﯽدهﺪ ،ﺗﮑﺎﻧﻪهﺎ را
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ﻣﻦ ﺑﺮﺗﺮ :ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر رواﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر
ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﺑﺮ »ﻣﻦ« اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﭼﻮن وﺳﻴﻠﻪای
دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﮑﺎﻧﻪهﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎ اﺣﺴﺎس
ﮔﻨﺎﻩ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽﺁورﻧﺪ .اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎهﯽ را ﮐﻪ از
ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ واﻟﺪﻳﻦ در ﻣﺎ ﮐﺸﺖ
ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ.
ﻬﻧﺎد :ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻔﺲ اﻣﺎرﻩ ،ﻣﻦ ﻧﻔﺲ
ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ و ﻣﻦ ﺑﺮﺗﱪ ﻧﻔﺲ ﳌﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻼﺻﻪ درک
ﻣﺎ از ﮐﺘﺎب اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﺮح ﴰﺎی دو
ﺿﻤﻴﻤﻪ  ٣ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮد.
ﮐﺘﺎب اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﻻﻳﻪهﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم وﺳﻴﻊ
ﺧﻮد ﻳﺎ دادﻩهﺎی دروﻧﯽ:
 -1ﻻﻳﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺣﻴﺎﺗﯽ .ﻻﻳﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
هﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد دارﻳﻢ .ﺧﺎﻃﺮﻩ دورﻩ
ﺣﻴﻮاﻧﯽ
 -2ﻻﻳﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﲣﻴﻠﯽ ،ﻗﺎرﻩ هﺸﺘﻢ .ﻻﻳﻪ :ﻣﻦ ﺑﯽ
ﻣﻦ ،ﺟﻬﺎن ﺧﻴﺎﻟﯽ ،ﻣﻦ ﺁﲰﺎﻧﯽ و اﺳﺎﻣﯽ دﻳﮕﺮی
ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﻴﻨﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﺎم ﺑﺮدﻳﻢ.
 -3ﻻﻳﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺻﻮﺗﯽ :ﻻﻳﻪ ﻣﺮزی ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ
ﮐﻠﻤﻪ.
 -4ﻻﻳﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻼﻣﯽ :ﻣﻨﻄﻖ -ﺧﺪا -ﮐﻼم.
 -5ﻻﻳﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ – ﻗﺴﻤﺖ هﻮش.
 -6ﻻﻳﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻌﺪی ،ﺁﻳﻨﺪﻩ ،ﺷﺎﻳﺪ ﻳﮏ روز.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﻂ ﺗﺌﻮری رواﻧﮑﺎوی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﻪ
ﺑﺮش دﻳﮕﺮی از اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽرﺳﻴﻢ )ﴰﺎی ﺳﻪ،
ﺿﻤﻴﻤﻪ .(٣
اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪﻩاﻧﺪ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
ﺑﺴﻂ ﻋﻤﻴﻖﺗﺮی دارﻧﺪ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص در زﻣﻴﻨﻪهﺎی زﻳﺮ:
 ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﲠﺸﺖ در ﳎﻤﻮﻋﻪ اﺳﻄﻮرﻩﺷﻨﺎﺳﯽاﻧﺴﺎﻧﯽ.
 ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻣﻬﺮ ،ﻧﻮر ،زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن. ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺷﺪﻩ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪﲡﺮﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﮕﺎن از ﻣﺮگ ﺟﺴﻤﯽ.
 ﲢﻠﻴﻞ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ادارﻩ دادﻩهﺎﻳﯽ ﮐﻪاﻧﺴﺎنهﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﺧﱰاع ﮐﺮدﻩاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
رواﻳﺘﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﻪﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدهﺪ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب
را ﲠﱰ ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ.
ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻳﮏ
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1. Henry Corbin: Corps spirituel et Terre Céleste de l’iran
Mazdéen á l’Iran chiite, chez Buchet/Chaste- 1979.
2. D. Chayegan: Henry Corbin, La topographie spirituelle
de l’islam iranien, chez La Différe- 1990.
3. R`yhehan: “Le jasmin des fidétes d’amour”, chez
Librairie d’Amérique et d’Orient- 1981.
4. H. Corbin: L’ imagination créatrice dans le soufisme
d’Ibn Arabi, chez Aubier- 1958.
5. J. P. Persigout: Dictionnaire de mythologie celte, chez
Du Rocher- 1985 et 1990.
6. H. Corbin: L’homme de lumiére dans le soufisme
iranien, 2éme édition, Paris, chez Médicis- 1971.
7. L. Massignon: Le Divan de Hallage, chez Le Seuil- 1981.
8. F. Le Roux: La civilisation celtique.
´9. Pierre Javanovic: Enquéte sur l’existence de l’anglegardien, chez Filipacchi.
ﺿﻤﻴﻤﻪ ٢
ﻣﺮاﺟﻊ اﺳﺎﻣﯽ
 -1ﺷﻬﺎباﻟﺪﻳﻦ ﺳﻬﺮوردی -ﺷﻴﺦ اﺷﺮاق
ﺷﻴﺦ اﺷﺮاق در  ١١۵۵ﻣﻴﻼدی در اﻳﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و
در ﺳﺎل  ١١٩١ﺑﻪ ﻓﺘﻮای ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬهﺒﯽ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺎر ﺑﺰرگ زﻧﺪﮔﻴﺶ در واﻗﻊ دوﺑﺎرﻩﺧﻮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ
و اﺷﺮاق اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺪﻳﻢ اﻳﺮان ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﺁﺛﺎرش اﺳﺎﻣﯽ اﻓﻼﻃﻮن و زرﺗﺸﺖ را در ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳﮏ
ﻧﻮر ﲨﻊ ﻣﯽﺁورد .ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر اﻓﻼﻃﻮن در
ﻓﺮﺷﺘﻪﺷﻨﺎﺳﯽ زرﺗﺸﺘﯽ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 -2ﳏﻴﯽاﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ .در ﻣﻮرﻳﺲ اﻧﺪﻟﺰی در
 ١١۶۵ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ در  ١٢۴٠در دﻣﺸﻖ ﻓﻮت ﺷﺪ و
ﻳﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻋﺮﻓﺎی اﺷﺮاﻗﯽ اﺳﺖ.
 -3ﺻﺪراﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺷﻴﺮازی ،ﻣﻼﺻﺪرا ،ﺁﺛﺎر او
ﺗﻘﺎﻃﻊ اﻓﮑﺎر اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ،اﺷﺮاق ﺳﻬﺮوردی،
ﻋﺮﻓﺎن اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﻣﺬهﺐ ﺷﻴﻌﻪ اﺳﺖ.
َﻦ در ﺳﺎل  ١٩٣۵ﮐﺘﺎﲞﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ
ُﺮﺑ
 -4هﺎﻧﺮی ﮐ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ او را ﺑﻪ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮﻟﻦ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ .اوﻟﻴﻦ ﺗﺮﲨﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ از
هﺎﻳﺪﮔﺮ »ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳﮏ ﭼﻴﺴﺖ؟« را اراﺋﻪ ﻣﯽدهﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺗﺮﮐﻴﻪ و اﻳﺮان ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .ﲞﺶ
ﺑﻨﻴﺎن
را
ﻓﺮاﻧﺴﻪ
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ
اﻳﺮانﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣﯽﮔﺬارد» .ﺟﺮﻳﺎنهﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﮑﺮی اﺳﻼﻣﯽ
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 -5داوود ﻗﻴﺼﺮی .اﺻﻞ او ﺑﻪ ﺁﻧﺎﺗﻮﻟﯽ
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد و در ﻗﺎهﺮﻩ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﻳﮑﯽ
از ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻋﺮﻓﺎی ﻗﺮن  ١۴ﻣﻴﻼدی اﺳﺖ ﮐﻪ در
 ١٣۵٠ﻣﻴﻼدی ﻓﻮت ﮐﺮد .ﻣﻌﺮوﻓﻴﺖ او ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
ﺷﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب »ﻓﺼﻮص« اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 -6ﳒﻢ ﮐﱪی در  ١١۴٩ﻣﻴﻼدی ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪ .ﲞﺶ
اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮔﺬﺷﺘﻪ .در ١١٨۴
ﻣﻴﻼدی ﺑﻪ ﺧﻮارزم ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ در ﺁﺳﻴﺎی
ﻣﺮﮐﺰی ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺮگ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ او
ﺑﻪهﻨﮕﺎم ﲪﻠﻪ ﻣﻐﻮل ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد.
 -7روزﲠﺎن ﺑﻘﻠﯽ ﺷﻴﺮازی .ﻋﻠﯽ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ
ﻧﺼﺮ روزﲠﺎن در ﻓﺴﺎ در  ١١٢٨ﻣﻴﻼدی ﺑﻪ دﻧﻴﺎ
ﺁﻣﺪ .ﻣﺮگ او  ١٢٠٩ﻣﻴﻼدی اﺳﺖ.
 -8ﺣﻼج .اﺑﻮ ﳎﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻼج در ٨۵٧
ﻣﻴﻼدی ﻣﺘﻮﻟﺪ و در  ٩٢٢ﻣﻴﻼدی ﻓﻮت ﮐﺮد.
ﻣﻌﺮوﻓﻴﺖ او ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ اﺑﺪﻳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان »ﮐﻔﺮ« ﳏﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺿﻤﻴﻤﻪ ﴰﺎرﻩ ٣
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﺎﻧﯽ

اﺧﱰاع ﮐﻼم
ﻗﺒﻞ از اﺧﱰاع ﮐﻼم
ﳏﻮر زﻣﺎن

ﺷﮑﻞ ﻳﮏ

ﻻﻳﻪ
۶

ﳏﻮر زﻣﺎن

ﻻﻳﻪ ۵

ﻻﻳﻪ ۴

ﻻﻳﻪ ٣

ﻻﻳﻪ ٢

ﻻﻳﻪ
١
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ﺷﮑﻞ ٢

ﻬﻧﺎد
ﻣﻦ

۶

۵

۴

٣

ﻣﻦ
ﺑﺮﺗﺮ

ﳏﻮر زﻣﺎن

ﺷﮑﻞ ٣

٢

١

»دل« و »ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ«

∗

در ﭘﺎی ﳔﺴﺖ ﺑﺎ دوﮔﺎﻧﮕﯽ وﻳﮋﻩای روﺑﺮو هﺴﺘﻴﻢ.
از ﻳﮏﺳﻮی ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﻣﻔﻬﻮم »دل« و »ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ«
ﭼﻨﺎن ﺁﺷﮑﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﯽ ﳘﮕﺎن در ﻬﻧﺎد ﺧﻮد ﺁن را
ﻣﯽداﻧﻨﺪ و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻳﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن هﻴﭻﮐﺲ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻧﮕﺎهﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻴﺎﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﻴﻮﻧﺪﮔﻮﻳﯽ
اﻳﻦ
ﺑﻪ
ﺧﻮد
ﻓﺮوﻳﺪ
زﻳﮕﻤﻮﻧﺪ
ﻧﻴﻢﻧﮕﺎهﯽ دارد .ﮐﺴﯽ ﭼﻮن او ﮐﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮد-
»ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ« -را ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد واژﻩهﺎ در ﺷﻮﺧﯽ و
ﻣﺰﻩﭘﺮاﻧﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺨﻦ و واژﻩ و ﻣﺜﻞ و
ﮔﻔﺘﺎر ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ﭼﻮن ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر ﺧﻮد
ﻣﯽﻧﮕﺮد و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪﻩهﺎی درﻳﺎﻓﺘﯽ ﺧﻮد را از
ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﻳﻨﺪ ،از ﺧﻮد ﳕﯽﭘﺮﺳﺪ :ﭼﻪ
اﺳﻄﻮرﻩهﺎ
ﭘﻴﻮﻧﺪی اﺳﺖ ﻣﻴﺎن »دل« ﮐﻪ در ﳘﮕﯽ ﻓﺮهﻨﮓهﺎی
ﺟﻬﺎن از ﮔﺬﺷﺘﻪهﺎی دور ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و
ﭘﺪﻳﺪﻩ »ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ«؟ »دﻟﯽ« ﮐﻪ ﳕﺎی ﺁن را ﺑﺎ
ﺗﻴﺮی در ﻬﻧﺎد ﺑﺮ درﺧﺖهﺎی هﺮ دهﮑﺪﻩ و دﻳﻮار هﺮ
ﺷﻬﺮ دﻳﺪﻩاﻳﻢ .ﻓﺮوﻳﺪ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﻓﺮوﻳﺪ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ« ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ» :ﺑﺮای
»ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ« ﳕﯽﺗﻮان ﭘﻴﻮﻧﺪی ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺑﺎ ﻣﻐﺰ
ﻳﺎﻓﺖ .اﻳﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪ ،ﭘﻴﻮﻧﺪی اﺳﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﭼﻮن
ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ دل«» .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺪای دﻟﺶ ﮔﻮش ﻓﺮا
دهﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺁواهﺎی درهﻢ ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار و ﺟﺮﺋﺖ
ﺁن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺁﻣﻮزشهﺎی »دﻟﺶ« را
ﺑﻪﻣﻴﺪان ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ ،ﳘﻮارﻩ اﻧﺴﺎن ﻣﺒﺘﮑﺮی اﺳﺖ«.
ﻓﺮوﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮرن Börne
ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ» :اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯽﮔﻤﺎن رﻳﺸﻪ
اﺑﺘﮑﺎر ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ« .ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﮐﻪ درﻳﺎﻓﺖ اﺑﺘﮑﺎری
او اﺧﱰاع رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ و ﮐﺸﻒ »ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ«
∗ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﳔﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﳒﻤﻦ
رواﻧﮑﺎوان ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ﺷﻬﺮ ﻟﻴﻤﻮژ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
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ژوﺋﻞ دور  Joël Dorدر ﮐﺘﺎب »دﺳﺘﺎورد ﻓﺮوﻳﺪ«
ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ» :ﺑﺎ اراﺋﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺟﺎی واژﻩای رواﻧﯽ
ﭼﻮن ﺁﮔﺎهﯽ ﺑﺮ »ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ«؛ ﻓﺮوﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم
ﺗﺎزﻩای را ﮐﺸﻒ ﻧﮑﺮدﻩ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ واژﻩای
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺎزﻩای ﻣﯽدهﺪ« .ﻣﻦ ﮔﻤﺎن دﻳﮕﺮی
دارم :ﻓﺮوﻳﺪ از اﻳﻦ واژﻩ ﺳﻮد ﻣﯽﺟﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﭘﮋوهﺶهﺎی ﻓﺮدی ﺧﻮد ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎهﺪات ﺁنﭼﻪ ﮐﻪ
در زﻧﺪﮔﯽ هﺮروزﻩ از ﻣﻴﺪان درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺮﻳﺰد
ﭼﻮن ﭘﺎرﮔﯽ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ،اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻟﭙﯽ،
ﻓﺮاﻣﻮﺷﮑﺎریهﺎ در ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ،ﺧﻮابهﺎ و
رویهﻢرﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎی ﺑﻴﻤﺎری ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪﻩ روان
واژﻩ
دهﺪ.
وﻳﮋﻩای
ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻧﮋﻧﺪیهﺎ،
ﻣﻌﻨﺎی
ﺑﻪ
ﻓﺮوﻳﺪ
از
ﭘﻴﺶ
»ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ«
»ﻏﻴﺮﺁﮔﺎﻩ« ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺁنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
اﻣﺮوزﻩ ﻧﻴﺰ در زﺑﺎن ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار از اﻳﻦ
واژﻩ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﻴﺮاﻣﻮن دو
ﳘﻮارﻩ
ﮔﻮﻳﯽ
»ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ«
و
»دل«
ﻣﻔﻬﻮم
ﻣﻔﺎهﻴﻤﯽ ﭼﻮن ﺁرزو ،ﻣﻴﻞ ،ﺧﺎﻃﺮﻩ ،ﺳﺨﻦ ،ﻣﻬﺮ،
ﻋﺸﻖ ،ﻟﺬت ،ﺧﻮﺷﯽ ،ﺷﻌﺮ ...درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در
اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﻼش ﻣﻦ ﺷﮑﺎﻓﱳ و ﮔﺰارش و ﻳﺎ
دوﺑﺎرﻩﺧﻮاﻧﯽ درﻳﺎﻓﺖ ژان ﻓﻮرﺗﻦ )(Jean Fourton
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻓﺮوﻳﺪ و ﺑﻮرن«
) (Freud et Börneدر ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻟﻴﺘﻮرال  Littoralﴰﺎرﻩ ٢
در ﺳﺎل  ١٩٨١از ﺁن ﻳﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ:
»ﻓﺮوﻳﺪ در ﻧﺎﻣﻪاش ﺑﻪ ﻓﺮﻧﺰی ) (Ferencziﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ
 ٩ﺁورﻳﻞ  ١٩١٩ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ» :در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ،ﺷﺎﻳﺪ
ﺑﺮای ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﺳﻴﺰدﻩ ﺳﺎﻟﮕﯽ ام ،ﻧﻮﺷﺘﻪای از
ﺑﻮرن ﺑﻪ دﺳﺘﻢ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺁن را ﺑﺎ اﺷﺘﻴﺎق
ﺧﻮاﻧﺪم و ﭘﺎرﻩای از ﺁن را ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻧﮕﺎﻩ داﺷﺘﻢ.
هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ را دوﺑﺎرﻩ ﺧﻮاﻧﺪم ،و ﺑﺎ
ﺷﮕﻔﺘﯽ درﻳﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ در ﺑﺴﻴﺎری ﭘﺎرﻩهﺎ ،واژﻩ-
واژﻩ ﭼﻴﺰهﺎﻳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﳘﻮارﻩ ﺑﻪ ﺁنهﺎ
اﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻩ ﺑﻮدم .اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯽﮔﻤﺎن
رﻳﺸﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ« .در ﺟﺎی دﻳﮕﺮ ژان
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ﺑﺎهﻢ ﺳﻔﺮی ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﺷﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﮑﻨﻴﻢ .در
هﻨﺪ ،ﺳﻪﮔﻮﻧﻪ ﭘﺰﺷﮏ وﺟﻮد دارد .ﭘﺰﺷﮏ اﻧﺪﻳﺸﻪ
)ﺣﮑﻴﻢ( ،ﭘﺰﺷﮏ ﺳﺨﻦ )دﻳﻦ ور( و ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻦ ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﺴﻢ ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﺑﯽﮔﻤﺎن ﭘﻴﻮﻧﺪی اﺳﺖ
ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﺳﻪ داﻧﺶ و ﺳﻪ دﺳﺘﻮر زرﺗﺸﺖ :اﻧﺪﻳﺸﻪ
ﭘﺎک ،ﮔﻔﺘﺎر ﭘﺎک و ﮐﺮدار ﭘﺎک ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای دﻳﮕﺮ،
ﭘﻨﺪار و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار از راﻩ ﭘﺎﮐﯽ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای
هﻢﺁهﻨﮓ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﻓﺮوﻳﺪ در ﻧﻮﺷﺘﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم:
ﭘﻴﺶدرﺁﻣﺪ
ﭘﻴﺮاﻣﻮن
ﺗﺎزﻩای
»ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽهﺎی
»رواﻧﮑﺎوی
ﻣﯽﺁورد:
ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ«
رواﻧﮑﺎوی
ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ را در ﺟﺎﻳﯽ ﻣﻴﺎن ﺟﺴﻢ و روان
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ«.
در ﻗﺮن هﺠﺪهﻢ ﻣﻴﻼدی ﻣﺴﻤﺮ  Mesmerﺑﺎ ﻓﺮﺿﻴﻪ
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺣﻴﻮاﻧﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺮای ﻣﺪاوای ﺑﻴﻤﺎران،
ﺁهﻨﺮﺑﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ »دل« ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺁن را ﺑﺮ
روی ﻗﻠﺐ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻴﻤﺎران
هﻴﺴﱰﻳﮏ را ﻣﺪاوا ﮐﻨﺪ .در اﻳﻦﺟﺎ دل و ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﻴﻤﺎری روانﻧﮋﻧﺪی ﭘﻴﻮﻧﺪ زدﻩ ﺷﺪﻩاﻧﺪ .در ﮐﺘﺎب
»هﻴﺴﱰی ﺑﺮ ﴰﺎ درود ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ« ﺷﻮوﻟﻮ Chauvelot
ﻣﯽﺁورد» :در ﺑﺎور ﭼﻴﻨﻴﺎن ،ﻓﺮد و اﻧﺪامهﺎی او
اﺳﺖ،
ﻣﻄﺮح
ﮐﺎرﮐﺮد
ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﺪارﻧﺪ،
وﺟﻮد
ﺑﺪن
ﮐﺮدن
ادارﻩ
ﺑﻪ
ﮐﻪ
ﮐﺎرﮐﺮدهﺎﻳﯽ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ...ا ﻣﭙﺮاﻃﻮر راﺳﺘﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
دور ﺁن ﳘﻪ ﭼﻴﺰ )در ﻳﮏ ﮐﺸﻮر( ﻣﯽﮔﺮدد ،و اﻳﻦ
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در اداﻣﻪ از ﮐﺘﺎب ﻳﺎد ﺷﺪﻩ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ...» :دل
ﭼﻮن ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺪاری اﺳﺖ و دﻳﮕﺮان ﻣﻬﻤﺎن .ﺳﺎﮐﻦ
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﳘﻪﭼﻴﺰ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻧﻮر ﻣﯽﭘﺮاﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﺧﻮرﺷﻴﺪ و از راﻩ ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮد ﭼﻮن ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش و درﻳﺎﻓﺖ و زﺑﺎن ﺑﺎ
دل-
ﭼﻮن
ﻣﯽﮐﻨﺪ...
ﭘﻴﺪا
ﺑﺴﺘﮕﯽ
دﻳﮕﺮان
اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮد ،هﻮش و درﻳﺎﻓﺖ ﺁنﭼﻪ ﮐﻪ
در ﺑﺪن ﻣﯽﮔﺬرد را از دﺳﺖ ﻣﯽدهﺪ .اﮔﺮ اﺑﺘﻼ
زﻳﺎدﻩ ﺷﻮد ،ﻋﻮارﺿﯽ ﭼﻮن ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ،
ﺑﯽﺣﻮاﺳﯽ ،ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﻴﺎن ﺧﻮاب و ﺑﻴﺪاری ،ﺧﻨﺪﻩهﺎی
دﻳﻮاﻧﻪوار ،ﺧﺸﻢ و ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ ﺗﺐ ،دردهﺎﻳﯽ در
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﻠﺐ ،ﻣﻐﺰ ،ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻻ ﺁوردن )ﺗﺎ ﻣﺮگ
ﺑﻴﻤﺎر( ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽﺁﻳﺪ .ﭼﻮن اﻧﺮژی دل ﮐﻢ ﺁﻳﺪ،
رﻧﮓ زرد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﮋﻧﺪی و ﭘﮋﻣﺮدﮔﯽ ﻣﯽﺁﻳﺪ ،ﺣﺎﻟﺖ
اﻟﺘﻬﺎب ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻟﻴﮏ ﭘﻴﺎم ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ دردﺁور
دل ،رواﻧﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻮن دﻟﺸﻮرﮔﯽ ،ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ
و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ،ﮔﻮﻳﯽ راﻩهﺎی ﺑﺴﺘﮕﯽ دل ﺑﺴﺘﻪ
ﺷﺪﻩاﻧﺪ«.
درﻳﺎﻓﺖ ﭼﻴﻨﻴﺎن از دل» ،ﮐﺎﻟﺒﺪ -رواﻧﯽ« اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﻳﻨﺎن ،دل ﮐﺎﻟﺒﺪی و دﻳﮕﺮی دل اﺳﺘﻌﺎری
وﺟﻮد ﻧﺪارد ،هﺮ دو ﻳﮏ دلاﻧﺪ .ﮔﻮﻳﯽ اﻳﻨﺎن ﳘﮕﯽ
واژﻩهﺎی رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ را ﺑﻪ ﻳﮑﺒﺎرﻩ در
ﺷﻴﻮﻩ درﻳﺎﻓﺘﯽ ﺧﻮد در ﮐﺎرﮐﺮد دل ﻓﺸﺮدﻩ
ﮐﺮدﻩاﻧﺪ.
در ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن ،دل ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﻣﻨﻄﻖ
ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﮔﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩای دوﮔﺎﻧﮕﯽ در ﺑﺮداﺷﺖ
از »دل« ﺑﺎ ﺁنﭼﻪ در ﻧﺰد ﻓﺮهﻨﮓهﺎی دﻳﮕﺮ ﺁﻣﺪﻩ
اﺳﺖ ،ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺸﺮدﻩ ﺑﻪ »دل« در ﻓﺮهﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﭙﺮدازﻳﻢ .ﮔﻮﻳﯽ از دل ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ :ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﮐﺎﻟﺒﺪی ،رواﻧﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ .ﺑﯽ
ﺁنﮐﻪ ﺑﻪ ژرﻓﺎ ﺑﺮوﻳﻢ ،از ﻓﺮهﻨﮓ ﳕﻮدهﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺒﻞ ﳕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺁورﻳﻢ:
» -1دل ،هﺴﺘﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ،در ﻳﮏ زﻣﺎن هﻢ
ﳕﻮد زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و هﻢ ﻧﻴﺮوی ﮐﺎراﻧﺪاز ﺁن .در
ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﻧﻄﻔﻪ ﺁدﻣﯽ ،دﮔﺮ اﻧﺪامهﺎ ﺑﻪ دور
»دل« ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ«.
اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩای ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪﻩ »ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﮐﺎﻟﺒﺪ« ﮐﻪ در ﻣﻔﺎهﻴﻢ رواﻧﮑﺎوی
ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ از ﺁن ﲠﺮﻩ ﻣﯽﺟﻮﻳﻴﻢ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﮔﺮدد .ﮔﺮﭼﻪ
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 -2رواﻧﯽ» .دل ﭼﻮن ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ اﺧﻼق ﻧﮕﺮان و
ﻣﺮاﻗﺐ ﺁدﻣﯽ اﺳﺖ« .اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺎ را ﺑﻪ
دﻧﻴﺎی درﻳﺎﻓﺖهﺎی زﻳﮕﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﻳﺪ ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ او روان ﺁدﻣﯽ را از ﺳﻪﭘﺎرﻩ ﻣﯽداﻧﺪ:
ﻬﻧﺎد روان .ﺁنﭼﻪ ﮐﻪ ﭘﺎرﻩ ﻏﻴﺮﻓﺮهﻨﮕﯽ روان
اﺳﺖ ،ﺁنﭼﻪ ﻣﯽﺑﺎﻳﺪ ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزهﺎی ﺑﺪن
ﺁدﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﺪ ﻳﺎ اﻳﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاهﻢ
ﺁورد ،ﺁنﭼﻪ ﮐﻪ ﻧﺰدﻳﮏﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪ را ﺑﺎ
ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺁدﻣﯽ دارد .ﭘﺎرﻩ ﺳﻮم را ﻬﻧﺎد ﺑﺮﺗﺮ
ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ اﺳﺖ .ﺁنﭼﻪ ﮐﻪ ﭼﻮن داوری ﳕﺎﻳﻨﺪﻩ
اﺧﻼق اﺳﺖ ،ﺷﻴﻮﻩ ﻓﺮهﻨﮓ و ﺁﻣﻮزش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺁدﻣﯽ اﺳﺖ ،ﳕﺎﻳﻨﺪﻩ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎﻩ رﻳﺸﻪهﺎی ﺁدﻣﯽ
اﺳﺖ .و ﭘﺎرﻩ دوم ،ﮐﻪ ﺁن را ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ اﺳﺖ.
ﭘﺎرﻩای ﮐﻪ ﳘﻮارﻩ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﯽ را دارد .در
ﻣﻴﺎن دو ﭘﺎرﻩ ﻬﻧﺎد و ﻬﻧﺎد ﺑﺮﺗﺮ ،اﻳﻦ ﻣﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩای ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻌﺎدل و هﻢﺁهﻨﮕﯽ ﻣﯽ
ﻳﺎﺑﺪ) .اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ در رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ،ﺑﻪ
ﻓﺮﺿﻴﻪ اول رواﻧﮑﺎوی ﻓﺮوﻳﺪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ( .دل
ﭼﻮن ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ اﺧﻼق ﻧﮕﺮان ﭼﻨﺪان از ﻬﻧﺎد ﺑﺮﺗﺮ
دور ﻧﻴﺴﺖ.
 -3ﺑﺎزهﻢ از ﻓﺮهﻨﮓ ﳕﻮدهﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﻮﻣﻴﻦ
راﺳﺘﺎی دل را ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ» :ﺑﺪون ﺷﮏ در
ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻی روﺣﺎﻧﯽ ،دل ﭘﺎرﻩای از ﺷﻨﺎﺧﺖ
رﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﻧﺪاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮد رﺑﺎﻧﯽ را در
ﺁدﻣﯽ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺎﻟﻖ را ﮐﻪ ﳕﯽﺗﻮان ﺑﺎ
ﭼﺸﻤﺎن دﻳﺪ ﺑﺎ دل ﻣﯽﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ،ﭼﻮن واژﻩ
ﻗﺮﺁﻧﯽ ﻋﻴﻦاﻟﻴﻘﻴﻦ -دﻳﺪﻩ ﻣﺮاﻗﺐ و ﺣﺴﺎس-
ﭼﺸﻤﺎن دل .در ﳘﻴﻦ راﺳﺘﺎ واژﻩ ﺑﺎﻃﻦاﻟﻘﻠﺐ،
ﭼﻮن درون دل را دارﻳﻢ .دل ﺟﺎی وﻳﮋﻩای در
ﻗﺮﺁن دارد ،و ﺣﺪود  ١٣٠ﺑﺎر ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﻗﺮﺁن ﻋﺮﻓﺎ از اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻮد
ﺑﺮدﻧﺪ ،و از ﺁن ﺗﻌﺒﻴﺮهﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺣﺪﻳﺜﯽ از
ﭘﻴﺎﻣﱪ دل را ﭼﻮن ﭘﺮی در ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮐﻪ ﺑﺎد ﺁن
را ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و از اﻳﻦ رو ﺑﻪ ﺁن رو ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻣﯽداﻧﺪ .در ﺣﺪﻳﺜﯽ دﻳﮕﺮ دل را ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺁﲰﺎن
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و در دﻳﮕﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎی ﲣﺖ رﺑﺎﻧﯽاش
ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ .ﻗﺮﺁن دل ﻣﻮﻣﻨﺎن را ﻋﺎری از هﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺧﻴﺎل ﻣﯽداﻧﺪ.
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ﻣﻔﻬﻮم دل در ﻗﺮﺁن ،ادﺑﻴﺎت اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ
ﺟﺎی ﮐﻨﮑﺎش ﺑﻴﺶﺗﺮی دارد.
ﺑﻪ »ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ« ﺑﺎزﮔﺮدﻳﻢ .زﻳﮕﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﻳﺪ
ﺟﻬﺎن ﺁدﻣﯽ و درون ﺁن را ﺗﺎ ﺑﻪ ژرﻓﺎی
اﺳﻄﻮرﻩهﺎ ،ﺷﻌﺮ ،ادﺑﻴﺎت ،ﮔﻮﻳﺶ ﻣﺮدم ﮐﻮﭼﻪ و
ﺿﺮباﳌﺜﻞهﺎ،
ﻣﺜﻞهﺎ،
ﻣﺮدم
زﺑﺎن
ﺑﺎزار،
اﻓﺴﺎﻧﻪهﺎ ،ﻗﺼﻪهﺎ و ﮐﻮﺗﺎﻩﺳﺨﻦ ،ﺁنﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ
»واژﻩ ﺁدﻣﯽﺳﺎز« ﺳﺮوﮐﺎر دارد ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .ﭼﻮن
دﻧﻴﺎﻳﯽ در اﻧﺘﻈﺎر دوﺑﺎرﻩﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﭼﻮن ﺧﺮاﺑﻪهﺎی
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻔﺎری و دوﺑﺎرﻩﻳﺎﺑﯽ ،ﭼﻮن
ﻣﻮزﻩای ﮔﻮﻳﺎ.
ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻣﻔﻬﻮم »ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ« ﺑﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎی ﺧﻮد ﻓﺮوﻳﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﻢ.
 در ﻧﻮﺷﺘﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ در ﻓﺮای»ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
ﻣﯽﺁورد:
روانﺷﻨﺎﺳﯽ«
ﺑﺎر
رهﺎﻳﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﮐﻪ
ﺗﮑﺎﻧﻪهﺎﻳﯽ
ﺧﻮداﻧﺪ ،ﺑﺎری ﮐﻪ از »ﻣﻴﻞ« ﺁﮐﻨﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺗﮑﺎﻧﻪهﺎﻳﯽ هﻢﺁهﻨﮓ ،ﻧﺎواﺑﺴﺘﻪ ﺑﯽﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ و در ﮐﻨﺎر ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﮐﺎرﮔﺰاری
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ﻣﯽﺁورد:
ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﳘﺎن
دﻳﮕﺮ
ﺟﺎی
 در»ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﻧﻪ زﻣﺎن ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻧﻪ
دوﮔﺎﻧﮕﯽ ،ﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﻔﯽ ،ﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮم
ﺗﺮدﻳﺪ و ﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ و ﻧﻪ اﺧﺘﻼف
ﻣﻴﺎن دو ﺟﻨﺲ )زن و ﻣﺮد( .واﻗﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن
ﺧﺎرج از ﺧﻮد را ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺘﯽ دروﻧﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ از دﺳﺘﻮرهﺎی وﻳﮋﻩ
ﮐﻪ
دﺳﺘﻮرهﺎﻳﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﭘﻴﺮوی
ﺧﻮﻳﺶ
ﭘﻴﻮﻧﺪهﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺁﮔﺎهﺎﻧﻪ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻗﺾ از
ﻳﮏﺳﻮی و راﺑﻄﻪ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ از ﺳﻮی
دﻳﮕﺮ را ﳕﯽﺷﻨﺎﺳﺪ«.
در ﺗﻔﮑﺮات و درﻳﺎﻓﺖهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻮد ﻓﺮوﻳﺪ از
اﻳﻦ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود و ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ را ﭘﺪﻳﺪﻩای
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ .ﻓﺮاﺗﺮ از :ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻴﺮ و ﮐﻮر ﻣﻴﻞ و
هﻮس.
 در ﻧﻮﺷﺘﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم »ﭘﻨﺞ رواﻧﮑﺎویاﺣﺴﺎﺳﺎت
»...ﺑﻴﺎن
ﻣﯽﺁورد:
ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ«
ﺑﻴﺶﺗﺮ از ﻧﻴﺮوهﺎی "ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ" ﭘﻴﺮوی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺁﮔﺎﻩ«.
 در »زاﻳﺶ رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ« ﻣﯽﺁورد:ﺑﺎ
دوﺑﺎرﻩﻧﮕﺎری
»ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ
دوﺑﺎرﻩﺗﻮﺻﻴﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﳘﺮاهﯽ رواﺑﻂ
دﻳﮕﺮ ﭼﻮن اﺧﻼق و ...ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﻴﺮد .ردهﺎی
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 در »ﻓﺮاروی روانﻧﮋﻧﺪی وﺳﻮاس ﻓﮑﺮی«ﻣﯽﺁﻳﺪ» :هﺮ ﮐﺪام ﻣﺎ در ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎهﺶ
دادﻩهﺎی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﻪ
دارد
اﺑﺰاری
ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ دﻳﮕﺮی را ﺗﻌﺒﻴﺮ ﮐﻨﺪ« .اﻳﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪﻳﺎد ﻋﺒﺎرﺗﯽ در زﺑﺎن
ﭘﺎرﺳﯽ ﻣﯽاﻧﺪازد ﭼﻮن» :ﺑﻪ دﱂ اﻓﺘﺎدﻩ
اﺳﺖ« ،و ﻳﺎ ﺁنﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ هﻮش دل ﻳﺎ درک
از راﻩ دل ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
 ﻧﻮﺷﺘﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺧﻮاب« ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ:»ﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﻴﻞ ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ،ﻣﻴﻞ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ
ﭘﺲ راﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ«...
در ﺟﺎی دﻳﮕﺮ ﳘﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﺮوﻳﺪ ﻣﯽﺁورد» :ﻣﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﻞهﺎی ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در
اﻳﻦﺟﺎ ﺑﻪﺟﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ و ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ
ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ »ﻣﻦ« و ﺁنﭼﻪ ﮐﻪ »ﭘﺲ راﻧﺪﻩ
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻳﺎد ﮐﺮد«.
ﻓﺮوﻳﺪ ﺑﻪﺁﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ را ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻠﻤﺒﺎر
ﺷﺪﻩ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦﺟﺎ ،اﻣﻴﺎل ﭘﺲ راﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ
ﲞﺸﯽ از ﺁن را ﻣﯽﺳﺎزد .زﻳﺒﺎﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺿﺮباﳌﺜﻞ
ﮔﻮاﲤﺎﻻﻳﯽ اﺷﺎرﻩ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :دلهﺎ ﭼﻮن
دزدان ،ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪﻩ را ﭘﺲ ﳕﯽدهﻨﺪ«.
 در ﻧﻮﺷﺘﻪ دﻳﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم »درﺑﺎرﻩ ﺧﻮاب«ﻓﺮوﻳﺪ ﻳﺎدﺁور ﻣﯽﺷﻮد »اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ
ﮐﻪ ﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﲞﺶ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ و ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ
ﲞﺶ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﱪ ،ﺑﯽﮔﻤﺎن ﻣﻄﻠﺐ را
ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎدﻩ ﮔﻔﺘﻪاﻳﻢ وﻟﯽ ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل ﳘﻴﻦ
ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﲞﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺑﺴﻴﺎر
ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدهﺪ«.
ﺑﯽﮔﻤﺎن در ﳘﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﮔﻔﺘﻪهﺎﻳﯽ ﭼﻮن
»ﮔﻮش ﮐﻦ ﺑﻴﻦ دﻟﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ« ﻳﺎ »ﻓﺮﻣﺎن دل
اﺳﺖ ﮐﺎرﻳﺶ ﳕﯽﺷﻮد ﮐﺮد« ﻳﺎ »ﺑﮕﺬار دﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﺪ« ﻳﺎد ﮐﺮد.
 در ﻳﺎدداﺷﺘﺶ درﺑﺎرﻩ »ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ« در ﺳﺎل ١٩١۵ﻓﺮوﻳﺪ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :هﺮ ﻋﻤﻞ رواﻧﯽ از دو
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ دو
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻣﺘﺤﺎن و ﺣﺬف ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﳔﺴﺖ،
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ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ:
هﻢ
ﺑﺎز
ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﳘﻴﻦ
 درﮔﺮﻓﺘﺎری
ﭼﻮن
ﮔﻔﺘﻪهﺎﻳﯽ
»ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی
ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﻳﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻤﯽ ﺗﮑﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﳏﺼﻮل
واﭘﺲزدﮔﯽ اﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ«.
ﻓﺮوﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از واژﻩهﺎی اﺣﺴﺎﺳﺎت و
ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎرهﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﭘﺪﻳﺪﻩ را
ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻼش دارد اﻳﻦ
راﺑﻄﻪ را ﺑﺸﮑﺎﻓﺪ.
»راﻩ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ:
ﺧﻮاب«
»ﺗﻌﺒﻴﺮ
 دراﻧﺪﻳﺸﻪهﺎی ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺁزادﺳﺎزی«
اﻳﻨﺎن ﻣﯽاﳒﺎﻣﺪ ،ﺁنﮔﺎﻩ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪازﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎرور ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ« .ﭼﻪ
زﻳﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ هﻢ در زﺑﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ »از ﺳﺮ
درد دﻟﺶ ﺑﺎز ﺷﺪ« ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ و ﺑﯽﮔﻤﺎن
ﺁنﺟﺎ ﺳﺮ درد دل ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ
ﮐﺎﻓﯽ ﻓﺸﺎر ﻓﺮاهﻢ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﺎ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ
ﺧﻮب ﺣﺮف دﻟﺖ را ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺪار ،ﺗﻮی دﻟﺖ
ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺪار .ﺧﻮب ﺑﮕﻮ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ درد
دل را »ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ« .و ﺑﺎز در رواﻧﮑﺎوی
دادﻩهﺎی
ﺧﺮوج
راﻩ
ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ
ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﳘﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﱳ اﺳﺖ ،ﺁن هﻢ ﺑﺮ
روی دﻳﻮان و در ﺣﻀﻮر رواﻧﮑﺎو ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ﮐﻪ
ﭼﻮن ﳘﺮاهﯽ اﺳﺖ ﺑﻪﮔﻮش.
رواﻧﮑﺎوی
ﺑﺮ
»ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﺎری
ﻧﻮﺷﺘﻪ
 درﺑﺎﻟﻴﻨﯽ« ﺁوردﻩ اﺳﺖ» :ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ در
زﻧﺪﮔﯽ رواﻧﯽ ﭼﻴﺰی ﺟﺰ ﳘﻴﻦ ﳔﺴﺘﻴﻦ ﲞﺶ
ﮐﻮدﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻴﺴﺖ« .در ﻧﺎﻣﻪهﺎﻳﺶ ﺑﻪ
ﮐﺎرل اﺑﺮاهﺎم ﻣﯽﺁورد» :ﺟﺪاﻳﯽ ﻣﻴﺎن
ﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ و ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ در دوران ﳔﺴﺘﻴﻦ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدک وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﻳﺎدداﺷﺖهﺎی
ﻧﺸﺴﺖهﺎی اﳒﻤﻦ رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ وﻳﻦ ﺁﻣﺪﻩ
اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﻣﻴﺎن
ﮔﺰاردن
»ﺟﺪاﻳﯽ
اﺳﺖ:
ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ و ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﻴﺎر
ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ«.
در ﭼﻨﺪ ﮔﻔﺘﺎر ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان ﭘﻴﻮﻧﺪ دوران ﳔﺴﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدک و ﻳﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ رواﻧﯽ او را ﺑﻴﺮون
ﮐﺸﻴﺪ .ﺁنﭼﻪ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ هﺮروزﻩ ﺧﻮد در ﻣﻮرد
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ ﭼﻮن :دلﭘﺎﮐﯽ ،هﺮﭼﻪ در دل
دارﻧﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽﺁورﻧﺪ ،ﺣﺮف درﺳﺖ از زﺑﺎن
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و در اﻧﺘﻬﺎ ،ﻓﺮوﻳﺪ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﻪﻧﺎم
ﮐﺎرﮐﺮدهﺎی
»ﳔﺴﺘﻴﻦ
ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ:
»ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ«
ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ از اﺻﻞ ﻟﺬت ﭘﻴﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ« .در زﺑﺎن
ﭘﺎرﺳﯽ واژﻩ دلﺧﻮاﺳﱳ ،دلﺧﻮاﻩ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم
ﺑﯽراﺑﻄﻪ ﻧﻴﺴﺖ ∗.
در اﻳﻦﺟﺎ ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ واژﻩ دل در ﻓﺮهﻨﮓهﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻴﻔﮑﻨﻴﻢ .در واژﻩهﺎی ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪﻩ از »دل« در زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻴﺶ از ١۶۶
ﳘﮕﯽ در زﻧﺪﮔﯽ
واژﻩ ﻳﺎﻓﺘﻪام .اﻳﻦ واژﻩهﺎ
هﺮروزﻩ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .از ﺁنﭼﻪ ﺁوردﻩ ﺷﺪ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ
ﺑﺮود .رد ﭘﺎی اﻳﻨﺎن را در ﻣﺜﻞهﺎ،
واژﻩهﺎ
ﺿﺮباﳌﺜﻞهﺎ ،ﮔﻮﻳﺶهﺎی ﻣﺮدم و ﺑﻪوﻳﮋﻩ در ﺷﻌﺮ و
ﺗﺮاﻧﻪهﺎی ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ .ﺑﯽﮔﻤﺎن ﭘﮋوهﺶ در اﻳﻦ
از
ﺑﺴﻴﺎری
ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪهﺎی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻮرد
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺑﻪﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد .هﺮ ﮐﺪام از
واژﻩهﺎی ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﻗﺪﻳﻤﯽ از دل ،ﺧﻮد ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ و
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای از ﮐﺎرﮐﺮد »دل« اﺳﺖ.
ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ ﺁناﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎرﺳﯽ
اﻳﻦ واژﻩهﺎ
زﺑﺎﻧﺎن ﺟﺎی ﺑﺲ ارزﻧﺪﻩای ﺑﻪ »دل« دادﻩاﻧﺪ .دل
ﮔﻮﻳﯽ ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﺟﺪای از ﻣﻦ .ﮔﻔﺘﮕﻮﻳﯽ اﺳﺖ
ﳘﻴﺸﮕﯽ ﻣﻴﺎن ﻣﻦ و دل .ﻓﺮوﻳﺪ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﻣﻦ در
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ارﺑﺎب ﻧﻴﺴﺖ«.
دل راهﯽ را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﳘﻮارﻩ راﻩ »ﻣﻦ«
ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﻦ ﺑﺮای دل ﮔﺮﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،دل ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﻦ
ﺧﻨﺪﻩ ﻣﯽزﻧﺪ .در ﺁنﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ واژﻩ دلﺧﻮاﺳﱳ و
دلﺧﻮاﻩ و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺁن ﺑﺎ ﻣﻴﻞ و ﺁرزوﺳﺖ ،ﺷﺎهﺪ
ﭼﻨﺪان ﻓﺮاوان اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﻪدرازا
ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺑﯽﺑﺎﮐﯽ و ﺗﺮس ﺑﻪ دل ﭘﻴﻮﻧﺪ دارد ﭼﻮن
ﭘﺮدل و ﮐﻢدل ،دﻟﻴﺮ و دلدار .ﻋﺸﻖ و ﳏﺒﺖ و
ﻣﻨﻄﻖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ »دل و ﺳﺮ« ﮐﻪ ﺑﺎزی ﻓﺮاوان و
ﳔﺴﺘﻴﻦ ﺷﻌﺮ ﭘﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﭼﻮن دلدادﻩ و دلﺑﺮ و
و
اﻓﺴﺮدﮔﯽ
دودﻟﯽ،
ﭼﻮن
ﺗﺮدﻳﺪ
دلرﺑﺎ...
ﭘﮋﻣﺮدﮔﯽ و ﺷﺎدی ﭼﻮن دلﻣﺮدﻩ و دلﺷﺎد و
دلﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ...درون ﭘﺎک و درون ﻧﺎﭘﺎک ﻧﻴﺰ در
∗ در ﻣﱳ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﮐﺎرﮐﺮد
»ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ و دل« از دﻳﺪﮔﺎﻩ ژاک ﻻﮐﺎن ،رواﻧﭙﺰﺷﮏ و
رواﻧﮑﺎو ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﻴﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺴﻴﺎر
ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ و ﻓﻨﯽ ﺁن از ﺗﺮﲨﻪ ﺁن در اﻳﻦﺟﺎ ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
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ﮔﺸﺘﯽ در ﻓﺮهﻨﮓ و ادﺑﻴﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﻴﺰ
ﺁﻣﻮزﻧﺪﻩ اﺳﺖ .ﻓﺮهﻨﮓ واژﻩهﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻪ ﻧﺎم
»رﺑﺮت« ﻣﯽﺁورد» :دل اﺳﺘﻌﺎری ،ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ اﺣﺴﺎﺳﺎت
و ﻋﻼﻗﻪ ،ﻣﻴﻞ ﻃﻨﺰ و واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﳏﺒﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ
اﺳﺖ«.
ﺷﻌﺮ را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎز ﺷﺪن درهﺎی ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﻳﺎ
ﺳﺨﻦ ﻣﻴﻮﻩ ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺷﻌﺮ و
ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ و ﻋﺸﻖ و »دل« ،در ﳘﻪﺟﺎ ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ،در درون ﺑﺮ ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﺠﺎز
و اﺳﺘﻌﺎرﻩ و ﮐﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ .ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ
ﭼﻪ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﭘﺪﻳﺪﻩ در ﺷﻌﺮ و ﺗﺮاﻧﻪ ﮐﺎرﮐﺮد
دارد .ﺧﻮاب و ﺧﻴﺎل و ﺁرزو ،ﺑﻴﺎن اﺣﺴﺎس ﺷﻌﺮ و
ﺳﺮودﻩ اﺳﺖ و در رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻓﺮوﻳﺪ :ﺧﻮاب راﻩ ﻋﺎﻟﯽ دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ
اﺳﺖ.
ﺷﺎرل ﻣﻠﻤﺎن ،روانﭘﺰﺷﮏ ،رواﻧﮑﺎو ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،در ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ
ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ هﻨﮕﺎﻣﯽ در ﺁدﻣﯽ ﺑﺮوز
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﳕﯽﺧﻮاهﺪ درون ﺧﻮد را
ﻧﺸﺎن دهﺪ و ﺑﻪﳘﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻳﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ و
هﻢﺁهﻨﮕﯽ ﮐﻼم را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ ﻳﺎ ﲠﱰ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﺧﻮد را
ﻣﯽﺑﻨﺪد .ﮔﺸﺎﻳﺶ ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎ هﻢﺁهﻨﮕﯽ ﻣﻮزﻳﮏ
واژﻩهﺎﺳﺖ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺁن ﺑﺎ ﺷﮑﺴﱳ اﻳﻦ
»ﺗﺮاﻧﻪهﺎی
ﻣﯽﺁورد:
روﻻن
روﻣﻦ
هﻢﺁواﻳﯽ.
ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ دل ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ«.
ﺁﻧﺪرﻩ ﺷﻨﻴﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :هﻨﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﺖهﺎ را
ﻣﯽﺳﺎزد .اﻳﻦ دل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ اﺳﺖ«.
از ﺳﻮﻳﯽ »ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ« ﺑﺮای اﻧﺪامهﺎی ﺑﺪن
ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﺑﺪن
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی در
ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻧﺎرﺳﺎﻳﯽهﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی رواﻧﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ ﺁنﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﯽ ﺁدﻣﯽ ﺑﺮای دل ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ

»دل« و »ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ«
145

درﺑﺎرﻩ ﮐﻮرﺑﻴﻨﻮ ﻳﮑﯽ از دوﺳﺘﺪاران ﻓﺮهﻨﮓ
اﻳﺮان ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ...» :ﺑﺮای او ،ﭘﺎرس ﳏﺒﻮﺑﺶ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی دل ﺑﻮد« .ﺳﺨﻦ از ﻣﺮزهﺎی دل ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﭼﻮن در رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ﻧﻴﺰ از
ﻣﺮزهﺎی ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ .در ﮐﺘﺎب » ۴٧روز
اﻏﻤﺎء« ،ﺷﻮﻟﻮ ،روانﭘﺰﺷﮏ و رواﻧﮑﺎو
در
ﻓﺮاﻧﺴﻮی از ﻣﺮزهﺎی ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﮐﻪ ﳘﺎن واژﻩهﺎی
ﺗﻠﻤﺒﺎر ﺷﺪﻩ در ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ و ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ اﻳﻨﺎن ﺑﻪ
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ .ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی واژﻩهﺎﻳﯽ
و
دل،
ﺳﺎﮐﻦ
دل،
ﮐﻮی
دل،
ﺧﺎﻧﻪ
ﭼﻮن:
ﺿﺮباﳌﺜﻞهﺎﻳﯽ ﭼﻮن» :ﺧﺎﻧﻪ ﺁنﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ دل اﺳﺖ«
ﺳﻮﻳﺴﯽ و »دل زاﻧﻮ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺁن را ﺧﻢ
ﮐﺮد« ﺁﻓﺮﻳﻘﺎﻳﯽ در ﳘﻴﻦ راﺳﺘﺎﺳﺖ.
ﺳﺨﻦ دل ﭼﻮن زﺑﺎن ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ در ﻓﺮهﻨﮓهﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﮔﺎﻩ
ﻣﯽﺷﻨﻮﻳﻢ» :دلهﺎی ﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ زﺑﺎن
ﻣﺎ از اﻳﻦ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮد ﻣﯽﺟﻮﻳﺪ و ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ:
ﮐﻪ
ﭼﻴﻨﯽ
ﺿﺮباﳌﺜﻞ
ﻳﺎ
ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ«
»واژﻩهﺎ ،ﻧﺪای دلاﻧﺪ« .در زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ دو
واژﻩ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮارزﺷﯽ دارﻳﻢ ﮐﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺑﻪ ﺁنهﺎ
ﺑﺴﻴﺎر ﺁﻣﻮزﻧﺪﻩ اﺳﺖ .واژﻩ درددل ﮐﺮدن ﭼﻮن
ﮔﺸﺎﻳﺶ درون ﻳﺎ ﺳﻔﺮﻩ دل را ﺑﺎز ﮐﺮدن ﮐﻪ ﺑﺪون
هﻴﭻ ﻣﺮز و ﺧﻮدﻧﮕﻬﺪاری درون را ﺑﻪ ﺑﻴﺮون
ﮐﺸﺎﻧﺪن .از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ واژﻩ »ﺳﻨﮓ ﺻﺒﻮر« ﮐﻪ ﮔﺎﻩ
ﺑﺮای دوﺳﺖ ،ﳘﺴﺎﻳﻪ ،ﳘﮑﺎر ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺑﻪﮐﺎر
ﻣﯽﺑﺮﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﺻﱪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن »درددل«
ﮔﻮش ﻣﯽدهﺪ و ﺑﺎ ﺳﮑﻮت و رازداری ﺧﻮد اﻣﮑﺎن
ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮﺻﺖهﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺰد او
ﺑﺮوﻳﻢ و درددل ﮐﻨﻴﻢ .ﺳﻨﮓ ﺻﺒﻮر ﺁن ﻃﺎﻗﺖ ﮔﻮش
دادن ﺑﻪ درددلهﺎی دﻳﮕﺮان اﺳﺖ و ﺁن ﺟﺎﻳﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻓﺮد در ﻣﻴﺎن اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﺧﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻧﻪ از ﺷﻨﻴﺪﻩهﺎی ﺧﻮد درددلهﺎی
دﻳﮕﺮان ﺑﻪﻧﻔﻊ ﻳﺎ ﺿﺮر ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان ﺳﻮد ﻣﯽ
ﺟﻮﻳﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت و داوری و ﻧﺼﻴﺤﺖ
ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای دﻳﮕﺮ ﺳﻨﮓ ﺻﺒﻮر رازدار
ﺻﺒﻮر و ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﺷﻨﻴﺪن ﳘﻪ ﭼﻴﺰ را
دارد .ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎی درددل ﮔﻔﱳ در ﻧﺰد
ﺳﻨﮓ ﺻﺒﻮر را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد
رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ داﻧﺴﺖ .ﮔﻮﻳﯽ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ و
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ رواﻧﮑﺎو ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ را ﺁدﻣﻴﺎن ﺑﻪﺷﮑﻞ
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ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦﺟﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻴﺶ از ﭘﺎﻳﺎن
ﺳﺨﻦ ﺑﻪﮔﻮش ﺁﻳﺪ و ﺁن ،اﻳﻦﮐﻪ ﭼﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪی اﺳﺖ
ﻣﻴﺎن ﻗﻠﺐ ﺧﻮنرﺳﺎن ﺑﻪ اﻧﺪامهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و دل،
و ا ﻳﻦﮐﻪ واژﻩ اﺳﺘﻌﺎری دل از ﻗﻠﺐ )اﻧﺪام
ﻗﻠﺐ( ﻣﯽﺁﻳﺪ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﮐﻮدک و
ﻣﺎدر ﮐﻪ ﳘﺎن ﺧﻮنرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﮐﻮدک در
درازای ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ اﺳﺖ در اﻳﻦ اﺳﺘﻌﺎرﻩ ﺑﯽﻧﺸﺎن
ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻣﻬﺮ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ از ﻳﮏﺳﻮی و ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﳔﺴﺘﻴﻦ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی »ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ« از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺟﺪاﻳﯽ
ﮐﻮدک از ﻣﺎدر از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ،از ﳔﺴﺘﻴﻦ ﭘﺎﻳﻪهﺎی
ﻓﺮﺿﻴﻪ رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ در ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ
در ﺁدﻣﯽ اﺳﺖ .در ﻣﻴﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻓﺮهﻨﮓهﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رﲰﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺑﻴﺶﺗﺮ و
اﺣﺴﺎس دوﺳﺘﯽ ﺑﺮ دﺳﺖهﺎی ﺧﻮد زﺧﻢ ﮐﻮﭼﮑﯽ زدﻩ و
ﺧﻮن ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را ﺑﺎهﻢ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
اﻳﻨﺎن اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ژرﻓﺎی واﺑﺴﺘﮕﯽ و دوﺳﺘﯽ
اﻳﻨﺎن اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺘﻌﺎری ﺟﺎی ﭘﺎی ﳘﺎن
راﺑﻄﻪ ﺧﻮﻧﯽ را ﻣﯽﺗﻮان دﻳﺪ.
اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن دهﺪ ﮐﻪ ﻓﺮهﻨﮓ ﺁدﻣﯽ ﻗﺪﻳﻢ اﺳﺖ .ﺁنﭼﻪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻓﺮهﻨﮓ و اﻧﺴﺎن ﭘﻴﻮﻧﺪ دارد از ﮔﺬﺷﺘﻪهﺎی
دور ﻣﯽﺁﻳﺪ .ﺟﺎی ﭘﺎی ﭘﺪﻳﺪﻩهﺎی ﺗﺎزﻩﻳﺎﻓﺘﻪ را
ﻣﯽﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ .ﭼﻪ
ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﮐﻮﺷﺶ در ﮔﺬﺷﺘﻪهﺎ
ﻓﺮهﻨﮓ ﺁدﻣﯽ ﭼﻮن ﺟﻮﻳﺒﺎراﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،از دورهﺎ ﻣﯽﺁﻳﻨﺪ .ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﱳ
اﻳﻨﺎن ﳕﯽﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎرﻩای از ﺟﻮﻳﺒﺎر ﻳﺎ
رودﺧﺎﻧﻪ را ﺟﺪا ﮐﺮد و ﺷﻨﺎﺧﺖ .اﻳﻦ ﳘﮕﯽ و
ﳘﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﻓﺮهﻨﮓ ﺁدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻨﺎی ﺁن را
و
اﻧﺴﺎن
ﺑﻪ
اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن
اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺳﺎزد.
دﺳﺘﺎوردهﺎی اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﯽ و ﻓﺮهﻴﺨﺘﮕﯽ ﺁدﻣﯽ
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در داﻣﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ روان ﺁدﻣﯽ ،و اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺁن ،ﺁنﻃﻮر ﮐﻪ ﻓﺮوﻳﺪ درک ﮐﺮد ،ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ از
اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﮐﻼم و ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺧﻂ و
ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﳔﺴﺘﻴﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﺁﻏﺎز ﮐﺮد .در
اﻳﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻄﻮرﻩهﺎ ،ﲤﺎﻣﯽ دﺳﺘﺎوردهﺎی ﺁدﻣﯽ،
ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺷﻌﺮ ،ادﺑﻴﺎت و ﻗﺼﻪ و ﻣﺜﻞهﺎی
ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ،ﻣﻌﺎدن ﺑﺰرگ و ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
ﭘﮋوهﺶهﺎی رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽاﻧﺪ.

ﻣﮑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺘﱪﮐﻪ ﺷﻴﻌﻴﺎن
∗
اﻳﺮاﻧﯽ

ﻳﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻣﺎن ﻣﻮازی ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری
اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺘﱪﮐﻪ ﺷﻴﻌﻴﺎن اﻳﺮان

در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺘﱪﮐﻪ ﺷﻴﻌﻴﺎن
اﻳﺮان ﭘﺲ از رﲰﻴﺖ ﻳﺎﻓﱳ ﻣﺬهﺐ ﺷﻴﻌﻪ در اﻳﺮان
)ﻗﺮن ﻬﻧﻢ هﺠﺮی( ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻣﺎﮐﻦ از
هﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺸﱰک ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ،ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،ﺳﻴﺎﺳﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﻳﻪای
ﻳﮑﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ .اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺘﱪﮐﻪ اﺳﻼﻣﯽ )اهﻞ ﺗﺴﻨﻦ
و ﺷﻴﻌﻴﺎن( را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺪﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد:
 ﻣﮑﻪ ،ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦﻣﺮﺑﻮط
ﭘﻴﺎﻣﱪ
زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﻪ
ﮐﻪ
 اﻣﺎﮐﻨﯽﺑﻮدﻩاﻧﺪ
 ﻗﺒﻮر ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ )ﭘﻴﺎﻣﱪ ،دﺧﱰ ،داﻣﺎد وﻧﻮﻩهﺎﻳﺶ(
 ﻣﺪارس ﻣﺬهﺒﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺗﮑﺎﻳﺎدر
ﻋﻤﺪﺗﺎ
اﻣﺎﮐﻦ
)اﻳﻦ
 اﻣﺎﻣﺰادﻩهﺎ.اﻳﺮان ،ﻋﺮاق و ﺳﻮرﻳﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ(.
ﺑﺮای راﺣﺘﯽ ﺑﻴﺶﺗﺮ ،در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی
»اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺘﱪﮐﻪ ﺷﻴﻌﻴﺎن اﻳﺮان« ،از »اﻣﺎﮐﻦ
ﻣﺘﱪﮐﻪ« اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و هﺪﻓﻢ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻧﺸﺎن
دادن ﻧﻘﺶ و راﺑﻄﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ ﻓﺮهﻨﮓ
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم اﺳﺖ .در اﻳﺮان ﻗﺒﻞ از
رواج ﺷﻴﻌﻪ ،اﻳﻦ اﻣﺎﮐﻦ از ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﻌﻤﺎری
وﻳﮋﻩای ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ) .ﻣﺜﻼ ﺁﻳﻨﻪﮐﺎری در
∗ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﳔﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﻧﺸﺮﻳﻪ اﳒﻤﻦ رواﻧﮑﺎوان ﺷﻬﺮ
ﻟﻴﻤﻮژ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪﭼﺎپ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ.
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در ﻣﻴﺎن ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﺷﻴﻌﻴﺎن ،اﻣﺎم دوازدهﻢ ،اﻣﺎم
ﻏﺎﻳﺐ ،ﺻﺎﺣﺐ زﻣﺎن ﻧﻘﺶ وﻳﮋﻩای دارد ،ﭼﻪ رﺣﻠﺖ
اﻳﺸﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ و اﻳﺸﺎن ﭼﻮن ﭘﻠﯽ اﺳﺖ
ﻣﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم اﺳﻄﻮرﻩای زﻣﺎن ﻣﻮازی و اﻳﻦ ﺑﺎور
ﮐﻪ ﻓﺮدی از ﻣﻴﺎن ﺁدﻣﻴﺎن ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻗﺮنهﺎ ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ دهﺪ .ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ و اﻣﺎﻣﺰادﻩهﺎ،
ﭼﻪ ﺁﻧﺎن ﮐﻪ رﺣﻠﺖ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ و ﭼﻪ اﻣﺎم دوازدهﻢ،
اﻣﺎم زﻧﺪﻩ ،در ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﺟﻬﺎن -ﺟﻬﺎن ﻣﺎدی و
ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻗﯽ -زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﳒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎور ﺑﻪاﻳﻦ
زﻣﺎن ﻣﻮازی در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﻄﻮرﻩهﺎی اﻳﺮاﻧﯽ ﻗﺪﻳﻢ
اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »ﺑﺪنهﺎی روﺣﺎﻧﯽ و زﻣﻴﻦ ﻣﻴﻨﻮی«
َﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ(.
ُﺮﺑ
ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎﻧﺮی ﮐ
ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ اﺳﻼم در ﻗﺮن اول هﺠﺮی ،ﻋﻤﻼ ﻣﺬاهﺐ و
ﺑﺎورهﺎی اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﮐﻢرﻧﮓ ﻣﯽﮔﺮدد وﻟﯽ ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ
زﻣﺎن ﻣﻮازی در ﻣﻔﺎهﻴﻢ ،ﺟﻬﺎن اﺛﺮی ،ﻳﺎ ﺟﻬﺎن
هﻮرﻗﻠﻴﺎﻳﯽ ﻳﺎ ﻧﺎﮐﺠﺎﺁﺑﺎد ،ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ و
در اﻳﻦ ﻓﻀﺎ و ﺟﻬﺎن زﻧﺪﮔﯽ
اﻣﺎﻣﺰادﻩهﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻴﻌﻴﺎن اﻳﺮاﻧﯽ ،اﻣﺎمزادﮔﺎن را ﭼﻮن
َﺮﻓﺮﺷﺘﻪهﺎی اﺳﻄﻮرﻩهﺎی ﻗﺒﻞ از
اﺑ
اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪانَ -
اﺳﻼم ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺁﻧﺎن ﺟﺎی وﻳﮋﻩای
دادﻩاﻧﺪ.
در اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺘﱪﮐﻪ ﻳﺎد ﺷﺪﻩ ،ﺷﻴﻌﻴﺎن اﻳﺮاﻧﯽ ،از
ﻃﺮﻓﯽ زﻣﺎن دﻳﮕﺮ ،زﻣﺎن ﻣﻮازی را دوﺑﺎرﻩﻳﺎﺑﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﱪ اﺳﻼم از ﻃﺮﻳﻖ
دﺧﱰش راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .هﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ ﺑﺮ
اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﱰ ﭘﻴﺎﻣﱪ ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﳕﺎﻳﻨﺪﻩ
اﻳﻦ زﻣﻴﻦ ﺁﲰﺎﻧﯽ اﺳﺖ) .زﻣﻴﻦ ﻣﻴﻨﻮی ﻳﺎ
اﺑﺮﻓﺮﺷﺘﻪ زﻣﻴﻦ در ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻗﺒﻞ از
اﺳﻼم(.
اﻟﻒ :ﻓﺮﺿﻴﻪهﺎی ﭘﺎﻳﻪای :ﻣﮑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ اﻣﺎﮐﻦ
ﻣﺘﱪﮐﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪهﺎی زﻳﺮ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ:
 -1ﺗﻴﻮپ ) :(Toreژاک ﻻﮐﺎن )رواﻧﮑﺎو و
روانﭘﺰﺷﮏ ﻓﺮاﻧﺴﻮی( در روش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﮑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ
وﻳﮋﻩ ﺧﻮد ،ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪﻳﮏ ﺗﻴﻮپ ﺗﺸﺒﻴﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺪن ﻓﺮد ﭼﻮن ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻴﻮپ
اﺳﺖ ،ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﯽ ﺗﻴﻮپ روان ﻓﺮد و ﺧﺎرج
ﺗﻴﻮپ ﺟﻬﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺮد را ﻣﯽﺳﺎزد )ﺷﮑﻞ .(١
ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﺳﻮراﺧﯽ در ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻴﻮپ ﻓﻮق ،ﻣﯽﺗﻮان دﺳﺖ
را ﺑﻪداﺧﻞ ﺁن ﺑﺮدﻩ و ﺗﻴﻮپ را ﭘﺸﺖ و رو ﮐﻨﻴﻢ.
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ﺷﮑﻞ ١

ﺷﮑﻞ ٢

ﺷﮑﻞ  -٣اﻟﻒ -ﺗﻴﻮپ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺒﻞ از ﭘﺸﺖ و رو ﺷﺪن
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ﺷﮑﻞ  ٣ب – ﺗﻴﻮپ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﺲ از ﭘﺸﺖ و رو ﺷﺪن
 -2ﻧﻘﺶ زﻣﺎن ﻣﻮازی :در اﻳﻦﺑﺎرﻩ ﻣﻔﺎهﻴﻢ
ﭘﺎﻳﻪای از اﻳﻦ ﻗﺮارﻧﺪ :ﻣﻦ ﺁﲰﺎﻧﯽ ،زﻣﻴﻦ
ﻣﻴﻨﻮی ،ﻓﻀﺎی هﺸﺘﻢ ،زﻣﺎن ﻣﻮازی و ﺳﻪ ﺷﻴﻮﻩ
درﻳﺎﻓﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ:
 درﻳﺎﻓﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻮاس درﻳﺎﻓﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻔﺎهﻴﻢ درﻳﺎﻓﺖ اﺛﻴﺮی ﻳﺎ هﻮرﻗﻠﻴﺎﻳﯽ ،ﻳﺎ ﺟﻬﺎنﲤﺜﻴﻠﯽ ) (mondus imaginalisهﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ اﻳﻦ
ﻣﻔﺎهﻴﻢ را ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪﺟﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻩ و
ﺁنهﺎ را ﺑﺪﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽدهﺪ:
 ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﭼﻮن ﳎﻤﻮﻋﻪای ازﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎدی ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺷﺨﺺ ﻓﺮﺷﺘﻪاش،
ﺣﺎدﺛﻪای اﺳﺖ رواﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ در ﺟﻬﺎن
ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﳎﺮد ﻏﻴﺮﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻧﻪ در دادﻩهﺎی
اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﳕﺎﻳﺎﻧﺪ .ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻪ زﻣﻴﻦ
ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ از راﻩ ﺣﻮاس ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮی
ازﻟﯽ درک ﮔﺮدد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ وﻳﮋﮔﯽ
ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ
اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ اﺳﺖ از ﺧﻮدی ﺧﻮد ﮐﻪ روان
ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﯽ در درون ﺧﻮد دارد.
 راﺳﺘﺎﻳﺎﺑﯽ در زﻣﺎن :روشهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪاﻧﺴﺎن ﺣﻀﻮرش ﺑﺮزﻣﻴﻦ ﺑﻪاﺛﺒﺎت ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و
ﺗﺪاوم اﻳﻦ ﺣﻀﻮر در ﭼﻴﺰی ﭼﻮن ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎ
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ اﻳﻦ ﺗﺪاوم ﺧﻮد از ﻣﻌﻨﯽ
وﻳﮋﻩای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﭼﻪ ﻧﻘﻄﻪ
اوج ﺗﺼﻮف اﻳﺮاﻧﯽ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﺮق اﺳﺖ.
ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺁن را ﺑﺎ درﮐﯽ ﻳﮏﭘﺎرﭼﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺟﺎیﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺸﻪ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ .ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ در هﻴﭻﻳﮏ از
هﻔﺖ ﮐﺸﻮر ﻳﺎ ﻗﺎرﻩ ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار ﻧﺪارد.
در واﻗﻊ ﻗﺎرﻩ هﺸﺘﻤﯽ اﺳﺖ .ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮق
ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از درﻳﺎﻓﺖهﺎی ﺣﺴﯽ ،ﻣﮑﺎن
ﺷﺮوع و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺴﺘﺠﻮی ﳘﻴﺸﮕﯽ،
ﳘﺎن ﻗﻄﺐ ﺁﲰﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
 راﺳﺘﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﻳﮑﯽ از ﭘﺪﻳﺪﻩهﺎی اوﻟﻴﻪ ﺣﻀﻮرﻣﺎ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن ﺑﻮدن در ذات ﺧﻮد
ﻣﮑﺎن دادن ﺑﻪ ﺟﻬﺎن دور ﺧﻮد اﺳﺖ،
ﭘﺪﻳﺪﻩایﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﭘﻴﺮاﻣﻮن
ﺧﻮد را ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽﺁورد .ﭼﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪ
ﺟﻬﺖﻳﺎﺑﯽ ﺷﺮق ،ﻏﺮب ،ﺟﻨﻮب و ﴰﺎل ﭼﻴﺰهﺎﻳﯽ
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 هﺮ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﺎن ﺑﺪهﻴﻢ ،ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪراﺑﻄﻪ ﺑﺎ راهﻨﻤﺎی ﻏﻴﺒﯽ هﺮ ﻓﺮد را ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در زﻣﺎن ﻣﺎدی ﻗﺎﺑﻞ ﴰﺎرش ﻗﺮار
ﻧﺪارﻧﺪ .اﻳﻨﺎن ﺑﺎ واﺣﺪهﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
ﳘﺴﺎن و ﳘﮕﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﮐﺮات ﺁﲰﺎﻧﯽ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازﻩﮔﻴﺮی ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
اﻳﻦ زﻣﺎﻧﯽ رواﻧﯽ و ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ .از
ﺟﻨﺲ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎﻟﺺ ،ﮐﻪ ﳊﻈﺎت ﺁن ﺟﺰ از ﻃﺮﻳﻖ
اﻧﺪازﻩﮔﻴﺮی ﺑﺎ ﺧﻮد ﺁنهﺎ ،ﻗﺎﺑﻞ ارزﻳﺎﺑﯽ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .واﺣﺪ اﻧﺪازﻩﮔﻴﺮی ﮐﻪ هﺮﺑﺎر ﺑﺎ
ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺁنهﺎ ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
در ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ و ﺁﻳﻨﺪﻩ در ﮔﺬﺷﺘﻪ.
ﭼﻮن ﻧﺘﻬﺎی ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻳﮑﯽ ﭘﺲ از
دﻳﮕﺮی ﻣﯽﺁﻳﻨﺪ وﻟﯽ ﳘﮕﯽ در ﺣﺎل هﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﻋﺒﺎرت ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ را ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
ﺑﺎری ﮔﻮﻳﺶهﺎی ﻓﻮق را ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻼﺻﻪ
ﮐﺮد:
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎورهﺎی اﻳﺮاﻧﻴﺎن ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ دراﻳﻦ زﻣﺎن و زﻣﻴﻦ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ دﻳﮕﺮی ﳘﺮاﻩ
اﺳﺖ ،زﻧﺪﮔﯽ روان ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮازی در
ﺟﻬﺎﻧﯽ دﻳﮕﺮ )زﻣﻴﻦ ﻣﻴﻨﻮی( ﻣﯽزﻳﺪ.
ﻣﻮازی و راﺑﻄﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ
 ﺣﻀﻮر ﭼﻨﻴﻦ زﻣﺎناﻳﻦ زﻣﺎن در زﻧﺪﮔﯽ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻗﺒﻞ از
اﺳﻼم ،از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪارس ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﺮﻓﺎن
اﺷﺮاﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻴﻌﻪ رﺳﺎﻧﺪﻩ و در ﺳﻨﺖهﺎی
ﺷﻴﻌﯽ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
 -3اﻋﺘﻘﺎدات ﺷﻴﻌﻪ :دو اﺻﻞ ﺷﻴﻌﻪ را از دﻳﮕﺮ
اﻋﺘﻘﺎدات اﺳﻼم ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻋﺪاﻟﺖ و اﻣﺎﻣﺖ
ﮐﻪ ﳘﺎن اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ داﻣﺎد و ﭘﺴﺮﻋﻤﻮی
ﭘﻴﺎﻣﱪ اﺳﻼم ،و دو ﭘﺴﺮان او ﺗﺎ ﻧﺴﻞ ﻬﻧﻢ،
اﻣﺎم دوازدهﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪرش ﳐﻔﯽ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺮ
اﺳﺎس اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎدات زﻧﺪﻩ اﺳﺖ و در ﻣﻴﺎن
ﻣﺮدم ﻣﯽزﻳﺪ و ﻓﺎﻗﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩایﺳﺖ.
ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ،دوازدﻩ اﻣﺎم ﭘﻴﺎﻣﱪ و دﺧﱰش و
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ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻧﺬر ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﺎن
واﺳﻄﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺷﻴﻌﻴﺎن از اﻳﻨﺎن ﮐﻤﮏ
ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺷﻴﻌﻴﺎن،
اﻳﻨﺎن ﺷﺎهﺪ زﻧﺪﮔﯽاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺁنهﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.
ب :ﻣﻌﻤﺎری اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺘﱪﮐﻪ در اﻳﺮان
 -1اﺳﺎس ﻣﻌﻤﺎری را ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ در ﺷﮑﻞ ۴
ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ:

ﺷﮑﻞ 4
 -2ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنهﺎی ﺟﻨﺒﯽ دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﺮای اﺟﺮای
ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺒﺎدی ،ﻳﺎ اﻗﺎﻣﺖ زاﺋﺮان ،ﺳﺎﻟﻦهﺎی
و
ﮐﺘﺎﲞﺎﻧﻪ
ﻗﺮﺁﻧﯽ،
ﻣﺪارس
ﻏﺬاﺧﻮری،
ﺧﻮاﺑﮕﺎﻩ ...وﺟﻮد دارد.
 -3در ﺧﺎرج از ﮔﻨﺒﺪ رﻧﮓ ﺁﺑﯽ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺶﺗﺮی
دارد .در اﻓﻮاﻩ ﺟﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ هﻨﺮﻣﻨﺪان
ﮐﺎﺷﯽﮐﺎر ﻗﺮون دهﻢ و ﻳﺎزدهﻢ هﺠﺮی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﱳ ﺑﻴﺶ از  ٢٠٠رﻧﮓ ﳐﺘﻠﻒ ﺁﺑﯽ ﺑﻮدﻩاﻧﺪ .از
ﻃﺮﻓﯽ ﮔﻨﺒﺪ ﭘﺎرﻩای از ﻗﺒﻮر اﻣﺎﻣﺎم در ﻗﺮون
اﺧﻴﺮ ﻣﻄﻼ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ﭼﻮن اﻣﺎم هﺸﺘﻢ ،اﻣﺎم ﺳﻮم
و اﻣﺎم اول.
 -4ﮔﻨﺒﺪ ﻣﻴﻨﺎﻳﯽ :در اﺷﺎرات ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ،ﮐﺎﺳﻪ
ﻣﻴﻨﺎی ﺁﺑﯽرﻧﮓ ﺑﻪ ﺁﲰﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﻳﻦ
اﺷﺎرﻩ در ادﺑﻴﺎت ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ .ﺣﺎﻓﻆ در
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ﺗﺎ

ﺣﻞ

زﻳﻦ ﮔﻨﺒﺪ ﻣﻴﻨﺎﻳﯽ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺟﮕﺮم ﻣﯽدﻩ
ﮐﻨﻢ اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﺳﺎﻏﺮ ﻣﻴﻨﺎﻳﯽ
در داﺧﻞ اﻣﺎﻣﺰادﻩهﺎ ،ﺁﻳﻨﻪﮐﺎریهﺎ
-5
ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮر ﻣﺮﮐﺰی را در ﲤﺎم ﺟﻬﺎت
ﭘﺨﺶ ﮐﺮدﻩ و ذرات ﻧﻮر در ﳘﻪﺟﺎ ﺟﺎری اﺳﺖ.
در داﺧﻞ و ﺧﺎرج اﻳﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﮐﺎﺷﯽهﺎی
-6
زﻳﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﺎﻃﯽ از ﺁﻳﺎت ﻗﺮﺁن و ﻧﺎم
ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺷﺪﻩاﻧﺪ .ﻧﻪ ﳎﺴﻤﻪ ،ﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ
و ﻧﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ در اﻳﻦ اﻣﺎﮐﻦ دﻳﺪﻩ ﳕﯽﺷﻮد.
ﻗﺒﻮر ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ در ﻣﮑﻌﺐهﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪﻩ
-7
ﻣﺸﺒﮏ در ﻣﻴﺎن ﻗﺮار دارد) .ﺷﮑﻞهﺎی  ۵و (۶
ﺷﮑﻞ ۵

ﺷﮑﻞ ۶
ج :راﺑﻄﻪ ﺷﻴﻌﻴﺎن و ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ و اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺘﱪﮐﻪ:
ﺑﻪﻃﻮر ﳐﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺸﺨﺼﻪ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ اﺷﺎرﻩ
ﻣﯽﮐﻨﻢ:
 ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ورود و ﺧﺮوج ﺑﻪ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺘﱪﮐﻪ،ﺷﻴﻌﻴﺎن ﮐﻔﺶهﺎی ﺧﻮد را درﺁوردﻩ ﺻﻮرت ﺧﻮد
را ﳘﻴﺸﻪ ﺑﻪﻃﺮف ﻗﱪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﺧﺮوج
ﻋﻘﺐﻋﻘﺐ رﻓﺘﻪ ،دربهﺎی ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ و
ﮔﻮﺷﻪهﺎی ﻣﺸﺒﮏ ﻗﺒﻮر را ﻣﯽﺑﻮﺳﻨﺪ.
 دﻋﺎﻧﺎﻣﻪ هﺮ اﻣﺎﻣﺰادﻩ وﻳﮋﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ازﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﻌﺼﻮم ،ﻣﺸﮑﻼت او و ﺁنﭼﻪ دﻳﮕﺮان
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 زاﺋﺮان ﺑﺎ اﻧﺪاﺧﱳ ﭘﻮل ﻳﺎ ﺟﻮاهﺮات ﺧﻮدﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﳏﺎﻓﻆ ﻗﱪ ،ﻧﺬر ﺧﻮد
را ادا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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 ﺷﻴﻌﻴﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪﻩاﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺰادﻩهﺎﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎریهﺎی ﺻﻌﺐاﻟﻌﻼج را ﻣﻌﺎﳉﻪ
ﮐﺮدﻩ و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ را ﺑﮕﺸﺎﻳﻨﺪ.
 در ﭘﺎرﻩای از ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﻴﻌﻴﺎن زﺑﺎن ﺑﻪاﻋﱰاض ﻣﯽﮔﺸﺎﻳﻨﺪ و ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻞ ﺁﻧﺎن ﭘﺎدرﻣﻴﺎﻧﯽ ﻧﮑﺮدﻩ اﺳﺖ ،ﲢﺮﻳﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ او ﻗﻬﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﺷﻴﻌﻴﺎن ﻣﯽﺁﻳﻨﺪ ،ﺑﻪﺁنهﺎ اﻧﺪرز ﻣﯽدهﻨﺪ ،ﺁنهﺎ را دﻟﮕﺮم
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،راﻩ ﭘﻴﺶ ﭘﺎی ﺁﻧﺎن ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و
ﺁنهﺎ را از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽدارﻧﺪ.
 ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﮔﻮاﻩ ﺳﻮﮔﻨﺪﻧﺪ واﺳﺎﺳﺎ ﺷﺎهﺪﺣﺮﮐﺎت هﺮروزﻩ هﺴﺘﻨﺪ.
 در زﻧﺪﮔﯽ هﺮروزﻩ ،هﺮﮔﺎﻩ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻼشﺟﺴﻤﯽ ﻳﺎ رواﻧﯽ وﻳﮋﻩای ﻧﻴﺎز دارد،
ﺷﻴﻌﻴﺎن ﺑﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺁوردن اﺳﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻴﺮو و ﻗﻮت ﻣﯽدهﻨﺪ .ﺑﻪهﻨﮕﺎم ﺗﻼش
ﺟﺴﻤﯽ دﺳﺘﻪﲨﻌﯽ ﻳﺎﻋﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ
هﻨﮕﺎم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺻﱪ و ﲢﻤﻞ از اﻣﺎم ﺣﺴﻦ
ﳎﺘﺒﯽ ﻳﺎری ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ.
د :ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﺷﻴﻌﻪ )ﭼﻪ ﺁنهﺎ ﮐﻪ ﻓﻮت ﮐﺮدﻩ و ﭼﻪ
ﺁنهﺎ ﮐﻪ در ﻗﺒﻮر هﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ اﻣﺎم دوازدهﻢ-
اﻣﺎم ﻏﺎﻳﺐ( در زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮازی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻳﻨﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﺷﻴﻌﻴﺎن را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ،اﻳﻨﺎن
ﺷﻴﻌﻴﺎن را ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﳘﻪﭼﻴﺰ را ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﻗﺎدر
ﺑﻪ هﺮ ﻋﻤﻠﯽ هﺴﺘﻨﺪ ،در هﺮﺟﺎ و هﺮوﻗﺖ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ.
درواﻗﻊ ﳘﮕﯽ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ زﻣﺎن هﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﻴﻌﻴﺎن ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ را ﺑﺎ اﺣﱰام وﻳﮋﻩای ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ،
ﭼﻮن زﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺁﻧﺎن ﻟﻘﺐ ﺳﻠﻄﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎﻩ،
ﺷﺎهﻨﺸﺎﻩ و اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻣﯽدهﻨﺪ .ﺷﻴﻌﻴﺎن ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ
را در ﺟﺎﻳﮕﺎهﯽ ﺑﻴﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی زﻣﻴﻦ و
ﺁنﺟﻬﺎﻧﯽ )زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎوﻳﺪ( ﻗﺮار ﻣﯽدهﻨﺪ .ﭼﻮن
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ هﺮ دو ﻃﺮف راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺘﱪﮐﻪ ﺑﺮای زاﺋﺮان ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ،زن و ﻣﺮد و ﮐﻮدک و ﺟﻮان ،ﻓﻘﻴﺮ و
ﻏﻨﯽ در ﻳﮏ راﺳﺘﺎ هﺴﺘﻨﺪ .ﮔﻮﻳﯽ اﻳﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﭼﻮن
»درونﲨﻌﯽ ﺧﺎرج از ﳏﺪودﻩ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﯽ« اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﺎﮐﻦ دﻳﮕﺮ ﻓﺮق دارد) .در ﻣﺴﺎﺟﺪ زﻧﺎن
و ﻣﺮدان از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا هﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢﺗﺮ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺮدﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ (.اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺘﱪﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ
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ﻋﺸﻖ و ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮشدﻟﯽ و ﺳﺒﮏدﻟﯽ و ﮔﺸﺎدﮔﯽ در اﻳﻦ
اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﭼﻮن ﳘﺎن
»ﺗﻴﻮپ« ﭘﺸﺖ و رو ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎﮐﻦ ﮔﺸﺎﻳﺶ و
ﺣﺎﻟﺖ ﻳﮏرﻧﮕﯽ و دلﺧﻮﺷﯽ را ﳑﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺑﺪﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺘﱪﮐﻪ ﭼﻮن اﻳﻦ رو ﺑﻪ ﺁن رو
ﮐﺮدن ﺗﻴﻮپ ﲨﻌﯽ اﺳﺖ .ﺁنﭼﻪ ﮐﻪ در درون اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻪ و ﺁنﭼﻪ در ﺑﻴﺮون اﺳﺖ ﺑﻪ درون
ﻣﯽﺁﻳﺪ .ﺁﺑﯽ درون ﺁﲰﺎن در ﺑﻴﺮون ﮔﻨﺒﺪ ﻣﯽرود و
ﻧﻮر ﺑﻴﺮون ﺁﲰﺎن ﺑﻪ درون ﮔﻨﺒﺪ ﻣﯽرود و از
ﻃﺮﻳﻖ ﺁﻳﻨﻪﮐﺎریهﺎ در ﳘﻪﺟﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد) .ﺷﮑﻞهﺎی
 ٧و (٨

ﺷﮑﻞ  -٧زﻣﺎن و زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮﻩ

ﺷﮑﻞ  – 8ﭘﺸﺖ و رو ﮐﺮدن ﺗﻴﻮپ

راﻩﻳﺎﺑﯽ ارزشهﺎی
∗
ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻠﯽ

)ﭼﮕﻮﻧﻪ ،ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ و
ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻠﯽ ﻣﯽروﻧﺪ؟(

اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﭼﺮا

ارزشهﺎ

از
از

ﺑﺮ
ﺧﻮد
ﺁﻳﺎ
ﮐﻪ
اﺳﺖ
اﻳﻦ
ﳔﺴﺖ
ﭘﺮﺳﺶ
ارزشﮔﺬاریهﺎیﻣﺎن ﺁﮔﺎهﻴﻢ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪﻇﺎهﺮ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ارزشهﺎ را ﻣﺎ اﻧﺴﺎنهﺎ ﺑﻪﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﻴﻢ ،وﻟﯽ در ژرﻓﺎ اﻳﻦ »ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ« اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﺮدوش دارد .ﲡﺮﺑﻪ ﺣﻀﻮر
»ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ« ﭼﻮن ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ رواﻧﯽ -ﻧﻪ ﭼﻮن
ﻏﻴﺮﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﻳﺎ ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ -ﺟﺪای از ارزش
ﺗﺌﻮرﻳﮏ ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ وﻳﮋﻩ ﺧﻮد )ﻣﻨﻄﻖ
ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ( ﺑﻪﻣﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ،ﭘﺬﻳﺮش ﺣﻀﻮر دﻳﮕﺮان،
هﻢزﻳﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﳐﺎﻟﻔﺎن را ﻣﯽﺁﻣﻮزد .ﮔﺎﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻬﻧﺎد ﭘﻨﻬﺎن ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد اﻳﻦ ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ و
ﺁنﭼﻪ در ﺁن ﻬﻧﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺁﮔﺎهﯽ ﺑﻴﺶﺗﺮی ﻣﯽﻳﺎﺑﻴﻢ،
ﺑﻪ رﳒﻮریهﺎ ،دﻳﮕﺮﮔﻮﻧﯽهﺎ ،ﻏﻨﺎ و ﺑﺰرﮔﯽهﺎی
دﻳﺮﮔﺎن ﲠﱰ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﻳﻢ.
ﺁنﭼﻪ ﻣﺎ را از ﺗﺮدﻳﺪهﺎی روزاﻧﻪ در ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی
ارزشهﺎی ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻏﻴﺮاﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎز ﻣﯽدارد ﺑﺮ
ﭘﺎﻳﻪهﺎی اﺳﺘﻮاری اﻳﺴﺘﺎدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻬﻧﺎد ﻣﺎ
رﻗﻢ ﺧﻮردﻩ اﺳﺖ.
ﭘﺬﻳﺮش دﻳﮕﺮان ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ در ژرﻓﺎی ﻣﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﳘﻴﺸﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ و زﻧﺪﻩ .اﻳﻦ ﭘﺬﻳﺮش ژرف
ﺑﻪﮔﻤﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﻨﺪار و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻣﺎ
ﳘﺎهﻨﮕﯽ ﺧﻮاهﺪ داد ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ هﺮروزﻩ ﺑﻪ
ﳕﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻪ ﭼﻪ
ﭼﻴﺰهﺎﻳﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ؟
∗ اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﳔﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در اﳒﻤﻦ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﭼﭗﮔﺮا در
ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻳﺮاد ﺷﺪ ).(١٩٩٩
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 -١در ﳔﺴﺘﻴﻦ ﭘﺎﻳﻪ ،ﻓﺮد ﺑﻪ ارزشهﺎی ﺧﻮد ﭼﻮن
ﻳﮑﯽ از ﳎﻤﻮﻋﻪ ارزشهﺎ ﻣﯽﻧﮕﺮد ﻧﻪ ﭼﻮن ارزﺷﯽ
ﻳﮕﺎﻧﻪ ،ﻳﮑﺘﺎ ،ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﺮﺗﺮ و ﳘﻴﺸﮕﯽ.
 -٢ﺳﭙﺲ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮدن ارزشهﺎی ﺧﻮدﺁﮔﺎهﯽ
ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ .ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ارزشهﺎ از زﻣﺎن و
ﻣﮑﺎن ﺑﻪدور ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﳘﻴﺸﮕﯽ ﺟﺎوداﻧﯽ و ﳘﻪﺟﺎﻳﯽ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد هﻨﻮز راز
و رﻣﺰ ﻧﮑﺘﻪهﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﳕﯽداﻧﻴﻢ و
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳﻨﺎن در راهﻨﺪ .اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖهﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ارزشهﺎی ﻣﺎ را هﺮروزﻩ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﻨﺪ.
 -٣ﺳﻪ دﻳﮕﺮ ،ﭘﻴﻮﻧﺪ و ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ ارزشهﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ،
اﮐﻨﻮن و ﺁﻳﻨﺪﻩ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺁدﻣﻴﺎن را ﺗﺎرﻳﺦ
ﻓﺮهﻨﮓ و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩای دارﻳﻢ.
ارزشهﺎ ﺧﻮد در ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻣﺎ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﻳﻦ
ارزشهﺎ ﺑﻪ ﳘﺎهﻨﮕﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ و راﻩﻳﺎﺑﯽ اﻳﻨﺎن در
ﻣﻴﺎن ﻧﺴﻞهﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۴ﭘﺬﻳﺮش ارزشهﺎی دﻳﮕﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪم
دﴰﻨﯽ ،ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ارزشهﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎهﯽ ﭘﺎی ﮔﺬارﻳﻢ ﮐﻪ دﻳﮕﺮان،
ارزشهﺎ و اﻧﺪﻳﺸﻪهﺎی اﻳﻨﺎن را در ﻣﻘﺎم رﻗﺒﺎی
هﻢﻃﺮاز و هﻢﺟﺎﻳﮕﺎﻩ و هﻢارزش ﺧﻮد ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ و
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای دو ﭘﺮداﺧﺖ اﺧﺘﻼف -اﺣﱰام در هﻢﺳﻮی
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﭘﺎی ﺑﺮدارﻧﺪ ﭼﻮن دو ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮادری-
ﺗﺴﺎوی.
 -۵ﭘﺬﻳﺮش دﻳﮕﺮان ،ﭘﺬﻳﺮش اﺧﺘﻼف اﺳﺖ» .ﻣﻦ«
هﺴﺘﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ »دﻳﮕﺮی« هﺴﺖ و اﻳﻦ ﻣﻦ و دﻳﮕﺮی
در ﻳﮏ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ،ﺁزادی و اﺟﺒﺎر هﺮﻳﮏ دﻳﮕﺮی را
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦ »دﻳﮕﺮان« هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﻓﺮدﻳﺖ ،اﺧﺘﻼف از ﺳﻮﻳﯽ و ارزشهﺎی
ﲨﻌﯽ از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ.
»ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ« ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر دﻳﮕﺮان و ﺑﻪوﻳﮋﻩ در
ﮐﻮدﮐﯽ ،ﮔﻔﺘﺎر ﭘﺪر ،ﻣﺎدر ،ﺧﻮاهﺮان و ﺑﺮادران
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ .اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﳔﺴﺘﻴﻦ
رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﳏﺒﺖ ،ﮐﻴﻨﻪ ،ﺣﺴﺎدت ،اﺣﱰام ﺑﻪ
ﻣﯽدهﺪ.
ﺷﮑﻞ
ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ
در
را
ﻗﺎﻧﻮن
»ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ« ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ واژﻩهﺎی درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ واژﻩهﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﭼﻮن
زﺑﺎن دارد .واژﻩهﺎی رهﺎ ﺷﺪﻩ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﮐﻮدک،
ﺣﺘﯽ ﭘﻴﺶ از ﺗﻮﻟﺪ او ،زﳒﻴﺮﻩوارﻩای را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ
را
ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ
ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﭘﺎﻳﻪای
ﻣﺒﻨﺎی
ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﻨﺪد .زﳒﻴﺮی ﮐﻪ از ﻳﮏﺳﻮی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ
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دﮔﺮﺷﻨﻴﺪن ﮔﺬﺷﺘﻪهﺎ

ﳘﻴﻦ راﺑﻄﻪ در راﻩﻳﺎﺑﯽ ارزشهﺎ وﺟﻮد دارد:

 -۶ﭘﺬﻳﺮش دﻳﮕﺮان ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺳﺨﻦ ﮔﻔﱳ اﺳﺖ ﺑﺎ
ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎز ،ﮔﻮﺷﯽ ﮐﻪ در ﻳﮏ زﻣﺎن هﻢ ﺳﺨﻦ دﻳﮕﺮی
را ﻣﯽﺷﻨﻮد و هﻢ ﺳﺨﻦ ﺧﻮﻳﺸﱳ را ،ﭼﻮن ﮐﻮﺷﺸﯽ
ﭘﻴﮕﻴﺮ و ﻣﺴﺘﻤﺮ .ﭼﻮن ﮔﻮش ﻓﺮادادن ﺑﻪ ﺁرزوهﺎ و
اﻣﻴﺎل ﭘﻨﻬﺎن و ژرف و دروﻧﯽ ﺧﻮﻳﺶ و در ﳘﺎن

راﻩﻳﺎﺑﯽ ارزشهﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻠﯽ
161

 -٧ﭘﺬﻳﺮش دﻳﮕﺮان .ﺑﺎور ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ
ارزشهﺎی ﻣﺎ از زﻣﺎن ،از زﻣﺎنهﺎی ﺑﺴﻴﺎر دور
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦﺟﺎ رﺳﻴﺪﻩاﻧﺪ و درس ﺑﺰرگ ﺗﺎرﻳﺦ ﲤﺪن
اﻧﺴﺎﻧﯽ درس ﺻﱪ و ﻣﺘﺎﻧﺖ و ﺑﺮدﺑﺎری و ﺣﮑﻤﺖ
اﺳﺖ .ارزشهﺎ و اﺻﻮل در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺧﻮد را
ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﻨﺪ و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺪﻳﻢ
اﺳﺖ.
 -٨ﭘﺬﻳﺮش دﻳﮕﺮان .ﻳﮕﺎﻧﮕﯽ در ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ.
ﻓﺮدی در ﻣﻴﺎن دﻳﮕﺮان .ﳘﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ
داﻧﺴﺘﻪهﺎی ﻣﺎ ،واﮔﺬاﺷﺘﻪ ﲤﺎﻣﯽ ﺁدﻣﻴﺎن اﺳﺖ
ﺑﺮای ﻣﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ .اﮔﺮ اﻣﻴﺪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺮ
درﻳﺎﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ هﺴﺘﯽ اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﻣﻴﺪ در ﺁﻳﻨﺪﻩ
اﺳﺖ ﻧﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ .دو ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺰ و ﺁﻧﺘﯽﺗﺰ در
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ دو ﺷﺎﺧﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
اﺳﺖ .ﭘﺪﻳﺪﻩهﺎ و ارزشهﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﭘﺪران ﻣﺎ
در دل واژﻩهﺎ و زﺑﺎن و ﮔﻔﺘﺎر و ﳕﺎدهﺎ ﺑﻪﻣﺎ
رﺳﻴﺪﻩاﻧﺪ .روزی اﻳﻦ داﻧﺴﺘﻪهﺎی ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ
ﭘﻨﻬﺎن در واژﻩهﺎ از ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺁﮔﺎهﯽ ﻣﺎ
ﺧﻮاهﻨﺪ رﺳﻴﺪ.
 -٩ارزشﮔﺬاری ﺑﺮ دﻳﮕﺮان ﻧﻮﻋﯽ ﳘﺎهﻨﮕﯽ دروﻧﯽ
هﺮﮐﺪام ﻣﺎﺳﺖ .ﭼﻮن ﻧﺮم ﺳﻨﮓهﺎی ﮐﻒ رودﺧﺎﻧﻪهﺎ
ﮐﻪ ﻋﺒﻮر ﺁب روان ﺻﺪهﺎ هﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﺁنهﺎ را ﺻﺎف
و ﻳﮏدﺳﺖ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .در درون هﺮ ﻓﺮد ارزشهﺎی
ﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ هﺰاران ﺳﺎﻟﻪای وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ
ذرﻩذرﻩ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮوردﻩ ﺷﺪﻩاﻧﺪ.
 -١٠ﭘﺬﻳﺮش دﻳﮕﺮان ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﱳ ﺗﺪاوم
اﺳﺖ .در ﻃﻮل ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺁن ﻧﻪ اوﻟﻴﻦ روز
وﺟﻮد دارد ﻧﻪ ﺁﺧﺮﻳﻦ روز .ﳘﻪﭼﻴﺰ در ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺮﮐﺖ
و ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎهﯽ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮهﻨﮓ ﺁدﻣﯽ
داﺷﱳ .ﭼﻮن اﻧﮕﺎﺷﱳ ﻓﺮهﻨﮓهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻪ رﻳﺸﻪ
در ﻳﮏ ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﺸﱰک ﺁدﻣﯽ دارد .ﳘﻪ از ﻳﮏ ﭘﺪر و
ﻣﺎدر ﻓﺮهﻨﮕﯽ زادﻩ ﺷﺪﻩاﻳﻢ و ارزشهﺎی ﻬﻧﺎﻧﯽ و
و ﳕﺎدهﺎ از ﺁن
ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﭘﻨﻬﺎن در واژﻩهﺎ
ﳘﻪ اﺳﺖ و از ﺁن هﻴﭻﮐﺲ ﻧﻴﺴﺖ .هﺮ ﻓﺮد ﺁدﻣﯽ ﭼﻮن
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دردهﺎ ،ﺷﺎدیهﺎ ،ﲡﺮﺑﻴﺎت ﭘﺪران ﻣﺎ ،زﻧﺪﮔﯽ
اﻳﻨﺎن در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ در هﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﺎﻃﻖ
ﺣﮏ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .هﻴﭻ ﻣﺬهﺐ ،ﺟﻬﺎنﺑﻴﻨﯽ ،هﻴﭻ ﻓﺮهﻨﮓ
و هﻴﭻ ﮔﺮوهﯽ از ﺁدﻣﻴﺎن اﻣﺮوزﻩ ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد
را ﺳﺎزﻧﺪﻩ و ﳐﱰع واژﻩهﺎ و ﳕﺎدهﺎ و زﺑﺎنهﺎ
ﺑﺪاﻧﺪ .رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ و ﭘﮋوهﺶهﺎﻳﺶ ﺑﺮ
ﺳﺎﺧﺘﺎر واژﻩهﺎ و ﳕﺎدهﺎ ﮔﻮاﻩ ﺑﺮ ﺁنﺳﺖ ﮐﻪ :هﺮ
ﻓﺮد ﺁدﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﺑﺎن و واژﻩ و ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ و ﳘﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮاﺑﺮ
ﺁزادﻳﻢ ﮐﻪ از اﻳﻦ درﻳﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻮد ﲜﻮﻳﻴﻢ.
دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎرﮐﺮد »ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ« ﻳﺎ ﲡﺮﺑﻪ
دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﺎرﮐﺮد ﺷﻨﺎﺧﺖ »اﻳﻦ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ«
درون ﻣﺎ ﻳﮏﺑﺎر ﺑﺮای ﳘﻴﺸﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻳﮕﺮی در
ﻳﮏ ﭘﺎﻳﻪ و در ﻳﮏ ارزش ﻗﺮار ﻣﯽدهﺪ .دوﺳﺖ داﺷﱳ
دﻳﮕﺮی ﭼﻮن ﺧﻮد .دﻳﮕﺮی ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﺧﻮد ﳘﺎن
ﳘﺎهﻨﮕﯽ ﻳﺎﻓﱳ و ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻴﮕﺎﻧﻪای در ﺧﻮد اﺳﺖ.
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ﺁنﭼﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺁوردﻩ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﺸﻖ در ﻬﭘﻨﻪ
ﻣﻴﺪان رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪوﻳﮋﻩ در
ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎی زﻳﮕﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﻳﺪ .راﻩ دﻳﮕﺮ روﺷﻦ ﮐﺮدن
ﻣﻴﺪان ﮐﺎر اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﺸﻖ در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﺮ ﺁن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺮاغ ﻋﺸﻖ
در ﻬﭘﻨﻪهﺎی اﺳﻄﻮرﻩ ،ادﺑﻴﺎت ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺟﻨﺒﻪهﺎی
ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی ﺁن در ژرﻓﺎی ﺗﺎرﻳﺦ ،ﻣﺬهﺐ ،ﻋﺮﻓﺎن
ﺑﺮود .ﮔﺮﭼﻪ هﺮﮐﺪام از اﻳﻦ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺳﺮ
ّی وﻳﮋﻩ دارﻧﺪ.
و ﺳﺮ
ﻓﺮوﻳﺪ در ﳎﻤﻮﻋﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎﻳﺶ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺸﻖ را ﺑﻪ
ﴰﺎرﻩهﺎی ﻓﺮاوان و از زاوﻳﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪﮐﺎر
ﻣﯽﮔﻴﺮد ﭼﻮن :ﻋﺸﻖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻋﺸﻖ و ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ،ﻋﺸﻖ
ﺑﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ،ﻋﺸﻖ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ دوران ﺗﺎزﻩ ﺟﻮاﻧﯽ و
ﺑﻠﻮغ ،ﻋﺸﻖ واﻗﻌﯽ ،ﻋﺸﻖ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﳘﮕﺎﻧﯽ ،ﻋﺸﻖ ﺑﺎ
اﻧﺘﻘﺎل اﺣﺴﺎس ﺑﻪ دﻳﮕﺮی ،ﻋﺸﻖ ﻣﺸﱰک ،دو ﺳﻮﻳﻪ،
ﻋﺸﻖ ﳑﻨﻮع .ﻓﺮوﻳﺪ از ﻣﻌﺸﻮق ،ﺁنﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺸﻖ
اﺳﺖ ﺁﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ...ﺧﺘﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﺮوﻳﺪ در ﺟﺎهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﻋﺸﻖ ،ﻋﻼﻗﻪ،
ﺷﻴﻔﺘﮕﯽ ﺧﻮدﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﮕﯽ ﻳﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﻳﺪ ﮔﻔﺘﺎر ﮐﻠﻴﺪی او را در ﻧﻮﺷﺘﻪ »ﻓﺸﺮدﻩ
رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ« ﺑﻴﺎﺑﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﺑﺮای
ﮐﻮدک ،ﭘﺴﺘﺎن ﺧﻮراکرﺳﺎن ﻣﺎدر ﳔﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎب ﻋﺸﻘﯽ-
ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ،ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ارﺿﺎء ﻧﻴﺎز ﺧﻮراﮐﯽ ﺧﻮد را
ﻣﯽﳕﺎﻳﺎﻧﺪ .در ﳔﺴﺘﻴﻦ زﻣﺎن ﮐﻮدک ﻣﻴﺎن ﭘﺴﺘﺎن
ﻣﺎدر و ﺑﺪن ﺧﻮد ﺟﺪاﻳﯽ ﳕﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .ﺁنﮔﺎﻩ ﮐﻪ
ﮐﻮدک در ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺘﺎن را ﮐﻢ دارد ،ﺟﺪاﻳﯽ
ﺁن را ﺑﺎ ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ ،از اﻳﻦﺟﺎ ﭘﺴﺘﺎن را
در »ﺧﺎرج« از ﺧﻮد ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ و ﺁن را ﭼﻮن »ﭼﻴﺰ
∗ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﳔﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در اﳒﻤﻦ رواﻧﮑﺎوان ﺷﻬﺮ ﻟﻴﻤﻮژ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎل  ١٩٩٧اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
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ﺑﻪﻟﻄﻒ اﻳﻦﳘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎدر ﳔﺴﺘﻴﻦ دلرﺑﺎی ﮐﻮدک
ﻣﯽﮔﺮدد .اﻳﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ ،ﻣﺎدر را در ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﻳﮕﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ ارزش ،دور از ﳘﻪ ﺳﻨﺠﺶ و ﳘﻴﺸﮕﯽ
ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﻪﳘﻴﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎدر در دو ﺳﻮی ،هﻢ
ﳔﺴﺘﻴﻦ و هﻢ ﭘﺮﺗﻮانﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺸﻖ ﻣﯽﺷﻮد:
ﳕﻮﻧﻪ ﳘﻪ ﻋﺸﻖهﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩ ﮐﻮدک«.
در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻋﺸﻖ و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد
ﻋﺸﻖ )ﻣﻌﺸﻮق( ،ﻣﺮزهﺎی داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺑﺪن،
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﮕﯽ ﳔﺴﺘﻴﻦ ﺁدﻣﯽ ،ﺧﻮراک و
ﳔﺴﺘﻴﻦ اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﳕﺎﻳﺎﻧﻨﺪ .در ﻧﻮﺷﺘﻪ
دﻳﮕﺮی ﻓﺮوﻳﺪ ﺑﻪ دو ﻧﻴﺎز اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﺰرگ ﺁدﻣﯽ،
ﻋﺸﻖ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ اﺷﺎرﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﳘﺎﻳﺶهﺎی ﺗﺎزﻩ
درﺑﺎرﻩ رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ،اﻳﻦ »ﳕﻮﻧﻪ« راﻩ ﺑﺎز
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺮوﻳﺪ در »ﺳﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ«
ﻣﯽﺁوردﻩ» :ﺑﯽﲠﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﴰﺎﻳﻞ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ
ﭘﺴﺘﺎن ﻣﺎدر را ﻣﯽﻣﮑﺪ ﭼﻮن ﺳﺮﻣﺸﻘﯽ در ﭘﻴﻮﻧﺪهﺎی
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺁﻳﺪ« .ﮐﺸﻒ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻋﺸﻖ،
در واﻗﻊ ﮐﺸﻔﯽ اﺳﺖ دوﺑﺎرﻩ .در ﺁﻏﺎز ﮐﺎرش
ﻓﺮوﻳﺪ ﻋﺸﻖ را ﺑﺎ هﻴﭙﻨﻮز )ﺧﻮاب ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ(
ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ و ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ» :رﻓﺘﺎر ﮐﻮدک ﺑﺎ ﭘﺪر و
ﻣﺎدر ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪاش و ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪای از ﭘﻴﻮﻧﺪهﺎی
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و رهﺎ ﮐﺮدن ﲤﺎﻣﯽ ﺧﻮد در دﻳﮕﺮی،
ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺷﺨﺺ هﻴﭙﻨﻮز ﺷﺪﻩ و هﻴﭙﻨﻮز ﮐﻨﻨﺪﻩ را
ﺑﻪﻳﺎد ﻣﯽﺁورد«» ...ﺑﻪهﻢﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ و ﮔﺮﻩﺧﻮردﮔﯽ
وﻳﮋﻩ و اﻃﺎﻋﺖ ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا از وﻳﮋﮔﯽهﺎی
ﻋﺸﻖاﻧﺪ«) .در ﻧﻮﺷﺘﻪ »ﻣﻌﺎﳉﻪ رواﻧﯽ«(.
ﻓﺮوﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﻮدﺟﻮﻳﯽ از اﺻﻮل ﻧﻴﺎز ) (Libidoو
ﺗﮑﺎﻧﻪ
روان
ﮐﺎرﮐﺮد
ردﻳﺎﺑﯽ
ﺑﻪ
)(Pulsion
ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﺷﻘﯽ ،ﺧﻮدﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ )
را
ﺁن
ﺗﻔﺎوتهﺎی
و
ﺷﻴﻔﺘﮕﯽ
(Identification
ﻣﯽﳕﺎﻳﺎﻧﺪ .در ﻧﻮﺷﺘﻪ »در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﮕﯽ«
ﻣﯽﺁورد» :در ﻋﺸﻖ ﻓﺮد ﺧﻮد را در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد
ﻋﺸﻖ )در ﻣﻌﺸﻮق( رهﺎ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در
ﺧﻮدﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﻦ از وﻳﮋﮔﯽهﺎ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻃﺮف
ﻏﻨﯽ ﻣﯽﮔﺮدد« .در ﺟﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﯽﺁورد» :در
ﻬﻧﺎﻳﯽﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭼﻴﺰ ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮع
دﺳﺖ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ﳘﺎن ﺷﻴﻔﺘﮕﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن از
دﺳﺖ دادن ﺷﺨﺼﻴﺖ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ
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ﺑﺮای ﭘﻴﺶﺑﺮد ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺷﮑﺎﻓﱳ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺸﻖ در
رواﻧﮑﺎوی ،اﺟﺎزﻩ دهﻴﺪ ﮐﻤﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﮐﺮد،
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ .هﺪف ﺗﮑﺎﻧﻪ از ﺑﻴﻦ
ﺑﺮدن ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﻧﺪﻩ ﺧﻮد ﻳﺎ ﺳﻴﺮاب ﮐﺮدن ﻧﻴﺎزی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻧﻪ را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ) .ﺷﮑﻞ ﴰﺎرﻩ (١

ﺷﮑﻞ ١

ﺗﮑﺎﻧﻪهﺎ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮناﻧﺪ ﭼﻮن :ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻣﻦ ،ﺗﮑﺎﻧﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﮑﺎﻧﻪ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺗﮑﺎﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺗﮑﺎﻧﻪ
دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﺮ دﻳﮕﺮی .ﺗﮑﺎﻧﻪ ﺟﺰﻳﯽ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از
ﺗﮑﺎﻧﻪ ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﮑﺎﻧﻪ دهﺎﻧﯽ ،ﺗﮑﺎﻧﻪ ﺧﻮد-
ﺗﺒﺪﻳﻠﯽ ،ﳎﻤﻮﻋﻪ ﻧﻴﺎزهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﮐﺎﻟﺒﺪ
رﺑﻂ دارﻧﺪ ﭼﻮن ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ،ﺗﮑﺎﻧﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﮑﺎﻧﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ...
ﻧﻴﺎز ) (Libidoرا از ﻓﺮهﻨﮓ واژﻩهﺎی رواﻧﮑﺎوی
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻻﭘﻼﻧﺶ ) (Laplancheﻣﯽﺁورﻳﻢ :ﻧﻴﺮوﻳﯽ ﮐﻪ از
ﺟﺎﲜﺎﻳﯽ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺸﻤﻪ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁورﻧﺪﻩ ﺗﮑﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ هﺪف اﻳﻦ ﺗﮑﺎﻧﻪ و
ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪف ﭼﻮن
ﻧﻴﺎز ﻣﻦ ،ﻧﻴﺎز ﻣﻮﺿﻮع ،ﻧﻴﺰ ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﮕﯽ.
ﻓﺮوﻳﺪ ﺑﺮای ﺷﮑﺎﻓﱳ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺧﻮد از ﭼﻨﺪ
»اﺻﻞ« ﺳﻮد ﻣﯽ ﺟﻮﻳﺪ ،ﭼﻮن اﺻﻞ دوﮔﺎﻧﮕﯽ )ﻋﺸﻖ و
ﻧﻔﺮت( ،اﺻﻞ ﻟﺬت ،اﺻﻞ ﺗﻮﻟﺪ .ﮔﻮﻳﯽ ﻓﺮوﻳﺪ
ﮐﺎرﮐﺮد ﺟﺮﻳﺎن اﻟﮑﱰﻳﺴﻴﺘﻪ را در ﻳﮏ ﻣﺪار ﭘﻴﺶ
روی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ٢

ِروس
ﺁنﺟﺎ ﮐﻪ ﻓﺮوﻳﺪ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ...» :ﭘﺲ از ﺧﺮوج ا
) Erosﻧﻴﺮوی ﺟﻨﺴﯽ و ﻋﺸﻖ( ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﺁزاد اﺳﺖ
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ﺑﻪﮔﻔﺘﺎر ﻓﺮوﻳﺪ در ﻣﻮرد ﻋﺸﻖ ﺑﺎزﮔﺮدﻳﻢ .در
ِﺮ« ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ» :ﻓﺮد
ِﺮﺑ
ﻧﻮﺷﺘﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم »رﻳﻴﺲ ﺷ
در ﺟﺮﻳﺎن رﺷﺪ ﺧﻮد و در راﻩ ﺑﻪدﺳﺖ ﺁوردن
ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺸﻘﯽ ﺧﻮد ،ﺗﮑﺎﻧﻪهﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد را در ﻳﮏ
واﺣﺪ ﺧﻮد -ﺟﻨﺴﯽ ﲨﻊ ﻣﯽﺁورد و در اﻳﻦ راﻩ ﺑﺪن
ﺧﻮد را ﳔﺴﺘﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺸﻖ ﻗﺮار ﻣﯽدهﺪ« .در
اﻳﻦﺟﺎ ﭘﻴﺶ از اداﻣﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪهﺎی
ﺑﻴﺶﺗﺮی از ﻓﺮوﻳﺪ روی ﺁورﻳﻢ:
 در »روش رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ« ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ:»ارجﮔﺬاری ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازﻩ ﺑﻪ زن ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﲠﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮﮐﺪام ﺗﻨﻬﺎ
ﻳﮏ ﻣﺎدر دارﻳﻢ و در ﺷﻨﺎﺧﺖ او هﻴﭻ ﺷﮑﯽ
ﻧﺪارﻳﻢ«.
 در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﮕﯽ ﻣﯽﺁورد» :ﺷﻴﻔﺘﮕﯽﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ،ﻃﻐﻴﺎن ﻧﻴﺎز ﻣﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع
اﻳﻦ ﻧﻴﺎز .اﻳﻦ ﺷﻴﻔﺘﮕﯽ ﻧﻴﺮوی ﺁن را دارد
ﺗﺎ در "ﺧﻮد ﻓﺮوﺑﺮدن ﻧﻴﺎز" را از ﺑﻴﻦ
ﺑﱪد و "اﳓﺮاف" را ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺑﮑﺸﺪ .اﻳﻦ
ﺷﻴﻔﺘﮕﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻪ
ﺧﻮاﺳﺖ واﻻی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد«.
 در »روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮدﻩهﺎ و ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ ﻣﻦ«ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ را از زﻣﺮﻩ
ﻣﺴﺎﻳﻠﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم اﻧﺴﺎن را ﭘﺎﻳﻴﻦ
ُس
ِر
ﻣﯽﺁورد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از واژﻩ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ا
 Erosﺳﻮد ﲜﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﲨﻪ ﺁﳌﺎﻧﯽ ﺁن ﳘﺎن Liebe
)ﻋﺸﻖ( اﺳﺖ«.
 در »ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ« ﻣﯽﺁورد:»ﮔﺎﻩ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﮏ ﻣﻴﻞ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ
درون ﻣﯽرود و ﮔﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﳎﻤﻮﻋﻪای از
ﻣﻮﺿﻮعهﺎی دﻳﮕﺮ ﺁن را ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
هﻴﭻﮐﺪام از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮعهﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺎﻃﺮ را
ﻓﺮاهﻢ ﳕﯽﺁورﻧﺪ .ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ
ﺷﺎﺧﻪ ﭘﺮﻳﺪن در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻋﺸﻖ
ﺧﻮد را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺁن را »ﻋﻄﺶ
ﲢﺮﻳﮏ« ﻳﺎ ﭘﻴﮕﺮدی و ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺸﻖ
ﺗﺎزﻩ ﻧﺎﻣﻴﺪ«.
ﺑﯽﺁنﮐﻪ در اﻳﻦﺟﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در ﺗﺌﻮری ژاک ﻻﮐﺎن،
روانﭘﺰﺷﮏ و رواﻧﮑﺎو ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﻣﻔﻬﻮم
»ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻋﺸﻖ« ﻳﺎ »اوﻟﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻋﺸﻖ«
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ﺑﺎری ،ﻋﺸﻖ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺪن ﻋﺎﺷﻖ
ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ از ﺑﺪن ،ﺑﺎ ﻣﺮزهﺎی داﺧﻠﯽ
و ﺧﺎرﺟﯽ اﻳﻦ ﺑﺪن و اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ  ،ﻣﻴﺎن ﺧﻮد و
ﻣﺎدر ،ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﻮراک و ﻟﺬت ،ﺑﺎ
و ﻧﻈﺮﻳﻪهﺎی ﻓﺮوﻳﺪ ،ﺑﺎ ﺳﻮدﺟﻮﻳﯽ از
ﻓﺮﺿﻴﻪهﺎ
ﺗﮑﺎﻧﻪ ،ﻧﻴﺎز و اﺻﻮل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎ
ﺑﻴﺎن »ﻻﮐﺎن« ﭼﻮن راﺑﻄﻪای ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻮرد ﻋﺸﻖ » «aرا ﺑﻪﮔﻤﺎن ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮان در اﻳﻦ ﲞﺶ
از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻟﻮ -روانﭘﺰﺷﮏ و رواﻧﮑﺎو ﻓﺮاﻧﺴﻮی-
در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم » ۴٧روز ﺧﺎرج از ﻣﺮگ و
زﻧﺪﮔﯽ« ﺑﺎز ﻳﺎﻓﺖ» :اﮔﺮ دوﺳﺖ داﺷﱳ ﺑﻪ رواﻳﺖ
ﻻﮐﺎن ،ﲞﺸﻴﺪن ﺁن ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺪارﻳﻢ ،اﻳﻦ
ِ« ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﺎ را واﻣﯽدارد ﺗﺎ ﺁن را در
»ﮐﻤﺒﻮد
ﳏﺪودی
ﭘﻴﺶﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪﻩ
از
واژﻩهﺎی
ﻣﻴﺎن
ﺑﺎزﮔﺮدﻳﻢ )ﭼﻮن روانﻧﮋﻧﺪان وﺳﻮاس ﻓﮑﺮی( و ﻳﺎ
در ﻣﻴﺎن هﺮ واژﻩای ﮐﻪ از راﻩ ﺑﺮﺳﺪ )ﭼﻮن
روانﻧﮋﻧﺪان هﻴﺴﱰﻳﮏ( ...ﺁنﭼﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺣﻴﺮت اﺳﺖ
در ﺁن ﺣﺎﻟﺖ اﻏﻤﺎء اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺁنﺟﺎ ﳘﻪﭼﻴﺰ
ﺣﻘﻴﻘﯽ اﺳﺖ .ﻓﺮاﺳﻮی ﺗﺸﺎﺑﻪ .در ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺣﺎﻟﺖ
اﻏﻤﺎء ،رهﺎ ﮐﺮدن اﻳﻦ ﳘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.
ﺑﻪهﺮﺣﺎل ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻈﺎهﺮ ﮐﺮد ،وﮔﺮﻧﻪ دﻳﻮاﻧﻪﺗﺎن
ﮐﺎﻣﻞ
ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ...
ﻣﺮزهﺎﺳﺖ .ﳘﻪ ﭼﻴﺰ ﺗﺎزﻩ ،ﻧﻮ ،زﻳﺒﺎ و ﺳﺮاﺳﺮ
اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ...ﻋﺠﻴﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ را
ﭼﻮن ﻳﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻩاﻧﺪ .ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ هﺮﮐﺪام
از ﻣﺎ را ﺗﺎ درون ﻣﺮزهﺎی ﮔﺮﻣﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد...
اﮔﺮ دﻳﮕﺮی ﴰﺎ را دوﺳﺖ دارد ،ﴰﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮزهﺎی
ﺧﻮد راﻩ ﻣﯽدهﺪ ...ﻣﺮزهﺎی او ﻣﺮزهﺎی ﴰﺎ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﺟﻊ او ،ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﺟﻊ
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اﭘﻴﮑﺘﺖ  Epicteteﻓﻴﻠﺴﻮف ﺳﺪﻩ اول ﻣﻴﻼدی درﺑﺎرﻩ
ﺑﻨﻴﺎن و ﭘﺎﻳﻪ »اﺳﺘﺪﻻل« از ﺧﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ:
»ﭼﺮا هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ ﺳﺮدرد دارﻳﻢ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ
ﳕﯽﺷﻮﻳﻢ وﻟﯽ ﮔﺎﻩ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﴰﺎ درﺳﺖ
ﻧﻴﺴﺖ ﻳﺎ ﺑﻪﺑﻴﺮاهﻪ ﻣﯽرود ،ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ؟« در
ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ هﻢ او اﻳﻦﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽﺁورد:
»ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﻄﻘﯽ ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﭙﺬﻳﺮد،
ﺁنﺳﺖ ﮐﻪ از اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .او ﺁنﭼﻪ را
ﮐﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﺁن ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽﭘﺬﻳﺮد .ﻣﻨﻄﻘﯽ و
ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای هﺮﮐﺪام از ﻣﺎ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ ﭼﻮن
ﺑﺪ و ﺧﻮب ،ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻧﺎﺳﻮدﻣﻨﺪ .دﻳﮕﺮ اﻳﻦﮐﻪ
ﺁﻳﺎ ﺑﺮای ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ و
ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﯽ در ﻣﺴﺎﻳﻞ وﻳﮋﻩ ﺑﻪروش ﳘﺎهﻨﮓ ﺑﺎ
ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﺑﻪ ﺁﻣﻮزش وﻳﮋﻩای ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ؟ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺑﺮای داوری ﺁنﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎ از
درﺟﻪﺑﻨﺪی ارزشهﺎی ﭘﺪﻳﺪﻩهﺎی ﺧﺎرج از ﺧﻮد ﺳﻮد
ﻣﯽ ﺟﻮﻳﻴﻢ ﺑﻠﮑﻪ هﺮﮐﺪام از ﻣﺎ ﺁنﭼﻪ را ﮐﻪ ﻧﻴﺰ
ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ،در ﭘﻴﺶ روی
ﻣﯽﺁورﻳﻢ«.
در ﳘﻴﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻮﺗﺎﻩ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺴﻮف در ﺑﻴﺴﺖ ﻗﺮن
ﻗﺒﻞ ﺑﻪ دو ﻣﺒﻨﺎی داوری ﻣﺎ ﺑﺮای ﲤﻴﺰ ﻣﻨﻄﻘﯽ از
ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﯽ اﺷﺎرﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دروﻧﯽ و ﺑﻴﺮوﻧﯽ.
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای دﻳﮕﺮ ﺑﻪ »ﻧﻘﺶ ﻣﺎ« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﻪ
ارزشﮔﺬاری در اﻳﻦ »ﲤﻴﺰ دادن« اﺷﺎرﻩ دارد.
اﻣﺮوزﻩ ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﮐﻪ اﺳﺒﺎب ﻣﻨﻄﻖ در هﺮﻣﻴﺪان
ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﳕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻪ
ﻣﻴﺪان روانﭘﺰﺷﮑﯽ ،روانﺷﻨﺎﺳﯽ و رواﻧﮑﺎوی
ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻴﺪان روانﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻨﻄﻖ از رواﺑﻂ ﻋﻠﺖ
∗
اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﳔﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
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در ﻣﻴﺪان روانﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺎ از اﻧﺪازﻩﮔﻴﺮی
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﻴﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ
اﻧﺪازﻩﮔﻴﺮی ﭘﺪﻳﺪﻩهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ روان ﺁدﻣﯽ در
داﻣﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﯽ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻓﺮد دﭼﺎر
اﺧﺘﻼل ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺪﻳﻦﺷﮑﻞ ،ﻓﺮد در داﻳﺮﻩ ﭘﺪﻳﺪﻩهﺎی
اﻧﺪازﻩﭘﺬﻳﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ اﻧﺪازﻩهﺎ زﻧﺪاﻧﯽ
اﺳﺖ .در ﻣﻴﺪان رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻄﻖ ﳘﺎن
»ﻣﻨﻄﻖ ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ« اﺳﺖ .دراﻳﻦﺑﺎرﻩ اﮔﺮ ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ
اﺳﺘﻌﺎرﻩای »دل« را ﳘﺎن ﭘﺎرﻩای از ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ
ﺑﺪاﻧﻴﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﳘﺮاﻩ ﺑﺎ دﮐﺎرت ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ» :دل
ﻣﻨﻄﻖ وﻳﮋﻩ ﺧﻮد را دارد ﮐﻪ "ﻣﻨﻄﻖ" از ﺁن ﺑﯽ
ﺧﱪ اﺳﺖ« .در ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﳎﻤﻮﻋﻪهﺎی ﺑﺰرگ
ﺻﻨﻌﺘﯽ -اداری ،در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ،ﻣﺪﻳﺮان ﮐﻪ
از روشهﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ ،دﻗﻴﻖ ،ﺣﺴﺎﺑﮕﺮاﻧﻪ،
ﺁﻣﺎرﮔﺮاﻧﻪ ،ﺑﺎ رواﺑﻂ دﻗﻴﻖ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﺧﺴﺘﻪ
ﺷﺪﻩاﻧﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﺎن روشهﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎوران ﺧﻮد را از
ﻣﻴﺎن اﻓﺮادی ﺑﺎ ﻳﮏ ﻧﻮع »ﺣﺲ ﺷﺸﻢ« -ﺁنﭼﻪ ﻣﺎ در
زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺁن ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ »ﺑﻪ دﱂ اﻓﺘﺎدﻩ
از
ﮔﺮوهﯽ
ﻧﻴﺰ
و
ﻣﯽﺟﻮﻳﻨﺪ.
ﺳﻮد
اﺳﺖ«-
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﳘﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ را ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ ﺁن ﻧﺎم »دﻟﻘﮏ ﺷﺎﻩ«
دادﻩاﻧﺪ .ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﳘﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در درﺑﺎر
ﻓﺮدی ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ اﺟﺎزﻩ داﺷﺘﻪ ﳘﻪﭼﻴﺰ را ﺑﮕﻮﻳﺪ و
ﭘﺸﺖ دﻳﻮار ﺧﻨﺪﻩ و ﻃﻨﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎرﻩ ﻣﺴﺎﻳﻞ و
ﻣﺸﮑﻼت و ﺷﺎﻳﺪ ﭘﺎﺳﺦهﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺎﻩ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎوراﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪن و ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ ﳘﻪ ﺧﱪهﺎ و
دادﻩهﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺷﺎرﻩ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ -اداری ﻣﻔﻴﺪ
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ﻣﯽﺗﻮان از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﻴﺪ از ﮐﺪام اﺳﺘﺪﻻل ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻖ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ .ﺁﻳﺎ در ورای ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﺪﻻل،
ﻣﺴﺘﺪل ،ﻣﻨﻄﻖ و ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻖﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻣﻔﻬﻮم
»ﳘﺎهﻨﮓ« را ﳕﯽﺟﻮﻳﻴﻢ؟ ﺁﻳﺎ واژﻩهﺎی ﺧﺮد،
ﺑﯽﺧﺮد
ﻳﺎ
ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ
ﺧﺮدﭘﺬﻳﺮ،
ﺧﺮدﻣﻨﺪ،

ﻣﻨﻄﻖ و رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ
173

زﻳﮕﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﻳﺪ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﺧﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎرﻳﮏ و
ﮐﮋﺧﻮﺳﺖ .ﮔﺎﻩ ﮐﻤﯽ ﺧﺮاﻓﺎت ﺑﺮ دل ﻣﯽﻧﺸﻴﻨﺪ«.
ﮔﻮﻳﯽ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ زﻣﺎن و رﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺁدﻣﯽ ،واژﻩ
ﺧﺮد ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻪ در
ﻓﺮهﻨﮓ واژﻩهﺎ اﻣﺮوزﻩ ﻣﯽﺗﻮان از »ﻣﻴﺎن -ﺧﺮد«،
ِﺮدی ،ﺧﺮدوارﻩ ﺑﺮﺗﺮ ،ﻳﺎد ﮐﺮد.
ِﺮدی ،ﺑﺰرگﺧ
ﻓﺮاﺧ
ﮔﻮﻳﯽ ﺁن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳔﺴﺘﻴﻦ ﺧﺮدﭘﺬﻳﺮ و ﻧﺎﺧﺮدﭘﺬﻳﺮ و
ﻣﺮزﺑﻨﺪی دﻗﻴﻖ ﻣﻴﺎن ﺁن دو از ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ در زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ،ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ
و زﺑﺎنهﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺎ دو ﭘﺎرﻩ »ﺧﺮد« و
ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﱳ در ﭘﻴﻮﻧﺪ اﺳﺖ .ﺧﺮدﭘﺬﻳﺮ
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻣﻔﻬﻮم ﺻﺤﻴﺢ ،درﺳﺖ،
ﺣﻘﻴﻘﯽ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ
»ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ« ﺑﺎزﮔﺮدﻳﻢ .اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﻧﻪ زﻣﺎن
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﻧﻪ ﻣﮑﺎن ﻧﻪ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺣﻮادث ﻧﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﻪ
راﺑﻄﻪ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ .ﮔﻮﻳﯽ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺴﻴﺎر
ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ .ﻓﺮوﻳﺪ در ﮔﺰارش
ﻧﺸﺴﺖهﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ رواﻧﮑﺎوان ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ )وﻳﻦ -ﭼﺎپ
 (١٩٠۶ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﺟﻨﺒﻪ ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﯽ و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻋﺸﻖ
رﻳﺸﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ دارد« .ﺑﻪﻳﺎد دارم ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﯽ
در ﺧﻴﺎﺑﺎن از ﻣﺎدر ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎزﻳﭽﻪای ﺑﺮای او ﲞﺮد .ﻣﺎدر ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﭘﻮل
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﳘﺮاﻩ ﻧﺪارد ،ﮐﻮدک ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ:
»ﺑﺎﺷﺪ ،از ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻦ«.
ﻣﺎدر ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ :ﮐﺎرت ﻧﺪارم .ﮐﻮدک ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﺧﻮب
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﮏ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﲞﺮ!« ﺁنﭼﻪ در ﻣﻨﻄﻖ
روزﻣﺮﻩ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ »ﻋﻤﻞ
ﺧﺮﻳﺪن« و »ﭘﻮل داﺷﱳ« در ﻣﻨﻄﻖ ﮐﻮدک ﺟﺎی ﻧﺪارد
ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺎدر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎزﻳﭽﻪ ﭘﻮل
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﭘﻮل
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﳕﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮی ﺑﻴﺎورﻳﻢ :ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺮای
ﻳﮏ روز از ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮی دﻳﮕﺮ
ﺁﻣﺪ .ﺻﺒﺢ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮐﺎر
ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ .ﺷﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .ﮐﻮدک از ﭘﺪر
ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﭘﺮﺳﻴﺪ» :ﺳﺮ ﮐﺎر رﻓﺘﯽ ،ﺣﺎل ﻣﺎدرم
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟« در ﻣﻨﻄﻖ ﮐﻮدک ،اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﺎ ﺁن
ِ ﮐﺎر" اﺳﺖ ﳘﻪ
ﺷﻬﺮ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺁنﺟﺎ ﮐﻪ "ﺳﺮ
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ .ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای دﻳﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ »دو

174

دﮔﺮﺷﻨﻴﺪن ﮔﺬﺷﺘﻪهﺎ

ﻧﻈﺎم ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻳﺎ ﺧﺮدﻣﻨﺪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ زﻳﺮ
ﻧﺸﺎن داد .در اﻳﻦ ﻧﻈﺎم:
 ﻋﻠﺖ را ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ. ﮐﻪ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ دارد،ﻣﻌﻠﻮل ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﻋﻠﺖ ﺑﻴﺎﻳﺪ.

ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ورودیهﺎی ﻣﻌﻠﻮم،
ﺧﺮوﺟﯽهﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩای ﺁنهﻢ در هﺮ ﺷﺮاﻳﻂ
اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﮔﺎﻩ ﴰﺎرﻩهﺎی ورودیهﺎ و ﻋﻠﺖهﺎ
ﭼﻨﺎن زﻳﺎدﻧﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ از اﳒﺎم
درک ﺁدﻣﯽ )ﺑﺎ ﳘﻪ اﺳﺒﺎب ﻻزم( ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و
و
ﻣﻌﻘﻮل
راﺑﻄﻪ
هﻴﭻ
ﮐﻪ
ﻣﯽرﺳﺪ
ﺑﻪﮔﻤﺎن
ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪای ﻣﻴﺎن ﻋﻠﺖهﺎ و ﻣﻌﻠﻮلهﺎ وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﳕﻮﻧﻪ اوﺿﺎع و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای اﻧﺴﺎنهﺎی دوران اﺳﻄﻮرﻩای ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺧﺪای
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻓﺮﻣﺎندهﻨﺪﮔﺎن وﻳﮋﻩای ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ
ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻐﻴﻴﺮات
اﻳﻦ
ﺣﺪودی
ﺗﺎ
اﻣﺮوزﻩ
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽاﻧﺪ .ﳘﻴﻦ ﳕﻮﻧﻪ را ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس ﻳﺎ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪن
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻳﺎ ﻗﻴﺎمهﺎ ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد .ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﳘﺎهﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ
ورودیهﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺁن هﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﻧﻈﺎم از ﻣﺪار ﳘﺎهﻨﮕﯽ
ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﻮد ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﭘﺪﻳﺪﻩهﺎی ﻏﻴﺮ ﺗﻌﺒﻴﺮ و
ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽرﺳﻴﻢ .ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻓﺮهﻨﮓهﺎی
ﭘﺪﻳﺪﻩهﺎی ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﺮوﻳﺪ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﻮﺳﯽ و ادﻳﺎن
ﻳﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺖ« ﻣﯽﺁورد» :اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﺎ ﺑﻪﺁﺳﺎﻧﯽ و
ﺑﺪون ﺁنﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﻓﺮﻳﺐ ﻣﯽﺧﻮرد و
ﺁنﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪﺁﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﭘﺬﻳﺮﻳﻢ ﳘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﭘﺎﻳﻪ ﺧﻴﺎل و ﺁرزو و ﻣﻴﻞ و هﻮس اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﺑﯽ
ﺁنﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ« .او در ﺟﺎی
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ﺑﻴﻬﻮدﻩ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮهﻨﮓ واژﻩهﺎی ﺁدﻣﯽ هﻨﻮز
ﺑﻪ واژﻩهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﻳﻢ ﭼﻮن :ﺟﺎدو،
ارﺗﺒﺎط از راﻩ دور ،ﭘﺪﻳﺪﻩهﺎی ﻓﺮاﺗﺮ از ﺧﺮد،
ﻓﺮاﺗﺮ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺑﺎورهﺎی ﻣﺬهﺒﯽ ،ﺑﻪ دل
ﺁﻳﻨﺪﻩﺑﻴﻨﯽ،
ﻓﺎلﺑﻴﻨﯽ،
ﺳﺘﺎرﻩﺑﻴﻨﯽ،
اﻓﺘﺎدن،
ﮐﻒﺑﻴﻨﯽ .ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺎن ﺧﺮدﭘﺬﻳﺮ و
ﻧﺎﺧﺮدﭘﺬﻳﺮ ،ﮐﻪ دو ﻣﻔﻬﻮم را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﭘﺪﻳﺪﻩ
ﺳﻮﻣﯽ ﺟﺎی دارد .ﺁنﭼﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺧﺮدﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ،
ﺷﺎﻳﺪ روزی ﺧﺮدﭘﺬﻳﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻧﻈﺎم
ﺑﻴﺎنﺷﺪﻩ در ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻳﻢ .ﻓﺮوﻳﺪ
در »ﭘﻴﺪاﻳﺶ رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ« ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﻣﺮاﺣﻞ
»ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ« و »ﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ« ﺧﺮدﭘﺬﻳﺮﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ
ﻳﺎ
ﭘﺪﻳﺪﻩهﺎ،
ﻇﺎهﺮی
ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎی
در
ﺁنﭼﻪ
ﺑﻴﻤﺎریهﺎ ﺧﻮد را ﻣﯽﳕﺎﻳﺎﻧﺪ ،ﻧﺎﲞﺮداﻧﻪ اﺳﺖ«.
ﺑﻪﳘﻴﻦﮔﻮﻧﻪ »ﻧﻈﺎم« ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ
ﻧﺸﺎن داد:

ﭘﺪﻳﺪﻩهﺎی  ،١ﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ و  ٢ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ در ﳏﺪودﻩ
ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪاﻧﺪ ،هﺮﮐﺪام ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺧﻮد وﻟﯽ
ﭘﺪﻳﺪﻩهﺎی  ٣ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻴﺎناﻧﺪ و
ﻧﺎﲞﺮداﻧﻪ ﻣﯽﳕﺎﻳﺎﻧﻨﺪ.
ﻓﺮوﻳﺪ اﺷﺎرﻩای ﻧﻴﺰ دارد ﺑﻪ اﻓﺮدی ﮐﻪ در اﺛﺮ
ﻣﺸﮑﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺑﻴﻤﺎری ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ،راﺑﻄﻪ ﻋﻠﺖ و
ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ و ﭘﻴﺶ و ﭘﺲ ﺑﻮدن ﺣﻮادث و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮدن
را از دﺳﺖ ﻣﯽدهﻨﺪ .ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای دﻳﮕﺮ ﺁنﭼﻪ ﮐﻪ در
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 ﳕﯽﻓﻬﻤﻢﳕﯽدادم
 ﺧﻮدم هﻢ از ﮐﺎر ﺧﻮدم در ﻋﺠﺒﻢ ﳕﯽﻓﻬﻤﻢ ﭼﻪ دردم اﺳﺖ؟ ﻧﻪ ،ﳕﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ اﻳﻦ را ﺑﮕﻮﻳﻢ از دهﺎﱎ دررﻓﺖ.
 ﺧﻮب ،ﺑﻠﻪ ،دﻳﻮاﻧﮕﯽ ﮐﺮدم .ﮐﺎریﺳﺖ ﮐﻪﺷﺪﻩ.
اﻳﻦ ﲨﻠﻪهﺎ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای دﻳﮕﺮ ﺣﮑﺎﻳﺖ از ﻣﻨﻄﻘﯽ
دﻳﮕﺮ -ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺣﺎﻳﻞ ﺑﺮ ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎرﻩای از اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦهﺎ ﺧﻮاهﻴﻢ رﺳﻴﺪ.
رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﻴﺶﺗﺮ،
ﭼﺸﻤﻪهﺎﻳﯽ از اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶهﺎی ﺟﺎری را ﺑﻪﻣﺎ ﻧﺸﺎن
دهﺪ.
هﻴﭻﮔﺎﻩ

اﻳﻦﻃﻮر

ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ

ﻧﺸﺎن

ﳘﺮاهﯽ ﺑﻴﻤﺎران ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻣﺮگ
ﻣﺮگ و ﺑﻴﻤﺎری در
دوراﻓﺘﺎدﻩ وﻟﯽ ﳘﺮاﻩ

ﻏﺮﺑﺖ

و

∗

ﻣﻬﺎﺟﺮت،

ﺑﻴﻤﺎری ﮐﻪ در ﻓﺮهﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ دﻳﺎر ﺧﻮد رﺷﺪ
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﻮد را در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ دور ،در
ﻣﻴﺎن اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻓﺮهﻨﮓ و زﺑﺎن دﻳﮕﺮی دارﻧﺪ،
ﻣﯽﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﭼﻪ دل ﺧﻮش دارد؟ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻧﻮﺷﺘﻪ،
اﻳﻦ
ﺁوردن
ﻓﺮاهﻢ
ﺑﺮای
رواﻧﮑﺎو ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮهﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﻴﺪم .ﳘﻴﻦ ﭘﺮﺳﺶ را از ﭼﻨﺪ
دوﺳﺖ و ﺁﺷﻨﺎ ﮐﻪ ﺁﻧﺎن ﻧﻴﺰ در ﳘﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮدﻧﺪ
ﭘﺮﺳﻴﺪم و ﺑﺮای ﺁﻏﺎز ﺳﺨﻦ ﭼﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﻳﻨﺎن را
ﻣﯽﺁورم:
 ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ :ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﳘﺎنﻣﻌﻨﯽ را ﳕﯽدهﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺁنهﺎ.
 ﳏﻤﺪ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ :ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﻣﺮگ درﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎ ،ﺁنﻗﺪر دور ﺑﻴﻤﺎر ﺷﻠﻮغ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮔﻮﻳﯽ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺟﺸﻦ او ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد
)ﺗﻮﻟﺪ و ازدواج و ﻣﺮگ(.
ﺑﻪ ﻳﺎد ﺷﻌﺮی اﻓﺘﺎدم ﮐﻪ درﺳﺖ ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﲥﻴﻪ
اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در ﺳﺮم زﻧﮓ زد:
ﺗﺎﺑﻮت ﻣﺮا ﺟﺎی ﺑﻠﻨﺪی ﺑﮕﺬارﻳﺪ
ﺗﺎ ﺑﺎد ﺑﺮد ﺑﻮی ﻣﺮا در وﻃﻦ ﺧﻮﻳﺶ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺧﺎﱎهﺎی
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎرج ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ .ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻨﺎن
ﺣﺴﺎﺳﱰﻧﺪ .ﻃﺮح اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن
)ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺸﺮدﻩ( ،ﭘﺎﻳﻪهﺎی اﺳﻼم و ﻣﺬاهﺐ و
ﺷﺎﺧﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺁن ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ و
∗ اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﳔﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ١٩٩٨در ﳘﺎﻳﺶ اﳒﻤﻦ
ﻧﻴﮑﻮﮐﺎران واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن داﻧﺸﮕﺎهﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﻤﻮزن
ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻳﺮاد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
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ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻳﺎ ﺑﻴﺶ از از ﺁن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن
ﺑﺎ ﻓﺮهﻨﮓهﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪﻳﻤﯽ و ﭘﺮﺑﺎر ﭼﻮن اﻳﺮان،
ﻣﺼﺮ ،ﻋﺮاق ،ﺑﻴﺶ از  ٢۵٠ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺮب زﺑﺎن و ﺑﻴﺶ
از  ٧۵٠ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺎ زﺑﺎنهﺎ و ﻓﺮهﻨﮓهﺎی ﻏﻴﺮﻋﺮب
)ﻻزم ﺑﻪﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اروﭘﺎ ﻏﻠﻂ ﻣﺼﻄﻠﺤﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮهﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻓﺮهﻨﮓ ﻋﺮب -اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ( .ﺑﺎ اﻳﻦ ﳘﻪ ﻓﺮهﻨﮓ هﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﻪﺷﺪت
ﺑﺮ اﺳﻼم ﻣﺘﺪاول در ﺁن ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺣﺠﺎب ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﮐﺸﻮرهﺎی ﺁﻓﺮﻳﻘﺎﻳﯽ ﺑﻪﳘﺎن ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﮐﺸﻮرهﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻳﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی )ﮐﺎﻓﻴﺴﺖ ﺑﻪ
ﺷﻴﻮﻩ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﺸﻴﺪن اﻳﻨﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﻢ( .رواﺑﻂ
ﺟﻨﺴﯽ ،هﻢﺟﻨﺲﺧﻮاهﯽ در ﮐﺸﻮرهﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺣﻮزﻩ ﺧﻠﻴﺞ
ﻓﺎرس از ﳑﻨﻮﻋﻴﺘﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎرﻩای دﻳﮕﺮ از
ﮐﺸﻮرهﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺑﯽﲠﺮﻩ اﺳﺖ.
ﻣﻔﻬﻮم زﻣﺎن در ﻓﺮهﻨﮓ ﺷﻴﻌﯽ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎ ﳘﻴﻦ
ﻣﻔﻬﻮم در ﭘﺎرﻩهﺎی دﻳﮕﺮ اﺳﻼم ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﮔﻮﻳﯽ ﺑﺮای ﺷﻴﻌﻴﺎن زﻣﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮازی در ﺟﺮﻳﺎن
اﺳﺖ و ﻣﺮدﮔﺎن در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮازی ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
اداﻣﻪ ﻣﯽدهﻨﺪ .ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای دﻳﮕﺮ ﻓﺮهﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر و اﻋﻤﺎل ﺁن ﻳﺎ
در ﺷﮑﻞ ﺷﻔﺎهﯽ ﺧﻮد از ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻣﯽرود
)ﺑﻴﺶﺗﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺁﻓﺮﻳﻘﺎی ﻣﺮﮐﺰی( ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر
ﻣﺪرﺳﻪای ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )ﭼﻮن ﺷﻴﻌﻪ( .در اﺳﻼم ﻧﻴﺰ
ﭼﻮن دﮔﺮﺑﺎورهﺎ ،از ﻗﺸﺮهﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﺘﻘﺪ و
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﻳﻦ ﺣﺮﮐﺎت و ﮔﻔﺘﺎر روزﻣﺮﻩ
)وﺳﻮاﺳﯽ( ﻳﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪای و ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺎ
ﺑﺎورﻣﻨﺪان ﺟﻨﮕﺠﻮ وﺟﻮد دارد.
در ﻣﻮرد اﺻﻮل ﭘﺎﻳﻪای اﺳﻼم ﮔﻔﱳ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ
ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﳔﺴﺖ ﺁنﮐﻪ» ،اﷲ« ﺁن ﺧﺪای
ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از واژﻩ »ﺧﺪا« در
ﻣﺬاهﺐ دﻳﮕﺮ ﺑﺮای »اﷲ« اﺷﺘﺒﺎﻩ اﺳﺖ» .اﷲ« ﺑﺎ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺮﺁﻧﯽ ﺁن ﺑﺎ ﺻﻔﺎت ﻗﺮﺁﻧﯽ ﺁن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
وﺟﻮﻩ ﻣﺸﱰﮐﯽ ﺑﺎ ﺧﺪاﻳﺎن دﻳﮕﺮ ﻳﻬﻮﻩ» ،ﭘﺴﺮ و
ﭘﺪر« داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﻌﺎدلﮔﻴﺮی اﻳﻨﺎن اﺷﺘﺒﺎﻩ
اﺳﺖ .اﷲ ﻧﻪ زادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﯽزاﻳﺪ ،ﳘﻴﺸﻪ
ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و ﳘﻴﺸﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و ﺁن هﻢ در ﳘﻪﺟﺎ،
ﺧﺎﻟﻖ ﺗﻮاﻧﺎ و داﻧﺎ و ﺁن هﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺁنﺳﺖ
و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﻴﻊ ﺧﻮد را دوﺳﺖ دارد ﻧﻪ ﳘﻪ
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ﺁنﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ﺁنﺳﺖ ﮐﻪ ﳘﮕﯽ
راﺑﻄﻪهﺎی ﻳﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ،ﭼﻮن ﺑﻨﺪﻩ
وﻋﺒﺪاﷲ از راﻩ اﷲ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .رواﺑﻂ ﺁدﻣﻴﺎن
ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ در ﺧﺎﻧﻮادﻩ ،راﺑﻄﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ،
ﺑﺎ ﺑﺪن ﺧﻮدش و ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺳﺨﻦ ﺁنﮐﻪ اﷲ ﭼﻮن ﺁﻳﻨﻪای
ﳘﻴﺸﮕﯽ و ﳘﻪﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺐ و ﻣﻮاﻇﺐ و
ﺁﮔﺎﻩ و ﺑﻴﻨﺎ و ﺗﻮاﻧﺎ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﳘﮕﯽ
ﺣﻀﻮر ﺗﻮ در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن و ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﺑﻪ هﺴﺘﯽ از
ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﺁﻳﻨﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﻣﺘﺪاولﺗﺮﻳﻦ ﺁﻳﻪای
ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در از دﺳﺖ رﻓﱳ ﻋﺰﻳﺰان ﺧﻮد ﻗﺮاﺋﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻳﻦﺳﺖ :از اوﻳﻴﻢ و ﺑﻪ ﺳﻮی او
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﻳﻢ.
در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در ﮔﻮﻳﺶ ﻣﺮدم ﮐﻮﭼﻪ و
ﺑﺎزار ،ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ ﮐﺴﯽ
ﺗﺎﺑﻮﺗﺶ ﺳﺒﮏ اﺳﺖ .ﺑﻪاﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ دﻓﻦ و
ﮐﻔﻦ او ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم
ﺑﺴﻴﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و اﻳﻦ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﲞﻴﺮی
او ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﲠﺸﺘﯽ ﺑﻮدن او.
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﳏﺒﻮﺑﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪای اﺳﺖ از
ﲠﺸﺘﯽ ﺑﻮدن .در اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اﻓﺮاد ﭘﻴﺮ از اﺣﱰام
و ﳏﺒﺘﯽ وﻳﮋﻩ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﳘﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ
ﺷﻴﻮﻩای ﭘﺬﻳﺮش ﭘﻴﺮی و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و ﺑﻴﻤﺎری و ﻣﺮگ
را ﺁﺳﻮدﻩﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺮزدن و دﻳﺪار از ﺑﻴﻤﺎران
و ﭘﻴﺮان و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﮔﺮدد
و ﺣﺘﯽ از وﻇﺎﻳﻒ دﻳﻨﯽ ﺑﻪﴰﺎر ﻣﯽرود .ﺑﺎزدﻳﺪ از
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ﻣﺮگ در ﻣﻴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن هﻨﻮز ﺗﺎ ﺁنﺟﺎ ﮐﻪ ﳑﮑﻦ
اﺳﺖ در ﳏﻴﻂ ﺧﺎﻧﻮادﻩ و در ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻋﺰﻳﺰان و
ﺧﺎﻧﻮادﻩ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﲤﺪن ﻏﺮب ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪﳘﻴﻦدﻟﻴﻞ راﺑﻄﻪای ﮐﻪ هﻨﻮز ﺑﻪﺷﮑﻞ ﺟﺴﺘﻪ و
ﮔﺮﻳﺨﺘﻪ در ﻓﻀﺎی ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنهﺎی ﮐﺸﻮرهﺎی ﻏﺮﺑﯽ
ﻣﻴﺎن ﮐﻠﻴﺴﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ ،در
اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮرهﺎ ،ﻣﻴﺎن ﻣﺬهﺒﻴﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن و
در
هﻢ
هﻨﻮز
ﻧﺪارد.
وﺟﻮد
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنهﺎ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنهﺎی اروﭘﺎ ﮐﺸﻴﺸﺎن ﺣﻘﻮقﺑﮕﻴﺮی هﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﯽﺁﻳﻨﺪ .و
ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ
از ﺧﻮاهﺮان و ﻣﺎدران ﻣﻘﺪس ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﻀﻮر
روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎر و رو ﺑﻪ ﻣﺮگ
در اﺳﻼم ﻣﺮﺳﻮم ﻧﻴﺴﺖ.
در ﺣﻮﺻﻠﻪ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﳕﯽﮔﻨﺠﺪ وﻟﯽ راﺑﻄﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﻗﱪ و ﻗﱪﺳﺘﺎن از ﻳﮏﺳﻮی و
راﺑﻄﻪ اﻳﻨﺎن ﺑﺎ ﺷﮑﺎﻓﱳ ﺟﺴﺪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﯽ
و ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽاﻧﺪ .در
ﮔﻮﻳﺶ ﳘﻪروزﻩ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از اﻓﺮاد ﻧﺰدﻳﮏ از دﺳﺖ
رﻓﺘﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﳘﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﭼﻮن ﺧﺪاﻳﺶ
ﺑﻴﺎﻣﺮزد و ﻳﺎ ﺧﺪا ﺑﻴﺎﻣﺮز ،ﺧﺪا رﲪﺘﺶ ﮐﻨﺪ ﻳﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن رﻓﺘﮕﺎن ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای در ﺧﺎﻃﺮﻩ
زﻧﺪﻩاﻧﺪ.
ﺁنﭼﻪ ﺑﻪﺷﮑﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪﭼﺸﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﻧﺰدﻳﮑﺎن در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺑﻴﻤﺎر
ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻣﺮگ اﺳﺖ .ﻓﻀﺎ ﮔﻮﻳﯽ ﮔﺮمﺗﺮ اﺳﺖ .ﺣﻀﻮر
اﻓﺮاد ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ،ﺑﻴﻤﺎر را از ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ رو در
روﻳﯽ ﻣﺮگ ﺑﻪدور ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺁنﺟﺎ ﮐﻪ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ
را رﻧﮓ ﻣﯽدهﻨﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺮگ و در ﻣﺮاﺳﻢ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻳﺎ در ﻣﻨﺎزل ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﻴﺮد ﻬﻧﺎر و ﺷﺎم دﺳﺘﻪﲨﻌﯽ ،ﮔﺮﻳﻪ و زاری و
ﺧﻮدزﻧﯽ ﺑﻪﺷﮑﻞ دﺳﺘﻪﲨﻌﯽ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻓﻘﺪان ﻋﺰﻳﺰ
ﻳﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﺮگ را ﺑﺮای ﳘﮕﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺁنﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،اﻳﻦﮐﻪ در اﺳﻼم ﺑﻪ هﻨﮕﺎم
ﻣﺮگ هﺮ ﻓﺮد ،ﺑﺮ ﺑﻘﻴﻪ واﺟﺐ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ او را ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻳﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﮐﺮد از ﺣﺎل و هﻮای دهﮑﺪﻩ ﺧﻮد
ﺑﻪهﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﻳﮑﯽ از اهﺎﻟﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ:
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»روز و ﺷﺐ ﻣﺮدم دور و ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
واﻗﻌﺎ ﻧﺰدﻳﮑﺶ هﺴﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﺣﺮفهﺎی او ﮔﻮش
ﻣﯽدهﻴﻢ ،او را ﻣﺜﻞ ﺑﭽﻪ ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﳘﻪ
اهﺎﻟﯽ دﻩ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ،اﻃﺎق او ﳘﻴﺸﻪ ﭘﺮ از ﺁدم
اﺳﺖ ،روزهﺎ زنهﺎ و ﺷﺐهﺎ ﻣﺮدهﺎ .درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻳﮏ
ﺗﻮﻟﺪ .ﮔﺎﻩ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮدن او ﻗﺮﺁن
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ .ﮔﺎﻩ ﻣﺮدم ﻣﺘﻠﮏ و ﻟﻄﻴﻔﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺶ ﺑﻪﳘﻪ ﻏﺬا ﻣﯽدهﻴﻢ ،در ﻣﻮرد او
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و از ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎ او
ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ ،ﮔﻮﻳﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﻴﺶ را ﭼﻮن ﺁوازی
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ و ﭘﺲ از اوﻟﻴﻦ ﺑﺎرش ﺑﺮف ،ﺳﻨﮓ ﻬﻧﺎﻳﯽ
را ﺑﺮ ﻗﱪ او ﻣﯽﮔﺬارﻳﻢ«.
ﳕﻮﻧﻪای دﻳﮕﺮ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺁﻓﺮﻳﻘﺎی ﺳﻴﺎﻩ:
»در ﺑﻴﺎن درد و ﺑﻴﻤﺎری ﻣﺮدم ﮔﻮﻳﯽ ﺣﺠﺐ و ﺣﻴﺎ
دارﻧﺪ ،اﻳﻨﺎن در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻣﺮگ ﺑﻴﺶﺗﺮ رﻋﺎﻳﺖ
اﺻﻮل اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻨﻮﺷﻴﺪن ﺷﺮاب ...و ﻏﻴﺮﻩ را
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪن ﻣﺮدﻩ را ﻣﯽﺷﻮﻳﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﮕﺎﻩ
ﳕﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻴﺮات ﺑﺴﻴﺎری ﺑﻪ ﻓﻘﻴﺮان ﻣﯽدهﻨﺪ و
روزهﺎی ﲨﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﱪﺳﺘﺎن رﻓﺘﻪ و ﻗﱪهﺎ را
ﻣﯽﺷﻮﻳﻨﺪ«.
ﳕﻮﻧﻪ ﺳﻮم از ﮐﺎﺑﻞ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن:
»ﻣﺎ در ﻣﻨﺰل ﻣﯽﻣﻴﺮﻳﻢ .ﺑﻪ ﺣﺮفهﺎی ﺑﻴﻤﺎر در
ﺣﺎل ﻣﺮگ ﮔﻮش ﻣﯽدهﻴﻢ ،ﻣﯽﮔﺬارﻳﻢ از هﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ،ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﳎﺒﻮر ﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﻴﻤﺎر
را در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﮕﺬارﻳﻢ ،ﻓﻀﺎی ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن را
ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .در ﺳﺮ ﻗﱪ ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ ﻣﯽﺑﺮﻳﻢ و ﺑﺮای
از دﺳﺖرﻓﺘﻪ ﳕﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ«.
ﺑﺎ اﻳﻦﳘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﭼﻨﺪ ﲨﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﯽﺗﻮاﱎ ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺶ ﳔﺴﺘﻴﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﻳﻢ .دو ﲨﻠﻪ را ﺑﺎهﻢ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﻢ .در اوﻟﯽ ﻓﺮد ﳘﺮاﻩ ﺑﻴﻤﺎر از او
ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ:
»ﴰﺎ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد از اﻳﻦ ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرﻳﺪ؟«
و در دوﻣﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ:
»اﮔﺮ ﺑﻪ ﻏﺬا ﻣﻴﻞ دارﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﻴﺪ
ﺗﺎ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﲥﻴﻪ ﮐﻨﻴﻢ«.
در ﲨﻠﻪ ﳔﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن
ﮐﺮدﻩاﻧﺪ:
 ﴰﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ. ﻣﻦ ﻣﯽداﱎ ﮐﻪ ﴰﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ. ﴰﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪاﻳﺪ. -ﴰﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﻏﺬا ﳕﯽﺧﻮرﻳﺪ.

ﳘﺮاهﯽ ﺑﻴﻤﺎران ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻣﺮگ
183

 ﺑﻪﻋﻼوﻩ ﻣﻦ ﻣﯽداﱎ ﮐﻪ ﴰﺎ رﺳﻢهﺎی دﻳﮕﺮیدارﻳﺪ.
 و ﳘﻪ اﻳﻦهﺎ ﺑﺎﻋﺚ دردﺳﺮ ﻣﻦ هﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮایاﻳﻦﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﴰﺎ ﻏﺬای دﻳﮕﺮی
ﺑﻴﺎورم.
در ﻋﺒﺎرت دوم ﻣﯽﺷﻨﻮﻳﻢ:
 ﴰﺎ ﺁزادﻳﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ. ﻣﻦ ﺑﻪﴰﺎ ﮔﻮش ﻣﯽدهﻢ. ﺁنﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﴰﺎﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ هﻢ ﻣﻬﻢاﺳﺖ.
 ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﴰﺎ ﻏﺬای دﻳﮕﺮیﻣﯽﺧﻮاهﻴﺪ.
 و اﻳﻦﮐﻪ ﻣﻦ ﺁﻣﺎدﻩام ﮐﻪ ﻏﺬای ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪﴰﺎ را ﲥﻴﻪ ﮐﻨﻢ.
ﳘﻴﻦ ﲨﻠﻪ را ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩهﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ:
»ﺁﻳﺎ ﴰﺎ ﳘﻪ ﻧﻮع ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرﻳﺪ؟ ﻳﺎ »ﺁﻳﺎ در
ﻣﺬهﺐ ﴰﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻏﺬاهﺎ ﺣﺮاماﻧﺪ؟« ﻳﺎ »ﺁﻳﺎ ﴰﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ و ﳎﺮی ﺁداب اﺳﻼﻣﯽ هﺴﺘﻴﺪ ﻳﺎ
ﻧﻪ؟«
ﮔﻮﻳﯽ ﻣﺎ از ﻗﺒﻞ
در ﭘﺎرﻩای از اﻳﻦ ﲨﻠﻪهﺎ
ﻧﺎمهﺎ و ﺻﻮرتهﺎ را ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮدﻩاﻳﻢ ،و از
ﻳﺎد ﳕﯽﺑﺮﻳﻢ ﮐﻪ در ﺳﻮرﻳﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻣﯽزﻳﻨﺪ ،در
اﻳﺮان ﻳﻬﻮدﻳﺎن و ارﻣﻨﻴﺎن ،در ﻣﺼﺮ ،ارﺗﺪﮐﺲ و
در ﭼﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن و اﻳﻦهﺎ ﳘﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺬهﺐ
ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد ﭘﺎیﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ.
در ﮔﻔﺖوﺷﻨﻮد روزاﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ و ﻣﯽﺷﻨﻮﻳﻢ وﻟﯽ
در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺷﻨﻴﺪن ﻋﻤﻴﻖ
و داﺋﻤﯽ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻢ .دوری از ﻳﺎر و دﻳﺎر و
ﻓﺮهﻨﮓ از ﻳﮏﺳﻮ و ﻋﺰﻳﺰان ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﻣﺮگ در
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎر دردﺁور اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﻴﻤﺎر در ﺣﺎل
ﻣﺮگ اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮادﻩ اﻳﻨﺎن را ﺑﻨﺸﺎﻧﻴﻢ ﻳﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺮدی از ﳘﺎن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ
زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺑﻴﻤﺎر ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﺪ.
و ﺑﺮای ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺨﻦ اﻳﻦ ﺷﻌﺮ ﻣﻮﻻی روم را
ﻣﯽﺁوردم :هﻢدﻟﯽ از هﻢزﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮشﺗﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﳘﻪ اﻳﻦهﺎ ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮد ،هﻢدﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﻴﻤﺎر
ﻧﺸﺎن دهﻴﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
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ﺟﺎی ﭘﺎی ﻗﺎﻟﯽ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﻪهﺰار ﺳﺎل
ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ
ّﯽ اﺳﺖ ،هﻨﺮی ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﮑﯽ
داراﻳﯽ و ﻏﻨﺎی ﻣﻠ
ﺗﻘﺪس ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻩای از ﻧﻴﺎﮐﺎن ﮐﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای
هﻨﺮهﺎی ﺑﺴﻴﺎری را ﭼﻮن ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﳎﺴﻤﻪ ﺳﺎزی،
ﺁﻳﻴﻦ و ﺗﺰﻳﻴﻦﺑﻨﺪی و ﻣﻌﻤﺎری را ﺑﻪ ﻳﮏﺟﺎ در
ﺧﻮد ﲨﻊ ﻣﯽﺁورد.
ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از ﺳﯽ ﺣﺮﻓﻪ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از اﻳﻦ هﻨﺮ و ﻓﻦ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺟﻨﺒﻪ ﻓﻨﯽ ،در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎﻟﯽ ،ﻣﺴﺎﻳﻞ
ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺮح هﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﲥﻴﻪ و ﻓﺮاهﻢ
ﺁوردن ﭘﺸﻢ و اﺑﺮﻳﺸﻢ ،ﻧﺦهﺎی ﻃﻼ و ﻧﻘﺮﻩ و
ﭘﻨﺒﻪ ،ﻓﺮاهﻢ ﺁوردن ﺑﻴﺶ از هﺰار رﻧﮓ ﻃﺒﻴﻌﯽ،
ﮔﻮﻧﻪﮔﻮﻧﯽ ،روش ﺑﺎﻓﺖ و ﮔﺮﻩزدن ،ﺷﻴﻮﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻓﻘﯽ ﻳﺎ ﻋﻤﻮدی و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻃﺮحهﺎ و رﻧﮓهﺎی هﺮ
ﻃﺮح .ﻃﺮحهﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﺎﺣﻴﻪ و ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ ،ﻃﺮحهﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪهﺎی دور
ﻣﯽﺁﻳﻨﺪ و ﺑﺎر ﳕﺎدی ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﺑﺮ دوش ﺧﻮد دارﻧﺪ.
ﺗﺎ ﺁنﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽﺁﻳﺪ هﻨﻮز ﲢﻘﻴﻖ ﮐﺎﻣﻞ و
داﻣﻨﻪداری در اﻳﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪارد.
واژﻩ ﭘﺎرادﻳﺲ ﻳﺎ ﭘﺎرادی در زﺑﺎنهﺎی اروﭘﺎﻳﯽ
ﺑﻪﻣﻔﻬﻮم ﲠﺸﺖ رﻳﺸﻪ در واژﻩ ﭘﺮدﻩ ﭘﺎرﺳﯽ دارد.
ﭘﺮدﻩای ﮐﻪ در زﻣﺎنهﺎی دور ﺑﺎرﮔﺎﻩ وﻳﮋﻩ ﺷﺎﻩ
را از دﻳﮕﺮان ﺟﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .در ﻧﻘﺶ اﻳﻦ
ﭘﺮدﻩ ﻃﺮح ﺑﺎغ و ﮔﻞ و ﺁنﭼﻪ ﮐﻪ ﻳﺎد ﺳﺒﺰﻩ و
ﻃﺮاوت و دﻟﺸﺎدی را ﺑﻪﳘﺮاﻩ ﻣﯽﺁوردﻩ اﺳﺖ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ و از ﺁنﺟﺎ ﭘﺮدﻩ ﺑﺎ ﺑﺎغ و ﲠﺸﺖ ﳘﺮاﻩ ﺷﺪﻩ
∗
اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﳔﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﺪرﺳﻪ هﻨﺮهﺎی زﻳﺒﺎی ﺷﻬﺮ
اﺑﻮﺳﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ هﻨﺮ ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ وﻳﮋﻩ
اروﭘﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
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ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺟﺎی زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ
اﺳﺖ .ﻣﺸﻖ و درس ﺷﺒﺎﻧﻪ و ﳕﺎز و ﻧﻴﺎﻳﺶ و ﮐﺎر و
ﺗﻔﺮﻳﺢ و ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و ﻬﻧﺎر و ﺷﺎم ﻣﺎ در روی ﳘﻴﻦ
ﻗﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﻗﺎﻟﯽ ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﻧﻴﺰ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ
زﻣﺴﺘﺎن
ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺷﺐهﺎی
ﺧﻼل
در
ﻧﺴﻞهﺎﺳﺖ.
ﻣﺎدرﺑﺰرگهﺎ ﺑﺮای ﻧﻮﻩهﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ روی ﳘﻴﻦ
ﻗﺎﻟﯽهﺎ ﻗﺼﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﻬﻧﺎد ﻗﺎﻟﯽ ﭘﺮﻧﺪﻩ
از اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ دور ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﭼﻬﺎر ﺧﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺁن
ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ ﻗﺎﻟﯽ و
ﻳﺎدﺁور دﻳﻮار ﺑﺎغ اﺳﺖ و درﺧﺘﺎن و ﮔﻞهﺎ و
ﺟﻮﻳﺒﺎرهﺎ و ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺎهﯽهﺎ در
ﺁب ﻬﻧﺮهﺎ ﻳﺎدﺁور ﺑﺎغ و ﲠﺸﺖ .ﮔﻮﻳﯽ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای
ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺁن ﺑﺎغ ﻧﺎﮐﺠﺎﺁﺑﺎد ﺧﻴﺎﻟﯽ ﻣﺎ
اﻳﺮاﻧﻴﺎن را ﺑﻪ هﺮ اﻃﺎق ﻣﯽﺁورد.
ﺧﺎﱎ ﺻﻮراﺳﺮاﻓﻴﻞ ﻳﮑﯽ از ﺧﱪﻩهﺎی ﻗﺎﻟﯽ اﻳﺮان در
ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻟﯽ اﻳﺮان ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ در ﺳﺎل
ﻣﻔﺎهﻴﻢ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
»ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎی
ﻣﯽﺁورد:
١٩٩٩
اﺳﻄﻮرﻩای و ﻣﺬهﺒﯽ ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم در ﻃﺮحهﺎی
ﻗﺎﻟﯽ ﺟﺪای از زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺑﺎر ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،ﲣﻴﻠﯽ
ﻓﺮاواﻧﯽ دارد «...ﳘﻴﻦ ﭘﮋوهﺸﮕﺮ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ از
اﻳﻦ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﳕﯽﮔﻮﻳﺪ و ﻣﺎ را در ﺗﺸﻨﮕﯽ ﻣﯽﮔﺬارد.
ﺟﺪای از ﻗﺎﻟﯽهﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ و ﻃﺮحﺷﺪﻩ ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ و
ﺟﺪای از ﻗﺎﻟﻴﭽﻪهﺎی ﳕﺎزی ،در ﻗﺎﻟﯽهﺎی ﻃﺮح
ﻗﺪﻳﻤﯽ اﻳﺮان ﮐﻢﺗﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪای از زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮﻩ،
ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻪ و اﺑﺰار ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﻪﻃﻮر
ﮐﻠﯽ ﺁنﭼﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪای از زﻧﺪﮔﯽ اﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ُﻌﺪی
دارد ،ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .درﺧﺖهﺎ در ﺷﮑﻞ دو ﺑ
ﺧﻮد ﳘﮕﯽ ﺑﺮزﻣﻴﻦ ﺧﻮاﺑﻴﺪﻩاﻧﺪ و ﮔﻞهﺎی روی
دﻳﻮار ﺑﺎغهﺎ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای در ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دﻳﻮار
ﻗﺮار دارﻧﺪ .دو ﺟﻮی ﺁب ﻋﻤﻮد ﺑﺮهﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ
ﺣﻮض ﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻣﺎهﯽ ﺑﻪهﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﺑﺎغ را زﻳﻨﺖ
ﻣﯽدهﻨﺪ.
ﳕﺎدهﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎدﻩ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ﭼﻪ ردﻳﻒ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ هﻢ
ﺗﺎر و ﭘﻮد اﺟﺎزﻩ ﻧﻘﺶهﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻇﺮﻳﻒ را
ﳕﯽدهﺪ .از ﳕﺎدهﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ
اﻧﻮاع ﺑﺘﻪ ﺟﻘﻪایهﺎ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪرواﻳﺘﯽ ﳘﺎن
ﻧﺸﺎن ﺁﺗﺶ ﺟﺎوﻳﺪان زرﺗﺸﺖ اﺳﺖ.
ﮔﻮﻳﯽ ﺗﮑﺮار ﺗﺎ ﺑﯽﻬﻧﺎﻳﺖ ﻳﮏ ﳕﺎد ،ﳘﺎن ﮐﺎر واژﻩ
ذﮐﺮ را در ﻋﺮﻓﺎن اﳒﺎم ﻣﯽدهﺪ .ﺗﺮﻧﺞ ﻣﻴﺎن ﻗﺎﻟﯽ
ﮐﻪ هﺸﺖ ،دﻩ ،دوازدﻩ ﺿﻠﻌﯽ )ﺳﺘﺎرﻩ ﳘﻴﺸﮕﯽ( اﺳﺖ
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای هﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺎﻟﯽ را ﻣﯽﺳﺎزد .ﳕﺎدی
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از اﻳﻦهﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﻃﺎووس ﻧﺮ
ﭘﺮﻧﺪﻩای ﻣﻘﺪس ،ﺷﱰ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ،
ﺷﻴﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻗﺪرت و ﭘﻴﺮوزی ،ﮐﺒﻮﺗﺮ ﳕﺎد ﺻﻠﺢ و
ﺳﮓ ﳕﺎد وﻓﺎداری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ .اژدهﺎ و ﺳﻴﻤﺮغ ﻧﻴﺰ
ﭼﻮن ﳕﺎدهﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻗﺎﻟﯽهﺎ دﻳﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در دورﻩهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﻼم ،ﺧﻂ ﭘﺎرﺳﯽ و
ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ و ﻃﺮحهﺎی ﻗﺎﻟﯽ ﺗﺮک ،ﭼﻴﻨﯽ و ﻏﻴﺮﻩ
ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد .از ﻬﻧﺎدهﺎی ﺑﺴﻴﺎر دﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ
ﳘﺎن اﺑﺮوارﻩایﺳﺖ ﮐﻪ از  ،TCHIاﺑﺮ ﭼﻴﻨﯽ ﺁﻣﺪﻩ
اﺳﺖ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ .ﺁنﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط
»زﻳﮕﺰاگ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﺷﻮد ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﳕﺎدی
از ﺁب اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﮋوهﺶ ژرﻓﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﻴﺎن ﻧﻘﺶهﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ و ﺟﺎ
ﳕﺎدهﺎی
ﺑﻪدﻧﺒﺎل
اﻳﺮاﻧﯽ
ﻗﺎﻟﯽهﺎی
اﻓﺘﺎدﻩ
اﺳﻄﻮرﻩای و ﺳﻨﺘﯽ ﺁنهﺎ ﺑﮕﺮدﻳﻢ .ﳕﺎدهﺎﻳﯽ ﮐﻪ از
ﮔﺰﻧﺪ ﺣﻮادث ،ﺟﻨﮓهﺎ ،ﲪﻠﻪهﺎ و هﺠﻮمهﺎی ﻓﺮهﻨﮕﯽ
ﺟﺎن ﺑﻪدرﺑﺮدﻩ و در دﺳﺖهﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن و
ﻃﺮاﺣﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز رﺳﻴﺪﻩاﻧﺪ .اﻳﻦ ﳕﺎدهﺎ ﭼﻮن
رﻣﺰهﺎی ﺧﻄﻮط »هﻴﺮوﮔﻠﻴﻒ« ﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﻨﮓهﺎ ﻧﺒﺸﺘﻪ
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دﮔﺮﮔﻮﻧﻪ

ﺁﮔﺎهﯽ
اﻳﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺁﮔﺎﻩﻣﺎن
درون
ﻧﺪای
»ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ« اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ :ﻣﯽﺷﻨﻮم:
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﱳ و ﺷﻨﻴﺪن »ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ« ،ﳘﺎن ﮐﺎر ﮐﺮدن
ﺑﺮ دادﻩهﺎی ﺳﺨﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ از اﻳﻦ راﻩ ﮐﺎرﮐﺮد
اﻳﻦ »ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ دروﻧﯽ« را ﲠﱰ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ .ﺑﺮای
ﻓﺮدی ﮐﻪ در راﻩ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ رواﻧﮑﺎوی ﺧﻮد اﺳﺖ،
هﺮ وادی اﻳﻦ ﺳﻔﺮ دروﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻴﺮت و ﭘﺮﺳﺶ و
ﺗﻌﺠﺐ و ﻳﺎﻓﺖهﺎی ﺗﺎزﻩ ﺑﻪﳘﺮاﻩ اﺳﺖ .ﻳﺎﻓﺘﻪهﺎ ﺑﻪ
ﳘﻴﻦﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﳕﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﭘﻴﺶ از ﳘﻪ ﻓﺮد ﻧﺪای ﺧﻮد
را ﻣﯽﺷﻨﻮد و از اﻳﻦ راﻩ ﺳﺨﻦ دﻳﮕﺮان را
ﻣﯽﺷﻨﻮد .ﮔﻮش ﺑﻪ ﺷﻨﻴﺪﻧﯽهﺎی دﻳﮕﺮ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮد.
ﻓﺮد ﺑﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺁﮔﺎهﯽ ﺗﺎزﻩ رﺳﻴﺪﻩ،
ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد را دوﺑﺎرﻩ ﻣﯽﺳﺎزد و دوﺑﺎرﻩ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎزﻩ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻮع ﺗﺎزﻩای از
ﮔﻮش ﻓﺮا دادن.
ﺳﺎلهﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﲡﺮﺑﻴﺎت ﻓﺮاوان در زﻣﻴﻨﻪ
رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ،ﺑﻴﺶﺗﺮ و ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﮐﺎرﮐﺮد و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻧﻈﺮﻳﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ و ﳘﻪﮔﻴﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
و داﻧﺴﺘﻪهﺎی ﻣﺎ از ﻣﻴﺪان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻧﻈﺮﻳﻪهﺎ
ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﺑﺎ
ﳘﻪ ﺧﻮﺑﯽهﺎ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﳘﻪﮔﻴﺮ
ﺷﺪنهﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﮐﻢﻓﻬﻤﯽهﺎ ،ﮐﺞﻓﻬﻤﯽهﺎ،
ﺗﻔﺴﻴﺮهﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﮔﺎﻩ ﮐﮋراهﻪ( .ژاک
ﻻﮐﺎن ،روانﭘﺰﺷﮏ و رواﻧﮑﺎو ﻓﺮاﻧﺴﻮی در ﮐﺘﺎب
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎ« ﻣﯽﺁورد» :رواﻧﮑﺎوی
ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎص ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻮن درﻣﺎن ،ﺁن
∗ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﳔﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﻴﺰ ﮔﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎزﻩهﺎی
رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
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ﺗﺎزﻩ و ﺗﺎزﮔﯽ در رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ،وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﮐﺸﻒ »ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ« اﻧﺴﺎن ﺳﺨﻨﮕﻮ و ﺟﻬﺎن
او را دو ﭘﺎرﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻧﺴﺎن و داﺳﺘﺎن ﮐﺸﻒ و
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ او از ﺧﻮد و ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ
»ﮐﺸﻒ« وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺟﻬﺎنﺑﻴﻨﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻓﺮهﻨﮓ و ﲤﺪن ،ﺷﺎﺧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻢ ،هﻨﺮﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩای ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ
ﮐﺸﻒ؛ ﮐﺸﻒ »ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ« وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ
ﳘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺴﺎن »واﺣﺪ«» ،ﻓﺮد ﻣﺘﺤﺪ« و
ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩاﻧﺪ.
ﻓﺮد دو ﭘﺎرﻩ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪﳘﻴﻦ ﺳﺒﺐ ،دوﺑﺎرﻩ
ﺗﻌﺮﻳﻒﺳﺎزی ،دوﺑﺎرﻩﺧﻮاﻧﯽ ،ﺗﺮﮐﻴﺐ و ﲡﺮﺑﻪای
دﻳﮕﺮ از ﺧﻮد و ﳏﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺿﺮوری ﻣﯽﮔﺮدد.
در ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭘﺎرﻩ ﻋﻤﺪﻩای از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎ
دوﺑﺎرﻩﻧﮕﺎری ﺷﺪﻩاﻧﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻳﮕﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﻳﺪ
ﺣﻀﻮر
ﺑﺮ
ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ
دادﻩهﺎی
ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی
ﺑﺎ
ﺑﻴﮕﺎﻧﻪای در ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ« اﺷﺮاف
ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ .ﻳﺎﻓﺘﻪهﺎی ﻓﺮوﻳﺪ اﺑﻌﺎد ﺗﺎزﻩای در
ﻣﻴﺪان ﻳﺎﻓﺘﻪهﺎی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ و رواﻧﯽ ﻣﯽﮔﺸﺎﻳﺪ .از
ﻣﺬهﺐ،
ﺑﻪﺳﺮاغ
و
رﻓﺘﻪ،
ﻓﺮاﺗﺮ
هﻢ
اﻳﻦ
اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﺳﻄﻮرﻩﺷﻨﺎﺳﯽ ،هﻨﺮ
و ادﺑﻴﺎت ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ...ﻣﯽرود .در ﳘﻴﻦ زﻣﺎن
ﭘﮋوهﺶهﺎی ﻣﺸﱰک ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رواﻧﮑﺎوان
ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ و ﭘﮋوهﺸﮕﺮان دﻳﮕﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد .ارﻳﮏ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-
ارزشهﺎی
دوﺑﺎرﻩﻳﺎﺑﯽ
ﺑﻪ
ﻓﺮوم،
اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺴﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد؛ ﻳﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﳕﺎدهﺎ و
َﺮاﻟﮕﻮﻳﯽ ﺁﻧﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺗﺎ ﻋﻤﻖ
اﺑ
رﻳﺸﻪهﺎی َ
ﻣﺬهﺐ و اﻟﺸﻴﻤﯽ )ﮐﻴﻤﻴﺎ( را ﻣﯽﮐﺎود ،ﺗﺎ ﺁنﺟﺎ
ﮐﻪ ﻓﺮوﻳﺪ او را ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﱪ ﻣﻠﻘﺐ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻧﮕﺎهﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎبهﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎی
ﭘﮋوهﺸﯽ ﮐﻪ زﻳﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪهﺎی رواﻧﮑﺎوی
ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ﲥﻴﻪ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ،ﻬﭘﻨﺎی ﻣﻴﺪان ﮐﺎر را ﻧﺸﺎن
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻮن ﳕﻮﻧﻪ ﭘﺎرﻩای از
ﻣﯽدهﺪ .در اﻳﻦﺟﺎ
اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ را ﺧﻮاهﻢ ﺁورد.
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ﺑﺎﻧﮏ دادﻩهﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوهﺶهﺎی ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪام.
در ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از  ٣٩۵۴ﻋﻨﻮان ﭘﮋوهﺶ ﮐﻪ
ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ﮐﺎر ﺷﺪﻩاﻧﺪ،
ﺗﻨﻬﺎ  ١٨۴ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﭘﮋوهﺶهﺎی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط
اﺳﺖ .از ﻣﻴﺎن ﻣﻴﺪانهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺪان
ﭘﮋوهﺸﯽ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺑﺎ  ١۵ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﺮدﻩام ﺑﺮ ﺣﻮل ﳏﻮرهﺎی:
 ﳍﺠﻪ ﻳﺎ ﮐﺎرﮐﺮد دﻟﺮﺑﺎﻳﯽ ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ ،داﺳﺘﺎن اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻟﭙﯽ رواﻧﮑﺎوی و ﮐﺎرﮐﺮد ﮔﻔﺘﮕﻮﲞﺶهﺎی
در
ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ
رواﻧﮑﺎوان
اﻣﺮوزﻩ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،در ﮐﻨﺎر ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻣﺮگ،
در ﳎﻤﻮﻋﻪهﺎی رواندرﻣﺎﻧﯽ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﻩ...
ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻴﻠﻢ و ﺳﻨﺎرﻳﻮﻧﻮﻳﺴﯽ،
ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﺗﺌﺎﺗﺮدرﻣﺎﻧﯽ ،هﻨﺮدرﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ و
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ و هﻨﺮی ،ﭘﮋوهﺶهﺎ ﺑﯽﴰﺎرﻧﺪ .در
ﻬﭘﻨﻪ ﻧﻮﺁوری و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺮدان و زﻧﺎن
ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ
رواﻧﮑﺎوان
ﻓﻼﺳﻔﻪ،
و
ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪار
ﭘﮋوهﺶهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﳒﺎم دادﻩاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﳕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮان از:
 ﭘﮋوهﺶهﺎی ژاک ﻻﮐﺎن ،ﺑﺮ ﮐﺎرهﺎی دﮐﺎرت،هﺎﻳﺪﮔﺮ ،ﻣﺎرﮐﺲ ،هﮕﻞ ،ارﺳﻄﻮ از ﻳﮏﺳﻮ و
ﺗﻼش او در ﭘﮋوهﺶ ﺑﺮروی ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﻄﻖ و
زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ
 ﭘﮋوهﺶهﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻴﻘﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻌﻤﺎری ورواﻧﮑﺎوی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ،رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ و
ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﳎﺮﻣﻴﻦ و ﻋﻠﻮم
ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ ﻧﺎم ﺑﺮد.
راﻩهﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻣﻴﺪان ﮐﺎرﮐﺮد رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ
را ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد:
 ﻣﻴﺪان ﭘﮋوهﺶهﺎی درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ﮐﻪﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﮐﺮد اﻳﻦ داﻧﺶ اﺳﺖ.
 ﻣﻴﺪان دوﺑﺎرﻩﺧﻮاﻧﯽ ،دوﺑﺎرﻩﺁﻣﻮزی ﮐﺸﻔﻴﺎتﮔﺬﺷﺘﻪ ،دوﺑﺎرﻩﻧﮕﺎری ﺗﺎرﻳﺦ و ﲤﺪن اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺎ دﻳﺪی ﺗﺎزﻩ.
 ﻣﻴﺪان ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی اﺑﺰار و داﻧﺶهﺎی دﻳﮕﺮﭼﻮن ﻣﻨﻄﻖ ،رﻳﺎﺿﻴﺎت ،زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ و هﻨﺮ در
داﻣﻨﻪ
در
ﭘﮋوهﺸﯽ
ﭘﻴﮕﻴﺮی
و
ﮔﺴﱰش
از
اﺳﺘﻔﺎدﻩ
ﭼﻮن
ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ،
رواﻧﮑﺎوی
ﳕﻮﻧﻪهﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ از هﻨﺮ و ادﺑﻴﺎت و ﺷﻌﺮ،
در اﻳﻦﺑﺎرﻩ ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﺮوﻳﺪ ﺑﺮ
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در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ اﺷﺎرﻩ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪﻃﻮر
ﺟﺪی ﻣﻴﺎن ﮐﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ رواﻧﮑﺎو و ﮐﺎر ﭘﮋوهﺸﯽ
او ﺟﺪاﻳﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ .رواﻧﮑﺎو ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ در
اﻃﺎق ﮐﺎر و در ﮐﻨﺎر ﺑﺎﻟﻴﻦ و دﻳﻮان ﻓﺮد ،در
ﻣﻮﺿﻊ رواﻧﮑﺎو ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارد .رواﻧﮑﺎو ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ
در ﳘﻴﻦﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﳏﻴﻂهﺎی دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻮن ﳏﻴﻂهﺎی ﺁﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنهﺎ،
ﳏﻴﻂهﺎی ﺧﻼﻗﻴﺖ هﻨﺮی و ﻏﻴﺮﻩ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻦ ﮔﻮش دادن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺁﻳﺪ ﻧﻪ ﭼﻴﺰی دﻳﮕﺮ .و دﻳﮕﺮ
اﻳﻦﮐﻪ رواﻧﮑﺎوان ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﺎر در ﮔﺮوﻩهﺎی
ﭘﮋوهﺸﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ »رواﻧﮑﺎوی ﮐﺎرﺑﺮدی«
را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽدهﻨﺪ .اﻳﻦ راﻩهﺎ ،ﳘﮕﯽ ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
ﺗﺎزﻩ اﺳﺘﻮارﻧﺪ .دوﺑﺎرﻩ ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖهﺎی ﻣﺎ،
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای دﻳﮕﺮ ،ﺁنﭼﻪ ﻗﺪﻳﻤﯽ اﺳﺖ ،ﺷﮑﻞ و
ﳏﺘﻮاﻳﯽ ﺗﺎزﻩ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و ﺗﺎزﻩﻳﺎﻓﺘﻪهﺎ ﭼﻴﺰی ﺟﺰ
داﻧﺴﺘﻪهﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
رواﻧﮑﺎوی ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺁدﻣﯽ را
دوﺑﺎرﻩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﻳﻦ راﻩ ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﯽ
ﺑﻪﺁن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﻄﯽ ﮐﻪ ﻇﺮف و ﻣﻈﺮوف را از
هﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺳﺎزد .واژﻩهﺎ در دﻧﻴﺎ و ﻣﻨﻄﻖ ﺧﻮد
ﻣﯽزﻳﻨﺪ و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺁنهﺎ در دﻧﻴﺎی ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﻨﻄﻖ
ﺧﻮد.

ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺷﺪن ﻓﺮهﻨﮕﯽ

ﻧﮕﺎﻩ ﺷﻴﻔﺘﻪ
∗
ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ

و

ﮔﻮش

ﻓﺮادادن

رواﻧﮑﺎو

)ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺷﺪن را در ﺑﺮاﺑﺮ واژﻩ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﭼﻪ واژﻩ  sublimationﺑﻪﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺷﺪن
ﭼﻪ در ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد در ﻣﻴﺪانهﺎی ﺷﻴﻤﯽ و
ﻋﻠﻮم واﺑﺴﺘﻪ و ﭼﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﮐﺎر رواﻧﮑﺎوی
ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدﻩ ﻣﯽﺷﻮد .از ﺳﻮﻳﯽ ﺧﻮد واژﻩ
ﻓﺮهﻨﮓ در زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﻻﺑﺮ
ﺷﺪن ﺷﻨﺎﺧﺖ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ...ﳔﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﻓﺮوﻳﺪ از
اﻳﻦ واژﻩ ﺑﺮای ﺁن ﺳﻮد ﺑﺮد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دهﺪ ﮐﻪ در
ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن راهﭙﻴﻤﺎﻳﯽ رواﻧﮑﺎوی ،ﻓﺮد ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ »ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺷﺪن« ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
ﻧﻴﺎزهﺎی ﺟﺴﻤﯽ او -ﺟﻨﺴﯽ ،ﺧﻮراﮐﯽ -...ﺟﺎی ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻧﻴﺎزهﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ )رواﻧﯽ( ﻳﺎ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای
ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻣﯽدهﻨﺪ(.
ﮔﻮش رواﻧﮑﺎو ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ ،از ﻧﮕﺎﻩ ﺷﻴﻔﺘﻪ ﭼﻪ
ﻣﯽﺷﻨﻮد؟ هﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ» :ﺧﻮشﺗﺎن ﻣﯽﺁﻳﺪ؟ ﮐﺎر
ﻣﻦ اﺳﺖ« .ﭼﻪ راﺑﻄﻪای ﻣﻴﺎن ﻳﮏ ﮐﺎر هﻨﺮی و
ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺷﺪن ﻓﺮهﻨﮕﯽ وﺟﻮد دارد؟ ﺗﮑﺎﻧﻪهﺎﻳﯽ ﮐﻪ
زﻧﺪﮔﯽ رواﻧﯽ ﻣﺎ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﻣﺮﺟﻌﯽ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﺑﻪﺳﻮی هﺪﻓﯽ روان ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ
ارﺿﺎی رﻳﺸﻪهﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ.
اﻳﻦ ﺗﮑﺎﻧﻪهﺎی ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی
روان ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻴﺰﻧﺪ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺨﺘﮕﯽ
ﺑﺮﺳﻨﺪ ،هﺪف ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽدهﻨﺪ .هﺪف در
ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد و ارﺿﺎء
ﻧﻴﺎز از زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود.
اﻳﻦ ﭘﻴﺎمهﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل »ﺟﺎی« ﺗﺎزﻩای ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ
∗ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﳔﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﳘﺎﻳﺸﯽ ﺑﻪﳘﻴﻦ ﻧﺎم در ﻓﺮاﻧﺴﻪ
اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

194

دﮔﺮﺷﻨﻴﺪن ﮔﺬﺷﺘﻪهﺎ

زﻳﮕﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﻳﺪ در ﺷﮑﺎﻓﱳ ﭘﺪﻳﺪﻩ »ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺷﺪن«
ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻳﺸﻪ در ﺟﻨﺴﻴﺖ
دارد وﻟﯽ از ﺁن ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .از ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﮕﯽ
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪﺳﻮی اﻳﺪﻩﺁل ﻣﻦ ﻳﺎ ﻬﻧﺎﻳﺖ ﻣﻦ ﻣﯽرود.
ﻧﻴﺎزهﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽروﻧﺪ ،و ﺑﻪﺳﻮی ﺁن
ﻬﻧﺎﻳﺘﯽ ﮐﻪ »ﻣﻦ« در ﲣﻴﻞ ﺧﻮد ﭘﺮوردﻩ اﺳﺖ .ﺁن
ﳕﻮﻧﻪ و ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩای دور از
دﺳﱰس ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻤﺎل ﻣﻦ ﺑﻪ او ﺧﻮاهﻢ رﺳﻴﺪ و
ﺑﯽﮔﻤﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدی در ﲣﻴﻞ اﺳﺖ ﻧﻪ در واﻗﻊ.
ﮔﻮﻳﯽ ﮐﺎﻟﺒﺪ و ﻧﻴﺎزهﺎی ﺁن ﺟﺎی ﺧﻮد را در دو
ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﮕﯽ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﻴﻔﺘﮕﯽ واﻻﺗﺮ
و ﻬﻧﺎﻳﯽ ﻣﯽدهﺪ ،ﭼﻮن ﲡﺮﺑﻪ ﻧﺮﮔﺲ )ﻧﺎرﺳﻴﺲ( ﮐﻪ
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در هﻨﺮ اﻣﺮوزﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪهﺎی واﻻی ﺁدﻣﻴﺎن در
زﻣﻴﻨﻪهﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻘﺶ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺷﺎﻳﺪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ» :ﻣﻦ در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن
ﭼﮕﻮﻧﻪام؟« و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩای ﻧﻴﺎز هﻨﺮﻣﻨﺪان
در ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺎرهﺎی ﺧﻮد در ﳕﺎﻳﺸﮕﺎﻩهﺎ و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﱳ
ﺑﺎ ﺑﺎزدﻳﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺁﺛﺎرﺷﺎن ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای درﺧﻮاﺳﺘﯽ
اﺳﺖ ﺑﺮای ﲠﱰ ﻓﻬﻤﻴﺪن ﭘﮋواک ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻳﺪﻩ ﺁل ﺧﻮد
در ﺁﻳﻨﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن...
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻧﺴﺎﻧﯽ-
ﺧﻮاﺳﺘﻪهﺎی
ﭘﮋواک
ﳕﻮﻧﻪ
هﻨﺮﻣﻨﺪان را در ﮐﺎرهﺎﻳﺸﺎن ﻣﯽﺗﻮان در ﺁﺛﺎر
ﺧﻠﻖﺷﺪﻩ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﭘﺪﻳﺪﻩهﺎی ﲠﺸﺖ ،ﺑﺎغ ﻋﺪن،
ﻧﺎﮐﺠﺎ ﺁﺑﺎد در ﻓﺮهﻨﮓهﺎی ﭼﻴﻦ و اﻳﺮان و هﻨﺪ،
در ﻧﻘﺶهﺎی ﻗﺎﻟﯽ و ﭘﺮدﻩ و ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮر ﻳﺎﻓﺖ.
در ﮐﺎرهﺎی هﻨﺮی دﺳﺘﯽ ،ﺁنﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺗﮑﺮار و
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻨﺪﺑﺎرﻩ و ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺳﻨﺘﯽ در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،ﻧﻘﺶ
ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ ،وﻟﯽ زﻳﺒﺎﻳﯽ و هﻢﺁهﻨﮕﯽ
در ﮐﺎر ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ
ﮐﺎرهﺎ را ﳕﯽﺗﻮان ﺁﻳﻨﻪ هﻨﺮﻣﻨﺪ داﻧﺴﺖ ،اﻳﻨﺎن
ﺑﻴﺶﺗﺮ ﭼﻮن ﺧﺎﻃﺮﻩ و ﺣﺎﻓﻈﻪای از ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﻧﻴﺎﮐﺎن ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺁﻳﻨﺪ .در اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎرهﺎ ﻧﻪ
ﭘﻴﺎم ﺧﺎﺻﯽ از ﺑﻪ وﺟﻮدﺁورﻧﺪﻩ ﺁﻧﺎن اﺳﺖ و ﻧﻪ
ﺗﮑﺎﻧﻪای ﭼﻮن ﻧﺴﺨﻪﺑﺮداری از ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﮐﻪ ﺣﺎوی هﻴﭻ ﭘﻴﺎم ﺗﺎزﻩای ﻧﻴﺴﺖ و ﺧﻄﺎط ﺟﺰ
ﭘﻴﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﮐﺎر ﺟﺪﻳﺪی اراﺋﻪ ﳕﯽﮐﻨﺪ.
در ﻧﻘﺎﺷﯽهﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖهﺎی ﳊﻈﻪای و
ﺧﻮدﺟﻮش ،ﭼﻮن ﻳﮏ ﺑﺮق ﳊﻈﻪای ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﻳﻢ .ﻧﻘﺎﺷﯽ
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در ﻓﺮﺻﺖهﺎی دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان از ﭘﻴﻮﻧﺪ
ﻧﻘﺎﺷﯽهﺎی اﻓﺮاد روانﭘﺮﻳﺶ و ﻧﻘﺶ ﻟﺬت در ﺧﻼﻗﻴﺖ
اﻳﻨﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻴﺎن ﭘﻴﺎﻣﱪان
ﻧﻘﺎش ،ﺟﺎدوﮔﺮان ﻧﻘﺎش و ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺧﻮاب ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
را ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺷﮑﺎﻓﺖ.

ﻧﺎم ﭘﺪری ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

∗

در ﻧﻴﺎﻳﺶهﺎی ﺷﻴﻌﻴﺎن ،ﻣﻔﻬﻮم اول اﻻوﻟﻴﻦ ﺑﺮای
ّات ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ :اﷲ ،ﺧﺎﻟﻖ
»اﷲ« ﺑﻪ ﮐﺮ
و ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺘﻌﺎل و ﺗﻮاﻧﺎی ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻪ ﳘﻴﺸﻪ
هﺴﺖ و ﺑﻮدﻩ و ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ،در ﳘﻪﺟﺎ و ﺑﺮای
ﳘﻴﺸﻪ .ﳕﺎد ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﻼق زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن .در
اﻳﻦ ﻧﻴﺎﻳﺶهﺎ ﮔﺎﻩ ،اﷲ ،ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﺎن او ،ﭘﻴﺎﻣﱪ و
اﺋﻤﻪ و ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﳘﺎن اﻟﻘﺎﺑﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺷﺪﻩاﻧﺪ
ﮐﻪ ﺷﺎهﺎن و اﻣﺮا ،ﭼﻮن اﻣﺮ ،اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت...
ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در اﻳﺮان در ﺳﺪﻩ ﺑﻴﺴﺘﻢ
ﳘﻪﮔﻴﺮ ﺷﺪ .ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ زﻣﺎن ،ﺟﺰ در ﻣﻮارد
وﻳﮋﻩ ،ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﻴﻮﻩ اﻓﺮاد از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ:
 ﻧﺎم ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﳘﺮاﻩ ﻧﺎم ﭘﺪر ﻧﺎم ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﳘﺮاﻩ ﺟﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻳﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﺎم ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪﳘﺮاﻩ ﺻﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ را ازدﻳﮕﺮان ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﯽﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﳔﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻓﺮد ﻧﺎمهﺎی ﭘﺪر
ﭘﺪر ،ﭘﺪر ﭘﺪر ﭘﺪر و ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺮ ﻧﺎم ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺨﺺ
اﻓﺰودﻩ ﻣﯽﺷﺪﻩ اﺳﺖ و در ﻣﻮاردی ﻧﻴﺰ ﺗﻼش ﺑﺮ ﺁن
ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ
ِ ﻓﺮد را ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﭘﻴﺎﻣﱪ ذﮐﺮ
ﭘﻴﺎﻣﱪ ،ﻧﺴﺐ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﻬﺎﺟﺮ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺁنهﺎ در ﳏﻞ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ ،ﻧﺎم ﺟﺎی ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻌﺮف ﻓﺮد
ﻣﯽﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻧﺎم ﺷﻬﺮهﺎ و روﺳﺘﺎهﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶﺗﺮ
راﺑﻂ ﺑﺎ ﻗﺒﺎﻳﻞ اﺳﮑﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ در اﻳﻦ اﻣﺎﮐﻦ
دارد ،ﻣﺜﻞ ﻓﺎرس )ﭘﺎرس -ﻧﺎم ﻗﺒﻴﻠﻪای از
ﺁرﻳﺎﻳﻴﻬﺎ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﮑﺎن ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ( ﻳﺎ
ﻧﺎم ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار اﻳﻦ اﻣﺎﮐﻦ ،ﻣﺜﻞ ﺣﺴﻦ ﺁﺑﺎد،
∗ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﳔﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﻧﺎﻣﻪ اﳒﻤﻦ رواﻧﮑﺎوان ﻟﻴﻤﻮژ-
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ.
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ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭼﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ
ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻳﻞ و ﻗﺒﻴﻠﻪ و ﻳﺎ ﭘﺪر و
ﭘﺪرﺑﺰرگ ...و ﻳﺎ ﻋﻨﺼﺮی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﮐﻪ ﺁن هﻢ ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻴﺎﮐﺎن در ﳏﻞ وﻳﮋﻩای ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،ﭘﻴﻮﻧﺪ
ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .ﭼﻮن ﮔﻮﻳﯽ ﺁدﻣﯽ ﺟﺪای از ﻧﺎم ﮐﻮﭼﮏ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪای ﭼﻮن ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻧﺴﻞهﺎ،
ﭼﻮن راﺑﻄﻪای ﺑﺎ ﻣﺒﺪأ ﺁدﻣﯽ ﺑﻪﳘﺮاﻩ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن راﺑﻄﻪای ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺳﺨﻨﮕﻮ ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،واﺳﻄﻪای اﺳﺖ ﻣﻴﺎن ﺁدﻣﯽ
ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﺎروان اﻧﺴﺎﻧﯽ .ﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﻧﻴﺴﺖ از داود ﻗﻴﺼﺮی ﻳﮑﯽ از ﻋﺮﻓﺎی ﻗﺮن هﻔﺘﻢ
هﺠﺮی ﺑﻴﺎورﻳﻢ» :هﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن
ﻧﺸﺎﻧﻪاﻳﺴﺖ از ﻧﺎم ازﻟﯽ ،و از ﺁنﺟﺎ ﮐﻪ هﺮ ﻧﺎم
ازﻟﯽ ﺟﻮهﺮ ﳘﻪ ﻧﺎمهﺎ را ﺑﻪﳘﺮاﻩ دارد ،اﻳﻦ ﻧﺎم
ﻧﻴﺰ ﳘﻪ ﻧﺎمهﺎ را ﺑﻪ ﳘﺮاﻩ دارد .ﺑﻪﳘﻴﻦﮔﻮﻧﻪ هﺮ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺁن
ﳘﻪ ﻧﺎمهﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺟﻬﺎن
ﺑﯽﻬﻧﺎﻳﺖ اﺳﺖ«) .از ﮐﺘﺎب »ﻣﮑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ روﺣﺎﻧﯽ
اﺳﻼم اﻳﺮاﻧﯽ« ،دارﻳﻮش ﺷﺎﻳﮕﺎن(.

