
 

 

ها دگرشنيدن گذشته  
  

ها موعه مقالهجم  

  
 

 حسن مكارمي
 روانکاو بالينی

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                       2006  



 

 

 
 
 
 
 

  ها دگرشنيدن گذشته
  ها موعه مقالهجم

 
  حسن مكارمي

  
  1385چاپ يکم، هبار ، نشر گردون، برلني

  سارا آزادفرد: جلد
  اثر حسن مکارمی " کتيبه: "نقاشی روی جلد

 
  آتليه گردون: فچينی و امور فنیحرو

 
  مهه حقوق حمفوظ است

 
                     ISBN: 3  – 938406   – 18 – 6 

 
                                           
 

 
            

          Gardoon Verlag 
                                        Kantstraße 76 
                                        10627 Berlin 
                                Tel: +49 (0)30 45 08 66 74 
                                Fax: +49 (0)30 45 08 66 75 

  Email:Gardoonverlag@gmx.de   



 

  
  

  .داند می" حافظ"به برادرم حبيب که 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 

  ها دگرشنيدن گذشته
 
 

کارگيری شناخت روانکاوی  منونه از بهچند 
 بالينی

... در بررسی تاريخ، ادبيات، شعر  
 
 

 



 

 



 

 

  فهرست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  7       گفتار پيش
های عملکرد آن   شناختی و حوزه   های روان  پيچيدگی

   9  
نگاری تاريخ ايران برای           ضرورت دوباره   

  15    ايرانيان
     ديگر بر راز حافظینگرش

  33  
   »شناسی حافظ هستی«: بررسی کتاب

  59  
          حافظ، عشق و دو جهان

  79 
 درآمد شاهنامه فردوسی نگرشی ديگر بر پيش

   87  
   دشنام در زبان کوچه و بازار

   97  
»من بر مِن بی من عاشقم      «:  موشکافی يک گفتار  

    103  
     »ناخودآگاه«دل و 
  121 
 شناسی اماکن متربکه شيعيان ايرانی مکان

   133  
 های انسانی از نسلی به نسلی يابی ارزش راه

   143  
     بالينی عشق و روانکاوی

  149  
    منطق و روانکاوی بالينی

  155  
   مهراهی بيماران نزديک به مرگ

  161  
     مناد در قالی ايران

  167  



 

  روانکاوی بالينی و دگرگونه شنيدن
   171  

     باالبر شدن فرهنگی
  175  

    خانوادگینام پدری، نام 
  179  

 



 

 



 

 پيش  گفتار
  
 
 
 
 
 

گمان سده بيستم ميالدی را دو دريافت بزرگ           بی
خنست زيگموند فرويد نشان      .  روشن کرده است   

است که چون   »  ناخودآگاهی«  دهد که آدمی را      می
ای در درون، رفتار و کارکردی جداگانه         بيگانه
سپس آينشتين قانومنندی آزاد شدن انرژی       .  دارد

مت را دريافت و کار آدمی را به مبب امت          در هناد ا  
. های ديگری از اين انرژی رساند         و استفاده 

گرچه دريافت آينشتين به آسانی به هپنه              
آوری، دانشگاه و سپس به دامنه دانش مهگانی          فن

چه برپايه جتربه ساده و رابطه و         (راه يافت   
، )گير بود  منطق شناخته شده علت و معلولی مهه        

گير شدن و درست شناخته        تا مهه دريافت فرويد    
با گذشت  .  شدن، راهی بسيار طوالنی در پيش دارد      

دليل  مشاری به  صد سال نيز هنوز در جوامع بی          
های مذهبی، سنتی، سياسی، عقيدتی و           مقاومت

ايدئولوژيکی دريافت بزرگ فرويد و نتايج آن         
های گوناگون زندگی آدمی، يا ناشناخته        در هپنه 

گمان، شناخت دقيق و     بی.  اند هيا بدشناخته ماند  
های فرويد و پيروان او چون ژاک          عميق دريافت 

دست روانکاوان    لکان، ترمجه آثار اينان به        
بالينی که از نزديک با اين مفاهيم سر و کار           

ميان فرد و روانکاو و     (دارند و جتربه بالينی     
ای  های پايه  از راه )  در رابطه با گفتار فرد      

. در جوامعی چون ايران است    پراکندن اين شناخت    
کارگيری اثراِت   ليک تا آن زمان، شايد با به         

شناسی،  های جامعه   های فرويد در زمينه       يافته
شناسی، در چند      شناسی، اسطوره   تاريخ، انسان  

سوی  نوشته اين جمموعه، بتوان راه کوچکی به          
زنگارزدايی از بدشناسی پديده دريافت فرويد        

پس از  (ند بسيار دير    ميهنان را هر چ    گشود و هم  
به پاره کوچکی از کارکرد        )  گذشت يک سده   

  .دريافت بزرگ او آشنا کرد
های اين ُجنگ، با استفاده از شيوه           در نوشته 

گوش فرا دادن يک روانکاو بالينی به چند             
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شناختی و     های روان    پيچيدگی
  ∗های عملکرد آن حوزه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PSY«در زبان پارسی معادل     »  روان«کاربرِد کلمه   
توان نعمت زبان    های اروپايی را می     در زبان »  

تواند در   چه اين کلمه، هم می      .  پارسی دانست 
يا ساختار عملکرد    -»  دستگاه روان «قبال مفهوم   

 مورد استفاده قرار گيرد و هم به عنوان         - روان
پسوند و يا پيشوند برای کليه مفاهيمی که به          
شکلی با روان سروکار دارند، مهچون روانکاوی،        

درمانی يا     پزشکی، روان    شناسی، روان    روان
و در عين    »  روان«چرا که کلمه     .  شناختی روان

، اين رابطه را به      »رفنت«حال اسم مصدر فعل      
. می رساند »  روان«ی بودن مفهوم     شکلی در جار  
هم در ما است، هم با ما        »  روان«به شکلی که    

است و هم در جايی ديگر، اين مکان در                 
های ايرانی به شکلی زمين آمسانی است و          اسطوره

های نوين روانکاوی مکتب الکان مهان          در فرضيه 
  .ديگر يا ديگری يا ديگران

نها های روان آدمی مورد حبث ت         اگرچه پيچيدگی 
توان  علوم به مفهوم امروزی آن نيست، ولی می         

چه که به شکل رمسی در حمدوده علوم در دايره            آن
روان شناختی تعريف شده است بر چهار گروه            

شناسی،  پزشکی، روان     روان:  تقسيم کرد    
طور  بندی به  اين تقسيم .  درمانی و روانکاوی   روان

 دهد تا در اين خمتصر ميدان      ما امکان می   موقت به 
شناخت .  تر بشناسيم  شناختی را بيش   عملکرد روان 

شناختی  شود، روان  چه که به روان مربوط می         آن
بناميم با اين فرض که ميدان کارمان را به            

                                                 
» جامعه سامل «ه   اين نوشته برای خنستين بار در نشري           ∗

  .، هتران به چاپ رسيده است١٣٧٧، ارديبهشت ٣٨مشاره 

 



  ها دگرشنيدن گذشته                                         12

کنيم با تعريف چهار مفهوم کاربرد عملی        سعی می 
  :تر کنيم و چند مثال مطلب را روشنشناختی  روان

 روان پزشکی، که به شکل تاريخی و در حمدوده          -١
عملکرد پزشکی است و شاخه ای است در دنباله           

پزشکی با    در روان  .  پزشکی مغز و اعصاب       
ها بر اساس تظاهرات خارجی        بندی بيماری  تقسيم

هدف، تشخيص بيماری و     .  ها سر و کار داريم      آن
های روانی در حمدوده      بيماری .درمان بيماری است  

های خود را به شکلی       تواند ريشه  پزشکی می  روان
از بدن، از سلسله اعصاب يا عملکرد ناقص مغز          

هايی که ريشه در       بيماری.  به مهراه بياورند   
عوامل مادرزادی دارند يا مشکالتی که پس از           

های مغزی، عدم    تولد ايجاد شده است، چون ضايعه     
م حافظه، سيستم تشخيص يا       کارکرد صحيح سيست   

  .ساختار شناخت
ها،  پزشکی امروزه برای درمان ناهنجاری     رواندر  

 عصبی پرداخته از     -يابی مشکالت جسمی    به ريشه 
زيست، هنردرمانی   روان درمانی تا تغيير حميط      

استفاده کرده به داروهای شيميايی نيز        ...  و
ای در آرام کردن فضای ذهن بيمار            جای ويژه 

  .دهند می
های  های بيماری  در اوايل قرن بيستم، هنوز خبش       

  .اند اعصاب و مغز و روان از هم جدا نبوده
.  رفتار فرد مورد حتليل است     در روان شناسی،     -٢

رفتار فرد در خانواده، حميط آموزشی، حميط کار،        
لذا از اين علم در       .  با دوستان و آشنايان    

شکلی نقش دارد،      به»  رفتار فرد  «هرجا که     
شود، چون استخدام در مؤسسات،          اده می  استف
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درمانی با پشتوانه جتربه      درمانی؛ روان   روان -٣
و با استفاده از گفتگو تالش دارد که فرد را            

طور موضعی در مقابل ناهنجاری موضعی خود           به
ده و او را به راه حل قابل قبول              قرار دا 

و گاه که   (ای از موسسات      در پاره .  هدايت کند 
پزشکان برای برطرف کردن        ، روان  )ضرور است  
های  ها، سرگردانی  هايی از قبيل اضطراب    ناهنجاری

درمانی سود   های موقت، از روان     موقت، پريشانی 
  .جويند می
 روانکاوی، عملکرد جديدی است با سابقه           -۴

روانکاوی به گفتار فرد بر      .  از صد سال  کم تر  
  .روی ديوان توجه دارد

روانکاو در رابطه فرد با ناخودآگاه او عمل          
ای  حوزه عملکردش چون قرار دادن آينه       .  کند می

است در مقابل گفتار فرد تا از اين طريق و در           
فرد از  )   سال ١٠ تا   ۵معموال بين   (طوالنی مدت   

تداعی ( رسد  طريق بازگويی آن چه به ذهنش می        
آگاهی   ، بر شيوه کارکرِد ناخودآگاه        )آزاد

يافته و در اين ميان به ريشه ناهنجاری های           
بسياری از  .  احتمالی رفتار خود دست يابد       

. شوند می»  حل«ها در شناخِت ريشه خود        ناهنجاری
های  روانکاوی از طرف ديگر به شناخت قدرت           

رساند و امروزه يکی      درونی خفته فرد ياری می     
ترين موارد استفاده روانکاوی در جوامع       از مهم 

چون نوعی آماده سازی برای حرکت به       .  غربی است 
تر از نقاط ضعف     مست و سويی ديگر با شناخت عميق      

و قدرِت خود، چون ملوانی که با افزودن قدرِت           
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 -آموزش استاد تر به     آموزش روانکاوی را بيش    
چه تا روانکاو خود از     .  کنند شاگردی تعبير می  

 يا  -مرحله ديوان و اقدام به کاوش روان           
خود نگذشته باشد،     »  ناخودآگاه«کاوی    ريشه

در .  تواند راهنمای فرد ديگر باشد       چگونه می 
  :روانکاوی، با دو پديده روبرو هستيم

ها،  های روانکاوی نوشته   توان  براساس نظريه     می
ار و آثار هنری را کاويده و زاويه جديدی          گفت

در مقابل شيوه حتليل و تعبير هنر و ادبيات            
از اين روست که امروزه در بسياری از          .  گشود

ها و مراکز حتقيقی،       موسسات آموزشی، دانشگاه   
  .های حتقيقی عضويت دارند روانکاوان در گروه

زندگی روزمره يک خانواده را در      :  مثالی بزنيم 
و دو فرزندشان   »  ميم«يم، آقا و خامن     نظر بگير 

. پدر آقای ميم دچار فراموشی است      .  اول و دوم  
ای سه روز با     شناس متخصص، هفته   حتت نظر يک روان   

  .مترين تالش دارد با اين مشکل مبارزه کند
خامن ميم، از چهار سال پيش به اين طرف پس از            

 - ترس بيهوده و دائم    -نژندی مشاهده عوارض روان  
ای سه بار     اوای روانکاوی است؛ هفته     حتت مد 

بيند و عمال وقت او بر روی         روانکاو خود را می   
آيد  چه بر ذهنش می     واسطه آن  ديوان و گفتار بی    

فرزند اول، بيست ساله و با سن عقلی         .  گذرد می
 ساله، دچار عقب افتادگی ذهنی است و در             ٨

روان شناس او را حتت     .  موسسه ويژه حتت نظر است     
آقای .   و با مربيان او در متاس است         نظر دارد 

ای دو   ميم، برای ترک اعتياد به الکل، هفته         
بيند، تا با گفتگو     بار روان درمان خود را می      

مرحله مشکل ترک اعتياد را        »  کالمی«و کمک    
  .بگذراند

ها دچار   فرزند دوم پانزده ساله، در نوشنت کلمه      
اش در حال مطالعه      روان شناس مدرسه .  مشکل است 

تر به خبش     ت تا او را برای آزمايشات جدی         اس
اعصاب و روان اعزام کند تا مطمئن شود که             

  .های عصبی نيست ريشه مشکل او از ارگان
می بينيم که چگونه، فرد، جسم، روان و حميط            

سازد که در    ای را می   پيرامون او جمموعه پيچيده   
ها و مشکالت به ختصص         هر مرحله از ناهنجاری     

توان امروزه در     چگونه می .  ديمای نيازمن  ويژه
های فوق به ختصص دست يافت؟ برای پاسخ به          زمينه

شناختی  های روان  اين سوال مناسب است که حوزه       
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شناس مدرک پذيرند    پزشک و روان   طور کلی روان   به
  ...).ليسانس و باالتر(

هايی هستند   درمانی و روانکاوی حرفه     اما روان 
 ياد  که از طريق معلم شاگردی و در طوالنی مدت         

اين موضوع مانع از آن نيست که       .  شوند گرفته می 
پزشکان به علت عالقه خود به ميدان               روان

اجنام روانکاوی  (روانکاوی پس از طی مرحله الزم       
، روانکاو نشوند و يا     )خود حتت نظر يک روانکاو    

پزشکان از    شناسان يا روان     ای از روان     پاره
  .درمانی سود جنويند روان

شناسی  تر با حفاران باستان     شروانکاوان را بي   
اند که عالوه بر شناخت نظری و            مقايسه کرده 

علمی، نيازمند نوعی صرب، حوصله، پشتکار و نيز        
  .اند فرهنگ غنی و عمومی

چه گفته شد برای شروع سلسله مقاالتی در             آن
مورد روانکاوی، تاريخچه، عملکرد و نتايج آن        

رابطه روانکاوی،   .  رسد ضروری به نظر می       
درمانان با   روان پزشکان، روان شناسان و روان     

ها و موسسات اداری و درمانی در جوامع          سازمان
به عنوان منونه،      .  گوناگون، يکسان نيست     

های درمانی   روانکاوی در آملان جزو خدمات بيمه      
در آمريکا موسسات فراوانی در کنار          .  است

 حتقيقی پزشکی به حتقيقات      -موسسات رمسی آموزشی  
در صورتی که مثال در        .  پردازند ی می روانکاو

های  فرانسه، نه تنها روانکاوی در حمدوده بيمه       
درمانی قرار ندارد، بلکه موسسات حتقيقی در          
اين مورد از تعداد انگشتان دست فراتر              

  .روند منی
اگرچه روانکاوی ديپلم پذير نيست ولی عمال از         

های روانکاوان و نيز      ها و احتاديه    طريق اجنمن 
شود و نيز    ها بررسی می   م کنرتل، قابليت آن   سيست
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نگاری تاريخ  ضرورت دوباره
  ∗ايران برای ايرانيان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 تاريخ بسيار پربار و ديرپای سرزمين          :خالصه
حوادث گوناگونی که بر آن رفته است،       ايران با   

با کوشش پيگير مردمان اين سرزمين، چه پيش از         
ها و چه پس از آن، پيش از هتاجم            آمدن آريائی 

اعراب، مغوالن و تيموريان و يا پس از اين             
محالت، راه بسياری تا شناخته شدن کامل و علمی          

تاريخ رشد و پيشرفت فرهنگی       .  در پيش دارد   
مين با تالش هرروزه اينان در        ساکنين يک سرز   

راه زيست و هبزيستی از يکسوی و با هم درآميزی          
ها،  های مهسايگان از راه مهاجرت          با فرهنگ  

ها و پايمال     ها، پايمال شدن    ها، پيروزی  جنگ
اين تالش و    .  ها از سوی ديگر مهراه است        کردن

ها جای پای خويش را در زبان        درهم آميزی فرهنگ  
شفاهی و آداب و رسوم و         و فرهنگ و تاريخ       

ها و   گذارند و از خالل سده      ها به جای می     گويش
  .آورند ها سر برون می هزاره

ناخودآگاِه فرد با تعريفی که روانکاوی بالينی       
دهد، مهان خاطرات تلنبار شده آدمی         از آن می   

و از  .  است که دارای ساختاری است چون زبان        
 فردی  های گفتار هر فرد، ناخودآگاه      خالل واژه 

توان به   اين انديشه را می   .  شناساند خود را می  
دامنه يک ملت کشاند و گفت که خاطره گروهی            
ساکنين يک سرزمين، در گفتار و سنن مردم اين          

  .ديار فشرده شده است
نگاران، آنان که از      گوش فرا دادن به تاريخ      

اند و   نزديک به تالش ساکنين يک سرزمين نگريسته      
                                                 

 اين نوشته برای خنستين بار در مهايش فرهنگ ايران               ∗
و نيز  .   ارائه شده است   ٢٠٠٠باستان در سوئد در سپتامرب      

  .در نشريه آفتاب چاپ نروژ به چاپ رسيده است
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نگاران پيوستگی حوادث تاريخی و فرهنگی        تاريخ
شد و دگرگونی اين    های کاربردی و ر    را با واژه  

شناسی را چون ابزاری     ها مهساز کرده و واژه     واژه
شناسی، سندپردازی،   های باستان  در راستای حفاری  

از سوی  .  گيرند کار می  خوانی و غيره، به    اسطوره
نگاران ما را به      ديگر موشکافی گفتار تاريخ    

های  چگونگی رشد گروهی و مردمی و شايد به زخم         
  .سازد  میتاريخی يک مردم آشنا

ست بر   کوشش ما در اين نوشتار گشايش دريچه ای        
اين تأثير و تأثر متقابل از راه چند بررسی و          
منونه کوتاه که بی گمان نه جامع است و نه              

  .مانع
  

 در اين نوشته به مکاتب گوناگون          :گفتار پيش
نگاری چه بر بنيان شيوه نگرش آنان به           تاريخ

و اسباب به   سرگذشت آدمی و چه بر بنيان روش          
تاريخ، .  ای خنواهيم کرد   کار گرفته شده، اشاره   

سرگذشت آدميانی است که در ميانه جغرافيايی         
اند و در اين راستا در خود و         زيستی خود زيسته  

اند، زندگی گروهی    در پيرامون خود اثر گذاشته     
ها در هم اثر     اند، سازمان  خود را سازمان داده   

های حميط    اند و از اين کنش و واکنش             کرده
  .اند پيرامون، سازماِن گروهی و فرد دگرگون شده

ای که در اين نوشته از آن ياد           تاريخ به گونه 
  :های گوناگون زير استوار است شود بر پايه می

  ای  افسانه–ای  تاريخ اسطوره  -
 تاريخ پنهان در گويش مردم -
تاريخ هنفته در ادبيات، شعر و ترانه و           -

 هنر و فرهنگ
ها،  آمده از البالی سفرنامه   تاريخ به دست     -

 ها، خاطرات يادداشت
 تاريخ بر اساس متون قديمی -

های به هم پيوسته و جداناشدنی          اينان پايه 
تواند بر   و از سوی ديگر تاريخ می      .  اند تاريخ
های گوناگون خود چون اجتماعی، اقتصادی،        شاخه

علمی، فرهنگی، سياسی، عقيدتی، مذهبی و ديگر        
  .استوار باشد
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از ورود به مبحث، نگاهی به منابع و مأخذ         پيش  
شناخِت امروز ايرانيان از تاريخ و سرگذشت خود        

  :بيافکنيم
ها و   چه از راه قصه     آن:  فرهنگ خانواده   -

های  گوناگون چون سرگذشت       مثل ها و گويش  
نياکان از نسلی به نسلی و از راه              

های خنستين   رسد و پايه   خانواده به ما می    
  .سازند ا میشناخت تاريخی ما ر

در سطوح گوناگون، از       :  فرهنگ مدرسه   -
فرهنگ تاريخی  «اين  .  دبستان تا دانشگاه  

ای  در سده حاضر به بکدستی ويژه     »  ای مدرسه
رسيده است و در خاطره مجعی ما نقش بسته          

 .است
شيعی، (فرهنگ مسجد و مدارس تعليم اسالمی        -

اين فرهنگ و   :  و دگر مذاهب ايران    )  سّنی
مانان و شيعيان مربوط     چه که به مسل     آن

 -است، در دايره بسته شبه جزيره عربستان      
عراق امروز و قرن اول و دوم هجری حمدود          

زمان و مکان در اين فرهنگ          .  گردد می
افراد تاريخی در    .  ويژگی خود را دارد    

خواب و  (اين فرهنگ از يک زندگی ميانی         
اين ويژگی برای     .  برخوردارند)  واقع

گی پيامرب و ائمه و     ويژه در زند   شيعيان به 
خوبی  ها و در ادبيات تاريخی به       اصحاب آن 
 .شود مشاهده می

های گروهی؛ روزنامه، راديو،     فرهنگ رسانه  -
هر چند در سده      ...:  تلويزيون، سينما 

بينی و سانسور و      اخير اينان دچار تنگ    
اند،  خودسانسوری و کنرتل های گوناگون بوده    

وان به  ت ولی از خالل کارکرد کلی اينان می      
کوشش .  انتقال شناخت تاريخی دست يافت      

ها گويی مهان     دست اندرکاران اين رسانه     
آرام و راکد نگاه داشنت فضای جامعه است         

دار و مريز نه افکار         تا به شيوه کج     
دار سازند و نه با       عمومی مردم را خدشه    

ارباب دولت و دين رمسی و ساختار عمومی          
 .جامعه برخوردی داشته باشند

های تاريخی   های دانسته  ی نيز به ريشه    نگاه
در اين بررسی   .  امروز مردم ايران بيافکنيم   

  :کنيم بندی می اينان را  چنين دسته
 کوشش تاريخ نگاران ايرانی در تصحيح،          -١

چاپ، خالصه سازی متون گذشته به زبان های           
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ه آثار پژوهشگران و تاريخ نگاران غير       ترمج -٢
  :ايرانی

که سهم عمده و     )  اروپا و آمريکا   (غرب    -
  .ها دارند اساسی را در اين ترمجه

طور مستقيم از      بلوک شرق که يا به          -
های روسی و اروپای شرقی ترمجه شده و         زبان

يا از متون فرانسه، انگليسی و آملانی به        
 .اند فارسی ترمجه شده

ی، دوران يونان و روم که        مدارک باستان  -
های زنده امروز      اساسا از طريق زبان      

 .اند اروپايی به ما رسيده
 گردآوری فرهنگ عامه، تالشی که از زنده          -٣

ياد دهخدا آغاز شد و بزرگانی چون اجنوی            
شيرازی، امحد شاملو و ديگران آن را پی             

  .اند گرفته
 تفسير، بررسی، مقابله خوانی متون قديمی       -۴

 و عربی با استفاده از فرضيه های           ايرانی
تازه تاريخی چون تفسيرهای مارکسيستی،          
جامعه شناسانه، روانکاوانه، تاريخی و          

  .غيره
 و در انتها تالش پژوهندگان ايرانی در           -۵

مجع آوری مدارک و مأخذ در چهارگونه ذکر شده          
 کلی يا    -در باال و نگارش تاريخ عمومی         

چون تاريخ   ( منطقه ای يا زمانی         -شاخه ای
 راوندی، تاريخ ايران        -اجتماعی ايران  

  ...). حسن پيرنيا-باستان
  
  

  :نگاری های تاريخ چالش
ايم تا نگاهی تازه به        با اين درآمد آماده     

  :نگاری امروز ايران بيافکنيم های تاريخ چالش
 شايد از مهه چالش ها بنيانی تر و پررنگ تر،          -١

 شيعی در   ويژه اسالمی  همهان نفوذ نگرش مذهبی ب     
 .تاريخ نگاری اوليه دوراِن کنونی است             

تاريخ نگارانی که کتاب های درسی را در سطوح          
گوناگون از مدارس ابتدايی تا دانشگاهی تدوين       
کرده اند، خود آموزش يافته مکاتب قرآنی            
بوده اند و خواسته و خنواسته نفوذ مذهب شيعه و         

عمق جانشان    نوع نگرش تاريخی اين مذهب در        
نويسان رمسی   از سوی ديگر تاريخ   .  ه شده است  کاشت
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جا که ممکن است از       ، تا آن  در تاريخ رمسی    -
مذهب بزرگان علم و ادب و هنر ايران پيش         

برند، چه به     از دوران صفويه نام منی       
گردند،   سّنی دچار می        -دوگانگی شيعه  

که مردم ايران امروز به درستی            چنان
شان در شش قرن      دانند که پدراِن پدران     منی

  ...اند يا حنبلی يا قبل شافعی بوده
زی اعراب در محله خود به      اشاره به کتابسو   -

ها، دليل اين      ايران، حجم اين کتاب       
. کتابسوزی در پرده نگاه داشته شده است       

در بسياری از متون تاريخی به شکلی از          
 .گردد کاربرد مفهوم محله خودداری می

 از قلم سيد    )1(گفتار ايران پل فيروزه       در پيش 
تا دوره کوچ و       ...«:  خوانيم حسين نصر می    

بايل آريايی و آغاز عصری نوين در          مهاجرِت ق 
فالت ايران و سپس بنياد خنستين آيين شاهنشاهی         
جهان به دست کوروش بزرگ و پيدايی و گسرتش دين          

گاه  زرتشتی در ايران و بعد محله اسکندر و آن          
احياء حيات ملی در دوران اشکانی و بازگشت به         
هنادهای عصر هخامنشی در دوران ساسانی و             

ش دين اسالم و آغاز عصر تابناک          سراجنام پذير 
اسالمی که در اندک مدت ايران را به صورت يکی           
از واالترين و معتربترين مراکز فرهنگی جهان در        

های بعد مانند     آورد و نشيب و فرازهای سده        
های ترکان و محله مغوالن و به دنبال آن             يورش

چگونه »  ...احيای حکومت ملی توسط خاندان صفوی     
های  پژوهشگر، محله اسکندر، يورش    است که برای     

جای محله   ترکان و محله مغوالن مطرح است، و به          
برد  اعراب، زيرکانه از پذيرش دين اسالم نام می       

  خواند؟ و صفويه را بنيانگزار حکومت ملی می
جغرافيای فرهنگی تاريخی آنانی که از سنين          
کودکی خواندن و نوشنت را از زبان عربی آغاز           
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تاريخ شفاهی دست پروردگان شيعه ايرانی زبان،       
های به   چه از نوشته   ليک آن .  است تر نوشته شده   کم
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گونه گفتار را در پديده شيخ امحد کافی، از          اين
 و نوارهای   ١٣۵۵  -۵٧های   خوانان بنام سال   روضه
توان دريافت، که چگونه از باالی       ط شده او می   ضب

منرب برای شيعيان آماده عزاداری به کربال تلفن        
زند و از راوی حلظه به حلظه چگونگی حوادث را           یم

کند و آن را برای شنوندگان مشتاق با          سوال می 
چنان که مردم     .  کند سازی می   فرياد دوباره  

يکباره در باور خود راوی را زنده با تلفنی           
  .کنند در دست در صحرای کربال جتسم می

گرايانه موج نوی      چه به آن تالش واقع          آن
گويند، که ريشه در         ه می  انديشمندان شيع  

دارد ...  های جالل آل امحد، علی شريعتی         نوشته
که به   اينان بی آن  .  نيز از اين مشکل مربا نيست     

مبنای تاريخی حوادث و حضور و تسلسل و چرايی          
تر  حوادث تاريخی اسالم و شيعه توجه کنند، بيش        

» بينی سازی يا جهان      های انديشه   سيستم«به   
ادشان نوعی ايجاد آشتی     تر مر  پرداخته و بيش   

 سنتی خود و           -های عقيدتی    ميان جهان   
هايشان از دانش و شناخت جهان امروزين         دريافت

ها بر دو پايه استوارند، خنست        اين نوشته .  است
که، دوباره   که در غرب خربی نيست و سپس آن           آن

ها در کوتاه زمان بر      اين نگرش .  خوديابی کنيم 
وه که به دنبال     فرهنگی آن گر   -های تاريخی  زخم
از .  هنند سازی فوری رنج خويشند، مرهم می        آرام

گفتار و رفتار يک قرن يک خاندان، از پيامرب           
تا يازدمهين امام و روايات دور و نزديک، واقع         

توان سيستم انديشه و ساختار         و خيالی، منی   
تغيير تاريخی را به وجود آورد که جوابگوی           
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شيوه ای از   :   نفوذ تاريخ نگاری غربی        -٢
تاريخ نگاری که بر اساس مدارک و اسناد و             

حفاری های دريافت های ملموس تاريخی،              
گونه  اين.  باستان شناسی بنياد گذاشته شده است     

دانند، از فرهنگ    نگاران، زبان فارسی منی     تاريخ
های پارسی،   کوچه و بازار به دورند، نوشته        

های ايرانی را        ها، اشعار، اسطوره       قصه
شناسند، به درون و عمق فرهنگ ايرانی              منی

نگاری  آشنايی ندارند، به مهين مناسبت تاريخ        
اينان خشک و خالی از رنگ و بوی فرهنگی               

های  تکرار گفته .  ها فراوانند  منونه.  انسانی است 
شناسان غربی، يا    کسانی چون هرودت توسط تاريخ     

ای،  های انديشه  عدم درک اختالف مذاهب و گرايش       
خملوط کردن مفهوم مسلمانان و اعراب، عدم درک         

  .مسئله تقيه در شيعه و غيره
تکيه بر  :  گاری بلوک شرق   ن  نفوذ تاريخ     -٣

های  های توليد و حمور قرار دادن شيوه            شيوه
توليد و ابزار و حنوه توليد؛ اشاره اصلی به           
تاريخ اقتصادی؛ رنج و درد جسمی و جانی و             
مادی آدميان و فشار اربابان و قدرمتداران           

گيری  دولتی و مذهبی، اينان را از چگونگی شکل        
ه دور داشته    فرهنگی و شناخت متدن فرهنگی ب        

در نتيجه اينان به زبان چون پايه            .  است
اند،  ساختار فرهنگی و ناخودآگاه فردی کم توجه      

به مرزها و مشکالت و اختالفات فرهنگی و               
ها که در اثر درهم آميختگی       گيری اين فرهنگ   شکل

  .اند هاست کم توجه فرهنگ
گذشته از مشکلی که    :   تاريخ نگاری رمسی مدارس   -۴

نگ مکتب خانه ای بنيانگزاران فرهنگ    ريشه در فره  
مدرسه ای ما در ابتدای قرن حاضر چون ملک             
الشعرای هبار، حممد علی فروغی، جالل الدين            

دارد، فشار مستقيم و غيرمستقيم         ...  مهايی
سياست و مذهب در دوران گوناگون قرن حاضر            

  .اند های تاريخی مدارس را زير تأثير برده کتاب
گشت بسيار سطحی و     در دوران هپلوی؛ باز      -

ای به دوران قبل از اسالم مهراه با          اوليه
انگارانه، بر دو     گرايی بسيار ساده    غرب

پايه نظام شاهنشاهی از يکسوی و              

  



  ها دگرشنيدن گذشته                                         26

در دوران پس از انقالب، يکسونگری،             -
ای که مفاهيم ملت و         گری به گونه ن شيعه

فرهنگ ملی و زبان پارسی و ادبيات و هنر         
و گذشته فرهنگی زير تأثير احتاد شيعيان        
آن هم از نوع جنگجويانه خود قرار گرفت         
و به روايت يکی از نشريات چاپ شده در           

اکنون تاريخ معاصر ايران در      «:  )3(ايران
 انقالب مشروطيت و  :  سه چيز خالصه شده است     

اهللا نوری، هنضت ملی شدن نفت        رهربی شيخ فضل  
های  و رهربی کاشانی و انقالب اسالمی و ريشه       

 آن  ١٣۴٢ خراد   ١۵ به   ١٣۵٧تاريخی انقالب   
 .»صهم در احنصار جناحی خا

 تأثير اين نوع نگرش های تاريخی چنان است          -۵
که ما را به دامان افراط و تفريط های بيهوده          

يه به فرهنگ و بزرگی      رو افتخار بی .  می اندازد
سازی زبان   امپراطوری گذشته، تالش در احياء       

های غيرپارسی به ويژه     خالص پارسی و حذف کلمه     
های فراموش   ها و سنت    احياء افراطی فرهنگ   ،عربی
بازگشت به اصل خويش و چشم بسنت بر جهان          .  شده

متحول و متحرک پيرامون، اخرتاع مفاهيم             
الم و شيعه با      زدگی و جايگزينی نوعی اس       غرب

شناسانه مدرن و امروزين،     کاربری مفاهيم جامعه  
نگاری اقتصادی و به       توجه افراطی به تاريخ     

گرايی  فراموشی سپردن حيات فرهنگی، قوم           
افراطی، کرد و بلوچ و ترک، عمده کردن هرکدام         
از مفاهيم به شکل جمرد خود حاصل نديده گرفنت           

ات تاريخی  جانبه مهگی اين مفاهيم است در حي        مهه
  .يک ملت

جا خنواهد بود که با اشاره به چند کتاب،             بی
چه تا کنون آمد،     هايی از آن   بسيار کوتاه منونه  

  :به دست بدهيم
سفر جنگی  «نوشته ای به نام      :  ١منونه    

اسکندر مقدونی به درون ايران و به هندوستان         
 تالش پژوهشگر در    )4  (».بزرگ ترين دروغ تاريخ است   

گمراهی مهه    «شان دهد       ست که ن       آن ا   
نويسان، اسکندرشناسان، ستايشگران     اسکندرنامه

ها در اين است که      زدگان پيرو آن   اسکندر و غرب  
. اند هنِد جنوِب خوزستان را، هندوستان پنداشته      

پژوهشگر در پيش    .  »...اين گمراهی گريبانگير   
ای  نوشته به چرايی کار پژوهش خود به شيوه           
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جا حبث در     ايم، مراد ما در اين       چه آورده  چنان
ها نيست، مهم آن      چگونگی و صحت و سقم نوشته       

گويد و راه    يخی می ست که پژوهشگر از زخم تار       ا
يکباره از ريشه دروغ دانسنت يکی           آن را به   

  .ازمحالت تاريخی به ايران بداند
در تاريکی  «نوشته ای به نام      :  ٢منونه    

خنست .   نوشته زنده ياد ايرج اسکندری    )5(»هزاره ها
اين نکته بسيار جالب است که چگونه يکی از            

سازان اين   بنيانگزاران و روشنفکران و تاريخ      
ده در ايران به کار بررسی ژرف تاريخ ايران          س

و به ويژه زمان پيش از تشکيل اولين دولت             
که چگونه تالش    و اين .  بزرگ هخامنشيان بپردازد  

ای، فرهنگ   وری از تاريخ اسطوره     دارد با هبره   
نگاران کشورهای اروپای     اوستا، کارهای تاريخ   

شرقی و اروپای غربی به سوال اساسی زير پاسخ          
مثال شايسته دقت است که چرا            «که   گويد   
ای ايران در سير       دهکده)  communes(های   مهبودی

حتولی خود به آن شکل از مالکيتی که در يونان           
و رم کالسيک به وجود آمد و زمينه را برای              

داری در توليد آماده     تعميم و تفوق نظام برده     
اند و اصوال چه عواملی باعث        منوده است، نرسيده  

 جامعه طبقاتی ايران که تشکيل دولت       اند که  شده
های  است، حتی از دوران قوام دولت      منونه بارز آن  

های هخامنشی، اشکانی    سرتاسری بزرگی چون دولت    
و ساسانی بر پايه شيوه توليدی نظير سيستم           

باستان استوار  »  يونان و رم  «داری   جامعه برده 
نگشته است؟ اگر چنين باشد و چنين هم هست،            

در «شود که     ا اين سوال مطرح می       گاه بدو  آن
ايران دولت بر پايه چه عوامل و چه تناقضاتی          
به وجود آمده و تکامل يافته است؟ بار اساسی          

طور عمده بر دوش       استثمار در اين جامعه به      
کشی  کدام طبقه يا طبقات قرار داشته است و هبره        

انسان از انسان ديگر به چه صورت و حتت چه              
پژوهشگر اشاره  »  ده است؟ ش اشکالی اعمال می   

و با اين مهه    .  دارد که هدف او الگوسازی نيست     
های نوشته خود    ها در آخرين برگ    پس از مهه بررسی   

گردد و از مهان     به مهان فرضيه اوليه خود باز می      
تر چنين هم هست، را بيرون       اگر چنين باشد، بيش   
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پژوهشگر اگرچه پاسخ پرسش خود را از ابتدا           
نگاری بسيار پيشرفته    دارد ولی در شيوه تاريخ     

جا که بر زبان و ادبيات       از آن .  و متعادل است  
تواند از خالل اشعار      ايران آشنايی دارد، می    

های  های شاهنامه فردوسی، اسناد شيوه        اسطوره
) درتالنئان(توليد و يا بودن مردمان اوليه         

ها  های ايران قبل از حضور آريايی      را در سرزمين  
  :بيرون بکشد

فردوسی شاعر بزرگ ملی ايران اين حتول در            «
زندگی بدوی را به حنوی بيان کرده است که گرچه          

دهنده  با واقعيت انطباق ندارد، معدالک نشان       
مراحل خمتلفه اين تغييرات در شرايط زيست مردم        

 :است
 

 خنستين يکی گوهر    
سر   آمد به چنگ    
آهن    مايه  کرد      

چو بشناخت   آبگون  
 آهنگری پيشه کرد  

چو آگاه مردم بر     
بسنجيد  آن برفزود 

 پس هر کسی نان     
از آن پيش      خويش

شد  کاين کارها   
  مردم مه کار   بسيج
   برگ   به بودی

به دانش ز آهن       
کزان  جدا کرد سنگ  

سنگ خارا کشيدش     
کجا زو ترب،     برون

 اره و ريشه کرد    
راکندن ختم و کشت    پ

بورزيد و   و درود 
بشناخت سامان      

ها  نبد خوردنی  خويش
  هيچ   ميوه   از  جز

شان مهه   که پوشيدنی 
 »)5(بود برگ        

 

نگاهی به فهرست منابع و مأخذ اين کتاب نيز           
  :آموزنده است

  :منابع حتقيقی تاريخ
  به زبان پارسی؛: الف  

؛    ٩   ترمجه از منابع اروپای غربی
  ١   مرجع  
؛    ٩  ه از منابع اروپای شرقیترمج

  ۴  حتقيقی تاريخی نوشته ايرانی  
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حتقيقی    ؛ ٢      متون قديمی
  ٣غيرايرانی نوشته ايرانی

  به زبان غيرپارسی؛: ب  
  اروپای غربی    اروپای شرقی  
  منابع اصلی  
       ١٧                   ۴٩   
           ٢  

 ۵٨ مأخذ، مجع اروپای غربی       ٢۶مجع اروپای شرقی    
  . مأخذ١٠ذ، مجع منابع ايرانی مأخ

تاريخ ملل قديم آسيای غربی          «-٣منونه    
نوشته امحد  »  ها از آغاز تا روی کار آمدن پارس       

  : )6(هبمنش
گويد کتاب برای دانشجويان     گونه که مولف می    آن

کسانی «:  در مقدمه آمده است    .  نوشته شده است  
که با تاريخ سروکار دارند به خوبی واقفند که         

مللی که بنيانگذار    »  ملل قديم مشرق   «تاريخ  
اند، تا اين اواخر چقدر      متدن کنونی جهان بوده   
منابعی که در اين باره     .  پيچيده و تاريک بود   
های  داد منحصر به نوشته      اطالعاتی به دست می     

مورخين يونانی و تورات بود که مهه ناقص و             
ای و يا مذهبی داشتند ولی از            جنبه افسانه 

دان خارجی مشغول حفرياتی در      روزی که دانشمن  
های  النهرين شدند، سستی و نادرستی گفته         بين

اشاره کوتاهی  .  »مورخين قديم به حتقيق پيوست     
به فهرست منابع و مأخذ اين کتاب کافی است تا          

نگار ما يکباره تنها و تنها       دريابيم که تاريخ  
 مأخذ،  ۴۶از  .  خواند نگاری را می   يک سوی تاريخ  

 ١٨۶٠های   ی است که در فاصله سال      مأخذ فرانسو  ۴٣
  .اند  چاپ شده١٩۵٣تا 

که به طرح و بررسی پيشنهاد خود           پيش از آن   
نگاری تاريخ ايرانيان برای        درباره دوباره  

ايرانيان بپردازيم، الزم است به  مفهوم زخم          
چرا که  .   فرهنگی و اثرات آن بپردازيم     -تاريخی

برداشت تاريخی مردم ما تنها در سايه               
باورهای  ها و پيش    داده جانبه پيش  ريزی مهه  نبيرو

  .تواند شکل گيرد گوناگون و جمرد می
مفهوم زخم تاريخی را به سوراج پراساد نايُپل         

 )7(»تا انتهای ايمان    «ويژه آخرين کتابش        به
  .مديومن

روانی يا ضربه    چه در روانکاوی بالينی، زخم      آن
 Trauma از ريشه لغت يونانی        Traumatisme(روانی  

ای درباره خاطره    ناميده شده است، به گونه   )  زخم
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های تاريخی، فرهنگی بر پيکره فرهنگی يک          زخم
تنها چاره بازگويی و    .  کنند مردم نيز چنين می   

ها با خود و در       اين زخم .  هاست گشايش اين زخم  
چه به   آن.  شوند دل خود در فرهنگ و زبان محل می        

گردد، شکافنت   فرهنگ مردم ايران زمين باز می        
های قومی و فرهنگی،          خمهای اين ز      ريشه
ها و   سازی اينان، شکافنت و کاووش در اين        عريان

ها به شناخت فرهنگی ما      بازيابی اثرات اين زخم   
  . رساند از ما ياری سرتگی می

ای از نوشته يکی     برای روشن شدن گفته خود پاره     
وران معاصر ايران را با هم              از انديشه  

ای  وشتهحممد علی اسالمی ندوشن در ن       .  شکافيم می
  :نويسد  می)10(»ايران را از ياد نربيم«به نام 

ست که رسالت ايران به پايان نرسيده        و آن اين  «
. است و شکوه و خّرمی او به او باز خواهد گشت           

تواند قد راست کند،     من يقين دارم که ايران می     
آور، زيبا و سعادمتند گردد، و            کشوری نام  

ساخلوردگی گونه که در خور متدن و فرهنگ و             آن
  ».های بسياری به جهان بياموزد اوست، نکته
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ای از درون    احساس قعر ضمير خود را چون نشانه       
در .  ناخودآگاه دانسنت چندان بيراهه نيست        

  :ادامه آمده است
تاريخ او از    .  آوری است  ايران سرزمين شگفت   «

. نظير است   نظر رنگارنگی و گوناگونی کم          
ان در اين آب و     ترين مرد  ترين مردان و پست    بزرگ

اند، حوادثی که بر سر او امده        خاک پرورده شده  
گونه است که در خور کشور برگزيده و              بدان

های درخشان داشته است و          بزرگی است، فتح    
های بسيار و       های شرم آور، مصيبت         شکست

گويی روزگار مهه بالها و      .  های بسيار  کامروايی
  )10 (».های خود را بر ايران آزموده است بازی

های بر سر    های بالها و بازی     در اين ميان واژه    
های  ای مهان افسوس زخم     ايران آمده آيا به گونه    

جا سخن از گونه      اين!   تاريخی نيستند  -فرهنگی
ديگری از سوگواری است ، در چند خط دورتر             

  :آيد می
ها، ما حق داريم که به کشور          کامی رغم تلخ  به«

اريخ خم شده   خود بنازيم، کمر ما در زير بار ت       
دهد و ما    است، ولی مهين تاريخ به ما نيرو می         

تراژدی ...  دارد که از پای درافتيم     را باز می  
  )10 (».های بزرگ بوده است مهواره در شأن سرنوشت

چه نويسنده از آن به خم شدن کمر در زير              آن
برد ما از آن با عنوان زخم         بار تاريخ نام می   

  .کنيم  تاريخی ياد می-فرهنگی
مو شکافی کوتاه اين نوشته که درد دل و آرزوی          
درونی و هنانی و پنهانی فرزند با فرهنگ اين           

دهد که چگونه اين باور گره       مردم است، نشان می   
شده و اين خون دل منجمد گشته آماده سرباز            

  .کردن است
خود زيبا  »  مقاالت«اين حال را مشس تربيزی در         

  :بيان کرده است
.  کرده است از مساع کردن      خليفه منع :  شيخ گفت «

. ای شد در اندرون و رجنور افتاد       درويش را عقده  
اين علت و   .  نبض او گرفت  .  طبيب حاذق آوردند  

درويش وفات  .  اسباب که خوانده بود، نديد       
طبيب بشکافت گور او را و سينه او را و          .  يافت

آن را  .  مهچون عقيق بود  .  عقده را بيرون آورد    
خليفه  دست رفت، به    به دست.  به وقت حاجت بفروخت   

. خليفه آن را نگين انگشرتی ساخت           .  رسيد
. داشت، در انگشرت، روزی در مساع، فرو نگريست        می

چون نظر کرد، هيچ     !  جامه آلوده ديد از خون     
  )8 (».نگين را ديد گداخته... جراحتی نديد
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 -های گوناگون تاريخی   چنين خون دلی که در زخم      
ت يکبار آن هم     بايس فرهنگی عقده شده است، می     

محله اعراب به ايران    .  پرده بيرون ريخته شود    بی
توان به عنوان شاهد اساسی اين زخم مجعی          را می 
 -چه اين زخم نه تنها بنيان سياسی         .  انگاشت
 حکومتی مردم را درهم ريخت، بلکه تا        -اجتماعی

عمق عقايد مذهبی و باورها و زندگی هرروزه و          
های توليد و     شيوه.  (خط و نوشتار اثر گذاشت      

مبادله کاال و خريد و فروش دست خنورده باقی            
برای !  ای ماندند، چه اعراب از اين نظر هديه        

از اين نگاه محله اعراب      ).  ايرانيان نداشتند 
به ايران بسيار فراتر از محله مغوالن،               

در اين راستاست و پس از       .  تيموريان بوده است  
د، شو اين محله است که دو قرن سکوت زاده می            

چه بر   آور مجعی مردمی که هنوز از آن        سکوت حيرت 
در گشايش اين عقده    .  خربند آنان گذشته است، بی   

  :مشاری در پيش روی ماست های بی پرسش
ای ايرانيان   آميزی فرهنگی، اسطوره    درهم  -

قبل و پس از اسالم چگونه صورت گرفته است         
و از ميان باورهای فرهنگی مردم امروزين       

چه خبشی به پيش و چه خبشی        اين مرز و بوم     
  .به پس از اين محله مربوط است

ارقام و اعدادی که در       .  چند منونه بياوريم   
باور عامه جای خود را باز کرده است بدون             

ها در فرهنگ و باورهای صدر         که رد پای آن     آن
 پيامرب، يا طبقات و        ١٢۴٠٠٠اسالم باشد چون      

 را  خانه ها و اطاق های جهنم که مشتی از خروار        
  :از کتاب حق اليقين مال حممد باقر جملسی می آوريم

جهنم، سعير،  .  باشد جهنم را هفت طبقه می     ...«
سقر، حجيم، لظی، حطمه، هاويه، شراب جهنم محيم        

محيم گرم  .  گرم و قطران و طعامش زقوم است          
اين محيم گرم چنان    .  عبارت از چرک و ريم است      
نيا ای از آن با آب د        چيزی است که اگر قطره     

خملوط شود از تعفن آن متامی اهل دنيا هالک              
ای است که در ميان آن        در جهنم دره  .  گردند می

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           

در پای هر يک     ...  تر است  زيادهآتش اين دنيا     
باشد که از شدت     های آتشين می   از اهل جهنم نعل   

  ».جوشد ها مغز ايشان در کله می حرارت آن
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 اجتماعی و     - سياسی  -های فرهنگی   شخصيت  -
اند و   ای ايرانيان چگونه زاده شده     اسطوره

های رستم   منونه.  اند چگونه درهم ادغام شده   
اوش و  دستان و علی ابن ابی طالب، سي          

  ...حسين بن علی
مکاتب .  ظهور و شيوع عرفان و تصوف           -

ها و رابطه     گوناگون و مدارس و خانقاه      
 . فرهنگی-های تاريخی اينان با زخم
يابی، مو شکافی مهه اين          بازنگاری، ريشه  

حوادث از سويی برای برپای ايستادن فرهنگی        
های مردم ايران اساسی است و از سوی             نسل

شوار که نياز به       ديگر کاری است بس د        
درمان .  نگر و آگاه دارد    نگارانی مهه سو   تاريخ

 فرهنگی، چون روانکاوی    -های تاريخی  چنين زخم 
  .در بازگويی درست تاريخی اينان است

گرچه مهخوانی دو سرنوشت آدمی و سرنوشت            
فرهنگی يک ملت دور از احتياط علمی است ولی         

توامن چون يک روانکاو بالينی از کنار            منی
سازی خاطره   سامل.  مهه تشابه و مهگونی بگذرم     ناي

ها و    يابی زخم   مجعی مردم ايران با ريشه        
سازی فضای   دردهای او از يک سوی و با سامل         

شناخت تاريخی و فرهنگی اين مردم از خود،          
  .گردد از سوی ديگر ممکن می

پروری، شهيدنوازی،       های سوگ      ريشه  -
پروری، فرهنگ تزوير و تعارف و          قهرمان

  .لَََُق در کجا استمت
های کينه و مهر افراطی به اعراب از         ريشه -

سويی و فرهنگ امروز غرب از سوی ديگر،          
های احنرافی   منايی خمرب و خودکوچک بينی     بزرگ

 -از سوی ديگر از چه حوادث فرهنگی            
 .خورند تاريخی آب می

  
دور از اين ادعا که اين جمموعه         :  پيشنهاد

طور  جانبه به  مههاند و هم      پيشنهادات هم ممکن  
  .کنيم ها را مطرح می بسيار خالصه آن

های نوشته شده مستند و علمی        ترمجه تاريخ   -
های گوناگون با حتليل و انتقاد و        از زبان 

  .ها شرح روشنگرانه بر آن
های خطی و نادر تاريخی با       جتديد چاپ کتاب   -

 .ها توضيح، تشريح، شرح و  انتقاد بر آن
های  ، داستان   ها آوری روايات، قصه       مجع -

تاريخی در فرهنگ مردم امروز ايران،          
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نگاری تاريخ اسالم و ائمه به شکل         دوباره -
داوری با اين    جامع و مانع و عاری از پيش      

باور که در تاريخ شفاهی شيعه امروز           
مکان و زمان   تاريخ حتريف شده و جدای از        

 .فيزيکی مطرح شده است
نگاری و بررسی کتب تاريخی       نقد و حاشيه   -

های  نوشته شده در قرن حاضر در دوران          
گوناگون و سره کردن و علمی کردن اين           

 .کتب
های هنری،   نگاری تاريخی در زمينه      فرهنگ -

آوری، ادبيات و غيره به شکلی       معماری، فن 
 زمينه  های تغييرات و حتوالت در هر      که ريشه 

و ارتباط آنان با وقايع تاريخی روشن          
مثال بسيار بارز در اين مورد          .  شود

مطالعه در معماری اماکن مقدسه قبل و          
 .بعد از اسالم است

 فرهنگی مردم     -های تاريخی   بررسی حرکت   -
ها با   ايران با توجه به روابط اين حرکت       
طرفانه،  ديگر ملل منطقه به شکل بی           

ای  العاده شکل فوق امروزه تاريخ منطقه به     
در سطح کشورهای خمتلف 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
های فرهنگی   دامن زدن به گفتگو در زمينه       -

 چگونه  .و تاريخی به شکل بسيار مهه گير        
ممکن است مردمی که در کنار يکديگر             

 -زيند، هر يک در جهان جغرافيايی           می
بدون .  سر برند   فرهنگی خود به     -تاريخی

گشايش زبان و سخن و آزادی بازسازی و           
بازگويی، گفت و شنيد، ساکنان هر جهان،        

زخم .  کنند تر می   دنيای خود را بسته       
های  تاريخی چنان کرده است که فرهنگ          

ن در کنار هم و بدون برخورد با          گوناگو
کنند و هر يک حضور         يکديگر زندگی می   

 .نگرد ديگری را چون يک هسِت نيست می
تواند در آرامش زندگی کند که جدای از         ملتی می 

سرزمين و دولت و پرچم و مرزهای يگانه، از            
. خاطره فرهنگی مهاهنگ و مهگونی بارور باشد          
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ای مردم   که تاريخ ژرف و ريشه       کوتاه سخن آن   
ايران زمين، که در زبان و گويش و فرهنگ و             
زندگی هر روزه جای گرفته است، در خود بسرت مهه          
حوادث تلخ و شيرين، کوچک و بزرگ را از               

های دور تا به امروز به ارمغان آورده            زمان
طرفانه، سندگرايانه،    شناخت دقيق، بی    .  است
شکافانه اين تاريخ، بی افراط و تفريط و           مو

های خيالی،   فرض های گوناگون بدون پيش    بندی سليقه
 اقتصادی مردم    -تواند ميان زندگی اجتماعی     می

 سّنتی  -اين مرز و بوم و زندگی فرهنگی عقيدتی        
. اينان مهاهنگی و مهگونی الزم را به وجود آورد         

ستی اين مهاهنگی ما را در جهان امروز برای مهزي        
 - مذهبی -های گوناگون فرهنگی   انسانی بين گروه  

قومی زبانی در داخل ايران و با ملل مهسايه            
  .سازد تر می آماده

سازی يک   هرگونه تالش يکسويه، چه به گونه بزرگ       
 فرهنگی، چه به گونه حذف     -يا چند حادثه تاريخی   

هايی از اين تاريخ، چه به گونه تفسير و           قسمت
حوادث و وقايع به شکست      جايگزينی به اشتباه     

  . خواهد اجناميد
گويی تنها راه مهان گوش فرا دادن پيگير و با           

هايی است   صرب و متانت به زمزمه فرهنگی انسان        
که هنوز پس از چندين هزار سال نور و آتش و             

های مهر و     عشق و حمبت و آشتی را در واژه            
 .اند مهربانی چکيده کرده
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 بازار شوق گرم شد آن سروقد کجاست
 تا جان خود  بر آتش رويش کنم سپند

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
خاطره مجعی،  (گمان بر خاطره مجعی         حافظ بی «

خاطره تاريخی، روح قومی، روح زبان، جوهر           
ايرانی )  مشرتک تاريخی، جوهر مشرتک قومی          

هند، به شکلی که با گذشت         دان انگشت می    فارسی
.  شعرش با اين خاطره عجين است         ها مهچنان  قرن

يابند  می»  حافظ«اينان زبان گويای خود را در        
 -ای است ميان خاطره مجعی     و به شکلی حافظ واسطه    

اين .  ختيلی اقوام ايرانی و حرکت تاريخی اينان      
کند و   رازی است که حافظ در سينه خود محل می           

اين است راز حضور عميق و مهيشگی حافظ برای            
 .»ايرانيان

  
تو هم            من اين حروف نوشتم چنان که غير ندانست

 ز روی کرامت چنان خبوان که تو دانی
  

 بر آن نيستم که چون خربه ادبيات و            -١
سخن »  حافظ شيراز «شعر پارسی از بزرگ مهيشه        

های اقوام   آن توان را ندارم که اسطوره     .  بگويم
اند  جا که به شناخت آمده     ايرانی را نيز تا آن    

و نه يارای آن دارم که از هپنه         .  نگ آورم به چ 
ای در خور     شناخت در ميدان روانکاوی توشه       

ام در اين ميانه     ليک چون شيدای هر سه    .  برگيرم
  .زمن دست و پايی می

شعر پارسی به گفته مهگان در شرق و  جهان               
به روايتی گل   »  حافظ«درخشد و شعله درخشانش      می

                                                 
هش در    اين نوشته برای خنستين بار در سومين مهايش پژو            ∗

فرهنگ باستانی و شناخت اوستا، به کوشش اجنمن رودکی، در          
  .هامبورگ ارائه شده است
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های ديگر، پژوهشگرانی که خربه       گمان در فرصت   بی
اند، با بيانی رساتر و اسبابی        اين سه مقوله  

توامنندتر، اين خمتصر را گسرتش داده و شايد            
  .نوری تازه بر راز بزرگی حافظ برافکنند

زبانان در طی قرون متمادی      چه پارسی  در ورای آن  
ای واالتر از     اند، نشانه  جستهحافظ  »  کالم«در  

روحانيت معنوی و    «،  »زيبايی تصوير و کالم     «
وجود »  ادراک تاريخی و اجتماعی     «و  »  مذهبی
در کنار قرآن در خانه           »  حافظ«.  دارد
. گرچه او حافظ قرآن است     .  زيد زبانان می  پارسی

ای از حفاظت     ليک گويا برای ايرانيان نشانه      
مجعی «، يعنی خاطره    تر هباتر و عميق   ای گران  پديده
  .است» و قومی
به کّرات  .  گمان سوالی تازه نيست    بی»  حافظ«راز  

ايم و تالش بسيار در يافنت پاسخ، نه             پرسيده
بلکه چرا و چگونه صاحبان       »  حافظ«تنها چرا    

از هر قوم و    )  عوام(و ديگران   )  خواص(انديشه  
عارف و  (طايفه و متايل و طبقه و مذهب و تفکر           

ه در حمدوده تأثير زبان فارسی         مهين ک )  عامی
اند، حافظ را به عنوان زبان بيانی خود           بوده

در غم و شادی، گفتگوی روزانه، و       .  اند برگزيده
هر کسی گويا از ظن      .  خلوت شبانه حضور دارد    

  .فال بين است. خود يار اوست
تراود و حمل    او اميد می  »  ديوان«در گوی شفاف     
ساط مطربان  در آرامگاهش روزی ب   .  استخاره است 

هپن است و ديگر روز بزرگداشت او را اهل مذهب           
  .خادمند

 قرآن به چهارده روايت می خوانده است        -٢  
خود تا حد کفايت پيش      و گويا در علوم زمان        

نه ظاهری فريبا، نه زندگی پر          .  رفته است 
تنها .  ها مانده است   ماجرايی از او بر خاطره     

رامون حدود پانصد غزل، آثاری که تا کنون پي         
  :شوند بندی می اند، چنين طبقه حافظ منتشر شده

تصحيح غزليات و رديابی و اصالح و سعی در           -
يافنت سره از ناسره، يافنت ترتيب و تنظيم        
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پيرامون زندگی، زمان حافظ، چگونگی کار        -
و رفتار، تأثيرات ديگران بر او و يا           

ر ديگر شاعران، شرح حال       تأثير حافظ ب   
حافظ در هپنه تاريخی، جغرافيايی،            

 .اجتماعی و هنايتا ادبی
گشايی،  شرح غزليات، تعبير اشعار، نکته       -

رمزيابی، شناخت تطبيقی اشعار او، به         
ويژه در رابطه با احاديث و آيات قرآن و         
افکار متداول زمانه او، کشف و بازگشايی       

ی تالشی  شناس انديشه حافظ در عرصه مفهوم      
ای ديگر، با اين       ديگر است از زاويه     

انديشه که با تکيه بر اشعار حافظ،            
بندی اين اشعار بر حسب مفهوم يا به         طبقه

ترتيب زمان سروده شدن به مفاهيم کليدی        
انديشه حافظ دست يافته و بدين وسيله به        

 .شناختی تازه از حافظ برسيم
شناسی،  و باالخره شناخت ادبی، زبان            -

 يا به عبارتی نگاهی بر جوهر           تطبيقی
  .جواهر اشعار حافظ

نگاهی تازه  «تر يافنت    جا بيش  مراد کالم در اين    
که چرا حافظ؟ چرا هندو به        اين.  است»  بر حافظ 
شويدش،  سوزاندش و مسلمان به زمزم می         آتش می 

اند  چرا تنها آنان که متأثر از فرهنگ پارسی         
يسه با  در مقا .  (گردند گونه بر او شيفته می     اين

زبانان برای   چرا پارسی )  اعتبار جهانی خيام   
  اند؟ حافظ چنين مقامی گشوده

 خنستين تالش ما در يافنت پاسخی به اين          -٣  
ترعلمی کردن با نگاهی ساختاری به          سوال بيش 

بدين منوال که در اشعار او      .  انديشه حافظ بود  
به دنبال مفاهيم کليدی بوده و اين مفاهيم را         

ر يک نظام انديشه در نظر          به عنوان عناص   
گرفته، رابطه چندگانه اين مفاهيم را دريافته       
تا از اين راه به راز انديشه حافظ پی بربيم            

منونه اولين تالش ما را در ضميمه مشاره يک             (
گيری از   چنين تالشی بدون هبره    ).  خواهيد يافت 

های بنيانی، به خودی خود به جايی خنواهد         فرضيه
بست چراهای    ما را به بن      رسيد، چه در هنايت    

ها در   ديگری خواهد کشاند که کليد گشايش آن         
های عمومی دايره شناخت انسان پنهان           فرضيه
  .است
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جا از طرفی به       مبنای کار ما در اين      -۴  
 تکميل  1فرويد)  روانکاوی(نظريه حتليل روانی     

 استوار است و از طرف ديگر        2يافته توسط الکان  
های تفکر   در مورد ريشه    3بر حتقيقات هانری کربن   

جان کالم فرضيه روانکاوی معاصر در         .  ايرانی
ساختار .  »مهه چيز زبان است       «:  اين است  

. ناخودآگاه آدمی چون ساختار يک زبان است          
گيری  زبان مادری و رابطه طفل با مادر و شکل         (

 4ها نشانه).  های زندگی  ناخودآگاه در اولين سال   
سازند که   یای را م     جمموعه 5يا تصاوير صوتی   

. نويسند ناخودآگاه ما را می    »  منت«مهانند يک    
از فردی به فردی نقل مکان         »  ها نشانه«اين  

توان به درستی دانست که      يابند، چنان که منی    می
هاست و اين چنين است       چه کسی صاحب اين نشانه     

و »  چندهپلوسازی«و  »  جويی در گفتار   صرفه«که با   
بازی با  «از  و استفاده   »  خالصه و ايجازگويی  «

چه که در عرصه      و خالصه آن   »  کلمات و مفاهيم   
ادبی به شعر و معماری کالم معروف است و در             

املثل و لطيفه و لغز      عرصه زندگی روزمره به ضرب    
» ها نشانه«ای از    و دشنام و غيره، عمال جمموعه      

ما زندگی  »   فرد -فرد«در فضای جاری بين        
ه کنند که پايه فرهنگ امروز و اسطور              می

 منونه هايی از اين ٢در ضميمه مشاره    .  (6ديروزاند
  ).تأثيرات در فرهنگ امروز را خواهيد يافت

قدرت حافظ شيراز در کالم اوست و آن هم کالم             
 :آن هم در هپنه فرهنگ پارسی زبانان. »دری«
  

که لطف        »آگاه«ز شعر دلکش حافظ کسی بود 
  طبع و سخن گفنت دری داند

  :و يا
                                                 

    زيگموند فرويد، بنيانگزار روانکاوی بالينی 1
  ژاک الکان، روانکاو و روانپزشک فرانسوی، وفات در             2

   ميالدی1980سال 
  هانری کربن، مستشرق فرانسوی، مؤسس مرکز حتقيقات             3

  ، پاريس١٩٧٩ت فرانسه در ايران، وفات ايرانی، سفار
.  فرانسوی آورده شده است    signifiant  نشانه معادل کلمه        4

گردد و يکی نشان آن که        هر کلمه از دو قسمت ترکيب می       
برای مهگان يکی است و ديگر مفهوم کلمه که برای هر فرد             

  .متفاوت است
 شده   فرانسوی آورده  image acoustique  تصوير صوتی معادل       5

  .ها در شکل صوتی خود است، در واقع نشانه
  .  زيگموند فرويد، کتاب کالم روان 6

Freud Sigmund: Le mot d’esprit et la relation á l’inconcient, Folio, France. 
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بيا   فتی به شعر خوش حافظعراق و فارس گر
 که نوبت بغداد و وقت تربيز رسيد

  
شود  مشاهده می .  عراق ناحيه اراک امروز است     (

که حتا در زمانه حافظ حمدوده نفوذ اشعار             
  ).حافظ، فرهنگ پارسی است

گونه است که خاطره مجعی يک قوم حتت تأثير           بدين
زبان مادری است و تاريخ هنفته در فرهنگ از            

ن مادری با تکيه بر اسطوره و افسانه        طريق زبا 
شود و در     از نسلی به نسل ديگر منتقل می           

بازد و   گيری ناخودآگاه تک تک ما نقش می          شکل
با .  (آورد اختالف و غنای فرهنگی را به وجود می       

تر بر عظمت انتخاب شيوه کاخی        گذشت زمان، بيش  
کاخی از  .  بريم که فردوسی بنا کرده است پی می       

های  ارسی و بر مبنای اسطوره          های پ   کلمه
  ).ايرانی

گمان بر خاطره مجعی اقوام ايرانی و           حافظ بی 
به شکلی که با گذشت     .  هند دانان انگشت می   فارسی
. ها مهچنان شعر او با اين خاطره عجين است          قرن

يابند و   اينان زبان گويای خود را در حافظ می        
 -ای است ميان خاطره مجعی      به شکلی حافظ واسطه    

اين .  لی اقوام ايرانی و حرکت تاريخی اينان      ختي
کند و   رازی است که حافظ در سينه خود محل می           

اين است راز حضور عميق و جاودانی حافظ برای          
فردوسی مهين نقش را در شکل            .  (ايرانيان
 اجتماعی و سعدی در زندگی روزمره و          -تاريخی

  ).کند مولوی در شناخت فلسفی بازی می
های هانری کربن        به حبث دريافت        -۵  

شناسی  به طور امجال در اسطوره         .  بپردازيم
است در   )  ايزدی(ای    فرشته»  زمين«ايرانی،   

، جسم ما در زمين است و        )زمين مينوی (ها   آمسان
پس از مرگ به زمين      .  روان ما در زمين مينوی     

ای عميق   ظاهرا رابطه .  (گرديم مينوی باز می   
ی ميان زمين مينوی، باغ ايرانی و طرح قال           

جغرافيای واقعی از هفت     ).  ايرانی وجود دارد  
کشور بر پا شده است که ايران در مرکز آن              

 .قرار دارد و شش کشور در پپرامون
  

قدمی نه      حافظ از هبر تو آمد سوی اقليم وجود
  به وداعش که روان خواهد شد

تواند به دو معنی باشد،        جا روان می    در اين (
به معنی روان   و ديگری روان    »  من آمسانی «روان  

اهورامزدا، ايزد ايزدان، نور و           ).  شدن
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تا   تر از ذره نه ای پست مشو مهر بورز کم

  به خلوتگه خورشيد رسی چرخ زنان
ن اهورامزدا و شش ايزد ديگر، مهگی ايزدا            

)  فردوسی –به نام خداوند جان وخرد       .  (اند عقل
ايزد زمين يا    .  اهورامزدا نور و قدرت است      

 که با تصوری دورادور -ايزد زنانه – زمين مينوی 
هبشت در ذهن ايرانی مهگون دارد، به شکلی مظهر          

به .  زيبايی طببيعت و مظهر زيبايی زن است          
زمين «ساکن   »  من ديگر  «شکلی دستيابی به       

از .  گذرد  که از راه اشراق و عشق می          »آمسانی
خردی مستی   گردد و نشانه بی    حاصل می »  بی خردی «

برای .  (است»  می«است و دستيابی به مستی با         
تر به مقدمه هانری کربن در کتاب           توضيح بيش 

  .7)عبهرالعاشقين شيخ روزهبان مراجعه شود
زمين « چنين است که با تکيه بر رمز           -۶  
شوق خيالی حافظ، گل و       رابطه بين مع   »  مينوی

باغ و سبزه و مطرب و می با پير يا پير مغان             
در واقع کليد گشايش اين راز حضور       .  شود کشف می 

زندگی ديگری موازی اين     .  (است»  زمان موازی «
 تصويری از باغ      -جهان فانی در زمين مينوی      

 ).هبشت
عشق يا اشراق با پيوسنت به نور راهی است در            

يه صور ديگر شناخت حتی     و نيز کل  »  عقل«مقابل  
 .تصوف غيراشراقی

  
  در عشق علم  که     مايی بشوی اوراق اگر مهدرس

   نباشد   دفرت
جام می        بازی در خانقه نگنجد اسرار عشق
 مغانه هم با مغان توان زد

                                                 
  شيخ روزهبان بقلی شيرازی، کتاب عبهرالعاشقين، به            7

تصحيح و مقدمه هانری کربن و حممد معين، انتشارات               
  ١٩۵٨ستيتو ايران و فرانسه، ان
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چنين است که تقليد حافظ پس از او عمال غيرممکن          

اند با   با تالش بسيار ديگران خواسته     .  گردد می
جای پای او   »  پير«فنت از می و معشوق و        سخن گ 

» جوهر«قدم بگذارند، ليکن چون شعرشان از           
  .افتد ای خالی است قبول منی پشتوانه اسطوره

پردازيم تا به    حال به گلگشت در ديوان حافظ می      
  :اندازه توان هبره جوييم

آرزوی بازگشت به زمين مينوی و دل              -1.۶
ول هانری   يا به ق   -افسردگی حاصل از اين دوری    

 غم غربت و     -معرف دلگيری »  زمين مينوی «کربن  
  .8 هنايی قلب انسان است-فراق
در      اميدواری   و   ما  رويت  انتظار در

  عشوه وصالت ما و خيال و خوابی
  خرم آن روز کزين منزل ويران بروم

  بروم جان طلبم وز پی جانان  راحت  
رخت      بگرفت زندان سکندر دمل از وحشت
   تا ملک سليمان برومبربندم و

  رود ما را  منی  سر  کوی تو از هوای
   باشد  دل سرگشته با وطن غريب را  
ندامنت که       صفير زنند  می   عرش   کنگره تراز

  اين دامگه چه افتادست در
  مبتاليی  به  غم  حمنت  و  اندوه  فراق

  چيزی نيست ايدل اين ناله و افغان تو بی  
جز اين        وصال مشاستغرض ز مسجد و ميخانه ام

  ست خيال ندارم خدا گواه من
  حجاب  چهره  جان  می شود   غبار   تنم

  خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم 
روم به        چنين قفس نه سزای چو من خوش احلانيست

 گلشن رضوان که مرغ آن مچنم
با اطمينان به بازگشت به زمين مينوی و جائی         (

  ).تکه از هر دو جهان آزاد اس
طاير    مژده  وصل  تو  کو کز سرجان برخيزم

  قدسم و از  دام  جهان  برخيزم
پيوسنت به نور   (  تنها راه شناخت، اشراق        -2.۶

بی .  و آن هم با مستی و می ميسر است        )  عشق است 
خودی پيوسنت به من ديگری، من مهزاد، من مينوی          

برای دستيابی به   .  است»  جان علوی «،  »شاهد«يا  
شتم، زمين آمسانی به ختيل فعال يا         اين قاره ه  

                                                 
حتت عنوان  »  بدهنای روحانی و زمين آمسانی    «  هانری کربن،      8
ارض ملکوت، کالبد انسانی در روز رستاخيز از ايران            «

، ترمجه سيد ضياء الدين دهشيری،      »مزدائی تا ايران شيعی   
  .١٩٧٩، ١٣۵٧ها  انتشارات مرکز ايرانی مطالعه فرهنگ
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دست در       هوس چاه زخندان تو داشت» جان علوی«
  حلقه آن زلف خم اندر خم زد

اسير عشق     ست گدای کوی تو از هشت خلد مستغنی
  تو از هر دو عامل آزاد است

  )کجاست؟بايد پرسيد اين عامل سوم (
قرآن ز     عشقت رسد به فرياد گر خود بسان حافظ

  بر خبوانی در چهارده روايت
جاست که با کالم فرويد در زمينه مداوای            به(

: گويد او می .  ای صورت گيرد    روانکاوی مقايسه 
  .9)درمان ما از طريق عشق است

ثبت  است      هرگز منيرد آنکه دلش زنده شد به عشق
  بر جريده  عامل دوام ما

طبيب  عشق منم باده  ده که اين معجون                
  فراغت   آرد  و  انديشه  خطا  بربد  

ساقی  ار باده از اين دست به جام  اندازد             
  عارفان را مهه در شرب مدام اندازد  

يادگاری   تر از  صدای  سخن  عشق  نديدم  خوش
  که در اين گنبد دّوار مباند

در   در  اين  مقام  جمازی  به جز پياله مگير
  ن سراچه بازيچه غير عشق مبازاي
در واقع مقام جمازی با مقام حقيقی که زمين           (

  )مينوی است در رابطه است
کان کس           بر برگ گل به خون شقايق نوشته اند

  که پخته شد می چون ارغوان گرفت
پخته شدن جز آماده شدن برای سفر به زمين            (

  )آمسانی چيست؟
اندر اين      تحافظا خلد برين خانه موروث من اس

  منزل ويرانه نشيمن چه کنم؟
 داريوش  -اين عبارت از کتاب خاطره ازلی         (

  :رسد  به ذهن می10شايگان
در شعر شاعری چون حافظ از طريق فضای شاعرانه         
حالت متقارن و ديالکتيک عشق که مهچون حرکت           

قرار روح در طبيعت حمبوب ازلی است، بيان            بی
  .)گردد می

جز اين      م وصال مشاستغرض ز مسجد و ميخانه ا
  ست خيال ندارم خدا گواه من

                                                 
9 »    L’apport frreudien  «اين کتاب يکی از    .  های فرويد  داده

های روانکاوان فرانسوی مکتب الکان است، برای تأليف          تالش
  .يک فرهنگ لغات روانکاوی بالينی

  .، چاپ ايران»خاطره ازلی«  داريوش شايگان،  10
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يا   دست  از  طلب  ندارم  تا  کام من برآيد
  تن رسد به جانان يا جان ز تن برآيد

  : و در اين جا عقل راه به جايی منی برد-۶.٣
زين   چيست   اين  سقف  بلند  ساده  بسيار  نقش

  معما هيچ دانا در جهان آگاه نيست
دمی    ست اين نه بس که ترازياده هيچت اگر ني

  ز  وسوسه  عقل  بی خرب  دارد
که  گره  ز  دل  بگشا  وز   سپهر   ياد   مکن

  فکر هيچ  مهندس چنين گره نگشاد
اگر  نه  عقل  به  مستی   فرو  کشد  لنگر                  

  چگونه  کشتی  از  اين ورطه بال بربد  
حل اين      مشکل عشق  نه  در حوصله  دانش  ماست

   خطا نتوان کردنکته بدين فکر
شود که شيوه درک انسان را از جهان          مشاهده می 

احساس .  توان تقسيم کرد    خارج به سه روش می      
چه که قبال در خود        با آن )  رابطه بی(مستقيم  

روش عقاليی يعنی استفاده       !  ايم انبار کرده  
های انبارشده و روش منطق،         مهزمان از داده   

 جتربی و   های مستقيم و غيرمستقيم    استدالل، شيوه 
ای با   رابطه»  مستی«و  »  حال«،  »عشق«باالخره  

 -به بيان هانری کربن جهان ختيل فعال         (درون  
جا که   آن)   دسرتسی به زمان موازی    -هنان اندر هنان  

  :گويد حافظ می
تا سر      کس چو حافظ نگشود از رخ انديشه نقاب

  زلف سخن را به قلم نشانه زدند
ت چون حافظ   اس»  انديشه«تر اشاره بر افشای      بيش

ساخته »  رسوا«از رخ او حجاب برداشته و او را         
جا از   ای آن  های اسطوره  دانيم که ارزش   می.  است

. شود ساخته می  »  خط«افتد که       کاربرد می  
ها در حوزه مبادالت شفاهی کارکرد             اسطوره
خورد عقل   جا که سر زلف سخن شانه می        آن.  دارند

گ رن»  نگرش آن  «اسطوره و     .  افتد کار می   به
خورده »  شانه«بازد و اگرچه حمبوب زيباست،         می

  .است و رسواست
حافظ در اين بيت بار ديگر اشاره به اهداء            

کند که با اين هديه در واقع         عقل به انسان می   
ای  سازند، چه قدرت اسطوره    انسان را ديوانه می   

  :ربايند او را می
قرعه کار      آمسان بار امانت نتوانست کشيد

  نه زدندبه نام من ديوا
 از طرفی جغرافيای شناخت حافظ،               -4.۶

ای است، هفت کشور، يا هفت         جغرافيايی اسطوره 
  .اقليم وجود
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           شيراز و آب رکنی واين باد خوش نسيم
  عيبش مکن که خال رخ هفت کشور است

آزاده ای است که از هر دو جهان         »  رند  «-۵.۶
زيد و به دنبال     می»  زمان موازی «در  .  آزاد است 

  .جويد وصال زمين مينوی است و عشق را می
که     بر سر تربت ما چون گذری مهت خواه
  زيارتگه رندان جهان خواهد بود

  نفاق  و  رزق  نبخشد  صفای دل حافظ
  طريق رندی و عشق اختيار خواهم کرد  

چون مجع شد      عشق و شباب و رندی جمموعه مرادست
  معانی گوی بيان توان زد

که      ند   عاقبت  سوزمغالم  مهت   آن   ر
  در  گداصفتی  کيمياگری  داند

ما     قصر فردوس به پاداش  عمل می خبشند
  که رنديم و گدا دير مغان ما را بس

  يار با ماست چه حاجت که زيادت طلبيم
  دولت صحبت آن مونس جان ما را بس 

که     از در خويش خدا را به هبشتم مفرست
  سر کوی تو از کون و مکان ما را بس

در واقع سر کوی يار، با يار بودن به هبشت 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

  .مهه منصب از آن حور پريوش دارم
 شناخت تاريخی حافظ يا درک او از تاريخ          -۶.۶

ای دارد، گويا     پيشينيان، هويت کامال اسطوره     
اند،  ها نه زندگی کرده     جدا از اسطوره، انسان    

نه قلع و   .  اند های بزرگ در کار بوده      نه جنگ 
قمع و کشت و کشتار و آمد و رفت شاهان و                

 يا  -گويی حافظ در جهانی اثيری       .  ها سلسله
 .زمان مهيشه است. کند زندگی می» هورقليايی«
  

ز    که  ترکيبش قدح  به شرط  ادب گير زآن
  کاسه سر مجشيد و هبمن است و قباد

که واقفست    که آگهست که کاووس و کی کجا رفتند
  که چون رفت ختت جم بر باد
که    اند  اين  بود سرود  جملس مجشيد گفته

  جام باده بياور که جم خنواهد ماند
  شاه ترکان چو پسنديد و به چاهم انداخت

  دستگير ار نشود لطف هتمنت چه کنم 
که     هبرامی بيفکن جام جم بردارکمند صيد 

  من پيمودم اين صحرا نه هبرامست و نه گورش
 کی  بود  در  زمانه  وفا  جام   می   بيار

  تا من حکايت جم و کاووس کی کنم  
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 حافظ در عامل ختيل يا ختيل فعال يا عاملی            -7.۶
احساس ما  ( عامل واقع    -ميان عامل حواس و مفاهيم    

) غيره...  ان و درد  از سردی و گرمی و گذشت زم       
رياضی و مفاهيم فلسفی که     (و عامل مفاهيم جمرد     

عاملی که  .  کند زندگی می )  طور جمرد حضور دارند    به
توان  به شکلی مهان زمين مينوی، يا ملکوت می          

در ديوان حافظ رد پايی از مسائل و          .  خواندش
مفاهيم زندگی روزمره نيست، حتا صحبت از            

  .ينه شراب استنيز در رابطه با هز» وظيفه«
با      ساکنان  حرم  سرت  و  عفاف ملکوت

   زدند من  راه نشين  باده مستانه
چند      مرغ  باغ  ملکومت  نيم  از  عامل خاک

   بدمن اند روزی  قفسی   ساخته
در     چنان که ندامن ز بيخودی مستم کن آن

   رفت عرصه خيال که آمد کدام
  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

  تر از نقش تو در عامل تصوير نبود خوش  
  عامل تصوير کجاست؟

  تو  کز  مکارم  اخالق   عاملی   دگری
  وفای  عهد  من از خاطرت بدر نرود  

عاملی   آيد  بدست دمی  در  عامل  خاکی  منیآ
  ديگر ببايد ساخت وز نو آدمی

کجاست؟ گويی حافظ در زمانی      »  عامل ديگر «اين  
زيسته  بين خواب و بيداری، هستی و نيستی می          

آيا اين مهان زمانی نيست که در عمق زبان         .  است
و ادبيات و پايه شناختی زبان فارسی ريشه            

آلود ايرانيان   ير خواب دارد؟ آيا اين مهان تصو     
از هستی نيست؟ آيا مهين زندگی در زمان موازی          

طور غيرمستقيم   گمان به  خواب و بيداری که بی     (
شود در ذهن هر      محل می »  بال زبان پارسی   «بر  

کدام از ما که زبان فارسی ساختار اوليه             
سازد، حضور باور بر غيب زنده        مان را می   ذهنيت

طور که   کند؟ آن  يا امام زمان را تسهيل منی         
در سطح بينش اساطيری     ...  «:  گويد شايگان می 

مقوالت زمان و مکان و علت در هم آميخته               
  ».شوند می

اهللا از اين     تبارک آيد سرم به دنيی و عقبی فرو منی
   ها که در سر ماست فتنه
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» سر حافظ «خارج از دنيا و عقبی که در واقع           
  گذرد کجاست؟ جا می در آن» سّر حافظ«يا 

در عرصه      چنان که ندامن ز بيخودی مستم کن آن
  خيال که آمد کدام رفت

. گويی برای خود مکانی دارد    »  عرصه خيال «اين  
شناخت،  شايد اگر هانری کربن اين مفهوم را می        

مهان ختيل    (Mundus imaginalisبه جای لغت التين        
  .برد کار می را به» عرصه خيال«، مهين )فعال

وندر آن      جهان بينم دادپير ميخانه سحر جام 
  آئينه از حسن تو کرد آگاهم

چه که در آن به      جم آن  بين يا جام   اين جام جهان  
های  بينيم و داده   ای ديگر می   شکلی ديگر با ديده   

  ديگری در آن است، چيست؟
می و مستی و حال، عشق و اشراق، دسرتسی             -8.۶

به زمان موازی و حضور در ملکوت با نقش               
  .ن و تعادل و مهاهنگی می رسدموسيقی به تواز

که کس نگشود و        ترجو حديث ازمطرب ومی گوورازدهرکم
  نگشايد به حکمت اين معما را

از طرفی اشاره به عدم امکان گشايش معمای            
  .تنها روش عشق است. هستی است از طريق حکمت

راه   مژدگانی بده ای دل که دگر مطرب عشق
  مستانه زد و چاره خمموری کرد

بدين   بی می و مطرب که زير طاق سپهرمباش 
  ترانه غم از دل بدر توانی کرد

 اقليم هشتم که به قول هانری کربن، زمين         -۶.٩
هشتم يا کشور هشتم، و به قول شايگان اين             
فردوس مشالی که در کتاب مقدس ايران باستان           

شناسی زردشتی   بينی  و در جهان    varسرزمين وار    
 مهه فيلسوفان ما    حور نام داشت، در اقليم هشتم     

اين خاطره معنوی در     .  شود به خوبی منودار می    
ای است که روان ايرانی از آبشخور         حکم سرچشمه 
شود و از ميراث معنوی پدران خويش        آن سيراب می  

جهانی که با چشم و دل ديده           .  گيرد هبره می 
  :اند نقش جا کالم و کتاب بی شود و اين می

که در آن بی حرف       ای خدا جان را تو بنما آن مقام
  مولوی/ رويد کالم می

که چرخ هشتمش      عجب علمی است علم هيئت عشق
  هفتم زمين است

در اين جهان   «:  گويد طور که شايگان می     باز آن 
اش نوعی جغرافيای     دليل استعداد و دگرديسی     به

شود که در آن کوهساران           اشراقی ساطع می    
، »های خاص خود را دارد      ساران و رودخانه   چشمه

ها،  ها، سبزره  را که در خاطره ازلی اين گل         چ
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.  به مفهوم فرشته، شاهد، ايزد نگاه کنيم       -۶.١٠
در اشعار حافظ اينان به مفاهيم مزدايی خود          

اند، فرشتگانی که نه پيامربند و نه        تر شبيه  بيش
  .خدمتگزار

گفت باز       سحرم هاتف ميخانه به دولت خواهی
  آی که ديرينه اين درگاهی

، من مينوی،     »من آمسانی  «در واقع عبارت       
القدس، فرشته شناخت و        ايب، روح  راهنمای غ  

اين «:  جوشند گمان، از يک ريشه می       بی»  هاتف«
دليل راه درونی، پير غايب اما نقش و در هر            
حال يکی است، بيدار کردن جان به غربت افتاده         
در اين جهان و رساندن او به ديدار با خود             

  11»طبيعی
  القدس  ار  باز  مدد  فرمايد فيض  روح

  کرد د  آنچه  مسيحا میديگران هم بکنن  
با    ساقی بيا که هاتف غيبم به مژده  گفت

  فرستمت درد صرب کن که دوا  می
عنوان  های پارسی، به    نقش نور در اسطوره     -۶.١١

 و مهر، عشق و       مظهر اهورامزدا، خدای دانايی    
  .خورشيد مظهر جمسم اين نور

  دال  ز  نور  هدايت  گر   آگهی   يابی
   ترک سر توانی کردچو مشع خنده زنان  

  ذره  را  تا   نبود   مهت   عالی   حافظ
  طالب چشمه خورشيد درخشان نشود  

از آن زمان که بر اين آستان هنادم روی               
  فراز مسند خورشيد تکيه گاه منست  

ای    چون  کائنات  مجله  به بوی تو زنده اند
  آفتاب  سايه  ز ما  بر  مدار  هم

    اوستهر  دو  عامل  يک  فروغ  روی
  گفتمت   پيدا   و   پنهان   نيز   هم  
جا سخن از عامل پنهان جهان موازی با حضور           اين

  .ملکوت و زمين معنوی در موازات جهان پيداست

                                                 
هانری کربن يا آفاق تفکر معنوی       «  داريوش شايگان،       11

ب به  ، ترمجه باقر پرهام، اصل کتا        »در اسالم ايرانی   
  .فرانسه است

Shaygan, Daryush: H. Corbin, „La Topogrphie spirituelle de l’islam 
iranien“, La Différence, France. 
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تا     تر از ذره نه ای پست مشو مهر بورز کم
  به خلوتگه خورشيد رسی چرخ زنان

 آيا فال گرفنت و رجوع به ديوان حافظ             -۶.١٢
ل و مراجعه به     نقامهه گيری   اتفاقی است؟ يا     

حافظ به نوعی نياز و اعتقاد مجعی باز می گردد          
که نشان هنفته ای است از ارتباطی که در مکان و          
فضای ديگری ميان فال گيرنده و حافظ برقرار          

چه دليلی، يا هبرت چه عنصر ناخودآگاهی          .  است
« را به اين نياز به دانسنت غيب يا            »  حافظ«

آيا اين مهه اصرار به     .   است پيوند زده »  پنهان  
حضور شاهد و باده مستانه زدن با ساکنان حرم          

های دوش در اشعار      سرت و عفاف ملکوت و خواب       
حافظ، در طول زمان پشتوانه اين باور مجعی            

  را نساخته است؟» جوابگويی حافظ به فال«
  به  نا اميدی  از اين  در  مرو بزن فالی

  ا   افتدبود  که  قرعه  دولت  بنام  م  
ز     دلی که غيب منايست و جام جم  دارد

  خامتی که دمی گم شود چه  غم دارد
نقش     هرچند کان آرام دل دامن نبخشد کام دل

  زمن کشم فال روانی می خيالی می
.  وقت آن ست که به سراغ غزل های حافظ برويم         -٧

شکلی بشکافيم، شايد دو     های برگزيده را به    منونه
ای و نقش خاطره     های اسطوره  هپاي(حمور مورد نظر    

  .تر روشن کنيم در اين مقوله را بيش) مجعی
های ايرانی   های اسطوره  از طرفی حضور عميق ارزش    
ها  کارگيری اين اسطوره   در حافظ و از طرفی به      

با استفاده از زبان و کالم که زيرساز خاطره           
  .مجعی يک قوم است

  : غزلی به مطلع-١.٧
 خود دلشادمگويم و از گفته  فاش می

  بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم 
 - خبوانيم -گلشن قدس «در اين غزل حافظ پرنده       

. سوزد است که از فراق و دوری می      »  زمين معنوی «
دامگه حادثه است، او را آدم در         «زمين خاکی   

جالب است که   .  آورده است »  آباد خراب«اين دير   
ساخته شيخ اشراق   »  آباد ناکجا«اگر به مفهوم     

سهروردی توجه کنيم، رابطه بين زمين خاکی،          
آباد يا قاره هشتم يا         و ناکجا »  آباد خراب«

بنده عشق از   .  شود تر روشن می   زمين مينوی بيش  
دو جهان عدن و هبشت و جهان امروز زندگی قبل و           

پس عشق مرا به     .  آزاد است »  زندگی«بعد از    
جايی يا به عبارتی به زمانی ديگر مربوط             

  



 ها  دگرشنيدن گذشته                                         52

، »مادر گيتی «در اين غزل کشف رابطه مستقيم         
سر کوی  «،  »جگرگوشه مردم «،  »الف قامت دوست  «
مفهوم .  تری دارد  و عشق، نياز به عمق بيش      »  تو

بينی، نگرش بر هستی،      عشق به عنوان يک جهان      
لقه بگوش در ميخانه    تا شدم ح  «نوعی شکل زندگی    

» بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم        «، و   »عشق
و حضور در زمان    »  حال«.  کار گرفته شده است    به
، دل به جگرگوشه مردم دادن، و تنها            »حال«
» مادر«دوست را آموخنت، رابطه با       »  الف قامت «
 فرشته مونث   -و آن هم مادر گيتی     »  زاده شدن «

ه مفهوم عشق    ما را تا حدودی به جايگا        -زمين
که در عين غيرمادی بودن خود شکلی جسمی و             

که »  جگرگوشه مردم «پای  .  برد مادی دارد، می   
به شکل جمرد و کلی و مادی       »  انسان«نشان از يک    

که جنبه کامال   »  الف قامت دوست  «خود دارد و     
دارد و باالخره مادر گيتی که جنبه        »  ای نشانه«

  .ختيلی دارد
  : غزلی به مطلع-٢.٧

 آن روز کز اين منزل ويران برومخرم 
  راحت جان طلبم وز پی جانان بروم 

گمان در مقابل    بی»  آباد خراب«يا  »  منزل ويران «
، »رونده«رفنت يا هبرت بگوييم      .  آباد است  ناکجا

يا اتصال جان به جانان، اين نياز به         »  روان«
رفنت و پيوسنت در عين حال به جانان و از طرف             

و نوعی  »  سرو خرامان «ديگر به هواداری آن       
به آفتاب يا چشمه خورشيد، منبع        »  ذره صفت «

سوی سر آن    به«نور و مهر و عشق نزديک شدن،          
عشق خاکی با عشق ورای خاکی      .  رفنت»  زلف پريشان 

  .روند هپلو به هپلو می
  : غزلی به مطلع-٣.٧

تا   با مدعی مگوييد اسرار عشق و مستی
  خرب مبيرد در درد خودپرستی بی
اند و   و اسرار آن يک کاسه       »  و مستی عشق  «
آن را که خرب شد خربی باز         «خواهد   می»  خربدار«

غير از عاشقی راهی برای خواندن عشق        .  »نيامد
به شکلی به   »  آور عشق مستی «و اين   .  مقصود نيست 

  .پيوندد نرگس و مهر دلکش يار می
  :های ذيل غزل

بدان     سالمی   چو   بوی  خوش  آشنايی
     روشنايیمردم   ديده
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دل   ای پادشه  خوبان داد از غم   تنهايی
  جان آمد و وقتست که بازآيی تو به بی

 ای دل گر از آن چاه زخندان بدر آيی
  هرجا که روی  زود پشيمان بدر  آيی 

 به  12»تداعی آزاد «ها، اگر به شيوه      در اين غزل  
با اين  (دنبال مسير پنهانی حرکت حافظ بگرديم       

های متفاوت   ها در زمان   ن غزل توجه که مسلما اي   
اند، چرا که روش انتخاب ما بر اساس         سروده شده 

، به  )حرف آخر کلمه انتهايی اولين مصرع است        
چه که در زمان سرودن اشعار        نوعی ديگر بر آن    

گذشته است، نظر خواهيم        در ذهن حافظ می      
از آشنايی تا خلوت پارسايان، دلگيری      .  انداخت

د در کوی مغان تا جهان       از مهگان تا يافنت کلي     
و باالخره شکايت از زاهدان       )  عروس بی وفا   (

و »  اند نفس طامع «ريايی که شايد مهراه با          
چون گويی  .  هاست جدايی از آن  »  کيميای سعادت «

عروس جهان و ياران ريا و زاهدان سالوس و نفس          
اند و کيميای سعادت و پادشاهی       طامع در يک طرف   

خط .  ف ديگر در گدايی و کوی مغان در طر           
راهی ديگر در   »  مغان  «-»کيميا«ای ميان    پيوسته

وفا و زمان     آن سوی عروس جهان و ياران بی          
زودگذر در غزل دوم، جستجوی پادشه خوبان،           
جستجويی مشتاقانه، ترس از دست دادن شکيبايی        
در اين جستجوگری و بازگشت به اين هناد قديم           

راه در اين ميناکده،    .  که درد دوری درمان است    
و اميد به بوی خوش وصل درمان عاشق             »  می«

. 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            

چه تو فرمايی، از يا      چه تو انديشی، حکم آن     آن
فارغ از خود و انديشه خود        «طرف و در پاسخ      

 هجرت به زمان پذيری زيست در زمان            ،»بودن
  .موازی از طرف ديگر
اند،  هر دو چاه  »  يوسف مهر «در غزل سوم دل و       

اولی بی گوش عقل در آن چشمه حيوان مباند              
تر، که ماه و خورشيد و صبح و شب و صبا و             اولی

جوی و سرو خرامان مهگی آن تصوير زمين مينوی           
  .لکوتاست و ماندن در آن سير در عامل موازی م

 در انتها هشت غزل حافظ را با تکيه بر              -٨
به گمان ما جان مهگی      .  آن چه ذکر شد می شکافيم    

                                                 
 Association Libre تداعی آزاد در مقابل مفهوم فرانسوی           12
  .کار برده شده است به
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  :غزلی به مطلع
ز خوبی روی          مجالت آفتاب هر نظر باد

  تر باد خوبت خوب
که در دم تازه     »  آفتاب هر نظر  «زيبايی مجال   

تواند موضوع حبثی جهانی باشد       منی آفريند عشقی می 
مقياس عظمت، فروغ و       .  زمينی»  دم«و نه     

چنان در دو حمور      »  دم«انتهايی خورشيد و       بی
هنايت کوچک می گنجد که جز در        هنايت بزرگ و بی    بی

 جايی که گذشته در آينده      -خارج از زمان زمينی   
  .گذرد گذرد، منی و آينده در حال می

  :غزلی به مطلع
 باده به اندازه خورد نوشش بادصوفی ار 

  ورنه انديشه اين کار فراموشش باد 
گيرد،  صوفی است که باده به اندازه می        »  پير«

جاست که   الجرم دست در شاهد مقصود دارد، و اين        
در چهار  »  پير«جاست که     شود و اين    خطاپوش می 

  .بيت انتهايی غزل مورد حتسين حافظ است
چه خود   وآن  کرد ها دل طلب جام جم از ما می سال

  کرد داشت ز بيگانه متنا می
منای جم، دل است که با من است و با             جام جهان 

مسيح و رابط او به       .  شود صاف می »  گيری قدح«
که گويی  »  مستی دل «يا  »  صافی دل «جايی جز    

« و اين   .  اند سفری به جهان موازی است، نرفته      
چه چيز  .  گويد آن يار نيز مهين را می     »  آن احلق   

تواند  در زمان ممکن می   »  حاضری« حضوری ديگر    جز
اين گونه به شکل قاطع حافظ را به بيان               

! »کرد چه مسيحا می   دگران هم بکنند آن   «:  وادارد
داند که سر دارها با اين کلمات          جا که می   آن

زمان و  «شود، حکيم، خدای عقل، قبل از        بلند می 
را »  جام جم «)  برپايی اين گنبد مينا    (»  مکان

چگونه در اين غزل، پير       .   هناده است   در دل 
مغان، زلف بتان، جام جم، حکيم، خدا، عصای           

القدس و حالج که ظاهرا در يک        موسی، مسيح و روح   
آزاد حافظ، با   »  تداعی«گنجند، از طريق     جا منی 

هنايت نرمی و لطافت و مهگونی در کنار هم               
که در  »  دنيای ديگری باشند  «آيند تا معمار     می

نگيز حافظ تصوير هبشت دوردست          ا قدرت خيال  
من خود مهان جام    «.  زنند ای ما را رقم می     اسطوره
  .13شيخ اشراق سهروردی» کيخسروم

                                                 
  نوشته هانری کربن » انسان نورانی در تصوف ايرانی« 13
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که   چه مستی است ندامن که رو به ما آورد
  بود ساقی و اين باده از کجا آورد

مستی در هپنه تابلويی که از ساقی و باده و            «
ن گشايی صبا و رسيد     چنگ و مرغ خوشنوا تا گره      

و چون  .  شود گل و نسرين و بنفشه، آغاز می          
فردوس اول و آخر که به        »  عدن، جنت «تصوير  

راهگشايی پير مغان و دستور مستی او حافظ را          
رساند که شيخ با وعده هبشت خود در آن           به آن می  

توان اين    راحتی می   چگونه به  .  درمانده است  
را نشانی از ضمير به      »  حال خوش حافظ  «تسلسل  

ه، تصوير زمين آمسانی در عمق گويای          جا ماند 
تر  ادبيات و گويش و فرهنگ و اسطوره يا راحت          

سايه «پارسی ندانست؟ در واقع اين         »  کلمه«
است که ناديده و پنهان     »  گوهر کالم زبان مادری   

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 

» دعوای خيالی «آزاد شاعر او را به       »  تداعی«
کشاند که او را به انکار شراب          با رفيقی می  

خواند و پير مغان و عشق و مستی و هدايت و             می
  .رندی در مقابل زهد و مناز آمده است

وندر آن      دوش وقت سحر از غصه جنامت دادند
  ظلمت شب آب حيامت دادند

. شکل بتوان حرفی اضافی بر اين غزل افزود          م
پس .  آفريند جا که نور باده می      سحر، طلوع، آن  

بايد، کام   می»  ذات«آن شب طوالنی، خرب از جلوه        
اين وصال  )  من مينوی (ستاند، و آن هاتف      دل می 

و حافظ، چون سراينده شهد     .  را مژده داده بود   
و شکر چون حافظ حضور، چون حافظ راز،                

» حافظ«شود و به عبارتی حافظ،          می»  رازدار«
دوش ديدم که مالئک    «غزل بعدی به مطلع     .  می شود

گمان قصه را به انتها        بی»  در ميخانه زدند   
  .رساند می
 در اين خبش ادامه کار را به عهده خواننده           -٩

وامی گذاريم، با مراجعه به ابياتی پراکنده از       
  .ال از او می پردازيموغزليات حافظ، به س

جان به       ه اميد روی او مهدم جان منی شوددل ب
  کند هوای کوی او خدمت تن منی

                                                                                                        
Corbin, Henry, „L’homme de la lumiére dáns le soufisme iranien”, Editions 
Présence. 
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» اميد«مهدلی دل و جان، و خدمت جان بر تن را            
اين او کيست که    .  اند او و هوای کوی او مانع      

تفرقه »  جان«و  »  تن«و  »  دل«ميان سه عنصر     
عبارتی ميان من و من و من،           افکند يا به    می

سوال »  او«است؟ اين   کج»  کوی او «خراميده است؟   
  .خود حافظ هم هست

که من          در اندرون من خسته دل ندامن کيست
  مخوشم و او در فغان و در غوغاست

            خواهی حافظ  ار  آب  حياط  ازلی می
  منبعش خاک در خلوت درويشان است

با           واعظ مکن نصيحت شوريدگان که ما
  مخاک کوی دوست به فردوس ننگري

با             باغ هبشت و سايه طوبی و قصر حور
  خاک کوی دوست برابر منی کنم

             من که امروزم هبشت نقد حاصل می شود
  وعده فردای زاهد را چرا باور کنم

آيا خاک کوی دوست يا خلوت درويشان مهان هبشت           
هبشت موجود يا هبشت موازی       »  حال«هبشت  »  نقد«

هبشت را حکايتی از کوی     نيست؟ به شکلی که قصه      
ديگران هم بکند   «داند، يا طعنه حافظ از       او می 

سخن می گويد، و در جای       »  چه مسيحا می کرد    آن
  :ديگر

به قرآنی      تر از شعر تو حافظ نديدم خوش
  که اندر سينه داری

قرآن »  خوش کالمی «در مقابل   »  تداعی آزاد «با  
ا تواند ت  چه چيز می  .  دهد کالم خودش را ارائه می    
آگاه کرده باشد،   »  خود«به اين حد او را بر        

اختيار کالم   بی»  تداعی آزاد   «-»ناخودآگاه«که  
  خود را مهسنگ کالم قرآن می بيند؟

  :سوالی ديگر
که   تو خود چه لعبتی ای شهسوار شيرين کار

  در برابر چشمی و غايب از نظری
جز در عاملی که ديدار در فضای متفاوت رخ              

ی دو نظر، در يک زمان، در         عبارت دهد يا به   می
يک مکان، در حال حاضر وجود دارد، اين شعر چه          

  تواند داشته باشد؟ مفهومی می
خيال را چون   «توان نقش    آيا در اشعار زير می     

خواب و خيال در حماوره روزمره دانست؟ يا خيال         
قدرتی است، امکانی است که با تالش ميسر              

  می گردد؟
چهاست در       خيال حوصله حبر می پزد هيهات

  سر اين قطره حمال انديش
توجه کنيد،  »  نظر«در  »  نقش يار «يا به تصوير    

  :چه ظرافتی
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در نظر         آن زمان کارزوی ديدن جامن باشد
  نقش رخ خوب تو تصوير کنم

اين نظر، و قدرت تصوير با ديدن چنان برابری          
  است؟» ديدن«آيا اين ديدن مهان . می کند
از »  هبان و حافظ  رابطه با واسطه شيخ روز     «حبث  

فرصت اين مطلب خارج است ليک برای حسن ختام           
در اين مجله شيخ در           »  ديدن«به فعل      

  :عبهرالعاشقين توجه کنيد
من اما مجالش را به صورت گلسرخ ديدم، چونان          «

های سرخ از آن       جهانی در جهانی بود که گل        
  ».می باريد و اين منظر را حد و کرانه نبود

مهان کالم شيخ روزهبان است      گمان ديدن حافظ،      بی
که به مجال عينی کلمات و به بوی طراوت شعر و            
به زيبايی تصوير ذوق برتر حافظ کشيده شده           

تو در حجاب تويی     ...  «:  روزهبان می گويد .  است
اگر تو از تويی بيرون آيی حجاب قهر                 

تو خود حجاب    :  و حافظ می گويد   »  ؟...برخيزد
  !خودی حافظ، از ميان برخيز

بنمای جام گيتی منای چند     ...  «:  ان می گويد روزهب
ما را خسته داری؟ ندانی که آشيان مرغ ملکوت          

  : و حافظ می گويد» در خانه ماست
ز بام و        من آن مرغم که هر شام و سحرگاه

  عرش می آيد صفيرم
  ...مرغ باغ ملکومت نيم از عامل خاک

  ...گفتم اين جام جهان بين به تو کی داد حکيم
حيف      و صفير از شجر طوبی زنبال بگشا

  باشد چو تو مرغی که اسير قفسی
هانری ُکرَبن می گويد که درخت طوبی، درخت زمين        (

  )مينوی است
 پيام حافظ نشانه هايی نيز از عوامل ديگری        -١٠

هتامجات .  دارند که ريشه در حتوالت فرهنگی دارد        
را ترويج  »  در خود فرو رفنت    «  گمان فرهنگی، بی 

ضور فرهنگ اسالمی، مفاهيم و باورهای      ح.  دارد می
ترکيب بينش  .  آن نيز جای خود را يافته است        

ای ايرانی و بينش اسالمی در قالب عرفان         اسطوره
و رنگهای گوناگون آن در شعر او اثر                 

  .اند گذاشته
جا ارائه تنها و تنها کليد         مراد ما در اين    

تر شايد   بلکه بيش .  يگانه رازگشايی حافظ نيست   
  . تأکيد بر يکی از اين کليدهاستتکيه و

ويژه نقش   در شعر حافظ، باورهای زمانه او به        
چه قسمت ازلی بی حضور ما           «قضا و قدر       

بينی، نقش   توجه به ستاره يعنی طالع    »  ...کردند
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نوسانات انديشه حافظ مانند هر انسان ديگر از        
مشکل خويش بر پير    .  خالل اشعارش مشاهده می شود   

يابی نا   دارد و يکباره از پاسخ      مغان عرضه می  
راز اين پرده هنان است و هنان         (اميد می گردد   

را به متسخر   پاسخ يافتگان خيالی    ).  خواهد ماند 
با .  داند نشيند و آنان را طبيبان مدعی می         می

اين مهه آرزوی وصال و يافنت و گوهر خويش را از           
  .دهد دست منی

  
  

  ١ضميمه 
  

شعرهايی که به شکلی با مفهوم پير مغان در            
توان در چهار گروه     ديوان حافظ مربوطند را می     

  :گرد آورد
  شعرهايی که واژه پير مغان به صراحت در           -١

  .آن ها به کار برده شده است
 شعرهايی که با مطالعه در رابطه های آن ها          -٢

با شعرهای قبل و بعد، می توان اطمينان داشت          
  .که به مفهوم پير مغان مربوطند

 شعرهايی که به کنايه يا با تعبير و تفسير          -٣
توان مفهوم پير مغان را       نه چندان مستقيم می    

  .ها بيرون کشيد از آن
ايی که با استفاده از مفهوم رابط           شعره  -۴

مشرتکی به شعر ديگری که حاوی واژه پير مغان           
  .است متصل می گردد

و ديگر مفاهيم    »  پير مغان «از طرفی رابطه      
اين .  شعرهای حافظ را از دو راه می توان شناخت       

رابطه يا به شکلی آشکار در شعرند يا می بايست         
يگر آن  از رابطه های پنهان در جمموعه شعرهای د       

هرحال با توجه به عدم         به.  را بيرون آورد   
های دقيق ديوان حافظ، ممکن      دسرتسی کامل به نسخه   

ها  هايی نيز در آن    جا کم و بيش غلط     است در اين  
تواند بار   اين حتقيق وقتی می     .  چشم خبورد  به

در »  پير مغان «واقعی خود را بيابد که مفهوم        
» زمان«ادبيات زمانه حافظ شکافته شده و نقش         

در آن حکاکی گردد، و اگر امکان داشته باشد           
به ترتيب  »  پير مغان «شعرهای حاوی مفهوم      
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  :برويم بر سر اصل مطلب
دولت در آن سرا      از آستان پير مغان سر چرا کشيم -١

  ر استو گشايش در آن د
دولت و گشايش از پير مغان است، وابستگی            (

حافظ به پير مغان، شايد جواب منتقدين را            
که، او   دهد که چرا پير مغان، برای اين           می

  .)»دولت«دهد و  گشايش می
  منم که گوشه ميخانه خانقاه منست -٢

  دعای پير مغان ورد صبحگاه منست  
  .)حافظ پير مغان را به جای خدا دعا می کند(
در          گر پير مغان ُمرشد ما شد چه تفاوت -٣

  هيچ سری نيست که سری ز خدا نيست
  )پير مغان مشکل گشا است و حل معما می کند(
گفت     ين مذهب استيگفتم شراب و خرقه نه آ -۴

  اين عمل به مذهب پير مغان کنند
(  )مذهب پير مغان، آئين شراب و خرقه است

اين     بازدهند تشويش وقت پير مغان می -۵
  سالکان نگر که چه با پير می کنند

(  )اين سالکان پير مغامن را آزار می دهند
چرا     مريد پير مغامن ز من مرنج ای شيخ -۶

  که وعده تو کردی و او جبا آورد
حافظ در مقايسه با    .  حافظ مريد پير مغان است    (

  )شيخ، پير مغان را انتخاب کرده است
پير     برهاند بنده پير مغامن که ز جهلم -٧

  ما هر چه کند عين عنايت باشد
اوست که حافظ را     .  حافظ بنده پير مغان است     (

از جهل می رهاند و هر چه پير مغان کند صحيح و           
  )عين عنايت است

نيکی پير مغان بين که چون ما بدمستان                -٨
  هرچه کرديم بچشم کرمش زيبا بود  

پير مغان دارای کرمی است که گناه و                (
 بيند، شايد طعنه بر عابد و زاهد        بدکرداری منی 

است که کردار انسان را به بد و          ...  و صوفی 
  .)خوب تفسير می کند
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بر     حلقه پير مغان از ازمل در گوش است -٩
  مهانيم که بوديم و مهان خواهد بود

(  )بنده پير مغان بوده ام و خواهم بود
شيخ ما      گر مدد خواستم از پير مغان عيب مکن -١٠

  ومعه مهت نبودگفت که در ص
از پير مغان مدد    .  توان کمک گرفت   از صومعه منی  (

  )خواستم
 دولت پير مغان باد که باقی سهلست              -١١

  ديگری گو برو و نام من از ياد برب  
» پير مغان «حافظ فقط در اين انديشه است که         (

پايدار و سامل و با دولت باشد و در فکر                
  )اش با ديگران نيست رابطه

حريم   شايد غمی ز گوشه دل وگر کمين بگ-١٢
  درگه پير مغان پناهت بس

(  )حافظ از دست غم به پير مغان پناه می برد
چکنم گر     من که  خواهم که ننوشم جبز از راوق خم -١٣

  سخن پير مغان ننيوشم
حافظ تنها سخن پير مغان را گوش می کند که            (

  )می گويد می بنوش
کران پير  کز چا  چل سال بيش رفت که من الف می زمن -١۴

  ترين منم مغان کم
حافظ سال هاست که بنده پير مغان است ولی نه          (

  )ای کامل بنده
من     در اين غوغا که کس کس را نپرسد -١۵

  از پير مغان منت پذيرم
حافظ با التماس در رابطه با پير مغان است           (

  )هند در جايی که هيچ کس گردن به ديگری منی
چرا که        رفتبه ترک خدمت پير مغان خنواهم -١۶

  مصلحت خود در آن منی بينم
های  ست که بر خالف توصيه       مصلحت حافظ در آن     (

  )ديگران به خدمت پير مغان ادامه دهد
حاليا      صوفی صومعه عامل قدسم ليکن-١٧

  دير مغانست حوالتگاهم
حاال که حافظ در روی زمين زندگی می کند،             (

  )دهد در دير مغان باشد ترجيح می
گو     ملول شدز توبه ما گر پير مغان  -١٨

  ام باده صاف کن که به عذر ايستاده
حافظ با عذرخواهی، خواستار بازگشت به سوی         (

  )پير مغان است
 گرم نه پير مغان در به روی بگشايد              -١٩

  کدام در بزمن چاره از کجا جويم  
(  )تنها چاره جوی پير مغان است
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درس     حافظ جناب پير مغان مأمن وفاست -٢٠
   برو خوان وزو شنوحديث عشق

ماند و از عشق تنها با        پير مغان با  تو می      (
  )توانی سخن بگويی او می

که   به می سجاده رنگين کن گرت پيرمغان گويد -٢١
  سالک بی خرب نبودزراه ورسم منزل ها

پير مغان سالک است و مهه چيز می داند، اطاعت          (
  )کن، اطاعت حمض

ان نتيجه  تو وضوح می  از مطالعه شعرهای باال به     
  :گرفت که

حافظ، مريد، بنده، چاکر، خاک در، حرف شنو           
با او مکامله دارد و اين موضوع       .  پير مغان است  

قديمی است و طوالنی، تنها از او حرف شنوی             
دارد، فشار بسياری است که حافظ را از پير            
مغان دور کنند و اگر گاه می پذيرد، به عذر            

دن بر ديگری   ای که کس گر    باز می گردد، در زمانه   
با اين  .  هند هند، حافظ به پير مغان گردن می         منی

ای کامال يکسويی نيست و حافظ نيز          وجود رابطه 
هايی برای گفنت دارد و رابطه به شکل گفتگو          حرف
تری از يقين    توان با درجه ضعيف    و نيز می  .  است

  :گفت که
 پير مغان از عشق می گويد و شراخبواری، حل            -

در مورد رابطه    .  زدايد  می مشکل می کند و غم     
توان گفت، پير مغان     خدا،  حافظ و پير مغان می      

خمالف عبادت است و حافظ در مقابل عبادت، پير          
برای رسيدن به مفهوم    .  مغان را انتخاب می کند   

دهد  خدا، حافظ راهی را که پير مغان ارائه می         
عشق و راه يافنت به عشق، شراب،         .  بر می گزيند 

ای مشکل است، غم دارد، گرفته       که حافظ دار   اين
با مهه  .  است و برای حل مشکل خود تالش می کند         

عنوان مراد   ها پير مغان را به      گريز و بازگشت  
جو نيست و روش      انتخاب می کند، پير مغان عيب      

متفاوتی از ديگران دارد، از عشق می گويد و           
  .راه درک آن را از طريق شراب توصيه می کند

 مشکل حافظ درک جهان و        به  بيان ديگر، آيا     
دنبال پاسخی برای     هستی خود نيست؟ و آيا به       

های گوناگون را جتربه      پرسش خود منی گردد و راه     
منی کند؟ چه پرسشی، چه راهربی، چه راهی و چه            

ها می بايست   طريقی؟ اين طريقه حتليل و اين پرسش      
ولی با مهه   .  در دگر اشعار حافظ تعقيب گردند      

راد، برای حافظ با مهه باال و        ها، راهرب و م    اين
پير مغان  .  ها باالخره پير مغان است     پايين رفنت 

کيست؟ در کجاست و چه می کرده است؟ تنها طرحی          
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اين چه راهی است،    .   انتخاب می کند  حافظ عشق را  
چه ويژگی دارد؟ می بايست در اشعار ديگر حافظ         

وسيله پيمودن اين راه مهان       .  به دنبالش گشت   
در اين خمتصر سعی شد که با توجه به         .  شراب است 

ضعف امکان حتقيق، مفهوم پير مغان در کليه            
نظر  طور که به   آن.  اشعار حافظ بيرون آورده شود    

وجه  هيچ  مغان تنها کسی است که به         می رسد پير 
مورد طعنه و دشنام و متسخر حافظ قرار نگرفته          

بر خالف زاهد و عابد و صوفی و شيخ و              .  است
  ...و اهل مدرسه و غيره... حمتسب

  
  
  
  
  

  ٢ضميمه 
ای بر ادبيات    نگاهی بر تأثير مفاهيم اسطوره     

  امروز
  

طور کامال اتفاقی، با خواندن       های زير، به   منونه
وزنامه ها، جمالت که گاه در دسرتس بوده است            ر

احتماال سرايندگان اين قطعات،    .  اند فراهم آمده 
مفاهيمی »  ای  اسطوره -تاريخی«از شناخت دقيق     
طور  اند، ولی مهان   اند، دور بوده   که مطرح می کرده  

ما »  پنهان«که اشاره شد، اين جوهر قومی در          
ز دارد، زندگی می کند، و ا        خود را زنده می     

  .زند جا و آن جا سر بيرون می اين
 نشريه دنيای   -ای از پورنصيری نژاد      سروده -١

  .١٣٧٣سخن، شهريور و مهر 
  ها  پروانه هاو فرشته

 با بيانی   -که شعری سروده باشد     مادرم بی آن  (
 با  -اند  پروانه ها دو بال فرشته     -شاعرانه گفت 

 حرمت  - از آن زمان ما    -های سيمين کهربايی   رنگ
 و گل ها را با        - بر دل هناديم     - را پروانه

 و هر جا گلی، با رنگ        -پروانه ها نسبتی داديم  
 جای فرشته ها   -ای ديديم  زرد کهربايی، يا نقره   
چنان ما آن     امروزه هم  -را در آن خالی نديديم    

 هرجا که می بينيم       -کودکيم با ذهن آمسانی      
  .)نشينيم ای را تا آمسان بر بال هايش می پروانه
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لغت مانوی به   »  پروانک«که   ه به اين  با  توج  (
) دهنده و راهنمان جان يا فرشته است        معنی جنات 

شاعر با تداعی آزاد، از مادر و زبان مادری           
آغاز می کند، چون کودکی است، با ذهنی آمسانی          

را با آموزش    »   فرشته جان   -پروانه«جا   که مهه 
  .زبان مادری می بيند

گشته  ش اين گم  جا نق  های پارسی جابه    در ترانه  -٢
گشته آشکار و هنان     گم»  مينوی«فرشته جان با من     

  :يک منونه. را می بينيم
چو آهوی  تشنه       شبی  که  آواز  نی   تو شنيدم

  پی  تو  دويدم
نشانه ای  از        دوان دوان تا لب چشمه رسيدم

  می  و  نغمه   نديدم
از آن هبشت پنهان دری       منايی تو ای پری کجايی که رخ منی

  ی گشايیمن
 از مه و مهر نشان       -ام   جا پی تو گشته     من مهه 
 دامن گل   -ام    بوی تو را ز گل شنيده      -ام   گرفته

 دل من سرگشته تو، نفسم         -ام   از آن گرفته   
 در  - به باغ روياها چو گلت بويم       -آغشته تو،   

 تو ای پری کجايی، در      -آب و آينه چو مهت جويم     
 بيداری   به خواب و   -ات پويم  اين شب يلدا از پی    

دانند، که    مه و ستاره درد من می        -سخنت گويم 
 شبی کنار چشمه پيدا     -مهچو من پی تو سرگردانند    

  . ميان اشک من چو گل وا شد-شو
که درب هبشت   »  ای فرشته«اين تشنگی و عطش يافنت       

می گشايد و در رابطه با گل و می و نغمه است و            
مه و ستاره و مهر نيز به دنبال آنند، مهان             

. جويد آن را می   »  هايش گله« که حافظ در       است
ای که   کلمات شاعر ترانه  »  تداعی آزاد «رابطه  

نفس .  گير بود در خور توجه است      زمانی بسيار مهه  
آغشته اوست، دور و نزديک است، حاضر و غايب           

  .است
  »اريمه« شعری از -٣

  سايه روشن
در آمسان     ديگری  آمسان   کو  زمين،  دخلسته ام از اين

  ی کو کهکشان ديگریديگر
چشمی دگر      سوسوزنان چشم من و اين اخرتان، تا کی به هم

  خواهم در آن سوسوزنان ديگری
ساقی چه شد       چه شد، طرح نو و ديگر چه شد؟ حافظ می و ساغر

  شادی چه شد کو گلفشان ديگری
 خواهم   دردست و دودست اين زمان، در هر کران و بيکران

  ی ديگری اندر زمان ديگر مکان
شايد ز      نشان  بی دشت  راه   صحرانشين، کو ای کولی

  خود يامب 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             

نشان است و از     نه بيکران، بلکه در پشت دشت بی      
نام و نشان   »  آباد ناکجا«آن راه شايد در اين       

من «می بينيم که چگونه اين مناد       .  گری بيابد دي
در البالی شعر زندگی     »  زمين آمسانی «در  »  ديگر
  .می کند

 شعری از حممد باقر کالهی اهری، نشريه نگاه          -۴
  .٧٣ هبمن –نو، آذر 
  جهان برين

 - يا سخنگويان جهان برين      -گنجشکان عصراند (
 با طوطی    -سکوتی خاموش تر و جربييلی آرام         

 و شيشه سبزی از باران و         -اش انهدانايی بر ش  
 و  - ماری در صندوق و طوطی سبزی در قفس          -باد

 و جربييلی    -ای شيشه باران بر اين منرب قهوه        
  .)خجسته که مهمان من است

کجاست؟ جربييلی آرام و خجسته در       »  جهان برين «
جهان برينی که در    .  اين رابطه مهمان شاعر است    

تنها مهمان  موازات جهان ماست و جربييل که نه         
پيامرب است که مهمان شاعر است با مار و طوطی،          

  اين اتفاقی است؟. مظهر جنسيت و مظهر کالم
 برای زينت خبشيدن بر اين ضميمه شعری از            -۵

عالمه طباطبايی می آوريم که اين مصرع حافظ را         
ز دوستان تو آموخت در طريقت           «:  می گشايد

  »...مهر
  
  

بود       امهی   گويم  و  گفته ام  باره
  کيش من مهر دلدارها

برونند ز اين        پرستش به مستی است در کيش مهر
  حلقه هشيارها

   کشيدند  در  کوی   دلدادگان
  ميان  دل  و  کام  ديوارها  

چه       ها  در کوه مرده  فرهادها  چه
  ها رفته  بر دارها حالج
    اند آزاده  که   مهرورزان هبين

  بريزند در  دام جان  تارها  
چه       اند رفته    خود  آغشته  و  به

  گل های رنگين به جوبارها
که در پای         زينهار فريب جهان را خمور 

  اين گل بود خارها
ها، سروده   ها و آب     فصلی از منظومه مرداب      -۶

  .١٣٧۴سيد حسن حسينی، 
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زخم     آری، ماجرا تکراری است: ماجرا اين است
  هنايت کاری است ما کهنه است، بی

بال      پرسم آن شور  اهورايی  چه  شداز مشا می
  معراج و خيال  عرش پيمايی  چه شد

زهر اين         های ذهن شهری هست؟ نيست پشت اين ويرانه
  دملردگی را پادزهری هست؟ نيست

پيمايی و جستجوی     شور اهورايی و خيال عرش       
آبادی در ورای اين         شهری، مکانی، ناکجا     

  .آباد خراب
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  :درآمد پيش
در اين نوشته برآمن تا نشان دهم که پژوهشگر           

های گوناگونی   دشواری)1(»شناسی حافظ  هستی«نوشته  
  :در پيش پای می گذارد

نويسنده ايرانيان قبل از اسالم را از            -
  .تاريخ حذف می کند

 .نويسنده مفهوم اسطوره را نشناخته است -
د، يونگ و   های معاصر فروي   نويسنده نظريه  -

شناسی را   ايلياده در مورد راهی که انسان     
شناسی و تاريخ شفاهی می کشاند،      به اسطوره 

 .نشناخته است
هايی دل بسته است که       فرض نويسنده بر پيش   -

ها جای هيچ ترديد و دو دلی برای           در آن 
 .خود منی گذارد

نويسنده بر آن است که حافظ بيانگر و            -
 است؛ به   تکرارکننده عرفای مکتب خراسان    

شکلی که در نوشته ايشان حافظ به پاورقی        
 .می رود

که عرفای مکتب خراسان تأويل عرفانی           -
آفرينش در قرآن را در رأس شناخت              

 .اند شناسی خود قرار داده هستی
را به سطح    »  شناسی بررسی هستی «نويسنده   -

شناخت و بررسی پيدايش انسان از ديدگاه        
 .حافظ پايين می کشد

                                                 
۴٢  اين نوشته برای خنستين بار در نشريه آفتاب، مشاره             ∗

  .، به چاپ رسيده است١٣٧٩، مرداد 
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نگرشی سّنتی از تاريخ و       نويسنده دچار     -
و تغييرات تاريخی است، نه به        فرآورده ها

يک ديِد جوشان که منتهی به تداخل              
ها در يکديگر می شود، به      و فرهنگ  پديده ها

شکلی که گويی فرهنگ در ايران با حضور          
 .اسالم آغاز می شود

شناسان و کار صدها        نويسنده از حافظ     -
کرده پژوهشگر که در انديشه حافظ بررسی        

خرب  اند بی  ارزشی به دست داده      و آثار با   
است و تنها به شاخه باريکی از                
پژوهشگران حافظ می پردازد که زير نفوذ        

اند و بررسی و نگرش بر پايه         بينش مذهبی 
 .دارند» آفريدگار«باور به 

های  در يک کار پژوهشی، می بايست نظريه         -
گوناگون خمالف و موافق آورده و پيرامون        

سخن گفته شود، در بسياری جاها         ها   آن
نظريه های ديگران فراموش شده اند يا با        
سخنان بسيار کوتاه از آن ها گذر شده           

 .است
تالش آشوری در نوشته خود پيرامون حافظ،         -

دنباله مهان تالشی است که در ابعاد ديگر         
اکنون تاريخ  «:  در کالم زير خالصه می شود     

: ستمعاصر ايران در سه چيز خالصه شده ا         
اهللا، هنضت   انقالب مشروطيت و رهربی شيخ فضل       

ملی شدن نفت و رهربی کاشانی و انقالب            
 به  ١٣۵٧اسالمی که ريشه های تاريخی انقالب       

 آن هم در احنصار جناحی خاص       ١٣۴٢ خرداد   ١۵
 )11 (».باز می گردد

توان گفت مهين تالش در ابعاد فرهنگی خود در           می
ذهبی، دينی،  جريان است تا به مهه چيز رنگ م          

  : می آيد٢٢در برگ . اسالمی و خدايی بدهند
ترين ويژگی جهان حافظ در عامل                اساسی«

ست دينی و از       آن است که جهانی     ...  انديشه
  »...نگرد دريچه دين و فهم دينی به جهان می

و جای خشنودی است که در اين تالش مهه جانبه             
چيز  ارباب دين و دولت در اسالمی نشان دادن مهه         

کس، کسانی هستند که در نشريه های پر             مهه و
راز ماندگاری  ...«:  تيراژ چاپ ايران می نويسند   

و زيارتگه رندان جهان شدن حافظ در اعماق            
  )12 (».اسرار ماندگارِی فرهنگ ايرانی هنفته است

 
  گفتار پيش
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گرچه نويسنده در برابريابی واژه ها گاه هنر         
برابر دهد، چون انتخاب سرمنون در           نشان می 

Archetype            مثالواره در برابر ،Paradigmatie ،
، ولی در انتخاب نام     Paradoxalناسازمنا در برابر    

کتاب به بلندپروازی می پردازد که کار ايشان و        
حافظ آن هم   »  شناسی هستی«.  ما را پيچيده می کند   

ما «کاووشی در بنيادهای انديشه او        »  بگونه«
  .می اندازد» ها مشکل» «را به

شناسی، تنها شناختی است که تا مهه سو             تیهس
جانبه  نگرانه نباشد، منی تواند بررسی مهه           

نام نوشته را شايد بتوان چنين      .  انگاشته گردد 
کوششی در کاووش بنيادهای انديشه حافظ      :  خواند

سرمنون و عرفان مکتب      :  داده برپايه دو پيش   
اگر نام کتاب چنين بود خواننده در         .  خراسان

چه .  خرد منی شد »  شناختی هستی«گين  زير بار سن   
شناسی بيکرانه است و کاووش در اين        ميدان هستی 

ها  شناسی ميدان به بلندنگری بر فراز هستی          
  .کاری پر پيچ و خم و نه آسان. نيازمند است

داده های بنيانی خود را در چند         پژوهشگر، پيش 
شناسی  الگوی هستی «برگ خنستين کتاب زير نام         

کارگيری از داده ها و يافته های     ، با به    »حافظ
به خواننده   »  الياده«و   »  يونگ«،   »برکلی«

  .می شناساند
شناسی در جهان     الگوی اساسی هستی   «خوانيم   می

حافظ، يعنی متدن و فرهنگی که او ميراث بر آن           
ها و فرهنگ های سنتی يک         است، مهچون مهه متدن     
يعنی جهانی که در آن بر       !  الگوی سرمنونی است  

ها يا منونه های مثالی       اسطوره ها، سرمنون   بنياد
به دست داده می شود که الگوی رفتار برای             

در ميانه اين اسطوره ها، اسطوره       .  اند انسان
حموری مهانا اسطوره آفرينش است که در آن              

ای که سرآغاز و سرچشمه رويدادهای       رويداد ازلی 
و در زيرنويس   »  .اين جهانی است گزارش می شود     

  :خوانيم میمهين برگ 
که سرمنون انسان کامل در برداشت            چنان...«

عرفانی از اسطوره آفرينش در قرآن مهان آدم           
است که رفتار او در اسطوره بنا بر تأويل             

  ».عرفانی آن، برای حافظ نيز الگوی رفتار است
مهه سخن  «:  گفته نويسنده  تر بگوييم، به    روان

از حافظ در اسطوره آفرينش و رويداد ازلی سرآغ       
و سرچشمه رويدادهای جهانی بنا بر تأويل            

نوشته »  .عرفانی اسطوره آفرينش در قرآن است       
داده  های ديگر به رديابی مهين پيش            در خبش  
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... «:  داريوش آشوری از زبان يونگ می آورد        
های گوناگون روايتی خود نزد      اسطوره ها در صورت  

های گوناگون دربردارنده آن الگوهای            قوم
داشت يونگ در     اند که به بر       جهانروای ذهن  

ناخودآگاه مجعی جای دارند و از راه زه و زاد           
امروزه می دانيم که اين راه     »  .به ارث می رسند  

 زاد مهان گسرتدگی ميدان و ساختار زبان     – و   –زه  
جاست که    و راز اين     )2  (است و فرهنگ شفاهی     

اسطوره سرالگوی حافظ که در هپنه زبان دری            
اشد، چه رسد به    زيد منی تواند الگوی قرآنی ب      می

ای برای   اگر سر منونه   .  شکل تأويل عرفانی آن    
جوييم می بايست آن را در هپنه فرهنگ           حافظ می 

شفاهی پارسی جست، چه زبان و اسطوره پارسی           
بيراهه افتادن   و درست به  .  تر از قرآن است    قديم

اين مهان دامی است    .  پژوهشگر از مهين نکته است    
زبانان را   رسیکه تاريخ شفاهی و نوشتاری پا        

مهان دامی که تاريخ اسالم       .  آغشته کرده است   
) پس از صفويه   (ايرانی را با تاريخ شيعه          

مهان دامی که بزرگان انديشه     .  تعويض کرده است  
و ادب ايران را واداشته است تا سخن خود را            
که به مهر و عشق وابسته است با پيراهن قرآن           

حافظ گاه که   .  بدوزند تا بتوانند زندگی کنند     
  :می گويد

قرآن ز     عشقت رسد به فرياد گر خود بسان حافظ
  بر خبوانی با چهارده روايت

به سخنی ديگر حافظ سرمنون خود را از پير              
گلرنگ و شيخ روزهبان و شيخ اشراق می گيرد،            

قرآن را چنان   «:  آن جا که شيخ اشراق می نويسد     
  ».خبوانی که گويی برای تو نوشته اند

از نوشته کتاب باز می گرديم،     ای ديگر    به پاره 
در جای جای نوشته    »  اسطوره ازلی قرآن  «که دام   

:  می خوانيم ٣٣در برگ   .  آشوری به چشم می کشاند   
هيچ دفرت و ديوان غزل فارسی را سراغ نداريم          «

 اگر  ».که اين مهه نشانه های تاريخی در آن باشد       
ای مردم ايران زمين و              تاريخ اسطوره   

گوييم، که درست در سوی و       زبانان را می    پارسی
ترين اشاره به تاريخ     ارائه آن، ديوان حافظ کم    
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جا پژوهشگر، از ميان جمموعه تاريخ           در اين 
زمان، ای مردم ايران از دير        شفاهی و اسطوره  

ای قرآنی که مهان        تنها به تاريخ اسطوره      
. اسطوره های مبنای ابراهيمی است بسنده می کند      

ای  های مکرر حافظ به مفاهيم اسطوره          بازگشت
 ناديده انگاشته    )3(پارسی چون جم، کی، کاووس      

 کتاب  ٣۴نويسنده در گريزی در برگ        .  شده اند
اشاره می کند و    »  جاِن رهسپار شده   «خود به    

که بر   اما اين سفرنامه در عين آن      «:  ويسدمی ن
روی زمين و در دوران زندگانی حممد حافظ              
شيرازی می گذرد و گوشه و کناره هايی از سرگذشت        
وی و مردم روزگار وی را برای ما بازگويی             
می کند، از آن جا که يک سفرنامه روحانی است،          
در بنياد بازگوينده خاطره ها و ماجراها و           

ن رهسپار است که گفت و گذار او از         جتربه های جا 
» روح«ازل است به ابد که ماجرای آن با فرود           

اش به عامل     از عامل روحانی از خاستگاه اصلی        
خاکی آغاز می شود و فرجام آن بازگشت دوباره          

هبره نيست تا     جا بی  در اين »  .آن است به وطن    
ای  اسطوره«و  »  اسالمی«ای دو نگرش     نامهسانی پايه 

در اسالم، ازل   .  به آفرينش را بشکافم   »  ايرانی
و ابد دو ابتدا و انتهای زمان است و در اين            
ميان زمان جاری است که زندگی ما در آن               
می گذرد، در حالی که در اسطوره ايرانی جهانی         
و زمانی موازی اين زمان وجود دارد که تن ما           

 کره خاکی است و روان ما و روان         -در اين جهان  
ن جهان موازی است و کوشش ما         دگرچيزها، در آ  

و اين سفر است    .  است»  روان«برای رسيدن به آن     
چه پژوهشگر حمرتم    آن.  که پايه جتربه اشراقی است     

نام می برند، کاری   »  جان رهسپار «از آن به نام     
ای است قرآنی و اسالمی         که پديده »  روح«با  

ندارد و اين شايد يکی نکته هايی است که              
 در گشايش اشعار حافظ       نويسنده را جای جای     

  .دچار مشکل می کند
شناخت انسان از اسطوره بسيار تازه و نوين           

گزارش «:   می نويسند ۵١آن جا که در برگ       !  است
اسطوره ای در اساس، قالب عقاليی ندارد و از           
عقل بشری سرچشمه منی گيرد، بلکه از مرجع غيب،         

 »...براساس مرجعيت مطلق اهلی به بشر می رسد         
خاطره فرهنگ شفاهی    «ی توان اسطوره    چگونه م 
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را با  »  شناخت«ايشان حوزه پژوهش تأثيرات        
های شفاهی و اثرات زبان و           تأثيرات فرهنگ 

تاريخ قومی و ادخال و ادغام اينان در يکديگر         
  .به يک گونه می نگرند
ای به اين پرسش می رسد که        پژوهشگر خود به گونه  

. ايران شکل می گيرد  در  »  عرفان عاشقانه «چرا  
 کتاب  ۵۶در برگ   .  ليک از کنار آن آرام می گذرد     

که در عامل اسالم بويژه در عامل           «:  می خوانيم
ايرانی و در فضای زبان پارسی امکان پديد            
آمدن عرفان عاشقانه را از دل تصوف زاهدانه          

فضای «آن چه ايشان از آن بنام       »  فراهم می کند 
ان جوهری است که     ياد می کنند، مه  »  زبان پارسی 

است که هم    »  مهر«مهان  .  در زبان مانده است    
و مهان بازی پرپيچ و     »  عشق«است و هم    »  خورشيد«

خم اشعار حافظ است که در دو سوی عشق و نور             
تر  ای که از صدای سخن عشق خوش       به گونه.  می گردند
جا مسئله شنيدن نيست چه اين صدا         اين(منی بيند  

ری که بتواند جاودان    يادگا)  با نور مهراه است   
کدام از   بايد پرسيد اين عشق که در هيچ       .  مباند

ای  آيات قرآنی نه نامی از آن است و نه اشاره          
به آن شده است، چگونه می تواند پايه اساسی           

شناسی حافظ قرار گيرد و از سويی يکبار           هستی
مهسان واژه  .  هم در قرآن از آن ياد نشده باشد        

کدام از   ه در هيچ   عشق در قرآن حمبت است، ک        
ای را ميان     آيات، اين مفهوم رابطه عاشقانه      

ای که    به گونه.  )5(ياد منی کند  »  اهللا«انسان و     
نويسنده کتاب تنها به حديثی از پيامرب در            
مورد سنديت رابطه عاشقانه انسان و اهللا در            

تالش پژوهشگرانی چون     .  اسالم اکتفا می کند    
 در سده    ...زيگموند فرويد، يونگ، الياده و      

بيستم شناخت مهين چرايی برجايی شناخت              
ای در قالب زبان ها و انتقال آن ها است          اسطوره

در اين رابطه   .  در دوران فرهنگی جوامع بشری     
می توان کارهای ارزمشند هانری کربن را ياد کرد        

يابی  که با بيش از سی سال تالش خود ريشه              
 را...  ، عامل مثالی و   »اشراق«،  »زمان«مفاهيم  
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بيگانگی نويسنده با فرهنگ ايران قبل از اسالم        
 در شناخت مفاهيم عرفانی     یای است که حت    به گونه

. پس از اسالم نيز دچار درهم آميختگی می گردد         
چنان که، در عرفان ايرانی، عامل مثالی يا            

 عاملی است ميان عامل باال، عامل             هورقيايی،
اسرار، عامل باطنی، عامل امساء از يک سو و عامل           

۵٩برگ  (جسمانی و عامل حس و ماّده از سوی ديگر          
ايشان، عامل مثالی را هم راستای عامل            ).  

در اين مورد به مقدمه کتاب       .  ايده ها می آورند 
زمين مينوی، کالبد انسان در روز رستاخيز،         «

مراجعه »  زدايی تا ايران شيعی     از ايران م   
نويسنده چون اسطوره را به معنای قرآنی       .  کنيد

يابی در چند خبش مفصل به       آن می شناسد برای ريشه   
ردياببی اسطوره آفرينش در کتب آمسانی يهود و         
نصارا می پردازد، چه به هرگونه می داند که           

ای قرآن از تورات     ای يا افسانه   ريشه های اسطوره 
  .دآب می خور

که  فرضی مطرح می کند داير بر اين        نويسنده پيش 
» آفرينش آدم  «حافظ بر حمور        »  شناسی هستی«

می گردد و در اثبات اين ادعا، اشعار حافظ را          
به اين روال می خواند و اشعار را بدين گونه           

ای که از خالل آن ها         بگونه.  بندی می کند  دسته
بتواند مهسازی شناخت حافظ را با دو کتاب             

الدين رازی و کشف االسرار         صاد العباد جنم   مر
پيش از  .  ابوالفضل رشيدالدين ميبدی مهراه سازد    

حسن انوری  »  يک قصه بيش نيست    «:  اين در کتاب  
دوش ديدم که    «:  در مو شکافی غزلی به مطلع       

به مرصادالعباد  »  ...مالئک در ميخانه زدند     
الدين رازی اشاره می کند و داستان آفرينش و         جنم

با اين توجه که کتاب انوری      .  عرفانی آن تأويل  
 چاپ شده است و کتاب داريوش آشوری        ١٣۶٨به سال   
کم  ؛ چه خوب می شد اگر نويسنده دست      ١٣٧٧به سال   

در .  اشاره کوتاهی به نوشته حسن انوری می کرد       
کتاب حاضر پاسخی   «:  آن جا که نويسنده می نويسد   

حافظ چه   "است نظری و علمی برای پرسش              
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در اين کتاب     «:  در اين ديباچه می خوانيم      
ای به   ام با روش و اصول پيش انديشيده         کوشيده

ان بروم تا سراجنام به پرسش          سراغ اين ديو   
پاسخی علمی و نظری داده      "  حافظ چه می گويد؟  "

بنا براين اين اثر نه در تأييد انديشه        .  باشم
بينی حافظ است نه در رد آن، بلکه تنها          و جهان 

شناسی انديشه   يک پژوهش علمی است در ريخت         
اما پرسشی که بنياد اين پژوهش است نه         .  حافظ

اسی که از نظر فهم         شن تنها از نظر حافظ      
. های فرهنگ و ذهنيت ما امهيت اساسی دارد        بنيان

گشايی از ديوان حافظ و کوشش برای        در واقع گره  
گشايی از فرهنگ موروثی و        فهم نظری آن گره     

کوشش برای فهم آن از ديدگاهی امروزين ضروری         
  ».است

با خواندن کتاب انتظار داريم که نويسنده روش        
 خود را معرفی کند و سپس        هو اصول پيش انديشيد   

بررسی ما  .  گشايی کند  از فرهنگ موروثی ما گره     
از اين کتاب بر مهين دو نکته استوار است و             
تالش داريم تا نشان دهيم که اين روش کدام است          
و نويسنده تا چه پايه اين روش را دانسته و            
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شناسی حافظ در نوشته داريوش       الگوی هستی  بررسی
  آشوری

فشرده سخن پژوهشگر که پايه کار اوست، در برگ         
  : آمده است٢٩
شناسی در جهان حافظ يعنی       الگوی اساسی هستی  «

 مهچون  -متدن و فرهنگی که او ميراث بر آن است          
ها و فرهنگ های سنتی يک الگوی               مهه متدن  
نی که در آن    يعنی جها .   سرمنونی است  -ای اسطوره

ها يا منونه های      بر بنياد اسطوره ها، سرمنون      
متعالی به دست داده می شود که الگوی رفتار           

در ميانه اين اسطوره ها        .  اند برای انسان  
اسطوره حموری مهانا اسطوره آفرينش است که در          

ای که سرآغاز و سرچشمه           آن رويداد ازلی    
 در«:  ست، گزارش می شود    رويدادهای اين جهانی   

Archetype(انتهای شرحی که ايشان بر واژه سرمنون        
  : می خوانيم٢٩در پاورقی برگ ) 
های گوناگون روايتی خود       اسطوره ها در صورت   «

های گوناگون دربردارنده آن الگوهای        نزد قوم 
اند که به برداشت يونگ، در           جهانروای ذهن 

ناخودآگاهی مجعی جای دارند و از راه زه و زاد          
  .ندبه ارث می رس

هايی مانند سرمنون مادر، پدر، قهرمان،         سرمنون
پير خردمند، در اسطوره های گوناگون به             

های روايتی گوناگون پديدار می شوند و           صورت
شان به عنوان مثالی، الگوی        برای باورشدگان 

که سرمنون انسان کامل در برداشت       چنان.  رفتارند
عرفانی از اسطوره آفرينش در قرآن مهان آدم           

 که رفتار او در آن اسطوره بنا بر تأويل           است
عرفانی آن برای حافظ نيز الگوی رفتار              

احنراف اساسی پژوهشگر از اين نکته         »  ...است
چه قرآن اگر برای اعراب مکه         .  آغاز می شود 
ای از اسطوره آنان است، برای ديگر         حاوی پاره 

مگر .  مردم مسلمان شده منی تواند اسطوره باشد       
قيقات پژوهشگران مورد استناد     آن که برخالف حت    

به ...  آقای آشوری چون يونگ و الياده            
ای يکسان برای مهه ملل جهان معتقد             اسطوره

ای که بر پيامربان در       باشيم و آن هم اسطوره     
شايد هنايتا، برداشت   .  کتب آمسانی نازل شده است    

ايشان از سرمنون که از راه زاد و ولد در               
  د؟انسان منتقل می شود اين باش
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فرض يونگ راه بسيار تا علمی         که پيش  خنست اين 
که يونگ اسطوره ها را از        شدن دارد، دوم آن     

آغاز مکتب آمسانی منی داند، و سوم آنکه اگر            
سرمنونی وجود دارد برای آدمی چون زنده سخنگو،        

اين زبان است که در خود      .  در سخن و واژه است    
 ای را محل می کند، نه چيز         بار شناخت اسطوره   

ها از نسلی به نسل ديگر           اگر سرمنون .  ديگر
بار هر واژه و     .  می رسند، بر پايه سخن است      

گيری  رابطه واژه ها با يکديگر، در چرخش وو شکل       
بر »  عرفای مکتب خراسان  «اين واژه ها برداشت     

پايه زبان پارسی استوار است که جوهر خود را          
از گذشته های بسيار دورتر از پنج و يا هشت            

پژوهشگر برای چسباندن   .  ا خود آورده اند  قرن ب 
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
ای در مورد روش علمی و مدرن         ادعای تازه   -

  .حتقيق حافظ مطرح می کند
تفاوت عرفان اسالمی ايرانی و غير ايرانی        -

 .را ناديده می گيرد
ای   اسطوره  -ای به گذشته فرهنگی       اشاره -

ای  ايرانيان پيش از اسالم منی کند، بگونه       
مهه  مانيم که آيا اين    که در اين دو دلی می     

سهو؟ چرا نويسنده معنی     عمد است يا به    به
 اسطوره را تا به اين پايه حتريف می کند؟

 عنوان چه به  در کل آن   «:   می خوانيم ٣٧در برگ    
جا گفته شد تکيه بر      الگوی انديشه حافظ در اين    

متامی ميراث انديشه عرفانی دارد در باب فرود         
آمدن و باز بر شدن روح کلی از عامل روحانی به           
عامل جسمانی و بازگشت دوباره آن به سرمنزل           

بنا براين برای شناخت اساس اين            .  اصلی
شناسی می بايد به مطالعه اسطوره آفرينش         هستی
زارش دينی آن و سپس تأويل عرفانی آن            در گ 

چگونه می توان در اين دام افتاد؟ و        »  .پرداخت
نديد که اساسا تعبير قرآنی آفرينش اگر             

های  ای است و اگر اين اسطوره در سرمنون         اسطوره
حافظ يا عرفای ديگر به شکل طبيعی خود وجود           
دارد نيازی به تعبير عرفانی و جدايی آن از           

ست تا نيازمند جدال های فلسفی      تعبير قرآنی ني  
آن جا نياز به   .  بين خمالفان و موافقان باشيم     

گويی و تأويل پيش می آيد که       رمزگويی و در پرده   
گويی ما را دچار مشکل کند و اين مشکل مهان           فاش

ای  تضادی است که در بطن انديشه اسطوره             
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که لطف       ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه
  طبع و سخن گفنت دری داند

مهه لطف و زيبايی و اشاره و بيان دلفريب            اين
با استفاده از اين زبان است نه زبان عربی            
قرآن، اساسا چگونه می تواند اسطوره قومی حافظ       

در برگ  .  قرآن باشد؟ اسطوره در دل زبان است        
با اين دين اسطوره ديگری بر       «:  ست آمده ا  ۴٣

اسطوره هبوط افزوده شد و آن اسطوره فرود            
آمدن خدا در تن مسيح برای جنات دادن انسان            

ورزند و   ايشان در اشتباه خود اصرار می      »  .است
آن رابطه دين و اسطوره است، چرا که دين مسيح          
آورده را اسطوره می خوانند و آن هم اسطوره           

که اسطوره ها در طول پيدايش      فل از آن  ديگری غا 
های شفاهی خلق می شوند، در         ن گيری متد  و شکل 

يک فرد چون    .  هزاره هانه توسط بيان يک فرد      
آوری  هومر و فردوسی می تواند اسطوره ها را مجع        
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طوره گزارشی است از       حال آن که اس      ...  «
پديدارها و رويدادهای سرآغاز جهان که در ذهن        
باورندگان آن بيانگر بنياد و جهت مهه چيز            

  »...است
از اين بيان جبا و درست منی توان نتيجه گرفت که          
هر گفتاری که بيانی از پديدارها و رويدادهای        

  .سرآغاز جهان به مهراه دارد، اسطوره است
ها  های رسوبی در عمق اقيانوس     اسطوره ها چون کوه  

 ذره شکل گرفته اند و حاصل هزاره ها و              ذره
  .ها هستند ها زندگی و جتربه انسان قرن

ها نشانه هايی از      غول ها، اژدهاها و سيمرغ      
اينان در اشعار،   .  حيوانات ماقبل تاريخ دارند   
های مردمی، هنر و      مثل ها، ضرب املثل ها، گويش    

اگر .  شتگان جای دارند  کارهای هنری فرد فرد گذ    
اسطوره و غنای عميق و نقش فرهنگ شفاهی ما            
قبل از دوران متدن کتبی و تأثير متقابل اينان         
را با فرهنگ و زبان می شناختيم به اشتباهی           

های ناميده   چنين سرتگ تن در منی داديم تا کتاب        
شده آمسانی را با اسطوره ها اشتباه بگيريم           

ج از حمدود فرهنگ و     چنان که اسطوره را در خار     
در مقاله مفصلی نقش     .  زبان قومی تعريف کنيم    

ای را در اشعار حافظ بيان            شناخت اسطوره  
   )3(کرده ام

در کوششی که    «:   کتاب می خوانيم   ۵٠در برگ    
عارفان برای تأويل اسطوره می کنند، سراجنام         
زبان تصويری و روايتی اسطوره را کم و بيش به          

بدل می کنند که سامانی    زبانی مفهومی و منادين      
دليلی  کم و بيش منطقی به اسطوره می خبشد و بی          

مند می کند و اين     بنيادين آن را تا حدودی دليل     
کار را در عامل اسالمی با کشف يک عامل معنای             
باطنی در برابر معنای ظاهری آيه های قرآن           

از دل اين منطق خبشی نسبی به اسطوره        .  کرده اند
 که برای مثال در گزارش از        و کالم معنايی است   

 که هيچ دليلی برای وجود      -آفرينش جهان و اسالم   
آن ها جز تعلق گرفنت اراده ازلی به اين امر در          

  .کار نيست
با در ميان آمدن تفسير باطنی برای آن، يعنی          
خواست جتلی مجال ازلی، يک منطق آفرينش در ميان         

ويژه در مورد انسان ضرورت وجودی        می آيد که به  
پذير  او را در رابطه با آن خواست جتلی توجيه          

  .می کند
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اما اين نگاه به پشت ماجرا و کوشش برای کشف           
منطق پنهان وجود ناگهان خود به کشف رمزی از          

بدل می شود و    »  اسرار عامل «و  »  عامل اسرار «
کاروانی دور و دراز از اولياء و شيخان و             
 اقطاب را به راه می اندازند که مهگی خود را           

نظرکرده عامل غيب و صاحب رمز آن اسرار               
  ».می دانند

باری، کوششی که آقای آشوری از آن نام               
می برند، در حقيقت کوششی است که عارفان برای         
دستيابی به اسطوره واقعی قوم خويش به کار           
می گيرند، نه روايت قرآنی آفرينش، به مهين           
دليل نيز جمبورند در برابر معنای ظاهری،            

چرا که اسطوره ايرانی    .  طنی بگذارند معنای با 
و چون برای رسيدن به      .  با قرآن مهاهنگ نيست    

ای  نه به شيوه  (عامل غيب که در هر انسان است          
تنها يک راه به عامل      .  که در اسالم وجود دارد     

)  طريقت -.غيب وجود دارد و آن هم پيامرب است         
چه در  .  به آن کاروان دور و دراز می رسيم          

يا به  )  تويی تو نسخه گنج اهلی    (عرفان اشراقی   
ای در توست و از فرهنگ        روايتی شناخت اسطوره  

گونه است که    قومی و زبانی تو می آيد، و بدين        
هر انسان می تواند با چنين عاملی در رابطه            

جوش  و به مهين دليل است که نويسنده به         .  باشد
می آيد و به مهه دگرانديشانی که مرجع غيب را           

آن ...  «:  ۵١د، می تازد؛ برگ     فهمن دگرگونه می 
 اسطوره با   -پذير کردن    -کوشش خنستين برای فهم     

خبشيدن معنای باطنی به آن از اين جهت با شکست          
ای در اساس قالب     روبرو می شود که گزارش اسطوره    

عقاليی ندارد و از عقل بشری سرچشمه منی گيرد،          
بلکه از مرجع غيب و بر اساس مرجعيت مطلق اهلی          

ای از   اين که گزارش اسطوره   .  »... می رسد به بشر 
عقل سرچشمه منی گيرد سخنی رواست ولی اين که از         
مرجع غيب می آيد، کشف بزرگ پژوهشگر است، که          
شايد اگر متفکران دو قرن اخير که در رابطه           

شناسی اسطوره و زبان و فرهنگ اقوام            بنيان
حتقيق کرده اند، اين ادعا را می شنيدند، بر خود        

يا اسطوره های يونانی، هندی،      .  لرزيدندمی  
اسطوره نيستند،  ...  بابلی، ايرانی، ِسلتی، و    

يا اگر اسطوره اند مرجع اين اسطوره ها نيز مهان        
و اين مرجعيت مطلق اهلی در خلق اين         .  غيب است 

. مهه اسطوره های گوناگون چه خالقيتی داشته است       
ی هبرت بود به مهان شناخت قرآن به شيوه حوزه ها          

علميه بسنده می کرديم و بيهوده اسطوره را به         
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جوی منطق    و بازخوانی تأويلی قرآن در جست        «
های سوم و چهارم     پنهان اسطوره آفرينش در قرن     

های خدا و جهان و      انداز نسبت  هجری يک باره چشم   
گونه که در برداشت زاهدانه          انسان را آن    

و از  .   زبر کرد  می منود، دگرگون و حتا زير و       
بينی زاهدانه   انداز دوگانه نگار جهان    درون چشم 

ای بر آمد که در آن خدا         نگرانه انداز جهان  چشم
جای عرش در مهين جهان خاکی در دل                   به

ترين موجود عامل برای او يعنی انسان،          لرزنده
خانه می کند و فاصله عظيمی که ميان خدا و             

نش در  انسان در روايت خنستين اسطوره آفري         
مسيحيت و يهوديت بود، جای خود را به احتادی           
ميان خالق و خملوق می دهد و سررشته متامی              

ای که به حافظ می رسد        عاشقانه -انديشه عرفانی 
نويسنده باالخره با يادآوری        »  .مهين جاست  

اسطوره آفرينش در يهوديت که کم و بيش مهان            
گزارش قرآنی آفرينش نيز هست می پردازد ولی به        
ما منی گويد که چرا به يک باره خدا از عرش به            
جهان خاکی می آيد، چرا در قرون سوم و چهارم           

 شاعرانه باز   -هجری مفهوم عشق به نگرش عرفانی     
اگر قرار بر اين بود که اين              .  می گردد

تأثيرپذيری از فلسفه يونان باشد، می بايست         
عرفان اشراقی از آندلس و خاورميانه ظهور           

تر و دسرتسی زودتری بر        زديکی بيش می کرد که ن   
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چنان که در    «:   آمده است   ۶٩در ادامه برگ      
شناسی  ستیدرآمد اين کتاب گفتيم، منبع اصلی ه       

هايی جست که به نثر      حافظ را می بايد در  کتاب     
شناسی تأويلی عرفانی    در باب نظريه ها و هستی     

شناسی و   جا نيز، هم در روش      در اين »  نوشته اند
اين .  هم در کار پژوهش اشتباهی صورت می گيرد        

ای از اشعار    امکان وجود دارد که تشابه پاره      
يدا شود،  حافظ در چند اثر ماقبل از حافظ پ          

اما بايد دانست که خنست، اين مطلب را قبل از           
، و اين طرحی      آقای آشوری ديگران هم گفته اند     

است قديم برای بازگرداندن مهه چيز به اسالم،          
شناسی کسی چون حافظ،      در درجه دوم برای هستی     

می بايست حافظ را خواند و از ديگران قرينه           
 کرد و   آورد و نه آن که از آثار ديگران شروع         

آوری کرد و شعر حافظ را به           از حافظ قرينه   
شناسی  اين کار را منی توان هستی     .  پاورقی نشاند 

فرض  اين پژوهش در واقع اثبات پيش     .  حافظ ناميد 
غلط اوليه پژوهشگر است که بر مبنای درک             
. نادرست از مفهوم اسطوره و سرمنون استوار است       

ر يابی بين دو نث      قضاوت در مورد اين رابطه      
الدين رازی   االسرار ميبدی و مرصادالعباد جنم     کشف

را به خوانندگان می گماريم که جای جای، تنها         
الذکر و   با مهسانی واژه ها  در منت دو کتاب فوق         

اشعار گوناگون حافظ، نويسنده تالش دارد به          
برگ (مقصود خود برسد، تنها يک منونه می آوريم؛        

به پا  که تو را به قدم رياضت          ...  «):  ٧٨
» افزار مالمت به آفاق فقر سفر می بايد کرد           

نويسنده از دو واژه مالمت و آفاق فقر از نثر           
االسرار در زيرنويس اشعار زير را از حافظ          کشف

  :آورده است
  دل و دينم شد و دلرب به مالمت برخاست

  بر ما بسی کمان مالمت کشيده اند
  مکن به نامه سياهی مالمت من مست
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  ا به من ارزانی داردولت فقر خداي
  در لباس فقر کار اهل دولت می کنم

  اگرت سلطنت فقر ببخشند ای دل
  در مقامی که صدارت به فقيران خبشند

ای ميان اشعار فوق     تر بينديشم، چه رابطه    باريک
و مجله نثر کشف االسرار می يابيم؟ در دو خبش از           

درام :  های   شناسی حافظ به نام    نوشته کتاب هستی  
» در ازل «و  »  سرنوشت و سرگذشت جان      «عارفانه

چه که گذشته و بر اساس مهان ديد             در پی آن   
قبلی، آشوری تالش دارد که گفته های خود را            

وار به شکل مستقيم و بدون استفاده از            خالصه
شناسی حافظ به ما نشان       داده های قبلی هستی   پيش
» آدم در برابر ملک     «و سپس در خبش        .  دهد

در واقع آدم در برابر      «):  ١٧۴برگ  (می نويسد  
و چون  »  ملک مهان حافظ در برابر زاهد است          

تدريج دچار اشکال تفسير و تعبير شناخت در          به
: دستگاه پيش ساخته خود می شود، می نويسد           

های رندانه   البته دشوار است که از ميان بازی      «
هايی که به مفاهيم     حافظ با زبان و پيچ و تاب       

يی خود را پنهان دارد،     خود می دهد تا مقصود هنا    
های او بيرون    برخی چيزها آشکارا از خالل بيت      

کشيد، اما او در خالل اين زبان منادين و               
گوشانه امکان دو يا چند تفسير را باز            بازی

می گذارد، بنا براين در اشاره های او به زاهد         
بسا می توان اشاره را به ملک را نيز         و صوفی چه  

که حافظ مقصود هنايی خود     خنست می خوانيم   »  .يافت
را پنهان می دارد، بدون آن که بدانيم چرا؟           
اگر حرف و سخن و مقصود حافظ مهان کالم ميبدی            

العباد  الدين رازی در مرصاد    االسرار و جنم   در کشف 
کاری است؟ اگر       است چه حاجت به پنهان          

شناسی حافظ مهان دنباله روی عرفان مکتب          هستی
م از اين عرفای مکتب      کدا خراسانی است که هيچ    

دار دارند و نه مشع آجين شدند،        خراسان نه سربه  
چرا می بايست که حافظ از مهسو گشنت آشکار با            

  .اينان بپرهيزد
نويسنده از ابتدا تا انتهای کتاب به دفعات          
مهان تعبير عارفانه اسطوره هبوط آدم را تکرار        

آن که شکی در آن راه يابد، بدون آن          می کند، بی 
از خويش سوال کند که می بايست به               که   
شناسانه ديگر پژوهشگران حافظ      های هستی  فرض پيش

که حلظه ای ترديد کند      بدون آن .  نيز پاسخی داد  
که واژه های پايه ای حافظ چون پير مغان، عشق،         
رند، ميخانه، می، خرابات، کوی دوست و ساقی          
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رندی آن  «:  نويسنده در تعريف رندی می نويسد      
انديشی است که    قلمروی از آزاده جانی و آزاده      

در منت يک فرهنگ دينی از راه تأويل کالم و              
 ٢٢۴در برگ     »  .حياتی بدان می توان رسيد       

او نيز دو    »  می«اين جاست که      «:  می خوانيم
اين می نيز يک سرمنون     .  چهرگی خود را می مناياند   

ازلی دارد که در آن ميخانه ازلی خاک آدم را           
با آن سرشته اند و جرعه ای از آن به او                

به ياد بياوريم   »  .نوشانده اند تا انسان شود    
ه کسانی را   های خنستين کتاب نويسنده مه     که در خبش  

شکلی تالش دارند تا از واژه های اشعار           که به 
حافظ معانی ديگری جبويند به مسخره می گيرد           

کاربرد می و ميخانه و مغ و پير و         «):  ١۵برگ  (
خرابات و چيزهايی از اين دست در پيشينه             

و در  »  شعرهای صوفيانه ما کاری است مکانيکی      
گ در بر .  انتها خود به اين کار دست می يابد         

با در کار آمدن ديدگاه تأويلی        «:   می آيد ٢٣٠
نسبت به اسطوره هبوط و کشف معنای باطنی آن           
به دست اهل عرفان بر پايه تکيه بر آياتی از           

انداز نسبت به خدا و        يک باره چشم   ...  قرآن
انسان زير و زبر می شود و جای خود را به               
ديدگاه يگانه انگاری می دهد که در آن عامل            

عامل جسمانی در هم تنيده اند و خدا         روحانی و   
ست، پديدار شده در      مهان وجود است و وجود يکی      

: دو ديدگاه يکی زاهدانه    »  .مهه منودهای  خود    
برداشتی اخالقی از هستی، خير و شّر مطلق که در          

ست و جهان به دو عامل       آن خدا قاضی کيفردهنده ای   
پاک روحانی و عامل پليد جسمانی خبش می شود؛ و           

برداشتی استتيکی از   «:  گری به نوشته آشوری   دي
هستی که در آن خير و شّر باهم درمی آميزند و            
جهان خشک مکانيکی خير و شّر جای خود را به             
جهانی زنده و پويا و زيبا در پرتو  جان جهان           
می دهد و عامل نورباران می شود و خرابات مغان          

 های طببيعت  می شود و زيبايی  »  نور خدا «جتلی گاه   
  ».چشم می آيد  مهچون منود زيبايی ازلی به

: نويسنده در مقايسه اين دو ديدگاه می نويسد        
گذر از ديدگاه خشک ترسناک اخالقی زاهد عبوس         «

به ديدگاه لطيف زيبايی نگر شاعر عاشق سرمست،        
های مهه چيز را در بر        زير و زبر شدن کل نسبت      
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به نظر می رسد که با حافظ      «:   می آيد ٢٣٢در برگ   
در پايان اين راه و کمال اين فرهنگيم و با            

خبش اساسی و      »  فرهنگ رندی  «اوست که      
در واقع  »  جدايی ناپذير از فرهنگ ايرانی می شود    

ظ در اوج به دوباره صيقل دهی فرهنگ          چون حاف 
روشنی کامل  جاری ايرانی می پردازد، با او اين       

می شود و از آن پس فرهنگ ايرانی از زير پوسته          
چندين قرن فشار، جوانه فرهنگ قديمی خود را          
که مهان نگاهی عاشقانه، مهربانانه، مهرورزانه      

  .و نورانی به جهان است باز می يابد
يادگاری   تر  نديدم خوشاز صدای سخن عشق

  که در اين گنبد دوار مباند
باری، نظام انديشه    «:   می خوانيم ٢۴٣در برگ    

تأويل هر چند که ناخودآگاه و خودآگاه در پی          
خبشيدن سامان منطقی و فهم پذير به اسطوره است         

وار و انسان را چنان        و خدا را چنان انسان      
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باری حافظ با زيسنت به     «:   می خوانيم ٢۵٣در برگ   
مذهب و مشرب رندی در ميان مهه شاعران عارف به          
فرديتی دست يافته که شايد هيچ يک نيافته اند و        

 در  ».به مهين دليل فهم او از مهه دشوارتر است         
اين جا مشرب و مذهب و عرفان در يک رديف به             

اگر حافظ عارف است و در        .  ه اندکار برده شد  
مذهب يا مشرب رندی است چرا به فرديت می رسد؟          
عامل اين فرديت چيست؟ با تعريفی که نويسنده         
از رند در چند سطر باالتر می دهند، مشکل ما            

معنای  هرحال رندی چه به       به.  تر می شود   عميق
... بازی و  ناشايست آن که دغلی و هرزگی و حقه        

معنای عالی معنوی آن،      ت، چه به  برداری اس  کاله
ناپذير فرهنگ ايرانی است و مهين          جزء جدايی 

رندی است که پيوند اجتماعی ما را سست               
گرچه مفهوم آخرين مجله روشن نيست و       ...:  می کند

هرحال می پذيرد که حافظ که      از طرفی نويسنده به   
از تأويل عرفانی قرآن آغاز می کند و تا مشرب          

جزء «ود، مکتبی که           پيش می ر    رندی به   
است، ريشه از    »  ناپذير فرهنگ ايرانی    جدايی

شايد هبرت می بود که      .  فرهنگ ايرانی می گيرد   
نويسنده نوشته خود را از مهان خبش مکتب رندی           

حاصل خود از     آغاز می کرد، و از مهه تالش بی          
نصيب  چسباندن حافظ به اسالم و قرآن ما را بی          
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گيری بسيار درست است با اين شرط که         اين نتيجه 
 باشد و آن هم برای      اسطوره به معنی واقعی خود    

حافظ چون  .  زبان پارسی از اسطوره های ايرانی     
فشرده ای از حرکت فرهنگی مردمی است که از            
دورها آمده اند و در راه با فرهنگ های ديگر           

های اين   آميخته شده اند، در شعر او گرد و خاک        
حافظ اگر حافظ است    .  راه طوالنی بر دل می نشيند    
متاميتی که در   .  دارددر يک متاميت فرهنگی نقش       

هر واژه، کارکرد اين واژه و رابطه اين              
  .واژه ها  با يکديگر، ريشه دارند

چه را حافظ با تالش فراوان به نام راه و              آن
مدرسه، علم،  :  روال عشق در مقابل دو راه ديگر      

روی  عقل و دفرت از يک سوی و رياضت و دنباله            
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در نوشته آشوری در برگ های آخرين نوشته ايشان        
اگر راه بردن به    «):  ٢٨٢برگ  (بدين شکل می آيد    

راز اين عامل نه با زهد و رياضت ممکن است و نه            
با عقل و استدالل بلکه با جان بيدار و دل              

» .آگاه سپرده به مجال دوست و هدايت نظری او          
 رابطه دور يا نزديک،        اين جان بيدار چه     

مستقيم و يا غيرمستقيمی با قرآن و منايندگان         
و باورمندان اين کتاب در طول بيش از چهارده          

چه خوب می بود که کمی به مهين اهل          .  قرن دارد 
  :دل آگاهان گوش می داديم

 عشقت رسد به فرياد گر خود بسان حافظ
  قرآن ز بر خبوانی با چارده روايت 

  :بعدی برسيم خواهيم خوانداگر به برگ های 
بوی «، نويسنده پاره ای از کتاب        ٢٩٩در برگ    

نصراهللا پورجوادی را باز می نگارد و نشان        »  جان
  .می دهد که چگونه در دام افتاده است

جا شرح دهيم     نقيصه ای که می خواهيم در اين       «
ناشی از غفلت مورخان فلسفه و حکمت اسالمی از          

  نی با اهلام از کالم    حکمتی است که متفکران ايرا    
حکمتی .  اهللا جميد به زبان فارسی تصنيف کرده اند       

های فلسفه و حکمت اسالمی از آن          که در تاريخ  
ست ذوقی که مشايخ ايرانی      غفلت شده است حکمتی   

متناسب با فهم و ذوق خود از قرآن اقتباس             
خصوص در   کرده و مباحث آن را فقط به فارسی، به        

  ».انداشعار خود، بيان کرده 
اين مشايخ ايرانی بوده اند، تنها به زبان           

را بيان  »  حکمتی ذوقی «فارسی و در شعر خود        
و نويسنده  .  کرده اند که ويژه و يگانه است        

مهه از قرآن اقتباس      تأکيد مؤکد دارد که اين      
چگونه می توان ديگرگونه گفت، چگونه      .  شده است 

می توان درهای بزرگ و استدالل را با                 
هايی کهنه چنان قفل کرد که در مقابل         داوری پيش

داده هايی چنين آشکار، به گونه ای ديگر             
گفته هايی را تکرار کرد که طی چند قرن تاريخ          
و نوشته ها و شناخت را در حول قرآن                  

اين نوشته را می توان با           .  گرداننده اند
عرفان «نوشته ای از مرتضی مطهری در کتاب            

تا آن جا که من     «):  ٢٠برگ  (پيش هم هناد    »  حافظ
مطالعه کرده ام قرينه ای بدست نيامده است که         
حافظ درزی اهل تصوف بوده و حتا قرائن برخالف          

معلوم است که مربی او از اين تيپ        ...  اين است 
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الدين  حمی«:  باری حافظ شاگرد ابن عربی است        
عربی طائی اندلسی، غوغايی عرفانی در جهان          
اسالم از آندلس گرفته تا مصر و شام و هند              

مولوی ...  عراقی، داود قيصری    ...  برانگيخت
بلخی، حممود شبسرتی، حافظ، جامی مهه شاگردان          

  )6 ()طهری مرتضی م٢٠برگ (مکتب اويند 
 نويسنده تير خالص را بر نوشته خود        ٣٠١در برگ   

نام انديشه   چه به  پس آن «:  زند و می نويسد    می
حافظ در اين رساله نام برديم، در حقيقت             

توجه کنيم  »  ...تر يک ذهنيت است تا انديشه      بيش
که نام کتاب، کاووشی دربنيادهای انديشه حافظ       

  .است
  : ٣٠۵در برگ 

کز هر       ت غم عشق و اين عجبيک نکته بيش نيس«
  زبان که می شنوم نامکرر است

های بسيار در فضای     مهان نکته ای است که از زبان     
  ». ايرانی شنيده می شود-متدن اسالمی

چه نويسنده در ازای برگ های کتاب می شنود،          آن
را با  »  حافظ«اسالمی است و قرآنی، خبش ايرانی        

  .منی شنود يا منی گويد
ر آن است که فرياد خود را از راه         ت تالش ما بيش  

شناخت «:  بررسی کتاب آشوری به گوش برسانيم که      
کاری بنيانی نيازمند    ما از ما به يک دوباره      

است تا به يکباره از بنياد رسوب سنگين              
سونگری که در ژرفنای جهان نگری ما رخنه            يک

گاه ممکن است    کرده است، آسوده شويم و اين آن        
 علمی و پژوهشی که مهان سند       که زمينه های شناخت  

را ...  يابی جويی، دليل  گواهی، ديالکتيک، ژرف   
پيشه سازيم و از فراگيری و آموخنت زودرس و            

های  برای منونه به مأخذ کتاب      .  تند بپرهيزيم 
اشاره شده در نوشته آقای آشوری مراجعه کنيد         

ها تکيه دارد، در      املعارف تر بر دائرة    که بيش 
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  ∗حافظ، عشق و دو جهان
بررسی يکی از جتربيات انسانی از             

  ها تا به امروز دورترين زمان
  
  
  
  

                      اسير عشق تو از هر دو      
  عامل  آزاد است      

  
  
  
  
  

ست که    گونه در آن     امهيت مطالعاتی از اين      
تقسيم جهان را به        های کودکانه      فکری کوته
ريزد و بعد    ها درهم می   ها و مذاهب و سّنت     فرهنگ

و عمق نگرش آدمی را تا پايه پيدايش آدمی در           
بازهم عمق وابستگی و      .  رساند کره خاکی می   

را از  )   سپين -مهوسپين(مهبستگی انساِن مدرن      
. دهد کند، نشان می    جا که آغاز به سخن می         آن

های آدمی،    نگری شايد تنها نوشداروی کوته        
. کشاندن نگاه او به مهگانی بودن فرهنگ باشد         

گاه که آدمی را در هپنه چهل هزار سال                آن
مرز قرار   زندگی، يازده ميليارد تن و هستی بی       

  .دهيم می
  

  حافظ، عشق و دو جهان
گويی اگر خبواهی حافظ را رها کنی و از جايی            

گاهی  دگر آغاز کنی، اين اوست که در پناه            
ها پيش در    سال.  بندد و راه بر تو می    نشسته است   

به »  حافظه فراتر از واژه     «نام   ای به  نوشته
جايگاهی در جتربيات آدمی اشاره کردم که             

خروج از  «،  »حال«،  »مقام عشق «ای آن را     گونه به
در .  خوانند می»  قاره هشتم «،  »رهايی«،  »خود

اين نوشته بر آن بودم تا دسرتسی به اين               
های گوناگون از      فرهنگ جايگاه را در گفتار     

جای پای  .  دورترين زمان تا امروز نشان بدهم      
» خنستين آدميان «چنين گفتاری را از جادوگران،      

                                                 
 ٢٠٠۴  مقاله ارائه شده در مهايش فرهنگ ايران، نوامرب             ∗

  بروکسل
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در آن نوشته بر آن بودم تا خط و ربط مشرتکی             
های گوناگون در درازای        از کاوش در گفته      

تاريخی و حجم زمانی آن بيامب و نشان بدهم که           
چون به بيان کشاندِن اين جايگاه يا جتربه به           

توان  ممکن نيست، می  »  واژه ها «گفته مهگان، با     
اين جتربه را به بازمانده حافظه آدميان به           

  .پيش از دسرتسی آدمی به زبان و سخن بازگرداند
گاه  ای دوردست را که گاه       چنين بازگشت خاطره   

گيرد، که جدايی فرهنگ و      پيش پای آدمی قرار می    
زبان و زمان پيش آمدن آن و جای آن از يک شکل            

  .ای دانست توان حادثه است، میکّلی برخوردار 
ست که در     راز گفتار عرفای اشراقی در آن         

های خود دسرتسی به جهانی را ترسيم می             جتربه
توان با   ای فشرده می    گونه کنند که آن را به      

چهار واژه عشق، نور، يگانگی و مهگانی مهراه           
  .دانست

اين حادثه که نه مرگ است، چرا که در زندگی            
 زندگی است، چرا که در اين        جريان دارد و نه   

  .شود جتربه رابطه با جهاِن خارج بريده می
برای آشنايان به فرهنگ عرفان اشراقی منونه          

گونه گفتار، زيره به کرمان بردن       آوردن از اين  
توان به گفتار حالج، شيخ روزهبان        تنها می .  است

  .بقلی شيرازی بسنده کرد
راج و  در گفتارهای آورده شده از پيامربان، مع       

تفاسير و تعابير گوناگون آن، و وابستگی            
  .نزديک مسيح با نور و عشق بسيار برمی خوريم

پريشان آشنايند، بارها    آنان که با گفتار روان    
هايی سخن   اند که اينان نيز از کوتاه حلظه       شنيده

گيرد و   شان را می    گويند که لذتی عميق جان       می
  .يابند حالی ديگر دست می به

ای از   های پاره  سخنانی در بازگويی   گونه   چنين
شوند و گاه نيز     خودشدگان مواد خمدر شنيده می     بی

های باالی    از زبان ورزشکارانی که در رده          
ورزشی، تالش خود را تا هنايت امکانات بدن خود          

  .برند پيش می
شناسانه مدرن که با         های انسان   در بررسی  

بازگويی جتربياِت جادوگران قبايل اوليه            
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چه بيش از مهه مطالعات علمی نيمه دوم           اما آن 
سده بيستم را تکان داده، مطالعات پزشک             

ا انتشار کتابی   آمريکايی دکرت مودی است که ب      
 جتربه مرگ کوتاه بالينی با      ۵٠٠در مورد بيش از     

ای را به    خوانی تازه  آوری گفتار اينان، هم     مجع
  .ميان آورد

از آن تاريخ تا به امروز، جتربه مرگ کوتاه            
بالينی مورد حتقيق و بررسی، مدارس خمتلف             

گرچه اين افراد از     .  شناسی است  پزشکی، روان 
های خمتلف سخن     ند، به زبان   ا های گوناگون  فرهنگ

گويند، در سنين خمتلفی دچار اين حادثه             می
گويند که   ولی عموما از حالتی سخن می      .  اند شده

در آن راحتی و آرامش است و ميل به بازگشت             
شود، و   نيست، در اين حالت نور عجيبی ديده می        

ست که پس از اين بازگشت       مشکل اساسی اينان اين   
توان اين مسافرت را بيان        ای منی  با هيچ واژه   

  .کرد
تنوع اين جتربيات، از عرفای اشراقی تا              

خودشدگان  بازگشتگان مرگ کوتاه بالينی، بی        
سوی و   مواد خمدر، جادوگران قبايل اوليه، از يک      

حضور اين جتربيات از ابتدای تاريخ تاکنون در         
گشايد که   های گوناگون، دری بر ما می         فرهنگ

 اشراقی خود بنگريم و      نوعی ديگر به عرفان     به
ای قاطع و مهيشگی از مذهب جدا          گونه آن را به  

تر  چه اين پديده، اين جتربه بسيار عميق      .  سازيم
های  گيرتر از مذاهب و فرهنگی و شيوه           و جان 

  .گوناگون زندگی است
اثبات فرضيه حضور اين جايگاه در آدمی و ربط          
آن به باقيمانده حافظه پيش از اخرتاع زبان و          

های علمی   ن و واژه، تنها با پيشرفت پژوهش        سخ
شناسی،  شناسی، باستان    های مردم    در رشته   

شناسی،  شناسی، روانکاوی بالينی، روان        زبان
کار کارکرِد حافظه       ای که به      ويژه شاخه   به
ويژه پژوهش در چگونگی پيدايش       پردازد، و به   می

  .گردد زبان و سخن، ممکن می
بار ديوان    ديگر يک  دنبال پژوهشی  های بعد به   سال

در اين پژوهش بر آن بودم       .  حافظ را دور زدم   
گفتار و   که اعالميه جهانی حقوق بشر با يک پيش        

ای با اشعار حافظ بسنجم      گونه سی ماّده آن را به    
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حافظ در بيش از ده شعر خود به جايگاه و               
کند و هر بار     مقامی خارج از دو جهان اشاره می      

ای با عشق پيوند     اين جايگاه و مقام را بگونه      
در نوشته حاضر تالش دارم با شکافنت اين        .  دهد می

  .اشعار، اين رابطه را نشان دهم
  

 گويم و از گفته خود دلشادم  میفاش
  بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم 

خواهم از بررسی ادبی و زيباشناسی و         اجازه می 
ربايی اشعار حافظ بگذرم که کار به           شيوه دل 

بار سخن را    که چرا حافظ اين    اين.  درازا می کشد  
گمان پيش از اين در پرده مهين         گويد، بی  فاش می 

شاد است،   گويی دل   اين فاش  از.  سخن را گفته است   
بندگی .  شاد است که دل خود را گشوده است           دل

اين دو  .  عشق او را از دو  جهان آزاد می کند          
ای گذرا در سه مذهب           گونه جهان چيست؟ به    

از جهان  .  يکتاگرای يهوديت، مسيحيت و اسالم      
گذرای حاضر که زندگی هرروزه ما در آن می             

ن ديگری که    آيد و جها    گذرد سخن به ميان می      
جهاِن پس از مرگ، جهاِن داوری، جهاِن مهيشگی و           

گرچه در هر سه مذهب تعاريف اين دو        .  باقی است 
باشند، ولی از وجوه مشرتکی         سان منی  جهان يک 

برخوردارند چون نقش زمان و حادث بودِن اين           
ها و زمين در هفت يا شش روز          جهان و خلق آمسان   

ون ازل و    و آفريدن آدم و حوا و مفاهيمی چ          
پديده باقی، مهيشه پايدار    .  ابد، باقی و فانی   

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          
و اختالف مفسران از چگونگی حادث شدِن جهاِن            

. يستجا مراد ن   فانی و نقش جهان باقی در اين        
ای شناخت، گاه که به خالق             ساختار پايه  

ای باور داشته باشيم ما را باالجبار به          يگانه
  .خواند جهان حادث و جهاِن باقی فرا می

حافظ در شعر يادشده بندگی عشق را آزادی از           
بياييد بندگی عشق را مقام     .  داند هردو جهان می  

يا حالت بناميم چه در ديگر اشعار حافظ اين           
  اند؟ تر بيان شده وشنرابطه ر
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  من اين مقام به دنيا و آخرت ندهم
  ام افتند هر دم اجنمنی اگرچه در پی 
در مقابل دنيا و آخرت آمده است،        »  مقام«اين  

ای ديگر دنيا و آخرت در مهان بازی دو            گونه به
های گوناگون   جهان است و تشويق و ترغيب اجنمن        

که هر کدام يا گرفتار دنيا و يا گرفتار              
رساند  حافظ به جايی مقام عشق را می       .  اند خرتآ

که غنای آن را در دل، دفع وابستگی از نيستی           
  .داند و هستی می

وانگه برو    دم خالی ز عشق ومستی ای دل مباش يک
  که رستی از نيستی و هستی

نيستی و هستی، فانی و باقی، دو جهان و دو             
تا .  پديده ملموس برای آدمی چون مرگ و زندگی        

 که حافظ سلطانی عامل را نيز طفيل عشق            جايی
بازهم مقام عشق در مقابل جهان باقی        .  داند می

گيرد،  و  جهان فانی و خارج از دو قرار می             
ترين مقام، سلطانی عامل      ای که بلندپايه   گونه به

  .خواند را کمربربسته عشق می
که   جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی

  بينم یسلطانی عامل را طفيل عشق م
را در مقابل مقام عشق     »  هر چه هست  «حافظ گاه   

و گاه  »  جهان باقی و فانی     «آورد و گاه       می
و تناقض آن با دو جهاِن باقی        »  هستی و نيستی  «

گنجند از نگاه    می»  هست«و فانی که هر دو در        
  .اند تيز او دور نبوده

چار   من مهان دم که وضو ساختم از چشمه عشق
  ر چه که هستتکبير زدم يکسره بر ه

سازی و آماده    آزادی از هرچه که هست با مقدمه       
سازی برای برپايی مناز، ولی اين بار در مقام          
عشق، بندگی و تکبير و وضو ساخنت 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           

کشانيم در شعری    رت جان خود را به آن می       با حس 
  :يابيم ديگر از او می

روزی که      عشرت کنيم ورنه به حسرت ِکشندمان
  رخِت جان به جهانی ديگر کشيم

کارگاهی است  »  آفرينش«،  »هست«در انديشه حافظ    
که دارای ساختار است، در آن مقصودی است و            

تنها راه خواندن    .  رسد سر می  روزی کار آن به    
 و راز اين کارگاه را باز مقام عشق               رمز
  :شناسد می

 عاشق شو ورنه روزی کار جهان سر آيد
  ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی 
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برای دست يافنت به سّر هر دو جهان و نوِر جاِم             
. داند بين، راه را در جرعه در کشيدن می          جهان
که مراد او با ميگساری مهان ورود به ميدان          اين

.  است را بياييد دانسته انگاريم      و مقام عشق  
داند که   گوهر چنين جام را از جهانی ديگر می         

گمان نه اين جهان باقی است و نه آن جهاِن             بی
ای است به ِگل     گران که اشاره   چه گِل کوزه  .  فانی

آدم و سرشته شدن آن به می و از اين راه به              
  :مقاِم عشق رسيدن که جهانی است سوم

تو متّنا ز     ِن جهانی دگر استگوهِر جاِم جم از کا
  داری گران می ِگِل کوزه

ای مستقيم اين بار،      اين جهان دگر با اشاره      
دهد  طرح مقام سوم يا جاِن ديگری را ارائه می          

که در زنده بودن آدمی است و پيش از مرگ               
ای در   نقش اين جهان سوم را در مقاله        .  اوست

 حافِظ راز يا رازِ    (مهايش هامبورگ نشان دادم       
  ).حافظ

اين جهان فراتر از پاسخ و پاداش هبشت در جهان          
دهد و فراتر از      ديگر است که ايزد نويد می       

تواند  نعمت مادی اين جهان است که پادشاه می         
  :مند سازد ما را از آن هبره

 به مّنِت دگران خو مکن که در دو جهان
  رضاِی ايزد و انعاِم پادشاهت بس 

هبره  هان را کم   هر دو متاع اين جهان و آن ج          
 :داند و در جستجوی چيز ديگر است می

  
که   نعيم هر دو جهان پيش عاشقان جبوی

  اين متاع قليل است و آن عطای کثير
چينان خرمن عشق به       جاست که خوشه    و از اين   

  .آورند های دو جهان سر فرو منی هبره
 آورند به خرمِن دو جهان سر فرو منی

  ينان بينچ دماغ و کِرب گدايان و خوشه 
و اين گدای، گدای کوی عشق است که از هشت هبشت           

  .نياز است و از هر دو عامل آزاد بی
 گدای کوی تو از هشت خلد مستغنی است

  اسير عشق تو از هر دو عامل آزاد است 
شود و مقامی    و اگر او يار شود، دری گشوده می        

. ارزد گردد که به هردو جهان دمشنی می         حاصل می 
ست که چرا و چگونه آن جهان،          نپرسش تازه اي  
که داور   تواند دمشن باشد جز آن      جهان باقی، می  

جای هشت   در کاِر داوری به دمشنی بنشيند؟ و به         
جا  ُخلد، عقوبت جهنم بر حافظ روا دارد؟ در اين        

  .دهد نيز حافظ مقام عشق را ترجيح می
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خبت   دوست گو يار شو و هر دو جهان دمشن باش
  ين لشکر گيرگو پشت مکن روی زم

ای هر دو جهان را بر هم            و باز اگر فتنه     
بکوبد، چشم چراغ به راِه انتظاِر دوست               

در مقام عشق و انتظاِر دوست، فتنه        .  مشارد برمی
  .دو جهان جايی ندارد

 گر باِد فتنه هر دو جهان را بر هم زند
  ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست 

 حافظ  گردش کوتاه خود را در دنيای سه جهانی         
اگرچه او  .  رسانيم پايان می  با اين سه بيت به     

جا که   تنها با اهِل نظر روی دارد، در آن            
  :گويد می

عشق   اهل نظر دو عامل در يک نظر ببازند
  است و داو اول بر نقد جان توان زد

دو عامل را در يک نظر بازی عشق، در زمانه              
کوتاهی که گشايش به جان و مقام عشق مّيسر             

بازد و در داِو قمار عشق نقد جان            می گردد، می
  .گذارد را می

تا چو        روِز مرگم نفسی مهلت ديدار بده
  حافظ ز سِر جان و جهان برخيزم

و چگونه است که حافظ جز از مقام عشق، هر چه            
داند، حتا جهان    در دو جهان است را فانی می        

  !باقی
 عرضه کردم دو جهان بر دِل کار افتاده

   باقی مهه فانی دانستجز از عشق تو به 
شناسد و   دِل کارافتادِه حافظ مقام عشق را می         

اوست که سره و ناسره، و خرمن تنّعم هر دو              
  .انگارد جهان را فانی می

گويی،  اين تنها حافظ نيست که چنين به فاش           
مقام سوم يا جهان سومی در ميان دو جهان را            

ای  مولوی در اين بيت اشاره       .  سازد آشکار می 
  :ه اين مفهوم داردگذرا ب

  با دو عامل  عشق را بيگانگی
  اندر او هفتاد و دو ديوانگی 

و فردوسی که رسنت از اميد ُعقبی و اميد دنيا            
  :کند حالت مستی مقايسه می را به

سراسيمه     دست نه اميد ُعقبی نه دنيا به
  از هر دو بر ساِن مست

توان پنداشت که آدمی     گفتار چنين می   با اين پيش  
دهد که در زندگی ماّدی و       اه مقامی دست می   را گ 

گذرد، و در حالت      می»  ماّده«قبل از مرگ، از      
در «:  عشق و مستی که ظاهرا نفسی بيش نيست           

و هنوز به   »  ست خارج از آن  «و نيز   »  زندگی است 
  .طرف پای نگذارده است مرگ، در آن
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تاد و سه خنستين سروده شاهنامه        از هف  -١  
حکيم ابوالقاسم فرودسی طوسی در      .  آغاز کنيم 

. درآمد از فشرده فشرده ها سخن می گويد       اين پيش 
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               

ه های کالن و بنيانی      مهه با داد    با اين .  است
سروکار دارد و منودار کارکرد آن ها را به هپنه          

مردم را از يکسو ساخته از جان و           .  می کشاند
سخن .  خرد می داند و از سوی ديگر از دل و روان         

را شاخ و برگ درخت شناخت می نامد و ريشه اين           
  .درخت را نايافتنی می مشارد

کند و  نام خداوند جان و خرد سخن آغاز می            به
چه .  جا می داند  مرز انديشه را نيز تا مهين         

انديشه فراتر از خود را منی تواند ببيند وگرنه        
خداوند به خداوندی   .  رنج به ديدگان دادن است     

چند پديده درخشان است، جان، خرد، نام، جای،         
در اوج اين خبش از سروده      .  کيهان و گردون سپهر   

رده شود،  نوشته او مش   حکيم که می تواند چون شاه     
  :چنين آمده است

نگارنده   ز نام و نشان و گمان برتر است
  برشده گوهر است

خواسته ما در اين نوشته بررسی اين سروده در          
نگاه ما بر   .  هپنه هفتاد و سه سروده خنستين است      

جا دو   در اين .  جان و خرد است     »  نگاری پايه«
پديده مهسوی می گردند، نگارش برشده گوهر يا          

دم و برتری چنين نگارنده ای خداوند،      آفرينش مر 
  .از نام و نشان و گمان
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و چون مايه برشدگی اين گوهر، مردم، سخن است،         
: می توان به دنبال مهداستانی سخن و سه پديده         

  .نام و نشان و گمان گرديد
شناختی باز گرديم و       يافته های روان  به تازه 

. کارکرد سخن را در ساختار ناخودآگاه جبوييم        
ان سخن را در درازای زمان پرورانده اند         مردم

پردازی امروزين   تا از چند آوای خنستين به سخن       
بر چيزها نام می گذاريم چه هستی         .  رسيده ايم

جای و گاه را آفريده ايم،      .  آن ها به نام است    
چه در خنست در شناخت افسانه ای ما پديده              
جايگاه؛ زمان و مکان؛ يکی بوده اند و اين دو          

ی و در درازای هزاره ها از يکديگر جدا        به آرام 
گذاری آغاز می شود و با      انديشه با نام  .  شده اند

دو پديده بنيانی ديگر، نشان و گمان به              
امروزه در يافته های نوين      .  بالندگی می رسد 

گزاری بر پايه ای    روانکاوی بالينی پس از دست     
بودن پديده سخن در پيدايش ناخودآگاه به            

سخن پرداخته و براين باورند      چگونگی کارکرد   
که سه پديده نام و نشان و گمان، چون سه حلقه           
درهم تنيده بنيان کارکرد ناخودآگاه را            

  .می بافند
که   سروده، با پيش کشيدن اين     ٧٣در اين     -2

ستودن »  به هستيش انديشه را راه نيست           «
آفرينده را ناممکن می شناسد، سپس به گفتار           

 با گفتار در آفرينش     اندر ستايش خرد پرداخته   
جهان و مردم، سروده های خنستين به پايان             

که از خداوند و      تر از آن   فردوسی بيش .  می رسند
پيامرب اسالم و ائمه و دولت زمان بگويد، از            

از پيامرب و خلفای    .  ساختار انديشه خود می گويد   
راشدين در نودمين سروده ياد می کند و دين را          

نش و در يک رديف       در کنار دانش و مهراه دا        
  :می خواند

ره     تو را دين و دانش رهاند درست
  رستگاری ببايدت جست

گفتار گلستان سعدی در     گفتار را با پيش    اين پيش 
مّنت خدای  «:  ترازو هنيم، در آن جا که می گويد       

عّزوجّل که طاعتش موجب قربتست و به شکر اندرش          
در «:  و به پيامرب می پردازد که    »  ...مزيد نعمت 

ست از سرور کاينات و مفخر موجودات و رمحت           خرب
عامليان و صفوت آدميان و تتمه دور زمان حممد           

  .»...مصطفی
ناگزير، گريزی نيز از به روش پژوهشی          -3

اين روش مهسان   .  خود در روانکاوی بالينی بزنيم    
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جايی واژه ها، خطاهای     از متامی گفتار، جابه     
جايی ظرف و مظروف، بازی      لپی، نوع توصيف، جابه   

گوش .  با واژه ها، می توان درون را پيدا کرد         
دادن روانکاوانه متامی هنر خود را در تعبير          

  . های خفته در ميانه ناگفته ها  می جويدداده
خداوند جان و خرد، تنها مردم خداوند          -4

اين خردگرايی مهان     .  اين دو پديده است       
چه انسان يا دگربودی او با       .  گرايی است  انسان

انديشيدن گاهی است که     .  حيوان مهان خرد است    
خرد و خردمند چون پايه ستايش         .  خرد باشد 

رنده خرد، سخن     به نام دا    .  فردوسی است  
گونه ای مهان خرد      دانايی نيز به    .  می آغازد

  :آموخته است يا آموخته خرد
ز دانش دل پير        توانا بود هر که دانا بود

  ُبرنا بود
. سروده در کارکرد ناخودآگاه جای ويژه ای دارد      

سروده با ندا و آهنگ مهراه است و با خودجوشی؛          
ر شعر را د   .  چنان که آن را زبان دل گويند         

يا به کنايه   »  سرواده«يا  »  سرواد«زبان پارسی   
ناخودآگاه از تصاوير صوتی     .  ميوه دل گويند   

. واژه ها  يا آهنگ واژه ها  شکل گرفته است            
کارکرد ناخودآگاه بسيار به ساختار شعر نزديک       

در کارکرد شعر، ايماژ، خيال، رويا،         .  است
تصويرسازی، کاربرد رابطه های خيالی، جتانس،        

ت، صنايع لفظی چون ِطباق، تضاد، ِجناس و        تشبيها
گيری آن و هم با      هم با خواب و شکل    ...  اشتقاق

جايگزينی .  ساختار ناخودآگاه هم آهنگ است       
واژه ها  و مفاهيم و تصاوير، مهان کارکرد رويا         
. و خواب ديدن و مهان کارکرد ناخودآگاه است          

ترين راه به     گونه شعر را می توان کوتاه       بدين
چنين است که بدون سودجويی      .  گاه ناميد ناخودآ

از شناخت کارکرد و ساختار ناخودآگاه از            
چگونگی شناخت شعر و سروده و بستگی آن با             

جدا از وزن و قافيه و      .  آهنگ و نوا ناتوانيم   
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 واژه ترکيبی   ١۶۶در زبان پارسی امروزه بيش از       
پيشوند يا پسوند   »  دل«شکلی   وجود دارد که به    

گويی ايرانيان در درازای تاريخ با        .  آن هاست
در اين واژه ها  که مهگی بستگی         »  دل«کاربرد  

کی با احساس و مهر و کين و دوستی و کينه           نزدي
. دارند، ناخودآگاه را از پيش شناخته بودند        

اگر امروزه در روانکاوی بالينی شعر را از           
زبان ناخودآگاه می دانيم ايرانيان، سواده را       

شاهنامه سخن دل می گويد در     .  ميوه دل می گويند  
  .حتسين خرد

در پيش گفتار فشرده شده شاهنامه،           -5
ی از جسم و     يم، بشر، انسان، آدمی از سو       مرد

  .جان و خرد است و از سويی از دل و روان
در اين فرصت کوتاه جای گشايش حبث پيرامون            
مفاهيم روان و روح و نفس از يک سويی و نفس             

خوانی اين   اماره، نفس ملامه و نفس مطمئنه و هم       
هنادی، من و من برتر در         سه با سه مفهوم من      

 بالينی زيگموند فرويد را        نظريه روانکاوی 
: استفاده از تعاريف دقيق مفاهيم       .  نداريم

جان، خرد، روان، نفس، روح و دل مرزبندی دقيق         
ميان فالسفه، حکما، عرفا، مذهبيون و               

  .بندی درونی اينان را ممکن می سازد تقسيم
تو را         راه خطا مايل است دلت گر به

  دمشن اندر جهان خود دل است
خود به رمسيت شناخنت ارگانی است      جداسازی دل از    

که می تواند به راه هبی يا به راه کژی برود و            
  .به دمشن خود تبديل شود

خرد دست گيرد        خرد رهنمای و خرد دلگشای
  هبر 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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  :رد جداستروان از دل و خ
نباشد مهی           روان خرد تيره و مرِد روشن

  شادمان يکزمان
که اگر با روان روشن آمده باشيم، با خرد             

  .تيره ناشاد خواهيم شد
گمان به   گفتار، روان را بی    فردوسی در اين پيش   

. مهان مفهوم ايرانی آن به کار برده است             
زيد و پس    پاره ای از ما که در زمين مينوی می         

  . به سرای ديگر به آن می پيونديماز بازگشت
از سروده سود می جويد،         فردوسی از سويی    -۶

برآمده يکپارچه و هم آهنگ زبان ناخودآگاه يا        
دل و از سويی ديگر از افسانه و تاريخ پيدايش          
هستی و رستنی و جنبنده و مردم و داده های             

درست در  .  اساسی روان آدمی را به هپنه می کشد        
بزرگ زندگی ما، آن جا که        آمد   مرز دو پيش   

افسانه به تاريخ می پيوندند و فرهنگ شفاهی به        
خوانی  هم.  فرهنگ نوشتاری جای می سپارد         

شناسی در سده اخير     های روانکاوی و مردم    پژوهش
چشمان ما را بر اختالف بنيادين اين دو فرهنگ          

فرهنگ شفاهی و فرهنگ افسانه ای به       .  گشوده اند
تر   زبان و سخن نزديک      ابتدای دستيابی ما به    

خرد برآمده از سخن و واژه است و              .  است
ناخودآگاه برآمده از آوای واژه ها و چنين است        

. گيری آدمی قرار می گيرد    شکل»  دل«که واژه در    
روشن ساخنت زجنيره تنگاتنگ زبان با سخن و             

گيری آدمی و     تکامل تاريخی آدمی، نوع شکل       
ها،  شادیها،   فرهنگ او که حاصل زندگی، رنج        

های نسل های آدمی است فراتر از اين          جستجوگری
  .سخن امروز است

روست که فرزانگانی که به ژرفنای          و از اين   
شناخت دست يافته اند به واژه سخن، زبان، گويش        

املثل، فرهنگ شفاهی مردم کوچه و          مردمی، ضرب 
تکامل زبان و سخن    .  بازار، نقش اساسی داده اند   

ست با    شناسی زنده ای   به عبارتی موزه مردم     
جا دارد  .  ژرفنايی از پيدايش کالم تا امروز       

اشاره کنم که يکی از خدمات ارزنده روانکاوی         
بالينی و کشف حضور پديده ناخودآگاه در آدمی         

برداری از اين موزه     در سده گذشته، امکان هبره     
شايد به ساليان دراز پژوهش نياز       .  پرژرف است 

ی گوناگون در      گيری زبان ها   باشد تا شکل     
فرهنگ های انسانی شناخته شده و از اين راه           

خوانی ديگری از تاريخ متدن انسانی صورت        دوباره
  .گيرد
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ياد دهخدا در طول زندگی         افرادی چون زنده   
های سياسی، اجتماعی،     پربار خود پس از تالش       

علمی و ادبی، در انتها، در اوج پختگی در اين          
انده عمر پرقيمت   م ميدان فرود آمده اند و باقی     

. خود را خرج لغت، امثال و حکم کرده اند             
شاهنامه فردوسی نيز از اين نظر برای               

زبانان در برخورد اين سه حمور اساسی            پارسی
زبان و سخن و واژه های        :  خنست.  فرهنگی است 

يابی  پارسی، دوم افسانه و اسطوره و سوم راه         
خود فردوسی  .  فرهنگ شفاهی به فرهنگ نگارشی      

  :خوبی می داند را بهاين 
  پی افکندم از نظم کاخی بلند

خوانی در انتخاب هدف     آهنگی و هم   مهه هم  نه، اين 
. و روش و ابزار منی تواند رويدادی ساده باشد         
  :در ژرفای فردوسی می دانسته است که چه می کند

  عجم زنده کردم بدين پارسی
به سخن خاستگاه خود باز گرديم و چند          -7

  :را باهم خبوانيمسروده خنستين 
کز اين        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
نگارنده بر        ز نام و نشان و  گمان برتر است

  شده گوهر است
نه بينی       ده    رابه   بينندگان    آفرينن

  مرجنان دو بيننده را
که او          نيابد   بد  و   نيز   انديشه  راه

  برتر از نام و از  جايگاه
نيابد  بدو  راه           سخن هرچه زين  گوهران بگذرد

  جان  و  خرد
خداوند جان و    «در پاره خنست سروده خنست از          

نيابد به او   «تا پاره دوم آخرين سروده       »  خرد
ميان .  يک دور يکدست زده ايم    »  راه جان و خرد    

انديشه و اسباب آن سخن و خداوند ديواری است          
فردوسی در خبش ديگر در ستايش خرد،        .  ناگذشتنی

  :آن را هبرت از هر چه ايزد داد می مشارد
خرد مايه           خرد زنده جاودانی شناس

  زندگانی شناس
فردوسی، هفت سده قبل از دکارت به زجنيره             

جان، آدمی را در     .   است انديشه و بودن رسيده    
ميانه جانداران جای می دهد و خرد آدمی را از          
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ز خار و        نه گويا زبان و نه جويا خرد
  ز خاشاک تن پرورد

ان و سپهر و ماه     خداوند جدای از خداوندی کيه    
و مهر و ناهيد، خداوند روزی ده و رهنمای             

. خداوند فردوسی خداوند نام و جای است        .  است
سخن به شيوه ای هنادن نام است بر چيزها و              

نام هنادن بر گمان و خيال و اوهام و          .  مفاهيم
سخن از هنادی کردن واژه های      .  تصور و جتسم است    

شده در  هر هناد بارور      .  گذشته شکل می گيرد   
. تر می شود   درازای زمان پربار می شود، ژرف        

آوايی هنادها به اخرتاع هنادهای تازه ای             هم
گونه است که مردم از چند آوای        می اجنامد و بدين  

. خنستين، واژه ها  و سخن گفنت را می آفرينند           
مردم در ابتدا برای زمان و مکان،  جايگاه،           

ن به  اخرتاع زمان و مکا     .  يک واژه داشته اند   
سپس جهات گوناگون در مکان     .  درازا کشيده است  

: و زمان های گذشته، اکنون و آينده ساخته شد         
دير .  برای مردم خنستين باال و مشال يکی بوده اند       

هنوز هم در بسياری از      .  و دور يکی بوده اند    
جای يکديگر   روستاهای ايران اين دو واژه به        

د دور  کار می روند، به جای دير شد، می گوين         به
  .شد

ما امکان داده اند تا زمان و مکان          واژه ها به 
را از هم جدا کنيم و برای هر کدام پاره های            

چون نيک بنگريم، برای        .  گوناگون بسازيم  
 -ناخودآگاه آدمی شکل کارکرد زمان و مکان          

بسط اين سخن نيز بسيار به       .  جايگاه يکی است  
  .درازا خواهد کشيد

پزشک فرانسوی ژاک    انهای روانکاو و رو    در پژوهش 
دهنده راه زيگموند     الکان که خود را ادامه       

يابيم که ساختار روانی      فرويد می داند در می    
ناخودآگاه آدمی از سه عامل، نام، گمان، و           
مناد يا نشان شکل گرفته و اين چون سه حلقه             
درهم رفته اند که با پارگی هرکدام دو عامل           

گذاری  هر نام آدمی با   .  ديگر از هم جدا می شوند    
با ختيل و گمان، دنيای     .  را گسرتش می دهد  »  واقع«

واقع را باز هم بازتر می کند و با مسبل و               
نشانه ها  فشردگی واژه ها  و واقع را می تواند          

  .از نسلی به نسل ديگر برساند
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گوستاو يونگ روانکاو سويسی پدر روانکاوی          
 کارگيری نشان و مناد و مسبل بسيار        حتليلی در به  

دور می رود تا آن جا که به مرزهای کيمياگری           
  .می پيوندد

گفتار گلستان شعری به مهين        سعدی نيز در پيش    
  : مضمون دارد

وز     ای برتر از خيال و قياس و گمان و  وهم
  هرچه گفته اند و شنيديم و خوانده ايم

ست که با نام و جای         تيزنگری فردوسی در آن    
هر و جان و    ارزشی در رديف کيهان و گردون سپ       

خرد و اسباب زندگی آدمی يعنی روزی و                
جاست که راه خود را      و از اين  .  راهنمايی می دهد 

  :يکباره از ديگران جدا می سازد به
  ز نام و نشان و گمان برتر است

فردوسی نشان می دهد که مردم ابزار بايسته           
سخن، .  برای باالتر از انديشه رفنت را ندارند        

. ج دسرتسی آدمی است     نام، نشان و گمان، او       
مهين  و به .  خداوند از نام و جايگاه برتر است        

  :مناسبت است که می گويد
نه بينی مرجنان       به بينندگان آفريننده را

  دو بيننده را
جا و   خدای فردوسی بر خالف اهللا در قرآن، در مهه          

در مهيشگی حضور ندارد، مهه چيز را منی داند، چرا         
از جنس نام و نشان     که برای اين کار می بايست      

و گمان و جايگاه باشد و اگر از اين اجناس             
خدای .  باشد چگونه آفريننده اينان خواهد بود      

فردوسی فراتر از کالم و زمان و مکان است و با           
اهللا .  پذير است اختالفی بنيانی دارد      اهللا که نام  

جا هست، مهيشه هست، دارای متام صفات است          در مهه 
دای فردوسی خارج از       خ.  پذير است   لذا نام  

  .ست دستگاه انديشه و سخن است چون آفريننده آن
ميان     ستودن نداند کس او را چو هست

  بندگی را ببايدت بست
مهان به گزيند        خرد  گر  سخن برگزيند مهی

  که بيند مهی
پذير، آفريننده سخن    به ديگرسخن در جمموعه نام     

  :را منی توان جای داد
  

به هستيش      گاه نيستاز اين پرده برتر سخن 
  انديشه را راه نيست

راز :  که چهار قرن پس از او حافظ تکرار می کند        
  .اين پرده هنان است و هنان خواهد ماند
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» ناچيز«پذير است و     نام»  چيز«به شکلی ديگر،    
پذير نيست يا خارج از واقع است و آن جای            نام

  .را دستيابی نيست
ا  بدان ت      که يزدان ز ناچيز چيز آفريد

  توانايی آمد پديد
گرچه جدا از فردوسی، ابن سينا،            -8

ناصرخسرو و ديگران به خردگرايی پرداخته اند،       
کدام اين مهاهنگی حمتوی مفاهيم،        شايد در هيچ   

کار گرفته شده تا      زبان کاربردی و ابزار به      
فردوسی در ميان هستی و       .  اين اندازه نيست   

:  هست چه که  واقع يا در آفريده شده ها  يا آن        
دين و  .  ، جان و خرد را خنست می ستايد         »چيز«

پيامرب و سرزمين و زبان و تاريخ را از زاويه           
های مهاهنگی به دور     گونه ارزش  بدين.  خرد می سنجد 

چه زبان هم اسباب خرد است و        .  هم گرد می آيند  
گيری ناخودآگاه، دل و خرد در         هم زمينه شکل   

  .نزد فردوسی در يک جای قرار می گيرند
بسيارند که بر شگفتی و بزرگی و يگانگی              

ترند آنان که به     شاهنامه باور داشته اند و کم     
چه چيز ويژگی ويژه     :  اين پرسش پاسخ داده اند    

  :در يکی از نوشته ها  می خوانيم. شاهنامه است
گويا مهگان بر اين باورند که شاهنامه              «

ها، اساطير   فردوسی، با بيان محاسه ها، تراژدی      
ملی، آرزوها و آرمان ها، نه فقط يک          فرهنگی  

شده  عنوان اثری هنادی   اثر بزرگ و ارزمشند که به      
در ساختار فرهنگی جامعه، کارکردهايی فراتر        

  .»از يک اثر فرهنگی دارد
ست تا نشان دهيم تا خود          چرا؟ تالش بر اين     

فردوسی به ژرفا نرسيده باشد، منی تواند در           
ه يک فرهنگ   ژرفا و در درازای زمان و در هپن         

اگر خود فردوسی به هناد نرسيده       .  کارساز باشد 
می بايست فراتر  .  باشد، اثرش هنادی خنواهد شد      

رفت از گفته خود فردوسی او را شناخت، نه با           
برای روشنگری  .  نويس نوشته های اين يا آن تذکره    

استاد ذبيح اهللا صفا به     .  تر منونه ای بياوريم   بيش
يی درباره خود فردوسی    درستی برای يافنت داده ها   

گذشته از مهه به خود سروده های شاهنامه              
می پردازد و با استفاده از آن ها نشان می دهد          

 هجری در قريه باژ از ناحيه       ٣٢٩که فردوسی در    
 چشم  ۴١١طاهران طوس به دنيا آمد و در تاريخ          

از خالل سروده های فردوسی،     .  از جهان فرو بست    
ناگون را روشن     های گو   تاريخ سرودن داستان    

  .می کند
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مهين استاد چون به انديشه فردوسی می رسد به           
جای سودجويی از سروده های او، از چهار مقاله         
عروضی نقل می کند که به فردوسی نسبت رافضی           

روشی که در   .  داده و او را معتزله می خواند       
ها درست بود چون به انديشه فردوسی        يافنت تاريخ 

تاد صبا به ما می آموزد     اس.  می آيد گناه می شود  
عصر، فردوسی در رديف     که در سنجش با شاعران هم     

سرای است و از جذبه های شعر چون           شعرای محاسی 
تلفيق کالم و بيان مضامين و افکار بديع و             
فصاحت به او روانی کالم و فکر را روا می دارد،          
و تأکيد دارد که فردوسی از تعقيد و اهبام و            

 ذهن و ذوق، عاری است و        خياالت باريک دور از   
اشاره می کند که فردوسی توضيحات مطبوع درباره       

استاد صبا می افزايد، که    .  ميدان های جنگ دارد  
سرايی در ايران مهين عهد         مهمرتين دوره محاسه   

است، رونق محاسه های ملی در اين دوره به              
ترين آثار محاسی ايران و يکی        ست که مهم   درجه ای

ای ملی عامل يعنی شاهنامه در        از هبرتين محاسه ه   
  .وجود آمده است مهين دوره به

جای پرداخنت به جنبه       دريغ که استاد صبا به      
اسطوره ای شاهنامه به محاسی بودن آن توجه            

سرا،  فردوسی را پژوهشگران، محاسه    .  داشته است 
گرا، خردگرا، زرتشتی يا نگهدارنده زبان         ملی

  .دری دانسته اند
 خود به منونه بارزی      در انتهای نوشته    -9

روشی که در آن    .  از روش پژوهش سّنتی اشاره کنم     
نقش است و    واژه، جای کاربرد و تکرار آن بی        

تر در خالل واژه ها  به دنبال            پژوهشگر بيش 
  .های خود است داوری پيش

: هبای خود  استاد ذبيح اهللا صفا در پژوهش گران         
در خبش مربوط به      »  تاريخ ادبيات در ايران     «

که از   چنان«:  ب و عقيده فردوسی می آورد       مذه
چه فردوسی در آغاز       ابيات منقول و نيز آن       

شاهنامه آورده است، برمی آيد شاعر ما مردی          
مذهب و در اصول عقايد نزديک به طريقه            شيعی

چه نظامی عروضی     بنابر آن .  معتزله بوده است   
  :نيز گفته بيت ذيل بر اعتزال او داللت می کند

نبينی مرجنان        يننده رابينندگان آفر
  دو بيننده را

و نيز در دو بيت ذيل به صراحت به تشيع            ...  
  :خود اعرتاف منوده است

به نزد وصی و       اگر چشم داری به ديگر سرای
  نبی گير جای
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چه بعضی انديشيده اند به آيين زرتشت       خالف آن ...
  »...ميل و عالقه نداشت

وسی استاد با دستيابی به ديگر سروده های فرد        
آسانی دريابند که نه تنها خدای       می توانستند به 

فردوسی با اهللا قرآن يکسان نيست، نه تنها دين          
را در يک کفه ترازو با خرد قرار می دهد، نه            

پيامرب و امامان اعتقاد     »  علم لدنی «تنها به   
  :ندارد درجايی که می گويد

چو ديدار يابی به شاخ سخن بدانی که دانش             
  نيايد به ُبن

 دانش جز از راه سخن به دست منی آيد، بلکه            که
نگری می داند که اگر آفتاب         فردوسی با ژرف   

پيامرب نبود صحابه که داماد پيامرب را نيز در          
جزو آنان می مشارد، از خود نوری نداشته اند و          

شکل ريشه ای با باور       اين بيان و باور به       
  .شيعيان در تناقض و تضاد است

  
هبم نسبتی      چو ماهنبی آفتاب و صحابان 

  يکديگر راست راه
  :در انتها مهداستان با خود فردوسی می خوامن

که ختم سخن را       منيرم از اين پس که من زنده ام
  پراکنده ام

اين دهقان ساخلورده ايرانی سخن را چون گياه و         
خود ما را   »  حکمت«گل و درخت، می نشاند و با        

ن اش حيرا  دلی در مقابل ژرفای انديشه و پاک        
  .می گذارد

 



 

 

  ∗دشنام در زبان کوچه و بازار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

آقای ابراهيم حمجوبی، با سالم، مقاله مشا را حتت         
 ۵٨در گردون    »  دشنام و دشنام گويی     «عنوان  
با کمال سخاوت خواسته ايد که اگر         .  خواندم

نظرات تکميلی و اصالحی در زمينه فوق به نظر           
ه در  می رسد برايتان ارسال شود، ولی چند نکت        

  . مورد مقاله خودتان
های روحی و    فشارها و آسيب  ...  «:  می گوييد  -1

گمان من   به»  ...انفجارهای کور روحی  ...  عاطفی
يا (های اجتماعی و روانی               در بررسی   

تر است از کلمه روان به         مناسب)  شناختی روان
جای روح استفاده شود، چه روح در حيطه مسايل          

: شکل می توان نوشت   بدين.  حتقيقی و علمی منی گنجد   
 که کلمه روان به       -های روانی  فشارها و آسيب   

کار می رود، چه    هر دو به  »  روح و عاطفه  «جای  
از طرفی  .  کردار عاطفی نيز در حيطه روان است       

جای انفجارهای کور    اگر انفجارهای روانی را به    
تر است، انفجار کور      روحی به کار بربيم مناسب     

نيز نشان خشونت    شناسی روان خود       برای آسيب 
شناختی  ناگفته مناند که در حيطه روان       .  دارد

رفتارهای پريشان خود نيز از عواملی سرچشمه         
  .شکلی قابل شناخت هستند می گيرند که به

اصوال عواطف و    ...  «:  اشاره می کنيد   -2
احساسات انسانی بسيار سيال و متحرک است، گاه        

 تا نفرت اين سياليت باعث می شود فاصله عشق          
صورت بسيار   چندان دراز نباشد و کين و مهر به        

در اين مورد زيگموند    »  .ظريفی درهم تنيده شود   
فرويد فرضيه ای بسيار گويا دارد که يکی از           
پايه های روانکاوی بالينی است، فرويد اين اصل       

ناميده است و با استفاده      »  اصل دوگانگی «را  
                                                 

  .اپ رسيده است  اين نوشته خنستين بار در گردون به چ ∗
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علت آن را شايد      ...  «:  می فرماييد  -3
بتوان از مجله در روان شناسی متفاوت زنان و           

تر  جا منظور مشا بيش       در اين    شايد »...مردان
. ساختار روانی متفاوت زنان و مردان باشد          

 قرار  Psychologieشناسی در مقابل کلمه      کلمه روان 
  .می گيرد که برای زنان و مردان متفاوت نيست

  
شکلی خالی کردن خشونت روانی است از         دشنام به 

. دشنام چون نفرين، نشانه قهراست     .  طريق بيان 
قدرت اجرايی   ونی انسانی است بی   نفرين آرزوی در  

دشنام .  که از نيروی برتر تقاضای اجرا دارد        
خشونت بيانی است با اين اميد که يا خماطب را           
زمخی کند يا او را افشا منايد، در هر دو حال             

در زبان  .  تيری است از زبان بر گوش ديگران        
مردم کوچه و بازار در ايران دشنام حضور فعال         

ها، مهقطاران و    وستان، مهکالسی دارد و در ميان د     
. شکل شوخی و يا جدی نقش بازی می کند        مهکاران به 

تر در روابط خانوادگی خود را        اما نفرين بيش  
. تر در رابطه با افراد مسن      می مناياند و يا بيش   

تر در عبارات صريح و خمتصر خود            دشنام بيش 
نام دشنام ادبی و سياسی       چه به  می مناياند و آن  

ميده می شود از حوزه اين بررسی خمتصر         نا...  و
  .خارج است

ها را چنين      با نگاهی سريع می توان دشنام        
  :بندی کرد تقسيم

عبارت ديگر آن ها که     دشنام ناموسی، يا به     -1
شکلی به روابط جنسی، آالت تناسلی و يا            به

  .مسايل پيرامون آن ها مربوط می شود
دشنامی که برای حتقير مستقيم يا              -2

. ستقيم فرد و خماطب به کار برده می شود        غيرم
حتقير فرهنگی، حتقير بر حمور ظاهر فرد، يا بر         

  .حمور کمبودها و يا موقعيت اجتماعی و غيره
دشنامی که اشاره بر پستی اخالق و عدم            -3

رعايت اصول اخالقی و ضوابط اجتماعی فرد           
  .دارد

دنبال چرايی و    تالش می کنم که در هرسه حالت به       
 کلمه و مفهوم دشنام و توليد ضربه بر           رابطه

  :شخص خماطب بگردم
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در دشنام ناموسی خماطب يا بستگان او در روابط         
جنسی غيرمتعارف و غيرجماز يا دست دارند يا           

اين از تيزترين و      .  عامل اين روابط هستند     
هاست و از طرفی جاری ترين      ترين نوع دشنام   برنده

 به دست    آن ها و اما چگونه متهم کردن خماطب         
داشنت مستقيم يا غيرمستقيم خود يا بستگان در         

روانی می کند،   روابط نامشروع جنسی، توليد زخم     
. العمل می کشاند  شکلی که خماطب را به عکس         به

بسيار نادر است که شخص مورد اهتام در اين             
موارد به راحتی و سادگی از کنار دشنام جنسی          

و چرا؟  چه چيز حتريک می شود      .  و ناموسی بگذرد  
گويی شخص خماطِب دشنام از راه راست خارج است،          

دهنده  جا دشنام  در اين .  غيرعادی يا جنس است     
جای چه کسی می گيرد؟ هر دو        شونده را به   دشنام

 از  - دشنام -چه مطرح شده    فرد می دانند که آن    
واقعيت به دور است، چه از يک طرف منی توانيم           

داشته مهه منحرف جنسی و عامل و واسطه              اين
باشيم و از طرف ديگر عمدتا دو طرف دعوا              
يکديگر را منی شناسند و ناظران حادثه نيز از          

نکته قابل بررسی   .  خربند حالت دو طرف دعوا بی     
ترين،  ها حتا در زشت     آن است که در اين دشنام      

ترين، ابتدايی ترين آن ها، مقاربت با         پرده بی
نان حمارم و نزديکان کامال غايب است، گويی  چ          

ممنوع است که حتا برای ديگران و در موقعيت            
کار برده منی شود،    خشونت نيز چنين اهتاماتی به     

  چرا؟
اش به آالت      مقايسه خماطب با افراد وابسته        

شدت حتقيرکننده است، چرا؟ طرفين        تناسلی، به 
می دانند که خود نيز حمصول رابطه آالت تناسلی          

ی چون  پدر و مادر خود هستند، که آالت تناسل          
  .ديگر اعضای بدن انسان وظايف ويژه ای دارند

توليد مثل با مهه زيبايی آن، و نياز انسان به          
ادامه نسل، چگونه به دشنام و زهر و خشونت            

گويی چون پديده ای می تواند در      .  تبديل می شود 
اختفا، در هنان و درون ُمجاز و پذيرفته شود، و          

به کالم  مهين که در ميدان عمومی قرار گرفت و           
عملی که در   .  کشيده شد، جنس و پلشت و زشت گردد       

هنان در شعر و ترانه با لطافت و عشق مهراه              
ترين نشانه جنگ و خشونت را       است، در آشکار بيش   

خوانی جنگجويان نيز    »رجز«اگر به    .  داراست
توجه کنيم، می بينيم که از هرسه نوع دشنام           
 ياد شده استفاده می شود و هدف اساسی شکسنت           

  .است» خودی«روحيه حريف و تقويت روانی 
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رجزخوان، ايل و تبار و خانواده خود را برتر          
تر و حريف را     می داند، خود را از هر نژاد پاک       

تر می مشارد و در هر سه نوع         از هر طايفه ای پست   
دشنام ناموسی و حتقير فردی و اخالقی، هدف در           

 .واقع نشان دادن برتری بر حريف يا مشاتت است         
حيوان، گاو،  :  های نوع دوم، از قبيل     در دشنام 

رد پای مهين     ...  خر، سوزاکی، وحشی، جنس       
مهين  به.  طلبی و حتقير خماطب ديده می شود         برتری

  .دزد، محال، راهزن: شيوه در حتقيرهای اخالقی
نوعی تغيير شکل يافته رجز، يا            دشنام به  

تيرهای کالمی برای درهم شکسنت مقاومت روان           
يا به عبارتی بر زمين زدن روان خماطب،        حريف و   

تالش در نشان دادن برتری اصل و نسب، برتری            
، برتری اخالقی و      )در مقابل بيماری   (جسمی  

اجتماعی خود و حتقير خماطب است، و آن هم در             
شده که مهان    های از پيش تعيين    مبنای خمتصات ارزش  

  .تبار و خانواده و اجتماع است
اساس و   پايه، بی  چند بی فرد در مقابل دشنام هر     

هرچند .  العمل نشان می دهد   خالی از بنيان، عکس   
می داند که هر دو طرف، و ناظران مشاجره،             

  .بنيانی کلمات را می دانند بی
جاست که چرا با اين وجود دشنام اثر          سوال اين 

تالش .  خود را می کند و زهر خود را می ريزد            
  :می کنيم تا به شکلی پاسخی بيابيم

جا نقش واقع     اقع کالم بيان شده دراين       در و 
اين آينه روان آدمی است که        .  خود می گيرد  به

به .  تصوير روانی خماطب را در خود نشان می دهد        
تر  مهين دليل بارها شنيده ايم که افراد مسن          

های فالنی را    حرف«:  جوانان را نصيحت می کنند که    
به »  .از اين گوش بگير و از آن گوش در کن             

اگر دشنام  .  دشنام را وارد سيستم نکن    عبارتی  
را که در عمل و در حيطه کوچه و بازار باعث             

بار می شود،   مشکالت و مشاجرات و رفتارهای خشونت     
از دهان آدمکی ماشينی خارج کنيم، نه تنها بر         
هيچ خماطبی اثر منفی منی گذارد، بلکه باعث            

حالی که در هر دو     .  تفريح و خنده مهگان می گردد    
 کلمه يک معنا می دهد ولی با تغيير             صورت،

گوينده، از انسان به آدمک ماشينی، مهه بار           
  .دشنام از دست می رود

تنها کالمی به جای دشنام می نشيند و شنونده را         
تر قرار می دهد    زمخی می کند و او را در حملی پست        

و اين  .  که در آينه روانی شنونده اثر کند         
ه و خماطبش در     دهند وقتی امکان دارد که دشنام     
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ن، هم دهن فالنی     م:  از مهين جاست که می شنويم     
و از مهين   .  فالنی هم شأن من نيست     :  يا.  منی شوم

جاست که دشنام اگر از دهان کسی که در يک سطح           
طور کارگر   طبقاتی، فرهنگی، اجتماعی نباشند آن    

ها به خود    و اين چنين است که دلقک       .  منی افتد
  .اجازه می دهند که مهه چيز بگويند

گير بودن   هپديده قابل توجه ديگر در ايران مه        
دشنام ناموسی در زبان کوچه و بازار حتا برای         

مهچنين در  .  افراد بسيار وابسته به مذهب است      
ها به منونه هايی برمی خوريم که نياز       ميان دشنام 

  . به قدرت جتسم و خالقيت ويژه ای دارد
تر خمصوص ساختارهای     اين نوع قدرت خالقيت بيش      

 گروهی به   روانی منحرف است و جالب آن جاست که       
های اخرتاعی خود فخر نيز می فروشند، در          دشنام
که منی دانند ختيل چنين واژه هايی و تصور           حالی

چنين صحنه هايی خود در نظريه های روانکاوی          
افرادی که از   .  بالينی نشانه احنراف روانی است    

نظر ساختار روانی منحرف هستند، ارضای جنسی         
  .ويندج را در قالب روابط غيرمتعارف می
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  روزهبان بقلی شيرازی

  
  موشکافی يک گفتار

  
  
  
  
  
  

  
 
 
  

  گفتار پيش
بررسی گفتار پيامربان، عرفای اشراقی و آن           
گروه از افرادی که تا نزديکی مرگ جسمی رفته          
و بر حسب اتفاق بازگشته اند، ما را به شناخت          

هدف ما  .  رساندتشابه نزديک اين سه گفتار می       
که در صحت    گونه گفتارهاست، بدون آن    بررسی اين 

به .  يا سقم اين بيانات به قضاوت بنشينيم          
عبارت ديگر، گفتار را حاصل فعل و انفعاالت           

کالم، حمور اين بررسی    .  درونی خود فرد می دانيم   
ميدان کار ما از منابع اسطوره ای تا           .  است

ان از مرگ   فرضيات روانکاوی و جتربيات بازگشتگ     
از طرفی کالم، ابزار کار      .  يابد جسمی گسرتش می  

. کالم روشنگر اين جتربيات گوناگون است       .  ماست
جتربه ای که هر کس با زبان خود از آن سخن               

  .می گويد
  »من بر مِن بی من عاشقم«

من کلی، من   :  من دوم .  من آگاه عاشق  :  من اول 
به .  جامع، من يگانه، من داخل و من خارج است         

من بيرون، برگردان من    :  ی که از آن من سوم     شرط
آيا منی که در     .  در آينه ديگران را برداريم     

جا موضوع عشق است، مهان منی نيست که جنم             اين
» ...فوايد مجال «کربی عارف قرن سيزدهم در کتاب       

بدان که جان، شيطان،      «از آن ياد می کند؟        
فرشته، واقعياتی خارج از تو نيستند تو خود          

 به مهين روال، آمسان و زمين و جربوت            .اينانی
خارج از تو نيستند، هبشت و جهنم و مرگ و               
زندگی نيز در تواند، به وقتی که سفر عرفانی          
را به اجنام رساندی به هنگامه خلوص به چنين           
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  جهان ديگر چيست و رد پای آن کدام است؟  -
» کی«حافظه انسانی تا کجا می رود و از           -

 را به خاطر دارد؟
 ظهور کالم چه تأثيری بر ما گذاشته است؟ -

پل هايی »  طرف من  آن«و  »  عشق«،  »نور«مفاهيم  
 -هستند تاريخی، ميان عناصر اوليه اسطوره ای       

مذهبی تا جتربه باقی مانده از آنان که تا             
» گفتار«.  ديکی مرگ جسمی رفته و بازگشته اند     نز

در مبحث ما تنها وسيله ای است که امکان مو            
نشانه ای است از     .  شکافی را ميسر می سازد      

  .انعکاس واقعيت بر فرد، نه عاملی برای قضاوت
طرف کشف مفهوم ناخودآگاه در من چون طرف         از يک 

ديگر من و از طرف ديگر، امهيت کلمه و ساختار           
ست که   دهنده آن   چون پايه ناخودآگاه نشان     زبان

کاربرد کالم، حادثه ای است که انسان را              
اين حادثه، به ايجاد      .  کرده است »  انسان«

حافظه کالمی ما اجناميد، احساسات ما را مست و           
تازه ای منجر شد   »  مفاهيم«سو داد و به توليد       

  .کالم جای دارند» مرز«که در 
به (افظه کالمی ما    ح.  کليد بازيافته کلمه است   
چه خارج از ماست، با      معنی به مفهوم کشاندن آن    

. از کالم استفاده می کند   )  گاه  –استفاده از جای    
» کالم«از ميانه   »  من«با  »  من«و نيز ارتباط     

در حالت ميانی، در مرز ميان حالت          .  می گذرد
حيوانی و کشف کالم چگونه گذشته است؟ چرا برای         

ه چيز ديگری غير از کالم      مهواره ب »  ابراز بيان «
چرا ...  نياز داريم؟ برای مثال، موسيقی، رقص      

عرفای بزرگ مهواره احساس کرده اند که قادر           
نيستند جتربيات اشراقی خود را به کالم               

اين احساس، در گفتار آنان که از          .  بکشانند
نزديکی مرگ جسمی بازگشته اند نيز به گوش            

  .می رسد
. قطه حموری می رسانند  ها ما را به يک ن      اين پرسش 

در زمانه ميانی، در مرز اخرتاع  کالم، در مرز           
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آيا پيامربان و عرفا، به شکل ويژه ای به اين           
مرز دوران ميانی اخرتاع کالم نزديک نشده اند؟         

زيد،  دسرتسی دوباره بر حافظه ای که در ما می          
بدان که  «.  خاطر بياوريم  گفته جنم کربی را به      

ز تو  روان و شيطان و فرشته، واقعياتی خارج ا        
  .»تو خود آن هايی. نيستند

«يا   .حالج» ان احلق
باززيستی زمان اوليه تاريخی در           «:  شرح
در يک مکان مشخص منی گذرد،      »  نگاری روان  تاريخ«

بلکه در فضای افسون مانند ختيل می گذرد، بين          
ازل و ابد، در    ).  ٢  -ضميمه يک (»  .ازل و ابد  

که راحتی می توان قبول کرد      قبل و بعد زمان، به    
زيسته است که زمان و مکان        انسان در فضايی می   

عبارت ديگر   را از هم جدا منی کرده است، به          
را به طول    »  مکان«و  »  زمان«اخرتاع مفاهيم،    

  .کشيده اند
در .  که عاشق و معشوق با عشق متحد شدند          مهين«

مانند اصوات، الوان، لذت،     اندرون اين احتاد می   
. » می گردد مکان و زمان حماط در حالت جذبه          

در واقع تقسيمات زمان و       «).  ٣  -ضميمه يک (
مکان و عليت در ديد اسطوره ای هيچ دخلی به            

فکر .  چگونگی شناخت امروزين علمی نداشته است      
اسطوره ای به جهانی اشاره می کند که تقسيمات         
زمان و مکان و عليت ويژه خود را دارد، اگر            

که زمان قابل بازگشت و اگر مکان کيفيتی است          
تابع حوادثی هستند ک در آن جا اتفاق می افتند،        

زمانی حوادث اتفاق افتاده است       تر هم  عليت بيش 
. » به شکل سری علت و معلول       –تا رابطه عليت    

چون که روان   «:  به عبارت ديگر  )  ٢  -ضميمه يک (
 يکی  ».تاريخ ويژه ای دارد، مهيشه در حال است        
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ختيل خالق در عرفان ابن     «هانری ُکربن، در کتاب     
به «.  از زمان مادی ناپيوسته ياد می کند     »  عربی

هر نامی که آن را بناميم، حوادثی که رابطه           
را مشخص می کنند، در    »  راهنمای فردی غايب  «با  

 اين حوادث .  زمان مادی رقم پذير اتفاق منی افتد     
را منی توان با واحد زمانی مسلسل و يکنواختی          
که با گردش سيارات تنظيم شده اند اندازه            
گرفت، اين حوادث در حمدوده حوادث غيرقابل           

گمان اين حوادث در     بی.  بازگشت پيوسته منی گنجند  
ولی زمان ويژه      .  اتفاق می افتند  »  زمان«

خودشان، اين زمان مادی ناپيوسته با کيفيتی         
ظاتی قابل سنجش نيستند جز با واحد        خالص که حل  

خودشان، واحدی که هر زمان با غلظت خود تغيير         
غلظتی که زمان را اندازه می گيرد، در        .  می کند
که  که گذشته در آينده حاضر است، در حالی         حالی

چون نتی از يک     .  آينده در گذشته حاضر است      
عبارت موسيقی که يکی پس از ديگری می آيند،           

 زمان حاضر تا بتوانند مشخصا اين        ولی مهگی در  
  ).۴ -ضميمه يک. (»عبارت موسيقی را بسازند

مفهوم هبشت، آن جا که نه مفهوم زمان، نه مفهوم         
مکان وجود دارد، تقريبا در کليه اسطوره های         

در متون گوناگون   .  فرهنگی و مذهبی وجود دارد     
 ابدی حميطی با گل و         -هبشت مکانی است ازلی     

آيا اين  .  در آن می خوانند   سبزه، که مرغان      
تصويری از فضای زندگی انسان قبل از اخرتاع           

جاست که تصوير عدن،      در اين  -کلمه نبوده است؟    
عبارت ديگر   به.  هم می رسند  هبشت، ازل و ابد به     

  :نگرش ديگری از زمان دوره ای
  هبشت انتها ابتدای عدن

 side يا    sid کلمه   celtsمفهوم هبشت برای قوم سلت       
می توان آن جا را   .  قسمت آشکار جهان ديگر   :  است

 Sid.  در ورای اقيانوس در جزاير جا داد            
 جای  sidhدر  »  مهيشه حاضر «دهنده صلح و مهه       نشان

دارند که طبيعتا در ورای زمان و مکان جای            
چنين مفهوم جهان ديگر،    ).  ۵  -ضميمه يک (دارد  
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ساختار حافظه به ما امکان می دهد که شناخت آن         
  .گذاری کنيم را بازسازی کرده و ارزش

عمق پنهان  «جايی که هانری کربن در مورد           
سخن می گويد، آيا تعبيری از ساختار         »  روان

ديداری با زمين نه چون جمموعه       «:  حافظه نيست 
 ای اش، حادثه  اثرات مادی، بلکه در شخص فرشته       

که منی تواند نه در جهان جمرد          »  روانی«است  
غيرفردی اتفاق بيفتد، نه در عرصه داده های          

وسيله حواس بلکه    می بايست که زمين نه به    .  حسی
اين دليل   و به .  با تصويری ابتدايی، درک شود     

که اين تصوير خطوط طرحی فردی دارد چون              
نشانه ای از تصويری از خود که روان در عمق            

  )۴ -ضميمه يک(» .گر می شود دارد جلوههنايی 
اين عمق هنانی اگر در حافظه ما نيست پس در             

جا در کناره قوه درک و قوه حواس           کجاست؟ اين 
  .ماست، منی تواند با کلمه ابراز وجود کند

 نه گاه،   –اثرات برجای مانده از اين نه جا          
از »   هبشت - زمين آمسانی  -عدن«خالصه نه جايگاه     

م ديگر عشق و نور، از زمان           ورای دو مفهو   
  .گر می سازند اسطوره ای تا امروز خود را جلوه

نور در مقابل تاريکی است، در حاليکه مبنای          
عشق حالت  .  کار می کند »  تقابل«درک ما بر اساس     
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جنم کربی  :  تاريکی در عرفان تغيير پايه می دهد      
ده در خارج از    که اين پر   در حالی ...  «:  می گويد

آن ها نيست، جزوی از آن هاست، اين پرده تاريکی        
  ».وجود اوليه آن هاست

در اجنيل يوحنا، چهار مفهوم نور، عشق، کلمه و         
تا زمانی که من در      :  احتاد در مسيح متمرکزند    

من و پدر يکی      /  جهان هستم، نور اين جهامن      
مسيح با آن ها دوباره سخن می گويد، من        /  هستيم

کسی که مرا پيروی کند در تاريکی         /  مننور جها 
گام بر منی دارد، 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 کرده ايم،            

يابی در زمان       جهت«:  هانری کربن می گويد     
شيوه های گوناگونی که انسان حضورش را در زمين        

 دهد، و پيوستگی اين حضور در چيزی           نشان می 
جاست که بدانيم آيا      نام تاريخ و سوال اين      به

که يکی از     در حالی ...  اين مطلب معنی دارد؟    
نيروهای حمرکه ادبيات عرفان ايرانی، دستيابی       

شرقی که خوب می دانيم که نه در        .  به شرق است  
نقشه جغرافيايی جای گرفته است نه جای ديگر          

 که در هيچ کدام از هفت کشور          شرقی است .  است
جهت يابی يکی   «)  ۶  -ضميمه يک .  (»قرار ندارد 

. از پديده های اوليه حضور ما در جهان است           
سازی جهان در بيرون خود است،       حضور انسان، جای  

و چنين پديده ای نيازمند رابطه است با جهانش،        
حتا چنين رابطه با روش حضورش در جهان مشخص           

صلی، شرق و غرب، مشال و        چهار جهت ا   .  می شود
جنوب چيزهايی نيستند که اين حضور به مست             

هايی هستند که     شناخنت آن ها برود، بلکه جهت       
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  .شرق مرز کالم است و غرب شناخت کالم
ها در فرهنگ خود تعبيری نزديک به اين         ايسلندی

يابی يا جستجوی شرق، در         جهت:  موضوع دارند 
ها يا تقويم    مفاهيم مشالی نزديک به مفاهيم جشن     

ی استوار است، برای مشال و پايين و جنوب          عموم
مشال در چپ است    .  کار می برند  و باال يک کلمه به    
خورشيد که از شرق به غرب        .  و جنوب در راست    

نيمه .  ماند می رود و در متام روز در جنوب می          
روشن جهان، جانداران و خداوندان نور است،          
نيمه ويژه ، مردگان، و خدايان رازها تاريکی         

  )٢ -ضميمه يک. (است
اند، کلمات به    پايه ساختار حافظه ما در کلمات     

ما امکان گسرتش مفاهيم، ايجاد رابطه بين اين         
  .مهين شکل پيدايش هوش را داده اند مفاهيم و به

به نگرش  »  اران وگ «سفر روحانی زرتشت در        
 پيامرب اسالم، مسافرت     -مزدايی منجر می شود،     

خدای خود  «.  معراج خود را چنين تعبير می کند      
عرفا جتربيات  .  »ها ديدم  را در زيباترين صورت    
. مست باال بيان می کنند       مسافرت خود را به      

 ١٧قرن   :  عنوان مثال، مال صدرای شيراز         به
سفر خود را   »  دخول در غيب  «ميالدی، در کتاب     
هنگامی که به اين حالت و      «:  چنين بيان می کند  

النی جدايی از جهان رسيدم، در طول يک زمان طو         

  



  ها دگرشنيدن گذشته                                         122

فرد مهيشه می گويد که آن چه ديده است قابل          -1
  .بيان از طريق کلمات نيستند

. فرد می شنود که می گويند که مرده است          -2
چيز به نظرش عجيب می آيد، خود را مرده            مهه

  .احساس می کند
 کند خود را کامال    فرد هيچ دردی احساس منی      -3

  .آرام و در آرامش احساس می کند
فرد از بدنش خارج می شود و آن چه در              -4

  .پيرامونش می گذرد می بيند
  .کشيده می شود» تونل«فرد به داخل يک  -5
  .فرد، نور درخشانی را می بيند -6
  .فرد به نوعی مرز برخورد می کند -7

را برای درک هبرت عبارات فردی که اين جتربه             
پر «:  اجنام داده است باهم اين مطلب را خبوانيم       

از دانش خدا شدم و در اين زمينه ارزمشند              
توجهم به مست باال      .  وجودش با او يکی بودم      

کشيده می شد، جايی که در بزرگی باز بود که به          
نوری سپيد   .  در دايره ای ديگری باز می شد        
زيباترين ...  می تابيد و در تاريکی می دميد       

نظرم می آمد که     به.  بود که ديده بودم     نوری  
چيز خارج از زمان      بسيار تند می رفتم ولی مهه      

. آن جا در پيش من، حضور زنده نور بود        ...  بود
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حالت اين مسافران را در جهانی که نه از جهان          
که مستقيما به وسيله حواس ما قابل           (حساس  

که از طريق   (و نه در جهان مفاهيم      )  شناخت است 
کلمات شناخته شده است بلکه در جهان خيالی در         

ربه نزديک به مرگ در دسرتس مهگان است           حالت جت 
بدون توجه به جنسيت، سن، فرهنگ، باورهای          (
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قرآن را به شيوه ای خبوان که گويی تنها برای          «
  .»تو نوشته شده است
  : و مولوی می گويد

من عاجزم     متام کرمن گنگ خواب ديده و مردم
  ز گفنت و مردم شنيدنش

اين مسافرتی است خارج از زمان، خارج از             
مکان، خارج از کالم، خارج از احساس و دور از           

  .مفهوم
  . جنبه های گوناگونی دارندlogosفعل، کلمه 

  . وسيله ارتباطی من است با ديگری-
 پايه ساختار حافظه ما است که به ما امکان           -

  .داشته باشيم» خودآگاهینا«می دهد تا 
  . وسيله شناسايی ما است-
و »  قطب« به ما امکان داده است تا به مفهوم          -

جداسازی آن به دو مفهوم زمان و مکان دست             
  .يابيم

  .در يک کلمه مهه چيز است
و کلمه با خدا بود و        .  در ابتدا کلمه بود    «

، در حقيقت با مشا گفتم، کسی که        /کلمه خدا بود  
مسيح به  /   دارد، هرگز خنواهد مرد    کالم مرا نگه  

  :دوازده تن گفت
آيا مشا نيز منی خواهيد برويد، سيمون پير پاسخش        

تو !  کجا برويم )  ارباب يا آقا  (خداوند،  :  داد
  .اجنيل يوحنا. »کالم زندگی جاويدی

چنين است که چيزها خلق شده اند، چرا که آن ها          
را می ناميم، شروع، ابتدا، حلظه ای است که بر          

حضور »   کلمه -خدا«حضور کلمه واقف شده ايم و       
هم در ماست هم     »   کلمه -خدا«اين  .  داشته است 

در خارج از ماست، در ماست و در عين حال عامل           
جاست چرا که با حضورش کلمه        مهيشه اين .  ارتباط

است که  »   زبان -کلمه«اين  .  وجود دارد »  زمان«
گيری کلمه   مهچون جای .  ما را انسان ساخته است     

  .در تصوف به جای خدا» هو«
ابن عربی  »  فصوص«مفسر معروف    :  داوود قيصری 

هر موجود اين جهان نشانه ای از نام        «:  می گويد
جاويدان است و از آن جا که هر نام جاويدان            

ها را در خود  مجع       جوهری را می داند که مهه نام     
ها را دربر    می کند، اين نام نيز بايد مهه نام        

  .داشته باشد
طور که خملوق در ميان خاليق، حالتی است که           مهان

اگر .  ها را خواهد دانست    از آن طريق جمموعه نام    
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 وجود داشته   بدون حافظه کلمات، کلمه منی توانست    
ظرفيت »   خدا - منطق -کالم«عبارت ديگر،    به.  باشد
قبل از حضور کلمه که     .  خاطرسپاری کلمه است   به

بوديم؟ حافظه ديگری در ما فعال بوده است و           
آيا .  هنوز از طريق تصوير و نشانه فعال است         

اليه عميق ديگری از حافظه در رابطه مستقيم با         
 حضور اين    عوامل فيزيکی در مغز وجود دارد؟       

اليه در ورای حافظه کلمه، شايد از طريق حتليل          
سخنان آنان که از سفر شهودی آمده اند مقدور          

  .باشد
روان قسمت غايب وجود ما، رابطه ای مستقيم با         

برای .  (دارد»  حوک«اين حافظه ورای کلمه        
راحتی کار از اين به بعد در اين مقاله حافظه          

ذکر چون  )  زيمورای کلمه را با حوک مشخص می سا       
نيروی .  روش روحانی کارکرد اساسی را دارد        

روحانی پراکنده شده از طريق ذکر خروج از چاه         
را اجازه می دهد گاه در واقع با تکرار يک             
کلمه، اثر کلمه پاک می شود، پرده باال خواهد          

در .  رفت و به دنيای ديگر دست خواهيم يافت          
نه در  ...«!  مهان حوک است  »  لطيفه«عرفان مفهوم   

وسيله حواس خارجی نه در ختيل       جهان قابل درک به   
می گذرد بلکه در جهان خيالی، جهان خيالی که          
چون عضو مهاهنگ در خملوق انسانی لطيفه را             

  ).۶ -ضميمه يک(» .دارد
عبارتی، درک ما از جهان قبل از اخرتاع کلمه          به

احتاد «.  منی تواند از طريق کلمات بيان شود         
بندی زبان انسانی خارج      تقسيم دوگانه ای که از  

جهانی ديگر، حافظه ای   ).  ۶  -ضميمه يک (»  می شود
  .ديگر و زبانی ديگر وجود دارد

سخن گفنت ترمجه از زبان فرشتگان به زبان             «
مهه معماری غريب از اين مرز          »  انسانی است 

وسيله مالصدرا چنين بيان     می گذرد، اين موضوع به   
  :شده است

وضعيت وجودی دارد،    بدان که يک جوهر سه          «
تری  تر و فشرده     شکلی که بعضی حضور قوی         به

حد فاصل  .  سپس جهان ديگری وجود دارد     .  دارند
بين دو جهان قبلی، جهانی که روان خلق و بر            

چه در  .  پا کرده است چرا که تصوير خالق است         
» .جوهر چه در نشانه ها  و چه در رفتارش              
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عنصر ديگر بيان، موسيقی يکی از نشانه های           
پرندگان مهگی موسيقی   «:  ان ديگر است  زمينی جه 

 sidجاويدانی را می خوانند و هنگامی که افراد         
به هيبت انسانی در می آيند، آنان نيز استاد          

  ).١١ -ضميمه يک(» .اين هنر مشکل خواهند شد
خدا را در خود داشنت، با خود داشنت يا خدا              

هايی هستند که اکثر مورد حبث قرار        بودن، موضوع 
اجنيل »  گفته ام که خدا هستيد       «.  گرفته اند

  .يوحنا
چرا که خدا منی تواند غير خود را ببيند، نه           «
) ۶  -ضميمه يک (»  وسيله غيرخود مشاهده شود     به

واضح است که منی توانيم درون ديگری غير از            
درون خود را ببينيم، اين احتاد، کلمه، خدا،          

مهين فکر را در اجنيل       .  انسان در تولد اوست    
اگر کسی که راهنمای مشاست به       «:  ابيمي لوقا می 

در آمسان  )  ملکوت(مشا بگويد که ملک پادشاهی        
 ولی ملکوت در داخل مشاست و در خارج              -است
  .»مشاست
شکل مالقات   گاه به »  سفر«چه که گاه به شکل        آن

و گاه چون جلوه ذات باريتعالی،       »  ديگری«با  
روح، جان، روان جلوه می کند، می تواند يک ريشه        

اين ريشه مهزمان در ماست، پاره ای      .  شته باشد دا
از کتاب حافظه ما و نيز خارج از ماست، در             
ميراث مجعی انسانی قبل از حافظه ما و نيز             
خارج از ماست، در ميراث مجعی انسانی قبل از           

مسافرتی )  حوک(دسرتسی به اين ريشه     .  اخرتاع کالم 
، ذاتی  »دنيای ديگر «است، مالقات ديگری است از      

فرضيه را می توان به     .  ارج از زمان و مکان     خ
شکل زير خالصه کرد، حافظه ای در ما خانه دارد،         
دسرتسی به اين حافظه موضوع يک مسافرت احتمالی        
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 عاملی روحانی است، پوشش      –خيال    –ولی  ...  «
و عنصر موزيک، که از اين عامل          لطيف روان    

. رنگ ها، صداها، وعناصر موسيقی ساخته می شوند      
چيزها نه در   «به عبارت ديگر     )  ٢  -ضميمه يک (

دنيای قابل درک، از طريق حواس خارجی، نه در          
، »جهان خيالی «دنيای ختيلی می گذرد بلکه در         

جهانی که به عنوان عضو مهاهنگ در انسان لطيفه         
  ).۶ -مه يکضمي (».را دارد

جای پای مفهوم جهان خيال را از فرهنگ زرتشتی         
مدتی «:  تا زمان اشراق ايرانی پيگيری کنيم        

گرفتار در دام    »  فلسفه رمسی «است طوالنی که      
علوم مثبت، تنها دو مبنای شناخت را جماز             

درک از طريق حواس که اطالعات را           :  می مشارد
توليد می کند و مفاهيمی که قوانين حاکم بر           

) ١  -ضميمه يک (»  .اين اطالعات را توليد می کند     
قابل توجه است که در هردو دنيای حواس و              

با اين حال   .  دنيای مفاهيم، ابزار کلمه است     
در ميان درک از طريق حواس، و قشرهای عقاليی           

چيزی که ميان اين دو         .  جايی خالی است    
می توانست جای بگيرد، و جای گرفته است، ختيل          

جای خالی ميان اين دو      .  » عامل ختيل«فعال يا   
جهان نيست، بلکه قبل از آن هاست، قبل از             
اخرتاع کلمه، کلمه ای که احساس و مفهوم را            

  .قالب می دهد
سازی  ختيل فعال يا ختيل عامل، ابزاری جهت نشان       «

نگاری  ختيل يا غيرواقع يا اسطوره ای يا آينده        
يک جهان منی تواند بر کسی آشکار شود يا         .  نيست

شناخته شود تا زمانی که برای آن نامی               
به عبارت ديگر،    )  ١  -ضميمه يک (»  نيافته ايم

درباره .  حضور وقتی وجود دارد که نام بيابد        
: خلق جهان توسط خدا آيه ای از قرآن می گويد          

  .بود. باش و مهين» کن فيکون«
نام کليدی جهان خيال به متامی شبکه مفاهيم          «

شناخت او مربوط    چه به     دستوردهنده فرد و آن    
می شود از قبيل درک ختيلی، شناخت ختيلی، و             

). ١  -ضميمه يک (»  خودآگاه ختيلی دستور می دهد    
دهنده مشکلی است در يافنت         اين عبارت نشان   

از طرفی ميان مفاهيم جهان خيال       .  کلمات دقيق 
. و جهان خودآگاه ختيلی، مرز دقت را می شکند          

) گاه ختيلی خودآ(چگونه اين آگاهی درونی را يا       

  



  ها دگرشنيدن گذشته                                         128

القدس نزديک می شويم،     روح - پسر -به مثلث، پدر  
القدس کالم و پسر     جايی که پدر درايت تفکر، روح     

عرفای اسالمی مفهوم   .  عمل را منايندگی می کنند    
کار  القدس را چون فرشته نگهبان به              روح

باز »  حوک«اين مفاهيم ما را به         .  می گيرند
  .می گرداند

در فرهنگ های نزديک به زمانه اسطوره ای، وقوف        
ز بوده  تر از امرو   روشن»   خدا -کلمه«بر حضور   

، من آمسانی نشانه ای است از        »من«تصور  .  است
غير »  من ديگری «ها که ما را به حضور          دوردست

  .رهنمون می سازد» من«از 
آيا از طريق تفکر يا از طريق حفاری است که            
می توان اميد داشت به رد اين هبشت درونی، اين          
زمين مينوی در مرکز جهانی که نگهدارنده جوهر        

که  در حالی .   واپسين است، رسيد    ها در روز   بدن
 از نظر ولرت     ARCHETYPEدرون َاَبرالگو    «تعريف  

جهانی که به روايت افالطون از جنس          «:  ست اين
فکر درست شده و مهيشه در مرکز مغز قرار               

هانری کربن اسطوره ايرانی را به ديد        »  .دارد
زرتشتی پيوند زده و ما را به اشراق ايرانی           

ميالدی، سهروردی،    12رن  در ايران ق   «.  می برد
شناسی ايران قديم را        فلسفه نور و فرشته      

دوباره برپای می دارد، طرحی که ارائه می دهد،        
بر اساس جهان اشکال خيالی، جهان واسطی که           
پديده ها را به نشانه های روحانی تبديل می کند،       

مهين دليل جهانی است که از اين طريق                به
  ».دها عملی می گردن رستاخيز بدن

اين نکته را با برگرفته ای از رساله انسان           
.  عارف ايرانی خامته می دهيم     -کامل علی مهدانی  

شده، پاره خمالفی      در هر پاره انسان پاک        «
چيز  می انديشد که مهاهنگ اوست، چرا که هيچ           
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های  به شکل »  حوک«:  حضور حافظه ورای کلمات     
من مينويی،  :  گوناگون خود را نشان می دهند       

ور غيب، حضور واال،         فرشته نگهبان، حض     
القدس، انسان جهانی، فرشته فيلسوف، هناد         روح

کامل، عقل فعال، فرشته دانش، هوش فعال،            
فرشته انسانيت، انسان نور، راهنمای نور،          
مهزاد معنوی، راهنمای غيبی، شاهد مينوی،           

دهنده و راهنمای روحانی، عنصر ديد درونی         جنات
  .نفس

از »  حوک«ديده  های پ  بررسی هرکدام از اين نام     
ظرفيت اين مقاله خارج است، ولی می توان             

ها را با جمموعه تعاريف         گونه ای اين نام    به
تعريف .  روانکاوی دوران معاصر مقايسه کرد       

 -در نگاه عرفای اسالمی     »   درون -نفس«خمتصر  
  :ايرانی سه بعد دارد

  .که فرمان می دهد  نفس اماره، نفس پست، آن-
  .ار می دهد، انتقاد می کندکه اخط  نفس ملامه آن-
  . نفس مصلح– نفس مطمئنه -

اصرار ما براساس   «:  هانری ُکرَبن تأکيد می کند    
آميزی مفاهيم برای     جلوگيری از هرنوع درهم     

مشکل .  جا بدون گريز است    ست که مطلبی دراين    آن
است که در واقع سه مفهوم نفس اماره، ملامه و           

و »  خودآگاه«شکلی در قالب        مطمئنه را به    
در عوض مفهوم      .  »بگنجانيم»  ناخودآگاه«
از طرف ديگر،    «کار می گيرد،     َاَبرآگاه را به   «

اين جان انسانی، چون نور خودآگاه در تاريکی         
  .»َاَبرآگاه می دمد

عنوان عامل   پديده ای ناخودآگاه که به   :  َاَبرآگاه
اين تعريف َاَبرآگاه   .  عملکردهای فعال ذهنی است   

ولی امکان درک   .  ند می دهد را به ناخودآگاه پيو   
اگر به مفاهيم     .  ما منی دهد   تر را به     بيش

روانکاوی، هناد، من و من برتر مراجعه کنيم،          
به تشاهبی تقريبا بين مفاهيم عرفانی و مفاهيم        

هناد جمموعه تکانه های      .  روانکاوی می رسيم  
چه که در فرد،     خودآگاه يا پنهان شده درونی آن     

 می دهد، تکانه ها  را     بدن را با واقعيت تطبيق    
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طور  عنصر ساختار روانی که به         :  من برتر  
اثر می گذارد، چون وسيله ای    »  من«ناخودآگاه بر   

دفاعی بر عليه تکانه هايی که در ما احساس            
احساس گناهی را که از     .  وجود می آورند  گناه به 

صوير والدين در ما کشت         وسيله ت   کودکی به  
  . يابد می
عنوان نفس اماره، من نفس         می تواند به :  هناد

خالصه درک  .  مطمئنه و من برترب نفس ملامه باشد        
ما از کتاب انسانی می تواند در طرح مشای دو            

  . خالصه شود٣ضميمه 
کتاب انسان يا اليه های حافظه به مفهوم وسيع          

  : خود يا داده های درونی
اليه ای است که به      .  فظه حياتی اليه حا   -1

خاطره دوره  .  هنگام تولد با خود داريم       
  حيوانی

من بی  :  اليه.  اليه حافظه ختيلی، قاره هشتم      -2
من، جهان خيالی، من آمسانی و اسامی ديگری          

  .که عامل من مينوی است که قبال نام برديم
اليه مرزی قبل از تولد     :  اليه حافظه صوتی    -3

  .کلمه
  . کالم- خدا-منطق: ه کالمیاليه حافظ -4

 قسمت –اليه حافظه مفهومی  -5  .هوش
 -6  . آينده، شايد يک روز،اليه حافظه بعدی

اگر به بسط تئوری روانکاوی مراجعه کنيم، به         
مشای سه،  (برش ديگری از اين کتاب می رسيم           

  ).٣ضميمه 
اين توضيحات بسيار خالصه شده اند و نياز به           

  :خصوص در زمينه های زير تری دارند، به بسط عميق
شناسی  حتليل مفهوم هبشت در جمموعه اسطوره         -

  .انسانی
 .حتليل مفاهيم مهر، نور، زمان و مکان -
تر مطالب طرح شده به وسيله          حتليل عميق  -

 .جتربه بازگشتگان از مرگ جسمی
حتليل کارکرد سيستم اداره داده هايی که         -

انسان ها تا کنون اخرتاع کرده اند که به         
ما امکان می دهد اين کتاب       ديگر به  روايتی

 .را هبرت بفهميم
  

  ضميمه يک
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  ٢ضميمه 
  

  مراجع اسامی
   شيخ اشراق-الدين سهروردی  شهاب-1

 ميالدی در ايران متولد شد و       ١١۵۵شيخ اشراق در    
  . به فتوای مراجع مذهبی شهيد شد١١٩١در سال 

خوانی اسالمی   هکار بزرگ زندگيش در واقع دوبار      
. و اشراق اسالمی مراجع قديم ايران بوده است         

آثارش اسامی افالطون و زرتشت را در متافيزيک         
جايی که افکار افالطون در       .  نور مجع می آورد   

  .شناسی زرتشتی تعبير می شوند فرشته
در موريس اندلزی در    .  حميی الدين بن عربی    -2

و  در دمشق فوت شد       ١٢۴٠ متولد شد  در       ١١۶۵
  .ترين عرفای اشراقی است يکی از بزرگ

صدرالدين حممد شيرازی، مالصدرا، آثار او         -3
تقاطع افکار ابن سينا، اشراق سهروردی،          

  .عرفان ابن عربی و مذهب شيعه است
 کتاخبانه ملی    ١٩٣۵هانری ُکرَبن در سال         -4

فرانسه او را به انستيتو فرانسه برلن            
رانسه از  اولين ترمجه به زبان ف      .  فرستد می

. را ارائه می دهد  »  متافيزيک چيست؟ «هايدگر  
خبش .  سپس مأموريت ترکيه و ايران می يابد        

شناسی انستيتو فرانسه را بنيان            ايران
جريان های اساسی حرکت فکری اسالمی     «.  می گذارد
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اصل او به آناتولی       .   داوود قيصری    -5
يکی .  بازمی گردد و در قاهره زندگی کرده است      

الدی است که در     مي ١۴ترين عرفای قرن     از بزرگ 
خاطر  بهمعروفيت او    .   ميالدی فوت کرد    ١٣۵٠

ابن عربی  »  فصوص«شرحی است که بر کتاب         
  .نوشته است

خبش .   ميالدی به دنيا آمد    ١١۴٩جنم کربی در      -6
 ١١٨۴در  .  اش به مسافرت گذشته     اوليه زندگی 

ميالدی به خوارزم آمده است و سپس در آسيای          
مرگ قهرمانانه او     .  مرکزی فعال می شود    

  .هنگام محله مغول صورت می گيرد به
حممد بن علی   علی  .  ان بقلی شيرازی  روزهب  -7

 ميالدی به دنيا    ١١٢٨نصر روزهبان در فسا در       
  . ميالدی است١٢٠٩مرگ او . آمد

 ٨۵٧جميد حسين بن منصور حالج در       ابو  .  حالج  -8
.  ميالدی فوت کرد     ٩٢٢ميالدی متولد و در        

خاطر عشق به ابديت است که به        معروفيت او به  
  .حمسوب می شده است» کفر«عنوان 

  
  

  ٣ضميمه مشاره 
  

                    مرحله بيانی    اخرتاع کالم

  قبل از اخرتاع کالم

  حمور زمان
  شکل يک

  
اليه 

 
اليه 

 
اليه 

 
اليه 

 
اليه 

 
  ۵  ۴  ٣ ٢اليه 

١  ۶  

  حمور زمان
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«  ∗»ناخودآگاه«و » دل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. در پای خنست با دوگانگی ويژه ای روبرو هستيم        
» ناخودآگاه«و  »  دل«سوی پيوند دو مفهوم      از يک 

چنان آشکارند که گويی مهگان در هناد خود آن را          
کس  می دانند و از سوی ديگر گويی تا کنون هيچ          

 .به اين پيوند نگاهی عملی نيانداخته است          
گويی  زيگموند فرويد خود به اين پيوند             

 -کسی چون او که دريافت خود      .  نگاهی دارد  نيم
 را به کارکرد واژه ها در شوخی و        -»ناخودآگاه«

پرانی می رساند و به سخن و واژه و مثل و             مزه
گفتار کوچه و بازار چون مبنای کار خود              
می نگرد و نام پديده های دريافتی خود را از           

چه :  برمی گزيند، از خود منی پرسد     اسطوره ها     
که در مهگی فرهنگ های     »  دل«پيوندی است ميان     

جهان از گذشته های دور شناخته شده است و             
که منای آن را با      »  دلی«؟  »ناخودآگاه«پديده  

های هر دهکده و ديوار هر       تيری در هناد بر درخت    
فرويد در نوشته خود به نام         .  شهر ديده ايم 

برای «:  می نويسد»  رفی می کند فرويد خود را مع   «
منی توان پيوندی کالبدی با مغز       »  ناخودآگاه«

اين پيوند، پيوندی است مفهومی چون         .  يافت
کسی که به ندای دلش گوش فرا        «.  »پيوند با دل  

دهد نه به آواهای درهم کوچه و بازار و جرئت           
را »  دلش«های   آن را داشته باشد که آموزش         

. »انسان مبتکری است   ميدان بکشاند، مهواره      به
 Börneکارگيری اين گفته بورن          فرويد به به    

گمان ريشه   اين گفته می تواند بی     «:  می نويسد
می دانيم که دريافت ابتکاری    .  »ابتکار من باشد  

» ناخودآگاه«او اخرتاع روانکاوی بالينی و کشف       

                                                 
  اين نوشته برای خنستين بار به زبان فرانسه در اجنمن              ∗

  .روانکاوان بالينی شهر ليموژ در فرانسه ارائه شده است
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» دستاورد فرويد « در کتاب     Joël Dorژوئل دور    
با ارائه دريافت جای واژه ای روانی      «:  می نويسد

؛ فرويد مفهوم     »ناخودآگاه«چون آگاهی بر       
تازه ای را کشف نکرده است بلکه به واژه ای            

ی من گمان ديگر  .  »موجود معنای تازه ای می دهد    
جويد تا به    فرويد از اين واژه سود می      :  دارم
چه که   های فردی خود، تا به مشاهدات آن         پژوهش

در زندگی هرروزه از ميدان دريافت ما می گريزد        
چون پارگی انديشه و منطق، اشتباه لپی،             

ها و   ها در گفتار و کردار، خواب         فراموشکاری
شده روان   رفته نشانه های بيماری شناخته      هم روی
واژه .  ها، ساختار ويژه ای دهد            ژندین
پيش از فرويد به معنای            »  ناخودآگاه«
گونه که   آن.  کار گرفته می شده است    به»  غيرآگاه«

امروزه نيز در زبان کوچه و بازار از اين             
پيرامون دو  .  گونه سود گرفته می شود     واژه اين 
گويی مهواره   »  ناخودآگاه«و   »  دل«مفهوم   

خاطره، سخن، مهر،    مفاهيمی چون آرزو، ميل،       
در .  دريافت می شوند ...  عشق، لذت، خوشی، شعر    

اين نوشته تالش من شکافنت و گزارش و يا                
) Jean Fourton(خوانی دريافت ژان فورتن        دوباره

» فرويد و بورن  «است که در نوشته خود به نام         
)Freud et Börne  (    در نشريه ليتورالLittoral   ٢ مشاره 

:  او می نويسد  . می کند  از آن ياد    ١٩٨١در سال   
به تاريخ  )  Ferenczi(اش به فرنزی     فرويد در نامه  «
در نوجوانی، شايد    «:   می نويسد ١٩١٩ آوريل    ٩

 م، نوشته ای از    ا برای جشن تولد سيزده سالگی     
بورن به دستم می رسد که آن را با اشتياق              

. خواندم و پاره ای از آن را خاطره نگاه داشتم        
را دوباره خواندم، و با     هنگامی که اين نوشته     

 -شگفتی دريافتم که در بسياری پاره ها، واژه        
واژه چيزهايی بودند که من مهواره به آن ها            

گمان  اين نوشته می تواند بی     .  انديشيده بودم 
در جای ديگر ژان      .  »ريشه ابتکار من باشد     
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ر د.  باهم سفری کوتاه به چند گوشه جهان بکنيم       
پزشک انديشه  .  گونه پزشک وجود دارد     هند، سه 

و پزشک تن که     )  دين ور (، پزشک سخن     )حکيم(
گمان پيوندی است     تنها به چسم می پردازد، بی      

انديشه :  ميان اين سه دانش و سه دستور زرتشت        
گونه ای ديگر،   پاک، گفتار پاک و کردار پاک، به      

پندار و گفتار و کردار از راه پاکی به گونه ای         
: فرويد در نوشته ای به نام     .  آهنگ می گردند  هم
درآمد  های تازه ای پيرامون پيش           سخنرانی«

روانکاوی «:  می آورد»  روانکاوی بالينی   
ناخودآگاه را در جايی ميان جسم و روان              

  .»گنجانده است
 با فرضيه    Mesmerدر قرن هجدهم ميالدی مسمر         

مغناطيس حيوانی خود، برای مداوای بيماران،        
می ساخته و آن را بر      »  دل«بايی به شکل     آهنر

روی قلب بيماران می گذاشته است تا بيماران          
جا دل و مشکالت      در اين .  هيسرتيک را مداوا کند    

در کتاب  .  نژندی پيوند زده شده اند    بيماری روان 
 Chauvelotشوولو  »  هيسرتی بر مشا درود می فرستد      «

و های ا  در باور چينيان، فرد و اندام     «:  می آورد
وجود ندارند، تنها کارکرد مطرح است،              
کارکردهايی که به اداره کردن بدن                 

ا مپراطور راستايی است که به        ...  می پردازند
می گردد، و اين   )  در يک کشور  (دور آن مهه چيز      
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دل ...«:  در ادامه از کتاب ياد شده می خوانيم       
ساکن .  چون ميهمانداری است و ديگران مهمان        

چيز کار می کند،    است و به پشتيبانی اوست که مهه      
نور می پراکند چون خورشيد و از راه منايندگان         
خود چون چشم و گوش و دريافت و زبان با                

 -چون دل  ...  ديگران بستگی پيدا می کند        
چه که   امپراطور مبتال می شود، هوش و دريافت آن       

اگر ابتال  .  در بدن می گذرد را از دست می دهد        
زياده شود، عوارضی چون سنگينی قفسه سينه،          

حواسی، حالتی ميان خواب و بيداری، خنده های        بی
تدريج تب، دردهايی در      وار، خشم و به     ديوانه

تا مرگ  (دن  ناحيه قلب، مغز، حالت باال آور        
چون انرژی دل کم آيد،       .  پديد می آيد )  بيمار

رنگ زرد می شود، نژندی و پژمردگی می آيد، حالت        
ليک پيام بدترين دردآور    .  التهاب حاصل می گردد  

دل، روانی است، چون دلشورگی، ميل به خودکشی         
های بستگی دل بسته        و فراموشی، گويی راه      

  .»شده اند
. است»   روانی -بدکال«دريافت چينيان از دل،      

برای اينان، دل کالبدی و ديگری دل استعاری          
گويی اينان مهگی   .  اند وجود ندارد، هر دو يک دل     

واژه های روانکاوی بالينی را به يکباره در          
شيوه دريافتی خود در کارکرد دل فشرده              

  .کرده اند
در مصر باستان، دل جايگاه انديشه و منطق            

گانگی در برداشت   گويی به شيوه ای دو   .  بوده است 
چه در نزد فرهنگ های ديگر آمده        با آن »  دل«از  

  .است، مشاهده می شود
در فرهنگ اسالمی     »  دل«بسيار فشرده به        

گانه شده   گويی از دل برداشتی سه      .  بپردازيم
بی .  برداشتی کالبدی، روانی و عرفانی      :  است
که به ژرفا برويم، از فرهنگ منودهای اسالمی          آن

  : می آوريممالک شبل منونه
دل، هسته زندگی است، در يک زمان هم          «  -1

در .  منود زندگی است و هم نيروی کارانداز آن       
گيری نطفه آدمی، دگر اندام ها به دور           شکل
  .»شکل می گيرند» دل«

تصوير «اين گفته می تواند به شيوه ای با پديده        
که در مفاهيم روانکاوی      »  ناخودآگاه کالبد 

گرچه .  جوييم تعبير گردد   بالينی از آن هبره می     

 



                             »ناخودآگاه«و » دل«
        139  

دل چون جايگاه اخالق نگران و        «.   روانی -2
را به  اين گفته نيز ما      .  »مراقب آدمی است  

های زيگموند فرويد می برد که       دنيای دريافت 
: پاره می داند  چگونه او روان آدمی را از سه       

چه که پاره غيرفرهنگی روان        آن.  هناد روان 
واسطه به نيازهای بدن     چه می بايد بی   است، آن 

آدمی پاسخ گويد يا اين امکان را فراهم            
ترين پيوند را با       چه که نزديک    آورد، آن 
پاره سوم را هناد برتر      .  ی دارد کالبد آدم 

چه که چون داوری مناينده        آن.  ناميده است 
اخالق است، شيوه فرهنگ و آموزش اجتماعی           
آدمی است، مناينده احساس گناه ريشه های آدمی       

. و پاره دوم، که آن را من ناميده است        .  است
در .  پاره ای که مهواره نقش ميانی را دارد        

برتر، اين من است    ميان دو پاره هناد و هناد       
آهنگی می   که به شيوه ای نوعی تعادل و هم         

اين فرضيه در روانکاوی بالينی، به       .  (يابد
دل ).  فرضيه اول روانکاوی فرويد معروف است      

چون جايگاه اخالق نگران چندان از هناد برتر         
  .دور نيست

 بازهم از فرهنگ منودهای اسالمی، سومين          -3
بدون شک در     «:راستای دل را عرفانی می نامد    

مقام باالی روحانی، دل پاره ای از شناخت           
اندامی است که بود ربانی را در       .  ربانی است 

خالق را که منی توان با      .  آدمی تأمين می کند  
چشمان ديد با دل می توان دريافت، چون واژه         

 - ديده مراقب و حساس        -اليقين قرآنی عين  
القلب،  در مهين راستا واژه باطن     .  چشمان دل 

دل جای ويژه ای در    .  ن درون دل را داريم     چو
.  بار آورده شده است    ١٣٠قرآن دارد، و حدود     

پس از قرآن عرفا از اين مفهوم بسيار سود           
حديثی از  .  بردند، و از آن تعبيرها ساختند     

پيامرب دل را چون پری در بيابان که باد آن           
را می گرداند و از اين رو به آن رو می کند،           

ثی ديگر دل را باالترين آمسان      در حدي .  می داند
اش  می خواند و در ديگر حديث جای ختت ربانی          

قرآن دل مومنان را عاری از هرگونه       .  می نامد
  .خيال می داند
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مفهوم دل در قرآن، ادبيات اسالمی و عرفانی           
  .تری دارد جای کنکاش بيش

زيگموند فرويد   .  بازگرديم»  ناخودآگاه«به   
به ژرفای   جهان آدمی و درون آن را تا               

اسطوره ها، شعر، ادبيات، گويش مردم کوچه و          
املثل ها،  بازار، زبان مردم مثل ها، ضرب            

چه که با     سخن، آن  افسانه ها، قصه ها و کوتاه     
چون .  سروکار دارد می کشاند   »  واژه آدمی ساز «

شناسی، چون خرابه های    دنيايی در انتظار دوباره   
 چون  يابی، باستانی، نيازمند حفاری و دوباره      

  .موزه ای گويا
به »  ناخودآگاه«برای روشن شدن بيش تر مفهوم        

  .نوشته های خود فرويد مراجعه کنيم
ناخودآگاه در فرای   «در نوشته ای به نام        -

منايندگان «:  می آورد»  روان شناسی
تکانه هايی که خواستار رهايی بار            

. آکنده است »  ميل«خوداند، باری که از      
تأثير بر   بسته بی آهنگ، ناوا  تکانه هايی هم 

يکديگر و در کنار يکديگر کارگزاری           
  .»می کنند

: در جای ديگر مهان نوشته می آورد              -
ناخودآگاه نه زمان می شناسد و نه            «

دوگانگی، نه مفهوم منفی، نه مفهوم           
ترديد و نه مفهوم جايگزينی و نه اختالف         

واقعيت جهان  ).  زن و مرد  (ميان دو جنس     
ی درونی تبديل   خارج از خود را به واقعيت     

ناخودآگاه از دستورهای ويژه       .  می کند
خويش پيروی می کند، دستورهايی که            
پيوندهای منطقی آگاهانه عدم تناقض از        

سوی و رابطه علت و معلولی از سوی             يک
 .»ديگر را منی شناسد
های گوناگون خود فرويد از      در تفکرات و دريافت   

 اين فراتر می رود و ناخودآگاه را پديده ای          
تنها پير و کور ميل و       :  فراتر از .  می شناساند

  .هوس
پنج روانکاوی   «در نوشته ای به نام            -

بيان احساسات   ...«:  می آورد»  بالينی
پيروی "  ناخودآگاه"بيش تر از نيروهای      

  .»می کنند تا نيروهای آگاه
: می آورد»  زايش روانکاوی بالينی    «در    -

نگاری با         ناخودآگاه دوباره       «
مهراهی روابط    ت که به    توصيفی اس   دوباره

ردهای .  شکل می گيرد ...  ديگر چون اخالق و   
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» نژندی وسواس فکری     فراروی روان  «در    -
هر کدام ما در ناخودآگاهش         «:  می آيد

ابزاری دارد که می تواند داده های            
اين .  »ناخودآگاه ديگری را تعبير کند      

ياد عبارتی در زبان       نوشته ما را به     
به دمل افتاده    «:  اندازد چون  پارسی می 

درک چه که به هوش دل يا         ، و يا آن   »است
 .از راه دل معروف است

: می خوانيم»  تعبير خواب «نوشته ای به نام     -
خواست و ميل ناخودآگاه، ميل کودکانه        «

 »...پس رانده شده است
من «:  در جای ديگر مهين نوشته فرويد می آورد         

می تواند ميل های ناخودآگاه داشته باشد، در         
جای مقابله خودآگاه و ناخودآگاه         جا به  اين

پس رانده  «چه که    و آن »  من«از مقابله   می بايست  
  .»شده است ياد کرد

آسانی ناخودآگاه را خاطرات تلمبار        فرويد به 
جا، اميال پس رانده شده      شده می داند که در اين    
املثل  زيباست به اين ضرب   .  خبشی از آن را می سازد    

دل ها چون  «:  گوامتااليی اشاره کنيم که می گويد     
  .» منی دهنددزدان، فراموش شده را پس

» درباره خواب «در نوشته ديگری به نام          -
اگر تنها بگوييم    «فرويد يادآور می شود     

که خودآگاه خبش فرمانده است و ناخودآگاه       
گمان مطلب را      خبش احساسی فرمانرب، بی      

بسيار ساده گفته ايم ولی به هر حال مهين         
نکته است که خبش اساسی اين پديده بسيار         

  .»دهدپيچيده را تشکيل می 
گمان در مهين رابطه می توان از گفته هايی چون         بی
فرمان دل  «يا  »  گوش کن بين دلت چه می گويد       «

بگذار دلت انتخاب   «يا  »  است کاريش منی شود کرد   
  .ياد کرد» کند
در سال  »  ناخودآگاه«در يادداشتش درباره      -

هر عمل روانی از دو     «:   فرويد می گويد  ١٩١۵
ن اين دو    مرحله ساخته شده است که بيا       

خنست، .  مرحله امتحان و حذف صورت می گيرد      
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: در مهين نوشته باز هم می خوانيم              -
کارگيری گفته هايی چون گرفتاری           به«

ناخودآگاه يا احساسات ناخودآگاه عموما      
ه عامل کمی تکانه ای که حمصول         ما را ب   

 .»زدگی است می کشاند واپس
فرويد با استفاده از واژه های احساسات و            
ناخودآگاه بارها رابطه بين اين دو پديده را         
گوشزد می کند و در گفته باال تالش دارد اين             

  .رابطه را بشکافد
راه «:  می خوانيم»  تعبير خواب  «در     -

» ادسازیآز«انديشه های ناخودآگاه که به      
گاه باز می شود که به       اينان می اجنامد، آن  

چه .  »اندازه کافی بارور شده باشد         
از سر  «زيباست که ما هم در زبان گفتگو         

گمان  سخن می گوييم و بی   »  درد دلش باز شد   
آن جا سر درد دل باز می شود که به اندازه         
کافی فشار فراهم آمده باشد، يا می گوييم       

مدار، توی دلت    خوب حرف دلت را نگاه         
جالب است که درد     .  خوب بگو .  نگاه مدار 

و باز در روانکاوی     .  »می گويند«دل را    
بالينی تنها راه خروج داده های              
ناخودآگاه مهان سخن گفنت است، آن هم بر          
روی ديوان و در حضور روانکاو بالينی که        

  .گوش چون مهراهی است به
گفتاری بر روانکاوی       پيش«در نوشته       -

ناخودآگاه در   «:  آورده است  »  بالينی
زندگی روانی چيزی جز مهين خنستين خبش            

در نامه هايش به    .  »کودکی زندگی نيست   
جدايی ميان   «:  کارل ابراهام می آورد    

خودآگاه و ناخودآگاه در دوران خنستين         
های  در يادداشت .  زندگی کودک وجود ندارد    

های اجنمن روانکاوی بالينی وين آمده       نشست
گزاردن ميان احساسات      جدايی   «:  است

ناخودآگاه و ناخودآگاه کودکان بسيار        
 .»مشکل است

در چند گفتار فوق می توان پيوند دوران خنست           
زندگی کودک و يکپارچگی روانی او را بيرون           

چه که در زندگی هرروزه خود در مورد          آن.  کشيد
پاکی، هرچه در دل       دل:  کودکان می گوييم چون   

حرف درست از زبان     دارند به زبان می آورند،       
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نام  و در انتها، فرويد در نوشته خود به             
خنستين کارکردهای   «:  می نويسد»  ناخودآگاه«

در زبان  .  »ناخودآگاه از اصل لذت پيروی می کند     
خواه، با اين مفهوم      نت، دل خواس پارسی واژه دل  

  .∗رابطه نيست بی
جا نگاهی به واژه دل در فرهنگ های            در اين 

کار گرفته   در واژه های به   .  گوناگون بيفکنيم 
 ١۶۶در زبان پارسی تاکنون بيش از       »  دل«شده از   

اين واژه ها  مهگی در زندگی         .  واژه يافته ام 
چه آورده شد     از آن .  کار می روند  هرروزه به 

ده گرامی می تواند خود به دنبال اين           خوانن
رد پای اينان را در مثل ها،        .  واژه ها  برود  

ويژه در شعر و     های مردم و به    املثل ها، گويش  ضرب
گمان پژوهش در اين     بی.  ترانه های پارسی بيابيد  
نامه های بسياری از       مورد می تواند پايان     

هر کدام از     .  خود بگيرد   دانشجويان را به    
رکيبی قديمی از دل، خود شرح کامل و        واژه های ت 

  . است» دل«جداگانه ای از کارکرد 
اند که پارسی     اين واژه ها  نشان دهنده آن         

دل .  داده اند»  دل«زبانان جای بس ارزنده ای به      
گفتگويی است  .  گويی چيزی است جدای از من         

من در  «:  فرويد می گويد .  مهيشگی ميان من و دل     
  .»خانه خود نيز ارباب نيست

» من«دل راهی را برمی گزيند که مهواره راه            
من برای دل گريه می کنم، دل به حال من          .  نيست

خواسنت و   چه که به واژه دل      در آن .  زند خنده می 
خواه و پيوند آن با ميل و آرزوست، شاهد             دل

درازا  چندان فراوان است که اين نوشته را به         
ون باکی و ترس به دل پيوند دارد چ        بی.  می کشاند

عشق و حمبت و     .  دار دل، دلير و دل     پردل و کم   
که بازی فراوان و     »  دل و سر  «منطق جداگانه   

بر و   داده و دل   خنستين شعر پارسی است چون دل       
ترديد چون دودلی، افسردگی و           ...  ربا دل

شاد و    مرده و دل     پژمردگی و شادی چون دل        
 پاک و درون ناپاک نيز در          درون...  گرفتگی دل

                                                 
 در منت سخنرانی به زبان فرانسه پيوند کارکرد                 ∗
از ديدگاه ژاک الکان، روانپزشک و        »  ناخودآگاه و دل   «

 جنبه بسيار   دليل روانکاو بالينی فرانسوی نيز بود که به      
  .جا خودداری می کنم پيچيده و فنی آن از ترمجه آن در اين
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گشتی در فرهنگ و ادبيات ديگر مردمان نيز            
 های فرانسوی به نام    فرهنگ واژه .  آموزنده است 

دل استعاری، جايگاه احساسات    «:  می آورد»  ربرت«
و عالقه، ميل طنز و وابستگی و حمبت و مهربانی           

  .»است
شعر را به گونه ای باز شدن درهای ناخودآگاه يا        

پيوند شعر و    .  سخن ميوه ناخودآگاه می گويند    
. چشم می خورد  جا به  ، در مهه  »دل«موسيقی و عشق و     

خودآگاه، در درون بر سه پايه ايجاز       کارکرد نا 
مشاهده می کنيد که تا    .  و استعاره و کنايه است    

چه پايه اين سه پديده در شعر و ترانه کارکرد          
خواب و خيال و آرزو، بيان احساس شعر و         .  دارد

سروده است و در روانکاوی بالينی به گفته            
خواب راه عالی دسرتسی به ناخودآگاه         :  فرويد
  .است

پزشک، روانکاو بالينی معاصر     مان، روان شارل مل 
فرانسوی، در بررسی پديده لکنت زبان بر اين          
باور است که اين پديده هنگامی در آدمی بروز          
می کند که ناخودآگاه منی خواهد درون خود را           

مهين دليل موسيقی يا تناسب و         نشان دهد و به    
آهنگی کالم را می شکند يا هبرت بگوييم خود را           هم

آهنگی موزيک   گشايش ناخودآگاه با هم    .  ددمی بن
واژه هاست و بسته شدن آن با شکسنت اين                

ترانه های «:  رومن روالن می آورد     .  آوايی هم
  .»خودساخته ای که با دل سخن می گويند

ها را   هنر تنها بيت   «:  آندره شنيه می گويد   
  .»اين دل است که شاعر است. می سازد

 های بدن   برای اندام  »  ناخودآگاه«از سويی     
تصويری می سازد که به آن تصوير ناخودآگاه بدن        

اين تصوير نقش بسيار زيادی در       .  گفته می شود 
. های کالبدی روانی باز می کند       پيوند نارسايی 

ست که گويی آدمی برای دل نيز چنين            جالب آن 
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درباره کوربينو يکی از دوستداران فرهنگ           
برای او، پارس حمبوبش      ...«:  ايران گفته اند 

سخن از مرزهای دل گفته       .  »جغرافيای دل بود   
شده است، چون در روانکاوی بالينی نيز از            

 روز  ۴٧«در کتاب   .  مرزهای ناخودآگاه می گوييم  
شک و روانکاو     ، شولو، روان پز    »در  اغماء    

فرانسوی از مرزهای ناخودآگاه که مهان واژه های       
تلمبار شده در ناخودآگاه و پيوستگی اينان به        

کارگيری واژه هايی   به.  يکديگر است، سخن می گويد   
خانه دل، کوی دل، ساکن دل، و                :  چون
» خانه آن جاست که دل است     «:  املثل هايی چون  ضرب

آن را خم   دل زانو نيست که بتوان        «سويسی و   
  .آفريقايی در مهين راستاست» کرد

سخن دل چون زبان ناخودآگاه در فرهنگ های            
گاه .  کار گرفته شده است      گوناگون بسيار به   

دل های ما چون بايگانی اند که زبان       «:  می شنويم
جويد و سخن    ما از اين بايگانی است که سود می        

: املثل چينی که می گويد         يا ضرب  »  می گويد
در زبان پارسی دو      .  »اند ندای دل واژه ها،  «

واژه بسيار پرارزشی داريم که انديشه به آن ها        
واژه درددل کردن چون      .  بسيار آموزنده است   

گشايش درون يا سفره دل را باز کردن که بدون           
هيچ مرز و خودنگهداری درون را به بيرون             

که گاه  »  سنگ صبور «از سوی ديگر واژه     .  کشاندن
کار  مهکار يا نزديکی به     برای دوست، مهسايه،      

» درددل«می بريم که با حوصله و صرب به سخنان           
گوش می دهد و با سکوت و رازداری خود امکان            

های ديگر نيز به نزد او         می دهد که در فرصت    
سنگ صبور آن طاقت گوش      .  برويم و درددل کنيم    

دادن به درددل های ديگران است و آن جايی است          
خود يافته است    که فرد در ميان اطرافيان          

گونه ای که نه از شنيده های خود درددل های           به
نفع يا ضرر خود و ديگران سود می            ديگران به 

جويد و نه به قضاوت و داوری و نصيحت                 
گونه ای ديگر سنگ صبور رازدار        به.  می پردازد

طرفی است که طاقت شنيدن مهه چيز را          صبور و بی  
در نزد  پيوند بسيار زيبای درددل گفنت       .  دارد

سنگ صبور را می توان بسيار نزديک به کارکرد          
گويی اين رابطه و     .  روانکاوی بالينی دانست   

شکل  نياز به روانکاو بالينی را آدميان به          
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جا می تواند پيش از پايان        پرسشی نيز در اين    
که چه پيوندی است      سخن به گوش آيد و آن، اين       

ای گوناگون و دل،    رسان به اندام ه   ميان قلب خون  
اندام (که واژه استعاری دل از قلب           و ا ين   

به گمان می رسد که رابطه کودک و        .  می آيد)  قلب
رسانی مادر به کودک در         مادر که مهان خون     

نشان  درازای چند ماه است در اين استعاره بی         
سوی و ساختار     مهر و مهربانی از يک      .  نباشد

نگی جدايی  از چگو »  ناخودآگاه«گيری   خنستين شکل 
کودک از مادر از سوی ديگر، از خنستين پايه های         

گيری ناخودآگاه   فرضيه روانکاوی بالينی در شکل    
در ميان نوجوانان در فرهنگ های     .  در آدمی است  

گوناگون رمسی است که برای نزديکی بيش تر و            
های خود زخم کوچکی زده و        احساس دوستی بر دست   

ند که برای    خون يکديگر را باهم آغشته می کن       
اينان اين نشانه ژرفای وابستگی و دوستی            

در اين حرکت استعاری جای پای مهان       .  اينان است 
  .رابطه خونی را می توان ديد

اين نوشته کوتاه تنها خواستار آن است که            
چه که   آن.  نشان دهد که فرهنگ آدمی قديم است        

به فرهنگ و انسان پيوند دارد از گذشته های           
يافته را   ی پای پديده های تازه    جا.  دور می آيد 

چه .  با کمی کوشش در گذشته ها  می توان يافت          
يکديگر  فرهنگ آدمی چون جويبارانی هستند که به      

برای شناخنت  .  پيوند می خورند، از دورها می آيند    
اينان منی توان تنها پاره ای از جويبار يا            

اين مهگی و    .  رودخانه را جدا کرد و شناخت        
هنگ آدمی است که غنای آن را         مهگانی بودن فر  

گونه انديشيدن به انسان و            اين.  می سازد
دستاوردهای اوست که بزرگی و فرهيختگی آدمی         
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در دامنه شناخت روان آدمی، و ابعاد گوناگون         
بايست از  طور که فرويد درک کرد، می          آن، آن 
شناسی قبل از پيدايش کالم و پيدايش خط و          انسان

در .  پيدايش خنستين جوامع بشری آغاز کرد          
جاست که اسطوره ها، متامی دستاوردهای آدمی،       اين

کوچک و بزرگ شعر، ادبيات و قصه و مثل های             
ناپذير  کوچه و بازار، معادن بزرگ و پايان          

  .های روانکاوی بالينی اند پژوهش

  



 

 



 

شناسی اماکن متربکه شيعيان     مکان
  ∗ايرانی

يا تأثير زمان موازی بر معماری         
  اماکن متربکه شيعيان ايران

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

در اين نوشته مکان شناسی اماکن متربکه شيعيان        
ايران پس از رمسيت يافنت مذهب شيعه در ايران           

اين اماکن از   .  مورد نظر است  )  قرن هنم هجری  (
ريخی، سياسی و    هيچ وجه مشرتک جغرافيايی، تا      

اقتصادی برخوردار نيستند ولی ساختار پايه ای       
اهل تسنن  (اماکن متربکه اسالمی    .  يکسانی دارند 

  :بندی کرد گونه طبقه را می توان بدين) و شيعيان
  مکه، خانه خدا قبله مسلمين  -
اماکنی که به زندگی پيامرب مربوط              -

 بوده اند
پيامرب، دخرت، داماد و      (قبور معصومين     -

 )يشنوه ها
 مدارس مذهبی -
 مساجد و تکايا -
اين اماکن عمدتا در         .  (امامزاده ها -

 ).ايران، عراق و سوريه قرار دارند
برای راحتی بيش تر، در اين نوشته، به جای            

اماکن «، از     »اماکن متربکه شيعيان ايران      «
استفاده می کنيم و هدفم بيش تر نشان         »  متربکه

دادن نقش و رابطه اين معماری با فرهنگ              
در ايران قبل از    .  يرانيان قبل از اسالم است    ا

رواج شيعه، اين اماکن از پايه مفهومی معماری        
کاری در   مثال آينه .  (ويژه ای برخوردار نبودند   

                                                 
  اين نوشته خنستين بار در نشريه اجنمن روانکاوان شهر             ∗

  .چاپ رسيده است ليموژ در فرانسه به
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در ميان معصومين شيعيان، امام دوازدهم، امام       
 رحلت  غايب، صاحب زمان نقش ويژه ای دارد، چه        

ايشان پذيرفته نشده و ايشان چون پلی است            
ميان مفهوم اسطوره ای زمان موازی و اين باور         

ها به   که فردی از ميان آدميان قادر است قرن         
معصومين و امامزاده ها،   .  زندگی خود ادامه دهد   

چه آنان که رحلت کرده اند و چه امام دوازدهم،         
 و   جهان مادی  -امام زنده، در فاصله دو جهان      

در جهانی که     .   زندگی می کنند    -جهان باقی  
اين  باور به .  می توانند نقش مياجنی داشته باشد     

زمان موازی در شناخت اسطوره های ايرانی قديم        
» های روحانی و زمين مينوی     بدن«به کتاب   .  (است

  ).نوشته هانری ُکرَبن مراجعه فرماييد
با نفوذ اسالم در قرن اول هجری، عمال مذاهب و           

شکلی  رنگ می گردد ولی به     رهای ايرانيان کم   باو
زمان موازی در مفاهيم، جهان اثری، يا جهان          

معصومين و  .  ماند آباد، می  هورقليايی يا ناکجا  
امامزاده ها  در اين فضا و جهان زندگی               

زادگان را چون     شيعيان ايرانی، امام   .  می کنند
 َاَبرفرشته های اسطوره های قبل از       -امشاسپندان

 نگريسته اند و به آنان جای ويژه ای             اسالم
  .داده اند

در اماکن متربکه ياد شده، شيعيان ايرانی، از         
يابی  طرفی زمان ديگر، زمان موازی را دوباره        

می کنند و از طرفی با پيامرب اسالم از طريق             
هانری کربن بر    .  دخرتش رابطه برقرار می کنند    

ه شکلی منايند  اين باور است که دخرت پيامرب به         
زمين مينوی يا     .  (اين زمين آمسانی است       

ابرفرشته زمين در فرهنگ ايرانيان قبل از           
  ).اسالم
شناسی اماکن    مکان:  فرضيه های پايه ای  :  الف

متربکه در اين نوشته بر پايه های زير بنا شده          
  :است
روانکاو و   (ژاک الکان     ):  Tore(تيوپ     -1

شناسی  در روش معرفی مکان   )  روان پزشک فرانسوی 
يک تيوپ تشبيه    يژه خود، فرد انسانی را به     و

شکلی که بدن فرد چون بدنه تيوپ          می کند به 
است، قسمت داخلی تيوپ روان فرد و خارج            

  ).١شکل (تيوپ جهان خارجی فرد را می سازد 
با حفر سوراخی در بدنه تيوپ فوق، می توان دست         

. داخل آن برده و تيوپ را پشت و رو کنيم          را به 
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  تيوپ مرکزی پس از پشت و رو شدن –ب  ٣شکل 
  

باره مفاهيم   ايندر  :   نقش زمان موازی     -2
من آمسانی، زمين    :  پايه ای از اين قرارند     

مينوی، فضای هشتم، زمان موازی و سه شيوه          
  :دريافت انسانی

  دريافت از طريق حواس  -
 دريافت از طريق مفاهيم -
دريافت اثيری يا هورقليايی، يا جهان          -

هانری کربن اين    )  mondus imaginalis(متثيلی  
 کرده و    جا دريافت  مفاهيم را بسيار به    

 :گونه  توضيح می دهد آن ها را بدين
تنها چون جمموعه ای از     برخورد با زمين، نه    -

اش،  عوامل مادی، بلکه در شخص فرشته          
حادثه ای است روانی که نه در جهان             
مفاهيم جمرد غيرخصوصی و نه در داده های         

بايد که زمين    .  احساسی خود می مناياند   
ری تنها از راه حواس بلکه با تصوي           نه

ازلی درک گردد، چرا که اين تصوير ويژگی        
عبارتی اين تصوير    به.  خاص خود را دارد    

انعکاسی است از خودی خود که روان             
 .تنهايی در درون خود دارد به

های گوناگونی که    روش:  راستايابی در زمان   -
اثبات می رساند و    انسان حضورش برزمين به    

تداوم اين حضور در چيزی چون تاريخ با          
پرسش که آيا اين تداوم خود از معنی        اين  

ويژه ای برخوردار است يا نه؟ چه نقطه          
. اوج تصوف ايرانی دستيابی به شرق است        

پارچه  شرقی که می توان آن را با درکی يک        
پذير است و نه بر نقشه        شناخت که نه جای   
يک از   شرقی که در هيچ   .  جغرافيايی می گنجد 

. اردهفت کشور يا قاره يا منطقه قرار ند       
چنين شرق  .  در واقع قاره هشتمی است       

های حسی، مکان     عرفانی فراتر از دريافت    
شروع و بازگشت، موضوع جستجوی مهيشگی،         

 .مهان قطب آمسانی است
راستاشناسی يکی از پديده های اوليه حضور       -

انسان بودن در ذات خود     .  ما در جهان است   
مکان دادن به جهان دور خود است،              

ابطه انسان با پيرامون     ست که ر    پديده ای
چهار نقطه   .  وجود می آورد   خود را به    

يابی شرق، غرب، جنوب و مشال چيزهايی         جهت
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هر نامی که به آنان بدهيم، حوادثی که           -
رابطه با راهنمای غيبی هر فرد را مشخص         
می کند، در زمان مادی قابل مشارش قرار          

اينان با واحدهای زمانی پيوسته     .  ندندار
مهسان و مهگون که با حرکات کرات آمسانی           

. گيری نيستند  تنظيم شده اند قابل اندازه    
از .  اين زمانی روانی و ناپيوسته است        

جنس کيفيت خالص، که حلظات آن جز از طريق         
گيری با خود آن ها، قابل ارزيابی        اندازه
ر با  گيری که هربا    واحد اندازه .  نيستند

شکلی که گذشته    به.  چگالی آن ها عوض می شود   
. در آينده حاضر است و آينده در گذشته         

چون نتهای يک عبارت موسيقی يکی پس از          
ديگری می آيند ولی مهگی در حال هستند تا         

 . عبارت موسيقی را بسازند
های فوق را چنين می توان خالصه          باری گويش 

  :کرد
گی ما در   بر اساس باورهای ايرانيان، زند      -

اين زمان و زمين با زندگی ديگری مهراه          
طور موازی در    است، زندگی روان ما که به      

  .زيد می) زمين مينوی(جهانی ديگر 
حضور چنين زمان  موازی و رابطه ما با            -

اين زمان در زندگی ايرانيان قبل از           
اسالم، از طريق مدارس گوناگون عرفان          

های  اشراقی به شيعه رسانده و در سنت          
 .شيعی جای گرفته اند

دو اصل شيعه را از ديگر      :   اعتقادات شيعه  -3
عدالت و امامت   :  اعتقادات اسالم جدا می کند    

که مهان اعتقاد به امامت داماد و پسرعموی          
پيامرب اسالم، و دو پسران او تا نسل هنم،             
امام دوازدهم که توسط پدرش خمفی گشته و بر          

يان اساس اين اعتقادات زنده است و در م           
. ست زيد و فاقد فرزند شناخته شده ای       مردم می 

معصومين، دوازده امام پيامرب و دخرتش و            
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معتقدين گاه به نذر متوسل می شوند تا اينان          
شيعيان از اينان کمک     .  واسطه خداوند گردند   

ان، جسمی و روانی می گيرند و به اعتقاد شيعي         
اينان شاهد زندگی اند و به آن ها سوگند              

  .می خورند
  معماری اماکن متربکه در ايران: ب
 

 ۴طور خالصه در شکل       هاساس معماری را ب      -1
  :مشاهده می کنيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  4شکل                                      
 
 

ساختمان های جنبی ديگری نيز برای اجرای         -2
های   اقامت زائران، سالن    مراسم عبادی، يا   

غذاخوری، مدارس قرآنی، کتاخبانه و              
  .وجود دارد... خوابگاه

در خارج از گنبد رنگ آبی حضور بيش تری             -3
در افواه جاری است که هنرمندان          .  دارد
کار قرون دهم و يازدهم هجری موفق به           کاشی

از .   رنگ خمتلف آبی بوده اند    ٢٠٠ساخنت بيش از    
ی از قبور امامام در قرون      طرفی گنبد پاره ا  

اخير مطال شده اند چون امام هشتم، امام سوم         
  .و امام اول

در اشارات شاعرانه، کاسه    :  گنبد مينايی     -4
اين .  مينای آبی رنگ به آمسان گفته می شده است      

حافظ در  .  اشاره در ادبيات پارسی بسيار است     
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تا حل       زين گنبد مينايی خونين جگرم می ده
  کنم اين مشکل در ساغر مينايی

ها  کاری در داخل امامزاده ها، آينه          -5
شکلی است که نور مرکزی را در متام جهات            به

  .جا جاری است پخش کرده و ذرات نور در مهه
در داخل و خارج اين اماکن کاشی های              -6

 و نام     زينتی با خطاطی از آيات قرآن          
نه جمسمه، نه نقاشی    .  ين شده اند يمعصومين تز 

  .و نه تصوير در اين اماکن ديده منی شود
های حفاظت شده    قبور معصومين در مکعب        -7

  )۶ و ۵شکل های . (مشبک در ميان قرار دارد
  ۵شکل 

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
  ۶شکل 

: رابطه شيعيان و معصومين و اماکن متربکه        :  ج
صه اين رابطه اشاره     طور خمتصر به چند مشخ       به

  :می کنم
به هنگام ورود و خروج به اماکن متربکه،           -

های خود را درآورده صورت خود       شيعيان کفش 
طرف قرب گرفته و برای خروج         را مهيشه به   

های ورودی و خروجی و       عقب رفته، درب   عقب
  .گوشه های مشبک قبور را می بوسند

دعانامه هر امامزاده ويژه است که از           -
چه ديگران   صوم، مشکالت او و آن     سرگذشت مع 

 .گفته اند حکايت می کند
زائران با انداخنت پول يا جواهرات خود          -

مستقيما به داخل شبکه حمافظ قرب، نذر خود        
 .را ادا می کنند
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شيعيان بر اين عقيده اند که امامزاده ها         -
العالج را معاجله    های صعب  می توانند بيماری 

 .يندکرده و مشکالت پيچيده را بگشا
در پاره ای از مواقع شيعيان زبان به            -

اعرتاض می گشايند و معصومی را که برای حل        
مشکل آنان پادرميانی نکرده است، حتريم        

 .می کنند و يا با او قهر می کنند
معصومين به خواب شيعيان می آيند، به           -

آن ها اندرز می دهند، آن ها را دلگرم           
و می کنند، راه پيش پای آنان می گذارند         

 .آن ها را از مشکالت برحذر می دارند
معصومين گواه سوگندند واساسا شاهد           -

 .حرکات هرروزه هستند
در زندگی هرروزه، هرگاه که عملی به تالش         -

جسمی يا روانی ويژه ای نياز دارد،            
شيعيان با به زبان آوردن اسم معصومين         

هنگام تالش   به.  به خود نيرو و قوت می دهند     
علی می گويند يا به       مجعی يا   جسمی دسته  

هنگام نياز به صرب و حتمل از امام حسن            
 .جمتبی ياری می خواهند

  نتيجه: د
چه آن ها که فوت کرده و چه          (معصومين شيعه    

 -آن ها که در قبور هستند و چه امام دوازدهم          
. در زمانی موازی زندگی می کنند      )  امام غايب 

شنوند، اينان    اينان سخنان شيعيان را می         
چيز را می دانند، قادر     ا می بينند، مهه  شيعيان ر 

. به هر عملی هستند، در هرجا و هروقت حاضرند         
  .درواقع مهگی معصومين صاحب زمان هستند

شيعيان معصومين را با احرتام ويژه ای می نگرند،       
چون زندگان به آنان لقب سلطان، پادشاه،            

شيعيان معصومين  .  شاهنشاه و اعليحضرت می دهند    
ی بين زندگی مادی زمين و           را در جايگاه    

چون .  قرار می دهند )  زندگی جاويد (جهانی   آن
کسانی که می توانند با هر دو طرف رابطه داشته         

  .باشند
در اماکن متربکه برای زائران سلسله مراتب           
وجود ندارد، زن و مرد و کودک و جوان، فقير و           

گويی اين اماکن چون    .  غنی در يک راستا هستند    
است »   از حمدوده زمان و مکانی      مجعی خارج  درون«

در مساجد زنان   .  (که با اماکن ديگر فرق دارد      
تر  و مردان از يکديگر جدا هستند، کودکان کم         

اماکن متربکه نوعی    .)  به مساجد برده می شوند    
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دلی و گشادگی در اين      دلی و سبک   عشق و حالت خوش   
اين اماکن چون مهان      .   مشاهده می شود   اماکن

پشت و رو شده است که اماکن گشايش و           »  تيوپ«
  .خوشی را ممکن می سازد رنگی و دل حالت يک

گونه اماکن متربکه چون اين رو به آن رو            بدين
چه که در درون است به       آن.  کردن تيوپ مجعی است   
چه در بيرون است به درون         بيرون رفته و آن    

رون آمسان در بيرون گنبد می رود و       آبی د .  می آيد
نور بيرون آمسان به درون گنبد می رود و از             

شکل های .  (جا پخش می شود   ها در مهه   کاری طريق آينه 
 )٨ و ٧
 
 
 
  
  

  
  
  
  
 
 

   زمان و زندگی روزمره-٧شکل 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پشت و رو کردن تيوپ– 8شکل 

  



 

های انسانی از      يابی ارزش   راه
  ∗نسلی به نسلی

ها از   چگونه، چه کسانی و چرا ارزش        (
  )نسلی به نسلی می روند؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ست که آيا خود بر              ا  پرسش خنست اين     
ظاهر  مان آگاهيم يا نه؟ گرچه به       های گذاری ارزش

يکديگر  ها را ما انسان ها به       در جامعه، ارزش   
است »  ناخودآگاه«می رسانيم، ولی در ژرفا اين       

جتربه حضور   .  دکه اين مهم را بردوش دار          
 نه چون     -چون جايگاه روانی    »  ناخودآگاه«

 جدای از ارزش       -غيرخودآگاه يا ناخودآگاه    
منطق (تئوريک خود، با منطق ويژه خود               

ما فروتنی، پذيرش حضور ديگران،      به)  ناخودآگاه
گاه که به    .  زيستی با خمالفان را می آموزد       هم

هناد پنهان خويش به کارکرد اين ناخودآگاه و          
يابيم،  چه در آن هنفته است آگاهی بيش تری می         آن

های  ها، غنا و بزرگی      ها، ديگرگونی  به رجنوری 
  .ديرگان هبرت پی می بريم

کارگيری  چه ما را از ترديدهای روزانه در به        آن
های غيرانسانی و غيراخالقی باز می دارد بر        ارزش

پايه های استواری ايستاده است که در هناد ما          
  .ترقم خورده اس

پذيرش ديگران می بايست در ژرفای ما نشسته           
اين پذيرش ژرف    .  باشد، مهيشگی باشد و زنده      

گمان من به پندار و گفتار و کردار ما               به
مهاهنگی خواهد داد که در زندگی هرروزه به            

اين پذيرش به چه      .  منايش گذاشته خواهد شد     
  چيزهايی وابسته است؟

                                                 
گرا در     اين سخنرانی خنستين بار در اجنمن مسيحيان چپ           ∗

  ).١٩٩٩(فرانسه ايراد شد 
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خود چون   در خنستين پايه، فرد به ارزش های          -١
يکی از جمموعه ارزش ها می نگرد نه چون ارزشی           

  .يگانه، يکتا، بی مانند، برتر و مهيشگی
های خودآگاهی    سپس فرد به نسبی بودن ارزش        -٢

ها از زمان و       می داند که اين ارزش     .  يابد می
جايی  مهيشگی جاودانی و مهه   .  دور نيستند  مکان به 
ز راز  در شناخت جهان پيرامون خود هنو     .  نيستند

و رمز نکته های فراوانی است که منی دانيم و            
ها می توانند   اين شناخت .  شناخت اينان در راهند   

  .های ما را هرروزه دگرگون کنند ارزش
های گذشته،    سه ديگر، پيوند و پيوستگی ارزش      -٣

چون آدميان را تاريخ      .  اکنون و آينده است     
. فرهنگ و شناختی است که آينده ای داريم            

 خود در تاريخ زندگی فرهنگی ما شکل           ها ارزش
گرفته اند و پيوستگی تاريخی و مفهومی اين           

يابی اينان در    ها به مهاهنگی شناخت و راه       ارزش
  .ميان نسل ها کمک می کند

 پذيرش ارزش های ديگران تنها به مفهوم عدم         -۴
دمشنی، عدم پذيرش حضور اين ارزش ها نيست، بلکه        

م که ديگران،    بايد به جايگاهی پای گذاري       
ارزش ها و انديشه های اينان را در مقام رقبای         
هم طراز و هم جايگاه و هم ارزش خود بشناسيم و          

 احرتام در هم سوی     -به گونه ای دو پرداخت اختالف    
 -يکديگر پای بردارند چون دو پرداخت برادری        

  .تساوی
» من«.   پذيرش ديگران، پذيرش اختالف است         -۵

ست و اين من و ديگری       ه»  ديگری«هستم چرا که    
در يک جايگاه، آزادی و اجبار هريک ديگری را          

هستند که مرا    »  ديگران«اين  .  تعريف می کند 
های  فرديت، اختالف از سويی و ارزش        .  می سازند

  .مجعی از سوی ديگر
ويژه در   با گفتار ديگران و به      »  ناخودآگاه«

کودکی، گفتار پدر، مادر، خواهران و برادران        
اين گفتار است که خنستين         .  يابد ساختار می 

روابط عاطفی، حمبت، کينه، حسادت، احرتام به          
. قانون را در ناخودآگاه شکل می دهد               

گنجينه واژه های دريافت شده است      »  ناخودآگاه«
و چگونگی ارتباط اين واژه ها ساختاری چون           

واژه های رها شده پيرامون کودک،      .  زبان دارد 
واره ای را می سازند    رهحتی پيش از تولد او، زجني     

که مبنای پايه ای ساختار ناخودآگاه را             
سوی گذشته را به       زجنيری که از يک     .  می بندد
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  :ها وجود دارد يابی ارزش مهين رابطه در راه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
گونه ای سخن گفنت است با        پذيرش ديگران، به    -۶

گوشی باز، گوشی که در يک زمان هم سخن ديگری           
را می شنود و هم سخن خويشنت را، چون کوششی             

چون گوش فرادادن به آرزوها و      .  پيگير و مستمر  
اميال پنهان و ژرف و درونی خويش و در مهان             
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باور بر اين مفهوم است که       .   پذيرش ديگران  -٧
های ما از زمان، از زمان های بسيار دور           ارزش

جا رسيده اند و درس بزرگ تاريخ متدن         تا به اين  
انسانی درس صرب و متانت و بردباری و حکمت             

ها و اصول در طول زمان خود را              ارزش.  است
زندگی قديم  .  برجای می نشانند و تثبيت می کنند     

  .است
. يگانگی در چندگانگی است    .   پذيرش ديگران  -٨

گونه که گنجينه     مهان.  فردی در ميان ديگران     
دانسته های ما، واگذاشته متامی آدميان است          

اگر اميد کوچکی بر     .  برای ما و فرزندان ما     
دريافت و شناخت هستی است، اين اميد در آينده         

تز در   دو شاخه تز و آنتی     .  ست نه در گذشته    ا
شناخت به دو شاخه گذشته و آينده نيازمند            

های شناخته شده پدران ما      پديده ها و ارزش  .  است
ما  در دل واژه ها و زبان و گفتار و منادها به           

روزی اين دانسته های ناخودآگاه       .  رسيده اند
پنهان در واژه ها  از ناخودآگاه به آگاهی ما          

  .ند رسيدخواه
 ارزش گذاری بر ديگران نوعی مهاهنگی درونی         -٩

چون نرم سنگ های کف رودخانه ها       .  هرکدام ماست 
که عبور آب روان صدها هزار ساله آن ها را صاف          

های  در درون هر فرد ارزش     .  دست کرده است   و يک 
برجا مانده هزاران ساله ای وجود دارند که           

  .ذره ساخته و پرورده شده اند ذره
 پذيرش ديگران به گونه ای گرامی داشنت تداوم       -١٠

در طول تکامل و مراحل آن نه اولين روز          .  است
چيز در نوعی حرکت     مهه.  وجود دارد نه آخرين روز    

نگاهی يگانه به فرهنگ آدمی      .  و پيوستگی است  
چون انگاشنت فرهنگ های گوناگون که ريشه       .  داشنت

 پدر و   مهه از يک  .  در يک فرهنگ مشرتک آدمی دارد     
های هنانی و    مادر فرهنگی زاده شده ايم و ارزش      

ناخودآگاه پنهان در واژه ها  و منادها از آن           
هر فرد آدمی چون    .  کس نيست  مهه است و از آن هيچ     
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 ما، زندگی     ها، جتربيات پدران     دردها، شادی  
اينان در برخورد با واقعيت در هر انسان ناطق         

بينی، هيچ فرهنگ    هيچ مذهب، جهان  .  حک شده است  
و هيچ گروهی از آدميان امروزه منی تواند خود          
را سازنده و خمرتع واژه ها و منادها و زبان ها            

هايش بر    روانکاوی بالينی و پژوهش      .  بداند
هر :  ست که   آن ساختار واژه ها  و منادها گواه بر      

فرد آدمی در مقابل زبان و واژه و ساختار             
گونه ای برابر   ناخودآگاه برابر است و مهه به        

  .آزاديم که از اين دريای شناخت سود جبوييم
يا جتربه  »  ناخودآگاه«دسرتسی به شناخت کارکرد      

» اين بيگانه «دستيابی به اين کارکرد شناخت        
ا ديگری در   بار برای مهيشه خود را ب      درون ما يک  

دوست داشنت  .  يک پايه و در يک ارزش قرار می دهد       
ديگری نزديک به خود مهان        .  ديگری چون خود   

  .مهاهنگی يافنت و پذيرش بيگانه ای در خود است

 



 

 



 

  ∗عشق و روانکاوی بالينی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

چه در اين نوشته آورده می شود، عشق در هپنه           آن
ر ويژه د  ميدان روانکاوی بالينی است و به         

راه ديگر روشن کردن    .  نوشته های زيگموند فرويد  
ميدان کار اين نوشته بيان اين نکته است که           

سراغ عشق   عشق در اين نوشته سر آن ندارد که به        
در هپنه های اسطوره، ادبيات، فلسفه و جنبه های        
چند بعدی آن در ژرفای تاريخ، مذهب، عرفان           

ر گرچه هرکدام از اين ميادين با عشق س        .  برود
  .و سّری ويژه دارند

فرويد در جمموعه نوشته هايش مفهوم عشق را به          
کار  مشاره های فراوان و از زاويه های گوناگون به      

عشق جنسی، عشق و تکانه مرگ، عشق       :  می گيرد چون 
به بشريت، عشق شاعرانه دوران تازه جوانی و          
بلوغ، عشق واقعی، عشق احساسی مهگانی، عشق با         

يگری، عشق مشرتک، دو سويه،     انتقال احساس به د   
چه موضوع عشق    فرويد از معشوق، آن    .  عشق ممنوع 

  .ختم می کند... است آغاز می کند و به عشق به
فرويد در جاهای گوناگون از عشق، عالقه،             

. شيفتگی خودبازشناسی و خودشيفتگی ياد می کند      
فشرده «شايد گفتار کليدی او را در نوشته            

برای «:  که می گويد بيابيم  »  روانکاوی بالينی 
 -رسان مادر خنستين باب عشقی     کودک، پستان خوراک  

جنسی است، عشق با ارضاء نياز خوراکی خود را          
در خنستين زمان کودک ميان پستان         .  می مناياند

گاه که   آن.  مادر و بدن خود جدايی منی شناسد        
يابد که پستان را کم دارد، جدايی         کودک در می  

جا پستان را    د، از اين  فهم آن را با بدن خود می     
چيز «يابد و آن را چون        از خود می  »  خارج«در  

                                                 
 در اجنمن روانکاوان شهر ليموژ        اين نوشته خنستين بار      ∗

  . ارائه شده است١٩٩٧فرانسه در سال 
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ربای کودک   مهه توجه مادر خنستين دل       لطف اين  به
اين پيوند دوگانه، مادر را در مکانی       .  می گردد

يگانه، با ارزش، دور از مهه سنجش و مهيشگی             
گونه مادر در دو سوی، هم           مهين به.  می گذارد

: ترين موضوع عشق می شود      خنستين و هم پرتوان     
  .»ای آينده کودکه منونه مهه عشق

در اين نوشته کوتاه مفاهيم عشق و موضوع مورد         
، مرزهای داخل و خارج بدن،           )معشوق(عشق   
گذاری خودشيفتگی خنستين آدمی، خوراک و        سرمايه

در نوشته  .  خنستين احساس گرسنگی خود می منايانند    
ديگری فرويد به دو نياز اساسی و بزرگ آدمی،          

های تازه   ر مهايش عشق و گرسنگی اشاره می کند، د      
راه باز  »  منونه«درباره روانکاوی بالينی، اين     

» سه مقاله در نظريه جنسيت    «فرويد در   .  می کند
هبانه نيست که مشايل کودکی که          بی«:  می آورده

مکد چون سرمشقی در پيوندهای      پستان مادر را می   
کشف موضوع مورد عشق،    .  »کار می آيد  عاشقانه به 

در آغاز کارش    .  رهدر واقع کشفی است دوبا       
) خواب مصنوعی  (فرويد عشق را با هيپنوز           

رفتار کودک با پدر و       «:  می سنجد و می نويسد   
اش و نيز گونه ای از پيوندهای        مادر مورد عالقه  

عاشقانه و رها کردن متامی خود در ديگری،             
پيوند شخص هيپنوز شده و هيپنوز کننده را            

خوردگی  هپيوستگی و گر   هم به«...  »ياد می آورد  به
های  چون و چرا از ويژگی        ويژه و اطاعت بی     

  ).»معاجله روانی«در نوشته . (»اند عشق
و )  Libido(فرويد با سودجويی از اصول نياز           

به رديابی کارکرد روان        )  Pulsion(تکانه   
(می پردازد و حالت عاشقی، خودبازشناسی            

Identification  (     های آن را       شيفتگی و تفاوت
» در معرفی خودشيفتگی   « نوشته    در.  می مناياند
در عشق فرد خود را در موضوع مورد          «:  می آورد
که در   در حالی .  رها کرده است  )  در معشوق (عشق  

ها و خصوصيات طرف      خودبازشناسی، من از ويژگی    
در «:  در جای ديگر می آورد      .  »غنی می گردد  

هنايی ترين مرحله ای که نياز به چيز يا موضوع          
يفتگی عاشقانه است، چون از     دست می يابد مهان ش    

دست دادن شخصيت واقعی خود، در مقابل شخصيت          
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برد بيش تر شکافنت مفهوم عشق در            برای پيش  
د، روانکاوی، اجازه دهيد کمی در مورد کارکر        

هدف تکانه از بين     .  نظريه تکانه سخن بگوييم    
بردن برانگيزنده خود يا سيراب کردن نيازی          

  )١شکل مشاره . (است که تکانه را ساخته است
  
  
  
  
  

  ١شکل 
  

تکانه من، تکانه    :  اند چون  تکانه ها گوناگون 
اجتماعی، تکانه جنسی، تکانه خشونت، تکانه         

بی از  تکانه جزيی ترکي   .  دستيابی بر ديگری   
 -تکانه جنسی و تکانه دهانی، تکانه خود            

تبديلی، جمموعه نيازهايی که به کارکرد کالبد        
ربط دارند چون گرسنگی، تکانه مرگ، تکانه           

  ...زندگی، تکانه خوشبختی
را از فرهنگ واژه های روانکاوی       )  Libido(نياز  

نيرويی که از   :  می آوريم)  Laplanche(نوشته الپالنش   
جنسی به وجود می آيد که به جشمه       جاجبايی تکانه   

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 شکافنت بيش تر نظريه خود از چند           

عشق و  (سود می جويد، چون اصل دوگانگی        »  اصل«
گويی فرويد   .  د، اصل لذت، اصل تول        )نفرت

کارکرد جريان الکرتيسيته را در يک مدار پيش          
  .روی داشته است

  
  
  
  
  
  
  

  ٢شکل 
پس از خروج ِاروس    ...«:  آن جا که فرويد می گويد   

Eros)     تکانه مرگ آزاد است    )  نيروی جنسی و عشق
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در .  گفتار فرويد در مورد عشق بازگرديم         به
فرد «:  می نويسد»  رييس ِشرِبر «نوشته ای به نام     

دست آوردن   در جريان رشد خود و در راه به            
 خود را در يک     موضوع عشقی خود، تکانه های جنسی    

 جنسی مجع می آورد و در اين راه بدن          -واحد خود 
در .  »خود را خنستين موضوع عشق قرار می دهد          

جا پيش از ادامه گفتار خود به گفته های            اين
  :بيش تری از فرويد روی آوريم

: می نويسد»  روش روانکاوی بالينی    «در     -
گذاری بيش از اندازه به زن مورد           ارج«

نه است که هرکدام تنها      عالقه به اين هبا    
يک مادر داريم و در شناخت او هيچ شکی           

  .»نداريم
شيفتگی «:  در شناسايی خودشيفتگی می آورد     -

عاشقانه، طغيان نياز من است بر موضوع         
اين شيفتگی نيروی آن را دارد      .  اين نياز 
را از بين    "  خود فروبردن نياز   "تا در    
اين .  را به ميدان بکشد    "  احنراف"بربد و   

گی موضوع نياز خود را تا پايه            شيفت
 .»خواست واالی جنسی باال می برد

» روان شناسی توده ها و موشکافی من      «در   -
کسی که جنسيت را از زمره          «:  می گويد

مسايلی می داند که مقام انسان را پايين        
می آورد، می تواند از واژه يونانی ِاُرس         

Eros         سود جبويد که ترمجه آملانی آن مهان Liebe 
 .»است) قعش(

: می آورد»  مفهوم کلی زندگی عاشقانه    «در   -
گاه که موضوع توليد يک ميل و خواست به         «

درون می رود و گم می شود، جمموعه ای از           
. های ديگر آن را جانشين می کنند         موضوع
ها رضايت خاطر را     کدام از اين موضوع    هيچ

چنين است که از شاخه به      .  فراهم منی آورند 
خاب موضوع مورد عشق     شاخه پريدن در انت    

عطش «خود را توجيه می کند، می توان آن را        
يا پيگردی و جستجوی موضوع عشق         »  حتريک

 .»تازه ناميد
جا بتوانيم در تئوری ژاک الکان،       که در اين   آن بی

پزشک و روانکاو بالينی فرانسوی، مفهوم         روان
» اولين موضوع مورد عشق   «يا  »  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              

يد، با سودجويی از     فرضيه ها  و نظريه های فرو     
تکانه، نياز و اصول گوناگون و در انتها با           

چون رابطه ای با اولين موضوع        »  الکان«بيان  
گمان من می توان در اين خبش       را به »  a«مورد عشق   

 -پزشک و روانکاو فرانسوی     روان -از نوشته شولو  
 روز خارج از مرگ و       ۴٧«در کتاب خود به نام       

ت داشنت به روايت     اگر دوس «:  باز يافت »  زندگی
نداريم، اين  الکان، خبشيدن آن چيزی است که           

سرگردان ما را وامی دارد تا آن را در        »  کمبوِد«
شده حمدودی     شناخته ميان واژه های از پيش         

و يا  )  نژندان وسواس فکری   چون روان (بازگرديم  
چون (در ميان هر واژه ای که از راه برسد              

يه حيرت است    چه ما  آن)...  نژندان هيسرتيک  روان
چيز  در آن حالت اغماء اين است که در آن جا مهه          

در بازگشت از حالت    .  فراسوی تشابه .  حقيقی است 
. اغماء، رها کردن اين مهه حقيقت مشکل است           

تان  هرحال می بايست تظاهر کرد، وگرنه ديوانه      به
حالت عاشقانه تغيير کامل         ...  می خوانند
 سراسر  مهه چيز تازه، نو، زيبا و        .  مرزهاست

عجيب نيست که حالت عاشقانه را       ...  اميد است 
حالت عاشقانه هرکدام   .  چون يگانگی خوانده اند  

... از ما را تا درون مرزهای گرمای خود می برد        
اگر ديگری مشا را دوست دارد، مشا را به مرزهای          

مرزهای او مرزهای مشا       ...  خود راه می دهد    
مراجع می شوند، و مبانی و مراجع او، مبانی و          
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  ∗منطق و روانکاوی بالينی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فيلسوف سده اول ميالدی درباره        Epictete  اپيکتت
: از خود چنين می پرسد   »  استدالل«بنيان و پايه    

چرا هنگامی که می گويند سردرد داريم خشمگين        «
منی شويم ولی گاه که می گويند استدالل مشا درست          

در »  بيراهه می رود، خشمگين می شويم؟    نيست يا به  
  : چنين می آورد پاسخ اين پرسش هم او اين

تنها چيزی که انسان منطقی منی تواند بپذيرد،        «
چه را   او آن .  ست که از استدالل بيگانه باشد       آن

منطقی و  .  که پذيرش آن منطقی است، می پذيرد       
غيرمنطقی برای هرکدام از ما گوناگون است چون        

که  ديگر اين .  بد و خوب، سودمند و ناسودمند       
کارگيری مفهوم جهانی منطقی و         آيا برای به   

روش مهاهنگ با     يرمنطقی در مسايل ويژه به       غ
طبيعت، به آموزش ويژه ای نياز داريم؟ چرا که         

چه که منطقی است نه تنها ما از         برای داوری آن  
های پديده های خارج از خود سود        بندی ارزش  درجه

چه را که نيز     می جوييم بلکه هرکدام از ما آن       
به نقش خودمان بازمی گردد، در پيش روی              

  .»ريممی آو
در مهين پاسخ کوتاه اين فيلسوف در بيست قرن           
قبل به دو مبنای داوری ما برای متيز منطقی از          

. غيرمنطقی اشاره می کند، درونی و بيرونی          
عنوان پايه   به»  نقش ما «گونه ای ديگر به       به

. اشاره دارد »  متيز دادن «گذاری در اين      ارزش
امروزه می دانيم که اسباب منطق در هرميدان          

منونه می تواند سه   .  شکلی جداگانه عمل می کند    به
شناسی و روانکاوی      پزشکی، روان   ميدان روان  

پزشکی منطق از روابط علت      در ميدان روان  .  باشد

                                                 
  اين نوشته خنستين بار در انستيتو کشاورزی برای               ∗

  .دانشجويان فوق ديپلم در فرانسه ارائه شده است
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گيری  شناسی، منطق ما از اندازه      در ميدان روان  
اگر .  ين و استاندارد پيروی می کند       و ميانگ 
گيری پديده های خارجی روان آدمی در           اندازه

دامنه بسته ميانگينی پذيرفته شود، فرد دچار        
شکل، فرد در دايره پديده های      بدين.  اختالل نيست 

پذير و ميانگين اين اندازه ها زندانی         اندازه
در ميدان روانکاوی بالينی نيز منطق مهان       .  است

شکلی  باره اگر به   دراين.  است»  اخودآگاهمنطق ن «
را مهان پاره ای از ناخودآگاه      »  دل«استعاره ای  

دل «:  بدانيم، می توانيم مهراه با دکارت بگوييم     
از آن بی   "  منطق"منطق ويژه خود را دارد که        

در نظام مديريت جمموعه های بزرگ        .  »خرب است 
 اداری، در چندين سال اخير، مديران که        -صنعتی
های بسيار منطقی، دقيق، حسابگرانه،        روشاز  

آمارگرانه، با روابط دقيق علت و معلولی خسته        
. های ديگر می شوند   شده اند، دست به دامان روش     

کم نيستند مديرانی که مشاوران خود را از            
چه ما در     آن -»حس ششم «ميان افرادی با يک نوع      

به دمل افتاده    «زبان پارسی به آن می گوييم         
و نيز گروهی از        .  جويند ود می   س  -»است

نوعی به   دانشمندان مديريت مهين پديده را به        
» دلقک شاه «نظريه تبديل کرده و به آن نام           

گونه که در دربار       شکلی که مهان    به.  داده اند
چيز را بگويد و     فردی بوده که اجازه داشته مهه      

پشت ديوار خنده و طنز با استعاره مسايل و            
. ها را نيز به شاه برساند       مشکالت و شايد پاسخ   

چنين مشاورانی با شنيدن و موشکافی مهه خربها و         
داده ها  به مسايل و مشکالتی اشاره خواهند کرد         

 اداری مفيد    -که برای مديران بزرگ صنعتی       
  .خواهد بود

می توان از خود پرسيد از کدام استدالل يا منطق         
آيا در ورای مفهوم استدالل،        .  سخن می گوييم 

گونه ای مفهوم   پذير به   منطق و يا منطق     مستدل،
جوييم؟ آيا واژه های خرد،         را منی  »  مهاهنگ«

خرد  خردمند، خردپذير، خردمندانه يا بی           
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خرد بسيار تاريک و     «:  گموند فرويد می گويد  زي
. »گاه کمی خرافات بر دل می نشيند        .  کژخوست

گويی با پيشرفت زمان و رشد شناخت آدمی، واژه         
چه در  .  تنهايی منی تواند پاسخگو باشد     خرد به 

، » خرد -ميان«فرهنگ واژه ها امروزه می توان از      
. ِخردی، خردواره برتر، ياد کرد      فراِخردی، بزرگ 

گويی آن تعريف خنستين خردپذير و ناخردپذير و         
. مرزبندی دقيق ميان آن دو از ميان رفته است         

ياد داشته باشيم که در زبان پارسی، يونانی         به
و »  خرد«و زبان های غربی، منطق با دو پاره           

خردپذير .  گفتگو و سخن گفنت در پيوند است          
گونه ای به حقيقت پذيرفته شده و شناخته شده         به
گونه ای مفهوم صحيح، درست،      ز می گردد و به    با

در اين ميان به منطق        .  حقيقی را می رساند   
اين منطق نه زمان      .  بازگرديم»  ناخودآگاه«

می شناسد نه مکان نه تسلسل حوادث نه جنسيت نه         
گويی اين منطق بسيار     .  رابطه علت و معلولی    

فرويد در گزارش   .  نزديک به منطق کودکان است     
 چاپ  -وين(عه روانکاوان بالينی     های جام  نشست
جنبه غيرمنطقی و احساساتی عشق     «:  می گويد)  ١٩٠۶

ياد دارم که کودکی      به.  »ريشه در کودکی دارد    
در خيابان از مادر خود درخواست می کند که            

مادر می گويد که پول     .  بازيچه ای برای او خبرد    
: کافی به مهراه ندارد، کودک پاسخ می دهد که          

. »ت اعتبار بانکی استفاده کن     باشد، از کار  «
خوب «:  کودک می گويد .  کارت ندارم :  مادر می گويد 

چه در منطق     آن»  !باشد، يک کارت اعتباری خبر      
عمل «روزمره پذيرفته شده است يعنی رابطه بين        

در منطق کودک جای ندارد     »  پول داشنت «و  »  خريدن
يعنی مادر می تواند برای خريد بازيچه پول           

ی برای خريد کارت اعتباری پول      نداشته باشد ول  
کودکی برای  :  منونه ديگری بياوريم  .  داشته باشد 

يک روز از مادر خود جدا شده و به شهری ديگر            
صبح افراد خانواده ميزبان به سراغ کار        .  آمد

کودک از پدر     .  شب بازگشتند  .  خود رفتند  
سر کار رفتی، حال مادرم        «:  خانواده پرسيد 

، اين شهر يا آن      در منطق کودک  »  چگونه بود؟ 
است مهه  "  سِر کار "آن جا که   .  شهر، وجود ندارد  

دو «گونه ای ديگر تنها     به.  يکديگر را می بينند  
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گونه زير   نظام منطقی يا خردمند را می توان به       
  :در اين نظام. نشان داد

  .علت را معلولی است  -
که اين رابطه نياز به قبل و بعد دارد،           -

 .معلول منی تواند پس از علت بيايد
 

  
  
  
  
  

معلوم، های   نظامی خردمند است که برای ورودی       
هم در هر شرايط       های شناخته شده ای آن      خروجی

ها   ها و علت    گاه مشاره های ورودی   .  ايجاد کند 
چنان زيادند که رابطه علت و معلولی از اجنام          

خارج می شود و   )  با مهه اسباب الزم    (درک آدمی   
گمان می رسد که هيچ رابطه معقول و                 به

ها و معلول ها وجود        خردمندانه ای ميان علت    
منونه اوضاع و تغييرات جوی است که           .  ندارد

برای انسان های دوران اسطوره ای نيازمند خدای       
دهندگان ويژه ای بودند، ولی      جداگانه يا فرمان  

امروزه تا حدودی اين تغييرات قابل                
مهين منونه را برای تغييرات          .  بينی اند پيش

ناگهانی سيستم معامالت بورس يا پيش آمدن            
 اجتماعی يا قيام ها می توان       تغييرات ناگهانی 

گونه ديگر نظامی مهاهنگ است که        به.  کار برد  به
های مشخص ما را به نتايج و خروجی مشخص           ورودی

آن هنگام که نظام از مدار مهاهنگی         .  می رساند
خود خارج شود به دامنه پديده های غير تعبير و         

گونه ای که فرهنگ های    به.  تفسير و شناخت می رسيم   
های غيرقابل تفسير و تعبير نوشته            پديده 
  .می شوند

موسی و اديان   «فرويد در نوشته خود به نام         
آسانی و   انديشه ما به   «:  می آورد»  يکتاپرست
که در جريان باشيم، فريب می خورد و           بدون آن 

آسانی می پذيريم مهانی است که بر       چه که ما به    آن
پايه خيال و آرزو و ميل و هوس استوار است بی           

او در جای   .  »که با حقيقت رابطه داشته باشد      آن

 



                                           منطق و روانکاوی بالينی
        175  

بيهوده نيست که در فرهنگ واژه های آدمی هنوز         
جادو، :  به واژه های گوناگونی برمی خوريم چون      

ارتباط از راه دور، پديده های فراتر از خرد،         
شناخت، باورهای مذهبی، به دل         فراتر از     

بينی،  بينی، آينده   بينی، فال   افتادن، ستاره  
گونه ای ديگر ميان خردپذير و           به.  بينی کف

ناخردپذير، که دو مفهوم را می سازند، پديده         
چه که امروز خردپذير نيست،      آن.  سومی جای دارد  

شکل نظام    به.  شايد روزی خردپذير می گردد       
فرويد .  ن باز می گرديم  شده در پيش از اي      بيان
مراحل «:  می گويد»  پيدايش روانکاوی بالينی  «در  

تنها .  خردپذيرند»  خودآگاه«و  »  ناخودآگاه«
چه در نشانه های ظاهری پديده ها، يا               آن

. »ها خود را می مناياند، ناخبردانه است        بيماری
خردمندانه را می توان چنين     »  نظام«گونه   مهين به

  :نشان داد
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ناخودآگاه در حمدوده    ٢، خودآگاه و    ١پديده های  
خردمندانه اند، هرکدام با منطق خود ولی            

 تا به امروز غير قابل بيان اند و         ٣پديده های  
  .ناخبردانه می منايانند

فرويد اشاره ای نيز دارد به افردی که در اثر          
مشکل حافظه و بيماری فراموشی، رابطه علت و          

لولی و پيش و پس بودن حوادث و منطقی بودن           مع
چه که در    گونه ای ديگر آن   به.  را از دست می دهند   
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العمل نشان   طور عکس  گاه اين  فهمم هيچ  منی  -
  منی دادم

 خودم هم از کار خودم در عجبم -
 منی - فهمم چه دردم است؟

نه، منی خواستم اين را بگويم از دهامن در          -
 .رفت

ست که   کاری.  خوب، بله، ديوانگی کردم      -
 .شده

گونه ای ديگر حکايت از منطقی        اين مجله ها، به   
 منطقی حايل بر ناخودآگاه دارند که           -ديگر

تار، کارکرد ناخودآگاه است    تنها با شناخت ساخ   
. ها خواهيم رسيد    که به پاره ای از اين پاسخ       

روانکاوی بالينی شايد بتواند با تالش بيش تر،        
ما نشان   های جاری را به    چشمه هايی از اين پرسش   

  .دهد

 



 

 



 

  ∗مهراهی بيماران نزديک به مرگ
مرگ و بيماری در غربت و مهاجرت،             

  دورافتاده ولی مهراه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ماری که در فرهنگ اسالمی ديار خود رشد             بي
يافته است و خود را در بيمارستانی دور، در           
ميان افرادی که فرهنگ و زبان ديگری دارند،          

چه دل خوش دارد؟ اين پرسشی بود که          می بايد به 
عنوان  برای فراهم آوردن اين نوشته، به            

روانکاو بالينی که در فرهنگ اسالمی رشد يافته        
مهين پرسش را از چند       .  پرسيدماست، از خود     

دوست و آشنا که آنان نيز در مهين شرايط بودند          
پرسيدم و برای آغاز سخن چند گفته اينان را           

  :می آورم
بيمارستان برای ما مهان      :  عمر می گويد   -

  .معنی را منی دهد که برای آن ها
به هنگام مرگ در    :  حممد با لبخند می گويد    -

شلوغ است  قدر دور بيمار      سرزمين ما، آن  
که گويی سومين جشن او برگزار می شود           

 ).تولد و ازدواج و مرگ(
به ياد شعری افتادم که درست به هنگام هتيه            

  :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 خامن های          

شايد اينان  .  کنممسلمان مقيم خارج صحبت        
طرح اين نوشته شامل کشورهای مسلمان      .  حساسرتند

، پايه های اسالم و مذاهب و          )بسيار فشرده (
شاخه های گوناگون آن، ساختار جامعه اسالمی و         

                                                 
 در مهايش اجنمن    ١٩٩٨  اين سخنرانی خنستين بار در سال           ∗

 ليموزن   دانشگاهی منطقه  بيمارستاننيکوکاران وابسته به    
  .فرانسه ايراد شده است

 



                            مهراهی بيماران نزديک به مرگ
                       179  

  

يک ميليارد يا بيش از از آن مسلمانان جهان           
با فرهنگ های بسيار قديمی و پربار چون ايران،        

 ميليون عرب زبان و بيش      ٢۵٠مصر، عراق، بيش از     
 ميليون با زبان ها و فرهنگ های غيرعرب        ٧۵٠از  

الزم به تذکر است که در اروپا غلط مصطلحی است         (
 اسالمی   -نگ اسالمی، فرهنگ عرب      که به فره    

شدت  با اين مهه فرهنگ هر سرزمين به       ).  می گويند
بر اسالم متداول در آن سرزمين اثر گذاشته            

گونه ای که حجاب برای زنان مسلمان          است، به 
مهان معنی نيست که برای       کشورهای آفريقايی به  

کافيست به  (کشورهای عربی يا عربستان سعودی        
روابط ).   اينان توجه کنيم   شيوه لباس پوششيدن  

خواهی در کشورهای عربی حوزه خليج       جنس جنسی، هم 
فارس از ممنوعيتی که در پاره ای ديگر از              

. هبره است  کشورهای اسالمی برخوردار است، بی       
گونه ای با مهين    مفهوم زمان در فرهنگ شيعی به      

. مفهوم در پاره های ديگر اسالم متفاوت است          
طور موازی در جريان     ن به گويی برای شيعيان زما   

است و مردگان در جهانی موازی به زندگی خود           
گونه ای ديگر فرهنگ اسالمی       به.  ادامه می دهند 

نيز برحسب ناحيه بروز و ظهور و اعمال آن يا           
در شکل شفاهی خود از سينه به سينه می رود             

يا بسيار  )  بيش تر کشورهای آفريقای مرکزی     (
در اسالم نيز    ).  هچون شيع (مدرسه ای شده است     

چون دگرباورها، از قشرهای بسيار معتقد و           
ترين حرکات و گفتار روزمره        وابسته به کوچک   

يا مسلمانان شناسنامه ای و سنتی تا       )  وسواسی(
  .باورمندان جنگجو وجود دارد

در مورد اصول پايه ای اسالم گفنت چند نکته             
آن خدای  »  اهللا«که،   خنست آن .  بسيار ضروری است   

در »  خدا«يت نيست و استفاده از واژه           مسيح
با »  اهللا«.  اشتباه است »  اهللا«مذاهب ديگر برای     

تعريف قرآنی آن با صفات قرآنی آن می تواند           
پسر و  «وجوه مشرتکی با خدايان ديگر يهوه،           

گيری اينان اشتباه    داشته باشد ولی معادل   »  پدر
زايد، مهيشه   اهللا نه زاده شده است و نه می        .  است

جا،  است و مهيشه خواهد بود و آن هم در مهه         بوده  
ست  خالق توانا و دانا و آن هم به شکل مطلق آن          

و تنها بندگان مطيع خود را دوست دارد نه مهه           
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ست که مهگی    چه به موضوع کار ما بازمی گردد آن       آن
رابطه های يک مسلمان با جهان، چون بنده             

روابط آدميان  .  وعبداهللا از راه اهللا بازمی گردد     
با يکديگر در خانواده، رابطه فرد با طبيعت،         

 چون آينه ای   که اهللا  با بدن خودش و کوتاه سخن آن      
جا حاضر نه تنها مراقب و مواظب و          مهيشگی و مهه  

آگاه و بينا و توانا و فرمانده است بلکه مهگی          
حضور تو در اين جهان و نگاه تو به هستی از             

ترين آيه ای   متداول.  طريق اين آينه شکل می گيرد    
که مسلمانان در از دست رفنت عزيزان خود قرائت         

ييم و به سوی او         از او  :  ست می کنند اين  
  .بازمی گرديم

در روابط اجتماعی، در گويش مردم کوچه و             
می گويند کسی  .  بازار، نکته جالب توجهی است      

اين مفهوم که مراسم دفن و       به.  تابوتش سبک است  
خوبی و با حضور مردم        کفن او با سرعت و به       

بسياری صورت گرفت و اين را نشانه عاقبت خبيری         
. ای از هبشتی بودن او       او می دانند و نشانه      

گونه ای که حمبوبيت اجتماعی نشانه ای است از         به
در اين جوامع افراد پير از احرتام       .  هبشتی بودن 

و حمبتی ويژه برخوردارند و شايد مهين اختالف به         
شيوه ای پذيرش پيری و فرسودگی و بيماری و مرگ         

سرزدن و ديدار از بيماران     .  تر می کند  را آسوده 
 افراد خانواده بسيار توصيه می گردد      و پيران و  

بازديد از  .  مشار می رود  و حتی از وظايف دينی به     
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مرگ در ميان مسلمانان هنوز تا آن جا که ممکن           
است در حميط خانواده و در ميانه عزيزان و             

بيمارستان مفهومی است   .  افتد اده اتفاق می  خانو
. که از متدن غرب به مناطق ديگر رفته است             

شکل جسته و     دليل رابطه ای که هنوز به        مهين به
گريخته در فضای بيمارستان های کشورهای غربی        
ميان کليسا و بيمارستان وجود دارند، در            

گونه کشورها، ميان مذهبيون مسلمان و            اين
هنوز هم در      .  جود ندارد  بيمارستان ها و  

بگيری هستند   بيمارستان های اروپا کشيشان حقوق    
و .  که در نزديکی مرگ به بالين بيمار می آيند        

می دانيم که پرستاران بيمارستان تا قرن گذشته       
حضور .  از خواهران و مادران مقدس مسيحی بودند      

روحانی مسلمان بر بالين بيمار و رو به مرگ           
  .در اسالم مرسوم نيست

در حوصله اين نوشته منی گنجد ولی رابطه              
سوی و   مسلمانان با زمين قرب و قربستان از يک          

رابطه اينان با شکافنت جسد برای مطالعات علمی        
در .  و پزشکی در سوی ديگر نيز قابل بررسی اند        

روزه مسلمانان از افراد نزديک از دست        گويش مهه 
رفته تقريبا مهيشه با عباراتی چون خدايش            

امرزد و يا خدا بيامرز، خدا رمحتش کند ياد          بي
گونه ای در خاطره      می کنند، چون رفتگان به       

  .زنده اند
چشم  شکل سنتی خود در جوامع مسلمان به        چه به  آن

می خورد، جنب و جوش نزديکان در پيرامون بيمار        
حضور .  تر است  فضا گويی گرم  .  مشرف به مرگ است   

 رو در    نوعی، بيمار را از تنهايی       افراد به 
افراد حاضر با نقل     .  دور می کند  رويی مرگ به   

مطالبی از گذشته تا آن جا که ممکن است زندگی           
پس از مرگ و در مراسم          .  را رنگ می دهند   

گوناگونی که در مساجد يا در منازل صورت             
مجعی، گريه و زاری و       می گيرد هنار و شام دسته     

 گونه ای فقدان عزيز    مجعی به  شکل دسته  خودزنی به 
يا حضور نزديک مرگ را برای مهگان قابل قبول           

  .می سازد
که در اسالم به هنگام      چه بسيار مهم است، اين     آن

مرگ هر فرد، بر بقيه واجب و الزم است که با             
  .سرعت هر چه بيش تر او را کفن و دفن کنند

يکی از دوستان کرد از حال و هوای دهکده خود           
  :گويدهنگام مرگ يکی از اهالی چنين می  به
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. روز و شب مردم دور و بر بيمار می گردند            «
های او گوش      واقعا نزديکش هستيم به حرف         

مهه .  می دهيم، او را مثل بچه تر و خشک می کنيم         
اهالی ده حاضرند، اطاق او مهيشه پر از آدم            

درست مثل يک   .  ها مردها  ها و شب   است، روزها زن  
گاه برای کمک به مردن او قرآن              .  تولد

. گاه مردم متلک و لطيفه می گويند       .  ممی خواني
مهه غذا می دهيم، در مورد او         پس از مرگش به    

صحبت می کنيم و از خاطرات خودمان با او              
می گوييم، گويی که زندگيش را چون آوازی             
می خوانيم و پس از اولين بارش برف، سنگ هنايی          

  .»را بر قرب او می گذاريم
  :سياهمنونه ای ديگر از مسلمانان آفريقای 

در بيان درد و بيماری مردم گويی حجب و حيا           «
دارند، اينان در نزديکی مرگ بيش تر رعايت           

و غيره را   ...  اصول اسالمی مثل ننوشيدن شراب     
بدن مرده را می شويند ولی نگاه           .  می کنند
خيرات بسياری به فقيران می دهند و         .  منی کنند

روزهای مجعه به قربستان رفته و قربها را               
  .»يندمی شو

  :منونه سوم از کابل در افغانستان
های بيمار در     به حرف .  ميريم ما در منزل می    «

حال مرگ گوش می دهيم، می گذاريم از هر چه که           
می خواهد بگويد، حتا اگر جمبور شويم که بيمار         
را در بيمارستان بگذاريم، فضای بيمارستان را       

در سر قرب شيرينی می بريم و برای        .  عوض می کنيم 
  .»رفته مناز می خوانيم ز دستا

مهه چگونه در چند مجله کوتاه می توامن به          با اين 
دو مجله را باهم      .  پرسش خنستين پاسخ بگويم     

در اولی فرد مهراه بيمار از او        .  مقايسه کنيم 
  : می پرسد

«  »مشا در کشور خود از اين غذا می خوريد؟
  :و در دومی می پرسد

ه می خواهيد  اگر به غذا ميل داريد بگوييد چ        «
  .»تا برايتان هتيه کنيم

در مجله خنست اين مفاهيم خود را پنهان                
  :کرده اند

  .مشا با ما فرق می کنيد  -
 .من می دامن که مشا با ما فرق می کنيد -
 .مشا گرسنه ايد -
 .مشا مانند ما غذا منی خوريد -
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عالوه من می دامن که مشا رسم های ديگری           به -
 .داريد

 من هستند برای     ها باعث دردسر   و مهه اين   -
که من بايد برای مشا غذای ديگری             اين

 .بياورم
  :در عبارت دوم می شنويم

  .مشا آزاديد که گرسنه باشيد يا نه  -
 من به - .مشا گوش می دهم

چه که مورد عالقه مشاست برای من هم مهم          آن -
 .است

که من مطمئن نيستم که مشا غذای ديگری            -
 .می خواهيد

ی مورد عالقه   که من آماده ام که غذا     و اين  -
 .مشا را هتيه کنم

: مهين مجله را به شيوه های ديگر نيز می توان گفت        
آيا در  «آيا مشا مهه نوع غذا می خوريد؟ يا            «

آيا مشا  «يا  »  اند؟ مذهب مشا بعضی از غذاها حرام     
مسلمان معتقد و جمری آداب اسالمی هستيد يا            

  »نه؟
در پاره ای از اين مجله ها  گويی ما از قبل              

بندی کرده ايم، و از      ها را طبقه    ها و صورت  نام
زيند، در   ياد منی بريم که در سوريه مسيحيان می       

ايران يهوديان و ارمنيان، در مصر، ارتدکس و         
ها مهگی می توانند به مذهب      در چين مسلمان و اين    

  .بند باشند يا نه سنتی خود پای
وشنود روزانه می گوييم و می شنويم ولی         در گفت 
ن بيماران مشرف به مرگ به شنيدن عميق        در بالي 

دوری از يار و ديار و        .  و دائمی نيازمنديم  
سو و عزيزان به هنگام مرگ در           فرهنگ از يک   

  .بيمارستان از سوی ديگر بسيار دردآور است
اگر بتوانيم در بالين مهاجران بيمار در حال         
مرگ اعضاء خانواده اينان را بنشانيم يا            

رزمين يا فردی که به       حداقل فردی از مهان س      
  .زبان مادری بيمار سخن بگويد

و برای پايان سخن اين شعر موالی روم را               
اگر .  تر است  زبانی خوش  دلی از هم   هم:  می آوردم
دلی خود را بيمار      ها مقدور نبود، هم     مهه اين 

  .نشان دهيد، کافی است
  

  



 

  ∗مناد در قالی ايران
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هزار سال   از سه جای پای قالی ايرانی به فراتر       
قالی برای ايرانيان نشانه        .  باز می گردد  

دارايی و غنای مّلی است، هنری تا نزديکی             
گونه ای  تقدس، بازمانده ای از نياکان که به         

هنرهای بسياری را چون نقاشی، جمسمه سازی،           
جا در   بندی و معماری را به يک        آيين و تزيين  
  .خود مجع می آورد

ه با بيش از سی حرفه      بيش از يک ميليون خانواد    
. گوناگون از اين هنر و فن امرار معاش می کنند        

گذشته از جنبه فنی، در توليد قالی، مسايل           
مهم ديگری نيز مطرح هستند چون هتيه و فراهم           

های طال و نقره و        آوردن پشم و ابريشم، نخ      
پنبه، فراهم آوردن بيش از هزار رنگ طبيعی،          

، شيوه توليد    زدن گونی، روش بافت و گره       گونه
ها و رنگ های هر      افقی يا عمودی و باالخره طرح      

ها برحسب ناحيه و شهر و منطقه             طرح.  طرح
هايی که از گذشته های دور          اند، طرح   متفاوت

. می آيند و بار منادی سنگينی بر دوش خود دارند        
نظر می آيد هنوز حتقيق کامل و         تا آن جا که به    

  .ردداری در اين مورد وجود ندا دامنه
واژه پاراديس يا پارادی در زبان های اروپايی        

. مفهوم هبشت ريشه در واژه پرده پارسی دارد         به
پرده ای که در زمان های دور بارگاه ويژه شاه          

در نقش اين   .  را از ديگران جدا می کرده است       
چه که ياد سبزه و       پرده طرح باغ و گل و آن        

جود مهراه می آورده است و    طراوت و دلشادی را به     
داشته و از آن جا پرده با باغ و هبشت مهراه شده           

                                                 
  اين نوشته خنستين بار در مدرسه هنرهای زيبای شهر               ∗

بافی ويژه   ابوسن فرانسه برای دانشجويان رشته هنر قالی       
  .اروپا ارائه شده است
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قالی برای ما ايرانيان جای زندگی روزانه           
مشق و درس شبانه و مناز و نيايش و کار و           .  است

تفريح و صبحانه و هنار و شام ما در روی مهين             
شکلی نيز رابطه بين        قالی به  .  قالی است  

های طوالنی زمستان       در خالل شب     .  نسل هاست
مادربزرگ ها برای نوه های خود بر روی مهين            

ها قصه می گويند و شايد هناد قالی پرنده           قالی
  .از اين رابطه به دور نباشد

چهار گوشه قالی و  چهار خط پيرامون آن               
يادآور ديوار باغ است و درختان و گل ها و             

ها در    و حيوانات و پرندگان و ماهی        جويبارها
گونه ای  گويی به .  آب هنرها يادآور باغ و هبشت       

قالی با خود آن باغ ناکجاآباد خيالی ما             
  .ايرانيان را به هر اطاق می آورد

خامن صوراسرافيل يکی از خربه های قالی ايران در        
کتاب خود به نام قالی ايران چاپ شده در سال           

 های گوناگون مفاهيم      نشانه«:   می آورد  ١٩٩٩
اسطوره ای و مذهبی پيش از اسالم در طرح های            
قالی جدای از زيبايی بار فرهنگی، ختيلی             

 مهين پژوهشگر متأسفانه از       »...فراوانی دارد 
  .اين بيش تر منی گويد و ما را در تشنگی می گذارد

شده قرن حاضر و     های بافته و طرح    جدای از قالی  
های طرح   ی، در قالی   جدای از قاليچه های مناز     

تر نشانه ای از زندگی روزمره،       قديمی ايران کم  
طور  چون خانه و ابزار توليدی و صنعتی و به           

چه که نشانه ای از زندگی اين جهانی            کلی آن 
ها در شکل دو ُبعدی      درخت.  چشم می خورد  دارد، به 

خود مهگی برزمين خوابيده اند و گل های روی            
در ميان اين ديوار      گونه ای   ها به  ديوار باغ 
دو جوی آب عمود برهم که به يک          .  قرار دارند 

هم می خورند، باغ را زينت      حوض گاه با ماهی به    
  .می دهند

منادها بسيار ساده شده اند چه رديف عمود بر هم         
های بسيار ظريف را       تار و پود اجازه نقش       

کار گرفته شده     از منادهای بسيار به     .  منی دهد
روايتی مهان   ا هستند که به    ه انواع بته جقه ای   

  .نشان آتش جاويدان زرتشت است
هنايت يک مناد، مهان کار واژه        گويی تکرار تا بی   

ترنج ميان قالی   .  ذکر را در عرفان اجنام می دهد     
است )  ستاره مهيشگی (که هشت، ده، دوازده ضلعی       

منادی .  گونه ای هسته مرکزی قالی را می سازد        به
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ها گذشته حيواناتی چون طاووس نر            از اين  
پرنده ای مقدس، شرت نشانه سالمتی و خوشبختی،          

و پيروزی، کبوتر مناد صلح و       شير نشانه قدرت     
اژدها و سيمرغ نيز    .  سگ مناد وفاداری و مراقبت    

  .ها ديده می شوند چون منادهای باستانی در قالی
در دوره های گوناگون تأثير اسالم، خط پارسی و         

های قالی ترک، چينی و غيره         خوشنويسی و طرح   
از هنادهای بسيار ديده شده     .  نيز مشاهده می شود  

، ابر چينی آمده     TCHIست که از      ره ایمهان ابروا 
چه که به خطوط     آن.  است و نشانه عمر طوالنی است     

می تواند ناميده شود، به گونه ای منادی     »  زيگزاگ«
  .از آب است

اين نوشته کوتاه تنها برای گشايش پژوهش ژرفی        
های قديمی و جا     می تواند باشد که از ميان نقش      

 منادهای   دنبال های ايرانی به      افتاده قالی  
منادهايی که از   .  اسطوره ای و سنتی آن ها بگرديم    

گزند حوادث، جنگ ها، محله ها و هجوم های فرهنگی        
های کوچک بافندگان و      دربرده و در دست     جان به 

اين منادها چون   .  طراحان تا به امروز رسيده اند    
نه بر سنگ ها نبشته     »  هيروگليف«رمزهای خطوط   
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روانکاوی بالينی و دگرگونه       
  ∗شنيدن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اين آگاهی   .  مان می کند   رون آگاه  ندای د  
: می شنوم:  با خود می گوييم   .  است»  ناخودآگاه«

، مهان کار کردن    »ناخودآگاه«سخن گفنت و شنيدن      
بر داده های سخن است تا از اين راه کارکرد            

برای .  را هبرت بشناسيم   »  بيگانه درونی «اين  
فردی که در راه طی مراحل روانکاوی خود است،          

ر درونی با حيرت و پرسش و          هر وادی اين سف    
يافته ها به  .  مهراه است  های تازه به   تعجب و يافت  

پيش از مهه فرد ندای خود       .  جا ختم منی گردند   مهين 
را می شنود و از اين راه سخن ديگران را               

. های ديگر پی می برد     گوش به شنيدنی   .  می شنود
فرد با دستيابی به اين آگاهی تازه رسيده،           

د را دوباره می سازد و دوباره      جهان پيرامون خو  
جهانی تازه حاصل نوع تازه ای از      .  تعريف می کند 
  .گوش فرا دادن

سال ها گذشته اند، جتربيات فراوان در زمينه          
روانکاوی بالينی، بيش تر و بيش تر به ما             
. کارکرد و ساختار ناخودآگاه را می شناسانند       

 .گير می گردند  نظريه های گوناگون کشف شده و مهه      
نظريه ها  و دانسته های ما از ميدان فعاليت           
بالينی به ميدان شناخت عمومی پا می گذارد، با        

گير  ها و مشکالتی نيز که اين نوع مهه           مهه خوبی 
ها،  فهمی ها، کج   فهمی کم(ها ايجاد می کند        شدن

ژاک ).  تفسيرهای شخصی و جانبی و گاه کژراهه        
کتاب پزشک و روانکاو فرانسوی در         الکان، روان 

روانکاوی «:  می آورد»  نوشته ها«خود به نام      
بالينی به مفهوم خاص خود تنها چون درمان، آن         

                                                 
  اين نوشته خنستين بار در ميز گردی به نام تازه های               ∗

  .روانکاوی بالينی در فرانسه ارائه شده است
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تازه و تازگی در روانکاوی بالينی، وجود            
انسان سخنگو و جهان    »  ناخودآگاه«کشف  .  ندارد

نسان و داستان کشف و     ا.  او را دو پاره می کند    
شناخت علمی او از خود و جهان پيش از اين              

بينی، فلسفه تاريخ    جهان.  وجود داشته اند »  کشف«
شناسی علم، هنرشناسی و       فرهنگ و متدن، شاخه     

بندی علوم و فنون به شيوه ای پيش از اين           طبقه
وجود داشته است و اين     »  ناخودآگاه«کشف؛ کشف   

و »  فرد متحد  «،   »واحد«مهه براساس انسان       
  .يکپارچه تعريف شده اند

مهين سبب، دوباره     فرد دو پاره می گردد و به        
خوانی، ترکيب و جتربه ای        سازی، دوباره   تعريف

  .ديگر از خود و حميط پيرامون ضروری می گردد
در صد سال گذشته، پاره عمده ای از شناخت ما           

نگاری شده اند، زمانی که زيگموند فرويد       دوباره
کارگيری داده های بالينی بر حضور            با به  

اشراف »  ناخودآگاه«بيگانه ای در ما به نام         
يافته های فرويد ابعاد تازه ای در        .  يابد می

از .  ميدان يافته های بالينی و روانی می گشايد      
سراغ مذهب،    اين هم فراتر رفته، و به             

شناسی، هنر   شناسی، اسطوره  شناسی، باستان  انسان
در مهين زمان   .  می رود...  ناسیش و ادبيات، جامعه  

های مشرتک فراوانی با حضور روانکاوان          پژوهش
اريک .  بالينی و پژوهشگران ديگر صورت می گيرد      

 -های اجتماعی   يابی ارزش   فروم، به دوباره     
اقتصادی انسان می پردازد؛ يونگ به منادها و          
ريشه های َاَبرالگويی آنان می پردازد و تا عمق         

را می کاود، تا آن جا     )  يمياک(مذهب و الشيمی     
  .که فرويد او را به پيامرب ملقب می سازد

ها و نوشته های     نگاهی کوتاه به فهرست کتاب       
پژوهشی که زير تأثير نظريه های روانکاوی           
بالينی هتيه شده اند، هپنای ميدان کار را نشان         

جا  تنها چون منونه پاره ای از          در اين .  می دهد
  .ورداين فهرست را خواهم آ
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های علمی   بانک داده های اطالعاتی مرکز پژوهش      
. ملی فرانسه را در اين مورد به کار گرفته ام         

 عنوان پژوهش که     ٣٩۵۴در سه ساله گذشته از        
برپايه نظريه روانکاوی بالينی کار شده اند،        

های بالينی مربوط      عنوان به پژوهش     ١٨۴تنها  
 از ميان ميدان های گوناگون، تنها ميدان      .  است

 عنوان مطالعه    ١۵شناسی را با       پژوهشی زبان 
  :کرده ام بر حول حمورهای

  هلجه يا کارکرد دلربايی  -
 معنی يا با معنی، داستان اشتباه لپی بی -
 روانکاوی و کارکرد گفتگو -

های  امروزه روانکاوان بالينی در خبش              
بيمارستانی، در کنار بيماران مشرف به مرگ،         

... مانده کان عقب درمانی، کود  در جمموعه های روان  
در عرصه فيلم و سناريونويسی،       .  حضور دارند 

تئاتر و تئاتردرمانی، هنردرمانی، تفسير و         
در .  مشارند ها بی  تعبير نقد ادبی و هنری، پژوهش     

های سياسی مردان و زنان      هپنه نوآوری و فعاليت   
سياستمدار و فالسفه، روانکاوان بالينی            

د که چون منونه    های گوناگونی اجنام داده ان    پژوهش
  :می توان از

های ژاک الکان، بر کارهای دکارت،         پژوهش  -
سو و   هايدگر، مارکس، هگل، ارسطو از يک       

تالش او در پژوهش برروی مفهوم منطق و           
  شناسی از سوی ديگر زبان

های بسيار عميقی در مورد معماری و        پژوهش -
روانکاوی بالينی، روانکاوی بالينی و        

 جمرمين و علوم      شناسی، حقوق جزا و      جرم
 .تربيتی نام برد

گانه ميدان کارکرد روانکاوی بالينی      های سه  راه
  :را می توان چنين خالصه کرد

های درمانی و بالينی که         ميدان پژوهش   -
  .موضوع اصلی کارکرد اين دانش است

آموزی کشفيات   خوانی، دوباره  ميدان دوباره  -
نگاری تاريخ و متدن انسانی      گذشته، دوباره 

 .ی تازهبا ديد
های ديگر   کارگيری ابزار و دانش     ميدان به  -

شناسی و هنر در     چون منطق، رياضيات، زبان   
گسرتش و پيگيری پژوهشی در دامنه              
روانکاوی بالينی، چون استفاده از           
منونه های آموزشی از هنر و ادبيات و شعر،        

باره می توان از نوشته فرويد بر         در اين 
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طور  در پايان بايد اشاره کنم که می بايست به         
جدی ميان کار بالينی روانکاو و کار پژوهشی          

روانکاو بالينی تنها در     .  او جدايی قائل شد    
اطاق کار و در کنار بالين و ديوان فرد، در            

روانکاو بالينی  .  اردموضع روانکاو فعاليت د    
های ديگر فعاليت     حال می تواند در حميط     در مهين 

های آموزشی، بيمارستان ها،     اجتماعی چون حميط   
. های خالقيت هنری و غيره حضور داشته باشد         حميط

عنوان يک متخصص فن گوش دادن       اين حضور تنها به   
و ديگر  .  می تواند به حساب آيد نه چيزی ديگر        

های  بالينی با کار در گروه     که روانکاوان    اين
» روانکاوی کاربردی «نوعی   پژوهشی گوناگون به   

ها، مهگی بر مفهومی     اين راه .  را توسعه می دهند  
های ما،   دوباره برپايی شناخت  .   تازه استوارند 

چه قديمی است، شکل و          به گونه ای ديگر، آن    
يافته ها  چيزی جز     حمتوايی تازه می يابد و تازه     

  .يمی ما نيستنددانسته های قد
روانکاوی بالينی قديمی ترين شناخت آدمی را         
دوباره تعريف می کند و در اين راه خط ميانی           

خطی که ظرف و مظروف را از       .  آن اضافه می کند   به
واژه ها  در دنيا و منطق خود        .  هم جدا می سازد  

زيند و معانی آن ها در دنيای مفهوم و منطق           می
  .خود

 



 

  باالبر شدن فرهنگی
گاه شيفته و گوش فرادادن روانکاو          ن

  ∗بالينی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
باالبر شدن را در برابر واژه تصاعد به کار           (

مفهوم باالبر شدن     به sublimationچه واژه   .  گرفتم
چه در کاربرد علمی خود در ميدان های شيمی و           
علوم وابسته و چه در زمينه کار روانکاوی            

ود واژه  از سويی خ  .  کار برده می شود   بالينی به 
تنهايی مفهوم باالبر    فرهنگ در زبان پارسی به     

خنستين بار فرويد از    ...  شدن شناخت را می رساند   
اين واژه برای آن سود برد تا نشان دهد که در           
مراحل گوناگون راهپيمايی روانکاوی، فرد به        

گونه ای که    می رسد، به  »  باالبر شدن  «مرحله   
ای خود   ج -... جنسی، خوراکی  -نيازهای جسمی او  

گونه ای  يا به )  روانی(را به نيازهای باالتر       
  ).فرهنگی می دهند

گوش روانکاو بالينی، از نگاه شيفته چه             
تان می آيد؟ کار    خوش«:  می شنود؟ هنرمند می پرسد  

چه رابطه ای ميان يک کار هنری و          .  »من است 
باالبر شدن فرهنگی وجود دارد؟ تکانه هايی که         

 می کنند از مرجعی     زندگی روانی ما را تنظيم      
سوی هدفی روان می گردند و تا          برخاسته و به   

. ارضای ريشه های توليدی خود ادامه می يابند        
اين تکانه های جسمی که از کالبد ما به سوی            
روان ما بر می خيزند آنگاه که به پختگی              

هدف در  .  برسند، هدف خود را تغيير می دهند        
د و ارضاء   مرحله ای باالتر از کالبد قرار می گير     

. نياز از زندگی روزانه کالبدی فراتر می رود        
تازه ای می گردند  »  جای«اين پيام ها به دنبال      

                                                 
مهين نام در فرانسه     نوشته خنستين بار در مهايشی به       اين     ∗

  .ارائه شده است

 



  ها دگرشنيدن گذشته                                         194

» باالبر شدن «زيگموند فرويد در شکافنت پديده        
می گويد که اين فعاليتی است که ريشه در جنسيت         

از خودشيفتگی  .  دارد ولی از آن خالی شده است       
. آل من يا هنايت من می رود       سوی ايده  بهگذشته و   

سوی آن   نيازهای کالبدی به باالتر می روند، و به      
آن .  در ختيل خود پرورده است     »  من«هنايتی که   

منونه و مورد پرسش و خواسته شده ای دور از             
دسرتس که در حالت کمال من به او خواهم رسيد و           

. گمان چنين موجودی در ختيل است نه در واقع          بی
ويی کالبد و نيازهای آن جای خود را در دو            گ

مرحله، به خودشيفتگی و سپس به شيفتگی واالتر         
که )  نارسيس(و هنايی می دهد، چون جتربه نرگس          
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در هنر امروزين خواسته های واالی آدميان در          
. زمينه های انسانی و اجتماعی، نقش می گيرند        

من در اين جهان     «:  شايد پاسخی به اين پرسش     
و شايد به شيوه ای نياز هنرمندان        »  چگونه ام؟

يشگاه ها و سخن گفنت    در عرصه کارهای خود در منا      
گونه ای درخواستی   با بازديدکنندگان آثارشان به   

است برای هبرت فهميدن پژواک تصوير ايده آل خود         
  ...در آينه بازديد کنندگان

 اجتماعی   -منونه پژواک خواسته های انسانی        
هنرمندان را در کارهايشان می توان در آثار          

 شده پيرامون پديده های هبشت، باغ عدن،           خلق
ناکجا آباد در فرهنگ های چين و ايران و هند،          

  .های قالی و پرده و مينياتور يافت در نقش
در کارهای هنری دستی، آن جا که بيش تر تکرار و         
توليد چندباره و بيش تر سنتی در نظر است، نقش         

آهنگی  خالقيت بسيار ضعيف است، ولی زيبايی و هم       
ه گون اين.  در کار نقش خود را بازی می کند          

کارها را منی توان آينه هنرمند دانست، اينان         
بيش تر چون خاطره و حافظه ای از گذشته و              

گونه کارها نه    در اين .  کار می آيند  نياکان به 
پيام خاصی از به وجودآورنده آنان است و نه           

برداری از کتابی نوشته شده       تکانه ای چون نسخه  
که حاوی هيچ پيام تازه ای نيست و خطاط جز             

  .م نويسنده کار جديدی ارائه منی کندپيا
های حلظه ای و     های کودکان، به حرکت      در نقاشی 

نقاشی .  خودجوش، چون يک برق حلظه ای برمی خوريم      
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های ديگر شايد بتوان از پيوند             در فرصت  
پريش و نقش لذت در خالقيت       های افراد روان   نقاشی

يان پيامربان  اينان سخن گفت، و نيز پيوند م         
نقاش، جادوگران نقاش و نقاشی و خواب مصنوعی         

  .را بيش تر شکافت

 



 

 



 

  ∗نام پدری، نام خانوادگی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

های شيعيان، مفهوم اول االولين برای        در نيايش 
اهللا، خالق  :  کار گرفته شده است    به کّرات به  »  اهللا«

و قادر مطلق متعال و توانای مطلق که مهيشه            
جا و برای     واهد بود، در مهه    هست و بوده و خ      

در .  مناد عدالت مطلق، خالق زمان و مکان       .  مهيشه
ها گاه، اهللا، منايندگان او، پيامرب و         اين نيايش 

ائمه و معصومين با مهان القابی ملقب شده اند          
  ...که شاهان و امرا، چون امر، اعليحضرت

مفهوم نام خانوادگی در ايران در سده بيستم          
 از اين زمان، جز در موارد          پيش.  گير شد  مهه

ويژه، به سه شيوه افراد از يکديگر متمايز           
  :می شدند

  نام کوچک به مهراه نام پدر  -
 نام کوچک به مهراه جای زندگی يا تولد -
مهراه صفتی که شخصی را از         نام کوچک به    -

 .ديگران متمايز می کرده است
در مورد خنست برای مشخص کردن فرد نام های پدر          

ر پدر و غيره بر نام کوچک شخص          پدر، پدر پد  
افزوده می شده است و در مواردی نيز تالش بر آن          
بوده است که برای افراد منسوب به خانواده           
پيامرب، نسِب فرد را تا خانواده پيامرب ذکر            

برای افراد مهاجر که پدر آن ها در حمل          .  کنند
شناخته نبوده است، نام جای تولد معرف فرد           

هرها و روستاها نيز بيش تر      نام ش .  می شده است 
رابط با قبايل اسکان يافته در اين اماکن            

 نام قبيله ای از       -پارس(دارد، مثل فارس       
يا )  آرياييها که در اين منطقه اسکان يافتند       

نام بنيانگذار اين اماکن، مثل حسن آباد،           
                                                 

 -اين نوشته خنستين بار در نامه اجنمن روانکاوان ليموژ           ∗
  .فرانسه به چاپ رسيده است
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طور مستقيم يا    طور کلی، نام خانوادگی چه به      به
 قبيله و يا پدر و        غيرمستقيم به نام ايل و     

و يا عنصری طبيعی که آن هم به           ...  پدربزرگ
زندگی نياکان در حمل ويژه ای مربوط است، پيوند        

چون گويی آدمی جدای از نام کوچک         .  می يابد 
نيازمند آن است که گذشته ای چون تسلسل نسل ها،        

مهراه داشته   چون رابطه ای با مبدأ آدمی به         
ا انسان سخنگو به    باشد، چون رابطه ای مستقيم ب    

نوعی نام خانوادگی، واسطه ای است ميان آدمی         
بی مناسبت  .  با نام کوچک و کاروان انسانی        

نيست از داود قيصری يکی از عرفای قرن هفتم           
هر انسانی در اين جهان         «:  هجری بياوريم  

نشانه ايست از نام ازلی، و از آن جا که هر نام          
رد، اين نام   مهراه دا  ازلی جوهر مهه نام ها را به     

گونه هر   مهين به.  نيز مهه نام ها را به مهراه دارد      
موجود در ميانه موجودات جهانی است که در آن          

با اين شيوه جهان     .  مهه نام ها شناخته می شود    
شناسی روحانی   مکان«از کتاب    .  (»هنايت است  بی

  ).، داريوش شايگان»اسالم ايرانی


