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  پيشگفتار

 در پنج امتناع تفکر در فرهنگ ديني اي با عنوان  نوشتهکهاز همان زمان   ابـوان کتــــعن
ن  منتشر شد و انعکاس آ)۵ تا ۱، شمارٌه ۱۳۶۳ـ ۱۳۶۱سپاري( الفبا در  پياپيمقالٌه
به  ط مربوبينم که واکنشهاي ديدم و مي گشت، مي تدريج محسوس مي به

و تا آنجا که به گوش من . اند ميدههرا نادرست فعمدتاً معناي عنوان آن 
اکنون که آن بررسيهاي منتشرشده .  نيز جز اين نبوده استافواهرسيده در 

در رانده شده و مشروح با همان عنوان   بصورتي گسترده، پيشالفبادر 
 فهمي درستتوضيحاتي براي رفع آن نااند، دادن  گرفتهکتاب حاضر پيکر 

دهم که  ات الزم توجه ميوضيحاز آوردن ت  پيش. رسد نظر مي ي بهضرور
اب ـاد کتـر مفـان اندازه راه را بـهم به وانــاي عنـدن معنـفهمي تـدرس
انجامد، که ميدن آن مفاد بيهفاين گشايش الزاماً به آنکه  د، بيگشاي مي

اگر . بندد اد کتاب مي راه خواننده را به مفهمان آغازاز  فهميدنش نادرست
 به آنسوي اين  به اين گمان که،بگذردعنواني  او از زير يا از کنار اين دِر

 فهميده است، آنگاه در آنچه  به نحوي عنوان را، يعني معناي رسيدهدر
زير اين عنواِن شاخص و دربرگيرندٌه مطالب در کتاب خواهد آمد، يعني 

واهد شد، و به گمان من نه به خود در مفاد آن، کامالً سرگردان و گمراه خ
مباحث راه خواهد يافت و نه ارتباط اندامي آنها را در کليتش خواهد 

  .شناخت
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   اينطوراينبگويم که عموماً عنوان کتاب بايد در پي اين شرح مختصر   معناي نادرست
 .زدور مي زند، ابا ميسربازانداختن خود کار که فکر از بهفهميده شده   وانـــ عنفهميدٌه

 غيرفني طبعاً از معناي عمومي متبادر به ذهن و» امتناع«چنين استنباطي از 
ست اگر  در اين حد خواننده گناهي ندارد و طبيعي. گردد آن ناشي مي

در عنوان کتاب فهميده » امتناع«را از واژٌه معناي عام و متبادر به ذهن 
 »ر فرهنگ دينيامتناع تفکر د«: اما با در نظر گرفتن عنوان کتاب. باشد

امتناع تفکر «: رو شود سخ روبهپا اي بايد با اين پرسش بي چنين خواننده
  »امتناع« رايجش آنکه در معناي عمومي و از چي؟ براي دينيفرهنگ در 

   سرباززدن و اباورزيدن نيز و اين در موردخواهد مي» از« اضافٌه حرف  جــــاي رايــمعن
 اــالفبالٌه ـج مقــ اين حد خواننده، بويژه اگر پن در.کند تصادفاً صدق مي   امتنـاع

  که هر دو رادرخششهاي تيرهز ـ را با همين عنوان، و ني)۱۳۶۳ـ ۱۳۶۱(
 ، دــده باشـوانـخ اند هـوان پرداختــاً به اين عنـريح معنــرصـريح و غيــص
 معناي» امتناع«بايستي شک کند که منظور از  توانسته و چه بسا مي مي

  .بازگرديمه باشيم تا از نو به آن اين را داشت.  باشدرايج آن بودهعمومي 
  آساني خلط اين دو وجه بهַ  طقاش در فلسفه و من در معناي فني» امتناع«    ومعناي منطقي

 مقابل اش در در معناي فلسفي. بودن بودن، محال ي غيرممکن يعنַشوند مي  اعـفي امتنــفلس
را » امتناع«ن معناي مشتقي از اي. يدآ با امکان و وجوب يا ضرورت مي

فلسفه شناسيم و آن را خارج از حوزٌه  مي» ممتنع«ما در تداول بصورت 
اع در معناي ـامتن. امر ممتنع همان امر محال است. بريم کار مي و منطق به

 جود والو ممکندر برابر  الوجود نع ممتفني فلسفي آن در ترکيب
روشنايي تاريک مصداقهايي وش و خامفرياد . آيد يـالوجود م واجب

 ع ناپنداشتني وـر محال هستند، و در واقـممتنع، از يک امزباني از يک امر 
  .اند يدنيناانديش

يا مفهومي را به معنا  در منطق آن است که ، امتناع به معناي محالواژٌه  کارــتناقض آش
صورت ديگرش . طريق نفي شود ي نسبت دهيم که آن چيز از اينچيز
گونه  اين. نسبت دهيمن است که دو معنا يا مفهوم متنافي را به يک چيزاي

، يا جملٌه خبري  حمليهحکم، قضيٌهتصديق،  اصطالحاًدادن را که  نسبت
اعتبار  ي بيـ با مالک منطق،گويند مي نيز و اخيراً به آن گزارهاند  ناميده
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ثالًٍ اين جملٌه خبري متناقض م. کند که اصل امتناع تناقض نام دارد مي
توان در آن  تناقض را آشکارا مي. آب خشک است: يمياست که بگو

   .ديد
 استداللهاي  در توضيحات وبه اينصورت. تناقض ممکن است پنهان باشد  هانــض پنـاقـتن

با تناقضگويي پنهان، خواه آگاهانه . شود کار برده مي روزمره فراوان به
الً ـمث. ساختمتعارف را مجاب  توان آدمي آساني مي ، بهخواه ناآگاهانه

  .تمکين بود چوبين سخت بي پاي/  چوبين بودپاي استدالليان: با اين شعر
  شناسيم، از تناقضگويي ساخته  را ميهمه آن مولوي، که اين شعر معروف   تناقضايه نمونه
اي شعري  چون اين شعر که در واقع گزاره. شده، از تناقضگويي پوشيده  عر مولويــدر ش

. شود  متوسل مياستداللارزشي استدالل به  دادن بي  براي نشاناست،
دهد، با اين  يـان مـدالليـ استت بهـي نادرسـود نسبتـرخـ سنخست اينکه

  خواند، و  مجازاً کندرو يا ناتوان از حرکت و جنبش ميکه آنانتشبيه 
  کند، گويي مياين اسناد نادرست و ناروا، در مصراع دوم همان براساس  نـار ايــتـاخـــس

پاي نافرماني : کند يعني آنچه را که در مصراع نخست آورده تکرار مي   تناقــض
اما .  همان نافرماني پاي کندرو و ناتوان بودن در حرکت استچوبين

 :توان آشکار ساخت شعري را چنين مي گزارٌه  اينتناقضگويي پوشيدٌه
     او ادعا کند که برضد مولوي مانند خود ست کسي بگويد، و عيناً يکاف

 برابر مولوي در. اعتبار سخن مولوي نابخردانه است و سخن نابخردانه بي  ضــدور در تناق
گويد،  ميکند و عکس آن را   يا در سخن خود تجديد نظر مي:دو راه دارد

کند که تناقض گفته است، يا بر سر حرف خود  يعني ناگفته اعتراف مي
را دوم  اين کار  اما.ثابت نمايدخود را کوشد درستي گفتٌه  ماند و مي مي

 تناقض  مولويپس در اينصورت نيز. توان کرد  مياستداللفقط از طريق 
    از که خالي،اي درست است، صادق است بنابراين فقط آن گزاره. گويد مي

    امتناعاصل: اند ا گذاشتهر» خالي از تناقض بودن«نام اين . تناقض باشد  اعــل امتنــاص
 خودش آن استوار است، در نتيجهکه هر اثباتي براز آنرو » اصل«. تناقض    تناقض

برخي آن را، چون منظور در واقع ساختن ). طوارس(ت پذير نيس اثبات
 اصل .نامند  مي همتناقضي ست، اصل بي با چنين مالکيدرست هاي  گزاره

صادق باشد،  محال است سخن متناقض بتواند :گويد اقض ميامتناع تن



 ٨

 اکنون و. در تناقض صورت گيردبتواند ت داشته باشد يا رويدادي حقيق
گرديم و رشته سخن را از همانجايي که قطع کرده بوديم  به پس باز مي

اي که  گونه  بهاعـمعناي فني امتننظرداشتن د کنيم، اينبار با در م دنبال مي
  .توضيح شد

  تفکرراد از ـم.  آمده استتفکراژٌه و» اعـامتن«س از ـاب پـوان کتــدر عن   انــهم» رــتفک«
ادي خارج، ـ را از حال ع مانـوماً ذهـاش عم  لفظي هيمنهکه به سبب  انديشيدن است

سازد و ما را از منظورمان  يعني نسبت به خود ناهشيار يا ناهشيارتر مي
 و انديشيدن، که شکل. ، چيزي جز انديشيدن نيستکند در اينجا پرت مي

و   از اندک»تفکر «تر است، برعکس وش مأنوسآهنگش براي چشم و گ
دوردست   پهنه و ژرفاياش به کند و با هشياري فزاينده  مينزديک آغاز

 فروتني به همانگونه که.  در تداول ما ابهتي کاذب داردتفکرواژٌه . رسد مي
و جايش را همواره از پيش توان يافت  چندان نمي  نزد ما ايرانيانيفکر

 هـي بلکـموضوعتش نه ـزي که مناسبـچيַ  تـاسرده ـي پر کـنفس هـشکست
و نه بال و ستايش ديگران است،  صرفاً اجتماعي در برابر اقشخصي و

و  ַ!  ديگرانمان از خودمان بدون حضورندرت حتا در برابر اقبال خود به
 اجتماعي آراسته جلوه  در مناسبات خوشزبانيهامان ما را کههمانگونه به
  ما را از زمين به» تفکر«پوشانند، ضرب واژٌه  ا را مي درون م ودهند مي

  زند و ما را دچار مان را برهم مي پراند، تعادل فکري روزمره  ميآسمان  کنندٌه معناي گمراه
  . ماچيز هستند جز تفکر به معناي مورد نظر کند که همه تصوراتي مي   در تداول»کرـتف«
کتاب که چرا در عنوان تواند باشد  يماين پرسش بجا و مقدر در اينجا    يـــانـزب

با « خودم آن را  کهاي ام، واژه کار برده  بهتفکر واژه انديشيدنجاي  هب
من در  به همين سبب مخل به منظوري که خواندم و» پرابهت«و » هيمنه

امتناع «:  توضيحنيازمند به اندکي  ساده است اماعلتش. ماينجا دار
  نمود  ميآهنگ خوش  موزون وکمتر زباني من براي احساس» انديشيدن

  در» تفکر « واژٌهزباني من،باز براي لمس حال،  درعين. »امتناع تفکر«تا   سبب انتخاب
   هستندرد مسايلي را که موضوع آنوانست ُبت تر مي واسطه بيعنوان کتاب   هــــبوان ــنـع

 ي که اينـدر افق تحرک خواننده ،از چنين ديدگاهي که بنگريم. اندـبرس   اي که هست گونه
صورت تواند  تر مي  طبيعيگشايد کتاب براي طرح و تحليل مسايل مي



 ٩

بايستي در صورت  يعني مي. دش ا کار عنوان به اينجا تمام نمي ام.گيرد
به معنايي که » امتناع «، فکري هم برايتفکرجاي  ه بانديشيدنبردن کار به

» امتناع«گري براي نتيجتاً آوردن ترکيب زبانِي دي. کردم مي توضيح شد
اي که راه را بر معناي رايج اين  گونه هاما منحصراً به معناي فني آن، ب

محال بودن انديشيدن «: دآوْر  کل عنوان را به اينصورت درمي،واژه ببندد
ي آن را بر فهم واني که طبعاً راه هرگونه نادرست، عن»در فرهنگ ديني

 ترکيبي  براي ساختنه تصرف اينهم:بهايي مطلوب بست اما نه به ذهن مي
خبري  صرف بيبه   و معناً کوتاه و چابکجاي عنواني لفظاً هبدراز و کند 
  سرشار استعدادببـس يا به» اعـامتن«ي ـاي فنـاز معنري يا بسبرخي يا
ظاهر نسبتاً مواجهه با  هنگام از خودن ما بيخودشدنمان در  عمومي
 عنوان، شته از اين، مشکل معناييگذ. بود و موجه نميروا آن کنندٌه  گمراه
موضوع   بهتواند راهيابي توانست و نمي نميهيچرو  ون حل شد، بهکه اکن

اما بدون آن نيز . کانوني کتاب و تحليلهاي مربوط را آسان نمايد
و نيز دربارٌه » فرهنگ«دربارٌه . شدند بسياري از همان آغاز گمراه مي

 به اندازٌه  رخششهاي تيرهراهنماي ددر صفحات نخستين از » ديني«
تواند به موضع مربوط از کتاب نامبرده   خواننده مي.ام توضيح دادهکافي 

  .مراجعه نمايد
   توانمندي حدناي انديشيدن اين است که نسبت بهنخستين شرط تفکر به مع   ويدنــشـاندي

   .نجيم و بشناسيم بسوي خود را از اين نظر بيازماييم،ذهنمان آگاه باشيم، نير  واريـدشـــــــ
  هرسو نتازانيم تا فرسوده  آن را بهست،نيافته ااگر اين نيرو نورسيده و تعليم   دآوردن ـديــپـ

 از  ذهنپرساختن. مرز و بوم گردد بينما شود، همه چيز در آن   آزمودهاما   ـرايط آنـشــ
 است، حکم  بودهمحفوظات و معلومات، که نزد ما از ديرباز معمول

گرداندنش   براي متکي نه حکم پرورش آن را،ردن آن را داردکگير زمين
 نماييم، هر اندازه ما از قواعد سنت و شيوٌه تعليمش بيشتر تبعيت. خود به

سازيم و بازپروري آن را، در صورتي  مان را دشوارتر مي پرورش ذهني
   معنايش.غيرممکنطول انجاميده باشد، عمالً  به سلطٌه سنت بر ذهن که 

   نديده و، را نشناسيم، به آنهانيست که قواعد و نگرشهاي سنتطبيعتاً اين   ي ميانهماورد
  کردن  پشت بر ما مشتبه گردد که اين پشت کنيم و در اين حد امر،نشناخته  و وـروهاي نـني



 ١٠

 نيروي آور آنها براي فرهنگ و افزودن يان نيروي زاندنآنها يعني کاهبه   نــروي کهــني
 يک حريف همواره آسانتر از تخطئٌه. رور ساختن آننوخاستٌه ما در با

 لودهندٌه صورت و سببي داشته باشد، کار، هر  اين. ايستادن در برابر اوست
 نوخاسته در رويدادهاي فرهنگي هيچگاه نيرويي. ناتواني ما در برابر اوست

. کهن نشان دهد نيروينتوانسته است توان خود را بدون هماوردي با 
 م کهگذار يـن م بنا را بر ايمن. يدنندـ براي انديشيـدايـط ابتايرـا شـاينه

دادن به اين نخستين شرط خواننده را پيش از برداشتن هر گامي  توجه
  .دخواندن اين کتاب به تأمل برانگيزدر 

  بررسي  اينبه اندازٌه کافي به توضيح معناي انديشيدن درکتاب در آغاز   توضيح مفهومي
جوانه  هايي از آن توضيحات مشروح را بصورت خواننده رگه. ما پرداخته   عنــوان

اي   و سپس در شکفتگي نسبي و فشردهمالحظات فلسفينخست در 
 اکتفا در اين پيشگفتار به اين اشاره.  بازخواهد يافتدرخششهاي تيرهدر 
 س،ـي از حـي، و نه هرگز خالـست ذهن يـانديشيدن کوشش: مـکن يـم

آوردن پاسخهاي  دست  پرسشها و بغرنجها و بهوجو و يافتن براي جست
 با حداکثر نيرويي خويشساخته، پاسخهايي که جز در مواردي بسيارآنها 

 دادن فقط تحليل و نشان. هيچگاه آخرين و پاياني نخواهند بودنادر 
و گفتار ما ها که در تار و پود رفتار  الودهـق اين شـهاي عمي ريشه

توانند  يـ م،مانند يـان مـي پنهـل يا تقلبدـري مبـدر پس ظاهعجينند و 
  .وار براي شناساندن خودمان به خودمان شوندـاي است پايه
 شخصي  عموماً نسبي به معناي نسبت و مناسبتمابراي » بغرنج بودن«اما 
 آيد و تغييراتي که  است و برحسب وضعي که سپس پيش مي با امورما
 مانعي همچونکنند،   سرايت مي با امور ماآمده در مناسبت  وضع پيش از

  يا.دنشو يـسپرده مي ـفراموش   بهيـانـآس  بهد ـر راه ما نباشـر سـکه ديگ
آن را که در واقع شخصي بوده، به هر علتي، از آن ديگران نيز برعکس 

  .آوريم شمارمي به
  واهانخجامعه سطحي از ما در » گشايي بغرنج«و » شناسي بغرنج«ست  کافي  اـراي مـبج ـرنـبغ

 ַاند  کرده ثابتدو دههما بيش از » سياسي«اصطالح  اذهان بهاين را ַ  يابد   چيست؟
 .کنيم ميما بر درستي رأي خود حمل  را اين انعکاس بازارپسند روز
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 است و از خودماني است، نسبي مابراي » بغرنج«گويم که   ميمعنااين  به
نزد ما تلکتوئلي نابش از نوع ان» شناسي بغرنج«. ناپذير جدايي مااحوال 

دادن هوش سرشار و  براي نشاندانستن فرصتها  غنيمتچيزي جز 
 که تا زماني. تـ ارعاب کمتردانان نيس براييدانش نخبگان و دستاويز

هوش از شان، که  گريهاي نمايشي ي جلوهـپما چنينند و در » يابان جرنـبغ«
نمايانند، هرگز  يرا عميق معمقيهاشان   بيربايد و سر خود آنان نيز مي

پي نخواهيم برد که بغرنج چيست و کجاست، هرگز نخواهيم دانست 
 براي  مااند که هاي زيرزميني و حياتي که بغرنجها در واقع همان ريشه

کنيم و  نها تغذيه ميمان از آ پربار ساختن هنرمنديها و زبردستيهاي ذهني
به همواره از نو  اش دميم تا بازده  خود در آنها مينوبٌهماحصل را به 

  .گونه هوشمنديهاي ما بيانجامد مينه
  آگاهي ما  اگر:  ناب ما چيزهايي هستند از اين قبيل انتلکتواليسم»بغرنجهاي«   ي ازـهاي مهــچش

  گشتنش خودآگاهي يا اگر آگاهي ما پس از ،خودآگاهي نرساند را فلسفه به   مامـانتلکتوآليس
؛  ساخته است در اينجا هردوسفه کار ما و هم کار فلهمفلسفي نشود، 

اي  هـتک لـ چهمـان هـبودنم يـشرق، در  ما غرب را درست نفهميماگر
  درمـت بفهميـرب را درسـر غـ، اما اگبـل و نسـاص يـم بـويـش يـم

ه خوش بود ـ؛ چتـزيسم ـگار خواهيـرستد و ـ خرسنانـان همچنـسنتم
ها  غربيم، پيش از آنکه اسالم بوديجهان سياست در آن زمان که ما عقاب 

اب ـا چاره زادن عقـتنه.  سوپ مرغ بپزندان سياستش وياسالمعقابهاي از 
 حاال ب براي روزگار کنوني از شکم نوزاي غرب؛ـت مناسـس جديدي
فهميم ما جز آن  تازه مي مانديم، خوابتاخته و ما  ي تمدن پيش که قافله

ايم  پيشتر هم جز اين نبودهيا بايد بفهميم که ؛ ايم که پيشتر بوديم شده
تا زياد دير نشده بايد از جامان برجهيم و به هرصورت  که هستيم؟

اما . خودمان را به قافله برسانيم، و اگر الزم شد از آن جلو بزنيم
بايد يافت، و از کجا که  هرمنوتيکدر موتور اين تحرک را چگونه؟ 

 ونـعجت که اين مـر نه اين اسـمگ. دـنباشم ـ هداروـنوشوتيک ـرمنـه
 در گويند، ، چنانکه ميحتا .پراند افليجي را از جايش ميشفابخش هر 

 که ثابت  نيست تن اسالمالبته منظور. دمد تن مرده نيز جان تازه مي
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 که از زهر ستتن ماتر شده، بلکه در  تر و جوان ه زندههميشز کرده ا
ندگي از پس اما ز: پرسش. ايم مردهقرنهاست زندگي ناميراي اين دين 

 جاِن به اين درد که: پاسخ خورد؟ اين مرگ دراز ديگر به چه درد مي
 براي حل .ين شاهکاِر شاهکارهاي االهي کنيمنويافته را بار ديگر نثار ا

کردنشان بايد آنان را خردمند ساخت و اگر  مشکالت مردم وخوشبخت
 تجربه هکار خواب و خيالي بيش نيست، و باما چون اين . فيلسوفشود  مي
 که  و بيخردهاي خوشبخت بيشتر از آن استنادانهاشمار دانيم که  مي

 پذير باشد، بايد به همين اکتفا نماييم که سر نخ فلسفه و تخمينحتا نسبي 
خوشبختي ناشي از آن که معدنش غرب است از دست خودمان در 

فرهنگ و افکار هذياني براي نجات وجه مشترک اين گونه . نرود
پيوندند   اين است که همه در کانوني به نام مدرنيته به هم ميما ٌ جامعه

سازند، براي  ميبه مؤثرترين درمانها مجهز آن و خود را از برکت 
اند، تا بيابند، چه رسد به اينکه آنها را   هيچگاه نجستههايي کهآسيب

  .بشناسند
   باقيترديد جاي »شناسها نجبغر« و »هابغرنج«آميز به  هاي طعنه اين اشاره   نـتـياف کل راهـمش

  ها مانده  ناديده واه هيعني نايافتدر بررسي ما مسايل زيرزميني، گذارند که  نمي  وع کتابـبه موض
  هاي ها و پديده  دورهدر کوشد  ميبنابراين کتاب. موضوع انديشيدن هستند   ي کهـراه و روشـ

ها   کاويدهيل و با تحل، بنگردبکاود واسالمي مهمي از ايران باستان و ايران    اب داردـکت
در فرهنگمان و فرهنگمان را در ما چنان بشناساند ها ما را  و نگريسته

که اين کاويدن  همچنان.که تاکنون برايمان ناشناخته بوده و مانده است
گيرند، نه از  و نگريستن و نيز تحليلهاي مربوط کامالً دروني صورت مي

شود   ميه بر اين کوششها مترتبديدگاهي بيروني و خارجي، شناختي ک
اگر در مواردي چند به تز برخي از اروپاييان . نيز منحصراً دروني است

ام، دو علت  هرسان تز مربوط را توضيح و مستدل کرده استناد شده، و به
دست داده شود تا خواننده آن   است که مرجع تز بهعلت اول اين. داشته

دوم اين است که به کمک ت علو  !را به حساب کشفيات من نگذارد
، که برخي بويژه در مورد ايران باستان راه منحصر تز مربوطاين يا آن 

   شناختن پديدٌهيدن و دحل احتمالي آن بوده اند، فرد طرح بغرنج و راه به
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  گونه همان   به و کاوشهابودن اما در مورد دروني. شده است ميسر ميمورد نظر    ناختروش ش
موکداً بگويم که خودشناسي  دست آمده بايد  بههاي ناظر بر نتايجلحليت   ماند دروني مي

اين، اين کار را بايد از بنابر .گردد ميسر نميبا معيارهاي ناخودين هرگز 
 زمينه ن و با معيارهاي خودمان بکنيم و تا آنجا که ممکن است در اينورد

 هم از اين اند و ناسيچون آنان هم مبتکر خويشش. ياموزيماز اروپاييان ب
بنابراين بايد، نه نادانسته و بيخردانه، بلکه . کرده و ورزيده نظر تجربه

بشکنيم تا قادر شويم بيابيم و دانسته و آگاهانه، تابوها را يکايک 
از اينطريق در واقع خواهيم . برهنه ببينيم فرهنگمان را برهنه کنيم و

از هم بشکافيم و توانست مکانيسم وابستگي خودمان را به دين بيابيم، 
اما . اش بشناسيم و آشکار سازيم فرهنگ خودمان را در تمام ابعاد ديني

هيچگاه مجاز نيستيم اين را آني از نظر دور بداريم که سبب  اين درست به
بر ما و چه ناظر بر جز ما، همواره شرطش  ناظر شناختن، چه

براي . خواهيم بشناسيم ست که مي  چيزيگرفتن با آن فاصله
 نهوي وارشود مثال ميناسي فرهنگي خويششروال در  کردن اين لموسم

يکي از يعني نشان داد که چگونه تيپ خاصي از . آوردبراي آن 
در صورتي  ،ما نيست، اما شخودقادر به شناسايي بعدهاي فرهنگي ما 

 انههر عارفي طبعاً عارف: توانيم او را بشناسيم ميکه از آن بعد نباشيم، 
 موضوع  برايشعرفان تاز زماني که  عرفان چيستداند نميا ، امزييد مي

  ست که در عرفان، در اينجا يعني  عارف کسيبراي آنکه. شودنشناخت 
  بعدي ست يک يـکسعارف. ما، تحليل رفته باشد  برايموضوع شناخت  عارف انساني

   چون.  بشناسداش را تواند خـود عرفانـي  نمـييـ قيمتچـبه هيکه   دي ياـعب يک
   شدن»خود بي«اي براي   دارد، نه وسيله»ودخ«ي نه واقعف عار  دــعب يحتـا بـ

. سازد ست که او را وجوداً مي»هدفي«خالي از  هيچگاه خواهد و نه مي    تاس
يا اين هدف را از » هدف«محض آنکه بخواهد خودش را از اين  به
 ماند تا جدا سازد، ديگر از او چون عارف چيزي باقي نمي» خودش«

خود عارفان به اندازه کافي و حتا بيش از اندازه کافي اين . شناخته شود
فقط عارفان نيستند که يک طبعاً نيز . اند  که حسب حالشان باشد گفتهرا

    .بعد بيشتر ندارند
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 اومتـ مقي ماـي فرهنگـاسـدي در خودشنـکل جـا مشـن و تنهـنخستي  مقاومت دروني
رسد، يکي از عوارض ينطور به نظر ن، اگرچه ظاهراً است و خود دروني

هاي اين مقاومت دروني متفاوت  هر اندازه هم انگيزه .فرهنگ ديني
د، کنن باشند، که هستند و حتا گاه در تعارضشان همديگر را نفي مي

 موضع يافتن به نع در راهسمجترين مايي تنهاخود اين مقاومت دروني به 
پس از انتشار گردٌه تز در ون واکنشهاي گوناگاين را . کتاب خواهد ماند

 پرسروصدا و خالي از کنند، از جمله اعتراضهاي تأييد مي، )يادشده( الفبا
بيش ، اين که بررسيهاي منتشرشده آسا يهاي برق درمانخواهدليل و معنا،

 در دادن برخي از پرسشهاي مطرح شده  و نشانآوردناز هر چيز از باز
پرهيز دارند، کنند  مي باز سشها راکه معاني پرمربوط  يکتاب و تحليلها

   راه خود را تا تهران که امتناع تفکر که مفهوم و نيز اين واقعيت
  با وجود.  اسالم در ايران کنوني باشد باز کرده استقلب تپنده و دمنده  هاي هـــــــنـريــق

  ندان چيزيتز يا دعوي اين کتاب چ. اند  همه خاموش ماندهاين در قبالش  دٌهـــــــلـــودهـن
گذارد و اين پرسش را  از داراييها و اتکاهاي حياتي فرهنگ ما باقي نمي   مقاومت دروني

 پوک  وپوچهاي استوارنماي آنها  که نکند انبوه مفاخر فرهنگي و پايه
اين کاويدن پيشرونده فقط نازايي . برد مي باشند تا اعماق تاريخ ما پيش

 بدبرشي و ، شکلي دهد، بلکه بي اش نشان نمي فرهنگي ما را در برهنگي
طبيعتاً . سازد  آن را نيز آشکار مي و پوشندٌههاي فاخر نامرغوبي جامه
 حه بگذارد و خودشصمحتويات اين کتاب تواند روي  کمتر کسي مي

  .ست کردن کافي ُشک آن براي فلج.  ندهدازد، از دستـ نبرا
   چشم ازماند و يرو پابرجا ميش با تمام نا بيني  حقيقتفقط کسي که در  يـــــه کسـچ
  انديشي  چاره دراي برهد و تواند از چنين مهلکه دارد مي  خأل برنمياين  برابرتواند  مي

يک  را فقط با اش وقتي خداي کسي را از او بگيرند، جاي خالي. دبکوش  ؟بايستدخودش 
اش  و پابرجايياز نوساختن خودش با : رفته پر کند تواند رفته چيز مي
بيش از آنکه در برابر ديگري باشد، خودسازي   اينگونه. کاردر اين

 حرفش دنبال معارض بگردد و راضي شود از اينکه در زورآزمايي بر سر
 ست يخود همانستادگي در برابر در کرده، اي  را از ميدان بهحريف احتمالي

شرافت خرد و تواند به راحتي در  هرکسي مي. که تاکنون داشته و دارد
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نسبي شمار اما .  شرافت پدر ديگري شک کند خرد و درديگري يا
خود و شرافت خردمندي آدمهايي که قادرند در اين يا در آن پيشامد در 

مان که  به پدران مشترک فرهنگياست؟ و پدرشان ترديد نمايند چندت
 گرچه اين بيشرمي و .کند خاطرمان هم خطور نمي بهترديد برسيم، اين 

و تازه حق تقدم اين . ادبي کنيم  فردوسي بيدريدگي را داريم که به
  .بوده استديوانه فرومايگي در همان آغاز انقالب از آِن يک جاني 

   کوچکشود چندان درهم فشرد و به واحدهاي چنين مناسبتي را مي  هايي از انهـنش
  ، پدر دهٌه گذشته همتقسيم کرد که ما چون اينگونه واحدها در همين سه  ديــــرومنـآب

توان  ميدر اين واقعيت به روشني . ان شويمو هم فرزند فرهنگي خودم  نفکرانهـــروش
م و ـاي بوده اـان ناپرسـودمـورد خـا در مـد مـه حـونه و تا چـديد که چگ

اين  در: جوييم ايم و مي جسته» ديگري«ايم، و همواره مقصر را در  مانده
ندنفر تاکنون اين  چ،گذرد که از عمر حماقتهاي انقالبي ما ميسه دهه 
اند که در وهلٌه اول نزد خود و دربارٌه خود   جرأت را داشتهغيرت و

ش ـاند که نق دهـر به اين انديشيـد نفـد؟ چنـالب بينديشنـدانه به انقـمنتق
چند نفرند که شان در دميدن کورٌه انقالب چه بوده، و  دروني و بروني

طبعاً اند؟  دست ندادهدر اين مورد حافظٌه خود را در مورد خود از 
 که عقلشان از ند نيست»ضدانقالبي«نقش و  منظورم آن آدمهاي ظاهراً بي

رفت، يا آنهايي که پيش از انقالب  شان فراتر نمي حد حفظ منافع شخصي
اي ـي در کرنـارج مدتـ خ، درنـس از گريختـد و پـان ودهـدر کاري بـمص
 »اي  آمدهدنيا استثناهاي مبارز به« يا آن  دميدند، بعد غيبشان زد،مبارز من هل

که هيچگاه ميدان را در خارج ايران خالي نکردند و همچنان مبهوت 
 منظورم   نه،.اند مانده» در خدمت به ميهن«خود شرافت و درايت 

  ها مجسمه« منظورم آن .نيستند» ناياب«تا يا ح» کمياب «اينگونه آدمهاي
  گونه نعمت خصوصي  هستند که از همه» مجسم انسانيتروحهاي يا   هاي مجســـمه

بود، زده   و دروغ واکسپارچه بالهتدولت وقت، که خود يک و عمومي  معصـــوميـت
دو  اين و حاال بايد ديگر معلوم شده باشد که اينان درַ بردند نصيب مي

نويسندگان،  از : اند کمي نداشته خصوصيت آخري از آن دولت دست
 دانشگاه گرفته تا  پژوهشگران و استادانهنرمندان، کارمندان،شاعران، 
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بگير از دولت که با سردرآوردن از هر سوراخي  دانشجويان پول توجيبي
که » هر صنفيروشنفکران «لوليدند؛ بويژه  مينارضايتي سر از همه جا 

شان،   به خاطر انجام وظيفه در شغل افتخاريدر کنار شغل رسمي خود
 اي روي هر دروغ و دسيسه ، »هدلسوزي به حال مردم ستمديد «يعني

 و ؛ نبودندها اگر خود از مخترعان آن،گذاشتند  صحه ميبرضد همان دولت
ود را ـ خ،ورده بودندـدل خ ونـاً خـوا روحـردم بينـاطر مـخ از بـس به

 براي درمان درد خود و کردند و  روح مجسم احساس ميي ازا خونابه
 يکديگر حاال همينها. خواستند نمودند و مي ديگران دموکراسي تجويز مي

من  !شمرند نياز مي  را از شرمساري بيدانند و خود را متقابالً مقصر مي
د ـداننـد و بـده باشنـر فهميـديگ انـايناال ـا حـحتود که ـش يـباورم نم
ي از خانه و خيابان آغاز ـد دموکراسـت، اگر قرار باشـي چيسـدموکراس

يعني دموکراسي، .  خود را نشان دهدگردد، نخست در آنجا پا گيرد و
شده  پيش از آنکه حقوقها و هدفهاي آن بصورت قوانين تصويب

، ، مردمهازن، همسرو مرد ميان درآيند، بايد در رفتار دروني و بروني 
  اثرش را تابد، نسبت به هم و در برابر هم بازاعم از دوست و دشمن،

به ترتيب چون » يهورجم«يا » سلطنتي«آنکه نام محض  نشان دهد، بي
يک کشور براي سياسي در ادارٌه صوري  نماد ملي يا نام و شاخص

 دموکراسي ضرورت يا اهميت داشته تضمين جنبٌه حقوقي و اجتماعي
  .باشد

   و بودندخواه و انقالبي ماني انقالبهنوز که هنوز است آدمهايي که ز  روشنفکران
حاال جان،  دل و يکسياسي يک» ٌهنروشنفکرا«و در اين مشي و منش   ـيـقــالبــان

همه با «آن انگار نه انگار که همينها پيش از پگاه ַ  پس از تحقق انقالب
، از جمله در کانون فرهنگي ايران و آلمان به پيشواز طلوع آن رفته »هم

خود آيند و  جاي آنکه به هب ַ کردند و آن را به دميدن دعوت ميبودند 
هاي دور از ميهن که به سليقٌه  ر جرگهدسر در ميان دو دست گيرند، 

سروصدا جاي  اند و بي شخصي و مشترک افرادش برضد هم زاده شده
اند، در اثبات حقانيت خود و  آنان را گرفته» تحقق نيافتٌه«خالي انقالب 

  .نشينند و چشم ديدن همديگر را ندارند تکذيب ديگران از پا نمي
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نگ ما را آنچه پيش از اين بعيد نيست برخي از هوشمندان کنوني فره
کنم اين  اما گمان نمي. عنوان شاهد آوردم لحظاتي به فکر فرو برد هب

لحظات چندان دراز باشند که آنان را با خودشان درگير سازند و با اين 
گذرد و همواره گذشته  پرسش مواجه نمايند که چه در ما و برما مي

» ي از هوشمندانبرخ«محض آنکه اين لحظات سپري و اين  به! است
منکر انديشيدن » امتناع تفکر در فرهنگ ديني«متوجه شدند که مفهوم 

 که انديشيدن در فرهنگ ما از همان ست شود و مدعي در فرهنگ ما مي
  . شورد  ميشان اش محال بوده و همچنان مانده، مقاومت دروني آغاز ايراني

  مبتاليان به مقاومت دروني: ت اسصورت اول اين. آنهم به دو صورت   واکنشــهــــــاي
گذارند و  در فرهنگ ما مي» تفکر«بر  اند، بيدرنگ بنا را که غافلگير شده  خوشــخيـــاالنه

ه اگر صورت دوم اين است ک. يابند مآالً امتناع آن را ياوه و مهمل مي
 سبب ما به» فرهنگ«در » امتناع تفکر«تن داش اينان ناچار شوند به حقيقت

تن دهند، گرفتار اين پرسش خواهند شد که پاسخي آن بودن » ديني«
 هاي کنوني فرهنگ و آثار به اين پس وضع ما سرکرده: براي آن ندارند

 گذشته از اندوختن فضل و کمال از و  که، مامان چه خواهد شد خوبي
مان را از دستاوردهاي فرهنگي نياکانمان   ملياعتبار در فرهنگ غربي،

شويم؟  اعتبار مي بيايم و بدون آن   هستي يافتهداريم، از اين پشتوانه
ست که  انگشت نهادن روي آدمهاي مهم و با استعداديواکنششان اينها 
دان و  دان و تاريخنويس و رياضياز جغرافي. اند هنگ ما پديد آمدهدر فر

اند،  گرفته تا، به اصطالح، اهل ادب که اندکي به نثر نوشته» فيلسوف«
از . اند مان غرق کرده فرهنگان ما را در سکراما در عوض با شعرش

 ما نون و حامل فرهنگ ما هستند،سخن شاعرانمان که در واقع پايه، کا
آوريم که نوعاً  شناسيم و مي الف کنوني به اندازه کافي شاهد مياخ

ز ـتود ـاال که با وجـحو  . دـن هستنـن مبيـن ديـوازيـش از مـي فاحـتخط
 بينيم، هربار آن خودمان را در خطر مي»  دينيامتناع تفکر در فرهنگ«

. يفتيم يا از آن بيرون آييمکنيم که در تله ن اي تعبير مي ونه را به گشاهدها
است ناگزير » آدم«شناسندکه چون  برخي مثالً حافظ را کسي مي

آگاهانه گناهکار هم هست، بنابراين در اميدواري به عفو االهي کمتر در 
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ار و برخي هم او را مانند مولوي، عط! ورزد ر ميارتکاب به گناه قصو
شود که  من باورم نمي. دانند  مي»ايست اته«رئيس کلشان منصور حالج 

جز کسي باشد که با خدا مخالف باشد، يا ايست   اتهتصور اين دسته از
ايسم چيست و خودش طعم  اينکه بداند اته! کار او نداشته باشد کاري به

  .کششآن را چشيده باشد پيش
ا يا ـکه تخطيهد ـکن يـال مـ خيشـي در اين دو صورتــگر مقاومت درونا  اه بزرگــاشتب

 يا حتا اعمال اجتماعاً معمول و موضعگيريهاي مجلسي در برابر اسالم،
» فرهنگ ديني« حکم نفي ،اندازند اي که لرزه بر اندام اسالم مي شناخته

ي ـبزرگشتباه ازند، اـس يـي مـرا موضوعاً منتف  »امتناع تفکر«را دارند و 
توان  ي نميـچ فرهنگـ در هييناب يـاجتماعַٌ روانـي هيچ پديده. کند مي

اما اين به . ، بويژه پديدٌه دين که دال بر يکدست بودن آن باشديافت
تخطيها، هراندازه هم فاحش و گردد و  مينشکستن سيطرٌه دين منجر 

 را ن نيستند يا بري بودن از آني ديزياد باشند، الزاماً هرگز دال بر نف
شان وجوب خود نوعيتي يا راهي موجه براي هر منع و ممن. رسانند نمي
ويژه در دين اسالم  شود، به آشکار شکسته مي دهد، يا در پنهان يا نيمه مي

ا نمونٌه ـکه در اينج ،يـي دينـآدم.  و واجبات استکه پر از منهيات
 در تضاد و تناقض رفتاري، اش موضوع بررسي ماست، چنان اسالمي

زييد که برعکس آن را، يعني کسي که  کرداري و گفتاري با دين مي
از جانب  با دين احساساً شتناقضو بدون اين تضاد باشد يا بروز تضاد 

دارد لزومي ن. توان يافت  تقريباً نمي،موجب نفي ديني او شوندخودش 
من در شرايطي واجب که انکار اسالم را بر مؤدر اينجا به شگرد تقيه 

کند اشاره کنيم، يا به منع مطلق يک بهايي از مداخله در امور سياسي  مي
هر دو شگردهايي براي صيانت . و وجوب اطاعتش از دولت وقت

  .اند نفس ديني
  خوبي خبر نبوده باشد، به گر غافل و بي، ا نسل من و نسل پيش از آن  ايـــارضهـتع

خوردند به جز  در زمان خود همٌه سال عرق ميداند که جاهلها  مي   ظاهـــري
زدند و  اه سينه ميـٌه سيـرم با جامـدر ماه مح. رمـمح ان وـاي رمضــماهه

 ابهـمش. گزيدند يـشان دوري م»ها هـنشم«رفتند، يا از  يـو نمـرنـطبيعتاً شه
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 توبه آبقم و کردند، از جمله رفتن به  زنانٌه اين کار را خود روسپيها مي
اما اظهار نظري . شد ها مي  ريختن که منبع درآمد خوبي براي طلبهبه سر

کرد که توان  تر از اين نمي تر و موذيانه تر، يا مزورانه خامتر، يا بدمنشانه
تر بوده   ناصميمانهتر و تايمان جاهلها يا روسپيها به دينشان اسالم سس

ان ـ مسلمان يکـد به ايمـه رسـارف، چـان متعـان يک مسلمـاست تا ايم
  .حقيقت درست برعکس اين است. يي حرفه

  تواند حريف مسلمان اري و ترفندي کسي نمياينکه در هيچ دروغ و فريبک   وجـــــود با
   دلبـاختگانو ما. ان داده استيـي شـود، حافـظ به اندازه کافـي نشـ حرفه  مان يدلباختگـــ

پس از او، درستي شناخت او را با ده ـنزديک به هشت س» بـالغي انـلس«  »الغيب لسان«به 
با پيشي جستن بر يکديگر در : تاريخي ساختن جهالتمان ثابت کرديم

يي و گشودن در دانشگاههامان به رويشان، که  استقبال از دينداران حرفه
 داللت  اما اينها همه بر چه.بيدرنگ به حکم همانها بسته و مهر و موم شد

» انديشمندان«ها، ما  ديده ها، دانشگاه هخواند دارد؟ جز بر اعتماد ما درس
شناسيم؟ يا بدتر  تاريخش که نمي اسالم و  دينبه دين و اولياي آن، به

را بيازماييم؟ هستند اعمالي که روحانيت اسالم  خواسته بوديم :از آن
رف ـاً برطـقکننده را مطل ونـاقت آزمـک در حمـرين شـان کمتـآزمودنش

 .در چاه پريدنش براي آزمايمثالً . دکن مي
   هماننگاري رويدادهاي اسالمي در تاريخنگاري يا  ترين وقايع صادقانه  گاريــــتاريخن

خام  مدارک  و موادترين پرارزشاينها . دورٌه آغازين پديد آمده است  صدر اسالمدر 
سببش طبيعتاً اين . شناختن اسالم و چگونگي گسترش آن هستندبراي 
داده ثبت   به سود يا زيان اسالم روي مينگاران هرچه  که وقايعاست
 داشته و دومي را  اسالمياولي را به سبب اين که حقانيت. اند کرده مي

کشتن از همينرو . کرده است  را پايمال ميبه اين دليل که اين حقانيت
  سودمند واي  چون حادثه،دست مسلمانان را دشمنان و مخالفان به

 مشروحاً نويسان ، وقايعکرده ميپسنديده بوده و اسالم را تقويت 
همراه تعليل و  سخن ناصرخسرو درخششهاي تيرهدر . نگاشتند مي

بايستي کافران به دست   باره که به حکم عقل ميدر اينتحليل آن 
 قتل آنان شدند و پيغمبر اسالم با اين آگاهي به مسلمانان کشته مي
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سالم دورتر هراندازه از صدر ا.  آمده استداده مشروحاً فرمان مي
شويم، موضعگيري به سود اسالم و به زيان نامسلمانان يا نامسلماني  مي

ناصرخسرو به سبب هوشمندي و صراحتش . گيرد تر صورت مي آگاهانه
در اصل غيرعادي نيست که .  استاز اين موضعگيرييک نمونٌه برجسته 

هيچ واقعٌه اجتماعي مهمي، جز واقعٌه باب، نتوانسته در دل فرهنگ 
اي از فرهنگ اسالمي  اسالمي در برابر اسالم روي دهد و هيچ پژوهنده

شناسيم که نگرشش در زمينٌه قابل توجهي مستقيم يا غيرمستقيم  نمي
حتا اين را در متن خواهيم ديد که تئوري . اش نباشد تابع ايمان اسالمي

خلدون در پديدآمدن جوامع يا تمدن، و سياست و دولت تا چه حد  ابن
. ست  حياتي قومي آن مبتنيهاي داشتهاي اسالمي يا الاقل بر زمينهبر پن
ي ـربـعون رقص ـاي چ اي در خور کنجکاوي است که پديده گونه اما به
ازهاي ـال قوي نيـبه احتم. ي ماندهـباقي از جهان اسالم ـش بزرگـدر بخ
 تامين ي معمول عيش و عشرت خلفا و شاهاناـاش را بايد فض يـحيات

  .ده باشندکرده بو
   اسالماند چيزهايي که در  بودهآوري با وجود يک چنين استثناي شگفت  نازايي اسـالمي

   آخري موسيقينمونٌه اين. اند  رشد نيافتهاند يا امکان وجود نيامده اصالً به    در
. دـ اسالمناً مديونـان را مستقيمــانگيزش ع رقتــ که وضدــهستنر ــو هن  يـقهنر و موسي

 پديدٌه ديگري در فرهنگ ايران اسالميهر  در مقايسه با شان گيماند عقب
 ايران را با شعرايسه کنيد موسيقي و هنر مق. شود چشمگير ميآناً 

پيش از اسالم و عرب اش را غيرمستقيم از سنت   که هستياش فارسي
گ ـ در فرهنکـر کالسيـورم شعـمنظ. الم داردـشده در اس پذيرفته

  .معاصردورٌه  ج درشعر نيمايوشياي ـت، به استثنـسما
   دربارٌه کلمهخواهم براي گفتن چند ين اشاره اخير ميدر اينجا به مناسبت ا   ادق هدايتـص
هدايت و بويژه صادق در بارٌه ما : وشيج از فرصت استفاده کنمنيماي   جــمايوشيـو ني

 در حاليکه هدايت ايم، ر او کتابهاي خوب کم ننوشتهاان آثـ ميکور بوف
گذار آن در ايران با هيچ  پايهو چون واردکننده داستانويسي از اروپا 

توانسته است هم بوده  رو نبوده ونمي نيروي مقاومي در فرهنگ ما روبه
صاحب را در اين  باشد، بلکه به هرسان با اين کارش جايي خالي و بي
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ج ايم چرا نيمايوشي از خودمان نپرسيده  مااما هيچگاه .کند گ پر ميفرهن
ست پيش از او قافيه در شعر ما وجود نداشته و همو نخست  مدعي
 صميميت طبعاً ما نخست با. اختراع کرده است» زنگ شعر«چون  را قافيه

ال ايم، چون او راه بسته شدٌه شعر را پس از هزارس به استقبال او رفته
 را درست نشناخته  هنوز راه و چاههااما. اش براي ما گشوده بود سابقه

 که چهارنعل تاختيم و او را نبرده بوديم  و به اهميت کار او پيديمبو
و اين طبعاً نه از قريحه و استعداد خداداد شاعران . پشت سر گذاشتيم

دوران رسيدگي آنان را لو  بهتازه مايگي و  زدگي، بي ذوقما بوده، بلکه 
مادرزادي کردند شاعري  حوي گمان ميد و اين را که همه به نده مي
هر چه زودتر و بيشتر از نيمايوشيج ي ـيعن» ساختنعرــش« و تاس

مرز به يافتن استعدادي در وقوف  سبب همين بي  بهايدـش. افتادن پيش
ه و ـفرهيخت«، از »دانـانديشمن«توانشهامان، نه آن شاعران و نه ما 

ايم که   حيرت نشدهچارودروز ـم امـگاه تا هــچـ هي،»هـنفرهيخت
ته زير خروارها شعر شاعران تواناي ما در فرهنگمان نيمايوشيج توانس

قد راست کند و با شعرش اين بار خردکننده را از دوش خود فرواندازد 
موسيقي و هنر اسالم به . بازگرديم به سخنمان. و از دوش ما بردارد

شايد به يا  .ناآگاهانه و به غريزهبيشتر ،  فقط اجازٌه سد جوع داده است
براي ري ـچندان خطموسيقي و هنر ستعدادي ما در ا بياين علت که 

ان بدو زايشش به ـالم از همـ اس،ود اينـبا وج. تـ نداشته اسالمـاس
 و هرگز فراموش نکرده که آنچه هدانست غريزٌه صيانت نفس اين را مي

  .خطر بماند خطر است بايد بي بي
  و» يـ دينفرهنگ«ان ـه ميد کـکار کرده باشـ آشي بايدـاين گزارش تحليل  رابطٌه علّي در
از آنسو به . اي علّي از آنسو به اينسو وجود دارد رابطه» امتناع تفکر«  فرهنگ ديني

» امتناع تفکر«مطلقاً علت است و » فرهنگ ديني«اينسو به اين معنا که 
در  تراود  وقتي آنچه از دين مي معنايش اين است که.مطلقاً معلول آن

و تقطير شد، در اين نمودارها باز تافت و نمودارهاي فرهنگي افشانده 
 اين پيکر فرهنگي ديگر  خود آنگاه،از آنها پيکر فرهنگ ديني را ريخت

به همين علت نيز فقط از پديد آمدن يک . تاب يک مزاحم را هم ندارد
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عکس آن به چنين .  انديشيدن:م منحصر به فرد بايد جلوگيري کندمزاح
، ديشيدن زاده شود و بپرورد، از دينيعني اگر ان. رسد سرانجامي نمي

 فقط ،گيرد  حيات را نمي بوده، حقسازندٌه فرهنگ دينيسبب اينکه  به
تا اين حد حق حيات به دين دادن . کوشد فرهنگ را از دين بزدايد مي
به معنايي البته يعني کمر  ،نتواند و نخواهد فرهنگ را ديني کندديگر که 
 اما .بويژه کمر اسالم را، شکستنن  را با خصوصي و شخصي کردن آدين

  آموزاندن پروراندن وکردن مسايل و يافتن و روشننه با زور، بلکه با 
  ديشيدن زوري ذهني است و هر دينيزور ان.  در سطح جامعهآنشيوٌه 

 ترـان پيشـو ميانشاند  يـسامال ـاي کهنسـور دينهـدر وهلٌه اول منظַ
 از اين ַالمـروز دين اسـم امـه تا مسيحيت، و به شدتي به مراتب بيشتر

 هرجا  از اينرو.شت دارد تا از هر نوع زور فيزيکيزور ذهني بيشتر وح
اي   لحظهآنزور ذهني خواسته قد برافرازد، دينهاي جهاني از سرکوبي 

  . اند درنگ نکرده
 نيز  محضشتمدني  در بي با هنر و موسيقياشکال اخص دين اسالم  تمدني شکال بيِا

توان انتظار حس  ته و نديده چگونه مياز ديني که هنر نداش. هست
اين . هرسان براي هنر و موسيقي براي همه چيز، اما به، داشت استتيک

هاي آفرينندگي   جوانه به، وه باشدردتوانسته بويي از هنر ب اسالم نميکه 
 اش  جبليطلب و تنگدستي خود با بدويت سلطهبر سر راه و در قلمروي 

مدل برهنه اعم از زن  .خيزد فرهنگش برمي ، از طبيعت بياندآسيب نرس
سازي براي نوآموزان و  و مرد جزو الفباي هنر نقاشي يا مجسمه

چنين مدلهايي را بايد . ستان در اين هنر ااي مجري هربار نو براي انگيزه
شاگردان ساعتها و بارها ديده باشند و از موضعهاي مختلف آنها را در 

با تخيل صرف . سازي کرده باشند ون نقاشي يا مجسمهوضعهاي گوناگ
کشيدن يا مجسمٌه برهنه ساختن مثل اين است که کسي  تصوير برهنه

چنين مانعي فقط يکي از . بخواهد در خواب يا خشکي شنا ياد بگيرد
عکسش . تـي ماسـگ دينـرب در فرهنـکننده و مخ هزاران ُبعد منهدم

سالٌه ما به  اعتياد هزار و دويست .حتا براي ما تصويرپذير هم نيست
شود که ما تخريب انسانيت زنانه و مردانه را در  مياسالم مانع از اين 
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؟ !مگر اسالم از زن و مرد چه ساخته است. اسالم اصالً احساس کنيم
  شوندگي از زن و ماشين تمتع تن جنسي و آبسيبخش ماشين لذت

اين است که اسالم  ؟و معنايش چيست. کنندگي از مرد جنسي و آبستن
تمام شخصيت زن و مرد را در مناسبت متقابلشان به اين دو ماشين 

در اين بدويتي که . يا خادم و مخدوم کاهش داده استمنفعل و فعال 
کند، ديگر جايي براي هنر باقي  زور بدن هر نيرويي را سرکوب مي

 جداً از ؟ اما هرجا و هرگاه زن و مرد فرهنگ اسالمي ما خود را!ماند مي
رو کنند و به آن آگاه نمايند، نخستين قطرٌه  جمله با اين پديده روبه

اينگونه انگيزه براي رسيدن به . است چکيده شانانديشيدن در ذهن
سراسر جامعٌه .  بگرديم است که الزم نيست دنبالشآغازها آنچنان زياد

يژه ما بينيم، بو  منتها ما جلوي چشممان آنها را نمي. پر است از آنما
 و نبوغ خود را در خواهيم بنويسيم  چشم بسته مي بانويسندگان که فقط

   .يابيم  اين شيرينکاري منعکس مي
   مان  موسيقير ون اشاره کردم که در برابرش هنپيشتر به شعر کالسيکما  وانٌهـتـــــشــپ

پشتوانٌه  اين .  شعري داريموانٌهما يک هزاره پشت. اند باعث سرافکندگي   شـــــعري ما
جوشانند  مي ها ا چه يها را کهآن  يها چشمه. درخشد يرباز ميگرانبها از د

 از اش؛ مولوي دارند؟ عطار با شعرهاي مجنونانه و درخشان نگه مي
اي  مهبا ملغو از سوي ديگر ، غزلياتآميزش در   با شعرهاي جنونيکسو

اي ثـله گاه با مزـد و نيـي و غمناکنـي که عرفانـآدمַياز حکايتهـاي االهـ
 ن وـرآگيـاي عطـزلهـظ با غـافـ؛ حويــمثندارش در  دهـت خنـايـغ به
. با نثر و شعر پرتجربه و پندآموزشاش؛ طبعاً سعدي  کننده دهوشم

 چند تاريخنگاري تروتميز مربوط .هاي تابناک شعر ما هستند اينها چهره
تاريخ   ووينيج تاريخ جهانگشايهايي از ايران اسالمي مانند  به دوره
 که گاه اين و گاه آن و گاه هر دو توان برآنها افزود، را در نثر ميبيهقي

اي کامالً   که مقولهو البته فردوسي! خوانيم مي» علمي«را تاريخنگاري 
توانسته اين   ريخته طبعاً نميسخن و زبان فارسي راست و شالودٌه جدا

 و فرد فردوسي سبب اهميت منحصر به به. ميان فراموش شده باشد
 اين  پايانيبخشانگيز او در مقايسٌه اسالم با ايران باستان،  نگرش شگفت
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  .کتاب، به او اختصاص داده شده است
فردوسي عجالتاً ַ   نامبردگانفرهنگ ديني ما در همٌه اينجاگير   همهبعد  خيام و حافظ

مجاز چرو نبايد و به هيها ايندر برابر . شود  منعکس ميַدر پرانتز بماند
 بگيريم، يا بدتر از آن، او را نديده.  فراموش کنيم اين ميانرانيستيم خيام 

ام که در فرهنگ ديني ما  هه من خودم خيام را تنها کسي خواندبويژه ک
اي در  هاين اتصاف به گوناست اين درست اما .  استپرسيدهواقعاً 

جا به  هيچاينجا تکميل و توضيح شود، تا خواننده بداند چرا اين کتاب 
. فرد بوده است خيام نپرداخته، با اينکه او در تاريخ ادبيات ما منحصر به

يست حافظ از که معلوم نַ  افظ از خيام به سختي متأثر بوده چون حاما
از خيام در   نزده است، کم خياميظاهراًو حرفهاي  ַ!متأثر نبوده است

چنان زاده و آنش که زبان شعرַ  حافظ. گوييم با حافظ سخن ميقياس 
نبٌه جهر يک از اين دو  که  خيال اوستهنر ي انگيخته از جهانزايندٌه 

اي ـود شکايتهـبا وج ַ ودـش يـل مـص و مختـري ناقـن آن ديگدوـبآن 
، دهد رضا ميهمواره به واقعيتي که فقط او را نيازارد مکررش، سرانجام 

اين است که از . ندارد واقعيت  او جز اين کمترين ارتباطي باشعرچون 
هم  ز آنخرد يا حتا ا وفايي او را به جان مي نالد، بي هجر معشوق مي

روبد، جهان را به  آستان يار را ميگيرد، با مژگانش خاک  جان تازه مي
دارد،  برنميفروشد تا مي بنوشد، از ساقي و ساغر و مي دست  پشيزي مي

  . خود بگرداندچرخ را به مراد پروا ندارد از اينکه و اگر پيش آيد 
   گفتتوان  نمياما آسان. ا ايرانيان بايد دانستحافظ را محبوبترين شاعر م  فرد منحصر به

   به تحليل که ضمن آنوشم اينجا در دنبالٌه اين پيشگفتار،ک من مي. چرا  ظـــحاف بودن
بريزم و ساختار » چرا«پردازم، طرحي از اين  يي شعر خيام نيز مي مقايسه   بـراي مـا

مانند حافظ  ي محبوبيت بي»چرا«. نشان دهمني آن را با شواهدش درو
آفريند که  مي جهاني با زبان و تخيلش تواند باشد که او نزد ما اين مي

 زدايد دائماً متغيرش واقعيت را از ذهن ما مينگي پرگودر رنگارنگي و 
 را ، هربار و هرگاه که شعر اوو اين امر. دارد و بار آن را از ذهن ما برمي

وع ـور اين تنـي و وفـسبب زيبايايد به ـ ش.دهد يـ روي مم از نوـبخواني
  انگيز   خيال اين جهان، به سببمفتون شعر او هستيمواقعيت اينقدر ما  بي
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   واقعيت شعري او طبيعتاً از  عناصر جهان. ي محضواقعيت بي و ساخته از   واقعيـــــت در
  آن رااي گونه فقط آن نيست که به از واقعيتمنظور . شوند ميگرفته    شـعــر حافــظ

 بيشتر آن منظورم. دانيم اش را قطعي مي کنيم يا وجود خارجي لمس مي
 ما حياتي مستقل دارند و به اين معنا پنداشتهايهستند که در عناصري 
 در شعرش اي گونه را حافظ به» واقعي«عناصر به اين معنا . واقعيتند

 شعري او به واقعيتند، که گويي گسال ز هم ميدهد، يا ا هم پيوند مي به
خودش با ما و براي ما يابد، در بر  او واقعيت ميشعرمعناي آنچه در 

سازد،  دهد و ما را به اين سبب مفتون خود مي هربار از نو روي مي
چنين چيزي در واقعيت زندگي و . حتا اگر بارها به آن برخورده باشيم

 اين جهت  به.  وجود نداردو معناييهيچ صورت   بهدر زندگي واقعي
قصه . شود ساخته در و از شعر حافظ براي ما کهنه نمي» واقعيت«هيچگاه 

ها آن را از نو بشنوند يا  هربار که بچه. نيز چنين کُنايش و ترکيبي دارد
به اين معنا شعر حافظ را . دهد  از نو روي مييي واقعيت قصهبخوانند، 

به توضيح استداللي اين سخنان در مورد . ناميد توان قصه براي بزرگها مي
  .گرديم نخست به خيام بازمي. حافظ سپس بازخواهيم گشت

   هربارمنتها. شويم رو مي  از تخيل روبهخيام را که بخوانيم نيز با جهاني  واقعيت خيامي
  بينيم که واقعيتي تلخ ميگيرد، در پسش  يل ذهن ما را ميکه اين تخ  خــسخت و تل

توانيم از آن بگريزيم، يا آن را  نميشود و  گاه از ذهن ما زوده نميچهي  اسـت
با آنکه و شايد به خصوص از ַ  شعر خيام. نبينيم و احساس نکنيمذهناً 

آنرو که دل ما را به اين يا آن چيز خوش مي کند، مثالً به مي خوردن و 
تن زيسذر داشتن ما از اينکه دمي از خوشبوسه از لب يار گرفتن و برح

 هربار پوچي واقعيت را که انگيزٌه گوشزد در مورد ַ نيمغافل بما
الي  از البه. چشاند  با همان شدت پيشين به ما ميخوشزيستي است

زيباترين ترين و  تصاوير مطلوبي که خيام با رباعياتش به گوياترين، فشرده
آيد و نيست   مييآورد، پوچي زندگي که از نيست وجه به پندار ما درمي

  و نه تنها احساس آنيزند  ناپذيرش بيرون مي شود، با نيروي مقاومت يم
  اين در واقع از . دارد يم تسخير خود نگهفکر ما را در ما بلکه ذهن و    قاطع بودن خيام

 نگريستن اش در پروايي از بي خيزد، و پرسندگي خيام برميهنر و جرأت    در پرسـيدن
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توان آن را  ه و دستاويزي نميو نشان دادن واقعيتي که با هيچ وسيل
دهد يا  انکار کرد، مگر با توسل به اميدها و نويدهايي که دين مي

ضمناً بيان اين واقعيت محتوم به نوبٌه خود نه فقط . چيزهايي مشابه آنها
ده شود، در خيام دائمي ر زبان آو آنکه پرسش صريحاً به  را، بيپرسش

خيام ، و خداستماند  خ ميپاس که بي بلکه مخاطب پرسش او ،کند مي
 دارد که  نيزاما خيام اين جرأت را. همه چيز را نهايتاً از چشم او ببيند

و پاسخش . در قبال سکوت خدا پاسخ پرسش را خودش بيابد و بدهد
بود خيام به روح و  کافي مي. اين است که اين پرسش پاسخي ندارد

آمد که اعتقاد  ي برايش پيش نميديگر مشکل. داشت بقاي آن اعتقاد مي
  : و درافتادن با خدا را موضوعاً منتفي نسازدبه روح آن را حل نکند

  ــدا خواهــي رفتـاز روح جاب که ـدري
  تي رفراِر فنا خواهردٌه اسدر پ

  اي آمدها ي ز کجـداني نوش نـم    
  خوش باش نداني که کجا خواهي رفت

   آن حياتياي ديني بلکه معناي اينجا نه معنپيداست که معناي روح در  مقايسه واقعيت
   يا نيستيشود؛  ميمرگ ما نيستگوييم و با  مي» جان«است که به فارسي     شعردر 
 واقعيت در مناسبت با  که شعر خيام رايک تفاوت ديگر. آن مرگ ماست   ظام و حافــخي

عيت را در شعر حافظ عناصر واق:  اين استکند از شعر حافظ متمايز مي
از آنها ديگر واقعيتي که آورد   در ميهاييلان به شکگوناگوني ترکيبش

 به . داشته بوده باشنديا اصالً از آغاز وجوداگر آن عناصر ، ماند باقي نمي
واقعيت شعر حافظ بستگي به اين  اين سبب وقوع يافتن محتواي بي

چنانکه ما همه نادانسته و طبعاً ناگزير ַ  دارد که هربار از نو خوانده شود
سان تابلويي که فقط از نو   بهַ کنيم اخص با شعر او مي  را بطورراين کا

يا مانند قصه که همواره بايد از نو . بخشد ديدنش به آن واقعيت مي
از .  وقوع يابدواقعيتش براي کودکان خوانده و شنيده شود تا حوادث بي

 شعر حافظ يکسان براي خود او و چنين پرسپکتيوي که بنگريم
ماند، که فقط در خواندنش و  قصه براي کودکان مياش به  خواننده

به اين جهت شعر حافظ فقط در تخيل ناشي . يابد شنيدنش واقعيت مي
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 ،اگر شعر را هنر بدانيم و بگيريم. دهد از خواندن و شنيدن آن روي مي
توان براي هنر شعري حافظ در زبان فارسي رقيبي  از دور هم نمي

اما شعر خيام هنر به . ن استکس اي درست برعدر مورد خيام.  يافت
ست انديشنده که با هنرمندي   بلکه سخني،معناي شعر حافظ نيست
آشنا شد و آن را وقتي خواننده با شعر خيام . تمام ساخته شده است

خواننده ديگر نيازي به بازخواني آن ندارد، چون از نظر محتوا فهميد، 
ر ـاويـس تصـپ ر دوالل ـي را که از خـت تلخـواند واقعيت يـديگر نم

  .شعر خيام ديده از ذهن بسترد و فراموش کنددتاً هنرمندانٌه ـعم
    

خيام را نيز و واکنش نش توان و بايد گفت که بي نها ميبا وجود همٌه اي
. ندر نفي دياي کامالً ديگر باز فرهنگ ديني ساخته است، منتها  به گونه

ه در را بدينگون نسبت به آن و واکنش فرهنگ ديني گرفتن ازنشانٌه تأثير
ع در واق. آورد جهان برنميتوان ديد که انتظارات او را  نگرش خيام مي

چون آن را نيز بايد ַ  شورشگونهاينبشورد، هراندازه هم خيام بر خدا 
 ناشي از ַفرد ، اما نموداري منحصربهفرهنگ ديني دانستنموداري از 

اينگونه انتظار را همواره دين يا انتظار برنياورده و برنياوردني اوست، و 
انگيزد، چنانکه زرتشتيت، يهوديت،  برمياش  دين با نويدهاي توخالي شبه

 ديني و  پوچي جهان را فرهنگچونو  .اند مسيحيت و اسالم کرده
نمايد، آن را خيام ناگزير با خوشيهاي  خدايش براي خيام آشکار مي

خدايي که فرهنگ  ريدن برو در اين کار، يعني در شو. کند گذرا پر مي
ديني به او قبوالنده، و در نفي جهان چنين خدايي، کمترين تزلزلي 

 ترين  از اين ديدگاه که بنگريم خيام را بايد شگفت.دهد خود راه نمي به
  .مان شناخت فرهنگ ديني پديدٌه

   در حافظ.فرهنگ ديني ما هستنداز م دو نهايت حافظ و خيام در برابر ه  خيام و حافظ
   و ازسازد  رنگين مي هر بار از نو ما را غرق روياهاياين که با شعرش  در تقابل و 

نماي واقعيت و با  پوچيواقعيت دور، و خيام در اين که با شعر آشکارا   و تضاد با هم
 آشنا ت ندهيم، ما را، يکبار که با آنرا از دس» دم«هشدار و ترغيبش که 

و گذارد از  کند و نمي يپوچي محض واقعيت ميخکوب مدر ساخت، 
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شايد بويژه . ويا بمانيم خود بجنبيم، بجوييم، پويا شويم، جدر جاي
 بر در برابر آن به مقاومت وادارد و از اين طريق بايد ما را جهانپوچي 
شعر حافظ امکان و مجال اين را . آفريننده سازداستوار نمايد و خود
شعر خيام .  و بينديشيمدهد که ما واقعيت را ببينيم، هشيار شويم نمي

کند که هر معنايي را از  چنان ما را در پوچي واقعيت خيره و جذب مي
  .گيرد هشيارشدن و انديشيدن مي

بوده است، ما هنر بدانيم، که منظور من جز اين البته اگر شعر را صرفاً   هنر شعر ساختن
م و به اما اينکه من پيشتر هنر را در کنار شعر گذاشت. ايم هنر هم داشته

رساند که ما  اين را نيز مياشاره کردم، در فرهنگمان وخامت وضعش 
در منظورم ايم،  هنرمندي از خودمان نشان دادهالاقل در شعر ساختن 

ايم با  کنم که ما توانسته حتا من اذعان مي. ريزي فرهنگمان است پي
 انديشيدن و اين در فرهنگي که رويدادش خالي از. شعرساختن بينديشيم

زر و زيور و از اينرو مناسب و الزم براي  بوده و در نثر، که زبان بي
  قطعاً نوعي شاهکار،رسد ، شمار کتابهايش به ده نمي استانديشيدن

نمونٌه منحصر به فردي که در شعر و با شعر ساختن . تواند باشد مي
 ،دهند  و اين را پرسشهاي ناگفته در پس شعرهايش نشان مي،انديشيده
ام که در فرهنگ ما واقعاً  خود من خيام را تنها کسي ناميده. تخيام اس

در همين .: نگ(اره کردم ـکه پيشتر اشـ، چناننـود ايــبا وج. است» دهـپرسي«
. ام  جايي به او در اين کتاب اختصاص نداده،)۳۳پيشگفتار، خيام و حافظ، ص 

نديشيدن افرد که نمودارهاي  بنابراين او را بر دو استثناي منحصر به
انگيز و   شگفتيعني ابن مقفع و رازي، در کنار آنان پديدٌهַ اند بوده

بينم در اين  زم ميبه همين جهت ال. ام  نيفزودهַپارادوکس فردوسي
  .مورد توضيح بيشتري بدهم، که چند صفحٌه ديگر خواهد آمد

خست ن پيش از خيام به حافظ بپردازم و  اينجا نيزکنم اگر گمان مي  خيام و حافظ
توانم جوهر  متعين کنم، در مقايسه با آن بهتر ميبيشتر شعرساختن او را 

يام را از شعري خيام را بنمايانم و نتيجتاً اين را موجه سازم که چرا خ
 آنقدر بارٌه شعر حافظدر. ام دگان خارج نگه داشتهمقولٌه استثنايي انديشن

ز آن گم شده  ا خود حافظ بيش و خواهند نوشت که ميانشاناند نوشته
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. کند گم ميسردرش ميان موجهاي شعرخواننده را خودش است که 
قرار  انيان عاشق بياست و غالب اير» الغيب لسان« حدي که حافظ در
م که ـود او، خوشحالـق خـدازه عاشـن انـهمي م بهـ هدـايـر او، و شــشع
 شناس بدهم، حافظ» هپژو حافظ«نسبت توانم حتا از دور به خودم  نمي
م، ـداً بگويـظ، و اين را موکـر حافـي در شعـکردن بررس دنبال. چـ هيکه
براي ديدن و شناساندن . ش استدادن روال خيام در شعر سبب نشان به

  .برد کار مي بهاش  واقعبينانهست که او در شعرسازي يا شعرگويي  يا شيوه
ماند،  مياي رؤيا  پاره زل حافظ براي ما خوانندگانش بههر بيتي از يک غ  هنر شعري حافظ

قتي که در توانيم تا و انگيزد و ما نمي يا چنين احساسي را در ما برمي
ست جايي از ديوان  کافي. حوزٌه جاذبٌه آن درآييمنگريم، از  اين رؤيا مي

   :به اين بيت بيفتدمثالً حافظ را باز کنيم و چشممان 
      زدم ديشب به سيل اشک ره خواب مي

  زدم يـاد خـطّ تـو بـرآب مــيه ـــي ب    نقش  
کنم هيچ ايراني شعردوست و شعرخواني انکار کند که حافظ  خيال نمي

از اينجا به بعد . اي رؤيا با اين بيت آفريده است نظير پاره با مهارتي بي
 حافظ  که مختص را هنري و به غايت هنرمندانهکوشم اين پديدٌه من مي

حافظ اين هنر زباني را گونه از چه وچاست بشکافم و نشان دهم که 
 را من در اينجا اصطالحاً بازگرداندن شعر اين کار. پديد آورده است

کنم   آنچه من در اينجا تحليل مي.نامم  ميرؤيايي حافظ به واقعيتش
ماند و چگونه اين   چرا شعر حافظ به رؤيا ميکهبيش از اين نيست 

  .شود شعر رؤيامانند حافظ ممکن مي
    عموماًل کامياب حافظهر بيتي از يک غزچنانکه پيشتر اشاره کردم،   عريــرؤياي ش

  ز پيوندحافظ ااما . گيرد عناصرش را از واقعيت ميست که   يپاره رؤياي    يا
 تجربي سازد که ارتباطشان را با واقعيت، چه  شعر مياي گونه بهاين عناصر   يـر رؤيايـعــش

سبب گسست  ، بههر بيتيدر اين حد . دهند و چه منطقي، از دست مي
آيد که  طبعاً پيش مي. اش تمام و کامل است  در خودبسندگياز واقعيت،

بنابراين . پذيرد  بيت تحقق مياين خودبسندگي در دو و حتا گاه سه
در اما .  استيک بيتي شعرصرف يک واحد الزاماً  نه م از تعدادمنظور
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آنچه من از . کند ن واحد شعري از يک بيت تجاوز نمياصل و عموماً اي
، اين نيست مکن مين عناصر واقعي در شعر حافظ مراد واقعيت شد بي

واقعيت  بي«م از مراد. کنند  منعکس نمي واقعيت ران عناصر ديگرکه اي
ن تصويرهاي زباني و پيونددهندٌه عناصر را از اين است که اگر اي» شدن

معنا شعر حافظ را به اين . ماند  شعر حافظ باقي نميازآنها بگيريم، هيچ 
خودبسندگي يادشده در . ناميدم يي هايي رؤيا در بيتها و در کلشان پاره

طبعاً هر بيتي را از رساند،   را به کمال مييعين آنکه معناي رؤياي شعر
  هاي آمدن پاره همنيازي مانع گرد کند، گرچه اين بي يـنياز م يـببيت ديگر 

   اين،با وجود. شوند نميزگار از گوناگونگي در هيأتي ساخودبسنده    نيازي بيتها بي
آمدن آنها را  گردهم که بتواند تر از آن است ها قوي خودبسندگي پاره  رـــگـدياز هم

بيت باال، که واقعاً تصادفي با بازکردن ديوان از رأس . ضروري سازد
 از صدها. ا نقل شده، مؤيد اين حقيقت استيک غزل گرفته و در اينج

 نيروي .توان در ديوان حافظ يافت  ميها را به همين آساني بيتگونه همين
 کمابيش شود دي است که هر غزل حافظ را ميخودبسندگي بيتها به ح

آنکه  يـرد، بـع کـ قطيـر موضعـاز و در هـ آغيـموضعر ـهواه در ــبه دلخ
  . آسيب ببينند از نظر معناييمعناً ناتمام بمانند يايا پسينتر بيتهاي پيشينتر 

صر منحص به شعر حافظ است و عمدتاً شاخص اين خصوصيت مخت
توان ساختار  پيوند ضروري ميان عناصر يک بيت را مي. فرد آن به
  .»برونبيتي « سازگاري آن ناميد، و پيوند بيتها را که ضروري نيست»درونبيتي«

  اش نبيتي بروپيوند متعين کند و وقتي کمال هر بيت را ساختار درونبيتي آن  ناپذيري تصرف
نکه شود که اين پيوند آخري در عين آ  اين مي  نتيجهضروري نباشد،   معنايي

تواند بيتها را در  کمترين تأثير معنايي در ساختار درونبيتي ندارد، مي
هاي  اين گوناگونيسازگاري. شان گردهم آورد ايي و زبانيگوناگوني معن
در تشبيه . دهند يم آفرينندگي شعري حافظبعدي دوگانه به  بيتي با هم
  کمالش خودبسنده است ياتوان گفت که هر گُلي نيز به سبب تمثيلي مي

ده و نيازي به گُلي ديگر ندارد، اش به کمال رسي به سبب خودبسندگي
در عين حال گُلهاي بسيار در کنارهم وفور اين خودبسندگيهاي 

  .دهند نشان ميشان  در سازگاري کليگوناگون را 
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   عناصر مياني معيندر اينکه نه مناسبتهاي نامعين بلکه فقط مناسبتهاي   چه چيز و يا چه
   نبايدممکن سازندتوانند خودبسندگي ساختاري آن بيت را  هربيت مي  اختارـــچيزها س
   تجاوزآنقدر نيست که از چنداين مناسبتها اري ماما کمش. رديدي باشدت  ي راـــــتـدرونبي

 مکررتر توان و بايد مناسبتهاي بسيار شاخص، برجسته و  ميبنابراين. نکند  سازند متعين مي
. ستي از آنهاـارض يکـن تعـان مـگم به. ا را يافتـده در بيتهـآم شـپي
ي مرتبط ميان معانگونه تضاد، يا تناقض، و در کنار اينها دوري   همينبه

، يا وارونگي مناسبتهاي معنايي در  از همشان در ترکيبهاي عنصري
ردو ـنشين در يک مصراع، يا ميان دو مصراع از يک بيت، يا ميان هواژگان هم

نشيبي غيرقابل انتظار و چنان غافلگيرکننده که راز و بات فـمناسز ـو ني. باهم
ـبات عنصري آنچنان ضدمطلق  مناسگاه. دـکن يـاننده را لحظاتي مبهوت مخو

. شود م ميافشاني پيوندشان پاک گ واقعيتي محض آنها در رنگ ند که بيواقعيت
نمايد که در آن لحظه لمس و  خواننده را مجذوب مياين شيوه بيش از آن 

    .واقعيتي عنصري بيتها فلج نشود حسش براي بي
 واقعيت را ارمي کمشردامودر  فقط ، چنانکه پيشتر گفتيم،شعر حافظ
از اين .  استريا و تزوير زاهد مهمترين آنها يکي از: نمايد منعکس مي

رسد که واقعيت را حافظ فقط  نظر مي اينطور بهکه بگذريم، ارد مو
گذارد  اش ديگر هيچ باقي نمي اي که از آن در شعرهاي رؤيايي گونه به
. ازاي واقعي ندارد  به هيچ صورتي مابهيعني شعر حافظ. شناسد مي

نامم و  يـم» خويشگو«ه باشد من آن را ازاي واقعي نداشت سخني که مابه
منظورم از واقعيت فقط . »ناخويشگو«ي دارد ــازاي واقع ي که مابهــسخن

به همان اندازه واقعيت دارد که » عشق«. واقعيت ملموس و مادي نيست
صرفاً سخن نه  يک. س نيستآن اولي برخالف اين دومي ملمو. »بوسه«

ي ــازاي واقع  ترکيب اجزايش مابهدرنهايتاً همواره در اجزايش بلکه 
 پا،واژٌه ه ــهريک از س. گيرد يابد يا واقعيت را از اجزايش مي يـم
شان مادي هستند، بر  ، که اولي و سوميگازگرفتن و ديدن وابــخ

ر ــاگ. دهستنازاي واقعي براي آنها  چيزهايي داللت دارد که مابه
ي ـــخنـن سـ، چني»مـم را گاز گرفتـدم پايـواب ديـخ«: مـيـبگوي

: اما اگر بگوييم. دارددر خواب ازاي واقعي  ست، چون مابه»ناخويشگو«
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ي ـازاي واقع مابهبه هيچرو ، چنين سخني را، چون »پاي خواب را گاز گرفتم«
ست که معنايش از مرز  يـآن سخن» وـخويشگ«. دـنامي» وـخويشگ«ندارد، بايد 

معنا ممکن است مطلوب يا . دخود سخن فراتر نرود، در خود سخن بمان
ازاي واقعي  نامطلوب، دلنشين يا محجور و پرت بنمايد، در حدي که مابه

. ست»خويشگو«نداشته باشد و از مرز سخن درنگذرد، سخن متضمن آن 
ازاي واقعي  اش عمدتاً مابه هاي عنصري شعر حافظ نيز، در حدي که واژه

ازاي  توانند مابه پيونداند نمي مي هم اي که حافظ آنها را به گونه هباما دارند، 
  .انگيز ، طبعاً به غايت زيبا و خيال»خويشگو«ست  ، شعريبيابندواقعي 

ها و شگردهاي هنري شعر حافظ را ممکن  آنچه کالً شيوهبدينسان 
واقعيت  گرفتن محض عناصر از واقعيت و بيسازد  کند و ميسر مي مي

 منظور من اين نيست که واقعيت طبعاً. ست که گفتم معنايي آنها به کردن
شد  شعرش متصنع ميکرد  اگر مي. کند واقعيت مي را حافظ عامدانه بي

شايد براي بهتر فهميدن اين ديد به شعر . داشت نمي  هنريو ارزش
نام  به» پژوه حافظ«اش که از آِن يک   مقايسه آن با تعبير اسالمي،حافظ

بينش و طبيعت . د نباشد آمده ب۲۴است و فشردٌه تعبيرش در پانويس 
آن را بزاياند و  جهاني چنين رؤيايي بزييد،  جز اين که درهنري حافظ
بدترين شعرهاي حافظ درست . توانسته است دانسته و نمي بيافريند نمي

هرسان  به. آنهايي هستند که اين کار با زور در آنها صورت گرفته است
ست، و با آن نه فقط ما با اينگونه شعرسازي که منحصراً اختراع حافظ ا

    جاييتوانسته تا  در واقع او ميکند، مياً خودش را نيز هيپنوتيزم بلکه قطع
 فقط براي .  بسازدنهايت غزل  داشته تئوريکمان بيآفرينندگينيــروي    هـونـد نمـچن

شده در  واقعيت  بي واقعيت گرفته وآنکه چند گواه از عنصرهاي از
  :دست دهم  بهساختار درونبيتي شعر حافظ

  گل در بر و مي در کف و معشوق به کام است
  .سـلطان جهانـم به چنيــن روز غالم اسـت

 زيبايي  و در تصويراند تمام عنصرهاي اين شعر از واقعيت گرفته شده
اول در واقع تصويري مضحک مصراع . اند واقعيت گشته از پيوندشان بي
ب و خيالي آشفته بيش خواسازد که قطعاً زمان حافظ  از واقعيت مي
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 دوم مصراع.  خارجي بيابدازاي بتواند مابهکه به آن، چه رسد نبوده
.  اول را برساند تصوير شده در مصراعاهميت وضع خياالًخواهد  مي

 نسبت با موهبت يادشده مصراع دوم، دربراي اين منظور پادشاه را در
ز دور هم حتا ا  کهي تعارضدهد، غالمي تنزل مي  به ،در مصراع اول

  .اول بوزاندمصراع واقعيتي مفاد  تواند نسيمي از واقعيت بر بي نمي
اش از واقعيت گرفته شده،  که تمام عناصر مفهومييا مثالً در اين شعر 

 اًـو معنرفاً ـي صـت، اما زيبايـ يافتوان يـت نمـري در واقعيـرين اثـکمت
  :توان کرد انکار نمينيز  را خويشگوي آن

  رٌه شهرم به عشق ورزيدنم که شهــمن
  ندام بـه بـدديـ ودهــم کـه ديـده نيـالــمنـ      
    پرستي از آن نقش خود برآب زدم به مي      
  ش خود پرستيدنـکه تا خراب کنم نق      
  ت کشيم و خوش باشيموفا کنيم و مالم      

  ت ما کافريسـت رنجيـدنـکه در طريق
   شعراين ترين ارتباط الزامي ميان بيتهايکرد که کمتوان اذعان  نه مي  رـونه عناصـــچگ
   نديد، خودبسندگي و کمال را در هريک از اين بيتهاتوان هست، نه مي  ي در شـعرـــواقع

   نـوع تـ را به مناسبعريـرهاي شـي عنصـشدگ واقعيت يـتوان ب يـو نه م  واقعيت  بيحافظ
کيست که » من«يد که اين توان طبعاً پرس و نيز مي. پيوندشان انکار نمود   دـونـش يـم

عمالً به » من«اينگونه پرسشهاي ناظر بر . شهره است به عشق ورزيدن
که » ما«يا » او «،»تو « ناظر بر پرسشهايکهمانند  پاسخ مي بيهمان اندازه 

ست   حديبه کند مي» من«نوسانهايي که اين . دنِآي در شعر حافظ پيش مي
منتها اين . دساز  منتفي ميرا موضوعاً ش خوداي متقابلکه در تناقضه

 سخن حافظ ه ما انتظار داشته باشيم که در پسست ک فقط در صورتي
، و نشان داديم باشديي  شما يا او، تو ،من که مثالً بيابيماي  انديشه
 را داند و گاه عرش ودش را خاک پاي مي حافظ که گاه خاين .نيست

 گونٌه آن وجود اش و به  فقط در هنر سخنپروري شاعرانه،خاک پايش
است و، و موضوع موضع  يعني مانند شعرش جوراجور و بي. دارد
د، بدون روال و رفتار معين نسبت به کن انکه شعرش برآن داللت ميچن
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اش  شده از حافظ بيش از هنرمندي توضيح. امور و رويدادها بطور کلي
 به اين انتظار کم نيست و حافظ آن را. توان و نبايد داشت انتظاري نمي

جهان و  واقعيتي بيسبب  هنرمندي حافظ بهاما . آورد بهترين وجه برمي
شود تا اصالً   هيچگاه با هيچ پرسش اساسي و جدي مواجه نميسخنش

 با رؤيايي بلکه درست برعکس،. رو نمايد  روبهبتواند ما را با بغرنجي
 زيستمانهاي  دغدغهکند که  آفريند ما را چنان مسحور مي که از شعر مي

به اين . يابد د و هر اندوه احتمالي ما تسکين مينشو ميبرطرف 
  :اش حافظ کامالً واقف بوده است توانايي

  منم آن شاعر ساحر که به افسون سخن
  بارم از نــي کلک همـه قنـد و شـکر مـي

ماند   نميکنم که اينگونه سخن که به شعر باال منحصر من البته تصور نمي
دانيم که او با اين ادعا نسبت  همه مياما ما . از شعرهاي خوب او باشد

ظ ـي حافـابـکامي.  تاکنون حق داشته استبه تأثير و نفوذ شعرش در ما
نظرناکردني   صرفم وـرط مهـش دو شـا با سخنـردن مــک ـوندر افس

هنرمندي او : اند خواسته که هر دو با حداکثر امکانشان برآورده شده مي
  . و ناتواني هنرمندانٌه ما در انديشيدندر پرداختن رؤياي شعري

  اکنون به . کشيدازآنچه تاکنون دربارٌه شعر حافظ گفتم ناگزير به درا  ت بهــبازگش
پرداختن به حافظ، . گرديم  بازمي او شعر سخنمان در بارٌه و دنبالٌهخيام  امــشــعر خي

شعر او چنانکه در آغاز توجه دادم، فقط براي اين بود که در مقايسٌه با 
به شعر خيام راه يابيم و با شناختن ساختار و محتواي آن به پاسخ اين 

زعم من در  پرسش برسيم که چرا در اين کتاب فصلي به خيام، که به
  .فرهنگ ما تنها پرسندٌه تام و قاطع بوده است، اختصاص داده نشده

 ، در وهلٌهشعر خيام درست و از همه نظر برعکس شعر حافظ است   امـــخي
ام ـعر خيـي از شـر بيتـ ه.اش»يـگويـناخويش«ر در ـٌه آخـاول و در وهل

  دربيتهامعنايي کوتاه، فشرده و زيباست که کليت معناً به همان اندازه 
تافتن   شعر را از درهم واقعياي کليتي که معنشان؛ چهارگانگي شعري

ت را ـواقعيريق ـ از اينطرد وـگي يـان مـل متقابلشـا در تکميـهي بيتـمعان
ه منظور فشردن انتخاب رباعي توسط خيام به احتمال قوي ب. تاباند ميبر
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صورت براي بروز واقعيتي  همديگرمناسبتشان با هم و در  معاني به
تواند از نظر کيفي  زعم خيام، چنانکه خواهيم ديد، نمي که بهگرفته 
. يده استآن برگزب زباني باشد که او براي گفتن تر از اين قال نافشرده

اش منظور خيام را بهتر  هراندازه رباعي به مناسبت کوتاهي و فشردگي
خيام آنچنان است که واقعبين فشردگي اين نيرو در شعر ַ آورد برمي

 و درازي متفاوت دست حافظ را اوزان ַودتوانست منفجر ش مجازاً مي
 دواين . گذارد ميدلخواه براي آفريدن رؤياهاي شعري باز  نسبي غزل به

در نظر بگيريم، ترتيب براي شعر خيام و شعر حافظ  وسيله را که به
همان  فضايي رباعي براي حداکثر بروز واقعيتي به يعني کوتاهي و تنگ

و باز ، و اوزان بسيار گوناگون که فضاي  و چشمگيرنسبت فشرده
 آنگاه بايد آشکار آورند، فراهم ميطلوب براي جوالنهاي شعري حافظ م

بايستي در تنگترين فضا، که  خيام ميا چه ورزيدگي و دقتي گردد که ب
آورد و آيد، واقعيت را گرد ميحساب  اش به متر زباني و معنايي ير ميله

 رباعي خيام در شعر فارسي منحصر ،با توجه به اين دو جنبه. نشان دهد
د حتا زير سايٌه آن توان نميشاعر ديگري فرد است و هيچ رباعي  به

فظ طبعاً انحصاري را غزليات حامرتبه و  چنين . بيابدودبراي خ جايي
  . ممتازنددر مجموع و کليتاًندارند، گرچه 

   بگوييم،تر اين باشد که تشايد درس. زييد ميعد مخالف  خيام از دو بشعر  ُبعدهاي دوگانه
زهر از : کنند عدي که موازنٌه همديگر را ايجاد و تضمين مياز دو ب   در شعر خيام

 خوشزيستي  کهپادزهري  است و ازپوچيسر   سربهزعم او  به کهواقعيتي
دهد و دومي  اولي را خيام تشخيص مي.  باشدواقعيتين در رويداد هم
ت و اقلي الزم از بداههر دو بعد را خيام در حد. کند را توصيه مي
کند،  فشرد و بدينگونه بيانشان را، چنانکه شعرش ثابت مي صراحت مي

در هر . سازد ترين سخن ميسر مي اترين و کوتاهبا زيباترين، گوي
 را ديگرُبعد اي که  گونه به،  يا يکي از آنها را ُبعداش خيام اين دو يرباع

نماياند که تعويض حتا يک  دستي مي ناگفته نشان دهد، چنان با چيره
کند و به رنگ و آهنگ بياني آن  کلمه نيز شفافيت معنايي آن را تار مي

 متناسب با آن  بيان بنا را بر فشردن واقعيت پوچ درگرا. زند لطمه مي
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قطع نظر از ַ   خيامتبگذاريم، چه بسا بتوان ادعا کرد که مجموع رباعيا
توانسته  نمي ַدنامن  که آنها را اصطالحاً الحاقي و منحول ميشعرهاي بدل

ين دليل خيام، به ا. دست ما رسيده است چندان بيش از آن باشد که به
  سريعانگونهآغاز و انجام محض را به هم واقعيت خواسته او که مي

 چندين بيت را در  آنتوانسته و مجاز نبوده ديده، نمي بنماياند که مي
د ـد، اگر قرار نباشـي کنـ آبک،مـر بگويـ، يا اگر به زبان ديگدار بياوردـکش
   ا چشـاندش به مـرارـر تکـ براثد وـواتن ـم ازهـم متراکي اين واقعيتـتلخ

زير که به هيچرو در شعر  نمونٌه. فرسوده سازد  را کرخ واحساسمان  واقعيت در شعر
ست، وارباعيهاي خيام کمياب نيست، اما يکي از گوياترين و زيباترين 

اي که  هـگون بهַ  آنب باـان کامالً متناسـان را در بيـي جهـواقعيت خيام
  :دهد  نشان ميַ توضيح کرديم

  ي زد پهلوآن قصر که بر چرخ هم
  ادندي روــــان نهـه آن شـهــبر درگ

  اي هـــــاش فاخت گرهــديدم که بر کن
  بنشسته همي گفت که کوکو کوکو
زند واقعيت محض  گيرد و به هدف مي آنچه خيام با اين زبان نشانه مي

توان   نميتر از اين بيند و آن را به زباني واقعي واقعيتي که خيام مي. است
ا و فروپاشيها در رويدادهاي مکرر حياتي و تاريخي گفت، فروريزيه

است، و وقتي شامل کوشک شهان گردد، چنانکه خيام در اين رباعي 
حتا طبيعتاً شامل . شود آورده، طبيعتاً شامل همه چيز و همه کس مي

  . هر جاندارزايش و مرگ هر جانور، يا برومندي و پيري
دانيم خيام آن را در برابر   مي وو گفتيم، بعد دوم که خوشزيستي باشد  د دومـــــبع

ست  اي آورد، نتيجه ميت ـي واقعيـوچ يا پوچـت پـواقعيي ـيعند اول، ــعب
  يا حتا بهخوشزيستن را خيام براي موازنه، جبران. عد اولمترتب بر ب

طبعاً نبايد تا آن . کند  توصيه ميتالفي واقعيتي که ما محکوم آن هستيم
يام خامي از خود نشان داد و معناي صرفاً لفظي اندازه در فهميدن خ

کس را به خوشگذراني  شعرش را دال براين گرفت که هرکس و همه
  هم شده باشد،يک دليل صرف بهحتا  ،چنين دريافتي. کند دعوت مي
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که مردم غالباً امکان چنداني براي خوشگذراني و آن اين ،نادرست است
کردند و  شتند و همه خوشگذراني ميندارند، و تازه اگر اين امکان را دا

توانست از  گذشت، ديگر حتا کسي نمي شب و روزشان بدينگونه مي
هاي ديگرش را  عواقب و پديده! جايش براي خوشگذراني بلند شود

در واقع توصيٌه خيام به خوشزيستي . الزم نيست در اينجا برشماريم
  و او . نماياند بتر براي آن است که محرز بودن پوچي واقعيت را برجسته

   پوچواقعيت شناسد که  بيند يا نمي  نميراهي جز اينپوچي در برابر اين   ي ازــهاي جنبه
ضرب تشخيص خيام وقتي آشکار و ملموس  برد و. ريمينگرا جدي    ــد اولـعـب

ندٌه درخشان از آدمي گرفته شود، شود که تصور نوعي پيشرفت و آي مي
 چون جهان هاي نويدبخش آتي  ما وعدهيا در جوامع ديني چون جامعٌه

 ،آنچه قطعي است بايد اين باشد که چنين آدمي. بعد را از مؤمن بگيرند
رسد،  بست مي  به بنخواه در جوامع پيشرفته و خواه در جوامع ديني،

 که اين خيالهاي خام دود شده و به هوا ماند که چه کند، حاال ميدر
دمي بايد خودش را به چيزي به همين علت هم هست که آ! رفته است

در . دهد متکي سازد تا بتواند زنده بماند جز آنچه هست و روي مي
بست و ستردن ما از توهماتمان  کردن ما به اين بن واقع خيام براي آگاه

توان او را مسئول شمرد و   و به اين سبب نه مي.کوشد در مورد آن مي
در فرهنگمان  او ما  تشخيص و توصيٌهنتيجٌه، اگر در نه سرزنش کرد

ا بوده استعدادي خود م طبعاً از بيتا هشيارتر، شده باشيم تر  الابالي
مواجه ساخت که چه نيز پرسش  توان با اين مياما ضمناً او را . است

رباعي . توانسته داشته باشد انتظاري از درماني که توصيه کرده است مي
معناً با يکديگر همگوني هرصورت  زير را مانند همٌه رباعيهاي او، که به

توان با  دارند، و از همان تشخيص و توصيه پديدار گشته است مي
  :رو ساخت پرسشي که گفتيم روبه

  ]اند شناخته اي که قدما مي چهار عنصر، و هفت ستاره[ اي آنکه نتيجٌه چهار و هفتي

  يــم اندر تفتـز هفت و چهار دايو
  مي خور که هزار باره پيشت گفتم

  نت نيست، چو رفتي رفتيباز آمد
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اي نادستياب  تواند نتيجٌه تجربه ، نميمشکلي که خيام تشخيص داده
 مهمي در تشخيص اين مشکل اگر بشود مسئلٌه. براي ديگران بوده باشد

گمان من تشخيص  به. ديد، چشم دوختن او به نهايت اين تجربه است
 نهايت اين دوختن به و اين چشم. تواند داشته باشد او چنين نقصي مي

  بنگرد که پوچ تجربٌه اينخودگذارد او در   برنداشتن از آن نمي و چشم
پذيرند،   توضيحست که نه به آساني يافتني و پر از پيچيدگيها و بغرنجهايي

 بطور توانيم برهيم، مگر اندک اندک و نه ما به هيچرو از چنگ آن مي
  . مي آنهانسبي با انديشيدن و شکافتن داي

. ام نديدهب بب است که امکاني براي پرداختن به خيام در اين کتابه اين س
به  در نتيجه  است ومطلقاً ناظر بر پايان رويدادکه هم به سبب تشخيصش 

نه تحقق و هم به سبب درماني که انجامد  مي ود رويدادننگريستن درخ
مشکلي که خيام تشخيص  . مؤثر واقع شودهتوانست رد و نه ميپذي مي
در فرهنگ ما اين تجربه  اما. نيست اومنحصر به اي  يجٌه تجربهنت ،داده
  . واداشته است فقط او را به پرسيدن و انديشيدنهرسان به

  اـتنه  بهت، و ـل درسـ اصم به اين تشخيص درـه ايراد مهـحال س نـدر عي  ه ايراد واردـــس
   چنانکه: ايراد اول.اردند وناسدـش يـ آن م حاصلام برايــاي که خي چاره    رش وــــــبر نگ

 يـت او را ناراضـص اين واقعيـآيد، تشخي يـاي او برمـرهـاز غالب شع  امـانديشيدن خي
توان فهميد و از ديد او  اين ناراضي بودن را فقط در صورتي مي. کند مي

  اوانتظارو  او بوده، برخالف انتظارموجه ساخت که رويداد جهان 
گر بر فلکم دست بدي يام در رباعي اين را خ. برآورده نشده است

بوده بايستي جشن  انگار که جهان مي.  صريحاً گفته استچون يزدان
توان  اي مي فقط با چنين انتظار برنياورده. ده استباشد، سوگواري ش

به چه :  پرسيدجا بايد بيدرنگ همين.  او را دريافت و پذيرفتتشخيص
 مجاز بوده انتظار يادشده را  وهتوانست  يا از چي و کي خيام مي،مناسبت

داشته باشد؟ اين روال طبعاً از ژرفي و برد نگاه او در آنچه او پوچي 
تواند معناي تام  پوچي فقط در صورتي مي. کاهد بيند مي واقعيت مي

ته باشد، يعني  ضرورت داش بدون آلترناتيو باشد وخودش را بيابد که
.  آن را ايجاب نکندو هيچ ضرورتي جزجز آن نتواند باشد که هست 
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ايراد نخست به خيام اين است که او ضرورتي براي آنچه بنابراين دنبالٌه 
انتظارش برآورده  ست کهاز اينرو .ندبي تجربه کرده و تشخيص داده نمي

توان يافت و  مي ديگري از او نيز هاي رباعيگواه آن را در . شود مين
  : گويد مثالً وقتي خيام مي. نشان داد
  بر نطع وجود)  کنيم:يا( بديم  هميبازيچه

  رفتيـم به صندوق عــدم يک يک باز 
                :يا

  رري ز رنج بيهـودٌه ماستـــدوزخ ش
  ودٌه ماستـي ز وقت آســفردوس دم

در واقع خيام چيزي يا کسي را . و بسياري سخنان معناً همنواي ديگر
چيز و کس کند و آن  مسئول اين پوچي جهان و زيست ما در آن مي

توان گفت اين سرخوردگي را خيام از  درستي مي  به.زعم او خداست به
 و آنچه او مقدر ساخته مطلقاً شدر برابر قدرتاو  که ، خداييخدا دارد

 دـي در حـخواهد از هر دم يـکوشد يا م يـد مـز است، و در اين حـعاج
  :امکانش استفاده کند، از ناچاري

  د قلمر لوح بين که استاـرو بر س
  اندر ازل آنچه بودني بود نوشت

بنابراين، ايراد اول به اين سبب وارد است که او به اندازٌه کافي راديکال 
در کار  نيست تا پوچي را در ضرورتش ببيند، بلکه دست کسي را

به . توانست جهان و زيستن را به کام ما بگرداند و نکرده بيند که مي مي
ا و براي ـر بارٌه مد» ريـديگ«ست که  يـي زادٌه تصميمـب پوچـاين ترتي

 ضرورت محض رويدادها که مآالً  نهزيست ما گرفته است،
 و  اينوجودبا . کرد را نفي مي» ديگري«ن داشت  و دستگرفتن تصميم

شايد به همين سبب خيام را بايد تنها کسي در فرهنگ ما دانست که بر 
  .شورد خدا مي

است که  ايراد دوم اين. آيند  ايراد دوم و سوم مي، اولدر پي اين ايراد  ايراد دوم و سوم
 سرانجام، برنداشتن از اين سرانجام چيزها و چشم دوختن به خيام با چشم

تواند  نميچنانکه پيشتر اشاره کرديم، شناسد،  که مسئولي هم برايش مي
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و بغرنج است، بغرنجهايي که  بنگرد که پر از پيچيدگي خود تجربهدر 
 کالً و توانيم پذيرند، و نه ما به هيچرو مي  يافتني و توضيحآساني نه به
ست که خيام براي  ايراد سوم ناظر بر درماني.  از چنگ آنها برهيمجزاً

اين سه ايراد، يعني نديدن . کند سرانجامي زيستن تجويز مي درد بي
ضرورت پوچي رويدادها که منجر به جستن و يافتن علتي برتر و عامل 

 که مانع ديدن خود رويداد ،»سرانجامها« چشم برنداشتن از شوند، آن مي
براي اين دردها او مترتب بر اينها درماني که د و گرد  ميو بغرنجهايش

د که خيام مستقالً در اين کن  موجه ميسازد، ي را هشيار نمييافته و کس
اي  کتاب بررسي نشود و در کنار عبداله روزبه، رازي، و نيز به گونه

  .گيردي نسراي ما فردوسي جا  اين دو در کنار حماسهنزديک به
کاهد، چون وي از فرهنگي   از ارزش خيام به هيچرو نميطبعاً همٌه اينها

ين را هرگز ديني برخاسته، و با وجود اين با قاطعيت پرسيده است، و ا
 حتا در مقايسٌه با ما امروزيان که همه چيز کم گرفت، توان دست نمي
نه قطعاً به سبب تشخيصش اما به احتمال بسيار قوي به خيام . دانيم مي

ناسايي ذهني را ته و پيشنهاد کرده، و غيرمستقيم تسبب درماني که شناخ
  . پروراند، توانسته است در فرهنگ ما نفوذ کند و نافذ بماند مي

  اينجا  درتوانست در خود کتاب مطرح شود، اما نشده و اي که مي مسئله  کلي که ما ــمش
   سنجيدنفهميدن و  چه ما پس از:پردازم اين است اختصار به آن مي به   دستاوردهاي با

و تعليل  تحليل توضيح،کوشد خودش را با  يـزي که متز اين کتاب، ت    داريممان فرهنگي
آن را کمابيش  شاخص براي فرهنگ ديني ما مستند نمايد، يها پديده

شويم که  رو مي روبهاي   رد کنيم، با مسئلهخواه بپذيريم و خواه
 نسلهاي  اگر آيندٌهبايستي ما را در جايمان ميخکوب کند، هرآينه مي

: آن مسئله مزاحم و سمج اين است.  اهميت داشته باشدبعدي براي ما
فرهنگ ما، خواه ديني خواه ناديني و خواه معجوني از اين دو، محتوا و 

 کمترين مان به آن، اتصافهادردي دارد که، چه با پذيرش و چه با دستاور
وجود نياورده  وجود نخواهد آورد، چنانکه تاکنون به  در ما بهتغييري
. ماند که به ما رسيده و ما را تاکنون ساخته اين دستاورد همان مي. است

اي که  گنجينه. اي از اين دستاوردها کرديم اي به گنجينه پيشتر اشاره
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 کتاب توان چند مي. ردبيشترش شعر است و معدودي نيز کتاب به نثر دا
 ديواناز خوبها مثالً اشعار نظامي و . خوب و بد ديگر به آنها افزود

البته هستند .  ابوحامد غزالي راکيمياي سعادتناصرخسرو را، و از بدها 
 اوقات توانند ستند، و ميحاکي از طبع روان شعري شاعرانش هآثاري که 

ن اين اوقات نداشته فراغت را پر سازند، اگر جانشيني براي پرکرد
من بنا را . اينگونه آثار مجموعاً سرشتي خنثي دارند. باشيم يا نخواهيم

 ماندٌه گنجينه نيز آشنا هستنداقيگذارم که بسياري از ما با اين ب بر اين مي
مانده فرو  شان را با آب زالل اين باقي و برخي از ما حتا عطش فرهنگي

 محتوياتشان در ونه آثار و اشاره به نوعنام اينگردن بنابراين ب. نشانند مي
توان در فرهنگ ما آثار مهمي نيز يافت که  اما مي. گردد اينجا زايد مي

  .کند بالهت از اعماقشان فوران مي
شده  آبياريديده و  مـقطره از اين نوع بالهت تعليچند فقط براي آنکه   بندي بالهتارپرو

 م، چند خطي از کتابان در ذهن خواننده بچک رامان فرهنگ دينيدر 
معروف است که او نخست . آورم  ابوحامد غزالي ميکيمياي سعادت

، سپس از آن ناراضي و با آن دشمن  استبه فلسفه اشتغال داشته
ان ـبرد و همچن يـش مـود به دورٌه فقاهتـي را با خـاين دشمن. شود مي
فاني مرش که در عزلت عرسرانجام در چندسال پايان عو . افروزد يـم

نگاهي به . ميرد  در آتش همچنان پايدار اين دشمني ميد،گرد  ميسپري
. عناوين بخشها و بابها براي تخمين زدن محتوايي اين کتاب کافي است

، يا شره سخن، » رجشهوت شکم و ف«، »اصول رياضت نفس«مثالً 
  تقريباً همٌه:ها ارزش ندارند چيزهاي ديگري که بيش از اين يادشده

لي در مراقبت و رداختن به آنها استعدادي خاص و جبکه پ مباحثي
تا آدمي را به ماشيني کسي چون غزالي . خواهد کنترل ديگران مي

 از امر به معروف و نهي از منکردست جنساً مذهبي تبديل نکند، 
 چادر و نقاب سفيد براي  که آمده استکيمياي سعادت در .دارد برنمي

 زنان در چادر و نقاب سفيد . نيستگيزي زن کافيان پوشاندن شهوت
 شهوت حرکت کند و باشد که نيکوتر نمايند از آنکه  نيز تکلف کنند،«

بند  پس حرام است بر زنان به چادر سپيد و روي. روي باز کنند
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  ). ۴۷۰، به اهتمام احمد آرام، ص ۱۳۳۳، کيمياي سعادت(» ...پاکيزه
.  کندنا کند؟ گفت باشد که مؤمن ز]... [عبداهللا بن جّراد رسول را گفت«

. )۴۸۵  يادشده،(» ]... [گويد؟ گفت ني، و اين آيت برخواند گفت دروغ مي
يکي اندر : اندر دروغ رخصت داده است به سه جاي [...] رسول«

 يکي چون ميان دو تن صلح کني، سخن نيکو گويي از هر ]... [حرب
 زن دارد فرا يکي فرا ديگر، اگرچه وي نگفته باشد؛ و ديگر هر که دو

» جايسه « اما دوسطر پيش از اين .».ترا دوست دارم: هر يکي را گويد
 از ظالمي بگريزد نشايد چون مسلماني «:اين را نيز غزالي نوشته است

. )۴۸۶يادشده،  (».راست بگويند که کجاست، بلکه دروغ اينجا واجب بود
دروغ لمان مسر يک مورد واجب است که  الاقل د،بنابر آنچه پيشتر آمد

اندر غرايب اخبار «: نويسد روي در شهوت مي دربارٌه ميانه غزالي گويد،
اندر خود ضعف شهوتي ديدم، جبرئيل  «]...[ »است که رسول گفته

: افزايد و حال غزالي مي» .فرمود) نوعي حليم(السالم مرا هريسه  عليه
 شده ُنه زن داشت و ايشان بر همه عالم حرام] رسول[سبب آن بود که «

رسول «. )۴۶۵يادشده، (» بودند و اميد ايشان از همه گسسته بود
چشم زنا کند همچنانکه فرج، و زناء چشم نگريستن «: السالم گفت عليه
بعنوان راهنمايي براي فرونشاندن شهوتي که از . )۴۶۶يادشده،  (».است

بند پوشيده، بر مردي غلبه  ديدن زني، طبعاً سراپا در چادر و روي
 يک روز اندر ]... [و رسول را«. آورد روايت زير را ميد، غزالي کن مي

اهل صحبت راه چشم بر زني افتاد نيکو، بازگشت و باز خانه شد و با 
هر که را زني پيش «:  و بيرون آمد و گفتکرد، هم در حال غسل کرد

ش آيد، چون شيطان حرکت شهوت کند، با خانه شود و با اهل خوي
 » همچنان است که با آن زن بيگانها اهل شماستصحبت کند که آنچه ب

  .)۴۷۱يادشده، (
خوابيدن با زن خود به ياد زني که : ه طبيعتاً آشکار استمعناي اين گفت

انگيز را  شهوت شخص را برانگيخته حکم خوابيدن با زن بيگانٌه شهوت
آورد، به  همين توضيح قياسي که غزالي از حال جنسي رسول مي. دارد

کتاب : معترضه. ست ديدگي بالهت اوکافي عليماي اثبات تتنهايي بر
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معروف ابن رشد در پاسخ به کتاب معروف غزالي برضد فالسفه را اگر 
دال بر نفوذ غزالي و پاسخ به آن را دال بر کوششي موجه در دفع اين 

 که چنين ابن رشد کنيمدر خود خطر نگيريم، حمل بر چه چيز 
  ؟!موجودي را جدي گرفته است

ت ـات بالهـراي اثبـي را بـري غزالـت آخـن روايـژه ايـويـرا بـاال چـح
 غزالي در چنين شرايطي که به روايتديدٌه او کافي خوانديم؟ چون  تعليم

 که زني  مرد مسلمانيبراي رسول پيش آمده، و در تأسي به او هر
بيگانه شهوتش را برانگيخته، مجاز است به ياد يا فکر زن بيگانه با زن 

که چنين زني . گويي که با زن بيگانه خوابيده استو تو خود بخوابد، 
يا باکره است، يا به . سه حال داردخوابيدن ذهني با او روا هست 

» زناي فرج«وقتي به قياس با . شوهر شده، يا شوهردار اي بي گونه
چنانکه ديديم، نگريستن در حکم زناي چشم باشد، چرا زناي ذهني 

تر است؟ در اينصورت   قطعاً تصورپذيرتر و درازمدتنداشته باشيم که
گانگي ممکن در مورد زن بيگانه سه زناي ذهني مجاز و  برحسب سه

 شوهرشده و ا باکره، زنا با زن بيزنا ب: آيد حتا توصيه شده پيش مي
تر روي   محتمالً بيشتر و موجه عکس اين موردجز اينکه. زناي مْحِصنه

 و در نتيجه شهوت اند وشيده روي نبودهداده است، چون مردان پ مي
ديدٌه غزالي در اين است  بالهت تعليم. اند انگيخته تر برمي زنان را ساده

کند که در  اش جواز ديني براي چيزي صادر مي شده که با سخن نقل
اين نظر را کتاب . گرفته است زمان او نيز کمتر از زمان ما صورت نمي

 در فنون گوناگون عمل جنسي ه شلفيهالفياز قرار تصويري و تفصيلي 
با وجود اين يک شق ديگرش اين نيز . کرده است ضرورتاً مستند مي

مردان مسلمان زمان غزالي تا آن اندازه ابله : توانسته بوده باشد مي
 اي چون ديده  تعليم بالهت حتا در اين مورد باز به راهنماياند که بوده
  . نياز داشته باشنداو

   چند وها کتاب شعر آيا با ده: برگرديم به مسئله اصلي و آن اين است  يــاين دارــبا اي
  پروراند  نمي ودانگيز نه تنها انديشيدن را برنمياثر منثور، که محتواشان   ان چهم فرهنگي
اس مردم را ـ احس ذهن وتوان د، ميوماً کنايشي ضد آن داربلکه عم  توان کرد؟ چه مي
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 اي براي انديشيدن شود؟ انگيخت که جوانهزي در آنها برـپروراند و چي
اً ـدن قطعـزدن انديشي هـوانـرداري و جـاري و کـرورش رفتـوزش و پـآم

اي ـان و حکايتهـگردد که اين يا آن باب گلست يـر نمـونه ميسـبدينگ
. کننده و پندآموز بوستان را بخوانيم، يا بابهاي کليله و دمنه را سرگرم

؛ يا » آدم اعضاي يک پيکرند، يا اعضاي يکديگرندبني«: شود از واقعاً مي
  بدانيم که جواني خردمند؛ يا از ماجراي»گاه باشد که کودکي نادان«: از

 علت  و توضيحاً دربارٌه،هنشست همواره در مجلس دانشمندان خاموش مي
ترسم که بپرسند از آنچه ندانم و «: دهد  پاسخ ميسکوت خود به پدر

دادن در   اين نوع پرسيدن و پاسخ؟ن آموخت انديشيد»شرمساري برم
لتاً هيچ جا در اين فرهنگ از چنين  تيپيک است، و اصافرهنگ ديني ما

ک را من ـوع تيپيـاين ن. تـه اسـرفت يـاً نمـطبعرود، و  فراتر نميمرزي 
فرهنگ تا زماني . ام ناميده» خباراِِ«و » استخبار «،فيـمالحظات فلس در

يک . کند  ايجاد نمياي واقعي براي افراد و جامعه ه مسئل،که ديني باشد
شکل تواند  آن ميماندن با   آن و رويارويفقط در آگاهي يافتن بهامر 

ما وجود تا چيزي در .  و انديشيدن ما را برانگيزدخود گيرد مسئله به
نخست پس از آنکه . شود است هرگز مسئله نمي و پنهان عجين

ن آوريم، تا نگريستن در آن و انديشيدن توانستيم آن را از خودمان برو
از . رو کند ما را با مشکل روبه تواند به آن ميسر گردد، آن چيزي مي

جمله به همين جهت حرف شنوي زن از مرد که براي هردو و در 
اي  هردو طبيعي و عجين بوده هيچگاه نتوانسته در فرهنگ ما مسئله

که ما هيچگاه رمان تصادفي نيست . انگيز گردد ايجاد نمايد و غم
يافتن به   ملموس آگاهي مهم ورمان يکي از بعدهاي بسيار. ايم نداشته

ي چه نامي به تک و توک داستانهاي. مسئله و انديشيدن دربارٌه آن است
انگيز براي ما آن  انگيز؟ غم توان داد؟ غم اند، مي در شعرهامان آمدهکه 

نگيز نيست، اما شامل ا گرچه رمان فقط غم. است که ما را محزون کند
انگيز در ادبيات ما اين  غمعيب بزرگ يک داستان . شود اين نوع نيز مي

 محزون فقطما را  است که  بلکه اينکند، که ما را محزون مينيست 
ما واکنش آن و در نتيجه از ست که از  کند، و اين تنها کاري مي
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  .جاي آنکه ما را به فکر کردن وادارد آيد، به برمي
   از آنهاانگيز، يا گرفتن ايدٌه او که در آفريدن داستانهاي غمַ حتا فردوسي  انگيز ان غمداست

  ַ نداشته همتاهاي قومي و پروراندن زبردستانٌه آنها در فرهنگ ما افسانه  سهراب و رستم 
  يـ درونايـ پيچيدگيهازد کهـزي بسـانگي مـان غـنيز هرگز نتوانسته داست  ودـو واکنش خ

   رواني و دروني و آرزوهاي در ابعاد کششها، خواستها، باشدداشته  ي درـــــردوسـف
 د که، تا ما را به انديشيدن واداردما را از درون دربرگير ،دتن ما درهم   ر آنـرابـب

داده، يا اين يا آن فرد با چنين خصوصياتي  اي روي چرا چنين حادثه
نگيز روي ندهد ا دثٌه غمکرد که حا توانست مي بايست يا چه مي چه مي

اي   و اين يا آن داستان او به گونه.کند چه  که روي داده است اکنونو
که ما بتوانيم مشابه آن وضع را براي خودمان تصور نماييم و نيست 

کنند  ات که از هيچ قانوني تبعيت نميم تصادفاقل از اين راه با مکانيسال
اختي خودمان آشنا شويم و به واکنشهاي نهفته و ناشناختٌه روانشن

انگيز شاهنامه ما فقط  از خواندن داستانهاي غم. نسبت به آنها پي بريم
اما اين اندوه در ما دگرگوني ذهني ايجاد . توانيم اندوهگين شويم مي
 و رستمداستان پس از پايان تا جايي که . کند تا پرسيدن از آن بزايد نمي

کند که  د بروز مي اين درداده در ، افسوس فردوسي از آنچه رويسهراب
شناسد، اما آدمي آزمند در اين مورد نيز کور  ميفرزندش را بازحتا ستور 

. برد يـاه مــانگيز به خدا پن و فردوسي خود از درد اين داستان غم. ماند مي
اتي بعد چنانيم که انگـار هيــچ اب را که بستيم، لحظـو ما خودمان؟ کت

  .ه باشدـي داشتـان ارتباطـودنمب ـيت که به ما در آدمـنداده اس روي
ر ـاس و فکـي را که براي پرورش احسـگونه جاهاي خالـا اينـاال مـو ح

اند با چه پر کنيم، نيروي جوانان را چگونه در چه مجرايي  ضروري
بيندازيم که رشدشان فقط بروني نباشد، بلکه از درون نيز بپرورد و 

ويسان ما در دلشان ن  داستان،ان کرديم اينجا صحبت از رمچوناما ببالد؟ 
و آنها ايم با اينهمه داستانهايي که نوشتيم  پس ما چکاره: خواهند غريد

 کلفت و گاه هم ناميديم؟ چرا نتوانيم با اين کار آثار کت و» قصه«را حتا 
بزرگ  و همه از کوچک و دنانگشتياب دار  عمقيمان که چند جلدي
 اين  را پر کنيم؟ من در برابرند، اين خألفهم خوانند و مي آنها را مي
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خأل هزارسالٌه فرهنگي اما به هرسان . مکن پرسش اعتراضي سکوت مي
توان در ظرف  اي، حتا در مساعدترين شرايط، نمي را در هيچ زمينه

 دروني ذهن در لمس، پروردن و باليدن. قرن پر کرد، اگر اصالً بشود نيم
ه براي نماياندن ـو جامعرد ـر در فـظاه يـرش نهانهاي بـرش و گيـنگ

استعدادي تصميم بگيريم   از کاهلي و بي ماداستاني آنها جز آن است که
 و اين اواخر ويس شويم، و دنبال مدلش ميان غربيان بگرديمن داستان
  .نويسندگان امريکاي التينميان 
ه، ـي چـي يعنـونش درـه بداند پرورش و بالـرط آنکـش کـس، به هيـچ
ظاهراً همٌه اينها را نخبگان ما .  را نديده بگيرديلاونه مستواند اينگ نمي
. فکر فرو روند هٌه با آنها بهدانند، بعيد نيست در مواج دانند و اگر نمي مي

ساعت   بهد، کهکش چند ساعت؟ اصالً يک دقيقٌه تمام طول ميچند دقيقه؟ 
برسد؟ امکان اين نيز هست که خيالشان را نخبگان به اينصورت راحت 

ن از اين يا نند که اين جاي خالي را با ترجمٌه آثار خارجي يا نام بردک
. توان پر ساخت  آن ميآن تئوري يا حتا نگارش کمابيش قابل فهم

خواهد باور کند که کسي يا کساني از نخبگان  اگرچه آدم دلش نمي
 پربعد و لوحانه را به آن مسئلٌه دسر و سادهدر ممکن است اين پاسخ بي

 که ناظر بر رويداد فرهنگي ماست و هيچگاه در دورٌه نوين ردا دامنه
آيد  از قراين برمياما  رح نشده، بدهند،فرهنگ ما، که جايش بوده، مط

روزي شده   شبانهه کوشش ما براي تحقق بخشيدن به اين پاسخ ديگرک
اينگونه کوششها در زمينٌه ترجمٌه آثار ادبي يا علمي خارجي . است

 در د، آنهمنساز ي آن خأل درونزاد را پر نميا جاسودمند هستند، ام
شود  مي. يابد  ابعاد آن دائماً فزوني ميفرهنگي که سقوطش در همٌه

بطري ديو، چرخ خياطي، ماشين ست ميان وارد کردن را  چه فرقي:پرسيد
سازي از يکسو و وارد کردن داستان ترجمه شده، روانشناسِي  يا سوزن

  . هيچ فرقينزد ما:  چرا نشودرجمه شده؟ترجمه شده، جامعه شناسي ت
  . شوندسقوطي ممکن است برخي که شمارشان هم کم نباشد منکر چنين  واردات ابزاري

حتا برعکس در وضع کنوني اعتالي فرهنگي ببينند و گواهشان اين    يــو ذهن
 چه بنا را .شود  عنوان کتاب در ايران منتشر مي سدباشد که سالي چند
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 اين کسان بگذاريم که با اين ادعا بر رونق بازار دٌهش بر تقلب فطري
گسيختگي  شده در آنها را ناشي از لگام  تقلب فطريچهافزايند،  خود مي

 خودفريبي حداکثر عقل و شعورشان بدانيم، و چه اين باور را حمل بر
 بزرگ آنان و نافرجامي آن اشتباههرسان از  دلي آنها کنيم، به اده سيا

دات و توليداتي که گفتيم به دو مقولٌه مطلقاً نامرتبط وار. کاهد نمي
تواند  هرکسي مي. ابزار فني يا تکنيکي از مقولٌه اول هستند. تعلق دارند

. دبا سوزن بدوزد، و بايد سوزن داشته باشد اگر بخواهد چيزي بدوز
تر و زودتر به مقصدش   از اينطريق ساده.تواند اتومبيل براند هرکسي مي

تواند باشد،  اما مقوله دوم نه تنها از اينگونه ابزار نمي. غيرهرسد و  مي
  تاريخي يايک داستان، يا يک کتاب. بلکه اصالً ابزار نيست

 هدفي  در وهلٌه اول ميدان وشناسي يا فلسفي روانشناسي، يا جامعه
کار  بتواند چون ابزار در خارج آن نيز به د تافرهنگ خود ندارخارج از 

ه اينکه بخواهد منحصراً در آنسوي فرهنگ خود مورد آيد، چه رسد ب
اشتباه است اگر کتابي از ويکتور هوگو يا بالزاک يا . استفاده قرار گيرد

هر نويسندٌه ديگر غربي را چنان بخوانيم که انگار آنچه در اين کتاب 
هرسان غربي نيستيم،  تواند به فضاي حياتي ما ايرانيان، که به گفته شده، مي

بنابراين فقط اين ماييم که بايد هنگام . گردد، و همچنان زنده بماندمنتقل 
 مان را بشکافيم، از آن خارج شويمخواندن آن کتاب، فضاي حياتي خود

 نه راهي به فضاي حياتي کتاب بگشاييم،و به کمک قرائن و تخيل 
  . تواند صورت گيرد هرسان فقط گذرا مي چنين کاري به. برعکس

 ندهکنندٌه انديشيدن و نگهدار باال کتاب صرفاً منعکساز سطح معيني به 
هيچ اثري از اين نوع، . دادن اين يا آن عمل آن است، نه ابزار براي انجام

. اش خارج شود، و نميرد تواند از مرز حياتي چون ابزار نيست، نمي
يافتن به اينگونه اثر از فرهنگ غربي که مورد نظر ماست،  بنابراين راه
ردد، بايد به اين منظور باشد که به اندازٌه توانمان شيوٌه اگر ميسر گ

حلهاي مربوط را از غربيها ياد بگيريم،  بردن به راه يابي و روش پي بغرنج
حلهاي آنان را از آِن خود بپنداريم و به رتق و فتق  نه آنکه بغرنجها و راه

ونگي ماندن به چرايي و چگ چنين تصور و اقدامي ناآگاه. آنها بپردازيم
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سازد، و موجب  تر مي جان رويداد فرهنگي خودمان را پايدارتر و سخت
در مرداب اي که بر ما بگذرد،  هر سدهشود که ما، هر دهه و  مي

م، و در ـاند، فروتر روي ه ماندهـان ناشناختـان، که برايمـودمـاي خـبغرنجه
ي ـفرهنگر ـم که هـوزيـامـان نيـمزونـاي روزافـرگردانيهـا و سـراهيهـگم

به همين مناسبت . کند بغرنجهاي خودش را در درونش دارد و حمل مي
  . يـي و عاريتـخواهند، نه بيرون يـي مـحلهاي درون اينها راه

وقوف  هايي از مشکلهاي ما، اگر بتوانيم بر آنها نمونهدر فرهنگ خودمان 
 اگرداند و   ميهمه چيز کس  هر استچگونه:  مثالً اينها هستند،يابيم

استاد  که سالخورده و مجرب »هاي نداننده«داند به سرعت از ن» چيزي«
 خألهاي  و،نويسيم گوييم و مي آموزد؟ چرا ما اينقدر ياوه مي مياويند 
 از ؟کنيم چشمگيرش را با نامهاي متفکران غربي پر مي حد بيش از

دهيم که برندٌه  اي ميان آنان و قدماي خود ترتيب مي  مسابقهسوي ديگر
 رشد که از ما به سن  هر است که قدماي ما هستند؟ چگونه هموارهآن

 از آن مراتب س شود و بهنوي خواهد تا رمان  فقط قلم و کاغذ مي،رسيد
انيان در چند سدٌه پيش دعا  چرا شاعر محبوب ما ايرشاعر؟بيشتر 

از اش  شرابخواريموانع کرده، به محض آنکه   پادشاه وقت ميجان به
چشم رعايايش  ؟ چرا آخرين پادشاه ما در ما بهاند شده ميميان برداشته 

ت؟ چرا فرموده اس مي» اعطا«نگريسته و به زنان حق راي دادن  مي
کند   چون زير دستانش فرمانروايي ميرييس جمهور کنوني که بر امتش

تمدن « از ،استپيشوايان امت فرمانبردار در زمرٌه امت عمالً و خودش 
 گونه ژاژخايِي؟ چرا اين بويي از آنها نبرده است کهگويد مي» و فرهنگ
 کتابهاي مثالً  خواندن و حتا فهميدنشود با ؟ و چگونه مييي اصغرترقه

 لبريز از تمدن و جهاني در و ديگرانکارل پوپر ژان ژاک روسو، 
 ششو بيست، آنهم از سرزميني که  رخنه کرد و به چه منظوريفرهنگ
بيرون نديده   چشم  تاکنون بهيهيوالهاي از قعر خودش  استسال
  ؟ کند ريزد و توليد مي مي

  غربي از فرهنگ يک کتاب زنده و سيارنمونٌه ميشل فوکو که مجازاً
  ايي از عوامل سازنده فرهنگ اروپ،، کتابي که مانند بسياري ديگربود
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 به تهران براي سردرآوردن  آن، با آمدنرود و خودش ساختٌه ميشمار  به
چگونه کتابي داده ثابت کرد که   روي مي هزاراليه ايرانين ااز آنچه در

توانسته ابزار  ، چون طبعاً نمياش با همٌه تجهيزات فکريزنده چون او، 
 به اندازٌه سرسوزني هم از جامعه ما سردرآورد، ه نتوانستبوده باشد،

 با فضاحت ناشي از اين اقدام نسنجيده خود را آلوده هفقط توانست بلکه
  .سازد

   راهنماييبه فرهنگ ما، بهاش نسبت  با وجود اين، چون او در بيگانگي  يــشناس هـيعش
   خامي اما باسرمشعشعي مانند هانري کربن، از » شناس شيعه«روحي   وـوکـل فــميش

  مراتب کمتر در  بهشده،نيت مرتکب چنين خطايي  معصوميت و حسن  شناسي و شيعه
  ريـي از ديگـ يک کهاش يـاهاي ايرانـ راهنمت تاـش اسـرزنـور سـخ  »روشنفکران« ما

هايي کنوني از  رشتهسر بودند و خود  بارآمده» تر يشيع«روشنفکرتر و    شيـعـي
  . هستندفرهنگ ما

بينيم که مقولٌه ابزاري يا اولي کمترين ارتباطي با مقولٌه  بدينسان مي
 نـبه سبب همي. دـکن يـمدق نـگرچه عکسش ص.  ندارديـي يا دومـذهن

 در مقولٌه دوم است که کمترين کنترلي شدن عليل بودن يا حداکثر عليل
از هم در اين مقولٌه دوم ما روز به روز بيشتر . روي مقولٌه اول نداريم

زنيم خأليي چنين  زور مينگاهداشتن خود پاشيم و به خاطر روي پا  مي
 فرهنگ کرده از  اوراق وهاي متالشي مان را با پارهکرده در درونباز دهان

حتا اگر بنا را بر اين بگذاريم که در ظرف چند دهه . غربي پر سازيم
هاي آثار خوب و برگزيده  حد نصابي کافي مترجم ورزيده براي ترجمه

ان و دستچين کنيم و به همين اندازه آموزگاران کارداز آثار غربي 
ن گماريم، باز اي  و آنان را به خدمت در فرهنگمان ميدلسوز تعليم دهيم

در .  ساخت پر از اينطريقتوان ست، نمي خأل فرهنگي را، چون دروني
شود از خارج، يعني به  شکم نازا را نمي: مثيل بگويتم بيان اين وضع به

م ـن شکـا چنيـگ مـفرهن. ردـارور کـا و بـگانه، زايـس با بيـرف سکـص
چ  هيريزيم؟  خودمان ميغربي در» فکر«اگر نه چرا اينهمه . ست نازايي

کند که مرکز ثقلش  ٌه ما تراوش نمياز خام» گشايي مشکل«کتاب و اثر 
در اين کتاب از جمله خواهيم .  متفکران غربي نباشدپرهيبت» نامهاي«
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اي چون ابن سينا، با وجود  العاده  که چرا و چگونه استعداد فوقديد
نداشته  سنخيت نگريستن و انديشيدنبا ارسطو ارسطويي بودنش، 

مريکا ما، بويژه آنهايي که در اروپا و آکنوني » متفکران«همٌه اما . است
اند، يا آنهايي  اند و اجباراً يکي دو زبان خارجي ياد گرفته درس خواننده

اند، کمترين ترديدي  اند، ولي غرب را از نزديک ديده که درس نخوانده
خيص ـن تشـٌه ايـانـنش. دـود ندارنـاي خـآس ربـوغ و درايت غـدر نب

توانند در بازار اين فرهنگ پر از   اين است که به راحتي مي»درستشان«
  . بفروشند»فکر و تفکر«خأل هر بنجل ذهني را به نام 

   اسالميمان که مشکل بزرگ اين است که با پشتوانه و ميراث فرهنگي  اي که در هــتل
بخوريم،  تکان ز جاي خودمانتوانيم ا ، نه مي اسالمي شده باشد ايرانِييا  ايم آن نشسته

. زدايي کنيم را اسالم اين ميراث توانيم يش گذاريم، و نه ميگامي پ
آنوقت . زدايي فرهنگي ما يعني تمام محتويات آن را دور ريختن اسالم

 مالً نه راه پس داريم نه راه پيش،د؟ ما عماَن ما ميفرهنگ چه از 
  فقطآيد  هدف اين کتاب و آنچه از آن برمي. نه تاکنونهرسان به

دادن چگونگيهاي اين مشکل است، نه نشان دادن راهي براي  نشان
. ايم  هزارسال است در آن خوش خوابيدهاي که بيرون آمدن از اين تله

اگر . توان داشت چنين انتظاري از من که نويسندٌه کتاب باشم نمي
بردن به وضع  پيهمين اما خود . حلي بشود يافت، کار آيندگان است راه

متأسفانه ما . نمايد مراتب دشوارتر از آن است که مي  بههنگ ما فروخيم
وضع را ببينيم و وخامت  هستيم که نتوانيم  آسانگيرآنقدر سطحي و

حال هراندازه ما بيشتر از وضعي که داريم غافل بمانيم  در عين. بفهميم
شناختن بنابراين بايد با . تر خواهيم شد و نخواهيم در آن بنگريم، فلج

ايم و نگريستن در آن سعي کنيم  اي که در آن جا خوش کرده لهاين ت
  اين تله را خارايِيبايد ديوار. به خارج باز کنيمباريک راهي، هراندازه 

از آن باال رفت، حتا اگر هربار از نو در بايد  يا تدريجاً يا از تو شکافت؛
ا ـٌه توانفرسـش آگاهانـردن و کوشـرکـفقط اين خط. مـوط کنيـآن سق

فقط و . گورشدن فرهنگي موقتاً نجات دهد به تواند ما را از اين زنده مي
اي که موانع، و نه خودش را، جدي  پذيري جستجوکنندهنا با آشتيفقط 
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.  بدرانيم،ديوار اين فرهنگ را از تو بشکافيمروزي بتوانيم شايد بگيرد 
 به ؟ پاسخ به پرسشي چنين ناشکيبا و حاکي از ناآگاهي مطلق»ونهچگ«
    .مان را فقط آزمون و آينده خواهند داد عد و ُبرد مسئلٌه فرهنگيب

غرب  فرهنگ ديني و مامنظورم از ַکنيم  يايي که ما در آن زندگي ميدن   نفـــوذ نهـايـــي
  قاط اين جهان که غرب، چه بخواهيمست از ن اي  نقطهַاسالمي ماست   رد آنـو بغرب 

وردي، در ـاين سيطره را در هيچ م.  برآن سيطره دارد،و چه نخواهيم
 از کردن با آن ابت توان شکست، رق يـاي نم گونهـاي، به هيچ چ زمينهــهي

گويم به هر  اينکه مي. کند حد يک جوک لوس و ابتدايي تجاوز نمي
باز ַ نظر ذهني در خودمان تکان بخوريماي از  بايد در چنين نقطهقيمتي 

ن به هيچرو آسان نيست و مآالً خورد موکداً توجه دهم که اين تکان
ه و هر ـر مسئلـراد کرد که ما براي هـي مـتوان از آن چنين معناي يـنم

، کاري  مان پاسخي حاضر آماده داشته باشيم پرسشي در زمينٌه فرهنگي
 منظورم ַ کنيم مان شب و روز مي»تمانهاگف«يا » نوشتارها«که در همٌه 

بلکه اين . نيستطبيعتاً ت با آن  خام شکستن سيطرٌه غرب يا رقابخيال
 مان چنگ فرهنگ ديني تکان بايد طوري باشد که ما را از درون از

در اين گوشه از سيطرٌه جهان غربي بتوانيم آزادي ذهني، درآورد، تا 
درست در اين . شخصي، فردي و اجتماعي براي خودمان بيافرينيم

يطرٌه غرب تمام  است که برد نهايي سي که از درون بايد بشکافيممرز
ايم تا به  تا زماني که ما ديوارهاي اين تله را از هم ندريده و .شود مي

مان  يابيم، تا زماني که ما خود را در قفس فرهنگي فضاي آزاد راه
ايم، غرب براي نفوذ در آن از خارج همٌه وسايل ممکن  محبوس کرده

. ون منفجر نماييمبنابراين اين ماييم که بايد اين تله را از در. را دارد
توانيم  چگونگي اين کار را مستقيم و غيرمستقيم از خود غربيها مي

چنين کاري را در بعد . و مجربندبياموزيم که در اين زمينه ورزيده 
آنکه  شعري فرهنگ ديني ما فقط نيمايوشيج توانست آغاز نمايد، بي

 پا در جاي پاي شاعران يا لزومي ديده باشد  باشد خواستهشخود
 احدي  تاکنوناما. گذارد يا خود را ميان آنان جا بزندبزرگ غربي 

 بويژه آنهايي بيش از همه. ه راه او را حتا يک وجب ادامه دهدنتوانست
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خوبي   بهتنها کاري که اين وارثان. دانستند زماني خود را وارث او ميکه 
ز او آسا ا  برق، او نرسيده گردپاي به،بلد بودند و کردند، اين بود که

 دانـمي« در شان اي و جاهالنه پنبه  پهلوانهاياندام ، و با عرضندجلو زن
واي از : دـنت، اخطار کنـداشي ـرفاً خيالـودي صـ، که وج»يـجهان عرـش

از گاوصندوقهاي » اعم از نثر و نظم«ا هاي شاگردان م  که نوشتهآن روز
ت غربي خواهد آن روز ديگر روز آخر ادبيا. بيرون بيايندشده  ومـرومـمه
  .بود

  
، يعني از آِن فرهنگ  هر دو سيطره با و در شعرشنيمايوشيج توانست

ان مرز  و ـد و اين کار را در همـشکنم ـ را درهيـي و از آِن غربـاسالم
 کاناگر ما برخالف او از جامان ت.  که ياد شداي کرد همان گونه به

ون و در ـ چنانکه تاکنرا بر رفتن راه ترجيح دهيم،نخوريم، اگر ما ماندن 
ست که در همين بستر ديرپاينده در  ايم، قطعي سراسر فرهنگمان کرده

 واريهامان، درـدر ناهم: مان روزي کامالً خواهيم پوسيد يـ گياه تـزيس
اين سرنوشت ان، اگر بخواهيم ـامـان و در ناهشياريهـامــآلودگيه خواب
  .يمايوشيح بگوييمانگيز را با زباني بازساخته از يک شعر ن رقت

  
 ن الزاماً به سنجواني ذه. اين کتاب براي ذهن جوان نوشته شده   جوانٌهبه خوانند

. پذير باشد بتواند حتا سد درجه انعطافذهن به آن است که . نيست
و خودش را از آن انباشته بتواند آنچه را که شنيده و ديده و خوانده 

 يادشده اکنون موزد و آن قابليت هماز نو بشنود، ببيند، بخواند و بيا. بروبد
 . بياموزدچند صفحهيک کتاب از  بتواند. مچنان در خود بپروراندرا ه
چند توان حتا  ها کتاب الزاماً نمي بتواند ياد بگيرد که از دهحال  عيندر 

اي  تجربهبه رد و هم  داخت، و اين هم بستگي به نوع کتابآموسطر 
 دانست که ذهنبايد اما اين را نيز . آموزد رفته مي  جوان رفتهذهنکه 

  . را جوان نگه داشتن کار چندان آساني نيست جوان
در سراسر اين کتاب از فرهنگ ديني چون فرهنگ مسلط سخن رفته و 

و همين . جايي که اين تصريح نيامده به سبب پرهيز از تکرار بوده است
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نديشيدن دهد که در فرهنگ ديني استثنائاً ا کتاب مشروحاً نشان مي
ه ماند تأثير  باليدن نداشته بيممکن شده است، اما چون امکان پروردن و 

 ذهن جوان بايد دريابد که انديشيدن منحصر به ضمناً اين را هم. است
بايستي  مي نيست، روشنفکراني که  ما»الييک«به اصطالح » روشنفکران«

مام بستهاي فرهنگ ديني اهت در شناختن و شناساندن بغرنجها و بن
در عوض، چندتن از . ورزيدند، اما از جايشان تکان نخوردند مي

 ، اجتماعيکردن دين از فضاي فرهنگي و مسلمانان ديندار و دلير با خارج
د و ـانديشن يـد که مـنا ودهـ نم ثابتکردن آن يــي و خصوصـشخص و

شماري را بتوان نشان داد که ما در اين سالهاي  اگر انگشت. روشنفکرند
منظور . اند ايم، مسلمان ديندار بوده يدنشان بودهر شاهد زايمان انديشاخي

يقيناً آنهايي نيستند که در کنج حجره يا اطاقشان هرمنوتيک را عوضي 
 اطـبسزاري که در ـد، ابـان هـت گرفتـاخت و پرداخـزار سـاي ابـج هب

گرد  يا آنهايي که شا. داردخواهان و خريدار فراوانفروشان نزد ما  بدل
دور دنيا راه » جوحسالم صلا«اند، با پرچم  ندان اين دستهيا همد

شوند و گاه  رو مي و با استقبال ايرانيان فرار کرده به غرب روبهند، افت مي
آورند، برخي از آنان در  مريکايي درميا خوب آدانشگاههاي حت از نيز سر

 چند  آن ازمنظور. گويم  اينها را نمي،نه چرا؟ .سمتهاي باورنکردني
کردن دين و ا با خصوصي و شخصي ـاند که نه تنه کسانيمسلمان 

بسيـار ي ـايت به اين دارـ نسب رايـکست ـايمانشان ميل و رغب
ل آن  بلکه برضد تحميانگيزند، برنميشان  ـي و بسيـار شخصيـوصـخص

در اينجا  بردن نام اين چند مسلمان انديشنده .اند پا خواسته بر ديگران به
توان ديد و از آنها بسيار  اين چندتن را به يک نگاه مي. ي نداردلزوم
ان ـدر رأسشاي ما، ـدر عوض به همين نسبت الييکه. توان آموخت مي
اند که جايي که پاي انديشيدن  مآبها، ثابت کرده  و غربيها دهـدي ربـغ
اگر اصالً با ذهني پير و اند،  آيد، ذهناً پير و فرتوت زيسته ميان مي به

بنابراين، پروندٌه آنها را حاال ديگر . ندشافرتوت پا به جهان نگذاشته ب
ت و بساي  پس از سي چهل سال تجربه بايد بدون کمترين دغدغه

  . مختوم اعالم نمود
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 جوان که اين کتاب براي او نوشته شده خوب است چند چيز ذهن

 چون فهميدن آن آسان نيست، ،يکي آنکه اين کتاب. بداندديگر هم 
آن اولي است، نتيجٌه يعني اين دومي .  شود خواندهدتوان  نميآسان هم 
ا در اين  موضوع يا موضوعهاي مطرح و پرداخته شده به آنه.نه بعکس

 آنها و به همين گونه نوع  و تحليل پرداختنکتاب و شيوٌه طرح کردن،
 سابقه است و مآالً براي ما راسر فرهنگ ما بينگريستن در آنها در س

 هر اندازه اساسي است کهآن  تا  توجه کردن به خود اين مطلب.انهبيگ
اً ـزد مطلقـب اين گوشـسب ن بهـي مـرور يا فروتنـورد غــم ي درــدسـح
واندن ـن و نخـمتدن ـوانـاب در خـشتدوم آنکه . رددـگ يـاهميت م يـب
گاهي . کنند، اگر غيرممکن نسازند ويسها فهم کتاب را دشوارتر ميپان
 به تفصيل در پانويسي توضيح شده، ي کانوني از موضوع مربوطبمطل

در ارتباط با روند انديشه و در تناسب با کليت موضوعي کتاب چون 
اين قيمت برهم زدن توازن  ، مگر بهتوانسته است بيايد جاي ديگري نمي

توان از آغاز تا پايانش يک نفس  سوم آنکه اين کتاب را نمي. کليت
تدريج و در  درست فهميدن آن فقط بهت خواندن و بلکه درس. خواند

مطالعٌه پيوندهاي موضوعي و توضيحات متناسب با آنها صورت 
از اينرو در موارد بسيار و شايد در غالب موارد بايد از يک . گيرد مي

موضع کتاب، به موضع ديگري که ميانشان ارتباط دروني وجود دارد 
نما دارند و  پانويس کتاب راهتمام اين موضوعها در متن يا. بازگشت

  .اند ن داده شدهنشا
 بشناسد پرسيدن را اصولي ذهن درستسرانجام براي آنکه خوانندٌه جوان

پرسيدن تميز دهد؛ آن اولي را بياموزد و در چنگ  و آن را از نادرست
درست پرسيدن . بينم اين دومي گرفتار نيايد، راهنمايي زير را الزم مي

گردد که پرسش ناظر بر چگونگي توصيف و  ميفقط در صورتي ميسر 
. تشريح بغرنج از يکسو و تحليل و استدالل مربوط از سوي ديگر باشد

توان پرسش را  فقط در چنين مناسبت متقابلي ميان پرسش و پاسخ مي
.  آن را با نيروي پاسخ سنجيد و بعکس و اتقاندرست شمرد و برد
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گيرد، نه ميان پرسنده   ميبنابراين معارضه ميان پرسش و پاسخ صورت
يک سخن يا يک تز اعتبارش را از اين ندارد که از آِن . دهنده و پاسخ

موکداً بايد گفت که . آورد گيرد که مي کيست، بلکه از داليلي مي
اين . بخشد و نه هرگز برعکس اش اعتبار مي نخست يک اثر به نويسنده

رعايتي چنين اصلي از  بيبنابراين، . دهد را تجربه همواره از نو نشان مي
در واقع پس از . ستبطالن هرگونه پرسش يا اظهارنظر اپيش متضمن 
شود، و  شدن کتاب است که اعتبارش به نويسنده منتقل مي معتبرشناخته

شده بيفزايد يا حداکثر آن  تواند بر اعتبار منتقل اثر بعدي نويسنده مي
  .دارد گهاعتبار را در تمايزش از اثر بعدي به قوت خود ن

همين توضيحات بايد نادرستي اين ايراد را ثابت کرده باشد که چگونه 
فرهنگ بومي خود سراسر هايش  تواند در نوشته  مينويسندٌه ايرانييک 

را نينديشا بنامد، يا کتابش در اين باره معناً چنين عنواني داشته باشد، و 
.  بداندمانده  ناگفته تاکنون نيانديشيده و پديدٌهکاشف اين را خودش

نويسنده  نوشته و نادرستي اين پرسش يا ايراد بيش از آنکه از خلِط
ناشي گردد، در برگرداندن نگاه از نوشته به نويسنده از پيش صورت 

فقط در يک مورد پرسش مجاز است و حتا بايد رد پاي . گرفته است
نده نويسنده را در نوشته بجويد يا اعتبار نوشته را به اعتبـار نويسـ

  .ست تنهـا مــورد و حـوزٌه چنين ارتباطي» اخـالق«مبحث . واگرداند
اما براي آنکه نادرستي نوع پرسش يادشده و دامي که پرسندٌه آن 

کند آشکار گردد، نخست  ناآگاهانه از اينطريق براي خود تعبيه مي
دهم که چگونه اين  آورم و سپس نشان مي چند مورد تجربي مي

. افکند سنجيده، پرسش و خود پرسنده را به دام مي نپرسش يا ايراِد
يک نمونٌه غيرقابل انکار، که بايد براي غالب يا الاقل بسياري از 

آورم و سه نمونٌه ديگر از  ايرانيها شناخته باشد، از فرهنگ خودمان مي
از . ترين شاعر ماست نمونٌه اول فردوسي يعني ايراني. فرهنگ غربي

ضمن توصيف گذرد که فردوسي  يحملٌه عرب چهارسدسال م
جانبٌه ايران  م او به نابودي همهزع مانند که به روح اين فاجعٌه بيمش
  :گويد انجامد، مي مي
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  و از ترک و از تازيان] ايراني[ز دهقان 
  ـد اندر مياننژادي پديد آي

  نه دهقان، نه ترک و نه تازي بود
  .ي بود کردار باز سخنها به

گويد همان است که تا زمان او و از  از آن ميکه فردوسي » نژادي«اين 
ايم و هستيم، و  زمان او تاکنون ما ايرانيان در فرهنگ و تاريخمان بوده

اين گوي و . ده استهرسان ادعا کر  يا بهکشفاين را فردوسي ايراني 
او را به سبب اين تشخيصش توانند   کساني که مياين ميدان براي
  .ناايراني بخوانند

وقتي مکان و زمان را کانت، فيلسوف آلماني، گونٌه ادراک : منمونٌه دو
 خود واقعيت يا از آِن واقعيت در واقعيت و نه چيزي ازحسي ما 

 ما، يعني انسان، با ماند که بگوييم داند، در واقع تئوري او به اين مي مي
زييم  شويم، مي ناپذير از خودمان زاده مي مکاني و جداييַعينکي زماني

شود اين ايراد بيجا و نادرست را به کانت گرفت که  آيا مي. ريممي و مي
را از عينک جدا » خودش«را از خودش يا » عينک«چگونه او توانسته 

اگر بدانيم يا . برد نايشش پيسازد تا با نگريستن در آن به ساختار و کُ
بياموزيم که اين تمام جنبٌه شناخت در تئوري کانت نيست، بلکه جنبٌه 

ن مفاهيم يا مقوالت انديشيدن هستند، و نيز اين را که، هيچيک ديگر آ
تواند براي خودش به تنهايي منشأ  نبه بدون آن ديگري نمياز اين دو ج

  معنايش اين است که از طريق هيچيک از اين دو جنبه، چوناثر باشد،
توان به جنبٌه ديگر راه يافت و ساختار آن را  ناپذيرند، نمي  جدايياز هم
 اگر از هگل .اما عيناً همين کار را کانت کرده است. خت و شناساندشنا

 تئوري شناخت کانت را ش خودموضع فلسفيکه هريک از ַ و نيچه 
ت توانسته اين مشکل اين سبب که چگونه کان  اما نه بهشمرد، ميمردود 

بينم عقل هيچ اروپايي اهل فني  تا آنجا که من مي بگذريم، ַ را بگشايد
مشکالتي که در تئوري شناخت کانت . ايرادي نرسيده استبه چنين 

گونه پرسش اين اند مطلقاً خارج از  ديده شده و مورد بحث قرار گرفته
  .فکرانه است کوتهناوارد و 
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زعم او تز ماترياليسم ديالکتيک و  به. نمونٌه سوم کارل مارکس است
بعد که شامل اي به  ماترياليسم تاريخي در پيوند با هم، الاقل از دوره

سازد و  شود، محيط و فضاي زيستي انسان را مي دورٌه خود او نيز مي
ن را به  چه آ،اين تز. نوبٌه خود سازنده اين محيط و فضا است انسان به

کشورهاي صنعتي محدود سازيم، چه اعتبار آن را از اين مرز فراتر 
هر ايراد . ماند بريم، کارل مارکس خود در حوزٌه اعتبار اين تز باقي مي

گيري شده باشد،  و اشکالي در تز يا تئوري کارل مارکس ديده و پي
 سازندٌه چنين که چگونه او که خودش نيز ساخته ويقيناً اين نبوده 

 ديالکتيکي خارج شود و از فضاي زيستي بوده، توانسته از اين دوِر
  .مايدبنگرد و ساختار ديناميک آن را براي ما باز ن» دور«در اين » خارج«

بنا را براين بگذاريم که يک مفهوم کانوني و . نمونٌه چهارم نيچه است
تر  روشن. خواهي است ترين مفهوم فلسفٌه نيچه ارادٌه سلطه شايد کانوني

نويسيم،  گوييم و مي جوييم، مي کنيم، مي آنچه ما در اصل مي: بگويم
يافتن  ام دستور از اين اقدـد، منظـزن يـمـري که از ما سـي هر اقدامـيعن

پذير  اي پايان گاه و در هيچ زمينهـي هيچـطلب هـت و اين سلطـه اسـبه سلط
گيرد  بنابراين شناخت نيز براي نيچه نه به اين خاطر صورت مي. نيست

که چيزي را آنچنان که هست بشناسيم، بلکه به اين خاطر که بر سلطٌه 
ت ـت در خدمـس يا هـت وسيلـه شناخـع براي نيچـدر واق. دـما بيفزاي
طبيعتاً کم نيستند کساني که در درستي اين تئوري نيچه . طلبي سلطه

 زـدر اينجا براي ما چي. دانند يـاساس م يـترديد دارند يا اساساً آن را ب
داني بناي انتقادش  و آن اينکه هيچ فيلسوف يا فلسفه. ديگري مهم است

ه چنين اال که نيچح: ذاشتهگذارد و نگ به تئوري نيچه را براين نمي
خيص ـن تشـول هميـز مشمـودش نيـٌه خـس گفتـد، پـده يـي مـتشخيص

 که رنظري را در همان دامي خواهيم يافتخطر يک چنين اظها. شود مي
آن . کند گفتيم خوانندٌه ناآگاه و نامحتاط منطقاً براي خودش تعبيه مي

  :دام اين است
ه هماوردي نيچه برود و به او به مجرد آنکه کسي با َعلَم چنين ايرادي ب

مشمول خود اين اش  خيص خود او ناظر بر تئوريبگويد، پس تش
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 شود، چه کرده است؟ پيش و بيش از آنکه بطالن تز يا مينيز تئوري 
ي آنکه اين برا. تئوري نيچه را ثابت کرده باشد، آن را پذيرفته است

، يا زدن شد برگرداندن تئوري نيچه برضد خو:بهتر دريابيمنکته را 
ود و مؤثر ــش يـسر مــي ميـود او فقط در صورتـربٌه خـح نيچه به

و قاطعيت تئوري ناگفته به درستي » زننده«يا » برگرداننده «د کهـافت يـم
  نيز يا منتقديعيناً همين حکم در مورد نقاد. شداذعان کرده بانيچه 

ين تز بزند و نمايد که بخواهد تز اين کتاب را به حربٌه خود ا صدق مي
تز  سرنگون ساختن شده براي تاب کرده و بي  کمين ذوِقبا اين شوق و

يش از چنين منتقدي پ. شبيخون زنداش   به نويسندهکتابلي استدال
نويد پيروزي  شآنکه دلش از نتيجٌه اين پيروزي خنک شود و لبخند

، خودش را در دامي که مکانيسمش را نشان داديم سرنگون دهد
کنم اين است که در  ذهن ميبه خوانندٌه جواناي که من  توصيه. سازد مي

 که ش را تا جاييو استداللها و تحليلهاي کتاب وهلٌه اول بکوشد تز
خودش مهلت دهد تا آنچه خوانده و فهميده  ممکن است بفهمد و به
هميشه فرصت هست براي آنکه آنگاه .  يابدنخست گوارش ذهني

  .و از کجا که نيابد. دوجو کن اشکالهاي کتاب را جست
  


