
  

  

  

  

  

  شناسي ادبيات فارسي و روان

  

  دكتر قدمعلي سرامي

  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجان

  
  

  گمان، هر كه خويش را گم كرد بي    كنــد پيـــدا هيـچ راهـي نمي
  ذوذنب، تازيانـــــه از دم كــــرد    تا بتازد به گـرد چــرخ بريــن

شاهي پسر خود را به جماعتي اهل هنر سپرده بود تا او را پاد: گويند حكايت همچنان باشد كه مي
روزي . از علوم و نجوم و رمل و غيره آموخته بودند و استاد تمام گشته با تمام كودني و بالدت

آنچه : بيا بگو در مشت چه دارم؟ گفت: پادشاه انگشتري در مشت، فرزند خود را امتحان كرد
هاي راست دادي پس حكم كن  چون نشانه:  گفت.داري گرد است و زرد است و مجوف است

هاي دقيق  آخر اين چندين نشانه: بايد كه غربيل باشد، گفت مي: باشد؟ گفت كه آن چه چيزي مي
قدر بر تو چون فوت شد كه  را كه عقول در آن حيران شوند دادي از قوت تحصيل و دانش، اين

شكافند و چيزهاي  ر علوم موي ميدر مشت غربيل نگنجد؟ اكنون همچنين علماي اهل زمان د
اند و ايشان را بر آن احاطت كل گشته و آنچه مهم  غايت دانسته ديگر را كه به ايشان تعلق ندارد به

همة چيزها را به ! داند تر از همه است، خودي اوست و خودي خود را نمي است و به او نزديك
.  و اين حالل است يا حرام استكند كه اين جايز است و آن جايز نيست حل و حرمت حكم مي

   ١.داند كه حالل است يا حرام، جايز است يا ناجايز پاك است يا ناپاك است خود را نمي
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نهايت مجهول و زندگاني او از سرآغاز تا سرانجام در  اي است با بي زاده، معادله وجود آدمي  
قياس با عمر فرد، كه معموالً از ها در  اين نادانستگي. راه شناسايي اين مجهوالت هزينه خواهد بود

حتي در مقايسه با چند ميليون سال عمر نوع بشر نيز، . نمايد گذرد، شناختني نمي اي درنمي سده
با همة كوششهايي كه اقوام و ملل تا به امروز در . بينيم، همچنان ناشناختني باقي ماند كه مي چنان

ايم و  كه بايد خويش را نشناخته ان و چندانعمل آوردند، هنوز هم كه هنوز است چون اين راه به
انگيز  دانيم، بسيار ناچيز و تاسف دانايي ما از وجود نوعيمان دربرابر آنچه از جهان پيرامونمان مي

الخصوص وقتي درنظر آوريم كه يكايك فرهنگهاي بشري خودشناسي را از واجبات  علي. است
  . اند شمار آورده زيستن انساني به

ايم،  هاي پيش تاكنون از آن برخورداري داشته ني اسالمي، كه ما ايرانيان از هزارهفرهنگ ايرا  
درستي،  بيش از همة فرهنگهاي جهان شايد آدميان را به اكتساب اين دانش فراخوانده است و به

هاي ادبياتمان  ها و سروده اگر بخواهيم نوشته. است شناسايي حقيقت اعظم را در گرو آن قرار داده 
بد نيست . در اين موضوع فراهم آوريم، همان داستان مثنوي و هفتاد من كاغذ پيش خواهد آمدرا 
  :دست دهيم مصداق مشت نمونة خروار شماري از آنها را به به

اند كه از وحي قديم، كه ايزد عزوجل  اند، چنين گفته تر كه در قديم بوده حكماي بزرگ«  
 مردم را گفت كه ذات خويش را بدان، كه چون ذات فرستاد به پيغمبر آن روزگار، آن است كه

من عرف نفسه فقد «: است السالم، گفته  خويش را بدانستي چيزها را دريافتي و پيغمبر ما، عليه
و اين لفظي است كوتاه با معاني بسيار كه هركس خويشتن را نتواند شناخت ديگر » عرف ربه

م است بلكه نيز بتر از بهائم، كه ايشان را تميز چيزها را چگونه تواند دانست؟ وي از شمار بهائ
ايد در زير اين كلمة بزرگ سبِك و سخِن  پس چون نكو انديشه كرده. نيست و وي را هست

 شگفت اينجا است كه با وجود وحياني بودن انديشة خودشناسي ٢.»كوتاه بسيار فايده است
يد دليل ناكامي انسان در اين راه، شا. اند كه بايد در اين جهت پيشرفتي نكرده آدميان، چنان

گونه كه اين حقيقت تاخ و شيرين  حد و حصر وجود اوست، به همان پيچاپيچي و غموض بي
زاد از مقولة اليتناهي است و شناخت اليتناهي به عمرهاي متناهي و  آدمي. خود گواه آن است

با شناسايي پروردگار يكسان ويژه كه اين شناخت  ترديد ميسر نخواهد بود به ابزارهاي محدود، بي
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توان از خير آن  نمي» مااليدرك كله اليترك كله«اما بايد پذيرفت كه به ميزان . است تلقي شده 
آنجا كه مقدور و مقدرمان  ايم و تا  ما آدميان از ديرباز تشنة رسيدن به اين معرفت بوده. گذشت

كه اهل حكمت  عران ايراني، خاصه آنانشا. ايم و خواهيم كوشيد است در اين راه رنج كشيده بوده 
  : است ناصرخسرو گفته . اند اند، هرگز خودشناسي را تعطيل نكرده و عرفان بوده

  چو دانستي زهر بد رستـه باشي    چو خود دانـــي، همه دانستـــه باشي
  خدا بينـــي اگر خود را ببينــي    ندانـــي قــدر خــود زيــرا چنينــي

  ٣تو شاگرد تني، حيفي تمام است    فت اختر غالم استتو را نه چرخ و ه

ناصرخسرو در بيتي ديگر همين انديشه را باز گفته و آن را به خالف بيهقي از قول امام نخستين 
  : است شمار آورده  شيعيان به

  ٤اميرالمومنين اين گفته شير ايزد ديان    هرآنكو نفس خود بشناخت بشناسد يقين حق را
شمار آورده و آن را سبب رستن از  را موجب كشف همة احوال بر آدمي بهحتي وي معرف نفس 
  :  است هر درد و بالئي دانسته

  هم از عرفان حق يابي تو توفيق    اگر بشناختي خود را به تحقيق
ـي    نمانــد بر تو پنهاني هيچ حالي   ٥نبيني از جهــان درد و مالـل

خواند و بدين دليل از شناخت خداي  ميسنايي عارف هم آدمي را از شناخت خويش ناتوان 
  : آورد حساب مي خويش نيز ناتوان به

  !كي شناسي خـداي را هرگز    !اي شده از شناخت خود عاجــز
  ٦عارف كردگــار چون باشي؟    چون تو در علم خود زبون باشي،

ي خواند و شناسا سنايي راه خودشناسي را، كه همان راه خداشناسي است، راه مردان خدا مي
  : داند خويش را مرد مي

  ٧است هركه خود را شناخت مرد آن     اندر اين ره كه راه مردان است
 

كند كه پس از شناسايي خويش  سرايد و به ما تلقين مي عطار نيشابوري نيز همين باور را مي
  :توان به درگاه حق شتافت مي
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  !ـه كنبدان خــود را و قصــد بارگ  !چو تو هادي شدي برخــود نگــه كـن
  ٨روي در پيشـان شــوي تو از آن پس  دان شوي تو شدي حق دان   چون خود كه

  : خواند بيند و ما را به خودشناسي فرا مي ابن يمين فريومدي نيز عارف خود را عارف حق مي
  ٩خداست خود عارِف  خود را بدان كه عارِف     اي دل گرت شناختن راه حق هواست

  : شمارد ترين زادراه معرفت حق مي دانش ذات خويش را واجب جام جماوحدي مراغي نيز در 
  بايــد دانش ذات خــويش مي    يابــد آنچــه در علــم بيش مي

  ١٠نسخه سر من عرف اين است    اين بدان كايت شرف اين است
  :انگارد امير خسرو دهلوي هم شناخت آفريننده را موكول به شناخت خويش مي

  ١١آفريننــده را كجــا دانــد    آنكه خود را شناخت نتواند
  : كند امير حسيني سادات هم همين حديث را تكرار مي

  ١٢حق شناسد آنكه از نفس آگه است    بهر اين گفت آن كه بيناي ره است
  :و نيز

  ١٣خود را بشناس من چه گويم    باالتر از اين سخـن چه گويم؟
 طوسي و سرايندگان ي اسدپردازي چون دهخدا حتي اين حقيقت را از زبان شاعر حماسه  
  : ه استالدين اسمعيل اصفهاني و قاآني شيرازي ثبت كرد گستري چونان كمال ستايه
  ١٤اگــر خويشتــن را شناســي درسـت   به هستيـش خستــو شــوي از نخســت-

  ١٥بســا غنيمتهــا كانــدر اين سفـر يابي  پاي خويش سفركن درآفرينش خويش  به -

ـي هرگــز ايـــزد را شناختــن نتــ-   ١٦نتواني چو خــود شناختن نفس خويش  واـن
همين حديث، به تعريض انسان و خدا را يكي  حتي شاعري چون وحيد قزويني با تلميح به   

  : اندارد را به يادمان مي» گرديم لبان مي آب در كوزه و ما تشنه«پندارد و همان تمثيل  مي
  ١٧تمام عمر با خود بودي و نشناختي خود را  يي؟دمي با حق نبودي چون زني الف شناسا

شان موازنة موجود  اگر به كتابهاي حديث نيز رجوعي داشته باشيم، دهها حديث، كه مدلول  
... ميان عرف نفس و عرفان رب است، از دست اعرفكم بنفسه و اعرف نفسك نعرف ربك و 
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ريم كه خودناشناسي را موجب جهل خو طور در اين كتابها به حديثهايي برمي همين. خواهيم يافت
  . اند نسبت به غير از خويش و درواقع مادر نادانيها قلمداد كرده

هرحال، بايد پذيرفت كه آدمي به ميانجي غور كردن در اندرون خويش حقيقت حق را  به  
بازيافته و به ياري هزاران هزار تجربة دروني و پس از حيرانيهاي دراز آهنگ و درشتناك وي را 

  : است ر خويش شناسايي كردهد
  ١٨ايم كه ما چگونه تو را آفريده داني     شگفت نيست  وين  ما آفرينش به    بالي

زاد  گمانم كه فرزند آدم خداشناسي را مديون خودشناسي است و روان آدمي من بي  
اسايي همان اويي شن تواند شد و هركه در عالم او را شناخت او را به ميانجي خويش بارور نمي بي

  : كرد كه در اندرون خويش داشت
  ١٩خود را جدا ز خويش كجا بارور كنيم   اگر خويشتن بريدن عين ستروني است

گونه كه كالم وحي ناطق بدان است، از امر رب  آري، دانشمندان ايراني روان انسان را، همان  
دليل بسا كساني  همين اند و به شمار آورده اندك امر رب را همان حضرت حق به اند و اندك دانسته

و » انا الحق«اند و الف  گويي يازيده حالج و بايزيد زبان به شطح. اند از آنان ادعاي خدايي كرده
اند و بسياري از متصوفه و حتي متشرفه با درك حقيقت  زده» ليس في جبتي سوي الهي«

اين بوده كه روان خويش پيداست كه منظور . اند هايشان به دل با آنان همداستاني كرده گويي آشفته
  . اند را درنظر داشته

اي از عارفان، كه به ظواهر شريعت هم بسيار بها  نكتة درخور تامل اين است كه پاره  
اند، خداساني نوع انسان و جامعة بشري را  اند، اگر به شطحيات افراد اعتراض داشته داده مي
گفتن » انا الحق«كه  وي درعين حالي. نان استاقبال الهوري، شاعر معاصر، يكي از آ. اند پذيرفته مي

  : شمارد داند خداوارگي و خداساني جامعه را روا مي فرد را نكوهيدني مي
  سزاي او چليپا هست يا نيست  اناالحق جز مقام كبريا نيــست
ـش به   ٢٠اگر قومــي بگويد ناروا نيست  اگر فردي بگويد سرزـن

توان به تحصيل آن  ر برترين دانشي است كه ميبنابراين شناخت روان فرد و اجتماع بش  
همت گمارد، چراكه گذشته از آنكه شناخت عالم است و در مقايسه با شناخت عالم كه معلوم 
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چونين است . آفرين را نيز با خود دارد شمار است از ارجحيت برخوردار است، شناسايي جهان به
  .جتماعي اشرف دانشها دانست فردي و اةشناسي را در هر دو زمين توان روان كه مي
هاي پيش از ميالد مسيح،  در فرهنگ مغرب زمين، شناخت روان، از ديرباز، يعني از سده  

ورزان غربي در اين رشتة علمي   و از سوي انديشهه استمورد توجه دانشمندان يوناني قرار گرفت
ليل سلطة شديد د به.  است هزاران كتاب و مقاله درطي قرون متمادي تاليف و تصنيف شده

اند و جنبة  عقالنيت بر اين فرهنگ، اين آثار به جنبة خودآگاهي روان انسان بيشتر پرداخته
اما در فرهنگ ايراني، با وجود .  است ناخودآگاهي روان كمتر مورد توجه دانايان باختر قرار گرفته

 است؛  دآگاهي توجه شدهها، بيشتر به بخش ناخو نامه ها و عرفان هاي عظيم اساطير، حماسه گنجينه
همين روي ما  به. عبارت ديگر، فرهنگ غربي بيشتر دماغي و فرهنگ ايراني بيشتر دلي است به

توانيم به بركت مرده ريگ بازمانده از پدرانمان حركتي نو را در شناخت روان بشر آغاز  امروز مي
  . كنيم

 است كه در ادبيات عرفاني تعالي برابر است، همان اين نفسي كه شناخت آن با شناخت حق  
دل، كه همان ضمير ناخودآگاه است، در ادب عرفان ايران خانة . است تعبير شده » دل«ما از آن به 

  . است خوانده شده... خدا، عرش رحمان آيينة تجلي خداوند و 
 اند، در جاي گذارده اگر خواسته باشيم آنچه را عارفان ايراني درباب دل نوشته و براي ما به  

خود اختصاص خواهد داد و اين با  المعارف را به   ةگمان حجم داير جا جمع كنيم بي يك
اي از آنچه يكي از عارفان ايراني،  نمونه را، به گوشه. ايجازگرايي ما در اين مقال همخوان نيست

اسيري الهيجي، شارح گلشن راز شيخ محمود شبستري، در منظومة اسرارالشهود درباب قلب 
  : آوريم تا خوانندگان خود از اين مجمل حديث مفصل بخوانند است، مي رده انسان آو

 است معرفي  جودي كه نور حق بر وي تافته اسيري دل را همان نفس ناطقه و همان وجود ذي
  :كند مي

  ٢١آنكه از حق تافت بر وي بارقه    دل چه باشد غير نفس ناطقــه
ان است كه فيلسوفان از آن به عقل مستفاد تعبير دارد كه دل يا نفس ناطقه هم وي سپس اظهار مي

 :اند كرده
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  ٢٢در حقيقت دان كه بودش دل مراد    عقـل مستفــاد: آنكه دانا گفت
  :خواند در عين حال دل را منبع علوم لدني مي

  ٢٣تا بيابي تو علوم من لدن    استفاده گر كني از دل بكن
  ٢٤.داند الحرام و جام جم مي نيز دل را مطلع انوار حق و منبع اسرار حق و بيت

  و سپس آن را مرات وجه ذوالجالل
  ٢٥در دل صافي نمايد حق جمال    دل بود مرات وجه ذوالجــالل

 حساب  انگارد حتي آن را جان جهان، و هرچه جز آن را تن به همچنين عرش رحمانش مي
  : آورد مي

  ٢٦دل است  جمله عالم چون تن و جان     پيش سالك عرش رحمان است دل
  : بيند طور لوح محفوظ جهان هستيش مي همين

  ٢٧است  دانا دل نه اين آب و گل  پيش    لوح محفوظ ار بدانستي دل است
و اندكي پس از آن دل .  اما در دل جاي دارد٢٨گنجد افزايد كه حق در زمين و آسمان نمي وي مي

  :شناساند را كليد مخزن اسرار و گنج مخفي حق مي
  ٢٩گنج مخفي هست اندر دل پديد    شد كليــدمخزن اسـرار را دل 

  :خواند همين ترتيب وسعت دل را اليتناهي دانسته آن را مظهر علم الهي مي به 
  ٣٠ است مظهـر علم الهــي دل شده    است از هرچه هست وسعت دل برتر 

بيند و درحقيقت آن را همان  الهيجي سپس همة موجودات اين جهان را عكس دب مي  
حتي از اينها فراتر، دل را نمودگاه واجب و . شناساند زردشت و عالم مثل افالطون ميجهان مينوي 

  : پندارد ممكن معرفي كرده دريافت حال آن را از توان عقل و فهم باالتر مي
ـم عيان  هرچه مي- م دل بي    آيد در اين عاـل   گمان هست عكس عاـل

م بدانفيض اين عالم از آن عا    چون كه عكس عالم دل شد جهان   ٣١ـل
  ٣٢حال دل بيرون زعقل و فهم بود     واجب و ممكن همه در دل نمود-

  : ستايد بيند و آن را به اوصاف خدايي مي در مجموع دريافت آن را در امكانات آدمي نمي
  در بقاي صرف دائم قائم است    بر همه خلقان رحيم و راحم است
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  ٣٣ر در شنوداو سميع و ديگر ك    اوست بينا جمله كـورند و كبــود
  : خواند داند و بقية اعضا را فرع و طفيلي آن مي باالخره آن را اصل و حقيقت انسان مي

  ٣٤باقي اعضا همه فرعش شده است    اصل انسان در حقيقت دل بده است
  :كند و در فرجام دل را مقصد و مقصود آفرينش اعالم مي

  ٣٥دل حاصل است اين  جوئي از هرچه مي    مقصد و مقصود خلقت اين دل است
و . بايد بگويم كه در تداول عارفان ايران محمولة دماغ عقل و محمولة دل عشق است  

چونين است كه سرتاسر . اند هيچ جز محتواي دل نيست درحقيقت هرچه درباب عشق گفته
پس هر اثر صوفيانة . زاد نيست ادبيات عارفانة فارسي هيچ جز گزارش ضمير ناخودآگاه آدمي

شناسانه از آن دست كه كارل گوستا و يونگ درباب اساطير اديان  خود پژوهشهاي روانفارسي در 
با درك اين حقيقت است كه شناخت ضمير . است، خواهد بود و آداب غرب انجام داده 

عنوان تنها علم  توان به علم عشق و عاشقي تعبير كرد و چون شيخ بهايي آن را به ناخودآگاه را مي
  : دحقيقي پذيرفتار ش

  مابقي تلبيس ابليس شقي    نيست علمي غيـر علم عاشقي
حال خوب است به ياد بياوريم كه ايرانيان از روزگاران چيرگي آيين مهر تا زمانة سلطة   

اند و به ياري آن هفتم زمين را  عرفان عاشقانه بر فرهنگشان، هميشه استادان علم هيئت عشق بوده
  . اند هشتمين آسمان كرده
  ٣٦است هفتم زمين  كه چرخ هشتمش     ست علم هيئت عشقعجب علمي ا

دانيم كه داستان  امروز آگاهيهاي گسترده درباب صبغة عرفاني مذهب مهر داريم و مي  
اند كه  گيرد و همين پارسايان پارسي  پيش از مسلماني آغاز ميةعاشقي ايرانيان از يكي دو هزار

شان را ديگر بار پس از چند صدسال در هيئت  شقانهبيني قرآن، ظهور عا بعد از اسالم، بنا به پيش
رسانند كه سرزمينشان، ايران، قلب مهربان  گيرند و به اثبات مي عارفان شيفته و شوريده از سر مي

  . مادر خاكيشان زمين است، چرا كه عشق ورزيدن كار كل است
زودي خواهد  قومي را به خدا ٣٧؛»فسوف ياتي اهللا بقوٍم يحبهم و يحبونه«است  در قرآن آمده   

ابوالفضل ميبدي، صاحب تفسير . دارند دارد و آنان نيز وي را دوست مي آورد كه دوستشان مي
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سلمان ايستاده بود، دست . رسول خدا را از اين آيت پرسيدند: گويد االسرار، مي عظيم كشف
ما :  كه بايد گفت چونين است٣٨).او و قوم او(مبارك خود بر دوش وي نهاد و گفت هذا و ذووه؛ 

ايم و عرفان عاشقانه در ميان مردم ما بيش از ديگر نقاط  ايرانيان ملتي عاشق پروردگار خويش بوده
ايم و  شايد بتوان گفت كه ما ايرانيان خدا را بيش از همة بندگانش دوست داشته. است جهان باليده 

  .است او نيز ما را بيش از آنان دوست داشته 
تر،  ام كه شاعران عارف ايران بهتر، شيرين  در ادبيات فارسي چنين دريافتهمن از مطالعاتم  

الدين بزرگ درست و راست گفته  جالل. اند تر و به كمالتر با خداي جهان عشق باخته استادانه
 است، اگر بحر محيط ترياق شود عالج آن نتواند  اژدهايي كه درون ما را نيش زده«است كه 

 ه استجا انديشيد علي بن احمد نسوي، رياضيدان بزرگ قرن پنجم، سخت به و پيش از او ٣٩»كرد
عشق نيافريده و هركسي را شوق به چيز بود ناچيز پسنديده يا  ايزد تعالي آدمي را بي«كه 

  : است كه سزا سروده  گونه كه شاعر بزرگ آذربايجان، نظامي، به  به همان٤٠.»نكوهيده
  ست گوينده زين قياس خجلني    همه عالم تن است و ايران دل
  ٤١دل ز تن به بود يقيــن باشــد    چون كه ايـران دل زميـن باشد

  : ام ام كه روزگاري سروده گمان از همين عشق پارسي سرمست بوده و من نيز بي
  عشــق را در واليــت ما زاد    مادر آب و خاك و آتش و باد
  !ويرانواي اگر واي اگر شود     كعبة عشــق عالم است ايـران

شايد به سائقة . است كه خود درعين معشوقيت عاشق حق بوده ) ص(آري، پيامبر اسالم   
اگر علم دين از ثريا «است كه  همين عشق پارسي، كه بايد آن را از سلمان پذيرفته باشد، فرموده 

سهروردي عارف در . »در آويخته باشد كساني از ايران آن را فراچنگ خواهند آورد
گرد آمدن مردمان اقوام گوناگون برگرد «االيمانيه درست فهميده است كه ضمن بيان  حالنصائ رشف

است كه از عرب و عجم اقتباس نور هدايت را در حوالي شمع ضميرش  نوشته » )ص(رسول 
اجتماع نمودند؛ سلمان را از ممالك فارس و اعيامن دولت ابدي به تختگاه فسوف باتي اهللا بحبهم 

 ما ايرانيان از روزگاران باستان ٤٢. تاج مفاخرت سلمان منا اهل البيت بر سر نهادو يحبونه خوانده
ايم و  نوشته ايم و راه طلب را به پاي طرب در مي آورده خواستن را توانستن به حساب مي
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اي را بايد به جان خريد و شاعري عارف به ما درآموخته  ايم كه در اين راه هر مخاطره دانسته مي
  : است كه 

  خود راه بگويدت كه چون بايد رفت    تو پاي به راه در نه و هيچ مپرس
دانند كه راه  اند و مي راستي پارسيان چند هزاره است كه راه را به رهنموني خويش پذيرفته به  

اگر راه است يكي بيش نيست و آن هم راستي است و راستي سرانجام به سرمنزل مقصود خواهد 
  :است باره چه خوش سروده  ر ايناي د اوحدي مراغه. رساند

  خود به اول قدم مراد توراست    طلب چون درست باشد و راست
  ٤٣عــرش را در كشــاكش اندرزد    دل چو نعــل انـدر آتــش اندازد

وقتي خودشناسي خداشناسي است، هرچه خود را بيشتر بشناسيم، معشوق خويش را بيشتر   
ست كه هرچه عالم نسبت به معلوم شيفتگي بيشتري ايم اين از مسلمات دانش بشري ا شناخته

هاي راه به دانش بدل خواهد شد و  عشق در ميانه. داشته باشد آن را بيشتر و بهتر خواهد شناخت
تر خواهد انجاميد كه دادوستد سيال دل و دماغ همة  نوبة خود به عشقي افزون دانش حاصل به

هم  آنگاه با داشتن عشق و عقلي متحد و به. اشتموانع را يكي پس از ديگري از ميان برخواهد د
  :پيوسته هر فراز و فرودي درنورديدني خواهد شد

  است خورشيــد فراز گنبـد مينايي    كوريم و عصاي عشقمان بينايي است
  ٤٤سينايي است مغز سـرمان، ابوعلي     در سينــه دلـــي ابوسعيـــدي داريـم

شش جهت . ها، آسان و همة تلخيها، شيرين خواهد شدوقتي، عشق پادرمياني كند، همة دشواري
آگين محبت خواهد بود و همة هستي چونان ديگي لبالب از حلوا جلوه  شاني از كندوي انگبين

  : خواهد كرد
  عشـــق چو حلوا و جهان چون تيان  همچو پوست  جهان  است و عشق چو مغز 

ـذت حلــوا بســوخـت   ٤٥يـــة حلــوا بيـــانتا نكنـــم حــل  حلـــق من از ـل
راستي را، وقتي عشق چون خون در رگارگ آدمي به جريان افتاده و معشوق همة اجزاي   

همين روي، عرفان انسان را كون  وجود وي را فروگرفته باشد، جز نام از او چه باقي توان ماند؟ به
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و چون چنين داند  آورد و جامع حضرات خمس، يعني همة مراتب وجود مي شمار مي جامع به
  : تواند ماند است، جز دوست چيزي برجاي نمي

  هرجا كه هست، لمعة روي تو المع است    گر دير سومنات بود، گر صوامع است
  ٤٦انسان جامــع است مجموع از صحيفــة     ذرات كاينــات كه آيات حسن تست

سايي وقتي خداِي درون خويش را، كه همان روان ناخودآگاه ما يعني دل ماست، شنا  
موالنا دربارة . ايم، هرچه در پيوند با اين خداي اندروني باشد بر ايمان دلگوار خواهد بود كرده

  :گويد كرد مي زليخا كه در همه چيز يوسف را مشاهده مي
  شدي او سير و مست جام او مي  گرسنــه بودي چـو گفتي نام او

  تشنگيش از نام او ساكـن شدي  نام يوســف شربت باطـن شدي
  درد او در حال گشتي سودمنــد  ر بــدي درديــش زان نام بلندو

  ٤٧!اين كند در عشق نام دوست اين  وقت ســرما بودي او را پوستين
ايرانيان از . گشاست همان اسم اعظم است، حالل و مشكل. نام معشوق، هرچه باشد  

د و اين نقش را ان هاي پيشين به نقش خود در ساخت و پرداخت فرهنگ بشري وقوف داشته سده
گاه فرهنگهاي گوناگون بشري، و از جمله  ايران آميزه. تاريخ، عمالً، به آنان واگذارده است

اين پذيرندگي، خاصيت هر فرهنگ عشق آشناست كه عشق . ه استفرهنگهاي شرق و غرب، بود
ون فرهنگي كه در طول قر. چونان آتش هرچه را كه در او بيفتد به هيئت خويش درخواهد آورد

است از روزگار ظهور به اين سوي از ديوان  است، و توانسته  وكيل مدافع شيطان لعين هم بوده 
ترديد در درازناي زمان صيقل خورده و نرمي  ها را فرا بگيرد، بي انواع خطها، هنرها و پيشه

م روميان را عل. هر واليتي را علمي خاص است«: است مولف تاريخ بيهقي نوشته . ه استپذيرفت
و هند را تنجيم و حساب و پارسيان را علوم آداب نفس و ... طب است يونانيان را علم حكمت 

 به گمان من اين علم اخالق، كه اين نويسنده از آن ياد كرده، ٤٨.»فرهنگ و اين علم اخالق است
همان علم . زاد همان دانش روان آن هم روان ناخودآگاه نيست هيچ جز علم به خويهاي آدمي

جاي آنكه اين  متأسفانه قدماي ما به. قي، همان خودشناسي آميخته به خداشناسي استعاش
خودشناسي را به ميانجي تجارت ميلياردي آدميان و براساس شناسايي همين آدميان واقعي به 
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اند و انسانهاي آرماني را،  سامان آورند آن را با شناخت خودي آرماني و بسيار نادر عوضي گرفته
جاي تاكيد بر آدميان كه  به. اند اند، در اين كار لحاظ داشته يامبران و امامان معصوم بودهكه تنها پ

غافل از اينكه انسان آرماني اگر ناياب نباشد، . اند كيد كردهأگون ت اند و هستند، بر آدميان فرشته بوده
اند  ند و از ياد بردها سرپيچيده. نابجا از قانون كلي بر نادر حكم نتوان كرد. سخت نادر خواهد بود

اند كه موالنا  از ياد برده. نهايت است اي، هرچند، بي كه از آرزوهاي محال تا واقعيت حال فاصله
  : اند الدين، و پيش از او آن حكيم دنياگريز يوناني، نايابي چنان آدميزادگاني را اعالم كرده بوده جالل

  لــم و انسانم آرزوستكز ديو و دد ملو  دي شيخ با چراغ همي گشت گرد شهـر
  ٤٩نشود آنم آرزوست  يافت مي  آنكه :گفت  ايم مــا نشــود، جستــه يافت مي: گفتند

گريز قوم بر آن علم اخالق خويش را استوار  من معتقدم ميان اين انساني كه عقالي عشق  
علم .  راه استاند، از زمين تا آسمان پيشه درنظر داشته اند، با انساني كه انديشمندان عاشق داشته

در اين دانش عاشقانه .  است اخالق عاشقانه براساس شناخت خلق و خوي همة آدميان بنياد گرفته
اند و حتي ابليس مرجوم ظاهر است و در باطن  سياووش و سودابه عصمت و عصيان در كنار هم

رند كه اندر در اين اخالق عقل و نفس مكمل يكديگ. الكاتبين خواهد بود تكليف او با خداي كرام
  .اين ملك چو طاووس به كار است مگس

بندوبارانه از خردمندي و دانايي  گيري بي كند، بهره آنچه رستگاري دروني آدمي را تضمين مي  
. تواند تكامل نوع باشد داشته باشد و واالترين هدف آن مينيست؛ خردمندي و دانايي بايد هدفي 

بايد رشد كند و راه رسيدن به اين آرمان،  ندي او ميبنابراين عواطف ويژة انسان نيز چون خردم
اش غرور انسان باشد و او را از خود بيگانه كند  علم اگر نتيجه. تنها هماهنگي دل و عقل است

توجهي او  هاي نو نبايد به بيه آمي به كشف هستيها و اختراع ابزارتوج. موجب گمراهي است
اقبال دانش غرب را . شي فاقد جان و روح استچنين دان. نسبت به شناسايي خويش بيانجامد

بيند و معتقد است شكوفائي علم در مغرب زمين چون جدا از دل و سوز درون صورت  چنين مي
الدين اعتقاد دارد  او همانند موالنا جالل.  است گرفته، باعث از خودبيگانگي انسانهاي غربي شده

  : كه
  ل زني يـاري بودعلم را بر د    علم را بر تن زني خاري بــود
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داند و معتقد است كه در زندان حس باقي  اقبال دانش غربي را دانش متكي به ظواهر مي  
ي دانشي فراتر از حس است و اين دانش تنها از راه آميزش خرد و دل جستجواو در . ه استماند

  :آيد به حاصل مي
  فروش و بتگر است پرست و بت بت    دانش حاضر حجــاب اكبر است

ـرون ناجستــه    اي  زنـدان مــظاهــر بستــهپا به   اي از حدود حــس ـب
توانند به  دهد كه اگر نيروهاي دروني خويش را بازشناسند، مي او به ملتهاي مسلمان هشدار مي

  :دانش برتر دست يابند
  ٥٠اي آگه از چشم سياه خود نه    اي ي سرمهجستجوگرم رو در 

اي  النفس، در تاريخ فرهنگ ما ايرانيان ديرينه هرچند دانش خودشناسي با عنوان علم  
 است و به پندار من  درازآهنگ دارد، بيشتر در سلطة حكيمان و زير نفوذ حكمت كهن يوناني بوده

شناسي، به مثابة دانشي مستقل از حكمت نظري و  روان. تواند آمد كار نمي امروزيان را چندان به
ن نوزدهم، خصوصاً زيگموند فرويد اطريشي، است و عملي، محصول انديشه و كار دانشمندان قر

افكند مكتب  فرويد بود كه پي. شناسي نوين شمارد گذار روان توان در عمل و نظر بنيان او را مي
. كند پردازي در اين دانش مي  درماني پسيكاناليز آزمايشهاي كلينيكي خويش را دستماية نظريه روان

 خروش ضمير نرها، و از آن ميان ادبيات، محصول جوش ووي با پذيرفتن اين حقيقت كه همة ه
هاي ملتهايي چون يونانيان و روميان را در   كاوش در اساطير و افسانه.ناخودآگاه آدميان است

كند و به نتايجي  ي دسته كليدي براي گشودن قفلهاي اندرون پيچاپيچ انسان آغاز ميجستجو
گيرد و  گ، كار وي را با ژرفاي بيشتر دنبال ميپس از وي شاگردش، يون. يابد درخشان دست مي

هاي سدة نوزدهم  از ميانه. دهد بعد از اين دو، دانش خودشناسي راه خود را با سربلندي ادامه مي
. گيرند شناختي در خدمت اين علم قرار مي هايي از آگاهيهاي روان ادبيات و هنرها چونان انباره

شناسي است كه شاعران و نويسندگان به آفرينش  حاصل همين تعادل ميان ادبيات و روان
يازند و دانايان روان در آثار آنان ردپاي  شكافانه دست مي داستانهاي آناليتيك و اشعار درون

رفته فرهيختگان مغرب زمين به  رفته. كنند  ميجستجوضميرهاي خودآگاه و ناخودآگاه آدمي را 
يابند و در  حيات خالقة او، بيش از پيش وقوف ميويژه   ناخودآگاهي در زندگي بشر، بهفرارج و 
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با اصيل دانستن نقش وجدان پنهان، آندره برتون مكتب ) م١٩٢٥(دهة سوم قرن بيستم 
افكند؛ مكتبي كه شاعران عارف ايران و در راس آنان دو موالناي  سوررئاليسم را در فرانسه پي

دل دهلوي، چند سده پيشتر با صالبت و الدين بلخي و موالنا عبدالقادر بي بزرگ، موالنا جالل
موالنا پيش از آنكه كساني چون پل والري . قدرت تمام آن را در زبان پارسي آغاز نهاده بودند

ند هزارها غزل گاه بشر بخواند و بداآپولينر و آندره برتون شعر را رقص كالمي روان ناخودآ
  : است يدهميانجي آگاهي در حال سماع تن و ضمير ناخودآگاه آفر بي

  ٥١اســرار همــي گويم و اســرار ندانم   خبرم نيست از زمزمة خود  و  چنگم چون 
توان به قطع و يقين ادعا كرد كه شاهكار ادبي گزارشي است  امروز در دنياي روانكاوي، مي  

 ستاني مياناكنم كه براي ايجاد همدلي و همد يادآوري مي. شيرين و شورانگيز از روان پنهان آدمي
هاي عقالني و خودآگاهانه نيست و آثار  انديشي اقوام و اجتماعات بشري، اگرچه هنوز به چاره

وجود آوردن جامعة جهاني رنگارنگ و هماهنگي را خواهند داشت، تنها  گمان توانايي به هنري بي
 توان به ميانجي شناخت ناخودآگاه جمعي بشريت، كه به زبان ما ايرانيان هيچ جز دل نيست، مي

بايد به آنچه خود داريم به . ساز پديد آورد ميان صورت متكثر و معني وحداني انسانها ائتالفي آينده
  :بين به يگانگي خويش درنگريم و باور داريم كه دل رجوع كنيم و در اين جام جهان

  ٥٢كنيم كه لختي سفر كاروان مهر  با     از بند هفتگانگي رنگ بگذريم
توانيم عاشقانه به زندگي فردي و جمعي خويش تداوم  شناسي مي دلآري، به ميانجي ابر دانش 

  .بخشيم
شناسي نوين  ها را بعد از پيدايي و بالش روان شناختي قصه در فرهنگ غربي، ارزش روان  

اما ايرانيان از روزگار باستان از كالم، چه شعر و چه داستان، در درمان روان آدميان بهره . اند دريافته
درماني  توانيم آن را سخن اند، كه به زبان امروز مي گفته  و به اين كار مانتراپزشكي مياند گرفته مي

گمانم كه بسياري كسان  توان به چشِم اثري درمانگر نگريست و من بي در مثنوي معنوي مي. بناميم
ه شان را به ميانجي غور و تامل در داستانهاي اين كتاب ب در قرن گذشته نابسامانيهاي اندروني

اعتقاد موالنا اين است كه قصه هيچ جز نقد احوال آدميان نيست و اين بدان . اند سامان آورده
ها تماشا كند و درباب  معناست كه هركسي مي تواند حال و روز رواني خويش را در اين قصه
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 شناسان روزگار قبول دارند كه اين قول را همة روان. هنجاريهاي پنهان خود به بصيرت برسد نابه
الدين در سرآغاز داستان  جالل. كم، نيمي از درمان است بصيرت نسبت به بيماريهاي رواني، دست

  :سرايد كنيزك و پادشاه مي
  ٥٣خود حقيقت نقد حال ماست آن    بشنويد اي دوستان اين داستان

گويد كه داستانهاي  كند و به صراحت مي مولوي در جاي ديگر باز اين حقيقت را بيان مي  
  : قصه نيستند كه نمايانگر احوال رواني من و تواندكتاب من

  ٥٤ ببين خوش  ما و تست اين  نقد حال    حاش للله اين حكايت نيست هين
دهد و  ها ارائه مي شناختي قصه اي از ارزش روان مولوي در بيتي از مثنوي درك پيشتازانه  

. رت غيرمستقيم بازگو شوندصو ها براي اثرگذاري بر مخاطبان بايد حتماً به معتقد است كه قصه
  : مخاطب بايد احوال خود را در قصة ديگري با روان خويش دريافت كند

  ٥٥گفته آيد در حديث ديگران    خوشتر آن باشد كه سر دلبـران
شناسان و آثار او را در شمار ابزار درمان  توان در عداد روان الدين را مي بدين ترتيب جالل

  . بيماريهاي روحي قرار دارد
 داستان حماسي افسانه و حكايات تمثيلي، ةداران صدها بل هزارها اسطور ما ايرانيان ميراث  

مثابة آيينه روان خويش را  توانيم در آنها به المثل و شعرهاي تمثيلي، هستيم كه مي حتي ضرب
هاي هزار و يك  قصه. بنگريم و با بازيافت تصوير خود در آنها به شفاي دروني نزديك شويم

هاي عرفاني از قبيل  و حكايتهاي مندرج در منظومه) شهرزاد(هزار افسان هماي چهرزاد شب، 
سنايي؛ ... نامة عطار؛ حديقه، سيرالعباد، ديوان بلخ و  نامه، اسرارنامه و الهي الطير، مصيبت منطق

 نامه، ويس و رامين، نامه، كوش نامه، بهمن مثنوي معنوي موالنا و داستانهاي شاهنامه گرشاسب
الحكايات، گلستان، روضة  ها و نيز هزاران حكايت مندرج در كتابهاي منثوري چون جوامع خمسه
  . توان از آنها در درمان دردهاي دروني سودها برد اند و مي همه نقد احوال ما آدميان... خلد و 
اند و يكايك  هاي رازآميز آدميزادگان آري، داستانها، از هر صنف كه باشد، زندگينامه  

ها بيش از  به حقيقت، بايد بپذيريم كه قصه. دهند شان در ما به زندگي خويش ادامه مي هرمانانق
ها هستند كه خردك خردك جان ما و جهان ما را  قصه. گذارند آزمونهاي واقعي بر ما تاثير مي
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زيبايي . جنبة آيينگي داستانها را در شعر شاعران نيز مالحظه توانيم كرد. كنند دگرگون مي
كننده  تواند درمان شناسي در اين است كه هركسي مي رمانگري ادبيات در قياس با كلينيكهاي رواند

درماِن خويش  به كمك آثار ادبي، بيمار خود روان. درمان خود را خود انتخاب كند و داروي روان
رد و ب تواند بود و اين، مشكل عدم محروميت ميان درمانپذير و درمانگر را به كلي از ميان مي

آنكه ديگري پي به رازهاي سر به مهر وي ببرد، خود به درمان دردهاي  تواند بي كسي مي هر
هاي سيماي پيداي  توانيم به ناآراستگي اي مي هاي شيشه اگر با نگرستن در آيينه. خويش بپردازد

ر ادبي خويش آگاهي پيدا كرده در ارتفاع آنها بكوشيم، با نگريستن به سيماي پنهان خويش در آثا
آثار ادبي . مطلوبمان نيز خواهيم توانست به ناآراستگيهاي آن وقوف يابيم و درصدد رفع آنها برآييم

بين همة جهان كهين را  توانيم در آنها چونان جام جهان اند و مي هاي سيماي جان در حقيقت آيينه
ترين  است و ما، كه بزرگادبيات ما آيينة نمايشگر همة ابعاد روان انسان . كه اندرون ماست ببينيم

ترين گزارشها را از روان انسان براي جهانيان فراهم  ميراث ادبي را داريم، در حقيقت بزرگ
  : ايم آورده

دان آخر داني كه آيينه را صورتي نيست در خود، اما هر كه در  جوانمردا، اين شعرها را چون آيينه«
 شعر را در خود هيچ معني نيست اما دان كه او نگه كند صورت خود تواند ديد همچنين مي

هركسي از او آن تواند ديدن كه نقد روزگار او بود و كمال كار اوست اگر گويي شعر را معني آن 
كنند از خود، اين همچنان است كه كسي  است كه قائلش خواست و ديگران معني ديگر وضع مي

  ٥٦.گويد صورت آيينه صورت روي صيقل است كه اول آن صورت نمود
است كه در نيمة نخست سدة بيستم، مدتي دراز را  شناسي نوآور بوده  ويكتور فرانكل روان  

ه سر برد سوزي آشويتز به هاي آدم هاي مرگ آلمان هيتلري، چشم به راه رفتن به كوره در بازداشتگاه
 است كه انسان تا معنايي براي زندگاني خود سراغ تواند كرد،  وي در اين بازداشتگاه دريافته. است

كه ديگر نتوانست معنايي براي حيات خود بيابد، آمادة  اما همين. كند سختيها و شدايد را تحمل مي
د كه ده ي معني، نشان ميجستجونام انسان در  ويكتور فرانكل در كتاب خود، به. شود مرگ مي

درماني  همين دليل وي مكتب روان به. بخش باشد تواند نجات داري در هر شرايطي مي اميد و هدف
منظور اين است . نهد برگرداند، بنياد مي» معني درماني «توان آن را به  لوگوتراپي را، كه به فارسي مي
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گاني را بيهوده پرورد كه در هيچ شرايطي زند كه ادبيات فارسي راز آشنايان خود را چنان مي
فهماند كه زندگي را هدية دوست بدانند و پسنِد  اين ادبيات به مخاطبان خود مي. نخواهند دانست

  : دوست را بپسندند و هرگز از دوست نااميد نشوند
  يكي وصل و يكي هجران پسندد    يكي دردو يكــي درمــان پسنــدد

  ٥٧ جــانان پسنـددپسنــدم آنچه را     و هجران درمان و درد و وصل من از
اند كه پيشتر در ادبيات ايران زمين  وجود آمده شناسي قرن بيستم به مكتبهاي ديگري در روان  

) درماني نمايش(درماني  درماني و درام جمله مكتبهاي بازي كنيم؛ ازآن رد پايشان را مشاهده مي
  . است

امهاي گو و تلخند پيوند در شاهنامه چگونگي پديد آمدن شطرنج به داستان دو برادر به ن  
اي  بار اول جنگ نتيجه. كنند دو برادر بر سر جانشيني مادر با هم دوبار پيكار مي اين. است خورده 

اما . آيد يابند و اين رنجش مادر از گو را سبب مي دهد ولي بار دوم تلخند را بر پيلي مرده مي نمي
گناهي خود را به وي بازنمايد و با ياري  ه بيدهد ك داند به مادر قول مي گناه مي گو كه خود را بي

گرفتن از انديشمندان دربار بازي شطرنج را كه درحقيقت نمايش و تجسم جنگهاي آنان با 
دهد و اين آرامش  هاي جنگها را با بازي كردن به او نشان مي افكند و صحنه مي يكديگر است، پي 

  : گويد شود وقتي تلخند مي مادر را سبب مي
  ٥٨نمايم همان كارشاه و سپاه     تا من تو را رزمگـاهبيارام

  : گويد پذيرد و مي مادر مي
  كه چون مرد بر پيل تلخند شاه؟    بدو گفت مادر كه بنمــاي راه
  ٥٩بر آتــش دلم پرمــدارا شــود    مگر بر من اين آشكارا شـــود

دان جنگها و ها و بازيهايش همه از مي دهد كه نطع شطرنج و مهره فردوسي نشان مي  
  :سرايد  و چنين مي٦٠است كردارهاي رزمندگان برداشته شده 

  گــو آن شـاه آزادة نيـكخـــوي    ز شطــرنج تلخنــد بـُـــد آرزوي
  پر از خون دل از درد تلخند شاه    همــي كرد مــادر به بازي نگـــاه
  به بازي شــرنج داده دو چشــم    نشسته شب و روز پر درد و خشم
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  ز تلخنــد جانش پر از رنج بود    ام و رايـش به شطرنــج بودهمه ك
  ٦١بدان درد شطرنج بودش پزشك    ريخت خونين سرشك هميشه همي

بازي  ، به روشنايي به شأن درماني»بدان درد شطرنج بودش پزشك«: در مصراع واپسين  
گمان  بي. ردندك شناسانه مي اگر گذشتگان ما در شاهنامه نگاه روان. است شطرنج اشاره شده 

ايرانيان با اختراع . باشند» درماني نمايش«توانستند چند قرن پيش از اروپاييان باني سبك  مي
اند تا بلندترين حقايق زندگاني را، حتي پيش از بلوغ، به  بازيهايي چون نرد و شطرنج كوشيده

 نرد«است كه  وشته  نكشاف اصطالحات الفنونكه مولف  چنان. خردساالن جامعه انتقال دهند
ها، نماد شب و روز و تختة بازي، نماد  اي فلسفي است و تاسها در آن نماد هفت فلك، مهره بازي

هاي بخشش  اي از تافته نماياند كه زندگي آميزه اين بازي به بازيكنان مي. پهنة زندگاني است
 بيت مثنوي اين تعبير تفسيري علمي است بر اين. »است) تدبير(هاي كوشش  و يافته) تقدير(

  : معنوي
  ٦٢با توكل زانوي اشتر ببند    گفت پيغمبر به آواز بلند

اعتقاد دارم كه نرد چون چندين بار بازي شود، اين حكمت در جان خواهد نشست و مانند   
اي است و بازيگراِن  بازي شطرنج نيز بازي حكيمانه. اي پايدار در روان آدمي كار خواهد كرد ملكه

اي جز ياري كردن با اغيار  وراند كه زندگاني را آوردگاهي ببينند و بدانند چارهپر خود را چنان مي
حال اطمينان  ندارد و اگر چند و چون پديد آمدن شطرنج را هم در شاهنامه خوانده باشند، درعين

  . خواهند يافت كه اغيار نيز درحقيقت يارانند و اضداد بنيادي يگانه دارند
آموز به وجود قانوني فراتر از همة  تامل در همين بازي حكمتعارفان ايران به ميانجي   

انسان از ديرباز به فرمان ناخودآگاه خويش به يگانگي پنهاني اموري كه : اند قوانين وقوف يافته
راستي  به. است آشكارا با يكديگر درتناقضند، پي برده و همواره درصدد نمايش اين يگانگي بوده 

حقيقت برتر در اين عالم در تمام . اند ر سه چهره از يك واقعيتكه پندار و گفتار و كردا
هاي آن پيوندي قسطاسي با هم  قلمروهاي نهفته و پيداي آن تناقض است و دو سوي هريك جلوه

. به اين تعبير تناقض نه تنها امري محال نيست كه وجود آن موجب و عدم آن ممتنع است. دارند
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الدين تقابل نفي و اثبات   قول موالنا جالل است و به تاده اصالً جهان بر دو پاي تناقض ايس
  :بينيم در همة امور عالم جاري است همانگونه كه در دانش جبر مي

  ٦٣ عجايبها  زين اشكست خمش كه فكر در    به جبر جملة اضــداد را مقابله كرد
ميانجي آنها هاي با هم ستيز كه يك بازيگر به  جهان عرصة شطرنجي است با دو دسته مهره  

 :با خويشتن در كار بازي كردن است
  برد و مانـدي هست آخــر تا كي ماند كي برد«

  ورنه اين شطـرنج عالم چيست با جنگ و جهـاد          
  گه ره شــه را بگيــرد بيـــدقي كژرو به ظلــم

  ام گر كژ روم باشد سداد چيست؟ فــرزين گشته          
  تـــي تا منتهـــاام در راس مــن پيـــاده رفتــــه

  تا شـــدم فرزين و فـــرزين بندها ام دست داد          
  رخ بـــدو گويد كه منزلهــات ما را منزلي است

  خطــوتين ماست اين جمــله منازل تا معــــاد          
  رود يك تك به حج تن به صد منزل روم، دل مي

  رهروي باشد چو جسم و رهروي همچون فـؤاد          
  شما را از من است اين باد و بــودمر : شاه گويد

ـاد             گر نباشـــد سـاية من، بود جملـــه گشت ـب
  اسب را قيمــت نمــاند، پيل چون پشّه شـــود

  ها گردد چو شهـــر قــوم عـــاد ها ويــرانه خانه          
  اندر اين شطـــرنج برد و ماند يكســـان شد مرا

  نهـــاد ك كس ميتا بديدم كاين هــزاران لعب ي          
  در نجاتش مات هست و هست در ماتش نجات

  ٦٤»!آن نظر بر مـات باد! زان نظر ماتيـــم اي شـــه          
ديده است و  بنا به بيتي از يكي از غزليات ديوان كبير، موالنا زندگي را در بيشتر موارد نردوار مي

 :  است خوانده ه خداوند فرا ميمريدان خود را با الهام گرفتن از اين بازي به توكل كردن ب
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 ٦٥با توكل بريز مهــرة نــرد    نيست شطرنـج تا تو فكر كني

چه سوررئاليسم نخست در قرون سالفه در  چنان. ايم در ادبيات، ما ايرانيان هميشه پيشتاز بوده  
ن مدرنيستي نيز در ايرا هاي پست انديشه. همت كساني چون عطار و موالنا پديد آمد ايران به

كه بايد، با ادبيات ما آشنايي ندارند، چون اگر آشنا بودند،  غربيان، چندان. اي ديرينه دارد سابقه
  .توانستند در آثار ما ببينند بسياري از نوآوريهايشان را مي

مثالً اگر در پاياِن قرن نوزدهم فردريش نيچة آلماني را در كتاب دجال در كار شوريدن بر   
گيري بر  الدين در حال خرده بينيم، چند سده پيش از وي با موالنا جالل  ميبازيهاي زبان دودوزه

هم اوست كه زبان را خار ديوار رزان يعني مانع ديداركردن با حقايق عالم . زبان ديدار توانيم كرد
زبان كه خيزد از جان ز جان «كند كه  آورد و اعالم مي شمار مي كند و حجاب جان به معرفي مي

الدين مولوي  طور پيش از رسيدن اروپاييان به انديشة پست مدرن ديوان جالل  همين.»حجاب كند
هاي بيدل منطق و  سروده. يابيم و عبدالقادر بيدل دهلوي را انباشته از تفكرات پست مدرنيستي مي

المثل با آنكه حكم عقل اين است كه هر چراغي را باد  طلبند؛ في جا به مبارزه مي عقالنيت را همه
  :شنويم موش خواهد كرد، از زبان خيال وي چنين ميخا

 ٦٦زباد روشن  چراغي است  هستي  كه     صدايي به گوش دل از ني افتاد

اوالً قانون معتاد ذهن را : است آميزي پديدار كرده  بيدل تركيبي شگفت از پاردوكس و حس  
 نهاني صداي ني را، كه اي سخت گونه پذيرد درهم شكسته؛ ثانياً به كه چراغ از باد خاموشي مي

محيط نامة دراز آهنگ چندهزار بيتي  درجايي از ساقي. است امري سمعي است، رويت كرده 
 است؛ وقتي شراب را از ميناي مي به  ترين كالم دشوارترين معني را به بيان آورده ، با سادهاعظم

م است با برآمدن فرياد خود توا ريزند پنداري مينا گريان است اما همين گريستن خودبه ساغر مي
 :  است غلغل آنكه بيدل از آن به قهقة شرابدان تعبير كرده

 ٦٧ است  باليده خنده   هم  كه از گريه     است چو مينا جهان عشرتي چيده

اما نتيجة آن . جمال افزاي فضاي شعر اين است كه گرية مينا روي از فراز در فرود دارد  
 شاعران را در شعر فارسي هزاران بار در كار وصف فصل بهار .خنديدن بالنده و رو در فراز است
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مدرني كه بيدل  اما فضاي پست. ايم و سرسبزي روزگار در اين ترازو بازي ليل و نهار ديده
 :سازد ظرافتي بديع دارد مي

  شود سبــزة تر زبــان در دهــان    بهاري كه از فيض توصيف آن
  اند لوح خاك اين عمل كردهكه بر     انـد زمرد چه مقــدار حل كرده

  چه دكان گشودند ز اســرار خاك    جواهــرفروشان بـازار خــاك
  كنـــد در آب زمـــرد شنــــا مي    كنــد كه هر سو نظر بال وا مي

  ٦٨!زباني است سرسبـــز ذكر بهـــار    زهر سبزه در چشم معني شكار

ر بهار مقايسه كنيد تا دريابيد ميان اين ابيات را با سخن سعدي در وصف برگهاي سبز درختان د
  : ماه من تا ماه گردون فاصله چند است

   معرفت كردگار است هر ورقي دفتري     برگ درختان سبز، در نظر هوشيار
الظاهر ما ايرانيان در توليد دانشهايي از قبيل رياضي، فيزيك، شيمي و كامپيوتر در سطح  علي  

داليل سياسي و اجتماعي به  دهاي دانشمندان ايراني، كه بهالبته دستاور. جهان بخت كمتري داريم
حساب بياوريم، در شرايط كنوني نيز سهم ايران در توليد علم بسيار  اند، به سرزمين غربي كوچيده

اهللا رضا و دكتر ايرج نادري،  كساني چون پرفسور فضل. كنند فراتر از مقداري است كه اعالم مي
همچنين پروفسور عسكرزاده . ت متحده سهم غيرقابل انكاري دارندكه در رشد علوم فضايي اياال

  .اند و پروفسور رسولي، كه در علوم كامپيوتر، جهاني شده
يكي از مسائلي كه بايد به كشف راز و رمزهاي آن پرداخت و از آن طريق دانش آدميان را   

 شود، چهرة زندگي انساني باال برد، مسئلة كرامات اوليا اهللا و مرشدان تصوف است كه اگر بررسي
وشي در راديو و  پيش از پيروزي انقالب، شادروان دكتر بهرام فره. را دگرگون خواهد كرد

اين برنامه دربارة كرامات . كرد اي را موسوم به ايران زمين سرپرستي مي تلويزيون ملي ايران، برنامه
توان  گونه امور مي يدن در ايناو اعتقاد داشت كه به ميانجي پژوه. و خوارق عادت دراويش بود

. شناسي رواني بنياد نهاد و به ياري آن بسياري از آالم ريز و درشت بشري را تسكين داد نوعي فن
 ساعت فيلم رنگي از كرامات درويشان زير نظر او تهيه شده ١٠٠من خود از زبان ايشان شنيدم كه 
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ن معاصر قرار گيرد و اي بسا كه نتايج تواند دستماية پژوهشگرا ترديد اين گنجينه مي بي. است 
  . نظيري از اين تحقيقات حاصل آيد بي

شناسي هم يكي از دانشهايي است كه ايرانيان از دوران باستان بسيار بدان توجه  خواب  
اند و با لحاظ  اند و بعد از مسلماني نيز از سوي اصحاب شريعت و طريقت در آن پژوهيده داشته

آگاهان ايراني دنبال  شناسان عارفان و دين توان از سوي روان است مي  رسيده آنچه تاكنون به انجام
الخصوص با عنايت به اينكه انديشمندان ايراني به دنياي خواب، نه به چشم دنبالچة  علي. شود

كارهاي جدا نيز نگريسته و  عنوان جهاني مستقل و داراي سازه اي بر آن، بل به عالم بيداري و زائده
  . اند  اصالت وجودي قائل شدهبراي آن

آورم در يكي از سالهاي  به ياد مي. آفرين باشند توانند تحول در هنر موسيقي نيز ايرانيان مي  
زدم، يك روز تلفني با شادروان كلنل علينقي  دهة شصت كه من در روزنامة اطالعات قلم مي

من طرحي براي جهاني كردن : داستاد فرمودن. كردم  ميگفتگونام ايراني،  وزيري، موسيقيدان به
تواند نقش برتري بازي  كنم در رشد و بالش موسيقي جهان مي موسيقي ايراني دارم كه گمان مي

ميزان گستردگي هر زباني . اند المللي است و نتها الفباي اين زبان موسيقي يك زبان بين. كند
لي دو، ر، مي، سل، نتهاي بمل زبان موسيقي غرب جز نتهاي اص. شمار الفباي آن باز بسته است به

اما در موسيقي ما گذشته از اينها نتهاي كرن و سري هم هست و شمار الفباي زبان . و ديز دارد
توان  با الفباي موسيقي ايران مي. موسيقي ما بسيار بيشتر از شمار الفباي زبان موسيقي آنهاست

ويژه در موسيقي، به  نرهاي زيبا، بهتوانيم در ه ما مي. تري خلق كرد تر و متنوع نغمات فراوان
  . بشريت بيش از بيش خدمت كنيم

توانيم به ياري جهانيان  هاي هنري نيز، مي هاي علمي كه در رشته ما ايرانيان، نه تنها در رشته  
ايم،  سازي براي بشر گامهايي برداشته گونه كه در گذشته در فرهنگ بشتابيم و در يك كالم، همان

افزار منظومة خورشيدي است و ما ايرانيان  آري فرهنگ بشري نرم. را پي بگيريمهمچنان اين كار 
شناسي از طريق تفحص در آثار اساطيري، حماسي، عرفاني و  با مشاركت پيوسته در پيشبرد روان

... گونه كه پژوهيدن دربارة روياها و كرامات و  همان. توانيم يار بشريت باشيم غنايي سرزمينمان مي
اي را،  بينم كه بخشي از نوشته سازي افزوني بخشد، ناپسنديده نمي د سهم ما را در فرهنگتوان مي



 

  

423   شناسي ادبيات فارسي و روان

شناسي انتشار  گيري از شاهنامه در جهت رشد و تعالي روان كه پيشتر در باب چند و چون بهره
  : ام، بياورم داده

ابق يكي از مسائلي كه براي ما موجب سرشكستگي است، اين است كه با وجود داشتن سو  
توانيم توليد  هاي علمي گوناگون امروز، جز چند هزارم دانش بشري را نمي درخشان در رشته

شايد در دانشهاي محضي مثل رياضي، فيزيك، شيمي و علوم كاربردي مثل كامپيوتر نتوانيم . كنيم
گمان  بي.. ..با ملل اروپا و آمريكا رقابت كنيم، اما با داشتن مرده ريگهايي مثل شاهنامه و مثنوي و 

بينم كه به مسئلة  ناخوش نمي. اي براي جهانيان داشته باشيم توانيم در علوم انساني حرفهاي تازه مي
گمان يكي از عوامل رشد  بي. شناسي اشارتي، هرچند كوتاه، داشته باشم پيوند اساطير با دانش روان

كوين با اساطير كهن ملل هاي ت شناسي نوين در جهان غرب پيوندخوردگي آن در همان آغازه روان
زيگموند فرويد با درك اين حقيقت . است هاي هومري يونان باستان، بوده  ويژه اسطوره اروپايي، به

به مطالعة » اساطير باز گفت چونيهاي روان آدمي و نمايش تنوعات نفساني انسانهاست«كلي كه 
 دريافت كه بسياري از قهرمانان زودي داستانهاي اساطيري كهن پرداخت و با تامل در درون آنها به

توانند ما را در شناخت  اند و مي اين داستانها نه افراد واقعي كه نماد تيپهاي گوناگون انساني
 منشها و رفتارهاي ةوي با مقايس. بنيادهاي سرشتي، كه نوعيتمان بر آنها استوار است، ياري كنند

توان  حدوحصر صفات نفساني آدمها، مي بيرغم تنوعات  زودي دريافت كه به قهرمانان ديرينه به
دريافتهاي پراكنده و گوناگون حاصل از . بندي كرد هاي كلي معدودي دسته آنان را در نمونه

گونه كه در جهان اسطوره دوگانگي مبناي  مطالعات علمي و نظري فرويد به اينجا انجاميد كه همان
 اسطوره از درون با خويشتن در تضاد زادي چونان قهرمان ساختمان روان انسان است هر آدمي

كشف غرايز متضاد اروس و تاناتوس، كه حتي نامهاشان ناشي از بعد اساطيريشان است، . است
زاد از درون دستخوش تضاد، و حتي  فرويد را به اينجا هدايت كرد كه اگر وحدت هويت آدمي

بزرگ افراد و اجتماعات صورت تحوالت  تواند تطور بپذيرد و درآن گاهي تناقض، نباشد، نمي
شناساني كه  بعدها شاگردان فرويد و ديگر روان. پذير نخواهد بود ها توجيه بشري در طول هزاره

ق و همه يخصوص كارل گوستاو يونگ با درك پيوند عم به نوعي از او تاثير پذيرفته بودند، به
دانشمندان اين رشته اي را روياروي  شناسي و اسطوره، افقهاي تازه  موجود ميان روانةسوي
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يونگ با استغراق در متون . بخش همچنان برقرار است گشودند و اين روند كارساز و نتيجه
اساطيري و مذهبي جهان دريافت كه فرهنگ بشري در حقيقت دگرديسي همين مباني اساطيري 

شهاي پژوه. اند گري كرده جلوه) آركي تايپها(است كه در روان آدمي به مثابة صورتهاي ازلي 
ها، اديان و مذاهب، فلسفه،  ها، اسطوره هاي آن از دست حماسه يونگ نشان داد كه فرهنگ و پاره

هايي حاصل تعادل مداوم عالمهاي صغير  عرفان، اخالق و حتي هنرهاي زيبا هيچ جز بر هم نهاده
  . توانند بود و كبير در يكديگر نمي

 خويش و خويشتن در ،شترك خودآموز دبيرستان بودم كه وجود سه ضمير م من دانش  
در ) Self(دستور زبان فارسي نظرم را جلب كرد و چون اين ضماير را با ضمير مشترك سلف 

زبان انگليسي مقايسه كردم متحير شدم و تصميم گرفتم توجيهي براي تثليث ضماير مشترك در 
امه به اين نتيجه رسيدم اندك اندك با تامل در متون منظوم فارسي خصوصاً شاهن. زبان مادري بيابم

خود . اند اي غريزي به وجود ضماير دوگانة خودآگاه و ناخودآگاه پي برده بوده گونه كه نياكان ما به
گيرد؛  جاي خودآگاه يعني ضمير و وجداني كه از تولد به بعد در طول زندگيمان شكل مي را به

سلولهاي جنسي پدر و مادرمان جاي ناخودآگاه، يعني ضمير و وجداني كه از وقتي  خويش را به
افزاري پنهان در وجود ما تشكيل  صورت نرم رسند به در تخمه يا زيگوت با هم به يگانگي مي

اند؛ مفهوم و مدلول خويشتن نيز از دقت در اجزاء دوگانة آن روشن  برده كار مي پذيرد، به مي
  .است ويش را بر آن تعبيه كرده افزار پنهان خ شود، يعني اين تن ظاهري ما كه جهان آفرين نرم مي

 اندك كاربردهاي  الناس اندك هاي اصطالحي دانشها در زبان عوام دانيم واژه البته چنانچه مي  
شناسها با هم  هايي كه در مدلول و مفهوم با هم اندكي متفاوتند و به قول زبان يابند و واژه تر مي عام

زبانان در  بنابراين كسي نبايد متوقع باشد كه فارس. آميزد نوانس دارند، كاربردشان با يكديگر درمي
عمل آورده و همواره با لحاظ تفاوت اندكشان با هم  كاربردهاي ضماير خود و خويش دقت به

آنها را استعمال كرده باشند، اين حقيقت وقتي بيشتر صراحت خواهد يافت كه به ياد بياوريم كه 
معنا نيستند و دليل وجود دالهاي متفاوت در  يقاً همدر زبان، هيچ دو يا چند واژة مترادفي دق

قدري  گماني وجود مدلولهاي متفاوت آنها است؛ هرچند كه اين تفاوت به گونه موارد بي اين
  . رنگ شده باشد كه از سوي صاحبان زبان ديگر دريافتني ننمايد كم
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نامه و  نامه، بهمن اسبهاي ايراني از قبيل شاهنامه، گرش مالت بيشتر من در حماسهأخالصه، ت  
افزار وجود ما، همين تني است كه خويش ما  مرا متقاعد كرد كه خويشتن، در حقيقت سخت.... 

 است و برهم  اي شقه شده در اسپرم پدر و اوول مادر تعبيه شده گونه افزار پنهان ما را كه به  نرم-را
افزار  كشد، خود نرم  يدك مي با خود-يابد انگيزي از آن در سلول تخم حضور مي نهاده شگفت

پيدايي است كه در اثر درگيريمان با جهان پيرامون از بدو تولد به بعد اندك اندك به ميانجي 
هاي ما برخوردار است و تقريباً همين عقل  آيد و از همة آموخته حواس و آزمونهايشان فراهم مي

  .مكتسب ماست
دير و تدبير، يا به اصطالح شاهنامه بخشش مل در شاهنامه به من آموخت كه ستيز ميان تقأت  

. و كوشش، در ساخت فردي هيچ جز درگيري مستمر ميان خويش و خود آدميان نيست
  .كند گري مي صورت تضادهاي بيروني جلوه درحقيقت اين دوگانگي دروني ماست كه به

هاي  ترين مجموعه داران يكي از درخشان توان گذشت كه ما ايرانيان ميراث از حق نمي  
شناسي دنياي  اساطيري و حماسي جهانيم و دريغ است با چنين گنجينة عظيمي به ياري روان

شناس بزرگ اطريشي مسائلي از قبيل عقدة اوديپ، عقدة الكترا  اگر روان. امروز برنخيزيم
را پيش كشيد و به مدد سنجش آدمهاي زمانة خود با قهرمانان اساطير پرتوهايي ... نارسيسيسم و 

ظلمات روان آدمي تابانيد و بسياري اگرهاي ديگر، ما ايرانيان در اساطيرمان شخصيتهايي بر 
شان  داريم كه اگر درباره... همچون رستم، اسفنديار، سياووش، ايرج، گردآفريد، سودابه و شيرين 

هاي مهم ديگري از شخصيتهاي بشري  ترديد به كشف نمونه عمل آوريم، بي بررسيهاي الزم را به
اي از منابع  بررسي منابع آييني و اساطيري و حماسي پيش از اسالم حتي پاره. ئل خواهيم آمدنا

عنوان ملتي كه توان توليد علم را براي همة  اي نه چندان دير ما را به تواند در آينده اسالمي مي
  . جهان دارد، به جهانيان بشناساند

ها و  هاي حاصل از پژوهيدن در حماسه شناخت تيپهاي متنوع روانهاي انساني يكي از بهره  
شناسي مورد توجه قرار  نمونة ديگر از كارايي اين متون را در زمينة روان. اساطير ايراني است

  . دهيم مي
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... در شاهنامه، قهرمان داستانها انسانها يا موجودات طبيعي ديگر مانند اسب، شترمرغ و   
اند و در اين ميان ديوها بيش از همه به  الطبيعيآفرينان مابعد بخش بزرگي از اين نقش. نيستند
هايي  دسته: اند اين ديوها هم دو دسته. بخشند هاي كردارهاي اساطيري و حماسي رونق مي صحنه

اند  اند و دسته ديگر ديوهاي دروني داراي تجسد مادي... چون اكوان، جويان فوالدوند، ديوسفند و 
ترينشان پنج ديوند  بلندآوازه. اند درون ما آدميان جاخوش كردهافزاري دارند و در  و صرفاً جنبة نرم

 حقيقت ةممكن است دربار. آز، نياز، خشم، رشك و كين: زنند كه كارهاي آدميان را پنهاني رقم مي
وجودي ديوهاي متجسد شاهنامه ترديد كنيم و وجودشان را وهمي و غيرواقعي بپنداريم اما اين 

همين ديوها هستند كه . ت دارند كه پنج انگشت هريك از دستهايمانپنج ديو همان اندازه واقعي
پا  آيند و شر به درمي كنند از نهانگاه روان به اندام پيدا مي وقتي از بيرون زمينة مساعد براي عرض

شويم  وقتي خشمگين مي. توانيم كرد يك از ما وجود اين پنجة سرپنجه را انكار نمي هيچ. كنند مي
هيچ گماني خود را در  آيد و ما بي نگاه خود كه همان خويش ماست بيرون ميديو خشم از كمي

هايي هم كه ديوهاي آز و نياز و رشك و كين سر به  وضعيت ما در هنگامه. بينيم اختيار وي مي
دخالتهاي آشكار و پنهان همين ديوهاست كه در حماسه و . گونه نيست دارند جز اين طغيان برمي

شود كه هر پنج ديو  المثل جنگ وقتي درگير مي شوند؛ في جهان بيروني مياسطوره موجب شر در 
گذاريم و همة  دليل است كه در جنگ آيينهاي اهورائي را فرومي همين به. با هم طغيان كنند

هاي پيكار نيست كه  تنها در هنگامه. نهيم سويي مي داريم به كار مي ميزانهايي را كه در زمان آشتي به
زنند، در انقالبها و آشوبهاي اجتماعي، شيوع بيماريهايي چون   پناهگاهشان بيرون مياين ديوها از

زند  دارند و با همة نارواييهايي كه از آنان سر مي ها سر بر مي نيز اين اهريمن واره... طاعون و وبا و 
شان وجود اين ديوهاي دروني تنها كاركرد. كنند جامعه را براي تحقيق ساماني ديگر آماده مي

منحصر به زمان جنگ يا شيوع بيماري يا آشوب اجتماعي و انقالبات نيست، در شرايط عادي هم 
دارد و نياز به غذا  ي جفت وا ميجستجومثالً نياز جنسي ما را به . كنند اين ديوها به ما خدمت مي

 دارند، در ديوهاي دروني براي ما حكم ناخن و دندان را. كشاند دنبال كار اقتصادي مي  ما را به
گشايي  آيند در شرايط عادي هم برايمان گره حال كه در هنگام ستيز با دشمن به كارمان مي عين 

فهماند كه وجود ديوهاي دروني و بيروني براي تحقق زندگي  ها به ما مي تامل در حماسه. كنند مي
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ريزي كالن  مهفردي و اجتماعي ما ضروري است و آرمان جهاني فاقد ديو و ديوانگي خالف برنا
زاد هرگز تهي از گناه  ما آدميان هرگز فرشته نخواهيم شد و زندگاني آدمي. عالم كون و فساد است
ممكن است دوران خوش جمشيدي نويني در يك هزاره هم دوام بياورد . و خالف نخواهد بود

ضحاكيهاي گونه كه دورانهاي ناخوش  اما سرانجام آن خوشي به ناخوشي خواهد انجاميد؛ به همان
جهان همواره ميان دو قطب خير و شر در . نوين نيز در سرتاسر جهان پايان خواهد پذيرفت

هاي تازة شخصيتهاي انساني ضرورت وجود ديوهاي دروني و  كشف نمونه. نوسان خواهد ماند
ها و  فرد مترتب بر حماسه بيروني در جهان و تتابع خير و شر از پس يكديگر نتايج منحصر به

وجود دو ساماني گيتاني و مينوي  مباني اساطير ايراني از جمله قائل بودن به. ير ايراني نيستاساط
آور رويا  ويژه انسان، نقش حيرت در كلية امور عالم وجود، باور به فروهر داشتن همة موجودات به

 هاي رنگارنگ داستانهاي حماسي، همه نمايشگر اين حقيقت در عوالم اساطيري حتي درونمايه
دانان  شناسان و ادبيات شناسان سرزمين ما با همدستي و همداستاني اسطوره اند كه روان بزرگ

شناسي گامهاي بلندي بردارند و مردم ما را از  ايراني خواهند توانست درجهت غناي دانش روان
  . ننگ بزرگ ستروني علمي و انديشگي برهانند

انديشة زردشتي با .  است شري نقشها داشتههاي دور در توليد فرهنگ ب ملت ايران در گذشته  
اند، تاثيرگذار بوده  نفوذ در ديانت يهود و از آنجا در مسيحيت و اديان ديگري كه در پي آن آمده

ترين و ماندگارترين تاثيرات را بر فرهنگ بشري   خود سنگينةنوب  ديانتهاي ماني و مزدك به. است 
  .اند گذاشته
 در شاهنامه، در بيشتر موارد شمولي بشري دارند و اين شاهكار را ويژه داستانهاي حماسه، به  

عنوان نمونه يكي از  المللي است؛ به اند، محتواي جهاني و بين هرچند ايرانيان درميان انداخته
 انگليسي برتراند راسل درباب آن روشنگريهاي ة قرن بيستم، كه يكي از فالسفةدستاوردهاي فلسف

راسل نشان . يبراليسم غربي هم بر آن استوار است، مسئلة تولرانس استفراوان كرده و بنياد ل
. اند روايند نيز نسبي دهد كه جهان جهاني است نسبي و همة احكام و قوانيني كه بر جهان فرمان مي

بنابراين ما انسانها بايد در كلية باورداشتهاي يقيني خود تولرانس داشته باشيم، يعني يك در 
توانيم با  همين پيغام جهان مدرن را مي. شده در درستي آنها ترديد روا داريمنهايت هم كه  بي
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ناد شاهنامه، كيخسرو وقتي با انجام تمام ه استب. خواندن داستان پايان كار كيخسرو دريافت كنيم
ماموريتهاي خود، كه فرجامينشان تسخير توران و كشتن قاتالن پدر خويش سياووش است، 

انديشد كه ممكن است تكاثر قدرت وي را نيز به سرنوشت جمشيد  خود ميشود و با  تشويق مي
 ايزدي را از او باعث آيد فرةو كاووس و ضحاك، خودكامگان گذشته، دچار كند و دور شدن 

در پي اين تصميم . گيرد تا از پادشاهي كناره گيرد و زنده به حضور اهورامزدا بار يابد تصميم مي
اي رابط ميان انسانهاي اهورايي و اهورا  ميان با سروش، كه فرشته  اين درنشيند و  چندبار چله مي

شود و  گرفتنها كارهاي مملكتي دچار اختالل مي مقارن اربعين. پردازد  ميگفتگواست، چندبار به 
برند كه ديو به اندرون شاه راه يافته  مانند و چنين گمان مي يابي به حضور وي باز مي بزرگان از راه

خواهند تا به دربار بيايند و  شوند و از آنان مي  چنين است كه دست به دامن زال و رستم مي.است 
دهند كه ديو  آيند و به شاه هشدار مي زابلستانيان به دربار مي. شاه ديوانه را به راه اهورا بازگردانند

وش و فرمان اهورا  كارهاي اخير او به گفتار سرةگويد هم اما شاه به آنان مي. ه استراه وي را زد
ترين مخاطبان هم اين  اي است كه ساده گونه طرح و توطئة اين پاره از داستان كيخسرو به. مزداست

اند و  كنند كه بسا مواقع راههاي اهورا و اهريمن سخت به هم ماننده پيام را از آن دريافت مي
.  قضايا روياروي شودكس حق ندارد در مواقعي از اين دست با باور مطلق و صد در صد با هيچ

كند كه ملتها  دريافت همين يك درونماية شاهنامه به اعتقاد من از سوي بشريت امروز كفايت مي
و گروههاي انساني به دشمنيها و درگيريهاي عقيدتي خود پايان دهند و بدانند ميان حق و باطل 

 :اي، فاصله است بسي كمتر از چهار انگشت، كه تنها نقطه
 ٦٩!اي است از رجيمي تا رحيمي نقطه    خــدا بسيار نيستفرق شيطان و 

اكنون . دانند اين نكته در پايان گفتني است كه بسياري از جهانيان قدر فرهنگ ايراني را نمي  
اي فعال و جوشان حضور دارد و يكي از  گونه هم فرهنگ ايراني در روان ميلياردها انسان به

ما ملت .  است  راههاي گوناگون دل آنان را تسخير كردهفرهنگهايي است كه پنهان و آشكار و از
توان حضورمان را در  دهد كه همچنان به هر ترفندي كه مي عشقيم و همين عشق به ما فرمان مي

توان اوج گرفت و فضاهاي نوين  اندرون نوعيمان تثبيت كنيم و بدانيم كه تنها با خويش آگاهي مي
  :را تجربه كرد
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  ر گرد خــويشپيچكـــم و چرخــم ب
  .ليكن از اين چرخ و چرخم رهي است
  گـــردنه در گــردنه در گـــردنه است
  !ورنــه ره اوج ره كـــوتهـــي اســت

  
  ها نوشت  پي

  .۱۳۰، ص فيه مافيهالدين،  مولوي، جالل. ۱
  .۱۵۴، ص تاريخ بيهقيبيهقي، ابوالفضل، . ۲
  .۱۷۴۴ -۱۷۴۵، ص ۴، ج امثال و حكماكبر،  دهخدا، علي. ۳
  .۱۷۴۵همان، ص . ۴
  . همان. ۵
  .۶۳، ص  الحقيقهيقةحدسنايي غزنوي، . ۶
  .۱۷۴۵، ص ۴، ج امثال و حكماكبر،  دهخدا، علي. ۷
  . همان. ۸
  .۲۰، به تصحيح حسين علي باستاني، ص يمين ديوان ابن. ۹

 .۱۷۴۵اكبر، ص  دهخدا، علي. ۱۰
 . همان. ۱۱
  . همان. ۱۲
  . همان. ۱۳
  . همان. ۱۴
  . مانه. ۱۵
  . همان. ۱۶
  . همان. ۱۷
  .۳۳، ص تا زادن بامداد بايد خواندسرامي، قدمعلي، . ۱۸
  .۳۵همان، ص . ۱۹
  .۴۴۱، با مقدمه و تصحيح سروش، ص ديوان اقبال الهوري. ۲۰
  .۱۵۷، ص ، اسرارالشهوداسيري الهيجي. ۲۱
  . همان. ۲۲
  .۱۵۸، ص  همان. ۲۳
  . همان. ۲۴
  . همان. ۲۵
  . همان. ۲۶
  . انهم. ۲۷
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  . همان. ۲۸
  .۱۵۹همان، ص . ۲۹
  . همان. ۳۰
  .۱۶۲همان، ص . ۳۱
  .۱۶۴همان، ص . ۳۲
  .۱۶۵همان، ص . ۳۳
  .۱۶۹همان، ص . ۳۴
  .۱۷۲همان، ص . ۳۵
  .۸۵حافظ، ص . ۳۶
  .۵۴، آية ۵قرآن، سورة . ۳۷
  .۱۴۷، ص ۳، ج االسرار كشفميبدي، ابوالفضل، . ۳۸
  .۳۴۶ص ، ۱، ج العارفين مناقبافالكي، احمد، . ۳۹
  .۷، ص نامه نسويقرباني، ابوالقاسم، . ۴۰
  .۸، ص هفت پيكرنظامي گنجوي، . ۴۱
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