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۱. ختنه نوزادان (۶ آگوست ۲۰۱۲)!
 بــه نــظرم وقتي بــايــد بجــد بــه مــسألــه خــتنه نــوزادان پســر هــم تــوجــه شــود. بــدن نــوزاد بــه او تــعلق دارد نــه بــه والــديــن او، و 
والـديـن حـق نـدارنـد صـرفـا بـه اعـتبار بـاورهـاي ديني خـود تـغيير يـا "نـقص" عـضو دائمي در بـدن نـوزاد ايـجاد كـنند. ايـن 
كـــار تـــعرض آشـــكار بـــه حـــق كـــودك نســـبت بـــه بـــدن خـــود اســـت. در فـــقه سنتي كـــودك جـــزو مـــايـــملك پـــدر بـــشمار مي رود و 
ــايــــد بجــــد مــــورد  ــدنــــش بــــشمار نمي رود. ايــــن پــــيش فــــرض بــ ــه بــ تــــصرف بي اذن در بــــدن طــــفل نــــقض حــــق كــــودك نســــبت بــ
تجـدـيدـنظر قـرار ـبگيرد. واـلديـن در بهـتريـن حـاـلت وكـالي مـشفق و خـيرخـواه طـفل هسـتند و تـا ـپيش از ـبلوغ طـفل مـسؤوـليت 
اخـالقي و حـقوقي در حـراسـت از حـقوق و بهـروزي طـفل را دارنـد. امـا ايـن وكـالـت مـطلقا بـه ايـشان اجـازه نمي دهـد كـه 
صـرفـا بـر مـبناي بـاورهـاي ديني شخصي خـود در بـدن طـفل تـصرفـات بـرگشـت نـاپـذيـري كـنند كـه جـز داليـل ديني تـوجـيه و 
مـصلحت دـيگري بـراي آن نمي تـوان فـرض كـرد. ـبه ـنظرم سـنت خـتنه را ـباـيد تـا سـن بـلوغ فـكري كـودك ـبه ـتعوـيق انـداخـت. 
بـه نـظرم ايـن كـار نـه منع عقلي دارد و نـه مـايـه فـوت مصلحتي ديني مي شـود. پـس از بـلوغ اگـر فـرد مـايـل بـه اجـراي ايـن 
سـنت ديني ـبود اـلبته حـق دارد ـبه اجـراي آن ـتن دهـد. در هـر حـال ـبه ـنظرم سـنت خـتنه در شـكل كـنوني آن ـتعرض ـبه حـق 

!كودك نسبت به بدنش است، و در حدي كه من مي فهمم هيچ مصلحت عقلي يا ديني بر آن مترتب نيست.!
توضیحات:!

۱.اگـر مـعلوم شـود كـه خـتنه بـراي سـالمـت كـودك ضـروري اسـت، در آن صـورت بـه ايـن دـليل، و نـه داليـل ديني، واـلديـن حـق 
انــجام آن را بــه نــيابــت از طــفل دارنــد. يعني در آن صــورت ايــن كــاري اســت مــثل واكــسيناســيون. امــا اگــر بــنا بــاشــد ايــن 
كـار صـرفـا بـر مـبناي ديني صـورت بـگيرد، در آن صـورت بـه نـظرم بـايـد انـجام آن را تـا سـن بـلوغ فـكري و عقلي طـفل بـه 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!تعويق بيندازند. !
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۲. شرم (۲۲ آگوست ۲۰۱۲)!
آقـاي دكـتر سـروش در بعضي از سـخنراني هـا و نـوشـته هـاي اخـيرشـان (مـثال "وجـدان شـرمـگني") مي كـوشـند تـا مـفهوم 
شـــرم را بـــه عـــنوان مكملي بـــراي اخـــالق حـــقوق مـــحور مـــطرح و بـــه نـــظام اخـــالقي و حـــقوقي مـــعاصـــر وارد كـــنند. ظـــاهـــرا 
ــايــــت حــــقوق  ــا بــــر مــــفهوم حــــق و رعــ ــا تــــمامــ ايــــشان دو مــــدعــــاي اصلي دارنــــد: اول آنــــكه، اگــــر روابــــط فــــردي و اجــــتماعي مــ
انــسانــها بــنا شــود حــاصــل كــار لــزومــا يــك زنــدگي اخــالقي و شــريــف نــخواهــد بــود؛ و دوم آنــكه، چــاره ايــن مــشكل در آن 
اسـت كـه پـاي مـفهوم "شـرم" يـا "وجـدان شـرمـگني" را بـه قـلمرو اخـالق (و احـيانـا حـقوق) بـاز كـنيم يـا دسـت كـم بـر مـنزلـت 

آن در اين حوزه ها تأكيد بيشتري بورزيم.!
بـه نـظر مـن ادعـاي اول ايـشان درسـت بـه نـظر مي رسـد. اخـالق حـقوق مـحور نـهايـتا نـوعي اخـالق عـداـلت اسـت، و زنـدگي 
اخــالقي بــه كــمال نمي رســد مــگر آنــكه مــا در كــنار اخــالق عــدالــت اخــالق شــفقت را هــم بــرســميت بــشناســيم. بــراي مــثال، 
فــرض كــنيد كــه شــما پــولي از مــن وام گــرفــته ايــد و قــول داده ايــد كــه آن را ده روز ديــگر بــه مــن بــازگــردانــيد. امــا در روز 
مـقرر شـما سـخت بـه آن پـول نـياز داريـد(مـثال فـرزنـدتـان دچـار بـيماري شـديـدي شـده اسـت و شـما بـايـد آن پـول را صـرف 
درمــان او كــنيد). در ايــن شــرايــط مــن حــق دارم كــه در روز مــوعــود پــول خــود را مــطالــبه كــنم(حتي اگــر خــود هيچ نــيازي بــه 
آن پــول نــداشــته بــاشــم)، و شــما هــم مــكلف هســتيد كــه آن وام را ادا كــنيد( حتي اگــر ســخت بــه آن مــحتاجــيد). در ايــنجا 
مـن بـا مـطالـبه طـلب خـود هيچ حقي از شـما ضـايع نـكرده ام، امـا كـامـال روشـن اسـت كـه يـك انـسان شـريـف نـبايـد در ايـن 
شـرايـط پـول خـود را مـطاـلبه كـند. بـه بـيان ديـگر، مـن بـا مـطاـلبه پـوـلم ظـاهـرا كـاري خـالف عـداـلت نـكرده ام، امـا قـطعا كـاري 
خـالف شـفقت و انـسانـيت مـرتـكب شـده ام. ظـاهـرا دكـتر روش بـراي پـر كـردن ايـن فـاصـله اسـت كـه پـاي شـرم را بـه مـيان 
مي آورد: انـساني كـه وجـدان شـرمـگني داشـته بـاشـد در ايـن شـرايـط ولـو آنـكه حـق مـطالـبه پـول خـود را دارد امـا از انـجام 

آن كار حيا مي كند(يا بايد حيا بكند).!
امـا حـقيقت ايـن اسـت كـه مـن مـطمئن نيسـتم شـرم (بـرخـالف نـظر دكـتر سـروش و تـصور بـسياري از اخـالقـيون گـذشـته مـا 
اعــم از عــارفــان و فــقيهان) از حــيث اخــالقي (و حــقوقي) عــاطــفه مــثبت و ســازنــده اي بــاشــد. بــلكه بــرعــكس بــه نــظرم ورود 
شــرم بــه نــظام اخــالقي (خــصوصــا در مــقام تــعليم و تــربــيت كــودكــان) و نــيز نــظام حــقوقي كــاري كــامــال نــاروا و خــطرنــاك 
اســــت. در حــــدي كــــه مــــن مي فــــهمم شــــرم واكــــنش روح مــــا بــــه تجــــربــــه قــــصور اســــت. يعني (١) مــــن تــــصويــــري از يــــك مــــن 
آرمـــاني و ايـــده آل در ذهـــن دارم؛ (٢) حـــال جـــاري و وضـــعيت كـــنوني خـــود را بـــا آن وضـــعيت آرمـــاني مـــقايـــسه مي كـــنم؛ 
(٣) درمي يـــابـــم كـــه بـــا آن وضـــعيت آرمـــاني فـــاصـــله زيـــادي دارم؛ و (٤) در نـــتيجه آگـــاهي نســـبت بـــه ايـــن قـــصور عـــاطـــفه 
منفي اي در مـن بـيدار مي شـود كـه آن را "شـرم" مي نـامـيم. فـرض بـر ايـن اسـت كـه گـزنـدگي تجـربـه شـرم تـازيـانـه اي بـر 
گــرده "مــن" قــاصــر و نــاقــص مي كشــد تــا بــلكه از جــاي خــود بــپرد و ولــو انــدكي ارتــفاع بــگيرد و بــه آن وضــعيت آرمــاني 
نــزديــكتر شــود. امــا مــن نمي فــهمم كــه چــرا بــايــد- خــصوصــا در مــقام تــربــيت كــودكــان-از تــازيــانــه چــنان خــشونــت مــوذي و 
گـزنـده اي اسـتفاده كـرد. چـرا مـن روح بي دفـاع فـرزنـدم را بـه زهـر ايـن عـاطـفه منفي مجـروح كـنم بـه ايـن امـيد كـه از سـر 
درد و جـراحـت عـزم بـاال كـند و در كـمال خـود بـكوشـد؟ آيـا بهـتر نيسـت بـه جـاي آنـكه نـظام تـربيتي خـود را بـر مـبناي ايـن 
گـــونـــه عـــواطـــف منفي و خـــشونـــت بـــار بـــنا كـــنيم بـــكوشـــيم از قـــدرت عـــواطـــف مـــثبت و شـــكوفـــانـــنده بـــراي تـــعالي بـــخشيدن بـــه 
شـخصيت انـسانـها (خـصوصـا فـرزنـدان مـان) اسـتفاده كـنيم؟ بـراي مـثال، آيـا بهـتر نيسـت بـه جـاي شـرمـگني كـردن كـودك 
عــشق و احــترام بــه خــود را در او بــپرورانــيم تــا او بــواســطه احــترامي كــه بــراي خــود قــائــل اســت از ســر مهــري كــه بــه خــود 
مي ورزد در كــــمال و تــــعالي خــــويشــــنت بــــكوشــــد و بــــه آن "مــــن آرمــــاني" نــــزديــــكتر شــــود؟ عــــاطــــفه شــــرم علي رغــــم ظــــاهــــر 
مــعصومــش يكي از خــشونــت بــار تــريــن عــواطفي اســت كــه ســنت مــا بــراي تــحكيم اخــالق و تــثبيت نــظم حــقوقي و از هــمه 
بــدتــر تــربــيت كــودكــان بــه اســتخدام گــرفــته اســت. بــه نــظرم بهــتر اســت فــاصــله مــيان اخــالق عــدالــت و اخــالق شــفقت را بــا 
عــشق و احــترام بــه خــود و ديــگري پــر كــنيم نــه بــاخــشونــت ويــرانــگري كــه در تجــربــه شــرم نــهفته اســت. بــه نــظرم حــتما بــايــد 
ارزش مـزعـوم "شـرم" را بـه عـنوان عـاطـفه اي اخـالقي مـورد تجـديـدنـظر جـدي قـرار داد. "وجـدان شـرمـگني" بيشـتر از آنـكه 
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از يـك وضـعيت اخـالقي مـثبت حـكايـت كـند تـصويـر روح رمـيده و بي دفـاعي اسـت كـه زيـر ضـرب تـازيـانـه خـشونتي خفي 
!و دروني شده در گوشه اي كز كرده و سرخ و كبود شده است.!

توضیحات:!
۱.خــوبســت تــأكــيد كــنم كــه بــه نــظر مــن عــاطــفه شــرم بــا گــناه كــامــال مــتفاوت اســت، و بــه نــظرم حــس گــناه از جــمله عــواطــف 
اخـــالقـــا مـــوجـــه اســـت. الـــبته احـــساس گـــناه در ايـــنجا لـــزومـــا فـــحواي ديني نـــدارد. گـــناه واكـــنش روح مـــا بـــه تجـــربـــه تـــقصير 
اســـت نـــه قـــصور. يعني در تجـــربـــه گـــناه فـــرد مـــرزي را كـــه نـــبايـــد درمي نـــوردد، بـــراي مـــثال ظلمي در حـــق ديـــگري روا مي 
دارد يــــا آســــيب نــــامــــوجهي بــــر كسي وارد مي كــــند، و واكــــنش روحي او نســــبت بــــه نــــقض آن اصــــل يــــا قــــاعــــده اخــــالقي 
احــساس گــناه اســت (الــبته مــا احــساس گــناه بــيمارگــونــه و اخــالقــا نــامــوجــه هــم داريــم و آن وقتي اســت كــه مــرزي كــه فــرد 
زيـــر پـــا نـــهاده از مـــنظر اخـــالقي بـــه خـــطا مـــمنوعـــه يـــا نـــاروا فـــرض شـــده اســـت). بـــنابـــرايـــن، شـــرم حـــس عـــاطفي نـــاشي از 
تجـربـه نـقص اسـت ( يعني خـود را در قـياس بـا ايـده آل نـاقـص ديـدن). امـا گـناه حـس عـاطفي مـا نـاشي از تجـربـه نـقض 
اســت ( يعني نــقض اصــل يــا ارزشي اخــالقــا مــوجــه). و بــه نــظر مــن يــك انــسان شــريــف اگــر فــعل اخــالقــا نــاروايي انــجام 
دهـــد و مـــثال بـــه نـــاروا حقي را از كسي ضـــايع كـــند، بـــايـــد از كـــرده خـــود احـــساس گـــناه كـــند در غـــير ايـــن صـــورت حـــس 
اخــالقي او ضــعيف اســت و بــايــد در شــخصيت اخــالقي خــود تــرديــد كــند (الــبته حــس گــناه بــا حــس پــيشماني لــزومــا يكي 
نيسـت گـرچـه در غـالـب مـوارد ايـن دو حـس بـا هـم هـمعنان اسـت- ايـن حـس پـشيماني اسـت كـه اگـر زيـاده تـداوم يـابـد- بـه 

تعبير موالنا- خود قضاي ديگر است. يعني آفتي است كه بايد چاره شود.)!
امـا مـفهوم شـرم را بـه هيچ وجـه نـبايـد بـا وجـدان اخـالقي يكي دانسـت. وجـدان اخـالقي مـا آمـيزه اي از مجـموعـه عـواطـف 
و بـاورهـاسـت كـه در كـنار هـم حـس و حـساسـيت اخـالقي و تـاحـدي قـوه تـمييز مـا را در قـلمرو اخـالق شـكل مي بخشـد و 
مــطلقا بــه يــك عــاطــفه واحــد قــابــل تــحويــل نيســت. بــعيد مي دانــم كــه آقــاي دكــتر ســروش هــم مــقصودشــان از شــرم صــرف 
وجـدان بـاشـد، كـه اگـر بـود صـفت شـرمـگني در تـعبير "وجـدان شـرمـگني" حـشو و زائـد بـود. مـفهوم "شـرم" در نـظام اخـالق 
و حـقوق گـذشـتگان شـناخـته شـده بـود و غـزالي ظـهور آن را در كـودك نـشانـه ظـهور عـقل و كـامـيابي تـعليم و تـربـيت واـلديـن 
مي دانـد. الـبته ايـن قـول غـزالي كـه ظـاهـرا مبتني بـر حـديثي نـبوي هـم بـاشـد درسـت اسـت كـه "شـرم ثـمره يـا نـشانـه عـقل 
اســت". امــا از ايــن گــزاره صــادق نــتيجه نمي شــود كــه پــس شــرم از مــنظر اخــالقي و حــقوقي هــم امــر خــوب و مــطلوبي 
اسـت. شـرم ثـمره يـا نـشانـه عـقل اسـت بـراي آنـكه شـكل گـيري و تجـربـه آن مسـتلزم نـگاه مـرتـبه دوم مـن بـه خـويشـنت اسـت، 
يعني فـرد بـايـد قـادر شـود كـه از رفـتار و مـنش خـود فـاصـله بـگيرد و خـويشـنت را مـوضـوع مـراقـبه و مـداقـه قـرار دهـد. شـرم 
و بــسياري از عــواطــف ديــگر انــسان نــاشي از ايــن مــعرفــت مــرتــبه دوم اســت كــه انــسان نســبت بــه خــويشــنت و احــواالتــش 
مي يـابـد و ظـاهـرا ايـن ويـژگي ( يعني خـود خـود را مـوضـوع كـاوش و سـنجش قـرار دادن) مـنحصر بـه انـسان و بهـتريـن 
نـشانـه تـولـد عـقل در اوسـت. امـا الـبته بـسياري از عـواطـف منفي هـم بـه ايـن مـعنا فـرزنـد ايـن نـوع مـعرفـت مـرتـبه دوم نسـبت 
بــه خــويشــنت اســت. اصــوال عــواطــف بــه اصــطالح انــساني (يعني عــواطفي كــه عــمدتــا در مــيان انــسانــها ديــده مي شــود) 
مسـتقيم يـا غـير مسـتقيم فـرزنـد يـا نـشانـه عـقل انـسان و آن نـگاه و شـناخـت مـرتـبه دوم اسـت- امـروز تـقريـبا تـمام كـساني 
كـه در رواـنشناسي اخـالقي كـار مي كـنند "ـباور" را جـزء مـقوم هـر عـاطـفه اي مي داـنند، و دسـت ـكم اـين ـبخش اعـتقادي 

عاطفه فرزند عقل است. اما اين ويژگي بخودي خود عاطفه را از منظر اخالقي هم موجه و مقبول نمي كند.!
۲.ايــن را هــم در پــرانــتز بــگويــيم كــه در ســنت اخــالقي مــا زنــان بــزرگــتريــن قــربــانــيان عــاطــفه منفي شــرم بــوده انــد. تــعليم و 
تــربــيت مبتني بــر شــرم عــميقا روح زنــان و خــصوصــا قــدرت خــالقــيت آزاد ايــشان را از طــريــق محــدود كــردن بــدن شــان بــه 

!!!بند كشيده است. !
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۳. یاد معّلم (۲۱ سپتامبر ۲۰۱۲)!
انـسانـها مي آيـند و مي رونـد ولي ردپـاي آنـها تـاحـد زيـادي بـر روح مـا مي مـانـد. يكي از كـساني كـه عـميقا بـر روح مـن 
ــانــــدگــــار زد مــــعلم ادبــــيات فــــارسي دو ســــال آخــــر دبــــيرســــتانــــم بــــود: مصطفي دروديــــان. مــــردي كــــامــــال اســــتثنايي.  نــــقش مــ
كــالســهاي درس اش بــغايــت جــذاب و آمــوزنــده بــود. يــادم مي آيــد كــه بــچه هــاي شــلوغ و درس گــريــز چــندان مجــذوب او و 
درسـهايـش مي شـدنـد كـه بـه مـدتي كـوتـاه خـوره كـتاب مي شـدنـد و شـكايـت مـعلمهاي ديـگر بـلند مي شـد كـه ايـن بـچه سـر 
كـالس درس آنـها هـم پـنهاني و زيـر مـيز كـتابـهاي ادبـيات فـارسي مي خـوانـند. عـالقـه مـن بـه عـرفـان و خـوانـدن جـدي مـنابع 
عـرفـاني وامـدار او بـود. يـادم اسـت كـه بـعد از مـدرسـه بـا مـا قـرار مي گـذاشـت تـا بـا هـم بـه كـتابـفروشـيهاي جـلوي دانـشگاه 
تهــران بــرويــم. يــك يــك كــتابــفروشــيها را بــا مــا مي آمــد، بــه مــا يــاد مي داد كــه كــدام نــويــسنده، مــترجــم يــا نــاشــر كــارهــاي 
مـعتبر از كـار درمي آورد. وقتي كـه پـول خـريـد كـتاب نـداشـتيم از جـيب خـود بـه مـا وام مي داد تـا هـروقـت كـه داشـتيم بـه 
او بـرگـردانـيم. رفـته رفـته امـني بـچه هـا شـده بـود. از ريـز و درشـت مـسائـل خـصوصي زنـدگي مـان را بـا او مي گـفتيم. در 
سـاعـات بـعداز مـدرسـه در پـارك كـناري مـدرسـه بـا مـا سـاعـتهاي مـتمادي قـدم مي زد. از زنـدگي مـان از بحـرانـها و دغـدغـه 
هـاي نـوجـواني مـان مي گـفتيم، و او گـوش مي داد و راهـنمايي مي كـرد. مـعموال سـاعـت دو بـعدازظهـر از مـدرسـه تـعطيل 
مي شــديــم، امــا بــه گــمانــم هــيچوقــت زودتــر از ســاعــت هشــت يــا نــه شــب بــه خــانــه نمي رســيد. يــادم اســت كــه بــا كــمك او 
تــقريــبا تــمام بــچه هــاي كــالس بــراي خــودشــان كــتابــخانــه اي در خــانــه درســت كــرده بــودنــد. بــه مــا يــاد داد كــه بــا پــولــهاي 
تــوجيبي مــان يــك صــندوق مشــترك درســت كــنيم تــا بــه كــمك مــالي هــمديــگر بــتوانــيم كــتابــهاي تــازه بخــريــم. و خــودش هــم بــه 
صــندوق كــمك مي كــرد. رفــته رفــته هــمه مــا كــتاب شــناســهاي حــرفــه اي شــديــم. بــه خــودمــان مي گــفتيم شــكارچي كــتاب، و 
كـــتاب خـــريـــدن بـــرايـــمان تـــبديـــل شـــد بـــه شـــكار كـــتاب! تـــشويـــق مـــان مي كـــرد كـــه آنـــچه را مي خـــوانـــيم خـــالصـــه كـــنيم و در 
اخــتيار بــقيه بــچه هــا قــرار دهــيم. بــعد از مــدتي تــشويــق مــان كــرد كــه دربــاره يــك مــوضــوع خــاص تــحقيق كــنيم ( خــودش 
شــيوه هــاي تــحقيق مــثل فــيش بــرداري و غــيره را يــادمــان مي داد)، بــعد حــاصــل پــژوهــش مــان را بــه صــورت ســخنراني يــا 
در كــالس مي گــفتيم يــا خــودمــان روي نــوار ضــبط مي كــرديــم و نــگه مي داشــتيم. در كــنار كــتابــخانــه اي كــه داشــتيم، هــر 
كــدام مــان مجــموعــه اي "ســخنراني" هــم دربــاره مــوضــوعــات مــورد عــالقــه مــان فــراهــم كــرده بــوديــم و بــا هــم رد و بــدل مي 
كـرديـم. رفـته رفـته تـمام شـاگـردانـش در يـك مـوضـوع اصلي و يـك مـوضـوع فـرعي بـه عـنوان زمـينه پـژوهـش كـار مي كـردنـد، 
يعني كــتابــخانــه هــا و مــطالــعات تخصصي تــر شــد. وقتي هــم كــه فــيلمهاي ســينما روي ويــدئــو آمــد، ديــدن فــيلمهاي خــوب 
ايــراني و خــارجي هــم بــه مجــموعــه كــارهــايــمان افــزوده شــد. تــقريــبا بــا تــمام مــا تــك تــك دربــاره آنــچه مي خــوانــديــم و مي 
آمـــوخـــتيم بـــحث مي كـــرد. ســـاعـــتهاي قـــدم زدن بـــا او پـــس از مـــدرســـه از ســـاعـــات خـــوش مـــا بـــود. مـــرد بـــسيار شـــوخ طبع و 
خـوش مشـربي هـم بـود. كـالسـها و حـضورش مـفرح و سـرشـار از سـبكباري و سـرزنـدگي بـود. امـا هـيچكس هـم كـارهـاي 
او را سـبك نمي گـرفـت. عـميقا دوسـتش داشـتيم امـا از او حـساب هـم مي بـرديـم. دوسـتي مـا بـعد از دبـيرسـتان هـم ادامـه 
داشــت. گــاهي كــه بــه ديــدنــش مي رفــتيم هــمچنان در پــارك كــنار مــدرســه دور حــوض بــزرگ آن بــا يــك دو دانــش آمــوز در 
حــال قــدم زدن و گــرم گــفت و گــو بــود و گــاهي از تــوي كــيفش كــه هــميشه زيــر بــغل مي گــرفــت كــتابي يــا نــواري بــه ايــشان 
مي داد يـا از ايـشان مي گـرفـت. رفـته رفـته جـريـان زنـدگي مـا را از هـم دور كـرد و كـمتر و كـمتر مي ديـديـمش امـا هـنوز 
هـم مي شـنيديـم كـه هـمان مـعلم هميشگي بـراي دانـش آمـوزان تـازه اش اسـت. وقتي شـنيدم كـه اداره آمـوزش و پـرورش 
بــاخــبر شــده بــود كــه او بــه دانــش آمــورانــش عــالوه بــر مــواد درسي رسمي ادبــيات مــعاصــر ايــران و اروپــا و آمــريــكا مي 
آمـوزد و احـيانـا بـا بـچه هـا فـيلمهايي ردوبـدل مي كـند كـه از مـنظر حـكومـت مـجاز تلقي نمي شـود. ظـاهـرا خيلي اذيـتش 
كــــردنــــد. تــــالش كــــردنــــد كــــه مــــيان او و بــــچه هــــا فــــاصــــله بــــيندازنــــد. امــــا علي رغــــم هــــمه ايــــن مــــشكالت كــــار خــــودش را بي 
ســروصــدا ادامــه مي داد. هــنوز هــم تــصويــرش در ذهــنم زنــده اســت: بــا آن كــيف قــهوه اي رنــگ و رفــته زيــر بــغلش، عــينك 
قــاب درشــتش، و ســرپــايــني و پشــت تــعمدا قــوز كــرده اش، انــگار كــه مي خــواســت كسي نــبيندش. آرام و ســر بــه زيــر راه 
مي رفـت و دانـش آمـوز شـيفته اي در كـنارش قـدم مي زد تـا بـا هـم در تـه خـيابـان گـم مي شـدنـد. امـروز دوسـتي زنـگ زد 
و گـــفت آقـــاي دروديـــان مـــرد. در ســـن پـــنجاه و هـــفت ســـالگي. صـــداي آرامـــش هـــنوز در گـــوشـــم اســـت كـــه در خـــيابـــانـــهاي 
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اطــراف مــدرســه بــا مــن از كــيمياي ســعادت غــزالي مي گــفت. دلــم فشــرده مي شــود وقتي كــه مي خــواهــم بــگويــم روانــش 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!شاد.!
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!۴. اتانازی و ارزش ذاتی حیات (۷ دسامبر ۲۰۱۲)! !
در گــفت و گــوی بــرنــامــه پــرگــار دربــاره اتــانــازی، اســتدالل مــن در دفــاع از اتــانــازی مبتنی بــر جــواز اخــالقی "خــودکشی 
مــعقول" بــود- بــه تــوضیحی کــه در آن بــرنــامــه آورده ام. امــا بــرخی از دوســتان ظــاهــراً بــرداشــت شــان ایــن بــود کــه مــن از 
مـطلق "خـودکشی" دفـاع کـرده ام. حـقیقت ایـن اسـت کـه هـر "خـودکشی" ای را نمی تـوان مـصداق "خـودکشی مـعقول" و 
لـذا اخـالقـاً روا دانسـت. ایـن اسـتدالل کـه فـرد صـاحـب جـان خـود اسـت و لـذا حـق دارد هـر وقـت کـه مـایـل بـود جـان خـود را 
بســتانــد، بــه نــظرم نــادرســت اســت. جــان انــسان، بــه نــظرم، واجــد دو نــوع ارزش مــتمایــز اســت کــه هــر دو بــایــد بــرســمیت 
شــناخــته شــود: نــوع اّول ارزشی اســت کــه جــان فــرد بــرای خــود او دارد. بــرای مــثال، جــان مــن بــرای مــن ارزشــمند اســت، 
چــرا کــه (از جــمله) بــه مــن مــجال می دهــد از خــوبی هــا، لــذتــها، و نــعمات زنــدگی (نــاشی از زنــده بــودن) بهــره مــند شــوم. 
الــبته بــه ایــن اعــتبار دیــگران حــق نــدارنــد بــه قــتل مــن اقــدام کــنند، چــرا کــه کشــنت مــن تــوســط دیــگران مــرا از بهــره مــندی از 
مــنافع و نــعمات زنــده بــودن محــروم می کــند، و بــنابــرایــن نــاقــض حــّق مــن نســبت بــه حــیات اســت. امــا اگــر ارزش جــان مــن 
در ارزشی شخصی آن بـرای مـن مـنحصر بـاشـد، در آن صـورت مـن حـّق دارم کـه خـود جـان خـود را بسـتانـم، چـرا کـه بـه 
نـظر می رسـد فـرد صـاحـب حـق حـّق دارد کـه بـه هـر دلیلی از حـّق خـود چـشم پـوشی کـند، لـذا کشـنت مـن بـه دسـت خـودم، 
اگـر بـا رضـایـت قلبی بـاشـد، نـاقـض حـّق مـن نسـبت بـه حـیاتـم نیسـت، و لـذا اخـالقـاً مـوجـه بـه نـظر می رسـد (الـبته مشـروط 
بـر آنـکه خـودکشی مـن نـاقـض حـقوق دیـگران نـباشـد، بـرای مـثال، اگـر مـن فـرزنـدان کـوچکی دارم کـه مـسؤولـیت پـرورانـدن 
آنـــها بـــا مـــن اســـت، خـــودکشی مـــن می تـــوانـــد نـــاقـــض حـــّق ایـــشان و بـــه ایـــن اعـــتبار نـــاروا بـــاشـــد). امـــا جـــان مـــن عـــالوه بـــر 
ارزش آن بـرای مـن واجـد ارزشی ذاتی هـم هسـت (بـه تـعبیر دینی "مـقّدس" اسـت). بـه بـیان دیـگر، جـان مـن صـرفـنظر از 
هـرگـونـه ارزشی کـه مـمکن اسـت بـرای مـن داشـته بـاشـد، در ذات خـود ارزشـمند اسـت، جـان مـن بـه عـنوان یـک شـخص (بـه 
تـعبیر دورکـین) مـحصول فـرآیـند فـوق الـعاده شـگفت انـگیز و خـالقـانـه ای اسـت (خـواه فـرآیـند تـکامـل خـواه فـرآیـند خـلقت)، 
و انــتظام شــگفت انــگیز و زیــباشــناســانــه آن واجــد ارزشی ذاتی اســت. اگــر جــان انــسان را واجــد ایــن نــوع ارزش ذاتی 
بـدانـیم، در آن صـورت نـه فـقط دیـگران، کـه خـود مـن هـم حـّق کشـنت خـود را نـدارم. بـگذاریـد مـثالی بـزنـم. فـرض کـنید کـه مـن 
ــاهـــکار هـــنری بـــرای مـــن واجـــد ارزش  ــونـــد" داوینچی را از اجـــداد خـــود بـــه مـــیراث بـــرده ام، و ایـــن شـ ــابـــلوی "لـــبخند ژوکـ تـ
مـاّدی و مـعنوی عـظیم اسـت. امـا فـرض کـنید بـعد از مـّدتی بـه هـر دلیلی از ایـن تـابـلو زده می شـوم، و اعـالم می کـنم کـه 
قـصد سـوزانـدن آن تـابـلو را دارم. آیـا بـه نـظر شـما مـن بـه ایـن کـار مـجاز هسـتم؟ آیـا در ایـن شـرایـط حـّق دارم ادعـا کـنم 
کـه چـون مـن مـالـک ایـن شـاهـکار هـنری هسـتم، بـنابـرایـن، حـّق دارم کـه ایـن تـابـلو را نـابـود کـنم؟ بـه احـتمال زیـاد، غـالـب مـا 
خـواهـیم گـفت کـه در ایـن شـرایـط مـالـکیت مـن بـر ایـن اثـر هـنری بـه مـن اجـازه نمی دهـد کـه ایـن اثـر هـنری را نـابـود کـنم، 
چـرا کـه ایـن اثـر هـنری عـالوه بـر ارزشـهایی کـه بـرای شـخص مـن دارد، واجـد ارزشی ذاتی هـم هسـت. خـالقـیت یـگانـه و 
عظیمی کـه در آفـریـنش ایـن اثـر هـنری بـه کـار رفـته اسـت، بـرای آن ارزشی ویـژه و مـنحصر بـه خـود آفـریـده اسـت کـه از 
حـّد مـنافع و مـصالح شخصی مـن فـراتـر می رود. بـر هـمین قـیاس، فـرد می تـوانـد اسـتدالل کـند کـه جـان شـخص انـسان 
از حـیث پـیچیدگی شـگفت انـگیز و خـالقـانـه ای کـه در آن نـهاده شـده اسـت، واجـد ارزشی ذاتی اسـت، و فـرد حـّق نـدارد 
صــرفــاً بــه ایــن اعــتبار کــه مــالــک جــان خــود اســت، تــحت هــر شــرایطی خــودکشی (یعنی نــابــود کــردن ایــن جــان شــریــف) را 
مـجاز بـدانـد. بـه بـیان دیـگر، حـّق حـیات جـزو "حـقوق سـلب نـاشـدنی" اسـت، یعنی خـود فـرد هـم نمی تـوانـد آن را از خـود 
ســلب کــند، چــه رســد بــه دیــگران. بــنابــرایــن، اخــتالف نــظر مــن بــا جــناب آقــای دکــتر کــدیــور در تــقّدس یــا ارزش ذاتی جــان 
شـرـیف نیسـت. از سـوی دـیگر، اـیشان و مـن ـهر دو اـتفاق ـنظر دارـیم کـه ـهرـچند حـق حـیات ـبه مـعنای ـیاد شـده مـقدس ـیا 
سـلب نـاشـدنی اسـت، امـا در پـاره ای مـوارد، بـرخی مـالحـظات اخـالقـاً مـربـوط می تـوانـد ارزش ذاتی جـان شـریـف انـسان 
را تـحت الـشعاع قـرار دهـد، و کشـنت نـفس انـسانی را مـوجـه کـند. بـه بـیان دیـگر، تـقّدس ذاتی جـان انـسان مـطلقاً بـه ایـن 
مـعنا نیسـت کـه تـحت هیچ شـرایطی خـود فـرد یـا دیـگران حـّق نـدارنـد کـه جـان فـرد را بسـتانـند. بـرای مـثال، در مـقام دفـاع 

�7



از خـود مـا مـعتقدیـم کـه ارزش ذاتی جـان فـرد مـهاجـم تـحت الـشعاع ضـرورتی دیـگر (یعنی ضـرورت دفـاع فـرد قـربـانی از 
جـــان خـــود) قـــرار می گـــیرد. اخـــتالف نـــظر اصلی ایـــشان و مـــن در ایـــنجاســـت کـــه آیـــا اتـــانـــازی مـــصداق چـــنان شـــرایطی 

هست یا نه. پاسخ من به این پرسش برخالف جناب آقای دکتر کدیور مثبت است.!
در ایــنجا ایــن نــکته را هــم بــیفزایــم کــه بــحث دربــاره جــواز اتــانــازی در گــام نخســت بحثی اخــالقی و در گــام بــعدی بحثی 
حـقوقی اسـت، و بـه گـمان مـن پـزشـکان از آن حـیث کـه پـزشـک هسـتند مـطلقاً صـالحـیت ویـژه ای بـرای داوری دربـاره ایـن 

!پدیده را ندارند، نظر کارشناسی پزشکان فقط در مقام تشخیص موضوع حجیت دارد نه مقام تشخیص حکم.!
توضیحات:!

۱. در حـّدی کـه مـن می فـهمم تـصدیـق ارزش ذاتی حـیات بـر مـبنای پیچـدگی شـگفت انـگیز و خـالقـانـه آن کـامـاًل بـر مـبنای 
نـظریـه تـکامـل قـابـل قـبول اسـت، و مـن هیچ دلیلی نمی بـینم کـه ایـن ارزش ذاتی را بـه جـان انـسان مـنحصر بـدانـیم. امـا 
مـایـلم بـه ایـن نـکته هـم اشـاره کـنم کـه اسـتدالل مـن در دفـاع از اتـانـازی "بـرمـبنای" مـوجـه بـودن "خـودکشی مـعقول" بـوده 
اسـت، امـا خـطاسـت اگـر کسی ایـن دو مـقولـه را یکی فـرض کـند. اسـتداللی کـه مـن در بـرنـامـه پـرگـار ارائـه کـردم ایـن بـود 
کــه اگــر "خــودکشی مــعقول" را از مــنظر اخــالقی روا بــدانــیم، در آن صــورت در شــرایطی کــه فــرد دچــار بــیماری ســخت و 
درمـان ـناـپذـیری اسـت و کـیفیت زـندگی او چـندان ـتنزل کـرده اسـت کـه ـناقـض کـرامـت اوسـت، ایـن فـرد حـق دارد کـه خـود را 
بکشـد، و ایـن خـودکشی مـصداق "خـودکشی مـعقول" اسـت. در ایـن شـرایـط، یعنی در شـرایطی کـه خـودکشی فـرد تـحت 
ایـــن شـــرایـــط خـــاص خـــودکشی مـــعقول مـــحسوب می شـــود، اگـــر شـــخص خـــود نـــتوانـــد بـــه حـــیات خـــود خـــاتـــمه دهـــد، و اگـــر 
روشــن شــود کــه مــرگ بــواقع بــه مــصلحت فــرد بــیمار اســت، و درخــواســت مــکرر بــیمار کــامــال آگــاهــانــه و مــختارانــه اســت، و 
مـــرگ او نـــاقـــض حـــقوق دیـــگران نیســـت، در آن صـــورت شـــخص دّوم حـــق دارد بـــه نـــیابـــت از بـــیمار او را در فـــرآیـــند مـــرگ 
یـاری دهـد. ایـن شـق اخـير اسـت کـه "اتـانـازی" تلقی می شـود، و اگـرچـه غـیر از "خـودکشی مـعقول" اسـت، امـا بـر مـبنای 

فرض جواز اخالقی "خودکشی معقول" توجیه می شود.!
۲.نـــکته اّول- بـــه نـــظرم در ایـــن بـــحث بـــایـــد مـــیان دو مـــفهوم تـــمایـــز نـــهاد: "انـــسان بـــه عـــنوان یـــک ارگـــانـــیسم" و "انـــسان بـــه 
عـنوان یـک شـخص- یعنی مـوجـود واجـد آگـاهی". از حـیث فـیزیـولـوژیـک قـسمتهای فـوقـانی مـغز مـسؤول شـکل بـخشیدن بـه 
"انـسان بـه عـنوان یـک شـخص" اسـت، و سـاقـه مـغز مـسؤول شـکل بـخشیدن بـه "انـسان بـه مـثابـه یـک ارگـانـیسم". روشـن 
اســت کــه اگــر حــیات ارگــانــیک انــسان از مــیان بــرود، حــیات آگــاهــانــه او هــم از مــیان می رود (بــه فــرض عــدم اعــتقاد بــه 
خـلود نـفس). امـا از ایـن امـر بـر نمی آیـد کـه حـیات ارگـانـیک انـسان و حـیات آگـاهـانـه او یکی اسـت. کـامـاًل مـمکن اسـت 
کـه بـخش فـوقـانی مـغز انـسان از کـار بـیفتد امـا سـاقـه مـغز او بـه فـعالـیت ادامـه دهـد، در ایـن صـورت انـسان بـه عـنوان یـک 
ارگـانـیسم زنـده بـاقی اسـت، امـا انـسان بـه مـثابـه یـک شـخص مـرده اسـت. بـه نـظر مـن انـسانی کـه بـخش فـوقـانی مـغزش 
بـه نـحو بـرگشـت نـاپـذیـری از کـار افـتاده اسـت، بـواقع مـرده اسـت حتّی اگـر سـاقـه مـغز او هـمچنان فـعال بـاشـد و دسـتگاه 
تــنفس و گــردش خــون او بــه فــعالــیت خــود ادامــه دهــند. بــنابــرایــن، مــن شــخصاً مــعتقدم کــه در بــحث اتــانــازی "انــسان بــه 
عـنوان شـخص" ـمهم اسـت ـنه "اـنسان ـبه عـنوان ـیک ارـگاـنیسم". و ـبناـبراـین، ـپرسـش از ارزش حـیات را از مـنظر "اـنسان 
بـه عـنوان شـخص" مـطرح می کـنم نـه "انـسان بـه عـنوان یـک ارگـانـیسم". از سـوی دیـگر، از ایـن مـقدمـه درسـت کـه بـا مـرگ 
"انـسان بـه عـنوان ارگـانـیسم"، "انـسان بـه عـنوان شـخص" هـم از مـیان می رود، نمی تـوان نـتیجه گـرفـت کـه ارزش اّولی 
از دومی بیشـــتر اســـت. بـــرای مـــثال، وجـــود ســـنگ مـــرمـــر بـــرای وجـــود مـــجسمه ونـــوس ضـــروری اســـت، امـــا از ایـــن نـــتیجه 

برنمی آید که ارزش سنگ مرمر از مجسمه ونوس بیشتر است یا با آن هم ارز است.!
نــکته دّوم- وقتی از ارزش حــیات انــسان ســخن می گــویــیم، بــایــد روشــن کــنیم کــه نــظرمــان بــه "حــیات ارگــانــیک" اوســت یــا 
"حـــیات آگـــاهـــانـــه" او. کـــسانی مـــانـــند دورکـــین کـــه ارزش ذاتی را بـــر مـــبنای پـــیچیدگی شـــگفت انـــگیز و خـــالقـــانـــه پـــدیـــده و 
مــیزان انــرژی و تــوان خــالقــانــه ای کــه صــرف آن پــدیــده شــده تــبیین می کــنند، علی االصــول بــایــد هــر دو شــکل حــیات را 
مــّدنــظر داشــته بــاشــند. (الــبته کــسانی هــم هســتند کــه بــر مــبنایی مــشابــه ارزش ذاتی حــیات را بــه حــیات انــسانــها (خــواه 
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ــانـــه) مـــنحصر نمی کـــنند، و مـــعتقدنـــد کـــه تـــمام اشـــکال حـــیات، بـــه مـــیزان پـــیچیدگی و  حـــیات ارگـــانـــیک خـــواه حـــیات آگـــاهـ
خـالقیتی کـه در آنـها مـشاهـده می شـود، واجـد ارزش ذاتی اسـت). امـا حـقیقت ایـن اسـت کـه در بـحث مـن در خـصوص 
اتـانـازی تـفاوتی نمی کـند کـه ارزش ذاتی را فـقط بـه حـیات انـسان (خـواه حـیات ارگـانـیک، خـواه حـیات آگـاهـانـه، خـواه هـر 
دو) نسـبت دهـیم، یـا بـه حـیات در تـمام اشـکال آن خـواه در انـسان وخـواه در غـیر انـسان. چـراکـه اسـتدالل نـهایی مـن ایـن 
اســـت کـــه حتّی اگـــر مـــا بـــرای حـــیات (در هـــر شـــکل آن) ارزش ذاتی و تـــقدس هـــم قـــائـــل بـــاشـــیم، ایـــن پـــیش فـــرض بـــه نفی 

اتانازی نمی انجامد.!
نـکته سـّوم- بـنابـرایـن، کـسانی کـه انـتساب ارزش ذاتی بـه حـیات انـسان را (خـواه حـیات ارگـانـیک او خـواه حـیات آگـاهـانـه 
اش) مـورد تـردیـد قـرار می دهـند، در تـصدیـق اتـانـازی مشکلی نـدارنـد. امـا سـخن مـن ایـن اسـت کـه حتّی کـسانی (مـانـند 
مـن) هـم کـه بـرای حـیات بـه طـور عـام و حـیات انـسان بـه طـور خـاص نـوعی ارزش ذاتی یـا تـقّدس قـائـلند، هـمچنان مـبنای 

اخالقاً موجهی برای تصدیق اتانازی دارند.!
نــکته چــهارم- امــا صــرفــنظر از بــحث اتــانــازی، آیــا انــتساب ارزش ذاتی بــه پــدیــده الــف فــقط در شــرایطی مــمکن اســت کــه 
(الـف) آن پـدیـده مـنحصر بـه فـرد بـاشـد و (ب) شـمار زیـادی از مـردم آن را مـهم بـشمارنـد؟ نخسـت آنـکه تـمام پـدیـده هـای 
جـــهان بـــه مـــعنای بـــسیار پـــیش پـــا افـــتاده ای مـــنحصر بـــه فـــرد هســـتند. هیچ انـــسانی بـــا انـــسان دیـــگر یکی نیســـت، هیچ 
درختی بــــا درخــــت دیــــگر یکی نیســــت. بــــه ایــــن اعــــتبار تــــمام پــــدیــــده هــــای جــــهان مــــنحصر بــــه فــــرد هســــتند. امــــا بــــه مــــعنای 
غـیرپـیش پـا افـتاده هـم بـسیاری پـدیـده هـای جـهان مـنحصر بـه فـرد هسـتند امـا مـا بـه آنـها ارزش ذاتی نسـبت نمی دهـیم. 
بـرای مـثال، نـقاشی هـای کـودک خـردسـال مـن هـمه مـنحصر بـه فـرد اسـت. آیـا مـعنایـش ایـن اسـت کـه ایـن نـقاشی هـا هـم 
مــانــند نــقاشی داوینچی ارزش ذاتی دارد؟ از ســوی دیــگر، آیــا اقــبال گســترده انــسانــها ارزش ذاتی می آفــریــند؟ شــمار 
زیـادی از مـردم دنـیا بـه جـاسـتین بی بـر خـوانـنده پـاپ نـوجـوان اقـبال دارنـد. آیـا ایـن اقـبال ارزش ذاتی بـرای کـار او می 
آفـریـند؟ بـه نـظر مـن، انـتظام و پـیچیدگی شـگفت انـگیز و خـالقـانـه پـدیـده هـا مـبنای مـناسـبتری بـرای تـوضیح ارزش ذاتی 
اسـت تـا مـنحصر بـه فـرد بـودن یـا اقـبال عـمومی. یعنی آنـچه اثـر دواینچی را ارزش ویـژه و مـمتاز می بخشـد ویـژگـیهای 
خـــود اثـــر اســـت، نـــه مـــنحصر بـــه فـــرد بـــودن آن یـــا اقـــبال عـــمومی نســـبت بـــه آن. کـــامـــاًل می تـــوان اثـــر مـــنحصر بـــه فـــردی را 
فــرض کــرد کــه مــورد اقــبال عــمومی اســت امــا ارزش مــمتاز و ویــژه (یــا ذاتی) نــدارد. ارزش اثــر داوینچی در مــنحصر بــه 
فــرد بــودن یــا اقــبال عــمومی نیســت (یــا دســت کــم ارزش آن در آن وجــه مــنحصر نیســت)، بیشــتر در ســاخــتار درونی خــود 
اثــر هســت. بــه بــیان دیــگر، ارزش ذاتی اثــر یــا پــدیــده را بــایــد بــر مــبنای ویــژگــیهای درونی آن و نــه عــوامــل بــیرونی تــعیین 
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۵. «اتاق خواب» ونگوگ (۱۰ فوریه ۲۰۱۳)!
كــارهــاي ونــگوگ بــراي مــن راهي بــه ديــدار امــر مــقدس اســت. امــا «اتــاق خــواب» او را  بــه دلــيل ديــگري دوســت دارم. بــه 
عـــناصـــر اتـــاق نـــگاه كـــنيد. تـــقريـــبا هـــمه چـــيز اتـــاق جـــفت اســـت: دو بـــالـــش بـــر تـــخت، دو تـــابـــلو بـــر يـــك ديـــوار و دو تـــابـــلو بـــر 
ديـواري ديـگر، دو لـنگه پنجـره، دو صـندلي، و ... انـگار ايـن عـناصـر دوتـايي تـنهايي هـنرمـند و نـيز شـوق نـاكـام اش را بـه 
يــافــنت "آن ديــگري" مــحبوب بــرمــال مي كــند. اتــاق ونــگوگ يــكباره تجســد تــنهايي مــا مي شــود، و شــوق نــاكــام انــسان بــه 

يافنت آن نيمه گمشده.!
حـقيقت ايـن اسـت كـه ونـگوگ وقتي كـه اتـاق خـواب (Bedroom) را مي كـشيد مشـتاقـانـه در انـتظار دوسـتش گـوگـن بـود. 
و شـــوق و امـــيد ديـــدار نـــزديـــك آن دوســـت در رنـــگهاي اثـــر نـــمود يـــافـــته اســـت (رنـــگهاي نـــارنجي و آبي در كـــارهـــاي ونـــگوگ 
بيشـتر بـراي الـقاي شـورمـندي و امـيد اسـت). عـالوه بـر شـوق ديـدار دوسـت دو نـقاشي روي ديـوار (سـمت بـاال) تـصاويـر 
دو دوســت نــزديــك اوســت. اصــل نــقاشي هــا مــعروف انــد بــه "شــاعــر" و "عــاشــق". انــتخاب ايــن دو نــقاشي بــر ديــوار هــم 
فــــضاي عــــاطفي شــــوق ديــــدار يــــا حــــضور "دوســــت" را الــــقا مي كــــند. امــــا اتــــاق بــــه يــــك مــــعنا بــــه جــــهان مــــا تــــعلق نــــدارد. 
كـامـپوزيـشن اتـاق نـامـتعارف اسـت. از زاويـه اي كـه مـا بـه صـحنه نـگاه مي كـنيم اشـياء بـه نـحو غـيرواقعي بـزرگ شـده يـا 
بـيرون از جـاي خـود و در هـر حـال انـدكي مـتفاوت از آن چـيزي بـه نـظر مي آيـند كـه مـا در شـرايـط مـتعارف مي بـينيم يـا 
انــتظار داريــم. يعني بــه اصــطالح اتــاق از زاويــه كــيفيات پــديــداري (phenomenal qualities) اش ديــده شــده اســت 
نــــه كــــيفيات قــــابلي (dispositional qualities)، و ايــــن عــــمدتــــا ويــــژگي تجــــربــــه هــــاي مــــا در حــــالــــت رؤيــــا يــــا در حــــني 
خــيالــپردازي اســت. بــنابــرايــن، گــويي ايــن شــوق و امــيد بــه حــضور دوســت از دنــياي واقعي بــه جــهان رؤيــاهــا و آرزوهــاي 
هـنرمـند مـنتقل شـده اسـت. ولي آنـچه بـيش از هـمه در بسـتر ايـن عـناصـر بـراي مـن تـداعـيگر شـوق (نـاكـام) بـه آن ديـگري 
مــحبوب اســت تــكرار دوتــايي هــاســت كــه در ايــن تــصويــر آشــكارا نــقاش بــر آن تــأكــيد دارد. بــه ديــوار ســمت راســت نــگاه 
كـنيد: دو تـابـلو در بـاال كـنار هـم و دو تـابـلو در پـايـني كـنار هـم. در ديـوار روبـرو هـم تـابـلو و آيـنه تـقارن دوتـايي را آفـريـده 
انــد. درب ســمت راســت و درب ســمت چــپ تــعمدا كــناره هــاي تــصويــر را قــاب مي گــيرنــد. حتي "پــارچــه" هــاي آويــخته در 
اتـــاق هـــم چـــهار اســـت، يعني دو- دو. تـــأكـــيد بـــر دو آشـــكار اســـت. و در بســـتر نـــشانـــه هـــاي اثـــر بـــه نـــظرم مي تـــوان آن را 
آشـكارگي حـس لحـظه او بـه آن ديـگري، بـه دوسـت تجـربـه كـرد. در هـر حـال، رابـطه عـاطفي مـن بـا اثـر بـا ايـن نـشانـه هـا 

!شكل يافته است.!
توضیحات:!

۱. بـه نـظرم در قـلمرو كـارهـاي فلسفي دربـاره هـنر مـدرن يكي از بـصيرت آمـيزتـريـن كـارهـا نـوشـته هـا و تـأمـالت هـايـدگـر 
مـتأخـر اسـت. هـايـدگـر الـبته از رابـطه هـنرمـدرن و آشـكارگي وجـود مـطلق مي گـويـد. ولي بـسياري كـسان از جـمله تـيليش 
تـــفسيري الـــهياتي از كـــار او عـــرضـــه كـــرده انـــد كـــه در جـــاي خـــود بـــسيار تـــأمـــل انـــگيز اســـت. هـــايـــدگـــر مـــتأخـــر مســـتقيما 
تـــفسيري بـــر كـــارهـــاي ونـــگوگ و ســـزان دارد كـــه عـــميقا بـــا تجـــربـــه شخصي مـــن از كـــارهـــاي ايـــن دو هـــنرمـــند هـــمخوان و 
مهــربــان اســت. درخــصوص مــعنويــت در هــنر مــدرن عــالوه بــر كــارهــاي هــايــدگــر و تــيليش، پــيشنهاد مي كــنم كــار كــالســيك 
واسيلي كــانــدينسكي را تــحت عــنوان "دربــاره امــر مــعنوي در هــنر" بــخوانــيد. الــبته كــانــدينسكي طــبيعتا بــر هــنر نــقاشي 

!!!!!!!متمركز است.!
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۶.  مسجد آلن تون (۱۵ فوریه ۲۰۱۳)!
جـمعه گـذشـته گـروهي از دانـشجويـان كـالس درس اسـالم ام را بـه مسجـد شهـر بـردم تـا از نـزديـك بـا مـراسـم نـماز جـمعه 
آشـنا شـونـد و فـرصتي بـيابـند تـا بـا جـماعـت مسـلمان شهـر از نـزديـك گـفت و گـو كـنند. حـقيقت ايـن اسـت كـه از ايـن كـار 
پــشيمانــم. امــام مسجــد در خــطبه چهــل دقــيقه اي اش بــدون اغــراق دســت كــم يــك ربع بــراي جــماعــت روايــت خــوانــد دربــاره 
سـن پـيامـبران كـه نـوح هـزار سـالـش بـود، داوود صـدسـالـش بـود، و چـطور بـر سـر طـول عـمر بيشـتر بـا خـدا چـانـه مي زدنـد 
و ســـر هـــم كـــاله مي گـــذاشـــتند! غـــوغـــايي از عـــوامـــيت، خـــرافي گـــري، تلقي قشـــري از ديـــن، و اعـــتماد بـــه نفسي عـــظيم و 
كـاذب. خـطبه كـامـال اسـكيزوفـرنـيك و بي مـعنا بـود. و جـماعـت انـگار االن از روسـتايي در خـراسـان بـه مسجـد آمـده بـودنـد. 
مــدام از خــودم مي پــرســيدم كــه ربــط مــن بــا ايــن جــماعــت و ايــن اســالم (كــه اســالم غــالــب در جــهان اســالم اســت) واقــعا 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!چيست. هيچ احساس تعلقي به آنچه در آنجا مي گذشت نداشتم. نماز را كه خواندم بيرون زدم!!
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۷. درباره مسأله اقلیتهای جنسی (۱۸ فوریه ۲۰۱۳)!
در ایـــن روزهـــای اخـــیر دوبـــاره مـــوج تـــازه ای از نـــقدهـــا را دربـــاره مـــواضع ام در خـــصوص هـــمجنس گـــرایی و تـــا حـــّدی 
خــودارضــایی، خــصوصــاً از ســوی دوســتان دیــن دار، دریــافــت می کــنم. ایــن پــدیــده بــه نــظرم در مجــموع مــثبت اســت. امــا 
اگـر بـناسـت ایـن بـحثها بـه نـتایج روشـنگری بـرسـد بـایـد طـرفـین بـحث تـصّور روشنی از سـاخـتار بـحث و اسـتدالل یـکدیـگر 
داشـــته بـــاشـــند. آنـــچه بـــیش از هـــمه بـــرای مـــن جـــالـــب تـــوجـــه اســـت ایـــن اســـت کـــه غـــالـــب مـــنتقدان طـــرح و راهـــبرد روشـــن و 
انــدیــشیده ای بــرای ورود بــه بــحث نــدارنــد. بــنابــرایــن، در ایــنجا مــایــلم بــه مــنتقدان دیــن بــاورم ســه اســتراتــژی را بــرای نــقد 

نظراتم پیشنهاد کنم، شاید به این ترتیب بحث دقت و غنای بیشتری بیابد.!
اسـتراتـژی اّول- می تـوان از طـریـق اثـبات قبح اخـالقی ایـن رفـتارهـا، عـدم جـواز دینی آنـها را اسـتنتاج کـرد. صـورت کّلی 

استدالل به قرار زیر است:!
(1) اگر امر الف اخالقاً قبیح باشد، آنگاه امر الف از منظر دینی هم نارواست.!

(2) رفتارهای همجنس گرایانه یا عمل خودارضایی اخالقاً قبیح است.!
(3) بنابراین، این رفتارها از منظر دینی هم نارواست.!

گــزاره (1) دســت کــم از نــظر مــن درســت اســت. بــه بــیان دیــگر، شــرط اخــالقی بــودن دیــن ایــن اســت کــه دیــن هیچ واجــب 
اخـالقی را مـباح یـا حـرام اعـالم نـکند، و هیچ حـرام اخـالقی را هـم مـباح یـا واجـب تلقی نـکند. بـنابـرایـن، کـافی اسـت کـه 
مـــنتقدان دالیلی بـــرای قبح اخـــالقی رفـــتارهـــای هـــمجنس گـــرایـــانـــه یـــا عـــمل خـــودارضـــایی ارائـــه کـــنند، و نـــتیجه مـــطلوب را 
اسـتنتاج کـنند. ایـن اسـتراتـژی ای بـوده اسـت کـه غـالـب مـنتقدان دینی تـاکـنون بـر وفـق آن عـمل می کـرده انـد. امـا بـه نـظر 
مــن مــشکل آن در ایــن اســت کــه اثــبات گــزاره (2) کــار کــارســتانی اســت. دســت کــم در مــورد رفــتارهــای هــمجنس گــرایــانــه 
مـن در مـقالـه "دربـاره اقـلیتهای جنسی" بـه تـفصیل تـوضیح داده ام کـه ایـن تـالش نـاکـام بـوده اسـت. بـنابـرایـن، مـنتقدان 
بـایـد نـشان دهـند کـه (الـف) یـا اسـتداللـهای مـن در آن مـقالـه نـادرسـت و عـقیم بـوده اسـت؛ (ب) یـا اسـتداللـهای مـورد نـقد 
مـن (یعنی اسـتداللـهایی کـه بـرای تقبیح آن رفـتارهـا اقـامـه شـده) را می تـوان بـه نـحوی بـازسـازی کـرد کـه بـه انـتقادات مـن 
در آن مــقالــه ایــمن بــاشــد؛ (ج) یــا اســتداللــهای دیــگری بــرای اثــبات قبح ایــن رفــتارهــا وجــود دارد کــه از چــشم مــن پــوشــیده 
مــانــده، و آن اســتداللــها می تــوانــند بــه نــحو عــقاًل قــانع کــننده ای نــتیجه مــطلوب (یعنی قبح اخــالقی آن رفــتارهــا) را ثــابــت 

کنند.!
اسـتراتـژی دّوم- می تـوان از طـریـق اثـبات نـوعی نـظریـه حـکم الهی حـجیت دالیـل صـرفـاً عقلی در تـشخیص حـکم اخـالقی 

یک رفتار را منتفی کرد. صورت کّلی استدالل به قرار زیر است:!
(1) عقل مستقل از دین نمی تواند حکم اخالقی رفتارهای انسان (یا دست کم پاره ای از آن رفتارها) را تعیین کند.!
(2) در مــواردی کــه عــقل مســتقل نمی تــوانــد حــکم اخــالقی رفــتارهــای انــسان را تــعیین کــند، حــکم اخــالقی آن رفــتارهــا را 

فرمان خداوند یا حکم شرع تعیین می کند.!
(3) رفــتارهــای هــمجنس گــرایــانــه یــا عــمل خــودارضــایی از جــمله رفــتارهــایی هســتند کــه تــعیین حــکم اخــالقی آنــها تــوســط 

عقل مستقل ممکن نیست.!
(4) بنابراین، تشخیص حکم اخالقی این رفتارها برعهده شرع یا شارع است.!

(5) حکم شرع تقبیح این رفتارهاست.!
(6) بنابراین، این رفتارها اخالقاً (و البته لزوماً شرعاً) نارواست.!

بـه نـظرم ایـن اسـتراتـژی ای اسـت کـه جـناب آقـای دکـتر کـدیـور بـه آن مـتمایـل بـاشـند. مـن اـلبته در مـقاـله "آیـا اخـالق متکی 
بــه دیــن اســت؟" اســتدالل کــرده ام کــه نــظریــه حــکم الهی (یعنی نــظریــه ای کــه تــشخیص حــکم اخــالقی یــک پــدیــده را تــابع 
تـشخیص دیـن یـا شـرع می کـند) در هـمه اشـکال آن غـیرقـابـل دفـاع اسـت. بـنابـرایـن، مـنتقدان در پـاسخ بـایـد نـشان دهـند 
کــه (الــف) انــتقادات وارد بــر نــظریــه حــکم الهی را می تــوان پــاسخ داد (و بــه آنــها پــاسخ دهــند.)؛ و (ب) اگــر مــعتقدنــد کــه 
حـکم شـرع در مـقام ـتشخیص حـکم اخـالقی رفـتارهـا فـقط در پـاره ای مـوارد حـجیت دارد، مـعیار ایـن تـمییز چیسـت، و آیـا 
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ایـن مـعیار عقلی اسـت یـا نقلی اسـت، یـا آمـیزه ای از ایـن دو، و بـر کـدام مـبنای عقلی می تـوان تـعیین حـدود عـقل را بـه 
شرع سپرد.!

اسـتراتـژی سـّوم- می تـوان مـیان حـکم دینی و حـکم اخـالقی تـمایـز نـهاد، و رفـتارهـای هـمجنس گـرایـانـه را اخـالقـاً مـجاز 
اما از منظر دینی نامجاز دانست. صورت کّلی این استدالل به قرار زیر است:!

(1) عـــدم قبح اخـــالقی یـــک رفـــتار شـــرط کـــافی بـــرای جـــواز دینی آن نیســـت. بـــه بـــیان دیـــگر، می تـــوان فـــرض کـــرد کـــه یـــک 
رفتار اخالقاً مجاز اما شرعاً نامجاز باشد.!

(2) بــنابــرایــن، حتی اگــر مــعلوم شــود کــه رفــتارهــای هــمجنس گــرایــانــه یــا خــودارضــایی از مــنظر اخــالقی رواســت، از آن 
نتیجه نمی شود که این رفتارها از منظر دینی هم لزوماً باید روا تلقی شود.!

بــه نــظر مــن گــزاره اّول درســت اســت. شــرط اخــالقی بــودن دیــن صــرفــاً ایــن اســت کــه دیــن هیچ واجــب اخــالقی را مــباح یــا 
حــرام نــکند، و هیچ حــرام اخــالقی را مــباح یــا واجــب نــکند. امــا دیــن می تــوانــد امــور اخــالقــاً مــجاز را بــنابــه دالیــل درون 
دینی و نــا-اخــالقی نــامــجاز بــدانــد. اصــواًل و بــه عــنوان یــک قــاعــده کّلی مــا اخــالقــاً حــق داریــم کــه (تــحت شــرایطی) امــور 
اخـالقـاً مـجاز را بـنا بـه دالیـل نـا-اخـالقی نـامـجاز بـدانـیم. بـه بـیان دیـگر، از ایـن کـه امـری اخـالقـاً مـجاز اسـت نـتیجه نمی 
شـــود کـــه مـــا بـــه انـــجام آن امـــر مـــکلف هســـتیم، و انـــجام نـــدادن آن کـــاری اخـــالقـــاً نـــارواســـت. بـــرای مـــثال، فـــرض کـــنید کـــه 
حـداکـثر سـرعـت رانـندگی در اتـوبـان 65 مـایـل در سـاعـت اسـت. اگـر در ایـن شـرایـط شـما اتـومـبیل خـود را بـا سـرعـت 68 
مــایــل در ســاعــت بــرانــید از مــنظر اخــالقی کــار نــاروایی انــجام نــداده ایــد. یعنی رانــندگی بــا ســرعــت 68 مــایــل در ســاعــت 
اخــالقــاً رواســت، هــرچــند کــه قــانــون آن امــر اخــالقــا مــجاز را بــنابــه دالیلی نــا-اخــالقی نــامــجاز اعــالم کــرده اســت. بــرایــن 
قـیاس، می تـوان فـرض کـرد کـه رفـتارهـای هـمجنس گـرایـانـه یـا عـمل خـودارضـایی اخـالقـاً رواسـت، امـا دیـن ایـن رفـتارهـا را 

بنابه دالیلی نا-اخالقی نامجاز اعالم کرده است.!
بـــه نـــظر مـــن از مـــیان ســـه اســـتراتـــژی فـــوق، اســـتراتـــژی ســـّوم بـــیش از ســـایـــر گـــزیـــنه هـــا امـــکان مـــوفـــقیت دارد، و الزمـــه آن 
بیشــتر بحثی درون دینی اســت. امــا الــبته ایــن اســتراتــژی لــوازمی دارد کــه قــائــالن آن بــایــد بــه آن آگــاه بــاشــند. بــه فــرض 
آنـکه ایـشان بـتوانـند بـر ایـن مـبنا نـتیجه مـوردنـظر خـود، یعنی عـدم جـواز دینی ایـن رفـتارهـا، را بـه دسـت آورنـد، بـایـد تـوجـه 
کــنند کــه در ایــن مــدل، حــکم دینی، شــأن اخــالقی رفــتارهــای مــورد بــحث را تــغییر نمی دهــد. یعنی ایــن رفــتارهــا هــمچنان 
اخـالقـاً مـجاز اسـت، و اگـر کسی، حتی دیـن داران، مـرتـکب آن شـونـد، مـرتـکب هیچ کـار خـالف اخـالقی نشـده انـد، بـلکه 
صـرفـاً حکمی دینی را نـقض کـرده انـد. بـنابـرایـن، حـکم دیـن در ایـن مـوارد فـقط بـرای کـسانی حـجیت دارد کـه غـایـت دیـن 
را غـــایـــت خـــود می دانـــند. و بـــر ایـــن مـــبنا، تحـــمیل ایـــن احـــکام بـــر کـــسانی کـــه بـــیرون از دایـــره دیـــن هســـتند (مـــثاًل وضع 
قــوانینی کــه حــقوق انــسانی و اجــتماعی عــامــالن ایــن رفــتارهــا را محــدود کــند) خــالف عــدالــت و لــذا اخــالقــاً قبیح اســت. و 
اگــر ایــشان مــعتقد بــاشــد کــه امــر اخــالقــاً قبیح از مــنظر دینی هــم قبیح اســت، در آن صــورت تحــمیل آن احــکام دینی بــر 
بـیرون قـلمرو دیـن را بـایـد از مـنظر دینی هـم نـاروا بـشمارنـد. بـه بـیان دیـگر، از جـمع مـیان ایـن اسـتراتـژی و ایـن اصـل کـه 
"عـدم قبح اخـالقی شـرط الزم جـواز دینی اسـت"، اصـل مـدارا، یعنی اصـل بـرسـمیت شـناخـنت حـّق نـاحـق بـودن نـتیجه می 
شــود. بــه نــظرم ایــن کــمابــیش رویــکردی اســت کــه جــناب آقــای یــوسفی اشــکوری در گــفت و گــوی مــان در بــرنــامــه پــرگــار 

اختیار کردند.!
مـن الـبته اسـتراتـژی سـّوم را هـم در خـصوص رفـتارهـای هـمجنس گـرایـان و عـمل خـودارضـایی نـاکـام می دانـم. امـا حتّی 
اگـر هـم در ایـن خـصوص بـرخـطا بـاشـم، بـه گـمانـم ایـن اسـتراتـژی از مـنظر اخـالق اجـتماعی سـاملـتر اسـت، و دیـن دارانی 
کـه بـه آن قـائـلند می تـوانـند در عـین آنـکه عـامـالن آن رفـتارهـا را حـیث دینی نـاحـق می دانـند، بـه نـحوی سـازگـار کـرامـت و 

!!!حقوق انسانی و شهروندی ایشان را محترم بشمارند.!
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!
توضیحات:!

۱. در اسـتراتـژي سـوم بـراي تـوجـيه نـامـجاز بـودن ديني رفـتاري اخـالقـا مـجاز بـه دو نـوع دلـيل مي تـوان مـتوسـل شـد: دلـيل 
نقلي و دـليل عقلي. در مـورد دـليل نقلي، هـمانـطور كـه در مـقاـله "قـرآن و مـسأـله حـقوق اقـليتهاي جنسي" آورده ام، داليـل 
قـرآني قـاطعي در ايـن خـصوص وجـود نـدارد. و تـازه اگـر مـعلوم شـود كـه هـمجنس گـرايي بـه مـعناي امـروزيـن مـا مـوضـوعـا 
غـير از عـمل ـلواط اسـت (رأيي كـه بـراي أن در هـمان مـقاـله اسـتدالل كـرده ام) در آن صـورت تـمام مـنقوالت ديني نـاظـر بـه 
لــواط اطــالق خــود را بــر مــقولــه هــمجنس گــرايي از دســت مي دهــد. از قــضا در نــوشــته هــاي اخــير آقــاي دكــتر كــديــور ايــن 
احـــتمال جـــدي تلقي شـــده اســـت. امـــا اگـــر داليـــل عقلي بـــاشـــد، در آن صـــورت مـــنتقدان بـــايـــد نـــشان دهـــند كـــدام مـــصالح 
ديني- نــااخــالقي ايــجاب مي كــند كــه هــمجنس گــرايــان را بــه صــرف هــمجنس گــرايي از دايــره مــؤمــنان بــيرون بــنهيم. در 
حـــدي كـــه مـــن مي فـــهمم مـــطلقا هيچ مـــصلحت جـــلي اي در ايـــن خـــصوص وجـــود نـــدارد. تـــنها راه حـــل ايـــن اســـت كـــه بـــه 
مــصالح خــفيه مــتوســل شــويــم كــه در آن صــورت دلــيل مــان در واقع دليلي نقلي خــواهــد بــود نــه عقلي، چــراكــه عــقل بــنابــه 
تـــعريـــف از تـــشخيص مـــصالح خـــفيه نـــاتـــوان اســـت و تـــشخيص آن را بـــايـــد از نـــقل طـــلبيد. و حـــكم داليـــل نقلي هـــم پيشـــتر 
مـعلوم شـد. بـه بـيان ديـگر، يـا دلـيل عقلي اسـت و مـصلحت الجـرم جـلي، يـا مـصلحت خفي اسـت و دلـيل الجـرم نقلي. ايـن 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!البته صورت بسيار مختصر ماجراست.!
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۸. رنگ و خط در نّقاشی (۶ مارچ ۲۰۱۳)! !
مـن بـا نـقاشـيهايي كـه در آنـها رنـگ بـر خـط غـلبه مي كـند رابـطه خـوشـتري دارم. خـط نـگاه را حـد مي گـذارد تـا واقعيتي 
بـــيروني را تجســـد بخشـــد. امـــا واقـــعيت دروني از خـــط بـــري اســـت. ايـــن رنـــگ اســـت كـــه تـــرجـــمان حـــالـــت دروني مي شـــود. 
نـقاشي خـط مـحور نـگاه را بـه بـيرون مي كـشانـد تـا واقـعيت آفـاقي را تجسـد بخشـد- تجـربـه مـرز مي پـذيـرد تـا بـيان شـود. 
امـا در نـقاشي رنـگ مـحور نـگاه بـه درون مي چـرخـد تـا واقـعيت انفسي را بـازنـمايـد؛ تجـربـه بـيان مي شـود بي آنـكه مـرز 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!بپذيرد. براي من امر مقدس رنگ است تا خط.!
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۹. حقوق معلوالن ذهنی (۱۷ مارچ ۲۰۱۳)!
يكي از زيـــباتـــريـــن و مـــهمتريـــن درســـهاي اخـــالقي كـــه از زنـــدگي در غـــرب آمـــوخـــتم، شـــفقت و احـــترامي اســـت كـــه جـــامـــعه 
نســـبت بـــه كـــساني مي ورزد كـــه از لـــحاظ جسمي يـــا ذهني بـــا دشـــواري روبـــرو هســـتند و بـــه كـــمكهاي ويـــژه نـــياز دارنـــد. 
خـصوصـا ايـن را از آمـارتـيا سـن و مـارتـانـوسـباوم آمـوخـتم كـه عـدالـت در جـامـعه تـحقق نمي يـابـد مـگر آنـكه جـامـعه بـكوشـد 
شـرايطي را فـراهـم آورد كـه ايـن اعـضاي جـامـعه ـبه سـطحي بـرآيـند كـه امـكان اسـتفاده از فـرصـتهاي اجـتماعي را بـيابـند. 
امـــا زيـــباتـــريـــن بـــخش ايـــن دغـــدغـــه شـــريـــف و اخـــالقي آنـــجاســـت كـــه جـــامـــعه مي كـــوشـــد ايـــن افـــراد را مـــشفقانـــه در مـــنت 
مـناسـبات انـساني و اجـتماعي خـود بـپذيـرد. يـادم اسـت كـه در سـانـتابـاربـارا بيشـتر روزهـا بـراي كـار بـر روي پـايـان نـامـه 
ــا  ــتابــــفروشي بــــزرگي مي رفــــتم كــــه در نــــزديكي مــــركــــزي بــــراي حــــمايــــت از كــــودكــــان و نــــوجــــوانــــاني بــ ام بــــه كــــافي شــــاپ كــ
چــالــشهاي ذهني بــود. هــر روز صبح يــك گــروه ده دوازده نــفر از ايــن كــودكــان و نــوجــوانــان بــه هــمراه مــربي هــايــشان بــه 
كـتابـفروشي مي آمـدنـد تـا بخشي از روزشـان را در مـيان مـردم بـگذارنـند. بـچه هـايي بـغايـت مهـربـان و دوسـت داشـتني. 
و تـــمام كـــساني كـــه در كـــتابـــفروشي بـــودنـــد از كـــارمـــندان و مشـــتريـــان بـــا آغـــوش بـــاز ايـــن بـــچه هـــا را در مـــيان خـــود مي 
پـذيـرفـتند. و ـبچه هـا بـا چـه ـلذتي در دوسـتي بـا مـردم عـادي شـكفته مي شـدنـد و روزشـان خـوش مي شـد، و بـا خـنده هـا و 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!مهرباني هاي شيرين شان روز همه ما را خوش مي كردند.!
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۱۰. کابوس شبانه و نت های موسیقی (۲۵ مارچ ۲۰۱۳)!
شــــبها، لــــبه ي مــــرزخــــواب و بــــيداري، بــــراي مــــن اقــــليم وحشــــت و مــــكاشــــفه اســــت. وقتي از لــــبه مــــرز خــــواب رد مي شــــوم، 
حــساســيت دردآلــودي در مــن بــيدار مي شــود كــه ابــعاد ذره اي عــاطــفه را غــول آســا مي كــند. در تــاريــكاي عــمق وجــود مــا 
هسـته هـاي مـتراكمي از عـاطـفه در دل خـاطـره هـاي كـوچـك و فـرامـوش شـده پـنهان اسـت، و تـا خـودآگـاهي در سـراشيبي 
خـواب سـر مي خـورد و مـحو مي شـود، حـبابـهاي كـوچـك صـدهـا خـاطـره گـنگ و فـرامـوش شـده از ژرفـاي تـاريكي بـه سـطح 
هـــجوم مي آورد و مي تـــركـــد. مـــفهومي نيســـت تـــا بـــه كـــمك آن ايـــن تـــوفـــان درهـــم آشـــفته عـــواطـــف را مـــهار كني. فـــقط حـــس 
دردنــاك زمــان از كــف رفــته اســت. هــيوالي ســياهي كــه در ژرفــاي ســياهي بي تــابــانــه مي لــولــد. و مــن نــومــيدانــه دســتم را 
دراز مي كـنم شـايـد تـه رشـته خـودآگـاهي را بـگيرم، شـايـد تـه مـانـده مـفهومي را بـيابـم كـه بـر آن بـياويـزم تـا غـرق نـشوم، تـا 
خـــفه نـــشوم. چـــيزي بي تـــابـــانـــه از مـــن بـــيان مي طـــلبد، مـــن دهـــانـــم را بـــاز مي كـــنم امـــا از بـــيان آن، از هـــرگـــونـــه بـــياني، 

ناتوانم. مثل غريقي كه زير آبهاي سبز وحشت زده براي بلعيدن هوا دهان باز مي كند.!
امـا تـازگـيها كـشف جـالبي كـرده ام: شـبها بـا مـوسيقي مي خـوابـم. تـا از لـبه مـرز خـواب رد مي شـوم و حـبابـهاي خـاطـره 
بـــا هســـته هـــاي مـــتراكـــم عـــواطـــف شـــان بـــه ســـطح هـــجوم مي آورنـــد، اتـــفاق جـــالبي مي افـــتد: عـــواطـــف بي نـــام بـــا نـــتهاي 
مـوسيقي جـفت مي شـونـد، و يـكباره نـام مي پـذيـرنـد، گنگي شـان گـويـا مي شـود. كـاري را كـه در بـيداري خـودآگـاهـانـه بـه 
كـمك مـفاهـيم مي كـنم، در خـواب نـاخـودآگـاهـانـه و وراي مـفاهـيم، نـت هـاي مـوسيقي بـرايـم مي كـنند. حـاال هـيوالي سـياه 
مــحتاطــانــه از شــوالي تــاريكي بــيرون مي خــزد و كــنار شــعله هــاي مــوسيقي لــم مي دهــد و مي گــذارد كــه نــوازشــش كــنم. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!حاال ديگر از خوابهايم نمي ترسم، ديگر خفه نمي شوم.!
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۱۱. تنهایی یا تنها بودن؟ (۱ آوریل ۲۰۱۳)!
مـن از تـنها بـودن عـمیقاً لـذت می بـرم، از تـنهایی اسـت کـه می تـرسـم. تـنها بـودن خـلوت خـودخـواسـته اسـت، مـجالی اسـت 
تـــا صـــدای درون خـــود را بـــشنوی، بـــا او همسخنی و همنشینی کنی، و بـــر فـــاصـــله ای کـــه در عـــمق وجـــود تـــوســـت فـــائـــق 
آیی. خــلوت بــرآمــده از تــنها بــودن مــرهــم اســت، جــراحتی عــمیق را در تــو الــتیام می بخشــد. امــا تــنهایی زخــم اســت. رفــنت 
عـزیـز اسـت بی آنـکه رشـته ای او را بـه بـازگشـت بـرانـگیزد. درک سـوگـناک ایـن واقـعیت اسـت کـه هیچ رشـته ای مـیان تـو و 
او چـــندان اســـتوار نیســـت کـــه او را بـــه تـــو بـــازگـــردانـــد. آن کـــس کـــه رفـــت شـــایـــد هـــرگـــز بـــازنـــگردد. تـــنهایی درک تـــنهابـــودن 

!ناگزیر و مقّدر من است. کشف تناهی وجود است.!
مـــرد بـــر کـــرانـــه دریـــا غـــروب خـــورشـــید را نـــگاه می کـــند و در فـــراخـــنای ســـکوت لحـــظه بـــه ســـوی افـــقهای دوردســـت ســـرمی 
خـورد. مـرد از تـنهابـودنـش لـذت می بـرد. مـرد بـر کـرانـه دریـا غـروب خـورشـید را نـگاه می کـند، و در تـنگنای خـاطـره بـه یـاد 

!می آورد که محبوبش هرگز بازنخواهد گشت، که هیچ محبوبی بازنمی گردد. مرد از تنهایی اش رنج می برد.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!تنهابودن زورقی بر تاالب اشراق است، تنهایی سقوط آزاد در چاه وحشت.!
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۱۲. مرزهای تن (۲ آوریل ۲۰۱۳)!
تـن در مـرزهـای فـیزیکی اش بـه پـایـان نمی رسـد. بـدن تـا شـعاعی پـس از پـایـان یـافـنت مـرزهـای فـیزیکی اش در هـالـه ای 
غـلیظ از حـرارت و بـو تـداوم می یـابـد. انـگار تـن صـلب یـکباره رقـیق و نـامـرئی می شـود تـا رفـته رفـته در مـرزی نـاپـیدا مـحو 
شـود. حـریـم جـسم از حـدود آن هـالـه غـلیط بـو و حـرارت اسـت کـه آغـاز می شـود نـه از مـرزهـای صـلب آن. و فـاصـله مـیان 
مـرزهـای آن هـالـه و حـدود صـلب بـدن، حـریـم محـرمـیت اسـت، فـاصـله اروتـیک اسـت. محـرمـیت از آنـجا آغـاز می شـود کـه 
دیـگری آرام از مـرزهـای هـالـه پـیرامـون تـن ات می گـذرد، تـن ات را می سـایـد بی آنـکه بـه مـرزهـای صـلب تـن ات سـایـیده 
بـاشـد. سـرگـل مـغازلـه در ایـن فـاصـله اروتـیک دسـت می دهـد، یعنی در آنـجا کـه شـوق چـندان اسـت کـه از مـرز بـگذری، و 
شــرم چــندان کــه از حــّد نــگذری. لحــظه مــغازلــه وقتی اســت کــه هــالــه بــو و حــرارت دیــگری از مــرز هــای تــن نــامــریی ات می 
گـــذرد، بـــا آن درمی آمـــیزد، و تـــو در لـــرزشی خـــوش و خـــفیف درمی یـــابی کـــه در آغـــوشـــت گـــرفـــته اســـت، بی آنـــکه ملـــس ات 
کــرده بــاشــد. ایــن فــضای تــنگ نــامــتناهی اقــلیم شکفتگی و آفــریــنشگری اســت. اگــر شیخ بــودم فــتوا می دادم کــه خــدا را 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!در این فاصله بجویید!!
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۱۳. مادربزرگ مادری (۵ آوریل ۲۰۱۳)!
چـــهار یـــا پنج ســـالـــم بـــود. بـــه گـــمانـــم بـــرای اولـــین بـــار ســـوار قـــطار می شـــدم- قـــطار تهـــران بـــه گـــرگـــان. بـــا مـــادرم بـــه دیـــدار 
مـادربـزرگ مـادری ام می رفـتیم. پـیرزن در خـانـه قـدیمی اش تـنها زنـدگی می کـند. پـدربـزرگـم سـاـلها پـیش درگـذشـته بـود، 
و فــرزنــدان خــانــه هــر کــدام از پی زنــدگی خــود بــه ســویی رفــته بــودنــد. اتــاقــهای خــالی خــانــه ســرشــار از خــاطــرات روزهــای 
پــرهــیاهــوی یــک خــانــه شــلوغ بــود. تــنها خــاطــره ای کــه از خــانــه دارم حــیاط بــزرگ خــانــه بــود کــه تــقریــباً مــتروک شــده بــود. 
مـادرم روزهـایی را بـه یـاد می آورد کـه "خـانـم" در بـاغـچه هـای بـزرگ حـیاط خـانـه سـبزیـجات می کـاشـت یـا گـلهای بـزرگ 
کــــوکــــب می پــــرورانــــد. و عــــطر بــــهارنــــارنج کــــه حــــیاط را مســــت می کــــرد. در گــــوشــــه حــــیاط مــــتروک مــــاشــــین اســــباب بــــازی 
پـالسـتیکی بـزرگ قـراضـه ای افـتاده بـود کـه تـقریـبا چـیز زیـادی از آن نـمانـده بـود. نمی دانـم از کـجا آمـده بـود. چـند روزی 
را پـیش خـانـم مـانـدیـم. وقـت بـازگشـت رسـید. بـعدازظهـر بـود. بـوسـیدیـمش. و مـا را تـا دم در حـیاط بـدرقـه کـرد. بـه ایسـتگاه 
راه آهــن رســیدیــم. قــطار گــرگــان بــه تهــران رســید. در قــطار کــه نشســتیم از پنجــره بــیرون را نــگاه کــردم. یــکباره خــانــم را 
دیــدم کــه چــادر بــه ســر در کــنار ســکوی راه آهــن نشســته بــود و بــرای مــا دســت تــکان می داد. طــاقــت نــیاورده بــود. پشــت 
ســــر مــــا ســــوار تــــاکسی شــــده بــــود و خــــودش را بــــه ایســــتگاه رســــانــــده بــــود. چــــادر خــــانگی اش را بــــه ســــر داشــــت و انــــدام 
کـوچـکش در حـالـت چـمباتـمه کـوچـکتر شـده بـود. قـطار بـه راه افـتاد. بـا مـادرم کـنار پنجـره ایسـتادیـم و بـرایـش دسـت تـکان 
دادیـم. هـمچنان کـه نشسـته بـود، گـوشـه چـشم اش را پـاک کـرد و بـرایـمان دسـت تـکان داد. و یـواش یـواش دور شـد و دور 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!شد و دور شد. آخرین باری بود که دیدمش.!
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۱۴. مقصد ( ۸ آوریل ۲۰۱۳)!
چــوبــدســتی ام را بــرداشــتم و بــیرون زدم. آفــتاب بــعدازظهــر ولــرم اســت، و بــوی بــهار می آیــد. کــوره راه جنگلی از رخــوت 
زمســتانی بــیدار شــده اســت. آواز پــرنــده هــا بــازگشــته اســت. و گــه گــاه در البــالی انــبوه درخــتان چــشمان درشــت آهــویی 
می درخشـد کـه سـرچـرخـانـده خـیره می پـایـدم. سـنجابـهای بـازیـگوش دوبـاره جسـت و خـیر کـنان بـه جـنگل بـازگشـته انـد و 
از درختی بـــه درختی می پـــرنـــد. تـــا پـــایـــم را در کـــوره راه جنگلی می گـــذارم، نســـبت ام بـــا زمـــان و مـــکان تـــغییر می کـــند. 
انـگار خـودآگـاهی ام بـه تـعلیق درمی آیـد. بـه خـلسه ای شـیریـن فـرومی روم. و تـمام حـس هـایـم بـیدار می شـود. صـداهـای 
دور، بــو جــنگل مــرطــوب و چــوب ســوخــته، غــوغــای رنــگها، و نــوازش نــسیم بــر گــونــه هــایــم را حــس می کــنم بی آنــکه دربــاره 
شـان بـیندیـشم. نـفس عـمیق می کـشم و بـهار را بـه ریـه هـایـم فـرومی فـرسـتم. چـقدر سـبک ام امـروز! کـوچـکتریـن اـنقباضی 
در بـدنـم نیسـت. احـساس آرامـش و امـنیت می کـنم، مـثل جنینی کـه در گـرمـای رحـم مـادر غـوطـه می خـورد. دیـگر هـرولـه 
ای بـــرای رســـیدن بـــه ایســـتگاه بـــعدی نیســـت. مـــقصد هـــمین جـــاســـت. بـــا خـــودم می گـــویـــم، "از ایـــن بهـــتر نمی شـــود. تـــمام 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!زندگی برای همین یک لحظه است.”!
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۱۵. خداوند و پاهایم (۹ آوریل ۲۰۱۳)!
مـن بـا پـاهـایـم رابـطه عـاطفی خیلی خـوبی دارم. انـگار کـه دمـاسنج روح مـن انـد. خسـتگی و اضـطراب روحی ام نخسـت 
در پـاهـایـم ظـاهـر می شـود، و حـس عـمیق آرامـش روحی را هـم نخسـت در پـاهـایـم حـس می کـنم. عـمیقتریـن ـلذّت حـسانی 
مـــن وقتی اســـت کـــه کسی آرام بـــر روی پـــوســـت پـــایـــم و عـــروق مـــتورم آن دســـت می کشـــد- تـــقریـــباً بی درنـــگ از فـــرط لـــذّت 
حسی بـه مـرز بی خـودی می رسـم! عـمیقتریـن تجـربـه هـای آرامـش بـخش مـعنوی را هـم در پـاهـایـم حـس می کـنم. گـاهی 
کـه وقـتم خـوش اسـت در مـیانـه شـب پـاهـایـم در چـنان آرامشی غـوطـه می خـورد کـه بی اخـتیار دسـتهایـم را دراز می کـنم 
و فـضای اطـرافـم را چـنگ می زنـم. انـگار روح مـن در پـاهـایـم متجسـد شـده اسـت. بـرای هـمین اسـت کـه شـورمـندانـه تـریـن 
لـــذّتـــهای اروتـــیک و ژرفـــتریـــن لـــذّتـــهای مـــعنوی را از طـــریـــق پـــاهـــایـــم تجـــربـــه می کـــنم. پـــای مـــن حـــسانی تـــریـــن تجـــربـــه هـــای 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!جسمانی ام را با ژرفترین تجربه های معنوی ام درمی آمیزد- برای من ملتقای امر مقّدس و امر اروتیک است!!
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۱۶. پیری، زمان، مکان (۱۱ آوریل ۲۰۱۳)!
بـــه نـــظرم هـــرچـــه از جـــوانی دورتـــر و بـــه پـــیری نـــزدیـــکتر می شـــوم نســـبت ام بـــا زمـــان و مـــکان تـــغییر می کـــند. در جـــوانی 
هسـتی مـا خـیزی جـسورانـه بـه سـوی آیـنده اسـت. هـویـت مـا بیشـتر از آنـکه در اکـنون بـاشـد در آیـنده نـهفته اسـت. تجـربـه 
انـضمامی مـن از زمـان هـمین "خـیز وجـودی بـه سـوی آیـنده" بـود، خـیزی کـه بـه نـظرم نـام دیـگرش "امـید" اسـت. رؤیـاهـای 
مـن هـم بیشـتر از جـنس آیـنده بـود- بیشـترشـان بـرآمـده از تخیّلی بـود کـه اکـنون را بـه آیـنده می بـرد یـا آیـنده را بـه اکـنون 

می آورد.!
امـا اکـنون کـه رفـته رفـته مـیانـسالی را پشـت سـرمی گـذارم، زمـان بـرایـم از آیـنده بـه گـذشـته می چـرخـد. هـویـت ام کـه وقتی 
در آیــنده انــتظارم را می کــشید، اکــنون در پشــت ســرم بــرایــم دســت تــکان می دهــد. یعنی بــرای یــافــنت اش بــایــد ســر بــه 
عـقب بچـرخـانـم. ایـن روزهـا تجـربـه انـضمامی مـن از زمـان هـمین "چـرخـانـدن سـر بـه عـقب" اسـت. چـرخشی کـه شـایـد نـام 
دیـــگرش "حســـرت" بـــاشـــد- حســـرتی هـــمراه بـــا تـــنبّه. رؤیـــاهـــای مـــن هـــم بیشـــتر از جـــنس گـــذشـــته شـــده اســـت- بیشـــترشـــان 

برآمده از حافظه اند که اکنون را به گذشته و گذشته را به اکنون می آورد.!
امـا عـجیب تـر از آن تـغییر نسـبت مـن بـا مـکان اسـت. در جـوانی جـهان واقعی غـالـباً هـمین جـهان صـلب و بـیرونی اسـت 
کــه جــهان مشــترک مــاســت و کــمابــیش بــه زبــان ریــاضی بــیان پــذیــر و تــابع قــوانــین فــیزیکی اســت. حــواس جــوان هــم کــه 
دروازه هـای او بـه سـوی ایـن جـهان فـیزیکی اسـت، تـیز و گـشوده اسـت: خـوب می بـیند، خـوب می شـنود، خـوب می مـزد، 
و مـهمتر از هـمه شـور حـیات او را بـه سـوی دیـگری و دیـگران می کـشانـد. عـشق می رسـد، فـرزنـدان می آیـند، و هـزار و 

یک رشته او را به این جهان پیوند می دهد، و او را در منت آن استوار نگه می دارد.!
امـا بـا دررسـیدن پـیری رفـته رفـته پنجـره هـای مـا بـه روی جـهان خـارج کـدر می شـود. چـشم خـوب نمی بـیند، گـوش خـوب 
نمی شـنود، نـوبـت عـاشقی سـرمی رسـد، عـزیـزان یـک بـه یـک می رونـد، و دیـگر کـمتر چـیزی تـو را بـه آن جـهان صـلب پـیونـد 
می دهـد. ایـنجاسـت کـه فـرد رفـته رفـته از جـهان بـیرون فـاصـله می گـیرد و بـه جـهان درون و خـصوصـاً بـه دنـیای خـاطـرات 
فــرو می رود. انــگار نــاخــودآگــاه فــرد صــدای گــامــهای مــرگ را دورادور می شــنود، و تــنها رشــته ای کــه می تــوانــد بــه آن 
بـیاویـزد هـویتی اسـت کـه در حـافـظه مـانـده اسـت- هـویتی کـه در گـذشـته جـا مـانـده اسـت. بـه هـمان مـیزان کـه فـرد بـا گـذر 
عــمر نــشانــه هــای هــویــتش را در جــهان بــیرون از دســت می دهــد، بــه ســوی نــشانــه هــای هــویــت اش در جــهان درون- در 
اقـلیم خـاطـره هـا- پـناه می بـرد. و جـهان فـرد رفـته رفـته از آن جـهان صـلب تـابع مـنطق فـیزیـک و ریـاضی بـه جـهان لـغزنـده 

و گریزپای رؤیاها و خاطرات بدل می شود.!
ــا عـــدم می دانـــد- عـــقب  ــا در تـــماس بـ ــانـــند بـــکت احـــتمااًل تـــغییر مـــوقـــف وجـــودی مـ ایـــن تـــغییر جـــهان را حـــکیم نهیلیســـتی مـ
کـــشیدن نـــاگـــهانی وجـــود در رویـــارویی بـــا شـــبح مـــرگ (مـــالـــون می مـــیرد)، و حـــکیم عـــارفی مـــانـــند مـــوالنـــا هـــم شـــایـــد آن را 

!!!!!!!!!!!!!برزخی میان دو اقلیم بداند- وقتی که از اسب پیاده می شوی تا پا در قایق بگذاری.!
�23



۱۷. به احترام آهوها (۱۲ آوریل ۲۰۱۳)!
نـم بـارانی زده بـود و خـاک نـمناک بـود. از خـم کـوره راه کـه گـذشـتم در فـاصـله چـند آهـو در مـیانـه راه ایسـتاده بـودنـد و مـرا 
خـیره می پـایـیدنـد. بی حـرکـت ایسـتادم، بـه چـوبـدسـتی تـکیه زدم، و نـگاهـشان کـردم. چـند لحـظه بـعد چـند دوچـرخـه سـوار 
از راه رســیدنــد. مــرا دیــدنــد کــه بــا چــوبــدســتی ام در مــیانــه کــوره راه خــیره ایســتاده ام. تــعجب کــردنــد. امــا تــا آهــوهــا را 
دـیدـند، فـهمیدـند. آرام از دوچـرخـه هـاـیشان ـپاـیین آمـدـند، و در سـکوت ـبه اـنتظار ایسـتادـند. آهـوهـا کمی ـنگاه مـان کـردـند، 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!و بعد خرامان خرامان به دل انبوهی جنگل زدند. به روی هم لبخندی زدیم، و به راه افتادیم.!
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۱۸. صدای درون (۱۳ آوریل ۲۰۱۳)!
در درون مـا جـریـان سـیّال صـدایی هـمیشه جـاری اسـت. سـکوت تـنهایی مـجال می دهـد کـه بـا آن صـدای هـمیشه جـاری 
ــاپـــذیـــر در مـــن جـــاری اســـت.  ــابـــیم. تـــقریـــباً در تـــمام ســـاعـــات خـــواب و بـــیداری نـــوعی گـــفت و گـــوی درونی وفـــقه نـ ارتـــباط یـ
صـدای درونی زبـان و مـنطق خـاص خـود را دارد. بـرای مـن اقـلیم شـهود و حـکمت گـرم اسـت- حکمتی کـه از دل گـداخـته 
هــای عــاطــفه بــیرون می تــراود. گــاهی طــنین ایــن صــدا شــبها بــیش از هــروقــت دیــگر قــّوت می گــیرد- مــثل ســیالبی کــه بــر 
ضـمیرم هـجوم می آورد. و چـه ـلذّت ژرف مـعنابخشی اسـت! انـگار بـاد ملسی می وزد و مـه هـای روی تـاالب را کـنار می 
زنـد، و یـکباره عـکس مـاه روشـن، شـفاف، بـرهـنه بـر آب می درخشـد. ابـهام تـاریکی در روشـنای رازآلـود مهـتاب بـه حـاشـیه 
هـا می ـلغزد. و بـا خـودم می گـویـم: "بـه! هـمین بـود!... چـرا تـا بـه حـال نـدیـده بـودمـش؟!" در اقـلیم درون آن صـدا بی خـش 
و گــویــاســت و حــکمتش رازگــشاســت. امــا صــدا در آن اقــلیم گــرفــتار اســت، مــثل نــالــه ای در دل کــابــوس شــبانــه اســت کــه 
نـومـیدانـه بـه خـود می پیچـد بی آنـکه بـه بـیرون بـتراود. گـاهی شـتابـزده دسـت و پـا می زنـم، بـه بـیرون می پـرم، و در گیجی 
بـرزخ دو عـالـم، رازگـشوده را می قـاپـم در بـغل می گـیرم، عـجوالنـه بـرکـاغـذ می نـویـسمش کـه بـه پـایـش بـندی بسـته بـاشـم 
کـه نـگریـزد. امـا وقتی کـه چـشم بـازمی کـنم و می خـوانـمش، انـگار کـه قـرنـهاسـت کـه گـریـخته اسـت: حـکمت بـه بـالهـت بـدل 
شـــده اســـت! صـــدای درونی نـــاز دارد، بـــه مـــنطق تـــناظـــر یـــک بـــه یـــک تـــرجـــمه تـــن نمی دهـــد. نمی تـــوانی بـــندی بـــه گـــردنـــش 
بــیاویــزی و از آن عــالــم بــه ایــن عــالــم بــکشانی اش. مــثل خــواب اســت کــه وقتی در آن هســتی از هــر واقعیتی مســّلم تــر و 
بــــدیهی تــــر اســــت، امــــا تــــا از آن بــــرمی خــــیزی و بــــیانــــش می کنی، از آن چــــیزی جــــز روایتی ازهــــم گــــسیخته و بی مــــعنا 
نـمانـده اسـت. مـعنای ژرف صـدای درونی تـا جـامـه زبـان می پـوشـد مـحو می شـود. و ایـن وضـعیت نـفس گـیری اسـت کـه 
بی تــاب و مســتأصــلم می کــند. کسی بــایــد ایــن صــدا را بــشنود، وگــرنــه از سنگینی بــار آن خــواهــم مــرد. امــا آن صــدا تــا 
فـــاصـــله نـــفس را طی می کـــند، یعنی از درون بـــه بـــیرون می خـــزد، مسخ می شـــود، بـــیگانـــه ای می شـــود کـــه دیـــگر نمی 
شــــناســــمش. فــــقط گــــاهی، گــــاهی، گــــاهی در لحــــظات نــــادری آن صــــدای درون از پــــنهانی ضــــمیر بــــه بــــیرون می تــــراود و 
خـجوالنـه خـود را نـه در مـحتوای کـالم کـه در آرایـش واژگـان، یـا لـرزش صـدا، یـا لـحن و آهـنگ کـالم- نـه خـود کـالم، لـحن و 
آهـنگ آن- نـشان می دهـد. بـرای یـک لحـظه، فـقط یـک لحـظه نـادر، در فـاصـله سـکوت دو کـالم می درخشـد و می گـریـزد- 
و درسـت در ایـن یـک لحـظه اسـت کـه تـو مـرا بی آنـکه سخنی گـفته بـاشـم، یـا سـخن تـازه ای گـفته بـاشـم، بـروشنی روز می 
بینی. انـــگار یـــکباره در دل ابـــرهـــای ســـیاه کـــالم بـــرقی می درخشـــد، و در روشـــنای آن می بینی کـــه مـــن آنـــچه می گـــفتم 
نـــبودم- تـــمام آنـــچه بـــودم کـــه نمی گـــفتم. تـــمام آن گـــفنت هـــا بـــرای ایـــن نگفتنی بـــوده اســـت. ایـــن لحـــظه اشـــراق اســـت. ایـــن 

!!لحظه شهود است. این چراغ رابطه است که روشن می شود.!
توضیحات:!

۱.  بـه نـظرم ايـنها تجـربـه هـاي بـسيار شـايع و مـتعارفي اسـت كـه هـمه مـا كـمابـيش داريـم. و عـالوه بـر آن مـن بيشـتر مـايـلم 
فــكر كــنم كــه تجــربــه هــاي عــرفــاني كــمابــيش در فــضاهــاي مــشابهي رخ مي دهــد- يعني تجــربــه هــاي مــتعارفي اســت در 
سـپهر امـور عـادي و هـرروزيـنه مـا. مـشاهـده سـويـه الهي جـهان بخشي از تجـربـه هـر انـساني اسـت و بـايـد بـاشـد- تـفاوت 
مـا بـا عـارفـان ايـن اسـت كـه آنـها بـا حـساسـيت روحي بيشـتري ايـن لحـظات را شـكار مي كـنند، و بـه تـعبير شـما بـه نـحوي 
ــــوتي  ــــنان قــ ــــد، و از چــ ــابــ ــ ــــيرون راه مي يــ ــــهان بــ ــه جــ ــ ــــشان بــ ــــدا از درونــ ــــخشند- يعني آن صــ ــــارجي مي بــ ــــورت خــ ــه آن صــ ــ بــ
بـرخـوردار اسـت كـه مـا و جـهان مـا مـخاطـبان را- يـا بـه تـعبيري كـه ايـن روزهـا بيشـتر تـرجيح مي دهـم- "مـوقـف وجـودي" مـا 

!!!!مخاطبان را تبديل و جابجا مي كند.!
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۱۹.  لذّت شنیده شدن (۱۵ آوریل ۲۰۱۳)!
گـــفنت راهی بـــه روشـــنایی و وضـــوح اســـت- چهـــره بـــخشیدن بـــه اشـــباحی اســـت کـــه درهـــم می لـــولـــند، و سنگینی حـــضور 
نــامــریی شــان را روی پــوســت تــن ات حــس می کنی. گــفنت راهی بــرای آفــریــدن فــاصــله اســت، و فــاصــله شــرط شــناخــت 
اســـت. بـــا گـــفنت مـــیان خـــود و خـــودت فـــاصـــله می گـــذاری تـــا خـــودت را ببینی. مـــراقـــبه و خـــودشـــناسی بـــدون فـــاصـــله نمی 
شــود. امــا آنــچه بــرای مــن رهــایی می آورد "گــفنت" نیســت، "شــنیده شــدن" اســت. "گــفنت" در اصــل تــک گــویی اســت. بــا 
گـفنت بـه اشـباح ام صـورت زبـانی می بـخشم، و آنـها را بـه سـوی دیـگری کـه شـایـد در آن سـوی تـاریکی نشسـته بـاشـد، 
ــا گــــاهی در  ــاً از خــــود فــــراتــــر بــــروی. امــ پــــرتــــاب می کــــنم. "گــــفنت" تــــالش بــــرای فــــراتــــر رفــــنت از خــــود اســــت، بی آنــــکه لــــزومــ
لحـــظاتی نـــادر "گـــفنت" یـــکباره ســـبک ات می کـــند. انـــگار دودهـــای تـــیره و سنگینی کـــه بـــه قـــول مـــوالنـــا خـــانـــه درون ات را 
انـباشـته، یـکباره روزنی بـه بـیرون می یـابـد و "دود تلخ از خـانـه ات کـم می شـود"- ایـنجاسـت کـه درمی یـابی "گـفنت" تـو بـا 
"شــنیده شــدن" او هــمراه شــده اســت. دیــگری تــو را می شــنود، و ایــن معجــزه ای اســت کــه تــحقق اش را در آیــنه احــوال 
خــودت، بــا نــگاه کــردن بــه درون خــودت، تــحقیق می کنی. وقتی کــه یــکباره دود ســنگین درون ات بــه بــیرون مــکیده شــد، و 
جــریــان هــوای تــازه ریــه هــایــت را پــر کــرد، در می یــابی کــه کسی جــایی تــو را شــنیده اســت. گــوش تــو پنجــره ای در وجــود 
مــن می شــود، و مــن یــکباره از راه گــوش تــو از خــودم فــراتــر می روم، مــرزهــایــم را پشــت ســرمی گــذارم. "گــفنت" تــالشی 
بــرای حــفره کــردن زنــدان اســت، "شــنیده شــدن" راه جســنت بــه آن ســوی حــصار اســت. تــو بــا شــنیدن ات فــقط انــدوه مــرا 
تـسکین نمی دهی، پنجـره ای در زنـدان وجـودم می شـوی، مـرا بسـط می دهی، مـرا بـه افـقهای فـراخـتر پـیونـد می دهی. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ما برای گفنت نمی گوییم، برای شنیده شدن است که می گوییم.!
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۲۰.  دموکراسی و بستر معاشقه (۱۷ آوریل ۲۰۱۳)!
بســتر مــعاشــقه مــهمتریــن جــایی اســت کــه افــراد بــا اســاس شــخصیت خــود حــاضــر می شــونــد. بســتر مــعاشــقه زمــینه ای 
بــرای رهــا شــدن وجــه بــدوی و غــریــزی ســرشــت مــاســت. از هــمین روســت کــه کــسانی مــدعی شــده انــد کــه مــعاشــقه هــرچــه 
رهـاتـر و غـریـزی تـر بـاشـد، کـامـیاب تـر و ـلذّت بـخش تـر اسـت. عـادات جنسی مـا آیـنه تـمام نـمای شـخصیت پـنهان مـاسـت. 
اکـتاویـو پـاز می گـفت کـه "مـردانگی" در دو جـا ظـاهـر می شـود: مـیدان جـنگ، و بسـتر مـعاشـقه. از مـنظر "مـردانـه" رابـطه 
عمیقی مـیان جـنگ و سـکس اسـت. در هـر دو مـیدان "مـردانگی" ربـط عمیقی بـا ژرفـتریـن غـرایـز سـرکـوب شـده جـنس نـر 
دارد: غـریـزه کشـنت و غـریـزه تـجاوز. الـبته در مـناسـبات تـمدنی مـتعارف ایـن غـرایـز بـه صـورتـهای تـصعید یـا تـلطیف شـده 
تــغییر شــکل می دهــند. امــا هــمچنان در مــیدان جــنگ و بســتر مــعاشــقه مــجال ظــهور عــریــان تــری می یــابــند. رابــطه عــمیق 
جـــنگ و ســـکس (کشـــنت و تـــجاوز) در تجـــربـــه "مـــردانـــه" هـــمچنان در زبـــان جنسی مـــا حـــاضـــر اســـت. هـــنوز هـــم فـــاعـــلیت 
"مـــردانـــه" در عـــمل جنسی خـــود را در افـــعال "تـــصاحـــب کـــردن" (از جـــانـــب مـــرد) یـــا "تســـلیم شـــدن" (از جـــانـــب زن) – و 
بـسیاری تـعابـیر مـشابـه- نـشان می دهـد- تـعابـیری کـه آشـکارا از حـوزه زبـانی مـربـوط بـه جـنگ وام گـرفـته شـده اسـت. بـه 
بـیان دیـگر، بـه نـظر می رسـد کـه از نـگاه "مـردانـه"، مـهمتریـن مـدل بـرای فـهم و تـنظیم مـناسـبات انـسانی- در بـدوی تـریـن 
و غـریـزی تـریـن سـطح آن- مـدل عـمودی قـدرت، یعنی مـدل "سـلطه گـر- سـلطه پـذیـر" اسـت- مـدلی کـه اوج کـامـیابی را در 
تــصاحــب کــردن(از جــانــب مــرد) یــا تســلیم شــدن (از جــانــب زن) می دانــد. امــا بــه نــظر می رســد کــه بســتر مــعاشــقه فــقط 
مــکانی بــرای تشفی تــمناهــای جنسی نیســت. تــماس عــاطفی دو بــدن یکی از مــهمتریــن و مــؤثــرتــریــن راهــهای مــفاهــمه در 
قــلمرو مــناســبات بشــری اســت. مــعاشــقه فــهم دیــگری از طــریــق بــدن، خــصوصــاً از طــریــق پــوســت، یعنی بــزرگــتریــن عــضو 
حسی بــدن- اســت. امــا بــه نــظر می رســد کــه مــدل جنگی "ســلطه گــر- ســلطه پــذیــر" کــه بــر رابــطه عــمودی قــدرت بــناشــده 
اسـت، بیشـتر بـه نـوعی تـک گـویی می مـانـد- یـک طـرف (یعنی سـلطه گـر) می گـویـد و طـرف دیـگر (یعنی سـلطه پـذیـر) می 
شـنود. در حـالی کـه مـعاشـقه بـه مـثابـه مـفاهـمه بـر مـبنای الـگوی کـامـاًل مـتفاوتی امـکان پـذیـر اسـت- مـدلی مبتنی بـر رابـطه 
افقی و بــرابــر مــیان طــرفــین مــناســبات جنسی. بــه بــیان دیــگر، مــعاشــقه راهی بــرای مــفاهــمه نــخواهــد بــود مــگر آنــکه مــدل 
جنگی "سـلطه گـر- سـلطه پـذیـر" بـه مـدل تفّهمی "گـفت و گـو" بـدل شـود. بـه نـظرم بسـتر مـعاشـقه بـیش از هـر جـای دیـگری 
در مــناســبات انــسانی در بــرابــر مــنطق گــفت و گــو مــقاومــت می کــند. شــایــد یکی از مــهمتریــن دالیــلش ایــن بــاشــد کــه مــدل 
جنگی چــندان در ژرفــای ذهــن و روان مــا ریــشه دوانــده اســت، کــه مــردان و زنــان فــقط وقتی در قــالــب ایــن مــدل نــقشهای 
جنسی خـــود را ایـــفا می کـــنند، مـــناســـبات جنسی را عـــمیقاً لـــذّت بـــخش و بـــرانـــگیزانـــنده می یـــابـــند. شـــایـــد بـــایـــد آمـــوخـــنت 

!!!!!!!!!!!!!!!منطق گفت و گو و تمرین دموکراسی را از بستر معاشقه آغاز کنیم.!
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۲۱. پس زمینه سفید زندگی (۱۸ آوریل ۲۰۱۳)!
انــبوهی از هــیاهــو تــقریــباً در تــمام ســاعــات روز (وحتّی شــب) در پــس زمــینه زنــدگی مــا جــاری اســت. ایــن هــیاهــوی پــس 
زمــینه ای بی آنــکه شــنیده شــود مــثل سیلی بی وقــفه بــه درون مــا ســرریــز می شــود و فــضای عــاطفی مــا را عــمیقاً تــحت 
تـأثـیر قـرار می دهـد. مـا نسـبت بـه تـغییراتی کـه در مـنت مـحیط زنـدگی مـان رخ می دهـد حـساس و آگـاهـیم، امـا بـه سـرعـت 
از تـــغییراتی کـــه در پـــس زمـــینه زنـــدگی مـــان رخ می دهـــد غـــافـــل می شـــویـــم. بـــرای مـــثال، کـــمتر تـــوجـــه می کـــنیم کـــه تـــغییر 
زنـــدگی روســـتایی بـــه شهـــری از جـــمله صـــداهـــای پـــس زمـــینه ای زنـــدگی مـــا را نـــیز تـــغییر می دهـــد. در زنـــدگی روســـتایی 
صـــداهـــای پـــس زمـــینه ای بـــا طـــبیعت نـــزدیکی بیشـــتری دارد: صـــدای بـــاد در شـــاخ و بـــرگ درخـــتان، صـــدای نـــالـــه هـــای 
جـغدی در دوردسـت، تـرانـه خـوانی پـرنـده ای سحـرخـیز، زمـزمـه رودخـانـه ای کـه از پـای تـپه می گـذرد، صـدای زنـگولـه گـله 
تــازه از چــرا بــازگشــته، و .... امــا تــا بــه شهــر می آیــیم صــداهــای پــس زمــینه تــغییر می کــند: بــوق مــاشــینها در خــیابــان، 
صـدای گـاه بـه گـاه زنـگ مـخصوص تـلفن هـمراه کـه خـبر از رسـیدن ایمیلی تـازه می دهـد، صـدای هـوهـوی دسـتگاه تـهویـه 
مــــطبوع، صــــدای مــــداوم مــــوتــــور وســــایــــل بــــرقی خــــانــــه، آژیــــر آمــــبوالنــــس کــــه از دوردســــت می گــــذرد، و .... بــــه نــــظرم نــــوع 
صـداهـای سـفید پـس زمـینه نـقش بـسیار مهمی در احـوال عـمیق روحی و وجـودی مـا دارد. بـخش مهمی از واردات وجـود 
مـا از پـس زمـینه سـفید زنـدگی مـان مسـتقیماً بـه ژرفـای نـاخـودآگـاه مـان می خـزد، و سـاخـتار ژرف روان مـا را شـکل می 
دهـد. بـرای مـثال، مـن هـرچـه صـداهـای سـفید پـس زمـینه ای ام از صـداهـای طـبیعت دورتـر می شـود، احـساس غـریبگی 
و اضـطراب بیشـتری می کـنم، و وقتی کـه بـه آغـوش طـبیعت می روم و صـداهـای سـفید پـس زمـینه ای ام از مـنت طـبیعت 
بــرمی خــیزد، احــساس آرامــش و قــراربیشــتری می کــنم. یــا هــرچــه صــداهــای ســفید پــس زمــینه ای ام در هــم و آشــفته تــر 
بـــاشـــد، روح و ضـــمیرم آشـــفته تـــر می شـــود، و هـــرچـــه صـــدای ســـفید پـــس زمـــینه ای ام آهـــنگین تـــر و مـــوزون تـــر بـــاشـــد، 
فــضای ذهنی و روانی ام بــسامــان تــر و روشــن تــر می شــود. بــرای هــمین اســت کــه وقتی بــا دانــشجویــانــم قــرار مــالقــات 
دارم، غــالــباً مــوسیقی بــسیار مــالیمی بــا صــدای کــم در پــس زمــینه می گــذارم، در اتــاقــم عــود می ســوزانــم، و تــنها منبع 
روشـنایی اتـاقـم نـور بـسیار مـالیمی اسـت کـه از پنجـره بـه درون می تـابـد. ایـن فـضای نـیمه تـاریـک و ملـیده در نـوای مـالیـم 
مـوسیقی و عـطر رازآلـود عـود یـکباره حـال دانـشجویـم را تـغییر می دهـد، آرام اش می کـند، شـتاب فـضای روانی اش را 
آهسـته می کـند، و بی آنـکه خـود تـوجـه کـند بـا آرامـش و تـمرکـز بیشـتری درگـیر گـفت و گـو می شـود، و غـالـباً گـفت و گـو 
را در سـطحی شخصی تـر و وجـودی تـر می فـهمد و تجـربـه می کـند. بـه نـظرم مـراقـبت از پـس زمـینه سـفید زنـدگی بـخش 

!!!!!!!!!!!!!!!!!مهمی از بهداشت روانی و مراقبه معنوی است.!
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۲۲. مهاجرت (۲۰ آوریل ۲۰۱۳)!
مـهاجـرت تجـربـه سنگینی وجـود اسـت. وقتی کـه در وطـن هسـتی بـرگـرده شـبکه عـظیم و درهـم تـنیده ای از روابـط آشـنا و 
ــألـــوف نشســـته ای- شـــبکه ای کـــه وزن وجـــودت را تـــوزیع و تحـــمل پـــذیـــر می کـــند. امـــا در مـــوقـــعیت مـــهاجـــرت ایـــن شـــبکه  مـ
حـــمایـــت کـــننده از دســـت می رود، و یـــکباره تـــمام وزن وجـــودت بـــه پـــاهـــای خـــودت مـــنتقل می شـــود، و ســـبکی تحـــمل پـــذیـــر 
وجـود یـکباره بـه سنگینی گـاه تحـمل نـاپـذیـری بـدل می شـود. بـه ایـن مـعنا مـهاجـرت خـصلت مـعرفـت بـخش دارد- یعنی فـرد 
بــرای نخســتین بــار وزن خــود را مســتقیماً تجــربــه می کــند، و امــکان تــازه ای بــرای خــودشــناسی می یــابــد. امــا سنگینی 
وجـود، مـوقـعیت تهـدیـدآمـیزی اسـت- وقتی کـه تـمام سنگینی وجـود یـکباره بـر دوش خـودت می افـتد، زیـر بـار آن بـه سـمت 
فــروپــاشی می روی، و ایــن زنــگ خــطر تــمام وجــودت را بــه وضــعیت تــدافعی می بــرد- مــثل خــارپشــتی کــه در رویــارویی بــا 
خــطر بــه خــود می پــیچید. امــا وقتی کــه فــرد بــه آســتانــه فــروپــاشی می رود، یعنی رشــته هــای صــلب وجــودش سســت می 
شــود، امــکان بــازآرایی و بــازآفــرینی هــم بــر او گــشوده تــر می شــود. می تــوانی در ایــن مــوقــعیت تــازه آرایــش وجــودت را 
تـاحـّدی تـغییر دهی. درسـت اسـت کـه در جـهان بـیگانـه فـقدان شـانـه هـای حـمایـتگر عـزیـزان حـس عـمیق نـاامنی را در مـا 
دامـن می زنـد، امـا فـقدان چـشمهای کـنجکاو و قـضاوت پـیشه آشـنایـان فـضای تـازه ای بـرای تـغییر و بـازآفـرینی خـودی 
تــــازه فــــراهــــم می آورد. هــــویــــت مــــا تــــاحــــّد زیــــادی در گــــرو نــــگاه دیــــگران اســــت. وقتی کــــه آن "دیــــگران" را پشــــت ســــر می 
گــذاریــم، گــویی بــخش مهمی از هــویــت مــان را پشــت ســرنــهاده ایــم. امــا ایــن غــیبت "دیــگران" و بــه تبع تــعلیق هــویــت در 
جـــهان تـــازه بـــه مـــا امـــکان می دهـــد کـــه در بـــرزخ مـــیان رفـــنت "دیـــگران" قـــدیـــم و هـــنوز-نـــیامـــدن "دیـــگران" تـــازه دوبـــاره در 
ســاخــتار وجــودمــان تــأمــل کــنیم، و از ایــن فــرصــت مــیان پــرده ای بــرای تــغییر ســاخــتار و حــدود خــود بهــره بــجویــیم. یعنی 
مـوقـعیت تهـدیـد (تهـدیـد هـویـت قـدیـم) را بـه مـوقـعیت امـکان (امـکان آفـریـدن هـویتی تـازه) بـدل کـنیم. مـهاجـرت بـه ایـن مـعنا 
"مــوقعیتی مــرزی" اســت، بــرزخ نــه ایــن و نــه آن اســت، فــضای تــعلیق و بی تعلّقی اســت. و هــمین آن را بــه مــجالی بــرای 
تـغییر حـدود "مـن" ـبدل می کـند. و شـایـد ایـن از جـمله عـواملی ـبوده اسـت کـه سـنت هجـرت و سـفر را بـرای سـاـلکان طـرـیق 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!تجربه ای دردناک اما غالباً شکوفاننده می کرد.!
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۲۳. خانم ادهم (۲۱ آوریل ۲۰۱۳)!
کـالس دّوم راهـنمایی بـودم. مـدرسـه مـان مـختلط بـود. تـا جـایی کـه یـادم می آیـد هـمیشه دانـش آمـوز درس خـوان و سـربـه 
راهی بــودم. در خــانــه امــا در ســایــه خــواهــر و بــرادر بــزرگــترم کــمتر بــه چــشم می آمــدم (هــرچــند کــه می دانســتم در خــفا 
فـرزنـد مـحبوب مـادرم هسـتم!) بـه گـمانـم درخـشش تحصیلی بـرایـم راهی بـرای ابـراز وجـود و از سـایـه درآمـدن بـود. در ایـن 
مـدرسـه تـازه بـرای اولـین بـار شـاگـرد مـمتاز بـودن امـتیاز دیـگری هـم بـرایـم داشـت: مـحبوب دخـتران کـالس شـده بـودم! امـا 
بــه نــظرم مــهمتریــن اتــفاقی کــه در آن مــدرســه بــرایــم رخ داد در کــالس درس ریــاضی بــود. عــاشــق هــندســه بــودم (هــرچــند 
بــرخــالف تــوصــیف فــروغ هیچ وقــت از ایــن بــابــت احــساس تــنهایی نــکردم!) مــعلم ریــاضی زنی پــرجــذبــه و جــدی بــود، و در 
کــارش مســلط و مــاهــر: خــانــم ادهــم. مــیانــه مــان بــسیار خــوب بــود. یــادم می آیــد کــه زنــگ آخــر بــود، و خــانــم ادهــم یکی از 
قـــضایـــای مـــشکل هـــندســـه را درس می داد، و مـــن در طـــول کـــالس از دل درد بـــه خـــودم می پـــیچیدم، و مـــطلقاً چـــیزی از 
درس نمی فــهمیدم. بــرایــم مــثل فــاجــعه بــود کــه درس را نمی فــهمم. بــغض کــرده بــودم و ســرم پــایــین بــود. کــالس کــه تــمام 
شــد، هــمه رفــتند، خــانــم ادهــم مــرا دیــد کــه بــا حــال زار روی صــندلی نشســته ام. پــرســید:"نــراقی چی شــده؟" ("نــراقی" را 
هــمیشه بــا کســر "ن" تــلفظ می کــرد!) بــا بــغض و گــریــه گــفتم کــه درس امــروز را نــفهمیده ام. کــیفش را دوبــاره روی مــیز 
گـذاشـت و بـه جـلوی تـخته سـیاه بـرگشـت، و دوبـاره تـمام درس را از ابـتدا تـا انـتها بـرایـم گـفت. ایـن بـار مـطلب را فـهمیدم. 
گـل از گـلم شـکفت. خـداحـافظی کـردم و رفـتم. روز بـعد زنـگ اّول ریـاضی داشـتیم. خـانـم ادهـم وارد شـد. هـمه پـیش پـایـش 
بـرخـاسـتیم. بـه انـتهای کـالس رفـت و مـیان دو ردیـف نشسـت، و هـمان اّول کـار اسـم مـن را صـدا کـرد کـه بـرو پـای تـخته و 
قــضیه دیــروز را اثــبات کــند. مــن هــم رفــتم و بــا شــور و حــرارت مــشغول اثــبات قــضیه شــدم. در هــمین بــین شــنیدم کــه بــه 
دانـــش آمـــوزانی کـــه در اطـــرافـــش نشســـته بـــودنـــد بـــه آرامی گـــفت کـــه "از ایـــن پســـر یـــاد بـــگیریـــد!" کسی نـــام دانـــش آمـــوز 
دیــگری را بــرد کــه او هــم خــوب اســت. خــانــم ادهــم مــحکم و قــاطع جــواب داد:"امــا نــراقی (بــه کســر "نــون") یــه چــیز دیــگه 
اس!" خـودم را بـه نـشنیدن زدم، امـا قـند تـوی دـلم آب شـد. یـکباره بـا شگفتی احـساس کـردم کـه انـگار بـرای نخسـتین بـار 
خـودم را از بـیرون و از چـشم دیـگری دیـدم: حـس عـجیب نـوعی آگـاهی درجـه دّوم- حـس آگـاهی نسـبت بـه خـود. تـا جـایی 
کــه بــه یــاد دارم، بــرای اولــین بــار در زنــدگی ام بــود کــه چــنان حــس و تجــربــه غــریــب و شــیرینی داشــتم. انــگار بــرای اّولــین 
بـار خـودم را در آیـنه کـالم پـرعـطوفـت او دیـدم و پـذیـرفـتم. احـساس شـادی نـاشی از سـتایـش مهـربـانـه او بـا حـس اعـجاب 
نـاشی از یـک آگـاهی تـازه درآمـیخت. ایـن اوـلین لحـظه خـودآگـاهی عـمیق مـن بـود. سـال بـعد مـدرسـه تـمامـاً دخـترانـه شـد، و 
پسـرهـا هـر کـدام بـه مـدرسـه ای رفـتند. خـانـم ادهـم را امـا یـکبار دیـگر در خـیابـان شـریعتی نـزدیـک ایسـتگاه یـخچال دیـدم. 
از مــدرســه بــرمی گشــتم کــه بــا اتــومــبیلش از کــنارم گــذشــت. تــا مــن را دیــد بســرعــت کــناری کــشید و ایســتاد. بــا شــوق بــه 
سـویـش رفـتم. دـلم بـرایـش تـنگ شـده بـود. سـالم کـردم. در نـهایـت مـحبت احـواـلم را پـرسـید. گـپ کـوتـاهی زدیـم و رفـت. دیـگر 

!!!!!!!!!!!!!هرگز ندیدمش. اما آن جمله عطوفت آمیزش و لحظه انکشاف ناشی از آن هرگز از خاطرم نرفت.!
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۲۴. سفر به کرانه موراکامی (۲۳ آوریل ۲۰۱۳)!
کـــتابی از مـــوراکـــامی می خـــوانـــدم: مـــرد جـــوان در انـــبوهی جـــنگل وحشی راه گـــم کـــرده بـــود، و یـــکباره در کـــناره رودخـــانـــه 
شـبح دورنـمای دهـکده ای را دیـد. پـرسـتار نـامـم را بـه صـدای بـلند خـوانـد. بـرخـاسـتم و بـه دنـبالـش بـه درون اتـاق کـوچـک 
خــون گــیری رفــتم. بــازویــم را گــرفــت و بــه رگ مــتورم دســتم چــندبــار ضــربــه زد و نــوار پــالســتیکی را ســفت بــه دور بــازویــم 
بســـت. ســـرم را بـــرگـــردانـــدم. تـــیزی ســـوزن را بـــرای لحـــظه ای احـــساس کـــردم. چـــشمانـــم را بســـتم و نـــفس عـــمیق کـــشیدم. 
دشـوار می تـوانسـتم از مـیانـه جـنگل راه بـیابـم. هـوا دم کـرده و گـرم بـود و دلـم انـدکی آشـوب بـود. دهـکده را در دوردسـت 
می دیـدم. کـلبه هـای سـفید و تـمیز بـه ردیـف در کـناره رودخـانـه صـف کـشیده بـودنـد. امـا نـشان از کسی نـبود. انـگار تـمام 
اهـالی از بـالیی آسـمانی گـریـخته بـاشـند. هـمه چـیز دسـت نـخورده مـانـده بـود. احـساس آرامـش عمیقی می کـردم. انـگار 
تـمام خسـتگی عـالـم را از دوش ام بـرداشـته بـاشـند. هـرچـه نـزدیـکتر می شـدم دهـکده مـحوتـر می شـد. انـگار زورقی بـودم 
کــه بــر آب ســینه می کــشید تــا در غلیظی مــه ای کــه نــرم بــر تــاالب نشســته بــود نــاپــدیــد شــود. انــگار سنگی در تــاالب آرام 
ــا آرام آرام مــــحو شــــود. کسی از  ــینه می کــــشید تــ ــا ســ ــیه هــ ــه حــــاشــ ــانــــون بــ ــه از کــ ــتاده بــــود، و وجــــود مــــن مــــوجی بــــود کــ افــ
دوردسـت نـامـم را صـدا می کـرد. نمی خـواسـتم سـربـرگـردانـم. آرامـش مـه آلـود پـیش رو مـرا بـه خـود وسـوسـه می کـرد. امـا 
صـــدا ســـماجـــت می کـــرد. یـــکباره نسیمی خـــیس و خـــنک پـــوســـت گـــداخـــته صـــورتـــم را نـــوازش کـــرد. نـــفس عمیقی کـــشیدم. 
صـــدای سمج آشـــکارتـــر شـــد کـــه نـــامـــم را می پـــرســـید. انـــگار قـــالبی بـــود کـــه مـــرا بـــه پـــس می کـــشید. در نـــهایـــت سســـتی 
چـشمانـم را نـیمه بـاز کـردم. پـرسـتار مـضطرب مـدام بـه صـورتـم آب می پـاشـید، و پـزشـک سـپیدپـوش جـوانی مـرتـب تـکانـم 
می داد،و نـــام و تـــاریخ تـــولـــدم را بـــا ســـماجـــت می پـــرســـید. سســـت و بی رمـــق پـــاســـخش را دادم. از جـــنگل مـــوراکـــامی بـــه 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!اتاق خونگیری بازگشته بودم. از خودم پرسیدم: "آیا مردن به همین آسانی و شیرینی است؟”!
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۲۴. من، اینجا، اکنون، عشق (۲۶ آوریل ۲۰۱۳)!
درک مـا از زمـان و مـکان تـاحـّد زیـادی تـابع درک مـا از خـودمـان اسـت. مـبنای درک مـن از زمـان، "اکـنون" اسـت. یعنی 
"اکــنون" اصــل قــرار می گــیرد و بــر مــبنای آن "گــذشــته" و "آیــنده" تــعریــف و درک می شــود. مــبنای درک مــن از مــکان، 
"ایـــنجا" اســـت. یعنی "ایـــنجا" اصـــل قـــرار می گـــیرد، و مـــکانـــهای دیـــگر در نســـبت بـــا "ایـــنجا" تـــعریـــف و درک می شـــود- 
بعضی مـــکانـــها دورنـــد (یعنی از "ایـــنجا" دورنـــد)، و بعضی مـــکانـــها نـــزدیـــکند (یعنی بـــه "ایـــنجا" نـــزدیـــکند). امـــا کـــامـــالً 
روشــن اســت کــه مــبنای "اکــنون" و "ایــنجا" چــیزی نیســت جــز "مــن". "اکــنون" عــبارتســت از ایــن لحــظه کــه "مــن" در آن 
قـرار گـرفـته ام. و "ایـنجا" عـبارتسـت از ایـن مـکانی کـه "مـن" در آن واقع ام و از مـنظرش بـه جـهان نـظر می کـنم. ضـمیر 
اشـاره "ایـن" و "آن" هـم نـهایـتاً بـر مـبنای "مـن" تـعریـف می شـود. آنـچه بـه مـن نـزدیـک اسـت "ایـن" اسـت، و آنـچه از مـن 
دور اســـت "آن" اســـت. "مـــن" مـــرکـــز جـــهان اســـت و درک و تجـــربـــه مـــا را از زمـــان و مـــکان شـــکل می بخشـــد. و زمـــان و 
مـــکان ســـتون فـــقرات "واقـــعیت"، یـــا آنـــچه مـــا بـــه عـــنوان "واقـــعیت" می آزمـــایـــیم، اســـت. و از ایـــن راه اســـت کـــه "مـــن" بـــه 
"واقــعیت" صــورت و تــحقق می بخشــد. ســیمای واقــعیت (کــه ســتون فــقراتــش تــالقی زمــان و مــکان اســت) تــا حــّد زیــادی 
نـاشی از "مـن" اسـت، و بـر ایـن مـبنا هـر تـحّول مهمی کـه در "مـن" رخ دهـد می تـوانـد تجـربـه مـا را از "زمـان" و "مـکان" 
بــه نــحو عمیقی مــتحّول کــند، و بــه تبع ســیمای "واقــعیت" را بــه نــحوی بــنیادیــن تــغییر دهــد. بــه نــظرم بــر مــبنای ایــن تحــلیل 
سـاده بهـتر می تـوان فـهمید کـه چـرا تجـربـه عـاشـقانـه نـه فـقط مـا کـه جـهان مـا را هـم مـبّدل می کـند. رخـداد عـشق در اصـل 
نــوعی تــغییر مــرکــز تــقل هســتی از "مــن" بــه "دیــگری" اســت. یعنی "مــن" کــه پیشــتر در کــانــون هســتی و هســته مــرکــزی 
واقـعیت اسـت، جـای خـود را بـه "دیـگری"، یعنی "مـحبوب"، می دهـد. تـا فـرد از پشـت پنجـره خـود بـه پشـت پنجـره دیـگری 
می رود، درک او از "اکــنون" و "ایــنجا" عــوض می شــود. در تجــربــه عــاشقی، "ایــنجا" جــایی اســت کــه مــعشوق نشســته 
اســت نــه "مــن"، و "اکــنون" لحــظه ای اســت کــه او در آن نــفس می کشــد نــه "مــن". و تــا تجــربــه وجــودی مــا از "اکــنون" و 
"ایـــنجا" عـــوض می شـــود، درک مـــا از زمـــان و مـــکان تـــغییر می کـــند و بـــه تبع واقـــعیت چهـــره تـــازه ای بـــر مـــا می نـــمایـــد- 
جـهان پـوسـت می انـدازد. تجـربـه عـاشقی بـه ایـن مـعنا نـوعی تـغییر مـوقـف وجـودی اسـت، تـغییری کـه یـکباره مـا را در مـنت 
جــهانی یکســره تــازه می نــشانــد. عــشق فــقط عــاشــق را نــو نمی کــند، جــهان را هــم نــو می کــند- کــرم ابــریشمی اســت کــه 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!مدام اطلس نو می بافد!!
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۲۵. روایت مقّدس، روایت رؤیا (۲۸ آوریل ۲۰۱۳)!
(الـف) روایـت مـنت مـقّدس در اسـاس روایـت رؤیـاسـت. و روایـت رؤیـا مـهمتریـن راهی اسـت کـه "راز" از ورای آن بـه جـهان 
مـا می ـتراود. از مـنظر ـعاـلم ـبیداری رواـیت رؤـیا ـبر مـنطق "چـناـنکه گـویی" اـستوار اـست: اـلف چـنان ـبه ـنظر می رـسد کـه 
گـویی ب اسـت. امـا در جـهان رؤیـا "چـنانـکه گـویی" مـحو می شـود، "چـنانـکه گـویی" تـبدیـل بـه "واقـعیت" می شـود: الـف 

دیگر چنان نیست که گویی ب است؛ الف ب است.!
(ب) روایـت رؤیـا بـر "ـنشاـنه" اسـتوار اسـت. در جـهان رؤیـا "واقـعه" وجـود نـدارد، واقـعه "ـنشاـنه" اسـت، "آـیه" اسـت، یعنی 
نــاظــر بــه خــود نیســت بــه چــیزی ورای خــود، بــه امــری پــنهان، اشــاره می کــند. در روایــت رؤیــا آنــچه بــر صــحنه پــدیــدار می 
شــود نــشانــه آن چــیزی اســت کــه در پــس صــحنه پــنهان اســت. نــشانــه هــا پــرتــو می افــشانــند، امــا آنــچه در پــرتــو ایــشان 
آشـکار می شـود خـود واقـعیت نیسـت، اشـارتی بـه واقـعیت پـنهان اسـت- واقعیتی کـه مـوجـودیـتش عـین اخـتفاسـت، و اگـر 
بــرهــنه بــه نــور درآیــد مسخ و نــابــود می شــود. پــوســت او را فــقط از ورای حــریــر نــشانــه هــا می تــوان ملــس کــرد. خــانــه اش 

نیمه تاریک ماه است، و فقط از ورای منطق اشارت است که گاه رخ می نماید و در نقاب می رود.!
(ج) روایــت رؤیــا گــزینشی و گسســته اســت. واقــعیت پــنهان را نمی تــوان مســتقیما روایــت کــرد، تــکه هــای پــراکــنده ای از 
آن در قـالـب نـشانـه هـا بـر صـحنه ظـاهـر می شـود، و ایـن مـخاطـب اسـت کـه از ایـن تـکه هـای پـراکـنده طـرح و تـصویـری از 

واقعیت پنهان می آفریند- واقعیت مقّدس محصول تخیّل است.!
(د) روایـت قـرآن هـم خـصوصـاً در نـقل داسـتانـها یـا شـرح وقـایع آخـراـلزمـانی از جـنس روایـت رؤیـاسـت. داسـتانـها "گـویی" 
از عـاـلم رؤیـا بـه جـهان مـا تـراویـده اسـت. صـحنه هـای آخـراـلزمـان "گـویی" از ژرفـای ضـمیر نـاخـودآگـاه فـوران کـرده اسـت. 

اما تمام "گویی" ها در منت حذف شده است. واقعیت مقّدس با حذف این "گویی" ها متولد می شود.!
(ه) شــایــد در روزگــار مــا کسی بهــتر از کــافــکا راز روایــت مــقّدس را کــشف نــکرده بــاشــد. کــتاب "قــصر" کــافــکا بــه نــظرم 
مـهمتریـن اثـری اسـت کـه بـر الـگوی روایـت مـقّدس آفـریـده شـده اسـت، و بـه سـبک روایـت کـتابـهای مـقّدس دسـت مـا را بـر 
پـــوســـت کـــشیده راز می کـــشانـــد. جـــهان کـــافـــکایی بـــر مـــبنای هـــمان منطقی آفـــریـــده شـــده اســـت کـــه جـــهان پـــیامـــبران بنی 

!اسرائیل در قرآن و عهد عتیق!!
توضیحات:!

۱. ايــن نــكته كــه وجــودي كــه عــني اخــتفاســت بــه ظــهور درنمي آيــد، نــزد عــارفــان ايــن گــونــه تــعبير مي شــده اســت كــه اصــل 
وجــود (يــا بــه تــعبير ديني خــداونــد) از فــرط ظــهور قــابــل ادراك نيســت. يعني شــدت ظــهور او حــجاب رؤيــت اوســت. چــيزي 
كــه گــاه از آن بــه "نــور ســياه" يــاد مي كــردنــد، از مــنظر مــوالنــا هــم پــديــدارشــناسي تجــربــه خــداونــد و عــدم يكي اســت. در 
زبــان مــوالنــا غــالــبا "عــدم" نــام ديــگري بــراي خــداونــد اســت. شــايــد ايــن تجــربــه مــتناقــض نــما را بــه نــحو ديــگري هــم بــتوان 
صــورتــبندي كــرد. اگــر امــر الــف چــنان بــاشــد كــه بــه چــنگ حــواس بــيروني مــا درنــيايــد، حتي اگــر حــاضــر بــاشــد، بــراي مــا 
غـايـب اسـت. بـراي مـثال، گـوش مـا از ادراك فـركـانـسهاي خيلي بـاال نـاتـوان اسـت، بـنابـرايـن، حـضور آن در فـضا بـه ظـهور 
آن بـر مـا نمي انـجامـد، و اگـر بـه فـرض مـا آن را از طـريـق ارتـعاشـات يـك دسـتگاه حـساس ضـبط كـنيم، آنـچه بـر مـا ظـاهـر 
مي شـود آن فـركـانـس نيسـت، رّد يـا نـشانـه اي از آن اسـت. اگـر وجـود/مـوجـودي در ايـن عـالـم بـاشـد كـه دسـتگاه ادراكي 
مــا بــراي تــشخيص آن طــراحي نشــده بــاشــد، آن وجــود/مــوجــود بــراي مــا عــني اخــتفا اســت، و هــر تــالشي كــه بــراي ظــاهــر 
كــردن آن انــجام شــود در بهــتريــن حــالــت تــنها نــشانــه اي از آن را بــه دســت مــا مي دهــد، و اگــر بــه فــرض مــحال آن را در 
قـــوالـــب مـــفهومي خـــاص خـــود هـــم بـــگنجانـــيم آنـــچه از آن مي مـــانـــد صـــورتي مـــمسوخ و مـــعوج اســـت كـــه ديـــگر آن اصـــل 

!!!نيست.!
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۲۶. علم خداوند به جزئیات ( ۳ می ۲۰۱۳)!
بــه گــمانــم يكي از مــهمتريــن خــطاهــايي كــه در الــهيات اســالمي رخ داد پــذيــرفــنت ايــن ايــده افــالطــوني بــود كــه خــداونــد (يــا 
امـري كـه در حـّد اعـالي كـمال اسـت) تـأثـرنـاپـذيـر و وراي تـغيير اسـت. ايـن ايـده مبتني بـر درك خـاصي از مـاهـيت تـغيير و 
زمـان اسـت كـه بـعيد مي دانـم از حـيث فلسفي دفـاع پـذيـر بـاشـد. الـهيات مبتني بـر ايـن پـيش فـرض، نـهايـتا خـداونـد را از 
قــــلمرو زنــــدگي شخصي انــــسانــــها بــــيرون مي رانــــد و او را نــــه حــــضوري گــــرم و تــــپنده در قــــلب زنــــدگي هــــرروزيــــنه مــــا كــــه 
مـوجـودي انـتزاعي، سـرد، و دور از دسـترس تـصويـر مي كـند. بـه نـظرم بـايـد دوبـاره بـه مـناقـشه غـزالي و ابـن سـينا دربـاره 
عـــلم خـــداونـــد بـــه جـــزئـــيات بـــرگـــرديـــم، و ايـــن پـــرســـش فلسفي را دوبـــاره مـــطرح كـــنيم كـــه آيـــا خـــداونـــد از طـــريـــق جـــزئـــيات بـــه 
جـزئـيات عـلم دارد يـا نـه. ايـن پـرسـش سـرنـوشـت سـازي اسـت كـه پـاسخ آن مي تـوان تلقي مـا را از خـداونـد و نسـبتش بـا 
فـرد انـساني از اسـاس تـحّول بخشـد. خـداي مـحبوب مـن بـه خـداي غـزالي نـزديـكتر اسـت تـا ابـن سـينا- خـداي مـحبوب مـن 

!از طريق جزئيات نسبت به جزئيات علم دارد!!
توضیحات:!

۱. اصـل مـطلب مـورد اشـاره مـن ايـن اسـت كـه ابـن سـينا بـه تبع ارسـطو مـعتقد بـود كـه خـداونـد نسـبت بـه امـور جـزئي مـثل 
مـن و شـما عـلم نـدارد. الـبته ارسـطو مـعتقد بـود كـه محـرك اول جـز بـه خـود مـطلقا بـه هيچ چـيز ديـگري عـلم نـدارد، امـا ابـن 
سـينا(مـثال در كـتاب نـجات) اسـتدالل مي كـند كـه خـداونـد بـه جـزئـيات از طـريـق جـزئـيات و بـه هـمان نـحوي كـه مـا بـه امـور 
جــزئي عــلم مي يــابــيم، عــلم نمي يــابــد، امــا چــون نســبت بــه خــود بــه عــنوان عــلت اولي و اصــل و ســرچــشمه تــمام مخــلوقــات 
عــلم دارد بــه طــريــق كّلي نســبت بــه امــور جــزئي عــلم مي يــابــد- مــثل عــلم بــه نــتيجه كــه در دل عــلم بــه مــقدمــات يــك بــرهــان 
مــعتبر مــندرج اســت. امــا مــهمتريــن دليلي كــه ابــن ســينا بــه تبع ارســطو بــراي امــتناع عــلم خــداونــد بــه جــزئــيات از طــريــق 
جـزئـيات اقـامـه مي كـرد ايـن بـود كـه ايـن امـر مسـتلزم تـغيير در عـلم خـدا يـا واجـب الـوجـود اسـت، و تـغيير بـه هيچ وجـه در 
خـداونـد راه نـدارد. بـنابـرايـن، ريـشه اصلي امـتناع عـلم خـداونـد بـه جـزئـيات از طـريـق جـزئـيات بـه امـتناع تـغيير در واجـب 
الــوجــود بــازمي گشــت. غــزالي هــم الــبته در ايــن اصــل بــا ابــن ســينا شــريــك اســت، امــا بــراي آنــكه عــلم خــداونــد را محــدود 
نـكند و مـجبور نـباشـد كـه بـگويـد خـداونـد بـه جـزئـيات از طـريـق جـزئـيات عـلم نـدارد و يـا بـه جـزئـيات در حـني تـغيير در مـنت 
زمـان عـلم نـدارد (و ـلذا از ايـن حـيث عـلم بـاري محـدود اسـت)،تلقي خـود را از مـفهوم عـلم تـغيير داد- يعني مـاهـيت عـلم را 
نـوعي "نسـبت " يـا "رابـطه" مـيان عـالـم و مـعلوم دانسـت. پـيشنهاد مـن در ايـنجا ايـن اسـت كـه نـتيجه گـيري غـزالي درسـت 
اســـت امـــا راهي كـــه بـــراي آن اخـــتيار كـــرد لـــزومـــا بهـــتريـــن راه نيســـت. پـــيشنهاد مـــن ايـــن اســـت كـــه مـــا مـــفهوم افـــالطـــوني- 
ارسـطويي "تـغيير" را كـه در چـارچـوب فـلسفه ارسـطويي- افـالطـوني نـشانـه نـقص و زمـينه سـاز زوال اسـت مـورد تجـديـد 
ــايــــد بــــتوانــــيم بــــه نــــحو  نــــظر دهــــيم، و در پــــرتــــو تحــــليل تــــازه اي كــــه از زمــــان، عــــليت، و بــــه تبع تــــغيير پــــيشنهاد مي كــــنيم شــ
مــعناداري از تــغيير پــذيــري و تــأثــرپــذيــري خــداونــد دفــاع كــنيم. در ايــن صــورت مــا بــه دركي از خــداونــد مي رســيم كــه مي 
تــوانــد در عــني تــصديــق اســتعالي خــداونــد، درون مــانــدگــار ي او، يعني تجــربــه مســتقيم و دســت اول از جــهان زمــاني و 

مكاني ما موجودات جزئي، را هم براي وجود خداوند تصديق و تضمني كند.!
۲. اگـر خـداونـد از طـريـق جـزئـيات نسـبت بـه جـزئـيات عـلم داشـته بـاشـد، يعني بـتوانـد رابـطه اي مسـتقيم بـا جـهان زمـاني 
و مـكاني مـا داشـته بـاشـد، نسـبتش بـا مـسأـله شـر هـم از اسـاس تـغيير خـواهـد كـرد. بـراي مـثال، كـامـال مـمكن اسـت كـه در 

رنج انسانها مستقيما سهيم شود!!
۳.  فـرض ابـن سـينا و غـزالي ايـن بـود كـه مي كـوشـند تـصويـر قـرآني از خـداونـد را بـدرسـتي فـهم كـنند. بـه نـظر مـن تلقي 
غـــزالي بـــه تـــصويـــر قـــرآني از خـــداونـــد نـــزديـــكتر اســـت. خـــداي قـــرآن تـــاريخي اســـت، يعني در مـــنت تـــاريخ و بـــطن زنـــدگي 
ــانــــه از خــــداونــــد، خــــداونــــد را بــــيرون از ســــپهر تــــاريخ، كــــه اقــــليم  هــــرروزيــــنه بشــــر وارد مي شــــود، حــــال آنــــكه تلقي فــــيلسوفــ

!محصور در چارچوب زمان و مكان است، محدود مي كند. !
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!
۲۶.  جنسیت و مکان (۶ می ۲۰۱۳)!

هـــویـــت جنسی مـــا خـــود را تـــاحـــّدی در نـــحوه اشـــغال فـــضای اطـــراف مـــان نـــشان می دهـــد. "مـــردانگی" خـــود را از طـــریـــق 
هـــجوم بـــه فـــضای اطـــراف و تـــسخیر حجـــم گســـترده تـــری از آن آشـــکار می کـــند. بـــرای مـــثال، مـــردی کـــه بـــر صـــندلی می 
نـشیند، پـاهـایـش را از هـم بـاز می کـند، دسـتانـش را از دو سـو می گـشایـد، و نـاخـودآگـاه بیشـتریـن حجـم فـضای مـمکن 
را اشـــغال می کـــند. امـــا "زنـــانگی" خـــود را در گـــریـــز از هـــجوم فـــضای اطـــراف و فشـــردگی بـــدن نـــشان می دهـــد. بـــرای 
مـثال، زنی کـه بـر صـندلی می نـشیند، پـاهـایـش را تـا حـّد امـکان بـه هـم می فـشارد، و دسـتهایـش را در نـزدیـکتریـن فـاصـله 
نســبت بــه بــدن نــگه می دارد- گــویی فــضای اطــراف او را می فــشارد تــا هــرچــه مــمکن اســت فــضای کــمتری اشــغال کــند. 
نـحوه اشـغال فـضای اطـراف نـهایـتاً از فـرهـنگ و روحـیاتی حـکایـت می کـند کـه تـحت عـنوان "زنـانـه" و "مـردانـه" بـرسـاخـته 
شـده اسـت، و در سـطوح مـختلف روابـط فـردی و اجـتماعی انـسانـها سـرریـز می شـود. مـادام کـه مـردان بیشـتریـن فـضای 
اطـــراف خـــود را اشـــغال می کـــنند، و زنـــان از فـــشار فـــضای اطـــراف خـــود فشـــرده می شـــونـــد، تـــرازوی عـــدالـــت جنسیتی 
مـیزان نیسـت! وقتی کـه گـفته می شـود زنـان بـایـد "فـضا"ی بیشـتری را در اجـتماع اشـغال کـنند، بـه گـمانـم آن را بـایـد بـه 

!معنای کاماًل تحت اللفظی آن هم فهمید! !
توضیحات:!

۱. بـه نـظرم يـك راه مـهم بـراي آنـكه زنـان بـتوانـند رابـطه بـدن شـان را بـا فـضا دوبـاره و بـه نـحو مـؤثـرتـري تـنظيم كـنند، ايـن 
اســت كــه دخــتران مــان را از كــودكي بــه ورزش تــشويــق كــنيم. بــه نــظرم يكي از مــهمتريــن عــوامــل اســتمراربــخش تــبعيض 
جنسيتي در جـامـعه مـا محـروم كـردن دخـتران و زنـان از مـيدانـهاي ورزشي اسـت. دخـتري كـه از سـنني كـم بـا ورزشـهايي 
مـثل بـسكتبال، فـوتـبال، والـيبال، جـودو، كـاراتـه، دو مـيداني، و امـثال آن بـزرگ مي شـود، قـدرت تحـرك و اعـتماد بـه نـفس 
بـدني اش بـاال مي رود، و خـودش را مـرعـوب فـضاي اطـراف حـس نمي كـند و بـه طـورطبيعي مـثل يـك پسـر كـه كـمابـيش بـه 
هــمني شــيوه هــا حــس اعــتماد بــه نــفس بــدني مــيابــد، فــضاي اطــراف را اشــغال مي كــند. مــا غــالــبا فــرامــوش مي كــنيم كــه 
بــرابــري جنسيتي بــدون رهــا كــردن جــسم زنــان از قــيد و بــندهــاي فــيزيكي (مــثل نــوع پــوشــش دســت و پــا گــير) و عــاطفي 
(مـثل "شـرم" و "حـياي" زنـانـه") امـكان پـذيـر نيسـت. بـه نـظرم گسـترش فـرهـنگ ورزش در مـيان زنـان از شـرايـط ضـروري و 

!!!!!!!!!!!!!!!!!مهم تحقق اين نوع برابري است.!
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۲۷.  امر اروتیک، امر مقّدس ( ۶ می ۲۰۱۳)!
رابــطه امــر جنسی و امــر مــقّدس پــدیــده ای شــناخــته شــده در تــاریخ انــدیــشه و عــرفــان بــوده اســت. پــل تــیلیک اشــاره می 
کــند کــه واژه التــین gnosis (بــه مــعنای مــعرفــت بــاطنی کــه ریــشه واژه gnosticism اســت) و واژه التــین gonas (بــه 
مـــعنای انـــدام جنسی کـــه بـــرای مـــثال در واژه انگلیسیgonadotropin یـــا هـــورمـــون جنسی بـــه عـــنوان پـــیشونـــد بـــه کـــار 
رفـــته اســـت) از یـــک ریـــشه واحـــدنـــد و ایـــن امـــر احـــتمااًل از رابـــطه مـــیان امـــرجنسی و امـــر مـــقّدس در ذهـــنیت گـــذشـــتگان 
ــه نــــظرم یکی از  ــلیل کــــرد. بــ ــاگــــون می تــــوان تحــ ــونــ ــه شــــیوه هــــای گــ ــاهــــیت ایــــن رابــــطه را بــ ــا مــ حــــکایــــت می کــــرده اســــت. امــ
مـهمترـین وـیژگـیهای حـضور امـر جنسی، ـنامـتقارن کـردن فـضاسـت. فـرض کـنید کـه وارد اـتاقی می شـوـید و ـتا چـشم می 
گـردانـید فـردی جـذّاب را در گـوشـه اتـاقی می بـینید. اگـر ایـن فـرد از حـیث جنسی بـرای شـما بـرانـگیزانـنده بـاشـد، یـکباره 
تـمام وجـود شـما مـتوجـه و مـتمرکـز بـر آن گـوشـه اتـاق می شـود. حتّی وقتی کـه سـربـرمی گـردانـید، از "آن گـوشـه" اسـت کـه 
سـربـرمی گـردانـید- انـگار تـمام تـالش تـان ایـن اسـت کـه تـمرکـز و انـحنای وجـودتـان را بـه سـوی آن گـوشـه پـنهان سـازیـد. 
حـضور جـاذبـه جنسی در آن کنج اتـاق فـضای اتـاق را بـه سـوی آن فـرد منحنی می کـند. حـضور جـاذبـه جنسی نـه فـقط 
ژرفــتریــن عــواطــف مــا را بــرمی انــگیزد، بــلکه مــهمتر از آن بــه آن عــواطــف "جهــت" می دهــد، مجــموعــه بــردارهــای وجــود مــا 
یــکباره در حــوزه مــغناطــیس آن جــاذبــه جنسی بــه ســوی فــرد جــذّاب می چــرخــد- وجــودمــان یــکباره "جهــت-دار" می شــود. 
"جهـت جنسی" یـا sexual orientation از مـهمتریـن مـقّومـات هـویـت انـسانی مـاسـت. "جهـت جنسی" فـرد بـر مـبنای 
جــنس و نــوع مــوضــوعی تــعریــف می شــود کــه بــردارهــای پــراکــنده عــواطــف و غــرایــز مــا را بــه ســوی خــود می کــشانــد. بــرای 
مـــثال، اگـــر شـــما مـــردی نـــاهـــمجنس گـــرا بـــاشـــید، حـــضور یـــک زن زیـــبا و جـــذّاب می تـــوانـــد وجـــود شـــما را بـــه ســـوی خـــود 
بـکشانـد، و بـه بـردار آن جهـت ویـژه ببخشـد، و اگـر مـردی هـمجنس گـرا بـاشـید، حـضور یـک مـرد زیـبا و جـذّاب آن نـقش را 
بــرای تــان ایــفا می کــند. امــا "جهــت جنسی" امــری صــرفــاً درونی و روانی نیســت. جهــت درونی تــرجــمان فــیزیکی دارد- 
یعنی در عـالـم خـارج حـضور جـاذبـه جنسی در یـک فـضا یـا مـکان مـعین، یـکبار سـاخـتار هـمگن آن فـضا را نـاهـمگن می 
کــند، یعنی فــضای پــیرامــون فــرد جــذّاب جــاذبــه ســنگین تــری می یــابــد و تجــربــه شــما را از آن فــضا یکســره دگــرگــون می 
کـند. در ایـن شـرایـط، فـضای پـیرامـون شـما بـه سـوی آن فـرد جـذّاب انـحنا می یـابـد، و شـور و عـواطـف شـما در آن شـیب 
بـــه ســـوی آن فـــرد جـــذّاب روانـــه می شـــود. از ســـوی دیـــگر، بـــرای مـــثال از نـــظر دورکـــیم، ایـــن پـــدیـــده، یعنی نـــاهـــمگن شـــدن 
فـضای مـتقارن، سـتون فـقرات پـدیـدارشـناسی امـر مـقّدس اسـت. مـا بـا نـامـتقارن کـردن فـضا، حـضور امـر مـقّدس را می 
آفــریــنیم یــا مــحسوس می کــنیم. تــّولــد امــر مــقّدس، یــا مــکانی شــدن آن حــضور، مــحصول عــدم تــقارنی اســت کــه در فــضا 
رخ می دهـــد. فـــضای پـــیرامـــون "امـــر مـــقّدس" تـــبدیـــل بـــه حـــریـــم یـــا حـــرم می شـــود، و مـــؤمـــنان می کـــوشـــند بـــه شـــیوه هـــای 
ــایــــر فــــضاهــــا مــــتمایــــز کــــنند. مــــثاًل آن حــــریــــم را در فــــضای درون مــــعابــــد از چــــشم  ــاگــــون فــــضای آن حــــضور را از ســ گــــونــ
نـامحـرمـان پـنهان می کـنند، بـه هـرکـس اذن درآمـدن بـه آن حـریـم را نمی دهـند مـگر آنـکه پیشـتر آدابی را بـه جـا آورد و بـه 
اصـطالح "پـاک" شـود، و غـیره. بـرای یـک مسـلمان مـؤمـن فـضای داخـل مسجـدالحـرام مـصداقی از حـریـم مـقّدس اسـت- 
فــضایی اســت کــه بــرای او از ســایــر فــضاهــای عــالــم مــتمایــز اســت. فــرد مــؤمــن بــا ورود بــه حــریــم کــعبه یــکباره خــود را در 
فـــضایی یکســـره مـــتفاوت از دنـــیای هـــرروزیـــنه تجـــربـــه می کـــند- فـــضایی کـــه آشـــکارا بـــه ســـوی بـــنای کـــعبه منحنی شـــده 
اســـت. یکی از زیـــباتـــریـــن و تـــکان دهـــنده تـــریـــن تجـــربـــه هـــای زنـــدگی مـــن وقتی بـــود کـــه بـــرای نخســـتین بـــار از در مسجـــد 
الحـرام وارد حـرم شـدم و یـکباره کـعبه را در پـیش رویـم دیـدم- دلـم سـخت بـه تـپش افـتاد، خـون بـه چهـره ام دویـد، و حـس 
عـمیق حـیرت و هـیبت مـسحورم کـرد. ایـن خـصلت فـضای مـقّدس اسـت کـه بـه نـحوی از سـایـر فـضاهـا مـتمایـز شـده اسـت. 
امـــا نـــکته مـــورد نـــظرم ایـــن اســـت: حـــضور امـــر مـــقّدس در اســـاس هـــمان کـــاری را بـــا مـــا می کـــند کـــه حـــضور امـــر جـــذّاب 
جنسی. شـایـد تـنها چـیزی در ایـن عـالـم کـه در مـقام تـسخیر ژرفـای وجـود مـا بـا حـّس دینی رقـابـت می کـند، مـیل جنسی 
اســـت. و شـــایـــد از هـــمین روســـت کـــه در بـــسیاری از ســـنت هـــای دینی- عـــرفـــانی رقـــابتی آشـــکار یـــا پـــنهان مـــیان مـــعشوق 
ــابـــت واقعی یـــا ظـــاهـــری، بـــه نـــظر می رســـد کـــه  آســـمانی و مـــعشوق زمینی وجـــود داشـــته اســـت. امـــا صـــرفـــنظر از ایـــن رقـ
سـازکـار مـشابهی در هـر دو جـا نـهفته بـاشـد: هـر دو تجـربـه، وجـود پـریـشان مـا را حـول یـک کـانـون جـمع می کـند و آن را 
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بـــه ســـوی قـــبله ای خـــاص مـــعطوف و مـــتمرکـــز می ســـازد- هـــر دو بـــه تـــمامـــت وجـــود مـــا جهـــت و قـــبله می بخشـــد. هـــر دو 
حـــضور مـــا را جهـــت دار و فـــضای زیســـت مـــا را نـــامـــتقارن می کـــند. در تجـــربـــه هـــای جنسی چـــیزی از حـــضور مـــقّدس 

!است، و در تجربه های عرفانی وجهی اروتیک حاضر است.!
توضیحات:!

۱. عـدم تـقارن فـضا در سـياق مـورد بـحث امـري فـيزيكي بـه مـعناي عيني يـا خـارجي اسـت، امـا لـزومـا امـري فـيزيكي بـه 
مـعناي مـوضـوع عـلم فـيزيـك نيسـت. در ايـنجا عـامـل عـدم تـقارن فـضا، غـلظت و تـراكـم عـواطـف و تـمايـالت مـا و نـيز آگـاهي 
درجـــه دوم مـــا نســـبت بـــه تـــغيير فـــضاســـت. در ايـــنجا آن چـــيزي كـــه فـــضا را منحني و نـــامـــتقارن مي كـــند رابـــطه خـــاصي 
اســت كــه مــيان فــضا و "مــن" بــرقــرار مي شــود. ايــن عــدم تــقارن "عيني" اســت بــه ايــن مــعنا كــه در جــهان خــارج رخ داده 
اســت. امــا "فــيزيكي" (بــه مــعناي مــوضــوع عــلم فــيزيــك) نيســت، زيــرا عــنصري از خــودآگــاهي در كــنه آن نــهفته اســت. در 
ايـنجا "آگـاهي" يـا بـه تـعبير دقـيقتر، "خـودآگـاهي" اسـت كـه فـضا را آبسـنت مي كـند. بـه ايـن اعـتبار، تجـربـه انـساني از 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ناهمگني فضا از انواع ديگر عدم تقارن فضا متمايز است.!
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۲۸. تن و امید ( ۱۰ می ۲۰۱۳)!
تن خانه ما در این جهان است. تماس من با جهان بیرون و از جمله تو جز از طریق تن امکان پذیر نیست.!

هـویـت مـا هـم بـا تـن مـان بـه هـم پـیوسـته اسـت: وقتی کـه فـرد (مـثاًل) بـا تـن مـرد بـه دنـیا می آیـد، ایـن تـن اوسـت کـه بـه نـوع 
نگاه و رابطه دیگران با او شکل می بخشد، و مثاًل به او می گوید که عاشق که شود یا به که عشق بورزد.!

تــــن تــــرجــــمان خــــارجی روان مــــن هــــم هســــت. وقتی کــــه غــــمگین ام، انــــدوهــــم را در چهــــره گــــرفــــته یــــا چــــشمان اشــــکبارم می 
خوانی؛ وقتی که نومیدم، نومیدی ام را در بی فروغی نگاهم یا شانه های فروافتاده ام می بینی.!

امـا مـهمتر از هـمه، تـن پـل مـن بـه تـوسـت. رابـطه مـن بـا تـو جـز از طـریـق تـن امـکان پـذیـر نیسـت. بـخش مهمی از مـفاهـمه 
مـا بـواسـطه تـن انـجام می شـود. و بـنابـرایـن، حـضور کـامـل مـن در رابـطه جـز بـا تـن ام مـمکن نیسـت. حـذف تـن از رابـطه 

آن را گنگ می کند. وقتی که تن ات در رابطه نیست، چگونه تو را ببینم، چگونه تو را بخوانم؟!
هـــمین جـــاســـت کـــه پـــیونـــد مـــیان "تـــن" و "امـــید" هـــم آشـــکار می شـــود: امـــیدبـــخش تـــریـــن وقـــایع زنـــدگی مـــا در مـــنت روابـــط 
انـسانی دسـت می دهـد. وقتی کـه تـو را در مـنت رابـطه "می بـینم"، حـضورت پنجـره ای در حـصار تـنگ وجـودم می شـود. 
و از ورای پنجـره حـضور تـوسـت کـه وجـودم بـه افـقهای فـراخـتر آیـنده پـیونـد می خـورد. ایـن پـیونـد بـا افـقهای گـشوده اسـت 
کـه وجـود مـن را "خـیزی بـه سـوی آیـنده" می کـند، آن را بـه سـوی آیـنده می گـشایـد- یعنی بـه مـن امـید می بخشـد. امـا تـو 
را بـدون تـن ات چـگونـه بـبینم؟ بـدون تـن محـرمـیت دسـت نمی دهـد، و بـدون محـرمـیت امـید شـکل نمی گـیرد. امـید مـلتقای 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!زمان و مکان است- پیوند تن است با زمان آینده.!
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۲۹. منطق ترجیح بد بر بدتر (۱۵ می ۲۰۱۳)!
"بـایـد مـیان بـد و بـدتـر، بـد را بـرگـزیـد." بـه نـظرم در پـس ایـن حـکم مـنطق خـطرنـاکی نـهفته اسـت کـه بـایـد مـراقـب آن بـود. از 
قــضا در پــاره ای مــوارد، کــار درســت آن اســت کــه از مــیان بــد و بــدتــر، بــدتــر را بــرگــزیــنیم. دو جــهان مــمکن (1) و (2) را 
در نــظر بــگیریــد کــه از هــمه حــیث شــبیه هــم انــد جــز یــک چــیز: در جــهان (1) وضــعیت امــور الــف مــحقق شــده اســت: "یــک 
نـــفر جـــان خـــود را بـــاخـــته اســـت، و در عـــوض پنج نـــفر جـــان شـــان از مـــرگ حتمی نـــجات یـــافـــته اســـت." و در جـــهان (2) 
وضـعیت امـور ب مـحقق شـده اسـت:" یـک نـفر جـانـش مـحفوظ مـانـده، و در عـوض پنج نـفر جـان بـاخـته انـد." بـه نـظر می 
رسـد کـه بشـرط ـیکسان بـودن جـمیع جـوانـب دـیگر، جـهان (2) از جـهان (1) ـبدـتر اسـت. در ایـن صـورت حـکم تـرجیح ـبد ـبه 
بــدتــر می گــویــد کــه اگــر مــن بــا انــتخاب مــیان جــهان (1) (جــهان بــد) و جــهان (2) (جــهان بــدتــر) روبــرو شــوم، کــار درســت 
آن اسـت کـه جـهان (2) را اخـتیار کـنم. حـال فـرض کـنیم کـه پـزشکی پنج بـیمار روبـه مـرگ بـا گـروه خـونی بـسیار کـمیاب 
دارد کــه تــنها راه نــجاتــشان پــیونــد بــرخی اعــضای حــیاتی تــازه بــه بــدنــشان اســت. امــا بــه عــّلت گــروه خــونی خــاص شــان 
هیچ عـــضو مـــناســـبی بـــرای شـــان یـــافـــت نمی شـــود. از قـــضا فـــردی بـــا آن گـــروه خـــونی کـــمیاب بـــرای درمـــان یـــک بـــیماری 
جـزئی بـه ایـن پـزشـک مـراجـعه می کـند. پـزشـک نـاگـهان خـود را بـا ایـن دو گـزیـنه روبـرو می بـیند: می تـوانـد ایـن مـرد سـالـم 
را بکشـد و اعـضای بـدن او را بـه پنج بـیمار پـیونـد بـزنـد و جـان آن پنج نـفر را بـه قـیمت جـان ایـن یـک فـرد نـجات دهـد، یـا 
می تـــوانـــد ایـــن فـــرد را مـــداوا کـــند و بـــه دنـــبال کـــاروبـــارش بـــفرســـتد، و در نـــتیجه آن پنج بـــیمارش جـــان خـــود را از دســـت 
بــدهــند. مــنطق تــرجیح بــد بــر بــدتــر، ظــاهــراً در ایــنجا بــه پــزشــک تــوصــیه می کــند کــه آن فــرد ســالــم را بــرای نــجات جــان آن 
پنج نـــفر قـــربـــانی کـــند. امـــا شـــهود اخـــالقی مـــا در ایـــنجا وضـــعیت "بـــدتـــر" را بـــر وضـــعیت "بـــد" تـــرجیح می دهـــد. بـــه بـــیان 
دیـگر، شـهود اخـالقی مـا ـبه مـا می گـویـد کـه تـصمیمهای اخـالقی مـا نـبایـد صـرفـاً بـر مـالحـظات فـاـیده گـراـیاـنه و کـم و زیـاد 
بــودن ســود و زیــان مبتنی بــاشــد. بــرای مــثال، حــرمــت پــاره ای حــقوق انــسانی (مــثل، حــّق حــیات انــسانــهای بــیگناه) تــحت 
هیچ شــرایطی نــبایــد تــحت الــشعاع مــصلحت سنجی هــای فــایــده گــرایــانــه قــرار گــیرد. تــرجیح فــایــده گــرایــانــه بــد بــر بــدتــر 
مـــهمتریـــن ابـــزار تـــوجـــیه جـــنایـــت در تـــاریخ بشـــر، خـــصوصـــاً در قـــلمرو ســـیاســـت، بـــوده اســـت. ســـیاســـتمداران هـــمیشه می 
تـوانـند بـرای تـوجـیه عـظیم تـریـن جـنایـات خـود شـّر عـظیم تـری بـیابـند کـه جـنایـات ایـشان را تـوجـیه کـند: اگـر آن بـمب را بـر 
ســـر مـــردم بـــیگناه نمی انـــداخـــتم، افـــراد بـــیگناه بیشـــتری کشـــته می شـــدنـــد، اگـــر مـــردم بـــیگناه را در خـــیابـــان بـــه تـــیر نمی 

بستم، شیرازه کشور از هم می پاشید و خونهای بیشتری می ریخت، و ....!
پـــس آیـــا بـــه جـــای مـــنطق تـــرجیح بـــد بـــر بـــدتـــر بـــایـــد بـــه ســـوی ایـــن مـــنطق بـــرویـــم کـــه "کـــار بـــد مـــصلحت آن اســـت کـــه مـــطلق 
نـــکنیم"؟ مـــطمئن نیســـتم کـــه پـــاسخ مـــثبت بـــاشـــد. تـــرک مـــطلق کـــار بـــد در غـــالـــب مـــوارد بـــه نـــوعی تـــنزه طلبی اخـــالقی می 
انـجامـد کـه می تـوانـد بـه انـدازه فـایـده گـرایی لـگام گـسیخته فـاجـعه بـار بـاشـد. بـه نـظرم در شـرایـط خـاصی، مـنطق تـرجیح 
بــد بــر بــدتــر اخــالقــاً درســت اســت، و از شــرافــت اخــالقی فــرد حــکایــت می کــند. فــرض کــنید کــه یــک گــروه نــظامی تــندرو 
بیسـت نـفر انـسان بـیگناه را بـه گـروگـان گـرفـته انـد و می خـواهـند آنـها را بـرای ایـجاد رعـب در دل جـامـعه اعـدام کـنند. و 
فـرض کـنید کـه رهـبر ایـن گـروه یـکباره شـما را کـه نـاظـری بی گـناه هسـتید از مـیان جـمعیت بی پـناه و تـرس خـورده بـرمی 
گـزیـند و اسـلحه ای بـه دسـت تـان می دهـد و می گـویـد اگـر یـک نـفر از ایـن افـراد را بکشی مـن بـقیه را آزاد خـواهـم کـرد، 
وگـرـنه هـر بیسـت ـنفر را خـود خـواهـم کشـت. فـرض کـنید کـه شـما قـراـئن قطعی دارـید کـه او ـبه وعـده اش عـمل خـواهـد کـرد، 
ــّلم اســـت کـــه شـــما قـــتل یـــک  و هیچ گـــزیـــنه ســـّومی هـــم بـــر شـــما گـــشوده نیســـت. کـــار درســـت در ایـــن شـــرایـــط چیســـت؟ مسـ
انـسان بـیگناه را فـاجـعه می دانـید. امـا اگـر مـرگ یـک انـسان بـیگناه فـاجـعه اسـت، مـرگ بیسـت انـسان بـیگناه فـاجـعه ای 
بــه مــراتــب بــزرگــتر اســت. در ایــن شــرایــط، ظــاهــراً مــهمتریــن دلیلی کــه مــن را از کشــنت یــک انــسان بــیگناه و نــجات نــوزده 
انـــسان بـــیگناه دیـــگر بـــازمی دارد، ایـــن اســـت کـــه نمی خـــواهـــم دســـتهایـــم آلـــوده شـــود. درســـت اســـت کـــه کشـــنت آن فـــرد بـــه 
رهــایی ســایــر اســیران می انــجامــد، امــا آن کــس کــه می کشــد "مــن" هســتم. اگــر مــن از انــجام ایــن کــار ســربــاز زنــم، هــر 
بیسـت انـسان بـیگناه کشـته خـواهـند شـد، امـا دسـت کـم قـاتـل آن انـسانـهای بـیگناه "مـن" نیسـتم، خـون آنـها بـر دسـتهای 
"مـن" نیسـت. آیـا در ایـن شـرایـط مـن حـّق دارم بـرای پـاک مـانـدن دسـتهای خـودم از قـتل آن انـسانـهای بـیگناه پـیشگیری 
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نـــکنم؟ آیـــا پـــاکـــیزگی دســـتهای مـــن بـــه جـــان آن انـــسانـــهای بـــیگناه می ارزد؟ دشـــواری ایـــن وضـــعیت در آن اســـت کـــه اگـــر 
نــقض حــّق حــیات یــک انــسان کــاری قبیح بــاشــد (کــه قــطعاً هســت)، پــس چــرا مــن بــه نــقض حــیات بیســت انــسان بــیگناه 
رضـایـت می دهـم کـه بـه مـراتـب قبیح تـر اسـت؟ در ایـنجا، بـسیاری (از جـمله مـن) مـعتقدنـد کـه کـار مـسؤوالنـه تـرجیح بـد بـر 
بـدتـر اسـت. امـا انـسان شـریفی کـه ایـن انـتخاب را می کـند نـبایـد فـرامـوش کـند کـه دسـتهایـش آـلوده شـده اسـت، و زنـدگی 
او هـرگـز مـانـند گـذشـته نـخواهـد بـود. کـابـوس ایـن انـتخاب هـرگـز او را رهـا نـخواهـد کـرد، و نـبایـد بـکند. الـبته او نـبایـد از 
کــاری کــه کــرده اســت احــساس گــناه یــا پــشیمانی کــند (چــرا کــه از مــنظر اخــالقی کــاری درســت - ولــو بــد و فــاجــعه آمــیز- 
کـرده اسـت)، امـا بـایـد تـا پـایـان عـمر افـسوس بـخورد کـه چـرا از ـبدحـادـثه در چـنان مـوقعیتی واقع شـد کـه نـاگـزیـر ـپاکـیزگی 
دسـتهایـش را بـرای حـفظ شـرافـتش دربـاخـت. در بـسیاری مـوارد، سـیاسـتمداران شـریـف خـود را بـا چـنین گـزیـنه ای روبـرو 
می بـــینند. مـــن هـــمیشه احـــساس می کـــنم کـــه ســـیّد محـــّمد خـــاتمی در عـــالـــم ســـیاســـت و مـــدیـــریـــت کـــالن خـــود را در چـــنین 
وضــعیت دشــواری می یــافــته اســت. گــریــه هــا و "می تــرســم" هــای او بیشــتر از حــساســیت و شــرافــت اخــالقی او حــکایــت 

می کند تا چیز دیگر.!
زنـدگی واقعی، از جـمله عـرصـه سـیاسـت، در غـالـب مـوارد عـرصـه انـتخاب مـیان بـد و بـدتـر اسـت. اگـر تـنها مـعیار مـا بـرای 
ایــن انــتخاب مــالحــظات صــرفــاً فــایــده گــرایــانــه بــاشــد، در آن صــورت مــنطق تــرجیح بــد بــر بــدتــر دیــر یــا زود بــه فــاجــعه می 
انـجامـد. نـظریـه والیـت مـطلقه فـقیه در جـامـعه مـا بـر مـبنای هـمین نـوع مـنطق تـرجیح بـد بـر بـدتـر بـه فـاجـعه انـجامـیده اسـت. 
امـا اگـر مـالحـظات فـایـده گـرایـانـه بـه قـید احـترام بـه حـقوق اسـاسی انـسانـها مـقیّد بـاشـد، در آن صـورت، مـنطق تـرجیح بـد 
بـر بـدتـر می تـوانـد مـعیاری بـرای تـصمیم گـیری هـای اخـالقی در جـهانی بـاشـد کـه مـنابع مـطلوب در آن کـمیاب اسـت، و 
هـــمه مـــنافع و حـــقوق انـــسانـــها را نمی تـــوان بـــا هـــم تـــحقق بـــخشید، و رهـــبران ســـیاسی و اجـــتماعی بـــرای خـــیر عـــمومی 
نـاگـزیـر بـایـد دسـت بـه اوـلویـت بـندی و گـزیـنشهای دشـوار بـزنـند و از مـیان گـزیـنه هـای نـامـطلوب مـوجـود آن را اخـتیار کـنند 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!که کمترین آسیب را به کمترین شمار شهروندان می زند.!
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۳۰.  تلخ ترین لحظه عاشقی (۲۶ آوریل ۲۰۱۳)!
تلخ تـریـن لحـظه عـاشقی وقتی اسـت کـه مـحبوب ات را در آغـوش می گـیری امـا نمی یـابی اش، تـن اش در حـلقه بـازوان 
تـو مـانـده امـا خـودش رفـته اسـت. تـنگتر می فـشاریـش تـا در آنـچه از او مـانـده عـصاره ای از حـضورش بـه تـن ات بـتراود، 
امـا هـرچـه بیشـتر می فـشاریـش کـمتر می یـابـیش. در پـیش ات از پـیش ات رفـته اسـت، و خـالی حـضورش حـفره ای در 
حـلقه بـازوان ات بـرجـا نـهاده کـه پـر نمی شـود. در کـنار تـوسـت امـا بـا تـو نیسـت، کـانـون تـوجـه اش از تـو چـرخـیده اسـت. 
ــیلم اســــت: پــــاسخ ات را می دهــــد امــــا  انــــگار بــــا کسی ســــخن می گــــویی کــــه غــــرق روزنــــامــــه خــــوانــــدن یــــا تــــماشــــای یــــک فــ
حـــواســـش بـــا تـــو نیســـت. ایـــن "حـــواس پـــرتی" مـــهمتریـــن نـــشانـــه آن "غـــیبت در حـــضور" اســـت. وجـــودش بـــه تـــو پشـــت کـــرده 
اسـت، و از پشـت می بینی اش کـه از تـو دورتـر و دورتـر می شـود. پـیش از آنـکه بفهمی رشـته گسسـته اسـت. در آغـوش 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!توست اما پیشتر ترک ات کرده است؛ در آغوش توست اما دیگر تنهایی.!
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۳۱.  مهندسی خوشبختی (۳۰ می ۲۰۱۳)!
در یـک نـگاه سـاده شـده، احـساس خـوشـبختی مـا در زنـدگی بـا دو عـامـل اصلی مـربـوط اسـت: هـر چـقدر شـمار بیشـتری 
از خـــواســـته هـــای مـــهم زنـــدگی مـــا بـــرآورده شـــود، احـــساس خـــوشـــبختی مـــا بیشـــتر می شـــود؛ و نـــیز هـــر چـــقدر کـــه شـــمار 
خــواســته هــای مــا کــمتر شــود، احــساس خــوشــبختی مــا بیشــتر خــواهــد شــد. بــنابــرایــن، فــرض کــنید کــه "ســطح احــساس 
خــوشــبختی" را بــا H، "مــیزان بــرآورده شــدن خــواســته هــا" را بــا P، و "شــمار خــواســته هــا" را بــا D نــمایــش بــدهــیم، در 

این صورت فرمول "مهندسی خوشبختی" به قرار زیر خواهد بود:!
H=P/D!
در سـنتهای اخـالقی و مـعنوی غـالـباً کـار مـهندسی خـوشـبختی را از عـنصر درونی (D) آغـاز می کـنند- مـهمتریـن راه بـه 
خــوشــبختی کــنترل خــواســته هــای فــرد اســت. مــثاًل در ســلوک اپــیکوری یــا بــودایی ریــشه رنج و نــاخــرســندی در ایــن عــالــم 
"خـواسـنت" اسـت. و بـنابـرایـن، راز خـوشـبختی آن اسـت کـه "خـواسـته" هـای خـود را بـه صـفر نـزدیـک کـنیم. تـن را رهـا کـنیم 
تــــا مــــحتاج پــــیرهــــن نــــشویــــم. بــــا نــــخواســــنت، یعنی کــــوچــــک کــــردن مخــــرج کســــر خــــوشــــبختی، مــــیزان رضــــایــــت و احــــساس 

خوشبختی را باال می بریم.!
امـا در روزگـار مـدرن بـه نـظرم دسـت کـم دو اتـفاق مـهم رویـکرد مـا را در مـهندسی خـوشـبختی تـغییر داده اسـت: پیشـرفـت 
تـــکنولـــوژی قـــدرت تـــصرف مـــا را در جـــهان بـــه نـــحو شـــگفت انـــگیزی افـــزوده و بـــه تبع مـــا را از نـــاظـــران مـــنفعل بـــه فـــاعـــالن 
مـتصرف تـبدیـل کـرده اسـت؛ و از سـوی دیـگر، روانـشناسی هـایی از نـوع فـرویـدی هـم بـه مـا تـعلیم می دهـند کـه سـالمـت و 
احـــساس رضـــایـــت و خـــوشـــبختی را نـــه در ســـرکـــوب تـــمایـــالت کـــه در رهـــا کـــردن و بـــرآوردن آنـــها بـــجویـــیم. در نـــتیجه ایـــن 
تـــحواّلت، رویـــکرد مـــا نســـبت بـــه مـــهندسی خـــوشـــبختی هـــم تـــغییر کـــرده اســـت: مـــا کـــار مـــهندسی خـــوشـــبختی را بیشـــتر از 
عـنصر بـیرونی (P) آغـاز می کـنیم- مـهمتریـن راه بـه خـوشـبختی بـرای مـا غـالـباً تـصرف در جـهان بـیرون اسـت بـه نـحوی 

که به خواسته های ما پاسخ دهد و آنها را برآورده سازد.!
رویــکرد سنتی شــایــد بــه واســطه نــاتــوانی بشــر در تــغییر جــهان بــیرون، خــوشــبختی را در جــهان درون می جســت، و در 
رویـــکرد مـــدرن گـــویی ســـرچـــشمه هـــای درونی خـــوشـــبختی کـــمتر مـــورد تـــأکـــید و تـــوجـــه اســـت و بـــرعـــکس تـــوانـــایی در تـــغییر 
جـهان بـیرون اسـت کـه بـه مـا نـویـد خـوشـبختی می دهـد. الـبته ظـاهـراً در شـرایـط ایـده آل بـایـد مـیان ایـن دو عـامـل تـعادل 
بــرقــرار کــنیم. امــا ایــن تــعادل را بــه دو نــحو می تــوانــیم بــرقــرار کــنیم: شــیوه اّول ایــن اســت کــه تــغییر جــهان بــیرون را بــرای 
بــرآوردن خــواســته هــایــمان اصــل بــگیریــم، و نــهایــت تــالش مــان را در ایــن جهــت بــورزیــم، امــا وقتی در ایــن راه بــه مــوانع 
جـّدی بـرخـوردیـم و بـه نـحو مـعقولی دریـافـتیم کـه فـالن خـواسـته مـان بـرنـیامـدنی اسـت، بـه جـهان درون بـازگـردیـم و بـا تـعدیـل 
خـواسـته هـا و تـمایـالت مـان احـساس خـوشـبختی آسـیب دیـده را تـرمـیم کـنیم. در شـیوه دّوم، اصـل را بـر کـنترل و تـعدیـل 
جــهان درون می گــذاریــم و می کــوشــیم مــیزان خــواســته هــای مــان را بــه حــداقــل مــمکن و ضــروری بــرســانــیم، و بــعد می 
کــوشــیم جــهان خــارج را بــه قــدر تــوان مــان چــنان تــغییر دهــیم کــه آن خــواســته هــای حــداقلی را بــرآورده ســازد. تــفاوت ایــن 

!دو شیوه یا نحوه زیست البته از زمین تا آسمان است.!
توضیحات:!

۱. رابـطه مـيان احـساس خـوشـبختي و خـوشـبختي بسـتگي بـه تلقي مـا از خـوشـبختي دارد. در تلقي بـه اصـطالح ذهني 
كــه خــوشــبختي حــول حــالــت رواني مــثبت "خــوشي" يــا لــذت شــكل مي گــيرد، الــبته تــفاوتي مــيان خــوشــبختي و احــساس 
خــــــوشــــــبختي نيســــــت، هــــــمانــــــطور كــــــه تــــــمايــــــزي مــــــيان درد و احــــــساس درد نيســــــت. امــــــا در تلقي عيني از خــــــوشــــــبختي، 
خــوشــبختي ديــگر خــوش-بختي نيســت ، نــيك- بختي اســت. در ايــن صــورت احــساس نيكبختي لــزومــا بــه مــعناي نــيكبخت 
بـودن نيسـت. مـثل احـساس سـالمـت كـه ـلزومـا بـه مـعناي سـاـلم بـودن نيسـت. امـا فـرمـول يـادشـده در مـنت را مي تـوان چـنان 
تـفسير كـرد كـه بـا هـر دو تلقي سـازگـار درآيـد. يعني تـفاوت ايـن دو رويـكرد بـه تـفاوت آنـها بـه نـوع خـواسـته هـا، و مـهمتر 

از آن، نوع ارزش منسوب به آن خواسته ها خواهد بود.!
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۲.  ايــن درســت اســت كــه تــوجــه بــه درون نــبايــد دســتمايــه كــاهــلي شــود، و ايــن درســت اســت كــه فــرد نــبايــد در بــرخــورد بــا 
مــشكالت و دشــواري هــاي تــغيير مــطلوب جــهان زود تــن بــه تســليم بســپارد و خــودفــريبي كــند. امــا در عــني حــال يكي از 
مـهمتريـن نـشانـه هـاي حـكمت عملي در زنـدگي و يكي از مـهمتريـن سـرچـشمه هـاي خـوشـبختي و رضـايـت از زنـدگي ايـن 
اسـت كـه فـرد حـدود تـوانـايي هـاي خـود را واقع بـينانـه تـشخيص دهـد و سـوداي مـحال نـپرورانـد. انـسان فـقط در صـورتي 
مي تـوانـد حـدود تـوانـايي هـاـيش را گسـترش دهـد كـه از محـدوده امـكاـناـتش ارزيـابي واقع ـبيناـنه اي داشـته بـاشـد. انـسان 
حـكيم پـيش و بـيش از هـر چـيز بـايـد حـدود تـوانـايي هـايـش را تـشخيص دهـد و بـرسـميت بـشناسـد، و جهـد و تـالش خـود را 
در شـعاع مـمكنات سـامـان دهـد. ـتفاوت "امـيد" و "امـل" در هـمني جـاسـت. "امـيد" در محـدوده مـمكنات و در بسـتر ـبرـنامـه 
ريـزي مـعقول و سـنجيده مي شـكفد، امـا "امـل" خـيال بـافي و آرزوانـديشي اسـت، يعني فـرد بـدون تـمهيد مـقدمـات خـيال 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!انديشانه سوداي محال مي پزد، و چشم به حصول نتيجه دارد. اميد شرط الزم خوشبختي و امل ويرانگر آن است.!
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۳۲. فضیلت آهستگی ( ۱۰ جون ۲۰۱۳)!
تـــکنولـــوژی مـــدرن بـــه مـــا امـــکان می دهـــد کـــه فـــواصـــل بـــسیار طـــوالنی را در زمـــانی بـــسیار کـــوتـــاه طی کـــنیم. و ایـــن یعنی 
سـرعـت سـرسـام آور. تجـربـه وجـودی مـن از تـکنولـوژی مـدرن هـمین سـرعـت سـرسـام آور اسـت. سـرعـت سـرسـام آور تجـربـه 
مــا را از زمــان و مــکان از اســاس تــحّول می بخشــد و "مــن" تــازه ای می آفــریــند. "آهســتگی" بــه مــن مــجال مــشاهــده و 
تــأمــل در جــزئــیات را می دهــد. وقتی کــه آرام در کــوره راه جنگلی قــدم می زنــم، می تــوانــم گــلهای زرد و بــنفش کــناره را 
تـماشـا کـنم ، خـرگـوشـها و آهـوهـایی را کـه از ایـن سـو بـه آن سـو می جـهند، بـبینم، عـطر مسـت کـننده بـوتـه هـای یـاس و 
مــحبوبــه شــب را کــه در کــناره کــوره راه صــف کــشیده انــد بــبویــم، و غــوغــای رنــگارنــگ پــرنــده هــای آبی و ســینه ســرخ را در 
البـالی انـبوهی سـبز درخـتان شـکار کـنم. آهسـتگی گسـتره مـشاهـده را تـنگ امـا ژرفـای آن را فـراخ می کـند. امـا سـرعـت 
الجـرم نـگاه مـن را از جـزئـیات خـاص و مـنحصر بـه فـرد بـه الـگوهـای عـام و تـکرارپـذیـر مـعطوف می کـند. سـرعـت از عـمق 
مــشاهــده کــم می کــند هــرچــند کــه بــه وســعت آن می افــزایــد. آهســتگی بــا تــأمــل در جــزئــیات هــمراه اســت، و تــأمــل مــجالی 
اســت تــا "مــن" نســبت جــزئــیات را بــا خــودم دریــابــم. وقتی کــه آرام از کــنار بــوتــه هــای وحشی یــاس می گــذرم، درنــگ می 
کــنم، نــفس عــمیق می کــشم، و حــّس خــوشــایــندی را کــه در مــن بــرمی انــگیزد مــزه مــزه می کــنم. آهســتگی نــگاه مــن را بــه 
درون می کــشانــد- نســبت چــیزهــا را بــا خــودم می سنجــم، بــازتــاب آنــها را بــر درون ام می بــینم، و مــهمتر از آن، بــازتــاب 
درون ام را بــر جــهان پــیرامــون، در جــزئــیات خــرد آن، می پــایــم. جهــت اشــیاء در نســبت بــا درون مــن شــکل می گــیرد. امــا 
"سـرعـت"، نـگاه مـن را بـه بـیرون پـرتـاب می کـند. تـغییر در جـزئـیات چـندان پـرشـتاب اسـت کـه بـرای تـعیین جهـت و مـوقـعیت 
مــدام بــایــد از جــزئــیات بــگذرم و بــر ســاخــتارهــای کّلی یــا الــگوهــای تــکرارپــذیــر پــدیــده هــای اطــراف مــتمرکــز شــوم. وضــعیت 
وجـودی سـرعـت وضـعیت "تـأمـل" نیسـت، وضـعیت "واکـنش" اسـت. تـو بـایـد در کـوتـاهـتریـن زمـان مـمکن نسـبت بـه تـغییرات 
شـتابـناک اطـراف ات مـناسـبتریـن واکـنش را نـشان دهی. مـغازلـه بـا جـزئـیات جـایـش را بـه کـشف الـگوهـا می دهـد. زنـدگی 
پـرشـتاب مـدرن مـسابـقه نـفس گـیری اسـت کـه خـط پـایـانـش نـقطه شـروع مـسابـقه ای تـازه اسـت. امـا زـندگی مـعنوی آهسـته 
اســـت، مـــغازلـــه بـــا جـــزئـــیات خـــرد زنـــدگی اســـت. انـــگار ریـــشه بحـــران زیســـت مـــعنوی را در روزگـــار مـــا بـــایـــد در هـــمین جـــا 
جســت: در زنــدگی مــدرن ســرعــت فــضیلت اســت و آهســتگی نــماد تنبلی. آیــا در روزگــاری کــه مــهمتریــن ویــژگــیش ســرعــت 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!است جایی برای آهستگی، آهسته زیسنت، مانده است؟!
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۳۳.  آن پیرمرد تنها (۲۱ جون ۲۰۱۳)!
مـادر بـزرگ پـدری ام را عـمیقاً دوسـت داشـتم. هـنوز هـم بـه خـوابـهایـم می آیـد. تـن اسـتخوانی اش را تـنگ در آغـوش می 
گــیرم. حــّس حــضورش چــندان واقعی اســت کــه بــاور نمی کــنم ســالــها پــیش رفــته اســت. بــا خــودم می گــویــم حــّس عــمیق و 
واقعی ایـن لحـظه را فـرامـوش نـکن کـه وقتی از خـواب بـرخـیزی بـرای هـمیشه از دسـت رفـته اسـت. ایـن روزهـا هـم کـه کـنار 
مــادرم می نــشینم از انــدوه تــکرار آن حســرت دلــم فشــرده می شــود. لحــظه هــای زنــدگی عــزیــز اســت امــا آســان تــلف می 
شـود. درد حسـرت را نمی تـوان چـاره کـرد. سـاـلها بـعد لحـظه هـای خـوش در غـبار خـاطـره می نـشیند، و پـیرمـرد بـا حسـرت 
آنــها را یــک بــه یــک از صــندوقــخانــه درمی آورد، گــردگــیری می کــند، و ســرجــایــشان می گــذارد، و می دانــد کــه آنــچه رفــته 
بـازنمی گـردد. ایـن روزهـا لحـظه هـا، آدمـها، رنـگها، بـوهـا، چـشم انـدازهـا، صـداهـا، زنـدگی را بـا ولع می بـلعم. انـگار در 
ســاحــل زنــدگی گــوش مــاهی هــای خــاطــره جــمع می کــنم- گــوش مــاهی هــایی بــرای آن پــیرمــرد تــنها کــه تــنها ســهم اش از 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!دنیا گوشه آسمانی است که در قاب پنجره جامانده.!
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۳۴. درباره تزیین (۲۸ جون ۲۰۱۳)!
خـانـه خـالی و عـریـان در مـن حـّس تـنهایی و وحشـت بـرمی انـگیزد، امـا خـانـه ای کـه بـه دسـت خـودم تـزیـین اش کـرده ام، 
رنگی از مــن دارد کــه بــرایــم آرامــش و قــرار می آورد. انــگار قــاعــده ای عــام در کــار اســت: واقــعیت عــریــان بــا مــا بــیگانــه 
اســت، نقشی از مــا نــدارد، و ایــن بــیگانگی وحشــت می آفــریــند. بــرای هــمین اســت کــه دوســت داریــم صــورت خــود را بــه 
جـهان پـیرامـون بـبخشیم، جـهان را آیـنه ای کـنیم کـه در آن عـکس خـودمـان را بـبینیم، و بـا نـگاه بـه ایـن چهـره آشـنا انـدکی 
آرام بــگیریــم. "تــزیــین" کــردن، وحشــت زدایی از جــهان بــیگانــه اســت. اســاس "تــزیــین" دروغ اســت، وانــمودن جــهان اســت 
چــنان کــه نیســت. انــگار ســّر قــرار مــا در ایــن جــهان بی قــرار دســت آویــخنت بــه دامــان دروغ اســت. و مــا ایــن دروغ را بــه 
جــان می خــریــم- چــرا کــه رنج زیســنت در دل واقــعیت عــریــان را تــاب نمی آوریــم. قــرآن بــه مــا هشــدار می دهــد کــه خــدا و 
شــیطان هــریــک بــه انــگیزه ای جــهان را در چــشم مــا می آرایــند تــا حــقیقت دنــیا را نــبینیم و فــریــفته آن چــیزی شــویــم کــه 
بـواقع نیسـت. تـمام سـنت هـای مـعنوی بـا چـشم دوخـنت در چـشمان تـیره واقـعیت عـریـان و مـخاـلفت بـا شـگرد "تـزیـین" آغـاز 
می شــود. امــا دل نــازک خســته مــن تــاب جــهان عــریــان را نمی آورد- بــگذار اســب الجــوردی گــوشــه اتــاقــم خــالی تــنهایی 
خـانـه ام را بـا آرامـش الجـوردی اش بـیارایـد- و مـن چـشمانـم را بـر عـریـانی ایـن دیـوارهـای خـالی بـبندم، بـر پشـت بـخوابـم 
و در آبی گـلدانی کـه آن گـوشـه کـاشـته ام شـناور شـوم. بـگذار واقـعیت عـریـان در آن سـوی پنجـره هـا هـر چـه می خـواهـد 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!زوزه بکشد.!
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۳۵. هنر نگاه ورزیدن (۳۰ جون ۲۰۱۳)!
"نـــگاه کـــردن" تـــصرّف از راه دور اســـت. "نـــگاه" بـــدون ملـــس کـــردن دیـــگری در او لـــذّت می آفـــریـــند، درد می انـــگیزد، شـــرم 
می آورد، خــشمگین می کــند، حــریــم می درد. می تــوانی از راه دور بــا نــگاه ات بــا او رابــطه بــرقــرار کنی، خــودت را در 
نــگاه ات بــریــزی و بــه ســوی او روانــه کنی، یــا آهــوی نــگاه اش را کــه بی خــیال می خــرامــد بــه یــک خــیز تــیز شــکار کنی. 

نگاه، دام شکار دل است.!
نــــگاه روح مــــا را عــــریــــان می کــــند، و مــــا، خــــصوصــــاً در روابــــط مــــتعارف اجــــتماعی، بــــه عــــریــــانی خــــو نــــداریــــم. در روابــــط 
ــلبه شــــور، یعنی لحــــظه هــــای  ــنها در غــ ــیده" بــــاشــــد، مــــؤدب بــــاشــــد، از حــــدود تــــجاوز نــــکند. تــ ــایــــد "پــــوشــ اجــــتماعی، نــــگاه بــ
محـرمـیت و هـیجان، اسـت کـه نـگاه لـباسـهایـش را بـه دور می ریـزد، بـرهـنه می شـود و پـرده دری می کـند. نـگاه کـردن هـنر 
اسـت، هـنری کـه غـالـباً خـوب نمی دانـیمش- در روابـط اجـتماعی غـالـباً کـورکـورانـه بـه فـرمـان هـنجارهـای مـتعارف نـگاه می 
کـنیم، و در روابـط خـصوصی زمـام نـگاه را زود از کـف می دهـیم. نـگاه بـیانـگر اسـت، امـا اگـر هـنر بـیانـگری آن را خـوب 
نـــدانـــیم، آســـان ســـرچـــشمه ســـوء تـــفاهـــم می شـــود. بـــرای هـــمین اســـت کـــه تـــالقی تـــصادفی دو نـــگاه را غـــالـــباً خـــوش نمی 

داریم. انگار کسی بی خبر در اتاق را باز کرده و ما را برهنه غافگیر کرده است!!
نـاشی گـری در نـگاه ورزی الـبته مـزایـای خـودش را دارد: نـگاه ورز نـاشی زود خـودش را لـو می دهـد- از چـشمانـش سـرّ 
ضـمیرش را آسـان می خـوانی. بـرای هـمین اسـت کـه غـالـباً از نـگاه هـم گـریـزانـیم، نـگاه مـان را پـایـین می انـدازیـم یـا می 
چـرخـانـیم تـا از پـرده بـیرون نـیفتیم؛ یـا در چـشمان هـم خـیره می شـویـم تـا بـه چـشم خـود بـبینیم کـه آیـا دیـگری راسـت می 

گوید یا دروغ.!
"در نـگاه هـم خـیره شـدن" از وضـعیت هـای بشـری پـیچیده اسـت: گـاهی نـشانـه تهـدیـد اسـت، گـاهی نـشانـه عـشق اسـت، 
گـــاهی جســـتجوی گمشـــده اســـت، گـــاهی لحـــظه آرامـــش در حـــضور دیـــگری اســـت. مـــا بـــا خـــیره شـــدن در نـــگاه هـــم دنـــیای 

مشترک می آفرینیم و گاه آن دنیای مشترک را ویران می کنیم.!
نـگاه ورزی فـعل مـختارانـه اسـت، و بـنابـرایـن، مـشمول داوری اخـالقی اسـت. مـا مـسؤول نـگاه کـردن هـایـمان هسـتیم: آیـا 
بــا نــگاه ام بــا تــو خــشونــت ورزیــدم؟ آیــا بــا نــگاه ام بــه حــریــم بــدن ات تــعرّض کــردم؟ آیــا بــا نــگاه ام بــا تــو دروغ گــفتم؟ آیــا 
نـــگاه ام تـــو را بـــه یـــک شیء فـــروکـــاســـت؟ آیـــا بـــا نـــگاه ام رازت را بـــرمـــال کـــردم؟ آیـــا آنـــجا کـــه نمی بـــایـــد در نـــگاه ام عـــریـــان 

شدم؟ کجا باید نگاه ام را عریان کنم؟ کجا باید آن را بپوشانم؟!
رابــــطه انــــسانی بــــا ملــــس نــــگاه آغــــاز می شــــود، و ایــــن نــــگاه اّول ســــرشــــت و ســــرنــــوشــــت رابــــطه را رقــــم می زنــــد. هــــنر نــــگاه 

!ورزیدن را بیاموزیم، و مسؤوالنه نگاه کنیم!!
توضیحات:!

۱. سـخن مـن بيشـتر تـوصـيف پـديـدارشـناسـانـه از نـقش نـگاه در روابـط بـيناشخصي اسـت. و از ايـن حـيث تـفاوت اصـولي 
مـــيان نـــقش نـــگاه در مـــيان زنـــان و مـــردان نيســـت. الـــبته در ســـاخـــتار جـــامـــعه مـــردســـاالر نـــگاه مـــردانـــه در بـــسياري مـــوارد 
مــهاجــم اســت و حــريــم زنــان را مــورد تــعرض قــرار مي دهــد، و نــقش خــشونــت آمــيز آشــكارتــري ايــفا مي كــند. مــسؤولــيت 
پـذيـري در نـگاه شـامـل مـرد و زن هـر دو اسـت، هـرچـند كـه در سـاخـت اجـتماعي مـردسـاالر بـار مـسؤولـيت اخـالقي مـردان 
سـنگني تـر اسـت. امـا از اثـبات مـسؤولـيت اخـالقي در مـناسـبات بـيناشخصي نمي تـوان نـتيجه گـرفـت كـه پـس دولـت حـق 
يـا وظـيفه دارد كـه بـراي تـنظيم و كـنترل ايـن امـور، خـصوصـا بـا تـوسـل بـه قـوه قهـريـه، دخـالـت كـند. آمـوزش ايـن مـسؤولـيت 
پــذيــري اخــالقي بــا خــانــواده هــا و نــهادهــاي مــدني اســت نــه دولــت. دولــت الــبته مــوظــف اســت كــه از "نــقض" آزادي هــاي 
مـــدني جـــلوگـــيري كـــند، امـــا "نـــگاه" كـــردن بـــخودي خـــود- دســـت كـــم در شـــرايـــط مـــتعارف- نمي تـــوانـــد بـــه مـــعناي حـــقوقي و 
قـــانـــوني كـــلمه "نـــاقـــض" آزادي هـــاي مـــدني بـــاشـــد. تـــضمني آزادي هـــاي مـــدني از تـــأثـــير منفي "نـــگاه" را بـــايـــد از طـــريـــق 

!تصحيح فرهنگ عمومي انجام داد نه دخالت دولت.!
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۳۶. خطاب ( ۳ جوالی ۲۰۱۳)!
وقتی کــه بــه آتــش نــزدیــک شــد، نــدا بــرآمــد کــه "ای مــوسی!"- کسی او را بــه نــام خــوانــد. امــا وقتی مــوسی از او پــرســید: 
"نــام تــو چیســت؟" پــاسخ آمــد:"مــن آنــم کــه هســتم." بــا پــنهان کــردن نــامــش بــه ژرفــای مــه آلــود راز خــزیــد. تجــربــه "خــطاب" 
خــوانــدن اســت بــه نــام. وقتی کــه مــن را بــه نــام می خــوانی "خــطاب" ام کــرده ای. امــا "نــام" مــن واژه ای در اوراق کــهنه 
یــک دفــتر نیســت، "مــن" هســتم آنــچنان کــه بــواقع هســتم. آن کــس کــه نــام مــن را بــدانــد، حــقیقت مــن را می دانــد- حقیقتی 
کـه در ژرفـای غـارهـای تـوبـرتـوی روان نـاخـودآگـاه مـن بـه خـواب اصـحاب کـهف رفـته اسـت. "خـطاب"، اصـابـت نـام اسـت بـه 
حـقیقت. وقتی خـطاب ام می کنی، آن زیـبای خـفته از پهـلویی بـه پهـلویی می گـردد، پـژواک نـامـش را در تـوبـرتـوهـای غـار 
چـــندبـــاره می شـــنود، نـــفس عـــمیق می کشـــد، و چـــشم می گـــشایـــد. وقتی کـــه مـــرا می خـــوانی زنـــده می شـــوم- بـــاز هـــم از 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!پشت نفس های گل ابریشم صدایم کن، "همچنان آهو که جفتش را”.!
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۳۷. سکس زدگی ( ۵ جوالی ۲۰۱۳) !
در تلقی رایج، عــمل جنسی عملی اســت کــه بــا انــدامــهای جنسی مــربــوط اســت. امــا حــقیقت ایــن اســت کــه عــمل جنسی 

لزوماً ربطی به اندامهای جنسی ندارد:!
نخســت آنــکه، بــسیاری اعــمال مــربــوط بــه انــدامــهای جنسی اســاســاً ربطی بــه "امــر جنسی" نــدارد. بــرای مــثال، زنی کــه 
رحــم خــود را بــرای پــرورانــدن نــطفه زوجی دیــگر اجــاره می دهــد، کــارش مســتقیماً بــه انــدامــهای جنسی او مــربــوط اســت، 

ولی عملش خصلت "جنسی" ندارد.!
دّوم آنـکه، بـسیاری اعـمال کـه هیچ ربطی بـه انـدامـهای جنسی نـدارد، قـطعاً و بـدون تـردیـد مـصداق "امـر جنسی" اسـت. 
برای مثال، گاهی نوازش آرام گونه های محبوب با پشت سرانگشتان دست می تواند رفتاری کاماًل جنسی باشد.!

ســـّوم آنـــکه، حتّی امـــر دخـــول جنسی هـــم کـــه مـــصداق بـــارز عـــمل جنسی تلقی می شـــود، می تـــوانـــد واقع شـــود بی آنـــکه 
خــصلت جنسی داشــته بــاشــد. بــرای مــثال، فــرض کــنید کــه کسی دو نــفر را جــداً تهــدیــد بــه قــتل می کــند مــگر آنــکه بــا هــم 
بــیامــیزنــد، و آن دو فــرد بــرای نــجات جــانــشان نــاگــزیــر تــن بــه دخــول جنسی می دهــند. در ایــن شــرایــط، کــامــاًل می تــوان 

تصّور کرد که عمل دخول جنسی برای طرفین این رابطه فاقد خصلت "جنسی" است.!
بـنابـرایـن، "امـر یـا عـمل جنسی" بـیش از آنـکه بـه عـمل خـاص انـدامـهای جنسی مـربـوط بـاشـد، بـرسـاخـته زمـینه یـا بسـتری 
اســت کــه عــمل در مــنت آن تــفسیر می شــود. "امــر جنسی" بــیش از آنــکه عملی فــیزیکی بــاشــد رفــتاری انــسانی اســت، و 
مـاهـیت آن بیشـتر بـرآمـده از نـوع تـفسیری اسـت کـه زمـینه ذهنی و اجـتماعی عـمل بـر آن بـار می کـند. یـک عـمل واحـد در 
یــک زمــینه خــاص می تــوانــد کــامــاًل جنسی تلقی شــود، و هــمان عــمل در زمــینه ای دیــگر عملی کــامــاًل غــیرجنسی. گــاهی 
نـوازش گـونـه مـحبوب یـک عـمل جنسی بـسیار شـورمـندانـه اسـت، و گـاهی هـمان عـمل مـطلقاً فـحوای جنسی نـدارد و صـرفـاً 

(برای مثال) برای ابراز دلجویی است.!
ایـن هـمه را گـفتم تـا بـگویـم کـه جنسی بـودن یـا نـبودن رفـتارهـای مـا بیشـتر بـرآمـده از تـفسیری اسـت کـه از زمـینه ذهنی و 
اجــتماعی عــمل بــرمی خــیزد. بــنابــرایــن، می تــوان جــامــعه ای را فــرض کــرد کــه (مــثاًل) "بــرهنگی" در آن شــایع اســت امــا 
جــامــعه ســکس زده نیســت، و جــامــعه ای را می تــوان فــرض کــرد کــه "پــوشــیدگی" از در و دیــوار آن می بــارد امــا ســکس 
زده اسـت. بـسیاری از دانـشجویـان دخـتر مـن بـا لـباسـهای بـاز بـرسـر کـالس می آیـند، امـا عـمل آنـها هیچ فـحوای جنسی 
نــدارد. امــا در جــامــعه ایــرانی کــاکــل مــوی یــک زن کــه از زیــر روســری اش بــیرون زده، می تــوانــد فــحوایی کــامــاًل جنسی 
ــانــــند  ــامــــعه ای بــــاز مــ ــانــــند عــــربســــتان ســــعودی بــــه مــــراتــــب ســــکس زده تــــر از جــ ــته ای مــ ــامــــعه بســ ــبنا، جــ ــیابــــد. بــــر ایــــن مــ بــ
آمـریـکاسـت- چـرا کـه بسـتر ذهنی و اجـتماعی آن جـامـعه بسـته بـه بـسیاری از اعـمال "عـادی" فـحوای جنسی می بخشـد 
و آن رفــتارهــا را بــه "عــمل جنسی" بــدل می کــند، امــا بســتر ذهنی و اجــتماعی در آن جــامــعه بــاز در غــالــب مــوارد تــفسیر 
مـتفاوتی بـر آن اعـمال حـمل می کـند، و هـمان رفـتارهـا (و چـه بـسا رفـتارهـای بـسیار "بی پـرواتـر") را تـبدیـل بـه رفـتارهـای 

عادی و غیرجنسی می کند.!
!!!!!!!!!!سکس زدگی یک جامعه را نمی توان بر مبنای رفتارهای ظاهری رایج در آن جامعه ارزیابی کرد.!

�49



۳۸. ادب جدایی (۹ جوالی ۲۰۱۳)!
انـگار هـنر عـاشقی بیشـتر آداب دانی و نـکته سنجی در مـقام پـیوسـنت اسـت، کـه بـایـد دل مـحبوب را بـه دسـت آورد. هـنر 
عــاشقی شــکل تــعالی یــافــته هــنر شــکار اســت، امــا شــکار دل. عــاشــق بــر گــرد مــحبوبــش می چــرخــد، می رقــصد، پــر می 
گـشایـد، نـغمه سـرمی دهـد تـا جـلوه زیـبایی هـایـش نـظر مـحبوب را جـلب کـند، و او را بـه پـاسخ مـتقابـل و مـتقارن بـرانـگیزد. 
ظـاهـراً شـیوه دلـربـایی انـسانـها و سـایـر حـیوانـات تـفاوت سـاخـتاری بـنیادینی نـدارد. تـفاوت امـا در اخـالق عـاشقی اسـت. 
در قـلمرو مـا انـسانـها شـکار دل مـحبوب بـه هـر شـیوه ای روا نیسـت، شـیوه انـسانی، عـشق ورزی در قـلمرو اخـالق اسـت- 
یــا بــایــد بــاشــد. امــا بــه نــظرم مــهمتریــن ویــژگی عــشق ورزی انــسانی، یعنی عــشق ورزی در قــلمرو اخــالق، رعــایــت آداب 
پـیوسـنت نیسـت، آداب دانی در مـقام گسسـنت اسـت. مـا در مـقام شـکار دل مـحبوب سـراپـا هـوشـیار و مـراقـب ایـم و هـزار 
و یـک دقـیقه ظـریـف را رعـایـت می کـنیم، امـا در مـقام گسسـنت غـالـباً زمـخت، بی مـالحـظه و بی ادب می شـویـم- انـگار نـه 
انــگار کــه مــسؤولــیت عــاشقی بــه مــقام وصــل مــنحصر نیســت، در هــنگام فــصل هــم هســت. هــمه مــا کــمابــیش می دانــیم کــه 
تجـرـبه عـاشقی در غـاـلب مـوارد بـاران ـبهاری اسـت- ـتند می بـارد و زود سـرمی آـید. امـا زخـمهای عـشق هـمیشه بـا مـا می 
ــالــــب زخــــمهایی کــــه عــــشق بــــر روح مــــا حــــکّ می کــــند نــــه از اصــــل جــــدایی کــــه از نــــحوه جــــدایی اســــت. در رابــــطه  ــانــــد. غــ مــ
عـاشـقانـه افـراد بـاروهـای قـلعه وجـودشـان را بـه روی هـم می گـشایـند تـا بـه عـمق وجـود هـم درآیـند. امـا ایـن گـشودگی دل 
انــگیز عــمیقاً آســیب پــذیــرشــان هــم می کــنند- قــلعه ای کــه بــاروهــایــش گــشوده اســت در بــرابــر تــیرهــای آتــشین حــریــف بی 
دفـاع تـر هـم می مـانـد. ایـن آسـیب پـذیـری مـفرط عـشق را خـطرخـیر می کـند، و در لحـظه جـدایی زخـمهای عـمیق تـری بـر 
عــمق جــان فــرد بــرجــامی گــذارد. بــه نــظرم مــهمتریــن ادب جــدایی در رابــطه عــاشــقانــه ایــن اســت کــه هیچ یــک از طــرفــین، 
رابـطه را بی خـبر و یـکسویـه قطع نـکند. جـدایی بـایـد گـام بـه گـام و بـا آگـاهی و تـوافـق طـرفـین رخ دهـد. طـرفـین بـایـد بـه هـم 
فـرصـت و امـکان تحـلیل، ارزیـابی، و تـالش بـرای تـرمـیم رابـطه را بـدهـند، و اگـر ایـن هـمه بـه جـایی نـرسـید، بـکوشـند رفـته 
رفـته آمـادگی هـای روانی الزم را بـرای جـدایی در طـرف مـقابـل فـراهـم آورنـد. و از آنـجا کـه عـاشقی نـوعی اعـتیاد اسـت، 
در ـپاره ای مـوارد آن کـس کـه در راـبطه "ـترک می شـود" ـباـید ـبه کـمک رواـنشناس و حـلقه دوسـتان مـراحـل ـترک اعـتیاد از 
مــحبوبــش را از ســربــگذرانــد تــا زخــم جــدایی بــه شــریــانــهای حــیاتی روح اش نــرســد. عــاشــق خــوب آن نیســت کــه می دانــد 
چــــطور دل مــــحبوبــــش را شــــکار کــــند، عــــاشــــق خــــوب آن اســــت کــــه بــــدانــــد چــــطور دل مــــحبوبــــش را نــــشکند- حتّی در وقــــت 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!جدایی. عشق انسانی بیش از آنکه هنر دلبری باشد، هنر دلداری است.!
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۳۹.  بازی دنیا (۱۲ جوالی  ۲۰۱۳)!
قـرآن زنـدگی دنـیا را بـه "بـازی" تشـبیه می کـند تـا بـر پـوچی و عـبث بـودن آن تـأکـید کـند. امـا کـمتر بـه ایـن نـکته تـوجـه می 
شـــود کـــه تـــعبیر قـــرآنی بـــه طـــور ضمنی اذعـــان می کـــند کـــه ایـــن بـــازی، مـــادام کـــه گـــرم آن هســـتی، مـــفرّح و مـــعنادار هـــم 
هسـت. "بـازی" را از دو زاویـه می تـوانـد دیـد: بـرای کسی کـه گـرم بـازی اسـت، تـمام حـرکـات و رفـتارهـا مـعطوف بـه غـایـت 
از پـیش تـعریـف شـده ای اسـت- بـرای مـثال، تـمام تـالش ات بـایـد مـعطوف بـه آن بـاشـد کـه تـوپ را بـه دروازه حـریـف بـزنی- 
و ایــن غــایــت مــندی، بــه مــعنای مّهمی بــه رفــتارهــای بــازیــگران مــعنا می بخشــد. امــا کسی کــه از بــازی کــنار می نــشیند، 
عـرقـش خـشک می شـود، و بـازی را از بـیرون نـگاه می کـند، چـه بـسا از خـود بـپرسـد کـه ایـن هـمه بـرای چیسـت؟ چـه مـعنا 
دارد کــه گــروهی انــسان بــالغ ایــن طــور غــافــالنــه بــه دنــبال یــک تــوپ از ایــن ســوی مــیدان بــه ســوی دیــگر می دونــد، و ایــن 
طـور هـیجان زده و پـرشـور فـریـاد می کـشند و عـرق می ریـزنـد؟ نـگاه از بـیرون، نـاظـر را بـا پـرسـش مـعنا روبـرو می کـند. 
امـا یـافـنت غـایتی بـرای بـازی ورای خـود بـازی کـار دشـواری اسـت، و اگـر فـرد نـتوانـد آن غـایـت فـرا- بـازی را بـیابـد، خـود را 
بـا بحـران بی مـعنایی روبـرو می بـیند، و بـازی را بـه مـعنای مهّمی عـبث می یـابـد. نـگاه پـوچ انـگارانـه ادبـیات دینی نسـبت 
بــه دنــیا بیشــتر نــاشی از ایــن نــگاه کــنار گــود اســت- نخســتین کــار نبی آن اســت کــه مــا را از گــرمــاگــرم بــازی بــه جــایــگاه 
تـماشـاچی بـکشانـد، و پـرسـش از مـعنای بـازی را در پـیش روی مـا بـگذارد، و وقتی کـه از پـاسخ درمـانـدیـم، پـاسخ خـودش 
را کـه پـیام اسـتعالیی دیـن اسـت، بـه گـوش مـان زمـزمـه کـند. امـا خـواه آن پـیام را بـپذیـریـم، خـواه نـه، کسی کـه از گـرمـاگـرم 
بـازی در مـیانـه مـیدان بـه کـنار گـود کـشیده می شـود و بـازی را از بـیرون تـماشـا می کـند، دیـگر نمی تـوانـد بـازی را جـّدی 
بـگیرد. کـشف "جـّدی نـبودن" بـازی یعنی تـماس بـا چهـره "عـبث" بـازی. امـا ایـن کـشف رویـه دیـگری هـم دارد کـه بـه هـمان 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!اندازه مّهم است: اگر بازی را زیاده جّدی نگیریم، بازی کردن به مراتب دل انگیزتر می شود!!
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۴۰. مادربزرگ پدری ( ۱۷ جوالی ۲۰۱۳)!
در سـکوت مـحض اشـک بـه پـهنای صـورتـم می بـاریـد. پـیش از آنـکه مـادر بـزرگـم را بـه درون سـالـن نـیمه تـاریـک بـبرنـد تـا 
بـدنـش را بـشویـند، کسی صـدا زده بـود کـه محـرمی هـم بـه هـمراه او بـه داخـل بـرود، و مـن بـه اطـراف نـگاه کـردم- تـنها مـن 
بـودم و او. و اکـنون در اتـاقـک نـیمه تـاریـک چـند زن قلچـماق بـا سـرعـت و بی مـباالت پـیکره بـرهـنه و نـحیف اش را از ایـن 
ســـو بـــه آن ســـو می کـــشیدنـــد و می چـــرخـــانـــدنـــد، و مـــن از پشـــت شـــیشه هـــا نـــگاه اش می کـــردم و در ســـکوت مـــحض بـــه 
پـهنای صـورتـم اشـک می ریـختم. ایـن اولـین و نـزدیـکتریـن تجـربـه مـن از مـرگ بـود. وقتی کـه بـه خـانـه مـا می آمـد شـبها در 
اتــاق مــن می خــوابــید، و نــیمه هــای شــب پچ پچ نــمازهــای طــوالنی اش بــرزخ مــه آلــود خــواب و بــیداری ام را شــیریــن می 
کــرد. هــمیشه بــا دو دســت اســتخوانی اش صــورتــم را ســفت در مــیان می گــرفــت و گــونــه هــایــم را مــحکم می بــوســید و از 
عـــمر طـــوالنی اش می نـــالـــید. نســـبت بـــه ســـن اش تـــن ســـاملی داشـــت، امـــا خســـته شـــده بـــود. زنـــدگی بـــرایـــش چـــیز تـــازه ای 
نـداشـت. گـله می کـرد کـه چـرا عـزرائـیل بـه سـراغـش نمی آیـد- انـگاری کـه از یـادش بـرده بـاشـد! و بـاالخـره یـک روز صبح 
زود نــــوبــــتش رســــید. بــــه پــــدرم گــــفت کــــه دارد می مــــیرد. رو بــــه قــــبله شــــد و مــــرد. بــــه هــــمین راحتی. وقتی کــــه بــــاالی ســــرش 
رسـیدم یـک دو سـاعتی بـود کـه رفـته بـود. و حـاال در دسـتان ایـن زنـهای قلچـماق مـثل پـر کـاه ایـن سـو و آن سـو می شـد و 
مــن بــه پــهنای صــورتــم اشــک می ریــختم. خــانــم مــحترمی بــه ســوی ام آمــد، و مــادرانــه دلــداریــم داد کــه نــگاه نــکن پســرم! و 
آرام آرام مـن را بـه بـیرون سـالـن نـیمه تـاریـک بـرد. تـا بـیرون آمـدم حـس کـردم کـه او هـم آنـجا نـمانـد، بـا مـن آمـد- بـا پچ پچ 
هـای نـماز شـب اش، بـا دسـتهای چـروکـیده و اسـتخوانی اش، بـا دو گـیس هـمیشه بـافـته اش، بـا چـادرش کـه هـمیشه بـوی 
خـــاص تـــن اش را می داد، بـــا انگشـــتر عـــقیق اش کـــه هـــمیشه بـــر انگشـــت دارم.... تـــن چـــروکـــیده اش را آنـــجا گـــذاشـــت، 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!حریر نازک خاطره تن کرد، و با من آمد.!
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۴۱. مالل (۲۱ جوالی ۲۰۱۳)!
زمـان وزن دارد. و بـرای گـریـخنت از سنگینی آن بـایـد دویـد، یعنی "سـرعـت"، زمـان را سـبک می کـند. و بـه مـیزانی کـه از 
سـرعـت زنـدگی کـاسـته می شـود، بـر وزن زمـان افـزوده می شـود. "مـالل" تجـربـه سنگینی زمـان اسـت. بـرای هـمین اسـت 
کــه مــا مــدام می دویــم، مــدام از کــاری بــه کــاری می پــریــم، مــبادا مــلول شــویــم. امــا تــا ابــد نمی تــوان دویــد. الجــرم وقتی 
خسـته می شـویـم، نـفس مـان بـه شـماره می افـتد، قـدم هـایـمان کـند می شـود- و آن وقـت اسـت کـه سنگینی هـیوالی زمـان 
رفـته رفـته بـر دوش مـان می نـشیند. گـریـز از مـالل مـثل گـریـخنت از سـایـه خـود اسـت: از عـقب می آیـد، امـا جـا نمی مـانـد. 
امــا چــرا از مــالل می تــرســیم؟ چــرا سنگینی زمــان را تــاب نمی آوریــم؟ شــایــد یــک دلــیلش ایــن بــاشــد کــه مــالل تجــربــه گــذر 
آهسـته زمـان اسـت، و آهسـتگی زمـان مـوقـف وجـودی مـا را تـغییر می دهـد: وقتی کـه زمـان آهسـته می شـود، مـن نـاگـزیـر 
از پنجـــره دیـــگری بـــه وجـــودم، بـــه زنـــدگی زیســـته ام، نـــگاه می کـــنم- یعنی الجـــرم آن را از بـــیرون و بـــاال می بـــینم. و ایـــن 
تـغییر مـوقـف مـن را بـا پـرسـش مـهیب مـعنای زنـدگی روبـرو می کـند: آیـا زنـدگی زیسـته ام ارزش زیسـنت داشـته اسـت؟ آیـا 
داســتانی کــه بــا نــوع زنــدگی ام در صــفحات ســفید عــمرم آفــریــده ام، ارزش خــوانــدن دارد؟ در غــالــب مــوارد، پــاسخ ایــن 
پـرسـشها نـومـید کـننده اسـت. مـا از مـالل می تـرسـیم بـرای آنـکه نسـبت بـه ارزش زنـدگی مـان تـردیـد داریـم. هـراس مـا از 
مـالل غـالـباً هـراس از پـوچی زنـدگی اسـت. و بـرای هـمین اسـت کـه بـرای بـسیاری از مـا سـرعـت تـنها چـاره سـبکی تحـّمل 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ناپذیر زندگی است.!
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۴۲. آفت زیبانویسی ( ۲۲ جوالی ۲۰۱۳)!
بــیان زیــبا و قــلم خــوش هــمیشه خــوب نیســت، و بــلکه در بــسیاری مــوارد، خــصوصــاً در عــرصــه عــلم و ســیاســت، بــیش از 
آنــکه خــیر بــرســانــد مــایــه شــّر اســت. افــراد شــیریــن ســخن و خــوش قــلم مســتعدنــد کــه آســانــگیر شــونــد و بــه جــای آنــکه رنج 
جـانـکاه کـشف حـقیقت و بـیان آن را بـه جـان بخـرنـد، سحـر کـالم را دام قـلوب خـالیـق کـنند. سـالـهاسـت کـه سـختگیرانـه بـه 
دانـشجویـانـم می آمـوزم کـه در بـرابـر وسـوسـه "زیـبانـویسی" مـقاومـت کـنند، و اجـازه نـدهـند زیـبایی کـالم تـوجـه مـخاطـب را 
از اصــل مــدعــا و اســتدالل ایــشان مــنصرف کــند. حــقیقت مــحتوا را نــبایــد فــدای زیــبایی ظــاهــر کــالم کــرد. در قــلمرو کــار 
علمی سـاده و روشـن نـویسی مـصداق زیـبانـویسی اسـت. مـتأسـفانـه در سـنّت نـثرنـویسی مـا فـرهـنگ "زیـبانـویسی" تـا حـدّ 
زـیادی جـای ـفرـهنگ سـاده و روشـن ـنویسی را گـرفـته اسـت. سـاده ـنویسی کـار دشـواری اسـت، و ـبیش از هـرچـیز ـبازـتاب 
ذهــن روشــن نــویــسنده و فــروتنی علمی و اخــالقی اوســت. کسی کــه ســاده می نــویســد، خــود را فــروتــنانــه بــا مــخاطــبش در 
یـک رتـبه می نـشانـد، و بـه او ایـن امـکان بـرابـر را می دهـد کـه مـدعـای او را بـفهمد، و بـه نـقد آن بـرخـیزد. قلمی کـه تـا حـدّ 
امـکان سـاده و روشـن می نـویسـد تعهـد خـود را بـه حـقیقت بـه نـمایـش می گـذارد. بـه تجـربـه آمـوخـته ام کـه در عـالـم عـلم و 
ســیاســت بــایــد بــیان زیــبا و قــلم خــوش را بــه دیــده تــردیــد نــگریســت: قــاعــده کّلی (دســت کــم بــرای مــن) ایــن اســت: "زیــبایی 
هـای پـرطـمطراق در کـالم گـفتاری و نـوشـتاری بـرای پـوشـانـدن حـقیقت یـا ضـعف اسـتدالل اسـت، مـگر آنـکه خـالفـش ثـابـت 
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۴۳. فضای میان انسانها ( ۲۵ جوالی ۲۰۱۳) !
فـضای مـیان انـسانـها خصلتی مـتناقـض نـما دارد: فـاصـله نـزدیکی می آفـریـند، و نـزدیکی فـاصـله. شـایـد یکی از دالیـل 
ایــن پــدیــده مــاهــیت "فــاصــله" ای بــاشــد کــه مــا انــسانــها را از هــم جــدا می کــند. وقتی کــه انــسانــها از هــم دورنــد، تجــربــه 
شـان از فـضای مـیانـه، فـاصـله ای درنـوردیـدنی اسـت. یعنی وقتی کـه از دور بـه دیـگری نـگاه می کنی، بـا خـود می گـویی 
کـه از فـاصـله مـیانـه می تـوان گـذشـت- و در ایـن فـضای مـیانـه پـا می نهی و فـاصـله هـا را کـمتر و کـمتر می کنی و بـه آن 
دیــگری نــزدیــکتر و نــزدیــکتر می شــوی. امــا وقتی کــه بــه نــزدیــکتریــن حــّد مــمکن بــه دیــگری رســیدی، یــکباره فــضای رابــطه 
چهـره دیـگری را از خـود نـشان می دهـد: یـکباره بـا دیـواری سـینه بـه سـینه می شـوی کـه بـه تـو راه نمی دهـد، فـاصـله ای 
در مــیانــه ظــاهــر می شــود کــه از فــراز ورطــه اش نمی تــوان گــذشــت. کــشف ایــن فــاصــله دّوم فــقط در نــزدیکی و محــرمــیت 
مـمکن اسـت. فـقط وقتی کـه فـاصـله هـای درنـوردیـدنی را درمی نـوردی و بـه نـزدیـکتریـن فـاصـله مـمکن بـا دیـگری می رسی، 
آن فـــاصـــله عـــبورنـــاپـــذیـــر مـــثل کـــوهی یـــکباره از دل گســـل ســـربـــرمی آورد. بـــرای هـــمین اســـت کـــه انـــسان عـــمیقتریـــن حـــسّ 
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۴۴. سفر حجمی (۲۷ جوالی ۲۰۱۳)!
تـا آنـجا کـه مـا می دانـیم تـمام حـیوانـات بـه جـز انـسان تـقریـباً در زمـان حـال زنـدگی می کـنند، و دسـت بـاال حّسی بـسیار 
گـنگ از زمـان گـذشـته و آیـنده نـزدیـک دارنـد. امـا انـسان از طـریـق "خـاطـره" هسـتی خـود را بـه گـذشـته پـیونـد می دهـد، و 
از طـریـق "تـخیّل" فـراخـنای وجـودش را بـه سـوی افـقهای آیـنده می گسـترانـد. جـمع خـاطـره و تـخیّل هسـتی نـقطه ای مـا را 
خــطی می کــند، و آن را حتّی در گســتره ای فــراتــر از تــّولــد و مــرگ می گســترانــد- یعنی آن را بــه تــاریخ پــیش از تــولــد و 
افـق امـکانـات پـس از مـرگ پـیونـد می دهـد. بـنابـرایـن، دایـره وجـود مـا بسی فـراخـتر از حـیوانـات دیـگر اسـت. امـا در عـین 
حــال، ظــاهــراً مــا انــسانــها تــنها حــیوانــاتی هســتیم کــه در ایــن جــهان احــساس تنگی و تــنگنا می کــنیم. یعنی دیــوارهــای 
جـهان گـاه چـنان سـخت بـر مـا هـجوم می آورد کـه نـفس مـان می گـیرد- انـگار کـه دنـیا بـرای مـان زنـدان می شـود. خـاطـره 
و تـخیّل بـه وجـود نـقطه ای مـا امـکان سـفر خـطی می دهـد، امـا انـگار از جـایی بـه بـعد روح انـسان در پـیرهـن تـنگ زمـان 
نمی گنجــد، بی تــابی می کــند، آن را آبســنت می کــند، بــه ایــن امــید کــه پــرده آن را بــدرد و از حــصارهــای مــألــوف فــراتــر 
ــند، و وجــــودش تــــمنّای  ــلولــــش می کــ رود- تــــمام وجــــودش شــــوق شکســــنت حــــصار "زنــــدان" می شــــود. یعنی ســــفر خــــطی مــ
سـفری حجـمی می شـود. امـا ایـن "سـفر حجـمی" چیسـت و تـمنّای آن از کـجا می آیـد؟ بـه نـظرم مـهمتریـن ویـژگی "سـفر 
خـــطی" کّمی بـــودن آن اســـت. ســـفر خـــطی کـــمابـــیش بـــه مـــعنای گســـترده شـــدن بیشـــتر وجـــود مـــا در مـــحور زمـــان و مـــکان 
مـأـلوف اسـت- ـنوعی رشـد کّمی در سـاخـتار وجـودی مـاسـت. امـا سـفر حجـمی، اگـر رخ دهـد، ـپدـیده ای کیفی اسـت، ـتبّدل 
وجـود اسـت؛ از نـظم مـألـوف، از پـس پنجـره زمـان و مـکان مـتعارف، فـراتـر رفـنت اسـت. سـفر حجـمی، رفـنت از پشـت پنجـره 
ایـن اتـاق بـه پشـت پنجـره دیـگر هـمین اتـاق نیسـت، رفـنت بـه طـبقه بـاالتـر ایـن بـنا و نـظر کـردن بـه سـاحـت وجـود از مـنظر و 
ارتــفاعی دیــگرســت. و بــه نــظرم هــمین ســودای مــحال انــدیــشانــه اســت کــه روح بی تــاب مــا را بــه زورق هــنر و عــرفــان می 
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۴۵. نوستالگیا ( ۳۰ جوالی ۲۰۱۳)!
بـرای مـن فـیلمهای آنـدره تـارکـوفسکی پنجـره ای مسـتقیم بـه جـهان مـاوراسـت، و "اسـتاکـر" او مـحبوبـتریـن فـیلم مـن اسـت. 
امــا بــه نــظرم زیــباتــریــن صــحنه در ســراســر آثــار تــارکــوفسکی نــمای آخــر فــیلم نــوســتالــگیاســت. نــوســتالــگیا تــصویــر انــسان 
آواره و ســـرگشـــته ای اســـت کـــه راه "خـــانـــه" را می جـــویـــد، و در ایـــن ســـفر ادیـــسه وار رفـــته رفـــته بـــا پـــرســـش بـــنیادی تـــری 
روبـرو می شـود : اصـاًل "خـانـه" کـجاسـت؟ تـارکـوفسکی پـاسخ ایـن پـویـه دردنـاک را در نـمای آخـر می دهـد. آنـدری شـعله 
لــرزان شمع را مــؤمــنانــه بــه مــقصد می رســانــد، و جــهان را بــا مــرگ پــوچ امــا قــدیــس وارش "نــجات" می دهــد. جــهانی کــه 
نـجات می یـابـد، در واقع "خـانـه" گـم شـده اسـت. او بـا مـرگ آیینی اش از زمـان می رهـد، بـه کـودکی بـازمی گـردد، و از 
آســـتانـــه خـــانـــه کـــودکی بـــه "خـــانـــه" اصلی راه می یـــابـــد. و ایـــنجاســـت کـــه یـــکباره نـــمای آخـــر نـــمایـــان می شـــود: آنـــدری بـــه 
هـمراه سـگ اش در کـناره بـرکـه آبی نشسـته اسـت، خـانـه روسـتایی دوران کـودکی اش در پـس زمـینه اسـت. نـما آرام آرام 
بــاز می شــود تــا دریــابــیم کــه دیــوارهــای عــظیم یــک بــنای بــاشــکوه امــا نــیمه ویــران خــانــه کــودکی، مــرد، ســگ، و بــرکــه آب را 

دربرگرفته است. باران باریدن می گیرد. و نما تا پایان ثابت می ماند.!
امـا "خـانـه" کـجاسـت؟ بـه نـظرم "خـانـه" درسـت پـیش چـشم مـا در کـانـون نـماسـت: خـانـه هـمان بـرکـه ای اسـت کـه آیـنه آسـا 
هـمه چـیز را در دل خـود بـازمی تـابـد. مـرد تـنها و سـگ آواره سـرانـجام در کـناره بـرکـه اسـت کـه قـرار می یـابـند. بـه درون 
بــرکــه بــنگریــد: مــرد تــنها ، ســگ، خــانــه دوران کــودکی، ســتونــهای عــظیم بــنای نــیمه ویــران، و مــهمتر از هــمه دو پنجــره بــه 
سـوی نـور و آسـمان- هـمه- در بـرکـه ی آیـنه آسـا بـازتـابـیده انـد. "خـانـه" آنـدری جـهان آیـنه آسـایی سـت کـه صـورتـهای نـاب 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!را در زاللی خود نهان دارد. روح آن غریب سرگردان سرانجام در کناره ی آینه ی برکه آرام می گیرد.!
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۴۶. حس بویایی (۳۱ جوالی ۲۰۱۳)!
عـجیب اسـت کـه مـا دربـاره نـقش مـهم بـو و حـّس بـویـایی در مـناسـبات انـسانی کـمتر تـأمـل می کـنیم. هـر کـس بـوی طبیعی 
خـاص خـود را دارد، و مـا غـالـباً از ایـن نـکته غـافـلیم کـه کـشش در روابـط نـزدیـک انـسانی بـا حـّس بـویـایی آغـاز می شـود. 
مـــا در تـــماس نـــزدیـــک، نـــاخـــودآگـــاه ابـــتدا طـــرف مـــقابـــل را می بـــویـــیم، و اگـــر بـــوی اش بـــر شـــامـــه مـــان خـــوش نشســـت، بـــه 
ســویــش کــشیده می شــویــم، و اگــر بــوی اش را خــوش نــداشــتیم، از او رمــیده می شــویــم. در بســتر مــعاشــقه هــم ایــن بــوی 
طبیعی بــدن هــاســت کــه آتــش تــمنای افــراد را شــعله ور می کــند یــا می کشــد. صــنعت عــظیم عــطرســازی در روزگــار مــا 
الــبته از یــک حــیث بــه مــا خــدمــت کــرده اســت، یعنی فــضای عــمومی جــامــعه را کــه در آن بــدنــها الجــرم تــنگ هــم می تــپند، 
مـــطبوعـــتر کـــرده اســـت. امـــا از ســـوی دیـــگر، ســـازوکـــار طبیعی و غـــریـــزی بـــدن را بـــرای جـــفت یـــابی و کـــشف تـــناســـبهای 
جـسمانی تـاحـّد زیـادی مـختل کـرده اسـت. عـطر خـوب آن اسـت کـه بـوی طبیعی بـدن را بـا لـطافـت بـارز کـند. امـا بـسیاری 
از عـطرهـای مـوجـود بـوی طبیعی بـدن را زیـر پـرده ای از بـوهـای بـیگانـه و فـریـبنده می پـوشـانـد و از تـیررس شـامـه دیـگری 
دور می کـند. در ایـن شـرایـط، حـّس شـامـه گیج و سـرگشـته می شـود، و در تـشخیص کـشش هـا و تـناسـبها بـه خـطا می 
رود- مـثل شـامـه سگی شـکاری کـه در ازدحـام بـوهـای اضـافی و انحـرافی گیج و گـمراه می شـود. مـن یـک فـرضـیه کـامـالً 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!بدون پشتوانه دارم: صنعت عطرسازی مدرن از جمله عوامل طالق در روزگار ماست!!
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۴۷. زخمه ( ۵ آگوست ۲۰۱۳)!
انـگار زخـمه ای از غـیب نـاگـهان تـار پـنهانی را در ژرفـای روح ام بـه تـرنـگ آورد! مـوجی از نـاکـجای دـلم سـینه کـشید، بـاال 
آمـد، و چـشمهایـم را آبسـنت کـرد. پـرده بـرآمـاسـیده اشـک تـا ـلب پـلکهایـم خـیز بـرداشـت، امـا ـلرزان در آسـتانـه ایسـتاد. و او 
بــه نــجوا گــفت: "چــشمهایــت را گــشاده نــگه دار، مــبادا فــشار پــلکهایــت عــصاره آن احــساس گــرم گــنگ را از آســتانــه هــل 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!دهد و راز را بر پرتگاه گونه هایت فریاد کند!”!
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۴۸.  نگاه دیگران ( ۶ آگوست ۲۰۱۳)!
آیـا فـرد می تـوانـد بـه چـیزی بـاور داشـته بـاشـد در عـین آنـکه آن چـیز را واقـعاً بـاطـل می دانـد؟ ظـاهـراً پـاسخ منفی اسـت. 
وقتی کــه مــن مــثاًل بــاور دارم "تــو آدم خــوبی هســتی" بــه طــور ضمنی تــصدیــق کــرده ام کــه خــوب بــودن تــو حــقیقت دارد، 
مــدعــای بــاطلی نیســت. اگــر واقــعاً مــعتقد بــودم کــه تــو آدم خــوبی نیســتی، چــطور می تــوانســتم بــه خــوب بــودن تــو مــعتقد 
شــوم! الــبته ایــن قــاعــده عــام اســتثناء هــم دارد. بــرای مــثال، گــاهی فــرد در وضــعیتهای روحی بحــرانی بــه چــیزی بــاور می 
ــه  ــوانــــش را می شــــنود: می دانــــد کــ ــه خــــبر مــــرگ فــــرزنــــد جــ ــاطــــل اســــت. مــــادری را در نــــظر بــــگیریــــد کــ ــه می دانــــد بــ آورد کــ
فـرزنـدش جـوانـمرگ شـده اسـت، امـا بـرای نـاهـارش غـذا می پـزد! امـا اگـر از ایـن اسـتثنائـات بـگذریـم، قـاعـده هـمان اسـت 
کـــه بـــاورمـــندی بـــه یـــک گـــزاره بـــا اعـــتقاد بـــه بـــاطـــل بـــودن آن جـــمع نمی شـــود. پـــس وقتی مـــن بـــاوری دارم، بـــه طـــور ضمنی 
مـعتقدم کـه آن بـاور صـادق اسـت. امـا "صـدق" امـری بـیرونی و عینی اسـت، یعنی بـایـد آن را بـا کـاوش در عـالـم واقـعیت 

تحقیق کرد.!
اگـر ایـن اصـل را در فـرآیـند "خـودشـناسی" بـه کـار بـریـم، بـه نـظرم نـتیجه جـالبی حـاصـل می شـود: خـودشـناسی را نمی 
تـوان در "مـکتب زانـو" آمـوخـت، خـودشـناسی از نـگاه و داوری دیـگران می گـذرد. خـودشـناسی یعنی رسـیدن بـه بـاورهـای 
درســـت یـــا صـــادق دربـــاره خـــود. امـــا ارزیـــابی صـــدق یـــک بـــاور، امـــری ذهنی و درونی نیســـت، فـــرآیـــندی جـــمعی و بـــیرونی 
اســـت. مـــا بـــرای کـــشف صـــدق بـــاورهـــای نـــاظـــر بـــه "خـــود" از جـــمله حـــاالت درونی مـــان بـــه مـــیزان و محکی بـــیرونی نـــیاز 
داریــــم، و آن مــــعیار "نــــگاه دیــــگران" اســــت. بــــه هــــمین دلــــیل اســــت کــــه "نــــگاه" دیــــگران مــــا را می تــــرســــانــــد. نــــگاه دیــــگران، 
تـصویـری از مـا می دهـد کـه در بـسیاری مـوارد بـا تـصویـر بـرسـاخـته ذهنی مـان مـتفاوت اسـت. در غـالـب مـوارد، تـصویـر 
ذهنی مــن از خــودم زیــاده آرمــانی اســت- حتّی وقتی کــه بــه قــول مــوالنــا "کــم زنی" یــا شکســته نفسی می کــنم! ایــن "نــگاه 
دیـگران" اسـت کـه پـای مـن را بـه زمـین می آورد. امـا "نـگاه دیـگران" آفـت خـیز هـم هسـت. فـشار "نـگاه دیـگران" می تـوانـد 
شـــیوه شـــکوفـــایی شـــخصیت مـــن را مـــعوج کـــند، و از مـــن چـــیزی را بـــسازد کـــه خـــود می خـــواهـــد. در ایـــنجاســـت کـــه "نـــگاه 
دیـگران" یـا بـه تـعبیر هـایـدگـر "آنـها"، می تـوانـد بـودن مـن را تـقلیدی و غـیراصـیل کـند. احـیانـاً بـرای هـمین بـوده اسـت کـه 

سالکان از نام می گریختند تا در دام نیفتند.!
امــــا اگــــر حــــقیقت "مــــن" در نــــگاه دیــــگران شــــکل می گــــیرد، هســــتی اصــــیل مســــتقل از نــــگاه دیــــگران چــــه مــــعنا دارد؟ در 
ایــنجاســت کــه بــه نــظرم "خــود شــناسی و خــودآفــرینی" بــا فــرآیــند آفــریــنش هــنری شــباهــت مــعناداری می یــابــد: هــنرمــند 
خـاّلق در بسـتر مـعیارهـای زمـانـه اش اثـر خـود را می آفـریـند، و تـا دیـگران او را بـه هـنرمـندی نـشناسـند، بـه صـرف ادعـای 
خــودش، هــنرمــند نیســت. "نــگاه دیــگران" هــم در مــقام آفــریــنش اثــر او و هــم در مــقام ارزیــابی آن حــاضــر اســت. امــا اثــر 
هـــنری اصـــیل از نـــردبـــام ســـنّت بـــاال می رود تـــا افـــق هـــای تـــازه بـــگشایـــد؛ در بســـتر ســـنّت می نـــشیند تـــا واقـــعیتهای نـــو و 
اصـیل بـیافـریـند. "خـود شـناسی و خـودآفـرینی" اصـیل، حـذف "نـگاه دیـگران" نیسـت، اسـتعال گـرفـنت از آن اسـت. "نـگاه 

!!!!!!!!!!!!دیگران" را باید پاس داشت، اما اسیر آن نباید شد، باید خاّلقانه از آن درگذشت.!
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۴۹. «شاعر» نوجوان ( ۸ آگوست ۲۰۱۳)!
دوازده سـالـم بـود کـه اّولـین شـعرم را سـرودم! روزهـای پـرشـور پـس از انـقالب بـود، و مـن در مـدرسـه از هـواداران پـرشـور 
سـازمـان چـریـکهای فـدایی خـلق، شـاخـه اقـلیت، بـودم (؟!)، و بـه نـظرم از تـنگ شـدن تـدریجی فـضای آزادیـهای اجـتماعی 
و سـیاسی دل نـگران. شـعرم کـه ـلحن و مـضمونی حـماسی داشـت امـا بیشـتر دسـتمایـه شـوخی و خـنده اطـرافـیان شـد! و 
مــنتقدان ســختگیر، و در صــدرشــان ابــوی مــحترم، در نشــر ایــن شــعر و شــاد کــردن دل فــامــیل هیچ کــم نــگذاشــتند! الــبته 
ــا بعضی از اشـــعار هـــمان مـــنتقدان منتشـــر شـــد، و مـــعلوم شـــد کـــه طبع شـــعر آنـــها هـــم چـــندان بهـــتر از مـــن در آن  بـــعدهـ
سـالـها نـبوده اسـت! بـاری، شـادی بـیش از حـّد اطـرافـیان سـرچـشمه شـعرسـرایی ام را خـشکانـد، و خـاطـره آن شـعر کـذا 
را حتّی از لـوح ضـمیر نـاخـودآگـاه ام زدود! اّولـین شـعرم آخـریـن اش شـد. امـا عـجیب اسـت کـه ایـن روزهـا یـک بـیت از آن 
شــعر نســبتاً بــلند دوبــاره از تــه لــزج خــاطــرات فــرامــوش شــده بــاال آمــده اســت، و گــه گــاه بی اخــتیار زمــزمــه اش می کــنم و 
لــبخند می زنــم. بــرای تــبّرک ایــن یــک بــیت را کــه از بــقایــای ویــرانــه آن شــعر اســت، بــرای تــان می نــویــسم (بــایــد آن را بــه 

صدای بلند، و با لحن حماسی- سوزناک بخوانید):!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"من چه گویم که لطف کالم سلیس مان مرده/ و طبع لرزان آزادگان ما واخورده”!!!
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۵۰. شرم برگمان ( ۱۰ آگوست ۲۰۱۳)!
"شــرم" از بهــتریــن فــیلمهای بــرگــمان اســت. داســتان انــسانــهایی اســت کــه در حــدود امــن زنــدگی، شــریــف و نــیک ســیرت 
انــد، امــا نــاگــهان بــه قــلب مــوقعیتی مــرزی پــرتــاب می شــونــد و انــسانــیت شــکننده شــان را درمی بــازنــد- هــیوال می شــونــد. 

داستانی که به آسانی می توانست داستان هریک از ما باشد.!
شـخصیت مـا "شـخصیت شـرایـط مـتعارف" اسـت: در طـول سـالـها انـدک انـدک بـه تـناسـب مـحیط مـألـوف قـالـب می پـذیـرد، 
و ـبه تجـرـبه می آمـوزد کـه چـگونـه ـنشاـنه هـای مـحیط را بـخوانـد، و چـگونـه نسـبت ـبه آنـها واکـنش درخـور نـشان دهـد. مـا در 
ایـــن قـــالـــب جـــا خـــوش می کـــنیم، و یـــکدیـــگر را در قـــاب ایـــن پنجـــره می بـــینیم، و بـــر مـــبنای آن مـــناســـبات انـــسانی مـــان را 

سامان می دهیم.!
امــا تــا مــحیط زنــدگی دســتخوش تــحّولی بــنیادیــن می شــود، تــناســبها بــر هــم می خــورد. شــخصیت مــتعارف در وضــعیت 
نــامــتعارف ســرگشــته و آشــفته می شــود: نــشانــه هــا را گــنگ می یــابــد، و واکــنشهایــش ســرآســیمه و نــامــتناســب می شــود. 
فــرد کــه خــود را در مــوقــعیت خــطر می یــابــد، نــاخــودآگــاه بــه ســوی بــدوی تــریــن ســطح وجــودش چــنگ می زنــد تــا بــه شــامــه 
غـریـزه راهی بـرای بـقا در دل تـاریکی ایـن جـنگل خـطرخـیز بـیابـد. و در ایـنجاسـت کـه چهـره هـایی از خـود را در خـود می 
یــــابــــد کــــه بــــرای او هــــم بــــه انــــدازه دیــــگران شــــگفت انــــگیز و گــــاه وحشــــت افــــزاســــت. جــــنگ، مــــهاجــــرت، مــــرگ عــــزیــــز، فــــقر 
ــا را مــــضطرب و شــــخصیت  ــوانــــد وجــــود مــ ــوقــــعیتهای مــــرزی اســــت کــــه می تــ اســــتخوانــــسوز، و عــــشق ســــودایی از جــــمله مــ

متعارف مان را زمین گیر کند.!
ــیم، و آنــــچه (در  ــرایــــط امــــن مــــتعارف) بــــواقع انــــجام می دهــ ــرآیــــند دو چــــیز اســــت: آنــــچه (در شــ ــا را بــ شــــخصیت واقعی مــ

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!شرایط ناامن مرزی) قادر به انجام آن هستیم.!
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۵۱. «آن» (۱۵ آگوست ۲۰۱۳)!
از مـنظر فـیزیکی، "آن" هـمان "لحـظه" اسـت: کـوچـکتریـن واحـد زمـان. امـا پـدیـدارشـناسی تجـربـه مـا از "آن" و "لحـظه" 
عـمیقاً مـتفاوت اسـت. "آن" لحـظه درخـشان اسـت- کـوچـکتریـن واحـد زمـان اسـت کـه یـکباره می درخشـد، مـثل حشـره ای 
شــب تــاب کــه در اوج یــک دم می تــابــد و می مــیرد. درخــشش "آن" مــثل اتــاق ویــلسون اســت کــه ابــرهــایــش از گــذرنــامــرئی 
ذرّه هـای بـنیادی بـاردار می شـود، یـا مـثل پـرده حـریـری اسـت کـه در آسـتانـه پنجـره تـاب می خـورد و از حـضور نـاپـیدای 

باد پرده برمی دارد.!
گـاهی مـثاًل از ورای قـاب لحـظه نـگاه می کنی و تـصویـر نـوزادی را می بینی کـه در آغـوش مـادرش شـیریـن خـفته اسـت. 
در ایـنجا آنـچه هسـت هـمان اسـت کـه هسـت: نـوزاد، نـوزاد اسـت و مـادر، مـادر. امـا گـاهی تـصویـر خـفته یـکباره در قـاب 
لحـظه جـان می گـیرد، و نـوزاد و مـادر ایـن بـار بـه چـیزی ژرفـتر در ورای خـود اشـارت می کـنند- بـه عـشق، زنـدگی، امـید، 
خــانــه. ایــنجاســت کــه "لحــظه" بــه "آن" بــدل می شــود. "آن" لحــظه بــاردار اســت- پنجــره ای اســت کــه ابــدیــت از ورای آن 

سرک می کشد، شهود ابدیت است در کوچکترین واحد زمان.!
ــبانـــگر نـــگاهی اســـت کـــه در گـــودال حـــقیر زمـــان، مـــروایـــد "آن" را صـــید می کـــند. شـــکار "آن"  دیـــده جـــان بـــین و چـــشم زیـ

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!فصل مشترک عرفان اصیل و هنر واالست.!
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۵۲.  زیارت ( ۱۶ آگوست ۲۰۱۳)!
دیـوارهـای سـتبر زیسـت- مـکان مـألـوف چـندان تنگی می کـرد کـه روح در آسـتانـه خفگی بـه سـوی پنجـره و هـوای تـازه می 
دویـد- بی تـاب بـه جسـت و جـوی "مـکان مـقّدس" می شـتافـت: زن و فـرزنـد، خـانـه و دیـار، دوسـت و خـویـشاونـد را یکسـره 
رهــا می کــرد، پشــت ســر می نــهاد، و راه بــیابــانــهای وحشــت را در پــیش می گــرفــت، بــیم راهــزنــان، هــول شــبهای تــاریــک، 
حـیوانـات درّنـده، بـیماری، فـقر را بـه جـان می خـریـد، و بـا پـای پـیاده بـه سـوی مـقصدی چـندان دوردسـت می شـتافـت کـه 
امــــید بــــازگشــــت آرزویی دور و گــــاه واهی می نــــمود- بــــه شــــوق کــــعبه قــــدم در بــــبابــــان می نــــهاد. "مــــکان مــــقّدس" مــــقصد 
آرمـانی ـبود، و سـفر مـقصد واقعی. مـکان مـقّدس ـبه شـاکـله سـفر شـکل می داد و سـفر ـبه شـاکـله فـرد- او در مـحور مـکان 
ــیابـــد. "زیـــارت" تجـــّلی ایـــمان بـــود در مـــحور مـــکان- "زیـــارت" ! آه ایـــن  بـــه ســـوی خـــدا می رفـــت تـــا در مـــنت ســـفر خـــود را بـ

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!تجربه عظیم فراموش شده!!
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۵۳. لذّت سالخوردگی ( ۱۹ آگوست ۲۰۱۳)!
ــانـــیان جـــوان ســـاالری بـــوده انـــد، امـــا در روزگـــار مـــدرن تـــقریـــباً هـــمه مـــا بـــه نـــحوی  زنـــان در طـــول تـــاریخ از مـــهمتریـــن قـــربـ
قــربــانی ایــن آفــت شــده ایــم. "جــوان ســاالری" ویــژگــیهای جــوانی را تــبدیــل بــه ارزشــهای غــالــب زنــدگی در عــرصــه فــردی و 
جــمعی می کــند، و شــرایطی فــراهــم می کــند کــه فــرد ارزش خــود و زنــدگی اش را یکســره بــر مــبنای دوری یــا نــزدیکی بــا 
نـظام ارزشی "جـوانـانـه" می سنجـد- ارزشـهایی مـثل تـناسـب انـدام، زیـبایی و طـراوت ظـاهـر، انـرژی زیـاد، سـرعـت، قـدرت 
و تـمایـل جنسی، طـغیان عـلیه سـنّت، تـمایـل بـه خـالقـیت و نـوآوری و امـثال آن. الـبته صـرف ارج نـهادن ایـن امـور "جـوان 
ســاالری" نیســت. "جــوان ســاالری" نــوعی ایــدئــولــوژی یــا نــظام ســلطه اســت کــه ایــن ارزشــها را تــنها مــیزان ارزشــگذاری 
مــعرفی می کــند و می کــوشــد ارزشــهای بــدیــل یــا مــتفاوت را یکســره بــه حــاشــیه بــرانــد. از جــمله پــیامــدهــای منفی "جــوان 
سـاالری" هـراس از پـیری اسـت. در نـظام ارزشی جـوان سـاالر، پـیری فـقط مـصیبت نیسـت، رذیـلت هـم هسـت. در نـتیجه 
افـراد سـالـخورده احـساس می کـنند کـه بـرای حـفظ ارزش خـود مـجبورنـد کـه نـشانـه هـای پـیری را بـه شـیوه هـای مـختلف 
پـنهان کـنند یـا دررسـیدن آنـها را تـاحـّدامـکان بـه تـأخـیر بـیندازنـد. اـلبته ایـن کـه سـاـلخوردگـان مـراقـب سـالمـت و زـیبایی خـود 
بـاشـند خـوب اسـت، امـا خـطر آنـجاسـت کـه ارزش خـود را خـودآگـاه یـا نـاخـودآگـاه بـر مـبنای مـیزان دوری یـا نـزدیکی شـان 
بــه ارزشــهای نــظام جــوان ســاالر بــسنجند. امــا پــیری نــه مــصیبت اســت و نــه رذیــلت. دوران پــیری زیــبایی هــا و ارزشــهای 
اصــیل خــاص خــودش را دارد. ایــن روزهــا کــه رفــته رفــته از مــیانــه مــیانــسالی می گــذرم و چــشم انــداز ســالــخوردگی را در 
افـق می بـینم، طـعم شـیریـن تـغییرات دل انـگیزی را می مـزم، از جـمله آنـکه تجـربـه ام از زمـان رفـته رفـته تـغییر می کـند، 
زمـان بـرایـم بـا طـمأنـینه بیشـتر می گـذرد، در پـوسـتم خـوش می نـشینم، و در ایـن قـرار وجـودی بـه هـر طـرف کـه نـگاه می 
ـکنم ـپدـیده ـهای ـعادی در ـقاب ـنگاهـم جـان می گـیرد، ـبه جـنبش می آـید، وـجد می شـود، "لحـظه" ـبدرنگی "آن" می شـود. 
ایـــــن آرامـــــش شـــــادی بـــــخش از مـــــواهـــــب ســـــالـــــخوردگی اســـــت. مـــــبادا ســـــلطه جـــــوان ســـــاالری مـــــا را از تجـــــربـــــه دل انـــــگیز 

!سالخوردگی بازدارد!!
توضیحات:!

۱. دوســتی پــیشنهاد کــردنــد کــه بــه جــای تــعبیر "جــوان گــرایی" از تــعبیر "جــوانی گــرایی" اســتفاده کــنیم. بــه نــظرم تــعبیر 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!ایشان دقیقتر باشد. !
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۵۴.  فروتنی و خود کم زنی (۲۳ آگوست ۲۰۱۳)!
بـه نـظرم مـیان "فـروتنی" و "خـودکـم زنی" فـرق اسـت. فـروتنی مبتنی بـر شـناخـت اسـت. فـرد واقع بـینانـه کـاسـتی هـایـش را 
می شــناســد، بــه آنــها اذعــان می کــند، و در مــقام عــمل و نــظر از حــدود تــوانــش فــراتــر نمی رود- بــه بــیش از آنــچه هســت، 
تـظاهـر نمی کـند. امـا "کـم زنی" نـوعی تـکبر پـنهان اسـت: فـرد خـود را بهـتر از آنـچه بـواقع هسـت می پـندارد، بـه زبـان از 
کـاسـتی هـایـش می گـویـد، بی آنـکه در دل بـه آنـها بـاور داشـته بـاشـد- بـر آنـها اصـرار می کـند تـا دیـگران انـکارش کـنند. 

کم زنی نشانه فقدان اعتماد به نفس است یا تصویر نادرستی که فرد از خود دارد.!
بی جهـت نـبایـد کسی را بـه حسنی کـه نـدارد سـتود؛ امـا اگـر کسی در مـا حسنی دیـد و آن را بی مـباـلغه سـتود، بـه نـظرم 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!بی جهت نباید خودکم زنی کرد- ستایش را باید فروتنانه پذیرفت و شاکر آن حسن بود.!
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۵۵. خشونت صوفیانه ( ۲۵ آگوست ۲۰۱۳)!
نـوجـوان بـودم کـه شـیفته ادبـیات صـوفـیانـه شـدم. امـا خـشونـت ادبـیات صـوفـیانـه زخـمی بـر روحـم نـهاد کـه جـایـش هـمچنان 
بـــاقی اســـت. ســـلوک عـــرفـــانی بـــر بـــنیان نـــوعی جـــنگ و خـــصومـــت درونی بـــنا شـــده اســـت. در طـــریـــق مـــعنوی، گـــام نخســـت 
اعـالم جـنگ بـه خـود اسـت. یـکباره پـاره هـایی از وجـودت بـه اردوگـاه دشـمن می پـیونـدد، و تـو چـندان دشـمنانـه بـه خـود می 
تــازی کــه گــویی حــیات و شــکوفــایی ات در گــرو ریــخنت خــون ایــن خــود اســت. صــحنه هــای خــونــبار جــنگ مــیان صــوفی و 

نفس اش هنوز هم از کابوس های شبانه من است.!
امــا ایــن روزهــا عــرفــان را صلح آمــیز می فــهمم- بــنیانــش نــه خــصومــت خــونــبار بــا خــویشــنت، کــه شــفقت ورزیــدن بــر خــود 
اسـت. نـفس، اسـب سـرکشی نیسـت کـه بـه سـرتـازیـانـه رام شـود، کـودک مـعصوم و لـجوجی اسـت کـه بـایـد در آغـوش اش 
کــشید، و بــا مهــر و شــفقت بــه او ادب آمــوخــت. تــصّوف سنتی خــشونــت خــانــه و اجــتماع را بــه عــمق روان مــا بــرد. دشــمن 
بـیرونی را خـانگی کـرد. رابـطه مـن بـا مـن را دشـمنانـه و خـشونـت بـار کـرد. اصـل اسـاسی اش ایـن بـود کـه بـر خـود سـخت 
ــا بـــه گـــمانـــم  ــنا کـــرد. امـ ــایـــه خـــشونـــت بـــر خـــود بـ ــا بـــر دیـــگران آســـان بـــگیری! شـــفقت در مـــناســـبات انـــسانی را بـــر پـ بـــگیر تـ
نخســـتین گـــام بـــرای خـــشونـــت زدایی از مـــناســـبات انـــسانی در هـــمین جـــاســـت: در آشـــتی کـــردن بـــا خـــود اســـت، بـــا خـــود 

!مهربان و با ادب بودن است. شاید در فرهنگ عرفانی ما هیچ کس بخوبی پیرفرزانه میهنه این دقیقه را ندید.!
توضیحات:!

۱. بـوسـعيد جـوان ، مـطابـق نـقل تـذكـره نـويـسانـش، اهـل ريـاضـت هـاي خيلي سـخت بـود، در چـشمش نـمك مي پـاشـيد تـا 
ــالــــت خــــتم قــــرآن مي كــــرد و غــــيره. امــــا  بــــيدار بــــمانــــد، خــــودش را در چــــاه ســــروتــــه مي آويــــخت و شــــب تــــا سحــــر در ايــــن حــ
ابـــوســـعيد پـــير نـــگاهـــش بـــه امـــر ســـلوك تـــغيير كـــرد. عـــبوسي و ســـخت گـــيري هـــاي خـــشونـــت آمـــيز روزگـــار جـــواني را نمي 
پــسنديــد، و بــه كــاســتي هــا و نــقايــص ســرشــت و شــخصيت انــسانــها بــه چــشم شــفقت مي نــگريســت نــه خــشونــت. مــقایــسه 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!احوال دوران جواني و پيري از اين منظر در خور تأمل است.!
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۵۶. نشانه (۲۹ آگوست ۲۰۱۳)!
مــا در غــالــب مــوارد راه را در پــرتــو نــشانــه هــا می یــابــیم. هــر نــشانــه مــثل تــیر چــراغ بــرق اســت کــه مــیدانی را در اطــرافــش 
روشـن می کـند. مـکانی کـه در شـعاع نـشانـه درمی آیـد "آشـنا"سـت، و مـکانی کـه از آن بـیرون می مـانـد، "نـاآشـنا". خـط 
نـــور نـــشانـــه هـــا را می گـــیریـــم تـــا ذرّه ذرّه در دل تـــاریکی راه را بـــیابـــیم. امـــا گـــاهی تـــا بـــه خـــود می آیـــیم درمی یـــابـــیم کـــه 
"چـیز" هـا دیـگر "نـشانـه" نیسـت. چـراغـها خـامـوش شـده اسـت. مـکان بـیگانـه و هـمگن اسـت: دیـگر نمی تـوانـیم شـمال را 
از جـنوب، و شـرق را از غـرب بـازبـشناسـیم. راه را گـم کـرده ایـم بـرای آنـکه "جهـت" را نمی یـابـیم. نـشانـه کـه نـباشـد، فـضا 

همگن می شود، و فضا که همگن می شود، "جهت" گم می شود، و جهت که گم می شود، ما گم شده ایم.!
امـــا آدمـــها بـــیش از یـــک جـــور "گـــم" می شـــونـــد. مـــا گـــاهی در مـــکان آشـــنا گـــم می شـــویـــم. مـــثاًل گـــاهی بـــرای قـــدم زدن بـــه 
کـوچـه پـس کـوچـه هـای اطـراف خـانـه مـان می رویـم. غـرق انـدیـشه قـدم می زنـیم. یـکباره سـربـلند می کـنیم و بـا حـیرت خـود 
را در جـایی کـامـاًل غـریـبه می یـابـیم. بی اخـتیار از خـودمـان می پـرسـیم: "مـن کـجا هسـتم؟" چـند لحـظه ای طـول می شـد 
تـا دریـابـیم کـه در انـتهای کـوچـه خـودمـان هسـتیم! کـوچـه هـمان کـوچـه اسـت، نـشانـه هـا هـمان نـشانـه هـاسـت، امـا مـا آنـها 

را بازنمی شناسیم. در کوچه خودمان گم شده ایم!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!آدمها در این دنیا غالباً در کوچه خودشان گم می شوند!!
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۵۷.  معنای زندگی ( ۲۹ آگوست ۲۰۱۳)!
زـندگی مـعناپـذیـر اسـت امـا بـخودی خـود مـعنا نـدارد. بـایـد ـبه آن مـعنا بـخشید. مـثل یـک بـیت نـیمه تـمام اسـت، امـا هـر واژه 
ای در آن خــوش نمی نــشیند. کــشف مــعنای زنــدگی از جــنس آفــریــنش هــنری اســت: بــرآیــند شــناخــت و خــاّلقــیت اســت- 
نخســت بــایــد ســاخــتار نــاتــمام بــیت را شــناخــت، تــا بــعد خــاّلقــانــه گــل واژه ای بــرایــش یــافــت- گــل واژه ای کــه تــا در جــایــش 
نشسـت، در جـایـش خـوش بـنشیند، و آهـنگ و مـعنای نـاتـمام بـیت را کـمال بخشـد. امـا گـل واژه ای کـه در تـن نـاتـمام بـیت 
مــن خــوش می نــشیند، چــه بــسا بــر تــن نــاتــمام بــیت تــو زار بــزنــد. آنــچه بــرای مــن مــعنابــخش اســت، چــه بــسا بــرای تــو بی 

!معنا باشد. معنای زندگی برای همه یکسان نیست.!
توضیحات:!

۱.  از نــــظر نــــيچه هيچ مــــعناي مــــقدر و عيني در بــــيرون مــــا وجــــود نــــدارد- "كــــشف" مــــعناي زنــــدگي بي مــــعناســــت. مــــعنا 
يكســره مخــلوق خــالقــيت مــاســت. امــا هــايــدگــر بــه واقع بــودگي و تــاريــخيت مــا تــوجــه عــميقتري دارد، و بــنابــرايــن، فــرآيــند 
ــا بـــه نـــوعي  خـــالقـــيت در مـــقام مـــعناآفـــريني را بـــه قـــيودي مـــقيد مي دانـــد. و گـــه گـــاه بـــه نـــظر مي رســـد كـــه بـــراي زنـــدگي مـ

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!معناي عيني مقدر قائل است كه در انتظار كشف شدن نشسته است.!
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۵۸.  بوی فاجعه (۳۰ آگوست ۲۰۱۳)!
ــّدتــــها بــــود کــــه از او بی خــــبر بــــودم. وقتی کــــه از آن ســــوی خــــط گــــوشی را بــــرداشــــت بــــا خــــنده ای بــــلند ســــالمــــش کــــردم.  مــ
ـپاسـخم را امـا ـبه گـرمی کـه اـنتظار داـشتم ـنداد. از ـپله هـا ـپاـیین می آمـدم کـه ـپرـسیدم: "احـوال ـتان خـوب اسـت؟" ـصدای 
گـرمـش یـکباره زیـاده آرام شـد. دـلم فـرو ریـخت- ایـن صـدا را می شـناخـتم، صـدای فـاجـعه بـود. در مـیانـه راه پـله ایسـتادم، 
ــه قــــلب ام  ــاجــــعه از آن ســــوی جــــهان بــ ــار مــــضطرب پــــرســــیدم: "احــــوال تــــان خــــوب اســــت؟" و صــــدای فــ ــا ایــــن بــ ــاره، امــ دوبــ
تـراویـد:"اتـفاق بـدی بـرای مـان افـتاده اسـت، آرش جـان!" و آرام شـروع کـرد- روایـت اش را از دورتـریـن فـاصـله مـمکن از 
فـــاجـــعه شـــروع کـــرد، و تـــا بـــه قـــلب حـــادثـــه رســـید خـــیزابـــهای هـــق هـــق کـــلماتـــش را شســـت و بـــا خـــود بـــرد. هـــوا کـــم شـــد. بی 
اخــتیار نشســتم. بــا مشــت بــه پــاهــایــم می کــوبــیدم، و بی تــابــانــه ســرم را بــاال می کــشیدم تــا شــایــد انــدک هــوای مــانــده را 
بـبلعم- مـثل مـاهی ای کـه بـر خـاک می تـپد. مـادر و خـواهـرم وحشـت زده بـه سـوی ام هـجوم آوردنـد. زبـانـم بـند بـود. آخـریـن 

نفس را فروبلعیدم: "بچه هایش را کشتند... دزد... بچه هایش را کشتند!"!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!هنوز هم پس از سالها که به آن روز بازمی گردم هوا کم می شود.!
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۵۹.  انتظار ( ۱ سپتامبر ۲۰۱۳)!
و گـاه کشـتی بـه نـاگـاه بـه گـل می نـشیند. و مـردگـان بـر نـیمکت بـاغ پـایـیزی بـه انـتظارت آغـوش می گـشایـند. آه! کـجاسـت 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!آن نسیم روح القدس که تن خسته بادبان را به بوسه ای باردار کند؟ -بادهای باران کجا خفته اند؟!
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۶۰.  در جستجوی زمان از دست رفته ( ۵ سپتامبر ۲۰۱۳)!
رمــان "در جســتجوی زمــان از دســت رفــته" بــا یــک تجــربــه ســاده آغــاز می شــود: راوی جــرعــه ای چــای و تــکه ای شــیرینی 

بر دهان می گذارد، و یکباره وجودش "تبّدل" می یابد.!
در فــــضای ایــــن تجــــربــــه ســــاده امــــا اســــتحالــــه بــــخش اســــت کــــه پــــروســــت بــــه تجــــربــــه مــــینوی دیــــن "ابــــتدایی" جــــان انــــگاری 
(Animism) اشــاره می کــند: ارواح مــردگــان در حــصار اشــیاء، گــیاهــان، یــا حــیوانــات پــیرامــون مــا گــرفــتار می آیــند، از 
زنــدگی مــا نــاپــدیــد می شــونــد، و از یــادهــا می رونــد. امــا صــبورانــه در دامــگه خــود بــه انــتظار می نــشینند تــا از کــنارشــان 
بـگذریـم. تـا حـضور مـا را در کـنار خـود درمی یـابـند بـه ـلرزه می افـتند، بی تـابـانـه صـدای مـان می کـنند- شـایـد کـه صـدای 
شــان را بــشنویــم. و تــا خــطابــشان را بــازمی شــناســیم، طــلسم شــان شکســته می شــود، از دام می رهــند، بــر مــرگ چــیره 

می شوند، و به زندگی بازمی گردند.!
"در جســتجوی زمــان از دســت رفــته" ســفر مــعنوی پــروســت اســت بــرای بــازیــافــنت ارواحی کــه در دل خــاطــرات گــرفــتار و 
فـرامـوش شـده انـد. او تـک تـک خـاطـرات را بـه ظـرافـت سـرانگشـتان یـک مـیناگـر بـرمی گـیرد، نـوازش می کـند، تـپش آن را 
ملـــس می کـــند، صـــدایـــشان را می شـــنود، خـــطاب شـــان را بـــازمی شـــناســـد، و آنـــها را یـــک بـــه یـــک از اســـارت و مـــرگ می 
رهـانـد. کـتاب پـروسـت مـهمتریـن اثـر مـعنوی روزگـار مـدرن اسـت، عـارفی فـارغ از ادیـان رسمی از عـمیقتریـن تجـربـه هـای 

معنوی خود پرده برمی دارد.!
ــلیم مـــاورای حـــّس نیســـت. امـــر مـــینوی در دل ســـاده تـــریـــن  ــا بـــرای ایـــن عـــارف، امـــر مـــقّدس مـــوجـــودی اســـتعالیی در اقـ امـ

!اشیای پیرامون ما نهفته است. "خدا" اسم یک موجود واقعی نیست، صفت واقعی یک موقعیت است.!
توضیحات:!

۱. ايـن تلقي از "خـدا" و بـازتـاب آن در كـار پـروسـت مـوضـوع سـخنراني بـود كـه امـروز در جـمع هـمكاران دانـشگاهي ام 
در مـوراويـن داشـتم. بـه نـظرم در تجـربـه پـروسـتي درك بـسيار عميقي از الـوهـيت نـهفته اسـت كـه مـا را بـه مـدل تـازه اي از 
"خـدا" راهـنمايي مي كـند. امـا الـبته ايـن مـدل، دسـت كـم آنـچنانـكه مـن مي فـهم اش، مي تـوانـد بـا مـدل اديـان ابـراهيمي 
از خـدا (يعني خـداي شـخص وار) سـازگـار بـاشـد، هـرچـند كـه هـم زمـان بـا چـنديـن مـدل بـديـل ديـگر هـم مي تـوانـد سـازگـار 
افــتد. امــيدوارم كــه بــزودي صــورت تــفصيل يــافــته آن ســخنراني را بــه فــارسي منتشــر كــنم تــا اصــل ايــده روشــنتر و نــقد و 

ارزيابي آن آسانتر شود.!
۲.  مـطابـق ايـن مـدل مـحتواي تجـربـه هـاي مـا چـيزي جـز صـفات الهي نيسـت. اگـر شـما در عـني حـال بـه مـتافـيزيـك دوگـانـه 
انـــگاري در مـــاّده ايـــن عـــالـــم هـــم بـــاور داشـــته بـــاشـــيد، مـــمكن اســـت كـــه بـــراي تـــبيني ايـــن مجـــموعـــه "صـــفات الهي"، وجـــود 
ــالــــم حــــس) اســــتنتاج كــــنيد. يعني خــــداي شــــخص وار اديــــان  ــا شــــخص واررا (مــــثال وراي عــ ــيانــ "مــــوجــــودي" مســــتقل و احــ
ابـراهيمي يـك مـدل بـراي تـبيني مـحتواي ايـن تجـربـه هـاسـت. امـا اگـر چـنان مـتافـيزيكي نـداشـته بـاشـيد، مـمكن اسـت تـنها 
بــــه دوگــــانــــه انــــگاري تــــحويــــل نــــاپــــذيــــر در صــــفات (در ايــــنجا صــــفات "الهي" در مــــقابــــل ســــايــــر صــــفات مــــانــــند اخــــالقي، 
روانـشناختي، ذهني، و فـيزيكي) بـسنده كـنيد. در ايـن صـورت كـاربـرد "خـدا" ( بـه عـنوان اسـم) نـادرسـت خـواهـد بـود، و 
بـايـد در عـوض از "الهي" (بـه عـنوان) صـفت اسـتفاده كـنيد. نـظير ايـن مـوقـعيت را مـثال در مـورد "ذهـن" داريـم. مـحتواي 
تجـربـه مـا "صـفات ذهني" اسـت. اگـر شـما بـه ثـنويـت دكـارتي بـاور داشـته بـاشـيد مي تـوانـيد ايـن صـفات را بـه يـك مـوجـود 
مســـتقل يعني "ذهـــن" (بـــه عـــنوان اســـم) نســـبت دهـــيد، و اگـــر بـــه ثـــنويـــت در مـــاده دكـــارتي بـــاور نـــداشـــته بـــاشـــيد تـــنها از 
"ذهني" (بـه عـنوان صـفت) سـخن بـگويـيد. ربـط ايـن مـدل بـا مـكاشـفات گـذشـتگان قـدري پـيچيده اسـت. پـيش زمـينه ديني 
تجــربــه مــعنوي پــروســتي اديــان تــوحــيدي و ابــراهيمي نيســت، هــمانــطور كــه در مــنت هــم آورده ام، او تجــربــه هــايــش را در 
ــوانــــيد مــــيان  پــــس زمــــينه اديــــان بــــدوي، خــــصوصــــا جــــان انــــگاري مي فــــهمد و تــــعبير مي كــــند. در ايــــن حــــالــــت شــــما مي تــ
مـــحتواي تجـــربـــه عـــرفـــاني (خـــواه آفـــاقي يـــا انفسي) و تـــعبير آن مـــحتوا تـــمايـــز بـــگذاريـــد و شـــباهـــت تجـــربـــه يـــك عـــارف بـــه 
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اصــطالح بي ديــن يــا ســكوالر بــا يــك عــارف مــوحــد مســلمان را در مــحتواي تجــربــه و نــه در تــعبير آن بــدانــيد. امــا الــبته در 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!اين باره بايد بسي بيش از اينها گفت تا اصل مدعا و نقاط ضعف و قوت آن آشكار شود. !
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۶۱. تربیت دینی کودکان ( ۷ سپتامبر ۲۰۱۳)!
بـه نـظرم شـیوه تـربـیت دینی کـودکـان از جـمله امـوری اسـت کـه بـایـد مـورد تجـدیـدنـظر اسـاسی قـرار بـگیرد. در تـفکر دینی 
سنتی کــودک هــویــت حــقوقی مســتقل نــدارد و بخشی از مــایــملک پــدر بــشمار می رود. و والــدیــن (خــصوصــاً پــدر) حــق و 
بـلکه تـکلیف دارنـد کـه آمـوزه هـای دینی خـود را (کـه غـالـباً مـیراثی تـقلیدی از والـدیـن شـان اسـت) در ذهـن و روان کـودکـان 

خود حک کنند.!
تـربـیت دینی در غـالـب مـوارد تـلقین یـا تحـمیل بـاورهـا و هـنجارهـای دینی والـدیـن بـه تـن و روان کـودکـان اسـت. بـه نـظر مـن 
ایــن شــیوه تــعلیم دینی نــقض آشــکار حــقوق انــسانی کــودک اســت. فــرزنــدان ابــزار تــحقق بــخشیدن بــه آمــال و ارزشــهای 
دینی و ایـدئـولـوژیـک والـدیـن نیسـتند. تـربـیت دینی بـایـد در قـلمرو اخـالق بـاشـد، و شـرط اخـالق ایـن اسـت کـه نـظام تـربـیت 
دینی اصــل آزادی انــدیــشه و انــتخاب را بــرســمیت بــشناســد. مــعنای ایــن ســخن ایــن نیســت کــه والــدیــن در تــربــیت دینی 
کــــودکــــان خــــود کــــوشــــا نــــباشــــند. از قــــضا تــــربــــیت دینی صحیح در دوران کــــودکی می تــــوانــــد ضــــامــــن ســــعادت کــــودک در 
بـزرگـسالی بـاشـد. امـا تـربـیت دینی اخـالقی را نـبایـد بـه مـعنای تـلقین آمـوزه هـا بـر روان کـودک و تحـمیل مـناسـک بـر تـن 

او دانست.!
بــــــه نــــــظرم تــــــربــــــیت دینی اخــــــالقی بــــــیش از هــــــر چــــــیز آمــــــوخــــــنت ارزشــــــهای عــــــام و واالی انــــــسانی بــــــه کــــــودک، پــــــرورانــــــدن 
حـساسـیتهای مـعنوی در او، و نـیز آمـوزش دانـش مـوثـق دربـاره ادیـان مـهم دنـیا و شـخصیتهای دینی و مـعنوی بـرجسـته 
تــاریخ اســت. الــبته تــماس بیشــتر کــودک بــا دیــن والــدیــن بــه طــور طبیعی او را بــا فــضای عــقیدتی و ایــمانی والــدیــن اش 
بیشـتر آشـنا و مـأنـوس می کـند، و بـه احـتمال زیـاد کـودک در دراز مـّدت تجـربـه هـای مـعنوی خـود را در مـنت هـمان سنتی 
می آزمـــایـــد و تـــفسیر می کـــند کـــه از والـــدیـــن اش بـــه مـــیراث بـــرده اســـت. امـــا در تـــربـــیت دینی اخـــالقی، والـــدیـــن هـــمواره 
فـــضایی را بـــرای خـــالقـــیت و جـــوالن آزادانـــه ذهـــن کـــودک گـــشوده می گـــذارنـــد. بـــیش از آنـــکه بـــه او آمـــوزه هـــای یـــک دیـــن 
خـاص را تـلقین یـا تحـمیل کـنند، بـه او حـساسـیت نسـبت بـه سـویـه هـای مـعنوی عـالـم، و روشـهای فـهم و ارزیـابی عـاملـانـه و 
هـمدالنـه مـعارف دینی را می آمـوزنـد. و الـبته در مـحیط خـانـواده هـم بـه او ایـن امـکان را می دهـند کـه در فـضای زنـدگی 
مـعنوی و دینی والـدیـن تجـربـه ای دسـت اّول از زیسـت دینی و مـعنوی در مـنت یـک دیـن خـاص را بـیازمـایـد. بـه ایـن تـرتـیب 
واـلدیـن بـه جـای آنـکه از کـودکـان شـان نـسخه دّوم خـود را بـسازنـد، و آنـها را تـا ابـد بـر سـر سـفره نـان بـیات خـود بـنشانـند، 
بـه آنـها دانـش و مـهارتـهایی را می آمـوزنـد کـه خـود خـاّلقـانـه و آگـاهـانـه بـه دریـای خـطرخـیز عـالـم مـعنا درآیـند و نـهنگ خـود 

!را تازه تازه از آب شکار کنند.!
توضیحات:!

۱. حـــساســـیت مـــعنوی از بـــسیاری جـــهات شـــبیه و مبتنی بـــر حـــساســـیت اخـــالقی و حـــساســـیت زیـــباشـــناســـانـــه اســـت. بـــه 
نـظرم مـصاحـبت مـهمتریـن نـقش را در پـرورانـدن حـساسـیتهای مـعنوی دارد. یعنی فـرد از طـریـق نـگاه کـردن بـه الـگوهـا و 
نـمونـه هـای شـاخـص زنـدگی مـعنوی، از طـریـق زیسـنت بـا آنـها یـا خـوانـدن دربـاره شـان رفـته رفـته درک روشـنتری از سـویـه 
هـای مـعنوی عـالـم می یـابـد. از طـریـق نـگاه آنـها یـاد می گـیرد کـه سـویـه هـای مـعنوی وضـعیت هـای امـور خـاص را چـگونـه 
بـایـد شـکار کـرد و دیـد. بـرای هـمین اسـت کـه در سـنتهای دینی "تـذکـره" هـا نـقش بـسیار مهمی ایـفا می کـرده انـد. الـبته 
حــــساســــیت مــــعنوی مبتنی بــــر حــــساســــیت اخــــالقی و زیــــباشــــناســــانــــه هــــم هســــت. یعنی حــــساســــیت مــــعنوی، اخــــالقی و 
زیـباشـناسـانـه اسـت (امـا عـکس آن ـلزومـاً صـادق نیسـت). بـنابـرایـن، پـرورانـدن "حـّس اخـالقی" و "حـّس زیـباشـناسـانـه" در 
ــایـــد بسی بـــیش از ایـــنها  کـــودک شـــروط الزم شـــکل گـــیری "حـــّس مـــعنوی" را در او فـــراهـــم می کـــند. الـــبته در ایـــن مـــورد بـ
گــــفت. ولی بــــه نــــظرم مــــقایــــسه حــــساســــیت مــــعنوی بــــا حــــساســــیت اخــــالقی و زیــــباشــــناســــانــــه (خــــصوصــــاً در بســــتر درک 

ارسطویی از اخالق و آموزش اخالقی) می تواند شروع خوبی برای فهم بهتر مسأله باشد.!
۲. بـحث اخـالقي درـباره تـربـيت كـودكـان بـا بـحث حـقوقي در ايـن ـباره مـتفاوت اسـت. (و در ايـنجا مـقصود مـن از "حـقوق" 
كـودك، حـقوق اخـالقي اوسـت كـه مـقدم بـر حـقوق قـانـوني او تـعريـف مي شـود). از ايـنكه غـيبت اخـالقـا بـد اسـت نمي تـوان 
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نــتيجه گــرفــت كــه پــس بــايــد قــانــوني وضع كــنيم تــا هــر كــس هــر كــجا غــيبت كــرد مــجازات شــود. بــنابــرايــن، از ســخن مــن در 
ايــنجا نمي تــوان لــزومــا نــتيجه گــرفــت كــه پــس حــكومــت بــايــد بــه حــكم قــانــون در امــور خــانــواده هــا و نــحوه تــربــيت كــودكــان 
شـان دخـالـت و تـصرف كـند (الـبته در پـاره اي مـوارد قـانـون مي تـوانـد و مي بـايـد دخـالـت كـند- امـا مـدعـاي مـن در ايـنجا 
از جـمله آن مـوارد نيسـت). امـا الـبته مي تـوان هـمني پـرسـش را كـه مـن در سـطح خـانـواده و رابـطه كـودك و والـديـن مـطرح 
كــردم، در ســطح مــدرســه و رابــطه شــاگــرد و مــعلم مــطرح كــرد. در آن صــورت بــه نــظرم قــانــون مي تــوانــد و مي بــايــد،دســت 
كـم در مـدارس دولتي، درـباره ـنحوه ـتعليم ديني كـودكـان ـنظارت كـند. در مـدارس خـصوصي هـم ـپاره اي ـتعاـليم مـربـوط ـبه 

اخالق، حقوق، و تكاليف شهروندي بايد بخش اجباري از برنامه آموزشي باشد.!
۳.  تــوجــه بــه حــقوق کــودکــان قــطعاً کــاری نیســت کــه بســرعــت و طی یــک نســل بــه ســرانــجام بــرســد. ایــن تــوجــهات و بــحث 
دربـاره آنـها بـایـد بخشی از فـرهـنگ عـمومی جـامـعه شـود تـا رفـته رفـته در ذهـنیت خـانـواده هـا رسـوخ کـند و در نـحوه رفـتار 
آنـها بـا کـودکـان شـان بـازتـاب یـابـد. خـانـواده هـای سنتی نسـل پـدربـزرگ و مـادربـزرگـهای مـا شـدیـداً مـردسـاالر بـودنـد، امـا 
نسـل جـوان مـا از ایـن جهـت پیشـرفـتهایی کـرده اسـت و مـردان جـوان نسـبت بـه حـقوق همسـران شـان حـساسـیت بیشـتری 
ـیافـته اـند. ـیا شـیوه رفـتار ـیک ـپدر و مـادر جـوان ـبا فـرزـندشـان ـبسیار مـتفاوت از شـیوه ـتربیتی دو سـه نسـل قـبل اسـت. در 
مـورد تـربـیت دینی هـم بـه نـظرم پیشـرفـتهای نسـبتاً خـوبی در خـانـواده هـای مـذهـبی شهـری و طـبقه مـتوسـط حـاصـل شـده 
اسـت، امـا بـه نـظرم مـبنای تـعلیم و تـربـیت کـودکـان در جـامـعه مـا هـنوز بـا حـساسـیت کـافی نسـبت بـه روانـشناسی کـودک و 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!نیز حقوق او به عنوان یک انسان مستقل شکل نگرفته است.!
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۶۲.  مرگ عزیز ( ۹ سپتامبر ۲۰۱۳)!
مــرگ عــزیــز فــقط از دســت دادن "دیــگری" نیســت. هــر عــزیــزی کــه می رود پــاره ای از وجــود مــا را بــا خــود می بــرد. وجــود 
مـا تجـربـه هـای زیسـته مـاسـت، و مـا ایـن تجـربـه هـا را فـقط بـا شـمار انـدکی از نـزدیـکان شـریـک ایـم. کـودکی مـن را فـقط 
افـــراد انگشـــت شـــماری بـــا مـــن زیســـته انـــد. بـــا رفـــنت آنـــها، آن بـــخش از زنـــدگی مـــن بـــرای هـــمیشه گـــم می شـــود. تـــنهایی 
دوران پــیری فــقط ازدســت دادن دوســتان و نــزدیــکان نیســت، گــم شــدن بــخشهایی از وجــود مــاســت کــه در حــافــظه آنــها، و 
فـــقط در حـــافـــظه آنـــها، زنـــده اســـت. و ســـرانـــجام وقتی می رســـد کـــه دیـــگر هیچ کـــس شـــیرینی هـــای کـــودکی ات را نـــدیـــده 
اســت، هیچ کــس شــور جــوانی ات را بــه یــاد نــدارد. و تــو تــنها بــا خــودت در خــلوت مــه آلــود حــافــظه ات می نشینی، و بــه 
کـورسـوی تـه مـانـده شمعی خـیره می شـوی کـه بـه وزش هـر نـسیم تـا مـرز تـاریکی خـم می شـود. مـا بـا مـرگ عـزیـزان مـان 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!اندک اندک کم می شویم- رفته رفته گم می شویم.!
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۶۳.  آغوش ( ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۳)!
دل رمـیده در آغـوش اسـت کـه آرام می گـیرد. "آغـوش" خـانـه ای از جـنس تـن اسـت. وقتی کـه بـازوهـای ات را بـه دورم می 
پیچی، تــن ات خــانــه ام می شــود- ســرپــناهی کــه گــرمــای تــپنده اش یخ هــای دلــم را آب می کــند. دســتم را بــر شــعله هــای 
داغ تــن ات می کــشم، و چــشمان ام بــه خــلسه می رود- در ایــنجا خــیال ســرمــا هــم راه نــدارد. آغــوش ات خــانــه تــنانــه مــن 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!است، معنای زندگی است که اینک حریر تن به تن کرده است.!
�77



۶۴.  قبله ( ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۳)!
در مـــنت ادیـــان غـــربی، ســـلوک یـــا راه رفـــنت مـــقّدس، حـــرکـــت در جهـــت قـــبله اســـت. و قـــبله "مـــکان مـــقدس" اســـت. و مـــکان 
مـقّدس جـایی اسـت کـه فـضا ـبا ـحضور درمی آمـیزد- ـنسیم ـناـپیدای ـحضور ـبه ـبطن مـکان می خـزد، مـکان را ـباردار می 
ــا در انــــحنای آن خــــود را آشــــکار کــــند. مــــکان مــــقّدس فــــضای بــــاردار از حــــضور اســــت. و انــــحنای ایــــن فــــضا روح  کــــند تــ
سـرگـردان انـسان را بـه کـمند جـاذبـه اش بـه سـوی خـود می کشـد. صـالی حـضور کـه در بـطن مـکان می پیچـد، راه هـای 
جـهان مـتمایـز می شـود، و راهی کـه بـه مـقصد می رسـد، "طـریـق" می شـود. و تـا روح سـرگـردان بـه طـریـق گـام می نهـد، 
پـرسـه اش سـلوک می شـود، هـویـتش سـالـک می شـود، و ادب اش مـراقـبه- بـایـد نـشانـه هـا را هـوشـیارانـه بـپایـد، مـبادا راه 

را گم کند.!
امــا در مــنت ادیــان شــرقی، ســلوک یــا راه رفــنت مــقّدس، حــرکــت فــارغ از قــبله اســت. رفــنت، بــرای رســیدن نیســت، بــرای گــم 
شـدن اسـت. راه رفـنت مـقّدس، "سـفر در راه" نیسـت، "پـرسـه در بـیراهـه هـا"سـت. راه رفـنت مـقّدس رفـنت بی تـمنّاسـت. رفـنت 
مـحض اسـت. "مـحض" شـدن اسـت. ملـس تـمایـز مـقّدس نیسـت، درگـذشـنت از تـمایـز اسـت. یـک قـبله شـدن نیسـت، بی قـبله 

!شدن است. یافنت نیست، رهایی است.!
توضیحات:!

۱.  اســاس مــدعــاي مــن در بــخش اول (يعني فــقره مــربــوط بــه اديــان غــربي) بــر مــفهوم "عــدم تــقارن يــا نــاهمگني فــضا" 
اســتوارســت كــه مــبناي تحــليل دوركيمي از شــكل گــيري "مــقدس" در بــرابــر "غــيرمــقدس" اســت. يعني حــضور امــر مــقدس 
(بـه تـعبير ديني) در سـاحـت فـضا از طـريـق ايـجاد عـدم تـقارن يـا نـاهمگني در فـضا (بـه تـعبير دوركـيم) تـحقق مي پـذيـرد. 
امـا بـحث زيـادي در ايـن بـاره اسـت كـه فـضا چـگونـه نـاهـمگن و بـه تبع نـامـتقارن مي شـود. در ايـنجا يكي از نـظريـه هـاي 
جــالــب هــمان اســت كــه در مــنت اشــاره كــردم: درآمــيخنت حــضور بــا مــكان. اســاس ايــن نــظريــه بــسيار ســاده اســت: فــرض 
كـنيد كـه شـما عـاشـق كسي هسـتيد و هـر روز كـه از ـپارك رد مي شـوـيد او را ـبر ـنيمكت خـاصي در فـالن گـوشـه ـپارك مي 
بــينيد كــه نشســته اســت. بــعد از مــدتي تــداوم آن حــضور آن بــخش از پــارك يــا آن نــيمكت خــاص را بــراي شــما از ســايــر 
نـقاط پـارك مـتمايـز مي كـند- يعني حـضور آن مـحبوب در آن محـل خـاص، آن كنج خـاص را "بـاردار" يـا "منحني" (يـا بـه 
تــعبير دوركيمي، نــاهــمگن) مي كــند. و تجــربــه وجــودي شــما در بــرابــر ايــن انــحنا جــذب شــدگي و الــتفات اســت. يعني هــر 
بـار كـه از آن پـارك مي گـذريـد، حتي وقتي كـه او در آنـجا نيسـت، جـسم و ذهـن شـما خـود را مـعطوف بـه آن كنج خـاص 
مي يـابـيد. و در ايـن حـاـلت، اـلبته كـوره راه هـاي داخـل پـارك در نسـبت بـا آن كنج خـاص از هـم مـتمايـز مي شـود: بعضي 
بـــه آن زاويـــه مي انـــجامـــد، و بعضي بـــه آن زاويـــه نمي رســـد. يعني نـــاهمگني فـــضا در آن كنج، بعضي راه هـــاي درون 
پـارك، يعني آنـها را كـه بـه آن كنج مي انـجامـد، ويـژه مي كـند. سـفري كـه شـما در آن راه ويـژه مي كـنيد تجـربـه وجـودي 
اي كـامـال مـتفاوت از سـفري اسـت كـه در راه هـاي غـيرويـژه مي كـنيد- سـفر در راه ويـژه هـمان مـفهوم سـلوك يـا زيـارت يـا 

"راه رفنت مقدس" است. اميدوارم اين توضيحات مختصر تا حدي روشنگر باشد.!
۲.  بــحث مــن در ایــنجا دربــاره بــرتــری یکی  از ایــن دو شــیوه بــر دیــگری نــبود. ایــن دو شــیوه اســاس دو نــظام ســلوکی و 
مـعنوی بـسیار مـهم در تـاریخ فـرهـنگ بشـر بـوده اسـت. در یکی امـر مـقّدس نـهایـتا در قـالـب یـک مـوجـود مـتشخص (خـدا) 
تـصویـر می شـده اسـت، و در دیـگری، امـر مـقّدس بـه صـورت نـوعی آگـاهی کـیهانی و مـحض. هـر کـدام از ایـن دو تلقی 
هـم مـدل خـاصی از زنـدگی را بـه پـیروان خـود می آمـوزد. مـن هیچ دلـیل قـاطع و عینی بـرای تـرجیح یکی بـر دیـگری نمی 

یابم. احتماال عناصر فرهنگی و شخصیتی در ترجیح یکی بر دیگری نقش بسیار مهمی بازی می کند.!
۳.  دسـت ـکم مـطاـبق ـتعاـلیم آـیین ـبودا رـیشه رنج اـنسانی در اـین ـعاـلم "ـتمنّا" سـت، و ـنهاـیت ـسلوک در اـین آـیین رسـیدن 
بـه مـقام "بی خـواهشی" اسـت. (نـشانـه هـایی از ایـن تـعلیم بـودایی را در طـریـقت صـوفـیه هـم می تـوانـد یـافـت). از سـوی 
دیـگر، در ایـن آیـین "امـر اـلوهی" بـر مـبنایی کـامـال مـتفاوت از ادیـان غـربی مـدل سـازی می شـود. در ایـنجا "امـر اـلوهی" 
نــــــوعی آگــــــاهی نــــــامــــــتشخص و بی تــــــمایــــــز و منتشــــــر اســــــت- نــــــوعی آگــــــاهی مــــــحض. و نــــــهایــــــت ســــــلوک، یعنی مــــــقام بی 

�78



خــواهشی، بــا مــحض یــا نــاب شــدن آگــاهی یــا درگــذشــنت از هــر نــوع تــمایــز مــالزم اســت. در چــارچــوب ایــن تلقی، الــبته 
ســـلوک رفـــنت بـــرای رســـیدن نیســـت- چـــرا کـــه ایـــن نـــوع پـــویـــه ذهـــنیت فـــرد را بـــه صـــورتی خـــاص شـــکل می بخشـــد، و در او 
تـــمنّایی خـــاص، یعنی رســـیدن بـــه یـــک مـــقصد خـــاص، را روشـــن نـــگه می دارد. نـــهایـــت ســـلوک در ایـــنجا فـــرد را از جـــنس 
آگــاهی مــحض می کــند. و رســیدن بــه ایــن مــرتــبه او را از چــرخــه رنج می رهــانــد، و ایــن رهــایی غــایــت نــهایی ایــن نــظام 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!سلوکی است. البته این تصویر بسیار کّلی و زیاده ساده شده است.!
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۶۵.  تماس با جهان ( ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳)!
مـــا هـــرگـــز بـــا جـــهان مســـتقیم رودررو نمی شـــویـــم، هـــمیشه آن را گـــزینشی و از ورای قـــاب می بـــینیم. جـــهان هـــر کـــس بـــه 
قــامــت قــاب اوســت. قــاب را کــه عــوض کنی، جــهان عــوض می شــود. امــا قــاب پنجــره اتــاق مــن دریــچه مــن بــه جــهان بــیرون 
نیسـت. وقتی کـه از پنجـره اتـاق ام بـه پـدیـده هـای جـهان و گـذرشـان نـگاه می کـنم، در واقع بـه تـصاویـر ذهنی خـودم خـیره 
می شـــوم- مـــثل وقتی کـــه از پنجـــره اتـــوبـــوس بـــیرون را تـــماشـــا می کنی: چـــشمهای ات بـــر گـــذر شـــتابـــناک مـــناظـــر خـــیره 
اسـت، امـا نـگاه ات خـیال هـا و خـاطـرات خـودت را مـرور می کـند. بـرای هـمین اسـت کـه سـالـها از یـک خـیابـان می گـذرم، 
امــا درخــتهای آن را نمی شــناســم. مــن جــهان را نــه در قــاب پنجــره اتــاق ام کــه در آیــنه تــصویــرپــردازی هــای یــک رمــان یــا 
صــورت ســازی هــای یــک تــابــلو نــقاشی نــگاه می کــنم. جــهان واقعی بــرای مــن دنــیای بــیرون قــاب پنجــره اتــاق ام نیســت- 
جـهانی اسـت کـه از قـاب نـگاه آن نـقاش یـا داسـتان سـرا بـه تـاریـکخانـه مـن می تـراود. جـهان را می بـینم- بی آنـکه نـگاه 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!اش کنم!!
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۶۶.  موقعیت آتیزم وجودی ( ۳ اکتبر ۲۰۱۳)!
یکی از انــواع مــّهم مــوقــعیت آتــیزم (Autism) وقتی اســت کــه فــرد ســاخــتار و مــحتوای ذهنی بــسیار پــیچیده و پیشــرفــته 
ای دارد امــا مــکانــیسم هــای مــفاهــمه و مــبادلــه اش تــاحــّد زیــادی مــختل شــده اســت. فــرد پشــت پنجــره چــشمهایــش جــهان 
بـیرون را می بـیند، بـسیاری از جـنبه هـای آن را بـخوبی می فـهمد و تحـلیل می کـند، امـا نمی تـوانـد مـیان جـهان درون و 
ــته حــــالتی اســــت کــــه  ــاّد و پیشــــرفــ ــوقــــعیت حــ ــزنــــد. فــــرد در جــــهان درون خــــودش زنــــدانی اســــت. آتــــیزم مــ جــــهان بــــیرون پــــل بــ
بــسیاری از مــا در زنــدگی خــود کــم یــا بــیش تجــربــه می کــنیم. بــرای مــثال، مــوقــعیت مــهاجــرت، خــصوصــاً در ســنین بــاال، 
تــاحــّدی شــبیه مــوقــعیت آتــیزم اســت- فــرد جــهان درونی پــیچیده و پیشــرفــته ای دارد، امــا امــکانــات زبــانی و فــرهنگی اش 
بــرای مــبادلــه کــارآمــد آن جــهان بــا جــهان بــیرون کــارآیی نــدارد. بــه نــظرم زنــدگی عــارف صــاحــب تجــربــه هــم تــاحــّدی شــبیه 
مــوقــعیت آتــیزم بــوده اســت- تجــربــه هــای درونی عــارف بــرای او چــندان غنی و یــکه می نــمایــد کــه زبــان کــشیدن بــار آن را 
نمی تـــوانـــد. فـــرد پشـــت دیـــوارهـــای بـــلند جـــهان درون اش گـــرفـــتار می شـــود، و هـــرچـــه بـــر دیـــوارهـــای آن مشـــت می کـــوبـــد 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!صدایی برنمی خیزد- انگار که در دل کابوس شبانه دهان به فریاد می گشایی اما نفس از گلوگاه ات برنمی آید.!
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۶۷.  نصیحت! ( ۴ اکتبر ۲۰۱۳)!
گـاهی پـیامـهای بـسیار مهـر آمـیزی از دوسـتانی نـادیـده دریـافـت می کـنم کـه غـاـلباً بـر تـصویـر نـادرسـت و مـباـلغه آمـیزی از 
مـــن شـــکل گـــرفـــته اســـت. می دانـــم کـــه تـــعارف بخشی از فـــرهـــنگ مـــاســـت، و می دانـــم کـــه نـــویـــسندگـــان غـــالـــباً جـــوان ایـــن 
پـیامـهای لـطف آمـیز بـه سـائـقه شـور آرمـان گـرای جـوانی مسـتعدنـد کـه از آدمـها هـویـتهای آرمـانی در ذهـن بـپردازنـد. امـا 
ایــــن مــــسألــــه نــــگرانــــم می کــــند. مــــن خــــودم فــــرد آرمــــان گــــرا و آرمــــان پــــردازی بــــوده ام، و می دانــــم کــــه ایــــن ذهــــنیت چــــگونــــه 
تـــصویـــرســـازی می کـــند و شیفتگی می آفـــریـــند. امـــا حـــقیقت ایـــن اســـت کـــه در غـــالـــب مـــوارد، انـــسانـــهایی کـــه ســـخت می 
ســـتایـــیم، در واقع بـــسیار مـــعمولی تـــر از آن چـــیزی هســـتند کـــه گـــمان می کـــنیم. یـــک نـــویـــسنده بـــا بهـــتریـــن چهـــره اش در 
عـرصـه عـمومی ظـاهـر می شـود. مـخاطـب بـا نـاب تـریـن لحـظه هـای او انـس می گـیرد، و بـر مـبنای آن لحـظه هـاسـت کـه از 
او تــصویــری در ذهــن می پــرورانــد، و در نــهایــت دل شــیفته اش می شــود. امــا واقــعیت ایــن اســت کــه بیشــتر لحــظه هــای 
زنـدگی بیشـتر مـا بـسیار پـیش پـا افـتاده و مـالل آور اسـت. مـمکن اسـت کـه یـک نـویـسنده در لحـظه هـای نـاب و خـاّلق اش 
فــردی جــذاب بــاشــد، امــا هــمین فــرد چــه بــسا در مــنت زنــدگی روزانــه فــردی غــالــباً کــم حــوصــله، زود رنج، پــرتــوقع، مــتکبّر، و 
"مـــرکـــز عـــالـــم خـــلقت" بـــاشـــد. بـــرای هـــمین اســـت کـــه در غـــالـــب مـــوارد آشـــنایی نـــزدیـــک بـــا چهـــره هـــای صـــاحـــب نـــام مـــایـــه 
سـرخـوردگی اسـت. تـوصـیه مـن بـه جـوانـترهـا ایـن اسـت کـه در تـصویـرسـازی از آدمـهای صـاحـب نـام مـبالـغه نـکنند، یـا اگـر 
روحــیه آرمــان گــرای شــان ســرکشی می کــند، دســت کــم بــه چهــره هــای مــحبوب و آرمــانی شــان زیــاده نــزدیــک نــشونــد: یــا 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!واقع بین باشیم، یا فاصله ها را حفظ کنیم!!
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۶۸.  نظام آموزشی شغل محور ( ۷ اکتبر ۲۰۱۳)!
نـــظام آمـــوزشی مـــا روز بـــه روز شـــغل مـــحورتـــر می شـــود. انـــگار غـــایـــت اصلی تـــعلیم و تـــربـــیت چـــیزی نیســـت جـــز آمـــوزش 
دانـش و مـهارتـهای شغلی. جـوانـها بـه دانـشگاه می آیـند تـا آیـنده شغلی بهـتری بـیابـند، و اسـتادان تـمام تـالش شـان ایـن 

است که کارشناسان زبده تر بپرورانند که از عهده مشکالت فنّی جامعه به نحو کارآمد تری برآیند.!
امــا ایــن تلقی از نــظام آمــوزشی بــه نــظرم نــادرســت اســت. مــن بــه شــیوه کــالســیک هــا هــمچنان مــعتقدم کــه غــایــت اصلی 
نـظام آمـوزشی بـایـد تـعلیم دانـش هـا و هـنرهـایی بـاشـد کـه نـهایـتاً بـه سـعادت انـسان کـمک می کـند. غـایـت نـظام تـعلیم و 

تربیت باید سعادت انسان باشد، نه صرفاً تربیت نیروهای کارشناس در امور فنّی و تخصصی.!
انـسان مـدرن در سـه حـوزه مـتمایـز امـا مـربـوط زنـدگی می کـند: محـل کـار (زنـدگی شغلی)، خـیابـان (زنـدگی اجـتماعی یـا 
ــا را در ایـــن ســـه  ــا و مـــهارتـــهایی اســـت کـــه مـ ــا در گـــرو آمـــوخـــنت دانـــش هـ ــانـــه (زنـــدگی شخصی). ســـعادت مـ مـــدنی)، و خـ
ســطح یــاری می کــند. نــظام آمــوزشی مــدرن تــاحــّد زیــادی بــر زنــدگی شغلی مــا مــتمرکــز اســت، یعنی اهــتمام آن تــاحــدّ 
زیــادی پــرورانــدن کــارشــناســان فنّی اســت. امــا در ایــن نــظام وظــیفه تــربــیت شهــرونــدان مــسؤول و آگــاه بــه وظــایــف مــدنی 
تـــبدیـــل بـــه امـــری حـــاشـــیه ای شـــده اســـت، و بـــدتـــر از آن آمـــوزش دانـــشها و مـــهارتـــهای الزم بـــرای یـــک زنـــدگی شخصی 
مـــتعادل و ســـعادتـــمند تـــقریـــباً یکســـره فـــرامـــوش شـــده اســـت. مـــا هیچ بـــلد نیســـتیم کـــه چـــطور در مـــحیط خـــانـــه همســـران یـــا 
والــدیــن خــوبی بــاشــیم. بــخش عــمده دانــش و مــهارتــهای مــا در قــلمرو "خــانــه" خــانگی اســت، یعنی مــحصول تــعالــیم ابــتر 
والــدیــن یــا تجــربــه هــای خــام و نــاســنجیده خــودمــان اســت. غــافــل از آنــکه "خــانــه" مــهمتریــن رکــن یــک زنــدگی ســعادتــمندانــه 
اسـت، و سـعادت و رضـایـت در مـحیط خـانـه بـه دانـش و مـهارتـهایی نـیاز دارد کـه بـه شـیوه هـای ذوقی و آزمـون و خـطای 
ــانـــه و خـــیابـــان  ــایـــد بـــه خـ ــالـــم و مـــتعادل بـ ــانـــواده بـــه دســـت نمی آیـــد. یـــک نـــظام آمـــوزشی سـ تـــصادفی بـــر روی اعـــضای خـ

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(دست کم) همان قدر اهمیت بدهد که به محّل کار.!
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۶۹.  رفیق مراقبه ( ۸ اکتبر ۲۰۱۳)!
در فـرهـنگ سـلوک عـرفـانی مـا ادب مـراقـبه غـالـباً بـا ادب مـحاسـبه هـمراه اسـت. یعنی فـرد رفـت و آمـد احـواالت درون اش 
ــایـــیدن بـــرای ارزش گـــذاری  ــایـــید (مـــراقـــبه) و مـــدام ارزیـــابی می کـــند (مـــحاســـبه). اســـاســـاً در ایـــن ســـیاق پـ را مـــدام می پـ
اســت. امــا فــرآیــند ارزش گــذاری بــار عــاطفی ســنگین دارد. یعنی اگــر حــال نــاخــوشی در درون فــرد ســر بــرزنــد، محتســب 
مــراقــب آژیــرهــای خــطر را بــه صــدا درمی آورد، و تــمام روان فــرد بــه حــالــت تــدافعی و آمــاده بــاش می رود تــا تــکلیف ایــن 
حـال نـاخـوش بـا شـتاب تـمام روشـن شـود. ایـن حـساسـیت وسـواس گـونـه بـرای زدودن نـاپـاکی هـا و پـاالیـش مـدام صـافی 
چــشمه درون در اصــل حــساســیت مــبارکی اســت. امــا فــشار عــاطفی ایــن فــرآیــند گــاه وســواس گــونــه می تــوانــد بــه هــمان 
انـدازه فـرسـایـنده بـاشـد. دوقـلوی مـراقـبه- مـحاسـبه روان فـرد را هـمیشه در نـوعی اضـطراب و فـشار دائـم نـگه می دارد، و 
ایـــن اضـــطراب و فـــشار دائـــم در انـــواع حـــاالت روحی فـــرســـایـــنده مـــانـــند احـــساس گـــناه، احـــساس پـــشیمانی، احـــساس 
قــــصور و کــــم کــــاری، احــــساس نــــگرانی مــــدام، احــــساس وســــواس و امــــثال آن تــــرجــــمان عــــاطفی می یــــابــــد. و هــــجوم ایــــن 
احــــساســــات روان فــــرد را لــــگدکــــوب می کــــند. روان مــــا تــــمام روز لــــگدکــــوب انــــواع خــــیاالت و عــــواطــــف اســــت کــــه بــــا شــــتاب 
سـرسـام آور در چـهارراه "مـن" می آیـند و می رونـد، و در پـایـان روز "مـن" را لـهیده و خـراب در مـیانـه چـهارراه رهـا می 

کنند. وسواس محاسبه این بار را گران تر می کند.!
مـراقـبه می تـوانـد مـا را ارتـفاع بخشـد، یعنی مـا را از کـف خـیابـان جـمع کـند، و بـر پشـت بـام بـبرد تـا از آن ارتـفاع تـردد 
خــیاالت و عــواطــف را بــپایــیم بی آنــکه لــگدکــوب شــویــم. و ایــن ارتــفاع مــنظر رهــایی بــخش اســت، یعنی فــرد را از کــوران 
تـردد کـور خـیاالت و عـواطـف بـرمی کشـد و تـاحـّدی می رهـانـد. امـا رفـیق مـحاسـبه کـه درمی رسـد دوبـاره از آن بـام بـه کـف 

خیابان و به زیر سّم خیل خیاالت و عواطف لگام گسیخته پرتاب می شویم.!
مـن بـا رفـیق مـراقـبه خـوبـم، امـا بـا هـمراه مـحاسـبه اش، دسـت کـم در ایـن شـکل آن، مـیانـه ای نـدارم. بـه نـظرم مـا پـیش از 
آنـکه بـخواهـیم حـاالت درون خـود را مـحاسـبه کـنیم، بـایـد بـیامـوزیـم کـه چـگونـه آنـها را مـدیـریـت و ضـبط و ربـط کـنیم. یعنی 
پــیش از آنــکه بــر ســر چــهارراه بــرای تــفتیش هــر رهــگذر ایســت بــازرسی بــگذاریــم، بهــتر اســت کــه ابــتدا در ایــن چــهارراه 
آشـفته نظمی بـرقـرار کـنیم: چـراغی بـر سـر چـهارراه بـگذاریـم، خـیابـان را خـط کشی کـنیم، و پلیسی بـگذاریـم کـه بـه تـردد 

این سواران وحشی نظم و سامانی بدهد.!
بــاالتــر از آن، "مــراقــبت" فــقط پــایــیدن نیســت، شــفقت هــم هســت. مــراقــبه ی نــفس شــفقت بــر او و تــیمار زخــمهای او هــم 
هســت. رفــیق مــراقــبه را بــایــد بــرای ســامــان بــخشیدن بــه درون آشــفته و تــیمار زخــمهای روح لــگدکــوب شــده مــان بــه یــاری 

بگیریم، نه حساب کشی محتسب مآبانه از آن کس که پیشاپیش خراب هزاران زخم است.!
!!!!!!!!!!!!!!در بستر یک روان متعادل، بسامان، و سالم خارخار حاالت ناخوش را هم البته بهتر می توان چاره کرد.!
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۷۰.  بیماری و گناه ( ۱۲ اکتبر ۲۰۱۳)!
در فــرهــنگ گــذشــتگان رابــطه عمیقی مــیان "بــیماری" و "گــناه" وجــود داشــت. بــرای مــثال، در ادبــیات دینی "بــیماری" از 
مــصادیــق عــذاب یــا امــتحان الهی بــوده اســت- نــشانــه اراده ای مــاورایی کــه بــه تــناســب نــاپــاکی هــای درون بــر فــرد نــازل 
می شــد. در چــشم بــسیاری از گــذشــتگان، ریــشه بــیماری را غــالــباً بــایــد در درون خــود و در شــیوه زنــدگی اخــالقی مــان 

می جستیم.!
ایــن تلقی از "بــیماری" هــمچنان بــا مــاســت. الــبته عــلم پــزشکی مــدرن تــا حــّد زیــادی تلقی مــا را از بــیماری عــرفی کــرده 
اسـت، امـا بـرای بـسیاری از مـا بـیماری هـمچنان بـا نـوعی احـساس شـرم یـا گـناه پـنهان هـمراه اسـت. در بـسیاری مـوارد، 
می کــــوشــــیم بــــیماری مــــان را از چــــشم دیــــگران بــــپوشــــانــــیم- انــــگار کــــه ننگی را. و وقتی کــــه بــــه بــــیماری ســــخت و درمــــان 
نــاپــذیــری مــبتال می شــویــم، بی اخــتیار از خــود می پــرســیم: "چــرا مــن؟ چــرا مــن؟" انــگار کــه بــیماری مــان تــاوان گــناهی 
اســت. و اگــر خــود را بی گــناه بــدانــیم، بــر عــدل خــداونــد خــرده می گــیریــم- انــگار کــه اراده الهی در حــّق مــان جــفا کــرده 

!است. برای بسیاری از ما، بیماری همچنان با قلمرو خدایان مربوط است.!
توضیحات:!

۱.  سـخن مـن نـاظـر بـه مـواردی اسـت کـه افـراد بـیماری را "بـالیی" می دانـند کـه از جـانـب خـداونـد بـرای مـجازات ایـشان 
نــازل شــده اســت. ایــن تلقی از بــیماری مــتضمن هیچ مــعنای مــثبت و شــکوفــانــده ای دز زنــدگی فــرد نیســت. ایــن درســت 
اســت کــه از مــنظر دینی فــرد دیــن دار در پــس مــصائــب جــهان حکمتی را فــرض می کــند، ولــو آنــکه خــود بــه فــهم آن قــادر 
نــباشــد، و حــّق دارد کــه ایــن مــنطق را از جــمله بــه بــیماری هــای خــود هــم تــعمیم دهــد، امــا هیچ کــس از مــنظر دینی نمی 
تـوانـد (و حـّق نـدارد) فـالن بـیماری خـاص را مـصداق عـذاب یـا مـجازات الهی بـرای خـود یـا دیـگری بـدانـد. شـایـد حـداکـثر 
بـتوانـد آن را آزمـونی بـرای شـکیبایی و شـکر گـزاری خـود تلقی کـند. هـمجنین از ایـنکه در مـنت دینی پـاره ای از بـیماری 
هــا مــصداق عــذاب یــا ابــتال یــا امــتحان بــوده اســت، نمی تــوان نــتیجه گــرفــت کــه بــیماری را بــه طــور کّلی بــایــد بــر ایــن نهج 
تـفسیر کـرد. ایـن تـفسیر بـیش از آنـکه مـعنا ببخشـد، بـر مـبنای درک نـادرسـت از بـیماری فـرد را دچـار وسـواس بـیمارگـونـه 
ای می کـند، کـه بیشـتر روح کـش اسـت تـا روح پـرور. الـبته سـخن مـن در ایـنجا بیشـتر جـنبه تـوصیفی دارد. یعنی ظـاهـرا 
در ذهــنیت مــا چــنان رابــطه ای مــیان مــفهوم "بــیماری" و "گــناه" بــواقع بــرقــرار اســت- خــواه آن را مــفید بــدانــیم، خــواه نــه. 
الــبته مــن ایــن نــوع تــعیین مــصادیــق را هــم نــادرســت و هــم زیــانــبار می دانــم، و مــعتقدم کــه رابــطه مــیان ایــن دو مــفهوم را 

باید برید که نه قابل دفاع است و نه سودمند.!
۲.  تـــا آنـــجا كـــه مـــن اطـــالع دارم ايـــن نـــوع رابـــطه مـــيان بـــيماري و گـــناه و عـــذاب مـــنحصر بـــه فـــرهـــنگ ايـــراني- اســـالمي 
نيسـت. بـراي مـثال، در فـرهـنگ مسيحي قـرون وسـطي بـيماران جـذامي مـغضوبـان خـدا تلقي مي شـدنـد و زنـده زنـده در 
گـــور شـــان مي گـــذاشـــتند و بـــراي شـــان مـــراســـم تـــرحـــيم بـــرگـــزار مي كـــردنـــد كـــه گـــويي مـــرده انـــد، و بـــعد بـــراي هـــميشه از 
جـــامـــعه طـــردشـــان مي كـــردنـــد. در هـــمني روزگـــار مـــا هـــم بـــيماري ايـــدز را عـــذاب الهي بـــراي هـــمجنس گـــرايـــان تلقي مي 

!!!!!!!!!كردند!!
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۷۱.  از کرسی نشینی تا کامپیوترهای تک نفره ( ۱۴ اکتبر ۲۰۱۳)!
روزگـــار کـــرسی نشینی روزگـــار رابـــطه هـــای دایـــره ای بـــود- هـــمه دور کـــرسی می نشســـتند و دایـــره کـــامـــل می ســـاخـــتند- 
چهـره بـه چهـره، رو بـه رو. امـا در روزگـار تـلویـزیـون بینی رابـطه هـا نـیم دایـره ای شـد- هـمه در نـیم دایـره در کـنار هـم رو 
بـه سـوی قـبله تـلویـزیـون می نشسـتند، و صـفحه تـلویـزیـون نـیمه گـم شـده آن دایـره شکسـته را بـند می زد. امـا در روزگـار 
مـا انـگار رابـطه هـا نـقطه ای شـده اسـت- فـرد در بـرابـر یـک دسـتگاه تـک نـفره می نـشیند، و بـه تـنهایی بـه صـفحه ای خـیره 
می شــود کــه دیــگر بخشی از حــریــم خــصوصی اوســت، و اگــر دیــگری بــه آن ســرک بکشــد بــه حــریــم شخصی او تــعرض 
کـرده اسـت. نسـل تـازه دسـتگاه هـای الـکترونیکی مـثل آی پـد، آی پـاد، آی فـون، یـا سـایـر کـامـپیوتـرهـای کـوچـک تـک نـفره 
ابـعاد فـضای درونی مـا و نـیز الـگوی رابـطه مـا را بـا دیـگران تـغییر داده اسـت. ایـن وسـایـل تـازه تـک نـفره بـه دنـیای ذهنی 
و شخصی مـا امـتدادی فـیزیکی بـخشیده اسـت. پیشـترهـا دنـیای ذهنی و شخصی مـا کـامـاًل درونی بـود- فـرد بـا انـدیـشه 
هـــا و خـــیاالتـــش خـــلوت می کـــرد، در خـــودش فـــرو می رفـــت، بی آنـــکه دیـــگری بـــه آن جـــهان دســـترسی داشـــته بـــاشـــد. امـــا 
کـامـپیوتـرهـای تـک نـفره فـضای ذهنی و خـصوصی مـا را بـه بـیرون مـرزهـای بـدنی مـا گسـترش داده اسـت: در اتـوبـوس یـا 
قـطار یـا اتـاق ات می نشینی و بـه صـفحه ای کـوچـک خـیره می شـوی کـه جـز تـو کسی نمی بـیند و نـبایـد بـبیند، و گـوشی 
بـه گـوش سـاعـتها بـه انـواع مـوسیقی هـا گـوش می دهی، خـبر می خـوانی، فـیلم می بینی، بـدون آنـکه فـرد کـناردسـت ات 
صـدای بـال مگسی از تـو بـشنود. بـه تـنهایی می خـندی، می گـری، هـیجان زده می شـوی، و هـزار و یـک رنـگ عـاطـفه بـر 
پــــرده چهــــره ات می گــــذرد، و فــــرد کــــناردســــتی ات یکســــره از آنــــچه در جــــهان تــــو می گــــذرد بی خــــبر می مــــانــــد. هــــر کــــس 
گـوشی بـه گـوش بـه صـفحه تـک نـفره اش خـیره اسـت. ایـن کـامـپیوتـرهـای تـک نـفره بـه جـهان ذهنی و خـصوصی مـا امـتداد 
فــیزیکی و بــیرونی بــخشیده اســت، و از یــک حــیث بــر غــنا و پــیچیدگی آن افــزوده اســت. امــا از ســوی دیــگر، زمــام جــهان 
ذهنی و خـصوصی مـا را هـم از انـحصار مـا بـیرون کـشیده اسـت. کـسانی بـه انـواع شـیوه هـای پـیچیده و انـدیـشیده می 
کـوشـند کـه زمـام ذهـن تـو را بـه ایـن یـا آن سـوی خـاص بـکشند، و تـو نـاگـزیـر مـنفعالنـه بـه کـمندشـان از ایـن سـو بـه آن سـو 
می شــوی. اکــنون آنــچه بــر صــفحه تــک نــفره می بینی یــا در گــوشی تــک نــفره می شــنوی تــا حــّد زیــادی فــضای ذهنی و 
شخصی تـو را رنـگ ویـژه می زنـد. ایـن کـامـپیوتـرهـای تـک نـفره جـهان درونی مـا را فـراخ کـرده اسـت، امـا آیـا لـزومـاً آن را 
عــمیقتر و خــاّلقــانــه تــر هــم کــرده اســت؟ آیــا مــات زدگی طــوالنی مــا در بــرابــر ایــن صــفحه تــک نــفره از کــنش گــری خــاّلق مــا 
کـم و ـبر کـنش ـپذـیری مـنفعالـنه مـا نمی افـزاـید؟ آـیا غـرق شـدن در مـدار راـبطه ای کـه از مـن ـبه اـین دسـتگاه ـتک ـنفره و از 
آن بـه مـن خـتم می شـود، بـر مـاهـیت رابـطه مـن بـا فـرد کـناردسـتی ام تـأثـیر منفی نمی گـذارد؟ الـبته ایـن دسـتگاهـهای تـک 
نـفره می تـوانـد در مـحیط هـای غـریـبه عـزیـزان دوردسـت را بـه فـضای خـصوصی مـا درآورد. مـثاًل در سـاـلن فـرودگـاه کـه در 
خـیل مـسافـران نـاآشـنا ـبه اـنتظار نشسـته ای، می ـتوانی بـا عـزیـزی کـه در اـتاقـش نشسـته اسـت، هـم نـشین شـوی. امـا ـبر 
ســر اتــاق نــشیمن چــه می آیــد؟ آیــا مــن و فــرد کــناردســتی ام رفــته رفــته دنــیای مشــترک مــان را از دســت نمی دهــیم، و بــه 
عــوض بــا کــسان دیــگری کــه از جــهان مــا غــایــب انــد، دنــیای مشــترک نمی ســازیــم؟ پیشــتر مــا شــبکه هــای رابــطه مــان را 
الجــرم بــا کــسانی بــرقــرار می کــردیــم کــه در حــریــم مــحیط فــیزیکی مــا دســترس پــذیــر بــودنــد. مــثاًل در اتــاق نــشیمن، افــراد 
خــانــواده انــواع روابــط مــتقاطع و تــوبــرتــو را بــا یــکدیــگر بــه طــور هــمزمــان بــرقــرار می کــردنــد. امــا امــروز در اتــاق نــشیمن 
ارتــباط مــن بــا افــراد حــاضــر در اتــاق تــقریــباً قطع اســت و در عــوض هــر کــدام بــا مــرکــز یــا شخصی رابــطه داریــم کــه از 
حـریـم فـیزیکی مـحیط مـا غـایـب اسـت. کـالف درهـم پـیچیده رشـته هـای داخـل اتـاق نـشیمن یـک بـه یـک از هـم گـشوده می 
شـود، و بـه رشـته هـایی مـوازی تـبدیـل می شـود کـه از درون اتـاق بـه افـقهای نـاپـیدا امـتداد می یـابـد. آیـا مـا رفـته رفـته از 

!انسانهای واقعی اتاق نشیمن دور می شویم تا به موجودات مجازی یک اتاق مجازی نزدیک شویم؟!
توضیحات:!

۱.   مــن نــگرانــم كــه اســاســا" در مــعماري هــاي آيــنده "اتــاق نــشيمن" كــه محــل گــردآمــدن اعــضاي خــانــواده و گــپ و گــفت 
هاي خانوادگي است، يا حذف شود يا تغييرات اساسي كند! !
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ــه اقــــتضائــــات زنــــدگی  ــه بــ ــا تــــوجــ ــا گــــمان نمی کــــنم بــ ــبته رویــــگردانی از تــــکنولــــوژی را تــــجویــــز نمی کــــنم. اســــاســ ۲.  مــــن الــ
امـروزیـن مـا چـنان تـجویـزی واقع بـینانـه بـاشـد. امـا بـه نـظرم بـایـد در کـنار نـقاط قـّوت ایـن تـکنولـوژی هـا و اسـتفاده بـهینه 
از آن جـنبه هـا، هـوشـیار بـاشـیم کـه ایـن دسـتگاه هـای تـازه چـه طـور نـوع زنـدگی و روابـط مـا را تـحت تـأثـیر قـرار می دهـد، 
و اگــر بــرخی از ایــن تــأثــیرات زیــان بــار اســت، شــایــد بــایــد دربــاره ایــن آفــات بیشــتر و هــوشــیارانــه تــر تــأمــل کــنیم و بــرای 
شـان از حـاال راه حـّلی بـیندیـشیم. مـن خـودم در هـفته دسـت کـم یـک روز روزه تـکنولـوژیـک (یعنی امـساک در اسـتفاده از 

اینترنت و دستگاه های الکترونیکی از سحر تا غروب) را تجویز می کنم!!
۳.  بـه نـظرم جـذابـیتهای سـرگـرم کـننده جـهان کـامـپیوتـری بـه مـراتـب بیشـتر از عـالـم کـتاب و کـتاب خـوانی اسـت، و تـوان 
تـأثـیرگـذاری آن ـبه مـراتـب گسـترده تـر و عـامـتر اسـت. بـرای مـثال، کـودکـان بـسیار خـردسـال می تـوانـند ـبراحتی سـاعـتها بـا 
کـامـپیوتـر عـمیقاً سـرگـرم و مـشغول شـونـد. امـا کـتاب نمی تـوانـد، دسـت کـم در آن سـنین چـنان نقشی را بـرای شـان ایـفا 
کــند. کــامــپیوتــرهــای تــک نــفره تــرکیبی بــسیار مــتنوع از انــواع شــیوه هــای جــذابــیت را بــا هــم بــه کــار می گــیرنــد- کــاری کــه 
کــتاب از انــجام آن نــاتــوان اســت. امــکانــاتی کــه کــامــپیوتــر عــرضــه می کــند تلفیقی از امــکانــات تــلویــزیــون، ســینما، رادیــو، 
ضــبط صــوت، نــقاشی، کــتاب، و غــیره اســت. بــه نــظرم می تــوان ایــن ادعــا را بــا یــک آزمــون ســاده ســنجید: فــکر می کــنید 
آیـا حجـم سـاعـاتی کـه مـا صـرف وبـگردی و اتـالف وقـت در ایـنترنـت و پـای کـامـپیوتـر می کـنیم بـا حجـم سـاعـاتی کـه کـتاب 
می خــوانــیم قــابــل مــقایــسه اســت؟ الــبته بــه نــظرم اگــر از ایــن تــکنولــوژی بــدرســتی اســتفاده شــود، قــطعا امــکانــات عظیمی 
بــرای خــالقــیت ذهنی در خــود دارد کــه بــا امــکانــات گــذشــته قــابــل قــیاس نیســت. امــا اکــثریــت مــا غــالــبا از ســطحی تــریــن 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!امکانات آن به نحوی افراطی استفاده می کنیم.!
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۷۲.  بیکاری ( ۱۸ اکتبر ۲۰۱۳)!
در گـذشـته ارزش و مـنزلـت افـراد بیشـتر بـر حسـب نسـب شـان تـعیین می شـد. بـرای شـناخـت فـرد، نخسـتین پـرسـش ایـن 
بــود کــه پــدرش کیســت یــا از کــدام طــایــفه اســت. امــا در جــوامع مــدرن هــویــت یــابی بــرحســب نســب تــا حــّد زیــادی بــه مــحاق 
رفـته اسـت. امـروزه بـرای شـناخـت فـرد، نخسـتین پـرسـش غـاـلباً ایـن اسـت کـه طـرف چـه کـاره اسـت. یعنی نـوع کـار یـا شـغل 
اوســـت کـــه بـــه او هـــویـــت و ارزش و مـــنزلـــت می بخشـــد. اگـــر ایـــن تحـــلیل کـــمابـــیش درســـت بـــاشـــد، در آن صـــورت مـــشکل 
بـیکاری در جـامـعه، خـصوصـاً بـرای مـردان در سـاخـت یـک جـامـعه مـردسـاالر، فـقط بحـران اقـتصادی نمی آفـریـند، بـلکه بـه 
بحــران هــویتی هــم می انــجامــد. مــردی کــه بی کــار اســت، یعنی شغلی نــدارد، یــا شــغل اش را در خــور شــأن خــود نمی 
یـابـد، عـمیقاً جـریـحه دار اسـت، اعـتماد بـه نـفس اش عـمیقاً آسـیب دیـده اسـت. جـامـعه هـم آشـکارا یـا پـنهان او را بـه دیـده 
تـحقیر نـگاه می کـند. "بی کـاری" نـشانـه بـیعاری و هـویـت فـرودسـت فـرد تلقی می شـود. و ایـن نـگاه تـحقیرآمـیز (و بـدتـر 
از آن، تــرحــم آمــیز) فــرد را در هــم می شــکند، یــا دســت کــم بــسیار آســیب پــذیــر و شــکننده می کــند. در بــسیاری مــوارد، 
افــــراد بــــرای آنــــکه هــــویــــت شکســــته خــــود را بــــند بــــزنــــند، و دیــــگران را وادارنــــد کــــه هــــویــــت آنــــها را بــــرغــــم "بی کــــاری" شــــان 
بـرسـمیت بـشناسـند، می کـوشـند نـگاه دیـگران را ولـو بـه زور خـاضع کـنند، یعنی دسـت بـه خـشونـت می زنـند. ایـن یـورش 
خـشونـت آمـیز دیـگران را بیشـتر می رمـانـد، و قـربـانی را مـنزوی تـر می کـند. فـرد احـساس می کـند کـه بـرای حـفظ کـرامـت 
اش نـــاگـــزیـــر بـــایـــد از دیـــگران کـــناره بـــگیرد، و در پـــیله تـــنهایی اش، در جـــهان شخصی ذهنی اش، بیشـــتر و بیشـــتر فـــرو 
رود. بحـران بـیکاری در جـامـعه معضلی صـرفـاً اقـتصادی نیسـت، بـلکه بـیش از هـر چـیز بـه بحـرانی هـویتی در فـرد دامـن 
می زنـد کـه فـشار آن بـه مـراتـب از فـشارهـای اقـتصادی ویـرانـگرتـر اسـت. هـمه مـا در مـحیط اطـراف مـان جـوانـانی را می 
شـناسـیم کـه "نـنگ" بـیکاری مـثل خـوره بـه جـان شـان افـتاده اسـت، شـادابی و خـالقـبت شـان را ذره ذره بـلعیده اسـت، و 
از ایـــشان رفـــته رفـــته جـــز تـــفالـــه ای پـــژمـــرده و افســـرده بـــرجـــا نـــگذاشـــته اســـت. امـــا در جـــامـــعه ای کـــه ســـاخـــتار نـــاســـالـــم 
اقـتصادی مـهمتریـن عـامـل بـیکاری اسـت، چـرا بـایـد بـیکاری بـا نـنگ بـیعاری هـمراه شـود؟ آیـا ایـن ظلمی مـضاعـف در حـقّ 
شهـرونـدانی نیسـت کـه بـه واسـطه بی کـاری از امـنیت اقـتصادی محـروم شـده انـد، و اکـنون بـایـد عـالوه بـر آن، بـار ننگی 
گـران را هـم بـر دوش بـکشند کـه اسـاسـاً ربطی بـه هـویـت و شـخصیت انـسانی آنـها نـدارد؟ آیـا اخـالق حـکم نمی کـند در 
جــامــعه ای کــه بــیکاری مــعضله ای اجــتماعی نــاشی از ســاخــتارهــای اقــتصادی و ســیاسی نــاســالــم اســت (و نــه گــزیــنش 
مـختارانـه افـراد)، از "بـیکاری" نـنگ زدایی و از "بـیکاران" اعـاده حـیثیت شـود؟ اسـاسـا چـرا و بـر کـدام مـبنا هـویـت فـرد و 

!!!!!!!!!!!!!!!!!ارزش و منزلت انسانی او باید با شغل او پیوند یابد؟!
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۷۳.  سنّت ختنه ( ۲۶ اکتبر ۲۰۱۳)!
اخــیراً دوســتی مــقالــه خــوبی در خــصوص ســنت خــتنه منتشــر کــرده انــد، و در آن از جــمله نــقل کــرده انــد کــه "عــده ای از 
فـــیلسوفـــان اخـــالق و روشـــنفکران (دینی) عـــمل خـــتنه (چـــه در مـــردان و چـــه زنـــان) را نـــاقـــض حـــقوق اولـــیه آدمـــیان و بـــاملـــره 
غــیراخــالقی دانســته انــد و بــه هــمین ســبب فــرونــهادنی." و در پــانــوشــت رأی مــن را در خــصوص خــتنه مــصداقی از ایــن 
حــکم کّلی دانســته انــد، یعنی ادعــا کــرده انــد کــه مــن ســنت خــتنه را نــاقــض حــقوق اولــیه آدمــیان و بــاملــرّه غــیراخــالقی می 
دانـــم. در پـــایـــان مـــقالـــه هـــم نـــویـــسنده در مـــقام جـــمع بـــندی رأی مـــختار خـــود از جـــمله آورده انـــد کـــه "در جـــغرافـــیایی کـــه 
ضـــرورتی بـــرای انـــجام خـــتنه وجـــود نـــدارد، والـــدیـــن می تـــوانـــند انـــجام ایـــن امـــر را بـــه فـــرزنـــدان شـــان بســـپارنـــد تـــا وقتی بـــه 

قدرت تصمیم گیری برسند خود در این باره دست به انتخاب بزنند."!
حـــقیقت ایـــن اســـت کـــه تـــقریـــری کـــه در ایـــن مـــقالـــه از رأی مـــن آمـــده اســـت مـــتأســـفانـــه غـــیردقـــیق و نـــادرســـت اســـت. مـــن در 
ـیادداشـتی کـه در هـمین صـفحه فـیس ـبوک آورده ام و در آن مـقاـله مـورد اسـتناد ـبوده اسـت، ـتصریح کـرده ام کـه "واـلدـین 
حـق نـدارنـد صـرفـاً بـه اعـتبار بـاورهـای دینی خـود تـغییر یـا نـقص عـضو دائمی در بـدن نـوزاد ایـجاد کـنند." والـدیـن وکـالی 
مـشفق و خـیرخـواه کـودک هسـتند. "امـا ایـن وکـالـت مـطلقاً بـه ایـشان اجـازه نمی دهـد کـه صـرفـاً بـر مـبنای بـاورهـای دینی 
شخصی خـود در بـدن طـفل تـصرفـات بـرگشـت نـاپـذیـری کـنند کـه جـز دالیـل دینی تـوجـیه و مـصلحت دیـگری بـرای آن نمی 
تـوان فـرض کـرد." بـنابـرایـن، "سـنت خـتنه را بـایـد تـا سـن بـلوغ فـکری کـودک بـه تـعویـق انـداخـت. بـه نـظرم ایـن کـار نـه منع 
عقلی دارد و نـه مـایـه فـوت مصلحتی دینی می شـود. پـس از بـلوغ اگـر فـرد مـایـل بـه اجـرای ایـن سـنت دینی بـود اـلبته حـق 

دارد به اجرای آن تن بدهد."!
بـنابـرایـن، رأی مـن مـطلقاً ایـن نـبوده اسـت کـه سـنت خـتنه تـحت هـر شـرایطی و "بـاملـرّه" غـیراخـالقی اسـت. سـخن مـن ایـن 
بـوده اسـت کـه اگـر بـرای سـنت خـتنه هیچ مصلحتی جـز دالیـل دینی وجـود نـداشـته بـاشـد، در آن صـورت انـجام ایـن سـنت 
را بـایـد تـا سـن بـلوغ عقلی کـودک بـه تـعویـق انـداخـت و تـصمیم گـیری دربـاره آن را بـه خـود او وانـهاد. و اگـر والـدیـن چـنین 
نـکنند، حـق کـودک را نسـبت بـه بـدنـش نـقض کـرده انـد، و عـمل شـان (یعنی خـتنه کـودک) غـیراخـالقی خـواهـد بـود. امـا اگـر 
مـعلوم شـود کـه خـتنه بـرای سـالمـت کـودک ضـروری اسـت (مـثل عـمل واکـسیناسـیون کـه در هـمان یـادداشـت بـه آن اشـاره 
کـرده ام)، یـا فـرد پـس از رسـیدن بـه سـن بـلوغ عقلی خـود مـختارانـه تـصمیم بـه پـیروی از ایـن سـنت بـگیرد، در آن صـورت 

!عمل ختنه البته از منظر اخالقی کاماًل بدون اشکال خواهد بود.!
توضیحات:!

۱. در حــدي كــه اطــالعــات مــن اجــازه مي دهــد، بــحث دربــاره مــزايــا و مــضار خــتنه پســران در مــيان پــزشــكان مــتخصص 
مـربـوطـه بحثي گـشوده اسـت. گـروهي آن را زيـانـبار و گـروهي مـفيد مي دانـند. امـا مـوضع جـامـعه پـزشكي هـرچـه بـاشـد، 
ســــخن مــــن مســــتقل از آن اســــت. يعني اگــــر مــــعلوم شــــود كــــه خــــتنه فــــوايــــد مهمي بــــراي ســــالمــــت كــــودك دارد و بــــه تــــعويــــق 
ــانــــبار اســــت، در آن صــــورت بــــه ايــــن دلــــيل و نــــه بــــه داليــــل ديني، انــــجام آن بــــر روي كــــودك مــــجاز  انــــداخــــنت آن بــــراي او زيــ
خــواهــد بــود- از ايــن حــيث مــورد خــتنه شــبيه مــثال واكــسيناســيون مي شــود. ســخن مــن ايــن اســت كــه انــجام ايــن كــار در 
مــورد كــودكــان بــر مــبناي داليــل يكســره ديني اخــالقــا نــارواســت. از مــنظر ديني هــم هيچ ضــرورتي نــدارد كــه ايــن عــمل در 
ســن خــاصي انــجام شــود. اگــر انــجام خــتنه فــوايــد عــاجــل و مــبرمي بــراي ســالمــت كــودك نــدارد، مي تــوان آن را تــا زمــاني 

كه كودك به سن تشخيص عقلي مي رسد به تعويق انداخت، و تصميم گيري در اين باره را به او واگذاشت.!
۲.  مـــورد ســـوراخ كـــردن گـــوش از زاويـــه مـــورد نـــظر مـــن در بـــحث خـــتنه مـــتفاوت اســـت. اول آنـــكه، ســـوراخ كـــردن گـــوش از 
مـــنظر ديني هيچ وجـــوب يـــا اســـتحبابي نـــدارد- بـــرخـــالف خـــتنه كـــه سنتي ديني مـــحسوب مي شـــود. و بـــنابـــرايـــن، در ايـــن 
مــــورد تنشي مــــيان داوري اخــــالقي و حــــكم ديني وجــــود نــــدارد. دوم آنــــكه، مــــطمئن نيســــتم كــــه فــــضاي عــــاطفي مــــالزم بــــا 
ــا اگـــر در ســـنني ســـه  ــا خـــتنه يكي بـــاشـــد. يعني احـــتماال فـــشار عـــاطفي نـــاشي از خـــتنه، خـــصوصـ ســـوراخ كـــردن گـــوش بـ
چـهارسـالگي بـه بـعد بـاشـد بـه مـراتـب بيشـتر از سـوراخ كـردن گـوش اسـت كـه بـسياري از دخـتركـان مـا مشـتاق آن هسـتند. 
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ســوم آنــكه، در زنــدگي آيــنده كــودك رابــطه هــويــت پســر بــا انــدام تــناســلي اش بــه مــراتــب پــيچيده تــر و درهــم تــنيده تــر از 
رابـطه يـك دخـتر بـا گـوش اش بـه نـظر مي رسـد. امـا در هـر حـال، در مـورد سـوراخ كـردن گـوش دخـتران هـم بـه نـظرم ايـن 
كــار خــصوصــا در دوران نــوزادي آنــها نــامــوجــه اســت. امــا اگــر كــودك در ســنني بــاالتــر خــود مشــتاق انــجام آن بــاشــد، و 
والـديـن ايـن عـمل را بـراي سـالمـت كـودك زيـانـبار نـدانـند، و روشـهاي انـجام آن عـمل بي درد و بهـداشـتي بـاشـد، بـه نـظرم 
نـبايـد از مـنظر اخـالقي منعي بـر آن بـاشـد، هـرچـند كـه مـن شـخصا آن را نمي پـسندم، يعني اخـالقـا بـه اصـطالح مـكروه 
مي دانــم. امــا مــايــلم بــاز هــم تــأكــيد كــنم كــه نــكته اصلي مــن در بــحث خــتنه ايــن بــود كــه مــا نمي بــايــد بــر مــبنايي صــرفــا 
ديني تـغييرات مـهم و بـرگشـت نـاپـذيـر بـر بـدن كـودكـان مـان وارد كـنيم، كـه اگـر كـرديـدم حـق او را نسـبت بـه بـدن اش نـقض 
كـرده اـيم. ايـن اصـل در مـورد سـوراخ كـردن گـوش اسـاسـا مـوضـوعـيت نـدارد، بـراي آـنكه تـا آنـجا كـه مـن مي داـنم از مـنظر 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ديني اين كار وجوب يا استحبابي ندارد، و مردم اين كار را بنابه داليل و دواعي ديني انجام نمي دهند.!
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۷۴.  مردان و نظام مردساالری ( ۳۱ اکتبر ۲۰۱۳)!
انـدیـشمندان فمینیسـت بـحق از جـور جـامـعه مـردسـاالر بـر زنـان سـخن هـا گـفته انـد، امـا جـامـعه مـردسـاالر فـقط بـر زنـان 
 Alpha) "جـور نمی کـند- مـردان هـم قـربـانـیان ایـن نـظم اجـتماعی انـد. نـظام مـردسـاالر عـمدتـاٌ بـر مـبنای تـصویـر "نـر آـلفا
Male) شــکل گــرفــته اســت. و ارزشــهای "مــردانــه" غــالــباً صــفاتی اســت کــه در "ابــر مــرد" یــا "نــر آلــفا" یــافــت می شــود، 
صــفاتی مــانــند قــدرت جسمی و جنسی بــاال، ظــرفــیت زیــاد بــرای خــشونــت ورزی، روحــیه رقــابــت پیشگی، اعــتماد بــه نــفس 
بـاال، قـدرت رهـبری، سـلطه جـویی، بی رحـمی، خـودمـحوری، و امـثال آنـها. و هـمین ارزشـهاسـت کـه رفـته رفـته بـه "جـاذبـه 

های مردانه" (خصوصاً در چشم زنان) تبدیل می شود، و زنان را به کمند خود به سوی مردان می کشاند.!
امـا حـقیقت ایـن اسـت کـه بـسیاری از مـردان "نـر آـلفا" نیسـتند. یعنی بـسیاری از آن ویـژگـیهای "مـردانـه" را نـدارنـد یـا در 
ســطح رقــیقتری بــازمی نــمایــند. در ایــنجاســت کــه تــصویــر "نــر آلــفا" مــردان را بــه دو گــروه "قــوی" و "ضــعیف" تــقسیم می 
کــند. مــردان قــوی صــفات "مــردانــه" را بــا شــّدت بــسیار بیشــتری از مــردان ضــعیف بــروز می دهــند. و در نــتیجه در هــرم 
قـدرت مـردان ضـعیف در مـرتـبه ای فـروتـر و نـزدیـکتر بـه جـایـگاه زنـان قـرار می گـیرنـد. و ایـن مـنزلـت فـروتـر بـه آسـانی می 
تـوانـد دسـتمایـه تـحقیر یـا سـرکـوب ایـن مـردان شـود- خـصوصـاً کـه زنـان هـم غـالـباً در ایـن فـرآیـند سـرکـوب بـه یـاری مـردان 
آلــفا می آیــند. بــه هــمین دلــیل اســت کــه مــردان غــالــباً ســخت می کــوشــند کــه ولــو بــرای حــفظ "آبــرو" بــه داشــنت صــفات "نــر 
آلـــفا" تـــظاهـــر کـــنند. ایـــن چهـــره بـــیرونی امـــا نمی تـــوانـــد حـــقیقت درونی مـــرد را بـــپوشـــانـــد. و در نـــتیجه بـــه نـــوعی احـــساس 
حــــقارت یــــا شــــرم بــــسیار عــــمیق و درونی در بــــسیاری از مــــردان می انــــجامــــد. بــــرای مــــثال، آمــــارهــــا نــــشان می دهــــد کــــه 
ــا بـــرای ایـــن  ــا ســـوء اســـتفاده جنسی قـــرار گـــرفـــته انـــد. امـ ــا نـــوجـــوانی مـــورد آزار یـ بـــسیاری از مـــردان در دوران کـــودکی یـ
مـردان بـسیار دشـوار و کـشنده اسـت کـه دربـاره ایـن تجـربـه هـای دردنـاک دوران کـودکی سـخن بـگویـند، و در نـتیجه زخـم 
عـمیق ایـن تجـربـه هـا غـاـلباً خـون چـکان در کـنه روان شـان پـنهان می مـانـد. یـا بـسیاری از مـردان هـمجنس گـرا، خـصوصـاً 
مـردانی کـه رفـتارهـای بـه اصـطالح "زنـانـه" دارنـد، مـهمتریـن هـدف تـحقیر "نـرهـای آلـفا" (و شـرکـای مـؤنـث شـان) هسـتند. 

حتّی مردان غیرآلفا هم معمواًل این مردان "زنانه" را محمل خوبی برای تحقیر و اثبات "مردانگی" خود می یابند.!
امــا ایــن ســاخــتار مــردســاالرانــه بــه مــردان آلــفا هــم آســیب می رســانــد. مــردان آلــفا غــالــباً از بــیان احــساســات خــود نــاتــوان 
هســتند، ارزش بــسیاری از جــنبه هــای زنــدگی را کــه مــعمواًل ذیــل صــفات "زنــانــه" تــعریــف می شــود، درنمی یــابــند، و از 
تجــربــه آنــها نــاتــوان انــد. و بــه مــحض آنــکه شــرایــط زنــدگی بــه نــحوی تــغییر می کــند کــه روحــیات آلــفا کــارآیی خــود را از 
دســـت می دهـــد (مـــثاًل در شـــرایطی کـــه قـــدرت جـــسمانی یـــا قـــدرت اعـــمال خـــشونـــت نـــقش تـــعیین کـــننده ای در پـــیروزی در 
رقـابـتها نـدارد، یـا سـاخـتار نـهادهـا نـه بـر مـبنای رقـابـت کـه بـر مـبنای شـفقت و هـمکاری مـتقابـل بـنا می شـود)، مـردان آلـفا 
امـتیازات بـرتـری بـخش خـود را از دسـت می دهـند، و چـه بـسا دشـوارتـر از مـردان غـیرآلـفا بـتوانـند بـا اقـتضائـات شـرایـط 

تازه سازگار شوند.!
صــنعت پــورنــوگــرافی از جــمله عــوامــل مهمی اســت کــه مــدل "نــر آلــفا" را خــصوصــاً در ذهــنیت پســران نــوجــوان شــکل می 
بخشـد. آمـارهـا نـشان می دهـد کـه حـدود هـفتاد درصـد نـوجـوانـان پسـر نـگاه و الـگوهـای جنسی خـود را از فـیلمهای پـورنـو 
می آمـوزـند. در ایـن فـیلمها مـردان غـاـلباً در ـنقش "نـرهـای آـلفا" ظـاهـر می شـوـند. و اوج ـلذّت جنسی بـا تـصاحـب قـاهـراـنه 
شــریــک جنسی دســت می دهــد. ایــن فــیلمها ذوق جنسی خــاصی را در نــوجــوان می پــرورانــد، و تــصویــر خــاصی از یــک 
مـناسـبات جنسی "مـوفـق" و یـک "مـرد واقعی" در ذهـن او می نـشانـد کـه بـعدهـا در مـنت زنـدگی خـانـوادگی اش بـه انـواع 

بحرانهای روحی و عاطفی می انجامد.!
نـقد سـاخـتار اجـتماعی مـردسـاالر بـه مـردان هـم کـمک می کـند کـه درک عـمیقتر و واقع بـینانـه تـری از "مـردانگی" داشـته 
بــاشــند، و نــاخــودآگــاه قــربــانی ســیطره الــگوی "نــر آلــفا" نــشونــد. نــقد نــظام مــردســاالر فــقط بــه رهــایی زنــان نمی انــجامــد، 

!!مردان را هم از اسارت می رهاند.!
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توضیحات:!
۱.  ظــاهــراً نــر آلــفا ویــژگــیهای بــیولــوژیــک خــاصی دارد، بــرای مــثال، تــحقیقات نــشان می دهــد کــه مــیزان تســتوســترن بــدن 
آنـها بـاال و مـیزان کـورتـیزول بـدن شـان پـایـین اسـت. و قـطعاً نـر آلـفا نـقش مهمی در سـیر تـکاملی بشـر ایـفا کـرده اسـت. 
مـطاـلعاتی هـم کـه در مـیان پـاره ای از انـواع مـیمونـها انـجام شـده نـشان می دهـد کـه نـر آـلفا در اجـتماعـات آنـها هـم نـقش 
مهمی انــجام می دهــد. در یــک تــحقیق جــالــب در مــورد بــوزیــنه هــا، اجــتماع خــاصی از آنــها را یــافــتند کــه در آن الــگو و 
سـاخـتار رفـتاری نـر آلـفا حـاکـم نـبود. مـعلوم شـد کـه ظـاهـرا نـرهـای آلـفا بـه عـلت نـوعی مـسمومـیت غـذایی مـرده بـودنـد و در 
نـــتیجه نـــرهـــای غـــیرآلـــفا امـــکان ابـــراز وجـــود و جـــفت گـــیری یـــافـــته بـــودنـــد، و ایـــن نـــرهـــا بـــه جـــای آنـــکه مـــانـــند نـــرهـــای آلـــفا بـــا 
خــشونــت و رقــابــت بــا مــاده هــا و نــرهــای دیــگر رفــتار کــنند، نــوعی رابــطه مبتنی بــر هــمکاری مــتقابــل شــکل داده بــودنــد. و 
جـالـب ایـن بـود کـه نـرهـای تـازه ای کـه بـه گـروه می پـیوسـتند و در ابـتدا مـایـل بـودنـد رفـتارهـای سـلطه جـویـانـه آلـفا از خـود 
نـشان دهـند بسـرعـت تـوسـط گـروه تـأدیـب می شـدنـد و رفـته رفـته بـه الـگوی رفـتاری تـازه خـو می گـرفـتند! بـنابـرایـن، بـه نـظر 
می رســد کــه امــکان تــغییر ایــن الــگوهــا حتّی در گــونــه هــای غــیرانــسانی هــم فــراهــم بــاشــد. ایــن امــکانــات الــبته در انــسان 
بیشـــتر اســـت. انـــسان از جـــمله مـــعدود حـــیوانـــاتی اســـت کـــه آمـــوخـــته چـــگونـــه رفـــته رفـــته از چـــنگ ســـلطه رفـــتارهـــای یکســـره 

غریزی- تکاملی فاصله بگیرد، یا این رفتارها را در جهتهای تازه ای هدایت کند.!
۲.  مـــيزان بـــاالي هـــورمـــون تســـتوســـترون قـــابـــليت خـــطرپـــذيـــري و تـــصميمات ســـريع و پـــرمـــخاطـــره را بـــاال مي بـــرد و مـــيزان 
پــايــني كــورتــيزول مــيزان اضــطراب و تــشويــش فــرد را در هــنگام انــجام كــارهــاي مــخاطــره آمــيز پــايــني مي آورد. بــنابــرايــن، 
نــرهــاي آلــفا از ايــن حــيث كــه اصــوال كــمتر در مــعرض اضــطراب هســتند و احــتمال پــيروزي و مــوفــقيت بيشــتري در رقــابــت 
بـر سـر مـطلوبـات كـمياب دارنـد، در مـوقـعيت رواني بهـتري قـرار مي گـيرنـد. امـا سـالمـت رواني آنـها مـمكن اسـت از جـهات 
ديــگري در مــعرض مــخاطــره بــاشــد، مــثال نــاتــواني آنــها در بــيان احــساســات شــان مي تــوانــد تــأثــيرات منفي بــر ســالمــت 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!رواني شان برجا بگذارد.!
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۷۵.  پنجره ای رو به خیابان ( ۲ نوامبر ۲۰۱۳)!
دســتهایــش را از زیــر بــازوان او لــغزانــد و تــن بــرهــنه اش را تــنگ بــه عــریــانی نــمناک تــن اش فشــرد. بــوی نــاب تــن اش را 
فـروبـلعید، و بـا لـبهای تـب دارش- آمـیزه شـور و شگفتی- نـرمی گـوش اش را چـشید، و بـه نـجوایـش گـفت: "تـن ات امـتداد 

!تن من است- انگار که خودم را در آغوش کشیده ام!"!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!آن تن تنهایی که دل اش تنگ آغوش است باید پنجره ای رو به خیابان داشته باشد.!
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۷۶. بی معنایی مرگ ( ۵ نوامبر ۲۰۱۳)!
پـرسـش اصلی فـلسفه سـقراط ایـن بـود کـه چـگونـه بـایـد زنـدگی کـنیم، و پـرسـش اصلی فـلسفه کـامـو ایـن بـود کـه چـرا نـبایـد 
خــودکشی کــنیم. بــرای ســقراط اصــل زیســنت بــه دلــیل نــیاز نــداشــت، امــا از مــنظر کــامــو بــار "بــودن" چــندان گــران و عــبث 

می نمود که فرد برای توجیه اش باید بهانه ای می جست.!
امــا بــه نــظرم مــهمتریــن بحــران زنــدگی مــدرن بی مــعنا شــدن زنــدگی نیســت، بی مــعنا شــدن مــرگ اســت. در نــگاه غــایــت 
انــگارانــه ی جــهان پــیشامــدرن، مــرگ بخشی از فــرآیــند طبیعی زنــدگی بــود: مــیوه بــر شــاخــسار چــندان پــخته می شــد کــه 
آرام آرام شـاخـه را سسـت می گـرفـت و از بـند شـاخـسار رهـا می شـد. مـرگ مـعنا داشـت، سـفر از یـک سـاحـت هسـتی بـه 
ســـاحتی دیـــگر بـــود. فـــرد از پـــری سنگینی می کـــرد و بـــه ســـوی خـــاک می شـــتافـــت. امـــا در روزگـــار مـــدرن دشـــوار بـــتوان 
واقــعه مــرگ را مــعنا بــخشید. مــردن بیشــتر بــه "ســقط" شــدن می مــانــد، واقــعه ای بــغایــت تــصادفی و عــبث. مــا بــه ســوی 

عبث مرگ می شتابیم تا از عبث زندگی بگریزیم.!
ابـوحـامـد غـزالی زنـدگی اش را چـنان سـرشـار می یـافـت کـه بـه وقـت مـرگ آرام بـه سـوی قـبله چـرخـید و بـه آرامی مـرد. امـا 
صـادق هـدایـت زنـدگی اش را چـندان تهی می یـافـت کـه آرام شـیر گـاز را گـشود و بـه آرامی مـرد. مـا شـوق مـرگ غـزالی 

!وار داریم، اما انگار مرگ هدایتی در انتظار ماست!!
توضیحات:!

۱. الــبته نــمونــه هــايي از هــر دو نــوع تجــربــه را مي تــوان در عــصرهــاي مــختلف يــافــت. امــا مــطمئن نيســتم كــه وجــه غــالــب 
روزگـار گـذشـته تجـربـه خـيامي و وجـه غـاـلب روزگـار مـا تجـربـه غـزالي وار بـاشـد. يكي از مـهمتريـن عـوامـل (يـا نـشانـه هـا؟) 
ايـن جـابـجايي، هـمانـطور كـه خـصوصـا مـورخـان عـلم گـفته انـد، ايـن اسـت كـه عـلل غـايي جـاي خـود را بـه عـلل فـاعلي داد. 
يعني تـصويـري از جـهان پـديـد آمـد كـه بـا تـصويـر غـايـت مـند از عـالـم بـه رقـابـت پـرداخـت و سـلطه آن را بـه مـحاق بـرد. بـه 
نــظرم بــه مــحاق رفــنت عــلت غــايي در درك مــا از عــالــم و آدم از جــمله عــواملي اســت كــه بــه بحــران بي مــعنايي بــه مــعناي 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!مدرن آن (از جمله بي معنا شدن مرگ) انجاميده است.!
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۷۷. محبّت به مثابه ابزار خشونت ( ۱۲ نوامبر ۲۰۱۳)!
"تــحقیر" شکلی از رابــطه قــدرت اســت: نــوعی تحــمیل ســلطه اســت، بــه تســلیم واداشــنت دیــگری اســت بــرغــم مــیل اش. فــرد 
می کــوشــد بــر دیــگری پــا بــگذارد تــا در هــرم قــدرت پــله ای بــاالتــر آیــد. "تــحقیر" تــالشی اســت بــرای بــرکــشیدن "خــود" از 
طریق فروکشیدن "دیگری". گوهر "تحقیر" تالش برای شکل بخشیدن به نوعی رابطه سادیستی- مازوخیستی است.!
آشـکارتـریـن راه تـحقیر خـشونـت اسـت، تسـلیم کـردن دیـگری بـه ضـرب زور اسـت- قـربـانی را بـه عجـز رسـانـدن اسـت، اراده 

او را به ضرب زور درهم شکسنت است.!
امـا بـه نـظرم ویـرانـگرتـریـن نـوع تـحقیر از راه خـشونـت نیسـت، از راه مـحبت اسـت. "تـحقیر از راه خـشونـت" آشـکار اسـت- 
نـاظـران بـیرونی هـم می تـوانـند وقـوع آن را دریـابـند. امـا "تـحقیر از راه مـحبت" پـنهان اسـت- فـرد سـلطه جـو قـربـانی خـود 
را بـرمی گـزیـند، نـقاط ضـعف او را شـناسـایی می کـند، و آرام آرام تـارهـای ـلطیف و نـامـرئی خـود را بـه دورش می تـند تـا 
راه هــر گــریــزی را بــر او بــبندد. در غــالــب مــوارد، حتّی قــربــانی هــم جــرأت نــدارد بــه اســارتــش اذعــان کــند مــبادا بــه نــمک 
خـــوردن و نـــمکدان شکســـنت مـــتهم شـــود. ســـاده تـــریـــن شـــکل "تـــحقیر از راه مـــحبّت" ایـــن اســـت کـــه در حـــّق دیـــگری مـــحبت 
کـنیم، و بـعد مـدام آن مـحبّت را بـه یـادش بـیاوریـم تـا احـساس دیـن نـاگـزیـرش کـند کـه بـه خـواسـت و اراده مـا تسـلیم شـود. 
امـا شـایـد سـخت تـریـن نـوع تـحقیر وقتی بـاشـد کـه بـه دیـگری مـحبّت می کـنیم، بـر او مـنّت نمی گـذاریـم، امـا سـخت مـراقـب 
ــتانـــیم. وقتی کـــه  ــیابـــد. تـــمام فـــرصـــتهای جـــبران مـــحبّت را از او می سـ ایـــم کـــه مـــبادا فـــرصتی بـــرای جـــبران مـــحبّت مـــان بـ
فــرصــت جــبران از قــربــانی ربــوده شــد، چــاره ای نمی بــیند جــز آنــکه بــرای جــبران مــحبّت، اراده مــا را بــر اراده خــود مــقدم 
بــدارد- یعنی "آدم مــا بــشود"، ســلطه اراده مــا را بــپذیــرد. در ایــنجا تــارهــای عــنکبوتی مــحبت چــندان ظــریــف می تــند کــه 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!قربانی مجال آه هم ندارد- بارزترین مصداق سر بریدن است با پنبه!!
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۷۸. شأن وجودی لباس ( ۱۶ نوامبر ۲۰۱۳) !
مـطابـق بـند 25 اعـالمـیه جـهانی حـقوق بشـر، داشـنت لـباس مـناسـب و کـافی از جـمله مـصادیـق حـقوق بشـر اسـت. ظـاهـراً 
در ایــنجا مــقصود از "لــباس مــناســب و کــافی" حــّداقلی از پــوشــش اســت کــه بــرای صــیانــت از جــان و نــیز کــرامــت انــسان 
ضـروری اسـت. امـا حـفاظـت از جـان و آبـرو کـمتریـن نقشی اسـت کـه "لـباس" در زنـدگی مـا ایـفا می کـند. لـباس فـقط مـا 

را از تیررس سرما، گرما، و برهنگی ایمن نمی دارد، بلکه عالوه بر آن، شأنی "وجودی" هم دارد.!
مـا ـبا ـنوع ـلباسی کـه ـبرمی گـزـینیم، خـود را ـبیان می کـنیم، و ـبه هـوـیت مـان شـکل می ـبخشیم. ـلباس ـبه مـا کـمک می کـند 
تـا تـصویـری از ظـاهـر خـود بـسازیـم کـه بـه تـصویـر آرمـانی مـا از بـدن ایـده آل نـزدیـکتر اسـت: مـثاًل بـرخی بـرآمـدگی هـا را 
پــنهان می کــنیم و بــرخی بــرجســتگی هــا را آشــکارتــر. بــاالتــر از آن، مــا بــا نــوع پــوششی کــه بــرمی گــزیــنیم، می کــوشــیم 
تـصویـر خـاصی از شـخصیت خـود را بـه ظـرافـت بـه دیـگران الـقاء کـنیم: مـثاًل، بـا انـتخاب لـباسـهای تـیره و سـنگین الـقای 
وقــار کــنیم، و بــا پــوشــیدن لــباســهای رنــگین و ســبک الــقای ســبکباری. فــرد امــیدوار اســت کــه دیــگران بــا نــگاه بــه لــباس او 

تصویری از شخصیت او بیابند که به تصویر آرمانی او از هویت ارزشی اش نزدیکتر است.!
نـوع لـباس مـا از ارزشـهای اجـتماعی و سـیاسی مـورد پـسند مـا هـم خـبر می دهـد. مـا بـا نـوع لـباسی کـه بـرمی گـزیـنیم، 
ارزشـــهای مـــورد پـــسند خـــود را در ســـطح زنـــدگی اجـــتماعی و ســـیاسی بـــیان می کـــنیم. بـــرای مـــثال، روســـری نـــیم بـــند در 

تهران یا برقع در پاریس تجّلی بیرونی کشمکشی پنهان در نظام ارزشهای اجتماعی است.!
امـا بـه نـظرم، لـباس بـیش از هـر چـیز بـیانـگر فـردیـت مـاسـت. لـباس امـتداد بـدن مـا شـده اسـت، و مـا از طـریـق آن ظـاهـر 
خـــود را نـــقاشی می کـــنیم. خـــالقـــیت و ذوق خـــود را در آرایـــه هـــای پـــوششی کـــه بـــرمی گـــزیـــنیم، آشـــکار می کـــنیم. "لـــباس 
خـوب" پـوششی اسـت کـه صـادقـانـه و هـنرمـندانـه هـویـت مـن را بـازمی تـابـانـد، و بـه تـو کـمک می کـند کـه درک بهـتری از مـن 
(یــا دســت کــم تــصویــر مــحبوب و آرمــانی مــن از خــودم) بــیابی. لــباس خــوب حــّس حــضور مــا را بــرای یــکدیــگر دلــپذیــر می 

کند. لباس خوب امتداد هویت ما می شود.!
بـه نـظرم هـمین شـأن وجـودی ـلباس یعنی رابـطه تـنگاتـنگ آن بـا هـویـت فـردی مـاسـت کـه ـلباس را در نـظامـهای خـودکـامـه بـه 
امـــری ســـیاسی بـــدل می کـــند. آزادی پـــوشـــش تـــاحـــّد زیـــادی بـــرســـمیت شـــناخـــنت هـــویـــت فـــردی مـــا بـــا تـــمام ســـرکشی هـــای 
خـالقـانـه و اقـتدار گـریـزانـه آن اسـت. بـرای هـمین اسـت کـه نـظام خـودکـامـه می کـوشـد از طـریـق کـنترل لـباس هـویـت مـا را 

!به زیر سیطره خود درآورد. آنجا که خالقیت و آزادی فردي خطر می انگیزد، لباسها به یونیفرم بدل می شود.!
توضیحات:!

۱.  رابــطه مــیان لــباس و هــویــت بــه نــظرم روشــن بــاشــد. مــا نــوع لــباس را بــه تــناســب تــصویــری کــه از هــویــت خــود داریــم، 
بـرمی گـزیـنیم، و نـیز نـوع ـلباس می تـوانـد در تـصویـر مـا از هـویـت مـان تـأثـیر بـگذارد. بهـتریـن جـایی کـه ایـن رابـطه آشـکار 
می شــود وقتی اســت کــه نــوع لــباس بــا هــویــت مــا ســازگــار نــباشــد. بــرای مــثال، بــسیار بــعید اســت کــه شــما بــه عــنوان یــک 
مـــرد مـــایـــل بـــاشـــید کـــه در مـــالء عـــام لـــباس زنـــانـــه بـــر تـــن کـــنید. یـــک دلـــیل مـــهم ایـــن امـــر آن اســـت کـــه مـــیان لـــباس و هـــویـــت 
ــویــــت  ــا تــــصویــــر شــــما از هــ ــنید کــــه بــ ــلید لــــباسی را بــــر تــــن کــ ــایــ ــنابــــرایــــن، مــ ــابــــید، و بــ جنسیتی تــــان رابــــطه ای عــــمیق می یــ

!!!!!!!!جنسیتی تان سازگار باشد. از این مثالها بسیار می توان یافت.!
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۷۹.  رقص ( ۱۷ نوامبر ۲۰۱۳)!
-" ادب آن است که کس جز در غلبه شوق در میانه به رقص نآید."!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!و او از آستانه درآمد، و جماعت جمله به رقص خاست.!
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۸۰.  خوابیدن ( ۲۸ نوامبر ۲۰۱۳)!
گـاهی شـبها ملـیده بـر تـخت در حـال کـتاب خـوانـدن چـشمهایـم سـنگین می شـود و بـه خـواب می روم- هـوشـیاری ام نـاپـدیـد 

می شود. "به خواب رفنت" واکنش غیراختیاری بدن است به خستگی مفرط.!
امـا بـه گـمانـم تـفاوت فـاحشی اسـت مـیان "بـه خـواب رفـنت" و "خـوابـیدن". "خـوابـیدن" بـرای مـن یـک فـعل اخـتیاری اسـت کـه 
رفـته رفـته بـه نـوعی رفـتار آیینی مـقّدس بـدل می شـود. گـاهی شـبها بـه جـای آنـکه بـه خـواب روم، "می خـوابـم": نـور اتـاقـم 
ــایـــم را بـــا  ــاهـ را از ســـاعـــتها پـــیش کـــم می کـــنم، عـــود آتـــش می زنـــم، دوش آب داغ می گـــیرم، بـــر بســـتر دراز می کـــشم، پـ
روغنی بـه عـطر دریـاهـا می مـالـم، صـدای جـیرجـیرک هـا را بـا نـالـه دوردسـت جـغدی در دل جـنگل می آمـیزم، و چـشمهایـم 
را بــر هــم می گــذارم: تــخت خــوابــم در دل انــبوهی تــاریــک جنگلی نــمناک اســت. آســمان نــزدیــک اســت، مــاه تــمام بــه زردی 
می زنـد، و سـتاره هـا در دسـت رس می تـابـند. در حـلقه مـحاصـره حـضوری ام کـه تـن اش بـا تـاریکی یکی اسـت، امـا هـر 
از گـاهی جـرقـه ای از کنج پـلکیدن اش آنـجا-بـودن اش را بـرمـال می کـند. امـا جـایـم امـن اسـت: در دل حـبابی نشسـته ام 
کــه نــامــریی امــا نــفوذ نــاپــذیــر اســت و مــرا از تــیررس هــر خــطری ایــمن می دارد. زیــبایی هــای وحشی در ســکوت شــب بــر 
گـردم خـش خـش کـنان می خـزنـد بی آنـکه حـّس عـمیق امـنیت ام را مخـدوش کـنند. و در کـجاوه ایـن زهـدان امـن اسـت کـه 

نرم نرم به جهان آن سو می ُسرم....!
"بـه خـواب رفـنت" خـامـوش کـردن آگـاهی اسـت، امـا "خـوابـیدن" بـه ژرفـای آگـاهی رفـنت اسـت. ایـن شـبها "خـوابـیدن" بـرایـم 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!مثل زیارت است، سفری آیینی است: فرا رفنت از یک ساحت وجود است به ساحتی دیگر.!
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۸۱.  در انتظار گودو ( ۲۹ نوامبر ۲۰۱۳)!
روز گـــذشـــته بـــرای اولـــین بـــار "در انـــتظار گـــودو" را در نـــیویـــورک بـــر روی صـــحنه دیـــدم- بـــا بـــازی درخـــشان ایـــن مـــک کـــلن 
(Ian McKellen) و پــاتــریــک اســتوارت (Patrick Stewart). نــمایــشنامــه را پیشــتر بــارهــا خــوانــده بــودم و حتّی چــند 
بـار بـه مـناسـبتهایی در کـالسـهایـم درس گـفته بـودم. امـا "واقـعه" بـر روی آن صـحنه بـود کـه یـکباره در یـک قـدمی ام تـپیدن 
گـرفـت و بـر پـا خـاسـت. بـازیـگران سـراپـا مسخّـــر "واقـعه" شـدنـد، و "واقـعه" مـثل اژدهـایی کـه از خـفا بـیرون می خـزد، از 
سـراپـای مـوقـعیت صـحنه بـه مـیان مـا تـراویـد، و اجـازه داد کـه بـر پـوسـت سـردش دسـت بـکشیم. بـه نـظرم قـلب واقـعه چهـره 
مــک کــلن بــود کــه در هــمان ابــتدا کــه از انــتهای صــحنه ســینه کــش بــاال آمــد، "گــوگــو" بــود- خــود خــود "گــوگــو" بــود. و مــا بــا 
چــشمان شــگفت زده چــیزی بــیان نــاپــذیــر از خــودمــان را بــرای نخســتین بــار بــر روی آن صــحنه دیــدیــم- نــمایــش "واقــعه" 

درک ما را از کنه گریزنده "واقعیت" عمیق تر کرد.!
"در انـتظار گـودو" هـرولـه بی تـاب و عـبث مـاسـت در تـنگنای قفسی کـه انـگار دیـگر تـقدیـر مـا شـده اسـت. آدمـها از جـایی 
گـم- نـام می آیـند، و نـیامـده بی تـاب رفـنت انـد- امـا بی حـرکـت بـر جـای شـان می مـانـند، و مـات زده بـه افـق هـای نـا-کـجا 
خـیره می شـونـد. وضـعیت شـان خـنده پـوچ می انـگیزد- خـنده ای کـه بـه دور هیچ می پیچـد، خـنده ای بـرای کشـنت وقـت، 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!خنده ای که تا ته می کشد، طعم گس اندوهی عمیقتر را برجا می گذارد.!
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۸۲.  حضور ( ۱ دسامبر ۲۰۱۳)!
بعضی انــسانــها "حــضور" دارنــد- وقتی کــه بــه جــمع وارد می شــونــد، فــضای جــمع را تــغییر می دهــند، انــگار کــه یــکباره 

آهنربای حضورشان براده های ذهن و روان حاضران را مجذوب می کند و شکل و سامان ویژه می بخشد.!
بـــه نـــظرم مـــهمتریـــن ویـــژگی "حـــضور" ایـــن اســـت کـــه فـــرد صـــاحـــب حـــضور می تـــوانـــد مـــوقـــف وجـــودی خـــود را کـــه گـــوهـــرش 
سـاخـتار عـاطفی اوسـت، بـه حـاضـران مـنتقل کـند. فـرد صـاحـب حـضور سـاخـتار عـاطفی پـیچیده، غنی، و سـامـان مـندی 
دارد، و تـــا درمی رســـد عـــواطـــف اش از او می تـــابـــد و بـــه روان حـــاضـــران می تـــراود، و حـــاضـــران، هـــریـــک بـــه فـــراخـــور، 
روایتی از آن ســاخــتار عــاطفی را در روان خــود بــازســازی و بــازآزمــایی می کــند. فــرد صــاحــب حــضور "بــرمی انــگیزد"، 
یعنی خـــفته گنگی را در مـــا بـــیدار و گـــویـــا می کـــند. مـــوقعیتی بـــرای مـــا می آفـــریـــند تـــا جـــهان را از پشـــت پنجـــره او (ولـــو 
لحـظه ای) بـبینیم. ایـن جـابـجایی در مـنظر وجـود اسـت کـه افـقهای تـازه بـر مـا می گـشایـد، جـهان مـا را فـراخ می کـند، و 
بـرای مـان فـضای تـنفس می آفـریـند. در پـرتـو وضـوحی کـه از روح صـاحـب حـضور بـر مـا می تـابـد، سـایـه هـای درون مـان 
ــه "حــــضور"  ــربــ ــه در کنج درون مــــان بی تــــابی می کــــرد، یــــکباره می خــــندد. تجــ ــریــــزد، و آن گــــنگ عــــاصی کــ یــــکباره می گــ
تجــربــه "اشــراق" اســت- در آمــدن از تــاریکی اســت. تجــربــه "حــضور" تجــربــه "بــیداری" اســت- بــرآمــدن از خفتگی اســت. 

تجربه "حضور" تجربه "گویا" شدن است- رها شدن از گنگی است.!
امــــا "حــــضور" بــــا "بــــدن" در هــــم تــــنیده اســــت. فــــرد صــــاحــــب حــــضور در طــــنین گــــرم صــــدایــــش، در حــــلقه اشکی کــــه در 
چـشمانـش مـوج می زنـد، در خـطوط مـّواج سـیمایـش، در بی تـابی دسـتان پـرشـورش، و در پیچ و تـاب انـدامـش کـه گـویی 

هر دم بر پای روح گریزپای اش بند می نهد- در موقعیت فیزیکی جسم اش- امر مجرّد را متجسد می کند.!
مـا دشـوار بـتوانـیم جـز از راه تـن حـضور را درک کـنیم. و شـایـد ایـن ویـژگی در بـدوی تـریـن تجـربـه هـای دوران نـوزادی مـا 
ریــشه دارد کــه عــاطــفه را در خــطوط چهــره مــادرمــان و گــرمــای آغــوش اش آمــوخــتیم. دیــدن چهــره، شــنیدن صــدا، بــسودن 
پـوسـت، بـویـیدن تـن، بـنیادی تـریـن راهـهایی اسـت کـه مـا را بـه جـهان درون دیـگری می رسـانـد. ایـن تجـربـه ای اسـت کـه مـا 

از دوران نوزادی و در رابطه با مادرمان آموخته و اندوخته ایم.!
بـرای هـمین اسـت کـه حـضور پـنهان در یـک مـنت را فـقط یـک انـسان اسـت کـه می تـوانـد صـورت ببخشـد و از خـفا درآورد. 
خـوانـدن شـعر حـافـظ از دیـوان او یـک چـیز اسـت، شـنیدن آن در آواز شجـریـان چـیز دیـگری اسـت. ایـن صـدای انـسانی 
اسـت کـه آن مـنت را بـه حـضور بـدل می کـند. و آیـا ایـن از جـمله دالیلی نیسـت کـه مـؤمـنان را بـه قـرائـت قـرآن خـوانـده انـد؟ 
آیـــا قـــرائـــت مـــنت مـــقّدس بـــه صـــدای خـــوش چـــشیدن تجـــربـــه حـــضور پـــنهان در آن مـــنت نیســـت؟ تـــراژدی زیســـت مـــعنوی در 

!جهان اسالم تبدیل حضور به منت بود. و چالش امروز ما تبدیل منت است به حضور.!
توضیحات:!

ــاطــــفه  ــالــــم- از جــــنس عــ ــا در خــــاك ايــــن عــ ــتقر مي كــــند- يعني ريــــشه هــــاي مــ ــا را در ايــــن جــــهان مســ ــه نــــظرم آنــــچه مــ ۱.  بــ
اسـت.بـنيادي تـريـن و اسـتوارتـريـن رشـته ارتـباط مـا بـا جـهان و انـسانـهاي ديـگر غـالـبا وراي مـفاهـيم و از طـريـق عـواطـف 
اسـت. بـراي مـثال، مـهمتريـن كـساني كـه شـما را بـه زنـدگي وصـل مي كـنند، كـساني هسـتند كـه بـا آنـها بـه رشـته عـاطـفه و 
نـــه عـــاقـــله مـــحض وصـــل شـــده ايـــد- مـــثال فـــرزنـــدتـــان. بـــه هـــمني دلـــيل اســـت كـــه بـــه نـــظرم هســـته اصلي "مـــوقـــف وجـــودي" يـــا 
"جـايـگاه مـا در جـهان" رابـطه عميقي بـا سـاخـتار عـاطفي مـا دارد- يعني نـوع عـواطـف مـا و آرايـش آن عـواطـف در كـنار 
يـكديـگر. "حـضور" در واقع و عـمدتـا انـتقال ايـن "بسـته عـاطفي" از فـرد صـاحـب حـضور بـه فـرد حـاضـر اسـت- بـه نـحوي 
ــربــــه حــــضور  ــته را در روان اش بــــازآزمــــايي كــــند. "انگيختگي" كــــه نــــتيجه مســــتقيم تجــ كــــه فــــرد حــــاضــــر روايتي از آن بســ
اســت، در اســاس نــوعي تجــربــه عــاطفي اســت كــه وجــه مــميز آن در بــسيار مــوارد نــوعي "شــورمــندي" اســت. فــرد صــاحــب 
حــضور هــم شــورمــند اســت و هــم شــور مي انــگيزد. و "شــور" (passion) آمــيزه پــيچيده اي از مجــموعــه عــواطــف اســت. 
در رابـطه مـيان انـسان و خـدا هـم مـهمتريـن تجـرـبه عـارف از حـضور عـميقا شـورمـنداـنه اسـت تـا آنـجا كـه از آن ـبه "عـشق" 
آن هــم نــوعي عــشق ســودايي و شــوريــده وار تــعبير مي كــنند. تجــربــه عــاشــقانــه هــم عــمدتــا در قــلمرو عــاطــفه اســت. الــبته 

�100



عــاطفي بــودن مــنافي وجــه شــناخــتاري تجــربــه حــضور نيســت- امــا هســته مــركــزي تجــربــه، بــه نــظرم نــهايــتا از سنخ عــاطــفه 
باشد.!

۲.  در مــیان صــوفــیه ســنت دیــرپــایی در تــحقیر جــسمانــیت وجــود داشــته اســت. ایــن تــحقیر را نــزد بــسیاری از حــکیمان 
مسـلمان (مـثاًل شیخ اشـراق) هـم می بـینیم. احـیانـاً سـنت نـوافـالطـونی در تـحکیم و گسـترش ایـن نـگاه در مـیان مسـلمانـان 
ــأثـــیر نـــبوده اســـت. حـــساســـیت بـــه تـــن و لـــذّتـــهای تـــنانـــه در ســـنتهای عـــرفـــانی ســـابـــقه بـــلند دارد. ارســـطو هـــم فـــضیلت  بی تـ
خـویشـنت داری را در نـگاه داشـت حـّد اعـتدال در لـذتـهای حـس بـساوایی (یعنی خـوردن و آمـیزش جنسی) می دانسـت. 
در پـاره ای حـلقه هـای صـوفـیانـه ایـن بـدبینی بـه خـصومـت و دشمنی بـا تـن می انـجامـید. امـا پـاره ای از صـوفـیان مـا هـم 
در دوران پختگی شــان بــا تــن مهــربــان می شــدنــد و از شــّدت ســختگیری بــر آن می کــاســتند. در مــیان صــوفــیان متشــرع 
الــبته رهــبانــیت کــه نــهایــت خــشونــت بــا تــن بــود مــذمــوم تلقی می شــد، و صــوفــیان بــه ســنت نــکاح تــرغــیب می شــدنــد. اگــر 
تـفسیری فـرویـدی از ایـن سـرکـوب خـواهـشهای جـسمانی بـه دسـت دهـیم، در واقع ایـن کـار شـیوه ای بـرای تـصعید شـور 
بـــرآمـــده از لـــذّتـــهای حـــّس المـــسه (یعنی ولع بـــه خـــوراک و شـــور جنسی) بـــه نـــوع مـــتعالی تـــری از شـــورمـــندی بـــوده اســـت. 
(فـــرویـــد ســـرچـــشمه بـــسیاری از خـــالقـــیتها و آفـــریـــنشهای هـــنری را هـــم ســـرکـــوب مـــیل جنسی می دانـــد.) ســـنّت زهـــد در 
روایـت اصـیل آن، بـرآمـده از درک عـمیق زیـبایی هـای عـاـلم حـّس و ـلذّتـهای بـرآمـده از آن بـود: روحـهایی کـه جـاذبـه شـگرف 
ایـن لـذتـها را درمی یـافـتند از هـراس آن کـه مـبادا بـا فـشار ایـن سـیالب شسـته و روبـیده شـونـد، در مـوقـعیت دفـاعی قـرار 
می گـرفـتند، و بـا تـنانگی دشمنی می کـردنـد. امـا دیـری نـپایـید کـه عـبوس زهـد راه درک هـرگـونـه زیـبایی را بـر روح زاهـد 
تـندخـو بسـت. امـا اگـر نـظر مـن را می خـواهـید، مـا در عـین آنـکه بـایـد حـکمت ایـن سـنّت را بـدرسـتی و هـمدالنـه درک کـنیم، 

قطعاً باید تلقی صوفیانه دشمنی با تن و تنانگی را مورد نقد و اصالح قرار دهیم.!
۳.  نـکته اّول آنـکه، تجـربـه "حـضور" (دسـت کـم مـطابـق تحـلیل پـیشنهادی مـن) یـک یـا حتّی مجـموعـه ای از عـواطـف مـثل 
عــشق یــا مــحبوبــیت نیســت، انــتقال مــؤثــر ســاخــتار عــاطفی فــرد صــاحــب حــضور بــه فــرد حــاضــر اســت. الــبته نــوع عــواطــف 
انــتقال یــافــته و ســاخــتار آنــها، بــه تجــربــه فــرد حــاضــر رنــگ و مــحتوای ویــژه می بخشــد، و بــا تــغییر اّولی دّومی هــم تــغییر 
می کـــند. مـــن الـــبته در ایـــنجا "حـــضور" را بـــه عـــنوان یـــک اصـــطالح مـــثبت تلقی کـــردم، و بـــه ایـــن اعـــتبار آن را بـــه مـــعنای 
انـتقال عـواطـف مـثبت می دانـم. امـا کـامـاًل می تـوان ایـن مـعنا را بسـط داد و از حـضور بـه مـعنای منفی هـم سـخن گـفت. 
بــــرخی افــــراد واقــــعاً حــــضور منفی دارنــــد، یعنی ســــاخــــتار عــــاطفی وجــــودشــــان مــــتشکل از مجــــموعــــه درهــــم تــــنیده ای از 
عـواطـف منفی اسـت، و "حـضور" ایـشان بـه مـعنای انـتقال مـؤثـر ایـن "بسـته عـاطفی" بـه حـاضـران اسـت. هـمین اسـت کـه 
مـوالنـا حـدیـث مـنسوب بـه پـیامـبر بـزرگـوار اسـالم ("از بـادهـای بـهاری بهـره بـجویـید، و از بـادهـای پـایـیزی تـن بـپوشـانـید") 
را بـه ایـن مـعنا می گـیرد کـه بـادهـای بـهاری کـنایـه از نـفس و حـضور اولـیای پـاک اسـت، کـه حـضورشـان روح پـژمـرده مـا 
را زنــده و شــاداب می کــند، و بــادهــای خــزان کــنایــه از نــفس و حــضور انــسانــهای پــلید و نــاپــاک اســت کــه مــثل بــاد ســموم 
پـایـیزی بـه بـاغ روح مـا می زنـد و خشکی و پـژمـردگی بـه بـار می آورد. نـکته دّوم آنـکه، الـبته در تجـربـه حـضور هـمه چـیز 
بـه فـاعـلیت فـاعـل (یعنی فـرد صـاحـب حـضور) خـتم نمی شـود، قـابـلیت قـابـل (یعنی حـاضـران) هـم شـرط اسـت. کسی کـه 
ذوق و لـــطافـــت روحی یـــا حـــداقلی از هـــمدلی را بـــا فـــرد صـــاحـــب حـــضور نـــدارد، بـــعید اســـت کـــه تجـــربـــه "حـــضور" را در 
مـــحضر آن فـــرد بـــیازمـــایـــد. شـــایـــد روزی او در جـــای دیـــگری مـــقّدر بـــاشـــد. نـــکته ســـّوم، بـــا شـــما مـــوافـــقم کـــه امـــکان تـــبدیـــل 
حــضور بــه مــنت و مــنت بــه حــضور هــمیشه وجــود دارد. امــا تــحقق آن امــکان هــمیشه در دســترس مــا نیســت. چــه بــسا فــرد 
فـرهـیخته ای سـالـهای شـعری از حـافـظ را بـخوانـد، و بـه یـک مـعنا مـعنای آن را هـم نـیک دریـابـد، امـا در یـک لحـظه بـسیار 
خــاص، یــکباره انــگار شــعر بــرای او زنــده می شــود، و آنــچه را کــه پیشــتر مــبهما و عــلماً می دانســت، ایــن بــار بــروشنی و 

!!!شهوداً می آزماید.!
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۸۳.  دلتنگی ( ۹ دسامبر ۲۰۱۳)!
دلتنگی آمــیزه حســرت و وحشــت اســت: حســرت از غــیبت عــزیــز، و وحشــت از آنــکه مــبادا دیــگر بــازنــیایــد. امــا گــاهی هــم 
دلــتنگ عــزیــز حــاضــر می شــویــم. کــنارمــان نشســته اســت، نــگاهــش می کــنیم و دل مــان ســخت فشــرده می شــود- کــه می 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!دانیم که رفتنی است. از دلتنگی چاره ای نیست. کدام عزیزی است در این دنیا که رفتنی نباشد؟!
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۸۴.  ده کتاب ( ۱۳ دسامبر ۲۰۱۳)!
دوســــتان عــــزیــــزم از مــــن خــــواســــته انــــد کــــه نــــام ده کــــتاب را کــــه "بیشــــتر تــــکانــــم دادنــــد”بــــنویــــسم. الــــبته کــــار سختی اســــت. 
کــتابــهایی را کــه نــام می بــرم، کــتابــهایی اســت کــه تــا حــدود ســن بیســت و یــک یــا دوســالگی خــوانــدم و عــمیقا بــر مــن تــأثــیر 
نـــهادنـــد. بـــعد از پـــایـــان دهـــه بیســـت زنـــدگی ام، کـــتابـــهای خـــوب کـــم نـــخوانـــده ام، امـــا بـــه گـــمانـــم هیچ کـــدام بـــه انـــدازه ایـــن 
کــتابــها در شــکل بخشی بــه شــاکــله فــکری و عــاطفی ام مــۇثــر نــبوده اســت. ایــن هــم فهــرســت ده کــتاب (تــقریــبا بــه تــرتــیب 

میزان تأثیرشان!):!
۱. اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعید ابوالخیر- محمد بن منور!

۲. کیمیای سعادت- ابوحامد غزالی، تصحیح حسین خدیوجم!
۳. مثنوی معنوی- جالل الدین محمد بلخی!

۴. علم و دین- ایان باربور، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی!
۵. اوصاف پارسایان- عبدالکریم سروش!

۶. سرگشته راه حق- نیکوس کازانتزاکیس، ترجمه منیر جزنی!
۷. جنایت و مکافات- داستایفسکی، ترجمه مهری آهی!

۸. فرار از مدرسه- عبدالحسین زرین کوب!
۹. قدیس مانویل نیکوکار شهید- میگل د اونامونو- ترجمه بهاءالدین خرمشاهی!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!۱۰. مالون می میرد- سامویل بکت (متأسفانه نام مترجم را به یاد نمی آورم).!
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۸۵.  هرگز ( ۱۵ دسامبر ۲۰۱۳)!
«هـرگـز» تـرکـیب «سـایـه عـدم» و «درازنـای ابـدیـت» اسـت- تجـربـه عـدم را بـه فـراخـنای ابـدیـت می گسـترانـد. و وقتی کـه 
بـه «مـحبوب» می پـیونـدد بـه «فـقدان ابـدی» بـدل می شـود. «هـرگـز» در مـرگ عـزیـز جـان می یـابـد، و انـدوه فـقدان او را 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!در ابدیت ضرب می کند. «هرگز» سایه نارونی است که تا ابدیت جاری است- قلب سرشت سوگناک زندگی ماست.!
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۸۶.  باز هم هرگز (۱۶ دسامبر ۲۰۱۳)!
گـاهي ايـن نـوشـته هـای فـیس بـوکی بیشـتر بـراي دل خـود نـويـسنده و ثـبت تجـربـه هـاي بـسيار شخصي اوسـت. انـگار كـه 
تجـــربـــه اي را بـــا خـــودش مـــزه مـــزه مي كـــند، و آن را گـــوشـــه اي مي نـــويســـد كـــه يـــادش نـــرود. از دوســـتان عـــزيـــز عـــذر مي 
خـواهـم كـه گـاهي نـوشـته هـای ایـن صـفحه زيـاده شخصي و مـبهم مي شـود. یـادداشـت قبلی ام در بـاره «هـرگـز» انـگار 
از ایـن دسـت بـود، و بـرای بعضی دوسـتان پـرسـش انـگیز شـد. بـگذاریـد بـه احـترام ایـن دوسـتان تـوضیح کـوتـاهی بـدهـم: 
مــن ســالــهاســت كــه رابــطه عــاطفي دردنــاكي بــا تجــربــه اي دارم كــه در واژه "هــرگــز" صــورت زبــاني پــذيــرفــته اســت. و در 
ذهـن ام تـالش مي كـنم ايـن تجـربـه را از طـريـق تحـليل تـعبير زبـاني آن، يعني “هـرگـز”، بـفهمم. بـگذاريـد مـثالي بـزنـم. مـن 
دوسـتان و خـويـشاونـداني در ايـران دارم كـه سـاـلهاسـت ايـشان را نـديـده ام. ايـن تجـربـه اـلبته مـن را غـمگني مي كـند- و از 
جــمله انــدوه هــاي تجــربــه مــهاجــرت اســت. ایــن انــدوه مــثل یــک درد مــالیــم در پــس زمــینه ذهــن ام می لــولــد- هــمیشه هســت، 
امـا تحـمل پـذیـر اسـت. امـا بـه مـحض آنـكه فـكر مي كـنم بـسياري از ايـشان را "هـرگـز" نـخواهـم ديـد، قـلبم عـميقا فشـرده 
مي شــود. يعني افــزودن "هــرگــز" انــدوه فــراق را يــكباره در بي نــهايــت ضــرب مي كــند. بــه نــظرم تحــليل واژه "هــرگــز" مي 
تــوانــد بــه فــهم ايــن تجــربــه كــمك كــند. "هــرگــز" جــمع دو چــيز اســت: يــك عــالمــت نفي ("نــه")، و يــك قــيد زمــان ("هــميشه"). 
يعني جــمع "نــه" و "هــميشه" مــفهوم "هــرگــز" را بــه دســت مي دهــد. «نــه» کــه صــورت زبــانی «عــدم» اســت بــنیان تجــربــه 
انـدوه در زنـدگی مـاسـت. مـهمتریـن سـرچـشمه دلتنگی هـا و غـم هـای مـا نـداشـنت آن چـیزهـایی اسـت کـه مـحبوب مـاسـت. 
امـــا انـــدوه تـــراژدی یـــا مـــصیبت نیســـت. «تـــراژدی» یـــا «مـــصیبت» از جـــایی آغـــاز می شـــود کـــه «عـــدم» جـــاودانـــه شـــود- 
یعنی حتّی امـید وصـال بـه مـحبوب هـم در پـس مـه هـا مـحو شـود. «نـداشـنت» یـا «نـیافـنت» مـحبوب تلخ و گـران اسـت، امـا 
ــــال تـــــلطیف می شـــــود. امـــــا وقتی کـــــه مـــــعلوم می شـــــود ایـــــن فـــــقدان همیشگی اســـــت، یعنی  رنج ایـــــن فـــــقدان بـــــا امـــــید وصـ
«وصــال» خــیال حــوصــله بحــر پــخنت و مــصداق مــحال انــدیشی اســت، تجــربــه «عــدم» بــه «تــراژدی» بــدل می شــود. بــه 
نـظرم بـرای هـمین اسـت کـه افـزودن واژه «هـرگـز» بـه گـزاره ای کـه نـاظـر بـه فـقدان مـحبوب اسـت، نسـبت وجـودی مـا را بـا 
تجـــربـــه فـــقدان یـــا غـــیبت تـــغییر می دهـــد. بـــرای مـــثال، وقتی کـــه فـــرزنـــدتـــان بـــرای تـــحصیل بـــه ســـفری دور و دراز می رود، 
غــیبت او بــرای شــما انــدوه آور اســت، امــا مــصیبت یــا تــراژدی نیســت. امــا اگــر خــدایی نــاکــرده ایــن عــزیــز از دنــیا بــرود، 
غــیبت او بــرای شــما فــقط انــدوه نیســت، مــصیبت اســت. یــا وقتی کــه مــن می گــویــم: «ســالــهاســت کــه پــدرم را نــدیــده ام.» 
ایــن تجــربــه ای غــم انــگیز اســت. امــا تــا بــگویــم: «هــرگــز او را نــخواهــم دیــد.» ایــن تجــربــه بــه تــراژدی تــبدیــل می شــود. بــه 
هـمین دلـیل اسـت کـه بـه نـظرم بـنیان سـرشـت سـوگـناک زنـدگی مـا انـسانـها در ایـن عـالـم در واژه «هـرگـز» صـورت زبـانی 
می پــذیــرد: عــدمی کــه بــه درازنــای ابــدیــت دامــن می گســترانــد- فــراقی بی امــید وصــال. یــا بــه تــعبیر شــاعــرانــه و دل انــگیز 

!!!!!!!!!!!!!!سپهری، سایه نارونی که تا ابدیت جاری است. امیدوارم این توضیحات تا حّدی روشنگر باشد.!
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۸۷.  اندیشیدن در برابر اندیشیدن ( ۲۸ دسامبر ۲۰۱۳)!
گـاهی تـفکر عـلیه تـفکر اسـت. یعنی نـوع خـاصی از انـدیـشیدن مـا را از نـوع دیـگری از انـدیـشیدن بـاز می دارد. انـدیـشه 
پــرده انــدیــشه می شــود. گــاهی می شــود کــه انــدیــشمندی تــوانــا ســالــها گــذارش بــه ســاحــت انــدیــشه نمی افــتد- بی آنــکه 
ســاعتی از انــدیــشیدن بــازمــانــده بــاشــد. بــرای فــهم ایــن تــعارض، بــه نــظرم بــایــد دســت کــم مــیان دو نــوع انــدیــشیدن تــمایــز 
بــگذاریــم: «انــدیــشیدن دربــاره»، و «انــدیــشیدن در». انــدیــشیدن دربــاره یــک چــیز مســتلزم فــاصــله از آن چــیز اســت. فــرد 
در مــــوضع نــــاظــــر می نــــشیند، و بــــا فــــاصــــله مــــوضــــوع انــــدیــــشه اش را می کــــاود. امــــا انــــدیــــشیدن در یــــک چــــیز مســــتلزم 
درـنوردـیدن فـاصـله اسـت- فـرد ـبا مـوضـوع اـندـیشه اش درآمـیخته اسـت، و از دل اـین درآمیختگی اسـت کـه آن چـیز را می 
شــناســد. تــقابــل ایــن دو نــوع انــدیــشیدن را وقتی بهــتر درمی یــابــیم کــه مــوضــوع انــدیــشه خــود فــرد بــاشــد. فــرد بــرای آنــکه 
«دربـــاره» خـــود بـــیندیشـــد نـــاگـــزیـــر از خـــود فـــاصـــله می گـــیرد، و بـــا فـــاصـــله و از چـــشم نـــاظـــری بـــیرونی خـــود را مـــوضـــوع 
شــناخــت قــرار می دهــد. امــا انــدیــشیدن «در» خــود، شــناخــت خــود در مــنت درآمیختگی بــا خــود اســت. فــرد بــدون فــاصــله 
تـب و تـابـها و افـت و خـیزهـاـیش را ملـس می کـند. انـدیـشیدن دربـاره خـود مـثل شـناختی اسـت کـه یـک پـزشـک یـا روانـشناس 
از تـو می یـابـد، امـا انـدیـشیدن در خـود مـثل شـناختی اسـت کـه مـعشوق ات در مـعاشـقه ای گـرم در ملـس پـوسـت تـپنده ات 
از تـو می یـابـد. اّولی شـناخـت بـا چـشم اسـت دّومی شـناخـت بـا پـوسـت. امـا اسـتغراق در «انـدیـشیدن دربـاره خـود» می 
تـوانـد رفـته رفـته فـاصـله مـیان فـرد و خـود را اسـتخوانی کـند. فـرد در ایـن کـار الجـرم هـمیشه خـود را از فـاصـله می بـیند، و 
رفـته رفـته بـه ایـن فـاصـله خـو می کـند، و از درنـوردیـدن آن درمی مـانـد. یعنی امـکان «انـدیـشیدن در خـود» را از کـف می 
دهـد. چـه بـسا روزهـا بـگذرد و فـرد غـرق انـدیـشه دربـاره خـود بـاشـد بی آنـکه لحـظه ای در خـود بـیندیشـد. شـایـد تلخ تـریـن 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!نوع بی اندیشگی همین باشد که اندیشیدن درباره خود ما را از اندیشیدن در خود باز بدارد.!
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۸۸.  مراقبه سیّار ( ۲۹ دسامبر ۲۰۱۳)!
قـدم زدن در کـوره راه هـای جـنگل بـرای مـن نـوعی مـراقـبه اسـت، مـراقـبه سـیّار. قـدم بـه کـوره راه جـنگل نـگذاشـته بـه حـالـت 
تـــــعلیق می روم- نـــــیمه هـــــوشـــــیار. انـــــگار کـــــه در لـــــبه خـــــفنت: آنـــــقدر هـــــوشـــــیارم کـــــه جـــــنبش اطـــــراف ام را دریـــــابـــــم، و آنـــــقدر 
نــاهــوشــیار کــه پــروای تــمرکــز بــر پــرکــاهی را داشــته بــاشــم. و آگــاهی ام رهــا می شــود- وســوســه تــمرکــز را رهــا می کــند. 
مـاده سـگ شـیردهی می شـود کـه بـه پهـلو یـله داده اسـت، آرام آسـمان را می پـایـد، و بی خـیال پسـتانـهای پـرشـیرش را بـه 
انـبوه تـوـله هـایی می سـپارد کـه از سـر و کـول هـم بـاال می رونـد تـا قـطره ای شـیر بـنوشـند. آگـاهی ام یـله می شـود. رنـگها 
می آیـند و می رونـد. صـداهـا می آیـند و می رونـد. بـوهـا می آیـند و می رونـد. چـیزهـا می جـنبند و سـاکـن می شـونـد. و 
مــن هــمه چــیز را می بــینم بی آنــکه بــه هیچ چــیز نــگاه کــنم. می آیــند و می رونــد. آگــاهی هســت، امــا حــیثیت الــتفاتی آن 
نیسـت. و در ایـن خـلسه دل انـگیز اسـت کـه راه را بـا غـریـزه پـنهان چـوبـدسـتی ام می جـویـم. وقتی کـه از آن سـوی جـنگل 
سـربـرمی آورم، انـگار کـه از خـوابی شـیریـن بـرخـاسـته ام. انـگار کـه روح ام بـاران خـورده اسـت. انـگار کـه محـرمـیت یـافـته 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ام. انگار که در خود اندیشیده ام.!
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۸۹.  خدایی که در این نزدیکی است  ( ۳۰ دسامبر ۲۰۱۳)!
بـخش چـشمگیری از نـقاشی هـای هـنری تـنر (Henry Tanner) روایـت وقـایع کـتاب مـقّدس اسـت از چـشمان یـک راوی 
مـدرن. نـقاشی هـای او سـرشـارسـت از حـضور مـرئی و نـامـرئی مـوجـودات قـدسی. فـرشـتگان حـریـم زمـان و مـکان جـهان 
را می شــکنند و از مــیان ایــن پنجــره هــای شکســته بــه جــهان ایــن ســو می خــزنــد. نــقاش حــضور امــر مــقّدس را در بــرابــر 
چــــشمان مــــا چــــنان می نهــــد کــــه ســــاکــــنان جــــهان رازآمــــیز کــــتاب مــــقّدس می آزمــــودنــــد. از ایــــن حــــیث تــــنر مــــن را بــــه یــــاد 
فــــرشــــچیان می انــــدازد کــــه در نــــقاشی هــــای او هــــم فــــرشــــتگان در آمــــد و رفــــت انــــد. امــــا جــــهان ایــــن آثــــار جــــهان اثــــیری 
رازآلـودی اسـت کـه بـا جـهان راززدایی شـده مـا فـاصـله دارد. جـهان آثـار تـنر بـرای یـک مسیحی آشـنا بـا کـتاب مـقّدس، و 
جـهان فـرشـچیان بـرای یـک مسـلمان مـأنـوس بـا قـرآن و فـرهـنگ اسـطوره ای شیعی آشـنا و عـمیقاً بـرانـگیزانـنده اسـت. امـا 
جـهان ایـن آثـار جـهان مـا نیسـت. جـهان رازآلـود امـر مـقّدس در درون قـاب نـقاشی و جـهان راززدایی شـده مـن در بـیرون 
قــاب نــقاشی می مــانــد. مــا در بــرابــر هــم می ایســتیم، دســتهایــمان را بــه ســوی هــم دراز می کــنیم امــا بــه هــم نمی رســیم- 
مـثل مـن در بـرابـر تـصویـرم در آن سـوی آیـنه. در کـارهـای تـنر و فـرشـچیان می تـوان حـضور امـر مـقّدس را دیـد- چـشمان 
هــنرمــند در بــرابــر مــا پنجــره ای از جــنس رؤیــا بــه ســوی جــهان مــاورا می گــشایــد. امــا آن حــضور در جــهانی پــرگــشوده 
اســت کــه دیــگر بــه مــا تــّعلق نــدارد. در آن «جــهان دیــگر» کــه دیــگر از آن مــا نیســت، امــر مــقّدس واقــعه ای «نــامــتعارف» 
اســـت، صـــاعـــقه وار دل آســـمان را می شـــکافـــد خـــود را بـــر زمـــین مـــا آدمـــیان می کـــوبـــد، می لـــرزانـــد و می ســـوزانـــد. و تـــو 
یـکباره در بـرابـر عـظمت کـوبـنده حـضوری کـه صـاعـقه وار پنجـره زمـان و مـکان را درهـم می شـکند، بـه خـشیت می افتی. 
نــقاشی تــنر و فــرشــچیان آن لحــظات عــظیم را کــه خــدا و فــرشــتگان اش بــر ســاکــنان آن «جــهان دیــگر» در می آیــند، در 
پــیش چــشمان مــا می نــشانــد، و مــا را عــمیقاً تــکان می دهــد. امــا رعــشه مــا از آن واقــعه بــازآزمــایی تجــربــه جــهانی اســت 
کــه دیــگر از آن مــا نیســت. تــنر و فــرشــچیان شــاهــدان و راویــان خــدای پــیش از نــیچه انــد. دیــدن آثــار آنــها ورق زدن آلــبوم 
عـکسهای قـدیمی سـاـلهای دور اسـت- دیـدن عـکسهای سـیاه و سـفید عـزیـزانی اسـت کـه رو بـه دوربـین می خـندد، و خـنده 

شان اشک بر چشمان مان می نشاند که بسیاری از آن عزیزان رفته اند، که دیگر نیستند.!
امـــا خـــدای مـــن دیـــگر آن مـــوجـــود نـــامـــتعارفی نیســـت کـــه حـــضورش شـــیشه شـــکننده زمـــان و مـــکان را درهـــم می شـــکند و 
صــاعــقه وار آســمان و زمــین را بــه هــم می دوزد. خــدای مــن خــدای پــدیــده هــای خــارق الــعاده و نــامــتعارف نیســت. خــدای 
مــن «خــدای مــتعارف» اســت. خــدای وقــایع خــرد و پــیش پــا افــتاده اســت. خــدای ابــدیــت نیســت، خــدای لحــظه اســت. در 
فــراخــنای تــاریخ بشــریــت رخ نمی نــمایــد، در دل «آن» ی فــرومی نــشیند کــه از آن ِیــک دل خــاص اســت. خــدای مــن ایــن 
بـــار در دل مـــن و در فـــاصـــله مـــیان مـــن و تـــو بـــالـــهایـــش را می گـــشایـــد. بـــرای هـــمین اســـت کـــه خـــدای مـــن در اثـــر تـــنر یـــا 
فــرشــچیان رخ نمی نــمایــد، در آثــار ونــگوگ اســت کــه پــرده از خــود بــرمی گــیرد: شــب اســت. در کــافــه ای غــمگین نشســته 
ای. ســاعــت دیــواری بــاالی درگــاه ده دقــیقه بــعد از نــیمه شــب را نــشان می دهــد. دو مــرد نــیمه مســت در مــیز کــناری ات 
سـرفـرو انـداخـته انـد. مـردی بـر روی مـیز بـیلیارد مـیانـه کـافـه بـازی می کـند. زن و مـردی در انـتهای کـافـه سـردرگـریـبان هـم 
فـــروکـــرده انـــد، بـــخاری ای در کـــناره می ســـوزد. و یـــکباره بی آنـــکه چـــیزی در جـــهان تـــو تـــکان بـــخورد، در انـــتهای درگـــاه 
روبــروی ات، در آن تــه تــه درگــاه، ســر ســبز-آبی خــداونــد بــه درون کــافــه ســرک می کشــد! هــمه چــیز آرام اســت. هــمه چــیز 
مـثل هـمیشه اسـت- و خـدا مـثل رهـگذری در پـایـان یـک روز سـرد و سـخت و تـیره بـه داخـل کـافـه پـا می گـذارد تـا در کـنار 

!!!!!!!گرمای مهربان بخاری سنگی پیکی بزند، تا بار سنگین هستی را برای یک لحظه زمین بگذارد.!
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۹۰. صورت انسان (۱۰ ژانویه ۲۰۱۴)!
صـورت انـسان حـدود ۴۳ عـضله دارد، و ایـن عـضالت مـهمتریـن پلی اسـت کـه عـواطـف مـا را بـه جـهان خـارج می پـیونـدد. 
انــقباض هــر عــضله مــثل نتی اســت کــه بــه ســرپــنجه اعــصاب بــه تــرنــگ می آیــد، و در هــماهنگی پــیچیده ایــن نــتهاســت کــه 
انـواع حـاالت عـاطفی بـر چهـره مـا تـرجـمان بـیرونی می یـابـد. در غـالـب مـوارد، سـمفونی عـواطـف، نـاخـودآگـاه بـر چهـره مـا 
نـواخـته می شـود- مـثل سـرودی کـه بـاد در پیچ و خـم داالن هـای کـوه سـرمی دهـد. امـا عـضله هـای صـورت می تـوانـد در 
سـرـپنجه هـای یـک بـازیـگر تـوانـا ـبه امـر هـنری ـبدل شـود. بـازیـگر تـوانـا مـثل یـک رهـبر ارکسـتر نـت- عـضله هـای صـورـتش را 

به فرمان می گیرد، و با بازآفرینی و بازآرایی خاّلقانه عواطف، نیمه پنهان وجود ما را به صورت می آورد. !
امــا چهــره انــسان فــرهــیخته در فــاصــله مــیان «بــیان طبیعی» بــاد آســا و «بــیان هــنرمــندانــه» ســمفونی وار صــورت اســت. 
انــــسان فــــرهــــیخته در حــــرکــــات صــــورتــــش آداب دان اســــت، یعنی ادب مــــقام را می شــــناســــد و نــــیز می دانــــد کــــه چــــگونــــه 

اقتضای مقام را در بسط و قبض عضالت صورتش ترجمان بخشد. !
سـالمـت روحی و روانی مـا در نسـبت مـیان صـورت و احـساس اسـت- هـر چـه فـاصـله مـیان احـساس و سـیمای فـرد کـمتر 

باشد، شخصیت او سالم تر و بی گره تر است. صداقت صورتی است که احساس را بی هراس بازمی تاباند. !
انــسان پــخته و ســرد و گــرم چــشیده آن اســت کــه هــنر صــورت خــوانی را می آمــوزد- بــه چهــره نــظر می کــند، و در چــم و 

خم چین و شکنهای ظریف آن هزار و یک احساس پنهان شده را بازمی خواند. !
بـــرای هـــمین اســـت کـــه هـــر نـــوع اخـــتالل در صـــورت می تـــوانـــد بـــه نـــوعی ســـوء تـــفاهـــم و حتّی بحـــران هـــویـــت بـــینجامـــد. اگـــر 
عـضالت صـورت از فـرمـان فـرد سـرکشی کـند، فـرد بـه صـورت سخنی می گـویـد کـه مـرادش نیسـت، یـا دیـگری در صـورت 
او سخنی می خــوانــد کــه مــقصود او نیســت. صــورت فــرد بــه هــویــت او خــیانــت می کــند- یعنی تــصویــری از درون او بــه 

بیرون می افکند که با حقیقت او یکی نیست. !
ایـن نـکته را چـندیـن سـال پـیش بـه تجـربـه دریـافـتم- صبح از خـواب بـرخـاسـتم و نـیمه چـپ صـورتـم از حـرکـت بـازمـانـده بـود. 
یــادم اســت کــه تــا مــّدتــها در جــلسه اّول کــالســهایــم از دانــشجویــان ام پــوزش می خــواســتم کــه نمی تــوانــم بــه روی شــان 

لبخند بزنم، و برای شان توضیح می دادم که برغم آن فرد عبوس و نامهربانی نیستم!!
امـا نـوع دیـگری از فلج عـضالت صـورت داریـم کـه بـه گـمانـم بـرای سـالمـت هـویـت فـرد بـه مـراتـب ویـرانـگرتـر اسـت: ایـن نـوع 
فلج عـــضالنی نـــوعی عـــارضـــه اجـــتماعی اســـت کـــه جـــامـــعه خـــصوصـــاً بـــر دخـــتران و زنـــان تحـــمیل می کـــند. نـــظام تـــعلیم و 
ــاً در  ــ ــــود را (خـــــصوصـ ــــورت خـ ــــه بـــــرخی از عـــــضالت صـ ــــوزد کـ ــــه ایـــــشان می آمـ ــــودکی بـ ــــمان دوران کـ ــــتران از هـ ــــیت دخـ ــــربـ تـ
فـــضاهـــای عـــمومی) فلج کـــنند تـــا احـــساســـات شـــان تـــرجـــمان بـــیرونی نـــیابـــد. ایـــن فلج عـــضالنی نـــهایـــتاً بـــه نـــوعی فلج یـــا 
سـرکـوب عـواطـف می انـجامـد. عـضالت صـورت پسـران مـا در فـضاهـای عـمومی غـالـباً بی پـرواتـر و در بـیان احـساسـات 
گـــویـــاتـــر اســـت، امـــا دخـــتران مـــا در غـــالـــب مـــوارد، بـــرای حـــفظ احـــترام و امـــنیّت اجـــتماعی شـــان نـــاگـــزیـــرنـــد کـــه بـــه ایـــن فلج 
عـــضالنی تـــن دهـــند. بـــه نـــظرم بـــسیاری از آزادی هـــای اجـــتماعی و مـــدنی از آزادی تـــن آغـــاز می شـــود، و نخســـتین گـــام 
ــــهم اســـــت، نـــــقش ســـــیاسی و  ــــم کـــــردن فـــــاصـــــله مـــــیان صـــــورت و احـــــساس اســـــت. عـــــضالت صـــــورت مـ بـــــرای خـــــود بـــــودن کـ

!!!!!!!!!اجتماعی آنها را دست کم نگیریم!
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۹۱. خداوند و حریم خصوصی انسان (۱۳ ژانویه ۲۰۱۴)!
در ادبــیات دینی وقتی می گــویــیم خــداونــد قــادر مــطلق اســت، مــعنایــش ایــن نیســت کــه خــداونــد تــمام کــارهــا را می کــند، 
مــعنایــش ایــن اســت کــه خــداونــد می تــوانــد هــرکــاری را بــکند (مشــروط بــر آنــکه انــجام آن کــار مــنطقا مــحال نــباشــد.) بــر 
هـمین قـیاس، بـه نـظر مـن، وقتی می گـویـیم خـداونـد عـاـلم مـطلق اسـت، مـعنایـش ایـن نیسـت کـه خـداونـد تـمام چـیزهـا را می 
دانــد، مــعنایــش ایــن اســت کــه خــداونــد می تــوانــد هــر چــیزی را بــدانــد (مشــروط بــر آنــکه آن چــیز مــنطقاْ دانســتنی بــاشــد.) 
یعنی در پــاره ای مــوارد، خــداونــد تــصمیم می گــیرد کــه پــاره ای چــیزهــا را نــدانــد- اگــر می خــواســت می تــوانســت بــدانــد، 

اما تصمیم می گیرد که نداند. !
در زنـدگی انـسان لحـظه هـایی اسـت کـه فـقط مـال خـود اوسـت- دلـش نمی خـواهـد کسی را بـه آن راه بـدهـد. می خـواهـد 
تـــمام لحـــظه از آن خـــودش بـــاشـــد، و هیچ کـــس حتّی خـــداونـــد از آن بـــاخـــبر نـــباشـــد. آیـــا ایـــن تـــوقع نـــامـــعقولی اســـت کـــه از 
خـداونـد بـخواهـیم حـریـم خـصوصی مـا را رعـایـت کـند؟ یعنی بـه حـرمـت ایـن لحـظه هـاي بـسیار شخصی و خـصوصی خـود 

!تصمیم بگیرد که آن لحظه ها را نداند؟ به نظرم خدای اخالقی حریم خصوصی انسانها را رعایت می کند!!
توضیحات:!

۱. در ایـــنجا بـــحث بـــر ســـر تـــعریـــف یـــا مـــاهـــیت "عـــلم" نیســـت، بـــحث دربـــاره تـــعریـــف "مـــطلقیت" عـــلم اســـت. مـــطلقیت عـــلم، 
مــطابــق تحــلیل مــورد اشــاره مــن، بــه ایــن مــعنا نیســت کــه خــداونــد هــمه چــیز را می دانــد، بــه ایــن مــعناســت کــه "می تــوانــد" 
هـمه چـیز را بـدانـد. (و از ایـن حـیث "مـطلقیت" را در ایـنجا بـه هـمان مـعنا بـه کـار می بـریـم کـه دربـاره قـدرت خـداونـد). مـن 
در ایــن تــعریــف هیچ تــناقضی نمی بــینم. یعنی بــه نــظرم بــراحتی می تــوان تــصّور کــرد کــه کسی بــتوانــد چــیزی را بــدانــد 
امـــا تـــصمیم بـــگیرد کـــه آن را نـــدانـــد. بـــرای مـــثال، فـــرض کـــنید کـــه مـــن می تـــوانـــم پـــنهانی بـــه گـــفت و گـــوی شـــما و شـــخص 
دیـــگری گـــوش بـــدهـــم و از مـــضمون ســـخنان تـــان آگـــاه شـــوم، امـــا بـــرغـــم آنـــکه می تـــوانـــم، ایـــن کـــار را نمی کـــنم. بـــرخی از 
فـیلسوفـان دیـن در بـحث مـربـوط بـه رابـطه عـلم سـابـق خـداونـد و اخـتیار انـسان هـمین راه حـّل را پـیشنهاد کـرده انـد، یعنی 
کـــسانی در پـــاسخ بـــه ایـــن اشـــکال مـــشهور کـــه "می خـــوردن مـــن حـــق ز ازل می دانســـت/ گـــر می نـــخورم عـــلم خـــدا جهـــل 
بــود"، گــفته انــد کــه اگــر عــلم مــطلق خــداونــد را (کــه عــلم ســابــق او زیــرمجــموعــه آن اســت) بــه مــعنای مــورد اشــاره در ایــنجا 
بـــگیریـــم، مـــشکل حـــّل می شـــود: خـــداونـــد می تـــوانـــد "می خـــوردن مـــن" را از ازل بـــدانـــد. امـــا اگـــر بـــدانـــد، در آن صـــورت 
ــایـــت اخـــتیار مـــن  ــا چـــون حـــکمت او بـــر مـــختار بـــودن مـــن قـــرار گـــرفـــته اســـت، بـــرای رعـ اخـــتیار مـــن منتفی خـــواهـــد شـــد، امـ
تــصمیم می گــیرد کــه تــصمیمات مــختارانــه مــن را نــدانــد. بــنابــرایــن، خــداونــد هــمچنان عــالــم مــطلق اســت (بــرای ایــنکه اگــر 
می خـواسـت می تـوانسـت بـدانـد کـه مـن "می می خـورم" یـا نـه)، و اخـتیار مـن نـیز مـحفوظ اسـت، چـراکـه خـداونـد تـصمیم 

گرفت نسبت به تصمیم من علم نیابد.!
۲. تــــصّور مــــن از خــــداونــــد خــــدای مــــتشخص اســــت، یعنی خــــدایی کــــه می تــــوانــــد از طــــریــــق زبــــان بــــا انــــسان وارد رابــــطه 
بـــیناشخصی شـــود. الـــبته بـــه نـــظر مـــن تـــشخص مـــندی خـــداونـــد صـــرفـــا یـــک مـــدل اســـت بـــرای فـــهم خـــداونـــد و رابـــطه او بـــا 
جـهان. بـه بـیان دیـگر، اصـل وجـود خـداونـد نـه مـتشخص اسـت نـه نـامـنتشخص، هـم مـتشخص اسـت و هـم نـامـتشخص. 
از ایــن حــیث تــشخص مــندی یــا عــدم تــشخص خــداونــد مــثل مــوج بــودن یــا ذره ای بــودن نــور اســت. نــور تــحت شــرایطی 
مــوج اســت و تــحت شــرایطی ذره. بــنابــرایــن، بــه یــک اعــتبار هــم مــوج اســت و هــم ذره، و بــه یــک اعــتبار نــه مــوج اســت و نــه 
ذره. مـوج وارگی و ذره وارگی دو مـدل اسـت کـه بـرای تـوضیح و تـبیین رفـتار نـور تـوسـط مـا و بـه تـناسـب تجـربـه هـای مـا 
ابـداع شـده اسـت. امـا در هـر حـال، ایـنکه نـور تـحت شـرایطی رفـتار مـوجی دارد و تـحت شـرایطی رفـتار ذره ای از جـمله 
صــفات خــود نــور اســت. در حــدی کــه مــن می فــهمم، خــدای ادیــان تــوحــیدی، یعنی خــدایی کــه مــثال در قــرآن مــعرفی شــده 
ــا رابـــطه ای  ــا مـ ــا «اســـتعداد» اســـت کـــه از طـــریـــق زبـــان بـ ــابـــلیت» یـ اســـت، خـــدای مـــتشخص اســـت، یعنی واجـــد ایـــن «قـ

بیناشخصی برقرار کند.!
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۳. مــن در ایــنجا دو ادعــای اصلی را مــطرح کــرده ام: (اول آنــکه) فــرض خــدایی کــه حــریمی خــصوصی را بــرای انــسان 
پـاس می دارد، مـنطقا مـمکن اسـت و در چـارچـوب مـفروضـات الـهیات تـوحـیدی هـم می تـوان جـایی بـرای آن گـشود. (دوم 
آنـــکه) ایـــن تلقی از خـــدا، یعنی خـــدایی کـــه گـــاه بـــه حـــرمـــت لحـــظه هـــایی خـــاص از حـــیات بـــنده اش تـــصمیم می گـــیرد کـــه 

چیزی را نداند تا دل بنده اش و حریم آن لحظه را پاس بدارد، تصویر اخالقی دلکشی از خداوند است. !
۴. الــبته مــعنایی کــه مــن در ذهــن دارم فــراتــر از گــناه یــا تــرک اولی اســت. امــا بــگذاریــد یــک مــثال از حــوزه تجــربــه هــای 
مـیان انـسانـها بـزنـم. فـرض کـنید کـه مـن در خـلوت نسـبت بـه شـما تـرک اولی ای کـرده ام، و شـما می دانـید کـه می تـوانـید 
بـدانـید کـه مـن چـه کـرده ام- مـثال می تـوانـید در اتـاق را بـاز کـنید و داخـل شـویـد. در ایـن حـاـلت، شـما می تـوانـید دسـت کـم 

به دو نحو واکنش نشان دهید: (اول) در را باز کنید، ببینید که من چه می کنم، و بعد من را ببخشید.!
(دوم) از هــــمان راه کــــه آمــــده ایــــد بــــازگــــردیــــد، مــــبادا کــــه اگــــر بــــدانــــید مــــن چــــه کــــرده ام، عــــلم شــــما و بــــخشش تــــان مــــایــــه 
شـــرمـــساری مـــن شـــود. بـــنابـــرایـــن، شـــما بـــرای آنـــکه مـــبادا بـــار شـــرمـــساری را بـــر دوش مـــن بـــنهید، تـــصمیم می گـــیریـــد کـــه 

ندانید من در اتاق چه می کنم. !
بــــه نــــظر شــــما کــــدام رفــــتار کــــریــــمانــــه تــــر اســــت؟ بــــدانــــید و بــــعد بــــبخشید، یــــا تــــصمیم بــــگیریــــد کــــه نــــدانــــید مــــبادا مــــن را بــــه 

شرمساری ناشی از دانسنت و بعد بخشش مبتال کنید؟ !
بــه نــظر مــن ایــن راه اخــیر بــه مــراتــب کــریــمانــه و شــفقت آمــیزتــر اســت. مــن هیچ دلیلی نمی بــینم کــه بــاب ایــن نــوع کــرم و 

رحمانیت بر خداوند بسته باشد. !
الــبته هــمانــطور کــه گــفتم بــه نــظرم مــسألــه بــه مــراتــب فــراتــر از گــناه یــا تــرک اولی اســت، و هــزار و یــک لــطیفه دیــگر در دل 
دارد. امـا ایـن مـثال را صـرفـا بـرای تـقریـب بـه ذهـن آوردم. دسـت کـم آن اسـت کـه نـشان می دهـد گـاهی نـدانسـنت کـریـمانـه 

تر از دانسنت و بخشیدن است.!
۵. اگـر خـداونـد را قـادر مـطلق بـدانـیم (یعنی او را قـادر بـه انـجام هـر کـار مـنطقا ممکنی بـدانـیم)، در آن صـورت مـن هیچ 
دلیلی نمی بـینم کـه خـداونـد نـتوانـد تـصمیم بـگیرد کـه چـیزی را نـدانـد. مـگر آنـکه مـعتقد بـاشـیم اتـخاذ چـنان تصمیمی از 
جـانـب خـداونـد مـنطقا مـحال اسـت، کـه بـه نـظر مـن پـیش فـرض درسـتی نیسـت. بـنابـرایـن، پـیش فـرض بـحث مـن ایـن اسـت 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!که خداوند اگر بخواهد، می تواند تصمیم بگیرد که نداند. و این امر هیچ نقصانی بر مطلقیت علم او نیست.!
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۹۲. آیا خداوند می تواند اراده کند که نداند؟ ( ۱۵ ژانویه ۲۰۱۴)!
یــادداشــت پــیشین مــن پــرســشهایی بــرانــگیخت کــه گــمان می کــنم خــوبســت یــک بــار دیــگر صــورت مــسألــه را بــا هــم مــرور 

کنیم. !
به نظرم در بحث پیشین دو پرسش مّهم و محوری مطرح بود: !

(نخست آنکه) آیا خداوند می تواند اگر بخواهد چیزی را نداند؟!
(دوم آنــکه) آیــا می تــوان شــرایطی را فــرض کــرد کــه در آن نــدانســنت مــتضمن حکمتی بــاشــد کــه خــداونــد بــه اقــتضای آن 

اراده به ندانسنت بکند؟ !
پاسخ من به هر دو پرسش مثبت است. یعنی:!

(اواًّل) بـه نـظر مـن اگـر حـکمت بـاری اقـتضا کـند کـه امـری را نـدانـد، می تـوانـد اراده کـند کـه آن امـر را نـدانـد. در حـّدی کـه 
مــن می فــهمم ایــن مــدعــا مــنطقاً مــمکن اســت، و اگــر خــداونــد را قــادر مــطلق بــدانــیم، یعنی بــپذیــریــم کــه می تــوانــد هــر امــر 

ممکنی را انجام دهد، در آن صورت اگر حکمت اش اقتضا کند، می تواند اراده کند که امری را نداند. !
اگــر تحــلیل فــوق را بــپذیــریــم، در آن صــورت مــطلقیت عــلم خــداونــد نمی تــوانــد بــه ایــن مــعنا بــاشــد کــه خــداونــد بــالــفعل هــمه 
چـیز را می دانـد، چـرا کـه اگـر مـطلقیت عـلم خـداونـد را بـه ایـن مـعنا بـگیریـم، در آن صـورت، بـه مـحض آنـکه خـداونـد اراده 
کــند چــیزی را نــدانــد دیــگر عــالــم مــطلق نــخواهــد بــود. در چــارچــوب تحــلیل فــوق، "عــلم مــطلق" خــداونــد را بــایــد بــه ایــن مــعنا 
تلقی کــرد کــه خــداونــد "می تــوانــد" هــمه چــیز را بــدانــد (مــادام کــه دانســنت آن چــیز مــنطقاً مــمکن بــاشــد.) یعنی اگــر اراده 
خــداونــد بــه دانســنت امــری تــعلق گــرفــت کــه مــنطقاً دانســتنی اســت، در آن صــورت هیچ چــیز نمی تــوانــد مــانع دانســنت او 
شــود. جــهان بــه ایــن مــعنا بــرای او عــین شــهادت اســت، یعنی خــداونــد بــه مــحض آن کــه بــگویــد: «دانســته شــو!» آن چــیز 

دانسته می شود.!
قـید "مـادام کـه دانسـنت آن چـیز مـنطقاً مـمکن بـاشـد" را قـطعاً بـایـد افـزود، چـراكـه گـزاره "خـداونـد هـمه چـیز را می دانـد" 
یــا "خــداونــد می تــوانــد هــمه چــیز را بــدانــد" بــدون آن قــید بــه نــتایج نــامــعقول و خــردســتیزی می انــجامــد کــه فــرد دیــن بــاور 
نمی تـوانـد بـه کـالم حـق نسـبت دهـد. بـرای مـثال، مـحال اسـت کـه خـداونـد نسـبت بـه گـزاره هـای کـاذب عـلم داشـته بـاشـد، 
یعنی ایــن گــزاره کــه "خــداونــد می دانــد کــه 2+2 مــساوی 5 اســت" بــالــضروره کــاذب اســت، صــرفــا بــه ایــن دلــیل کــه تــعلق 

علم به گزاره های کاذب منطقاً محال است. !
ایـن تحـلیل در واقع بـر وفـق تلقی مـا از تـعریـف "قـدرت مـطلق" خـداونـد بـازسـازی شـده اسـت. وقتی کـه می گـویـیم خـداونـد 
"قـادر مـطلق" اسـت، مـعنایـش ایـن نیسـت کـه خـداونـد بـالـفعل هـمه کـار می کـند! بـلکه مـعنایـش ایـن اسـت کـه "می تـوانـد" 
هـر کـاری را کـه اراده اش بـه آن تـعلق بـگیرد انـجام دهـد (مـادام کـه انـجام آن کـار مـنطقاً مـمکن بـاشـد). یعنی بـه مـحض 

آن که بگوید "باش!" آن چیز می شود!!
در ایــــنجا هــــم بــــایــــد قــــید "مــــادام کــــه انــــجام آن کــــار مــــنطقا مــــمکن بــــاشــــد" را افــــزود، در غــــیر ایــــن صــــورت ایــــن مــــدعــــا کــــه 
"خــداونــد می تــوانــد هــر کــاری را بــکند" بــه نــتایج نــامــعقولی می انــجامــد کــه فــرد دیــن بــاور نمی تــوانــد بــه کــالم حــق نســبت 
دهــد. مــثاًل "پــارادوکــس ســنگ" یکی از مــشکالت چــنان تــعریفی خــواهــد بــود: "آیــا خــداونــد می تــوانــد سنگی بــیافــریــند کــه 

خود از بلند کردنش ناتوان است؟"! !
الـبته خـداونـد در قـلمرو امـور مـنطقاً مـمکن آن امـوری را انـجام می دهـد کـه اقـتضای حـکمت اوسـت. بـرای مـثال، خـداونـد 
می تـوانـد نـیکوکـاران را بـه دوزخ و بـدکـاران را بهشـت بـفرسـتد- یعنی انـجام ایـن کـار بـرای او مـنطقاً مـمکن اسـت، امـا او 
چــنان نمی کــند بــرای آنــکه اقــتضای حــکمت اش بــه عــنوان یــک فــاعــل اخــالقی خــیر و خــیرخــواه ایــن اســت کــه بــدکــاران را 
مــجازات کــند و نــیکوکــاران را پــاداش دهــد. بــنابــرایــن، بــرخــالف نــظر مــعتزلــه، بــه نــظر مــن، خــداونــد بــه جــبر ضــرورت کــار 
خــوب نمی کــند، خــداونــد انــجام کــار خــوب را «اراده» می کــند، و بــرخــالف اشــاعــره خــداونــد انــجام آن کــاری را کــه خــوب 
اســت اراده می کــند، نــه آنــکه هــرچــه او کــند هــمان خــوب اســت. بــنابــرایــن، اراده خــداونــد فــقط بــر نــکردن کــارهــای مــنطقاً 

ممکنی قرار می گیرد که اقتضای حکمت او به عنوان یک فاعل اخالقی خیر و خیرخواه است.!
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و بـر هـمین قـیاس، اراده خـداونـد فـقط بـر نـدانسـنت امـور مـنطقاً دانسـتنی قـرار می گـیرد کـه اقـتضای حـکمت او بـه عـنوان 
یک فاعل اخالقی خیر و خیرخواه است.!

(ثـانـیا) بـنابـرایـن، مـطابـق تحـلیل بـاال، اگـر بـپذیـریـم کـه خـداونـد اگـر بـخواهـد می تـوانـد اراده کـند کـه چـیزی را نـدانـد، در آن 
صـــورت خـــداونـــد ایـــن کـــار را فـــقط در شـــرایطی می کـــند کـــه حـــکمت اش اقـــتضا کـــند. بـــه نـــظر مـــن می تـــوان شـــرایطی را 
فـرض کـرد کـه در آن شـرایـط، خـداونـد رحـمان و رحـیم بـه اقـتضای حـکمت اش اراده کـند کـه چـیزی را نـدانـد. بـرای مـثال، 
می تـوان شـرایطی را فـرض کـرد کـه در آن "نـدانسـنت" یـک امـر بـه مـراتـب کـریـمانـه تـر و شـفقت آمـیزتـر از مـثاًل "دانسـنت و 
بــخشیدن" یــا حتّی "دانســنت و چــشم پــوشــیدن" بــاشــد. امــا فــرض کــنید کــه مــا اصــوال نــتوانــیم حکمتی را تــصّور کــنیم کــه 
خـداونـد بـه اقـتضای آن اراده کـند کـه امـری را نـدانـد. امـا از ایـنکه چـنان حکمتی بـه ذهـن و مـخیله مـا نـیامـده اسـت، نمی 
تـوان نـتیجه گـرفـت کـه از مـنظر خـداونـد هـم چـنان حکمتی وجـود نـدارد. یعنی مـخاـلفان نمی تـوانـند بـگویـند: "چـون مـا نمی 

توانیم حکمتی برای این کار تصّور کنیم، بنابراین، از منظر خداوند هم چنان حکمتی وجود ندارد." !
منتقدان مدعیات فوق باید در مقابل دست کم یکی از دو کار زیر را انجام دهند:!

(نخســـت آنـــکه) بـــایـــد نـــشان دهـــند خـــداونـــد بـــالـــضروره نســـبت بـــه هـــمه چـــیز عـــلم بـــالـــفعل دارد (هـــمان طـــور کـــه مـــثال بـــرخی 
حـکیمان مـشاء مـثل ابـن سـینا اسـتدالل می کـردنـد- هـرچـند کـه ایـشان عـلم خـداونـد بـه جـزئـیات از طـریـق جـزئـیات را مـحال 
می دانســـتند)، و ایـــن گـــزاره کـــه " گـــزاره الـــف صـــادق اســـت، و خـــداونـــد الـــف را نمی دانـــد" نـــه فـــقط کـــاذب کـــه بـــالـــضروره 
کـاذب اسـت. در ایـن صـورت چـون نـدانسـنت گـزاره الـف مـنطقاً مـحال اسـت، ایـن گـزاره کـه "خـداونـد نمی تـوانـد گـزاره الـف 
را نــدانــد" نــقصانی بــر قــدرت مــطلق او نــخواهــد بــود. امــا اگــر ایــن گــزاره کــه "گــزاره الــف صــادق اســت، و خــداونــد الــف را 
نمی دانـد" بـالـضروره کـاذب نـباشـد، در آن صـورت کـسانی کـه مـدعی انـد خـداونـد چـاره ای نـدارد جـز آنـکه گـزاره الـف را 

بداند، در واقع ادعا کرده اند که خداوند قادر مطلق نیست.!
(دّوم آنـکه) مـمکن اسـت مـخالـفان بـپذیـرنـد کـه خـداونـد بـه عـنوان قـادر مـطلق می تـوانـد هـر کـاری را کـه مـنطقاً مـمکن اسـت 
انـجام دهـد، امـا بـه شـرط آنـکه حـکمت او اقـتضای انـجام آن کـار را داشـته بـاشـد. بـنابـرایـن، خـداونـد می تـوانـد اراده کـند 
کـه امـری را نـدانـد، امـا هیچ حکمتی بـر انـجام ایـن کـار مـتصّور نیسـت- بـر هـمان قـیاس کـه خـداونـد می تـوانـد بـه انـجام 
کــار بــد اراده کــند، امــا حــکمت او بــه عــنوان یــک فــاعــل اخــالقی خــیر و خــیرخــواه هــرگــز اقــتضا نمی کــند کــه اراده اش بــه 
انــجام کــار بــد تــعلق بــگیرد. در ایــنجا امــا، هــمان طــور کــه پیشــتر بــیان کــردم، مــخالــفان نمی تــوانــند صــرفــا بــه ایــن ادعــا 
بـسنده کـنند کـه چـنان حکمتی (از مـنظر ایـشان) وجـود نـدارد، بـلکه بـایـد بـرای ایـن ادعـای قـوی تـر اسـتدالل کـنند کـه علی 

االصول محال است که (از منظر خداوند) چنان حکمتی وجود داشته باشد. !
به نظرم پاسخ منتقدان کاماًل معقول است، اما تا آنجا که من می فهمم، اثبات آنها کار بسیار دشواری است. !

!به هر حال، صورت مسأله از نظر من کمابیش از این قرار است.!
توضیحات:!

۱. بـه نـظرم می تـوان جـهان ممکنی را فـرض کـرد کـه در آن خـدا نـباشـد، امـا خـلق آن جـهان بـرای خـداونـد نـامـمکن اسـت. 
یعنی از ایــن کــه جــهان الــف مــمکن اســت، نــتیجه نمی شــود کــه خــلق آن تــوســط خــداونــد هــم لــزومــا مــمکن اســت. اگــر خــلق 
یـک جـهان مـمکن تـوسـط خـداونـد مـتضمن تـناقـض بـاشـد، در آن صـورت گـرچـه آن جـهان مـمکن اسـت، امـا خـلق آن بـرای 

خداوند ناممکن است. به نظرم جهان ممکن بدون خدا از جمله آن جهانهاست.!
۲. يكي از داليـل اراده خـداونـد بـه نـدانسـنت امـري خـاص از امـور بشـري مي تـوانـد رعـايـت اقـتضائـات اخـالق بـاشـد. مـثل 
گـاه اقـتضاي كـرم يـا رحـمانـيت اش ايـن بـاشـد كـه اراده كـند امـري از امـور بـنده اش را نـدانـد. يـا مـمكن اسـت كـه خـداونـد 
بـراي بشـر حـريمي ويـژه او قـائـل شـود و خـود را اخـالقـا مـكلف كـند كـه بـه آن حـريـم درنـيايـد- مـثل آنـكه خـداونـد بـراي بشـر 

حريم اختيار را قائل شده است، و خود بر خود فرض كرده است كه به آن حريم درنيايد.!
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۳. وقتی کـه می گـویـیم خـداونـد بـه اقـتضای حـکمت اش چـنین یـا چـنان می کـند، مـقصودمـان ایـن اسـت کـه دالیـل مـّوجـه و 
شـایسـته ای بـرای کـارش دارد. و اـلبته حـّق بـا شـماسـت کـه ایـن دالیـل از جـنس عـلم اسـت. امـا مـطمئن نیسـتم کـه ایـن امـر 
چـه اشـکالی دارد؟ خـداونـد عـلیم بـه اعـتبار عـلم اش تـشخیص می دهـد کـه در نسـبت بـه پـاره ای امـور خـاص عـلم نـیابـد. 
مــثل ایــن کــه شــما بــه عــنوان یــک فــرد فــهیم و آگــاه بــه اخــالق تــصمیم می گــیرد کــه مــثال بــه گــفت و گــوی خــصوصی دو نــفر 
گـوش نـدهـید تـا از مـضمون سـخنان شـان آگـاه نـشویـد. امـا در مـورد نـکته دوم، هیچ چـیز در سـخن مـن مـنافی ایـن نیسـت 

که خداوند ناظر و حاضر بر اعمال ماست، و هرچه را که بخواهد، می تواند درباره ما بداند. !
۴.  بــه نــظر می رســد مــعتقدنــد کــه «اگــر فــاعــل الــف اراده کــند کــه امــر ب را نــدانــد، در آن صــورت امــر ب را می دانــد.» 
یعنی پــیشنهاد ایــن اســت کــه اول شــما بــایــد بــدانــید کــه ب چیســت تــا بــعد تــصمیم بــگیریــد کــه آن را نــدانــید. امــا اگــر می 
دانـید کـه ب چیسـت، دیـگر دیـر شـده اسـت کـه تـصمیم بـگیریـد آن را نـدانـید. بـه نـظرم اگـر فـرض کـنیم کـه الـف یـک انـسان 
بـاشـد ایـن گـزاره کـاذب اسـت. امـا فـرض کـنیم کـه الـف خـداونـد اسـت. چـه اشـکالی دارد خـداونـد مـثاًل بـگویـد کـه مـن اراده 
می کـنم نـتیجه تـصمیمهای مـختارانـه انـسانـها را مـادام کـه آن تـصمیمهای مـختارانـه گـرفـته نشـده اسـت،نـدانـم. در ایـنجا، 
هـر وقـت کـه فـاعـل مـختار اراده می کـند کـه مـیان گـزیـنه یـک و دو یکی را انـتخاب کـند، خـداونـد اراده می کـند کـه نـتیجه را 

تا بعد از اتخاذ تصمیم نداند. !
۵. صــفاتی کــه مــن بــه خــداونــد نســبت می دهــم هــمان صــفاتی اســت کــه در ادبــیات دینی بــه خــداونــد نســبت می دهــند. 
یعنی مـن نمی گـویـم خـداونـد از سـر «شـرم» تـصمیم می گـیرد کـه امـری را نـدانـد، بـلکه می گـویـم از سـر کـرم و رحـمانـیت 

چنین می کند.!
۶. بـه نـظرم بـه دسـت دادن تـقریـری روشـن و سـازگـار از مـحتوای ایـن نـظریـه مـطلقا کـار آسـانی نیسـت. امـا نـکته ای کـه 
مــایــلم در ایــنجا بــه آن اشــاره کــنم ایــن اســت کــه بــه نــظرم نــظریــه هــای الــهیاتی را بــایــد مــدل تلقی کــرد. می دانــید کــه مــا 
دســـت کـــم ســـه مـــدل اصلی بـــرای فـــهم امـــر الـــوهی داریـــم: مـــدل تـــشخص مـــندی (ادیـــان ابـــراهیمی)، مـــدل آگـــاهی مـــحض 
بـــدون حـــیثیت الـــتفاتی (هـــندویـــسم، جـــین، بـــودیـــسم)، و مـــدل ظـــهور (دائـــویـــسم و آیـــین کـــنفوســـیوس). در تحـــلیل نـــهایی بـــه 
نـظرم تـمام ایـن سـه مـدل کـاسـتی هـا و امـتیازات خـاص خـود را دارنـد. بـنابـرایـن، شـایـد از حـیث مـعنوی مـفیدتـر آن بـاشـد 
کـه فـرد بـبیند تجـربـه شخصی اش بـا کـدام یـک از آن مـدلـها سـازگـارتـر اسـت، یعنی تجـربـه امـر الـوهی بـر ایـن فـرد خـاص 
در قــالــب کــدام یــک از ایــن ســه مــدل تــرجــمان بهــتری می یــابــد، و یــا کــدام مــدل بــا ویــژگی هــای فــردی روحی مــعنوی او و 
ویــژگــیهای فــرهنگی تــاریخی ای کــه در آن بــالــیده اســت تــناســب بیشــتری دارد. از حــیث فلسفی هــم بــه نــظرم مــفیدتــر آن 
اســت کــه فــرد بــپرســد آیــا می تــوانــد از مــعقولــیت مــدل مــختارش دفــاع کــند یــا خــیر. در تحــلیل نــهایی مــطمئن نیســتم کــه 
بـتوان از حـیث فلسفی نـشان داد یکی از ایـن سـه مـدل بـر مـدلـهای دیـگر بـرتـری و مـزیـت قطعی دارد. امـا بـه عـنوان یـک 
مســلمان می تــوانــم اذعــان کــنم کــه مــدل خــدای مــتشخص (۱) بــا تجــربــه هــای شخصی- تــاریخی ایــن مــن خــاص در مــنت 
ایـن تـاریخ و فـرهـنگ خـاص تـناسـب بیشـتری دارد؛ (۲) در شـکوفـایی مـعنوی ایـن مـن تـاریخی خـاص کـامـال کـارآمـد بـوده 
اسـت؛ (۳) از مـعقولـیت آن هـم بـخوبی می تـوان دفـاع کـرد. در ایـن صـورت ایـن مـن کـه در قـالـب ایـن مـدل خـاص بـالـیده، 
آزمــوده، وآزمــوده هــایــش را مــعنا بــخشیده اســت، دلیلی نمی بــیند کــه مــدل خــدای مــتشخص را بــه نفع مــدلــهای بــدیــل رهــا 
کــند. خــداونــد بــرای او در ایــن چــارچــوب تجــلی روشــن و دلــنشین یــافــته اســت. بــنابــرایــن، ایــن فــرد می تــوانــد از مــوضع و 
مـوقـف ویـژه خـود مـدل مـختارش را حـق بـدانـد و آن را بـر مـدلـهای بـدیـل رجـحان بخشـد بی آنـکه لـزومـا حـکم کـند کـه مـدل 
هـای دیـگر راهی بـه حـقیقت نمی بـرنـد. (ایـن را هـم در پـرانـتز بـگویـم کـه مـن نـظریـه پـلوراـلیسم دینی را دسـت کـم در قـرائـت 
هیکی آن نــادرســت می دانــم- یعنی در ایــنجا در کــار دفــاع از نــظریــه کــثرت گــرایی دینی نیســتم.) الــبته ایــنها هــمه طــرح 

مدعاست. درباره معنای دقیق و دالیل هر یک به نظرم باید وقتی گفت و گوی تفصیلی شود.!
۷. می تـوان فـهمید: خـداونـد دربـاره هـمه جـزیـیات عـالـم ضـرورتـا عـلم بـالـفعل دارد؛ یـا خـداونـد دربـاره هـمه جـزیـیات عـالـم 
ضــرورتــا می تــوانــد عــلم بــالــفعل داشــته بــاشــد. (در هــر دو حــال فــرض ایــن اســت کــه دربــاره امــور مــنطقا دانســتنی ســخن 
می گــویــیم.) از بــاب تــمثیل ایــن مــثل آن می مــانــد کــه مــثال کسی مــسؤول کــنترل زنــدان اســت، و می تــوانــد تــمام گــوشــه و 
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کـنار زنـدان را از طـریـق دوربـین هـایـش بـبیند. بـه ایـن مـعنا تـمام زوایـای ایـن زنـدان بـر ایـن فـرد آشـکار و عـیان اسـت. امـا 
ایــن عــیان بــودن را می تــوان بــه دو مــعنا گــرفــت: یکی آنــکه تــمام دوربــینها در تــمام بیســت و چــهارســاعــت روشــن اســت و 
شـما تـمام صـفحات مـانـتیور را در تـمام آن لحـظات مـراقـبت می کـنید. و مـعنای دیـگر آن اسـت کـه تـمام دوربـینها در کـار 
اســت، و شــما هــر وقــت کــه مــایــل بــاشــید و ضــرورت بــدانــید می تــوانــید دوربینی را فــعال یــا غــیرفــعال کــنید، بــه مــانــیتوری 
نـگاه کـنید یـا از آن بـه مـانـتیوری دیـگر تـغییر مـنظر بـدهـید. در هـر دو حـال، فـضای زنـدان کـامـال تـحت نـظارت و اشـراف 

شماست.!
۸. تــصويــر مــفروض مــن از خــداونــد بــا تــصويــر ارســطويي مــتفاوت اســت. مــهمتريــن تــفاوت هــم بــه نــظرم در ايــن اســت كــه 
حــــكيمان يــــونــــان و خــــصوصــــا ارســــطو ( و بــــه تبع آنــــها، فــــيلسوفــــان مســــلمان) خــــداونــــد را وراي تــــغيير مي دانســــتد، و بــــه 
عـنصر ضـرورت نـقش بـرجسـته تـري از اراده مي بـخشيدنـد. حـقيقت ايـن اسـت كـه مـن داليـل ايـشان را در ايـن خـصوص 
چـندان بي خـلل نمي دانـم. امـا ايـن حـكايـت مـفصل ديـگري اسـت. بـگذاريـد پـاسخ نـكته سنجي شـما را ايـن گـونـه بـدهـم: 
حـكيمان مـا در تـعريـف قـدرت مـطلق خـداونـد هـرگـز مـدعي نـبودنـد كـه خـداونـد بـالـفعل هـركـاري را مي كـند، بـلكه در تـعريـف 
اـين صـفت خـداوـند از مـوداـليته "امـكان" اسـتفاده مي كـردـند، يعني مي گـفتند كـه مـعناي قـدرت مـطلق ـباري اـين اسـت كـه 
"مي تـوانـد" هـر كـاري را كـه مي خـواهـد بـكند (مشـروط بـر آنـكه انـجام آن كـار مـنطقا مـمكن بـاشـد). اگـر مـودالـيته امـكان 
را بـتوان دربـاره قـدرت خـداونـد بـه كـار بـرد چـرا نـتوان آن را دربـاره عـلم خـداونـد هـم بـه كـار گـرفـت.  الـبته اگـر از چـارچـوب 
مــفروضــات ســنت تــئیزم بــيرون بــيايــیم، قــطعا بــايــد بــحث را بــه ســطح مــفروضــات بــنياديــن تــر، مــثال تــصور مــا از مــاهــيت 

خداوند و رابطه او با عالم خلق، ببريم. اين شق اخير در اینجا مقصود من نبوده است.!
۹. ســخن مــن مــطلقا ایــن نیســت کــه «خــداونــد می تــوانــد قــادر مــطلق بــاشــد.» ســخن مــن ایــن اســت کــه خــداونــد لــزومــا و 
بــالــفعل قــادر مــطلق اســت. امــا وقتی از حــکیم می پــرســیم کــه مــقصود از «قــدرت مــطلق» چیســت، پــاسخ می دهــد یعنی 
آنــــکه «می تــــوانــــد هــــرچــــه را کــــه می خــــواهــــد انــــجام دهــــد.» وقتی می گــــویــــیم کــــه خــــداونــــد می تــــوانــــد هــــر کــــاری را بــــکند، 
مـعنایـش ایـن نیسـت کـه او بـاـلفعل هـمه کـاری می کـند. بـرای مـثال، خـداونـد می تـوانسـت نـاپـلئون را در جـنگ واتـرـلو پـیروز 
کـند، امـا بـه اقـتضای حـکمت اش ایـن کـار را نـکرد. امـا ایـن امـر نـقصانی بـر قـدرت مـطلق خـداونـد بـشمار نمی آیـد. بـرای 
آنـکه مـطلقیت قـدرت او بـرمـبنای «تـوان» او بـه انـجام هـر کـاری تـعریـف می شـود نـه انـجام بـالـفعل هـر کـاری. یعنی اگـر 
می خـــواســـت می تـــوانســـت بـــکند، امـــا نـــخواســـت و نـــکرد. بـــر هـــمین قـــیاس، پـــیشنهاد مـــن ایـــن اســـت کـــه خـــداونـــد لـــزومـــا و 
بـالـفعل عـالـم مـطلق اسـت. و اگـر بـپرسـید مـقصود از «عـلم مـطلق» چیسـت، می گـویـم یعنی آنـکه «می تـوانـد هـرچـه را کـه 
می خـــواهـــد بـــدانـــد.» امـــا وقتی می گـــویـــیم کـــه خـــداونـــد می تـــوانـــد هـــمه چـــیز را بـــدانـــد، مـــعنایـــش ایـــن نیســـت کـــه او لـــزومـــا 
بــالــفعل هــمه چــیز را می دانــد، مــمکن اســت گــاهی بــه اقــتضای حــکمتش اراده کــند کــه چــیزی را نــدانــد. امــا ایــن امــر، بــه 
فـرض وقـوع، نـقصانی بـر عـلم مـطلق او بـشمار نـخواهـد آمـد. بـرای آنـکه مـطلقیت عـلم او بـر مـبنای «تـوان» او بـه دانسـنت 
هـر چـیزی تـعریـف می شـود نـه دانسـنت بـالـفعل هـر چـیزی. در آن مـوارد فـرضی کـه او بـه اقـتضای حـکمت اش اراده کـرد 
کـه چـیزی را نـدانـد، اگـر می خـواسـت می تـوانسـت بـدانـد، امـا نـخواسـت و نـدانسـت. اگـر شـما آن تحـلیل را بـرای «قـدرت 
مــطلق» خــداونــد بــپذیــریــد، در آن صــورت مــن دلیلی نمی بــینم کــه چــرا ایــن تحــلیل را بــرای «عــلم مــطلق» خــداونــد نــتوانــید 

!!!!!!!!بپذیرید.!
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۹۳. نازکی (۱۷ ژانویه ۲۰۱۴)!
!گاهی فرد «نازک» می شود- مثل پرده ای حریر در پیچاپیچ عاشقانه تن باد. سبک، لطیف، سرشار، تپنده. !

مـا در بیـشتر لحـظه ـهای زـندگی مـان ـستبر و زـمخت اـیم. و اـین زمختی، ـبه ـنظرم، ـترجـمان عـاطفی اـین واـقعیت اـست کـه 
غــالــباُ غــالــب خــوبی هــای مــان را بــا هــم نــداریــم. یعنی اگــر صــد خــوبی داشــته بــاشــیم، در هــر لحــظه شــمار انــدکی از آن 

!خوبی ها را در خود می یابیم: گاهی مهربان ایم اما بی نشاط، گاهی خوش ذوق ایم اما بد خلق … !
امـا در لحـظه نـادر «نـازکی» تـمام خـوبی هـای مـان یـکباره بـا هـم خـوش می نـشیند: مهـربـان ایـم و بـانـشاط، خـوش ذوق 
ایـم و خـوش خـلق! مـن سـتبرت، حـریـری می شـود. و تـو بـرای یـک لحـظه «خـود آرمـانی» ات می شـوی- بهـترینی کـه می 

!توانی.!
ــا  ــا پـــس خـــویـــش را پـــیش می نهـــد. و تـــو آرام در ســـکر شـــفافـــیت ســـرخ فـــام چـــیزهـ «نـــازکی» لحـــظه اشـــراق اســـت- چـــیزهـ

تصعید می شوی.
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