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اﺻﻞ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎر اوّل در  ١۵ژاﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪ دﻋﻮت
»ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﻤﺎ« در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎﯾﻨﺘﺲ ،ﺑﺎر دوّم در  ٢٧ﻓﻮرﯾﻪ ﺑﻪ دﻋﻮت
»ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﺒﺎدﻟﻪء ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« در ﺑﺮوﮐﺴﻞ و ﺑﺎر ﺳﻮم در  ٢٣ﻣﻪ
 ٩٣ﺑﻪ دﻋﻮت »ﮐﺎﻧﻮن دوﺳﺘﺪاران ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ« در داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺮج واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ
اﯾﺮاد ﮐﺮدهام .ﻣﺘﻦ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺻﻮرت وﯾﺮاﺳﺘﻪ و ﮔﺴﺘﺮدهﺷﺪهء ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﺳﺖ.
)ﭼﺎپ ﻣﺠﺪد اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺪون اﺟﺎزهء ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ(.
دورهء ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ارزﺷﻬﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻫﻤﻪء زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ وارد
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻓﮑﺮ و دﯾﺪ و رﻓﺘﺎر ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻇﺎﻫﺮی اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯽﻋﻤﻖ و ﻧﺎﺑﺎرور .ﺑﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪء ﻣﺎ ﮐﻼً از
روی اﻟﮕﻮی ﻏﺮﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺷﺪه .ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺪه و ﻧﯿﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آورده
و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪء ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ از ﻏﺮب ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ .ﺑﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ اﻣﺮ ،در ﺣﺪی ﮐﻪ
اﻗﺘﺒﺎﺳﻬﺎی ﻣﺎ از اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪاﯾﻢ ،ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ را از رﮐﻮد و
ﺟﻤﻮد ﺑﺪر آوردهاﻧﺪ ،ﻫﯿﭻ اﯾﺮادی ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺪون اﻟﮕﻮﺑﺮداری از ﺟﻮاﻣﻊ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﻧﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﯾﻢ ،ﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﯿﻢ؛ ﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ،دﺑﺴﺘﺎن ،دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و داﻧﺸﮕﺎه داﺷﺘﯿﻢ ،ﻧﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اداری و ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ،و ﻧﻪ ﺣﺘﺎ ﺷﻌﺮ ﻧﻮ و داﺳﺘﺎنﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻧﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ .دو
ﭘﺎﯾﻪﮔﺬار ﺑﺮﺟﺴﺘﻪء ادب ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎ ،ﻧﯿﻤﺎﯾﻮﺷﯿﺞ و ﺻﺎدق ﻫﺪاﯾﺖ ،ﺑﺪون ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از ﻓﮑﺮ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﺮ دو از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﯾﺎ دو زﺑﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ آﺷﻨﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﯿﻤﺎﯾﻮﺷﯿﺞ ﺣﺘﺎ از ﮐﻮدﮐﯽ و دورهء دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺄﻧﻮس ﻣﯽﺷﻮد.
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اﻣﺮوزه داﻧﺴﺘﻦ ﯾﮏ زﺑﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﻬﺎی ﻣﺎ ﭼﻨﺪان ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻪ،
ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ ،ﻓﺮاوان ﻣﯽﺷﻮد راه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽﺳﺖ .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ
ﯾﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺎ آن اﻧﺪازه ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را در راﻫﮕﺸﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ در ﻣﻀﯿﻘﻪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ .ﻣﺠﻠﻪﻫﺎ و ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺑﻪاﺻﻄﻼح »ﻧﻮﺧﻮاه« و
»ﻧﻮﺟﻮ« و ﻣĤﻻً از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﯿﺸﺮوِ ﻣﺎ ﭘُﺮاﻧﺪ از ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،از ﻧﺎم ﺗﺌﻮرﯾﻬﺎ و ﻣﮑﺘﺒﻬﺎی
ادﺑﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻏﺮب .اﻣّﺎ در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﺗﻮرم و اﺣﺘﮑﺎر »ﻧﺎم« ،اﺛﺮی از ﺣﯿﺎت واﻗﻌﯽ »ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻫﺎ« و
ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺗّﻞ اوراق ﺳﯿﺎهﺷﺪه در ﻇﺮف اﯾﻦ ﺳﻪ دﻫﻪء ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮐﻪ ﺳﯿﻞ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻏﺮب ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ،ﯾﮏ اﺛﺮ ﺑﻪ دﺷﻮاری ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
رﮔﻪای از اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﯾﺎ ﺷﻤﻪای از ﺗﺌﻮریِ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻣﺘﻔﮑﺮ و ﻓﯿﻠﺴﻮف اروﭘﺎﯾﯽ ﯾﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را،
ﺑﺪون آﻻﯾﺸﻬﺎی ﺳﻨّﺘﯽ ،ﺑﺪون داﻧﺴﺘﻪﻫﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ ،ﻣﻌﯿﻮب و ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺪون ﺣﺪﺳﯿّﺎت ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ و
ﯾﻘﯿﻨﺎت ﻣﻦدرآوردی ،ﯾﺎ ﺷﻮرﯾﺪهﺳﺮﯾﻬﺎی ﺷﺎﻋﺮﻣﻨﺸﺎﻧﻪ ،در زﺑﺎﻧﯽ ﺣﺘﯽاﻟﻤﻘﺪور اﺳﺘﻮار ﭼﻨﺎن
ﻫﺸﯿﺎراﻧﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﻌّﺮف درﺳﺖآﻣﻮﺧﺘﮕﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﻣĤﻻً آﻣﻮزﻧﺪه ﺑﺮای
ﺧﻮاﻧﻨﺪه .ﭼﻨﯿﻦ اﺛﺮی را ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ؟ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺿﻤﻨﺎً ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪهء ﺑﺮدﺑﺎر
ﻓﮑﺮﮐﺮدن ﺑﯿﺎﻣﻮزد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ او ﯾﺎد دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮﮐﺮدن ﻧﻪ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ و ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺧﻮاﻧﺪهﻫﺎ و
ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻪﻫﺎﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺗﻠﻔﯿﻖ دﻟﺒﺨﻮاﻫﯽ آﻧﻬﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺘﻘﻼل در ﺳﻨﺠﺶ و درﯾﺎﻓﺖ اﻣﻮر،
ﺑﺪﺳﺖآوردن ﺷﻢ و ﺷﯿﻮهء درﺳﺖ در ﺗﻤﯿﺰ ﻣﺸﮑﻠﻬﺎ از ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻤﺎﻫﺎﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ و ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺧﻮب ﺧﻮاﻧﺪن و ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ آﺛﺎر ﭘﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﮐﻤﺮﺷﮑﻦاﻧﺪ و ذﻫﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه را
زﯾﺮ ﺑﺎر و ﻓﺸﺎرﺷﺎن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻓﻠﺞ ﯾﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺎﺑﻂ و ﺣﺎﻓﻆ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣّﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﻋﻤﻼً
در اﯾﻦ ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ »اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه« و ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﻢ در واﻗﻊ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ و
ﻧﺎﻗﺺﺷﺪهء ﻏﺮب ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻋﺮﺿﻪء آن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻓﺮﻫﻨﮓﻣﺎن ،ﺑﺎزاری ﮐﻪ ﺣﺘﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﻓﺖ
ﮐﺴﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﻫﻢ از ﯾﺎد ﺑﺮده اﺳﺖ.١
١

ـ ـ ﺑﯽﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و ﻣﺘﻔﮑﺮان ﭼﻨﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎ

آﺛﺎرﺷﺎن را ﻧﺰد اﺳﺘﺎدان در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻓﻬﻤﯿﺪهاﯾﻢ .ﺷﻤﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ در اروﭘﺎ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ از ﺷﻤﺎر اﻧﮕﺸﺘﺎن دو دﺳﺖ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽرود و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺮود ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﺳﺘﺸﻬﺎدِ از ﭘﯿﺶ ﺣﺴﺎﺑﺸﺪهٌ ﻣﺎ در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﻣﺎن ﺑﻪ »ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن ﻓﻠﺴﻔﯽ« ،ﮐﺎری ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﺳﻨﺪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن را ﭘﯿﺪا
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ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن آﻧﭽﻪ ﻣﺎ از روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﺳﺮاﭘﺎﯾﺶ را ﻣﺪﯾﻮن ﻏﺮب
ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻣّﺎ ﻣﺪﯾﻮن ﺑﻮدن اﻟﺰاﻣﺎً ﻫﻤﮕﻮن ﺑﻮدن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻮﯾﮋه آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه و دﻫﻨﺪه ﻫﻤﻔﺮﻫﻨﮓ
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .و اﯾﻦ ﻗﻬﺮاً در ﻣﻮرد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻣﻤﮑﻨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ دورهء ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺎ ،ﺿﻤﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽاش ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎی ﮐﻬﻦ و ﮐﻬﻨﻪء ﺧﻮد ،ﺳﺎﺧﺘﻪء
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎر ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺴﺘﮕﯿﻬﺎ و واﺑﺴﺘﮕﯿﻬﺎی ﺑﻮﻣﯽ ،ﯾﺎ در ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ
ﺧﻮاﻧﺪن آﺛﺎر ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط از دور و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﺎﮔﺮد آﻣﻮزﮔﺎران ﻏﺮﺑﯽ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻏﺮب رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ از ﻧﺰدﯾﮏ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً »ﺷﺎﮔﺮدان رﻫﮕﺬر« ﻏﺮﺑﯿﻬﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪء دوﮔﺎﻧﻪ از روﺷﻨﻔﮑﺮیِ ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﯾﯽ را ﻣﻦ »روﺷﻨﻔﮑﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻢ.
در ﺑﺮاﺑﺮش ﻧﺎم »روﺷﻨﻔﮑﺮی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ« را ﺑﻪ آن ﺣﻮزه از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روﺣﯽ ذﻫﻨﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﻣﻨﺤﺼﺮاً از ﻃﺮﯾﻖ »روﺷﻨﻔﮑﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ« و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ و ﺑﺎزدهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽاش ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
»روﺷﻨﻔﮑﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ« در واﻗﻊ ﺑَﺌﺲاﻟﺒﺪل ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﺎ ﭘﯿﮏ ﻏﺮب ﺑﺮای »روﺷﻨﻔﮑﺮی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ«در
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﭼﺸﻢ ﻏﺮﺑﻨﮕﺮ ،ﮔﻮش ﻏﺮﺑﺸﻨﻮ و دﻫﺎن ﻏﺮﺑﮕﻮﯾﯽِ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ .از
اﯾﻨﺮو ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﺨﯿﺼﻬﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪء زﯾﺮ را در دﻧﺒﺎﻟﻪء اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن داﺋﻤﺎً در ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺖ .ﻧﺨﺴﺖ
آﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ ،دوّم آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز را »روﺷﻨﻔﮑﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ« ﺑﺮﻣﯽآورد،
ﺳﻮم و آﺧﺮ آﻧﮑﻪ ﻫﯿﭻ راه دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻧﻘﺶِ ﺑﯿﻤﺎﻧﻨﺪ و
ﮐﺮده و در واﻗﻊ ﻟﻮدﻫﻨﺪهٌ ﺑﯿﻤﺎﯾﮕﯽ و ﺗﻘﻠﺐ ﻓﮑﺮی ﻣﺎﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎ رؤﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد را
ﺑﺒﺎزد و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ذﻫﻦ ﺗﺎر و ﻣﺒﻬﻮت ﺷﺪهٌ او ﺑﺪرﺧﺸﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ،ﺑﻤﺮاﺗﺐ از آن ﻣﻀﺤﮑﺘﺮ و ﻣﻬﻤﺘﺮ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ »اﻋﻤﺎل ﻓﻠﺴﻔﯽ« از ﻫﻤﯿﻦ راه ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد »ﻓﻠﺴﻔﻪداﻧﯽ« را ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﺘﺒﻪ ﮐﻨﺪ و
ﺳﭙﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻼه ﮔﺸﺎدی را ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﺳﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ او رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎﺣﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم
ﻣﺨﺎﻃﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﺮی و ﺟﺮﮔﻪﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ ﻣﺮدﻣﺶ ﺑﯿﺴﻮادﻧﺪ .اﻣّﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﺎل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎزی ﻣﺎ ﮔﺎه از اﯾﻦ ﻫﻢ زارﺗﺮ اﺳﺖ .ﭼﻪ ﺣﺘﺎ اﺑﺎ
ﻧﺪارﯾﻢ از ﻧﻮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺸﺎرش ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ،ﯾﺎ از آﻧﭽﻪ رﻓﯿﻘﯽ در ﻃﯽ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﺎ
ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ ،ﭼﯿﺰﻫﺎی »ﺑﻪ دردﺧﻮر«ش را ﺑﺪزدﯾﻢ و در اﺛﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺜﻼً ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﻼن ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺟﺎﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ .دﺳﺘﺒﺮدﻫﺎی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪای ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﭘﺮاﮐﻨﺪن
اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺴﺮوﻗﻪ از اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ در ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً آﺳﺎﻧﺘﺮ و ﺑﯽﺧﻄﺮﺗﺮ
اﺳﺖ .ﺧﻮاﻧﻨﺪهٌ ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﮑﺎن اﯾﻦ را ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﺪهﻫﺎی دزدﯾﺪه ﺷﺪه را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،و ﺧﻮاﻧﻨﺪهٌ ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن ﻫﻢ
ﮐﻪ زﺑﺎن آن ﮐﺘﺎب ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﯽداﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﻬﺎی ﻣﺴﺮوﻗﻪ و ﭘﺨﺶ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﺻﺮف آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻓﺎرﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﺪ.
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وﻇﯿﻔﻪء ﺧﻄﯿﺮ را »روﺷﻨﻔﮑﺮای ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ« از آنِ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﻟﺪ .ﭼﻪ
ﺑﺴﺎ ﺣﻖ ﻫﻢ دارد .اﻣّﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ و وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﭼﻪ ﺧﻄﺮیﺳﺖ .ﺧﻄﺮش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ »روﺷﻨﻔﮑﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ« ﮐﻪ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪه و ﻫﻤﺴِﻨﺨﯽِ دﯾﺪ ،اﺣﺴﺎس و
ﻓﮑﺮ ﺑﺎ آن ﻧﺪارد ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻤﻨﺰﻟﻪء »ﺷﺎﮔﺮد رﻫﮕﺬر« ﻏﺮب و ﺷﺎﮔﺮد ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن در ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮد
اﺻﻼً اﻣﮑﺎن درﮔﺬﺷﺘﻦ از ﭘﻮﺳﺘﻪء ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ درون آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﻪ ﻫﻤﻪء
اﯾﻨﻬﺎ آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ» .روﺷﻨﻔﮑﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ« ،ﭼﻪ ﺑﯿﻮاﺳﻄﻪ و ﭼﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪاش ،آن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﺎ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﯽﺳﺖ ﮐﻪ در رﻓﺘﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽزﯾﺪ و آن را در ﻻﯾﻪء
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﭘﺮاﮐﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ ﻣﺎ در ﺟُﻨﺐ و ﺟﻮﺷﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽﻣﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ .و ﻫﺮﭼﻪ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ از ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻤﮑﻦ
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ :از راه زﺑﺎن .از اﯾﻨﺮو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽِ ﺟﺪﯾﺪِ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﻮدی ﺑﺎﺷﺪ از آﻧﭽﻪ »روﺷﻨﻔﮑﺮی
ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ« از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﺪ .و اﯾﻦ دو ﻣﻌﻨﯽ دارد .ﯾﮑﯽ آﻧﮑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
دورهء ﻧﻮﯾﻦِ ﻣﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺪﺳﺖ
»روﺷﻨﻔﮑﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ« ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ در ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺪه و
ﺟﻮﺷﺎﻧﺶ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮد در وﻫﻠﻪء اوّل زﺑﺎﻧﯽ »ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ« اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮﺧﻼف ﻇﺎﻫﺮش ﻧﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺳﺎده .ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از آن ﻣﯽزﯾﺪ و آن را ﻣﯽزاﯾﺪ و ﻣﯽﭘﺮورد
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪء ﻧﻤﻮد اﻧﺪﯾﺸﻪ ﯾﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪء ﻧﻤﻮدارﺷﺪه ،از ﺑﻐﺮﻧﺠﻬﺎ و
ﮐﺸﻤﮑﺸﻬﺎی دروﻧﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮآﯾﺪ ،ﻧﻪ از ﺑﻐﺮﻧﺠﻬﺎ و ﮐﺸﻤﮑﺸﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
دﯾﮕﺮ .و ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻫﯿﭻ زﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﮐﺎﻧﻮن ﺣﯿﺎﺗﯽاش در آنِ واﺣﺪ
»ﺧﻮﯾﺶﮔﻮ«و »دﯾﮕﺮﮔﻮ« ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻫﻢ ﺳﺨﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮدش را ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﻫﻢ ﺳﺨﻦ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را .اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻏﺮﺑﯿﻬﺎ ﻧﯿﺰ از »ﻣﺎ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،درﺑﺎرهء »ﻣﺎ« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ،در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﻓﯿﻠﻤﻬﺎی »ﻣﺎ« را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و در ﻣﻮاردی ﺟﻮاﯾﺰی ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻤﻬﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻣّﺎ اﯾﻦ
را ﻧﯿﺰ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﯾﺎ اﮔﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ وﻗﺘﺶ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﮐﻪ ﻫﻤﻪء اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎً در
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﻧﺎن روی ﻣﯽدﻫﺪ .ﺣﻘﯿﻘﺖِ ﺗﻠﺦ ﺑﺮای ﻣﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ
ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪء ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﻧﺎن اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺸﻮد .در واﻗﻊ ﻏﺮب ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
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ﻓﺮﻫﻨﮓِ ﭼﻨﺪزﺑﺎﻧﻪ اﺳﺖ و اﻗﻮام و ﺟﻮاﻣﻊاش از ﻃﺮﯾﻖ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪﺷﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ داد و ﺳﺘﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دارﻧﺪ ،ﻫﻢ در دورهء ﮐﻬﻦ و ﻫﻢ در دورهء ﻧﻮ در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺧﻮدش ﮐﺎوﯾﺪه و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه و
ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﺸﻢ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮدارﯾﻢ و
ﭼﻨﺎن ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﺶ را از آنِ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﻨﺪارﯾﻢ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺧﻮدﻣﺎن را ﯾﺎﻓﺘﻪ و درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ زﺑﺎن ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﺑﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
از اﺣﺴﺎس ،ﺧﻮاﺳﺖ و اﻧﺪﯾﺸﻪء ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،در دورهء ﻧﻮ ﻋﻤﺪﺗﺎً و
در ﭘﻬﻨﻪای وﺳﯿﻊ وﻇﯿﻔﻪء ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ و دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﺷﺪ از
آوردن ﺑﺎر ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ .و اِﺷﮑﺎل از ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد.
اﺷﮑﺎل در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽاز دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪهـ اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﻣﺜﻼً ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻋﺮاﻗﯽ ﺷﻌﺮﮔﻔﺘﻦ ،ﯾﺎ ﭼﻮن ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ
ﺳﻬﺮوردی ﻋﻮاﻟﻢ ﻫﭙﺮوﺗﯽ اﺷﺮاﻗﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ را ﻓﻠﺴﻔﻪﭘﻨﺪاﺷﺘﻦ ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺠﺪدﻃﻠﺒﯽِ
آﺧﻮﻧﺪزاده ﯾﺎ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔﯽ ﺷﻌﺮی ﻧﯿﻤﺎﯾﻮﺷﯿﺞ ﻓﺎﻗﺪ آناﻧﺪ .اﺷﮑﺎل در اﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً راه
دﯾﮕﺮی ﺟﺰ زﺑﺎن ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻠﮑﻪ اﺷﮑﺎل ،ﯾﺎ در واﻗﻊ
ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎﻟﻬﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺪﻣﺎ زﺑﺎن را وﺳﯿﻠﻪء ﻣﺤﺾ ﺣﻤﻞ ﻣﻌﻨﯽ ﯾﺎ
ﺑﺎرﺑﺮ آن ﻣﯽﭘﻨﺪارﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺎی ﻧﺎآزﻣﻮدهء ﻣﺎـ ﻧﺎآزﻣﻮده ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ
وﺟﻮﻫﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ را ﻧﺨﺴﺖ آﻧﺎن ﻣﯽآزﻣﺎﯾﻨﺪـ راﻫﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪء ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﻗﻠﻪء
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮری آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪء ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖِ آﻧﺎن ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻪاﯾﻢ .زﺑﺎن
ﺑﻪ ﻫﯿﭻرو »ﺑﺎرﺑﺮ« ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﻟﻪﺑﺎر ﻣﻌﻨﯽ را ﺑﺮدارد و آن را از ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺒﺮد و ﺗﺤﻮﯾﻞ
دﻫﺪ .زﺑﺎنِ ﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺮ اﺳﺖ از ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽِ آن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻋﻤﻼً ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از آﻧﻬﺎ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﺑﺮﻫﺎ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺷﻮﻧﺪ .وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ در وﻫﻠﻪء اوّل از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺑﺎﯾﺪ
آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻫﺎ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ .ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل از ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل زﺑﺎﻧﯽِ ﯾﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از ﯾﮑﺎﻧﻪﻫﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺤﻮریِ ﯾﮏ
ﮔﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﺳﺨﻦاﻧﺪ ﮐﻪ در زﺑﺎن ﻣﺘﻌﺎرف واژه ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣّﺎ آﻧﭽﻪ از ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﮕﺮ
در اﻧﺘﻘﺎلِ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺷﻮاری ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺎه اﺻﻼً ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﺣﺴﺎس و درﯾﺎﻓﺖ اﻓﺮادِ ﯾﮏ
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ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﮔﻔﺘﻦ و ﺷﻨﯿﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺧﻮاﻧﺪنِ ﯾﮏ ﺳﺨﻦ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﯾﮑﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽِ زﺑﺎنﺷﺎن اﺳﺖ .٢اﮔﺮ ﺳﺨﻨﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ زﺑﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ازای آﻧﻬﺎ واژهای ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ آن ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ زﺑﺎن
ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ ،ﻃﺒﯿﻌﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭼﺎرهء ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻧﻘﺺ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ واژهء ﻣﺮﺑﻮط ﻏﺮﺑﯽ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای آن در زﺑﺎن ﺧﻮدﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ
ﻣﯽآورﯾﻢ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻫﻢ ﺑﺮآن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﯿﻢ .ﻣﺜﻼً ﻫﻤﺮاه واژهء »روﯾﮑﺮد« ﯾﺎ
»روﯾﺪاﺷﺖ« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ . Haltung:اﯾﻦ ﻣُﻮازﯾﻨﻮﯾﺴﯽِ ﻟﻐﻮی دال ﺑﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ دال ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﻌﻨﺎی واژهء ﻏﺮﺑﯽ را ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪـ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮب ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎزه
ﻣﻌﺎدﻟﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎدل ﺗﺮﮐﯿﺒﯽِ ﻓﻮق ،ﭼﻮن ﻧﻮﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﺎر ﻣﻌﻨﺎﯾﯽِ ﭘﯿﺸﯿﻦ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﺰاﺣﻢﺷﻮﻧﺪه ﻧﺪارﻧﺪ٣ـ و ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻌﻨﺎی واژهء ﻏﺮﺑﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻫﻤﺮاهﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ واژهء
٢

ـ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪنِ ﺻﺮف ﯾﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ،ﺧﻮاه اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﺧﻮاه ﻋﺎﻟﯽ و ﺧﻮاه ﻓﻨﯽ ،دﺷﻮارﯾﻬﺎی ﺧﻮد را داردـ

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻼً ﺑﺮای واژهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ ﭼﻮن ;surprise = Überraschung
deception =Enttäuschung; défi = challenge = Herausforderung; attitude = Haltung
ﭘﺪﯾﺪ آوردـ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ و ﺑﺰرگ در ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﯾﮏ ﺳﺨﻦ از زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ در واﻗﻊ اﻧﺘﻘﺎلﻧﺎﭘﺬﯾﺮی اﺣﺴﺎس و
درﯾﺎﻓﺘﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ زﺑﺎن اﺻﻠﯽ در اﻫﻞ آن زﺑﺎن ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﺎه ﺗﺮﺟﻤﻪٌ ﯾﮏ ﺳﺨﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده از
زﺑﺎن  aﺑﻪ  bزﺑﺎن  ،ﺣﺘﺎ اﮔﺮ زﺑﺎن  bﺗﻤﺎم ﯾﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از زﺑﺎن  aرا ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯿﺴﺮ
ﻧﻤﯽﮔﺮدد .ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﺴﺒﯽِ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﺮاﻫﻪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﺮﺑﻮط را از زﺑﺎن  aﺑﻪ زﺑﺎن  bﺑﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﺎزﮔﻔﺖ ،ﺑﺎزﻧﻮﺷﺖ .ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﻌﻨﺎً ﭘﯿﺶﭘﺎاﻓﺘﺎدهایـ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس و درﯾﺎﻓﺖ ﻫﻤﺴﺎن
زﺑﺎﻧﯽاش ﺑﺮای ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖـ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ آن در زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻏﺮﺑﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﯿﺖ از ﺣﺎﻓﻆ:
ﻓﺮﻣﺎ اﺷﺎرﺗﯽ ﮐﻪ دو ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪوار
٣

ﺑﺮ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی آن ﺧﻢ اﺑﺮو ﻧﻬﺎدهاﯾﻢ

ـ اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﻇﺎﻫﺮ اﻣﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ زﺑﺎن در واﻗﻊ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ از ﺗﺼﻮر ﯾﺎ ﺗﺼﻮراﺗﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً از

آن دارﯾﻢ .ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪٌ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﯿﻦ )رک ،ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪی( در ﻣﻮرد زﺑﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ واژه ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺎم
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﯾﺎ ﮐﺴﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ آن ﭼﯿﺰ ﯾﺎ آن ﮐﺲ »ﻣﻌﻨﯽ« آن واژه ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺘﻮان از ﻃﺮﯾﻖ
آن ﭼﯿﺰ ﯾﺎ آن ﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ واژهای ﮐﻪ آن را ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ﭘﯽﺑﺮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺜﻼً ﻓﻼن اﺑﺰار ﮐﺎر را »ﭼﮑﺶ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ،اﻣّﺎ آن
اﺑﺰار »ﻣﻌﻨﯽ« واژهٌ ﭼﮑﺶ ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ ﺑﺎ »ﭼﮑﺶ« ﻧﺎﻣﯿﺪن آن اﺑﺰار ﻓﻘﻂ آن را زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﺧﻮد
وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﯿﻦ ﺑﺮای روﺷﻦﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ از ﻧﺎم ﺷﺨﺼﯽ )ﻋﻠَﻢ( و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺜﺎل ﻣﯽآورد .ﺑﺮای ﻣﺎ
ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺎم آن زن ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﻧﺸﺴﺘﻪ »ﭘﺮی«ﺳﺖ ،اﻣّﺎ آن زن ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﻧﺸﺴﺘﻪ
»ﻣﻌﻨﯽ« واژهٌ ﭘﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪٌ وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﻮدﻣﺎن در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ اﯾﻦ
اﺳﺖ :ﺟﺰ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﯾﺎ آن واژه ﻓﻘﻂ اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﯾﺎ ﮐﺴﯽ را ﺑﻨﺎﻣﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻫﺮ
واژهای ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺴﺎزﯾﻢ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ زﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻨﯽﺳﺖ ،ﯾﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮدش را ﺑﺪون ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد.
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ﻓﺎرﺳﯽ در ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ،اﮔﺮ اﺻﻼً ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪهء ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻣﻌﻨﺎی واژه ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﺪاﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺗﺰرﯾﻖِ ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؟ اﯾﻦ را ﮐﻪ وﻗﺘﯽ زﺑﺎن ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ را ﺑﺮﻧﻤﯽآورد و اﯾﻦ را ﻣﺎ ﻃﻮری ﺣﺲ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﺎرﺳﺎزیِ آن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪء ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺳﯿﻢ ،و
ﻗﻄﻌﺎً ﻧﻤﯽرﺳﯿﻢ .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ از ﻧﻔﺲِ ﻫﻤﺮاهﻧﻮﯾﺴﯽِ واژهء اﺻﻠﯽ و واژهء ﻣﻌﺎدل ﮐﺎری ﺟﺰ اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪ ﮐﻪ واژهء ﻣﻌﺎدل ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺎم ﺑﻪ واژهء اﺻﻠﯽ اﻃﻼق ﺷﻮد ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ واژهء اﺻﻠﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
اﺳﺎﺳﺎً و اﻟﺰاﻣﺎً ﻣﻌﻨﺎی واژهء ﻣﻌﺎدل ﺑﺎﺷﺪ .۴و اﯾﻦ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ اﯾﻦ را ﮐﻪ زﺑﺎن
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﯽ ﺧﻮدﮐﺎر و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ دارد و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﻨﯽﻫﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ را ﻣﺘﻌﯿّﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﻣﺎ.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽاش را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺳﺎده ﻧﺸﺎن داد .در ﻣﺜﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯿﻢ رﻋﺎﯾﺖ
ﻫﻤﺴﺎﻧﯽِ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺸﺘﻖ از ﯾﮏ واژه در زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮده .اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﺎﺷﯽ از
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﺨﺘﺺ ﻫﺮ زﺑﺎن اﺳﺖ ،اﻣّﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ .واژهء
»ﺧﻮﻧﺴﺮد« ﯾﺎ در واﻗﻊ »ﺧﻮﻧﺴﺮدی« در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯽ از واژهء ﻓﺮاﻧﺴﻮیsang-
 froidﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ واژهء ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از »ﺧﻮن« و »ﺳﺮد« )ﯾﺎ ﺳﺮدی ،ﺳﺮﻣﺎ( ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه .ﯾﻌﻨﯽ ﺗَﺮَﺗُﺐِ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽِ اﺟﺰای ﻫﺮ دو واژه ﯾﮑﯽﺳﺖ .ﻫﺮ دو واژه ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽاﻧﺪ و ﺑﺎ
واژهء  coolدر زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺘﺮادفاﻧﺪ .زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ واژهای ﻧﺪارد ،ﻫﻤﺎن
واژهء اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  coolرا ﮐﻪ ﺑﺘﺎزﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮد .اﻣّﺎ در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ واژهء kaltblutig
ﻫﺴﺖ Kaltblutig .ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ از  = Kaltﺳﺮد =  coolو  blutigﮐﻪ ﻫﻤﺎن  bloodyدر
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺧﻮﻧﯽ« ﺑﺎﺷﺪ .ﺗَﺮﺗّﺐِ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽِ واژهء آﻟﻤﺎﻧﯽ  Kaltblutigﮐﻪ ﺻﻔﺖ ﯾﺎ ﻗﯿﺪ
اﺳﺖ ،و »ﺧﻮﻧﺴﺮدیِ ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ« ﯾﺎ »ﺑﯿﺮﺣﻤﯽ ﺧﻮﻧﺴﺮداﻧﻪ« را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ  ،in cold bloodﯾﺎ

اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ واژهٌ ﻧﻮﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﯽ را ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ،در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺣﺴﻦ ﺗﺼﺎدف اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ
ﭘﯿﺸﺎﻣﺪی ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺟﺰو اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ زﺑﺎن ﻣﺮﺑﻮط در ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ واژهﺳﺎزیاش
ﺑﺎﺷﺪ.
۴ـ رک ،ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ .٣
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 cold-bloodedآﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.a cold-blooded murder :
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽِ اﯾﻦ واژهء آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﻨﯽ واژهء ﻣﺘﺮادف اﻧﮕﻠﯿﺴﯽاش ﻣﻨﻔﯽﺳﺖ .ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽِ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ واژهای دارد و ﻧﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی .۵در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻫﺮ دو زﺑﺎن،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،واژهای ﻣﺮﮐﺐ از ﻫﻤﺎن دو ﺟﺰء »ﺧﻮن« و »ﺳﺮد« ﯾﺎ »ﺳﺮدی« ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺜﺒﺖ
و دﯾﮕﺮی .اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺧﻮدش ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﯽﺳﺎزد و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽِ ﻣﻌﻨﯽ و واژه ﯾﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ و زﺑﺎن ﺑﺪاﻧﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ از
ﺗﺮﮐﯿﺒﻬﺎی واژهﯾﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽِ دﻟﺨﻮاه ﺳﺎﺧﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از اﯾﻦ ﺷﮑﻠﻬﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﻧﻬﻔﺘﻪ در آﻧﻬﺎ ﭘﯽﺑﺮد .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﻬﻢ زﺑﺎﻧﯽـ ﻓﮑﺮی روﺷﻦ ﺷﻮد و ﻣﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،در اﯾﻨﺠﺎ اﺷﺎرهء ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ
وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﯿﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮف اﺗﺮﯾﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﯿﻦ در »ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽـ ﻓﻠﺴﻔﯽ« ۶زﺑﺎن را ﺟﺎﻣﻪء
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از ﺷﮑﻞِ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻪای ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪای ﮐﻪ در آن ﻫﺴﺖ ،ﯾﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﮑﻢ ﮐﺮد .ﻋﻠﺘﺶ ﺑﻪزﻋﻢ او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻪء زﺑﺎﻧﯽ ﭼﻨﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺷﮑﻞِ
اﻧﺪﯾﺸﻪ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ و زﺑﺎن اﻟﺰاﻣﺎً ﻫﻤﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .٧اﯾﻦ ﻧﺎﻫﻤﺸﮑﻠﯽ ﻣﯿﺎن واژه و ﻣﻌﻨﯽ
ﯾﺎ زﺑﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻪ را ﻧﺨﺴﺖ در ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪء ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﻣﺜﻼً ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﭼﺮا »دﺳﺘﺘﻨﮓ« ،ﻣﻌﮑﻮسِ واژهء ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ »ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯽﭼﯿﺰ ﯾﺎ ﻓﻘﯿﺮ ،ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﻃﻼق
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻗﺘﺎً از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ در ﻓﺸﺎر اﺳﺖ .ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ واژﮔﻮﻧﯽِ ﻟﻐﻮی در اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮِ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﮔﺮدد؟ ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا در ﺑﺮاﺑﺮ »ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪه« ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ »ﺳﺮاﻓﺮاز«،
اﻣّﺎ ﻧﻪ »ﺳﺮﮐﻮﺗﺎه« در ﺑﺮاﺑﺮ »ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ« ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ »ﮐﻮﺗﺎهﮐﺮدن« و »ﺑﻠﻨﺪﮐﺮدن« و دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
ﻣﺮﺑﻮط را در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﻮی ﺳﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .ﭼﺮا »ﺧﻮﻧﮕﺮم« و »ﺧﻮﻧﺴﺮد«
۵

ـ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﺑﺮدن ﻗﯿﺪ  froidementو در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در

ﺷﮑﻠﻬﺎی ﻣﺤﺪودﺗﺮ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ.il a achevé froidement le blessé :
۶ـ )Logisch- philosophische Abhandlung (Tractatus Logico- philosophicus
٧ـ »زﺑﺎن ﺟﺎﻣﻪٌ ﻣﺒﺪل ﺑﺮ ﺗﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺖ ،آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ از ﺷﮑﻞ ﺑﺮوﻧﯽ ﺟﺎﻣﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻧﺪﯾﺸﻪٌ ﭘﻮﺷﯿﺪه در آن ﺣﮑﻢ
ﮐﺮد ،ﭼﻮن ﺷﮑﻞ ﺑﺮوﻧﯽ ﺟﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻏﺮاض دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻪ ﺷﮑﻞ اﻧﺪﯾﺸﻪ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ«.
)»گ.م.ف.(4.003 ،«.
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ﻣﺘﻀﺎد ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ »ﮔﺮم« و »ﺳﺮد« ﻣﺘﻀﺎد ﻫﻢاﻧﺪ؟ ﭼﺮا »ﺧﻮﺷﺪل« ﺑﻪ آدم ﺳﺎدهدل و
ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و »دﻟﺨﻮش« ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻟﻐﻮیاش واروﻧﻪء »ﺧﻮﺷﺪل« اﺳﺖ ﺑﻪ آدم راﺿﯽ
و ﺑﯽﺗﻮﻗﻊ ،و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ؟ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﻓﻼﻧﯽ »دﻟﺨﻮش« اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ :ﻓﻼﻧﯽ
دﻟﺨﻮش ﺑﻪ ﻓﻼن ﭼﯿﺰ اﺳﺖ .ﭼﺮا »ﺧﻮشﻣﻨﺶ« ﮐﻪ واژهای ﻧﺎﻣﺴﺘﻌﻤﻞ اﻣّﺎ ﻧﻪ ﻋﺎری از ﻣﻌﻨﯽﺳﺖ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﯿﺾِ »ﺑﺪﻣﻨﺶ« ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ »ﺧﻮشﺟﻨﺲ« و »ﺑﺪﺟﻨﺲ« ﻧﻘﯿﺾ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮﻧﺪ و ﺗﺎزه
»ﺧﻮش« و »ﺑﺪ« ﻧﻘﯿﺾ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﭼﺮا »ﮔﺮﻓﺘﺎر« ﺻﻔﺖ ﻣﻔﻌﻮﻟﯽﺳﺖ» ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر«ﺻﻔﺖ ﻓﺎﻋﻠﯽ ،اﻣّﺎ
»ﺷﮑﺎﻓﺘﺎر« و »دوﺧﺘﺎر« ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻔﺖ ﻣﻔﻌﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﻓﺎﻋﻠﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺻﻼً ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻫﺮﭼﻬﺎر واژه از ﻣﺸﺘﻘﺎت آن ﮔﺮوه ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﻌﺪّدیاﻧﺪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪء اوّلﺷﺎن ﺑﻪ »ت« ﺧﺘﻢ
ﻣﯽﮔﺮدد؟ ﭼﺮا در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ واژهء »ﻧﯿﮏﺳﯿﺮت« و واژهء »ﺑﺪﺳﯿﺮت« ﻧﻘﯿﺾ ﻫﻢاﻧﺪ ،ﻧﻘﯿﺾ
»ﻧﯿﮑﺨﻮ« ﻧﻪ »ﺑﺪﺧﻮ« ﺑﻠﮑﻪ »زﺷﺘﺨﻮ«ﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎتِ زﺑﺎﻧﯽِ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ
زﺑﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﻤﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.٨
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪء ﺗﺌﻮری زﺑﺎﻧﯽ وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﯿﻦ ﺑﻮﯾﺰه در ﮐﺘﺎب دوّﻣﺶ »ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ« اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ
٨ـ وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﯿﻦ ﺑﺎ دو ﮐﺘﺎب »ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽـ ﻓﻠﺴﻔﯽ« )ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﺎپ (١٩٢١ ،و »ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ« Philosophische
) Untersuchungenﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﺎپ (١٩۵١ ،دو ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪٌ اوّل و ﻓﻠﺴﻔﻪٌ دوّم او ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ در دو ﮐﺘﺎب آﻧﭽﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﮐﺘﺎب دوّم را در ﺣﮑﻢ ﮔﺴﺴﺖ از ﮐﺘﺎب اوّل
داﻧﺴﺘﻪآﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮔﺴﺴﺖ ،ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ زﺑﺎن در ﮐﺘﺎب دوّم ﻧﯿﺰ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺤﻮری ﻓﮑﺮ وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﯿﻦ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،رﯾﺸﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ از ﮐﺘﺎب اوّل ﺑﻪ ﮐﺘﺎب دوّم ﻣﯽرﺳﻨﺪ و در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﮑﺮی آن ﺑﺎزﻣﯽزﯾﻨﺪ .در ﻫﺮ دو ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺟﻪ
او ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽﺳﺖ ﮐﻪ »ﻓﻠﺴﻔﯽ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﻫﺮ دو ﮐﺘﺎب ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ در واﻗﻊ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾﺎ زﺑﺎن را در ﺑﺮوزش ﺑﺼﻮرت ﺳﺨﻦ ﯾﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ )»گ.م.ف« ،ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر و
 ،(4.003ﯾﺎ اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﺗﺼﻮر ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻫﻢ از زﺑﺎن دارﯾﻢ )»پ.ف« .(٩٣ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﯿﻦ در »گ.م.ف«،
 ،4.112ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﯾﮏ اﺛﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ در اﺳﺎس از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪٌ ﻓﻠﺴﻔﻪ »ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ« ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ روﺷﻦﺷﺪن ﺟﻤﻠﻪﻫﺎﺳﺖ) «.ﯾﻌﻨﯽ اﺛﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ(؛ و ﺑﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ در »پ.ف ،109 ،«.ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺟﺎدوﺷﺪﮔﯽ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ در اﺑﺰار زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎﺳﺖ) «.ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎر ﻓﻠﺴﻔﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺑﺰار زﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ
و ذﻫﻦ را از ﺗﺴﺨﯿﺮ آن درآورد .(.از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﯿﻦ دو ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اوّل آﻧﮑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ زﺑﺎن ﭼﻨﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﯾﺒﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد زﺑﺎن ﺑﺪﻓﻬﻤﯿﺪه ﺷﻮد ،ﯾﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺘﻦ دﯾﺪﯾﻢ ،درﺳﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪن ﺳﺨﻦ
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ رو ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻬﻤﯿﺪن آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮیاش ﻧﯿﺴﺖ ،و اﯾﻦ در دو ﻣﺜﺎل ﺑﻌﺪی در ﻣﺘﻦ روﺷﻨﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .دوّم
آﻧﮑﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺪﻓﻬﻤﯿﺪهﺷﺪن زﺑﺎن ،ﭼﻮن ﮐﻠﯽﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪٌ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪٌ دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ در زﺑﺎن ﺑﺮوز ﻧﻤﺎﯾﺪ .از اﯾﻨﺮو وﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ ﺑﻪ
وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﯿﻦ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ.
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ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯿﻬﺎی زﺑﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺪﺳﺖ دادﯾﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺮد و ﻓﻬﻤﯿﺪ .اﻣّﺎ اﯾﻦ
ﻫﺪف ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ را ﺣﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد درﯾﺎﻓﺘﻦ راﺑﻄﻪء
ﻏﺎﻣﺾ زﺑﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻧﯿﺰ زﺑﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪء وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﯿﻦ ﺑﻄﻮر اﺧﺺ.
ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺗﺎ آن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ در ﭘﺮﺗﻮ اﻧﺪﯾﺸﻪء وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺗﺎ
ﺣﺪودی ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ و آن را اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ آن را درﯾﺎﺑﯿﻢ و
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯿﻬﺎﯾﺶ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻣﺠﺮد آﻧﮑﻪ زﺑﺎن در ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎیﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ از آن
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آوردﯾﻢ درآﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺴﺎزد ،در ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮش ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی در واﻗﻊ ﺑﯽاﻧﺪﯾﺸﻪ اﻣّﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪﻧﻤﺎ ﭘﺪﯾﺪ آورد .ﻧﻤﻮﻧﻪء آن اﯾﻦ ﺷﻌﺮ زﯾﺒﺎی ﺣﺎﻓﻆ:
»ای ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﺟﺎن ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪت آرامِ دل /ﺟﺎن ﺑﻪ ﻏﻤﻬﺎﯾﺖ ﺳﭙﺮدم ﻧﯿﺴﺖ آراﻣﻢ ﻫﻨﻮز« .ﮔﻤﺎن
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﮑﺮ ﺟﺬﺑﻪء اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺟﺬﺑﻪ از ﭼﯿﺴﺖ؟ ﯾﻘﯿﻨﺎً ﻧﻪ از
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺤﺾ واژهﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺟﺎن ،دادن ،آرام ،دل ،ﻏﻢ ،ﺳﭙﺮدن ،ﻫﻨﻮز .ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﻌﻨﺎﯾﯽﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻌﯿﻦ از اﯾﻦ واژهﻫﺎ در ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ
ﺗﺮﮐﯿﺐ زﺑﺎﻧﯽ را در ﺧﻮر آن ﻣﻌﻨﯽ و از اﯾﻨﺮو ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ زﯾﺒﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ .ﺳﺰاواریِ اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶِ زﺑﺎﻧﯽ
ﺑﺮای آن ﻣﻌﻨﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﺎ آﻧﭽﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ آن دو را ،اﺣﯿﺎﻧﺎً ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺟُﺴﺘﻦِ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
دﯾﮕﺮ در آن ﭘﻮﺷﺶ زﺑﺎﻧﯽ ،از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﻗﺎدر ﺷﻮﯾﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ از ﮐﺠﺎ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ زﺑﺎﻧﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ! اوّل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آن ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺪام اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪهء اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎ
ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﯾﺎ درﺳﺖﺗﺮ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ
زﺑﺎﻧﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎ را ﻣﺠﺬوب ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺗﻌﺎرض .ﺗﻌﺎرض ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺟﺎدوﯾﯽ در
آدﻣﯽ دارد ،ﺷﺎﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮدار روﯾﺎروﯾﯽِ ﻧﯿﺮوﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽﺳﺖ .و ﭼﻪ
ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﻗﻮﯾﺘﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ اﻟﻘﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺎ از آن ﺑﺮﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ :ﮔﻔﺘﯽ ﺟﺎن ﺑﺪﻫﻢ ﺗﺎ
دﻟﻢ آرام ﺑﮕﯿﺮد ،ﺟﺎن ﺑﻪ ﻏﻤﺖ دادم و ﻫﻨﻮز آرام ﻧﺪارم!؟ اﯾﻦ دو ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﯽﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖِ ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆاﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ
ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺎ را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﺮده در واﻗﻊ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻖِ آرزوﻣﻨﺪ و
ﺑﯽآرام ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻤﯿﺮد ﺗﺎ آرام ﯾﺎﺑﺪ! ٩دوّم آﻧﮑﻪ ﻋﺎﺷﻖ در ﭘﯽ آن ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺎن ﺑﻪ
٩ـ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺎﻓﻆ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ وارد
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ درﺳﺖاﻧﺪﯾﺸﯽ و درﺳﺘﮕﻮﯾﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ
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ﻏﻢ ﻣﻌﺸﻮق داده و آرام ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ! ﻣﻀﻤﻮن ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ در اﯾﻦ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽِ ﺳﺎده و ﺻﺮﯾﺢ ﺣﺎﻻ
اﻧﺪﮐﯽ ﻣﻈﻨﻮن و ﻏﺮﯾﺐ ﻫﻢ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .و ﺑﺠﺎﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ :آن ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺗﻮﺻﯿﻪایﺳﺖ و اﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای؟ آﯾﺎ اﺻﻼً ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ؟ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ
آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﻌﺮ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ و آن را در آﻫﻨﮓ ﻣﻮزوﻧﺶ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯿﻢ ،ﺳﺨﻦ ﺣﺎﻓﻆ از ﻧﻮ ﻫﻮش از
ﺳﺮ ﻣﺎ ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ و آن ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ را دود ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ

ﺷﻌﺮی او ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖاﻧﺪﯾﺶ و درﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ در واﻗﻊ ﯾﻌﻨﯽ درﺳﺖاﻧﺪﯾﺸﯽ و درﺳﺘﮕﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺷﻌﺮی را
از ﭘﯿﺶ ﻣﺤﺮز ﺷﻤﺮدن .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روش درﺳﺖ ،ﻻاﻗﻞ در زﻣﯿﻨﻪٌ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺎ ،ﻋﮑﺲ اﯾﻦ اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺷﻌﺮ
در زﺑﺎﻧﺶ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﭼﻪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ و ﺳﭙﺲ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺣﺎﻓﻆ در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ درﺳﺖ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ.
ﺷﻮاﻫﺪ زﯾﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ »ﺟﺎندادن« و »ﺟﺎنﺳﭙﺮدن«را در اﻟﮕﻮﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎیدﺳﺖ از ﺟﺎن
ﺷﺴﺘﻦ ﯾﺎ ﻣﺮدن ﺑﮑﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ:
ﻟﻌﻞ ﺳﯿﺮاب ﺑﻪ ﺧﻮن ،ﺗﺸﻨﻪ ﻟﺐ ﯾﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ
واز ﭘﯽ دﯾﺪن او دادن ﺟﺎن ﮐﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ
ﺗﻮ ﺧﻮش ﻣﯿﺒﺎش ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻆ ،ﺑﺮو ﮔﻮ ﺧﺼﻢ ﺟﺎن ﻣﯿﺪه
ﭼﻮ ﮔﺮﻣﯽ از ﺗﻮ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،ﭼﻪ ﺑﺎک از ﺧﺼﻢ دَم ﺳﺮدم
آن دم ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻨﺪه دﻫﻢ ﺟﺎن ﭼﻮ ﺻﺮاﺣﯽ
ﻣﺴﺘﺎن ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﮔﺰارﻧﺪ ﻧﻤﺎزم
ﺷﺐ رﺣﻠﺖ ﻫﻢ از ﺑﺴﺘﺮ روم در ﻗﺼﺮ ﺣﻮراﻟﻌﯿﻦ
اﮔﺮ در وﻗﺖ ﺟﺎن دادن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ ﺷﻤﻊ ﺑﺎﻟﯿﻨﻢ
ﺟﺎن ﻣﯽدﻫﻢ از ﺣﺴﺮت دﯾﺪار ﺗﻮ ﭼﻮن ﺻﺒﺢ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ درﺧﺸﺎن ﺑﺪرآﯾﯽ
ﺗﻮ ﻫﻤﭽﻮ ﺻﺒﺤﯽ و ﻣﻦ ﺷﻤﻊ ﺧﻠﻮت ﺳﺤﺮم
ﺗﺒﺴﻤﯽ ﮐﻦ و ﺟﺎن ﺑﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻫﻤﯽ ﺷﯿﺮم
راﻫﯽﺳﺖ راه ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﺶ ﮐﻨﺎره ﻧﯿﺴﺖ
آﻧﺠﺎ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﺟﺎن ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ﭼﺎره ﻧﯿﺴﺖ
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ﮔﺎم ﺑﻌﺪی را ﺑﺮدارﯾﻢ و ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ :ﺗﻌﺎرض ﯾﺎ ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ در ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻧﺨﺴﺖ در ﻣﺼﺮاع اوّل ﮐﻪ
ﻗﺮار و آرام را ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﺼﺪاق دارد و ﻣﻔﻬﻮﻣﺎً ﭘﺪﯾﺪهای ﺣﯿﺎﺗﯽﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮگ ﮐﻪ
ﻧﻔﯽِ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﺳﭙﺲ در ﻣﺼﺮاع دوّم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪء ﻣﻌﺸﻮق
ﺗﺤﻘﻖﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻋﺎﺷﻖ ﻗﺮار و آرام ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و ﻣﻌﻨﯽاش ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮاع دوّم
ﺗﻌﺎرضِ ادﻋﺎﯾﯽِ ﻣﺼﺮاع اوّل را ﻣﯽآزﻣﺎﯾﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪاش را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺻﺤﺒﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺣﺎﻓﻆ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺧﯿﺎل ﺷﻌﺮی را واﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﻨﮕﺎرد .ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﺣﺎﻓﻆ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮودن اﯾﻦ
ﺑﯿﺖ ﭼﻪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪه و اﺻﻼً ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،و در واﻗﻊ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﻣﻄﺮح ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽِ اﯾﻦ ﺳﺨﻦِ ﺷﻌﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر
ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻏﺮﯾﺐ و ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺎرض ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺣﺘﺎ ﺧﻮد
ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺸﻮد اﯾﻦ ﺷﮕﻔﺘﯽِ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را در ﺑﯿﺎن او ﺑﻬﺘﺮ
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﯾﺎﻓﺖ ،اﮔﺮ ﺟﺎیدو ﻣﺼﺮاع را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻋﻮض ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ :ﺟﺎن ﺑﻪ ﻏﻤﻬﺎﯾﺖ ﺳﭙﺮدم
ﻧﯿﺴﺖ آراﻣﻢ ﻫﻨﻮز ،ای ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﺟﺎن ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪت آرامِ دل«! ﺑﯽﺗﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺣﺎﻓﻆ
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮد ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﮕﺎر از آن ﻟﺬﺗﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺣﺎﻓﻆ
ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ در اﯾﻦ ﻧﮕﺮش و ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺎزه دارد ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻮب ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺷﻌﺮی ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ
و در آن ﺑﮑﺎوﯾﻢ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ اﺻﻼً ﺗﻌﺎرﺿﯽ در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻌﺮ ﻣﻌﻨﺎً ﻣﺘﻀﻤﻦ
آﺷﻔﺘﮕﯿﻬﺎﯾﯽﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زﺑﺎﻧﯽِ آن ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﺎرضﻧﻤﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﺧﺎﻟﯽ از ﺗﻌﺎرض و ﻣﺘﻀﻤﻦ آﺷﻔﺘﮕﯿﻬﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽﺳﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﻞ ﺑﺮوﻧﯽ ﺷﻌﺮ را ﺑﺸﮑﺎﻓﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دروﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻖ زﺑﺎﻧﯽ آن راه ﯾﺎﺑﯿﻢ» .ﺟﺎندادن« ﯾﺎ
»ﺟﺎنﺳﭙﺮدن« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺮدن ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﺼﺮاع اوّل و دوّم آﻣﺪهاﻧﺪـ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯿﺪارﻣﺎﻧﺪن،
رﻧﺞﺑﺮدن ،اﻧﺼﺎفدادن و ﻧﻈﺎﯾﺮﺷﺎنـ ﻓﻌﻞ ﻻزم ﺗﺮﮐﯿﺒﯽاﻧﺪ .١٠ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ ﺟﺰء اﺳﻤﯽ »ﺟﺎن« ﺣﮑﻢ

١٠ـ اﻓﻌﺎل ﻻزم ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻌﺎل ﻻزم ﺑﺴﯿﻂ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺟﺰﯾﯽ ﭘﺎرهﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻠﮑﻪ وﺣﺪت ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ
ﻓﻌﻞ را ﻣﺘﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﻣﻮرد اﻓﻌﺎل ﻣﺘﻌﺪی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﯽ آن اوّﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﻌﻞ ﻻزم
ﺑﺴﯿﻂ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺎﻋﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ دوّﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﻌﻞ ﻣﺘﻌﺪی ﺑﺴﯿﻂ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻣﻔﻌﻮل ﻧﺎﺗﻤﺎم
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻓﻌﻞ ﻻزم ،ﭼﻪ ﺑﺴﯿﻂ و ﭼﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ،ﻣﻔﻌﻮل ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﻫﺪف ﯾﺎ ﻣﻔﻌﻮل ﻓﻌﻞ ﻣﺘﻌﺪی ،ﭼﻪ ﺑﺴﯿﻂ و ﭼﻪ
ﻣﺘﻌﺪیاش ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎرج از اﻧﺪام زﺑﺎﻧﯽ ﻓﻌﻞ ﺟﺎی دارد.
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ﻣﻔﻌﻮل ﺑﺮای »دادن«ﯾﺎ »ﺳﭙﺮدن« دارد و ﻧﻪ »دادن« ﯾﺎ »ﺳﭙﺮدن« در ﻓﻌﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ »ﺟﺎندادن« ﯾﺎ
»ﺟﺎنﺳﭙﺮدن« ﻣﻔﻌﻮل ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ ﻣﺼﺮاع دوّم ﺷﻌﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﺟﺎن ﺑﻪ
ﻏﻤﻬﺎﯾﺖ ﺳﭙﺮدم« ،ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﻮری ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد» ،ﺟﺎن«و »ﻏﻤﻬﺎﯾﺖ« ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻔﻌﻮل
اوّل و دوّم )ﺑﯿﻮاﺳﻄﻪ و ﺑﻮاﺳﻄﻪ( ﺑﺮای »ﺳﭙﺮدم« واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻌﻞ »ﺟﺎنﺳﭙﺮدن« ﻣﺘﻌﺪی
ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺮدن را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﭙﺲ در ﭘﺴﻨﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﺼﺮاع اوّل
ﺑﺮآن ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ ،ﺑﺪان اﻟﻘﺎء ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽاش را ﻣَﺴﺘﻮر ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﮔﺮ
ﺑﺮاﺳﺎسِ ﻣﻨﻄﻘﺎً ﻣﺘﻌﺪیﺷﺪنِ ﻓﻌﻞ »ﺟﺎنﺳﭙﺮدن« از ﻣﺼﺮاع دوّم در ﺷﻌﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﻣﻌﻨﯽاش اﯾﻦ
ﻣﯽﺷﻮد :آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﺮدم ،ﺣﺘﺎ ﺑﯿﺶ از آن ﮐﺮدمـ دل و ﺟﺎن ﺑﻪ ﻏﻤﺖ دادم ،ﺳﭙﺮدم ،ﺑﻪ ﺟﺎن
ﻏﻤﮕﺴﺎرت ﺷﺪم و آرام ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ،ﻧﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻋﺎدیﺗﺮ و ﺑﯽﺗﻌﺎرضﺗﺮ از اﯾﻦ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻗﺮار و آرام ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .اﻣّﺎ اﮔﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﺼﺮاع دوّم در ﻣﺼﺮاع اوّل ﻧﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را ﻣﻌﻨﺎً در ﺧﻮدش ﻣﺘﻌﯿّﻦ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً »ﺟﺎندادن«
در ﻣﺼﺮاع اوّل و »ﺟﺎنﺳﭙﺮدن« در ﻣﺼﺮاع دوّم دو ﻣﻌﻨﯽِ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .اوّﻟﯽ ﻓﻌﻞ
ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽِ ﻣﺮدن و دوّﻣﯽ ﻓﻌﻞ ﻣﺘﻌّﺪیﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﺎن و دلِ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی
واﮔﺬاردن .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن دو اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﻓﻬﻤﯿﺪن ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻌﺮ دارﯾﻢ .ﯾﺎ ﻣﻌﻨﯽ آن را ﻣﺼﺮاع دوّم ﻣﺘﻌّﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﯾﻨﺼﻮرت ﺳﺮ در ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ آورد ﮐﻪ ﻣﺼﺮاع اوّل ﯾﺎوه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺷﻮﺧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮد ﭼﺮا ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻤﯿﺮد ﺗﺎ آرام ﯾﺎﺑﺪ .ﯾﺎ ﻣﺼﺮاع اوّل در ﺧﻮدش ﻣﺘﻌﯿّﻦ
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎری واﻗﻌﺎً ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﺎوه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،و در اﯾﻨﺼﻮرت
درﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﭼﺮا ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎده و ﺻﺮﯾﺢ را ﺑﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻏﻤﮕﺴﺎر ﻣﻌﺸﻮق
ﺷﻮد و آرام ﻧﯿﺎﺑﺪ! آﯾﺎ ﻫﻤﻪء اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪء آﺷﻔﺘﮕﯿﻬﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺗﻌﺎرضﻧﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟ در
ﺣﺪی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺟﻠﻮهای از ﻫﻨﺮ ﯾﺎ ﺑﺎزی زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ و ﮔﻮﯾﻨﺪهء اﻧﺪﯾﺸﻪای ،اﯾﺮادی
ﺑﻪ آن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ .اﻣّﺎ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻟﻘﺎی اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ ،ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻫﺮ دو
را ﮔﻤﺮاه و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ در ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ زﺑﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪء دﯾﮕﺮ از ﺷﮑﻞ ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪهء زﺑﺎن ﮐﻪ اﻟﻘﺎی ﺗﻀﺎد ﯾﺎ ﺗﻨﺎﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﻣﻌﺮوف
ﺣﺎﻓﻆ:
از ﻧﺎم ﭼﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﻨﮓ ز ﻧﺎم اﺳﺖ
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و از ﻧﻨﮓ ﭼﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﺎم ز ﻧﻨﮓ اﺳﺖ
ﺑﺎ اﯾﻦ زﺑﺎنِ ﺷﮑﻼً ﻣﺘﻨﺎﻓﯽ و ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ،ﻣﻌﻨﺎً ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻓﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ
ﻣﺎ و ﺧﻮد ﻫﺮ دو را ﺑﻪ ﺣﯿﺮت ﻣﯽاﻧﺪازد .در واﻗﻊ ﻣﺎ ﻫﺮ دو ﻓﺮﯾﺐ ﺗﻨﺎﻓﯽ ﻇﺎﻫﺮی اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را
ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ .ﺗﻨﺎﻓﯽاﻟﻘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﮑﻞ ﺑﺮوﻧﯽ زﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮاع اوّل و دوّم آﺷﮑﺎر
اﺳﺖ .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﻌﺮ در ﺗﻨﺎﻓﯽ ﺑﺮوﻧﯽ زﺑﺎن ﻣﺨﺘﻞ ﻧﮕﺮدد و ﺷﻌﺮ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﻧﺸﻮد
ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل اﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی ﮔﺸﺖ .ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺷﻌﺮ وﺟﻮد دارد و آن
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ واژهﻫﺎی ﻫﻤﻨﺎم در دو ﻣﺼﺮاع را ﻣﻌﻨﺎً ﯾﮑﯽ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ و ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﯿّﻨﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺼﺮاﻋﯽ ﺧﻮد دارﻧﺪ ﻧﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﮑﺎن راﺧﻮد ﺷﻌﺮ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭼﻮن واژهﻫﺎی ﻫﻤﻨﺎم ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺸﺎن در ﻣﺼﺮاع اوّل و دوّم ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ارزش ﻣﻨﻔﯽ
و ﻣﺜﺒﺖ دارﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻨﺎﻣﯽِ ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪهﺷﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻐﺮض و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺘﻨﺎﻓﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪﻫﺮﺳﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ »ﻧﺎم« درﻣﺼﺮاع اوّل ﻣﻨﻔﯽ و در ﻣﺼﺮاع دوّم ﻣﺜﺒﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و »ﻧﻨﮓ« در ﻣﺼﺮاع اوّل ﻣﺜﺒﺖ و در ﻣﺼﺮاع دوّم ﻣﻨﻔﯽ .ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮاد از »ﻧﺎم« در ﻫﺮ دو ﻣﺼﺮاع ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﻣﺪاری ﺑﺎﺷﺪ .اﻣّﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪون
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮﯾﻨﻪای ﯾﮏ ﻧﺎﻣﺪاری ﻣﻨﻔﯽﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﻣﺜﺒﺖ .ﻋﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ در ﻣﻮرد ﻧﻨﮓ
ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﺼﺮاع اوّل و ﻣﺼﺮاع دوّم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﯾﮏ
ﻧﺎﻣﺪاری ﻣﻌﯿّﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻨﮓ دارم و از ﯾﮏ ﻧﻨﮓ ﻣﻌﯿّﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﺪار ﺷﺪهام .اﯾﻨﮑﻪ
ﺣﺎﻓﻆ ﻧﺎﻣﺪارﯾﻬﺎی ﻣﻌﯿّﻨﯽ را ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻢ دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻓﻌﺎت در
اﺷﻌﺎرش ﺳﺘﻮده ،ﻣﺆﯾّﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﻇﻬﺎریﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .و ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﮔﺮﭼﻪ »ﻧﺎم ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺪاری« از ﯾﮑﺴﻮ و »ﻧﻨﮓ« از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﻮری از ﻣﻘﻮﻟﻪء اﺳﻢاﻧﺪ ،در
ﻣﻨﻄﻖ زﺑﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ» .ﻧﺎﻣﺪاری« ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﻪء اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺳﺖ ،ارزش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ
ﻣﻨﻔﯽ ﮐﺴﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .درﺳﺖﺗﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ» ،ﻧﺎﻣﺪاری« در واﻗﻊ اﻧﻌﮑﺎس آن ﺑﺮآوردیﺳﺖ
ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻼﮐﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮد از ﮔﻔﺘﺎر ،رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن او
را ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ »ﻧﻨﮓ« در وﻫﻠﻪء اوّل ﻣﻘﻮﻟﻪای دروﻧﯽ،
ﺷﺨﺼﯽ و ﻓﺮدیﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻮرﺷﯽ دروﻧﯽ ﺑﺮﺿﺪ ﻣﻮازﯾﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﺣﺎﮐﻢ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ و ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﯿﺰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﮕﺮدد .اﻣّﺎ ﻫﯿﭻ آدﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
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ﺑﺪون اﻧﻌﮑﺎس ﻋﻠﻨﯽِ ارزﺷﻬﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎﻣﺪار ﺷﻮد .ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﻓﻬﻤﯿﺪن
ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺎﻓﻆ از »ﻧﺎم« و »ﻧﻨﮓ« ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه و ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﻌﺮ ﭘﯽﺑﺮﯾﻢ .در ﺷﻌﺮ ﻣﺎ» :از ﻧﺎم
ﭼﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﻨﮓ ز ﻧﺎم اﺳﺖ ،و از ﻧﻨﮓ ﭼﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﺎم ز ﻧﻨﮓ اﺳﺖ« ،واژهء »ﻧﺎم« ﻫﺮ
دو ﺑﺎر در ﻣﺼﺮاع اوّل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ارزﺷﻬﺎی ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﻣĤﻻً ﻣﺸﻬﻮر و ﻧﺎﻣﺪار آﻣﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ
آﻧﭽﻪ ﭘﺬﯾﺮش و رﻋﺎﯾﺘﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﭙﺴﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮﺷﻨﺎﻣﯽ ﻧﺰد ﻫﻤﮕﺎن ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﺳﭙﺲ ﺑﺎر
ﺳﻮم در ﻣﺼﺮاع دوّم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻄﻠﻖ »ﺷﻬﺮت«» ،آوازه« .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ واژهء »ﻧﻨﮓ« در ﻣﺼﺮاع
اوّل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺷﺮم« ﯾﺎ »ﻋﺎر« اﺳﺖ و در ﻣﺼﺮاع دوّم ﻫﺮ دو ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ارزﺷﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ارزﺷﻬﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣĤﻻً ﻫﻤﮕﺎﻧﭙﺴﻨﺪ در ﺳﺘﯿﺰاﻧﺪ و ﺿﺮورﺗﺎً ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻮء ﺷﻬﺮت
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻌﺎرﺿﯽ در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺷﻌﺮی ﻫﺴﺖ و ﻧﻪ ﻣĤﻻً اﻧﺪﯾﺸﻪای ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت آن
ﺗﻨﺎﻓﯽ ﻇﺎﻫﺮی در زﺑﺎنِ آن اﻟﻘﺎء ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻪ ﺣﺎﻓﻆ در ﻣﺼﺮاع اوّل ﺷﻌﺮ در رواﻟﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
او از ﻗﺒﻮل ارزﺷﻬﺎی ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺳﺮﺑﺎزﻣﯽزﻧﺪ ،ﻋﺎر دارد ،از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺰار اﺳﺖ .و در ﻣﺼﺮاع دوّم آن
در رواﻟﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آوازه ﯾﺎ »ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ« او از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزﺷﻬﺎﯾﺶ ﺿﺪ ارزﺷﻬﺎی
ﻣﺴﺘﻮﻟﯽاﻧﺪ ،ﺿﺪارزشاﻧﺪ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ارزﺷﻬﺎ را ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻣﻨﻔﯽ و ﻧﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ
ﮐﻪ او از »ﻧﺎم« »ﻧﻨﮓ« دارد و از »ﻧﻨﮓ« »ﻧﺎم« .ﻫﺮ اﻧﺪازه ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮازﯾﻦ ﺣﺎﮐﻢ
و ﻫﻤﮕﺎﻧﭙﺴﻨﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮد در ﺧﻮر ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ،اﯾﻦ ﺑﯿﺎن دو ﻣﺼﺮاﻋﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﯾﯽﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ دو ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰ از آن ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻦ ﯾﮑﯽ از دو ﻣﺼﺮاع اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻨﺼﻮرت اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﺎﻓﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﺳﺨﻦ در دو ﻣﺼﺮاع و
ﻣĤﻻً اﻧﺪﯾﺸﻪﻧﻤﺎﯾﯽ ﺳﺨﻦ ،ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪه و ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﻣﺠﺬوب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺳﺮرﺷﺘﻪ از دﺳﺖﻣﺎن در ﻧﺮود :اﺷﮑﺎل اﺻﻠﯽ ﺷﻌﺮ ﻣﺎ در
اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دو ﻣﺼﺮاع ﻣﻌﻨﺎً ﻣﺘﻀﻤﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮاﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺼﺮاع اوّل ارزﺷﻬﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﭙﺴﻨﺪ را
ﻣﯽﻧﮑﻮﻫﺪ و ﻣﺼﺮاع دوّم ﺿﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﺪ .اﺷﮑﺎل در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺮوﻧﯽ ﺷﻌﺮ واﻧﻤﻮد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻣﺮ واﺣﺪ در ﻣﺼﺮاع اوّﻟﺶ ﻧﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﺼﺮاع دوّﻣﺶ اﺛﺒﺎت ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻠﺖ آﻧﮑﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻋﺮان ﻫﻤﺪﯾﺪ وی ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﯾﻘﯿﻨﺎً اﯾﻦ
ﻧﺒﻮده ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ »ﺑﻮد ﮐﺮدن« اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ »ﻧﻤﻮدﻫﺎ«ﺧﻮد و ﻣﺎ را ﺑﻔﺮﯾﺒﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
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»ﻧﻤﻮدﻫﺎ«ﺑﺮای آﻧﻬﺎ و ﻣﺎ »ﺑﻮد« ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﻓﺮﯾﺒﻨﺪ ،ﭼﻮن از ﯾﮑﺴﻮ ﺑﯿﻨﺶ دﯾﻨﯽ دﻧﯿﺎﯾﯽ از
ﺗﻀﺎدﻫﺎ و ﺗﻨﺎﻓﯿﻬﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ و ﺧﯿﺎلاﻧﮕﯿﺰ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻀﺎدﻫﺎ و ﺗﻨﺎﻓﯿﻬﺎی واﻗﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺣﺲ و
درک آﻧﻬﺎ و ﻣﺎ ﭼﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،١١و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ زﺑﺎن در ﺷﮑﻞ ﺑﺮوﻧﯽاش از ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺲ و
درک ﻣﻌﯿﻮﺑﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ و ﻣﺎ ﺷﺒﻪ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺲ و درک دﯾﻨﯽ و
ﻣĤﻻً ﻧﺎﻃﺒﯿﻌﯽﺷﺪهء ﻣﺎ در ﻇﺎﻫﺮِ ﻓﺮﯾﺒﺎی زﺑﺎن ﺑﺮوﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ را ﺳﻨﺪ ﺣﺲ و
درک ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﻣﯽاﻧﮕﺎرﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ زﺑﺎن آﺷﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻮری ﺳﺨﻦﻣﺎن »روﺷﻨﻔﮑﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ« .روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﺎ در ﺣﻮزهء ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽاش از
ﻃﺮﯾﻖ زﺑﺎن ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪء ﻏﺮﺑﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد و راﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺪارد .اﻣّﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
راه را ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﺒﻮرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ ﺳﺨﺘﮕﺬر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺰ دﺷﻮارﯾﻬﺎی ﻣﺤﺾ
زﺑﺎنآﻣﻮزی ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺪاﻧﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺣﺘّﺎ رﻓﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آﻧﭽﻪ از
ﻧﻈﺮش ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﻧﻘﺶ زﺑﺎن ﺑﻤﻨﺰﻟﻪء ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ از ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮای اوﺳﺖ .ﮐﻮﺗﺎه
ﺑﮕﻮﯾﻢ :اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ را از زﺑﺎﻧﻬﺎی آن ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮدش ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺳﻬﻞ ﻣﯽﭘﻨﺪارد و ﮐﻤﺘﺮ
از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ وﻗﻮف دارد ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ از ﭼﻨﺪ زﺑﺎن ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ او راه
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻬﻞ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ازﻃﺮﯾﻖ زﺑﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
»روﺷﻨﻔﮑﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ« ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮدش در زﺑﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺒﻀﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ
»روﺷﻨﻔﮑﺮی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ« ﻣﯽﺳﭙﺎرد ،ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺮای زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﺮب ﻫﻢ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎورش ﻣﯽﺷﻮد.
١١

ـ اﻟﮕﻮﻫﺎی دﯾﻨﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎ و ﺗﻨﺎﻓﯿﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﺧﺪای داﻧﺎ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه و ﻧﺎﻇﻢ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ در

ﺟﻬﺎن آﻓﺮﯾﺪهٌ او آﺷﻮب ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺪای ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد اﯾﻦ ﺟﻬﺎن را ﻧﯿﮏ و ﺧﺎﻟﯽ از ﻧﻘﺺ
آﻓﺮﯾﺪه ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﻤﻠﻮ از ﻧﻘﺺ و ﺑﺪیﺳﺖ .ﺧﺪای ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﻤﯿﺰ و اراده داده ﺗﺎ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ را از ﻫﻢ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﺪ،
ﻧﯿﮏ ﮐﺮدار ﺑﺎﺷﺪ و از ﺑﺪی ﺑﭙﺮﻫﯿﺰد ،اﻣﺎ اﻋﻤﺎل آدﻣﯿﺎن ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦاﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻻاﻗﻞ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺪی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ ﭘُﺮ اﺳﺖ از ﮐﻮﺷﺸﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮوف ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎ وﺗﻨﺎﻓﯿﻬﺎی ﺑﯿﻨﺶ دﯾﻨﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎ در ادب و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺧﯿﺎم اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺧﯿﺎم ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ رﻓﻊ و
رﺟﻮع اﯾﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎ و ﺗﻨﺎﻓﯿﻬﺎ ﺑﭙﺮدازد ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﻄﻠﻘﺎً واﻗﻌﯽ ﻧﺎروا و ﻣﺮدود ﺷﻤﺮده اﺳﺖ )رک،
درﺧﺸﺸﻬﺎی ﺗﯿﺮه ،ص (XXVI-XXV
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»روﺷﻨﻔﮑﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ« ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺶ ﺑﺎ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻏﺮﺑﯽ
ﻻاﻗﻞ ﺑﺎ دو زﺑﺎن ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺳﺮوﮐﺎر داردـ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻏﺮﺑﯽ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮدشـ ﻧﻪ در ﺧﻮد
زﺑﺎن ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻧﻪ در راﺑﻄﻪء زﺑﺎن ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ .زﺑﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﮑﻢ »ﻧﺎم« و »ﻧﺎﻣﯿﺪه«
را دارﻧﺪ ،زﺑﺎن ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﺎ اﮔﺮ در ﺗﻤﺜﯿﻞ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،زﺑﺎن ﺑﺮاﯾﺶ
زﻫﺪاﻧﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﺴﺎن از ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ آﺑﺴﺘﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻢ ﺧﻮﯾﺸﺰاﯾﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻫﻢ
دﯾﮕﺮزاﯾﯽ و ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ زاﯾﺶ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺖ .ﻣﻮﻟّﺪ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آﺑﺴﺘﻨﯽ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺑﺮاﯾﺶ اﯾﻦ ﯾﺎ
آن زﺑﺎن ﻏﺮﺑﯽﺳﺖ .و ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻏﻠﻈﺖ اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻪء ﺗﻮﻟﯿﺪی را در ﺗﺒﻠﻮرﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﺮای ﻓﻼن ﻣﻔﻬﻮم از اﻧﺪﯾﺸﻪء ﻏﺮﺑﯽ ﻧﺎﻣﯽ ﻓﺎرﺳﯽ
ﺑﯿﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﺑﺴﺎزد و آن را در ﻋﺒﺎرﺗﯽ از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﻮری ﺻﺤﯿﺢ ﺑﯿﺎورد ،اﻧﺪﯾﺸﻪء ﻣﺮﺑﻮط را در اﯾﻦ
ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ »روﺷﻨﻔﮑﺮ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ« داده اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺑﺎورِ »روﺷﻨﻔﮑﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ«» ،روﺷﻨﻔﮑﺮی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ« ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪء ﺧﻮﯾﺶ ﺷﺎﻫﺮاهﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻏﺮﺑﯽ ﮔﺸﻮده ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮاﺑﺮﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﻧﺪﯾﺸﻪء
ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺎر ﮐﻠﯿﺪی »روﺷﻨﻔﮑﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ« ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﺧﻮدﮐﺎوی و ﺧﻮدﭘﺮﺳﯽِ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
در ﮐﺎرﮔﺎﻫﺶ از روی اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺎﻻی زﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و در ﺑﺎزار ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﮔﯿﺮودار اﯾﻦ ﺑﺴﺎز و ﺑﻔﺮوش زﺑﺎﻧﯽ از روی ﻧﻘﺸﻬﺎیﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮدﻣﺎنـ ﮐﺴﺒﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻرو ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖـ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺣﺘّﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ
ﺟﻌﻞ زاﺋﺪ ادوات زﺑﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً از ﻧﻮﻧﻮارﮐﺮدن واژهﻫﺎی ﺟﻨﺴﺎً ﺑﯿﺪﻓﺎعﺗﺮ اﺑﺎ ﻧﺪارﯾﻢ.
و اﯾﻦ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻗﺐ ﺟﺎﻧﺒﯽ آن »ﭘﯿﺸﻪء ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ« در روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﺎﺳﺖ .ﻣﺜﻼً ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی »ﮔﻔﺘﮕﻮﮐﺮدن« ﯾﺎ »آﺗﺶ زدن« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ »ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺸﺴﺘﻦ«» ،ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪن«،
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ »ﻧﺎم ﻧﻮ« ،ﯾﺎ در واﻗﻊ ﻧﻮﻧﻮارﺷﺪه» ،ﻧﺎﻣﯿﺪهء ﻧﻮ« ﻣﯽ زاﯾﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،وﻗﺘﯽ
»ﮔﻔﺘﮕﻮﮐﺮدن« ﺑﺸﻮد »ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺸﺴﺘﻦ« و »آﺗﺶ زدن« ﺑﺸﻮد ﺑﻪ »آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪن« ﭘﺲ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﺪیﺗﺮ و آﺗﺶ ﺳﻮزﻧﺪهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی »ﻧﻮﺷﺘﻪ« اﺧﯿﺮاً »ﻧﻮﺷﺘﺎر« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ »ﻧﻮﺷﺘﻪ«
ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﻧﺎﮔﻬﺎن »ﻧﻮﺷﺘﺎر« ﺷﺪه ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ دﻫﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺨﯿّﻞ
زﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﺎذب اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪـ اﺣﺴﺎس ﮐﺎذب در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ از
ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎی ﻣﺤﺾ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮدـ ﻧﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺘﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﺎﻣﻼن و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
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اﻣﺮوزی آن .از دو اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻓﺮدوﺳﯽ و ﺧﯿﺎمـ ﺳﻌﺪیِ ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺑﻮﺳﺘﺎن را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮآﻧﻬﺎ
اﻓﺰودـ و ﯾﮑﯽ دو ﺷﺎﻋﺮِ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،ﺷﺎﻋﺮان ﺑﺰرگ ﻣﺎ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ
در ﺑﺤﺮی از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺣﺴﺎﺳﻬﺎی ﮐﺎذب زﺑﺎﻧﯽ زاده و زﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪء ﺑﯽاﻧﺪﯾﺸﻪ را ﻓﻘﻂ واژهﻫﺎی
ﻧﻮ ﺑﯽﻣﺤﺘﻮا و ﺗﺮﮐﯿﺒﻬﺎی ﻧﻮﺳﺎزیﺷﺪهء ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽآورﻧﺪ .ﺑﯽاﻧﺪﯾﺸﮕﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻮﻫﻮم و ﻧﻬﺎﻧﮑﺎر در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ از واژهﻫﺎ ﻣﺼﺪاﻗﻬﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ازای ﻣﻌﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻮﻫﻮم و ﻧﻬﺎﻧﮑﺎرﻧﺪ و ﺧﻮد را دﻟﯿﻞ آن
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽدﺳﺘﺒﺮدن در ﻣﻌﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ واژهﻫﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻒﺷﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺒﺎﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﻣﺼﺎدﯾﻘﯽ ﮐﻪ از ﺑﻄﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻖ ﻣﯽزاﯾﻨﺪ .ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺬﮐﻮر اﺻﻼً دﯾﻨﯽﺳﺖ ،ﺧﺮد را دﺷﻤﻦ ﺟﺎن
ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ و در ﻧﻔﯽ آن درﻧﮓ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺷﮕﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮد را ﺳﺨﻨﮕﻮی اﻻﻫﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﺪا ،و اﯾﻦ در ﺑﯿﻨﺶ آن ﻣﻨﻄﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻠﻄﻪء دﯾﻦ،
ﺑﺮای ﺧﺮد آدﻣﯽ درکﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺮد را ﻋﺎﺟﺰ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ و راﻫﯽ ﺑﺮای
آدﻣﯽ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮐﻪ در درکﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺧﺪا ،ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻨﻮﯾّﺎت دﯾﻦ ،ﺑﻪ ﺣﯿﺮت اﺑﺪی
ﻓﺮو رود .اﺑﺰار ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻮﻫﻮم ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺪﯾﻊ ﻟﻔﻈﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﯾﺎ ﻫﻨﺮ آراﯾﺶ زﺑﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺳﺨﻦِ ﻟﻔﻈﺎً و ﻣﻌﻨﺎً آراﯾﺶﺷﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺑﺎزﺗﺎب ﺷﻮر و ﺷﺮﻫﺎ
ﯾﺎ ﺳﻮز و ﮔﺪازﻫﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪهاش ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻬﺎﻧﮑﺎری ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ
ﭼﺮا ﺧﺪای ﺗﻮاﻧﺎ از ﯾﮑﺴﻮ آدﻣﯽ را ﺑﻪ ﻋﻘﻠﯽ ﻋﺎﺟﺰ از درک او و ﺟﻬﺎﻧﺶ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﺳﺎزد و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از او اﻧﺘﻈﺎر ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ دارد و ﭼﺮا اﺻﻼً اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﺠﺰ
ﻋﻘﻞ آدﻣﯽ از درک او و ﺣﯿﺮت ﻣﺘﺮﺗّﺐ ﺑﺮآن ﺑﺎﺷﺪ! ١٢ﮔﻔﺘﻪء ﺑﯽاﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮوز زﺑﺎﻧﯽاش از

١٢ـ اﯾﻦ اﺑﯿﺎت ﻣﻮﻟﻮی ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺻﺪﻫﺎ ﺷﻌﺮ دﯾﮕﺮ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ،ﻧﻤﻮدار ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻖ و ﺳﺨﻨﯽﺳﺖ:
ﻫﺮ ﮐﻪ را ذوق دﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ
ﺷﻬﺪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﮐﯽ ﻟﺬﯾﺪ آﯾﺪ
آﻧﭽﻨﺎن ﻋﻘﻞ را ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد؟
ﮐﻪ ﻧﮕﻮﻧﺴﺎر ﯾﮏ ﻧﺒﯿﺬ آﯾﺪ؟
ﻋﻘﻞ ﺑﻔﺮوش و ﺟﻤﻠﻪ ﺣﯿﺮت ﺧﺮ
ﮐﻪ ﺗﺮا ﺳﻮد از اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ آﯾﺪ
ﻧﻪ از آن ﺣﺎﻟﺘﯽﺳﺖ ای ﻋﺎﻗﻞ
ﮐﻪ در او ﻋﻘﻞ ﮐﺲ ﺑﻪ دﯾﺪ آﯾﺪ
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ﻫﻤﺎن ﻗﻮاﻋﺪ دﺳﺘﻮری ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪء اﻧﺪﯾﺸﻪﻣﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﺑﺎ آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ
زﺑﺎن و راهﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ دروﻧﯽ آن ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮔﻔﺘﻪای از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﻬﯽ.
»روﺷﻨﻔﮑﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ« و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن» ،روﺷﻨﻔﮑﺮی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ« ﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻐﺮﻧﺞ زﺑﺎن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و
ﻧﻪ ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ در راﺑﻄﻪء زﺑﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮕﯽ ﻫﻢ در ﺗﺼﺮﻓﺎت و ﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎی
زﺑﺎﻧﯽاش ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮب و زﯾﺒﺎ ﻧﯿﺰ از آب درآﯾﻨﺪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻫﻢ در
»وررﻓﺘﻨﺶ« ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ وی آن را ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ.
ﻋﻠّﺖ ﺑﻨﺪﺑﺎزﯾﻬﺎی زﺑﺎﻧﯽ و ﻋﻼﻗﻪء واﻓﺮ ﺑﻪ آن ،ﻋﻠّﺖ درﻧﯿﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪء ﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ زﺑﺎن ﺧﻮدش را ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ از زﺑﺎن ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎﯾﺶ
را ﮔﺮﻓﺖ و آﻧﻬﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ زﺑﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﻮرد ﺧﻮد داد ،ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺟﺰ ﺳﯿﻄﺮهء
روزاﻓﺰون اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻬﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن را »ﻧﺎم« و اﻧﺪﯾﺸﻪ را »ﻧﺎﻣﯿﺪه« ﻣﯽﭘﻨﺪارد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﺮﺗﮑﺐ و ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﺧﺒﻂ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ زﺑﺎن »اﻧﺪﯾﺸﻪزا« اﺳﺖ ،ﭘﺲ »زﺑﺎن ﻧﻮ« را ﺑﺎﯾﺪ دال
ﺑﺮ »اﻧﺪﯾﺸﻪء ﻧﻮ«ﮔﺮﻓﺖ؟ در ﺳﻠﻄﻪء ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮری» ،روﺷﻨﻔﮑﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ« ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ از
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮدﻣﺎن درﻣﯽآورﯾﻢـ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﺐ و روز ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای روی ﻣﯽدﻫﺪـ

ﻧﺸﻮد ﺑﺎز اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻔﻠﯽ
ﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻋﻘﻠﻬﺎ ﮐﻠﯿﺪ آﯾﺪ
ﺻﺤﺒﺖ از دﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺠﻠّﯽ اﻻﻫﯽﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﻋﺠﺰ ﻋﻘﻞ آدﻣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آن و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺻﺤﺒﺖ از ﺣﯿﺮﺗﯽ ﺳﺰاوار آن ﺗﺠﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آدﻣﯽ دﺳﺖ دﻫﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ آن ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻮﻫﻮم و ﻧﻬﺎﻧﮑﺎر را در ﭘﺲ اﯾﻦ
ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻌﻨﯽ دارد و ﻣﻌﻨﯽاش ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دﯾﻦ و دﻧﯿﺎ
ﻣﺘﻨﺎﻓﺮاﻧﺪ ،ﻋﻘﻞ آﻧﭽﻨﺎن ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاب آن را از ﭘﺎ درﻣﯽآورد ،ﭘﺲ ﺗﺤﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎی ﻋﻘﻞ را ﺑﮕﯿﺮد ،ﻋﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎ
و ﺑﯿﻨﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و »ﻗﻔﻞ ﺳﺮ اﻻﻫﯽ« را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ آن ﻣﻨﻄﻖ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ را در ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای واژهﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را در اﯾﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و
ﻣĤﻻً ﺷﻌﺮ را ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ﭼﻮن ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ اﻟﻘﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺠﻠّﯽ اﻻﻫﯽ ﮐﻪ ﻗﻬﺮاً روﯾﺪادی دﯾﻨﯽ در
ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﻨﺎﻓﯽ دﯾﻦ و ﺟﻬﺎن واﺻﻞ ﮔﺮدد و ﻧﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﻌﻨﺎً آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﺮاب زاﯾﻞ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﺸﻮد و ﻧﻪ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻓﺮﺿﯽ ﻋﻘﻞ را ﻣﯽﺗﻮان ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﯿﺮت ﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای ﻋﻘﻞ ﮔﺮدد .اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽﻫﺎﯾﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ واژهﻫﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ زﺑﺎﻧﯽ داده ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺷﻌﺮ روی ﻣﯽدﻫﺪ ﺟﺰ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﻮﻟﻮی ﺑﺎ آن ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻮﻫﻮم و ﻧﻬﺎﻧﮑﺎر و ﺑﺎزﯾﻬﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ در ﻣﻌﺎﻧﯽ واژهﻫﺎ دﺳﺖ ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ آﻧﻬﺎ ﺳﺨﻨﯽ
ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد ﺗﺎ آن را ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ.
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اﻧﺪﯾﺸﻪء ﻓﺮﻫﻨﮕﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد آن را در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺪه ﭘﺮﺳﯿﺪن و ﺑﺎزﭘﺮﺳﯿﺪن ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ
دارد زاده و ﭘﺮورده ،آﻧﻬﻢ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ» .روﺷﻨﻔﮑﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ« ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و
ﭼﻨﺪزﺑﺎﻧﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﺑﺎ ذﻫﻨﯽ ﺳﺎدهﺑﯿﻦ و از ﻃﺮﯾﻖ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎدهﮔﯿﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺮای آن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎزد .و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻧﻪ ﻫﺮﮔﺰ از ﺧﻮدش ﭘﺮﺳﯿﺪه و ﻧﻪ
ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ و در ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭼﻮن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ
زﺑﺎﻧﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻮد اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه و ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ ،ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺶ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻏﺮﺑﯽ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ و از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﭼﻨﺎن ﺑﺴﯿﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺳﺘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﺟﺎﻣﻪء زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﻪء ﻏﺮﺑﯽ
دوﺧﺘﻪاﯾﻢ و ﻣﯽدوزﯾﻢ ،از ﺟﻤﻠﻪ و ﻻاﻗﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻘﻼل و ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯿﻬﺎی زﺑﺎن ،ﺟﺰ آن ﻧﮕﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﺣﺘّﺎ ﻣﺎ در آﺳﺎﻧﮕﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽﻣﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ و ﻣﯽﭘﻨﺪارﯾﻢ ،و در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺻﻮرﺗﺶ ﺗﻬﯽ از
اﻧﺪﯾﺸﻪء ﻏﺮﺑﯽ و ﭘﺮاز ﭘﻨﺪارﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ.
از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ادب و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﺑﺎورﻫﺎی ﮐﻬﻦ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﯿﺮه ﺑﻮدهاﻧﺪ و
از اﯾﻨﺮو ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ در اﯾﻦ ادب و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهـ دﻟﯿﻞ
ﺑﺎرزش ﺳﻄﺤﯿّﺖ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ و ﻗﺮﻧﻬﺎ ﭘﺮﮔﻮﯾﯽ و ﭘﺮﻧﻮﯾﺴﯽ درﺑﺎرهء آﻧﻬﺎـ و از
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ و ﺷﺎﻋﺮی ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ آﻧﭽﻪ از دﯾﺮﺑﺎز ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﻫﻤﻮاره از ﻧﻮ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ و ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﻮد و ادب و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻣﺎ در اﯾﻦ
ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺟﻮارﺟﻮر ﺧﻮد از ﺟﺎﯾﺶ ﺗﮑﺎن ﻧﺨﻮرد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻢﺗﺮ ﮐﻪ ﺗﻤﯿﺰ زﺑﺎن
اﻧﺪﯾﺸﻪﻣﻨﺪ از زﺑﺎن ﺑﯽاﻧﺪﯾﺸﻪ دﺷﻮار اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻋﺪهء ﻗﻄﻌﯽ و ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﯿﺰی
وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺑﻪﺧﻮدی ﺧﻮد ﻫﺮﮔﺰ اﻧﺪﯾﺸﻪﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣّﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﻋﮑﺲ اﻧﺪﯾﺸﻪﻧﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪـ ﯾﻌﻨﯽ واﻧﻤﻮد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪـ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه و ﺧﻄﺮﻧﺎک.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرﺗﯽ اﮔﺮ زﺑﺎن زاﯾﺶ و ﭘﺮورش اﻧﺪﯾﺸﻪ را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻧﺴﺎزد ،ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد ،ﺑﻮﯾﮋه ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن دﺳﺘﭙﺮورده و دﺳﺖﻧﺸﺎﻧﺪهء ﭘﻨﺪارﻫﺎی ﮐﻬﻦ و ﻣﺴﺘﻮﻟﯽﺳﺖ.
رﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮد از ﭼﻨﮓ اﯾﻦ ﭘﻨﺪارﻫﺎ و ﭘﺎرهﮐﺮدن ﺑﻨﺪﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮطـ ﮐﻪ ﺑﻪﻫﺮﺳﺎن ﻣﺴﺘﻠﺰم
آﮔﺎهﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ زﺑﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖـ ﻫﺮﮔﺰ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪء
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ﺣﻘﯿﻘﯽ از ﭘﺮﺳﺶ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،اﮔﺮ ﮐﻢﮐﻢ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﻨﺪارﻫﺎی
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﭙﺮﺳﯿﺪه و ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪه ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ،ﭼﻮن
ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪهاﯾﻢ ،زﺑﺎن اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ و ﻧﺪارﯾﻢ .زﺑﺎن ﻣﺎ زﺑﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪﻧﻤﺎﯾﯽﺳﺖ .اﯾﻦ زﺑﺎن
ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪهء اﻧﺪﯾﺸﻪﻧﻤﺎ زﺑﺎن »روﺷﻨﻔﮑﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ« ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ .روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﺎ ،اﮔﺮ
ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ،ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﻣﺸﮑﻞ زﺑﺎن و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ آن را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و از اﯾﻨﻄﺮﯾﻖ
اﻧﺪﯾﺸﻪﻧﻤﺎﯾﯿﻬﺎی زﺑﺎﻧﯽ را در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮدش ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .اﻣّﺎ ﺑﺠﺎی اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً
ازﺣﻮزهء ﮐﺎﻧﻮﻧﯽاش ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪـ ﭼﻮن ﺣﻮزهء ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزهء ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ
آن اﺳﺖـ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻮزهء ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽاش ﭼﺸﻤﺶ را ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ دوﺧﺘﻪ و ﮔﻮﺷﺶ را ﺑﻪ
زﺑﺎﻧﻬﺎی آن ﺳﭙﺮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ »روﺷﻨﻔﮑﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ« ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻏﺮﺑﻨﮕﺮ و ﮔﻮش ﻏﺮﺑﺸﻨﻮ
»روﺷﻨﻔﮑﺮی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ« ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ،ﺑﯽﺧﺒﺮ از ﺑﻐﺮﻧﺞ زﺑﺎن در راﻫﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ،در ﻫﺮ
ﺗﻤﺎس ﺗﺎزه ﯾﺎ ﻣﺠﺪدی ﺑﺎ ﻏﺮب دو ﺑﺎر ﻓﮑﺮ ﻏﺮﺑﯽ را ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﺪ ﯾﺎ ﺑﺪ ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ .ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ ،ﻫﺮاﻧﺪازه آﻧﻬﺎ را ﺧﻮب ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﻪﻫﺮﺳﺎن زﺑﺎن ﺑﯿﻮاﺳﻄﻪء او ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .١٣زﺑﺎن ﺑﯿﻮاﺳﻄﻪ ﯾﻌﻨﯽ
زﺑﺎن دروﻧﯽ ﯾﺎ زﺑﺎنِ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽِ آدﻣﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ آدﻣﯽ در آن و ﺑﺎ آن ﻣﯽزﯾﺪ .و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﮔﻔﺘﻦ و
ﻧﻮﺷﺘﻦ ،در ﺷﻨﯿﺪن و ﺧﻮاﻧﺪن آن ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮدش ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﯿﻮاﺳﻄﻪاش ﮐﻪ او را از درون
ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮده و ﺑﺮ او اﺣﺎﻃﻪ دارد .آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮب درﯾﺎﻓﺖ و در ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ و زﺑﺎﻧﻬﺎﯾﺶ اﺳﺎﺳﺎً ﺷﻨﺎﺳﻨﺪه ،ﻣﺘﺼﺮف و ﺳﺎزﻧﺪهاﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ دﯾﮕﺮی .ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و زﺑﺎن ﺗﺮاژدی ،ﮐﻤﺪی ،اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رُﻣﺎن ،و ﻧﯿﺰ ﻓﻠﺴﻔﻪ،
داﻧﺶ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﻠﻮهﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪﮔﯽ ،ﺗﺼﺮف و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽاﻧﺪ .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﺗﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﺧﻮدش ﻫﻤﻮاره دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺘّﺎ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﻬﺎی ﻇﺎﻫﺮی اﯾﻦ ﺻﺪوﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪء ﻣﺎ از وزش ﺑﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺳﻤﯽ و ﺟﺎﻧﺒﯽ آن
اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ در اﺻﻞ ﻫﻨﻮز ﻫﻤﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺰارﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﺑﻮدهاﯾﻢ ،دﻟﯿﻞ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ!؟ زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ دورهء اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻣﺎ ﻧﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﺘﺼﺮف و ﻧﻪ ﻣĤﻻً ﺳﺎزﻧﺪه .ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه و اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،ﺳﺮاﭘﺎ واﮐﻨﺶ اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ
١٣ـ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت زﺑﺎﻧﯽ ،ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد و زﺑﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﻧﺘﻘﺎل زﺑﺎﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﺣﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯽاﺳﺎس و ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ از ﯾﮑﺴﻮ در ﺧﻮد راﺑﻄﻪٌ زﺑﺎن ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در
اﻣﮑﺎﻧﺎت دروﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣĤﻻً زﺑﺎﻧﺶ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ.
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ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯿﮑﻨﺸﯽ از روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﻣﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﭘﺪﯾﺪار ﻧﮕﺸﺘﻪ و ﻧﺒﺎﻟﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ زﺑﺎﻧﺶ ﻧﯿﺰ زﺑﺎن ﺷﮑﻞدﻫﻨﺪه ،ﺳﺎزﻧﺪه و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،زﺑﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺮﻓﺘﻦ و واﮐﻨﺶ
ﻧﺸﺎﻧﺪادن اﺳﺖ و ﺑﺲ .زﺑﺎن دورهء ﮐﻬﻦ اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺪﻧﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﯿﺎﯾﺸﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪﻫﺮﺳﺎن از
آن ﺧﻮد اﯾﺮاﻧﯿﺎن .اﮔﺮ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﺑﻮﯾﮋه در دورهء ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ،ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪء ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ
ﯾﻮﻧﺎن و روم ،از اﯾﻦ دو ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﮑﺮی و زﺑﺎﻧﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﻪ از ﺑﯽاﺳﺘﻌﺪادی ﺑﻠﮑﻪ از ﺧﻮد
ﺑﻨﯿﺎدی و ﺧﻮدﭘﺎﯾﮕﯽ ﺗﻤﺪﻧﯽاش ﺑﻮده .ﺑﺎ اﯾﻦ اﺗﮑﺎی دروﻧﯽ و ﻏﺮور و ﺳﺮﻓﺮازی ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺧﻮد
را از ﯾﻮﻧﺎن و روم ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ و ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﯿﺮو و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ دروﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪء ﮐﻬﻦ
اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﺧﻮدﭘﺎﯾﮕﯽ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد .در ﮐﻨﺎر ﺟﻨﺒﻪء ﻣﻬﻢ و دروﻧﯽ دﯾﻦ ﻗﻮﻣﯽاش،
ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن در دورهء ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻧﻪ ادب و ادﺑﯿﺎت ،ﯾﺎ اﺣﯿﺎﻧﺎً »ﻓﻠﺴﻔﻪ« و
ﺣﮑﻤﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ دوﻟﺖ ،ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﻦ ﮐﺸﻮرداری ﺑﻮده اﺳﺖ .ارزش اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن را ﺑﺎﯾﺪ در
اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاری و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪء ﺗﻤﺪﻧﯽ دﯾﺪ .ﻫﺮ ﺳﻪ را اﯾﺮان از آﻏﺎز دورهء اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﻣﺎﻓﺎت در ﻟﻮای اﺳﻼم از ﻣﯿﺮاث ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﺴﺐ »ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ«
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﺎدهء ﻣﻌﻨﻮی اﺳﻼﻣﯽاش ﺻﻮرت و ﭘﯿﮑﺮی ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن وﻗﺖ
ﻫﻤﻪﺟﺎ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دورهء ﮐﺎرداﻧﯽ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪء اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﻘﻮﻃﺶ
در اﺳﻼم ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و دورهء اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﺎریاش از ﻃﺮﯾﻖ »ﻓﮑﺮ« و »زﺑﺎن« آﻏﺎز
ﻣﯽﮔﺮدد.
از ﻣﺎده ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻪء ﻣﺰﺟﺎت و ﺑﺪوی اﺳﻼﻣﯽ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﭼﯿﺰ ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهای ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮدﻣﺪ و ﺑﺮوﯾﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن زﺑﺎنِ ﻣﺜﻼً ﻓﮑﺮی ﮐﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽﺷﺪهء ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻨﻮﺑﻪء ﺧﻮد آن را
ﺑﺎر ﻣﯽآورد ،ﻣﯽﺷﻮد زﺑﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎً ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﭘﺮوارﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد .و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﻠﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎ ﺑﻮده ،ﺗﺎ آن اﻧﺪازه ﮐﻪ از ﻧﺎﺑﻮدی
ﻣﻄﻠﻖ در ﺳﻠﻄﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽرﻫﺪ ،ﻣﯽﺷﻮد زﺑﺎن اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺷﮑﻮه و ﺷﮑﺎﯾﺖ ،ﻧﺼﺎﯾﺢ
ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ،ﮔﻨﺪهﮔﻮﯾﯽ و ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ و اﺣﯿﺎﻧﺎً اﻣﯿﺪﻫﺎی واﻫﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺮﻓﺖﺷﺪﮔﯽ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی
زﺑﺎن ﻓﺮدوﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺮدان و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهء زﺑﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﯿﺎﯾﺸﯽ اﯾﺮان ﮐﻬﻦ اﺳﺖ .ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﺳﻼﻣﯽـ ﻋﺮﺑﯽ اﯾﺮان ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﭘﯽرﯾﺰی و ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺑﻨﺎی »ﻓﮑﺮی« و »زﺑﺎﻧﯽ« ﺧﻮد از
ﯾﻮﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪء وﺟﻮد ﻧﻬﺪـ اﺑﺰارﻫﺎ و دارﺑﺴﺘﻬﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﻨﺎ
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ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﻪ آﻧﯽ ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰد و ﻧﻘﺶ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮددـ و آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ از اﯾﻦ اﺑﺘﻼی »ﻓﮑﺮی« و »زﺑﺎﻧﯽ«
ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺑﺘﻼ ﻧﯿﺰ ﺟﻮاﻧﻤﺮگ ﻣﯽﺷﻮد :در ﻓﺎراﺑﯽ و اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ .ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ و »ﻓﻠﺴﻔﻪء«
اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ﻋﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاراﻧﺶ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻋﻮاﻟﻢ دﯾﻦ و ﻋﺮﻓﺎن ﺳﯿﺮ
ﻧﻤﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ،از روی ﺳﺮﻣﺸﻖ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﺸﻖ ﺧﻂ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﯿﭻ ﻓﮑﺮی و ﻫﯿﭻ زﺑﺎﻧﯽ ،اﻋﻢ
از آﻧﮑﻪ از آنِ ﯾﮏ ﻓﺮد ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭼﻨﮓ و ﺑﻨﺪ ﻓﮑﺮ و زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻤﺎﻧﺪ و زاﯾﻨﺪه و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﺷﻮد .ﭼﻮن ﮔﺴﻼﻧﺪن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ دﺷﻮار اﺳﺖ و
ﻓﮑﺮ و زﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺪار و ﺧﻮدی ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺪارﯾﻢ ،آﻧﻬﺎ را در ﺧﻮاب و ﺧﯿﺎلﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﮑﺮ و
زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آن ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ و زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺎی ﻣﺎ ﺷﺎﮔﺮدان واﻗﻌﯽ
ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪـ اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺷﺎﮔﺮدان واﻗﻌﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻢ ،اﮔﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﯿﭽﻪ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،ﺷﺎﮔﺮد ﻧﻤﺎﻧﺪهاﻧﺪـ ﻣﺎ ﺷﺎﮔﺮدان واﻗﻌﯽ ﻗﺪﻣﺎﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻫﯿﭻ آدم »ﺧﻮﯾﺸﻨﺎﺷﻨﺎﺳﯽ« ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ »دﯾﮕﺮﺷﻨﺎس« ﺷﻮد» ،دﯾﮕﺮی« را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ» .روﺷﻨﻔﮑﺮی
ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ« در آﻧﭽﻪ ﺑﻮده و ﮐﺮده ﺣﺘّﺎ ﯾﮏ ﮔﺎم اﺳﺎﺳﯽ در ﺧﻮﯾﺶﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽاش ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ و
از اﯾﻨﺮو ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ راﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ
ﺑﺸﻮد ﻣﺜﻼً اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺎ در ﺧﻮﯾﺶﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽﻣﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺣﻼج
ﯾﺎ ﺧﯿﺎم اﺗﻪاﯾﺴﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺣﺎﻓﻆ و ﻧﯿﭽﻪ ﻫﻤﻔﮑﺮ و ﻫﻢاﻓﻖاﻧﺪ و از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﯾﺎوهﻫﺎ .اوّﻟﯽ ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﺻﻼً ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ اﺗﻪاﯾﺴﻢ ﭼﯿﺴﺖ ،ﭼﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪء ﻓﺮﻫﻨﮕﯽاش را ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ ،و
دوّم ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻧﯿﭽﻪ را ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ و ﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﺎﻓﻆ را .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﺸﻔﯿﺎت ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ
ﺧﻮد اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از ﺟﻌﻠﯽﺑﻮدن روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﺎﺳﺖ .ﺟﻌﻠﯽﺑﻮدﻧﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﻗﺮﯾﻨﻪﻫﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻗﺮﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﺮار اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ
ﭘﯽﺑﺮد ،ـ ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮدش اﺳﺮارآﻣﯿﺰﺗﺮ و درکﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﺳﺎزد؟ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﯾﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻋﻬﺪهء ﭼﻨﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﺮآﯾﯿﻢ .اﺷﮑﺎل ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺰرگ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﻘﻂ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ،ژرﻓﯽ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﭘُﺮﺑُﺮد ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮏ اﺷﮑﺎل اﺳﺎﺳﯽ و دروﻧﯽ ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎرﺑﻮدنﻣﺎن در ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮدﻣﺎن
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻨﺪﻫﺎ دروﻧﯽاﻧﺪ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﯽ ،ﺗﻤﺪﻧﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻏﺮب ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را از ﻣﺎ
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ﺑﺮدارد ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﻮاﺳﻄﻪء ﺧﻮدﻣﺎن .در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﻮاﺳﻄﻪ ذﻫﻦ ﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﻣﻄﯿﻊ و ﻣﻨﻘﺎد
ﺑﺎرآﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽاش ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزد ،ﺧﻮدش را درﺑﻨﺪ اﺳﺎرت
آﻧﻬﺎ آزاد ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮاﻧﺪازه اﯾﻦ اﺳﺎرت دروﻧﯽﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺴﺎس آن آزادی
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و ﭘﺎﯾﺎﺗﺮ اﺳﺖ .و ﺟﺰ اﯾﻦ آزادﮔﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﻋﺠﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ
ﺧﻮد آن ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﻨﯽاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺟﺰ »آزادی« و
»آزادﮔﯽ« ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﯾﺘﺶ رﻓﻊ ﻓﺮدﯾﺖ و ﺗﺸﺨﺺ اﺳﺖ آزادی دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد از ذﻫﻨﯽ دﺳﺘﭙﺮوردهء اﯾﻦ زﯾﺴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻧﺘﻈﺎر
داﺷﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻟﻔﻆ آزادی را ﺑﻪ ازای ﻣﻔﻬﻮم ﻏﺮﺑﯽ آن ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮد ﺑﺎ آزادی و آزادﮔﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺎﻣﯿﺰد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻔﻬﻮم اروﭘﺎﯾﯽ آزادی و ﺗﺼﻮر آزادی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻫﺮ دو را ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﻔﻬﻤﺪ؟
ذﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻮش و ﺣﻮاﺳﺶ را ﻗﺮﻧﻬﺎ در ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری از دﯾﻦ و دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﺗﺨﻄﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آن ﻫﺪر
داده و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮﯾﺰﮔﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ از ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎی ﺟﺎدوﯾﯽ زﺑﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ذﻫﻨﯽ ﮐﻪ
ارﺿﺎی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﻮﺑﯽ راﻫﻮار و ﺑﯿﺨﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﺮای ﺗﺎﺧﺘﻬﺎی
ﻣﺴﺘﺎﻧﻪء »ﻣﻮﻻﻧﺎی روم« ،ﻫﺪاﯾﺘﻬﺎی ﻋﺒﺮتآﻣﯿﺰ »ﺷﯿﺦ اﺟﻞ« و ﺟﻮﻻﻧﻬﺎی ﭘﺮ ﺑﯿﻢ و اﻣﯿﺪ »ﺧﻮاﺟﻪء
ﺷﯿﺮاز« ﺑﺎﺷﺪـ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﻫﯿﺒﺖ و ﺧﻮن اﯾﻦ اﻟﻘﺎب راـ و ﺣﺘّﺎ ﺳﺮش را ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﺪه
ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺒﻬﺎی ﭘﺮﭼﻬﺮه و ﻧﺎﺷﻨﺎسﻣﺎﻧﺪه ﺑﻨﮕﺮد و ﺑﮑﻮﺷﺪ آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ راه ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻏﺎز ﯾﻮﻧﺎﻧﯽاش ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ
زاده و ﺑﺎﻟﯿﺪه ﺷﺪه و از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز روﺷﻬﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ را ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﯾﺎ در واﻗﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﮑﺎن راه
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘُﺮﺑُﻌﺪ ،ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭘُﺮﻻﯾﻪای ﮐﻪ ﻣﺪام دﮔﺮﮔﻮن و ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ ﺑﻪ
ﻗﯿﺎس ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ از اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮی ﺑﺮای دﻫﺎﺗﯽ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ
و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .و ﻣﺎ،در ﺣﺪی ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز ﺧﻮاﺳﺘﻪاﯾﻢ از ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن و ﻏﺮب ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ،
ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ دو را »ﻣﻌﺪن ﻓﮑﺮ« ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ و ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آن را
ﻧﺼﺐاﻟﻌﯿﻦ ﺧﻮد ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ را ﺑﺎ ﺟُﺴﺘﻦ ﻣﺸﮑﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﻮاره
از ﻧﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪن آﻧﭽﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽ و ﯾﻘﯿﻨﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪام ﭘﺪﯾﺪ آورد و ﭘﺮورش داد و در ﭼﻨﯿﻦ
رواﻟﯽ آن را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﻧﻮ ﺳﺎﺧﺖ و زﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
ﺑﺸﻮد ﻣﻮاد آن را ﺑﺎ ﻧﻘﺎﻟﻪء زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ ﺑﺮای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺟﺪ ﻧﭙﺮﺳﯿﺪه و
ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺷﮑﻢ دﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﻣﺴﻄﻮرهﺳﺎزی ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑﻪ
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دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺎ ﻧﺎﭼﺎرﯾﻢ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ .اﻣّﺎ ﻣﻌﻨﺎی آﻣﻮﺧﺘﻦ اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺪﻣﺎ آﺛﺎر ﻏﺮﺑﯽ را آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ دﺳﺘﯿﺎباﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ،
ﺑﺎزﮔﻮﯾﯿﻢ و ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ،ﯾﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ راه و رﺳﻢ اﻣﺮوزیﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺒﺮﯾﺰی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻄﻨﻄﻦ و
ﺿﺮﺑﺪار ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و ﮐﻠﯽﮔﻮﯾﯿﻬﺎی ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ،دﯾﮕﺮان و ﺧﻮد را از ﺗﺮدﺳﺘﯽ و
ﺗﻬﻮّر زﺑﺎﻧﯽﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖ آورﯾﻢ .ﻗﺪﻣﺎی ﻣﺎ ﻻاﻗﻞ اﻟﻔﺒﺎی آﻣﻮزش را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهء ﻣﻌﻤﻮل زﻣﺎﻧﻪ ،ﮐﻪ
ﻗﻄﻌﺎً از آﻣﻮزش دﯾﻨﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .اﺷﺘﺒﺎهﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻫﺪف ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺧﻮب ﺧﻮاﻧﺪن آﺛﺎر ﺑﺰرگـ اﻋﻢ از
ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻏﯿﺮﻓﻠﺴﻔﯽـ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﭘﺮﻫﯿﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮداﺷﺖ ،اﻣّﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻرو ﻫﺪف آﻣﻮزش ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ .در
ورای آن آﻣﻮزش اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ ،آﻣﻮﺧﺘﻦ ،در ﺣﺪی ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻄﻤﺢ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
آﻣﻮﺧﺘﻦ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ .ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽﺗﻮان و ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ آﻣﻮﺧﺖ ،ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ؟
ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺨﺼﯽ ،ﻓﺮدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣĤﻻً آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن را ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻪاﯾﻢ .ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ از آﻏﺎز ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺗﻨﺎوری اروﭘﺎﯾﯽاش
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ از ﻧﻮ ﺑﻪ ﭘﺲ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺗﺎ درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﮔﺎﻣﻬﺎی
ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﺑﺴﻨﺠﺪ .ﻋﻠﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ را ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﺗﻤﺎم ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮﺷﺎن در
ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺿﺮب ﺷﺴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﯾﺎ از ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﭼﺸﻢزﻫﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ
در واﻗﻊ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺳﻨﺠﺶ و ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ و ﻋﺎﻣﻼن ﺗﺤﺮّک دروﻧﯽ آناﻧﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ
ﻫﻢ آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢـ اﯾﻦ ﮐﺎر را در وﻫﻠﻪء اول »روﺷﻨﻔﮑﺮی
ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ« ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻧﺘﯿﺠﻪاش »روﺷﻨﻔﮑﺮی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ« ﯾﺎ ﮐﺎﻧﻮن روﺷﻨﻔﮑﺮی را ﺑﺮﺧﻮردار
ﻣﯽﺳﺎزدـ از ﻗﺮار ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺮﺑﯿﻬﺎ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﻢ ،ﺑﺎ
آﻧﺎن ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﻪاﯾﻢ و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دارﯾﻢ .اﻣّﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎی
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮک دارﻧﺪ .ﺗﺎزه ﻫﺮ ﺣﻮزهء ﻣﻠّﯽـ زﺑﺎﻧﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﻪء ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺨﺘﺺ ﺧﻮد آن ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮک را ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ و ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﺮ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ آن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ و آن را ﺑﺎرورﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺮﻓﺘﻦ از دﮐﺎرت،
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ﻫﮕﻞ ،ﻫﻮﺳﺮل و ﻫﺎﯾﺪِﮔﺮ و ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﻬﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪء ﻏﺮﺑﯽ ژان ﭘﻞ ﺳﺎرﺗﺮ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﻓﻠﺴﻔﻪای ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪء اوﺳﺖ و ﻧﻪ اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ از ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎی ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن.
ﻫﺮﮔﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﻨﯽ و ﭘﺮﺳﺘﻨﺪهء ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ آﻣﻮﺧﺘﻦ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ و
ﺷﻨﺎﺧﺖ را ﻣﺤﻮر ﺣﯿﺎﺗﯽاش ﮐﻨﺪ ،ﻃﺒﻌﺎً دﯾﮕﺮ آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ آﻧﮕﺎه
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ روﺣﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣّﺎ ﺗﺎ آن روز ﻓﺮا رﺳﺪ ،ﺗﺎ ﻓﺮارﺳﯿﺪن آن روز اﺳﺎﺳﺎً
اﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﺪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزد و اﯾﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮد آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ .از
اﯾﻨﺮو آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺶ و ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ و ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﻢ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ :رﮔﻪﻫﺎ و
ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎز در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ﮐﺪاماﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪاﻧﺪ؟ ﭼﻪ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ
در ﻣﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ؟ ﭼﺮا آن ﮔﺮوه از ﻗﺪﻣﺎی ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدان
دﯾﺮرﺳﯿﺪهء ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،از ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ؟ـ اﮔﺮ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﻮد ﻻاﻗﻞ ﯾﮏ اﺛﺮ آﻓﺮﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﻨﮓﺑﻨﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ در ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﻨﯽ ﻣﺎ ﺷﻮد .ﭼﺮا ﻧﺜﺮ ﻣﺎ در زﺑﺎن ﻗﺪﻣﺎ ،زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪء ﺑﺎ
زﺑﺎن اﻣﺮوزﯾﺎن ﺷﺎﻫﺰﺑﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺪﺳﺖ و ﭘﺎ ،ﻧﺎﮐﻮﺷﺎ و ﻧﺎﭘﻮﯾﺎﺳﺖ و ﻧﻔﺲ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻧﺪارد؟
آﯾﺎ ﮔﺮﯾﺰ از اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن در زﺑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺶ ﻧﺜﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ادﺑﯿﺎت ﻣﺎ را ﭼﻨﯿﻦ دﭼﺎر ﺗﻮرم ﺷﻌﺮ ﮐﺮده ،ﯾﺎ
ﭼﻮن ﻣﺎ ذاﺗﺎً ﺷﺎﻋﺮﯾﻢ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ زﺑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺶ را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﯿﻢ؟ ١۴آﯾﺎ ذﻫﻦ ﭘﺮﮔﻮ و
ﻧﯿﻨﺪﯾﺶ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻠﺪ اﺳﺖ در ﺻﺪﻫﺎ ﺑﯿﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻧﺎﻻزم و ﻧﻪ ﺑﻨﺪرت زاﯾﺪ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻫﺮ ﻣﺠﺎﻟﯽ را ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﯾﺎﻓﺘﻦ زﺑﺎن آن از ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﻣﺎ ﯾﮏ اﻧﺒﺎر
ﺷﻌﺮ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ،ﭘﺲ ﮐﻮ آن ﻧﺜﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮط ﻓَﻮَران اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻬﺎرﺷﺎن
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺮد!؟ ﮐﺸﻒاﻟﻤﺤﺠﻮب ،ﻗﺎﺑﻮﺳﻨﺎﻣﻪ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ژﻧﺪه ﭘﯿﻞ ،ﻋﻘﻞ ﺳﺮخ ،آواز ﭘﺮ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ،
ﺗﺬﮐﺮۀاﻻوﻟﯿﺎء ،ﻓﯿﻪ ﻣﺎﻓﯿﻪ و ﺣﺘّﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎن؟ ﭼﺮا ﻣﺜﻼً در ﻗﺒﺎل ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻧﺜﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﮐﻪ ﭼﻮن

١۴ـ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺜﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽاش زﺑﺎن اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻌﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و ﻧﻪ
ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻧﺜﺮﺑﻮدﻧﺶ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ .از ﻓﺮدوﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪاش در ﻓﮑﺮ و اﺣﺴﺎس ﯾﮑﺴﺮه دﻧﯿﺎی
اﯾﺮان ﮐﻬﻦ را ﺑﺎزدﯾﺪه و ﺑﺎززﯾﺴﺘﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،در اﯾﻦ ﻫﺰار ﺳﺎل اﺧﯿﺮِ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽِ اﻧﺪﯾﺸﻪﻣﻨﺪ ﺑﺘﻮان
ﯾﺎﻓﺖـ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪﮔﯽ را ﺑﺎ ﻫﻤﻪٌ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶ دارد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﻨﺪﮔﯽ ﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺣﺘّﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ داﻧﺴﺖـ آن ﻣﺘﻦ ﻧﻪ
ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻌﺪی ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻌﺮ ﺧﯿﺎم اﺳﺖ.
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ﮐﻼم اﷲ ﺑﯿﺮﻗﯿﺐ زاده و ﻣﺎﻧﺪهـ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﯾﻪء ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪﮔﯽ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ادب
ﻓﺎرﺳﯽﺳﺖـ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺜﺮ ﻣﻮزون و ﻣﺴﺠﻌﺶ در واﻗﻊ ﺷﻌﺮﮔﻮﻧﻪایﺳﺖ در ﻟﺒﺎس ﻣﺒﺪل ،١۵ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ
ﺷﻌﺮ ﻣﻤﺘﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ داراﯾﯽ واﻗﻌﯽ ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽاﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪاﻣﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ادﺑﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺖ ،ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﯾﻦ آﺛﺎر
ﻣﻨﺜﻮر ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ادب ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮕﺬارد و ﻟﺤﻈﻪای در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﺧﺖ
و ﺗﺎزهﻫﺎی ﺷﻌﺮی آن ﻋﺮضاﻧﺪام ﮐﻨﺪ و دوام ﺑﯿﺎورد؟ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ :ﭼﺮا ﻋﻄﺎر،
ﻣﻮﻟﻮی ،ﺳﻌﺪی و ﺣﺎﻓﻆ ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻓﮑﺮ و اﺣﺴﺎس ﻣﺎ ﻏﻠﺒﻪ دارﻧﺪ؟ ﭼﻪ
ﭼﯿﺰ در ﺷﻌﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﺎن اﺧﺘﯿﺎر را از ﻣﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ،و ﻣﺎ ﮐﻪ از درون و ﺑﺮون ﻏﺮق در ﺷﻌﺮاﯾﻢ
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﺨﻮد و ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ؟ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ در ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮان ﻣﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ
آﻧﺎن را ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎ و ﻣﺎ ﻣﺴﺤﻮر آﻧﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﮑﻨﺪ آﻧﭽﻪ آﻧﺎن ﺳﺮوده و ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ
از آن ﻣﯽدرﺧﺸﺪ و ﻣﻮج ﻣﯽزﻧﺪ ﺳﺮاﺑﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮده؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺮاب را ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﮔﺮ روزی اﯾﻦ ﺳﺮاب را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﺗﮑﻠﯿﻒﻣﺎن ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آﻧﺎن ﭼﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﺑﺪﺗﺮ از آن ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻫﺰارﺳﺎل ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻠﺨﯽ ﭘﯽﺑﺮدهاﯾﻢ؟
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻠﯽﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎﻟﺨﻮرده ،ﮐﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺮﺳﺶ زﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺠﺎی ﭘﺮﺳﺶ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و زﺑﺎن را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺣﺎﻣﻞ اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪن و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﯿﺎﻣﻮزد ،ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﮐﻮدﮐﯽاش ﻣﯽﮐﺮده و
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و راﻫﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﻨﮑﺎش ،دﻓﺘﺮ دﻫﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ ١٣٧٢
)ﭼﺎپ ﻣﺠﺪد اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺪون اﺟﺎزهء ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ(.

١۵ـ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ را ذﺑﯿﺢاﷲ ﺻﻔﺎ از زاوﯾﻪ و دﯾﺪ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﻬﺎ داده ،ﻣﻨﺘﻬﺎ آن را اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺒﮏ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺷﻤﺮده و
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهاش را ﺳﺘﻮده اﺳﺖ» :اﮔﺮ ﺧﻄﺎ ﻧﮑﻨﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او )ﺳﻌﺪی( در ﻧﺜﺮ ﺧﻮد ﺷﺎﻋﺮ اﺳﺖ و در ﺷﻌﺮ
ﺧﻮد اَﺷﻌَﺮ .اﺷﻌﺎری ﮐﻪ در ﻣﻄﺎوی ﻋﺒﺎرات او ،ﺧﻮاه در ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺧﻮاه در آﺛﺎر ﻣﻨﺜﻮر دﯾﮕﺮ او ،اﻓﺰوده ﺷﺪه ،ﺑﺮای ﺗﺰﯾﯿﻦ
و ﺧﺎرج از ﻣﺘﻦ ﮐﻼم ﺷﯿﺦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺎدﺗﺎً دﻧﺒﺎﻟﻪٌ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺜﺮ اﺳﺖ و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را از ﻧﺜﺮ ﺟﺪا ﮐﺮد« )ﺗﺎرﯾﺦ
ادﺑﯿﺎت در اﯾﺮان ،ج ﺳﻮم ،ﺑﺨﺶ دوم ،ص  .(١٢١٨آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻟﻮدﻫﻨﺪه و ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﺎﻫﮑﺎر ﻧﺜﺮ ﻓﺎرﺳﯽ را ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺷﺎﻋﺮ ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ!
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