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ﻧﯽ ﻣن ﻣﻧم و ﻧﯽ ﺗو ﺗوﺋﯽ ،ﻧﯽ ﺗو ﻣﻧﯽ
ھم ﻣن ﻣﻧم و ھم ﺗو ﺗوﺋﯽ ،ھم ﺗو ﻣﻧﯽ
ﻣــن ﺑـﺎ ﺗو ﭼﻧـﺎﻧم ای ﻧــــﮕﺎر ﺧﺗﻧــــﯽ
ﮐــﺎﻧدر ﻋﺟﺑم ﮐﮫ ﻣن ﺗوام ﯾﺎ ﺗو ﻣﻧــــﯽ

»ھر ﮔﺎه ﮐﮫ ﻧﯾﮏ و ﺑد را از ھم ﺗﻣﯾز دادی آﻧﮕﺎه ﺧدا ﺷده ای «.
»از ﺗراژدی ﻓﺎوﺳت اﺛر ﮔوﺗﮫ «

ﺗﻘدﯾم :
ﺑﮫ »ﺑودن« ھﺎی آواره
ﮐﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘـــدر از ﺑﯽ ﮐﺳﯽ
در ﮐﺷﯾد آﻏوش ﻣـــﺎدر ﺑﺎ ﻓرﯾب
ز ﻋﺎﻟم ﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑودم ﺧوﯾﺷﺗن
ﺳرﻧﮕون ﮔﺷﺗم ﺑﮫ وادی ﻏرﯾب
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»ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﻘدﻣﮫ«
ﻧﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ از ﮐﺟﺎ و ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﻣﺎﺟرا را آﻏﺎز ﮐﻧم .ﻓﻘط ﯾﮑﺑﺎر ﺑود ،ﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗر .ﻧﻣﯽ داﻧم ﮐﺟﺎ ﺑود و ﮐﯽ .ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧم ھﯾﭻ
ﺟﺎﺋﯽ از ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﻧﺑود.
ﻓﻘط ﯾﮑﺑﺎر ﺑود ﮐﮫ او را دﯾدم.
ﻧﻣﯾداﻧم ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ دﻟﺗﺎن ﭘﺎک ﺑﺳوزد .ﻧﻣﯾداﻧم ﭼﮕوﻧﮫ وﺻف ﺟﻣﺎﻟش ﮐﻧم ،ﮐﮫ ﻋﻘﻠﺗﺎن ﭘﺎک ﺑﺑﺎزد و ﺟﺎﻧﺗﺎن ﺗﺎزه ﮔردد.
ﻧﻣﯽ داﻧم ﺑﮫ ﭼﮫ ﺻورت دﯾدﻣش:
آﻧﯽ در ﺻورت طﻔل ﺷﯾر ﺧواره ای،
آﻧﯽ در ﺻورت ﺻﻧم زﯾﺑﺎ و ﭘری روﺋﯽ،
و آﻧﯽ در ﺻورت ﭘﯾر زاﻟﯽ ،ﺑﮫ ﭘﯾری ھزاران ھزار ﺳﺎل ،ﺑﮫ ﭘﯾری آدم،
و آﻧﯽ ﺑﮫ ﺻورت »ﻣن«
و آﻧﯽ ھﯾﭻ ﻧﺑود و ﺟز ﻣن ﮐﺳﯽ ﻧﺑود.
و ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﯾﮏ »آن« ﺑود و ھزاران ﺳﺎل طول ﮐﺷﯾد ﮐﮫ اﯾن »آن« ﺑر ﻣن ﮔذﺷت.
آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﻧﺎﻟم و ﭼﮫ ﺧﺎم و ﺑﭼّﮫ وار ،ﺣﺳرت دﯾدار اوﺳت و ﺗﻼﺷﯽ در وﺻف ﺟﻣﺎل او و ھﻣﯾن.

ﺻﮫ ﮔو«
ﺻﮥ ﻗ ّ
»ﻗ ّ
ﯾﮑﯽ ﺑود ،ﯾﮑﯽ ﻧﺑود و ﺟز ﻗﺻّﮫ ﮔوی ﻣﺎ ھﯾﭻ ﮐس ﻧﺑود.
ﺻﮫ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ از واﻗﻌﯾّت ھم ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺗر اﺳت
اﻣﺷب ﻣﯾﺧواھم ﻗﺻّﮫ ای را ﺑراﯾﺗﺎن ﺑﮕوﯾم .ﻗﺻّﮫ ای ﭘر ﻏﺻّﮫ .ﻗﺻّﮫ ای ﮐﮫ ﻗ ّ
و ﯾﺎ ﺷﺎﯾد ﺑﮭﺗر ﺑﮕوﯾم ﻗﺻّﮫ ﺗرﯾن ﻗﺻّﮫ اﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺷﻧﯾده اﯾد .داﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھرﮔز در ھﯾﭻ ﺟﺎﺋﯽ اﺗّﻔﺎق ﻧﯾﻔﺗﺎده اﺳت
و در ﻋﯾن ﺣﺎل در ھر زﻣﺎن و ھﻣﯾﺷﮫ اﺗّﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ،ھﻣﯾن اﻻن ﻧﯾز اﺗّﻔﺎق اﻓﺗﺎد و ھﻣﯾﺷﮫ در ﺣﺎل اﺗّﻔﺎق اﻓﺗﺎدن اﺳت،
ﺻﮫ را ﺷروع ﮐﻧم .اﯾن اﺗّﻔﺎق
ھﻣﯾن اﻻن ﻧﯾز دارد اﺗّﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد و ﺣﺗّﯽ ﺑﻌد از آﻧﮑﮫ ﻗﺻّﮫ ام ﺗﻣﺎم ﺷد و ﻧﯾز ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﻗ ّ
از ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن اﺗّﻔﺎﻗﺎت اﺳت .وﻟﯽ از ﺑس ﮐﮫ اﺗّﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت و ﻣﯽ اﻓﺗد ،ھﯾﭼﮑس ﻣﺗوﺟّﮫ آن ﻧﻣﯾﺷود و آن را ﻧﻣﯽ ﺷﻧود
و ﺟدّی ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد.
ذرات دل و ﺟﺎﻧﻣﺎن ﺑﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾز ﺟز ﺧودش ﮔوش ﻧدھد .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن
اﯾن ﻗﺻّﮫ را وﻗﺗﯽ ﻣﯾﺷود واﻗﻌﺎ ً ﺷﻧﯾد و ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ّ
ﺻﮫ ﺣﺗّﯽ اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﮔﻔﺗن ھم ﻧدارد ،ﯾﻌﻧﯽ ﮔﻔﺗﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺷﻧﯾدﻧﯽ اﺳت ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷود.
ﻗ ّ
آره ،داﺷﺗم ﻣﯽ ﮔﻔﺗم .از ﻣوﺿوع دور ﻧﺷوﯾم.
ﯾﮑﯽ ﺑود ﯾﮑﯽ ﻧﺑود و ﺟز ﻗﺻّﮫ ﮔو ھﯾﭼﮑس ﻧﺑود.و اﯾن ﻗﺻّﮫ ﮔو ﻣﯾﺧواﺳت ﮐﮫ ﻗﺻّﮫ ای ﺑرای ﺑﭼّﮫ ھﺎ ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد .ﻗﺻّﮫ ای
ﮐﮫ از ﺗﻣﺎم ﻗﺻّﮫ ھﺎ ،ﻗﺻّﮫ ﺗر ﺑﺎﺷد و از ﺗﻣﺎم واﻗﻌﯾّﺗﮭﺎ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺗر .از ﺗﻣﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻣﮑن ﺗر و از ﺗﻣﺎم اﺑﮭﺎﻣﺎت ﻣﺑﮭم ﺗر .از
ﻋﺎﻟم ﺑزرﮔﺗر و از ﭘوﭼﯽ ،ﭘوچ ﺗر .از ﭼﺷم ﺑﮫ آدم ﻧزدﯾﮑﺗر و از ﺧدا دورﺗر.
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ﺻﮫ ﮔو ھﯾﭼﮑس ﻧﺑود و او آﻧﺟﺎ ﻧﺑود .او ﺳر ﺟﺎﯾش ﻧﺑود وﻟﯽ ھﻣﮫ
ﺑﮕذرﯾم ،داﺷﺗم ﻣﯽ ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ،ﯾﮑﯽ ﺑود ﯾﮑﯽ ﻧﺑود و ﺟز ﻗ ّ
ﭼﯾز ﺳر ﺟﺎﯾش ﺑود .ﮔﺎھﯽ ﻣوﻗﻊ اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑرد ﮐﮫ ﺳر ﺟﺎﯾش ﻧﯾﺳت و ﺑرای ھﻣﯾن ﻣﯾرﻓت ﺧودش را ﺗوی آﯾﻧﮫ ﻧﮕﺎه
ﺗﮭوع ﺑﮫ او دﺳت ﻣﯾداد.
ﻣﯾﮑرد ﺗﺎ ﻣطﻣﺋن ﺷود .وﻟﯽ ھﻣﯾﻧﮑﮫ ﭼﺷﻣش ﺑﮫ ﭼﺷم ﺧود ﻣﯽ اﻓﺗﺎد دﻟش ﺑﮫ ھم ﻣﯾﺧورد و ﺣﺎﻟت ّ
ﺧﻼﺻﮫ ،اﯾن ﻗﺻّﮫ ﮔوی ﻣﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺳﻌﯽ داﺷت ﮐﮫ ﻗﺻّﮫ را ﺑﮕوﯾد و ﻗﺎل ﮐﺎر را ﺑﮑﻧد وﻟﯽ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯾﮑرد ﺑﮕوﯾد
ﻧﻣﯾﺗواﻧﺳت .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ ﻣوﺿوع ﻗﺻّﮫ ﯾﺎدش ﻣﯽ رﻓت و ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ ﯾﺎدش ﻣﯽ آﻣد ﺗﺎ ﻣﯾﺧواﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺑﯾﺎورد دو
ﻣرﺗﺑﮫ از ﯾﺎدش ﻣﯽ رﻓت .و ﺧﻼﺻﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻗﺎدر ﻧﺑود .و اﯾن ﺣﺎﻟت او را ﺑﯾﻣﺎر ﮐرده ﺑود .ﺑﭼّﮫ ھﺎ ھﻣﮕﯽ ﺑﯽ ﺻﺑراﻧﮫ ﻣﻧﺗظر
ﺑودﻧد و ﭼﺷم ﺑر دھن ﻗﺻّﮫ ﮔو دوﺧﺗﮫ ﺑودﻧد .وھﯽ دﻟﺷﺎن ﻏش ﻣﯾرﻓت و ﻧﯾز ﮐم ﮐم داﺷت ﺣوﺻﻠﮫ ﺷﺎن ﺳرﻣﯽ آﻣد و
ﺣﺎﻟﺷﺎن ھم ﺑد ﻣﯽ ﺷد.
آره ،ﻗﺻّﮫ ﮔوی ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن ﺷﻌر ﮐﮫ ﻧﻣﯽ داﻧم از ﮐدام ﺷﺎﻋر اﺳت اﯾن ﭼﻧﯾن ﻗﺻّﮫ را ﺗﻣﺎم ﮐرد.
ﺗﺎ ﻣن اﯾﻧﺟﺎ ھﻣش ﺣﺎﻟم ﺑﮫ ھم ﺑﺧورد

اﺑر و ﺑﺎد و ﻣﮫ و ﺧورﺷﯾد و ﻓﻠﮏ در ﮐﺎرﻧد

ﻗﺻّﮥ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺳر رﺳﯾد وﻟﯽ ﻗﺻّﮫ ﮔوی ﻣﺎ ﺑﮫ ﻗﺻّﮫ اش ﻧرﺳﯾد .و ﺑﭼّﮫ ھﺎ ھﻣﮫ ﻧﺎﮐﺎم ﺷدﻧد.

* * *
آﯾﺎ اﺳت ،اﺳت؟
آﯾﺎ ھرﮔز ﮔل ﯾﺎس از ﻋطر ﺧوﯾش ﺳر ﻣﺳت ﺷده اﺳت؟
آﯾﺎ ھرﮔز ﺧﺷﺧﺎش از ﻣﺧدّر ﺧوﯾش ﻧﺷﺋﮫ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت؟
آﯾﺎ ھرﮔز ﻓوﺗوﻧﮭﺎی ﻧور ﺑر ﺧوﯾش ﺗﺎﺑﯾده اﺳت؟
آﯾﺎ ھرﮔز ﺑوﺗﮫ ﺗوت ﻓرﻧﮕﯽ ﻣﯾوه ﺧوﯾش را ﭼﺷﯾده اﺳت؟
آﯾﺎ ھرﮔز ﻋﺻﺑﮭﺎی ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ ،ﺧوﯾش را دﯾده اﺳت؟
آﯾﺎ ھرﮔز ﺳﻠوﻟّﮭﺎی ﻣﻐز اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺧوﯾش ﻓﮑر ﮐرده اﺳت؟
آﯾﺎ ھرﮔز اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﺗﻔﮑّر ﺑر ﺗﻔﮑّر ﺧوﯾش اﻧدﯾﺷﯾده اﺳت؟
آﯾﺎ ھرﮔز ﻓﺎﻋﻠﯽ در ﺣﺎل ﻓﺎﻋﻠ ّﯾت ،ﻣﻔﻌول ﺧوﯾش ﺑوده اﺳت؟
آﯾﺎ ھرﮔز »ﺑودن« ی در ﺣﺎل ﺑودن »ﺑود« ه اﺳت؟
آﯾﺎ ھرﮔز اﺳت ،اﺳت؟
و ﯾﺎ ﺑﻌد از آﻧﮑﮫ اﺳت ،اﺳت.
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آﯾﺎ  ...ﯾﺎ؟
آﯾﺎ ﺧوب ﺑﮭﺗر اﺳت ﯾﺎ ﺑد؟
آﯾﺎ زﯾﺑﺎ ،زﯾﺑﺎﺗر اﺳت ﯾﺎ زﺷت؟
آﯾﺎ ﻋﺷﻖ دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ ﺗر اﺳت ﯾﺎ ﻧﻔرت؟
آﯾﺎ ﺷﯾرﯾن ،ﺷﯾرﯾن ﺗر اﺳت ﯾﺎ ﺗرش؟
آﯾﺎ ﺑﺎﻻ ﻣرﺗﻔﻊ ﺗر اﺳت ﯾﺎ ﭘﺎﺋﯾن؟
آﯾﺎ ﺳﻔﯾد ،ﺳﻔﯾدﺗر اﺳت ﯾﺎ ﺳﯾﺎه؟
.........................................؟
.........................................؟
اول ﺗر اﺳت ﯾﺎ دو؟
آﯾﺎ ﯾﮏ ّ
آﯾﺎ ﻣرغ ﻣﻘدّم ﺗر اﺳت ﯾﺎ ﺗﺧم ﻣرغ؟
......................................؟
.....................................؟
آﯾﺎ »ﺑودن« وﺟود دارد ﯾﺎ »ﻧﺑودن«؟
.........................................؟
........................................؟
آﺋﯾﻧﮫ ھﺎ را ﺑﺷﮑﻧﯾد!
زﯾﺳﺗن در ورای »ﻋﺎدت«.
ﺳﺎﻋت ھﺎ را از ﮐﺎر ﺑﯾﻧدازﯾد!
زﯾﺳﺗن در ورای »زﻣﺎن«.
و ﺳﭘس ﺳﻧﮕﯽ ﺑردارﯾد و ﻣﻐزﺗﺎن را ﻣﺗﻼﺷﯽ ﮐﻧﯾد!
زﯾﺳﺗن در ورای »ذھن«.

اﮔر ...
اﮔر دﻧدان ﻧﺑود ،ﻧﺎن ﻧﺑود و ﻣﻌده ﻧﺑود و ﻣﺎﺑﻌد آن ﻧﺑود،
اﮔر ﭼﺷم ﻧﺑود ،ﮔﯾﺳوان ﻧﺑود و ﮐﻣر ﻧﺑود و ﻣﺎﺑﻌد آن ﻧﺑود،
اﮔر ﮔوش ﻧﺑود ،ﺳﺎز و ﮐﻣﺎن ﻧﺑود و ﻧوای ﻣرﻏﺎن ﻧﺑود،
..................................................................
..................................................................
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و اﮔر »ﻣن« ﻧﺑود» ،ﺑودن« ﻧﺑود و »زﻣﺎن« ﻧﺑود،
اﻧﺳﺎن ﻧﺑود و ﺟﮭﺎن ھم ﻧﺑود.
ﻣﺎ از ﻣﺷﺎھده ﺟﮭﺎن ،از ﻟﻣس زﻧﺎن و ﺑوﺋﯾدن ﻋطر ﮔﻼن ﭼﮫ ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾم؟
زﻧدﮔﯽ ﭼﯾﺳت و ُﻣردن ﭼﯾﺳت؟
آﯾﺎ ﺑودن و ﻧﺑودن ﻓرق ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﯾﺎ ﺧواﺑﯾدن و ﻧﺧواﺑﯾدن؟
و ﻣن ﮐﮫ ﺳﯾﮕﺎر ﻣﯽ ﮐﺷم و اﮔر ﻧﮑﺷم ،ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﭼﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﮐرد؟
................................................................................؟
ﻣن ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ دارم ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧم .و از ﭘس ﻓﮑر ﮐردﻧم ،ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻓﮑر ﮐرده ام .و ﺳﭘس ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻣﯾرﺳم ﮐﮫ ھﻣش داﺷﺗﮫ ام ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردم .واﯾن ﭼﻧﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرم ﮐﮫ آدم ﻣﺗﻔﮑّری ھﺳﺗم و اﻧﺳﺎن ﺣﯾواﻧﯽ ﻣﺗﻔﮑّر اﺳت،
و اﯾن ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺳﺧره اﺳت.
ﻣن ﻣﯽ اﻧدﯾﺷم ﭼون ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﮐﮫ ﻧﯾﺎﻧدﯾﺷم .ﻣﯽ ﺧواﺑم ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﮐﮫ ﻧﺧواﺑم .ﻣﯽ ﺧورم ﭼون ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﮐﮫ
ﻧﺧورم .ﻧﻔس ﻣﯽ ﮐﺷم ﭼون ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﮐﮫ ﻧﮑﺷم ......................................................
و دوﺳت ﻣﯽ دارم ﭼون ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﮐﮫ ﻧدارم .ازدواج ﻣﯽ ﮐﻧم ﭼون ﺗﻧﮭﺎﯾم و ﺗﻧﮭﺎﯾم ﭼون ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﭼون ھﺳﺗم و
ھﺳﺗم ﭼون ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﮐﮫ ﻧﺑﺎﺷم.
و زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧم ﭼون ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﮐﮫ ﻧﮑﻧم و ﺑﻌد ﺧﺳﺗﮫ ﻣﯾﺷوم ﭼون ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧم و ﺳﭘس ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﺧودﮐﺷﯽ
ﻣﯽ ﮔﯾرم ﭼون ﮐﮫ ﺣوﺻﻠﮫ ام ﺳر رﻓﺗﮫ اﺳت و ﺑﻌد ﺧودم را ﻣﯽ ﮐﺷم ﭼون ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﮐﮫ ﻧﮑﺷم.
و ﺑﻌد ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯾﮕﯾرم ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺣﯾواﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺑﮑﻧد ،ﻧﮑﻧد .و آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻧﮑﻧد ،ﺑﮑﻧد.
و ﻣن اﻣروز ﻣﯾﺧواھم ﺗﮑﻠﯾف »ﺑودن« م را ﻣﻌﻠوم ﮐﻧم» .ﺑودن« ی ﮐﮫ ﺟز ﺑر ﻋﺷﻖ اﺳﺗوار ﻧﯾﺳت و ﻋﺷﻘﯽ ﮐﮫ از ﻋﺎدت
ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾد و ﻋﺎدﺗﯽ ﮐﮫ از »ﺗﮑرار« ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯾﮕردد .و ﻣن از »ﺗﮑرار« ﻋﺷﻖ ﺑدﺳت ﻣﯽ آورم ﮐﮫ »ﺑودن« م را ﺗوﺟﯾﮫ
ﻣﯾﮑﻧد .ﻋﺷﻖ ﺑﮫ زن ،ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻓرزﻧد ،ﻋﺷﻖ ﺑﮫ داﺷﺗن و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﻧداﺷﺗن...................داﺷﺗﻧﮭﺎی ﻗدﯾﻣﯽ و ﺗﮑراری و
ﻧداﺷﺗن ھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ و ﺗﮑراری ،داﺷﺗن زﻧدﮔﯽ ،داﺷﺗن ِ »ﺑودن« .و داﺷﺗن ِ »ﻧﺑودن«.
ﭘس »ﺑودن« ﺗﮑرار اﺳت .ﺗﮑرار ﭼﯽ؟
اول ﺗﮑرار ِ »ﺑودن« اﺳت .ﺗﮑرار ِ ﺧود ِ »ﺑودن« ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑودن ھﺎی ﺗﮑراری .و آﻧﻘدر ﺗﮑرار ﻣﯾﺷود ﮐﮫ دﯾﮕر
در وھﻠﮥ ّ
ﺗﮑرار آن از ﯾﺎد ﻣﯾرود و ﺑﮫ »ﺗداوم« ﺗﺑدﯾل ﻣﯾﮕردد .ﯾﻌﻧﯽ ﺗداوم ﺑودن و اﯾن اداﻣﮫ و ﺗﮑرار ﻣﻣﺗد و ﻣﺳﺗﻣر و ﻻﯾﻧﻘطﻊ،
ﺑودن »ﺑودن« ش را ﻓراﻣوش ﻣﯾﮑﻧد .و آﻧﭼﮫ
ﺧود »ﺑودن« را از »ﺑودن« ش ﺗﮭﯽ و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯾﮑﻧد .ﯾﻌﻧﯽ »ﺑودن« ی ﮐﮫ
ِ
ﮐﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯾﻣﺎﻧد »ﺗداوم« آن اﺳت .اﯾن ﻓراﻣوﺷﯽ از ﻣﻧطﻘﮥ ذھن ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻘدم ﺗر از آن از ﻣﻧطﻘﮫ وﺟود اﺳت ،از
ﻣﻧطﻘﮫ »ﺑودن« .و ﺳﭘس اﯾن ﻓراﻣوﺷﯽ ﺑﮫ ذھن ﻧﯾز ﺳراﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد.
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ﺑرای درک ﺑﮭﺗر اﯾن ﻓراﻣوﺷﯽ ﺧﺎص ﺑﮫ ذﮐر ﭼﻧد ﻣﺛﺎل ﻣﯾﭘردازم :ﮐﻠﻣﮫ ای را و ﯾﺎ ﺟﻣﻠﮫ ای را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .ﻣﺛﻼً ﮐﻠﻣﮥ
»آب« را .و ﺳﭘس آن را ﺑطور ﺳرﯾﻊ و ﭘﺷت ﺳر ھم ﺗﮑرار ﮐﻧﯾد .آب آب آب آب آب ....................ﺑﺎ ﺑﺎ ﺑﺎ ﺑﺎ ﺑﺎ
...............................
ﺑزودی در ﺧواھﯾد ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﻣﺳﺦ ﻣﯽ ﮔردد و در ﺣﯾن ﺗﮑرار ﺑﯽ ﻣﻌﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﮐﺎﻣﻼً ﺣس ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
ﺣس ﺷﻧواﺋﯽ و ﺑﺎﻻﺗر از آن ذھﻧﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﺎزی ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود .از آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ اﯾن آزﻣﺎﯾش آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﻋﻣدی اﺳت،
زﺑﺎن،
ّ
ﺗﺄﺛﯾرات آن ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺷﮭود اﺳت.
ﺷﺎﺧﮫ ﮔﻠﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﮔل ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﮐﻣﺗر ﺳر و ﮐﺎر داﺷﺗﮫ اﯾد .ﺑرای آزﻣﺎﯾش ﻧظﯾر ﺗﮑرار ﮐﻠﻣﮫ،
اول ﻓﻘط ﯾﮑﺑﺎر آن را ﺑﺑوﺋﯾد و از ﺑﯾﻧﯽ ﺟدا ﮐﻧﯾد .وﺳﭘس دوﺑﺎره آن را ﻣدّﺗﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﺑﯾﻧﯽ ﺗﺎن ﺑﮕﯾرﯾد
از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾدّ .
ﻣﮑررﺗر آن را ﻣﯽ ﺑوﺋﯾد ،اﺣﺳﺎس
و ﻋﻣﯾﻘﺎ ً و ﺑطور ﻣﻣﺗد آن را ﺑﺑوﺋﯾد .ﺑزودی ﻣﺗوﺟّﮫ ﺧواھﯾد ﺷد ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر و
ّ
ﻣﯾﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﮐﻣﺗر ﻋطر و ﺑوی آن را ﺣس ﻣﯾﮑﻧﯾد و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺧود ﮔل و ﻋﻣل ﺑوﺋﯾدن را ﺑﺗدرﯾﺞ ﻓراﻣوش ﻣﯾﮑﻧﯾد .ﺗﺎ
ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺣس ﻣﯾﮑﻧﯾد ﮐﮫ اﺻﻼً ﺑوی آن را ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾد ،ﮔو اﯾﻧﮑﮫ ،ﯾﮏ ﺣﺎﻟت ﮐرﺧﺗﯽ و ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯾّﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﺎﻣﮫ ﺗﺎن و ﻧﯾز ﺑﮫ
ذھﻧﺗﺎن دﺳت داده اﺳت .ھر ﭼﮫ آن را ﺑﯾﺷﺗر ﺑطور ﻣﻣﺗد ﻣﯾﺑوﺋﯾد در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ ﺑوﯾش را ﮐﻣﺗر ﺣس ﻣﯾﮑﻧﯾد ،از ﺑوﺋﯾدن
آن ﯾﮏ ﻟذّت ﻣرﻣوزی ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دﺳت ﻣﯾدھد .ﺑطورﯾﮑﮫ ﺟدا ﮐردن ﮔل از ﻣﻘﺎﺑل ﺑﯾﻧﯽ ﺗﺎن ﺑراﯾﺗﺎن ﺧوش آﯾﻧد و ﻣﻘدور ﻧﯾﺳت.
اوﻟﯾن ﺑﺎر ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯾﮑﻧﯾد .زﯾﺑﺎﺋﯽ ،طﻧّﺎزی ،ﺟذّاﺑﯾّت ،ﻣﻼﺣت ،وﻗﺎر ﯾﺎ ﺧﺻﻠت و
ﺟﻧس ﻣﺧﺎﻟﻔﯽ را )زن ﯾﺎ ﻣرد( ﺑرای ّ
ﺷﺧﺻ ّﯾت ﺧﺎﺻّﯽ از او ﺷﻣﺎ را ﺟذب ﻣﯾﮑﻧد .ﺣﺎل اﮔر اﯾن ﻣﻼﻗﺎت دﯾﮕر ھرﮔز ﺗﮑرار ﻧﺷود و اداﻣﮫ ﻧﯾﺎﺑد ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﺑﺳﯾﺎر
زﯾﺎد اﯾن اﺛر و ﺟذّاﺑﯾّت در ﺷﻣﺎ از ﺑﯾن ﻣﯾرود و ﻓراﻣوش ﻣﯾﮕردد .ﺣﺎل اﮔر اﯾن ﻣﻼﻗﺎت را ﭼﮫ ﺣﺿورا ً و ﯾﺎ ﺣﺗّﯽ در ذھﻧﺗﺎن
ﺗﮑرار و ﻧﺷﺧوار و ﻣزه ﻣزه ﮐﻧﯾد ﻣﺳﻠّﻣﺎ ً ھر ﻟﺣظﮫ و ھر روز اﺣﺳﺎس ﻋﻼﻗﮫ و ﻣﺟذوﺑﯾّت ﺑﯾﺷﺗری ﻣﯾﮑﻧﯾد ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺣس
ﻣﯾﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ و ﺷﯾﻔﺗﮫ او ﮔﺷﺗﮫ اﯾد .وﻟﯽ در زﯾر ﭘوﺳت اﯾن »ﻋﺷﻖ« ﻣﺎﺟرای ﻣرﻣوز دﯾﮕری در ﺣﺎل ﺗﮑوﯾن اﺳت .و
آن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﯾن ﻣﻼﻗﺎﺗﮭﺎ ﺗﮑرار و ﺗﮑرار ﻣﯾﮕردد و ﺗﺎ ﺣدّی ﮐﮫ دﯾﮕر ﺗداوم ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و
ﺑﮫ وﺻﺎل ﻣﯾرﺳد ،زﯾﺑﺎﺋﯽ ،ﻣﻼﺣت ،ﺟذاﺑﯾّت و ﺣﺎﻻت و ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب و آﻏﺎزﮔر اﯾن ﻋﺷﻖ ﺑوده اﺳت ،ﺑﺗدرﯾﺞ ﺟﺎی ﺗﮭﯽ
ﻣﯾﮑﻧد و از ﻣﺣﺗوا ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯾﮕردد و »ﻋﺎدت« ﺟﺎﻧﺷﯾن آن ﻣﯾﺷود .و اﯾن ﺗﮑرار و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋﺎدت ھر ﭼﮫ ﺣﺎدّﺗر و ﺷدﯾدﺗر
ﺑﺎﺷد اﯾن ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻋﺷﻖ ،ﺷدﯾد و ﺷدﯾدﺗر ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ آﯾد .و ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﺗﻣﺎم آن ﻋواﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب اﯾن ﻋﺷﻖ ﮔﺷﺗﮫ ﺑود
دﯾﮕر ﺑﮫ ﻧظر ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻣﯽ آﯾد و آﻧﭼﮫ از اﯾن ﻣﻼﻗﺎت ﺑر ﺟﺎی ﻣﺎﻧده اﺳت »ﻋﺎدت« ﺑﮫ اوﺳت.
و در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺣﺎدّ اﻋﺗﯾﺎد ،ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺷﻖ ،اﮔر ﺑﺧواھﯾد اﯾن »ﻋﺷﻖ« را ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﮐﻧﯾد و دﻟﯾﻠﯽ ﺑر آن ﺑﯾﺎﺑﯾد ،ﺧواھﯾد
ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣﻧطﻘﯽ و ﻋﻠّﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾد .و اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻋﺷﻖ را ﻣﻧطﻘﯽ در ﮐﺎر ﻧﯾﺳت ھﻣﯾن اﺳت .و ﺗﻧﮭﺎ دﻟﯾﻠش ھﻣﺎﻧﺎ
»ﻋﺎدت« و ﮐرﯾﺳﺗﺎﻟﯾزاﺳﯾون اﺳت ﮐﮫ در ﺻﻔﺣﺎت ﺑﻌد ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ آن ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت .وﺣﺎل ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺣﮏ و آزﻣﺎﯾش ﮐوﭼﮏ
ﻣﺣﺗوای اﯾن ﻋﺷﻖ آﺗﺷﯾن را ﺑرﻣﻼ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .اﯾن ﻋﺷﻘﯽ ﮐﮫ ﺣﺗّﯽ ﺣﺎﺿر ﺑودﯾد ﮐﮫ ﺟﺎﻧﺗﺎن را و ھﻣﮫ ﭼﯾزﺗﺎن را ﻓداﯾش ﮐﻧﯾد.
ﺑﻧﺎﮔﺎه ﻣﺗوﺟّﮫ ﻣﯾﺷوﯾد ﮐﮫ ﻣﻌﺷوق ﺷﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐس دﯾﮕر ھم ﻋﻼﻗﮫ ای دارد و ﯾﺎ داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺣﺗّﯽ اﮔر اﯾن ﻋﻼﻗﮫ
ﯾﮏ راﺑطﮫ ﻋﺎطﻔﯽ ﺑﺎﺷد .و ﯾﺎ ﺣﺗّﯽ ﺑدﺗر از آن ﻣﺗوﺟّﮫ ﺷوﯾد ﮐﮫ ﻣﻌﺷوق ﺷﻣﺎ ﻗﺻد ﺗرک ﮐردن ﺷﻣﺎ را دارد ،در ﯾﮏ آن اﯾن
ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﮐﯾﻧﮫ و ﻧﻔرﺗﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺑدﯾل ﻣﯾﺷود .ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻋﺷﻖ ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺟز »اﻋﺗﯾﺎد« و از ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
ﻣﻔرط و ﺣﺎدّ ﻧﺑوده اﺳت ،ﭼﮕوﻧﮫ اﺣﺳﺎس »ﻣﺎﻟﮑﯾّت« را ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد .ﻣﺎﻟﮑﯾّت آدم ،ﺑردﮔﯽ ﻣدرن.
ﯾﺎ ﻣﺎل ﻣن ﺑﺎش و ﺟز ﻣن از ھﻣﮫ ﻣﺗﻧﻔّر و ﺑﯾزار و ﯾﺎ ﻻاﻗل ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ،و ﮔرﻧﮫ دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم دوﺳﺗت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم .و اﮔر
ﻣرا ﺗرک ﮐﻧﯽ ﺧود را ﺧواھم ﮐﺷت و ﯾﺎ ﺗو را .و ﯾﺎ ھر دو.
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اﻋﺗﯾﺎد ﯾﮏ ھروﺋﯾﻧﯽ ﺷﺑﺎھت ﺑﯽ ﻧظﯾری ﺑﮫ اﯾن ﺣﺎﻟت دارد .ﺗرک ﻋﺎدت و ﺗرک ﻣﺎﻟﮑﯾّت ،از ﻣرگ ھم ﺑدﺗر اﺳت.
ﺣﺎل اﯾن ﺳﺋوال ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭘﯾش آﯾد ﮐﮫ ﺧوب ،اﮔر اﯾن ﻋﺷﻖ آﺗﺷﯾن اﺳﺎس و ﺑﻧﯾﺎدش از ھﻣﺎن ﺗﮑرار و اﻋﺗﯾﺎد ﻧﺎﺷﯽ از آن
اوﻟﯾن ﻣﻼﻗﺎت ﮐﮫ در ﺧﺎرج از ﺳﯾﺳﺗم ﺗﮑرار و ﻋﺎدت ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد ﭼﮕوﻧﮫ آن ﻣﺟذوﺑ ّﯾت و
ﺣﺎﺻل ﺷده اﺳت ،ﭘس آن ّ
ﻋﻼﻗﮫ را ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد؟
ﺟواﺑش اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎز ھﻣﺎن »اﻋﺗﯾﺎد« ﻣﻧﺗﮭﯽ اﯾن ﺑﺎر »اﻋﺗﯾﺎد« ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ ،رواﻧﯽ اﺳت و
ﯾﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾم آن را اﻋﺗﯾﺎد ﻣوروﺛﯽ ﺑﻧﺎﻣﯾم .ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ در ﮐدام ﺳﯾﺳﺗم ﻣوروﺛﯽ اﻋﺗﯾﺎدی ﺑﺎر آﻣده ام و در ﮐداﻣﯾن ﺳﯾﺳﺗم
اﻋﺗﯾﺎدی ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ،رواﻧﯽ و زﯾﺑﺎﺋﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾم ﻧﺳﺞ ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت،ﻣن در ﺟﮭت ھﻣﯾن اﻋﺗﯾﺎد ﺑطور ﻧﺎﺧودآﮔﺎه
ﻣﺟذوب اﻓراد ﯾﺎ ﭼﯾزھﺎی ﺧﺎصّ ﻣﯾﮕردم.
ﭼرا ﻣﺛﻼً زردﭘوﺳﺗﺎن آﺳﯾﺎی ﺷرق ،ﺳﯾﺎه ﭘوﺳﺗﺎن آﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ و اﺳﮑﯾﻣوھﺎی ﻗطب ﺣﺗّﯽ زﯾﺑﺎﺗرﯾﻧﺷﺎن در ﻧظرﻣﺎن زﺷت
ﺟﻠوه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟ ﺟواب ﺳﺋوال ﻓوق اﺳت .ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم »ﻋﺎدت« .اﻋ ّم از ﻣﻘطﻌﯽ ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯽ.
ﮔﺎھﯽ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﻠّﺗﯽ ﯾﺎ ﻗوﻣﯽ ﺳﺎﻟﯾﺎن دراز و ﺣﺗّﯽ ﻗرﻧﮭﺎ در زﯾر ﺳﻠطﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾّﺗﯽ ظﺎﻟم و ﻣﺳﺗﺑد ﺑﮫ ﺳر ﺑرده اﻧد و
ﻣﯾﺑرﻧد ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن واﮐﻧﺷﯽ ﻧﺷﺎن دھﻧد .و اﯾن ﺑرای ﻣﻠّﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺛﻼً در ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺑﺎزﺗر و ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺗر ﺑﮫ ﺳر
ﻣﯾﺑرﻧد ﺟﺎی ﺑﺳﯽ ﺷﮕﻔﺗﯽ اﺳت و ﻣﻌﻣوﻻً آن را دﻟﯾل ﺑر ﺟﮭل و ﻧﺎآﮔﺎھﯽ ﻣردم آن دﯾﺎر ﻣﯾداﻧﻧد .وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ در
ورای آﮔﺎھﯽ و ﻓرھﻧﮓ ،ھﻣﺎﻧﺎ »ﻋﺎدت« ﺑﮫ اﺟزاء و ﺧﺻﻠﺗﮭﺎی آن ﺳﯾﺳﺗم ،ﺑزرﮔﺗرﯾن دﻟﯾل ﻋدم واﮐﻧش اﺳت .ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ھﯾﭻ
ﻧوع واﮐﻧش ﺿدّ ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺑروز ﻧﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺳﺎ اﮔر ﻋﻧﺎﺻر و ﯾﺎ ﺟرﯾﺎن ﺿدّ اﻋﺗﯾﺎدی ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﺣﺎﮐم ﻗﯾﺎم ﮐﻧد،
ﻣردم آن دﯾﺎر ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت ھر ﭼﮫ ﺗﻣﺎم ﺗر ﺑر ﻋﻠﯾﮫ آن ﺑﺷورﻧد و آﻧﮭﺎ را طرد و ﺳرﮐوب ﮐﻧﻧد و ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی ﺣﺎﮐم ھﻣواره از
اﯾن ﺧﺻﻠت ﺗوده ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده و ﻣﯾﮑﻧﻧد .و طﺎﻏﯾﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎ و »ﻋﺎدت«ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھﻣواره ﺑﮫ اﺻطﻼﺣﺎﺗﯽ
ھﻣﭼون ،ﺿدّاﺧﻼق ،ﺿدّ ﺳﻧّت ،ﺿدّ ﻓرھﻧﮓ و ﺣﺗّﯽ ﺑﮫ دﺷﻣن ﺑﺎ ﺧدا و ﻣردم ﻣﻠﻘّب ﻣﯾﮕردﻧد و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب وﺳﺎﺋل ﺳرﮐوﺑﯽ
ﺷﺎن ﻓراھم ﻣﯽ ﺷود.
در ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﮐﮫ دﭼﺎر اﻧﻘﻼﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗﻐﯾﯾر ﺳﯾﺳﺗم ﮔﺷﺗﮫ اﻧد ﺑوﺿوح ﺷﺎھد ﯾﮏ ﺗزﻟزل و اﺧﺗﻼل ﻋظﯾم رواﻧﯽ و ﻧﯾز
ﺷﺎھد رﺷد ﻏﯾر ﻣﻧﺗظره ای از ﯾﺄس و ﺣرﻣﺎن و ﺣﺗّﯽ ﺧودﮐﺷﯾﮭﺎ در طﺑﻘﺎت و ﻗﺷرھﺎﺋﯽ از ﻣردم ﮐﮫ ﺑﯾش از ﺳﺎﯾرﯾن دﭼﺎر
اﯾن ﺗﻐﯾﯾر ﺷده اﻧد ،ﺑوده و ھﺳﺗﯾم.
آن ﭼﮫ را ﮐﮫ ﺟﻧﮓ طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﯾﺎ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻘﯾدﺗﯽ ﻣﯾﻧﺎﻣﯾم ،ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻋﺎدﺗﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻣوروﺛﯽ اﺳت .ﻣﺑﺎرزه
ﮔروھﮭﺎ و طﺑﻘﺎت ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﺑﺎرزۀ اﻋﺗﯾﺎدھﺎﺳت .ﻣﺑﺎرزه و ﺗﺿﺎدّ ﺑﯾن ﻣﻌﺗﺎدﯾن ﺧﻣﺎر و ﻣﻌﺗﺎدﯾن ﻧﺷﺋﮫ اﺳت .ﻣﺑﺎرزه ﺑر ﺳر اﺑزار
و ﻣوادّ »اﻋﺗﯾﺎد« اﺳت .ﻣﺑﺎرزۀ اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﻣﻌﺗﺎد ﺷدۀ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﻗوﻣﯽ اﺳت .ﻣﺑﺎرزۀ اﻋﺗﯾﺎدھﺎی ﻗدﯾم اﺳت ﺑﺎ ﺧﻣﺎرﯾﮭﺎی
ﺟدﯾد.
ھﻣﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﻠّﯾّﮫ ﺷﺎﻟوده ھﺎی ﻓردی -اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯽ -رواﻧﯽ .ﺣﺗّﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺗرﯾن ﺑﻧﯾﺎدھﺎی وﺟود ﺑﺷری ﻣﺎﻧﻧد ﻏرﯾزه
ھﺎ ﮐﮫ ﺟزو ﺛﺎﺑت ﺗرﯾن و ﻻﯾﺗﻐ ّﯾرﺗرﯾن و ازﻟﯽ و اﺑدی ﺗرﯾن ﺧﺻﻠﺗﮭﺎی اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯾروﻧد ﭼﯾزی ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺟز ﻋﺎدﺗﮭﺎی
ﮐﮭن ﮐﮫ رﯾﺷﮫ در اﻋﻣﺎق ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺎﻣل اﻧﺳﺎن دارﻧد.
ﻏراﯾز ،در ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﺎﻧﺎ ﺣواس ﮐﮭﻧﮫ ﺷدۀ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﯾﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺧودﻣﺎن ﺣواس ﻣﻌﺗﺎد ﺷده اﻧد .ﻏراﯾز در اﻧﺗﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺣواس ﻗرار دارﻧد .ﺣواس از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷده ،اﻧﺳﺟﺎم ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﮐرﯾﺳﺗﺎﻟﯾزه ﺷده ،ﻏراﯾز ﻧﺎم دارﻧد.
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ﺣس ﻻﻣﺳﮫ .ﮔر ﭼﮫ ﺣواس دﯾﮕر را ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری ﺧواﻧده اﺳت.
ﺷﮭوت ،ﺳﻧﺗزی اﺳت ﻓﯾزﯾﮑﯽ– رواﻧﯽ– ﺗﺎرﯾﺧﯽ از
ّ
ﺣس ﻻﻣﺳﮫ ای ﮐﮫ ﺑر اﺛر ﻋﻣر ﮐﮭن ﺧوﯾش و ﺑر اﺛر ﺗﮑرار و ﺗداوم ﺗﺎرﯾﺧﯾش ﺑﮫ اﻋﺗﯾﺎدی ﻣزﻣن ﺗﺑدﯾل ﮔﺷﺗﮫ
ﺷﮭوت ﯾﻌﻧﯽ
ّ
ﺳم ﻋﯾﻧﯽ و ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ و آﻟت ﺟﻧﺳﯽ را در اﻧﺳﺎن ﺑوﺟود آورده اﺳت.
و ﺣﺗّﯽ اﯾن از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ،ﺷﮑل و ﺗﺟ ّ
ﺣس ﺑﺎﺻرۀ ﻣزﻣن و ﻣﻌﺗﺎد اﺳت .ﻏرﯾزۀ ﮔرﺳﻧﮕﯽ ،اﻧﺳﺟﺎم ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﺷﮑل ﺗﺎرﯾﺧﯽ و از
ﻏرﯾزه درﯾﺎﻓت زﯾﺑﺎﺋﯽ ،ھﻣﺎن
ّ
ﺳم و ﻓ ّﻌﺎ ﻟﺗرﯾن اﺑزار ﮐﺎری آن.
ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷدۀ ذاﺋﻘﮫ اﺳت و دﺳﺗﮕﺎه ﮔوارﺷﯽ ﺗﺟ ّ
ﻏرﯾزه ﻋرﻓﺎن اﻧﺳﺟﺎم وﺟودی ِ »ھﺳﺗﯽ« اﺳت و ﻋرف ﺷﮑل از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷدۀ آن.
و ﻏرﯾزه ﻣﺎﻟﮑ ّﯾت اﻋ ّم از ﻣﺎﻟﮑ ّﯾت ﻣﺎدّی ﯾﺎ ﻣﻌﻧوی ،ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﯾﺎ رواﻧﯽ ،ﺑر آﯾﻧد و ﺳﻧﺗز ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻏراﯾز ﯾﻌﻧﯽ ﺣواس و ذھن
ﻣﻌﺗﺎد و از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮥ ﮐﮭن اﺳت.
ﺗرﺣّم،ﯾﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ زﯾر دﺳت ﻣن ھﺳﺗﯽ و ﻣﺎدون ﻣن ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺗو رﺣم ،ﺑذل و ﺑﺧﺷش ﻣﯾﮑﻧم و دﻟم ﺑراﯾت ﻣﯾﺳوزد
و دوﺳﺗت دارم .و ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﺗﺎی ﻣن ﺷدی ،رﻗﯾب ﻣن ﺧواھﯽ ﺷد و ﺗﺎب ﺗﺣ ّﻣﻠت را ﻧدارم و ھﻣﯾن ﮐﮫ از ﻣن ﺑرﺗر
ﺷدی ،دﺷﻣن ﻣن ﺧواھﯽ ﺷد.
رﺣم ﺑﮫ دﯾﮕران ھﻣﺎﻧﺎﺗرﺣّم ﺑﮫ »ﺧﻣﺎرﯾﮭﺎی« دﯾﮕران اﺳت ﮐﮫ اﻧﻌﮑﺎس و اﻧﺳﺟﺎم و ﺷﮑل ازﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷدۀ »ﺧﻣﺎرﯾﮭﺎی«
ﻣﺣﺗﻣل ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت در دﯾﮕران.
ﺳم و ﺗﺻوﯾر اﻧﺳﺟﺎم ﯾﺎﻓﺗﮫ و از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷدۀ آرﻣﺎﻧﮭﺎ  ،ﺻﻔﺎت و ﭼﯾزھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣن از آن ﺗﮭﯽ ھﺳﺗم ،
ﻋﺷﻖ  ،ﺗﺟ ّ
از دﺳﺗش داده ام و ﯾﺎ ھرﮔز ﺑﮫ دﺳﺗش ﻧﯾﺎورده ام و ﻧﺧواھم آورد  .ﻋﺷﻖ ﻧﮭﺎﯾت ﯾﺄس وﺣرﻣﺎن از ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت  .ﻧﮭﺎﯾت
ﻋﺎدﺗﮭﺎی ارﺿﺎء ﻧﺷدۀ ﺗﺎرﯾﺧﯽ  ،ﻓرھﻧﮕﯽ  ،رواﻧﯽ اﺳت  .ﻋﺷﻖ ﯾﻌﻧﯽ ﭘرﺳﺗش آرﻣﺎﻧﮭﺎی از دﺳت رﻓﺗﮫ و ﯾﺎ ھرﮔز ﺑﮫ دﺳت
ﻧﯾﺎﻣده و دﺳت ﻧﺎآﻣدﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﮐس ﯾﺎ اﯾده و ﯾﺎ ﭼﯾزی ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯽ ﮔردد  .وﻋﺷﻖ ﺑﮫ »ﺧدا« ﮐﺎﻣل ﺗرﯾن و ﺣﺎدّﺗرﯾن و
ﺳم و از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ در ﻣﯾﺎن ﻧوع ﺑﺷر اﺳت  .ﻋﺷﻖ ﻣﻌﻧﺎی ﮐﺎﻣﻠﯽ اﺳت از
ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن و ﺟﮭﺎﻧﺷﻣول ﺗرﯾن ﻧوع اﯾن ﺗﺟ ّ
»ﻓراﻣوﺷﯽ« و ﻓرار از ﺧوﯾﺷﺗن .
وﺟدان  ،ﻧﮫ ﯾﮏ ﻣﻔﮭوم ﺗﺎرﯾﺧﯽ  ،ﻣذھﺑﯽ ﯾﺎ اﺧﻼﻗﯽ اﺳت  .ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﻣﻔﮭوم وﺟودی اﺳت  .وﺟدان ھﻣﺎن ﻣرﮐزﯾّﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ
در اﻧﺳﺎن »ھﺳﺗﯽ ﮔرا« اﺳت  .ﻧﯾروی ھﺳﺗﯽ ﮔراﺋﯽ ﮐﮫ ھﻣواره ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣرﻣوز و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻓﮭﻣﯽ ﻣﯾل ﺑﮫ ﺳوی اﺳﺗﻘﻼل و
آزادی وﺟود دارد  .ﻣﯾل ﺑﮫ ﺳوی ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن را دارد  .و وﺟدان ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾروﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻗﺎدر اﺳت ﻣﺗّﮑﯽ ﺑر
آن و ﺳوار ﺑرآن از ﭼﻧﮕﺎل ﻣﺧوف ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ  ،ﻏرﺑت و ﻓراﻣوﺷﯽ رھﺎ ﮔردد  .ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾروﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮥ »ﺑودن« و
ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ »ﺧوﯾﺷﺗن« را در اﻧﺳﺎن ﺑﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﯾن وﺟدان ﻗرارﮔﺎه »ھﺳﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ«و ﻧﯾز »ھﺳﺗﯽ ﮐ ّل« اﺳت  .ﺑﮫ
ﻋﺑﺎرت روﺷن ﺗر وﺟدان ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﺟﻠّﯽ ھﺳﺗﯽ اﺳت  .ﻧﮫ  .ﺧود ھﺳﺗﯽ اﺳت  ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑوﺗﮫ ﻓراﻣوﺷﯽ و زوال ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺳﭘرده
ﺷده اﺳت  .از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن ﻓراﻣوﺷﯽ وﺟدان  .ﻓراﻣوﺷﯽ وﺟدان ﻧﮫ از طرﯾﻖ ذھن  ،ﺑﻠﮑﮫ از طرﯾﻖ ﺧود
وﺟدان اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ وﺟدان  ،ﺧودش را ﻓراﻣوش ﻣﯽ ﮐﻧد  .وﺟود و»ﺑودن« از ﺧﺎطرش ﻣﯽ رود  .ﻓراﻣوﺷﯽ ﻧﮫ ﺑﮫ
ﻣﻔﮭوم ﻋدم ذھﻧﯾّت و ﺣﺎﻓظﮫ  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻋدم »ﺣﺿور« در ﻣرﮐز»ﺑودن« اﺳت  .از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ در ﻣﻔﮭوم ﻧﮭﺎﺋﯽ
اش ﻓﻘط در راﺑطﮫ ﺑﺎ وﺟدان اﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﺑل درک ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
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ﺳم و ﮐرﯾﺳﺗﺎﻟﯾزه و از
اﯾﻣﺎن  ،ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺷﻣن وﺟدان اﺳت  .اﯾﻣﺎن ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل وﺟدان اﺳت  .اﯾﻣﺎن ھﻣﺎن ذھن و ﻓﮑر ﻣﺟ ّ
ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷده اﺳت  .اﯾﻣﺎن ﺧود ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺷﻣن اﻧدﯾﺷﮫ و ﺗﻔﮑّر ﭘوﯾﺎ اﺳت .
اﯾﻣﺎن اﯾده ﻣﺗﺑﻠور ﺷده )ﺑﻠور ﺷده( و ﯾﺦ ﺑﺳﺗﮫ اﺳت .
اﯾﻣﺎن رﮐود اﺳت و وﺟدان ﭘوﯾﺎﺋﯽ .
اﯾﻣﺎن اﯾﺳﺗﺎﺋﯽ اﺳت و وﺟدان ﻧﻔس ﺟﺎری .
اﯾﻣﺎن ﺧواب آور اﺳت و وﺟدان ﺑراﻧﮕﯾزﻧده .
اﯾﻣﺎن ﻓﺳﺎد آور اﺳت و وﺟدان ﺗزﮐﯾﮫ دھﻧده .
ﺣواس و ذھن ﻣﻌﺗﺎد ﺷده اﺳت ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ از ﺧود ﺟدا و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷده و ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ ﺷﮑل ﻓرھﻧﮓ و
ﻣﮑررات
اﯾﻣﺎن ﺗﮑرار
ّ
ّ
اﺧﻼق ..........در آﻣده اﺳت .
اﯾﻣﺎن از »ﻋﺎدت« رﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد و وﺟدان از ﻗدرت ﻻﯾزال »ھﺳﺗﯽ «.
اﯾﻣﺎن ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾد و وﺟدان وﺟود دارد .
اﯾﻣﺎن ﻣﻌﻠول اﺳت و وﺟدان ﻋﻠّت ﺗﺎم.
اﯾﻣﺎن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧﺎدم ﺳﯾﺳﺗم ھﺎ  ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و »اﯾﺳم« ھﺎ ﺳت .
و وﺟدان ﺑزرﮔﺗرﯾن دﺷﻣن ﺳﯾﺳﺗم ھﺎ  ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و »اﯾﺳم« ھﺎﺳت.
ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ  ،اﺣﺳﺎس آدﻣﮭﺎی »ﺑﺎ اﯾﻣﺎن« » ،رﺣﯾم« » ،ﻋﺎﺷﻖ« و ﻣﺎﻟﮏ اﺳت  .ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ اﺣﺳﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در از ﺧود
ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﻋدم ﺣﺿور در ﺧوﯾﺷﺗن ﻋﺎرض ﻣﯽ ﮔردد  .ﺑﯾن آدم ﺧوﺷﺑﺧت و »ﺑودن« ش ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﮫ ﭘﮭﻧﺎی ﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺑﮫ
ﻋﻣﻖ ﻓراﻣوﺷﯽ وﺟود دارد .
............................................................................................................................................
..................................................................................................................
و اﯾن ﭼﻧﯾن اﻧد  ،ﮐﻠﯾّﮫ ﻏراﯾز و ﻣﻔﺎھﯾم »ﻣﻘدّﺳﯽ « ﮐﮫ ﺑﻧﯾﺎدھﺎی ﻻﯾﺗﻐﯾّر و اﺑدی ﺑﺷر ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﮔردﻧد .
ﺗذﮐر  :در اﯾﻧﺟﺎ اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ھﻣﮫ ﺑﺎورھﺎ و اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﮐردار و ﻗواﻧﯾن ﻣوروﺛﯽ و ﮐﮭن اﺳت و ﻋﯾن ﻋرف اﺳت و ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎی ﻗرآﻧﯽ آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ درﺳت ﺑر ﺧﻼف اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت .

*

*

*

آن ﭼﮫ را ﮐﮫ ﻓرھﻧﮓ  ،ﺳﻧن  ،اﺧﻼﻗﯾّﺎت  ،ذات  ،ﻓطرت و ﻏراﯾز اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾم و ﺑدان ﺷدﯾدا ً دﻟﺑﺳﺗﮕﯽ دارﯾم  ،ﭼﯾزی
ﻧﯾﺳت ﺟز آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﭘدران و اﺟداد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﺎ ،در »اﻋﺗﯾﺎد« ﺑﮫ آﻧﮭﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐرده و در آن ﻣرده اﻧد  ،و ﻣﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾم
ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ ﺑﺎ اﺧﻼق  ،آداب دان و ﻣردﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾم ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در اداﻣﮫ »اﻋﺗﯾﺎد« ﺗﺎرﯾﺧﯽ آﻧﺎن زﯾﺳت ﮐﻧﯾم و ﺑﮫ اﯾن »اﻋﺗﯾﺎد«
ھﺎ اﺣﺗرام ﺑﮕذارﯾم و در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﻣطرود و ﻣﻔﺳد ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﺋﯾم  .وﺧواھﯽ ﻧﺷوی رﺳوا ھﻣرﻧﮓ ﺟﻣﺎﻋت ﺷو.
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ﺳﻣﮫ و ﺑت در ﻧﯾﺎﻣده و در روان و ذھﻧﻣﺎن  ،ﮐرﯾﺳﺗﺎﻟﯾزه ﻧﺷده اﺳت  ،آن را ﺑد ﻣﯽ
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑراﯾﻣﺎن ھﻧوز ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﺟ ّ
دارﯾم و زﺷت و ﻏﯾر اﺧﻼﻗﯽ و ﻧﺎﺧوش آﯾﻧد  .و ﺑﮫ آن ﻋﻼﻗﮫ و ﺗﻣﺎﯾل ﻧدارﯾم .
در ورای »ﻋﺎدت« ھﯾﭻ ﭼﯾز ﻣﻌﻧﯽ و ارزش اﯾن ﭼﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﻣﺄﻧوس و آﺷﻧﺎ ھﺳﺗﯾم ﻧدارد  .زﻧدﮔﯽ و ارزﺷﮭﺎی آن
ﻓﻘط در ﭼﻧﮕﺎل اﻋﺗﯾﺎد ﻣزﻣن و ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﻔﮭوم ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮔردد  .و ﺻﻔﺎت و ارزﺷﮭﺎی ﻣﺗﺿﺎد و دوﮔﺎﻧﮫ ای از
ﻗﺑﯾل  :ﺧوب و ﺑد  ،زﺷت و زﯾﺑﺎ و ﺣﻖ و ﺑﺎطل  ..............را ﻣﯽ ﺳﺎزد .
زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﺟﻣوﻋﮫ  ،ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از »ﻋﺎدﺗﮭﺎ« ﺳت و »ﺑودن« ﺧود ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن ﻧوع ﻋﺎدت اﺳت .ﻋﺎدت ِ
»ﺑودن«  .در ورای اﯾن ﻋﺎدﺗﮭﺎ »ﺑودن« اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺧﻼﺋﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﺗﺣ ّﻣل ﺧوﯾش را و »ﺑودن« را
ﻧدارد  .زﯾرا ﮐﮫ دﭼﺎر »ﺧﻣﺎری« ﻣﯽ ﮔردد و اﯾن ﺑراﯾش ﺗﺣ ّﻣل ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت .
اوﻟﯾن ﻗدم ﺑرای رﻓﻊ اﯾن ﺧﻣﺎری اﺳت و ﺳﭘس » ،ﮐردن ِ « ﺑﺎ اﯾن داﺷﺗن ھﺎ ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌدی اﺳت .
»داﺷﺗن« ّ ،
»ﻋﻣل« ﯾﺎ »ﮐردن«» ،ﺑودن« را ﻣﺣﺗوا ﻣﯽ ﺑﺧﺷد ».ﺑودن« ﺑر ﻋﻣل اﺳﺗوار اﺳت  .ﻋﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ »داﺷﺗن« آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔردد
.
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم  ،ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم  ،ﻣﯽ ﺧورﯾم  ،ﻣﯽ ﺧواﺑﯾم  ،ازدواج ﻣﯽ ﮐﻧﯾم  .......و زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم  ،ﻋﺎدﺗﮭﺎی
ﺗﺎرﯾﺧﯽ  ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  ،رواﻧﯽ ﻣﺎن را ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺧﻣﺎر ﮐرده اﺳت ارﺿﺎء ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﻧﺷﺋﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾم و اﯾن ﻧﺷﺋﮕﯽ  ،اﺣﺳﺎس
ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ اﺳت و زﻧدﮔﯽ ﻧﺎم دارد .
و اﯾن ﺗواﺗر  ،ﺗﮑرار  ،ﺗﺳﻠﺳل و ﺗداوم ِ رﻓﺗﺎر  ،اﻋﻣﺎل و ﭘﻧدارھﺎ ﯾﻣﺎن را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ﻋﺎدت ﻣزﻣن در آﻣده  ،ﻋﻠّت و ﻣﻌﻠول
ھم ﻣﯽ ﺷﻣﺎرﯾم  .واﯾن ﭼﻧﯾن ﻗﺎﻧون ﻋﻠﯾّت ﺟﺎن ﻣﯽ ﮔﯾرد و اﺳﺎﺳش رﯾﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود  .ﺗﮑرارھﺎ را ردﯾف ﮐردن و از اﯾن
ردﯾف ﮐردﻧﮭﺎ  ،دﻟﯾل و ﺑرھﺎن ﺗراﺷﯾدن ﯾﻌﻧﯽ ﻗﺎﻧون ﻋﻠﯾّت .
ﺣواس و اﻧﻌﮑﺎﺳﺷﺎن ﺑر ذھﻧﻣﺎن ﻗﺎﻧون ﻋﻠّت و ﻣﻌﻠول را ﭘﺎﯾﮫ ﻣﯽ رﯾزد  .واﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧطﺎی
ﺗﺳﻠﺳل ﺗﮑرار ھﺎی اﻋﻣﺎل
ّ
ذھن اﺳت  .اﯾن ﻗﺎﻧون »ﻋﻠﯾّﺗﯽ « ﮐﮫ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد ھﻣواره ﯾﮏ ﻣﺳﯾر دوراﻧﯽ و داﯾره ای را طﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و
ھﻣواره ﺑﮫ ﺧودش ﺑر ﻣﯽ ﮔردد  .ﻋﻠّت دﻟﯾل ﻣﻌﻠول اﺳت و ﻣﻌﻠول دﻟﯾل ﻋﻠّت  .ودﻟﯾل اﯾن ﻋﻠﯾّت ھﻣواره ﻣﺟﮭول .
ﺑر اﺛر ﺗﮑرار ﻋﻣﻠﯽ  ،ﺗﻘﻠﯾد و ﻧﺷﺧوار اﯾده و ﺣﺎﻟﺗﯽ و ﺗﻠﻘﯾن آرﻣﺎﻧﯽ در ﺟﮭت آن ﻋﺎدﺗﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ  ،ﻋﻼﻗﮫ  ،ﻣﺣﺑّت و
ﻋﺷﻖ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﮭﺎ در ﻣﺎ ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾد  .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﭘﯾرو ﺳﺑﮏ  ،ﻣﮑﺗب و ﯾﺎ ﻣذھب ﺧﺎﺻّﯽ ﻣﯽ ﮔردﯾم  .ﺣواس ﮐﮫ ﺧود
دوﻣﯽ از ﺟﮭﺎن ﺧﺎرج ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ دھﻧد و ﻧﯾز ﺑر اﺛر
ﮐﺎﻣﻼً ﻧﺳﺑﯽ و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎدﻧد ﺧود ﯾﮏ ﺑرداﺷت ﻣﺗزﻟزل و دﺳت ّ
دوم ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ دﺳت ﭼﻧدم ﻣﯽ ﺷود و از
ﺗﮑرار و اﺳﺗﻣرار اﯾن درﯾﺎﻓت و ﺑر اﺛر ﻋﺎﻣل »ﻋﺎدت« ﺧود اﯾن ﺑرداﺷت دﺳت ّ
طرﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎل ذھن از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺑﮫ اﯾﻣﺎن ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮔردﻧد  .وﺑدﯾن طرﯾﻖ ﺷﺧﺻﯾّت و روان اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  ،ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﺎ ﺷﮑل
ﻣﯽ ﮔﯾرد .

*

*
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»زﻣﺎن« .
ﮔذﺷت زﻣﺎن ﭼﯾﺳت ؟
ﮔذﺷت زﻣﺎن  ،ھﻣﺎﻧﺎ »ﺑودن« اﺳت .
ﻧﮫ .
ﺗﮑرار ِ »ﺑودن« .
ﻧﮫ .
ﺗداوم و اﺳﺗﻣرار »ﺑودن« .
ﻧﮫ .
ﻋﺎدت »ﺑودن« .
ﺑﺎز ھم ﻧﮫ .
ﻓراﻣوﺷﯽ ِ »ﺑودن« اﺳت .
ﯾﻌﻧﯽ واﻗﻊ ﺷدن »ﺑودن« در ﭼﻧﮕﺎل »زﻣﺎن« اﺳت .
از ﺗداوم و اﺳﺗﻣرار ِ »ﺑودن« » ،زﻣﺎن« زاﺋﯾده ﻣﯽ ﺷود .
آﯾﺎ »زﻣﺎن« ﻣﺳﺗﻘل از »ﺑودن« ﺧود ﺑﮫ ﺧود وﺟود دارد ؟ و »ﺑودن« ﻣﺳﺗﻘل از زﻣﺎن ؟
ﺟﺎری ﺷدن »ﺑودن« از ﺳرﭼﺷﻣﮥ »ﺑودن« ھﻣﺎﻧﺎ »زﻣﺎن« اﺳت ».زﻣﺎن« از ﺳرﭼﺷﻣﮥ »ﺑودن« اﺳت ﮐﮫ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔردد
.
ﺗﺻور »ﺑودن« در ﺧﺎرج از ﻣﺳﯾر زﻣﺎن ﻏﯾر
ﺗﺻور و درﯾﺎﻓت »زﻣﺎن« ﺑﮫ ﻏﯾر از طرﯾﻖ »ﺑودن« ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت و ﻧﯾز
ّ
ّ
ﻣﻣﮑن .
»ﺑودن« و »زﻣﺎن« دو ﻣوﻟود دوﻗﻠو ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از رﺣم »ﻧﯾﺳﺗﯽ« زاﺋﯾده ﺷده اﻧد .
آﻏﺎز »ﺑودن« ھﻣﺎﻧﺎ ﻣﺑدأ زﻣﺎن اﺳت و ﻋﻼوه ﺑر اﯾن :
»زﻣﺎن « ﺧود ﻧوﻋﯽ از »ﺑودن« اﺳت .
و »ﺑودن« ﻓﻘط در ﺑﺳﺗر »زﻣﺎن« اﺳت ﮐﮫ »ﺑود« ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .
اول ﺗرﻧد :
آﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﮐداﻣﯾﮏ ّ
اول ﺗر از »زﻣﺎن« اﺳت .
ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ »ﺑودن« ی » ،ﺑودن« ّ
اول ﺗر از »ﺑودن« اﺳت .
و ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ »زﻣﺎن« ی » ،زﻣﺎن« ّ
ﺗﻘدّم ﯾﮑﯽ ﺑر دﯾﮕری ھﻣﭼون ﻣﺛﺎل ﻣرغ و ﺗﺧم ﻣرغ اﺳت .
و ﻋﻼوه ﺑر ﺗﻣﺎم اﯾﻧﮭﺎ :
»زﻣﺎن« » ،ﮔذﺷت زﻣﺎن« ﻧﯾﺳت  ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ »ﮔذﺷت زﻣﺎن« زﻣﺎن ﻧﯾﺳت  .ﮔذﺷت زﻣﺎن ﺗﺻوﯾر »زﻣﺎن« اﺳت در
آﺋﯾﻧﮥ »ﺑودن«  .ھﻣﭼﻧﺎﻧﮑﮫ زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن ﺗﻔﺎﻟﮥ »ﺑودن« اﺳت در ﻣﺧرج »زﻣﺎن« .
ﻣﺛﺎل ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﺳﯾﺳﺗم زﻧﺟﯾره ای اﻋﺗﯾﺎدھﺎ و در ﺗن ﺑت ھﺎ ﮐرﯾﺳﺗﺎل ﺷده اﺳت و ﯾﺦ ﺑﺳﺗﮫ اﺳت و ھﻣﭼون ﻣﺛﺎل ﮐﺳﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﻣدام و در ﺗﻣﺎم ﻋﻣرش در ﻣﻘﺎﺑل آﺋﯾﻧﮫ ای ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت و ﺗﺻوﯾرش را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑر اﺛر ﮔذﺷت زﻣﺎن
ﺗﺻوﯾرش را ﺑﺎ ﺧودش ﻋوﺿﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺗﺎ ﺣدّی ﮐﮫ ﺧودش را ﻣطﻠﻘﺎ ً از ﯾﺎد ﻣﯽ ﺑرد .
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آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺳﺎﻋت و ﺣﺗّﯽ دﻗﯾﻖ ﺗرﯾن اﺑزار وﻗت ﺳﻧﺞ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد »زﻣﺎن« ﻧﯾﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ آﺋﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد »ﺑودن« ﻧﯾﺳت  .وآن ﭼﮫ را ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾم  ،زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ﻧﯾﺳت  ،ﺑﻠﮑﮫ زﻧدﮔﯽ ﻋﺎدت ھﺎ و ﺑت ھﺎﺳت .
ﺳﺎﻋت و آﺋﯾﻧﮫ ھر دو ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
ﺳﺎﻋت ﮔذﺷت »ﺑودن« را در »زﻣﺎن« و آﺋﯾﻧﮫ ﻋﺑور »زﻣﺎن« را در »ﺑودن« ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧد.
ھﻣﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﺳﺎﻋت ھرﮔز ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ »ﺣﺎل« را ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﮕوﯾد  ،آﺋﯾﻧﮫ ﻧﯾز ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﮫ ﺣﺿور »ﺑودن« را ﺑﮫ ﻣﺎ
ﺑﻧﻣﺎﯾﺎﻧد .
و اﯾن ﺧﺻﻠت ﻧﮫ از ﺳﺎﻋت اﺳت و ﻧﮫ از آﺋﯾﻧﮫ  .ﻧﮫ از »ﺑودن« اﺳت و ﻧﮫ از »زﻣﺎن«  .ﺑﻠﮑﮫ درد ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و دور اﻓﺗﺎدﮔﯽ
اﺳت  .درد ﺟداﺋﯽ »ﻣن« از »ﺧوﯾﺷﺗن« اﺳت  .درد ﻋدم ﺣﺿور اﺳت  .درد ﻏﯾﺑت اﺳت  .ﻣﺎ دﻟﯾل اﯾن »ﺟداﺋﯽ« را در
ﺳطور آﯾﻧده واﺿﺢ ﺗر ﺧواھﯾم ﺷﮑﺎﻓت .
»زﻣﺎن«  ،ﺗﺳﻠﺳل و ﺗواﺗر »ﺣﺎل« ھﺎ و »ﺣﺿور« ھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﺎن ﻗﺎدر ﺑﮫ درﯾﺎﻓت آن
ﻧﯾﺳﺗﯾم.
ﺳﺎﻋت ھﻣواره ﮔذﺷﺗﮫ را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻧﮫ »ﺣﺎل« را .
ھر ﮔﺎه ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﻋت ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﯾم  ،ﻟﺣظﮫ و »ﺣﺎل« ی را ﮐﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم » .زﻣﺎن « را ھر ﮔﺎه ﮐﮫ ﺑﺧواھﯾم ﻣﭼش
را ﺑﮕﯾرﯾم از دﺳﺗﻣﺎن در ﻣﯽ رود و ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﮔردد  .و»ﺑودن« را ھر ﮔﺎه ﮐﮫ ﺑﺧواھﯾم در آن ﺣﺿور ﯾﺎﺑﯾم  ،ﻗﺑل
از ﺣﺿور ﻣﺎ  ،از ﻣﺎ ﭘﯾر ﺗر ﺷده اﺳت ﻣﺎ ﻓﻘط ﭘﯾری را و ﮔذﺷت ﻋﻣر را و ﮔذﺷت ﺑودن را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﺑﯾﻧﯾم .
اﯾن ﻣﺛﺎل ﻣﺎھﯽ ای اﺳت ﮐﮫ ھر ﺟﺎﯾش را ﮐﮫ ﺑﺧواھﯾم ﺑﮕﯾرﯾم  ،ﯾﮏ ﮐﻣﯽ آن طرف ﺗرش دﺳﺗﻣﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧد  ،ﻧﮫ آﻧﺟﺎﺋﯽ را
ﻓرار ھﺳﺗﻧد .
ﮐﮫ ﻗﺻد داﺷﺗﮫ اﯾم ﺑدﺳت آورﯾم ».زﻣﺎن« و »ﺑودن« ھﻣﭼون ﻣﺎھﯽ ﻟﯾز و ّ
اﯾن دو ﭘدﯾدۀ ﺟﺎدوﺋﯽ و ﻣرﻣوز  ،ﺑﮫ طور ﻣﻌﺟزه آﺳﺎﺋﯽ  ،ﺑﮫ ھم ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷوﻧد  .ھر ﮔﺎه ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾن دو ﻣﺗﻣرﮐز
ﻣﯽ ﺷوﯾم  ،دﯾﮕری را در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم .
اﯾن »زﻣﺎن« ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔذرد و »ﺑودن« ﻧﯾﺳت ﮐﮫ وﺟود دارد .
ﺑﻠﮑﮫ »زﻣﺎن« وﺟود دارد و »ﺑودن« ﻣﯽ ﮔذرد  .زﻣﺎن ﺣﺿور دارد و ﺑودن ﺟﺎرﯾﺳت » ،زﻣﺎن« ﺑﺳﺗر رودﺧﺎﻧﮫ اﺳت و
»ﺑودن« آب .

*

*

*

ﻣﮑررﺗرﯾن ﺗﮑرارات اﺳت و اﯾن ﺗﮑراروﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﮭﺎﯾت ﺧود رﺳﯾد »ﺗداوم« اﺳت  .و»ﺑودن« از ﺑس ﮐﮫ
»ﺑودن« ﺧود از
ّ
ﺗﮑرار ﻣﯽ ﮔردد »ﺗداوم« ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و »ﺑود« ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑدﯾن طرﯾﻖ »ﻋﺎدت« ﻣﯽ ﺷود  .و اﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ »ﺑودن« ﺑﮫ
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»ﺑود« ﺧوﯾش »ﻋﺎدت« ﻣﯽ ﮐﻧد و »ﺑودن« ش را از ﺧﺎطر وﺟودی ﺧوﯾش ﻣﯽ ﺑرد  .وﻣﺎ »ﺑودن« ﻣﻌﺗﺎد ﺷده را ﻓﻘط ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾم در ﯾﺎﺑﯾم ».ﺑودن« ی ﮐﮫ دﯾﮕر ﺣﺿور ﻧدارد و ﻗرﻧﮭﺎﺳت ﮐﮫ از ﻣﺎ دور ﺷده اﺳت .
اﯾن ﺗداوم ﺑودن  ،ھﻣﺎن زﻣﺎن اﺳت  .وﺑﮫ دﻟﯾل اﯾن ﺗداوم ﮐﮫ »ﻋﺎدت« زاﺳت و ﻓراﻣوﺷﯽ آور » ،ﺑودن« ﻏﺎﯾب ﻣﯽ ﺷود و
ﮔذﺷت زﻣﺎن ﮐﮫ »زﻣﺎن« ﻧﯾﺳت ﺟﺎﯾﮕزﯾن آن ﻣﯽ ﮔردد .
و ﻣﺎ ھﻣواره ﻣﺗوﺟّﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ھﺳﺗﯾم و ﺣﺗّﯽ ﻧﺷﺧوار و ﺧﺎطره ﮔذﺷﺗﮫ ﺣﺗّﯽ ھوﻟﻧﺎﮐﺗرﯾن آن ﺑراﯾﻣﺎن ﻧوﻋﯽ ﻟذّت ﺧﺎﺻّﯽ ﺑﮫ
ھﻣراه دارد  .و ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ھﻣواره در ﮔذﺷﺗﮫ زﯾﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم  .اﯾن اﺳت ﻣﻔﮭوم »ارﺗﺟﺎع« و ﺧﺻﻠت و ﻣﻧﺷﺄ
اﺻﻠﯽ آن  .ﻣرﺗﺟﻊ ﮐﺳﯽ اﺳت ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺳت ﮐﮫ در ﺟﺑر زﻣﺎن و ﭼﻧﮕﺎل »اﻋﺗﯾﺎد« ﮔرﻓﺗﺎر اﺳت .
آدم ﻣرﺗﺟﻊ ھﻣﺎﻧﻘدر ﮔذﺷﺗﮫ ﮔراﺳت ﮐﮫ آﯾﻧده ﭘرﺳت اﺳت .ﻟﯾﮑن در آﯾﻧده در ﺗﻌﻘﯾب ﭼﯾﺳت ؟ در ﺗﻌﻘﯾب »ﺣﺎل« ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در
ﻏﯾﺑت او ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﻠﺣﻖ ﺷده اﺳت  .آﯾﻧده ای ﮐﮫ ھرﮔز وﺟود ﻧدارد  .آﯾﻧده ای ﮐﮫ ﻓﻘط در ﮔذﺷﺗﮫ وﺟود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  ،در
ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ از دﺳﺗرس ﺧﺎرج اﺳت  .آﯾﻧده ای ﮐﮫ ﺗوﺳط ﮔذﺷﺗﮫ و از ﮐﺎﻧﺎل »ﺑودن« و »ﺣﺎل« ی ﮐﮫ ھرﮔز درﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽ ﺷود
 ،ﺑﻠﻌﯾده ﻣﯽ ﮔردد  .و اﻧﺳﺎن اﯾن ﮐﺎﻧﺎل اﺳت .وﺟود اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣدﺧل و ﻣﺧرج زﻣﺎن اﺳت .

*

*

*

ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ درﻣﻘﺎﺑل آﺋﯾﻧﮫ ﻧﺷﺳت  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از آن ﻋﺑور ﮐرد و ﺑﮫ ﺧود رﺳﯾد  .ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﻧﺗر و ﺳرﮔردان آﺋﯾﻧﮫ ﺷد ،
آﺋﯾﻧﮫ ﺗﺻوﯾر ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت و آدم را ﭘﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد  .در ﻣﻘﺎﺑل آﺋﯾﻧﮫ آدم ﺧﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و در ﻋﯾن ﺧﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﺧودش  ،ﯾﻌﻧﯽ
ﺑﮫ ﺗﺻوﯾرش ﻋﺎدت ﻣﯽ ﮐﻧد  .آﺋﯾﻧﮫ ﺣواس آدم را ﭘرت ﻣﯽ ﮐﻧد .
ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮕذارﯾم ﮐﮫ آﺋﯾﻧﮥ زﻣﺎن ﭘﯾرﻣﺎن ﮐﻧد  ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از دﯾوار آﺋﯾﻧﮫ ای زﻣﺎن ﻋﺑور ﮐﻧﯾم  ،ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﺟﺎزه دھﯾم ﮐﮫ زﻣﺎن از
ﻣﺎ ﻋﺑور ﮐﻧد .
ﻣﺎ ﻗﺎدر ﻧﯾﺳﺗﯾم ﮐﮫ از آﺋﯾﻧﮫ ﻋﺑور ﮐﻧﯾم  .ﭘس ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ راه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و آن اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻗدری ﺑﮫ آﺋﯾﻧﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺷوﯾم ﮐﮫ
ﺧود آﺋﯾﻧﮫ ﺷوﯾم و ﻣﺎﺑﯾن »ﻣن« و ﺗﺻوﯾر ﻣن ﻓﺎﺻﻠﮫ ای ﻧﺑﺎﺷد  .ﯾﻌﻧﯽ در ﻣرز »ﺑودن« و »زﻣﺎن«  ،ﺧوﯾﺷﺗن را ﻣﻼﻗﺎت
ﮐﻧﯾم و ﺣﺿور ﺑﮫ ھم رﺳﺎﻧﯾم .ﻧﺎظر ﺗﺻوﯾر ﺧوﯾش ﻧﺑﺎﺷﯾم  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧود ﺗﺻوﯾر ﺧوﯾش و ﻧﺎظر ﺧوﯾش در ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﺎﺷﯾم .

*

*

*

ﭼرا اﻧﺳﺎن ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﻟﺣظﮥ ﺗﻔﮑّر ﺑر ﭼﯾزی  ،ﺑر آن ﺗﻔﮑّر  ،ﻓﮑر ﮐﻧد ؟ ﯾﻌﻧﯽ ﺑر ﺗﻔﮑّر و ﮐﺎر ذھن ﺧوﯾش ﺑﮫ طور
ﻟﺣظﮫ ای و آﻧﯽ آﮔﺎه و ﻣﺣﯾط ﺑﺎﺷد  ،ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ در ﻟﺣظﮫ ﺗﻔﮑّر ﺑر ﭘدﯾده ای  ،ﺑر ﻣﺣﺗوا و ﻣﺗد اﯾن ﺗﻔﮑّر و ﺑر ﭼﮕوﻧﮕﯽ و
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ﭼراﺋﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯾزم آن اﻧدﯾﺷﮫ ﻧﻣﺎﯾد  .اﯾن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت  ،زﯾرا ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ ﭼﻧﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ای در ﻣﻐز آﻏﺎز ﺷد  ،ﺗﻔﮑّر ﺑر
آن ﭘدﯾده ﻧﺎﭼﺎر ﻣﻧﻘطﻊ ﻣﯽ ﺷود  .و ﭘس از آن ﻗﺎدر ﺧواھﯾم ﺑود ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ای را ﮐﮫ در ﻣﻐزﻣﺎن ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت ﻣورد ﺗﺟزﯾﮫ
و ﺗﺣﻠﯾل ﻗرار دھﯾم .
ﺗﺻور و درﯾﺎﻓت »ﺣﺎل« اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻏﺎﻓﻠﮕﯾر ﮐردن »ﺣﺎل«
اﯾن ﻋﯾﻧﺎ ً ھﻣﺎن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﮫ ﺟﺎ ﻧﯾﺎوردن و ﻋدم ﻗﺎﺑﻠﯾّت و اﻣﮑﺎن
ّ
ﺗﺻور و
در زﻣﺎن ﺣﺎل  .و اﯾن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت  ،ﻟﯾﮑن »ﺣﺎل« ﭘس از ﯾﮏ آن  ،ﯾﻌﻧﯽ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺎل ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﭘﯾوﺳت  ،ﻗﺎﺑل
ّ
رؤﯾت ﻣﯽ ﮔردد  .اﻧﺳﺎن در ﻟﺣظﮫ و در ﺣﺎل اﻧﺟﺎم ﮐﺎری ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﮐﺎرش ھر ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﻟﺣظﮫ و در ﺣﺎل
وﻗوﻋش ﻓﮑر ﮐﻧد و آﮔﺎھﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  .واﯾن ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ در طول زﻧدﮔﯽ و در ﺣﺎل زﻧدﮔﯽ ﮐردﻧش ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
زﻧدﮔﯽ ﺑﯾﻧدﯾﺷد  .و ﺷﺎﯾد ﺑﻌد از ﻣرگ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻔﮑّر ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود  .ﺷﺎﯾد !
اﻧﺳﺎن  ،اﻋﻣﺎل  ،ﺣوادث و ﻣوﺿوﻋﺎت را ﻓﻘط در ﺣﺎﻟت ﻣرده اش  ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﭘﯾوﺳت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر آن ﺑﯾﻧدﯾﺷد و
ﺗﺣﻠﯾﻠش ﮐﻧد و اﺳﺗدﻻﻟش ﻧﻣﺎﯾد و دﻟﯾﻠﯽ ﺑر آن ﺑﯾﺎﺑد  .ﻟﯾﮑن اﯾن ﺗﺣﻠﯾل و ﻧﺗﯾﺟﮫ ھرﮔز ﺑﮫ ﮐﺎرش ﻧﻣﯽ آﯾد و ﮐﺎرﯾﺳت اﺿﺎﻓﯽ و
ﻋﺑث  .زﯾرا او ھﻣواره در »ﺣﺎل« ﺣﺿور ﻧدارد .
اﻧﺳﺎن ﯾﺎ در ﮔذﺷﺗﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد  ،ﮔذﺷﺗﮫ ای ﮐﮫ ﻣرده اﺳت و ﯾﺎ در آﯾﻧده  ،آﯾﻧده ای ﮐﮫ ھﻧوز وﺟود ﻧدارد و در دﺳت
ﻧﯾﺳت .ﻟﯾﮑن ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ اﯾن آﯾﻧده در ﻧزدﯾﮑﯽ و دﺳﺗرس او ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد  ،ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣرﻣوزی از دﺳﺗش در ﻣﯽ رود
.
ﮔذﺷﺗﮫ ای ﮐﮫ ﻣرده اﺳت و آﯾﻧده ای ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾت ھﻣﺎن »ﻣرگ« اﺳت  .اﻧﺳﺎن در ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ اﺟﺳﺎد ﻣرده ھﺎ و در آﯾﻧده ﺑﮫ
ﻣرگ ﻣﯽ اﻧدﯾﺷد  .او در » ﺣﺎل« ﻣطﻠﻘﺎ ً »ﺣﺿور« ﻧدارد  .او ھﻣواره ﺑﺎ ﻣردۀ ﺧوﯾش ﺣﺿور ﺑﮫ ھم ﻣﯽ رﺳﺎﻧد  .وﺑﮫ
ﺳف  .ھﻣواره آه  ،اﻓﺳوس و ای ﮐﺎش  ،ﺑر ﻟﺑﺎﻧش
ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن در ﻣﺟﻣوع ﺣﯾواﻧﯽ اﺳت اﻧدوھﮕﯾن و ﻣﺗﺄ ّ
ﺟﺎرﯾﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ ھﻣواره دﯾر اﺳت  .ﺣﺗّﯽ ﺳرﯾﻊ ﺗرﯾن و آﮔﺎھﺗرﯾن ھﺎ ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﺑﻌد از وﻗوع ﺣﺎدﺛﮫ ﺑر ﺣﺎدﺛﮫ ﺣﺎﺿر
ﻣﯽ ﮔردد  .ھﻣﯾﺷﮫ ﻧوﺷدارو ﺑﻌد از ﻣرگ ﺳﮭراب  ،ﯾﻌﻧﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ دﯾﮕر ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﻣﯽ آﯾد  ،ﻣﯽ رﺳد  .ھﻣﯾﺷﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز و
ھر ﻣوﺿوﻋﯽ ﭘس از آﻧﮑﮫ وﺟود ﯾﺎﻓت وﺟودش ﺑراﯾﻣﺎن ﻣﺣرز ﻣﯽ ﮔردد و ﻧﮫ در ﺣﺎل »وﺟود« .ھﻣواره »،اﺳت« ﺑﻌد از
آﻧﮑﮫ اﺳت  ،اﺳت .
اﺳت  ،ﺑرای اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ وﻗﺗﯽ »اﺳت «  ،ﮐﮫ »ﺑود«  ،ﯾﻌﻧﯽ دﯾﮕر ﻧﯾﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﻣوﺟودی اﺳت ذاﺗﺎ ً دروﻏﮕو  .و اﯾن
دروﻏﮕوﺋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ دروغ ﺑزرﮔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣدّﺗﮭﺎ ﭘﯾش ﻣرﺗﮑب ﺷده اﺳت  .ﻣﺎ ﺑﮫ زودی ﺑﮫ ﻣﻧﺷﺄ اﯾن دروغ ﻧﺧﺳﺗﯾن
ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت .

*

*

*

ﻣﺎ ھﯾﭻ ﺟﻣﻠﮫ  ،ﻋﺑﺎرت و ﺣﺗّﯽ ﮐﻠﻣﮫ ای را ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑر زﺑﺎن ﺟﺎری ﺳﺎزﯾم و از آن ﻣﻧظوری ﺗداﻋﯽ ﮐﻧﯾم  ،وﻟﯽ از ﻓﻌل
»ﺑودن« و ﻣﺷﺗﻘّﺎت آن ﺑﮫ ﻧﺣوی اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑرده ﺑﺎﺷﯾم  .از ﻓﻌل »ﺑودن« و ﻣﺷﺗﻘّﺎت آن » ،اﺳﺗن« » ،ھﺳﺗن« » ،ﺑودن«
ھﻣواره ﭼﮫ ﺑﮫ طرﯾﻖ ﻣﺳﺗﻘﯾم  ،ﭼﮫ ﺗرﮐﯾﺑﯽ و ﭼﮫ ﺿﻣﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ در ﮐﻠ ّﯾﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی دﻧﯾﺎ ﺻﺎدق اﺳت .
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اﯾن ﻣوﺿوع ﮔر ﭼﮫ ظﺎھرا ً ﻓﻘط ﯾﮏ ﻣﺑﺣث دﺳﺗور زﺑﺎن اﺳت ﻟﯾﮑن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻋﻣﯾﻖ و ﮔﺳﺗرده آن ﺑﺗدرﯾﺞ ﯾﮏ ﺑﺣث ﺑﺳﯾﺎر
اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﮭم از ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﯽ ﮔردد .
اﺻوﻻً زﺑﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ) (philologyﮐﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ در ﺳﯾﺳﺗم داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﻣﺎ از آن ﺑﺣﺛﯽ در ﻣﯾﺎن ﻧﺑوده و ﻧﯾﺳت  ،ﺧود
اﺳﺎس ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﺑﺧﺻوص ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ اﺳت  .وﻣﺣوری ﺗرﯾن ﺑﺣث آن ھﻣﺎﻧﺎ »ﺑودن« اﺳت ﮐﮫ در ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﺧود
رﯾﺷﮫ ای ﺗرﯾن ﻣوﺿوع اﺳت .
»«philoﮐﮫ ﯾﮏ ﭘﯾﺷوﻧدی اﺳت در زﺑﺎن ﯾوﻧﺎﻧﯽ  ،ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﻋﺷﻖ و ﻣﯾل ﻣﻔرط و ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎﺳت  .واﯾن ﻣﯾل ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎ و
ﻋﺷﻖ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣدّی آن را ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار دادﯾم در ﺣﻘﯾﻘت ﺧود ﺣﺎﻟﺗﯽ اﺳت از »ﺑودن«  ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﯾل ﺑﮫ »ﺑودن«
اﺳت  ،ﺑﮫ طرﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﺣﺗّﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﺣﺗوی و درﯾﺎﻓت ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻋﺷﻖ و ﺑودن را ﻣﻌﺎدل و ﻣﺗرادف ھم داﻧﺳت .
و » «philologyﮐﮫ زﺑﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻣطﺎﻟﻌﮫ ادﺑﯾﺎت از اﯾن ﺑﻌد اﺳت ھﻣﺎﻧﺎ ﻋﺷﻖ ﺷﻧﺎﺳﯽ  ،ﻣﯾل ﺷﻧﺎﺳﯽ و در ﻧﮭﺎﯾت
»ﺑودن« ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .
ﻣﮑررﺗرﯾن اﻓﻌﺎل اﺳت » ،ﺑودن« ﻣﺎدر ﺗﻣﺎم اﻓﻌﺎل اﺳت  .و در
»ﺑودن« ﺟﮭﺎﻧﺷﻣول ﺗرﯾن  ،ﻋﺎدی ﺗرﯾن  ،راﯾﺞ ﺗرﯾن و
ّ
ﻣﮑرر و
ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﺑﮭم ﺗرﯾن  ،ﮔرﯾز ﭘﺎی ﺗرﯾن و ﺳرﺑﺳﺗﮫ ﺗرﯾن اﻓﻌﺎل اﺳت .و اﯾن اﺑﮭﺎم از ﮐﻠﯾّت ﺟﮭﺎﻧﺷﻣول ﺑودن و
ّ
داﺋﻣﯽ ﺑودن آن اﺳت  .از ﺑس ﻓراوان اﺳت و از ﺑس ﮐﮫ در ھر ﻟﺣظﮫ و ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺟﺎرﯾﺳت دﯾده و ﻓﮭﻣﯾده ﻧﻣﯽ ﮔردد .
در زﯾر ﭘﺎﯾﻣﺎن  ،ﺑﺎﻻی ﺳرﻣﺎن  ،در ﻣﻘﺎﺑل دﯾدﮔﺎﻧﻣﺎن  ،زﯾر ﭘوﺳﺗﻣﺎن و در اﻋﻣﺎق دﻟﻣﺎن و ھﻣﮫ ﺟﺎ وﺟود دارد  .و از ﺑس
ﮐﮫ وﺟود دارد وﺟودش »ﻋﺎدت« ﺷده اﺳت  ،از ﯾﺎد رﻓﺗﮫ اﺳت و ﭼﯾزی ﺗو ﺧﺎﻟﯽ و ﮔﻧﮓ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد .
و ﻧﯾز ﺣﺗّﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ دﺳﺗور زﺑﺎن و زﺑﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ از ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﺗرﯾن ﻣﻔﺎھﯾم اﺳت  .ﯾﮏ ﻟﻐت و ﮐﻠﻣﮥ ﺟﺎدوﺋﯽ و ﺳﯾﺎل اﺳت
 .ھﯾﭻ ﮐس  ،ﭼﯾز  ،ﭘدﯾده و ﮐﻠﻣﮫ ای در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ھم ﻓﺎﻋل ﺑﺎﺷد  ،ھم ﻣﻔﻌول و ھم ﻓﻌل  .و »ﺑودن«  ،ﭼﻧﯾن
اﺳت .
ھﯾﭻ ﻓﺎﻋﻠﯽ ﺑدون آن ﻓﺎﻋﻠﯾّت و ھﯾﭻ ﻣﻔﻌوﻟﯽ ﺑﯽ آن ﻣﻔﻌوﻟﯾّت و در ورای ھﻣﮫ ھﯾﭻ ﻓﻌﻠﯽ ﺑدون آن ﻓﻌﻠﯾّت ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .ﺧود
ﻓﺎﻋل ﺧوﯾش اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺎﻣل دﯾﮕری اﯾن »ﺑودن« را »ﺑود« ﻧﮑرده اﺳت  .ﻣﻧظور از »ﺑود« ﮐردن ﻣﻧﺷﺄ و ﻣﺑدأ آن
ﻧﯾﺳت  .ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺳﯽ ھﺳت ﮐﮫ »ﺑودن« را »ﺑود« ﮐﻧد و ﯾﺎ »ﻧﺑود« ﮐﻧد  .ﭼرا ﮐﮫ ﺣﺗّﯽ اﮔر »ﻧﺑود« ﮐﻧد ﺑﺎز ﺧود »ﺑودن«
اﺳت  .و ﻣﻔﻌول ﺧوﯾش اﺳت  ،ﭼرا ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭘدﯾده ای ﻻزم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ »ﺑودن« در آن ﯾﺎ ﺑر آن »ﺑود«ﻧﻣﺎﯾد و ﺑر آن واﻗﻊ
ﮔردد » .ﺑودن« در ﺧوﯾش و ﺑر ﺧوﯾش واﻗﻊ ﺷده اﺳت و ﻋﻼوه ﺑر آن ﻣﻔﻌول ﺗﻣﺎم ﻣﻔﻌوﻟﮭﺎﺳت  .و ﻧﯾز ﺧود ﻓﻌل اﺳت .
ﻣﺧﺻوص ﺗرﯾن  ،ﻋﺎدی ﺗرﯾن و ﻓراوان ﺗرﯾن ﻓﻌﻠﮭﺎﺳت .
ﻣﺛﺎﻟﯽ ﻣﯽ آورﯾم :
»ھوا ﺗﺎرﯾﮏ اﺳت  «.اﯾن ﺟﻣﻠﮫ را ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم »ھوا« در ﺿﻣن اﯾﻧﮑﮫ ھوا اﺳت  ،در ورای ھوا ﺑودن ،
»ﺑودن« ھوا اﺳت » .ﺑودن« ِ ھوا ﺑر ھوا ﺑودن ارﺟﺣﯾّت دارد  .اﮔر »ھوا« ھم ﻧﺑﺎﺷد ﺑﺎز ﭼﯾزی »اﺳت« و ﯾﺎ ھﯾﭻ ﭼﯾز
»ﻧﯾﺳت« ﯾﻌﻧﯽ ﻧﯾﺳت »اﺳت« ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮭر ﺣﺎل »اﺳت« .
ھﻣﭼﻧﯾن اﺳت در ﻣورد ﮐﻠﻣﮥ »ﺗﺎرﯾﮏ« .
و »اﺳت« در ﺿﻣن اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﮐ ّل ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد  ،در ﻋﯾن ﺣﺎل در زﯾر ﭘوﺳت و ﮐﻧﮫ » ،ھوا« و »ﺗﺎرﯾﮏ« وﺟود
دارد  .ھوا اﺳت  ،ﺗﺎرﯾﮏ اﺳت  ،و اﺳت  ،اﺳت  .وﺳﭘس »ھوا ﺗﺎرﯾﮏ اﺳت « .
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ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﮐﻠﻣﺎت  :ھوا  ،ﺗﺎرﯾﮏ و اﺳت » ،اﺳﺗن« ﯾﻌﻧﯽ »ﺑودن« را در زﯾر ﭘوﺳت ﺧوﯾش ﺑﮫ طور ﺿﻣﻧﯽ دارﻧد  .و ﺑﮫ
دﻟﯾل وﺟود ﮐﻠﻣﺎت و اﺳﻣﮭﺎ و ﭘدﯾده ھﺎﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ اﯾن ﺣدّ ﻣﻔﮭوم »ﺑودن« ﻣرﻣوز و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود .
و ﻧﯾز اﺷﮑﺎل ﺻوری ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ را در درﯾﺎﻓت »ﺑودن« ﺑﮫ اﺑﮭﺎم و ﮔﯾﺟﯽ دﭼﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
»ﺑودن« ﻧﮫ ﯾﮏ ﻣﻔﮭوم ﻣﺎدّی اﺳت و ﻧﮫ ﻣﻌﻧوی  .ﻧﮫ ﺟﺳﻣﯽ اﺳت و ﻧﮫ روﺣﯽ  .ﺑﻠﮑﮫ در ورای ھر دو  ،ﻣﻔﮭوﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺗﻣﺎم ﺑودﻧﮭﺎی ﻣﺎدّی و ﻣﻌﻧوی در ﻟوای ،آن »ﺑود« ﺧﺎصّ ﺧودﺷﺎن را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .
وﺟود ﻣﺎدّی ﯾﺎ ﻣﻌﻧوی  ،اﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎ ﻏﯾر اﺧﻼﻗﯽ  ،ﻣﺛﺑت ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽ  ،زﻧده ﯾﺎ ﻣرده  ،ﺧوب ﯾﺎ ﺑد ..........ھﻣﮕﯽ وﺟودھﺎﯾﯽ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻓﮭم و درﯾﺎﻓت »ﺑودن« را ﺗﺎ اﯾن ﺣدّ ﺑﮫ ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ و ﭘوﺷﯾدﮔﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد  .اﮔر ﻗﺎدر ﺑودﯾد ﮐﮫ »ﺑودن« را ﺑﯽ اﯾن
ﺗﺻور و درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد  ،اﯾن ھﻣﺎن »ﺑودن« ی اﺳت ﮐﮫ ﻣورد ﺑﺣث ﻣﺎﺳت .
ﺻﻔﺎت
ّ
اﯾن »ﺑودن« زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑل درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﺗﺿﺎدّھﺎ و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ھﺎ ﺑﮫ آﺧرﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺟداﻟﯽ ﺧوﯾش ﺑرﺳﻧد  ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ
ﺳر ﻧﺑﺎﺷد  .دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ آﺧرﯾن  ،ھﻣﺎن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ زﻣﺎن – ﺑودن اﺳت .
ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ دﯾﮕر اﯾن ﺟدال و ﺗﺑدﯾل ﭘذﯾری دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﻣﯾ ّ
در ورای دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ  ،ﯾﻌﻧﯽ آن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ را ﭘس و ﭘﺷت ﺳر ﮔذاﺷﺗﯾم »ﺑودن« ﻗﺎﺑل درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮔردد  .ﯾﻌﻧﯽ
آﻧﮕﺎه ﮐﮫ »ﺑودن« ﺑر ﺧوﯾش ﻣﻧطﺑﻖ اﺳت و ﺑﮫ وﺣدت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ رﺳﯾده اﺳت .
اﯾن »ﺑودن« در ورای ﺗﻣﺎم ﺑودﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ »ﺑودن« ﻧﯾﺳت  ،در ﺗﻣﺎم ﺑودﻧﮭﺎ ﺑر ﺧوﯾش ﻣﻧطﺑﻖ اﺳت  .ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﻣوﺣّد اﺳت ،
ﺟز در اﻧﺳﺎن  .اﻧﺳﺎن ﭘدﯾده اﯾﺳت وﺟودا ً ﻣﺷرک و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ  .ھﻣﯾن ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اش دﻟﯾل ﺑر ﻋدم درﯾﺎﻓت اﯾن ﻣﻔﮭوم اﺳت .
وﺑدﯾن ﺟﮭت اﺳت ﮐﮫ وﺟود و »ﺑودن« را ﺗﻧﮭﺎ در وﺟود دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ و ﻣﺗﺿﺎدّ و دو ﺑﻌدی و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ آن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﻔﮭﻣد  .و
ﺑﺎز دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ آﯾﻧده ﺧوﯾش  ،اﻧﺳﺎن ﻗﺎدر ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ »ﺑودن« را درﯾﺎﻓت ﮐﻧد  .ﯾﻌﻧﯽ در
ﻣﺳﯾر ﺗﻼش رﺳﯾدن و اﻧطﺑﺎق ﺑر ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﺗدرﯾﺞ اﯾن ﻗدرت و ﻗﺎﺑﻠﯾّت وﺟودی را ﮐﺳب ﺧواھد ﮐرد .
ﺗﻣﺎم ﺑودﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ وﺣدت وﺟودی ﯾﻌﻧﯽ وﺣدت »ﺑود« ی دارﻧد  ،ﺑر »ﺑودن« ﺧوﯾش ﺣﺿور و آﮔﺎھﯽ ﻧدارﻧد  .واﻧﺳﺎن ھم
ﮐﮫ وﺣدت »ﺑود« ی ﻧدارد ﺑﺎز اﯾن ﭼﻧﯾن اﺳت  .واﯾن ﺗﻧﺎﻗض ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ آﯾد  .ودر واﻗﻊ اﯾن ﺗﻧﺎﻗض وﺟود دارد  .اﻧﺳﺎن ﮔر
ﭼﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻧوﻧﯽ ﺧود  ،ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت و اﯾن ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اش دﻟﯾل ﺑر ﻋدم ﺣﺿورش اﺳت  .ﻟﯾﮑن ﺑر اﺛر ﺗﻼش ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن و
ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎﭘذﯾر در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺳوی وﺣدت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ رود و اﯾن وﺻول ﺧوﯾﺷﺗن  ،ﻣوﺟب ﻧﻣﯽ ﮔردد ﺑﮫ ﻋﺎﻟم
اﺷﯾﺎء  ،ﻧﺑﺎﺗﺎت و ﺣﯾواﻧﺎت ﺑﺎزﮔردد  .ﭼرا ﮐﮫ اﯾن »وﺣدت« دﯾﮕر ﺑﮫ او ھدﯾﮫ ﻧﮕردﯾده و ﻣﺟﺎﻧﯽ ﺑﮫ دﺳﺗش ﻧﯾﺎورده اﺳت .
ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺎﺻل ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ رﻧﺞ و در ﺑﮫ دری و ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑوده اﺳت  .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑدون ﺗﻼش  ،رﻧﺞ و ﮐﺎر ﺑﮫ دﺳت ﺑﯾﺎﯾد  ،آﻧﭼﮫ
ﮐﮫ ھدﯾﮫ ﮔردد  ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل اﻧﺳﺎن ﻣﻔﯾد ﻧﻣﯽ آﯾد  ،ﺑﻠﮑﮫ او را دﭼﺎر ﺳرﻧوﺷت ﮐﻧوﻧﯽ اش ﻣﯽ ﮐﻧد  ،ھﻣﭼون »ﺑودن«
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ او ھدﯾﮫ ﺷده ﺑود  .اﯾن ﺑﺎر ﮐﮫ ﺑﺎر دﯾﮕر »ﺑودن« را ﺑﮫ دﺳت آورد  ،دﯾﮕر ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ از ﭼﻧﮓ ﻧﺧواھد داد .
ﭼرا ﮐﮫ اﯾن »ﺑودن« ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ و ﻣﻔت ﺑﮫ ﭼﻧﮓ ﻧﯾﺎﻣده اﺳت .
»ﺑودن« ﺑرای ﻣﺎی ﮐﻧوﻧﯽ » ،آﻧﺟﺎ ﺑودن« اﺳت  .ﻣﺎ »ﺑودن« را در ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮭر ﺣﺎل »اﯾﻧﺟﺎ« ﯾﻌﻧﯽ ﺧوﯾﺷﺗن ﻧﯾﺳت
ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾم زﯾرا ﮐﮫ اﯾن ﭼﻧﯾن ھﺳﺗﯾم  ،ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﮫ ﺟﺎ ھﺳﺗﯾم  ،ﺟز ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻗرار ﺑوده اﺳت ﺑﺎﺷﯾم
ّ
و روزی ﺑوده اﯾم .
ﺳم ﮐﻧﯾم و ﺑﮫ ﺧﺎطر آورﯾم
ﭼرا ﺗﺻوﯾر ﻋﺎﻟم و ﺣﺎﻟﺗﯽ را ﮐﮫ در رﺣم ﻣﺎدر و ﯾﺎ ﺣﺗّﯽ ﻗﺑل از آن داﺷﺗﯾم  ،ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﻣﺟ ّ
 .آﯾﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺿﻌف ﺣﺎﻓظﮫ و ﻓراﻣوﺷﯽ ذھن اﺳت ؟ ﺧﯾر  .ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه و ﻧﺎﺧودآﮔﺎه و ﻧﺎﺧود اﺧﺗﯾﺎر  ،از ﺟﺎﺋﯽ
ﺑﮫ اﯾن ﻋﺎﻟم ﭘرﺗﺎب ﺷده اﯾم  .ﻧﮫ در زﻣﺎن ﭘرﺗﺎب ﺣﺿور دارﯾم  ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ اش و ﻧﮫ ﺑﮫ ﭼراﺋﯽ اش آﮔﺎه ھﺳﺗﯾم .
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ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ راه ھﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻏﯾر ﻣﻣﮑن را ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺳﺎزد  .ﻣﻣﮑﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ – وﺟودی  .وآن ھم آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺗن  ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
آﮔﺎھﯽ اﻧدﯾﺷﯽ ﺑﻠﮑﮫ وﺟودی ﻧﯾز  ،ﺑر ﻣﺳﯾر  ،ﭼﮕوﻧﮕﯽ و ﭼراﺋﯽ اﯾن ﭘرﺗﺎب  ،اﯾن ﺟدا اُﻓﺗﺎدﮔﯽ  ،ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﻏرﺑت اﺳت .
و ﻣﺎ اﯾن را ھﻣﺎن »ﺑﺎزﮔﺷت« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾم  .ﺑﺎزﮔﺷت از راه آﻣده .از ھﻣﺎن راھﯽ ﮐﮫ آﻣده اﯾم ﺑر ﻣﯽ ﮔردﯾم .
ﺑدﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎی ﮐﻧوﻧﯽ »ﺑودن« را ﻓﻘط از طرﯾﻖ ﻓﻼن ﯾﺎ ﺑﮭﻣﺎن ﺑودن و ﯾﺎ ﺑودن ﻓﻼن و ﺑﮭﻣﺎن  ،ﯾﻌﻧﯽ در »آﻧﺟﺎ«
ﺑودن ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾم و اﯾن ھﻣﮫ ﭼﯾز اﺳت ﺟز »ﺑودن« .

*

*

*

ﻣﮑرر و ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ ھﯽ «:
اﯾن ﺳﺋوال
ّ
ﮐﯾﺳﺗم ؟ ﮐﯾﺳﺗم ؟ ﮐﯾﺳﺗم ؟ ؟ ؟
از ﮐﺟﺎ ﺑر ﻣﯽ آﯾد ؟
از ﺟﺎﺋﯽ ﺑر ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ھﯽ :
ھﺳﺗم  .ھﺳﺗم  .ھﺳﺗم .

.

.

ﻣﮑرر  ،ﻣﺄﯾوﺳﺎﻧﮫ ھﯽ از ﺧوﯾش ﻣﯽ ﭘرﺳد :
و اﯾن »ﺑودن« ھﺎی
ّ
ﭼﯾﺳﺗم ؟ ﭼﯾﺳﺗم ؟ ﭼﯾﺳﺗم ؟ ؟ ؟
و ﺑﺎ اﯾن )؟( ﺗﻔﮑّر آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔردد .
اوﻟﯾن آﯾﺎ )؟( ﯾﯽ ﮐﮫ در وﺟود ﺑﺷر ﻧﻘش ﻣﯽ ﺑﻧدد .
اﯾن ّ
اﯾن ﭘرﺳش ﻧﺧﺳﺗﯾن اﺳت .
اﯾن ﻣﺎدر ﺗﻣﺎم آﯾﺎھﺎ اﺳت .
ﻣﮑررا ً اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ از »ﺑودن« اﻧﺳﺎﻧﯽ ﭼﯾزی ﺟز )؟( ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد  .و»ﺑودن« در زﯾر ﺧﺳﺗﮕﯽ
و اﯾن )؟(
ّ
 ،اﻓﺳردﮔﯽ و ﯾﺄس از اﯾن ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻓراﻣوش ﻣﯽ ﮔردد  .در ﺣﻘﯾﻘت »ﺑودن« ﯾﻌﻧﯽ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻏﻠط و دروغ  ،ﺑودن
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾم و آن را ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾم ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﺟز ﺗداوم )؟(.
و ﺗداوم)؟( ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗداوم و ﺗﮑرار »ﺑودن« اﺳت  ،ھﻣﺎﻧﺎ زﻣﺎن اﺳت  .وﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﺎ ﺗداوم )؟( و ﺗداوم ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﮫ )؟(
 ،ﺑر اﺛر ﺗﮑرار ﻣداوم و ﺗﺎرﯾﺧﯽ »ﻋﺎدت« ﮔردﯾده و ﺳﭘس ﺑﮫ ﻓراﻣوﺷﯽ ﺳﭘرده ﻣﯽ ﺷود  .ﯾﻌﻧﯽ ﻓراﻣوﺷﯽ »ﺑودن«  .وﻧﮫ
ﺗﻧﮭﺎ ﻓراﻣوﺷﯽ »ﺑودن« ﺑﻠﮑﮫ ﻓراﻣوﺷﯽ ﺧود )؟( .
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ﺑﺎ )؟( » ،زﻣﺎن« و »ﻋﺎدت« آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔردد  .وﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ )؟( ﺗﺎرﯾﺦ زﻣﺎن و اﻋﺗﯾﺎد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﭘذﯾرد  .ﻟﯾﮑن ﺗﺎ اﯾن
دوم راھﯽ دراز در ﭘﯾش دارﯾم .
ﻣرﺣﻠﮫ ّ
زﻣﺎن
ﻣن ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ←  - - - - -ﻓراﻣوﺷﯽ
ﻋﺎدت
»ﻣن« ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم »ﺑودن« م را ﺑﺎور ﮐﻧم و ﺗﺄﺋﯾد ﮐﻧم و ﺑﮫ آن اﯾﻣﺎن آورم.
ﺑﮫ »ﺑودن« م »آری« ﻧﻣﯽ ﮔوﯾم » ،ﻧﮫ« ﻧﻣﯽ ﮔوﯾم » .آری« و »ﻧﮫ« ﮔﻔﺗن ھر دو ﯾﮑﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺄﺋﯾد »ﺑودن« اﺳت .
ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺄﺋﯾد»ﻣن« اﺳت .
اوﻟﯾن اﻧﺗﺧﺎب اﺳت  .اﻧﺗﺧﺎب
ﻣﺿطرﺑم  ،ﻧﮕراﻧم  ،دﻟﮭره  ،ﺗرس  ،ﺗزﻟزل و اﺿطراب »اﺿطراب ﻟﺣظﮥ اﻧﺗﺧﺎب«  ،اﯾن ّ
ﻧﺧﺳﺗﯾن » .ﺟﺑر و اﺧﺗﯾﺎر« ﻣﻧﺷﺄ وﺟودش در اﯾن ﺟﺎﺳت  .اﻧﺗﺧﺎب  ،ﺑﯾن »ﺑودن« و »ﻧﺑودن«  ،ﭘذﯾرﻓﺗن و ﻧﭘذﯾرﻓﺗن ،
ﺣﺿور و ﻏﯾﺑت  ،ھوﺷﯾﺎری و ﻓراﻣوﺷﯽ  ،ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ  ،ﻗرار و ﻓرار  ،اﯾﻧﺟﺎ و آﻧﺟﺎ  .ﺑﺎ ﻋدم ﺷرﮐت در اﯾن
اﻧﺗﺧﺎب ﺑزرگ  ،اﻧﺳﺎن »اﺧﺗﯾﺎر« را از ﺧوﯾش ﺳﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد و دﭼﺎر »ﺟﺑر« ﻣﯽ ﺷود .
ﻧﮫ  ،اﯾن اﻧﺗﺧﺎب از ﻣن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻧﯾﺳت  .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﻓرار  ،ﻓرار  ،ﻓرار  ........ ،ﺑﮕذار در ﺟﺎﺋﯽ دﯾﮕر ﺑﺎﺷم  ،ھر ﺟﺎ ﺑﺎﺷد
ﺑﮭﺗر از »اﯾﻧﺟﺎ« اﺳت  ،ﺑﮭﺗر از »ﺑودن« اﺳت  .ﺑﮭﺗر از اﯾن اﺿطراب و ﺗردﯾد و وﺣﺷت اﺳت  .ﺑﮕذار اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ھوﻟﻧﺎک
را  ،اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ را ﻓراﻣوش ﮐﻧم .
ﻓرار  ،ﻓرار  ،ﻓرار ................... ،
ﻓراﻣوﺷﯽ  ،ﻓراﻣوﺷﯽ  ،ﻓراﻣوﺷﯽ ........................... ،
ﻣﺧدّر  ،ﻣﺧدّر  ،ﻣﺧدّر ......................... ،
اﻋﺗﯾﺎد  ،اﻋﺗﯾﺎد  ،اﻋﺗﯾﺎد ....................... ،
ﭘﻧﺎھﮕﺎه  ،ﭘﻧﺎھﮕﺎه  ،ﭘﻧﺎھﮕﺎه .......................... ،
ﻋﻼﻗﮫ  ،ﻋﻼﻗﮫ  ،ﻋﻼﻗﮫ ........................ ،
ﻋﺷﻖ  ،ﻋﺷﻖ  ،ﻋﺷﻖ ......................... ،
ﻣﺎﻟﮑ ّﯾت  ،ﻣﺎﻟﮑ ّﯾت  ،ﻣﺎﻟﮑ ّﯾت ......................... ،
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب  ،اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺷﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﮐرد و ﮔرﯾﺧت  ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑرای »ﻓرار « ﭘﻧﺎھﮕﺎھﯽ ﺑﯾﺎﺑد .
»ﺟﺎﺋﯽ « ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ »اﯾﻧﺟﺎ« ﻧﺑﺎﺷد  .آﻧﺟﺎ ................
و در »آﻧﺟﺎ« ھﺎ ﺑﺳﯾﺎری ﭼﯾزھﺎ اﺗّﻔﺎق اﻓﺗﺎد .
اﺳﺗراﺗژی  ،آﺧرت ............................................................................................... ،
آرﻣﺎن ،
ِ
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و او ﺑﺗدرﯾﺞ در »آﻧﺟﺎ« اﻗﺎﻣت ﮔزﯾد و »ﺑودن« ش را  ،ﻣﺳﮑن و ﻣﺎوای ﺑوﻣﯽ اش را و )؟( را ﺑﮫ ﻓراﻣوﺷﯽ ﺳﭘرد .
و ﻧﯾز ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ اﯾن ﺗﺑﻌﯾد ﮔﺎه ﻋﺎدت ﮐرد و اﻧس ﮔرﻓت و ﺑﮫ آن ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧد ﮔردﯾد و در »آﻧﺟﺎ« ﮐﺎر ﮐرد  ،ﺗوﻟﯾد ﮐرد و
ﻣﺎﻟﮑش ﮔردﯾد  ،و ﻧﯾز ھر آﻧﭼﮫ در »آﻧﺟﺎ« ﺑود .
داﺷﺗن  ،داﺷﺗن  ،داﺷﺗن ................... ،ﻧداﺷﺗن  ،ﻧداﺷﺗن  ،ﻧداﺷﺗن ............. ،ﮐردن  ،ﮐردن  ،ﮐردن ،
.........ﻧﮑردن  ،ﻧﮑردن  ،ﻧﮑردن ........................ ،ﮐردن داﺷﺗن ھﺎ و ﻧﮑردن ﻧداﺷﺗن ھﺎ  .ﮐردن ﻧداﺷﺗن ھﺎ و ﻧﮑردن
داﺷﺗن ھﺎ  .وداﺷﺗن ﮐرده ھﺎ و ﻧداﺷﺗن ﻧﮑرده ھﺎ  .داﺷﺗن ﻧﮑرده ھﺎ و ﻧداﺷﺗن ﮐرده ھﺎ .
ﻋﺎدت  ،رﺳم  ،ﻗﺎﻧون  ،ﻓرھﻧﮓ  ،ﺗﺎرﯾﺦ  ،اﺧﻼق .......................... ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ دﻟﯾﻠﯽ  ،ﻣﻧظوری و ھدﻓﯽ ﺑرای آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
ﻣن ﮐرده ام و ﻣﯽ ﮐﻧم و دارم وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .
ﭼرا ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻓﻼن ﮐﺎر را ﺑﮑﻧم و ﺑﮭﻣﺎن ﮐﺎر را ﻧﮫ ؟
ﭼرا اﯾن را دوﺳت دارم و آن را ﻧﮫ ؟
ﭼرا اﯾن از آن ﺑﮭﺗر اﺳت ؟
ﭼرا اﯾن از آن زﯾﺑﺎﺗر اﺳت ؟
 ..............................؟
 .............................؟
 ............................؟
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ آﯾﻧده و ھدﻓﯽ ﺑرای ﮐرده ھﺎﯾم در ﮐﺎر ﺑﺎﺷد .
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻋ ّﻠﺗﯽ ﺑرای زﻧدﮔﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻓرﻗﯽ ﺑﯾن ﻣن و او  ،ﻣن ﮐﮫ اﯾن را ﻣﯽ ﮐﻧم و او ﮐﮫ آن را  ،ﻣن ﮐﮫ اﯾن را ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھم و او آن را ،
....................ﺑﺎﺷد .
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﻌﯾﺎری ﺑﺎﺷد .
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭘﺎداش و ﻣﺟﺎزاﺗﯽ ﺑﺎﺷد .
ﺑﮭﺷت و ﺟﮭﻧّﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
..............................................
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷد و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ اﻋﻣﺎل ﻣن رﺳﯾدﮔﯽ ﺷود .
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮐﺳﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻗﺿﺎوت ﮐﻧد .
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ دﻧﯾﺎی دﯾﮕری در ﮐﺎر ﺑﺎﺷد .
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧداﺋﯽ ﺑﺎﺷد .
..............................................
اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺑود ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺗدرﯾﺞ ﺗﺑﻌﯾدﮔﺎھش را ﻣﻧزل ﺧوﯾش ﻓرض ﮐرد و ﻋﺎدات ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ اش را ﻣﻌﯾﺎری ﺑرای
ﻗﺿﺎوت .
و اﯾن ﺳﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺧدا آﻓرﯾده ﺷد.
ﺑﮭﺷت و ﺟﮭﻧّم آﻓرﯾده ﺷد .
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ﺧوب و ﺑد آﻓرﯾده ﺷد .
زﺷت و زﯾﺑﺎ آﻓرﯾده ﺷد .
ﻖ و ﺑﺎطل آﻓرﯾده ﺷد .
ﺣ ّ
ﻣن و ﺗو آﻓرﯾده ﺷد .
ﻣﺎل ﻣن و ﻣﺎل ﺗو آﻓرﯾده ﺷد .
.....................................
.......................................
.......................................
...........................................
........................................
اﯾن ﭼﻧﯾن اﺳت ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل »ﺑودن« ﺧوﯾش ﺳﮑوت ﻣﯽ ﮐﻧد  ،ھراس دارد و ﻗدرت اﻧﺗﺧﺎب ﻧدارد  .از
ﺧوﯾﺷﺗن ﻓرار ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑرای اﯾن ﻓرار ﻧﺎﭼﺎر ﺟﺎﺋﯽ را ﺑرای ﺳﮑوﻧت ﺑر ﻣﯽ ﮔزﯾﻧد و ﺑﺗدرﯾﺞ اﯾن ﻓرار و ﻋﻠّت آن را
ﻓراﻣوش ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻣر ﺑر او ﻣﺷﺗﺑﮫ ﮔﺷﺗﮫ و اﯾن ﻣﺣ ّل ﺳﮑﻧﯽ را ﻣﻧزل ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺧوﯾش ﻣﯽ ﭘﻧدارد  .واﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ او ﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ »ﺑودن« او در ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ اوﺳت  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ »ﻧﺑودن« او در ﺗﺑﻌﯾدﮔﺎھش اﺳت .
و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب دو ﺧطﺎی ﺑزرگ ﺗﺎرﯾﺧﯽ – وﺟودی را ﻣرﺗﮑب ﻣﯽ ﺷود :
ﯾﮑﯽ ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ از ﺧوﯾﺷﺗن و دﯾﮕر ﻣﺳﺦ ﮐردن و ﺣﻠول ﮐردن در ﺳﺎﯾر ﭘدﯾده ھﺎ و ﺑودن ھﺎی ﺧﺎرج از ﺧوﯾﺷﺗن ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﮔرﯾزﮔﺎه و ﻓراﻣوش ﺧﺎﻧﮫ ﺑر ﻣﯽ ﮔزﯾﻧد  .ھم از ﺧودش ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮔردد و ھم ﺑودﻧﮭﺎی دﯾﮕر را ﻣﺳﺦ و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ
ﮐﻧد .
و اﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ھم از ﻓﮭم ﺧوﯾﺷﺗن و ھم از ﺷﻧﺎﺧت ﺟﮭﺎن و ﭘدﯾده ھﺎی ﺧﺎرج ﻏﺎﻓل ﻣﯽ ﮔردد  .ﺧودش را آن ﭘدﯾده
ھﺎ و آﻧﮭﺎ را ﺧودش ﻣﯽ ﻓﮭﻣد .
ﺟﮭﺎن ﺧﺎرج و ﺑودﻧﮭﺎی دﯾﮕر ﻗﺑرﺳﺗﺎن »ﺑودن« و ﻓراﻣوﺷﯽ »ﻣن«ﻣﯽ ﺷوﻧد  .اﯾن اﺳت ﻣﻔﮭوم ﮐرﯾﺳﺗﺎﻟﯾزاﺳﯾون ،
ﺳﻣﮫ ﺳﺎزی و ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن  .و اﯾن اﺳت ﻣﻧﺷﺄ آن دروغ ﻧﺧﺳﺗﯾن .
ﻣﺟ ّ
ﻣﻔﮭوم »ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش « ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎزﮔﺷت از »داﺷﺗن« ھﺎ ﺑﮫ »ﺑودن«  ،ﺑﮫ »ﺑودن« ﻧﺧﺳﺗﯾن  .ﯾﻌﻧﯽ ﺗرک
اﻋﺗﯾﺎد ھﺎ  ،ﺗرک دزدی و دروﻏﮕوﺋﯽ  ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎزﮔﺷت از ﺗﺑﻌﯾدﮔﺎه ھﺎی ﺑﯽ ﺷﻣﺎر »ﻧﺑودن« و ﻓراﻣوﺷﯽ ﺑﮫ ﻣوطن ﺧوﯾﺷﺗن
و ﺑوﻣﯽ .
اﮔر ﺑﮫ ﻗول »ﭘرودون« ﻣﺎﻟﮑﯾّت دزدی و دروﻏﮕوﺋﯽ ﻣﺣض اﺳت  ،ﺑدﯾن ﻣﻔﮭوم اﺳت  .وﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﻔﮭوم اﯾن ﺑﺎزﮔﺷت
ﭘذﯾری در اﺑﻌﺎد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آن اﺳت  .ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ  ،ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﯾش از آﻧﮑﮫ ﯾﮏ اﺻل اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎﺷد ﯾﮏ ﻣﻧﺷﺄ وﺟودی
دارد و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را از اﯾن دﯾدﮔﺎه ﻧﻧﮕرد و ﻧﻔﮭﻣد  ،ﻧﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾّت را درک ﮐرده اﺳت  ،ﻧﮫ طﺑﻘﺎت را و ﻧﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾّت
و دوﻟت را  .و ﭼﻧﯾن ﺗﻼش ﻋﺑﺛﯽ در ﻧﮭﺎﯾت در ھدف ﺗﺑدﯾل دوﻟﺗﮭﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ دارﯾﮭﺎی دوﻟﺗﯽ اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ
ﺗﻣدﯾد ﻋﻣر ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﺗﻣدﯾد ﻋﻣر ﻣﺎﻟﮑﯾّت  ،ﺑﮭره ﮐﺷﯽ و ﺑﮭره دھﯽ .
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و از طرﯾﻖ اﯾن ﺑﺎزﮔﺷت اﺳت ﮐﮫ ﺧوﯾﺷﺗن را آﻧﭼﻧﺎن ﮐﮫ ھﺳﺗﯾم و ﭘدﯾده ھﺎی ﻏﯾر ﺧوﯾش را آﻧﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ھﺳﺗﻧد )ﻧﮫ آﻧﮕوﻧﮫ
اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺑﺎز ﺧواھﯾم ﺷﻧﺎﺧت .
ﮐﮫ دوﺳت دارﯾم  ،ﯾﻌﻧﯽ آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﺧود ﻧﯾﺳﺗﯾم ( از ﻧو و ﺑرای ّ
در ﻣﺳﯾر آن »ﻓرار ﺑزرگ« ﺑﮫ ھر ﭘدﯾده ای ﮐﮫ ﺑر ﻣﯽ ﺧورﯾم » ،ﺑودن« ﺷﺎن را ﺑﺎ ﺧﻸ »ﻧﺑودن« ﺧوﯾش ﭘر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و
ﺻﺎﺣب ﻣﯽ ﺷوﯾم  .ﭘدﯾده ھﺎ اﻋ ّم از اﺷﯾﺎء ﯾﺎ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕر  ،ﭼﯾزی ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺟز ﻣﻧﺎﻓﻌﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ در »ﻧﺑودن« و ﻋدم ﺣﺿور
ﺧوﯾش در »ﺑودن« ﺧوﯾش  ،در آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم  .وﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧد ﻣﯽ ﺷوﯾم  ،ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ورزﯾم و ﺻﺎﺣﺑﺷﺎن
ﻣﯽ ﺷوﯾم و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﮑس .
ﻋﺷﻖ و ﻧﻔرت  ،ﺧوب و ﺑد  ،زﺷت و زﯾﺑﺎ  ،ﺣﻖ و ﻧﺎﺣﻖ ......................... ،ھﯾﭻ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﻣﮕر ﺻﻔﺗﮭﺎﺋﯽ ﺑر ﭼﯾزھﺎﺋﯽ
ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯾل ﺳﮑوﻧت و ﮐرﯾﺳﺗﺎل ﺷدن را در آﻧﮭﺎ دارﯾم ﯾﺎ ﻧدارﯾم  .ﻣﯾل اﯾن ﺳﮑﻧﯽ ﮔزﯾدن ھﻣﺎﻧﺎ در ﻣوارد و ﮐﯾﻔﯾّﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف
 ،ﻋﺷﻖ  ،ﺧوﺑﯽ  ،زﯾﺑﺎﺋﯽ  ،ﺣﻖ  ........... ،ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻋدم اﯾن ﻣﯾل  ،ﻧﻔرت  ،ﺑدی  ،زﺷﺗﯽ  ،ﻧﺎﺣﻖ
....................................................................................................
اﻧدوه و ﺷﺎدی  ،ھﻣﺎﻧﺎ ﻗدرت اﯾن »ﺳﮑﻧﯽ« ﺟﺳﺗن و ﻋدم اﯾن ﻗدرت اﺳت  .ﺣﺎﻟت اﻧدوه  ،ﺣﺎﻟﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾل و ﻧﯾز ﻗدرت
و اﻣﮑﺎن اﯾن ﺳﮑﻧﯽ ﮔزﯾﻧﯽ و ﮐرﯾﺳﺗﺎﻟﯾزاﺳﯾون را در ﮐس ﯾﺎ ﭼﯾزی در ﺧوﯾﺷﺗن ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم  .اﻧﺳﺎن اﻧدوھﮕﯾن  ،داﺳﺗﺎن
»ﺑودن« ی اﺳت ﮐﮫ ﺑﯽ ﻣﻧزل و ﺳﮑﻧﯽ اﺳت  .ﻧﮫ در وطن ﺧوﯾش ﺣﺎﺿر و ﻣﻘﯾم اﺳت و ﻧﮫ در ﺟﺎی دﯾﮕر  .اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﺳرﮔردان و ﺑﯽ ﺟﺎ .
ﺳﻣﮫ ﺷده و ﮐرﯾﺳﺗﺎل ﺷده اﺳت  .داﺳﺗﺎن اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﺣﺎﻟت ﺷﺎدی و ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﻋﮑس اﯾن ﺟرﯾﺎن اﺳت  .داﺳﺗﺎن اﻧﺳﺎن ﻣﺟ ّ
اﺳت ﮐﮫ دور از ﺧﺎﻧﮫ و ﻣﺎوای اﺻﻠﯽ ﺧوﯾش در ﺗﺑﻌﯾدﮔﺎھﯽ ﯾﺦ ﺑﻧدان ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز در آن ﺣﺎل اﻧﺟﻣﺎد اﺳت  ،ﯾﺦ زده اﺳت .
و ھر ﮔﺎه اﯾن ﯾﺦ ﺷروع ﺑﮫ ذوب ﮐﻧد  ،اﺣﺳﺎس ﺷﺎدی و ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ در او ﺷروع ﺑﮫ وارﻓﺗن ﻣﯽ ﮐﻧد  ،دﻟﺳردی و ﯾﺄس
آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔردد  .اﺿطراب  ،ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﺑﯽ ﮐﺳﯽ  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻣﺎری  ،اﺿطراب و ﯾﺄس و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻧﺧﺳﺗﯾن .
در ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻋواﻣل ﻣﺎدّی وﺟودی ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺣواس و ذھن ھﺳﺗﻧد ﭼﯾزی ﺟز اﺑزارھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺟﮭت ﯾﻌﻧﯽ در ﺟﮭت
ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ او ﻣﺷﻐول ﺧدﻣﺗﻧد  ،ﻧﯾﺳت  .در ﺧدﻣت ﻣﺳﺦ و از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن و ﻧﯾز ﺳﺎﯾر ﭘدﯾده ھﺎی ﺧﺎرج او .

*

*

ﻣن؟
آری ﻣن .
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*

اﯾن اﺳت ﺳﯾﻣﺎی اﻧﺳﺎن راﺳﺗﯾن ».ﺑودن« ی ﺣﺎﺿر و ﻣﻘﯾم و ﺑوﻣﯽ » ،ﺑودن « ی در ﺧوﯾﺷﺗن و ﺟﺎوداﻧﮫ » ،ﺑودن« ی
در ورای ﺳﻠﺳﻠﮫ زﻧﺟﯾره ای »ﻋﺎدت « ھﺎ » .ﺑودن« ی در ورای »زﻣﺎن« » .ﺑودن« ی ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﻣوﺣّد ».ﺑودن« در
ورای ﺗﺎرﯾﺦ  ،ﻓرھﻧﮓ  ،اﺧﻼق  ،ﻣذھب و ﺧدا » .ﺑودن« ی ﺧدای ﮔوﻧﮫ »ﺑودن«ی ﺧود آ.
آﯾﺎ ﺑراﺳﺗﯽ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ادﻋﺎ ﮐﻧد ﮐﮫ  :ﻣن ھﺳﺗم  ،ﻣن ﺧودم ھﺳﺗم  ،ﻣن ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش ھﺳﺗم .

*

*

*

ﻣﺎ ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﺷﻧﺎﺧت  ،اﻧﺳﺎن ھﺎ را ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ – وﺟودی ﮐﮫ ﺳﻧﮓ زﯾر ﺑﻧﺎی ﺷﺧﺻ ّﯾت اﻧﺳﺎﻧﯽ او را ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑر
دو ﻧوع ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﮐﻧﯾم :
اﻟف – اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳﺗﯽ ﮔرا :
ﻓرار  ،ﺟوﯾﻧدۀ ﻣﺳﮑن در ﺑرون از ﺧوﯾﺷﺗن  ،اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷده و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﮔر  ،اﻧﺳﺎن ﻣﺿطرب و ﺗرﺳﺎن  ،اﻧﺳﺎن
اﻧﺳﺎن ّ
ﺑﻠﻌﻧده و ﺻﺎﺣب ﺷوﻧده  ،ﺧود آزار و آزار دھﻧده  ،اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ وﻟﻌﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن و ﺳﯾری ﻧﺎﭘذﯾر ﺑرای ﺑﻠﻌﯾدن دارد و اﯾن
ﭼﻧﯾن اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر »ﺑودن« ھﺎی دﯾﮕر را ﺑﺑﻠﻌد ﺑﮫ »ﺑودن« و ﺛﺑﺎت و آراﻣش ﺑﯾﺷﺗری ﻣﯽ رﺳد .
ﻟﯾﮑن ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺑﻠﻌد ﮐﻣﺗر اﺣﺳﺎس »ﺑودن« و آراﻣش و ﺳﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد .
.اوﻟﯾن ﺧﺻﯾﺻﮫ اﯾن ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ »ﻧﺑودن« اوﺳت  .وﺷرﮐت
ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭت اﯾن ﻧوع را ﺷﺧﺻﯾّت »ﻧﯾﺳﺗﯽ ﮔرا« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾم ّ
اوﻟﯾن اﺳت  .اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﭼﻧﮕﺎل اﻋﺗﯾﺎد و در
ﻧﮑردن در آن اﻧﺗﺧﺎب ﻧﺧﺳﺗﯾن اﺳت و ﺳﮑوت ﮐردن در ﻣﻘﺎﺑل آن )؟( ّ
ﻧﺷﺋﮕﯽ داﺋم و اﺑدی ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرد  ،ﻧﺷﺋﮕﯽ ای ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﺗﯾﺎد اﺳت و اﻋﺗﯾﺎدی ﮐﮫ ﺑرای ﻓرار از ﺧﻣﺎری ﺑدان روی
ﻣﯽ آورد  .ﺧﻣﺎری ای ﮐﮫ از ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ای ﮐﮫ از ﺟداﺋﯽ و ﺟداﺋﯽ ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر دوری از »ﺑودن« و ﻋدم ﺣﺿور
در ﺧوﯾﺷﺗن ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود .
ب – اﻧﺳﺎن ھﺳﺗﯽ ﮔرا :
اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت  ،ﻧﻘطﮥ ﻣﻘﺎﺑل اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳﺗﯽ ﮔرا .
اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ رﺳﺎ ﺑﮫ »ﺑودن« ﺧوﯾش و ﺑﮫ )؟( ﺑزرگ آری ﻣﯽ ﮔوﯾد  :ﻣن ؟ آری  ،ﻣن .
اﯾن اﺳت اﻟﻔﺑﺎی ﺧﺻﻠت ﺷﻧﺎﺳﯽ  ،ﺷﺧﺻﯾّت ﺷﻧﺎﺳﯽ و روان ﺷﻧﺎﺳﯽ  .در ﻟوای ﭼﻧﯾن درﯾﺎﻓﺗﯽ از اﻧﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺷﺎﺧﮫ
ھﺎی ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﻧﯾز ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺣﺗّﯽ ﺳﺎﯾر ﻋﻠوم در ﺧدﻣت رھﺎﺋﯽ اﻧﺳﺎن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد  .و در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت
 ،روان ﺷﻧﺎﺳﯽ در ﺧدﻣت روان ﺷﻧﺎﺳﺎن  ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ در ﺧدﻣت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎن  ،ﺗﺎرﯾﺦ در ﺧدﻣت ﻓﻼﺳﻔﮫ و ﻋﻠوم در
ﺳﻣﮫ ﭘردازان و رﻧﮕرزان ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت  .واﻧﺳﺎن ﺧﺎدم ،
ﺧدﻣت داﻧﺷﻣﻧدان و ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ در ﺧدﻣت ﺳﯾﺳﺗم ﺳﺎزان ﻣﺟ ّ
ﺳﻣﮫ ھﺎ .
ﻧﮕﮭﺑﺎن و ﺑﻧده اﯾن ﻣﺟ ّ
اﯾن ﺑﺎزﮔﺷت ھﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻧت آن را از طرﯾﻖ »ﺧرد ﻧﺎب«  ،ھﮕل در ﺟدال »اﻧدﯾﺷﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ « و ھوﺳرل ﺑﺎ
»ﭘرش ﺷﮭودی« اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻣﯽ داﻧﻧد  .و ﻧﯾﭼﮫ آن را »ﺑﺎزﮔﺷت ﺟﺎودان« و »اراده ﺑﮫ ﻗدرت« و ﺑودا درﯾﺎﻓت »ﻧﯾرواﻧﺎ
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اوﻟﯾن« ﻣﯽ ﻧﺎﻣد ،ﻋﺷﻘﯽ ﮐﮫ در روز رﺳﺗﺎﺧﯾز و ﺣﺳﺎب و ﮐﺗﺎب  ،آﺧرﯾن
« ﻣﯽ ﺧواﻧد  .ﻋﻠﯽ اﺑن اﺑﯽ طﺎﻟب آن را » ﻋﺷﻖ ّ
ﻣﻌﯾﺎر ﺳﻧﺟش ارزﺷﮭﺎ و ﻗﺿﺎوت در ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺧداﺳت  .و ﺑﺎﻻﺧره ﻣوﻻﻧﺎ آن را ﻣﯽ ﮐﮭن و ازﻟﯽ :
دﯾرﯾﻧﮫ

وز روز ازل ﺗﺎ ﺑﮫ اﺑد ﺳﯾری ﻧﮫ

ﻣﺎ را ﻣﯽ ﮐﮭﻧﮫ ﺑﺎﯾد و

ﺧم از ﻋدم و ﺻراﺣﯽ از ﺟﺎم وﺟود

ﮐﺎن ﺗﻠﺦ ﻧﮫ و ﺷور ﻧﮫ و ﺷﯾرﯾن ﻧﮫ

*

*

*

ﺑدﯾن ﺳﺎن اﻧﺳﺎن دﭼﺎر دو »ﺟﺑر« ﻧﯾﺳﺗﯽ آور اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری ﯾﮑدﯾﮕر او را ﺑﮫ ﺣﯾواﻧﯽ از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﮔر
ﺗﺑدﯾل ﮐرده اﺳت .
ﯾﮑﯽ ﺟﺑری اﺳت ﻣﺎدّی و دﯾﮕر ﺟﺑر وﺟودی  .ﺟﺑر ﻣﺎدّی ھﻣﺎن وﺟود ﻣﺎدّی و ﻓﯾزﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ً ﻣﺗﺷﮑل از ﺣواس ،
ﺳﻠﺳﻠﮫ اﻋﺻﺎب و ﻣﻐز ﯾﺎ ذھن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .وﺟﺑر وﺟودی ھﻣﺎﻧﺎ »ﺑودن« اﻧﺳﺎن اﺳت و اﺳﺗﻣرار »ﺑودن« ﮐﮫ ﻧﺎﻣش
»زﻣﺎن« اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺑر »زﻣﺎن« ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺄ »ﻋﺎدت« و اﻋﺗﯾﺎد و ﻓراﻣوﺷﯽ اﺳت .
اﯾن دو ﺟﺑر ﮐﮫ از دو وﺟود ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد  ،در ﺣﻘﯾﻘت ﯾﮑﯽ اﻧد  .ﯾﺎ ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ ھر دو از ھم ھﺳﺗﻧد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
دﯾدﯾم ﮐﮫ »ﻋﺎدت« ﻧﺎﺷﯽ از ﺣواس و ذھن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺣواس و ذھن ﺧود ﮔرﻓﺗﺎر ﺟﺑر »زﻣﺎن« ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺑر »ﺑودن« ھﺳﺗﻧد
.
ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺑر ﺳر ﭼﮕوﻧﮕﯽ و ﭼراﺋﯽ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﮐﮭن ﺑﺷری ﺑوده و راه ﻋﻼج آن را ھﻣﺎن »ﺑﺎزﮔﺷت« ﻧﺎﻣﯾده اﯾم
 .واﯾن ﻣﻔﮭوم »ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش« ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ً در دوران ﻣﻌﺎﺻر و در اﯾن اﺑﻌﺎد وﺟودی اش  ،از ﻓﻠﺳﻔﮫ و
اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﻐرب زﻣﯾن ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد  ،ھﻣﭼون ﺳﺎﯾر اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺣض ورود ﺑﮫ ﺧﺎک وطن ﻣﺎ ﻣﺳﺦ و واژﮔون ﮔﺷﺗﮫ
و ﺑﮫ ﺧراﻓﺎت و ﻣوھوﻣﺎت ﺗﺑدﯾل ﺷده و اﺑزار ﮐﺎر اﺑزار ﺳﺎزان و ﺳوارﮐﺎران ﮔردﯾده اﺳت  .و از آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ از دﯾﻧﺎﻣﯾزم ،
ﺟﮭت و ﻣﮑﺎﻧﯾزم اﯾن ﺑﺎزﮔﺷت ﮐﻣﺗر ﺳﺧﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آﻣده اﺳت  ،ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣوﺟب ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ ھر ﺑﺎزﮔﺷت
ارﺗﺟﺎﻋﯽ ای را ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎزﮔﺷت اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺧﻼّق ﻣﻧﺗﺳب ﮐﻧد  .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ذات اﯾن ﺑﺎزﮔﺷت ﺗﻣﺎم ﻋرﻓﺎن ﺷرق اﺳت ﮐﮫ
ﻣﻧﻘرض ﺷده اﺳت .
اﯾﻧﮏ از دﯾدﮔﺎه ﺧوﯾش ﻗدری ﺑﮫ ﻣﺣﺗوا و ﻣﮑﺎﻧﯾزم اﯾن ﺑﺎزﮔﺷت ﻣﯽ ﭘردازﯾم :
ﺑر ﺟﺑر ﻣﺎدّی از طرﯾﻖ ﯾﮏ ﺑﺎزﮔﺷت ﻣﺗدوﻟوژﯾﮑﯽ ﺷﻧﺎﺧت و ﺑر ﺟﺑر وﺟودی  ،ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺑر زﻣﺎن و »ﻋﺎدت« از طرﯾﻖ
ﺑﺎزﮔﺷت وﺟودی ﻓﺎﺋﻖ ﻣﯽ آﺋﯾم .
ﺑﺎزﮔﺷت وﺟودی را ﻣﺎ از طرﯾﻖ »ﺧودﮐﺷﯽ« ھﺎی ﻣﺳﺗﻣر و ﻣداوم اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻣﯽ داﻧﯾم .
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اول  ،ﺧود ﻧﯾز ﻣوﺿوع ﺷﻧﺎﺧت
اﯾن ﻣﺗدوﻟوژی در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ ﻣﺗد و روﺷﯽ اﺳت ﺑرای وﺻول ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ اﺻﯾل و دﺳت ّ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﯾن ﻣوﺿوع ھﻣﺎن وﺟود ﻣﺎدّی و ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣﺎﺳت  .وﻧﯾز اﯾن ﺑﺎزﮔﺷت وﺟودی ﯾﻌﻧﯽ ﺧودﮐﺷﯽ ھﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ
در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ ﻣوﺿوع ﺷﻧﺎﺧت اﺳت  ،ﺧود ﻣﺗدی ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت ﻧﯾز ھﺳت .
ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﺑﺎزﮔﺷت ﻣﺗدوﻟوژﯾﮑﯽ  ،ﻣﺗدی اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﺧودﮐﺷﯽ ھﺎ از آن ﺑﮭره ور ﻣﯽ ﺷوﯾم و ﻧﯾز از اﯾن ﺧودﮐﺷﯽ ھﺎ
در ﺑﺎزﮔﺷت ﻣﺗدوﻟوژﯾﮑﯽ ﺷﻧﺎﺧت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم  .و اﯾن ھر دو  ،دو روی ﺳﮑّﮫ اﻧد  .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ آن دو ﺟﺑر ﻣﺎدّی و
وﺟودی ﭼﻧﯾن اﻧد  .وھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﮔﻔﺗﮫ اﯾم اﯾن ﺑﺎزﮔﺷت در واﻗﻊ از ھﻣﺎن ﻣﺟرا و ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ از آن ﭘرﺗﺎب ﺷده اﯾم
 .از ھﻣﺎن راھﯽ ﮐﮫ آﻣده اﯾم ﺑر ﻣﯽ ﮔردﯾم .
ﺧودﮐﺷﯽ ﯾﻌﻧﯽ »ﺧود« را ﮐﺷﺗن  ،ﻧﮫ ﺗن را ﮐﺷﺗن  .ﭘس ﺧودﮐﺷﯽ و ﺗن ﮐﺷﯽ دو ﭼﯾز ﻣﺗﻔﺎوت ھﺳﺗﻧد .
اﯾن »ﺧود« ﭼﯾﺳت و ﮐﯾﺳت ؟
اﯾن »ﺧود« ھﻣﺎن »ﻣن« ﻓرزﻧد ﻓﻼن ﮐس  ،اھل ﺑﮭﻣﺎن ﺟﺎ و ﻣﺗﻌﻠّﻖ ﺑﮫ ﺑﯾﺳﺎر ﻓرھﻧﮓ ﯾﺎ ﻣذھب و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  .و ﭘﯾرو
ﻓﻼن ﺣزب و ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﺑﮭﻣﺎن »اﯾﺳم« و ﻣؤﻣن ﺑﮫ ﺑﯾﺳﺎر آرﻣﺎن .
ﯾﻌﻧﯽ آﻧﭼﮫ از ﻗﺑﯾل ﺧﺎﻧواده  ،ﻓرھﻧﮓ  ،ﺟﺎﻣﻌﮫ  ،ﺗﺎرﯾﺦ  ...... ،ﮐﮫ »ﻣن« را ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺑﺎ ھوﯾّت »ﻣن« ﻣﺷ ّﺧص ﮐرده اﺳت
.
ﺧودﮐﺷﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺷﺗن »ﻣن« ﮐﮭن ﻣوروﺛﯽ ﻣﻌﺗﺎد .
ﭘس اﯾن ﺧودﮐﺷﯽ ﯾﻌﻧﯽ »ھوﯾّت« ﮐﺷﯽ  .ﯾﻌﻧﯽ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺟﺑر زﻣﺎن  ،ﺑﮫ ﺻورت اﻋﺗﯾﺎد ﻣزﻣن ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣرا »ﻣن« ﮐرده
اﺳت .
ﺳﻣﮫ ھﺎی رﮐود ،
اوﻟﯾّﮫ  .ﯾﻌﻧﯽ طرد ﻧﺷﺋﮕﯽ  .ﯾﻌﻧﯽ ﺧرد ﮐردن ﻣﺟ ّ
ﺧودﮐﺷﯽ ﯾﻌﻧﯽ اﻋﺗﯾﺎد ﮐﺷﯽ  ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺧﻣﺎری ّ
ﺧرد ﮐردن ﮐرﯾﺳﺗﺎل ھﺎ  ،ﯾﻌﻧﯽ ﺷﮑﺳﺗن آﺋﯾﻧﮫ ھﺎی ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ  ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗرک ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺗﺑﻌﯾدﮔﺎھﮭﺎ .
ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻣﺎن ﮐﺷﯽ  ،آرﻣﺎن ﮐﺷﯽ  ،ﻓرھﻧﮓ ﮐﺷﯽ  ،اﺧﻼق ﮐﺷﯽ  ،ﺳﻧّت ﮐﺷﯽ  ،ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷﯽ  ،و ﺑﺎﻻﺧره ﺧدا ﮐﺷﯽ ﮐﮫ
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷود ﺧود ﮐﺷﯽ  .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮫ آن ﻣن ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﺑﯾرون از ﺗن ﻣن ھﺳﺗﻧد .
آن ﮐس ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗن ﮐﺷﯽ دﺳت ﻣﯽ زﻧد از درد ﺧود ﮐﺷﯽ اﺳت  ،ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﻣراﺣل و اﺑﻌﺎدی از ﺑﯾزاری و ﻧﻔﯽ
»ﻋﺎدت« ھﺎ رﺳﯾده اﺳت و اﺑﻌﺎدی از ﭘوﭼﯽ آداب ﮐﮭن در ورای »ﻋﺎدت« ﺑﮫ او ﭼﺷﺎﻧده ﺷده اﺳت و اﯾن ﺧﻣﺎری و درد
ﻧﺎﺷﯽ از آن او را ﺑﯽ ﺗﺎب ﮐرده اﺳت و ﺑدﯾن ﺟﮭت ﺗن ﮐﺷﯽ را ﻣﯽ ﮔزﯾﻧد ﺗﺎ ﺷﺎھد ﮐﺷﺗن »ﺧود« ﻧﺑﺎﺷد .
ﺗﮭوع و اﺳﺗﻔراغ ﻧﯾز ﺷﺑﯾﮫ ﺑداﻧﯾم  .ﯾﻌﻧﯽ اﺳﺗﻔراغ و ﺑﺎﻻ آوردن آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺑدون ﺧواﺳت
اﯾن ﺧودﮐﺷﯽ ھﺎ را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ّ
و اراده و ﺷﻧﺎﺧت ﻣن  ،در ﺳرزﻣﯾن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ  :ﺗﺎرﯾﺦ  ،ﺟﺎﻣﻌﮫ  ،ﻓرھﻧﮓ  ،ﻣذھب و .........ﺑﮫ ﺧورد ﻣن داده اﺳت  .و از
آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ اﯾن ﻏذاھﺎ  ،ﻏذاھﺎی ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای »ﻣﻌدۀ« ﻣن ﻧﺑوده اﺳت و ﻗﺎﺑل ھﺿم ﻧﯾﺳت  ،از طرﯾﻖ اﺳﺗﻔراغ آﻧﮭﺎ را ﺑﺎﻻ
ﺗﮭوع و اﺳﺗﻔراﻏﯽ ﯾﮑﯽ از ﺣﻔره ھﺎی وﺟودی ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣﯽ ﮔردد  .و ﻗدری ﺳﺑﮏ ﺗر ﺷده و ﺑﮫ »ﺑودن« و
ﻣﯽ آورم  .ﺑﺎ ھر ّ
ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش ﻗدری ﻧزدﯾﮑﺗر و آﺷﻧﺎﺗر ﻣﯽ ﺷوﯾم .
ﺗﮭوع ﺑﮫ او دﺳت ﻧدھد  ،اﺳﺗﻔراغ ﺑراﯾش ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت  ،ﻣﮕر ﺑﺎ ﺗﻧﻘﯾﮫ .
ﺗﮭوع ﻣﻘدّم ﺑر اﺳﺗﻔراغ اﺳت  .ﺗﺎ ﮐﺳﯽ ﺣﺎل ّ
ﺣﺎﻟت ّ
ﺗﮭوع ھﻣﺎن ﺣﺎﻟت ﺑﯾزاری ﺑﮫ »ﻋﺎدت« ھﺎ و آﮔﺎھﯽ ﺑر ﺻﻌب اﻟﮭﺿم ﺑودن ﻏذاھﺎی ﺑﻠﻌﯾده ﺷده اﺳت  .وﺗﻧﻘﯾﮫ و
ﺣﺎﻟت ّ
اﺳﺗﻔراغ ﻣﺻﻧوﻋﯽ دﯾﮕر ﺧودﮐﺷﯽ ﻧﯾﺳت  .ﭼون ھدف از ﺧودﮐﺷﯽ  ،ﺧود را ﺑدﺳت ﺧوﯾش ﮐﺷﺗن و ﺣﺎﺿر و ﻧﺎظر اﯾن
ﺣس ﮐردن اﺳت  .آدﻣﯽ ﮐﮫ اﺳﺗﻔراغ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻧﺎظر ﺑر اﺳﺗﻔراغ
ﮐﺷﺗن ﺑودن و درد آن را ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﻟﺣظﮫ ﭼﺷﯾدن و
ّ
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ﺧوﯾش ﺑﺎﺷد و ﺑﺎﻻ آورده ھﺎ و ﺗﻌﻔّن ھﺎی دروﻧش را ﻧظﺎره ﮐﻧد .در اﯾن ﻣﺳﯾر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ھر ﻧوع ﻗرص ﺿدّ اﺳﺗﻔراغ
ﭘرھﯾز ﮐرد  .ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﺗﻔراغ اﺧﻼق را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آورﯾم  .ﺑﺎ اﺳﺗﻔراﻏﯽ دﯾﮕر ﻓرھﻧﮓ و ﺑﺎ دﯾﮕری ﺟﺎﻣﻌﮫ را و ﺑﺎ دﯾﮕری
اﯾﻣﺎﻧﮭﺎ را و ﺑﺎ دﯾﮕری ﺧدا را و ﺷﯾطﺎن را و ﺑﺎ دﯾﮕری زﻣﺎن را  ............و ﺑﺎﻻﺧره آﺧرﯾن »ﻣن« را ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ
ﺑﺗدرﯾﺞ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻠﻌﯾده ام  ،ﺣﺎل ﺑﺎﻻﯾش ﻣﯽ آورم .
و ﺑﺎ اﯾن ﺧودﮐﺷﯽ آﺧر  ،در ﻣرﮐز »ﺑودن« اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺧوﯾش ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم  .ﺑر ﺗﺎرک ھﺳﺗﯽ ﺧوﯾش و ﺑرای
اوﻟﯾن ﺑﺎر در ﺧوﯾﺷﺗن وﺟودی ﺧوﯾش ﻣﺳﺗﻘر ﻣﯽ ﮔردﯾم و ﺣﺿور ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم  .وآﻧﮕﺎه در ورای ﭘرده ھﺎی ﺗزوﯾر و ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
ّ
 ،ارزﺷﮭﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ و وﺟودی اﻧﺳﺎﻧﯽ  ،ﭼﮭره ﺧوﯾش را ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﻧد .
اول .
دوم  .ﻧﮫ  :ﻣﯾﻼد ّ
اﯾن ﺗوﻟّدی اﺳت دﯾﮕر  ،ﻣﯾﻼد ّ
ﺗوﻟّدی دﯾﮕر  ،ﻧﮫ در ﺟﻧﯾن ﻣﺎدر و از ﻧطﻔﮫ ﭘدر و ﺑﺎ ﺗﻐذﯾﮫ اﻋﺗﯾﺎد و ﺗﺧدﯾر  .ﺑﻠﮑﮫ در ﺟﻧﯾن »زﻣﺎن«  ،ﻧطﻔﮫ »ﺑودن« را
ﺧود ھﻣﭼون »ﺧدا« ﻣﯽ رﯾزﯾم  .واز ﭘﺳﺗﺎن ﺣﺿور و وﺟدان ﺷﯾرش ﻣﯽ دھﯾم  .و ھﻣﭼون زاﻟﯽ ﭘﯾر  ،ﺑﮫ ﭘﯾری زﻣﺎن و
ﺗﺎرﯾﺦ  ،دﺳت طﻔل ﺷﯾرﺧواره »ﺑودن« را ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم و ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ از او ﻣراﻗﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
ﻓﻘط از طرﯾﻖ اﯾن ﺧودﮐﺷﯽ ھﺎ و اﺳﺗﻔراغ ھﺎی ﻣﻣﺗد و ﻣﺳﺗﻣر اﺳت ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺧواھﯾم ﺑود ﮐﮫ ﺳدّ »اﻋﺗﯾﺎد« ھﺎی ﻣزﻣن
ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﭘرده »زﻣﺎن« را ﺑدرﯾم  .واﯾن ﻋﻣل ﺗﺎ اﺑدﯾّت اداﻣﮫ ﺧواھد ﯾﺎﻓت  .و ﺑﺎ ھر ﺧودﮐﺷﯽ  ،ھر ﺑﺎر ﻣﺗوﻟّد ﻣﯽ ﺷوﯾم .
وﺟﺎﻧﯽ ﺗﺎزه و »ﺑودن« ﻧوﯾﻧﯽ را آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻧﯾم  .و ھر ﺑﺎر ﮐﮫ ﻧﺷﺋﮕﯽ و ﻓراﻣوﺷﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﭘﯾری ﺑﮫ ﺳراﻏﻣﺎن آﻣد ﺑﺎز
ﺧودﮐﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ »اﻋﺗﯾﺎد« و زﻣﺎن ﻣﺎ را در ﺧواب ﻓراﻣوﺷﯽ ﺑﻣﯾراﻧد  ،ﻣﺎ ﺧود ﺑﺎ ﮐﺷﺗن ﺧود  ،ﺧود را از
ﻧو ﻣﺗوﻟّد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .
و اﯾن ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﻣواره ﺑر »ﺑودن« ﺧوﯾش ﺣﺿورﻣﺎن را ﺣﻔظ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم  .وھﻣﮫ ﭼﯾز را و ﮐ ّل ﺟﮭﺎن را ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً و
ﺧﺎرج از ﭼﻧﮕﺎل ﻣرگ آور »ﻋﺎدت « ھﺎ درک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾم .
و اﯾن ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ھر ﺧودﮐﺷﯽ و ﺑﺎ ھر ﺗوﻟّدی ﻗدﻣﯽ ﺑﮫ »ﺑودن« ﮐﮫ در آن ﺳوی ﻣرزھﺎی اﺑدﯾّت ﻗرار دارد ﻧزدﯾﮏ
ﻣﯽ ﺷوﯾم  .ﯾﻌﻧﯽ اﺑدﯾّت را در »ﺣﺎل« و ﺣﺎل را در اﺑدﯾّت در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم  .واﯾن اﻧطﺑﺎق ھﻣﺎﻧﺎ ﺻﻔر ﮐردن زﻣﺎن اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ
ﻓرار و ﮔرﯾز ﭘﺎی را ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ ﭼﻧﮓ ﻣﯽ آورﯾم  .ودر ﺧواھﯾم ﯾﺎﻓت ﮐﮫ آن »ﺣﺎل«  ،ﻣرز ﺑﯾن ﮔذﺷﺗﮫ و آﯾﻧده
آن »ﺣﺎل« ّ
ﻧﯾﺳت  .ﺑﻠﮑﮫ ﻣرزﺑﯾن »ﺑودن« و »ﻧﺑودن« اﺳت .
اﯾن ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧرد ﮐردن زﻣﺎن  ،ﺑﺎ ﺳﺎﺗورﯾزه ﮐردن زﻣﺎن از آن ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐﻧﯾم  .از طرﯾﻖ اﯾن ﺑﺎزﮔﺷت وﺟودی ﺑﮫ
ﺳرزﻣﯾن ﺑﮑر ﺧوﯾﺷﺗن دﺳت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم و ﺑﯾﻣﺎری از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ ﻧﺎﺑود ﻣﯾﮕردد.

*

*

ﺑﺎزﮔﺷت ﻣﺗدوﻟوژﯾﮑﯽ ﺷﻧﺎﺧت:
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*

ﻣﺎ اﯾن ﺑﺎزﮔﺷت ﻣﺗدوﻟوژﯾﮑﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان راه ﻋﻼج ﺑرای ﺑﯾﻣﺎری ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﮔری اﻧﺳﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﮐردن ﭘدﯾده ھﺎ و ﺟﮭﺎن
ﺧﺎرج  ،اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﯾم  ،و از طرﯾﻖ اﯾن ﺑﺎزﮔﺷت ﻗﺎدر ﺧواھﯾم ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎھﯾّت  ،ارزش و ﺷﻧﺎﺧت واﻗﻌﯽ ﺟﮭﺎن ﺧﺎرج
ﭘﯽ ﺑﺑرﯾم  .ﺟﮭﺎن آﻧﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ھﺳت  ،ﻧﮫ آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ دوﺳت ﻣﯽ دارﯾم  .ﻣﺎ اﯾن ﺑﺎزﮔﺷت را ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ دﯾﮕر ﺗزﮐﯾﮫ اﻧدﯾﺷﮫ و
ﺣواس ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾم  .ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺗذﮐّر ﺷدﯾم  ،در ﺗﻣﺎم ﻣراﺣل اﯾن ﺑﺎزﮔﺷت از ﻣﺗد ﺧﻼّق »ﺧودﮐﺷﯽ« ھﺎ ﺑﮭره ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم .
ّ
ﻣﺎ اﯾن ﺑﺎزﮔﺷت ﻣﺗدوﻟوژﯾﮑﯽ را ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﮐﻧﯾم :
 – ١ﺑﺎزﮔﺷت از اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺗﻔﮑّر
 – ٢ﺑﺎزﮔﺷت از ﺗﻔﮑّر ﺑﮫ ﻏراﯾز
ﺣواس
 – ٣ﺑﺎزﮔﺷت از ﻏراﯾز ﺑﮫ
ّ
 – ۴ﺑﺎزﮔﺷت از ﺣواس ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ
اول ﺑﺎ ﯾﮏ
از طرﯾﻖ اﯾن ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﺎ ھﺳﺗﯽ ﺧﺎرج ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً و ﺑدون دﻻّل و واﺳطﮫ  ،ﻣرﺗﺑط ﻣﯽ ﮔردﯾم  .در ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ّ
ارﺗﻘﺎء از اﯾﻣﺎن ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ  ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  ،طﺑﯾﻌﯽ ﻣذھﺑﯽ  ،ﻣﮑﺗﺑﯽ  ،ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﻻﯾزال و ﺧﻼّق اﻧدﯾﺷﮫ و ﺗﻔﮑّر ﻧﺎب ﻗدم
ﻣﯽ ﮔذارﯾم .
ﺣواس ﮐﮭن و »ﻣزﻣن« ﺷده  ،ﻣﯽ رﺳﯾم .
دوم ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء دﯾﮕری از ﺗﻔﮑّر ﺑﮫ ﻏرﯾزه ھﺎ  ،ﯾﻌﻧﯽ
در ﺑﺎزﮔﺷت ّ
ّ
ﺣواس ﺑﮑر و ھوﺷﯾﺎر دﺳت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم .
ﺳوم از ﻏرﯾزه ھﺎ ﺑﮫ
در ﺑﺎزﮔﺷت ّ
ّ
ﭼﮭﺎرم ﺑﺎ ﯾﮏ ارﺗﻘﺎء دﯾﮕری  ،از ﺣواس ﮐﮫ ﻣرز »ﺑودن« ﻣﺎدّی ﻣﺎ و ﺟﮭﺎن ﺧﺎرج اﺳت  ،از طرﯾﻖ ﯾﮏ ﭘرش
در ﺑﺎزﮔﺷت
ّ
ﺷﮭودی  ،از ﮐﺎﻧﺎل اﻧدﯾﺷﮥ ﻧﺎب ِ ﻧﺎب ﮐﮫ در ﺧﺎرج از ﺳﻠطﮥ اﯾﻣﺎن ھﺎ و ﻏرﯾزه ھﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  ،ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﻣﻠﺣﻖ ﻣﯽ ﮔردﯾم
.
ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣراﺣل  ،ﭼﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﻣﺗدوﻟوژﯾﮑﯽ و ﭼﮫ وﺟودی  ،در ﺣﻘﯾﻘت ﯾﮏ ﮔذار طوﯾل  ،ﻋرﯾض و ﻋﻣﯾﻖ ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳﺗﯽ و
ﻧﯾﺳﺗﯽ ﮔراﯾﺎﻧﮫ اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ ﮔذار از ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت  ،ﯾﮏ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﭘﯾﻣﺎﺋﯽ اﺳت .
ﻧﯾﺳﺗﯽ ﭘﯾﻣﺎﺋﯽ طﺑﯾﻌﯽ  ،ﺗﺎرﯾﺧﯽ  ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  ،وﺟودی  .ﯾﻌﻧﯽ از ھﻣﺎن ﮔذار ﻧﯾﺳﺗﯽ ﮔراﯾﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷده اﯾم  ،ﺑﺎز ﻣﯽ
ﮔردﯾم .
اول و آﻏﺎز اﺳت  ،ﻧﻔﯽ ﮐﺎﻣل و ﻣطﻠﻖ اﯾﻣﺎن ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻗدم ﺑﮫ ﻗدم  ،ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﻟﺣظﮫ در
اول ﮐﮫ ﻗدم ّ
در ﺑﺎزﮔﺷت ّ
ﺳﻠّوﻟﮭﺎی ﭘر ﭘﯾﭻ و ﺗﺎب و ﻣﺧوف ﺗﺎر ﻋﻧﮑﺑوﺗﯽ اﯾﻣﺎﻧﮭﺎ ﻧﻔوذ ﮐرده  ،در آﻧﮭﺎ ﺣﺿور ﯾﺎﻓت و آﻧﮭﺎ را در اوج ﺷﮭﺎﻣت و
آﮔﺎھﯽ از درون ﺧﺎﻟﯽ و ﭘوک ﮐرد و ﺳﭘس ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﮭﺎﯾش را ﺑر ﺳرش ﺧراب ﻧﻣود .
اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺎﺑودی و ﻧﻔﯽ اﯾﻣﺎﻧﮭﺎﺳت  .اﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﮑر از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ  ،ﮐﮭﻧﮫ ﺷده و ﮐرﯾﺳﺗﺎﻟﯾزه ﺷده اﺳت  .و ﻣﺎ اﯾن
ﮐرﯾﺳﺗﺎﻟﮭﺎ را ﺧرد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .
ﭘس از ﮔذار ﻣوﻓّﻘﯾّت آﻣﯾز از اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن اﻧدﯾﺷﮫ وارد ﻣﯽ ﺷوﯾم ﺑﺎ ﺧرد ﮐردن ﺑﺗﮭﺎی اﯾﻣﺎن از ﺳرزﻣﯾن اﻧدﯾﺷﮫ
ﺗﺎ ﺣدّی زﻧﮓ زداﺋﯽ و ﺧﺎﮐروﺑﯽ ﮐرده اﯾم  .ﻟﯾﮑن ھﻧوز ﺑﮫ »ﺧرد ﻧﺎب«دﺳت ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾم  .اﯾﻧﮏ ﺑﺎ آﺋﯾﻧﮫ ﺗﻣﺎم ﻧﻣﺎﺋﯽ روﺑرو
ھﺳﺗﯾم و اﯾن آﺋﯾﻧﮫ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﯾﮏ ﻣﺧﻠوط  ،ﺗرﮐﯾب و ﺳﻧﺗز ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت از اﻧدﯾﺷﮫ ﻧﺎب و اﻧﻌﮑﺎس و
واس ﺑر آن .
ﺑﺎزﺗﺎب ﺣ ّ
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ﺣواس ھﺎ ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﻏراﯾز ھﺳﺗﻧد ﺑر ﻣﯽ ﺧورﯾم  .و ﺑﻼدرﻧﮓ ﺑﮫ وﯾراﻧﯽ اﯾن ﻗﺑرھﺎ ﻣﯽ ﭘردازﯾم ﮐﮫ
ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﻗﺑرﺳﺗﺎن ﺑزرگ
ّ
ﺣواس ﺑﮑر و دﺳت ﻧﺧورده را از زﯾراﯾن ﻗﺑرﺳﺗﺎن ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﺟﺎت دھﯾم  .در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﻋﻣﯾﻖ و
ّ
وﺳﯾﻊ و ﻧﯾز ﺑﮫ اراده ھﻣﭼون ﻓوﻻد و ﻗدرت  ،ظراﻓت و د ّﻗت ﺑﯽ ﻧظﯾری ﻣﺣﺗﺎﺟﯾم  .در اﯾﻧﺟﺎ ھﻣﭼون ﯾﮏ ﻻﺑراﺗوری ﻋظﯾم
 ،ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ  ،ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻧﺎﺻر  ،اﺗﻣﮭﺎ و اﻟﮑﺗروﻧﮭﺎی ﺷﻧﺎﺧت ﻣﯽ ﭘردازﯾم و ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھﻣﭼون داﻧﺷﻣﻧدی ﺣﺎذق و
ﭘﮭﻠواﻧﯽ دﻟﯾر و ﮔﺳﺗﺎخ ﻋﻣل ﮐﻧﯾم  .و ﺑﺎﻻﺧره در ﻣرﺣﻠﮫ آﺧر ﯾﻌﻧﯽ در ﻣرز ﺑﯾن »ﺧوﯾش« و ﺟﮭﺎن ﻏﯾر ﺧوﯾش ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ
اوﻟﯾن ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻧﺎﺧت ﺑﮫ ﻏﺎری ﻋظﯾم  ،ﻋرﯾض و طوﯾل  ،ﺑﮫ ﻋﻣﻖ ﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺑﮫ ﭘﮭﻧﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑر ﻣﯽ
اﯾم  ،ﺑرای ّ
ﺧورﯾم  .ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ای ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎ  ،ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﯾن دو ھﺳﺗﯽ  ،دو »ﺑودن« » ،اﯾﻧﺟﺎ« و »آﻧﺟﺎ« .
ﺑرای ﻋﺑور از اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﺧوف  ،ﮔو اﯾﻧﮑﮫ اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﭘﻠﯽ اﺳت  .ﻧﮫ  .ﭼﻧﯾن ﭘﻠﯽ ھرﮔز وﺟود ﻧدارد  ،ﻧﮫ وﺟود داﺧﻠﯽ و
ﻧﮫ ﺧﺎرﺟﯽ  .ﭘرش  ،ﻓﻘط ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘرش ﺷﮭودی اﯾن ﻋﺑور ﻣﻣﮑن اﺳت  .وﻟﯽ از ارﺗﻔﺎع ﮐدام ﻗﻠّﮫ ای ﺑﮫ ﻗدرت ﭼﮫ ﻧﯾروﺋﯽ
ﺣواس و اﻣﯾﺎل  ،ﻣرﮐز دﯾﮕری وﺟود دارد ﮐﮫ
اﯾن ﭘرش اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت ؟ در اﻧﺳﺎن ﻋﻼوه ﺑر ﻣراﮐزی ھﻣﭼون ﺗﻔﮑّر ،
ّ
آن را ﻣرﮐز »درک ھﺳﺗﯽ « ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾم  ،ﻣرﮐز درﯾﺎﻓت »ﺑودن« .
در اﻧﺳﺎن ﻋﻘل دﯾﮕری در ﮐﺎر اﺳت ﮐﮫ »ﺑودن« را ﻣﯽ ﻓﮭﻣد  ،ﭼﺷم دﯾﮕری وﺟود دارد ﮐﮫ »وﺟود« را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﮔوﺷﯽ
ﮐﮫ آن را ﻣﯽ ﺷﻧود و ذاﺋﻘﮫ ای ﮐﮫ آن را ﻣﯽ ﭼﺷد و ﺷﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ آن را ﻣﯽ ﺑوﯾد و ﭘوﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻟﻣﺳش ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻟﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺑوﺳدش و آﻏوﺷﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﭘذﯾردش  .اﯾن ﻗدرت و ﻣرﮐز ﻣرﻣوز را ﺑﮫ اﻟﻔﺎظ و ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ آورده اﻧد  .اﯾن ﺷﺎﯾد ھﻣﺎن
»ﻧﯾرواﻧﺎ«  ،ﺷﮭود  ،اﻟﮭﺎم ﯾﺎ وﺣﯽ ﺑﺎﺷد  .اﯾن ھﻣﺎن ﻧﺑوغ ِ ﺧﻔﺗﮫ در وﺟود آدﻣﯽ اﺳت  .اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ﻓطرﺗﺎ ً ﻧﺎﺑﻐﮫ ھﺎﺋﯽ
ﺧﻔﺗﮫ ھﺳﺗﻧد  .ﻧﺑوغ ﯾﮏ ھدﯾﮫ آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﻋطﺎ ﻣﯽ ﮔردد  ،ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ھدﯾﮥ وﺟودی اﺳت ﮐﮫ در ﺗﻣﺎم
»ﺑودن« ھﺎی در ﺧوﯾﺷﺗن ﻣوﺟود اﺳت .
در اﯾن ﺑﺎزﮔﺷت ﭼﮭﺎر ﻣرﺣﻠﮫ ای ﻧﻔﯽ ﮐﻧﻧده و ﻧﯾﺳﺗﯽ ﮔراﯾﺎﻧﮫ  ،در واﻗﻊ ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ ﻧﻔﯽ ﮐﺎﻣل »ﺧود« ﻣﯽ رﺳﯾم و اﯾن ھﻣﺎن
روش ﺧودﮐﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود  .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ  .ﯾﻌﻧﯽ از طرﯾﻖ ﻧﯾﺳﺗﯽ »ﻣن« ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ »ﻏﯾر ﻣن«
ﻣﯽ رﺳﯾم  .واﯾن ﯾﮏ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺑزرگ اﺳت .
از طرﯾﻖ اﯾن ﭘرش از »ﺧود« ﮐذاﯾﯽ ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﻋﺎﻟم ﻣﯽ رﺳﯾم  .و در »ھﺳﺗﯽ ﮐ ّل« »ھﺳﺗﯽ ﺧوﯾﺷﺗن« را در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ،
ﯾﻌﻧﯽ ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎل ھﺳﺗﯽ ﻏﯾر ﺧوﯾﺷﺗن در ھﺳﺗﯽ ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﺳﺗﻘر ﻣﯽ ﺷوﯾم .
ھﺳﺗﯽ ﺧوﯾﺷﺗن → ھﺳﺗﯽ ﮐﻠّﯽ →ﻧﯾﺳﺗﯽ »ﻣن«
اﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ »ھﺳﺗﯽ « و »ﺑودن« آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔردد و اﻧﺳﺎﻧ ّﯾت دوﺑﺎره ﺑﮫ »آدم« ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردد  .و در ﻣﺳﯾر اﯾن
ﺑﺎزﮔﺷت ﺧدا و ﺷﯾطﺎن را ھر دو ﺑﺎ ھم ﺳر ﻣﯽ ﺑرد و ﻗرﺑﺎﻧﯽ »آدم« ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧدا و ﺷﯾطﺎن و ﺣوای ﻋﺎﻟم وﺟود
ﺣوا« ﻧﯾﺳت و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﯾوۀ ﻣﻌرﻓت ،
ﺑرﺳد و از ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎی ذھن دﯾواﻧﮫ اش ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑد  .اﯾن ﺑﺎر دﮔر ھﯾﭻ اﺣﺗﯾﺎﺟﯽ ﺑﮫ » ّ
ﺣوا« را ﺧورد » ،ﺑودن« ش و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ اش را ﺗﺣ ّﻣل ﻧﮑرد و از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﮔﺷت .
ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﮐﮫ از طرﯾﻖ
ﺣواس ﻓرﯾب » ّ
ّ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری ﻓﻘط از اﯾن ﻟﺣﺎظ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘدﯾده اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ اﺳت  ،ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﭘدﯾدۀ ﻓرار و از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ .
ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھﯾﭻ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد  ،ﻣﮕرﻋﻠم ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻔﺳﯾر اﯾن از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ  .اﻧﺳﺎن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از ﺧود
ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﮔردﯾد  ،ﺑﻠﮑﮫ دﯾﮕر ﭘدﯾده ھﺎی ﻋﺎﻟم را ﻧﯾز ﺟﻌل و ﻣﺳﺦ ﮐرد  .وﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب اﻧﺳﺎن را ﭼﻧﯾن ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧﯾم :
»اﻧﺳﺎن ﭘدﯾده ای اﺳت ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷده و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﮐﻧﻧده « .
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ﻓﻘط ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾر ﺑران »ھﺳﺗﯽ« اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺗﻣﺎم زﻧﺟﯾره ھﺎی ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ را از ھم درﯾد  .و از آن ﭘس ھﻣﭼون ﺗﻣﺎم
ﭘدﯾده ھﺎی ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ  ،در ﺳر ﺟﺎی ﺧودش ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد  .اﻧﺳﺎن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ھﺳﺗﯽ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳﺗﻘرار و ﺣﺿور دارد
ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ھﺳﺗﯽ ﮐ ّل ﻧﯾز ﻗﺎﺋم اﺳت و ﺳﭘس اﻧﺳﺎن را اﯾن ﭼﻧﯾن ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧﯾم :
»اﻧﺳﺎن ﭘدﯾده ای اﺳت ﻗﺎﺋم ﺑر ھﺳﺗﯽ ﺧوﯾش و ﻧﻔوذ ﮐﻧﻧده و ﭘوﯾﻧده در ھﺳﺗﯽ ﻏﯾر ﺧوﯾش «.
و آﻧﮕﺎه اﻧﺳﺎن ھﻣراه و ھﻣﮕﺎم ﺑﺎ ھﺳﺗﯽ  ،ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ھﺳﺗﯽ ﻣﻠﺣﻖ ﺧواھد ﺷد و ﺣﺗّﯽ ﺑﺎﻻﺗر از آن  ،ﭘﯾﺷﺎھﻧﮓ ھﺳﺗﯽ  ،و
ﺳر ﺗﺎرﯾﺦ ھﺳﺗﯽ .
ﺗﻧﮭﺎ ﭘدﯾدۀ ﻗﺎﺋم ﺑر ھﺳﺗﯽ و ﻣﻔ ّ
و آﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﺷر  ،ﮐﮫ ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﺟز ﻓرھﻧﮓ  ،ﺗﻣدّﻧﮭﺎ  ،ﻣذاھب و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎ ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ھﯾﭻ ﻧﯾﺳت ﺟز
ﺣواس و ذھن  ،ﻋﺎدت و اﻋﺗﯾﺎد  ،ﺧﻣﺎری و ﻧﺷﺋﮕﯽ ﻣﻣﺗد و ﺗﺎرﯾﺧﯽ  ،ھﻣﭼون ﺧواب و روﯾﺎﺋﯽ
ﻓرﯾب و از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
ّ
ﺳراب وار از رﯾﺷﮫ ﻣﺣو ﺧواھد ﺷد و ھﻣﭼون ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺳﺎن ﻣﺎﻗﺑل »آدم« ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋدم و اﻓﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺧواھد ﭘﯾوﺳت .
اﮔر ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺳﺎن را ﺑر ﺣﺳب اﯾن ﺳﻘوط و ﺻﻌود و اﯾن دوراﻧﮭﺎی ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﯾم  ،در ﺣﻘﯾﻘت ﭼﯾزی ﻧﺧواھد ﺑود ﺟز
ﺗﺎرﯾﺦ ِ ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﺎی از ﺧود و ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ﺧود ِ ﺧود ِ ﺧود  .ﺗﺎرﯾﺦ ﻓرار و ﺑﺎزﮔﺷت .
اوﻟﯾن و رﯾﺷﮫ ای ﺗرﯾن ﻋﺎﻣل ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ او ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ اوﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ
ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ دﯾﮕر ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺳﺎن  ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ اوﺳت ّ .
از »ﺑودن« ش و »ﺑودن« ﻣﺎدّی اش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
ﭘس ﻣﯽ ﺗوان اﻧﺳﺎن را ﺑدﯾن ﺳﺎن ھم ﺗﻌرﯾف ﮐرد :
»اﻧﺳﺎن ﭘدﯾده اﯾﺳت ﺗﻧﮭﺎ «.
اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻓﻘط ﻣﺧﺗص ﺑﮫ او ﻧﯾﺳت  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﭘدﯾده ھﺎی ﻣﺎدّی اﺧﺗﺻﺎص دارد  .ﻟﯾﮑن  ،اﻧﺳﺎن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭘدﯾده
اﯾﺳت ﺗﻧﮭﺎ  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻓﮑر ھم ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑدﯾن طرﯾﻖ ﺑر ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ اش آﮔﺎه ﻣﯽ ﮔردد  .وﺑدﯾن ﺟﮭت ﻓرار را ﺑر ﻗرار
ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھد  .و اﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓرار او ﺛﺑت ﻣﯽ ﮔردد .
از ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻧﺳﺎن اﺳﺎس ﻣﺎﻟﮑﯾّت اﺳت  .در واﻗﻊ ﻧﺎم دﯾﮕر ﻣﺎﻟﮑﯾّت اﺳت  .ﻣﺎﻟﮑﯾّت اﻋ ّم از ﻣﺎدّی ﯾﺎ ﻣﻌﻧوی  ،اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﯾﺎ ﺷﯾﺋﯽ  ،ﻋﯾﻧﯽ ﯾﺎ ذھﻧﯽ  .و ﻧﺎم آن را ﻋﺷﻖ  ،ھﻣﺳر  ،ﻓرزﻧد  ،ﺑرده  ،ﺛروت  ،ﻣﮑﺗب  ،ﻣذھب  ،آرﻣﺎن  ،اﯾﻣﺎن و
..................ﻣﯽ ﮔذارد .
و ﻧﮑﺗﮫ آﺧر اﯾﻧﮑﮫ ﺣواس و ﻋﺎﻣل ذھن  ،در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ ﻋواﻣل واﺳطﮫ و ﻣﺳﺦ ﮐﻧﻧده ھﺳﺗﻧد  ،در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻧﯾز ﺗﻧﮭﺎ دﻟﯾل
و ﻋﻠّت وﺟودی اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻋواﻣل ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﺳﺗﻧد  ،در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻧﯾز ﺗﻧﮭﺎ و ﺗﻧﮭﺎ از
طرﯾﻖ ھﻣﯾن ﮐﺎﻧﺎل اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻗﺎدر ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ از ﺳﻠطﮫ آن رھﺎﺋﯽ ﯾﺎﺑد  .ﺑﺎز ھم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ .
و ﻧﮑﺗﮫ آﺧر ﺗر  ،اﯾﻧﮑﮫ ظﺎھرا ً اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ از ھر دو ﻧوﻋش ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺷﮑل وﺟودی و
ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻧﺳﺎن ﺑوده اﺳت  .وﻟﯽ در ﺣﻘﯾﻘت در ﺿﻣن ﺗﺄﺋﯾد اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ آن روی ﻗﺿﯾّﮫ را در ﻧظر ﺑﯾﺎورﯾم و آن
ﮑر ﯾﺎ ﺧود آﮔﺎه و
اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ و ﺗﻧﮭﺎ از طرﯾﻖ اﯾن ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺑﺎزﮔﺷت ﻣﺟدّد ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺗن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﭘدﯾده ای ﻣﺗﻔ ّ
ﻗﺎﺋم ﺑر ھﺳﺗﯽ و ﻣوﺟودی اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد  .وﺑﺎز ھم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ .
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آری  ،ﺑدﯾن ﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ در ورای اﯾن دو ﺟﺑر اﻧﺳﺎن ﺷﮑن ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧت ﮐﮫ در آن ﺑﮫ ﻗول »ژﯾد«
دو  ،دوﺗﺎ ﭼﮭﺎر ﺗﺎ ﻧﺷود  :ﺟﺑر ﺗن و ﺟﺑر زﻣﺎن !
واﻟﻌﺻر  .ان اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻔﯽ ﺧﺳر  .اﻻ  !.....ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ زﻣﺎن ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎزﻧده اﺳت .
ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ....
اﻧﺳﺎن در زﻣﺎن ﺑﺎزﻧده ھﺳﺗﯽ ﺧوﯾش اﺳت .
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