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یادښت 

م کال کې په افغانستتان کې د نو  ناام د پیل راهیستې تر ننه پورد د هاواد  ۲۰۰۱په 

یله کې رامنځته  کلنې انقطاع په پا  ۴۰د روشتتنفکرد د ر ر یوه مهمه ستتتونزه د ن دد  

شتود تهته ده  ې په پایله کې یې زمود د اوسنځ اوان روشنفکر نسل مفرفتځ اکیکه 

۲۰لو استففو هه شتلو ې ده. په بل عبارد د افغانستتان نو  نستل ته  ې په تارو د خپ

تر جګړد   . دا نستتتلوروستتتتته پیلا    ۲۰۰۱دی، تتاری  تر کلونو کې روزل شتتتوی  

همدد امله    او  ه  د شو  مفرفت هه رېره   ه بلدتیا  ر وکاندد افغانستان کې د تو ی

الی پلټنې او  او مهتهودد جزیرد د بیا  په مفرفتځ ر ر کې د هاواد د د یود مفلومې

http://www.majrooh.org/
mailto:info@majrooh.org
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رستا ت دا  یو  کې ه ردانه دی. دد ستتونزد ته په کتلو هه زمود    کهت  په هلو الو

 و. دی  ې  د یو ارتباطځ پله په تو ه نن  ه پرون هه وصل کړ هم 

د افغانستتان نومیا ی فیلستو ، شتاعر او  یکوال پوهاند راکټر ستید بهایا دین مجروح  

مه د کونړ والیت د استتتامر په و ستتتوا   کې ۱۲د  کال د فربورد په  م میف ۱۹۲۸د  

مته ناټته پته پا تتتور کې پته مرموز  ۱۱کتال د فربورد پته  م میفد   ۱۹۸۸وزې ېتد و او د  

 رول شهید شو. 

پوهاند مجروح  په فرانسته او جرمنځ کې د ادبیاتو او فلستفې په ر ر کې د دوکتورا تر  

ل پوهنتون کې د فلستتتفې  استتتتاد پاتې شتتتو او تر  کچې زده کړد وکړد او بیا په کاب

 څنګ یې یو شمار ادار  دندد هم ترهه کړد. 

فځ کړو منځپتانګته او د نونتد اصتتتت رستتتا تت د  ر  فلستتت د پوهتانتد مجروح د زده

اسفمځ فلسفې څخه د یو په زکه پور  سنتاز رامنځته کول وو.  –مکتبونو او د رشقځ 

ری  کې ممکن  ومړنی فیلستتو  و   ې د  ر  مجروح د افغانستتتان په مفات تا

يځ  فلستتتفته یې د رشع د عرفتان هه پته  تعه مطتا فته کړه او او پته پتایلته کې یې د اتا

ه عبارد هغه فلسفځ مباحث  ې نوموک   مفرفت بې ساری منت تو ید کړ. په بل ساد

د فرانستتتې او جرمنځ پته پوهنتونونو کې  وستتتتت وو، د افغتان انستتتان  پتاره  د اتايځ 

مفرفت هه پخف او د عینځ واقفیتونو په نار کې نیو و هه یې په ساده نبه بیان کړل.

طفحاتو  په مرکز کې  د نفس، نوند او آزادد د اص  وآثار   ود پوهاند مجروح ن دد ټو 

د مفنتا او مفهوم پلټنته ده. د بالګې پته رول   د جرب او اختیتار پته ریتا کټیت   کې د  

پاژنتدنې تر څنتګ د  پاژنتدد او انستتتانه محور کې د اتانبافبالو فلستتتفځ بحوونو پت 

ی دی. د  فلستتفځ مکتوبونو اکوند مباحث شتتامل د   ې په ستتاده پ تتتو  یکل شتتو 

دفرتونو کې  یکل   ۶ اانځاين ښامار  دی  ې په    پوهاند مجروح تر ټو و مهم اثر بیا
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اکه بحث  په فلستفځ او ستمبو یکه نبه یې د انستان، ټو نې او ستیاستت په دی اوشتوی  

ه بنیادم کیستته ده  ې په خپل  کړی دی. د نوموک  په وینا اانځاين ښتتامار د هر هغ

ې په حقیقت کې همدا ښتتتامار دی    .اان کې بتان جوکو  او بیا یې عبادد کو 

همدا په خپل الس روزل شتوی   یېهر انستان یې په خپل اان کې  روز  او بفخره 

 ښامار تر ستوين تارو . 

مې پاړد ددد نومیايل فیلسو  ۲۰ام کې  ر   ې د  اکاریم  په پ د محروج فلسفځ

م تلین په مناستتبت د نوموک  یو شتتمار آثار  ۳۳مې کلیزد او د  ۹۳( د  ۱۹۸۸  -۱۹۲۸)

ړ . پته دد آثتارو کې )د جرب او اختیتار ریتا کتیت (، )د  پته وکیتا رول خپتاره ک

ا دین   )ستید جامل آشتنا ستندرد( او  ، )نا(دفرتونه ۶اندهای خودی    -اانځان  ښتامار

 خورد رشع و  ر ( کتابونه شامل د . و بر 

ددد آثارو د خپرو و اصت موخه نو  اوانانو  ته د پوهاند مجروح د مفرف  هباره 

روشتتتنفکرانو هه د نو      تهد جګړد وکانتدد افغتانستتتتتان    پته روشتتتنفکر  ر ر کې

رشایطو کې پر روشتنفکر نستل ن تلول د . هباره پر دد د هاواد په اوستنیو حستاستو 

 ټو و فرض ده  ې ددد پړاو 

یا تدین زمود ټو نته د پوهتانتد راکټر ستتتیتد بهتا اوستتتمهتال  .اتانځتاين ښتتتامتاران وپاژين

 ا  ر . مجروح آثارو ته تر بل هر وخت رېره اکتی

 په درن ت 

اکاریمځمجروح فلسفځ 
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 فرهادیبه قلم دکتور روان 

 

 

 کتاب و نویسندهء کتاب
 

درین سا هایی که ه همهء کتا  نویسی در افغانستان باز خهکیده است،  

درین ایام که از موجودیت کتا  خوبی که تازه در کهور نوشته شده باشد  

خربی نیست، خواندن نسخه قلمی "اندهای خودی" برایم نهایت شوع انگیز  

پسندیدم.   را  کتا   می  بود.  اینسو  به  و جوانی  روزگارکودکی  از  را  نویسنده 

شناختم و این سطور را در بارهء کتا  و نویسندهء آن، به خوانندگان تقدیم  

 میدارم. 

 

 این کتاب چیست؟ 

ندی  زمینه روانهناسی، تهخیص و صن  ب   اساساً این کتا  از جمله آثار در

ر قید اندیهه  می شود ؛ کتابی که توسط ی  دانهمند پس از  هل سا گی د 

سا گی وی در بسرت شفاخانه نگاشته شده است. ا بته این اثر    44آمده و در  

 مانند دیگر کتب  روانهناسی نیست. 

هء  این کتا ، ی  حسابرسی شخصی و محاکمه "خود" است، توسط نویسند

وی دانش امروز  رههناس که از هر پیچ و خم خط ا سیر روح، آدمی را  ه از ر 

 بهء شخصی، با خرب است. و  ه از روی تجر 

 این رهنورد، گاهگاه ازین راه دربیم می افتد، و آرزومند است با فرورفنت در  

اندیهه ها و آنگاه با نگارش این اندیهه ها خویهنت را اصفح کرده، از خطراد  

 سفر  هل تا پنجاه سا گی و باالتر از آن برهاند.این 
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ب سیاسی درک کند؛ مگر این شاید کسی اتار کند در سطور این کتا  مطا 

کتا  نه به آرزوی سیاست و نه به مقصد سیاسی نگاشته شده است. مطلب از  

اندهای خودی اشاره به کدام حاکم یا آمر نیست. اندها هامن نفس امارهء هر  

ست، که صاحبدالن و صوفیان ما بیش از هزارسال به اینسو از آن  آدمی زاد ا

ا دین، آن نفس خیره ه را به اندهای دمان تهبیه  سخن گفته اند و پیهرت از بهاء

 کرده اند. 

درین کتا  نویسندهء اندیهمند، با کدام طبقهء اجتامعی یا با کدام سپاه دو تی  

ا جهاد  در  تا  نیست  پیکار  در  دین  نفس  و  هکر خصم  با  بلکه  باشد؛  صغر 

ان،  طا ی، آن مسیطر خانهء جان، در ستیز است؛ ستیزی که آنرا نیکان و پاک

هادی اکرب می شناسند. حقیقت این است، گر ه نویسنده نه اصطفح نفس  

اماره و نه جهاد اکرب را به کار می برد؛ زیرا دیدگاه وی دانش  ربی و عرصی  

 )۱(است.

 
من به حیث ی  خواننده این کتا ، بسا  یزها را که از روی دانش  ر  آموخته ام، در دانش    ) ۱(

 یافته ام. رشع هزار بلکه هزاران سال پیش باز 

موفً در گذشته در جهان ما شخص از قناعت و کم خوردن می گفت، اکنون دانش وطب امروزی از 

قلب در تن مردمان فربه و خطر انفراکتوس در حال بلند رفنت مقدار کو سرتول  دشواری اجرای وظیفه  

آدمیت می    در خون آدمی سخن میگوید. در زمان پیهین، رهایی آدمی را از دیو شهود، رشط عروج

شمردند؛ و امروز سخن از انواع بیامری ها و انحرافاد روحی مبنی بر  لبهء  یرعادتی متایفد جنسی  

و  آدمی می گوی پوشان  فرهنگی، خرقه  و  اقتصادی  پیرشفت  با  دیروز رشع همزمان  در جامفهء  ند. 

هی پی" ها از  قلندران به آدا  اجتامع پهت پازده دست به دامن مخدراد می افگندند و امروز "

مرتقی ترین جوامع  ربی بیرون آمده همین کار را میکنند. ) و  ر  درین زمینه ابتکاری نکرده است؛  

قلندران مؤنث را در انبوه این جامعت ریش داران افزوده است( پدران ما پاکیزه نگهداشنت  جز آنکه  

نگ به سختی  هوا  و  آ ودگی آ   از  امروز  و جهان  میکردند  توصیه  را  هزاران  آ   امروز  است.  ران 

هزار   هزاران  زندگانی وی  متوجه  اما خطراد  است؛  آدمی صورد گرفته  دانش  زمینهء  در  پیرشفت 

ست. درمیان آدمیان از تناسب عدهء سنگدالن، دیوانگان، تیره نهادان و مرتکبان خودکهی  گردیده ا 

 کاسته نهده است. 
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نوشتهء این کتا    سال پیش می زیست، به جای  اگر بهاءا دین، هزار تاصد

امروز آن کتا  او را منی   له می کهید و آنگاه کتابی می نوشت. مگر جوان  

خواند؛ جوان امروز، این کتا  او را به نام اینکه مؤ   دکتور ی  یونیورسیتی  

  ربی نوشته است، می خواند. 

از آن رسا ه های روانهناسی امروز  اثر  این  از  بنا برین،  ی نیست که مهحون 

حان  یا شاگردان طا ب دپیلوم )که هنگام امتسطور دشوار باشد، و جز استادان  

مجبورند(، دیگران به خواندن آن ر بت نکنند. بلکه داستانی است که رقیب  

آن در رشع به سب  پیهینیان کتابهای زیاد نوشته شده؛  ون منطق ا طیر شی   

ا کان که سیمرغ ه گردانند که هانجام  عطار یفنی داستان رهنوردی گروه س

حمدیحیی سیب   به سیمرغ می رسند ویا )مونوی حسن و دل( که در آن م

نیهاپوری مراحل جهانگردی "دل" د داده را در کوه و دشت و دریا در پی  

تا اقصای  ر  در قرون   وصال  )حسن( ترسیم کرده است. ) و این داستان 

آثار دیگر که اکرث به شفر است. کتا  بهاءا دین  وسطی انتقال یافته بود( و بسا  

اما در است؛  نرث  از روی صورد،  رنگین    مجروح، گر ه  سیرد، هاپا کفم 

است و نقاشی طبیفت و رشح حال دل و تپش دل و هراس جان، که در اعرافی  

 میان شفر نو و نرث جاگزین شده است. 

ده سا ه تا پیر صد سا ه  بهاءا دین، داستان را  نان  نوشته است که از کودک  

برگیرند.    د و هر کدام بر حسب حال خود از آن مثریآنرا با عفقه مندی بخوانن

آسامن،   الجوردی  خروشان،  رودخانهء  گان،  آهوبره  آهوان،  مر کان، 

جلب   باشد  حا تی  هر  در  را  خواننده  صحنه  درین  پریوشان  و  سبزپوشان، 

ن به اکرث مفنی این داستان را آسان  میکنند، و برای هری  تا اندازه ای، پی برد

 میسازد. 

صی را در نار نداشته است.  بهاءا دین در حال نوشنت این کتا ، قهرمان مهخ 

شاید گاهگاهی این کس و آنکس خواه مخواه زیر  هم وی بوده است. مگر  
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اکرث در خودنگریسته و خویهنت را محاکمه کرده است و خواسته است خود  

 ری کند،  پس باید خودش را بهرت بهناسیم. را رهربی و تیامر دا

 نویسندهء کتاب:

سیدشمس ا دین مجروح و یکی از اهل ساداد  سید بهاءا دین مجروح پرس  

درهء کرن مرشع کهور است؛ در جائیکه ساداد از صدها سال به اینسو به نام  

 ) پا ا صاحبان( مقام گرامی دارند.

په زبان  به  شورانگیز؛  درهء  آن  مردم  زبانها،  اکرث  دیگر  میگویند.  سخن  تو 

ی نهایت کهن سال عفوه برزبان دری  ون پهه ای و گوربتی نیز در زبانهای ب

کنار رود کرن )که هامن رود  رتال است( شنیده می شود  و عجیب تر آنکه  

ه دیوار افتاده  در آن سوی کهسار هزمین خیال انگیز نورستان، همسایه در ب 

فتاد  ز کوه و دره و جنگل و صخره نیست، و تا هاست. هزمین گفتم گر ه ج 

سال پیش از همه گیتی بر کنار بود. کرن از اهل آن کوه قا  محلی در آنسوی  

و   بودند  شنیده  و سفیدپوش  سیاهپوش  کافران  مکان  و  زمان  دیوار  های  قله 

که ی  نسل پیش بهاءا دین را    ایهان را کمرت می شناختند. آن مردان و زنان

استان های هراس انگیز  ، در هنگام کودکی خود از مادر و دایه، دمی پروردند

 و هوس پرور در  نان محیط افسانوی و دل انگیز شنیده بودند. 

( در آن آشیانه عقا  به    1928)فروری    1306د و    12بهاءا دین که به تاری   

علم و اد  بود زود خواننده شد و نزد  جهان آمده بود،  ون خانواده اش اهل  

امه و بهاردانش را خواند.  م خصوصی گلستان و بوستان و حتی اسکندر نمفل 

( سال نداشت و برای کار دو ت به کابل  20پدرش در سال تو دش بیهرت از )

آمده بود و فرصت تربیت مستقیم فرزند خود را تا زمانی که بهاءا دین به کابل 

از اد  بیگانه  دره کرن حتی محیط زنانهء پیرامون کودک    آمد نیافت؛ اما در

راغ در حا یکه از پنجره آواز بیدریغ  رش آبهای  نبود و شبها در روشنائی  
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برای   پدرش  خواهران  از  یکی  شکافت،  می  را  دره  تاریکی  کرن  رود  زالل 

 مادرکفنش، شاهنامهء فردوسی را میخواند. 

می بودند. بنا برین آنهمه زیبایی های    بهاءا دین و دیگر کودکان، هاپا گوش

شدط ترسیم  خودی  اندهای  کتا   درین  که  در  بیفی  را  نویسنده  است،  ه 

روزگاران کودکی و پرورده بود: رود خانه، کوه و جنگل )یگانه  یزی را که  

نویسنده در کودکی  در قریه زادگاه خود نهناخته بود، دشت و بیابان بود؛ مگر  

ا نیز در یافته از  ه سوی شهر جفل آباد فرود آمده بود، آنر هرگاه از درهء خود ب

 نارنج را دیده بود.( با ها زیبائی شگوفهء 

به دانش آن زمان و   بهاءا دین جوان، آراسته  ا دین مجروح پدر  سیدشمس 

دارای فراست و توانایی اجرای کار رسمی بود و اکرث وقت در پایتخت میبود  

در محرض که کودک  بود  آنجا  از  سال  هارم  و  شامل  و  آمد  کابل  به  پدر   

اده های نخبه پایتخت بودند.  تب استقفل شد. همصنفان  او کودکان خانو مک

بهاءا دین در اثر همزیستی با ایهان، به کودکی از خطر عقدهء "روستایی به 

دل   زیر  در  رهگذر،  ازین  گی،  زنده  باقی  در  و  گردید،  کنار  بر  آمده"  شهر 

دامن   ریااحساس حقارتی  بود.  بهاءا دین شاگرد خو   نهد.  را  گیرش  ضی 

از  یسه فارغ    1950گردید و در سال    دوست نداشت و شامل بکلوریای فلسفه

بهاءا دین از طر  دو ت برای تحصیل به فرانسه اعزام شد.    1951شد. در سال  

من دو سال پیش از او از کابل به پاریس رسیده بودم و موصل او را به فرانسه 

پلیه تحصیل کرد. باه  ر دارم. وی نخست در پاریس و سپس در مون  به خاط

انگیز، تحصیل خود را پیش    گرمی و بدون مقابل شدن به رویدادهای و و ه 

برد. عفوه بر زبان فرانسوی، زبان انگلیسی و آملانی را نیز آموخت. و در سال  

گرامنایه    1942 گان  نویسنده  از  یکی  با  و  رفت  به  ندن  هفته  کهور،   ند 

مطبوعات آتهه  که  پژواک،  آشنا  عبدا رحمن  بود،  در  ندن  افغانی  سفارد  ی 

. درین کتا ، هر گاه سخنی از کاخها و مجسمه های مرمرین میگوید،  گردید
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درجه  یسانس را از شفبه    1956از خاطراد آن زمان اروپای اوست. و در سال  

دوس تا  و  آورد  دست  به  پلیه  مون  از  روانهناسی،  و  دیپلوم  فلسفه  دیگر  ال 

(  نس را در روانهناسی )به درجه "خیلی خو " تحصیفد عا ی مافوع  یسا

تدریس   کار  به  کابل  ادبیاد  فاکو ته  در  و  گردید  راهی وطن  و  کرد  حاصل 

 گامشته شد. 

و  مفاون  گرفت.  به دوش  را  تدریس  تنایم  و  اداری  های  مسوو یت  تر  بفد 

دهء زیادی از اهل قلم و اد  و  سپس رئیس فاکو ته گردید و در ین ایام با ع

آشناش پدر خو هرن  به صحبت دوست  بارها  از جمله  و  ا له  د.  خلیل  استاد  د 

خلیلی رسید و آن ننده پیل زبان دری از بهاءا دین در دیوان خود یاد کرده  

 است. 

مدتی تدریس را    1963بهاءا دین مجروح دراثر تقاضای حکومت جدید در  

ن  ت واقع شامل رشع والیت کابل( شد و به ایترک کرده وا ی کاپیسا )والی

و هوبی، بهرت آشنا گردید و فهم  طریق با مردمان کوهستان، نجرا ، تگا   

 وی در مسایل آدمیان، بر اساس تجربهء مهخص گسرتش یافت. 

با همرس و کودکان    1954در سال   افغانی در مونی  شد و  منایندهء فرهنگی 

   وی موقع ادامهء تحصیل را داد و به پاریس خود به اروپا رفت. این وظیفه به  

به  دکت   1967نیز رفت و آمد زیاد داشت". در از شفبه فلسفه  ادبیاد را  ورای 

"تربیت   زمینهء  در  او  رسا ه  دکتوری  به دست آورد.   افتخار  با  درجه خیلی 

خود" بود، هامن که در زبان مفلامن اخفع ماتزکیهء نفس نامیده میهد )و این  

خود   اوست(  کتا   دکتوری  علمی  رسا هء  ادبی  تجلی  وطن ی   به  سپس 

و تهء اد  شد و از راه انتخابی رئیس آن مؤسسه  عودد کرد و دوباره استاد فاک

همه   از  بیش  دوره  درین  عا ی،  تدریساد  زمینه  در  ففا یت  نار  از  گردید. 

( در حادثهء موتر پایش  1970)تابستان    1349ففا یت کرد. هیهاد که در سنبله  

مش و خارج،  تا ی  سال  ندی در کهور  و  نتیجهء سودمند کست  فا جه  
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درحا یکه سه ماه در ی     1350کسال بفد از حادثه در سنبله  نرساند. تا آنکه ی 

شفاخانهء دهلی پایش در پلسرت جراحان بود و حرکتی کرده منی توانست.  از  

هء شگفتی  زیاد اندیهیدن و حتی خواندن تنگدل شده بود، قلم برداشت و نسخ

  ی پراگنده در زمینهء روانهناسی و خاطراد نوشت. با بهم آوردن  یادداشتها

کودکی و جوانی و اندیهه های زادهء تحمیل رنجوری و درد جسمی، و بانیت 

حسا  گری با اندهای نفس خویهنت، پیغامی از خودش به خودش را نوشت  

همه کس نگاشته    و ه انجام از آن کتابی بار آورد که برای خودش و برای

 به طور انحصاری منسو  منی شود .   شده و در حقیقت به هیچکس

حادثه،   آن  نتایج  از  و  یافت  صحت  جسامً  طوالنی،  تیامرداری  این  اثر  در 

جزی  عذر نگی و عصا برداری به جا منانده است. به تفش و تتبع علمی  

د، و امیدوار  ادامه داد. از نوشنت این کتا ، روحاً نیز بسیار صحت حاصل کر 

ه  در  آن مانند وی سود برند و ازینکه ناخودآگااست بسا  ون وی از خواندن  

نهاد خود اندهایی را می پرورند با خرب گردند و آن اندها را بهناسند و راه فارغ  

 شدن از خطر افسون و زهر آن را در یابند. 
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 بقلم عبدالرحمن پژواک 

 

فرها روان  دکتور  را  خودی"  بهاءا دین    )۱(دی"اندهای  دکتور  از  ای  نامه  با 

ا ارمغان، پربها جانی و پرارزش روان. این  روح به من داد؛ ارمغانی بود و زیبمج

(  Human Mindاثر را که ماهر زیبایی خیال و شکوه اندیهه و جفل دل ) 

انسانی است بیش از یکبار خواندم. من هر اثری راکه مرا بگیرد، یکبار تا آخر  

رم نه ضایع کردن وقت؛  بخوانم  بار دیگر میخوانم و آن را ی  فایده میپندا

ار بی ارزش ضایع می کند نه  ندین بارخواندن  زیرا وقت را یکبار خواندن آث

آثار خواندنی. شاید این اشاره به "اندهای خودی" در میان آثار جهان مبا غه  

 شته می شود  مبا غه نیست. پنداشته شود؛ اما در میان آثاری که در کهور ما نو 

ر افتاده ام شادمان و هم  ر پدید می آید مرا که دو اگر  یزی با ارزش در کهو 

متفجب میسازد. از خواندن این اثر مرسور و از ا تفاد مفنوی نویسندهء آن  

 شاکرم. 

درین آوان نه اراده و نه وقت تحلیل این اثر را دارم؛ از آن رو  آنچه را به پندار  

 ء خود از آن برداشته ام براین صفحه باز میگذارم. و اندیهه

یسندهء "اندهای خودی" از آنچه در "پیهگفتار" آن میگوید، خود ارزش  ون

این   نیمه شب  اثر خویش را درک کرده است: "ه گذشت رهگذر  درست 

داستان میتواند تا حد زیادی هگذشت هرانسان باشد." به درستی که از آدم تا  

 
 تذکر:   ) ۱(

روان فرهادی، برای اشرتاک در مجلسی عازم امریکا بود و  دوست مؤ   دکتور  1972در تابستان 

بیر پژواک به نیویارک  مؤ   توسط وی ی  نسخه مسوده این کتا  را در  فافه به مطا فه سفیر ک

فرستاد. بین سفیر پژواک و دکتور روان فرهادی، راجع باین کتا  صحبتی صورد نگرفته است و بنا  

 ناریه دیگر شان بر کنار است. برین ناریهء هر کدام آن از تاثیر 
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در میان  ان تا این آوان، ه گذشت آدمیان در بنیان خویش آنقایندم و از باست

دا که همه  ناست  ما  دیگر،  انسان  و  انسان  داستان  ی   میتوان ی   را  ستانها 

 خواند. 

اند؛   عمرها انسان به وجود کایناد مهرتکی میان همه آدمیان متوجه گردیده 

اد انسانیت  ( را همگان نیافته اند. ازیرنو، صف Universalsو ی این کایناد)

(Qualities of Humanness  مجهول مانده ) ی شواهد بیهامر  است؛ اما از رو

می دانیم که نه تنها هگذشت انسانهای یکزمان بلکه انسانهای گذشته و حال  

با   ندهد،  رو  دانیم  منی  هنوز  که  را  عایمی  انقف   اگر  و  بوده  مهرتک 

د کایناد مهرتک را  هگذشت انسانهای آینده نیز مهرتک خواهند بود. وجو 

به   نیز میهاید  انسان، حیوان  میان همه زندگان  خاطر داشت. داستان مهرتک 

 نباتاد را نباید فراموش کرد. های دیگر و  

از امکان توارد در شفر دوشاعری که قرنها از هم دور بوده اند، گرفته تا شباهت  

با غ همه   به  و فرع میان دوقطرهء منی، دوجنین، دو کودک، دوانسان  را باید 

 خاطر داشت. 

از بسیار آ  نیمه شب"  ب"رهگذر  ه یاد می دهد.  واره گان وادی های آفرینش 

یکی ازینها که در نزد همه مفرو  است، شاید خرضباشد. اگر روزی کسی  

مادی و روانی خرض را که زنده گی همد بر او تحمیل شده است    خاطراد

 با ه آن شده میتواند. بنویسد، همه داستان های زنده گی کوتاه تر دی

در   که  کنیم  فکر  نوعی  به  آنچاگر  اندیهیم،  می  قوانین  قانون  باره  روح  را  ه 

(Spirit or law  توجه پندار  این  دستور  به  کرد.  انکار  منیتوان  اند،  نامیده   )

خاصی به روح داستان "اندهای خودی" الزم است. درین مخترص تنها به ی   

از خواص این داستان به شامر می آید. اینکه  صبغهء آن اشاره میکنم که یکی  

نیازمند تصدیق    شفوری است  ........... شفوری،  یا  و ترشیح  یا  یر شفوری 

 نویسنده آن است؛ اما همه ما در تفبیر خود آزاد هستیم. 
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ی  روح اعرتا  درین داستان موجود است و این روح خاص برخی ففسفه 

و ه از ناحیه شجاعت از آن بهره مند    و علامست که همه گان  ه از راه بینش

یافته اند،  ردم که بینش داشته اند پس از آنکه آنچه را جسته اند  نیستند. بسیار م 

اند. بدان می ماند که آن ملکهء بد گل   از آن گریخته و خود را پنهان کرده 

آئینه   دیگر  داد  فرمان  و  را شکست  آئینه  آن  دید،  آئینه  در  را  رویش   ون 

ه را مانند  نچه ساخته اند همه را بهکنند و  ون منی توانست پادشانسازند و آ 

پوشید. یکی از رازهائیکه در نزد  دیگران کور سازد، روی خود را با نقا  زر  

همگان فاش است و ی هر انسان می پندارد که هیچکس جز خودش آنرا در  

د را  بارهء وی منی داند این است که از زشتی ها و خردی های خود، تنها خو 

دیگران پنهان کرده میتواند؛  آگاه می پندارد و آنگاه تصور می کند خود را از  

 هان کند. میکوشد خود را از خود پن

امولهء اعفنی این اندیهه یا پند ار را منیتوان در زمان و محیط ما که رشایط و  

قیود گوناگون بر اظهار افکار گذاشته اند باز گفت. موال سادهء آن این تواند  

بیهامر اعرتا  منی کنند که: "آدمی ه انسانهای  از آن کادم  بود که  م پیش 

آن مفروفرت است، من از زبان ابواملفانی  شود بوزینه بود" اگر  ه داروین به  

 بیدل استفانت کردم. 

او   بر  آنرا  انسان طوریکه آفرینش  تارو پود هستی   نان است که هیچ رشته 

 ه اندیههء انسان نارسا و دانش وی  تحمیل کرده است، بی گره نیست. اگر  

محیط  تواند این گره ها را باز کند؛  یزی که در زمان ما و  اندک است و شاید ن

ما قابل تأس  است که منیتوانیم به تاحت در باره آن حتی حر  بزنیم و از 

 آنروی به ایام پناه می جوئیم. 

را خودی"  "اندهای  داستان  نویسندهء  نگارش  روش  ازین   "سمبو یزم"  باید 

 مکنون است، ستود.  حاظ قدر کرد و آنچه را در اشاره های وی  

 "کردم اشارتی و مکرر منیکنم." 
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مراد آن است که داستان "اندهای خودی" را باید در روشنی افسانهء داستان  

    (Human Mind)آفرینش و به ویژه در پرتو آنچه و آنقدر که از دل انسانی 

( گفتیم،  Qualities of Humannessصفاد انسانیت ) مفلوم و نیز آنچه آن را  

هدماند که آنرا در شب تاریکی، بی شمع و  راغ خوانده  ورنه بدان خوا  خواند

روشن   را  اثر  این  دیگر  خصوصیاد  از  یکی  باشد  درست  این  اگر  باشیم. 

 میسازد. 

وقتی به مفبد "اندها پرستان" می رسیم، می بینیم که "قهرمان سیه پوش" وقتی  

سان و نیمه اندها  جارسید، "مجسمه سنگی بزرگی از خود تراشید که نیمه ان آن

 اندهای خوبیست. بود". این اندهای بهاءا دین است و 

( میلنت  خود  John Miltonجان  مههور  اثر  در  انگلیسی  مفرو   شاعر   )

یکی از کرکرتهای داستان خود را  نین     ( Paradise Lost"بههت گم شده" )

( بود، پیکری  ون کوه داشت که در  Dragonامش اندها )مفرفی میکند: "ن 

انسان و تنه پائین او ماهی بود." این اندها    زاده و زیسته بود. تنهء باالی او آ 

بلند ساخت که پرستند گان وی در آن   نیز مانند "قهرمان سیه پوش" مفبدی 

( "ازوتوس"  در  عایم  بنای  این  میکردند.  بود. Azotusنیایش  شده   بلند   )  

( فلسطین  سواحل  در  آن،  از  ) Palestineهراس  گاث   )Gath  اسکلون  )

(Ascalon ( میان اسکلون و  ازه  تا آنکه  Gaza( و مرزهای  بود  ( حکمفرما 

مانند اندهای بهاءا دین در مفبد خویش تباه و نا بود گردید. این را نیز جان  

نیم دشمن تنها  میکنند،  نیرو  لبه  با  "کسانیکه  که  است  گفته  را  ملنت  ان خود 

 مغلو  ساخته اند."

آفرینند فتح  یگانه دآری  نانکه  و  است  انتقام  را  ه  که مرض خودی  اروئی 

است که   این  است  بسیار خو   آنچه  است و  تباهی و مرگ  کند  عفج می 

 هیچکس ازین دارو محروم منی ماند. 

( "پیرمرد زردپوش" داستان  به خاطر آورد. Ceres, Erysichthonتلقین  را   )
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انان رمز آشنابامن "پیرمرد زردپوش" به "رهبانان رمزآشنا" میگوید:  " ای رهب

است. توگرسنه تر از همه گرسنگانی و  بگویید: قهرمانا! پادشاهی روی زمین تر 

بلفی و هنوز گرسنه تری،   تر ازهمه تهنگان، متام زندگان جهان را می  تهنه 

 .........." متام ابجار روی زمین را می نوشی و هنوز تهنه تری

خدا" بود )اتفاقاً از    – ن  " ز ی      (Ceres) نانکه در اساطیر روم آمده است  

 حاظ باروری با "آ ههء سبزپوش داستان اندهای خودی" بی شباهت نیست.( 

(Erysichthon( از فرمان وی همی پیچید.  ون )Ceres ،خدای روزی بود )

گرفتار میسازد. به  ارپایان  به قهر می آید و او را به مرض گرسنگی و تهنگی 

بزای که  میفرماید  زایندگان  و  و  بگذارند  سفال  میگوید  مر ان  به  بزایند.  و  ند 

 و ه بکهند. به آسامن میگوید بباردو ببارد. به زمین میگوید که  بگذارند و  

بر رویاند و بر رویاند. درختان را به بار آرد، دانه ها را پخته و خوردنی سازد.  

ها    ا می سپارد که خود را از زندگان در یایی پرکنند. به  رخش به اقیانوس ه

 همه ها میگوید آبهای  میگوید بگردند و بگردند و دریا دریا رشا  سازند. به  

(  Erysichthonروشن بزایند وبزایند. آنگاه خوانی میگسرتد به پهنای گیتی و )

اهای رشا  و  را بران می نهاند، میخورد و می نوشد می نوشد و میخورد. دری

ه ها را مینوشد. روییدنی ها را  آ  های اقیانوس ها، در یا ه ها، رودها و  هم

( فرمان می دهد  Ceresجود و می بلفد و آنگاه )  میخورد، زنده جانان را می

که خوان را بردارند.  ون وی هنوز گرسنه و تهنه است،   جان خود می افتد.  

می خورد و استخوان های خود   ون خون خود را می مکد، گوشت خود را  

 )۲(را میجود، نابود میگردد.

"  نآ  داستان  های  تلقین  از  یکی  میکند،  تفلیم  ما  به  حکایت  این  نتیجه  چه 

اندهای خودی" است. "اندهای خودی" را نباید تنها از  حاظ روانهناسی و  

فلسفه خواند. از حیث ی  اثر ادبی اجتامعی و سیاسی ارزشی دارد که نهاید  

 
 من این داستان را به نام " قهرخدا" به نام دری نوشته ام.   )۲(
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 را فرو گذاشت.  آن

یا"خودی" میتوان خود   شگفت این است که بی "خودی" منیتوان زیست و 

ایی "خودی" را از هم جدا کردن هامنقدر سخت است  کهی کرد. زشتی و زیب

 که زشتی را از زیبایی جدا کرد. 

زیرا به زعم انسان زیبایی، کمی زشتی؛ و زشتی، کمی زیبایی بیش نیست و   

ه نارها زیبا یا زشت نیستند. با اینهم نویسندهء" اندهای  نیز همه  یزها در هم

وخوانی  ودی" به دستور علم خود برگزیده است نکوهش "خودی" را از نکخ

"خودی" برتر داند. اینگونه اختیار حق متفکر آنست. و نیز از "خودی" دری   

حیوان سخن گفته و آن انسان است. از همین است که من به ارزش اجتامعی  

باین ا نیز منحرص  اما در حقیقت زنده گی اجتامعی  ه جامفه  ثر اشاره کردم. 

 انسانی نیست.  نانکه "خودی" از خواص انسان نیست. 

آنرا   نویسنده  که  است  "من"  خودی"،  اندهای   " داستان  بر  بحث  اساس  اما 

 "شفور خودپرست" میخواند. 

اسپ سوار  نویسنده "اندهای خودی" مینویسد: "رهگذر نیمه شب، می بیند که  

مین است. از حس  سیهپوش این داستان،  ون قهرمان جنگ و فاتح روی ز 

شفور خودپرست منایندگی    تفوع پسندی و قدرد طلبی مطلق و نامحدود هر

 میکند." 

بایرن   انگلیس را دوست داشت.  یکی از زنان زیبای فرنگ الرد بایرن شاعر 

هرن  در  زن  این  شد.  نامهربان  وبا  آنگاه  و  گرفت  و  ازوکام  داشت  دست   

بسرتی نهان میدهد. پیکر    کاریکاتوری کهیده است که مردهء بایرن را روی

برهنه است. جراحان به دور او گرد آمده و    بایرن همگان پوشیده و تنها دل او

میخواهند دل شاعر را باز کنند و در یابند که سبب مرگ شاعر  ه بود؟ در  

بسیار درشت  با خط  او  بر روی دل  نوشته شده    یافتند که  و جلی ی  کلمه 

 ما "من".   " بود: به زبانIاست. این کلمه "
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به    افسانه  هزار  هزاران  زمان،  این  های  فرعون  تا  باستان  های  فرعون  زمان  از 

 خاطر داریم که همه داستان "اندهای خودی" هستند.  

بودند و هر ی  "من"   انواع خدایان کهرت  اربا   پیش از ظهور یکتا پرستی 

"من"  د بودند. با ظهور یکتا پرستی همه جهان های انواع جهان ی   جهان خو 

 گردید و پیرهن کایناد برای گنجایش ی  "من" بریده شد. 

"من" در قرب ه آدم، "من" در دل حوا، "من" در جبین شیطان؛ همه هامن "من"  

نیمه شب آنرا در کتیبه ای می خواند که "اسپ سوار سیه   است که رهگذر 

ار مفبد  نیزهء خود به شهرستان می آورد و آنگاه بر در و بام و دیو   پوش" آنرا با

 و پیکر متوال خود می نگارد. 

این هامن کتیبهء بههت شداد، آتهکدهء منرود، دسته کارد ابر راهیم، رواع  

کاخ سلیامن، کفه رویین سکندر، دشنه  نگیز و  و  های دار منصور و ...  

 و ... و ...، است. 

گی جنگ ی  "من" با "من" دیگر است. از جنگ دومورتاجنگ  ستیز زنده  

ه درختان  از گربه تا پلنگ، از مگس تا شهباز، از ساقهء گیاه طفیلی تاتندوپیل،  

آسامنخراش؛ همین ی  شفار بقای محکوم به فناست. مناظرهء علام، مهاعرهء  

رنگ   ی   یزاند.  همین  مااهر  همگان  زنان؛  آرایش  یفن،  رزش  و  شفرا، 

.،  بای گل، آواز سنگ شکن بلبل،  رش شیر، ع  ع  سگ و... و... و..زی

ر دل  جز همین نیست و در سکون و سکود بوم و شب پره و جهش آنها د

شب، گرمی و نور مهر، هدی و تابش ماه، سپیدی ایام و سیاهی  یا ی آشکار  

 است. 

بزرگی    مسیح، بی پدر به دنیا آمد و به قول صائب تربیزی: "در دورهء تجرید

ز وی موسی کلیم  عیسی به فل  برد هبی پدری را". پیهرت ا   - به نسب نیست

و  از  تر  بفد  داشت.  او  کنت  زبان  بود؛اما  اما  ا له  بود؛  امی  "ص"  محمد  ی 

 مفجزهء او فصاحت و بف ت قرآن. 
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نویسندهء "اندهای خودی" فیلسو  و روانهناس است. من شاعرم و حد خود  

 وده ام: را میهناسم و  نانکه ه 

 از فرش تا به عرش مرا جایگه بس است 

 را تر منیکنمـفپا از گلیم خویش 

 

 و یا آنکه خیال کرده ام و هنوز بدان خیا ی که:

 ویند در ورای حقیقت تصوریست ـگ

 اندیشه را چه خوش بود ار وقف آن کنم

 

به   به مفاهیم افسانوی است که  نویسنده  اثر، توجه  این  در میان نکویی های 

ا میکنند."  ادا  بهرت  و  خوبرت  را  ا هفور  تحت  "مطا ب  او  درست  ین گفتهء 

سوره   است.  عیان  کتب  یرساموی  در  و  آشکار  ساموی  کتب  در  حقیقت 

زبان  ی و  هوا له  "قل  به  اشاره  نیز  و  است  آن  شاهد  مجید  قرآن  در  وس  

گر  مفعوامن" را نباید فراموش کرد. از ویداها و اوستا گذشته آن کتا  مبین دی

فنوی" باید  را که گفته اند "هست قرآن در زبان پهلوی" اعنی "مونوی مو وی م

یمه می شود . من هر  به خاطر داشت. اگر بیهرت موال بیاورم رشح این گفتار ب 

 ه  از روانهناسی خوانده ام، در زبان بیگانه بوده است. جای شکر است که  

خود و به شیوه و اسلوبی  مفانی و مفاهیم نر  علمی را در یکی از زبانهای  

 که در نزد من پسندیده است خواندم. 

زیبادارد اگر  باس زیبا بپوشد، زیبایی او پنهان منی شود؛ همچنان  پیکر    زنی که

آن   قبای  و شفر  اندیهه زن  اگر  زیباست.  هنوز  درآید  زبان شفر  به  علم  اگر 

ور روان خود باشد، انسان بند این قبارا بکهاید یا نکهاید، شادمانی جان و ه 

این دل را مکیده،    را یافته، دل عقل و منطق را شگافته، خون رشا  حقیقت

 آ   همهء زنده گی همد تخیل را  هیده است. 
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داستان "اندهای خودی" داستان بدبخت ترین آفریدهء طبیفت است، اعنی  

انسان؛ اگر  نین نبود، عنوان "اندهای خودی"، "فرشته خودی" میبود که فرقی  

ی  ر در طرز نامگذاری، منی داشت.  نانکه بههت گمهده دوزخ بازیافته ا مگ 

 بیش نیست. 

نویسنده درین داستان راز زنده گی را نهان میدهد. آن راهیکه باید سپرده شود؛  

انجام منی یابد. احساس گام اول   با گام نخست آ از می گردد و ی  این راه 

ز میگردد. آنگاه  ون گام  است. جاییکه احساس باز می ایستد، اندیهه آ ا

و بدین منوال این ره نوردی،  دوام    دوم می ایستد، پای اول بر داشته می شود  

 نچه را به راستی میجوید، "خود" اوست. می کند و انسان درین آوارگی آ 

از مارو  ندل است. گاهی   این راه گاه کوه است و کتل دارد. گاه دشت پر 

ست و مسکن پلنگ. گاه مغاکی است و  دریاست و مسکن نهنگ. گاه بیهه ا

د، درآن دشت ال ه، در آن دریا گوهر، در آن  میهن اندها؛ اما در آن کوه یاقو 

ی دردهان آن اندها  فل شب  راغ دارد. اگر هواست  بیهه گلهای رنگین و حت

و درخش و تندر دارد، مروارید نیز می بارد و مهر و ماه و اخرتان در آن شنا  

آنچه آنرا زیبایی، شکوه، تاریکی، روشنی، ترس، امید، خو ،    میکنند. با همهء

 یب، فراز، پیروزی و زبونی می نامیم، راه ابهام و اوهام است. بد، نه 

............ سال پیش من و نویسندهء "اندهای خودی" در  ندن بودیم. او طا ب  

او ی   علم استدالل بود و من از تفمیذ شیطان و جویندهء جامل. خواندن اثر  

ه بگذارم. مطلع  خاطرهء شخصی را در دل من زنده کرد که آنرا منیتوانم نا گفت

  ز ی که در آن هوده بودم:

 "نرسشتند جهان را جز از اوها می چند

 ننبشتند بر این صفحه به جز نامی چند" 
 

و   برد  بسرت  به  خودم  خیا های  با  مرا  و  کرد  ظهور  او  نبهتهء  در  حقیقت   این 

 اندیهه های او را در خوا  دیدم. 
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ان "اندهای خودی" به دوست  (  را که بفد از خواندن داستReflectionsاین )

 نوی عزیزم بهاءا دین مجروح میفرستم، با این  ند سطر بپایان می رسانم:مف

 "ترا می پرسند روح  یست؟ بگو روح از امر پرورد گار من است."  

دستور سکود در باره حقیقت این امر، ازیکسو اشاره به ایامن بدون استدالل  

اندی تفقل و  به  ایامن  از سوی دیگر  انسان  و  به  اراده دارد  بیناست. خدا  ههء 

. شاید حکمت  پیامی بفرستد و آنگاه اراده می کند که در آن پیام  یزی نگوید

این رمز آن باشد که وقتی انسان وجود مریی را می بیند، آن بخش را که در  

 ( مهرتک نهان است، خود دریابد. Universalsنهاد وی و کایناد )
 

 منهنت. نیویارک. اتازونی

 ع.  1972اخیر سال 
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 به قلم استاد خلیل الله خلیلی 

 

 

 بسمه تعالی 

 

خورشیدی به کابل، دیدهء انتاار مرا به    1351برگریزان سال  اقامت موقتم در  

خواندن رسا ه "اندهای خودی" تا ی  متفکر جوان و روشن بین کهور سید  

 بهاءا دین مجروح روشنایی بخهود. 

پیغمربزا این  با  از سا یان دراز  دهء فرهنگ آموختهء فرنگ رفآشنایی من  ته، 

ش را در )کرن( زاد گاه سیدجامل  است. از آن روزها که وی خانقای جدمجاهد

ا دین گذاشته و به قصد تحصیل به مدارس کابل روی آورده بود، از وقتیکه د  

راروپا مهغول تحصیل بود، از هنگامیکه به وطن بازگهت و بر صدر والیت  

ز  از  و  تأ ی   نهست  و  تدریس  تحقیق،  به  و  شد  استاد  پوهنتون،  در  مانیکه 

 پرداخت. 

ا و فرازها، اندیهه وی با فلسفه پیوستگی خاص داشت.  در طی این همه فروده

گمهدهء خود را گاه در ارشاع ففطون و فلوطین می جست. گاه در استدالل  

اغ میکرد. گاه از نار متکلامن مستفید میهد و گاه به    ارسطو و شاگردانش هر

دامان حکامی ا هی می آویخت. دبستانهای مختل   ربیان را در می کوفت  

 از آثار دانهمندان هند متتع بر می داشت.   و زمانی

رسا ه " اندهای خودی " ره آورد این سفر طو النی است؛ ارمغان آواره گی ها  

و تفش های اوست. ه انجام صدای شکسنت طلسم خودخواهی، وی را به  

آورد و به قول میرزا به هزار کو ه دوید به تسلی نرسید؛ اما از قد خمیده  خود  
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 چه را می خواست:شنیده است آن

 وچه دویده ام به تسلی ای نرسیده امـ زار کـبه

 زقد خمیده شنیده ام، که چو حلقه شد به دری رسد 

 

ته،  رسا هء مجروح ما را به راه های دور تاری  می برد که اندیههء برش آنرا نوش

ارهزار  این رسا ه ملحمهء گلگامش پادشاه و رکا )ورقا( را به یاد می دهد که  ه

مانند ه  سال   وی  شگفت  ملحمه  و  زیست  می  فراد  دریای  کنار  در  قبل 

قناعت بخش   انجامی  به  هنوز آن هآ از  به وجود آمد و  راه  آ ازی درین 

 منتهی نهده است. 

انهمند  ندین قرن قبل زردشتی، متویل مغارهء اففطون، نار )ارداویرا ( د 

سلطا نمفراج  ابوا فف،  رسا ه  فران  بایزید،  ا فارفین  مفره  ن  روشندل  ابینای 

 ( )  449متوفی  متوفی  )دانتی(  جهنم  کتا   و  ع(  بر  721هت  مبنی  خود  که   )

ترجمه "کتا  ا زینه" عربی است، این ها موال هایی است از تفش اندیههء  

ویسندهء جوان  ما به شکلی از اشکال آن،  برشی در که  آن حقیقت که ن

 متوجه شده است. 

فخرا ف و  ا غیب  امام  نفیس  برین  اثر  موال  ارفین حکیم سنایی  زنوی خودما 

است که درین مبحث ههتصد و اند سال قبل به سل  نام کهیده شده و آن  

مناومهء فاخر هنوز مورد نیاز اهل تحقیق است. اندهای ی  هوهفت روی  

که  سنائی در آن سفر هو ناک ادراک منوده و اندیههء تابناک    و  ار دهن

ه مادر بت ها را شناخته و بت نفس را  به شکل موالنا جفل ا دین رومی ک

 اندهای بزرگ دریافته، هر کدام به سوی ی  جهت راه می گهایند.

 سنایی راست: 

 عی ای دیدم اند رآن مسکنـاف

 یک رسو هفت روی و چار دهن
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 ت: موالنا راس

 امست ـا بت نفس شـمادربت ه 

 لیک آن بت مارو این بت اژدهاست 

 

متفکر جوان ما مجروح، به نکاتی برمی خوریم که دال بر  در خفل ا قاآد  

 ابتکار و نر  بینی ممتاز اوست. 

اغ   نگارندهء این رسا ه از سیرآفاع به سیرنفس گرائیده است. آنچه از  بیگانه هر

نهاد خود آدمی در به وجود    می شده در  از حکم  بدیع، مملو  اثری  یافته و 

 آورده است. 

 طریق وی باد. توفیق ا هی همواره مهفل 
 1351کابل، اول جدی 
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 به قلم محمد هاشم میوندوال

 

این اثر فلسفی و ادبی، خودخواهی انسان را در انحرافاد فکری او خو  به  

انسان به خاطر    میدان کهیده است و بسیاری جهاتی که فکر می شود  قربانی 

حفظ   برای  حقیقت  در  وی  قیام  هم  درآنوقت  است،  مقدس  مقصد  ی  

تقدیس )منمی( وی بوده است. موفً میگوید من  برای حفظ دین خود یادفاع  

از وطن خود یا برای مسل  خود همیدهم و یا همی برانم گویا  ربت او در  

خودخواهی تا    اصل خود او را تقدیس منوده است، نه  یزی دیگر را. و ی

ن برود و  خودی تفاود دارد. در صورتیکه در اجتامع ارزش های کاذ  از بی

زور و زر و فرمان جای خود را خا ی کند، خودخواهی به خودی می گراید و  

خودی سفی می کند که ی  گوهر شایان ترصیع در اجتامع گردد. آن وقت 

، سفی خواهد کرد  خودخواهی ذهنی گری را ترک منوده و به اشرتاک اجتامع

ا انفکاس خودی  نسبت به هر  یز وقت فارغ و آسوده زیاد تری داشته باشد، ت

 را در زیبایی ما حول بیابد. 

 
 1351سنبله 25کابل، 
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 بقلم س، شمس الدین "مجروح" 

 

 

 سیاحت در جهان انفس
 

نویسنده در مقدمهء کتا  خود بی  نکته بسیار مهمی اشاره کرده است که  

"حوادث شفوری و  یرشفوری را به دو زبان میتوان بیان کرد و دو راه    میگوید:

است. یکی  سان عقل و منطق و دیگری زبان شفر و مفاهیم کنایوی    در پیش

 یفنی سمبول و افسانه."

راستی برهان و استدالل، زبان عقل است و زبان عواط  و احساساد، شفر و  

بین جه اما هحد  به شامر می رود ؛  اندازه ای  افسانه  به  ان عقل و عواط ، 

مخلوط گفت. میگویند نبوغ    باری  و نامریی است که آنرا میتوان مغهوش و

و جنون را خط فاصل و یا برزخ بسیار باریکی از هم جدا میکند؛ اما در بین  

این دوجهان )عقل و عواط ( برزخ و یا فاصله باریکی را هم به مهکل میتوان  

 یافت.

ج و  افسانه  از  شود   علم  می  آ از  شناسی  ادو  جهان  به  (   (Cosmologieو 

ی  میگردد و جهانهناسی نو، باز در داستان نو و  مفات و فزی  اتومی منته

و   عواط   از  همواره  فلسفه،  و  علم  میکند.  انفکاس  نو  نقاشی  و  نو  تیاتر 

احساساد ه همه گرفته است. و هموار دستخوش قضاوتهای ارزش جامل  

یفد برشی بوده است. همچنان عواط  و احساساد هم،  دوستی و دیگر متا

م  و  علم  از طر   گاهی  استدال ی  گاه  و  کرده  رام  آنرا  و  رهنامیی شده  نطق 



 
 اول و دوم دفرت اژدهای خودی؛ 

 

32 

 

ساخته است. و تجار  جهانبینی هرنمند خواه ناخواه در اثر او پدیدار می شود   

انسان، زادهء اندوخته های علمی و تجار  عملی اوست. به   و جهانبینی هر 

فلسفهء  همین   و  فکر  تاری   نگاری در طول  افسانه  و  ادبیاد  که  است  د یل 

 به زبان خود بیان کرده است.   عرص خود را

بیان هر نکته و یا فکر به زبان شفر و افسانه، د نهین تر و به فهم نزدیکرت می  

از ی    اگر  است که  زبان )عقل و عواط (، همین  این دو  بین  فرع   . شود 

ل صحبت کند و دیگری بهنود، آن را می داند و به  حادثه  کسی به زبان عق

ز هامن حادثه کسی به زبان عواط  )یفنی شفر و  مفنی آن پی میربد. و اگر ا

افسانه( حکایت کند، دیگری آنرا احساس می کند و به متام موجودیت خود  

 در آن حادثه سهیم می شود . 

اره مقابل سختگیری  وظیفهء دیگری که این زبان دارد، این است که انسان همو  

فبی هم در پیرایهء  ه است و فکرهای انقهای اجتامع با همین زبان انتقاد کرد

 شفر و اد  یا داستان و افسانه بیان شده است. 

گذشته   حوادث  ترین  تل   انسان  است."  گویی  افسانه  "انسان  سارترمیگوید: 

حبت می  زنده گی خود را وقتی به یاد می آورد و آنرا تخیل می کند و یاص

تخیل  ذد  مناید، آن حادث را به صورد افسانه در می آورد و خودش ازین  

میربد. و وقتی به حوادث بسیار عادی حیاد روزمرهء خود می نگرد، آنرا درامه  

ای میسازد و رنگ و صبغهء افسانه میدهد؛ مگر هنگامی که به آن حادثه عمف  

می یابد. گویا داستان هایی و    رو به رو می شود ، آنرا مبتذل و پیش پا افتاده

 . افسانه گویی، خاصه  ریزهء برشی است

در بین این افسانه گویان  و داستان هایان، بزرگرتین هرنمند کسی است که  

جهانبینی عرص خود، افکار و ناریاد آخری جهان علم را به زبان شایستهء  

عقیدهء من اد    عواط  بیان کند و آنرا در هرنخود به درستی متویل مناید. به 

 و شفر نو همین است. 
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این عهده  از  کتا ،  این  و    نویسنده  سیر  او  کتا   برآید.  است  توانسته  کار 

سیاحتی در جهان نفس است و روانهناسی ناخودآگاه را به زبان افسانه بیان  

می کند و مراجفه به حواشی و یاد داشت های ضمیمه، میتوان ازین مکتب  

همین زمانیکه هد  آن بیان روانهناسی ناخود آگاه روانهناسی آگاه شد و در  

است،   اد   زبان  نو  به  های  رسامی  میتوان  (Abstract, cubismمانند   )

ًً جهان طبیفی و ساده و پاکیزه یی را که    یزهای بسیاری در آن یافت. موًف

روسو جستجو میکرد، شام ی  گوشهء آنرا درینجا خواهید دید و جهان عهق  

م که  را  درینجا  و سوزی  آنرا  شفلهء  میگهت، ی   آن  پی  در  بلخی  والنای 

 یافت. خفصه، این کتا  را میتوان در ردی  هرننو قرار داد. خواهید 

به عقیدهء من؛ این کتا  در محیط ما اثر منحرص به فردی به شامر می رود و  

 به صورد عام، هر کس در هرجای دیگرهم آنرا فکر بکری خواهد شناخت. 
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 په قلمچا الفت د  ګل پا

 

 

پول او ټپرېدل په مجهوالتو پىس  دتورو تيارو په څمڅو او  ارو نوك ې الس ت

هڅه كول هاڅ نه  يدل او  ه نا آشنا  ري مرىئ محيط او ماحول هه متاس او  

تفلق پيدا كول هغه كار دى  ه مفرفت  وښتونيك يې په ظلمت باندد د لبې 

 ا نور(  د پاره كو  )يخر جونهم من ا المت ال 

تل داسې شغل دى  ه د  نوى عرفاين كهفياد او  ه تورتم نه رڼا ته څه راويس

مفنى طا بان ورپسې شپې سباكو  او د ظواهرو  ه سطحې نه ورپسې د اهار  

و او خفايا ی تل ته ښكته كا ى  ې هلته بينا اوکندى سرت ى يوحكم  ر  بلكه  

  يدونكې سرت ې د تورتم احساس الرېر كو . 

 ه د سې متاس څخه په انساين شفور ك ى منفكس كا   ددد  ه  ې  هغه څ

خلكو ا فاظ او كلامد يې نيش افاده كول او دتفبري  ه حدو دو څخه  رد  

و  اكه يځ ترجامين په اشارو او كنايو، په استفارو او رمزو اميا كا   يفنځ  

 يىل شو. شاعرانه نبه او فسلفځ فكر  واک   ې د ابهام تفسري په ايهام ورته و

بل ك ې وركو   مجاز او حقيقت په همد سې اايونوك ې خپل اان يو په  

او شفرو فلسفه خپل كور يو كو . دشفور  ه رڼا نه د تحت ا هفور تورتم ته  

 كه  دهر  ا كار نه دى.  "هاعام"ننوتل رير مهكل سفردى او د  

او    د شفور   "اندهاى خودى"دښا ىل سيد بهاا دين د ه ابتكار   امض اثر   

يىل  ې زه به څنګه  ا هفور په قلمرو ك ځ رېره ښه سفرنامه ده. زه نهم و  تحت

يې   خوند  په  شم  ې  ويىل  يقني  په  دا  مګر  يم  شوى  پوه  پرى  څومره  او  

 پوهادل يم. 
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په دد اثر ك ې نفسيايت ښامار  ه افسانو  ښامار او سيايس ښامار هه تلميحځ   

 مطلب څخه    ارزښت نه  ر . ارتباط  ر   ې ضمنځ مطا ب يې  ه اصت  

ى د اندها د مرګ په راز او رمز پوه يش  كه څوك  واکى په اان او جهان ك 

او دسيه پوش قهرمان پر ضد د سبز پوش ر  ا نوع پرستش ته مخه كړ  دا  

 اثر دد په  ور او دقت مطا فه كړ . 

الروى   شپې  دنيمې  وسيله  كه  د ه  په  شب" ښايځ  ې  د    "رهګذرنيمه 

ته پرېوز  او بيا  ه اان هه د عهق رېر مهم پيغام خپل  د مغارد تل  الشفورد  

كور وكت ته را وک  اوخلك ورته  اوىن ووايځ داسې  اوىن  ې د هاعام  

دښكارو و جرئت او شهامت ورهه و  او په را ه ووايځ: ستاسو قهرمان بادار  

اتا  . كه  ځ تنده نه ماندهادى  ې په ټول جهان نه مړې   او په دريا بونوي

واکئ د ه ښامار مړ كړئ اول پخپل اان ك ې دښامارو ن و هڅه وكړئ او   

هغه آشو  طلبه آزاد ان  ې د تحت ا هفور په مغار وك ى په انځريونو تړ  

 ل پراته د  خويش كړ . 

 ه عقل نيش  وى كارونه په جذباتو كا   تپ

 د ناامونه د جنون او عهق طوفان ماتو  تب

 ق پا نه تنه كا   دحاففطون په حكمت د 

 اتو  تكر د ظلم و مفصيت ابن عمران مت  
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 ظلم نفس را سه روی است: 

یکی آنکه بر ذاد خود جنایت می کند؛  نانکه از  -

 وی درنگذرد.

 دیگر آنکه بر خویهاوندان و نزدیکان جنایت کند. -

به   - ظلم  وربال آن  و  کند  دیگران ظلم  بر  آنکه  سوم 

 رصوفیان(باز گردد  )از آثاوی 

 

 

 

 پیشگفتار مؤلف 
 

این سفرنامه، بیان ما جرایی سیرانفسی ی  رهرو راه تنهایی است و از فاجفهء  

زندگانی هر فرد انسانی حکایت میکند. هر آدمی، پرستهگاهی در خود میسازد  

و بت سنگی یا ی  شکل متحجر از شخصیت خود به نام "من" در آن قرار 

متام عامل به پرستش آن    ردازد و آرزو داردبه پرستش آن می پ  می دهد. خود

از   انفکاس  هم،  دیگری  آن  در  بپرستد،  را  دیگری  احیاناً  اگر  و  نهد.  گردن 

و فاجفه آدمی در همه جاست.    (1)موجودیت متحجر خود را خواهد پرستید  

 و داستان اندهانیز از اینجا آ از می یابد. 
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سان ه انجام طفمهء همین   ه هر آدمی اندهایی در خود نهفته دارد و هر ان

خ شود.  می  خود  هامن  اندهای  حقیقت  در  پرست  خود  شفور  و  ودپرستی 

آنرا به    اندهای افسانه یی است که در خانهء دل جا گزین می شود  و در پایان

 ویرانه ای مبدل میکند. 

ه گذشت "رهگذر نیمه شب" این داستان میتواند تا حدزیادی ه گذشت  

مفین و پیرشفتهء زنده گی،   (2) شخص در ی  مرحله   هر آدمی باشد؛  ه هر 

مواجه به بحران عمیق می شود . در نتیجه مقابل قضایائی اساسی زنده گی قرار  

را طرح می کند و از خود می پرسد: مفنی زنده  می گیرد. و سوال همه سوا ها  

  ( 3)گی  یست؟ اینهمه تپش و تفش برای  ه بود؟ انسان  ون درین مرحله 

فرینندهء زنده گی را در عقب خود می یابد، احساس می کند هم و آ حصه م

 یز مهمی را از دست داده و برای یافنت این گمهدهء ناشناس و پی بردن به  

هگذر این داستان از شهر بیرون می رود. یفنی از میدان  مفنی حیاد مانند ر 

، دوری  زنده گی با همی، کناره می رود و از ساحه شفور در رابطه بادیگران

می گزیند. از دیگران فاصله میگیرد و در تنهائی، به جستجو می پردازد. این  

 سانه ها دارد. تجسس پر از ماجرا است داستان ها و اف

پرست در سفرنامه به شکل افسانه آمده است. اکنون    سیر بحران شفور خود 

شده و میتوان پرسید  را برای بیان موضوع شکل افسانه یی و کنایه بکار برده  

 مفنی  رموز و کنایاد  یست؟ 

کرد؟  بیان  میتوان  زبانی  به  ه  را  بحران  این  و  یرشفوری  شفوری  حوادث 

راه در پیش است: یکی     گونه مفاهیم می توانند مطلب را بهرت ادا کند؟ دو

گزینش زبان عقلی و مفاهیم تخنیکی روانهناسی و دیگری بکار بردن زبان  

 و افسانه. شفر و مفاهیم کنایتی و رموز 

تحلیل های علمی حوادث نفسی به دسرتس ماست. در آن سفی ورزیده شده  

محتویاد  یرشفوری  در قا ب مفاهیم عقلی ریخته شود تا برای فکر منطقی  
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ر استدال ی روشن شود. و ی بدبختانه فهم عقلی  حوادث  یرشفوری،  و شفو 

وده هیچگونه  بفضی اوقاد در حد ا فاظ با قی میامند و فهم  فای محض ب 

 تأثیر عملی درساختامن نفسی فرد منیتواند داشته باشد. 

موفً  نین فرد راجع به متام ناریاد و همه جزئیاد میکانیسم شفور و تحت  

مفلوم و  ا هفور،  روحی  های  عقده  مگر  گوید.  سخن  میتواند  و  داشته   اد 

قع  مهکفد کرکرتی وی، بجای خود باقی مانده زیر اثر این دانش  فای وا

منی شود . به طور عموم این دانش هاپا بیهوده هم نیست. بسیاری از اشخاص  

به م سائل روانی خود بهرت پی  توسط فهم عقلی جریاناد  یرشفوری نفس، 

 قادر به حل آن میهوند. میربند و 

اما زبان عقل و شفور؛ برای شفور ناخود آگاه، بیگانه و  یرقابل فهم است. و  

فوری در  ار و  مفاهیم مجرد عقلی ریخته شود،  قتی محتویاد تحت ا ه

یهگاه کا بد شگافی  به آن حیوان مرده شباهت پیدا می کند که دری  آزما

 ار و  مفاهیم عقلی مانند کا بد  می گردد. محتویاد تحت ا هفوری نیز در  

ی  حیوان مرده فاقد مفنی حیاتی گردیده و فهم واقفیت آن مهکل می شود  

وقتی با خود سخن میگوید، مفاهیم عقلی و منطقی را بکار    . شفور ناخودآگاه

ناخودآگاه از آن خود دارد. زبان شفور  بلکه زبان خاصی  برد،  عبارد    منی 

زبان رمزها و کنایاد و استفاراد. تنها فکر سطحی    است از زبان شفر و افسانه،

نسته  و نارسا، تجسامد تخیلی شفر و تصوراد  افسانه ای را بازیچهء اطفال دا

افسانه، عکس   مقابل  در  منفی  موق   این  دیگر  از طر   گیرد.  جدی منی 

پیکار مداوم شفور و تحت  ا فمل طبیفی شفور در مقابل شفور ناخودآگاه بوده  

 منفکس میسازد.   ا هفور را

واقفاً شفور همیهه در پی آن است تا بر حوادث  یرشفوری، مسلط باشد و  

بیق کند و نورمها مفاهیم تحت ا هفور را از  نورم ها و مفاهیم خود را بر آن تط

شود   منی  متام  شفور  نفع  به  همیهه  مجاد ه  این  بیندازد.  شفور  ارزش   .
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ا نگهمیدارد. ازیرنو، فهم صحیح  ناخودآگاه همواره تاثیر عمیق و تسلط خود ر 

 تحت ا هفور توسط زبان خاص آن، بسیار مهم و با ارزش است. 

اهد کرد  یم، اند کی دقت به ما ثابت خو  ون از مفحااد عقل سطحی بگذر

که روشنرتین و ساده ترین مفاهیمی که تحت ا هفور را در جریان  زنده و ففال  

افسانه ای و شفر یفنی یگانه  سانی    آن قابل درک سازد، عبارد اند از مفاهیم 

و   تخیفد  زبان  میکند.  بیان  را  خود  احوال  آن  توسط  ا هفور  تحت  که 

و کنایه هاست. از اینجاست که این زبان جدی تر    اره ها تصوراد، زبان استف

 و مهم تر از آن است که مفموالً تصور می شود . 

واسطه در ذهن جا می  عفوه برین، این زبان ساده است که مستقیامً و بدون  

گیرد و محتاج به تفری  و رشح و تفسیر نیست. به این رشطی که با مفاهیم  

 عقلی و منطقی آمیخته نباشد. 

واقفاً مفاهیم عقلی و منطقی، محدودند و نارسا. مفاهیم افسانه ای مطا ب شفور  

ردی  ناخودآگاه را خوبرت و بهرت ادا میکند. به طور موال کلمه " ریزه" مفهوم مج 

است که اگر تفریفاد آنرا در ذهن نداشته باشیم، هیچ مفنی ندارد. همچنین  

 ریزه جنسی آمیخته با احساس  است مفهوم " ریزهء جنسی" موف اگر بجای: "

یا در عوض: " ریزهء   بریم  را  بکار  محبت و احساس زیبایی" کلمه "پری" 

تفامل کنیم، آیا  و احساس حیوانی" کلمه "دیو" را اس جنسی آمیخته با زشتی  

مطلب، روشن تر و ساده تر نخواهد شد؟ و بفد اگر افسانه ها را میخوانیم و  

ر  نگال دیوان  یزی می شنویم، فوراً درک می  راجع به زندانی بودن پریان د 

مفاهیم شفور   نیست متام  موا ی است و الزم  فقط  این  مناور  یست؟  کنیم 

گذاناخودآ  مفاد ه  در  عقلی  مفاهیم  با  این  گاه  عقلی،  مفاهیم  شود؛  ه  شته 

گنجایش و رسایی را ندارند. از طر  دیگر وقتی شفری را می پسندیم و یا  

نویم، پیغام آن را مستقیامً درک می کنیم و مفنی آنرا بدون  افسانه ای را می ش

یم که در  تفری  و تفسیر می فهمیم و هیچوقت به قاموسی  مراجفه منی کن
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 آن درج باشد که موًف: 

 سپیده دم = تبسم، آ از زنده گی، خوشی 

 تاریکی شام = اندوه، زنده گی رو به ا نجام و  یره

طوریکه    اد و تجسامد با خود حر  میزند.شفور ناخودآگاه به وسیلهء تصور 

حین خوا ، اشیا و حوادث در نار ذهن ما مجسم میهوند و هر تجسم، کنایه 

مطلبی.   به  است  ای  اشاره  و  از  یزی  است  در  ای  ا هفور،  تحت  همچنین 

بیداری پیغام خود را توسط رمزهای تخیلی به ما می رساند. برماست که پیغام  

 م. آنرا به درستی درک کنی

عفوه برین؛  ون ساحهء تحت ا هفور، بسیار پهناور و نر  است، تجسامد  

و تخیفد هم تا ی  عمق محدودی بکار میروند. و اگر آنرا عمیق تر نفوذ  

ویر ذهنی مغهوش میگردند و تصوراد، اشکال مفین و مهخص  دهیم، تصا

ناگ و  نام  بی  انجام می رسیم که نرفای  تا ه  میدهند  از دست  را  فتنی خود 

در آن ساحه؛ دیگر هیچ  فای، هیچ مفهومی و هیچ تجسمی    (4)تحت ا هفور  

منی تواند بکار رود و شفور نا خودآگاه با تجسامتیکه شکل و صورد مفین  

 مواجه خواهد بود:ندارند 

مانند تجسم "اشباح" یا تجسم "دمه و  بار" یا "دریای بیکران" یا "تاریکی بی   

دانهای خاموش و  نامفلوم، تحت ا هفور است که فکر  پایان" و  یره... این می

 روشن را در آن راه نیست. 

ازین جاست که خودشناسی، کار دشوار است. فرد برای پی بردن به خود و  

ث شفوری و  یرشفوری، خود به عقل و پندار مراجفه میکند.  ون  فهم حواد

از این رو، فرد برد  به زبان تحت ا هفور پی منی  فقط از ی     عقل و پندار 

حصهء کو   موجودیت خود، آگاه میباشد. و از طر  دیگر عقل و پندار  

نفوذ ا هفور  تحت  عمق  در  اساساً  توانند  کاری    منی  اگر  نین  کنند.  ه 

یرد و عقل و پندار در نرفای شفور ناخودآگاه، عمیقرت  روند، در  صورد گ
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 آنجا منحل میهوند و مفنی این حادثه، جنون خواهد بود. 

ین جهت "رهگذر نیمه شب" این داستان، بفد از عبور ماجراانگیز از بیابان  ا  از

بی دردی در دهن مغارهء الشفور، منتار می نهیند و ناگزیر )طی دفرت اول( از  

ذهن  ده حاصل  بی  و  میدان خه   متاشای  به  ناخودآگاه  شفور  مغارهء  ن 

ل و یرانهء شهری  میپردازد و در آنجا بقایای زنده گی و اقفی گذشته را به شک

می بیند و به داستان آن گوش میدهد و می فهمد که  طور آن اندهای افسانه  

 .ی بلفد و  گونه تغییر شکل میدهدای، آن بفیی خودی آدمیان را م

"رهگذر نیمه شب" می بیند که اسپ سوار سیهپوش این داستان،  ون قهرمان  

درد طلبی مطلق و  جنگ و فاتح روی زمین است، از حس تفوع پسندی و ق

نا محدود هر شفور خود پرست، مناینده گی میکند.  طور آبادی را به ویرانی  

با حا ت   نوشت اجتنا  نا پذیر، قهرمان خودیمیکهاند و  سان در انجام ه 

رقت باری با فرشته تاریکی ها رو برو می شود ؟ در پایان این داستان "رهگذر  

م  عایمی هد ار  انقف   با  شب"  نرم  نیمه  پنجه  خودی  اندهای  با  یگردد. 

از پا در می آورد و می پندارد که زنده   میکند. شفور خودپرست خویش را 

ی و  شفورنوینی  د گی،  را  مستقیمی  سفر  خودش  اصطفح  آ از ا  روشنیها  ر 

ناپذیرتر  اجتنا   و  دشوارتر  سفر  هنوز  که  نیست  متوجه  مگر  کرد؛  خواهد 

ر مدد طوالنی در آستانهء الشفور  دیگری در پیش دارد.  ه شخصی که آنقد

اقامت کند و سد و مانع شفور خودی را در هم شکند ناگزیر در تحت ا هفور  

ل و ماجرا انگیز را در   رهگذر نیمه شب" راه این سفر مهک فرو می رود. و "

نه   اما  میگردد؛  بر  شهر  به  مجنون  و هانجام  پیامید  می  نیز  تاریکی  اعامع 

حقایقی را که  کرده است و به فلسفهء زنده گی  مجنون ساده و عادی. وی  

 راه یافته و پیغامهای مهمی برای شهرنهینان با خود آورده است. 

ذاریم، پیغام "رهگذر نیمه شب"  حاال بهرت است رشتهء سخن را به داستانرسا گ

را از زبان خودش بهنویم؛ سخن او به اندازهء  کافی و اضح و روشن است و  
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 ( 5)ی را منی کند. ایجا  رشح و تفسیر 

 -------------------------------------- 
 ن شد تآنهم صنمی بهر پرستیدن م           هر سنگ که برسینه زدم نقش تو بگرفت  (1)

( برای رشح میکانیسم روانی این بحران و بیان داستان اندها به زبان روانهناسی رجوع شود به یاد داشت  2-3)  

 (2( و ) 1های ضمیمه شامره ) 

 ز دیدار من ـگویدم مندیش ج  دار من ـقافیه اند یشم و دل ( 4) 

 وار رزان ـصوت چبود؟ خار دی حرف چه بود تاتو اندیشی در آن

 تاکه بی این هر سه با تو دم زنم  را برهم زنم حرف و صوت و گفت  

 (. 2( و ) 1( باا ین هم مفنی داستان از نگاه روانهناسی در یادداشت های ) 5) 

( رشح داده شده و درین یاد داشت های اخیر، خواننده خواهد  5( و )4( ) 3یاد داشت های )   مفنی فلسفی آن در 

سفه های خودی مانند فلسفه "نیچه" و فلسفه "سارتر" به  دید که "رهگذر نیمه شب"، به ی  فلسفه حیاد ضد فل

 ی  فلسفه مفکوس فلسفه "اففطونی" راه یافته است. 

 اده شده است. ی سمبول ها، در حاشیه اشاره ها ددر منت داستان؛ برای شناسایی مفن
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 دفرت اول
 

 مرگ اژدها
 یا

 داستان قهرمان سیه پوش ورب النوع سبز پوش 

 

مرو   منمـآنجنگفتمت  آشنات  که   ا 
 

فن رساب  منم ـدرین  حیات  چشمهء   ا 
 

ه  صد  روی  خشم  به  زمن ـوگر   زارسال 
 

من منتهات  که  آیی  من  به  عاقبت   مـبه 
 

ب منم  که  منگفتمت  یکی  تو   اهی ـحرو 
 

منم صفـات  با  دریای  که  خشک  به   مرو 
 

مرو دام  سوی  به  مرغان  چو  که   نگفتمت 
 

ق که  منمـبیا  پات  و  پر  پرواز   وت 
 

زنن ره  ترا  که  کنندـنگفتمت  سـرد  و   د 
 

ه  گـرمی  و  تپش  و  آتش  منم ـکه   وات 
 

خانه کجاست  راه  که  دان  دلی،   اگر چراغ 
 

کدخ که  دان  صفتی،  خدا  منم ـ وگر   دات 
 

 )از دیوان شمس  تربیز(
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 بخش اول 
 

 

 بازدید از شهر خموشان

 

 

 

 

 ومی منی کردم نظر ـکاش بربنیاد موه 

 خرابی ها خرابم میکند فهم خود بیش از 

 
 در فراُموش خانه هستی عدم گم کرده ام

 دـادم دهیـ یادی از کیفیت آن الفت آب

 

 میرزا عبدا قادر"بیدل"
 

 

  



 
 اول و دوم دفرت اژدهای خودی؛ 

 

46 

 

 

 

  



 
 اول و دوم دفرت اژدهای خودی؛  

 

47 

 

 

 

 کسی چه در یابد  جهان راوز وضع ـــرم

 که خلق کور سوادند و این کتاب غلط! 

 

 

 فصل اول 

 

 رهگذر نیمه شب
 

را به خاطر دارم که در شهر بزرگی اقامت داشت و اندیهیدن را    ( 1)شخصی  

پیههء خود گزیده بود. کلید اهار زنده گی و رموز ه همهء وجود را سا یان  

رد و باالخره روزی گفت: "جهنم  دراز در گرد و خاک اوراع و کتب جستجو ک

 عبارد است از دیگران". 

به من  یزها آموخت    ( 2)ابان  فکر منی کنم  نین باشد. سیاحت در دشت و بی 

پرده ها از حقایق برداشت. از آنجمله یکی اینکه: راه   (3)و عبور از ریگستان  

  به سوی ه همهء زنده گی از جهنم عبور میکند. و دیگر اینکه جهنم عبارد 

 است از خود. 

 و این است ماجرای سیاحت تا آستانهء جهنم: 

 

 : ( 4) در جستجوی سواحل گمشده  -۱
بیرون رفتم شب هنگام دروازه های شهر بسته    (5)از  و ای شهر   شامگاهی
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با   را  شب  همه  نهادم.  روبه صحرا  گمهده  سواحل  جستجوی  در  من  و  شد 

روشنی   نکردم.  تاریکی  احساس  و  رفتم  راه  بیابان  آرامش خاطر  آن  در  من 

بود. صدای قهر آمیز آن یکی و   انفکاس های درونی  و ای شهر  تاری  

 ر از محبت آن دیگری، در گوشم هنوز طنین انداز بود. آواز مفیم و پ 

دوستی آن یکی را به خاطر می آوردم و  ذد می بردم. دشمنی آن دیگری به  

هنوز می  شنیدم که در  یادم می آمد و متاثر میهدم. هیاهو و خندهء کودکان را

نیمه   در  که  دیدم  می  هنوز  را  گوسپندان  رمه  کردند.  می  بازی  جویبار  کنار 

یکی شام از دشت ها باز میگهتند.  بار آبی رنگی از خاک در عقب آن تار

بلند میهد و بره های کو کی که پس می ماندند، با شتا  جست و خیز زنان  

 خود را به مادران خویش می رسانیدند. 

و    ینبد افروخت  می  مهفلی  تفکراد،  و  تخیفد  شب  نیمه  آن  در  سان 

ن و هنوشت ایهان می اندیهیدم.  صحرای تاری  را روشن میکرد. به شهریا

از   منودم.  می  تجزیه  خود  نزد  را  حوادث  و  اشیا  میکردم.  تحلیل  را  انسانها 

 تسلسل افکار و استدالل های خود نتیجه می گرفتم و راه می پیمودم. 

که  صبحگاوقتی   بودم  شده  دور  به حدی  آن  و  و ای  شهر  از  فرارسید،  ه 

به من منی ر  انفکاس آن هم  ترین  از  خفی   تاریکی شب،  با گذشنت  سید. 

مناطق روشن عبور کرده بودم و با دمیدن روشنی صبح، به مدخل سیاه مغاره  

 تاریکی رسیده بودم.   (6)

 
 

 رمز شهرنشینان:  -2

در نارم به کلی بیگانه و نا آشنا    ( 7)و نزدی   در روشنی صبح ما حول دور  

جلوه کرد. مفلوم بود که از آبادی و جهان انسانها به هزاران هزار فرسنگ دور  

شده بودم. خارزار سوزان و هموار تاکرانه های افق دور خاموش افتاده بود.  
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بین سنگفخها خهکیده بود. صخره سنگ   بسرت رودخانه ای از آ از جهان 

ول پیکر در سکود مطلق، عقب همدیگرص  بسته  ، کوه های  های سیاه

بودند. تصور کردم همه در انتاار وقوع ی  حادثهء هو ناک و  یرقابل فهم،  

بجای خود   و  مانده  باز  کهیدن  نفس  از  و  یرانسانی،  ترسناک  پیهامد  ی  

منجمد شده اند. و در نزدیکی من، دهن مغاره بازبود و اعامع آن در ظلامد  

 ه بود. لوم فرو رفتنا مف

من ازین متاشا به رموز شهرها پی بردم و اهار آنرا دریافتم که  را آدمیان با  

 هم گرد می آیند.

انسانها شهرها آباد میکنند. دیوارهای بلندی پیرامون آن می افزازند. در آنجا  

خود را بین دیوارهای دیگری محصور میکنند و بفد با همدیگر مهغول ستیز  

 ت زند گی میکنند. وند و خوشبخ و جنگ میه 

هد  شان فقط و فقط زنده گی کردن است؛ اما دورازین دشت های سوزان.    

گان   باشنده  ترس  بزرگرتین  هو ناک  مغارهء  این  موجودیت  کردن  وفراموش 

برگردند و   بیرون روند، شامگاهی دیر  تنها  از شهر  این است که گاهی  شهر، 

 دروازه های شهر را بسته یابند. 

شهرنهینان، از نزدیکی دیوارها خیلی دورنرفته اند؛ اما گاه    یچ ی  ازه هگر 

در   شوند، شب  می  خسته  همدیگر  با  روزمره  ستیز  و  از جنگ  گاهی  ون 

روشنایی  راغ گرد هم می نهینند و داستانهای عجیبی راجع به آن بیابان های  

 دور دست و کوه های ناشناس می هایند. 

که اعامع آن تا جهنم میرسد و نیم شب  بزرگی است    میگویند در آنجا مغارهء 

ارواح هو ناکی از آن بیرون می آیند، در خرسنگ ها و کوه های سیه حلول  

میکنند و اشکال دیوان را به خود میگیرند. بسرت خه  و مارپیچ رود خانه، به  

اندهایی مبدل می شود  و در دشت ها اینطر  و آنطر  می خزد و گاهی 

یرسد. کودکان به این داستان ها به دقت وجدیت  ارهای شهر متانزدی  دیو 
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گوش فرامیدهند.  ه به مفنی واقفی آن پی میربند. اشخاص با غ به شنیدن آن  

از   ایهان کمرت  ترس  واقفیت،  در  کنند، مگر  می  آمیزی  تبسم متسخر  ظاهراً 

 دیگران نیست. 

بودم؛    ا عبور کرده اما من بدون اراده و بدون فهم صحیح خطراد، از آن بیابانه

و  ون صبحگاه باالی تپه بلندی ایستادم و دور و نزدی  را متاشا کردم، به  

باشنده گان شهر به حدی مهغول خوبی و   نکتهء مهم دیگری متوجه شدم: 

با دیوار و حصار آن، در مقابل   ایهان  اند که منی دانند شهر  بدی یکدیگر 

انند واحهء کو کی   یز است. م  دشت های پهنا ور و کوه های بیهامر، بسی نا

و    ( 8)است در صحرای اعام، مانند جزیرهء خرردی است در اقیانوس بیکران  

از ریگستان بر خیزد و او قیانوس متفطم شود،    ( 9)بی خرباند که اگر طوفانی  

آن شهر کو   را در ی   هم بر هم زدن نا بود کرده و در خود فرو خواهد 

 برد. 

میکه باشنده گان شهر  را ها را خاموش  شب ها، هنگامی ترسیدم که شبی از  

این   اعامع  ناشناس  گان  باشنده  باشند،  فرورفته  فراموشی  خوا   به  و  کرده 

از شهر کو  ،   بدمد،  ازینکه صبح  قبل  و  کنند  اشغال  را  ها  مغاره، دشت 

 بیابانی بسازند. 

ده گان  با این هم من از طوفان های ریگستان،  ندان هراسی نداشتم و از باشن

ع تاریکی ها منی ترسیدم. بیم من از اندهایی بود که از دهن این مغاره بر  اعام

می خیزد، در تاریکی شب در دشت ها این سو و آن سو میخزد و تا دروازه  

 های شهر نزد ی  می رود. 

شهرنهینان  را داستان ها را جدی منی گیرند و به پیام پر اهار و رموز مغاره  

یا داستان شهر خموشان را نهنیده اند که  گونه  منی دهند. آنهینان، گوش فرا

اندهایی برآن مسلط شد و شهرستان هسبز و شادا  را به ویرانه ای مرتوک،  

 مبدل کرد و باشنده گان آنرا در خود فرو برد؟ 
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اما من اکنون منزل های بی شامری را در راه خاموشی طی کرده ام. از شهر و  

نگ دور شده ام و آواز خود را منی توانم  ان هزار فرسباشنده گان آن به هزار 

 به گوش کسی برسانم ... 

 

 

 

 

 

 ---------------------- 
 ( مربوط نان پول سارتر فیلسو  وجودی مفات فرانسه. 4(. رک یاد داشتهای ضمیمه شامره )1)

 (  ساحت بایر و بی مثر و خهکیدهء ذهن تحت تسلط شفور خود پرست. 2-3)

 های جوانی ت، عهق ایام طفو ی  ( 4)

 شفور، حس ارتباط با همی، حس تفلق به ی  نام اجتامعی.   ( 5)

 تحت ا هفور، شفورناخود آگاه در متام عمق و وسفت آن.  ( 6)

 ساحهء نیمه شفور و دورمنای ذهن تحت تسلط شفور خود پرست.  ( 7)

 ساحت محدود و کو   شفور در پهنا ووسفت الشفور.  ( 8)

 خطرجنون.  ( 9)
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ناگهان  روزها،  از  جانب  باد    روزی  از  هدی 

دشت به وزیدن آ از کرد. ابرهای سیاه از کرانه 

های افق ه برافراشتند و نزدی   رو  آفتا   

 اسپ سوار سیاه پوشی به شهر نزدی  شد... 

 

 

 

 فصل دوم 

 

(1)قهرمان سیه پوش
 

 

 من در آنجا در دهن مغارهء هو ناک منتار نهسته بودم: 

کهن سال شهرفراموش    (2)ارها خرابه  در نزد یکی من بین سنگفخ ها و خارز 

شده ای دیده میهد. دیوارهای فرو افتاده، ستون های آزاد شده از بار سق ،  

 نیمه رواع های مفلق درهوا به نار می رسید. 

زمان   در جستجوی خاطراد  دیرین  ایام  یاد  به  کسی  حتامً  میگفتم:  با خود 

و از زنده گی و مرگ  ر این ویرانه های خاموشی خواهد آمد  باستان به دیدا

 ن فراموشی، برایم داستان خواهد گفت. باشنده گان مدفو 
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 : (3)مدینهء فاضله  -۲
عبور   آنجا  از  که  سیاحانی  شادا ؛  و  خرم  بود  شهری  درینجا  میگویند: 

کنار   ها، در  مر زارها و جنگ  ها،  بین  من  را  بیهامری  میکردند، روزهای 

در  راگاه های    (4) ند. اسپان وحهی    دریا ه ها و جویبارها، راه می پیمود 

بی پروا در    (5) هسبز به اینطر  و آنطر  جست و خیز می زدند و آهوان  

بازی   کودکان  با  رفته  شهر  های  نزدیکی  تا  خرامیدند.  می  آزاد  دمن  و  کوه 

قید از صبح  بدون ترس در هوا پرواز می کردند و بدون    (6)میکردند. مر ان  

فس اخرتاع نهده به نغمه هائی می پرداختند. هنوز ق  تا شام بین درختان انبوه

 بود. 

شهر، دروازه یی نداشت و خندع و دیواری آن را محاته نکرده بود. منازل  

زیبایی  در کنار رود خانه، بین بوته های گل، بر فرش سبز  من ها  بنا یافته  

 و جنگل، دشت و دریا کهیده شده بود.  بود. هرطر  جاده ها به سوی کوه

زنان و مردان جوان، یا به تنایم و ترتیب زنده گی شهر خود می پرداختند، یا با  

هم هگرم رازونیاز می شدند. پیرمردان سا خورده زیر سایه درختان، دورهم  

می نهستند و از هر دری سخن میگفتند. کودکان در کنار رود خانه یا در  من  

و جنگل   بازی  ها  هوا  مر ان  و  آهوان صحرا  با  خندهء  ها  میکردند. صدای 

 شان دایم بلند بود.  پرشور و هیاهوی

کسانیکه مبتف به عصبانیت و یا مفل خاطر می شدند، از جمله بیامران به شامر  

میرفتند و تحت مفا جه طبیب سا خورده و مجر  شهر قرار میگرفتند. مردم  

باداری   و  نی   ( 7)هنوز  فمی  نداشترا  مخدومی  و  خادم  و  بودند  ند.  اموخته 

کان بودند.  ه عقیده برین بود که اطفال، به  فرمانروایان حقیقی آن بفد، کود 

طبیفت نزدیکرتاند و به پوشیده ترین اهار آن راه دارند. راستی هم ایهان به  

  زبان پرنده گان و جانوران پی میربدند. با ارواح کوه ها و دشت ها  و در یاها و 

از رموز مغاره های تاری  پنهان در  جنگل ها شب و روز هوکار داشتند و  
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ره ها و سنگفخها آگاه بودند. ازین سبب در امور مهم زنده گی، بدون مهوره  د

و   پیرمردان  که  میهد  دیده  بارها  منیگرفت.  صورد  اقدامی  کودکان  نار  و 

نان حر  های  کودکان، زیر سایهء درختان می نهستند، خنده کنان و بازی ک

 هم میگرفتند. جدی می زدند و تصامیم م

 
 

 : (8)فاتح روی زمین  -4
و   بود  شگفته  رنگارنگ  گلهای  همیهه  مانند  که  هنگامی  روزها؛  از  روزی 

پرندگان می هاییدند و صدای خنده و  لغلهء اطفال از کنار دریا شنیده میهد،  

آ  وزیدن  به  دور  های  دشت  جانب  از  باد هدی  ابرهای  ناگهان  و  کرد  از 

تا ، اسپ سوار  ی افق ه برافراشتند. نزدی   رو  آفتاریکی از کرانه ها

از دور دیده شد که به سوی شهر در حرکت بود. نیزهء بزرگی    (9)سیاهپوشی

در دست، تیر، کامن و سپری در پهت آویخته، کفه پوالدینی به شکل اندها  

بود و از سیامیش آتش  بره داشت. دو  همش  ون دو کاسهء خون، هخ  

زد می  شفله  و جوان، همهخهم  پیر  وزن،  مرد  این    . کودکان،  برای متاشای 

 موجود  ریب از شهر بیرون آمدند. 

اسپسوار سیاهپوش نیزهء خود را بلند کرده، به آواز بلند، خهن و تهدیدآمیز  

 خطا  به مردم کرده  نین گفت:

می نامند! من قهرمان جنگم! من فاتح روی زمینم!    (10)من منم! مرا ایگو   -

ن  فد ازین در تسلط من است و شام ازین  حاه به بفد، تحت فرماشهر شام ب

من قرار دارید. کسانیکه از اوامر من هپیچی کنند، محکوم به مرگ خواهند  

شد )وبا این گفتار، نیزهء خود را سه بار به طر  مردم دراز کرد( و کسانیکه  

 هبان ایهان.... و فرمان بردار باشند، در امان خواهند بود و من محافظ و نگ مطیع  

درین وقت تیر و کامن خود را برداشت و آهوی جوانی را که در آن نزدیکی،  
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پا   از  را  آن  تیر  با ی   و  قرارداد  می خرامید، هد   مستانه  از خود  بی خرب 

 خطا  به زنان کرده گفت:   ( 11) درآورد و 

امر  - سفر  از  جای   ون  میکنم،  گرسنگی  و  خستگی  احساس  اندک  وز 

 برایم بپزید! ( 12)کنید و  ذایی  ذیذ از گوشت آن آهو راحت مرا آماده 

سکود مرگ باری به هرسوحکمفرماشد. آهوان به سوی دشت های دور فرار  

کردند و دیگر هیچ به نزد یکی های شهر بازنگهتند. پرندگان نیز از هودن 

 بازماندند. 

امر قهرمان جنگ، مهغول کندن خندع و ساخنت دیواربلندی  مردان تح   ت 

 رادور شهر شدند. دو 

دیگر آواز خنده و هیاهوی کودکان شنیده نهد. ایهان اجازه نداشتند از خانه  

بیرون روند، دخرتان و جوانان، حق نداشتند در آ وش همدیگر وقت خود را  

ز خیلی تنفر داشت: یکی  به رازونیاز تل  کنند. زیرا قهرمان سیاهپوش از دو ی

 و کنار پرسان و دخرتان.  لغله و هیاهوی اطفال و دیگری بوس 

زنان به پخت و پز پرداختند و در آن قرصی که به عرقریزی و آبله دست مردان  

 آباد شده بود، آمادهء خدمت شدند. 

 
 

 در معبد اژدها پرستان:  -5 

ب  (13)قهرمان سیاهپوش بنای  پهلوی قرص خود ی   اعامر  در  اشکوه دیگر 

ی سنگی از خود تراشید که نیمه  کرد و نام آنرا مفبد گذاشت. مجسمهء بزرگ

ر فرازی  پایهء بلندی در آن مفبد قرار داد. پیرمرد  انسان و نیمه اندها بود و ب 

پوشی در پای آن مجسمه نهست و از دهن مجسمهء سنگی، به مردم    ( 14)زرد  

جوان، صبح و شام برای پرستش و دعا به   اوامر و نواهی صا در میکرد. پیر و 

در   رفتند.  می  سخنان  مفبد  به  و  آوردند  می  فرود  تفایم  مجسمه ه  مقابل 
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ردپوش با ترس و  رزگوش می دادند. قربانی ها به مفبد تقدیم میکردند  پیرمرد ز 

و هر  یز زیبا و با ارزشی که داشتند نذر و نیاز کرده در پای مجسمه میریختند.  

و کنار  متام اشیای زیبا  و زینتی از شهر گم شد و بیهوده در کنج    ازین سبب 

 مفبد مرتاکم گردید.

 
 

 رساعظم:  -6

سیاهپوش   قهرمان  دانست  می  زردپوش،  راهب  همین  تنها  شهرنهینان  بین 

کیست. وی در کنج نیمه تاری  مفبد با شاگردان خاص خود می نهست و  

 میگفت:ضمن تفلیم رموز و اهار به ایهان  نین  

است و سنگد رت از دزدان    "ای رهبانان رمز آشنا! او خونخوارتر از گرگان صحرا

 و عربد منی گیرند! دریا. مگر مردم منی دانند

 "ای رهبانان رمز آشنا! بامن بگوئید: 

"قهرمانا! پادشاهی روی زمین تراست. تو گرسنه تر از همه گرسنگانی و تهنه  

زندگان جهان را می بلفی و هنوز گرسنه تری. متام  تر از همه تهنگان. متام  

ا می نوشی و هنوز تهنه تر. مگر مردم منیدانند و عربد منی  ابحار روی زمین ر 

 گیرند. 

 "ای رهبانان رمز آشنا! به مردم بگوئید: 

"آ  رو و عرع جبین، برین آتش بریزید تا اخگر تهنگی شفله ور ترشود.  

ه تقدیم کنید تا گرسنگی بیهرت شود. و مردم  قربانی خونین دل ها به این گرسن

 رتر از گرگان صحرا است و سنگد رت از دزدان دریا. منی دانند که اوخونخوا 

ّاعام   "ای رهبانان رمز آشنا! اکنون اسم محضهء او را به زبان اظهار میکنم و هر

 را به شام آشکار. 

دل نهفته نگهدارید  "ای رهبانان! از آن آگاه باشید مگر آنرا از خود در پردهء  
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او در امان باشید و از خهم و    و از همگان در جامهء عمل بپوشانید. تا از گزند 

  ضب او پنهان. 

"ای رهبانان! بدانید و خاموش مبانید که خداوندگار ما اندها است و ما بنده  

گان اندها. و مردم منی دانند که او نیرومندتر از نیرومندترین درندگان است و  

  ابکرت از  ابکرتین دوندگان. 

بیرون آمد و در خاک منناک    ( 16)از تخمی    (15)"ای رهبانان رمزآشنا! کرمی  

پرورش یافت. کرمی بود مانند کرم های دیگر بی دست و بی    ( 17)این دیار  

نابینا. و مردم منی دانستند که او درنده ترین درنده گان است و   ناتوان و  پا، 

جانوران.   شباهت  ترسناکرتین  جانی  زنده  هیچ  به  و  شد  بزرگ  عاقبت  ون 

ون پای و  نگال داشت. سوسامر نبود،  ون  نداشت جز به خود. مارنبود   

. ابوا هول نبود  ون ابوا هول از مردمان    منقارنداشت مگر دهن داشت و دندان

سوال میکرد و کسیکه جوابی نداشت جان می داد. مگر او از کس پرسهی  

طلب منی کرد. و کسی را که از فرمانربی، ه می پیچید،    منی منود و جوابی

او هر زن به وی گزندی منی رسید. هر  می درید.  ده جانی را می گزید مگر 

ر او از بلفیدن هراسی نداشت. او اخگر سوزانی بود  جانوری را می بلفید مگ

که هیچ دهن و مفده ای، توان فروبردن او را نداشت. و اگر هی از وی بریده  

 یهد، ه دیگری به جای آن می رویید. م

ا آگاه بود و می دید  دیار بود، از ماجر که ر  ا نوع این    ( 18)"آ ههء سبزپوش  

که قلمرو او را موجود عجیب ا خلقه ای تهدید میکند. به متام قهرمانان تحت  

فرمان خود  نین اعفم کرد: هرکسی اندها را بکهد و یا از قلمرو بیرون راند،  

رگی خواهد دید، ه همهء حیاتش  نخواهد خهکید. از سواحل  پاداش بز 

نخو  دور  گی،  کاذ   زنده  ناکامی،  ذد  و  شکست  بیهودهء  درد  رفت.  اهد 

 نخواهد  هید.   پیروزی و کامیابی سطحی را

"فهمیده نهد که این انفام، طر  توجه قهرمانان واقع نهد و یا اندها زخم ناپذیر  
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 درآورد. بود و کسی نتوانست اورا از پا 

و بیابان    "خداوندگارما اندها تهنه جان بود و گرسنه جهان  و به سوی دشت ها

های بیهامری    ها رفت. گرگ های خونخواری را درید و قود گرفت. کاروان 

را  ارد کرد و نیرومندشد. هزمین های دوردست را زیر فرمان خود درآورد.  

در خود فرو برد و گیتی به وی    شهرستانهای وسیع و پهنا ور را با باشنده گان آن

خونچک های  قربانی  بیگاه،  و  پگاه  شد.  منودند.  تسلیم  کش  پیش  او  به  ان 

زمان، خداوندگار ما اندها    روزوشب دل و جان را نوار او کردند. و با پیرشفت

تغییر در حال و تغییر در شکل می داد. و تنها باشنده گان این دیار، در جهل  

نوز به پرستش ر  ا نوع سبزپوش می پرداختند و در  و گمراهی می زیستند. ه 

 مازانو به زمین نزده بودند.  برابر قدرد و عامت موالی 

خون   دوردست،  های  در هزمین  اندها  خداوندگارما  رمزآشنا!  رهبانان  "ای 

فراوان نوشید و شهرستان های وسیع و پهنا و ر را با باشنده گان آن در خود فرو  

هء جان بود و گرسنهء جهان، و به یاد زادگاه خود افتاده،  برد. مگر او هنوز تهن

شهرستانیک آن  شهرستان  از  آن  به  تر  گرسنه  و  تر  تهنه  هنوز  بود،  برخاسته  ه 

 برگهت. 

 هر کسی کو دور ماند از اصل خویش 

 ار و صل خویش ـوید روزگــــــباز ج

 

است و    "و مردم منی دانند و عربد منی گیرند. او خونخوارتر از گرگان صحرا

 سنگدل تر از دزدان دریا و مردم منی دانند و عربد منی گیرند."

 

 شهرستان بیامران: -7

بفد از مدتی به تدریج ثابت شد که آن سوار سیاهپوش، قهرمان جنگ، و فاتح  

انتهار می داد و ناقل بیامری های ساری بود. وی سه   روی زمین، زهرقاتلی 
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آورده بود: بیامری  م و اندوه، بیامری خهم  بیامری مهل  را با خود به شهر  

کسیکه مبتف به مرض  م و اندوه و تب  و  ضب، بیامری ترس و واهمه. او ین  

ری طوری به هعت پیش رفت  دع شد، آن طبیب  پیرو کارآزموده بود. بیام

 که وی فرصت مفا جه را نیافت؛ او خیلی زود از پا درآمد و جان داد. 

اص مختل  یکسان هایت منیکرد. جوانان بیهرت به  این بیامری ها در اشخ

ودکان، زنان و پیرمردان را بیهرت مرض  مرض خهم و  ضب مبتف میهدند. ک

رس و واهمه، بر همه یکسان مسلط   م و اندوه از پادر می آورد. تنها مرض ت

شده بود.  و هرکسی بدون تفاود سن و جنس بدان مبتف میهد. از ین جهت  

دیگ  و  پیرمردان،  پرداختند  می  و ستیزه  به جنگ  نداشتند. جوانان  ر عمردراز 

ری می  را  همدیگر  تل   خون  بلوغ  سن  از  پیش  کودکان  بسیاری  و  ختند. 

 میهدند. 

خود    شدد  از  اندکی  و  ضب،  خهم  بیامری  و  اندوه  و  مرض  م  وقتی 

میکاست، مرض ترس و واهمه همیهه بجا بود. مردم دیگر برهمدیگر اعتامد  

ا  کسی  نداشتند.  را  شان  اینکه حر   ترس  از  ترسیدند. شب  می  همدیگر  ز 

 یکردند. نهنود، آهسته ه گوشی م

جرئت بیرون شدن از دروازهء شهر از ایهان سلب شده بود. از دشت های دور، 

از آنجائی که اسپ سوار سیهپوش به شهر نزدی  شده بود، از کوه های سیه  

شب ها خوا  های پریهان می    (19)و مغاره های پنهانی آن، وا همه داشتند  

   بیدار میهدند. دیدند و از ترس و واهمه،  رزان و عرقریزان از خوا 

 

 -------------------------------- 
 ( "من". شفور خودپرست. 1) 

 ( دورمنای روح مرده در اثر حکمرانی شفور خود پرست. 2)

 فرمانروایی "من". ( یا عرص طفیی یا هم آهنگی شفور و تحت ا هفور قبل از 3)

 (  رایزطبیفی 4)
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 ( آهو: احساس آزادی در مفصومیت و بی گناهی.5)

 ( آمال و آرزوها. 6)

 آقایی -ما کیت – ( سیادد 7) 

 "من" شفور خود پرست.  - (8)

 ( "من". شفور خود پرست 9)

(۱۰  )Ego  :در التینی به مفنی "من"، "خود" موفً در کلامد 

Egoisme .خود خواهی، خود پرستی : 

Egocentrisme .خود مرکزیت، خود را محور و مرکز جهان قرار دادن : 

دم بر همه بی گناهان و بی آزاران بی خرب از خود، جان  وری همیهه و مقدر ناام دیکتات ( 11)

 خود را از دست میدهند.

 آهو: احساس آزادی در مفصومیت و بی گناهی. ( 12)

 "من" شفور خود پرست.  ( 13)

 پرستی، خزان فکر.رنگ زرد: فریب، خرافاد  ( 14)

 اندهای خودی.  ( 15)

 تخم خود پرستی  ( 16)

 ساحت حاصل خیز الشفور. ( 17)

 محبت عهق و حس زیبایی. ریزه جنسی آمیخته با  ( 18)

 ترس از الشفور. خطر جنون.  ( 19)
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اقامت های طوالنی  این همه  گفتم:  به خود 

 در شهر، باالخره باید خطری داشته باشد. 

 

 

 

 فصل سوم 

 

 

 دل  اژدها در ویرانه  
 

 

منی دانم  ه مدتی سپری شد تا باالخره فرمانروای روی زمین متوجه شد که  

فرمان بردار، هوری است بدون بنده، با داری است  وی فرمانروایی است بدون  

یگانه موجو  او در کاخ مجلل خود،  بود در شهر  بدون  فم.  ه  ای  د زنده 

د.  ه دیگر  . دیگر دروازهء شهر به روی کسی بازنه (1)خاموشان و مردگان  

بیابانهای   و  دشتها  مر زارها،  و  زارها  منیکرد.  من  عبور  بفد  آن  از  کسی 

ود که روزها، آفتا ، آتش سوزانی در آن می افروخت و شب  خهکی بیش نب

اند. سنگ ها سوخته و کوه ها  ها باد هدی خاک و خاشاک را به هرسومی ر 

ا مسیر خود را تغییر  رنگ خاکسرتی به خود گرفته بود. دریاها و رود خانه ه
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داده بود. راه های بیهامری که به شهر می رسید، زیر بوته های خار پنهان و  

عبور   دیگر  های  راه  از  آنجا،  از  دور  خیلی  های  کاروان  و  بود  شده  محو 

 میکردند. 

 
 

 صدای خاموشی:  -8

و قهرمان سیه پوش، مدد های طوالنی در کنج صحرای خود، در دهن مغارهء  

الشفور منتار نهسته بود و به تاریکی های خاموش آن گوش می داد. گامن  

بیابان رخت بر بسته و به عمق آن ظلامد    میکرد که زنده گی از هاپای کوه و

 پناه برده باشد. 

ام و سکون بی نام آن سیاه  د ش گواهی می داد که در انتهای سکود نا آر 

آرمیده، سطح آن  ون آئینهء شفا  و    (2)های سنگین در دریای بیکرانی  

 رزان است، نسیم مفیمی بر آن می وزد و زمزمه های د کش دخرتان دریارا  

ا نوع    با خود می آورد. گاهی  رش مهیبی به گوش می رسید. توگویی ر  

پیکر امر میدهد تا باخرسنگ های  دریا خهمگین باشد و به  هکر امواج  ول  

باسم    (4)بجنگند و زمین را بلرزانند. و هزاران هزار اسپ وحهی    ( 3)سواحل  

و    خود زمین را می کوبیدند و به طر  نامفلومی می تاختند. گاهی هم شور

 و ای عجیبی از کرانه های دوردست، بر می خاست که در آن تصادم حلقه  

دست و پابسته  ریو    (5)و تصور میکرد دیوان  ی زنجیر را تهخیص  مینمود  ها

و نفره ه می دهند و تفش دارند بند و زنجیر را درهم شکنند. رشرش خفی   

و  رز،  اط و ترس با  احتی ( 6)و مرموزی میهنید و فکر میکرد گل های  خودرو

ه از خاکهای نرم و مرطو  بیرون میکهند. و در آن نزدیکی در دهن مغاره،  

های  ول پیکر به هرسو تار دوانیده بودند و در کمین طفمهء نا    ( 7)عنکبود  

عایم    ( 8)مفلومی خاموش نهسته بودند. پرپر یکنواخت بال های خفاش های  
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میکرد که   به گوشش می رسید. احساس  هزاران هزار  هم شب زنده ا جوه 

ها  تاریکی  آن  از  اهار    دار،  محافاین  آن  که  فهمید  و  میکنند  نگاه  وی  به 

وشی منتار فرارسیدن شب اند تا پرواز کنند و دشت های بیکران را اشغال  خام

 منایند.

 

 : (9)غائب بزرگ، گمشدهء نامعلوم  -9
هستی و زنده    اقیانوس آشام، آن تهنه   ( 10)و درا عامع هستی وی آن تهنه  

 ه تپیدن آ از کرد. قهرمان از خود می پرسید:گی، باز ب

، این همه آوارگی  (11)ر و صحرای سوزان  "این همه سفر طوالنی در خارزا  -

برای  ه؟ آیا در جستجوی آن گم شدهء   (12)در بسرتهای خه  رودخانه  

در  نامفلوم نیست که  یابش را در فقدان شور و هیجان خود احساس میکنم؟  

بی عفقگی خس و خاشاک این بیابان و در بیگا نگی صخرهء سنگ های این  

 م؟"کوهستان هر  حاه منفکس میبین

زنده گی  ه شد که در بهاران گل های خود رو را از    ( 13)"آن ه همهء  -

خاک بیجان بیرون میکهید؟ بیابان بی رنگ و بورا رنگین و مفطر میساخت؟  

پریان میپوشانید؟ آن منبع حیاد    ( 14)مهء سبز  وکوه های سیه  ول پیکر را جا

آنکه مسافر    کجاست که بسرت خه  را به رودخانهء خروشان مبدل میکرد؟

 تهنه  ب خاک آ وده از راه دور می رسید در کنار آن آرام می گرفت؟"

"دیگر مدد ها است که مسافری ازینجا نگذشته است، رد پای، خط باری   

گر بود همه را از زمان متامدی خارزار پوشانیده و  راهی به نار منیخورد. و ا

 محو کرده است." و با خود می اندیهید:

ء زنده گی در عمق این مغاره فرورفته، در خود خزیده و آرام  "آیا ه همه

 گرفته و دیگر به طر  بیرون فوران نخواهد کرد؟

خره  "من همیهه با خود میگفتم که این همه اقامت های طوالنی در شهر باال 
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لند، این همه  باید خطری داشته باشد. این همه زنده گی محصور در دیوارهای ب 

روشن ها در  و  گرد آمدن  ازموجودیت  اطمینان خاطر  این همه  و  ها  ی  راغ 

نزدیکی دیگران، فراموشی بار می آورد: فراموشی بیابان سوزان، فراموشی سایه  

تاریکی فراموشی  ها،  دره  عمق  در  ها  کوه  سنگین  باالخره    های  و  مغاره 

فراموشی ه همهء زنده گی که در اعامع آن تاریکی فوران می کند و  نین  

 نی، به تدریج منجر به خاموشی ه همهء حیاد می شود ."فراموشی طوال 

 

 : (15) مهاجرت ملکه ماران -10
اقامت   وجود  به ه همهء  نزدی   گی  زنده  ساحل  کنار  در  که  ایامی  یاد 

طر شکوفهء نارنج به مهامش منی رسید. مدد ها بود  داشت. عمری بود که ع 

غله و هیاهو ه منی  بین درختان  ل که مر کان هنگام شام قبل از خوابیدن  

دادند و هنگام صبح او را با نغمه هایی های خود بیدار منیکردند. سا ها بود  

که  رش دایمی آبهای آن رودخانه از نرفای دره به گوشش منی رسید. حتی  

ج  با ینش  رشرش  به  هر شب  مهربان  و  فادار  و  دایهء  مانند  که  نزدی ،  ویبار 

پریان او به خوا  میرفت، نیز خاموش شده  حارض بود و با افسانه های دیوان و  

 بود. 

قهرمان سیه پوش، در آ از به این سکود تدریجی آنقدر توجهی منی کرد و  

نگی، هنگام  احساس خطری منی منود. حتی فراموش کرده بود که  بار آبی ر 

آفتا  نهست اعامع دره ها را فرامیگرفت و قله های بلند  و سفید پربر  را  

آفتا  رنگین میساخت. در شب های گرم تابستان دیری به    شفاع زرد طفیی

خوا  منی رفت و در سکود پر از  و ای آن جهان، به  رش یکنواخت  

متاشای ستارگان  دریا گوش می داد و در سکود پر از تپش آن فضای آزاد به  

 می پرداخت و با دامن  بارآ ود کهکهان بازی می کرد. 

را می دید. مگر درخهنده گی و صفایی  تامدد زیادی گاهگاهی ستاره ها  
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از   را  آنها  بیهامری  دیوارهای  و  سق   االکرث،  علی  نداشت.  را  گذشته  ایام 

گزندهء   و  بار  رقت  روشنی  در  کهکهان  وسیع  دامن  و  پوشانید  می  نارش 

 را های نیون و مهفل های زندانی شهرها، آ وده و  که دار شده بود.  

تابست های  شب  که  بود  رفته  طوفان،  ازیادش  مهیب  ناگهان  لغلهء  ان، 

برمیخاست و سیف  زنجیر گسیخته، دیوانه وار از جنگل های تاری  و کوه  

های بلند هازیر میهد. درختان بزرگ و سنگ های دیو پیکر را مانند خس و  

 خاشاک  باخود میربد. در  نین موارد، دریا بسی خهمگین به نار میرسید. 

ط  شب  دل  و  ون  تاری   آ ،  امواج  رنگ  گرایید.  می  سیاهی  به  وفانی، 

ترسناک ک  آ وده می  ریدند و باشدد بیهرت ه به سنگ های ساحل زده  

 و پاشان میهدند. 

از یاد یا    منی دانست  طور توانست خاطرهء آن شب طوفانی را  برد که در 

بین امواج سیه ک  آ ود، تنهء بزرگ  بیهرت از هر وقت متفطم و خهمگین بود.  

حرکت بود و متام مردم با حیرد و ترس دیدند روشنی هخ رنگی  درختی در  

 باالی آن می درخهید. 

روشنی  در  همه  و  می  رید  رعد  دویدند.  ساحل  نزدیکی  به  عجله  با  مردم 

سبز رنگی، با خال های رنگین باالی تنهء درخت    زودگذر برع دیدند که  مار

نگاه سو  هر  به  افراشته  بر  گردن  بود.  زده  از    میکرد  حلقه  هخی  شفلهء  و 

پیهانیش زبانه می زد. مردم، بین خود میگفتند که ملکه افسانوی ماران، با تاج  

هخ درخهنده از جواهر اهار آمیز، کوه و درهء ایهان را ترک گفت. باشنده  

ساحلی، از مهاجرد ملکه ماران خیلی اندوهگین به نار میرسیدند  و آنرا   گان 

 شادابی آینده آن هزمین منی دانستند. نهانهء خوبی برای هسبزی و 

این هجرد، حادثهء مهمی بود و نسل های بفدی آنرا انجام عرص طفیی و  

 آ از ی  دوره نو تاریخی دانستند. 

یه در آن شب طوفانی باالی آ  های س  بفد از گذشت ملکهء افسانوی ماران 
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یاد  و خهمگین، قهرمان نیز از آن سواحل زنده گی نزدی  به ه همهء ح

به تدریج دور شده رفت و طوریکه آن رودخانه منیتواند حرکت قهقرایی  به  

 سوی منابع کند او هم، دیگر نتوانست به عقب بر گردد. 

 
 

 پیشگویی های رب النوع بهار:  -11 

 پوش از خود می پرسید:  ن سیهقهرما

که مرا هگردان و آوارهء    ( 16)" آن هستی  ایب، آن گمهدهء نامفلوم   -

الیتناهی   افق های  در  هامن کسی  که  قدرتی  آن  است؟  کدام  کرده  بیابان 

را جلوه گرمیساخت کجا فرار کرد؟ آن قامتی که با ی    ( 17)ابحار آبی رنگی 

در    ص می آورد  ه شد؟ آن نوری که رخ دامن، آسامن و ستارگان را به رق

 تبسم  بان هخرنگ، مژده از شفق پگاهی زنده گی می داد  را خاموش شد؟"

 ه به گریبان فرو برد و بفد از اندیههء طوالنی باالخره با خود گفت: 

این هستی  ائب! عهق   است  تبفید شدهء جهان عهقم! عهق  و  رانده  "من 

 است این گمهدهء نامفلوم!" 

د او  باس سبز رنگی در برداشت، دست   ههء بهار، روز تبفیآمد که ابه یادش  

 های خود را به طر  وی دراز کرد، به سوی افق نامفلوم اشاره منود و گفت: 

 برخیز برویم! -

 قهرمان، از پرواز به سوی آن افق نا آشنا ترسید و گفت:

"میخواهم داخل دیوارهای شهر در روشنی  راغ دیگران زنده گی کنم."   -

 هامن را دمه و  باری فراگرفت و به تیره  دید سواحل ابحار آبی رنگ آن  

 گی گرایید. سپیده دم تبسم،  ون صبح کاذ ، و اپس به تاریکی مبدل شد. 

 شنید که  نین میگفت: 

دشت های سوزان بی انتها را طی خواهی کرد، در قفر مغاره های تاری     -"
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خیلی  که ترا دوباره به من برساند  فروخواهی رفت و ی مرا نخواهی یافت. راهی  

تو   منز گه من است، ها  زنده گی  دور و صفب املروراست. ساحلی که 

خواهد بود: هر قدمی که به آن نزدی  شوی، به هزاران هزار فرس  از نزدد  

 فرار خواهد کرد."

 ر  ا نوع بهار،  نین میگفت و صدایش آهسته آهسته دور شده می رفت: 

خزان خواهد شد. و جویبارهای  اندک    ها و مر زارهای توبدون من  منزار   -"

تو قطره قطره خواهند خهکید. در  یا  من باد هدی خواهد وزید و مر کان  

را از نغمه هایی بازخواهد داشت. و روزی از روزها ناگهان خواهی دید که  

دشت ها و دامنه های هسبز و شادا ، خاره بیابانی بیش نیست. و تویگانه  

ماموجو  تنها،  یی  زنده  نیمه  خواهی  د  خاموشی  دشت  درآن  سوسامری  نند 

خزید و من برای همیهه گم شدهء نا مفلوم تو،  ایب مهم زنده گی تو باقی  

 خواهم ماند."

 به یاد آورد که ا ههء بهار،  نین حر  زد و از کنارش دور رفت و نا پدیدشد. 

  دوم و برای همیهه قلمرو   و قهرمان، احساس کرد که ملکه افسانه ای ماران، بار

 زنده گی او را ترک گفته است. 

 
 

می   تنها  خود  مجلل  قرص  در  طوالنی  های  اندیهه  با  پوش،  سیه  قهرمان  و 

زیست.  ه وی یگانه موجود زنده بود در شهر خاموشان. سا یان دراز پی هم  

میگذشت مگر در وازهء شهر به روی کسی باز منیهد.  ه دیگر هیچکس از  

 مین عبور منیکرد. آن هز 

مدد ها بفد فقط ی  بار روزی از روزها هنگام  رو  آفتا ؛ پیرزن مرموزی  

به دیوارهای شهر نزدی  شد. دروازهء بزرگ خود    ( 18)بدریخت شبح منایی  

به خود به رویش بازشد. بدون قدم گذاشنت از زینه های هموار وسیع باالرفت،  
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بدو  و  مرمر گذشت  های  از ستون  توق   آ بدون  داخل  ا با   ن قرص  ن دع 

 باشکوه شد. 

گویند آن پیرزن زشت و مرموز شبح منا، با قهرمان سیه پوش مفقاد کرد. و  

 داستان ازین قرار است .... 

 

 

 

 

 ---------------------------------- 
 مرگ روحی. –تحجر ذهنی   –جمود فکری  ( 1)

 منبع خفع والشفور حیاد به طور کل.  ( 2)

 ساحت نیمه شفور  ( 3)

 طبیفی  رایز  ( 4)

  ریزه جنسی واپس زده شده که به  ریزهء تخریب و مرگ مبدل می شود . دیو:  ( 5)

 ( متایفد ضفی  ناشی از تحت ا هفور. 6) 

 ( عنکبود و خفاش: احساس ترس از الشفور، ترس جنون7-8)

 ( عهق و محبت به مفنی کامل اتحاد جسم و روح. 9)

 ( تهنگی: د بستگی به حیاد، محبت به زنده گی. 10)

 متحجر و بی حاصل ذهن تحت تسلط شفور خود پرست.  ( ساحهء11-12)

 ( منبع خفع زنده گی به طور کامل. 13)

 ( سبز: بهار، آ از عهق وزنده گی. 14) 

( ملکهء ماران: عهق به حا ت ابتدایی قبل از بلوغ یفنی قبل از بیداری  ریزهء جنسی به شکل  15)

 تناسلی آن. 

 روح. جسم و  عهق و محبت به مفنی کامل اتحاد  ( 16)

 ( رنگ آبی: امید الیتناهی. 17) 

 ( فرشتهء مرگ. 18)
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 بخش دوم
 

 تراژیدی یک قهرمان
 

 

 انجام رس نوشت
 

 

انق کمین  در  غفلت  است ـبسکه  آگهی   الب 

بی کند  چشمی  کسی  شود  ـتا  می  خفنت   دار، 
 

 
 

"م  جهان  دارد  یی  کـفتنه  من"  و  آفتش ـا   ز 

ع شـ ـزندگانی  می  مردن  مشتاق   ود اقبت 
 

 
 

زن راه  خواه ـقطع  بیدل منی  گی  تالش ـده   د 

 بی قدم زین انجمن چون شمع کم کم رفته ای
 

 میرزاعبدا قادر بیدل
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داخل  الباب  دق  بدون  مرگ  فرشتهء  وقتی 

آمادهء  هنوزهم  پوش  سیه  قهرمان  شد،  قرص 

 مالقات نبود. 

 

 

 فصل چهارم 

 

 دل  معامران خانه  
 

آ از کار، قرصدل را در ساحل زیبای زنده  در    خو  به خاطر دارم، هنگامی که

در   دقت  آنهمه  هد   یست؟  دانستم  می  میکردم،  گذاری  بنیان  گی، 

تهدابگذاری، آن همه سفی و تفش در زینت و زیبایی، همه ترتیباتی بود قبل  

 از رسیدن کسی، آمادگی بود در انتاار آمدن کسی. 

کسی نیاید و مهفلی در  اگر  هیچ صاحبد ی تنها در خانهء دل اقامت نگزیند.  

آن نیفروزد، خانه تاری  ماند، صاحبدل در جستجوی مهامن گم شده بیرون  

رود، آوارهء دشت و بیابان شود و خانهء دل بسیار زود به ویرانهء مرتوک مبدل  

 گردد.

صاحبد ی    ی   که  بود  د ی  خانهء  وقتی  ی   همه  خموشان  شهر  ویرانهء 

 ها مسکن گزیند. د تنعاقبت نیندیش، خواست در آن خو 
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 : ( 1)چشم به راه رب النوع بهار  -12
 وقصه ازین قرار است: 

انگیزه و هیجاناد مفامران ما هر وبا سلیقهء آن قرص بودند و  در آ از کار، 

گفتی   که  بودند  زده  کار  به  دست  شور  و  ذوع  خروش،  و  جوش  با  طوری 

مرم های  بازینه  خانه،  وقتی  میکردند.  اعامر  وپرستهگاهی  های    ری  ستون 

الجوردی نزدی  به  امتام رسید و قندیل ها نصب، تابلوها و پرده ها آویخته  

انتاار شدیدترگردید. و رسیدن کسی هر  حاه نزدیکرت احساس میهد.   شد، 

آهوان، وقتی از دشت به کنار دریا می آمدند، بفد از نوشیدن آ  ههای خود  

متد میکردند. گفتی منتار بودند که  اه مرا بر می افراشتند و به افق دور دریا، نگ

بر دوش  ون   پرنیان شفا  سبز رنگ  بهار،  ا نوع عهق، آن آ ههء  آن ر  

نسیم بامدادی باالی امواج آن دریای نیلگون، تبسم کنان خواهد خرامید و در  

مفبد خود سکونت اختیار خواهد کرد و ما هرکدام هدایای رنگین از گل های  

 ت. ریخ  صحرا به پایش خواهیم

 

 

 پذیرایی از اژدها:  -13

انتهای   بی  به سنگینی  پیش  از  بیش  انتاار طوالنی شده می رفت و   حااد 

ابدیت شباهت می یافت. تاهانجام روزی نزدی   رو  آفتا ، آن اسپ  

به    (2)سوار سیهپوش   و  بیرون آمد  افق  و  بار کرانه های دوردست  از گرد 

نزدی  شد. از زینه های مرمری    قرص  هعت به سوی شهر در حرکت بود. به 

 آن، سوار براسپ خود باالرفت و از پنجرهء قرص، به مردم  نین خطا  کرد:

می نامند! من قهرمان جنگم! من فاتح روی زمینم!    ( 3)من منم! مرا ایگو   -

این کاخ اقامتگاه دایمی من خواهد بود و هیچ کس منی تواند بدون اجازهء  

 ذارد... پاگ من، بدون فرمان من در آن 
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 بفد دروازه قرص را بروی شهریان بست. 

آزاده گان  من ها و مر زارها، مفامران پرشور مفبد عهق، به حدی در قید  

وبست بی مورد، کارهای شاقهء بی هد ، ناتوان شدند و در اثر اوامر مستبدانه  

و نواهی خودهانهء قهرمان سیه پوش به اندازه ای به ستوه آمدند که بسیاری  

باقی یکی پی دیگری راه فرار جستند و در  ز  ا افتادند و جان دادند و  پا در 

 پناهگاه های نامفلوم پنهان شدند.

قهرمان، هیچ متوجه نهد که باالخره بفد از مدتی، او یگانه و جود زنده منای  

. قهرمان، به هیچ  یز جز  ( 4)شهری گردید که نام آن شهر خموشان شده بود  

از نداشت.  توجه  می  خود  قرص  آن  در  مغرور،  خود  به  و  بود  راضی    خود 

هسار و  زیست. نقاشی های رنگارنگ را که منایانگر زیبایی های دشت و ک

به جای آن هر طر  متوال   برداشته و  از دیوارهای قرص  زندگانی مردم بود، 

بر فرش   ا بیت،  اثاث  و  پرده  بر  بر و  و سنگ،  بود.  را آویخته  های خود 

 و باعفمت اندها درج و نقش شده بود. وظر ، عفیم نام ا 

آن به  قهرمان بر دیوارها آئینه های بزرگی نصب کرده بود و پگاه و بیگاه در  

متاشای خود می پرداخت و از دیدن قد و قامت خود، حرکاد دست و پای 

خود، تغییراد  هره و سیامی خود  ذد میربد. هیچ منی توانست از آئینه دور  

که خود را منی دید، خیال میکرد خود راگم کرده است،  شود؛ زیرا در آن دمی 

پا در اضطرابی بی  تصور میکرد از پا درافتاده است. سخت نگران میهد و ها

 پایان میلرزید. 

 

 ---------------------------------- 
 یا آ ههء سبزپوش:  ریزه جنسی آمیخه با محبت، عهق و حس زیبایی ( 1)

 "من"، شفور خود پرست  ( 2)

 (3)Ego 

 ( حا ت جمود فکری و ذهنی، حا ت مرگ روحی. 4)
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از  "من"  زمانهء  چرخ  ناگهان  و   ...

 حرکت بازماند. 

 

 پنجم فصل 
 

 امـجهنم اوه
 

 

 در جوالنگه بیکران یک لحظه:  -14

قهرمان سیه پوش، آهسته آهسته با مرور شبها و روزها اسیر دام  حااد شد و 

 ندم کدامین شب است وروز  از درد زمانه رنجور گهت. منی دانست پاس  

 ندم کدام ماه! فراموش کرده بود  ه موسم های پیاپی گذشته و  ه سلسلهء 

ها سپری شده است؟ بهر صورد این سوال به نار او بسیار بی مورد و به  سال  

کلی بی ارزش بود. فکر میکرد دقایق و ساعاد، روزها و هفته های آینده را  

 حسابی بود بس مهکل و به کلی بیهوده!باید شمرد و این هم به فکر او 

این راه دراز،  اینقدر فهمید که سفرطوالنی در پیش دارد، و ی برای اندازه گیری  

به سوی الیتناهی   اقیانوسی که سواحل آن  مانند  مناسبی منی یافت.  مقیاس 

فرار کند، ثانیه ها و دقیقه ها بدینسان دوری میکرد و به درازی می افزود، به  

 لو و عقب آن در ابهام و تاریکی از نار نا پدید میگردید.حدی که ج

ل را خا ی می دید. شامر ماه  جام ایام راتهی می یافت. قا ب ماضی و مستقب 
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بی   ها و سال های گذشته، حسا  روزها و هفته های آینده را بی مفهوم و 

 مفنی می دانست. 

 ن انجام. هر ثانیه ابدیتی بود مفلق در خأل. هر  حاه آ ازی بود بدو 

 و قهر مان سیهپوش، در ابدیت  حااد می اندیهید و با خود میگفت:

انسانی که آرزوی  آخرینش، ابدیت بود و ایدآل بر ترینش زنده    "یادباد آن 

گی با دوام و روح جاویدان. اگر او می دانست که سفر در جوالنگه بیکران 

تاری     ی   حاه  ه سفری است مهکل و بدون منزل و سیاحت در پهنای 

ی  ثانیه  ه سیاحتی است ترسناک در ی  اقیانوس نا محدود و بی ساحل،  

 منی پرورانید."  ه وی در پایان می دانست که  هرگز آرزوی ابدیت را در ه

فرو رفنت در اعامع ی   حاه، ما جرای بی هو بی پایی است در هزمین نا 

 آشنا، سیری بی انتهایی است در تاریکی های نامفلوم... 

 
 

 اشباح مرموز:  -15

قهرمان سیه پوش به سفر طوالنی آ از کرده و راهی که در پیش گرفته بود، او  

را به اعامع تنهایی می کهانید. راه دراز و منزل های دوری را می پیمود، مگر  

همه جارا خا ی می یافت. از رباط ها و کاروانرساهای بیهامری می گذشت  

ی دید. تا باالخره وقتی خود را در سایهء تجرید  و ی همه را ویران و مرتوک م

هنوز به دورو پیش    یافت؛ متوجه شد که باید از جای روشنرتی آمده باشد. 

خود نگاه نکرده بود. مول شخص  هم بسته ای که انتقال از جای گرم به جای  

هد را دففتاً احساس کند، او را هم حس ناگهانی تفاود مکانی، در اندیهه  

 از خود پرسید:فرو برد.  

"این آمدن از کجا؟ رفنت به کجا؟" فکر کرد: " اگر این انتقال ناگهانی منی بود،  

هرگز  نین سوا ی از خود منی کردم." و  ون به گذشته متوجه شد، با    شاید

که در آن   و  باری  دمه  پوشانیده؛  و  باری  دمه  آنرا  مناظر  که  دید  شگفتی 



 
 اول و دوم دفرت اژدهای خودی؛  

 

79 

 

تفجبش بودند.  حرکت  در  مرموزی  خود    اشباح  از  شد.  تبدیل  تهویش  به 

 پرسید: "این ها کیانند؟ کجایند؟ من کیستم و کجاهستم؟"

 حاهء تهویش که به نارش میلیون ها سال دوام میکرد، مول  در جریان  نین 

سیاراد و کواکبی که در  بار کیهانی به تدریج تهکل کنند و به درخهنده  

کل و صورد نسبتاً روشنی  گی آ از منایند، اشباح  بارآ ود آهسته آهسته ش

بیرون می آمد که گامن میکرد آنها را   از آن،  هره هائی  اختیار میکردند و 

 بفًدر جایی دیده باشد. ق

رنگ بدون    (1) سایه ای که در آن قرار داشت، از آن دیواری بود خاکسرتی  

در وسط داشت. به عقب نگاه کرده    ( 2)دریچه و روزن که دروازهء بسته ای  

طح همواری دید که تا  س  – طرفیکه گامن کرد از آنسو آمده باشد(    )یفنی به 

وخته و سبزه های بی رنگ خزان زده  کرانه های افق از گیاهان کو   نیم س 

و در بین آن، راه باری  پیچاپیچ، رفته رفته در دورمنای درهم    ( 3)پوشیده بود  

 از نار ناپدید می گهت.   (4)برهم و مغهوش 

ت، فکر کرد مناور این است نزدی   ن دیوار ایستاده یاف ون خود را در پای آ 

ی دانست  را؟ و برای  ه؟ در وازه رود، دع ا با  کند و داخل شود. مگر من

در آن  حاه بیهرت د ش میخواست آن راه مارپیچ را در پیش گیرد، تا بداند از  

 کجا آ از شده و یا به کجا می انجامد؟ متایلش محض کنجکاوی نبود. 

ب نار  بلکه  احساس  ه  میهد.  ه  روشن  باید  که  بود  حیاتی  مسأ هء  وی ی  

های آن راه مارپیچ، با اشکال واقفی و  میکرد که اشباح  بارآ ود، شاید در انت

 روشن خود وجود داشته باشند. 

نه حس   برای  ه؟  رنگ  خاکسرتی  دیوار  وسط  دروازهء،  این  کهودن  و ی 

تهویش حیاتی، او را بدانسو می    کنجکاوی او را بدان وادار میکرد و نه کدام 

 کهانید. 
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 بادهای خزانی:  -16 

رای عجیب قدم به قدم در اعامع تنهایی  قهرمان سیه پوش، در جریان این ماج

فرو می رفت. مگر هنوز به کلی تنها نبود و احساس مبهم ی  نگرانی عمیق،  

ذهن می  همسفر دایمی او بود که گاهی مانند باد آرام مرتب در خرابه های  

وزید و افکار و عواط  را در حا ت برودد و انجامد نگه میداشت وگاه مانند  

، آشکار و نهان، منار و پیش منار درونی و بیرونی را در  طوفانی بر میخواست

 گردباد خاک و خاشاک فرو می برد. 

در حا یکه یکی ازین حمله های طوفانی، بنای زنده گی را می  رزانید، ناگهان  

ترین درد زنده گی، در  علت اضطر  بزرگ  بود که  را دریافت: روزگاری  ا  

از همه،   رد. و حاال درکنارش گذشت زمانه جلوه میک  کرد که وحهتناکرت 

 گذر زمان نیست بلکه توق  آن است. 

وحهت و اضطرا  او از  ه بود؟ ازین بود که: دیگر آن نسیم صبحگاهی و  

ز قله های پربر  هازیر می جود نخواهد داشت که از جانب کوه های سیه، ا 

  شد، در بین دره ها باالی رودها وجویبارها می وزید، و مر کان سحرخیز را 

بیدار میکرد. دیگر آن سپیدی در شفق نخواهد دمید که از طلوع آفتا  مژده  

گرمی،   از  که  آمد  نخواهد  تابستانی  روزهای  آن  اشتگاه  دیگر  داد.  می 

نار رودخانه پناه می برد و به زمزمهء پیهم و  زیرسایه های درختان انبوه  نار ک

م سوی  به  آفتا   دیگر  داد.  می  گوش  آ ،  جریان  آور  فرو  خوا   غر  

نیمه   آیند  اندوه خوش  آن  و  نخواهد ساخت  رنگین  را  رفت، شفق  نخواهد 

 تاریکی شامگاهان را، احساس نخواهد کرد. 

: رفت و آمد   رخ زمانهء او توق  کرده بود و آن عفج همه دردهای انسانی 

و پیری را در آ وش می    شامها  و سحرها، جریان حیاد که طفو یت، جوانی

رفته بود. طبیب تجربه کار زمانه از آنجا رفته و پرستار خندان    پرورانید، از دست

 با مدادان، با ین او را ترک گفته بود. 
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بی در هر قدم این سفر نامفلوم،؛ خاطره راه مارپیچ بین سبزه های سوخته و  

 رنگ آن دشت بیکران پندار او را هدرگم میداشت. با خود میگفت:

" را آن راه باری  را در پیش نگرفتم؟ یقین دارم که به کنار دریا هء پوشیده  

از دمه و  باری می انجامد و در آنجابین نیزارها قایقی منتار من است تا مرا به  

 ند." زنده گیم برسا  (5)آنسوی دریا ه به سواحل گم شدهء 

به زمین می   ی  در هر قدم این سفر نامفلوم، احساس میکرد که بیش از پیش  

تنه جامد   به  تنهء زیرین خود را دید که  نیم  ناگهان دمی رسید که   سپد. و 

درختی مبدل شده است. ریهه های خود را حس میکرد که در اعامع زمین به 

تنها نیم تنه فوقانی،    زحمت فرو می روند و به هر طر  شاخ و پنجه می دوانند. 

در اثر باد آرام و یا طوفان  جان داشت و حرکت میکرد. ه و دست و بازو،  

 شدید اضطرا ، بدینسو و آنسو خم میهدند. 

و هستی نیمه جامد او در آن حا ت، صحنهء ساکن و ساکت ی  جهان مفلق  

 در زمان بدون آ از و انجام را متاشا میکرد. 

که  داشت  انتاار  هر  حاه  وار   و  شاید  ناشناسی  و  ممولین  شوند  صحنه  د 

 متویل کنند.  (6)منایهنامهء فاجفه ای را به سب  باستان 

 
 

 بیابان بیدردی:  -17

و   بود  را عقب گذاشته  بیهامری  منزل های  قهرمان سیه پوش، در سفر خود 

ار داشت. و آن  باالخره به منز گهی رسید که در آ از راه صفب املروری قر 

وی در آن منز گهه، فرصت آرام نیافت  بان بیدردی میگذشت.  یکن  راه از بیا

و توقفش دوامی نداشت؛  ه دنیای ساکت و مفلق در زمانه یی بدون آ از و  

 انجامی که زیر پایش خفته بود آبسنت جهنم هدی ها بود: 

 دنیایی بود  به کلی خاموش:

زمزمهء   نه  بود،  پای کس  نسیمنه صدای  وزش  ترنم  نه  برگ  آبهاری،  در  ی 
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 هایی مر ان، نه هیاهوی خندهء کودکان.  درختان، نه نغمه 

 دنیایی بود به کلی ساکن: 

نه اشارهء دست کسی بود، نه نزدی  شدن های مدی بود و نه فرارکردن های  

 جزر، نه اهتزازی در شاخ و برگ  ناران، نه  رزه ای در بال و پر مر ان. 

 نه تاری  بود و نه روشن:محیطی بود که 

تاری  نبود،  ون همه اشیای دور و نزدی  با اشکال مختل  آن دیده میهد.  

بر هر ی    به خاطر داشت که آنها را قبفً جایی دیده و میتوانست اسمی  و 

 بگذارد. 

روشن نبود،  ون تضاد نور و ظلمت وجود نداشت. همه  یز مبهم و مغهوش  

 اشیأ سایه نداشت. به نار می آمد و هیچ ی  از  

پیش نزدی  خود نگاه کرد، خودش نیز سایهء خود را گم کرده  دور و    وقتی به 

بود. این مهاهده، او را به آستانهء ترسی ناگفتنی قرار داد. نیمهء هستی اش از  

نزدش فرار کرده بود. سایهء او و یادوست وفاداری که در پستی ها و بلندی  

باخود گفت: "باید   بود، او را ترک گفته بود.های راه زنده گی همیهه همراهش  

شاید راه سواحل گمهده را در جستجوی سایهء خود    - اغ سایهء خودرومبه هر 

 باز یابم." 

و ی منی دانست  طور و کجا گمش کرده بود؟  ه فاصله از هم دور شده  

بودند؟ درین تجسس، به هر سویی متوجه شد، مگر اطمینان حاصل کرد که  

به   نه    ستش به  یزی نخواهد رسید.کلی بیهوده خواهد بود و دجستجویش 

 ارادهء تفشی در خود یافت و نه عفقهء تجسس. 

نزدی  بود با این حا ت نیمه هستی فاقد سایهء خود بسازد که ناگهان ش  و  

تردیدی او را به سوی تهویش عمیق ترو وحهتناکرتی کهانید. از خود پرسید:  

وجود اصلی خود را    هء خود نباشی؟ سایه ای که"از کجامی دانی که خود سای

افتاده  گم کرد ه باشد. وهمی نباشی؟ وهمی که از منبع حقیقی تخیفد دور 
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باشد. اندیههء مجردی نباشی؟  اندیهه ای که رابطه اش با ه همهء خفع  

 سلسلهء زنجیر تصوراد به کلی و برای همیهه بریده شده باشد."

سفر بازگهت، نااره    قهء تجسس، ناتوانی آرزویفقدان ارادهء تفش، عدم عف 

 دور و نزدی ، سایه بودنش را بیش از پیش به وی خاطر نهان میکرد.   اشیای 

به   فکر کرد. "اگر درین دنیای ساکن و ساکت، شاخهء درختی می بودم که 

بر آن می نهست و آوازش به    ( 7)اهتزاز در می آمد و فقط پرندهء کو کی  

  جودیت وهمی خود مفتقد منی د هرگز به سایه بودن و مو گوشم میرسید، شای

 شدم." 

 
 

 : (9)در آن ریگستان  (8)تشنگی   -18
قهرمان، اشیایی را که از دور و نزدی  او را احاطه کرده بود، می شناخت و به  

خاطر می آورد که قبفً آنها را در جایی دیده است. مگر احساس میکرد که  

اشیأمیگذاشت، مانند  نیست. به مجردی که نامی بریکی از  عین هامن واقفیت  

ز مهت فرشده بریزد، مفهوم در خأل فرار میکرد و قا ب مفنی  ریگ هایی که ا 

 تهی و متفشی میهد. 

به یاد داشت  یزهاییکه دیده بود، با یکدیگر رابطه و تناسبی داشتند. مفانی و  

ی در برابر میزی قرار داده  مفاهیم را این رابطه و مناسباد روشن میکرد. کرس

های زینه از سطح زیرین، به طبقهء    دیواری، با ی را احاطه میکرد. پلهمیهد.  

 می رسید.  باالیی

درینجا  ه می دید؟ اشیایی می دید مستقل از یکدیگر، بدون رابطهء مفلوم با  

اصًف   شاید  که  مفنی  ی   رسیدن  منتار  ابدیت،  در  مفلق  و  جدا  همدیگر، 

اهایش از حرارد مانند موم  . میز خیلی بزرگ و بی تناسبی که پوجود نداشت 

 و در ساحل دریا قرار داشت. میریخت  

عروسکی دست و پاشکسته بر سنگریزه ها افتاده و با  هم های باز و بی نور  
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 خود به سوی آسامن نگاه میکرد.

صحرا   میان  ریگی  تپهء  ی   فراز  بر  ریخته  و  شکسته  های  باشیهه  روزنی 

 بود.  ایستاده

می ریخت و به زمین     ت نامریی، علی ا دوامای بی رنگی از ی  درختبرگ ه

 منی رسید. 

 نردبان درازی در هوامفلق بود و به هیچ جایی منی انجامید. 

ام بزرگی پر از ریگ سفید رنگ، بر صخره ای میان آ  های شور دریا  تج

 گذاشته شده بود. 

بدون شیهه ای روزن را باز کند    میخواست از آن تپهء ریگی باالرود، پله های

اندازد. می دو   نار  پنهان  ابلهانه  به آن طر   به کلی  او  این هوس  انست که 

ورد مغهوش انتاار داشت که سواحل گمهدهء خود را از  تاست،  ی  به ص

 الی آن دریچه خواهد دید. 

روزن   از  متاشا  آرزوی  که  یافت  خود  در  تری  قوی  احساس  درین  حاه 

فی  مفنی ای در نیمه  کرد. مول اینکه روشنی ضفی  امیدی، رنگ خ رامحوه  

به درخهیدن آ از کرده باشد. احساسش احساسی بود    تاریکی های بی رنگ،

 مفلوم و از دیر با او آشنا. 

احساس کرد تهنه است. تهنه متامی  همه سارها و جویبارهای روی زمین،  

 گی. تهنه آ  های شور همه  ابحار جهان؛ تهنهء زنده

منی  وهم نیستم؛  ه اوهام تهنگی را در    باالخره با خود گفت: "مفلوم است که

ایه نیستم؛  ه سایه ها آ  ها را جذ  منی کنند و در ریگستان ها  تیابند. س

 ریهه منی دوانند."

 
 

 تسلسل ایام:  -19 

 قهرمان سیه پوش، در ابدیت  حااد می اندیهید و با خود میگفت:
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بیهامری راطی کردم و ی هنو "راه های   - منزل های  و  منزل  طوالنی  از  ز 

نجا دست خا ی منتار نهسته ام. تپش  مقصود اثری پدیدار نیست. و حال دری

گی،   زنده  اغ ه همهء  هر در  ها  تفش  نفلوم،  نا  شدهء  گم  تجسس  در  ها 

 باالخره باید درین شبستان انجام یابد. 

پش شادمانی، نه جوش گریه یی از  در دمل نه کهش اندوهی وجود دارد ونه ت 

راری از حرارد  و نه نرمی  بخندی آنرا فرو می نهاند، نه بی قآن برمی خیزد  

آرزو در خود می یابم و نه  رزه از هدی یاس. در پهنای تهنگی مرموز، به  

 حال انتاار سنگین و مکدر به ه میربم. 

به سوی ه همهء   که  قدمی  هر  می شود   ام،  حیاد    (10)"مفلوم  گذاشته 

م. می ترسم از بیراهه ها آمده و این همه  هزاران هزار فرسنگ از آن دورشده ا 

 را بیهوده طی کرده باشم.  منزل 

می   و  میربدم  پی  خود  اشتباه  به  ممکن  میبود،  موجود  ایام  در  تسلسلی  "اگر 

باید   که  است  پیش  در  هنوز  مراحلی  و  ه  ام  پیموده  را  مناز ی  فهمیدم  ه 

ام از دستم  کنم  حااد من عقب و جلوندارد. رشتهء تسلسل ایپیمود. مگر   

 بیرون رفته است."

 
 

 محکوم به آزادی: -20

دانه های مروارید را رشته با هم وصل می کند و به شکل گردنبندی در می  

آید. حلقه های فلزی در یکدیگر می آویزند و سلسله زنجیری از آن ساخته  

ء زنده گی، به همدیگر پیوند میدهد و  ون  می شود .  حااد زمانه را رشته 

ن ا ههء بهار شود.  یکن  بندی می تواند هدیهء زیبائی باشد و حلقهء گردگردن

مانند   پیچد، هر  حاه و هر روز  پا می  به  ایام، گاهی  ون سلسلهء زنجیری 

حلقه ای بر آن افزوده می شود . با هر حلقهء نو،  ون زنجیر اندکی درازتر می  

زاد است و به سوی  انسان میتواند قدمی فراتر نهد، تصور می کند آ مناید و  
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 الیتناهی سفر میکند. 

 قهرمان سیه پوش با خود فکر میکرد:

"گردنبندی میساختم  ی  رشته از دستم گسست. مروارید ها دانه دانه در   -

طول راه پاشیده شد. دانه های آخرین را بیهوده دردست خود می فهارم. و  

حال. حاال  مرواریدها در خاک و خاشاک این بیابان هم کاری است میافنت  

 یش نخواهم داشت. اگر ر  ا نوع بهار باز گردد، هدیه ای برا

"زنجیر ایام گسیخته، حلقه ها ی  ی  پراگند شده، هر  حاه ای مانند   -

ی  حلقهء مستقل و تنها در پای من است. گویی حلقهء زنجیری است که نه  

 ل می کند و نه به بندی پابند."به جایی مرا وص 

ید زمان، آزاد از زنجیر تسلسل ایام،  ی قهرمان: آزاد از قو این بود مفنی آزاد 

 آزاد از بند عفیق آدمیان و خدایان.

 و ی منی دانست  ه کسی او را محکوم به آزادی در آن صحرا کرده بود؟ 

 

 --------------------------------------- 
 خاکسرتی رنگ: زمان حال. دیوار  ( 1)

 دربسته: مستقبل.  ( 2)

 لط شفور خود پرست دورمنای ذهن تحت تس ( 3)

 دورمنای مغهوش: زمان ماضی.  ( 4)

 سواحل گمهده: ایام طفو یت، عهق های جوانی. ( 5)

مقصد از ترانیدی کفسی  یونانی است که در آن هنوشت قهرمانی را به سوی ی  انجام   ( 6)

 مقدر و اجتنا  ناپذیر می کهاند. 

 امید، آرزو، عفمهء بازگهت به واقفیت بیرون از جهنم اوهام. پرنده:  ( 7)

 تهنگی: د بستگی به حیاد، محبت به زنده گی. ( 8)

 ریگستان: ساختهء خه  و بی حاصل ذهن تحت تسلط شفور خود پرست.  ( 9)

 ه همه: منبع خفع و ناخود آگاه حیاد به طورکل.  ( 10)
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وحاال خیلی خیلی    - فرشتهء تاریکی ها گفت:  

است. نه پلی است که در بازگشت از آن دیر  

ده که ترا از این عبور کنی و نه قایقی باقی مان 

 سو به آن سوی ساحل رساند. 

 
 

 فصل ششم 
 

 اـ مرگ اژده
 

 خواب های پریشان:  -21

نا راحت ترین وقت زنده گی قهرمان در بسرت خوا  بود.  ون در تاریکی  

خودی خود را از دست می  منی توانست خود را به بیند. و در خوا  حس  

 ه خوا  عدم فرو می رود. داد. هر باری که به خوا  می رفت، تصور میکرد ب

ازین سبب از خوابیدن می ترسید و  راغ ها را همیهه روشن می گذاشت. اگر  

 گاهی به خوا  هم میرفت، خوا  های پریهان می دید:

اهی به رویش  اشباح هو ناک از هر طر  بر او هجوم می آورد. بال های سی

کرده، نیزهء پوال    گسرتانیده می شد. دشمن ناشناسی را می دید که او را مغلو 

او را بر سینهء خود احساس میکرد. تکان میخورد   از  دین   رزان و عرقریزان 

 خوا  بیدار میهد.
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بامداد یکی ازین شب های هراس انگیز و هاسیمه، قهرمان به صورد فوع  

ضایتی عمیق کرد. بار اول به آئینه های دیوار توجه  ا فاده از خود احساس نار 

ود، به دور و نزدی  کاخ مجلل خویش نار انداخت.  ننمود و به اطرا  خ 

هرطر ، خرابه های منازل مرتوک احاطه کرده و کاخ  دریافت که قرصش را از  

زیبای او بنیادی است بیرنگ و بی زینت که در صحرایی خه  و ال مزروع  

ایستاده، پا  آن    به  های  است، سنگ  افتاده  خطیر  درزهای  آن  دیوارهای  در 

 ریخته، بته های خار به هر جانب آن روییده است.  بدینسو و بدانسو

قهرمان، متوجه شد که در آن دیار خموشان، او یگانه موجود زنده منا است.  

بفد ازین، تفاود شب و روز در زنده گی قهرمان به تدریج کم شده رفت. آن  

آوری که تنها در خوا  ظاهر میهدند، شب و روز بر کنج و کنار    اشباح ترس 

 گردیدند. سایهء دایمی هر طر  را فرا گرفت.  قرص مسلط

از دور و نزدی  آوازهای خفی  می شنید. تصور می کرد کسانی   قهرمان، 

هستند که حر  می زنند، ه گوشی میکنند. از وی بد میگویند و یا بر ضد او  

آواز پایی به گوشش می رسید که در دهلیزهای طوالنی قرص  توطئه می  ینند.  

یهد، ناگهان توق  میکرد و همه  یز در خاموشی مطلق فرو  از دور نزدی  م 

ها بدون صدا خود به خود باز میهد. روشنی  راغ ها به صورد  میرفت. دروازه  

اهارآمیزی خیره میگردید. گاهی رش مرموزی، بر میخاست و او گامن میکرد  

 ندهء نامریی بزرگی زیر سق  بال می زند. پر 

 

 عصیان جهنمیان:  -22

زیرزمینی های تاری  و عمیق کاخ مجلل، هنگامهء عایمی    اگهان از و گاهی ن

بر میخواست و قهرمان سیه پوش در آن صدای بهم خوردن حلقه های زنجیر  

را می شنید.  رش مهیب رعد، از دور به گوشش میرسید که از نزدی  شدن  

با  طوف نا آشنا  بهار  ان ترسناک و خهمگین خرب می داد و از فرارسیدن ی  
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ار  مژده می آورد. قهرمان می دانست که نه این پیام برای اوست و نه آن به  خود

نارسیدهء نا آشنای پرآشو  بها ر او خواهد بود.  ه بین آن همه  رش و  لغله 

هد و او را مخاطب  و هیاهوی هوای طوفانی آواز خهن و تهدیدآمیزی بلند می

د،  ون در زنده گی جز  قرار می داد. قهرمان، بار اول  نین صدایی را می شنی

یده بود. و آن آواز خهم  آواز خود  حن خهن و تهدید آمیز دیگری هر گز نهن

 آ ود و ی در ظاهر نرم و آرام  نین میگفت: 

  " از ه همهء زنده گی دورم ساختی و عمری در بیراهه ها ه گردانم  -

 کردی!

گهاده   پیهانی  و  باز  آ وش  با  آمدی،  دل  خانهء  به  وقتی  داری؟  خاطر  "به 

به دستت سپرده شد، وجود منزل  کلیدهای  به    استقبال شدی، متام  و هستی 

 اختیارد گذاشته شد. 

"توخودرا "من" نامیدی. "ما" و "شام" را از بین بردیم. هویت خود را فراموش  

ن" گفتیم و در "منیت" تو خود را  د را "مکردیم وهمه باشنده گان خانه، خو 

محو و مجذو  کردیم. گفتی: "من مرکز جهانم!" و ما پذیرفتیم. گفتی: "من  

 قابل پرستهم!" و ما هسجده به زمین نهادیم. 

و   تهدا   از  و  دادی  نهان  بیهرت عفقه  تزئیناد خانه  به  آ از سکونت،  "تواز 

بودوباش، پسندیدی و دیگر  ا برای  زیرزمینی ها  یزی نپرسیدی. طبقهء فوقانی ر 

تاری  توجهی نکردی   به کنج و کنار  از خود شمردی؛ مگر  را هم  ها  اطاع 

)مدتها گذشت تا پی بردیم که تو از تاریکی ها و زیرزمینی ها ترس داشتی.( بر  

 دیوارها آئینه های بزرگ نصب کردی و بیهرت به متاشای خود پرداختی. 

مطلق ا فنان بودی. و با گذشت سا ها،    ودرای و "تو از روزهای اول اقامت، خ 

استبداد طبیفی تو به شدد گرائید. کو   ترین انتقادی را به خود روا منی  

 داشتی و جزیی ترین تفلل را در برآورده شدن امیال خود تحمل منیکردی. 

" رایز، عواط  و هیجاناد، آن باشنده گان قدیم و همیهه جوان قلمرو خود  
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ست و کج رفتار، الابا ی و عربده جوی هزمین خود را، گان همرا، آن آزاده  

که   خواستی  و  دادی  قرار  شدید  دسپلین  تحت  و  راندی  دور  خود  از 

خدمتگاران مطیع و آرام، خادمان بی دردهو بی هوصدای تو باشند. اما آزاد 

گان شورش طلب را، نتوانستی در قید بندگی درآوری و فقط در زیرزمینی های  

زنتاری به  افگندی. و عقل و فکر، آن مهاورین خونرسد و سختگیر    دان 

 خود را که  فم تو شده بودند، به کار پاسبانی زندان گامشتی. 

تو می   به مدح  فقط  بودند که  و ریاکاری  متملق  و ی عقل و فکر مهاورین 

پرداختند و برای وهم پرستی های تفوع طلبانهء تو دالیل ظاهراً منطقی و علمی  

 د. تراشیدنمی 

 "من" دوست دیرین عزیز! 

 "تو زنده گی را به ه نوشت مبدل کردی. 

"تو از آ از فرمانروایی خود در قملرو زنده گی، طرحی ریختی و راه به سوی  

افتخاراد و فتوحاد را پیش از پیش تفیین و توبیت کردی و در نتیجه،راهی  

جتنا  نا پذیری بود  غیر و اکه ما را امروز تا این منز گه رسانیده یگانه راه الیت

که می توانستیم در پیش گیریم. این آوارگی در دشت و بیابان، نه اتفاقی بود  

و نه تصادفی، نه سهوی بود ونه اشتباهی، بلکه نتیجهء جربی و  یرقابل اجتنا   

 طرحریزی تو بود در کارزار زنده گی. 

من نیست، یست از  "درها را به روی همه کس بستی و می گفتی: " کسیکه بامن ن

کسی که  فم من نیست از آن من نیست." و ما درین بی اعتنایی تو و قطع  

 عفیق تو با دیگران، بزرگی و تفوع ترا می دیدیم.

"از هر مجاد هء زنده گی که بر می گهتی، می گفتی: "پل ها را ویران کردم،  

به نار ما  بیر تو  قایق ها را آتش زدم و راه ها را بر مهاجمین بستم!" و این تدا

 دال ت به نبوغ فکری تو میکرد. 

 ما منی دانستیم که تو اگر دشمنی کردی باخود کردی.  
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و اگر در گیرودار زنده گی، کسی را منهزم ساختی در حقیقت خود را شکست  

دادی و اگر موانفی در برابر هجوم اجنبیان ایجاد کردی، با این موانع اول از  

 دی. زندانی منو همه خود را محاته و 

"با افگندن آن آزاد گان شورش طلب به زندان، اشتباه بزرگی را مرتکب شدی.  

  ه ایهان از اهار باخرب و به ه همهء زنده گی نزدیکرت بودند.

مبدل   امروز  اراده های مخر   به  اعامرگر دیروز،  قدرتهای  افسوس که  و ی 

برده اند،    ی ها به هشده اند.  ون مدد طوالنی بسته در زنجیر و در تاریک

 هر های خود را تغییر داده اند و اشکال ارواح جهنمی را اختیار کرده اند.  

عاطفهء دوستی دیروز، شبحی است که امروز اسم خود را تنفر گذاشته. هیجان  

عهق، ملکه ای است که خود را اضطرا  روحی می نامد و فرشتهء سبزپوش  

 است.  به تن کرده ریزهء حیاد،  باس سیاه ترس از مرگ 

تو،   پیهگاه  تو و، خدمت طوالنی در  از بس  فمی در رکا   "عقل و فکر 

 ناتوان شده اند و دیگر قدرد محافاه و نگهبانی زندانیان را ندارند."

بر   عایمی  هنگامهء  شکوه  با  کاخ  عمیق  و  تاری   های  زیرزمینی  از  و 

،  میرسید. قهرمان سیه پوش میخاست،  رش مهیب طوفانی از نزدی  به گوش  

احساس کرد که آن  لغله و هیاهو، مقدماتی بود قبل از رسیدن کسی، آمادگی  

راه   به  بودند و  هم  پاکرده  بر  انتاار آمدن کسی. جهنمیان، جهنی  در  بود 

 فرشتهء تاریکی ها بودند. 

فرمانروای روی زمین، باالخره متوجه شد که مغاره نهینان شورش طلب، آن  

مینی در حا ت عصیانند. زنجیرهای خود را  هنمی، آن زندانیان زیرز ارواح ج

اند تا قلفه و حصار را آتش زنند،   اند و منتار فرارسیدن شب  درهم شکسته 

دشت و کهسار را زیر آ  کنند، کاخ و مفبد را با خاک یکسان منایند و برج  

 و بارو را به باد فنا دهند. 
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 ها: مالقات با فرشته در تاریکی  -23

مان به آئینه نگاه کرد، و ی خود را نهناخت؛ زیرا تصویرش  روزی از روزها، قهر 

 در آئینه بسیار مغهوش شده و در حال محو تدریجی بود. 

و درین فرصت بود که آن پیرزن بدریخت شبح منا که گویند فرشتهء مرگ  

آمادهء   هنوزهم  پوش  سیه  قهرمان  اما  داخل قرصشد؛  ا با   دع  بدون  بود،  

ء تاریکی ها دست های خود را به طر  وی دراز  قاد با وی نبود. فرشتهمف 

 کرد و به سمت نا مفلومی اشاره منوده و گفت: 

 _ بر خیز برویم! 

 قهرمان، از پرواز به سوی آن افق نا آشنا ترسید و گفت:

 نه، من  میخواهم در روشنی  راغ دیگران زنده گی کنم!

 پیره زن به نرمی پرسید:

 ن اثری است و نه از دیگران خربی؟نی که حاال نه از  را ا آیا منیدا

 قهرمان گفت:

_ آخر من هنوز زنده گی نکرده ام! روی خوشی را ندیده ام! حتی خود را نیافتم!  

 بگذار ی  بار عقب روم، گمهدهء خود را بیابم، آنگاه با تو خواهم آمد. 

 پیرزن تبسمی کرد و گفت: 

اهد داشت.  ه یقین  گهت هم، برایت سودی نخو _ حا ال بسیار دیر است. و باز 

دارم دو باره عین اشتباه را تکرار خواهی کرد. باز تنها خود را خواهی جست و  

 در پی آن ها ، باالخره باز به این صحرا خواهی رسید. 

 قهرمان گفت:

میطلبد.   - مرا  دارم کسی  یقین  شنوی؟  می  را  دور  آن صدای  کن!  گوش 

گوید؟ حتام پیغام مهمی  اجازه ده بروم و بپرسم  ه می کسی منتار من است.  

 برای من دارد. 

 پیر زن جوا  داد:
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_ مهم ترین پیغام را من برای تو آورده ام. و تو خود میدانی که حال در متام  

عامل کسی دیگری جز من نیست تا ترا بخواند، کسی نیست منتار تو باشد،  

انی  ه را که می شنوی آواز باد خز کسی نیست پیغامی برای تو داشته باشد. آنچ

 است که بر بته های خار می وزد.... 

 او باردیگر خواهش کرد: 

تا کنار آن دریا ه روم. افق آبی رنگ را یکبار دیگر   _ حد اقل فرصت ده 

فراموش کنم و  ند  حاهء   را  برسم. خود  به آن سواحل دورتر  متاشا کنم. 

 کوتاهی زنده گی کنم!

 جوجی را به خوابیدن    رام حر  می زد. تو گوئی کودکپیر زن خیلی نرم و آ 

 وامیدارد. با مهربانی بی پایان  نین جوا  داد:

_ حاال خیلی خیلی دیر است. آیا به خاطر داری؟ از راه هایی که گذشتی، پل  

ها را ویران کردی، از دریاهایی که عبور کردی، کهتی ها را در عقب آتش  

اهد یافت. بدانکه  ه، دشمن هرگز بر تو  لبه نخو زدی و گامن کردی که با اینگون

تو آن قهرمان پیروزمندی که مغلو  و شکست خوردهء فتوحاد خود شده  

باقی   قایقی  نه  از آن عبور کنی و  بازگهت  پلی است که در  نه  اکنون  است. 

مانده تا ترا ازینسو بدانسوی ساحل برساند. همه راه ها بسته است. یگانه راه  

دهم و یگانه منز گهی که در  راهی است که من به تونهان می فراموشی خود،  

 آن از جهنم خود نجاد یابی، منز گهی است که من ترا بدان رهنامیی میکنم. 

قهرمان سیه پوش، برای بار اول در زنده گی خود به وضوح درک کرد که انجام  

هستی  هنوشت، انجامی است اجتنا  ناپذیر و تغییر ناپذیر، و باالخره درعمق   

کل  به  که  کرد  احساس  و  خود  خاموشی  راه  یگانه  آن  جز  و  است  تنها  ی 

 فراموشی، راه دیگری ندارد. 

از جا برخاست و در پی آن فرشتهء تاریکیها ازخرابهء قرص بیرون رفت و هردو  

 به طر  نامفلومی روانه شدند. 
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 دفرت دوم 
 

 بازگشت اژدها
 یا

 ژولیده پوشداستان مجنون شوریده حال ولیلی 

 

 

دی که  عقل  ست  ـدشمن  او ده  آمیزش   کز 

 همه عقل و همه علم و همه فرهنگ شویم 
 

 
خ رفتـاز  نا  آمدن ـودی  نتـوان   ه 

خ آمـاز  آنگـه  و  رفتیم   دیمـودی 
 

 
غ از  گشتیم  فـسیر  و   راق ـریبی 

آم آغـاز  سـوی  و  اصل   دیمـسوی 

گـوارهی  از  نیـ دیم  و   از ـدایی 

ک جـپای  آمدیمانب  ـوبـان   ناز 

مح کنار  جـدر  پروریـ رمان   م ان 

آمـچ راز  پردهء  اندر   دیم ـونکه 
 

 )از دیوان شمس تربیز(
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 بخش سوم
 

 آزادگان آشوب طلب
 

 

 

 ا رنگی بگردانیم مفت فرصت است اینجا ـــبی

 بهار بیخودی هم یکدودم گل بازی ای دارد 

 به دشت و در ندیدم از رُساغ عافیت گـردی 

 ریبان بازی ای دارد ـبیدماغ اکنون گال ـخی

 

 دا قادر "بیدل" میرزا عب
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و اکنون پاهایم از نیش خار های بیابان وتیغ 

سنگ های کوهساران طوری درد دیده اند که  

جز  چارهء  و  نیست  بیشرت  حرکت  مجال 

 جدایی باقی منانده است. 

 

 

 فصل هفتم 

 

 

 جدایی از "من" 
 

 افالطون: مغاره نشینان  -24

ت و در با ستان مفبد ر   شخصی را به خاطر دارم که در شهر زیبایی می زیس

عمری به تفکر و تحقیق پرداخت و هانجام روزی به    (1)ا نوع عقل و ذکاء  

 شاگردان خود  نین گفت: 

بدانید که انسان اسیر در عمق ی  مغاره ایست. دست و پایش بسته، رویش   -

 دارد و منی تواند پهت ه نگاه کند. به سوی دیوار قرار 
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شده، موجوداتی دارای اشکال گوناگون در برابر    بیرون مغاره آتهی افروخته

 آن می گذرند و سایه های ایهان به دیوار مقابل مغاره می افتد. 

 زندانیان مغاره فقط آن سایه های متحرک رامی بینند و حقیقت می پندارند. 

ا درهم شکسته و از مغاره بیرون آید. تا حقیقت را  الجرم انسان باید زنجیرها ر 

 . ( 2)ع نور را بنگرد  دریابد و منب

 این بود داستان پیر مرد خردمند... 

اما من فکر منی کنم حقیقت  نین باشد. سفر در بیابان ها وعبور از ریگستان  

ها به من  یزها آموخت و پرده ها از روی حقایق بر داشت. یکی اینکه: گویند  

سوزازندا  و  بیکران  دشت  یافتند  در  آمدند.  بیرون  مغاره  از  روزی  تا  نیان  نی 

دامنهء دوردست افق خموش افتاده بود و در آن نزدیکی بسرت رود خانه ای از  

 آ از جهان بین سنگفخها خهکیده بود. و دیگر هیچ .... 

دیگراینکه: گویند مغاره نهینان در بیرون، خود را در ی  نوع نیمه تاریکی  

ردند.  ت بارشامگاهان خزانی یافتند. به اطرا  دور و نزدی  خود نگاه ک رق

نوری   منبع  و ی  را جستجو کردند،  افق  کرانه های  بود.  نهده  افروخته  آتهی 

 ندیدند و دریافتند که ه همه روشنی هم در آن مغاره پنهان بود.

 و این است باقی داستان سیاحت تا اعامع جهنم:

 
 

 منزل های دور: مسافر  -25

 ر ماند.و رهگذر نیمه شب مدد ها در دهن آن مغارهء هو ناک منتا 

سایه ها و روشنی هایی که از کوه ها هازیر میهد و پی هم از روی دشت ها  

می گذشت، به صورد مغهوش و مبهم، به وی از گذشت شب ها و روزها 

 خرب می داد. 

 با خود میگفت:احساس نزدیکی به آستانهء امید در د ش میهگفت. 
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کی من بگذرد و  "ممکن است رهنورد ناشناسی از جای دوری برسد و از نزدی

برایم حکایت کند. شاید از سواحل گمهده   (3) از آن هزمین های دور افتاده  

 خربی داشته باشد.  ( 4)

 "از وی می پرسم:

آیا در طول این منزل های دراز در جایی بیرون از ی  دهکده کسی را   -

 باس سبزرنگ در بر داشته باشد و در کنار جادهء خاک آ ود در  ندیدی که  

ام منتار رسیدن مسافری از هزمین دور باشد؟ آیا آن کس از تو  تاریکی ش

راجع به مسافر خود  یزی نپرسید؟ در بارهء منز گاه های دوردست و ناشناس  

 سوا ی نکرد؟ از سواحل گمهده نامی نربد؟

شام همه جا را فرا گیرد و او از انتاار طوالنی    "می ترسم تا من برسم، تاریکی

 د. و من در آن شب تار، او را هیچ نیابم." خسته شده و رفته باش

 رهرو منز گاه های بفید  نین گفت:

_ آری به خاطر دارم. خیلی دور از ینجا، روزی از روزها بام تا شام راه رفته  

خه     و  آ ود  خاک  خسته،  آفتا ؛  از  رو   بفد  تهنگی  بودم.  از  ب 

ه روی خاک  نزدیکی دهکده یی رسیدم، دیدم در آنجا در کنار جاده کسی ب

نهسته بود و پیراهن سبز به تن داشت. نگاه نر  و طوالنی به  هره و سیامیم  

کرد، مگر هیچ نگفت.  هامن خود را به  هامنم دوخته بود، و ی مرا منی  

را جستجو میکرد. بفد،    دید. تو گویی در نگاه من و ماورای آن، گم شده ای

اشته و از آن برایم آ  ریخت.  کوزه گلی را که در پهلوی خود گذاشته بود، برد

ومن با دو دست از آن آ  شفا  و هد فراوان نوشیدم و به هوروی خود 

پاشیدم. و ی از من هیچ  یزی نپرسید. و من هم خاموشانه به راه خود ادامه  

بار   آخرین  برای  هنگامیکه  در  دادم.  هامنجا  هنوز  او  کردم،  نگاه  عقب  به 

 جادهء خاک آ ود نهسته بود."  تاریکی، با کوزهء گلی خود کنار 

 رهگذر نیمه شب به اطرا  دور و نزدی ، نگاه کرد و باخود  نین گفت: 
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می دانم! می دانم! جهانگردی از ین دیار نخواهد گذشت، زیرا ازینجا راهی    -"

بیابان ه  گذرنکرده. و اگروی از قضا راه   خود را گم کرده و درین دشت و 

پایان، بی گامن تهنگی اش اجازه نخواهد   گردان شود، با وجود خستگی بی

 داد که در کنار بسرت خه  این رود خانه توق  کند." 

 
 

 ( 5)رهنامی نابلد  -26
"این همه سفر را از بی راهه رفته ام و اقلیم های پهناور را بیهوده پیموده ام.  

 گهتم.  (6) منی دانم  کجا و  ه زمانی از راه اصلی منحر  و آواره بیابان 

و ی  ه میکردم، راه بلد خوبی نداشتم! رهنامی زنده گی ام بدون خودی به  "

طول راه جویای احوال  هیچ  یز جهان توجه نکرده بود. و اگر از کسی در  

میهد، همیهه از خودی سوال میکرد. و به هر طر  که "من" میفن داشت آنرا  

و    ه منزل مقصود میهناخت. هر خطای خودی را عین صوا  می دانست 

 . (7) پایه های  وبین استدالل برای ثباد و استحکام آن می تراشید 

کنم باالخره متوجه "همسفر زنده گی ام اکنون خموشی گزیده است. گامن می 

شده است که از راه اصلی مدد ها است انحرا  کرده ایم. اما منی داند که  

به بی راهه کهانیده  ما را نه کدام اشتباهی گم گهتهء بیابان کرده و نه کدام اتفاع  

است.  ه نوشت  نین بود؛ زیرا به روی این یگانه راهنامییکه با خود داشتم،  

جز این راه که راهی نیست و هیچ منز ی در پیش نبود    هیچ راه دیگری باز نبود

جز این منزل که منز ی نیست. اعتامد مطلق به این رهنامیی زنده گی، دیدگانم  

اید از متام مقدماد، قبل از حرکت درک میکردم که  را پوشانیده بود و گرنه ب

راه روشن نیست و سفر طوالنی در صحرا و منز گهء تاری  و نامفلومی پیش  

 روی ماست." 
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 : (8)وداع با همسفر زنده گی  -27
و رهگذر نیمه شب در دهن آن مغارهء تاری ، در کنار بسرت خه  آن رود  

 ندیهید: خانه منتار نهسته بود و با خود می ا

"حاال تاریکی شامگاهان نزدی  است و وقت آن فرا خواهد رسید که با "من" 

 جدا شوم. وداع کنم و از همسفر زنده گی خویش  

"حق دوستی و رفاقت را به حدی کافی ادا کرده ام وفاداری و فداکاری خود  

را به اثباد رسانیده ام. هر جائیکه "من" خواست  هم بسته پی او دویدم. بهر  

مریکه صادر فرمود، بدون  ون و  را گردن نهادم. هر رهنامیی که الزم دید ا

و ما باور کردیم. گفت: " من    بدون تامل پذیرفتم. گفت: "من مرکز جهانم!"

ما   و  پرستهم!"  قابل  گفت:"من  پذیرفتیم.  وما  آسامنم!"  و  زمین  فرمانروای 

 هسجده به زمین نهادیم.

 و عمری در بیراهه ها ه گردانم ساخت. " از ه همهء زنده گی دورم کرد 

"و اکنون پاهایم از نیش خارهای بیابان و تیغ سنگ های کهساران  طوری درد  

باقی منانده دید ای جز جدائی  و  اره  نیست  بیهرت  مجال حرکت  که  اند  ه 

 است. 

 "من" رهنامیی زنده گی، عزیزتر از جانم! 

اشد، من باید گله ها داشته  "اگر درین  حااد وداع گله گذاری موردی داشته ب

 باشم نه تو! اگر شکایتی در میان باشد، من باید شکوه ه دهم نه تو! 

ال نه فرصت گله باقی مانده است و نه مجال شکوه.  ه "و ی می دانم که حا

می بینم که بال های سیاه مرغ نامریی کرانه های رنگین  شفق را از نار می  

به گوش میرسد. گویا طوفانی بی  گام زنجیر    پوشاند.  لغله و هیاهویی از دور 

 گسیخته و خهمگین به زودی مسلط می شود . 

اعامع تاریکی    ( 10)ن باشنده گان زندانی  ، آ ( 9)"مغاره نهینان شورش طلب  

منتار   فقط  و  اند  شکسته  درهم  را  خود  زنجیرهای  اند،  عصیان  حا ت  در 
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 و فراموشی بسپارند. فرارسیدن شب میباشند تا ترا به آ وش ظلامد خاموشی 

"و خودم درینجا نهسته انتاار می کهم تا طوفان بگذرد، بهار فرارسد و سپیدهء 

 ."پگاهی از افق بدمد

 

 ----------------------- 
 باغ اکادمی.   ( 1)

 اشاره به مول اففطونی. رک اففطون: کتا  ا جمهوریت.  ( 2)

رص طفیی، ایام طفو یت، عهق های  ( هزمین های دورافتاده، سواحل گمهده. مدینهء فاضله، ع4و3)

 دورهء جوانی. 

 (رهنامی نابلد: عقل و فکر. 5) 

 ( ساحه خه  و بی حاصل ذهن تحت تسلط شفورخود پرست. 6) 

(7 )Rationalisation   

 پای چو بین سخت بی متکین بود"  "پای استد اللیان چوبین بود 

 "من": شفور خود پرست.  ( 8)

زده شده، آمال و عواط  مختنق شده و "سانسور" شده    ( قدرد های تحت ا هفوری واپس10و   9)

 خودآگاه نهفته در کمین اند.که در شفور نا 
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بر ظلامت شب چیره   چون سپیدهء صبح که 

را  اوهام  تار  و  تیره  پردهء  من   ، شود  می 

 دریدم...

 

 

 فصل هشتم 

 

 

 سفری در روشنی ها
 

 اشکی به یاد دوست:  – 28

"من" وداع کرد. از دوست و همسفر ی  عمر  ه انجام رهگذر نیمه شب با  

 جدا شد. 

جفاکار و ستمگر باشد، بازهم هنگام فراع اش  بی اختیار از  دوست گر ه  

 هم هازیر می شود . دوست گر ه سنگدل، خودخواه و خودپرست باشد،  

بازهم دمی که اورا به دست خود به آ وش ظلامد می سپاریم، دل میخواهد 

 یاد کهد.نا ه کند، فغان و فر

 رهگذر نیمه شب با خود  نین گفت: 

ت و تا دمیدن صبح فرصت دارم به یاد آن دوست و همسفر  "هنوز شب دراز اس
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بیگانه   نه  هم  تنهایی،  بیابان  راه زنده گی گریه کنم. خو  است که درین 

ایست که اش  مرا ببیند و نه گوش اجنبی ای که نا ه و فغان مرا بهنود. خو   

سوزی برین زخم پاشیده نخواهد شد و نیش همدردی، آنرا  است که من  د 

 ن نخواهد ساخت."زهرآگی

 
 

 انقالب:  هنگامه   -29

گریهء آنهب ظلامنی، گریه ای بود طوالنی و پر از هیاهو. هیجان آن  حااد  

نومیدی، هیجانی بود طوفانی و خهمگین. وی احساس میکرد که قدرد های  

به  زندانی اعامع هستی در حا ت عص  را درهم می شکنند،  اند. زنجیرها  یان 

 ه و حصار را آتش می زنند. هرسو می تازند، قلف

این خهم و  ضب ها بر صحرای هستی، این  فنت فرستادن ها بر ه نوشت  

د ش   داد.  می  عایمی خرب  و شورش  انقف   ی   وقوع  از  همه  گی،  زنده 

ک است  بلندی  خندهء  و خدایان،  یگانه جوا  هنوشت  طنینش میگفت:  ه 

 زمین و آسامن را تکان دهد. 

برخاست مول این بود که پرده ها از اهار برداشته   فرصتیکه  بار اش  اندکی

شد. دمی که طوفان هیجان رو به آرامی نهاد، توگویی سد بزرگ و شکست  

ناپذیری از بنیاد بر کنده شد و آبهای تاری  از توق  طوالنی رهیده، سیل  

 دشت و بیابان را فرا گرفت.  آسا به حرکت در آمده و 

 
 

 کلید ارسار:  -30

 همهء حیاد طوفانی شده بود. از اعامع تاریکی های تنهایی فوران باالخره  

 کرده و اش  بر سبیل نهانهء آن، از  هامن هازیر شده بود. 
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رهگذر نیمه شب فهمید که آزادگان شورش طلب، باز خواهند گهت و اربا   

ع عواط   و  هیجان  در  انواع  را  ایهان  هیاهوی  و  کرد.  لغله  خواهند  ودد 

 آواز نا ه و فریاد خود می شنید.   اعامع هستی با

 کلید همه اهار در سوزدل پنهان بود. 

مانند سپیدهء بامدادان که ظلامد شب را می  درد، او پردهء اوهام را درید.  

سرت   ون شفله های آتهی که از  و  های بیجان زبانه زند، او از بسرت خاک

نهء موران خود برخاست.  ون ماری که پوست کهنهء خود را بر نزدی  ال 

 بجا گذارد، او در دهنهء آن مغاره  یز پوسیده ای از هستی خود به پا ریخت. 

 
 

 در آستانه روشنی  -31

از   تنهایی  اعامع  آوارهء  و  گهته  گم  آن  شب  نیمه  رهگذر  حا تیکه  آن  در 

فرسنگ دور افتاده بود، ناگهان خود را در    ه همهء زنده گی به هزاران هزار 

کرانهء آن یافت. در آن  حااتیکه در دل خاموشی و فراموشی هش به دیوار  

و  رش    سخت بیدردی می خورد، دففتاً جرقهء نوری  هامنش راخیره کرد

 انفجاری اعامع هستی اش را به  رزه درآورد. 

شان و  لطان در بسرت   ون قطراد اش  از  هم هازیرشد. ا بته آبهای خرو 

سینه   از  فغانی  و  نا ه  صدای  شد.  ون  خواهد  جاری  رودخانه  آن  خه  

در   پرندگان  که  است  یقین  بلرزانید،  را  دل  سوزی  و  درد  تپش  و  برخاست، 

 لغله و هیاهویی بر پاخواهند کرد و آهوان در  منزارها به جست و  مر زارها  

 خیز آ از خواهند منود. 

کرد   می  احساس  فاصلهء  و حاال  تا خنده  گریه  از  و  است  نزدی   که صبح 

زیادی منانده است. دیری نخواهد گذشت که نسیم سحرگاهی خواهد وزید،  

. ر  ا نوع سبزپوش  سپیده دم از کناره های دور شفق ه بیرون خواهد کرد 
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بهار، در دشت و دمن خواهد خرامید. و او به سقوط خود در اعامع تاری   

 سفری در روشنی آ از خواهد کرد. تنهایی خامته داده و 

 
 1350قوس  26جمفه 

 دهلی جدید 

 رشما نرسنگ هوم 
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 بخش چهارم
 

 رهگذر نیمه شب در شهر خموشان

 

 شاد باش ای عشق خوش سودای ما 

جمل دوای  علـتهـای  ماـه   ای 

نام و  نخوت  دوای  مـاـای   وس 

وج توافالطـون  مـاـای   الینوس 
 

 مونوی مفنوی مو وی 
 

کجنیستم   مقصـآگـه  و  میتازم  چسیت؟ ـا   ود 

بیخ  سواد  عنـدر  مطلق  کـودی  اند ـانم   رده 
 

 
 نگهی "نکرده زخود سفر" زکامل خود چه برد اثر؟ 

 ما ز ما خربی رسد! در، که به  ـم در پیت آنقـبروی
 

 میرزا عبدا قادر بیدل



 
 اول و دوم دفرت اژدهای خودی؛ 

 

110 

 

  



 
 اول و دوم دفرت اژدهای خودی؛  

 

111 

 

 

 

دفرت زمانه را از آغاز تا انجام پیش روی خود 

گی صفحهء  یافت.  الیتناهی گسرتده  از  تی 

یکدم   نظرش  از  کوچک  انتهای  تابی  بزرگ 

 گذشت. 

 

 

 فصل نهم 

 

 رس زمین اژدها خیز 
 

 تالش الیعنی:  -32

هنوز منتار نهسته بود.  هم به  رهگذر نیمه شب در دهن آن مغارهء ترسناک  

راه بامدادان بود، تا سپیده از شفق بدمد، بهار فرارسد و او سفری در روشنی  

 آ از مناید. 

صبحگاه او دوری میکرد و شبانگاه او به درازی می افزود. منی دانم  ه    و ی

مدتی گذشت تا باالخره فهمید که نه مسافری از راه خواهد رسید تا از سواحل  

خربی داشته باشد و از هزمین های دور افتاده به وی داستان گوید؛    گمهده

خود را در آن دریابد   و نه سپیده ای از افق تاری  ه بیرون خواهد کرد تا راه 

و به منز گه روشنی ها رسد. همه راه هایی را که به شهر میرسید، خارزار و گیاه  

 نیم سوختهء خزان زده، پوشانیده و محو کرده بود.
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و حاال هیچ راهی در پیش نبود جز راه به سوی دهن مغاره و هیچ سفری ممکن 

که منبع روشنی نیز در  نبود جز سفری در قفر آن تاریکی ها.  ه مفلوم بود  

 عمق آن ظلامد پنهان بود. 

 
 

 رساب زنده گی:  -33

ندانست  طور راه دهن مغاره را در پیش گرفت؟  طور از پیش روی هزاران   

عایم ا جوهء شبزنده دار گذشت؟  طور از تارهای    ( 1)هزار  هم خفاشان  

کرد که  های  ول پیکر عبور منود؟ احساس می  ( 2)بی ه و بی پای عنکبود 

 ترس و واهمه اش به کلی زایل شده و از بین رفته بود. 

زینه های وسیع و همواری قدم به قدم به سهو ت و نرمی پایین می    دید از پلهء

رود. نه رنگ پله ها را تهخیص می داد و نه مقاومت آنرا زیرپای خود احساس  

د. گامن  می منود. تو گویی ازماده سیال و بی رنگی  ون موم ساخته شده بو 

به سوی آهسته  آهسته  پری  رزان،  مانند  و  ندارد  سنگینی  و  وزن  پایین    کرد 

و   روشن. جدار  نه  و  تاری   نه  نه هد،  و  گرم  نه  بود  میکند. جایی  سقوط 

دیواری، آنرا احاطه نکرده بود و همه  یز در دورمنای مغهوشی از نار نا پدید  

 دوردست می درخهید. بود. فقط روشنی ضفی  و  رزانی، آنهم در نرفای 

قدم به قدم فرو می رفت و ی از آن  لغله و هیاهویی که از بیرون شنیده میهد  

های    (3) حلقه  بهم خوردن  آن  از  دیوان،  نفرهء  و  آن  ریو  از  نیافت.  اثری 

زنجیر، از آن تاخت و تاز اسپان و حهی  یزی نهنید. از اقیانوس بیکرانی که 

د. سکون، آرامش و مگین میهد  یزی ندیگاه آرام بود و گاه طوفانی و خه

 خموشی  یرقابل وصفی به هرسو حکمفرما بود.

پایین می رفت، دمه و  بار، بیش از پیش   به سوی عمق مغاره  هر قدمی که 

 لیظ و مرتاکم او را از هرسو احاطه میکرد که در آن اشباح مرموزی به صورد  
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پاشان   گاهی  دود،  مانند  و  بودند  در حرکت  و یرمریی  میگردید  متفشی    و 

به خود   متغیری  و  مختل   اشکال  و  شد  می  مرتاکم  دورتر،  در جای  گاهی 

 میگرفت. 

کنار   به  شب  نیمه  رهگذر  و  بار،  دمه  آن  در  طوالنی  سفر  از  بفد  باالخره 

دریا هء ایستاده ای رسید، که آبهای آن کدر و گندیده و  ون دل شب سیه  

ر آویخته، در آ   هزار کرم در همدیگ   . نزدیکرت رفت، دریافت هزاران(4) بود  

تیره شنا ورند. اندکی نزدی  ترشد، دید کرمها یکدیگر را می بلفند. این حا ت  

دوام داشت تا باالخره یکی از کرم ها قوی تر شده، متام کرم های دیگر را در  

خود فرو می برد، تغییر شکل می دهد،  نگال در می آورد، دارای دم و بال  

خون هخ می شود  و از دهن و بینی     همش بسان دو کاسهءمی گردد، دو  

او، شفله های آتش به جهیدن می پردازد. به زودی آنقدر بزرگ و کوه پیکر  

بیرون می آید، و آهسته   از آ   می گردد که دیگر در دریا ه منی گنجد. 

 آهسته به سوی باال به طر  دهن مغاره در حرکت می شود . 

نیمه ش  و تأثر عمیق فرو برد و از    ب را در حیرد، تفجباین متاشا رهگذر 

او در ی    که  بود  این آخرین سوا ی  و  باشد؟  باید  نین  پرسید:  را  خود 

حا ت نیمه شفور شبیه به بقایای شفور تابع عقل و فکر از خود کرد. بفد ازین  

هر گز  نین پرسهی در ذهنش طرح نهد.  ه دمه و  بار به حدی تراکم کرد  

توانست ببیند، ابر  لیظ و ضخیم فراموشی  جلو و عقب خود را نکه وی دیگر  

اعامع   در  و  رزان  ناتوان  روشنی  آن  فقط  و  پوشانید  نارش  از  را  همه  یز 

تاریکی ها هنوز میدرخهید و رهگذر نیمه شب هر قدر به آن نزدی  میهد،  

 منبع نور، دور تر جلوه میکرد. 
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ُّاالرسار:  -34  رسر

قع شد؟ زمین و آسامن به هم پیوستند.  ، دیگرنفهمید  ه وامسافر راه تنهایی

قرار   حال  در  حاهء  مستقبل  و  ماضی  آویختند.  همدیگر  در  مکان  و  زمان 

 گرفت. پایین و باال از بین رفت. دوری و نزدیکی مفهوم خود را از دست داد. 

  رهگذر نیمه شب، دفرت زمانه را از آ از تا انجام پیش روی خود گسرتده یافت. 

الیتناهی بزرگ تا بی انتهایی کو   از نارش یکدم گذشت.  صفحهء عامل از  

به   یابند،  می  تهکیل  کیهانی  در  بار  که  دید  می  را  ها  کهکهان  و  ها  ستاره 

درخهندگی می پردازند و منهدم میهوند. نارش دل ذره را می شکافت. کواکب  

د  جرقه های نور زو و سیاراد درونی آنرا می دید که دورهم می  رخند. و مانند  

گذر در دل شب میدرخهند و خاموش می شوند. رود خانه ها را می دید از کجا  

ه همه میگیرند و کجا میریزند. امواج ابحار را می نگریست که با  ه ساحل  

ها بر خوردمی کنند. آدمیان را می دید کجا در دنیا می آیند،  سان زنده گی  

 ه سان و کجا می میرند. خود می کهاند،   میکنند،  ه ه نوشتی ایهان را با  

و ی زمان و مکان را بی مفهوم و بی مفنی یافت. ماورای زمان همه   یز تهی   

و مافوع مکان همه جاخا ی بود.  ه هر سفری که در ماضی کرد، هر پروازی  

که به سوی مستقبل منود، هر سیری که در پهنای کایناد انجام داد، هر  وطه  

 همه جاو همه سو هش به دیوار الیفنی خورد.   انتهای ذره زد،  ای که در دل بی 

  ِّ " رهگذر نیمه شب"  یزی را که نباید که  میکرد، هانجام دریافته بود. به هر

متام اهار راه یافته بود. به رمز همه رموز پی برده بود. و حقیقت هستی را در  

 ی. از آن تجسس مفن   یافته بود. وی دانست که جهان الیفنی است و الیفنی تر 

 ------------------------------- 
 واهمه از الشفور. (1)

 ترس از جنون  (2)

 رک: "صدای خموشی". (3)

 اعامع تاری  تحت ا هفور که تنها جنون به آن راه دارد و بس. در حا ت عادی نفوذ در آن ممکن نیست.  ( 4)
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رهگذر نیمه شب، وقتی به شهر برگشت آن را 

 دید. ر آن ساکن  ویرانه ای یافت و اژدهایی د

 

 

 فصل دهم 

 

 عودت به شهرستان 
 

 سبز پوش ناشناس:  -35

بی  و  منزل های طوالنی  واقع شد؟  ه  ندانست  ه  نیمه شب، هیچ  رهگذر 

شامری را در عقب گذاشت؟ از  ه بیابان ها و ریگستان ها عبور کرد؟ فقط  

  می دید که راه می رود و احساس میکرد که عجله باید کرد و به هعت راه 

 د. با خود میگفت: باید پیمو 

میرتسم  به منزل نرسم، و اگر برسم دیر شده باشد و فرصت آن باقی مناند،   -

باشد تا باشند گان شهرستان را از بازگهت اندها آگاه سازم. من همیهه با خود  

میگفتم که اینهمه  توق  طوالنی در شهر، باالخره باید خطری داشته باشد.  

پیام مغاره نهینان  ا افسانه همنی دانم شهرنهینان  ر  به  ا را جدی منیگیرند و 

 گوش منیدهند؟ 

رهگذر نیمه شب با خود  نین حر  می زد و می اندیهید. مهوش و پریهان  

به هعت راه می پیمود. از گزند خارزار دیگر آزار منی دید، از راه ها و بی  
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ریهان   ، خسته، پراهه ها به کلی بی نیاز شده بود. تا باالخره روزی هنگام  رو 

خاطر و تهنه  بان به نزدیکی شهر خود رسید. و در آنجا بیرون از شهر، کنار  

پیراهن سبز   بود،  جادهء خاک آ ود دید دوشیزهء جوان نو یده پوش نهسته 

رنگی در برداشت، موهایش در اشفهء  رو  آفتا  مانند طف میدرخهید و  

هرهء رهگذر نیمه  والنی به  کوزه گلی در پهلوی خود گذاشته بود.  حااد ط

شب نگریست. در پایان، نیمه  ب خندی بر  بش پدیدارشد. توگویی از آ از  

جهان  هم به راه مسافری بود که این  رسیده و از عمق هستی، دو  همش  

 به راه رهروی بود که او را اکنون می بیند. 

بحار آبی  رهگذر نیمه شب، دففتاً سواحل گمهده زنده گی خود را در پهنای ا

نگ آن  هامن، جلوه گریافت و شفق رنگین صبحگاه حیاد خود را در  ر 

 نیمه تبسم آن  بان در خهنده دید.

سبزپوش ناشناس، کوزهء خود را برداشت. و از آن در دوک  او آ  ریخت.  

رهگذر نیمه شب، از آن آ  هد و شفا  فراوان نوشید و به هوروی خود  

 پاشید و با خود زمزمه میکرد: 

 نه و من گرد جهان میگردم یار در خا 

 آب در کوزه و من تشنه لبان میگردم 
 

بفد ها وقتی رهگذر نیمه شب، جویای احوال سبزپوش ناشناس شد، مردم شهر  

 به وی گفتند:

 نام آن دخرت، آن گدای ننده پوش  یلی است.  -

 
 

 : ( 1)کوژپشت نابینا  -36
خندع عمیقی دور آن  ، دید  رهگذر نیمه شب وقتی به نزدیکی شهر خود رسید

وقتی   است.  کرده  احاطه  آنرا  رنگی،  بلند خاکسرتی  دیوارهای  و  کنده شده 
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یافت. ی  رهرو   به هرسو حکمفرما  را  درون شهر رفت، خموشی مرگباری 

 کونپهت و نابینا از پهلوی او میگذشت. رهگذر ما از و پرسید:

یهان به  بازی ا کودکان این شهر کجارفته اند؟ آواز خنده و هو صدای   -

 گوشم منیرسد. 

 کون پهت نابینا با تبسم تلخی  جوا  داد:

اینجا    - شهرما.  در  نابلد  و  هستی  بیگانه  مسافری  که  است  مفلوم  سوا ت  از 

اطفال، بیمورد از منازل بیرون منیروند و به  هو و  فب منی پردازند. فرمانروای  

زمین، خو  فاتح روی  قهرمان جنگ،  آ ما سیهپوش  هاردهم،  تحت  استه  نها 

نام و دسپلین قرار داشته باشند و از آوان طفو یت، د یر وهباز تربیه شوند و  

 هرن جنگ و مبارزه را بیاموزند. 

 از شنیدن این پاس ، رهگذر نیمه شب در اندایههء طوالنی فرورفت. 

 ند قدم فراتر گذاشت و بازنانی رو برو شد که از خانه های خویش، ترسان و  

حتیاط بیرون می آمدند. هاپای آنها را پرده پوشانیده بود و از  زم و ا  رزان با ح

 پس کو ه های خلود شهر عبور و مرور میکردند.

آنجا   مفبد مجللی در  و  باشکوه  مرکز شهر رسید، دید کاخ  به  وقتی رهگذر 

خدمت    پوش  زرد  راهب  ی   رهنامیی  تحت  جوان،  و  پیر  مردان  بنایافته، 

تزئین هگرم  و  مفب میکردند  این  اد  متاشای  از  شب،  نیمه  رهگذر  بودند.  د 

صحنه بی اختیار به آواز بلند خندید؛  ه  نین داستانی را قبًف شنیده بود و ی  

ناگهان متوجه شد که عابرین و کارگران، دوراو جمع شده با  هامن شگفت  

زده به وی نگاه میکردند. زنان پرده پوش، راه خود را کج منوده از دیدن او رو  

نیدند. وی هیچ آگاه نبود که در مدد طوالنی اقامت در مغاره، موهای  میگردا 

انبوه و درازی هو روی او را پوشانیده بود وطی سفرهای دور و دراز، جامهء  

به شهر آمده    (2) خود را پار ه پار ه بین خارهای بیابان عقب گذاشته و برهنه  

ست پوشیدن برای  ه؟  ی دانبود. وی حتی مفنی برهنگی را ازدیاد برده بود. من 
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 آن کیست کزو باید پوشانید؟ آن  یست کزو باید پوشانید؟ 

 ازین جهت مردم شهر نام او را مجنون گذاشتند. 

 
 

 بیگانه از خود:  -37

رهگذر نیمه شب وقتی به شهر باز گهت، از خندهء دیگران میگریست و از  

فرمانروای شهر، جا میخندید. هنگامیکه  آ گریهء دیگران  ن اسپ سوار  نهین 

سیهپوش باسپر و نیزهء خود فاتحانه از جنگی بر میگهت و یا با تیر و کامن  

خود موفقانه از شکار و قتل آهوان دشتی  به شهر عودد می کرد، مردم در  

طول راه ص  می بستند، با هیاهو، ک  زدنها و خنده ها از او پذیرایی میکردند  

وش  هاردهم! رحمت باد بر روان  ! سیهپو میگفتند: "زنده با دقهرمان بزرگ

سیهپوش اعام!" و رهگذر نیمه شب می گریست. وقتیکه آزاده گان آشو   

و   متأثر  مردان  میهدند،  فرستاده  زمینی  زیر  های  زندان  به  بسته  زنجیر  طلب 

 مگین به نار میرسیدند، زنان و اطفال می گریستند و رهگذر نیمه شب می  

 خندید. 

دیگران   که  که  مهغول  به  یزی  را  و  یزی  نداشت  توجه  اصفً  او  بودند، 

دیگران بی اهمیت می دانستند او ارزش فراوان می داد. شهریان به صید مر ان  

 عفقمند بودند. وی ساعت ها به آواز پرندگان گوش می داد و خسته منیهد. 

شهریان، از درختان میوه میچیدند. وی مدتها  رزش برگی را در روشنی آفتا   

د و هیچ  یز دیگری را منی دید. شهریان بخوبی و بدی همدیگر  ا میکر متاش

مهغول میهدند. وی روزها ه به گریبان فرومی برد  و در کنجی، خموش می  

 نهست. بدین جهت مردم نام او را مجنون گذاشته بودند. 

 بفضی هامیگفتند: 

 فگنند؟ ا را این دیوانه را به زنجیر منی بندند؟  را او را به زندان منی  -
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 دیگران جوا  می دادند: 

او دیوانهء خطرناکی نیست و نام شهر را برهم منی زند. وی فقط باعث   -

 هگرمی ابلهان و کودکان است. 

 
 

 معنی هستی:  38

ساده  میگفت،  ها  داستان  خود  ماجرای  از  شهرنهینان  به  نیمه شب،  رهگذر 

ملحهء فرا ت،  دیگران در   وحان از آن  یزی منی فهمیدند و منی شنیدند.  

آنهم اگر میرس میهد، به وی گوش می دادند و ی می خندیدند و داستان را  

 جدی تلقی منیکردند. 

فقط کودکان وقتی فرصت فرار از خانه ها و قید مربیان می یافتند، دوراو حلقه  

درک   آنرا  مفنی  زیرا  میهدند؛  دقیق  هاپا  وی  های  داستان  به  و  زدند  می 

م  کو مینمودند.  همین  فراموش  گر  آنرا  همه  میهدند،  بزرگ  که  زمانی  دکان 

میکردند. و مانند مردمان دیگر شهر، از آن می خندیدند و میگفتند: "اومجنون  

 است!"  

 وی به شهرنهینان  نین میگفت:

در دشت ها و بیابان ها سفر کردم. از صحراها و ریگستانها عبور منودم. در    -

هم به راه سپیدهء صبح منتار نهستم  تم. عمری  قفر مغاره های جهنمی فرو رف

 و حقایقی دریافتم. 

"ای مردم! بدانید که جهان الیفنی است و الیفنی تر از آن، تپش و تفش در  

راه یافنت هد  و مفنی.  هذا ارزش آفرین کائناد منم! مفنی دهندهء عامل  

رنگ هامن  منم! جهان، بوی هامن ارزشی را دارد که من ایجاد میکنم. دنیا،  

 فنی را میگیرد که من می آفرینم.م

"و من می گویم: مفنی هستی  یلی است. بروید و ببینید تاخود بدانید که رنگ  
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مفنی من، در تبسم آن  بان  طور جلوه گر است، روشنی ارزش من در افق  

آبی رنگ آن  هامن  طور می درخهد و عطر آفرینش من، از موج آن ز فان  

 م می خندیدند و می گفتند: او مجنون است. سد؟" و مرد  طور به مهام می ر 

 

 ابلهان:  خنده   -39

گروهی از ساده  وحان، پی آزار رهگذر نیمه شب می رفتند. دورش حلقه می  

زدند و از اوپرسش هایی می منودند. و ی وی باالتر از هر اذیت و آزاری قرار 

 داد. داشت و به سواالد ایهان به نرمی ومهربانی پاس  می 

 ن می پرسیدند:ابلها

می دانی  یلی کجا است؟  را نزد او منی روی"؟ خربداری که او را در   -

 محملی به جای دوری خواهند برد؟ بهتا  تادیر نرسی!

 او میگفت:

نه حاال هرگز دیر منی شود . من به منزل رسیده ام. شام می پرسید  یلی   -

.  ( 3)ت  دایمی اوس   کجاست؟ میگویم:  یلی در من است و قلب من قدمگاه 

من  حاه یی   از اودور نیستم  و او منی تواند قدمی از هستی من فراتر گذارد.  

 او از آ از جهان، بامن ی  جابود؛  ی  من منی دانستم. 

 ابلهان باز سوال میکردند: 

تو  را ساعت ها به آواز مر کان گوش می دهی و خستگی نداری؟  را    -

د تنگ منی شوی؟  را مدد ها  درختان، ه گرمی و  روزها به متاشای برگ  

 ه به گریبان فرو می بری و از خود بیزار منیگردی؟

 و او جوا  می داد:

در    - و  است  ترنم هستی  انبوه می هایند، آن  بین درختان  مر کانی که  آن 

صبحگاهی   نسیم  در  و  میخورند  بهم  سبزیکه  های  برگ  آن  پرسش  یلی. 

دل مرا می شنوید؟ این صدای     یلی است. آیا تپش  میلرزند، آن رشرش دامن
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 پای  یلی است. 

وساده  وحان به مطلب وی پی منی بردند ومی خندیدند. مگر رهگذر نیمه شب،  

 از آن اذیتی منی دید؛  ه به نار وی مفنی دهندهء زنده گی همین خنده بود. 

 

 خرابات هستی:  -40

میگذشت.  تاری  و دور افتادهء شهر  شبی از شبها رهگذر نیمه شب از کنج  

ناگه از منزل مرتوک و ویرانی صدای خفی  خنده و سازو آواز به گوشش  

رسید. خیلی تفجب کرد و بدون اندیهه، جستان و خیزان بدانسو روان شد. از  

باز شد.   رویش  به  مهکل  به  دروازه،  کرد.  عبور  تنگ  دهلیزهای  و خم  پیچ 

نج و کنار  بلند  وبی داشت، سق  و ک داخل اطاع عریضی شد که ستونهای

در تاریکی از نار نا پدید بود. آنجا در نیمه  روشنی شمع های کم نور، مردان  

و زنان جوان نیمه برهنه دید که پیا ه به دست دارند و هر طر  افتاده و  لتیده  

اند. جامهای تهی به هرسو شکسته و ریخته است. و در عمق تاریکی خمهای  

 ل اند. و بی حرکت  رع متاشای محف بزرگ، خموش  

 همهمه از محفل مستان برخاست. همه به ی  صدامی گفتند: 

ها ها مجنون آمد! مجنون بیا اینجا جای توست! ما همه  ون تو دیوانگان   -

 و بی خرب از جهانیم .... 

 رهگذر گفت:

تاری    - پردهء  مستی است که در  این  ه  بوم صفتان!  ای خفاشان! ای 

وراست که در کنج و کنار مرتوک،  پوشانید؟" این  ه بزم ه  شب از اناار می

از همگان مخفی نگه می دارید؟  را درین شهر آنچه آشکار باید بود، پنهان  

بایدخزد، بی پرده می رود؟  را فریبکاران در روز   می شود  و آنچه مخفی 

روشن آشکارا به مفبد می روند و راستکاران در شب تاری  به ویرانه های  

تان! شام هودما ی دارید و ی از آن استفاده منی  هان پناه می برند؟ ای دوسپن
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 کنید! بهرت است ال اقل در راه رفنت از آن کار گیرید.... 

 همه به ی  صدا گفتند:

مجنون راست میگوید! باید به ه راه رفت!  ون این ه بدون درده به   -

 درد دیگری منی خورد! 

ید رشا  تازه و ترش  . از آن جرعه یی نوشید؛ دجام رشابی به وی تقدیم کردند

است. به ساز و آواز گوش داد؛ دید آهنگ ناموزون و آالد موسیقی زشت و  

 بدریخت اند. علت پرسید و جوا  شنید: 

خم های پیر و کهنسال ما را به امر فرمانروای روی زمین، شکم دریدند و خون   -

.  ما باعث خهم راهب بزرگ شد آتهین آنرا به خاک ریختند. آالد طر  باستانی  

او به دست خود یکه یکه درهم شکست و پار ه پار ه در خندع بیرون شهر  

مدفون کرد. رقاصان بی همتا، ساقیان زیبا و آوازخوانان د ربای ما از دیری است  

 در زندانهای زیرزمینی، به ه میربند و ما به یاد آنها مخفی جهن ها می گیریم. 

 نده پرسید:خزیده نزدی  شد و کنده ک مستی به سینه خزیده

ای مجنون بگو! فرمانروایان  را از مستان هراس دارند و از رشا  نوشی   -

 احرتاز کنند؟

 رهگذر در جوا  گفت: 

هراس در این است که در مستی خطر راستی بود. و احرتاز این است که   -

آنرا    هر که قطره خونی  هد، از نوشیدن می هر گز  ذتی نربد و تلخی حقیقت

 یابد.بر ذایقه، زهرآگین 

 مست نیم خفته باز پرسید:

و هود  - ساز  از  و  متنفرند  مستی  از  مفبد  را  رهبانان  بگو!  مجنون  ای 

 منزجر؟

 رهگذر جوابداد:

به زندگان  هاند،  ذد زنده گی را در   - کسی که بخواهد مزهء مرگ را 
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امواد گوش دهد، صدای   به صدای  نپروراند. کسیکه  را  نفس خود  حیاد 

 تحمل نکند. 

 فته بار دیگر سوال کرد:مست نیم خ 

ای مجنون بگو! تو  را در جهن های پنهانی ما رشکت منی کنی، و ی   -

و   مست  همیهه  و ی  نوشی  منی  می  پیا ه  مرسوری؟  را  و  شاد  همیهه 

 هشاری؟

 رهگذر نیمه شب در پاس   نین گفت: 

که در ویرانهء دل شام ساکن    ای دوستان! شام قربانیان بی گناه اندهایی هستید  -

ست. اسیران زنجیر بستهء زندانید که به دست خود آباد کرده اید. مستان شهر،  ا

بزم شادی بر پاکرده اند که به مامتی شباهت دارد. هوشیاران شهر، مامتی گرفته  

فریبکاران   ریا.  و  دورنگی  نتیجهء  است  واین  ماند.  را  امواد  جهن  که  اند 

ام در دام تزویر خود گرفتار  فریب دهند. ریاکاران، ه انج  باالخره خود را خود

 آیند. آفت خودی را عاقبت  نین باشد. 

"مستی، شامراهد  فراموشی واقفیت است، نه برگهت به حقیقت. می نوشی،  

 شام را مرام تسکین آالم خودی است، نه رهایی دربیخودی. 

نتها. هستی من هاپا  "ای دوستان! زنده گی من ها پاتهنگی است، تهنگی بی ا 

ست اشتیاع  نا محدود. مرا رشابی باید به پیامنهء پیا هء مدور آسامن،  اشتیاع ا

به رنگ آتهین شفق صبح و شام. نوشیدن من نه در تفش فراموشی است نه  

در تپش هور آنی. از خوشی های زودگذر دیری است گذر کرده ام. رشا   

مستی من مستی است که به گوش    من رشابی است که به  هم بینایی بخهد. 

رنج   من  بیهوشی  است.  پیش  در  واقفیت  را درده  نههء شام  شنوایی دهد. 

 خودی را در عقب گذاشته. 

"ای دوستان! مستی مستدام من ازخامر  هم  یلی است. بروید و به  هامن  

از   را  و ی  یلی  یافت.  خواهید  آنجا  را  هستی  خامرستان  شوید،  دقیق   یلی 
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این دریچه خیل  نبینید؛  ون  نا یز است. عهق  دریچهء  هم من  ی حقیر و 

ود  ربیز   یلی را به پیامنهء دل من نجویید؛  ون این پیامنه، خیلی کو   و ز 

است. دیدار  یلی را  همی باید به روشنی و بزرگی  همهء آفتا . عهق  یلی  

 (4) را د ی باید به پهنایی و عمق اقیانوس آرام ..." 

 ه حر  خویش  نین ادامه داد: سکود نرفی در بزم مستان حکمفرما بود. رهگذر ب 

بر کنید و  این بیابان را از ریهه    (5)ای دوستان! درختان خه  و بی مثر    -

زنجیرها درهم شکنید و از سایهء    (6)آتش زنید! دیوانگان دست و پابسته را  

هد امواد بیرون آرید! ویرانه های دل را ویران کنید و اندها را از آن دور  

از خاک منناک، ه بیرون خواهد کرد و  باس سبزرنگی   رانید! آنگاه نونها ی

بر پا خواهد شد و شورو  و ا از  دربر خواهد داشت. آنگاه هنگامهء عایمی  

حیاد نوینی مژده خواهد داد. آنگاه مهفلی در کاشانهء نو آباد دل، افروخته  

خواهد شد و خامرستان هستی را در آن  هامن خواهید دید. و رمز مستی   

 را در خواهید یافت...   مستدام

  آن شب، بار اول مردم ها پاگوش بودند و کسی با متسخر منی گفت که او

مجنون است. تو گفتی مستان در سخنان رهگذر نیمه شب، رنگ کدام مفنی  

 ای را جلوه گرمی دیدند. 

سارهای   صفایی  همه  و  خهندگی  در  مهرویان،  اول  هامن  بار  آنهب 

ن د ربایان، بوی خوش گلهای صحرایی به مهام  کوهساران را داشت. از ز فا

ها میوه  مزهء  هخرنگ،  از  بان  ها  بوسه  رسید.  جنگلهای  می  وحهی  ی 

نامسکون را می داد. آنهب هر جرعه می، آتش گدازندهء از منبع پنهانی حیاد  

در سینه ها می افروخت، مهفل فروزنده یی از ه همهء نورانی آفتا  در دل  

مس و  میکرد  روشن  شوع  ها  و  شور  از  مرموزی  خویش  ذد  درمستی  تان 

 آزادی، می یافتند.
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 صیادان سایه اموات: - 41

روزی از روزها، هنگامیکه سایه ها آهسته آهسته در از می شدند و رفته رفته  

به دامن دشت های وسیع مرشع زمین پناه میربدند، رهگذر نیمه شب، گروهی 

بر دوش، بوتی  تا  که   دید  را  مردم  تفقیب    از  را  طوالنی خویش  های  سایه 

راهب   بودند.  حرکت  در  شهر  بیرون  بیابان  سوی  به  و  زردپوش،  میکردند، 

 پهاپیش همه راه میرفت. 

 رهگذر؛ در مقابل آنها، میان جادهء خاک آ ود ایستاد و پرسید: 

ای مردم بگویید! این  ه بار گرانی است که بر دوش می کهید و دنبال سایه    -

دوید؟ آیامنی دانید که سایه هاسبکبار ترند و هیفرت می های خویش می  

ین و قدمهایی برمی دارید خیلی سنگین؟  روند؟ و شام باری می کهید بسیار وز

 تصور منی کنم به این رفتار هرگز به منزل رسید. 

 راهب زردپوش به تلخی جوابداد:

ود ترا  ای مجنون! نخل وجود تو از  م و خوشی، مثری ندارد و دل دود آ    -

از مرگ و زنده گی خربی نیست. آیا منی دانی که بر مردگان باید گریست،  

 م تا پای گور همراهی باید کرد، با عزد و احرتامش به خاک باید  در اندوه و  

 سپرد، با یأس و ناامیدی سا یان درازش به خاطر باید داشت؟ 

فرورفت و   رهگذر نیمه شب از شنیدن این پاس  تفجبی نکرد. و ی در اندیهه

 درپی مردم به سوی دیوارهای بیرون شهر رو انه شد. 

گودا  دیواربزرگ،  پای  در  تودهء  آنجا  کنار  تنی  ند  بودند.  کنده  عمیقی  ل 

خاک منبو ساکت منتار ایستاده بودند، مراسم طوالنی و پیچیده انجام داده  

  شد. تابود در گودال گذاشته شد و تودهء خاک منبو به روی آن ریخته شد. 

راهب زردپوش، به پای مقربه رو به مغر  با عامت و شکوه ایستاد. خطوط  

حرکت بود.  هامن بازش به کسی ناری نداشت. دامن  هرهء پر ین او بی  

درازش در نسیم شامگاهی می  رزید و خاک و خس روی زمین رامی روفت.  
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دفون  به آواز بلند و یکنواخت به مردمی که دورش حلقه زده بودند، در باره م

سخن گفت. از زنده گی بی موال او حکایت کرد و از اعامل نی  وی به نیکی 

خره از ی  جهان مرموز و پنهانی سخن راند. و از ی  زنده گی  یاد کرد. باال 

و گذری   نا یز  را  جهان  این  آالم  و  مهقاد  گفت.   داستان  بهرتی  و  دیگر 

 م  نین میگفت: خواند، رنج و عذا  آنجهان را پایدار و ابدی. و به مرد 

  "... به زنده گی، دارایی و توانایی این جهان دل نباید بست؛  ون عاقبت این

 نین با خاک یکسان شود. نیکی باید کرد،  ه تنها اعامل نی  در آنجهان  

پاداش نی  بیند. و نیکی در اطاعت و قناعت است. جسم خاکی و مادی فانی  

وح، جرقه یی است که به است و ی روح، حیاد جاویدان خواهد داشت. ر 

د بی  سینهء آتش بقابر میگردد، قطرهء بارانی است که به دامن دریای سفاد

 انتها می پیوندد."

پا   به  شب  نیمه  رهگذر  داد؛  خامته  خویش  کفم  به  زردپوش،  راهب  وقتی 

 خاست و مردم را  نین مخاطب قرار داد: 

زی به دست نخواهید  ای مردم! من به شام گفتم که از صید سایهء امواد  ی   -

آورد! سپس مهت خاکی از محل سینهء مدفون برداشت و در نسیم شامگاهی  

 سوی مرشع درهوا پرتا  کرد و به حر  خویش  نین ادامه داد:به 

مهت خاک را بادها به هرسو می برند. و ذره های آن، زنده گی دوباره خواهند    -

 داشت. و ی نه آن مهت خاک. 

قطره ای نیست به دریا پیوندد؛  ه دریایی وجود ندارد.  "ای مردم! بدانید که  

گ بر  آتش  شفلهء  به  که  نیست  ای  نهده  جرقه  افروخته  هنوز  آتهی  ردد؛  ه 

 است. از خود پرسید آن مهت خاک کجاشد؟

"ای مردم! شام مهغول نیستی می شوید؛ برای اینکه هستی را فراموش کنید.  

تا به نبندید. شام همه در   خاطره های شام مملو از مردگان شده  زندگان دل 

روشنی حیاد، حرارد اشتیاقی سایهء هد امواد، به زنجیر بسته شده اید تا از  
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 در دل های تان راه نیابد. 

"ای مردم! از خود بپرسید: اگر آن مرد نیکو بود  را مبرد؟ و اگر بد بود  را  

ت. مرگ  زنده گی کرد؟ خود پاس  خواهید داد که مرگ ماورای خیر و رش اس 

مرگ   آرزوی  است.  اندیهه  مرگ  مرگ  اندیههء  است.  بدی  و  خوبی  عدم 

ست. خیر و رش را درینجا و درین زنده گی باید جست. درینجا و  مرگ آرزو ا

درین زنده گی، مجازاد و مکافاد باید داد.  ه دیگر فرصتی نخواهید یافت.  

و طلبان  شورش  دهید.  مجازاد  را  پیهگان  قناعت  و  هنگامه    فرمانربداران 

پروبال    است.  قناعت  و  اطاعت  در  اسارد  زنجیر  مکافاد؛  ون  را  جویان 

 ی در نفرد از ناام بردگی است، در شور اشتیاع زنده گی است. آزاد 

"ای مردم! بدانید که جان شام فانی تر از تن شامست. شام قبل از اینکه جسم 

می کهید و  جان خود را به خاک سپارید، روح و روان خود را به دست خود  

بار  کا بد هد و جامد آنرا تا ب گور به دوش می کهید. آیا شام سنگینی آن  

گران را بر شانه های خویش احساس منیکنید؟ من سنگین آن بار گران را در  

قدهای خمیدهء شام، در شانه های درماندهء شام، در  هره و سیامی افرسده  

مردگا خود  شام  بینم.  می  شام  فرورفتهء  بی  و  هامن  اشباح  روحید،  بی  ن 

به رتید. شام  جانید، خوا  و خیا ید، آرزوی موهوم ی  زنده گی دیگر و 

 خود سایهء مردگانید. 

تاع   باقی است، مردگان را در  اشتیاع زنده گی در شام  اگر هنوز  "ای مردم! 

نسیان گذارید.اگر هنوز هوس آزادی در دل می پرورانید، به خود بگویید که 

یدار ترین آالم و مهقاد درد و رنجی است که گرفتار آنید،  واقفی ترین و پا

 ن بارها باری است که بر دوش می کهید..." سنگین ترین و گران تری

مردم با تاثر همی جنبانیدند و با خود می گفتند که او مجنون است و یکی   

بفد از دیگری، در نیمهء تاریکی شام به شهر بر می گهتند. رهگذر هنوز حر   

د وهیچ متوجه نهد که دیگر کسی در آنجا نبود سخنان او را بهنود. تنها  می ز 
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ای در آن نزدیکی، بر خاک ها نهسته خموشانه به سویش نگاه  سگ آواره  

میکرد. وی هنوز حر  می زد و کلامد او را نسیم شامگاهی با خود به سمتی  

 می برد که از آنجا روشنی صبح می دمد. 

 

 شهری در خطر:  -42

الخره رهگذر نیمه شب را هر کس در شهر می شناخت. و او زبانزد خاص  با 

توازن عقلی نداشت،  و عام شده بود . گروهی می گفتند که  ون وی اساساً 

آوارهء دشت و بیابان شد و تنهایی او را به کلی دیوانه کرد، و حاال در شهر،  

یده برین بود که  دیوانگی ها میکند؛ باید رش او را دفع کرد. گروه دیگری را عق 

انزوا و ریاضت و تفکر به مقامی رسیده و    او  تارک دنیایی است که در اثر 

به   عامل  یب  از  زبانش  است،  ا حال  کرده، مجذو   روحانی کسب  قدرد 

گفتار در می آید. آشکار نهد کدام عقیده قرین به حقیقت بود. و یا اینکه  

 هردو گروه به راه خطا رفته بودند؟

از روزهای بازار، گروه انبوهی از مردم در مرکز شهر گرد آمده  خفصه روزی  

 شب ایهان را مخاطب قرار داده  نین گفت:  بودند. رهگذر نیمه

ای مردم! اینجا شهری بود هسبز و شادا ،  من زارها و مر زارها آن را از    -

کنار   کودکان  بود.  شده  کهیده  طر   هر  به  ها  راه  بود.  کرده  احاطه  هرسو 

، مستانه بازی می کردند. دخرتان و پرسان جوان، بدون پردهء ریا باهم  جویبار

 می منودند.  راز و نیاز 

را  ه کسی به خاکسرت مبدل کرد؟    (7)" ای مردم! به من بگویید: جنگل ها

 از کدام کس رمیدند؟ (8)آهوان صحرا  

"ای مردم!  را از خود  منی پرسید: آن شهری که بردگی و هوری را منی  

آن  شناخ  نداشت کجاست؟  فرمانروا  و  فرمانربدار  که  آن شهری  ت  ه شد؟ 

و حصاری، خندع و دیواری محاته نهده بود، کدام    شهری که توسط قلفه
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 بفی مهیبی آنرا در خود فرو برد؟" 

مردم می خندیدند و می گفتند که او مجنون است.  ه خود حا ت قدیم شهر  

یده بودند و آنها از گذشتگان خویش  را به خاطر داشتند و از نیاکان خویش شن

ری احاطه کرده، بیرون شهر  روایت می کردند که شهر را همیهه خندع و دیوا

دشت و بیابان وسیفی تا دامنه های افق گسرتده بود و درون شهر، فرمانروای  

 خودمختاری در کاخ مجلل اقامت داشت. 

 رهگذر نیمه شب باز به شهریان  نین گفت: 

  ( 10)  را کدام کس ویران  و راه ها را  (9) بگویید: پل ها  ای مردم! به من   -

 ه کسی محو منوده است؟ آیا شام منی بینید که شام خویرشا به دست خود  

آیا منی  اید؟  آباد کرده  زندان  برای خود  به دست خود  اید؟  محاته کرده 

دانید که این کار شام بیهوده است؟ زیرا هیچ دشمنی نیست که از قلمرو اجنبی  

یچ خطری نیست که از بیرون متوجه شام باشد. آن خطری  ر شام هجوم آرد. ه ب

که شهر را تهدید می کند، در درون همین شهر است. آن دشمنی که شام را  

از پادر می آورد، بین خود شام است؛ پس این قلفه و حصار برای  ه؟ این  

 خندع و دیوار در مقابل کی؟ 

 بیرون رفتم.  روزی از شهرآبادی "ای مردم به گفتار من گوش دهید: من

 اکنون که بر گهته ام، آنرا ویرانه ای می بابم و اندهایی را در آن ساکن می بینم." 

 این بار مردم نخندیدند. و ی بازهم بین خود گفتند: "او مجنون است!"

 
 

 دعوت به پرستش لیلی:  – 43

 رهگذر نیمه شب به شهرنهینان  نین می گفت:

آ ههء بهار بود. همه او را از جان و دل می پرستیدند،  ام قلمرو  زمانی هزمین ش 

آزاد و خوشبخت می زیستند. و شام را می بینم که از آن ر  ا نوع باستانی و  
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 همیهه جوان خویش، روگردانیده اید و به مصایب و آالم گرفتار شده اید. 

قلو   فته و در  " ای مردم! آیا شام از آن زهر قاتلی که در رشایین شام جریان یا

شام فرومی رود، آگاه نهده اید؟ آیا شام آن سه بیامری ساری و مهل  را در  

خود و دور و پیش خود، درک منی کنید که از یکی به دیگری انتقال یافته،  

پیرو جوان را از پادر می آورد؟ آیا شام منی بینید کودکان زنان و پیرمردان را  

می به دیار عدم  اندوه  و  را مرض خهم و  ضب،  فرستد. جو بیامری  م  انان 

بجان همدیگر می اندازد و به خونریزی می کهاند، و مرض ترس و واهمه بر  

همهء شام یکسان مستو ی است. د های شام را می فرشد و خوابهای شبانهء  

 شام را پریهان میسازد. 

 " ای مردم! گوش شنوایی باید تا بتوان صدای راستی را شنید.  هم بینایی باید

بتوان  به    تا  اید، مگر  را شنیده  نام  یلی  را نگریست. شام همه  روشنی هستی 

صدای او گوش نداده اید. شام همه او را در تاریکی شام، کنار جاده خاک  

آ ود دیده اید، و ی به او نگاه نکرده اید. بروید از او بپرسید: کیستی؟ او به شام  

رد، بلکه آنرا  نخواهیدک   خواهد گفت کیست. ترنم صدایش را هر گز فراموش 

آن   نگاه  و  آن  بان  تبسم  به  بروید  خواهیدیافت.  منفکس  کایناد  گنبد  در 

 هامن دقیق شوید. آنگاه در خواهید یافت که هزمین آزادگان کجاست و  

آسامن صا  بفد از گذر باران بهاری  ه رنگ دارد؟ بروید بر آن خاک زانو  

 زنید و ه سجده بر زمین نهید. 

 ام میگویم: درمان همه دردها و آالم در پرستش  یلی است." ! من به ش"ای مردم

 شهرنهینان می خندیدند ومی گفتند: "مجنون است!"

 
 

 دفرتی روبه اختتام:  -44

 رهگذر نیمه شب، آخر االمر روزی به شهرنهینان  نین گفت: 
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اندهایید. - بندگان  شام  و  اندهاست  شام  فرمانروای  که  بدانید  مردم!    ای 

او    خوانخوارتر از گرگان صحر است و سنگد رت از دزدان دریا.  نید که اوبدا

تهنه تر از تهنه ترین تهنه گان است و گرسنه تر از گرسته ترین گرسنگان. او  

تهنهء جان و گرسنهء جهان است. اوقیانوس های بیکران را می نوشد و هنوز 

 گرسنه تر. تهنه تر است. همه موجوداد روی زمین را می بلفد و هنوز 

"ای مردم! بروید وبه خداوندگار خویش، از نزدی  نگاه کنید و خواهید دید 

اندهاست. آن خهم و   مانند دوکاسهء خون،  هامن  که آن دو  هم هخ 

 ضبی که از آن  هره و سیام شفله وراست، آتهی است که از دهن و بینی  

و میربد،  در خود فر اندها زبانه می زند. آن  نگا ی که همهء شام را میفرشد و  

  نگال اندهاست. 

نیامده است بلکه از   "ای مردم! بدانید که آن اندها از هزمین بیگانه بدینجا 

اینجا بر خاسته و از شام بیرون شده است.  ه هر ی  از شام اندهایی در خود  

نهفته دارید و اندهایی بزرگ از آن  ذا می یابد ومنو میکند. اگر می خواهید  

 ید، او را نخست در خود بکهید، تا خود طفمهء او نهوید." ز پادرآوراندها را ا

راهب زردپوش، از مفبد اندها پرستان بیرون شده بود و در آن نزدیکی ایستاده 

 و به گفتار رهگذر نیمه شب گوش می داد و با خود میگفت:

این شخص و اقفاً مجنون است. و گرنه ه اعام را  نین بی پرده اظهار    -"

محضه را  نین بی تأمل بر زبان راندن، کار آسانی نیست. و ی او  و اسم    کردن

این رموز را از کجا می داند؟ مفلوم می شود  اگر مجنون است مجنون صاحب  

 حا ی است." 

 راهب زردپوش  نین می اندیهید و می شنید که رهگذر به مردم می گفت: 

را   - زندانیان اعامع زیرزمینی ها  برخیزید و  بند  ای مردم!  آزاد کنید و  از 

زنجیر بستگان مغاره نهین را زنجیرها در هم شکنید. مفامران خانهء دل را از  

راهب   نهوید...  اندها  طفمهء  خود  تا  آرید  بیرون  مخفی،  های  پناهگاه 
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زردپوش، دریافت که آواز آن مجنون، آواز این جهان نیست و احساس کرد  

 تتام. و به اخکه دنیایی رو به پایان است و دفرت عاملی ر 

این گفتارها به گوش فرمانروا می رسید. وی می دانست رهگذر  ه میگوید.  

و ی خندهء زهر آگینی میکرد و با خود میگفت: " او مجنون است و ناام شهر  

 را منیتواند برهم زند." 

 یکن مردم، گاهگاهی در تاریکی شب بفد از انجام کارهای شاقه و پیش از  

خوا ،   بسرت  به  برفنت  جع  می  را  ها  شب، هگوشی  نیمه  رهگذر  سخنان  ه 

کردند. زندانیان و پناهندگان تاریکی ها، آنرا به دل میگرفتند و منتار فرارسیدن  

 فرصت می نهستند. 

 
 

 مجنون در در بار اژدها:  -45

آن دخرت سبزپوش ناشناس که از کسی رو منی گرفت و در کنار جادهء خاک  

ب منز های دور آ  می داد، به نار مردم  تهنه   آ ود می نهست و به مسافران 

زیباترین دخرت شهر نبود. مهرویان آنانی را می دانستند که پرده نهین بودند ویا  

در کاخ با شکوه آمادهء خدمت. بدین جهت سبزپوش ناشناس از اناار دور 

افتاده بود و فرمانرو احتی از موجودیت او اطفعی نداشت. و ی گفتار و کردار  

مه شب، سبزپوش ناشناس را شهرهء شهر ساخت و ماجرا باالخره به  هگذر نیر 

 گوش فرمانروا رسید و او روزی، هر دو را به درباراحضار کردند. 

 فرمانروا به رهگذر نیمه شب خطا  منود و با حن خهن  نین گفت: 

ای مسافراجنبی که در شهر ماسکونت اختیار کرده ای و ما به تو پناه داده    -

ام تو مردم را دعود میکنی که مفبد باستانی خود را ترک گویند،  شنیده    ایم!

رسوم و رواج نیاکان خود را زیر پاکنند، از عقاید دیرین خویش دست کهند 

 و به پرستش این گدا دخرت پردازند.
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 او به جوا  گفت:

زیاد    - آن  بنیاد  و  است.  نوبنایی  مفبد  تو  مفبد  زمین!  روی  فرمانروای  ای 

نیست. این هزمین قلمرو ا ههء بهار بود و باشنده گان آن و عمیق  مستحکم  

به پرستش آن ر  ا نوع زیبا میپرداختند.  من زارها و مر زارها مفبد او بود و  

د های مردم پرستهگاه او. هنگامیکه برای آخرین بار، من این دیار را ترک می  

صحرا  آهوان    گفتم ا ههء سبزپوش، هنوز در دشت و کوهسار می خرامید و 

خویش   دورودراز  سفر  از  بوسیدند.  ون  می  و  بوییدند  می  را  دامنش 

برگهتم،از دشت سوزان و بیابان خهکی عبور کردم، از من زارها و مر زارها  

اثری نبود. خانهء دل را ویران دیدم و اندهایی در آن ساکن یافتم؛  ون گرایش 

 ن تبلیغ میکنم. به ایهامردم را به اندها پرستی می بینم، این حقیقت را 

 ین، بر جبین فرمانروا ظاهر شد و نزدی  بود آتش خهم از  هره و سیامیش  

شفله ور شود. و ی بفد از اندکی تأمل، خندهء زهرآگینی کرد، باخود گفت که  

 او مجنون است و پرسید:  

اینهمه دوشیزگان زیبایی شهر، تو  را این دخرت    - میان  از  بیگانه!  ای مسافر 

او    گدای نو یده را برگزیدی و رعایای زحمت کش و وفادار مرا به پرستش 

 دعود میکنی؟

ای فرمانروای روی زمین! بدانکه قدرد اندها در ترس مردم است. انحطاط    -

اندها در کم شدن ترس مردم. مرگ اندها در زایل شدن ترس مردم. و قدرد  

ی، سقوط او در د ر  ا نوع بهار در شور د هاست. انحطاط او در تحدید آزا

تبفید آزادی.  یلی، آن سبزپوش ناشناس، هنگامی ا ههء بهار بود که آزادگان  

آشو  طلب، فرمانروای این دیار بودند. وقتی ترس و واهمه در د ها جاگرفت،  

بصیرد از دست رفت. مردم از ر  ا نوع باستانی و همیهه جوان خویش رو  

او بفد از آن، در کنار جادهء خاک    گردانیدند و به اندها پرستی گراییدند. و 

آ ود  هم به راه مسافر خود نهست. مسافری که از آ از جهان با او آشنا بود.  
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در طول قرنها پرستش او را بجا کرده بود. و حاال گوش شنوائی باید تا بتوان  

نگریست.  را  نورهستی  بتوان  تا  باید  بینایی  و  هم  شنید  را  راستی  صدای 

انه های ابحار آبی رنگ آن  هامن پیداست. سپیدهء  ر سواحل گمهده در ک

شفق زنده گی، در نیمهء  بخند آن  بان می درخهد. و ی صاحب بصیرتی کو؟ 

تابیند او کیست؟ ترس و واهمه بر گوش و هم باشنده گان این هزمین مهر  

زده است. تو از ترس و واهمهء آن  لغله و هیاهویی که شبها از زیرزمینی های  

مجلل می شنوی، کر شده ای و صدای راستی را منی شنوی. مردم از    خاین کا 

ترس و واهمهء خهمی که در  هره و سیامیی تو شفله ور می بینند، کور شده  

 اند و نورهستی را منی بینند. 

" ای فرمانروا! انحطاط ترا در ترس تو می بینم. و بدانکه آن  لغله و هیاهو،  

طلب، قلفه و حصار را آتش خواهند زد.    بزرگرت خواهد شد. آزادگان آشو  

 زندانیان از اعامع تاریکی ها بیرون خواهند آمد و نابینایان بینا خواهند گهت." 

فرمانروا از این سخنان خیلی خهمگین و بر افروخته شد و از رهگذر نیمه شب  

سبزپوش   دخرت  خهونت،  و  تهدید  از  پر  با حن  و  گردانید  رو  او  از  ترسید. 

 اطب قرار داد و پرسید. خناشناس را م 

 بگوتو کیستی؟ -

آن ننده پوش، نیمه  بخندی بر  بان داشت.  هامنش جای دوری را می دید  

و صدایش در گنبد قرص و در زیرزمینی های تاری  آن، انفکاساد مرموز و  

 اهار آمیزی میکرد،  نین گفت:

! قلمرو من،  بهارم من منم! مرا  یلی می نامند! من ا ههء عهقم! من ر  ا نوع   -

شهر،   از  بیرون  من  آزادگان.  قلب  من  قدمگاه  و  است  طلبان  آشو   هزمین 

نهستم.   دور  منز های  مسافر  انتاار  در  آ ود  جادهء خاک  کنار  در  شامگاهان 

مسافری که مرا می شناخت و در جستجوی من بود. و ی بفد از این رهگذری  

ده و اگر بوده همه راخس و  نرسی   از این دیار عبور نخواهد کرد؛  ه راهی باینجا 
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خاشاک پوشانیده و محو کرده است. رودخانه ها مسیر خود را تغییر داده اند و  

کاروانها دور ازینجا در کاروانرساهای دیگری توق  میکنند. و دیری نخواهد  

گذشت که تو درین شهر، در کاخ مجلل خویش مانند جدد یگانه موجود زنده  

خموشان و مردگان و من آنجا کنار جادهء خاک  شهر    منای خواهی بود، در ی  

 آ ود می نهینم تا بهار فرارسد و آزادگان شورش طلب باز گردند. 

ازشنیدن این گفتار، موبرتن فرمانروا راست شد. تصور کرد عین سخنان را قبًف  

در جائی شنیده است. مگر ترس و واهمه اش  نان مهر بر قلب او، بر شنوایی  

بربینا او او و  با خود گفت:    یی  نهناخت.  را هیچ  بود که دخرت سبزپوش  زده 

"اینها هر دو دیوانه اند. بیم آن می رود که دیوانگی خطرناکی باشد. به دیگران  

 هایت کند و هاپای شهر را جنون فراگیرد." و هردو را از قرص بیرون راند. 

ذر نیمه  ی رهگدوشیزهء نو یده پوش، به نار مردم آنقدر مهم جلوه منیکرد و 

شب را عدهء زیادی از شهریان، دارای قدرد  یبی می پنداشتند و مقام مملو  

و   شورش  ترس  از  فرمانروا  بود.  کرده  کسب  اذهان  در  تقدس  و  احرتام  از 

هنگامه، نتوانست او را از شهر بیرون راند و یا به زندان افگند. و از طر  دیگر  

جیر بسته پرشده بود که جایی برای  ان زنزندانها و زیرزمینی ها آنقدر از دیوانگ

 دخرت نو یده پوش و رهگذر نیمه شب باقی منانده بود. 

آ ود   کنارجاده خاک  با کوزهء خود  ناشناس دوباره  این جهت، سبزپوش  از 

 نهست و رهگذر نیمه شب به کنج ویرانه پناه برد و مهغول متاشای جهان شد.

 
 

 باز گشت ابدی: -46

های طوالنی در ویرانهء شهر خود نهست و مهغول    ل مدد مجنون شوریده حا

متاشای جهان بود. و فرمانروای روی زمین از مدتی دروازه های بزرگ کاخ با 

شکوه را به روی شهریان بسته بود. و درون قرص در آئینه های بلوری دیوارها 
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 مهغول متاشای خود بود. 

غ منی رسیدند و  ن بلو رهگذر نیمه شب، می دید که بسیاری از کودکان به س

میدان   به  میهدند،  جوان  وقتی  دیگری  عدهء  سپردند.  می  جان  آن،  از  قبل 

ستیزه   و  به جنگ  خود  بین  یا  و  گهتند  بر منی  آنجا  از  و  رفتند  می  جنگ 

رو   پیش  درازی  عمر  پخته ساالن،  ریختند.  می  را  و خون همدیگر  پرداخته 

شهر می مردند و یا    رادورنداشتند. مفامران خانهء دل، یا در خندع های دو 

راهب   تنها  شدند.  می  پنهان  نامفلومی  های  پناهگاه  در  و  میکردند  فرار 

خداوندگار خویش   به  جان  باالخره  نیز  او  مگر  کرد.  درازی  عمر  زردپوش، 

تسلیم منود. مفبد به تدریج مرتوک گهت؛  ون هیچ اندها پرستی منانده بود  

به عبادد رود. شاگردان خاص را بازار خودرا  هب زر که آنجا  دپوش،  ون 

 کساد دیدند، مفبد را ترک گفتند و فهمیده نهد کجا رفتند. 

منازل شهر، آهسته آهسته مرتوک شده و به ویرانه ها مبدل میگهت. دیوارهای  

قرص، درزهای عمیق پیدا میکرد. سنگ های مرمر، درین طر  و آنطر  می  

قرص زیبا به خرابهء   ام آنریخت. گیاه و خار، به روی آن می رویید. هانج

مفنی   بی  و  مفهوم  بی  المزروع  و  بیابانی خه   در  و  شد  مبدل  باشکوهی 

از   کایناد الیفنی  که در عمق  داشت  انسانی  قلب  به  و شباهت  بود  ایستاده 

 حرکت باز ماند. 

فرمانروای روی زمین، در خرابهء   نیمه شب، درویرانهء شهر خود؛ و  رهگذر 

بودند دری  شهر خموشان و مردگان. دیگر  زنده  کاخ خود یگانه موجوداد  

به شهر منی رسید. خارزار هر طر  را   نیامد؛  ه دیگر راهی  به شهر  کسی 

پوشانیده بود. رودخانه ها مسیر خود را تغییر داده بودند. کاروانها دور از آنجا  

 از راه های دیگری عبور و مرور میکردند. 

پیرزن مرموز بدریخت شبح منا  ، آن  تا آنکه بفد از مدتی یکروز نزدی  شام 

 به شهر آمد. 
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دروازهء بزرگ خود به خود به رویش باز شد. بدون قدم گذاشنت از پله های  

مرمر باال رفت و بدون دع ا با  داخل قرص گردید و با فرمانروای روی زمین  

مفقاد کرد. رهگذر نیمه شب، نهسته در کنج خلود خویش می دانست آن  

باهم  ه   کس  فرشته  میگویدو  و  جنگ  قهرمان  که  نگذشت  دیری  و  ند. 

 تاریکی ها ازویرانهء قرص بیرون آمدند و هر دو به سوی نا مفلومی روان شدند. 

 
 

و مجنون شوریده حال، مدتهای طوالنی در ویرانهء شهر خود آرام نهست و  

 هگرم متاشای جهان شد. 

رویش   پیش  انجام  تا  آ از  از  زمانه  صحفهدفرت  بود.  از  گسرتده  کایناد  ء 

الیتناهی بزرگ تابی انتهای کو   از نارش میگذشت. ماضی و مستقبل در  

 حال مد م گردیده بود. 

شبها و روزها، یکی بفد دیگری می آمدند، ماهها و سا ها سپری میهدند. فصل  

ها و موسمها پیاپی  می گذشتند، تاشبی از شبها مجنون  شوریده حال، به دامنه  

ق نگاه کرد و دید در آنجا روشنی های بیهامری در  ر دست و تاری  افدو 

 فاصلهء دور و نامفلومی می درخهند. و به سوی آن روان شد. 

همه شب راه رفت، بامدادان خود را در کنار رودخانه ای یافت. دید در آنجا 

روییده،   سو  هر  به  گلها  شده،  آباد  زیبایی  منازل  ها،  زمردفام  من  بسرت  بر 

بین درختان  مر  یابه   کان  و پرسان جوان،  میکنند. دخرتان  نغمه هایی  انبوه 

تزیین شهر خویش می پردازند و یا مهغول راز و نیازند. پیرمردان، زیر سایهء  

و   کنند  می  بازی  جویبار  کنار  کودکان،  میگویند.  سخن  هردری  از   ناران 

 صدای  لغله و هیاهوی ایهان بلند است. 

ه پیراهن سبزرنگ شفافی در بر دارد؛  یده پوش را دید کو آن دخرت گدای نو 

تاج رنگینی از گل های صحرا به ه، مانند نسیم صبحگاهی در دشت و دمن  
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 می خرامد و آهوان صحرا دامنش را می بویند و بر آن بوسه می زنند. 

و   خندید.  بلند  آواز  به  اختیار  بی  صحنه  این  متاشای  از  شب  نیمه  رهگذر 

رزانید. او دریافت که داستان قهرمان سیه مین و آسامن را  صدای خنده اش ز 

 پوش و ر  ا نوع سبزپوش، دوباره آ از یافت. 
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 پسګفتار

 

 يادداشت های ضميمه

 

1 
 

کامل  دانهمندان را عقیده برین است که انسان در زنده گی، از نگاه نهو و ت 

در   او ی  بحران  ؛  مواجه می شود  مهم  بحرانی  مرحلهء  به سه  نفسی  حوادث 

روزهای کودکی، دومی در آوان بلوغ و سومی درسن پختگی بروز میکند.  و  

ع تاثیراد  و  دارد  فرد  گی  زنده  در  مهمی  نتایج  بحرانها  از  در  هری   میقی 

 حیاد روحی و ذهنی انسان از خود بجا میگذارد.

ا ی سنین سه تا پنج، مرحلهء توبیت خطوط عمومی شخصیت  کودکی یفنی حو 

و بنیانگذاری اساسی کرکرت فردی است؛ درین دوره بفضی صدمه های روحی  

که تحت ا هفور را متأثر میکند، باعث تهکل عقده های روانی می شود  و  

ده گی آینده از آن رنج میربد و این حادثه متایفد کرکرتی او  فرد در طول زن

سمت مفینی سوع میدهد. تقریباً تخم سب  حیاد، طرزدید، طرز فهم،  را به  

 طرز احساس و ادراک آیندهء او درین فرصت کاشته می شود . 

بلوغ،مواد و   تا هنگام  نیز تجار  و مکتسباد شخصی  پرورش و آموزش و 
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در  هار  و  کرکرت انسان جامیدهد و هر فرد دراین  محتویاد مهخصی را  

کرکرت  خصایص  عرصهء  مرحله،  در  و  میرساند.  ظهور  به  را  خود  خاص  ی 

مبارزهء زنده گی داخل میگردد. اندوخته های فکری و عاطفی او و متام کرکرت  

و شخصیت او مورد آزمایش قرار می گیرد. آنچه بحران سن بلوغ را اهمیت  

ی  ریزهء جنسی و وجو  تسکین آن است. روبروشدن  خاص میدهد، پختگ

ترین و مهم ترین برخورد فرداست با پرابلم اجتامعی  با جنس مقابل، اساسی  

و   شخصی  حیاد  در  دادنش  راه  مقابل،  باجنس  فرد  نزدیکی  انسانی.  و 

خصوصی خود قدم اساسی زنده گی اجتامعی و بنیاد حیاد مهرتک است.  

ز متصور است. اینکه ازین بحران،  ه نتایج موبت  در این برخوردها صدماتی نی

 ربوط به ساختامن  هار و  قبلی کرکرت فرد است. یا منفی برمی آید؟ م

 ی  شکل کرکرتی، انسان راخوبرت آماده به حل پرابلم های حیاد میسازد. 

شکل دیگر، حل مسائل را مهکل تر می گرداند و باعث شکست روحی می  

بفضی  شود  و هنوشت آیندهء زن اثر  اگر در  تفیین میکند.  انسان را  ده گی 

در مورد طفل تحقیر شده یا طفل نازپرورده( حس    صدمه های روحی )موًف

خودخواهی و احتیاج به تائید و توبیت شخصیت بیش از حد تقویه شده باشد، 

به ویژه مسئله رابطه عهقی را از نارگاه فرمانربداری و   فردپرابلم های حیاتی 

ی، خواهد دید و از این بنا به حل آن اقدام خواهدکرد. هد  تحت  فرمانروای

و  ا هفو  اقامه حاکمیت  اثباد شخصیت،  حیاتی  مسأ هء  هر  ری وی در حل 

 کسب قدرد خواهد بود. 

اهدا  زنده گی آینده به صورد نهایی درین مرحله توبیت می شود . تفوع 

و باقی متام     طلبی، کسب افتخاراد و قدرد، هد   ایی حیاد فرد می شود

برای رسیدن به  عمر با اشکال و حوادث مختل  آن فقط تفشی خواهد بود  

این هد  و در طول  دورهء باقیامندهء زنده گی، هد  تحت ا هفوری ثابت  

میامند و تغییر و تحو ی منیکند. فرد تنها با روش های خود و وسایل رسیدن  
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رحله، انسان متام زنده گی به هد  راتغییر خواهد داد و بس.  و  ون درین م

و امید رسیدن به آمال با متام    را پیش روی خود دارد و انگیزهء قدرد جویی

قود در اوج خود میباشد، هیچ قدرتی در دنیا منیتواند فرد را مجبور به تغییر  

برای   انسان یگانه راهی را که  هد  و تجدید نار درسب  حیاد مناید. و 

فیین کرده با متام امید وقود اراده در پیش  رسیدن به هد  زنده گی خود ت 

 می گیرد. 

ایکه "سفرنامه رهگذر نیمه شب" از آن حکایت میکند، مرحله  مرحلهء بحرانی  

، مرحله دراماتیکی  ( 1)سومی است که در سنین  هل و پنجاه واقع می شود   

است و تراندیدی ی  عمر را منفکس میکند. درین مرحله انسان مجبور می  

ه را در آ از زنده گی کاشته، بدرود و ببیند  ه مثری بدست آورده  شود  آنچ

 ؟ درام رقت بار زنده گی درین مرحله بازی می شود . است

این بحران سوم زنده گی راعوامل مختلفی میتواند به راه اندازد. موفً شخصی  

بین سنین  هل و پنجاه یکی از کسان بسیار نزدی  و عزیز خود را از دست  

اندوه عمیق جدایی، ناگهان او را متوجه خود و زنده گی گذشته می   می دهد.

ید. شخصی دیگر به مهکفد اقتصادی شدید هد ار می شود  و ی   منا

 حس یاس، پرابلم اساسی حیاد را در پیش رویش طرح می مناید.

آن دیگری  در تفش اشغال ی  مقام بلند و کسب افتخاراتی که آرزو داشته  

مواجه آن    به شکست  باالخره  و  پرسد:  را؟  می  خود  از  دففتاً  و  شود   می 

به محاسبهء زنده گی می  دیگری را بیام بیدار و مجبور  ری جدی از خوا  

 مناید و وامیدارد تا از خود بپرسد:  ه خواستم که نهد و  ه نخواستم که شد؟ 

هر فرد این دورهء بحرانی را به شکل خاص سپری میکند. نزد بفضی بحران  

ر  و کوتاه میباشد. نزد برخی تدریجی و طوالنی بوده و  ندسا ی را در ب   شدید

می گیرد. مگر در هردو صورد، نتیجهء بحران عبارد خواهد بود از تغییراد  

مهم و همیهه منفی در کرکرت فرد. موًف بفد از  نین بحران، ی  شخص عفقه  
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امیل می شود  مند به اشرتاک در محافل و مجا س دوستان، به گوشه گیری مت 

لهء خود را زود  . شخصیکه خندان و بردبار بوده، عصبی مزاج می شود ؛ حوص

از دست میدهد و زنده گی را بر اطرافیان تل  میسازد. شخص دوستدار علم و  

تفکر آزاد، به دینداری و تصو  می گراید. ی  شخص ففال و خوشبین به  

و نسبت به زنده گی و    زنده گی، به کار و ففا یت بی عفقگی نهان می دهد

مق متام این اشکال مختل   بنی نوع بدبین می شود  و مانند این. مگر در ع 

 تغییراد کرکرتی، ی  درام واحد مهرتک نهفته است. 

بحرانیکه بین سنین  هل و پنجاه بروز میکند، بحران سوم  و آخرین دور حیاد  

استونا   بدون  تقریباً  و  عموم  طور  به  میباشد.  فرد  بحران  روانی  این  از  افراد 

منفی کرکرتی  تغییراد  با  و  امید  نا  و  درام    شکست خورده  آیند.  می  بیرون 

در   را  ارزش  با  و  اساسی  بخش  مرحلهء حیاد،  انسان درین  که  درینجاست 

عقب خود می یابد و آینده را به شکل قوس نزو ی اجتنا  ناپذیر درک می  

 کند.  

ا می  نار  خود  گذشتهء  سوی  به  بیهرت  آرزوهای انسان  که  بیند  می  و  ندازد 

را   و خوشبختی  نهده  برآورده  او  به  زندگانی  دانسته  می  مسلم خود  که حق 

دست نیاورده است، ارزش و اهمیتی را که برای خود قایل بوده دیگران برایش  

قایل نهده اند و حق احسان و نیکی های او که گامن میکرد نسبت به مردم  

پندارد که در عوض بدی جفادیده است. از  رواداشته، کسی ادا نکرده و می  

داشته رنج می برد و اگر فرضاً جاه و مقام مهمی    نرسیدن بجاه و مقامی که آرزو 

را اشغال کرده باشد، عین پرابلم به شکل دیگری مطرح می شود  و فکر می  

کند که با متام زحامد شب و روز، با متام فداکاری ها و قربانی ها هیچکس  

یست و هیچکس طوریکه الزم است، از و قدردانی منی کند. در  از او راضی ن

نسانیت بدبین می شود ، اجتامع را فاسد می یابد. نسبت به دوست و  نتیجه به ا 

آشنا، اوالد و خانواده ش  پیدا می کند و باالخره زنده گی در نارش فاقد 
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 مفنی می شود . 

 گی انسان. این بود منونهء عمومی و خطوط اساسی بحران دورهء پخت

ل  علت این حادثه  یست؟ آن است که شکل گیری شخصیت و سپس تحو 

ذهنی فکری و عاطفی انسان ها، تقریباً بدون استونا درحوزهء شفور خودخواه  

 صورد می گیرد.

رشائط اجتامعی، خانواده گی و فرهنگی افراد با فموم قسمی است که شفور  

"من"   که  را  آن  یزی  یا  به  خودپرست  نفس،  گونی  دگر  آ از  از  میخوانیم، 

و منای روحی انسان توبیت    حیث منهأجمیع تحوالد روانی و مرکز ثقل نهو 

 میگردد. 

در آ از تحول ذهنی و در رشایط نورمال، انسان دارای استفدادها و امکاناد  

و   کنند  تکامل  و  نهو  مساویانه  میتوانند  همه  ناراً  که  است  متفددی  روحی 

مگر در عمل  نین واقع منی شود . در دوران تکامل جسمی و  توسفه یابند.  

های محدود )در بفضی موارد ی  یا دو استفداد(  روحی فرد، بفضی استفداد

میدهد.   قرار  ا هفاع  تحت  را  دیگر  نفسی  وحاالد  شود   می  تقویه  بیهرت 

استفدادهای تحول نیافته در تحت ا هفور، واپس زده می شود  و در حا ت  

اخت و  از  جمود  یکی  که  متحول  نا  استفدادهای  این   . شود  می  گذاشته  ناع 

" آنرا   )*( زمان  روانهناسان  مرور  به  نامد  می  شفوری  امکاناد  های"  سایه 

تاثیراد منفی بر استفدادهای رو به توسفه و ارد می مناید. بیهرت از همه  ریزهء  

امئا  جنسی مختنق شده مانند سایه ای در تحت ا هفور، جا خواهد گرفت و د 

اشکال مختل  مختل خواهد   به  را  یافته  و فکری تحول  استفدادهای عقلی 

انسان را از  ساخت. م وفً در جریان ی  تحقیق علمی، تهویش بدون علت 

تفقیب استدال ی باز میدارد. یا بی عفقگی آنی، انجام آنرا به تفویق می اندازد  

وق  سازد و مانند و هدردی ناگهانی، انسان را مجبور می کند تجسس را مت 

 این...  
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ر میتواند مانع تحول یکی از عواملی که به طور خاص و بیهرت از هر عامل دیگ

و باعث اختناع استفدادها و امکاناد روانی شود، عبارد است از نهو و منای  

 شفور خودپرست یا شفور خودی یا "من". 

بدین   گیرد؛  منهأ می  مبارزه  و  از مجاد ه  پیدایش شفور خود خواه در آ از 

ترتیب که طفلی در مقابل تفوع و برتری ما حول، خود را حقیر، کو   و  

اتوان می یابد و به طور مغهوش احساس خطر میکند. برای اینکه از بین نرود  ن

ازد و هرنوع   و زیر پانهود، به تففی حا ت ناتوانی و کهرتی خویش می پرد

وسایل را به کار میربد تاقدرد، تفوع و برتری خود را به دیگران ثابت کند و  

با پیرشفت سن، خاطرهء این امر هد   ایی و  یر شفوری فرد می شود . بفدها  

بفهمد، در   اینکه  انسان بدون   . ابتدایی فراموش می شود  و  او ی  این رشایط 

 تفش کسب قدرد و برتری بر می آید. 

ف اگر فردی در طفو یت میخواست به همبازیان، برادر و خواهر، قود خود  مو

سانیت  را نهان دهد، بفد از سن بلوغ خواهد کوشید برتری خود رابه اجتامع و ان

ثابت کند. تفشی که به مناور احراز قدرد منوده، بدون ریا خدمت به خلق  

 دیده است. خواهد نامید.  ه خود نیز فریفتهء اهدا  ظاهری خویش گر 

 ون "من" یا شفور خودخواه در ی  هد  دفاعی به وجود می آید، رشایط  

عمیق می  جنگ و مبارزه این تهکل بر نهو و منای متام حوادث نفسی، تاثیر  

کند و موال شهری را پیدا می کند که باشنده گان آن، جز آمادگی برای دفاع یا  

هیچ سب  حیاتی جز    حمله هد  دیگری نداشته باشند و متام عمر، دیگر

زنده گی به مقصد حمله و یا دفاع؛ و دیگر قانونی جز قانون ناامی را نهاسند.  

ی اهدا  جنگ و مبارزه  به طوریکه در  نین شهر متام شوون حیاد به سو 

سوع داده می شود  و انضباط ناامی و ی  ناام استبدادی، خواهی نخواهی  

ر شفور خودخواه به مقصد دفاع  در حیاد اجتامعی به وجود می آید. همینطو 

از خود و حاکمیت بردیگران، ناام استبدادی و دیکتاتوری در ساحت حیاد  
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ب مانند جباری   " میکند. "من  قرار  بر  به حکومت می  نفسی  نفسی  ر حوادث 

نهاند.   می  مسند  بر  را  اخفقی  وجدان  نام  به  ای  عاطفه  فاقد  قاضی  پردازد. 

و  را صفحیت  اراده  نام  به  زنده گی    پو یسی  از  بیرون  قدرد متام می دهد. 

نفسی یفنی در حوزه اجتامع اگر فرد رابطه با کسی ایجاد کند، آن رابطه متکی  

نبوده بلکه هد  اصلی از آن حاکمیت و سیادد    بر مساواد و احرتام متقابل

بر دیگران خواهد بود. اگر کمکی با دیگران کند و خیری به کس برساند، به  

ق و  پاداش  تفوع  مقصد  تفقیب هد   اجتامع  در  بود.  ون  دردانی خواهد 

طلبی به صورد علنی  و بدون پرده ممکن نیست؛ از آن جهت که خواهی  

ت دیگران مواجه می شود ، انسان از روی اجباری  نخواهی با مخا فت و مقاوم

راه های  یرمستقیم را در پیش گرفته مقاصد خود را جامه اخفقی و نوع پرستی  

انید و به رنگهای ایدیا یستی، جلوه گر خواهد ساخت. این کار را  خواهد پوش

فرد به اساس ریاکاری سنجیده شده و توطئه  ینی قبلی شفوری انجام منی  

که در اکرث موارد، خود نیز فریب اهدا  ظاهری خویش را می خورد.  دهد، بل 

فی    ریاکاری در انسان ریهه های عمیقرت دارد و ناام استبدادی در اجتامع، 

ا واقع انفکاس دیکتاتوری نفسی افراد آن است؛  ه هر انسان در نفس خود 

 دیکتاتوری نهفته دارد. 

قدرد مطلق، هد  اساسی و    ایدآل شفور خودخواه یفنی رسیدن به تفوع؛ و

 یرشفوری فرد برای متام زنده گی می شود .   و هر امکان فکری و ذهنی برای  

 نیل به این هد  به کار می رود.

هر گز ی  ملکه و استفداد در  نین فرد از جنبه ارزش ذاتی آن منکه  منی 

اثباد  گردد، بلکه برای این هد  توسفه می یابد تا تفوع او را بر دیگران به  

 رساند و برای کسب قدرد بیهرت به او مفاونت کند.

موفً فرد، حس جامل پرستی را در خود توسفه خواهدداد؛ اما نه به این مناور  

ه زیبایی شناسی، فی نفسه خو  است و ارزش دارد بلکه می داند صاحب  ک
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ذوع عا ی، مورد تحسین و متجید دیگران واقع خواهد شد. یا فی املول ی   

در امورجنسی درک نخواهد کرد که نزدیکی با جنس مقابل، رابطه اساسی  مرد  

با محب  باید آمیخته  از  انسانی و عامل شادابی و کامل زنده گی است که  ت، 

خودگذری و احرتام باشد، بلکه وی خواهد کوشید توسط عمل جنسی قدرد  

ثابت مناید و منهأ عقده ها به طر  مقابل  به خود و  ی  و مردانگی خود را 

تفوع   و  قدرد  نگاه  زاویهء  از  است؛  ون عمل جنسی  اصل  همین  جنسی 

ناتو  انجام میگیرد، جزئی ترین نارسایی در اجرای آن، به ضف  و  انی  طلبی 

تفبیر می شود  و به شکست روحی منجر میگردد و عقده ای از آن به وجودمی  

ابطه جنسی از  آید که فردرا واقفاً به ضف  و ناتوانی جنسی مبتف میسازد. اگر ر 

زاویه نگاه محبت و دوستی بر قرار شود، سوال مهرتی و کهرتی هر گز طرح  

اند و عقدهء روحی قطفاً  منی شود. هیچ جای برای  ا ب و مغلو  باقی منی م

 موردی پیدا منی کند. 

 ون هر ملکه و استفداد نفسی به  رض قدرد طلبی انکها  داده می شود   

ارز  به حیث  ایه ذاتی و  نفسی آن، ازیرنو استفدادها و امکاناد علی  نه  ش 

به کامل و توسفهء   یابند و در ین راه هر گز  به راه منحرفی سوع می  االکرث 

و مفموالً  باس های ظاهری استفدادهای توسفه یافته را به    ممکن منی رسند

تن می کنند. جوفروشان گندم منا، فضل فروشان خرافاتی، عامل منایان متقلب  

 م از این زمره به شامر می روند. و اموا ه

استفدادها و ملکه هایی که در  ار و  مرام تفوع پسندی منی گنجند و یا  

وسفه باز می مانند و در حا ت اختناع و جمود  بر ضد آن واقع می شوند، از ت

در شفور ناخودآگاه  قرار میگیرند، به سایه ها تبدیل شده و در نیمهء دوم زنده  

اضطراباد بی علت انسان می گردند. فردی اگر تصور    گی باعث تهوشاد و 

کند که اظهار طبیفی عواط  و هیجاناد دال ت بر ضف  و خردی او میکند،  

ط  و هیجاناد را واپس خواهد زد، توسط فهار ارادی مانع  همیهه آن عوا
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شکل   به  طفلی  و  ابتدایی  حا ت  در  امکاناد  این  و  شد  خواهد  آن  ارتقاء 

هد ماند. موفً شخصی که در ساحت علم و تحقیق، نامی   یرمنکه  باقی خوا

کسب کرده یا شهرد خونرسدی و سنجیده گی در قضاود دارد، در بفضی  

اثر هیجان، حرکاتی کامفً طففنه از خود نهان میدهد. علت    حاالد بحرانی بر

این است که اگر او تفکر و تفقل را به ه منزل پختگی رسانیده،  ی  عواط   

 اتش هنوز در مرحله طفو یت مانده اند. و هیجان

بدینسان شفور قدرد طلب، به کم  و اتکای  ند استفداد محدود، عمری  

برتری سپری میکند. تحت ا هفور استفدادها و    را در راه رسیدن به تفوع  و

امکاناد رانده شده و تحول نیافته را در نرفای خود می بلفد. آنها در ظلامد  

و ی  روز بحرانی از خوا  گران بیدار شده، بیرون می  آن به خوا  می روند  

 آیند و قلمرو شفور خود آگاه را تحت سایه خود قرار می دهند. 

ی که هر فرد در تفش تائید و توبیت شخصیت خود  در ی  ماحول اجتامع

است و در ی  زنده گی که هر یز نسبی است و هر شخص بر شخص دیگر  

برتری و قدرد مطلق، هدفی است محال و  در  یزی برتری دارد، رسیدن به  

ناکامی و شکست روبرو   با  انسان جرباً  تفقیب  نین هد ،   یرممکن و در 

 شدنی است. 

 

 ------------- 
دانهمندان و روانهناسان بیهرت مراحل بحرانی اول و دوم را به تفصیل مطا فه کرده اند. و این   ( 1)

آنقد ماست،  بحرانی حیاد که موضوع بحث  قرار  مرحله سوم  دقیق  تحقیقاد  و  مطا فاد  ر تحت 

 نگرفته است. 

 ( C.G. Jung)*ر( رک پرا گرا  )یاد داشت های ضمیمه( مربوط به یونگ )  
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از  ه حکایت  پوش  سیه  قهرمان  داستان  و  کیست  اندها  که  دید  باید  حاال 

 میکند؟

مسافر ما از ی  سیرانفسی در مرحلهء بحران شفور خودپرست، حر  میزند  

ماجرا را به زبان خود بیان میکند. گفتارش به حد کافی روشن است و ایجا   و  

امً به حوادث نفس  رشح و تفسیری را منی کند. حتی در جریان داستان، مستقی 

اشاره می شود . موفً از انگیزهء هیجاناد و عواط  نام برده می شود ، از "من"  

ل، عقل بسیط و سطحی  و "منیت" صحبت به میان می آید. با وجود این تفصی

 میتواند خفصهء مطلب را  نین در یابد:

،  شفور خودپرست؛ هامن اندهای افسانه هاست که برهزمینی مسلط می شود  

انسانها را یکی بفد دیگری می بلفد و هانجام شهرستانی را به ویرانهء مرتوک  

اجنبی   و  موجود،  ریب  خودپرست  شفور  اندهایا  این  مگر  میکند.  مبدل 

ست. از کدام هزمین ناشناسی منی آید بلکه از نرفای تحت ا هفور برمی نی

بارد دیگر شفور  خیزد و در ذهن فردی، آهسته آهسته نهو و منا می کند. به ع 

خودپرست در ساحهء ذهنی مفصومانهء ایام طفو یت می روید.  ازین سبب  

رموز و    در مفبد اندهاپرستان، وقتی راهب زردپوش شاگردان خاص خود را با

اهار آشنا میسازد میگوید: "...... کرمی از تخمی بیرون آمد و درخاک منناک  

های دیگر، بی دست و پا، ناتوان این دیار پرورش یافت. کرمی بود مانند کرم  
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و نابینا.  و مردم منی دانستند که او درنده ترین درندگان است و ترسناکرتین  

ل، به شکل اندهای خودی انسان با غ  جانوارن......" باالخره شفور خودی طف

در می آید و هرقدر بزرگرت و قویرت می شود، متام انگیزه ها و قود های حیاتی  

فرو می برد و یابه اعامع الشفور می افگند تا ساحهء نفس  نفس را در خود  

فرد، به شهر خاموشان و مردگان مبدل می شود  و شفور خود پرست یا اندها  

تن ترانی   حا ت  .  در  شود  می  روبرو  مرگ  فرشتهء  با  بیچارگی،  و  هایی 

ازینجاست که در آ از داستان وقتیکه "رهگذر نیمه شب" از صحرای ذهن  

کند  می  ناخودآگاه،    عبور  شفور  یفنی  هو ناک"  "مغارهء  تاری   دهن  در  و 

منتار باقی میامند و راجع  به شهر و شهرنهینان فکر میکند، متوجه می شود  

ی بزرگی تهدید مینامید که همین اندهای خودی است که از  که انسان را بف 

ی  دهن مغارهء الشفور بر می خیزد، بر آبادی های نفس مسلط می شود  و بناها

آفت   این  متوجه  انسانها  را  که  کند  می  تفجب  وی  میسازد.  ویران  را  ذهن 

نیستند: و از خود می پرسد که آیا مردم نهنیده اند  طور اندهایی به شهری  

کم راند و آنرا به خرابه مبدل منود؟  برای جلب توجه انسانها به این خطر  ح

 بزرگ داستان شهر خاموشان را بیان میکند. 

اندهای خودی به شکل قهرمان سیه پوش ظاهر می شود  و  ون  در داستان،  

قهرمانی است فاتح جنگ و فرمانروای روی زمین،  ذا منوداری است از مرام  

ود پرست: یفنی رسیدن به قدرد و حصول تفوع مطلق  و آرزوی هر شفور خ

گرسنهء   بازهم  فراوان،  قدرد  داشنت  وجود  با  شفورخودپرست  هر  مانند  و 

ی بیهرت بودن. و همین گرسنگی نا محدود، قهرمان ما را در جریان  قدرد و برتر 

 داستان به سوی سقوط و انحطاط سوع میدهد. 

به  با متایل شدید  "من"  یا  پرست  طلبی،    شفور خود  قدرد  و  پسندی  تفوع 

شباهت به ی  قهرمان جنگ دارد که حیاد نفسی را به مقاصد حمله و دفاع  

  قلفهء مستحکم جنگی در می آورد. بیرون  تنایم مینامید و آنرا به شکل ی
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میدان   را همیهه در  یفنی در روابط اجتامعی، فرد خود  قلفهء نفس خود  از 

لو  ساخنت دیگران و حاکمیت بر  کارزار می یابد و کوشش دایمی اش مغ

آنهاست. موفً اگر بحث می کند برای مفمت کردن جانب مقابل است، اگر  

خررد ساخنت و تحقیر دیگران است، اگر کاری را  خنده و مزاحی می کند برای  

انجام میدهد، برای ثابت کردن تفوع خود بر رقیبان است. هرکس را به نوعی  

 رقیب خود می داند. 

  شفور خود پرست دیگری تصادم کند و مغلو  شود، حس انتقام  اگر با ی

را که  جویی را در همی پروراند و نقهه ها برای آینده طرح میکند.  یزهایی  

به زعم خود باعث تفوع و برتری دیگران می داند و به ایهان روا منی دارد،  

 همه را برای خود میخواهد. 

حرص جزء خصایص کرکرتی  از ین جا است که خصلت انتقام، حسادد و  

و   مستبد  حاکمی  حیث  به  "من"  نفس،  قلفهء  درون   . شود  می  فرد  دایمی 

دایمی   تهویش  با  و  میربد.  ه  به  ناتوان  خودرای  که  اندیهد  می  روزی  به 

خواهد شد و قدرد را از دست خواهد داد. جزیی ترین احساسیکه او را به 

. انگیزه ها و متایفتی که ضف  و ناتوانیش متوجه سازد از خود دور می راند

قدرد شفور خودپرست را تهدید میکند، در تحت ا هفور واپس زده می شود 

با فداکاری و گذشت از  حاظ جسمی و روحی  . موف انگیزهء عهق که  ذاتاً  

مفزمه دارد، با متایل خودپرستی و تفوع طلبی قطفاً سازگارنیست. به این سبب  

امل آن هر گز راه منی یابد و ازینجاست که طی  "من" در اقلیم عهق به مفنی ک

داستان قهرمان سیه پوش یا "من" و ر  ا نوع سبزپوش یا "عهق" با هم هیچ 

 روبرو  

 ی شوند. من

خفصه فردی که سا های متامدی در تهویش و اضطرا ؛ باحس حرص،    

حسادد و انتقام جویی زیست کند، تیهه به ریههء خود می زند و زنده گی  
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خود را به خرابه یی مبدل میسازد. سپس سا های طوالنی در جهنمی روحی  

شود  و  که خود ساخته زنده گی می کند تا باالخره به مرگ روحی مواجه می  

 جهان نفسی اش به شهر خاموشان و مردگان شباهت پیدا میکند. 

مبلغین اخفع، حق دارند که حرص، حسادد، کینه و انتقام جویی و مانند آن  

ح کنند؛  ه این خصایل پیش از هر یز، کاخ سفادد فرد را وانگون  را تقبی 

 ساخته به سفمت او زیان میرساند.

اشفور خودپرست علت و عامل خهکی و بی در اوج بحران زنده گی، "من" ی

طراوتی حیاد را از خود میپرسد.  ه در می یابد که عنرص مهمی از ساحهء  

جه می شود  که " ایب بزرگ" یا گم زنده گی او رخت بر بسته. و ناگهان متو 

در   فقدان آن خفیی  که  یفنی عاملی  است:  از عهق  عبارد  مفلوم  نا  شدهء 

کرده تو ید  او  روحی  خاطراد    حیاد  سوی  به  فکرش  که  جاست  ازین  و 

طفو یت و جوانی کهانیده می شود  و به اصطفح داستان به تجسس "سواحل 

 گمهده" و "ه همهء زنده گی" بر می آید. 

شفور ناخرد آگاه شباهت به مغاره ای دارد که اعامع تاری  و نامفلوم آن،  

ء بحرانی که فرد  برای شفور خودپرست  یرقابل رویت است. و ی درین مرحله

در ذهن و ماحول خود خف، خرابه و خهکی می بیند، هانجام حس می کند  

باش شده  پنهان  ا هفور  تحت  درون  در  شاید  حیاتی  های  انگیزه  به  که  یا  د، 

اصطفح داستان "ه همهء حیاد" در اعامع "مغاره" آرمیده و از فوران به  

فاقد حیاد ذهن می گذرد یا    سوی بیرون بازمانده است. انسان نا ار از ساحه

به عبارد سفر نامه"، آواره دشت و بیابان خه  می شود " و خواهی نخواهی  

طوری مگر  گیرد.  می  قرار  ا هفور  تحت  آستانهء  شفور  در  شد،  ذکر  قبفً  که 

خودپرست در محتویاد تحت ا هفوری نابود میگردد، "منیت" و "خودی" را  

اص در  را  حا ت  این  و  میدهد؛  دست  از  از  نامند.  می  "جنون"  عام  طفح 

را طی   "رهگذرنیمه شب" صحرای خه   وقتی  داستان  طبق  که  اینجاست 
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 میکند، در دهن "مغاره" می نهیند و منتار می ماند. 

ا "سفری در اعامع تنهایی؟" سبب آن است که خصوصیت بر جسته و کلی   ر 

رد متوجه  بحران نیمهء دوم زنده گی، احساس عمیق و بادوام تنهایی است. ف 

می شود  که دوست حقیقی دارد و عفقهء پیوند عهق در زنده گی او موجود  

مدد    نیست و ارزشی را که زمانی برای خود قائل بوده فاقد مفنی شده است.

کوتاه این تنهایی را د یل تفوع خود می داند و خاطر را متسلی میگرداند که  

 وید: در سطحی بر تر از دیگران قرار دارد. با خودمیگ 

"اشخاص برجسته و بلند تر از سطح عمومی،  ا باً در تنهایی و گمنامی زنده  

 گی میکنند". 

و سد مقاومی در    اما این نوع تسلی ناشی از شفور خودپرست را بقایی نیست 

برابر بحرانی که آمدنی است، بر پامنی کند و فرد در حیطهء احساس تنهایی  

بحران   این  بادوام  و  بیففقگی  که خصوصیت عمومی  به  مبتف  است،  روحی 

شدید می شود. کار، محیط و اجتامع دیگر برایش د چسپ نیست، احساس  

اع داستان در "جهان د بستگی به کس ندارد، از طبیفت  ذد منیربد و به سی

 بیدردی" قدم می گذارد. 

اساس حوادث نفسی بر بفد زمان متکی است و هر فرد به شکل خاصی مزهء  

چهد. یکی مرور زمان را  ون جریان مسلسل و بدون انتقطاعی  بفد زمانی را می 

در خود حس می کند و انکها  و توسفهء زنده گی خود را در آن می یابد.  

ا مصیبتی می داند که او را به انحطاط و مرگ، نزدی   دیگری گذشت اوقاد ر 

میسازد. از نارگاه دوم؛ زمان بدون تسلسل و به صورد اجزاء  یر مرتبط جلوه  

میکند. زمان گذشت را نیست و مفدوم می داند، مستقبل به نارش  نا مفلوم و  

قابل تهویش می آید. فقط در زمان حال زنده گی میکند. مگر می بیند که  

مفدوم   حال هم  پی  که  است  ناپایداری  و  زودگذر  از  حااد  عبارد  هم 

ود  میهوند و  ون رابطهء حیاتی بین گذشته و آینده در نارش مغهوش می ش



 
 اول و دوم دفرت اژدهای خودی؛  

 

153 

 

 ، هر حاه را ابدیتی می پندارد. 

تجربه موبت زمانه، مخصوص کسانی است که زنده گی را درپیش روی خود  

شکست  با  اهدا   به  رسیدن  راه  در  هنوز  و  مگر    دارند  اند.  نهده  مواجه 

شخصیکه مورد نار ماست، در نیمهء دوم زنده گی خود واقع شده، زنده گی  

خر  زمانه را حس میکند.  ون آینده را  را پهت ه می یابد و بیهرت تاثیر م

تاری  می بیند و  حااد حال را تهی از محتویاد می داند، ازین رو بیهرت  

قب می اندازد و آرزوی رجفت قهقرایی  متامیل به گذشته می شود . ناری به ع

باردیگر زنده گی را از ه   اگر  . زیرا گامن می کند که  دامنگیرش می شود 

را اشتباهاتی  به    گیرد،  نتیجه  در  و  کرد  نخواهد  تکرار  شده  مرتکب  که 

 خوشبختی نایل خواهد شد. 

مگر متوجه باید بود که فرد درین مرحله، هنوزهم ش  و تردیدی در صحت  

اساسی زنده گی خود ندارد. و مقصدش از عقب رفنت این است که   اهدا  

اهد  فکر می کند برای رسیدن به عین اهدا ، و سائل بهرتی را استخدام خو 

کرد؛ زیرا در جریان بحران روحی، باز هم "من" یا شفور خودپرست حکومت  

میکند. ازین سبب است که فرد هیچ متوجه منی شود  که عیب اساسی در  

و علت اصلی حا ت پریهانی او در تهکل و تسلط "من" بوده و از این  اهدا   

م فرشتهء  از  "من"  یا  پوش  سیه  قهرمان  داستان،  طی  وقتی  که  رگ  جاست 

خواهش می کند که به وی فرصت داده شود تا باردیگر زنده گی کند؛ فرشته  

به جوابش می گوید که دوباره زنده گی کردن او کار بیهوده خواهد بود.  ه  

او عین اشتباهاد را به شکل دیگری تکرار خواهد کرد و هانجام باز به همین  

 حا ت پریهان و بحرانی خواهد رسید. 

بحر  این  حااد  با  در  فرد  میکند،  جلوه  ابدیتی  مانند  آن  هر  حاهء  که  انی 

واقفیت های عجیب رو برو می شود : گامن می کند از ی  صحرا عبور می  

ه در تسلط "من" و "منیت" است از مدتی به کلی  مناید؛ زیرا ساحت ذهنی ک
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خه  و بیجان مانده؛ عواط ،  رایز و هیجاناتی که قود و طرواد زنده گی  

ت ا هفور خوابیده اند. ازین سبب همه  یز بی رنگ می شود  و  است، در تح 

مفنی خود را از دست میدهد. وهر  یز بی ربط به نار میخورد. علتش این  

بحرانی خود زنده گی رابطهء واقفی خود را با گذشته و    است که درین حا ت

 آینده از دست داده است. 

با   مفنی که دراین حا ت برایش   ون فرد بازهم زنده است و یگانه احساس 

باقی مانده و می تواند بفد ها نتایجی موبت به بار آورد، عبارد است از احساس  

ه شده است. به راستی هم اگر عفقه به زنده گی که در سفرنامه "تهنگی" نامید

نخواهد   ای جز خودکهی  فرد  اره  باقی  مناند،  گی  زنده  به  عفقه  حداقل 

ران کمرت کس به صورد استونایی انتحار میکند،  داشت. ازینکه در طول بح

علتش همین وابستگی  یرشفوری به حیاد یا "تهنگی" است که او را باز هم  

پیدا میهوند که علت ا فلل "بدبختی حیاد  به تفش و امیدارد. به ندرد کسانی  

روحی" را در یابند و بدان متوجه شوند. از حکایاد و اشفار متصوفین،  نین  

ی شود  که بفضی از ایهان شفور خودپرست را زیر پاکرده و ماورای  آشکار م

"من" قرار گرفته اند. و ازین سبب است که وقتی به اصطفح صوفیانه به این  

، یفنی از تسلط "من" و "منیت" رهایی می یابند، دففتاً ملکه ها  "مقام" میرسند 

انع، ساحه شفور  و استفدادهای تحت ا هفوری به خوا  رفته و نا آشنا بدون م

را اشغال می کند و سا   با مهاهدهء این امکاناد که در خود هرگز هاغ 

بیند    نداشت، فکر می کند باقدرتی فوع طبیفت متاس یافته، نور آسامنی می

و صدای  یبی میهنود.  ون تجار  متصوفین داخل  تفلیامد دینی صورد  

د توجه منی کنند. و  می گیرد، به اهمیت نفسی و تحت ا هفوری تجار   خو 

از طرفی گاه اقوال و اعامل ایهان ظاهراً ) ؟ ( خف  قواعد مسلمهء دین واقع  

م بیهرت "من" یا  می شود ؛  ه صوفی در می یابد که دین پذیرفته شدهء عوا 

شفور خودپرست را مخاطب قرار می دهد، بیهرت به تسکین تهاویش "من" و 
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ن" می پردازد. راه دوام ابدی و طریق  برآورده شدن آرزوهای خودپرستانهء "م

خوشی و  ذد جاویدان را به وی نهان میدهد. ازینجاست که سا    ون  

را ماورای عقاید اهل    ماورای "منیت" خود قرار می گیرد، در عین حال خود 

اند:   گفته  یابد،  نانچه  بههت می  مکافاد  ماورای مجازاد جهنم و  ظاهر، 

رشیفت   به  است  طریقت  که  حساسرتین "آنرا  به  درینجا  نیست."  حاجت 

مرحلهء بحران می رسیم و فرد را در ی  دوراهی هگردان می یابیم. ی  راه  

ن را در پیش می گیرند و ی  راه  ظاهراً آسان و ساده که اکرثاً افراد انسانی آ 

 مهکلی که ظاهراً  یرقابل عبور جلوه میکند. 

راه ظاهراً آسانیکه اکرث مردم در پیش  میگیرند، این است که "من" یا شفور  

و   ارزش  به  راجع  تردیدی  و  ماند، ش   می  باقی  خود  حال  به  خودپرست 

کمه و  موجودیت "من" در ذهن خطور منی کند. "من" تحت هیچگونه محا

د،  بازپرس قرار منی گیرد. و در نتیجه فرد با شکست های زنده گی خود میساز 

با ی  حا ت مرگ تدریجی و   بابدبینی، اندوه و تأثراد خود خو میگیرد و 

بادوام روحی عادد کرده و زیست می کند تا مرگ جسمی فرارسد. میتوان  

ی از افراد  گفت که روح  نین اشخاص، قبل از مرگ جسم می میرد و بسیار 

الشهء بیجان  انسانی از پنجاه سا گی ببفد، به ی  زنده گی نباتی قناعت کرده با

 روح خود اینطر  و آنطر  می گردند. 

راه دومی که مهکل به نار میرسد و "رهگذر نیمه شب" این داستان در پیش  

علت   اصل  متوجه  فرد  روحی،  بحران  شدد  اثر  در  که  است  این  میگیرد، 

من" خود می شود  و درک می کند  گونه ایدآل ها و اهدافی  بدبختی یفنی "

به شکست و آوارگی مواجه ساخته    که در زنده گی تفقیب  کرده، او را جرباً 

به هنوشتی شوم و   را  با طرحریزی های خود زنده گی  است؟  طور "من" 

 درامی مبدل کرده که پایان رقت بارآن، اجتنا  نا پذیر است. 

یتی انسان قادر می شود  هستی خود را به طور کلی از "من"  با ادراک  نین واقف
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متیز مناید و راه فرار از جهنم را بیابد. در این مرحله، از  یا "شفور خودپرست"  

فریبی بزرگ آگاه شده و از اشتباهی عایم بیرون می آید  و در می یابد که  

خصیت  "من" متام هستی و ماهر حقیقت انسان نیست. در نتیجه این شهود ش

 انسان در روشنی شفور بروز می کند و فرد آماده جدایی از "من"می گردد. 
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وقتيكه در نفس ميان شفور خودپرست یا "من" ازیکطر  و هستی کلی فرد 

که    خود  در  نوی  امکاناد  انسان  آید،  وجود  به  جدایی  دیگر  طر   از 

را وانگون میسازد.  میکند. ی  انقف  عمیق، متام ارزش های قبول شده اش 

میکند. مفانی نو در  طرز احساس، نوع ادراک و روش قضاوتش به کلی تغییر  

 زنده گی می یابد و آفاع تازه در مقابل نارش گهوده می شود . 

"من" و "منیت"؛ سدی است که نفوذ بی قید و رشط محتویاد  یرشفوری را  

ر در محتویاد تحت  در شفورمانع می شود . وقتی این مانع برداشته شود، شفو 

اهی نخواهی در  ا هفوری منحل میگردد. ازین سبب "رهگذر نیمه شب" خو 

مغارهء الشفور فرومی رود. و وقتی از آنجا بیرون می آید، مجنون و اربه شهر  

بر می گردد.  ی  او مجنون عادی نیست. طوریکه در داستان دیده می شود  

به  که  دارد  شهرنهینان  برای  مهمی  پیغام  وی  وی    ،  مناید.  می  ابفغ  ایهان 

در شهر که  میکند. مهمرت از    حقایقی بزرگ در مغاره و حقایق بزرگرتی را 

تبسم دخرت   و  نگاه  در  را  مجنون شوریده حال، سواحل گمهدهء خود  همه 

 گدای نو یده به نام  یلی، باز می یابد.

دهء فلسفهء حیاد "رهگذر نیمه شب" برضد فلسفه های خودی مانند فلسفه ارا

  ( 1)ه  قدرد و فلسفه وجودی، قرار می گیرد. وی بر ضد ففسفه ای  ون نیتچ

، به این نتیجه میرسد که " من" و شفور خودی، اصل وجود یا مرکز  ( 2)یا سارتر  

هستی انسان نیست بلکه شفور خودی، عامل اساسی انحرا  و تباهی حیاد  
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 ذهنی و فکری است. 

نفسی   امکاناد  با  انسانی  طبیفت  و  عمق  تبارز  وقتی  آن،  حقیقی  روحی  و 

 خودپرست منهدم گردد. گسرتش می یابد که خودی زیر پا و شفور 

راه می یابد. اففطون فکر میکرد    ( 3)وی به فلسفه ای مفکوس فلسفهء اففطون  

که جهان حقایق  ون منبفی نورانی، بیرون از جهان مادی و فوع هستی انسان  

اده است به جز تفلقش که با جهان مفنی و قرار دارد و روح انسان، زندانی م

پیون انسانی  ماورای  نتیجه  آیده های  این  به  نیمه شب،  دارد.  یکن رهگذر  د 

میرسد که هر جرقه روشنی، زادهء اصطکاکی است در تاریکی شب ماده؛ و  

وقتی   سبب  ازین  گیرد.  می  شکل  انسان  عمق  در  مفنی،  و  حقیقت  مفهوم 

 میگوید: 

الیفنی تر از آن، تپش و تفش در راه یافنت هد  و  "جهان الیفنی است و  

ست که جهان فکری اففطونی که به صورد شفوری یا  مفنی." مقصدش این ا

در   با نتیجه  مفنی؛  بی  است  عاملی  ماست،  همهء  فکری  جهان   یرشفوری 

 نین جهان الیفنی، جستجوی مفنی و هد  نیز مفهومی نخواهد داشت. و  

رهگذر   سلوک  ترتیب،  نفی  بدین  اصا ت  فلسفهء  موق   به  شب  نیمه 

(Nihilisme  می انجامد. مگر ازین )  نفی، فوراً تایید ی ظهور میکند؛  ه وقتی

منبع حقیقت و مفنی بیرون ازذهن انسان نفی شود، درین صورد خود انسان  

 به حیث یگانه ارادهء مفنی بخش و ارزش دهندهء عا ی قرار می گیرد. 

سیر  طی  مسافرما،  باالخره  این  و  الشفور،  مغاره  اعامع  در  خود  سیاحت  و 

که کند  می  را که   نفس  از    حقیقت  خودپرست  شفور  یا  اندهای خودی 

ساحهء نیمه شفور بر منی خیزد بلکه در عمق تحت ا هفور و پرورش می یابد،  

بزرگ می شود  و از آنجا بر ساحهء ذهن و فکر مسلط می شود. وی با عجله  

ردم را از حقایق آگاه سازد و از بازگهت اندها  به شهر مراجفت می کند تا م 

نیمه شب،  اطفع دهد؛  یکن دیر م ی رسد. در داستان دیده شد که رهگذر 
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 سان در شهری که قبفً اندها ساکن آن شده بود، گمهدهء نا مفلوم خود را  

باز می یابد و مجنون وار به تبلیغ حقایق می پردازد. گاه از اندها حر  میزند  

ردم را به پرستش  یلی میخواند و آخراالمر  گونه پایان دو بارهء ه  و گاه م

 وشت رامتاشا میکند. ن

 
 

 ---------------------- 
(1) Nietzsche  

(2) J.P. Sartre        راجع به سارتر(  4)رک به یاد داشت شامره  

 راجع به اففطون.  5( رک، یادداشت شامره 3)

 

 

  



 
 اول و دوم دفرت اژدهای خودی؛ 

 

160 

 

 

 

 

 

4 
 

 سارتر: راجع به ژان پول 

از   اول ذکرشده، عبارد است  فیلسو   آن شخصی که در آ از دفرت  سارتر 

 وجودی مفات فرانسه. 

در ی  اطاع در بسته،  ند نفری را برای ابد    hui-closوی در درامی به نام  

باهم یکجا نهان میدهد؛ به طوریکه هیچ بیرون  منی توانند رفت و از همدیگر  

مرص  فقط  و  گزید  منیتوانند  درام  دوری  باشند.  می  همدیگر  مهغول  و  و  

نویس ازین متاس اجتنا  نا پذیر و دایمی،  ند انسان میخواهد نهان دهد 

 قی در این نوع ار تباط  بادیگران و جود دارد.که  سان جهنم حقی

در آ از داستان به تیوری سارتر از آن سبب اشاره شده که متام محتویاد و  

قطب   در  خودی"  "اندهای  می  مفاهیم  قرار  سارتر،  وجودی  فلسفه  مخا   

گیرد. فلسفه سارتر، ی  فلسفهء خودی است و متام ناریاد او حول محور  

می  رخد؛   خودی  فلسفهء  شفور  نوع  ی   مجموعه،  درین  صورتیکه  در 
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شفور   یا  خودی  و  گیرد  می  قرار  خودی  ماورای  که  شده  طرح  حیاتی 

های حقیقی روحی را    خودپرست در آن، نقش منفی و مخربی دارد و انگیزه

زیرپا می کند و واپس می زند. منابع زندهء حیاد را به مجاری منحرفی سوع  

 میدهد و به خستگی میکهاند )*(

 
 

 --------------------- 
(*) J.P Startre: 

Le Theatre 

L'etre et le neant. 

Ed. Gallimard. Paris 
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 راجع به افالطون: 

اففطون، نفوذ و تأثیر عمیق و بادوامی بر افکار و طرز    فلسفه و نحوهء تفکر

فلسفهء  فهم متدن های  ر  عیسوی و رشع اسفمی داشته است. در مغر ، به  

( نیتچه  فلسفهء  مانند  فکر  های  انقف   دادند.  Nietzscheاففطونی  پایان   )

   ی  در رشع اسفمی این تاثیر و نفوذ هنوز دوام دارد و طرز فهم اففطونی،

به   یا  یرشفوری  باقی است و ما همه به صورد شفوری  هنوز به جای خود 

 اح آن بوده است. هامن سازمان فکر و فهمی ارزش قایلیم که اففطون طر 

شفرا و نویسنده گان مههور دری و فارسی، علامء و متصوفین بزرگ متدن  

هم  اسفمی، اففطونی فکر کرده اند وهیچ  یزی نگفته اند که از هار و  ف

اففطونی   باشد. مفهوم "حقیقت" هامن اخرتاع  بوده  بیرون  اففطونی  فلسفهء 

فنی به مفهوم ی  جهان مفنی است و هنوز به هامن مفنی فهمیده می شود . ی

و آیده که  مستقل از انسان و طبیفت قرار دارد.  "روح" هامن واقفیت اففطونی  

دار  رابطه  طبیفی،  ماورای  و  مفنی  با جهان  که  اسیر  است  ماده  زندان  در  و  د 

است. "جسم خاکی" انسان هامن مغارهء اففطونی است که روح باشندهء عامل  

د. وقتی از "شی به ذاد خود" سخن می گوییم یا از  نور در آن زندانی میباش

"حقیقت مطلق و تغییر ناپذیر" حر  میزنیم بازهم طرز فهم تابع هامن روش  

و باطن تقسیم و هر دو را از هم تفکی     اففطونی است که جهان را به ظاهر

منوده و ظواهر اشیاء را به سایه ها و انفکاساد متغیر و فنا پذیر جهان حقایق  
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نسته که بیرون از اشیا قرا رداد. متصوفین و شفرای ما با اساس این ناریهء  دا

اففطونی، اول منبع حقایق را بیرون از خود و ماورای خود قرار میدهند و بفد   

مفاهیم  م هم  باز  جا  درین  یابد.  اتصال  منبع  آن  به  ایهان  روح  یکوشند 

 ففطونی هستند. "حقیقت"، "جهان"، "مفنی"، "روح" و  یره همه مفاهیم ا

رهگذر نیمه شب راه مفکوس را در پیش می گیرد. وی منبع نور را در عمق  

هان  نفس انسان قرار می دهد و حقیقت را از آسامن به زمین فرو می آرد و ج

را که به طور عموم، جهان ذهنی و فکری اففطونی است، خا ی و تهی میبیند  

اجد ارزش و مفنی خود انسان را می  و منبع نوری بیرون از انسان منی یابد و مو 

داند. ظاهر و باطن، مادیت و مفنویت،هامن ارزش ها و مفانی است که انسان  

 در عامل قرار می دهد. 
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به خود   راجع  شعور  و  "منیت"  تسلط  از  رهایی  امکانات 

 پرست: 

د  به هر اندازه که بحران روحی شدید و عمیق باشد، به هامن تناسب امکانا

فرد   یفنی هرقدر  آید  می  به وجود  بیهرت  پرست  تسلط شفور خود  از  رهایی 

و   کرکرت  حیاد،  طرز  از  خویش  نفس  در  و  کند  شدید  ناامیدی  احساس 

رضامندی و تنفر مناید، به هامن میزان کرکرتی  شخصیت و خود احساس نا

آماده می شود  تا درکرکرت و شخصیت خود تغییر و تحول کلی وارد  سازد و  

 ایب را به صورد بنیادی اصفح کند. مف

درینجا باز موال دیکتاتورو سیستم ناامی صدع میکند. زمانی که فرمانروای  

فاح شکست  صورد  در  شود،  مغلو   جنگ  در  کلی  دیکتاتور  و  ش 

دیکتاتوری و اصول ناامی ساقط می شود  و قهراً طریقهء ضد استبداد جای  

تور مغلو ، مواضع دفاعی دیگری  آنرا میگیرد و اگر شکست کلی نباشد دیکتا

و   او یه اش حفظ می کند  به حال  را  استقرار در آن، دیکتاتوری  با  و  ایجاد 

 ر میسازد. جامفه را به انقیاد مطلق از این  ناام بیهرت وادا 

همینطور بحران روحی اگر شدید، عمیق و بنیادی نباشد "من" یا شفور خود   

پرست به حال خود میامند و بفد از  نین بحران ناقص، زنده گی فرد بیهرت تل   

 و تاری  می شود . 

بحران موضوع بحث، به طور عموم تأثیراد عمیق منفی بر کرکرت وارد میکند؛  
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نتایج موبتی به دست آورد. موفً بای     توان از آنمگر در بفضی موارد که می

بحران   از  میتواند  فرد  ارادهء رهنامیی شدهء  و  کافی  و فکری  آمادگی ذهنی 

اثر بحران   انسان در  یفنی وقتیکه  موبت کند.  استفاده  تربیت خود  روحی در 

های   نارسایی  و  کرکرت  نقایص  گی،  زنده  اهدا   مفایب   متوجه  روحی، 

استفاده از مفلوماد مربوط به حوادث نفسی و    میتواند با شخصیت خود شود،  

مرشوط به داشنت ارادهء قوی، کرکرت خود را تغییر دهد و زنده گی نفسی نوی  

 را آ از کند. 

(  Selbsterziehung. Auto- Education)اهمیت و امکاناد "تربیت خود"  

روان  به کم  بحران روحی، مفلوماد ناری و اقداماد عملی را یکی از پی

)فرتیس کیونکل( دقیقاً مطا فه کرده    F. Kuenkelاد ر و یونگ به نام  مکتب  

ًً و عمًف رهنامی مفیدی در جریان  نین بحران   است. آثار وی میتواند ناراً

 باشد)*(

 
 --------------------- 

 

 

(*) – Fritz Kunkel 

Die Arbeit  am Character 

Ringen um Reife 

F. Bahn Verfag 

Charakterkunde. S. Hurzel Ver. Stuttgart. 
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 موسس علم النفس امروز: 

فروید   زیگموند  حارض،  عرص  در  ا نفس  علم  حقیقی    S. Freudموسس 

تحقیقاد   بنیاد  نفسی،  در حوادث  مهم  دوکه   با  وی  است.  شده  شناخته 

 بفدی روانهناسی را گذاشت و این دو که  مهم قرار ذیل اند:

 فوری یا شفور ناخود آگاه در نفس انسان:وجود ساحت  یرش -1

(Unbewusst- Inconscience) 

 ( Libidoاهمیت  ریزهء جنسی در تهکل کرکرت و بروز امراض روحی )  -2

که  تحت ا هفور در اهمیت خود شبیه به که  کریستو  کو ومب   -1

است. وی به سواحل قاره امریکا پاگذاشت و گامن کرد به هندوستان رسیده و  

که قارهء وسیع جدیدی را که  کرده است. همینطور فروید قلمرو  متوجه نهد  

همیت و وسفت  شفور ناخود آگاه را در یافت؛ مگر به اندازه ای که امروز به ا

این امر پی برده اند، فروید در عرص خود متوجه آن نهده بود. یکی از پیروان  

یونگ   نام  به  او  ا  C.G. Jungمههور  و عمق تحت  به وسع  را   هفور  اذهان 

 متوجه ساخت. 

با وجود عکس ا فمل نامساعد و استقبال منفی محیط اجتامعی عرص )و    -2

ه است( فروید با متام جرأد علمی و  این عکس ا فمل هنوز هم از بین نرفت

اخفقی، مردم را متوجه اهمیت  ریزهء جنسی در تهکیل کرکرت و انحرافاد  

تج در جریان  و  بود  طبیب  اصفً  امراض  روحی منود. وی  مطا فاد  و  ار  

روحی بدین نتیجه رسید: که علت امراض روحی و انحرافاد حوادث نفسی،  
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منبع آن  ریزهء جنسی میباشد. به نار  است که منهأ و   عقده های  یرشفوری

وی  ریزهء جنسی از دو مرحله عبور میکند: مرحلهء تناسلی و مرحلهء قبل  

 تناسلی.

ناسلی آن به پختگی میرسد؛ مگر قبل از  هنگام بلوغ،  ریزهء جنسی به شکل ت 

شکل تناسلی آن،  ریزهء  جنسی از سا های اول طفو یت به اشکال مختل   

عقده هاییکه منجر به امراض می شود ، در مرحلهء نهو و  ظاهر می شود  و  

در   دیگر  جنبه  هر  از  بیهرت  فروید،  آید.  می  میان  به  جنسی  تکامل  ریزهء 

 قبل تناسلی مطا فه کرده است. اشکال مختل   ریزهء جنسی 

بفد از فروید پیروان و شاگردان وی خطوط اساسی ناریاد استاد را تصدیق  

اد بیهرتی در ساحت علم ا نفس دست می یابند و  میکنند.  ی  به انکهاف

در   بدون ش   جنسی،  که  ریزهء  رسند  می  ناریه  این  به  ایهان  از  بفضی 

فر  اهمیت  یگانه علت آن  تهکیل کرکرت و عقده های روحی  اوان دارد مگر 

سوع   روحی  انحرا   به  را  انسان  که  هست  نیز  دیگری  عوامل  و  نیست 

 میدهد.)*( 

-------------------- ------  
(*) S. FREUD Psychologie de la vie quotidienne 

Cinq iecons sur la psychanalyse. 

Paris-Payot 

Abrege de psychanalyse. P.U.F 

The interpretation of dreams 

On Narcissism 

Regression 

The unconscious 

W. Benton Publication 

Chicago- London 
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8 
اد ر ) پیروان فروید است که خف  ناریهء استاد  A. Adlerا فرد  از  ( یکی 

سفی می کند ثابت مناید که  ریزهء جنسی یگانه عامل اساسی تهکل کرکرت  

 و بروز امراض روحی نیست. 

ه عقیده وی؛ عامل اساسی نقایص کرکرتی و مهکفد روحی عبارد از متایل  ب 

به وجود  اثر احساس کهرتی  برتری است که در  به    به قدرد و  نار  می آید. 

بفضی رشایط اجتامعی و خانوادگی احساس طبیفی کهرتی که هر انسان میتواند  

مبدل  احساس،  که  یابد  می  ای شدد  اندازه  به  طفل  نزد  باشد،  عقده    دارا  به 

کهرتی میگردد و فرد برای جربان آن به هامن شدد در کسب قدرد و بر تری  

یز برای کسب قدرد و برتری، از  تفش میکند. و این تفش شدید و مبا غه آم 

آ از طفو یت متام تهکل و کرکرتفرد را متأثر می کند و زنده گی اش را به شکل  

 مطلق سوع میدهد.   بی رحامنه سوی اهدا  قدرد طلبی وتفوع پسندی 

اد ر می گوید: عقده برتری در افراد،  ا باً بدان علت منو می کند که محیط  

ا که وی "حس اجتامعی" می نامد درنفس  خانواده و ماحول طفل،  یزی ر 

طفل به اندازهء کافی پرورش و توسفه منیدهد. طفل مفنی واقفی روابط متقابل  

اص  آموزد.  را هیچ منی  و عهق  مسایل  دوستی محبت  و  اجتامعی  ل حیاد 

انسانی را از نارگاه طلب قدرد می نگرد و در نتیجه در طول زنده گی خود را  

 ازد )*(. با شکست ها مواجه می س

 
 ---------------------------- 
(*) Alfred Adler 
Le sens de la vie 
La connaissance de l'homme 
Le temperament nerveux 
Paris-Payot 
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 و نظریهء تحت الشعور:   C.G. Jungیونگ 

به ناریونگ  شفور، بخش بسیار محدود نفس را اشغال کرده و ما نند جزیرهء  

کو کی است که در بحر تحت ا هفور قرار گرفته باشد. شفور مربوط به آن 

حصهء دماغ است که در دوران تاری  تکامل طبیفی انسان بفدها تهکیل شده  

 هر فرد دارای دو تحت ا هفور است: است. طبق این تیوری،

(1 ) ( شخصی  ا هفور  ا هفور  2تحت  تحت  مهرتک.   ا هفور   تحت   )

تویاتی در بر دارد که نتیجهء اکتسا  فرد نیست و  ( مح I.Collectiveمهرتک) 

 از اختیار شفور فردی نیز بیرون میباشد. 

با سیستم دماغ   ا هفور مهرتک مجموعهء امکاناد ارثی است که  این تحت 

ز( قدیم به وراثت در نوع انسان انتقال می یابد. درین تحت ا هفور هر فرد  )مغ

حیوان اشرتاک دارد و منهأ متام حوادث  انسان با انسان دیگر، احتامالً حتی با  

نفسی فرداست. تحت ا هفور، واقفیت او ی است که در دوران تکامل قبل از  

 وز میکند.شفور قرار می گیرد و ساحت شفوری )همواره( از آن بر 

 هذا شفور در مرحلهء بفدی تهکیل می شود  و کسانیکه فکر میکنند حا ت  

اشتباه هستند؛ زیرا به نار یونگ بخش   اصلی انسان، حا ت شفوری است د ار

 اعام زنده گی ما، در تحت ا هفور جریان دارد. 

درحا یکه تحت ا هفور شخصی، متهکل است از محتویاد نفس واپس زده 

ا هفور  شده و فرامو  ش شده که منبع آن در زنده گی فرد وقوع دارد. تحت 
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از آ از پیدایش    مهرتک، خزینه ای است که امکاناد روحی بنی نوع انسان را

 حفظ کرده است و به طور موال این عکس ا فمل ها را در بر دارد:

ترس از خطر مبارزه با قدرد های مافوع، رابطه بین زن و مرد، رابطهء اطفال و  

دین، موق  پدر و مادر، پیش آمد در حا ت تنفرو عهق، موق  در مقابل وا 

تحت ا هفور عبارد از    تو د و مرگ، تأثیر اصل نور و ظلمت. واکنش مهم

جربان اعامل شفوری است، به این مفنی که شفور، بیرون گرای است و هدفش  

نسان،  تطابق با رشایط جهان بیرونی و برعکس نار به تجار  مهرتک بنی نوع ا 

 تحت ا هفور، عکس ا فمل درون گرایی از خود نهان میدهد. 

نفوذ کند.  ی     ا هفور شخصی  میتواند در محتویاد تحت  یا شفور  "من" 

است.   شده  واقع  او  دسرتس  از  بیرون  مهرتک  ا هفور  تحت  محتویاد 

محتویاد تحت ا هفور مهرتک مول واقفیت های اجنبی و بیگانه بروز می کند  

 برای "من"  یرقابل فهم و درک باقی می ماند. )*(  و ا ی االبد 

 
---------- --------------------  

(*) C. G. Jung. 

Psychologische Typen 

Uber die Psychologie des Unbewussten. 

Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten 

Rascher Verlag 

L'homme a la decouverte de son ame. 

Paris-Payot 

Essai de l'exploration de l'Inconscient. 

Ed. Gonthier 
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 رشح گراف: 

( خط عمر است که از  هل تا پنجاه سا گی را نهان میدهد. خط  xخط افقی ) 

( شدد و قدرد ففا یت های ذهنی و فکری را نهان میدهد که اوج  yعمود )

 (  A bگی قرار می گیرد: )خط  ففا یت آن در حدود  هل سا   100آن یفنی %

(  Bآ از می شود  خط بحرانی روحی است و در نقطه )  Aخطی که با حر   

 که در حدود  هل سا گی قرار دارد قوس نزو ی خود را می پیامید. 

شکست های پیهم زنده گی است که فرد را به دنیا و حیاد،      dو  cنقطه های  

 بدبین میسازد و مبتف به بی عفقگی میکند. 

ی  مرحلهء سقوط عمیق در نومیدی را نهان میدهد که میتوان منجر    eنقطه  

( یا عفقه و تهنگی زنده گی  لبه میکند، و فرد را   e  eبه خودکهی شود )خط  

 (. fتا حدی از حا ت نا امیدی بیرون می کند )نقطه 

سقوط تدریجی دری  حا ت جمود و خمود    Bو     gتا نقاط    fبفد از نفطه  

 روحی است.  ذهنی و مرگ 

است  که انسان در مقابل خود   Mی  سقوط عمیق دیگری طر  نقطه     Bاز  

مقابل "من را در تحت    MM" خود عصیان می کند  و در  سیر سقوط "من" 

صفود به سوی ی  زنده گی روحی و شفوری   MNا هفور نهان میدهد و  

خرین  نهان میدهد که بحران روحی میتواند تا آ   dd(.  خط  ...نواست )نقطه   

تا باقی عمر با شکست های خود   نتایج خود پیش نرود، متوق  شود و فرد 

 لیم هنوشت خود شود. بسازد. وبدبینانه تس
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مرگ روحی خود   BBهمینطور خط   با  فرد  است.  بحران  دیگر  توق   ی  

 عادد گرفته و تا مرگ جسمی ی  حیاد نباتی به همیربد. 

ز  واپس  ا هفوری  تحت  های  قدرد  منحنی،  باعث  خطوط  که  اند،  شده  ده 

 شدد بحران روحی میهوند. 
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 گشتماسیر خویش بودم من که صید کس منی 

 ادم، زبنـد خویشنت رستمـد توافتـو در قیـــچ

 "شاه قاسم انوری" 

 

 

 سخنی پس از خواندن کتاب

 

 به قلم روان فرهادی 

 

این پرستی است،  ون  اندها  یفنی  پرستی  از خود  وارسته  آنکه    خداپرست، 

کتا  را بخواند، به سیر احوال درونی آدمیان بهرت پی میربد. پس باید متوجه  

سخت بر خود بلرزد، و هوشیار باشد تا  فلت دامنگیرش نهود    خطر گردیده

و مهجور و تنهانگردد؛ زیرا آنگاه دل وی خانهء اندها،  و نفس وی خود اندها  

است   او خانهء خاص د دار  داند دل  . سا   می  بران  می شود  "او"  داغ  و 

 نگاشته: 

 وق ای وسم!! ــــــبسیم ش قدوسم الحب منه قلبی 

 بالقرب حتی نسیت اسمی  شهود ذاتیفغاب عنی 
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 ترجمه: 

 خ آتشین شوق پرجوشـیـــبه س چو عشق آمد دمل را داغ "او" کرد 

 به قربش تا که نامم شد فراموش!  ز من دیدار "خود" گردید غـایب 

 

ین کتا ، در تصمیم خود برای  زیردست داشنت خود  پس د داده، با خواندن ا

  اکری را به د دار بازتائید و تهدید میکند. و خودی، پایدار تر گردیده عهد 

در  نین احوال، زمانی که از رویا و خودپرستی اثری مناند، آنگاه )خواه عقل  

گرایان پی برند یانربند( مفجزه عهق صورد پذیر میگردد. امرو رضای د دار  

نیت  اکری د داده با هم یکی می شود ، یفنی که تقدیر ربانی و اختیارمومن    و

 م منطبق می افتد: با ه

 دیم ـوی تو برای لقای تو آم ـــدر ک     دیم ـو آم ـاشق توییم و برای ت ـــــما ع

 دیمـ درچاکری به امرو رضای تو آم     گفتی که عاشقان همگی چاکر من اند

 

ت شوع عاشق بارضای مفهوع، مفنای خودنگری  درین میدان تسلیم، و وصل 

اندها   خودپرستی  آن  از  به   یر  گی،  د داده  میدان  در  نگر  خود  پروراست. 

 مقامی واصل می شود  به د دار می گوید:

 آب تویی و جومنم  باده تویی سبو منم

 

درین حال آن نفس  وامه،  آن نفس اماره منکو  میگردد و نفس مطمئنه که  

هم و  راضیه  ه    هم  دل  خانهء  افرازد.  همی  مهر  میدان  در  است  مرضیه 

شود    می  آن  شارعهق  در  و صه  اندهای  م  تا  ماند  باقی منی  ای  وگوشه 

جاگزین شود. و انگهی که دل خانهء د دار گردد،  ون شیری به  رش می  

 افتد و اندهای ذ یل از آن،  ون موشی رانده می شود  و در گوری می خزد. 

 سا ه باشد خواه  هل سا ه یا که شصت باشد یا صد سا ه: عاشق، خواه بیست
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 چون چنگ همیشه در خروش است  ادـه چنگ او در افت ـهر دل که ب

 ور مقیم همچو موش استــــــدر گ م زهیبت اوـشیری است که غ

 

اما صاحبدل را باید که  ره نهود و بداند که شیطان زنده است و برتسد که مبادا  

ه  ون موش )یا به گفتهء نویسندهء کتا   ون کرمی، و  آن اندهای خودی ک

گفتهء مردم  ون پهه گردیده( بازپرورده و فربه گردد و ه از کمین بردارد  یا به  

و در هردم )هرنفس( این خطر، با تیره  بار اندوه و  صهء آن رسیدنی است.  

از   نیرومند  بادیدهء مراقب و هوشیار، و  پاسدار خانهء دل است؛  نههء  راهرو 

 بیخودی مهر د دار، به خود می گوید: 

 دی، خود تو شکارپیشه ای آن نفسی که با خو 

 ودی، شیر شکار آیدت ـه بیخــــو آن نفسی ک

 ودی، بستهء ابر غصه ای ـــــآن نفسی که با خ

 ودی، مه به کنار آیدت ــه بیخـــو آن نفس ک

 

گیز است، تا بیخود  و به این مفنی، این کتا ، د داده گان عهق را نیز عربد ان 

پابستهء خودی و خودگرایی،  ا کرنفس  بادهء محبت باشند، و با خود یفنی  

 اماره و طفمهء اندها نگردند. 

 

 

 --------------------- 
منصور حفج است. و اشفار دیگر از دیوان کبیر موالنا   شفر عربی درین فصل ختمیه، از حسین ابن

 مخترص، که  شده است. جفل ا دین بلخی رومی در ی  ملحهء  
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