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 شاه ییما )جمشید( در اوستا  هرو اسطو مارتین بوبر هفسلف
 در جستجوی خاستگاه شر در طبیعت انسان 

  شیریندخت دقیقیانته نوش

 

مارتین بوبر یکی از فیلسوفان تاثیرگزار و محبوب قرن بیستم است که  نویسنده: یادداشت

دیدار و گفتگوی  ۀتوجه به درون انسان و مناسبات انسانی را مرکز کار خود قرارداد.  فلسف

اسرائیلی به ویژه در دهه های پس از جنگ دوم جهانی،  -مارتین بوبر این فیلسوف اتریشی

و موج نهضت های رهایی بخش که استقالل کشور اسرائیل از قیمومیت بریتانیا شکست نازیسم 

یکا و اروپا قرار جوانان نوجو و صلح طلب آمراز آن جمله بود، مورد توجه روشنفکران و 

 گرفت.

این جستار تصمیم به معرفی مارتین بوبر به فارسی زبانان گرفتم، یعنی در  ۀزمانی که نگارند  

میالدی، اثری از بوبر به زبان فارسی وجود نداشت و جز اشاره هایی چند کلمه  ۹۰ ۀاواخر ده

فلسفه زمینه منتشر کردم، توجه  ای، سخنی از بوبر در میان نبود.   با اولین نوشته هایی که در این

این انگیزه برای نگارنده، یک رشته   .حیرت انگیز بودایرانی به بوبر  دانشجویان ون ناخوا

 :شت که حاصل آن در سال های بعدی منتشر شدابر روی متون بوبر را به دنبال دمطالعات و کار 

 وآثار بوبر  مورد برخی شرح و تفسیر بر اندیشه های بوبر، برخی مطالعات تطبیقی و بینا متنی در

 ، انجام ترجمه های کامل متون این فیلسوف بود. و برخی ،دیگر فیلسوفان آثار با آنها مناسبت

( در اتریش در خانواده ای یهودی به دنیا آمد.  پدر او ساالمون بوبر از ۱۹۶۵-۱۸۷۸مارتین بوبر)

بود و تبار او به  یکی از عارفان مشهور حسیدیک در قرن  یهودیانروحانیون نهضت روشنگری 
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وبر پس از دریافت دکترای فلسفه زیر نظر ادموند هوسرل، از دهۀ بیست شانزدهم می رسید.  ب

قرن بیستم در آلمان و کشورهای دیگر اروپایی با آثار فلسفی خود شناخته شد و به عنوان استاد 

بوبر شامل  ۱۹۳۳فلسفه در دانشگاه فرانکفورت تدریس کرد. با روی کار آمدن هیتلر در سال 

ه اخراج شد و با منع یهودیان از شرکت در مدارس عمومی، به تصفیۀ نژادی و از دانشگا

سازماندهی آموزش و پرورش داخلی یهودیان آلمان پرداخت.  طی این سال های دشوار او 

همچنین در سازماندهی زیرزمینی خروج جوان های یهودی که کشورهای دیگر آن ها را نمی 

مارتین بوبر خود به  ۱۹۳۸جام در سال پذیرفتند برای مهاجرت به فلسطین نقش داشت.  سران

بود، پناهنده شد.    British Mandatoryفلسطین آن روز که مستعمرۀ  انگلستان و زیر نظر 

تشکیل کشور اسرائیل بود که  و استقاللهنگام  متفکران و دانشگاهی های چهرهبوبر از جمله 

رب این رعایت آموزه های معنوی و همزیستی مسالمت آمیز و گفتگو با ساکنان فلسطینی و ع

صلح و دموکراسی می دانستند.  بوبر نسلی از فیلسوفان و روانشناسان از جمله  ضامنسرزمین را 

امانوئل لویناس و موریس فریدمن را تحت تاثیر قرارداد و مکتب هایی چون روانشناسی گشتالت 

 و گفتگودرمانی زیر تاثیر مستقیم دیدگاه های بوبر شکل گرفتند.

، از آثار دیگر این انگاره های خیر و شرشرح آراء بوبر، در کنار   ، برایدر جستار حاضر

 به خاطر آسمان ها، 2  میان انسان و انسان ، 1 من و توفیلسوف از جمله، 
 داستان های حسیدیم، 3

 کسوف خدا، 4
 یهودیت دربارۀ، 5

استفاده خواهدشد تا کلیتی کامل تر  7 درست و نادرست  و 6

 در اختیار خواننده قرارگیرد.

 متنبرگردان کامل جهت آشنایی و مطالعۀ مستقل خوانندگان، برای نخستین بار در زبان فارسی، 

 دربوبر که در آن به اسطوره شاه ییما )جمشید( در اوستا می پردازد،   اثر انگاره های خیر و شر

 دقیقیان شیریندخت پیوست ارائه می گردد.

  مکتب اصالت وجود: بوبر ۀپیش زمین 

                                                 
1

 I and Thou 
2

 Between Man and Man 
3

 For the Sake of Heaven 
4

 Tales of the Hasidim 
5

 The Eclipse of God 
6

 On Judaism 
7

 Right and Wrong 
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  "شدت و حدت فلسفۀ"یا  1 "تراژدی فلسفۀ"
برای مکتب اصالت  ییگویا تشریحی نام های2

مارتین جمله های پایانی را در   4هستند.  شاید جوهر این نامگذاری 3وجود یا اگزیستانسیالیزم

 بوبر در انگاره های خیر و شر بیابیم: 

آن با حداکثر توانایی، بی  ، یعنی در غیبت جهت یگانه و ادامۀیابیبدون قاطعیت  ،فرد

گزینش،  گسترۀآزادی و  تردید از آن چه زندگی نامیده می شود، حتی از روحی با همۀ

 ،، از وجودیابیاز جایگاه و مقام برخوردارخواهد بود.  ولی او بدون قاطعیت همچنین 

 بهره نخواهد داشت.

برخورد با مفاهیم زیر در انسانی در وجود شدت/حدت  ،اگزیستانسیالیستفیلسوف از دید 

: جبر و اختیار؛ آزادی؛ خودبیانگری؛ کاربست اختیارآزاد؛ خیر و زندگی انسان نمودمی یابند

 ؛ تحققِت یافتهعشق فردیدیگری؛ ؛ یابی بیگانگی؛ تنهابودگی فرد؛ قاطعیت -شر؛ مالل؛ ازخود

 خود؛ و کنش خودجوش.

افزود که هرچند خیر و شر در مکتب های فلسفی پیش از روشنگری دارای بارمعنایی دینی باید 

بودند، اما از روشنگری به بعد، و حتی در فلسفه و ادبیات مدرن نیز تمایز میان نیکی و بدی با 

خیر و شر وجوددارد.  به گونه ای که خیر و شر، موارد سرحدی نیک و بد دانسته می شوند.  این 

ز به دلیل پدیده هایی چون کشتارهای دستجمعی، اسارت انسان به دست انسان در مقیاس تمای

، "شر" های میلیونی، و خشونت های غیرقابل تصور در دوران مدرن پررنگ تر و کاربرد واژۀ

آثار ادبی ماندگاری چون  خاص تر است.  خیر و شر همچون دو مفهوم سرحدی، بن مایۀ

 بوده اند. برادران کارامازوفثر شارل بودلر و ا گل های شرگوته،  فاوست

                                                 
1

 Philosophy of Tragedy 
2

 Philosophy of Intensity 
3

 Existentialism 
این لقب ها برای اگزیستانسیالیزم از رابرت جی. اولسون در اثری به نام مقدمه ای بر   4

 اگزیستانسیالیزم گرفته شده که البته آن جا بی ارتباط با مارتین بوبر آمده است. نگاه کنید به:
Olson, Robert G.: 1962, p19 
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 ژرژ سامپرن                           ژان پل سارتر

 نمی توان گفت که پس از نیچه 
دیگر هیچ فیلسوفی، به خیر و شر نپرداخت؛ یا اگر چنین کرد، 1

دیدگاه دینی داشت.  برای نمونه، ژان پل سارتر در گسست کامل از مفهوم دینی خیر و شر، 

همچنان دلمشغول بروز اختیارآزاد در تنگناهای فردی و اجتماعی و نمود کامل آزادی بود.  او 

امروز، آزاد  فرانسوی ها هیچ گاه به اندازۀ"ها نوشت: در گرماگرم اشغال فرانسه توسط نازی 

2.  ژرژ سامپرن"نبوده اند
 ، که با نام اسپانیایی خود، خورخس سمپرون نیز شهرت دارد و در دهۀ 

پیرامون یادها و تأمل های  3نوشتار یا زندگی  هشتاد، وزیر فرهنگ فرانسه بود، در رمان فلسفی

شرِ ریشه دار کانت را  رم عضویت در نهضت مقاومت، مقولۀخود از اسارت در بوخن والد به ج

به بازبینی می گذارد.  او اردوگاه های مرگ نازی را مکان هایی می داند که شرِ ریشه دار به 

نمود بیرونی یافت.  از این  -که در این جستار به آن خواهیم پرداخت -کانت  تعبیر انسان مدارانۀ

وله های خیر و شر به هیچ رو بحثی کهنه یا فقط در قلمرو دینی رو باید گفت که پرداختن به مق

 نیست. 

فیلسوفان اصالت وجود از جمله مارتین بوبر، شر را در مفهوم سرحدی و در چارچوب شدت و 

 آمیخته با تراژدیِ گرانِ بارِ در دنیای مدرن، فیلسوف وجودگراحدت زندگی انسانی دیده اند.  

                                                 
1

 Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844 –1900)  
2

 Jorge Semprún Maura (1923 – 2011)  
3

 l'écriture ou la vie  

توضیح: این رمان فلسفی با نام نوشتار یا زندگی همراه شرحی بر مفاهیم فلسفی مطرح در آن، توسط 
به دریافت مجوز به فارسی ترجمه و تدوین شد، ولی تا کنون موفق  ۱۹۹۸نگارندۀ این جستار در سال 
 انتشار در ایران نشده است.
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جدانشدنی از وجود انسان می داند.  سورن  را خاستگاه اضطراب و رنجِخیر و شر و  جبر و اختیار

 ."آشوب تجربۀ"و مارتین بوبر،  می نامد 2 "ترس و لرز"آن را   1کی یر کگارد 

نیچه و برای نمونه ) خداباوریچه در گسست از  - وجود اصالتِ فلسفۀ چشم اندازهای گوناگونِ

 3خودتحقق گر  عرفانِ های امروزین از حکمت هایِژان پل سارتر( و چه در تالش برای تفسیر

به هیچ رو در جستجوی خوشبختی انسان یا تالش  - کی یر کگارد و مارتین بوبر(برای نمونه )

اخالق یا افکارعمومی نیستند.  از این رو، دیدگاه های این  برای گنجاندن او در هنجارهای قانونِ

فلسفه مانند بحث خوشبختی نزد تفاوت ها، گسست/نقد از مفاهیم کالسیک  فیسلوفان با همۀ

پرمخاطره، رنجبار و  خود در گسترۀ وجودی، در پی تحققِ فلسفۀ به شمارمی روند.  انسانِارسطو 

و حتی مقوله  "خوشبختی"، یین چشم اندازچنشود.  در نامیده می  "وجود"هیبتناکی است که 

  د.نجایی ندار ، مفهوم هنجارین و رایج در میان مردم های اخالق، به

 

 نیچه

کی یر کگارد این   گسست از دیدگاه توده ها در میان اگزیستانسیالیست ها با نیچه آغاز نشد.

، مردمبا ": ساخت تقدیم به آن فرد منفردجمله را ترجیع بند پاره متن های ماندگار خود به نام  

                                                 
1

 Søren Kierkegaard (1813-1855) 
 Fear and Tremblingدر اثری به همین نام:  2
اثر اریه کاپالن، مکتب های عرفانی را  Meditation and the Bibleنگارنده در شرحی بر کتاب   3

 بررسی کرده است. نگاه کنید به:عرفان ریاضت کش و عرفان خودتحقق گر  متفاوتدر دو دستۀ 

   .۲۲-۱۸ص ص  ۲۰۱۴دقیقیان؛ شیریندخت.: 
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را در آن دانست  "همسایه ات را مانند خودت دوست بدار" .  او فضیلت آموزۀ1 "حقیقتی نیست

 سپس با طنزی پنهان نوشت:که به همسایه همچون یک فرد اشاره دارد و 

داشته را دوست  توده های مردمولی هیچ جای متن مقدس نخوانده ام که بگوید: تو باید 

واپسین  درباشی. هیچ جا نیز چنین برداشتی نمی شود که: تو باید از نظر قومی و مذهبی، 

 .2را همچون دادگاه حقیقت بپذیریتوده های مردم راه حل ممکن، 

خوشبختی نیست که کنارمی رود.  هر آن  در میان اگزیستانسیالیست ها این تنها مفهوم عوامانۀ

نیچه در د از منظر فردیت انسان به پرسش و سنجش کشیده شود.  چه جمع و مردم حکم کند، بای

 .فراسوی نیک و بد، توده ها را گله و دیدگاه آن ها را گله ای نامید

به وجود فرد دورزدن سانسورهای اخالقی جامعه را شرط راه یافتن افزون بر این، بوبر مارتین 

پاسخ  درناتوان  ،Collectivismیا جمع محور طرح انسان را در بوبر .  خود می دیدحقیقی 

.  از دید "انسانِ در قید و بند جمع، انسانِ همراه با انسان نیست"گویی به هستی دانست و گفت: 

خنثی سازی، بی ارزش سازی و تقلیل هرگونه مناسبت با موجودات "او جمع محوری به معنای 

دی که مشتاق ارتباط با سطح ظریف زندگی فر"است.  در طرح جمع محور، آن  "زندۀ دیگر

 گردد. ای روزافزون پژمرده شده، از حساسیت تهی می ، به گونه"دیگری است

زیرا  دید. ارتباط مستقیمی می در پوشش جمع محوری،  مدرنانسان  انزوایبوبر میان شقاوت و 

تبدیل ای قساوت  گذارد و در نهان، به گونه وضعیت تنهایی، تأثیر خود را بر اعماق وجود فرد می

 است. "دیدار با خود"انسان دربرابر آخرین مانع  شود. از دید او جمع محوری مدرن، می

به این ترتیب، یکی از مفاهیم کلیدی اصالت وجود، نفیِ جمع محوری و تأکید بر فردیتِ 

ابراهیم  متوجه تجربۀبا همین تأکید، کی یر کگارد در ترس و لرز منحصر به فردِ هر انسان است.  

فردبودگی ابراهیم در تجربه ای منحصر به فرد و ناسازوار.  او  شد:در روایت قربانی کردن فرزند 

ورای هر امر "که طی آن، فردیت بارز یک انسان،  کردامکان تجربه ای انسانی را بررسی 

                                                 
1

 Kierkegaard, Soren.: 1984, note 3  
 توضیح: کل این متن را می توانید در لینک زیر بخوانید:

http://www.ccel.org/ccel/kierkegaard/untruth/files/untruth.html  
 
2

 Ibid, Note 4 
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و انجام یک عمل  قرارمی گیرد.  یعنی آن گونه که ابراهیم میان اثبات ایمان خود "جهانشمول

 .ی ابراهیم["چرا"چون قربانی کردن فرزند ایستاد و خدا را به پرسش گرفت ]غیراخالقی 

مفهوم فردیت یگانه و تکرارنشدنی، نگاه دیگری به اصول اخالق جهانشمول از پی داشت.  

سرحدی ترین دیدگاه ها از سوی نیچه بود و بخشی از فیلسوفان پست مدرن قرن بیستم چون 

 ل فوکو و ژاک دریدا راه او را دنبال کردند.میش

را مطرح کرد.  این   free spiritنیچه یکسره از اخالق جهانشمول کانت گسست و روح آزاد 

روح آزاد که تنها راهنمای او خواست قدرت است، ورای خیر و شر، اخالق را از بنیان ردمی 

و خودآگاهی جدیدی پی ریزی  نیچه بر آن است که بشریت باید ارزش ها را معکوس کند. 

کند.  کمال مطلوب نیچه، اَبَرانسان است که خیر و شر کارهای او مطرح نیست، چون او است 

که نقطه مقابل بندگان هستند، قواعد  "سروران"که آن ها را انجام می دهد.  به برداشت نیچه 

 کنند.  نیچه دربارۀخاص خود در مناسبت با دیگری و مفهوم خاص خود از نیکی را تعیین می 

 روح سرور می نویسد:

روح سرور واقعیت خودپرستی خویش را بدون هیچ عالمت سؤالی می پذیرد و بی 

هیچ احساس ناراحتی، اجبار یا سبکسری در آن؛ بلکه همچون چیزی که می تواند در 

د، قانون ازلی امور ریشه داشته باشد.  اگر روح سرور قرار بود به این پدیده نامی بده

 .1می نامید  "خودِ عدالت"آن را 

نیچه سپس می افزاید که روح سرور می پذیرد که دیگرانی با حقی همسان با او وجوددارند. در 

 این چشم انداز، جایی برای قواعد اخالق جهانشمول نمی ماند. 

خیر و نیچه اخالق بردگان را که به نظر او عمدتأ در اخالق مسیحی نمود یافته، خاستگاه تقابل 

شر در دیدگاه غرب می داند.  او در فراسوی نیک و بد نوشت که فیلسوفان اخالق، شناخت 

خامی از داده های اخالق داشته، از میان آن ها دلبخواه، بریده شده و اتفاقی برگزیده اند.  نیچه 

خواندن خود، دقیقأ با دیدگاه کانت پیرامون  "اخالق ناباور"در بخش زیر از فراسو ضمن 

 اهمیت قصد و نیت ]که در این جستار بررسی خواهد شد[، چالش می کند:

                                                 
1
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یک کنش  ، دستکم این ظن را داریم که ارزش تعیین کنندۀ1امروز ما اخالق ناباوران 

به ویژه در آن چه قصدنشده نهفته باشد و کل قصد نشدگی و هر چه مربوط به امور 

آن ها  ، تنها به سطح و پوستۀ"یخودآگاه"قابل دیدن و فهمیدن یا فراروی به سطح 

مربوط بوده، مانند هر پوسته ای چیزی را آشکار کند و بیش از آن، چیزهایی را پنهان 

نماید.  کوتاه سخن آن که ما باورداریم قصد، تنها یک نشانه یا عارضه و ابتدا نیازمند 

به سختی نشانه ای که در عین حال، تفسیرهای متعدد داشته، در نتیجه،  -تشریح است

یعنی  –معنایی در خود دارد.  و این که اخالق، در مفهومی که تا امروز فهم شده 

گونه ای پیشداوری، نارسی و بدویت بوده است؛ چیزی در ردیف  –اخالق نیت مدار 

  2اخترگویی یا کیمیاگری و در هر حال، نگرشی که باید از آن عبورکرد. 

کافی ضرورت تجدیدنظر در این  د فروید به اندازۀالبته دستاوردهای کارل مارکس و زیگمون

باالیی، بازتاب پیکره  زمینه ها را روشن ساخته بودند.  بنا به مارکس، ذهن و شعور انسان به درجۀ

خود بر آن تأثیرمی گذارد.  فروید، ذهن را  اقتصادی دوران اوست و به نوبۀ-بندی های اجتماعی

نست و ایگو به معنای فرویدی ] و نه رایج در معنای دارای ابعاد خودآگاه و ناخودآگاه دا

خودپرستی[ یعنی سیستم خودمداری جسمی/ روانی را مطرح کرد. اما دیدگاه اگزیستانسیالیستی 

دیگر را  خودمدار دانست و هر پدیدۀ نیچه، انسان را یکسره همان بُعد غریزی و جسمانی و هستۀ

حقیقی تر از میل ها و سوداها و انگیزش های ما نیست.   پوسته ای بر آن ها.  از دید نیچه هیچ چیز

فکرکردن چیزی نیست جز مناسبت آن ها با یکدیگر.  همچنین، نیچه به مفهوم اراده نزد 

فیلسوفان انتقادکرده، بر آن است که آن ها احساس و امر جسمانی را در تعریف اراده دخالت 

باید همچون اجزاء اراده بازشناسی "ند فکر نداده اند.  او می نویسد که احساس ها نیز مان

3 "شوند...
این دیدگاه نیچه بر روی فیلسوفان اصالت وجود پس از او تأثیر مهمی داشت و   .

 بررسی وجودی انسان را به کار فلسفی این مکتب تبدیل کرد. 

و نه فقط  -نگریستن به انسان همچون کلیتی در ابعاد گوناگون  از جمله فیلسوفانی که در زمینۀ

 از نیچه تأثیرگرفتند، مارتین بوبر بود که نیچه را بزرگترین متفکر دوران نامید. -ذهن و شعور 

                                                 
1

 Immoralists 
2

 Ibid,, p33 
3

 Ibid, p18 
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اما بوبر از آن دسته فیلسوفان متأثر از نیچه نیست که از اخالق جهانشمول کانت گذرکرده اند.  

اخالق است، البته برعکس، به نظر نگارنده، تالش او در انگاره ها متوجه حفظ جهانشمولی مبانی 

با فرارویاندن مفهوم کانتی انسان همچون جوهرعقالنی و سوبژکتیو به مفهوم وجودی انسان.  

ابعاد جسم و ذهن، غریزه،  اتفاقی نیست که واژگان کلیدی اثر بوبر، دال بر انسان در همۀ

ند.  بوبر ناخودآگاه، اراده، انگیزش، سودا، خودجوشی آگاهانه، و در مجموع، هستی فردی هست

میل ها و سوداها و انگیزش "آشکارا ولی اعالم نشده، از سویی با درنظرگرفتن سه مفهوم نیچه، 

موافق است و عین این واژه ها را بارها در انگاره ها به کارمی برد؛ از سویی دیگر، با نقش  "ها

جهت "وم مطلقی که نیچه به آن ها می دهد، برخورد انتقادی می کند.  در طرح بوبر، مفه

میل ها و انگیزش ها و سوداها در طرح تحققِ خود، نقش درجه اول دارد و نه خود میل  "گیری

این ابعاد سرمی زند  ها و انگیزش ها و سوداها.  از دید او خیر تنها از روحی یکسره شده در همۀ

تار و شر، حاصل آشوب و بی جهتی، یعنی روحِ یکسره نشده، است.  این دیدگاه در طول نوش

حاضر شکافته خواهد شد و این جا تنها جهت مناسبت تأثیرپذیری/چالش میان بوبر و نیچه 

 آورده شد.

بوبر طرح  خواهدداشت:تالش در پاسخگویی به این پرسش ها بخش اول این جستار در آرمان 

شهرت یافت، با  "شرانگیزش رستگاری "و  "گفتگو فلسفۀ"خود را که بعدها با دو عنوان اصلی 

شاه ییما یا جمشید در اوستا و پاسخ  نتیجه گیری بوبر از اسطورۀه مؤلفه هایی به میان آورد؟ چ

  بوبر به خاستگاه شر در کنش های انسانی چیست؟

 بخش دوم این جستار در شماره بعدی آرمان به این پرسش ها خواهد پرداخت: بوبر برای مقولۀ

کانت با افق  /جدلراه نشان های گفتگو ،بوبردر متن شرِ ریشه دار کانت چه توضیحی داشت؟  

انسان شناسیِ پیشنهادیِ کانت دانست؟  کانت، مبانی  آیا طرح بوبر را می توان ادامۀ  کدامند؟

اخالق جهانشمول را چگونه مستقرمی سازد؟ مفهوم کانتی شرِریشه دار چیست؟  شباهت ها و 

 رسی کدامند؟تفاوت های دیدگاه این دو فیسلوف در دو اثر مورد بر

 

 گفتگو و دیدار فلسفۀ
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  من و تو را در  "دیدار"و  "گفتگو".  مارتین بوبر با این گزاره، مفهوم 1 "استر ابتدا رابطه د"

I and Thou (۱۹۲۳پایۀ ) بر فیلسوفان و ثیرگذاری أت خود قرارداد.  این اثر با همۀ فلسفۀ

بسیار فشرده و مبهم  - 3و روانشناسی گشتالت  2از جمله پایه گذاران گفتگودرمانی  –روانکاوان 

والتر فیلسوف آمریکایی، نگارش آن بعدها از دید  حتی شیوۀ . بودو در سبک قطعه نویسی 

  .یک شکست ارزیابی شدشارح و مترجم او، کافمن، 

 

 والتر کافمن

گفتگو  مفهومتشریح بازدر  ۱۹۳۹-۱۹۲۹ میان انسان و انسان  را در فاصلۀ کتاب از این رو بوبر 

 بوبر، بن مایۀ شاه جمشید، از آن جا که در آثار ۀپیش از پرداختن به تفسیر بوبر از اسطورنوشت. 

حاضر، ابتدا به بررسی در  ،تقدم زمانی و مفهومی دارد "شرانگیزش رستگاری "بر  "گفتگو"

 نزد بوبر می پردازم. "گفتگو" و "دیدار"دو مفهوم  شرحی فشرده از

ما در نادیدار  داند.  می "نادیدار"ما با دیگری را  بوبر بخش اعظم تجربۀمن و آن: وضعیت 

پردازیم.  در چنین  می "من و آن"به تک گویی، شیئ پنداری دیگری و برقراری مناسبت 

در بسیاری از موارد، کاریکاتوری از دیگری که حاصل به قول بوبر و  - "دیگری"مناسباتی 

رویارویی های انسانی  شود.  بی تردید، همۀ ما می موضوع تجربۀ -نارواست های  تعمیم و بسط

توانند دیدار باشند وگرنه، هر کنش کوچک زندگی روزمره، نیاز به زمان و تالش بیمورد  نمی

شیء و موضوع مشاهده است، فرایندهای شناختن، طبقه بندی و  ،داشت. در مناسبتی که دیگری

                                                 
1

 Buber, Martin.: 1996, p69 
2

 Dialogical Pscychotherapy  
3

 Gestalt Psychology 
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مناسبت من و آن، کاری با فردّیت منحصر به فرد دیگری ندارد.   شود.  استفاده روی او انجام می

اما تبادل انسانی عمیق تر، نیازمند انگاره ای   .همین گونه هستندزودگذر های  بسیاری از مناسبت

   تعریف می کند. "من و تو"متفاوت است که بوبر آن را در قالب وضعیت 

ادل انسانی میان دو نفر با پذیرش و آگاهی از تبوقتی برقرارمی شود که  من و تووضعیت 

.  بوبر، دیدار را و گفتگو گشوده شونددیدار  آغازگردیده، درهای منحصر به فرد بودن دیگری

ضروری می داند.  وجود هر طرف دیدار، بر اساس نگاه دیگری به او  "انسان شدن انسان"برای 

   .به مفهوم رسمیت یابی، تأیید می شود وبازتعریف 

شرط برقراری دیدار، دوجانبه بودن، تعهد به تالش صادقانه و پرهیز از شیء پنداری دیگری 

باالی خودشناسی و خودآگاهی فرد، نقش مهمی در گشوده بودن به  درجۀاز دید بوبر،   است.

خودجوش  "من و تو"مناسبت ؛ برخالف فرد ناآگاه از فرایندهای درونی خود.  دیگری دارد

گاهانه نیست.  بوبر، برای هر گفتگو و دیدار حقیقی، سه عنصر و مرحله قائل هست، ولی ناآ

 :است

دیگری است از راه شنیدن و تاب  inclusionا ی جذبفرایند  ،گفتگو/دیدار نخست مرحلۀ

درونی  گونه ایاو؛  زیستۀ هایش و استفاده از تخیل برای درک تجربۀ خوردن با او در نوسان

 کافی نیست.هنوز ، این مرحله در مفهوم بوبری دیدارتحقق کردن دیگری. اما برای 

ای  است.  من تو را به گونه making present حضوردهی   گفتگو/دیدار، دوم مرحلۀ

 مقولۀ یکبوبر آن را نه   .گیرد منحصر به فرد شکل می مناسبتیکنم که این میان،  حس می

حضور و آمادگی در این مرحله،  هستی شناسی می بیند. از چشم انداز ، بلکه صرف روانشناختی

   شود. مسلم می ،برای یکدیگرهمچون دو هستی تأییدشده من و دیگری 

تأیید در مفهوم به ]   confirmationیا فرایند اطمینان یابی گفتگو/دیدار سوم مرحلۀدر 

 "تو"یرش یک شود.  پذ ، ارزش دیگری به عنوان یک طرف گفتگو پذیرفته میرسمیت شناسی[

 دربارۀ "تو"با نظر  "من"شاید الزم باشد که . نیستاو  دیدگاهمنحصر به فرد، به معنای تأیید 

پذیرم.   مخالف، می یک عقیدۀ دارندۀ همچونرا  توموضوع گفتگو به شدت مخالفت کنم. ولی 

در اهمیت برقراری رابطه بوبر .  گیرد اطمینان یابی در اثر اعتماد، ارتباط و توجه متقابل شکل می

پیشینی رابطه نداشته باشد و  زیست خود، تجربۀ فرد در تجربۀ اگربر آن است که  من و تودر 
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ی درونی خود را در طرف مقابل تشخیص ندهد، از "تو"اگر این تجربه را به دست نیاورد و 

 شکند. درون می

بوبر در دهه های آخر قرن  که زیر تأثیر آراء  Dialogical Pscychotherapyگفتگودرمانی

درمان بیماران خودبزرگ بین و خودکوچک بین که در  در زمینۀبیستم شکل گرفت، به ویژه 

  1 آسیب دیده اند، موثر بوده است. یابییابی و حضور اطمینان مرحلۀ

 

و  "وجود مدرن"تک گویی در لباس گفتگو یا ناگفتگو را ذاتی  : بوبرتک گویی و نادیدار

روح خود  تنها لذت بردن از ،های میان دوستان و عشاق دانست: بسیاری از مکالمه می تنهایی آن

که    Dialogue های روزمرۀ ما نه گفتگو دیگری است. بیشتر مکالمهشئی وار  کردن هتجربو 

 و بسیاری از دیدارها، نادیدار. هستند Talkحرف زدن 

بیش از هر زمانی دنیای انسانی به دو [ ۱۹۵۲بر آن بود که امروز ]دنیای مدرن مورد بوبر در 

او بشریت  داند. اردوگاه تقسیم شده که هر یک دیگری را تجسم باطل و خود را تجسم حق می

ای قاطع به گفتگو و دیدار انسانی  ها را ضربه شکل گیری ایدئولوژیو را درگیر بحران گفتگو 

گفتگو و  فرد را از کار دشوار و پرمخاطرۀالقای امنیتی کاذب،  باها  ایدئولوژی زیرا دانست.  

 و بوبر تنهایی انسان مدرن را یکی از انواع شر در دنیای ما می نامد.  بازمی دارنددیدار با دیگری 

او مناسبات انسانی را  و خشونت می بیند. انسانی با  شرناگفتگو و نادیدار ارتباطی مستقیم میان 

را و خشونت داند و شر  و برعکس می "من و تو"به  "من و آن"دائم در حال لغزیدن از وضعیت 

بود که گفتگوی مستقیم و باز هر چه دشوارتر و بر آن  بوبر  . "من و آن"تداوم وضعیت  در

افته، عبورناپذیرتر هرچه بیرحمانه تر گسترش ی "پرتگاه میان انسان و انسان" و شود نایاب تر می

 .دگرد می

در زمان حاضر، بسیاری از رشته های علوم انسانی، متودهای گفتگویی خاص خود را بر اساس 

گفتگو و با استناد مشخص به مارتین بوبر گسترش داده اند، از جمله جامعه شناسی، روان  فلسفۀ

                                                 
1

در زمینۀ این مکتب روان درمانی و ارتباط آن با فلسفۀ گفتگوی بوبر نگاه کنید به مقاله ای از دکتر  

  یس فریدمن، شارح معاصر آراء بوبر در نشانی زیر:مور

Martin Buber and Dialogical Psychotherapy 

http://jhp.sagepub.com/content/42/4/7.short 
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ادیان، تعلیم و تربیت و درمانی، روان شناسی اجتماعی، مطالعات و روابط بینافرهنگی و بین 

گفتگو آغازی در قرن بیستم بود برای  حل اختالف و روابط عمومی.  فلسفۀ مدیریت در زمینۀ

ارتباطی با مفاهیم جدید و فراگیرتر که امروز یورگن هابرماس، از مهم ترین  گسترش فلسفۀ

    . 1نمایندگان در قید حیات آن است 

، در می شودمناسبات متقابل انسانی مطرح خاستگاه شر در  انسان،اگر در من و تو و میان انسان و 

ی در مفهوم کگارد "فرد منفرد"ی خیر و شر، بررسی به درونی ترین الیه های وجود ها انگاره

 گزینش و تصمیم گیری.   وجودی لحظۀ :  فرد درآن می رود

 

 شاه ییما )جمشید( در اوستا: ۀبوبر و اسطور

 انسان در برابر دروغ خودخداپنداریدوراهی خداگونه شدن 

، که در یک کتاب همراه انگاره ها به 2مارتین بوبر در اثری به نام درست و نادرست  

انتشاررسیده، دروغ را شری انسان ساخته و افزوده به طبیعت اعالم می کند.  او ضمن مشترک 

 نسان می داند: دانستن خشونت میان انسان و حیوان، دروغ را اختراع منحصر به فرد ا

ولی دروغ، اختراع خود ما بوده، از جنسی متفاوت با هر گونه نیرنگی که از حیوانات 

سرمی زند. دروغ تنها زمانی ممکن گشت که انسان قادر به تشخیص حقیقت شد.  

، امکان یافت.  روح شدهدروغ فقط هنگام هدایت شدن به جهت خالفِ حقیقتِ فهم 

 . 3کند با دروغ به خود خیانت می 

بوبر در انگاره های خیر و شر، خداگونه شدن انسان را در تقابل با دروغ خودخداپنداری مطرح 

کرده، دو سمتگیری متضاد را همچون خاستگاه های خیر و شر انسانی دربرابر هم می گذارد: 

 خداگونه شدن، چونان خاستگاه خیر و خودخداپنداری همچون خاستگاه شر.

                                                 
1

یورگن هابرماس بر آن است که بسیاری از رویارویی های ما جهت کسب قدرت و سلطه است از  
انسان امروز با پیشرفت نهادهای مردمی و دموکراتیک و طریق عقل ابزاری و نمود آن در زبان.  اما 

شرکت گستردۀ متخصصان و روشنفکران این امکان را دارد که یک "قلمرو عمومی" تشکیل دهد که 
در آن عقل ارتباطی جاری باشد و دیدگاه ها و روش های کنشگری متفاوت، به دور از قصد سلطه از 

   دانش های موجود با یکدیگر به توافق برسند. راه "اقناع عقلی و استداللی" و به کمک
 
2

 Right and Wrong 
3

 Buber, Martin.: 1952 ( Right and Wrong), p7 
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بوبر، مفهومی کلیدی است که خودِحقیقی انسان بر اساس آن  در فلسفۀ خداگونه شدن

این دیدگاه بوبر در آموزه های حسیدیزم /قباالیی است و بر اساس  سنجیده می شود.  خاستگاهِ

.  بنا به این "باشد که انسان را به صورت و شباهت خود بیافرینیم": ۲۶:۱سفر پیدایش تفسیر 

یه شدن به خدا از راه در پیش گرفتن رفتارها و صفات مشابه او است که انسان، شب غایتِدیدگاه، 

 آیۀاز روی خصوصیات دنیای آفرینش شناخته می شوند.  این اصل در مباحثات تلمود در تفسیر 

خدا بخشنده است، ":  این گونه گسترش می یابد - "تو باید مقدس باشی" - ۱۹:۲سفر الویان 

، این اصل را 2موسی ابن مایمون  . 1 "حیم است، پس تو رحیم باشپس تو نیز بخشنده باش؛ او ر

و سرشاری در " در داللت الحائرین همراه با نمونه های دیگر متونی با تفسیر همسان آورد:

جهان " ؛۶۳:۷یشعیا  "از احسان ها و محبت پایدار خدا یادخواهم کرد"؛  ۳۴:۶خروج  "احسان

 ]در زبان عبری، معادل احسان، واژۀ ۸۹:۳مزامیرداوود  "بنا شده است محبت و احسان برپایۀ

ابن مایمون در آخر این رساله، غایت فرد انسانی را  به معنای لبریزکردن و سرشاری[.  است خِسِد

شبیه شدن به خدا از راه در پیش گرفتن صفاتی دانست که در آفرینش نمودیافته  و همجهت با 

له اند، عقل، عشق، اختیار آزاد، تدبیر، احسان و عدالت.  هستند و نه نیستی؛ از آن جم "زندگی"

 سفر تثنیهرا از تفسیر متن  "زندگی"بوبر در انگاره ها اشاره می کند که این مالک همجهتی با 

 گرفته و اوستا را نیز همسو با آن می داند:

زین نیز مانند اوستا و متون وابسته به آن، خیر و شر همچون مسیرهایی جایگ توراتدر 

انسان را گریزی از گزینش نیست.  چنان چه  شونده بیان می گردند که دربرابر آن ها

این گزینش، مساوی گزینش میان زندگی یا مرگ ارزیابی می  ۱۹:۳۰در سفر تثنیه 

 شود
3 . 

امروز آسمان ها و زمین را "باید به متن سفر تثنیه در تورات نگاه کرد: منظور بوبر برای فهم بهتر 

تو فرامی خوانم: من زندگی و مرگ را و برکت و لعنت را دربرابر تو قراردادم  شهادت دربارۀبه 

.  در تفسیرهای تلمودی، "و تو باید زندگی را برگزینی تا زندگی کنی، تو و نسل های تو...

برکت، حاصل عمل خیر دانسته شده و همجهت با زندگی و سازندگی؛ و لعنت، حاصل عمل 

 رگ و نیستی و ویرانگری.شر و همسو با م

                                                 
   ۲۲۶، جلد اول، ص ۲۰۱۱ابن مایمون، موسی.:  1

2

 Moshe Maimonides(1135-1204) 
3

 Buber, Martin.: 1952, p 119 ( Images of Good and Evil ) 
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بوبر در هر دو روایت برج بابل و توفان نوح، قصد خودخداپنداری و بریدن از خداگونه شدن را 

، گسترش خشونت ۱۳:۶عامل سقوط انسان می بیند.  باید یادآور شد که در متن سفر پیدایش 

وبر، در این هر دو .  از دید ب1میان انسان ها علت نابودی نسل پیش از توفان دانسته می شود 

روایت، اعالم خدایی توسط انسان، او را از طرح نظم به طرح آشوب فرومی کشد.  هرقدر 

خیر است، دروغ خودخداپنداری به خاستگاه شر انسانی تبدیل می  خداگونه شدن انسان، زایندۀ

 شود.    

ابرانسان نیچه را مفهومی آمده، درون خود، جدل با مفهوم  خداگونه شدن بوبری از این پیشینۀ

دربرداشت.  بوبر در گزینش نمونه هایی اسطوره ای، به ویژه روایتی از اوستا، گویی خیال 

یادآوری نیچه در چنین گفت زرتشت را دارد و نیز چالش با خوانش دلبخواه نیچه از زرتشت.  

ی زرتشتی برخالف نیچه که معناهای موردنظر خود را در قالب زرتشت می ریزد، بوبر آموزه ها

 را در درون خود نظام فکری این دین باستانی و با توجه به متون آن تفسیرمی کند.

مارتین بوبر شاه ییما/جمشید در اوستا/شاهنامه :  دروغ خودخداپنداری و اسطورۀ

شاه ییما در اوستا را روایتی دیگر از خودخداپنداری می داند. او در انگاره ها پس از  اسطورۀ

اوستایی را در قالب روایت شاه جمشید در  لقاسم فردوسی که این بن مایۀام ابواشاره به حکی

 زیر از روایت اسطوره ای را به دست می دهد: شاهنامه آورده، خالصۀ

ادبیات ایران از باستانی ترین متون اوستا تا شعرهای فردوسی،  در الیه های چندگانۀ

تکرارمی شوند؛ چهره ای که با دگرگونی  2عناصر داستان بدفرجام شاه ییما یا یوما 

آن ". استهایی، از سنت بدوی هندوآریایی به اسطوره های هندی و ایرانی راه یافته 

، از دید دهقانان همچون "چوپان بزرگ"و  "که نگاهش چون آفتاب است

باستانی ایرانیان توصیف شده است.  او نامیرا به دنیا آمده، ولی به  چوپان/خدای وارۀ

برتر، اهورامزدا، او را به گسترش و  یل سرپیچی خود، میرا شده است.  خدای وارۀدل

آن نمی بیند، با او در  ییما خود را شایستۀ اما.  فرامی خواندپاسداری از دین اهورامزدا 

.  این پاس می داردبخشیده، آن را چندگانگی جهت دیگری معامله کرده، دنیا را 

شده، بر دنیا سروری می یابد:  یین طرحچن ست.  ییما آمادۀدنیای او دنیای اهورامزدا ا

                                                 
عین متن: " و خدا به نوح گفت: پایان کل نفوس پیش روی من است، زیرا زمین پر شده از خشونت  1

 این نفوس." 
 در اسطوره های هندو با نام یاما آمده است. بوده،ییما همان جمشید در شاهنامۀ فردوسی   2
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دنیایی که می باید هیچ نیروی ویرانگری در آن سهم نداشته باشد، خواه سرما، باد گرم 

یا بیماری و مرگ.  او پیشتر با دادن قربانی از خدای وارگان خواسته که در این قلمرو، 

ن از خشکسالی در امان باشند.  او از انسان و چارپایان از گزند مرگ، و آب و درختا

کشورها باشد و فراتر از آن بر اهریمنان چیره  آنان خواسته که بگذارند پادشاه همۀ

شده، با درهم شکستن آن ها هر گونه شر را از آفریدگان اهورامزدا دورکند.  اینک 

ز این خواست او برآورده می شود.  سیصد سال می گذرد و از آن جا که هیچ یک ا

آفریدگان نمی میرند، زمین پرمی شود از چارپایان و درندگان، سگ ها، پرندگان و 

اژدهاهای آتشین نفس.  ییما پس از فراخوان اهورامزدا هنگام نیمروز به سوی نور و راه 

خورشید روانه می شود.  او با چوبدستی از طال به دست و سرودواره های خوش خدای 

می دهد که گشاده شده، بر پهنای آن یک سوم افزوده  وارگان بر لب به زمین فرمان

زمین دوبرابر می شود و آفریدگان با  گردد.  او یک بار دیگر چنین می کند تا اندازۀ

خشنودی در آن زیست می کنند.  اما آن گاه اهورامزدا، خدای وارگان، شایسته ترین 

می کند که دنیا به مادیت  انسان ها و در رأس آن ها ییما را گردآورده، به آنان اعالم

انصراف ییما دنیا خالی از  سپرده شده است )این جا به نظر می رسد که در نتیجۀ

روحانیت بود(.  اهورامزدا خبرمی دهد که زمستانی سخت از راه خواهدرسید که زمین 

را از برف و سپس سیل خواهد پوشاند، به گونه ای که هیچ جانوری قادر به ایستادن 

نباشد.  سپس به ییما دستور ساختن برجی همانند یک قلعه داده می شود تا  روی زمین

در آن تخم بهترین و زیباترین جانوران و گیاهان نگهداری گردد.  چنین می شود.  

پیشتر در بند، امان می دهد و دروغ را به ذهن خود راه  ولی پس از آن، ییما به اهریمنانِ

ایزدی و نور  فرّ ،ی پردازد.  آن گاه، بیدرنگداده، به ستایش و بزرگداشت خود م

برکت که در پیشانی او ریشه داشت، به شکل کالغی بیرون می پرد و او میرا می شود.  

زمین و زمان سرگردان باشد و بار دیگر  از آن پس ییما باید بی هیچ آسایشی بر پهنۀ

ی می گیرد که از پنهان شود.  ییما به نیروی اهریمنان پیوسته، جادوگری را به زن

گونه هیوال زاده می شوند.  خواهر او به شکل جادوگران درآمده، با  آمیزش با او همۀ

او به دروغگویی می پردازد.  دیگر نمی دانیم از آن پس چه می شود، ولی آشکارا 

تکه  ،اهریمنان با شاه ییما همچون یاغی رفتارکرده و سر آخر، او را با اره ای هزار دنده

هندو که در آن ییما شاه  کنند.  در روایت زرتشتی نیز همانند سروده های اولیۀ تکه می
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مردگان دانسته می شود، او اولین کسی است که می میرد و تنها پس از او دیگران نیز 

 .  1 میرنده می شوند

رندگی.  می داند و همانا بیان اسطوره ایِ خاستگاهِ شر و می "دروغ به هستی"بوبر دروغ شاه ییما را 

 این جا نگاهی به ابیات شاهنامه نیز روشنگر دیدگاه مشترک بوبر با فردوسی خواهد بود:

 بخشی از روایت شاه جمشید در شاهنامه:  

 چنین تا برآمد برین روزگار

 ندیدند جز خوبی از کردگار

 سر گشت او را رهی  جهان سربه

 نشسته جهاندار با فرهی

 یکایک به تخت مهی بنگرید

 گیتی جز از خویشتن را ندیدبه 

 منی کرد آن شاه یزدان شناس

 ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس

 گرانمایگان را ز لشگر بخواند

 چه مایه سخن پیش ایشان براند

 چنین گفت با سالخورده مهان

 که جز خویشتن را ندانم جهان

 هنر در جهان از من آمد پدید

 چو من نامور تخت شاهی ندید

 من آراستم جهان را به خوبی

 چنانست گیتی کجا خواستم

                                                 
1

 Buber, Martin.: 1952 (Images of Good and Evil ), p 107 
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 خور و خواب و آرامتان از منست

 همان کوشش و کامتان از منست

 بزرگی و دیهیم شاهی مراست

 که گوید که جز من کسی پادشاست

 همه موبدان سرفگنده نگون

 چرا کس نیارست گفتن نه چون

 چو این گفته شد فر یزدان ازوی

 وگوی بگشت و جهان شد پر از گفت

 چون بپیوست با کردگار منی

 شکست اندر آورد و برگشت کار

 گوی با فر و هوش چه گفت آن سخن

 چو خسرو شوی بندگی را بکوش

 کس که شد ناسپاس به یزدان هر آن

 به دلش اندر آید ز هر سو هراس

 گون گشت روز به جمشید بر تیره

 ...فروز همی کاست آن فر گیتی

، خاستگاه شر است.  او "دروغ به هستی"همچون  خودخداپنداری،از نظر بوبر در این روایت، 

 بعد طرح خود را گسترش می دهد: با نتیجه گیری زیر، مرحلۀ

 به طور معمول، خیر و شر، دو قطب و دو مسیر متضاد دانسته می شوند؛ دو شاخۀ

تابلوی یک دوراهی که سمت راست یا چپ می رود.  در دیدگاه رایج، هر دو متعلق 

یک طرح هستی و دارای یک طبیعت تلقی می شوند، ولی هر یک قطب متضاد به 

دیگری. اگر دلمشغول مراحل موجود واقعیت انسانی هستیم و نه تجریدهای اخالقی، 
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باید از پس زدن این دیدگاه قراردادی آغازکنیم و عدم شباهت بنیادی میان طبیعت، 

 .1 سانی را بپذیریمان ساختار و پویشمندی خیر و شر در واقعیت تجربۀ

باید دید منظور بوبر از ساختار و پویشمندی خیر و شر چیست و چه عناصری برای آن قائل است.  

آشوب؛  در انگاره ها این پرسشگری به ترتیب، بر محور مفاهیم زیر گسترش می یابد: تجربۀ

 ابی.مراحل رخداد شر، بزنگاه تصمیم؛ یکسره ساختن روح؛ تحقق خود؛ قاطعیت؛ وجودی

  

 ساختار شر

وجودی و نه فقط ذهنی فرد در  بوبر در انگاره ها به دنبال راهیابی به تجربۀآشوب:   تجربۀ

 تجربۀ"فرایند تصمیم ها و گزینش هایی است که به کنش خیر یا شر می انجامند.  منظور او از 

ین تصمیم گیری در درون فرد به هنگام چن "عین واقعه"راهیابی به لحظه های عریان و  "وجودی

 :    اول گسترش شر است هایی است.  آشوب گرداب گون گزینه های واقعی و خیالی، مرحلۀ

تکاملی که اغلب همزمان با بلوغ ولی نه محدود به آن است،  فرد انسانی در یک دورۀ

موجودات، تنها در  امکان پذیری آگاه می شود.  این مقوله از میان همۀ ناگزیر از مقولۀ

فقط برای او امر واقعی، پیوسته امر ممکن را در میان موجودات، نمودمی یابد.  انسان 

بینهایت امکان می بیند.  وفور  طی مسیر یادشده، خود را در میانۀ او  در حاشیه دارد.

امکان ها همچون سیل به درون واقعیت کوچک او جریان یافته، آن را به تسخیر درمی 

پیرامون شایدبودگی ها که خدا در عهد عتیق آن را شر  آورد.  فانتزی همچون خیالبافی

 آن، جای به و خداداده واقعیت از توجه ساختن منحرف دلیل به –معرفی می کند 

ابهام خود را به قطعیت لحظه تحمیل می کند.  امر ذاتمند در  -ها  شایدبودگی با بازی

)سفر  "بیشکل و بی صورت"امر بالقوه قرارمی گیرد.  آشوب چرخان و بلعنده،  سایۀ

 ( خود را تحمیل می کند۲:۱پیدایش 
2. 

آشوب امکان "به به همان صورت باقی نمانده، ، "آشوب شایدبودگی های هستی"از نظر بوبر 

 : تبدیل می شود "نشهای ک

                                                 
1

 Buber, Martin.: 1952(Images of Good and Evil ), p 121 
2

 Ibid, p 125 
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این خود امور نیستند که درون گرداب چرخان می افتند، بلکه راه های ممکن برای 

 گرفتار می آیند گردانپیوستن به/غلبه بر آن ها در آشوب 
1 . 

روح انسان در مفهوم وجودی مورد نظر بوبر،  نخست شر: بی تصمیمی همچون مرحلۀ

شامل فکر، جسم، اراده، غریزه، میل، سودا، انگیزش های جسمانی، خودآگاهی و روان 

ناخودآگاه است.  این کلیت هستی بارها در زندگی به دام آشوب شایدبودگی ها و خیالبافی با 

درون و یکسویه کردن نیروهای احتمال ها می افتد.  اگر فرد قادر به برون رفت از این آشوب 

 در پهنۀاول شر، بی تصمیمی  به مرحلۀ -که یکی و یگانه است نشود  -خود در جهت خیر 

می رسد.  اما فرد، خواه ناخواه، باید از این آشوب بیرون آمده، به تصمیم آشوب گزینش ها 

 برسد.  

این مرحله به معنای حقیقی کلمه، گرفتن یک تصمیم شر   دوم شر: خودتأییدگری، مرحلۀ

به تأیید نیاز نیست. بلکه شربودگی، حاصل تأیید خود به هر قیمت است.  از نظر بوبر، انسان 

 . جانوران، موجودیتی معین و ثابت داشته، به تأیید نیازی ندارند، اما فرد انسانی برخالفدارد

بوبر از این  را دریافت کند. تأیید منحصربه فرد بودن خود ند تنها به عنوان فرد می تواجانوران 

می نامد.  انسانی  "حیات و موجودیتی نامعین و غیرثابت است جسارتی در پهنۀ"نظر، انسان را 

، "مرگ پیش رسِ طعمِ"همچون  را "دهشت تنها رهاشدگی"که این تأیید را دریافت نکند، 

ط تأیید بگیرد، در بزنگاه ها قادر به تصمیم گیری مستقل و محیاگر فرد از خود  تجربه می کند. 

خواهد بود.  از سویی انسان فردیت یافته می تواند از انجام کاری هر قدر همراه با تشویق 

به رد "را و ارتباط با الیه های عمیق وجود خود، او خودآگاهی دیگران، خودداری کند، اگر 

 شناخت از خود در فرایند تصمیم گیری، می نویسد: بوبر در اهمیت.  "درونی کنشی فرابخواند

را براساس دگرگونی های خود به روز کند،   یشتنپس انسانی که نتواند شناخت از خو

یافته ها،  مستقل از همۀباید سلب کند.  او  آنقدرت آری یا نه را از باید 

ردهد.  او قرا محوریخود که ارادۀ "داوری از خود"خودتأییدگری کرده، اساس را نه 

زیرا چنین تصویری  -خود او نه آن گونه که می خواهد باشد  .باید خود را برگزیند

                                                 
1

 Ibid, p 126 
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بلکه همان باشد که هست و خودش تصمیم گرفته همان    .باید یکسره حذف شود

 بماند
1  . 

که یکسره بی نیاز از تأیید دیگری و  - در این جا به نظرمی رسد که بوبر مفهوم ابرانسان نیچه را 

ردکرده، در همان حال بر تحقق فردیت تأکیدمی  - ورای هر اصل اخالقی، خودتأییدگر است

 کند.

بوبر برخالف نیچه قائل به تمایز میان خیر و شر بوده، طرح خود را به منظور شرح این تمایز 

است، به این معنا که تمام نیروهای  "روحی یکسره شده"گسترش می دهد: تصمیم خیر، کارِ 

نامیده می شوند، در  soulیا  "روح"انسان که در مجموع از دید بوبر  وان و غریزۀجسم و ر

چنین تصمیمی متبلور و همسو می گردند.  اما درپیش گرفتن خیالِ شر، چنین فرایندی را طی 

نمی کند.  بسیاری از ابعاد انسان باید به تاریکی و خواب فرورفته باشند تا شر از انسان سربزند.  از 

نظر، بوبر، دو ساختار و پویشمندی مجزا برای خیر و شر انسانی قائل می شود.  این دو فرایند این 

تابلوی یک دوراهی که سمت  دو شاخۀ ...دو قطب و دو مسیر متضاد "چنان چه خواندیم، 

 ، نیستند."راست یا چپ می رود

 در این جا بخشی از کتاب میان انسان و انسان، بوبر روشنگر خواهدبود:

پس خیر و شر نمی توانند یک جفت متضاد مانند راست و چپ یا باال و پایین باشند.  

خیر حرکت در جهت خانه است و شر گرداب چرخان بالقوگی های انسان که بدون 

آن ها هیچ موفقیتی به دست نمی آید، ولی اگر جهت نگیرند و در خود فروبسته 

 . 2بمانند، همه چیز به هرز می رود 

دیدیم که بوبر در شرح اسطوره های ایرانی چگونه  م شر، خودخداپنداری:سو مرحلۀ

واپسین نمود بیرونی شر دانست.  بوبر در آثار دیگر خود به ظهور  خودخداپنداری را مرحلۀ

انسان بی وجدان در دنیای مدرن اشاره داشت که در مداری فروبسته، تأیید را از خود می  پدیدۀ

شرونده است، زیرا فرد خود را محق به انجام هر کاری می داند.  بوبر گیرد.  شر بی وجدانی، پی

انسان بی وجدان و جنون  راز پیشروی برق آسای هیتلر را در همین امر دانست و او را نمونۀ

                                                 
1

 Ibid, p138 
2

 Buber, Martin.: 1966, 103 
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خودخداپنداری در دوران مدرن.  مفهوم وجدان نزد بوبر با جهانشمولی اخالق نظر کانت، فصل 

 مشترک های بسیاری دارد.   

ابتذال  در بیان نظریۀ آیشمن در اورشلیممراحل شر، بی تردید هانا آرنت را در  آراء بوبر در زمینۀ

و پیش پا افتادگی شر و سرایت سریع آن در سطح یاری رساند.  تا جایی که می توان دیدگاه 

هانا آرنت در    آرنت را بیانی سکوالر از پویشمندی شر و خودتأییدگری نزد بوبر دانست.

ها این نظر را  زندگی و گزارش مطالعۀنیز در دادگاه،  رفتار شخص او با مشاهدۀآیشمن  محاکمۀ

ای هیبتناک، که  ها انسان، نه پدیده یونلآیشمن به عنوان قاتل می اعمالبه میان آورد که شر 

است. آیشمن با ضریب هوشی متوسط، تنها به این دلیل مجری و پیش پاافتاده ای مبتذل  پدیده

 دو"های خود  همگین ترین جنایت شد که هیچ گاه از آغاز کار به دستورها و احکام مافوقس

تک تک مراحل ترقی شغلی خود داشت ولی آن چه  ای روشن دربارۀ نیندیشید. او حافظه "بار

]همان ابعاد به خواب رفته نزد آورد گذشت را به یاد نمی های مرگ زیر فرمان او می در اردوگاه

ها  ها برای او حقیقت داشتند نه میلیون وجودی بی هیچ حس همدردی که تنها بخشنامهمبوبر[.  

 انسان. 

بوبر دربرابر رستگاری انسان که مفهومی دینی است، رستگاری رستگاری انگیزش شر:  

 انگیزش شر همچون مفهومی وجودی را به میان می آورد.    

ابطه می داند، در تز رستگاری انگیزش شر بر گفتگو، شر را غیبت ر او همان گونه که در فلسفۀ

آن است که شر در مناسبات انسانی را می توان از راه برقراری رابطه، رستگارکرد و روند را 

معکوس ساخت.  بوبر این معکوس سازی و انتقال نیروی شر به فضای خیر را رستگاری شر نامید.  

، این دیدگاه را دنبال کرد که 1 "ستگار شودشر نمی تواند ر"بوبر برخالف سارتر که معتقد بود 

فرد قادر است انگیزش شر را در درون خود مهارکرده، نیروی آن را در جهت خیر به کاربگیرد.  

 خیر دانسته، می نویسد: در انگاره ها او کلید این روند را یکسره ساختن روح  در جهت یگانۀ

در گام نخست، از بی تصمیمی  معنای نهایی بازنمایی ما این است که کنش شر نیز

برمی خیزد.  ولی منظور ما از تصمیم نه گونه ای تصمیم نیمه کاره یا شبه تصمیم، بلکه 

                                                 
 1

 :Martin Buber یا  به نقل از شارح بوبر، موریس فریدمن، در کتاب: مارتین بوبر: زندگی گفتگو 

The Life of Dialogue :با این مشخصات 
Friedman, Maurice.: 1960, p15  
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تصمیمِ روحِ یکسره  شده است.  تصمیمی نیمه کاره و بی تأثیر بر روی نیروهای 

مخالف خود، در معنای موردنظر ما، نمی تواند تصمیم نامیده شود.  زیرا در تصمیم 

فرد درگیر، پس نشسته،  باالترین نیروهای روح، یعنی ذات حقیقی و سازندۀ ،مه کارهنی

بی قدرت می شوند، ولی همچنان، در طغیان روح می درخشند.  شر را نمی توان با 

روحی مصمم به اجرا درآورد.  تنها خیر است که با روح کامل و یکسره انجام می 

 واالترین نیروهای روح بر همۀ که جذبۀ رقم می خوردشود.  کنش خیر زمانی 

 از مسیری آتشناک به شکوه تصمیم می رسد.  شر نبودِ کرده،نیروهای دیگر غلبه 

آن، به سلطه، بلعیدن، اجبار، فریب، استثمار،  پیامدجهت است. هر کنش در قالب شر و 

است  یگانهمی انجامد.  خیر یک جهت  ،تحقیر، شکنجه و ویرانی هر چه در مسیر خود

انجام می شود.  اقدام به عمل در جهت خیر با روحی یکسره و مصمم  آنو آن چه در 

قدرت و هیجان ممکن در شر نیز در آن نمودمی  انجام می شود، به گونه ای که همۀ

 .1  یابد

 ، در فلسفۀ"قدرت و هیجان ممکن در شر نیز در آن نمودمی یابد به گونه ای که همۀ"این معنا:  

شر، اهمیت کلیدی دارد.  بوبر در یکی از سخنرانی های خود که توسط شارح او رستگاری 

باید همچنین شر را دوست داشت... حتی شر نیز آرزو "موریس فریدمن نقل شده، می گوید: 

بوبر را نشانه ای بر اصرار او بر این پرسش می  .  فریدمن این گفتۀ"دارد که دوست داشته شود

خیر نه از راه پس زدن شر یا شکست دادن آن، بلکه تنها از راه "دمن[: دانست که ]از زبان فری

.  2 "تبدیل و تحول شر و استفاده از انرژی و سودای نهفته در آن در جهت خیر، مستقر می شود

این نگاه بوبر، افقی یکسره متفاوت دربرابر برخورد با شر اجتماعی نیز گشوده، از سوی 

ه های تبهکار یا نفرت نژادی از طریق فعالیت روشنگر اعضای کنشگران برای خنثی کردن گرو

 جداشده از آن ها به کارمی رود. 

باید افزود که بوبر در آثاری که به تفسیر آموزه های قباالیی ]حکمت یهودی خودتحقق گری[ 

می پردازد، به این آموزه اشاره دارد که خدا یا به بیانی، سازوکار قاعده مند یا خودآگاهی 

اگیر هستی، در مورد فرد شرور بسیار صبرمی کند تا او سرانجام با استفاده از اختیار آزاد خود، فر

انگیزش شر را دفع کرده، نیروی آن را در جهت خیر رهاسازد.  زیرا هر چه فردی شرورتر، 

                                                 
1

 Ibid, p 130  
2

 Friedman, Maurice.: 1955, p 15 
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 خیری که از تغییر مسیر او به سوی خیر حاصل می شود، عظیم تر خواهدبود.  بوبر در مجموعۀ

ت های حسیدم، حکایتی به جا مانده از یکی از استادان قباال در لهستان قرن شانزدهم را در حکای

 همین مورد نقل می کند:

حکیم شهر بردیچف روزی در خیابان به مردی بسیار مقتدر ولی معروف به شرارت 

حضرت آقا من به شما غبطه می خورم!  وقتی شما به راه خیر "برخورد و به او گفت: 

نور تبدیل خواهد شد و همچون پرتویی عظیم  ید، تمام نقص های شما به اشعۀبرگرد

 1 "خواهید درخشید.  من برای آن سیل نور شما، به شما غبطه می خورم!

بوبر، در این دلنگرانی برای انسان درگیر با انگیزش شر، دشواری های یکسره ساختن روح را 

 بیان می کند:

اری سخت پرمخاطره است.  در این کار باید بر هر این یکسره شدن و تبلور روحی ک

چه درون ما دارای طبیعت تمایل، راحت طلبی، عادت و عالقه به احتمال ها است، غلبه 

کنیم.  این غلبه از راه حذف و پس زدن نیست، زیرا روح مصمم و یکسره از چنین راه 

سرکوب شده  میل هایوقتی گی روح هیچ گاه تا ه شدیکسر هایی حاصل نمی شود. 

در گوشه ای می خزند، به دست نمی آید.  بلکه باید تمام این نیروهای ساکن یا 

روح با یکدیگر به هماهنگی برسند.  این نیروها در هیبت  متحرک، گرداگرد جذبۀ

تصمیم گیری چنین شده، در آن حل می گردند.  چه مقاومتی صورت می گیرد تا 

کل مندی[، چنین قدرتی بر روح در جایگاه روح در جایگاه صورت]فرم به معنای ش

   2در کائنات به شکل مشخص برسد!   ،آشوب زده بیابد و آشوب رام شده مادۀ

 او به این ترتیب، سازوکارهایِ ناخودآگاهِ پس زنی امیال در روان انسان و یا  تمایل به محدودۀ

را از مانع های یکسره شدن روح هنگام تصمیم گیری می داند.   confort zone آسایش یا

ولی با تحمل دشواری و مخاطره و برخورد آگاهانه با درون، می توان نیروی انگیزش شر را به 

 مسیر نیروی خیر افزود.  

                                                 
1

 Buber, Martin.: 1991, p 219 
2

 Buber, Martin.: 1952, p 129 
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شهیر آلمانی که بعدها در اثری داستانی به نام سیذارتا  ، نویسندۀ1باید افزود که هرمان هسه 

، مارتین بوبر را به ۱۹۴۹فردی بودا را با دیدگاهی اگزیستانسیالیستی بررسی کرد، در سال تحول 

 نوبل ادبی کرد.  عنوان انسانی نادر و فیلسوف و ادیبی  استثنایی، کاندیدای جایزۀ

شاه جمشید در  ۀپس از فهرست منابع، برگردان فارسی متن بوبر در تفسیر اسطور

 اوستا را می خوانیم.
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  :پیوست

 انگاره های خیر و شر 

 مارتین بوبر 

  شاه جمشید در اوستا  ۀ: در تفسیر اسطوراز مجموعۀ خیر و شر دوم کتابکل 

 برگردان فارسی از متن اصلی به زبان انگلیسی

 شیریندخت دقیقیان 

 مشخصات کتاب شناسی:  

Buber, Martin.: 1952. Good and Evil. Images of Good and Evil. Part 

Two. Charles Scribner’s Sons, New York 

 

 دو اصل ازلی

دو روح ازلی  زرتشت، دربارۀ در باستانی ترین بخش های اوستا، یعنی گفتارها و سرودواره هایِ

ار و می خوانیم.  خیر: همچون پندار، گفتار و کردار نیک؛ و شر: چونان پندار، گفت روانو 

همراهانی بوده اند آرمیده  ،و پیشتر "خفته دو همزادِ"کردار شر.  گفته می شود که این دو روح، 

شر چنین گفت:  خیر با روحِ ، روحِرسیدهخود.  اما سپس با یکدیگر به تضاد  خاستگاهِ در زهدانِ

خود ما و روح های ما  ،احساس ها، داوری ها، انگیزش ها، نیت های درون، گفتار و کردار"

سپس آنان تا سرحد مرگ و زندگی به رویارویی با   "با یکدیگر همداستان نیستند.هیچ یک 

و برای پیروان  بودشر  یکدیگر برخاستند.  چنین شد که از آن پس، برای پیروان فریب، منتهایِ

بکار انجام هر آن چه فری گزینش کردند:  روحِ ،راستی، نیکوترین پندارها.  به دنبال آن، دو روح

، هستی راستوار را هدست نیافتنی ترین آسمان ها رفت شر را برگزید، ولی خیرترین روح به نهانگاهِ

 گزینش کرد. 

در این اسطوره برخالف کل ادبیات نوع انسان که برای ما به جا مانده، خیر و شر همچون دو 

دو "ز همبودگی اولیه ای همچون اصل، با هم مطرح و از یکدیگر تفکیک شده اند.  آن ها ا

برخاسته اند.  به ما گفته نمی شود که از چه نطفه و زهدانی آمده اند، ولی جای دیگر می  "همزاد

، پدر روح خیر است.  پس، دو حریف "خدای خردمند"برتر، اهورامزدا یا  آید که خدای وارۀ
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ین تقابل روشن می شد، هیچ گفته نمی ازلی از او پدید آمدند.  پیرامون مادری که با اشاره به او ا

شود.  اهورامزدا نیروهای خیر را گردآورده، به نبرد با نیروهای شر و پیروزی گسیل می دارد.  

ولی آشکارا هماورد او در این نبرد، در خود فروبسته ماند و خود را به یک اصل اولیه تبدیل 

زد تا بر آن چیرگی یابد.  اگر آفرینش در کرد.  گویی او ]اهورامزدا[ باید ابتدا شر را خنثی سا

پیش از  این روایت با رویارویی دو همزاد و زیر تأثیر آنان آغازمی شود، پس خدای وارۀ

-حین-خوب شونده" خدای وارۀ با این همه،.  "نیست -خوب-هنوز"آفرینش، آنی است که 

پس این گونه می ، درکنار آن چه از خود خلق کرده، راهی نبرد می شود.  "کنش آفرینش

فهمیم که کنش ازلی خدا تصمیمی بود درونی و گزینشی میان خیر و شر، زمانی که هنوز با هم 

می ممکن آن را  گشوده،همراه بودند.  این همراهی راه را برای کنش گزینش از سوی آن ها 

نش ابتدا از آن خوبی مؤثر و فعال می سازد، و خودگزیهمان سازد: خودگزینش گری خیر که 

منتقل آفرینش دنیای به فقط گری شر که شر مؤثر و فعال پدیدمی آورد.  اما این گزینش اولیه 

]پیروزی مطلق خیر بر  "چرخشگاه نهایی"رسیدن به  آفرینش،هدف وجودی نمی شود، بلکه 

 . می گرددشر[ در پایان نبرد 

.  از می شودفراخوانده  به این نبرد نجات بخش، به گزینش میان خیر و شر موظف مخلوق، انسانِ

آن جا که خدای خردمند با روح خود، انسان را آفرید، قدرت تصمیم گیری به انسان بخشیده 

وارد طرح زمینی شد.  ولی او اینک دوباره  - خویشتن او - او 1ئنایشد.  با یک گزینش، دّ

آمیزه ای از دروغ و راستی باید به تفکیک و گزینش بپردازد.  او باید از دنیای باال  رویارویِ

راه بهین گشوده به گزینه ها نمی ماند و من به سوی تو می "زرتشت،  یاری شود، زیرا به گفتۀ

، "قراردادن انسان است دربرابر گزینش".  کار زرتشت، "آیم تا استوار به راستی زیست کنیم

دو همزاد، همداستانی با خدای خردمند از راه تصمیم خود و  ن راه راست و بنا به سرودۀنشان داد

این وجود، خود را به "کارهای استوار بر راستی.  آنان که چنین می کنند، یاریگر می شوند تا 

 . "تعالی برساند

ند.  بین خدا و انسان مانند خدای افالک، خیر و شر را درون خود دارد و از میان آن ها برمی گزی

ناب.  آن ها  انسان، روح های ازلی ایستاده اند که آن ها نیز گزینش می کنند، اما به شکل ناسازۀ

نه در خود دوگانگی دارند و نه با آن روبه رو هستند، بلکه هر یک در تمایزی سرحدی با 
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 Daena 

 توضیح مترجم:  واژۀ پهلوی دئنا به معنای حقیقت است.  
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 چیزی دیگردیگری و  است که آنمتناظر مطلق خود دارای فقط خود را دارد.  هر یک  ،دیگری

است.  در چنین شرایطی هر یک خود را و جنس خود و کردار همخوان با خویشتن را برمی 

گزیند.  هر یک با گزینش، خود را تأییدمی کند.  شر خود را برگزیده، به رسمیت می شناسد؛ 

ه ولی نه چون ناگزیر این گونه آفریده شده و نه به گونه ای دیگر، بلکه دقیقأ همچون شر.  شر ب

پیروان خود نمی گوید که آن ها پس از مرگ به او خواهند پیوست، بلکه می گوید که این 

بدترین حالت وجودی، سهم آن ها خواهد شد )در این آموزه، هیچ تمایز میان مقوله های بدی و 

شر نیست: بدی دقیقأ آن چیزی است که شر را تولید می کند و در تحلیل نهایی هیچ شر دیگری 

شر این گونه به شر میل می کند و  چه تولید می شود، وجود ندارد(.  خدای وارۀجز همان 

برتر را که پدیدآور و همزاد او است، در چنین طرحی تحقق می بخشد:   خواست خدای وارۀ

 وجود، تنها از راه مهار و هدایت شر ناب به دگرگونی می رسد. 

ونه خدای افالک و وجود ازلی، درون این جا گزنده ترین پرسش ها ناپرسیده می مانند: چگ

زرتشتیت که دربرابر  محور آموزۀبر خود شر را نگه داشته و محاط کرده است؟  این پرسش، 

پاسخ به آن مقاومت می کند، بزرگ تر و بزرگ تر می شود. تا سرانجام دین غرب ایران با 

ما با این مفهوم تنها از به پاسخگویی می پردازد.   2یا زمان رهاشده  1زُروان گسترش اسطورۀ

روی نسخه ای متأخر آشنا هستیم، ولی اصالت محتوای آن بی چون و چرا است.  زُروان گویا از 

 ،خوابی ازلی برمی خیزد و به مدت هزار یا ده هزار سال زمزمه های خود را همچون قربانی

ت( تا پسری نسل های خدای وارگان که هرودوت از آن خبر داده اس پیشکش می کند )سرودۀ

پرسشی حاشیه ای  اینآسمان و زمین خواهدشد.  از او پدید آید به نام اهورامزدا که آفرینندۀ

خواهد بود که او برای که قربانی می داد؟  خدای وارگان ازلی در آیین های هندو نیز بدون 

یدآید.  زُروان دریافت کننده، قربانی می دادند) یا خود را قربانی می کردند( تا در نتیجه دنیا پد

چه کس از قربانی سود می برد؟  "پس از این همه قربانی بیحاصل، دستخوش تردید می شود: 

در زهدان پدیدمی آید: خدای خردمند از راه قربانی و  ییآن گاه دُو  "شاید وجودی نیست؟

 ،وط اوروح شرور از راه تردید.  ولی زُروان آشکارا خدای واره ای دوجنسیتی است.  به دلیل هب

شر در درونش نطفه می بندد. او نه گزینش، بلکه تردیدمی کند.  تردید، ناگزینه و بی تصمیمی 

  است.  از درون تردید، شر زاده می شود.
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که به نام اهریمن شناخته می  1، روح شرور یا انگرا مینو]زُروان[باید یادآورشد که در این روایت

است.  ولی در این روایت، اهورامزدا یا اورمزد، دیگر یک  شود، نه پسر اهورامزدا، بلکه برادر او

ازلی نیست، بلکه در ابتدای زمان، وجودمی یابد و این بار دقیقأ همچون یگانه خدای  خدای وارۀ

خوبی.  پس در این نسخه نیز ]روایت زُروان[ دو همزاد، دو قطب دارای تضاد بنیادی با  وارۀ

دو همزاد در اوستا تضاد آن ها با یکدیگر به روشنی بیان  ۀیکدیگر هستند.  ولی برخالف اسطور

زُروان[ از خیر و شر و مناسبات  نشده، پدیدآمدن دنیا بین آن دو اعالم نمی شود.  ]در اسطورۀ

رو به آغاز  کیهانیِ متقابل آن ها هیچ گفته نمی شود.  ما تنها شاهد به میدان آمدن قهرمانان جدالِ

ازلی روایت شده، با همان عمق و حتی ژرف تر ما را به  رامون خدای وارۀهستیم.  ولی  آن چه پی

 .کشدفضای پرسش چیستی خیر و شر فرومی 

]اوستا[، این دروغ و راستی بود که در تقابل با یکدیگر قرارگرفتند: دروغ به  در روایت اول

نسبت به هستی، ]زُروان[، شک  معنای فریبکاری و راستی به معنای راستواری.  در روایت دوم

زُروان از آن سرمی پیچد.  این گونه،  کهو باور به هستی، مساوی خوبی  "شناخت"شر است و 

 پیرامون وفاداری و ناوفاداری به هستی به میان می آید. ،در نهایت، پرسش

ولی برخی از پیروان زُروان، مفهوم هبوط الوهیت را برنتابیدند.  از میان آنان، گروهی فرض 

ولی از  ،زمان در لحظه ای خاص، وفاداری خود به هستی را از دست داد ه خدای وارۀکردند ک

همان ابتدا امری بد، خواه پندار بد یا فسادی ذاتی، به او سپرده شده بود که شر از آن سرچشمه 

اوستا بازمی گردد.  ولی  گرفت.  این دیدگاه، آشکارا، هر چند به صورتی دگرگون، به آموزۀ

گفتند که زُروان هر دو را یکجا آورد تا خیر و شر را با هم بیامیزد.  یعنی تنها پس از برخی دیگر 

دوگانه، چندالیه گی امور شکل گرفت.  پس از این نسخه، مبانی سنت  وفور تدریجی این آمیزۀ

فرشته ای "ایرانی رهامی شود.  در روایت سومین فرقه، مبانی سنت دیگری گرفته شده، اهریمن 

زیر پایان می  معرفی می گردد.  گزارش این روایت با جملۀ "لعنت شده به دلیل نافرمانی رانده و

 . "در این باره سخن بسیار می توان گفت"یابد: 

 گفتارهای نیک و همۀ پندارهای نیک، همۀ همۀ"اما بخشی از اوستا هست با این درونمایه: 

 گفتارهای شر و همۀ پندارهای شر، همۀ کردارهای نیک با آگاهی از من سرمی زنند.  همۀ
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.  از این جا راهی به سوی روانشناسی شر گشوده "کردارهای شر از من بدون آگاهی سرمی زنند

 .  1 دا در اوایل رسمیت یافتن مسیحیت گسترش یافتمی شود که ابت

۲ 

 دروغ علیه هستی

ادبیات ایران از باستانی ترین متون اوستا تا شعرهای فردوسی، عناصر  در الیه های چندگانۀ

تکرارمی شوند؛ چهره ای که با دگرگونی هایی، از سنت  2داستان بدفرجام شاه ییما یا یوما 

آن که نگاهش چون آفتاب "های هندی و ایرانی راه یافته است.  بدوی هندوآریایی به اسطوره

باستانی ایرانیان توصیف  ، از دید دهقانان همچون چوپان/خدای وارۀ"چوپان بزرگ"و  "است

برتر،  شده است.  او نامیرا به دنیا آمده، ولی به دلیل سرپیچی خود، میرا شده است.  خدای وارۀ

خود را که .  سپس ییما فرامی خوانداسداری از دین اهورامزدا اهورامزدا، او را به گسترش و پ

آن نمی بیند، با او در جهت دیگری معامله کرده، دنیا را تکثربخشیده، آن را حفاظت می  شایستۀ

این طرح شده، بر دنیا سروری می یابد:  کند.  این دنیای او دنیای اهورامزدا است.  ییما آمادۀ

روی ویرانگری در آن سهم نداشته باشد، خواه سرما، باد گرم یا بیماری دنیایی که می باید هیچ نی

و مرگ.  او پیشتر با دادن قربانی از خدای وارگان خواسته که در این قلمرو، انسان و چارپایان از 

گزند مرگ، و آب و درختان از خشکسالی در امان باشند.  او از آنان خواسته که بگذارند پادشاه 

شد و فراتر از آن بر اهریمنان چیره شده، با درهم شکستن آن ها هر گونه شر را از کشورها با همۀ

آفریدگان اهورامزدا دورکند.  اینک خواست او برآورده می شود.  سیصد سال می گذرد و از 

درندگان، سگ ها،  ،آن جا که هیچ یک از آفریدگان نمی میرند، زمین پرمی شود از چارپایان

ی آتشین نفس.  ییما پس از فراخوان اهورامزدا هنگام نیمروز به سوی نور و پرندگان و اژدهاها

راه خورشید روانه می شود.  او با چوبدستی از طال به دست و سرودواره های خوش خدای 

وارگان بر لب به زمین فرمان می دهد که گشاده شده، بر پهنای آن یک سوم افزوده گردد.  او 

زمین دوبرابر می شود و آفریدگان با خشنودی در آن  ا اندازۀیک بار دیگر چنین می کند ت

زیست می کنند.  اما آن گاه اهورامزدا، خدای وارگان، شایسته ترین انسان ها و در رأس آن ها 

 -ییما را گردآورده، به آنان اعالم می کند که دنیا به مادیت سپرده شده است )این جا به نظر می
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 توضیح مترجم: اشارۀ بوبر باید به سنت آگوستین باشد با تز شر غایی او.  
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توضیح مترجم: ییما همان جمشید در شاهنامۀ فردوسی است.  در وداهای هندی، ییما با نام یاما آمده   

 است.



               ۶شماره                                                      آرمان                                                                

183 

 

ما دنیا خالی از روحانیت بود(.  اهورامزدا خبرمی دهد که زمستانی انصراف یی رسد که در نتیجۀ

سخت از راه خواهدرسید که زمین را از برف و سپس سیل خواهد پوشاند، به گونه ای که هیچ 

جانوری قادر به ایستادن روی زمین نباشد.  سپس به ییما دستور ساختن برجی همانند یک قلعه 

ین و زیباترین جانوران و گیاهان نگهداری گردد.  چنین می داده می شود تا در آن تخم بهتر

پیشتر در بند، امان می دهد و دروغ را به ذهن خود راه  شود.  ولی پس از آن، ییما به اهریمنانِ

داده، به ستایش و بزرگداشت خود می پردازد.  آن گاه، بیدرنگ فر ایزدی و نور برکت که در 

غی بیرون می پرد و او میرا می شود.  از آن پس ییما باید بی پیشانی او ریشه داشت، به شکل کال

زمین و زمان سرگردان باشد و بار دیگر پنهان شود.  ییما به نیروی اهریمنان  هیچ آسایشی بر پهنۀ

گونه هیوال زاده می شوند.  خواهر  پیوسته، جادوگری را به زنی می گیرد که از آمیزش با او همۀ

رآمده، با او به دروغگویی می پردازد.  دیگر نمی دانیم از آن پس چه او به شکل جادوگران د

می شود، ولی آشکارا اهریمنان با شاه ییما همچون یاغی رفتارکرده و سر آخر، او را با اره ای 

هندو که در آن  تکه تکه می کنند.  در روایت زرتشتی نیز همانند سروده های اولیۀ ،هزار دنده

نسته می شود، او اولین کسی است که می میرد و تنها پس از او دیگران نیز مردگان دا ییما شاهِ

 میرنده می شوند.  

بسیاری از محققان، این که خطای ییما و سبب ساز سقوط او گفتن یک دروغ بود را غیرقابل 

درک و از این رو نامعتبرمی دانند.  تکبر بی حد و خودستایشگری او انگیزش هایی هستند که 

افزوده شدند و آن دروغ را توضیح نمی دهند.  در واقع، اشاره به آن ها را در نسخه های بعدها 

پیوند تکبر بی حد و خودستایشگری با دروغ، به اینهمانی  ،زمان های جلوتر می یابیم.  با این همه

، همچون گردنکشداریوش کبیر، یاغی  های باستانی بازمی گردد.  چنان چه در کتیبۀ

رفی می شود.  این که پادشاه آغاز زمان، شروع به ستایش و برکت خود می کند، مع "دروغگو"

به درستی فقط یک دروغ دانسته نمی شود: بلکه اشاره است به دروغ او در آغاز زمان هنگام 

اعالم پیروزی نیروهای طبیعت بر نیروی فوق طبیعی و نهادن آن دروغ بر دوش بشریت و تمام 

غ کالمی دربرابر یک حقیقت کالمی نیست؛ بلکه دروغی وجودی علیه انسان ها.  این یک درو

موجودات زنده را نامیرا  برتر را زیر فشار می گذارد تا او و همۀ هستی است.  ییما خدای وارۀ

سازد.  او دعا کرده که سرور شیاطین شود و چنین نیز می شود.  اما اینک وانمودمی کند که آن 
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و عامل نامیرایی و  1ودش است.  او خویشتن را خودآفریننده ]خدا[چه به او اعطا شده، کار خ

قدرت نامیراسازی قلمدادکرده، تسلط بر شیاطین را کار خود دانسته، دچار خودبزرگ بینی می 

 2زندگی و کنش می کند.  ییما چنان چه گفته شده  ،شود.  او اینک بر اساس این دیدگاه

مرتکب دروغ  ،شده و به بیان دقیق تر: با وجود خود "ناراستی علیه خدا و خویشتن"مرتکب 

 علیه هستی می شود.

 برای پی بردن به عمق وجودی گذار موجود ازلی از راستی به دروغ، باید آن را در پیش زمینۀ

جدال جهانی دو اصل بررسی کنیم.  زیرا راستی و دروغ، دو رفتار زیربنایی یا بیشتر، دو کیفیت 

زیربنایی هستند که تقابل اصول خیر و شر در چارچوب تقابل آن ها طرح می شود.  باید متوجه 

یک امر  ود که این جا حقیقت و دروغ معناهایی متفاوت دارند با وفق یا عدم وفق بیان آگاهانۀب

بارها به معنای بازی پنهان شدگی و آشکارگی در  ،دروغ همین واژۀ3با واقعیت آن.  در وداها 

تاریکی روح می آید.  در این بازی، روح یک انسان از خود پرهیز و گریز کرده، روی می 

.  این دروغ گویی به هستی خویشتن، اینک به مناسبت با روح های دیگر و واقعیت های پوشاند

دنیایی و خدایی سرایت می کند.  این امر در اوستا ابتدا به شکل پیمان شکنی بروز می کند 

پیمان، یعنی نقض عهد( و سپس در شکل به  میترا همچون پاس دارندۀ )دروغ گویی به الهۀ

به سبب خصلت یا رفتار فرد درگیر.  رفتار به شخصیت بازمی گردد، ولی  خطارفتن یک موقعیت

شخصیت به هیچ رو داده ای نهایی و تقلیل ناپذیر نیست، بلکه از گزینش میان راستی و دروغ 

برمی خیزد که بارها به صورت زمانمند و نازمانمند و زیر تأثیر جوهر فرد در آغاز راه و لحظه 

خواهدشد. به بیان وجودی، این گزینشی است میان راست بودگی و  لیدبازتو ،های تصمیم گیری

دروغ بودگی.  ولی دروغ در نهایت به این معنا است:  سست کردن، آلودن و زدودن هستی در 

وجود.  آن که دروغ را دربرابر راستی برمی گزیند، با تصمیم خود در تصمیم های جدال  نقطۀ

وجودی شاه ییما روی می دهد:  چون  فاق در همان اولین نقطۀجهانی دخالت می کند.  اما این ات

شده و از هستی درمی گذرد، خود، قربانی آن می شود.   4او تسلیم دروغ بودگی یعنی ناهستی

پس، ییما که پیشتر بر اهریمنان غلبه داشت، با گذار از راستی به دروغ به چنگ قدرت آن ها می 

                                                 
1

 self-creator 
2

 Lommel: Zarathustra’s Religion (1930), 46. 
3

  ق. م بازمی گردد.  ۱۰۰۰توضیح مترجم: سروده های سانسکریت که قدمت آن ها به   
4

 non-being 



               ۶شماره                                                      آرمان                                                                

185 

 

نان و سپس قربانی آن ها می شود.  او در اصل، سقوط هستی را افتد.  ییما ابتدا همراه با اهریم

 درست در نقطه ای به نام ییما موجب می گردد. 

زرتشت قلب او را  بنا به نظر آگوستین، که در سال های واپسین عمر، نسیمی از باد سوزان آموزۀ

ی تصمیم روح ، راستی و دروغ نه به درستی و نادرستی خود امور، بلکه به چگونگ1 درنوردید

انسان اشاره دارند.  روح است که خود را متعهد به راستی یا دروغ می سازد.  حقیقت انسانی 

 حاصل راستواری فرد است.

 

 بخش سوم:

 حقیقت نهفته در اسطوره ها     -۱

در دو بخش پیش رو به انگاره هایی می پردازم که بشر دوران های اولیه برای توصیف تقابل 

ه بیان دقیقتر، شرح شر در تضاد با خیر نقش زده است.  هدف، بیشک، بررسی خیر و شر یا ب

خاستگاه یا خاستگاه های شر است.  ولی فراتر از این، هدف، بازنمایی ساختار شر است که 

این انگاره ها تنها از این نظر مورد توجه ما  اماهمزمان، طبیعت خیر را نیز واشکافی می کند.  

های حقیقی بوده، به درک ما از سرشت شر و مناسبت آن با خیر کمک می هستند که بازنمایی 

کنند. اسطوره به دلیل حقیقت نهفته در آن، وارد دورنمای بررسی ما شده است.  البته نه به این 

معنا که اگر حقیقتی جایی در فرم غیراسطوره ای آمده، از بیان اسطوره ای رانده شود.  بلکه به 

رویارویی عملی با شر در جهان و روح  رخ داده )نه به دست آمده( در زمینۀ این معنا که تجربۀ

آدمی، درون اسطوره حضوری بی واسطه دارد، بی آن که به دست انداز تدقیق های مفهومی و 

تمثیل ها و اسطوره کاوی های غیرعلمی  نیمه مفهومی بیفتد.  ولی افزون بر این، باید پس از همۀ

سطوره، خواهان و قادر به پذیرش داده های قلمرو اسطوره پیرامون واقعیت و علمی برای تأویل ا

انسانی باشیم.  واقعیت انسانی در موضوع مورد بررسی ما یعنی: جستجوی رخداد خاصی در 

 زندگی و روح انسان درگیر با انگیزش شر و به ویژه در معرض درغلتیدن به دام آن.

گیری از این اسطوره ها را نیز بیان کردم.  اسطوره ها شر به این ترتیب، پیش شرط الزم برای یاد

را در شرایط انسانی و روند آن گزارش می کنند.  ولی اگر روایت اسطوره با باور برخاسته از 

                                                 
1

    توضیح مترجم: اشاره به تحقیق آگوستین در دین زرتشت و نوشته های او در مورد مانویت. 
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تأویل درست آن هماهنگ باشد، آن گاه برای فهم خود موضوع، باید همصدا با اسطوره ها 

دشواره های  پویشمندی وجود دارد.  با وجود همۀنتیجه بگیریم که در واقعیت، چنین ساختار 

داوری اخالقی و ذات غیردائمی ارزش گذاری های اخالقی باید پذیرفت که در واقعیت 

انسانی، گونه ای از داوری اخالقی وجود دارد که اساس آن ارزش گزاری و صدور حکم 

ه رخدادهای آن، نیست و به راه خود می رود.  شاهد این خاص بودگی، دقیقأ این است ک

از این  متفاوت هستند با اتفاق های زندگی معمولی و آن چه به ظاهر در روح انسانی می گذرد. 

رو، یکسره ناکافی خواهد بود اگر موضوع را در چارچوب شرایطی بررسی کنیم که سرشت و 

یا به شورش روند آن ها زیر تأثیر سانسور اخالقی جامعه قراردارند؛ خواه این سانسور به تسلیم 

برخی از  دربرابر "پس زنی ها"و  "خودداری ها"بینجامد.  این جا بیشک روانشناسی 

قراردادهای اجتماعی همان قدر عمل می کند که در برخورد با امری به تمام معنا شر.  در 

عوض، در تجربه از خود باید به دنبال احساسی باشیم که از هر وضعیت روحی دیگر متمایز 

را ناگزیر، به پرسش پیرامون وجود تمایزی هستی شناختی می کشاند.  اسطوره در بوده، ما 

همین تمایز هستی شناختی است که پیرامون امتدادهای روح به بیرون که در عین حال همچنان 

خود ما از این منحصر به فردبودگی  در دسترس آن هستند، سخن می گوید.  هیچ چیز جز تجربۀ

شگری در قلمرو هستی شناسی می پیوندد، ما را قادر به دریافت پیشکش روانشناختی که به پرس

سخن اسطوره ای نمی کند: همان حقیقتی که تنها اسطوره قادر به بیان آن است و تفسیر  پرهزینۀ

 اسطوره در مکاشفه –منسجم، آن را به اسطوره وام می دهد.  تنها از راه پیوستن این دو سویه 

 . تابد می فضا ترین تیره این به معتبر مفهومی نور – شده تجربه مستقیم واقعیت و ازل های

تاریخی مورد توجه هستند: نخست، روایت بنی اسرائیل از  در این بررسی، اسطوره های شر دو حوزۀ

لغزش و درغلتیدن به شر در سپیده دم انسان.  دوم، اسطوره های باستانی ایرانی که ورود به/سقوط 

غاز تصمیم گیری خدای وارگان و انسان روایت می کنند.  البته به هیچ رو نمی در شر را در آ

تصمیم گیری غلبه دارد.  داستان  سقوط به شر بر بن مایۀ توان گفت که در تورات، بن مایۀ

شورش نوع بشر پس از توفان نوح برای ساختن برجی جهت عملیات جادویی ) اشاره به ساختن 

یادآور شورش ییما است؛ همین گونه هستند روایت های سنتی پیرامون یک نام ( علیه آسمان ها 

( و کروبی بزرگ )در ۱۴لوسیفر، پسر سپیده دم )در یشعیا  -انبیاء و فرشتگان سقوط کرده 

( که همانند شاه ییما خود را خدا پنداشته، هبوط کردند.  در تورات نیز مانند اوستا و ۲۸حزقیال 

شر همچون مسیرهایی جایگزین شونده بیان می گردند که انسان را  متون وابسته به آن، خیر و
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این گزینش، مساوی  1 ۱۹:۳۰دربرابر آن ها گریزی از گزینش نیست.  چنان چه در سفر تثنیه 

تصمیم  سنگینِ گزینش میان زندگی یا مرگ ارزیابی می شود.  در هر دو این حوزه ها هوایِ

ایرانی پیدایش دو قطب متضاد  ان چه می بینیم، آموزۀگیری تنفس می شود.  از سوی دیگر، چن

پیدایش آن ها به دنبال اولین  از تصمیمی در آغاز زمان، بسیاری جاها تبدیل می شود به آموزۀ

ایرانی شکل  شک به خدای برتر و همه شمول.  ولی به تدریج، آموزه ای بس متفاوت در حوزۀ

ت.  بر اساس دیدگاه مانویت، تضاد میان دو اصل گرفت که بیان نهایی آن در مانویت نمود یاف

دو  ،خیر و شر نه برخاسته از کنشی در آغاز زمان، بلکه امری ابدی و ازلی است.  به این ترتیب

قومی  اساسی شر، یعنی شر حاصل از بی تصمیمی و شر پیامد تصمیم، بدون هیچ پایۀ گونۀ

 .  می شوندفهمیده 

که یکی شر را همچون رخداد به ما می شناساند و  -ولی متقابل متمایز  ولی چگونه این دو سویۀ

در کنار یکدیگر می توانند بیانگر حقیقت استقرار شر در واقعیت  - دیگری چونان کنش

در عمل، از پی  شده،زندگی انسانی باشند؟  پاسخ این است که تنها وقتی تناقض آن ها عیان 

یکدیگر به وقوع بپیوندند.  اما قضیه از این قرار است که مکمل بودن آن ها ]شر همچون 

رخداد، حاصل بی تصمیمی؛ و شر چونان کنش، حاصل تصمیم[ به معنای دو سویه از یک 

موضوع نبوده، چنین برداشتی بیمورد خواهد بود.  بلکه ]شر همچون رخداد و شر چونان کنش[ 

روایت های توراتی  یک روند می توانند مکمل یکدیگر باشند.  به عنوان دو مرحله یا دو پلۀتنها 

دوم آن می پردازند.  ولی باید دانست که  نخست شر و روایت های ایرانی به مرحلۀ به مرحلۀ

 اول ]رخداد[ فراتر برود.  این روند الزامأ نباید از مرحلۀ

ولی نافرجام می  ،طنینی قوی دارد ،شدنخداگونه  یۀنخست، بن ما مجموعۀ در اولین انگارۀ

حاکم  بودن،دوم، همان درونمایه پس از تبدیل به خداگونه  مجموعۀ ماند.  اما در آخرین انگارۀ

اهمیت  خودخداپنداریگونه شدن و امی شود.  این گوشزدی است به ما که دو مفهوم خد

 خاصی در کل این روند دارند.

  آغازگاه حرکت  -۲

                                                 
: من توضیح مترجم: به این مضمون: "امروز آسمان ها و زمین را به شهادت دربارۀ تو فرامی خوانم 1

زندگی و مرگ را و برکت و لعنت را دربرابر تو قراردادم و تو باید زندگی را برگزینی تا زندگی 
  .  ۳۰:۱۹کنی، تو و نسل های تو..." تثنیه 
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تابلوی یک  طور معمول، خیر و شر، دو قطب و دو مسیر متضاد دانسته می شوند؛ دو شاخۀ به

دوراهی که سمت راست یا چپ می رود.  در دیدگاه رایج، هر دو متعلق به یک طرح هستی و 

دارای یک طبیعت تلقی می شوند، ولی هر یک قطب متضاد دیگری. اگر دلمشغول مراحل 

ستیم و نه تجریدهای اخالقی، باید از پس زدن این دیدگاه قراردادی موجود در واقعیت انسانی ه

 آغازکنیم و عدم شباهت بنیادی میان طبیعت، ساختار و پویشمندی خیر و شر در واقعیت تجربۀ

 انسانی را بپذیریم.

بهتر است بررسی با شر آغازشود، زیرا چنان چه خواهیم دید، در شرایط آغازین، که اول به آن 

ریم، وضعیت وجودی خیر قطعیت و تقدم دارد بر شر.  اینک هر چند شر به طور عینی، برمی خو

ذاتی آن، تنها در  در کنش ها، تأثیرها، رویکردها و رفتارها نمایی بیرونی دارد، ولی مرحلۀ

البته همه جا و همواره باید با  -درون انسان رقم می خورد.  فقط شناخت ما از خود که 

 شر به ارتکاب هنگام ما درونی رویدادهای تشریح به قادر –تکمیل شود خودشناسی دیگران 

 نظرافکنده، شر های حلقه به که پردازیم می خودشناسی به اندکی هنگامی تنها ما. )است

سوی دیگر، چنین تجربه ای باید به درجه ای  از چون(.  کنیم می ها آن فهم در تالشی همزمان

باال از عینیت برسد تا ما را به شناختی از فرد درگیر برساند، بررسی آن باید از دید کسی باشد 

شر در بیرون و  خود نظرمی اندازد؛ کسی که به فاصله ای از رخدادهای به یادماندۀ که به گذشتۀ

ر ذهن الزم را حفظ کرده است.  برای این او نیرو و حضو درون خود رسیده، ولی حافظۀ

منظور، چنین فردی نامناسب خواهد بود: کسی که عادت به توجیه خود در فضای کمابیش 

و  .فقط واژه ای متمدنانه برای تابو باشد "تقصیر"دوپهلوی به اصطالح ارزش ها داشته، برای او 

عمال شده از سوی اجتماع و نظارت تابو، کنترل ا از دید او تنها واقعیت رسمیت یافتۀکسی که 

 .  باشدیک سوپرایگو بر کنش براساس انگیزش ها 

ما هر نتیجه گیری از این دست را تهدیدمی کند،  ولی برای پرهیز از بدفهمی رایجی که در زمانۀ

باید یادآور تمایزی اساسی شد:  کار ما در این جا با خودکاوی در روانشناسی مدرن تفاوت 

وانشناسی مدرن و روانکاوی دوران ما نفوذ به ورای یادها و فروکاستن آن ها به دارد.  کار ر

عناصری از واقعیت است که در روان فرد، پس رانده شده اند.  ولی هدف ما یادآوردن یک 

یا  هشرویداد به دقیق ترین، درست ترین و کامل ترین شکل آن است، بدون هیچ فروکا

به طور طبیعی از هر گونه حذف و چیدگی، زیباسازی یا شیطان  بریدگی.  در کار ما باید حافظه
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انگاری برکناربماند.  کسی قادر به این کار است که به اثبات بداند رویارویی با خود، هنگام 

است.   "تبدیل به خودِحقیقی"یادآوری اساسی گذشته، یکی از موثرترین نیروها در فرایند 

یق، یادآوری مجموعه لحظه های جرقه وار و فراموش عنصر زیربنایی در این بازاندیشی عم

گویی برق آن چه پیشتر بوده به گونه ای نامنتظره  این یادآوری،طی   .است 1نشدنی خودجوشی 

 در آسمان اکنون جهیدن می گیرد. 

بازاندیشنده در جستجوی فهم مخرج مشترک میان شناخت از خود و خودشناسی مشابه  اگر فردِ

و نقل شده از سوی دیگران باشد، آن گاه، تصویری از آغازگاه های تعیین گر شر و خیر در 

زندگی گذشته به دست می آورد که با بازنمایی های رایج، تفاوتی چشمگیر دارد و تأییدی 

 ی تورات از سپیده دم انسان. مهم است بر آن روایت ها

دوم که در افسانه های ایران باستان بازتاب یافته، طبیعتأ در مسیری  بازاندیشی پیرامون مرحلۀ

 دیگر باید به دست بیایند.

 

 نخست شر .  مرحلۀ۳

آشوب، همچون  هستی یابی خاص و جداشده از طبیعت، با تجربۀبه عنوان زندگی انسانی 

 ح آغازمی شود.شرایطی قابل حس در رو

تنها از این تجربه و نمود مادی آن است که مفهوم آشوب برخاسته، وارد کیهان شناسی اسطوره 

 ای می شود.

تکاملی که اغلب همزمان با بلوغ ولی نه محدود به آن است، ناگزیر از  فرد انسانی در یک دورۀ

، تنها در انسان نمود می موجودات امکان پذیری آگاه می شود.  این مقوله از میان همۀ مقولۀ

طی مسیر یادشده،  ،یابد.  فقط برای او امر واقعی، پیوسته امر ممکن را در حاشیه دارد. این فرد

بینهایت امکان می بیند.  وفور امکان ها همچون سیلی به درون واقعیت کوچک  خود را در میانۀ

البافی پیرامون شایدبودگی ها او جریان یافته، آن را به تسخیر درمی آورد.  فانتزی همچون خی

اختن توجه از واقعیت س منحرف دلیل به –که خدا در عهد عتیق آن را شر معرفی می کند 

                                                 
1

 spontaneity 

، به معنای "از سر sponteتوضیح مترجم: باید در نظر داشت که این واژه برگرفته از ریشۀ التین آن، 
 اراده" است. 
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ابهام خود را به قطعیت لحظه تحمیل می کند.   -خداداده و به جای آن، بازی با شایدبودگی ها 

 1 "بیشکل و بی صورت"ه، بالقوه قرارمی گیرد.  آشوب چرخان و بلعند امرِ ذاتمند در سایۀ امرِ

 ( خود را تحمیل می کند. ۲:۱)سفر پیدایش 

ولی از آن جا که در این مرحله هر چه بر انسان آشکارشده یا رخ می دهد به موتور محرک، 

 هستی، به آشوبِ شایدبودگی هایِ تحمیلیِ ظرفیت و میل برای کنش تبدیل می شود، آشوبِ

چرخان می افتند، بلکه  امور نیستند که درون گردابِ خودِ.  این بدل می گرددکنش  امکان هایِ

 چرخنده گرفتار می آیند.   راه های ممکن برای پیوستن به/غلبه بر آن ها در آشوبِ

بدون نیروی  که البته -میل جنسی[  یکی نیست با لیبیدو ]قوۀ ،وسوسه آمیز و فراگیر این سودایِ

را تا حد امری ساده و حیوانی انسانی  واقعیتِ لکهب - حیاتی آن به طور طبیعی دوام نمی آورد

انگیزش های آنی در معنای روانشناختی، ماهیت تجریدی دارند.  ولی ما از  تقلیل می دهد. شده 

یک همداستانی یکسره عینی در لحظه ای از زندگی فرد سخن می گوییم.  افزون بر این، 

جهت، ویژگی  ؛ حال آن که نبودِ"دارندبه سوی امری جهت "انگیزش های آنی بنا به تعریف، 

 در خود چرخان است. گردابِ

چرخنده گرفتارآمده نمی تواند در آن ثابت بماند، بلکه تالش برای  روحی که در این گردابِ

پیش می  حالتبیرون آمدن دارد.  در صورت سربرنیاوردن موجی که شرایط را عادی کند، دو 

ی خود را بر هر چه در گرداب چرخان رومی آید، آید.  یکی آن که روح انسان، سوداها

 سواربکند؛  یا در پاسخ به فوریتی هنوز ناخودآگاه، جسورانه نیروهای خود را یکسره و یک

جهت نگرفته پرش  جهت نگرفته به یک واقعیتِ جهت کند.  در حالت اول، روح از یک امکانِ

ام می دهد که همانا شر است.  در فرد، کاری خالف میل یا نقض غرض و بیگانه انجمی کند و 

، به رشته روی گرداندهحالت دوم، روح در صورت موفقیت، از وفور امکان های جهت نگرفته 

که با وجود اقدام  -ای محکم و مسیری جهت مند دست می آویزد.  اگر کنش، موفق نشود 

ان دیگر در معنای خواه ناخواه، روح، گونه ای جهت گرفته و به بی -سراسیمه هیچ تعجبی نیست 

                                                 
1

توضیح مترجم: در این جا بوبر واژگان روایت آشوب در ابتدای آفرینش زمین در سفر پیدایش را به   

کارمی گیرد. معادل این دو واژه در تورات و به زبان عبری "توهو و ووهو" هستند که با دو واژه 
رینش می های "تهی و واهی" همصدایی و شاید هم ریشگی دارند و در بیان آشوب ماده در ابتدای آف

: "آن گاه که زمین بیشکل و بی صورت بود و تاریکی بر عمق، چیره و روح ۲:۱آیند: سفر پیدایش 
 خدا برفراز آب ها در گردش..."  
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دقیق جهتگیری، به یک مسیر خاص افتاده است.  روح همان اندازه که حساب خود را یکسره می 

کند، از جهت و خواست خویش نیز آگاه شده، این گونه یا به خدمت خیر و یا در رکاب شر 

 درمی آید.

ی فراگیر سربرآورده، این روند را پایانی نیست.  دوباره و دوباره با خیزش انگیزش ها، وسوسه ا

بر قدرت روح غلبه می کند.  و بارها و بارها نیروی درون از اعماق فوران کرده، امری 

باورنکردنی را وعده می دهد: می توانی یکسره و یکدست شوی.  اما هیچ چپ و راستی 

وجودندارد و تنها گرداب چرخانی از آشوب هست و روح که فراز آن گردش می کند.  از میان 

 در فرورفتن نیز، –که با بی تصمیمی فرق ندارد  -ین دو مسیر، یکی نامسیر و شبه تصمیم است ا

 هم و سرانجام جنون سودازدگی.  دیگری اما، مسیر است، زیرا تنها یکی است. تو

ولی همین ساختار رخداد، فقط کوتاه تر و دشوارتر می شود و ما در موقعیت های بیشماری در 

با آن رویاروی می گردیم؛ وضعیت هایی که مجبور به تصمیم گیری و خود  زندگی آیندۀ

پاسخگویی به موقعیت پیش رو می شویم.  چنین تصمیم هایی تنها از روحی سرمی زنند که با 

خود یکسره و نیروهای آن یکپارچه و هم جهت شده باشد.  روحِ یکسره شده دربرابر موقعیت 

دارد یا برگزیده، بشود؛ وگرنه حاصل، چیزی جز  رخ داده باید وارد هر جهتی که گرایش

زندگی  هذیان و شبه پاسخ به جای پاسخ نخواهدبود.  این موقعیت ها خواه بیشتر در زمینۀ

شخصی باشند یا شرایط تاریخی، هر چند اغلب پشت نقابی پنهانند، ولی بیرحمانه دشوار هستند؛ 

ین چنین هستند.  تنها در دشواری تصمیمِ زیرا جریان بازگشت ناپذیر زمان و زندگی ما نیز ا

روحِ یکسره  می توانیم با این موقعیت ها زورآزمایی کنیم.  این یکسره شدن و تبلور روحی 

کاری سخت پرمخاطره است.  در این کار باید بر هر چه درون ما دارای طبیعت تمایل، راحت 

لبه از راه حذف و پس زدن نیست، طلبی، عادت و عالقه به احتمال ها است، غلبه کنیم.  این غ

هیچ گاه تا میل  ،یکسرگی روح زیرا روح مصمم و یکسره از چنین راه هایی حاصل نمی شود. 

های سرکوب شده در گوشه ای می خزند، به دست نمی آید.  بلکه باید تمام این نیروهای 

روها در هیبت روح با یکدیگر به هماهنگی برسند.  این نی ساکن یا متحرک، گرداگرد جذبۀ

تصمیم گیری چنین شده، در آن حل می گردند.  چه مقاومتی صورت می گیرد تا روح در 

آشوب زده  ]فرم به معنای شکل مندی[، چنین قدرتی بر روح در جایگاه مادۀ جایگاه صورت

بیابد و آشوب رام شده در کائنات به شکل مشخص برسد!  پس می فهمیم چرا این رخداد مانند 
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ی که به آنی نقش بر آب می شوند، دوام نیاورده، اغلب در حالت بی تصمیمی به پایان رؤیاهای

نامیده  "دیدگاه"می رسد.  دیدگاه انسان شناختی فرد پیرامون درون خود)که در واقع به غلط 

نیرومند، رخدادهای گذشته را با تمام حواس و  می شود، زیرا در صورت داشتن حافظۀ

نش یا سستی عضالت خود به یاد می آوریم(، کل آن بی تصمیمی و برانگیختگی اعصاب و ت

آن لحظه هایی که کاری نکرده ایم جز  موارد دیگر را همچون شر اعالم می کند؛ یعنی همۀ

طبیعتی همسان با یک کنش  ،رهاکردن آن چه خیر می دانسته ایم.  ولی آیا در این صورت، شر

نوع رخداد شر است که شر را آشکارمی سازد.  پس آیا را ندارد؟  نه به هیچ رو: کنش تنها آن 

کنش شر دقیقأ از تصمیم به شر برنمی خیزد؟  معنای نهایی بازنمایی ما این است که کنش شر 

نه گونه ای تصمیم  ،نیز در گام نخست، از بی تصمیمی برمی خیزد.  ولی منظور ما از تصمیم

نیمه کاره یا شبه تصمیم، بلکه تصمیمِ روحِ یکسره شده است.  تصمیمی نیمه کاره و بی تأثیر بر 

شود.  زیرا در تصمیم نمی روی نیروهای مخالف خود، در معنای موردنظر ما، تصمیم نامیده 

س نشسته، بی فرد درگیر، پ باالترین نیروهای روح، یعنی ذات حقیقی و سازندۀ ،نیمه کاره

قدرت می شوند، ولی همچنان، در طغیان روح می درخشند.  شر را نمی توان با روحی مصمم به 

زمانی انجام  ،اجرا درآورد.  تنها خیر است که با روح کامل و یکسره انجام می شود.  کنش خیر

از مسیری آن ها را  کرده،نیروهای دیگر غلبه  واالترین نیروهای روح بر همۀ می شود که جذبۀ

نبود جهت است. هر کنش در قالب شر و در اثر آن،  ،آتشناک به شکوه تصمیم می رساند.  شر

به سلطه، بلعیدن، اجبار، فریب، استثمار، تحقیر، شکنجه و ویرانی هر چه در مسیر خود می 

انجامد.  خیر یک جهت است و آن چه در این جهت انجام می شود.  اقدام به عمل در جهت 

قدرت و هیجان ممکن در شر  روحی یکسره و مصمم انجام می شود، به گونه ای که همۀ خیر با

شویم بر آیه ای از انبیاء یهود  1نیز در آن نمودمی یابد.  در این رابطه باید یادآور تفسیر تلمود 

و این که کل قدرت انگیزش شر  "انگیزش شر"خدا در مورد خیالبافی همچون  پیرامون گفتۀ

 .   2سیر عشق به آفریدگار بیفتد تا به راستی در خدمت او باشد باید به م

                                                 
 

: " ای پسر انسان!  نبوت کن ۲:۱۳-۴توضیح مترجم: منظور بوبر باید این آیه باشد از حزقیال نبی  2

نک نبوت می کنند.  به آنانی که از روی خیالبافی خود نبوت علیه انبیاء دروغین که در میان اسرائل ای
سخنان خداوند را:  وای بر انبیاء دیوانه که روح خود را دنبال کرده و هیچ ندیده  می کنند بگو: بشنوید

اند!  انبیاء دروغین شما ای ایسرائل همچون شغاالن در ویرانه ها هستند...".  تفسیر تلمود بر این 
 یال بافی زایندۀ شر است.اساس است که خ
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تعریفی انسان شناختی از خیر و شر، همان  قصد و توانایی تحلیل حاضر محدود است به ارائۀ

گونه که هنگام درون کاوی و خودبازشناسی فرد در طول زندگی آشکارمی شود.  ما این 

ای تورات از خیر و شر فهم می کنیم که راوی آن تعریف انسان شناختی را همسان با روایت ه

ها بی تردید باید آدم و قابیل را در پرتگاه وجود خود تجربه کرده باشد.  ولی تحلیل حاضر هیچ 

مالکی ورای این تعریف انسان شناختی یا پرسش نظری پیرامون  قصد یا توانایی ندارد در ارایۀ

گری و واکاوی طرح خیر و شر نپرداخته، حتی خود مقوله های خیر و شر از انسانی که به پرسش

را وامانده در ابهام دشواره ها و شک به این مفاهیم حس می کند.  این دو گونه بررسی باید 

به دست آورند: ناظر، خواهان  متفاوتبه گونه ای  ه،مالک یا مالک ها را جای دیگری یافت

یر، نمی تواند گزینش خود را بر این دانستن چیزی غیر از آن چه رخ می دهد است؛ فرد درگ

او را به سوی یکسره شدن خواهد برد.  میان الزام های این بررسی  اساس انجام دهد که آیا روحِ

پیوند  پیوند هست که البته اهمیت دارد.  این رشتۀ ها و نگاه انسان شناختی ما تنها یک رشتۀ

ا این حال، آن را نادیده می احساس موجود در درون هر یک از ما است که ب-همان پیش

گیریم؛ پیش احساسی از معنا و هدف منحصر به فرد؛ خواه معنا و هدف آفرینش او تلقی شود، 

احساس از آن چه باید تحقق بخشد و -به دست آورده باشد؛ پیش "فردیت یابیروند "خواه در 

امکان مقایسه.   ،بارها تبدیل شدن به آن چه از او توقع می رود و به او سپرده شده و پیامد آن،

البته به دلیل طبیعت خود هرگز فراتر از فضای  کهاینجا نیز مالکی انسان شناختی در کار است 

به تعداد افراد، شکل های گوناگون به خود می گیرد و با این حال، هیچ گاه  نرفته،فردی 

 دستخوش نسبیت نمی شود.

 

   دوم مرحلۀ -۱

روی اسطوره های گزینش اهریمن و سقوط لوسیفر بسی دشوارتر فهم قطعی واقعیت انسانی از 

است.  بنا به سرشت موضوع، در برخورد با این اسطوره ها به ندرت از یاری درون کاوی 

برخورداریم.  آنان که یک بار با درونی ترین هستی خویش، تسلیم انگیزش شر شده اند، هرگز 

ر به یادآوری درست و تفسیر خودکاوانه ای حتی پس از تغییر مسیر کامل به سوی خیر، قاد

نخواهند بود که فهم ما فقط به آن بستگی دارد.  در نوشته های افراد قادر به یادآوری سرگذشت 

خود، هرگز با چنین گزارشی به رو نخواهیم شد.  هر چه در این قلمرو رویاروی ما قرارمی گیرد، 
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است که نمی توانیم رخدادهای همزمان درون آشکارا ناگزیر چنان پررنگ، احساسی و یکپارچه 

شامل  - و بیرون را از روی آن ها بفهمیم.  داده های پژوهش های روانشناسی در این زمینه

ناتوان از حل مشکل ما هستند.   - موردهای روان پریشی ناب سرحدی و با استثناهای اندک شمار

سب این بررسی به میان بیایند.  برای در این جا مشاهده های شخصی ما باید با روش شناسی منا

تکمیل مشاهده های فردی، سرشار ترین منابع در تاریخ و به ویژه زندگی نامه ها یافت می شوند.  

روانی فرد،  تمرکز ما باید بر روی آن دسته از بحران های فردی باشد که تأثیر آن ها بر روی پویۀ

دار است.  سپس درمی یابیم که این بحران ها دو تبدیل او به شخصیتی مقاوم دربرابر تغییر و تو

نوع متمایز هستند: تجربه های منفی با محیط که ما را از تأیید هستی مطابق میل خود، محروم می 

بحران ها را دامن می زند؛ و تجربه های منفی با خود که طی آن فرد نمی تواند  این قبیلسازد و 

دیگری می شود.  ما تنها با این حالت دوم نوع ان به خود آری بگوید و در نتیجه دچار بحر

 کارداریم و به حالت های مخلوط نیز نمی پردازیم. 

دیدیم که چگونه انسان، مکرر، بعد شر همچون بی تصمیمی را تجربه می کند.  رخدادهای 

بی تصمیمی  محمل این تجربه ها در خودآگاهی او همچون مجموعه ای از لحظه های جداگانۀ

م به بازی خیالبافی با شایدبودگی ها و پیامدهای آن باقی نمی مانند: این تجربه ها در ذهن و تسلی

خودآگاه به جریانی کلی از بی تصمیمی می پیوندند، چنان چه گویی ذهن خودآگاه در آن 

شده است.  البته تا وقتی که خواست محافظت از خود بر خواست توانایی تأیید خود غلبه  تثبیت

ن منفی شدن خودآگاهی هربار پس رانده می شود.  از سوی دیگر، وضعیت به میزان دارد، ای

بروز خواست تأیید، خودمشکل زاتر می شود:  فرد، خویشتن را زیر سؤال می برد، زیرا 

.  این وضع اینک یا صورتی آسیب شناختی او نیستخودآگاهی او دیگر قادر به تأیید و تصدیق 

فرد با خود شکننده و پیچیده می شود؛ یا فرد زمانی که اصأل انتظار  می گیرد که طی آن، رابطۀ

 از او خود که –نداشته، راه خروج را یافته، با تالش خارق العاده ای برای یکسره شدن روح 

به کنش قاطع تصمیم گیری می رسد؛ در زبان بس متضاد  -رت و تأثیر آن حیرت می کند قد

که روند سومی رخ می دهد که وضعیت خاصی در میان ویژگی دین، همانا ایمان آوردن.  یا آن 

 های منحصر به فرد انسان است و اینک به آن می پردازیم.

امکان پذیری در نهاد او  از آن جا که انسان تنها موجود شناخته شده برای ما است که مقولۀ

تنهایی در میان آن جای دارد، واقعیت او بی وقفه در پوششی از امکان ها قرارمی گیرد و او به 
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جانوران در وضعیت اکنونی خود ثابت بوده، دگرگونی آن ها  همه امکان به تأیید نیازدارد.  همۀ

از پیش معین است.  وقتی جانوری به کرم ابریشم و سپس کرم شبتاب تبدیل می شود، 

این حالت ها همان که هست باقی می  دگردیسی او یک محدوده به شمار می رود و در همۀ

هیچ تأییدی نیازندارد.  در واقع، بیمعنا خواهدبود اگر کسی به این جانور به ماند؛ از این رو 

حیات و موجودیتی  آن چه هستی باشی.  انسان در مقام انسان، جسارتی در پهنۀ شایدبگوید: 

می نامعین و غیرثابت است، از این رو به تأیید نیازدارد و به طور طبیعی تنها به عنوان یک فرد 

.  او بازبشناسندموجودیت منحصر به فرد او را  ،تواند آن را دریافت کند تا خود او و دیگران

از سوی فردی معتمد یا از ندای قلبی خود نیازدارد تا خویشتن را از  آریبارها و بارها به شنیدن 

دهشت تنها رهاشدگی، همچون طعم پیش رس مرگ، برهاند.  در یک بزنگاه، فرد می تواند 

تأیید فرد از خود به چنان اوجی برسد  که دیگر به  در صورتی کهبدون تأیید دیگران عمل کند، 

تأیید دیگران نیازنداشته باشد.  اما برعکس آن صادق نیست: تشویق انسان های دیگر کافی 

نیست اگر خودآگاهی فرد او را به رد درونی کنشی فرابخواند.  زیرا شناخت فرد از خودش، از 

را براساس  یشتنمل دیگری قابل اعتمادتر است.  پس انسانی که نتواند شناخت از خوهر عا

مستقل از باید سلب کند.  او  آنقدرت آری یا نه را از باید دگرگونی های خود به روز کند،  

 محوریخود که ارادۀ "داوری از خود"یافته ها، خودتأییدگری کرده، اساس را نه  همۀ

زیرا چنین  -خود او نه آن گونه که می خواهد باشد  .د را برگزیندقراردهد.  او باید خو

افرادی که شناخت از خود را پس می زنند، می توان از روی   .تصویری باید یکسره حذف شود

نشانه هایی چون فشارعصبی روی لب ها و تنش عصبی روی عضالت دست ها و پاها تشخیص 

را درسطح بیرونی علنی  "خودمشکل زایی"داد.  چنین رفتاری همخوان با روند سوم است که 

را همان است که می خواهد و همان را می می سازد.  فرد، دیگر نیازی به خودیابی ندارد، زی

خویش اعالم می کند، از همین  خواهد که هست.  اسطوره در روایت ییما که خود را آفرینندۀ

مکرر پیمان  و بن مایۀ 2از ساتان  1وضعیت سخن می گوید؛ همین طور گزارش های پرودنتیوس 

                                                 
1

 Aurelius Prudentius Clemens ( 348-413) 

توضیح مترجم: پرودنتیوس شاعر رمی مسیحی در قرن چهارم میالدی بود. اشارۀ مارتین بوبر به 
گزارش پرودنتیوس احتماأل به منظومۀ تمثیلی او به نام پسیکوماخیا برمی گردد که زیر تأثیر از حماسه 

 های یونانی و نگاهی به روان انسان  به نبرد فضیلت و رذیلت می پردازد.   

 
2
واژۀ عربی شیطان، در زبان عبری از ریشۀ پوشاندن و استتار معادل عبری ح مترجم: ساتان توضی  

می شود.  این واژه در کتب انبیاء  آفرینشبه معنای انگیزش شر درون است که حجاب نور  -ستاه  -
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خودخدایی می رسد، آماده با شیطان، آشکار از این دیدگاه سرچشمه گرفته که هر کس به 

 است که دیگران را نیز در این راه یاری دهد.

دو روح همزاد بر ما آشکار می شود که یکی شر را نه بدون  در این جا معنای ناسازوار اسطورۀ

آگاهی از شر بودن آن، بلکه با آگاهی برگزید.  روح شرور که شر در آن حضور دارد، حتی در 

دو نوع تأیید باید گزینش کند: تأیید خود؛ یا تأیید نظامی که تا ابد  وضعیت رو به گسترش، میان

بر خیر و شر حاکم است: خیر همچون امر تأییدشده و شر همچون امر نفی شده.  اگر او نظام 

کنونی هستی خود  عالم را تأیید کند، باید به خیر بگراید؛ یعنی از شر روی گردانده، مهار مرحلۀ

گر او خود را تأییدکند، باید نظام عالم را انکار و واژگون سازد.  او باید را به دست بگیرد.  ا

هدف تأیید خود را به جایگاه آری که در اشغال خیر است، تحمیل کند و هیچ جز امر موردتأیید 

او نباید ارزش تأیید داشته باشد؛ برای او آری به خود، مساوی است با دلیل و حق تأییدشدن.  او 

خیری که می پذیرد، همانا خیر دانستن خود است.  پس او خود را برگزیده و هیچ، از تنها معنای 

 از او نمی گیرد.  نههرگونه صفت یا هدف، در صورت تعلق به او، دیگر امضای 

از این جا مشخص می شود چرا یک دروغ، علت سقوط ییما دانسته می شود.  او با خودبزرگ 

آفریدگاری، مرتکب دروغ علیه هستی شده، از آن نقطه بینی و خودتأییدگری در حد ادعای 

دروغ بر هستی را می کند.  زیرا راستی دیگر چیزی نیست که او تجربه می کند،  چیرگیقصد 

بلکه همان است که او دستورمی دهد.  روایت زندگی ییما پس از این سقوط با روشنی تمام، هر 

 چه را باید گفت، نشان می دهد.

 .  شر و خیر ۵

تفسیر انگاره های خیر و شر در این جا، چنان چه نشان داده ام، با برخی رخدادهای مسیر زندگی 

فرد که از زاویۀ انسان شناختی قابل فهم هستند، همخوانی دارند.  این انگاره های شر ابتدا در 

 اینتورات و سپس در اسطوره های ایرانی دو مرحله از مسیر گسترش شر را بیان می کنند.  در 

مراحل اول و دوم  1 موارد، انگاره های خیر در وجه اصلی خود حاکی از همان شتاب/جهت

 هستند.

                                                                                                                         
و یهود از جمله ایوب به معنای تمثیلی کار رفته است.  ولی بعدها در مسیحیت جنبه ای غیرتمثیلی 

 مستقل از انسان گرفته است.  
1

 momentum 
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اول واقعیت زیسته بازمی گردند و نیز به هدف انسان در غلبه  انگاره های شر در تورات به مرحلۀ

ولی تنها در ظاهر و نه  ؛بی جهت سودای چرخانِ پدیداریِروح و  آشوب زدگیِ مرحلۀ رب

روج و گسست قطعی هر گاه که ممکن باشد، یا گرفتن جهت از راه یکسره و جمع کردن خ

دوم واقعیت  انرژی های خود که تنها راه تحقق جهت است.  انگاره های ایرانی به مرحلۀ همۀ

جهت و شبه تصمیم هایی که در این مرحله بر  نبودِ گیرودارِزیسته و تالش فرد می پردازند در 

گزینش نکرده،  ،نخست، فرد فرد حاکم می شوند.  در مرحلۀ شخصیتِ ساختارِ کلِ پیش زمینۀ

دوم، او خود را همان گونه که هست و یا تبدیل شده، برمی  بلکه صرفأ عمل می کند.  در مرحلۀ

 نیست.  در هر کنشِ شر در این مرحلۀ 1 "شرِ ریشه دار" نخست هنوز دربردارندۀ گزیند.  مرحلۀ

ه انجام عمل، بلکه کشیده شدن]درغلتیدن[ به انجام آن است.  شر در نخست، خطای اصلی ن

خواست  چوناندوم، بنیادین می شود، زیرا انگیزش های شر درون فرد در روند گسترش،  مرحلۀ

دوم، تسلیم فرد به کاری است که زمانی در عمق خودآگاهی  خود او بنیادین می شوند.  مرحلۀ

دتأییدگری، چون کنش از خود او سرزده، آن را می پذیرد و آن را ردمی کرده، ولی از سر خو

اول به  خصلتی ذاتی به آن می دهد که پیشتر نداشته است.  در صورت تشبیه رخدادِ مرحلۀ

 یخ بستنِ جریان آب دانست.  دوم را می توان همانندِ لحظۀ حرکتِ گردابی، رخدادِ مرحلۀ

دو مرحله حفظ می کند.  پیشتر یادآورشده ام از سوی دیگر، خیر، خصلتِ جهت مندی را در هر 

که برای تصمیم حقیقی انسان که همانا تصمیمِ روحِ یکسره  شده است، تنها یک جهت وجود 

تصمیم های گوناگون و  تصمیمِ جاری هر چه هست، همۀ دارد.  یعنی ]در مورد خیر[ نتیجۀ

نو می  ،ه مدام در جهتی معینممکن در واقعیت وجود، تنها نسخه هایی از یک تصمیم واحدند ک

 .شوند.  این جهت را دو گونه می توان فهمید.  یا همچون جهتی که با هدفی در پیش می گیرم

و  این تنها با خودآگاهی و شناخت از خود که تفکیک می کند و تصمیم می گیرد، ممکن است

دایت انرژی های جهت انرژی ها و ه من با رهاسازی همۀنه با پس کشاندن هر گونه انرژی؛ بلکه 

جهت  ،نگرفته به درون تصمیم گیری خود به آن ها جهت  می دهم.  دقیقأ چون به تصمیم خود

لحظه های حیاتی،  سوی آن می روم، بس روشن تر هدف خود را بازمی شناسم.  تجربۀ داده،

جهت  کلید این وضعیت ناسازوار و واقعیت وجودی و اهمیت آن را به دست می دهد.  یا آن که

واحد، همچون جهت به سوی خدا فهم می شود.  ولی این دو گونه فهم، چیزی نیست جز بازتاب 

                                                 
1

 radical evil 
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را به هیچ گونه فرافکنی از خود یا  "خدا"دو سویه از یک امر واحد، تنها به شرط آن که نام 

 امری از این قبیل ندهم و منظور، آفریدگارم باشد که همانا مؤلف منحصر به فرد بودن من است؛

منحصر به  . مؤلفِ این صورت تکرارنشدنی هستی که من باشم و دوباره در دنیا سربرنمی آورد

من  به عناصر تشکیل دهندۀ فرد بودن من، یعنی این صورت تکرارنشدنی هستی که قابل تجزیه

نیست و من آن را همچون هستی طراحی و اجراشده ای تجربه می کنم که برای کاربست به من 

است؛ هرچند امور تأثیرگذار بر روی من، بر این کاربست اثرمی گذارند. آفرینش ارزانی شده 

منحصر به فرد هر کس، نه یعنی فقط برای وجودداشتن هستی یافته، بلکه به این معنا که باید 

هستی قصدمندی را تحقق بخشد؛ قصدی برای هستی که فردی است، البته نه به معنای گشایش 

که همچون تحقق امر درست در بینهایت شکل.  زیرا آفرینش هدفی دارد و بینهایت امر منفرد، بل

است.  جهت امر درست انسانی  1 یگانهامر درست انسانی به معنای خدمت هدایت شده به جهت 

همانا خدمت به هدف آفرینش و منحصر به ضرورت آن است.  امر درست انسانی همواره 

بودن و غایت آفرینش خود را درمی یابد.  پس موضوع کنش هر کسی است که منحصر به فرد 

در کشاکش تصمیم، جهت گیری به این معنا است: جهت گرفتن به سوی نقطه ای از هستی که 

آن جا هنگام تحقق طرح وجودی خود، با راز الهی آفرینش منحصر به فرد خود رویاروی می 

 شوم؛ رازی که انتظار مرا می کشد.

اصول  می تواند جزئی از هیچ سیستم هماهنگی اخالقی باشد، زیرا همۀخیر شکل گرفته از این راه ن

 جذابیت هر آموزۀ اخالقی که می شناسیم به خاطر این خیر به وجود آمده و به فضیلت آن وجوددارند. 

3آشکارگیاز یک  2اخالق 
سرچشمه می گیرد، خواه هنوز به آن آگاه و متعهد مانده یا نمانده باشد.  و  

خدمت انسان به هدف آفرینش است که طی آن، انسان هدفمند، قاطعیت خود را  ، بیانهر آشکارگی

، بی 5آن با حداکثر توانایی ، یعنی در غیبت جهت یگانه و ادامۀ4یابیبدون قاطعیت  ،جامی اندازد.  فرد

از گزینش، همچنین  گسترۀآزادی و  تردید از آن چه زندگی نامیده می شود، حتی از روحی با همۀ

 بهره نخواهد داشت.  6، از وجود یابیخواهد بود.  ولی او بدون قاطعیت  ایگاه و مقام برخوردارج

                                                 
1
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22
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3

 revelation 

توضیح مترجم:  این واژه همچنین معنای وحی هم می دهد، اما چون به نظر نگارنده، بوبر در این جا 
             هر دو مفهوم عام و خاص را درنظر داشته، از معادل آشکارگی استفاده شده است.

4

 authentification   
5

 quantum satis 
6

 existence 



               ۶شماره                                                      آرمان                                                                

199 

 

 فرهنگ مختصر مبانی مثنوی 

 اثر موالنا جالل الدین محمد )مولوی(

 «ج»حرف 

 

تألیف: مهدی سیاح زاده 

 

 یادداشت:  
اصطالحاتی که از واژه ها و « برگزیده»مجموعه ای است « فرهنگ مختصر مبانی مثنوی» 

در مثنوی مشهور موالنا جالل الدین محمدمولوی به کار رفته اند. هدف از فراهم آوردن 
این مجموعه مختصر آن بوده که عالقه مندان به ادب فارسی، به ویژه مثنوی موالنا که در 
ابتدای راه و مشتاق دست یابی به فهم و درک آن هستند، بتوانند با مراجعه به این مأخذ 

 ازهای اولیه خود را برآورده سازند.نی
واژه ها و اصطالحات به صورت موضوعی و الفبایی تنظیم شده اند تا پیداکردن آن ها به 
سهولت انجام پذیرد. این واژه نامه ادعایی افزون تر از آن چه گفته شد ندارد و برای پی 

به رساالت و آثار بردن به مفاهیم عمیق مثنوی و تفسیر و توضیح محققانه آن می توان 
 تحقیقی مفصل تری که در این مورد به نگارش در آمده اند، مراجعه کرد. 

 
 

 دفتر مثنوی و سپس شماره بیتشماره نخست شماره نوشته شده در زیر هر شعر، 
 شروع ابیات می باشد. یا 
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هایی که«  انسان»  تقدیم به تمامی   

شدن هستند « آدم» در کوشش و تالش   

 

 حرف: ث
 

 

 )به مال و منال رجوع شود(ثروت 
 

 

 جحرف: 

 جان

 تن ز جان و جان، ز تن مستور نیست *
 لیک کس را دید جان دستور نیست

۱/۸ 

 جان ، همه روز از لگد کوب ِ خیال  *
  ۱وز زیان و سود ،  وز خوف ِ زوال

 نی صفا می ماندش  ، نی لطف و فَرّ
 نی به سوی آسمان ، راه ِ سفر

شهوات و امور نفسانی است که از دید مولوی مانند خیال بی پایه و اساس است. ] جان خیال: مقصود  -۱
انسان مدام از این دست خیال در رنج و عذاب است. در چنین جانی نه صففایی مفی مانفد و نفه واالیشفی      

 [)سفر به سوی آسمان(
۱/۴۱۱ 

 جان بی معنی در این تن، بی خالف *
 هست همچون تیغ چوبین، در غالف

 غالف اندر بود با قیمت است تا
 ١چون برون شد ، سوختن را آلت است

 سوختن را آلت است: برای سوختن به کار می رود. -١
۱/۷۱۲ 
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 بحث عقلی، گر دُر و مَرجان بُوَد *
 آن دگر باشد که بحث جان بُوَد

 بحث جان، اندرمقامی دیگر است
 باده ی جان را،  قوامی دیگر است

۱/۱۵۰۱ 

 و ندای او کمال  جان ،کمال است *
 ۱مصطفی گویان : اَرحنا یا بالل 

اَرحنا یا بالل : ای بالل ، به ما آرامش بده. بالل: بالل بن رباح ، یک سیاه پوست حبشی بود. او یکی   -١
از نخستین کسانی بوده که به اسالم ایمان آورد و همواره در خدمت حضرت رسفول بفود و هنگفام نمفاز     

ل که با اذان خفود  اذان می گفت. پس از درگذشت آن حضرت ، بالل هرگز اذان نگفت. ]جان مانند بال
 به پیامبر آرامش می داد، سبب آرامش انسان می شود.[ 

۱/۱۹۸۶ 

 گرتو خود را پیش و پس داری گُمان *
 بسته ی جسمی و محرومی ز جان

 زیر و باال، پیش و پس، وصف تن است
 بی جهت، آن ذات جان روشن است

۱/۲۰۰۷ 

 آینه ی آهن برای پوست هاست *
 ۱بهاستآینه ی سیمای جان، سنگی 

 جان نیست اال روی یار ی آینه
 روی آن یاری که باشد زآن دیار

 .سنگی بها: سنگ پربها -۱
۲/۹۵ 

 تن به جان جُنبد، نمی بینی تو جان  *
 لیک از جُنبیدن تن، جان بدان

۴/۱۵۵ 

 جوهر صدقت خَفی شد در دروغ *
 همچو طعم روغن اندر طعم دُوغ

 آن دروغت این تن فانی بُوَد
 راستت آن جان رَبّانی بُوَد 

 سال ها این دُوغ تن پیدا و فاش
 روغن جان اندر او فانیّ و الش

۴/۳۰۳۰ 
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*** 

 جان

 ان های مختلف(ج)تخالف جان ها 

 اوال ً بشنو که خلق مختلف  *
 مختلف جانند از یا تا الف 

 در حروف مختلف، شور و شَکی است 
 گرچه از یک رُو ، ز سَر تا پا یکی است 

 از یکی رُو ، ضدّ و یک رُو متّحد 
 ۱از یکی رُو ، هَزل  و از یک روی ، جِدّ 

]تمام مخلوقات جهان )از حرف الف تا ی ( با هم تفاوت دارند. اما این اختالف مانند حروف اسفت.   -۱
هر حرف از نظر شکل و صدا با دیگری فرق دارد، اما اگر حروف معینفی را کنفار هفم بگفذاریم، معنفای      
واحدی می دهند. جان ها نیز این گونه اند. با آنکه به ظاهر یکفی ضفد دیگفری اسفت ، در اصفل واحفد       

 هستند.[
۱/۲۹۱۴ 

*** 

 جان

 )جانان(

 زآن که جان ، چون واصل جانان نبود  *

 تا ابد با خویش ، کُور  است و کبود 
 چون تو ندهی راه، جان ، خود بَرده گیر 

 جان که بی تو زنده باشد مُرده گیر 

۱/۳۹۰۶   

 گشت جان ۱پس ز جانِ جان ، چو حامل *

 از چنین جانی شود حامل جهان
 فیض بردن.یعنی اینجا حامل: حامله.  -۱
۲/۱۱۸۶ 

 دست پنهان و ، قلم بین خط گُزار *
 اسب در جَوالن و، ناپیدا سوار
 تیر، پَرّان بین و ، نا پیدا کمان

 پنهان جان جان جان ها پیدا و
۲/۱۳۰۳ 

 همچنان که قدر تن از جان بُود *
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 قدر جان از پرتو جانان بُوَد
۳/۲۵۳۵ 

 چون که جانِ جان هر چیزی وی است *
 دشمنی با جانِ جان آسان کی است؟

۴/۷۹۷   

 هین بیا ای جان جان و صد جهان *
 خوش غنمیت دار نقد این زمان

۶/۲۷۱۹ 
*** 

 جان

 جان جمادی

 آن جوادی که جمادی را بداد *

 ۱این خبرها ، وین امانت ، وین سَداد 

 مَر جمادی را کند فضلش خبیر 

 ۲عاقالن را کرده قهر او ضَریر 

خبیر:آگاه.  عاقالن: اینجا مقصود فیلسفوفان مفاده گفرا     -۲جواد: بخشنده )پروردگار(. سَداد : راستی.  -۱
 ریر:کور.است. قهر: قدرت و نیروی غلبه بر دیگری. ض

۱/۵۱۲   

 ۱باد و خاک و آب  و آتش بنده اند  *

 با  من و تو مرده ، با حق زنده اند 
 پیشِ حق ، آتش همیشه در قیام 

  همچو عاشق ، روز و شب، پیچان مُدام
گذشته گمان می کردند که جهان مادی، از چهار عنصر باد و خاک و آب و آتش ، تشکیل شده در  -۱

اربعه می گفتند. مولوی با آوردن این چهار عنصر در واقع همه ی جمفادات عفالم    است. این ها را عناصر
 را مورد نظر دارد.

۱/۸۳۸ 

 باد آتش می شود از امر حق *
 هر دو سرمست آمدند از خَمر حق

 آب حِلم و آتش خشم ای پسر
 هم ز حق بینی ، چو بگشایی بَصَر

 گر نبودی واقف از حق ، جان ِ باد 
 ۱یان ِ قوم ِ عاد فرق ، کی کردی م
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]اگر باد ، جان نداشت و از امر حق آگاه نبود  ، چگونه می توانسفت بفین مؤمنفان و کفافران قفوم عفاد را       
تشخیص بدهد .[ قوم عاد از اعراب منقرض است که اکنون وجود ندارد. بنا بفه روایفت  کتفاب مقفدس،      

نفان برگزیفد. امفا آنفان نفه تنهفا سفخنان او را        این مردمان از زیانکاران بودند. خداوند هود را به پیامبری آ
نپذیرفتند، به آزار او برخاستند. پس به امر خدا هفت شب و هشت روز بادی سخت و هولنفاک بفر آنفان    
وزید و شهر آنان را ویران کرد. گفته می شود که هود به فرمان خدا یک چهاردیواری ساخت و پیفروان  

جا می رسید، نسیمی مالیم می شد. ولی بر سر قوم عاد می توفید و خود را در آن جای داد. باد وقتی به آن
 همه را نابود  می کرد.

۱/۸۵۱ 

 موج ِ دریا ، چون به امر ِ حق بتاخت  *

 ۱اهلِ موسی را  ز قِبطی وا شناحت 

 خاک ، قارون را چو فرمان در رسید
 ۲با زر و تختش به قعر ِ خود کشید 

 آب و گِل چون از دَم عیسی چَرید 
 ۳بال و پَر بگشاد مرغی شد پَرید 

قِبطی : نام ِ مردم ِ مصر قدیم.  اشاره است به داستان ِ خروج ِ حضرت ِ موسی )ع(  با پیروانش از مصر  -۱
قارون از قوم موسی )ع( بود . او ثروتی سرشار داشت.  -۳و غرق  شدن ِ سپاهیان ِ فرعون در امواج آب . 

ت را از دانش خود کسب کفرده اسفت.  بفه ایفن لحفای از یفاری بفه        و با غرور می گفت همه ی این ثرو
مستمندان امنتاع می کرد. تا سرانجام به فرمان خفدا زمفین دهفان گشفود و او را همفراه بفا گنجینفه ی بفی         

ای پیغمبفر،  » سفوره ی مائفده :     ۱۱۰اشاره است بفه بخشفی از آیفه ی      -۳نظیرش به کام خود فروکشید. 
ت عیسی و معجزات و حاالت او( گردان که خدا عیسی بن مریم را گففت بخفاطر   مردم را متذکر )حکای

 « آر ..... هنگامی که از گِل شکل مرغی به امر من ساخته و در آن دمیدی تا به امرمن مرغی گردید.... 
۱/۸۶۳   

 از هجر رسول  ۱اُستُن حَنّانه   *

 ناله می زد همچو ارباب عقول 
 گفت پیغمبر : چه خواهی ای ستون 
 گفت : جانم از فراقت گشت خون 

اُسُتن َحنّانه : ستون ناالن. هنگامی کفه حضفرت رسفول بفه مدینفه هجفرت کردنفد و پفیش از آن کفه           -۱
مسجدی برای مسلمانان ساخته شود، حضرت رسول اکرم )ص( به سفاقه ی خشفکیده  درخفت خرمفایی     

بعد ها که مسجد ساخته شد و پیامبر آنجا رفتند، می گویند این سفتون   تکیه می دادند و وعظ می کردند.
بفه معنفی سفتون نفاالن نفام      « سفتون حنانفه  »از دوری پیامبر  می نالیفد و مفی گریسفت. از ایفن روی آن را     

 گذاشتند. 
۱/۲۱۱۳ 
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 بود  ۱سنگ ها اندر کَف بوجهل  *

 گفت : ای احمد بگو این چیست زود ؟

 تم نهان ؟گر رسولی ، چیست در مش
 چون  خبر داری  ز  راز آسمان 

 گفت: چون خواهی؟ بگویم کآن چه هاست؟  

 یا بگوید آن که ما حقیم و راست؟ 
 گفت  بوجهل :  این دوم نادر تراست 

 گفت : آری ، حق از آن قادر تراست 

 از میان مشت او ، هر پاره سنگ 
 در شهادت گفتن آمد ، بی درنگ 

 گفت  ال اِلهَ گفت اِال اهلل
 گوهر احمد ، رسول اهلل سُفت 

 چون شنید از سنگ ها بوجهل این 
  زد به خشم ، آن سنگ ها را بر زمین

ابُوجَهل یا  بُوجهل  :   ابُوالحِکَم  عمرو بن هشام ، یکی از بزرگان و دانایان قبیله ی قریش بود . او به   -۱
معروف بود . ولی چون با وجفود مشفاهده ی    پدر حکمت ها (« ) ابو الحکم » سبب همین دانایی به لقب 

لقب گرفت . او  «  ابو جهل » معجزات پیامبر )ص( ،  در رد  اسالم لجاجت می ورزید  از سوی مسلمانان 
دشمن سرسخت پیامبر اسالم بود .  تا آخر عمر اسالم  نپدیرفت و سفرانجام  در جنگفی علیفه مسفلمانان ،     

 کشته شد. 
۱/۲۱۵۴   

 خاک و نطق گِل نطق آب ونطق  *
  هست محسوس حواس اهل دل

۱/۳۲۷۹ 

 همچنین این باد را یزدان ما  *
 کرده بُد بر عاد ، همچون اژدها 

 باز هم آن باد را بر مؤمنان 
 کرده بُد صلح و مراعات و امان 

۱/۳۳۳۶ 

 کور نشناسد، نَه از بی چشمی است *
 بلکه این زآن است کز جهل است مست 

 کور از زمیننیست خود بی چشم تر 
 این زمین از فضل حق شد خصم بین

 نور موسی دید و موسی را نواخت
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 ۱خَسفِ قارون کرد، قارون را شناخت

َخسف: ناپدید کردن. به زمین فروشدن. )خسوف یه معنی ناپدیفد شفدن مفاه هفم ریشفه  همفین لغفت         -۱
 است.(

۲/۲۳۶۶ 

 جان نباشد جز خبر در آزمون *
 ونهرکه را افزون خبر، جانش فز

 جان ما از جان حیوان بیشتر
 از چه؟ زان رو که فزون دارد خبر

 پس فزون از جان ما جان مَلَک
 کو مُنَزّه شد ز حس مشترک

 وز مَلَک جان خداوندان دل
 باشد افزون، تو تَحَیُّر را بِهِل

 زان سبب آدم بود مَسجودشان
 جان او افزون تر است از بُودشان

 ورنه بهتر را سجود دون تری
 امر کردن هیچ نَبوَد در خوری

 کی پسندد عدل و لطف کردگار
 که گلی سجده کند در پیش خار

 جان چو افزون شد، گذشت از انتها
 شد مطیعش جان جمله چیز ها

۲/۳۳۲۶ 

 سنگ بر احمد سالمی می کند *
 کوه، یحیی را پیامی می کند:

 
 ۱ما سمعینم و بصیریم و خوشیم

 با شما نامحرمان ما خامُشیم
 ن شما سوی جمادی می رویدچو

 محرم جان جمادان کی شوید؟
 از جمادی، عالم جان ها روید

 غُلغُل اَجزای عالَم بشنوید
 می بینیم. سمیعیم: می شنویم.  بصیریم: -۱
۳/۱۰۱۸ 

 جمله اجزای جهان پیش عوام *
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 مرده و پیش خدا دانا و رام
۶/۸۶۰ 

 باد گوید: پیکم از شاهِ بشر *
 گَه شور وشر گَه خبر خیر آورد ،

 زآن که مأمورم، امیر خود نِیَم
 من چو تو غافل ز شاه خود کِیَم؟ 

۶/۴۶۹۲ 
*** 

 جان

 )سخن جان(

 این سخن هایی که از عقل کُل است  *
 بوی آن گلزار و سرو و سنبل است

]موالنا می گوید: این سخن هایی را که می گویم، از عقل کل من ناشی می شود. نه عقل جزوی . )نگاه 
عقل کل مانند گلزاری است و این سخنان مشفابه عطفر دلپفذیر     کنید به واژه ی عقل کل و عقل جزوی (

 آن است. موالنا در کلیات شمس ،  در همین زمینه  می فرماید : 
 ای که درون جان من تلقین شعرم می کنی

 گر تن زنم ، خامُش کنم ، ترسم که پیمان بشکنم
 ۳/۱۴۵۴۹کلیات شمس ، استاد فروزانفر ، 

می گوید : این من نیستم که شعر می گویم ،  کسی درون جان من است که ایفن اشفعار را مفی سفراید و     
 اگر سرپیچی کنم ) تن زنم( و خاموش بمانم ، می ترسم که پیمان رسالت آدمیت را بشکنم.[ 

۱/۱۸۹۹ 
*** 

 جان

 فتوح مکاشفه -منازل جان 

 جانش یاد داد  ۱از منازل های *

 روانش یاد داد وز سفرهای
 وز زمانی کز زمان خالی بُده ست 
  ۲وز مقام قدس که اجاللی بُده ست

 وز هوایی که اندر او  سیمرغ روح 
 ۳پیش از این دیده ست پرواز و  فُتوح 

سیمرغ: مرغ افسانه ای. فتوح: نفام   -۳منازل ها : جمع منازل است ) جمع جمع(.  اجاللی: قابل احترام.  -۱
 ر عرفان است.نوعی مکاشفه د
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۱/۱۴۳۹ 
*** 

 )به واژه منصب مراجعه شود(جاه 

*** 

 جبر و اختیار

 گر نبودی اختیار این شرم چیست؟ *
 وین دریغ و خجلت و آزرم چیست؟

 زجر شاگردان و استادان چراست؟
 خاطر از تدبیر ها گردان چراست؟

۱/۶۱۹ 

 در هر آن کاری که میل استت بدان *
 قدرت خود را همی بینی عِیان

 در هر آن کاری که میلت نیست و خواست
 اندر آن جبری شدی، کاین از خداست 

 انبیا در کار دنیا جبری اند
 کافران در کار عُقبی جبری اند

 انبیا را کار عُقبی اختیار
 جاهالن را کار دنیا اختیار

۱/۶۳۵   

 ۱گفت شیر : آری ،  ولی رَبُّ العِباد  *

 نربانی پیش ِ پای ِ ما نهاد 
 پایه  رفت باید سوی ِ بام  پایه

  ۲هست جبری بودن اینجا طَمع ِ خام

 پای داری چُون کُنی خود را تو لنگ؟ 

 دست داری چُون کُنی پنهان تو چنگ ؟

  خواجه چون بیلی به دست بنده داد
 بی زبان معلوم شد او را مراد

 دست همچون بیل ، اشارت های اوست 
 آخر اندیشی ، عبارت های اوست 
 چون اشارت هاش را بر جان نهی 
 در وفای آن اشارت ، جان دهی 

 پس اشارت های اسرارت دهد 
 بار بردارد زتو ، کارت دهد 
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 ، محمول گرداند ترا حاملی
 ، مقبول گرداند تراقابلی

 شوی   ۳، قایلقابل  امر ویی

 وصل جویی ، بعد از آن واصل شوی 
 سعی ِ شُکر ِ نعمتش ، قدرت بُوَد 

 ، انکار ِ آن نعمت بود جبر ِ تو

 ، قدرتت افزون کند شُکر ِ قدرت
 ، نعمت از کَفَت بیرون کند جبر

 ، در رَه مَخُسب جبر ِ تو ، خُفتن بُوَد
 مَخُسب   ۴تا نبینی آن در و درگَه 

 هان مَخُسب ای جبری بی اعتبار 
 ۵جُز به زیر ِ آن درخت ِ  میوه دار 

 هر لحظه باد کند   ۶تا که شاخ افشان 

 ۷بر سر ِ خُفته بریزد نُقل و زاد 

 جبر ، خُفتن در میان ِ رَهزنان 
 مرغ ِ بی هنگام ، کی یابد در امان ؟

دَرگََه   -۴قایل : گوینده   -۳طَمع ِخام: توقّع ِ بی جا اینجا به معنی نادرست آمده. -۲رَبُّ العِباد : خدا   -۱
بی اعتبار : اینجا یعنی کسی که پند و   -۵: درگاه ] تا وقتی به درگاه حق و حقیقت، نرسیده ای نخواب.[ 

شاخ افشان : حرکت شاخه بر اثفر وزیفدن    -۶درخت میوه دار: انبیاء و اولیاء مرشدان. »اندرز نمی پذیرد. 
مده است.  )این ابیات در داسفتان نخجیفران )دفتفر    نُقل و زاد : نقل و شیرینی اینجا به معنی میوه آ -۷باد.  

اول( ، از زبان شیر که معتقد به اختیار و جهد و کوشش  است آمده اسفت . بفه داسفتان مفذکور مراجعفه      
 شود.( 

۱/۹۲۹ 

 هرکه ماند از  کاهلی بی شُکر و صبر  *
 او همین داند که گیرد پای جبر 

 هرکه جبر آورد ، خود رنجور کرد 
 تا همان رنجوری اش ، در گور کرد 

 ۱گفت پیغمبر که رنجوری به الغ 

 رنج آرد تا  بمیرد چون چراغ 

 جبر ، چه بود ؟ بستن اشکسته را 

   ۲یا به پیوستن رگی بگسسته را 

 چون در این رَه پای خود نشکسته ای 
  ۳برکه می خندی ؟ چه پا را بسته ای
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 وآن که پایش در رَه کوشش شکست 
 و بر نشست ۴د  او را  بُراقدر رسی

تمارض کردن، ظاهراً خود را بیمار نشان دادن. اشکسته: شکسفته. ]  « : رنجوری به الغ»الغ  : شوخی.  -۱
] پای تو نشکسته، چرا آن را  -۳جبر در اصل به معنی بستن استخوان شکسته و یا پیوند رگ بریده است.[ 

ُبفراق : نفام اسفبی اسفت کفه گفتفه شفده         -۲ی خنفدی([ بسته ای؟ کی را می خواهی گول بزنی )بر که مف 
 حضرت رسول اکرم در شب معراج بر آن سوار بود.  

۱/۱۰۶۸ 

 کردِ  ما و کردِ حق ، هر دو  ببین  *
 کردِ ما را هست دان ، پیداست این 

 گر نباشد فعل خلق اندر میان 
 پس مگو کس را چرا کردی چنان ؟

 خلق حق ، افعال ما را مُوجد  است 

 عل ما ، آثار خلق  ایزد است ف
 توضیح داده شده است . (« افعال حق » ) این ابیات در بخش 

۱/۱۴۸۰ 

 یک مثال ای دل پی فرقی بیار *
 تا بدانی جبر را از اختیار

 دست ، کآن لرزان بود از ارتعاش
 وآن که دستی را تو لرزانی ز جاش

 هر دو جنبش ، آفریده ی حق شناس
 ، با آن قیاس لیک ، نَتوان کرد این

 زین پشیمانی که لرزانیدیش 
 چون پشیمان نیست مرد مُرتعِش

۱/۱۴۹۶ 

 در چهی افتاد کآن را غَور نیست *
 ۱وآن گناه اوست ، جبر و جَور نیست

 کسی که در چاه عمیق گناه و تباهی افتاد به جبر ارتباطی ندارد بلکه تقصیر خود اوست.[ ] غور:عمق. -۱
۱/۳۸۱۸ 

 ای نَصوحان بس کنیدقوم گفتند :  *
 ۱این چه گفتید ار در این دِه کس بُوَد

 قفل بر دل های ما بنهاد حق
 ۲...کس نداند بُرد بر خالق سَبَق

 انبیا گفتند کآری ، آفرید
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 ۳وصف هایی که نتان زآن سر کشید

 وآفرید او وصف های عارضی 
 ۴که کسی مبغوض می گردد رَضی

 سنگ را گویی که زر شو ، بیهُده ست
 را گویی که زر شو راه هست مسّ

 ریگ را گویی که گِل شو ، عاجز است
 خاک را گویی که گِل شو، جایز است

 رنج ها داده ست کآن را چاره نیست
 ۵آن به لنگی و فَطس و عَمی ست

 رنج ها داده ست کآن را چاره هست
 ۶آن به مثل لَقوه و درد سَر است

 این دوا ها ساخت بهر ائتالف
 ۷دواها از گزاف نیست این درد و

 بل که اغلب رنج ها را چاره هست
 چون به جد جویی بیاید آن ره دست

نصوحان: نصیحت کنندگان. این چه گفتید ار در این دِه کس بود: اگر در ایفن ده کسفی باشفد، ایفن      -۱
حرف های شما را شنیده است. )مفهوم همان ضرب المثل اسفت کفه : درخانفه اگفر کفس اسفت ، یفک        

      خرسفند.  ،رضفی: راضفی   -۴ نتفان: نمفی تفوان.    -۳: پیشی گرفتن، پیروز شدن. قبَسَ -۲( حرف بس است
 -۷ قوه: کج دهانی. ) که براثر فلج شدن صورت پدید مفی آیفد.(  لَ -۶عَمی: کوری. فَطس: بینی پهن. -۵

. ]این ابیات گزاف: بیهوده، یاوه اما اینجا به معنی مداوا آمده است. به هم پیوستن است،ائتالف: در اصل 
 محاوره ی کافران اهل صبا با پیامبران است[ 

۳/۲۹۰۰ 

 اختیار آمد عبادت را نمک *
 ورنه می گرددبه ناخواه این فلک

 گردش او را نه اجر و نه عِقاب
 که اختیار آمد هنر، وقت حساب

۳/۳۲۸۷ 

 اختیار آن را نکو باشد که او *
 ۱مالک خود باشد اندر اِتَّقوا

 تقوی، زینهار چون نباشد حفظ و
 دور کن آلت، بینداز اختیار

 اِتَّقوا : تقوی پیشه کنید. بترسید. ]اختیار برای کسی خوب است که تقوی پیشه کرده باشد.[  -۱
۵/۶۴۹ 
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 اختیاری هست ما را بی گمان *
 حِسّ را مُنکِر نتانی شد عِیان

 سنگ را هرگز نگوید کس: بیا
 از کلوخی کس کجا جوید وفا؟

 نگوید: هین بِپَرآدمی را کس 
 یا: بیا ای  کور تو در من نگر...

 کس نگوید سنگ را : دیر آمدی
 یا که چوبا، تو چرا بر من زدی
 این چنین واجُست ها مجبور را

 کس بگوید؟ یا زند معذور را؟
 امر و نهی و خشم و تشریف و عِتاب
 نیست جز مختار را ای پاک جیب

۵/۲۹۶۷   

 شاهگفت دزدی شِحنَه را کآی پاد *
 آنچه کردم بود آن حُکم اله

 گفت شحنه: آنچه هم من می کنم
 حُکم حقّ است ای دو چشم روشنم

۵/۳۰۵۸ 

 اختیارات، اختیارش هست کرد *
 ۱اختیارش چون سواری زیر گرد

 اختیارش اختیار ما کند
 ۲امر،  شد بر اختیاری مُستَنَد

]اختیاراتی که در ما به ودیعه گذارده شده،  ناشی از اختیار خدا است. اختیار آدمی مانند سفوارکاری   -۱
مُسفتَنَد: تکیفه شفده. ]خفدا بفا        -۲است در گرد و خاک تازش اسب، که از چشم ها پنهان مانده اسفت.[  

 تیار آدمی است.[اختیار خود اختیار انسان را آفرید و مقوله  امر و نهی نیز متکی بر همین اخ
۵/۳۰۸۷ 

 چون نه ای رنجور، سر را بر َمَبند *
 ۱اختیارات هست، بر سِبلَت مخند

 جهد کن کز جام حق یابی نویی
 بی خود و بی اختیار آن گه شوی

 ت مخند: خود را مسخره نکن.بلَسِ -۱
۵/۳۱۰۴ 

 ترک کن این جبر را ،که بس تهی است *
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 تا بدانی سِرّ سِرّ جبر چیست
 ۱ین جبر جمع مَنبَالنترک کن ا

 تا خبر یابی از آن جبر چو جان 
 مَنبَالن:  جمع مَنبَل به معنی تنبل. 

۵/۳۱۸۷ 
*** 

 جبر و اختیار

 جبر مذموم -جبر محمود 

 لفظ جبرم ، عشق را بی صبر کرد  *

  ۱و آن که عاشق نیست ، حبس جبر کرد

 این ، معیّت  با حق  است و جبر نیست 

  ۲ابر نیستاین تجلّی مَه است و 

 ور بُوَد این جبر ، جبر عامه نیست  
 جبر آن اَمّاره ی خودکامه نیست 

 جبر را ایشان شناسند ای پسر 
 که خدا بگشادشان در دل بَصَر

 غیب آینده برایشان گشت فاش 
 ۳ذکر ماضی ، پیش ایشان گشت الش 

 اختیار و جبر ایشان دیگرست  
 قطره ها اندر صدف ها ، گوهرست 

 ن ، قطره ی خُرد و بزرگ هست بیرو
 در صدف ، آن دُرّ خُرد ست و سترگ ...

 اختیار و جبر در تو بُد خیال 
 چون در ایشان رفت ، شد نور جَالل 

]مفهوم جبر، سبب بی صبری عاشق )عاشق به حضرت حق( می شود، زیرا عاشق همه ی اختیار خفود   -۱
د زندان مفی پندارنفد، عاشفق نیسفتند وگرنفه بفرای       را به معشوق )خدا( سپرده است. آنانی که جبر را مانن

]چنین جبفری در واقفع معیفت بفا      -۲عاشق، رهایش از اختیار و سپردن آن به معشوق عین آزادی است.[ 
ماضی: زمان گذشته. الش : مخفف الشئی به معنی معدوم ،  -۳حق است. )رجوع شود به واژه ی معیت(. 
)یا جبر عامه( را توضیح می دهفد.  « جبر مذموم»و « جبر محمود»ضعیف  . ] در این ابیات، مولوی مفهوم 

از دیدمولوی ،جبر محمود، ) یا جبر عارفانه( جبری است که در آن هیچ کراهتی برای شخص پدید نمی 
آورد، و این فقط از عاشق  بر می آید. عاشق، اختیار خود را بدون هیچ کراهت و چشمداشتی به معشوق 

معشوق ، عین اراده ی او است.  در این نوع جبر )جبر محمود( معشوق حضرت حق می سپارد و اراده ی 
باشد.چنین « معیت»است و نهایت آرزوی عاشق )سالک( فنا شدن در معشوق )خدا( است، تا سرانجام در 
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، عاشفق در  «(جبفر عامفه  »می گویند. اما در جبر مفذموم )بفه اصفطالح مولفوی     « جبر محمود»واسپاری را 
وی و هوس است. و اختیار خود را به نفس مفی دهفد و هفر چفه او فرمفان دهفد، مفی پفذیرد.         سیطره ی ه

 روشن است که چنین جبری مذموم است. [
۱/۱۴۶۳ 

 گر به  جهل آییم ، آن زندان اوست  *

 ور به علم آییم ، آن ایوان اوست 
 ور  به خواب آییم ، مَستان  وی ایم  
 ور به بیداری ، به دستان   وی ایم  

 ور بگرییم  ،  ابر پُر زَرق  وی ایم 
 ور بخندیم  آن زمان برق  وی ایم 

 ور  به خشم و جنگ ، عکس قهر اوست 
 ور به صلح و عُذر  ،  عکس مهر اوست 

 ما کی ایم اندر جهان پیچ   پیچ؟ 
 ١چون اَلِف، او خود چه دارد ؟ هیچ  هیچ

 که نقطه ندارد.او )خدا( از خود هیچ ندارد. درست مانند حرف الف  -١
۱/۱۵۱۰ 

*** 

 مراجعه شود(« فراق»)به واژه جدایی 

*** 

 جُزو و کُل

 جُزو ها را روی ها  سوی ِ کُل است  *
  ۱بلبالن را عشق بازی با گُل است

 اجزاء به سوی کل خود می روند ، چنان که بلبالن نیز طبعا ً عالقمند گُل و گُلزار هستند.  -۱
۱/۷۶۳ 

 عاشقان کُلّ ، نی عُشاق جُزو  *
 ماند از کُلّ آن که شد مشتاق جُزو 

 چون که جُزوی ، عاشق جزوی شود 
 زود معشوقش به کُلّ ِ خود رَوَد

۱/۲۸۰۱ 

 ور تو گویی : جُزو پیوسته کُل است  *

  ۱خار می خور ، خار پیوسته ی گُل است

 جُز ز یک رُو نیست پیوسته به کُل 
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 ٢بعث  رُسُلورنه خود باطل بُدی 
]مولوی این ابیات را در پاسخ به صوفیانی بیان می کند که اعتقاد داشتند عشق زمینی و یا زیبایی ایفن   -۱

)حضرت حفق ( اسفت ، پفس پرسفتیدن زیبفایی      « زیبای کل»جهانی )بویژه زیبایی انسان(  چون پیوسته به 
در کنار گل است ، اما دو وجود  زمینی همان پرستش خدا است. اما مولوی می گوید همان طور که خار

مجزا هستند و کسی خار را به این پندار که جزیی از گل است نمی خفورد، رابطفه ی انسفان بفا خفدا نیفز       
 ] اگر انسان از هر نظر پیوسته به خدا بود دیگر ظهور پیامبران معنایی نداشت.[ -۲همین گونه است. [

۱/۲۸۱۱ 

 بشنو اکنون اصل انکار از چه خاست  *

 آن که کُلّ را گونه گونه جُزو هاست ز
 جُزوِکُلّ ، نی جزو ها نسبت به کُلّ 
 ۱نی چو بوی گُل که باشد جُزوِکُل 

 (۱/۲۸۱۱این ابیات معنی همان ابیات قسمت قبل را می دهد. )از بیت  -۱
۱/۲۹۰۴ 

*** 

 جفّ اَلقَلَم

 من همی گویم : برو جَفُّ اَلقَلَم  *
  ۱عَلَمزآن قلم ، بس سرنگون گردد 

]جَفّ القَلَم کیفیتی است که پرچم و عَلَم های قدرتمندانی را سرنگون کفرده کفه هرگفز تصفور آن      - ۱
جَفف  القَلَفمُ بِمفا هُفوَ     »اشاره به حدیثی است از حضرت رسول اکرم که فرمفود:   « جَفّ القَلَم»نمی رفت.[ 

 «خشک شد قلم بدان چه پدید آمد و یا خواهد آمد.»یعنی « کائنّ
۱/۳۸۵۱ 

 یک سر مو از تو نتواند بُرید  *

 چون قلم ، بر تو چنان خطّی کشید 
۱/۳۹۴۱ 

 ظلم آری، مُدبَری، جَفُّ اَلقَلَم *
 ۱عدل آری، بَرخوری، جَفُّ اَلقَلَم

ن: بهره مند شدن ازفضفایل و رحمفت هفای الهفی. ]هفر عملفی عکفس العمفل         دمُدبَر: بدبخت. بَرخور -۱
 القَلَم([ مناسب خود را دارد. )جَفّ 

 ۵/۳۱۳۴ 

 بل جفا را هم جفا جَفُّ اَلقَلَم *
 وآن وفا را هم وفا جَفُّ اَلقَلَم

۵/۳۱۵۲ 
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 فعل تو ست این غصه های دم به دم *
 این بود معنی قَد جَفُّ اَلقَلَم

۵/۳۱۸۲ 
*** 

 وع شود(جر« تجانس»)به واژه جنسیت 

 
*** 
 

 جنون )دیوانگی(

 باز دیوانه شدم من ای طبیب *
 سودایی شدم من ای حبیب ...باز 

 آنچنان دیوانگی بگسست بند
 که همه دیوانگان پندم دهند

۲/۱۳۸۱ 

 عقل را من آزمودم هم بسی *
 ١زین سپس جویم جنون را مَغرَسی

مَغرَس: جایی که نهال درخفت را در آن مفی کارنفد. ]عقفل معفاش را بسفیارآزمودم،بدین لحفای در         -١
 را در آن بکارم. )می خواهم دیوانه شوم(جویش زمینی هستم که نهال جنون 

۲/۲۳۳۷ 

 عقل من گنج است  و من دیوانه ام *
 ۱گنج اگر پیدا کنم،  دیوانه ام

 اوست دیوانه که دیوانه نشد
 ۲این عسس را دید و در خانه نشد

من مانند گنج است و چون من علیرغم ارزش های جامعه طالب این گنج نیسفتم، مفرا   « عقل جزوی]» -۱
دیوانه )به مفهوم عام جامعه( می دانند. بدین سبب است که می گویم : مگر دیوانه ام )از عقل کفل جفدا   

 شده ام( که چنین گنجی بیابم و به سود خود به کار گیرم.[
عسس: شحنه، پاسبان. ]آن کس که از عقل جفزوی نبریفد )دیوانفه نشفد( دیوانفه اسفت. در واقفع آن         -۲

سس =پاسبان( را دید و در خانه امن مینوی خفود پنفاه نبفرد)در خانفه نشفد(،      انسانی که عقل جزوی )= ع
 دیوانه است.[ 

۲/۲۴۲۵ 

 و گر دیوانه ایم ۱ما اگر قَالش *

 مست آن ساقیّ و، آن پیمانه ایم
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 بر خط فرمان او سر می نهیم
 جان شیرین را گروگان می دهیم

 مفلس. تهیدست،قَالش:  -۱
۲/۲۵۷۱ 

 غیر آن زنجیر زلف دلبرم  *
 گر دو صد زنجیر آری بَردَرَم

۵/۱۹۱۷ 

 عاشقم من بر فن دیوانگی  *
 سیرم از فرهنگی و فرزانگی

۶/۵۷۳ 

 هرچه غیر شورش و دیوانگی است  *
 اندرین ره دوری و بیگانگی است

 هین بِنِه بر پایم آن زنجیر را
 که دریدم سلسله ی تدبیر را

۶/۶۰۹ 
*** 

 انفاق مراجعه شود()به واژه جود 

*** 

 جوع )گرسنگی(

 چون مَلَک تسبیح حق را کن غذا *
 ۱تا رهی همچون مالیک از اَذا

  اذیت و آزار.اَذا:  -۱
۵/۲۹۸ 

 گر نباشدجوع، صد رنج دگر  *
 بر آرد از تو سر ۲از پی هَیضَه

 رنج جوع اولی بُوَد خود زآن علل
 هم عمل، ۳هم به لطف و، هم به خِفَّت

 رنج ها پاکیزه تر رنج جوع از
 خاصه در جوع است صد نفع و هنر
 جوع خود سلطان داروهاست هین

 جوع درجان نه ، چنین خوارش مبین 
 خوش شده است ۴جمله ناخوش از مَجاعت
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 جمله خوش ها بی مَجاعت ها رد است...
 جوع، مر خاصان حق را داده اند

 تا شوند از جوع، شیر و زورمند
 دهند؟ گدا را کی۵جوع، هر جِلفِ

 چون علف کم نیست، پیش او نهند
 که بخور ، که هم بدین ارزانی ای

 مرغ خانه ای ، ۶تو نه ای مرغاب

          جِلفف: سبکسفر، نفادان، احمفق     -۴ مَجاعفت: گرسفنگی.   -۳خِفَّفت: سفبکی.    -۲سوءهاضفمه.  هَیضَه:  -۱
 مرغاب: مرغ آبی. -  ۵
۵/۲۸۲۹ 

 جوع، رزق جان خاصان خداست *
 همچو تو گیج گداست؟کی زبون 

 باش فارغ، تو از آن ها نیستی
 ۱که در این مطبخ تو بی نان بیستی

 کاسه بر کاسه ست و نان بر نان مُدام
 از برای این شکم خواران عام

 چون بمیرد ، می رود نان پیش پیش 
 کای ز بیم بینوایی کُشته خویش

 توبرفتی، ماند نان، بر خیز گیر
 ۲حیرای بکُشته خویش را اندر زَ

 هین توکّل کُن، ملرزان پا و دست
 رزق تو بر تو ز تو عاشق تر است

 عاشق است و می زند او مول مول
 ۳که ز بی صبریت داند ، ای فَضول
 گر تو را صبری بُدی، رزق آمدی
 خویشتن چون عاشقان بر تو زدی

 این تب لرزه ز خوف جوع چیست؟
 ۴درتوکّل، سیر می تانند زیست

مول به معنفی درنفگ، آهسفته. مفول مفول یعنفی       مول مول:  -۳زَحیر: ناله و زاری.  -۲ بایستی.بیستی:  -۱
]سالکان همواره با توکل سیر زنفدگی مفی کننفد.    توانند. می تانند: می -۴آهسته آهسته. فَضول: یاوه گو. 

  )با آرامش روان و اطمینان خاطر زندگی می کنند.([
۵/۲۸۴۶ 

 ل نولذت از جوع است نه از نُق *
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 با مَجاعت از شکر، بِه نان جو
 پس ز بی جوعی است وز تُخمه ی تمام 

 آن ماللت، نه ز تکرار  کالم
۶/۴۲۹۶ 

 الف اَللّهی نزد ،۱اِشکم تی *

 کآتشش را نیست از هیزم مدد
 اِشکم خالی بُوَد زندان دیو

 ۲کش غم نان مانع است از مکر و ریو

 دان بازارِ دیو ۳اشکم پُر لوت

 را در وی غریو تاجران دیو
 لوت: غذا. -۳مکر و حیله. ریو:  -۲تی : تهی ، خالی.  -۱
۶/۴۷۲۶ 

*** 

 ذات و عَرَض(»)رجوع شود به جُوهَر و عَرَض 

*** 

 جهاد اکبر

 چون که واگَشتم ز پیکار بُرون  *
 روی آوردم به پیکار درون 

 قَد  رَجعنا مِن جِهادِ االَصغریم  

 ۱با نبی ، اندر جهاد اَکبریم  

 قوّت از حق خواهم و توفیق و الف 

  ۲تا  به سوزن بر کَنم این کوه قاف 

 سهل شیری دان که صف ها بشکند 
 شیر آن باشد که خود را بشکند

کفار ، پیروز شدند، پیامبر فرمود: آفرین بر شما . امفا  وقتی مسلمانان بر  ی اسالم،یکی از جنگ ها در -۱

اکنون باز می گردیم )رجعنا( بایفد بفه   بود. )جهاد اصغر( کوچک  جهادپیروز شده اید، این جنگی را که 

پیکار بزرگ تر )جهاد اکبر( بروید. )رجعنا من الجهاد الصغر الی الجهاد االکبر= حدیث نبوی( پرسیدند: 

آن جهاد اکبر کدام است. پیامبر فرمود: پیکار با نفس. در عرفان اسالمی ، جهاد اکبر همان جنگ با نفس 

الف : در اصل ادعای بی اساس معنی می دهد، اما این جا به معنفی تفدبیر و چفاره سفازی      -۲ت. اماره اس

آنقفدر   آمده است. ]از خدا مدد می خواهم که بتوانم با سوزن ،کوه قاف را برکنم.[  یعنی جنگ با نفس
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مسفطح  عظیم است که گویی کسی بخواهد کوه قاف  )بزرگترین کوه افسفانه ای ( را بفا سفوزن بکنفد و     

  کند.[

۱/۱۳۸۶ 

 این جهاد اکبر است ، آن اصغر است *
 ۱هر دو کار رستم است و حیدر است

 
 یکی از نام های حضرت علی )ع(. رستم: رستم شاهنامه. حیدر: -۱
۵/۳۸۰۲ 

*** 
 

 جهد

 خواجه چون بیلی به دست ِ بنده داد  *

 بی زبان معلوم شد او را مراد 
 دست ، همچون بیل ، اشارت های ِ اوست 

 ۱آخِر اندیشی ، عبارت های ِ اوست 

 چون اشارت هاش را بر جان نهی 
 در وفای ِ آن اشارت ، جان دهی 

 پس اشارت های ِ اَسرارت دهد 
 بار بَردارد  زتو ، کارَت در دهد 
 حاملی ، محمول گردانَد تو را 

 قابلی ، مقبول گردانَد تو را 
 شوی   ۲ویی ، قایِل  قابِل امر

  وصل جویی ، بعد از ان ، واصل شوی
 « (جبر») برای توضیح  این ابیات رجوع شود به واژه ی  

۱/۹۳۲ 

 سَر ، شکسته نیست ، این سَر را مَبَند  *
 یک دو روزی جهد کُن ، باقی بخند

۱/۹۷۸ 

 جهد حق ّ است و ، دوا حق ّ است  و درد  *
 جهدش ، جهد کرد ۱مُنکِر اندر جَحد

 جَحد : انکار از سر لجاجت.    -۱
۱/۹۹۱ 
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 وآن که پایش در رَه کوشش شکست  *

 ۱در رسید  او را  بُراق  و بر نشست

حق و کسی که در راه ]با آن به معراج رفت.  اکرم گویند حضرت رسول که میاست اسبی نام بُراق:  -۱
کفه گفویی    دادند چنان به او  یفاری خواهفد   حقیقت کوشش و تالش کند،حتی اگر پایش بشکند، خداو

 بادپاترین اسب )براق( را برای او فرستاده است.[  ،جهت تالش و حرکت بیشتر او
۱/۱۰۷۳ 

 ، این آشفتگی  ۱دوست دارد یار *

 کوشش بیهوده بِه از خفتگی 
 آن که او شاه است ، او بی کار نیست 

 ، کو بیمار نیست  ۲ناله از وی طُرفه 

 فرمود رحمان ای پسر :بهر این 

 ای پسر   ۳کُلَّ یَوم  هُوَ فی شَأن

 اندرین رَه ،  می تراش و می خراش 
 تا دَم آخِر ، دَمی فارغ مباش 

 تا دَم آخِر ، دَمی آخِر بُوَد 
 که عنایت با توصاحب سِرّ بُوَد 

 هرچه کوشد جان که در مرد و زن است 
 گوش و چشم شاه جان ، بر رَوزَن است 

کُلَّ یَوم  هُوَ فی شَأن: اشاره  -۳طُرفه: شگفتی آور، عجیب.   -۲یار: اینجا مقصود حضرت حق است.  -۱
  « خداوند هر آن به کاری اندر است.: »سوره ی رحمان ۲۹است به آیه ی 

۱/۱۸۱۹   

 در شکار بیشه ی جان  باز  باش  *
 همچو خورشید جهان ، جانباز باش 

۱/۲۲۱۹ 
*** 

 جهل

 گفتند  اُمّت : کو ثواب ؟ نوح را  *

 ۱گفت: او  زآن  سوی ، وَاستَغشَوا ثِیاب 

 رُو و سَر در جامه ها پبچیده اید 
 الجرَم با دیده و نادیده اید 

سوره  نفوح در قفرآن     ۷ثواب: پاداش. وَاستَغشَوا ثِیاب: جامه به رخسار می افکندند. بخشی از آیه ی  -۱
هرچفه آنفان را بفه    » ، حضرت نوح بفه خفدا عفرض کردکفه:     « وَاستَغشَوا ثِیابهُم.».... مجید که می فرماید: 
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آمرزش تو خواندم، انگشت )جهل و عناد( برگوش نهادند و جامه بفه رخسفار افکندنفد )تفا مفرا نبیننفد و        
 «سخنم را نشنوند( و کفراصرار و لجاج ورزیدند و سخت راه تکبر و نخوت پیمودند.

۱/۱۴۰۴ 

 چو جنگ کودکان جنگ خلقان هم *
 ۱حمله بی معنی و بی مغز  و مُهان 

 جُمله با  شمشیر چوبین جنگشان
 آهنگشان   ۲جُمله در الیَنفَعی

 جُمله شان گشته سواره بر نی ای 
 پی ای   ۴ماست یا دُلدُل   ۳کین بُراق

 حامل اند و ، خود ز جهل افراشته 
 ۵راکب محمول رَه پنداشته 

بُفراق : نفام اسفبی کفه مفی گوینفد        -۳الیَنعفَی : بی فایدگی ، بیهودگی   -۲مُهان : ذلت و فرومایگی   -۱
دُلدُل : نام اسبی که حاکم اسکندریه به حضفرت رسفول تقفدیم     -۴حضرت رسول با آن به معراج رفت. 

د و در واقفع حمفال   ] دنیا پرستان سراسر جهل که به الفای ظاهری اندیشمندان بسفنده مفی کننف     -۵کرد. 
دانش دیگران هستند )حامل اند( ، گمان می کنند که  معرفت و دانش از درون خود آنان سرچشمه مفی  

 ،سفوار  نفی گیرد )محمول هستند( بدین جهت خود را سوار بر اسب معرفت می پندارند ومانند کودکفان  
 مدام در جنگ و جدال لفظی با یکدیگر هستند. [

۱/۳۴۳۵ 

*** 
 
 
 

 

 منابع و مأخذ »فرهنگ مختصر مبانی مثنوی«،

 در فصلنامه آرمان شماره ۲ ، صفحه ۸۶ آمده است.

 

 

 

 

 

 


