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پگاهانگی وازخودبیگانگی

دکتر میر جالل الدین کزّازی
استاد بازنشستة دانشگاه ع ّلامه طباطبایی
( تاریخ دریافت۹۸/۰1/17 :

تاریخ پذیرش)۹۸/۰6/1۲:

چکیده
این ج ستار پا سخی ا ست اندی شه ورزانه بدین پر سش بنیادین که  :چرا در روزگارما که روزگار دانش و
آزمون های دانشووورانه وپیشوورفت های شووگرا درفناوری و ابزارسووازی اسووت ،به گونه ای شووگیتی انگیز و
پر سمان خیز ،بازگ شتی پر شور به ا سطوره و جهان ا سطوره ای دیده می شود .برترین وآ شکارترین نمود این
بازگ شت را در هنر سینما می بینیم که هنری ا ست به یکبارگی پدیدآوردۀ روزگارنو.دراین ج ستارکو شیده
شووده اسووت که پاسووخی ارفکاوانه بدین پرسووش داده شووود:چرا در روزگاری که می توانیم آن را روزگار
درخ شندگی درخود آگاهی بدانیم ،بگونه ای ناخوداگاهانه ،جهان ف سون بار راز را می جوییم و به سده های
میانین بازمی گردیم که آنها ر ا سده های تاریکی می دانند و می خوانند .

کلیدواژه  :ناخودآگاهی،خودآگاهی،روزگاردرخشندگی،سده های میانین،جهان راز.
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یکی ازبنیادین ترین ونهادین ترین خاستجای ها و پایگاه های فرهنگی واندیشه ای وشناخت شناسانه؛به
همان سان یکی از پایدارترین شان،در درازنای تاریخ،ا سطوره بوده ا ست وبه همان سان.اگرارا بنگریم وبا
نگاهی خیره وکاونده به کاروسوووازها و هنجارهای فرهنگی و هنری و روان شوووناختی در روزگارکنونی،هنوز
نیزهسووت ،روزگاری که دربرون و با نگاهی لغزان و در رُویه،روزگاری پنداشووته می شووود،یکسووره بیگانه،حتا
ناسووازوار و پادینه)=ضوود(باروزگاراسووطوره ای؛زیرا این روزگار،روزگارخرد و آگاهی واندیشووه ودانش شوومرده
می آید وهیچ پیوندی باروزگارتاریک ورازآلود و اف سانه رنگ وگمان آمیزا سطوره نمی تواند دا شت؛اگرفرییتة
برون نمانیم ودرون را بجوییم وکارکرد نهیته وناخودآگاهانة اسوووطوره رادرنهاد و نهان آدمی.به شووویوه ای
گوهرگرایانه وارفکاوانه بپژوهیم و بررسوویم ،به اسووتواری می توانیم دانسووت وبرآن بودکه کارکرد و اثرگذاری
اسوووطوره  ،درجهان درونی آدمی و در ناخودآگاهی ونهاد او،دراین زمان،بیش ازهرزمانی اسوووت دیگر ودرهیچ
برهه ای اززمان درسوورگذشووت دورْآهنگ ودرازدامان آدمیان  ،اسووطوره را آن چیرگی و توانمندی بندگسوو
ومرزشووکن وایسووتادگی ناپذیر برجهان درونی و برناخودآگاهی ما نبوده اسووت که دراین روزگار ،بدان راه برده
اسووت و دسووت یافته اسوت.خاسووتگاه و بنیاد این توانمندی و چیرگی برگزاا و بی مانند نیز ،بدرسووت و بی-
گمان ،آن است که جهان برونی ماجهانی است یکسره ناساز وناهم تراز با ساختار و سرشت اسطورها گر فراخ
بنگریم وکالن  ،ازسوووویی و ازسوووویی دیگر،ارا و باریک  ،درما،درون وبرون،نهادویاد؛انگیزه واندیشوووه،آموزه
وافروزه،ناخودآگاهی وخودآگاهی،پیوندی نیک دوگانه ونا سازوارانه(=پارادک سیکال) بایکدیگردارند؛نا سازوارگی
(پارادکس)درمیان هرکدام ازاین جیت های نا ساز و هماورد و درک شاکش بایکدیگر،بدان نا سازوارگی می ماند
که مینو راست؛باگیتی یا روز و رو شنایی راست،باشب و تیرگی یا جان راست،باتن یا آسمان راست  ،با زمین
یا نرینگی راست،با مادینگی یا مردی راست یا زنی  ،یاهرناسازواری دیگرهمانندآنها.آنچه این دوگانگان راباهم
می پیوندد،پیوندی ا ست ویژه ودیگر سان که آن راهمواره،درمیان هرگروه دوگانة نا ساز،نمی توان یافت.آنچه
آنها راباهم می پیوندد،گوهرین(ذاتی)ترین،اسوووتوارترین و بکارترین ،سووواختاری ترین وسووورشوووتین ترین
،ناگزیرترین ودلپذیرترین پیوندا ست:پیو ستگی ا ست درگ س ستگی یاهمچنان به وارونگی:گ س ستگی ا ست
درپیوسوووتگی .بدرسوووت ازهمین روسوووت که پیوند،درمیان جیت های ناسووواز ،ناسوووازواری اسوووت نه
ناسووازی،ناسووازی،درسوونجش باناسووازواری،پیوندی اسووت سووترون،کم توان،پژمرده،ایسووتا،به وارونگی،پیوند
نا سازوارگان بایکدیگر،پیوندی ا ست پویا ،شاداب،پرتوان،زنده وتپنده،زایا،مگرنه این ا ست که گیتی :جهانی که
ماآدمیان ،درک ناردیگرپدیده های گیت یگ:جانداران،گ یاهان،کانی ها،درآن می زییم ،از این ناسوووازوارگان
پدیدآمده ا ست.نمونه هاون شانه های نا سازوارگی رادرهمة پدیده هاوآفریده های گوناگون و سانا سان وفزون
ازشوومارگیتی می توانیم دید و یافت:ازارفا های مادّه وآن ریزه های بنیادین  ،درگیتی بسوویارخرد تا فراخای
کیهان و کهکشان ها و ستارگان،درگیتی بسیار کالن،درهرجای جنبش وتکاپوی،کشاکش وکوشاکوش،هنگامه
وهیاهوی شور و شکیتگی ه ست ؛ به ناچار ،نا سازوارگی نیز درآن جای می باید بود.پیوند نا سازوارانه انبارۀ
هموارۀ کازهایه) انرای(ها و نیروهایی است شگرا وهستی آفرین که جهان برآنها بنیادگرفته است:جهانی که
درنهیته ترین نهان جای و بنیادین ترین بنالد) شالوده(خویش  ،به ناسازوارگی می رسد و آن را،درآشکارترین
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وپدیدارترین نمودش  ،فراپیش پژوهندگان می نهد.این گونه از نموداری وآشوووکارگی،خود ،نمونه ای دیگر از
ناسوووازوارگی اسوووت:پیدایی درنهیتگی ونهیتگی درپیدایی،هرچه بیش ازبرون گیتی وپیدایی وپدیداری آن
بگ سلیم و راه به بنیادها ونهیته های آن ببریم سر شت و ساختارگیتی که نا سازوارگی ا ست  ،به ناچار بیش
روشوون وآشووکارخواهدشوود.به سووخنی نغزتر و رسوواتر،هرچه بیش ازبرون به درون راه ببریم،بیش ناسووازی به
ناسازوارگی دگرگون خواهد شد.این اندیشة باریک جهانشناختی  ،برفرزانگان کهن،نیزدرپرده وپوشیده نمانده
است.آنان ،درچگونگی پدیدآمدن گیتی به چهارآخشیجان می اندیشیده اند که آنها را مادران چهارگانه
) امّ هات اربعه(می نامیده اند.مادران چهارگانه نماد نیروهایی اند کار پذیر و اثرسوووتان که درپدیدایی جهان
گزیری ازآنها نی ست .ازهمین روی این ،نیروها مادینه شمرده شده اند و مادر نامیده؛مادینگی نماد اثر ستانی
وکااپذیری است ودرپی آن مادری دربرابر نرینگی یا پدری که نماد کارایی و اثرگذاری است.هم ازآن است که
درجهان شنا سی نمادین با ستانی  ،هیتان) سبعة سیّاره(یا هیت اختر پدران برین پندا شته ونامیده می شده
ا ند .پدران برین که ن ماد نیرو های کارا و اثر گذار ند ،با مادران چ هار گا نه می پیو ند ند ودرپیو کانی
(عرو سی)وپیوندی بس ارجمندو سپند،درمی آمیزندو زادگان سه گانه (موالیدثالت)راپدید می آورند که کانی
وگیاه وجاندارانند:سه گونة فراگیرپدیده ها وآفریده های گیتیگ واستومند) جسمانی(وپیکرینه.درجهانشناسی
نمادین باسووتانی  ،همواره نیروها یی ناسوواز درکارندوجهان راپایه می ریزندوپدیده های پرشومار وگوناگون آن
راهستی می بخشند؛ازسویی،پدری ومادری که نمودی ازنرینگی ومادینگی است و ازدیگرسوی چهارآخشیجان
که پادینة یکدیگرندو ازهمین روی آخشووین نامیده شووده اندکه وااه ای اسووت کهن درمعنی پادینه وضوود.این
چهارناساز،در ویژگی های ساختاری وسرشتینشان ،بایکدیگردرپادینگی) ضدیّت(اند:خاک سرد وخشک است
وآب سردتر و بادگرم و تر است و آتش گرم و خشک.این پادینگی را در دوازدهگان نیزبازمی یابیم.دوازده برج
،برپایة سردی و تری و گرمی وخشکی ،به چهارگروه سه تایی بخش می شوند و هرکدام ازاین گروه های سه
گانه به یکی ازچهارآخشوویجان بازخوانده:وزرا(ثور)وخوشووه وبزیچه) جدی(سووه گانة خاکی اسووت وخرچنگ
وکژدم وماهی سوووه گانةآبی و دو پیکر و ترازو و آبریز(دلو) سوووه گانة بادی یا هوایی و بره و شووویر وکمان
سب)قوس( سه گانة آتشی.ازدیگرسوی این پادینگی ازپهنة آسمان وفراخنای گیتی به تنگنای تن آدمی
یانیمَ ْ
نیز راه برده ا ست و چهارآمیغ(اخالط اربعه) راپدیدآورده ا ست و درپی آن.چهار سر شت) طبایع اربعه(را،بدین
سان:سوداکه سرد و خشک است وبلغم که سرد و تراست و خون که گرم و تراست و صیرا که گرم وخشک
است.کسی که سودا در او برسه آمیغ دیگرچیره است  ،سرشتی سودایی دارد و خاکی است.کسی که بلغم در
او بر سووه آمیغ دیگر چیرگی جسووته اسووت،بلغمی سوورشووت اسووت و آبی؛ آنکه خون یا دم دراو برسووه آمیغ
دیگربرتری یافته ا ست ،سر شتی دموی دارد و بادی ا ست.نیزآنکه صیرا در او بر سه آمیغ دیگر فزونی گرفته
ا ست  ،صیرایی سر شت ا ست وآت شی.باری!نا سازوارگی وارونة نا سازی ازآن روی پیوندی ا ست نیک نیرومند
وپدیدآور و زندگی زای که درآن دونا ساز به گونه ای ه ستی شناختی ناگزیر از یکدیگرند و یکی بنیاد و بهانة
بوش) علّت وجودی(دیگری است.اگریکی ازاین جیت های ناسازوارنباشد ،دیگری نیزبه ناچاری وهرآینگی
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) بی گمانی ویقین(نخواهدبود؛این جیتان ،درهمان زمان که باهم می سوووتیزند ،باهم درمی آمیزند،درهمان
زمان که پ شتاپ شت همند ،ازهم می رمند.پیو ست شان درگ س ست ا ست وگ س ست شان درپیو ست  .پیونداین
ناسوووازواران ،ازهمین روی  ،پیوندی اسوووت به نابی حماسوووی .حماسوووه یا رزمنامه بر سوووتیز ناسوووازها
استواراست:ناسازهایی که ناگزیر از سازگاری اند،به هر روی ،برپایة آنچه نوشته آمد  ،روزگارما روزگاری است
که گ سلی ارا ومغاکی مهین را درمیان درون وبرون ما،درمیان نهان وجهانمان ،درمیان آن نا سازان درما که
به ناچار،می باینداز ناسازی به ناسازوارگی برسندواز دَرْرَمی به باهمی و سرانجام به نیرومندترین واستوارترین
،به ورجاوندترین وپایدارترین همبستگی وپیوند که پیوست درگسست است وگسست درپیوست ،پدید آورده
اسوووت.درمیان خودآگاهی وناخودآگاهی ،یاد و نهاد،پرهیزش وانگیزش ،آموزش و افروزش؛نیزدرکوتاه ترین
وآشناترین وپایه ورترین سخن:درمیان سر و دل روزگارما در پرتو گسترشی بندگس وبرگزاا دردانش های
برونی ودرفناوری ودرابزارسازی ،بویژه آنچه آن رافناوری رسانه ای و ابزارهای آگاهاننده وپیوندهای برونسویانة
ها زمانی) اجتماعی(وهمگانی می نامیم،روزگارفربهی بی فرّهی سرا ست ؛ روزگاری ا ست که سر،درآن تیز و
هنگامه آمیزوبی هیچ پروا و پرهیز،به هر سوی که می خواهد تو سن وبندگ س ومرز شکن،درمی تازدو سربه
نازش ،ازاین تازش برمی افرازد.و سوورمسوت ودرازدسووت  ،هر دم بیش برقلمرو دل چنگ درمی یازد.پرسوومان
بزرگ و بنیادین آدمی  ،دراین روزگارکه هیچ پیشووینه و همانندی درسوورگذشووت چندهزارسووالة او ندارد و
روزگاری ا ست یک سره نوپدیدونابیو سان) غیرمنتظره( وچ شم نادا شته  ،آن ا ست که آدمی هنر وتوان تنها
ماندن باخوی شتن و راز گیتن با دل را،به یکبارگی،ازد ست داده ا ست.این ناتوانی درتنها ماندن باخوی شتن و
درونکاوی و پاس دل دا شتن ازآنجا ست که گ سترش و توانمندی روز افزون ر سانه ها که تا نهان ترین گو شه
های خانه هایمان را برده اند،مارابه بیگانگی باخوی شتن دچارآورده اند و به همواره بودن بادیگران  ،خوی داده
اند و ناچارگردانیده اند.ما درپی این خوی گرفتگی آ سیب شناختی وبیمارگونه تنهایی راتاب نمی توانیم آورد
و درآن هنگام نیزکه به تن تنهاییم و دورازدیگران ،ناشکیب واسیمه سار،می خواهیم که بادیگران باشیم.
پس ،بیگانه وبیزارازخویشووتن ،می کوشوویم که به یاری رسووانه های همگانی ،ازخودبگریزیم و رمان ازگوشووة
تنهایی،بی تاب ودمان  ،به دیگران بپیوندیم.این ازخویشوووتن گریختن ودردامان دیگران آویختن آنچنان ارفا
گرفته ا ست وگ سترش یافته ا ست که تامرزگونه ای نابهنجاری جهانی فرا رفته ا ست.اگراین گ سترش وارفا
گرفت لگام برزده نشوووود وهمچنان بیاید ،به اسوووتواری وهرآینگی می توانیم برآن بود که این نابهنجاری
،درآینده ای نزدیک به روانپریشی بینجامد.نشانه های هشدارگر وبیم انگیزاین روانپریشی جهانی،ازهم اکنون،
اشووکار اسووت می بایدمان نگران بودوبیمناک که نوجوانان وجوانان کنونی که سووخت بدین ابزارها خویگیرند
وگاه نیز شوریده و سودازدۀ آنهایند،و بی آنهاروزگار نمی توانند گذرانید ،سالی چندازاین پس ،یک سره ازجهان
راسوووتین وازمردمان بگسووولند و به یکبارگی ،درجهانی بی پایه ودروغین که رسوووانه ها وابزارهای پیشووورفتة
پندارآفرین و رؤیا پرداز می آفرینند ،بمانند و بزیند و نمونه را دل به یاران ودلدارانی بسوووپارند پندارینه که
پد ید آوردۀ این ابزار های ند.اگرخود آ گاهی و یا دو سووور را که با ا ندیشوووه وآموزه درپیو ند ند روزبین گاریم
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وناخودآگاهی ونهاد و دل راکه با انگیزه وافروزه پیونددارند وهمواره درپردۀ پوشووویدگی راز ،نهیته می مانند
شب یکی ازاین دو،بی دیگری ،پذیرفتنی وپندا شتنی نمی تواند بود؛زیرا برپایة آنچه ازاین پیش نو شته امد ،
این دوهرچند پادینة یکدیگرند،پیوندی ناگزیروهسووتی شووناختی باهم دارند.روزگارماروزگارچیرگی بندگس و
وبرگزاا آگاهی ا ست وروزی ا ست نیک رو شن ورخ شان وبس دراز آهنگ ودیرباز که دیربازی ودرخ شندگی
درآن توان فرسای وجانکاه وستوه آورشده است؛به گونه ای که مردمان این روزگار را ،ستوهیده وبه جان آمده
ازاین روز ،برانگیخته است وناچار گردانیده است که به هرشیوه که می توانند شب را بجویند:شب ناخودآگاهی
ونهاد را و گوشوووه هایی آرام وتاریک وخاموش رادرآن ،تامگربتوانند،ازآسووویمگی وآشووویتگی ها و از هنگامه
وهیاهوی روز ،بدانها پناه ببرند و لختی ،درآرامش دل و درون خویش  ،بیاسوووایند وبیارامند.نیازی به بازنمود
وروشوون داشووت این نکته نیسووت که رفتاری چنین نابهنجار اسووت وازسوور ناچاری ودرماندگی.روزگرایی لگام
گ سیخته و شبزدگی ،هردو،پدیده هایی اند زیان بار و تاوان خیز و ن شانه هایی اندآ شکاروآ سیب شناختی از
ناتراز مندی وناهم پایگی وناهم سایگی شب وروز ودیگرگشت ناسازوارگی دراین دوبه ناسازی وستیزوهماوردی
و کین ستانی  .ازآن روی که روزگار ماروزگار دراز دستی وستمگاری روز است برشب ،شب،خشماگین وکین
توز و ستیزه جوی ،هرزمان که بتواند وبه هر شیوه ،درقلمروهایی که درفرمان او ست ،به ستیز وآویزباروز برمی
خیزد و بر او کین می توزد وخشوووم وخروش خویش رافرومی نشووواند:قلمروهایی چون رؤ یا وهنروهرآنچه با
انگیزش های نهادین ونهانی وناشووناختة آدمی درپیوند اسووت  .گاه این خشووم فروپیچیدۀ گرهناک آن چنان
انبا شته وگ شن ا ست ومرز شکن که سر به شورش برمی دارد ودرک سانی که سر شت و ساختار درونی وروانی
شان به ب سندگی ا ستوار نی ست.آ شوب وهنگامه ای هنگیت ومهارناپذیر و سخت ویرانگر وزیانبار برمی انگیزد
ونمونه راکسی را وامی دارد که بی هیچ انگیزه ای دانسته وروشن،دستخوش وبازیچة خشمی بیمارگونه وکور،
جنگ ابزاری خودکار رابرگیرد وده هاتن را از پای درآورد یاکودکستان ودبستان وآموزشگاهی را،با بمب های
ترکاننده یاآت شزا ،به آتش بک شدوبترکاند.یکی ازنمودهای آ سیب شناختی این نا ترازمندی شکافنده وگ س
ساز درمیان درون وبرون ،گرایش شورمندانه به ا سطوره ا ست و راز وآیین و اف سون و هرآنچه آن را ا سطوره
واره می توانیم نامید،دراین روزگار که بیش آن را روزگار روشووونایی نمی توانیم خواند و روزگاردرخشوووندگی
سوووتوه آورنامی اسوووت برازنده تر آن را،گونه ای بازگشوووت به سوووده های میانین را می توانیم دیدکه آن را
روزگارتاریکی و تیره اندیشی نیزمی نامند.نمونه ای نغز و شگیتاور ازاین گرایش را،درهنری می توانیم آشکارا
دید که به نابی ویکسوووره دسوووتاورد و بهر و بار روزگار نواسوووت وهیچ نمونه وپیشوووینه ای در روزگار کهن
ندارد:هنرسووینما.هیچ هنری دراین روزگارکه روزگارفناوری وابزارینگی اسووت به اندازۀ هنرسووینما بااسووطوره
وجهان رازناک وجاودانة آن درنیامیخته است.تواینه (فیلم)هایی که داستان های اسطوره ای وافسانه ای کهن
درآنها جان وجنب می گیرد یا بر بنیاد جهان بینی ومنطق ا سطوره ساخته می شوند از بی شترین رویکرد و
فروش برخوردارند.بازگشووت ازروزگاردرخشووندگی  ،دریاد به سووده های میانین که آن را روزگار تیرگی می
دانند ومی خوانند درنهاد پدیده ای اسووت روان شووناختی که هرآینه نشووانی آشووکاراز نابهنجاری وبیماری را
فراپیش مامی تواندنهاد.این بیماری ونابهنجاری که دامنه ای فراگیروجهانی نیزیافته است ،ریشه درناترازمندی
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دیرپای وزیان بار وروان فرسای درمیانة دوبنیاد و پایگاه هستی درونی وروانی وذهنی آدمی داردکه خودآگاهی
وناخودآگاهی است یابدان سان که فرزانگان نهانکاو رازآشنای ایرانی می نامیده اندش:درمیانة سرودل نیزاگربه
انگاره ونگارۀ پندارینة پیشین بازگردم درمیان روزوشب،درتاریخ اروپا وکمابیش جهان ،دربرهه ای
از زمان ،شووب  ،سووتمکار و بندگسوو و درازدسووت ،برقلمرو روزمی تاخته اسووت ودرتاخت وتاز ،هنگامه می
سوواخته اسووت ودرفش پیروزی برمی افروخته اسووت و روزگاری راپدید می آورده اسووت که آن را سووده های
میانین می نامند و روزگارتاریکی می دانند.دربرهه ای دیگر از زمان که هم اکنون جهانیان درآنند ،کار وارونه
شده است وروز ،دراز دست وبندگس وستمگار ،برقلمرو شب درمی تازد وهنگامه می سازد و در فش پیروزی
برمی افرازد وروزگاری راپایه می ریزد و پدید می آورد که می توانیمش روزگاردرخشوووندگی نامید.این دراز
د ستی دوگانه پیوند نغز و باریک نا سازوارانه رادرمیان آن دوپایگاه وبنیاد برآ شیته ا ست و ترازمندی درمیان
این دو را که بایستة آرامش وآشتی استوار و پایدارآدمی درپیوند با خویشتن و با جهان است ،پریشیده است و
ازمیان برده ا ست.آنچه مایة نگرانی ا ست واندک اندک به بیم ودرفرجام به هراس خواهد انجامیدآن ا ست که
این نوواترازمنوودی وآشووویتگی هوواوآسووویمگی هووایی کووه ازآن می زایوود و بر می آیوود ،دم بووه دم ،هم
درچ ندی)=کمّیّت(هم درچونی)=کیییّت(افزونی می گیرد وار فا می پذیرد.بی گ مان ،اگرنتوانیم این رو ند
ویرانگر و تباهی آفرین راچاره کنیم ولگام برزنیم ،آیندۀ ما درجهان آینده ای نخواهد بود که انسوووان خردمند
بیداردل آن رامی تواند جسووت:انسووانی که برون ودرون ویاد ونهاد وسوورودل او در ترازمندی و ناسووازوارگی
است؛انسانی برازنده وبآیین وبهین که برپایة نگار پندارینة شب و روز او را انسان پگاهانی می توانم نامید.
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