پگاهانگی وازخودبیگانگی

دکتر میر جالل الدین کزازی استاد تمام بازنشستة دانشگاه عالمه طباطبایی

چکیده:
این جقار پاسخیی اسخا اندیشه زرزانه بدین پرسش بنیادین که :چرادررززگارماکه رززگاردانش زآزمون های
دانشخورانه زپیشخر ا های رخگرر در نازری زابزارسازی اسا به گونه ای رگ تی انگیززپرسمانییزبازگشتی
پررخوربه اسووره زجاان اسووره ای دیده می رود.برترین زارکارترین نموداین بازگشا را درهنرسینما می
بینیم که هنری اسخا به یکبارگی پدیدآزرد رززگارنو.دراین جقارکورخخیده رخخده اسا که پاسیی ژر کازانه
بدین پرسخش داده رخود.چرادررززگاری که می توانیم ان رارززگاردرخشندگی درخوداگاهی بدانیم بگونه ای
ناخوداگاهانه جاان سونباررازرامی جوییم زبه سده های میانین بازمی گردیم که اناار اسده های تاریکی می
دانندزمی خوانند.

کلیدزاژه:ناخودآگاهی.خودآگاهی.رززگاردرخشندگی.سده های میانین.جاان راز.

یکی ازبنیادین ترین زناادین ترین خاسختاای هازپایگاه های رهنگی زاندیشخه ای زرناختشناسانهببه همان
سخان یکی ازپایدارترینشانددردرازنای تاری،داسووره بوده اسا زبه همان سان.اگرژرر بنگریم زبانگاهی خیره
زکازنده به کارزسخازها زهناارهای رهنگی زهنری زرزانشخناختی دررززگارکنونیدهنوزنیزهسادرززگاری که
دربخخرزن زبخخانخخگخخاهخخی لخخ خخزان ز در رزیخخهدرززگخخاری پخخنخخدارخخخخختخخه مخخی رخخخخخوددیخخکسخخخخخره
بیگانهدحتاناسخاززپادینه)=ضخد(بارززگاراسووره ایبزیرااین رززگاردرززگارخرد ز آگاهی زاندیشه زدانش رمرده
می آید زهیچ پیوندی بارززگارتاریک زرازآلود ز ا سخانه رن

زگمان آمیزاسخووره نمی تواند داراباگر ری تة

برزن نمخاییم زدرزن را باوییم زکخارکرد نا تخه زناخودآگاهانة اسخخخووره رادرناادزناان آدمی.به رخخخیوه ای
گوهرگرایانه زژر کازانه بپژزهیم زبررسخخخیمدبه اسخخختواری می توانیم دانسخخخا زبرآن بودکه کارکردزاثرگذاری
اسخخوورهددرجاان درزنی آدمی زدرناخودآگاهی زنااد ازددراین زماندبیش ازهرزمانی اسخخا دیگرزدرهیچ برهه
ای اززمان درسرگذرا دززآهن

زدرازدامان آدمیان د اسووره را آن چیرگی زتوانمندی بندگسل زمرزرکن

زایسختادگی ناپذیربرجاان درزنی زبرناخودآگاهی ما نبوده اسخا که دراین رززگاردبدان راه برده اسخا زدسا
یا ته اسخخا.خاسخختگاه زبنیاد این توانمندی زچیرگی برگزار زبی مانند نیزدبدرسخخا زبی گمان آن اسخخا که
جاان برزنی ماجاانی اسخخا یکسخخره ناسخخاز زناهمترداز با سخخاختارزسخخررخخا اسخخوورهاگر راخ بنگریم زکالن د
ازسخخویی زازسخخویی دیگردژرر زباریکددرماددرزن زبرزندناادزیادبانگیزه زاندیشخخهدآموزه زا رززهدناخودآگاهی
زخودآگاهیدپیوندی نیک دزگانه زناسخاززارانه==پارادکسیکال}بایکدیگردارندبناساززارگی==پارادکس}درمیان
هرکدام ازاین ج ا های ناسخاززهمازردزدرکشاکش بایکدیگردبدان ناساززارگی می ماند که مینوراسابباگیتی
یارزز ز رزرخنایی راسادبار زتیرگی یاجان راسادباتن یا آسمان راسا د بازمین یانرینگی راسادبامادینگی
یامودی راسخادبازنی یاهرناسخاززاری دیگرهمانندآناا.آنهه این دزگانگان راباهم می پیوندددپیوندی اسا زیژه
زدیگرسخخخان کخخه آن راهموارهددرمیخخان هرگرزه دزگخخانخخة نخخاسخخخازدنمی توان یخخا خخا.آنهخخه آناخخا رابخخاهم می
پیوندددگوهرین==ذاتی}ترینداستوارترین زبکارتریندساختاری ترین زسررتین ترین دناگزیرترین زدلپذیرترین
پیونداسخا:پیوسختگی اسخا درگسستگی یاهمهنان به زارزنگی:گسستگی اسا درپیوستگی.بدرسته ازهمین
رزسخا که پیوندددرمیان ج ا های ناسخازدناساززاری اسا نه ناسازیدناسازیددرسناش باناساززاریدپیوندی
اسخخخا سخخخترزندکم تواندپژمردهدایسخخختخخادبخخه زارزنگیدپیونخخدنخخاسخخخاززارگخخان بخخایکخخدیگردپیونخخدی اسخخخا
پویادرخخاداپدپرتواندزنده زتپندهدزایادمگرنه این اسخخا که گیتی :جاانی که ماآدمیاند درکناردیگرپدیده های
گیتی :جانداراندگیاهاندکانی هاددرآن می زییمدازاین ناسخخخاززارگان پدیدآمده اسخخخا.نمونه هازنشخخخانه های
ناسخخخاززارگی رادرهمة پدیده هازآ ریده های گوناگون زسخخخاناسخخخان ز ززن ازرخخخمارگیتی می توانیم دید ز
یخا خخا:ازژر خاهخخای مخخاده زآن ریزه هخای بنیخخادین د درگیتی بسخخخیخخارخرد تخا راخخخای کیاخخان ز کاکشخخخان
هخخازسخخختخخارگخخانددرگیتی بسخخخیخخار کالنددرهرجخخای جنبش زتکخخاپویدکشخخخاکش زکورخخخاکو دهنگخخامخخه
زهمیاهویدرخخورزرخخک تگی هسخخا ب به ناچاردناسخخاززارگی نیز درآن جای می باید بود.پیوندناسخخاززارانه انبار
همواره ی کازهایه)=انرژی(ها ز نیرزهایی اسا رگرر زهستی آ رین که جاان برآناا بنیادگر ته اسا:جاانی
کخه درنا تخه ترین ناخان جخای ز بنیادین ترین بنالد)=رخخخالوده(خویش د به ناسخخخاززارگی می رسخخخدزآن
راددرآرخخکارترین زپدیدارترین نمود

د راپیش پژزهندگان می ناد.این گونه از نموداری زآرخخکارگیدخودد

نمونه ای دیگرازناسخخخاززارگی اسخخخا:پیدایی درنا تگی زنا تگی درپیداییدهرچه بیش ازبرزن گیتی زپیدایی
زپدیداری آن بگسخلیم زراه به بنیادها زنا ته های آن ببریم سخررا زساختارگیتی که ناساززارگی اسا د به
ناچار بیش رزرن زآرکارخواهدرد.به سینی ن زترزرساتردهرچه بیش ازبرزن به درزن راه ببریمدبیش ناسازی
به ناسخاززارگی دگرگون خواهد رخد.این اندیشخة باریک جاانشخناختی د بر رزانگان کاندنیزدرپرده زپوریده
نمخانخده اسخخخا.آناند درچگونگی پدیدآمدن گیتی به چاارآذرخخخیاان می اندیشخخخیده اند که اناا را مادران

چاخارگخانه)=اماات اربعه(می نامیده اند.مادران چاارگانه نمادنیرزهایی اند کارپذیرزاثرسخخختان که درپدیدایی
جاخان گزیری ازآناخا نیسخخخا .ازهمین رزی ایند نیرزهخامخادینخه رخخخمرده رخخخده اندزمادر نامیدهبمادینگی
نماداثرسختانی زکاژپذیری اسا زدرپی آن مادری دربرابر نرینگی یاپدری که نماد کارایی زاثرگذاری اسا.هم
ازآن اسا که درجاانشناسی نمادین باستانی د ه تان)=سبعة سیاره(یاه ا اختر پدران برین پندارته زنامیده
می رخخخده انخد.پخدران برین کخه نمخادنیرزهخای کخارازاثرگخذارنددبا مادران چاارگانه می پیوندند زدرپیوکانی
==عرزسخخی} زپیوندی بس ارجمندزسخخپندددرمی آمیزندززادگان سخخه گانه==موالیدثالت}راپدیدمی آزرند که
کخخانخخی زگخخیخخاه زجخخانخخدارانخخد:سخخخخه گخخونخخة خخراگخخیخخرپخخدیخخده هخخازآ خخریخخده هخخای گخخیخختخخیخخ
زاستومند)=جسمانی(زپیکرینه.درجاانشناسی نمادین باستانی د همواره نیرزها یی ناساز درکارندزجاان راپایه
می ریزندزپدیده های پررخمار زگوناگون آن راهستی می بیشندبازسوییدپدری زمادری که نمودی ازنرینگی
زمادینگی اسا زازدیگرسوی چاارآذریاان که پادینة یکدیگرندزازهمین رزی آذریج نامیده رده اندکه زاژه
ای اسخخخا کان درمعنی پخادینخه زضخخخد.این چاارناسخخخازددرزیژگی های سخخخاختاری زسخخخررخخختینشخخخاند
بایکدیگردرپادینگی)=ضدیا(اند:خاک سردزخشک اسا زآپ سردترزبادگرم زتر اسا زآتش گرم زخشک.این
پادینگی رادردزازدهگان نیزبازمی یابیم.دزازده برج دبرپایة سخخردی زتری زگرمی زخشخخکید به چاارگرزه سخخه
تایی بیش می روندزهرکدام ازاین گرزه های سه گانه به یکی ازچاارآذریاان بازخوانده:ززرا==ثور}زخوره
زبزیهه)=جدی(سخه گانة خاکی اسخا زخرچن

زکژدم زماهی سه گاناةآبی زدزپیکرزترازز زآبریز==دلو}سه

گانة بادی یاهوایی زبره زریرزکمان یانیمش )=قوس( سه گانة آتشی.ازدیگرسوی این پادینگی ازپانة آسمان
ز راخنای گیتی به تنگنای تن آدمی نیزراه برده اسخخا زچاارآمی===اخالا اربعه}راپدیدآزرده اسخخا زدرپی
آن.چاارسخررخا)=طبایع اربعه(رادبدین سان:سوداکه سردزخشک اسا زبل م که سردزتراسا زخون که گرم
زتراسا زص را که گرم زخشک اسا.کسی که سودادرازبرآمی= دیگرچیره اسا د سررتی سودایی داردزخاکی
اسخا.کسخی که بل م درازبرسخه آمی= دیگرچیرگی جسخته اسخا.بل می سخررا اسا زآبیب آنکه خون یادم
درازبرسخخه آمی= دیگربرتری یا ته اسخخا.سخخررخختی دموی داردزبادی اسخخا.نیزآنکه صخخ را درازبرسخخه آمی=
دیگر ززنی گر ته اسخا.صخ رایی سخررا اسا زآتشی .باری!ناساززارگی زارزنه ی ناسازی ازآن رزی پیوندی
اسخخا نیک نیرزمند زپدیدآزرززندگی زای که درآن دزناسخخاز به گونه ای هسخختی رخخناختی ناگزیرازیکدیگرند
زیکی بنیادزباانة بو )=علّا زجودی(دیگری اسخخا.اگریکی ازاین ج ا های ناسخخاززارنبارخخدد دیگری نیزبه
نخاچخاری زهرآینگی)=بی گمان زیقین(نیواهدبودباین ج تاند درهمان زمان که باهم بسخخختیزندد باهم درمی
آمیزندددرهمان زمان که پشختاپشخا همند دازهم می رمند.پیوسختشان درگسسا اسا زگسستان درپیوسا
گسخخسخختشخخان پیونداین ناسخخاززاراند ازهمین رزی د پیوندی اسخخا به نابی حماسخخی .حماسخخه یار زمنامه
برسخختیزناسخخازها اسخختواراسخخا:ناسخخازهایی که ناگزیرازسخخازگاری انددبه هر رزید برپایة آنهه نورخخته آمد د
رززگخارمخارززگاری اسخخخا که گسخخخلی ژرر زم اکی ماین رادرمیان درزن زبرزن ماددرمیان ناان زجاانمان
ددرمیان آن ناسخازان درماکه به ناچاردمی باینداز ناسازی به ناساززارگی برسندزاز دزرمی به باهمی زسراناام
به نیرزمندترین زاسختوارترین دبه زرجازندترین زپایدارترین همبسخختگی زپیوند که پیوسخخا درگسخخسا اسا

زگسخسا درپیوساد پدید آزرده اسا.درمیان خودآگاهی زناخودآگاهید یادزنااددپرهیز

زانگیز

دآموز

زا رزز بنیزدرکوتاه ترین زآرناترین زپایه زرترین سین:درمیان سرزدل رززگارما در پرتو گسترری بندگسل
زبرگزار دردانش هخای برزنی زدر نخازری زدرابزارسخخخازی دبه زیژه آنهه آن را نازری رسخخخانه ای زابزارهای
آگاهاننده زپیوندهای برزنسخخویانة ها زمانی)=اجتماعی(زهمگانی می نامیمدرززگار ربای بی رّهی سخخراسخخا ب
رززگاری اسخخخا که سخخخرددرآن تیززهنگامه آمیززبی هیچ پرزا ز پرهیزدبه هر سخخخوی که می خواهد توسخخخن
زبندگسل زمرزرکنددرمی تازدزسربه ناز د ازاین تاز
ز سخخرمسخخا زدرازدسخخا دهر دم بیش برقلمرزدل چن

برمی ا رازد
درمی یازد.پرسخخمان بزرو زبنیادین آدمی ددراین

رززگخارکه هیچ پیشخخخینه زهمانندی درسخخخرگذرخخخا چندهزارسخخخالة ازندارد ز رززگاری اسخخخا یکسخخخره
نوپدیدزنابیوسان)=غیرمنتظره(زچشم نادارته دآن اسا که آدمی هنرزتوان تناا ماندن باخویشتن ز راز گ تن
با دل رادبه یکبارگیدازدسخخا داده اسخخا.این ناتوانی درتناا ماندن باخویشخختن زدرزنکازی زپاس دل دارخختن
ازآنااسخخا که گسخختر

زتوانمندی رزز ا ززن رسخخانه ها که تاناان ترین گورخخه های خانه هایمان را برده

انددمارابه بیگانگی باخویشخختن دچارآزرده اند ز به همواره بودن بادیگران د خوی داده اندزناچارگردانیده اند.ما
درپی این خوی گر تگی آسی رناختی زبیمارگونه تناایی راتاپ نمی توانیم آزرد زدرآن هنگام نیزکه به تن
تنااییم زدزرازدیگراند نارکی زاسیمه ساردمی خواهیم که بادیگران باریم.پس دبیگانه زبیزارازخویشتند می
کورخخخیم که به یاری رسخخخانه های همگانید ازخودبگریزیم ز رمان ازگورخخخة تنااییدبیتاپ زدمان دبه دیگران
بپیوندیم.این ازخویشتن گرییتن زدردامان دیگران آزییتن آنهنان ژر ا گر ته اسا زگستر
تامرزگونه ای نابانااری جاانی را ر ته اسخا.اگراین گستر

یا ته اسا که

زژر ا گر ا لگام برزده نشود زهمهنان بیایدد

به استواری زهرآینگی می توانیم برآن بود که این نابانااری ددرآینده ای نزدیک به رزانپریشی بیناامد.نشانه
های هشخدارگر زبیم انگیزاین رزانپریشخی جاانیدازهم اکنوند ارکار اسا می بایدمان نگران بودزبیمناک که
نوجوانان زجوانان کنونی که سخیا بدین ابزارها خویگیرند زگاه نیزروریده زسودازد آنااینددز بی آناارززگار
نمی توانند گذرانیددسخالی چندازاین پسد یکسخره ازجاان راستین زازمردمان بگسلندزبه یکبارگی ددرجاانی
بی پایه زدرزغین که رسانه ها زابزارهای پیشر تة پندارآ رین ز رؤیا پرداز می آ رینندد بمانند ز بزیند ز نمونه
را دل بخه یاران زدلدارانی بسخخخپارند پندارینه که پدید آزرد این ابزار هایند.اگرخود آگاهی زیادزسخخخیر راکه
بااندیشخخخه زآموزه درپیوندند رززبینگاریم زناخودآگاهی زنااد ز دل راکه با انگیزه زا رززه پیونددارند زهمواره
درپرد پوریدگی رازد نا ته می مانند ر یکی ازاین دزدبی دیگری دپذیر تنی زپندارتنی نمی تواند بودبزیرا
برپایة آنهه ازاین پیش نورخخته امد د این دزهرچند پادینة یکدیگرنددپیوندی ناگزیرزهسخختی رخخناختی باهم
دارند.رززگارمارززگارچیرگی بندگسخخل زبرگزار آگاهی اسخخا زرززی اسخخا نیک رزرخخن زرخشخخان زبس دراز
آهن

زدیرباز که دیربازی زدرخشندگی درآن توان رسای زجانکاه زستوه آزررده اساببه گونه ای که مردمان

این رززگار رادسختوهیده زبه جان آمده ازاین رززبرانگییته اسخا زناچار گردانیده اسا که به هرریوه که می
تواننخد رخخخ

را باوینخد:رخخخ نخاخودآگخاهی زناخاد را ز گورخخخه هخایی آرام زتخاریخک زخامو

رادرآند

تامگربتواننددازآسخیمگی زآر تگی هازازهنگامه زهیاهوی رززد بداناا پناه ببرند ز لیتی ددرآرامش دل ز درزن
خویش د بیاسخایند زبیارامند.نیازی به بازنمود زرزرخندارا این نکته نیسا که ر تاری چنین ناباناار اسا
زازسخخر ناچاری زدرماندگی.رززگرایی لگام گسخخییته زرخخبزدگی دهردزدپدیده هایی اند زیانبارزتازانییززنشخخانه
هایی اندآرخکارزآسخیبشخناختی از ناتراز مندی زناهمپایگی زناهمسخایگی رخ زرزز زدیگرگشا ناساززارگی
دراین دزبه ناسازی زستیززهمازردی ز کین  .ستانی ازآن رزی که رززگار مارززگار دراز دستی زستمگاری رزز
اسخخا برر خ د ر خ دخشخخماگین زکین توز زسخختیزه جوید هرزمان که بتواند زبه هرر خیوهد درقلمرزهایی که
در رمان ازسخخخا دبه سخخختیز زآزیزبارزز برمی خیزد ز بر از کین می توزد زخشخخخم زخرز
نشخاند:قلمرزهایی چون رؤیا زهنرزهرآنهه با انگیز

خویش را رزمی

های ناادین زناانی زنارناختة آدمی درپیوند اسا  .گاه

این خشم رزپیهید گرهناک آنهنان انبارته زگشن اسا زمرزرکن که سر به رور

برمی دارد زدرکسانی

که سخررخا زسخاختار درزنی زرزانیشخان به بسخ ندگی استوار نیسا.آروپ زهنگامه ای هنگ ا زماارناپذیر
زسخخخیخخا زیرانگر ززیخخانبخخار برمی انگیزد زنمونخخه راکسخخخی را زامی دارد کخه بی هیچ انگیزه ای دانسخخختخخه
زرزرخخخنددسخختیو

زبازیهة خشخخخمی بیمارگونه زکورد جن

ابزاری خودکار رابرگیرد زده هاتن را از پای

درآزرد یاکودکسخختان زدبسخختان زآموزرخخگاهی رادبا بم های ترکاننده یاآتشخخزاد به آتش بکشخخدزبترکاند.یکی
ازنمودهای آسخخیبشخخناختی این نا ترازمندی رخخکا نده زگسخخالز درمیان درزن زبرزند گرایش رخخورمندانه به
اسخخووره اسخخا زراز زآیین زا سخخون زهرآنهه آن رااسخخووره زاره می توانیم نامیدددراین رززگار که بیش آن
رارززگار رزرخنایی نمی توانیم خواندزرززگاردرخشندگی ستوه آزرنامی اسا برازنده ترآن رادگونه ای بازگشا
بخه سخخخده هخای میخانین رامی توانیم دیخدکخه آن رارززگخارتخاریکی زتیره انخدیشخخخی نیزمی نامند.نمونه ای
ن ززرگ تازرازاین گرایش راددرهنری می توانیم آرکارا دید که به نابی زیکسره دستازرد زبارزبار رززگارنواسا
زهیچ نمونه زپیشینه ای در رززگار کان ندارد:هنرسینما.هیچ هنری دراین رززگارکه رززگار نازری زابزارینگی
اسخخا به انداز هنرسخخینما بااسخخووره زجاان رازناک زجازدانة آن درنیامییته اسخخا.توژینه)= یلم(هایی که
داستان های اسووره ای زا سانه ای کان درآناا جان زجن می گیرد یا بر بنیاد جاان بینی زمنوق اسووره
سخاخته می روند از بیشترین رزیکرد ز رز
میانین که آن رارززگار تیرگی

برخوردارند.بازگشا ازرززگاردرخشندگی د دریاد به سده های

می دانند زمی خوانند درنااد پدیده ای اسا رزانشناختی که هرآینه نشانی

آرخخخکاراز نابانااری زبیماری را راپیش مامی تواندنااد.این بیماری زنابانااری که دامنه ای راگیرزجاانی
نیزیا ته اسخا دریشخه درناترازمندی دیرپای ززیانبار زرزان رسای درمیانة دزبنیادزپایگاه هستی درزنی زرزانی
زذهنی آدمی داردکه خودآگاهی زناخودآگاهی اسخخا یابدان سخخان که رزانگان ناانکاز رازآرخخنای ایرانی می
نامیده اند :درمیانة سخرزدل نیزاگربه انگاره زنگار پندارینة پیشخین بازگردم درمیان رزززر ددرتاری ،ارزپا
زکمابیش جاان ددربرهه ای زمان در دستمکار زبندگسل زدرازدسا دبرقلمرز رززمی تاخته اسا زدرتاخا
زتاز دهنگامه می ساخته اسا زدر ش پیرززی برمی ا رزخته اسا زرززگاری راپدید می آزرده اسا که آن را
سده ای میانین می نامند زرززگارتاریکی می دانند.دربرهه ای دیگراززمان که هم اکنون جاانیان درآنند دکار
زارزنه رخده اسخا زرززد دراز دسا زبندگسل زستمگارد برقلمرز ر درمی تازد زهنگامه می سازد زدر ش

پیرززی برمی ا رازد زرززگاری راپایه می ریزدزپدید می آزرد که می توانیمش رززگاردرخشخخخندگی نامید.این
دراز دسختی دزگانه پیوند ن ززباریک ناساززارانه رادرمیان آن دزپایگاه زبنیادبرآر ته اسا زترازمندی درمیان
این دز را که بایسختة آرامش زآرختی اسختوارزپایدارآدمی درپیوندباخویشختن زباجاان اسخا دپریشخیده اسا
زازمیان برده اسخا.آنهه مایة نگرانی اسا زاندک اندک به بیم زدر رجام به هراس خواهداناامیدآن اسا که
این ناترازمندی زآر تگی هازآسیمگی هایی که ازآن می زاید زبر می آید ددم به دمد هم درچندی)=کمیا(هم
درچونی)=کی یخا(ا ززنی می گیرد زژر خا می پخذیرد.بی گمان داگرنتوانیم این رزند ز یرانگر زتباهی آ رین
راچاره کنیم زلگام برزنیم دآیند ما درجاان آینده ای نیواهد بود که انسخخان خردمند بیداردل آن رامی تواند
جسخا:انسخانی که برزن زدرزن زیاد زنااد زسرزدل از در ترازمندی ز ناساززارگی اسابانسانی برازنده زبآیین
زباین که برپایة نگار پندارینه ی ر زرزز ازرا انسان پگاهانی می توانم نامید.

