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 گفتگواهی جنگل

: جنگل گلستان، خرداد  -شروین وکیلی  ۱۳۹۸امیرحسین ماحوزی

 وریایش صوتی گفتگواه: آیدا محمدی
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 جنگلگفتگواهی 

 امیرحسین ماحوزی  -شروین وکیلی

 هنری خورشید راگا-ی فرهنگیانتشارات داخلی موسسه

 ۱۳۹۸خرداد 

 ۹۷۸-۶۲۲-۶۶۵۷-۹۴-۵ شابک:

 برداری از مطالب این کتاب با ذکر مرجع آزاد است.بهره
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 نامهشیوه

ایست از نویسنده به مخاطب. هدف غایی از نوشته شدن و انتشار این اثر آن است کتابی که در دست دارید هدیه

هرنوع  بازپخش آن هیچ ایرادی ندارد و ،ای رایگان استکه محتوایش خوانده و اندیشیده شود. این نسخه هدیه

در صورتی که تمایل دارید از روند تولید و  .تن آزاد استی غیرسودجویانه از محتوای آن با ارجاع به ماستفاده

انتشار کتابهای این نویسنده پشتیبانی کنید، یا به انتشار کاغذی این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری رسانید، مبلغ 

ه اعالم نمایید ک (sherwin_vakili@مورد نظرتان را حساب زیر واریز کنید و در پیامی تلگرامی )به نشانی 

 ای از کتابها شود. مایل هستید این سرمایه صرف انتشار )کاغذی یا الکترونیکی( چه کتاب یا چه رده

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 به نام: شروین وکیلی

توانید هایشان میو فایل صوتی و تصویری کالسها و سخنرانیاین نویسنده نوشتارهای دیگر دریافت  همچنین برای

 ها دنبال کنید: شان را در این نشانیتارنمای شخصی یا کانال تلگرام

www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili) 
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 دیباچه

 

فرصتی دست داد و با دوست و برادرم دکتر امیرحسین ماحوزی سفری  ۱۳۹۸در اواخر بهار سال  

سفری که در آن جای بسیاری از ی آن. چند روزه داشتیم به جنگل گلستان و بخشهایی از مناطق همسایه

ی هفتاد و هشتاد هدوستان دیگرمان به ویژه برادر دیگرمان پویان مقدم بسی خالی بود. جنگل برای سالها در ده

خورشیدی پاتوق و خلوتگاه من بود و این نخستین بار بود که پس از حدود ده سال به بخشهایی از آن 

 شد. ی دومم محسوب میرفتم که دیرزمانی خانهمی

در جریان این سفر گپ و گفتهایی میان ما دو همسفر رد و بدل شد که بنا به تصادفی امکان ضبط  

به انتشارش  سازمان خورشید فراهم آمد. نتیجه به نظرمان چندان جدی نبود، تا آن که دوستان اش برایمانکردن

ویرایش صوتی و متنی آن را بر  -خانم آیدا محمدی و آقای شروین اولیایی–مان مان کردند و یارانتشویق

امیدوارم معنایی در دل دوستان بینید. گفتارهایی گاه گسیخته و پراکنده، که عهده گرفتند. نتیجه متنی شد که می

 و یاران پدید آورد.
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  هزاروسیصد نود و هشتنگل گلستان، چهارشنبه، پانزده خرداد ج

 

 ی رویارویی جهان و دیگری دو چیز متفاوت است.تجربه :شروین

 .گذاری. دیگری یک بخشی از جهان استمی ولی تو تفکیک :امیرحسین

یک بار رویارو  .منظورم نوع رویارویی است د.کنفرق میعرصه دیگری با عرصه جهان ولی  :شروین

یک بار با جهان رویارویی ولی ممکن است در آن  .با دیگری هستی که دیگری هم جزئی از جهان است

 رویمیوقتی تنها به جنگل  ،ما که اکنون اینجا و در جهانیم ممکن است دیگری هم باشد .دیگری هم باشد

  .ممکن است شکاربانی آنجا باشد

دهی و اینکه است. اوال چرا یکی را بر دیگری اولویت می تجربهدانم، منظورم جنس میامیرحسین : 

  ؟جنسش چه تفاوتی دارد
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با دیگری  یما تجربه. همه نداکه هر دو مهمهستند متفاوت  زچی دودهم. ولی نمیاولویتی شروین: 

 .کنیمزندگی می را داریم و همه با دیگری

 ؟اینطور نیست ،اش متفاوت استجنسولی امیرحسین: 

ای که ما در نظام اجتماعی، معاشرت و حضور کل تجربه .ش دیگری استاهولی همآره، شروین: 

فرصت  کنیم،ی محصور میفضای دیگرچون خودمان را در ما  .از یک جنس است ، آخرشکنیممیدیگری 

کنم خیلی رویارویی سومی هم هست رویارویی من با من که فکر می. دهیممیرویارویی با جهان را از دست 

  به رویارویی من با جهان چفت است.

آنچه شان به هم وصلند بسیار مهم است. یعنی چقدر هر سه نکته کهین دقیقا، اتفاقا اامیرحسین: 

ینه نشان دهد و این جهان است آرا مثل  تواند منکه میاست گری بینیم خیلی متمرکز روی دیعرفان میدر

 تواندمین وقت اتصال من و من چگونه آرا نشان دهد. ولی جنس این دو با هم متفاوت است.  تواند منکه می

  ی بازتاب پیدا کند.جهان و دیگر در من،

بصورت رویارویی من و  راعرفان ایرانی رویارویی من و جهان  نظرمبه  وجود دارد.تفاوتی شروین: 

 عرفان   .شودهر وصل میمگونه است و به عشق و دیگری ایرانیجهان در عرفان  د.کنترجمه می یدیگر

این است پسندم می من آنجاچیزی که  .ذن، مانند عرفان خاور دور است ،بوده م جذاببرایهمیشه که  یدیگر

ست که از ییبودانگاه عرفان شرق مشتق از  .واره نشده استهنوز دیگری ، کهجهان است خودنگاهش به که 

و به لحاظ  زدایی کندکند دیگریمیو سعی  است اینگونه یی نیزدر عرفان بودا .ایران زمین به آنجا رفتهشرق 

روی آن تاکید  نذدر کنم نکته مهمی در آن است. چیز دیگری که من فکر می فلسفی این کار را انجام دهد.

خودمان ی صوفیانهبیان  ، اماداریمهم زبانی نیست و ما این را در عرفان خودمان حقیقت که  استاین شود، می



6 
 

فقط  .سکوت است و متن نداریم در واقع ذن ولی بیان درآید. در میصورت زبان ه و باست شعر  آخرش

ست ایسبک هنری .واقعا مهم نیست ، ومشهور شده به تازگیکه  هایکو ویک سری داستانک یا اشارت است 

اما واقعیتش این است که شعر ما  .شرق دور نیست عرفان تجربهاصلی و روایت  آمدهوجود ه ب حاشیهکه در 

، چون گویدمی هفهمیم چمی خوانیم،میهنگامی که و  کنیممی لمسن را آو ما  استعارف  یروایت تجربه

است تا من با من  ضروریواره نشده رویارویی با جهانی که دیگری به هر صورت .کنددیگری را خطاب می

را نادیده  رکناین اما رکن ضروری دیگر رویارویی من با دیگری است.  .طبیعی استاین و  شودروبرو 

 .میگیرمی

 شده است. کنی در عرفان ایرانی نادیده گرفتهر میفکامیرحسین: 

 بقلی روزبهان . مثالاز عرفان ایرانی خروج به جهان وجود دارد که در بخشیست جالب اشروین: 

 چنینهم بایزید بسطامی و  شیرازی بابا کوهیرود. و برای هفت سال به بیابان می دکنمیتعطیل  اش رابقالی

خالی از این رفتن به طبیعت جالب است  .را دارندبرهوت رفتن به درون  یتجربه شان. همهدکننمی یکار

به تعبیری  .دگردنمیبعد بر شوند ووحشی می ،از دست بدهند ی خوداولیهحالت  که شودمیباعث انسان 

ین کاری نباید چ که نداهشناختو می نداهای این تجربه را داشتعرفا به گونه نظرمبه پس . شوندمی داییزتمدن

 ...آوردمیآن شخص چه برای جمع برایشان مهم بوده که بعدا اما این بخش  .کرد

 آید. مثل زرتشت که از کوه پایین می ،دقیقاامیرحسین: 

را عرفانی  یتجربهدر عرفان خودمان، یعنی  .مهم بود گفت،آنچه بعد از برگشتن میآره، شروین: 

  کردیم.میشروع در جمع بعد از تجربه شدن 

 یعنی چه؟ بعد از تجربه شدن امیرحسین:
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و برگشت در موردش حرف  و پخته شد ی شخص به پایان رسیداینکه تجربهیعنی بعد از شروین: 

این  به ویژه دانیم.چیزی نمیای که اتفاق افتاده خود حادثهاز ش را داریم و اتجربه تما روای . به این شکلدز

 به مکانی رفتههفت سال که دیده می و ی داشتهپیرشخص  قدیم . درگیریمدر دنیای مدرن نادیده میاتفاق را 

بازی با که همان کرده ای میو تجربه رفتهه نشستن به جایی میلبرای چ -استالبته عدد هفت اساطیری -

 .خلوت و جلوت است

  ؟فاصله گرفتن از جهان نیست به نظرت خلوتولی  ،ره خوبآامیرحسین: 

 است به نظرم بیشتر فاصله گرفتن از دیگریشروین: 

است که با آسمان و طبیعت و دنیا جلوت  فضایتو در  د.گیرندو گوشه می از هرولی امیرحسین: 

 .رویمی هبه قول حافظ به خانقا و روبرویی

در زبان  احت .دیگری درغیابخلوت و  استدیگری  در حضورجلوت  آخرشولی  ،درستشروین: 

 د. انهمه دیگری ،خانه است. در خلوت  طوراین هم  روزمره

  .لی به معنی بودن در جهان نیستو ،درستهکامال امیرحسین: 

توانی جهان نمی ، اماخیلی متمرکز برجهان نیست من است و بارویارویی من  خلوتاصل شروین: 

 .نیکحذف از آن را 

 :مثالشده میبحثم این است که چگونه کدگذاری  ،کنمنمیحذف البته که امیرحسین: 

 بیابانم آرزوست و کوه گیآواره   دشومیواهلل که شهر بی تو مرا حبس 

 شیرخدا و رستم دستانم آرزوست   زین همرهان سست عناصر دلم گرفت
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  .رفتبود، نمی ر دیگریاگ .برودبرای دیگری خواهد می و است ایی در مقابل شهرهیک جوراین 

 است.  با دیگری ی عرفانیی تجربهپایه همچنانهمین جا هم ولی  شروین:

 ؟چه بوده شان با جهانداستان ،بگیرند اشتوانستند نادیدهنمی ؟دکردنکار میه چجهان را امیرحسین: 

بروند، جالب پیامبران به کوه یا به بیابان ولی اینکه تاکید داشتند، مثل  د.و خلوت داشتن ریاضتشان دوران ههم

 است. 

 یبا دیگرزیرا  شد جهانگیر ایران زمینقلمرو  پیامبران  سخنان به این دلیل .جاست ینهمنکته شروین: 

 پرسگیهمبرای زرتشت  شود.میاهلل میکل د وزنمیبا دیگری حرف و رود میکوه طور  بهوسی م د.زننمیحرف 

اما  .دحرف بزن خداوندبا  بتواندکه یک نفر  بسیار خوب است شنود.اهورامزدا جواب می رود و ازبه کوه می

 بلکه ،خالص و ناب رویارویی با جهان نبوده یتجربه ،جهان داشتهاز خلوت شخص در  که ایتجربهچنین 

مورد اند زیستهقلمر ایران زمین میسخنان پیامبرانی که در شاید به این خاطر  .شده است ترجمه به دیگری

هم  مانفرهنگ در شده است.دیگری ترجمه میپیوند با بوده و به  یچون به زبان دیگر ،گرفتهتوجه قرار می

 ند.اهمگی جهانها پرندهو  گلها، رختها. دشودهمه عناصر جهان به دیگری ترجمه میمعموال است که طور این 

  .دانکردهمی ترجمه دیگریعناصر به  آنها راولی 

 است؟یا استعاره و نماد  یبخشبه شکل شخصیتمنظورت امیرحسین: 

 چشم نرگس.  یمثل استعارهشروین: 

 .کنیموصلش میبه خودمان  ،این گونهامیرحسین: 
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اما . «گویدمی»را فالن چیز دارد چکاوک انگار که آن کند مثال ادامه پیدا می هم بعد از آن شروین:

)اشاره به خواندن چکاوکی در  د جهان است.جریان دارواقعا چیزی که تنها  ایم،نشستهاینجا  برای ما که

 جنگل(

چیزی  و آنیم هدمین آبه  را خودمان است چه مربوط به آنوجود دارد.  ش همابرعکس امیرحسین: 

یگانه شدن با طبیعت خاطر درخواست ه است. شاید بدوطرفه  .کنیموصل می خودمانبه  به اوست مربوطکه 

 باشد.

 یکشویم. بعد یگانه باید بتوانیم سه رکن را مرزبندی کنیم و کنم ولی من فکر می ،موافقمشروین: 

است. و جهان من و دیگری یعنی جهان، ابهام در مرزبندی زیست که خطای عمومی خیلی بنیادی داریم

ای خالقانه ممکن است چیزهای. البته که شود ناجوریمنتهی به چیزهای ممکن است جهان مرزبندی مغشوش 

تا جایی که  است.ای خدشهدچار چنین ایی هجوریک کنیم بحثی که میهمین  درونش متولد شود.از هم 

 جدی ممکن استاما ، خوب است. معنازاستی روایت خالقانهیک  دانیمو می است و شاعرانه یاستعار

 اند.دیگری دفهمنرا میو درد و رنج  دنی که دستگاه عصبی دارنامثال برای خود من همه جاندار گرفته شود.

 )اشاره به جانوران حاضر در محل بحث( است. ریدیگ دناخوگراز که اینجا بود و این پرنده که می یعنی آن

دیگری در مقام انسان تو ی وشجهان حل نمیدر تو اما  .اندهکه در جهان حل شدهستند  هاییدیگریمنتها 

 هستی.ناب 

شخصی شاید  ؟نشود آدمچرا  ،شودوقتی معتقدی جانور با جهان یکی می ؟اگر بشود چهامیرحسین: 

 درک کند؟ شکلیاین قضیه را ای در یک حوزه

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

فهمیده دیگری همچون جانور و گل  وقتیاست.  برعکس د وکنندرک نمیشکلی  اینشروین: 

 شود.شدن زبان به اینها تحمیل می وارهآورند. با دیگریو زبان در میزنند حرف میدر موردش د نوشمی

 است. دیگری که ویژگی یزبان

را  با جهان یگانه شدن و دگونه باش این وهای آنها در این قلمرکه تجربه باور کنتو ولی امیرحسین: 

 دیده باشند.

د، بیشتر وقتی این تجربه ماهیت زبانی دار اما .هایی بوده استچنین تجربه که دارمقبول من شروین: 

اینها یگانه شدن  یکنم بنیاد همهتا یگانگی من و جهان. من فکر می دهدارجاع می یبه یگانگی من و دیگر

شکاف  ،اجتماعی و من  امیدرون شکاف بین من  .شکاف بین من و من است مشکل اصلی .استمن و من 

یک معطوف به  ایمشکل اصلی پراکندگی من است. تالش عرفان به گونه .و من مطلوب موجودبین من 

گر این یکپارچه کردن از راه زبان ولی ا دلیل برای عرفان بسیار ارزش قایلم.همین پارچه کردن من است. به 

مبنا من و من  رابطه به جایخود به خود از ابتدا اتصالی بین من و دیگری را  به این معنی است که ،دهدرخ 
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رابطه و از این نظر به است  زبانیغیرو آن هم این که  داردمن و جهان یک ویژگی مهم رابطه  گرفته است.

 .ماندمی من و من

  این است که زبانی نیست. عرفا فریاد تمامامیرحسین: 

 د!زنناش حرف میدربارهبعد ولی  ،گوینداین را میشروین: 

 !و ساکت باشاین گونه نیست  اشاره کنندتوانند میالبته ند ای ندارچارهامیرحسین: 

 منطق زبانی این گونه است. کوان ند.کنمی را کار همین ذناستادهای توانند بگویند، میچرا، شروین: 

، اما به شکلی ارتباط من تر استغنی بودن،زبانی  به دلیل ممن چیزی که این طرف داری عقیده بهشکند. را می

  .کندواره کردن تحریف میو جهان را با دیگری

 یک بخش بسیار جدی در جهان مهر است.امیرحسین: 

نشت  چگونگی ،تکان دهنده استآنچه برای من بین من و دیگری است ولی  مهراقامتگاه شروین: 

نسبت به درخت مهر کنم کر میرا بغل کنی. ف یدرخت درخواست کردم جنگل درامروز  است.به جهن مهر 

 .ش کردیاحس داشتی و

 مسلمه بله،امیرحسین: 

ولی نسبت به درخت مهر دارم. آن است  برای من هم جهان .است هاندرخت کامال جشروین: 

چون دستگاه عصبی  است برای من مثل دیگری)اشاره به جانوری در همان نزدیکی(  دیدیمهم که  کارتنکی

 ن مهر داشتی.آبه نسبت تو چقدر  دانمولی نمید دار



12 
 

گرفتیم در آغوش  ینفررا در سیستان سه  درختیوقتی  .ن شدتآولی نه به  ممهر داشتامیرحسین: 

 شچقدر دوست رودنمییادم  رفت.شت به درونمان میاش داانگار شیره م،کنی بغلشنتوانستیم کامل تایی سهو 

 .داشتم

و همچنان  دمهر داشته باش تواندمن به من هم می .شود به جهان مهر داشتبنابراین میشروین: 

  .منبه به جهان و  دکنمن و دیگری است که نشت می مهر  معتقدم

من و دیگری و یک چیز  یرابطهگیری که مهر مربوط به برای اینکه تو پیش فرض میامیرحسین: 

 گویی؟میطور چرا این اجتماعی است 

 مبنای آن .استی و اجتماعی ی روانالیهبین  یمرز . مقیم یککنم اجتماعی باشدمیفکر ن شروین:

 .دیگرییک من و یک  است: بین دو نفرارتباط 

ی که میان مهرشود و از این طرف طح روانی میقاعدتا سبین من و من  گوییوقتی میامیرحسین: 

 د این رابطه چگونه است؟مهر دار ن به سالحشاپهلو اما گذاری.پای دیگری می ،افتدجانور اتفاق می من و

دیگری از نوع  رستم و رخش و زال و سیمرغ ی بینمثال رابطه .استاین خودش جالب شروین: 

 مشارکت دارند. ی هوشمندانهو در فرایندها دفهمنمیو حرف  دزننحرف میاین جانوران  .است

 نجهاشک بخشی از بی و زندرستم با او حرف می ،زنددرست، اما سالح که حرف نمیامیرحسین: 

  .است
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تکاملی نگاه  د. اگرکنمی تنشدیگر به جاهای که  استرابطه من و دیگری اش همان شالودهشروین: 

ی همیشه رابطهمبنایش  .کندکودک( است که تکامل پیدا میوالد و )زن و مرد( و ) یرابطه همانمهر  کنیم

  .بین یک من و دیگری است

 را علتاین  ریعنی اگ .یهدش میاقاعدتا اگر بخواهی این را مرکز بگیری، گسترشامیرحسین: 

 .کنینمی منحصرش، در این حد بدانیفرینش کائنات آ

باید توجه کنیم که نخست مهر در جایی قصه این است که اما  .هستممهر  من موافق نشتشروین: 

 و دکننشروع می م از اینها از یک نقطهاهر کدکند. ها تعمیم پیدا میی عرصهمقیم است و بعد از آنجا به بقیه

 .رابطه من و من است در انتها دکنو منسجم میرا متمرکز آن چیزی که من  شوند.پخش میبه جاهای دیگر 

رویارویی بیشتری در آن است و رابطه من و من را  یک ترتیبی و بهو جهان غیر زبانی  من یچون رابطه

. اما و به شکل دیگری است زبانی داردی کند ولی واسطهمن و دیگری هم تسهیل مید. رابطه کنتسهیل می

 د.کنمیشود و نشت پیدا میانسجام از من و من شروع به نظرم 

 ؟من و دیگری همیشه زبانی است یکنی رابطهتو فکر میامیرحسین: 

در رابطه من زبان همیشه  کهبگویم طور . بهتر است این زبان است نآولی رکن  ،نه همیشهشروین: 

 وجود دارد.و دیگری 

 شکند همین رابطه زبانی است.مییک چیزی که عرفان  دنباش ممکن است، نظرمبه امیرحسین: 

هرجا زبان ولی  .تر از زبان استرابطه من و دیگری فربهدرعرفان به درستی معتقدند که شروین: 

 هست رابطه من و دیگری هم وجود دارد.
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 مثال با جهان رابطه زبانی داری. .نیست جاها این گونهبعضی امیرحسین: 

با او زنی به مثابه دیگری میحرف  اتسالحوقتی با  .استچنین به مثابه دیگری جهان  شروین:

رابطه من و  زنیمحرف می درباره زبانوقتی  کرده است. تنش کنی. سالحت به دیگریارتباط برقرار می

 یزبانامور ی زبانی نیست ولی همه رابطه من و دیگری تمامکند. میهایی تبلور پیدا نشانهاست که با  دیگری

، مهر خیلی زبانی نیست نظرمر هم رابطه من و دیگری است به مه .ن استآی رابطه من و دیگری یا کمی شده

مهر آن تکه غیرزبانی بین  .زبانی نیستاش لزوما معنای جوهریشود ولی ترجمه زبانی می که مثل شعر

  ی من و دیگری است.رابطه

خیلی  تواندچون مهر می ؟است یمن و دیگر میان یرابطهگیری که مهر از کجا می را اینامیرحسین: 

  .تر باشدگسترده

  ؟کنیچگونه تعریف می رااش شکل گستردهاین  شروین:

 گوید:موالنا میمثال، امیرحسین:  

 گر نبودی مهر بفسردی جهان  عشق دان زدورها گردوندور  

د خورنبا مهر به هم پیوند می اضداد .یک نگاه ایرانی کهن استو  شناختیاین یک مدل کیهانشروین: 

این  .نات بر مهر استئبنابراین عقالنیت کا .اهریمنی است ،اهورایی و کین ،مهر .وندشجدا می با کین از هم و

 ترجمه آفندکین و که و دافعه  گوید. همان جاذبهمیهمین را  نیز امپدوکلسو منتقل شده یونان  بهنگاه کهن 

یا یک مفهوم  کندمراد می را آمیزکه احساس مهراست جنسوال ایاما ست. هم ه خوبی یترجمه وشده 

 ؟شناختی استکیهان



15 
 

مردی که از رودخانه احساس  در داستان سیذارتا،ه کن. مثال جتوشرق تجربه زیسته به امیرحسین: 

 چیست؟نسبت به رودخانه  ،گیردمییاد 

 د...مهر باش اندتومیشروین: 

 ؟نه از جنس دیگری استمنظورت این است که رودخا امیرحسین:

مهر شبیه جاهایی  .مهر نیست آموزی،آن هنگام که میی تو با رودخانه در پایه رویاروییشروین:  

به  داری چون مهرکمتر  کنکارتُ آنبه تو  .کندنمود پیدا میعنصر جهان مثل دیگری که در همان جا شود می

 است. دیگریکمتر شبیه  نسبت به درختنظرت 

همین ولی  نورزممهر  خیلیشاید به یک کدو  درخت است.عظمت و  ابهت دلیل مهرم امیرحسین:

 .دشبیه دیگری باش قدر

 یا زیباشناسی منظر ازدرخت شکوه  چه؟ی یعنی هدنسبت میبه درخت که  یهمین شکوه :شروین

 ...عظیم استی انسانی شبیه تجربه

 .است ه پر از تجربهپانصد سال عظیم و با عمر به نظرم بزرگ، امیرحسین:

ولی  .بزرگ، عظیم و تکان دهنده استکه دماوند . مثل اشبینیپس شبیه تجربه انسانی می: شروین

فرق که با مهرم به دیگری دوست دارم ولی توجه دارم را من دماوند  .نداری ا نسبت به دماوندمهر ر آن

  .میبینشبیه دیگری میجهان را که ست یآن جایکنم مهر کند. فکر میمی

 کنی؟قبول می ،است یآموزی هم برای تو مثل دیگربگویم وقتی میاگر امیرحسین: 

 . دیگری است ،موزیآمیر همچون آموزگار از او اگ ؟چیست آموختنمنظورت از : شروین
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 ؟ مرادم این است کهاست موزی به مثابه دیگریآوقتی از طبیعت می . آیاموختنآ خود  امیرحسین:

سان آموزگار تفسیر کرد و بهزبانی  این راشود می ،آموزممیاز درخت گویی میوقتی همان حالت است. مثال، 

دهد تفسیر کرد. که دیگری به تو آموزش می آموزی را بسان فرآیندیآنجایی که از آن مییعنی  ؟توضیح داد

 ؟موختآ توان از طبیعتمیچگونه  وگرنه گیری.یاد می ،کنیهایی تقسیم میارهزوقتی به گ

. شبیه دیگری نیست به همین خاطر وگیریم زبانی نیست یاد می جهانن چه از آبه نظر من شروین: 

 د.دهرخ می دریافتی است شهودی که ناگهان

 .کنیمی تفسیرشنیست. طبیعت را به دیگری  یبه مثابه دیگری لزوما به معنی زبانجهان امیرحسین: 

 گیریم زبان یاد نمی شکلما فقط از دیگری به 

اتفاقی که گفتی فرآیندی زبانی است و  ایهمین تبدیل به گزاره .معموال زبانی است ،چرا :شروین

 اشدیگری توافق کنیم برای همین رمزگذاری درباره معنا بادهد. چون باید بین من و دیگری رخ می زبانی

توافق  اماکنیم بانی نمیکه زای وجود دارد نیمعا البته .استاز خود تجربه تر فربه به همین خاطرکنیم و می

 مهری که به من با دیگری نسبت به .مثل مهر، یکی است اشمعانیکنیم روشی شهودی فکر میو با کنیم می

چون  .است شگیریم یک چیز متفاوتکنم. احتماال مهری که از طرف مقابل میخیلی توافق نمی او دارم

ان چیزی که از طبیعت  .کنیمتوانیم توافق میزنیم، که حرف می نجاا آام .توانیم در موردش حرف بزنیمنمی

کنم فکر می کهشبیه هفت خان است  .شوداز جنس رویارویی است و به این راحتی زبانی نمی گیریمیاد می

جهان و  رویارویی با ،هفت خان رستم از گفتارت به این فکر افتادم که .رویارویی با جهان استاز جنس 

 فندیار رویارویی با دیگری است.هفت خان اس

  ؟کنیفکر میگونه  چرا این :امیرحسین
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و  نسبت به حریفانش کین دارد اسفندیاریکی این که  .گفتشود اش میدرباره چیزهاخیلی  :شروین

  این گونه نیست.توزانه است اما رستم ش کینهاجنگیدن

  دارد.عوض رستم مهر در :امیرحسین

 .دو شیر مهر ندار اژدهابه به همه هم مهر ندارد. مثال  ،نه :شروین

 .دولی به رخش مهر دار ن:امیرحسی

 .درخش دار تنها به :شروین

 ندارد، مهر نیز ندارد.کاری  با شیر به این سبب که امیرحسین:

 کشد ولی ابتدا به ساکن کین ندارد.و زن جادو را می اژدهاو شیر  .با آنها کار دارد :شروین

گیری می را وقتی کینعجیبی بین رخش و رستم وجود دارد.  و مهرکشد رخش شیر را می :امیرحسین

 ری.باید بگی را نیز مهر

 نیست.  حریف رستمرخش  شروین:

 دهد.دهد به کشتن میمیش اکه راه را نشان میشیبرای را  خود ولیامیرحسین: 

به اوالد  ضمندر  .افتداش اتفاق میبرعکس جادو همزن  توان گفت در مقابله بااینجا میدر شروین: 

 دارد.هم خشم 

 توان گفت طبیعت نیست دیگری است.در رابطه با اوالد می امیرحسین:
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 !شک کردماش به کلاالن آید. از آب در میباید دید چگونه که  ایده استیک اش اینها همهشروین: 

 بدوند کنمی را دگرگوننکته مهم این است که رویارویی من با جهان، من  را کنار بگذاریم. خانهفت بیا 

 .ای باشداینکه گزاره

 شبیه رویارویی من و من است ؟ امیرحسین:

 بلهشروین: 

اند و من و شبیه هم (من و جهان)و  (من من و) معتقدی گذاری.داری تفکیکی می تو امیرحسین:

هایی شبیه عرصه توانندمی شانبگو هر سه .نکن را این کارو حاال بیا  .کنیجدا می زبانخاطر ه ب را دیگری

 د.کنبخشی که رویارویی )من و من( و )جهان و من( و )من و دیگری( را یگانه می یک یعنی .دهم داشته باشن

رویارویی هایی دارند. هرسه بحثی نیست، هر سه به هم شباهت د.دار وجودای چنین عرصهشروین: 

 د.تفاوت هم دارناما  است

  به من و جهان یا برعکس؟ دکنمعتقدی من و من گسترش پیدا می ودرباره من و جهان تامیرحسین: 

گسترش  کند. وقتیپیدا میتعمیم باید حواسمان باشد کجا اما  تواند گسترش پیدا کند.میشروین: 

اتفاق دیگری  اینجاو زبانی،  وارهدیگری امریبه مانند نه  شوی،رویارو می جهانکند و تو با خود مینپیدا 

درباره من و من مهم است. به اندازه کافی نیازی ندارد، خودش چون  .شودنباید حمل بر دیگری افتد که می

آن . کندمی برخوردبه مثابه دیگری  ، با خودشمن با ن هنگام رویاروییم .موضوع صادق استهم همین 

اتفاق مهمی است و نباید اجازه  ای نیست.زبانی و گزاره اش، تجربهشودمیهنگامی که من با خود  من رویارو 

و  داردوجود بین این سه عرصه هایی شباهت ت. شکی نیست کهمرزها مهم اس .ن نشت کندآداد دیگری در 

 .را دید هاآنهست و باید هم میانشان ولی مرزهایی ، کنداینها را متحد می
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 رابطهیعنی است. من ماجرا  طرفک کنی. یمی شاناست که چگونه تفکیک موضوع اینامیرحسین: 

من وجود دارد. تفکیک را  بااتصالی طرف من است وبا دیگری. وقتی یک  من من با من و من با جهان و

  کند.مشکل می

و دیگری، زبان است.  مفهومی من محور تعریف محور مفهومی کمک کند. کنممیفکر  شروین:

 و یا دو قطب درون رویاروییمفهومی من و جهان  محورو شاید است  پارچگییک من و من مفهومی محور

  .اد معنایی تعریف کردضمت هایو جفت به دو قطب تقسیم کردهرسه را توان می باشد. بیرون

  ؟کند اشخرابقدر  این کار همانکنی فکر نمی امیرحسین:

 /درون :شود این گونه گفتمی .از آن به دست دهیم یبر این است که تعریف زبان مانسعیشروین: 

 ...من و دیگریبرای  زبانیغیر ی/زبان و من و من پراکنده برای /یکپارچه ؛بین من و جهان برای بیرون
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و به  پارچهزمانی تو با جهان یک کن ممکن است فرضحاال  ست.ا خوبیتفکیک  اینامیرحسین: 

 باشی. جهاناز  عضویعنوان 

 .درون و بیرون است هماناما بازی با شود. بله، میشروین: 

 قرار دهیم.من و جهان  را بینمن و من بود  بین که اییگپارچیک انگار آن امیرحسین:

 جنس یکپارچگی نیست.از اما شروین: 

  ؟چراامیرحسین: 

 .بیشتر از جنس درون و بیرون استشروین: 

گاهی مگر  پارچه شوی.با جهان یک بتوانی شاید ض صرف نظر کنی،فر پیشاز این  راگامیرحسین: 

 ؟دهدرخ نمی ذن عرفان شرق و دراین اتفاق 

من با توجه  ؟افتد یا نهاین اتفاق میواقعا گویند ولی باید بررسی کرد از این تجربه سخن میشروین: 

 واتفاقی که من با خودش  آنی شاید برای یعنگویم که به این شکل نیست. خود می یزیسته یبه تجربه

ولی همان اتفاق  ،شویمشود و بگوییم یکپارچه می استفادهاز یک کلمه  دکنبا جهان تجربه می مناتفاقی که 

، ریزدیمانگار مرز درون و بیرون فرو  جهانولی با  د.شوتکینه می یپارچهکییک چیز  من با خودش .نیست

با آنچه بین من و ولی  ،شوییکپارچه می گفتتوان می .کنی آشتیبا حریفی شود و بآشنا ای که غریبهانگار 

فهمم شاید یکی ادعا کند میاین چیزی است که من  لغوی است. یشباهتبیشتر و  کندفرق میدهد من رخ می

  شباهت لغوی نیست.

 ؟چگونه استمثال در سیدارتا امیرحسین: 
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 بین ببرد. را از «من»خواهد این است که می سیذارتابحث شروین: 

این به معنی از بین رفتن من نیست بلکه  افتد.میاین اتفاق در جاهایی از عرفان شرق امیرحسین: 

 با جهان است.  وحدت و جهانمن در  یاستحالهحل شدن و 

من  دیگر .شودمیعرفان بودایی مخالف من است و این استحاله منتهی به مرگ من اما شروین: 

جهان یکی با وقتی که من  .زیاد استدر آن چون وزن من  .پسندمبه این دلیل عرفان خودمان را می .نداریم

 من در تمدن ایرانی بسیار مهم است.  .شودبه من می شبیهشود همه چیز می

  .من قوی استاست مهر در تمدن ایران  خاطر بر کشیده شدنه بامیرحسین: 

 تواند مهر بورزد نیرویی است که میها تنمن آره، شروین: 

 این استشود و تاکید تو انهدام من می شرق منجر بهک بخشی از اهمیت به جهان در ی: امیرحسین

 انجام پذیردکه باید تفکیکی 

کردن  آشتی است و تجربه یگانه شدن من یک فرایند :ددهمتفاوت رخ می یچون دو تجربهشروین: 

تشدید  و یکدیگر راارند ذگاینها روی هم تاثیر می .دیگری با طبیعت و چفت شدن با جهان یک تجربه

با جهان منتهی به  ی منتجربه کندادعا میبودایی که  آن .ندادو تجربه متفاوت .، اما یکی نیستنددکننمی

بر روی همین  است در عرفان خودمان هم ممکن فردیاز آن طرف  .کنداشتباه می ،شودمن می اضمحالل

 ...بوده ام این به تجربه چیزی که دیده است. نادرست هم به نظرم باز .تجربه تاکید کند

های از تجربه توانندزنی آدمها میوقتی از تجربه حرف می د.ها فرق کنتجربه است ممکن امیرحسین:

 ..دحرف بزنن شانشخصی
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  خوب است.هم بسیار بله، و شروین: 

افتد. چه اتفاقی برای خودت می ،گیریتای اینها را از جایی میمساله این است وقتی سهامیرحسین: 

 ؟رسدآیا به یک انسجامی می

  ؟شودمی پارچهت یکاجهانزیست آیا ، کههمین استوال اصلی سشروین: 

به آن شکل  و جهان من بگوییست که یاطلبانهبه نظرم کماکان یک تفکیک خیلی راحتامیرحسین: 

روابطی  تریناز اصلی یاین گونه به خیل .یکپارچگی با من و منارتباط زبان و با  رویارویی من و دیگری و

تواند و بقیه چیزهایی که می بندیمیچشم  ،باشداز زبان وجود داشته  غیره بین من و دیگری ب تواندکه می

 گیری.می نادیدهرا د وصل کن دیگری را به جهان و تو

برداری اگر  ه چیزی راچباید دید . اندرکن مفهوم این سه . مرادم این است کهنیستم آنهامنکر شروین: 

 د.من و دیگری فرو میریز یبرداری رابطه رااگر زبان  ؟روداین ارتباطها از بین می

 ریزد؟چرا فرو مین: یامیرحس

زبان در  ایم.تکامل پیدا کرده محوریت زبان اجتماعیای هستیم که بر من فکر کنم ما گونهشروین: 

 .نیستهم فقط زبان البته که  د.ریزفرو میرابطه  ،برداشته شود زباناگر جدی است و بسیار رابطه من و دیگر 

 را برداری شالوده زبان اگر .اصل زبان استاما  ست.هم هدس که مقاست مهر  اشی غیرزبانییک نمونه مثال

زبان  ولی بدون ،کنندها بدون مهر زندگی میها آدمنشین است. گاهی وقتگوشه مهر خداوند .ریزدفرو می

 ایم. اما انسان بدون زبان ندیده ،ایمان دیدهوکنند. انسان خالی از مهر فرازندگی توانند نمی

 منظورت از خالی از زبان چیست؟  امیرحسین:
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 .کندبرقرار نمیزبانی  یرابطهبا کسی و  برداز زبان بهره نمی یعنیشروین: 

 ذکرهایی که در عرفان تا تجربه هااز کرو الل .برندکه از زبان بهره نمی ها هستندخیلیامیرحسین: 

 است.شده 

است که در ارتباط با دیگری کال زبان به  هاییآدم منظورم جداست. ییک تک تجربهاینها شروین: 

نداشته و کل زندگیش بطور جدی و عمیق تجربه مهر د نی که کال مهر نداربیمی برند. شخصی رامیکار ن

 است.

 شودبا اینها ساخته می و...انسانبرادر  ،مادر د. مهر بهزندگی کنن تواننددمها بدون مهر نمیآ شروین:

  شود.نمی بدون مهر روانشناسی رمنظاز  .استاز زبان بیشتراهمیتش  نظرمو به 

ولی این انسان آشفته، هنجارین و رایج است و فقط  آید.بوجود می ایآشفته انسانبی مهر شروین: 

  ...بینیفراوان میدر دنیا از مهر  ریعا انسان. تئوریک نیست

 .نداریم از مهر باشد ریعا مطلقانسانی که امیرحسین: 

منظورم مطلق  .شودای با آن غلط می، چون هر جملهدکنخراب میهمه چیز مطلق تعبیر شروین: 

 اب شودولی نمی ،دمهر نداشته باشکس هیچ به یک ماه  است ممکن انسان .هیچ چیزی مطلق نیست .نیست

 د.هیچ کس ارتباط زبانی نداشته باش

به  شود. مهر سطوح مختلف دارد از مهرمهر نداشته باشد، نمی کس ی به هیچویاینکه بگامیرحسین: 

 گربه تا مهر به خانواده که به هر کدام میزانی مهر دارد 
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حس خود منظورم  .تنها نمایش و ابراز که نیست .ندارندرا مهر همین خیلی از آدمها  ،خوبشروین: 

 نسبت به هم مهر ندارند.همخانه هم گاهی زن و مرد  ،به گربه که هیچ .مهر است

 از آدمها مهر نداری بعضی  گاهی بهاین درست است که امیرحسین: 

 انسانی که کامال مهر ندارد.بعضی نه، نه، شروین: 

 کل مهر نداشته باشد، خیلی چیز عجیبی است.اگر به امیرحسین: 

 به نظرم مهر تجربه دشواری است و عمومی نیست نه،  شروین:

شود بچه با مهر پرورده می .استزندگی رکن اما  .های مختلف داردپیچیده است ولی الیهامیرحسین: 

 شود.و بر این اساس ساخته می

 شود.گاهی کودک با مهر بزرگ نمیچرا؟ شروین: 

بیش از حد مهر ندارد، یا آن میزانی که باید نیست ولی وجود دارد به هر حال آن کس امیرحسین: 

 است. ش ایندهد. یا استنباطدهد با مهری این کار را انجام میمیکه به کودک شیر 

. دایه لزوما مهر هشوند. در قدیم هم خیلی رایج بودها با دایه بزرگ میخیلی از بچه .نه لزوماشروین: 

بین من و تو درباره  :سخنم این است مان شفاف شد.است. کمی مواضعپروردن بچه بلکه شغلش  ،ندارد

خیلی که البته  ، و صدی نیستمفهوم مهر تفاوتی وجود دارد. به نظر من مهر، دیریاب است و خیلی عموم

توان مهر نامید. مثل وظیفه و درضمن مهر  خیلی رقیق وجود ندارد. چیزهایی را نمی .مهم و بنیادی است

داد و ترکیب  ، یعنیمهر یک چیز مشخص، مهر نیست. دارندنسبت به هم منافعی که در یک جاهایی انسانها 

رسد. خیلی است. یک ویژگیهایی وجود دارد که به مهر میدریغ قلبم برای دیگری خواست بی .دهشی است
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دهند کنند و گاهی مدت طوالنی شیر نمیچون احساس وظیفه می ،دهندشیر می هایشانوقتها مادرها به بچه

شازده بوده  یممکن است کودکقدیمها خیلی وقتها مهر دایه از مادر بیشتر است.  احت.دهدمی شانو دایه شیر

 بدیهی نیست. حتا مهر مادرانه هم دیده است. یعنی چه را نمیو مادر اصال ب

 .دارد، باالخره گرفتن مهر به طریقی از یک جایی استکس که بچه را نگه می آن امیرحسین:

ت ابا این موضعالبته  کند.، اما لزوما تحقق پیدا نمیبستگی دارد، در وضعیت بهینه این استشروین: 

جفت شده  . زن و مردشکل گرفتهستگاه تکاملی مهر این است و بر اساس تولید مثل زن و مرد اموافقم که خ

بینی که ی میهایآدمزیاد ورزند. ولی بحث من امر واقعی است. بچه مهر میبه دار می شنوند و به هم و و بچه

 ری از مهر باشد و در عمرش مهر عمیقی را تجربه نکند.عا

ود شمینکلی مهر است و به نظرم  یتجربه گویی ولی منظور منمهر عمیق می یتو دربارهامیرحسین: 

 آدمی بدون مهر وجود داشته باشد.

در مغزشان خراب و همدلی که مرکز مهر است  1های ضداجتماعیاش شخصیتچرا، نمونه شروین:

ند. ایباحال و باهوشدمهای آاکثرا هم  چه اختاللی دارند. فهمدنمیهم کنند و کسی عادی زندگی می. اینها است

 ند.وکش بشقاتل سریالی و آدمکه ست هم هممکن ، کنندولی مهر را درک نمی

 آنها اختالل جدی دارند و به همان دلیل معضل و استثنا است. امیرحسین: 

کند و میرا  اشطرف زندگی .اختالل رفتاری نیست .جامعه شناختی است شاناختاللشروین: 

 هاست. هانیبال لکتر در سکوت برهاش ی دراماتیکبرند. تابلودیگران پی نمی

                                                           
1 Psychopaths 
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ولی  ،اند که این مشکل را دارندهاییرده ءها جزها و ضداجتماعیدقیقا، خودشیفتهامیرحسین: 

 اختاللی در این حوزه ایجاد شده است.  .شود گفت مهر ندارندنمی

 ان مهر نداردبه دیگر خودشیفته استاختالل جدی دارند. کسی که شروین: 

 دقیقا اختالل است. امیرحسین: 

شود که زبان کند. ولی آدمی یافت نمیمی شان را هماند و زندگیها این گونه: یک سری آدمشروین

نیست  «خصش»زبان نباشد، اگر ولی مهر بدیهی نیست و دیریاب است.  ،زبان بدیهی استیعنی نداشته باشد. 

 ول وجود ندارداجتماع از ا ی ازو به عنوان عضو

 گویی نیست، این همه کرو الل وجود دارند.چرا میامیرحسین: 

ین موردی ننیست ، چ ، شخصکر و اللی که اصال زبان نداشته باشد د..گیرنزبان یاد میآنها شروین: 

 ای؟دیده

 ی ارتباط است؟شیوه منظورت از زبانامیرحسین: 

در  زایشی از نمادهای معنادار. کر و اللها هم-گشتاریبله، زبان طبیعی، یعنی نظامی شروین: 

ه تا زمانی که یاد نگرفت .یاد گرفتباالخره دیر ولی هم قدری هلن کلر  د.گیرنیاد می 2ASLهای زبان کالس

به نظرم اشتباه است و ناخوداگاهی بحث جدایی است. البته که ه... ناخوداگاه بود یگفت مثل حیوانمی بود،

مهر ولی چیزی بسیار که عضو جامعه نیست و مثل جانور است.  هدیداین گونه میخود را ولی دست کم 

منجر به  . چونبرای من مهم استاینقدر ین خاطر مهر همبه تر است. تر و در ضمن بسیار کمیابپیچیده

                                                           
2 American Sign Language 
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عرفا مهر را شده مقدس فرض شود. شود. همین باعث میجهان میسطحی تازه از پیچیدگی در زیست

شناختی. نه به لحاظ هستی ، امابه لحاظ اخالقی درست است یگفتمان ، کهدانستندکل هستی میی الودهش

تعریف مهر را ش بوده، اوانهزرتشتی که پشت یچارچوب فلسفهبا تکیه به شناختی و عرفا به لحاظ هستی

شده ب بین دو چیز تفسیر میو نیروی جذگرانش  مهر به صورتشناختی مفهوم هستی  قدیمهاند. مثالاهکردمی

 .ای بر مبنای آن است، استعارهمهر نیستبه نظر من که 

مهر  آفریننده به  ،ند علت آفرینشاهکردفکر می و هبه نظرم برایشان مفهومی خدایی بودامیرحسین: 

 است. شانخودشان است و این سبب به وجود آمدن

را فرض شود این ها نمیبه این سادگیپیش فرض بسیار پیچیده و بحث برانگیزی است. شروین: 

 .پذیرفت

آفریننده به سبب عشق،  ان، ولی سخنم این است که به نظرشاست بحث برانگیز ،درستامیرحسین: 

 کرده است. شانخلق

مهر، موافق نیستم. به شناختی به همین خاطر با تفسیرهای کیهاندقیقا، اما بر چه مبنایی؟ شروین: 

 یو مورد استفاده قرار گرفته است. گرانش و رابطهشده مهمی بوده که همه جا پخش  نظرم مهر آنقدر مفهوم

 ودشمیآب با آهن به سبب مهر ترکیب کردند که طور فکر میاین زمانی اتمها در مولکول ربطی به مهر ندارد. 

آب به سبب کین آتش را خاموش شوند، مثال ضدها از هم جدا میاست که یا به سبب آفند رند؛ میزنگ فلز و 

 ،شناسیندارند. مدل روانشناسی  در رابطه با کیهاناین مفاهیم روانشناختی ربطی به از اینها هیچ کدام  .اماکندمی

ر رابطه د .آنجا که هست باید نشان دادتنها در ندارد. به همین خاطر مهر را بیرونی ای است و واقعیت اسطوره

اش هریک از اینها را باید در جای خود نشاند تا ارج و کارکرد واقعیبا زبان هم همین کار باید صورت پذیرد. 
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زند. ممکن است از نمی یطبیعت حرف من این است که یزند. تجربهجهان با انسان حرف نمیرا پیدا کند. 

بزرگی در مواجهه  دهنده واتفاقهای بسیار تکان نگری کرد.در آن ژرفیکی شد یا با آن طبیعت یاد گرفت یا 

انسان از آن طرف، زبانی نیست.  های عمیق. این تجربهزندحرف نمیهرگز طبیعت ، اما دهدبا طبیعت رخ می

و سرشت طبیعت را به مثابه جهان  ای انجام داده استاگر حرف بزند کار بیهوده ،زندهم با طبیعت حرف نمی

مثال حروفیه معتقد  .جهان از جنس کلمه است گفتندداشتند و میگذشته پیش فرضی . در درک نکرده است

  ...یاو قصه ایستاسطورهاست، نادرست  . حرفی که به نظرمبود کل جهان از کلمه و حروف است

 یک سری فرمول نیست؟ مگر ؟آموزیتو از جهان چه می امیرحسین:

شبیه هفت خان با جهان گوییم رویارویی اطر میماجرا این گونه نیست. به همین خنه، شروین: 

نیست که بگوید  پذیرزباناصوال کند. می یفرقدر درون خودش بعد  ،شوداست. انسان با جهان رویارو می

 .ایفرق کردهبینند که بینی و میمیگردی، بر که می مانی،ام. دو شبانه روز در کوه میفرق کردهفالن جور 

کرده باشی. اگر پنج بار این عمل را  یتغییرتصادفی نیست که  یاین طور ، یعنیاستمند جهت ی کهتغییر

زیاد در تو و پیرامونت ای و قلبم )لذت، قدرت، بقا معنا( تکرار کنی در یک امتداد پنج قدم حرکت کرده

نیست که . اینطور ، اما زبانی نیستشود. یک ماهیتی دارد که به نظرم از جنس آموختن و یادگیری استمی

شود آن آموخته را در قالب . نمیاش کردبشود اینطوری رمزگذاریطبیعت چیزی بگوید یا تو چیزی بگویی و 

 این کار مربوط به رابطه با دیگری است. ،به توافق رسیدشان دربارهکرد تا  هایی تقطیعگزاره

اش را با آیا جنسهمین تغییر را احساس کردی.  اگه رفتی خلوت و آمدی بیرون وامیرحسین: 

 ؟دانیتغییری که در مواجهه با جهان اتفاق افتاده یکسان می

 کنم از همان جنس است.من فکر میشروین: 
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 لزوما ربطی به جهان نداردامیرحسین: 

من و من است. اما اگر  ، رویاروییبه جهان وصل است. تعریف اصلی خلوتچرا، قدری : شروین

 کندمن و من فرق می یرابطهارتباط من با جهان با کنم فکر میهمچنان 

گیری اما با دیگری زبان را خیلی برجسته می من دلیلش این است که تو برای تفاوتامیرحسین: 

مرز مشخصی وجود ندارد. حاال میان من و دیگری هم زبان را بردار چه  میان )من و من( و )من و جهان(

 ؟آیدپیش می

برای من خلوت دو نوع است. خلوت با  ؟افتدچه اتفاقی میببینیم به خلوت نگاه کنیم بیا شروین: 

 لوت با زبان که همان دیگری است.ججهان و 

 کنی؟یعنی من و من را حذف میامیرحسین: 

 . از آن طرفافتداتفاق میدر ارتباط با جهان و دیگری این گونه خلوت و جلوت به نظرم  شروین:

تواند و در هردو عرصه می نداردو جلوت زیبایی شناختی خلوت  .شناختی استرابطه ناب من و من زیبایی

 .جاری شود
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 خرداد هزار سیصد و نود و هشت نجشنبه، شانزدهمپبامداد 

 ی گلزارای در دره، کنار رودخانهجنگل گلستان

 

 

اشاره به عرفا و اساتید )ها ی بحث دیروز این بود که رابطه اینبه نظرم مهمترین نکتهامیرحسین:  

با جهان به شکل متفاوتی است و تاکیدی که  (های عرفانی وغیرقابل بیانی با طبیعت دارندذن و... که تجربه

و انگار بیشتر با جان  شودمیگذارند از جنس استعاره و نماد است که معموال به نیرویی وصل میروی جهان 

 جهان کار دارند تا خود جهان و این جالب است و آنچه پشتش وجود دارد سوال برانگیز است.

 دهد.میشدگی  جهان رخ ای است که دیگریدقیقا نقطهشروین: 

تواند اتصال مستقیمی با جهان برقرار گوید یعنی من نمیکانت هم چیزی شبیه به این میامیرحسین: 

 بیند.میو باالخره ذهن است که جهان را کنید 

 است.فنومن و نومن مرادت شروین:  

 آورد.میآره، و این اندیشه رمانتیسم و حرکت بعدش سمبلیسم را بوجود امیرحسین:  

شود با جهان ارتباط مستقیم برقرار کرد. اتفاقا نظرشان کردند که میمیها ادعا رمانتیکالبته شروین: 

 زند.ی هنرمند به جهان پل میمعتقدند نابغه هارمانتیک ...از عرفای ما بودهشبیه بعضی 
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بخشی معنی پیدا کند وقتی شخصیتای است که تو و جهان را به هم متصل میپل واسطهامیرحسین: 

 .انگیز عبور کند و تو بتوانی احساس خود را در جهان بریزیتواند حزنکند که قبول کنی رودخانه میمی

کنی. یک بخش این است و بخش دیگر اینکه برای جهان تشخص میها اشاره اگر به رمانتیکشروین: 

ای با ی بنیانگذاری عدهایست که پس از ایدهقاعدهقائل بودند و از مسیر کانت انحراف پیدا کردند. البته این 

شود وارد خط میمهمی است. حتا بحث ی کانت هم این دربارهشوند و میمنحرف اش از آن کردن واژگونه

دیگری از اندیشه شد. مثال، در اندیشه مدرن غرب، من و جهان چگونه صورت بندی شده است؟ به اعتقادم 

 ی جدیحرف ،درک نیستقابلاصوال جهان بدین معنی که گذارد، می فنومنو  نومنتفکیکی که کانت بین 

گویند. میین را هم مال هادی سبزواریو ابن سینا و اشخاصی مثل این مفهوم را داریم شبیه است. اتفاقا ما هم 

دهد چون جهان قابل میکند و ادامه میای دارد که چنین مفهومی را به عربی بیان مال هادی بند تکان دهنده

تر است و اصالت وجودی را بر مبنای شناسایی فهمیم پس حرف مهممیدرک نیست و ما با حرف جهان را 

  شناسایی بر مبنای حروف است پس زبان مهم تر است که اشاره جالبی است. چون دهد ومی

گویید: چون من است که میکه  توان در عرفان خراسان دنبال کردمیهمین مفهوم را  امیرحسین:

 .است کند و شاخص است پس من مهممیدرک 

ه این گونه است. اگر شکل قدیمی و اش بخدامداری-به تعبیری من آفریدگار است و انسانشروین: 

بخشی در عرفان ی تشخصبخشی همراه بوده به نظرم شکل اولیهاش را در نظر بگیریم با تشخصزرتشتی

در اسطوره هم جهان  شده است. در دین زرتشتی فلسفیاما این نکته کالسیک خودمان، زرتشتی است. 

کند، میای خارج اش را فلسفی و از اسطورهاده و ایدهکند. تعبیر جالبی که زرتشت صورت دمیتشخص پیدا 

گوید جهان معقول است پس بر آمده از یک دیگری  عقالنی است که همان اهورامزداست. این است که می
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کند و جهانی که قبل میایجاد  دهد ولی یک قدم فاصله بین جهان و دیگریبه جهان تشخص میاین تفسیر 

 کند.میا تیامت بوده را لغو مردوک یبند به از آن 

 بخشیده است. گوید جهان معقول است پس به او شخصیتاین که میولی کند میلغو امیرحسین: 

ای دارد اشهده یا عگوید جهان قادهد و میای از آن به دست میصورتبندی عقالنیاما دقیقا، شروین: 

 دارد.عاقل پذیراست پس آفریدگاری که عقل

 ؟کندمییعنی قانونی جهانی و کیهانی را بیان  ؟گویدمینیز این را  ذنآیا امیرحسین: 

 گوید. نه، چنین چیزی نمیشروین: 

دارد تنظیم کند و اعتقاد خود را درست میخواهد من را با مفاهیمی که بیان مینیز امیرحسین: ذن 

 کند.میداند و پیشنهاد می

 منحل شده است. ماجرا این است که در ذن منشروین: 

 پس چون من وجود ندارد، آنچه مهم است جهان است اما جهان معقول است.امیرحسین: 

اش حرف زد و به همین توان دربارهمیریخت نیست به همین دلیل نجهان انسان ،ذن درشروین: 

ه نظر من ذن آن ب ولینویسند میی فلسفه ذن های زیادی دربارهدلیل به لحاظ متن فقیر است. اکنون کتاب

کند که از فلسفه بیرون میهای خودش ورود فرضاست که آنقدر در پیش -البته فلسفی-گری نقطه از بودایی

ی ذن برایم جالب دهد. به این دلیل فلسفهمیی جهان را از دست زند و توانایی فلسفیدن و تفکر دربارهمی

. رسیمیذن برهوت های بودایی را تا انتها بروی به داشتگر پیشرود. به عبارتی امیاست که صادقانه تا انتها 

توانی چیزی میرسی که هم گنگ است و هم نمیکنی و به جهانی میزدایی زدایی و درعین حال دیگریمن
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ی هستی در ذن وجود دارد اشارت است آن هم نه اشارت ی درباره آن بگویی به همین خاطر هر آنچه درباره

است. شاگردی  کوانکه در عرفان ما وجود دارد، خود  حرکت اشاره کردن. حکایت جالبی در  به صورت جمله

یک کوان مشهور است.  ااماا د.آورمیو صدای گاو در ماااا دهد: میپرسد هستی چیست؟ استادش پاسخ می

ای از هستی را بازتولید گویی سوالت معنایی ندارد و در جوابت تکهمیدهی و میدر واقع پاسخ چرندی 

 شود.میکنی که تبدیل به متن نمی

 ،اند و زبان پشت آن آمدهههایی است که فلسفیدآیا آن قسمتهایی که جذاب شده بخشامیرحسین: 

 ؟کنندو اشارت می دهندمیکه فقط نشان یا بخشی است 

های بسیاری صورت گرفته است. کسی که کتابی درباره فلسفه ذن نوشته مفاهیم البته تحریفشروین: 

گوید گوشت و میکرده است. چیزی که ذن )اسم کتابی(  «گوشت ذن و استخوان ذن»را تفکیک و تبدیل به 

آنچه رایج شده، یک سری متون درباره ذن است. مثال، شاملو درباره استخوان ندارد بلکه یکپارچه است. منتهی 

اصال اش روشن است که خوانیوقتی میش درباره ذن سخن گفته است. اهنوشته و در میانچیزهایی  هایکو

این مشکل فقط مربوط به شاملو نیست  ، و تازه همکاری مثل ع. پاشائی هم داشته است.موضوع را نفهمیده

 کند. میران هم صدق درباره دیگ

ریخت بخشی است. جهان را انسانسهراب سپهری هم با جهان پر از شخصیت یمواجههامیرحسین: 

 ی دیگری است.کند ولی جهان برایش به مثابهمن و دیگری را بسیار کمرگ می و

ریخت کرده است. به همین خاطر ی دیگری نپنداشته، دست کم انساناگر جهان را به مثابه شروین:

 در ایران مورد توجه قرار گرفته است.  ،و چون پیشینه داشته شعرهایش خیلی ایرانی است
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 ای در اشعار سهراب وجودبرای ایرانی رابطه مهر، من و دیگری برجسته است منتهی چنین رابطهامیرحسین:  

 ندارد.

فهمیده و بر را در آن قالب چیزهایی  که به ذن است و نمایان است نگاه سهراب اصیل و نزدیک شروین: 

. زنندیک حرفی میهای پراکنده مانند دیگران نیست که بر مبنای شنیده .کندمی شانی شخصی بیانمبنای تجربه

اش چیزهایی را که انتظار اند. منای تهینهاش به گودهد اما من و دیگریمیبا این که به جهان تشخص 

اش هم به همین گونه و انگار کد است به همین خاطر به نظرم در مواقعی شبیه ذن است. داریم، ندارد. دیگری

است. در عین حال همان قدر که بعضی از اشارات  شبیه کوان را داریم کهشطحیات در زبان قدیم خودمان 

الیه است. به این دلیل که من و دیگری در گرایانه است در عوض شطحیات بسیار الیهسادهدر کوان، پوک و 

ها کنار هم بسیار تمدن ما مهم است. ویژگی اصلی تمدن ما مهم بودن من و دیگری است. آموختن همه این

و پیشینی است زدوده زدوده و دیگریآن مفهوم مهمی که در ذن وجود دارد این است که جهان من مهم است.

اش مطرح کرد. در کنارش مهم است به فرهنگ ایرانی خودمان هم توجه ای دربارهشود حرف قطعیو نمی

شناسد. باید بتوانیم بیند و به رسمیت میگوید مهر، مهم است و مهرورزی  بین من و دیگری را میمیکنیم که 

به همین خاطر در بحث دیشب تاکید داشتم که بین ها را با هم جمع کنیم و پیشنهاد من نیز همین است. این

هایشان معلوم نشیند و ارتباطاین سه باید مرزبندی کرد، چون به این ترتیب هر کدام سر  جای  خودش می

 انجامد.شود و به یکپارچگی جهان میمی

 ممکن است، همان قدر آنها را جدا کند.امیرحسین: 

 تو این است که جدا نیست. فرضاما پیش .ستهم هجدا اصوال به نظرم شروین:  
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اما زنیم. میفرضی حرف گیری و هر دو بر اساس پیشمیفرض تو هم جدا بودن را پیشامیرحسین: 

 ؟پذیر استکانت این بود که آیا درکی از جهان بدون مخلوط کردن این دو امکان یهدفم از مطرح کردن ایده

وقتی  گیریهای ما وجود دارد. تو فرض میتفاوتی در دیدگاه نه امکان پذیر نیست. به نظرمشروین: 

کنیم؛ یعنی میجهان را زبانی و بعد درک  -که کانت هم به این معتقد است-کنیم میشروع به درک جهان 

کنیم و زبانی واره و بعد درک میشود. اما گمان من این است ابتدا جهان را منواره و بعد درک میدیگری

 هم مشابه همین است. نیست ذن

 انگار ذن هم شبیه به این هست، هم نیست. چون من وجود ندارد.امیرحسین: 

اش با زبان این چنین است. زیرا دو قدم باید طی شود. یعنی هم باید من به سبب مخالفتشروین: 

است. اما  مدارریخت و زبانکانتی اندکی این گونه و زبانفنومن را قبول کنی و هم دیگری که زبان است. 

ی حواس و ی دایرهکنیم به وسیلهمیاش را مراد کنیم، طبیعتا هنگامی که جهان را لمس اگر تحلیل علمی

 دهد.میاین کار را انجام  منکنیم و میپردازش حسی آن را درک 

 گوید: میی عرفان ایرانی که به گمان من برجسته است. مثل این بیت موالنا که در تجربهامیرحسین: 

 کس نگوید راز دل را با در و دیوار خود گفته وقت تنهایی خمُش باشند و با مردم ب

شود ارتباط دیگر زبانی نیست به همین سبب جنسی که از راز می ودر جایی که رابطه تو و دیگری وارد قلمر

 است.  دیدند همگی به یک شکل و جهانمندمیشان ماجرای دیگری در قلمرو راز و ارتباط

و برای من بسیار جدی. اگر خودم است این گونه است و به همین دلیل عرفان ایرانی عمیق شروین: 

کنیم. آن چیزی که ما در عرفان بودایی داشتیم میرا تعریف کنم در انتها در چارچوب عرفان ایرانی تعریف 
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. البته چیزی که ما از آن حرف به چین رفت و اوج گرفت تا در آخر خودش را نقد کرد و به ذن تبدیل شد

تر است. شبیه همین را در عرفان است که ساده و راحت چانی ژاپنی نسخهذن است. چان زنیم در اصل می

 که اشاره به کل هستی دارد. شطحیاتیخودمان داریم مثال، 

 توانی مثالی بیاوری؟میامیرحسین: 

یگانگی من، دیگری و  کهلیس فی جُبتی سَوی اهلل( یا ). گویند انسان خداستمیهمین که  شروین:

سازم که در می جهانم راگوید: خودم زیستمیای است که شخص جهان در آن وجود دارد. این همان نقطه

های دیگر مثل حالج، موالنا و...هم جهان دیگری، من و جهان نیز وجود دارد. این حرف را خیلیاین زیست

 کنند.میبازگو 

ن جهان زاید جهان دیگری/ از چنین جانی شود حامل ای اند. مثال: درست است. این را بارها گفته امیرحسین: 

 )موالنا( جهان

شوند. یک نقطه آفرینش میها این سه با هم متحد به نظرم درست است، منتهی در کدام نقطهشروین: 

 کنند.میجهان است که هر سه در آن تجلی پیدا زیست

 گوید:میام. قلمرو راز در اشعار موالنا که ها را دیدهمن جایی تقابل اینسین: امیرح

 )موالنا( سوخته اسرار باغ ساخته اسرار من باغ جهان سوخته باغ دل افروخته

 ات بسیارعالی بود.مثال کند.من و جهان را حتی با همان کلمات تفکیک می .دقیقا شروین:

 شود.ست. جهان در او محو میاما درحال سوختن ا امیرحسین:

 شود و من و دل، جان و جهان را یکی گرفته است. شان تمایز قایل میاما میانشروین: 
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بینی درباره راز جهان به همین دلیل یک حدس است که برای موالنا راز جهان مهم نیست. نمی امیرحسین: 

 زند. اما برای حافظ مهم استمیزند انگار از راز  جهان هم حرف میحرف بزند. هنگامی که از راز  من حرف 

حدیث از مطرب و »راز جهان دست نیافتنی است. مثال  زند و انگار به نظرشمیاش حرف و مرتب درباره

توان به آن رسید و باید با عشق به آن دست باورش بر این است که با عقل نمی«. گوی و راز دهر کمتر جومی

توان به آن رسید. در هر حال این سطح از هشیاری میهای ناخوداگاه ی چیزی شبیه تجربهوسیلهه و یا ب یافت

توانی راز جهان را پیدا کنی. اما انگار راز را کند با این سطح هوشیاری نمیرا به چالش کشیده و بیان می

 است.اش درباره راز جهان نیست و عشق آن راز بزرگ فهمیده و انگار سخن

بیشتر به حافظ نزدیکم و تو به موالنا. تمایزی وجود دارد این که آیا ماهیت  من در جایی شروین:

امری  یگوییم، دربارهمی. یعنی هنگامی که درباره راز جهان سخن کنتولوژیاُ راز اپیستمیک است یا 

شناسانه است و چون محور هستی زنیم. به نظرم بیان موالنامیشناسانه حرف شناسانه و یا امری شناختهستی
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شناسانه کند. اما از منظر حافظ راز امری شناختمیداند هر دو مفهوم را درهم ادغام میهستی را مهر و عشق 

دارعقالنی این ها فرایندهای شناسایی  حساب و کتاب«. که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را»: است

ات را کنار بگذاری و جور دیگری فکر کنی. باالخره راز از جنس ی پردازشهشیو است. از دید حافظ تو باید

 کنی نیست. پردازش است اما تاکیدش براین است که به این گونه که همیشه پردازش می

داستانند که در قلمر راز است و عقل و زبان هر دو قبول دارم این دو با یکدیگر هم امیرحسین:

 ند.اناتوان

شناسانه و حافظ اند. موالنا راز جهان را هستیدر بیان چه چیزی ناتوان ماجرا این است کهاما شروین: 

شناختی و چون موالنا مهر بیند. به نظرم راز در قلمرو شناسایی است نه در قلمرو هستیمیشناسانه شناخت

بینم و به نظرم حافظ میانه نشناسدهد. من مهر را هستیبیند به کل مفهوم راز تعمیم میمیشناسانه را هستی

 بیند.هم در جاهایی این گونه نمی

 بیند.میشناسانه خیلی جاها هستی اماامیرحسین: 

ی در جاهایی خیلی نزدیک به رابطه . ولیدیدمیشناسانه تفکر حاکم این بود و باید هستیشروین: 

اندیشیدند. عشق میها این چنین ازیکه سعدی هم این گونه است انگار شیر من و دیگری است. جالب آن

 ی من و دیگری است.در اشعار سعدی نیز بر مبنای رابطه

عشق پیدا شد و آتش  /در ازل پرتو عشقت از تجلی دم زد» به نظرم این گونه نیست مثالامیرحسین: 

زند، میحرف برای او مرکز فلسفی است و در بیشتر مواقعی که حافظ از راز جهان  عشق«. بر همه عالم زد

 جهان بار  منفی دارد.
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توانیم بیدل را هم کنارش بیاوریم میآوری؟ میی جالبی است. چند گواه برایش آره، این نکتهشروین: 

 و با هم مقایسه کنیم.

 مان منزل است این جهان خراب )حافظ(ه ی روشن استفریب جهان قصهامیرحسین: 

 )حافظ(هان شد به کام ما مطرب بگو که کار ج 

 افتد جهان خوب است.میی او که یعنی سایه ؛فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت 

 )حافظ( ش آراستارخ تو در نظر من چنین خوش  مرا به کار جهان هرگز التفات نبود 

 ای است که مدام بر بار منفی جهان تایید کند.سخنم این که دستگاه نظری

و  کندمیشناختی منتفی است و جهان را به عنوان مفهومی هستیاین با حرف من سازگار شروین: 

من و دیگری یا همان مهر میانشان مهم است که از جنس شناسایی است. مثال، خوشش آراست که از جنس 

 بازنمایی است و برخالف حافظ برای موالنا بازنمایی مهم نیست. 

 ندارد. ایشاید منظورت این است که تعبیر منفیاین گونه نیست برای موالنا هم مهم است. امیرحسین:  

به نظرم بازنمایی برای موالنا به مانند حافظ مهم نیست. بازنمایی از جنس شناسایی است. برای شروین:  

 شناسانه است.شود و هستیمیموالنا جهان همان گونه که هست فهمیده 

آید دارد. اما وقتی جهان تنها می درمواقعی که جهان به دیگری وصل است بار مثبتیامیرحسین: 

 یکسره جهانی خراب است.

 )موالنا( هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد 



40 
 

 شود.آید همه چیز درست میمیآرا که یعنی چمن؛ آرای جهان خوش تر از این غنچه نبستچمن 

 شناختی است.نکته همین است. آراستن و جلوه در اشعار حافظ مهم است که هر دو شروین:  

 دهد.میآید و به آن رنگ دیگری میی معشوق است که به هستی جلوهامیرحسین:  

شناسانه کند. آراستن و جلوه از جنس بازنمایی است و به امر شناختمیبازهم بازنمایی تغییر  شروین:

 کند.میاشاره 

ولی بستگی به این دارد که جهان موالنا در مثنوی تاکید زیادی دارد که جهان نازیباست. امیرحسین: 

بینیم. یعنی زمانی که عشق و دیگری میکنیم. اگر زیبا باشد، جهان نیز خوب است و آن را زیبا میباال را چکار 

 آید و این در تمامی عرفان ایرانی وجود دارد.می

 که این عجوزعروس هزار داماد است  عهد از جهان سست نهادمجو درستی 

 داران خوش استتا نپنداری که احوال جهان  جهان گفتن طریق خوشدلی استحافظا ترک 

 به جز از عشق تو باقی همه فانی دانست   عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده

 گری باغ خزانی دانستهر که غارت   می بیاور که ننازد به گل جهان

 )حافظ(باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست 

دست کم اشعار زیادی در این باره دارد. حاال مفهوم راز را  .درست است چنین دیدی داردشروین : 

 در بیدل بررسی کنیم تا دریچه جدیدی باز کنیم.

 «گشتم و رازم به مال طوفان کرد محو او  رازم وطنمدر عشقم من خلوت گه »



41 
 

 )بیدل(« ازی چرااینقدر نا محرم ر رازی و گرنه  هرگز ندارد هیچکس پروای فهم خویشتن»

 بیند. ی من راز را در من میی اندکی به راز دارد. به همین خاطر به عقیدهجالب است اشاره

دیگری در اشعار بیدل که به نظرم بخشی به سبب هندی بودش است آنقدر مهم نیست  امیرحسین:

 کند به نظرم جهان هم برایش اهمیت ندارد. میو من مهم است. دیگری را حذف 

 )بیدل(« افل نتوان بود از این منتخب رازغ»روین: ش

 به نظرم تفاوت بیدل در این است که مرکزش مهر نیست. امیرحسین: 

کند. موالنا هم به جای من و دیگری مهر را در جهان میچرا هست، مهر را در من تعریف شروین: 

 کند.میتعریف 

 شوقش و دیگری است.کند. شمس معمیاتفاقا با دیگری تعریف امیرحسین: 

 شناسانه است.شمس مفهوم دیگری ندارد. مفهومی هستیشروین: 

 ی من و پیر است.قبول دارم رابطه شمس با موالنا بسیار گسترده است. اما همان رابطهامیرحسین:  

 )بیدل(« ها بر زمین مالیده استرازم جبین معنی » :شروین

کام باشد راز دل پوشیده گر زبان در »این را ببین:  داند.میدر مصرعی که خواندی راز را من امیرحسین:  

گوید اگر سکوت کنی راز دل میکه  این بیت بسیار عجیب است. بر خالف عرفان ایرانی است)بیدل(. « است

یعنی زبان را که « راز کنیهمه شراب تو نوشم چو لب ف»گوید: میشود، مانند این مصرع موالنا که میآشکار 

 شود.میبندم راز آشکار می



42 
 

 گیری کنیم.به نظرم باید کل غزل را بخوانیم تا نتیجهشروین: 

 شمع خاموش انجمنها در نفس دزدیده است   است پوشیده من هایزبانیرا بی میعال

 استچون نگه در دیده  پنهانعکس در آیینه   بسکه از شرم تماشایت به خود پیچیده است

 نالیده است من بر عجز  اینقدر هم سوختن   نتوان یافتن شکوه زبان  من از سپند 

 نشنیده است ای دارم که جز گوشم کسیناله   شیونم مپرس از، زنجیر تصویرم یحلقه

 راز دل پوشیده است باشد کام گر زبان در   کندمی ریشه رسوا نمای دانه را نشو و

 اخگری چسبیده است ،سوزمامخ کباب بر   دل داغ ماجرای ،آخر انجامد ناکجا

 است پاشیده ردی ز همگَ، گویی نفسمی که این   اندکرده زندگی تعمیرش از سیل خرابی

 است خویش دامن چیده از شکست صدرنگ موج    ماآزادی پر و بال بود بس ناتوانی

 است دیده را ما هر که دارد ناز تحیر بر   تماشای عدم نیست درهستی کار سهلی

 تاس یک ره خوابیده منزل دو همت این پیش  دنیا چیست تا از الفتش نتوان گذشت دین و

 است هپیچید نفس هم ما یآیینه رخ بر    کشیممی زندگانی امتیاز از لفتیکُ

 است گردیده پرگار ما یک نقطه چندین ردگ    گذشت دلها یکعبه عمر ما بیدل به طوف

 رساند.میشود که همان مفهوم را میحاال مشخص 

 درست است. آن بیت متفاوت بود. موالنا هم بیتی مشابه دارد:امیرحسین: 
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 کشد میراز دل درخت را بر سر دار    کندمیآنک ضمیر دانه را علت میوه 

 این تمثیل معنی را قربانی کند.بینی که حاضر است برای میاما در بیت بیدل، اسلوب معادله را  

 چرا؟شروین: 

راز دل  کند. در واقع چون دانهمیدر مصرع اول دانه نشر و نما کرده و راز دل را آشکار امیرحسین: 

چون زبان در کام گرفته راز دل پوشیده  کند. ولی در مصرع دوممیرا پنهان کرده با حضورش راز را آشکار 

هایی که دارد مربوط به خاموشی است و خاموشی ی اشارهنی شده است. چون همهاست. در اینجا مفهوم قربا

 سبب بیان راز است.

 کند.میاین مصرع نیز همان را تکرار شروین: 

گوید: اگر زبان در کام باشد راز دل پنهان است. ولی دانه نشر و نما کرده و راز را میامیرحسین: 

 آشکار کرده است.

و او هم  ؛گوید: تا وقتی دانه نشر و نما نکرده راز پنهان استمی .است انگاربرعکس این شروین: 

 بیان نکرده پس اسلوب معادله نساخته است.

ای است که وقتی زمانش برسد بیرون زده و داستان این است که ماهیت راز به گونهامیرحسین: 

 گوید دانه نباید بیرون بزند.میشود. اما بیدل میآشکار 

کند، از طرفی اگر نشو و نما کند راز میکنم این را بازگو کند. او بر دو نکته تاکید میفکر نن: شروی

شود و طرف دیگر این که نباید دست به چنین کاری بزند. یعنی باید زبان در کام گرفت و راز را میآشکار 

 بازگو نکرد.
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اما در مثال دیگران تمثیل به  شوی.میگوید این کار را نکن، چون رسوا میبه این دلیل امیرحسین: 

رود اما معتقد میداند که راز به دار میاش است و شکل دیگری است. موالنا در تمثیل  دانه که بهترین مثال

 شود.میاست اگر راز زودتر آشکار شود همه چیز خراب 

در انتها مانند اشک کباب طنین منفی دارد و رسوا درهر صورت از جنس رسوایی است و  شروین:

 کند.میکند. حتی باد صبا نیز مهر را رسوا می

 باد صبا است. ،ولی عاشق امیرحسین:

شود کامال میمرادم این است که ن. شودمیکباب  ،به این گونه است و دل کباب شدن نیز شروین:

 مثبت یا کامال منفی قلمداد کرد.

 ا این بیت بسیار منفی است.امامیرحسین: 

 ؟چرا؟ بخاطر کلمه رسواییشروین: 

زندگی رنگ تعمیرش از » کند. یا در این مصرع:میآره، دانه را نشو و نمای ریشه رسوا  امیرحسین:

تری را تناقضی وجود دارد که قبل از آبادی  هر چیزی باید ویرانش کنی. من زبان ساده «.اندسیل خرابی کرده

 ای دارد.پسندم. البته این بیت به نسبت زبان سادهمی

 به نظرم بیت ساده و خوبی است.شروین: 

 «هم پاشیده است گردی ز ،گویی نفسمیگر »را به  توان این مصرعمیحاال چگونه امیرحسین: 

 ؟مربوط کرد

 مقایسه کرد. هم بارا باید هر دو بیت شروین: 
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 این مصرع خوبی است. « تماشای عدم کار سردی نیست در هستی»امیرحسین:  

مصرع بعدی هم خوب است و  «موج صد رنگ از شکست دامن خویش برچیده است» شروین: 

 دهد.میموج آورده و همان تصویر را  رساند. سیل را بامیهمان مفهوم را 

کار » ی نیست ولی آن را پیچانده است. اما در مصرعبیت خوبی است. اما تصویر بدیع امیرحسین: 

 مفهوم را رسانده ولی بیان شیواتری دارد.« عدم سهلی نیست در هستی تماشای

 تو زبان خراسانی دوست داری.شروین: 

 به شدت.امیرحسین:  

مندم ولی زبان هندی را نیزدوست دارم و این بیت برایم من هم به زبان خراسانی عالقه شروین: 

 «ی ما هم نفس پیچیده استبر رخ آینه /کشیممیکلفتی از امتیاز زندگانی » زیباست:

 آید، زیبا نیست.میوقتی همان ابتدا کلمه کلفت امیرحسین:   

 اکنون کلفت رایج نیست، اما در آن زمان رایج بوده است.شروین: 

در همان دوره هم زیبا نبود. مثال، کثافت رایج است اما نباید در شعر آورد. یک جایی امیرحسین: 

جا احتیاج نیست یخ و سیخ استفاده کنی اما نشسته و تصویر زیبایی به دست داده اما در ایندوست داری از 

 ی کلفت استفاده شود.از واژه

 ی رایجی بوده استفاده کرده است.چون در آن زمان کلمهشروین: 

 مرادم رایج بودن واژه نیست، نحوه استفاده از کلمه زیبا نیست.امیرحسین: 
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 اند.ری مانند سنایی نیز از این واژه استفاده کردهشاعران دیگشروین: 

 بینی. میمنظورم این است از این خطاها یک دانه هم در شعر سعدی نامیرحسین: 

کند و در آن دوره و این زبان رایج بوده است. استفاده میبه این سبب است که زبانش فرق شروین: 

 اش دید.واژه اشکال ندارد بلکه باید واژه را در بافت از خود 

 اش نیز زیبا نیست.به نظرم بافتامیرحسین: 

کند. میاگر کلمه کلفت این میزان غریب به نظر نیایید. مفهوم را بازگو  ؟چرا زیبا نیستشروین:  

 اکنون کلمه کلفت با خدمت کار یکی شده است.

 یست.مرادم همان معنی دشوارامیرحسین: 

 کند.های غفلت، حکمت و... همراه است که حافظ هم از آن استفاده میبا این معنی با واژهشروین:  

کنند در بستر موسیقیایی  مناسبی میباید کلمات را در زبان دید. اگر آنها از غفلت استفاده امیرحسین:  

. به نظرم شاید در هند ..بینیمیای و نه موسیقینشیند. اما در اینجا نه الم میاش کنند که در بافتمیاستفاده 

 رایج بوده اما زیبا نیست. 

 آید.میاکنون به گوش ما ناخوشایند شروین: 

الفغده ی در آن زمان رایج بوده ولی ممکن است درباره رودکی هم بگویم که اکنون واژه امیرحسین:

 نیست.برایم زیبا  «وآمد آن خرگوش را الفغده پیش» در مصرع
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«. گرد چندین نقطه یک پرگار ما گردیده است /گذشت دلها یکعبه به طوف  ،بیدل ،عمر ماشروین: 

 نیست.هم خوب بیدل از شعرهای با توجه به این که این  .این تراکم تصویرها زیباست

 تمام مشکلش تزاحم تصاویر است.امیرحسین:  

 کند.مییک تصویر را به بیان  اش داردهمهشروین:  

 کندمیمنظورم این است که پشت سر هم تصویر امیرحسین: 

دهد اما یک میبسیار خوب و زیباست و تصاویر به هم متصل است. مثال بیست تصویر شروین: 

 کند.گویی نمیمفهوم است و پراکنده

ال ات دهد و باید در روجاهایی احتیاج نیست این همه تصویر بیاوری یا تصویر تکانامیرحسین: 

کند به جای آنکه تصویر را برای آشنا کردن دلیل پیچیده میعادی خود باشد. اما بیدل در جاهایی تصویر را بی

 کار گیرد.ه ب

همه چیز روشن است و هر دو مصرع یک چیز « ...عمر ما بیدل»مثال کجا؟ در همین بیت شروین: 

 گویند.را می

 زیاد است.یک مورد اینکه اسلوب معادله در آن امیرحسین: 

ای با اسلوب گونهحتی اگر اسلوب معادله باشد، اشکالی ندارد. به نظرم یک دشمنی شفیعیشروین: 

 به دیدگاه دکتر شفیعی کدکنی به اسلوب معادله در شعر هندی( )اشاره معادله وجود دارد.
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آن را مطرح کرده و خوشحال است  ،شفیعی کدکنی درباره اسلوب معادله چیز بدی نگفتهامیرحسین: 

ام و در جای دیگری به آن اشاره نکرده است. جالب است به نظرم اولین که من این نام را روی آن گذاشته

 ام.کند، من بودهمیاسلوب معادله اشاره رواج جایی که کسی به 

 ای.منم موافقم که تو گفتهشروین: 

ای ندارد. بعدا ی برجستهاین نتیجه رسیدم. اسلوب معادله وقتی موالنا را بررسی کردم بهامیرحسین: 

دیدم حق شناس هم مطلب جالبی درباره سیر تکاملی اشعار حافظ نوشته و اشعار را به چند مرحله تقسیم 

هایی وجود دارد که در آنها از اسلوب معادله استفاده شده است و در مرحله کرده است. در مرحله دوم غزل

های مخصوص حافظ شود و نماد پردازیتر میشود، اسلوب معادله کمرنگتر میحافظ پیچیدهسه و چهار که 

 شود.میشروع 

 های متفاوتی است و هر کسی گرایشی دارد.سبکشروین: 
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شود در شعر بیدل نیست. میاین گونه نمادپردازی که در جاهای الزم از تصویر استفاده امیرحسین: 

 آورد.میت که بیدل تصویر را برای آشنا کردن نام این اسجمله یخالصه

شناسانه بکار آورد و تصویر را تنها به دلیل کارکرد زیباییخیلی جاها برای آشنایی نمیشروین: 

ی زیبایی شناسایی به این منوال است که از تصاویر گیرد. به نظرم سبک هندی این گونه است و در جنبهمی

 شود.میزیاد استفاده 

 ی تفریحی دارد.در سبک هندی استفاده از تصویر جنبه رحسین:امی

 شناسانه است.ای است. استفاده از تصویر برایشان زیباییبه نظرم تعبیر غیرمنصفانهشروین: 

تواند از این ) شی، گیاه، میگفتند چه کسی مینشستند و میشبیه آن است که در جایی امیرحسین: 

 گردد تا از آن چیزی بیرون بیاورد.میای بیرون بیاورد. فرد در جایش نشسته و لعادهمنظره و...( تصویر فوق ا

 اش این گونه است.یک بخششروین: 

 افتد.میبه این ترتیب اتفاقی نامیرحسین: 

 این خودش اتفاق است.شروین:  

 اما خیلی هوشیارانه است. امیرحسین: 

 گیری شخصی تو است.این موضعشروین:  

کند. به نظرم کنم توضیح دهم که چرا روی من کار نمیمیهمین طور است و من سعی امیرحسین: 

 کند.میزبان متکلفی است که خیلی جاها خواننده را از مفهوم دور 
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 شود.میآن جا با شعر خوبی مواجه نیستی که در همه جا دیده شروین: 

ت دارم با تجربه، مستقیم رابطه برقرار کنم. غزل برای من یک نوع حماسه است من دوس امیرحسین:

خواهی سیر حماسه را بفهمی اگر میکند. تو میدر حماسه اگر تصویر شبیه به تصاویر نظامی شود خرابش 

 دهی.میزمان زیادی در تصویر روز و شب سیر کنی جریان را از دست 

ی محدودی تعریف ا در دامنهگیری به این سبب است که غزل رمیاشکالی که به بیدل شروین: 

 کنی و تعریف غزل این نیست.می

 تعریف غزل بیان احساسات شخصی است.امیرحسین: 

اگر به تاریخ غزل نگاهی بیاندازیم، حجم عظیمی از اشعار این کار را نکرده و دست به شروین: 

 اند.کارهای دیگری زده

 غزل استفاده کرده استثناست. آن کس که به غیر از بیان احساسات شخصی ازامیرحسین: 

 های عرفانی است. ها، غزلای از غزلبخش عمدهنه،  شروین:

 اند.شان را شرح دادهآنها هم حاالت شخصیامیرحسین: 

 بیان حاالت شخصی نیست بلکه بیان ادراکات شخصی است.شروین: 

 در نظر داری؟کدام شاعر را امیرحسین: 

 عطارشروین: 
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فلسفی نیست. خیلی  وکند. یکپارچگی زیادی در آثار عطار است میمدل تجربه فرق امیرحسین: 

 اش را بیان کند. زل جهان بینیغاستثنایی است که عارفی در قالب 

 ای از آن است.کردند که عطار نمونهمیفراوان بیان شروین: 

 یابینی. تعریف غزل میآن نشود و فلسفه در میهای شخصی بیان ها تجربهدر بیشترغزلامیرحسین: 

lyric) ).در فارسی بیان احساسات شخصی است 

المللی غزل بیان عواطف و هیجانات مربوط به عشق است که تعریف بین ((lyricتعریف شروین: 

کرده، جدا میاش را در آنجا بیان درآمد ابتدایی قصیده که شاعر احساساتاز پیش  غزل در فارسیولی است. 

تجربیات شاعر است و با عواطف و هیجانات متفاوت است. من با  دهیمیشده است. در این تعریفی که تو 

ی یک کند. ساختار غزل کوتاه و به اندازهمیتجربه موافقم، فردی تجربیاتی دارد و آنها را در قالب غزل بیان 

شود فرق میصیده یا روایت که در مثنوی سروده تجربه است پس انتخاب مناسبی است و با بیانیه که در ق

آید این است که جنس تجربه چیست؟ تعریف تو این است که جنس تجربه از میدارد. اما سوالی که پیش 

عواطف و هیجانات است و بیشتر مبتنی برعشق است. من در اینجا با تو اختالف نظر دارم، حجم زیادی از 

ی زیسته شاعر است و است. این که خواندی غزل خوبی نیست منتهی تجربهی شاعر ی زیستهها تجربهغزل

اش منطقی و فاقد عواطف کند. ممکن است ادراکمیاشکالی ندارد. شاعر چیزی را درک کرده و آن را بیان 

 کند. همین قاعده است کهمیاش را به شکل زیبایی شناسانه و با تصاویر بازگو و هیجانات باشد ولی تجربه

 ای داشته است.زیسته یشود در این جا هم شاعر تجربهمیرسد و تبدیل به غزل سیاسی میبه مشروطه 
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اش عواطف و هیجانات است. وقتی از غزل سیاسی حرف درست است منتهی رکنامیرحسین: 

تری مناسبسرود که قالب میزنیم، یعنی خونش به جوش آمده و غزل سروده است. وگرنه قصیده یا مثنوی می

 .است برای بیان اندیشه

ی زیسته ای از تجربهبستهی دامنهاندازه برای یک  نه لزوما. به عقیده من غزل به لحاظ فرم وشروین: 

 مناسب است.

 منظورم مطابق همان تعریف اولیه آن است.امیرحسین: 

ها جوامع مهم نبوده و در اروپا از رمانتیک یاش همین است. غزل در بقیهالمللیتعریف بینشروین: 

 مهم است.اینقدر به بعد مهم شده است. تعریف غزل در ایران 

باید ببینیم غزل از کجا شروع شده است. تقریبا قرن پنجم. حال  ام ایران مهم است.موافقامیرحسین: 

 شناسی که فوران احساسات نباشد؟میکدام شاعر را 

 ه معموال بیشتر اشعار غزل است.در سبک هندی کشروین: 

اش را دریابیم. اختالفی که با سبک هندی وجود مرادم ابتدای شروع غزل است تا روالامیرحسین: 

 دارد همین است.

 خاقانی شروین:

 تمام اشعار خاقانی احساسی است.امیرحسین: 

 ت.احساسی با بیان عشق متفاوت است. آن تعریف اولیه مرادش بیان عشق اسشروین: 



53 
 

 /عشق این رنگ داشت دانستم کهمن چه »: باز هم اکثر اشعار خاقانی بیان عشق استامیرحسین:  

تیر مژگان »، یا «مدآجانم به زیارت لب  /مدآروزم به عیادت شب »یا  ،«هنگ داشتآ منجان جهان با وز 

 ای آسمان» :گویدمیاش هم در تجربه های عارفانه)خاقانی(. « بشکست که سر تیر بر جگر /چنان زدی بر دل

 «خاقانیا تو بیا ،تو برو

گنجند. مثال درست است اینها بیان عشق است. اما تنوع تجربه وجود دارد و در یک رده نمیشروین: 

 های خوبی است.سراید که غزلمیفرخی سیستانی غزل سیاسی و جنگی در باره سلطان محمود غزنوی 

اش هایی است که برای معشوقها هم عاشقانهاندکی دارد و آن هایفرخی سیستانی غزلامیرحسین: 

 سروده است.

های خوبی دارد که در هایش کم است. اما در همین تعداد اندک، غزلبطور کلی تعداد غزلشروین: 

 بافتی سیاسی سروده شده است. مانند اشعاری که درباره سلطان محمود سروده است.

با سلطان محمود سروده همگی در قالب قصیده است. فقط در ابتدا  اشعاری که در رابطهامیرحسین: 

 هایی در قالب قصیده سروده است.درباره کنیزکی عاشقانه

 شود.میکند و بعد به اشعار سیاسی تبدیل میاز همان جا شروع شروین: 

تواند کوتاه و میاین تغزل  اول قصیده است که آن هم به هیجاناتش وصل است. قصیده امیرحسین: 

ای بسرایی که دورنش نصیحت باشد. منتهی از غزل توقع چیز دیگری را داری. در حماسه بلند باشد یا قطعه

کنی چون اصل آن ماجرا و داستان حماسه است. در این مدل تجربه  وقت زیادی نداری که صرف فکر کردن

  ی.خواهی اتفاق را ببینمیکنم اصل بر این باشد که میهم فکر 
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ندارد. به لحاظ سیر تحول غزل، و فرع کنم اصل میاختالف نظر ما در این است که من فکر شروین: 

نیست. مثال طور ها این ابتدا قصیده بوده و بعد تغزل و در انتها به غزل تبدیل شده است. منتهی در همه تمدن

ین فرمی تقریبا وجود ندارد. غزل مربوط شود و در چین این چنمیبعد از دوران رمانتیک شروع غزل در اروپا 

به تمدن ایرانی است و در این فرم چیزهای مختلقی بیان شده است. تو عقیده داری آنهایی که به فرم اولیه 

مثل معما یا فلسفه را با این قالب  اند و چون سبک هندی وفادار نبوده و چیزهای دیگریوفادار بودند، اصل

اند. به نظر من این گونه نیست غزل آیند و قابل شماتتمیار خوبی به حساب نبیان کرده اصل نیست و اشع

 یدر شعر مشروطه بخش عمده افرمی است که از جایی شروع شده ادامه پیدا کرده و شاخه شاخه شده حت

ابولقاسم حالت در بسیاری از اشعارش غزل را بستری برای بیان طنز  اشعار سیاسی در قالب غزل است. یا

 رده است. ک

دهد. غزل عرفانی سراید چیزهایی را تغییر میمیکنم حافظ هم که غزل میمن این را رد نامیرحسین: 

ها یک چیزی شاخص است که بیدل آن غزل مرادم موضوع و محتوای غزل نیست. در همه این شود و....می

دهد. اما آن چه سیر غزل را مید انجام گوییم چرا چون هر کسی هر کاری دوست دارمیرا تغییر داده است. ن

کند و میهایی که وادی را عوض در بخش حافظ تعادل بین تصاویر و معانی است.برجسته کرده به گمانم 

گوید چرا من را گیر میرسیده و خواننده ن به تعادلی بین تصاویر و معنی بیان تجربه شود درسیاسی می

 .وجود داردها پیچیده یا ساده یا عمیق و الیه الیه انداخته است. حاال در ادامه یک سری غزل

 سراید. مانند:میی از تغزل کند و چیز متفاوتمیسبک است. حافظ از همین فرم استفاده شروین: 

این بیت ربطی « کنندمیند آن کار دیگر رومیچون به خلوت  /کنندمیین جلوه در محراب و منبر اواعظان ک»

ی حافظ است. دیگران هم این کار ی زیستهبه تغزل ندارد و نقدی اجتماعی است. اما غزلی خوب و تجربه

 دهند.میرا انجام 
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توبه فرمایان چرا خود » وقتی شور و هیجانی داشته و سیاسی باشد غزل خوبی است مانندامیرحسین: 

شود. بهتر است غزل میاین نقد اجتماعی عمیقی است که در ادامه با عناصرغزل آمیخته  «...کنندمیتوبه کمتر 

 را بخوانیم.

 کنندیم گریآن کار د روندیبه خلوت م چون  کنندیجلوه در محراب و منبر م نیواعظان کا

 ؟کنندیم کمتر توبه چرا خود انیفرما توبه   بازپرس مجلس ز دانشمند دارم یمشکل

 کنندیقلب و دغل در کار داور م همه نیکا    یداور روز دارندمین باور اییگو

 دکننیم همه ناز از غالم ترک و استر نیکا  نودولتان را با خر خودشان نشان نیرب ا ای

 کنندیم توانگر را هادل که یآب دهندیم   مغان ریدر د که برجه خانقه یگدا یا

 کنندیسر بر م بیبه عشق از غ گریدی زمره   کشدیم عاشق او چندان که انیپایب حسن

 کنندیم مخمر آدم نتیط آن جا کاندر   یگو حیتسب ملک یا عشق خانهیدر م بر

 کنندیمر از ب حافظ شعر که ییگو انیقدس  عقل گفت یخروش آمدیازعرش م صبحدم

 به چهار بیت آخر توجه کن.

زنید و میربط گوید شما حرف بیمیچهار بیت آخر دقیقا در امتداد ابیات ابتدایی است و شروین: 

 ، اما همان را در سطحی مینویی و استعالیی بیان کرده.سیاسی دارد یبافت اش. همهی من درست استاین گفته

 شان است.درست است، منتهی موضوع عقل وعشق و تقابل میانامیرحسین: 
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 /کشدمیحسن بی پایان او چندان که عاشق »بینی: میان عارفانه است اما تغزلی در آن نگفتمشروین: 

 محور برگوید پویایی جهان میشناسی است و هستیبحثش «. کشدمیی دیگر به عشق از غیب سر بر زمره

 تی است.شناخای هستیکند و دیگری، ابرازعشق و عاطفه هیجانی در کار نیست و جملهمیعشق حرکت 

 شناسی است اما مرکز آن عشق است. مرکز تغزل یا حسن است یا عشق است.هستیامیرحسین: 

تغزل نیست. یا کتاب هلن فیشر  اما ،موضوعش عشق است افالطون درباره عشق یرساله شروین:

گوید میبینی درباره عشق است اما تغزل نیست. در این شعر نیز درباره جهان عشق هم شناسی درباره عصب

 کند که حول مفهوم عشق است.میپندارد را بیان میکند و آنچه درست میهای دیگر را رد بینی و جهان

های عرفانی غزل گاهی درباره این است که چرا عشق مرکز و مهم است. و خیلی از غزل امیرحسین:

 در این باره است. 

یا شعر مشهور سیف . ار و تکان دهنده استذقوی و تاثیرگ یخواندیم غزلغزلی که این شروین: 

شعری قوی و . «در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت/ این عوعو سگان شما نیز بگذرد» :انیغفر

است. و قصیده غزل بین  شی مغول و تجربه زیسته شاعر است اما قالبشناختی است که درباره حملهجامعه

تایم اما تنها به این دلیل که موضوع غزل عشق و عاطفی هیجانی سمی تمام حرفم این است با آنکه من مهر را

است. نشان دهنده خوب یا بد بودن آن نیست. یا تنها میزان تصاویر، مقیاس سنجش نیست و باید شعر را 

خواند و داوری کرد گاهی اشعار تزاحم تصاویر دارد و غزل خوبی نیست ولی خیلی جاها قوی است. با تو 

 خواندی غزل خوب بیدل نیست.موافقم این که 

 کند؟میپرسش این است که چه چیزی شعر را خوب یا بد امیرحسین: 

 آید؟مییا اینکه زیبایی در شعر از کجا شروین: 
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 بخشی از این زیبایی به سادگی وصل است.امیرحسین: 

طور که با پیچیدگی زیبایی تولید کردن همان ؛با سادگی زیبایی تولید کردن یک سبک استشروین: 

رود مثل میکاری مساجد است که به سمت پیچیدگی مقرنسمعماری... گاهی است. مانند دیگر یک سبک 

مانند آرامگاه شاه  رود،میگی به سمت سادبنایی آجری که اهلل که شاهکار است و گاهی مسجد شیخ لطف

 است. سامانی، که آن هم شاهکار اسماعیل

دهی و بین دو جهانی میسلیقه هم در میان است و اینکه تو یکی را بر دیگری ترجیح  امیرحسین:

 پسندی.میکه شاعر پیش رویت گذاشته یکی را 

بندی این ذوق شخصی است تا بتوانیم گپ ام صورتمن سعیولب ها محترم است. سلیقهشروین: 

 بزنیم.

کنم و آن روالی که قصد دارم پیش بگیرم تا به آن جهانی که میام را مطرح من دالیلامیرحسین: 

 شاعر معرفی کرده برسم. 

کنیم مییابیم بعد فکر میشویم و آن را زیبا میمعموال این گونه است که ما با اثری مواجه شروین: 

 شد.کرد زیباتر میمیکار دیگری  چهکه چرا زیباست و یا 

 )سکوت و تأمل دو طرف سخن(

خالصه این که بیدل زیباست و این نتیجه دوئل من و امیرحسین است و شما را به خداوند شروین: 

 !سپاریممیمهر 
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 جنگل گلستان؛ خرداد هزار سیصد و نود و هشت نجشنبه، شانزدهمپعصرگاه 

 آمد!ی مفهوم استغنا و آز، وقتی ناگهان ضبط کردن گفتگوها به یاد پس از بحثی داغ درباره

 

ای برای موالنا کردیم که چرا استغنا برای عطار مهم است و به گونهمیدرباره این بحث امیرحسین: 

ناست و در جاهایی عاشق امید دیدار ندارد و این غزل غعطار است عشق مهم نیست. حتی مرکز هفت شهر

 :شودمیعطار که این گونه شروع 

 نمایدمیدیدار  نه هر حقیر دل را   نمایدمی رخسار را کسی نه یار هر 

 نمایدمیروی رخ را دشوار کان ماه  در آرزوی رویش در خاک خفت و خون خور 

رود میداند. موالنا به استقبال این غزل میدهد و تجربه دیدار او را آسان نمیو این غزل را به تندی ادامه 

 گوید :می
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 نماید مینی هر خسیس را شه رخسار    نمایدمینی دیده هر دلی را دیدار 

 نمایدمیگلزار  رهاندمی کز خاک    را ما خسیس  ما را اال اال حقیر  

دهد. باور شروین بر این است میرا به حقیر ما و خسیس ما نشان  دکه او خو ،کندمیایجاد  استثناموالنا یعنی 

 باشد.که مهم بودن استغنا ممکن است به دوره عطار مربوط 

ی تاریخی آن دوره مربوط است. اوال تا جایی که من من حدسم این است که شاید به تجربه شروین:

شود و فقط در نگاه عطار نیست. ماجرای میدیدم در دوره عطار مفهوم استغنا مهم است و همه جا تکرار 

برای من همیشه این تشبیه بسیار  کنند.میکه حمله چنگیز را به وزیدن باد استغنای خداوند تشبیه دیگر این

کند آن میمثال وقتی در اروپا طاعون شیوع پیدا  .جالب بود چون به قاعده باید به خشم خداوند تشبیه شود

کرده میوقتی دجله و فرات طغیان که مثال  ،بودهطور  کردند. از قدیم هم اینمیرا به خشم خداوند مربوط 

خداوند است. این تشبیه تصویرعجیبی است. حدسم  یناغگفتند استمیند و نپنداشتمیآن را خشم خداوند 

در شده و چیزی ندارند اند مردم دربهآن دوره است. مغوالن حمله کردهمردم زیسته  یاین است بخاطر تجربه

که شاید زدیم میشود و در این باره گپ یعنی ناگهان بی نیازی مهم می ادامه دارد،اما در عین حال زندگی 

 این اتفاق موثر بوده است.

دیدند و یک پله به جلو برویم و اشعار میاول اینکه چقدر خشم و قهر را شبیه استغنا امیرحسین: 

  «؟نمتو بفرما که من سوخته خرمن چه ک /جهد از مکمن عشقمیبرق غیرت چو چنین »گوید: میحافظ که 

 اند.نیازی و به هم متصلم و قهر نشانه بیآتش خشم و قهر است یعنی خش ،باز هم استغنا
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نا غدو چیز متفاوتند. یک فرق جدی این است که در خشم الهی، کیفر وجود دارد ولی است اماشروین: 

توانی بیاوری در خشم است و هم میتر مهمنا غتوجهی است. به همین خاطر در عرفان هفت شهر عشق استبی

 .نا دیگری اعتنایی نداردغتباط عاشق و معشوق برقرار است. منتهی در استببینی و اردیگری را میتو همچنان 

اعتنا بسیار زیاد است. و در ای در پرانتز اضافه کنم. در اشعار سعدی معشوق بینکتهامیرحسین: 

 حافظ به این میزان نیست.

اش مربوط به همین دوره است. یعنی تجربه زیسته عطار در زیسته یجالب اینکه تجربهشروین: 

 رسد.میایران شرقی با مغوالن در نسل بعدی که دوران هوالکو است به سعدی 

الدین زیسته خود سعدی هم هست. یعنی این را در کمال یکنم تجربهمیولی فکر امیرحسین: 

 تر بررسی کنم.باید دقیق بینی، البته این رامیبه این میزان ن اسماعیل

 الدین اسماعیل بسیار شبیه حافظ است این طور نیست؟کمالشروین: 

 منتهی سعدی از او بسیار الهام گرفته است. ،شبیه حافظ استامیرحسین: 

 دهم.می شحافظ قرار یاستفاده کرده است اما به لحاظ لحن در دستهاز او حافظ هم بسیار شروین: 

 :عطار را بخوانم: حاال امیرحسین

 دینمایم داریدل را د ریهر حق نه    نمایدیم رخسار را یهرکس ارینه 

 دینمایرخ را دشوار م یروماه نآک  خون خور خفت و در خاک شیرو یآرزو در

 دینمایکز دار م نیسرکشان ب یسرها   خود یازینیاز ب یدعو یچار سو بر
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 دینمایبس خوار م زدیاگر بر خاک بر   زانیاو خون همه عز رتیغ سلطان

 دینمایره پر خار م نیاباز گرد ک رو   ییگل چه پو یبر بو ،تو یامرد ره نه گر

 دینمایخوار مخون ابانیب نیکه ا رایز   ره نیدر یرهبر یب ییتا بپو زنهار

 دینمایم اریبس گمره سرگشتگان   کن که چون تو زیپره یندار یایمرد گر

 دینمایباشد در کار م چنانکه میدا   د که خود راو  مرد آن بُ مانیراه کفر و ا در

 دینمایبس زار م ناتمامان کاحوال   ره نیه قدم دردر ن  یکار اگر تمام در

 دینمایمن زنار م خرقه در بر  نیاک   خرقه را بسوزم نیا یکه بر و یآتش کو

 دینمایم داریدم ب کیدل که  چیه کو   غفلت در خواب شد دل من انیم اندر

 دینمایم اریهش نیکه در د یعاشق کو   ندااندر نفاق مست ییز خود نما جمله 

 دینمایعطار م یروزگار سرگشته   ییو دن نینه د کنیل ییو دن نیبند د در

 است. دقیقا حال و هوای حمله مغول شروین: 

 حاال جواب موالنا را بخوانیم.امیرحسین: 

دهند گاهی سه قرن فاصله وجود دارد ولی بسیار میچقدر زیباست که جواب یکدیگر را  شروین:

  .زیباست

 امیرحسین: 
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 دینمایرا شه رخسار م سیهر خس ین   دینمایم داریرا د یهر دل دهید ین

 دینمایم گلزار رهاندمی خار کز    را ما سیخس را اال ما ریحق اال

 دینمایم خمار را ما میقد زهد    کشاندیم را در نور ما اهیس دود

 دینمایم او را بازار نکیا ستیچ تا   غالم خود را نفروشد و نبخشد هرگز 

 دینمایم ماریشدست او ب در صندوق   صندوق عالم اندر پور آدم ستیریش

 دینمایم کاریب اکنون دینما یکار   که او بغرد صندوق را بدرد یروز

 دینمایچند کو به ظاهر در غار م هر   آسمانست با محمد بر هفت قیصد

 دینمایدوچار م خس را احوالن نیو   دینما یصورت هر کنیل عشق ستیکی

 دینمایمرچون نا یاز درخت موس نور  ره گرظاهرش چوخارست نیست الگُ جمله

 دینمایم گفتار کنیل ستین فتارگ   البستیس بانگ نیو آمد اتیح آب

 نمایدمی را ناچار و رو ستنهیآ دل   مینگو بودم کز دل سخن خورده سوگند 

 دینمایم واریو آن را د نیا جنبش در   نتابا ستنهینورش بر آ که یالحق شمس

 دینمایم عطار گرید به نوع را نآک   کرانستیب قند زان میطبله که گشا هر
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 خوراننبی به سمت جنگل ناهار خالدپنج شنبه، عصر، در راه بازگشت از 

 پشت..بعد از نجات جان الک

 

های ی تولد سه پسر فریدون وجود دارد اما در یکی از نسخههای متفاوتی دربارهنسخهامیرحسین: 

نشیند. مثال طالع ایرج چنین است و اش میای دقیقا در خانههای تولد، هر سیارهشاهنامه، هنگام شرح ویژگی

ماه، سرطان است و در  یدانیم که خانهماه در برج کَشَف است. می، برج مربوط است. آنگاه طالع تور به فالن

 ؟نشینداش میدهد، مثال برجیس در برج کمان است. پس دقیقا هر کدام در خانهضمن ادامه می

ودان به این رکه در میاناست این ام کرده «آسمان شبانهشناسی اسطوره»کتاب  که در بحثیشروین: 

ها نوشته ی کاسیشود که در دورهمیمربوط ای های بابلیمتناین به  اما .نداهگفتپشت میصورت فلکی الک

آیند. البته میمرکزی از ایران شک بیها از کاشان و قزوین و حدس من این است که کاسیدانی که، میشده. 

هایی نیست. منطقهطور  کنم ایندانند که من فکر مین میلرستان و کردستا ها رای کاسیها مکان اولیهبعضی
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به اعتقاد من  .اندبا کاسی دارد، کاشان و قزوین است که تمدنی قدیمی و شهرنشین داشته های مشابهکه اسم

ای دارد و اگر به لحاظ هنری بررسی ها )کاشان و قزوین( با قلمرو جیرفت روابط بسیار قدیمیقلمرو کاسی

 کند. ن را تایید میکنیم همی

ترین بینیم که خیلی عجیب است و قدیمیرا میی دیگر اینکه در جیرفت عالئم شیر  گاوکش نکته

من در حال نگارش متنی در این بینیم. میدر ضمن پشت شیر، عقرب و کالغ ها از این نقش است. آنجا نمونه

ترین عالیم تصویری ما قدیمییعنی . باشد ، که انگار رمزپردازی مهر گاوکش خاستگاهش جیرفتهستممورد 

پشت که هزارو پانصد سال قبل از اوستاست. با این اوصاف احتماال الک از اسطوره مهر را در جیرفت داریم

 .اندهرودان بردها به میانرا هم کاسی

بلکه ی مهر وجود ندارد کردیم، تنها متونی دربارهپس بر خالف آنچه تا کنون فکر میامیرحسین: 

 ها مربوط نیست.شود که در ضمن خیلی به آریاییهای دیگری هم یافت مینشانه

اش در رمزپردازیتمدن جیرفت بسیار قدیمی و پیشاآریایی است به نظرم آیین مهر دست کم شروین: 

 های پیشا آریایی داشته است.ریشه

 زند؟ها را بهم نمیداشتی پیشآیا این یافته همهامیرحسین: 

که  اندداشتهحضور البته در ایران شرقی و مناطقی مانند مرو و خوارزم همیشه قبایل آریایی ین: شرو

ها وداهای بازرگانی را تشکیل می دادند. قبل از اشاره به مهر در از همان قدیم با هم تجارت داشتند و شبکه

 ون میتانی و هیتی اشاره کنند.مت کههای تصویری روشنی از مهر داریم؛ حتا قبل از ایننشانه و اوستا

 ؟دانی یا ایران غربیی مهر را بیشتر مربوط به ایران شرقی میتو اسطوره امیرحسین:
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 به نظرم اصلش از ایران شرقی است. شروین:

 ؟به این سبب که زرتشت از آنجاست :امیرحسین

ها، ها و کاسیها، میتانیتیها ایران شرقی است. در میان هیآره، بطور کلی کانون تمدنی آریاییشروین: 

دانند ها را از شمال میاند. فقط کوچ هیتیها از شرق به آنجا کوچ کردهها و میتانیتقریبا قطعی است که کاسی

در کل نشین بوده است. هم آریاییقفقاز نیست چون مناطق شمالی هم اما بعید  .که در آن هم اطمینانی نیست

ی کوچ دربارهاند. یک کمربند پهن پایین سیبری را در شمال سه دریای خزر و سیاه و خوارزم در اختیار داشته

که در نوار -ها شان با هوریها با توجه به آمیختگیی مسیر کوچ میتانیهای دقیقی داریم. دربارهها دادهکاسی

ها از نشان می دهد که مانند کاسی دادها -اندکونت داشتهی ارومیه تا آناتولی سشمال غربی یعنی از دریاچه

ها ها و میتانیند ولی کاسیاها مدام در حال جنگها و هیتیاند. نکته دیگر اینکه میتانیشمال ایران مرکزی آمده

ر به هم پیوسته است. بنابراین فکهم شان های سلطنتیخاندان .نداهم جفت اجنگند و بسیار بهیچگاه نمی

در قلمرو  کوکولیای از فردی به نام گیرند. متن تکان دهندهسرچشمه میجمعیتی کنیم از یک سیستم می

شروع طوری م( متن این یبحثی در این باره داشت «من پارسی»ها پیداشده است. )در کالس تلگرامی هیتی

ش اسب میتانی آنقدر معروف یعنی این استاد پرور «.میتانی قلمرو در اسب پرورش استاد کوکولی»شود: می

ها داریم، همین متن است. جالب اش تا قلمرو هیتی رفته است. مهمترین متنی که درباره میتانیبوده که متن

 اش آریایی است.ها ست و قطعا زبانها و ایرانیآن که زبان متن مربوط به قبل از جدایی هندی

 آن موقع خط داشتند؟ امیرحسین:

 خی اکدی.اره، خط می شروین:

 خیلی قدیمی است.امیرحسین: 
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 پیش از میالد. ۱۶۰۰: حدودشروین

 نوشتند!اما اشاره کردی به خط اکدی می .سال پیش پس خیلی قدیمی است ۳۶۰۰تقریبا امیرحسین: 

شان آریایی ها هم که زبانزبانشان آریایی بود اما از خط میخی اکدی استفاده می کردند هیتی شروین:

 کردند.است همین کار را می

 دانی؟ترین خط را کدام میقدیمیامیرحسین: 

 البته تقریبا با خط پیشا ایالمی،است. سال پیش از میالد  ۳۱۰۰خط سومری مربوط به شروین: 

اما  ،مربوط به آخر هزاره چهارم پیش از میالد است این خطها . اولین عالئماست جیرفت و مصر همزمان

ها ناگهان اش را داریم. بحث جالب این که چرا همگی خطپیش از میالد خط به شکل اولیه ۳۰۰۰ دردیگر 

 آید.بوجود می همزمان شکل می گیرند و حدود سه هزار پیش ار میالد ناگهان خط

 بینین چه اتفاقی افتاده است؟باید بامیرحسین: 

 ...گیردشکل میهم ثال در همین زمان شهر ایم. میک گذار سیستمی داشتهشروین: 

 دانی؟اش را تجارت مییعنی دلیل عمده امیرحسین:

کنم یک دلیل عمده ظهور طبقه کاهن است. چون تجارت قطعا مهم است، منتهی فکر میشروین: 

آید. منظورم وجود میه ب گیری شهرهای بزرگها در این دوره و پس از شکلی کاهناولین دربارها و طبقه

جالب دیگر با اینکه  ینکته که قبل از آن وجود نداشته.است شهرهایی با جمعیتی حدود دو تا سه هزار نفر 

متنی  ای وجود ندارد؛ یعنیقبل از میالد متن جدی ۲۶۰۰پیش از میالد خط داریم ولی تا قبل از  ۳۰۰۰ما از 
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 . اینها تازهای را بازگو کندیا متنی که داستان اسطوره ،که مثال روایت کند شاهی رفت جنگید و پیروز شد

 .داریمد و قبل از آن تنها اسم، مُهر و چیزهایی شبیه این نگیرسال بعد شکل می ۵۰۰حدود 

 اولین روایت مربوط به کجاست؟امیرحسین: 

پیش از میالد هم در ایران و هم در مصر روایت داریم. مثال در  ۲۶۰۰دوباره همزمان در  شروین:

ها لولوبیپیش از میالد داریم باید توجه کرد،  ۲۳۰۰ ی سر پل ذهاب را در سالایالم ، سومر و کمی بعد کتیبه

نانویسا بودند و به خط اکدی می نوشتند پس خط را راحت وامگیری می کردند و برایشان مفهوم هویتی 

 است. نداشته

 امیرحسین: خورشیدِ درحال غروب را ببین، چقدر زیباست.

چراگاه است می گذریم و هایی که فراخشروین: درضمن برای ثبت در تاریخ ما از میان دشت

 مهر نیز در حال تاخت و تاز است!

 اش است!.امیرحسین: مهر در حال جمع کردن ارابه

 )اشاره به راهی که از میانش گذشته است(شروین: البته چراگاهِ مهر به دونیم شده 

فقط همین  ؟دهدآن بند را در مهریشت به یاد داری که مهر خود را به شکل ماه نشان میامیرحسین: 

 ..یک بار هم است.

به بقیه تصاویر  .درست ثبت شده باشداش کلمهآنقدر که تردید دارم  .خیلی عجیب استشروین: 

 مهر ربطی ندارد.
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جالب اینکه موالنا عشق را به عناصر متفاوتی در طبیعت تشبیه کرده است و قاعدتا  یتهنک امیرحسین:

 به چیزی که نباید تشبیه شود ماه است.

 گویی؟به این خاطر که ماه مخالف مهر است میشروین: 

کم است. از شباهت  نه، به این دلیل که این شدت عشق در اشعار موالنا برای تشبیه به ماهامیرحسین: 

معشوق به ماه بارها سخن گفته اما حتی یکبار هم عشق را به ماه تشبیه نکرده است. ولی یک مصرع دارد: 

خیلی عجیب است و این به شکل ماه در آمدن عشق بسان . «عشق او در صورت مه پیش من آمد نشست»

ماه تشبیه نمی کند بلکه به شکلی ای شهودی است و مشخص است تشبیه در کار نیست و عشق را به تجربه

 ظاهر می شود.

 شاید منظورش دلدار است؟شروین: 

 تشبیه کرده است. در اینجا این گونه نیست البته هزاران بار دلدار را به ماهامیرحسین: 

 خورد.مرادم این است که دلدار را جوهر عشق کرده است. چون دلدار به ماه می شروین:

معلوم است منظورش معشوق است و « اد باش ای عشق خوش سودای ماهش»مثال:  ،نهامیرحسین: 

کند. عشق هایش فرق میعشق نیست. در حالی که تکنیک موالنا عشق پرسوداست یعنی با معشوق و صورت

 شود.کنی معشوق بارها به ماه تشبیه میدر جاهایی شبیه است اما بسامدش را که نگاه می

 کند.م این کار را نمیه گریراست می گویی، شاعر دیشروین: 

ره، ولی تصاویر عشقش در اشعار موالنا خیلی درنده است؛ مانند شیر، اژدها، دریا و آامیرحسین: 

کند و معشوق به تو دریا تو را غرق می آورد. مثال:خورشید که می سوزاند. البته جفت متضادش را هم می
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هایش را نوازش یکسره خشن نیست؛ یا شیری که بچه دهد و تاکید بر هر دو جفت متضاد دارد وگوهر می

ولی آن بیت استثناست و مشخص . «ی صدتای اوشیر و عاشقان اطفال شیر/ در میان  پنجه ،عشق»کند: می

  آید.اش عشق به شکل ماه در میی شهودیاست در تجربه

تر رودان قدیم ماه مهمیک نکته جالب که البته به سنت موالنا ارتباطی ندارد، این که در میانشروین: 

اند از خورشید بوده و خورشید فرزند ماه است. شبانه روز با شب شروع می شود اکنون هم یهودیان این گونه

است. ایزد بزرگ اکدیان  شب ،ی شروع شبانه روزو نقطه «شب جمعه»ما هم این را داریم مثال می گوییم: 

یک ی دانیم، سرودهدر تاریخ اسم شاعرش را میاست. اولین شعری که  نانایا همان ماه و یا در سومری  سین

در این سروده عناصر  عشق در آن است.ای به بوده و اشارهکدی ادختر شروکین  کهدوانا هِناِاست به اسم زن 

در سنت قدیمی زن، عشق، ماه و گاو به هم مربوط بودند. به نظرم  ماه و عشق کنار هم آمده که نشان می دهد

چرخش شب به روز و ماه به خورشید و گاو به شیر، آریایی است. انگار صورت پیشا آریایی آن برعکس 

 بوده مانند ایشتار که ستاره شبانه است.

 شود.آره، مفاهیم مردانه میامیرحسین: 

در بابل  تر از خورشید است. حتا تا دوران اخیررودانی ایشتار مهممیاندر بسیاری از متون شروین: 

گاهی ی صبحکند چون ایشتار که ستارهی اول پیش از میالد، در متون خورشید طلوع میو آشور  حدود هزاره

سرود  شود و آنی نور( که ناهید است بعدتر به شیطان تبدیل می)آورنده لوسیفراست آن را فرا می خواند و 

رسد مشهور که لوسیفر )ناهید( روی اورنگ خدا )خورشید( می نشیند اما سرش به تاج و پایش به زمین نمی

های شبانه را داریم، . پس واژگونگی سنتجا نشستهاست و در جایگاهی نابهیعنی اورنگ برایش کوچک 

 ا دست کم شهودش بوده است.هایی از آن باقی مانده یشاید در این بیتی که از موالنا خواندی بارقه



70 
 

شده اما به گمانم وقتی در سیر احتماال گاهی چنین شهودهایی به این شکل ظاهر می امیرحسین:

شود، آنگاه بیرون آمدن از جفت متضادش را هم می بینی، بطور مشخص اش این مفاهیم جایگزین میتکاملی

 شب و روز. 

اش را بخوانیم گوید به همین خاطر باید تماممی اینجا بسیار صریح و مشخصا درباره ماهشروین: 

 گویی فراتر از جفت متصادش برود.شاید در ابیات بعد خورشید را هم بیاورد و آن گونه که تو می

 دهد.تجلی با تشبیه فرق می کند. مثال مهر جاهایی خود را به شکل دیگر نشان میامیرحسین: 

ره کردی به این واژگونگی مربوط است یعنی سنت آن بند از مهریشت که اشا به نظرمشروین: 

 .که میترا نیز شبانه بوده است ترش اینگونه بوده و شواهدی موجود استکهن

 ؟خوردنا بیشتر به شبانه نمیوبه نظرت وار امیرحسین:

 های خورشیدند.ها جلوهئیتیاددر متون ودایی میترا بیشتر شبانه است. شروین: 

 خودت در جایی گفتی وارونا بیشتر شبانه و میترا روزانه است.به نظرم امیرحسین: 

نا ومثال اگر اشتباه نکنم، ویدنگرن می گوید: وار .اندشناس در این باره نوشتهقچند شرشروین: 

را به ترتیب  هاه َسوراَکه آنجا  ،ستوداهااش به بخشی از روزانه و میترا شبانه است. حدس می زنم ارجاع

خورشید شبانه را داریم و این هم در عرفان خودمان  .آورد که قاعدتا شب استمهر را در جایی میآورد و می

ی هایی از این دست، اما به عقیدهتابد و روایتکه در شب هم خورشید هست اما در جهان زیرین میایده 

 بعدا با خورشیدو یست خود خورشید نولی اولش  گونه نیست و مهر در ایران خورشید روزانه است.من این

 .نه کلیتش ای از خورشید استدر مهریشت هنوز یکی نیست در وداها هم جلوه .شودیکی می
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توان انکار رود را نمیآن بخش میانجی که میان روز و شب است یعنی در دو قلمرو میامیرحسین: 

 کرد.

 ی مهمی است..آره و این نکتهشروین: 

زده کرد این مرا بسیار هیجان «شناسی ایزدان ایرانی اسطوره»کتاب  آنچه در فصل مهر از امیرحسین:

است که میانجی بسیار جدی است و در همه جا هست؛ در سال در ماه در شب و روز و در عالم تاریکی و 

 روشنایی. 

ای که با ی مرزی است. لحظهدارد در لحظهو زیبایی ای که خورشید جلوه بیشترین لحظهشروین: 

گری است. وگرنه خورشید سر ظهر خیلی ی میانجیلحظه که همان طلوع و غروب شتی می کند یعنیافق آ

 محبوب نیست.

 مثل عقل سرخ سهروردی.امیرحسین: 

با آنکه در جوانی در گذشت. اگر بیشتر عمر  ،آره، سهروردی چقدر خوب و عمیق استشروین: 

 !شدمی کرد چه می

... 

 طوری گپ بزنیم بیا همین...ولش کن، شروین: 

کنی. تمام می شناسی آسمان شبانه( مهر را با بخش مسیحیات )اسطورهناگهان در کتاب توامیرحسین: 

شکافی تا به آنجایی که به آناهیتا وصل های مهر ایرانی را میابتدا مهر رومی را شرح می دهی بعد تمام الیه

رودانی  دهی: یک سنت میاندازی، آنجاست که شرح میاما بخشی را که من دوست داشتم بیشتر به آن بپر .است
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آوری و بیان می کنی در خدای شهید و ناجی وجود دارد و یک سنت آریایی مهر و در اینجا داستان بره را می

توان این دو را به سنت کشاورزانه و آیا می دهی؟افتد. تفکیک این دو را شرح میبستر دیگری اتفاق می

 کرد. گردانه تفکیککوچ

نامیم کشاورز گرد میای وجود دارد، جوامعی را که کوچتوان چنین کاری کرد. اما نکتهمی شروین:

ها که کوچگردند ولی شهرنشین هم هستند و ایران اند؛ مانند بختیاریاند. مثال سکاها شهر هم داشتههم بوده

تمدن اروپایی نه تنها کوچگردان و  ها این گونه بوده. هم در تمدن چین و هم دردر برخالف سایر تمدن

اند. مثال در اروپا یکجانشینان بلکه دو نژاد متفاوت اندیکجانشینان تفکیک جامعه شناختی دارند و با هم دشمن

نشینان در چین هم به این گونه است یکجا .هون و یا سکا اندیاند اما کوچگردان معموال ژرمنالتین و جنوبی

سبک دو اند. اما در ایران به این گونه نبوده و اصال این ابتدا آریایی و بعد ترک و مغولو کوچگردها  اندهان

گردی  مبتنی بر اند. کوچدرهم تنیدهبند نافشان به هم متصل مانده و زندگی در اینجا ابداع شده، بنابرین 

شده است. از جمله ه اما نادیده گرفت ،شودهاست که منجر به تحوالت مهمی میسواری مختص آریاییاسب

گیرد. به نظرم یکی از پیامدهای مهم این ی جامعه شناختی و لوازم جنگی صورت میتحوالتی که در حوزه

ای که تحوالت شکل گیری سیاست هخامنشی است؛ یعنی سوارکاری بر روی اسب و الگوی کوچگردی

درباره خدای شهید و  رودانسنت میانچوپان بر روی اسب گله را هدایت می کند. اگر در این بافت بنگریم 

و ناجی که هر سه به هم متصلند. سنتی است که اگر بخواهیم مثلثی  (قربانی می کند تا نجات دهد)که قربانی 

که هم  آدونای شضلع دوماست و یعنی خدای شهید  تموزیا  موزیوداش یک ضلع برایش ترسیم کنیم

و ضلع سوم پهلوانی که با مرگ شکل گرفته مصری  اوزیریسخدای شهید و هم ناجی است و تحت تاثیر 

و... پس بنابراین یک عنصر جنگاورانه یک عنصر  گیلگمشو  آداپاکند؛ مثل بر آن غلبه خواهد میجنگد و می

اش را تشکیل می دهد. در ایران شرقی و در ی شهید و یک عنصر قربانی  ناجی دارد که سه ضلعکشاورزانه
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دهم چون پرسیدی، بداهه پاسخ میحاال ین تقسیم بندی را داریم اما شکلش متفاوت است. هم سنت آریایی

جنگد سنتی مهری است یعنی سرباز مهری هفت مرحله را نیاز به بررسی دارد. پهلوانی که با مرگ می ولی

اقع سلسله شود. به تعبیری همان سنت هفت خوان است که در وکند و به پدر یا همان مهر تبدیل میطی می

مراتب ارتقا روح یا پهلوان را نشان می دهد. این با همان ضلع پهلوانی که با مرگ می جنگد در سنت میانرودان 

ادغام می )خرداد و امرداد: کمال و جاودانگی(  امرتاتو  هئورتاتاوستایی  در اینجا با مفاهیماما یکی است 

در میان رودان این گونه نیست؛ گیلکمش فقط با مرگ  رسد. اماجنگد و به کمال میشود یعنی، با مرگ می

تورات هر دو هست ولی جدا از یکدیگرند؛ به داستان دو درخت باغ عدن می جنگد و کمال ندارد و در 

 همین دلیل وامگیری از عناصر ایرانی است و عناصر ایرانی در نگارش تورات دخیل بوده است.

کزیت ندارد و کمال مهم است به همین دلیل پهلوان همان انگار در ایران جاودانگی مرامیرحسین: 

 میرد. ابتدا می

دوقلواند و همیشه با هم می آیند در خرداد و امرداد در ایران این دو مفهوم که جالب است شروین: 

در  جنگند. حال ضلع خدای شهید،گاهان و اوستا هم به این گونه است. پس این ضلع پهلوانی که با مرگ می

ی خدای شهید، خورشیدی است که غروب می کند و بعدا به رستم و یا پهلوانی که در چاه ا اسطورهاینج

سان گیاهی است که در زمستان رودان فرق دارد در آنجا شهادت بهشود و با میانافتد تبدیل میمغرب می

ست که ناجی در ایران شرقی ا . مفهوم بسیار مهمی که در ایران غربی وجود ندارد ایندوموزیمیرد، مانند می

 اند.شود و بعدتر با مهر گره می خورد. مرادم این که دو سنت متفاوتآخرالزمانی و به سوشیانس تبدیل می

 مهر از ابتدا آخرالزمانی بود.امیرحسین: 
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کند. اما در یک های کالسیک میان اهورامزدا و اهریمن داوری میمهر در روایتولی آره، شروین: 

 شود.ها شهید هم میروایتاز رده 

 در روایت رومی این گونه نیست؟ نقش منجی را در آنها نمی بینیم منظورتامیرحسین: 

 ایرانی و در عرفان وجود دارد. در روایت شده است. در ضمنساده های رومی بسیار روایت شروین:

 آورم!یاد نمی نقش منجی را به ،مثالی می آوری؟ بیشتر نقش داوری داردامیرحسین: 

که ها بصورت مهر نموده می شوند. ذبیح بهروز بحثی در این باره دارد با آنسوشیانسشروین: 

و معلوم است درست خوانده است. به این رسد به نظر میهایش مستند نیست ولی زیرکانه بسیاری از حرف

 گردد.به دوران اشکانی باز می (دانیم مهری استیکه م)کند که ظهور مفهوم مهر مانند مسیح اشاره می 

گردد. در گردد به مهر رومی یا ایرانی برمیخواهم بدانم به کی برمیدرست، اما میامیرحسین: 

 گشتم اما نیافتم.اش مهریشت دنبال

در مهریشت نیست. سنت اوستایی مربوط به قبل از گره خوردن این سه عنصر که برشمردم شروین: 

یشت پیشا زرتشتی ی مهریشت و آبانو بعد از زرتشت و گاهان این سه به هم گره می خورند و بدنه است

 است و جز متون دینی حلقه مهرپرستی قدیم بوده است.

 گردم که مهر چگونه بوده است؟دنبال شاهد جدی می امیرحسین:

 گردی؟ کجا دنبالش میشروین: 

 در متن. امیرحسین:
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 اشکانیان داریم. حدود دورانشروین: 

 در کجا؟امیرحسین: 

 یدر دوران اشکانیان مفهوم ناجی هم در ایران و هم روم مهری می شود مثال در کارنامهشروین: 

 دهد نماد مهری است. اردشیر بابکان که ادعای سوشیانس بودن دارد نمادهایی که به خودش نسبت می

 ترند.ها خیلی کهناما سوشیانتامیرحسین: 

آید، بلکه پسر زرتشت است و وقتی از دریاچه بیرون می ،آره، ولی سوشیانس مهر نبوده: شروین

گردد. کند و این روایت متاخر و به اوایل دوران اشکانی باز میتبدیل به خورشیدی می شود که طلوع می

در ارجاع به یعنی دست کم در حدود سال یک میالدی این سنت را داریم. در متون رومی و یونانی صراحتی 

شان به شرق است. نرون هم خود را کنند و انگار ارجاعرا سه مغ شناسایی می ایران وجود دارد و خود مسیح

دهد خورشیدی و مهری است. پس این تحول را در آن نامد و تصویری که نرون از خودش میسوشیانس می

بینیم ناجی شبیه کنم تا دقیق بگویم ولی میبینیم. در متون عرفانی هم وجود دارد که باید مراجعه دوره می

خورشید است و شبیه پهلوانی معمولی و پسر زرتشت یا امام دوازدهم نیست بلکه جنبه اختری دارد. پس به 

 نظرم این تکه از حرف ذبیح بهروز درست است.
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 ۱۳۹۸ عصر جمعه شانزده خرداد

 

ی زبان و راز حرف دربارهامیرحسین: 

این که در راز اتفاقی برای شخص می زدیم و 

افتد. شبیه داستان دانه که مثال زدم. می

زند و دیگر الف و شکافد و بیرون میمی

اش هر چه هست ادعایی در کار نیست و نتیجه

ی زبانی است شود، تجربه از این جنس است. به همین دلیل انگار یک عرصهکند و میوه آویزان میفرقی نمی 

ی این تفاوت که زبان رون می زند. این مرز را به خوبی می شناسم و موالنا غزلی دارد، دربارهکه از زبان بی

ی بی زبانی که برای موالنا عشق است چه فرقی با آن دارد و مفصل نشان می شود وعرصهکجا وارد کار می

 دهد: 

 گفت نتانیکه م نینام تو ا یا  به گوش جان گفت یدل آمد و د

 آنک در نهان گفت سوزنده    دایگفت پ آنک درنده

 نشان گفت نشانیکس که ز ب آن   جان یعذر و بهانه دارد ا چه

 گلستان گفت انیکه م یراز    معربد بلبل و داند گل

 ز بانگ بلبالن گفت آموخت   لیتحص قیکس نه که از طر آن
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 چون کمان گفت یابروها آن    را هاغمزه ریت یادیص

 پاسخ آنچه آسمان گفت در   برآورد نیگونه زبان زم صد

 نردبان گفت ثیاو که حد با   شو نیعاشق آسمان قر یا

 ز خاندان گفت یکس سخن هر   نشان کو یشاهد خانگ زان

 بان گفتهیز سا نینش هیسا هر   دیقرص خورش یهاشعشعه کو

 زبان گفت نیچند سخن که ا زان  ستهمه گوش و هوش مست نیا با

 شد و به ترک کان گفت مشغول   زبان دو سه قراضه افتی چون 

 دکان گفت نیبازار و ا ترک   ننگ قراضه جان عاشق وز

 کنم چو او چنان گفت خاموش   گوشم گفت عشق بس کن در

 ات درباره راز را پی بگیر.حاال حرف ...بسیار عالی بودشروین: 

شود. یک کردم که چند چیز را شامل میاش صحبت کردیم و تحقیقی یکبار با هم دربارهامیرحسین: 

ی غیبی است و ی راز و اسرار بحث کردم. اسرار یک لطیفهسوال این که راز دست کیست؟ و در آنجا درباره

کنی. گاهی با طبع گاهی با نفس گاهی با قلب گاهی با روح و گاهی با هایست که دریافت مییکی از درجه

 آنچه در میابی مکانی در آناتومی دارد. مفهمی و خیلی جالب است که س رات،

 باید بگفت )موالنا(ن نمیآرازهایی ک  بعد از در سر موسی حق نهفت
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به ابلیس گفت سجده نکن و ابلیس به آن سر گوش   )راز  رازها، خداوند(سر  گوید: در س ر   القضات میعین

چرخد. تحقیق را از اینجا شروع راز می کند کهموالنا تعبیر می «چون چرخ در اسرار من»و در مصرع . کرد

با آن چیزی دارد  اتصالی «من»دارد. بنابراین کند( من )از آن چیزی که دریافت می کردم که راز اتصالی با درون

 شود با آن تجربه یکی شوی.کند و گاهی اوقات عظمت تجربه باعث میکه دریافت می

 جای اینکه موضع شناسایی داشته باشد. گیرد بهتجربه موضوع شناسایی قرار میشروین: 

دهد: دقیقا، مارسل قلمرو راز را زمانی که برای خودش اتفاق می افتد این گونه شرح میامیرحسین: 

شود یکی است. این قلمرو را در اشعار موالنا شناسنده و موضوع شناسایی با پرسشی که طرح می هنگامی که

خیلی جالب است که راز  ین که راز در دیوان شمس دست کیست؟بررسی کردم و به چند چیز رسیدم یکی ا

به طرز غریبی بین عشق، عاشق و معشوق و یک جاهایی پیر پخش است و ابیات درخشان را آوردم و اتفاقات 

 :دهدرخ داده در این میان را برشمردم. در جاهایی معشوق در گوش عاشق راز می گوید و معشوق پاسخ می

برخیز که ما و تو چو »دانیم: گوید رازک همدیگر را میشود و مییک جا پر رو می شوقفهمیدم. آنگاه مع

کند. در جایی می گوید وقتی حواسم پرت یعنی مرحله به مرحله فرق می «وز رازک همدگر بدانیم / جانیم

ی دیگر را پر پیمانهکند که یک پیمانه را خالی و فهمد و معموال عشق این کار را میشود، آنها راز را میمی

کند و این تعبیر را خیلی دارد. رابطه دل و زبان در راز خیلی مهم است. پرسش بعد اینکه راز بزرگ موالنا می

 چه بود؟

 راز متمرکز بر روی پیر نیست. این خیلی جالب است کهشروین: 

وی پیر متمرکز نه، در خیلی جاها روی خودش متمرکز است و در دیوان شمس که اصال رامیرحسین: 

 نیست.
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 اش معموال روی پیر است.جالبه که تجلیولی شروین: 

توانی شمس و معشوق و پیر و خدا را از هم اش این است که تو نمییک دلیل جدیامیرحسین: 

داند اما متمرکز نیست و عاشق به طرز جدی رازدان است. یک بیت برجسته جدا کنی و در مثنوی پیر راز می

 در دیوان شمس است: درباره پیر

 دشییکه در اسرار جو رمیکرد آن پ اشارت   من از آن دلبر یریدل ز پ یبه کو دمیبپرس

  شدییجو اباریپرگوهر به در یایدر منم یآر   :اسرار گفت ؟ییباهلل تو :را ریپ بگفتم

جا برای مثال غزلی را و در این «بگو که داند ر این سَ»راز بزرگ برای موالنا وحدت است و فریاد می زند: 

 کنند.آوردم که ماهی و دریا جایشان را عوض می

 باشد ریحق یماه ایدر شیپ به رایز   باشد ریگز میدا یماه ز را بحر مر

 باشد ریکث یماه حق قلزم بحر در   جان یا یابین یماه قلزم بحر مانند

 باشد ریش انیگر نیمسک طفل وستهیپ   رخوارهیش چو یماه هیدا همچو بحرست

 باشد ریکب فضل رحمت به بود یلیم   یماه به را بحر گر فراغت همه نیا با

 باشد ریاث فوق نخوت یرو ز شیپا  اوست طالب بحر کان داند که یایماه نآو

 باشد ریمش را آن یماه یرا که اال   نسازد یکس کار ایدر که یایماه آن

 باشد ریوز را او تینهایب بحر وان   سلطان ستیماه آن تیعنا بس ز ییگو

 باشد ریت مانند قهرش به یاقطره هر   را او خواند شیماه جرات ز کس چیه گر

 باشد ریبص دل تا کن انیب روشنترک   آرد ریتح رمزت ییگو رمز چند تا

 باشد ریعب و مشک زیتبر نیزم یو کز   خداوند و دیس هم نستید شمس مخدوم
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 باشد ریحر همچون لطافت و ینرم در    نندیبب او الطاف عالم یخارها گر

 باشد ریخب خود از جمالش یمست وز   شرابش از جانم گر هرگز مباد جانم

 ؟شود بیان کردتر میمگر از این روشن

 ی تو بین رمز و راز در اشعار موالنا تمایز سازمان یافته وجود دارد؟به عقیدهشروین:  

گوید. فقط در مواقعی که اشارتی دست دارم از رمز کم سخن میتا جایی که به یاد امیرحسین: 

چون دانه شد افکنده بر رست و درختی شد / این رمز »تر است. مانند: کند و راز برایش کلیدهد، بیان میمی

 «چو دریابی افکنده شوی با ما

فرا زبانی است. رمز حدسی که من دارم، انگار رمز را برای زبان به کار می برد و راز امری شروین: 

 با این تمایز موافقی؟ مثل معمای جرئی درمقابل راز که دریافت کلی است قرار می گیرد،

در این بیت اینگونه است اما باید بیشتر بررسی کنم. اما در حافظ رمز خیلی برجسته و امیرحسین: 

 جدی است و به اشارت وصل است.

راز نظری و  نه دارد. اگر تقابلشان را در نظر بگیریمی جادوگراجالب اینکه رمز کمی جنبهشروین: 

 رمز عملی است. رمز به چیزهای پیش پا افتاده و راز به امور استعالیی و فرارونده مربوط است.

تر است و رمز را امری بزرگ «راز پنهان خواهد شد آشکارا»راز در شعر حافظ مانند :  امیرحسین:

 جزیی می بیند.

و همانطور که  کند اما رمز امری جزئیاستفاده می «راز جهان»مثال از تعبیر  ،ستطور اهمینشروین: 

 اشاره کردم رمز هم درون زبانی است.
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 ی آن سمبل است.انگار تجربهامیرحسین: 

 «مرموزات اسدی»خواند و مانند رمز است مثل کتاب نماد است که نمادهای دیگر را فرا میشروین: 

کلمه راز  که درباره راز است و کوانخیلی قدیمی است یا مانی کتابی دارد به نام  که بیشتر جادوگری است و

ی راز در های جدی عرفان ماست راز با همین واژههم در آن بکار رفته است. ادبیات مانوی یکی از خاستگاه

 آن برجسته و مهم است.

برد مثال: را به عنوان راز به کار میگیری  تمثیلی و نمادینی که کرده نتیجهدر ضمن موالنا امیرحسین: 

راز  ،کندآن که ضمیر دانه را علت میوه می» اینجا رمز است. اما« دانه شد افکنده بر رست و درختی شد چون»

 اینجا راز است.« دل درخت را بر سر دار می کشد

 کند. این بیت بسیار زیباست و به حالج هم اشاره میشروین: 

 داند.انگار سیب را شبیه حالج میدقیقا، امیرحسین: 

 خورد.سیب گناه اول است و به شخصیت حالج میشروین: 

 برای موالنا گناه اول گندم است اما برای سیب غزل زیبایی دارد.امیرحسین: 

 برای امتحان او زهر سو سنگسار آمد  چوسیب آورد این دعوی که نیکو ظنم از مولی

... 

 که ای تشریف آویزش مرا منصور وار آمد  یخته شادمخورد سنگ و فرو آید که من آو

  مرا دور از لب زشتان چنین بوس و کنار آمد  شاخ دار الرحمان که من منصورم آویزان ز
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 در ضمن می گوید راز لو می رود ولی رمز نه.

 آوردعشق آنجا که بدنامی می .آورد ولی رمز رسوایی نداردشود و رسوایی میراز افشا میشروین: 

 راز است.

 را نظر یهقبل آن خوش امنهاده دامی   را صور یهمای آن اکنون گرفتن خواهمامیرحسین: 

 را در بگیر دل ای رو بر بام عقل ای    گو سخن ترآهسته دارد گوش دیوار

  را همدگر گویند چیزی بشنوند چون    نداهمین یغصه در نداکمین در که اعدا

 راز فاش شود...یعنی دشمنان منتظرند که 

 را سحر گزین خلوت گو سخن هچَ قعر در  ندادشمنان و خصمان ندانهان ها ذره گر

 را رهگذر بهر از شد دلم یخانه در  دشمن خیال روزی دشمن جای چه جان ای

 را تر و خشک گفتمی ،را یک به یک خواندمی   شد دشمنان پیش زو سر زین شنید رمزی

 رودشنود و به سمت دشمن میاز میبصورت رمز از ریک چیز کوچکی یعنی 

  را سر افکنیم پیش را سر کنیم پنهان   کردیم عهد راه در یاران و ما روز زان

ید و ممکن آدیگر پهلوی خودش هم باید بپوشاند و فقط من و دیگری نیست خیال دشمن در من می

 است او را ببرد

 را زر نکرد پیدا میتین های زخم بی   کانیم سنگ ز کم نی مردمانیم نیز ما

 را گهر ام دیده کی ندارم خبر یعنی   نشسته ترش و تلخ بسته کیسه دریای
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 و تاکیدی که روی دیدن گهر دارد...

بیند و حافظ بیشتر بحث جالبی وجود دارد، درباره دیدن و شنیدن راز و این که موالنا میشروین: 

 شنود.می

موالنا  .گویدآید و میام مثال برای حافظ سروش میام آوردهدر تحقیقنکته جالبی است و امیرحسین: 

 دهد چرا راز به شکل بینایی است.درجایی توضیح می

ی سروش، ی اشراق، بینایی است و از آن طرف ایدهایده :دو چهارچوب متفاوت استشروین: 

 شنوایی است.

ش ایار چشم و هزار گوش و اینکه بینایتر اینکه مهر هر دو است و تشبیه ده هزجالبامیرحسین: 

ها فصلی بعد از مقایسه]در آن مقاله[  .«ی ایمان و مسخ شدگوشم شنید قصه»گوید بیشتر است. موالنا هم می

نگذار » :گویدو یا در جایی می «زند بادی برآن اسرار پنهانک مهل تا بر»را به تصاویر اختصاص دادم. مثال: 

 و در آن جایی که اسرار مست می شود بسیار زیباست. «باد به اسرار بوزد

 نظرت درباره تمایز راز و اسرار چیست؟ شروین:

زند بیشتر مکان و جای دریافت است ولی راز آن چیزی است وقتی از اسرار حرف میامیرحسین: 

 آمیرند.که دریافت می شود و البته در جاهایی هر دو با هم می

 تر است؟نپنها رازنسبت به  رّسِآیا شروین: 

 پنهان است. سرآید که نهایت پنهانی است اما معنی راز در مقابل روز میامیرحسین: 
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شود شود نسبت به راز که بیشتر فاش میکمتر فاش میسر است.  تر از رازبه نظرم سر پنهانشروین: 

 و رسوا می کند آیا درست می گویم؟ نظرت چیست؟ 

ولی افشای اسرار داریم، راز با رسوایی و اسرار با  .شودراز بیشتر فاش می .درست استامیرحسین: 

 آید.افشا می

دیدنی نیست. شعری را به یاد  ی دیگر اینکه انگار اسرار فقط شنیدنی است و انگارنکتهشروین: 

 ؟را ببیند ر آوری که در آن س می

 دهد:نشان میموالنا غزلی دارد که اسرار را به صورت نوشته امیرحسین: 

 رساندیم غامیپ را شما عاشقان یا   دواندیم جمله بر یخوب ز واک ماه آن

 ؟بخواند را سطر نیکا ؟جا نیا ستایک خوانخط   یسطر بنده یرو بر او نبشت شما یسو

 نشاندیهم دل در نو یآتش حرف هر  جانست ر س  سطر نیو است زعفران ز نقشش

 کشاندیهم را ما یحلق گرفته او کیل   یخلق و کجا از ما یدلق و عشق و یکنج

 دواندیهم سو نیا را ما زلف چوگان  انتغل میایو یسو ییگو چو پا و دست یب

 داند یک بگو ر س  نیا کشاند خودم یسو  آرد حمله شچوگان   دمیدو طرف نیا چون

و بینیم میآن را این غزل درباره راز است اما هم از آن جهت که زبان و نوشته است و هم از این جهت که 

غزل جالبی است. به زیبایی رفتن ماه است که برروی سطر ، گفتگو نیست و دیداری استخوانیم و می

 نویسد.می
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دیگرم اینکه به نظر همین طور است خیلی جالب بود و غزل خوبی را خواندی. حدس شروین: 

 بیشتر درون من است. ر آید راز بین من و دیگری است و س می

 همین که مکانی در آناتومی دارد یعنی مربوط به من است.امیرحسین: 

نزد صوفیان مربوط همان آناتومی قلب به های من است. یعنی یک بخشی از اندام رّسِانگار شروین: 

 بخشهای دیگرش هستند.هم  ادؤفشود که مثال صدر و دل و می

 دقیقا، همین است.امیرحسین: 

 اما انگار راز بیشتر در زیست جهان است و در خود من نیست. شروین:

صحبت می کند کمی متفاوت است. البته  سر یک نگاه این که اسرار آنجاست ولی وقتیامیرحسین: 

 و برشمردم. اما این که سر و راز در کجا تمام تمرکزم را روی تفکیک سر و راز نگذاشتم اسرار را جدا کرده

داشت مثال همین که در گوش عاشق اسرار  ایهای متفاوت جدی دارد چیزی پیدا نکردم اما چیزهای کلیالیه

 می گوید. 

های دیگر وجود دارد. چیز مخزن اسرار که در اشعار نظامی وحافظ و خیلی یهمین ایدهشروین: 

 دیدند.ی انباشت شدنی میجالبی است یعنی اسرار را چیز

نویسم در من گوید سخن را چون نمیمثل شمس که می .شودانباشته و بعد پنهان میامیرحسین: 

مقاالت شمس  هاخیلی .گفتنددان میر  و به شمس شیخ  س  ماند. باورش این است که اسرار باید گفته شودمی

نویسم در من سخن را چو نمی»بیان شده است. می گوید:  یدرحالی که گفتار ،گویندرا اسرار  شمس می

  گویی، ناتمام است.وقتی به سرعت می معتقد است. «دهدماند و هر لحظه مرا روی دگر میمی
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 بحث دیگر تقابل گفتار و نوشتار است.شروین: 

نویسم  ماند و وقتی مینویسم در من میآره، و شمس گفتاری است و می گوید چون نمیامیرحسین: 

 که عجیب است و من پی نبردم چرا اینگونه است؟! ،کندخرابش می

گویند. همین دفتر شستن به آب یک جور مخالفت با نوشتن است. دیگران هم این را میشروین: 

ه مراتبی وجود دارد. مرادم از حقیقت لسلس به نظرم دو مسیر رمزگذاری حقیقت  البته یک حدسی دارم که

پیری احاطه بر آن به قیقتی مانند عرفان است که مرحله به مرحله درک می شود و معموال ه مراتبی، حلسلس

که ممکن است آدم، طبیعت یا جهان باشد و به نظرم دو گونه سنت نوشتاری و شفاهی در موردش نیاز دارد 

فاهی در حدس من اینکه سنت ش .ها اول سنت شفاهی بوده و بعد نوشتاری شدهوجود دارد و کال در تمدن

کند به همین خاطر آید، مقاومت مینوشتار می مقابل تبدیل شدن به نوشتار و در مقابل افشای آنچه در قالب

تاکیدی بر شفاهی بودن و پیوند میان زبان و گوش  -که فقط در ایران نیست و در جاهای دیگر هم می بینیم-

کردم این تقابل میان یکجا نشین و کوچکرد فکر میگیرد. من ابتدا وجود دارد که در تقابل با نوشتن قرار می

اند و بخش ها همه نوشتنیکه طلسماش ایناین گونه نیست نمونه . امایا طبقات باال و طبقات پایین است

 است.کتبی زیادی از متون مربوط به طبقات عامی و پایین جامعه 

گوید و وی هم دیوان شمس را مینویسد همین است هم مثنشاید دلیلی که موالنا نمیامیرحسین: 

 برایش می نویسند.

 دقیقا، و از آن دورانی که خودش نوشته چیزی نمانده است.شروین: 

 نوشته یعنی جاهایی که قلمرو راز بوده است.مرام و مطالبی که مهم بوده را نمی امیرحسین:
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، و شمس هم همین را آرهشروین: 

دوست گوید و شاید دلیلی که تو بیدل را می

نویسند و سنت هندی نداری این است که می

ها هم در این انگار سبک .خیلی نوشتاری است

کنند و رودکی در شروع سبک ها نوسان میسنت

مال کا ،خراسانی که با خنیاگری در ارتباط است

 .خواندشفاهی است و خود نیز سرود می

نویسند و اما برایش میامیرحسین: 

 یم.توانیم راز را ببینمی

 ابتدا در زبان گفتاری است. یمهم این است که تجلی اولیه حادثه ؛نویسندبرایش می تربعدشروین: 

نویسد و همان مشکلی که تو با شاملو ی اولین باری که میشاملو هم متنی دارد درباره امیرحسین:

 داری من با بیدل دارم.

 سراید.می ر رانویسم، شعگوید من شعر را میبیدل هیچ وقت نمیشروین: 

نویسد. برایش اش میگفتی به نظرم آمد حافظ درباره قلماز بیدل که بگذریم االن که می امیرحسین:

خواهد اما موالنا ندارد، از آن طرف قلم می شکافد وقتی می .نبات است و به قلمش حس دارد یمثل شاخه

 از عشق بنویسد. 

برند و جالب این که هندی یک دم قلم به کار میپیروان سبک  .ی بسیار جالبی استنکته شروین:

به ع ی دیگر راجنکته ند.اصائب که هر دو خطاط و مانند بیدل ؛ندانوسأاند و با هنر نوشتن ممعموال خطاط
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کردی رازگوست و سنت شفاهی  گفتن راز دارد می ن سبک که تو دفاعآ دو سبک داشتیم. یبحثی که درباره

از نه اینکه بیشتر -کردم دفاع می در سبک هندی که من از آن .شودخراب می ،بنویسیماگر ست و معتقد ا

در و عشق باید نوشت معتقدند که  -پسندم می هم در کنار بقیهولی این را ، پسندمسبکهای دیگر آن را ب

 شعر نیست.نویسد، چیزهای که میکتبی است. درباره شاملو ماجرای دیگری است چون اصال  انشسنت

 کند.در عمل باید ببینیم چه فرقی می امیرحسین:

نویسد شود جالب است حافظ با آنکه خنیاگر است. خودش مینویسیم سنجیده میوقتی میشروین: 

 کند.و ویرایش می

شود دیداری و آنچه آنچه نوشته می گیرد.شاید دیداری و شنیداری از اینجا سرچشمه میامیرحسین: 

 شنیداری است. شودگفته می

 شود کتبی است.شود شفاهی و آنچه دیده میآنچه بیان می :شاید این طور بگوییمشروین: 

اش شهودی است و در حال اش این است که درکنویسد دلیلمرادم این است آنکه نمیامیرحسین: 

 دیدن است.

 کند.بیانش فرق می شکلاما بیند. نویسد نیز میتوان این گونه گفت. آن کس که مینمیشروین: 

 ست چون با فکر و شعور همراه است.ا دقیقا زبانیامیرحسین: 

 باالخره بیان زبانی و بصورت شعر است. .پس هر دو زبانی استشروین: 

 صورت تصویر است.ه آخر گاهی اوقات ب امیرحسین:
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تصویر فرقشان این است که یک طرف ولی  ،اتفاقا تصویر در سنت نوشتاری بیشتر استشروین: 

 اصلی ویرایش تصویر است. یمساله. دیگر تصویر جوشان طرف سنجیده است و

 گردد.زند و آن دیگری خیلی وقتها دنبالش میاین طرف برق میامیرحسین: 

گونه بودن آذرخش ؛زنداتفاقا بیشتر برق می .زندهنگام نوشتن هم خیلی مواقع برق میشروین: 

 شود.هم بشود چه بسا بیشتر دریافت هنگام نوشتن حتما کمتر نمی

 کنی آذرخشی در کار نیست.وقتی چند بار ویرایش می امیرحسین:

تر از موالناست. البته نظام بیدل عمیق ،بینی را بگیریمی اول است. اگر نظام جهانمرادم دفعهشروین: 

تر ی چگونگی نگاه به هستی است درخشاننظرم آن دسته از شهودهای بیدل که دربارهدانم تو مخالفی اما به می

ام این است که پشت همه اینها شهود است شکل بیانش سنجیده و کتبی است. سخن کلیولی  .از موالناست

 تر است. بایداش نیز ضعیفتوان گفت چون یکی شفاهی و دیگری ویرایش شده پس شهود اولیهو نمی

 دها را جدا مقایسه کرد.شهو

های شود مالکبنابراین به نظرم کاری که باید انجام دهیم این است که ببینیم چقدر میامیرحسین: 

که یک تجربه شهودی است یا نیست. یک مالک، عاطفی بودن زبان عینی مشخص کرد برای سنجیدن این

های دیگر بگردیم مثال جاهایی که گوینده و است البته به عقیده تو فقط عاطفه نیست. پس باید دنبال مالک

 زنی.بینی و حرف میمخاطب عوض می شود و خواب می

 گونه است.که مثال در سهراب این ،ها تکنیک باشدممکن است اینشروین: 

 فقط در موالنا و یک جایی در حافظ است و با موالنا شروع می شود. .ها نداردخیلیامیرحسین: 



90 
 

شود.  متفاوت مقایسه یاش کرد. پیشنهاد من این است که در چند الیهدقیقتو باید بررسی شروین: 

خواند. چقدر می بینیمکه می ایبا واقعیت عینیبخورد، محک وقتی که آن شهود چقدر عمیق است و ابتدا این

فهمد قبیله ناگهان می یهکه در میان شمنیعنی آن  .ی اینها شهود استکنم نقطه شروع همهچون من فکر می

سنگی مقدس است، شهودی پیدا کرده است. منتهی اکنون این درک را اشتباه و خطا می دانیم اما برای او 

 .شناسی بسیار تکان دهنده باشدهایی درخشان و به لحاظ زیباییها ممکن جرقهاز این شهود بوده است. خیلی

ست که شهود هنری داشته اما در آثارش اساطیر بدوی مسیحی که من خیلی دوستش دارم و بدیهی ا آنژمیکل. 

ی دیگری . یک الیهکه قطعا جهان به این شکل نیستدانیم ، و میکشدو خدای انسان ریخت را به تصویر می

شناسی دیگر زیبایی یالیه .و اینکه این شهود چه پیوندی با حقیقت دارد که باید بررسی شود حقیقت است

حقیقت نداشته باشد چیزی ممکن است  .زیباست که خود ماجرای دیگری استفالن اثر قدر و اینکه چاست 

دیگر به بحثی که االن داشتیم و یک سری  یولی زیبا باشد و برعکس حقیقت داشته باشد و زیبا نباشد. الیه

قطب نوشتاری و  بینیم یاگردد مثل قطب جوشان بودن و ویراسته نبودن  اثر که در موالنا میدوقطبی بر می

و اینکه اثر  اند. یا دو قطبی سنت کتبی و شفاهیها نیز این گونهبینیم و هندیاثر که در حافظ می گیویراست

 گیرد.کجای این دو قطبی قرار می

من در حال تحقیقی بر روی کتاب مقدس هستم. پرسشی همیشه وجود داشته که عهدعتیق به کدام  

ه متون مختلقی هم وجود دارد اما پرسش دیگر اینکه کی نوشته و تدوین شده گردد می دانیم کدوره بر می

شود به ی گذار از سنت شفاهی به سنت کتبی. باید توجه کرد هنگامی که نوشتاری میاست. یعنی آن نقطه

اما وقتی به صورت نوشته  ،شودچون در سنت شفاهی ترتیب گفتار عقب و جلو می .شوده متن منسجم میاناگ

ای که خورد. قبل از این اتفاق خطابهها به هم نمیبعضی صفحهکه کرد و دریافت  اشتوان ویرایشمی ر آیدد

 گفته و مشکلی نبوده و کسی همداده و چیز دیگری میشده را کاهن فردا تغییر میشهودی بوده و بیان می
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نوشتار و  :دهد این استمتن رخ میاتفاق مهم دیگری که غیر از انسجام  گذاشت.را کنار هم نمی محتوایش

یک در حالی که در حالت شفاهی  آوردکند. و همه را در یک افق زمانی میکتبی شدن متن را همزمان می

نشینند. این که متن شوند و در کنار هم نمیجایگزین هم می یزبانعناصر ود دارد؛ یعنی جزمانی و-درمحور 

ای درباره نوشتن دارد. یکی از اولین العادهکار فوق دریدای است. را همزمان کنار هم داشته باشی غیرعاد

هایش، درباره نوشتن و تفاوت است، که ترجمه شده و ترجمه نسبتا خوبی دارد. نقطه شروع مقاله مربوط مقاله

هایی از یک متن و پاره ی متون مشتقی اصحاب دایرالمعارف عصر روشنگری که معتقد بودند همهبه ایده

پشت آن است. پس کل هستی کتابی است که خداوند نوشته و بقیه  (deism) دادارباوریی ند که ایدهاالنک

شود و زمان جالب می اییم،زمتون تفسیرهایی بر این متن کالن است. و وقتی در زمانی و همزمانی را به آن بیاف

جالبی است. در کتاب  یاما ایدههستم،  در این موردهنوز در حال  آید.کرانه از آن بیرون میو بی کرانمند

دهد گوید و هر چه رخ میاند هر یک برای خود چیزی میمقدس داوران و انبیا که پیرو سنت شفاهی

معانی متمرکز است و  ،که نوشته است -نحمیاو  عزرامثال در  - آیندها به میان میواگراست. وقتی کتاب

 .شوندو به یک سیستم منسجم تبدیل می دنکنگرانیگاه پیدا می چون یک روایت درباری هخامنشی است؛ معانی

 یعنی در عهد عتیق آنجایی که بصورت کتاب است انسجام معانی وجود دارد؟امیرحسین: 

دهد و بسیار میکه چگونگی کتاب شدن کتاب مقدس را شرح  نحمیاو  عزرابه خصوص شروین: 

اند و به گمان من و متن اند. هر دو مامور دربار هخامنشیجالب است که این دو داستان کتابت  کتاب مقدس

دلیل  نشوند. به همیهم روشن می گوید که قصد دارند سنت یهود را به متن در آورند و در این کار موفق می

اشته شده با عناصر زرتشتی پیوند خورده است. مثال روایتهای کتاب مقدس بیشتر از آنچه پندکنم فکر می

و مفهومی ایرانی  هئورتاتو  امردادانعکاس در باغ عدن نیک و بد و درخت جاودانگی شناخت درخت 

است یار غیرعادی است. همه جا تابو یگانه در بهشت بسدرخت وجود این دو  ...که در سنت یهود نبوده است



92 
 

خیلی غیرعادی است.  ،دوتاستدر کتاب مقدس تابو این که  .شودن طرد میو گناهکار با زیر پا گذاشتن آ

توانیم کنم، با اضافه کردن این متغییرها میحال فکر می تا نباشد؟(دوتاست چرا سهتعداد تابوها اگر وانگهی )

 بعد جدیدی به بحث بیدل و موالنا اضافه کنیم و از این منظر بررسی کنیم.

 کرده؟ سنت کتبی مقاومت می در مقابل پرسش اصلی من این است که چرا موالناکماکان امیرحسین: 

 ی آن سنت زبان گفتاری باقی مانده بود.فکر می کنم در آن زمان هنوز شالودهشروین: 

 اما موالنا سنتی نیست و در تمام زندگی سنت شکسته است.امیرحسین: 

من و تو در  :زیسته است. یک مثال عملی یاین سنت مدونی نیست و یک الیه از تجربهشروین: 

، انسجام دوشمیعوض  مانکنیم، گفتمانضبط میصدایمان را اما هنگامی که  ،زدیماین سفر شفاهی گپ می

 شود.مینزدیکتر نوشتار و متن به انگار کند و بیشتری پیدا می

 .االن برای من هیچ فرقی ندارد ،کنداما بعد از مدتی فرق نمیامیرحسین: 

 باالخره کمتر شوخی می کنیم.شروین: 

 منظورم مواقعی است که درباره موضوع گپ می زنیم.امیرحسین: 

 کنیمبیشتر شوخی می در میانش ،کنیماما هنگامی که ضبط نمیشروین: 

اما درباره خود موضوع جدی بحث، چه ضبط بشود چه نشود، هر بار این گونه بحث امیرحسین: 

زند درونم تر باشد و به این سبب فریاد میکند که شاید جدیمقاومتی می ست که موالناکنیم. مرادم این امی

 ماند.نمی
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 مرادت این است که شاید نباید نوشت؟ .شاید این طور باشدشروین: 

های دیگرش درونت باقی گویی، رویهکنی، اما وقتی مینویسی تمامش میانگار وقتی میامیرحسین: 

 می ماند.

و متن ناتمام است و  گویی انتظار پاسخ داریاش فکر کرد. شاید وقتی میشود درباره میشروین: 

 آید.چون مخاطب داری بحث حضور پیش می

کنی انگار وقتی می گویی کامل از تو بیرون نیامده است به همان دالیل وقتی بیان میامیرحسین: 

 کامل می شود.

 یگری است.فکر کنم این نیست و همان بحث حضور دشروین: 

 هم این چنین است. دریدااره، در آرای امیرحسین: 

و آن  تواند چیزی به متن اضافه کندحضور دیگری یعنی متن ناتمام است چون دیگری میشروین: 

 شود.راز چون بین من و دیگری جاری می شود کامل می

که مربوط به گویی و آن رازی ی جالب رازی که مال خودت است را نمییک نکتهامیرحسین: 

 گویی.دیگری است را می

 کنی. نه تنها این، بلکه آن چیزی که بین من و دیگری جاری می شود را بیان می شروین:

 گویی.عمال وقتی با دیگری هستی راز نمیامیرحسین: 



94 
 

و این که  شودی دیگر این که اصال زبان همین است و بین من و دیگری جاری میو نکتهشروین: 

 کنم و مخاطبش معلوم نیست.شود غیرعادی است یعنی آن زبانی که خودم تولید مینوشته می

 گویند.و اینکه عمال راز را اصال نمیامیرحسین: 

و راز که یکی نوشتنی و دیگری گفتنی است را به این وصل کرد  ر آن تفکیک بین س  شایدشروین: 

 سراالسرار.و یک راز شناسی از آن درآورد یا به تعبیری 
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 شروین وکیلیدکتر کتابهایی دیگر هب قلم 

 ی تاریخ خرد ایرانیمجموعه

  ۱۳۹۴کتاب نخست: زند گاهان، شورآفرین، 

 ۱۳۹۵کتاب دوم: تاریخ خرد ایونی، علمی و فرهنگی، 

 ۱۳۹۵ی افالطون، ثالث، کتاب سوم: واسازی افسانه

 ۱۳۹۵کتاب چهارم: خرد بودایی، خورشید، 
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 فلسفهی مجموعه

 

 ۱۳۷۸کتاب نخست: آناتومی شناخت، خورشید، 

 ۱۳۸۰ی آفرینش پدیدارها، خورشید، کتاب دوم: درباره

 ۱۳۹۵ارزان، خورشید، کتاب سوم: کشتن  مرگ

  ۱۳۹۸کتاب چهارم: گفتگوهای جنگل، خورشید، 
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 ی دیدگاه زروانمجموعه

 

 

 

 

  

  ۱۳۸۹ی سیستمهای پیچیده، شورآفرین، کتاب نخست: نظریه

 ۱۳۸۹کتاب دوم: روانشناسی خودانگاره، شورآفرین، 

 ۱۳۸۹ی قدرت، شورآفرین، کتاب سوم: نظریه

 ۱۳۸۹ها، شورآفرین، ی منشکتاب چهارم: نظریه
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 ۱۳۹۱ی زمان؛ زروان کرانمند، شورآفرین، کتاب پنجم: درباره

 

 ۱۳۹۱کتاب ششم: زبان، زمان، زنان، شورآفرین، 

 

 ۱۳۹۳جام جم زروان، شورآفرین، کتاب هفتم: 

 

 ۱۳۹۷شناسی تاریخ مکان، نشر فکر نو، کتاب هشتم: جامعه
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  ی تاریخ تمدن ایرانیمجموعه

 

 ۱۳۹۱-۱۳۸۹بخش، شورآفرین، رهایی کتاب نخست: کوروش

 ۱۳۸۹ی یونانی، شورآفرین، ی معجزهکتاب دوم: اسطوره

 ۱۳۹۰کتاب سوم: داریوش دادگر، شورآفرین، 

  ۱۳۹۳کتاب چهارم: تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی، شورآفرین، 

 ۱۳۹۸کتاب پنجم: تاریخ نهاد در عصر ساسانی، شورآفرین، 
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 ی تاریخمجموعه

 

 ۱۳۷۹کتاب نخست: سرخ، سپید، سبز: شرحی بر رمانتیسم ایرانی، خورشید، 

 ۱۳۹۴کتاب دوم: گاندی، نشر شورآفرین، 

 ۱۳۹۸کتاب سوم: تاریخ نژادهای ایرانی، مرکز پژوهشهای ریاست جمهوری، 

 ۱۳۹۸کتاب چهارم: تاریخ اقوام ایرانی در عصر پیشااسالمی، مرکز پژوهشهای ریاست جمهوری، 

 ۱۳۹۸کتاب پنجم: تاریخ اقوام ایرانی در دوران معاصر، مرکز پژوهشهای ریاست جمهوری، 

 ۱۳۹۸مظفری، خورشید، کتاب ششم: تاریخ همزمانی؛ عصر 

 ۱۳۹۸جلد(، خورشید،  ۴کتاب هفتم: رام: روزشمار معنادار ایرانی )

 ۱۳۹۸کتاب هشتم: ایران؛ تمدن راهها، خورشید، 
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  شناسی ایرانیی اسطورهمجموعه

 ۱۳۸۹شناسی پهلوانان ایرانی، پازینه، کتاب نخست: اسطوره

 ۱۳۷۹کتاب دوم: رویای دوموزی، خورشید، 

 ۱۳۹۱شناسی آسمان شبانه، شورآفرین، سوم: اسطورهکتاب 
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 ۱۳۹۰ی زلیخا، خورشید، ی یوسف و افسانهکتاب چهارم: اسطوره

 ۱۳۹۲ی آفرینش بابلی، علم، اسطوره کتاب پنجم:

 ۱۳۹۴های امپدوکلس، خورشید، کتاب ششم: پاالیش

 ۱۳۹۵شناسی ایزدان ایرانی، شورآفرین، کتاب هفتم: اسطوره

 ۱۳۹۸بین، اب هشتم:  اودیپ شهریار، خوشکت
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 روانشناسی و تکامل -ی عصبمجموعه

  ۱۳۷۷کتاب نخست: کلبدشناسی آگاهی، خورشید، 

 ۱۳۷۷افزایی، خورشید، ی همکتاب دوم: رساله

 ۱۳۸۵سرا، کتاب سوم: مغز خفته، اندیشه

 ۱۳۸۵سرا، شناسی جوک و خنده، اندیشهکتاب چهارم: جامعه

 ۱۳۹۱شناسی لذت، خورشید، کتاب پنجم: عصب

 ۱۳۹۴نا،کتاب ششم: فرگشت انسان، بی

  ۱۳۹۵شناسی تا تکامل، خورشید،گرایی: از عصبکتاب هفتم: همجنس
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 ی داستان، رمان و شعرمجموعه

 

  ۱۳۷۹کتاب نخست: ماردوش، خورشید، 

 ۱۳۸۱سرا، کتاب دوم: جنگجو، اندیشه

 ۱۳۸۳شورآفرین،  -مدنکتاب سوم: سوشیانس، ت

 ۱۳۸۶کتاب چهارم: جام جمشید، خورشید، 

 ۱۳۸۷کتاب پنجم: حکیم فارابی، خورشید، 

 ۱۳۸۹کتاب ششم: راه جنگجو، شورآفرین، 

 ۱۳۹۱کتاب هفتم: نفرین صندلی )مبل جادویی(، فرهی، 

 ۱۳۹۳نا، کتاب هشتم: دازیمدا، بی

 ۱۳۹۵کتاب نهم: فرشگرد، خورشید، 

 ۱۳۹۵کتاب دهم: جم، شورآفرین، 
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 ۱۳۹۵بین، کتاب یازدهم: زریر؛ مجموعه داستان کوتاه تاریخی، خوش

 ۱۳۹۵بین، کتاب دوازدهم: گرشاد؛ مجموعه داستان کوتاه طنز، خوش

 تخیلی،-ی داستان کوتاه علمیکتاب سیزدهم: آرمانشهر؛ مجموعه

 ۱۳۹۸بین، خوش

 ۱۳۹۸کتاب چهاردهم: هشت سرنوشت بهرام، خورشید، 
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  ی راهبردهای زروانیمجموعه

 

 ۱۳۸۵سرا، کتاب نخست: خالقیت، اندیشه

 

 ۱۳۹۲کتاب دوم: کارگاه مناظره، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 

 

 ۱۳۹۵نامک، شورآفرین، کتاب سوم: بازی
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 ی ادبیاتمجموعه

 ۱۳۹۴الشعرای بهار، خورشید و شورآفرین،ملککتاب نخست: 

 ۱۳۹۴کتاب دوم: نیمایوشیج، خورشید و شورآفرین ، 

 ۱۳۹۵کتاب سوم: پروین، سیمین، فروغ، خورشید و شورآفرین،

 ۱۳۹۵خورشید و شورآفرین ،  کتاب چهارم: الهوتی و شاعران انقالبی،

  ۱۳۹۵کتاب پنجم: خویشتن  پارسی، خورشید، 

 ۱۳۹۵نامه، خورشید، کتاب ششم: عشاق

 ۱۳۹۸جلد(،  ۲اختر؛ گلچین شعر پارسی )کتاب هفتم: تپ
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 ی تاریخ هنرمجموعه

 

 ۱۳۹۷کتاب نخست: رمزشناسی دست و انگشت در ایران، خورشید، 

 ۱۳۹۸کتاب دوم: نقاشی دو دشمن، خورشید، 

 ۱۳۹۸کتاب سوم: تاریخ هنرایرانی: عصر پیشاتاریخی، خورشید، 

 ۱۳۹۸کتاب چهارم: تاریخ هنر ایرانی: عصر برنز، خورشید، 
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 های سفرنامهمجموعه

 

 ۱۳۸۸ی سغد و خوارزم، خورشید، کتاب نخست: سفرنامه

 ۱۳۸۹ی چین و ماچین، خورشید، کتناب دوم: سفرنامه

 ۱۳۹۷ی ختا و ختن، خورشید، کتاب سوم: سفرنامه

 ۱۳۹۷پترزبورگ، خورشید،سنی مسکو و کتاب چهارم: سفرنامه

 ۱۳۹۸ی هند شمالی، خورشید، کتاب پنجم: سفرنامه

 

 کتابهای دیگر

 ۱۳۸۲کتاب نخست: نام شناخت، خورشید، 

 ی سیستمهای پیچیده در مدلسازی کتاب دوم: کاربرد نظریه

 ۱۳۸۴تغییرات فرهنگی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 

 ۱۳۹۵نامه: جلد نخست، خورشید، کتاب سوم: رخ

 ۱۳۹۸جلد(، خورشید،  ۳کتاب چهارم: گفتگوهای من  پارسی )
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 هامجموعه مقاله

 ۱۳۹۵ی زروان، خورشید، جلد نخست: نظریه

  ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد دوم: جامعه

 ۱۳۹۵جلد سوم: تاریخ، خورشید، 

 ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد چهارم: اسطوره

 ۱۳۹۵جلد پنجم: ادبیات، خورشید، 

 ۱۳۹۵جلد ششم: روانشناسی، خورشید، 

 ۱۳۹۵جلد هفتم: فلسفه، خورشید، 

 ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد هشتم: زیست

 ۱۳۹۵جلد نهم: آموزش و پرورش، خورشید، 
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