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 تقارن  يتله

 وکیلیشروین 
 

 

 يگريز ديبا هر چ يزيکه هرچ ،اب استيدشوار يقت ساده ولين حقيدن ايفهم ،. تقارن1

حق به جانب عزل  يداور يشتن را از مرتبهيآنگاه که خو ،زهايچ ينِ همهيبرابر است. ارزشِ نمود

و  ،شوارتررفتنش ديذپ ،دنش دشواريکه د ،خواهند داد ينينهاد يش را به هم ارزيخو يجا ،ميکن

 ش ناممکن است.يرفتار کردن بر مبنا

 

 ينداشته شده زندگپ يقطع يات و اصول موضوعهيهياز بد ينه ايدر زم ،ما ي. همه2

ند. نکيمان اثبات ميدارها را برايدپو ارزشِ متفاوت رخدادها و  ،زهايان چيم يارزکه ناهم ،ميکنيم

شکل گرفته است و  ،شدن يند اجتماعير فرآيتاث ريز ،شيدن خويان رشد و باليکه در جر يانهيزم

شود که مرتب تقارن را ندانسته و بر يباعث م ،اتيهينه از بدين زميگشته است. ا يتوسط ما درون

و با  ،ميدارها را از دل آن استخراج کنيدپو  ،مين بشکنيف شده و هنجاريش تعريپاز  ييالگو يمبنا

 م.ينينب ،ش ساده لوحانهين نمايا يشت صحنه پتقارن را در  ،ن ترفنديا
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شکست تقارنِ  يبودنِ الگو يهيت و بديبه قطع ،داشته باشند ي. آنان که جسارت کاف3

تقارن را  يشگياصلِ ضرورتِ شکسته شدنِ هم ،مرسوم شک خواهند کرد. آنان که گستاخ باشند

 آن خواهند افکند. شتپبه تقارنِ ژرفترِ نهفته در  يم نگاهيو ن ،رسش قرار خواهند دادپمورد 

 

 ،گر برابر استيز ديبا هرچ يزين که هرچيدن ايار خطرناک است. فهميبس ،دن تقارني. د4

آن "در  يا يچ تفاوت ذاتين که هيرش ايذپو  ،آورد يد ميدپزها را انسان ين که تمام تمايدرک ا

ده ها و در هم ن ارايرومندتريسست کردن ن يبرا ،وجود ندارد "يواقع"و  ينيبه طور ع ،"رونيب

ن ين روست که جوامع چنياست. از ا يکاف ين معانيقتريوچ ساختن عمپن آرمانها و يتريشکستن قو

دن يمربوط به ند يبهاين مشتاقانه فريان چنيو آدم ،اندنهان ساختن آن همت گماردهپسخت به 

 سازند.يم يرند و درونيذپيتقارن را م

 

دست رفتار  کنند و بهيانتخاب مرومند ين ياا ارادهب ،ابنديي. آنان که تقارن را در نم5

 ،نيهنجار يقواعد ينه کنش. آنان بر مبنا ،عمل است يکردارشان از رده ،ن وجوديد. با اازنييم

اما  ،رانه و متعهدانهيگيپد يشا ،کوشانهد سختيکنند. شا يرود رفتار ميشان انتظار ميچنان که از ا

 .يرويپت و يتبعز ا ياهالهخته به يهمواره آم

دچار فلجِ دستگاه انتخابگر  ينوعبه  ،ابندييتقارن را در مکه  ياشکننده يهاارادهآنان 

-ين مير را از بييل به تغيکند که ميچنان عضالت اراده را سست م ،ره شدن به تقارنيد. خشونيم

ستند که آن را در يرومند نين اما آنقدر ،که آنقدر جسورند تا تقارن را بنگرند يکسان ،ن رويبرد. از ا

چه مردمان کم همت يباشد که ن يد همان مغاکين شايو اشوند. يتقارن م يگرفتارِ تله ،هم بشکنند

 ره شدن بدان باز داشته بود.يرا از خ
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دو با چهار برابر بود. چون در راه  يدو به عالوه ،راه )تائو( ي. الئو تسه گفته بود در ابتدا6

افتم يدر ،ش رفتمپي يست و چون در راه به قدر کافين حاصل جمع چهار نيافتم که ايدر ،گام نهادم

 ين گونه است. در ابتدايز ايبا تقارن ن يبا چهار برابر است. باز ،دو يدو به عالوه يکه به راست

تخت رسوخ  ينهيات به زميهيبد يو چشمان معتاد به نظمها يادهيکه تقارن را ند يتا زمان ،کار

و  يدانيت را درست ميو انتخابها ياآسوده ي،ادهيبِ کوس بسته در آن را نديمه يو همسان ،ردهنک

-يبه کار من شده ييتعت يبراش پيکه از  ير دادن را در راستا و جهتيير کردن و تغييتغ ياراده برا

اطعانه گر امکان قيد ي،ب گرفتار آمديمه ين همگونيو در دام ا يدي. چون تقارن را ديانداز

 يلهيمگر آن که از قبات فلج خواهد شد. داد و عضالت خواستن يدن را از دست خواهيبرگز

ه ريبودند که فنِ خ ين کسانينان نخستيا ايو گو يو سرشت مغان را داشته باش يان باشيجنگجو

اقض متن يدشوار و تا حدود يفنستن به تقارن و سرسختانه غرقه نشدن در آن را ابداع کردند. ينگر

و  ،انجامديز ميوچ نمودن همه چپو رخوت و  يبه سست ،چرا که گره خوردن نگاه و تقارن ،گونه

 ياز خواست را به شکل ييهابارقه يکه زمان ياهستنده ين همان است که من را از مرتبهيا

ا چر ،کنديدش ميتر تبعفرودست ييزهايچ يکند و به مرتبهيز عزل ميش داشت نين در خويهنجار

جز اراده و  يتيشان نداشته باشد و گيجز خواستها ييمبنا ،هاد سلسله مراتب هستندهيکه شا

 نداشته باشد.  يمرکز ،خواست
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 فيضع    انتخاب    رومندين

 اريبس      

 

 درَخِ         

 

 تقارن يتله  يآدم عاد         جنگجو 

 اندک     

  اندک    معنا   اريبس

 

و  ،دنيها آگاه بودن و قاطعانه برگزنهيگز يبر همسان ،دن و در آن حل نشدني. تقارن را د7

است که  يزيچ ،نهين زميو دست بر نداشتن از تراوش معنا در ا ،رامونِ منپيوچِ پ ينهيدرکِ زم

شروان و دنباله پيان يکند. تفاوت ميز مينژاده متما ييا افتاده را از جنگجوپش پيو  يعاد يانسان

و  ،شونديارو ميکه با تقارن رو ياوهين است. شيان هميان و آدميو خدا ،بابان و بندگانار ،روان

 شوند. يا توسط آن به کار گرفته مي ،رنديگيکه آن را به کار م ياوهيش

و  ،ر هستنير در مسيگياپاست  يريماند. زنجيم ييجادو يابه حفره ،ن رويتقارن از ا

که عبور کردن از آن و قدم نهادن بر آن  يريو زنج يبودن. اما دام است خطرناک در راهِ يادامچاله

و در چنگ گرفتن  و به همراه  ،ستن بدانيره نگريخ ،دن تقارنيسرنوشت سالکان است. تنها با د

در برابر فلج  ،مينيآن است که تقارن را بب ،سازد. تنها راهيبردنش است که عبور از راه را ممکن م

م و از آن يکه در تقارن النه کرده مبتال شو يايوچپبه طاعونِ  ،ميکن يدارياپ د شدنيشدن و ناام

 شود.يدن ممکن مين هنگام است که جنگيم و تنها در ايابيشفا 

آن است  ،دن دارد. جنگجويتنگاتنگ با مفهوم جنگ يوندپين ين روست که تقارن چنياز ا

مرگبار آن  يو از مست ،ن را لمس کردهآ يفلج کننده يخمار ،دهيتقارن نوش يکه از سرچشمه
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و  ،تقارن را شکست ،هاانباشته از تقارن يانهيتوان در زمين هنگام است که ميده باشد. تنها در ايره

ش ين که زايا يو ب ،انکار شود يوچپآن که آن تقارن و آن  يمعنا ساخت. ب ،هايوچپ يهنهپدر 

که  يطيدر شرا ،دنيقاطعانه برگزالل و وقفه گردد. دچار اخت يالحظه يمعنا و شکستن تقارن برا

که  يطيدر شرا ،گرفتن خواستها با تمام وجود يجد ،انتخاب ماست ،تين قاطعيل ايم تنها دليدانيم

در   ،دهيسنج ييدر راستا يتيو دگرگون ساختن گ ،ميتمام خواستها آگاه هست يينها يوچپبر 

  دن است. يد جنگيکل ،ميآن خبر دار يقابل تصور برا يتهايکه بر متقارن بودن تمام وضع يطيشرا

 

 

 


