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چکیده
آثااار ریاار نوشااییی یااا «ماای »رااا ااه ت رواار ررت ااار  ،نمااادی انااو ر درال تیااهرااا پینااا آ رااا ااا
گاااذر از دتلااات ّار ّلواااه ر سااانخ ن مااات مم ااا مااایشاااود شااا ر «صاااوا دیاااوار» ،شااارج ت ر اااۀ
شااانود رار ر در شااامار چیاااو آثاااار اسااات رار در ایااا شااا ر ،ن مااات اااا ز اااا ر ت اااا ور
مااارن ت ر اااۀ شااانود

اااود را گااا ارش مااایکیاااو ر از مواجناااه اااا مواااو راااا آراز اااوا ر احاااوا ر

کاای رااا آنااا ماایگویااو ااا پایااا یااافی ت ر ااه ااهصااور رواار مماایقو ر نواا در اام گفااترگو،
ااه ممااای ی ماایپااردازد کااه آ رااا را مااانش شاانود ااه شاامار ماایآررد پرساا اصاا ی مقالااه ایاا اساات کااه
م یااا رواار مااذکور یااا پینااا شاا ر صااوا دیااوار چوماات؟ ر از طریااآ آثااار راا افااآ ااا ایاا ماای چااه
مفاااارومی ررشااا یاااا اااآ مااایشاااود؟ در ایااا مقالاااه اااا ررش ررمیوتوااا ر تل وااا ویاااامییی ر اااا
ناار گواار از دیگاار آثااار سااقنر  ،اارآ ر انویشااهرااا فرفااانی ،ااهمثا ااۀ پااو ماای ااه تأریاا ایاا شاا ر
پردا یااه ماایشااود از طریااآ ایاا آثااار م یااا رم رااا شاا ر ر ت ر ااهرااا رار ررشاا تاار ماایشااود
نیاااین نشااا ماایدرااو در شاانود رار موااو رااا چوااو شااو ااا ساانخ پینااا رماایی یااا «فااال میرماا »
ّ
ر می قااا آ مواجااه شااو ر شااادما انو نگاارش ااه ساانخ ر فایااو ط راای ،مااانش شاانود ر مواجنااه ااا
ایاا ساانخ رماایی اساات ایاا شاا ر ر دیگاار اشاا ار سااقنر نشااا ماایدرااو م اشاافه مو ااوم ااه زمااا
ّ
ّ
اصی نومت شوارو رر مییی از ت ر ۀ زیمیۀ سقنر نو مؤ ّیو ای موفاست
رم ا
واژههای کلیدی :شنود ،ررمیوتو  ،میو نوشییی ،رم  ،سنراب سقنر  ،صوا دیوار
* .رایانامۀ نویمیو :

homayunjamshidian@yahoo.com
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ّ
 .1مقدمه

شاااا ر صااااوا دیااااوار رراییاااای اساااات از ز ااااا رار ّار شاااا
شااایوو راااای در جریاااا زناااوگی فااااد ر ررزما ّ
اار فراااارا ر کااای راااا موجاااود در
ایاا شاا ر ،در ساانخ دتلاات ّار ّلوااه فمومااا م یااا ررشاایی نااوارد ر نماایتااوا ماااوا

در ااااار دیااااو ر

اااارجی ااارا آ تاا ّ
ااور کااارد در گااا ارش ایااا ت ر اااۀ شااانود اااه اشاااوا ر اااهطاااور
ّ
موااو رااا ،کاای رااایی نماارت داد ماایشااود کااه رمچااو رریاساات ر اارا
مشاا
راروااا ی ااه م یااا احیمااالی آ ایااو ااه تأریاا رر آررد ااهللااام مو ااو  ،ماایتااوا

ساااه ااا را در ایااا شااا ر مفااارر

گرفااات 1 :آرااااز ت ر اااه؛  2ملیاااوا ت ر اااه؛ 3

پایا ت ر ه
اااه افاااو ت ر اااهراااا شااانود  ،اااا ررایااات ،گفیاااار ر کااای راااایی ناااام مو در
سااانخ دتلااات ّار ّلواااه مواجاااه رمااایو کاااه درال نماااری آ مو اااوم اااه تنرواااآ ر مقایماااۀ
فیاصااار فا اااو م یاااا در دتلااات ّار ّلواااه اااا فیاصااار م یاااادار یاااا حاااار تو اااوخ ر ترواااو
اسااات ااارا درال مفناااو ایااا شااا ر ،آ را اااه فیاصااار تشااا و دریاااو آ ت یاااه ر
رریااا را تل وااا مااایکیاااو تاااا در ننایااات ،تااااویر ر تاا ّ
ااور از ایااا ت ر اااه حاصااا
شود
پرساا اصاا ی مقالااه ایاا اساات کااه م یااا رواار مااذکور یااا پینااا شاا ر صااوا
دیااوار چوماات ر از گفااترگو موااا ایاا اثاار ااا دیگاار آثااار سااقنر ر آثااار ااا «افااآ
ذریی» مشیرال ا ای اثر چه م یا یا م انیا را میتوا کشف یا آ کرد؟
در پاساااخ اااه ایااا پرسااا

اااه ررش توصاااوفی -تل و ااای ر مقایماااها  ،اااا رری ااارد

ویااامییی ر ررمیااوتو ی ااه ررساای ایاا شاا ر پردا یااه ماایشااود شاا ر صااوا دیااوار ااا
ااا راااایی از کیااااب اتاااآبی ااا (مااای نثااار از شاااافر) شااارارتراااایی دارد ر از طریاااآ
مقایماااه ر ررسااای نگااارش ساااقنر اااه رمااایی ر جایگاااا انماااا در آ  ،کاااه در ایااا
کیاااب ااه تفاااو وشاایر تاااویر شااو اساات ،ماایتااوا پرتااو اار ر اای ا نااا رااا کااه
تزماااۀ شااا ر ر ت ر اااۀ شااانود اسااات اف یاااو از قااا ریمااا

ر میاااو فرفاااانی کاااه

درح اا میااا ش ف اار شااافرنو ،ااه شااوو ویااامییی اساایفاد وارااو شااو تااا ماای ااه ااور
رسااش ااه گفیااار درآیااو ااا نظاار ااه شااوارو اارر مییاای ،میتااوا گفاات سااقنر ااا قاا ری
مااا

اااهمثا اااۀ کالمااای رحواااانی ر شاااار ار اد ااای ر نوااا اااا آثاااار مولاااو ر حااااف

آشیایی فموآ داشیه است (سقنر  ،ص )82 – 81

در ااار مو اااو ایااا تلقواااآ پااا رر راااایی ان اااا شاااو اسااات کاااه فرار اناااو از:
اسااامافو ناااور فاااالر در کیااااب صاااو ی یاسااا آریش ی اااو یایااا

یا ااا ار ( )1348ح ااا

ساار را ااه سااه اا تقمااو ماایکیااو؛ اا در را کااه شااام شاا ر صااوا دیااوار
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نوااا مااایشاااود ،ساااورریا ر فا اااو ررگوناااه ارزش نماااادی مااایداناااو؛ ّاماااا نموناااها
ّ
ّ
نوماات کااه
نماایآررد ر تو ااولی در ااار مااوفا ااود ذکاار نماایکیااو ر نواا مشاا
«ساااورریا فا اااو ررگوناااه ارزش سااامرولو » د وقاااا اااه چاااه م یاسااات شااافو ی کاااوکیی
در اااآیغااا انی ی ااا ( )1390در مقالاااها اااا فیاااوا «در اااار ح ااا سااار » صااارفا اااا
توصاااوفا فااااطفی ر ارزشااای از شااا ر ساااقنر سااا

مااایگویاااو نااارا مقاااواد در

مقالاااۀ «ساااقنر ر کاف اااا» در کیااااب اااآنیت یاااآ ( )1375ساااقنر را رمچاااو کاف اااا
در دسااایوا ی اااه حقوقااات ناکاااا مااایداناااو نویمااایو مقااااود ر ت ریاااف اااود را از
حقوقاات وااا نماایکیااو؛ ّامااا از فلااوا کااال ماایتااوا اسااییراد کاارد کااه مقاااود ار،
ساانخ یااا ااو رواار ّ
ماااد فااال اساات لاا ّ کااال مقالااه ایاا اساات کااه از نظاار سااقنر
اساات نویماایو صاارفا شااوارو

حقوقاات ،رایاا ر راار نااو ارتراااطی ااا آ نااامم
ّ
از کیاااب ماایآررد کااه مؤ ّیااو مااوفا ارساات ر ااه نمونااهرااا مااوارزیاد ااالم ایاا
ّادفااا اشااار ا نماایکیااو؛ مثاا ایی ااه ااا گاارفی «ناارگ گاا رااا» ماایتااوا چو رااایی دیااو
کااه ااه شااوو رااا دیگاار مم ا نوماات ،یااا ااهتاااریخ ،ماای کیاااب را تزم اۀ رسااوو ااه
م یقاااا در ااات ر اااوا مااای داناااو نویمااایو اااه ااارگ ر مااا موجاااود در اثااار ّ
توجاااه
ن ااارد اسااات صاااالخ حماااویی در م موفاااه مقاااات کیااااب نیلاااوخ یواااآیو
ّ
سااایت شااا ر کنااا ر
جیراااهراااا م ی اااف شااا ر ساااقنر را از روااا پوااارر ار از
()1371

مو اااوفا مشااایرال اااو هشاااتیم اااآر ر اتاااآبی ااا ررسااای کااارد اسااات داریاااوش
آشاااور در مقالاااۀ «سااانراب ساااقنر صا ّ
ااواد للظاااهراااا» در کیااااب یو یخااا ی ی ااا آوتی
سااای اریسااا ی

( )1380در مواجناااۀ ساااقنر اااا رمااایی م یقاااو اسااات کاااه ار اااه

رمااایی فاشاااقانه ماااینگااارد رمااایی را رامااایگاااذارد تاااا اااود را ااار ار آشااا ار کیاااو
ساااوارش ج فااار در کیااااب اااو یناااویش یتااا ا

یتأ ااا ( )1394در ااا ساااقنر

چیااو نمونااه تأریاا از شاا ر «نشااانی» گاارد آررد ر در انینااا ااها یاااار ااه جمااش یااو
آرا پردا یااه اساات کاااه حااار اسااایادرا فاااطفی ر ارزشااای ر فمومااا فا اااو ذکاار دلوااا
ّ
ااار موفاسااات ناصااار ف وااا اد ر فراااا اااا ر نااا اد در مقالاااۀ «شااانود ،نمااااد ر شااا ر
سااانراب ساااقنر » ( )1389م قیوناااو ساااقنر اااه ف ّ ااات داشااای احاااوا ّ ،
ذریوااات ر
دریافااااترااااا رریاااا  ،ااااه ز ااااانی نامی ااااارم ر نمااااادی رر آررد اساااات ساااا وو
زرااار رناااو ر مر ا ّ
ااوه ممااا ود در مقالاااۀ «شااانود زیرااااییشیاساااانه ر زیرااااییشیاسااای
ّ
شااانود در شااا ر ر نقاشااای سااانراب ساااقنر » ( )1393ج اااو راااا زیراااایی را در شااا ر
ّ
ر نقاشاای سااقنر نشااا ماایدریااو ر ااه ررساای نماارت آ ااا کشااف ر شاانود ریاار ر
شنود فرفانی در ش ر ار میپردازنو
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ساااران ا ایی اااه در اااار تل وااا شااا ر صاااوا دیاااوار تیناااا در نوشااایه یافااات شاااو:
ّ
ملمااااوتقی رواااااثی در کیاااااب یواااا اای اااا آ ( )1387ایاااا شاااا ر را دارا سااااه
اارد سااا یار ماایدانااو ر ااه ااازت ریف شاا ر ااه نثاار ماایپااردازد ر رااو یاا از ا نامااا
ّ
ّ
ااارا ونا نوااا در کیااااب نگاااآایناااآر ( )1385ایااا
ملماااوا رارو
شااا ر را نمااایگشاااایو
شااا ر را اااا نگااارش فرفاااانی تل وااا مااایکیاااو؛ ّاماااا در آ ّرد از دیگااار آثاااار ساااقنر
نشااا نماایدرااو ر ااه رم رااا شاا ر ر ارتراااد آ رااا ااا راا ر کااارکرد آیااا
ّ
سیت ش ر فرفانی در تروو رم را نمیپردازد

رآناای ر

 .2هرمنوتیک
ررت ااار آثااار اد اای را ااه در دساایۀ وانااونی ر نوشااییی تقمااو ماایکیااو ار دسااایۀ
وانااو کااه رجااو مرنماای نوارنااو تااا

ن ماات را فاارآررد ماای وانااو؛ میااونی تینااا اارا
ّ
ّ
ااارا حااا آ اااه ال ّویااای رمچاااو نویمااایو در نوشااای اثااار نوااااز اشاااو وانیاااو
ماااارمکییاااو  ،میف ااا ر م یاااا کاااامال را اااخ اسااات در مقا ااا  ،در میاااو نوشااایار
وانیااو ماااارمکییاااو نومااات مااای ااه فااارآرر نوااااز دارد ر سرشاااار از رم گاااا راااا
مااارن ر ناااام ومی اسااات کاااه وانیاااو ایاااو ماااولولی ااارای
ف ّ اتنااه شاارکت کیااو در ایاا میااو  ،ااه تأریاا رر ماایآرریاا
اص نوفی نوشی

وا اااو ر در ااااز دا راااا
وانااو ایاا میااو در

ه شمار میآیو ( ار  ،2ص )17 -14

در ت روااار دیگااار ،اااار مواااا اثااار ر مااای ر کاااارکرد م ی اااف آ تماااای ایااا
میشود:
ّ

ماای در ارتراااد ااا نشااانه یااا دا ت ر ااه ماایشااود ر اثاار ااه گاارد مااولو ح قااه زد  ،ااود را ااوا
میلااار ماایکیااو ماای نااا ر اار تااأ ور ر ت ویااآ نامییاااری مااولو اساات تااوافی م ااانی،
رم ااوار رااا ر ارجافااا میقا ا  ،می ارادم نااوفی آزاد ر ررااایی اناارم نمااادی اساات اثاار،
ّ
حیی در نیری موارد ،فقا تاا حاو نماادی اسات؛ ّاماا مای اه شا ریشاها نماادی اسات
می هتمامی مم رج از نقا او راا ،ارجافاا ر پا راالراسات اثار ،مو او یاا شایر ماارفی
اساات ماای  ،اثاار را از اارم مااارم ااالی ماایکیااو ر آ را در اارم ااز  ،رااوم ،تولوااو ر
ف الوت گرد میآررد ( ار  ،1ص)64 -60

ّ

یاااا ااار ایااا رری ااارد ،مواجناااه اااا ایااا در گوناااه سااار نوشااایار اااهک ااای میفاااار
اااموش را ااه ااور رسااش ااه گفیااار

اساات در ماای یااا در آثااار نوشااییی ،مییقااو ایااو ماای
ّ
ّ
مااارج اشاایو ،وانیااو اارا درال ماای
یااا
واااررد اگاار دا رااا فا ااو مااولو مشاا
ّ
ایااو مااولو رااایی را اارا آ رااا وا ااو یااا ال انااه در ملااورد ا کااه «فااال مقااا »
ماای اجاااز ماایدرااو ،وافرییااو آثااار مرییاای اار ت ر ااۀ شاانود را کااه رریاااگونگی اار
آ چورگااای دارد ر دا راااا ماااولو را اااخ ر م ا ّ
ااو نوارناااو ،مااایتاااوا در شااامار مااای یاااا
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ّ
آثااار نوشااییی ت قاای کاارد دا رااا در ایاا نااو میااو در ساانخ دتلاات ّار ّلوااه ،فا ااو م یااا

یااا فا ااو م یااا ررشاا رمااییو ررمیوتواا  ،ا اا ار یااا شااوو درال ر دریافاات ر دساایوا ی
ّ
ااه م یاساات ر میااو  ،ااهریاا میااو ر ااوردار از ا نااا ر میااأثر از نا ودآگاااری را کااه
فا ااو م یااا ررشاا انااو ،از را تأریاا ااه گفیااار درماایآررد ر م یااا پینااا را ااه ااور
رسش تأری کییو آش ار میکیو

تأری ا اارررتا ازشیاساای ر ازساااز م یااایی اساات کااه مؤ ّل اف ااا اساایفاد از مااواد ّ
اص ای کااه
دارا رحااو اساات توانماایه ت ّم ا ر شااو نااا ر ایااو ااهصااور فاااف ی وگانااه درآیااو ر از
طریقاای م ااو ااا فم ا ااآ ،ااه آ انویشااه یااا تأری ا می ّم ا در مو ااو تأری ا ااازگردد
(پالمر ،ص )67

در چیاااو رری ااارد رماااا اااور کاااه تأریااا کییاااو م یاراااا مااای را کشاااف
میکیو ،می نو موج آش ارشو نگرش تأری کییو میشود
پوشرفیهتری ر پوچواو تاری تأریا راا ماا نوا از اانو یواادی  ،رماو رداشات ش اای جاوا
نومییو؛ ی یی ر پایۀ گما فارار مایآییاو کای شایا ت یاا ادراال ،رماوار از پاو انگاشاتراا
آراز میشود ر ما چو

تااز را اه چو راایی کاه پاو تار دانمایهایا  ،مارتر مایکیاو (احماو ،

ص )8

ااه ایاا م یااا نوماات کااه ّ
مفماار ررچااه ماای وارااو ااه ماای نماارت درااو؛

ایاا ساا
ّ
زیاارا راار مااوفا ،تأریاا یااا تااوجونی ،ایااو ااا اساایوت ر ذکاار شااوارو ممااییو اشااو ر از
انمااا ا م یاااایی ر اااوردار اشاااو دیگااار آثاااار نویمااایو  ،آثاااار کاااه زمویاااۀ ف ااار ر

فرریگاای مشااا نی دارنااو ،ودآگااا یااا نا ودآگااا  ،ااه ماای مااورد نظاار را مااییا یااو ر
در کشاااف م یاراااا ملیمااا رارگشاااا رماااییو ریاااا م یقاااو اسااات کاااه ارایاااۀ تفماااور
نیاار در صااورتی ّ
موماار ماایشااود کااه ماای مااورد نظاار را در موااا دیگاار آثااار آ نویماایو
مالحظاااه کیاااو ( )Vial, P.49اااا مقایماااۀ آ راااا مااایتاااوا اااه م اااانی احیماااالی مااای ر

مقاااود «نویماایو ننفیااه»( )1دساات یافاات یااا دساات کاا ااه آ ن دیاا شااو اشااموت
ّ
مش اۀ آثار را که در چیو تل و ی رارگشاییو ،چیو وا میکیو:
ّ
ای ا م ایر ماایتوانااو شااام آثااار دیگاار آ مؤل اف یااا میااو دیگاار از رمااا ماناار در رمااا درر

زمااانی اشااو ای ا ماایر رمچیااو ماایتوانااو شااام میااو دیگاار در ااار رمااا مو ااو اشااو
(اشموت ،ص )21

ّ

در ایاا حااا ااا تل واا اجاا ا میفاارد ماای  ،ماایتااوا ااه کاا م یااادار دساات
ّ
یافاات ر تااااریر ر مفااارو ج یاای را ااهراساانۀ کاا اثاار تفمااور کاارد ر کاا را در پرتااو
اجاا ا دریافاات؛ رمااا کااه در اصاانالج« ،درر ررمیااوتو ی» ناموااو ماایشااود ااه وااا
اشاااموت ررمیوتوااا فرآییاااو م اااو رارواااا ی اااه انویشاااهراااا ننفیاااه اسااات ر از ایااا
ّ
نظااار آ را در جنااات ف ااا سااا گفااای مااایداناااو؛ ی یااای در سااا گفااای تف ااار
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آشااا ار ایاااو رارااای اااه

دررنااای ر پیناااا آشااا ار مااایشاااود ر در ررمیوتوااا از سااا
ّ
تف ر ناپووا ر پینا یافت (رما  ،ص )36 -34
ّ
ایااا مقالاااه اااا رری ااارد ررمیوتوااا ساااییی نوشااایه شاااو اسااات ر مااایکوشاااو اااا
ن دیاا شااو ااه افااآ ف اار ر فرریگاای «نویماایو را اای» ر نواا «نویماایو ننفیااه» ااه
کشاااف رم راااا شااا ر قاااردازد تاااا از طریاااآ پووناااو رم راااا ر تشااا و ساااا یار
میماا  ،ااه م یااا یااا ی اای از م یارااا ملیماا اثاار را یا ااو؛ ررچیااو ل رمااا ّادفااا اار
ایااا نومااات کاااه سااانراب ساااقنر در جایگاااا نویمااایو را ااای ،ودآگاااا اااه چیاااو
مفارومی ّ
توجه ر ه آ نظر داشیه است
 .3تحلیل هرمنوتیکی شعر صدای دیدار
 .1-3شعر صدای دیدار
ِ

ا سرو رفی ه مووا صرلگاری ود

موو را آراز می وانونو
موو را در آفیاب آراز می وانونو
در طرآرا زنوگی رر کما پوسترا واب سنوج جاردا میدیو
ا نراب اغرا در سایۀ رر موو ررش ود
گا م نولی موا تا

هرا شیا میکرد

رر انار رنگ ود را تا زمو پارسایا گمیرش میداد
وی رمشنریا افمو
ر ملو ررنآ نارننرا

ّ

مماسی ود

م ه انه ازگشی مادر پرسوو:
موو از مووا

ریو رو ؟

موو را یننایت را ک ا میشو موا ای سرو جا داد؟-گفی از مووا

ر ی م انار وب

امیلا کرد انار راانرماط از کیار ای سرو سر رفت
 ه چه شو آ ر وراال نرنااار از آیویاااهراااا تااااویر اااه تاااا درردسااات زناااوگی مااایرفااات (ساااقنر  ،2ص -369
)370

 .2-3آغاز تجربه

سااانر ن مااات ایااا شااا ر اااا تااااویر از جریاااا م ماااو زناااوگی در یااا ررز فااااد
آراااز ماایشااود ر ااه ااود

ااود رجااه شاا ر نااوارد ساارو ،موااوا  ،صاارلگا ر ف اا
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«رفااای » نشاااانهراااایی حااااکی از زناااوگی فااااد اسااات از سااانر در  ،درماااییاااا و رار
اااه ااااو ریاااو ،سااارو هدسااات اااه مواااوا مااایررد سااارو نشاااانها اسااات ااارا
ّ
ااااوت؛ ی یااای رار صااااح ت ر اااۀ شااانود  ،رمچاااو
تاویرسااااز از کااای ش
دیگاار مردمااا ااه اااو ریااو ااه ااازار ماایررد در دیگاار آثااار سااقنر نواا پااو از
شنود ،جریا می ارم زنوگی را میتوا مشارو کرد:
در کیااااب اتاااآبی ااا پاااو از ایی اااه اتاااا  ،رار را اااه اااود واناااو ،ار سااارگر
ّ
ااااز اااود ر از ماااااحرت درسااایا ر ااااز لاااذ مااای ااارد اسااات (ساااقنر  ،1ص )21
در شاااا ر «نااااوا آراااااز» در ا یااااوا رار  ،تاااااویر را از جریااااا فاااااد زنااااوگی در
اطاارام ااود ارایااه ماایدرااو :ارا اار شااری از مااا اارداد مااادرش ر میااوچنر ر پررانااه ر
رماااۀ شااانر در واباناااو ر ار ناااام را از جاااایی ناااام و مااایشااایود ر در پااای کفااا
اااود مااایررد تاااا م اشااافه ر ر رتاااییدررنااای را آرااااز کیاااوی(رماااا  ،2ص )340-390

در شاا ر «رموشااه» رار چیااو سااار را ماای ویااو کااه از کاااجی ماایپرنااو ،تاااویر سااار ر
ّ
در ااات اااه شااانود مااایان اماااو« :ففااات اشااارا رر شاااانۀ مااا ری ااات» (رماااا  ،ص
)403

در نموناااهراااا یادشاااو  ،حادثاااها سااا و زناااوگی فااااد را مااایالط مااایکیاااو
ّ
مااوار ت ر ااهرااا شاانود اارر گرایانااه کااه فاماا وررناای در شاانود مااؤثر اساات،
ااا یاا اماار ساااد ر فاااد آراااز ماایشااود فمومااا فاماا اارر زنیااو  ،صواساات در
ّ
ّ
ماااد اساات،
ایاا شاا ر نواا رار در موااوا یااا ااازار کااه ملاا سااود ر زیااا ر ناار رااا
ااا شاایوو آراز موااو رااا ااا رجناای دیگاار از رماایی یااا ساانخ م یااو رر ااهرر ماایشااود
در ایااا شااا ر ،رمچاااو ماااوارد پاااو تااار ذکرشاااو  ،صاااوا را فقااا رار مااایشااایود؛
یاااا رای  ،تیناااا م اطااا  ،ارسااات در دیگااار آثاااار ساااقنر نوااا رار اااا شااایوو صاااوا،
اااز  ،ااواب یااا ریااو را تاارال ماایکیااو یااا از آ میااارم ماایشااود در اتااآبی اا
فااالر اار صااوا ،نورریاای ماارن نواا در ایاا کااار د واا اساات« :نورریاای تاریاا ماارا ااه
اتا آ ی می رد» (سقنر  ،1ص  )21ی ی

ّ
تااااور ر
در تماااا ماااوارد رار در را ااار آ صاااوا یاااا نوااارر مرماااوز کاااه ا ااا

توصوفپذیر نومت ،میف

است

 .3-3محتوای تجربه

ن ماایو نشااانۀ شاانود را از فیااوا شاا ر ماایتااوا اسااییراد کاارد کااه ّ
حماای مر ااود ااه
شااایوایی را اااه ویاااایی نمااارت مااایدراااو ر ایااا از سااار آشااایاییزدایااایراااا شاااافرانه
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نومااات در ت ر اااهراااا شااانود یاااا ریگاااا گااا ارش از آ راااا گاااا اماااور مر اااود اااه
حوا مغشوش میشونو:
ر در کوا زمو ود
که رر رو نشمیو
ر در حرار ی سو دست ر رر شمیو (سقنر  ،2ص )326

ر یا
ر در تیف تینایی
دریچهرا ش ور مرا ه ر

نوو (رما  ،ص )328

ر نو
در ریهرای ر وج ا تما پرنو را جنا ود (رما  ،ص )412

در شاا ر صدددای دیدددار فیاصاار اصاا ی شاا دریااو ایاا ت ر ااۀ شاانود فرار انااو
از 1 :مواااو راااا؛  2آراز؛  3مواااو راااا ااار طراااآ؛  4ورشاااوو؛  5زناااوگی در کماااا
پوساااتراااا؛  6ا ااانراب ااااغ؛  7م ناااولی در تاااا

اااهراااا؛  8سااانوج جااااردا ،

زمو پارسایا ؛  9گمیرش انار
 .1-3 -3میوهها

در شاا ر سااقنر مواااو  ،حااار رالااهراااایی از امااور وساای ر م یاااو اساات ر راز اااا
اااود دارد ر اگااار دسااایوا ی اااه آ ناااامم نراشاااو ،دشاااوار ماااوار رمااارا دارد در
شاا ر «ا ن دیاا » ماایگویااو در ننفیااهتااری اااغرااا راا موااو چوااو اساات؛ ّامااا اییاا
ااا شااا ۀ ن دی اای مواجااه شااو اساات کااه در شاا موااو اش در شااا تاار ماایشااود ر ااا
رجاااود فنااا رساااوو اااه مواااو  ،دسااایوا ی مم ااا نمااایشاااود ساااران ا در آ اااری
سااانر ،از سااار نااااتوانی اااه شاااا ه الیماااا مااایکیاااو کاااه « :ااا شاااو شاااا ۀ ن دیااا »
(رماااا  ،ص )159 -158؛ یاااا ایی اااه در رارااا ناگناااا در یااای جاااا مااایگوااارد کاااه
موااو اش راا رنااگ راارا

اساات ر پرتااوش را پااو تاار ااه ااواب دیااو اساات (رمااا  ،ص

)181؛ یاااا از دسااایر ناپاااذیر مواااو مااایگویاااو (رماااا  ،ص  )202در وااات شاااگفت
دیگر موو نمریی ا وا ر واب دارد:
موو کا

وا را آ ررز میجویو در واب (رما  ،ص )275

موااو کااا را نماایتااوا ااه ااو ی جویااو ر ر اا ناپااذیر یااا ساا تر اا اساات
ّ
تااااور سااا ت از اااوا
رار در رریاااا یاااا ریگاااا چورگااای نا ودآگاااا ر شااانود ،اااا
مواجااه ماایشااود کااه درکاا دشااوار مااینمایااو تاااویر نااام مو از در اات ر موااو ر
نماارت آ را ااا راز ،ماایتااوا در داساایا «د ااو ی» نواا دیااو در آ داساایا موااو رااا نااور
شگفتآرر دارنو که ج رار کمی ادر ه دیون نومت

ّ
ّ
آ نااور ،ت اایا از ت وااا
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وارنااو ااود ر آتاا

اارا دفااو اساات ر رمگااا در شاامار

دفااو شااوگا نومااییو ادراال ایاا نااور پاا از اای ویشااییی حاصاا ماایشااود (نوررزپااور ر
جمشوویا  ،ص )15

در شااا ر ماااورد ررسااای ،ساااقنر اااو از دیگااار ماااوارد اااه مو اااو مواااو ر را ناااۀ
رار اااا آ پردا یاااه ر اااا تفااااو وشااایر در ایااا ااااب سااا

گفیاااه اسااات تماااامی

نمادراااا موجاااود در ایااا شااا ر را در اااافیی دیگااار مااایتاااوا در میظوماااۀ «مماااافر»
ّ
مشارو کرد که ّ
مفمر ای ش ر ر تا حو مؤ ّیو تاأری ارایهشو است:
ر فشآ تینا فشآ
تو را ه گرمی ی سو میکیو مأنو
ر فشآ تینا فشآ
مرا ه رس ت انور زنوگیرا رد
مرا رسانو ه ام ا ی پرنو شو
ر نوشوار انور ؟
صوا

ال

اکمور میدرو ای نوش (رما  ،ص )307 -306

شاا ر یادشااو ماایگویااو تینااا را رسااوو ااه سااو  ،فشااآ اساات؛ گرماای سااو کااه
سااار ی ،پ یگااای یاااا کماااا ساااو را تاااوافی مااایکیاااو ،اااا آفیااااب تیاسااا دارد تیناااا
فشااآ ماایتوانااو ساانخ رسااوشتاار از رماایی را نمااودار کیااو؛ رمااا طااور کااه در شاا ر
مااورد ررساای ،رار ااهراساانۀ مواجنااه ااا سااو  ،ااا ساانخ دیگاار از حوااا مواجااه
مااایشاااود ر ام اااا پااارراز ر فراتاااررفی از سااانخ ادراال ر وااای «رمشااانریا » ااارای
فاارار ماایشااود ایاا انااور حاصاا از فشااآ ،اکمااور اساات کااه چشااما رار را ااه
سااانخ دیگااار از رمااایی مااایگشاااایو در شااا ر دیگااار «سااارو» را جایگاااا اماااور
ّ
م یو ت قی کرد است:
ر اررا دیو
که ا چقور سرو
را چوو ی

وشه شار رفت (رما  ،ص )400

 .2-3-3آواز

ن مااایو مواجناااۀ رار اااا امااار شاااگفت ،آراز اااوانی مواااو راسااات آراز فاااالر ااار
ّ
توجااه ر فرا ااوانی رار اساات تااا ااا
ایی ااه شاااد را تااوافی ماایکیااو ،در ح اا ج اا
اااو ناملماااو رمااایی آشااایا شاااود در شااا ر «تیناااا ااااد» رار ت ر اااها از سااافر
شاانود

ااود را ااه سااو ااات ر ااه ت رواار شاار فرفااانی ،چیااو توصااوف ماایکیااو

کاااه ناااوارایی ار را اااه فراتاااررفی دفاااو مااایکییاااو ر در رااار گاااا  ،اااا دنواااایی تینااااتر ر
زیراتر مواجه میشود؛ تا آن ا که ّ
تاور میکیو جیگ را می وانیو:
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ر نوا آمو :اتتر اتتر
آراز از ر درر :جیگ را می وانیو
ر نوا آمو :و میآییو (رما  ،ص )251

در زمویااااۀ نماااارت سااااقنر یااااا رار ااااا ایاااا آراز رآمااااو از طرو اااات ،شااااارو
ااارر مییااای نوااا در دسااات اسااات؛ اااوارر سااانراب ساااقنر در ااااطر ا از ررزگاااار
کودکی ار را ۀ مشا نی نق میکیو:

ّ
ملمااو رفیااه ااودّ ،ادفااا کاارد
یاا ررز صاارخ مااوارزرد کااه ن دیاا در ااترااا گاا

ریچاااهراااا مو اااش شااا فی صاااوا م اوصااای دارناااو کاااه ار مااایشااایود (ساااقنر  ،1ص
)27

ایاا من اا نشااا ماایدرااو مواجنااه ااا ایاا اماار رریاا ر شاایوو چیااا صااوا
ناملمو از ررزگار کودکی از ت ر هرا زیمیۀ ار ود است
ررایاات شاانود سااقنر چیااو القااا ماایکیااو کااه ااا گااذر از صااور  ،ماایتااوا
اناااگ جماااادا را شااایوو ر ایااا از سااار م ااااز نومااات؛ رماااا کاااه مولاااو اااهتااااریخ
وا میکیو:
فاااااال افمااااارد سااااات ر ناااااا ار جمااااااد

جاماااااو افمااااارد اااااود ا ارسااااایاد

اااااش تااااا ورشااااوو حشاااار آیااااو فوااااا

تاااا رویااای جیااار جمااا جناااا [ ]

ساااایگ ااااا احمااااو سااااالمی ماااایکیااااو

کاااااو یلوااااای را پواااااامی مااااایکیاااااو:

مااااااا ساااااامو و ر اااااااوری ر وشااااااو

ااااا شااااما ناملرمااااا مااااا امشااااو

چااااو شااااما سااااو جماااااد ماااایرریااااو

ملاااار جااااا جمااااادا چااااو شااااویو

از جمااااااد فاااااال جاااااا راااااا رریاااااو

ر غاااااا اجاااااا ا فااااااال شاااااایویو

فااااااااش تماااااااروخ جماااااااادا آیاااااااو

رسوساااااه تأریااااا راااااا نر ایاااااو
(مولو  ،1ص )547-546

در ایااا نموناااه نوااا ن مااات پیاااوار فماااو ر رورشااانود مریااای ااار فماااردگی
جمااادا طاارج ماایشااود ااا دررسااوو حشاار رمچااو

ورشااوو ،رمگااا در واریااو

یافااات کاااه آنچاااه را جمااااد افمااارد مااایپیواشاااییو ،چیاااو نراااود اسااات؛ چیاااا کاااه در
رمااو دنوااا ساایگ ااا احمااو ر کااو ااا یلواای ساا

رااا داشاایهانااو گفییاای اساات کااه

ااهت رواار واماات ر حشاار ،را ااها در پایااا جنااا ماااد نوماات ر راا اکیااو رپااا
شو است شم ترری
سااا

میگویو:

گفااای جماااادا ر اف اااا جماااادا مااایگاااوی  ،ح ماااا ایااا را می ااار مااایشاااونو

اکیو ای دیو ود را چه کی ؟ (شم ترری  ،ص )111

ر در ار ا امۀ وامت میگویو:
لراساان فونااا حریاار راا ایی ااا حریاار پوشااوو ا تااو نماای ویاای آ لنافاات را چیااا کااه
حووا نرویو ر نوانو آ لنافت حریر را (رما  ،ص )189
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اصاااوت شااایوو  ،ا وااات ررانااای ر م یاااو اسااات پااار د ااات ساااقنر از ااارادر
ااود نق ا ماایکیااو کااه ااه آنااا توصااوه ماایکاارد اساات تااا تااوا درسااتدیااو را واموزنااو
ر مثاااا راااایی کاااه مااایآررد ،در مقولاااۀ اماااور فااااد زناااوگی اسااات ر جالااا ایی اااه در
مثا

ود از سو ر آفیاب نو نا می رد:

ّ
ار ماایکوشااوو درسااتداشاای  ،درسااتدیااو ر لااذ اارد از ررز آفیااا ی ،یاا سااو یااا
نانی داغ را ه ما واموزد (سقنر  ،ص )111

سقنر در اب ای نگرش فرفانی در آموز را دیگر فرریگرا میگویو:
ّ
ااه نقاااش چویاای گفیااهانااو ااا گااوشرایاات گااوش م اا ااا ررا

ااود گااوش کاا ؛ زیاارا کااه

ررا تایویومت ی تنی است آماد پذیرش رمهچو (سقنر  ،1ص )56

اارآ کااری راا ااه صااوارایی در فااال اشااار ماایکیااو کااه وشاایری آدموااا تااوا
شیووش را نوارنو:

ا
رمااا فاااون ا ر ِ مااا شاااْ هر ِت یمااارخ لماااو

ا
تمااارخ لاااه ا
المااارش رانر
المااامارا
ا
رل ت تفقنو تمرولن ِنه کا ح وما رفورا (اتسرار)44 ،

 .3-3-3میوهها بر طبق

موااو رااا چوااو شااو اار طرااآرااا ارار گرفیااهانااو ر ااا ّ
توجااه ااه افاات ش ا ر ،طرااآرااا در

موااوا فااررش موااو رمااییو ر سااو ااا نظاار ااه ااارر ،شاایر ر اایجااا اساات؛ ااهری
کااه ارتراااط ااا در اات نااش شااو اشااو سااقنر در جااایی دیگاار ّ
توجااه ماایدرااو کااه
از ساا تتااری جماااد ،ی یاای ساایگ نواا ایااو چواا

آمو اات ر دیااو ر چگونااهدیااو

را تماااری کااارد (ساااقنر  ،2ص )395؛ یاااا رای  ،در ماااورد ا وااار نوااا ایاااو اااه ااااو
آمااو ی ر تمااری دیااو در ایاا مو ااو ااه ّ
تأماا پردا اات اگاار چوااو شااو سااو را
ّ
ّ
ّ
تاااور ماارد ا را اار ساا و ماار
نشااانی از ماار ت قاای کیااو  ،رارگاارفی اار طرااآ نواا
توافی میکیو سقنر میگویو نرایو از مر ترسوو:
ر نیرسو از مر
مر پایا کروتر نومت
گا در سایه نشمیهاست ه ما مینگرد (رما  ،ص )296

تر  ،در ا نراب اغرا ر مر  ،در سایۀ موو را نمودار میشود
در شااا ر «مماااافر» ارترااااد مواااو راااا رر موااا اااا مااار ر زناااوگی اااا ر اااوج
وشیر وا شو است:
ر رر مو روارو چیو موو نو ر
ه سمت مرن ادراال مر جار ود
ر و ارچه را اد رر فرش فرارت
نثار حاشوۀ صام زنوگی میکرد (رما  ،ص )304
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تاا ّ
ااور ر تااااریخ مااایکیاااو کاااه شدددکیتگی

در شااا ر «ر» آدمااای را رمچاااو ریچاااها
ّ
ار نااه در ایی ااا کااه در ّدر ماار ملقااآ وارااو شااو ر در تروااو ماار ااه ایاا پرساا
ّ
مقااور کااه آیااا ماار ااا تاااری ی ر تینااایی رماارا اساات ،پاسااخ ماایدرااو «ناای ،ااو

زیراااایی»؛ یاااا رای  ،مااار اگااار تااااری ی نراشاااو ،پااا ررشااایایی ر اااو اسااات ،ناااه
تینااایی؛ ااو حااار ااار م یااایی مثراات اساات ر در مواجنااه ااا زیرااایی یااا ویشاای
حاصااا مااایشاااود

اااو تاااوافیکییاااو تیناااا ود اااا م شاااو اسااات در شااا ر «ر»

پرسشاای را طاارج ماایکیااو ر اایپاسااخ ماایگااذارد « :ااه تماشااا چااه کماای ماایآیااو ،چااه
کماای مااا را ماای ویااو؟» پاسااخ ایاا پرساا را ماایتااوا در شاا ر صدددای دیدددار یافاات
در ایاا شاا ر ااا ماار موااو رااا ورشااوو ااه دیااوار یااا تماشااا ماایآیااو؛ یااا رای  ،آراز ر
شاااد آنااا ااه ساار مواجنااه ااا ورشااوو ااود اساات ایاا مو ااو جیاار جمااادا
را در پرتو « ورشوو حشر» در ش ر مولو توافی میکیو
.4-3-3خورشید

ااارا دریاااافی م یاااا ر ماااولو ورشاااوو کاااه مواااو راااا در آ « اااو زیراااایی» در
را اااارش آراز ماااای وانیااااو ،تاااااویر ر تاا ّ
اااور از ورشااااوو در شاااا ر «ر ش ماااای ر
دریاااو ر فیااااد » رارگشاااا واراااو اااود در ایااا شااا ر ،رار در گفاااترگویی فاشاااقانه
ر یاا سااویه ااا رجااود ساا

ماایگویااو کااه ح ااور ر لر یااوش را اار لاا ماارداب ر

اار ل اا ماای ویااو ر نماااز ماای اارد ،در اا

ااار یااادش را ماای ویااو ر آ را ماایچویااو تااا

رااو  ،تااا ماار ااه سااوی ماایدرد ،در پاای رزشاای ماایررد ر سااران ا در تااه تاااری ی
ّ
اااه «ت اااها ورشاااوو» مااایرساااو ،اااا اااورد ار از اااود مااایررد ر رراااا مااایشاااود
م شاااو دلر اااا در رماااهجاااا حا ااار ،رماااا ورشاااوو اسااات کاااه رار اااا ر اااورد
ااه ار در تااه تاااری ی ااا تاارال ااود ،ااه ررااایی ماایرسااو ّرد ورشااوو جااار ر ّ
سااوا را
کااه ررللظااه ااه شاا ی دگاار رماایآیااو ،د ماای اارد ر ننااا ماایشااود یااا در تاااری ی ر
و ح ور مییا و ،در دیگر آثار فرفانی نو میتوا یافت:
اایگااا شااو اایگااا شااو ورشااوو انااور چااا شااو
ررز اسااات اناااور شااا نناااا ترکااای مواااا ریاااورا

ورشاااوو جاااا فاشاااقا در خلدددوت ال اااه شاااو
شاا تاارالتاااز رااا اا کااا تاارال در رگااا شااو

(مولااااااااااااو  ،1ص )274

در ایااا رااا نوااا

ورشاااوو در د تااااری ی اسااات ر جاااا فاشاااقا

در خلدددوت

اااه

ّ
تلااو در شاارم
رصااا ار ماایرسااو «للظااۀ تاریاا  ،للظااها اساات کااه پوااا را اای
آماااو اسااات در تاریااا تاااری للظاااۀ ناااور فرامااایرساااو» (کمقرااا  ،ص  )69ترو ااای در
اب ای تاری ی ر ررشیی میگویو:
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سااواری کااه در مراتا مشاااروا ار اااب کشااف ر شاانود در دیااو اااور سااال
میآیاو ،ناور ذا من اآ اسات کاه از رایات ن دی ای ،تااری ی در اار ااور ار
پواااوا آماااو ر در درر آ تااااری ی ناااور ذا کاااه مقی ااای فیاسااات ،آب حواااا
ّ
قار ال ه که موج حوا سرمو است ،پینا است (ترو ی ،ص )84

ر ت ر ااۀ ااود را در مواجنااه ااا آ نااور شااگفت چیااو نقاا ماایکیااو« :ر ایاا فقواار
در آ نااور سااوا فااانی من اااآ ر اایشاا ور شاااو  ،ااو ااه اااود آمااو » (رمااا ) ایااا
ّ
ت ر اااه شاااروه ت ر اااۀ رار شااا ر پااا از اااورد ت اااها از ورشاااوو در تااااری ی
ّ
اساات کااه ماایگویااو« :تااه تاااری ی ت ااه ورشااوو دیااو  ،ااورد ر ز ااود رفاای ر
ررا ود » (سقنر  ،2ص )257

مولاااو در جاااایی دیگااار اااا سااا
اساات ،اشاایوا

گفااای از ماااا ر ناااور ار کاااه پرتاااو از ورشاااوو

ااود را رصااف ماایکیااو ،ااود را رااال ماار ماای وانااو ر ساا

گفاای

از رااو چواا جاا ار را رنماایتا ااو رصااف مااا تااا جااایی پااو ماایررد کااه ااا حواار از
د ماایپرسااو ایاا چگونااه ماااری اساات کااه ااه رصااف درنماایآیااو ر د  ،ار را اماار ااه
سااا و مااایکیاااو کاااه سااا

در ایااا ااااب فراتااار از اناااواز توسااات آ گاااا مولاااو

پرد در میکیو ر هتاریخ اص کال را ر ز ا میرانو:
گفاای ا د پااور کاا نااه کااه ایاا رصااف واساات گفاات ایاا رماات رلاای جااا پااور رااو مگااو

در تاا ّ
ااور ساااقنر

(مولااااااااااااو  ،2ص )806

اااوا رماااهجاااا رمااات ر ح اااورش را در ررجاااا ماااییا اااو :در

ایااا ن دی ااای ،ت شااا وراااا ،پاااا کااااج ،رر آگااااری آب؛ ر از ایااا ررسااات کاااه
ااود را مماا مانی ماایدانااو کااه در دشاات رر ااه ر ااۀ گاا ساارا نماااز ماای وانااو (←
سقنر  ،2ص )272

در اارآ کااری
توافی میشود:

وارنااو در موا اا ی ااهگونااها رصااف شااو اساات کااه ورشااوو

ا

ا
ال ااه نااور الماامارا رانر مثاا نااور کمشاا هام فونااا ماااراج الماااراج فااْ زجاجاا ه
ا
ال ُّ جاجااا کأنناااا کوکااا درُ یو اااو مااا شااا ر هم مرارکااا ه زییونااا ه ت شااار او ه رت رر اوااا ه ی ااااد
ا
ا
اور ینااوُ ال ااه لیااور م ا یشااار ر ی اارب ال ااه
زیینااا ی ااْر رلااو ل ا تمممااه نااار نااور ف اای نا ه
ا
انمثا ل ایا رال ه شْ هر ف و (نور)35 ،

ر در جااایی دیگاار ماایگویااو اار راار جااا رر آرریااو ،وارنااو ر ااه ت رواار نااور
ُّ
ا ا ا
رما جاست :فأییما تولوا فث ا رجه ال ه ِ ال ه راسش ف و ( قر ﴾115 ،
ت ر ااۀ دیاااوار اااا ورشاااوو تاویرشاااو در ایااا نمونااهراااا را مااایتاااوا مواجناااه اااا
ّ
ّ
رورانماااا رار ر روااار
وارناااو یاااا ت واااا ار دانمااات کاااه اااهصاااور میشااا
ّ
نمودار شو است
میش
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 .5-3-3زندگی در کمال پوستها

در تروااو نماارت موااو رااا ر زنااوگی ،ارتراااد آ رااا را ماایتااوا ااه مراحاا زیاار ت یااه
کرد:
 1زنوگی واب سنوج جاردا میدیو؛
 2ای

واب رر کما پوسترا جریا داشت؛

 3در مورد پوشو ر موو را رار گرفیه ر طرآ را ش شو است
در تو اااوخ ماااورد یااا  ،اااواب در شااا ر ساااقنر کارکردراااا گونااااگونی دارد؛
ماااثال ،در اااواب مااایتاااوا مواااو کاااا

اااوا را جویاااو (ساااقنر  ،2ص  )275در اااواب

اار ک مااا نواا گشااود ماایشااود ر آ رااا را سرشااار از م ااانی شااگفت ر ماارن ماایکیااو
ّ
(رما  ،ص  )456-455آنچه اتفا وارو افیاد ،در واب میتوا دیو:
پرتو یی افیاد در پینا ار
دیو ود آ را ه وا ی ناشیا (رما  ،ص )181

یااا رای  ،زنااوگی ،در ر اا ّوت موااو رااا چوااو شااو  ،ساانوج جاااردا یااا اایانینااا
ارم ّو ات رریااا در ای ا اساات کااه « ّ
را ااه ااواب ماای ویااو ّ
حیاای رریااایی کوتااا کااه ااه نظاار
اای ّ
ارم ّواات ماایآیااو ،تااالش دارد چواا را ااه مااا گویااو کااه ااه دانماای آ نواااز داریاا »

(را رتماااو  ،ص  )57کماااا پوساااتراااا در رساااوو اسااات ،پوساااتراااا نشاااا ر ااا ّوت ر
مو ّواات موااو رااا رمااییو؛ یااا رای  ،سااو رااا ااه کمااا ااود در زنااوگی در یاای دساات
یافیااهانااو ر در ایاا حااا  ،ااا ساانخ دیگاار از رماایی مواجااه ماایشااونو ر حقوقیاای را
از ایااا در زناااوگی در یااای نمااایدیوناااو؛ یاااا رای  ،آفیااااب رماااا

مااای وییاااو کاااه پاااو
اسااتّ ،امااا نااو را نااۀ آ رااا ااا آفیاااب تغوواار کاارد اساات؛ در نیو ااه ،در مواجنااه ااا آ
آراز ماای وانیااو گااذر از ساانخ ر رسااوو ااه پایااا ر مواجنااه ااا ماار  ،ررشاایی یااا نااور
را در ش ر دیگر نو میتوا دیو:
ر یی که در ت رمت
پوواست که ایو ود
ایو ود
ر ّرد ررایت را
تا می سقووش
دنرا کرد (سقنر  ،2ص )419

مواااو راااا اااا مااار یاااا گاااذر از یااا مرح اااه ر رررد اااه زناااوگی دیگااار ر در مواجناااۀ
دیگاار ااا آفیاااب آراز ماای وانیااو؛ گااویی در ایاا مرح ااه چشاا رایشااا تواا شااو ر
ااا ساانخ دیگاار از رماایی رر ااهرر شااو انااو در نگااا سااقنر ماار آراااز دیااو اساات
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ر ماایتااوا آ را ت رواار یااا تفمااور ر تااأری ی از ایاا آیااه دانماات :لقااو کیاات فااْ رف اا ه
م رذا ف شفیا فیك رنارك فرارك الوو حویو ( ﴾22 :
فرار « واب چو

را دیو » ه م یا آرزر آ را داشی نو رمت

 .6-3-3اضطراب باغ
ا نراب اغرا در سایۀ رر موو ررش ود (سقنر  ،2ص )370

میظاااور از ا ااانراب ااااغراااا ،ا ااانراب جاااوایی از ااااغراسااات؛ یاااا رای  ،فافااا
حقوقاای جم ااه میددوه اساات موااو رااا م اانربانو ،ا اانراب موااو رااا حاصاا جااوایی
از اااغ اساات کااه در سااایۀ آ رااا نمااودار ماایشااود ایاا ا اانراب در مواجنااه ااا آفیاااب
ر آراز وانی در آفیاب ،ه سایه رانو میشود
اه فقا اه نا ودآگاا تر واو

ری گیرایی که در زنوگیماا ان اار مایکیاو از او نمایررناو،
ماایشااونو ر در آن اساات کااه ش اا ّاوت مااییا یااو ر ااه ش ا سااایه درماایآییااو (را رتمااو  ،ص
)116

نماارت اااغ ااه موااو نماارت کاا ااه جاا ر اساات ر اگاار اااغ را ااه م اااز در یااا اااغ
در نظااار گواااری  ،رمچاااو نمااارت ماااادر اااه فرزناااو اسااات مواااو راااا در طراااآ ،از
ااااغراااا م ی فاناااو ر رجاااه اشیراکشاااا ا ااانراب جاااوایی از ااااغ اااهمثا اااۀ ماااادر
اساات پااو از رسااوو  ،ا اانراب جااوایی ر ماار اار موااو رااا چواار ماایشااود اکیااو
اااا آراز واناااو ر ااارار گااارفی در شاااراینی کاااه اااواب سااانوج جااااردا مااای وییاااو،
ا نراب از رجودشا ملو میشودّ ،اما رمچیا در سایۀ آنا نمودار است
ی ی از ماادیآ شنود در ش ر سقنر دیو ج ر ر ادراال ک است:
ر ه آنا گفی  :ررکه در حافظۀ چوب رویو اری
صورت در رزش وشۀ شور ا و

وارو مانو (سقنر  ،2ص)275

در ایاا شاا ر نواا رار ااه شاانود دسااتیافیااه ،ا اانراب اااغرااا را از سااایۀ موااو
ماای ویااو موااو رااا گرچااه در م اار

آفیاااب ااه رماایی جویااو دساات یافیااهانااو ،رار

کما و نشانهرا زنوگی پوشو را هصور ا نراب در آ را مینگرد
 .7-3-3مجهولی در تابش بهها

گفیااار در ااار موااو رااا ااا ساا

گفاای از ااه ج یاایتاار ماایشااود تااا

دارد 1 :اااهراااا اااود مااایتا یاااو؛  2تاااا

ااهرااا در رجااه

آفیااااب را ان اااا مااایدریاااو در راااردر

صاااور رجاااه ناااازلی از ورشاااوونو در ماااورد ن مااات ،رمااایی آناااا اااه ج یااای از
ّ
ورشااوو مراااو شاااو اسااات ر در ماااورد در  ،از چیااا لناااافیی آییاااهرار ر وردارناااو کاااه
تا

آفیاب را ازتاب میدریو
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حاا یااا درال اماار م نااو ااهراساانۀ فقاا ّ
موماار ماایشااود؛ ّامااا در مواجنااه ااا اماار
زیرااا یااا فظااو مماالور ماایشااونو سااقنر در شاا ر دیگاار در مواجنااه ااا گاا ساارا
چیورچو فق ی را رامیننو ر کار صواب را شیارر در افمو گ میدانو:
کار ما نومت شیاسایی راز گ سرا
کار ما شایو ای است
که در افمو گ سرا شیارر اشو (سقنر  ،2ص )298

در ادامه مقاودش را از شیارر چیو تروو میکیو:
دست در جذ ۀ ی ر شویو ر سر وا رری
ّ
صرخرا ر یی ورشوو درمیآیو میولو شوی (رما )

افمااو ر زیرااایی گاا ساارا چواا
آ سااا

ّ

نوماات کااه یااوا ااهسااا اماار م نااولی در ااار

گفااات یاااا احواناااا در پااای ح ااا

اااود از نظااار ساااقنر در پاااا کمواااابتری

نارر رر زمو ج مملور ر افمونی ررا نومت:
م ه انواز ی ا ر دل میگورد
ر یی از پی ر می وی حور  -د یر الغ رممایه –
پا کموابتری نارر رر زمو
فقه می وانو (رما  ،ص )392

م نااو ااه ساار ناشاایا یگی ااا تورگاای ارتراااد دارد ر مم ا اساات تااوار مفنااو سااایه
اشااو ااه نااورانی ر تا ااا  ،چواا را از سااایه در ااود ر ااا ااود دارد؛ یااا رای  ،م نااو را
ّ
میتوا رجه دیگر از آ ا نراب نمادی در سایه ت قی کرد
 .8-3-3سطوح جاودان ،زمین پارسایان

ّ
ّ
مااااد مشااامو زماااا ر
مااااد راااو چوااا جااااردا نومااات؛ زیااارا فیاصااار
در فاااال
م ا اناااو ر گاااذر زماااا موجااا زرا اسااات؛ یاااا رای  ،سااانخ جااااردا یاااا زماااو
پارساااایا  ،فاااال مثاااا  ،فاااال میفاااا یاااا ررا ما ّ
اااد اسااات کاااه در میاااو فرفاااانی ر
م اشااافا فارفاااا از آ ماااوار سااا گفیاااه شاااو اسااات «زماااو م اااوتی رور واااا
ّ
ّ
در ماارز ر پایااا زمااا اساات اار فااراز ااهرااا رفوااش ایاا زمااو اساات کااه ت ّوااا
النااای رر مااایدراااو» (کااار  ،ص  »83 -82در جاااایی دیگااار ساااقنر آ را اااا لفااا

«راااو » واناااو اسااات« :کوچاااه ااااغ فرارفیاااه تاااا راااو » (ساااقنر  ،2ص )448؛ ی یااای
ّ
ماااد ماای ویااو ت ااا ور دیگاار
کوچااه اااری کااه ار در شاانود ااود ّمیااا ااه فااال ررا
در توصاااوف ایااا فاااال  ،فراااار اسااات از ناک اآ ااااد ،سااارزمو نااااموجود ،م اااانی
اسااارارآمو در آ ساااو کاااو اااام کاااه در نقشاااهراااا جغرافواااایی موجاااود نومااات،
م اااانی وااارر از م اااا  ،م اااانی در تم اااا کاااه جاااایی ناااوارد ،جایگااااری م ااای ّ
ّ
ررا در ت ااایاش ااار ویشااای اااوی تیناااا اااا گممااای ی راااار از جناااا اصااا ی
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جغرافوااایی ماایتاااوا ااه ایاا

مااارر را یافاات ساااال ی کااه ااه چیاااو

ماارر گاااا

ماااینناااو دچاااار شاااگفیی ر ا ااانراب ف ورااای مااایشاااود؛ چیاااا کاااه گاااویی در اناااۀ
وی نومت (شایگا  ،ص  )91 -90انار در چیو زمویی گمیرش مییا و
 .9-3-3گسترش انار

در شااانود رار  ،اناااار رناااگ اااود را تاااا زماااو پارساااایا  ،سااانوج جااااردا یاااا م اااا
وساای یااا نشاات فرا اارد ر ااه ت رواار ااه اصاا ر میشااأ ااود ّمیااا شااو اساات ااه

تاااریخ آیااۀ رآناای انااار از موااو رااا نشاات اساات :فونمااا فاکناا رن اا رر امااا

ّ
(الااارحم  )68 :در فرفاااا مماااولی داناااهراااا اناااار نمااااد کماااا ر گااارد آ نشاااانۀ
اا ّ
ااویت النااای اسااات (شاااوالوه ر گر ااارا  ،ج  ،1ص )251 -250اگااار انارراااا رناااگ اااود را تاااا

نشاات امیااواد دریااو؛ ی یاای ااا رجااود آنااا  ،زیرااایی ر رنااگ تااا اصاا

ااود امیااواد ماای-

یا ااو گمااایرش رنااگ تاااا زمااو پارساااایا ت رواار دیگااار اساات از رساااوو ااه سااانوج
جاردا
ح اااور پیناااا آفیااااب سااانررا آراااازی را در ایی اااا نوااا مااایتاااوا دیاااو :رناااگ
گرفی اشوا ر هری موو را ناشی از تا

ورشوو است:

از ر پینااااا کاااااه درر از حااااا ّ ماسااااات

آفیاااااااب چاااااارا را اااااا را راساااااات

آ ررااااای کاااااه سااااارا ساااااازد ل ااااا را

ر آ ررااااای کاااااه ااااار

شاااااو ن ااااا را

آ ررااااای کاااااه پ یاااااه ساااااازد مواااااو را

ر آ رراااااای کااااااه د درااااااو کااااااالوو را
(مولاااااااااااو  ،1ج ،1ص )245

ساااقنر در ایااا شااانود ،رناااگ انارراااا را مااای ویاااو کاااه اصااا
دررماناااو اناااو اااازمیجوییاااو ر اااه اصااا
ّ ّ ّ
رآنی انا ل ه ر انا الوه راج و ( قر )156 :

اااود را کاااه از آ

اااود رجاااو مااایکییاااو؛ ت روااار از مفناااو

رار در ااا در شااا ر کاااه شااانود پایاااا یافیاااه اسااات ،در مواجناااه اااا ماااادر ،اااار
دیگااار از ت ر اااۀ دیاااوار اااا اناااار سااا

مااایگویاااو ر ساااررفی را کاااه ری گااای مای اااا

اساات ،ااه انااار اساایاد ماایدر او ااا نظاار ااه اااط یااا ااه ریگااا گ ا ارش از آنچااه در شاانود
پویااوار شااو  ،مم اا اساات انااار مااایشگااو اشااو ر ساار ااررد؛ گااویی در ساانخ رجااود
حقوقوشاااا جاماااو ر ماااایش م یاااا ناااوارد؛ از ایااا رر ،در ترواااو مو ّوااات ر حاتتشاااا
اسااایادرا شاااگفت ر نامی اااارم ماااینمایاااو انرمااااد ،تاااوافیکییاااو فاااالمی اسااات کاااه
مولو آ را «فال میرم » می وانو ر سنوج جاردا را ه یاد میآررد:
میرماااا ااااودی ر یاااا جااااورر رمااااه

ااایسااار ر ااایپاااا اااوی آ سااار رماااه

یاااا گناااار ااااودی رمچااااو آفیاااااب

اااایگاااار ااااودی ر صااااافی رمچااااو آب
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چااااو ااااه صااااور آمااااو آ نااااور ساااار

شااااو فااااود چااااو سااااایهرااااا کیگاااار

کیگاااااار ریاااااارا کیوااااااو از می یوااااااآ

تاااااا ررد فااااار از مواااااا ایااااا فریاااااآ
(مولااااااااااااو  ،2ص )45

گاااویی رار در شااانود اااود مواااو راااا را اااا ّ
توجاااه اااه اصااا آ یااا گاااورر ر
یسرر پا دیو است؛ از ای رر ،رداشی ر ریو رای مم

نرود است

 .4پایان تجربه
ت ر ااۀ شاانود م مااوت چیااوا نماایپایااو نشااانهرااا پایااا ت ر ااه در ایاا شاا ر ایاا
اسااات کاااه از ا ناااا م یاااا کاسااایه مااایشاااود ر رار  ،ررچیاااو اااه ز اااا اسااای ار  ،از
ّ
دیگراناای ساا ماایگویااو کااه از ایاا دیااو رااا اای ناار انااو ر ااهطااور اامیی ااه ف اات
ایاا اای ناار گاای اشااار ماایکیااو نشااانۀ دیگاار ،گفااترگو رار اساات ااا مااادر ااود
ااهمثا ااۀ ی اای از کمااانی کااه از آ فااوال ااه دررنااو؛ ّ
الریااه در ایاا گفیااار تااأثور شاانود در
شاااوو کماااا و مااارن رار رمچیاااا مشااانود اسااات چیاااا کاااه تو اااوخ داد واراااو
شاااو ،رار در افااات گفیاااار م ماااو اااه آ ت ر ّواااا ر م اشااافا اشااااراتی مااایکیاااو
کااه اارا مااادر نااامفنو اساات ر گفااترگو ااه م یااا د وااآ ک مااه ر اارار نماایشااود ر
ناتما ررا میشود
پایا ت ر ه را میتوا در در

ج ییتر مشارو کرد:

 .1-4ورود به جهان نامها
سااقنر در اتااآبی اا نواا پایااا ت ر ااۀ شاانود را تاااویر کاارد اساات؛ اارا مثااا  ،ااا
رفااای چوااا کاااه ح اااور ر رجاااودش را رمچاااو ناااور تاا ّ
ااور مااایکیاااو ،از اتاااا آ ااای
ورر میپرد:
ر یاای کااه ای ا حالاات تاارد ر نااازال مث ا ی ا چویاای تاارال ماای ااورد ،از اتااا ماایپریااو واارر
میدریو موا ش وری اش ا  ،جایی که رر چو اسمی دارد (سقنر  ،1ص )22

جنااانی کااه راار چواا اساا دارد ،جنااا شاا وغ از اشاا ا  ،فااال ملمااو ر ّ
ماااد
ّ
مااااد ر
اسااات اسااا داشااای اشاااوا نشاااا ح اااور ودآگااااری آدمااای ر نااار رر
پینا شو حقوقت اشواست کریشیامورتی در ای ار میگویو:

ر یی رر اشوا اس مایگاذاری  ،دیگار نمایتاوانو اه را ّوات آ راا اوب نظار کیاو ریگاامی

که رر اشوا نا گذار میکیو  ،او شایر ر مشاارو جاوایی ر افیارا مایافیاو مرا راه مارز او
ّ
انمااا ر انمااا ر حااو ااو انمااا ر اشااوا را رماایدارد مرا رااهکییااوگا ماایگوییااو آ گااا کااه در
حالیی از مرا ره رمییو ،او

اود ر اشاوا فاصا ها احماا نمایکییاو ایا اسات کاه در ات را

ا ی ررشیایی د واآ ر وار کییاو مای وییاو رناگراایی را در در ات مشاارو مایکییاو کاه تاا
کیو شارو نرود انو (کریشیامورتی ،ص )17 -14
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یاااو در شااا ر مااااجرا رار اسااات کاااه از سااافر م اشااافها
در ایااا

اااود ازگشااایه اسااات

ااا  ،گرچاااه شااانود پایاااا یافیاااه اسااات ،تاااأثور آ را از مواااا گفترگوراااا

ماایتااوا دیااو؛ ایاا گونااه کااه در ساا

گفاای از پویااواررا آ رااا را رمااا گونااه رصااف

ماایکیااو کااه در شاانود پویااوار شااو ودنااو؛ مااثال اایننایاات ااود موااو رااا ،ساار رفاای
اناررااا میرماا از کیااار ساارو ر امیااواد تاااویر ااه تااا درردساات زنااوگی رارد شاا وری
اش ا شو ت رور است از پایا یافی شنود
 .2-4مواجهۀ دو دیدگاه
در سااانر پایاااانی یاااو در  ،از نشاااانهراااا پایاااا ت ر اااۀ شااانود رار اسااات کاااه از
مو ااو اصاا ی ااارج شااو  ،در ااار مردمااا ساا

ماایگویااو ر افمااو ماای ااورد

کااه چیااا ساارگر اررنااو کااه اماار پینااا ننفیااه در ااارر را نماای وییااو تو ااوخ رماارا
ّ
ااا افموساای کااه از واای رمشاانریا ارایااه ماایشااود ،ااهت ااویخ ،ف اات فقااوا ت ر ااۀ
شنود را نو وا میکیو:
وی رمشنریا افمو
ر ملو ررنآ نارننرا

ّ

مماسی ود (سقنر  ،2ص )370

ّ
ااالقو ااود را صاارم امااور
واای  ،دیااو اااطیی اساات؛ ّامااا مردمااا واای یااا تااوا
نااااچو ر ملموساااا مااایکییاااو؛ اااه ت روااار رماااا «شااا وری اشااا ا » رار افماااو
ّ
مااای اااورد کاااه وااای رمشااانریا ااا مماسااای اسااات ااار ملاااورد ملاااو ررناااآ
ّ
تااوجنی نوارنااو ایاا اتااا ااا
نااارننرااا؛ رمااا طااور کااه دیگاارا ااه اتااا آ اای نواا
ری گاایرااا فرارا اای ااود فقاا اارا رار پوواساات ،ریگااا اااز ااا درساایا  ،ااا
صااوایی «مثاا صااوا آب کااه ااواب شااما شاایود» ،اااغ صااوای ماایزنااو ر ار را ااه
اتااا آ اای دفااو ماایکیااو آنچااه در ااواب ماای ویااو ااه اراد مااا نوماات ر اار مااا را ااش
میشود
واای آناااا ملاااو ناااارننراااا را ررسااای ماایکیاااو تاااا از ررناااآ آ ااارا

ریاااو ر

ااورد اطمویااا یا ااو ایاا نگااا ااا مواجنااۀ شاانود رار ااا موااو رااا ر رؤ یاات آنچااه
ااه چشاا ااارر ر میف اات ااوا دیااونی نوماات ،در تقا اا اساات ااه ت رواار رؤ یاات
ّ
فمااآ در تقا اا ااا ویشاای گذرنااو  ،اار ساانخ ر اار اا ممااا اار رر نااارننرااا اارار
دارد ای نگرش در اتا آ ی چیو رصف میشود:
اتا آ ی الی افیااد اود راو کا در ف ارش نراود پشات در یاا ااغ کاودکی ما اای
شو ود؛ ّام ا را م پواوا اود نورریای تاریا مارا اه اتاا آ ای مای ارد گاا مواا ااز ،
اتا آ ی صوای مایزد از را ااز راا جاوا مایشاو  ،مایرفای تاا مواا اتاا آ ای ماان ر
گااوش ااور چواا

در م ا شاایوو ماایشااو مثاا صااوا آب کااه ااواب شااما شاایود
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جریااانی از سااقوو د چو رااا از ما ماایگذشاات ر در ما ااه ما ماای ااورد چشاام چوا
نمیدیو؛ الی دررن نگاا مایکارد ر چو راا مایدیاو اه سار ی پار مایرساوو ر در اود
ک ک ات میرفی (سقنر  ،1ص )22 -21

در یاااو ساااو  ،رار کاااه ت ر اااۀ شااانود را پشااات سااار گذاشااایه اسااات ،اااا دسااات
ااالی ر جااا پاار ،شاارج مواجنااۀ ااود را ااا مااادر ااهمثا ااۀ ی اای از رمشاانریا کااه
واای آ رااا ممااا اار ملااو ررنااآ نااارننراساات ،تاااویر ماایکیااو مااادر احوانااا ااا
ّ
دیااو ساارو کااه ااالی مااینمایااو ،از ساار ت اا یااا تااو وخ ،فرزنااوش را ااه پرساا
ماایگواارد پماار ااه ا ی ااا احااوا

ااود پاسااخرااایی ماایدرااو کااه رمچااو ت ر ااۀ

شااانود اش شاااگفتانگوااا اسااات پرسااا را ماااادر اااه ا ی اااا احاااوا

اااود در

سااانخ م یاااا اموسااای ر می اااارم رامگاااا اسااات ر در مقا ااا  ،پاساااخراااا رار
نام مو است
پاساااخراااا احیماااالی در اااار ن ریاااو مواااو  ،ماااثال مم ااا اااود چیاااو اشاااو کاااه
موااو رااا کنیااه ،فاسااو یااا گاارا ودنااو؛ ا ّمااا صاافت اایننایاات اارا موااو در ساانخ
دتلااات ّار ّلواااه ااایم یاسااات صااافت « ااایننایااات» م ّمااا م یاااا سااانوج جااااردا ر
گماایرش تااا زمااو پارسااایا اساات ر ااا دیااو ملااورد ااه ساانخ ررنااآ نااارننرااا ت اااد
دارد موااو اایننایاات را نماایتااوا در اارم ساارو جااا داد رار چیااا راار شاا و
ازلاای ر اااطیی موااو رااا ااود کااه کااارکرد ّ
مادیشااا را ااه چشاا نماایآررد اساات مااادر
کااه چواا

از ساا

پماار درنوافیااه ر پاسااخ ار را اایم یااا انگاشاایه اساات ،سااؤاتت را

ااا تأ کوااو ر تااو وخ ادامااه ماایدرااو ااوب ااود انااار ااه رسااوو ر ااوش ااوراال ااود
اساات ر اصااوت امیااواد انااار تااا زمااو پارسااایا حااار م یااا ر ارزشاای نوماات مااادر ااا
ذکاار ّ
کم ّواات «یاا ماا » ،اار ااو فویاای ر م مااو تأ کوااو ماایکیااو «یاا ماا » در
مقا

یننایت ود موو را از نظر رار است

رار در پاسااخ ااه مااادر ساا یی ماایگویااو کااه در در ساانر نقاا ماایشااود ساانر
ّار اااهتیناااایی در سااانخ دتلااات ّار ّلواااه اااا م یاسااات؛ گاااویی پمااار میظاااورش از
امیلاااا کااارد اناااار رمچاااو «رمشااانریا » ررسااای مررو ّوااات آ اشاااوّ ،اماااا سااانر
اااو کاااه مااایگویاااو« :انرمااااط از کیاااار ایااا سااارو سااار رفااات» ،جم اااۀ پوشاااو را در
سنخ دتلت ّار ّلوه یم یا میکیو
مااادر گااویی کااه پماار ساا یی نگفیااه اشااو ،اای ّ
توجااه ااه پاسااخ ار ،حاارف را اااز
ت اارار ماایکیااو « ااه» اینااا ترااادر دارد ااه « ااه» یااا اارف

 ،ماایتااوا اار ایاا ااود کااه

ااه کااه ااوراال ناار اساات چااه شااو؟ ر در ایاا حااا َبدده را کااه اداتاای اارا وااا شااگفیی

ر افیاارا

اساات ،ااه ذراا میرااادر ماایکیااو سااقنر در جااایی دیگاار نواا َبدده را ااا ااار
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م یاااایی فااااطفی اااه کاااار ااارد اسااات« :داد زد  /:اااه چاااه راااوایی » (ساااقنر  ،2ص )412

مااادر در انیظااار ااوراال ناار ااود ّ ،امااا پماار چواا
ایااا سااا

از موااوا ن ریااو اساات پاا از

 ،نقناااهچاااو مااایآیاااو ر سااانر اااو کاااه نو ااات پاساااخ رار اسااات ،ااااز

نقنااهچااو مااینشااویو؛ ااه ایاا م یااا کااه ایاا ساا

اگاار تااا اایننایاات راا ادامااه یا ااو،

رمو وارو ود ر رو ی از آ در س دیگر را درن واریو یافت
در ننایااات ،ااارا ماااادر اااوراکی فااارار نشاااو ّ ،اماااا رار نااار اااود را از اااوراال
ااارد اسااات اااوراال م یاااو رار در آ اااری سااانر شااا ر تااااویر مااایشاااود تااااویر
ااه اار آییااه افیاااد ر تااا درردساات زنااوگی امیااواد یافیااه اساات در میااو فرفااانی آییااه،
نماد مور اط است (← مولو  ،2ص )5

«درردسااات زناااوگی» ت روااار دیگااار اسااات از سااانوج جااااردا ر زماااو پارساااایا
ایاا ساانر تااوافیکییااو ااه ر چیااو آییااۀ مقا اا راا اساات کااه اایننایاات آییااه ر ااه را
نشا میدرو؛ ه ینناییی که رار ا ن ریو ه دست آررد است
ااه در ایاا ساانر رمااا اساات کااه در ساانر ششاا در حااا تااا

ااود ر پاساا ی

اساات ااه ااوراال ناار کااه مااادر در انیظااارش ااود ااه نواا مانیااو ورشااوو ،گاارد ر زرد
ر تا یو نور است
 .5نتیجه
شااا ر صاااوا دیاااوار گ ارشااای اسااات از ت ر اااۀ شااانود رار در یااا ررز م ماااولی
در مواناااۀ اااازار ایااا شااا ر فاااالر ااار ماااولو راااا می اااارم در سااانخ دتلااات ّار ّلواااه،
حاااار م اااانی دیگااار اسااات در سااانخ دتلااات ّار ّلواااه نوااا مفاااارو ر فراااارا در

ساانوج م ی فاای از م یااادار یااا اایم یااایی رمااییو؛ اارا مثااا  ،صاارلگا ااا ساارو
ااه موااوا رفاای در مقا اا سااررفی موااو از ساارو م یااا ساانخ در یااا م یااا حاصاا
ّ
ویامییوااات ر ررمیوتوااا  ،ساااا یار میمااا می از رراییااای مرییااای
از تأریااا  ،از طریاااآ

ااار کشاااف ر شااانود در یااا مو ّوااات فااااد یاااا ررزما ّ
اار را نشاااا مااایدراااو ت ر اااۀ

شااانود ساااقنر در ایااا شااا ر ،از طریاااآ مفاااارو مشااایرال ر مشاااا ه در دیگااار آثاااار
میظاااو ر میثاااور ساااقنر  ،شاااوارو ااارر مییااای ر ااارآ کاااری ر دیگااار میاااا ش فرفاااانی
تأری شو
شااایوو صاااوایی ناااام مو ر ااار اثااار آ فراتااار رفااای از سااانخ ت ر اااه ر زیمااات
م مااو ر مواجنااه ااا ساانخ پینااا رماایی کااه در آ اشااوا ااه ااارر اایجااا نااهتینااا
جانااااوار ر شاااا ورمیونو کااااه شااااورمیوانه ااااا مرااااوأ رماااایی مواجااااه ماااایشااااونو ،از
موتواافرااا شاا ر ساانراب سااقنر اساات رار

ااا پایااا یااافی شاانود ،فایااو ط راای ( ااا
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نگاااا می اااارم اااه پویاااواررا نگریمااای اااهمیظاااور نااار میاااو از آ راااا) ر مواجناااه اااا کاااارکرد
می اااارم اشاااوا را از مواناااش شااانود مااایداناااو ساااران ا  ،در مواجناااه اااا ی ااای از افاااراد
ااای نااار از شااانود ،نشاااا مااایدراااو صااااح ت ر اااۀ شااانود پااا از پایاااا شااانود،
ّ
رمچیا میأثر از ت ر ۀ ود ه رمیی مینگرد
از شاا ر سااقنر ر در ایاا منال ااۀ مااورد شاا ر صدددای دیدددار ،چیااو رماایآیااو کااه
ّ
اااص نوماات ر تینااا تااوا دیااو ر
ت ر ااۀ شاانود مو ااوم ااه شاارای ر م ااا رااایی
شااایوو ر ّ
توجاااه مااای واراااو ااار مریاااا شاااوارو ااارر مییااای ،ساااقنر از کاااودکی در

ملااو اطاارام ر طرو اات ّ
تأماا ماایکاارد ر چو رااایی را ماایدیااو ر ماایشاایوو اساات
ااود را ااه

کااه دیگاارا مشاایغ ااه ساانخ ااارر از آ اای ناار ااود انااو ر نواا اطرافوااا
تماااری دیاااو ر ّ
تأمااا در پویاااو راااا طرو ااای چاااو ورشاااوو ر ساااو ر امثاااا آ

دفاااو مااایکااارد اسااات تاااا درسااات دیاااو را واموزناااو در ایااا شااا ر اااا ی ااای از
اور را سقنر مواجه میشوی
پینوشت
 1نویمااایو ننفیاااه در مقا ااا نویمااایو را ااای ااارار دارد نویمااایو ننفیاااه ناااوفی رساااا یه اسااات ر
مرییااای اسااات ااار رداشااات ماااا از شااا ور پشااات ررایااات یاااا م موفاااها از فواطاااف ،وااای  ،دانااا ر
نظااار کاااه ررایااات را توجواااه مااای کیاااو تااااویر اسااات از نویمااایو کاااه در اااال
ذر ش

واناااو ررایااات در
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