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مریم مریم 1717 سـاله می گوید:"روحم در عذاب بود وقتی می دیدم  سـاله می گوید:"روحم در عذاب بود وقتی می دیدم 
به کسـی که باید پشـتیبان من باشـه، کسـی که پدرمه از من به کسـی که باید پشـتیبان من باشـه، کسـی که پدرمه از من 
لـذت جنسـی مـی بـره، می گفت مـن باباتم اشـکالی نـداره، لـذت جنسـی مـی بـره، می گفت مـن باباتم اشـکالی نـداره، 
کسـان دیگـه نبایـد این کار را بکنند اما من اشـکالی نـداره ... کسـان دیگـه نبایـد این کار را بکنند اما من اشـکالی نـداره ... 

امـا دیگـه ایـن آخری ها تحمل برام سـخت بـود..."امـا دیگـه ایـن آخری ها تحمل برام سـخت بـود..."

مالجو محسن. تجاوز به محارم: زمینه ها، اسرتاتژی متجاوز و واکنش های بزه دیده.مالجو محسن. تجاوز به محارم: زمینه ها، اسرتاتژی متجاوز و واکنش های بزه دیده.
 فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتامعی، سال نهم، شامره  فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتامعی، سال نهم، شامره 3434، ص ، ص 9393
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در حریـم امـن بـاور عمومـی به یکـه سـاالری خود 
ادامـه مـی دهـد. در حالـی کـه اکثریتی قابـل توجه 
در جسـتجوی چهـره ای غریبـه انـد، نزدیـک ترین 
افـراد بـه یـک زن،1 نقش متجاوز را ایفـا می کنند. از 
تهدیدهـای عاطفی تا فشـارهای مالـی، از حقه های 
کالمـی تا توسـل به خشـونت، بخشـی از اسـتراتژی 
کسـانی اسـت که جامعه آن ها را در مقام پشـتیبان 
و خیرخواه تام و تمام می بیند؛ پدر. سپیده می گوید:"با 
مهربانی آمده بود پیشـم می گفت تو بیوه هسـتی و 
مـن هم پدر تو هسـتم اگـر من تـو را ارضا کنم بهتر 
از ایـن اسـت کـه بروی بیـرون و با مـردم دیگر رابطه 
داشـته باشـی ... می گفتم من اصال نمی خوام کسی من 
را ارضـا کنـه ..."2 هدف نویسـنده پرداختن به همه 
ابعـاد پیـدا و پنهـان تجـاوز بـه محارم نیسـت. طبعا 
بررسـی این آسیب اجتماعی از حوصله نوشتار پیش 
رو از یـک سـو و تخصـص نویسـنده از سـوی دیگـر، 
خـارج اسـت. در عیـن حـال "چهـره یـک متجـاوز" 
تالشـی اسـت برای ایجاد یک جرقـه در ذهن جامعه 
در حـال گذارمـان تا تفـاوت فاحش بین انـگاره های 
عمومـی و حقایـق علمی را بهتر و بیشـتر درک کند. 
از ایـن رو نوشـتار حاضر با تکیه بـر تحقیقات صورت 
گرفتـه در ایـن زمینه، به تجاوز جنسـی به محارم در 

ایران پرداخته اسـت.

1- آشکار است که فقط زنان قربانی تجاوز جنسی و مشخصا تجاوز به محارم، نیستند با 
این حال اکثر قربانیان را زنان تشکیل می دهند.

2- مالجو محسن. تجاوز به محارم: زمینه ها، استراتژی متجاوز و واکنش های بزه دیده. 
فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال نهم، شماره 34، ص 97

سپهر ساغریسپهر ساغری

چهره یک متجاوز
درباره تلقی از متجاوز جنسی در جامعه ایران

تجاوز به محارم چیست؟
تصـور عمومـی از تجاوز، محـدود به رابطـه یک مرد 
غریبه با یک زن با توسـل به خشـونت اسـت. رابطه ای که 
مـرد غریبـه برحسـب امیـال خـود و ابراز خشـونت، 
زنـی را به بردگی جنسـی می کشـاند گرچه تعریفی 
پذیرفتـه شـده اسـت امـا همـه ابعاد ایـن پدیـده را 
نشـان نمی دهد. شـاهد مدعـا آن که جـدا از نادیده 
گرفتن احتمال بروز خشـونت جنسـی از سوی زنان، 
مسـئله تجـاوز بـه محـارم را هـم شـامل نمی شـود. 
بـا ایـن حال شـاید مهـم تریـن مفهومی که نیـاز به 
توضیـح دارد، تفـاوت گـذاری میـان دو مفهـوم زنای 
بـا محـارم و تجـاوز بـه محارم اسـت کـه تا بـه حال 
بـه آن توجهـی نشـده اسـت. گرچـه زنای بـا محارم 
و تجـاوز بـه محـارم هـر دو نوعـی انحراف و آسـیب 
اجتماعـی هسـتند، ولـی بـه اشـتباه هر گونـه رابطه 
جنسـی بـا محـارم با عنـوان زنای با محارم شـناخته 
مـی شـود، ایـن طـور که فرضـا اگـر پـدر و دختری 
یـا بـرادر و خواهـری بـا رضایـت کامل درگیـر رابطه 
جنسـی شـوند یـا اینکـه بـه زور و اجبـار یکـی از 
طرفیـن رابطه جنسـی برقـرار شـود، هـر دو زنای با 
محـارم نامیـده می شـود که ایـن تعبیـر کامال غلط 

به نظـر می رسـد.3

تلقی جامعه ایران از متجاوز
معتقدنـد هیچ پدر و مادری، بد فرزند خـود را نمی خواهد. 
از نفریـن مادر و آه پدر بسـیار گفته اند و شـنیده ایم. 
طبعـا در چنین جامعـه ای نقد نهاد خانـواده و بویژه 
پـدر، کار سـخت و پر هزینه ای اسـت. قداسـت نهاد 
خانواده و بویژه پدر موجب شـده اسـت تا در مواردی 
مسـائلی تلخی در این اولین پناهگاه انسـانی، حادث 
شـود. نمونه بـارز چنین انـگاره هـای قوانینی حاکم 
بـر اجتماعی اسـت که چشـم بر قتل فرزند بوسـیله 
پـدر، مـی بندد. پیامد آن آشـکار اسـت. در حالی که 

3- همان، ص 84
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اکثریـت نگـران و مضطـرب از "مرد غریبـه"، نظریه 
پـردازی مـی کنند، پدر خانـواده در حریمـی امن به 
سـلطنت خـود ادامه مـی دهـد. او که از زمـان رفت 
و آمـد تا نـوع لباس پوشـیدن را تحت کنتـرل دارد، 
خـود را مالک همـه چیز من جمله فرزنـدان خانواده 
می بیند. مالکیت نیز آشـکار اسـت کـه در کنه خود 
اجـازه هرگونـه دخـل و تصرف و اسـتفاده از شـی یا 
مـال را در اختیـار مالـک قـرار مـی دهـد! "در طـی 
صحبـت هایـی که بـا مـددکار داشـتم فهمیدم کـه در 
ناخـودآگاه ایـن احسـاس که دخـرتم به من تعلـق دارد 
و مـن مـی توانـم هرگونـه اسـتفاده کـه مـی خواهـم 
از او کنـم وجـود داشـته و حـاال سـعی مـی کنـم ایـن 
احسـاس را از بیـن بـرم و یـک پدر برای او باشـم."4با 
ایـن توضیحات چندان بیراه نیسـت بگوییـم خانواده 
در جوامـع پدرسـاالری چـون جامعه ایران، نـه الزاما 
مامنـی مطمئن کـه بالقوه می توانـد قربانگاهی برای 
زنان باشـد.کما اینکه مطالعات نشـان مـی دهند خطر 
حملـه جـدی از سـوی اعضـای خانـواده، دو برابـر 
بیگانگان اسـت.5 شاید یک نمونه بارز آن قتل رومینا 
اشـرفی بـا داس بوسـیله پـدرش باشـد. گرچـه باید 
در نظـر داشـت حـوادث ایـن چنینی همـه ماجرای 
پدرسـاالری در ایران و بسـیاری از کشورهای در حال 
توسـعه نیسـت.6 در مواردی مسـائلی رخ می دهد که 
اگـر از قتل مشـمئزکننده تر نباشـد کمتـر از آن هم 
نیسـت. به نظر می رسـد در برخورد بـا واژه "تجاوز" 
اکثریـت مـا به یـاد مرد یـا مردانی غریبه مـی افتیم، 
بـا ایـن حـال حقیقت در پشـت مصلحت اندیشـی و 
قدسـی انـگاری هـا جامعـه مـا، پنهـان مانده اسـت. 
"چنـد بـار وقتـی خـواب بـودم به سـراغم آمـده بود 
چـون بـا چاقو تهدید مـی کرد از تـرس جانم چیزی 
نگفتـم، پـدری کـه بـه دخترانـش رحـم نمـی کنه 
حتمـا مـی تونـه آن هـا رو بکشـه..."7 ایـن صحبت 
هـای زینـت اسـت کـه بـه همـراه خواهـرش زینب 

4-  همان، ص 93
5- همان، ص 84

6- باید در نظر داشت که خشونت علیه زنان در کشورهای توسعه یافته هم دیده می شود 
و یک معضل جهانی است. با این حال بر اساس ماهیت و مخاطب ماهنامه سرند، در نوشتار 

حاضر به یکی از شدیدترین اشکال خشونت علیه زنان در جامعه ایران پرداخته شده است. 
7- مالجو محسن. تجاوز به محارم: زمینه ها، استراتژی متجاوز و واکنش های بزه دیده. 

فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال نهم، شماره 34، ص 95
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مـورد تجـاوز پدرشـان قـرار گرفته اند. زینـب در این 
مـورد می گویـد: "اگر قـرص های خـواب را نمـی خوردیم 
بیشـتر کتک می زد. می گفت اگر به حرفم گوش نکنی 
مـی سـوزانمت، چند بار صورتم را بـا آب جوش چون 
نذاشـته بـودم کاری بکنه، سـوزانده بـود. حتی چند 
بـار مـن را در کمد محبوس کـرده و پایم را با فندک 
سـوزانده و بعـد بـه مـن تجاوز کـرد. می ترسـیدم و 
کاری نمـی توانسـتم بکنـم."8 فرهنـگ عمومی که 
بجای ایسـتادن در کنار قربانـی، او را مقصر می داند، 
زمینـه را برای عدم افشـای این جنایـت پنهان، مهیا 
کـرده اسـت. پـدران و بـرادران متجاوز در سـایه نگاه 
معیـوب جامعـه، سـکوت زنـان درمانـده را فرصتـی 
گرانبهـا بـرای ادامـه کامجویی خـود می بیننـد.9 بر 
اسـاس گـزارش مالجـو اکثریـت قربانیـان تجـاوز، بر 
اسـاس باورهـای عمومـی، جلوگیـری از پاشـیدگی 
خانـواده، عـدم وجـود مرجعـی جهـت حمایـت از 

ایشـان و ... سـکوت را ترجیـح می دهند. 

8- همان، ص 95
9- می بایست تاکید کنم که متجاوز الزاما مذکر نیست. 

ماهنامه سرند      شماره شصت و یکم، آبان 1399

سخن آغازین

در حالـی کـه اکرثیت نگران و مضطرب از "مرد 
غریبـه"، نظریه پـردازی می کنند، پدر خانواده 
در حریمی امن به سـلطنت خود ادامه می دهد. 
او که از زمان رفت و آمد تا نوع لباس پوشـیدن 
را تحـت کنـرتل دارد، خـود را مالـک همـه چیـز 
مـن جمله فرزنـدان خانواده مـی بیند. مالکیت 
نیز آشـکار اسـت که در کنه خود اجازه هرگونه 
دخـل و تـرف و اسـتفاده از شـی یا مـال را در 

اختیـار مالک قـرار می دهد!
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صنعتی شدن و افزایش حضور زنان در بازار کار، بر روی نقش های سنتی 
ایشان چون خانه داری، آشپزی و فرزندپروری تاثیر قابل توجهی برجای گذاشته 
است. نوشتار پیش رو با توجه به اهمیت ایجاد تعادل بین زندگی شخصی و 
زندگی کاری به راهکارهایی که جهان صنعتی برای تهیه وعده های غذایی در 
نظر گرفته است، می پردازد. تجاربی که می تواند ضمن ایجاد فرصتی برای 

ایده پردازی، کمک حال جامعه در حال گذار ایران باشد.

فرینی
کارآ

د و 
اقتصا

ماهنامه سرند      شماره شصت و یکم، آبان 1399



اگـر انتخـاب غذا برای هر روز هفته از معضالت شـما 
اسـت، به طوری کـه مـدت طوالنـی برای انتخـاب در 
فروشـگاه مـواد غذایـی مـردد هسـتید یـا انـواع منو 
غذاهـای بیرون بـر را بـدون هـدف بررسـی می کنید، 
وقـت آن اسـت که ایـن رویه را تغییر دهیـد.1 اگرچه 
آمـاده کردن وعده هـای غذایی در آخـر هفته جذاب 
بـه نظـر می رسـد، بـا ایـن حـال بـا وجـود ضـرورت 
حفـظ تعـادل بیـن مشـغله های خانوادگـی، کاری و 
اجتماعی، سـخت به نظر می رسـد. خدمات سـفارش 
و تحویـل غذا گزینه ای مناسـب برای داشـتن غذایی 
تـازه و خوشـمزه اسـت و حتـی ممکن اسـت قیمت 
سـفارش غـذا از چیـزی کـه تصـور می کنیـد، کمتر 
باشـد. تحویـل غـذای از پیش آمـاده، یخ زده یـا تازه 
درب منـزل برای صرفه جویی در وقت و انرژی اسـت. 
همچنیـن با وجود وظیفه مشـکل تهیه مـواد غذایی 
بـا رعایـت فاصلـه اجتماعـی و اسـتفاده از ماسـک 
کـه در بیشـتر مـوارد منجـر بـه خریـد مـواد غذایی 
نه چنـدان مقـوی می شـود، مزیت هـای اسـتفاده از 
سـرویس های تحویـل غـذا دوبرابـر می شـود. فـارغ 
از نـوع سـلیقه غذایی و رژیم غذایی شـما، سـرویس 
سـفارش غذایـی متناسـب بـا نیازهـای شـما وجود 
دارد. در میـان لیسـت سـرویس های غذایی، غذاهای 
متناسـب با رژیم وگان، رژیـم پائولو،2رژیم کتوژنیک، 
غذاهـای مخصـوص کـودکان، افـراد مسـن، غذاهای 
رژیـم الغـری یـا رژیـم سـم زدایی بـدن وجـود دارد. 

1- متن حاضر ترجمه و تلخیصی است از :
The Best Meal Delivery Services For Every Diet & Preference
www.forbes.com

2- رژیم غذایی پالئو یا پارینه سنگی بر اساس تقلید از رژیم اجداد شکارچی گردآورنده 
ما است. این رژیم شامل غذاهای کامل و فرآوری نشده است.

در ادامه لیسـتی از بهترین سـرویس های سـفارش و 
تحویل غذایی آورده شـده اسـت.

Daily Harvest بهرتین رسویس سفارش صبحانه3
 Daily .صبحانـه مهم ترین وعده غذایی در روز اسـت
Harvest بیشـتر به خاطـر انـواع اسـموتی هایی که 
ارائـه می دهد معـروف اسـت اما گزینه های مناسـب 
دیگـری بـرای صبحانـه ارائـه می دهـد، از جمله اوت 
میـل بـا میوه هـای تازه و مـواد مغـذی، دانه های چیا 
یـا ظرفـی از مخلوط گوشـت و سـبزیجات کـه تنها 
بـه گـرم کـردن نیـاز دارد. ایـن سـرویس به خاطـر 
اسـتفاده از میـوه و سـبزیجات همـراه بـا طعم هـای 
خاصـی کـه ارائه می دهـد، معروف اسـت. گزینه های 
منحصربه فـردی ماننـد اوت میـل جـو دوسـر و توت 
سـفید و میوه اژدها4 یا سـیب زمینی شـیرین و برنج 
وحشـی5 و مخلـوط گوشـت و سـبزیجات به عنـوان 

صبحانـه به شـما انـرژی می دهد.

Freshly بهرتین رسویس سفارش غذا6
اگرچـه سـرویس های تحویـل غـذای آمـاده بـه نظر 
گـران و لوکـس می آیـد، با اسـتفاده از این سـرویس 
می توانیـد غذاهـای باکیفیـت بـا قیمتـی کمتـر از 
سـرویس ناهـار بیرون بـر، تحویـل بگیریـد. لیسـت 
غذاهـا معمـوال تکـراری نیسـت زیـرا منو را بـه طور 
هفتگـی تغییـر مـی  دهند و بیش از سـی نـوع وعده 
ایـن سـرویس وعده هـای  ارائـه می دهنـد.  غذایـی 
برنـج بنفـش چسـبناک7  غذایـی جدیـدی ماننـد 
و خـوراک گوشـت خـوک ارائـه می دهـد. الزم بـه 
ذکـر اسـت کـه همـه  غذاهـای ارائـه شـده بـدون 

www.daily-harvest.com :3- جهت کسب اطالعات بیشتر
4- میوه بومی مکزیک

5- برنج وحشی از خانواده برنج نیست. سختر از برنج است بنابراین پخت طوالنی تری 
دارد. سرخ پوستان آمریکایی آن را با برنج معمولی مخلوط می کنند و می پزند.

 www.freshly.com   :6- جهت کسب اطالعات بیشتر
7- یکی از انواع برنِج آسیایی است که پس از پخت دانه های برنج چسبندگی بیشتری 

نسبت به انواع دیگر برنج دارند.

صنعتی شدن و نیازهای غذایی
درباره جهان صنعتی و چالش تهیه وعده های غذایی

قسمت اول

زهرا طالیی

7
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گلوتـن هسـتند. )Freshly گواهی تأییـد از انجمن 
افـراد مبتـال بـه عـدم تحمـل گلوتـن8 دارد.( نکتـه 
منحصربه فـرد در مـورد این سـرویس سـفارش غذا، 
تـازه بـودن هر وعده غذا اسـت. شـعار این سـرویس 
ایـن اسـت: کافـی اسـت فقـط غـذا را گـرم کنیـد و 
بخوریـد. البتـه اگر فورا قصـد خوردن غـذا را ندارید، 

می توانیـد آن را منجمـد کنیـد.

Home Bistro بهرتین رسویس سفارش غذا با تنوع 
و کیفیت باال9

در Home Bistro برخـالف سـایر غذاهـای نیمـه 
آمـاده، فرایند آشـپزی با اسـتفاده از مـواد با کیفیت 
از وعده هـای  بـاال صـورت می گیـرد. یکـی  بسـیار 
خـوش طعـم این سـرویس شـامل اسـتیک پیکاتا10 
و سـس لیمـو و گیاه کبر، سـیر و توپ سـیب زمینی 

کبابـی و سـس چرموال11 اسـت. 

8- Gluten Intolerance Group
 www.homebistro.com :9- جهت کسب اطالعات بیشتر
10- غذایی ایتالیایی که با گوشت گوساله یا مرغ آماده می شود.

11- یک خوشبو کننده است که در آشپزی الجزایر، لیبی، مراکش و تونس مورد 
استفاده قرار می گیرد. این گیاه به طور سنتی برای طعم دادن به ماهی یا غذاهای 

دریایی استفاده می شود اما می توان از آن در گوشت یا سبزیجات دیگر استفاده کرد. 

8
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Veestro بهرتین رسویس سفارش برای گیاه خواران12
این سـرویس تنهـا غذاهـای ارگانیـک، غیرتراریخته 
و گیاهـی ارایـه می دهـد و در داشـتن رژیـم گیاهی 
پرانـرژی و متنوع تـر بـه شـما کمـک می کنـد. بـا 
وجود منوی غذایی متنوع و خوشـمزه این سـرویس 
غذایـی گیاهـی، میـل زیـادی بـه مصـرف گوشـت 
نخواهید داشـت. غذاهایـی مانند انچیداال، کسـرول، 
پاسـتا بلونـز و پدتـای به خاطـر طعم خوشـمزه بین 
افـراد پرطـرف دار هسـتند. Veestro امکان انتخاب 
غـذای مـورد نظـر را بـا توجه  به نیـاز غذایـی و رژیم 
مخصـوص ماننـد نیاز به مصـرف پروتئین بـاال، منع 
مصـرف گلوتـن و سـویا در به راحتی در اختیار شـما 

می گـذارد. 

Factor بهرتین رسویس سفارش غذا برای رژیم کتوژنیک13
 Factor75 ایـن سـرویس کـه پیـش از ایـن بـا نـام
شـناخته مـی شـد، سـرویس سـفارش غـذای آماده 
پرطـرف داری بـرای افـراد متعهد به رژیـم کتوژنیک 
یـا افـرادی کـه قصد بهبـود روتیـن غذایـی هفتگی 
 Factor شـود.  مـی  محسـوب  دارنـد،  را  خـود 

 www.veestro.com  :12- جهت کسب اطالعات بیشتر
  www.factor75.com :13- جهت کسب اطالعات بیشتر

اقتصاد و کارآفرینیاقتصاد و کارآفرینی



وعده هـای صبحانـه، نهـار و شـام را ارائـه می دهد تا 
به راحتـی به اهـداف غذایی و رژیـم کاهش وزن خود 
پایبند باشـید. برای تنـوع در رژیم غذایـی می توانید 
انـواع تنقالت، دسـر و نوشـیدنی های مخصوص رژیم 

کتوژنیـک را نیـز سـفارش بدهید. 

Nurture Life بهرتین رسویس سفارش غذا برای 
کودکان14

اگـر از جملـه والدین پرمشـغله باشـید، احتمـاال در 
اغلـب مـوارد احسـاس می کنید زمـان کافـی در روز 
ندارید. با سـفارش غذاهای آماده سـالم و مقوی برای 
فرزنـد خـود می توانیـد در زمـان خـود صرفه جویـی 
غـذا  سـفارش  سـرویس   Life  Nature کنیـد. 
مخصـوص کـودکان اسـت کـه غذاهـای مخصـوص 
رده سـنی نـوزادان تـا نوجوانان چهارده سـاله را ارائه 
می دهـد. دسـتورهای غذایـی این سـرویس بوسـیله 
متخصصـان تغذیـه و سرآشـپزها به گونـه ای تدویـن 
شـده کـه در عین مقـوی بودن، طبق سـلیقه غذایی 
کـودکان نیـز باشـد. انـواع سـبزیجات به شـکل های 
مختلفـی در غذاهـای ایـن سـرویس مورد اسـتفاده 
قرار می گیـرد، بنابراین نگران تعـادل در رژیم غذایی 
کـودک خـود نباشـید. غـذای آمـاده منجمـد نیز در 
بین منو غذایی این سـرویس وجود دارد که مشـکل 
تهیـه وعـده ناهـار در طـول هفتـه را حـل می کند. 

MamaSezz بهرتین رسویس سفارش غذا برای 
رژیم وگان15

بـا اسـتفاده از دسـتورهای غذایـی گیاهـی خـاص و 
خوشـمزه Sezz Mama، پایبنـدی بـه رژیم وگان 
راحت تـر می شـود. ایـن سـرویس مخصـوص رژیـم 
وگان اسـت و وعده هـای غذایـی خوشـمزه ای ماننـد 
Pie Gardener )نسـخه گیاهـی شـپردز پـای( را 

 www.nurturelife.com :14- جهت کسب اطالعات بیشتر
 www.mamasezz.com :15- جهت کسب اطالعات بیشتر
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ارائـه می دهـد. شـما می توانیـد طبق سـلیقه غذایی 
خانـواده خـود غذاهـای متفاوتـی را انتخـاب کنید یا 
اینکـه یک بسـته کامـل غـذا را سـفارش بدهید. هر 
بسـته غذاهـای آماده شـامل سـه تـا پنج غذا اسـت 
کـه بـرای خانواده هایـی کـه بـه دنبـال غـذای وگان 
آمـاده هسـتند، مناسـب اسـت، می توانید بخشـی از 
غـذای باقی مانـده هـر بسـته را بـرای نهـار فـردا نیز 

مصـرف کنید. 

اقتصاد و کارآفرینی
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فرهنگ و هرنفرهنگ و هرن

ماهنامه سرند      شماره شصت و یکم، آبان 1399

"زمانـی که به مدرسـه می رفتم بچه بدی بـودم. بعدها وقتی 
دعـوت شـدم تا در مدرسـه سـخرنانی کنم، مطمنئ نبـودم که 
باید به بچه ها بگویم "سـخت درس بخوانند" یا اینکه "عیبی 
نـدارد اگـه رسکـش باشـند." سـخت درس خوانـدن ضامنـت 
منی کنـد کـه تبدیـل به شـخص محرتمی شـوی. حتـی اگر بچه  
بـدی باشـی، افـرادی هم مثل من هسـتند که تغییر می کنند. 
فکـر کـردم که ایـن درس خوبی برای آموزش دادن اسـت؛ ولی 
اگر می گفتم که بچه های بد بعدا می توانند مثل من موفق 
شـوند، همـه بچه ها رشوع مـی کردند به بدرفتاری، که باعث 
مشـکل می شـد! همیشـه انجام دادن چیزی که به شام گفته 
شـده بـه ایـن معنـا نیسـت کـه در زندگـی موفق می شـوید.

          جیرو اونو

         مستند "جیرو در رویای سوشی"



ایکیگای و مرز میان کار و زیسنت
نگاهی به فرهنگ کار در ایران و ژاپن

پسـرانش داشـته اسـت. امروزه ما در دنیایی مملو از 
فرصـت هـا زندگـی مـی کنیم. دنیایـی کـه در آن با 
بـی نهایـت انتخاب مواجـه ایم. این عـدم محدودیت 
در انتخـاب بر سـردرگمی مان افزوده اسـت. ما دائما 
مشـغول انجـام کاری هسـتیم، امـا به نـدرت با تمام 
وجـود و تـوان خـود غـرق در انجـام کاری واحد می 
شـویم. کار کـردن مطابـق ارزش هایـی کـه جیـرو 
اونـو و هـم نسـالنش بـا آن زندگی کردنـد در دنیای 
امـروز غیرممکـن به نظر می رسـد. در هـر حرفه ای 
که مشـغول باشـیم، مـی دانیم هـزاران حرفـه دیگر 
برایمـان وجـود دارد که مـی توانیـم در آن ها فردی 
خوشـحال تر، موفق تـر و ثروتمندتر باشـیم. حاصل 
آن کـه بـه نـدرت در هـر لحظـه از زندگی احسـاس 
سـعادت، خوشـبختی و رضایت می کنیم. در دنیای 
جیـرو اونـو خـط پایانـی بـرای تـالش و کار کـردن 
وجـود نـدارد. دنیایـی که اغلب مـا با آن بیگانـه ایم. 
عمومـا اگـر زن یا مرد سـالخورده ای را مشـغول کار 
دیدیـم برایـش دل می سـوزانیم و از غـم بی وفایی و 
قدرنشناسـی فرزندانـش، روزگار را نفریـن می کنیم. 
امـا آیـا نقطه شـروع یا پایانی بـرای کارکـردن وجود 
دارد؟ آیـا کار و زندگـی بـه هم پیوسـته اند و یا میان 

کار و زندگـی فاصله وجـود دارد؟

 اغلـب فـارغ از ملیـت، جامعـه و فرهنگی کـه در آن 
بـزرگ شـده ایم، کار بـه عنوان مفهومـی تک بعدی 
برایمـان مطـرح مـی شـود. بزرگترین انگیـزه در این 
دیـدگاه تـک بعـدی، انجـام کار بـرای دریافـت پول، 
مسـتقل شـدن از نظر مالی و تامین نیازهای زندگی 
اسـت. "پـول" عامـل اصلـی جـذب شـدن بـه کار و 
گذشـتن از آرامـش و راحتی روزمره اسـت تا بتوانیم 
در آینـده و زمان بازنشسـتگی بـه آن آرامش و لذتی 
کـه همیشـه انتظـارش را داشـتیم برسـیم. هرچنـد 
تردیـدی در اهمیـت کسـب درآمـد بـرای گـذران 
زندگـی وجـود نـدارد، امـا مقولـه کار ابعـاد مختلفی 
دارد و توجـه بـه ایـن دیدگاه تک بعدی مـا را از نگاه 
عمیـق تر بـه کار محروم مـی دارد. ما بخش اعظمی 
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مسـتند "جیـرو در رویای سوشـی"1روایتی اسـت از 
زندگـی جیـرو اونـو، آشـپز هشـتاد و چند سـاله ای 
کـه هر روز درسـت مثـل اولیـن روز کاری اش صبح 
زود راهـی محل کارش می شـود، بهتریـن مواد اولیه 
را از بـازار تهیـه می کنـد و با دقـت و تمرکزی مثال 
زدنی، سوشـی را برای مشـتریانش آماده می کند. او 
هنـوز بعد از گذشـت دهه هـا از ابتـدای فعالیت اش 
و بـا وجود شـهرت جهانی، در همـان مغازه کوچک و 
جمـع جـور روزهـای اول کار می کنـد. زندگی جیرو 
اونـو دریچه ای اسـت به یک دنیای متفـاوت. دنیایی 
کـه در آن کار کردن مترادف اسـت بـا زندگی کردن. 
بـه ایـن بهانه در نوشـتار پیش رو به تفـاوت فرهنگ 

کار در ایـران و ژاپـن پرداخته ایم.

فرهنگ کار؛ پول اولویت است؟
مسـتند جیرو در رویای سوشـی، به جهت دیدگاهی 
کـه نسـبت بـه مفهـوم کار ارائـه مـی دهـد، اهمیت 
دارد. دیدگاهـی که هرچند تازه نیسـت، اما در دنیای 
امـروز چنـدان رواج ندارد. جیرو اونو یک نمونه اسـت 
از اندک افرادی که کار و زندگی را پیوسـته و در هم 
تنیـده مـی داننـد. بخـش زیـادی از این دیـدگاه به 
فرهنـگ و باورهایـی کـه بـا آن هـا بـزرگ شـده ایم 
برمی گردد. نسـل جیرو اونو و نسـل های پیش از او 
بـا فرهنگـی بزرگ شـدند کـه از کار تعریف متفاوتی 
ارائـه مـی کنـد. فرهنگی کـه شـاید بتـوان آن را در 
ایـن جمله خالصه نمود: "مهم نیسـت که شـما چه 
کاری انجـام می دهید، هر آنچه هسـت آن را با تمام 
وجـود بـه انجام برسـانید." مفهومی که جیـرو اونو با 
آموزش های سـختگیرانه خود، سـعی در انتقالش به 

1- Jiro dreams of sushi

پروا رحمتی
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از زندگـی مـان را به کار کـردن و انجام فعالیتی برای 
کسـب درآمـد اختصـاص می دهیـم. بخـش بزرگی 
از زندگـی کـه باید صرف شـناخت خودمـان، دنیای 
اطـراف و بـه معنـای واقعی زندگـی کردن باشـد. اما 
کمتـر کسـی آنقدر خوش اقبال اسـت کـه حتی اگر 
قرانـی در ازای کارش دریافت نکند، همچنان بخواهد 
آن را بـا میـل انجام دهـد. کاری که در زندگی تلفیق 
شـده باشـد، کاری کـه از جنـس زندگـی و همـان 
زندگی کردن باشـد حلقه گمشـده ای اسـت که پیدا 
کردنـش مفهوم بازنشسـتگی را برایمان منسـوخ می 
کنـد. ژاپنـی ها به آن "ایکیـگای"2 می گویند. همان 
چیـزی که صبـح ها انگیزه بازکردن چشـمانمان می 
شـود. همـان چیـزی کـه بـه زندگـی مـان معنا می 
دهـد، معنایـی آنقـدر غنـی کـه خـط پایانـی بـرای 
انجامـش تصور نخواهیـم کرد؛ "دلیلی بـرای بودن."

ایکیگای؛ تعالی فرهنگ کار
ایکیـگای بـر چهـار اصـل تمرکـز دارد: انجـام دادن 
بـه  قـادر  آنچـه  انجـام  آنچـه کـه دوسـت داریـد، 
انجامـش هسـتید، انجام آنچه جهان بـه آن نیاز دارد 
و آنچـه در ازایـش مـی توانیـد کسـب درآمـد کنید. 
دنبـال کـردن این چهـار اصل در هـر کاری که انجام 
مـی دهیـم یافتن ایکیگای را برایمان آسـان تر و مرز 
میـان کار و زندگـی را باریـک تـر خواهد کـرد. آماده 
کـردن بـا کیفیـت ترین سوشـی ها، ایکیـگای جیرو 
اونـو اسـت. راه دوری نرویـم، ایـران درودی هنرمنـد 
معاصـر کشـورمان، در یکـی از مصاحبـه هایـش در 
سـن 75 سـالگی می گفت: "برایـم خیلی تعجـب آور 
اسـت وقتـی آدم هـا از مـن مـی پرسـند شـام هنـوز هـم 

نقاشـی مـی کنیـد؟ با خـودم فکر می کنم کـه چه تصوری 

از مـن دارنـد؟ آیا فکر می کنند من بدون نقاشـی می توانم 

نفس بکشـم؟"3 نقاشـی کشـیدن و غرق شدن در این 

دنیاسـت کـه خواب از چشـم هنرمندی چـون ایران 
درودی مـی گیـرد. تنهایـی اش را زایـل مـی کنـد و 
میلـی عمیـق بـه زندگی کـردن و زیبا زیسـتن را در 
او شـکل مـی دهـد. نقاشـی کـردن ایکیـگای ایـران 
2- Ikigai

www.aparat.com  3- آرت واتس/ ایران درودی - نقاش معاصر ایرانی
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درودی اسـت. جهانی از آن اوسـت کـه پایانی برایش 
متصور نیسـت. حال باید پرسـید چند زن 70 سـاله 
ایرانـی را می شناسـید که چنیـن در دنیای کار خود 
غـرق باشـند؟ چنـد مـرد 70 سـاله را می شناسـید 
کـه بازنشسـتگی از کار برایـش بی معنا باشـد؟ نگاه 
مـادی و مقطعـی داشـتن بـه مفهـوم کار در ایـران 
بسـیار رایـج اسـت. از مـا در دوران مدرسـه انتظـار 
مـی رود کـه درس خـود را به بهترین نحـو بخوانیم، 
تکالیفمـان را انجـام بدهیـم، بعـد از آن بـرای رفتن 
بـه دانشـگاه آمـاده شـویم. بهتر اسـت تحصیـالت را 
تـا سـطوح تکمیلـی ادامه دهیـم و بعد نوبـت به کار 
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مـی رسـد. کارکردن از بخـش زیـادی از زندگی مان 
غایـب اسـت. جای تعجب نـدارد زمانی کـه وارد بازار 
کار مـی شـویم نسـبت بـه مسـیری کـه در پیش رو 
داریـم نـاآگاه باشـیم و اغلـب بـا ارزش های اشـتباه 
مسـیر کاری خـود را بـه سـمت و سـوی نادرسـتی 
سـوق دهیـم. مفهـوم کار کـردن، بـا وجـود تفـاوت 
هایـی کـه در فرهنـگ هـای گوناگـون دارد، در یک 
چیز مشـترک اسـت و آن مرزی اسـت که با زندگی 
و فراغـت دارد، مـرزی کـه کار را از زندگـی کـردن 
جـدا کـرده و نیاز به فراغـت را در ما ایجـاد می کند. 
مفهـوم فراغـت خـود از جایـی نشـات می گیـرد که 
مشـغولیتی وجود داشته باشد. مشـغولیتی که در ما 
نیـاز بـه فراغت و آسـایش بـه وجود بیـاورد. نیـاز به 
رهاکـردن همه چیـز برای مدتـی هرچند کوتـاه. اما 
همـان طور کـه زندگی کردن را مشـغولیتی شـامل 
فراغـت نمـی دانیـم، ایکیگای یـا اشـتیاق و معنایی 
کـه در زندگـی مان می یابیم آنقدر عمیق و پیوسـته 
بـا زندگی اسـت کـه بازنشسـتگی و فراغـت از کار را 
برایمـان بـی مفهـوم مـی کنـد. بـرای خیلـی از مـا 
انسـان هـا یافتـن ایکیـگای نیازمند سـفری طوالنی 
و عمیـق بـه درون اسـت. سـردرگمی عارضـه رایـج 

زندگـی در دنیـای امروزی اسـت. تردید، گمشـدگی 
و شـک بـه آن چیـزی که هسـتیم، به چیـزی که از 
زندگـی مـی خواهیـم و بـه راهی کـه می رویـم این 
سـفر را دو چنـدان سـخت مـی کنـد. امـا ایکیـگای 
هـر فـردی جایـی در درون خـود او پنهـان اسـت و 
برقـراری  بـرای  تـالش  و  نیازمنـد صبـر  یافتنـش 
ارتباطـی عمیـق تر با خـود واقعی مان اسـت.  یافتن 
ایکیـگای خوشـبختی بزرگی اسـت، چـرا که حرص 
و آز را از مـا مـی گیـرد. ولع رسـیدن به خـط پایان، 
انتظـار برای رسـیدن بـه آرامش و انتظـار برای اینکه 
روزی بتوانیـم واقعـا زندگـی کنیم. یافتـن کاری که 
در زندگـی روزمـره تلفیق و حل شـده باشـد مـا را از 
حـرص و آز دائـم بـرای رسـیدن، به دسـت آوردن و 
توهـم اینکـه خوشـبختی در جای دیگری اسـت که 
بـه آن دسـت نیافتیـم بـه دور نگـه مـی دارد. شـاید 
خوشـبختی جـای دیگـری اسـت، امـا نـه در یـک 
مـکان و زمـان دیگـر، بلکـه جایـی درون خودمـان 
کـه بایـد با تعمـق آن را بیابیـم. آنگاه قـدرت، توان و 
معنایـی بـرای ادامـه زندگی مـان پیـدا خواهیم کرد 
کـه بـرای همیشـه مفهـوم عمـر و خـط پایـان را از 

یادمـان خواهـد برد. 

فرهنگ و هرنفرهنگ و هرن
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آموزه های مولوی
به مناسبت 8 مهرماه روز بزرگداشت موالنا

قسمت دوم

هدایت می شـود. او نه تسـلیم وسوسـه شـدید انتقام 
از سـرباز دشـمن می شود و نه سـعی در جلوگیری از 
مـرگ هشـدار داده  شـده خـود می کند. کتاب سـوم 
مثنـوی، بر معرفت شناسـی تاکیـد دارد و به تفصیل 
در مقدمـه و دیباچـه کتـاب تشـریح شـده اسـت. 
رویکـرد موالنا این اسـت که اشـکال مختلـف دانش 
را به ترتیـب از خردتریـن تـا بزرگ تریـن آن هـا مورد 
بحـث قـرار دهـد، از تفسـیر آنـی و ظاهری مسـائل 
گرفتـه تـا برنامه ریـزی مسـتدل و در نهایـت دانـش 
وحـی شـده الهـی. بـه عنـوان مثـال در یکـی از این 
داسـتان ها موسـی از مـردی کـه اصـرار دارد زبـان 
حیوانـات را بـه او یـاد دهـد، بـه سـتوه آمـده و پس 
از تـالش بـرای منصـرف کردنـش و نیـز مشـورت با 
خـدا، بـا اکـراه و بی میلـی اندکـی از ایـن زبـان را به 
مـرد یـاد می دهد و همیـن مقدار کافی اسـت تا مرد 
پـی ببـرد کـه توانایـی مواجـه بـا این مهـم را نـدارد 
و نتیجـه آن می شـود کـه از یـک خـروس غیب گـو 
مـرگ قریب الوقوعـش را مطلـع می شـود. در مقابـل 
درویشـی قطـع شـدن دسـت خـود را بـه جرمی که 
مرتکـب نشـده می پذیرد زیرا به واسـطه ارتباط الهی 
پـی بـرده کـه این اتفـاق بـه دلیل دیگـری بـرای او 
محقـق شـده و نیـز داسـتان یک مقـام دربـاری که 
احسـاس کـرده مجبـور اسـت نـزد حاکمـش کـه از 
وی گریختـه، بازگـردد حال آنکه حاکـم قصد گردن 
زدنـش را دارد. از دیـدگاه موالنـا، واالتریـن مرتبـه 
ارتبـاط الهـی ویـژه پیامبران نیسـت. در فیـه ما فیه 
او ایـن مسـأله را بـه صراحـت بـه مخاطـب نشـان می 
دهـد حـال آنکه همزمـان تصدیـق می کند کـه این 
موضوع با تعصب مذهبی مسـلمانان در تضاد اسـت: 
زمانـی کـه اظهـار می شـود که پـس از پیامبـر وحی 
بـرای فـرد دیگری نـازل نمی شـود که از نظـر او این 
موضـوع صحـت نـدارد. نمی شـود آن را بـه سـادگی 
وحـی نامیـد امـا ایـن همـان معنایـی اسـت کـه از 
سـخن پیامبر برداشت می شـود آن هنگام که فرمود: 
"فـرد مؤمـن با نـورِ خـدا می بینـد." او همچنین در 
کتـاب چهـارم مثنوی خـود بیان می کنـد که صوفی 
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در قسمت اول "آموزه های مولوی" به صورت گذرا 
به برخی از جنبه های عقیدتی موالنا اشاره کردیم. 
در این قسمت ضمن پرداختن به جایگاه عرفان در 

اندیشه موالنا، ادامه بحث را پی خواهیم گرفت. 

جایگاه معرفت عرفانی در آموزه های موالنا
آمـوزه هـای موالنـا، چه در حـوزه علوم دینـی و چه 
در حوزه علوم طبیعی، گویای معرفت وسـیع اوسـت. 
بـا این حـال موالنـا بـه دفعـات دانشـمندان را چه در 
زمـره دینداران باشـند چـه در زمره بی دینـان، مورد 
انتقـاد قـرار داده و بـر برتـری معرفـت عرفانی تاکید 
تعلیمـی  داسـتان  معروف تریـن  احتمـاال  می کنـد. 
او در این بـاره حکایـت نحوی و کشـتیبان اسـت. در 
این داسـتان خودپسـندی مرد نحوی مورد تمسـخر 
قـرار می گیرد زیـرا علیرغم دانش دسـتورزبانی اش و 
تفرعنـی که از آن جهت برای کشـتیبان، که نسـبت 
بـه این مسـائل بی توجه اسـت، بخرج می دهد، شـنا 
بلد نیسـت و کشـتی هم در حال غرق شـدن اسـت. 
موالنـا در این داسـتان فرصـت را غنیمت شـمرده و 
با اسـتفاده از قیاس جسـد شـناور روی آب در مورد 
ارجحیـت ازخودگذشـتگی، نظـر خـود را بیـان مـی 
کنـد. بعدهـا در همـان کتـاب اول مثنـوی، معرفـت 
عرفانـی را در دو داسـتان کـه در مـورد امـام علـی  
اسـت، توضیـح می دهد. در توصیفات موالنـا امام اول 
شـیعیان مطلقـا تسـلیم خداسـت، بـه ایـن معنا که 
هـر عمـل و کنـش او در جهـت خدا و مشـیت الهی 

روناک کریمی
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بایزید بسـطامی از همـان نوع ارتبـاط الهی پیامبران 
برخـوردار بـود و لوح محفـوظ واقع در بهشـت منبع 
دانـش وی بوده اسـت. موالنـا در ایـن زمینه توضیح 
می دهـد کـه صوفیـان ممکـن اسـت از اصطالحـات 
مختلفـی )مثـال وحـِی دل( بـرای ارتبـاط الهی خود 
اسـتفاده کننـد تـا تلویحا رتبـه پایین وحی خـود را 
نسـبت بـه وحی پیامبـران بیـان کنند امـا این فقط 
بـرای پنهان داشـتن حقیقـت از غیرعارفان اسـت. با 
ایـن حـال آنچـه کـه آموزه هـای موالنـا را در قیـاس 
بـا آموزه هـای دیگر صوفیـان در این زمینـه اصیل تر 
می سـازد تشـویق جوینـدگان راه عرفـان بـه تـالش 
هرچـه بیشـتر در دنبـال کـردن ایـن گونـه الهامات 

نسـبت بـه انواع دیگـر دانش اسـت.1 
موالنـا "رایحه" را بـا ارتباط الهی پیونـد داده و اغلب 
ایـن مطلب را با اشـاره به داسـتان یعقـوب و پیراهن 
یوسـف روشـن می کنـد. اشـاره ای کـه در بـاال بـه 
ارتبـاط الهـی بایزید بسـطامی شـد، در یک داسـتان 
دیگـر هـم وجـود دارد کـه در مـورد باخبر شـدن او 
بـا "یـک رایحـه" از تولـد یـک صوفـی بـزرگ یعنی 
ابوالحسـن خرقانـی در آینـده و در یـک مکان معین 
اسـت. اهمیـت ایـن نکتـه ایـن اسـت کـه تعالیمـی 
کـه موالنـا می خواهـد به شـاگردانش بیامـوزد عقلی 
نیسـت بلکه افزایـش انعطاف پذیـری و ادراک ارتباط 
الهـی برای خودشـان اسـت. کسـانی کـه در این کار 
پیـروز شـوند کامـال تسـلیم اراده الهـی می گردنـد 
به گونـه ای کـه حتی اگر شـخصی به صورتشـان آب 
دهـان بیانـدازد، درصـدد تالفـی برنمی آینـد حتـی 
اگـر بـر آن شـخص نفوذ و قدرت داشـته باشـند. آن 
هـا دیگـر بـه وسـیله نفـس و مشـغله هایش هدایت 
نمی شـوند و صرفا کارهای خود را برای جلب رضایت 
خـدا انجـام می دهنـد و بـه همیـن خاطـر نمی توان 
آن هـا را از نظـر اخالقـی قضـاوت کـرد. درحقیقـت 
موالنـا کل مثنـوی را بـا یـک داسـتان آغـاز می کند 
کـه تحمـل خوانـدن آن بـه علـت سـؤاالت اخالقی 

1- که البته مخالفین خاص خود را هم داشته و دارد. به عنوان مثال احمد کسروی در 
صوفی گری به نقد این دست باورها پرداخته است. )مترجم(
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کـه مطـرح می کنـد مشـکل اسـت.2 تصمیـم بـرای 
شـروع شـعرش با مـوردی که خود تصدیـق می کند 
خـارج از حـدود درک و پذیرش عموم مـردم خواهد 
بـود، گواهی روشـن اسـت بر اینکه هـدف موالنا ارائه 
تعالیـم اخالقی بـه مخاطبانی خـارج از حوزه تصوف 
نیسـت. قضـاوت بـر اسـاس پاکـی درونی یـا صفای 
باطـن و نـه ظاهـر، از موضوعاتی اسـت کـه اغلب در 
نوشـته های تعلیمـی موالنـا به چشـم می خـورد و از 
چنـان جذابیـت جهانـی برخـوردار اسـت کـه بـرای 

قرن هـا به مثنـوی محبوبیت بخشـیده  اسـت.
 هماننـد سـایر نویسـندگان صوفی مسـلک، در نظر 
موالنـا هـدف از سـیر عرفانـی، غلبـه بر نفس اسـت. 
موالنـا بـه تفصیـل در ایـن  بـاره توضیـح می دهـد 
کـه راه رسـیدن بـه ایـن مرتبه داشـتن یک مرشـد 
صوفی)پیـر( بـه عنـوان راهنماسـت، کسـی که خود 
شـخصا ایـن راه را پیمـوده باشـد زیـرا هیچکـس به 
تنهایـی نمی توانـد از عهـده شکسـت نفـس برآیـد. 
موالنـا به طـور ویژه به برتری سـیر عرفانی نسـبت به 
اجـرای فرائض مذهبی معمول تاکیـد دارد. همانطور 
کـه در داسـتان حضـرت محمـد و زید بـه این نکته 
اشـاره شـده اسـت، نیاز به حضـور مرشـد در مراحل 
مختلف سـیر ضروری اسـت تا چگونگـی طی طریق 
را بـه سـالک بیامـوزد هـم بـرای الهـام بخشـی بـه 
نوآمـوزان و هـم بـرای یـاری رسـاندن به سـالک در 
مراحـل بعـدی کـه خطـر گرفتـار آمـدن در ورطـه 
غـرور پـس از کسـب دسـتاوردهای عرفانـی دامنش 

می گیـرد. را 
 مرشـدان دروغین بسـیاری وجود دارنـد و راه تمییز 
دادن بیـن آن هـا از طریـق صفـای باطـن اسـت و نه 
نمـای بیرونـی، اعمال و یا ادعایشـان، هرچند پیروان 
یـک مرشـدنما نیـز ممکـن اسـت از طریـق رحمت 
خداونـد بـه موفقیـت دسـت یابنـد. آنچـه کـه برای 
یـک شـاگرد ممنـوع اسـت ممکن اسـت بـرای یک 
اسـتاد مناسـب باشـد بنابراین احتیـاط زیـادی باید 

2- علیرغم این واقعیت که شعر او دربردارنده بسیاری از داستان های  جذاب دیگر است.
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در تشـخیص مرشـد واقعـی و نیـز در وفـاداری بـه 
او بخـرج داد. اگرچـه موالنـا اغلـب از مطالبـی که از 
دوران تحصیـالت حوزوی اش دارد اسـتفاده می کند، 
دیـدگاه تصـوف، کـه او بـا اسـتفاده از آن مطالـب 
سـعی در انتقالـش دارد، چیزی نیسـت که با اسـالم 
خشـک و تعصبی همسـاز باشـد. اولویت موالنا غلبه 
بـر نفـس بـه منظـور لمـس مسـتقیم خداسـت و او 
ایـن کار را تالشـی می دانـد کـه همـه خوانندگانش 
بـا توجـه بـه ظرفیـت وجـودی خـود بایـد آرزوی 
دسـتیابی بـه آن را داشـته باشـند. عالمانـی کـه بـه 
او ملحـق می شـوند اطمینـان می یابنـد کـه به جای 
آنکـه مجبـور بـه تـرک یکبـاره علم خـود شـوند، به 
دانـش کنونـی آن هـا که بـه سـان کالبـدی بی جان 
اسـت، روحی دمیده خواهدشـد اما هیچ پیشـنهادی 
مسـیر  در  تحصیالتشـان  بـودن  بـر سـودمند  دال 
صوفی گـری داده نمی شـود. موالنـا بـه سـایر علـوم 
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مانند پزشـکی و نجوم نیز متوسـل می شـود و نه تنها 
آن هـا را پسـت تر از دانـش مذهبـی متعصبانـه قرار 
نمی دهـد بلکه از چنین دانشـی بعنوان ابـزاری برای 
بیـان دیـدگاه عرفانی خـود در مورد خلقت اسـتفاده 

می کنـد.

فرهنگ و هرنفرهنگ و هرن

موالنـا به سـایر علـوم مانند پزشـکی و نجوم نیز 
متوسـل می شـود و نه تنهـا آن هـا را پسـت تر از 
دانـش مذهبـی متعصبانه قرار منی دهـد بلکه از 
چنین دانشـی بعنـوان ابـزاری برای بیـان دیدگاه 
عرفانـی خود در مـورد خلقت اسـتفاده می کند.
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خالصـه: هجـوم تشـابهات فراوانـی نسـبت بـه وضعیـت فعلـی جهـان دارد، شـاید قاعده 

اثـر عکـس وضعیـت فعلـی از لحاظ مرگ باشـد، اما کائـوس موجود در جهان با آشـفتگی 

وضعیـت موجـود در مـنت در یـک راسـتا قـدم بر مـی دارند. هجـوم نگاهی تـازه به منردن 

بیـن اقشـار مختلـف جامعـه دارد، افرادی که در ابتدا رسمسـت از جاودانگی می شـوند و 

کاربـرد تاثیرگـذار مـرگ را بـر زندگی خـود از یـاد می برند.

برداشتی آزاد از رمان »وقفه در مرگ« نوشته ژوزه ساراماگو


