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  ٢٠١٧بر واکت - گاھنامۀ ھنر و مبارزه
  حميد محوی: برگردان و نگارش از

  ٢٠١٧ اکتوبر ٢٢
  

  ناجيان جھان و عقدۀ طرد شدگی
  سھراب، موسی، مسيح، محمدبتمن، سوپرمن، ژوکر، دراکوال، زال، رستم،

۴  

  

  نوشتۀ حميد محوی

  ٣فصل 

  باز نمائی نمايۀ طرد شدگی در ادبيات و شاھنامه

  عارضه شناسی طرد شدگی

  موسی، مسيح، محمد

  

  سندروم طرد شدگی و بازنمائی ھای ادبی 

 امور عقدۀ طرد شدگی، سندروم طرد شده، نوروتيک طرد شده، احساس طرد شدگی؟ برخی از دست اندرکاران

ًبه ندرت نويسندگان مشخصا به موضوع پراھميت جراحات نوروتيک طرد شدگی «اجتماعی اظھار شگفتی کرده اند که 

با وجود . »پرداخته اند، يعنی فرآيندی که به رشد شخصيتی روانی عاطفی نزد کودک می تواند اختالالت جدی  وارد کند

رنھا داستان کودکان طرد شده و آواره را به صحنه آورده است، اين، شگفت زده می شويم که می بينيم ادبيات طی ق

، اوليور توئيست اثر  چالز ديکنز )١٨٧٨بی خانمان،  (Hector Malot، ھکتور ملو Charles Perrautشارل پرو 

Charles Dichens يا ماجراھای ھاکلبری فين، تام ساير از آثار مارک توان ،Mark Twain.    

نظر می رسد ولی طرد شده به مفھوم رايج ه يان، رستم گرچه کودکی استثنائی و تافتۀ جدا بافته بدر حماسۀ ملی ايران

در . ِکلمه نيست، ولی به بيان و تعبيری خاص می توانيم بگوئيم که او وارث نوروتيک طرد شدگی پدرش زال است

با موی سپيد به دنيا آمده ناخرسند بود و پسرش «داستان تولد زال پدر رستم می بينيم که سام پدر زال به اين علت که 

. تصورمی کرد که فرزندش به شکل ديو به دنيا آمده، و او را در پای البرز کوه که سيمرغ بر آن آشيان داشت رھا کرد

از اين پس سيمرغ تا پايان زندگی ياور زال و پسرش رستم . سيمرغ نوزاد را يافت و به آشيانۀ خود برد و بزرگ کرد
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بعدھا جمال و زيبائی زال، پادشاه وقت منوچھر و پدرش سام را حيرت زده کرد، و ستاره شناسان و موبدان در ، ».است

در نتيجه، ممکن نيست که ). برگرفته از زال در ويکيپديا(عالئم ونشانه ھای او قھرمانی نامدار را پيشگوئی کردند 

ھم اوست که ايرانيان برای . منتقل نکرده باشد»  رستمسوپر«جراحت طرد شدگی اش را ناخودآگاھانه به » سوپر زال«

مقابله با ھر ديو و ددی فرامی خوانند و ھمانگونه که ماری لو سولر از سقوط ھای اتفاقی سوپر من ياد می کند، که 

تم  و بالھای ناجيان گھگاه در مأموريتھايشان دچار سانحه می شود، در داستانھای شاھنامه نيز به ويژه در داستان رس

و يک بار ديگر می بينيم که ميراث نوروتيک طرد شدگی نزد زال، از . ھستيم» سوپر رستم«سھراب تماشاگر سقوط 

به ھر رو پدر پسرش را باز نمی شناسد و چراغ اميد . جانب رستم ناخودآگاھانه به پسرش سھراب نيز انتقال می يابد

 برای قرنھا به خاموشی می گرايد، زيرا در مرگ سھراب فاجعه ايران زمين به خاموشی می گرايد و ستارۀ بخت ايران

شايد به ھمين علت نيز ھست که ايرانيان  و. ای عظيم و خسارتی جبران ناپذير در حد پايان جھان به وقوع می پيوندد

شناخت آيا روزی اين بلوغ فکری و  .ھمچنان غرق در پايان جھان شده اند و در انتظار ظھور ناجی به سر می برند

  امکان پذير خواھد شد تا پی ببريم که ھيچ کس نخواھد آمد و آنچه بايد ظھور پيدا کند خود ما ھستيم ؟

  

  عارضه شناسی طرد شدگی نزد

 موسی، مسيح، محمد

  

  موسی رھبر عبريان، نمايۀ طرد شدگی

ا قابليت انعطاف پذيری ی موسی نيست ؟ بئولی آيا نخستين کودک طرد شده و به حال خود رھا شده، شخصيت اسطوره 

 سال پيش از ميالد مسيح، پدر بنيانگذار، رئيس قبيلۀ ١٣٠٠روانی در روياروئی با تنش ھای زندگی اش در 

کاريزماتيک که برای عبريان ميھن، مذھب و قانون به ارمغان آورد ؟ مادرش او را در سبدی بافته از ساقه ھای سازو 

موسی چوپانی بود که قوم خود را در عبور از صحرا به سوی . رد و رھا کرددست آبھای نيل سپه و قيراندود شده ب

  .سرزمين موعودی که از آن رانده شده بودند ھدايت کرد

  

  مسيح رھبر مسيحيان، نمايۀ طرد شدگی

دست کم به اين علت که پدرش در آسمان بود و ناجی . مسيح نيز نمونه ای از نوروتيک طرد شدگی را عرضه می کند

و بر اساس . برای نجات بشريت به صليب کشيده شد» پدر آسمانی«ت و در انطباق ھويتی و فرافکنی با او بشري

اعتقادات دوباره به محل طرد شدگی باز گشت کرد تا با حضور غيبی يا جسمانی اش در مراسم عشا در نان و شراب 

  .نجات بخش بشريت باشد

  

  محمد رھبر مسلمانان، نمايۀ طرد شدگی

ن عبدهللا پدر بنيانگذار اسالم نيز وقتی به دنيا آمد پدرش فوت کرده بود و در سن پنج يا شش سالگی مادرش را محمد ب

در نتيجه او نيز برجامانده نه از يک بلکه دو فاجعۀ مھم بود، از يکسو مرگ پدر که پيش از تولد او ... نيز از دست داد

ًوران نوزادی که طبيعتا به شکل رويدادی فاجعه آميز در ناخودآگاه او به وقوع پيوسته بود و در نتيجه فقدان پدر در د

در مرز بين (از دست دادن مادر در سن پنج و يا شش سالگی که اين بار به ساحت ناھشيار باالئی  نفوذ می کند، و سپس

 سپس کودک خردسال واپس زده می شود، و چه بسا در ھر دو رويداد فاجعه بار، نوزاد و) بين خودآگاه و ناخودآگاه
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ًيعنی موضوعی که غالبا نديده گرفته می [.  دانسته و دچار احساس گناه عميقی شده استمسؤولناخودآگاھانه خود را 

شود و يا به دليل ناآگاھی از طبيعت جھان باطن انسان، تصور عمومی بر اين است که گوئی نوزاد از رويدادھای 

را مطرح می کند » نوزاد دانشمند«به ھمين علت، شاندور فرنتزی اصطالح . اطراف خود در بی خبری به سر می برد

و نشان می دھد که اصطالح ضد و نقيض و شوخ طبعانۀ او به معنای خاطرات بسيار عميق دوران کودکی ست، او 

 شناختی سرانجام، فراموش نکنيم که بسياری امور برای کودک قابل درک است، امور و«: دربارۀ اين نظريه می گويد 

بوريس سيرولنيک نيز دربارۀ ھمين موضوع در ). ١(»ًکه بعدا در اثر واپس زدگی در باطن ناخودآگاه مدفون می شود

 ١٠ ماھگی نيز طی ٢٠شناخت نزد نوزاد يک شناخت عاطفی ست، و در «يکی از سخنرانی ھايش يادآوری می کند که 

در حالی که . ًی بخشد و زبان مادری اش را کامال می آموزدماه يکی از  شگفت آورترين مھارتھای فکری را تحقق م

  . » سال ھنوز در آموختن زبان انگليسی مبتدی ھستيم۴٠برخی از ما پس از 

. در اساطير، افسانه ھا و روايات مذھبی بسيارند نوزادان و کودکان زودرسی که کارھای شگفت انگيزی انجام می دھند

و اين فراز يگانه روايت از رويدادھای دوران کودکی مسيح در . گی مسيح ترسيم شدهدر انجيل لوقا بخشی از آغاز زند

به روايت انجيل لوقا، در زيارت اورشليم به مناسبت جشن فطير، مسيح دوازده ساله به ھمراه مريم و . انجيل است

صور می کردند که مسيح مريم و يوسف ھنگام حرکت کاروان ت. روز بازگشت مسيح در معبد باقی می ماند. يوسف بود

يک روز بعد پی بردند که مسيح در کاروان نيست، ھر دو به اورشليم . بايد در کاروان باشد و از شھر خارج شدند

 و بحث با قدما و ريش سفيدانی بود که از صحبتمسيح در معبد در حال . سه روز بعد مسيح را پيدا کردند. بازگشتند

چرا در «: مادرش او را مالمت می کند و مسيح پاسخ می گويد . گفت زده شده بودنددانش اين کودک دوازده ساله در ش

  »پی من می گشتيد ؟ نمی دانستيد که در حال رسيدگی به امور پدرم ھستم ؟

رستم نيز در سالھای آغازين «در حماسۀ ملی ايرانيان، رستم نيز از چنين خصوصياتی برخوردار است، می گويند که 

 .نمود و در ھشت سالگی ھمانند مرد باال بلند و آراسته ای می... زۀ پنج بزرگسال غذا می خوردهتولد، به اندا

اين گونه روايات مذھبی و افسانه ھا و اساطير مشابه نشان می دھد که گوئی بشريت در ساحت ناخود آگاه جمعی، 

اخودآگاھانه از طبيعت انسان به آگاھی شناخت ناھوشياری نسبت به قابليت ھای نوزاد داشته، ولی ھنوز اين شناخت ن

  ].و بايد منتظر تحوالت علوم انسانی، روانشناسی و سپس روانکاوی در قرن بيستم می شديم. آنان نرسيده بوده است

يکی از نمايندگان بارز نمايۀ نوروتيک طرد شدگی )  ٢) (هللا-محمد پسر بنده يا خدمتگذار خدا(در نتيجه محمد بن عبدهللا 

که مأموريت و رسالت نجات بشريت را با  جز اينه به ھمين علت نيز، مانند ھمۀ طرد شدگان راھی نداشت بست و 

ولی . ش را به عھده می گيرد اپس از فوت مادر، ابوطالب عموی او سرپرستی. سرنوشت يا زندگينامۀ خود گره بزند

سفندانش را به اين کودک بسپارد و به نوعی ابو طالب فقيرترين عموی محمد بود و فقط می توانست چوپانی گلۀ گو

محمد کوچولوی يتيم نيز چاره ای جز تسليم به اين وضعيت . يگانه فن آوری اش را که ھمانا گله داری بود به او بياموزد

مصيبتبار را نداشت، و می توانيم او را تصور کنيم، در حالی که گوسفندانش را به چراگاه می برد، در گوشه ای نشسته 

يک روز از اين وضعيت بيرون «: و به چشم اندازه صحرا و آسمان نگاه می کند و با خودش زمزمه کنان می گويد 

و لذت رؤيا در تالقی و امتزاج با درد و رنج واقعی تحمل آن را » نشانشان خواھم داد... انتقام خواھم گرفت... خواھم آمد

شايد حتا درد و رنج «: ھمين خصوصيت طرد شدگی می گويد و سيرولنيک دربارۀ ) ٣(» .برای او ممکن می ساخت

، يعنی »و نياز به بامداد معنويات و آرزوھای عالی... نياز به تخيل را در او تحريک می کرده ) »انزوای عاطفی«و (

 ھمان تخيالتی که سرانجام به ظھور پيغمبری نوين، ناجی اقوام عرب و سپس بر حسب دعاوی به راھنمای کل جامعۀ

طور کل از آمنه بنت وھب مادر ه ب« و جالب است بدانيم که محمد برادر و خواھر تنی نداشته و . بشری می انجامد
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دارای برادر و خواھران ) ص(حضرت پيغمبر در روايات اطالعات چندانی آورده نشده فقط ھمين قدر آمده که پيغمبر

ايد يکی از داليلی که او خود را آخرين پيامبر از سوی خدا ، و ش».رضاعی به نام عبد هللا و شيما و انيسه می باشند

. معرفی می کند، به ھمين علت باشد که او يکتا فرزند خانواده اش بود و پس از او، از آمنه بنت وھب فرزندی زاده نشد

ت نمايۀ بی گمان با توجه به خصوصيا. آخرين بازمانده از فاجعه ای بزرگ که بايد به رويدادی بزرگ می انجاميد

جو کنيم با نشانه ھای بارز ديگری  و الی خطوط کتاب آسمانی مسلمانان جسته طردشدگی، از اين ديدگاه اگر در الب

  .رو می شويم که نظريۀ ما را به شکل روشنتری ثابت می کنده نيز روب

شده و منسوخ در از جمله سوره ھای مفصالت است، در يک وعده نازل ) به معنای روز و روشنائی(در سورۀ ضحی 

، و نمی تواند ضد ) تسلی بخش و پااليش يافته استۀنوروتيک نيست، و نوشت(آن راھی ندارد، يعنی ضد و نقيض نيست 

در عين حال . و نقيض باشد زيرا جبران خسارت نزد کودک يتيم حرف ديگری را بر نمی تابد و بی قيد و شرط است

  : به نقل از ويکی شيعه .  از نيکوترين فرازھای قرآن تلقی می شودبايد دانست که اين سوره نزد مسلمانان يکی

روز در ) هللا عليه و آله صلی(محمد شفاعتاند که ھرکس سوره والضحی را بخواند،  نقل کرده) ص(از پيامبر اکرم«

  [٨].برد ھا و يتيمان می  برابر ھمه سائل شود و ثوابی به تعداد ده بر او واجب می قيامت

را در شب يا روز  شمسو  انشراح، والليلھای والضحی،  نقل شده است که کسی که سوره )ع(امام صادقدر روايتی از 

دھند؛ حتی مو، پوست، گوشت،  ی که در نزد اوست به نفع او شھادت میئبسيار بخواند، در روز قيامت ھمه چيزھا

 » [٩].ھايش ھا و عصب استخوان، خون، رگ

قول نکات ابھام آميزی وجود دارد که ويکی شيعه بايد دقت بيشتری برای ھای بی گمان، در اين توضيحات و نقل 

 روشنی نيست و جملۀ» .ثوابی به تعداد ده برابر ھمۀ سائل ھا و يتيمان«تصحيح يا توضيح آن به کار ببندد، برای مثال، 

نيز دچار ابھام است، زيرا ما را به اين نتيجه می ) ع(و نقل قول از امام صادق . محاسبۀ ثواب در ابھام به سر می برد

ناخن، روده، معده، ... رساند که پرودگار برای محاکمۀ بندگانش به شھادت مو، پوست، استخوان، خون، رگ، عصب،

... ت ويژه به نمايندگی از سوی گلوبولھای سرخأ، گوش، گلو، بينی، يک ھيانگشت، زانو، چشم، ابرو، دھان، مغز

ت از انداموره ھای فرد آدمی در قضاوت أنيازمند است تا به پروندۀ اعمال بندگانش رسيدگی کند، و شھادت اين ھي

  . پروردگار دخالت دارد

  بسيار خوانده ؟ مو، آيا تو شھادت می دھی که اين آقا يا آن خانم اين سوره را : خدا [

  . بله قبلۀ عالم: مو 

  ...] پوست، آيا تو نيز شھادت می دھی : خدا 

تصور چنين صحنه ای چندان مشکل نيست، ولی ساز و کاری را در خصوص دستگاه عدل الھی در روز قيامت به ما 

لی توجه ما بيشتر روی و. نظر می رسد و از ھيچ منطق عقلی پی روی نمی کنده نشان می دھد که اندکی ناباورانه ب

  . نزد محمد متمرکز خواھد بود» نوروتيک طرد شدگی«اھميت اين سوره برای بررسی 

گويا چند روزی وحی نازل نشده بوده و اطرافيان از محمد می .  »نازل شده«اکنون ببينيم اين سوره در چه وضعيتی 

کرده است ؟ که پس از اين طعنه و ] َترک[خداوند ترا پرسيدند که چه روی داده و چرا ديگر به تو وحی نازل نشده، آيا 

» نازل«طرد شده پاشيده می شد، سورۀ ضحی بر محمد » کودک يتيم«که مثل نمک بر جراحت » مشرکين«کنايه ھای 

  : می شود، متن سوره را با ھم بخوانيم 

ا وانگذاشته، و دشمن نداشته که پروردگارت تو ر) ٢(سوگند به شب چون آرام گيرد) ١(سوگند به روشنائی روز، «

و بزودی پروردگارت تو را عطا خواھد داد تا خرسند ) ۴.(ًو قطعا آخرت برای تو از دنيا نيکوتر خواھد بود) ٣.(است
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و تو را تنگدست ) ٧(و تو را سرگشته يافت، پس ھدايت کرد؟ ) ۶(مگر نه تو را يتيم يافت، پس پناه داد؟ ) ۵. (گردی

و از نعمت ) ١٠(و گدا را مران، ) ٩(و اما تو نيز به پاس نعمت ما يتيم را ميازار،) ٨(نيد؟ يافت و بی نياز گردا

 )ترجمۀ فوالدوند. سورۀ ضحی(» )١١. (پروردگار خويش با مردم سخن گوی

البته ترجمه ھای ديگری با توضيحات بيشتر، مثل ترجمۀ عبدالمجيد صادق نوبری در اينجا مواد اوليۀ مناسبتر ديگری 

  :ا برای تحليل ما عرضه می کند ر

که طبيعت ساکن شده ھر چيزی را  قسم به زمانيکه شعاع آفتاب منتشر شده به مرتبۀ کمال رسد و قسم به شب زمانی«

که ترا اختيار نمود ديگر ترا ترک نکرده و بعد  پروردگار تو بعد از آن) يا محمد. (تاريکی شب پوشانيده و مستقر شود

) يا محمد(آيا پروردگارت ترا که از پدر و مادر يتيم بودی نيافت؟ ) يا محمد...(ا دشمن نگرفته استاز دوست داشتن تر

که به وسيلۀ شنيدن ياد گرفته (از نعمتھای ديگر ما در حق تو اين است که خداوند تعالی ترا احکام شرعی و علوم سمعی 

  ».تو کتاب فرستاده تعليم نموده عاری و کنار يافته ب) می شود

ترجمه » پروردگار از دست تو عصبانی نيست«را غلط دانسته اند و جمله را به شکل » دشمن نداشته است«برخی جملۀ 

  :نظر می رسد ه کرده اند، روی اين نکته، ترجمۀ آيت هللا ناصر مکارم شيرازی صحيح تر ب

  ترجمۀ آيت هللا ناصر مکارم شيرازی

 )١(، )فراگيرد و ھمه جا را (قسم به روز در آن ھنگام كه آفتاب برآيد«

  )٢(و سوگند به شب در آن ھنگام كه آرام گيرد، 

  )٣( ! كه خداوند ھرگز تو را وانگذاشته و مورد خشم قرار نداده است

  )۴! ( آخرت براى تو از دنيا بھتر استًو مسلما

  )۵( ! و بزودى پروردگارت آنقدر به تو عطا خواھد كرد كه خشنود شوى

  )۶! (آيا او تو را يتيم نيافت و پناه داد؟

  )٧(و تو را گمشده يافت و ھدايت كرد، 

  )٨(نياز نمود،  و تو را فقير يافت و بى

  )٩(حال كه چنين است يتيم را تحقير مكن، 

  )١٠(كننده را از خود مران،  الؤو س

  »)١١! (و نعمتھاى پروردگارت را بازگو كن

 قرار خشم خداوند ھرگز تو را وانگذاشته و مورد «يا » ترا دشمن نگرفته«مه بين يادآوری و تأکيد روی اصالت ترج

به اين علت بايد برای ما در اينجا اھميت داشته باشد که حاکی و روشنگر نوعی احساس گناه ناخودآگانه » نداده است

پدر، يا در مرگ پدر خود را توانيم بگوئيم که نوزاد در فقدان  است که در جھان باطن محمد موج می زند، زيرا می

مقصر می داند، گوئی اين او بوده که موجب مرگ پدر شده و در نتيجه چنين جمله ای را می توانيم به مثابه يکی از 

البته چنين تعبيری از احساس گناه نزد نوزاد يا کودکان در ادبيات . تبعات اين احساس گناه ناخودآگاه او تعبير کنيم

زيرا محمد در اين پندار ناخودآگاھانه به سر . ج و قابل درک  و به شاه کليد ھای کالسيک تعلق داردروانکاوی بسيار راي

می برد که پدر آسمانی از قتل پدر خشمگين است، و اين فراز شاعرانه يا سوره برای تسکين چنين بيمی از خشم الھی 

دری که فرزندش محمد او را ناخودآگاھانه به قتل ھمذات پنداری با پدر، خدمتگذار هللا، پ. نازل يا سروده شده است

خدمتگذار هللا و در نقش پيام آور و ميانجی ممتاز » عبدهللا«رسانده، و سپس ھمذات پنداری با پدر آسمانی به شکل 

آسمان و زمين جبران می شود زيرا اگر يتيم بی پناه از تحصيل علم محروم بوده و آنی که سواد خواندن و نوشتن 
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ل راھنمائی زه، امروز مورد لطف الھی قرار گرفته و کتابی به او عرضه شده که بايد کل بشريت را برای ابد و انداشت

نام ديگر اين جبران خسارت، . جبران خسارت در سطح کيھانی و ابدی و ازلی ست، و بھتر از اين ممکن نيست. کند

 و با ھمين روحيه و خصوصيات روانی و نياز عميق است، يعنی چنين است چون که او می گويد،] قدرت پندار مطلق[

  . او به ايفای نقش ناجی ست که می تواند اطرافيانش را متقاعد کند

  

  خصوصيت نجات بخش و واالگرائی ؟ ژوکر و دراکوال

      

ئی را به واالگرا»  نوروتيک طرد شده بازنمائی می کند-خصوصيت نجات بخش و ارزشھائی که ابر قھرمان«ولی اگر 

شود تعبير کنيم، حرکت  به معنای ھدايت انرژی ليبيدو در کارھائی که از ديدگاه اجتماعی پسنديده و تمدن ساز تلقی می

ھمان گونه که ماری لو سولر خيلی به سرعت و به اشاره از آن عبور کرده ھميشه موفقيت آميز به » نجات بخش«

را روی کرۀ زمين به عھده ) سوپرمن(ج دھقانی که سرپرستی او مفھوم واالگرايانه نيست، او با يادآوری مراقبت زو

با قدرتھايش، می توانست در . در اين چشم انداز رشد می کند) سوپرمن( کالرک کنت ...«: گرفته بودند، می گويد 

عکس، در ارزشھای وفادارانه، صادقانه و شھامت در ه قدرت مطلق، ديکتاتور بی بديل و خشونت سقوط کند ولی ب

  . »...را به تن می کند» ناجی«مقابله با خطرات، تجھيزات 

کند، ولی  نظر می رسد که ماری لو سولر، گرچه احتمال سقوط در ديکتاتوری و خشونت را نفی نمیه در اين فراز ب

روشن است که سوپر من در ديکتاتور . خيلی روی آموزشھا و ارزشھائی که سوپر من در آن رشد کرده حساب می کند

 بديل و خشونت سقوط نکرد، ولی سرنوشت فرد طرد شدۀ نوروتيک در نمونه ھای ديگر مثل ژوکر يا دراکوال با بی

  .وجود آموزش ھا و ارزشھای اخالقی در بزھکاری و ظلمت خون آشام سقوط کردند

ه  توفيقی ببه اين معنا که نوروتيک طرد شدگی ھميشه در طرح نجات بخش خود در جايگاه نجات بخش از ديدگاه ما

و فراموش نکنيم که ژوکر نيز يک .  در نتيجه بتمن می تواند به ژوکر نيز تبديل شود.دست نمی آورد و حتمی نيست

زندگينامۀ ژوکر نيز يک نوروتيک طرد شده را نشان می دھد، نه فقط . دی را چشيده استيمورد طرد شده و طعم تراژ

ًمرگ ھمسر ژوکر مطمئنا برای او ناعادالنه . دھد سرش را از دست میبه دليل خشونت پدرش، بلکه به اين علت که ھم

يعنی کمابيش مثل دراکوال، شواليۀ صليبی که برای کليسا و در . بوده و موجب سقوط قطعی او در بزھکاری می شود

ت محبوب ترين ولی دشمنانش نامه ای جعلی برای اليزاب. جنگيد بديلی می راه خدا عليه عثمانيان با قدرت و تدبير بی

موجودی که در زندگی دراکوال وجود داشت می فرستند، که گوئی دراکوال در جنگ کشته شده، و اليزابت نيز پس از 

دراکوال پس از کشف  مرگ توطئه آميز اليزابت، . خواندن اين خبر دست به خودکشی می زند تا در بھشت به او بپيوندد

توانيم آن را  عصيانی که میيعنی . را سزاوار خود نمی داند» پاداشی«ن عليه خدا و مسيح عصيان می کند زيرا چني

در نتيجه ارزشھای اخالقی آموخته . نيز تلقی کنيم] طرد شدگی اکنونی[و سپس به مثابه سندروم ) ۴(نوروتيک اکنونی 

ت نجات بخش تواند ضامن اصالت عمل ناجی باشد، و در ھر صورت تضمينی برای اصالت حرک شده به ھيچ وجه نمی

  .ًاين موضوع در مورد دراکوال کامال آشکار است. وجود ندارد
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قابليت انعطاف «نظر می رسد که خيزش محمد را با آنچه روانکاوانی مثل بوريس سيرولنيک ه در اين صورت بعيد ب

م، زيرا نه فقط در می نامند تلقی کنيو يا ارتقاء فرد نوروتيک طرد شده به ناجی » واالگرائی«، »موفقيت«يا » روانی

 ھای ناسخ منسوخ يا ضد و نقيض است، بلکه تاريخ اسالم ھمانند دو دين يکتا پرست ديگر تقرآن انباشته از تھديد و آي

در حالی که دست کم يکی از خصويات واالگرائی، به شکلی که فرويد برای مثال . نيز با شمشير خون چکان نوشته شده

عالوه بر اين محمد بن عبدهللا برای تحقق . است» اجتناب از عمل خشونتبار«می کند مطرح » موسی اثر ميکل آنژ«در 

آرمان و گسترش دين نوين خود به ترفندھائی توسل می جويد که با واالگرائی فاصلۀ داشته و با نقش ناجی در تضاد 

ی که به دين نوين او اعتقاد نداشتند، برای مثال او به آنان. قرار می گيرد و نجات ھم نوعان با کشتار آنان ھمراه می شود

که البته اين ترفند او . کرد که برای تحقق اتحاد قبايل عرب ظاھر سازی کنند، ولی قلبشان ناباور باقی بمانند پيشنھاد می

و نجات بخش نيز تبديل شد به سياستمدار زيرک و حيله گر، که . طی چند نسل از ظاھر سازی به باطن سازی انجاميد

در نتيجه نوروتيک طرد شدگی محمد در ارزشھای از نوع ديکتاتوری و خون چکان .  را با ھدف توجيه می کردوسيله

به ھمين علت در کتاب آسمانی او نيز انباشته از تھديد و دعوت به کشتار کفار و آنانی ست که به او باور . تبلور می يابد

  .ندارند

يندۀ فرد نوروتيک طرد شده در قالب ناجی مطرح کرده است، به ھيچ در نتيجه آنچه را که ماری لو سولر دربارۀ آ

می تواند تعبير مخدوشی از نجات و مدد رسانی به ديگران » ناجی«عنوان به معنای اصالت عمل ناجی نيست، زيرا 

دختر و پسر  می تواند برای نجات بشريت باج خواھی کند، به نام خدا فردی را به بردگی بکشد و آن را به داشته باشد،

و در و ھمسايه ھديه کند، و سر از بدن ده ھا ھزار نفر را جدا کند، فقط به اين علت که نمی خواستند نجات پيدا کنند و يا 

ًدر نتيجه عمل نجات بخش در عين حال عمال تناقض آميز از آب در می آيد، زيرا لشکر نجات . به او اعتقاد نداشتند

 مرد را از بدنشان جدا کرد و بقيه ٤٠٠٠٠ه يک نمونه بسنده کنيم، در شھر استخر سر بخش، برای مثال اگر بخواھيم ب

ًبا بريدن سر اين ھمه آدم مطمئنا فرزندانشان را يتيم . را به بردگی در بازارھای منطقه برای نجات بشريت فروخت

ه تنھا کودکان و نوزادانی را که از ، ولی ن»حال كه چنين است يتيم را تحقير مكن«:  می گويد ٩ تکرده، در حالی که آي

البته در خصوص . سايۀ پدر و مادر بھره مند بودند، به يتيم تبديل کرده، بلکه آنھا را به مثابه برده در بازار فروخته است

نمی دانم .  سال پس از وفات رھبر نجات بخش اقوام عرب به وقوع پيوست١٨فاجعۀ ملی ما ايرانيان در شھر استخر، 

د محمد از جنبشی که به راه انداخته بود و يا نتايج آن در زمان حياتش احساس خوشبختی می کرده يا نه و تا چه آيا خو

نظر می ه مرتکب شد، بعيد ب» نجات بخش«اندازه جراحات روانی اش تسکين يافته بوده، ولی جناياتی که اين جريان 

عبدالحسين زرين کوب در . ار گرفتند خوش شگون تلقی کنيمرسد که بتوانيم آن را برای آنانی که زير سلطۀ اسالم قر

» نجات بشريت«کتاب دو قرن سکوت، توضيح می دھد که چگونه دستگاه دين اسالم و قبيله ھای متحد شدۀ عرب برای 

ًی ماليات می گرفت که جانشان به لب می رسيد و دائما عليه حکومت ه اًاز امت اسالمی خصوصا در ايران به انداز

  . زدند المی و حتا دين اسالم دست به شورش میاس

  :پس از  اين توضيحات برگرديم به سورۀ ضحی 

می بينيم که جمله با شور و ھيجانی خاص، در زبانی شاعرانه و رجز خوانانه شروع می شود که بايد ھمين شيوۀ بيانی 

با بار ھيجان حسی » ...سوگند به«يا » ...قسم به«را از ويژگی ھای نوروتيک طرد شدگی بدانيم، و در عين حال جملۀ 

و شاعرانه  يکی ديگر از نشانه ھائی ست که به دليل خصلت انسانی و واکنش آميخته به ھيجان حسی، نظريۀ نزول 

راحتی می توانيم اين ر محاسبتمان مرتکب نشده باشيم بقرآن از عالم باال را نفی می کند و در اين صورت اگر خطائی د

بدانيم و آن را از ديدگاه روانکاوی و با کاربست مفاھيمی » نويسنده«ول منويات درونی و زندگينامۀ خود سوره را محص
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پيام خود را با نظريات و گوشه » پروردگار«رسد که  نظر میه زيرا بعيد ب.  تحليل کنيم» نوروتيک طرد شدگی«مانند 

و چرا به نور حق تعالی يعنی به نور ... اع آفتاب قسم بخوردکنايه ھای  مردم کوچه و بازار تنظيم کرده باشد و يا به شع

خودش قسم نخورده است ؟ و به عناصر طبيعی و مخلوقات خودش قسم خورده است ؟ چه چيز مقدسی در نور آفتاب يا 

  ًروز و شب وجود دارد، و اساسا پروردگار چه نيازی به سوگند دارد ؟ 

را چگونه تعبير » شب در آن ھنگام که آرام گيرد... « يا » ...ت ساکن شدهکه طبيع شب زمانی« عالوه بر اين گزارۀ 

که وقتی  از کجا می آيد و منطبق بر کدام منطق و شناختی ست ؟ آيا يعنی اين» شب آرام می گيرد«کنيم ؟ اين نظريۀ 

 تأمل و ترديد است، شب فرا می رسد طبيعت ساکن و بی حرکت می شود ؟ ھمانطور که در باال اشاره کردم جمله قابل

ھر چند که شاعرانه . نظر می رسده در ھر صورت از منطق و شناخت علمی تبعيت نکرده و خيلی رايگان و شاعرانه ب

دانيم که ھر نوشته ای متأثر از سطح شناخت، فرھنگ و حساسيتھای زمانۀ خود  از شناخت علمی تھی نيست، ولی می

 سال پيش شايد طبيعت به اندازه ای زير نور گداختۀ خورشيد ١۴٠٠تان در صحراھای بی آب و علف عربس. باشد می

ه با وجود اين، بعيد ب. از نفس می افتاده که در شب در سکوت و آرامش فرو می رفته و از حرکت باز می ايستاده است

شد که در اين پيام خودش را ملزم و محدود به شناخت زمانه بين مردمانی  دانسته با» پروردگار«نظر می رسد که 

 باورھا و اعتقادات و شناخت می داشت تادين نوين می بايستی حرف تازه ای . گوشۀ کويری از جھان می زيستند

بر اين اساس، نتيجه می گيريم که اين فراز از سوی موجود ابر ھوشمندی سروده نشده . انسانھا از جھان را متحول کند

  .است

د که در مرکز توجه ھمگانی واقع شده، او را بر می انگيزد تا اين کاستی را در اين فراز می بينيم، ترک شدگی محم

سپس . او را ترک نکرده است] پدر تخيلی [– و يا –جبران و يا ناباوران را متقاعد کند و نشان دھد که پدر آسمانی 

  .ودنازل می ش...) قسم به اين و به آن(ًسورۀ ضحی به شکل واکنشی عصبی و بعضا رجز خوانانه 

آيا پروردگارت ترا که ) يا محمد(«:  ھمين سوره به ترجمه و تفسير عبدالمجيد صادق نوبری چنين می خوانيم ۶ تدر آي

که ترا تربيت دھد و به  از پدر و مادر يتيم بودی نيافت ؟ بلکه بعد از يتيمی ترا به عمويت ابو طالب منضم نمود تا اين

  »)نعمت و رحمت بزرگ نيست ؟آيا برای تو ھمين (رشد و کمال رسيدی 

آگاه بوده و » بدبختی خوش شگون«نظر می رسد که پروردگار خيلی پيشتر از بوريس سيرولنيک به ه  بتدر اين آي

بد بختی خوش شگون اين . فقير ترين عموی محمد را منضم مقدر می سازد، تا درماندگی کودک يتيم چند چندان شود

حصيل علم و سواد خواندن و نوشتن بازمانده، در آينده بايد نقش ناجی قوم عرب را به است که طفل يتيم درمانده که از ت

  . عھده بگيرد

خداوند تعالی «: ً ھمين سوره کامال اين جبران خسارت و خصوصيت ناجی در نمايۀ طرد شدگی را نشان می دھد ٨ تآي

  »....آيا اينھا برای تو نعمت بزرگی نيست ؟ترا فقير از مال يافت با پوشانيدن خلعت نبوت ترا مستغنی قرار داد 

بازمانده از . برد، بازمانده از فاجعه ای مزمن فرد طرد شدۀ عاطفی که از پيامدھای ناخودآگاه انزوای عاطفی رنج می

تواند با مخاطره ولی او قابليت نيرومندی برای سازگاری دارد، و می . فاجعۀ فقدان، بازماندۀ ھرج و مرج و بی عدالتی

اگر او در گذشته، برای جلب مھر و . آميز ترين نتايج روياروئی کند زيرا ژرفای فاجعه را ديده و با مصيبت آشناست

ّمحبت يا کسب بازشناسی در تمنا و آروزمندی غير بوده، اکنون، کاله و نقاب و تجھيزات مختلفی در اختيار دارد که می 

  . کار گيردتواند برای تحقق طرح ھايش به

رو شده، او را به درک مفھوم زندگی تشويق کرده و از خود می پرسد که اينجا چه کار می ه رويدادھائی که با آن روب

جوی معنا و مفھوم ھستی  و کند ؟ چرا او بايد اين فاجعه را زندگی و تحمل کند ؟ چرا او ؟ بر اين اساس، در جست
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 می کند که بتواند روی آنھا تکيه کند و حتا ساختار شخصيتی اش را با جو و خويش، عالمات و نشانه ھائی را جست

  .  شود با سالح ھائی که در دست دارد به نجات بخش بالقوه تبديل می. نقشۀ جھان وفق دھد

محمد بازمانده از فاجعه ای مضاعف، مرگ پدر پيش از : ًنمايۀ طرد شدگی نزد قھرمان قوم عرب کامال آشکار است 

، در وضعيتی دشوار، محروميت و انزوای عاطفی با اين ھمه فشار روانی بايد )ناخودآگاه(نون به قتل پدر تولد، مظ

را » کاله و نقاب و تجھيزاتی«در نتيجه بايد مثل قھرمانان داستانھای مصور . مبارزه کند تا با جھان واقع سازگار شود

 . برای نجات بشريت تدارک می ديد

 

  :پاورقی 

 

١) Sandor FERENCZI. « Le rêve du nourrison savant » in Confusion de langue entre les 

adultes et l’enfant. Ed Petite Biblio PAYOT.Page 59 

 

نبوده، و ھمين امر نشان » هللا«است، و می توانيم نتيجه بگيريم که محمد مخترع » عبدهللا«می بينيم که نام پدر او ) ٢

ولی توجه ما در اينجا روی . اعتقادات رايج برای تحقق بخشيدن به دين جديد استفاده کرده استمی دھد که محمد از 

 يکی از مھمترين عناصر در ساحت ناخودآگاه او که در ادعای پيغمبری او دخالت دارد بايد ۀمعنای نام پدر او به مثاب

 مسؤوله سر می برد، و در انزوای عاطفی خود را نوزادی که در فقدان پدر ب. بندۀ خدا يا خدمتگذار خدا: متمرکز شود 

 مرگ خدمتگذار هللا می داند، و از اين بابت احساس گناه عميقی سراپای او را فرا گرفته، درد مسؤولمرگ پدر و سپس 

و رنجی که اين احساس گناه و طرد شدگی نزد کودک يتيم به او تحميل می کند، در ابعاد کيھانی ست و برای او راھی 

 بشريت پا به عرصۀ وجود می ناجیجز جبران اين خسارت در ھمان ابعاد کيھانی را مطالبه نمی کند، در نتيجه  هب

گذارد، ميانجيگر و خدمتگذار ويژۀ پروردگار که محمد خدمتگذار او را به قتل رسانده بايد با خدمتگذار هللا يعنی پدر به 

 پنداری داشته باشد، و در ردای ناجی بشريت در ابعاد ھمۀ درد و قتل رسيده و سپس هللا پدر آسمانی و تخيلی ھمذات

  .تبديل شود] عبدهللا] [خدمتگذار خدا [رنجھای کودک يتيم و طرد شده به 

3) Boris Cyrulnik ; Un merveilleux malheur. Editions, Odile Jacob. 2002. Page 8 
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