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بخشـی از قابلیتهـای زنانـۀ ما بـه این علـت از بین
میرونـد کـه در تنـور ضعـف پختـه میشـوند و بـه
همیـن دلیل دیگـر قادر به اسـتفاده از آنها نیسـتیم
چون نمـادی از ضعف هسـتند.
بـرای بازیابـی زنانگی از دسـت رفتـه ،بایـد ابتدا به
ایـن قابلیتهـا بـه چشـم یـک قـدرت نـگاه کنیـم
تـا بتوانیـم از آنهـا اسـتفاده کنیـم و راه محافظت از
آنهـا را یـاد بگیریم.

فصل یک

[ موضـوع کنونـی ]
9
فصل یک  /موضوع کنونی

در جـامعـۀ امــروزی ،فقـدان ویژگیهـا و انـرژی زنـانـه ،موضـوع
روانشـناختی مهمـی اسـت کـه بایـد بـه آن پرداختـه شـود .ایـن
موضـوع ،مسـئلهای دردنـاک در زندگـی عاطفی زنان و نیـز مردان
اسـت .هـرگاه زنی دچار فقـدان خصیصهای به این مهمی باشـد ،به
ناچـار زنانگیـش زیر سـؤال میرود .این مسـئله روشـن میکند که
چـرا در طـول تاریـخ ،همیشـه جایگاه زنـان در جامعه مـورد بحث
بـوده اسـت .بـا وجودی که فقـدان انـرژی زنانه در یک مـرد وضوح
کمتـری دارد ،امـا از ژرفـای شـخصیت او میکاهـد و منبـع عمـدۀ
نارضایتـی ،احسـاس تنهایـی ،حس پوچی و بدخلقی در مرد اسـت.
هنگامـی کـه مـردی در مییابـد ماهیـت خلـق و خو و بسـیاری از
احساسـات او زنانـه اسـت ،شـوکه میشـود! وقتی یک مـرد ناگهان
دچـار حالـت خلقـی خاصـی میشـود ،به این معنا اسـت کـه وجه
زنانۀ شـخصیتش بر او مسـتولی شـده و تنها با شـناخت و پذیرش
ایـن وجـه از شـخصیتش اسـت کـه میتوانـد ماهیت مردانـهاش را
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نیـز بـه وضـوح بشناسـد .فقـدان یـا آسـیب بـه ویژگیهـای زنانـۀ
درونـی ،مسـتقیماً بـر بهزیسـتی عاطفی ،شـادمانی و رضایـت ما از
زندگـی تأثیـر میگـذارد .اگـر ویژگیهـای زنانـه در وضعیت خوبی
باشـند ،فرد احسـاس امنیـت و اعتماد خواهد داشـت.
اگـر میخواهیـم ایـن موضـوع را درک کنیـم کـه زنانگـی فقـط
مختـص زنـان نیسـت ،ابتـدا بایـد بیاموزیـم زنانگی ماهیتی اسـت
که هسـتۀ هویـت زنانۀ یک زن و همچنین احساسـات و ارزشهای
یـک مـرد را تحـت تأثیـر قـرار میدهد.
اگـر زبـان ما اینقدر جنسـیت زده نبود و بضاعت بیشـتری داشـت،
آنگاه درک این وجه حیاتی شـخصیتمان آسـانتر میشـد .زبان ما
فاقـد اصطالحاتـی چندبُعدی و غنی برای توصیـف وجه زنانۀ زندگی
اسـت .هنگامـی که یـک فرهنگ بـه مؤلفـهای بهای بسـیاری بدهد
در زبـان آن فرهنـگ اصطالحـات گوناگونی برای توصیـف آن مؤلفه
وجـود دارد .برعکـس ،اگـر در یک زبان ،تنها چنـد اصطالح معدود و
یـا تنهـا یک اصطلاح بـرای توصیف یک مؤلفه وجود داشـته باشـد
به این معنا اسـت که در فرهنگ آن کشـور ارزش و بهای کمی برای
آن مؤلفـه قائـل شـدهاند .مث ً
ال در زبان سانسـکریت که پایه و اسـاس
اغلـب زبانهـای هنـد و شـرقی اسـت ،نـود و شـش اصطلاح بـرای
توصیف عشـق وجود دارد .در زبان پارسـی باسـتان هشـتاد ،در زبان
یونانی چهار و در زبان انگلیسـی تنها یک کلمه برای توصیف عشـق
یافت میشـود .در زبان انگلیسی لغات گسـترده و تمایزیافتهای برای
زنانگی و نیز تجارب احساسـی موجود در زبان سانسـکریت و پارسـی
وجـود نـدارد .اگـر وجود داشـت ،بـرای سـتایش هر یـک از مفاهیم
پـدر ،مـادر ،غـروب آفتاب ،زن ،خانه ،معشـوقه یا خـدا ،واژهای خاص
داشـتیم .هنگامی که برای توصیف همۀ این سـطوح مختلف تجربه،

 .2در ادبيات اسـطورهاي مسـيحيت ،سـمت چپ بدن  -كه جايگاه قلب نيز هسـت  -نماد زنانگي
و عواطـف محسـوب ميگـردد .در حاليكـه سـمت راسـت بـدن ،نمـاد مردانگـي اسـت .در واقـع از
آنجايـي كـه اكثـر افراد راسـت دسـت هسـتند و سلاح را با دسـت راسـت خـود حمـل ميكنند،
سـمت راسـت بـدن نمـاد مردانگي ،سلاح ،خشـونت و ديگـر ويژگيهاي مردانه اسـت.
 : Black majic .3جـادوی سـیاه ،بـه طـور سـنتی بـه اسـتفاده از قدرتهـای مافـوق طبیعـی برای
مقاصد شـیطانی و خودخواهانه گفته شـده اسـت .معموالً لفظ «جادوی سـیاه» توسـط کسـانی به
کار مـیرود کـه ایـن نوع جادوگـری را تأییـد نمیکنند .م.

11

1. Joseph Campbell

فصل یک  /موضوع کنونی

تنهـا یـک واژه را بـه کار میبریـم ،در نتیجـه درک پیچیدگیهـای
زندگـی درونـی و عواطفمـان دشـوار میگـردد .در زبان اسـکیمویی
سـی واژه بـرای توصیـف بـرف یافت میشـود .ایـن بدان معنا اسـت
کـه در فرهنگ اسـکیمویی رابطۀ پیچیدهای با برف وجـود دارد و در
نتیجه الزم اسـت برف به وضوح توصیف شـود .اگر به همان اندازهای
کـه بـرف برای اسـکیموها اهمیـت دارد ،روابط و زنانگی نیـز برای ما
اهمیـت داشـت آنگاه زبـان را چنان تکامل میبخشـیدیم که از این
بُعـد از زندگـی خـود توصیفـی تمایـز یافتـه و متمرکـز ارائـه دهیم.
جـوزف کمپل 1اسطورهشـناس ،با توسـل بـه اصطالحات زیر سـعی
کـرد موضـوع مورد بحث ما  -یعنی زنانگی  -را بسـط داده و توصیف
دقیقتـری از آن ارائـه دهد:
بـه طـور سـنتي و در همـه ي متـون ،سـمت چـپ بـدن  -كـه
جايـگاه قلـب اسـت  -نمـاد زنانگـي بـوده اسـت .2فضیلتهـا و
مخاطـرات زنانگـی :مـادری کـردن و اغواگـری ،قدرت جـذر و مدی
مـاه و آنچـه درون بـدن اسـت ،توالـی زنانـۀ فصلها :آبسـتنی ،تولد،
تغذیـه و پـرورش .بـا ایـن وجـود بـه همـان انـدازهای کـه زنانگـی
میتوانـد نمـادی از کینهتـوزی ،انتقامجویـی ،غیـر منطقـی بـودن،
خشـم شـدید ،جـادوی سـیاه ،3زهـر ،جادوگـری ،کژانـگاری باشـد،
میتوانـد سـمبل فریبندگـی ،زیبایـی ،جذبه و شـادکامی نیز باشـد
و بنابرایـن سـمت راسـت قلـب متعلـق بـه مردانگـی اسـت :یعنـی
حرکـت و جنبـش ،سلاح ،اعمـال قهرمانانـه ،محافظت ،خشـونت و
َس ُبعیــت ،عـدالــت بیرحمـانــه و در عیـن حــال نیـکخواهانـه.

فضیلـتهــا و مخاطـرات مـردانگــی :خـودکامگـی و پرخاشگـری،
عقالنیت ،خالقیتی که همچون خورشـید روشـناییبخش است و در
عین حال کینهتوزی و بیاحساسـی ،معنویتگرایی مطلق ،شـجاعت
کورکورانه ،از خود گذشتگی نظری ،1هوشیاری و اخالقیات سختگیرانه.
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حتـی زمانـی کـه فکر میکنیـم روشـنفکر هسـتیم ،باز هـم زبان
میتوانـد تفکـر مـا را شـکل دهـد .یـادم میآید یکـی از دوسـتانم
پیـش از آن کـه کشـیش کلیسـای اسـقفی شـود ،داشـت آخریـن
مقالـۀ دوره آموزشـی خود را آمـاده میکرد .ناگهان با یک وسوسـۀ
شـیطانی ،تصمیم گرفت علیرغم سـاختار به شـدت مردانۀ کلیسا،
مقالـۀ خـود را از منظری زنانه به نگارش در آورد .دوسـتانش سـعی
کردنـد او را از ایـن کار منصـرف کننـد ،امـا او بـر خواسـتۀ خـود
پافشـاری میکـرد .او در ایـن مقاله مینویسـد:
از آنجـا کـه مـن  -بـه عنـوان نویسـندۀ ایـن مقالـه  -یـک زن
هسـتم ،تصمیـم گرفتـهام در طـول ایـن مقالـه و هنـگام صحبـت
دربـاره انسـان ،اصطلاح «زن» را به کار گیرم (البتـه به جز مواردی
کـه موضـوع بحـث اختصاصـاً دربـاره مـردان باشـد) .بـا ایـن حال،
امیـدوارم قابـل درک باشـد که اگـر در این مقالـه از اصطالح «زن»
اسـتفاده میکنـم منظـورم صرفـاً زنـان نیسـت ،بلکه مـردان را نیز
شـامل میشـود و همچنیـن بـه ایـن معنا نیسـت کـه در مطالعاتم
در حـوزۀ انسانشناسـی و الهیـات ،مـردان را از قلـم انداختـه یـا
ماهیـت مردانـۀ کلیسـا را در نظـر نداشـتهام و یـا در آثـار بـه جای
مانده از دوران عیسـی مسـیح ،مردان را نادیده انگاشـتهام .البته که
ایـن کا ِر مـن ،کام ً
ال هـم بیمنظور صورت نگرفته اسـت .تاکنون در
تمـام متـون مربـوط به الهیـات با وجـودی کـه ادعا میشـود زنان
 .1در مقابل عملی و کاربردی .م.

نیـز در نظـر گرفتـه میشـوند ،اما به نـدرت چنین اتفاقـی رخ داده
و گویی همیشـه نویسـندۀ اثـر ،دارد درباره مـردان صحبت میکند.
بنابرایـن مـن در ایـن مقالـه ،تا حدودی سـعی داشـتهام تـا خود و
خوانندگانـم را در معـرض تجربـهای متفـاوت قـرار دهم.

2. Book of Common Prayer
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 .1چنـان کـه در پاراگـراف قبل گفته شـد ،منظور او از «زن» ،کل انسـانها  -زن و مرد  -اسـت .م.

فصل یک  /موضوع کنونی

هنگامی که او درباره اعتقادات شـخصی در حوزۀ الهیات مینویسـد،
میگویـد:
درک مـن از ماهیـت بشـر این اسـت کـه زن ،1موجودی فانی اسـت
کـه توسـط خداونـد خلق شـده و از منطـق ،روح ،تخیـل و خالقیت
برخـوردار اسـت یـا بـه عبـارت دیگر  -چنـان که در کتاب نیایشـگر
عـادی 2گفتـه شـده  -موجـودی اسـت که «خداونـد بـه او حافظه،
منطـق و مهـارت ارزانـی داشـته اسـت .زن ،ارادۀ آزاد دارد و از ایـن
قابلیـت برخـوردار اسـت که بنـدۀ راسـتین خداوند باشـد و در طول
رشـد و نمـو خـود ،به تعالی برسـد .با توجه بـه این که گاهـی اوقات
و در جوامـع معتقـد و مذهبـی ،بیـش از حـد بـه معنویـات توجـه
میشـود ،پـس اگـر میخواهیـم از منظر الهیـات به درک زن دسـت
یابیـم ،همـواره بایـد تقلا کنیـم تا بیـن ماهیـت روحانـی و ماهیت
مـادی او تعـادل برقـرار کنیـم .هـدف از خلقـت زن این اسـت که به
خـود ،دیگـر زنـان و  -مهمتـر از همـه  -بـه خداونـد عشـق بـورزد.
مـن فکـر میکنـم اگـر میخواهیم به هـدف از خلقـت زن پی ببریم
و بفهمیـم کـه در وجـود او چـه قابلیتهایـی وجـود دارد ،بایـد بـه
شـناخت مسـیح دسـت یابیم .تنها پس از آن که مسیح را بشناسیم،
میتوانیـم بـه شـناخت صحیحی از زن نیز دسـت یابیـم؛ چون فقط
در پرتـو صلیـب میتوانیـم بـه معصیـتکاری زن و نیـز سرنوشـت
احتمالـی او  -در صـورت معصیـت  -پـی ببریم.

تـا جايـي كـه ميدانيـم ،زنانگـي  -به خودي خـود و بـدون حضور
مردانگـي  -از قـوه تعقـل و حافظه برخوردار اسـت.1
علاوه بر اين ،آن چـه كه كارل رانر« 2متعالـي»« ،نداي وحياني»،
«دو قـدم مانـده بـه ملكـوت» مـي نامـد و آن چـه كـه در سـفر
پيدايـش« 3تجلـي خداوند» ناميده مي شـود ،در وجود زن (و بيش
از آن ،در وجـود عيسـي مسـيح) ديـده ميشـود.
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سـالهای سـال اسـت کـه در متـون مذهبـی و در متـون دیگـر،
واژۀ «بشـر» 4مـورد تحریـف قـرار گرفتـه و بـه جـای آن ،از واژۀ
«مـردان» 5اسـتفاده شـده اسـت .هـر چند منظـور از بـه کارگیری
واژۀ «مـردان» ،کل بشـر  -اعـم از مـرد و زن  -بـوده اما بار معنایی
آن ،اشـاره بـه جنـس «مـرد» دارد.6
علیرغـم کمبودی که در دسـتور زبان ما وجـود دارد ،باید دربارۀ این
کیفیـت پیچیـده  -یعنـی زنانگـی  -تحقیق کنیم و بـه تاریخچۀ آن
پـی ببریـم .دو نگرش  -یکـی یونانی و دیگری هنـدی  -به ما کمک
میکنـد تـا ریشـههای زنانگی در تمدن امـروزی را دریابیم .اسـطورۀ
اودیپ ،7با دیدگاهی یونانی و اسـطورۀ ناال و دامایانتی 8از ماهابهاراتا،9
بـا دیدگاهی هندی ،به درک ما از ریشـههای زنانگی کمک میکنند.
 .1اشاره دارد به اسطورة گايا در اساطير باستاني يونان
 : Carl Rahner .2یکـی از برجسـتهترین الهیدانـان کاتولیـک قـرن بیسـتم و زادۀ آلمان اسـت .م.
 : Genesis .3سِ ـفر ،در عبـری بـه معنـای «کتـاب بـزرگ» اسـت و بـه نخسـتین بخـش از کتـاب
مقـدس عبـری و نخسـتین کتـاب از «اسـفار پنجگانـه» یـا تـورات اسـت .م.

5.men

4. mankind

8. Nala and Damayanti

7. Oedipus

 .6الزم به ذکر اسـت که از آنجایی که نویسـنده ،انگلیسـیزبان اسـت بنابراین در این بحث ،متون
انگلیسـی مورد نظر او اسـت .در متون انگلیسـی ،هنگام صحبت درباره انسـان ،به طور کلی از واژۀ
« »manاسـتفاده میشـود کـه به طور تحتاللفظـی به معنای «مرد» اسـت .م.
 : Mahabharata .9سـرودهای حماسـی از سـدۀ پنجم یا ششـم پیش از میالد به زبان سانسـکریت
و بـه همـراه رامایانـا یکـی از دو حماسـۀ تاریخ هند اسـت .مهاباراتا ،نوشـتۀ ویاس بـا بیش از یکصد
هـزار بیـت ،بلندتریـن حماسـۀ منظـوم جهـان اسـت و کار نوشـتن آن تـا سـدۀ سـوم یـا چهـارم
میلادی ادامـه یافتـه اسـت .مهاباراتـا ،بـه گونـهای شـاهنامۀ هندیـان اسـت .مهاباراتـا در قدیم به
دسـتور اکبـر شـاه بـا نـام رزمنامه به فارسـی ترجمه شـده اسـت .م.

چشـماندازی نـو
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 :Divine Feminine .1ترانهای با اجرای مک میلر ،موسیقیدان آمریکایی .م.

فصل یک  /موضوع کنونی

نگرشهـای غربـی مـا نسـبت بـه زنانگـی ،چنـان در هـم تنیـده
اسـت کـه بـرای درک آنهـا  -به ناچـار  -باید از محـدودۀ فرهنگ
خـود خارج شـویم .سـفری کـه به هندوسـتان داشـتم ،باعث شـد
ً
کاملا متفـاوت  -کـه در آن همـه چیـز
چشـمهایم بـه نگرشـی
زنانـه اسـت  -بـاز شـود .یکـی از بارزتریـن خصلتهـای هندیهـا
احساسـی بـودن و ارزش نهـادن بـه زنانگـی اسـت .هنگامـی کـه
در یکـی از خیابانهـای سـنتی هنـدی راه میرویـم ،گویـی در
فضایـی کامالً احساسـی قـدم بر میداریـم .وقتی در شـرایطی قرار
میگیریـم کـه بتوانیـم همان تجربـۀ مـردم هندوسـتان از رنگها،
نواهـای موسـیقی ،صداهـا ،روابـط خانوادگی ،حسهایـی بیانتها و
الیـزال را بـه دسـت آوریـم ،بـه یـاد ترانۀ ملکـوت زنانـه 1میافتیم.
دسـتاوردهای قهرمـانوار مـا در دنیـای غـرب مورد حسـرت سـایر
مـردم دنیـا اسـت ،امـا ایـن دسـتاوردها بـه بهـای محرومیـت از
صمیمیـت ،احسـاس ،خرسـندی
هرگاه ویژگیهـای زنانه در
و آرامـش مـا بـه دسـت آمدهانـد.
وضعیت خوبی باشـند ،فرد
اگرچـه مـا در برخی موارد بسـیار
احسـاس امنیـت و اعتمـاد
ثروتمند هسـتیم ،اما در حوزههای
خواهد داشـت.
زنانـه بسـیار فقیریم! من در سـفر
بـه هندوسـتان ،در بسـیاری از مکانهـای دور از انتظـار ،شـاهد
شـادمانی و آرامـش مـردم بـودم .بـا وجـودی که مردم هندوسـتان
دالیـل ناچیـزی بـرای شـادی دارنـد ،چطـور ممکـن اسـت تـا این
انـدازه خرسـند باشـند؟ آنهـا بـه منظـور حفـظ ارزشهـای زنانه،
دسـتاوردهای مربـوط بـه تکنولـوژی و فـنآوری را فـدا کردهانـد.
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در فقـدان هویـت زنانـه ،دسـتاوردها هـر چنـد قهرمانانـه باشـند،
امـا بـه بهـای محرومیـت از صمیمیت ،احسـاس ،شـادی و آرامش
ب ه دسـت میآینـد.
اسـطورههای نـاال و دامایانتـی بـرای مـردم غـرب عجیـب و بیگانه
هسـتند ،امـا این حـس بیگانگـی دقیقاً همـان چیزی اسـت که ما
بـرای تکامل بخشـیدن به سـبک زندگی یـک بُعـدی و مصیبتبار
غربـی خـود نیـاز داریـم .در ایـن اسـطورۀ هنـدی ،زنانی بـا هویت
زنانـهای قدرتمنـد ،از وقـوع فاجعـه پیشـگیری میکننـد .حقیقتـاً
قهرمـان ایـن اسـطوره ،قـدرت زنانه اسـت .داسـتانهای هندی را
بـدون قـدرت زنـان قهرمـان آن  -یـا به عبـارت دیگر بـدون قدرت
زنانـه  -نمیتـوان تصـور کـرد؛ بـا ایـن حـال ایـن داسـتانها فقط
منحصر بـه زنان نیسـتند.
مـا غربیهـا ،بـه طور غریـزی میدانیـم در فرهنگ شـرق ،عنصری
اساسـی وجـود دارد کـه مـا بـرای درمـان فرهنگ غربـی تُهی خود
بـه آن نیـاز داریـم .مـا از دهـۀ  - 1960چـه بـه واسـطۀ تندروهای
سیاسـی و چه به وسـیلۀ دانشـمندان برجسـته  -با فلسفه و مذهب
شـرق آشـنا شـدهایم .جِ ی رابـرت اوپنهایمـر 1کتابی دارد بـا عنوان
« درخشـانتر از هـزاران خورشـید» 2کـه در آن بـه تفصیـل بـه
ماجـرای سـاخت اولیـن بمب اتمی میپـردازد؛ عنوان ایـن کتاب از
4
کتاب اوپانیشـاد 3گرفته شـده اسـت .داسـتانهایی مانند سـیدارتا
و سامرسـت مـوآم 5در کتـاب لبـۀ تیـغ 6بـه بررسـی جنبههـای
شـفابخش تفکـر شـرقی پرداختهانـد .به همیـن روش اسـت که ما
میتوانیـم درسهـای الزم را از داسـتان نـاال و دامایانتـی بیاموزیم.
2. Brighter Than a Thousand Suns

1. J. Robert Oppenheimer

 : Opanishads .3مجموعه رساالت فلسفی به زبان سانسکریت  .م.
 :Siddartha .4هرمان هسـه در این کتاب ،ضمن تحلیل مبانی فلسـفه آسـیایی (هندی) ،اشـتیاق
خـود را بـه یافتـن روشـی در جهت حل بحران جوامع بشـری نشـان داده اسـت .این کتاب توسـط
پرویز داریوش به فارسـی ترجمه شـده اسـت .م.

6. The Razor’s Edge

5. Samerset Mugham

زنانگی در فرهنگ غرب
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بخش اول
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فصل دو

[ میـراث یونـانی ]
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 : Politics .3به معنای سیاست.
 : Aristocracy .2به معنای نخبهساالری.
 :Ecstasy .4به معنای وجد و حالتی از شور و هیجان زیاد.
 :Mystery .5چندیـن معنـا دارد کـه از بین آنها میتوان به «کشـف و شـهود»« ،مبهم و پیچیده»
اشـاره کرد .م.

1. democracy

فصل دو  /میراث یونانی

بخـش عمـدهای از میـراث فرهنگـی و فلسـفی مـا ریشـه در یونـان
باسـتان دارد؛ علـم ،اندیشـههای سیاسـی ،بخـش زیـادی از زبـان و
بسـیاری از آداب و رسـوم ما به دوران شـکوفایی و شکوه آتن  -یعنی
حـدود  500سـال قبـل از میالد مسـیح  -بـاز میگردد .بسـیاری از
داشـتههای فرهنگی گرانبهای ما اسـامی یونانی دارند؛ دموکراسـی،1
آریستوکراسـی ،2پالیتیکـس ،3استِیسـی ،4میسـتری 5و ریشـۀ تعداد
بیشـماری از اصطالحات پزشـکی و علمی در یونان باسـتان اسـت.
گفتـه میشـود آنچـه بـه افالطـون نسـبت داده شـده ،تنهـا بخـش
خیلـی کوچکی از میراث فلسـفی یونان باسـتان اسـت.
بـا ایـن حال ،در میـراث یونانی ما بخـش تاریکی هم وجـود دارد که
غالباً ناشناخته است .آن شکوه یونانی که نور آن همچنان بر تمدن ما
میتابد ،به بهای بسـیار گزافی خریداری شـده اسـت  -بهایی که هر
یـک از مـا هر روز میپردازیم و به ندرت به ریشـۀ آن توجه میکنیم.

زنانگـی ،ارزشهـایـی همچـون
از همـان زمانـی کـه سـبک و
احساسـات ،آرامش ،خرسـندی
سـیاق پدرسـاالرانۀ فرهنـگ
و چشـماندازی زنـانـه اسـت و
غربی را مورد نقد قرار دادهایم،
تنها در سـایه زنانگـی میتوانیم
در واقع میـراث یونانی خود را
از درد و رنجــی کـه متحمـل
بـه چالش طلبیدهایم .درسـت
شـدهایم ،رهایـی یابیم.
اسـت کـه یونانیهـا هفـت
ایزدبانـو داشـتند و از طریـق سـتایش آنها به گرامیداشـت زنانگی
میپرداختنـد ،امـا سـاختار زندگـی روزمـره یونانیهـا پدرسـاالرانه
بـود و زنانگـی مـورد چنـان آسـیبی واقع شـده بود که هنـوز هم از
آن بهبـود نیافتـه اسـت .در واقع ،بخش عمـدهای از زندگی عاطفی
مـا در نتیجـۀ آن آسـیب و جراحـت هنـوز درمـان نشـده اسـت.
قطعـاً تمدنـی «بلندمرتبـه» مانند تمدن یونـان ،بایـد بهایی گزاف
20
و ژرف نیـز داشـته باشـد .در حالی کـه مردانگی با دسـتاوردهایش
افتخـار میآفریـد ،زنانگـی بهـای تمـدن یونـان را میپرداخت ،رنج
میکشـید و تحقیـر میشـد .شـاید اگـر یونانیـان ،عاقلتـر بودنـد
ایـن بهـا را به گونـۀ بهتـری میپرداختنـد .در هر حال ،این سـؤال
پیـش میآیـد که بشـر  -به طور کلـی  -چه تکلیف ناتمامـی دارد.
اکنـون کـه در ایـن نقطـه از تکامل بشـر هسـتیم ،نوبت ما رسـیده
کـه بهـای میـراث یونانـی خـود را بپردازیـم و به شـیوهای سـالمتر
از هـر آنچـه نیاکانمـان تصـور میکردنـد ،بتوانیـم تکامـل یابیـم.
تنهـا تمدنی کـه به تحقیر و بیارزش سـاختن زنانگـی میپرداخت
تمـدن یونـان نبـود؛ تمـدن عِبـری نیـز زنانگـی را انـکار میکرد و
تمدنهـای کماهمیتتـر نیز اصلاً به زنانگـی اعتنایـی نمیکردند.
عبریهـا  -ماننـد یونانیهـا  -بـه طـور نظری بـرای زنانگـی اعتبار
زیـادی قائـل بودند .شـکینا - 1حضـور خداوند در دنیـا  -در واقع به
 :Shekinah .1شـکینا یـا شـخینا واژهای مؤنـث در تـورات برای توصیف حضور خداوند میباشـد .م.
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 :Amish .2یکی از فرقههای مسیحیت .م.
 :Thoreau .3هنـری دیوید ثورو ،فیلسـوف ،نویسـنده ،شـاعر ،طبیعتگرا ،اصالحطلـب و ریاضتکش
آمریکایی بـود .م.

1. Mephistopheles

فصل دو  /میراث یونانی

ایـن معنا اسـت کـه در تمدن عبـری معتقد بودنـد خداوند نیمهای
زنانـه دارد .امـا در عمل ،یهودیت نهادی پدرسـاالرانه بود که زنانگی
را وادار میسـاخت تـا بهای ترفیع دسـتاوردهای مردانـه را بپردازد.
مـا قـدردان دسـتاوردهای مردانـه هسـتیم و قبـول داریـم کـه اگر
آنهـا دچـار افـول میشـدند اکنـون دنیای مـا از فقـدان آنها رنج
یبُـرد .علـم و دانـش از بیـن میرفـت و دسـتاوردهای پزشـکی و
م
1
مکانیکـی کنونـی وجود نداشـت .یا چنان که مفیسـتوفل در شـعر
فاوسـت (اثر گوتـه) میگوید همچنان باید [مانند عصر کشـاورزی]
«زمیـن را شـخم میزدیـم و کـود میدادیـم» .بـا وجـودی کـه
در سـالهای اخیـر سـعی کردهایـم کـه جایـگاه زن را در دنیـای
مـدرن بازیابیـم ،امـا هنـوز بـه انـدازۀ کافـی زنانگـی  -ارزشهایی
ماننـد احساسـات ،آرامش ،خرسـندی و چشـماندازی زنانـه  -را باز
نیافتهایـم .ایـن روزهـا در جامعـۀ مـا صداهایـی به گوش میرسـد
کـه مـا را تشـویق میکنند تا به طبیعـت بازگردیم و بـه این طریق
درد و رنجمـان را تسـلی دهیـم .گانـدی ،آمیش ،2ژان ژاک روسـو،
ثـورو 3و همچنیـن هیپیهـای دهـۀ  1960نیـز از همیـن سـبک
زندگـی حمایـت میکننـد و هدفشـان این اسـت که ما را بـه مادر
یاریرسـانمان ،یعنـی زمیـن ،نزدیکتـر سـازند.
بنابرایـن اگـر دنیـای امـروزی و مـدرن ،حداکثـر تالش خـود را به
کار گیـرد ،شـاید بتوانیـم از درد و رنجـی کـه اکنـون متحمـل آن
هسـتیم ،رهایـی یابیـم .همچنیـن اگر هـر آنچـه را کـه تاکنون به
دسـت آوردهایـم بـه شـیوهای آگاهانهتـر و هوشـیارانهتر بررسـی
کنیـم ،آنگاه از نوعـی آگاهی برخوردار میشـویم کـه در نتیجۀ آن
میتوانیـم از اسـتعدادهای مردانـه و اسـتعدادهای زنانـه  -بـه یک
انـدازه  -بهـره بگیریـم .اگـر عصـری بهتر  -یـا هزارهای دیگـر  -فرا

رسـد ،آنگاه ایـن هوشـیاری و دریافـت آگاهانـۀ امـروز مـا موجب
میگـردد دو کفـۀ تـرازو وزنی یکسـان داشـته باشـند و ارزشهای
زنانـه و مردانـه به یـک انـدازه ارج نهاده شـوند.
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فصل سـه

[ صدای سوفوکل ]
23
فصل سه  /صدای سوفوکل

اگـر بـه دنبـال تحقـق آگاهـی هسـتیم ،قـدم اول ایـن اسـت که به
تحقیـق و تفحـص در تاریخچـۀ عـدم تعـادل مردانگـی  -زنانگـی
بپردازیـم .در داسـتان اودیـپ ،که جامعۀ یونان باسـتان را به بهترین
شـکل و نیز بدترین شـکل به تصویر میکشـد ،نگرشهـای فرهنگ
یونـان را شـرح میدهـد .داسـتان اودیـپ ،در خانـوادهای سـلطنتی
اتفـاق میافتـد .اگـر بتوانیـم ایـن داسـتان دلخـراش را درک کنیم،
آنگاه در رابطـه بـا مخمصـهای کـه اکنـون گرفتـارش هسـتیم نیز
بینـش بهتـری بـه دسـت میآوریم .بـا وجـودی که اسـطورۀ هندی
نـاال و دامایانتـی بسـیاری از همـان مؤلفههای داسـتان اودیـپ را در
خـود دارد ،امـا ایـن مؤلفههـا بـه گونـهای کاملاً متفاوت با داسـتان
اودیـپ از آب در آمدهانـد؛ در واقـع درسـت اسـت کـه در آنهـا نیـز
زنانگـی بـه شـدت مـورد تهدید قـرار میگیـرد ،امـا نتیجۀ داسـتان
کاملاً در تضـاد بـا نمونـۀ غربـی (یعنـی اودیپ) اسـت .قصـد من از
مقایسـه ایـن دو داسـتان ایـن نیسـت کـه ثابت کنـم یکـی از آنها
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درسـت اسـت و دیگـری غلـط ،بلکـه هـدف بسـط آگاهـی اسـت.
تنهـا زمانـی که به لحاظ روانشـناختی هوشـیارتر و آگاهتـر گردیم،
میتوانیـم مسـئولتر باشـیم .کار بـر روی احساسـات ،عواطـف و
افـکار ،دشـوار اسـت و در مسـیر آن متحمـل درد و رنـج میشـویم،
امـا بایـد ایـن بهـا را بپردازیـم تـا بـه بلـوغ فـردی دسـت یابیـم و
فرهنـگ مـا نیز بـه لحـاظ عاطفی و عقالنی شـکوفا شـود .داسـتان
اودیـپ در نمایشنامههـای ت ِبای 1و توسـط سـوفوکل نوشـته شـده
اسـت .سـوفوکل ،نمایشنامهنویـس یونانـی ،در سـال  496پیـش از
میلاد متولـد شـد .او در زمانـهای زندگـی میکـرد کـه یکـی از پر
آشـوبترین دورههای ثبت شـده در تاریخ اسـت .در آن دوره ،یونان
در اوج ترقـی و شـکوفایی بـود ،جنگهای پلوپونـزی 2در گرفت (که
تمـدن یونـان را تـا حد انحطـاط پیش بُـرد) و مدت کوتاهـی پس از
آن یونـان درگیـر جنگهـای داخلـی شـد و در نهایـت فـرو پاشـید.
نمایشنامههـای ت ِبـای ،دربـارۀ خانـدان سـلطنتی تیـب 3و قوانیـن
مردسـاالرانهای بـود کـه در نتیجـۀ آن ،عشـق و دلبسـتگی زنانـه از
میـان رفتـه بـود .این فاجعـه ،در طـول تاریخ تـداوم پیدا کـرده و تا
زمانـۀ مـا طنینانداز شـده اسـت.
بــر اسـاس افسـانـههـا ،کادمــوس - 4پـدر امپـراتـور شـهر تیـب
 شـهری را بنـا نهـاد ،امـا نخسـتین اهالـی آن شـهر توسـط یـکاژدهـا بلعیـده شـدند .کادمـوس ،با یک ضربـۀ شمشـیرش اژدها را
ی ُکشـد و دندانهـای اژدهـا را در میـان دیوارهـای شـهر جـای
م
میدهـد .امـا خیلـی زود ،دندانهـای اژدهـا بـه شـکل هیوالهایـی
خشـمگین رشـد و شـروع بـه ُکشـتن یکدیگـر میکننـد .فقـط
پنـج هیـوال باقـی میماننـد و آنهـا همـان پایهگـذاران شـهر تیب
 : Theban Plays .1مشـهورترین تراژدیهـای سـوفوکل در مـورد شـخصیتهای اودیپ و آنتیگونه
اسـت کـه ایـن نمایشنامههـا بـه طـور کلـی «نمایشنامههـای تبـای» شـناخته شـدهاند .م.
 : Peloponnesian .2جنگهای پلوپونز یا پلوپونزوس ،به مجموعه جنگهای تاریخی و مهمی اطالق
میشود که در فاصله سالهای  431تا  404پیش از میالد میان اسپارت و آتن ادامه داشت و به
تخریب آتن و انحطاط تمدن آن منتهی شد .م.
 .3یا ت ِبس
4. Cadmus
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 .1ایـن کار را بـا ایـن هـدف انجـام میدهنـد که اگر اودیـپ زنده ماند ،قـادر به راه رفتن نباشـد .م.
 .2در یونـان باسـتان ،رسـم بود که کودکان ناخواسـته یـا ناقصالخلقه را در بلنـدای کوهی بگذارند
تـا کسـانی کـه فرزنـدی ندارند و بـه دنبال فرزندخوانده هسـتند او را پیـدا کنند و یـا  -در غیر این
صـورت  -آن نـوزاد همـان جـا بمیـرد .بنابرایـن سرنوشـت چنین کودکـی را تقدیر معلـوم میکرد.
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هسـتند .میبینیـد که این اسـطورۀ آفرینـش ،چقدر مردانه اسـت!
نسـلها پـس از آن ،اودیـپ متولـد شـد تـا در آینده پادشـاه شـهر
تیـب شـود .پیشـگویی میگویـد اودیـپ ،پـدرش را خواهد ُکشـت
و بـا مـادرش ازدواج خواهـد کـرد .در نتیجـه ،پـدر و مـادر اودیـپ
مجبورنـد اودیـپ را ُبکشـند ،امـا آنهـا دلشـان
بُعـد ناخودآگاه نمیآیـد چنیـن کاری انجـام دهنـد .در عـوض،
ِ
روان مـا همان مـچ پاهـای اودیپ را بـا میخی آهنین سـوراخ و
چهـرهای را از بـا سـنجاقی بـه همدیگـر وصـل میکننـد 1و به
خـود بـه مــا یکـی از خدمتکاران دسـتور میدهند تـا او را در
نشـان میدهد مـکان خاصـی (که مخصوص رها کـردن نوزادان
کـه مـا بـه آن ناخواسـته یـا ناقصالخلقـه بـود) رهـا کنـد.2
نشـان دادهایم .خدمتـکار کـه چوپـان نیـز هسـت ،نمیتوانـد
کـودک را رهـا کنـد تـا بمیـرد و او را بـه یکـی دیگـر از چوپانهـا
میدهـد .او نیـز کـودک مطـرود را به امپراتـوری همسـایه میبرد.
پادشـاه آنجـا فرزند پسـری ندارد .او کودک را بـرای خود بر میدارد
و نامـش را اودیـپ  -بـه معنـای پاهـای ورم کـرده  -میگـذارد.
وقتـی اودیـپ بـزرگ میشـود ،ماجـرای تولـدش و آنچـه پیشـگو
گفتـه را میفهمـد ،سـپس فـرار میکنـد و به سـرزمین پـدریاش
بـاز میگـردد تـا از سرنوشـتی کـه برایش رقـم خورده ،پیشـگیری
کنـد .اودیـپ پـس از مدتی سـرگردانی ،به تبس  -محـل تولدش -
میرسـد .آنجـا مـردی را کـه در راه میبیند ،به قتل میرسـاند .آن
مـرد ،پـدرش اسـت و بنابراین اولین بخش از پیشـگویی به حقیقت
مبـدل میشـود .اودیـپ در شـهر سـاکن میشـود ،امـا میبیند که
هـرج و مـرج شـهر را فـرا گرفته اسـت .پادشـاه ،توسـط اودیپ ،به

قتـل رسـیده و ابوالهـول - 1هیوالیـی نیمه انسـان ،نیمـه حیوان -
فرمانروایـی شـهر را در دسـت گرفتـه اسـت .ابوالهـول معمایـی را
یپُرسـد کـه هیـچ کـس نمیتواند بـه آن پاسـخ دهد و بسـیاری
م
ی ُکشـد .اودیـپ به معمـای ابوالهول
از اهالـی را بـه همیـن خاطر م 
پاسـخ میدهـد و ابوالهـول  -بـه عنـوان پـاداش  -ملکـۀ بیـوه را به
ازدواج اودیـپ در مـیآورد .بخـش دوم پیشـگویی هـم بـه حقیقت
میپیونـدد .پادشـاه و ملکه دو پسـر و دو دختر دارنـد و برای مدتی
قلمـروی سـلطنتی را آرامـش فـرا میگیرد.

سرنوشـت زنانگـی
26

روانشناس سوییسی ،کارل گوستاو یونگ ،دریافت که بُعد ناخودآگاه
روان مـا همـان چهـرهای را از خود به ما نشـان میدهد کـه ما به آن
ِ
نشـان دادهایم .مثالً اگر با آن دشـمنی ورزیده باشـیم ،با ما دشـمنی
خواهـد کرد .بخـش عمدۀ زندگی روانشـناختی مـا گفتگویی میان
دنیـای خودآگاهـی  -همـۀ آنچه درباره خودمان میدانیـم  -و دنیای
ناخودآگاهـی  -دنیـای تیـره و تـار زندگـی درونی و رازآلود ما اسـت.
اولیـن کنـش انسـان در ایـن داسـتان ،موجـب واکنشـی سـریع از
نیروهـای زنانـه و اسـرارآمیز میگـردد .هنگامـی کـه کادمـوس -
پادشـاه افسـانهای  -شـهر را بنـا میگـذارد ،نظمـی مردانه به بشـر
تحمیـل میشـود کـه مـا آن را بـه فرهنـگ و قوانیـن مدنـی ربـط
میدهیـم .2امـا از آنجـا کـه مردانگی ،بـدون در نظـر گرفتن عناصر
زنانـۀ مـادی و ناسـوتی 3آن سـرزمین را بنـا مینهـد ،زمیـن تالفی
1. Sphinx
 .2دسـتورالعمل بنـای یـک شـهر یونانـی جالـب اسـت :اول بایـد چاهی حفر شـود که مرکز شـهر
اسـت؛ سـپس ریسـمانی بلنـد از پوسـت گاو تهیـه میشـود و آن را دایـرهوار ،دور تـا دور چـاه قرار
میدهنـد .کل شـهر ،پیرامـون محیـط ایـن دایـره شـکل میگیرد.
 .3ناسوتی به معنای دنیوی و در مقابل الهوتی (به معنای ملکوتی و الهی) است .م.
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یکِشـد.
میکنـد و در قالـب یـک اژدها ،شـهر را تقریباً به نابودی م 
ی ُکشـد ،دندانهـای آن را میان
پـس از آن کـه کادمـوس اژدها را م 
دیـوارهــای شهـر جــای میدهـد .سـپس از آن دنـدانهـا اولیـن
نسـل شـهروندان آنجـا  -هیوالهایـی که بـه محض تولد شـروع به
کشـتن یکدیگـر میکنند  -شـکل میگیرد .پنج هیـوالی بازمانده،
بنیانگـذاران شـهر میشـوند .اهالـی آن شـهر دو گـروه هسـتند:
گروهـی از نسـل نظـم و قانون (یعنی میـراث کادمـوس) و گروهی
دیگـر از نسـل عنصـر زمینی کـه دندانهـای اژدها نماد آن اسـت.
تعـادل بـاز میگـردد و شـهر میتوانـد پیشـرفت را از سـر بگیـرد.
ایـن یـک نسـخۀ فوقالعاده اسـت کـه میتوانـد تنشهـای زندگی
را  -کـه تقریبـاً همه انسـانهای امـروزی تجربه میکننـد  -درمان
سـازد .مـا برای به دسـت آوردن موفقیتهای مردانه و پدرسـاالرانه
خـود به شـدت تلاش میکنیم (غربیهـا بیش از همۀ انسـانهای
تاریـخ بـه ایـن منظور تالش میکننـد) .این کار مـا تداعیگر همان
«بنیـان نهـادن شـهر» توسـط کادوس و برقراریِ سـاز و کار مردانه
اسـت .ایـن همان غـرور و لذت دنیای غرب اسـت! اما این اسـطوره
بـه مـا میگویـد کـه سـاز و کارهـای مردانه تنهـا نیمـی از واقعیت
هسـتند و اگـر زنانگی  -یعنی آن جنبۀ بیکـران و الیتناهی واقعیت
 ارج نهـاده نشـود و در قیـد و بنـد سـاز و کارهـای مردانـه قـرارگیـرد ،در نهایت نظام مردسـاالرانه از بین مـیرود .به عبارت دیگر،
زنانگـی مطـرود  -کـه رنجیـده و آزرده شـده  -بـه شـکل اژدهایی
در میآیـد و همـه چیـز را در خطـر نابـودی قـرار میدهـد .یکی از
دوسـتانم اخیرا ً در شـرایط کاری دشـواری به موفقیت دسـت یافت
و بـه همیـن خاطر به شـدت مغرور شـد؛ به طوری کـه رفتارهایش
ماننـد یـک جوجـه خروس پُر مدعا شـده بـود .اما همسـر او ناگزیر
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در نقـش اژدهـا قـرار گرفـت و بـه طـور غریـزی« ،بـاد او را خالـی
کـرد» و تکبـر و غـرورش را از بین بُرد.
کادمـوس در بنـای شـهرش بسـیار خردمندانه رفتار کـرد :هم نظم
را بـه کار گرفـت (در حفر چاه و نیز در ریسـمانی که از پوسـت گاو
تهیـه و دایـرهوار پیرامـون چاه کشـیده شـد تـا کل شـهر پیرامون
محیـط آن شـکل بگیـرد) و هـم آشـفتگی را به کار بسـت (بـا قرار
دادن دندانهـای اژدها در میان دیوارهای شـهر که در نهایت منجر
به تولد چندین هیوال شـد) .این خرد باسـتانی ،نسـخهای مناسـب
بـرای دسـتاوردهای مردانۀ هر روزۀ ما اسـت .بـه موفقیتهای خود
دندانهـای اژدهـا را بیفزایید و آنگاه خلقتی راسـتین رخ میدهد.
مـردان و زنانـی کـه بـه دسـتاوردهای مردانـه خـود انـرژی درونی
زنانـه میافزاینـد ،کاری بسـیار هوشـمندانه انجـام میدهنـد .ما به
شـکلهای گوناگونـی میتوانیم موفقیتهـای مردانه و انـرژی زنانه
را بـا هـم در آمیزیـم :مثلاً نیـم سـاعت و در سـکوت بـه مراقبـه
بپردازیـم ،هدیـهای بخریم و جشـنی برپا کنیم.

فصل چهار

[ داسـتان اودیـپ ]
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1. Creon

فصل چهار  /داستان اودیپ

در داسـتان اودیـپ ،ضربآهنـگ تقدیـر بارهـا تکـرار و طنینانداز
میشـود .پیشـگو گفته بود که پادشـاه و ملکۀ تِبِس صاحب پسـری
خواهنـد شـد که پدرش را میکشـد و با مـادرش ازدواج میکند .از
نظـر مـا ،فاجعـهای بدتر از این وجـود ندارد .اما الزم اسـت به خاطر
داشـته باشـید که این داسـتان دربارۀ یک پادشـاه و ملکه اسـت و
همچنیـن ایـن را هـم در نظر داشـته باشـید از آنجا که ایـن ماجرا،
تاریخچـۀ دسـتیابی به خودآگاهی اسـت ،بنابرایـن قوانینی دارد که
تبلـور خودآگاهـی را تضمیـن کننـد .قهرمانـی بـه نـام اودیـپ ،به
خودآگاهـی دسـت مییابـد و طلیعـهدا ِر عصر طالیی آتن میشـود.
قهرمانـی دیگـر ،بـه نـام کرئـون ،1نمیتواند بـه خودآگاهی دسـت
پیـدا کنـد ،سـرانجام کامالً منـزوی میشـود و زنان داسـتان ،بهای
اشـتباه او را میپردازند.
پیشـگویی سرنوشـت شـومی را بـرای پادشـاه و ملکـه پیشبینـی
میکنـد و بنابرایـن کاملاً قابـل درک اسـت کـه آنها سـعی کنند
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مانـع وقـوع آن سرنوشـت شـوم شـوند .هیـچ کـس خودآگاهـی را
نمیخواهـد؛ خودآگاهـی تنهـا بـا دسـت تقدیـر بر سـر راه مـا قرار
میگیـرد و تنهـا زمانـی میتوانیـم از خودآگاهـی بهرهمنـد شـویم
کـه در فراینـد دسـتیابی به آن مشـارکت کنیم و بهـای آن را تمام
و کمـال بپردازیـم .پادشـاه و ملکه ،مچ پاهای پسرشـان را با میخی
آهنین سـوراخ کردند و به یکی از خدمتکارانشـان دسـتور دادند که
کـودک را بـه مکانـی ببـرد که کـودکان ناخواسـته یـا ناقصالخلقه
را در آن رهـا میکردنـد تـا بمیرند .این قسـمت از داسـتان ،بسـیار
خردمندانـه اسـت .چنان کـه میبینید پادشـاه و ملکه پسرشـان را
ی ُکشـند و فقـط او را رهـا میکننـد تا خـودش بمیـرد؛ بنابراین
نم 
گویـی روزنـهای بـرای ورود خودآگاهـی بـاز میگذارند.
خدمتـکار دلـش نمیآیـد کودک را رهـا کند تا بمیرد .او پسـرک را
یبَرد.
بـه چوپانـی میدهـد و چوپان هم او را به سـرزمینی دیگـر م 
در اینجـا رفتـاری انسـانی و محبتآمیـز رخ میدهـد .تقدیر اودیپ
همچـون ریسـمانی اسـت کـه رشـتههای آن را زنانگـی تشـکیل
میدهـد؛ در ایـن قسـمت از زندگـی اودیـپ و بـا رفتـار انسـانی و
محبتآمیـز چوپـان ،یکـی از رشـتههای زنانگـی نمـودار میشـود.
یبَرد ،هیچ
پادشـاه و ملکـه سـرزمینی که چوپان بچـه را به آنجـا م 
پسـری ندارنـد و بنابرایـن اودیپ را بـرای خود بر میدارنـد .اودیپ
دوران کودکـی خـود را بـه خوبـی و خوشـی طی میکنـد و بزرگ
میشـود .در طـول ایـن سـالهـا ،داستـانهـای ناراحـتکننـدهای
دربـارۀ تولدش میشـنود .سـرانجام پدرخوانـده و مادرخواندهاش را
(کـه فکـر میکـرد پـدر و مـادر واقعیش هسـتند) تـرک میکند تا
از آن حـرف و حدیثهـا فـرار کنـد ،اما ایـن کار اودیـپ ،تنها یکی
دیگـر از رشـتههای تقدیـرش را نمایان میسـازد.

31

 :Agra .1یکی از شهرهای هند

فصل چهار  /داستان اودیپ

داسـتانی عربـی بـه خوبـی نشـان میدهـد که هـر بـار بخواهیم از
تقدیـر اجتنـاب کنیـم ،اتفاقـاً باعـث میشـویم یکـی از رشـتههای
ریسـمان تقدیـر در جای مناسـب خود قـرار گیرد .مـردی ثروتمند
ِ
در مکـه ،پیشـگویی را نـزد خود خوانـد تا با او مشـورت کند .زمانی
کـه پیشـگو به گوی شیشـهای نگاه کـرد تا آیندۀ َمرد را پیشـگویی
کنـد ،ناگهان جیغی کشـید و غش کرد .این صحنه اص ً
ال خوشـایند
نبـود و وقتـی مـرد ثروتمنـد باالخـره توانسـت پیشـگو را به هوش
آورد ،بـه شـدت نگـران بـود .وقتـی پیشـگو دوبـاره قادر به سـخن
گفتـن شـد ،بـه مـرد ثروتمنـد اطلاع داد کـه بـه هنـگام طلـوع
خورشـید ،مـرگ ،او را در دروازۀ شـهر مکـه مالقـات خواهـد کـرد.
مـرد ،بـا اسـتفاده از همۀ قـدرت و ثروتـش ،همان شـب کاروانی را
اجـاره کـرد و شـبانه از مکه خارج شـد .هنـگام طلوع خورشـید ،او
در مقابـل دروازۀ غربـی شـهر آگرا 1بـود .اما مرگ آنجا ایسـتاده بود
و انتظـارش را میکشـید .مـرد در حالـی کـه از تـرس لکنت گرفته
بـود ،گفـت« :امـا من فکـر میکردم تـو در مقابل دروازه شـهر مکه
منتظـرم هسـتی» .مـرگ پاسـخ داد« :نـه ،از هـزاران سـال پیـش
تقدیـر تـو چنیـن رقم خـورده که مـا باید امـروز صبـح و در مقابل
دروازۀ شـهر آگـرا یکدیگـر را مالقـات کنیـم» .آن مـرد بـه وسـیلۀ
قدرتـی کـه ثروتـش بـه او داده بـود و در نتیجـه اشـتباه احمقانـۀ
پیشـگو ،بـا پـای خـودش به مالقـات مرگ رفـت و در تمـام مدتی
کـه داشـت بـه سـمت هندوسـتان میرفـت فکـر میکـرد دارد از
مـرگ فـرار میکند.
پادشـاه و ملکۀ تِبِس نیز سـعی داشـتند از شـر کودکشـان خالص
شـوند و از تقدیـر خـود اجتنـاب کننـد و اودیـپ نیـز بـا فـرار از
پدرخوانـده و مادرخوانـدهاش میخواسـت از تقدیـرش بگریزد .هر
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دوی اینهـا موجـب شـد اودیـپ دقیقـاً در همـان جایی کـه باید،
قـرار گیـرد و تقدیـر وحشـتناک و عجیبـی کـه پیـش از تولـدش
پیشـگویی شـده بـود ،بـه واقعیـت مبدل شـود.
از ایـن پـس و در مراحـل گوناگـون زندگـی اودیـپ ،خودآگاهی پی
در پـی بـر او میتـازد .اودیـپ کنتـرل جزئیـات را در دسـت دارد،
امـا رشـتههای اصلـی در دسـت تقدیر اسـت و تقدیر با دسـتهایی
آهنیـن فرمـان میرانـد (دقیقـاً ماننـد میخ آهنینـی کـه در آغاز به
پاهـای اودیـپ زده شـد و او را از حرکـت بـاز داشـت) .اودیـپ بایـد
تـاوان پرداخـت کنـد؛ هـر چقدر کـه او تاوان بدهـد ،به همـان اندازه
اجـازۀ تبلـور خودآگاهـی را میدهـد .اودیـپ مسـیر شـرافت را در
پیـش میگیـرد و عصـر طالیی آتـن را رقـم میزند .اما وقتی سـعی
میکنـد از خودآگاهـی اجتنـاب ورزد ،بـا تاریکی مصالحـه میکند و
در نتیجـه هزینـۀ بیشـتری را متحمل میشـود.

پیشگـوی کـور
در ادامـۀ داسـتان و پـس از ایـن که اودیـپ از سـرزمین پدرخوانده
و مادرخوانـدهاش فـرار میکند ،نادانسـته مسـیر تِبِـس را در پیش
اودیـپ
میگیـرد و بـه سـرزمین مـادری خـود بـاز میگـردد.
ِ
اشـرافزاده بـه هنـگام ورود بـه وطـن حقیقـی خـود ،بـا گروهی از
مسـافران درگیـر میشـود و  -برای دفـاع از خودش  -سـرکردۀ آن
1
ی ُکشـد .امـا اودیـپ نمیدانسـت کـه آن مـرد ،الئـوس
گـروه را م 
اسـت :پادشـاه تِبِـس و پـدر واقعیش.
هنگامـی کـه اودیـپ وارد تِبِـس میشـود ،در مییابـد کـه شـهر
1. Laius
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تحـت نفـوذ اژدهایـی مخـوف  -به نام اسـفینکس  -اسـت که همۀ
کسـانی را کـه نتوانسـتهاند به معمـای حیلهگرانهاش پاسـخ گویند،
نابـود کـرده اسـت .از آنجایـی کـه پادشـاه شـهر  -یعنـی الئوس -
ُکشـته شـده ،اسـفینکس قـدرت شـهر را در دسـت گرفتـه اسـت.
اسـفینکس ،الیـۀ بعـدی هیـوالی زنانگـی اسـت و تبـس را تقریباً
بـه نابودی کشـانده اسـت .سـپس زنانگـی انـکار شـده ،از اژدهایی
حریـص به سـنگ محکـی بـرای خودآگاهـی تبدیل میشـود .تازه
وارد ،یعنی اودیپ ،وارد شـهر میشـود تا پاسـخ معمای اسـفینکس
را پیـدا کنـد .اودیـپ موفق میشـود به معمای اسـفینکس ،پاسـخ
درسـت بدهـد و در نتیجـه شـهر را از او بـاز پـس میگیـرد .مـردم
شـهر ،اودیـپ را بـه عنـوان پادشـاه بر میگزینند و همسـر پادشـاه
قبلـی را بـه ازدواج او در میآورنـد .بنابراین پیشـگویی وحشـتناک
ی ُکشـد و سـپس با مادرش
بـه وقوع میپیونـدد :اودیپ پدرش را م 
ازدواج میکنـد.
بـه مـدت پانزده سـال و تحـت قوانیـن خردمندانۀ اودیـپ ،آرامش
و نظـم بـر شـهر حکمفرمـا میشـود .اما زیـر ایـن ظاهـر فریبنده،
راز بسـیار شـرمآوری نهفته اسـت کـه اودیپ فقط بخشـی از آن را
میدانـد .از آنجایـی کـه خدایـان نمیتوانند آن حجم از سـیاهی را
بـرای مدتـی طوالنـی نادیـده بگیرند ،شـهر را دچار خشکسـالی و
طاعـون میکنند.
اودیـپ ،خدایـان را فـرا میخوانـد تـا علـت ایـن درد و رنجـی کـه
شـهر را فـرا گرفتـه ،بـه او بگویند .پیشـگوی شـهر ماجـرای کثیف
قتـل پادشاهشـان  -الئـوس  -را بـر ملا میکنـد و میگویـد علت
ایـن کـه شـهر دچـار رنـج و پریشـانی شـده همیـن اسـت .اودیپ
اعلام میکند کسـی کـه الئـوس را به قتل رسـانده باید به دسـت
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عدالت سـپرده شـود و شـهر از آن همه سـیاهی و پلیدی  -که در
نتیجـه قتـل الئـوس اتفاق افتـاده  -پاک شـود.
پیشـگوی نابینایـی را نـزد اودیـپ میآورند تا آنچه را که بر اسـاس
بصیـرت درونیـش میدانـد ،بـا اودیـپ در میـان بگـذارد؛ امـا او
ابتـدا حاضـر نیسـت دربـارۀ آنچه
هـر بـار بخواهیـم از تقدیـر
میداند صحبـت کند .او میگوید:
اجتناب کنیـم ،اتفاقـ ًا باعث
«مــن حـاضـر نیســتم رازهـای
میشـویم یکی از رشـتههای
بزرگـی که دربـاره روح خودم  -و
ریسـمان تقـدیـر در جـای
ِ
روح تـوســت  -بــر مـال کنـم».
مناسـب خـود قـرار گیـرد.
او در ادامـه میگویـد« :بـه جـای
آن کـه مـرا سـرزنش کنـی ،حواسـت بـه کارهـای خودت باشـد».
سـرانجام پیشـگوی کـور ،داسـتان اودیـپ را تعریف میکند :پسـر
الئـوس و یوکاسـته بـه سـرزمینی دیگر تبعید میشـود ،سـپس به
ی ُکشـد و بـا مادرش
سـرزمین مادریـش بـاز میگـردد ،پدرش را م 
ازدواج میکنـد و اکنـون بـه عنـوان پادشـاه تبـس ایسـتاده و مـرا
سـرزنش میکند.
قاتل الئوس  -آن مرد اینجا است:
او بـه عنـوان یـک غریبه داشـت از این سـرزمین عبور میکـرد ،اما
اکنـون در اینجـا و میان ما سـکنی گزیده اسـت؛
او به زودی میفهمد که زادۀ تبس است؛
هنگامی که او به تبس آمد چشمانش میدید،
ولی نابینا از اینجا خواهد رفت؛
اکنون ثروتمند اسـت و سـپس فقیر میشـود و در حالی که عصایی
در دسـت دارد  -کورمال کورمال به دنبال یافتن مسـیرش میگردد؛
هنگامـی کـه او وارد سـرزمینی میشـود کـه از آن تبعیـد شـده

بـود ،بـرادر کودکانی اسـت کـه برایش عزیزنـد و ناگهان پـدر آنها
میشـود؛
او پسر و شوهر زنی است که او را به دنیا آورده است؛
پدر ُکش،
و کسی که با مکر و خیانت جای پدر را گرفت.
برو و به اینها فکر کن.
وقتی توانسـتی ثابت کنی که سـخنان من اشـتباه اسـت ،آن موقع
میتوانـی به من بگویـی کور.
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یوکاسـته احضـار میشـود و پـس از ایـن که سـؤاالتی از او پرسـیده
میشـود ،در مییابد که اودیپ پسـرش اسـت .وقتی اودیپ به عمل
یب َ َرد ،درخواسـت
وحشـتناک و در عیـن حـال ناخودآگاه خـود پی م 
میکنـد کـه او را از تبـس تبعید کنند.
بعـد از آن کـه یوکاسـته بـه نقش غیر عمـدش در این تـراژدی پی
میبـرد ،خـود را حلقآویـز میکنـد و بنابرایـن تـاوان گناهـش را
میدهـد .هنگامـی که اودیپ از گناه خود باخبر میشـود ،سـنجاق
سـینههای یوکاسـته را از لباس او در میآورد و آنها را در چشـمان
ـرد تـا نگاهی را کـه به همسـر /مـادرش میانداخت
خـود فـرو م 
یب َ َ
نابـود کنـد؛ او دیگـر از چشـمان خـود متنفـر شـده و بـا ریختـن
خـون خـود ،اولیـن کفـارۀ گنـاه زنای بـا محـارم را پرداخـت کرد.
اودیپ ،بنا به خواسـت خودش ،از پادشـاهی تبس برکنار میشـود و
کرئون  -برادر یوکاسـته  -بر تخت پادشـاهی مینشـیند.
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