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فرافکنی در فرهنگ و ادب فارسی.ازا باتک ود.اتهرزن:اشرتتا

زنتش رزتاعل دابافرهنگد،اوه را1383.

از دریای معارف موالنا.اا بیاهشتامق لهایرو رۀاموالن ا

جاللازلبینامح باولخدابامثنویامعنوی.ازا باتک ود.اتهرزن:ا

الع ت،اچ پایبم،ا1395ا)چ پازّبلا1394(.
ّ
زط

یدویدتابیدزیددتریدحمکیدتابمیبهیدستیجگارجکهیرسیکیدهی
ً
دخلرد

هری کیدزیجظرییدرزشمنکیویخادجکجمیهستنک.یدتابیفرافکنی 

در فرهنگ و ادب فارسییثمرۀیجنبمیپژوهشمیدستیدهیجایسنکهی

زیاجمیدربارۀییفهامی»تسایحیویتساهل«یدریآثاریبزرگانیشعریوی

ددبیدیردنیدجنامیدددهیدست.یدتابمیدرخاللییطایعاتشیدریآثاری

پیشینلانیدریمی ابکیدهیبسیارییدزییفاهلمیویجظر اتمیدهیدیروزهی

ـیدجتماعمییاردیبحثیویفحصی دنساجمیی دریحازهیهاییعلامی

دست،یریشهیدریآثاریسخناردنیگذشتهیددرد؛یدزجمله،ییفهایمییدهی

دریدوردنییعاصریدریفارسمی»فردفکنم«یخادجکهیشکهییدست.ی

دصطالحی بردیی یعادیمی بهیعنادنی ی
ً
بکود دلمهی د نی دگرچهی

رودنشناختِمی»پروِجکِشن«1یوضعیگرد کهیـییویذدی کمیدزییفاهلمی

ودرددتمیدزیغربیتصارییمیشادییـیطبقیبرددشِتیدتابمیسابقهیدیی

بسیدیریویدوریدریددبلاتیفارسمیویفرهنگیدیردجمیددشتهیدستی

یخاصمیبردییبلانید نییعنایدزی
ّ
)ص1(،یگاید نکهیدصطالحییستقل

طرفیپیشینلانیپیشنهادینشکهیباد.

یؤیفیضمنیتصر حیبهید نییطلبیدهیز گماجکیفرو ک،ی

رودجپزشکیدتریشم،یجخستلنیباریدصطالحی»پروِجکِشن«یرد،یدری

یعنا میخاص،یبردییجایلکِنی کمیدزییکاجیسمیهاییدفاعمیدنسانی

ِمیآنیردید نگاجهیبلانییمیدنک:ی
ّ
بهیداریبرد،ییعناییسادهیویغلرفن

»دفکنکنیگناهِیدمبادهایویتقصلرهاییخادیبهیعهکۀید گردن«ی

)ص1(.یدتابمیسپسیتعار فمیردیدهیصاحبیجظردنییختلفیدزی

فهیهاییآنی
ّ
د نییکاجیسمیبهیدستیدددهیدجک،یجقلییمیدنکیویدهّمییؤی

یفهیردیهمیخادیبریآجهاییمیدفزد کیده:
ّ
ید نییؤ

ً
ردیبریمیشماردییویظاهرد

...یفردفکنمیدرییفهامیعاّمیدلمه،ییمیتادجکیجنبهیهایییثبتیهمی

ویصفاتی دیتلازدتی دهیشخصی یعنمی د نی بهی باشک،ی ددشتهی

یطلابمیردیبهید گردنینسبتیدهک.ی)ص3،یپاجایس2(

ی
ً
دریحایمیدهیدزیدتبیرودجکاوییبریمیآ کیدهی»فردفکنم«یدساسا

بریدجتسابیحاالتیویدجگلزهیهاییجایطلابیشخصیبهید گردنی

میتریویگستردهیتِریفردفکنمیدستی
ّ
دطالقییمیشاد،ید نییعناییدل

یجظرییؤیفیدتابیفرافکنی دست.ی
ّ
دهییک

دحمکیدتابمیآجگاهیبهیبررسِمیدجعکاسیهایی»فردفکنم«یدریآثاری

دزی یمیپرددزد؛ی تار خم،ی بهیترتیبی ر،ی
ّ
یتأخ وی می

ّ
یتقک سخناردنی

فردوسم،یدسکییطاسمیویجاصریخسرویگرفتهیتایسنا م،یخاقاجمی

ویشیخیعطاریویتایسعکییویحافظییشیردز،یجایمیویصائبی

تبریزییدزیپیشینلان،یویدزیحسنیوثاقی)وثاقیدیکویه(،یغمامیهمکدجم،ی

ویعایمیتاجیقائمییقایمیتایرشیکی اسمم،یدیلرییفلروزداهمیوی

امجبزلبیناتیوزند

majdoddinkeyvani@ yahoo.com

یباتک دازاازا باتک ود

1. Projection (English); Projektion (German).
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ـییسهیصفحهیدییردیهمی دیفتیدصفهاجمیدزییعاصردن.یجایسنکهیدو

بهیجماجهیها میدزیفردفکنمیدریدیثالیویِحکمیویددستانیهاییعادمی

دختصاصیدددهیدست.یدرید نییلان،یبهیترتیِبیدریصِکیجماجهیهایی

فردفکنم،یسهمییاالجا،یپرو نیدعتصایمیویعطاریجیشابارییبیشی

دزید گردنیدست.یدزییاالجایبیشیدزیبیستیجماجهی)یدریمثنوی،یغزلیات 

شمس ویجلزیفیه ما فیه(یویدزیپرو نیبیشیدزیپانزدهیجماجهیجقلیشکهی

دست.یفردوسمیدریچنکیجاییشاهنامه،یبهیدقتضاییگزدرشیهایی

ددستاجمیخاد،یعلبیجا میبعضمیدزیبعضمید گریردیتقبلحییمیدنکی

ویهشکدرییمیدهکیدهیتاییایخادیدزیعلبیروییبرجتابلم،یشایستهی

جیستیدهیعلبید گردنیردیبگا لم،یویدزیآجنایدهیبنایبهیقالیدو:ی»بمی

ی
ً
آهایدسمیجیستیدجکریجهان/یچهیدریآشکاردیچهیدجکریجهان«،یعمال

هلچیدسیردیحقیعلبیجا میدزید گرییجیست:

چــایعلــبیتــِنیخایــشیددجکیدســم

بسم برجخادجکی دــســانی زعــلــبی

)ص7(

یوقتمیدفرددیجتادجنکیشکستیهایویجارسا میهاییخادیردی
ً
یعماال

بهیگردِنی کک گریبینکدزجک،یویجرأتیهمیجکننکیدزیخکدوجک،یدهی

خابیویبِکیبنکگانیبستهیبهیدرددهیوییشیّتیدوست،یشکا تی

جگان،یچرخی طایعی دختر،ی وی یاهی قکر،ی وی قضای جاِنی بهی دننک،ی

باقلمانیویروزگاریدجییکدرییمیدفتنک.ییادردِید نیجاعیفردیفکنمی

دریددبلاتیفارسمیبمیشماریدست.ییعیذیک،یجاصریخسرویدزی

همی
ّ
یعکودیشاعردنیدجکیشمنکییدستیدهیعادِتیدنسانیهایبهییت

دردِنیچرخیویستارهیردیتخطئهییمیدنک،یزیردییسؤِلیبکدخترییوی

شاربختمیآجهایخادشانیهستنک:

گنــهیویداهلــِمیخــادیبهیقضــایبریچــهیجهم؟

ـهاست
َ
ُسف داری بمییعنمی گفتِنی چنلنی دهی

)ص13(

یاالجایجلزیبهیدساجمییدهیجاخادآگاهیخطاهایویداتاهمیهاییخادیردی

جرمیقضایویقکرییمیپنکدرجکیتذدرییمیدهکیده:

ـِــه جــرمیخــادیردیبــریدســمید گــریَین

پاددشیده بک نی هاشیویگاشیخادی

جــرمیبریخــادیجِهیدــهیتایخادیداشــتم

ــنیآشتم
ُ
ید

ّ
ــق ــکلیح ــزدیویع بــایج

)همان،یصی59(

دویبهیجاعمیحتمیدبلیسیردیهمییسئالیگناهکارییویتقصلردتی

دنسانیجممیددجک،یبلکهیجفسیدنسانیردیینشأیتمایمیدجحردفاتی

دخالقمییعرفمییمیدنک؛یدماید نکهیدرییناظرهیدیییلانییعاو هی

ویدبلیس،ییاالجایدزیقالیشیطانیخطابیبهییعاو ه،یدهیدویردیدّمی

دیفسادییمیخادجک،ییمیگا ک:

یچــهیجایمیدییســللم؟
ّ
تــایزیینیبــایحق

یئــلم جفسی آنی شّری دزی بنـالی تای

بمیگنــهییعنــتیدنــمیدبلیــسیرد

رد تلبیسی آنی خادی دزی جبینمی چانی

ــن ــقیی ــانیخل ــتمییل ــهمیگش ـ
ّ
یت

زن وی یردی هری جهکی ینی بری خادی فعلی

)ص57-56(

یعکودجکیدفرددییدهییاجنکیغمامیهمکدجمی)د.ی1321ش(یبگا نک:

شــکا تیدزیدــهیدنــم؟یداجچــهییــمیرودیبهیســَرم

دستی ینی دشتباهی ی
ِ
ــرم ج وی ینی جهلی گناهی

جــهیدزیقضــایگلــهیدییددرمیویجــهیدزیتقکیــر

دستی یــنی تباهی دجکیشۀی همهی دشمنمی دــهی

)ص120(

حاویی دعتصایمی ی پرو نی یعروفی یناظرهیهایی دزی بعضمی

ز باتر نییصاد قیفردفکنمیدست؛ییاجنکییناظرۀی»سیریویپلاز«،ی

»تابهیوید گ«،یوی»آ ینهیویشاجه«.ییحضیجماجهید نیچنکیبیتی

ردیدزیزبانیطاووسیخطابیبهیزدغمیدهیبریپاهایویخادجما ِمیدوی

خردهیگرفتهیدستییمیخادجلم:

ــمیدســت ــرطیبکدی ــهیدزیف ــنیهم ــاید  ــِمیت ــکیگا  ب

برجخاست آیــــادهی ــتی ــیّ ج ــاکی پـ قــلــبی دزی

یــایعلــبیخــادیهنــرینشــمرد میویهلــچیگاه

خادجماست دهی دسی آنی جنگردی خایشی درعلِبی

دریهــریقبللــهیبیــشیویدــمیویخــابیویزشــتیهســت

هماست د ــگــریی وی الشــخــاری ی
ِ
دــالغ یرغمی

یــایزشــتیجیســتلم،یتــایصاحــبیجظــریجِئــم

شماست دــاتــهی جــظــِری دزی ــریی ــل ــردهیگ خ ــنی د 

)ص130(

دفرددیخادپسنکییدهیعلبیهاییخادیردیبهید گردنینسبتی

یمیدهنک،یبهییثابۀییبمیبصلرتیهاییزشتیرو میهستنکیدهیوقتمی

دریآ ینهییمیجگرجک،یدردهتیینظریخایشیردیجهیدزیخادیدهیگناهیآ نهی

یمیددجنک.ی کمیدزیز باتر نیآثاریددبمیدهید نییعنایردیبهیتصایری
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دشیکه،یقصلکۀیحسنیوثاقییعروفیبهیوثاقیدیکویهی)د.ی1329ش( 

دستیدهیچنکیبیتیآنیجقلییمیشاد:

گــریروییزشــتیزشــتیجما ــکیدریآ نــه

آ نه ــری ب جگلردی ــردهی ـــ
ُ
خ حکلمی ـــــردِی ی

ــکیچناجکــهیهســت ــهیبماج ــایدریزیاج جقــشیت

هرآ نه ددردی ــهی آ ــن ی
ِ
حــکــم تــار خی

ســیماییجغــزیویصــارتییــازونیطلــبییکن

آ نه... خری روِیی یقابلی یمیجهمی چــانی

ــش ــیماییزشــتیخای ــارۀیس ــِمیجظ ــانیپ دوج

ــه... ــن آ  َیــنــاظــِری کک گری دزی ــکی ســازج

)ص118( 

ویدیایچنکیجماجهیدزیدیثالیویحکممیدهیبهیگاجهیدیییفهامی

فردفکنمیردیبازیمیجما نکی)ص151-149(:

ی د گیبهید گییمیگا کیرو تیسیاه.ـ

ی عروسیجممیتادنستیبرقصکییمیگفتیدتاقیدجیدست.یـ

ی عزردئللیبکجامیدست.ـ

ی داهییردیدریچشمیغلرید کنیویداهیردیدریچشمیخادیجک کن.ـ

ی گربهیروغنییمیخارد،یبمیبمیدهانییردیباییمیدنک.ـ

ددستانیهایی دزی یاردی چنکی فرافکنی  دتابی پا انیبخِشی

فایکلار کیدستیدهیبهیزعمیجایسنکهیجلاهیها میدزیفردفکنمیردی

بهیتصایرییمیدشک.ییعیذیک،یبرخمیدزید نییادردیردیجممیتادنی

بهیردحتمییصاد قیگا ا میدزیفردفکنمیشمرد.

  

دتاب،یهمچنانیدهیدزیعنادنیفرعِمیآنیبریمیآ ک،یینماعهییقاالتمی

دستیدهیددتریدحمکیدتابمیطمیدهیسالی»بهییروریویبهییناسبتیهایی

یختلف«یدربارۀییاالجایجاللیدیک نیجاشتهیویدرینشر اتییختلفی

بهیطبعیرساجکهیدست.یباید نیحال،یگا ایجایسنکهیبایگذشتیزیانی

دریآنیجگاشتهیهایبازبینمیها میدردهیویداستیودفزودها میدجنامی

دددهیدست.یجایسنکه،یدریدمالیفروتنم،یدعتردفییمیدنکیدهیهنازی

د نییقاالتیبهیجرحیویتعک لیهایوی»دصالحاتیبنلادی«یجلازینکی

عایدهیحتمی
ّ
دست.یدتابم،یبهیخالفیشمارییدزیجایسنکگانیپریدد

دزیخفضیجناحشانیهمیباییخادجما میویتفاخریشنلکهییمیشاد،ی

دریجا مید گری)دتابم،ی1383:ییقکیه،یچهارده(یدذعانییمیدنکیدهی

»خارجیدزیسادبقیتحصللمیخادی]دهیجایعهیشناسمیویدقتصادیدست[ 

َفی
َّ
یَصن

ً
میِعلما

َ
می َعل

َ
بهیقلمزجمیپرددخته«یویخادیردییصکدِقیَینیی

یفلهیددنستهیدست.یبایددشتنیچنلنییاضعیصادقاجهیویروحلۀی
ً
دتابا

فیوی
ّ
خاضعاجهیدی،یدتابمیدریجگارشییقاالتیدستیبهیددیانیتکل

عیوی
ّ
»قلمبهیگا م«ینشکه،یویبنابرد نیجثرشیرودنیویعارییدزیتصن

دغالقیدزیداریدرآیکهیدست.یدزید نکهیبریدویخردهیبگلرجکیدهیچردی

ردی خادجنکهی بعضمی ی
ِ
بهیزعم ددده،ی ای غلِرضروریی تاضلحاتی

دستیدمیگرفتهیویدرجاها میبهیتاضلحیودضحاتیپرددخته،ی

جهردسیکهیویهمچانیآیازگارییپابهیپاییخادجنکۀیخادیبهیپیشی

رفتهیدست؛ید نیدستیدهیجاشتهیهایشیبهیدلییمینشینک.ی

دیتلازید گریجایسنکهید نیدستیدهیبهیجزئمیتر نیینابعی

خادیتصر حیدردهیدست.یجهیتنهایهمهیجاییآخذییکتابیخادیردی

ریویتاضلحمیردیدهیدستادی،ی
ّ
جقلیجماده،یبلکهیحتمیهریجکته،یتذد

یبهیدویگفته،یویی
ً
همکاری،ی ایحتمیآشناییغلریتخصصمیشفاها

دزیصاحبیقالیبایبلاجمیقکرشناساجهیجامیبردهیدست.یدریروزگاری

یایدمیجیستنکیدساجمیدهیسختییشتاقنکیجامیخادیردیبهیعنادنی

چانی ینتهای ببیننک،ی دتابیهای جلکی رویی ویردستاری یؤیفی ای

حاصلۀیتحقلقیجکدرجکیویتنیبهیداریجممیدهنک،یپختهیخادریی

یمیدننکیویدریسریا هیهاییعلممید گردن،یدهیبایخاِنیدلیفردهمی

شکهیدست،یگستاخاجهیتصّرفییمیدننکیویبخشیها میعمکهی ای

دلی کیدتابیردیبهیجامیخادیینتشرییمیدننک؛یسازیانیها میهمی

ِکشانی
َ
»د بگلرجکی ردی فزد نکهی هرجیوییرجی د نی با کیجلایی دهی

دهی باوجکدجمی یؤیفانی وجادی عصریی چنلنی دری جممیگزد«.ی

حسابیویدتابیسِرشانیبشادیجاییشکریددرد.

عناو نییقاالتیهشتیگاجهیبهید نیترتیبیدست:ی
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دورۀ سوم، سال اوّل

 شامرۀ سوم و چهارم

پاییز - زمستان 13۹5

ی تساهلیویتسایحی)یکدرد(یدریدجکیشهیهایییاالجاـ

ی سیماییدنساجمیویدخالقمییاالجایدریآ ینۀیدتابی»یناقبیـ

دیعارفلن«

ی آسیبیشناسمیقکرتیدریدجکیشۀییاالجاـ

ی رود تییاالجایدزیحکا ِتیجخنلردنیویشیریوییقایسۀیآنیبایـ

رود اتییشابه

ی ویـ جقاشمی علمی دری چلنلانی وی رویلانی دردنی »ِیریی قصۀی

غِزدیم،ی رود اتی بای یایایی رود تی یقایسۀی صارتگری«:ی

جظایم،یدجارییویددعِمیحسنم

ی مینشینیوییقایسۀیآنیبایـ
ُ
رود ِتییاالجایدزیددستانید اِژِنیخ

رود اتییشابه

ی ینادیۀییحتسبیباییست:یتحلللمیدزیرود ِتییاالجایویـ

یقایسۀیآنیبایرود اتیعطاریویپرو نیدعتصایم

ی یاالجایویهزلیتعللمم:یتحلللیویجقِکیبیستیودویددستاِنیـ

یثنایییعنای

همانیگاجهیدهییالحظهییمیشاد،یجلممیدزییقاالتی)یقایهیهاییچهارمی

تایششم(یجاعمییطایعاتیتطبلقمیدستیدهیدریآجهایرود تییاالجای

دزیهمانی د گری رود اتیسخناردنی بای بهیخصاصی ددستاجمی دزی

ددستانییقایسه،یویوجاهیدشتردکیویدفتردقیآجهاینشانیدددهیشکهی

ییقایۀیپننمییقایسهیدییدستییلانیگزدرشییاالجایوی
ً
دست.ییثال

د گردنیدزییاجردییینادیهیوییفاخرۀیجقاشاجمیدزیرومیویچلنیبری

سِرید نکهیدکدمی کیدزید نیدویگروهیدریهنریجگارگرییبرتریدزی

دیم،یجظایمی
ّ
د گرییدست.یطرفیهایییقایسه،ی عنمییحمکیغز

گننای،یدوحکدیک نیدجارییوییرتضمیددعمیحسنمیهستنکیدهی

همهیپیشیدزیزیانییاالجاییمیزیستهیدجکی)ص151،یبهیجقلیدزیفروزدجفر(.ی

دینها ه،ییاالجایبهیرودلییعمالیخاد،یهمیتغللردتمیدریساختاری

ددستانیدددهیهمیدزیآنیبهیعنادنیتمثللمیدزیبعضییفاهلمیعملقی

ـیدخالقمیبهرهیجستهیدست. عرفاجمیی

عناو نیفرعِمییقاالتیدمابیشیحکودییطایبییاردِیبررسمی

یتفصللمییقاالتیبلنکتری
ً
دریآجهایردینشانییمیدهک.یفهرستینسبتا

یبهیخادجنکهیدمکییمیدنکیدهی
ً
)یدول،یدوم،یسام،یویهشتم(ییخصاصا

پیشاپیشیبکدجکیچهییطایبمیردیقردریدستیدریهری کیدزیآنییقاالتی

یطایعهیدنک.یوجادیچنلنیفهرستیتفصللمیدییدزیینکرجاتیهری

یقایهیجگارجکهیردیدزییعرفِمیبیشتِرییقاالتیبمیجلازییمیدنک.

ـیدهی هشتیگاجهی یقاالتی خادجکجمیتر ِنی وی یفصلیتر نی

آخر ِنی گرفتهییـی ردی دتابی فضایی دزی دزی کیسامی بیشی دجکدمی

آجهاستیدهیبهییاضاعیهزلیویداربردیدیفاظییستهننیدریآثاری

یاالجاییمیپرددزد.یدرید نییقایهیبیستیودوییاردیدزیهزلییاالجای

)دعّمیدزییتعارفیوییستهنن(یتلخلص،یجقکیویبررسمیشکهیدست.ی

دجگلزۀیدتابمیدریجگارشید نیپژوهش،یدفزونیبریجقلیخالصهیها می

ییعتکلیویسختیقبلحییاالجا،ی افتنیعلتمی
ً
دزیهزلیهایینسبتا

بردییحضاریشمارییقصۀیبایدرجاتمیدزیردادتیویدلماِتی

ـیدخالقمی خالفیعفتیدریمثنوی،ید نیعظلمیتر نیدثِریعرفاجمیی

)الیدقل(یدریتار خیددبیویفرهنگیدیردجم،یبادهیدست.یدزیدیریبازی

بردییشیفتگانییاالجایجاللیدیک نید نیپرسشییطرحیبادهیدهی

چردیفقلهیسرآیکیوییعلمیدخالقمیچانیدویبایبمیپرود ِمیتمامیزبانی

بهیجامیهایویتعبلردتمیبسیارییستهننیآیادهیویشماریییسائلی

جنسمیویرودبطیشهادجمیردیعر انیویبمیپردهیبلانیدردهیدست.ی

گروهمیآرزویدردهیدجکییدهیدییداشییاالجاییعارف،یعایم،یوی

یکّرسییعارفید نم،یسردغید نیحازهیجممیرفتیویآنیردیبهیدیثالی

دجارییدبلاردی،یسازجمیسمرقنکییویُعبلکیزدداجمیودیمیگذدشتی

قبلحیوی فقطیهمانیقصهیهایی مثنوی  ی
ّ
دزیدل دفرددییدهی )گرچهیهستنکی

تعبلردتیخارجیدزیددبیردیبهی ادیسپردهیدجک!(.یگروهمید گریدال لیوی

تاجلهاتمیبردیید نیداِرییاالجایبرشمردهیدجک.یتالشیدتابمیدری

جاشتۀییبساطیخادییصروفیبهید نیبادهیدهیتاجلهاتیویآردءی

یادفقیوییخایفیردی کیجایویتحلللیدنک.یدویدریجها تید نی

سخنییایاییشناسیبرجستۀییعاصر،یعبکدیحسینیزر نیداب،ی

ردیبهیعنادنیفصلیدیخطابیبریمیگز نکیده:ی»...هزلییاالجا،یهزلی

الدبایمیجیست،یتعللمیدستیویبایآجچهینزدیبمیدرددنییعمالیدستی

یهزلیدری
ِ
تفاوتیددرد...«ی)ص279(.یبایتاجهیبهید نیجقشییهم

مثنوی دستیدهیدتابمیتعبلری»هزِلیتعللمم«یردیدزیبحر در کوزۀ 

دستادیزر نیدابیودمیدردهیویدریعنادنییقایۀیخادینشاجکهیدست.


