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  خواندن براي فراموش کردن است
 

 يکرروشنف ات،یادب يدر حوزه ها يبه خواندن گذشت؛ خواندنِ آثار رمیاخ ۀاوقات سه هفت شتریب
 یی؛ تو گو»فراموش کردن است نه به خاطر آوردن ينوشتن برا«گفت:  یم یعتی. شرینید یِشیو نواند

و  ینک یو آنها را فراموش م يشو یغافل م یرامونیامور پ ۀاز هم ،یکه مشغول نوشتن هست یاوقات
ست افراموش کردن  يخواندن برا« توان گفت  یم اقیس نی. بر هميگرد یتنها دلمشغول نوشتن م

رسد و خواننده را   یدر م يکه با لمس کردن و ورق زدنِ موجود کاغذ ی؛ خواندن»نه به خاطر آوردن
  رد...دا یجیآثار و نتا نیجنس است و چن نیدور، از ا يکند و همنورد افقها یم ریبا متن درگ قایعم

 تیبار دوم خواندم و لذت بردم، روا يموحد را، پس از چند سال، برا اءیض ۀنوشت ،»يسعد« کتاب 
نکته  ،يشعر سعد يِهنر يمؤلفه ها نیهمچن ،يبروز و ظهور شعر سعد ۀنیمز وموحد از زمانه 

-كارد« مثال مشهورِ  رینظ ،یفلسف يآموزه ها یاز برخ يو ان،یم نیسنجانه است؛ خصوصا که در ا
هوسرل  ۀدر فلسف intentionalityمفهوم  نیهمچن ،»یفلسف يکاوشها« در  نیتگنشتایو» خرگوشِ

 ،»یو شادمان شناس يآل احمد، آشور« کالس   يبرا یجهت آمادگ ن،یبر ا وهعالاستفاده کرده است.  
را خواندم. هر  يآشور وشیدار ۀ، نوشت»در شعر حافظ يعرفان و رند« از کتاب  يادیز يبخش ها

« دانم نه  یم» کامال انسان« از حافظ همدل ترم و حافظ را   یخرمشاه تیچند، در مجموع، با روا
 ۀلعمطا« حال  نیدر ع  نم؛یب یاشعار حافظ را پر رنگ و برجسته م یِامیخ يها هیسوو » انسان کامل

 مرصاد« و » کشف االسرار«  کیراستا از دو اثر  کالس نیکه در ا ییو بهره ها يآشور »یِمتن انیم
  »انهاخالق رند« و  »یازل گذارِ« چون  ینیطرح مضام نیآنها برده، همچن يِو ساختار اسطوره ا» العباد

 ۀنوشت ،»یرانیا شانینواند« کتاب  ،یزمان ةباز نیدو اثر، در ا نیزاست.  افزون بر ا رتیآموزنده و بص
 ۀو  روشنفکران یاسیس ،یشناخت نیآراء د یِرا خواندم؛ کتاب ناظر به بازخوان يمحمود یعل دیس

 ،یروغف یعل دمحم ،ینینائ نیمحمد حس ،یمعاصر است: عبدالرحمن کواکب ۀبرجست تیهفت شخص
فصل  انی.  از میعتیشر یجالل آل احمد و عل ،يمطهر ی( عالمه)، مرتض ییطباطبا نیمحمد حس

 تی. اهممدیپسند شتریو آل احمد را ب ي،مطهریفروغ ،یکتاب، فصول مربوط به  کواکب ۀنه گان يها
 ینیاستبداد د نقد ،یکبااز نهاد حکومت به نزد  کو انتینهاد د انیم کیو تفک» االستبداد عیطبا« انتشار

 هیاالمه و تنز هیتنب« با استشهاد به اثر  ینیدر آراء نائ »دهیحکومت مق« دنیو برکش یاسیو استبداد س
 ات،یفلسفه و ادب يآثار مهم و ماندگار او  در قلمرو نیهمچن ،یفروغ یِاسیس تیاو، شان و اهم »ۀالمل
ش را ادا کند را برکشد، حق یاست تا فروغ  دهیوشک  سندهیگشته است. نو نییاثر تب نیدر ا یکیبه ن
 موجه و يِنکات انتقاد ن،یبشناساند.  عالوه بر ا یدر تراز جهان ياستمداریرا در کسوت س يو و

» حقوق بشر« ، » شهیاند يآزاد«چون  یمقوالت ةو آل احمد دربار يناظر به آراء مطهر ییرهگشا
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«  ،»يمعنو يآزاد« ،»انسان در قرآن«  رینظ يدادن آثار ربا مد نظر قرا» انقالب مشروطه« و » غرب«،
فصول کتاب طرح  گری، در د»سه ساله ۀکارنام« و » روشنفکران انتیدر خدمت و خ« ،  »یغرب زدگ
فرهنگ  « ،»ایپو شهیاند«  اتیرنش ياز شماره ها یبرخ ام،یا نیفوق، در ا يافزون بر کتابها شده است.

مطالب  انیرا در مطالعه گرفتم. از م دهیاز تهران به دستم رس یکه به لطف دوست» فردا رانیا« و » امروز
 یبرالیل«  ةپروند ،»ایپو شهیاند«  29با شماره  یبلند جناب خرمشاه ۀمصاحب ات،ینشر نیرنگارنگ ا
در شناخت «  ةو  پروند »ایپو شهیاند«  31 ةدر شمار یفروغ یمحمد عل ة، دربار»شد نیکه خانه نش

و از خواندنِ آنها لذت  دمیپسند شتریرا  ب» فردا رانیا«  یۀنشر 24 ة، در شمار»رسوالنه يایو نقد رؤ
 کنم. یم هیتوص زانیدوستان و عز ۀبردم. خواندن آثار فوق را به هم


