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تقدیم به

روح مادربزرگم
»شاهرخ شیردل«*

 که آرزوها، غصه ها و درس هایش از زندگی را با 

حکایاتی شیرین و گاهی تلخ برایمان بازگو می کرد.

* لقبی که برادر بزرگم به مادربزرگم داده بود.
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  اشاره
  

 تمثيـل،  و اسـتعاره  حالوت با آن ساختن آشكار و روايت در حقيقت گنجاندن
 بـه  هنـر  ايـن . برخوردارنـد  آن از معرفـت  اهـل  كـه  است گرانمايه بس هنرى

 محمـد  الدين جالل موالنا چون فرزانگانى آثار و شرقى عرفان در وجه زيباترين
 در موالنـا از  هگل، كه است توانمندى اين دليل به حق به و است نمايان بلخى
 حقـايق  تـرين  پيچيـده  موالنـا  .كنـد  مى ياد جهان  هبرجست و بزرگ يمتفكر مقام

 هـا  انديشـه  در آن ذات گـوهر  كه دهد مى جاى استعاره بديل در انچن را هستى
 و كـالم  در طنازى و فصاحت با را معنى و سر ديگر، سخن به و يابد مى تسرّى
  :دهد مى گواهى خود كه چنان ؛سازد مى هويدا صورت

ــر در مخفيســت آدمــى ــان زي  زب
 

  جان درگاه بر است پرده زبان اين
 

 همواره يونگ و فرويد چون برجستگانى نيز، غرب ىشناخت روان هاى انديشه در
 ظرافتـى  بـا  و انـد  نمـوده  رديـابى  اسـتعاره  و اسطوره قالب در را پيچيده مفاهيم

 نوين درمانگرى روان در روايت اهميت .اند بخشيده آن به جهانى ادراكى بديل بى
  .است تأكيد قابل همچنان پسامدرن گرىتحليل روان در خصوص به و

 هـاى  گسـتره  بـر  پرتـوافكنى  ارزش تنهـا  نه روايت قالب در حقايق بيان اما
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 مخاطب ترغيباست براي  روندى آن از تر مهم و آن از بيش بلكه دارد، تاريك
  .دگرگونى و تغيير به نيل نهايت در و انديشه پديدآيى مسير در

 و مخاطـب  كـه  نيسـت  مشـابهتى  دليل به فقط ظرفيت اين شكوفايى و تحقق
 سـو  ديگر از خويش، در مكنون حقيقت و سو يك از استعاره و ايترو بين مراجع

 فـرد،  واقعيـت  از آن هـاى  قالـب  و روايت مفارقت مشابهت، اين بر افزون يابد؛ مى
 نگـاه  همين و سازد مي پذير امكان را باال و بيرون از خود به نگريستن ممتاز فرصت

  .دآور مى فراهم ار دگرگونى و حركت جسارت بينش ناب ظرفيتبا مهيا ساختن 
 هـاى  توصـيف  بـا  كه پردازد مى ديدگاهى معرفى به زيبايى به رو پيش كتاب
. سـازد  مـى  عريـان  را شـناختى  آسـيب  هـاى  سـازه  در نهفتـه  واقعيـت  داستانى،

 روشـى  مثابـه  بـه  و كند مي تلطيف را درمانى روان ها، توصيف اين از گيرى بهره
  .عمراج بينش اكتساب و انديشه زايش براىاست 

 و شـيوا  بيـانى  بـا  پـور،  تقـى  مـريم  خانم سركار فرهيخته، و توانمند همكار
 ارزشمند كتابى و گماشته همت اثر اين برگردان در شايستگى به روان، توصيفى

 و گويا واژگان از گيرى بهره. است داده قرار حوزه اين مندان عالقه اختيار در را
 را ايشـان  شـناختى،  روان رفتمع از برخوردارى و سو يك از سليس هاى تركيب

 بيـان  ايـن  در كـه  گونـه  همـان  اما است؛ توانمند و موفق گردانيده مسير اين در
 و پوسـته  از گـذار  مسـتلزم  اسـتعاره  طريـق  از مفـاهيم  انتقال شد، اشاره مجمل
  :دهد مى گواهى نيز بلخ پير كه چنان آن معناست؛ و مغز در پيگردى و صورت

 ســوزناك حــديث گويــد گــو نوحــه
 هاسـت  فـرق  مقلـد  اــــــ ت محقق از
 

 پـاك  دامـان  و دل وزـــــ س وــــ ك ليك
 صداسـت  ديگـر  آن و اسـت  داود چو كين
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