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  یوسفی مریمبر مزار خوانشی 

  اسپس یاد و

  

 من تر از جانعزیز بانوی مریم،  .بود مان ، دوست و ھمراهعزیز ،مریم .گذرد می ی مریم یک سال از مرگ خود خواسته
او  ، سپاس گوییماو را خود، یاد کنیمتا با ھم، با خود و در  ییمآ میگردھم . شویم میزار او جمع مبر  ،یک سال بعد .بود
  .او رابداریم  گرامی را،

، »سپاس«و » یاد« ؟باید داشتکرد و سپاس باید یاد چه توان گفت؟  چه می، رفتگان خاص و زمان در این مکان، اکنون
برای را چیزی  چهمریم  با نفی خود، .در اصل و شان ھا بلکه در جوھر ذاتی آن رد معمولنه با معناھای رایج در کاربُ اما 

نفی داوطلبانه این خواند؟  می تفکر فرا ما را به است که چیزی چهدر مرگ نابھنگام او  ؟کند میاھدا کردن به ما  اندیشه
چه  ق،مطل نمطلق اقدامی خود،اقدام مطلق  این رفته، با اینگوید؟  چه به ما می بیان شدهنا از سوی او، و آزاد ھستی

یاد کنیم، سپاس داریم، محکم نگھداری کنیم و به خاطر سپاریم، که باید آن را  دانانگیز بر میدر ما را انگیزی  اندیشه
 چون عزیرترین چیزھا، در پیشگاه گذشته، حال و آینده، ،نزد خود اش، ، از محکم نگھبانیاش نگھداریمحکم ھمواره از 

  مواظبت و مراقبت کنیم؟

اگر  دریافتِ به  ،ای اندازهی، تا ما را تا حدود شاید وجود و زمان فرازھایی از فیلسوف، اساسی پرسش ھای ایندر برابر 
    .   پاسخ ھایی نزدیک کند هنیم کهبل که ناممکن است پاسخنه 

 .ستا به معنای تجمعی درونی و دائم .کند بر کل دل داللت می »یاد« .و موجودند آرمیده اندیشهدر  سپاس و یاد«  
 .است یاد در اصل حاکی از ماندن. بخشد می جرئتو  جان را تسلی ،خود طابِ با خِ  در ذات خود، ،که است راجع به چیزی

آن  جواردر  ترتیببه ھمین  کهدر جوار چیزی گذشته و سپری گشته بل تنھانه ... دائم در جوار یجمع شدنماندن به صورت 
در جوار  ، امر حاضر و امر آینده در یگانگی حاضر بودنیهامر گذشت . رسد راو در جوار آن چه ممکن است ف استچه حاضر 

   .گردند ظاھر می ،خاصو با این حال  ما

نگھداشتی غالب است  زمان، خصوصیتِ  ، ھمکهفکری وفادار و جوھرین حکمفرما نیست، بل در یاد، تنھا خصوصیتِ  [...]
، شگویند memoriaبه زبان التین که  کردنیاد از طریقداری  کم نگهمح ...کشد و دست بر نمی دارد خود را کنار نمی که

اش دشوار و  نگھداریزنده است که گذشته  ، اینھمهیش از پ. ھمان قدر به امر گذشته مربوط است که به حال و آینده
 گذشتهمر محدود به ا ،از این پس ،معنای نگھداشت ست که ھم از این رو. گریخته استاز میان ما سخت است، چون 

، از ری گشتهپامر سی محدود به   اما از آن جا که این جنبه .شود زنده میھر دم ش قبر بو نشود که از طریق یاد  می
 خوانیفرا - باز امر گذشته و ، برای نامیدن نگھداشتِ سازد بر نمیاش  در ذاتیاد را معنای اصل و اساس، به تنھایی 

        ...یادآوری، شیبازاندی: شود ای ساخته می گذشته، واژه



ھنوز ما به کنه وحدت ذاتی ولی . اند روابطی واقعی را آشکار کرده »سپاس«و » یاد«، »تفکر«، کلمات کنونتا [...]  
و  »یاد«، »اندیشه« ی میان رابطه و آن. بھام و تاریکی می ماندابه ویژه، یک چیز، بیش از ھمه، در . ایم ھا پی نبرده آن
  ...واقع امر بهدر اصل و  که، بلشان در کاربرد معمول اترایج کلم ھای و داللت بر معنانه  لبته، ااست »سپاس«

گذریم بلکه توجه ما به  اما نه تنھا از آن فرا می. توانیم خود را به ھمین دریافت ھای رایج راضی کنیم ما میالبته  [...]
رھنمودی که . کند میی آن ھا  از ناحیهریافت رھنمودی ی د ویند، پیشاپیش ما را آمادهخواھند بگ  آن چه این کلمات می

   .آورند کند که این کلمات به زبان می ما را به اصل مطلبی نزدیک می

داریم بدین طریق که از کسی  چیزی را سپاس می. داریم داریم، چیزی را سپاس می وقتی سپاس می [...]
چه باید از برای آن شاکر و سپاسگزار باشیم چیزی  آن. سپاسگزاری می کنیم که بابت آن چیز باید از او سپاسگزاری کنیم

  ...اھدا شده استآن چیز به ما داده شده، . دارای آن باشیمخودمان  ،نیست که از پیش

شود،  کردن داده می ، این آن چه برای فکرچیز اھدا شدهاین  ...اما آن چیزی که به ما بخشیده می شود، تفکر است
  بر ماست ،مر است که سپاس داشتن آنھمین اندیشه انگیز ترین ا. اندیشه انگیز ترین امر است

بر . سر برسیم و صرفاً ھدیه را با ھدیه جبران کنیم سپاس اصیل ھر گز در آن نیست که خودمان با ھدیه ای[...] 
  .شود بی اندیشیم به آنی که اصیالً برای فکر کردن داده می. سپاس آن است که صرفاً فکر کنیمواالترین عکس، 

می دھد که فی نفسه و از  آنیفکرش را به  ،اما تفکر. ی سپاس از بدو تا ختم به قلمرو ذاتی تفکر تعلق دارد ھمه
تا آن جا که به اندیشه انگیز ترین . طلبد اش فکر می خود خواھان اندیشیده شدن است و بنا بر این از اصل و اساس جانب

ساکن خاطر بر اندیشه انگیز ترین امر داریم، جمع تا آن جا که فکر کنان، . امر فکر می کنیم، اصیالً سپاس می داریم
  .گردد یساحتی ھستیم که ھمه ی ذکر و فکر در آن مجتمع م

  .چه باید اندیشیده شود چیزی است که ما آن را یاد می نامیم آنتجمع اندیشه در باره ی 

با استفاده  از من و اصالحاتی ن ھادیگر برگردان از سیاوش جمادی با تغییراتی، مارتن چیست که اندیشیدن خوانندشآ : به نقل از( 
 از متن فرانسهدر  ١۵٠تا  ١۴۴ صفحات و ١٣٨٨ به سال انتشارات ققنوس از متن فارسیدر  ٢٩٠تا  ٢٨٢ اتصفح .از متن فرانسوی

  .) ١٩٩٩ به سال  ،Quadrige /puf انتشارات 

  

 نگھباننگھدار و ، گوییمسپاس ، کنیمیاد ھمواره چیزی را به ما اھدا می کند که باید آن را ش مریم از میان رفت و با رفتن
به  کهآنی  .اصل و اساس در خواند به اندیشیدن که ما را فرا می است ترین امریانگیز  این چیز، اندیشه. باشیم وفادارش

خصوصیت  در او و عمل ، زندگی، انسانھستی به واقعی معنایاندیشیدن به ھمانا این  .اندیشیدن است درخورِ  واقع
از . پذیری پایان و دگردیسی تغییر،در خصوصیتِ  .نامحتومی و ناپایداریمطلقی،  نا در خصوصیتِ . ستا آن اصلی و جوھرین

 این و. ستموقت و میرا ای ھستندهچون  آندر  کهشھر و جھانی  ،واقعیت زندگی، جامعه تا باورھایش وھستی  وانسان 
  .در ھمزیستی و ھمستیزی ھا پذیرا شدن آن یا ھا و رویارویی با آنآمادگی برای با  ،ھر دمھمه،  ھا

  مبارزه ، و ھستی، زندگیدر سیر و تصمیم ناپذیر  نامترقبه، نابھنگامامر دریافتِ  آمادگی برای

  تضادھا، اختالف ھا و ، چندگانگی و چندانی ،ھا ، آشفتگیھا ناآرامی دریافتِ آمادگی برای 

  ،انسانی امور ھای و سستی ھا ، بزرگیانسان بی قراری و شکنندگی دریافتِ آمادگی برای 

 ،پذیرندتغییر  حیات و آزمون روندکه ھمواره در  یھای و حقیقت مسلم ھا ،اعتقادھا در ناایقانی آمادگی برای دریافت
  .باطل می شوندنسخ و و یا  گردندمی  تصحیح

 فراروی به سویبرای  مقاومت،در در مبارزه و  ،در خود ذھنی و عملی ایجاد آمادگییعنی  به ھستی واقعی اندیشیدن
و  در پرتو خوانشی که انجام دادیم، این است .نیستی به سوی و از آن جه که واقعاً ھست گسستبه سوی ، یسیددگر

ما را به دریافت آن  ،مریم ی خودخواسته مرگرھنمودی که انگیر اساسی و اصلی، آن  اندیشهآن ، به باور من
  . خواند می فرا

  !مریم امر یاد چنین باد،

  !مریمما به  اھدایی امر چنین باد 

      !ممری از ما امر سپاسداشتِ  چنین باد


