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۱. چشم انداز

»خوش روانی«، معادلی خوش ساخت و روان براِی َاَبرمفهوِم 
جست وجوهای  که  آنجا  تا  است.  »یودایمونیا«  یونانی تباِر 
یونانی:  )به  خوش روانی  این  است،  یافته  نگارنده  البته ناقِص 
مرحوم  جاوداِن  خامه ی  به  نخست بار   )εὐδαιμονία
محمدحسن لطفی در برگرداِن ماندگارش از اخالق نیکوماخوس 
و  ایران  ترِک  از  پیش  است.  رفته  کار  به   )۱۳۸5 لطفی  )نک. 
و  برکت  به  به ویژه  و  پسادکتری ام  دوره ی  پژوهش های  ضمِن 
به واسطه ی آغاز نشِر سلسله واِر ترجمه های مداخِل دانشنامه ی 
را  کالن مفهوم  این  از  ِاجمالی  سرخِط  دو  استنفورد،  فلسفِی 
معناِی  بر  که  عام تر  کاربسِت  در  نخست:  داشتم:  ذهن  در 
کم وبیش یکپارچه، نسبتًا سالم و  بهره مندِی از »روان« خرسند، 
درنتیجه داراِی احساِس غالب و دائمی از جنس »شادی« و ِغنا 
که خوش روانی  داللت می کرد؛ و دیگر: در »فلسفه ی اخالق«، 
از  فراتر  که  داشت  داللت  ای  بایسته«  و  درست  »کردارهای  به 
ه )به قوِل عام تر: رفاه( از نوع روحی روانی را برای 

ُ
آسودگِی تن، َتَرّف

کتاب نامه ی  شخص در پی داشت. )نک. به اثر: رابینسون در 
التین(.

و  زبان ورز  مترجِم  با  هم نشینی  ضمِن  مونترآل  در  و  بعدتر 
جلساِت  به  منجر  که  داودی،  رضا  ریشه شناسی،  شیفته ی 
سلسه واِر »معنای زندگی از دو دیدگاه؛ گفت وگویی میان فلسفه 
و  است  بوده  مرکب  واژه  این  که:  دریافتم   ،]2[ شد  ادبیات«  و 
به   )»δαίμων«( و  »خوش«  معنی  به   »εὐ« یونانِی  کلماِت  از 
معنی »روان« تشکیل شده که مفهومی مرکزی در اخالق ارسطو و 

فلسفه ی سیاسِی ارسطوییان است.
آثار  بر  کم  حا گفتمان  در  که:  دریافتم  بعد  گاِم  در  نهایتًا  و 

به عنوان  کهن تر(  یونانی  سنت  اساس  )بر  خوش روانی  ارسطو، 
اصطالحی برای باالترین مرتبه از تعالی انسان استفاده می شود 
گرفتن  و بنابراین قرار است این »مقام« و »قرار روحی«، با در نظر 
)و  است  »واقعیت«  قلمرو  در  آنچه  تجربه کردِن(  همچنین  )و 
التفات به چگونگِی به دست آوردِن آن( حاصل شود )نک. به 

اثر: مک گروآرتی در کتاب نامه ی التین(.
در  سرگی  و  کوک  آثار:  به  )نک.  جدیدتر  تحقیقات  باری 
عنصِر  شش  است  تعادلی  یودایمونیا،  التین(،  کتاب نامه ی 
کنشی متناسب، »بهزیستی و سالمت روان«  که در  همسنگ 
را تغذیه می کنند و آن را سبب می شوند )نک. تصویر ۱(. این 
شش عامل عبارت اند از: تسلِط محیطی، بسندگی/ استقالل، 
خویش پذیری، رشد/ارتقای شخصی، هدفمندی و یکپارچگی 
عنصِر  چند  این  آنکه  درخور  نکته ی  سازنده.  ارتباِط  زیستی، 
پیرامونی، چنانکه در تصویر پیوست نیز دیده می شود، ارتباطی 
که با تقدم/تأخری یکسان  چرخه ای دارند و به این معناست 

می توانند در پیوند با عنصِر مرکزی بررسی شوند.
از این چشم انداز، در ادامه غزل 2۸ دیوان حافظ با ردیف 
»خوش است« را بر می رسیم تا تعادل نسبی این 5 مفهوم را نشان 

دهیم:

۲. متن غزل
صحِن ُبستان، ذوق بخش و، صحبِت یاران، خوش است

وقِت ُگل، خوش باد کز وی، وقِت می خواران خوش است
از صبا، هردم، َمشاِم جاِن ما، خوش می شود
آری، آری ِطیِب انفاس هواداران، خوش است

ناگشوده گل، نقاب، آهنِگ ِرحلت، ساز کرد
ناله کن بلبل، که گلبانِگ دل افگاران، خوش است

مرِغ شب خوان را، بشارت باد، کاندر راِه عشق،
دوست را، با ناله ی شب های بیداران، خوش است

نیست در بازاِر عاَلم، خوش دلی ور زآنکه هست،
شیوه ی ِرندی و، خوش باشّی عیاران، خوش است

از زباِن سوسِن آزاده ام، آمد به گوش،
کاندر این دیِر کَهن، کاِر سبک باران، خوش است
حافظا! ترِک جهان گفتن، طریِق خوش دلی است

تا نپنداری که احواِل جهانداران، خوش است
 )نیساری، ۱۳۸۷، ص ۵۸(

مقاله
کاِرسبکباران

»خوشروانی«نزدحافظ)رهیافتیمعنا-زیباشناختی(
:::  دکتر  سیدفرشید سادات شــــریـفی  ::: 

پژوهشگر مهمان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مک گیل، مونترآِل کانادا
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۳. وجه ترجیح این غزل برای نمونه پژوهی

بی راه و نابه جا نیست اگر خوانندگان چالش و پرسش کنند 
که چرا دو غزِل دیگر با ردیِف خوش )شماره های 256 و 257(

کرده ام. دلیِل  انتخاب  را  این یکی  و  گذاشته  کناری  به  را   ]۳[
که در غزِل 256،  گزینش در آن است  زمینه ای و بافتارِی این 
ردیِف »تو«، و در 257، »ی« )نشاِن »وحدت و نکره«(، خوشی 
تِن  موقوِف یک  و  بازبسته  ابیات،  در تک تِک  را  و خوش روانی 
محبوِب مقتدِر یگانه می کند؛ درصورتی که در غزِل حاضر »ان« 
جمع/نوع، به کثرت و وسعتی دامن گستر راه می َبَرد که دست کم 
خوش روانی،  از  گفتن  نخستین بار  و  »جستارگشایی«  برای 
سازگارتر و خصیصه نماتر و آسان فهم تر است؛ دست کم صاحِب 

این قلم را، فهِم ضعیف رای چنین می گوید.

۴. کاویدن درهم تنیدگی عناصِر خوش روانی در این غزل

از غزل های اعتراضی  گرچه  ۱.۴. تعادِل درونی: این شعر، 
الیه ی  سه  میاِن  تعادلی  اما  است؛  حافظ  رندانه/عیارانه ی  و 
)درباره ی  ظاهری«  »تِم  دارد:  وجود  آن  )تماتیک(  درونمایگانی 
طبیعت و زیبایی های آن(، »تم های دوگانه ی میانی« )از یک سو 
با تصویرهای غیرمستقیم و هنرمندانه، در ارائه ی چهره ای ویژه 
اینکه مستقیمًا  بدون  از دیگر سو شاعر  و  کوشیده  از محبوب 
از خود سخن بگوید رندانه به نمایش حاالت عاشقانه ی خود 
می پردازد( و تِم مرکزِی )بیان آنچه مایه ی خوش و تعادل و »قرار« 
است(. ]مجموعًا معادِل »هدفمندی و یکپارچگی زیستی« در 

گراِم پیش گفته[. دیا

ِگَروش و جهت گیری )از درون به بیرون(: در  ۲.۴. تعادل در 

و رندی و عیاری دفاع  از مکتب خوش باشی  این غزل حافظ 
کار جهان را سبک می گیرد و دنیا و هرچه در اوست،   می کند و 
بی اعتبار می داند. ]در جایگاِه برابری برای »بسندگی/ استقالل« 

در آن نمودار[.

عمومیِت  به  خود  فردیِت  )از  افقی  سطح  در  تعادل   .۳.۴
هم نوعان و هم وضعان(: که با کلیدواژه ی طیب انفاس هواداران، 
که وقتی خوش  نفس عاشقانی چون خود را به تصویر می کشد 
شادی  آرزوی  دیگر  می خواران  همچون  آن ها  برای  و  ندارند 
می کند، باد صبا، در صبحگاهان مشام همه را خوش می سازد؛ 
گل  نیز در بیت سوم،  انگشت می گذارد.  یار  از  فراق خود  بر  و 
به  را  بلبالن  و  می شود  دور  و  می پژمرد  نشکفته  غنچه  از  هنوز 
ناله درمی آورد و حافظ در پشت این تصویر غم بلبلی دل افگار 
گلبانگ دل خود را  چون خود را در فراق یار به تصویر می کشد و 
گوش همه می رساند. ]مجموعًا معادِل »تسلِط محیطی« در  به 

نمودار[.

این سه تعادل: در بیت  ترکیِب  نتیجه ی  رنِج شیرین؛   .۴.۴

چهارم ناله ی مرغ شب را می گیرد و به طنزی تلخ به او بشارت!! 

ناله های  از  تنها  »گل«  یعنی  او،  متأسفانه معشوق  که  می دهد 
آنان  با  و  نمی کند  توّجه  بدانان  هرگز  و  می برد  ت 

ّ
لذ عاشقان 

پنجم  بیت  در  جهت  همین  به  و  نمی گوید  مهرآمیز  سخنی 
و  خوش دلی  نام  به  چیزی  جهان،  بازار  در  که  می گیرد  نتیجه 
کرد و  شادی وجود ندارد و باید رندانه تلخی ها را دید و سکوت 
به روی خود نیاورد و سبک بار بود و این توصیه را از زبان سوسنی 
که آن همه زبان دارد، ولی سخن نمی گوید و مهر  بازگو می کند 
معادِل  ]مجموعًا  است  خاموش  و  می خورد  خون  زده،  لب  بر 

»رشد/ارتقای شخصی« )به مدد رویکرد سازنده به رنج([.

جهان  که  می پذیرد  سرانجام  و  تلخاشیرین:  پذیرِش   .۵.۴
همین است و باید قید آن را زد و به رفتارهای آن اهمیتی نداد؛ 
که به جهان داری و جهان جویی و جهان خواری  آنان  کار  زیرا 
که جهان را رها می کنند و بدان  کار آنان  می پردازند، نیز بهتر از 
از  نوعی  برای  برابری  جایگاِه  ]در  نیست.  نمی دهند،  اهمیتی 

»خویش پذیری« در آن نمودار[.

زنده ی  کاربرِد  دو  به  اشاره ای  نتیجه گیری:  جای  به   .۵
تطبیق هایی ازاین دست

با  حافظ  می شود،  سبب  پیش گفته  جزء  مرحله/  پنج 
همه ی پرآشوبی ممتد و بی تخفیف و غریِب زمانه و روزگارش، 
کلید طالیی »ارتباط سازنده« با خویش و  از ششمی نیز، یعنی 
جهان، بی بهره نماَند و بتواند شعر بگوید و از خوشی تصویری 
ماندگار و زنده )آن هم فراتر از لذت و شادی( ]4[ به دست دهد. 
انگلیسی زبان  غرِب  کاِر  به  هم  که  است  چیزی  همان  این  و 
که در جست وجوی معنا و غایتی  خسته از Happiness می آید 
عمیق تر دست به دامان یودایمونیا شده است و هم به کاِر همه ی 
که قرار است به برکت ادبیات، زیسِت عجیِب انسان  ماهایی 

ایرانی در روزگار کرونایی را تاب بیاوریم. ]5[

پی نوشت ها

fsadatsharifi2@gmail.com :۱. رایانامه
2. برای شنیدن این هفت نشست بنگرید به:

https://t.me/far_nevesht/2160 
۳. به ترتیب با مطلِع: »ای همه شکِل تو مطبوع و همه جای 
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تو خوش« و »کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش«.
به  که  زندگی«  در »مدرسه ی  همراهانش  و  باتن  دو  آلن   .4
اگزیستانسیال  تفکر  اصول  به  بین رشته ای  نگاه  کاربردی کردن 
کمر همت بسته، به شدت توصیه می کند باید به دنبال معادل 
در   )Happiness( شادی  و  گشت؛  زندگی  معنای  برای  بهتری 
کید بیش ازحد بر شادی،  کفایت نمی کند. چون: »تأ توضیح آن 
وسوسه ی  غیرمنصفانه ای  شکل  به  ما  که  معناست  این  به 
»بودن« را داریم یا دست کم درباره موقعیت های ارزشمند زندگی 
باور  این  بر  باستان  یونانیان  اما  داریم...  ذهن  در  سؤال هایی 

می گفتند  است، بلکه  شادی  کسب  زندگی  هدف  که  نبودند 
بهترین  شاید  که  واژه ای  است،  خوش روانی  زندگی  هدف 
کمال باشد... آنچه بین شادی و  تفسیر آن، به تحقق رسیدن یا 
خوش روانی )کمال( تفاوت ایجاد می کند، »درد« است. ممکن 
کمال برسی و هم زمان زیر فشار باشی یا ازنظر روحی  که به  است 
حال  و  کنی  تحمل  بسیاری  سختی  و  بکشی  رنج  جسمی  و 
خوشی نداشته باشی اما خوش روان باشی. یک تفاوت ظریف 
را  آن  نمی تواند  شادی  واژه  که  دارد  وجود  میان  این  در  معنایی 
کند. چون نمی شود از شادی در عین ناشادی  به درستی بیان 
گفت. اما وجود چنین ترکیب متناقضی،  یا در عین رنج سخن 
کلمه ما را تشویق می کند تا  با واژه خوش روانی می خواند... این 
که بسیاری از پروژه های ارزشمند زندگی در نقاطی  کنیم  قبول 
پی گرفتن  باوجوداین، ارزش  و  نمی روند  پیش  رضایت  با  کاماًل 
امور  اداره ی  حرفه ای،  استعدادهای  کشف  درواقع  دارند...  را 
خانه، مدیریت کردن روابط عاطفی، ایجاد یک فعالیت تجاری 
شادی  حالت  در  را  ما  هیچ کدام  سیاسی،  مشارکت  یا  جدید 
گاه باعث رنج و درد ما هستند. همه ی  مطلق نگه نمی دارند و 
که بر اثرش عمیقًا  این مسائل ما را درگیر چالش هایی می کنند 
آسیب  و  می خوریم  زخم  حتی  و  می شویم  رنجیده  و  خسته 
پایان  در  مسائل،  این  تمام  باوجود  و  بااین حال،  می بینیم. 
کارها ارزشش را  کنیم انجام این  زندگی مان ممکن است حس 
داشته. از طریق آن ها، ما به چیزی برتر و جالب تر از شادی دست 
کرده ایم... با داشتن واژه ی خوش روانی  یافته ایم: ما تغییر ایجاد 
رنج  از  هستی  و  زندگی  باید  که  را  این  به  فکرکردن  ذهن، ما  در 
»بدحالی«  خاطر  به  را  خود  دیگر  و  می گذاریم  کنار  باشد  تهی 
کاری مهم تر  که ما قرار است  سرزنش نمی کنیم. خواهیم فهمید 
از لبخند زدن انجام دهیم. ما قرار است تالش کنیم تا عدالت را 
در ظرفیت های بالقوه انسانی مان تحقق ببخشیم و با روش های 
کنیم« )نک: »آیا  کاری  کلیدی، برای پیشرفت نوع بشر  ساده اما 
برای شادی زنده هستیم«، با صدای دکتر ایمان فانی، در نشانِی: 

https://persianschooloflife.com/(.
کس بهره ی بسیار دارد: نخست،  5. این جستار از مهِر دو 
یاری های  و  بزرگی ها  تمام  عالوه بر  که  حسن لی  کاووس  دکتر 
وصف ناشدنی، سایه ی مهر افکندند تا من مدیدی دل چسب را 
کار  بگذرانم و در اینجا هم سلسله جنبان و سفارش دهنده ی  در 

حافظ شناسی  مرکز  منشوِر  برای  یادداشت  این  نگارش 
و  ادب پژوه  راد  مهران  استاد  ُددیگر،  و  بوده اند؛  جمال  آینه داِر 
دو  در  نگارنده  علمی  یاِر  یارترین  که  اتاوا  کن  سا حافظ شناِس 
ساِل اخیِر زیسِت علمی در کانادا و مک گیل بوده اند و شرحشان 
بر چندین غزِل حافظ )با ناِم حافظ خوانی( دست مایه ی تأمل، 
یادگیری، پژوهش و تدریس نگارنده بوده است. این وجیزه را به 

هر دو پیشکش می کنم.
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