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تا چند روز دیگر این وب سایت شش ساله می شود. گاهی چنین سالگردهایی 
را، گردش و چرخش زمین در زمان، موضوِع نوشته ها و ترجمه هایی کرده ام. 
به خصوص در مقاله  های نت هایی در مقام سال نو، و ژانویه ای دیگر با نیچه. 
پشت سر گذاشتِن یک ساِل دیگر، و در آستانه ی آغازیدِن ساِل نِو دیگری، 
آن هم در تالطِم نحِس همه گیری کورونایی از سویی  و از پِس نکبتی خاص 
که پاچه گیرِ من شد و مرا در این سال به تعلیقی نُه ماهه کشاند، حاال در 
این ایام خوریستاِن زمستانی  پرسشی همیشگی در من انگیزه ی اندیشیدن و 

نوشتِن در این باره شده تا از »من« و »ما« توأمان احوال پرسی کنم.
جا دارد نخست اندکی خودِ اصطالِح احوال پرسی را در حوزه ی زبان به 
پرسش بکشیم. عبارتی که در همه ی زبان ها پیش پاافتاده ترین و بنیادین ترین 
عنصر در ارتباط گیری و کمونیکاسیوِن اجتماعی است. در پِس ظاهرِ عادی 
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در  احوال پرسی  بوردیو(  پی یر  واژگان  به  بنا    habitus( عادت واره ای ِ  و 
ـ روان جامعه شناختِی ضرورت  محاوره ی روزمره، ریشه های عمیِق تاریخیـ 

و کیفیِت پیوند با دیگری نهفته است.
در زبان فرانسوی این عبارت با کاربردِ فعل aller )رفتن( ساخته می شود. 
یعنی ?Comment allez-vous )با تلفِط "کومان تَله  ُوو"،  در صیغه ی جمع، 
 Comment? ،حالتان چه طور است؟"( و نیز شکل غیرشخصِی همین اصطالح"

ça va  یعنی "حال ات چه طور است؟" )با تلفظ "کومان َسه َو" (، در ترجمه ی 

لفظی اش به فارسی می شود: "چه گونه می روید؟" و "چه طور می رود؟". چرایِی 
حضور و کاربردِ فعِل رفتن در این اصطالح موجِب بحث های گوناگونی، 
هم عالمانه و هم عامیانه، در این باره شده است. برداشتی که به رغم اختالف 
تعابیر از استنادهای مطرح شده، تقریباً پذیرفته شده و رواج یافته، این است که 
اصِل این اصطالح "چه گونه به مستراح می روید؟" بوده است. یعنی "روده تان 

چه گونه کار می کند؟"
مدارک و اسنادی هست گواهِ درستی این برداشت و قدمت و تبارِ طرح 
این پرسش هم در زباِن عامیانه ی روستایی و هم در زبان رسمی )در دربار و 

از سوِی پزشِک مخصوص شاه خطاب به خود اعالحضرت(.
فعاًل به جزئیات این بحث در زبان فرانسوی کاری نداریم. آن چه جالب 
و اندیشه برانگیز است این است که گویا احوال پرسی بیشتر تباری فیزیکی، 
و نه متافیزیکی، داشته است. یعنی جویا شدن از حاِل جسمانی، آن هم در 
مادی ترین، ناسوتی ترین و غیراختیاری ترین وجهِ آن، یعنی مکانیسم دفع 
مدفوع، نشانه ی توجه، دغدغه  و پروای پرسش گر در قباِل وضِع سالمتی 

مخاطب بوده است.
اما پرسش از وضِع مزاج به نشانه ی احوال پرسی، در زبان و فرهنگ ایرانی 
نیز وجود داشته و دارد. دست کم از نثر مراسالت دوران قاجار تا همین 
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امروز با آرزوی "سالمت مزاِج جنابعالی" خواهان "سعادت و توفیق" مخاطب 
می شده اند و فقدان این سالمِت مزاج را حاکی از "کسالت" می دانسته اند.

در واژه نامه های فارسی برای مزاج، از جمله، این معانی را برشمرده اند:
 وضع دستگاه گوارش؛ وضع معده و روده.

 مجموعه کیفیت های جسمی و روحی.
وضعیت سالمتی.

و جالب این که همین کلمه ی مزاج را در ترکیب های دیگری هم می بینیم:
اجابِت مزاج = تخلیه ی معده، قضای حاجت، مدفوع کردن.

پس آیا تبار و پیشینه ی این احوال پرسی، چه در زبان فرانسوی و چه در 
زبان فارسی، حاکی از استمرار دانشی دیرینه در ناخودآگاهِ جمعی نیست که 
امروزه نیز علم عصب شناسی بر آن صحه می نهد و از روده به عنوان مغز 

دوم، یا مغز روده ای سخن می گوید؟
به یاد شوخ طبعی عمویم می افتم که مرد دینداری بود و پس از "قضای 
حاجت" خنده کنان دعایی می خواند ) که نمی دانم واقعی یا من درآوردی بود( 
کم و  بیش به این مضمون: "خدایا تو را شکر می گوییم که سوراخی به جا در 

ما تعبیه فرمودی"!
و نیچه چه درست می گوید وقتی از تن چونان عقل و خردِ بزرگ نام 

می برد.

از سوی دیگر، می بینیم که در گذشته ی زبان فارسی، پرسیدِن حال مخاطب 
در قالِب پرسش از کیفیت و چونِی احواِل او بیان می شده است، درست 
همان گونه که در زباِن کوردی. مثال هایی از شاعران ، نظامی، عطار، مولوی، 

سعدی:
مرا گویی که چونی؟ چون ام ای دوست
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احوال چه پرسی ام که چون رفت
ـ چه گونه می روی سر در نگونی نگر تا ای دِل بیچاره چونیـ 

می گویم ات که چونی هرگز کسی نگوید
با جاِن بی چگونه چونی چگونه استی

ای همدم روزگار چونی بی من
چون است حال بستان ای باد نوبهاری
گفتی مرا که چونی در روی ما نظر کن

...

چندی پیش در یک وبالگ فارسی این جمله ها را خواندم:
» گفت احوالت چطور است؟

گفتم اش: عالی است مثل حاِل ُگل
حاِل گل در چنگ چنگیزِ مغول«

بالفاصله به یاد دوست شوخ طبعی افتادم که وقتی حال اش را می پرسم 
اغلب در جواب می گوید: "عالی، بهتر از این نمی شود".

یکی دیگر از دوستان چندی پیش، پس از مدتی طوالنی که از حال هم 
به طور مستقیم خبر نداشتیم، با من تماس گرفت. حال اش را که پرسیدم 

گفت: اگر بخواهم احوال ام را برایت تعریف کنم ده جلد کتاب می شود.
براستی این پرسِش پیش پاافتاده ی "حال ات چه طور است" به بنیادی ترین 

پرسش های هستیانه و چونِی پیوند ما با جهان و زندگی مرتبط است.
پاسخ های ما به احوال پرسی ها، نسبت به واقعیِت احوال مان و اعماِق آن، 
ناگزیر سطحی و مختصر است. هیچ یک از ما نمی توانیم حال مان را به طور 
کافی و گویا برای دیگری ترجمه و تعریف کنیم. ناچاریم، چه پرسنده باشیم 
و چه پاسخ دهنده، با پاسخ هایی کلیشه ای مراسم احوال پرسی را به جا آوریم، 



5           www.behrouzsafdari.com

از این پرسش زودتر بگذریم و بنا به نوع رابطه و محاوره در لحظه، به "اصل 
مطلب" بپردازیم. حال آن که اصل مطلب، همین حال و احواِل ما در هر لحظه 

از زندگی است.
همیشه وسوسه ی این طرح  در ذهنم بوده است که، به قیاس پرسش نامه هایی 
)جنجال برانگیز( که سوررئالیست ها تهیه و منتشر کردند )عمدتاً در باره ی 
اهمیِت عشق در زندگی(، با گروهی از دوستان فارسی زبان پرسش نامه ای 
فراهم کنیم با این مضمون که: »حالتان چه طور است؟ منظورتان از حاِل 
خوب، و معنایی که برای حاِل بد قائل اید چیست؟ چگونه می توان حال بد 

را تاب آورد، و مهم تر این که، به حالی خوب تبدیل کرد؟ «
زمینه و پیشینه ی این پرسش ها در من، در آمیزه ای از جدیت و بازیگوشی، 
به این موضوع برمی گردد که در باره ی معنای نامِ کوچک ام از خود بپرسم 
که "بهروز" بودن یعنی چه، و در جهانی زیر سلطه ی رنج، بهروزی به چه 
معناست و در چه پراتیکی به سوی تحقق یابی می رود؟ در گفت وشنودهایی 
از  می آید،  میان  به  "بهروز"  اسِم  معنای  پای  وقتی  فرانسوی،  دوستان  با 
ریشه شناسی کلمه ی bonheur یاد کرده ام که ترکیبی است از bon ــ به 
ـ  ، و در مجموع،  ـ به معنی بخت و نصیبـ  ـ و heurـ  معنی خوب، خوشـ 

»خوش بخت«. 
بعد در حوزه ی ریشه شناسی دیده ام که مترداف این کلمه در اسطوره های 
یونان eudaimon هم از دو بخش eu )خوب( و daimon ) دایمون، دیوـ 
خدا، خدیو( درست شده و نام نوعی روح و روان یا فرشته ی خوب بوده 

است )نوعی سپنتا مینو در تقابل با انگره مینو(.
اما سرتاسر شناخته ها و زیسته هایم به من آموخته که در طول تاریخ ده 
هزارساله ی انسان خوش بختی پیوسته در اسارت بدبختی به سر برده است. 

و خالصه همان رباعی شهید بلخی بر تارک این جهان درخشیده که:
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جهان تاریک بـودی جاودانه اگر غم را چو آتش دود بودی  
شـادمانه نیابـی  خردمنـدی  درین گیتی سراسر گر بگردی  

برابرم  در  دیگر  او، چشم اندازی  شاد  دانایِی  و  نیچه  دیگر،  در سوی  اما 
می گشود، افقی که در آن رنج و خوش بختی متنافی و متضاد نیستند. پادزهِر 
"آگاهی معذب"ی که از هگل و بخشی از باورهای فروید به ایده ئولوژی 
روانکاوانه ی الکانی استحاله یافت تا خوش بختی انسانی را تّوهمی جاودانه 
با آرای غیرمتافیزیک ترین اندیشمنِد تا  قلمداد کند، برای من در آشنایی 
کنون شناخته شده، یعنی شارل فوریه، و نیز در آثار روانکاوان موسوم به 
فرویدی ـ مارکسیستی، به ویژه ویلهلم رایش، تبلور یافت. طبعاً در چنین 
منظری شعر نیز معنایی دیگر به خود می گرفت، معنایی که سوررئالیست ها 

و سیتواسیونیست ها برایش قائل شدند. 
باری، در نقطه ای از این جست وجوها گذارم به رشته ی تازه  تأسیسی به 
نام "تن کاوی" افتاد که هدف اش فراگذشتن از خالءها و کژتاب شدگی های 
روان کاوی بود. در فرصتی دیگر مختصری از این "رشته ی کارآموزی" را 
معرفی خواهم کرد. جان کالم این که آدمی چیزی جز تن، دل و اندروِن 
تن، نیست. و جاِن علوی هم در امعاء و احشا مأوا دارد... و رنِج برخاسته 
از روان زخم ها هم درمانی جز زمیِن تن ندارد، که خود آمیزه ی تن وجان، 

جسم وروح؛ زمین وآسماِن اندروِن ماست...
  

روزی از رائول ونه گم پرسیدم آیا در برابر ضربه ها نیاز به ترمیم کردِن خویش 
آن  و  پاسخ  این  شبانه روزی!  و  بارها  داد:  پاسخ  است.  کرده  احساس  را 
جمله ی زیبایش که »خوش بختی در صیغه ی مفرد ساخته و در صیغه ی جمع 
صرف می شود« بخشی همیشگی از آگاهی من به ضرورت ترمیم در فرارونِد 
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آفریدن خوش بختی، خودبازسازی )بهروزشدن در نبرد با ازخودبیگانگی!( و 
مصاف با رنج ها و روان زخم ها شد.

اما ترمیم و خودبازسازی چیست و آیا به معنای تاب آوردن است یا چیزی 
فراتر از تاب آوری؟

ادامه دارد.
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