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 1ما نیفست سپاسگزاري

 
 دکترمحمد رضا شعیري 
 عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

 
 
 

 استادان گرامی!
 دانشجويان عزيز!

آنگونه هاي ناتوانم،  در آغاز سخن دو پوزش دارم: نخست از استاد، از اينكه نتوانم با واژه
که  بايد سخن درخوري بگويم، ديگر، از همه عزيزان حاضر، از اينكه لحظاتی موجبات 
خستگی ذهنی آنها را فراهم کنم: هم به دلیل مشكل بیماري و صدايم و هم اينكه من 
نه سخنورم و نه داراي مقام رسمی و نه توانمند در ارائه سخنانی که معمول و مرسوم 

 طلبد. اي را می گرايی ويژه است و برون
از وقتی بنا شد به لطف عزيزان برگزار کننده مراسم، من سخن بگويم، مانده بودم        

که در فرصتی محدود، از چه بگويم: مردد بودم و در عین حال نگران. با اين حال چیزي 
را به سخن من احتیاجی نیست. چه، « استاد»ديدم  داشت: آن اينكه می مرا آرام نگه می

 اي است که توان ناقص واژگان امروز من، تأثیري بر آن ندارد. گاهش به گونهجاي
اما من )و من نوعی( بدو محتاجیم: نه به لحاظ جايگاه اداري، به او به عنوان يك فرد     

مان  شناختی دهی کلیت روان دهی و سازمان و هم به اوي نوعی. چرا؟ به خاطر شكل
 و هم محتواي ساخت هايمان. ماي لی(  )براي ازسرگیري اصطالح

کلیت ساختهامان، ساختهايی گشتالتی: اما نه چون باور گشتالتیون، يكبار و براي    
بكوشیم تا هماره   اندازنده او، همیشه و از پیش تعیین شده. بلكه به مدد ديالكتیك راه

 مان را از سربگیريم و متحول شويم. ساختهاي تحولی

                                                           
متن سخنرانی دکتر محمد رضا شعیري در جلسه نكوداشت دکتر محمود منصور، استاد روان شناسی دانشگاه  7

 تهران
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ي سخن بگويم که واژگان «استاد»م بهتر است از شیوة آموزش بنابر اين به خود گفت     
کوشیدي به سطحی که سخن  کار نمی گرفت: براي درك سخنانش بايد می را بیهوده به

هايت  آزمودنی برسی و ساخت –گويد نزديك شوي؛ سوار قطار، تا به ديالكتیك شیء  می
پرداختی. چراکه او در مورد سرزمینش  تغییر کند. بايد در سرزمین او به کشت و زرع می

خواست. بايد  خواند. اما از محصول چیزي نمی موضع داشت. شما را به فعالیت فرا می
زدي. اما باز هم، هنوز نگاهش  کاشتی و شخم می زدي، می متدلوژيك و مناسب بیل می

اش هماره سخنی گشتالتی و ساخت يافته بود:  به تو و توان تو ترديدآمیز بود. سخن
شناسی، و موضع  ساخت يافتگی نه ناشی از حافظه صرف، بلكه هضم واقعی روان

کردي، او در سطحی فشرده،  اش را درك می مشخص نسبت به ابعاد آن. بايد سطح سخن
اره گشتالتی با خود داشت. جاي هر نوع سازمان يافته با رسوب غنی، سخن می گفت. هم

فكري مشخص بود. او موضعی داشت که به ساخت تو، اگر در سطح مورد نظر او قرار 
دادي در  شد، و اگر خود را در مقام درك مناسب قرار می گرفتی، تحمیل می نمی

هاي  شد: به شرطی که ساختهاي تو در سطح روان بنه می« سازي درون»هايت  ساخت
شناختی نپردازد، بلكه آماده   حرکتی و عینی گرفتار نباشد، و يا به سرکوفتگی –حسی 

هشیاري به معناي بازسازي شناختی در سطحی ديگر، و نه «. هشیارشوي»باشی که 
 صرفاً نور تاباندن به يك منطقه تاريك.

اينكه انتظار داشته باشی و راحت طلب باشی که قطعه قطعه متن را با روش بسیار     
مرسوم به ارائه بنشیند، بیهوده بود. و اينكه در اوج سخن گشتالتی او، اگر ناگهان 
دانشجويی سؤالی جزئی، با درگیري محدود ذهنی در يك حوزه کوچك و جزئی، 

را از ريل خارج « منصور»آشفت، آنوقت گويا وي قطار معرفت شناختی  پرسید، برمی می
با « استاد»کشاند: به سطحی نازل. سپس  ان میکرد. گويی او را به سطح کوچه و خیاب می

آوردي( وگرنه گاه  کوفت )البته اگر شانس می آلود، تازيانه سنگینی بر تو می نگاهی خشم
ديد  شدند. اما اگر بعد از لحظاتی، بسته به شیوه برخورد تو، می ها نیز سوار تازيانه می واژه

ها، در کنار نگاهی که گاه رو  مام واژهدهی، ت اي و محترمانه گوش فرا می که شرمنده شده
  کرد: به پاس جبران، نشست و آرام آرام پرواز می به سوي تو نبود، روي کبوتر دلجويی می

نه به پاس آنتروپی، بلكه به لطف  البته نه به پاس برابري ساده نیروها در امري مكانیكی، 
گر رفتار تو برعكس بود: شد. اما ا يك تالش سايبرنتیكی. پس از نو همه چیز بنا می

ها نه براي تعادل، که تعادل  خواند و انگیزه بحران، ساختها را، براي تعادل آتی فرا می
 ماندند. جويی باقی می
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هايی پوشیده  احساس کردم اگر بخواهم فقط در اين مورد سخن بگويم، چه گستره    
ناسب بگويم، هم تا هم م  ماند. ترديد داشتم که باالخره در اين فرصت کوتاه، می

 حدممكن آغشته به کلیت.
شناسی  روان» گفتم از آثارش بگويم: از همه يا از يكی از آثار: مثالً می خواستم از     

کوشد يك نگاه بالینی وحدت يافته را به جاي يك نگاه  بگويم که می« بالینی 
الگاش در  از سرگیري اصطالحکوشد با ري بنشاند . نگاهی که میساده و صو منقطع،

شناسی بالینی، تورا قدم به قدم،  بالینی با عبور از سه دوره روان –ترسیم وحدت تجربی 
در تعريف مجدد کنونی، فراسوي نگاه آمريكايی، غرقه کند، تا تو خود را يك تكنسین  

ها چقدر از من رنجیده  ابزار، و يا يك وردست ناچیز حس نكنی .... بعد ديدم که تالیف
 .خواهند شد

اش از شخصیت: از تحلیل  بگويم: از شخصیت خودش يا تحلیل« شخصیت»گفتم از     
هاي  اش از شخصیت در نظام او از شخصیت در گستره فلسفی ايران، يا تحلیل

شناسی. گفتم بیايم و فقط در يك بُعد محدود اما عمیق، نگاه او به تعريف خواجه  روان
احتیاج  بی  را مقتضی سهولتِ صدور فعلی از او، اي بود نفس خلق، ملكه»نصیر، از اينكه 

 مزاج و خلق و خو مقايسه کنم.  غرقه شوم و آن را با شخصیت، ،«به فكري
گفتم از قلم او بگويم: قلمی که بايد بارها و بارها با آن زندگی کنی، واژگان را دريابی،     

خودت در رنج خواهی بري و هم از خشم  سازي کنی؛ وگرنه هم از واژگان رنج می درون
اش در راه باشد، و اين  اش به شناخت بگويم: ديدم ممكن است پرخاش گفتم از تكیه بود.

 قابل فراموشی نیست.« نیرودهی»يعنی اينكه جنبه 
شناسی، در هنر، در شعر، ...  گفتم چه کنم؟ فشرده او در چیست: در علم، در علم روان     

 براستی در چه؟
زيرا هم واژگان وحشی و رمنده بودند و هم شايد من  توان ترسیم فشرده مانده بودم:      
هايم در هر مورد را در کنارم گذاشته بودم و مرا راضی  تكه نوشته را نداشتم.« استاد»يك 
انديشیدم. کار سختی بود و شب سردي و برف آلود .... خوابم برد ... در  کرد و می نمی

اي پر از کتاب. در يك سوي طاقچه مردي  وي طاقچهخواب ديدم در اتاقی هستم، روبر
، محمدبن حسین خَلَف تبريزي. در سوي «برهان»نشسته بود با شواليی کهن: صاحب 

ديگر مردي ديگر: دکتر محمود صناعی با شواليی نو. به رسم ادب در محضرشان 
« قاطعبرهان »ام را گفتم. از صاحب برهان که پیرتر بود کمك خواستم.  نشستم. مشكل

« منصور»را به دستم داد و اشاره کرد که باز کنم. گشودمش. حروف میم و نون: واژه 
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درنگ  دکتر صناعی به   وجود نداشت .... به او نگاهی از سر پرسش انداختم ... بی
آن است که به خودش رجوع کنی. در میانة « برهان»ترين « قاطع»ام آمد و گفت:  کمك

بازگردم: در میانه شهر به جستجوي خانه او برآمدم. « استاد»د رؤيا، فهمیدم بايد نزد خو
 اش را يافتم. هاي خانه رسیدم. در میانه ظواهر پست مدرنیته عارضی، خانه به نزديكی

اي  در آستانِ خانه»چرخید: با ظاهري از گذشته در قلب امروز. نزديك آمدم:  خانه می    
گرفتی که روشی  احمد شاملو( بايد تصمیم می« )اي داشته باشد که دربی نداشت که کوبه

ات را  خورد و بايد تعادل براي ورود بیايی. خانه درست مثل کشتی لنگر گرفته تكان می
کردي. حرکتی ايستا. ايستايی متحرك. نگران نبودم و بودم: چون  براي ورود حفظ می

 شناس. )شاملو(، يعنی يك روان« رداي شوم قاضیان داوري آن سوي نشسته، بی»
خواند. از آن عبور کردم. ديدم استاد يك سوي  وارد شدم. هشتی مرا به اندرونی فرا می    

هايی زيبا و رقص رنگ، نشسته. باشواليی از  اراك، با طرح« ساروق»شومینه روي قالی 
جنس پوست بره. با پیپی بر لب. کتابها در اطرافش سرگردان. يكسو، اپیستمولوژي 

سو اخالق ناصري و ... . سوي ديگر شومینه، پیانويی بود. رويش گلیمی  ژنتیك ، ... ديگر
شدي  چرخید و تو پرت نمی دوزي زيبا. گويا مدتی است سراغش نرفته. خانه می با سوزن

 ماندي. و متعادل می
ام  اش با نشاط بود. از سرگشتگی سالم کردم: رفتاري از سر بیم و امید داشتم. چهره     

« اي که از سرنیاز آمده»او گفتم. نگاهی پرسش آلود داشت: « دل يافتهتعا»در ترسیم 
که براي « داشتنت»خواستم فرياد بزنم نه براي  می«. داشتنم»يا « بودنم»براي 

 ام .... آمده« بودنت»
قبل از فرياد من برخاست. مرا به سوي پیانو فرا خواند. کنارش نشستم. گلیم را از      

اي از  دانم: قطعه اي؛ نمی اي بود. چه قطعه نواختن را شروع کرد: قطعهروي پیانو برداشت. 
اي در دستگاه شور يا  قطعه، اي از سمفونی بتهون قطعه ،ي قوي چايكوفسكی درياچه

 همايون ...
شناسی ژنتیك  قطعه شناخت»آمد:  بیشتر که گوش فرا دادم، قطعه آشنا به نظر می     

 «.ش يو« » ربع پرده »با « نوشاتل»
اندکی نگذشته بود. از سمت پنجره صدايی آمد. به سوي پنجره برگشتم. پرستوها به     

 بازگشته بودند.« ها، از سرما گذشته دل کنده، از دلبستگی»خوردند: آنها  شیشه می
 شده بود.  « ناصرم»، «منصور»....... از خواب پريدم: ديدم  

 


