
١ 
 

  ي زندگیمعناجستجوي در 
  
  91 نیدرورف 26 هبنش ،108 یپایپ هرامش ،نامسآ هلجم :عبنم
  
.  اسـت معناي زنـدگی   طرح می شود، مقوله مثنوي مولوي "شاه و کنیزك"داستان  مباحثی که در ذیلیکی از  

در حالی کـه ایـن   . اي به سادگی میسر نباشد ممکن است در جهان راززدایی شده کشف معناي زندگی براي عده
ا و دیگـر اینکـه   عرفـ یکی تبعیـت از  . با این وصف، دو راه پیش روي ماست. مانند روز روشن بود  امر نزد عرفا،

زندگی کند، باید تفقد احوال باطن پیشه کنـد   جهان کبیر تواند اینگونه باشد و همچون قدما در دلِ اگر کسی نمی
سـفه و روانکـاوان   اي است که برخـی از فال  این توصیه. و تیپولوژي خود را بشناسد و در همان مسیر گام بردارد

هـم  د بـودن  منـ غایـت غیـر  د و رندااین توضیح که اگر یکی از مشخصات هستی این باشد که غایتی  اب ؛اندکرده 
  . ها سخن به میان آورد توان از جعل ارزش باشد، می ي زندگیمعنا ناپذیري کشفعنان با امکان 

بحث از آنجا آغاز شد که هیوم تفکیـک  . دارد تاکنون ادامه که در فلسفه اخالق آغاز شده بحثی ،از زمان هیوم
. را مطـرح کـرد  بایدها  یاها  ها و ارزشهستیعنی همان تفکیک میان  evaluativeو امور factual  میان امور 

 "هـایی چـون    گـزاره . ی با عـالم خـارج نـدارد   تاند و اموري که نسب تفکیک میان اموري که کاشف از عالم خارج
، " ملکول آب از دو اتم ئیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده اسـت  "و یا  " دماوند بلندترین کوه ایران است

 .انـد  امـوري ارزشـی   هاز جملـ  " باید راست گفت "چون  یهایهاند و گزار اموري واقعی و کاشف از عالم خارج
 انـد و امـور   اموري که کاشف از عالم خـارج  یاها و بایدها  سخن هیوم به ایجاز و اختصار این بود که میان هست

 بود که از کنـار هـم نهـادن صـد    باور این برهیوم  .نشدنی وجود داردر، شکافی پ دستوري - هنجاري – تجویزي
، منطقـاً  " هـوا سـرد اسـت    "به عنوان مثال، از اینکـه  . هنجاري استخراج نمود هتوان یک گزار واقعی، نمی هگزار

 ادراکـات اعتبـاري   " هدر سنت خودمان نیز، مرحوم طباطبایی در مقال. " باید کت پوشید "شود که  استخراج نمی
. داشته باشد، همان مسیر را پـی گرفـت   بدون آنکه از آراي هیوم خبردر کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم   "

شرح داده شـده  همدالنه رأي طباطبایی  و شده عبدالکریم سروش نیز این بحث مطرح  1دانش و ارزشدر کتاب 
حتـی مطهـري،   . واجـه شـد  هایی م مسلمان، رهرویی نیافت و با طعن هالبته موضع طباطبایی در میان فالسف. است

 تیاخـالق ماتریالیسـ   ق راسل است و نسبی است و آن رامعتقد بود که اخالق طباطبایی شبیه به اخال شاگرد وي
  .نامید
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آمـد    مهمی در مغرب زمین به شمار مـی  هیکی ظهور علم تجربی که انصافاً واقع  به هر حال، به لحاظ تاریخی،
هـایی   هیومی دارد و همچنین سایر مؤلفـه  هامکه نسب ن ،و دیگري تأکید بر امور اعتباري در قیاس با امور حقیقی

 کشف معناي زندگی، براي بشـر  قولهعد، مدارد که از جایی به ب ها را برشمرد، از این امر پرده برمیتوان آن که می

رازآلـود سـخن بـه      که در جهـان  سهولتیآن، به همان  هتواند دربار نمیاو و  ابهام می شود امروزي دچار مدرن  
بـه سـادگی   جدیـد  خداونـد در جهـان    هبه عبارت دیگر، سخن گفتن از کشـف اراد . سخن بگوید ،دروآ  میان می

 تا معنـایی بـراي زنـدگی خـود     افتادهبه تکاپو موالنا،روزگار برخالف  ،امروز ر مدرنبش از این رو. گذشته نیست
خاکی آمـده و از   هاو انسانی بود که به کر ؛شخص بودنزد کسی چون موالنا، موضوع کامالً روشن و م. دجعل کن
بایـد در دل جهـان کبیـر کـه اصـناف مناسـبات و       . بپیوندد جاکوشید تا بار دیگر به آن می وجدا شده بود نیستان 

. کـرد  خـدا حرکـت مـی    همنطبق با اراد... یکی پادشاه است و دیگري حکیم و در آن روابط در آن وجود دارد و 
مسـائل بایـد از منظـر    جهت درك عمیقتر و ذوابعـاد  شود و  ، مستجاب میی دعایی کندجهانی که در آن اگر کس

اما نزد کسی که در دل جهـان کبیـر زنـدگی    . در چنین جهانی همه چیز روشن است. نگریست نیز در امور الهی
نگرشـی   شـمس دیوان این ابیات از . نیست موالنا نگاهاز  معنابخشی معنا بخشیدن به زندگی به سهولت ،کند نمی

  :غوطه می خورد در دل جهان کبیر که انسانی است
  اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم 

  2برماوست گرفته شهر دل من به کجا سفر 
  

   :کند  گونه در عالم نظر میو این درخواست کسی است که این
  ...3تري در دو چشم من نشین اي آنکه از من، من

  
ه مبدأ ایـن عـالم   است ک و بر این باور بیند ن عالم را شکرستان میاست که اساساً ایکسی نگاه بیانگر این بیت 

  . آسمان به عیان دیده می شودوسط  فاشِ همچون آفتاب
  آشکار است که این تصویر، با تصویر کسی که در دل جهان 

هاي قـرن   انسانکه ما مقصود این است . آلود است، بسیار متفاوت است مه کند و فضا براي او میکبیر زندگی ن
بـراي  . تفـاوت دنیاهایمـان باشـیم    ههاي عرفا را به کار بندیم، بایـد متوجـ   ه بخواهیم آموزهکبیست و یکمی، چنان

وسـط   ،هد، آفتاب حقیقت همچون گذشـت کنن درن که در دل جهان راززدایی شده زندگی میم هاي بسیار از انسان
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البته منظور این نیسـت کـه   . النا عالم را شکرستان تجربه نکنندمو ددرخشد و ممکن است همانن آسمان فاش نمی
باشـد و فـرد در    و ابـري  آلـود  مـه  ا به جـاي آنکـه آفتـابی باشـد،    کنند اما ممکن است فض عالم را سیاه تجربه می

از ایـن رو، شـاید   . هاي وجودي، دست و پنجه نـرم کنـد   ها و بسط ها و قبض زیر و زبر شدن بسیاري از مواقع با
سـلوکی   افت و به تنظیم مناسـبات و روابـط  ی که در گذشته معناي زندگی را درمی یسهولت ننتواند به هما انسان
تـوان از آن   قطعاً میراث عرفا ارزشمند است و مـی . دکنعمل ابد و بر مبناي آن معناي زندگی را دریپرداخت،  می

انسان جدید، بـیش از  . کار دشوار شده استین ااما مسأله این است که در جهان جدید،  ،منظر در عالم نگریست
معنـوي  غیر  دركاز عالم و معنوي  قرائتکند؛ به این معنا که میان  می هر چیز میان پر و خالی دیدن عالم نوسان

 هاي منظوم سـر و  چیزي به نام رمان وجود نداشت و بیشتر با کتاب در جهان قدیم. م در روند و آیند استاز عال
و  رنـج و احساسـات و عواطـف   از درد و   جدید کـه بسـیاري از مواقـع،   در جهان   ما با ظهور رمانا. کار داشتیم

ي مـدرن بـر   هـا  رهاشـدگی و پرتـاب شـدگی انسـان     ، احساسل انسانها حکایت می کندهاي اگزیستانسی دغدغه
حسـاس  تـوان ا  اي هسـت کـه از آن مـی    راسـل فقـره   هنوشـت  عرفـان و منطـق  در کتـاب  . آفتاب افکنده می شود

ـر از       ؛ن به خود را به طور کامل دریافتشدگی در عالم و وانهاده شد پرتاب در این فقـره آمـده اسـت کـه عـالم پ
 کـوچکی از یـک    هکـه در نقطـ   بخود وانهاده شده واز یاد رفتـه  کهکشان و ستاره است و هر انسان فردي است

تـوان   از دل این عبارت مـی . قرار دارد محله و یک شهر و یک کشور و یک سیاره و یک منظومه ویک کهکشان 
تصـویري از عـالم    ؛شدگی در فضاي الیتناهی و بیکران را که حد و مرزي ندارد، بخوبی دریافـت  احساس پرتاپ

 رسـیم کردنـد، ت  که در دل یک جهـان راززدایـی شـده زنـدگی مـی       که کسانی چون سارتر و و کامو و راسل نیز،
 به همین دلیل اگر مفاهیم جـدایی و تنهـایی  . گونه نبوداینبه عالم، عرفا ا و دیگرکه نگاه موالن در حالی .کردند می

ایـن دو مفهـوم    ذیـل تـوان   را می مختلف دافرایابیم که سلوك معنوي  درمی ،را در نظر بگیریم و تفاوت میان آنها
  . می یابند تنهارا  کسانی که خودند و انگار می افتادهدر این عالم جداخود را  که یانکس ؛ یعنیتبیین کرد

معاصـر اسـت، در آثـار اخیـر      نـامی دین و متألهـان   هبینیم کسی چون هیک، که از فالسف گونه است که میاین
گویـد   رفته از مفهوم حقیقت یا امر حقیقی سخن میخود، هنگامی که قصد دارد از مفهوم خدا سخن بگوید، رفته

ـ . کنـد  یاد می) ي پدیدار (ومنی نو یک خداي ف کانت از یک خداي نومنی هگیري از فلسف و با وام کـه   طـوري ه ب
خـداي   ،رسـیم  در نهایـت بـه آن مـی   منی اسـت و آنچـه   نوست، خداي نیاز خدا در عالم ما   حظّآنچه نصیب و 

. ایـم  یعنی همان تصویري که ما از خدا داریم و در دل یک سـنت دینـی بـه آن رسـیده     ؛است یا پدیداري ومنینف
 هـم یهودیـان  . اسالم آن را معرفـی کـرده اسـت    گرامی دارند که پیامبر پدیداريگونه که مسلمانان یک خداي آن

ویر مبتنی بر درك آنها از خداوند و تنظیم مناسبات و روابـط آنهـا   ااین تص.مسیحیان ؛ و نیزي دارندپدیداری یخدا
زیـرا   ؛اسـت  پدیـداري ی یخـدا  وییم، ایـن خـدا،  گ سخن می لقی از خداتاین  همادامی که دربار. با مبدأ عالم است
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خداي دیگـري را نیـز   دینداران از سوي دیگر، . حون از تصورات و تصدیقاتمش و تخته بند زمان و مکان است
نـومن تعبیـر کـرد،    آن بـه  د که از آن به خداي نومنی، یا خداي فی حد ذاته یا هر آنچه که بتوان از نکن معرفی می

 خـداي  رسـیم، بـه هنگـام سـخن گفـتن از خـدا،       ما در نهایت بدان می آنچهو او در دسترس نیست . دنکن می دیا
    . است پدیداري

کـه مستحضـر بـه     وجـود دارد ، در دل جهان جدید، فهم اموري از این دست کـه کسـی   نکاتبا توجه به این 
 ،وجـود  بـا ایـن  . شـود  دشوار مـی  درنبراي انسان م ،کرد یسؤالدرباره کارهایش یت باري است و نباید از او اعن
این است کـه   آن نکتهبلکه مدلول  ؛امر معنوي سخن گفت هتوان دربار این نیست که در جهان جدید نمیما  رادم

 هتوبرتویی است که فرد در مواجه ومعنوي امر دشوار  ارببخشیدن به تجامر معنوي و سامان هگفتن دربارسخن
ـ  سـالک  فـرد اي از مـوارد،   حتـی ممکـن اسـت در پـاره    . ستبا آن با اصناف مشکالت مواجه ا سـردي و   هتجرب

رنـگ و بـویی نـدارد و نهایـت      شـدن که در جهان کبیر، احساس وانهاده در حالی. فسردگی را هم از سربگذارند
 است و احسـاس  چیزماندن یک  مهجورقبض یا احساس . قبض است هشود تجرب چیزي که فرد با آن مواجه می

  . دیگر  چیزي وانهاده شدن به خود
ض و دچـار قـب  برخـی از مواقـع    ،وي عـالوه بـر تجـارب شـاعرانه    . نام عرب استهاز شعراي ب» ابن فارض« 

کـرد خـبط و    ه بود و تصور میدشدیدي ش یزمانی دچار احوال قبض او که شده نقل. شد  هاي روحی نیز می بسط
ـ ا. 4نمـی وزد  شدر سـرزمین وجـود  هاي بهـاري دیگـر    خطایی از او سر زده است که نسیم ن فـارض تصـمیم   ب

ه می لـه  گ ،چرا این احوال بـر وي رفتـه اسـت   از اینکه  مقامنشینی پیشه کند و در آن  نشینی و خلوتگیرد که چلّ
سن و زیبـا   کند و با خدا نجوا می می کند که خدایا چه کسی است که عمل سوء از او سرنزده باشد و فقط امور ح

بـرد و احـوال خوشـی را     برد و پس از آن نصیبی می سر می الظاهر، مدتی در این حال به علی. اشده بدرا نصیب بر
 .کند تجربه می

خویشاوندي از مفاهیم، قبض و بسط دو مفهوم متضـایفند کـه    هشبک یاکه در دل یک گفتمان توجه داشته باشیم 
همـان  . باشـد  ی در کـار یابد که قبض زمانی معنا میبسط نیز یابد که بسطی باشد و  اند و زمانی قبض معنا میبا هم

  : گفت می»  طوطی و بازرگان«که موالنا در داستان 
د  عاشقم بر قهر و بر لطفش به ج  

  بوالعجب من عاشق این هر دوضّد 

                                                   
به عقیدة موالنا، قبض احوال کسی است که در تنظیم مناسبات و روابـط خـود   . معیار روانشناختی دارد الزم به ذکر است که شناخت قبض به تعبیر امروزي،. 4

اسـت و  در او زیـاد  تشـویش و اضـطراب    قراري، بطوریکه احساس بی. گذارند با مبدأ هستی درمانده است و احساس آرامش و سلم و صفات کمتر از سر می
  . برد  نهایت نمی دیگر لذت و بهجتی از به سر بردن با امر بیکران یا بی
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  گر فراق بنده از بد بندگی است
  5بدکنی، پس فرق چیست؟ با بدتو چون 

  
و معنـاي زنـدگی عبـارت اسـت از     . یابـد  در دل  یک گفتمان معنا می ر موالنا، دقیقاًیاین دو مفهوم ضد به تعب

قـوام   این امـر . آور را فرونهادن و به تجارب توأم با بسط رسیدن حرکت از قبض به سوي بسط، یا تجارب قبض
الوصف را تجربـه  زاید یواي سلوك هم همین است که فرد ابتهاج و بسطصمعناي زندگی است و غایت ق بخش
 در. ناسـت نیـز نـاظر بـه همـین مع     "ام  آتش شده هام، پار شده  ام خوش خوش شده " :گفت  ه مولوي میاینک. کند

  :که از ثمرات همین بهجت است  فربهی یاد شدهنوعی نیز از مثنوي در دفتر پنجم  "نصوح توبه  "داستان 
  

  آه کردم چون رسن شد آه من    گشت آویزان رسن در چاه من
  

  آن رسن بگرفتم و بیرون شدم  شاد و زفت و فربه و گلگون شدم 
 امـا در .  واجـد معناسـت   ان کبیـر جهـ  دله در مفاهیم متضایفی هستند ک  ،و فراق و وصال و پژمردگیفربهی  

بودن، رهـابودن و بـه خـود    تنهـا بلکـه  . و نـه بسـطی   در کارسـت  ینه قبضـ  براي عده اي، جهان راززدایی شده،
  .  قسمت فرد است  سردي و سستی و فسردگی را نصیب بردن، شدن ووانهاده

ست که چگونه یک سنخ از مفاهیم متضـایف در جـایی   نکته ادعوت به تأمل در این از بیان نکات فوق،غرض 
کردند بیشتر مفاهیم متضـایف   آلود زندگی می ی که در جهان رازیها نصیب انسان .نهمعنادار است ودر جاي دیگر 

فضـا  م، از آن یآی  تر می گذاریم و پیش و بسط و وصال و فراق بود اما هرچه پا در جهان جدید می اول یعنی قبض
ـ  گیریم و این بیش می  فاصله کشـفی و   اشـراقی، بـاطنی،   هاز هر چیز حاکی از آن است که در دنیاي جدید، تجرب

در جهـان  . بهجتی عظیم را نصیب بـرد توان  گذراندن تا چه اندازه دشوار است و به راحتی نمی سلوکی را از سر
در مقام تعلیـل نیـز، ظهـور علـم     . از اقتضائات جهان جدید است شود و این این تجربه نصیب نوادري می جدید،

، هاي علوم انسـانی  عالوه بر آن، ظهور برخی از شاخه. جدید و تفکیک میان امور حقیقی از ارزشی را برشمردیم
سـنگین تبیـین   اي از امور را بـدون نیـاز بـه یـک متافیزیـک       اند پاره شیدهوکه کشناسی و روانشناسی  جامعه  مثل

ایـن سـنخ از    ندادخ این نیست کـه ر  رادالزم است تأکید کنیم که م. وضعیت است ایجاد ایناز علل  نمایند، نیز
 کنـیم،  تـاریخی نظـر مـی    -تجربـی  -ینیسالظاهر، وقتی به نحو پ بلکه علیدر جهان جدید ناممکن است تجارب 

اخالقـی زیسـتن    بـاطنی،  -سـلوکی  این مناسبات و روابـط  باید دانست که کف. نماید دشوار می محقق شدن آنها
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ـ را رعایـت ن  یکسی کـه مـوازین اخالقـ   . است و مراد از اخالق، همان اخالق متعارف است معنـایی بـراي    ،دکن
به تعبیر عرفا، انسانیت خود را به تحقـق   اي خواهد بود که غایت درخودفروماندههیابد و انسان ب نمی خودزندگی 

بخـش   بلکه قـوام   دار دانست، پوست و خون موجود گوشت وتوان انسان را صرفاً همین  نمی ؛ زیرانرسانده است
  : گفت اینکه موالنا می. خبردار شود این عالم حقایقی ازاست که این انسانیت انسان 

  جان نباشد جز خبر در آزمون 
  ،6خبر جانش فزونافزون را  هرکه

  
چه کسـی  که اینمثالً  ،زندگی هخبرهاي معمول و روزمر البته مراد از خبر در این بیت، .ناظر به همین معناست

موالنا به عبارت دیگر، منظور . ، نیستو بهمان کس ازدواج کرد رئیس جمهور شد و فالن کس از سفر بازگشت
بـه  ن یافتن به حقایق عالم است و اینکه فـرد بتوانـد   طتف بلکه خبرهاي سیاسی و خانوادگی و کارينه آگاهی از 

موالنا چنـین انسـانی را   . دانسته است درك و بینشی از عالم دست یابد و چیزهایی را دریابد که تا پیش از آن نمی
ل و دارد کـه همانـا اتحـاد عقـل و عاقـ      الزم به ذکر است که این امر تبیین فلسفی هـم در بـر  . داند دارتر می جان

  . بودهاي کالسیک ما مثل مالصدرا  متافیزیسین  مد نظر معقول است که
 یی هستیم و در دل جهـان مکه ما  انسان قرن و بیست و یکاین است که باید در نظر داشته باشیم  يدیگر نکته

کـه   حـالی از ایـن رو، در   .توانیم از پذیرفتن این واقعیت سر باز زنیمیعنی ما نمی. کنیم راززدایی شده زندگی می
تـوان در آن   مـی  علـی االصـول  دهند و  ان کبیر روي میهدانیم تجارب باطنی، اشراقی و سلوکی در دل یک ج می

هایدگر فیلسوف آلمـانی  . تاریخی را از خود زدود هپیشین اینتوان  فضا قرار گرفت، باید این را نیز بدانیم که نمی
هایی کـه دکـارت    بنا به اعتقاد هایدگر، یکی از مؤلفه. کرد استفاده می 7" اینداز "دکارتی از مفهوم  هبه جاي سوژ

ن نبـود،  طبـه آن مـتف   - سـوژه و ابـژه در عـالم بـود     هکه ناظر به رابط - خود هشناسانهاي معرفت بحث ریردر تق
هگلـی هـم    هنامـ  نسـبت  البته این سـخن . کند به این معنا که سوژه در دل تاریخ زندگی می ؛تاریخیت سوژه است

 هبه عبارت دیگر، مقصـود هایـدگر ایـن اسـت کـه سـوژ      . هایدگري آن مطمح نظر است سویهدارد اما در اینجا، 
اگـر مـا انسـانی      مـثالً . وجـود نـدارد  کند،  سیاقی که در آن زیست میسوژه منسلخ از منسلخ از جهان پیرامون یا 

. در تناسبت و تالئم با جهان پیرامون اسـت  ما ذهنیت و هویتکنیم،  شمسی زندگی می 1390هستیم که در سال 
علـم  ه چهار صدسال -مشروطه حاضر است و هم تحوالت سیصد اتفاقات دوران ما، همدوران به این معنا که در 

هایـدگر، در   هبـه عقیـد  . گونه بودن ما و تعین و تقرر ما در عـالم اسـت  تاریخیت بخشی از این ،در واقع. تجربی
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گونه باشد و اینجایی و اکنونی بودن ما متشکل از سـه  حال اگر این. شود  تاریخیت دیده نمیعنصر   دکارتی هسوژ
ـ    مثنـوي توانـد   غربی و اسالمی باشد، یک انسان قرن بیست و یکمـی نمـی    ایرانی، همؤلف د و را بـه نحـوي بخوان

دسـت داده  اي از مـتن ب  انـه رائتـی متکلف ق ور این نیسـت کـه  ظالبته من. شد جهان کبیر خوانده میدریابد که در دل 
 مـدرن  مسـلمانِ   انسـانِ ایرانـیِ   عنـوان ی و اکنـونی مـا بـه    یاینجـا تالئم بـا احـوال   متناسب و می بلکه قرائت شود،

ي بگیریم، تاریخ پسِ  ه مؤلفهکچنان پس. خواهدبود یعنی همان تحـوالت علـم تجربـی و     ،پشت تاریخیت را جد
کنـیم و   کـه وقتـی تأمـل مـی    طوريهب ؛دارد حضوردر ضمیر ناخودآگاه ما با تمام تحوالتش  ،شدهجهان راززدایی

در  ؛ها در ما حاضر اسـت  مولفه تمام این یابیم که، درمییمکن خویش را بررسی میو معرفتی  لاحوال اگزیستانسی
معنـاي   هدربـار هنگامی که   از این رو،. ها در کار نبوده است که این مؤلفه ه این متن در زمانی سروده شدهک حالی

داشـته   کنیم، باید به این امر نیـز توجـه   نظر می خضر از قصه حضرت موالنا خوانشیم و به گوی زندگی سخن می
و  مـتن اصـلی   به باید عبور کرد وضخیمی  هچه پرد واجد معناست و از یدر دل چه جهان مضامینباشیم که این 

  .رد گندمش بستان که پیمانه است: گفت ي میهمان که مولو. ردبهره برسید و از آن  روح حاکم بر آن
تنهایی توجـه داشـت تـا بتـوان     جدایی و وصال و فراق و  هباید به روح حاکم بر این مطلب یعنی همان دوگان

ی با کسـی کـه در دل جهـان    و تفاوت کند چه نسبت دریافت کسی که در دل این جهان راززدایی شده زندگی می
و  روي دهـد  راز زدایی شده ي چنین فردي در جهانتواند برا آن تجارب چگونه می و کرد، دارد کبیر زندگی می
   .معنابخش باشد

  
 


