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  1سراب باخودي، سوداي بی خودي

  
  23/8/99روز جمعه، مورخ:  سایت زیتون، :منبع

  
ر قراعزیز در اوکلند کالیفرنیا حاضرم.  خیلی خوشوقتم که در جمع هموطنان .جان و خرد ه نام خداوندب

عد هم ببه اختصار عرض کنم. کوشم نکاتی را می است در باب خودشناسی عارفانه با یکدیگر گفتگو کنیم.
  پرسش و پاسخی در این باب خواهیم داشت.

عرفانی را  - اخالقی یشوم و موضوعگذاشتند که در جمع عزیزان حاضر ا من در میان وقتی دوستان ب
نکاتی  سپس .دهموان شمس موالنا را پیش چشم قرار تصمیم گرفتم یک غزل از غزلیات دی ؛پیشنهاد کردند

را با هم به بحث عرفانی که در این غزل آمده  -اخالقی  ي نکاتاآن عرض کنم. پاره در خصوصِرا 
  عرفانی است. عنوان بحث چنانکه اعالم شده خوشناسیِ. گذاریممی

  
  خودشناسی

هاي زهاین از آمو اند.هایی است که عرفا بر آن انگشت تأکید نهادهاسی یا خودکاوي از مهمترین مؤلفهخودشن
ر برابر خویشتن د. و ضعف خود را بشناسیم قوتینکه ما نقاط شود. امحسوب میمحوري سنت عرفانی 

  .فا بوده استعر چشمِ پیشِ نکاتی است که قویاً ، ازخویشتن بشناسیم تار از پود و بند از بند و عریان شویم
  گوید:می وقتی که مولوي

دانی که چیستمیهرکاله  قیمت  
خود را ندانی ابلهی است قیمت  

  دیگران خانه مکن ر زمینِد
  بیگانه مکن خود کن کارِ کارِ
  د او خاصیت هر جوهريندا

  جوهر خود چون خري در بیانِ

                                                             
را کشید،  تن. از سید هادیی طباطبایی که زحمت ویرایش م1391اردیبهشت مریکا، ایراد شده در آ »اوکلند«متن منقح شده سخنرانی در مرکز اسالمی  . 1

  صمیمانه سپاسگزارم. 
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 ر مقابلسخت است که دهراسیم. م آدمیان از مواجهه با خویشتن میناظر به همین معناست که ما و عمو   

از خلوت گزینی و تنهایی  مین خاطر است که عموماًه به .خلوت گزینی پیشه کنیم و خود عریان شویم
براي اینکه از مواجهه با خویشتن و  .صناف علل و دواعی به جمع پناه ببریمکوشیم به اَهراسیم و میمی

  .گریزیمو اکنونِ ما است می جاخودکاوي و فرورفتن در خود و متمرکز شدن در اموري که مربوط به این
  دگریزم تا رگم جنبان بومی

کی فرار از خویشتن آسان بدو  
  
ذارد و شب به گنویسنده وقتی که انسان سر بر بالین می به تعبیر آن .ته فرار از خویشتن امر سختی استبال

کوشیم تا از ها میلی به اصناف علل و دواعی و بهانهو ،شودهی با خود مواجه میرود خواهی نخواخواب می
  مواجهه با خود بگریزیم.

  
  مرگ

 :اند عبارت است ازاند و در باب آن سخن گفتهعرفا براي شناختن خود معرفی کردهیکی از راههایی که 
همه موجودات  کند.برقرار مینسیل نسبتی که آدمی با این مقوله مهیب اگزیستا .خود در آینه مرگ تصویرِ دیدنِ

به تعبیر  .گویندره خاکی را ترك میکشند و این کُموجودات روزي روي در نقاب خاك میهمه  .میرندمی
   میرد.داند که میفان انسان تنها موجودي است که میبرخی فیلسو
 اي خاکی را تركاین سر هک رسدبیولوژیک وقتی فرا می مرگ.  میرند و......ها میدلفین ،میرندگرازها می

 التفات به نیستی و زوال خود دارد. .میردداند میاهر انسان تنها موجودي است که میالظ. اما علیگویندمی
و  نموجودي که تفطّ .کندمعرفی می» مرگ آگاه«دمی را موجودي آ -بیستم قرنِ آلمانیِ فیلسوف-گر هاید

رقرار ب نسبتی که ما با این مقوله (مرگ) کشد.دارد و روزي روي در نقاب خاك می خویشتن التفاتی به مرگ
  شناسد.ایی است که انسان خود را بهتر میکنیم یکی از جاهمی

  مرگ هرکس اي پسر همرنگ اوست
  و بر دوست دوست دشمن ،پیش دشمن

  فراراندر  ز مرگترسی آنکه می
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  خود ترسانی اي جان هوش دار آن ز
  د استر باَ ستست اَر نکویاز تو رست

  میرت از خود استضَهر ناخوش و خوش 
  ردد او تلخ مزیهر که شیرین می

  ردهرکه او تن را پرستد جان نب
  

کنی و فکر می هر نیستیاگر با این پدیده بر سر م .کنیدبا این مقوله چه نسبتی برقرار میگوید ببینید می
  بشناس.بهتر این پدیده  يدر واقع خودت را در آینه ،نباید درباره این امر صحبت کرد

  مرگ هرکس اي پسر همرنگ اوست
  دوستو بر دوست  دشمن پیش دشمن،

  
 .راسده. چرا که از مواجهه با خود میدشمنی است کسی که با مرگ دشمنی دارد از حیثی با خویشتن بر سرِ

کسی  .ناسدبشتواند خود را در این فرایند بهتر ته میبا مردن الب ،دوست است و مشکلی ندارد با خودکسی که 
 یست و از مواجهه با این پدیدهآماده ن براي رفتن که تعلقات زیادي دارد کسی که سبکبال نیست قاعدتاً

  .است رخت بربستن از این دیارآماده  احتماالً ،اما کسی که آمادگی کسب کرده .هراسدمی
شود به نحو مستوفی و مستقل درباره این پدیده سخن . میمن بنا ندارم در باب مرگ سخن بیشتري بگویم

همین  .زیست شناسی این پدیده را به بحث گذاشت فلسفی، اخالقی، گفت و از منظرهاي مختلف عرفانی،
شت نواین سرمرگ است. شناسد هایی که آدم خود را بهتر میآیینهکنم که یکی از مقدار توضیح عرض می

   آید.محتومی است که به سراغ هرکسی می
 هیچوقت .یمبین. تنها خواب میهیچ کس در حادثه تولد ما مشارکتی ندارد .آییمهمه ما تنها به دنیا می

هیب این امر مباشم. شود من با شما خواب ببینم و به نحو مشترك با مادرم و پدرم در آن حادثه مشترك نمی
  سرنوشت محتومی است که در انتظار همه ماست. .اگزیستانسیل به سروقت همه ما خواهد آمد

                                           شد خواهیکوزه گران  لِآخر االمر گ  
  حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی 
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ن دیگرا ردنِدر تجربه م .خوانیمرا در روزنامه می نگهی ترحیم دیگرااند که ما آبعضی نویسندگان آورده
من  من در زیست جهانِ اما هیچ وقت مرگ ؛دهدما رخ می دیگران در زیست جهانِ مرگ .کنیممشارکت می

فردي است که در حادثه مهیب و منحصر به  خویشتن ندارم. یا تلقی از مرگ تصویر. یا من دهدرخ نمی
  دهد.زندگی هرکس رخ می

ندگی ز سوگناك ناظر به سرشت و هرچند سرنوشت محتوم ماست .دهداین تجربه یکبار در زندگی رخ می
بعد نکاتی  .ز در نظرگرفتم بخوانمغزلی را که براي بحث امرو ،با توجه با این مقدمه است. -به تعبیر اونامونو-

  دهم.پیرامونِ آن توضیح می
  

  آن نَفَسی که با خودي
 .همه عزیزان با غزل آشنا هستند ويبه احتمال ق .است »شمس دیوانِ« غزلیاتلطیف ترین این غزل از 

 موزو درس آخودکاوانه دارد و براي همه عبرت آموز اي از نکاتی که جنبه خود شناسانه و کنم پارهسعی می
   را بیان کنم.  است

  آن نفسی که با خودي یار چو خار آیدت
  وان نفسی که بی خودي یار چه کار آیدت

  آن نفسی که با خودي خود تو شکار پشه اي
  وان نفسی که بی خودي پیل شکار آیدت

  ايآن نفسی که با خودي بسته ابر غصه
  کنار آیدت مه بهآن نفسی که بی خودي 

  کندآن نفسی که با خودي یار کناره می
  وان نفسی که بی خودي باده یار آیدت

  اينفسی که با خودي همچو خزان فسردهآن 
  چو بهار آیدت دي  وان نفسی که بی خودي

  جمله بی قراریت از طلب قرار توست
  طالب بی قرار شو تا که قرار آیدت

  تسجمله ناگوارشت از طلب گوارش ا
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  ترك گوارش ار کنی زهر گوار آیدت
  جمله بی مردایت از طلب مراد توست

  ورنه همه مرادها همچو نثار آیدت
  عاشق جور یار شو عاشق مهر یار نی

  زار آید نگار نازگر عاشقِتا که 
  یز  چون رسد، شمس دین از تبرقرخسرو ش

  آیدت عارها واهللا از مه و از ستاره
  

د چنان که عنایت فرمودی .متضمن نکات بدیع و خودشناسانه وعارفانه استدر می یابم، این غزل چنان که  
ظر توان از من. در باب این غزل میشده استات در غزل به کار بسته به کرّ »بی خودي«و  »با خودي«دو مقوله 

پیدا  دوجو که تناسبی با مبحث وحدت (عرفانی به معناي وجودشناختی از آن حیث .عرفانی هم سخن گفت
  .کند)می
 نسیل و اخالقی بغه اگزیستنکاتی خودکاوانه که صبه بیشتر مایلم  .عد عرفانی سخن بگویمبنا ندارم درباره ب

ن در تناسب داشت با فناء فی تواخودي را میگوید بیوقتی موالنا از بیخودي سخن می . چونازمدارد بپرد
  اما من بنا ندارم راجع به آن توضیح بدهم.  .دهندحی که عرفا راجع به این مقوله میتوضیاهللا و 

  دهم:النا را پیش چشم شما  قرار میفقط براي ایضاح بیشتر عرائضم دیگر غزل مشهور مو
  رنگ و بی نشان که منم بی آه چه

  کی ببینم مرا چنان که منم
  گفتی اسرار در میان آور

  میان اندر این میان که منم کو
  بحر من غرقه گشت هم در خویش

  بوالعجب بحر بی کران که منم
  ین جهان و آن جهان مرا مطلبا
  جهان که منم آنین دو گم شد در اک

  فارغ ز سودم و زیان چو عدم
  بی سود و بی زیان که منم طرفه
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  موشبگفت هاي خ گفتم آنی!
  نامدست آن که منمدر زبان 

  
م با مفهو .عارفانه استهاي ناب بهو متضمن تجر است »دیوان شمس«ناب این غزل که ذکر شد ازغزلیات 

ات وجود شناسانه و شود راجع به آن سخن گفت و نکمی در تناسب است.هم در غزل پیشین  »خوديبی «
اي که در نگرش عارفانی چون نگاه وحدت بینانه و کثرت سوزانه اي که در این غزل است ومعرفت شناسانه

اري ن عص و تعیخودي و خودي که از تشخّنسبتش را با بیتوان همچنین می .مولوي هست را توضیح داد
ن به آن اما م شود توضیح داد و از استحاله و یگانه شدن با امر بیکران پرده بر گرفت و بسط داد.و خالی می

کوشم راجع به بی خودي و با خودي چنانکه با اینجا و اکنون ما و خودشناسی من می .پردازمنمی مقوالت 
  د نکاتی عرض کنم.نسبتی دار

  
  خوديباخودي و بی

 .کار بسته شده استه ه قرار دهیم با خودي در معناي مذموم و منفی بمالحظه کنید اگر غزل را مورد مداقّ
ضیح توو ا .خودي که متضمن نکات مثبت است. در مقابل بیشمارداي اوصاف را مولوي براي آن بر میپاره
 ،آید نوعی خود فربه شدهبا خودي به نظر می کنیم.خودي حرکت دي به بیتوانیم از با خودهد چگونه میمی

کاذب، خود باشد.  بردی که بی قرار است و احوال خوش باطنی را نصیب نمیمتفرعن خود   
ر از س رسد سلوك معنوي خوبی راکه خاضع و خاشع شده و به نظر می خودي کسی است، بیدر مقابل

هاي غزل را با هم مرور تر شود اجازه دهید بعضی از مفاهیم و مؤلفهعرایضم روشن. براي اینکه گذراندمی
  کنیم.
  

  هاي با خوديمؤلفه
  آسیب پذیري: -1

ندگی شکار در ز .به تعبیر او شکار پشه است کسی که با خود است از نظر موالنا بسیار آسیب پذیر است.
یب پذیر قتی به لحاظ روحی آساما وقتی شکننده باشیم و .یر شویمممکن است شکار پیل و ش .شویمپشه نمی

ا به از نظر موالنا عموم آدمیان که براي اینک افتد؟چرا چنین اتفاقی می شود.شخص شکار پشه می ،باشیم
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ن بجاي اینکه با تصویر خود از خویشت .کننداز خویشتن زندگی می ند با تصور دیگرانادند و شکار پشهخو
 ن تصویر رخ دهد، آسیبنان این تصویر براي آنها پررنگ است که هر دخل و تصرفی در آکنند و چگی زند

   مراه دارد.ه اي براي آنها بهروانی عدیده
  :خودمان داریم نحوه تصویر دربارهما چهار 

  .محدودیتها ها،ناکامی ها،برخورداري ها،اي از توانمنديمن: مجموعه -1
  .تلقی که هر کس از خویشتن داردمن:  -2
  تلقی که دیگران از من دارندمن:  -3
ه کنم شما راجع ب. یعنی اینکه من فکر میگران از خویشتن دارمویر دیتصویري که من از تص من: -4

  1.من چه تصوري دارید
آدمیان به میزانی که با تصویر دیگران از  عمومِ ،کنمعرض میاز نظر مولوي و نکاتی که  مشکل کجاست؟

هایی یل از مؤلفهاص زندگیِ .گیرنداصیل فاصله می از زندگیِ آنها .بسیار آسیب پذیرندکنند زندگی میخویشتن 
 ،کندگی میهاي اصیلِ خود زند. کسی که با مسئلهمعاصر بسیار بحث شده است است که در فلسفه اگزیستانسِ

ت خودي حرکیباز باخودي به به میزانی که  . چنین فرديدر بند تصویري که دیگران از او دارند نیست
  شود. در وي کمرنگ می» من«از تصویر چهارم  کند،می

ینقدر این تصویر مهم است شود. براي آنها امی کاذب فربه این خود ،عموم آدمیانی که با خودند ولی براي
ار پشه رسد که شخص شکیی میجاه کار ب .ریزد، شخص بِهم میتصویر بیفتد آنکی در رَکه هر تلنگري هر تَ

  است. »آسیب پذیري«لفه عبارت از . پس اولین مؤشودمی
  
   غمگینی:-2

هاي سیاه به وجود او غم انواع .شود. غمگین هم میگیردخود را خیلی جدي میکسی که با خود است 
گوید سراغ . غمی که اینجا موالنا می2تفکیک کنیم »زن سبزح«را از  »زن سیاهح«توانیم می آورند.هجوم می

گیرد بیش از آنچه آثار و نتایج مفید ا در بر میغمی که آدمی ر .هاي سیاه استآید از جنس غمخود میبا  فرد
رد غم خواري و شادخواري رفا در باب چند مودانیم عمی شکند.برد و میداشته باشد فرد را در خود فرو می

  خوانیم:می »مثنوي«. در نی نامه دخورنخورند برخی غمهاي دیگر را نمی. برخی غم ها را میاندسخن گفته

                                                             
 مصطفی ملکیان شنیدم. استاد محترم، هاي مختلف را در سخنرانی هاي » من« تفکیک میان روزگاري که ایران بودم، اولین بار  .1

 .1393، تهران، نگاه معاصر، در سپهر سپهريدر : سروش دباغ، » فکر نازك غمناك« براي بسط بیشتر این مطلب، نگاه کنید به مقاله  .2
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  روزها گر رفت گو رو باك نیست
  تو بمان اي آنکه چون تو پاك نیست

  در غم ما روزها بیگاه شد
  روزها با سوزها همراه شد

  
  گوید:دیگر میخورند اما جاي . از این نوع غمها میاین یک نوع غم است

تریممی خوش دل ز  ند و ماباده غمگینان خور  
  غم ده ساقیا افیونِ خویش نرو به محبوسا

  ما حالل و خون غم بر رامخون ما بر غم ح
  خویش هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون

  
  گوید:در باب غم همین را می ،است سالک مدرنسپهري هم که 

 /!چه فکر نازك غمناکی دچار آبی دریاي بیکران باشد/ ،اگر که ماهی کوچک /و فکر کن که چه تنهاست«
نه وصل ممکن نیست/همیشه  /رد نیلوفرتبراي خواب دالویز و /اگرچه منحنی آب بالش خوبی است ...

  .»شنیده خواهد شد /این ترنم موزون حزن تا به ابد / کهکنمفکر می ... واي هست/فاصله
غمهایی که معطوف به سرشت  .شود از نوع غمهاي سبز استکه تا به ابد شنیده می م موزون حزنترنّاین 

ن اموري از ایو  رودمیبه سروقت امر بیکران  ،. شخص بر اثر تأمل در معناي زندگیسوگناك هستی است
   .. این حزن سبز استاست سبز غمِ این غم، .دخوردست از این غمها می

 شخص را ملول .زندحسادت می يخداي ناکرده پهلو به پهلو است. اي غمها ناظر به امور نامتعارفپارهاما 
متضمن  ،آثار و نتایج مثبتی باشد داراي بیش از آنکه .یات ابدي بر نیامدنی استتمن و ناظر به آرزوها و کندمی

  :باشدمشهور است ناظر به همین مطلب می که بسیارآن غزل حافظ  .آثار ونتایج منفی وسوء است
  کنی هم آزادغَ شنو این نکته که خود را زب

  گر طلب روزيِ ننهاده کنی خون خوري
ل کوزه گران خواهی شدآخر االمر گ  

  حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی
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  افتکیه بر جاي بزرگان نتوان زد به گز
  بزرگی همه آماده کنی مگر اسبابِ

ممکن است  .اموري را بخور که بتوانی در آن دخل و تصرف کنی غمِ ،خواهی غم بخوريگوید اگرمیمی
رتالطم مملکت وضعیت پچرا در اینکه ایرانی هستم سوئیسی نیستم.  من بنشینم و با خود بیندیشم چرا بجاي

از این  بیش کاشکی توانمندي اقتصادي و علمی من .آمدماشکی صد سال دیگر به دنیا می. کمدمکه به دنیا آ
گی فسرد ماللت افزا و تیرگی و صرفاً ،ها هیچ فایدتی که ندارندرزوها و این غم و غصهاي از این آ. پارهبود

  .آورندرا براي شخص به همراه می
  گوید:حافظ  می 

  پشیمان تو و آن دلِ ،پریشان برو اي تنِ
  دیگرم نیامد تم دلِتا نرَس دو هر که ز

  
  تیرگی و افسردگی:-3
خورد عارف عموماً از این نوع غمها نمی شخص .متناسب با پریشانی و پشیمانی است این غمها معموالً 

 به تعبیري فربه کاذبی دارد. خود . در این غزل باخودي، فردکوشد بر این نوع غم خوردنها فائق آیدو می
  گیرد. بسیار زندگی و خود را جدي می

  اشاره کرده است:تیرگی و افسردگی هم عالوه بر غمگینی به مولوي 
  اينفسی که با خودي همچو خزان فسردهآن 

  وان نفسی که بی خودي دي چو بهار آیدت
  

  .کندریزش می» باخود«فرد  سردگی بر جانتیرگی و اف ،سیاه خوردن به این معنی که در نتیجه غمِ

  :بی قراري-4

  جمله بی قراریت از طلب قرار توست
  طالب بی قرار شو تا که قرار آیدت
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اگر آدمی نیازهاي خودش را  نیاز است. ها عبارت از خواست وساس تمام رنجو اَ ساُ ،هاي بودادر آموزه
شود ها تاجایی که میبراي کم کردن درد و رنج. برد، درد و رنج کمتري هم نصیب میدر عالم کم کند

  برد.، درد و رنج کمتري میهاي او کم شودکند. اگر خواستهشخص باید ترك تعلقات 
ادت طلب آدمی که زی .واست و طلب زیاد و زیادت طلبیعبارت است از خ »با خودي« لفه چهارمِپس مؤ

بی قراري و آشفتگی او و  ،برخالف آنچه آدمی ممکن است فکر بکند .خواهداست همه چیز را با هم می
 خواهد خواست وجاست کسی که همه چیز را با هم میگوید مسئله اینمی ران است.تشویش او بیش از دیگ

   کند.ایجاد میرا  بی قراريبه ارمغان آورد   اورا براي  قراراین بجاي اینکه  .پررنگ است طلبش
  از طلب قرار توستجمله بی قراریت 

  طالب بی قرار شو تا که قرار آیدت
  جمله ناگوارشت از طلب گوارش است
  ترك گوارش ار کنی زهر گوار آیدت
  جمله بی مردایت از طلب مراد توست

  رنه همه مرادها همچو نثار آیدتو
  

به  .باخود زیاده خواه است توان گفت این است که شخصِمی» باخودي«مؤلفه چهارم اي که در باب نکته
و  از جنس خانه البته لزوماً- ،ک بیشماري داشته باشید. چون وقتی شما مایملشودهمین خاطر بیقرار می

علقات تاشد و خیلی زیاد ب هاي باز در آنخیلی مشغول باشد به اصطالح فایل اگر ذهنتان -کاشانه نیست
  برید بودا هم بر این نکته تأکید نهاد.بسیاري داشته باشید، درد و رنج بیشتري هم می

اي هر افغان که شعري در احوال آوارهآن شاع .ت عرفانی ما باز تعریف شده استالبته این آموزه وي در سنّ 
  سرود: افغان 

  تمام آنچه ندارم نهاده خواهم رفت
  ام پیاده خواهم رفتپیاده آمده

  من از تمام افق را به رنج گردیده
  من آنچه هر که مرا دیده در سفر دیده
  غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت
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  پیاده آمده بودم پیاده خواهم رفت
  

خیلی  آدمی که چیزي نداشته باشد .آیدبنده در مقام تبیینش هستم هم میاین اشعار ناظر به همین مطلبی که 
   .ولو سفرهاي آفاقی رایج مثل سفر از یک شهر به یک شهر دیگر .تواند بگذارد برودراحت تر می

ک خود هستم. ممکن است فکر ماشین هستم نه در فکر مایمل نه در». پیاده آمده بودم پیاده خواهم رفت«
دهد به میزانی که شخص این امور است. درست است. توضیح می از هاي متعارف مملوبفرمایید عموم زندگی

 در جانش مشغول این امور باشد از نظر مولوي با خود است و به خود بسیار بها داده است و این بیقراري
  گیرد.درست و راهگشا هم فاصله میی از مسیر خودشناسکه ن است این چنی. رخنه کرده است

  
  خوديهاي بیمؤلفه

  زندگیِ اصیل پیشه کردن:-1
 .خود است و انتظارش از خود حداقلی است و با این معنا بر سر مهر است هاضمه فراخی داردکسی که بی

د برخور براي چنین کسی کند.هاي اصیل خود زندگی میها و ایدهاو زندگی اصیل پیشه کرده و با دغدغه
تر ال و هاضمه فراخ خیلی راحتبا کسانی که همتراز با او هستند و فرودست از او هستند از موضع با خصوصاً

کنش او می شود وااحترامی به و اگر کوچکترین بیدر قیاس با اینکه آدمی خود را خیلی جدي بگیرد است؛ 
ا تواند بکند میبا سعه وجودي که پیدا میقدر شخص آن ،شودآنقدر هاضمه فراخ می دهد.هاي تند نشان می

ناسد ه رسمیت بشموجودات گوشت و پوست و خون داري ب سانِه دیگران از موضع برابر بنشیند و آنها را ب
تواند بفهمد اون هم زند خوب میاگر کسی به او لگدي می .واند احوال دیگران را دریابدتکه خوب می

 گویدرگاه کسی از بغض و حسادت سخنی میهکند. این عالم کار می خره حسادت هم درباال .موجودي است
  است.این هم یک نوع مواجهه  ربوِه نظر بکنیم.به قول موالنا از سر  م.یمثل نکنم مقابله به یتوانمی

ل . آنقدر دلمشغول مسائشده این است که هاضمه فراخی دارند »خودبی«مات انسانهاي ها و مقواز مؤلفه
-هستند که از پرداختن به دیگري میهاي خود ؛ اینقدر در پی محقق کردن دغدغهخویشتن هستندزندگی 

از خود  با تصویر خویشتنبه توضیحی که عرض کردم  .پرداختن به دیگري نیستند چندان در بند .گریزند
  با تصویري که دیگران از او دارند. کنند نه زندگی می
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 کنیم.بنهیم. یا دیگران را تضعیف ببه معناي این نیست که اخالق را فرو  .این به معناي بی مباالتی نیست
به این معناست که در بند تصویري که دیگران  .در واقعنیستهم از آن سو در دفاع از تکبر و خودشیفتگی 

 .دورخ، به او بر نمیکندکند، مطابق با شأن او رفتار نمیاو رفتار میاگر کسی خالف میل نیست. دارند  اواز 
ایی ههاضمه فراخ یکی از مؤلفه .این امور چندان نیستد است در بن »بی خود«آدمی که مطابق با تصویر موالنا 

  آید.اي او فراهم میاست که بر
  فرحناکی و شادخواري:-2

  ايآن نفسی که با خودي بسته ابر غصه
  کنار آیدت مه بهآن نفسی که بی خودي 

  کندکه با خودي یار کناره میآن نفسی 
  خودي باده یار آیدتوان نفسی که بی

  ايفسردهآن نفسی که با خودي همچو خزان 
  وان نفسی که بی خودي دي  چو بهار آیدت

  
اما وقتی که با خود باشی همچو خزان  .شوددي که زمستان است هم مثل بهار میباشی  »خودبی«وقتی 

خص احوال خوش باطنی رده هستی و جریانات زمین آنقدر راکد است اینقدر توام با ماللت است که شفس
گیرد زندگی را سهل می لفه چون شخص دلمشغول خویشتن است وپس در این مؤ کند.را تجربه نمی

  تواند تجربه و نهادینه کند.شادخواري را می
  قناعت و خرسندي پیشه کردن: -3

  از طلب قرار توست جمله بی قراریت
  بی قرار شو تا که قرار آیدت طالبِ

  
به همین میزان احوال خوش  .ودکاوي پیشه کرده با دنیا بر سر آشتی استه و خشد »خودبی«کسی که 

با  تقابل خود دربی انسانِ ».سخت کوش گیرد جهان بر مردمانِسخت می«ایم که همه شنیده برد.نصیب می
پردازد و دهد. به کارها و امورش در حد خود می. نه اینکه کارهایش را انجام نمیاین سخت کوشی است
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خ دهد کام او را نباشد و رلش به این معنا که هر امري که مطابق می .گیردندگی را چنان که باید جدي نمیز
  کند.  تلخ نمی

لحم دائما با این پدرمن که ص  
م در نظرستَت انّاین جهان چون ج  

  
این صلح کلی البته با قناعت پیشه کردن همعنان  .از نظر موالنا با جهان بر سر مهر است »خودبی«انسانِ 

ویري چنین تص . خیرویم شخص از زندگی متعارف دست بشویدگنمی .کنمدر معناي متعارف عرض می است.
  ، تا مجال فراهم شود. حق تن را بپردازد .زندگی را بپردازد حقِباید ،فهمم. چنان که من مینزد عرفا نیست

به  .ازدسهم تن را هم سهم دل را بپرد هم براي پرواز در فضاهاي بیکران و براي پرداختن سهم روح یعنی
زندگی  نسبت به هماست؛ نسبت به خود  گیري هم ناظر به سخت گیريخت نگیرد دنیا را. سختاین معنا س

به میزانی  .هاي دور و دراز داردگیرد براي خویشتن هم خیلی برنامهکسی که خود را خیلی جدي می. است
  آید.فسردگی و سردي به سراغش می ،؛ آن تلخیماندها باز مینامهکه از این بر

  :3دوستینوع-4
 اریک فروم دارد.و بی رشوت دیگران را هم دوست می خود این است که بی علتهاي شخص بیاز مؤلفه

ق ورزیدن هنر عش تواند سامان ببخشد.بهتر می عتقد است هنر عشق ورزیدن اگر کسی داشته باشد زندگی رام
ا ب با آنها مواجه شدن.مذهبشان  . فارغ از نژاد ون انسانهاي گوشت و پوست و خون دارتیعنی دوست داش

تواند دوست بدارد و با بیند به راحتی مینمیخود چون خود را در میان بی انسانِ .آدمیان بر سر مدارا بودن
   .دیگران بر سر مهر باشد

دو  ،را خوانده باشید »مازوفرابرادران ک«مان  اند .اگر رها از آن بی بهرهري است که خیلیاین البته هن
ویر تصتصریح شده و  البته جدال شک وایمان قویاً .یوشالدیگري آ ،ایوان استیکی  4.اصلی دارد شخصیت

در  ،دهخوبی به تصویر کشیه تنسیل را بسهاي عمیق اگزیدر رمان این دغدغه هاي عالی داستایوفسکیپردازي

                                                             
3. altruism 

که در » فبرادران کارامازو« براي آشنایی بیشتر با روایت نگارنده از مضامینِ این رمان درخشان و تاثیرگذار، نگاه کنید به سخنرانی سه گانه درباره   4
  :شمسی در شهر لندن ایراد شد 98بهار سال 

http://soroushdabagh.ir/lecture_f.htm 
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اي همؤمن کسی است که به اندازه رنج انسانِ است.انسان  بحث رنج کشیدنِ .خواهم سخن بگویماین باب نمی
   .گوید. چنان که آریوشا میکشدبشریت رنج می

به نحوي که  .مان دارد این است که همه موجودات را دوست داردیوشا در رلشخصیت آ یکی از نکاتی که
 .گیردرار میق -که آدم کشته و دیگران را استثمار کرده-ترین شخصیت داستان خبیث تحسینِ مورد او این کارِ

ن یکی چو .است يا؟ فکر نکنید کار سادهرا دوست بدارد نت دیگراشوتواند بی علت و بی رِکسی چطور می
  .خود را ندیدن است ،دیگران محوریت دارد بی علت و بی رشوت هایی که براي دوست داشتنِاز مؤلفه

 .تواند از دایره و حصار شخصی خود بیرون بیاید، نمیگیردبیند و خیلی جدي میکسی که خود را نمی 
یریم گه(صورت) را از خویشتن بر میسی وجکنیم به کما وقتی توجه می .دیگري شودبه معطوف  تواندنمی

ن . چون آنچناتواند به دیگران توجه کندنمی ،کسی که خود مدار است .دوزیموصورت را به فرد دیگري می
 شما ابتدا باید معطوف به دیگري باشید تا بتوانید دیگري .تواند دیگري را ببینددلمشغول خود است که نمی

ت رشوت دوسشخص بتواند دیگري را بی علت و بیسلوك این است که  غایت قصوايِ را دوست بدارید.
 »يخودبا«شود مگر اینکه شخص از این محقق نمی .کارمازوفبرادرانِ مثل شخصیت آریوشا در رمان  .بدارد

  حرکت کند. »خوديبی«به 
  5نفس تعزّ -5

تی عرفا وق دارد. فسخودي با عزت نرض کنم عبارت است از نسبتی که بیخواهم عآخرین بحثی که می
خودي ناظر به روابطی است که به معناي فرو نهادن عزت نفس نیست. بیگویند خودي سخن میاز بی

نباید اصال  ؛ردستانبدر مقابل زِاما  .کسانی که هم رتبه شما هستند کنید؛خود تنظیم می زیر دستانِبا  خصوصاً
  ده است.خودي توصیه نشچنین کرد. در مقابل زبر دستان بی

  .»کنیدر برخورد ر است باید با تکببا آدمی که متکب« :داریمدر روایات هم 
ودي خد. مالحظه کنید بیکنیدارا برخورد نباید از سر م ،رد بکندشما را خُ خواهد شخصیتبا کسی که می

 ؛تر دستان اسزی ها وبط با همقطاران و هم رتبهناظر به تنظیم مناسبات و روا ،هایی که عرض کردمو مؤلفه
و ن دیگري را گفت همین خاطر چاپلوسی کردن، مجیز به .دمی باید حفظ شودعزت نفس آ ر دستان.نه با زب

  ر دستی شکستن و حقارت پیشه کردن البته توصیه نشده است.ل یک زبخود را در مقاب

                                                             
5. Self-esteem 
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ل بگذارد و در مقاببا خودي و بی خودي را نباید اینگونه فهمید که شخص اینقدر بر روي خویشتن پا 
هرگز این  .خودي استنباید اینگونه باشد که بگوید این از مقتضیات بی .کرنش کندرکس و ناکسی سجده وه

ف به زدودن بی خودي معطو بحث ما هم متضمن نقض عزت نفس نیست. است. مد نظر عرفاي ما نبوده
  زدودن زنگارها از آینه وجود.  ،کژي هاست

 رهاضمه فراخ پیشه کردن و زندگی اصیل در دستور کار قرار دادن و فائق آمدن بکسی که بی خود شده با 
اما  .دآیلم و صفا با دیگران بر میس البته از درِ ،هاي خود را کاهش دادنغم و تیرگی و افسردگی و خواسته

   کند.را فدا نمی خود زت نفسِهیچ وقت ع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


