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 من چه سبزم امروز

  ۴١ای از عرفان مدرن  طرحواره
  

  . ٢٥/٣/٩٢: شنبه، مورخ سايت جرس،  روز : منبع
 

ز عرفان مدرن اي طرحواره«در مقاالت  شناختی،  هاي وجودشناختی، جهان مؤلفه ،3و2و1،»ا
 روایت به مدرن» «عرفانمقولۀ  2.عرفان مدرن به بحث گذاشته شد شناختی و اخالقیِ معرفت

 صورتبندي مدرنیته و سنت میانبا عنایت به گسست معرفتیِ  ،مقاالت سلسله این در رندهنگا
ِ  ،گنجانده شده» اندیش دینداري تجربت«ذیل مفهوم  ،شده انتقاديِ سنت ستبر در پیِ بازخوانی 

راززدایی درنی عرفا سلوك و نگرش ازعرفانی است و   و گیرد می سراغ کنونی ةشد جهان 
ر تقابلِ می در این مقاله. گذارد می بحث به ان رآ ماتمقوّ و ها مؤلفه ا تأکید ب میان  کوشم ب

ۀ» فنا«به نقد مفهوم، اسالمی در سنت عرفان» خودي بی«و » باخودي« شناختی  انسان پرداخته، سوی
ده و تبیین کنم و سلوکیِ   .     عرفان مدرن را بسط دا

و عریان  د کاذبگریختن از خو. است اسالمی فانهاي محوري سنت عر وي از آموزهخودشناسی و خودکا .1
هاي سلوکی عموم عرفاست از توصیه ضمیر شکافتن، شدن در برابر خویشتن و بند از بند و تار از پود:  

  ريـوهـر جـت هـیـد او خاصـدان
  ريـود چون خـوهر خـدر بیان ج

  جوزـوز و الیـجـم یـمی دانـکه ه
  زجوـدانی تو یجوزي یا عـود نـخ

 دانی که چیست میاله ـقیمت هر ک

  3تـحمقیسی اـدانـقیمت خود را ن
  

، مقلدانه و هاي راستین خود است و مسائل دیگران را دغدغه تنها دلمشغولِ سالک، »زندگی اصیل«در 
ها از مواجهۀ با خویشتن  عموم انسان. شود میها روان ن و از پی آن انگارد مسائل خویش نمی متصنعانه،

 هاي مختلف و به بهانه کوشند به اصناف علل رو می ، چرا که امري مهیب و هراس انگیز است؛ از اینهراسند می
 د، هر چندکنن نظر صرف خویش مملکت وجود وگذار در و از گشتبه جمعیت پناه برند و یا غفلت پیشه کنند 

  :رهایی از خویشتن امر آسانی نیست
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  ان بودـم جنبـا رگـزم تـریـگ یـم
  ان بودـار از خویشتن آسرـی فـک
  مم هم منم اندر گریزـن که خصـم
  یزـیزخـد خـن آمـار مـد کـا ابـت

  من و نه در ختنآنه به هند است 
  4خویشتن ۀآنک خصم اوست سای

  
و نسبتی که است مرگ  ۀتصویر خویش در آیین ژرف، مشاهدةعرفا براي خودشناسی هاي  توصیه یکی از

« کشند و خاك میموجودات روزي روي در نقاب  ۀهم. کند نسیل برقرار میازیستانسان با این مقوله مهیبِ اگ
داند  انسان تنها موجودي است که مید؛ اما نگوی ا ترك میاین کره خاکی رشوند و  می» گران االمر گل کوزه آخر

ها و  فیل وها  دلفین وگرازها . و پرتاب شده به سوي مرگ است» مرگ آگاه«میرد و به تعبیر هایدگر  که می
رسد  به نظر میاما . گویند را ترك می دنیا این میرند و ، میرسد ها فرا می هر زمان که مرگ بیولوژیک آن مارها،
کند،  برقرار می غریب تنها موجودي است که به نیستی و زوال خود تفطن دارد؛ نسبتی که سالک با این امر انسان

  :رساند به خودشناسی عمیقتر او یاري می
          ر همرنگ اوستـهر کس اي پس مرگ

  پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست
          رار  ــدر فـان رگـمی ز ـترس یـم کـآن
  انی اي جان هوش دارـرسـآن ز خود ت 

  ار مرگ             ـت تُست نه رخسـروي زش
  5جان تو همچون درخت و مرگ برگ

  
، رویم ها می جسته و به مجلس ترحیم آن ة ایشان شرکتجناز در تشییع کنیم و مشاهده می ما مرگ دیگران را 

دهد و  خودم رخ نمی دهد، اما هیچ گاه مرگ من در زیست جهانِ ما رخ میپیرامون  در جهانِاین پدیده  چرا که
ملموس  براي ما به تعبیر دیگر، هرچند تجربۀ مرگ دیگران. خویشتن ندارم از مرگمنقحی تصویر و تلقی 

کسی که با مرگ . کنیمو تأمل  زنی آن گمانه ةتوانیم دربار یمی از مرگ خود نداریم و تنها میرك مستقد اما ،است
بر  کسی که با مرگ دارد؛ از سوي دیگر را خوش نمی و آن هراسد با خود می یانۀ عراز مواجه، سر دشمنی دارد

به نزد خویش و به سر بردن با  از نشستناین سراي خاکی مشکلی ندارد،  کم با ترك دست یااست  سر مهر
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کاذبِ فرد » خود«وقتی  6.هراسد سرنوشت محتوم خویش نمی ةشود و از یادآوري و تأمل دربار خود ملول نمی
ابد زنده گردد، به نحوي که گویی قرار است تا  میشود و مشتهیات نفسانی و این جهانیِ او پر رنگ  پرورده می

  .  فنا و نیستی و زوال عجین است؛ چنگی به دل نمی زند و رماننده است که با گالبته یاد کردن مر بماند؛
اشته شده ذمفاهیمی است که در ادبیات عرفان سنتی به تفصیل به بحث گ ةدر زمر» خوديبا«و » خودي بی« .2

. رسد میر در عنان است و بیش از هر چیز با خودشیفتگی و تکب کاذب و دروغین هم» خود«با  ،خوديبا. است
هاي خویش را  خواسته امیال و و بیند و آرزوها ر جهان پیرامون میرا د »خود«امري،  ر، بیش از هرفرد متکب

» خود بی«که  حال آنکه کسی .دلمشغول خویشتن است و صرفاً» خودبا«رو  پندارد؛ از این می پررنگ و برجسته
با زنگار زدایی پیشه کردن،  از است و » گريدی«به تعبیر لویناس معطوف به  بیند و را هم می» خود«است، جز 

» باخودي«در غزل لطیف ذیل، به نیکی مفهوم  7.خورده یافته است تراشیده و صیقل رسته و وجودي» خوديبا«
    :    بازشناخته شده است» خودي بی«از 

  ار آیدت ـخودي، یار چو خاـی که بـآن نفس
  ار آیدت؟ـخودي، یار چه ک ن نفسی که بیوا

  اي  خود تو شکار پشه فسی که باخودي،آن ن
  ل شکار آیدتـخودي، پی ی که بیـوان نفس
  اي  ر غصهـاب ۀتـودي، بسـی که باخـآن نفس

  ه به کنار آیدتـودي، مـخ ن نفسی که بیوا
  اي  نفسی که باخودي، همچو خزان فسردهآن 

  خودي، دي چو بهار آیدت و آن نفسی که بی
  ر توست ب قراـقراریت از طل بی ـۀلـجم

  8رار آیدتـه قـا کـو تـرار شـق بیالب ـط
 

به کار  آندر  »خودي بی«و  »خوديبا«ۀ دو مقول ؛استو خداشناسانه  خودشناسانه نکات نغزِ فوق حاويِغزل  
فی  ءفنا«با مفهوم  را متناسب توان آن میآید،  به میان می سخن »خودي بی«از  وقتیدر سنت عرفانی،  .رفته است

این معناي از براي ایضاح . شدن در امر بیکران استو محو؛ فنایی که تداعی کنندة استحاله و مندك ستدان »اهللا
   :در نظر آوریم موالنا را غزل دیگري از ، خوبست»خودي بی«

  ان که منمـنش گ و بیـه بی رنـه چآ
  ؟نمـه مـنان کـرا چـم مـنـیــی ببـک
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  »ان آورـیــرار در مـــاس« :یـتـفـگ
  ؟نمـه مـان کـیان اندر این میـو مـک

  شـبحر من غرقه گشت هم در خوی
  !نمـب بحر بی کران که مـجـعـوالـب

  طلبـرا مـهان مـن جآهان و ـاین ج
  9کاین دو، گم شد در آن جهان که منم

  
ی نتعی و بینشانی  رنگی و بی که با بیرا  »خودي بی«مفهوم  ،هاي ناب عارفانه است تجربه این غزل که متضمنِ

خداي  کاك سالک دربه خوبی توضیح داده و از استحاله و اند رسد، ومستغرق شدن در بحر بیکران در می
است و از میان » اهللا ء فیفنا«متناسب با مفهوم  در این معنا» خودي بی«. ستگرفته اپرده برنهایت  صورت و بی بی

سبحانی ما اعظم شأنی گفتن «قصۀ  در مولوي. بستن و خود را به حساب نیاوردن و هیچ انگاشتنرخت بر
  : نظر دارد کند و مد را مراد می» خودي بی«نیز، همین معناي از  مثنويدر دفتر چهارم  »ابویزید

  رواز کرد                    ـچون هماي بی خودي پ
  از کردـد آغـزیـیـخـن را بـاآن س

         ود                       ـر در ربـیـل تحــیـل را سـقـع
  ته بودـفـزان قوي تر گفت کاول گ

  دا                                ــخ ام االّ هــبـدر جـت انـسـیـن
  ماـین و بر سـر زمـویی بـج ـدچن

  خود فانی است و آمنست                      زانکه بی
  10ت ـسـاکنــاو س ـینـِدر آم ـدا ابـت

  
روزي خودي و فنا هیچ بر سر مهر نیست و معتقد است که سالک ام معناي از بیالهوري، با این  محمداقبالاما،

ستی بزند و ه ۀمندانه نقش خویش را بر صحیف خالقانه و عزتو انفعال به در آید و مختارانه و  باید از رخوت
ی متوقف پیشین را ترك بگوید و از استحاله و اندکاك در وادي سلوك سراغ نگیرد؛ چرا که سلوك عرفان مقام

ی دیگري از سلوك عرفانی و سالک توان تصویر و تلقّ ست و میبر محو و فنا شدن در دریاي بیکرانِ هستی نی
به روایت  »وحدت وجود« هایی چند، نظریۀ عرفانی ، با طرح پرسشگلشن راز جدیداو در  . طریق  بدست داد

بقیتی از  کند که با پذیرش این نظریه، تأکید میکشد و  را به چالش میدیگر عرفا  شبستري و توسعاً محمود شیخ
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رو، برخالف  از این. ماند بر جاي نمیسالک و عارف مندك و فانی شده براي اظهارِ وجود و فعالیت و حرکت 
را دوباره به   و آن به محاق رفته را احیا کردنحیف و » خود«بر این باور است که باید الهوري  بالجمهورِعرفا، اق

اراده و  اي را موجه انگاشت و برکشید که متضمنِ اعمالِ يرد و بدان محوریت بخشید و سلوك معنوصحنه آو
  : به تعبیر عبدالکریم سروش. اختیار سالک است

ترین عنصر در شعر اقبال است، و  فربه» خود«. دانست» بتگري«و نافی » گري خود«شعر اقبال را باید راوي «
تصوف کهن ما که عزت و اختیار و ابتکار و . اید خواند، هم از این روستب» بانی تصوف نوین«اگر او را 

نشیند، و صید بودن جاي  رسد، و فنا و فرودستی و فروتنی برتر از آن می جوشش و کوشش در آن به صفر می
گیرد و نشانی از طراحی و تصرف جهان در آن نیست، جاي خود را در شعر اقبال، به تصوفی  صیادي را می

نهایت  نهایت، چنان بی انسانِ بانهایت، در اثر همنشینی با بی ...محور آن است، » انسانِ خدا شده«هد که د می
یکسره  )اقبال(شعر . شود ماند و یکپارچه قاهریت و مختاریت می شود که گویی نشانی از بندگی در او نمی می

هاست که عرفان  کاري و ابداع این تازه...الهی است ـ  پرور و اختیار محور انسانی در خدمت این تصوف عزت
و » خودگرانه«نوین و انسان نوآیین باید آن را قبله خود کند و در همه چیز، از جمله سنّت و دین، آگاهانه و 

 11».ها را نوسازي و بازآفرینی کند مختارانه و خلّاقانه دست تسخیر و تصرف ببرد و آن

گوید و بر این باور است که   سخن می» بقاء بالخلق«و » اهللا فناء فی«، از الهوري اقبالعلی شریعتی نیز به اقتفاي 
هاي عینی و  ور شود و عنایتی به انسان ق و مواجید شخصی خود غوطهعارف و سالک نباید در تأمالت و اذوا

مصائب   و باشد و درد و رنج» بقاء بالخلق«ۀ باید در اندیش» بقاء باهللا«نداشته باشد؛ پس به جاي انضمامی 
را  نهضت سربداران رو، شریعتی، از این. ها روان شود اجتماعی و سیاسی خالیق را ببیند و از پی کاستن آن

ر نبود و ایشان را صوفیان از حالج  چندان بر سر مهصوریزید بسطامی و منستود و با عرفایی چون با می
وار سیاسی شریعتی در ادنظام فکري و سلوك  رابطۀ دیالکتیکیِ میان عرفان و سیاست در. خواند خودبیگانه می

بخشِ کویریات شریعتی، عبارتست از پاي  وجه رهایی. سیاق فهمید همیندر  مختلف  زندگی او را نیز باید
ستیزي و  آفرینی و عصیانگري و ظلم ، براي تحولنهادن انسانِ وارستۀ هبوط کرده بر روي زمین در میان مردم

اقلیم «ر این عالم تجربه کرده و پا به سالک سبکباري که تنهاییِ معنوي را د. ديطبقۀ توحی تحققِ جامعۀ بی
ا به دار کثرت و وعدمستان و هیچستان نهاده و حیرت و طمأنینه را نصیب برده، پس از آن پ» گمشده وجود

زندگیِ بهبود بخشیدن به  ۀکند و در اندیش جوشد و حل معما می گذارد و با خالیق می زندگی متعارف می
  12.استکنار خود هاي  انسان
، مفهوم نخست غزلدر .بپردازم» خودي بی«و  »باخودي« ۀاز منظر دیگري به دوگان کوشم اکنون می. 3

براي آن منفی را اوصاف از اي  به کار بسته شده و مولوي پاره و معنوي اخالقی در معناي مذمومِ »باخودي«
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کاذب و  خود در واقع،. است اوصاف پسندیدة اخالقی و باطنیمتضمن  »خودي بی«در مقابل، . شمارد میبر
به  »باخودي«مفهوم ذیل در  ،برد ت و احوال خوش باطنی را نصیب نمیاس و آشفته حال قرار متفرعنی که بی

 ۀهاضم خاضع و خاشع شده و گیرد که از احوال سالکی پرده بر می »خودي بی« ،در مقابل ؛شدهکشیده تصویر 
که در این غزل به بحث  مفاهیمی برخی ازایضاح بیشتر بحث، خوبست در براي  .کرده است فراخی احراز

  .گذاشته شده، تأمل کنیم
از نظر موالنا کسی که باخود است از لحاظ روانی و باطنی . آسیب پذیري است ،»خوديبا« مفهومِ ۀاولین مؤلف

اما  ،شود پلنگو  ببرارف، انسان ممکن است شکار در زندگی متع. است »شکارِ پشه«بسیار شکننده و به تعبیر او 
ا تصویر دیگران از خویش ، ب»باخود« عموم آدمیانِکه در واقع، از آنجا  .نماید پشه شدن امري غریب می شکارِ

با ، خللی در آن ایجاد شودکه اگر  و محوریت دارد است دلپذیر چنان براي آناناین تصویر  ،کنند زندگی می
توان  اند، در هر فرد می که برخی از روانکاوان آورده چنان. شوند اي مواجه می و جدي عدیده هاي روانیِ آسیب

معلومات، خلق و  ها، ناتوانی ،ها توانمنديۀ مجموع 13.کرد و بازشناخت هاي مختلف را از یکدیگر تفکیک»من«
 شود را شامل می »من«صویر از چه که به واقع هست، یک تآن ۀها و هم ناکامی ها، ها، حسرت خو، آرزوها، داشته

م باشیم درك نادرستی اگر متوه البته. )من( از خویشتن هر کس عبارت است از تلقی ،تصویر دوم. )من واقعی(
هاي خود را کمتر از  را بیش از آنچه که هست و ناتوانیهایمان  توانمندي ۀاز خود خواهیم داشت و مجموع

عموم . شود که تصویر درستی از خویشتن داشته باشیم انع از این میو خودشیفتگی م آوریم به حساب میواقع 
تصویر سوم عبارت است از . نیست مطابق با واقعکه تصویري از خود دارند  اند، و متفرعن کسانی که مستبد

ما با  کنیم و موجوداتی اجتماعی هستیم و دیگرانی که ما در جامعه زندگی می. دارند »من« ازکه دیگران  اي تلقی
در نهایت تصویر  .کنند ند، با ما رفتار میداراز ما  که اي تصویر و تلقی مطابقکنند،  تنظیم مناسبات و روابط می

راجع  دیگران کنم که یعنی من فکر می. از خویشتن دارم دیگران چهارم عبارت است از تصویري که من از تلقیِ
عموم آدمیان به میزانی که با  ،از نظر موالنا. سازد یچهارم را م د و این تصویر، منِنچه تصوري دار »من«به 

. گیرند پذیرند و از زندگی اصیل فاصله می آسیب ،)من چهارم( کنند تصویر دیگران از خویشتن زندگی می
کند و در بند تصویري  خود زندگی می هاي واقعی و دغدغه ها یل متعلق به کسی است که با مسألهزندگی اص

شود،  نزدیک می »خودي بی«کند و به  حرکت می »باخودي«از  انسان به میزانی که. او دارندکه دیگران از نیست 
منِ چهارم و  ها، انسانعموم براي اما . یابد محوریت می» منِ اول«و  شود رنگ می کم »چهارم منِ«این 

و  دنریز به هم می، یفتدآن ب اي که در هو خدش كکه هر ترَ دیگران از ایشان  اهمیت زیادي دارد؛ به طوريتصویرِ
اگر در زندگی . تواند ایشان را شکار کند هم میپشه  شوند که گویی شوند؛ در واقع آنقدر شکننده می پریشان می

با تصویر دیگران از بینیم کثیري از آدمیان به تفاریق و البته با درجات متفاوت  میجستجو کنیم،  اطراف خود
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پیل را  ، و نزدیک شدن به منِ نخست ون فاصله گرفتن از منِ چهارمممتض» خودي بی«. کنند خود زندگی می
گرفتار و مفتون  عمیقاً» باخود«انسان . آوردن دلی دریاگون است دست هفراخ و ب ۀشکار کردن و کسب هاضم
در . وردآ بیند و به حساب نمی ها را نمی در بند و دلمشغول دیگران نیست و آن خویش است، به نحوي که

 »هنر عشق ورزیدن«اگر کسی  ،به تعبیر اریک فروم. دارد علت دوست می دیگران را بی ،»خود بی«، انسانِ مقابل
هاي گوشت و پوست و  انسان این هنر به معناي دوست داشتنِ ؛بخشد زندگی را بهتر سامان می ،داشته باشد

. هستندمدارا سانیت و مدنیت و ان ست، مگر کسانی که دشمنِها آنو جنسیت  دار، فارغ از نژاد و مذهب خون
 ۀ، نوشتبرادران کارامازوفرمان . تواند دوست بدارد و با دیگران بر سر مهر باشد به راحتی می »خود بی«انسان 

به  اثرِ ماندگار جدال شک و ایمان در این. دو شخصیت محوري دارد، یکی ایوان و دیگري آلیوشا داستایفسکی،
 .تحریر در آورده است ۀبه رشتخود را به زیبایی  وجودي هاي عمیقِ دغدغه شده و داستایفسکیخوبی تصویر 

یکی از » .برد هاي بشریت رنج می رنج ةانسان مؤمن کسی است که به انداز«: گوید آلیوشا در جایی از رمان می
کار امر، که این چنین انگاشت نباید . دارد موجودات را دوست می ۀاین است که همشخصیت آلیوشا  صفات

کسی که . است خود را ندیدن ،دیگراندریغِ  بی دوست داشتنِمحوريِ  هايِ یکی از مؤلفه را کهچ ؛اي است ساده
در زبان فارسی . شود »دیگري«ید و معطوف به آخود بیرون  تواند از حصار شخصیِ نمی شیفته است،خود

به معناي صورت  »وجه«از  »توجه«ة اژ، ودر زبان عربی. معنا شده استالتفات داشتن  عنایت و، »توجه کردن«
کسی که  .دیگري نظر کردن صورت سوي وجه وبه ، عبارتست از اللفظی توجه کردن آید و معناي تحت می

 گردد؛ در حالی د و معطوف به خود میشو به دیگران غافل میکردن  توجه  نظر و است، از »باخود«خودمدار و 
  .آورد بیند و به حساب می کند؛ او را می است و به سوي او نظر می »دیگري« ، دلمشغول»خود بی«که انسانِ 

با «کسی که . افسرده بودن ،و همچون خزان ۀ ابر غصهناکی و بستعبارت است از غم» باخودي« دومِ ۀلفؤم
و به سراغ نظر موالناست  در این غزل مد غمی که شود؛ مواجه می هاي سیاه غم اصنافبا هجومِ ، است» خود
عرفا چند نوع غمخواري و شادخواري ام، که پیشتر آورده چنان .هاي سیاه است از جنس غم ،آید می »باخود« فرد 

  :خوانیم می مثنوي ۀنام نی که در هنگامی 14.اند را از یکدیگر بازشناخته
                         د  ـاه شـگ یــا بــا روزهــم مــدر غ

  دـمراه شـا هـوزهــا ســا بــروزه 
            ر رفت گو رو، باك نیست ـا گـروزه

  15تو بمان اي آنک چون تو پاك نیست
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 ةاست و سالک را در چنبر» سرشت سوگناك هستی«گوید که ناظر به  مولوي از غم و حزنِ سبزي سخن می
  :گوید می بارة  حزن سبزدر نیزمعاصر مدرنِ  سالک ،سپهري. خویش گرفتار کرده است

م تبس ،و غم /!چه فکر نازك غمناکی... /شنیده خواهد شد/ م موزون حزن تا به ابدکه این ترنّ/ کنم و فکر می«
اي  همیشه فاصله/ نه، وصل ممکن نیست/ ...وحدت اشیاست محوي به رد ةو غم اشار/ پوشیدة نگاه گیاه است

دچار / اي هست اصلههمیشه ف/ آویز و ترد نیلوفر براي خواب دل/ اگر چه منحنی آب بالش خوبی است/ هست
  16.»باید بود
 تأمل در باب معناي زندگی و به سر وقت امرِ و معطوف به سبز است غمِ جنساز  »م موزون حزنترنّ«این 

زندگی و  ناظر به امور متعارف ،هاي سیاه غمدر مقابل، . وارد شدن» هاي قربت حریم علف«و در بیکران رفتن 
ابدي و برنیامدنی است و بیش از آن که آثار و نتایج  و آرزوهاي و تمنیاتها و روزگار سپري شده  حسرت

طلب روزيِ ننهاده کرد و  کند که نباید رو حافظ  توصیه می از این. تمتضمن نتایج سوء اس ،مثبت داشته باشد
 و و تیرگی  ماللتثمري جز  ،این غم خوردن از توان و اختیار فرد است؛ که غم اموري را خورد که خارج

  :  ندارد انی و پشیمانی پریش
  بشنو این نکته که خود را زغم آزاده کنی
  خون خوري گر طلب روزي ننهاده کنی

  
در سرزمین وجود  ، همچون بادهاي پاییزيافسردگیو  ،کند را در چنگ خود اسیر می» اخودب«غم سیاه، انسان 

ر کرده و فضاي ضمیرش  ستانی عبو، از سرماي استخوان سوزِ زم»خود بی«که انسانِ  او وزان است؛ در حالی
 گی و ماللت و پریشانی را به محاقوزد و کهن گشا می هاي گره نواز و بهاري است و در آن نسیم لطیف و چشم

  .برد می
مطابق با آموزه هاي بودیستی، خاستگاه درد . و بی قراري عبارت است از زیادت طلبی » خوديبا«ۀ سومِ مؤلف

اگر آدمی نیازهاي خود را . عبارت است از خواست و نیاز روي این کره خاکی می زید، و رنجِ  انسانِ دوپایی که
باید ترك سالک  ،رنج هااستن از میزان براي ک ؛می بردنصیب  در این عالم کم کند، درد و رنج کمتري هم 

، با »صل ناپایندگیا«در مکتب بودا، فرد از طریق مراقبه و  به مدد تجربۀ عینیِ . و کف نفس پیشه کندتعلقات 
هاي عالم، ناپایدار هستند؛ از اینرو سالک طریق به درك عمیقِ این  شود که تمامی پدیده این حقیقت مواجه می

هر چه را « هاي خود بکاهد؛ که  ها و دلبستگی رسد که نباید  به هیچ چیز دل ببندد و باید از خواسته حقیقت می
 زیاده طلب است و همه چیز را با هم می خواهد، آشفتگی و تشویش انسانی که. »نپاید، دلبستگی را نشاید

و ثبات را  به جاي این که قرار ،پررنگ استشخص هنگامی که خواست و طلب . بیشتري خواهد داشت خاطر
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ها و نیازها و  با حداقلی کردنِ خواسته» خود بی«انسان  .و کالفگی را تجربه می کند بی قراري  نصیب برد؛ 
  :کند ه و آرامش و طمأنینه را تجربه میخویش از زندگی، سکین انتظارات

  رار تست            ـلب قـت از طقراری ۀ بیجمل
  و تا که قرار آیدتـرار شـق طـالـب بـی

              ت از طلب گوارش است رشناگوا ۀجمل
  وار آیدتـر گـترك گوارش ار کنی زه

  
در مقابل،  .است قرار دارد و به همین علت بی از زندگی فراوانی خواه است و انتظارات زیاده »باخود«شخصِ 

و قانع است و پیاده آمده  »المؤونه خفیف«رود؛ که  نهد و می ، تمام آنچه را که دارد و ندارد، وا می»خود بی«انسانِ 
دارد و کهنه دلقی  صفتی که براي سالک درویش گذاشتن و گذشتن 17.و بر آن است تا با پاي پیاده بازگردد

  :استتر  آسان ندارد، به مراتب ار و سبکبال است و تعلقات چندانیسبکب
 

  وان نهادن                               ـر تـر سـتان جانان گـبر آس
  وان زدـان تـمـگلبانگ سربلندي بر آس

  لطان                            ـراي سـش را نباشد برگ سـدروی
  18تش در آن توان زدماییم و کهنه دلقی کا

  
مطابق . شناخترا از یکدیگر تفکیک کرد و باز» خوديبا«و » خودي بی«توان دو معناي از  بنابر آنچه آمد، می 

الهوري و  اقبال. اهللا است یکران و فناء فیمتضمن ِمستحیل و مستغرق شدنِ در امر ب» خودي بی«با معناي نخست، 
» بقاء بالخلق«ر سنت عرفانی را نقد کرده و از د »اهللا فنا فی«و » خودي بی«شریعتی به درستی این تلقیِ از  علی

عمال آنسخن گفته و اختیار و ارادة سالک را برجسته کرده و ا مِ سلوك عرفانیِ رهگشا و دلربا و ها را مقو
ه متضمن  سخن به میان آورد ک» خودي بی«توان از معناي دیگري از  عالوه بر این، می. اند کارآمد انگاشته

، با عنایت به رو از این. هاي اخالقی و باطنی پررنگی دارد اي سالک نیست و در عین حال، سویهاندکاك و فن
خودشیفتگی و . اند شده در معناي دوم از یکدیگر تفکیک» خودي بی«و » باخودي«هاي  غزل موالنا، مؤلفه

آشفتگی از قراري و  طلبی و بی زیادت و همچون خزان فسرده بودن وشکنندگی و شکار پشه بودن؛ غمگین 
دلن و خود را در میان ندیدن و دریادر مقابل، هاضمۀ فراخ داشت. در معناي دوم است» خوديبا«مات مفهوم مقو 
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پیل را شکار کردن؛ مبتهج و شادمان بودن و سکینه و  ن وبود» دیگري«بودن و دوست داشتن و معطوف به 
 . در معناي دوم است »خودي بی«م مفهو مؤلفه هايآرامش داشتن از 

در معناي نخست و برکشیدن و » اهللا فناء فی«و » خودي بی«روایت نگارنده متضمنِ عدول از  عرفان مدرن به
آن در نگرش و ضمیر سالک   ماتمقو ، و تالش در جهت تحقق مؤلفه ها ودر معناي دوم» خودي بی«برگرفتنِ 

اي که متوقف  خودي شد و به استقبال آن رفت؛ اما بی »خود بی«يِ سلوك، توان در واد به تعبیر دیگر، می. است
راده  و سبکبالی و طمأنینه در در امر بیکران نیست؛ بلکه با اوصافی چون ابر استحاله و استغراق و فناي 

ر است؛ چرا که د 19»خودمحوري روانشناختی«در واقع، آنچه  در عرفان مدرن  مذموم و مطرود است؛ . رسد می
با  20آید؛ اما سالک مدرن، به تعبیر هنري سیجویک، به حساب نمی» دیگري«، محوریت دارد و »خود«آن، 

و گشوده بودنِ » خواهیدیگر«به تعبیر دیگر، . گیرد را جدي می بر سر مهر است و آن 21»خودمحوري عقالنی«
حب «. ه نحو معقول نیستگرفتن خود ب در عرفان مدرن محوریت دارد؛ مانع از جدي نسبت به دیگران که

را به حساب آوردن و دوست داشتن، به نحو معقول و متعادل، البته روا و برگرفتنی است؛ در » خود«و » ذات
از . است، ناموجه استخودمداري و خودشیفتگی عجین  و» با خودي«که با » ي روانشناختیخودمحور«مقابل 

هویت و استقاللِ سالک نی است ، چرا که در آن بقیت و در معناي نخست نیز فرو نهاد» خودي بی«سوي دیگر، 
  . بندد گردد و از میان رخت بر می ماند و وجود او مضمحل و مندك می بر جاي نمی

نظرِعرفان مدرن، از سویی  موجه و رهگشاي مد» خوديِ بی«ه توان چنین انگاشت ک بندي، می در مقام جمع
» اهللا فناء فی« را که با » خودي بی«از سوي دیگر، معناي نخست از  نهد و را فرو می» خودمحوري روانشناختی«

بی «سالک مدرنِ  همچنین، .بر سر مهر است» خودمحوري عقالنی«اما با  انگارد، عنان است، ناموجه می هم
افسون در  داریوش شایگان ، به تعبیر»نیمه پنهان چیزها« و دیدن  »روح اقلیمجذب دوبارة«براي ، شده»خود

  .داردی و چاالک مستعد چشمان تیزبین و ضمیرِ، جدید زدگی
  
و زِبر قراري و دلهره و زیر  آهنگ خویش، پس از در گذشتن از بیدر سلوك عرفانیِ دراز سهراب سپهري،. 4

هاي  از تجربه» شرق اندوه«، در کتاب »آوار آفتاب«و » ها زندگی خواب«هاي  شدن هاي گوناگون در کتاب
  :رسد زدن در می»  ال«ۀ گیرد که با  فنا و استحاله و سایه  شدن و  زخم بر میاي پرده  کبوترانه

لغزم،  پیچم، می می: من دودم/ زن زن، راه فنا می می» ال«/ برگیرم، بنوازم، برتارم زخمه. زممن سازم، بندي آوا«
   22.»ن و از سایه بري بودمآیینه شدم، از روش/گل کن تو مرا، و درآ . فانوس تمنایم: سوزم سوزم، می می/ نابودم

مرغ مکان خاموش، این خاموش، آن / برگی نه، شاخی نه، باغ فنا پیدا شده بود/ آنی بود، درها واشده بود«
  23.»با میشی گرگی همپا شده بود: آن پهنه چه بود/ گویا شده بود/ خاموشی. خاموش
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  :و
/ لب بسته بپو: و ندا آمد/ ؟»او«ة ، در»نه من«ها؟ کو اوج  ها، دیدن کو مرز پریدن:/ شدم، و صدا کردم سایه« 

  24.»!تنها باد ،بر تو گوارا باد، تنهایی: و ندا آمد/ مرغی رفت، تنها بود، پر شد جام شگفت
نخست در معناي  »خودي بی«کند، متالئم و متناسب با مفهوم  سپهري در این اشعار از آن یاد میفنایی که 

؛ سهراب در چهل سالگی و همزمان با »مسافر«و » صداي پاي آب«، »ندوهشرق ا«پس از سرایشِ دفاترِ . است
است و » هنوز در سفر«با سالکی مواجهیم که » مسافر«در . سراید را می» حجم سبز«معنوي خویش، دفتر بلوغ 

خواند و پیش  می» هاي فصول به گوش روزنه/ ریانوردهاي کهن راد ةسرود زند/ مسافر قایق هزارها سال است«
برد و کی به انتها خواهد رسید و بند کفشش  ه کجا میاو را ب داند این سفر راند و احوال غریبی دارد و نمی یم
  . »پر از برگ سبز خواهد شد« و سطحِ روحش» هاي نرم فراغت گشوده خواهد شد به انگشت«

و استحاله   »اهللا فیفناء «قصۀ سالکی است که از » حجم سبز«. رسد می» حجم سبز«نوبت به » مسافر«پس از 
را تجربه کرده و استقرار  »خودمحوري عقالنی«در معناي دوم و » خودي بی«در امر بیکران رسته و عبور کرده و 

طمأنینه و  ۀ فراخ،معنوي یافته و احوال خوشِ باطنی را از سر گذرانده و از  نورخواري، دوست داشتن، هاضم
  :آرامشِ خویش پرده بر گرفته است

و پر / من پر از نورم و شن/ بینم در ظلمت، من پر از فانوسم راه می/ اوج، من پر از بال و پرمباال تا  روم می«
  25.»پرم از سایۀ برگی در آب/ پرم از راه، از پل، از رود، از موج/ از دار و درخت

غی را، هر کال /اي، شعري خواهم خواند پاي هر پنجره/ میخکی خواهم کاشت خواهم آمد سر هر دیواري،«
دوست خواهم / نور خواهم خورد/ راه خواهم رفت/ آشنا خواهم کرد/ آشتی خواهم داد... /کاجی خواهم داد

   26.»داشت
نکند !/ و چه اندازه تنم هشیار است/ من چه سبزم امروز«:/ ا کندم، و نشستم، پاها در آبها ر گیوه/ لب آبی«

نور، در دل من چیزي است، مثل یک بیشه / دگی باید کردتا شقایق هست، زن/ ... اندوهی، سر رسد از پس کوه
  27.»بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه/ خواهد و چنان بیتابم، که دلم می/ مثل خواب دم صبح

ن و سبز و دوست داشت و رود و سایۀ برگی در آب بودن و پر از دار و درخت آشتی دادن و نور خواري و
تلقی از سلوك معنوي، خبري  در این. استعنوي و عرفانیِ سپهريِ متأخر هاي سلوك م هوشیار گشتن، از مؤلفه

واجهیم ماي  ؛ بلکه با سالک هشیار و مختار و صاحبِ ارادهاز فنا و استغراق در امر بیکران و محبوب ازلی نیست
را » هاچیزنیمه پنهان «  و» ها پر شده اش از صفات آبی شط حنجره«است و » مثل پریروزهاي فکر جوان«که 

شده که  طمأنینه و سبکباري، رهسپار دیاري پاي گذاشته و با لمس کردن و چشیدنِ» خودي بی«در طریق  ودیده 
  :پشت دریاها است
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ة ها جاي کبوترهایی است، که به فوار بام/ ی باز استها رو به تجلّ که در آن پنجره/ دریاها شهري استپشت «
خاك، موسیقی احساس ترا ... /لۀ شهر، شاخۀ معرفتی استدست هر کودك ده سا/ نگرند هوش بشري می

   28.»آید در باد و صداي پر مرغان اساطیر می/ شنود می
  :فرماست حکم» فضاي سکوت«شود و  آن، شب روي صورت سالک تبخیر می دیاري که در

:/ رها همه خم شدخود س هببرفراز آبگیري خود/ رفت تا صفاي بیکران می... /ما گروه عاشقان بودیم و راه ما«
  29.»آمد به گوش دوست و صداي دوست می/ شد شب هاي ما تبخیر می روي صورت

 ...اما در زبان هم تهدید هست. دید سوفوکل در سکوت تهدید می. ی سکوتسپیدي کاغذ یعنی نگفتن، یعن«
» عجین با سکوت«خواهد سخن  می. زند حرف می» فضاي سکوت«از . دهد به ما یاد می هایدگر شنیدن را

   30.»باشد
در » خودي بی«و » اهللا فناء فی«عرفان مدرن به روایت نگارنده، متضمن فرونهادنِ مفهوم   که آمد، چنان. 5

اده و اختیارِ و ار» خودمحوري عقالنی«در معناي دوم که در آن » خودي بی«معناي نخست است و برگرفتنِ 
زید و نظام معرفتی و اخالقی او  ززدایی شده میدرنی که در جهان رابراي سالک م .سالک محوریت دارد

شناختی و انسان شناختی او  نی و مفروضات وجود شناختی، معرفتدستخوشِ تغییرات جدي شده و مبا
صورتی  رنگ بی نِ بیتعی د ساحت قدسیِ بیدگرگون گشته و متافیزیک نحیف را اختیار کرده و هستی را واج

در عین  33به روایت هایدگر در تناسب و تالئم است، 32»اي تفکر مراقبه«و  31»ینوجودشناسی بنیاد«که با داند  می
در روزگار  »دیدن یگانگی چیزها«و  خویش و تجارب باطنیِ به سلوك معنويدلمشغولِ سامان بخشیدنِ حال 

نظر  مدکه  چنانــ فناي در امر بیکران و استحالۀ در بینهایت و » خودي بی« تجربه کردنِ 34آشوبِ کنونی است؛پر
 چندان متصور و ــ است سنایی، عطار نیشابوري و مولوي حالج، بایزید بسطامی، رگ کالسیکی چونعرفاي بز

، ویش از سویینظام ِمعرفتی و اخالقی خبا تنقیح مبادي و مبانیِ  اندتو میسالک مدرن این ، اما .نیستپذیر  امکان
اراده  و خودمحوري عقالنیکه با  »خودي بی« مفهوماز قرائتی  پذیرشِ ؛ وآمد ینپیش ۀگان االت سهکه در مق چنان

خدايِ به سر وقت  و خودکاوي و خودشناسیِ ژرف، احوال باطن دبا تفقّ ؛از سویی دیگر رسد در می و اختیار
   .برددر روزگار کنونی نصیب  را انگیزي دل معنويِمواجید و  رودصورت ب بیتنزیهیِ 
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    :نوشت پی
                                                             

اسر يو  يلي، کاوه گراين کمالين دباغ، حسي، حسيبيفرشاد حب، يابيما افراسين ز يشنهادات و مالحظات دوستان و همکاران عزين مقاله از پيشدن ا ييدر نها ١. 
  .  مانه سپاسگزارميشان صمياز ا.بهره بردم يرداماديم

2. http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/183.pdf 
http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/191.pdf 
http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/201.pdf 

 ۲۶۴۹-۲۶۵۰ات ي، دفتر سوم، ابيو فرهنگ ي، علم۱۳۷۶، يوفرهنگ يم سروش، انتشارات علميشگفتار عبدالکريح و پي، به تصحيمعنو يمثنو، ين روميالد جالل.   ٣
  . ۲۶۵۲و 
 .  ۶۷۰-۶۷۱و  ۶۶۸ات يهمان، دفتر پنجم؛ اب.  ٤

  .  ۳۴۴۱- ۳۴۴۲، ۳۴۳۹ات يم، ابهمان، دفترپنج.  ٥
  :د بهينگاه کن. ام ؛ سخن گفته»اد عمر بر باد استيبن«شتر  تحت عنوان يدن از مرگ، پيهراس ييدر باب چرا.  ٦

 http://www.begin.soroushdabagh.com/lecture_f.htm 
به بحث گذاشته شده » ۳از عرفان مدرن  يطرحواره ا« ة، در مقاليسلوک عرفان يدر واد يانضمام يها و لحاظ کردن انسان» يگريد«مفهوم  يقت اخالياهم.  ٧

   .است
  . ۵۲، غزل ۱۳۷۷، تهران، ي، شرکت سهاميکدکن يعي، به کوشش محمد رضا شفات شمسيده غزليگز، يمحمد بلخ نيالد جالل.  ٨
   .۲۸۱همان، غزل. ٩ 

  .۲۱۳۸و  ۲۱۲۲ - ۲۱۲۴ات ي، دفتر چهارم، ابيمعنو يمثنو١٠. 
  :ت جرسيسا، »اقبال شاعر«م سروش،  يعبدالکر١١. 

http://www.rahesabz.net/story/69699/ 
  :د بهي، نگاه کنيعتيشر يدر  زندگ» استيس«و » نعرفا«ان يم يکيالکتين رابطه ديات و همچنيريشتر با کويب ييآشنا يبرا.   ١٢

، »يعتيات شريريدر کو يدرنگ: ر و زبرين زيباش چن يم«د به  سروش دباغ، ين نگاه کنيهمچ. ۱۱، تهران، فصلناکجاآباد يدر جستجو يمسلمانرهنما،   يعل
  :۱۳۹۲بهار ت جرس، يسا، »يهشت کتاب سپهر و يعتيات شريريکو يقيتطب يبازخوان: چستانيهبوط در ه«، همو؛ ۱۳۹۰بهار  مهرنامه،

http://www.begin.soroushdabagh.com/articles_f.htm 
 http://www.rahesabz.net/story/69144/ 

  :  ۸و۷، تورنتو، جلسات »يرانيا يو روشنفکر يعتيشر يراث فکريم يبازخوان«سروش دباغ، : د بهينن نگاه کينهمچ 
http://www.begin.soroushdabagh.com/lecture_f.htm  

به عنوان نمونه، نگاه  .دم و از آن بهره بردميان ديملک يجناب مصطف يها يدر متن مکتوبِ سخنرانمختلف را  يها»من«ان يک ميش تفکيها پ ن بار، سالياول ١٣ . 
  :لوفرين يت فرهنگيسادر » يمعنو يزندگ يش فرض هايت و پيبحران معنو«د به  يکن

http://neeloofar.org/  
، »يدر مثنو»  يشاد«و » غم«، »رتيح«: يجانب يجانب ب يبه سو«، همو ۱۳۹۰ز يي؛ پاروزنامه اعتماد مهيضم، » ازک غمناکفکر ن«سروش دباغ، : د بهينگاه کن ١٤ .
  : ۱۳۹۰ز يي، پاه آسمانينشر

 http://www.begin.soroushdabagh.com/articles_f.htm  
  . ۱۵- ۱۶اتي، مجلد اول، ابيمعنو يثنوم ١٥ . 
  .»مسافر«، دفتر هشت کتاب، يسهراب سپهر ١٦ . 
  :يز شاعر افغانيانگ اشاره به شعر دل ١٧. 

  اده خواهم رفتياده آمده بودم، پيپ/ تمام آنچه ندارم نهاده خواهم رفت
  دهيده در سفر ديمنم که هر که مرا د/ دهيمنم تمام افق را به رنج گرد

تهران، ار؛ انتشارات زو؛ مقابله و کشفاالبيات از رحيمذوالنور، مقدمه؛ قزويني و قاسمغني اهتمام محمد به؛ ديوان ؛يرازيحافظ ششمسالدين محمد هخواج ١٨ . 
۱۳۶۹.  

19  . psychological egoism 
  . را نوشت اخالق يها روش سازِ که کتاب دوران يقرن نوزدهم  يجيلسوف اخالقِ کمبريف.   ٢٠
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21  . rational egoism 

  .»شورم را«، شعر »شرق اندوه«، دفتر هشت کتاب، يسهراب سپهر ٢٢. 
 »Bodhi«همان، .  ٢٣ 

  .»تنها باد« همان، .   ٢٤
  . »، من، گل، آبيروشن«، شعر»حجم سبز«دفتر  همان،.   ٢٥
  . »در راه ياميو پ«همان، .   ٢٦
  . »در گلستانه«همان، .   ٢٧
  . »اهايپشت در«همان، .   ٢٨

  .»دوست ةيتپش سا«همان، .  ٢٩ 
  . ۲۴، صفحه ۱۳۸۰، تهران، نشر فرزان روز، يمنتشر نشده از سهراب سپهر يها ادداشتيشعرها و : هنوز در سفرم، يدخت سپهريپر.   ٣٠

31  . fundamental ontology 
32   . meditative thinking 

 »يسپهر يفلسفه الجورد« ة،  در مقال»چ، ما نگاهيما ه« ر در دفت»  چستانيه«و  يالاز امر متع يسهراب سپهر يدگر با تلقيت هايبه روا» يتفکر مراقبه ا«ان ينسبت م
  :ده شده استيکاو

 http://www.rahesabz.net/story/61224/ 
  .ل به بحث گذاشته شده استيبه تفص» ۲ن مدرن از عرفا يا طرحواره«و » ۱از عرفان مدرن  يا طرحواره«ن نکات در مقاالت يا ٣٣ . 

قابل تأمل است؛  يدگر متأخر به سنت عرفان شرقين رجوع هايهمچن. خوانده است يها را م دگر آشنا بوده و آنيها يها با نوشته يجالب است که سپهر.  ٣٤
  .ده بوديار داشت و از آنجا آغازيبا آن انس بس يد که سپهررو يم يا يبه سراغ سنت معنو يش از امر متعاليدرک خو يصورتبند يدگر متأخر، برايها


