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  ن دو هزاران من و مازي
  
  
  1391 نیدرورف و 1390 دنفسا ،46 هرامش ،مهدزاود لاس ،هفان هلجم رد هدش راک
  

  : تامل است و در خورعمیق  اي حاوي نکته ،یکی از ابیات داستان موسی و شبان
  1دچند پرید از ازل سوي اب    خود گشت و چند آمد بخود  چند بی

را دربارة یکی از مقوالت  نکاتیاست که در این بخش به منظور شرح آن، نخست » خودي بی«یت ناظر به مقام باین  
مولوي و  مثنويت عرفانی چون ثوراغۀ عرفانی و فلسفی دارد و در ماباین مقوله که ص. مرتبط با آن مطرح خواهیم کرد

هاي گوناگونی  عرفا و فالسفه تلقّی. است "من  " فهوم، مبه میان آمده مدانی نیز از آن سخنقضات هل ا عین تمهیدات
 عارفی م گفت تا دریابیم عرفا و خصوصاًهسخن خوا "من  "ي سه معنا دربارهدر این بخش،  .دان داشته " من " از 

 را می توان ي متفاوتاین سه معنا. اند نظر داشته "من  "چون موالنا، در مجموعۀ آثار خود به کدام معنا یا معانی از 
به منظور . تاز یکدیگر باز شناخ "ییمن استعال"و  "یا عرفانی من متافیزیکی"، "من روانشناختی"ت عناوین حت

  :را در نظر آوریم دیوان شمسزلیات سه غزل از غ خوبست ایضاح مطلب،
  سرو خرامان منی اي رونق بستان من    روي اندر میان جان من  ه چون جان میددزدی

  از چشم من بیرون مشو اي شعلۀ تابان من    تن مرو من مرو اي جانِ جان بی روي بی چون می
  چون دلبرانه بنگري در جان سرگردان من    هفت آسمان را بردرم و ز هفت دریا بگذرم 

  اي دیدن تو دین من و اي روي تو ایمان من              تا آمدي اندر برم شد کفر و ایمان چاکرم 
  یوسف کنعان من سرمست و خندان اندرآ اي    خواب و خور کردي مرا پا و سر کردي مرا بی بی

  اي هست تو پنهان شده در هستی پنهان من    ن شدم وز خویشتن پنهان شدم از لطف تو جا
  پایان من ها آبست تو اي باغ بی اي شاخه  گل جامه در از دست تو اي چشم نرگس مست تو 

  کشی تا وا شود چشمان من پیش چراغم می    کشی کشی یک دم به باغم می یک لحظه داغم می
  ها اي آن من اي آن من اي آن پیش از آن    ها  اي جانِ پیش از جانها اي کان پیش از کان
  ام افالك نی اي وصل تو من اندیشه              منزلگه ما خاك نی گرفتن بریزد باك نی 

  تو چرا باشم چرا اي اصل چهار ارکان من بی    جانم چو ذره در هوا چون شد زهر ثقلی جدا 
  2اي فارغ از تمکین من اي برتر از امکان من    بین من  من، زهدان من، ره یناي شه صالح الد
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  .۲۸۵وان شمس؛ غزل يده دي؛ گزيمولو .٢
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  . کند ر منظومۀ موالنا نظر مید، " من "د، به یک معنا از معانی متصورة یه توضیحی که خواهیم دباین غزل 

  : اشاره دارد "من  "تفاوتی از مغزل دوم به معناي 
  گوش بده عربده را دست منه بر دهنم  زین دو هزاران منو ما اي عجبا من چه منم 

  گر بنهی پا بنهم هر چه بیایم شکنم  چونکه من از دست شدم در ره من شیشه منه
  گر طربی در طربم گر حزنی در حزنم    ز آنکه دلم هر نقشی رنگ خیال تو بود 
  با تو خوش است اي صنم لب شکر خوش صغرم    تلخ کنی، تلخ شوم لطف کنی لطف شوم

  ور همه خارم ز تو من جمله گل و یاسمنم  اي در کف من  ی من چه کسم آینهاصل توی
  هر نقشی کوزة خود بر در ساقی شکنم    دم به دم از خون جگر ساغر خونا بکشم 

  تا بخراشد رخ من تا بدرد پیرهنم    دست برم هر نقشی سوي گریبان بتی 
  3من کیم؟ او را لگنمشمع دل است او به جهان     لطف صالح دل و دین میان دل من 

  
  :است دیوان شمسغزل سوم هم از غزلیات مشهور 

  کی بینیم مرا که چنان که منم      نشان که منم  رنگ و بی آه چه بی
  کو میان اندرین میان که منم                 گفتی اسراردر میان آور 

  اینچنین ساکن روان که منم              کی شو این روان من ساکن 
  بوالعجب بحر بیکران که منم    غرقه گشت هم درخویشبحر من 

  کین دو گم شد در آن جهان که منم              این جهان و آن جهان مرا مطلب 
  زیان که منم سود و بی طرفه بی    فارغ از سودم و از این زیان چو عدم 

  گفت عین چبود در عین عیان که منم              گفتم اي جان تو عین مایی 
  در زبان نامدهاست آنکه منم              گفتم آنی بگفت هاي خموش 

  زبان که منم اینت گویی بی                      گفتم اند زبان چو درنامه 
  پاي پا دوان که منم اینت بی             پا  شد اندر فتا چومه بی می

  منمدر چنین ظاهر نهان که               دوي بنگر  بانگ آمد چه می
  4نادرة بحر و گنج و کان که منم             شمس تبریز را چو دیدم من 
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و  اول هايغزل. گریی دیانمع هاند و غزل دوم ب راجع  " من " يمعنایک غزل اول و سوم به ، از میان این سه غزل
منِ . بندد منی که در آن، تشخص فرد در وادي سلوك، رخت برمی ند؛سوم به من متافیزیکی یا من غیر متشخص ناظر

منِ سوم، هم من استعالیی است . آمده است مثنويدیگر، منِ روانشناختی است که در غزل دوم و برخی دیگر از ابیات 
اصناف سه گانۀ پیش از آن که وارد بحث شویم و . بروزي نداردو ر آثار موالنا، اساساً ظهور دکه صبغۀ فلسفی دارد و 

  .الزم باشد افکنی بیشتر بر بحثعرفانی به منظور پرتو -فلسفی  یآید که توضیح من را شرح دهیم، به نظر می
، چند استحاضر مشخص مکانی زمانی خاص در و در  دار استکه یک موجود گوشت و پوست و خونانسانیدر 
 ؛گوشت و پوست و خون داریمبا ما بدنی  ر یک ازه .ساحت نخست، بدن است .توان از هم تفکیک کرد ت را میحسا

 جسم اوبخش انسانیت انسان است، چه قوامکانت معتقد بود آن. بدنی که  محتوم به تبعیت از قوانین طبیعت است
اما . ها وجود نداردمیان انسان و حیوان و اشیا مشترك است و هیچ تفاوتی از این حیث میان آن جسمچراکه  ؛نیست

 ،چه که عبارت است از مجموعۀ معتقدات، احساساتیعنی آن. جسم، هر یک از ما صاحب ذهنی هم هستیم عالوه بر
 هر شخصی ،پس در مجموع. یا ذهنیت است mentalityاین امور همان .  " من "هاي  ها و خواستهکنش ،عواطف

توان گفت بدن هر یک از ما،  میکه  طوريه ب ؛ستمشخصاً متعلق به او هااینهر دوي  دارد ویک بدن و یک ذهن 
به همین ترتیب، ذهنیت هر . هاي کامالً یکسانی ندارندی خواهران و برادران دوقلو هم بدنتح. متفاوت با دیگري است

بریم که هم مبتنی  به کار می ذهنیت را توسعاًواژه جا الزم به ذکر است که در این .تیک از ما نیز متفاوت با دیگري اس
ذهن عالوه بر  ،به تعبیر فیلسوفان). من(هاي ما  ها و آرزوها و تمینات و ایده هاي ما است و هم خواسته بر اندیشه

اما عالوه بر ساحت بدن و ذهن، ساحت سومی هم داریم که به آن، . شودنیز می هاي ما امیال و خواستهباورها شامل 
باید توجه داشت . است " خود "دل آن در فارسی، و ساحت پیشین متفاوت است و معادبا  که گویند می selfساحت 

 selfبر خالف  soul در چون ؛قرار داد soulتوان معادل با ساحت چهارمی موسوم به روح یا  که این ساحت رانمی
مجموعۀ معتقدات، عواطف، احساسات و کنشهاي ما را  mindبه این معنا که اگر  ؛هیچ تشخص و تعینی وجود ندارد

را در توان چهار ساحت بدن، ذهن، خود و روح  پس می. سازندة مجموعۀ شخصیت و روحیات ماست selfسازد،  می
  .البته ممکن است برخی قائل به ساحت چهارم یعنی روح نباشند. وجود آدمی از یکدیگر تفکیک کرد

به این معنا  ؛شخصی دارددر نوسان است و صبغۀ  گانه، من روانشناختی میان ساحت دوم و سوم هاي سه اما از میان من
به عنوان . تواند متفاوت از دیگري باشد؛ زیرا احواالت ما با یکدیگر متفاوت است که من روانشناختی هر یک از ما می

انوادگی ما با یکدیگر متفاوت است و از این حیث، اشتراکات و افترافات زیادي با خمثال، پیشینۀ معرفتی، تربیتی و 
 یاگر انسان. است) من(نشناختی مجمتع بر جمیع احواالت، احساسات، عواطف و شخصیت ما من روا. یکدیگر داریم

احساسات، عواطف، . است) من(زود رنج، حلیم، خجالتی یا مواردي از این دست باشیم، تمام اینها بخشی از ما 
چه به به طور کلی، آن. استگونه کرده را این) من(ساخته است، ما ) مرا(چه که در طول زمان ما را شخصیت و هر آن

امروزه اعتقاد بر این است که ارتباط . سازد، همان من روانشناختی اوست لحاظ روانشناختی مجموعۀ رفتار فرد را می
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اما این که آیا  ؛دارد وثیقی میان اوصاف روانی و جسم برقرار است و بسیاري از امور روانی، تبیین فیزیولوژیک هم برمی
اند که قائل به این ارتباط تنگاتنگ  بوده کسانی. محل بحث ما نیست اکنون یل به یکدیگرند یا خیر،این دو قابل تحو

نورولوژیک، یک سطح روانی هم   ـاند که ما عالوه بر یک سطح فیزیولوژیک  کرده قریرگونه تاند و مسأله را این نبوده
ارتباطی میان این دو سطح قائل باشیم،  نوع که چه به هر حال، بسته به این. داریم که مشتمل بر احوال روانی ماست

  .توانیم دربارة من از منظر روانشناختی بحث کنیم می
مطابق ادعاي عرفا، گویی تمام تعینات و در آن، منی که ناظر به روح است، ساحتی است که  عنیی ،اما من متافیزیکی

بند زمان و مکان است، به یک امر بیکران یا به امري  تختهمحدود و بندد و منی که  تشخصات من، از میان رخت بر می
به منظور . گردد شود و پس از اتصال، در آن مستحیل می ساحتی غیر از عالم کون و فساد است، متصل می هکه متعلق ب

وند ش هاي متفاوت به دریا متصل می یل را در نظر گرفت که در آن، قطرات آب با اندازهثتوان این تم درك این مطلب می
توان گفت که قطره با همان تشخص خود به دریا اتصال  نمی. گردند و پس از اتصال در آن مستحیل و مندك می

به همان سان، منی که . شود یابد و دریاصفت می شود کامالً در درون آن استحاله می یابد، بلکه وقتی وارد دریا می می
ص و تعین دارد امر بیکران متصل گردد،  ه، اگر بدارمن گوشت و پوست و خونیا به عبارت دیگر جسم یا همان  ،تشخّ
توان نام این من را، من متافیزیکی  می. رود م تشخص و تعین آن از بین میاه گویی تمکچنان ؛شود در آن مستحیل می

  .یعنی همان منی که عاري از هرگونه تشخص و تعین است ؛نهاد
مطابق با دیدگاه کانت و . نامید» من استعالیی«توان آن را  اند که می اما فالسفه، دربارة نوع دیگري از من نیز سخن گفته

ص و تعین است و مقابل من تجربی قرار دارد  به. هگل و دیگر فیلسوفان معاصر، من استعالیی، منی عاري از تشخّ
اما . ها یکسان استتوان گفت که در همۀ انسان که می طوريه ب ؛تتوان آن را جهان شمول نیز دانس همین دلیل می

مطابق . است ن قابل درك باشد، از جنس شروطعینکتۀ درخور توجه این است که من بیش از آنکه یک امر مت
زیرا من استعالیی، از  ؛تواند به فهم جهان پیرامون همت گمارد توضیحات کانت، اگر این من نباشد، من تجربی نمی

جنس شروطی است که تحقق معرفت ما دربارة عالم پیرامون یا امکان سخن گفتن معنادار دربارة عالم پیرامون را میسر 
چون  ؛دار نیست ، همان من گوشت و پوست و خونteransendental I یا» من استعالیی«به عقیدة کانت  .سازد می

به  ؛است اي مسامحه تعبیرياین من،  ،در لسان فالسفه. تاستعالیی در مرز عالم اسمن جهان است اما این این من در 
گیرد که در  سري شروط پرده برمی، از یکاستتشخص و تعین واجد که ناظر به کسی باشد که این معنا که بیش از آن
رض به منظور فهم مطلب، ف. سازند پذیر میکانمشروطی که معرفت ما را به جهان پیرامون ا ؛اند مرز عالم واقع شده

کوشیم تا درکی از  می هکه هر چ طوريه ب ؛توان در آن دید کنید که داخل اتاق تاریکی هستیم که  هیچ چیز را نمی
 هايپس از گذشت مدتی، ناگهان چراغ. دانیم که چیزي در اتاق قرار دارد توانیم و نمی پیرامون خود داشته باشیم، نمی

اي براي ما که سوژه هستیم، ظاهر  چه در اتاق قرار دارد، به مثابۀ ابژهشوند و در این حالت، آن اتاق روشن می سقفی
توانیم تشخیص  بریم، نمی اند و ما در ظلمات محض به سر می ها روشن نشدهبه تعبیر فلسفی مادامی که چراغ. شود می
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که اموري در این اي از این تواند متعلق آگاهی ما قرار گیرد و هیچ نشانه اي است که می یئی چون لیوان، ابژهشدهیم که 
هاي سقفی، در حکم همان در این تمثیل، چراغ. شود توانند متعلق معرفت ما قرار بگیرند، یافت نمی عالم هستند که می

پس . من استعالیی در نظام کانتی هستند که تا مفروض نباشند، اساساً اموري که در عالم هستند، شناختی نخواهند بود
، در نظر دنگیر اموري که متعلق آگاهی من قرار می نیزافکند و  ن شروطی که بر من پرتو مییعنی آ ،را ما باید این شروط

اي که متعلق آگاهی من قرار گرفته است، پرتو  هم بر منِ سوژه و هم بر ابژهاین شروط به عبارت دیگر، . بگیریم
) اي سابق بر تجربه( پیشینی از شروط  نقد عقل محضدر  کانت. ها را به مثابۀ یک ابژه تجربه کردد تا بتوان آننافکن می

. ند تا اموري که در عالم هستند، متعلق آگاهی من قرار گیرندهد پرده برگرفت که به منِ سوژه تجربی این امکان را می
ناظر ی هیچ سخندر نظام عرفانی ما،  وخستین بار، کانت آن را مطرح کردنام این شروط همان من استعالیی است که ن

زیرا وي هم  ؛کانت در تاریخ فلسفه روشن است توسط این منشدن  حدلیل مطر. ته نشده استفگ به این سنخ از من،
گرایانی چون بر عقلهیوم بود و هم میراثو گرایی انگلیسی یعنی کسانی چون الك، بارکلی بر سنت تجربهمیراث

معرفت  و به این نتیجه رسید کهاخت دپر هاي این دو سنت فلسفیآموزهبندي  از این رو، به جمع. نیتسدکارت و الیب
کانت به اموري گفته  فلسفهپیشینی در . باشدداشته هاي پیشینی هم  مؤلفه تواند، میهاي پسینی تجربی مؤلفه عالوه بر

رز عالم واقع اند و دقیقاً در م شود که متصف به اوصاف کلیت و ضرورت هستند و از عالم پیرامون برگرفته نشده می
تا این  و اند جا واقع شدهدر واقع، اگر این عالم با تمام عظمتش مرزهایی داشته باشد، شروط مذکور در آن. اند شده

  .شود شروط را مفروض نگیریم، معرفت به جهان پیرامون میسر نمی
گویند، سخن آنان  عالیی سخن میمراد از این توضیحات این بود که دریابیم، وقتی فالسفۀ جدید از من به مثابۀ من است

دار است اما من استعالیی، منی  من تجربی، همان من گوشت و پوست و خون. ها و مقوماتی است ناظر به چه مؤلفه
الزم به ذکر است که این معنا از من، نسبت چندانی با . رود یابد و به سروقت مرزهاي عالم می است که از ما علو می
در واقع، کانت به آن معنا که قدماي ما متافیزیسین بودند، . مایی چون مالصدرا و دیگران نداردمقولۀ استعالیی نزد حک

- ، به معناي سخنکانتشروط استعالیی نزد  .ن نبود و قصد نداشت که از ساحات دیگر وجود، پرده برداردیمتافیزیس

  .گفت سخن میگفتن از ساحات دیگر وجود نبود بلکه بنا به توضیحی که آمد از مرز عالم 
مصداق به این بود که از بحث درباره من استعالیی هدف ؛ پردازیم دربارة من استعالیی نمی بیش از این، به بحث

آید،  هگلی دارد، سخن به میان می -اي کانتی نامهنسب که ،دریابیم هنگامی که از من استعالیی ،هادضداباتعرف االشیاء 
به دلیل این که نگاه آنان، نگاه . اند عرفا ناظر به این تلّقی از من اصالً سخن نگفته نکه،ای دیگرمعناي آن چیست و 

. فلسفی نبود و مقوالتی چون کلّیت و ضرورت به آن معنا که مطمح نظر فیلسوفی چون کانت بود، مد نظر ایشان نبود
عالوه . نگرستند دیگري در این عالم میکلمه نبود و از منظر  و استعالیی ینتمعناي کادر ها، پرسش امکانی پرسش آن

که عالم  ،گونه نبود که صرفاً ناظر به این ساحت از ساحت وجوداخ بود و اینفرها بسیار بر تمام این موارد، جهان آن
. گفتند به تعبیر کانت، جهان پدیداري است، سخن بگویند بلکه ناظر به ساحات دیگري هم سخن می ،کون و فساد یا
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احتیاطی که  ؛گفتن دربارة ساحات دیگر وجود توأم با احتیاط استدر میان فالسفۀ جدید این سنخ سخن در حالی که
و احکام اخالقی کلی و ضروري  یشمولخود از جهان یزمانی که کانت در مباحث اخالق. عرفا بدان پایبند نبودند

بیان به  .وي، ناظر به جهان خارج نیست به همین دلیل اخالق. جست گفت، از همین سوژه استعالیی مدد می سخن می
   .گیرد گیرد بلکه از مرز عالم می اسباب و ادوات خود را از جهان خارج برنمی ،دیگر

. ها گفتیمرا به نحو مختصر دربارة آن نکاتیرسیم که پیش از این،  از من استعالیی که بگذریم، به دو تلّقی از من می 
اي که در ابتداي بحث  گانه بندي سه مطابق با تقسیم .ت و دیگري من متافیزیکییکی از این دو مورد، من تجربی اس

  .شود من تجربی همان من روانشناختی است و من متافیزیکی به همین نام خوانده می ،مطرح شد
مطرح  هایی را که عرفا دربارة من روانشناختی یا من تجربی اي از بحث وان پارهت هاي جدید روانکاوانه هم می در بحث

من روانشناختی بیش از هر چیز ناظر به احوال گوناگونی است که هر یک از ما، مادامی که در . اند، سراغ گرفت کرده
که از احوال گوناگون یک موجود  تا هنگامیبه عبارت دیگر، . یمآنواجد ن به بودن خویش هستیم، طحصار تنیم و متف

جمیع احوالی که بر فرد . ایم سخن گفته او اظر به من روانشناختیگوییم، ن کرانمند که در حصار تن است، سخن می
دهد، ناظر به من روانشناختی  شود و گاه احوال بسط در او روي می رود و گاه غمگین است و دچار احوال قبض می می

است و گاه ن طپذیر است و قرار است از دنیا برود، متف این امر که موجودي زوال نسبت بهآدمی ، گاهی اوقات. است
عموم افراد هنگامی که در . کند که به اهداف خود رسیده و مورد احترام واقع شده است بسیار شاد است و احساس می

- گونه مکانشوند و بسیار نادر است که کسی در این کنند، دچار احوال خاصی می مراسم خاکسپاري عزیزي شرکت می

منوال، به هنگام شرکت در مراسم شادي و عروسی یا محافل دوستانه  به همین. ها حاضر شود و احوالی دیگرگون نیابد
موالنا از آن این سنخ از احوال ناظر به همان دو هزار من و مایی است که . شود نیز، احوال دیگري بر فرد حادث می

کالبد خویش  درتخته بند زمان و مکان و  که شرط مهم تحقق آن این است که فرد ه باشیمتوجه داشت .سخن گفته است
غزل دومی . کند اند که فرد در میان ساحات گوناگون خویش نوسان می ن دلیل آن را من روانشناختی نامیدهو به ای دباش

  :گوید موالنا در جاي دیگري هم می. ناظر به همین من است ه شد،بخش آورد این که در ابتداي
  سوي کشندم که از آن سوي کشندم  که از این     چه کَسم من چه کَسم من که بسی وسوسه مندم

  5ندمم بلنفسی زین دو برونم که بر آن با                     نفسی رهزن غولم، نفسی تند و ملولم 
  

عالوه بر آن، . قبض حالیابد و گاه  بسط بروز می حالاست که در آن، گاه  لیاگزیستانسیاحوال این احوال، همان 
الزم به ذکر است که هر یک از . توان ناظر به همین معنا از من در نظر گرفت تفکیک میان خود عالی و خود دانی را می
شود که  مان جلب میطاي از احتیاجات، نیازها و تنظیم رواب گاه توجه ما به پاره. ما داراي خود دانی و خود عالی هستیم

احتیاجاتی چون، خوردن، خوابیدن،  ؛وار ما دارد»مازلو«خود دانی کاشفیتی از احتیاجات . تناظر به خود دانی ماس
                                                   

  .۲۵۸وان شمس؛ غزليده دي؛ گزيمولو .٥
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عموم . آشامیدن و اموري از این دست که مطابق با هرم و سلسله مراتب مازلو، همان نیازها و حاجات اولیۀ انسان است
رت، کسب ثروت و کسب قدرت از جمله کسب شه مثالً. پردازند ها، در طول زندگی خود به این احتیاجات میانسان

 .رتبۀ خودمان، در خود سراغ داریم و از این حیث تفاوتی با یکدیگر نداریمماموري است که هر یک از ما، به قدر و 
کند و کسی هم که مراتب  یک فرد عادي براي خود شخصیتی قائل است و یکسري از نیازهاي اولیه را طلب می

یم، کن روشنتري بندي چنانچه بخواهیم این مسأله را صورت. حو دیگري طالب این نیازهاستبه ن نصیب برده باالتري را
جمع . احراز هویت و دیگري ابراز هویت کیی: ر زندگی خود، در پی دو چیزنددها که عموم انسان یم بگوییمتوان می

- میهویت احراز هر یک از ما نخست  .به یک معنا، در ذیل این مقوله قرار داد ،افراد در سطح خود دانی يهافعالیت

هاي روانی آدمیان، همگام با گذر عمر  البته با توجه به این که مکانیسم. آییم برمیآن در مقام ابراز  سپسو کنیم 
در ابراز وجود یک کودك  ،مطابق این تئوري. شود ما نیز در طول زمان متفاوت می وجود شود، نحوة ابراز تر می پیچیده
.  متفاوت است آن در این دو نفر و ظهور بروزاما نحوة  ،ست ندارداز اوتفاوت ماهوي با کسی که بزرگتر کردن، 

دهد، همه او را ببینند و تفاوت او با  ود را نشان میخکند و یا نقاشی  کودك مایل است هنگامی که چیزي را تعریف می
 هانگاهکند که  است و احساس می زدنحرفمی که مشغول آید و هنگا ما صرفاً در این است که او به نحو خام پیش می

این رفتاري است که در . ندتوجه کنخواهد که به  او  زند و از دیگران می شود و فریاد می متوجۀ او نیست، عصبانی می
اینکه توجه دیگران را به خود جلب کند، در  رايب کودك یعنی. سم روانی ما جاري و ساري استییک سطح از مکان

زدن و ابراز ناراحتی به آید و در این راستا، ناگزیر از اسباب و ادوات بسیار ابتدایی که شامل جیغ مقام ابراز هویت برمی
هاي روانی هم  ، مکانیسمانسان ترشدن شخصیت اما در سنین باالتر و همگام با پیچیده. کند نحو عیان است، استفاده می

گوید، اما رفتارش به نحوي است که  اي دیگران چیزي نمیئدر منظر و مر ه،یعنی فرد طالب توج. شود تر می پیچیده
که افراد  توان جمیع کارهایی حیث، حتی میاز یک . کند تا ابراز هویت او را ببینند توجه دیگران را به خود جلب می

برد، اما در عین حال  ت میکه دارد لذ ايثالً یک تاجر موفق، پیش از هر چیز از تمکن مالیم. کنند، بدین نحو دید می
نحو موجه یا غیرموجه  پس نخست، به. مایل است که دیگران هم او را فرد موفقی بدانند و او را تحت این عنوان ببینند

کند و این دو مقوله، مقوالتی جداگانه  کند و سپس آن را ابراز می که در اینجا محل بحث ما نیست، هویت را احراز می
  .شوند محسوب می

مجموعۀ مناسبات و روابط ما در هر سطح، ناظر به . هر حال، این بخشی از وجود ماست و بسیار هم پررنگ است به
هاي شخیص و مشهور نیز این حالت حتی در سطوح باالتر هم برقرار است و انسان. ابراز هویت استسپس احراز و 

تمام این موارد، ناظر به خود دانی است و در  .ندشود، با دیگران دربپیچ دهاینکه بر شهرتشان افزو رايممکن است ب
  . شود بندي می ذیل احراز و ابراز هویت، صورت

هاي انسان را توان تمامی فعالیت است، می ...عالوه بر نیازهاي پایه که شامل خوردن و خوابیدن  و امنیت و بهداشت 
ن آورد ارا بر زب این میل خودست که شخص یحتی الزم ن .قرار داد قوالت احراز و ابراز هویتکم و بیش در ذیل این م
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گریزناپذیر است و بخش  علی الظاهر،چنین گرایشی،  .دریافتدر وجود او را  امر توان این بلکه از رفتار او می
 بر اساسمثالً  .هاي زیستی و بیولوژیک نیز دارد تبییناین گرایش انسانی، البته  .آید ها به شمار میانسانوجود الیتخلف 

  .ما آدمیان تمایل داریم در این عالم باقی بمانیم یعنی. استآدمی معادل با ارزش ابقایی این میل ، قتلقّی تکاملی از اخال
اي موسوم به انسان سر برآورد و در طول زمان تطور پیدا کرد، از مرحلۀ  دانیم که پس از آنکه، ارگانیسم پیچیده می 

در براي اینکه انسان طور کلی، ه ب .دنارزش ابقایی دار برخی از امور،. ی جمعی شدفردي وارد زندگ - زندگی جمعی
تئوریهاي داروینی، چنین حدود و ثغوري دارد و در اخالق هم، . باقی بماند، باید قدري خودخواهی در او باشداین دنیا 

اي خود قد و در وهلۀ نخست به بمدلول آن هم این است که انسانها بسیار خودخواهن. یابد بندي را می همین صورت
  .اندیشند می

وي به منظور فهم . ماستکنونی بحث   کم و بیش ناظر به نیزو لذت عالی  لذت دانی دربارهوارت میل تبحث جان اس
 ،عشق ،توان از خوبی، دوستی اي لذات عالی هم وجود دارد که به عنوان مثال می پاره ودچیستی خوبی و بدي معتقد ب

ی، اما خود عال. هر چند ملهم از آن است ؛در هر صورت، تعبیر لذت، متناظر با بحث ما نیست. هی یاد کردمحبت و آگا
نظر دارد اما  ششود که فرد به خود ست؟ خود عالی در نگاه روانشناختی یا من روانشناسانه، هنگامی مطرح میچی

ساعاتی از شبانه روز یا ساعاتی از ماه و در مورد در  بلکه. توجه او در این حالت، معطوف به نیازهاي متعارف نیست
 سایر اموري کهمعناي زندگی و  ،آگاهی ،زوال، عشق ،وري چون مرگمبرخی از افراد، حتی ساعاتی از سال، فرد به ا

اي مواجه با خویشتن و تعامل با محیط اطراف است که آن  این هم گونه. اندیشد حاجات عالیۀ انسان است می رناظر ب
  .نامیم خود عالی یا تعامل با جهان پیرامون مبتنی بر خود عالی میرا 
ناظر به  ،تعبیر جان استورات میل و جرمی بنتام روز، به شبانهساعات اي از  ما در پاره با این وصف، توجه هر یک از 

) منی(وقات کسی اي از ا پارهدر . معطوفیم گشنی کردنیک سنخ از لذات است و به اموري چون خوردن و خوابیدن و 
 که در حصار تن است و از کالبد خویش بیرون نیامده است، به اموري چون خوردن و خوابیدن به طور کلی اموري که

در  بروز و ظهورشنگاه پسینی، تجربی، تاریخی به انسان و روند . اندیشد انضمامی دارد، می - اکنونی -جاییصبغۀ این
این . ، این حیثیت را هم داردو مکان استبند زمان  تختهکرانمند و  انسان که مادامی. است چنین نگاهیطول تاریخ، 

  :توي انسان باشدتو بر نیز شاید ناظر بر همین خصلت  مثنويات از یاب
  ويتو ز پیش خود به پیش خود ش    روي اندر که خواب  وقتیآن  همچو

  خواب گفته است آن نهان ربا تو اند              بشنوي از خویش و پنداري فالن 
  نه من و نه غیر من اي هم تو من              نه توگویی هم به گوش خویشتن 

  6عمیق   بلک گردونی و دریاي    یستی اي خوش رفیق نتو یکی تو 

                                                   
  .۳/۱۳۰۳-يمثنو  .٦
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سخن رسد که  یاما در مجموع به نظر م. البته، بیت آخر ناظر به من متافیزیکی است که بعداً به آن خواهیم پرداخت
دهد  ساحات گوناگون دارد، مورد توجه قرار می» من«بر تو بر تویی انسان است و این معنا را که ناظر  جاموالنا در این

  :گوید اینکه موالنا می.  دارد و از آن پرده برمی
  ،گوش بده عربده را دست منه بر دهنم    ! زین دو هزاران من و ما اي عجبا من چه مانم

  
ها و آرزوها و  بند زمان و مکان است و اصناف تمایالت و ایده منی که تخته ؛است» من«به همین تطور احوال  نیز ناظر

به هر حال، از این دو هزاران . دیشاند چون معناي زندگی می ي متعالیبه امورامور روزمره و گاه به گاه امیال دارد و 
  .رو به نیازهاي ثانویه یا عالی بشریت دارند که اي از من و ماها، من و ماهایی هستند من و ما، پاره

تمناي است و آدمیان تمناي پایدارشدن یا به تعبیري   همواره مطمح نظر آدمی بوده اي چون فنا در این میان، مقوله
که حتی این امر . ها نیستدانند سرنوشتی جز زوال، در انتظار آن در حالی که می ؛پرورانند زندگی ابدي را در سر می

ما موجودات مانایی نیستیم .  سازد هاي دیگري هم باور دارند، در اصل مسأله خللی وارد نمی هاي متدین به جهانانسان
حاجات و  برآوردن اندیشیم یا مشغول بند زمان و مکان هستیم و به امور روزمرّه می اي است که وقتی تخته و این نکته

میرایی را با  و هر چند عارفی چون موالنا، این زوال ؛ان نباشدمتوجه دنیازهاي خود دانی هستیم، شاید چندان مور
  :یی در پیش استمانانوعی کند یا به تعبیري معتقد است که در پس پشت این میرایی،  مانایی تعویض می

  تو بمان اي آنکه چون تو پاك نیست    رو باك نیست  روزها گر رفت، گو
  

داند که  میآدمی که  ، چراشود ، اندیشیدن به وجه تراژیک زندگی محسوب میاما به هر حال اندیشیدن به این مقوله
  .شدیم بر باداز خاك برآمدیم و : به تعبیر خیام .باید در خاك فرو رود يروز

این من را از اموري  کند کهموالنا توصیه می .خود یا من روانشناختی از نظر عارفی چون موالنا، دقیقاً به همین معناست
  :داریم تر منمن چراکه ما یک  ؛ها بپیراییم يژمن هستند یا از اصناف زوائد و ک که غیر

  تري تا قمر را وا نمایم کز قمر گلشن    تري  دردو چشم من نشین اي آنکه از من
  
بند زمان و مکانیم  این است که مادامی که هوشیار و تخته رادو م از وجود آدمی استزنگارزدایی توصیه ناظر بر این  

  .و با من روانشناختی سر و کار داریم، باید، این من روانشناختی را از اصناف رذائل بزداییم
  زانکه زنگار از رخش ممتاز نیست    ت دانی چرا غماز نیست آینه ا

  
به اعتقاد  ؛اي است که زنگار دارد مچون آینهجربی، همن ت. دکن یرد، این من بروز نمیپس اگر زنگارزدایی صورت نگ

پس من روانشناختی که . صفت، در این دل صیقل داده شده، بازتابیده شودعرفا باید آینۀ دل را صیقل زد تا حقیقت آینه
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 ئون مختلف آن باشیم، باید از اصنافشن به فطشایسته است نسبت به آن هوشیار باشیم و قدر آن را بدانیم و مت
  .زنگارها زدوده شود

 ؛ یعنیکرانمندي است که ساحات گوناگون دارد و معطوف به امور گوناگون است روانشناختی، منِ در مجموع، منِ 
اموري است که از سرشت سوزناك زندگی پرده جه اي از موارد متو و هم در پاره هم به امور متعارف زندگی توجه دارد

  :گفت اینکه موالنا می. گیرد برمی
  کار خود کن کار بیگانه مکن    در زمین  مردمان خانه مکن 

  
و احیاناً  شود ها و زنگارها شتیها، پل يژک آغشته به علی االصول ممکن است منی که. ناظر به همین تلقی از من است

  .از مسیر صواب خارج شود
کند  آید همان منی است که از من روانشناختی یا از همان منی که در حصارخود واقع است، آغاز می من سوم به نظر می

منظومۀ عرفا،  در. خورد یا روح یا امر نامتعین و نامتشخص پیوند و گره می soulآید و به  و از این حصارها به در می
رود و به یک امر بیکران و  است اما از آن فراتر می یو مبانی آن، من تجرب اما منی که مبادي ،میده شدهاین امر نیز من نا

این تلقی از من  رسیدن به سی چون موالنا، غایت قصواي سلوكمنظومۀ ک در آید به نظر می. یابد اتصال مینهایت  بی
  .است
  سرو خرامان منی رونق بستان من      روي اندر میان جان من  چون جان می دهدزدی

  اي هست تو پنهان شده در هستی پنهان من    تو چون جان شدم وز خویشتن پنهان شدم  از لطف
  

این جانِ . دنک ه در جان ما حرکت میدریم و جانِ جانانی که دزدیادر این ابیات، این است که ما جانی د مندرجنکتۀ 
که شخص را است اي  ا همان مقولهصورت ی به امر بی ظرخطاب موالنا در این ابیات، نا. جان، نمادي از بیکرانگی است

ق گوییم من، متعلَ زیرا هنگامی که در فارسی می ؛ستاند بودن میکند و من را از من نهایت متصل می کرانگی و بیبه بی
این  ؛هستم و مرز من، دیگري است "من  "در حصار خویشتنم،  تا هنگامی که من  .استمندرانک رام "من" این

هاي خود را از دست بدهد، دیگر  کرانه "من"حال اگر در یک سیاق، . کرانمندیم ما همه ؛خصوصیت همۀ ما است
نرمک در با این وصف، جانی داریم و یک جانِ جانی که دزدیده و نرم. توان دربارة آن، همچون سابق سخن گفت نمی

دچار «یا به قول سپهري » اطه کردناح«بیر اتع. گیرد کند و در بر می که گویی ما را احاطه مینانچکند؛  ما حرکت می
اما چگونه ممکن است کسی در بر گرفته شود یا کامالً . شوند ، تعابیر مهمی براي فهم منظومۀ عرفا محسوب می»شدن

وضوع، تمثیل آهو و شیر را به کار برده مبه منظور شرح این  الناکه دیگري او را در بر گرفته است؟ مو داحساس کن
  :شود اش در هستی او روپوش می هستیگیرد،  هنگامی که آهویی در مصاف با شیر قرار می به تعبیر وي،. است



١١ 
 

  7اش در هست او روپوش شد هستی    هوش شد بیآهویی  پیش شیري
هنگامی که . گیرد که گویی از خود چیزي ندارد مضمون بیت این است که آهو چنان در مغناطیس عظمت شیر قرار می

به تعبیر موالنا،  ،یا احاطه می کند، تمام وجود او را ترس کردن آهوست پاره پاره در آستانه هیکل و تنومنديشیر قوي
پس تمام هستی . ماند چنان که گویی هیچ تشخص و تعینی از او باقی نمی؛ شود هستی او در هستی شیر روپوش می
 در هستی شیر مستحیلهستی او یی رود و گو ین میبشود، از  گیرد و دچار ترس می آهویی که در مصاف شیر قرار می

  .شود می
ت عنوان من روانشناختی از آن سخن تحکنون  اند، منی که تا در این سنخ از مواجهات که عرفا از آن سخن گفته

همچون حبابی که مرزهایی دارد و هنگامی که هواي  ؛شود امر بیکران، مرزهایش درنوردیده می باگفتیم، در مصاف 
 مفهوم که ه باشیمتوجه داشت .ماند بر جاي نمیبراي آن رود و مرزي  ین میبترکد و از  برود، میبیشتري به درون آن 

در زبان هم، . توان امور را از یکدیگر تشخیص داد ولوژیک، توسط مرزها میتلحاظ ان همرز اهمیت زیادي دارد چون ب
مثالً هدف از کاربرد واژة صندلی . ستزهاتعین بخشیدن به مر ت و یکی از کارکردهاي مفاهیمهمین حالت برقرار اس

حدود  به عبارت دیگر، دایرة مصادیق صندلی در عالم خارج. جدا کنیم صندلیاست که مصادیق صندلی را از غیر این 
دارد  به طور کلی، معرفت ما ارتباط وثیقی با حد و مرزها. مواجهیم صندلی ما با غیر به بعد، و از آن حد و ثغوري دارد

با این . دد می رسانندهمه و ناطقۀ ما را میفابه معناي رخت بربستن حدودي است که قواي  و از بین رفتن مرزها،
امر بیکران، حالتی  ه بارسد که در تجربۀ مواجه وصف، من متافیزیکی نیز ناظر به همین تجربه است و هنگامی درمی

  .ندفرورفتنهم گسستن و دردهد که گویی مرزها در حال  روي می
حالت، آب  در این. توانیم خودرا در کنار ساحل دریا، در حالت درازکشیده و خوابیده تصور کنیم در مقام تمثیل، می

بطوریکه اگر ناگهان از خواب بیدار شویم، متوجه . گیرد آید و بدون آنکه متوجه باشیم، ما را در بر می آرام جلو میآرام
، حالتی مشابه  »دزدیده چون جان رفتن«. مان را فرا گرفته است یاست و آب تمام جسمشویم که تمام بدنمان در در می

  :یدوگ میمولوي پس از آن . این تمثیل است
  اي دیدن تو دین من وي روي تو ایمان من      تا آمدي اندر برَم، شد کفر و ایمان چاکرم

  ندرآ اي یوسف کنعان منسرمست و خندان ا     خواب و خور کردي مرا  پا و سر کردي مرا بی بی
  :و نیز این بیت که مضمون بلندي دارد

  اي هست تو پنهان شده در هستی پنهان من     از لطف تو چون جان شدم وز خویشتن پنهان شدم
  
به . شود گذراند، گویی از خود نیز پنهان می رود یا آن تجربه را از سر می کران میبیوقتی شخص به مصاف امر  

گویی   و بندد شود و مرزها رخت بر می او با دیگري بود، دریده می وجه تمایزهاي خویشتن که  کرانه ت دیگر، آنعبار
                                                   

 .۳/۳۶۷۵؛يمثنو .٧
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کنیم که  باید توجه داشت که در این حالت به سمت و سویی حرکت می. شود از خویشتن نیز جدا یا پنهان می) من(او 
  . پا می گذاریم  یا روح soul ساحتبه  و میسوزدن تشخص و تعی

  
بیت نخست، . تر باشد ایم مشخص تاکنون مطرح کرده هچ، شاید به یک معنا، آنبتدا آورده شدکه در ا سومی غزلدر 

که حتی درك او از  طوريه ب ؛ناظر به زمانی است که شخص، در حال از سر گذراندن تجربۀ اتصال به امر بیکران است
  :شود ن میطرفته بدان متفهاست که گویی شخص رفته کرانهاین حالت، همان سوختن . خود نیز در حال تغییر است

  کو میان اندرین میان که منم    گفتی اسرار در میان آور 
  

، دیگر حالت که تشخص و تعین از میان رخت بر بسته اما در این. در کار باشد "میانی"معنا دارد که هنگامی تخاطب  
در پاسخ به این پرسش که منی که یک موجود کرانمند است، . است ندارد و فرد به بحر بیکران تبدیل شده دمیانی وجو

فرد به امر بیکران متصل  بندد و ان رخت برمیها از می کرانهوقتی شود، باید گفت که  به یک امر بیکران تبدیل میچگونه 
کند که او  اعالم می رو، از این. تواند خود را از آن جدا سازد و حدود و ثغور خویش را معین سازد شود، دیگر نمی می

 انگارد،  امر بیکران نمی مستحیل در حالت، شخص خود را تا پیش از وقوع این. ل شده استبحر بیکران بد ههم ب
  .مشخص و حدود و ثغور رزها فردي است با م چراکه

  8لیه راجعوناانّا ه گویدم ک  پس عدم گردم عدم چون ارغنون 
  

 و پوچ رسد و به معناي هیچ عالم عدم عالمی است که پس از عالم ماده درمی پیش از این گفتیم که به عقیدة عرفا،
تن،  که به عقیدة عرفا، ما با سه عالمگفتیم . پیوندد ات وجودي میححالت، شخص به یک ساحت از سا در این ؛ستین

  :و عدم مواجهیم خیال 
  9ت الوصالاخرامم در نهای می    من شدم عریان ز تن او از خیال 

  
  .چون خیالی از خیاالت توأم: گوید جاي دیگري مییا در 

اما عالم . مثالً یک کتاب هم ماده یعنی کاغذ دارد و هم صورت. در عالم تن، ماده و صورت داریم که با ما هم هستند
در خواب ممکن است، مسیر . بینیم می مانند خوابهایی که. خیال، عالمی است که در آن ماده نیست اما صورت هست

آن این است که در پدیدة خواب صورت  علت .ثانیه هم بتوان طی کرد و یا از دیوار عبور کرد چندی ر را طدو شه
از دیوار عبور کنیم، این امر شدنی  ،نی، عالم کون و فساد، یعچه بخواهیم در این جهانچنان. داریم اما ماده نداریم
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ي دفعال مایشاء نیستیم و به دلیل اصناف قیوما به هر حال، . کنیم چون با ماده مواجهیم و به دیوار برخورد می ؛نیست
هاي عرفا، عالم عدم، عالمی است که در آن نه ماده هست نه  مطابق با آموزه. نیستیم يکار هرکه داریم، قادر به انجام 

عالم کون و فساد مشتمل  .است از اضداد گذرکردنمتضمن  بلکه ،ستنی و پوچی البته این امر به معناي نیستی. صورت
این عالم را به این دلیل کون . است... چون غم و شادي، فقر و غنا، بلندي و پستی، سود و زیان و  ،ها بر اصناف دوگانه

ها بر یکدیگر، جهان و تأثر آنها به طور دائم در تزاحم با یکدیگر هستند و تأثیر  هناند که در آن، این دوگا و فساد نامیده
  .رویم ها، فراتر می ما از دوگانه که وجود دارداي هم  ، مرتبهنگاه عرفانیاین  اما مطابق با. سازد ما را می

  ی جانبی جانب ب وین کبوتر     در مذهبیپرد  هر کبوتر می
  10دانگی دانۀ ما دانۀ بی    ما نه مرغان هوا نه خانگی 

  
به . توان از دوگانۀ کفر و ایمان هم یاد کرد که یکی از مقومات این عالم است هایی که بر شمردیم می عالوه بر دوگانه

جا حائز توجه به مفهوم رقابت نیز در این. هر حال، یکی از مشخصات عالم کون و فساد این است که پر از اضداد است
حاکی از این امر است که  ،اي بازنده شوند و عده اي برنده می ورزشی، عدههاي انتخاباتی یا  اینکه در نزاع. اهمیت است

آن به همین  لطفبدون برنده، شدنی نیست و حساس  ابقۀ اساساً یک مس. پذیر نیست امکانامر وقوع همزمان هر دو 
 ها یا وجه منفیاختالبته پذیرفتن ب. تی بیش نیستفلخود، غ کنههر چند اموري از این دست به عقیدة عرفا، در . است
مثالً مایل به دیدن مرگ  .گزیرند و از امور تراژیک می متمایلندداد دشوار است و افراد همیشه به وجه دیگر اض و تلخ

اما در هر حال، این امور از مقومات این عالم محسوب . یا غم و ناداري نیستند و این قبیل امور برایشان خوشایند نیست
اختالف طبقاتی هم از مشخصات مثال،. سائل هم در زندگی پیش نمی آمدداشتند، بسیاري از مجود نشوند و اگر و می

- ها و مارکسیستسوسیالیستدیدیم که حتی  ؛ستین اي غنی و این امر رفع شدنی هاي فقیرند و عد عده ،عالم استاین 

ظلم و عدل در این  و و غنا د فقروجو. در این زمینه توفیق چشمگیري نداشتند امري بودند،ها هم که خواهان چنین 
   .شود دیده نمی یبه هر حال تا ظلمی نباشد، عدالت .شود عالم امري محرز است و بخشی از عالم محسوب می

 ها فارغ شده و در واقع اي که بر شمردیم، ساحت عدم، ساحتی است که شخص از این دوگانه گانه از میان ساحات سه
  :ه زیانشود و ن ر سود میکه نه دچا هدیرس اي  به مرتبه

  
   طرفه بی سود و بی زیان که منم      فارغ از سودم و زیان چو عدم  

  
  :گوید می آن پس از

  گفت عین چبود در این عیان که منم    گفتم اي جان تو عین مایی 
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گوییم این  مثالً می. یدمر مستقل سخن به میان آتوان گفت که چیزي عین یا شبیه چیز دیگر است که از دو ا هنگامی می
. در این حال این پرسش معنا دارد که آیا این کتاب عین آن کتاب هست یا خیر. کتاب عین آن کتاب است و مانند آن

یابد که دو  هنگامی معنا می "عینیت"و "عین"پس . هاي آن دو را برشمردها و تفاوتتهابتوان ش در پاسخ نیز می
تولوژیک جدا از هم نبه تعبیر فالسفه، تعین ا وآوریم، مستقل از یکدیگر باشند  اي که از آن سخن به میان می مقوله

معنایی  یابد، این پرسش، پرسش بی رود و من متافیزیکی ظهور می اما هنگامی که مرزها در هم فرو می. داشته باشند
 ساحتگیرد و به  رد صورت میی در فبندد و تجربۀ استحاله و اندکاک ها از میان رخت برمی زیرا کرانه ؛خواهد بود

soul رود که یکسان و در عین حال بیگانه است شود و به سمت امر غیر متشخص می نزدیک می.  
  زبان که منم گویاي بی! اینت    گفتم اندر زبان چو درنامند 

  
شی شود؛ به این معنا که وقتی عارف از حالت مدهو شناختی میشخص دچار خاموشی و سکوت داللت ،در این حال

  .حقه ناظر به آن حقیقت بیکران سخن بگوید هو تواند کما رسد، نمی به هوشیاري می
  پاي پا دوان که منم اینت بی    پا  در فنا چو مه بی مشد می
  

  .ناظر به همان تجربۀ از میان رخت بربستن تشخص و تعین و کرانمندي استنیز این بیت 
  که منم در چنین ظاهر نهان    دوي بنگر  بانگ آمد چه می

  
شاید تعبیر ظاهر . االول و اآلخر  الظاهرُ و الباطن در قرآن آمده است که هو .هان، طنین قرآنی هم داردتعبیر ظاهر ن

ت و به هر حال به امري اشاره دارد که توأمان هم ظاهر اس .اي هم به این آیه از قرآن داشته باشد نهان در این بیت اشاره
  .؛ هم سوبژکتیو است و هم ابژکتیوکرانیهم کرانمند و هم ب ؛هم نهان

موالنا دربارة دو تلقّی از من  که توان گفت ، میه شدخش آوردن بیبا تمسک جستن به سه غزلی که در ا در مجموع،
تواند آغشته به اصناف رذائل و فضائل باشد،  اي از مواقع، دربارة من روانشناختی یا خودي که می پاره. سخن گفته است

تواند متناسب و متالئم با آن  هاي روانشناختی جدید هم می و توصیه به زنگارزدایی کرده است که بحثسخن گفته 
کند و گاهی هم  احساس ابتهاج و گشادگی می گاهی "من"این  .من روانشناختی در میان همۀ ما مشترك است. باشد

  . غمگین است و سرزمین وجود او سرد و زمستانی و فسرده است
دریا  سوزد و بدل به هاي آن می کرانهمنی که  ؛معناي دیگر از من هم قابل طرح است و آن من متافیزیکی استاما یک 

یکران ختم بکند و به یک روح یا امر  آغاز می هاي کرانمند منی است که از سویه همان ،تر به تعبیر دقیق. گردد می
ن ست که اگر کسی قادر به رسیدیدلول این سخن، آن نچند م هر. است واي سلوكبه عقیدة عرفا غایت قص کهشود  می

ن به کرانمندي طمادامی که ملتفت و متف. بلکه هر دو را باید پاس داشت ،را رها کند به این مرحله نیست مرحلۀ پایین
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ي از نخوردن و اموررا مد نظر قرار دهیم و به زنگارزدایی و غم "من"خود هستیم، باید پاس آن خود را بداریم و آن 
توان  رسد که دربارة آن نمی کنیم، مقام مدهوشی درمی اما هنگامی که از کرانمندي عبور می ؛این دست همت گماریم

  ، چرا که کمیت زبان در آنجا لنگ می شودگفتچندانی سخن 
  11شرح آن یاري که او را یار نیست    من چه گویم یک رگم هوشیار نیست 

  
صبغه و یا  و عرفانی متافیزیکی یا صبغه دارد؛ گیرد، یا صبغۀ استعالیی صورت می "من"ی که دربارة مباحث عموم

یا و گماریم، یا به یک فعالیت تجربی یا عرفانی  روانکاوانه همت می یهنگامی که به فعالیت. روانشناختیو تجربی 
  .ایم پرداخته از جوانب گوناگون "من "به مقوله  توان گفت که  اندیشیم، می فلسفی می

فرد باید   یعنی. نحو توأمان استمن متافیزیکی و من تجربی به  به پرداختنمتضمن دید، جن ازیستن معنوي در جه
و وقتش خوش می  شود الح گرم میطدریابد که با چه اموري باص و مؤلفه هاي آنرا خوب بشناسد تا من روانشناختی

 هنگامیکه. استالیق خویش  به سمت کمالکردن رکتو ح ناخت تیپولوژياین امر متضمن واکاوي خویشتن، ش. گردد
  :گوید مولوي می

  12خودي دي چو بهار آیدت وان نفسی که بی    اي  آن نفسی که با خودي همچو خزان فسرده
  
صحیح  سخناین . ستهاگونه خودپرستیشدن از اینبه معناي خالی ،معناي روانشناختیدر خودي  باخودي و بی 

مفهوم بی خودي  هم از  انتولوژیک یتوان گفت موالنا معنای که می طوريه ب. اما دامنۀ بحث بیش از این است ،است
  .کند مراد می این بیتدر

  13خودي مه به کنار آیدت و آن نفسی که بی    اي  آن نفسی که با خودي بستۀ ابر غصه
  
یعنی خودخواهی و خودشیفتگی معنا و مصداق اتّم و  ؛است ی روانشناختییمعنامتضمن در گام نُخست  این بیت نیز 

اما . شودمی  چندي نیز رذائل اخالقی مرتکب کسی که به این معنا باخود است، ملول است و . با خودي است اکمل
جا آغاز از این موالنا .شود جا ختم نمیگوید، قصه بدین خودي در مقابل باخودي سخن می هنگامی که موالنا از بی

کوشد تا جایی که ممکن می اي است که شخص  ، مرتبهباالتر  نوردد و آن مرتبۀ هم در می د اما مراتب دیگري راکن می
خودي در کجا  اما بی. نهد يبخش من بودن و تشخص و تعین او هستند، به کناراست، جمیع اوصافی را که قوام

بپردازد و مطابق با تلقّی عرفا، به  ،عالی اوست دهنگامی که شخص، بیشتر به اموري که ناظر به خو گیرد؟ صورت می

                                                   
  .۱/۱۳۰؛ يمثنو .١١
  .۵۲وان شمس؛غزل يده دي؛گزيمولو .١٢
 .همان .١٣
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توان گفت  می ،ی کندلشدن با آن خابتواند غیر را بزداید و عرصه را براي واردشدن امر بیکران و یکیسالک میزانی که 
ک به این است که شخص بیش از آن قدمپس شرط اول. تر است کامیاب آماده تر و خودي براي رسیدن به مقام بی که
آماده می شود براي عبور از من  رفتهاینچنین است که سالک رفته . اشدخود عالی ب به معطوف ،د دانی بیندیشدخو

همان که . دیدن و انگاشتن یکیبیکران  و امر خود را با ابدیت تجربی و به سر وقت من عرفانی و متافیزیکی رفتن و
  .برویم و ابدیت را زمزمه کنیم :گفت سپهري می

مستحیل  و عالیخود  در اندیشهو  است دانی و فارغ از خود غوطه می خوردمیزانی که شخص در آغوش ابدیت  به
  . است تربه غایت قصواي سلوك نزدیک شدن در ابدیت،

 


