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 1قراري، بی تفاوتی و طمانینهبی
  

  8/11/95سایت زیتون، روز جمعه، مورخ:  :منبع
  

 ساعت هاي خوب زندگی را باید موهبت دانست و شاکرانه از آنها لذت برد و، در غیر این حالت، در«
برابر زندگی بی تفاوت بود...فقط کافی است به جهان بیرون وابسته نباشی؛ آن وقت الزم نیست از آنچه در 

کسی که در نه در زمان بلکه در حال زندگی می کند، سعادت مند است. براي  آن روي می دهد بترسی...فقط
  2»زندگی در حال مرگی وجود ندارد.

  لودویگ ویتگنشتاین                                 
با عالقه، بخش هاي زیادي از کتاب  3؛به دستم رسید Wisdom of Buddha The به لطف دوستی،  اخیراً

موزه هاي محوري رنج هاي انسان بر روي این کرة خاکی از آ و اساسِ اس ۀبه مثاب» نیاز«را خواندم. تاکید بر 
 ...، اعم از خانواده، ثروت و شهرتتعلقاتشمطابق با این تلقی، هر چه میزان نیاز انسان بیشتر باشد، بوداست. 

نج افتد، دردناك تر و ر اتفاق می د، جدا شدنِ از آنها که دیر یا زودگرد چه تعلقاتش افزونتر می شود؛ و هر بیش
را اختیار کرده  4»بدبینی « یتناپذیر، جماع و گریز این درد و رنج رمانندهفائق آمدن بر جهت . آور تر خواهد بود

ا  ت و کام حداقلی از دنیا برگرفته اینر، از ه جهان پیرامون انگاشت محوريِ تلخی و زوال و بی ثباتی را رکنو 
این ز ا نها تجربه کنند.  جماعتی دیگر،نج کمتري را هنگام از دست دادنِ آتعلقات کمتري داشته باشند و درد و ر

ما ابه رغم اینکه می دانند، اقامت شان بر روي این کرة خاکی چندان به درازا نخواهد انجامید، و  سوي بام افتاده
بروز و ظهور می یابد و حد  ...ت، شهوثروت، قدرت لذاتی که در ه اند؛و برکشیده جهانی را برگزیدلذات این 

احراز آنها است و  5»زیبایی شناختی ۀمرحل«یقفی بر آن مترتب نیست؛ لذاتی که به قول کیر که گارد متعلق به 
فرد براي بدست  و ندارد و سقفی نهایتکه چرا ، عجین خواهد شد ماللو  با دلزدگی و کسالتپس از مدتی 

 ؛برد صیبندر آینده را میزان لذت  همانتا  ،ي بورزدبیشتر جد وجهد بایدآوردن لذتی که پیشتر آنرا تجربه کرده، 

                                                             
با مخاطبان در میان گذاشته تورنتو » بنیاد سهرورديِ«در  1395در دي ماه »  شرح مثنوي« نکاتی است که در دو جلسۀ  مکتوبِنوشتار پیش رو، صورت  .1

   .  شده است
  . 164-165، صفحات 1388، تهران، هرمس، ویتگنشتاین و حکمتبه نقل از: مالک حسینی،  .2

3.  (1968) The Wisdom of Buddha, (Philosophical Library: New York). 
4. pessimism 
5. aesthetic stage 
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ند تا  سرخوشی، باید ابتدائا دوز بیشتري مصرف ک یک فرد معتاد، براي تجربه کردن. شبیه به تجربۀ افراد معتاد
ب بر میزان دوز مصرفی بیفزاید تا سرخوشی بیشتري را نصی در ادامه باید مجددا سرخوشیِ پیشین را  تجربه کند؛ 

 یت و برونشوي بر آن متصور نیست و فرد معتاد را تا آستانۀ اضمحالل و از هم پاشیدگیِاببرد؛ چرخه اي که نه
از همین سنخ است  تمتع جستنِ بی حد و حساب از لذات این جهانی، جسمی و روحی و روانی سوق می دهد. 

 یر که گارد، مادامیو از جایی به بعد، به رغم تلقی اولیه، ماللی تلخ و دل آزار براي فرد رقم می زند. از منظر ک
 نیست. تالش براي کسب لذت بیشتر به امید پشتکه فرد در چنبرة این  چرخه گرفتار آمده، رهایی از آن متصور 

. در چنین راهی به جایی نمی بردباطل است و  یآوردن، خیالسر نهادنِ مالل  و رضایت باطن را فراچنگ 
ت نصیب فرد اس وضعیتی، شب و روز را از پی یکدیگر دوره کردن و مالل را با گوشت و پوست لمس کردن، 

  قول کیر که گارد:. به را رها نمی کند و گریبانش
  
و چقدر مالل انگیز؛ براي توصیف مالل هیچ واژه اي قویتر یا واقعی تر از مالل  -چه وحشتناك است مالل«

انگیز نیست، چون هر چیز را تنها با خود آن می توان شناخت... بی اینکه کاري کنم روي زمین دراز می کشم، 
چیزي که در آن حرکت می کنم، تهی بودگی است. حتی رنج را تنها چیزي که می بینم، تهی بودگی است... تنها 

  .1»نیز تجربه نمی کنم
  

  اینگونه پرده بر می گیرد: ، از احوال مالل انگیز خود»لمملو« ترانۀایگی پاپ نیز در 
  
عبوس/ ملولم/ ملولم/ ملول تر از همه/ بیزارم/ بیزارم از همۀ دست و پا زدن ها/ بیزام ازهمۀ آدم هاي خشک و «
  2»م از همۀ نشیب ها/ ملولم/ شب با مالل به خواب می روم/ و روز با مالل برمیخیزمربیزا

  
اي نهادن و پ» مرحله زیبایی شناختی« و پشت سر نهادنِ  د  کیر که گارد، شکستنِ این چرخۀ مالل انگیزبه نز 
هولت فراچنگ نمی آید و امري که البته به س، چارة این کار باشد ، می تواند»مرحله دینی« و » خالقیمرحله ا«در 

 تقد است انسانهاي بسیاري در مرحلۀدر عین حال، وي مع 3ممارست و ورزة درونیِ بسیار است .متوقف بر 
   می مانند و توش و توانِ خارج شدنِ از آن و شکستن این چرخۀ معیوب را ندارند.باقی  زیبایی شناختی 

                                                             
  . 28، نشر نو، صفحه 1394، ترجمه افشین خاکباز، تهران، فلسفه ماللسن، الرنس  اسوند . 1
  . 28-29همان، صفحات  . 2
  :ید بهکیر که گارد، به عنوان نمونه، نگاه کن سورن به روایت» دینی« و » اخالقی« ، »زیبایی شناختی« براي آشنایی بیشتر با  مراحل سه گانۀ  . 3

Peter Vardy ( 2008) An Introduction to Kierkegaard ( Hendrickson: London), chapters 4,5 and 6.  
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در  جوان که گواتماي . سیذارتاموضع سومی نیز سراغ گرفت و آنرا پیش نهادمی توان از  در این میان، 
روزگاري را در بدبینی تجربه کرده بود، پس از منور و  دنیا را رها کردهجستجوي بدست آوردنِ معناي زندگی، 

اختیار ا ر و وابستگی هایش در برابر جهان بیرونو علی السویه بودن » بی تفاوتی«شدن،  و بدل به بودا و روشن
ست، و فرو نهادنِ زندگیِ متعارف نی ، متضمن  ترك گفتنو پایدار وي، سلوك رهگشا به نزد نشاند. و بر صدرکرد 

است و برخورداریها و کامیابی ها و تلخیها و ناکامی ها  بت به جهاننس پیشه کردنِ بی تفاوتی هم عنان با بلکه، 
و  عبور کردنو » رهایی«به روایت بودا با » بی تفاوتی«فتن و روي آنها حساب باز نکردن. جدي نگرچندان را 

 و نفی فرو نهادن بی تفاوتی در پیِدر حالت تعلیق بسر بردن، قرابت بسیاري دارد. همنورد افقهاي دور شدن و 
گاه و تجدید ننین، متضمنِ تغییر همچ آنها تاکید می کند؛ حداقلی کردن بره ابستگی ها نیست، بلکتعلقات و وتمامِ 

بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثۀ عشق «و » ما هیچ، ما نگاه«ست، که: رابطۀ با داشته ها و تعلقات ا
  ».  تراست

می کشد، بر  سخن می گوید و آنرا بر م وابستگیِ  نسبت به جهان بیرونکه از بی تفاوتی و عد نیز ویتگنشتاین
عادتمند انی سانس، آورده  فلسفی -رساله منطقیچنانکه لودویگ جوان در نگرش بودیستی صحه می گذارد. همین 

 »زندگی درونی« و» زندگی بی پرسش« ، » زندگی در حال« ؛ درا اختیار کن» زندگی ابدي« در این دنیا است که 
د بیرونی آن می چربد و فر -، کفۀ انفسیِ زندگی بر کفۀ آفاقی»زندگی درونی«در . زندگی ابدي اند از مقومات

ضمیر را رصد می روزهاي آفتابی و بارانیِ بیش از هر چیز دلمشغول احوال خویش است و زیر و زبر شدن ها و 
رداختن شدنِ از پ فارغ پیرامون است و تا حد مقدور، وابسته نبودنِ به جهان درونی پیشه کردن،  کند. الزمۀ زندگیِ

   1.به جهان بیرون
  

  ، می گوید:دیوان شمسدل انگیزِ  غزلیات  از دو غزلمولوي در ، سوي دیگراز 
 تــــقراریت از طلب قرار تسجمله بی

 دتــــــقرار شو تا که قرار آیطالب بی

  تـجمله ناگوارشت از طلب گوارش اس
 دتـــترك گوارش ار کنی زهر گوار آی

 تــــطلب مراد تسمرادیت از ه بیجمل

  تدــــــور نه همه مرادها همچو نثار آی

                                                             
  :در فلسفه ویتگنشتابن متقدم به روایت نگارنده، نگاه کنید به» معناي زندگی« و » زندگ ابدي« براي  آشنایی بیشتر با مقوالت  . 1

  .272-280، چاپ دوم، صفحات 1394، تهران، هرمس، ، ترجمه و شرح: سروش دباغفلسفی -رساله منطقیلودویگ ویتگنشتاین، 
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  و:
  

  شـــعارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خوی
  شــخون انگوري نخورده باده شان هم خون خوی

  دــــــــــــهرکسی اندر جهان مجنون لیلی شدن
  شـــعارفان لیلی خویش و دم به دم مجنون خوی

  نـــــــــــــساعتی میزان آنی ساعتی موزون ای
  شـن خویوزوخود شو تا شوي م ازاین میزانبعد 

  
قرار در می رسد و اگر کسی از پیِ بی قراري روان  ، با طلبِ»بی قراري« ، به نزد وي، به رغم تصور اولیۀ برخی

ت که سعنان گسیختۀ امور گوارابی مهابا و کردنِ  طلب همچنین، وجودي را تجربه می کند؛و طمانینۀ ، قرارِ شود
انسان به کردن،  پیشهو سبکبالی  و سبکباري هانیاز کردن دارد؛ با کمینه به همراه یمطلوبا نتایج تلخ و غیر از قض

ي و بی مراد گوارا می نماید. برهمین سیاق،برایش  مرتبۀ بی تفاوتی می رسد، به نحوي که نوشیدن زهر هم 
 ست که آثار وهادنِ مرادفرو نهااست؛ در مقابل،  سرگردانی و بالتکلیفی هم محصولِ طلب کردنِ مرادهاي عدیده

کردن و فرو نهادنِ مرادهاي رنگارنگ ، در تناسب و » ترك گوارش« شدن و » طالب بی قرار«  .نتایج نیکویی دارد
مع و شاهد این، شعالوه بر  .تالئم با بی تفاوتی پیشه کردن و از این طریق طمانیه و آرامش را نصیب بردن است

ن و آ این  شدن و و مجنون خویشلیلیِ خویش  باده را از خون خویش برگرفتن و سراغ نگرفتن و را از بیرون 
   1، متناسب با وابسته نبودن به جهان بیرون است.خود شدن را رها کردن و موزونِ

  
تن از هم عنان با بی عملی و دست شس ، مولوي و ویتگنشتاین،به روایت بودا »بی تفاوتی«چنانکه در می یابم، 

 سده هاي پیشینمسلمانِ نگرشی که  قائالنی در میان صوفیان نیست، و به گوشه اي خزیدن زندگی روزمره 
                                                             

  می گفت: » حجم سبز«، در دفتر »ورق روشن وقت« سهراب  سپهري هم که در شعر  .1

کوچک  هايدر اتاق من صداي کاهش مقیاس می آمد/ لحظهود از برخورد انگشتان من با اوج/ پشت شیشه تا بخواهی شب/ در اتاق من طنینی ب«
  .»فکر می کردندمن تا ستاره 

ه جهان پیرامون ب از تقابلِ میانِ  پشت شیشۀ شب صفت و سرد و اتاقی که روشنی در آن طنین انداز شده، پرده برمی گرفت؛ و بر وابسته نبودنِ
  صحه می نهاد و آنرا بر می کشید؛ عدم وابستگی اي که با بی تفاوتی و طمانینه در می رسد و رافع بی قراري است.
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بلکه، دعوت به کشیدن  .و عمال زندگی را رها کرده بودند» االمر اسهل من ذلک«داشت؛ صوفیانی که می گفتند 
ي به به اموردنیو نگرشی که متضمن پرداختنِ دنیا از منظري دیگرگون است؛دن به سرمه اي بر چشم و نگاه کر

نظیم مجدد ت و را برمی کشد و وابستگی ها  نیازها کمینه کردنو نه بیشتر است، نگاهی که   کفی و ضروريم قدر
  . را بسان برخی از گذشتگان رابطۀ با تعلقات را توصیه می کند، نه فرو نهادنِ آنها به طور کامل

  
کی معرفتی و تربیتی مختلف؛ یهاي ه ، با پیشیني که هریک در زمانۀ ظهور خود دورانساز بوده اندسه اندیشمند

ارسی ف برخاسته از مشرق زمین و بالیده در دل آئین هندوئیسم و مبدع مکتب بودیسم، دیگري عارف مسلمانِ
بریتانیاییِ  ـ یشی، و سومی فیلسوف اتررساند که تصوف عاشقانه را به اوج خود دوران پیشا مدرن متعلق به زبانِ

را  فلسفی کاوشهايو  فلسفی ـ رسالۀ منطقی  دو اثر گرانسنگبالیده و ذیل  سنت مسیحی  که قرن بیستم مدرن
 و عدم وابستگی به جهان »بی تفاوتی«به اهمیت و رهگشاییِ  هنگ خویش، ۀ دراز آیستدر تجربۀ ز، خلق کرد

ترها را چرسیده اند؛ بی تفاوتی اي که از میان برندة بی قراري است و با طمانینه و سکینه در می رسد.  پیرامون
ت پر و ریه را از ابدی«و » خورشید در می آید متولد بشویمصبح ها وقتی « اران برویم، شاید ما همببندیم و زیر ب

  .  »روي پاي تر باران به بلندي محبت برویم«و » یمبار دانش را از دوش پرستو به زمین بگذار«و » خالی بکنیم
  
  
  
  
 
 
  
  
 
  


