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شمـاره دوم/زمستان  ۹۹

سخن مدیر مسئول

صداهای    آشـــنا
ما بدان مقصد عایل نتوانیم رسید

هم مگر پیش هند لطف شام گایم چند1

انتشــار نخســتنی شــامره »نگاه آفتاب« در پایزیی که گذشــت، هباری سزب و 
تازه، سرشار از امید و شــور به ما هدیه داد. صداهای آشــنایی، از دور و نزدیک 
گریم دادند و امید بخشیدند. آن دوستان و راستان که دست مریزاد گفتند، 
راه نشان مان دادند، دشــواری ها را برشمردند، تشــویق و حامیت مان کردند، 
به کنارمــان آمدنــد و نــگاه آفتــاب را بــه خانه هایشــان بردند، همــه و همه 
روشــین بودند و مهر. تامس های گرم و امیدبخــش، بازخوردها، نقطه نظرات 
و پیشنهادایت که از ســوی اســتادان، پژوهشــگران، مولوی پژوهان، همکاران 
مطبوعایت و مخاطباین که خوشــبختانه بســیاری به واســطه »نگاه آفتاب« با 
»ســروش موالنا« آشــنا شــدند، نوری از امید بر روح و روان مــان تابید. با همه 
کاسیت هایی که در آغاز راه با ما بود و هست، با همه دشواری هایی که مجایل به 
برشمردن شــان نیســت، با این همرایه های صمیامنه خوین تازه در رگ های 
اراده مان دوید. عزم مان دوچندان و شور و شــعف بیشرتی سمت مان روانه 

شد. مگر نه اینکه نییک رونده است و خوش یم نشیند بر جان؟
دوری به تن، لیک از دمل اندر دل تو روزین ست

زان روزن دزدیده من، چون مه، پیامت یم کنم 2
و اینک با دومنی شــامره »نگاه آفتاب« کنارتان هســتیم تا تنهایی هایامن را 
به هم نزدیک کنیم و جرعه هایی از آفتاب بنوشــیم. در فصیل که گذشت باور 
کردیم کــه جان های نزدیک بســیاری میل نوشــیدن آفتاب دارنــد در تنهایی 

بلند این روزهای سرد و سخت.
آه تنهایی!

تنهایی! ایــن بــزرگ گریزناپذیر که همــواره در ما و بــا ما خواهــد ماند. ما 
گرچــه دســت هایامن گریم بخــش یکدیگرند و چشــم هایامن در  تنهاییم ا
کنند ... ســخن این اســت که  تالیق هر نــگاه، عطــری از لبخند و پیوند یم پرا
کزیه، در همســاییگ و همنشــیین با  گر صاحب جان هایی پا ما تنهاییم حیت ا
بزرگاین چون موالنا باشــیم. حیت به رغم خودشنایس و هامهنیگ با خویشنِت 
خویش، همچنان تنهاییم. اما این تن های تنها در وسعت یب کران آن تنهای 
یب انتهاســت که یم توانند جان پنایه از آفتاب و نور به گــرد حیات این جهاین 
خویش بســازند تا از این روزگار ســخت به ســالمت عبور کنند و به سرمزنل 

مقصود رسند.

در بال هم یم چشم لذات او
مات اویم، مات اویم، مات او 3

ســپاس از اســتادان و نویســندگاین که در هامن گام نخســت به ما اعتامد 
کردنــد و همراهــامن شــدند و ســپاس از همــه همــکاراِن نیــک و همدِل 
نخســتنی شــامره »نگاه آفتاب« کــه حاصــل تالششــان افتخاری شــد برای 
»ســروش موالنا« و تحفه ای برای فرهنگ دوســتان و فرهیختگان. ســپاس 
یب کــران از آنــاین کــه در مســری ایــن رویــش حامیت مــان کردنــد و فرهنگ و 
فرهیختــیگ را پــاس داشــتند. و درود بــر همه کســاین کــه هسم مســئولیت 
اجتامعی خود در پاسداری از مریاث گران قدر این ســرزمنی را در هر شاخه از 

فرهنگ و هرن، در هر اندازه و مقام، به هر سبک و سیاق به جای یم آورند.
خمش خمش! که اشارات عشق معکوس  است

هنان شوند معاین ز گفنت بسیار 4
ما در »نگاه آفتاب« یم کوشــیم تا فاصله ها را کمرت کنیم و راه ها را بیشــرت. 
امید داریم در این مســری همراهان تازه بســیاری در حوزه تولیــد محتوا، در 
حامیت از تولید مجله و هبره بردن از مطالب مجله بیابیم. یم کوشــیم تا در 
کنانش صرف تولید اخبار تلخ و زرد و تریه  جهاین که بیشــرتین کوشــش ســا
یم شــود، دریچه ای رو به نــور درون بگشــاییم و کنار هم دیم بیاســاییم و با 
نوای این ین خوش طننی در جســت وجوی خویش و معنای زیســنت برآییم 
و به زمنی و آســامن، به زمــان و جهان، به شــب و روز، به نســیم و طوفان، به 
بــزرگ و کوچک، بــه ســیاه و ســفید، بــه تلــخ و شــریین، به هرچه هســت 
و نیســت لبخنــد بزنیــم و از مســریی برویم که نــه به مــرداب، بــه اقیانوس 
یم رســد. بادا که جانامن و جهانامن هامره رو به خری و نور و شــادی بگشاید 

روی خویش.
گفیت که به سوی ما روان شو

یب لطف تو جان روان ندارد! 5

1. حافظ، دیوان غزلیات، به کوشش خلیل خطیب رهرب، غزل 182.
2. مولــوی جالل الدین، غزلیات شــمس تربیــز، مقدمه گزینش و تفســری محمدرضا شــفییع کدکین، غزل 

.487
3. مولوی جالل الدین، مثنوی معنوی، تصحیح محمدعیل موحد، دفرت دوم، بیت 2655.

4. مولوی جالل الدین، غزلیات شمس تربیز، مقدمه گزینش و تفسری محمدرضا شفییع کدکین، غزل 413.
5. ________________________ ، غزل 256.

یپ نوشت

مریم موسوی
مدیر مسئول
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»دیدار«، قرار فصیل »نگاه آفتاب« 
زانگان  رگان دانشور و فر با بز
دیده ور  است. دفرت اول، در این 
فصل نامه یم کوشد در هر 
شامره، خانه ییک از صاحب نظران 
اهل معنا و معرفت را دق الباب 
نشسیت با حضور  کند تا در 
استادان، حیات علمی و معنوی 
نامید و شرح  صاحبخانه را مرور 
این مالقات را در دفرت »دیدار« 
 روایت کند. عزم و انگزیه 
»نگاه آفتاب« در این دیدارها 
آن است که شکوه و شرییین 
محضر مفاخر فرهنیگ را با 
ک بگذارد و  مخاطبان به اشرتا
عهد ارادت فرهنگ  دوستان را با 
فرهنگ پروران تازه کند.
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نــــی 
نردباِن معناست

»حکیمِ خط« از رازهای یِن یم گوید

دیدار با استاد غالمحسنی امریخاین، گنجینه زنده بشری در خط نستعلیق

»نامش با خوشــنوییس و انجمن خوشنویســان ایران گره خورده اســت. او دارنده نخســتنی نشــاِن اســتادی 
زوبوم  اســت. نشــاِن درجه یك فرهنگ و هرن دو بار بر ســینه او نشســته اســت. او »چهره مانــدگار هرنِ« ایــن مر
اســت. چند ســال پیش، فرانســه نشــان »شــوالیه فرهنگ و هرن« را به وی اهدا کرد و به تازیگ، نام غالمحســنی 
امریخــاین، به عنــوان »گنجینه زنده بشــری« در فهرســت »نــادره کاران مریاث فرهنــیگ ناملموس« ثبت شــد. او 
رگ ادیب، همچون حافظ، ســعدی، فــردویس و خواجو،  زشــمند و نگارش شــاهکارهای بــز نه تنها با خلق آثار ار
گردان بسیار، نقش مهمی در درخشــش هرن و فرهنگ فاریس  بلکه با شصت سال فعالیت هرنی و تربیت شــا
و ادبیات ایراین داشــته اســت«. این، معریِف معمول و موجز اســتاد امریخاین اســت. آری، این ها همه، امریخاین 
است، اما همه امریخاین نیســت. به باور ما آنچه امریخاین را اســتاد امریخاین کرده است، افزوده هایی است فراتر 
زانیگ با  از خوشنوییس. امریخاین شخصییت متضلع و جامع اســت. در او دانش و درایت و معرفت و تجربت و فر
گر به درسیت، استاد فرشچیان را »حکیمِ نقش« و زنده یاد استاد شجریان را  هرن و خوشنوییس درآمیخته است. ا
»حکیمِ نوا« نام هنند، به یقنی و شایستیگ اســتاد ما را باید »حکیمِ خط« نامید. »نگاه آفتاب« با همنی ذهنیت، 
»دیدارِ« این شامره خود را به حضور او آراسته است. استاد، در این دیدار با متانت، ادب و تأمِل رشک برانگزیی به 
زهای مشرتک خوشنوییس و عرفان و ادب راه یم سرپدـ  پاسخ یم گوید. پاسخ های  پرسش های بسیار ماـ  که در مر
اســتاد، تصویری دیگر از شــخصیت او در اذهان یم نشــاَند و او را در مرتبیت فراتر از یک استاد خوشنویِس صرف 
زانــیگ، خالقیت و نزی اشــراف او بر مــریاث ادیب، عرفــاین، فرهنیگ و  قرار یم دهد و به روشــین از مراتب اخــالق، فر
تارییخ حکایت یم کند و نگاه او به خوشــنوییس، دنیاِی بدیع و پر از رمز و راز و معرفت و معنویت از آن را ترســیم 
یم کند. امریخاین موالناپژوه نیســت، اما نقد و توصیه تأمل برانگزیی ناظر به موالناپژوهان دارد. او یم گوید: به 
کتفا نکنید. آن نکته هایی را بگویید که پاره ای محدودیت ها اجازه بیان آن ها را از موالنا گرفته  گفته های موالنا ا
اســت. افزون بر ســطرهای منت، ال به الی ســطرها را هم بخوانید! دیدار ما با استاد ســه بار رقم خورد و شریییِن 
دیدار، هربار فزون تر از پیش در جانامن نشست. گفتین است، استاد با سخاویت ستودین، پیشنهاد ما را پذیرفت 
و ابیایت از آغــازه مثنوی را برای »نگاه آفتاب« نگاشــت و از این بابــت ما را بیش از پیش، رهــنی مّنت و منِش خود 

ساخت. خرسندیم که افزون بر دیدار و گفت وگو، خطی از دوست را پیش چشمِ جامعه خوشنوییس یم هنیم.

سید هدایت جلییل
استادیار دانشگاه خوارزمی

عیل جزایری
استاد انجمن خوشنویسان ایران
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عکس ها: یلدا معریی
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خوشنویس برای 
نوشنت یک کلمه باید 

بتواند ضبط نفس کند، 
یعین بتواند امکانات 

وجودی خویش را به 
سر پنجه هایش منتقل 

سازد. این امر مستلزم 
و مامرست  تمرکز 

بسیار است؛ تمرکزی 
که تامم توانایی های او 
را توسط سرپنجه به 

زبانه قلم منتقل نامید 
زبانه  تا در سطیح دیگر 

قلم به وجود خود 
خوشنویس تبدیل 

شود
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»حکمت« نام دفرت دوم »نگاه آفتاب« است که یم کوشد نسبت مریاث عرفاین و آموزه های 
موالنایی را با نیازها و دشوار ی های زندیگ امروزین بسنجد. در این نسبت سنیج، آنچه اهمیت دارد 
بازخواین و بازسازی گنجینه معرفیت عرفان برای سامان یافنت »زندیگ خوب« است؛ چزیی که در گرو 
شامره، ییک از موضوعات یا مفاهیم کانوین و  امزتاج افق های دیروز و امروز است. این دفرت در هر 
محوری حیات انساین را بریم گزیند و ضمن ایضاح مفهویم یم کوشد، هم مسأله و هم پاسخ را در 
منظومه و مریاث عرفاین سراغ بگرید.
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نــگاه آفتاب: »تنهایی« موقعییت وجودی و مســئله ای انســاین اســت کــه از منظرهایی مختلــف یم تــوان در آن نظر کرد. شــاعران، عارفــان، هرنمندان، 
فیلســوفان، الهی دانان و حکیامن هریــک از چشــم انداز   خود در ابعــاد و زوایای آن نگریســته و ربط و نســبت آن را با وضعیت بشــری ســنجیده اند. با 
این همه هنوز نمی توان مدعی شــد که اهبام و پیچیدیگ این مفهوم رفع شــده اســت. تحلیل مضمون و ماهیت این پدیده فرع بر گره گشــایی مفهویم از 
گون آن اســت. آنچه در مطلب حاضر یم خوانید ایضاح مفهویم »تنهایی« به روایت اســتاد مصطفی ملکیان اســت. در بیست و چهارمنی  تعاریف گونا
گهان« که در تابســتان ســال ۱۳۹۳ به همت مؤسســه ســروش موالنا برگزار شــد، موضوع »تنهایی: واقعیت یا توهم؟« محور تأمل و  نشست »رســتخزی نا
خطابه اهل فرهنگ قرار گرفت و گزارش هایی گذرا و مختصر از آن نشســت در رســانه ها انتشــار یافت. آنچه از نظر یم گذرانید منت منقح سخرناین استاد 

ملکیان است که طی آن به طبقه بندی اقسام تنهایی، تامیزات و ویژیگ های هریک پرداخته است.

مصطفی ملکیان
فیلسوف و فرهنگ پژوه

الیه های تو  در    توی تنهایی انسان

قبل از ورود به اصل سخن و ذکر انواع و تقسیامت تنهایی، الزم است سه نکته 
گر این سه نکته محل التفات قرار  را به عنوان مقدمه ذکر کنم و یادآور شــوم که ا
نگرید، چه بسا بریخ از مطالیب که در میان یم آورم ناروا،  نادرست و ناپذیرفتین به 

نظر بیایند.

مقدمه اول: تنهایی، یک واژه و چند معنا و پدیده
تنهایی و معادل های آن در زبان فاریس و سایر زبان ها معاین بسیار عدیده ای 
یب، با پژوهیش که در متون مختلف داشــته،  دارند. ییک از فیلســوفان معاصر غر
گفته است که برای مفهوم »تنهایی« چهل وپنج معنا و مصداق مختلف یم توان 
قائل شــد. البته او به زبان انگلییس نظر داشــته ویل تا جایی که من برریس کردم، 
هامن ســخن درباره زبان فاریس هم صادق است. به این اعتبار وقیت که سخن از 
تنهایی به میان یم آید، با یک ایهام ســروکار داریم و هرقدر ســیع کنیم این ایهام 
را بزداییم توفیق ما تامم نخواهد بود. من البته یم کوشــم مراد خــود را از تنهایی 
کایم در  دقیقًا روشــن کنم، ویل چه بســا در این امر به طور کامل موفق نشــوم. نا
رفع اهبام کامل از »تنهایی« ممکن است دو وجه داشته باشد: ییک این که بگوییم 
»تعبری زباین« تنهایی معاین عدیده ای دارد و دیگر این که بگوییم »پدیده« تنهایی 
انواع دارد و البتــه این دو با هم فــرق دارند. گایه یم گوییم تعبــری تنهایی که یک 
ک  تعبری زباین و یک واژه اســت، معاین متعدد دارد و به تعبری ادبا از نوعی اشــرتا

لفظی برخوردار است یا رنج یم برد. گایه هم یم گوییم تنهایی نه فقط یک تعبری 
زباین، بلکه پدیده ا ی بریوین اســت که انــواع مختلفی دارد. مثــل این که بگوییم 
مثًال ســیب یک پدیده بیشــرت نیســت، امــا در میان ســیب هایی کــه در جهان 
یم بینیم انواعی قابل تشخیص اند و این ســیب با آن سیب نوعًا متفاوت است، 
نه فقط عددًا و شــخصًا. در باب اهبام پریامون »تنهایی« نزی باید بــه این دو وجه 

توجه داشت و میان آن ها تامیز گذاشت.

مقدمه  دوم: تنهایی از شش منظر
در باب مقوله تنهایی از شــش منظر بحث شــده اســت: 1.روان شــناخیت؛ 2. 
جامعه شناخیت؛ 3. الهیایت؛ 4. فلسفی؛ 5. عرفاین و 6. روان درمانگری )به معنای 

این که تنهایی امری پاتولوژیک تلقی شود(.
آثاری که درباره تنهایی نوشــته شــده به یک یــا چند جنبه از این شــش جنبه 
که بنی  پرداخته انــد، ویل الزم اســت این شــش جنبه از هــم تفکیک شــوند چرا
این شــش جنبه فــرق اســت. توجه به ایــن اقســام مختلــف از آن جهــت مهم 
اســت که مثــًال در موالنا ما نــوع خــایص از تنهایی را بســیار پربســامد یم بینیم و 
بریخ دیگــر را نه. فرضًا موضوع تنهایی جامعه شــناخیت در مثنــوی به وفور دیده 
یم شود، اما از تنهایی عرفاین و دیین خربی نیســت. به بیان هبرت، موالنا در نسبت 
با انســان های دیگر، بارها از احســاس تنهایی ســخن گفتــه و گالیه کرده اســت، 
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تنهایـــی نابـرابـر 
در جامعه ای ناهمـوار

تنهایی در سپهرِ سّنت و زیست مدرن و زمانه کرونا
 در مزیگردی با حضور امریعباس علزیماین، تقی آزاد ارمیک و سید احمد جلییل

پل اســرت رمان نویس امریکایی در   ســه  گانه نیویورک که حکایت انســان های تنها و سرگشــته و شــخصیت هایی عزلت نشنی اســت در ابرهشر 
نیویورک، یک جمله طالیی دارد که »انســان ها در عصر جدید، تنهاتر از هر زمان دیگری در تاریخ هســتند.« چننی دریک که شاید مخرج مشرتک 
متفکران و نویســندگان و روشــنفکران و اهایل فکر و اندیشــه اســت، بیش از آنکه چزیی درباره تنهایی به ما بدهد توصیفــی از مختصات جهان 
گرچه شــبکه های ارتباطی و تکنولوژیک در آن همچون ریسامن های  کم بر زندیگ انســان در این دوران اســت. دوراین که ا مدرن و مناســبات حا
یک به هم پیوند یم زند، بندبازان میان این شــبکه ها، انســان های تنهاِی تنهایی هســتند کــه برای فرار از  تودرتویی انســان ها را در هر کجای کره خا
عزلت ناخواسته به ریسامن شکننده فیرب نوری چنگ زده اند. تنهایی به همنی اندازه وضعیت غرییب است. گویی انسان های این دوران همه به 
صورت تنها درون حباب هایی میان کهکشاین از ارتباطات شبکه ای رها شده اند و دوسیت و آشــنایی و نسبت اصیل با دیگری در زمانه دوسیت های 
گر در عصر سنت  مجازی در شــبکه های اجتامعی، به جایی خارج از زندیگ روزمره تبعید شده است؛ یا شاید حیت اصًال به خاطره پیوســته باشد. ا
همبستیگ اجتامعی وجه غالب زندیگ انســان ها بود، بریاه نیســت که بگوییم در عصر مدرن، این تنهایی اســت که به مثابه صورت و سریت زندیگ 
بشــر، هامن عنصر محوری و نقطه پرگاری اســت که دیگر مفاهیم و وضعیت هــای زندیگ حول محور آن ســامان یم یابد. اهمیــت تنهایی هم در 
همنی است و ازاین روست که رشته ها و رویکردهای نظری مختلفی ســی کردند برای معنا پذیرکردن وضعیت های مختلف زندیگ انسان مدرن 
به  صورت پیشــیین ابتدا به توصیف، تبینی و فهمی از تنهایی دســت یابنــد. با این  همه تالش امــا از آنجا که تنهایی موضوعی چندبُعدی اســت و 
گریزان از تحلیل، گویی قصه رشــته های مختلف و تنهایی حکایت فیل در تارییک است. برای مثال، الهیات و اندیشه عرفاین به  گونه ای به موضوع 
نگاه یم کنند و گایه خلوت و تنهایی را به  عنوان قســمی حالت عرفاین یم دانند. جامعه شناســان تا همنی اواخر اصوًال با تنهایی کاری نداشتند و 
تنها زمان کوتایه است که به انزوای اجتامعی به  عنوان ییک از ساحت های تنهایی روی خوش نشــان داده اند و روان پزشیک و روان شنایس احواالت 
انســاِن تنها را بیشــرت وقیت که با افســردیگ و بیامری های رواین دریم آمزید، مورد مداقه قرار یم دهند. ما هم در تالش برای این که نســبت موضوع 
تنهایی و انســان مدرن را برریس و آن را از زاویه تخصص های مختلف نگاه کرده باشــیم، مزیگردی را با حضور تقی آزاد ارمیک، جامعه شــناس؛ سید 
احمد جلییل، روان شــناس و امریعباس علزیماین، اســتاد فلســفه ترتیب دادیم. این مزیگرد در ییک از روزهایی که کرونا و قرنطینه نایش از آن، بعد 

جدیدی به تنهایی انسان افزوده بود، از پشت لپ تاپ و در پلت فرم اسکایپ انجام شد.

میرتا فردویس
پژوهشگر مطالعات فرهنگی


