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سرمقاله

پاینی آمدن از دوش آموزگار

خواجه گفتش یف امان هللا برو
کنون نمودی راه نو مر مرا ا

خواجه با خود گفت کاین پند من است
راه او گریم که این ره روشن است

)مثنوی معنوی، دفرت اول، بیت 55-1854(

یکم

 وقیت خواجه  تاجر در حکایت بــازرگان و طوطی، گامن برد مرغ 
محبوبش از شــنیدن شــرح مالقات او با طوطیــان هند  یب طاقت 
شــده و جــان داده اســت نعــش نحیــف پرنــده را از قفــس بــریون 
انداخــت. طوطی امــا مرده نــامیی کرده بــود و زنــده تــر از پیش  بر 
شــاخه ای نشست و اســرار حکمت همجنســان هندی اش را برای 

تاجر ســاده دل  آفتــایب کرد. بــازرگان وقیت مــرغ زیرک را زنــده و آزاد 
یافت با حرییت آمیخته به  شــعف، ابیات باال را زمزمه کرد تا اعرتاف 
کند از کــردار زیرکانه طوطــی به یک »راه نو« داللت شــده اســت و 
گرچه طوطی محبوبش را از کف داده اما به عوض، تحفه ای تازه به 
چنگ آورده است. بازرگان خواسته بود از هند برای مرغ محبوبش 
کنون ایــن طوطی بود که به صاحبش چشــم  ســوغات بیاورد اما ا
روشــین یم داد. توگــویی او بــا ترفنــد ماهرانــه اش، از یک ســو برای 
خــود »آزادی« خریــد؛ و از دیگــر ســو بــه صاحبــش »آزاداندییش«  
بخشید.    طوطی که در سراســر ادبیات عرفاین ما مرغ مقلد است 
گــری جالل الدین به مرغ مدّرس تبدیل یم شــود و  در کارگاه کیمیا
شــعور مرموز بشــری را در جان صاحبش یم جنباند تــا به ضرورت 
پای هنــادن در »راه نــو« متقاعــد و ملزتم شــود. این هــامن لحظه 

ورت بازاندییش در مدرسه جالل الدین جستاری در امکان و ضر

امری یوسفی 

عضو شورای سردبریی



۹
نگاه آفتــاب

»دیدار«، قرار فصیل »نگاه آفتاب« 

زانگان  با بزرگان دانشور و فر

دیده ور  است. دفرت اول، در این 

فصل نامه یم کوشد در هر شامره، 

صاحب نظران اهل  خانه ییک از 

معنا و معرفت را دق الباب 

کند تا در نشسیت با حضور 

استادان، حیات علمی و معنوی 

صاحبخانه را مرور نامید و شرح 

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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آشیت دادن محراب با خرابات
دیدار با استاد دکرت توفیق سبحاین؛ مرتجم، مصحح و موالناپژوه 

نگاه آفتاب | دکرت توفیق هاشــم پور ســبحاین، عمر را در هوای فرهنگ و ادب و عرفان سرپی ساخته است. گایه به شــاهنامه دل باخته؛ گایه به تامشای 

ســعدی و حافظ و عرایق چشــم دوخته؛ گایه قلــم را در زحمت ترجمــه فرســوده؛ گایه در کار تصحیح، ســوزن به دیده فــرو نمــوده؛ گایه ردیف خاموش 

کتابخانه ها را به هوای فهرست نوییس نسخ مخطوط گز کرده؛ و گایه - بیش از گایه - در حضور حضرت موالنا دو زانو نشسته و کاسه ای مهر و معنا چشیده 

است. اســتاد موالناپژوه در دهه هشتم زندگاین، شــور یك دانشجوی نورســیده را دارد. گوشــش به زنگ هر خربی اســت که از جهان جالل الدین یم رسد؛ و 

زانیگ برق یم زند. او به روزگار جواین از ادیبان و اســتادان ایراین به قدر کفایت، فرهنگ را درس گرفت. پای درس  چشمش با دیدن هر خطی از دفرت دانایی و فر

گردی کرد. دانیش مردان ایــراین البته راه را بــه توفیق نامیانده بودند امــا این درس ها کفاف  آموزگاران پیشــاین بلند و گرم رو و روشــن دل در تربیز و هتران شــا

رگ، این عبدالبایق گولپیناریل، عرفان پژوه  کنجکاوی های او نبود. چندی در ترکیه مجاور شد و از تنور ترکان پاریس دوســت، نان درآورد. از میان آن محققان بز

نام آور و موالناشــناس نوآوربود که ســبحاین را مبتالی خود کرد. به این ترتیب، دانشــجوی جوان که پیش از این، کســری از دلش را در تربیز پیش استاد زنده 

یاد منوچهر مرتضوی و کسری دیگر را در هتران پیش اســتاد محمدجعفر محجوب جا گذاشته بود، باقیامنده را کادوپیچ به اســتاد استانبویل پیشکش کرد. 

ســبحاین قیمت این مغازله فرهنیگ را با ترجمه بریخ از مهم ترین آثار تحقیقی گولپیناریل پرداخت و عماًل مهم ترین مجــرا و منفذ برای ورود ایرانیان به قلعه 

کنون کیس نیست که بخواهد از ذخریه پژوهش های عرفاین ترکان آناتویل اســتفاده کند و حاجتش به ترجمه های سبحاین نیفتد. او یب آنکه به  فکری او شد. ا

سودای قوم گرایی افتاده باشــد آثاری ســرتگ از محققان ترکیه ای ترجمه کرد و وجدان علمی ایرانیان را با این ظرفیت شگفت انگزی آشــنا کرد. »نگاه آفتاب« 

بیس بختیــار بود کــه در روزی از روزهای هبمن ماه مزیبان دکرت توفیق هاشــم پور ســبحاین شــد تا رد موالنــا جالل الدیــن را در کوچه باغ های قونیــه و آنکارا و 

استانبول بجوید و نشاین حکیامن موالناشناس را در آناتویل از او برپسد. این نشست که با همت و حضور و هدایت و پیگریی جناب آقای داوود وفایی، مرتجم 

و پژوهشــگر متون عرفاین برگزار شــد در یپ آن بود که بفهمد میان توفیق ســبحاین با موالنا چه ســر و سّری برقرار اســت. افشــای رازهای من و موالنا از جمله 

مأموریت های »دیدار« است. 
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عکس: اعظم موسوی
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»حکمت« 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 امزتاج افق های دیروز و امروز است. این دفرت 

در هر شامره، ییک از موضوعات یا مفاهیم کانوین و محوری حیات انساین را بریم گزیند و ضمن ایضاح 

مفهویم یم کوشد، هم مسئله و هم پاسخ را در منظومه و مریاث عرفاین سراغ بگرید.
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محمود مقّدیس

پژوهشگر و مرتجم متون فلسفی

جغرافیای تنهایی
۱. مقّدمه

همه ما تجربه تنهــایی را داشــته ایم. گاه از آن گریخته ایــم و گاه به آن پناه 
برده ایــم. گاه، در نبــوِد دیگــران تنهــا بوده ایــم و گاه در دِل جمــیع از آدم هــا 
احســاس تنهایی کرده ایم. گاه، بودِن با دوستان و آشــنایان از تنهایی ما کاسته 
و گاه، در نبــوِد فردی خاص، حضورِ هیــچ رابطه دیگــری، تنهایی مان را از بنی 
گون ســخن گفنت از  نربده اســت. مــوارِد مختلــِف تنهــایی و نحوه هــای گونا
آن، نشــان یم دهند که عمــاًل با معنــای واحــدی از تنهایی یا گونــه خایص از 
گــوین دارد.  آن روبــه رو نیســتیم. تنهــایی، تعاریــِف مختلــف و مصادیق گونا
به تعبــریی، تنهــایی چه در ســطح معنــایی و چه در ســطِح مصــدایق، طیف 
گســرتده ای را در بر یم گرید. در این نوشــتار یم کوشــیم بــا رجوع بــه ادبیاِت 
بحــث از تنهایی، بــریخ از اقســام آن را از یکدیگــر تفکیک کــرده و مختصات 

هرکدام را تا حّدی روشن کنیم. 
تنهــایی در یــک تقســیم بندی اّولیــه، بــه تنهــایی مثبــت و تنهــایی منفی 
)اسونســن، 1۳۹7: 44،1۳2( تقسیم یم شــود. در ادامه، نخســت به معّریف 
تنهایی مثبت یم پردازیم و سپس به ســراغ تنهایی منفی و اقسام آن خواهیم 

رفت. 

۲. تنهایی مثبت )خلوت۱(

تنهــایی مثبت یــا تنهــایی مطلــوب، گونــه ای از تنهایی اســت کــه خواهان 
آن هســتیم و گاه در میانــه روز یا هفته، بــه آن پناه یم بریم. ما در بســیاری از 
محاوراتــامن، از دیگــران یم خواهیم مــا را تنهــا بگذارنــد یا فرصیت بــرای با 
خود بودن به ما بدهند. تنهــایی مثبت یا مطلوب، چزیی اســت که از آن به 

»خلوت« یاد یم کنیــم )هامن:1۳2(. فــرد، در خلوت، به طور خودخواســته 
در فاصله ای فزییــیک یــا رواین از دیگران یم ایســتد و زماین را با خــودش و در 
تجارب دروین اش ســری یم کنــد. او خلوت را هــم آزادانه انتخــاب یم کند و 
هم تواِن بــریون آمدن از آن را دارد. فــرد در خلوت، بــه دور از نگاه و قضاوِت 
دیگران، عواطف و احساساِت خود را ســامان یم دهد و با نیازهای حقیقی 

خود روبه رو یم شود)هامن: 1۳4-1۳7(. 
خلــوت، عموماً بــه دور از جمع اتفــاق یم افتــد، اّما این گونه نیســت که 
هرکس خودخواســته از دیگران فاصله گرفت، به ســراغ تجربــه ای از جنس 
خلوت رفته باشــد. گاه صدای دیگران، نگاه آن ها، خواسته های آن ها، باید 
و نباید های تحمیل شده از ســوی آن ها چنان حضورِ قدرتمندی در دنیای 
رواین فرد دارند کــه او عماًل در فاصله گرفــنِت فزیییک از آن ها نــزی نمی تواند 
زماین را درنگ کــرده و به گفت وگو بــا خود بــردازد. در این حالــت، او تنها از 
صدای بریوین دیگران فاصله گرفته و به گفت وگو با صدای همیشــه حاضرِ 
آن هــا در درون خــود ادامه یم دهــد. از طرف دیگــر، این امکان هســت که 
فرد، در حضورِ دیگران و در میان  آن ها تجربه خلویت را از سر بگذراند. در این 
حالت، فرد درگریِ ارتباِط فعایل با دیگران نیســت و در درون خود هم، بیشرت 
شــنوای خود اســت تا صدای دیگران. چنان که فردی یم تواند ساعت ها یا 
لحظایت از روز را در میانه جمیع با خود باشــد و به گفت وگــو با خود بردازد. 
در این حالت، او در نتیجه قطــِع ارتباِط ذهین و رواین با دیگران، تنهاســت و 

در این تنهایی، به خود مشغول است. 
اینکه تنهایی مثبت )خلوت( امر مطلویب اســت که در سالمت  مختصر 
گر به هرطریــق، امکاِن آن از مــا گرفته شــود، آزرده و ملول  ما نقــش دارد و ا

درآمدی بر معنا و گونه های یک مسئله انساین
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دو روایت: 
چاه تنهایی و درد یب کیس

میح الدین قنربی

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی
 واحد نیشابور

درآمد

هر اندازه تجربه هایی نو داشــتیم، به دنبالش دریافت هایی نو از دانســته ها و هیجان ها داشــتیم و چه به درازا  کشید تا 

مردمان بیشرتی را در آن تجربه شبیه و همگون خود یافتیم و درباره آن تجربه ها  و هیجان ها به گفت و گو نشستیم و فهمی 

هبرت از آن ها پیدا کردیم. از تنهایی وجودی که بگذریم، اصیل ترین تجربه تنهایی، برای کیس است که در وضعییت قرار گرفته یا 

کار و اندیشه ای داشته که کیس دیگر در آن وضع نبوده است. او تنها بوده، تنها مانده و تنهایی آن تجربه را با خود به گور برده 

است. آنچه امروز ما را واداشته که درباره تنهایی سخن بگوییم، تکثریِ تجربه تنهایی است؛ دیگر در تجربه تنهایی تنها نیستیم 

گویی دو کالن روایت »سنیت« و »مدرن« از تنهایی در  و این به ما فرصت داده که درباره اش گفت و گو کنیم. این جستار در یپ وا

فرهنگ ماست و منظور از »ما«، انسان هایی هستند که در ایراِن فرهنیگ زندیگ یم کنند.

ییک از دشــواری های انســان امروز، »تنهایی« اســت و در فلســفه روش تحقیــق در علوم انســاین یم توانیم ســه رویکرد یا 

سرمشِق تفسریی، اثبایت و انتقادی را در نظر گرفته )ر.ک: ایامن، ۱396: پنجـ  هشت( و به مطالعه و شناخت تنهایی برپدازیم. 

مریاث متون و گفتارهای دیین، فرهنیگ، حکمی و فلســفی ما دارای حیثییت ادیب اند و در نزاع بنی نســب باوری و بنیادگرایی، 

سخن گفنت از حقیقیت بزرگ تر از همه ما محصول جدال میان دو دیدگاه نیست که ییک منطبق بر واقعیت باشد و دیگری 

نباشد. بلکه جدال میان دو شــعرِ خیال  پردازانه است. ییک، خیال صعوِد عمودی به ســوی چزیی بزرگ تر از انساِن صرف را 

در سر یم پروراند، و دیگری، خیال پیشرفت افقی را به سمت جامعه جهاین مبتین بر مشــارکت دارد. )روریت، ۱397: 39( با 

یب در پنجره  این مباین و رویکردها در این گفتار، تنهایی را در دو رویکرد تفســریی در ســنت فرهنیگ خود و رویکرد اثبایت و تجر

روان شنایس امروز به تامشا یم نشــینیم و دیدگاه های انتقادی را در این زمینه که به تازیگ در آن پردازش هایی شده و چندان 

غنایی ندارد به هنگایم دیگر یم گذاریم. آنچه درباره تنهایی در این مقال و مجال بیان یم شود ناظر بر رواییت کیل در این دو 

دیدگاه است و به هیچ وجه ادعای حصر ندارد، بلکه این دو گزارش را به عنوان دو روایت اصیل از تفسری و تجربه تنهایی قابل 

طرح یم داند.


