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 *انسانی ۀترین انگیزبه عنوان اصلی« من»

 **محمود نوالی
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 چکیده
رفتارهای آدمی است. هدف مقاله پاسخ دادن به این سؤال است این مقاله در جستجوی منشأ اصلی کلیه 

های انسببانی سیسببت  ها و نگر دهیجدید، معنیتصببوارا   ها، خلقها و ضببدار  که سبببا ایجاد ار  
های ظاهراً با وجود تنوع رفتارها و کنش گیرد.سبببا فعالیت یا سبباون انسببان ا  کجا سببرسشببمه می همچنین

سانی یک خا شأ هر رفتاری ستگاه فطری برای آنگوناگون ان ساس و من ست که در هر محیطی در ا ها متصور ا
ت و ساباشد. البته صیانت نفس یک اصل عاما و شامل در نزد همه جانداران حضور دارد و آن صیانت نفس می

وع، متغیر که بسیار متن صیانت نفس اوست کیفیّت سه خاص انسان استمخصوص انسان نیست. ولی آن

ش ضد و نقیض میو  شد.امل احوال  شأ این با صطالح  کیفیات ما من کنیم و بیان می 1«من»صیانت نفس را با ا
همه جا و  «من»است. « من»ترین انگیزه انسانی برای هر فعالیت و هر امساکی همان توانیم بگوییم اصلیمی

هر لحظه با ماست و مترصاد به دست آوردن احوال و اوضاعی است که ا  دیدگاه وی به بقای محترمانه و ارتقاء 
تفسببیرهای خود، خالق هر نوع شببادی و اندوه اسببت و همواره ها و کند. در واقع من، بنا بر ار  من کمک می

 باشد.جویای خیر و گریزان ا  شر می
 شاد ا  احسان و گریان ا  ضرر جان سه باشد  باخبر ا  خیر و شرا

 : مثنوی نیالسن(148/ 6)بیت 

نابراین  عالی دارد و در هیح لحظه« من»ب ماً حضبببور ف به حفظ برتری خود دائ اه  فل نمیای ا  توج ند، غا ما
وارد نشببود. بنابراین شببادی و اندوه هر کسببی « من»ای مواظا اسببت تا لطمه و  یانی به همچنین در هر لحظه

در برابر حوادث و رفتار اشببخاص و خود  اسببت. البته همن این تعبیرا  و « من»وابسببته به سگونگی تعبیرا  
نفسه در حال تحوال و حدوث اماانا  و سون جهان ما فییابد ها در متن اجتماع، تاریخ و فرهنگ تحقاق مینگر 

های خودمان و «من»تا ه اسببت بدان جهت مصببادیق نیک و بد، خیر و شببر،  شببت و  یبا و حق و بارل در نظر 
باری حاا و بغض و دوسبببتی و باشبببد. گوناگون دیگر ا  جمله منِ اجتماعی دائماً در حال دگرگونی می 2هایمن

سبت سی ن شمنی هر ک شورها و فرهنگ د شخاص، نهادها، ک سبت به اررافیان، ا ها با معیارها و به خود  و ن
ترین انگیزة رفتارهای را به عنوان اصببلی« من»شببوند. بدین جها  اسببت که ما  اده می« من»های نگر 
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 مقدمه

ستعدادها و گرایش« من»سگونگی تاوین و ظهور محتوای  -1 سیله ا های فطری و به و

کسبببی: من سیز بابتی نیسببت که پیشبباپیش موجود و قابل تعری. باشببد. من، آگاهی و فاعل 

ست که  ست. ادراکی ا صیرور  ا سوی « من»دائماً در حال  همواره برای حفظ و بقای خود به 

ذاتی و کسببببی هر دو « من»های مورد عالقن شبببود. ار  های گوناگون متوجاه میار  

که بر ربق آداب و فرهنگ هر قوم و نگر  و تصبببمیم فردی قوام میمی ند  ند. باشببب یاب

ست همگی ا  سرمایه فطری کیفیات صیانت های فطری که تابع مقتضیا  ذا  انسانی اار  

شببوند. گرایش به تولیدمثل نیز ا  حاصببل می« من»مندی انسببان به بقای محترمانه و عالقه

سرسشمه می مندی تحت گیرد. این عالقههمین گرایش فطری به حفظ و بقای محترمانه من 

های فطری و ار  تأبیر عقل و عارفه انسبببانی قرار دارد. بدین ترتیا انسبببان با حاکمیت 

سوی نگر تاوین ار   سبی به  شود، تا خود را هم به عنوان های خاصا هدایت میهای ک

مند ( ظاهر سبببا د تا بقای عزا sujetفاعل ادراک و تأبر و هم به عنوان فاعل عمل و کنش)

، موجود در جهانی اسببت یعنی  مانمند، ماانمند و تاریخمند «من»این خود را تضببمین نماید. 

 است.

مندی به رفع جهل، که اگر با تعلیم و تربیت ناشایست تخریا میل به دانستن و عالقه -2

هایی لحکشاند و او را به ررفِ یافتن راهنشده باشد، دائماً انسان را به سوی ا دیاد معلوما  می

سوق می سؤاال   سخ دادن به  شاال  و پا صور  برای م ستن به  دهد. در واقع میل به دان

ها دهد و بنابر موقعیتو محترم بودن آن یاری می« من»آید که به ارتقاء منزلتِ شببی درمیار 

کند. توجاه به جهل و دسار حیر  شدن سهم شاخص و بار ی پیدا می« من»در حفظ و اعتبار 

 .(2/193: 1391شود)هیدگر، نیز ا  همین میل به دانستن حاصل می

ین گردد. اودن سببببا ایجاد هنرهای گوناگون میمیل به  یبایی و گرایش به  یبا ب -3

ود گذارد. انسان حضور محترمانه خغریزه انسانی در نگر ، رفتار، بیان و عمل انسانی تأبیر می

های فرهنگ خود به رور خاص و فرهنگ بشبببری به رور عام بر عهده را با کسبببا  یبایی

شان می دهد.می صاحا هنر را ن ستی  ست  گیرد. هر هنری کیفیات ه سان ذاتاً  یبایی را دو ان

کند،  یرا  یبایی در بیان و رفتار عزیز بودن صبباحا آن را دارد و به داشببتن آن مباها  میمی

نماید. البته مراد ما ا  واژه  یبایی به معنی وسیع آن است سه  یبایی جسمانی، سه تضمین می
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« من»ر و حسن گفتار به ارتقاء  یبایی روحانی و بیانی و رفتاری که همگی به عنوان لط. اروا

 نمایند.مساعد  می

بداع بی -4 یانی انسبببان ا  لحاد ادراک، نگر ، حرکا  و رفتارها، کسبببا دانش، ا پا

های گوناگون و اسببتنبا ، یک امر واقعی اسببت.  یرا ما در عالم اماان قرار داریم و به ار  

ستیمتواناییِ بودن مجهز  صوار حالتی غیر ا   (. ما هر2/195: 1391هیدگر، )3ه حالتی که داریم ت

آن حالت نیز برای ما میسار است. بدین جهت توقا. در هیح مقامی جایز نیست  یرا مانع اناشاف 

این توقا. در آرامش به هر سه غیرخدا باشبببد نزد »شبببود که فعالً وجود ندارند. سیزهایی می

شمندان محقق[ بلندنظر و دورپروا ، نوعی مر ست.صوفیان و ]دان ، فرو انفر«)گ و عین حرمان ا

تواند باشد قابل احصا نیست و همیشه سیزی برای سه می(. به هر حالی انسان تمام آن68: 1346

 (.31: 1379بودن و شدن دارد)کورو ، 

کنند، عالم اماان اسبببت.  یرا جهان در حال ها در آن  ندگی می«من»جهانی که  -5

شببوند، همچنین انسببان با تغییر ید هسببتی پیدا میهای جدتحوال و دگرگونی اسببت و حالت

ش. یا خلق میهای خود احوال تا هنگر  بودنِ خود را به انحاء  -توانایی« من»کند. ای را ک

شان می صوالً « بودن -توانایی»دهد. مراد ا  مختل. ن ست. او ا سان ا همانا در اماان بودن ان

ست می شرفت را دو سته ا ارتقاء و پی ستی تحقاق یافته خود تجاو  می دارد و پیو سان کنده . ان

 (.هماناندا د)است، او خود را در اماانا  مخصوص خود می« جلوانداختگی»عبار  ا  

ست  -توانایی -6 سانی ا ستی ان ش. و خلق احوال تا ه ه ستلزم حرکت و ک بودن که م

ر نمیبدون انتخاب هدف سا صاحا آن سیز واهای تا ه می ست که گردد. هدف، به نظر  الیی ا

و مایه لذا  و شادمانی است. محراک اصلی برای رسیدن به « من»رسیدن به آن سبا ارتقای 

« من»ای اسببت که ا  عالقمندی او به عزیز و محترم بودن «غم و نگرانی»مراتا باال وجودِ 

شأ  می ست. او ا  ن سیدن به درجا  عالی را هدف قرار داده ا ست که ر سان ا گیرد و ذاتی ان

 برد.ان و ماان و ا  تاریخ برای تعالی خود استفاده می م

سانی  صیل ان ستی ا ست که مبنای ه ضیح این مطالا بدین ترتیا ا و « بودن -توانایی»تو

وی شود که انسان به سوقتی ملموس می« بودن -توانایی»تبلور و برو  آن در نظر و عمل است. 

و تال  برای تحقاق آن هدف، بدون غم  رود و این انتخاب هدفانتخاب هدف و تحقاق آن می

صل نمی صیت وحد « غم و نگرانی»شود. بدین جهت و نگرانی حا ستی خصو صیل ه بخش ا
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رود و شببود. در واقع بدون وجود غم و نگرانی انسببان به سببوی هدف نمیانسببانی خوانده می

انسان « منِ»سه نشود. پس آسا د، و وحد  وجود او معیان نمیبودن خود را ظاهر نمی -توانایی

بخشببد، غم و نگرانی اسببت که به صببور  بنیادی به تعالی، وجدان اخالقی، خطا و را وحد  می

ست، و با کثر  پدیدارها و تظاهراتش وحد  آن ا  بین نمی سته ا شتباه و مرگ پیو دگر، رود)هیا

دارند و  (. پس باید توجاه شود که این خصایص ذاتی در یک وحد  قرار2/194و  1/319: 1391

پردا یم و تجلیاا  گوناگون صیانت ذا  انسان را در بیان و کتابت جدا ها میما ذهناً به تحلیل آن

سان در یادیگر تنیده شدها  هم مطرح می ستعدادهای ان د، وجود اننماییم. به عبار  دیگر، تمام ا

ستعدادها را نیز همزمان با خود دارد.  سایر ا ستگی آنو تظاهر یای ا  تجلیاا ،  ها پیوستگی و واب

با اماان و  بودن و -ها با تواناییدر یادیگر مسلم است، مثالً  یبادوستی با میل به دانستن و آن

گیرند و در غم و نگرانی نامحدودی همراه هسببتند و همگی ا  کیفیات صببیانت ذا  نشببأ  می

 رسیدن به هدف قرار دارند.

 من کیست؟

ی هر فرد ا  خویشتن است و آن عبار  ا  تشخاص و تعبیری است ا  احساس هست« من»

هر کس یک کل واحد است « من»شود. شناخته می« من»تعیان و تملاای است که به عنوان 

که متضمان تجلیاا  و پدیدارهای نامحدودی متشاال ا  آگاهی ا  نام خود، مشخصا  جسمانی 

سب« من»و احوال روانی، خاررا  و آر وهای اوست. همچنین  تی است که با گذشته، حال و ن

هایی با پدر و مادر، اررافیان، همنوعان، ورن، حاومت و آینده دارد. به عالوه صبباحا نسبببت

سببیاسببت، اعتقادا ، وضببع اقتصببادی، آب و هوا و... و به رور کلی با جهان دارد. همچنین 

ست که به عنوان جهان صیا  و روابطی ا صو . همه کندمیهای گوناگون پیدا بینی، با ار  خ

عبار  ا  آگاهی ا  « من»شببود. نامیده می« من»این مشببخصببا  به عنوان یک کلا واحد 

ست، آن « من»هاست، مملوک وی هستی اوست. بدین جهت در مالایت کل هستی مستتر ا

فاعل ادراک، « من»کند، را ایجاد می« من»اسببت، آگاهی ا  آن هسببتی « من»هسببتی قوام 

العالم یا هستی در جهان دارد. گر  و معنی و عمل است، او کون فیفاعل تصمیم و سا نده ن

 شود:به تعبیر عارفانه و به قول شیخ محمود شبستری سنین بیان می

ید در اشبببار   سو هسبببت مطلق آ

ان عی م ان شببببد  عی ت کز  یقببت  ق  ح
 

 

 کننببد ا  وی عبببار « من»بببه لفظ 

فتببه گ عبببار   منتو او را در   ای 
 

 (150: 1376را ، الهی اردیبلی، گلشن  290، 289های )بیت
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شد خواه تعیان »...  شده با ست که مقیاد به تعیان  ستی مطلق ا در حقیقت من عبار  ا  ه

هسببتی مطلق به اعتبار هر تعیانی مسببمای به »، به عبار  دیگر «روحانی یا تعیان جسببمانی...

 .4(220: 1337الهیجی، «)اسمی مخصوص و مشار به اشارتی خاصا است

 خصوصیت امکان در هستی مندرباره 

خصببوصببیا  فطری همواره تحت تأبیر آداب و رسببوم و ماتسبببا  به صببور  تجلیاا  

شبببوند. همچنین وجود عوالم اماانی و در اماان بودن احوال ناشبببناخته نامحدودی ظاهر می

سانی دلیل بی ست. این بیان سانی ا ال پایانی ظهورا  مختص به احوپایانی رفتارها و اعمال ان

آیند نیست، بلاه در حیطه نامحدود ممانا ، ظهور احوال ناپسند و ناخوشایند پسندیده و خو 

نیز ممان اسببت،  یرا این قبیل پدیدارها نیز به نظر صبباحا آن به حفظ محترمانه من کمک 

ودن احوال بینی بکنند. بدین جهت یک خصببوصببیت مسببتتر انسببانی نیز که غیرقابل پیشمی

ی آن ناپذیربینی بودن احوال انسببانی پایان. این اماان و غیرقابل پیششببوداوسببت، ظاهر می

 کند.ریزی میاحوال و تجلیاا  روح انسانی را در مسیر حفاظت ا  منزلت انسانی پی

اند، علت این امر اصببحاب دیانت و مؤمنان به خدا احوال انسببانی را شبببیه خداوند دانسببته

ست کههمین بی سانی ا ست. حدیث  پایانی احوال ان ساخته ا شبیه خداوند  او را ا  این لحاد 

 ( مؤید این خبر است:115: 1361فرو انفر، خَلق اله االنسان علی صورته)

 ای نسبببببخبببن نبببامبببه البببهبببی

ست ستی ا ست هر سه ه  بیرون   تو نی
 

 وی آئببیببنببن جببمببال شبببباهببی 

 ا  خود بببه رلببا هر آنچببه خواهی
 

 (2: 1337)جواد مصلح، 

 خطاکاری و  یانباری نیز نامحدود است.احوال انسانی در جانا 

روح  پایانی تجلیاا الدین محمد تبریزی نیز ناظر به بیآید قطعه  یر ا  شبببمسبه نظر می

بینی نموده و تماماً متذکار شببود. هیح کس ها را پیشتواند آنانسببانی باشببد که هیح کس نمی

را  هر کسبببی نیز در نوع خود تواند خود  را تماماً نشبببان دهد. همچنین احوال و تعبینمی

 نظیر است و آن قطعه سنین است:بی

ست که می» سیر ما سنان ا سا  گفتم: تف سیر قرآن ب و نی  دانید: نی محمدگفتند ما را تف

شببود مرا، گویمش: سون مناری، رها کن برو، ما را سه صببداع نیز منار می« من»خدا. این 

  سببه گون خن نبشببتی، یای او خواندی الغیر، که آن خطااگوید: نی نروم سناندهی  میمی
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گویم، نه یای هم او خواندی هم غیر، یای را نه او خواندی نه غیر او، آن منم که سبببخن می

 (.272: 1385موحد، «)من دانم و نه غیر من

آن قسببمت که خطا  خود خواندی و الغیر، عبار  ا  اسببراری اسببت که هر کس در دل 

تواند آن را بخواند. و آن خن هم که او خواندی دارد، و دیگری نمی خود ا  افاار و اعمال خود

و هم غیر، عبار  ا  مشببترکا  رفتارهای انسببانی اسببت که هم خود او و هم غیرمعترف به 

شاره به همان بیآن سوم که نه او خواندی و نه غیر، ا ست. خن  سانی ها پایانی روح و احوال ان

تواند تمام آن احوال را که در کتم عدم اند. هیح کس نمیاست که هنو  به منصه ظهور نرسیده

 بینی نموده و بخواند.قرار دارند احصا و پیش

سانی به ما کمک می سان  « مانمندی»کند یک امر دیگری که برای تفسیر رفتارهای ان ان

های گذشببته، حال و آینده در همدیگر اسببت. اسببت، و مراد ا   مانمندی در هم تنیدگی  مان

سهنی محتویا   مانیع شته در حال تأبیر میهای  ال کند، حگانه در همدیگر تعامل دارند، گذ

ته کند،  یرا هر سه ا  گذشگیرد و آینده نیز در گذشته ابر میرود و ا  آن بهره میبه گذشته می

 دهد.به آینده ال م باشد، مورد استفاده قرار می

ست قابل ح« من»این  سان ا ستی ان ساس ه ست اما قابل تربیت میکه ا شد. اذف نی لبته، با

شببوند، که هر های انضببمامی و ملموس فراوانی نمایان می«من»را اگر تحلیل کنیم « من»این 

های انضمامی و گیرد. مراد ما ا  منهر کس بر عهده می« من»کدام نقش فعال خود را در حفظ 

ها را رمت و عزا  هر یک ا  آندهد و حبه خود نسبت می« من»هایی است که ملموس مالایت

خود بالطبع « هسبببتی»یا « من»داند. هر انسبببانی به حفظ محترمانه موجا بزرگواری خود می

شمردن این  ست، بدین جهت محترم  ضایت خارر همراه می«من»متعهد ا گردد و لطمه ها با ر

ساری و درد و رنج میدیدن آن شرم امحدودی دارد تجلیاا  ن« من»شود. در هر حالتی ها مایه 

 گردند.دهی انسان ماین شادی یا سبا دلتنگی میکه بنا بر تعبیر و معنی

شود. گاهی احتمال دارد آدم ضی ا  مردم ار   تلقای  شی برای بع شی یا عیا شی، کال ک

شتن خها برای کسا اعتبار یا نجا  همچنین خود نی و خودکشی نیز به خیال مرتابین آن وی

ست و با « من»د. به هر حال این گیرا  بالها انجام می های خود در جوامع دهیار  صاحا امر ا

نماید. مادری که در راه حفظ بچه ا  خود را در معرض مختل. رفتارهای خود را انتخاب می

سی که در راه خدمت به پدر و مادر یا در راه ورن مرگ را میهالکت قرار می پذیرد، دهد یا ک
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یابد، بخشببیدن به خویشببتن اسببت. من دوسببتی بعد ا  مرگ نیز ادامه میاو نیز در مقام اعتبار 

 یعنی پس ا  مرگ نیز نیانامی آر وی ماست.

 هااقسام من

پراژدهببا نی  خ ل گ تو   هسببببت در 
 

 ای ایشبببان را رهاتو   غفلت کرده 
 

 (359: 1369)عطار، 

 های جسمانی: من -1

های توجاه دارد. بدان جهت منهر فرد نسبت به جسم و اعضاء بدن و شال ظاهری خود 

شود، مانند دست من، انگشت من، سر من،  ل. من، قلا من، فراوانی ا  تصوار بدن حاصل می

قامت و قدا من،  یبایی بدن من، نوع حرکا  بدن و راه رفتن من، نشببسببتن و نگاه کردن من 

ر جامعه و توسن هر ها در هو... که همگی مورد توجاه دقیق و دائمی هستند. کیفیات برتری آن

سیت فراوانی برای حفظ محترمانه آنفرد دقیقاً مدانظر قرار می سا ها ا  گیرد. به همین جهت ح

های مالیم و های نفوذ در دیگران صببحبتشببود. یای ا  راهررف هر انسببانی مالحظه می

 های دیگران است.«من»آیند دربارة همین خو 

دهند. افزاید به خود نسبببت میعزا  و اعتبار من میها بر مردم هر سیزی را که به نظر آن

باشد. همچنین عزا  و عزیز بودن در نزد های جسمانی نمیالبته این عزا  تنها محصور در من

تجلیاا  عارفی هر شببباعر »کند. برای مثال، هر قوم و حتی هر فرد معانی متفاوتی پیدا می

اری است ا  گسترة وجودی او و گنجایشی هر شاعر، نمود« من»او و « من»ای است ا  سایه

(. به هر 46: 1، جلد 1387شفیعی کدکنی، «)که در عرصه فرهنگ و حو ه شناخت هستی دارد.

اندا  شناخت و آمال فرد ممان است بسیار محدود یا بسیار گسترده و متعالی باشد. حال سشم

دهیم، در آن حال نیز تبعیات میکنیم که به خارر خدا کاری را انجام حتی  مانی که ما ادعا می

دانیم و خاررجمع هسببتیم که خود را وابسببته و ا  دسببتورا  الهی را برای منِ ما باار   می

مطیع خدا کردن مایه سببربلندی ماسببت. دیده شببده اسببت که در محفلی که تبعیات ا  عقل و 

خود نسبببت ها ررفی را به شببود، انسببانترک بعضببی اعمال دینی ماین سببرفرا ی تلقای می

 شود.محسوب می« من»دهند که در آن مجلس مایه سرفرا ی و بزرگواری می
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 های روانی و اخالقیمن -2

کند تا با مطابقت دادن ها و رفتارهای خود دقات میهر فردی به آبار روانی و نوع نگر 

من،  داللخود بیفزاید؛ مانند رر  اسبببت« من»ها با معیارهای  یبایی و برا ندگی بر منزلت آن

سان و نیای من، بیان من،  شم من، نوع اح صمیم من، خ شق من، ت داوری من، محبت من، ع

سی های من ا  جمله گرایشاخالق من، دین من، ایمان من، گرایش سیا و غیره. « من»های 

شخصیت من بیفزایند، آن سند نیز اگر بر اعتیار  سا  ها نیز در این حالتحتی رفتارهای ناپ منت

های من به جا بود یا تابار من کارسا  شود: سقدر فحشکه گفته میگردند، مانند اینبه من می

خویی کرد، اگر من بخواهم فریبااری کنم هر کس را خویان باید درشببتشببد، یا با درشببت

 توانم فریا بدهم.می

 های مربوط به مکانمن -3

دادنش به من مانند خانن من، محلن من، شبببهر من، کشبببور من؛ هر ملای که نسببببت 

شگاهی که در آن سه و دان شد همواره مورد حمایت من خواهد بود. مانند مدر جا افتخارآفرین با

ها ام. مهم بودن آنهایی که من دیدههای ربیعی و کوهها یا منظرهام.  یارتگاهتحصببیل کرده

به احتمال اند و اال در مورد دیگران همان عوامل منتسا شده« من»ا  این جهت است که به 

 گیرند.شوند و حتی مورد انتقاد قرار میاهمیت تلقای میقوی بی

 هاسایر من -4

شد یا  به آن منتسا شود عزیز و گرامی « من»به هر حال هر سیزی که در مالایت من با

های سیاسی من، شود، مانند همسر من، دوست من، برو  من، اوالد من، سواد من، گرایشمی

شغل من و... . این منشهر  من، مقام  ستند،  یرا دائماً بنا بر موقعیتمن،  ها ها قابل احصا نی

ساب منها افزوده میبر این من شند ا  مالایت شود. برعاس انت ضرر و  یان با هایی که مایه 

شببود و ها معموالً انتسبباب من به سببیسببتم قبلی اناار میشببوند. پس ا  انقالبمن جدا می

 گردد.ید تأیید میوابستگی به نظام جد

شببود و برای معتبر سبباختن خود هر سیزی را که تر میمن در حالت ربیعی خود دائماً فربه

کشبببد. من در هیح لحظه و در هیح ماانی ا  خود غائا و غافل مفید بداند در کام خود می

ست تا هیح ست، و همواره مواظا ا شود. بلاه تال  « من»گونه لطمه و  یانی به نی  ووارد ن

ا  لطمه و  یان دیدن « من»کند هر نوع شادی و حداکثر مسرا  ا  آن او شود. گفتیم آر و می
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شاد می سیدن خیر  ضطرب و ا  ر شو  و م شویش محرکی شود. این حالتم شادی و ت های 

تا ه می های  تار مال و رف ند. برای اع یتدر واقع مهم« من»گرد عال های ترین انگیزه برای ف

ست. می سفه گوناگون ا ست. فل سانی منِ او ستگاه کلیه اعمال هر ان صوار کنیم که خا توانیم ت

سان بدون توجاه به  شأ کلیه فعالیت« نقش ذاتی من»وجود رفتارهای ان شاار ها آبه عنوان من

ست که نمی سانی در این جهان برای این ا  خود را با« من»شود. به عبار  دیگر تال  هر ان

هد، و او را در نهایت عزا  و سببربلندی نگه دارد. این حالت ها آرایش دکسببا بهترین ار  

ناپذیر حالت سببیری« من»های شببود. خواهشها جدا نمیها اسببت و هرگز ا  آنذاتی انسببان

ست. این حالت در عین ایندارند. برای خواهش صوار نی که محرک ها و آر وهای من پایانی مت

اسببت ما را در دام خودخواهی بیندا د و های ماسببت، در عین حال ممان قوی برای کوشببش

موجا شببود تا ما ا  احوال و امیال غیر غافل باشببیم و اغلا خیر دیگران را فدای امیال خود 

 سا یم.

 نفس امّاره و نفس مطمئنّه

کند شببود و ما را تحت سببیطرة خود گرفتار میبه نفس امااره مبدال می« من»در این حال 

صرار می» سلیقه و مدام ا ساکن در آن باید برحسا میل و  « من»ور د که جهان و همه افراد 

شترین امتیا ا  را ا  (. همچنین نفس اماره می99: 1388دایر، «)رفتار کنند خواهد بهترین و بی

می نصیا خود سا د؛ مانند انتخاب بهترین محل ساونت و برخورداری غیرمنصفانه نعما  عمو

کند پندارند و بدین ترتیا به حقوق دیگران تجاو  میهای اجتماعی را حق خود میا  سببرمایه

ساس نگرانی نمی شدن دیگران ا  امتیا ا  عمومی اح سته ا  محروم  سته یا نادان د. تا کنو دان

شبیه کردهحدای که این سنین  شی ت سگ وح سی رانفس را به  شود هر ک  اند که اگر تربیت ن

آورد. این حالت گیرد، هم برای خود و هم برای دیگران جز عذاب و دردسببر فراهم نمیگا  می

« من»ساخته شده و « من»های لجام گسیختن خودبینی،  ندانی است که تحت تأبیر خواهش

ر که دنجا  ا  آن کژ راهه بسببیار مشببال اسببت، مگر ایننماید که ما را در  ندانی گرفتار می

پروری «من»های خودمان با آگاهی تجدیدنظر نماییم. یعنی شهود پیدا کنیم که این نوع ار  

 ناپذیر بوده و جز افزایش گرفتاری در  ندان خودبینی حاصلی ندارد.سیری

 تا با سببگ نفس همنشببین خواهم بود

 نشبببودبسبببیببار باوشبببیببدم بِببه می
 

شه  شرک خو  سین خواهم بوددر خرمن 

 تببا آخر عمر همچنین خواهم بود
 

 (.29: 1361)خواجه عبداله انصاری، 
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های نفس های حاکم را عوض کنیم رهایی ما تا آخر عمر ا   ندان فرماناگر نتوانیم ار  

شد. البته ا شد و در بند انانیات و غرور و معجبی گرفتار خواهیم  ر نخواهد  سا ماری ین بیامااره می

 در نفس هر فردی هست و نجا  ا  آن بسیار مشال است:

بس خون رودا  دل و ا  دیببده  ا  
 

یرون رود  ب معجبی  ین  تو ا  تببا   
 

 (1/3215)مثنوی مولوی: بیت 

سان در هر حالی که هست آن را بهترین می  داندصدمه و  یان معجبی در این است که ان

آورد. یعنی ا  سیر در مراتا متعالی خود را محروم خود نمی و خروج ا  آن حالت را نیز به تصوار

ضر  محمد )ص( می ست ح ست. بدین جها  ا سانی ا سا د که این هم دوری ا  ذا  پاک ان

اهلل، آن اگر شما گناه نانید بر شما بترسمی به سیزی بتر ا  گناه، گفتند: یا رسول»فرموده است 

لعُجا العُجا. و اعمال و احوال روندگان را عُجا سیست که آفت او بیش ا  گناهست  گفت: ا

 هر قاتل اسببت. رونده و راهرو به هر مرتبت که رسببد ا  مراتا احوال رریقت، قناعت ناند و 

سه دارد راضببی نشببود و مرتبت باالتری رلا کند که اِنا اهلل یُحا  من رَلَاَ معالی اال به آن

 (.181: 1347مود)ابوالمظفار، 

 دهد.  یرا اگر می پرستی لحظاتی انسانیدن را بر من پرستیدن ترجیح میحافظ می پرست

 دارد:کشاند خودپرستی دائماً انسان را ا  دیدن صادقانه با میرا به راه خطا می

 منم که شهره شهرم به عشق ور یدن

ستی ا  آن نقش خود بر آب اندا م  به می پر
 

یدن  بد د به  یالودم  یده ن که د  منم 

ستیدنکه تا خراب   کنم نقش خود پر
 

 (393)دیوان حافظ قزوینی: غزل 

به این خطر نفس یعنی من گاه  فای بزرگ و مردم آ مام عر اه بودهت ند و هر پروری متوج ا

 فرماید:اند. خواجه عبداهلل انصاری میکدام به نحوی به آن اشاره کرده

 نفسبببی دارم کبه هر نفس مبه گردد

 سنببداناببه بببه جهببد الغر  گردانم
 

 ا  دهم به گرددگفتم که ریاضببت 

 ا  یک سبببخن فضبببول فربه گردد
 

 (20: 1361)خواجه عبداله انصاری، 

کند ا  عطار نیشبابوری در داسبتان رمزخواهی موسبی ا  شبیطان، ا   بان وی توصبیه می

 تمامیات خواه پرهیز کن« من»گرفتاری در 
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یک سبببخن یاد دار این  فت دایم   گ

 کامران ان که گر باشبببی در این ره 
 

 من مگو تببا تو نگردی همچو من 

 صببد منی سببر بر  ند در یک  مان
 

 (359: 1369)عظار نیشابوری، 

سالمی که  سانی ا  بین نمی« من»این گرایش نا ود به ربرای حفن محترمانه خود دارد به آ

صیحتروری سته« من»گویان که که اغلا ن اند مهار و تربیت کنند به نفی کامل خود را نتوان

های من امر محال اسببت. البته ا  بین بردن تمام خواهشاند. و ا  بین بردن آن نفس فتوا داده

به جای توجاه دائمی به « من»که ممان اسبببت تا این« من»های ولی دگرگون کردن ار  

قای خود  سودمند تل« نم»را نیز نسبت به « غیر»های خیرخواهانه نسبت به خویشتن، ار  

شبختانه به توسن تعلیم و تربیت می ر دهیم؛ های خود و دیگران را تغییتوانیم نگر نماید. خو

شت بوده به مدد تربیت آن را  یبا گردانیم و آن سند و   ا بوده سه  یبآنچه که ا  نظر فردی ناپ

ر اسببآن را ناپسببند سببا یم. این کار با تغییر ار   توانیم ت. برای مثال میهای انسببانی میسببا

ا  شت منظر جویی رتوانیم با تغییر نگر  اننقامپرخوری را به مدد عقالنیت ناپسند سا یم، می

ر ها و ار  با رو  تغییر دادن نگر « من»نماییم. به هر حال مهار کردن و کنترل  ها میسببا

رگذشت، یک داستان ایم که سگونه با خواندن یک ساست. این حالت را همه ما آ مایش کرده

و دیدن یک فیلم و با ا دیاد معلوما ، به کلای نگر  ما عوض شده است و در وجود ما  یبایی 

صولت انتقام و کینه شندگی بر حاکمیات و  ست. بخ برای  به اعتقاد من»جویی رجحان یافته ا

شادی هر کس را محک بزنیم، باید ببینیم که برای مهار منیااین ود تا ت خکه میزان عظمت و 

(. اگر در حالی که داریم متحجار شویم، یعنی نتوانیم در 85: 1387دایر، «)سه اندا ه توانایی دارد

با تغییر و تامیل دالیل« منِ»های ار   مان نوآوری کنیم در  ندان عاد  گرفتار خودمان 

صل واقعیِ اماانی بودن این جهان را مورد غفلت قرار خواهیم داد.  شد و ا بدین جهت خواهیم 

سببا د. در سببنات ادبی ما سنین تحجری مداومت و اسببتمرار در عاد  آ ادی ما را مخدو  می

 مانع رسیدن به معلوما  تا ه تلقای شده است. 

گار عاد  رود در رو  سه ا    هر 
 

ست آن را با حقیقت هیح کار   نی
 

 (122: 1373)عطار نیشابوری، 

که برای مد  سببی سببال رو ه داشببته و  مردی پیش بایزید بسببطامی آمد و به او گفت

 بیند.مشغول عباد  بوده است، ولی هیح نشانی ا  نزدیای به خداوند را در خود نمی
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بایزید در پاسخ گفت که حتی اگر صد سال دیگر هم به این کار ادامه دهد، اتفاقی برای او 

  «سرا»رخ نخواهد داد. مرد پرسید: 

انی )قهرم«.منیات تو همچون سدای حجاب حقیقت شده است یرا نفس و »بایزید پاسخ داد 

 (33: 1381فرشید، 

های مفید به حال خود و دیگران آراسته شود به اگر نفس تربیت شود، یعنی با ایجاد ار  

 شود. نفس اماارهکه عامل خودپرستی و خسران باشد به عامل خیر و سعاد  مبدال میجای این

ست  شده ا ست که همه سیز را در کام خود میبه اژدهایی تعبیر  شد ولی ممان ا یر به تأب»ک

 (.922: 1348)فرو انفر، « شودریاضیت آن اژدها مسخار گردد و  هر به پاد هر بدل می

ست ست این نفس و دو خ اژدها  دو خ ا

نو  ه  هفببت دریببا را درآشببببامببد 
 

 که به دریاها نگردد کما و کاسبببت 

 کم نگردد سببو   آن خلق سببو 
 

 : دفتر اول مثنوی نیالسن(375 -76ی ها)بیت

ه ایم کهایی دلباخته شدهآمو   و پرور ِ شایسته، به ما نشان خواهد داد که ما به ار  

گردد. پس  مانی که ا  وضع فعلی خود راضی هستیم در واقع هایمان میسدا راه توجاه به نادانی

های  یادی برای اناشببباف کنیم که راهنمیمانیم، و تصبببوار های خودمان ناآگاه میبه نادانی

جاع هاست، شجایی که وظیفه ]ما و[ آیندگان دانستن نادانستنیا  آن»احوال جدید وجود دارند. 

 دانند.دانند سگونه نمیآورند، که میهایی را به وجود میمردان تفارا  بشری، شخصیت

شبببود، قوا  ا  ما گفتگو می ها نیسبببتند. جایی که در کمالگونه دلیریهمه دارای این

سببا ند، بسببیار مشببال اسببت بتوانیم کَ.ِا نفس کرده و که موضببوعی را به ما مرتبن میجایی

 (.78تا: رنان، بی«)صحبتی ا  خود به میان نیاوریم

های ها واجا اسبببت  یرا تحوال  و تبداال  عالم در موقعیتباری تجدیدنظر در ار  

باشد. مذاها گوناگون فلسفی و ادیان الهی نیز در تا ه می هایمختلفی مقتضی ساختن ار  

ضی ا  ار   ساختههایی آمدهنفی بع ر، متحجار  ضا  ،انداند که ما را در بند انداخته و در حالتی م

تعبیر (. 84، 1: 1366االسبببالم اَن تمو َ عنکَ نفسبببک)شبببفیعی کدکنی،  :مثالً این عبار 

سان خواهش ست که ان و عالئق عادی و قبلی خود را نفی کند و به قبول ها صحیحش این ا

 های تا ه تن دردهد.ار  
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گوید: او کسببی اسببت که بند رقیات را مانند انبیا ا  پای ما مولوی نیز در معرفی مولی می

 برکَنَد و ما را به سوی آ ادی ا  عقاید قبلی رهنمون شود:

ند اه آ اد  ک  کیسبببت موال آن

 ستسون به آ ادی نبوا  هادی ا
 

َنببد  برک قیاببت   پببایببت   بنببد ر

یا آ ادی اسبببت نان را   انب  مؤم
 

 مثنوی مولوی نیالسن( 4540-6/41های )بیت

ما کند در گمراهی « من»های خود را تحمیل به هر حال اگر نفس امااره و خودخواه، ار  

پایانی بیشببود سه عمالً مشبباهده میهای غیراصببیل خواهیم بود.  یرا آنو در قلمرو انسببان

شراین و نگر توانایی سان برای قبول  ست. به های ان های جدید و انجام رفتارهای گوناگون ا

که ما به رور ربیعی در حال تحوال هسبببتیم و مقام ما در جهان آکنده ا  اماانا  دلیل این

 دتوانیم هستی خود را با به دست آوردن همان اماانا  ماتوم به سوماتوم و پنهان است، می

 خودمان دگرگون سا یم.

ا ا  خود ر« نفس»و « من»گویند که اغلا میکنیم اینبدین ترتیا با  هم یادآوری می

بین ببرید، با آن به مبار ه برخیزید، در واقع اندر  تحقاق نیافتنی است. اما تربیت و تغییر نگر  

نایی و ار   ر اسبببت. توا که مطرح کردیم، میسبببا نا بر دالیلی  به عنوان « من»های من، ب

فید به های مهاسبببت، باید آن را بنابر تربیت و آمو   با ار  ترین انگیزهترین و ربیعیقوی

حال خودمان و به حال دیگران مجهز نماییم و قدر  تجدیدنظر و انتخاب راه کمال را همواره 

صطالح نفس مطمئنه به حالتی ارالق می صور ، ا شیم. بدین  شته با ما  شود کهدر نظر دا

کننده و محبوس هایی را کسبببا کرده باشبببیم که برای خود ما و برای دیگران گمراهگرایش

سا نده نباشند و ما را آراسته به احوالی سا ند که رفتارهای ما شایستگی کسا منزلت قانونی 

شند. این حالت به دست نمی شته با که ما دائماً در عالئق و رفتارهای خودمان آید مگر اینرا دا

 جدیدنظر نماییم و سیر به سوی کمال را فرامو  نانیم.ت

شی  ست که کمال راه و رو سخ ما این ا ست، پا سند مراد ا  کمال و تجدیدنظر سی اگر بپر

ر و تلها. ما را در آینده نسبت به گذشته کمتر سا د.  است که بر مسرا   ندگی بیفزاید و تحسا

های فطری و کسبی ما در رریق اناشاف و آید که تمام استعداداین مسرا  وقتی به دست می

 ا دیاد علم و تحقاق آن در عمل مورد توجاه باشند.
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صل رنج سرا  موردنظر ما حا ست که یادآوری آن تال ها و تال م ها همواره در هایی ا

سرور ایجاد می شادی و  صل تحقاق آن ار  دل ما  ست که کنند، همچنین کمال حا هایی ا

ها هم به خود ما و هم به دیگران و هم به  ندگی جمعی سببودمند قبول و عملی سبباختن آن

هستند. مانند تحصیل و ا دیاد علم و فراهم نمودن سالمتی و آگاهی به هستی خود و هستی 

سوف نامدار آلمانی  ستورالعمل فیل ست که د شادمانی ا سرا  و  دیگران. باالخره، مراد ما آن م

شی آن رفتار : اگر هر کاری که انجام میکند که فرمودهامانوئل کانت فراهم می ضی با دهی را

ستی) ستقیم ه صرا  م شما در انتخاب خود محق و در  شوند،  ، فروغیرا دیگران نیز مرتاا 

 (.161: 2جلد 

مقدار، مقهور هوای نفس ]یعنی کسببی که همچون خس و خاشبباکی بی»اضببافه باید کرد 

شد کی میار   ست آورد و ظالم را ا  تواند قوهای مِنْ عِنْدی[ خود با شخیص به د ه تمیز و ت

 (.616: جلد سوم، 1378 مانی، «)مظلوم با شناسد 

 ظببالم ا  مظلوم کی دانببد کسبببی 

َرَد پی ب کس  لوم آن  ظ م لم ا    ظببا

ست ا  درون  ورنه آن ظالم که نفس ا
 

خرة هوا همچون خسببی   کو بود سببُ

ُرَد خود ب لوم  ظ فس  ن  کو سبببر 

مان بود او ا  جنون  خصبببم مظلو
 

 مثنوی مولوی نیالسن( 2434 -35 -36/ 3های )بیت

سین[ وقتی به جُنید بغدادی نامه» س. بن الح ست که ]یو شت که خدای تونقل ا را ای نو

شاند، پس ا  این هیح نبینی شاناد که اگر این رعم بچ ء عطار، )تذکرةاالولیا« رعم نفس تو مچ

1388 :889.) 

شود که سرا تا به امرو  سنان آم سش  ساناگر پر ها را و   و تربیتی به وجود نیامده که ان

ه ها ببه جاده انصاف و عدالت رهنمون شود  این پرسش مانند این سؤال است که سرا بعضی

ها رو  اند، یا سرا بعضبببیکشببب. نیروی الاتریسبببیته و یا انرژی خورشبببیدی توفیق نیافته

های اصببلی عدم موفقیت، نگر آید دلیل اند. به نظر میکشبباور ی پربار را به دسببت نیاورده

اند. نقش مقام ار شمند آمو   و پرور  این است که نامناسبی است که مانع خودباوری شده

عالم و بی ناییاماانی بودن حوادث  یانی توا بدهد و پا اه قرار  های انسبببان را عمالً مورد توج

 به سوی کمال و شادابی های تا ه را ممان تلقای نموده و قدر  انسان را برای سیراناشاف راه

 میسار بداند.
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شته را مورد خطاب قرار داده و می» شر گذ هایی که ها! بچهگوییم: بیچاره بچهما امرو ه ب

شم بینایی آن شاهده میسه را که ما میس شتند. فردا آیندگان نیز ما را تحتبینیم و م  کنیم ندا

هایی که بر انهدام خرابن خیاال  و هها! بچبیچاره بچه»همین عنوان نامیده و خواهند گفت: 

شک میسراب شان های اعتقادا  خود ا سر شت  شید حقیقی را که ا  پ ریختند، و رلوع خور

ساخته بود نمیقله ست با 83تا: رنان، بی«)دیدندهای بلند افق را روشن  سفه  ندگی بهتر ا (. فل

شت و خو  سفه آمو  اغماض و گذ شد. فل  و پرور  مطلوب، بر بینی و تجدیدنظر قرین با

های جدید و ابداع های شببناسببایی کامل روحین بشببری اسببتوار خواهد بود و خلق نگر پایه

 های تا ه مدانظر بوده و به عنوان کش. حقایق تا ه راه خود را ادامه خواهد داد. ار  

 نهای انسببان اسببت نباید آن را ا  بیترین انگیزه برای فعالیتمهم« من»های اگر گرایش

پرستی «من»برد بلاه باید آن را هدایت کرد. همچنین اعتماد به نفس یا عزا  نفس را نباید با 

شود. اماا نفس امااره خلن نمود. اولی در مقام مهم سانی باید حفظ و حتی تقویت  ترین انگیزه ان

سندد و آن را میوضع موجود را می سا د. عزا  نفس در مقام ارپ تقا خواهد ا  هر آفتی مصون 

 -1778و پیشرفت و محرک اصلی ترقی و تعالی است، به قول ولتر فیلسوف نامدار فرانسوی )

ست به همان آلتی می( »1694 ست و در ست ما سیله حفظ و حرا ماند که دوام و عز  نفس و

کند و آن را ال م داریم، پیش ما عزیز و گرامی است ماین لذا  و خوشی بقای نوع را تأمین می

 (.190: 1354ولتر، «)شود.ما می

 گمراه« من»آثار و عالئم 

های خالق، و عالقه فطری او به حفظ محترمانه خود  تحت تأبیر ار  « من»گفتیم 

ه گمراه آن منی است ک« من»بهترین انگیزه و محرک انسان برای پیشرفت و ترقای است. اماا 

عادی، تقلیدی و متحجار  هایهای فراتر ا  ار  سه دارد به آن راضبببی اسبببت و به ار  آن

 کند. اینها مصراانه و ناآگاه پایداری و الحاح و اصرار میکند و در حفظ آنخود ، توجاهی نمی

پذیرد و معیار نیک و بد و حق و سه خود دارد نمیمن گمراه هیح نظر و هیح روشببی را جز آن

شت را جز آن صوار میسه یاد گرفته و آنبارل و  یبا و   ه، آورد. در نتیجبه نظر نمی کند،سه ت

های سنین افرادی ها و نگر کند، آن گمانگمان و نگر  خود را در همن موارد تحمیل می

ها مصببداق این گفته مشببهورند: بِئسَ مطیاهُ الرجُل  َعْمُهُ شببود. آنها میبالی جان خود آن

ضا سان گمان ]ب13: 1341، ه)تمهیدا  عین الق رتریت نظر و نگر [ (. یعنی بدترین مرکا ان

 .کندها تلقای میهای خیالی خود را بهترین ار  ار  « من گمراه»اوست. به عبار  دیگر، 
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در توانند سعه صدانند، دیگر نمیسنین افرادی که ربق عاد  نظر و گمان خود را متین می

ته ند. البهای دیگران نیز فار کنند و نظری تا ه به دسببت آورداشببته باشببند و به آراء و رو 

هرکسی ممان است  مانی یا لحظاتی این حالت مرضی را پیدا کند. در این صور  هر سخنی 

شنود به دلیل این صوارا  مرجح میرا ب شاپیش گمان خود را بر همن ت سته در برکه پی ابر هر دان

سته می سخنظر تا ه ب شوا  و مِنْ عِنْگوییماند و برای محافظت ا   َعمِ خود به پا  دیهای م

سخنمی ای به نحوی به دهند و با هر مطلا تا ههای تا ه نمیپردا د. سنین افرادی گو  به 

ستند و به غیر ا  آنخیزند، به غیر ا  آنمخالفت برمی صور میسه ه د راه و تواننکنند نمیسه ت

 شببوند.  یراا  مناوب کردن مخارا بیشببتر خوشببحال میرو  نو و نگر  تا ه را بپذیرند. 

 برتر ا  همگان ها نقصی دارند وها، این خواهد بود که آنا ، به نظر آنبول مطلا تا ه معنیق

 نیستند.

د. سه هست باشتواند غیر ا  آندر این حالت که انسان گرفتار عاد  و تارار شده است نمی

به روی خود می اان را  های ام مام در با  نظر خود ا  رریق تحاادر واقع ت با اب تا  ندد  م و ب

صواب، برتری  ست  یرا با « من»نا سی هرگز قادر به عذرخوهی نی خود را حفظ کند. سنین ک

 شود.او مادر و شخصیت او تحقیر می« من»این عمل 

پایانی روح انسانی واجا است عقل و فضل خودمان را همواره با توجاه به عوالم اماانی و بی

های ممان غافل خواهیم ور  ا  معرفتمسببتوجا تامیل و تجدیدنظر بدانیم، در غیر این صبب

 ماند:

ضل بینی بی شتا عقل و ف  ینیمعرفت ن
 

 ا  بگویم خود را مبین که هستییک ناته 
 

 ق( 434)دیوان حافظ، غزل 

، خصببایص ذاتی و غریزی افراد مورد «من»ها به مدد بنابراین بهتر اسببت در ایجاد ار  

توان بر ضد خصایص ذاتی قانون وضع کرد و ار   ایجاد نمود.  یرا اگر توجاه قرار گیرند. نمی

هایی به وجود آورده شببوند که خالف بر ضببد خصببایص ذاتی انسببان عمل شببود و ار  

شد، اگرایش سلخ میهای ذاتی با سان ا  او من سانیت ان شادابی  ندگی ا شود، ا  همه مهمن  تر 

که جنا و جو  و با ی ا  برنامه تربیتی کودکان حذف شببود و گردد. مانند اینوی سببلا می

 -1843ها ممنوع گردد. به نظر هولدرلین)کنجااوی و توجاه به  یبایی در مسیر  ندگی برای آن

راه نجا  انسان  (1889- 1976) (Heidegger Martin)توجاه هیدگر( شاعر مورد 1770
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صیل»ها عبار  ا  ا  تمام کژ راهه سوی ماهیات ا ست. در این حالت، هدایت مجدد او به  ا  ا

ا  کتاب درسی  1994ماهیات او به رریقی که مختص اوست شاوفا شده و ظاهر گردد)هیدگر، 

سان64: 2ترمینال  ستعدادهای ذاتی بالفطره به ان شده (. ا ستفاده توأم با داده  اند. نقش افراد ا

هاست آل همان ذا  ار  عشق ایده»شان در لحظا   ندگی است. ها جهت تحققنظم ا  آن

(. موالنا نیز 61: 1387شببلر، «)سببا ند.باشببند و فردیت شببخص را معین میکه فرا مانی می

شتن حقیقی ا  جدا و بیگانه»گوید: می صسا د، اهتمامی بی هر عملی که تو را ا  خوی ل و حا

 (5/174: 1378 مانی، «)گشودن گره ا  انبان تهی است

های موجود که ا  افرادی که آمو   و تربیت مناسببا دیده باشببند ا  همه موارد و نعمت

برند. مثالً ها لذا  میمانند، به عنوان منبع خیر و نشبببا  ا  آننظر خیلی ا  مردم مغفول می

ها را پیدا کرده باشند ا  هر سیزی،  یبایی خاص آن را پیدا یدن  یباییاشخاصی که عاد  به د

ش اصیل خود ا  تحقیق و پژوه برند. یا افرادی نیز با تبعیات ا  ماهیاتکنند و ا  آن لذا  میمی

برند. اما اگر انسببان فقن امیال خود را معیار قرار دهد و به حاکمیت نفس خودپرسببت لذا  می

اناار پیشببرفت دیگران شببایق ماند و به تحقیر و شبباف و اسببتنبا  محروم میدسار شببود ا  انا

 ندهد.که برتریت کاذب و خیالی خود را ا  دست شود تا اینمی

صیل و نقش شاوفایی ربیعت ا سان ا  بطن ادراک و فهمیدن خود او به هر حال  آفرین ان

صیل به  اده می سان ا ست. وقتی و پیدا کردن « بودن -توانایی»شود. ان سته ا اماانا  تا ه آرا

شببود ا  اصببل انسببان بودن خود دور سه هسببت راضببی میکند و به آندر یک مقام توق. می

سانی در به بعد(. بدین جهت مجدداً یادآوری می 249: 1391)هیدگر، دشومی کنیم که نجا  ان

م مطرح کردیبرگشت و هدایت وی به سوی ذا  اوست )توجاه به شش اصلی که در اول مقاله 

ست( تا این سانی ضروری ا صرافت خود به نحوی که مختص ذا  ان که این ذا  در پاکی و 

سان را ا  آن سه هست به سوی آنچه فعالً نیست رهنمون گردد. این است ظاهر شود. یعنی ان

اسببت. من گمراه و گرفتار در  عم بارل خود ا  این « بودن -توانایی»حالت تحقاق اسببتعداد 

 ماند.خبر میاند، بیافل است و ا  احوالی که هنو  مناش. نشدهاحوال غ

د شببنیدن بینی، ا  شبباسببت دیگران لذا  میبیمار و دسار خودبزرگ« من» برد و مترصببا

شود. وی تضمین می« من»ماند،  یرا در این صور  برتریات خبرهای منفی درباره همگنان می
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آید و ا  انتساب خبرهای نامطلوب به ها درمیآنبدین جهت در مقام کنجااوی ا  احوال منفی 

 شود.ها جویا میجمله ا  بیماری، ناموفق بودن و وجود مانع در راه پیشرفت آندیگران، من

شنود که آن« من»اگر آن  صله ذکر خیری ا  دیگران ب سبت به وی برتر نماید، بالفا ها را ن

رنگ سببا د. مثالً اگر گفته یگری را بیکند تا مزیت و رجحان داحوالی ا  وضببع خود نقل می

سخ میشود فالنی کتاب تمهیدا  عین صله پا ست، بالفا نویم که شالقضاة را به دقات خوانده ا

سیار مهم شیریه ب ساله ق ستمداران که برای مخفی کردن کتاب ر سیا ضی ا   ست. مانند بع تر ا

ها ویند دیگران نیز همان عیاگبندند و میهایی به دیگران میهای خود، عیانقص و ناتوانی

 ها را ا  عیا خود  به امور دیگری مشغول و متوجاه سا ند.را دارند، تا توجاه

صحبت می سخنرانی  یبا و پربار یک نفر  سی ا   شخص دیگر با ذکر اهمیت در مجل شد، 

ست توجاهسالمتی می سخنرانی او را ا  نظخوا سالمتی جلا کند تا امتیا   سئله  ها رها را به م

 شوند.پرستان ا  تفواق دیگران سرخورده می«من»مغفول سا د. به هر حال 

اگر سببیطره یابد به خلق افسببانه و سبباختن درور هم مرتاا « من امااره»به رور کلی 

ت را به اهمیهای کمپوشی کند، عیاشود. اگر خود  عیبی داشته باشد و نتواند آن را پردهمی

ای به شبببخصبببیت او نرسبببد. مانند کسبببی که د تا لطمهدهدرور به خویشبببتن نسببببت می

شااری صان حافظهفرامو سبت ا  به کمهای خود را به جای نق شتغاال  رو مره ن خوابی و ا

  ند.خوابی کمتر ا  نقصان حافظه به من او لطمه میدهد.  یرا کممی

شخصی که به نفس شده و بنابراین  ستی دسار  داند، و یخود را برتر ا  دیگران م« من»پر

ست وقایع مختل. را با ار  عالقه شنیدن اهمیت و برتری مند ا های خود  ار یابی کند، ا  

ست منزلت دیگران دسار تندخویی می شعار  یر ا  مولوی به احتمال  یاد درباره کسانی ا شود. ا

 دانند:که آراء خود را برتر ا  آراء دیگران می

 سبببروری سون شبببد دماغت را ندیم

ید کسبببیسون   خالف خوی تو گو
 

 هر که بشبباسببت شببود خصببم قدیم 

ینببه ترا بببا او بسبببیک یزد  خ  هببا 
 

 مثنوی معنوی نیالسن( 3466 -2/67های )بیت

 خواهد نظر او معتبر باشد. اینپرست فقن میپرستی یای هم این است که منا  مضارا  من

پرست صاحا قدر  باشد، ا  شنیدن منشود و اگر دیدگاه نیز منجر به دوری او ا  جمع مردم می

ماند و راه نجا  را به روی خود و اررافیان بسبببته نگاه ها محروم میآراء دیگران و انتقاد آن
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ها به صبببور  قهر کردن ظاهر «من»دارد. به رور مثال، در  ندگی خانوادگی اولین آ ردگی می

، گفتوگو شروع شودباید گفت آید، درست همان جایی کهشود در اولین مشالی که پیش میمی

 (.145: 1394کنند )فراستخواه، وگو را قطع می

شحال نمی« پرستمن» سخنشود مگر اینا  اظهارنظر دیگران خو ها در تأیید نظر او که 

 شنود، بدونمند شود، بدان جهت هر نظری که میتواند ا  نظر دیگران بهرهباشد. سون او نمی

ه خواهد بگوید کزاید. بدین جهت هر کس مطلبی بگوید او سیزی میافتعماق سیزی بر آن می

شد. این حالت را نزد  شتر مالحظه می«نماصوفی»برتر ا  گفته دیگران با  یرا[ هر کنیم، ]ها بی

شببقیق گفت ای »فروشببند: گویند و برتری میها باالدسببت آن را میکس سیزی بگوید، آن

کنم، کنم و اگر نرسد صبر میگر سیزی رسد شار میابراهیم سون کنی در کار معا   گفت ا

شببقیق گفت سببگان بلخ همین کنند که سون سیزی باشببد مراعا  کنند و دم جنبانند و اگر 

سد ایثار کنیم و اگر  شما سگونه کنید، گفت اگر ما را سیزی ر صبر کنند، ابراهیم گفت  شد  نبا

 .5(54 -55: 1342کسروی، «)نرسد شار کنیم

ستمن» شد من خود را بیجایی که میآن ا « پر عیا و خواهد به هر نحوی که ممان با

شببود اگر هیچگونه برتر نشببان دهد، بدان جهت در برابر سببؤاال  و مسببائلی که مطرح می

تواند سبباو  کند یا اعتراف به جهل خود نماید، او ارالعی در آن باب نداشببته باشببد با  نمی

دهد، گویی همه سیزدان و همه سیزتوان اسبببت. به های غلن را بر سببباو  ترجیج میجواب

خود « من»دهند و در واقع ها نفس و من خود را خدای خویش قرار میپرستفرمودة قرآن من

سوره الفرقان(. هر کسی خود  را برتر  45کنند: اَرَایتَ مَن اِتَّخَذَ اِلههُ هویهُ )آیه را پرستش می

شد به پذیر نمیبداند تربیت سلوک، بیم ا  خطر افتادن»اند همین جهت گفتهتواند با سم  آفت  ا

 (.71، 6: جلد 1378 مانی، «)و رسم و لطمه خوردن به آوا ة شخص است

دوسبتی به « من»دوسبتی در اسباس کلیه رفتارهای انسبان قرار دارد و اگر « من»باری، 

 مردم است.صور  خدمت به نوع ظاهر شود، پسندیده خواهد بود،  یرا حاصلش رفع مشاال  

«  من»مند باشد، تا منزلت واالیی به دست آورد، همچنین هر کس به انجام وظای. خود عالقه

 او در رریق پسندیده قرار گرفته است.

ممان است به نظر آید که نیاوکاری فی نفسه پسندیده و مطلوب است و نیا ی به مشوق 

اهد بود که ارجحیت خود را در این خارج ا  خود ندارد. این نوع نگر  نیز تابع تأیید منی خو



  19، شماره 95ستان پاییز و  م، 10سال  ،اهی فلسفیژپوهش/ 398

یابد. به هر حال دیدگاه افراد، معنی خیر و شبببر،  یبا و  شبببت و حق و نوع نگر  و تعبیر می

د باشببنآورد. حتی عوار. ما نیز جز تغییر شببالی ا  خوددوسببتی ما نمیبارل را به وجود می

یایی مانند آید که صبببفا  و سبببج(. به نظر میmodification)فرهنگ لوربر، مدخل  ا

سه و بالطبع نمی ستی، عشق و احسان فی نف شده و انگیزه فعالیتنوعدو  هایتوانند خیر تلقای 

شند، مگر این سانی با صار شمند به نظر آیند. « من»که ا  دیدگاه ان لی به عبار  دیگر انگیزة ا

 شود.نسبت به آن فعالیت حاصل می« من»هر فعالیت ا  نگر  ار شمند 

ستی را پیدا نمیاما افراد  شر و حق و بارل الزاماً راه در شخیص خیر و   کنند وهمواره در ت

نمایند. همچنین احتمال خطا و اشبببتباه در انتخاب راه وجود بدین جهت به نفع خود عمل نمی

ها پیش دارد و نیز مراتا آگاهی افراد متفاو  اسبببت، بنابراین اختالف در تشبببخیص ار  

های گوناگون ظاهر های کسببا عزا  در نزد افراد مختل. به صببور آید. بدین ترتیا راهمی

د. گردشود. گاهی این اختالف به قدری فاحش است که ار   یای ضد ار   دیگری میمی

صبانیت، خرج کردن و جمع کردن  ساو  در حالت ع سخ گفتن یا  مثالً درباره انتقام یا عفو، پا

 افتد، بهاین اختالف در شبببخص واحد نیز اتفاق میپول... بین مردم اغلا اختالف وجود دارد. 

شود مثالً  صل  شتی کامالً مغایر با رریق اولی حا ست برگ سیر  ندگی ممان ا نحوی که در م

اگر بخواهیم ا  نوابغ شبباهد آوریم، وضببع امام محمد غزالی پس ا  ورود به سبباحت عرفان، و 

وان به عنوان شببباهد مثال بیان تالدین محمد تبریزی را میحال مولوی پس ا  دیدار شبببمس

های دوران قبل ا  ا دواج را با رفتارهای بعد توان رفتارها و ار  کرد. در افراد معمولی نیز می

 های دوران جوانی را با دوران پیری مقایسه نمود.ا  ا دواج و ار  

هدف به  اه  خالی ا  توج ما  له،  قا یدهای تربیتی و تحقاق ار  سون در این م به  های مف

 ندگی و مفید به ایجاد سرور و شادی در لحظا   ندگی نیستیم، بدان جهت با توجاه به شر  

 26های خودشببان، قطعه شببماره اماانی بودن خیلی ا  حوادث و قدر  انتخاب افراد با نگر 

 کنیم:جا نقل میکتاب مالل پاریس را در این 92صفحه 

ر این است، یگانه مطلا این است. تا بار مست شوید: باید همیشه مست بود، همه سیز د»

شانه شما را درهم میهولناک  مان را که  شما را خم میهای  شت  ساس شاند و پ کند، اح

نانید، باید مست باشید. ا  سه  ا  شراب، ا  شعر، ا  تقوی، هر گونه دلخواه شماست، اما مست 

ست که ما ا  نعما  و  یبای«. شوید المقدور بهره گیریم و با ها حتییمراد ا  این مطالا این ا
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که قدر لحظاتی را که در اختیار بار کنیم. برای اینهای خود  ندگی خودمان را مسبببر نگر 

ست فقدان آن نعما  را در نظر آوریم،  شویم که داریم، بهتر ا داریم بدانیم و متوجاه امتیا اتی ب

ک در نظرمان نمایان خواهند در این صببور  ار   و اهمیت آن نعما  به صببور  آر وی تمل

 شد.

 دوستی و حاکمیت عادت« من»

سائلِ  ستیمن»یای دیگر ا  م ست.  یرا  تعالیغفلت ا   6«دو ستمن»ا ضع فعلی « دو و

ست می شاف راهخود را دو ست. عاد  مانع انا شده ا های دارد یعنی دسار درجا  دن و عاد  

جویی، تحقیر ، مانند عیانامطلوب و مضببرامخصببوصبباً عاد  در جهت کارهای گردد. تا ه می

های جدید را ا  ای متحجار نموده و نگر دیگران، مسبببخره کردن، مهررلبی ما را در مرتبه

ش. میسا د. در واقع خروج ا  عاد  راهنظر ما مغفول می سا د. این های تا ه را برای ما منا

به سبببوی عالئق عادی خود  فیانهاحتمال هم هسبببت که انسبببان با عزم خروج ا  عاد ، مخ

ست با خویبر سوی آنگردد و به علت مؤان سان »آید. بدین جهت ها با میهای خود به  اگر ان

جا جستجو برای استعال به ورای احوال خود  به جای حقیقت متعالی با  هم خود  را در آن

س، انیل روپد«)نتیجه خواهد بود.دن تعالی بیهای عظیم او در به دسببت آورباند، تمام تال 

در فرهنگ لوروبر(. باری عاد   Depasserنویسبببنده فرانسبببوی در مدخل  1901 -1965

 دارد.سا د و ا  دسترس ما دور نگه میعوالم ناماشوف دیگر را ا  نظر ما محجوب می

 فرماید:مولوی نیز می

ادم ا  خود دور شبببو  ای برادر ی
 

 با خود آ و غرق بحر نور شبببو 
 

 (17، سطر 50 صفحه میرخانی:)مثنوی به خن 

 همچنین

 سوناه ا  هسبببتی خود او دور شبببد
 

 مببنببتببهببای کببار او مببحببمببود بُببد 
 

 مثنوی( 6/237) مانی، بیت 

سم ساختن، برونهای دفاعی ماانی ستند مانند جابجا  سی مطرح ه شنا ی، فانکه در روان

ست. دلیل شی... همگی دفاعی ا  من متحجار ا شود، در »ترا هرگاه )من( در معرض خطر واقع 

به  ته اسبببت و برای رفع این خطر متوسبببل  واقع وجود شبببخص در معرض خطر قرار گرف

 .(29: 1345نوربخش و...، «)گرددهای دفاعی میماانیسم
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 نجات میسّر است؟« من»آیا از سیطره 

 روریتوان گریخت. هستی ما، هماننمی« من»سه آشاار است این است که ا  سیطره آن

 ی منبرابر است با نفی هست« من»نفی  ماست. بنابراین« من»که قبالً مطرح کردیم، برابر با 

که ذاتی انسبان را با سنان باشبد. وانگهی به صبالح ما هم نیسبت که قوه محراکه میسبر نمی

ساس کلیه قدرتی که دارد، حذف نماییم،  یرا سنان که قبالً نیز یادآوری کردیم نفس یا من ما ا

را هدایت نماییم، او هر فعالیت و هر اوصببافی را « من»توانیم این های ماسببت. اما میفعالیت

د در ما گرایش به پژوهش یا توانها خواهد رفت. این من میکند به سوی آن تلقایکه ار شمند 

ی هاگرایش به فداکاری را سبببا شببود یا سبببا بعضببی ا  کارهای ناپسببند را به عنوان هدف

 آشاار نماییم.  «هامن»باار   در نظر گیرد. مهم آنست که ار   امری را در نظر 

سان را مدنظر دا ته شوقتی ما در کار خود توفیق پایدار خواهیم یافت که هم عالئق ذاتی ان

باشیم و هم مسیر تاریخی یک ار   را مشخص نماییم که داشتن یک ار   به کدام نتیجه 

شاهده میمنجر می سان گاهی امور مورد عالقن جامعه و گاهی امور شود. عمالً م شود که ان

ه جایی کگزیند. ا  آنخود برمی« من» بانبخش به جامعه را به عنوان امری مفید نسببببت به 

ه اماان قرار دارد، بنابراین تحقق احوال متضببباد در یک فرد همواره محتمل انسبببان در حیط

کند. حتی معنی مرگ با اعتقادا  نگر  انسببان را عوض می ،اسببت.  یرا دگرگونی اوضبباع

شاهده می ست دلچسا گردد. ما م سان ممان ا ضی ا  افراد عالقهان دانه منکنیم که سگونه بع

 روند.به سوی مرگ می

یا نفس همیشه حاضر و ناظر است. به عبار  دیگر هستی من تا  نده هستم  باری این من

خواهد حفظ نماید و ار   و اعتبار خود را پس ا  مرگش نیز می« من»با من خواهد بود. حتی 

ها ادامه محترم نگاهداشتن نامهوصیت برای مثال .نگه داردننگ خود را پس ا  مرگ نیز  و نام

ست.« من» ست که هرگز ا  او جدا نمیمهم« من» و حاکمیت آن ا سانی ا  شودترین انگیزه ان

ی و و هایی را برای وی تعبیه نمود که هم به خودهمت گماشت و ار  « من»باید به تربیت 

هادی هر انسانی در مسیر  ندگی او خواهد بود. خوشا به حال « من»د. هم به جامعه مفید باش

سی که با  المقدور راهی را برگزیند که به نفع خود و به تی خود، حتیهای ذاا  گرایش تبعیاتک

 نفع جامعه باشد.



  

  401/ انسانی ۀترین انگیزعنوان اصلیبه « من»

 

 نتیجه

با ات  هر کس  اه می در احوال خودتعماق  ودق که همواره در تحت سبببیطره متوج شبببود 

ست، و منِسناتی  هایار   ها ها محافظت نموده و با آنخود را با آن ار   و فعلی خود  ا

که به نحوی تحت  ند مگر اینرفتاری در آگاهی ا  انسان سر نمی دهد. هیحخود را آرایش می

هر لحظه مواظا است تا سیزی ا  او فو  « من»ها و دستورا  من خود اوست. تأبیر خواهش

شرا شود و  شود. البته این احوال و اینمتوجاه  ی نیزن صوارا   او ن ست. اما در واقعیت ت ذهنی ا

ها خود را برخالف و بد هر دو قرار بگیرد و آن در معرض حوادث نیک« من»ممان اسبببت 

 بر وی تحمیل نمایند.« من»گرایش 

که به نحوی در مالایت او قرار گرفته یا آر و بر این است که به  ،های وابستها  من انسان

 نماید.تملک من دربیایند، نیز جانانه دفاع می

شر تظاهرا  غریزهاین گرایش سوی خیر و احترا  ا   ست که در هر  ها به  صیانت نفس ا

صیانت نفس را به انحاء مختل. به وجود  کیفیات شوند وهای متفاوتی ظاهر میجامعه با رو 

صیانت ذا  امری مجرد و انتزاعی نیست، بلاه همواره با تظاهرا  محسوس می آورند. غریزه 

شان می ستن و رفعو ملموس خود را ن جهل، عالقه به  دهد. ا  تظاهرا  این غریزه میل به دان

 پایانی احوال انسانی و غم و نگرانی است.بودن، و بی - یبایی، توانایی

صبببیانت نفس ضبببرور  دارد که بر ربیعت انسبببانی که همان  کیفیات در مورد پرور 

به ذا  انسانی هیح نوع تربیتی به نتیجه توجاه  شود.  یرا بدونتوجاه  های مذکور است،گرایش

احوالی خالف ربع انسببانی بر وی تحمیل شببود، آن خصببایص ذا   رسببد و اگرمطلوب نمی

سانیات خود منسانسانی که هم اکنون یادآور شدیم مهمل می ردد و گخ میلشوند و انسان ا  ان

شبببود که رفتارهای آن ا  کنترل خود  خارج اسبببت، و ا  خود بیگانه مبدال میبه موجودی 

پسران  معموالً بر دختران ومنوعیت تحصیل علم که یابد. مانند محالت ا  خودبیگانگی تحقق می

ه بودن که انسان را ب -استفاده ا  تواناییعملی و عدم شده است. همچنین عاد  به بیتحمیل می

سوق می ست. هر تربیتِعدم تحرک  سانی ا سته باید  دهد، که هر دو حالت خالف ذا  ان شای

سعاد  گرایش سانی ا  بیگانگی و نیل به  سان را مدنظر قرار دهد.  یرا نجا  ان های فطری ان

 در همین برگشت به ذا  انسانی است.
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گاهی اتفاق افتاده که به صبببور  متداول، عالئق ذاتی انسبببان مورد هجوم قرار گرفته و 

زین جایگی کاذب یعنی ذما عالئق ذاتی هاها مذموم شده است و ار  ا  آن تبعیاتآراستگی به 

های انسببانی هر دو تصببناعی ها و اندوه. در این صببور  شببادیهای فطری شببده اسببتگرایش

ساند. در شوند و در درا مد  آبار نامطلوب خود را در فرد یا در اجتماع به ظهور میمی نتیجه ر

 شوند.ه نمینی به نتایج متعالی متوجاهای انسادهد و تال انگیز بودن خود را ا  دست می ندگی فرح

رداخته شود، که به مااتا گوناگون فلسفی پبنابراین، در باب فلسفه تعلیم و تربیت قبل ا  این

 سه تا به حال روشبن شبده این اسبت کهانسبان مورد بررسبی قرار گیرد. آنماهیات  ال م اسبت

های انسان هستند و ها محرکانسان مجموعه عالئق و غرایز فطری و کسبی است. آنماهیات 

شاپیش محتوایی پیش شاپیش  ،ساخته ندارندپی صیانت ذا  و تبعا  آن پی ست. فطور ممیل به  ا

وجاه ت های خود قرار دهیم، بهتر اسبت باکه یای یا سند ماتا فلسبفی را معیار فعالیتقبل ا  آن

ستعدادهای فطری را خوب پرور  دهند، آنهای فطری، مااتبی که میبه گرایش ها توانند آن ا

مل قرار دهیم. مثالً نمی با را مالک ع ها ب ها  Perennialismگرایی توانیم تن یا تن و 

صیانت ذا   .ستا را بپذیریم.  یرا ذا  انسان شامل هر دو Evolotionnismeگرایی لتحوا

س شدمیتحوال  صیانت ذا  دائماً در کیفیات ت ولیامری پایدار ا ست که .با  خالصه کالم این ا

های آمو   و پرور  تعیین گردند. مثالً در ها و رو انسبببانی هدفماهیات  ا  تبعیاتباید به 

 آل هر دو مدانظر باشند.شود، و واقعیت و ایدهتوجاه  هر دوتحوال  مسائل تربیتی به پایداری و

هایی اسببت که ی خورد، توصببیهگ ادبی و اخالقی و دینی ما به سشببم مسه در فرهنآن

ی اهها حذف جنبهدر واقع در این قبیل توصیه .نفی من و سرکوب کردن آن شده است دربارة

ست که او را در محدودة کوسای محصور  شده ا سان مراد  خودپرستی و خوددوستی افراری ان

صورتی نموده و دسار تحجار می سان موجودی بیسا ند، در  نی و بیپایان، غیر قابل پیشکه ان

ق اسببت. سنین موجودی را در یک محدوده  ندانی کردن، دور سبباختن او ا  ذا  خود  خالا

 یم. ها را مالحظه ننمائهایی که فعالً داریم بابت بمانیم و فراتر ا  آناست. باری نباید در ار  

فضل خود را محدود سا ی در واقع ا  سایر سه هستی، در همان محدوده عقل و اگر در آن

 فرماید:عوالم ناآگاه و خالی ا  معرفت خواهی بود. سنایی می

ملببک روی  مین  سون گرفتی تو 
 

ییانی رأ   کن برشببببدن بببه علا
 

 (591: 1359)سنایی، 



  

  403/ انسانی ۀترین انگیزعنوان اصلیبه « من»

 

ند شبببد اه ا  گنج گوهر خرسببب  آن

 مشببو آخر به یک می مسببت نیز می

 تو به هر حالی که باشبببی می رلا
 

بنببد شببببد هم  هر، در گ نج  گ  بببدان 

لا سون بی یت هسبببت نیزمی ر ها  ن

ئمبباً ای خشببببک لبباآب می  جو دا
 

 (407: 1369، عطار نیشابوری)

کننده انسان است که همواره گمراهالبته قصد این قبیل اشعار نفی خودپرستی و خوددوستی 

ست. ولی گویی جنبه انگیزه بودن و مفید بودن  سا نده ا  عوالم دیگر ا رباره د« من»و محروم 

به عنوان مرکز بقل و اساس « من»امور خیر و نجا  انسانی مورد غفلت قرار گرفته است،  یرا 

ند نقش بسبببیار مفیدی را بر عهده ای همواره مییزههر انگ باعث توا به عبار  دیگر  بگیرد، 

سان ا   ندان نامطلوبِ شود،  یراپرستی و منیات نیز «من» نجا  ان دی تواند ارجمنمی« من» ب

و سربلندی خود را در آراستگی به صفا  و اعمال پسندیده بداند و سیر به سوی خدما  ار نده 

ظر وی هر خیری مدانبه سببب« من»را بر عهده بگیرد. باید در فلسبببفه تعلیم و تربیت انگیز  

اگر بخواهیم خالصه مطالا را در یک عبار  ادا نمائیم، خواهیم گفت: منشأ و خاستگاه  باشد.

ه  صا ضور دارد. هر رفتاری وقتی به من ست که در جهان ح سد که ظهور میهر فعلی در منی ا ر

شراً کان.« من» شهور که  آن را تأیید نماید خیراً کان  ضی ا  بزرگان و افراد م ران دودر حتی بع

 ها را در حالت انحطا  و ضبببع. مالحظه نمایند، به دلخواهخواهند مردم آنپیری و بیماری نمی

نمایند.  یرا حوصببله تحمال آرا و نشببینی و اعتزال اختیار میگیرند و گوشببهخود ا  مردم کناره می

صادق آمیز مردم را ندارند. اینظرا  ترحم ن حالت در نزد بعضی هنرمندان مشهور نیز تا حدودی 

آور به خارر فرار ا  رو گار ناتوانی و ضع.، احتمااًل است. مالحظه شده که بعضی ا  هنرمندان نام

 دست به خودکشی هم بزنند.

ر دخود را « من»کسببی که ارجمندی  ؛دانماین ناته را نیز شببایسببته یادآوری و تأکید می

سا د، در واقع خود را ا  تامیل و پیدا کردن ندپروا انه و در تحاام و تابار محدود میاداعاهای بل

سبببا د. این قبیل افراد به جای کسبببا بزرگواری، های تا ه، یعنی آ ادی محروم مینگر 

نامحدود هسبببتی خود در این جهان مظلوم نا   یای اماا که ا  مزا ترین افرادی خواهند بود 

 دنور خواهعملی و ادعاهای کاذب غورهو در سنبره عاد  و تارار و بی د ماندنبهره خواهبی

 گیرند.ها ا  همین گرفتاری و تحجار در عاد  نشأ  می. مظلومیت و ناکامی آندش
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می ین  ق ی  دان کببه انببدر راه اوتو 

 هببر سببه ا  عبباد  رود در رو گببار
 

 الیببق درگبباه او« عبباد »نببیسبببت  

با  قت»نیسبببت آن را  کار« حقی  هیح 
 

 (123: 1373، نیشابوری )عطاار

 هانوشتپی

سخن خواهیم گفت و تا حدا اماان به تصریح ماهیات و اوصاف آن « من»در باب معنی و تعری.  -1
 پرداخته خواهد شد.

 ها نیز مطالبی مطرح خواهیم کرد.های گوناگون و نقش آندر باب من -2

سان در تحت تأبیر و  -3 شود که ان ست ایراد  الزاما  اجتماعی قرار دارد و غرایز وی نیز او را ممان ا
بودن او خیلی محدود بوده و ا  هر جهتی در بطن  -کنند. بنابراین تواناییدر محدوده خاصی گرفتار می

جایی که انسببان در حیطه همین جبر افتاده اسببت. این امر کامالً منطقی و قابل قبول اسببت اماا ا  آن
ناییها و نگر دهیدائمی جهان معنیالزاما  و به خارر تحوال   های نامحدودی نیز ا  هایش، توا

د تواندهی و راهیابی و اسببتنبا  در بطن همان جبرها ا  آ ادی نیز برخوردار اسببت،  یرا میلحاد معنی
 ای را کش. یا خلق نماید.معانی و رفتارهای تا ه

ها معلوم ا  به وقوع پیوسببته و تمام نگر توانیم اداعا کنیم که تمام کشببفیبرای مثال، هیح وقت نمی
پایانی در رفتار و حرکا  ذهن و بدن عمالً نیز ملموس و ها گفته شده است. این بیشده و تمام سخن
 محسوس است.

نایی»همچنین با توجه به  انسبببان و با توجه به عالمی که آکنده ا  اماانا  اسبببت و « بودن -توا
 بینیگیرند، او را به یک موجود غیرقابل پیشاتی انسان سرسشمه میهایی که ا  استعدادهای ذاناشاف
شاپیش به رور کامل تعری. نماییم و همین امر آ ادی او را نیز سا ند، که نمیمبتال می توانیم او را پی

 سا د.های انسان، که خود نامحدود است، آشاار میدر حیطه توانایی

ع تمام جام« من»مثوای کلایِه تجلیاا  و پدیدارهاسبت. « من» این ناته را نیز باید اضبافه کرد که -4
و  کثر  تجلیاا ممان اسببت به وجود آیند. « من»هایی اسببت که در ارتبا  با غیر ها و تملاکنسبببت
یابند. به عبار  دیگر، یگانگی من در دلهره و ها در بطن غم و نگرانی و مرگ آگاهی وحد  مینسبت

سان و تمامیات او را رقم میابد. مرگ ینگرانی و غم تحقاق می ستی ان یا  ند. بدین ترتآخرین اماان ه
ای هکنند، عدم را وعاء آفرینشهایی که بر ربق ذا  عمل میانسان همواره در برابر عدم قرار دارد. انسان

ستخراج اماانا  نو می ستیتا ه و محل ا ستها راند، آنهایی که فعالً واقعیات نیافتهدانند و ه مداد ا  ا با ا
ه ظهور میاسببتعدادها و اماان های اصببیل، ماین در واقع مرگ، در انسببان رسببانند.های خود به منصببا

دهد که هر آن ممان اسببت حاضببر شببود و تمام خالقیات و اناشبباف اسببت و برای انسببان اخطار می
ا را برد،  یرا که خواب عدم ماماانا  را ا  انسان سلا نماید. بنابراین باید هشیار بود و ا   ندگی بهره 

 فرماید:کند. حافظ میدائماً دنبال می



  

  405/ انسانی ۀترین انگیزعنوان اصلیبه « من»

 

 هشیار شو که مرر سمن مست گشت هان
 

 بیدار شو که خواب عدم در پی است هی 
 

 (.429)دیوان حافظ قزوینی، غزل شماره 

ست که تالی. و بهره سا یمبهتر ا شن  ست، رو  و مندی خودمان را ا  این سند رو ی که در اختیار ما
 های خودمان متحقق سا یم.دهیسرنوشت خودمان را تا حدودی که میسار است، با معنی

 مببن و تببو عببارض ذا  وجببودیببم
 

شهودیم(  شاا  وجودیم )=  شباهای م  م
 

 (.221: 1337)الهیجی، 

 االولیاء عطاار نقل شده است.  هتذکر 236این گفتگو بین ابراهیم ادهم و شقیق ا  صفحه  -5

دید یافتن پرستی حالت تشگیرد. بنابراین منپرستی به خود میاگر شد  یابد، حالت من دوستیمن -6

 شود. گاهی این دو اصطالح به رور مترادف نیز استعمال شده است.دوستی تلقای میمن

 منابع

 ، تهران: شرکت سهامی انتشار.گفتن نتوانم نگفتن نتوانم، (1391)اسالمی ندوشن، محمدعلی  -

، به کوشببش محمد عالمگیر تهرانی، سا  دیوان پروین اعتصببامی، (1373)اعتصببامی، پروین  -

 هفتم، تهران: نشر مجد.

، سا  پنجم، تهران: نشبببر دنیای مناقا العارفین، (1393)الدین احمد افالکی العارفی، شبببمس -

 کتاب.

شن را ، (1376)الهی اردبیلی  - ضشرح گل صحیح و تعلیقا  محمدر ا بر گر خالقی، ، مقدمه و ت

 عفت کرباسی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

 به کوشش محمود مدبری، تهران: کتابفروشی  واار. رباعیا ،، (1361)انصاری، خواجه عبداهلل  -

دکتر محمدعلی اسالمی  ن، ترجمهای بدیای ا  گلمالل پاریس برگزیده، (1341)بودلر، شارل  -

 ندوشن، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

  هره فتوحی، تهران: پخش خاتون. ن، ترجمکیست« من»این ، (1372)بوساالیا، لئو  -

 حسن شهبا ، تهران: انتشارا  علمی. ن، ترجمگیتابخالی (،1358)تاگور، ربیندرانا   -

 نژاد، تهران: نشر گمان.سونا انزابی ن، ترجممن، (1393) لتامپسون، مُ -

، به اهتمام محمد قزوینی و دکتر قاسبببم غنی، تهران: انتشبببارا  دیوان حافظ، (1320)حافظ  -

 کتابخانه  واار.
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 رضا آل یاسین، تهران: انتشارا  هامون. ن، ترجمهای ماندگاراندیشه، (1387)دایر، وین  -

 تهران: انتشارا  امیرکبیر.، سا  پنجم، امثال و حام، (1361)اکبر دهخدا، علی -

دکتر سببعید اعتصببامی، تهران: انتشببارا   ن، ترجمبرنارد تقدیر ا  کلود، (1340)رنان، ارنسببت  -

 دانشگاه تهران.

 ، تهران: انتشارا  علمی.پله پله تا مالقا  خدا، (1374)کوب، عبدالحسین  رین -

 تشارا  ارالعا .، تهران: ان5، جلد شرح مثنوی معنوی، (1378) مانی، کریم  -

 ، تهران: نشر نی.میناگر عشق، (1382)  مانی، کریم -

شریع هحدیق، (1359)سنایی غزنوی  - ضوی، هالطریق هالحقیقه و  شیه مدرس ر صحیح و تح ، ت

 .هرانتهران: انتشارا  دانشگاه ت

تهران: مؤسسه ، 1، جلد اسرارالتوحید فی مقاما  الشیخ ابی سعید، (1366)شفیعی کدکنی، محمدرضا  -

 انتشارا  آگاه.

، تهران: 1، مقدمه، گزینش و تفسیر، جلد غزلیا  شمس تبریزی، (1387)شفیعی کدکنی، محمدرضا  -

 انتشارا  سخن.

دکتر ابوالقاسببم ذاکر اده، تهران: ترجمن  فلسببفن ماکس شببلر )منطق دل(،، (1387)شببلر، ماکس  -

 انتشارا  الهام.

 ، به اهتمام دکتر احمد رنجبر، تهران: انتشارا  اساریر.الطیرمنطق، (1369)عطار نیشابوری  -

 ، به اهتمام و تصحیح دکتر نورانی وصال، تهران: انتشارا   واار.نامهمصیبت، (1373)عطار نیشابوری  -

یاءهتذکر، (1388)عطار نیشبببابوری  - گذاری و معنای واژه و عبارا  ا  محمدعلی ، اعراباالول

 انتشارا  فار نو.فر، تهران: مقدم

 ، پاریس: انجمن جدید لیتره.فرهنگ لغا  فرانسه، (1977)فرهنگ لوربر  -

 ، جزء سوم، تهران: دانشگاه تهران.شرح مثنوی شری.، (1348)الزمان فرو انفر، بدیع -

 ، سا  سوم، تهران: انتشارا  امیرکبیر.احادیث مثنوی (،1361)الزمان فرو انفر، بدیع -

 ، تهران: ناشر بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه.سیر حامت در اروپا، (1317)فروغی، محمدعلی  -



  

  407/ انسانی ۀترین انگیزعنوان اصلیبه « من»

 

وفه ، (1347)الدین ابوالمظفار منصبببور بن اردشبببیر العبادی قطا - التصبببفیه فی احوال المتصبببا

 ، به تصحیح دکتر غالمحسین یوسفی، تهران: انتشارا  بنیاد فرهنگ ایران.نامه()صوفی

 ، تهران: نشر آویژه.این نیز بگذرد، (1381)د قهرمانی، فرشی -

 ، تهران: انتشارا  بنگاه مطبوعاتی فرخی.صوفیگری، (1342)کسروی، احمد  -

 محمود نوالی، تهران: انتشارا  حامت. ن، ترجمفلسفه هیدگر، (1379)کورو ، موریس  -

شیخ محماد  - شن را ، (1337)الهیجی،  شرح گل شی ، تهران: مفاتیح االعجا  فی  شارا  کتابفرو انت

 محمودی.

، ترجمه و نگار  فلسفه عالی، حامت صدرالمتألهین، جلد اول، رسالن وجود، (1337)مالصدرا  -

 جواد مصلح، تهران: انتشارا  دانشگاه تهران.

 ، تهران: انتشارا  خوار می.مقاال  شمس تبریزی، (1385)موحد، محمدعلی  -

دکتر محمود نوالی، تبریز: انتشبببارا  دانشبببگاه  ن، ترجموجود و  مان، (1391)هیدگر، مارتین  -

 تبریز.

سیدحسین شباهنگ، تهران: انتشارا   ن، ترجمگریتصویر دوریان، (1344)وایلد، اساار فینگال  -

 کانون معرفت.


