
گزارشگفتار عرفان اسالمي

مهاجرت به عام ترين معناي خودش در تعريف دقيق يعني 
س��فر از جايي به جايي ديگر براي رسيدن به وضعي بهتر. 
مهاجرت به اين معنا را مي توان به دو قس��م عمده تقسيم 
كرد: 1. سفرهاي افقي يا سفرهاي رو به جلو؛ 2. سفرهاي 
قائم يا سفرهاي رو به باال. در مهاجرت هاي رو به جلو، ما از 
سرزميني به سرزمين ديگري كه در همان تراز از هستي و 
ساحت وجود است، گذر مي كنيم تا در سرزمين دوم وضع 
بهتري بيابيم، اما خواه در اين هدف موفق شويم يا خير، تراز 
اين دو س��رزمين، يعني آنجا كه ترك شده و آنجا كه بدان 
مي رويم، يكي است. اما مهاجرت معنوي، سفر رو به باالست. 
شايد و به احتمال قوي، وقتي در قرآن كريم آمده است: » 
راط اْلُمْستِقيم« )قرآن كريم، سوره فاتحه، آيه 6(  اْهِدنا الصِّ
يعني »ما را به راه مستقيم هدايت فرما«، »مستقيم«، از ماده 
»قيام« آمده است و به معناي حركت رو به باال است، بنابراين 
يك معناي اين آيه اين است كه ما را به راه رو به باال هدايت 

كن، نه صرفا به راه رو به راست. 

مهاجرت براي موالنا
از اين نظر از آنجا كه مهاجرت هاي معنوي چنان كه در لسان 
موالنا مي يابيم، رو به باالست را بايد به پرواز يا معراج تعبير كرد 
كه هر دو تعبير را موالنا به كار برده است: جان فشاند سوي باال 
بال ها/ تن زده اندر زمين چنگال ها. در اينجا پرواز به كار رفته 
كه استعاره اي براي سفر رو به باال است. يا تعبير »معراج« 
كه به كرات در نوش��ته ها و آثار موالنا به كار رفته است: در 
صف معراجيان گر نيستي/ چون براقت بر كشاند نيستي. 
يعني بايد در صف كساني ايستاد كه رو به باال سفر مي كنند. 

بنابراين مهاجرت موالنا، از سنخ دوم يعني رو به باال بود.
البته موالنا مهاجرت نوع اول را نيز داش��ت و از بلخ تا قونيه 
مهاجرت افقي طوالني داشت. اما در عين حال اين مهاجرت 
براي او چندان اهميتي نداشت. مهاجرتي كه موالنا را به كسي 
كه ما غبطه حال و وضع روحاني او را مي خوريم، از پايين به باال 
بود. اين مهاجرت عظيم و در عين حال بسيار شاق و دشوار، 
مهاجرت از س��رزمين »خود«هاي دروغين به سرزمين 
»خود« راستين است. موالنا بر اين عقيده است و خودش به 
اين سفر دست زده كه ما بسياري خودهاي دروغين براي 
خودمان تراشيده ايم و معموال ساكن خودهاي دروغين خود 
هستيم. ما گاه خودمان را با بدن، ذهن، نفس، ملت، ثروت، 
قدرت، ش��هرت، احترام ديگران، محبوبيت، آبرو و ... يكي 
مي دانيم. اگر ما با هر كدام از اين چيزها احس��اس يگانگي 
كنيم، به نظر موالنا با چيزي احساس يگانگي كرده ايم كه 
في الواقع خود ما نيست. از ديد او هيچ كدام از صورت هايي 

كه ما براي خودمان تصور مي كنيم، خود واقعي ما نيست. 
خود واقعي م��ا امري بدون صورت اس��ت و داراي صورت 
نيست. اگر با هر كدام از اين امور صورت دار احساس يگانگي 
ك��ردم، خودم را گم كرده ام يا به تعبير دقيق تر، خودم را به 
دست نياورده ام و پيدا نكرده ام. سفر اصلي موالنا، سفر از اين 
خودهاي دروغين به يك خود راستين است كه بي صورت 
است و به گفته عارفان همان معنا و روح است و به تعبير ديني، 
»المعني هواهلل« يعني معنا خداست. روح همان خداست. به 
تعبير مايستر اكهارت، عارف مسيحي، در درون هر انساني 
چيزي هس��ت نه آفريده و نه آفريده شدني و آن چيز روح 
است. سفر از ذهن، بدن، نفس، مليت، ثروت، شهرت، قدرت، 
احترام، آبرو، محبوبيت و هر چيز ديگ��ري كه داراي يك 
صورت متعين است و انسان را از ساير انسان ها باز مي دارند، 
سفري از خود يا خودهاي دروغين به خود راستين است. 

اين به نظر من بزرگ ترين مهاجرت است.

ده سفر مقدماتي
اين مهاجرت مستلزم ده مهاجرت كوچك است: 

1. س�فر از خودپرس�تي ب�ه ح�ق پرس�تي ي�ا 
حقيقت پرستي: يعني سفر از آنچه خوش دارم به آنچه 
اقتضاي حقيقت است، نه اقتضاي خوشايند من. حق پرستي 
به معناي اين است كه به آنچه   مطابق با واقع مي يابم، اعتنا 
كنم، نه آنچه خوشايند خود من است. اين را سفر از انانيت به 
حقانيت يا سفر از من بودگي به حق بودگي تعبير مي كنيم. 
در اين سفر من همه عاليق و احساسات و عواطف خودگرايانه 

)egoistic( خودم را فداي واقعيت جهان هستي مي كنم و 
هر جا كه اين خواسته ها با واقعيت جهاني هستي مصادم و 
مصادف شد، اين واقعيت ها را به پاي آن حقايق قربان مي كنم. 
بنابراين من تبعيت از حقيقت را بر تبعيت از خواسته هاي 

خودم مقدم مي دارم.
2. سفر از بت پرستي به خداپرستي: به نظر موالنا هر 
چيزي كه جانشين خدا بشود، بت است و چون من فقط بايد 
خداپرست باشم، هر چيزي را كه غير از خدا باشد، نمي توانم 
بپرستم. اقتضاي گسست از اين بت پرستي در اين سفر، آن 
است كه هيچ چيزي مساوي با خدا گرفته نشود و اين يعني 
حتي دين خدا هم غير خدا اس��ت و به دين خدا هم نبايد 
پرستش داشت، بلكه بايد به خود خدا پرستش كرد. عقيده 
به وجود خدا، خدا نيست. دين خدا هم خدا نيست. آن چيزي 
كه خداست را بايد پرس��تيد. بنابراين يكي از بزرگ ترين 
مصاديق گذر از بت پرستي به خداپرستي، گذر از دين پرستي 
به خداپرستي است؛ به عبارت ديگر، هر چيزي جانشين 
خدا، بت است؛ خواه آن چيز ملت باشد، يا دين و مذهب يا 
كيش و آيين يا مسلكي، مرامي، ايسمي، ايدئولوژي اي و ... 
همه اينها اگر متعلق دل بردگي و پرستش من شوند، ديگر 

معشوق من خدا نيست.
3. سفر از دلبستگي به عشق: موالنا در عين آنكه ما را 
از دلبستگي به موجودات بر حذر مي دارد، در عين حال ما را 
دعوت مي كند كه يكپارچه عاشق باشيم. اين يعني مشخص 
است كه دلبستگي يك سوي طيف است و درست در منتها 
اليه طرف ديگر، عشق قرار مي گيرد. چگونه است كه ما از 
دلبستگي بر حذر مي شويم، اما به عشق دعوت مي شويم؟ 
زيرا خيلي مهم است كه ما تفاوت دلبستگي و عشق را بدانيم. 
من در دلبستگي تو را براي خودم مي خواهم، اما در عشق 
خودم را براي تو مي خواهم. در واقع مرز ميان دلبستگي و 
عشق اين است كه آيا هنوز محوريت من باقي است يا خير؟ 
هر جا محوريت من باقي است، به موجودات دلبستگي دارم 
و آن موجوداتي كه دلبسته من هستند، بناست كه ابزار من 
شوند و در استخدام من باشند و خواسته هاي من را برآورده 
كنند. اما جايي كه عشق واقعي هس��ت، من خودم خادم 
هستم و خودم را در استخدام معشوقم در مي آورم و خودم 

را خادم معشوق خودم مي دانم.
4. س�فر از تقلي�د به تحقي�ق: يا به زبان فيلس��وفان 
اگزيستانسياليست امروزي، مهاجرت از زندگي عاريتي به 
زندگي اصيل يا گذر از عاريتي زيس��تن به اصيل زيستن. 
موالنا به جاي تعبير عاريتي و اصيل زيستن، از تعابير تقليدي 
زيستن و تحقيقي زيستن استفاده مي كند. امروزه برخي 
روانشناسان به ويژه روانشناسان اگزيستانسيال، اين را به گذر 
از ديگر فرمان روايي به خودفرمان روايي تعبير مي كنند؛ به 
اين معنا كه من بايد بر اساس فهم و تشخيص خودم زندگي 
كنم، نه بر اساس آنچه به من رسيده يا نياكان من گفته اند 
و سنت من اقتضا مي كند يا افكار عمومي و روح زمانه از من 

مي خواهد. يعني گذر از القاپذيري و تلقين پذيري به آنچه در 
درون خودم مي يابم. يعني ترازوي خودم را درون خودم قرار 
دهم و ببينم عقل و وجدان اخالقي من به چه رفتار و گفتار و 
كردار و موضع و طرز زيستي حكم مي كند، نه اينكه ديگران از 
من توقع چه طرز زيست و گفتار و كردار و موضعي دارند. اين 
سفر از تقليد به تحقيق مورد تاكيد اكيد موالناست و شايد 
در آثار عارفان ما هيچ يك به اندازه موالنا و شمس تبريزي، 

چنين تاكيد موكدي نيابيم.
5. سفر از تنگ نظري به گشاده دلي يا دريادلي: اينكه 
گمان نكنم جهان همان است كه از پنجره من و روزنه من 
ديده مي شود. يعني گمان نكنم جهان لزوما چيزي نيست 
كه من يافته ام. به تعبير بسيار خوب موالنا، حقيقت شب قدر 
است. چرا شب قدر را پنهان كرده اند و دقيقا تعيين نكرده اند 
كه چه شبي است؟ زيرا ما در هر شبي اميد شب قدر بيابيم 
و به هر شبي سرك بكشيم و به هر شبي ناخنك بزنيم و از 
هيچ شبي كامال نااميد نباشيم. موالنا مي گفت، حقيقت نيز 
شب قدر است و انسان از هيچ انساني نااميد نشود. او مي گفت: 
حق شب قدر است در شب ها نهان/ تا كند جان هر شبي را 
امتحان. موالنا مي گفت اذهان و نفوس ديگران شب هاي 
قدري هستند كه حقيقت در آنها پنهان شده است. ما بايد به 
همه آنها سرك بكشيم و از هيچ كدام كامال رويگردان نشويم. 
او مي گويد: پس مگو اين جمله در ره باطل اند/ باطالن بر بوي 
حق دام دلند// پس مگو جمله خيالست و ضالل/ بي حقيقت 
نيست در عالم خيال. او احتمال مي دهد هر كسي چيزي را 
بداند و حقيقتي را كشف كرده باشد. نه هيچ كسي را مجسمه 
حق مي داند و نه هيچ كسي را مجسمه باطل. همه آدميان 
آميزه اي از حق و باطلند و هيچ كسي نيست كه حق مطلق 
باشد و هيچ كسي نيست كه باطل مطلق باشد. بنابراين با اين 
سفر من در همه آدميان كندوكاو مي كنم و دلم نمي خواهد 
حقيقتي در جايي پنهان باشد و از دست من فوت شود و چون 
چنين مي ش��وم، از تعصب و جزم و جمود و آرزو انديشي و 
خرافه پرستي و بي مدارايي و پيشداوري خواه مثبت و خواه 
منفي دوري مي كنم، زيرا به هر كدام روي بياورم، احتمال 

فوت حقيقتي از حقايق در من قوي تر مي شود. 
6. سفر از عنان گسيختگي به كف نفس: يعني اگر دايره 
مقدورات من، يعني دايره آنچه قدرت دارم انجام بدهم، به 
اندازه مشخصي باشد، بايد دايره ماذونات من، يعني دايره 
چيزهايي كه به خودم اجازه مي دهم انجام بدهم، بس��يار 
كوچك تر از دايره اول باشد. كساني كه كف نفس و انضباط 
ش��خصي ندارند، به خودشان اجازه مي دهند هر چيزي را 
كه قدرت انجامش را دارند، انجام دهند. كس��اني كه كف 
نفس دارند، دايره ماذونات خودش��ان در قي��اس با دايره 
مقدورات شان بسيار تنگ و كوچك اس��ت. هر چه دايره 
ماذونات خودم را تنگ تر و تنگ تر مي كنم، به تعبير ديگر 
هر چه تعداد كمتري از ميان كارهايي كه قدرت دارم انجام 
بدهم، انجام مي دهم، عنان گسيختگي و افسارگسيختگي 

در من كمتر مي ش��ود و مهار و زمام نفس در اختيار خودم 
قرار مي گيرد. اين ويژگي و خصلت را كف نفس مي نامند. 
رياضتي كه عارفاني چون موالنا و شمس مي گفتند، اين 
بود، نه رياضت هاي شاق بدني كه برخي از متصوفه و برخي 

نحله هاي عرفاني تجويز مي كردند. 
7. سفر از نظرورزي به عمل ورزي: يعني سفر كردن از 
صرف اينكه درباره هستي سخن بگوييم و درباره هستي تامل 
كنيم، به اينكه دست به عمل بزنيم. به تعبير شاعر ديگر ما، 
سعدي، دو صد گفته چون نيم كردار نيست. موالنا هر گونه 
نظرورزي را كه در مقام عمل نگذارد و در عمل من موثر واقع 
نباشد مصداق علم غيرنافع بلكه مصداق علم مضر مي داند و 
از آن صرف نظر مي كند؛ به تعبير ديگري هر سوالي كه قبل 
از طرح آن بر ذهن من، زندگي من عمال فرقي با بعد از طرح 
آن نكند، هر سوالي كه جواب نيافتنش و جواب يافتنش در 
زندگي عملي من فرقي نمي گذارد و هر سوالي كه الف بودن 
جوابش با ب بودن جواب با هم فرقي نمي كند، اگر سوالي 
اين خصوصيات را داشت، نبايد سراغش رفت. آدم بايد به 
سراغ رفع مسائل و پاسخ به سوال هايي برود كه اين سوال ها 
چنانند كه زندگي آدمي عمال قبل از طرح شان بر ذهن آدمي، 
با بعد از طرح آنها متفاوت است يا زندگي عملي انسان قبل 
از پاسخ يافتن اين سوال با بعد از پاسخ يافتن آن تغيير كند يا 
زندگي عملي انسان وقتي جوابش الف باشد با وقتي جوابش 
ب باشد، تغيير مي كند. يعني وقتي به دنبال اين سواالت 
مي روم، جواب شان براي من نفعي دارد. اما هر نظرپردازي 
كه غير از اين باشد، به تعبير موالنا بي فايده است. او مي گويد: 
گويند كه در سقسين، فردي دو كمان دارد/ زان هر دو يكي 
گم شد، ما را چه زيان دارد؟ به نظر موالنا اكثر سواالتي كه ما 
مطرح مي كنيم، از اين مقوله هستند. مي توان دريافت كه 
موالنا شديدا به حكمت »به من چه« توجه داشت و در برابر 
هر مساله نظري مي گفت، اگر به من ربطي پيدا مي كند و در 
مقام عمل روي من تاثير دارد، به آن مي پردازم وگرنه خير. 

8. رويگرداندن از ج�زء و روي آوردن به كل: به زبان 
امروزي اگر ما به هر جزيي از اجزاي جهان روي نياز ببريم، 
خطا كرده  ايم و روي نياز را فقط بايد به كل هستي برد. اگر 
يك برگ ب��ر يك درخت بخواهد س��الم بماند، نمي تواند 
از برگ هاي ديگر چيزي درخواس��ت بكن��د، نمي تواند از 
ش��كوفه ها و جوانه ها خواهش كند. بايد از درخت چيزي 
بخواهد. سالمت برگ در سالمت كل درخت است و برگ 
براي سالمت بايد به كل درخت بياويزد. هر ذره كمتر از كلي 
كه به ذره اي از ذرات جهان هستي تكيه مي كند، مثل برگي 
است كه براي سالمت خودش به برگ ديگري عرض نياز 
مي كند و توجه نمي كند كه سالمت همه جوانه ها و گل ها 
و شكوفه ها و ميوه ها، در گروي سالمت كل است. بنابراين 
سفر هشتم يعني پشت كردن به عرض نياز به مخلوقات و 
احساس اينكه ديگران مي توانند براي من كاري كنند و در 
عوض همه شفاگري ها را از كل هستي خواستن، خواه اين 

كل هستي را خدا بخوانيم يا جان جهان يا روح
9. سفر از احساسات و عواطف منفي به احساسات و 
عواطف مثبت: اين نوع ديدگاه ما را از هر گونه احساس و 
عاطفه منفي به تدريج جدا مي كند و به احساسات و عواطف 
مثبت سوق مي دهد. در تلقي موالنا از احساسات و عواطف 
مثبت، شش تا بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. در نظر 
موالنا اين شش احساس و عاطفه مثبت يعني توكل، تسليم، 
شكر، رضايت، شادي، آرامش، مادر همه احساسات و عواطف 
مثبت است. وقتي او مي گفت: گريه بدم خنده شدم، مرده 
بدم زنده شدم، اين زندگي، زندگي احساسي و عاطفي است 
كه موالنا يافته است، بر خالف زندگي ما كه دايما دستخوش 

خشم و كينه و نفرت و ... هستيم.
10. سفر از توهم كمال به كمال: موالنا مي گويد: علتي 
بدتر ز پندار كمال/ نيست اندر در جان تو  اي ذودالل. همه 
ما دستخوش پندار كمال هستيم، دستخوش اينكه ما 
كامل هستيم و نيازي به كمال نداريم. موالنا مي گفت تا 
دستخوش كمال هستيم، از خود كمال محروم هستيم. 
وقتي من امكان يا الاقل احتمال كمال يافتگي را مي يابم 
كه از پندار كمال دس��ت بردارم. البته كمالي كه موالنا 
مي گويد، كمال مقدور آدمي است، نه كمال مطلق. يعني 
كمالي كه مقدور انسان است نه كمال مطلقي كه مقدور 

هيچ انساني از آن حيث كه انسان است، نيست.

محسن آزموده| امروزه مفهوم مهاجرت عمدتا در معناي مادي و جسماني آن در نظر گرفته مي شود، به معناي 
جابه جايي فردي يا جمعي موجودات از يك مكان به مكاني ديگر با انگيزه ها و اهداف مختلف و در مجموع براي 
بهتر شدن شرايط. جالل الدين محمد )672-604 ه.ق.( نيز اگرچه در بلخ  زاده شد، اما در اوان كودكي به همراه 
خانواده از زادگاهش مهاجرت كرد. به بغداد و مكه و سپس به شام سفر كرد و درنهايت به قونيه رهسپار شد و 
تا پايان عمر در آنجا ماندگار شد. مفهوم مهاجرت براي موالنا اما فراتر از معناي جسماني فوق بود. او همچون 
عموم عرفا، مهاجرت را به معناي عرفاني و سير و سلوك معنوي و در نتيجه چنان كه مصطفي ملكيان مي گويد، 

در محوري عمودي در نظر مي گرفت. موضوع پنجمين گردهمايي )سمپوزيوم( بين المللي موالنا در قونيه نيز 
»موالنا و مهاجرت عرفاني« بود كه در روزهاي 13 و 14 ارديبهشت، در دانشگاه سلجوق شهر قونيه برگزار 
شد. در اين گردهمايي، شماري از محققان و پژوهشگران از كشورهاي ايران، تركيه، افغانستان، جمهوري 
آذربايجان، قبرس شمالي، بنگالدش و بوسني هرزگوين حضور داشتند. موسسه سروش موالنا از ايران در 
برگزاري اين همايش نقش داش�ت و از محققان ايراني، مصطفي ملكيان و سيدامير اكرمي در اين همايش 
سخنراني كردند. در صفحه پيش رو گزارش اختصاصي »اعتماد« از سخنراني اين دو پژوهشگر از نظر مي گذرد.

س��فر از داناي��ي ب��ه بينايي را 
مي توان در وهله اول ذيل سفر 
از نظ��ر به عم��ل در مجموعه 
10 سفري كه اس��تاد ملكيان 
بيان كردند، درنظر گرفت. اما 
با دقت بيش��تر مي توان آن را 
ذيل سفر از پندار كمال به خود 
كمال خواند، زيرا دانايي از دي��د موالنا نوعي پندار 
كمال است و كمال آنچنان كه موالنا تصوير و ترسيم 
مي كند، به معناي بينايي و يافتن بينش��ي است كه 

سرمه اي است بر چشم عارفان. 
يكي از تجربيات موالنا اين اس��ت كه سفر في نفسه 
منافع بسياري دارد. در منابع ديني نيز بسيار بر سفر 
تاكيد و توصيه شده است. موالنا در تحرك و تبرك 
س��خن گفته است: كاين تحرك شد تبرك را كليد/ 
وز تحرك گردي اي دل مس��تفيد. طبعا اين تحرك 
هم در مح��ور افقي و هم در مح��ور عمودي مدنظر 
است. نكته حائز اهميت اينكه در هر حركتي اعم از 
تحرك هاي روزم��ره و تحرك هاي معنوي، وقتي با 
رنج و مالل همراه باشد، شيريني مقر و محل هدف 
بيشتر خواهد ش��د: زان كه ش��يريني و لذات مقر/ 

هست در اندازه رنج سفر.
عنوان »سفر از دانايي به بينايي« از غزلي از موالنا در 
ديوان كبير اخذ شده است كه مي گويد: مرا سوداي 
آن دلبر ز دانايي و قرايي/ برون آورد تا گشتم چنين 
شيدا و س��ودايي// سر سجاده و مسند گرفتم من به 
جهد و جد/ ش��عار زهد پوشيدم پي خيرات افزايي// 
درآمد عش��ق در مس��جد بگفت  اي خواجه مرشد/ 
بدران بند هس��تي را چه دربند مصاليي// به پيش 
زخم تيغ من ملرزان دل بنه گردن/ اگر خواهي سفر 

كردن ز دانايي به بينايي.
اما اين دانايي چيس��ت و چه آفات��ي دارد كه موالنا 
بر ضرورت گ��ذر از آن تاكيد مي كن��د و آن بينايي 
چيس��ت و چه معنايي دارد؟ براي اي��ن موالنا اين 
دانايي همچون برخي لذات معنوي است كه ظاهرا 
به او داده شده و برخي در نتيجه رياضت و تالش به 

دست آورده است.
 او معتقد است دانايي اي كه انسان در محضر استاد 
ياد مي گيرد و مكس��بي و كس��بي اس��ت، متضمن 
آفاتي اس��ت و آن را ب��ا بينش هاي معن��وي كه در 
 نتيجه تجربه معنوي خودش به دست آورده، مقايسه

 مي كند. 
براي ما اين علم مكسبي، نتيجه همه سال ها تالش 
 ماست، اما در تجربه موالنا، اين علوم چيزي جز يك 
گل دسته نيست. در حالي كه بسياري از ما انسان ها 
از كودكي در پي كس��ب اين دانش ها هس��تيم. به 
تعبير موالنا: خرده كاري هاي علم هندسه / يا نجوم 
و علم طب و فلس��فه// كه تعلق با همين دنياستش / 
ره به هفتم آس��مان بر نيستش// اين همه علم بناي 
آخرست/ كه عماد بود گاو و اشترست// علم راه حق 

و علم منزلش/ صاحب دل داند آن را با دلش.
موالنا معتقد اس��ت اين علوم نه فقط مش��كل ما را 
حل نكرده و ما را سبكبار نكرده، بلكه مثل يك بار بر 
دست و پاي ما س��نگيني مي كند: علم هاي اهل تن 
احمالشان/ علم هاي اهل دل حمال شان// علم اگر بر 
تن زند باري شود/ علم اگر بر دل زند ياري شود/ گفت 
ايزد يحمل اس��فاره/ بار باشد علم آن نبود ز او. علت 
مذموم بودن علم دنيوي از ديد موالنا آن اس��ت كه 
عاريتي است، از بيرون كسب مي شود و درونجوش 
نيست: علم كان نبود ز هو بي واسطه/ آن نپايد همچو 

رنگ ماشطه.
 اما آفت مهم ديگر علم كس��بي اين است كه درباره 
چيزهاي ديگر اس��ت و درباره خود انس��ان نيست: 
صد هزاران فضل داند از علوم/ جان خود را مي نداند 
آن ظلوم// دان��د او خاصيت هر جوه��ري/ در بيان 
جوهر خ��ود چون خري// قيمت ه��ر كاله مي داني 
كه چيست/ قيمت خود را نداني ابلهي ست. در اين 
ش��عر موالنا به علماي كس��بي از متكلمان و فقها و 
ديگران نقد مي كند. آفت ديگر علم كس��بي از ديد 
 موالنا غرور اس��ت، نمون��ه آن در مثنوي داس��تان

 نحوي است. 
موالنا مي گويد: پشت جهان ديده اي روي جهان را 
ببين/ پشت به خود كن كه تا روي نمايد جهان//  اي 
قمر زير ميغ خويش نديدي دريغ/ چند چو س��ايه 
دوي در پي اي��ن ديگران )ديوان ش��مس(. بينايي 
ديدن پشت جهان اس��ت كه به معناي ديدن خود 
انسان است. تحول وجودي يا خويش را صاف كردن 
شرط وصول به بينايي است: هر كه خود را از هوا خو 
باز كرد/ چشم خود را آشناي راز كرد. هوا صرفا غرايز 
لجام گسيخته ما نيست، حتي همين چشم و گوش 
ماست: گوش سر بر بند از هزل و دروغ/ تا ببيني شهر 
جان با فروغ. بنابراين راه رس��يدن به بينش، صيقل 
دادن به درون اس��ت كه از خالل آن بينش عميق تر 
و امكان ديدن پشت جهان حاصل مي شود. يكي از 
ديگر الزامات دست يافتن به بينش، فروتني و تواضع 
و نفي غرور و نخوت اس��ت: خويش را عريان كن از 
فضل و فض��ول/ تا كند رحمت به ت��و هر دم نزول// 
زيركي ضد شكست اس��ت و نياز/ زيركي بگذار و با 
گولي بس��از// در تضرع جوي و در افناي خويش/ كز 

تفكر جزو صور نايد به پيش.
يكي از اين ضرورت ها و شرط هاي الزم براي رسيدن 
بينايي از دانايي اين است كه خودش را در اين عالم 
در يك تنگنايي بيابد. كسي كه احساس آرامش كند، 

نيازي به سفر نمي يابد.
 كسي به س��فر مي رود كه در خانه خودش احساس 
ناراحتي و ماللت مي كند، بنابراين شرط سفر معنوي 
هم دش��واري و تنگناست و اين نقش��ي است كه از 
ديد موالنا ايفا مي كند، يعني نقش عش��ق سفر ما را 
از دانايي به بينايي فراهم مي كند: عش��ق ورزي آن 
دريچه كردن اس��ت/ كز جمال دوست سينه روشن 
اس��ت// پس هماره روي معشوقه نگر/ اين به دست 
توست بش��نو  اي پسر// راه كن در اندرون ها خويش 

را/ دور ادراك غيرانديش را. 
پژوهشگر فلسفه اخالق و دين

سيد امير اكرمي

عصر پنجشنبه دوازدهم ارديبهشت از دوكتاب تخصصي 
در ح��وزه مديريت دولتي با حضور جمعي از اس��تادان و 
دانشجويان رشته مديريت و مولفين و منتقدين در خانه 

موزه تهران قديم رونمايي شد. 
بخش اول اين جلسه رضا نجف بيگي، استاد پيشكسوت 
مديريت و نويس��نده كت��اب »مديريت دولت��ي نوين و 
مديريت س��ازمان هاي دولتي ايران« با اش��اره به اينكه 
مشكل اصلي ما در كشور در همه اين سال ها مديريت بوده 
است، بيان كرد: مديريت مانند برخي علوم فرمولي ندارد 
كه از حل همه مسائل برآيد بلكه به معناي برخورداري از 
دانش و مهارت و بينش براي يافتن راه هاست و مديراني كه 
از دانش و هوش كافي برخوردار نباشند، نتوانند راه را بيابند 
و ذهن جست وجوگر نداشته باشند اگرچه بر حسب عنوان 
مديرند ولي نياز دارند ديگ��ران آنها را هدايت كنند. اين 
ميزان مشكالت ما در اداره بخش دولتي در حالي است كه 
ما سابقه طوالني در مديريت دولتي داريم و تدوين اولين 
قانون استخدام كشوري در سال 1301 گواه اين مدعاست 
و اين تقريبا مقارن با ظهور ديدگاه كالسيك ها در مديريت 
است. قوانين بعدي در فواصل زماني طوالني مدتي تدوين 
شده و آخرين آنها قانون مديريت خدمات كشوري است 
كه با مشكالت متعدد اكنون پس از پنج سال نهايي شده 
است. همه اين مشكالت در حالي است كه مراكز علمي دنيا 
پر از تجارب ارزنده در حوزه مديريت است اما در كشور ما 

تمايلي به بهره گيري از اين تجارب وجود ندارد.
اس��ماعيل اس��دي، عضو هيات علمي دانش��گاه شهيد 
س��تاري نيز در مورد اين كتاب گف��ت در همه جاي دنيا 
اي��ن دغدغه وجود دارد كه مش��كالتي مثل كاغذبازي و 
بي توجهي ب��ه ارباب رجوع و... كه م��ا در بخش دولتي با 
آنها مواجه هس��تيم و بس��ياري ديگر از نظام هاي اداري 
ني��ز با آن مواجه بوده و هس��تند و همگي به عنوان آفات 
بروكراسي مطرحند چگونه بايد مديريت و برطرف شوند 
و اين امر نياز به دانش��ي دارد كه اين كتاب با وجود حجم 
كم با مرور سير تاريخي نظريه هاي مديريت از مديريت 
دولتي سنتي تا خدمات دولتي نوين اين دانش را به دست 
مي دهد و مي تواند به اساتيد و دانشجويان در جهت گيري 
پژوهش هاي دانشگاهي با محوريت مسائل و چالش هاي 
نظام اداري كمك كند. وي پيشنهاد كرد مقايسه تطبيقي 
اين پارادايم ها و جهت گيري هاي آنها در حوزه هاي مختلف 

مديريت دولت مي تواند به 
درك بهتر آنها كمك كند. 
همچنين افزودن نقش��ه 
راه اص��الح نظ��ام اداري و 
سياس��ت هاي كلي نظام 
اداري در ادام��ه قواني��ن 
اشاره شده قبلي مي تواند به 
كاربردي تر شدن كتاب و 
انطباق بيشتر آن با پارادايم 

فعلي مديريت نظام اداري ايران كمك كند.
بخش دوم اين نشس��ت نيز به معرفي و بررسي كتاب 
»اداره امور عمومي در اس��الم« اثر مش��ترك محمد 
ذاكري، اسماعيل اسدي و حرمت اصغري اختصاص 
يافت. در ابتداي اين بخش محمد ذاكري با اش��اره به 
تغيير در س��رفصل دروس دوره هاي ارشد و دكتراي 
مديريت از س��ال 1395 و اضافه ش��دن درسي با اين 
عنوان به رشته مديريت دولتي در مقطع كارشناسي 
ارش��د گفت تجربه چند دوره تدري��س اين درس در 
مقاطع كارشناس��ي ارشد و دكتراي مديريت و مرور و 
تدريس تعدادي از منابع موجود ضرورت تدوين كتابي 
را آشكار كرد كه هم پوشش دهنده سرفصل هاي رسمي 
اين درس باشد و هم به برخي مسائل اساسي اين حوزه 
با نگرش��ي جامع تر و از زوايايي مختلف پاس��خ دهد. 
وي افزود پرس��ش هاي جدي اي مطرح شده  از قبيل 
اينكه چه رابطه اي بين علم و دين برقرار است و اصوال 
پديده اي به نام علم ديني مي تواند وجود داشته باشد؟ 
آيا تركيب اضافي مديريت اسالمي يا مشابه آن به لحاظ 
نظري و كاربردي معني دار اس��ت؟ و اگر هست از چه 
منظري بايد به تئوري پردازي در مديريت اسالمي اقدام 
كرد؟ الگوهاي مديريت و حكمراني در صدر اس��الم و 
دنياي معاصر چگونه قابل استخراج است و انديشه ورزان 
سياسي جهان اس��الم چه مدل هايي براي اداره بهينه 

جامعه و حكومت ترسيم 
كرده ان��د؟ و در نهاي��ت 
اينكه تجربه زيسته ما در 
دوران چهل ساله حيات 
نظام جمهوري اسالمي 
در ايران عملياتي شدن 
و كارآم��دي اين رويكرد 
را تاچ��ه ح��د آش��كار 
ساخته اس��ت؟ در پاسخ 

به برخي از اين پرسش ها ديدگاه هاي كامال متفاوت و 
گاه متضادي وجود دارد كه در اين كتاب تالش ش��ده 
با كمترين قضاوت و جهت گيري ديدگاه هاي موافق و 
مخالف در كنار يكديگر عنوان شود و بحث تطبيقي و 

استداللي در ذهن خواننده يا در كالس شكل بگيرد.
همچنين احمد روحاني، مدرس دانشگاه و مولف كتب 
مديريت به نقد و بررسي اين اثر پرداخت و گفت به باور 
من چالش نظام اداري ما مديريت نيست بلكه مديران 
هس��تند آموزه هاي مديريت مش��كلي ندارد چراكه 
اگر مش��كل داش��ت ما نبايد اين نظريه ها را تدريس 
مي كرديم. از س��وي ديگر اينكه برخي ادعا كرده اند 
براي اداره كش��ور و حل مش��كالت آن بايد از خارج 
مدير وارد كرد عالوه بر آنك��ه توهين بزرگي به نظام 
آموزشي و اس��تعدادهاي اجرايي كشور است اشكال 
نظري وارد بر اين ادعا آن اس��ت كه آنان پس از 120 
سال حاكميت ليبراليسم و كاپيتاليسم دريافته اند كه 
اين مدل ها جوابگوي نيازشان نيست و به آموزه هاي 
اسالمي ما رجوع كرده اند آن وقت ما پيرو كاپيتاليسم 
شده ايم و از سر بي محتوايي و بي انگيزگي مي خواهيم 
از آنجا مدير وارد كنيم. انتظار من از نويسندگان اين 
كتاب آن بود كه تعريف خود را از مفاهيمي مانند دين 
و ارزش و مديريت اسالمي ارايه دهند بيش از آنكه به 
منابع متعدد استناد كنند كه بسياري از همان منابع 

نيز تعاريف شان قانع كننده نبود.

رونمايي از دو كتاب در حوزه مديريتسفر از دانايي به بينايي
مديران يا مديريت؟
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  سفر از خودپرستي به حق پرستي
  سفر از بت پرستي به خداپرستي

  سفر از دلبستگي به عشق
  سفر از تقليد به تحقيق

  سفر از تنگ نظري به گشاده دلي يا دريادلي

  سفر از عنان گسيختگي به كف نفس
  سفر از نظرورزي به عمل ورزي

  رويگرداندن از جزء و روي آوردن به كل
  سفر از احساسات منفي به احساسات مثبت

  سفر از توهم كمال به كمال
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حق شب قدر است در شب ها نهان

مصطفي ملكيان

نمايي از آرامگاه موالنا  در قونيه


