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  ١)۲(ای از عرفان مدرن طرحواره
  

  ۲۷/۱/۹۱،يكشنبهروز كار شده در روزنامه اعتماد، 
  
شناختی و اخالقی  شناختی، انسان هاي وجودشناختی، معرفت مؤلفه 2»)1(اي از عرفان مدرن طرحواره«در  

هاي آن و ربط و  و مؤلفه» عرفان مدرن«براي ایضاح بیشتر حدود و ثغور . عرفان مدرن به بحث گذاشته شد
در این مقاله به بسط . نماید عرفان سنتی و کالسیک ذکر نکاتی چند ضروري مینسبت و تفاوت و تشابه آن با 

  .پردازم مدعیات پیشین می
  
به تعبیر . عرفانی قلمداد کرد»فرا«یا  »متا«توان مباحث  را می» اي از عرفان مدرن وارهطرح«سلسله مقاالت . 1

ی در هاي نگرش عرفان نظر باشد، مؤلفه دم خاصیمکتب عرفانی  ي اول درباره ي دیگر، بدون اینکه بحث درجه
  . شود جهان جدید به بحث گذاشته می

 .بوده است یغربی و ایران نظر فیلسوفان، متفکران و روشنفکران از دیرباز مد ،نزاع میان سنت و مدرنیته
متضمن  گسستی که ،است گسست معرفتی رخ داده ن باورند که از زمانی در تاریخ اندیشگی انسانبر ای گروهی

ظهور دکارت و  3.گرفت را سراغ ها آن توان در جهان پیشامدرن نمیهایی بوده که  سر برآوردن مفاهیم و ایده
. ، میان جهان مدرن و پیشامدرن باشدمعرفتی »گسست«شاید نماد مهمی از این  ،دکارتی در عالم فلسفه ي سوژه

. مدرن سراغ گرفتیینی کانتی را در جهان پیشاخودآ دکارتی و ي توان مفاهیمی چون سوژه بنا بر این تلقی، نمی
موسوم به هاي  و ایدهپاي مفاهیم  توان رد ورند که گسستی در کار نبوده و میبر این با گروهی دیگردرمقابل، 

 شخصاً. معرفتیِ میان دو جهان سخن به میان آورد» تداوم«مدرن نیز سراغ گرفت و از مدرن را در جهان پیشا
، از ربط و نسبت نزاع میان سنت و مدرنیتهبندي  صورت ، باانگارم و از این منظر می تر ا موجهموضع نخست ر

یابم،  در می که نیز، چنان »عرفان مدرن« ي قولهم. گیرم هاي معرفتی جهان پیشامدرن و مدرن سراغ می میان مؤلفه
در جهان  ،موجهگون نگرش عرفانی هاي گونا و از مؤلفه» مدرنیته«و  »سنت«مصداقی است از نزاع کالن میان 

گرایانی چون  توان چنین گفت که سنت ، می»هااضدادبتعرف االشیاء «به مصداق  .گیرد مدرن کنونی سراغ می
 معتقدندمدرن و جهان مدرن باور دارند؛ در عین حال سست معرفتی میان جهان پیشابه گ ،حسین نصر نیزسید

ی از این و مقوالت مفاهیمی چون سوبژکتیویسمگرفتن از مددفته و هه راکه بشر جدید در جهان کنونی به کژر
ر سر گسست معرفتی میان که سخن ب تا جایی .و رهزن و غیر رهگشا ه باطل استبراي تبیین جهان بالمرّ ،دست

رقم  بر این باورم که دلی کرد، اما بر خالف ایشان، گرایان هم توان با سنت و مدرن است، میمدرن جهان پیشا



٢ 

د و نمای ن راندن موجه نمیها حکم یکسا آن ي الن بر دستاوردهاي معرفتی جهان جدید کشیدن و بر همهبط
               .شود توجهی در میراث مدرنیته یافت می قابلبخش  هاي موجه و بصیرت فرونهادنی است؛ چرا که آموزه

داري  دین«سخن به میان آورده و  داري ي خود از اصناف دین شناسانه عبدالکریم سروش در مباحث دین .2
 4.را از یکدیگر تفکیک کرده است» اندیش داري تجربت دین«و » اندیش داري معرفت دین«، »اندیش معیشت

اندیش، استداللی،  داري معرفت دینتی، هویتی، جزمی، جمعی و مناسکی است؛ علّ اندیش، داري معیشت دین
دینداري «توان از آن تحت عنوان  اندیش که می داري تجربت دین .گرایانه است غیرجزمی، فردي، فلسفی و کثرت

و تجلیات و  نهایت با بی رفتن و کران بیبه سر وقت امر : ن چنین مفاهیمی استنیز یاد کرد، متضم» عارفانه
را فراچنگ » خودي بی«گذشتن و » باخودي«خوردن و از  مواجه شدن و در آغوش آن غوطه ي آن تعینات عدیده

 .که لبی، وصالی، بهجتی، فردي و وجودي استاي  داري و احوال خوش معنوي را نصیب بردن؛ دین آوردن
ها،  گیرد و با استشهاد به تجربه اسالمی مدد می  سروش براي تقریر موضع خود، از سنت ستبر عرفان ایرانی

رسد  عین حال، به نظر میدر . دهد اندیش را شرح می داري تجربت ها و نکات نغز عرفا، مقومات دین بصیرت
 ها آنو چگونگی دخل و تصرف ) شناختی شناختی و انسان وجودشناختی، معرفتمبانی (مقومات جهان جدید 
داري چندان محل عنایت نبوده و به  یا عارفانه، در مبحث اصناف دین اندیش داري تجربت در حدود و ثغور دین

داري عارفانه  اندیش یا دین داري تجربت ي دین ن ذیل مقولهتوا را می» عرفان مدرن«. بحث گذاشته نشده است
ي کنونی است و پیدایی این  هاي عارفانه در جهان راززدایی شده تحقق تجربه مشغول دلفهمید، عرفانی که 

اند و به نحو  گیرد که عادات ذهنی مألوف پیشین خود را ترك گفته جهان کسانی سراغ می ها را در زیست تجربه
در  ،دست دادن تلقی موجه و سازگاري از این مقوله ي به در اندیشه» عرفان مدرن«. نگرند ه هستی میدیگري ب

  .جهان کنونی است
عرفان «و » عرفان مدرن«توان چنین اندیشید که نسبت میان  بندي قدما بهره بریم، می اگر بخواهیم از تقسیم 

به . تباین، نه تساوي و نه عموم خصوص مطلق وجه است؛ نه ، به تعبیر منطقیون عموم خصوص من»کالسیک
شود؛ نه عرفان مدرن یکسره در دل  هاي عرفان مدرن در عرفان کالسیک یافت می ي مؤلفه تعبیر دیگر، نه همه

ي متخارج، هیچ فصل مشترکی با یکدیگر ندارند؛ بلکه  سان دو دایره گیرد؛ و نه این دو، به عرفان سنتی قرار می
هاي عرفان کالسیک در عرفان مدرن یافت  برخی از مؤلفه. ترکی دارند و هم فصل مفترقیاین دو هم فصل مش

هاي عرفان سنتی در  در عین حال برخی از مؤلفه. هاي عرفان مدرن در عرفان کالسیک شود، و برخی از مؤلفه می
  .شود و بالعکس عرفان مدرن یافت نمی
بندي  بنا بر یک تقسیم. ز تفکیک یاد شده را تبیین کردشناختی نی توان از منظر داللت عالوه بر این، می

چون بازي، جنگ، مدرنیته،  را از مفاهیمی هم... توان انواع طبیعی نظیر آب، طال، مس و شناسانه، می داللت
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طبیعی، قائل به  برخی از فیلسوفان زبان به اقتفاي کریپکی در باب انواع. تفکیک کرد... لیبرالیسم، سکوالریسم و
در زبان  ها آنکار بستن  بنا بر رأي ایشان انواع طبیعی واجد ذاتند، بدین معنا که به 5.اند شناختی گرایی داللت ذات

ست که در میان ها آني  هاي سازنده و تعیین مرادکردن از آن مفاهیم، ناظر به ارجاع به مؤلفه ها آنو نامیدن 
ي آب  هاي سازنده ي آب عبارتست از ارجاع به مؤلفه واژهمثال معناي . شود مصادیقِِ متعدد آن مفاهیم یافت می

 6.سراغ گرفت هاي گوناگون آب توان آن را در می که از دو اتم ئیدروژن و یک اتم اکسیژنکه عبارتست 
، برخی دیگر در مقابل .داللت آن بر مصادیق مختلف طال در جهان پیرامون ي همچنین است مفهوم طال و نحوه

را مفاهیمی  مطابق با رأي ایشان،   7.اند شناختی ، قائل به نومینالیسم داللتدر پی ویتگنشتاین از فیلسوفان زبان
که تنها در  حساب آورد، مفاهیمی به 9ي اجتماعی توان مفاهیم برساخته می ،نیستند 8که در عداد انواع طبیعی

ي  ربران زبان در جامعهکاآهنگ وگوهاي دراز آورند و محصول تعامل و گفت یمي انسانی سر بر جامعه
؛ امري که  در زبان، امري پسینی و تجربی است ها آنفاقد ذاتند و تعیین مراد کردن از  اند؛ مفاهیمی که انسانی

این  ي ي از پیش مشخص و معین نیست، بلکه اوصاف سازنده متوقف بر ارجاع به ذات و اوصاف سازنده
تواند کم  االصول می و علی 10ها گشوده است فهرست این مؤلفه. دشو مفاهیم با رجوع به جهان پیرامون احراز می

ویتگنشتاین، ذیل  هاي فلسفی کاوشاست که در » بازي«مثال مشهور این سنخ مفاهیم، مفهوم . و زیاد شود
اگر بپذیریم که میانِ مصادیق مختلف  12.به تفصیل به بحث گذاشته شده است 11مبحث شباهت خانوادگی

توان مؤلفه یا  اجتماعی، شباهتی از نوع شباهت خانوادگی برقرار است، از سویی نمی ي مفاهیمِ برساخته
اي نیز ذیل این مفهوم قرار  هاي مشترکی میان تمامی مصادیق این مفهوم یافت، از سوي دیگر هر پدیده مؤلفه
قت و تأمل در یست؛ بلکه بادن 13بخواهی گیرد و احراز مصادیقِ متعدد این مفهوم، امري گزافی و دل نمی

هاي گوناگون، و ممارست کردن و  مدد  ها در سیاق و عدم شباهت ١٤ها هاي مصادیق دیگر و دیدن شباهت مؤلفه
اجتماعی  ي مندي بر فهرست مصادیقِ مفاهیم برساخته توان به نحو موجه و روش گرفتن از شهودهاي زبانی، می

ي  گرایی در این مقاله، صبغه اره نومینالیسم و ذاتعنایت داشته باشیم که بحث درب .15افزود یا از آن کاست
به تعبیر دیگر، سخن بر سر تعین و یا عدم تعین مفاهیم کلی در جهان . شناختی دارد نه وجودشناختی داللت

 .هاي متعدد است پیرامون نیست، بلکه سخن بر سر چگونگی داللت مفاهیم و واژگان بر مصادیق و نمونه
  سنتدر  .اند ل واقع شدهثُدر عالم م ود؛ مفاهیمی که بیرون از ذهنند ود مفاهیم کلی بافالطون قائل به وجو

ي فلسفی خویش، قائل به کلی طبیعی یا ماهیت بود؛  با ادله تحت تأثیر ارسطو سینا اسالمی، بوعلی ي فلسفه
 بخش معرفت ما قوام، و هم و حظی از وجود دارندمتافیزیکی  شأنِ  ذهن است که هم ها آنکلیاتی که موطن 

هاي  الی و مولوي، با انگیزهمان اشعري مسلکی چون غزّدر مقابل، عارفان و متکلّ. ي جهان پیرامونند درباره
سان  هي آتش است، اگر خدا بخواهد ب آبی که خاموش کننده .منکر وجود طبایع و مفاهیم کلی بودند ،کالمی
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اي از  زیرا هیچ پدیده کنندگی؛ د اراده کند خاصیت خاموشنکند، و اگر خداو آتش خاصیت سوزانندگی پیدا می
  :ي سابق است ي خداوند بدان، در رتبه خود استقالل و تعینی ندارد و تحقق هر امري متوقف بر تعلق اراده پیشِ
  

  چو نفت آب آتـش را مدد شـد هم    از هـلـیـلـه قـبض شـد اطـالق رفت 
ــا آب طــهــور   تـا شـود ایـن نـار عالم جملـه نور     تــو بــزن یــا ربـنّ

  16ور نخـواهی، آب هم آتـش شـود    گر تو خواهی آتش، آب خـوش شـود 
  

ایحال، بحث طرفین  سینا قائل به وجود کلیات؛ علی مولوي و غزّالی منکر وجود کلیات هستند و بوعلی    
ي  ي کلیات، صبغه کنونی درباره که بحث دارد؛ حال آن ختیي وجودشنا ي کلیات و ماهیات، صبغه درباره
هایی چون ویتگنشتاین، بر این باورند که مفاهیمی چون مدرنیته، دموکراسی،  نومینالیست. دارد ختیشنا داللت
کنند؛ نگاه پسینی  بر مصادیق متعدد داللت می نلیِِ از پیش موجود و متعیبدون مفروض گرفتن مفاهیم ک ...بازي

 در این میان دست باال را دارد ساز ي مفهومها مؤلفه غیر قابل به وحدتو تاریخی و توجه به کثرت .  
ها را موجه انگاشته و به کار  نومینالیست ختیشنا شخصاً استدالل داللت، ام نیز آورده که جاي دیگري چنان

سم، لیبرالیي چگونگی پیدایی حدود و ثغور معنایی مفاهیمی چون بازي، مدرنیته، دموکراسی،  بستن آن را درباره
هاي گوناگون نسبتی با امر  داللت مفاهیم بر مصادیق و نمونه مطابق با این تلقی، 17.دانم روا می... دین، عرفان و

سالبه به  ، به تعبیر منطقیونمتعدد ها بر مصادیق اگر مفاهیم کلی وجود نداشته باشند که داللت آن. کلی ندارد
احراز  داللت و ، چگونگیعالوه بر این، به فرض وجود. اشتنخواهد د یوجهو  خواهد بود انتفاء موضوع

با مراجعه به جهان پیرامون و دیدن  و صرفاً است از پیش موجود مفاهیم کلیبی نسبت با  ،معانیِ مصادیقِ متعدد
           . آید ها به دست می ها و عدم شباهت مصادیق گوناگون و شباهت

و براي تبیین  مفهوم شباهت خانوادگی را از ویتگنشتاین وام کرده، دین ي درآمدي بر فلسفهجان هیک در  
بنا بر رأي هیک، میان ادیان گوناگون نظیر . کار بسته است قابل تحویل به وحدت ادیان بهکثرت بالفعل و غیر

که مصادیق متعدد مفهوم دین هستند، شباهتی از نوع شباهت خانوادگی برقرار ... اسالم، مسیحیت، بودیسم و
قابل تحویل به وحدت، نه یک یا ها مواجهیم؛ با کثرتی غیر با دینبه تعبیر دیگر، در قلمرو دین، نهایتاً . است
ي ادیان مشترك است و  وار میان همه نه خداي انسان: ي ادیان ضرورتاً یافت شود هاي چندي که میان همه مؤلفه

کند که هم  هودهاي زبانی ما بر این امر داللت میتجربی و ش نه اعتقاد به روز آخرت؛ در عین حال نگاه پسینی
  . »هندوئیسم«و هم » زرتشتیگري«، هم »مسیحیت«، هم »بودیسم«دین است، هم » اسالم«
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توان از انواع عرفان و  هم متذکر شده، می ، فیلسوف دین معاصر18بر همین سیاق، چنان که استیون کتز
یی ها نا؛ عرف19گون را در آن سراغ گرفت و از یکدیگر بازشناختسخن به میان آورد و مؤلفه هاي گونا ها ناعرف

 .برقرار است ها آنبلکه شباهتی از نوع شباهت خانوادگی میان ي مشترك نیستند،  که متضمن یک یا چند مؤلفه
فان هاي گوناگون عرفانی را از یکدیگر تفکیک کرد، نظیر عر توان نحله اسالمی می    هم در دل عرفان سنتیِ ایرانی

، عربی و غیر خراسانیِ ابن عرفان فلسفی ،الدین رومی لعطار نیشابوري و جال ي ي غزالی، عرفان عاشقانه خائفانه
هم در دل عرفان مدرن  20؛علیهذا ي حافظ و قس عرفان متنعمانه و کامجویانه و ناقدانه عرفان عالءالدوله سمنانی،

عرفان ن توا می چنان که ،آورد  مدرنیته در ایران معاصر سر بري ایرانیان با  که پس از انقالب مشروطه و مواجهه
. را از یکدیگر تفکیک کرد و بازشناخت ایرانشهر، اقبال الهوري، شریعتی، سپهري، شایگان و سروشزاده  کاظم
بر فکیک کرد؛ عالوه توان عرفان سنتی را از عرفان مدرن ت قلمرو عرفان، میدر در یک نگاه کالن ر دیگر، به تعبی

هاي گوناگون را سراغ گرفت و از یکدیگر  توان نحله رن میعرفان سنتی و عرفان مد ي دو مقوله ذیل این، در
ي انسان سرگشته و  ، قصهکویریاتدر . هاي انقالبی دارد گرایانه است و رگه عرفان شریعتی عصیان .بازشناخت

ناك هستی است و  ي سرشت سوگ ندیشهحیرانی به تصویر کشیده شده که با عظمت هستی مواجه شده و در ا
گرایانه و سیاسی  اما، عرفان سپهري عصیان 21.زبرهاي وجودي متعددي را تجربه کرده است ها و زیر و تالطم

 ي رسیدن به نگاهی است که از حادثه«و » هاي کبوترانه تجربه«تحقق  مشغول دلنیست و با طبیعت بر سر مهر و 
شود و  او دیده می» شرق اندوه«در  ن شمسدیواپاي هایکوهاي ژاپنی و  دعارفی که ر-؛ شاعر»تر است ،عشق

شایگان  22.هاي عرفان خراسانی ت و هم متناسب و متالئم با آموزههاي بودیستی اس اشعار او هم تحت تأثیر ایده
گو در و گفت«ي  است و در اندیشه» اقلیم گمشده روح« مشغول دل ،نیز در تأمالت عرفانی غیرسیاسی خویش

تسو، سهروردي، هانري کربن،   پیماید و از شانکارا، چوانگ ؛ به همین سبب شرق تا غرب عالم را می»فراتاریخ
   :کند انگیز ایشان یاد می عربی و اکهارت و گفتار معنوي ژرف خیال ابن

  
. جا باید قیدها را گسست ندرآ... هاي دیگر حضور را بگشاییم به کلیدهاي دیگر شناخت نیازمندیم براي آن که باب اقلیم

به برکت ... وگویی در فراتاریخ ها، بلکه گفت گوشانه میان فرهنگ وگوي بازي گو برقرار است، اما نه گفتو جا گفت در آن
اکنون جهان به ... شوند تسو از لحاظ معنوي معاصر یکدیگر می عربی و چوانگ ي خیال است که شانکارا، ابن وجود این قوه

از همین رو به اعتقاد من، . هاي معنوي است، آخرزمانی بدون غایت ي از استحالهرود که عار پیش می سوي آخرزمانی
    23.انکشاف وجه دیگر چیزها شاید بتواند به این جهان خالی از معنا روحی بدمد و تعادل از میان رفته را از نو بر قرار کند

           
، زیست جهان نعلمی و تکنولوژیک امروزی فلسفی، هنگی،مختصات فر کسانی که در روزگار کنونی با. 3

کنند و نظام معرفتی پیشامدرن را موجه  چنان در دل جهان رازآمیز زندگی می و هم اند مدرنی پیدا نکرده



٦ 

کنند، و در عین حال چندان با  چنان از ایشان دلربایی می هم ،انگارند و شاهدهاي عهد شباب فکري می
توانند سلوك معنوي خویش را مانند گذشته سامان بخشند و از  ید آشنا نیستند، میدستاوردهاي معرفتی جد

عالوه بر این، افرادي که . قدر عرفانی و معنوي گذشته استفاده کنند و از عرفان مدرن سراغی نگیرند میراث گران
داشتن  ند که با پیش چشمو بر این باور ،هاي معرفتی آن آشنا هستند کنند و با فراورده جدید زندگی میدر جهان 

توان از عرفان سنتی دفاع کرد و سلوك معنوي را حول آن سامان بخشید، نیز  چنان می این ابزارهاي نظري، هم
و   در مقابل، کسانی که جهانشان مدرن شده. از این دست نخواهند داشت  دلی در گرو عرفان مدرن و نگرشی

 ،و سیدحسین نصر 24گرایانی چون شووان و بر خالف سنت اند تهتی چون خودآیینی را پذیرفآموزه هاي مدرنیس
) در نظر و عمل(سلوك معنوي  مشغول دلبا دستاوردهاي معرفتی جهان جدید بر سر مهرند و در عین حال 

        .هاي عرفان مدرن مدد بگیرند توانند و بلکه باید از آموزه خویشند، می
ي این سخن آنست که  الزمه. گرایانه است یابم، واقع که در می  ي وجودشناختی عرفان مدرن، چنان سویه. 4

یاد کرد، تعین و تقرّري بیرون از  25»حقیقت فوق مقوله«توان از آن به تعبیر هیک تحت عنوان  امر متعالی که می
سخن گفتن  در عین حال آن جهان را آکنده است؛ ي تجلیات عدیده امري حقیقی و واقعی است و سالک دارد و

شناختی دعاوي و تجارب عرفانیِ  حجیت معرفت ي توان درباره ت و میواجد شأن شناختاري اس آن،  ي ربارهد
از نوعی عرفان در جهان مدرن  ،رو، هر چند فیلسوفانی چون دان کیوپیت از این. سخن به میان آورد ،ناظر بدان

عرفان مدرن به روایت نگارنده، بر خالف  ؛26دارد گرایانه واقعغیري  گیرند که صبغه و راززدایی شده سراغ می
و  و تجلیات ،کران بیرنگ  تعینِِ بی صورت بی بی گرایانه دارد و از ساحت قدسیِِ ي واقع سویه ،تلقی کیوپیت

همان که مولوي گفت. گیرد میمستقل از سالکان پرده بر ،آن ي عدیده ناتتعی:  
  

  رـد خیره سـوحـهم مبه ـهم مش    ور ـدین صـش با چنـنق یـاز تو اي ب
  27ندـک یـان مـانـه جـزیـی تنـآن پ    د ـنـک یـران مـش ویـگاه نقـش خوی

  
  28ش تو بنهاده استـنقـش تـو در پی    اده است ـه آن او سـاو نه این است و ن

  29در نـیــابـد ذات مـا را بـی مـثـال    لیک هـرگـز مـسـت تـصـویر و خیال 
  

  ها را در پیش تو بگدازم وانگه همه بت   سازم صورتـگر نقـاشم هر لحظه بتـی 
  30چون نقش تو را بینم در آتشـش اندازم    صد نقـش برانگیـزم با روح درآمـیـزم 
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هر چند نصیب و  ؛است و ساده صورت تعین و بی رنگ و بی حقیقت غایی در عرفان مدرن، بیامر متعالی و
 د به قیودي ابدي و مند از آن، محدود او کرانمند ن زمانمند، مکانمند، زباحظّ ما موجوداتست و مقی

کردند و  ماندند و از تنگناي زبان گله می عرفا در توصیف راستین حقیقت غایی در می ،رو از این. نشدنی امحا
ي عالی سلوك عرفانی  جستند و سکوت عرفانی را مرتبه ، از زبان اشارت مدد میکران بیبراي اشاره به امر 

گی کران بیگفت و از مهابت و عظمت و  کردند کاش خود هستی به جاي ایشان سخن می ند و آرزو میانگاشت می
  :گرفت خود پرده بر می

  
  جا شـنیدـفـروش از ک یـرتم که بـادهـدر ح    ت ـس نگفـسرّ خدا که عارف سالک به ک

  31دها شنی هدل شرح آن دهد که چه گفت و چ    یا رب کجاسـت محـرم رازي که یک زمان 
  

  32ها بـرداشـتـی تـا ز هـسـتــان پـرده    کاشـکی هـسـتی زبـانی داشـتـی 
  

را  کران بیتلقی خویش از امر  ،سوزي مدام مشغول است و هر دم سازي و صورت سالک طریق به صورت 
شود،  یاین نوع مواجهه با مبدأ عالم، در میان گذشتگان نیز یافت م ،جا گفته شود ممکن است در این. کند نو می

از این حیث، ؛ پس یاد کرد صورت مولوي یا خداي بی ،عربی ابن تنزیهی  تشبیهی خدايتوان از  براي مثال می
  ،عرفان کالسیک و عرفان مدرن که توان گفت در مقام پاسخ می . تفاوتی میان عرفان سنتی و عرفان مدرن نیست

صورتند، با یکدیگر  رنگ و بی ن و بیتعی متعالیِ بیقائل به امر از این وجه که  روایت این سلسله مقاالت، به
تعینی  کوشد با عنایت به دستاوردهاي فلسفی و معناشناختی جدید، این بی هر چند عرفان مدرن می  داستانند؛ هم
 و 34، عاملیت33تفرّد مدرن مفاهیم اما، به میان کشیدن. کندبندي  تري صورت گی را به نحو منقحکران بیو 

ي موجود  انسان را به مثابه ،اند دارند و در جهان جدید سربرآورده کانتیـ  دکارتیي  ه نسب نامهخودآیینی ک
تعینی و  این جهانی را جدي گرفتن و در مقام جمع میان بیاینجایی وزندگی و محق در نظرگرفتن،  35خودآیین

تجارب عرفانی  یشناخت معرفت از حجیت شناختی جدید ه از ابزارهاي معرفتخودآیینی برآمدن، و با استفاد
به تعبیر دیگر، عرفان مدرن در پی  .سراغ گرفتن، از مقومات عرفان مدرن است و فرق فارق آن با عرفان سنتی

ي زیست  بازخوانی انتقادي سنت عرفانیِ پس پشت و بازسازي آن است و از شروط تحقق نگرش و نحوه
   .گیرد یکنونی سراغ م ي عرفانی، در جهان راززدایی شده

ان بسیاري دارد و کثیري از منتقددکارتی و خودآیینی کانتی  ي سوژه ،نایت دارم که مفاهیمی چون عاملیتع
فیلسوف پست مدرنی نظیر  مثالً .انگارند این مفاهیم را ناقص و نارسا می ،ها مدرنیست و پست 36گرایان جماعت
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 38؛انگارد می رهگشاو غیر ناکارآمد  تی را ناموجه وخودآیینی کان ةگوید واید سخن می 37»آیینیدگر«لویناس از 
را  آندارم و درمجموع  زیادي دلی کانتی مدرن همـ  دکارتی نگرش منتقدان، با هايبه رغم انتقاد هک اما از آنجا
رن از همین مفاهیم مدد بندي مسئله و تبیین تفاوت میان عرفان سنتی و عرفان مد انگارم، در صورت موجه می

     .گیرم می
که پیشتر  آورده و چنان سر بر  و عرفانی یاز دل یک سنت دین به روایت نگارنده عالوه بر این، عرفان مدرن

و کندوکاوهاي معرفتی و سلوکی خود  می استاسال  آمد در پی بازخوانی انتقادي و بازسازي سنت عرفانی ایرانی
چند به هر ؛عرفان فرادینی نیستي معنویت و  دهد و در اندیشه را حول یک نظام عرفانی و معنوي سامان می

  .انتقادي دارد داد و ستد هابا آن التفات نیست و یسنن معنوي ادیان دیگر ب
  . ي اخالقی عرفان مدرن را با تفصیل بیشتري به بحث خواهم گذاشت در نوشتاري دیگر سویه

 

  :نوشت پی
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33 . individuality  
34 . agency 

  :این مقاله به بحث گذاشته شده است در »عاملیت«به عنوان نمونه، اهمیت و نقش  فلسفی مفهوم 
M. Luntley, (2005) “The Role of Judgment”, in Branson & Luntley (eds.) Philosophical Explorations, Special Issue, 
Competence, Educational Philosophy of Minded agency, 8(3), pp. 289-301.    
35 . autonomous 
36 . communitarian 
37 . heteronomy 
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