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  :يگرياب رنج ديدر غ
  ۳از عرفان مدرن  يطرحواره ا

  
  ۱۳۹۱مجله انديشه پويا، شماره دوم، سال اول، تير و مرداد  :نبعم
  

 يو مؤلفه ها» عرفان مدرن«و » يعرفان سنت«ان يربط و نسبت م ، » ۲و ۱عرفان مدرن از يطرحواره ا« در مقاالت 
توان  يمچنانکه آمد، . مقوله عرفان مدرن به بحث گذاشته شد  يو  انسان شناخت يمعرفت شناخت، يوجودشناخت

ون، عموم وخصوص من وجه قلمداد کرد و فصل مشترک و ير منطقيو عرفان مدرن را به تعب يعرفان سنتان ينسبت م
 ينيک سنت  ديدل در   ن سلسله مقاالت،يت نگارنده در اي، به رواعرفان مدرن. ان  آن دو سراغ گرفتيرا م يمفترق

در جهان  ينگرش و سلوک عرفانو  ينيب جهان از شده،   يته صورتبنديو مدرنان سنت يل شکاف ميذ  افته، يتکون 
 يه اخالقين  نوشتار، سويدر ا  .گذارد يمؤلفه ها و مقومات آنرا به بحث مرد و يگ يسراغ م يشده کنون ييراززدا

م يداشته باشبخاطر . دهم يمح يرامون آن توضيرا پ يو نکات داده يشتريابم، بسط بي يا، چنانکه در معرفان مدرن ر
و از  است  »شرط امکان اخالق«ا ي »اخالقِ اخالق«ا ي  ياخالق شناس ينوعو  است  ١درجه دوم يبحث،  بحثن يا که 

 ٢يباشد متعلق به حوزه اخالق هنجار ينکه بحثيا تا، رد يگ يموجه سراغ م يک نظام اخالقيتحقق  يشروطِ  ضرور
اخالق  ه حوزدو ات و مکاتب  مختلف در ينظر اخالق شناسانه نسبت به  ن بحثيگر، اير ديبه تعب .٣ا فرا اخالقيو 

در فرااخالق و  ييده هاياتواند با  ياالصول م يعل رسد و ينها در ماز آ شيپ است و»البشرط« ،و فرااخالق  يهنجار
در حوزه  ت نگارندهي،  عرفان مدرن  به روا٤مه اشتر آوردين، چنانکه پيعالوه بر ا.  جمع شود ياخالق هنجار

به نحو مستقل از کنشگر ... ي، بديچون خوب ين و تقرر اوصافيباور دارد و بر تع  ٥ياخالق يياقع گرابه و» فرااخالق«
و  است  يو اخالق هنجار يفرااخالقتر از مباحث  يادين نوشتار بنيبحث ا. کند يم ديرامون  تأکيدر جهان پ ياخالق

مفهوم . رديگ يسراغ م يدر جهان  کنونول معقرهگشا و   يقو سلوک اخال  ستيزنحوه تحقق  ياز شروط الزم برا
أس، ي، ير غم، شاديظل انسان است؛ نيستانسياز احوال اگز يعاشقاست؛  يو عرفان ياخالق يم محورياز مفاه» عشق «

گر موجودات زنده سراغ يان  دير آنرا در ميتوان نظ ينمرسد  يبه نظر م که يا ژه ياحوال و... يدلهره، مرگ آگاه
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5. moral realism 



٢ 

 

سر بر  آورده، سخن گفته اند و تأمالت   يکه در عالم انسان ب يده غرين پديون درباره ايرفا و اخالقعموم ع . گرفت
و  ين مفهوم از نظام عرفان اسالميکوشم با وام کردن ا يمن مقاله يدر اگران قرار داده اند؛ يش چشم ديا پش ريخو

و به بحث  دهيکاو آن را و اخالق شناسانه  يخالقم الواز، پرداخته  ن آنييتببه  معاصر يستياليستانسياگز يآموزه ها
  . بگذارم

کرده است؛ هم احوال  ياديز يه گذاريمفهوم عشق سرما يرو بر يک عارف  بزرگ سنتيبه عنوان  يمولو .۱
ت  يرا از جنس عشق دانسته و غا يو امر متعال يقت هستيصحه گذاشته، هم حق ينيهم بر عشق زمرده ، عاشق را برشم

نکات نغز و بکر عشق شناسانه . قلمداد کرده است يشدن با مبدأ هست يکياهللا  و يرا  فناء ف يسلوک عرفان يقصوا
  :ده شده استير کشيبه تصو ييبايبه ز يمثنودر دفتر اول  يولوم

  پاک شد يب کليچاک شد                                  او ز حرص و ع يهر که را جامه ز عشق
  ما يب جمله علتهايطب يا    ما                               يخوش سوداعشق  يشادباش ا

  نوس مايتو افالطون و جال ينخوت و ناموس ما                                          ا يدوا يا
  ن سرو گر زان سراست                               عاقبت ما را بدان سر رهبر استيگر ز يعاشق

  م خجل باشم از آنيعشق آچون ب          ان                         يم عشق را شرح و بيگو هر چه
  ٦زبان روشنترست يک عشق بير زبان روشنگرست                                       ليگرچه تفس

 
  

شتن و خود را در ؛ چرا که متضمن از خود گذيدن مبارک است و خواستني، مطلقِ عشق ورزين تلقيمطابق با ا
 يبدر م از خودث که عاشق  را ين حيهم از ا يني؛ عشق زم٧است» يخوديب«سمت به » يباخود«دن و عبور از يان نديم

افتن و زائل شدن ير يده سيتوأم است با د يتجربه عاشق. است يکند، برگرفتن يم يگريدشخص آورد و مفتون 
کران و يشدن در امر بل يو مستحمستغرق  يبرا ياحراز آمادگو    يدن بر مشکالت نفسانحرص و حسد و فائق آم

  :ب  بردنيکو را نصين يعرفاند يو اذواق و مواج» او«شدن در  يفان
  عشق اصطرالب اسرارِ خداستعلت عاشق ز علتها جداست                                                 

  ستافتيوسف ي راهانيپ يبو                               ست               ن نفس جان دامنم برتافتيا
  از آن خوشحالها يحق صحبت سالها                                                   بازگو حال يکز برا

                                                             
   .۱۱۱- ۱۱۳و ۲۲-۲۲۴اتياباول،  ، دفتريو فرهنگ يان، انتشارات علم، تهريمعنو يمثنو، ين روميجالل الد.  ٦
  :شود ياز مت آغين بيکه با ا يمولو وان شمسيدات ياز غزل ياشاره به غزل.  ٧

  دتيار چه کار آي يخود يکه ب يوان نفس     دت  يار چو خار آي يکه با خود يآن نفس



٣ 

 

  دده صد چندان شويعقل و روح و دن و آسمان خندان شود                                                يتا زم
  ثنا يفال  احص يکلت افهام  الفنا                                                         يف يفان يالتکلفن

  ٨ستيار نيکه او را  ياريست                                         شرح آن يار نيک رگم هشيم يمن چه گو
  

ن سر و  گر يگر ز يعاشق« کند که  يد ميتأک ، ينيق زمعشد کردن ييبا تأ ، ي، بر خالف غزالين حال، مولويدرع
 » زکيپادشاه و کن« در داستان  زکيکن ،يدر دفتر اول مثنو  .ر استان سر رهبت ما را بدي؛ در نها»زان سر است

 ؛قت يحق ياست به سو يپل ينيعشق زم؛ »قهيالمجاز قنطره الحق« گفته اند  يسنت ياست؛ عرفا ينياز عشق زم ينماد
شود و رهسپار خانه دوست  يگريد و معطوف به جانب ديرساند تا از خود به در آ يکه سالک را  مدد م يعشق

  .  گردد
، هر او، چرا که از نظر کند  يمدح م د و آن رايگو يسخن م ينيمسلمان از عشق زم ياز عرفا يبسان برخ يمولو

 ياست؛ هر جامه ا يو خودمحور يفتگيخودش دن از داميدن و رهيان نديمتضمن خود را در م يدنينوع عشق ورز
، عاشق را از ينيمحبوب زم. آورد  يعاشق به ارمغان م يب را برايکه از عشق چاک شود، پاک شدن ازحرص و ع

نرو مبارک و يبخشد؛ از ا يت ميکند و بدان محور يدارد و نام و ذکر دوست را برجسته م يپرداختن به خود باز م
 ياست که نوبت چشم دوختن در آسمان فرا م ينيشتن و عبور کردن از عشق زميتن از خوپس از رس. است يخواستن

بدون تجربه کردن عشق  ،ن حال، چه بسا سالکيدر ع. شود يم  »کرانيب يايدر يدچار آب« ق، يرسد و سالک طر
ن يدهد، او چن يمنشان  يمولو يشخص يکران را درنوردد؛  چنانکه زندگيب يپا به آسمان بگذارد و فضاها ينيزم

 مراد و، يزيتبرشمس .  استبوده  يگرياز سنخ دز ين يزيه، مواجهه او با شمس تبرنداشت  ياعاشقانه  يتجربه ها
خداوند را در  يمولو ييگورامون؛ ينات خداوند در جهان پيات و تعياز تجل يا يو تجل بود يمولو يمحبوبِ معنو

  :  ديد يوجود شمس م
  ٩اءيند در حضور اولينش تا         خدا   ينيهر که خواهد همنش

  
را  يعشق آسمان يايمي، ک ينيک عارف مسلمان بدون تجربه کردن عشق زميکه  ن انگاشتيتوان چن يمپس   

لزوما  يعشق آسمان ، تجربهيرسد در سنت عرفان اسالم ي، به نظر منيعالوه بر ا.رديفراچنگ آورد و  در آغوش بگ
ست؛ چرا يشان بر آمدن نيکاهش درد و رنج ا يپو از  يرامونيپ يرداختن به انسانهاوپ  ١٠دوستانه متوقف بر عشق نوع

                                                             
   .۱۳۰و  ۱۲۵-۱۲۸و  ۱۱۰اتياب دفتر اول،  همان،.  ٨
  .۲۱۶۲ت يهمان، دفتر دوم، ب.  ٩

10.  altruistic 
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، ١١شد » کرانيبحر ب «و »نشان  يرنگ و ب يب«ب برد و يرا نص ييکويد نيتوان اذواق و مواج ياالصول م يکه عل
روشن است که . ان باراند و به دوريکان گوهر بخشياوار به نزديو در ديلزوما عشق نوع دوستانه ورز نکه يبدون ا

 اما ؛توان هر دو را سراغ گرفت يمسلوک  يو در واد شود يجمع م االصول يعل يدوستانه با عشق آسمان عشق نوع
به   .است يعشق آسمان سربرآوردن  يعدم لزوم تحقق عشق نوع دوستانه برا د بريتأک مطمح نظر است، آنچه اکنون

و  ياز تحقق عشق آسمان يدر سلوک عرفان توان يم ،١٢يدر سنت اسالم يمتون عرفان ياز داستانها يبرخ يگواه
  .  ستيدوستانه ن متوقف بر عشق نوعلزوما که  سراغ گرفت يا يخوش معنواحوال 

  ن منظومهيتر ين و عرفانيتر يکه فلسف »مسافر«در منظومه  مدرن،ک سالک ي، به مثابه زين يسپهر، نيعالوه بر ا
  :رديگ يپرده بر م»  عشق«ش از مفهوم يخو يو تلقاز درک   است، هشت کتاب

  
ها  يمرا به وسعت اندوه زندگ /و عشق، تنها عشق/ کند مأنوس يب ميک سي يترا به گرم/ و عشق، تنها عشق«
فاصله  يصدا/ و عشق/ استياهتزاز خلوت اش يسفر به روشن/ و عشق... /ک پرنده شدنيمرا رساند به امکان  /برد

و / شه عاشق تنهاستيهم/ شوند کدر يچ ميک هيدن يو باشن/ زند يکه مثل نقره تم ييله هافاص يصدا/...هاست
  ١٣»ه هاست يدست عاشق در دست ترد ثان

  
 يرسد و تداع يو ترک  تعلقات در م يو سبکبال ياست که با سبکبار ١٤»از وجود ينحوه ا« يسپهر يبرا يعاشق

  انسان عاشق. دور شدن است يو عبور کردن و هم نورد افقها اء  و درجا نزدنيخلوت اش يکننده سفر کردن به سو
 ن عالميز خود را در ايش از هر چيست؛ بلکه  بيخود ن يهايتخته بند زمان و مکان و دلمشغول داشته ها و برخوردار

نرم فراغت گشوده نخواهد  يبند کفشش به انگشت ها«که مدام در سفر است و   يابد، مسافري يم يمسافر بسان
تجربه کردن؛  را   يمعنو  ييتنهادن و  ين  ديالع يرا  به را يتعلق ياست و ب يخلوت زندگ يعشق، سفر به سو  .»دش

  .دن و کشف کردنيد را درنورديجد يدن و فضاهايفارغ دالنه پر کشو  عشق هم عنان است با امکان پرنده شدن
ت يرامون عناي، به جهان پهشت کتاب يانيچهار دفتر پا، دست کم در ير؛ سپه١٥شتر آورده اميکه پن، چنانيعالوه بر ا

                                                             
  مرا چنان که منمنم يبب يک/  نشان که منم يرنگ و ب يآه چه ب:  شود يت آغاز مين بيوان شمس که به ايات دياز غزل ياشاره به غزل.  ١١
و  يانتشارات علم تهران، م سروش،يح عبدالکري، مقدمه و تصحيمعنو يمثنو، "زکيداستان پادشاه وکن" ، ين روميجالل الد: د به يبه عنوان نمونه، نگاه کن  .١٢

  ، ريمنطق الط، »خ صنعان و دختر ترسايش «،  داستان يشابورين عطار نيد الديفر: د بهين نگاه کنيهمچنمجلد اول ؛  ،يفرهنگ
  »مسافر« ، کتاب ي، تهران، انتشارات طهورهشت کتاب، يسهراب سپهر  .١٣

14.  mode of being 
؛ در ۲-۷دانشگاه تورنتو، جلسات  ،"و فروغ فرخزاد يکارگاه شعر سهراب سپهر" ن ي؛ همچن"۱ از عرفان مدرن يطرحواره ا" سروش دباغ،: د به ينگاه کن  ١٥.

     سروش دباغ يشخص ينماتار



٥ 

 

، متوجه آسمان ين جهانيو ا يامونريپ يده هايبه موجودات و پدو التفات کردن ق پرداختن يدارد و از طرتام ت يعنا
  :ه استبرد بيرا نص »کبوترانه يتجربه ها« ده و يسامان بخش را شيخو يسلوک معنو شده،
و /..آمد يسرفه م يصدا/ نيمسلول يان راه سفر از سرايم/...اهيگرفته بود و س/ و از تالطم صنعت تمام سطح سفر« 

به / ان آدم و آهنيو راه دور سفر، ازم/...خواندند يابان سرود ميخ يسپورها /پرپرچه ها روان بودند يکودکان پ
 يکرانگيه بب/ ک لحني ييبه آشنا/...وستيپ يآب م يک جويبه غربت تر / رفت يم يسمت جوهر پنهان زندگ

 يبادها يو من مخاطب تنها/ ديآ يهمهمه م يصدا/...ه؟يکجاست سا/ ميآ يمن از مصاحبت آفتاب م.../ک رنگي
   ١٦»آموزند يبه من م/ جهان رمز پاک مجو شدن را يو رودها/ جهانم

  
  

، سالک ن است که ينچني؛ ارود يم يگذرد و به سمت جوهر پنهان زندگ يان آدم و آهن مياز از م يسفر معنو
به پرواز در  »ال دوستيسمت خ« به و  ابدي يجهان م يبادها يمخاطب تنهاش را يشود و خو يمصاحب آفتاب م

ت يو التفات و عنا ..، سبزه زاردشتر باد، باران،ينظ يعيطب يده هاير سلوک سالک ، از معبر پديدر واقع، مس. ديآ يم
ن حال،  چنانکه يدر ع  .آسمان پا نهاد يتوان بر بامها يور نمن اميا بدون پرداختن به ييتو گوگذرد؛  يبدانها م

کاستن  يپ شان شدن  و ازيا يک درد ورنج هايرو شنوا يرنجور و ب يپرداختن به انسانها ،دهد ينشان م  هشت کتاب
وان از ت يگر، مير ديبه تعبست؛ ين يسپهر يدر نظام عرفان  يسلوک معنو يضرور يمؤلفه هاآنها برآمدن ، در عداد 

،  شد»  گفتار يدچار گرم« و » افتاد قت به خاکيهجوم حق« فائق آمد و از   ييد و بر تنهايره»  اطراف يهجوم خال« 
    .گذر کرد و دردمند رنجور ناتوان و ينکه از معبرِ انسانهايبدون ا

  
برد،  ينسب م يحيمس يامعاصر که از آموزه ه ينيد يستياليستانسياگز  يشه هاياند گر، مطابق بايد ياز سو. ٢

دار و  گر موجودات گوشت و پوست و خونيدن و بحساب آوردن ديمتوقف بر د  يو عرفان يسلوک  اخالق
ننهد  ين پايکه بر زميو کسگذرد  ين ميق زميراه آسمان تنها از طر ييگو . شان شدن استيا يک درد و رنجهايشر

 يند و در جهت کاستن ازآنها مشارکت و مساهمتيرا نب يرامونيپ يانسانهاگرِيت سوز ديخانمانسوز و عاف يو رنجها
  يهست يکرانگياز سر بگذراند و بز را يدل انگ  يمانيا يگشوده باشد و  تجربه ها يتواند نسبت به امر متعال ينکند، نم

 ن رمان،يدر ا  ١٧.ميدر نظر آورس را يکوس کازنتزاکين ، نوشته صلوبح بازميمس رمان بعنوان نمونه،  . را تجربه کند
دن يآنها زجر کش يآنها گذاشتن و پا به پا يگران شدن و خود را به جايد يک درد و زجر و سختيو شر مفهوم رنج

                                                             
  ، هشت کتاب، يسهراب سپهر.  ١٦
  ريرکبي، تهران، نشر امي، ترجمه محمد قاضح باز مصلوبيمسس، يکوس کازنتزاکين: ن قرار استياز ا ين رمان در زبان فارسيا يمشخصات کتابشناخت. ١٧



٦ 

 

«  .  است يسلوک معنو يضرور يو از مؤلفه ها ت دارديمحور شدن نان را خوردن و  رنجوريان و مسکينوايو غم ب
ح  در ينقش مس يفايا يبرا يسيکووريده  ل ن دايش سفير يونکه از سياز اپس  ،ک نفسيچوپان ن ،»وسيمانول

شسته و  يويدن يها يي، دست از تمتعات و کامجودشو ير احوال ميدچار تغشود،  يانتخاب م» ه مقدسيتعز«مراسم 
که از جور دولت   يونانيان يحياز مس يپس از ورود گروه. کند يشه ميپ ينيشود و خلوت گزياز نامزد خود جدا م

ب و درمانده  را از يو ارباب ده که جماعت غر) سيگوريپدر گر( ش يبه ده آنها  پناه آورده ؛ بر خالف  کش ينعثما
ن  مردمان يا يخانه خود را به رو يخواهند که درها يکنند و از ساکنان ده  م يسوار م يراندند  و حقه ا يخود م

ش ده را بر نتافته و به ياران و همراهانش سخنان کشياز وس و چند نفر ينوا ببندند و به آنها کمک نکنند، مانوليب
ن امر يهم. کنند يفروگذار نم يچ کوششيشان از هيرساندند و جهت کاستن از درد و رنج ا يدرماندگان آذوقه م

که  از  وس يتا مانوليآورد تا نها يشان را فراهم مين ايزد و اسباب طرد و لعن و نفريانگ يده را بر م يخشم  زعما
ش يله کشيکه بوس يسيکووريان خشم مردمان ساده دلِ  ده ليک بودن متهم شده، در ميش ده به بلشويکش يسو

ادآور يوس که يمانول. وندديپ يت ميشود و به ابد يح وار، کشته ميسا گرد آمده اند، مسيک شده و در کليتحر
 يکوت و خلوت کوهستان غوطه مل خود در سيستانسيکه در احوال ناب  اگزياست؛ در حال) ع(ح يت مسيشخص

پناه و مستمند است و سلوک  يف و بيضع يمشغول است، همزمان دلنگران و دلمشغول انسانها يخورد و به چوپان
و  يرامونيگوشت و پوست و خوندار پ يق پرداختن به انسانهايآسمان را از طر يش و پا نهادن بر بامهايخو يمعنو
  .     کند يم شان گشتن جستجويک درد و رنج ايشر
غ و يدر يدن  بيعلت و  محبت ورز يدوست داشتنِ ب برادران کارامازوفاق در رمان ين سيز بر همين يفسکيداستا 

پدر  .کند يه ميان قهرمانان داستان توصشان را از زبيگران و کاستن از درد و رنج ايبدون چشمداشت در حق د
ن کند که جهان پس از يقيد و يخود فائق آ يطلبد تا بر شک فلسف يم ياريکه نزد او آمده و از او  يما به کسيزوس
 يق هم سعه وجودين طريشان و دوستانش عشق بورزد و از ايگان و خويبه همسا کند  يه ميص؛ توود داردوج يمرگ

مان به پرواز در آمدن در آس يبرا  يمعنو ي؛ آمادگکسب کند» يمعنو يآمادگ« ل مارسل ير گابريابد و هم به تعبيب
 يکه از انسانها يدنيکند؛ عشق ورز ياد مي» ش روندهيعشق پ«ن، مارسل  ازيهمچن. مانيت و فراچنگ آوردن ايمعنو

کنند و با اصناف  يم يکه در اطراف ما زندگ ييشود، انسانها يدار آغاز م گوشت و پوست و خون يانضمام
آورد و  يدر م يو آسمان» عشق باالرونده«  تا سر ازيکه نها يدنيکنند؛ عشق ورز يمشکالت دست و پنجه نرم م

که در يگذرد و کس يمان از وفا ميق ايکند که طر يد ميمارسل تأک. است  يده ايعد يواجد آثار و برکات معنو
 يمان شکنيا وفادار است و پيخود قوشان  و دوستان يخووفاست و نسبت  به همسر و مناسبات و روابط روزمره اهل 

تو . را احراز کرده است يمعنو يکويب بردن احوال نيو نص يمان ورزير ايپا نهادن در مس يکند، آمادگ يشه نميپ
  :گذرد ينم ينين و پرداختن به موجودات زميق زميراه آسمان جز از طر  ييگو
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را به اتخاذ رامونش او يط پيباشد که در درون خود او و در مح ييروهايوسته در کار نبرد با نيد پيانسان آماده با«
ت عشق  به خدا و يحيز در مسيهود و نين ييدر آ يحکم اصل....  زنديانگ يک جوهر فرد خودبسنده بر ميموضع 

ن  اعتقاد من يرترين و تزلزل ناپذيقتريعم...شرونده جدا افتديتواند از عشق پ يهمنوع است و عشق باالرونده هرگز نم
ن است يم، بلکه ايبه مخلوقات او، عشق بورز نهست که به او، و ين ني، ايوچ ريخواسته خدا، به ه...ن است که يا... 

  ١٨.»مييمخلوقات و همراه با مخلوقات، به عنوان نقطه شروع کارمان، بستا قيطرکه او را از 
 يپا نهادن در واد يشدن  شرط اول قدم است برا يگريدر آمدن و معطوف به د» يبا خود« و  ياز حصار شخص

گران و يپردازد و د يشتن است و به خود ميکه  صرفا دلمشغول  خوي؛ چرا که  کسيان و سلوک عرفانميا اخالق و
را از عمق جان دوست داشته  يانضمام يگر انسانهايتواند د يآورد؛ نم يند و بحساب نميب يآنها را نم يدغدغه ها

ق يق عشق باالرونده است و جز از طرتحق جهت شرونده شرط الزميعشق پ. را تجربه کند» شروندهيعشق پ« باشد و 
ت کاهش نسبت بدانها کردن و در جه ت يره آنها و احساس مسئولگرمخلوقات و چشم دوختن در چهيپرداختن به د
 يسانهادور شدن از معبر ان يشود؛  به سروقت خدا رفتن و هم نورد افقها يمحقق نمشان بر آمدن يدرد و رنج ا

آورد که توجه  يان ميسخن به م يپسا هولوکاست ياز اخالق ،يدر جهان کنون زياس ننيلو. گذرد يم يرامونيرنجور پ
و » چهره«ن چو يمينرو مفاهيآن است؛ از ا اتمقوماز  »يگريد«رنج  و بحساب آوردن درد و دنيدبه شرور و 

  :ندينش يابند و بر صدر مي يت ميورناس محيلو يدر نظام اخالق»  يت نامتناهيمسئول«
بده  ينگذارد، پروا يت حديمصاف کند که بر مسئول ...ختهيو لگام گس يوانيت حتواند با قدر يم ياخالقتنها  ...«

قتل « بر خود مقدم بدارد،  را يگريابد، ديرا در يگريچهره د يرا نداشته باشد، تعال يگريپاسخ متقابل د بستان و
. رنج بکشم يگريباشم و از رنج د يگرياب دخو يش سازد و مرا بر آن دارد که بيخو يرا فرمان فرمان ها» مکن

هولوکاست ما را هم در برابر . تواند مقاومت ورزد يحد و حصر م يت بيحد و حصر، تنها مسئول يدر برابر شر ب
ناس يلو ...خواند يمنتها فرا م يب يتيندگان به مسئوليش و هم در برابر آيهم در برابر هم روزگاران خوگذشتگان،

توان  يشمارد که نم يم يگانه اصليخواند و آنرا  يم» يته انسانيويوند سوبژکتيرشته پ« را يگريج دن توجه به رنيهم
    .١٩»ن اصل اخالقيباالتر« -رسؤال برديز

 ياو از مقومات هر نظام اخالق يدغدغه ها و درد و رنجهاو لحاظ کردن  ٢٠»يگريد«پرداختن به  ناس، ينزد لوبه 
 ن اوان آورديدر م و» يگريد« متضمن پرداختن بهذات لاوال و باکند و  يآغاز م» دخو« از که  ياخالقاست؛ موجه 

                                                             
  . ۷۱- ۷۲ان، نگاه معاصر، صفحات يملک ي، ترجمه مصطفل مارسليگابرن، يسم ک . ١٨
  ،۱۳۹۰، ي، تهران، نناسيهمراه با لو يگريکشف دا، يعل مسعود. ١٩

   .۲۰۰- ۲۰۱صفحات
20. otherness  
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خواهر و برادر من باشد؛  باشد؛ مادر، پدر،همسر، فرزند ، يتواند هر کس يم» يگريد«  .دارد يست، نقصان جدين
 وس وا در اتوبي، درگذ يم» من« ابان از کنار يدر خ هر روز که باشد يرهگذر همکار من باشد؛ و ه ي،همسادوست

 يوجود ت يظرفو   ختشنا توان خود را يم بهتر  ، »يگريد« در پرتو پرداختن به  .ندينش يکنار من م يمترو و تاکس
تجربه نکرده ام، خود را درست نشناخته » يگريد« را تحت عنوان » يگريد« که من، يمادام.  ديبخش يفراخ را شيخو

شود و من ،  يم» من« است که من، بدل به » يگريد«گر، در حضور ير ديبه تعب. اخالق پا ننهاده ام يام و به واد
او را  يو پروا» يگريد«از خود به در آمدن  و گشوده بودن نسبت به .  قتر و بهتر خواهم شناختيشتن را عميخو

در حصار که  يکس. است» من« يو بلوغ اخالق ييدن از مقومات شکوفايداشتن و همه تن چشم شدن و او را د
نجا و يبا ا يقيعم يگران صرفا لقلقه زبان اوست و نسبت وجوديماند و سخن گفتن درباره د يم يشتن  بر جايخو

« نرو مفهوم ياز ا. ندارد ياز امر اخالق يامده است، درک درستيبرقرار نکرده و از خود بدر ن» يگريد«اکنون خود و 
دن و بحساب آوردن و دغدغه ها يو او را د» يگريد«   در چهره ت دارد؛ چشم دوختنيناس اهميدر فلسفه لو» چهره

مت يمبدأ عز ،ين تلقيمطابق  با ا. دارد» من« يستن اخالقيتام در ز يتيان لمس کردن، مدخليو معضالت او را به ع
کنم  يمتوجه » يگريد«به   يدر واقع، وقت. »من« ست نه او يهايو دلمشغول» يگريد«، يدر روابط انسان يکنش اخالق

»  موجود«ان  دو ياالصول صرفا در حد رابطه م يتواند عل يکه م»  او«و » من«شوم، رابطه   يو با او چهره به چهره م
 يکه  قوام بخش مناسبات اخالقيا» تو - من«شود؛ رابطه  يم» تو - من« ل ياص يک رابطه انسانيبماند،  بدل به  يباق

، عبارتست موجه  و کارآمد يرِ هر نظام اخالقيتغيال  يضرور يشرط کل س، نايدر نگاه لو تر، ير فلسفيبه تعب  .است
  .داشتن ياهت نامتنيو نسبت به او مسئول دنيرنج او را د و يگريان آوردن دياز در م

ن يد که زيگو يسخن م ياز عشق ،»زکيپادشاه و کن« در داستان  يمثنودر دفتر اول  يمولو م،يديچنانکه د   .۳
از عشق  يمولو.  دشو ين ميدر او عج يبا محبوب و معشوق و فنا يگانگيتا با اتحاد و ياست و نها يو زان سر يسر
 ي، روحن است که سالکشتيخوز حصار رستن اپس از  ؛شناسد يت  ميرا به رسمد و آن يگو يسخن م ينيزم

پا به  ينيبه کردن عشق زمن حال، چه بسا سالک بدون تجريدر ع ؛شود يم ابد و مستعد پرواز در آسماني يگشوده م
 يکه پرداختن به انسانها زانيم رسد آن ي، به نظر منيعالوه بر ا.  کران را درنوردديب يفضاهاآسمان بگذارد و 

 يشان گشتن و پا به پايک رنج و غم  ايشان و شريدن در حق ايگوشت و پوست و خوندار و عشق ورز يرامونيپ
، يفسکيداستا آثارر ينظ (معاصر يدار شناسيدو پ يحيمس يستيلايستانسياگز دن، در سنتيشان رنج کشيا

 شدهک ما برجسته نيکالس ينکند؛ در سنت عرفا يم ينيت دارد و نقش آفري، محور) و مارسل ناسي، لوسيکازنتزاک
افت ي  ن بابيدر ا يياشارات و اخگرها،  هر چند صورت نگرفته يو سازوار ٢١نظام مند  يه گذاريآن سرما يو رو

و  ياريع و يو شفقت ورز ، خدمت به خلقيصا عرفان خراسان، خصوياسالم-  يرانيا يدر سنت عرفان . شود يم
                                                             
21. systematic 
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چون   يا عارفيو سته شده، يت در آن نگريده عنايسخن گفته شده و به دفراوان ه شده و درباره آن يتوص يجوانمرد
ن امور يتر ين و خواستنياب تريدر عداد کمو وفا را  ٢٢دکن ياد ميد و سوگن خورد يمردان قسم  م يبه وفا يمولو

 يرا باز م ير بلنديمورچگان بقچه خود را دارد و مس ي، پروايد بسطاميزيچون با  يا عارفي؛ و٢٣انگارد ين عالم ميا
دن به يرس يطلبد و در پ ياران را ميرنج  خود و راحت   زين ينظام . ٢٤شان را سالم به منزلشان برسانديگردد تا ا

 آسمان در يحيمسو   ياسالم  يآسمانهاست و مطابق با آموزه ها است  که در )ع(ح يچون مس يواراند سيخورش
   :٢٥ده استيگز يد است، سکنيخورشکه چهارم 

  اران طلبيد سواران طلب             رنج خود و راحت يه خورشيسا
  

 ياجتماع يتهاينه خود بودند و حساس، نقاد زمايراني، دو شاعر وعارف نامبردار اين،  حافظ و سعديعالوه بر ا
که از جاده  کرديحت ميسلطان را نص  يکرد و سعد يا نقد ميرا قو يا و زهد فروشي؛ حافظ رداشتند داشتند  يپررنگ

، احسان کردن به مادر و پدر، ينيد ين در آموزه هايهمچن. ت را حرمت گذارد يعدل و انصاف خارج نشود و رع
رسد  ين حال به نظر ميدر ع  . ه شده استيار توصيو زکات مال بس اندگان و انفاق کردن مان ، در راه ميتيفقرا، 

و پرداختن به  مفهوم رنج يمعاصر بر رو يحيست مسياليستانسيمتفکران اگز  به اندازه ، ي، به نحو اغلبمسلمان يعرفا،
 يذاره گيسرما ير سلوک عرفانيدر مس  گرخواهانهيو د لِ عشق نوع دوستانهيبد يو ب ينقش ضرورو  »يگريد« 

ز سر ا، ازعرفا  يدست کم نزد برخ، يرسد در عرفان اسالم يبه نظر م  گر،ير ديبه تعب . نکرده  و بدان نپرداخته اند
گران و يرنج د کران رفتن، بدون در نظر آوردن درد ويو به سر وقت امر ب ليستانسيناب اگز يگذراندن تجربه ها

  و  يمثنو » زکيپادشاه و کن« ر ينظ يمتون عرفان ياز داستانها يبرخ  يبه گواه ،اتوان ومستمندن  يه انسانهابپرداختن 
                                                             

،صفحه زوار يد،تهران، کتابفروشن محميموالنا جالل الد يق احوال و زندگيرساله در تحقع الزمان فروزانفر، يبد:  د بهينگاه کن.  ٢٢
۱۴۶.    

  :نهد يد ميانگشت تأک ين مؤلفه عرفانيپردازد و بر ا يبه مفهوم وفا م يزيف و دل انگيز در شعر لطيم سروش نيعبدالکر٢٣
  يمگر خدا بود يز که بوديعز يتو ا                              ين تر از وفا بوديريدم و شيرا چشت

  به خانه زدم خرم از حضور تو بود يسر  به کوچه زدم روشن از ظهور تو بود                         يسر
  ه تو آنجا بوديبه هر کتاب شدم آ    ه تو آنجا بود                                 يآفناب شدم سا به

  دستين چشمه ها تراويمن ا يز چشمها            ده استيده ام ترا ديقسم به دوست که تا د
                       .۱۳۸۷، تهران،صراط، نامه- استيسم سروش، يد به عبدالکرينگاه کن 

و شرح احوال و  ينيمحمد قزو يانتقاد ۀبا مقدم. کلسونين. نولد ايح ريتصح. اءيتذکرة االول .نيدالدي، فريشابوريعطار نن يد الديفر .  ٢٤

  .۲۰۰، ص ۱۳۸۸هرمس، : تهران. الزمان فروزانفر عيل آثار عطار بدينقد و تحل

   ۱۳۶۹ن، ي، تهران، نظر معيدر زبان فارس حيچهره مسان، يقمر آر: د به يکنن مطلب، نگاه يشتر ايبسط ب يبرا. ٢٥
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ز ين ير سپهرينظ يمعاصر سالک  يحت.  است ممکن  متصور و االصول يعل ريمنطق الط » خ صنعانيدختر ترسا و ش« 
پشت « و » چستانيه« ن به  ديو رس يمعنو ييدرباره مفهوم عشق و تنها هشت کتاب » مسافر« در منظومه   يوقت

و  يانفس يسلوک عرفان د،يگو يسخن م »دست و رو شستن ب يک سيدر حرارت « و » دنيدراز کش  هانورحوصله 
 ياز پا افتاده  نمرنجور و مستمند و   يگر انسانهايکشد که لزوما از معبر پرداختن به  د ير ميرا به تصو يا يآفاق
و عت  و خشوع يافتن و همراز و همسخن شدن با طبين عالم تنها يشتن را در ايا خوعنان است ب بلکه هم رد؛گذ

ب يرا نص يرا  تجربه کردن و احوال خوش  معنو» تا انتها حضور« و   يکردن در برابر مهابت  و عظمت هستخضوع 
  .  بردن

و چون  وفا و احسان  يقوالتم از چند، هريسنت يدر عرفان اسالم ن انگاشت کهيتوان چن يبنابر آنچه آمد، م. ٤
،  اما به نظر د نهاده شده يانگشت تأک فراوان  ين فتوت و جوانمرديو بر آئ ان آمدهيسخن به م بر خلق يشفقت ورز

،  دنيرنج کش رنجور دردمند و يدگان و انسانهايب ديآس يپا به پا و گرانيبه درد و رنج د کردن ت يد، عنارس يم
بدون پرداختن به   يو معنو ياخالق يرستگار گر،ير ديبه تعب .است در نظر گرفته نشده سلوک، يبه مثابه شرط ضرور

در  ؛يو محقق شدن متصور است  االصول يعل، زين رنجور دوختن يو چشم در چشم انسانها يرامونيپ يگر انسانهايد
و از سر گذراندن  يتحقق سلوک معنو تخلفيال يو دلمشغول او بودن،  شرط ضرور يگريپرداختن به د واقع، 

و » يت نامتناهيمسئول« ،» يگريد«، »يمعنو يآمادگ« م يان  با وام کردن مفاهتو يحال، م . ستين يباطن  يتجربه ها
 يدار شناسيسم و پدياليستانسياز سنت اگز »عشق باالرونده« و » شروندهيعشق پ« ان يک ميمد نظر قرار دادن تفک

 ، به مثابه  دنياو رنج کش يو پا به پا »يگريد«از بحساب آوردن و لحاظ کردن  آمد، شتريچنانکه شرح آن پ ،معاصر 
 يزيو تجو يه اينجا توصيگر، مدعا در اير ديبه تعب  .اد کرديعرفان مدرن  يه اخالقيبخش سوو قوام  يشرط ضرور

او را لحاظ کرد و در نظر  و پرداختن به »يگريد« ديبا مدرن،تحقق عرفان  ي؛  در واقع، برايفيو توص ينيياست، نه تب
سخن  ت نگارنده،يدر عرفان مدرن، به روام که يت داشته باشيعنا.  ديرا حول آن سامان بخش يآورد و سلوک  معنو

و راه   يو عرفان يدوستانه در سلوک اخالق ان آوردن عشق نوعيو در ماست »  يگريد «پرداختن به ضرورت بر سر
حل م کمتر  يصورتبندن يبا ا ،يدر عرفان سنت رسد يبه نظر م که يامر ن؛تجو کردن جسيق زمياز طر تنهاآسمان را  

ن مهم در آن يا يول ؛االصول نسبت بدان گشوده است يآنرا دارد و عل تي، هر چند  ظرفشدهواقع  تيو عنا ديتأک
بر   آسمان يدرهادن ش و باز  و منقح به بحث گذاشته نشده، مدون   ٢٦يک امر هنجارينشده و به مثابه   يصورتبند

سالک  ان نشده است وينيزم با ين و نشست و برخاست و همصحبتيزم ينهادن بر روگام بر متوقف سالک،  يرو
ز را از سر يدل انگ يباطن يز تجربه هاين يتواند بدون پرداختن به  امور انضمام ياالصول م ي، عليق سنتيطر

و  ارانيراحت  و طلب کردن  يگران و احسان و شفقت ورزيدپرداختن به   ،ي، در عرفان سنتهر چند .بگذراند
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؛ چرا که  احوال يلوک معنوتخلف سيال يه شده است؛  اما نه به عنوان شرط ضروري، چنانکه آمد،توصدوستان
ان يو در م و درد و رنج او  »يگريد«پرداختن به  .شود يب سالک ميز نصين يگريد يهااز راه يو معنو يخوش باطن

موجه را امکان  يست اخالقياست که  نحوه ز يا يرط ضرورش،  در منظومه عرفان مدرن ،ش روندهيشق پآوردن ع
دن به يدلمشغول سامان بخش ، يکنون شده  ييکه در دل جهان راززدا ديآ يم ييبه کار انسانها و کند ير ميپذ

   .شنديخو يو اخالق يعرفانسلوک 
  
  
  
   
     
  


