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  رازورزي زوالِامر عرفانی در روزگار امکان 
  با سروش دباغ  وگوگفتدر » طرحواره عرفان مدرن«ابی یارز

  
  احسان ابراهیمیگفتگو از: 

  
  1399پاییز  ، سال اول، شماره اول،»نگاه آفتاب«فصلنامه  :منبع

  
ء فنا«، »دوري از امر سیاسی«مفاهیمی چون عموما بر ستون اصول و کالسیک و سنتی،  یعرفاننظام هاي 

و ... استوار بوده اند.چنین مولفه هایی همواره » نشناختی افالطونیثنویت جها« ، » جهان گریزي « ، » فی اهللا
می توان نظامی از سلوك عرفانی متصور شد که از چنان ارکانی دستمایه نقد چنان نظام هایی شده اند. آیا 

 یا می توان آسازگار باشد؟ در دوران مدرن مقتضیات زیست  خالی باشند و اصولی دیگر داشته باشند که با 
مقید   و پیرامون يهاانسان مشغولدلقدسی،  امر به یبستگدلضمن باور و  ی سراغ گرفت کهعارف و سالک

 ؟.به پاسداشت خودآیینی و تشخص فردي نیز باشد

 شروطاز ست از سروش دباغ که در آن ا کتابی ، عنوان از عرفان مدرن ياوارهطرحآبی دریاي بیکران؛ 
خاستگاهی دارد و براي چه  وارهطرح. اینکه این سخن رفته استامکانی تحقق امر عرفانی در دوران مدرن 

ابعاد  واندتیماست که  ییهاپرسش  پاسخ به کدام نیاز پدید آمده است و چه تمایزاتی با عرفان سنتی دارد
شروط امکانی امر عرفانی  يبندصورتتنها  سروش دباغ ةوارطرح  را روشن کند. وارهطرحع این ضالو ا

در دنیاي  توانینمسنتی  يهاچارچوببا اتکا به مفاهیم و  مدعی است او. در دوران مدرن نیست
مفاهیم سنتی، نیازمند برساختن مفاهیمی جدید  بازاندیشی درمدرن، از امر عرفانی سراغ گرفت.  ةشدراززدایی

 ا درر ، نکاتینشستدر این  سروش دباغ است. عرفانی انسان دوران مدرن  يهادغدغهبراي پاسخگویی به 
از نقد و نظر اهل » نگاه آفتاب« در میان می آورد که قابل تامل است.عرفان مدرن  ةوارطرحاز  ییزداابهام

سنجش و ارزیابی این طرحواره استقبال می کند و آماده انتشار مقاالت محققانه و روشمند ایشان  درفرهنگ 
    است.
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  دهکر رحطم آثارتان در کالسیک و کهن عرفان بازحوانی نوعی مثابه به را »مدرن عرفان ةوارطرح« شما 
  افت؟ی راه تانآثار به و گرفت شکل شما ذهن در ضرورتی چه به بنا و یزمان چه از ایده این .دیانهاده پیش و

 ؟چیست وارهطرح این اصلی مختصات
  هاشپرس ياپاره به یپاسخ واقع در که دش منتشر طرحواره این باب رد من ۀمقال نخستین شمسی  1390سال

  دیشینوان خانواده از عضوي عنوانبه ایران، در حضورم اواخر .بودم کرده مطرح پیشینم مقاالت از برخی در که بود
  ناظر ییک :کردم منتشر جستار دو  ،است اسالمی ایرانی سنت انتقادي بازخوانی به معطوف بارش و کار که ، دینی

 عضو انایش البته  ؛»حزن موزون ترنم « عنوان تحت نشایگا داریوش آثار در عرفان از بحث انتقادي بازخوانی به
  بود پرداخته شرق و غرب سنت در عرفان به متمادي يهاسال و بود پژوهعرفان اما ،نبود دینی نواندیشی ةخانواد

  هویت« زا و بود مدرنیست آشکارا شایگان .بود هستی به معنوي و عرفانی نگاه مبادي و مبانی تنقیح کار در و
  یزندگ شدهراززدایی روزگار در که انسانی براي دیپرسیم و گفتیم سخن »جدید زدگیافسون« و »تکهچهل

  تا فراتاریخ رد وگوگفت کرده، تغییر اشیشناختانسان و یشناختمعرفت و وجودشناختی مبانی و مبادي و کندیم
   .است مقدور میزان چه
  يهاچهره نیترمهم از تن دو آثار ةدربار ؛نوشتم را »دینی روشنفکري میراث و عرفان«  ۀمقال ،آن از پس 

  ۀغصب هک هم مقاله آن در .سروش عبدالکریم و شریعتی علی یعنی ؛شانیعرفان يهادغدغه و دینی  نواندیشی
  آیا نمونه، عنوانهب .اندشده تنقیح مبانی و مبادي آن میزان چه تا   کنم روشن خواستمیم  ،داشت تبیینی -توصیفی

  رفانع باب در دارد، گشودگی جدید جهان به نسبت و است سنت يانتقاد بازخوانی کار در که دینی نواندیشی
  ياهریجز عرفان آیا است؟ داده رخ بازخوانی و گشودگی این چقدر عرفان در است؟ داشته انتقادي بازخوانی هم

  و دمش کانادا ساکن روزگار قضاي از اینکه تا بود من با همچنان هاپرسش این نیست؟ جزایر سایر از افتادهجدا
  کوشش ینا .بگویم پاسخ »مدرن عرفان از ياوارهطرح« عنوان با مقاالتی سلسله در هاپرسش این به  یافتم فرصت
  بیکران؛ دریاي آبی کتاب در شمسی  1397 سال در و یافت سامان مقاله ده در و کشید طول سال  هشت به قریب
  رفانع با مدرن عرفان نسبت اخالق، از بحث ،متافیزیکی نیمبا از بحث .شد منتشر  مدرن عرفان از ياوارهطرح

  اب مدرن سالکۀمواجه فقهی، مناسک با آن نسبت همچنین آن، با مدرن سالک ۀمواجه و مرگ از بحث کالسیک،
  رفانع که است ییهاستون و مؤلفات ،مقومات ،حکیمانه زیستن نیز و عشق و حکمت میان نسبت متعالی، امر

  الیفرنیاک در که نیز پیش ماه چند .است شده گذاشته بحث به جستارها این در مباحث این و هشد بنا آن بر مدرن
  جنس از را مقاالت سلسله این و گفتم سخن »دورها نزدیک« عنوان تحت مقوله همین دربارة داشتم سخنرانی

  را معنوي كسلو که ردیگیم سراغ شروطی از کلمه کانتی معناي به مباحث این که گفتم و دانستم عرفان ۀفلسف
 .کنندیم ریپذامکان کنونی روزگار در
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  مفهوماً و منطقاً گرچه .است رفته پیش ام يهایپژوهشسپهري موازاتبه من یمشغولدل این اینکه دیگر ۀنکت
   من روایت به سپهري چراکه ؛داشتند هم با يهایهمپوشان بسیاري موارد در اما ندهست جدا هم از پروژه دو این

  کنمیم پیشنهاد  باب این در من کارهاي با بهتر آشنایی براي مندانعالقه به خاطر همین به .است مدرن یسالک
   صبح خیس نبض و  سپهري سپهر در  ،سپهري الجوردي فلسفه  يهاکتاب به  بیکران دریاي آبی  کتاب بر عالوه

  این در که است دیگري اثر  کنونی روزگار در معنوي سلوك :غربت يهاعلف حریم  کتاب همچنین و بپردازند
  و گاهن از االطرافجامع روایتی ،گانهپنج آثار این درمجموع و باشد مباحث این مکمل تواندیم و امنگاشته باب

 .دهدیم مخاطب دست به کنونی روزگار در معنوي سلوك به من نگرش
 

 مدرن و عرفان مفهوم دو  ؟دیکنیم نینشهم و دینشانیم هم کنار در چگونه را مدرن و عرفان ةواژ دو شما
 ؟کنندیم برقرار نسبتی چه شما وارهطرح در

  ودنب مدرن .ابدییم تکون و تشکل آن در عرفانی نگاه که گرددیبرم يازمانه و زمینه به ینوعبه بودن مدرن
 در یا باشد خاورمیانه در یا کند زندگی عالم شرق در تواندیم مدرن سالک چون ؛نیست جغرافیایی امر یک

  ره از بیش بودن مدرن .شود محسوب مدرن تا باشد جغرافیایی مغرب در کسی ندارد لزومی .التین مریکايا
  اال و  معرفتی گشودگی هم آن ؛است گشوده جدید جهان به نسبت که است نگرشی و نگاه آن به متکی يزیچ

  زندگی امریکا قلب در کنونی روزگار همین در  ـ نصر نیحس دیس مثل ییگراسنت فرد مثالً ـ کسی است ممکن
  عنويم پیام سروقت به باید که باشد معتقد و نباشد مهر سر بر مدرنیستی يهاآموزه و جدید جهان با اما  ،کند

  نه را بودن مدرن من خاطر همین به کرد. احیا را آن و شده نهاده ودیعت به معنوي و دینی سنت دل در که رفت
  با که ینگرش یعنی ش؛نگر و نگاه جنس از قیدي ؛نگرمیم عرفان رب يقید مثابهبه بلکه ،جغرافیایی امر یک

  ،یشناختمعرفت وجودشناختی، مقومات و مؤلفات با یا است مهر سر بر جدید جهان معرفتی يهافرآورده
 .امگرفته سراغ عرفان در را بودن مدرن از معنا این ت؛اس همدل جدید جهان یشناختجامعه و یشناختانسان
  نونیک شدهییراززدا روزگار در عرفانی امرِ يریپذامکان ازشودیم شروطی چه کردن لحاظ با که است این امۀمسئل
 .گرفت سراغ
 
 است. پیشین عرفان با متفاوت عرفانِ ياگونهبه ناظر ،مدرن صفت بیان، این با

  و تعارض در مدرن عرفان است. سنتی عرفان بدیل ،من روایت به مدرن عرفان باشد، مقسم عرفان اگر .بله
  اهل تعبیر به و  یمفترقات و دارد یمشترکات است. متفاوت آن با بلکه  ،نیست کالسیک و سنتی عرفان با تباین
  عرفان .دهم توضیح امدهیکوش مقاالت از یکی در کهچنان ؛است وجهمن خصوص و عموم هاآن ۀرابط ،منطق
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  مشترك هاتیج از بلکه  ،تطابق نه و دارد تباین نه سنتی عرفان با منطقی لحاظ به و ماندینم جغرافیا بند در مدرن
 است. متفاوت دیگر جهاتی از و

 
  شما دهاينق .ددار حکایت السیک عرفان نظام به نسبت انتقادي طنینی از نفسه فی مدرن عرفان وارهطرح 
  زا عبور به را شما مالحظاتی چه است؟ منظري چه از و چیست کالسیک عرفان مکاتب یا هنک عرفان به

  در جنبی و فرعی مسائل یا است کالسیک عرفان ماهیت به ناظر نقدها این آیا ؟واداشت کالسیک عرفان
 سنتی؟ عرفان

  این و است عرفانی میراث انتقادي بازخوانی جنس از مدرن عرفان من، روایت به ،گفتم ترشیپ که طورهمان
  .میگویم اراختصبه که توضیحی به ،است آن مبانی و مبادي انتقادي بازخوانی بلکه  ،میراث این همه نه بازخوانی،

  عرفان به تربیش گرچه( .امپرداخته مقوله این به من است. اهللا فی فناء کالسیک، عرفان اساسی مفاهیم این از یکی
  کیی در .)دانست وارد هم عرفانی يهانحله دیگر بر توانیم را نقد این حال، این با ؛امداشته نظر عطف خراسانی

  ـ است خود تنانگاش نادیده زمستلم که ـ اهللا فی فنا با فردي شودیم که دهم توضیح امدهیکوش لیتفصبه مقاله دو
 در یشریعت علی و الهوري اقبال .باشد داشته معنوي سلوك کنونی روزگار در حال عین در و نباشد، مهر سر بر

  باب در راحتاًص اقبال .نبودند مهر سر بر اهللا فی فناي با عرفانی ۀدغدغ داشتن حین که هستند یمدرن سالکان شمار
  عرفان معنا یندب و بود برگسون و نیچه تأثیر تحت و است آفریننده انسان که بود معتقد و گفتیم سخن »خودي«

  شریعتی بیرعت این با .امداده توضیح شریعتی  فکري دستگاه در را انسان عصیانگري همچنین .کردیم نقد را سنتی
  فی ءفنا ما که نیز ایده این با حال، عین در بود، پوك راهی در پاك مرگی ،حالج مرگ :گفتیم که نیستم همدل

 دو کردن امو با را ایده این امدهیکوش و نیستم داستانهم است، معنوي سلوك مقومات از بگوییم و برکشیم را اهللا
 .کنم نقد »عقالنی خودمحوري« و »خودآیینی« مفهوم
  و موالنا ءآرا در امر این .ستا جهانیاین زندگی نینگاشتن جدي آمده، ما خراسانی عرفان در که دیگري ۀنکت
  متضمنِ »وارهان را خود و زندان کن حفره /زندانیان ما و زندان جهان این« اینکه .شودیم دیده انخراسانی دیگر

 در ردنک خانه و داندیم حقیقت از ياهیسا و زندان را جهان این که است ستبري بیش و کم افالطونی متافیزیک
 ارک در که امگرفته سراغ »زندگی به گفتن آري« از این، مقابل در .شناسدینم رسمیت به چندان را زندان این

  لک تواندیم فرد اینکه ینع در امگفته سخن زندگی این شناختن رسمیت به از و شودیم دیده مدرن سالکان
 کردن تعنای متضمن که امکرده استفاده »عنایتی عرفان« نام هب مفهومی از و ببیند آگاهی و حیات واجد را هستی

  واکاوي را موضوع این دیگران و سپهري سلوك در .جهانیاین زندگی گرفتن جدي و است رامونپی جهان به
  این دشای .شود انگاشته زندان  جهان این ندارد لزومی معنوي، نگاه داشتن رغمبه دهم توضیح امدهیکوش و امکرده
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  توحد خداي« از ییها تیروا با همچنین و رسدیم در »انگاريخدا همه« با که نحیف متافیزیک مفهوم با موضوع
  ثنویت اب لزوماً است قدسی اینکه ینع در و ردیگیم جدي را جهان این که باشد داشته بیشتري تناسب »وجودي

 .نیست مهر سر بر  افالطونی وجودشناختیِ
  قیرتح هم جاهایی حتی و است نشده پرداخته بدان جدي نحو به شاید ما سنتی عرفان در که يامؤلفه دیگر

   ،اشامروزي ايمعن به سیاسی فعالیت معناي به نه سیاسی امر ؛است سیاسی امر با معنوي سلوك نسبت  است شده
  مدرن عرفان در که امدانسته ییهامؤلفه از یکی را مهم این .گذردیم »شهر« در آنچه به بودن مشغولدل بلکه

-ولتد ما کنونی دوران در البته ؛باشد دیگران يهارنج و درد از کاستن پی در شخص و شود برکشیده تواندیم
  و من تا دادند هم دستبهدست هانیا ۀهم .داریم عمومی فضاي  و مدنی ۀجامع شهروندي، مفهوم و هاملت

  خیر ودنافز و رنج و درد از کاستن در معنوي امر کنار در میبتوان میکنیم زندگی یکموبیست قرن در که شمایی
 .نیست برجسته چندان سنتی عرفان در که ستا يانکته  امر، این .میبردار گام عمومی

  .است شده گذاشته بحث به »مدرن عرفان از اي طرحواره « در نکاتی هم شناسی مرگ ربارهد این، بر افزون
  مشترك مقوالت جمله از و است »هستی مسلمات« یالوم نیروا تعبیر به و وجودي يهادغدغه شمار در مرگ
  ؛دانبوده مرگ مشغولدل مدرن سالکان هم و سنتی سالکان هم یعنی ؛است مدرن عرفان و کالسیک عرفان میان
  دهبو آگاهمرگ حافظ هم،است داشته فرق ثغورش و حدود هرچند .اندبوده آگاهمرگ یا اندبوده شیاندمرگ یعنی

  مرگ حیث ینا زا و .شریعتی علی هم و بوده شیاندمرگ موالنا هم  ،مدرن سالک یک عنوانبه هایدگر هم و
  انسان هک حیث آن از انسان و است خورده گره انسان انسانیت با که ستا مقوالتی از یکی .است یمشترک فصل
   از ،مرگ ي مقوله .پردازدیم امر این به  ،مدرن جهان در یا دیزیم رازآلود یا سنتی جهان در نکهیا از فارغ است

 .تاس شده گذاشته بحث به بیکران دریاي آبی در که است مضامینی از ،انسان ازلی و ابدي يهایمشغولدل
  جدید جهان در مصادیقشان مفهوم دو این .است »شکاکانه ایمان« و »آرزومندانه ایمان« مفهوم ،دیگر ولفهم   

  برآورده رس داستان و رمان نام به ژانري که است این آن، علل از یکی .گذشته روزگار برخالف شودیم دیده بیشتر
  ذشتهگ مانند دیوارش و در از که ندیزیم دنیایی در که آدمیانی یلساگزیستن يهادغدغه بیان براي است یمجال و

  نای در ،اندگفتهیم سخن خود احوال از که میاداشته رازي زکریا یک و خیام یک گذشته در اگر .باردینم خدا
  درخشان تمکالما در .اندبرگرفته پرده خود احوال از که یسانینوداستان و فیلسوفان نویسان،رمان اندفراوان روزگار
  ابیله  کتاب در یا است برآورده سر که مینیبیم را شکاکانه ایمان نوعی  کارامازوف برادران  در ایوان و آلیوشا

  جالیم کمتر کالسیک عرفان و گذشته روزگار در که مینیبیم را  انهحسرتناک یا آرزومندانه ایمان نوعی اونامانو
  این رد ییوگوگفت و شده معطوف بدان ذهنم اخیراً که مضامینی از یکی اتفاقاً .است داشته ظهور و بروز براي
  ایمان برخالف که ستا نکاتی آن از ».هیاتیال طنز« نام هب است مفهومی  ؛يامقاله همچنین ،شده منتشر من از باب
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  و متقدمان يهایمشغولدل از .است مشترك عرفان دو میان ،است مدرن عرفان ویژگی که شکاکانه و آرزومندانه
  جنس زا که »هیاتیال طنز« مفهوم توضیح با امدهیکوش خود سهم به مقاله و مصاحبه همان در است. هبود متأخران

  شیرازي حافظ و نیشابوري عطار در هم که دهم نشان است کردن اعتراض و پیرامون جهان امور در زدن تسخر
  سالکان از دو این میگوینم .فرخزاد فروغ و ثالث اخوان یعنی ما معاصران میان در هم دارد وجود موضوع این

 را »طنز« مفهوم ؛دید را یهیاتال طنز این هم داستایوفسکی مثل نمدر سالکان میان در شودیم اما لزوماً، اندمدرن
  پاشانی و اه پریشانی از ياپاره با مواجهه براي است بالغانه دفاعی سمیمکان نوعی که امگرفته وام یونگ و فروید از

 ما. روانی هاي
  امر و سیاسی امر میان نسبت و است  نحیف متافیزیک و مرگ هیاتی،ال طنز و ایمان دربارة توضیحات این
 .مفترقاتی و دارند هم با مشترکاتی ،پروژه دو این که ردیگیبرم پرده مهم ینا از قدسی

 
  در شما .دارد ياژهیو جایگاه ما سنتی عرفان در که اهللا فی ءفنا بحث و مفهوم به بازگردیم دهید اجازه اگر
  تسن در آنچه دگویب شما به کسی اگر اما ،کردید آن متوجه را نقدهایی وگوگفت این در و تانوارهطرح

  من حققت و شکوفایی براي است يامقدمه و دارد تربیتی ۀسوی نوعی شودیم مراد اهللا فی ءفنا از ما عرفانی
  آیا ؟شودینم بالموضع مدرن عرفان منظر از اهللا فی ءفنا مفهوم به شما نقد آیا منظر این از سالک، استعالیی

 کرد؟ وارد مدرن عرفان منظومه در آن، از خوانشی چنین با را مفهوم این توانیم
 ؟دیدهیم بیشتري توضیح را استعالیی من
 
  ودش فارغ بشري عادي و روزمره زندگی از کوشدیم گذاردیم كوسل در پاي سالک وقتی که معنا این به

  من رفتن، بین از این دل از ینوعبه  و دببر بین از شودیم عرفانی سلوك مانع که را نفسی و انسانی نفس  و
  هتج در گامی و مرحله یک درواقع اهللا فی ءفنا این.شود متولد است زندگی  ةروزمر از فارغ که استعالیی
  پیدا نجات مدرن و سنتی از اعم دنیا تعلقات و هایوابستگ و هایروزمرگ تمام از که است منی آن شکوفایی

     .است شده زاده دوباره و کرده
  فنا دربارة والنام وقتی .ببینید ما بزرگان آثار در را اهللا فی فنا ۀمقول همین .دارد گرایانهنخبه ۀصبغ سنتی عرفان
  از تاس عبارت شودیم بحث آن از نظري عرفان در وقتی یا کندیم اشاره بسطامی بایزید به کندیم صحبت
  فانعر برخالف .شودیم ينوادر نصیب که است يامر این .شدن یکی آن با و بیکران امر در اندکاك و استحاله

  که نتیس عرفان برخالف باشند پیرامونی آدمیان همین از توانندیم مدرن سالکان و دارد بیشتري ةگستر که مدرن
  مینه به .شودیم بیشتري سالکانِ حالِ شامل ،سنتی عرفان برخالف مدرن عرفان رونیا از .است گرایانهنخبه
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  مشخص ثغور و حدود قدري سنتی عرفان بودن گرایانهنخبه به عنایت با کردید اشاره که تربیتی ۀسوی قصه خاطر
  نتیس عرفان منتقد که داستانمهم مدرن سالک یک عنوانبه الهوري اقبال با  ،حال عین در .کندیم پیدا مقیدي و

  »دخو« و شودیم خالی ،خود از فرد .ردیگینم نظر در را خود دیدن میان در و فرد خودآیینی که حیث این از است
  و است دنق شایسته آنکه .برکشید باید را عقالنی خودمحوري رونیا از .است این سخن تمام .ندیبینم میان در را
  ره به ضرر دفع و سودبري براي شخص که »اخالقی خودمحوري« از است عبارت شودیم نقد اخالقی لحاظ هب

  شودیم مدرن عرفان در .است اخالقی خودمحوري همان است نقد قابل آنچه کنمیم فکر .دارد محوریت قیمتی
  عبارت که »عقالنی خودمحوري« اما ؛ستا مذمومی امر »اخالقی خودمحوري« که بود داستانهم گزاره این با

  عرفانی سلوك با برکشیدن، را خود و بودن قائل  خود براي انسانی کرامت و »دیدن میانه در را خود« از است
  کجا شودیم داده نشان کنمیم فکر توضیحات این با .بردینم اندکاك و استحاله به راه سلوك .ندارد منافاتی مدرن

  منظر زا ،است سنتی سالکان نظر مطمح  را  آنچه .دارد داستانیهم سنتی عرفان با احیاناً کجا و کرد نقد باید را
  موالنا رتعبی به یا نفس یهفرب و هایپلشت و هايکژ .داد توضیح اخالقی خودمحوري نقد با شودیم مدرن عرفان

  ندیدن میان در را سالک مباحث، این مدلول اما  ،کندیم گرفتار خود ةچنبر در را فرد که است »مذموم باخودي«
  و شودیم جدا سنتی عرفان از مدرن عرفان من روایت به که ستا یجاهای از این .نیست اندکاك و استحاله و

  انانس و آفرینشگري اهمیت همان باب در دارد نیکویی نکات  - يبندصورت این با نه حال- هم الهوري اقبال
  يهافاوتت اینجاها و پردازدیم مفهوم این نقد به مدرن عرفان معنا یندب .برکشیدن را خودآیینی و دیدن میانه در را

  ،عقالنی خودمحوري نه و اخالقی خودمحوري ناروایی باب در اینکه ینع در دارد وجود ملموسی بیش و کم
 باشند. داستانهم هم با توانندیم نمدر عرفان و سنتی عرفان

 
  ییهاهیرو و هاهیسو هم ـ سپهري و شریعتی در ژهیوبه شما، تعبیر به ـ مدرن عارفان میان در من باور به

  در ست ايمرامنانه شریعتی کویریات گفت توانیم حتی .مینیبیم را جهانیاین زندگی انکار و تحقیر از
  از ریزگ نوعی اشیشخص زندگی در نیز سپهري سهراب .انسان آلودعذاب تبعیدگاه عنوانبه جهان سرزنش
  این آیا .نبود جایک در ماندن اهل بود، سفر اهل و ماند مجرد سهراب دارد؛ مألوف عادات و روزمره زندگی
  ادبیات در هک اهللا فی ءفنا مفهوم که دهدینم نشان ما به سپهري و شریعتی مثل مدرن سالکان در زندگی سبک
  ترك و تعاد ترك این با نوین خوانشی  و مشترکات   پرداختید، بدان پیشین پرسش در کالسیک عرفان

 دارد؟ آلودعذاب تبعیدگاه از رفتن فرا براي تالش و روزمرگی
  کایتح قراریب مرد آن يهایدگیشور از هانیا .داستانمهم شما با شریعتی مورد در .کردید اشاره خوبی ۀنکت به

    ، آب ايپ صداي دفاتر در خصوصاً زندگی به گفتن ريآ اتفاقاً .نیستم موافق شما با  سهراب ةدربار اما .کندیم
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  یست،ن کم ها دلخوشی« :دیگویم صراحتبه  سبز حجم اشعار از یکی در شودیم برجسته  سبز حجم  و  رفاسم
  ۀقص  اما  ،است زندگی به گفتن آري جنس از که کوچک يهایخوش به اشاره »هفته... آن کفتر ،فرداپس کودك

  نسالکا میان که ستا نکاتی آن از کردن، عمل عادت آمد خالف و رفتن سوآن و سونیا و کردید اشاره که سفر
  هر که امپرداخته سفر ۀمقول به »هیچستان در هبوط« ۀمقال در من قضا از .باشد مشترك تواندیم مدرن و سنتی

  این زا را دو این .مضامین از دیگر برخی و عشق انضمام به ؛ اندنهاده تأکید انگشت آن بر هاتیشخص این  يدو
  خیلی شریعتی اجتماعی زندگی .اندکرده دیتأک فاقیآ و انفسی از اعم کردن سفر بر دو هر .امکرده مقایسه حیث

  نعناهم زداییماللت با را سفر من معنا این به و است یانفس و آفاقی سفرهاي اهل سهراب اما ،بود پرتالطم
  /نم که کام بطلب عادت آمد خالف در« حافظ تعبیر به ت.اس قدیم و جدید جهان مشترکات از این و نمیبیم

 و ظهور کردن سفر در آن از بخشی که کردن عمل عادت آمد خالف ».کردم پریشان زلف آن از جمعیت کسب
  ترپررنگ جهانیاین امور گرفتن جدي مدرن عرفان رد منظر هب ت.هس و بوده مؤثر زداییماللت در  یابدمی بروز

 وجود مینه ،گیریم می سراغ کویریاتش در گريشورش نوعی از کردیم تحقیر را زندگی که شریعتی همین ت.اس
  یآدم این .رودیم زندان به  هم ماه  هجده و آبدی می حضور سیاست و اجتماع در که است کویریات از برخاسته

  هوريال اقبال از همچنین .»بسوخت کاشانه که خانه این در بود آتشی  «که ،کند رها را جهانیاین زندگی که نیست
  زندگی به ،جدایی این بودن نادرست و درست و پاکستان استقالل در وي نقش دربارة ما داوري از فارغ   که
  .شودیم دیده مدرن سالکان عموم در که ستا امري این .گرفتیم جدي را آن و پرداختیم هم جهانیاین

  یاجتماع و سیاسی امر .بود طوراین هم سپهري .اندگفته آري زندگی به و رندیگیم جدي را جهانیاین زندگی
  جدي از ییهانشانه لحا ره به ،کردیم برگزار نمایشگاه ،دیکشیم نقاشی بود، طبیعت دلباخته اما ، نبود وي کار در

  هم اروپا در که زمانی سهراب ، سفرم در هنوز  کتاب  گواهی به .داشت وجود وي بار و کار در زندگی گرفتن
  ريآ جهانیاین زندگی به بیش و کم اما ،کردهیم تجربه را غربی غربت و شدهیم کاشان و ایران دلتنگ بوده

  ردنک تجربه را تازگی و طراوت براي تالش و زداییماللت و کردن عمل عادت خالف و دنکر سفر اما  ،گفتهیم
  جان و تله اکهارت سپهري، مثل مدرنی سالکان در هم و شودیم دیده تبریزي شمس و رومی الدین جالل در هم

 ۀتجرب زدن پس پی در و اندبوده اکنون و اینجا مشغولدل حال ره به که مدرنی سالکان از دیگر برخی و هیک
 .کندیم روشن دیگر يمنظر از دادم که توضیحاتی با را افتراقات هم و اشتراکات هم ،امر این .مالل
 
  »دگرخواهی« و مدرن عرفان نسبت دارد، سیاسی و اجتماعی امر به مدرن سالک که عنایتی به توجه با

 است. »دگرخواه« الزاماً است، سیاسی امر مشغولدل که مدرنی  عارف است. برانگیزيتأمل موضوع
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  فیلسوف ،ویناسل  روایت به »دیگري« دربارة بحث به گانهده مقاالت آن از یکی در .کردید اشاره خوبی ۀنکت به
  هبمذ از فارغ ؛ستا پیرامونی  دار  خون و پوست و گوشت انسان جنس از که يايگرید ؛امپرداخته ،فرانسوي

  و یريدگرپذ معنا این به .شودیم احترام ۀشایست و نظر مطمح ،است انسان که حیث آن از دیگري … و جنسیت و
  را »دیگري« مدرن عارف .آن مقومات وجز و است برجسته مدرن عرفان در که ستا هايمؤلفه از دگرخواهی

  رفانع مقومات از هم دگرپذیري و دگرخواهی ،سیاق همین بر و معنا این به است، گشوده بدان نسبت و ردیپذیم
  دگراندیشی هر با اینکه نه .است مهر سر بر عمیقاً هم دگراندیشی با مدرن سالک دلیل مینه به و است مدرن
  جورکی این، بر عالوه و کندیم دفاع او بنیادین حقوق از انسان یک مثابهبه یعنی ؛باشد داشته نظري توافق

  مدارا ۀشایست و است محترم ، نکرده تخطی همعجا وانیمق از که مادامی ، دارد پیرامونی انسان با همدلی و همدردي
 ت.اس تناسب و تالئم در مدرن سلوك با دگراندیشی و دگرپذیري دگرخواهی، معنا این به .مراقبت و

 
 شابهم دیاکرده کتاب این در شما که کاري دیاگفته کتاب بررسی و نقد نشست در و کتاب مقدمه در 

  عرفانی امر تحقق امکانی شروط از یعنی ؛است داده انجام  فلسفه و عرفان  کتاب در استیس که ستا کاري
  وحدت«  ۀتجرب شاهمیشگی غایت در عرفان که کندیم اشاره استیس .دیاگرفته سراغ مدرن دنیاي در
 بۀرتج در تمایزيبی همان به رسیدن مدرن سالکان تمام مشترك وجه شما تحلیل در آیا .است »تمایزبی

 است؟ آن از فراتر مدرن عرفان غایت یا است؟ عرفانی وحدت و عرفانی
 دهم وضیحت کردم سعی ذهن به تقریب باب از .دانمینم مقایسه قابل استیس والتر کار با را خود کار تردیدبی 

  در معنوي سلوك پذیريامکان از ردیگیم سراغ که را شروطی معنا  چه به و ستا جنسی چه از من کار جنس
  جناب از هک تفکیکی با توانمیم کردید یاد استیس از درستیبه شما آنچه دربارة اما .امبررسیده  ،کنونی روزگار
  عبارت دینی ۀتجرب .کندیم جدا »یعرفان ۀتجرب« از را »دینی بۀتجر« ملکیان کنم. روشن را يانکته امگرفته ملکیان
  یدند از است عبارت عرفانی ۀتجرب و  ؛ابراهیمی ادیان ذیل در »دیدن« آن يبندصورت و یگانه امر نددی از است

  شبخوحدت مدرن سالکان عموم يهاتجربه و هادغدغه میان شما تعبیر به که ست امري همان این و  امور یگانگی
  امور نگییگا دیدن آن و  هایدگر و هیک جان تله، اکهارت و سکیفداستایو تا گرفته شریعتی و سپهري از .است
  کیکتف .خود منظر از توضیح و هریک بنديصورت با وحدت .است وحدت دار به کثرت دار از رفتن همان یعنی
  دخو منظر از یک هر مدرن سالکان که  دهدیم توضیح و دهدیم نشان امور یگانگی دیدن و یگانه امر دیدنِ میان

  يهادغدغه و حوالا یعنی ؛مدرن سالکان روایت به دارد تکثري هایگانگی این .اندکرده روایت را امور یگانگی
  لپ تعبیر به تاس »غایی یمشغولدل« یا  شودیم دیده عمومشان در که چیزي اما ،اندکرده يبندصورت را خود
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 عموم در اشتراك این معنا این به .کردنش بنديصورت و آن رصدکردن و امور یگانگی دیدن از عبارتست ،تیلیش
 .شودیم دیده مدرن سالکان

 
 .بدانیم دینی ۀتجرب از فراتر هم را هاآن اگر .دارد وجود اشتراك این هم سنتی سالکان به نسبت

  سالکان یزیکمتاف سنتی، سالکان با قیاس در که تفاوت این با البته شود؛ می دیده سنتی سالکان عموم در بله
  مشترك ستا امري این ؛اوالً چیزهاست یگانگی دیدن به طوفمع حال ره به .دارد کمتري تراکم و غلظت مدرن
  سراغ توانیم نحیف متافیزیکی از مدرن سالکان در که است قرار این از هم مفترق امر  .عرفانی نظام دو این میان

 .گرفت
 

  سالما پیامبر از پس عرفانی تجارب تمام کندیم اشاره الحکم فصوص در عربی ابن هست خاطرم البته
  عرفان نظرم ینا از .است نداشته باور دین از عرفان استقالل به وي گویا معنا این به .است تجربه آن نور ذیل

  سمسکوالری نوع یک مدرن عرفان در .دارد تفاوت شما يبندصورت به مدرن عرفان   ةوارطرح با ما کالسیک
 ؟دارد وجود عرفانی
 چیست؟ عرفانی سکوالریسم از شما مراد

 
 .باشد غیردینی یا فرادینی تواندیم عرفانی، ۀتجرب یعنی

  عارفی شودیم که دهم توضیح خواهمیم کردید یاد عربی ابن از آنچه به عنایت با .است رساتري تعبیر فرادینی
  دینی ۀبتجر ذیل لزوماً و دارند خود به اختصاص عرفانی اربتج که باشد این به قائل حال ره به اما باشد سنتی

  بریزيت شمس ،»مقاالت« فقرات از برخی در مثالً .گفت سخن  هاآن دربارة مستقلی نحو به شودیم و گنجندینم
  القضاتعین از که تعابیري از بعضی یا دیگویم سخن هستی باب در کبریایی وجه از که دیگویم خود باب در

  ینا که دارم عنایت .ستاو ناب و ژرف يهاتجربه  متضمنِ که موالنا تعابیر از برخی است همچنین ؛شده نقل
  شناسی معرف توانیم که باشد قائل کسی اگر اما ،اندکرده یاد هم اسالم پیامبر از تفاریق به و بارها بزرگواران

  با شودیم داستانهم ،حیث ینا  از امور، یگانگی دیدن از است عبارت که بود قائل عرفانی تجارب براي مستقلی
 ر.کمت متافیزیکی موونه با دارند هایی تجربه نینچ که مدرنی سالکان
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  زا مدرنی عارف اگر یعنی ؟مثال و ترجیحات باب از یا هستند انحصاري و ضروري شروط شروط، این
  عرفان ةدایر از لزوماً و منطقاً باشد، داشته اقتدارگرایانه نگاهی سیاست به جامعه، امور براي نگرانیلد منظر

 ند؟ک قلمداد مدرن عرفان ذیل را خود تواندیم همچنان یا شودیم خارج مدرن
  شده دهز هاآن بر مدرن عرفان سقف که است هاییستون و است یاستقرائ اصطالحبه آمده، کتاب در آنچه دباغ:

 مفهوم از اگر .امکرده ذکر مدرن عرفان از را خود روایت من .شود می نقصان و زیادت مشمول  االصول علی و
  نیز مدرن هايعرفان میتوانیم داریم سنتی هايعرفان که طورهمان کنم، استفاده ویتگنشتاین »خانوادگی شباهت«

  داریم، وعتن و تکثر داریم، نهزاهدا و عاشقانه و خائفانه عرفان ما کالسیک عرفانی سنت دل در اگر .باشیم داشته
  حتوضی مدرن عرفان از را خود روایت من .باشیم مواجه کثرتی با نیز مدرن عرفان ذیل در شودیم االصولیعل

  هامؤلفه ياپاره من روایت ینا در هم االصولیعل پس . امآورده که ییهامثال و آمده که توضیحاتی با امداده
  قاديانت بازخوانی( امکرده ذکر که شروطی بر مبتنی را خود روایت توانندیم دیگران هم و است شدنیزیادوکم

  کسی شودیم نظرم به .زدید که مثالی باب در .کنند بیان )جدید جهان به نسبت معرفتی گشودگی و عرفانی سنت
  ماندیم مدرن عرفان ةحوز در االصولیعل کندیم توجه پولیس به چون اما باشد غیردموکرات یا باشد اقتدارگرا

  ثالم حیث  این از شریعتی   .دهد  توضیح کردیم یاد آن از که »دیگري« یا دیگران حقوق  دربارة  که شرطیبه
  پولیس به وي پرداختن معلول ،بود وي در که عصیانگري و یاندیش انقالبی  اما نبود اقتدارگرا او .است خوبی

  عین رد د.دار و داشت فاصله البته ،امروزي دموکراتیک سازوکار با این و داشت باور متعهد دموکراسی به بود،
  می بحساب مدرن سالک ،پردازدیم بدان آثارش در و است پولیس مشغولدل که کسی مثابهبه را او شخصاً حال
  ربیشت در که است مقوالتی از مندنظام و جدي نحو به گذردیم شهر در آنچه و پولیس به توجه صرف .آورم

  یرامونیپ يهاانسان به .بود کمرنگ پولیس به پرداختن که سپهري در دیگر، يوس از .شودیم دیده مدرن سالکان
 دوست خواند؛ خواهم شعري ياپنجره هر پاي کاشت؛ خواهم میخکی دیواري، هر سر آمد خواهم« :کندیم اشاره

  اشعاري با قیاس در اشعار این بسامد هم اوالً اما .است یدوستنوع جنس از ؛»خورد خواهم نور داشت؛ خواهم
  امر این حال هر به .پردازدینم مشخصاً اجتماع یا سیاست به ثانیاً ؛است کم دارد، یلساگزیستن و فردي صبغه که
  سالکان از ردیگ برخی ،حیث  این از باشد. تربرجسته توانست می سپهري کار در من روایت به که است نکاتی از

  مدرن سالک »آرمانی سنخ« به و بوده تراالطرافجامع اندبوده پولیس و اجتماعی و سیاسی امر مشغولدل که مدرن
 .اند بوده تر نزدیک

 
 ؟دارید باور يبندفیط به مدرن عارفان میان در



١٢ 
 

  پسینی نحو به اما ؛است تربرجسته و شودیم دیده بیشتر مدرن سالک آن کار در هامؤلفه کدام دارد بستگی  .بله
 در .کرد کتفکی نگاهشان نوع و آثارشان بر مبتنی  و کرد جدا سنتی سالکان از را مدرن سالکان شودیم تجربی و

  بیستم قرن رد ولو  ؛است سنتی سالکی آشتیانی مرحوم است، سنتی سالکی طباطبایی آقاي مرحوم کنونی روزگار
  رد .هستند مدرن سالکان از جملگی هیک جان تله، اکهارت شریعتی، سپهري، شایگان، اما .کردند می زندگی
  الکانس طیف در را طباطبایی مرحوم  نظیر کسانی، که شود نمی این از مانع مدرن، سالکان میان طیف وجود واقع،
 … مدهی قرار سنتی
 

  باحثم مجموعه به انتقادي یا تکمیلی يانکته شما خود اثر، این انتشار از سال دو به نزدیک از پس اگر
 .بفرمایید  دارید وارهطرح این تکمیل یا تداوم براي يابرنامه یا دارید کتاب
  یییکون نکات و دیاپرداخته وارهطرح این به که فصلنامه اندرکاراندست از سپاسگزارم و شما از کنمیم تشکر

  توضیح به ودخ منظر از رفتهشسته بیش و کم نحو به بکوشم و کنم تأملی داشتیدوا را من و گذاشتید بحث به را
  اضافه مندار چیزي االصولیعل ،گذردیم کتاب انتشار از که سال دو از  پس .بپردازم آمده کتاب در آنچه بیشتر

  بر آن اب بالجمله و الجملهفی و است کنونی روزگار در ما ستنزی اقتضائات از مدرن سلوك کنمیم فکر  و کنم
  منتشر نآ ماحصل باشد عمري اگر و افکنده من کار بر يپرتو کنم دیتأک که دارم خوش که يانکته تنها .مهرم سر

  از را امور یرخب که است میکوبیست و مبیست سده در روانکاوي و شناسیروان ستبر سنت با من آشنایی شود،
 در ويعنم سلوك با آن نسبت و انسان روان به منظر این از شاید  .است کرده برجسته من چشم در دیگري منظر

  دهش بحث هاآن از جدید سیانشنروا  در که باطنی شکوفایی و روانی بلوغ آگاهی،ذهن حیث از کنونی روزگار
  همین .امهافتی را عرصه این بزرگانِ آثار با آشنایی فیقتو ،ایام این در .کنم منضم وارهطرح به هم را امور این است،

  هاؤلفهم این از ياپاره به آینده در است ممکن .هستم »یالوم روایت به یلساگزیستن یدرمانروان« شرح حال در ایام
  تنهایی ،مسئولیت و آزادي مرگ،( پرداخته آن به یالوم که هستی مسلمات میان در المثلیف .بپردازم مدرن عرفان در
  »فردیت« و »هیسا« دربارة یونگ آنچه و است انسانی آزادي مراد که مسئولیت و آزادي باب در شاید )پوچی و

  االتمق آن وقتی نکته، آخرین عنوانبه بگویم هم را این .کنم اضافه را نکات برخی و اورمیب کار در کرده طرح
 و »solitude« دوگانه به توجهی اما ،مکرد استفاده »معنوي تنهایی« مفهوم از هرچند ،نوشتمیم را گانهده
»lonliness« که »لخت تنهایی« مقابل در ،ستا اولی معادل »معنوي تنهایی« فارسی در کردم فکر که بعداً .نداشتم  

  بحث آن دیمؤ و مکمل است شده گذاشته بحث به جدید شناسیروان در که تفکیک همین.است دومی معادل
  آن از ريگزی و گریز که یلیساگزیتن تنهایی .بگیرد آغوش در را معنوي تنهایی کوشدیم مدرن سالک که است

  نارونی ایهس تنهایی این در و تنهاست اینجا آدم« سپهري تعبیر به .رسدینم پایان به گاهچیه که داندیم و نیست
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  فرصتی ات کند معنوي تنهایی به بدل المقدوریحت را تلخ تنهایی آن کوشدیم مدرن سالک .»است يجار ابدیت تا
  تاکنون آنچه به بیفتد، ردبیت موافق قدیرت و باشد مجالی اگر تأمالت دست  این از .بیابد بیشتر باطنی شکوفایی براي
 .دهم می قرار نظر اهل و مندانعالقه چشم پیش و میفزاا می است آمده

 


