اﻣﮑﺎن اﻣﺮ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ در روزﮔﺎر زوالِ رازورزي

ارزﯾﺎﺑﯽ »ﻃﺮﺣﻮاره ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺪرن« در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺳﺮوش دﺑﺎغ
ﮔﻔﺘﮕﻮ از :اﺣﺴﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ

ﻣﻨﺒﻊ :ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ »ﻧﮕﺎه آﻓﺘﺎب« ،ﺳﺎل اول ،ﺷﻤﺎره اول ،ﭘﺎﯾﯿﺰ 1399
ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﺳﻨﺘﯽ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺘﻮن اﺻﻮل و ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﭼﻮن »دوري از اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ«» ،ﻓﻨﺎء
ﻓﯽ اﷲ«  » ،ﺟﻬﺎن ﮔﺮﯾﺰي «  » ،ﺛﻨﻮﯾﺖ ﺟﻬﺎﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ« و  ...اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﻧﺪ.ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﻮاره

دﺳﺘﻤﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪ ﭼﻨﺎن ﻧﻈﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﺳﻠﻮك ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ از ﭼﻨﺎن ارﮐﺎﻧﯽ
ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺻﻮﻟﯽ دﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﯾﺴﺖ در دوران ﻣﺪرن ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﻋﺎرف و ﺳﺎﻟﮑﯽ ﺳﺮاغ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺎور و دلﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ ،دلﻣﺸﻐﻮل اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﭘﯿﺮاﻣﻮن و ﻣﻘﯿﺪ
ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﺧﻮدآﯾﯿﻨﯽ و ﺗﺸﺨﺺ ﻓﺮدي ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.؟

آﺑﯽ درﯾﺎي ﺑﯿﮑﺮان؛ ﻃﺮحوارهاي از ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺪرن  ،ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ از ﺳﺮوش دﺑﺎغ ﮐﻪ در آن از ﺷﺮوط

اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﻖ اﻣﺮ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ در دوران ﻣﺪرن ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮحواره ﭼﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻫﯽ دارد و ﺑﺮاي
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﮐﺪام ﻧﯿﺎز ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰاﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﺮﻓﺎن ﺳﻨﺘﯽ دارد ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺑﻌﺎد
و اﺿﻼع اﯾﻦ ﻃﺮحواره را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ .ﻃﺮحوارة ﺳﺮوش دﺑﺎغ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻮرتﺑﻨﺪي ﺷﺮوط اﻣﮑﺎﻧﯽ اﻣﺮ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ

در دوران ﻣﺪرن ﻧﯿﺴﺖ .او ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان در دﻧﯿﺎي
راززداﯾﯽﺷﺪة ﻣﺪرن ،از اﻣﺮ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺳﺮاغ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ در ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﻨﺘﯽ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن دوران ﻣﺪرن اﺳﺖ .ﺳﺮوش دﺑﺎغ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﻧﮑﺎﺗﯽ را در
اﺑﻬﺎمزداﯾﯽ از ﻃﺮحوارة ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺪرن در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ اﺳﺖ ».ﻧﮕﺎه آﻓﺘﺎب« از ﻧﻘﺪ و ﻧﻈﺮ اﻫﻞ
ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺳﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻃﺮﺣﻮاره اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آﻣﺎده اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻪ و روﺷﻤﻨﺪ اﯾﺸﺎن
اﺳﺖ.

*****************************

١

ﺷﻤﺎ »ﻃﺮحوارة ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺪرن« را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎزﺣﻮاﻧﯽ ﻋﺮﻓﺎن ﮐﻬﻦ و ﮐﻼﺳﯿﮏ در آﺛﺎرﺗﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﺮده
و ﭘﯿﺶ ﻧﻬﺎدهاﯾﺪ .اﯾﻦ اﯾﺪه از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺿﺮورﺗﯽ در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ آﺛﺎرﺗﺎن راه ﯾﺎﻓﺖ؟

ﻣﺨﺘﺼﺎت اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻃﺮحواره ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﺎل 1390ﺷﻤﺴﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﻦ در ﺑﺎب اﯾﻦ ﻃﺮﺣﻮاره ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرهاي ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﯿﺸﯿﻨﻢ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮدم .اواﺧﺮ ﺣﻀﻮرم در اﯾﺮان ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮي از ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ
دﯾﻨﯽ  ،ﮐﻪ ﮐﺎر و ﺑﺎرش ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎدي ﺳﻨﺖ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،دو ﺟﺴﺘﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدم :ﯾﮑﯽ ﻧﺎﻇﺮ

ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺤﺚ از ﻋﺮﻓﺎن در آﺛﺎر دارﯾﻮش ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﺗﺮﻧﻢ ﻣﻮزون ﺣﺰن«؛ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﻀﻮ
ﺧﺎﻧﻮادة ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ دﯾﻨﯽ ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﻋﺮﻓﺎنﭘﮋوه ﺑﻮد و ﺳﺎلﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎن در ﺳﻨﺖ ﻏﺮب و ﺷﺮق ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد
و در ﮐﺎر ﺗﻨﻘﯿﺢ ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﺒﺎدي ﻧﮕﺎه ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻨﻮي ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﮕﺎن آﺷﮑﺎرا ﻣﺪرﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮد و از »ﻫﻮﯾﺖ

ﭼﻬﻞﺗﮑﻪ« و »اﻓﺴﻮنزدﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ« ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در روزﮔﺎر راززداﯾﯽﺷﺪه زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺒﺎدي و ﻣﺒﺎﻧﯽ وﺟﻮدﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽاش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖوﮔﻮ در ﻓﺮاﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ
ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺪور اﺳﺖ.
ﭘﺲ از آن ،ﻣﻘﺎﻟ ﮥ »ﻋﺮﻓﺎن و ﻣﯿﺮاث روﺷﻨﻔﮑﺮي دﯾﻨﯽ« را ﻧﻮﺷﺘﻢ؛ درﺑﺎرة آﺛﺎر دو ﺗﻦ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮهﻫﺎي
ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ دﯾﻨﯽ و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي ﻋﺮﻓﺎﻧﯽﺷﺎن؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺳﺮوش .در آن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺻﺒﻐﮥ
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ -ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ داﺷﺖ ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ روﺷﻦ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان آن ﻣﺒﺎدي و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻨﻘﯿﺢ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،آﯾﺎ

ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎدي ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺸﻮدﮔﯽ دارد ،در ﺑﺎب ﻋﺮﻓﺎن
ﻫﻢ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ در ﻋﺮﻓﺎن ﭼﻘﺪر اﯾﻦ ﮔﺸﻮدﮔﯽ و ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ رخ داده اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻋﺮﻓﺎن ﺟﺰﯾ ﺮها ي
ﺟﺪااﻓﺘﺎده از ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺰاﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻗﻀﺎي روزﮔﺎر ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺎﻧﺎدا ﺷﺪم و
ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻃﺮحوارهاي از ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺪرن« ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﯾﻢ .اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ

ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و در ده ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺖ و در ﺳﺎل  1397ﺷﻤﺴﯽ در ﮐﺘﺎب آﺑﯽ درﯾﺎي ﺑﯿﮑﺮان؛
ﻃﺮحوارهاي از ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺪرن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺑﺤﺚ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺑﺤﺚ از اﺧﻼق ،ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺪرن ﺑﺎ ﻋﺮﻓﺎن

ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﺑﺤﺚ از ﻣﺮگ و ﻣﻮاﺟﻬﮥ ﺳﺎﻟﮏ ﻣﺪرن ﺑﺎ آن ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻓﻘﻬﯽ ،ﻣﻮاﺟﻬﮥﺳﺎﻟﮏ ﻣﺪرن ﺑ ﺎ
اﻣﺮ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﺸﻖ و ﻧﯿﺰ زﯾﺴﺘﻦ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ،ﻣﻘﻮﻣﺎت ،ﻣﺆﻟﻔﺎت و ﺳﺘﻮنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎن
ﻣﺪرن ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ در اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻢ درﺑﺎرة ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻧﺰدﯾﮏ دورﻫﺎ« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ و اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت را از ﺟﻨﺲ
ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻋﺮﻓﺎن داﻧﺴﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﮐﺎﻧﺘﯽ ﮐﻠﻤﻪ از ﺷﺮوﻃﯽ ﺳﺮاغ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺳﻠﻮك ﻣﻌﻨﻮي را
در روزﮔﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

٢

ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دلﻣﺸﻐﻮﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﻪﻣﻮازات ﺳﭙﻬﺮيﭘﮋوﻫﺸﯽﻫﺎي ام ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻨﻄﻘﺎً و ﻣﻔﻬﻮﻣﺎً
اﯾﻦ دو ﭘﺮوژه از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎري ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽﻫﺎي ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺳﭙﻬﺮي ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﻦ
ﺳﺎﻟﮑﯽ ﻣﺪرن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺘﺎب آﺑﯽ درﯾﺎي ﺑﯿﮑﺮان ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻻﺟﻮردي ﺳﭙﻬﺮي ،در ﺳﭙﻬﺮ ﺳﭙﻬﺮي و ﻧﺒﺾ ﺧﯿﺲ ﺻﺒﺢ

ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﺮﯾﻢ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻏﺮﺑﺖ :ﺳﻠﻮك ﻣﻌﻨﻮي در روزﮔﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺛﺮ دﯾﮕﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺑﺎب ﻧﮕﺎﺷﺘﻪام و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﮑﻤﻞ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﺷﺪ و درﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ آﺛﺎر ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ ،رواﯾﺘﯽ ﺟﺎﻣﻊاﻻﻃﺮاف از ﻧﮕﺎه و

ﻧﮕﺮش ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻠﻮك ﻣﻌﻨﻮي در روزﮔﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺷﻤﺎ دو واژة ﻋﺮﻓﺎن و ﻣﺪرن را ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﯿﺪ و ﻫﻢﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ دو ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺮﻓﺎن و ﻣﺪرن

در ﻃﺮحواره ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟

ﻣﺪرن ﺑﻮدن ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ و زﻣﺎﻧﻪاي ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ در آن ﺗﺸﮑﻞ و ﺗﮑﻮن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺪرن ﺑﻮدن
ﯾﮏ اﻣﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﻮن ﺳﺎﻟﮏ ﻣﺪرن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺮق ﻋﺎﻟﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در
اﻣﺮﯾﮑﺎي ﻻﺗﯿﻦ .ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﺴﯽ در ﻣﻐﺮب ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺪرن ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد .ﻣﺪرن ﺑﻮدن ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ
ﭼﯿﺰي ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه و ﻧﮕﺮﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺸﻮده اﺳﺖ؛ آن ﻫﻢ ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ و اﻻ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ـ ﻣﺜﻼً ﻓﺮد ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺼﺮ ـ در ﻫﻤﯿﻦ روزﮔﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﻗﻠﺐ اﻣﺮﯾﮑﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺟﺪﯾﺪ و آﻣﻮزهﻫﺎي ﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻬﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮوﻗﺖ ﭘﯿﺎم ﻣﻌﻨﻮي
رﻓﺖ ﮐﻪ در دل ﺳﻨﺖ دﯾﻨﯽ و ﻣﻌﻨﻮي ﺑﻪ ودﯾﻌﺖ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه و آن را اﺣﯿﺎ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﻣﺪرن ﺑﻮدن را ﻧﻪ

ﯾﮏ اﻣﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻗﯿﺪي ﺑﺮ ﻋﺮﻓﺎن ﻣﯽﻧﮕﺮم؛ ﻗﯿﺪي از ﺟﻨﺲ ﻧﮕﺎه و ﻧﮕﺮش؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻬﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﺎت و ﻣﻘﻮﻣﺎت وﺟﻮدﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ،
اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺪل اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﻣﺪرن ﺑﻮدن را در ﻋﺮﻓﺎن ﺳﺮاغ ﮔﺮﻓﺘﻪام.
ﻣﺴﺌﻠﮥام اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﭼﻪ ﺷﺮوﻃﯽ ﻣﯽﺷﻮداز اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮي اﻣﺮِ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ در روزﮔﺎر راززداﯾﯽﺷﺪه ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺳﺮاغ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ،ﺻﻔﺖ ﻣﺪرن ،ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻋﺮﻓﺎنِ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻋﺮﻓﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺑﻠﻪ .اﮔﺮ ﻋﺮﻓﺎن ﻣﻘﺴﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺪرن ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﻦ ،ﺑﺪﯾﻞ ﻋﺮﻓﺎن ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ .ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺪرن در ﺗﻌﺎرض و
ﺗﺒﺎﯾﻦ ﺑﺎ ﻋﺮﻓﺎن ﺳﻨﺘﯽ و ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﺗﯽ دارد و ﻣﻔﺘﺮﻗﺎﺗﯽ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﻫﻞ

ﻣﻨﻄﻖ ،راﺑﻄﮥ آنﻫﺎ ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻦوﺟﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻮﺷﯿﺪهام ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ .ﻋﺮﻓﺎن
٣

ﻣﺪرن در ﺑﻨﺪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎ ﻋﺮﻓﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﻧﻪ ﺗﺒﺎﯾﻦ دارد و ﻧﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺟﻬﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮك
و از ﺟﻬﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﻃﺮحواره ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺪرن ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ از ﻃﻨﯿﻨﯽ اﻧﺘﻘﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻋﺮﻓﺎن ﻻﺳﯿﮏ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد .ﻧﻘﺪﻫﺎي ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﮐﻬﻦ ﯾﺎ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻋﺮﻓﺎن ﮐﻼﺳﯿﮏ ﭼﯿﺴﺖ و از ﭼﻪ ﻣﻨﻈﺮي اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﺒﻮر از

ﻋﺮﻓﺎن ﮐﻼﺳﯿﮏ واداﺷﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﺪﻫﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﺮﻓﺎن ﮐﻼﺳﯿﮏ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻋﯽ و ﺟﻨﺒﯽ در
ﻋﺮﻓﺎن ﺳﻨﺘﯽ؟
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻢ ،ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﻦ ،ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺪرن از ﺟﻨﺲ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎدي ﻣﯿﺮاث ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ

ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ،ﻧﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎدي ﻣﺒﺎدي و ﻣﺒﺎﻧﯽ آن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪاﺧﺘﺼﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺎﺳﯽ ﻋﺮﻓﺎن ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﻓﻨﺎء ﻓﯽ اﷲ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪام) .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎن
ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻋﻄﻒ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪام؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﻧﻘﺪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﺤﻠﻪﻫﺎي ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻫﻢ وارد داﻧﺴﺖ( .در ﯾﮑﯽ
دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐﻮﺷﯿﺪهام ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮدي ﺑﺎ ﻓﻨﺎ ﻓﯽ اﷲ ـ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﺧﻮد اﺳﺖ ـ

ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻬﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در روزﮔﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﻠﻮك ﻣﻌﻨﻮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻗﺒﺎل ﻻﻫﻮري و ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در
ﺷﻤﺎر ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻣﺪرﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﻦ داﺷﺘﻦ دﻏﺪﻏﮥ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﻨﺎي ﻓﯽ اﷲ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻬﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اﻗﺒﺎل ﺻﺮاﺣﺘﺎً در ﺑﺎب
»ﺧﻮدي« ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﯿﭽﻪ و ﺑﺮﮔﺴﻮن ﺑﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﺮﻓﺎن
ﺳﻨﺘﯽ را ﻧﻘﺪ ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺼﯿﺎﻧﮕﺮي اﻧﺴﺎن را در دﺳﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮي ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهام .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
ﻫﻤﺪل ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﺮگ ﺣﻼج ،ﻣﺮﮔﯽ ﭘﺎك در راﻫﯽ ﭘﻮك ﺑﻮد ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎ اﯾﻦ اﯾﺪه ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﻨﺎء ﻓﯽ
اﷲ را ﺑﺮﮐﺸﯿﻢ و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ از ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺳﻠﻮك ﻣﻌﻨﻮي اﺳﺖ ،ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﮐﻮﺷﯿﺪهام اﯾﻦ اﯾﺪه را ﺑﺎ وام ﮐﺮدن دو
ﻣﻔﻬﻮم »ﺧﻮدآﯾﯿﻨﯽ« و »ﺧﻮدﻣﺤﻮري ﻋﻘﻼﻧﯽ« ﻧﻘﺪ ﮐﻨﻢ.

ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در ﻋﺮﻓﺎن ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎ آﻣﺪه ،ﺟﺪي ﻧﯿﻨﮕﺎﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ در آراء ﻣﻮﻻﻧﺎ و

دﯾﮕﺮ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯿﺎن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻨﮑﻪ »اﯾﻦ ﺟﻬﺎن زﻧﺪان و ﻣﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن /ﺣﻔﺮه ﮐﻦ زﻧﺪان و ﺧﻮد را وارﻫﺎن« ﻣﺘﻀﻤﻦِ
ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺳﺘﺒﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن را زﻧﺪان و ﺳﺎﯾﻪاي از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮدن در
اﯾﻦ زﻧﺪان را ﭼﻨﺪان ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ،از »آري ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ« ﺳﺮاغ ﮔﺮﻓﺘﻪام ﮐﻪ در ﮐﺎر
ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻣﺪرن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و از ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪام در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻞ
ﻫﺴﺘﯽ را واﺟﺪ ﺣﯿﺎت و آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ و از ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻋﺮﻓﺎن ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﺮدن
ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﺖ و ﺟﺪي ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦﺟﻬﺎﻧﯽ .در ﺳﻠﻮك ﺳﭙﻬﺮي و دﯾﮕﺮان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را واﮐﺎوي
ﮐﺮدهام و ﮐﻮﺷﯿﺪهام ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ ﺑﻪرﻏﻢ داﺷﺘﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﻌﻨﻮي ،ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد اﯾﻦ ﺟﻬﺎن زﻧﺪان اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ
٤

ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ ﻧﺤﯿﻒ ﮐﻪ ﺑﺎ »ﻫﻤﻪ ﺧﺪااﻧﮕﺎري« در ﻣﯽرﺳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ رواﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ از »ﺧﺪاي وﺣﺪت
وﺟﻮدي« ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن را ﺟﺪي ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺪﺳﯽ اﺳﺖ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺎ ﺛﻨﻮﯾﺖ
وﺟﻮدﺷﻨﺎﺧﺘﯽِ اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻬﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

دﯾﮕﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪاي ﮐﻪ در ﻋﺮﻓﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺟﺪي ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺗﺤﻘﯿﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻠﻮك ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎ اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ؛ اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻣﺮوزياش،
ﺑﻠﮑﻪ دلﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در »ﺷﻬﺮ« ﻣﯽﮔﺬرد .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ داﻧﺴﺘﻪام ﮐﻪ در ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺪرن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد و ﺷﺨﺺ در ﭘﯽ ﮐﺎﺳﺘﻦ از درد و رﻧﺞﻫﺎي دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ دوﻟﺖ-
ﻣﻠﺖﻫﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪي ،ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧﯽ و ﻓﻀﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ دارﯾﻢ .ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻫﺎ دﺳﺖﺑﻪدﺳﺖ ﻫﻢ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ و
ﺷﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﮐﻨﺎر اﻣﺮ ﻣﻌﻨﻮي در ﮐﺎﺳﺘﻦ از درد و رﻧﺞ و اﻓﺰودن ﺧﯿﺮ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ .اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻧﮑﺘﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺮﻓﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﭼﻨﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،درﺑﺎره ﻣﺮگ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﻧﮑﺎﺗﯽ در » ﻃﺮﺣﻮاره اي از ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺪرن« ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺮگ در ﺷﻤﺎر دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي وﺟﻮدي و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ اروﯾﻦ ﯾﺎﻟﻮم »ﻣﺴﻠﻤﺎت ﻫﺴﺘﯽ« اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﻮﻻت ﻣﺸﺘﺮك
ﻣﯿﺎن ﻋﺮﻓﺎن ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺪرن اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺳﻨﺘﯽ و ﻫﻢ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻣﺪرن دلﻣﺸﻐﻮل ﻣﺮگ ﺑﻮدهاﻧﺪ؛
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮگاﻧﺪﯾﺶ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺮگآﮔﺎه ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺣﺪود و ﺛﻐﻮرش ﻓﺮق داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،ﻫﻢ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮگآﮔﺎه ﺑﻮده
و ﻫﻢ ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮏ ﻣﺪرن ،ﻫﻢ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺮگ اﻧﺪﯾﺶ ﺑﻮده و ﻫﻢ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ .و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﺮگ
ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن از آن ﺣﯿﺚ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﻬﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﯾﺎ رازآﻟﻮد ﻣﯽزﯾﺪ ﯾﺎ در ﺟﻬﺎن ﻣﺪرن ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻣﻘﻮﻟﻪ ي ﻣﺮگ ،از
دلﻣﺸﻐﻮﻟﯽﻫﺎي اﺑﺪي و ازﻟﯽ اﻧﺴﺎن ،از ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺑﯽ درﯾﺎي ﺑﯿﮑﺮان ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻮﻟﻔﻪ دﯾﮕﺮ ،ﻣﻔﻬﻮم »اﯾﻤﺎن آرزوﻣﻨﺪاﻧﻪ« و »اﯾﻤﺎن ﺷﮑﺎﮐﺎﻧﻪ« اﺳﺖ .اﯾﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﺎدﯾﻘﺸﺎن در ﺟﻬﺎن ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮﺧﻼف روزﮔﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ .ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ آن ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ژاﻧﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم رﻣﺎن و داﺳﺘﺎن ﺳ ﺮ ﺑﺮآورده
و ﻣﺠﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺑﯿﺎن دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي اﮔﺰﯾﺴﺘﻨﺴﯿﻞ آدﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽزﯾﻨﺪ ﮐﻪ از در و دﯾﻮارش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺑﺎرد .اﮔﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﺧﯿﺎم و ﯾﮏ زﮐﺮﯾﺎ رازي داﺷﺘﻪاﯾ ﻢ ﮐﻪ از اﺣﻮال ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،در اﯾﻦ
روزﮔﺎر ﻓﺮاواناﻧﺪ رﻣﺎنﻧﻮﯾﺴﺎن ،ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و داﺳﺘﺎنﻧﻮﯾﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﺣﻮال ﺧﻮد ﭘﺮده ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت درﺧﺸﺎن

آﻟﯿﻮﺷﺎ و اﯾﻮان در ﺑﺮادران ﮐﺎراﻣﺎزوف ﻧﻮﻋﯽ اﯾﻤﺎن ﺷﮑﺎﮐﺎﻧﻪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﺮآورده اﺳﺖ ﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﻫﺎﺑﯿﻞ

اوﻧﺎﻣﺎﻧﻮ ﻧﻮﻋﯽ اﯾﻤﺎن آرزوﻣﻨﺪاﻧﻪ ﯾﺎ ﺣﺴﺮﺗﻨﺎﮐﺎﻧﻪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در روزﮔﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻋﺮﻓﺎن ﮐﻼﺳﯿﮏ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺠﺎﻟﯽ
ﺑﺮاي ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﺗﻔﺎﻗﺎً ﯾﮑﯽ از ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً ذﻫﻨﻢ ﺑﺪان ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه و ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ در اﯾﻦ
ﺑﺎب از ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪاي؛ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻃﻨﺰ اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ« .از آن ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻤﺎن
٥

آرزوﻣﻨﺪاﻧﻪ و ﺷﮑﺎﮐﺎﻧﻪ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺪرن اﺳﺖ ،ﻣﯿﺎن دو ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ .از دلﻣﺸﻐﻮﻟﯽﻫﺎي ﻣﺘﻘﺪﻣﺎن و
ﻣﺘﺄﺧﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻫﻤﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﮐﻮﺷﯿﺪهام ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻔﻬﻮم »ﻃﻨﺰ اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ« ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ
ﺗﺴﺨﺮ زدن در اﻣﻮر ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن و اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدن اﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ در ﻋﻄﺎر ﻧﯿﺸﺎﺑﻮري و ﺣﺎﻓﻆ ﺷﯿﺮازي

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد دارد ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮان ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ اﺧﻮان ﺛﺎﻟﺚ و ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد .ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ اﯾﻦ دو از ﺳﺎﻟﮑﺎن
ﻣﺪرناﻧﺪ ﻟﺰوﻣﺎً ،اﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻣﺪرن ﻣﺜﻞ داﺳﺘﺎﯾﻮﻓﺴﮑﯽ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻃﻨﺰ اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ را دﯾﺪ؛ ﻣﻔﻬﻮم »ﻃﻨﺰ« را
از ﻓﺮوﯾﺪ و ﯾﻮﻧﮓ وام ﮔﺮﻓﺘﻪام ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺎﻟﻐﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭘﺎرهاي از ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎ و ﭘﺎﺷﺎﻧﯽ
ﻫﺎي رواﻧﯽ ﻣﺎ.
اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت درﺑﺎرة اﯾﻤﺎن و ﻃﻨﺰ اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ ،ﻣﺮگ و ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ ﻧﺤﯿﻒ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﺮ
ﻗﺪﺳﯽ از اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﭘﺮده ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﭘﺮوژه ،ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ و ﻣﻔﺘﺮﻗﺎﺗﯽ.
اﮔﺮ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم و ﺑﺤﺚ ﻓﻨﺎء ﻓﯽ اﷲ ﮐﻪ در ﻋﺮﻓﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهاي دارد .ﺷﻤﺎ در
ﻃﺮحوارهﺗﺎن و در اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻧﻘﺪﻫﺎﯾﯽ را ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﮐﺮدﯾﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ آﻧﭽﻪ در ﺳﻨﺖ
ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ از ﻓﻨﺎء ﻓﯽ اﷲ ﻣﺮاد ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻮﯾﮥ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ دارد و ﻣﻘﺪﻣﻪاي اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ
اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ ﺳﺎﻟﮏ ،از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ آﯾﺎ ﻧﻘﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻨﺎء ﻓﯽ اﷲ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺪرن ﺑﻼﻣﻮﺿﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ آﯾﺎ
ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم را ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺸﯽ از آن ،در ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺪرن وارد ﮐﺮد؟
ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺳﺎﻟﮏ ﭘﺎي در ﺳﻠﻮك ﻣﯽﮔﺬارد ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ از زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه و ﻋﺎدي ﺑﺸﺮي ﻓﺎرغ ﺷ ﻮد
و ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﻔﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺳﻠﻮك ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ از دل اﯾﻦ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ،ﻣﻦ
اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرغ از روزﻣﺮة زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد.اﯾﻦ ﻓﻨﺎء ﻓﯽ اﷲ درواﻗﻊ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ

ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ آن ﻣﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم روزﻣﺮﮔﯽﻫﺎ و واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ و ﺗﻌﻠﻘﺎت دﻧﯿﺎ اﻋﻢ از ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺪرن ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده و دوﺑﺎره زاده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺮﻓﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﺻﺒﻐﮥ ﻧﺨﺒﻪﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ دارد .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﻮﻟﮥ ﻓﻨﺎ ﻓﯽ اﷲ را در آﺛﺎر ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﻮﻻﻧﺎ درﺑﺎرة ﻓﻨﺎ

ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ وﻗﺘﯽ در ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻈﺮي از آن ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ و اﻧﺪﮐﺎك در اﻣﺮ ﺑﯿﮑﺮان و ﺑﺎ آن ﯾﮑﯽ ﺷﺪن .اﯾﻦ اﻣﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﻧﻮادري ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﺧﻼف ﻋﺮﻓﺎن
ﻣﺪرن ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮة ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد و ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻣﺪرن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﻤﯿﻦ آدﻣﯿﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﻋﺮﻓﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ
ﻧﺨﺒﻪﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ .از اﯾﻦرو ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺪرن ﺑﺮﺧﻼف ﻋﺮﻓﺎن ﺳﻨﺘﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎلِ ﺳﺎﻟﮑﺎنِ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
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ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺼﻪ ﺳﻮﯾﮥ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺨﺒﻪﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﻋﺮﻓﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺪري ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر ﻣﺸﺨﺺ
و ﻣﻘﯿﺪي ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﻻﻫﻮري ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮏ ﻣﺪرن ﻫﻢداﺳﺘﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻋﺮﻓﺎن ﺳﻨﺘﯽ

اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﮐﻪ ﺧﻮدآﯾﯿﻨﯽ ﻓﺮد و در ﻣﯿﺎن دﯾﺪن ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﻓﺮد از ﺧﻮد ،ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد و »ﺧﻮد«
را در ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﺳﺨﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ .از اﯾﻦرو ﺧﻮدﻣﺤﻮري ﻋﻘﻼﻧﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮐﺸﯿﺪ .آﻧﮑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﻘﺪ اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از »ﺧﻮدﻣﺤﻮري اﺧﻼﻗﯽ« ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺮاي ﺳﻮدﺑﺮي و دﻓﻊ ﺿﺮر ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﺤﻮرﯾﺖ دارد .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ آﻧﭽﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﺧﻮدﻣﺤﻮري اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ .در ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺪرن ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺰاره ﻫﻢداﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺧﻮدﻣﺤﻮري اﺧﻼﻗﯽ« اﻣﺮ ﻣﺬﻣﻮﻣﯽ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ »ﺧﻮدﻣﺤﻮري ﻋﻘﻼﻧﯽ« ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از »ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎﻧﻪ دﯾﺪن« و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدن و ﺧﻮد را ﺑﺮﮐﺸﯿﺪن ،ﺑﺎ ﺳﻠﻮك ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ
ﻣﺪرن ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧﺪارد .ﺳﻠﻮك راه ﺑﻪ اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ و اﻧﺪﮐﺎك ﻧﻤﯽﺑﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺠﺎ
را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺪ ﮐﺮد و ﮐﺠﺎ اﺣﯿﺎﻧﺎً ﺑﺎ ﻋﺮﻓﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﻫﻢداﺳﺘﺎﻧﯽ دارد .آﻧﭽﻪ را ﻣﻄﻤﺢ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ،از ﻣﻨﻈﺮ
ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺪرن ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﺧﻮدﻣﺤﻮري اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد .ﮐﮋيﻫﺎ و ﭘﻠﺸﺘﯽﻫﺎ و ﻓﺮﺑﻬﯽ ﻧﻔﺲ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ

»ﺑﺎﺧﻮدي ﻣﺬﻣﻮم« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد را در ﭼﻨﺒﺮة ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺪﻟﻮل اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﺳﺎﻟﮏ را در ﻣﯿﺎن ﻧﺪﯾﺪن
و اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ و اﻧﺪﮐﺎك ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ از ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﻦ ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺪرن از ﻋﺮﻓﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد و
اﻗﺒﺎل ﻻﻫﻮري ﻫﻢ -ﺣﺎل ﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﻮرتﺑﻨﺪي  -ﻧﮑﺎت ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ دارد در ﺑﺎب ﻫﻤﺎن اﻫﻤﯿﺖ آﻓﺮﯾﻨﺸﮕﺮي و اﻧﺴﺎن
را در ﻣﯿﺎﻧﻪ دﯾﺪن و ﺧﻮدآﯾﯿﻨﯽ را ﺑﺮﮐﺸﯿﺪن .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺪرن ﺑﻪ ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﯽﭘﺮدازد و اﯾﻨﺠﺎﻫﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي
ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ وﺟﻮد دارد در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺎب ﻧﺎرواﯾﯽ ﺧﻮدﻣﺤﻮري اﺧﻼﻗﯽ و ﻧﻪ ﺧﻮدﻣﺤﻮري ﻋﻘﻼﻧﯽ،
ﻋﺮﻓﺎن ﺳﻨﺘﯽ و ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺪرن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻢداﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺪرن ـ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻤﺎ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﺳﭙﻬﺮي ـ ﻫﻢ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎ و روﯾﻪﻫﺎﯾﯽ

از ﺗﺤﻘﯿﺮ و اﻧﮑﺎر زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻮﯾﺮﯾﺎت ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﺮاﻣﻨﺎﻧﻪاي ﺳﺖ در

ﺳﺮزﻧﺶ ﺟﻬﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺒﻌﯿﺪﮔﺎه ﻋﺬابآﻟﻮد اﻧﺴﺎن .ﺳﻬﺮاب ﺳﭙﻬﺮي ﻧﯿﺰ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽاش ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺮﯾﺰ از
زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه و ﻋﺎدات ﻣﺄﻟﻮف دارد؛ ﺳﻬﺮاب ﻣﺠﺮد ﻣﺎﻧﺪ و اﻫﻞ ﺳﻔﺮ ﺑﻮد ،اﻫﻞ ﻣﺎﻧﺪن در ﯾﮏﺟﺎ ﻧﺒﻮد .آﯾﺎ اﯾﻦ
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻣﺪرن ﻣﺜﻞ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﺳﭙﻬﺮي ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻨﺎء ﻓﯽ اﷲ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت

ﻋﺮﻓﺎن ﮐﻼﺳﯿﮏ در ﭘﺮﺳﺶ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﯿﺪ ،ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت و ﺧﻮاﻧﺸﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮك ﻋﺎدت و ﺗﺮك
روزﻣﺮﮔﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻓﺮا رﻓﺘﻦ از ﺗﺒﻌﯿﺪﮔﺎه ﻋﺬابآﻟﻮد دارد؟

ﺑﻪ ﻧﮑﺘﮥ ﺧﻮﺑﯽ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ .در ﻣﻮرد ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢداﺳﺘﺎﻧﻢ .اﯾﻦﻫﺎ از ﺷﻮرﯾﺪﮔﯽﻫﺎي آن ﻣﺮد ﺑﯽﻗﺮار ﺣﮑﺎﯾﺖ

ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ درﺑﺎرة ﺳﻬﺮاب ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻢ .اﺗﻔﺎﻗﺎً آري ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎً در دﻓﺎﺗﺮ ﺻﺪاي ﭘﺎي آب ،
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ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﺣﺠﻢ ﺳﺒﺰ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﯾﮑﯽ از اﺷﻌﺎر ﺣﺠﻢ ﺳﺒﺰ ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دﻟﺨﻮﺷﯽ ﻫﺎ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ،
ﮐﻮدك ﭘﺲﻓﺮدا ،ﮐﻔﺘﺮ آن ﻫﻔﺘﻪ «...اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ آري ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻗﺼﮥ
ﺳﻔﺮ ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ و اﯾﻦﺳﻮ و آنﺳﻮ رﻓﺘﻦ و ﺧﻼف آﻣﺪ ﻋﺎدت ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ،از آن ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻟﮑﺎن

ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺪرن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎﺷﺪ .از ﻗﻀﺎ ﻣﻦ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻫﺒﻮط در ﻫﯿﭽﺴﺘﺎن« ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﮥ ﺳﻔﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪام ﮐﻪ ﻫﺮ
دوي اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮ آن اﻧﮕﺸﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ ؛ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻋﺸﻖ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ .اﯾﻦ دو را از اﯾﻦ
ﺣﯿﺚ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدهام .ﻫﺮ دو ﺑﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن اﻋﻢ از اﻧﻔﺴﯽ و آﻓﺎﻗﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ
ﭘﺮﺗﻼﻃﻢ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺳﻬﺮاب اﻫﻞ ﺳﻔﺮﻫﺎي آﻓﺎﻗﯽ و اﻧﻔﺴﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﺳﻔﺮ را ﺑﺎ ﻣﻼﻟﺖزداﯾﯽ ﻫﻢﻋﻨﺎن
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ و اﯾﻦ از ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت ﺟﻬﺎن ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺣﺎﻓﻆ »در ﺧﻼف آﻣﺪ ﻋﺎدت ﺑﻄﻠﺐ ﮐﺎم ﮐﻪ ﻣﻦ/
ﮐﺴﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ از آن زﻟﻒ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮐﺮدم« .ﺧﻼف آﻣﺪ ﻋﺎدت ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن در ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن ﻇﻬﻮر و
ﺑﺮوز ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ در ﻣﻼﻟﺖزداﯾﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم در ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺪرن ﺟﺪي ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﻮر اﯾﻦﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ
اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد از ﻧﻮﻋﯽ ﺷﻮرﺷﮕﺮي در ﮐﻮﯾﺮﯾﺎﺗﺶ ﺳﺮاغ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﻫﻤﯿﻦ وﺟﻮد

ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﮐﻮﯾﺮﯾﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺟﺘﻤﺎع و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﻀﻮر ﻣﯽ ﯾﺂﺑﺪ و ﻫﺠﺪه ﻣﺎه ﻫﻢ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽرود .اﯾﻦ آدﻣﯽ

ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦﺟﻬﺎﻧﯽ را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ» آﺗﺸﯽ ﺑﻮد در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﺑﺴﻮﺧﺖ« .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻗﺒﺎل ﻻﻫﻮري
ﮐﻪ ﻓﺎرغ از داوري ﻣﺎ درﺑﺎرة ﻧﻘﺶ وي در اﺳﺘﻘﻼل ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ ،ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ
اﯾﻦﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و آن را ﺟﺪي ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻤﻮم ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻣﺪرن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺟﺪي ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ آري ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﺳﭙﻬﺮي ﻫﻢ اﯾﻦﻃﻮر ﺑﻮد .اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در ﮐﺎر وي ﻧﺒﻮد  ،اﻣﺎ دﻟﺒﺎﺧﺘﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻮد ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺟﺪي

ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﺎر و ﺑﺎر وي وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﺘﺎب ﻫﻨﻮز در ﺳﻔﺮم  ،ﺳﻬﺮاب زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اروﭘﺎ ﻫﻢ
ﺑﻮده دﻟﺘﻨﮓ اﯾﺮان و ﮐﺎﺷﺎن ﻣﯽﺷﺪه و ﻏﺮﺑﺖ ﻏﺮﺑﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﺮده ،اﻣﺎ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦﺟﻬﺎﻧﯽ آري
ﻣﯽﮔﻔﺘﻪ ،اﻣﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن و ﺧﻼف ﻋﺎدت ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن و ﻣﻼﻟﺖزداﯾﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻃﺮاوت و ﺗﺎزﮔﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن
ﻫﻢ در ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ روﻣﯽ و ﺷﻤﺲ ﺗﺒﺮﯾﺰي دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢ در ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻣﺪرﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﭙﻬﺮي ،اﮐﻬﺎرت ﺗﻠﻪ و ﺟﺎن
ﻫﯿﮏ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻣﺪرﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل دلﻣﺸﻐﻮل اﯾﻨﺠﺎ و اﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﻧﺪ و در ﭘﯽ ﭘﺲ زدن ﺗﺠﺮﺑﮥ
ﻣﻼل .اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻫﻢ اﺷﺘﺮاﮐﺎت و ﻫﻢ اﻓﺘﺮاﻗﺎت را ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ دادم از ﻣﻨﻈﺮي دﯾﮕﺮ روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﻣﺪرن ﺑﻪ اﻣﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ دارد ،ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺪرن و »دﮔﺮﺧﻮاﻫﯽ«
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﻣﻞﺑﺮاﻧﮕﯿﺰي اﺳﺖ .ﻋﺎرف ﻣﺪرﻧﯽ ﮐﻪ دلﻣﺸﻐﻮل اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،اﻟﺰاﻣﺎً »دﮔﺮﺧﻮاه« اﺳﺖ.
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ﺑﻪ ﻧﮑﺘﮥ ﺧﻮﺑﯽ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ .در ﯾﮑﯽ از آن ﻣﻘﺎﻻت دهﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرة »دﯾﮕﺮي« ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻟﻮﯾﻨﺎس ،ﻓﯿﻠﺴﻮف
ﻓﺮاﻧﺴﻮي ،ﭘﺮداﺧﺘﻪام؛ دﯾﮕﺮياي ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ اﻧﺴﺎن ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻮﺳﺖ و ﺧﻮن دار ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ اﺳﺖ؛ ﻓﺎرغ از ﻣﺬﻫﺐ
و ﺟﻨﺴﯿﺖ و … دﯾﮕﺮي از آن ﺣﯿﺚ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﻣﻄﻤﺢ ﻧﻈﺮ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ اﺣﺘﺮام ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﮔﺮﭘﺬﯾﺮي و
دﮔﺮﺧﻮاﻫﯽ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺪرن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺟﺰو ﻣﻘﻮﻣﺎت آن .ﻋﺎرف ﻣﺪرن »دﯾﮕﺮي« را
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪان ﮔﺸﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎق ،دﮔﺮﺧﻮاﻫﯽ و دﮔﺮﭘﺬﯾﺮي ﻫﻢ از ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻋﺮﻓﺎن
ﻣﺪرن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﻟﮏ ﻣﺪرن ﺑﺎ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ ﻫﻢ ﻋﻤﯿﻘﺎً ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻬﺮ اﺳﺖ .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ
ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن از ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ او دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﯾﮏﺟﻮر
ﻫﻤﺪردي و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ دارد  ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ از ﻗﻮاﻧﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺨﻄﯽ ﻧﮑﺮده  ،ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘ ﮥ ﻣﺪارا
و ﻣﺮاﻗﺒﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﮔﺮﺧﻮاﻫﯽ ،دﮔﺮﭘﺬﯾﺮي و دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﺳﻠﻮك ﻣﺪرن در ﺗﻼﺋﻢ و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب و در ﻧﺸﺴﺖ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎب ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ ﮐﺎري ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ

ﮐﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﯿﺲ در ﮐﺘﺎب ﻋﺮﻓﺎن و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ از ﺷﺮوط اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﻖ اﻣﺮ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ

در دﻧﯿﺎي ﻣﺪرن ﺳﺮاغ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ .اﺳﺘﯿﺲ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎن در ﻏﺎﯾﺖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽاش ﺗﺠﺮﺑﮥ »وﺣﺪت
ﺑﯽﺗﻤﺎﯾﺰ« اﺳﺖ .آﯾﺎ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻤﺎ وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻣﺪرن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﯽﺗﻤﺎﯾﺰي در ﺗﺠﺮﺑﮥ
ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و وﺣﺪت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﻏﺎﯾﺖ ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺪرن ﻓﺮاﺗﺮ از آن اﺳﺖ؟
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺎر واﻟﺘﺮ اﺳﺘﯿﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ .از ﺑﺎب ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ
ﺟﻨﺲ ﮐﺎر ﻣﻦ از ﭼﻪ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺮوﻃﯽ را ﮐﻪ ﺳﺮاغ ﻣﯽﮔﯿﺮد از اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮي ﺳﻠﻮك ﻣﻌﻨﻮي در
روزﮔﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﺮرﺳﯿﺪهام .اﻣﺎ درﺑﺎرة آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ از اﺳﺘﯿﺲ ﯾﺎد ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﮐﻪ از ﺟﻨﺎب
ﻣﻠﮑﯿﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪام ﻧﮑﺘﻪاي را روﺷﻦ ﮐﻨﻢ .ﻣﻠﮑﯿﺎن »ﺗﺠﺮﺑﮥ دﯾﻨﯽ« را از »ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ« ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﮥ دﯾﻨﯽ ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از دﯾﺪن اﻣﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪ و ﺻﻮرتﺑﻨﺪي آن »دﯾﺪن« در ذﯾﻞ ادﯾﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ؛ و ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دﯾﺪن
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻣﻮر و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﻣﺮي ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺎن دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮم ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻣﺪرن وﺣﺪتﺑﺨﺶ
اﺳﺖ .از ﺳﭙﻬﺮي و ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ داﺳﺘﺎﯾﻮﻓﺴﮑﯽ و اﮐﻬﺎرت ﺗﻠﻪ ،ﺟﺎن ﻫﯿﮏ و ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ و آن دﯾﺪن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻣﻮر
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن رﻓﺘﻦ از دار ﮐﺜﺮت ﺑﻪ دار وﺣﺪت اﺳﺖ .وﺣﺪت ﺑﺎ ﺻﻮرتﺑﻨﺪي ﻫﺮﯾﮏ و ﺗﻮﺿﯿﺢ از ﻣﻨﻈﺮ ﺧﻮد .ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﻣﯿﺎن دﯾﺪنِ اﻣﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪ و دﯾﺪن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻣﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻣﺪرن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻨﻈﺮ ﺧﻮد
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻣﻮر را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾ ﮕﺎﻧﮕﯽﻫﺎ ﺗﮑﺜﺮي دارد ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻣﺪرن؛ ﯾﻌﻨﯽ اﺣﻮال و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي
ﺧﻮد را ﺻﻮرتﺑﻨﺪي ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ در ﻋﻤﻮﻣﺸﺎن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ »دلﻣﺸﻐﻮﻟﯽ ﻏﺎﯾﯽ« اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﭘﻞ
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ﺗﯿﻠﯿﺶ ،ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از دﯾﺪن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻣﻮر و رﺻﺪﮐﺮدن آن و ﺻﻮرتﺑﻨﺪي ﮐﺮدﻧﺶ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﯾﻦ اﺷﺘﺮاك در ﻋﻤﻮم
ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻣﺪرن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺷﺘﺮاك وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ آنﻫﺎ را ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﺠﺮﺑﮥ دﯾﻨﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
ﺑﻠﻪ در ﻋﻤﻮم ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺳﻨﺘﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺳﻨﺘﯽ ،ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ ﺳﺎﻟﮑﺎن

ﻣﺪرن ﻏﻠﻈﺖ و ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻤﺘﺮي دارد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ دﯾﺪن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﺳﺖ اوﻻً؛ اﯾﻦ اﻣﺮي اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮك
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻧﻈﺎم ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ .اﻣﺮ ﻣﻔﺘﺮق ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻣﺪرن از ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺤﯿﻒ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺮاغ
ﮔﺮﻓﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺎﻃﺮم ﻫﺴﺖ اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ در ﻓﺼﻮص اﻟﺤﮑﻢ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﺠﺎرب ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم

ذﯾﻞ ﻧﻮر آن ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮔﻮﯾﺎ وي ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻋﺮﻓﺎن از دﯾﻦ ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺮﻓﺎن
ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻃﺮحوارة ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺪرن ﺑﻪ ﺻﻮرتﺑﻨﺪي ﺷﻤﺎ ﺗﻔﺎوت دارد .در ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺪرن ﯾﮏ ﻧﻮع ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ
ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد؟
ﻣﺮاد ﺷﻤﺎ از ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮادﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮادﯾﻨﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ رﺳﺎﺗﺮي اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﯾﺎد ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺎرﻓﯽ
ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرب ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﻟﺰوﻣﺎً ذﯾﻞ ﺗﺠﺮﺑﮥ دﯾﻨﯽ
ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﻨﺪ و ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ درﺑﺎرة آن ﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﻣﺜﻼً در ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﺮات »ﻣﻘﺎﻻت« ،ﺷﻤﺲ ﺗﺒﺮﯾﺰي
در ﺑﺎب ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از وﺟﻪ ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ در ﺑﺎب ﻫﺴﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﻌﺎﺑﯿﺮي ﮐﻪ از ﻋﯿﻦاﻟﻘﻀﺎت
ﻧﻘﻞ ﺷﺪه؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦِ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎي ژرف و ﻧﺎب اوﺳﺖ .ﻋﻨﺎﯾﺖ دارم ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺑﺰرﮔﻮاران ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﻪ ﺗﻔﺎرﯾﻖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﻫﻢ ﯾﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻌﺮف ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺮاي ﺗﺠﺎرب ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دﯾﺪن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻣﻮر ،از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ،ﻫﻢداﺳﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ
ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻣﺪرﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮوﻧﻪ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻤﺘﺮ.
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اﯾﻦ ﺷﺮوط ،ﺷﺮوط ﺿﺮوري و اﻧﺤﺼﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ از ﺑﺎب ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت و ﻣﺜﺎل؟ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻋﺎرف ﻣﺪرﻧﯽ از
ﻣﻨﻈﺮ دلﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮاي اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﻄﻘﺎً و ﻟﺰوﻣﺎً از داﯾﺮة ﻋﺮﻓﺎن
ﻣﺪرن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ذﯾﻞ ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺪرن ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﺪ؟

دﺑﺎغ :آﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺎب آﻣﺪه ،ﺑﻪاﺻﻄﻼح اﺳﺘﻘﺮاﺋﯽ اﺳﺖ و ﺳﺘﻮنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻘﻒ ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺪرن ﺑﺮ آنﻫﺎ زده ﺷﺪه
و ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل ﻣﺸﻤﻮل زﯾﺎدت و ﻧﻘﺼﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻦ رواﯾﺖ ﺧﻮد را از ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺪرن ذﮐﺮ ﮐﺮدهام .اﮔﺮ از ﻣﻔﻬﻮم
»ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ« وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﺎﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎنﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ دارﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻋﺮﻓﺎنﻫﺎي ﻣﺪرن ﻧﯿﺰ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﮔﺮ در دل ﺳﻨﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺎن ﺧﺎﺋﻔﺎﻧﻪ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و زاﻫﺪاﻧﻪ دارﯾﻢ ،ﺗﮑﺜﺮ و ﺗﻨﻮع دارﯾﻢ،
ﻋﻠﯽاﻻﺻﻮل ﻣﯽﺷﻮد در ذﯾﻞ ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺪرن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺜﺮﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﻦ رواﯾﺖ ﺧﻮد را از ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺪرن ﺗﻮﺿﯿﺢ

دادهام ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ آﻣﺪه و ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آوردهام  .ﭘﺲ ﻋﻠﯽاﻻﺻﻮل ﻫﻢ در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﻦ ﭘﺎرهاي ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ
ﮐﻢوزﯾﺎدﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ و ﻫﻢ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رواﯾﺖ ﺧﻮد را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺮوﻃﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدهام )ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎدي
ﺳﻨﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺟﺪﯾﺪ( ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﺎب ﻣﺜﺎﻟﯽ ﮐﻪ زدﯾﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺴﯽ
اﻗﺘﺪارﮔﺮا ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮدﻣﻮﮐﺮات ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﻪ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻋﻠﯽاﻻﺻﻮل در ﺣﻮزة ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺪرن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ
ﺑﻪﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرة ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان ﯾﺎ »دﯾﮕﺮي« ﮐﻪ از آن ﯾﺎد ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ .ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﺜﺎل
ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ .او اﻗﺘﺪارﮔﺮا ﻧﺒﻮد اﻣﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻧﺪﯾﺸﯽ و ﻋﺼﯿﺎﻧﮕﺮي ﮐﻪ در وي ﺑﻮد ،ﻣﻌﻠﻮل ﭘﺮداﺧﺘﻦ وي ﺑﻪ ﭘﻮﻟﯿﺲ
ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎور داﺷﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎ ﺳﺎزوﮐﺎر دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻣﺮوزي ،اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ و دارد .در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﺷﺨﺼﺎً او را ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دلﻣﺸﻐﻮل ﭘﻮﻟﯿﺲ اﺳﺖ و در آﺛﺎرش ﺑﺪان ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﺳﺎﻟﮏ ﻣﺪرن ﺑﺤﺴﺎب ﻣﯽ
آورم .ﺻﺮف ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﻟﯿﺲ و آﻧﭽﻪ در ﺷﻬﺮ ﻣﯽﮔﺬرد ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺟﺪي و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ از ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻣﺪرن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ،در ﺳﭙﻬﺮي ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ ﺳﺮ ﻫﺮ دﯾﻮاري ،ﻣﯿﺨﮑﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺎﺷﺖ؛ ﭘﺎي ﻫﺮ ﭘﻨﺠﺮهاي ﺷﻌﺮي ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ؛ دوﺳﺖ
ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ؛ ﻧﻮر ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮرد«؛ از ﺟﻨﺲ ﻧﻮعدوﺳﺘﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ اوﻻً ﻫﻢ ﺑﺴﺎﻣﺪ اﯾﻦ اﺷﻌﺎر در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ اﺷﻌﺎري
ﮐﻪ ﺻﺒﻐﻪ ﻓﺮدي و اﮔﺰﯾﺴﺘﻨﺴﯿﻞ دارد ،ﮐﻢ اﺳﺖ؛ ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺸﺨﺼﺎً ﻧﻤﯽﭘﺮدازد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ اﻣﺮ
از ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﻦ در ﮐﺎر ﺳﭙﻬﺮي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ،ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺎﻟﮑﺎن
ﻣﺪرن ﮐﻪ دلﻣﺸﻐﻮل اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻊاﻻﻃﺮافﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ »ﺳﻨﺦ آرﻣﺎﻧﯽ« ﺳﺎﻟﮏ ﻣﺪرن

ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ.

در ﻣﯿﺎن ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺪرن ﺑﻪ ﻃﯿﻒﺑﻨﺪي ﺑﺎور دارﯾﺪ؟

١١

ﺑﻠﻪ .ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﺪام ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ در ﮐﺎر آن ﺳﺎﻟﮏ ﻣﺪرن ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭘﺴﯿﻨﯽ
و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻣﺪرن را از ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﺟﺪا ﮐﺮد و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﺛﺎرﺷﺎن و ﻧﻮع ﻧﮕﺎﻫﺸﺎن ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮد .در

روزﮔﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎي ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺳﺎﻟﮑﯽ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺮﺣﻮم آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﮑﯽ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ؛ وﻟﻮ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﮕﺎن ،ﺳﭙﻬﺮي ،ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،اﮐﻬﺎرت ﺗﻠﻪ ،ﺟﺎن ﻫﯿﮏ ﺟﻤﻠﮕﯽ از ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻣﺪرن ﻫﺴﺘﻨﺪ .در
واﻗﻊ ،وﺟﻮد ﻃﯿﻒ ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻣﺪرن ،ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ،ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ را در ﻃﯿﻒ ﺳﺎﻟﮑﺎن
ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ …
اﮔﺮ ﭘﺲ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﺳﺎل از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اﺛﺮ ،ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻧﮑﺘﻪاي ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﮐﺘﺎب دارﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﺑﺮاي ﺗﺪاوم ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻃﺮحواره دارﯾﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ از ﺷﻤﺎ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم از دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮحواره ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﺪ و ﻧﮑﺎت ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ
را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ و ﻣﻦ را واداﺷﺘﯿﺪ ﺗﺄﻣﻠﯽ ﮐﻨﻢ و ﺑﮑﻮﺷﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺷﺴﺘﻪرﻓﺘﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺎب آﻣﺪه ﺑﭙﺮدازم .ﭘﺲ از دو ﺳﺎل ﮐﻪ از اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﻣﯽﮔﺬرد ،ﻋﻠﯽاﻻﺻﻮل ﭼﯿﺰي ﻧﺪارم اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﻨﻢ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺳﻠﻮك ﻣﺪرن از اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت زﯾﺴﺘﻦ ﻣﺎ در روزﮔﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﻓﯽاﻟﺠﻤﻠﻪ و ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻣﻬﺮم .ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮑﺘﻪاي ﮐﻪ ﺧﻮش دارم ﮐﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﭘﺮﺗﻮي ﺑﺮ ﮐﺎر ﻣﻦ اﻓﮑﻨﺪه و اﮔﺮ ﻋﻤﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﺣﺼﻞ آن ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﻮد ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﺳﺘﺒﺮ روانﺷﻨﺎﺳﯽ و رواﻧﮑﺎوي در ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻣﻮر را از
ﻣﻨﻈﺮ دﯾﮕﺮي در ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻪ روان اﻧﺴﺎن و ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﺎ ﺳﻠﻮك ﻣﻌﻨﻮي در
روزﮔﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ از ﺣﯿﺚ ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ ،ﺑﻠﻮغ رواﻧﯽ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﮐﻪ در روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ از آنﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه

اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﻣﻮر را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﺮحواره ﻣﻨﻀﻢ ﮐﻨﻢ .در اﯾﻦ اﯾﺎم ،ﺗﻮﻓﯿﻖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﺛﺎر ﺑﺰرﮔﺎنِ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ را ﯾﺎﻓﺘﻪام .ﻫﻤﯿﻦ
اﯾﺎم در ﺣﺎل ﺷﺮح »رواندرﻣﺎﻧﯽ اﮔﺰﯾﺴﺘﻨﺴﯿﻞ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﯾﺎﻟﻮم« ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﺎرهاي از اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ
در ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺪرن ﺑﭙﺮدازم .ﻓﯽاﻟﻤﺜﻞ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎت ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﻟﻮم ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ )ﻣﺮگ ،آزادي و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ،ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ

و ﭘﻮﭼﯽ( ﺷﺎﯾﺪ در ﺑﺎب آزادي و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاد آزادي اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﯾﻮﻧﮓ درﺑﺎرة »ﺳﺎﯾﻪ« و »ﻓﺮدﯾﺖ«
ﻃﺮح ﮐﺮده در ﮐﺎر ﺑﯿﺎورم و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ،وﻗﺘﯽ آن ﻣﻘﺎﻻت
دهﮔﺎﻧﻪ را ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻢ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﻣﻔﻬﻮم »ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﻮي« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم ،اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ دوﮔﺎﻧﻪ » «solitudeو
» «lonlinessﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺑﻌﺪاً ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم در ﻓﺎرﺳﯽ »ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﻮي« ﻣﻌﺎدل اوﻟﯽ اﺳﺖ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ »ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﻠﺦ« ﮐﻪ

ﻣﻌﺎدل دوﻣﯽ اﺳﺖ.ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻪ در روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﮑﻤﻞ و ﻣﺆﯾﺪ آن ﺑﺤﺚ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﻣﺪرن ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﻮي را در آﻏﻮش ﺑﮕﯿﺮد .ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﮔﺰﯾﺘﻨﺴﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺰ و ﮔﺰﯾﺮي از آن
ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺪ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺳﭙﻬﺮي »آدم اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎﯾﻪ ﻧﺎروﻧﯽ
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ﺗﺎ اﺑﺪﯾﺖ ﺟﺎري اﺳﺖ« .ﺳﺎﻟﮏ ﻣﺪرن ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ آن ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﻠﺦ را ﺣﺘﯽاﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪل ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﻮي ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ
ﺑﺮاي ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎﺑﺪ .از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺗﺄﻣﻼت اﮔﺮ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﻢ و ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان و اﻫﻞ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻢ.
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