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  :دلگشاي خردورزيِ و مدرن الکس
  1 9مدرن عرفان از اي طرحواره

  
  1/2/97 ورخ:م شنبه، روز زیتون، سایت :منبع

  
 ،وجودشناختی هاي سویه ،»مدرن عرفان از اي طرحواره « گانۀ هشت مقاالت در ».شد خیرأت مثنوي این مدتی« .1

 2.گشت نديب صورت نگارنده روایت به کنونی روزگار در مدرن سلوك اخالقی و شناختی انسان شناختی، معرفت
 به »متعالی امر« مختلف شقوق و »فقهی مناسک « ،»سیاسی امر « ،»مرگ « تمقوال از مدرن سالک تلقیِ همچنین،

 چهارم، رنق خراسانیِ حکیم و شاعر روایت به »خرد« مفهوم کردن وام با تا برآنم جستار این در .شد گذاشته بحث
 مد با .نمایم رتقری آنرا گرفته،  سراغ اسالمی -ایرانی نعرفا سنت در »عشق« مفهوم با آن نسبت و ربط از فردوسی،

 متیحک و خرد از توان می است، نگارنده »مدرنِ عرفان « مقومات از که »نحیف متافیزیک « مفهوم دادنِ قرار نظر
 سلوك با و ندارد زیادي متافیزیکی مؤونۀ عشق، خالف بر که گرفت سراغ پیشینیان حکمیِ و شعري میراث در
   .دارد بیشتري سازگاري و تناسب شده، راززدایی دنیاي در ويمعن

 بقاء « و »اهللا فی فناء « مفاهیم آمد، »4 مدرن عرفان از اي طرحواره :امروز سبزم چه من « جستار در چنانکه
 « قصۀ در ،مثنوي چهارم دفتر در مولوي .است خراسانی سنت عرفاي عموم قبول مورد هاي آموزه از ،»باهللا

  :گوید می  »ابویزید گفتن شانی اعظم ما سبحانی
  ردـــــک آغاز یزید با را سخن آن    کرد پرواز خودي بی هماي چون
  بود گفته کاول گفت تر قوي زان            ودــــــــرب در تحیر سیل را عقل

                                            
 میمانه ص احمد صدري وعلی صنایعی بسیار بهره بردم. از این بابت از ایشان ساسان حبیب وند، دوستان عزیز، کیارش آرامش، هايپیشنهاداز مالحظات و  ،در نهایی شدن مقاله .1

 سپاسگزارم.  صمیمانه 
  منتشر شده است. مقالۀ هشتم  در لینک زیر در دسترس است:   فلسفۀ الجوردي سپهري و  در سپهر سپهري اثر مقاالت اول تا هفتمِ این سلسله مقاالت در دو  . 2

http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/415.pdf   
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  »ا؟ـــــــسم بر و زمین بر جویی چند                        داـــــــــــــــــخ الّا ام جبه اندر نیست«
  دـــزدن می پاکش جسم در کاردها                        دـــــــــــــشدن دیوانه جمله مریدان آن

  زد ارـــــــخ خود اندردیدة خود با                        زد ارـــــــــــدوچ خودي بی با باخودي
  دار وشـه آن، زنی می خود تنِ بر                         ارـــــــــذوالفق تو خودان بی بر زده اي

  است نــــــساک او آمنی در ابد تا                         است آمن و است فانی خود بی که زآن
  هــــــن آنجاي غیر روي نقشِ غیرِ                          هـــــــــــــــــآین شد او و فانی او نفش

  1یــــــزن خود بر آینه، بر زنی ور                           یــــکن خود روي سوي تف، کنی گر
  

 داگونخ و ام شده پر خدا از من که گفت داد، دست بسطامی بایزید به غریبی و خوش احوال وقتی روزي،
 شماست، با حق :گفت پاسخ در یزید با است؛ گفتن سخن چگونه این که ندکرد اعتراض او به مریدان .ام گشته

 سیل را ایزیدب عقل بار، دیگر .ریختن بباید و است مباح خونم شود، جاري زبانم بر سخنان این دیگر بار اگر
 و پیر سمت به آخته کاردهاي با )خودان با ( مریدان کرد؛ جاري زبان بر نامتعارفی سخنان و ربود در حیرت

 از نیتعی و تشخص  خداوند، در فانی و بود شده خود بی ،بایزید که آنجایی از اما شدند، ور حمله خود مراد
 تنِ باژگونه، و نیفتاد کارگر او تن بر کاردها این بود، گشته متعالی امر در مستحیل و بود نمانده جاي بر او

   .ردک آلود خون و درید را مریدان
 و دانگار می محتشمی معشوقِ کسوت در را خداوند  موالنا ،»بازرگان و طوطی « داستان در این، بر افزون

  :کند می تجربه
  
  چیست؟ فرق پس کنی، بد بد با تو چون                                      است بندگی بد از بنده فراقِ گر

                                            
 -2142و  2124-2127ت چهارم، ابیا دفتر، 1396، به تصحیح محمد علی موحد، تهران، هرمس و فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مثنوي معنويجالل الدین محمد بلخی،  .1

2138  .  
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  چنگ بانگ و سماع از تر طرب با                               جنگ و  خشم در کنی تو که بدي اي
  تر محبوب جان ز تو وانتقامِ                                        تر خوب دولت ز تو جفاي اي
   تو غور نیابد کس لطافت، وز                                          تو جور دارد که ها حالوت از

  کند کمتر را جور آن کرم وز                                             کند باور او که ترسم و نالم
  1ضد هردو این عاشق من بوالعجب                                   جِد به لطفش بر و قهر بر عاشقم

  
 شود.می یافت راوانف »عشق« و »اهللا فی فناء « مقوالت دربارة داستانها سنخ این از پیشینیان، عرفانیِ مکتوبات در

 و فاعر عموم نزد به عشق، مفهوم که انگاشت چنین توان می منثور، و منظوم آثار این بازخوانیِ و مرور با
  .رفتاري و سلوکی سویۀ و متافیزیکی صبغۀ :دارد سویه دو خراسانی، سنت نِصوفیا

 در ار  عاشقی احوال هم گفته، سخن »عشق« ماهیت و حقیقت باب در هم ،الطیر منطق در عطار الدین فرید  
  :است کرده روایت و کشیده تصویر به »صنعان شیخ « دلکشِ داستان
  است برتر ایمان و کفر از گو، عشق،                        است منکَر بس این که گوید منکري

  کار؟ چه جان با اي لحظه را عاشقان                           کار؟ چه ایمان با و کفر با را عشق
  تمام دردي بی عشق نبود لیک                                     مدام  آمد کاینات مغزِ عشق

  نیست درخورد آدمی جز را درد                           نیست درد و هست عشق را قدسیان
  هم اسالم از و کفر از گذشت در                             قدم محکم شد عشق در را که هر

  بنمایدت ره کفر سوي فقر                                       بگشایدت در فقر سوي عشق
  2نماند جان این و شد گم تو تنِ این                        نماند ایمان این و کفر این را تو چون

  :و
   گرفت در اتش  شیخ بند بند                                   برگرفت برقع چو ترسا دخترِ

  کرد خویش کار روي بت آن عشق                          کرد پیش در نظر آنجا شیخ چه گر
                                            

 .  1578 -1576و  1574 -1572همان، دفتر اول، ابیات  .1

    1182و  1176 -1175، ابیات1393سخن، ، با مقدمه و تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، منطق الطیرعطار نیشابوري،  . 2
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  او ایمانِ بر زلف از ریخت کفر                                او جانِ غارت کرد دختر عشق
   خرید رسوایی بفروخت عافیت                               خرید ترسایی و داد ایمان شیخ
  گشت سیر جان وز نومید دل ز تا                            گشت چیر او دل و جان بر عشق
  »است مشکل کاري زاده ترسا عشق                است دل جاي چه رفت دین چون « :گفت
   برد؟ کی درمان سوز درمان درد                                    برد؟ کی فرمان آشفته عاشق
  این از پیش نبودم عاشق چرا تا                            این از بیش پشیمان نبود کس گفت
  1 سنگ به بشکستم سالوس شیشۀ                             ننگ و نام از فارغم بس من گفت

  

 مذاهب و گوناگون االهیاتی مکاتب و فقهی ایمان و رکف وراي که است گوهري عشق، عطار، نزد به 
 و عالم از الکس  تلقیِ و تصویر آن، گرفتن نظر در با که  حقیقتی ؛است دیگري لون از و نشیند می مختلف

 است، یدهکاو آنرا بر مترتب نتایج و آثار و گفته سخن زمینی عشق از عطار همچنین، 2.کرد خواهد تغییر جهان
 برگرفتنی و خواستنی ،است سوز درمان و رسد می در آشفتگی و رسوایی و سوزي باعافیت چند هر که عشقی
 زمرة در و گرداند می فارغ ننگ و نام از را  طریق سالک و دارد نیکویی اگزیستنسیلِ برکات و آثار و است

 نانسخ از  و زنند می پشیمانی در آتش و کنند می وفا که پیشگانی مالمت ؛3دهد می جاي اندیشان مالمت
    4.رنجند نمی و دهند نمی راه دل به باکی خود ةدربار دیگران

                                            
 .   1291و  1287، 1245، 1240- 1237، 1234، 1232همان، ابیات .1

  ، تحت تاثیر این آموزة عطار بوده است:دیوان شمسبیت برگرفته شده از  و مثنويبه نظر می رسد مولوي در سرایش ابیات ذیل در دفتر دوم   .2
  در درون کعبه رسم قبله نیست      چه غم ار غواص را پاچیله نیست 

  تو ز سرمستان قالووزي مجو        جامه چاکان را چه فرمایی رفو؟
  ملت عشق از همه دین ها جداست            عاشقان را ملت و مذهب خداست

  )1768 -1770ابیات ( 
  و :

  دیدن تو دین من وي روي تو ایمان مناي     تا آمدي اندر برم شد کفر و ایمان چاکرم
  )662( غزل 

رداخته ام. فایل هاي پ» شیخ صنعان« ، طی پنج جلسه، به شرح و بسط مضامین عرفانی و اگزیستانسیلِ  داستان »بنیاد سهروردي«در » رشرح منطق الطی«  درسگفتارهاي در  . 3
  است:  یصوتی آن جلسات از طریق لینک زیر قابل دسترس

http://www.begin.soroushdabagh.com/lecture_f.htm 
  اشاره به این بیت نغز حافظ: .4

  وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم               که در طریقت ما کافریست رنجیدن
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 دربارة منظر دو از ،شمس دیوان و مثنوي  در  1تبریزي شمس و نیشابوري عطار اقتفاي به رومی، الدین جالل
 که کرده ادی انتولوژیک امري مثابۀ به آن از هم است؛ کرده تفکیک یکدیگر از را آنها و گفته سخن  »عشق«

  :ستا گفته سخن سلوك وادي در  عاشقی بر مترتب نتایج و آثار از  هم دارد؛ تقرري و تعین هستی در
  شد چاالك و آمد رقص در  کوه                             شد افالك بر ازعشق خاك جسم
  صاعقا موسی خرّ و مست طور                                   !عاشقا آمد طور جانِ عشق،
  خداست اسرار اصطرالب عشق                           جداست ها علت ز عاشق علت

  آن از باشم جلخ آیم عشق به چون                     بیان و شرح را عشق گویم چه هر
  است تر روشن زبان بی عشق لیک                     است روشنگر زبان تفسیر گرچه
  شکافت خود بر قلم آمد بعشق چون                       شتافت می نوشتن اندر قلم چون
  2گفت عشق هم عاشقی و عشق شرح               بخفت گل در خر چو شرحش در عقل

  نمایی خود جمال چو برآید هم به جهان دو             صفایی با و خوب چه که سینپر خود عشق ز تو
  مایی سوي به همه و سویی نه و را تو مکان نه          جویی چو ما و آب چو تو سبویی ما و شراب تو
                    3زاییف خوش و خوشی که خَوش شده ناخوشی تو ز                      مشوش خاکیان دل منقّش خاکها تو ز
  :و

   شد پاك کلی عیب، و حرص ز او                                    شد چاك عشقی ز جامه را که هر
  ما هاي علت جمله طبیب اي                                    ما سوداي خوش عشق اي باش شاد
  ما جالینوس و افالطون تو اي                                            ما ناموس و نخوت دواي اي

  دل بیماري چو بیماري نیست                                           دل زاري از پیداست عاشقی
  4 رهبرست سر بدان را ما عاقبت                              سرست زان گر و سر زین گر عاشقی

  شدم پاینده دولت من و آمد عشق دولت                         شدم خنده بدم گریه شدم زنده بدم مرده
                                            

، نوشتۀ شمس تبریزي به تصیح محمد علی موحد مقاالت،جهت آشنایی با  آراء شمس تبریزي درباره مفاهیم و مقوالت عشق و عاشقی در وادي سلوك معنوي، افزون بر  .1
   است.، نوشتۀ الیف شافاك، با ترجمۀ ارسالن فصیحی نیز خواندنی و آموزنده ملت عشق، نوشته محمد علی موحد،  شمس تبریزيهمچنین  

 .  113-116و  111و  25- 26، دفتر اول، ابیاتمثنوي معنوي  .2

  .996ل ، غز1387، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران،  انتشارات سخن، غزلیات شمس تبریز ، جالل الدین رومی .3

 .  112و  110و  22-24، دفتر اول، ابیات مثنوي  .4
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  شدم تابنده زهرة مرا، است شیر زهرة                          مرا است دلیر جان مرا، است سیر دیدة
  شدم آکنده طرب وز شدم سرمست و رفتم     اي نه دست این از که رو  اي، نه سرمست که گفت
  1شدم پراکنده دود نیم، جمع نیم، شمع                شدي جمع این قبلۀ ،شدي شمع تو که گفت

  
 از مشحون ،هستی و دارد جهان در تعینی که متافیزیکی امري مثابۀ به عشق دربارة هم ويمول فوق، ابیات در

 نزد به .است ردهک تبیین و رسیده بر را عاشق احوال و عاشقی بر مترتب نتایج و آثار هم گفته؛ سخن است، آن
 بیماریهاي دیگرِ و آز  و حرص ، شود چاك )آسمانی و زمینی از اعم ( عشقی نوع هر از سالکی جامۀ اگر او،

 و دهش اهل و یابد می دلیري جان شود، می دل سیر بندد، برمی رخت وجودش از اخالقی رذایل و روحی
     .باران را دوران و بخشد می گوهر را انکنزدی  صفت دریا و گرد می بخشش
 در هک العباد مرصاد در زیست، می هفتم قرن اول نیمۀ در و بود مولوي عصر هم که رازي، الدین نجم شیخ

 نقش نسانا خلق فرایند و کائنات در که عشقی عشق، حقیقت دربارة  است، درخشان منثورِ عرفانیِ متون زمرة
  :گوید می کرده، ایفا محوري

 .بیاور و برگیر اجبار به و اکراه به نیاید، رغبت و طوع به ]خاك[اگر برو؛ :فرمود را عزرائیل تعالی حق«
 فرو ائفط و مکّه میان را خاك آن .بیاورد و برگرفت زمین روي از خاك قبضه یک قهر، به و بیامد عزرائیل

 ال ما علما انّی :گفت می فرو مالیکه سرّ به ربوبیت حکمت و الوهیت الطاف...آمد اسبه دو حالی عشق، .کرد
 را ماش که معذورید است؟ پیش در ابد تا ازل از کارها چه خاك، مشتی این با را ما که دانید چه شما .تعلمون

 و اریدب آدم خاك بر محبت باران کرم، ابر از پس ...کنید صبر چند روزکی .است نبوده عشق با کار سرو
  2 .»است حقّ محبت نتیجۀ عشق .کرد دل ، گل از گل در قدرت  ید به و و کرد گل را خاك

 ار طریق سالک آمده، رومی الدین جالل و رازي الدین نجم و نیشابوري عطار پی از که شیرازي، حافظ
 به را عاشقی  و 3ندک بدر سر از را بدنامی فکر و باشد مالمتی ،الطیر منطق صنعانِ شیخ نظیر که کند می توصیه

   :ننهد فرو قیمتی هیچ

                                            
 496غزل غزلیات دیوان شمس،   .1
   تهران، به سعی و اهتمام حسین حسینی نعمت الهی، ،، مرصاد العبادرازينجم الدین  .2
  را می پسندد:حافظ در اشعار خود، هم صراحتا به مالمتی بودن خویش در وادي سلوك معنوي اشاره می کند؛ هم از شیخ صنعان نام می برد و مشی و مرام او  .3
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  هستی کارگاه در مقصود نقش ناخوانده                 آید سر جهان کار روزي نه ار شو عاشق
  : و 

  گیرد نمی خوشتر این از را وحشی آهوي کس که        را مستت چشم بنازم کردي دلم صید خوش چه
 عالم و 1شتهگ آکنده آن از هستی  که امري ، متافیزیکی اي مقوله مثابۀ به عشق باب در  حافظ این، بر افزون 

است گفته سخن نیز ،2است آن تجلیات از مملو:    
  دانند ایشان دگر نمودم که چنینم من                          حیرانند خبران بی ما بازي نظر در

   سرگردانند دایره درین که داند عشق                              ولی وجودند پرگار نقطۀ عاقالن
   :و

  زد عالم همه به آتش و شد پیدا عشق                           زد دم تجلّی ز حسنت پرتو ازل در
  زد آدم بر و غیرت ازین شد آتش عین                   نداشت عشق ملک دید رخت کرد اي جلوه
  دز هم بر جهان و بدرخشید غیرت برق                  افروزد چراغ شعله آن کز میخواست عقل

  
 غمر به و دارد را باال دست عقل، با قیاس در که گیرد می سراغ هستی در و کند می یاد عشقی از حافظ

 گشایند، یم عقالنیت و تدبیر سرپنجۀ به را زندگی هاي گره از خیلی و »وجودند پرگار نقطه عاقالن،« اینکه
 کند؛ یم دستگیري  ایشان از عشق، رود، نمی پیش کار و شود می لنگ عقل کمیت که هنگامی ، نهایتا اما

 دودیتمح فاقد  که عشقی افکنده، آتشی عالم تمام در و سربرآورده حسن، پرتو زدنِ دم از پس که عشقی
   ارد.د تصرف و دخل براي گشاده دستی و است انسانی عقل هاي

                                            
  شیخ صنعان خرقه رهن خانۀ خمار داشت                گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن      

  ذکر تسبیح ملک در حلقۀ زنار داشت     ن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر       آوقت 
  به نزد حافظ، عشق ورزیدن و وفا کردن و خوش بودن و مالمت کشیدن از مقومات رندي و سلوك معنوي رهگشاست:

  ورزیدن                      منم که دیده نیالوده ام به بد دیدنمنم که شهرة شهرم به عشق 
   وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم                    که در طریقت ما کافریست رنجیدن

هستی،  در نظام» عشق«است. در این تصویر،  جهان حافظ یاد کرده -ینش به مثابۀ کلید مهمِ فهم زیستراز اسطورة آف عرفان و رندي در شعر حافظ،داریوش آشوري، در  1
 شی متافیزیکی ایفا می کند.قن

سنت  نسبت میان عشق و خرد در ه، سخن گفتم و رابطۀ میان عشق و عقل در شعر حافظ را بررسید  "عاقالن نقطه پرگار وجودند "سال گذشته، در دو نوبت تحت عنوان  2
  است: قابل دسترسیش را شرح کردم. این فایلها در لینک زیر اسالمی به روایت خوی -عرفانی و حکمت ایرانی

   http://www.begin.soroushdabagh.com/lecture_f.htm  
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 جان خداوند نام با  را شاهنامه ،خویش سترگ اثر ،1چهارم قرن ایرانیِ حکیم و شاعر فردوسی، ابوالقاسم .2
 فردوسی، نزد به  »خرد « که انگاشت چنین توان می .»خرد و جان خداوند نام به« :است کرده آغاز »خرد« و

   2.است شده شروع  آن با شاهنامه  سرایشِ رو این از ،دارد بسیار اهمیت
 »خرد« مفهوم  3است، خاص و عام  شهرة که جاودان اثر این پهلوانانۀ و قهرمانانه و حماسی سویۀ بر افزون

 برد، می ومس و دوم قرون گراي عقل ِمعتزلی متکلمان مباحث از نسب و سربرآورده شاهنامه در تفاریق به  که
 تامل قرابت 4،دارد زرتشت هاي آموزه و  اسالم از پیش ایران خسروانیِ حکمت با وثیقی نسبت همچنین

 اولد مک جان نظیر معاصر ارسطوییِ اخالق فیلسوفانِ و ارسطو روایت به 5»عملی حکمت « مفهوم با برانگیزي
 است؛ 7خوب حکمرانیِ و ورزي سیاست بخشِ قوام هم فردوسی، نزد به ورزي خرد  6.دارد اسالت مایکل و

 عنويم شکوفایی و زیستن شادمانه و سیاه غم زدن پس در هم کننده؛ شکوفا و موجه اخالقیِ زندگی  مقومِ هم
 محصول آن، مغز پر و نغز هاي فراورده و دارد جمعی سویۀ خردي، چنین 8.دارد محوریت ، کردن تجربه را

                                            
هادي حکیم بودند، اما فیلسوف نبودند و آثار فلسفی ندارند؛ بوعلی سینا و مال و ناصر خسرو اسالمی، معنایی اعم از فیلسوف دارد. فردوسی -در سنت ایرانی ،»حکیم« مفهوم  1. 

است و  »عملی متحک«  سبزواري فیلسوفانی بودند که حکیم هم نامیده می شدند. حکیم بودن، دراین سیاق، با سخن گفتنِ حکمت آمیز هم عنان است، حکمتی که محصولِ
     زندگی روزمره می آید.به بکار سامان بخشیدنِ که  نغزي ؛ آموزه هاينسبت وثیقی با تجربۀ زیسته و پختگی دارد

ا می شوند. به رغم آشن شاهنامهبا فردوسی و ».. رستم و اسفندیار« ، »رستم و سهراب« کثیري از نوجوانانِ ایرانی، ابتدائا از طریق کتاب هاي ادبیات دبیرستان و داستانهاي  2.
 و در کتاب هاي درسی گنجانده شده  که سویه هاي حماسی و سلحشوري شاهنامهار حکیمانۀ چشمگیري دارد ، تنها اشعار و داستان هایی از عاینکه فردوسی حکیم بوده و اش

  مغفول می ماند.    يپررنگی دارد. از اینرو، این بخش مهم از شخصیت فردوسی براي کثیر احیانا اسطوره اي
ن مشتاقانۀ تراژیک پهلوانان و شتافتشصت هزار بیتی  سروده شد، همچنین سلحشوريِ قهرمانان و جنگجویان و سرانجام  ۀشاهنامه در آن براي آشنایی با زمینه و زمانه اي ک  .3

   آنها به سمت مرگ، به عنوان نمونه، نگاه کنید به :  
  1348، تهران، زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامهمحمد علی اسالمی ندوشن، 

  .1369، تهران، شرکت سهامی کتابهاي جیبی، مقدمه اي بر رستم و اسفندیارشاهرخ مسکوب، 
  .1369، تهران، نیلوفر، تراژدي قدرت در شاهنامهمصطفی رحیمی، 
  ، فصل اول. .1393، تهران،فرهنگ معاصر، پنج اقلیم حضور: بحثی دربارة شاعرانگیِ ایرانیان داریوش شایگان،

  نسبت میان اشعار فردوسی و حکمت خسروانی و آموزه هاي زرتشت، به عنوان نمونه، نگاه کنید به مقالۀ محققانۀ  ذیل:براي آشنایی بیشتر با ربط و   4.
  »:زیتون«، سایت "کاشف معدن صبح "علی صنایعی،  

http://zeitoons.com/43682 
5.practical wisdom 

  براي صورتبندي موضع مختار خود در حوزة  اخالق هنجاري  بهره برده است:» حکمت عملی« و » فضیلت« اثر زیر از مفاهیم مک داول در   6
John McDowell ( 1988)  “ Virtue and Reason”, Mind, Value and Reality, ( US: Harvard University Press).  
7. Good governance 

  :فردوسی، در جستار زیر به نیکی واکاوي و تبیین گشته است شاهنامهي متعدد آن در و مؤلفه ها» خرد« مفهوم  8
  . 35-66،  صفحات 89، تابستان فصلنامۀ پژوهش ادبی، "تحلیل مبانی اندیشه هاي خردگرایی در شاهنامه فردوسی "مریم صادقی گیوي، 
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 در ورزي دخر و خرد دیگر، تعبیر به است. زمان نايزدرا در یکدیگر با خردمند انسانهاي طوالنیِ گفتگوي
 را دلیل و مدعا میان رابطۀ  که فلسفی عقل و 1نظري عقل با چندانی نسبت فردوسی، اندیشگی و حکمی نظام

   .است انسان زیستۀ تجربۀ به ناظر بلکه ندارد؛  است، ورزي استدالل و صدق دلمشغول و رسد می بر
 خالقا قلمروهاي به معطوف و است انسانی روزمرة زندگی به ناظر نظري، حکمت  خالف بر عملی، حکمت

 شهودهاي از شده برگرفته که 2هنجارهایی و ها آموزه  بستنِ بکار با یمحک انسان واقع، در معنویت. و سیاست و
 المثل، یف بخشد. می سامان را سیاسی امر و معنوي زندگی ، اخالقی زندگی تدبیر، سرپنجه به ؛3اند متعارف

 فقاعی به درهم هزار بیست پرداخت و حمام در او نوشیدن 4عافُقَ و محمود سلطان صلۀ به فردوسی اعتنایی بی
 خود گرانبهاي عمر از سال سی که اي شاهنامه به نسبت محمود سلطان قدرناشناسیِ به اعتراض در امی،حم و
 قلمداد حکیمانه کنش رفتاري، چنین 5.کند می داللت شبلند همت و طبع بر بود، کرده آن سرایش صرف را

 و دان سنخ این از حکیمانه هاي کنش  عموم است. سازگار عرفی اخالقی شهودهاي با که کنشی شود، می
 تعبیر به .شده یاد گانۀ سه قلمروهاي در هنجاري هاي داوري جنس از و اند 6ورزیدن و تعمق و تامل محصول

 مهارت فنّ، نای در و شود می تر شاعر رفته رفته گفتن، شعر عملِ به اشتغال با شاعر یک که همانطور دیگر،
 سیاقهاي در آنها بستن بکار و عرفی هنجاري شهودهاي از جستن مدد با نیز حکیم انسان ؛کند می کسب بیشتري

 دیوید  .ودش می تر سنجیده و تر پخته  شهای کنش و گردد می تر حکیم و تر ورزیده  رفته رفته مختلف،
 8گوید می سخن اخالق و موسیقی میان شباهت و قرابت از دارد، باور 7اخالقی گرایی خاص به که ناتون، مک

 ،مداوم ممارست با که همانطور وي، نزد به .کند می تاکید »ورزیدن « و »مهارت « مفاهیم اهمیت بر درستی به و
 رايب گردد، می دست چیره و مجرب خود کار در و گیرد می انس متفاوت موسیقیِ هاي نت با هنرمند گوش

                                            
1. theoretical reason 
2. normative judgments 
3. common-sensical intuitions  

  فقع یا فقاع، نوشابۀ گازدار غیر الکلی خنکی بوده که در کوزه هاي سرد نگهداري می شده است. .  4 
  خواندنیِ ذیل: دو مقالۀه کنید به اراي بسط بیشتر این مطلب، نگب .5

  . 46و  45، شماره هاي 1367، شاهنامه پژوهی، "گشودن فردوسی و سپس عطار: بحثی در ماهیت شهرو شاعري از نظر عطار قعف"نصر اهللا پورجوادي، 
6. practice 
7. moral particularism 

  نگاه کنید به: 8
David McNaughton (1988) Moral Vision: An Introduction to Ethis (Oxford: Blackwell), chapter3.  
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 موارد دیدن و 2»اخالقی نگاه « به چیز هر از بیش ،نیز شدن 1اخالق متخصص و موجه اخالقی داوري به رسیدن
 خردمند، انسان سیاق، همین بر 3.»نگاه ما هیچ، ما « که ،نیازمندیم کردن نگاه درست و شدن تر مجرب و متعدد

 ،کار این در ورزیدنِ ممارست و گوناگون هاي سیاق در خود هايشهود و عملی حکمت از گرفتن مدد با
 اماحک بستن بکار با ،حکیم انسان که است این فوق مدعاي مدلولِ 4.شود می تر پخته و تر مجرب رفته رفته

  .زند می رقم را معنویت و شادي خردورزي، از مشحون اي زندگی خویش، خرد از برگرفته  هنجاريِ

 و است »نامه عشق « مولوي، مثنوي اگر است. رفته بکار فردوسی اشعار در بار پانصد از بیش »خرد « واژة
   :6است »خردنامه « فردوسی شاهنامۀ ، 5»نامه خشیت« قرآن

  7 نگذرد بد به روزت که خواهی چو                                خرد   آنِ و باش تن نگهدار
   8خرد دارد که هر دژم نباشد                                بگذرد همی ما بر نیک و بد

   داد راه از به را خرد ستایش                            داد ایزدت چه هر از بهتر خرد
   او گنجد کی سخته اندیشه در                       او سنجد همی را جان و را خرد
   نسپري جهان شادان ،چشم بی که                       بنگري چون است جان چشم خرد
   سراي دو هر به گیرد دست خرد                           دلگشاي خرد و رهنماي خرد
    کمیست زو هم و فزونی وزویت                          غمیست زویت و شادمانی ازو

   ریش خویش ◌ٔ کرده از گردد دلش                         پیش به ندارد را خرد کو کسی
                                            
1. moral expert 
2. moral vision 

همدلی ندارم و آنرا ناموجه می دانم، اما با تاکید خاص گرایانی نظیر دیوید مک ناتون و جان مک داول » خاص گرایی اخالقی« هر چند با مدعیات وجود شناختیِ مکتب .  3
 ی میموزة معرفت شناختیِ رهگشایآبراي رسیدن به داوري اخالقی موجه، همداستانم و آنرا  »نگاه اخالقی« و  »ورزیدن« و » حکمت عملی« و » شهود اخالقی «بر اهمیت 

  انگارم. براي بسط این مطلب به روایت نگارنده، نگاه کنید به:
  چاپ دوم.     ،1392، تهران، هرمس، عام و خاص در اخالق

   .اینی نیز تبیین کردنشتبراي حکیم و خردمند شدن را با وام کردن این مفهومِ ویتگ»  ورزیدن« ، از مفاهیم کلیدي فلسفه ویتگنشتاین مناخر است. می توان رهگشا بودنِ »ورزیدن«  . 4
  عبدالکریم سروش است. براي بسط بیشتر این مطلب، به عنوان نمونه، نگاه کنید به  مصاحبه  صداي آمریکا با  ایشان در لینک زیر:از»  خشیت نامه« و  » عشق نامه« دو تعبیر  . 5

EbuJY٩https://www.youtube.com/watch?v=MarxJ 
  

     .رسیدم بیت ذیل، نهایتا به ده شدرا انتخاب کردم، سپس ابیاتی که مضمون مشابه داشت حذف  شاهنامهبیت از  صدبراي انجام این پژوهش، ابتدائا   .6
 .551 بیت ششم، دفتر ،1384 ایران، میراث بنیاد نیویورك، مطلق، خالقی جالل کوشش به ،شاهنامه فردوسی، ابوالقاسم  .7

  210 همان، دفتر پنجم، بیت . 8
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   ببند دارد پاي خرد گسسته                         ارجمند سراي دو هر به ازویی
  1مبتال بال در کسی مبادا                               بال از را مرد خرد رهاند

  
 سالک از سراي دو هر در  و است جان چشم خرد ستا قدتمع و دارد باور هستی قدسیِ ساحت به فردوسی

 « که شینگر زند، می موج او نگرش در پررنگی اومانیستی هاي رگه حال عین در .کند می دستگیري طریق
 شادمانی دلمشغولِ و بخشد می محوریت و کشد برمی را هایش دغدغه و احوال و »کند می رعایت را انسان

 نیست بارگران و سنگین متافیزیکی، مفروضات از فردوسی، ورزي خرد . اوست کمی و فزونی و بودن دژم و
 ،عشق ها آن در که حافظ و رازي الدین نجم مولوي، عطار، آثار  و عاشقانه تصوف میراث با حیث این از و

   .است متفاوت آشکارا دارد، پررنگی وجودشناختیِ مؤونۀ
 تالئم و بتناس در که متافیزیکی است؛ نگارنده روایت به مدرن سلوك مقومات از »نحیف متافیزیک « .3

 پر ارروزگ در اصیل معنوي تجربۀ شایگان، منظر از .است تکنولوژیک و محور علم شده، راززدایی جهان  با
   :نیست متعدد متافیزیکیِ مفروضات بر متوقف که اي تجربه دهد، می روي »زمانی بی «در کنونی، تالطم

 مدرن انسان سلوك و سیر نوعی ،»رفته دست از زمان جستجوي در« .است مدرن حماسه خالق پروست «
 پیوندد می وقوع به دنیایی در سلوك و سیر این دیگر، عبارت به .دارد دنیوي وجهی که سلوکی و سیر است،

 حقیقت نیاد این در سرگشته انسان و شده جابجا ابد و ازل ریخته، هم به کلی به آن متافیزیکی هنجارهاي که
 می رفانع جانشین هنر اینجا ...نیست سنتی عرفان جادة پروستی، انسان کاوش مسیر ولی .جوید می مطلقی

 پشت ار منازلی و مراحل و کند می طریق طی سالکی سان به هنرمند .کند می جلوس الوهیت اریکۀ بر و شود
 سلوك و رسی ازمنظر سلوك و سیر نتیجه...نیست صعودي ،عرفانی آثار خالف بر آن مدارج که گذارد می سر

 زیکیمتافی مختصات وساطت به نه اینجا در مطلق زمانی بی .است مطلق زمانی بی به وصول مدرن، انسان
  2.»شود می حاصل هنر جوهر در تعمق یمن به که مالوف،

  

                                            
   . 24و  22، 19، 18، 25، 10 همان، دفتر اول، ابیات .1 

 .35-36، صفحات 1396، تهران، فرهنگ معاصر، فانوس جادویی زمانداریوش شایگان،  2
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 وي، یمونس پروست، مارسل کوندرا، میالن کازنتزاکیس، نیکوس گارد، کیرکه سورن نچو مدرنی سالکان
 بر وقفمت را معنوي شکوفایی... شایگان داریوش سپهري، سهراب شریعتی، علی توله، اکهارت ،هیک جان
 زورباي  و گارد یرکهک فلسفیِ هاي پاره اند؛ نکرده ستبري و سنگین متافیزیکیِ مفروضات کردنِ قبول به تلقی
 « و روستپ رفتۀ دست از زمان جستجوي در  و کوندرا هستیِ ناپذیر تحمل سبکیِ  و کازانتزاکیس یونانِ

 کویر در هبوط و سپهري سبز حجم و توله حالِ قدرت  و هیک 2»مقولۀ فوق خداي « و 1»سکوت عبادت
 را زمانی بی و دهش روایت و گشته بنا حداقلی متافیزیکی مبانیِ بر ،شایگان جدید زدگیِ افسون و  شریعتی

 « دلمشغول ب،تا و تب پر زمانۀ این در سالکان، این .اند کرده تجربه و گرفته سراغ  لوفام متافیزیک از فارغ
 »خالی و پر ابدیت از را ریه« و چشیده را »مالیم هیچ حضور « و اند معنوي ژرف تنهایی و »زندگی ابعاد خلوت
  .اند بوییده را »قربت هاي علف« و نهاده پاي آرامش حریم در و کرده

 یراثم  در  آنرا ظهور و بروز توان می که سنتی است؛ محور عشق مشربی اسالمی، -ایرانی تصوف سنت 
 محورِ خرد حکمیِ سنت گشت سبب و داد رخ عواملی و علل چه اینکه 3.گرفت سراغ خراسان و بغداد مکاتب

 و رآوردب سر متافیزیکی عاشقانۀ تصوف و رود محاق به فردوسی و رودکی محوریت با  پنجم و چهارم قرون
 خرد یستیِاومان حکمیِ سنت  برکشیدنِ و احیاء میان، این در .است جستار این حوصله از خارج نشنید، صدر بر

 در اش ويمعن سلوك طرحوارة و نگارنده هاي دلمشغولی با ندارد، ستبري متافیزیکی مفروضات که ريمحو
   .دارد تام سازگاري کنونی، روزگار

 تفاوت رغم به و نیستم جدید جهان و قدیم جهان میان کامل معرفتیِ گسست به قائل ام، آورده پیشتر چنانکه 
 نوعی ن،جها دو این شناختیِ انسان و شناختی هستی شناختی، معرفت مبانیِ میان چشمگیر و محسوس هاي

 ازاینرو 5؛یستن بسته یکدیگر به دنیا دو این ةپنجر و در که باورم این بر و گیرم می سراغ میان این در  را 4تداوم

                                            
  ، روایت خویش از عبادت سکوت جان هیک را شرح کرده ام. نگاه کنید به :»مردي در عبادت سکوت« در نوشتارِ   1

http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/184.pdf 
 
2.  trans-categorial reality 

  بیشتر با  نگرش معنويِ هیک و تلقی او از امر متعالی و ساحت قدسی، نگاه کنید به:براي آشنایی 
John Hick (2005) An Intepretation of Religion: Human Response to the Transcendent, (New York: Palgrave).    

  ، اثر گرانسنگ عبدالحسین زرین کوب.ارزش میراث صوفیه، به عنوان نمونه نگاه کنید به:  »مکتب بغداد« براي آشنایی بیشتر با  .3

4. continuity 
  ، به این مهم به تفصیل پرداخته ام»طرحواره اي از عرفان مدرن« در مقاالت اول و دومِ . 5
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 روزگار رد پشت پسِ سنت امکانات از بردنِ بهره و پارایم دو این میان انتقادي دیالوگ برقراريِ و  بازخوانی
 هب ارتکاب بدون ،راستا این در ».روي می انور اوج بر روش زین « که ؛دانم می رهگشا و ممکن را کنونی
 بدون همچنین امروزین، هايعیارم و مالك بر مبتنی گذشته میراث دربارة داوري و 1»پریشی زمان « مغالطۀ

 جدید و یننو هاي آموزه  استخراج  پی در که یرهزن و مبنا بی ۀمتصنعان و متکلفانه هاي خوانش در درغلتیدن
 وانیبازخ به و گرفت مدد آن نمضامی در مندرج روح و سنت امکانات از توان می ،است هگذشت میراث دل از
   گمارد. همت اکنون و اینجا در آنها روشمند صورتبنديِ و

 مدرن، -پیشا دوران در رهگشاست. و نیکو مواریث این از یکی فردوسی روایت به خردمحوري و خردورزي
 در یفردوس هم .بازشناخت و کرد تفکیک  عاشقانه تصوف  میراث از را محور خرد حکمیِ میراث توان می

  »محوري خرد« یزیکیِمتاف مؤونه حال درعین مولوي؛ و عطار سنایی، هم کرد، می زندگی رازآلود دنیایی
 یاديز برکات و آثار عاشقانه، تصوف هاي آموزه .است »محوري عشق« شناسانه هستی مفروضات از کمتر
 بسیار یتازگ و طراوت را سالکان ضمیر و دل و پرورافشانده فقه اسالمیِ تمدن فضاي بر لطفی آب و داشته

 به ی،کنون روزگار در .است کرده فراهم برایشان را کبوترانه هاي تجربه گذراندنِ سر از مجال و  بخشیده
 برآمد؛ قانهعاش تصوف میراث انتقاديِ بازخوانی مقام در توان می ،»رد است پیمانه که بستان گندمش « مصداقِ

 و سیر دلیري، یرنظ ،نواز روح و اصیل عاشقیِ بر مترتب نیکوي اوصاف نهاد؛ فرو آنرا ستبر متافیزیکی مبانی
 امور این يِسازگار از و برکشید آنرا نغز اخالقیِ هاي آموزه برگرفت، را ...تابندگی و بخشندگی بودن، قانع

 قدسیِ ساحت از فارغ چند هر و دارد اي شاهنامه  نامۀ نسب که اي خردمندي گرفت؛ سراغ خردمندي  با
   .آید یم امروزي سالک کار به و 2دارد پررنگی اومانیستی هاي سویه حال عین در نیست، هستی

                                            
1.anachronism 

کالیفرنیا برگزار شد، عبدالکریم سروش در سخنانی تحت  در ایالت »سیناابن « در مؤسسه  96که در آبانماه سال » سیر تحول نواندیشی در جهان اسالم« در  همایش دو روزة   2.
در آراء و آثارِ ارکون تاکید کرد؛ » اومانیسم اسالمی« ،  با تقریر آراء محمد ارکون و محمد عابد الجابري و نصر حامد ابوزید،  بر »نواندیشی دینی در جهان عرب« عنوان 

 افزون بر این، براي آشنایی بیشتر با راي عبدالکریم سروش در این باب، ت احیاء و صورتبندي آن در جهان اسالم عمیقا حس می شود.اومانیسمی که در روزگار کنونی، ضرور
  فایل هاي صوتیِ یاد شد شده در لینک زیر در دسترس است:». سلوك دیندارانه در جهان مدرن« نگاه کنید به درسگفتارهاي 

http://drsoroush.com/fa/  
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 1»یینیخودآ « است، گشوده جدید جهان به نسبت و نهاده بیرون گذشته رازآلود دنیاي از را پا مدرن سالک
 و توبرتو را جهان ؛نگرد می عنایت دیدة به آن در و 3دارد باور 2انسان بودنِ نفسه فی غایت به و برگرفته را

 دور و دیریاب امري را شناختیِ معرفت یقین اینرو از ،»4ذاتی ابهام «از مملو ،هیک تعبیر به و بیند می پیچیده
 خواهد می و است معنوي امر دلمشغول همچنان حال عین در ؛است 5»نشین آستانه « سالکی چنین انگارد. می

 بلکه گسلد،ن پشت پس سنت از بالمرّه خود، معنوي زندگی به بخشیدن معنا و گشتن دور افقهاي نورد هم براي
 گذارد پاي جستجو ةجاد در کند، پا به همت کفش بتکاند، را ها پلک آن، پاالیش و انتقادي وانیبازخ مدد به
  :بیاورد ایمان »آبها آواز پاکی « به و بزند نور به نقبی و

 کفش ،بتکان را ها پلک نیست/ تاریکی زینت تو چشم ترا/ هاي قدم دور از زند می صدا جاده کن، گوش «
 مزامیر و تو/ اب بنشیند کلوخی روي زمان و / دهد هشدار تو انگشت به ماه پر که جایی، تا بیا و بیا/ و کن، پا به

 هترینب گفت:/ خواهد ترا که آنجا در است پارسایی کنند/ جذب خود به آواز قطعه یک مثل ترا، اندام شب
  .6»است تر عشق حادثۀ از که است نگاهی به رسیدن چیز
   

  
 

                                            
3. autonomy 
4. principle of ends 

3 .  طرحواره اي ازعرفان مدرن« گشودگیِ سالک مدرن نسبت به جهان جدید و فراورده هاي معرفی اش، همچنین خود آیین بودن او را در مقاالت اول و سومِ  شرح مبسوط« 
  آورده ام.

   
4. intrinsic ambiguity 

مدرن  روزگارر که  د اي آستانه نشین یاد می کند، انسانهاي معنويسه این تعبیر را از دایا آلن وام کرده ام. او از  بلزپاسکال و  سورن کیر که گور و سیمون وي به عنوان  . 5
  :به انسانهاي درون کلیسا و هم ساکنان بیرون کلیسا، مخاطب سخنان ایشان بودند. نگاه کنید در آستانۀ کلیسا نشسته بودند و همذهن و ضمیر دیگرگونی یافتند؛ و  یستندز
  .    ، چاپ دوم1395، ترجمۀ رضا رضایی، تهران، نی، سه آستانه نشیندایا جینیس الن،  

  ».شب تنهایی خوب« ، شعر »حجم سبز« ، دفتر هشت کتابهراب سپهري، س .3


