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  ؛حکیمانه نِزیستسالک مدرن و 
  )10(طرحواره اي از عرفان مدرن 

  
  26/6/97ه، مورخ : شنبسایت رادیو زمانه، روز دو :منبع

  
شوم که دیگران را به محک خودم بزنم و بر اساس آنچه خودم هستم درباره آنها قضاوت من دچار این اشتباه رایج نمی«

باشد. من چون خودم را مقید هاي من داشته هایی غیر از ویژگیپذیرم که دیگري ممکن است ویژگیکنم. به راحتی می
 امتا دلتان بخواهد آماده ...دانمیابم، همه دیگر افراد را ملزم به تایید آن صورت نمیبه صورت خاصی از زندگی می

ز خواهم، فارغ ادیگران را از پذیرفتن شرایط و اصولم معاف کنم. من دیگري را صرفا به صورتی که خودش هست می
          1».. من او را بر مبناي خودش می شناسما دیگرانشباهت یا عدم شباهتش ب

  یمیشل مونتن                                                                                                                  
  
اگر ابدیت را بی زمانی معنا کنیم نه  ما زندگی نمی کنیم تا مرگ را تجربه کنیم. :مرگ رویدادي در زندگی نیست«

مگر با بقاي ابدي من   ...آنگاه زندگی ابدي متعلق به کسانی است که در حال زندگی می کنند ، مدت زمانی نامحدود
راه حل مسئله ...  معما گونه نیست که زندگی کنونی؟ قدر معمایی حل خواهد شد؟ آیا این زندگیِ ابدي خودش همان

و شدن این مسئله می توان دید. آیا این امر دلیل آن نیست که چرا کسانی که پس از شکی طوالنی معناي زندگی را در مح
    2»نتوانسته اند بگویند این معنا چیست؟ ، زندگی برایشان آشکار شده است

  لودویگ ویتگنشتاین                                                                                                              
  

در روزگار کنونی مولفه هاي سلوك مدرن  ،دهشمنتشر  تاکنونکه » طرحواره اي از عرفان مدرن« در مقاالت نه گانه 
متضمن بازخوانی انتقادي میراث ستبرعرفان سنتی  ،چنانکه در می یابم ،عرفان مدرن 3.برشمرده امبه روایت خویش  را 

                                                             
  :106؛ شماره 1394فصلنامه بخارا؛   ؛»چند نکته درباره میشل دو مونتنی« نقل از: محمد منصور هاشمی؛ .  1
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اي هآبیِ دریاي بیکران: طرحوارطی دو ماه آینده در کتابی تحت عنوانِ     ،به همراه جستار پیش رو که جستار دهم و پایانی است ،مام این مقاالت نه گانهت ،بناست .3 

   منتشر شود.   از عرفان مدرن



٢ 
 

؛ پژوهش و کند و کاوي 1اخالقی... آن است ،انسان شناختی ،معرفت شناختی ،و واکاوي مبانی و مبادي وجود شناختی
  2.و به حساب آید انگاشته شود» فلسفه عرفان«  نوعی که می تواند

از  ،رابر آنم تا مقومات سلوك مدرن  3،که  جستار پایانی از این سلسله مقاالت درازآهنگ است ،نوشتار پیش رودر 
کمت سلوك ح زندگی حکیمانه و حدود و ثغورصورتبندي کنم؛ همچنین از  ،مطابق با آنچه تا کنون طرح شده ،منظر خود

  سراغ بگیرم.  آمیز 
  
  برشمرد: گونهاز منظر نگارنده را این »مدرن عرفان«گانه  هشتمولفه هاي می توان .  2

 فراتر می رود و 5»انسانوار« از ساحت قدسیِ هستی دارد. هر چند او از خداي  4تلقی واقع گرایانه ،الف) سالک مدرن
  امر متعالی را به امري ،است؛ در عین حال 6و تنزیهی بی صورت ،بی رنگ ،از امر متعالی باور دارد که بی تعینبه قرائتی 

و نمی  فرو نمی کاهد ،نسبتی با عالم واقع ندارد است و فرد که حاصل فرافکنی احساسات و عواطف ذهنی و سوبژکتیو
  براي تبیین این مهم مدد گرفت. » متافیزیک نحیف« انگارد. می توان از مفهوم 

 ،نژاد ،دیگري اي که گوشت و پوست و خون دار است و فارغ از مذهب است؛» دیگري محور«  ،مدرن عرفاناخالقِ  ب)
» دیگري« ،به اقتفاي ایمانوئل لویناس ،تخطی ناپذیر. سالک مدرن طبقه اجتماعی... واجد کرامت انسانیِ ،جنسیت ،رنگ پوست

   او سامان می بخشد. را بر می کشد و هنجارها و نظام اخالقی  خود را با لحاظ کردن  احوال و دغدغه هاي انسانی

                                                             
 در اثر محققانه ذیل صورتبندي گشته و به بحث گذاشته شده است:» طرحواره اي از عرفان مدرن« روایتی از  . 1

    .354-327 ، چاپ دوم،  صفحات1397،  تهران،  کویر،  حدیث نواندیشان دینی: یک نسل پس از عبدالکریم سروش، ادي طباطباییسید ه
  را کم و بیش به همین معنا بکار برده است. نگاه کنید به:» فلسفه عرفان« تعبیر  ،ذیل نی، در اثر خوانداستیس .2 

  فصول اول و دوم.  ،چاپ هشتم ،1393 ،سروش ،تهران ،ترجمه بهاءالدین خرمشاهی ،عرفان و فلسفه ،والتر استیس
  .منتشر شد؛ حدود هفت سال قبلپاییز سال نود شمسی » طرحواره اي عرفان مدرن« از سلسله مقاالتاولین مقاله   3

4. realistic 

5. anthropomorphic 
شده ندي صورت ب  از  االهیات سلبی و خداي تنزیهی ام، تلقی »، معرفت دینی و کنش دینیاالهیات روشنفکري دینی: نسبت سنجی میان تجربه دینی« در مقاله  .6 

  نگاه کنید به این مقاله در اثر زیر: است.
  .1397تابستان  ،نشر سهروردي ،تورنتو ،فلسفه و هنر ،روشن وقت: جستارهایی در نواندیشی دینیورق  ،سروش دباغ

  



٣ 
 

خودمحوري « بر خالف  ،را  2»خودمحوري عقالنی« عمیقا بر سر مهر است و  1»خودآیینی« با  ،ج) عرفان مدرن
 »فناء فی اهللا«  مفاهیمی نظیر ،سالک مدرنمدلول این سخن این است که برمی کشد و بر صدر می نشاند.  3»رواشناختی

  . نمایدرا نقد می کند و آنها را در فرایند سلوك لحاظ نمی » بقاء باهللا« و 
و  می کشد بررا » مرگ آگاهی« بلکه  ،»مرگ  هراسی« با  بر سر مهر است و نه» کورمرگی« نه با  ،د) عرفان مدرن

پیوند عمر بسته به « موجه می انگارد. سالک مدرن می داند که چند صباحی بیشتر روي این کرده خاکی نمی زید و 
  را مغتنم می شمارد و می کوشد انتقام مرگ را از زندگی بگیرد.» وقت خوش که دست دهد هر« ؛ از اینرو »موییست

دلمشغول امر سیاسی است و نسبت به آنچه در پولیس می گذرد  ،عارفان سنتیعمومِ بر خالف  ،سالک مدرنه)   
و جامعه مدنی در راستاي نهادینه شدن ساز و کار دموکراتیک و کاستن از درد و » فضاي عمومی« حساس است. او در 

که آنرا وظیفه مدنی و شهروندي خود می   ،دبه قدر وسع می کوش ،رنج شهروندان و پاسداشت حقوق بنیادین شان
  بدون اینکه لزوما عضو فالن حزب و بهمان تشکل سیاسی باشد و فعالیت سیاسی کند.  انگارد؛
ه با عنایت ب با مناسک عبادي فقهی دارد و می کوشد  ،نه تعبدي ،مواجهه اي معنایابانه و معناکاوانه ،سالک مدرنو) 

احوال و  ،اسالمی نضج گرفته و پدید آمده -که در فضاي ایرانی ،شناسنامه فرهنگی و پیشینه  تربیتی و معرفتی  خود
سالک مدرن  ،»باب معامالت« در  ،را ذیل این سنت بفهمد و معنا کند. از باب عبادات که در گذریم اش تجارب معنوي

و از این منظر به بازخوانی انتقادي  این احکام  زوي اخالق و عدالت باور داردبه توزین احکام فقهی اجتماعی در ترا
    همت می گمارد. 
نسبت به انواع مواجهه با امر متعالی در روزگار کنونی گشوده است و اذعان می  جهانی فراخ دارد و  ،ز) سالک مدرن

 گم می شود وحقیقت بسان ماهی گریزِ فرار و لغزنده اي  است  که در برکه هاي آیینه  ،در جهان راززدایی شده کهکند 
خداي  ،6همه خداانگاري ،5سالکانی را که قائل به خداي فلسفی ،از اینرو 4.نمی توان از آن به سهولت نشانی بدست آورد

اند و از معتقدات ارتدوکسِ ادیان نهادینه شده  فاصله گرفته و در آستانه در » آستانه نشین«اند و یا  7وحدت وجودي

                                                             
1. autonomy 
2. rational egoism 
3. psychological egoism 

  سروده احمد شاملو: ،»ماهی« اشاره به فقره اي از شعر لطیف .  4
اي ماهی گریز ،آه اي یقین گمشده  

وـلغزیده تو به ت ،دربرکه هاي آینه  
5. deism 
6. pantheism 
7. panentheism 
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در ساحت قدسی را در سر  یا ندانم انگار اند و بین پر و خالی دیدن عالم در نوسان  و حسرت زیستنِ 1؛واقع شده اند
  در زمره سالکان مدرن بحساب می آورد. ،تجربه کرده اند را» ناکانه حسرت« و » مندانهوزرایمان آ«می پرورانند و 

خردورزانه  و حکمی ،اسالمی آکنده از آموزه هاي عشقی -عنایت دارد که سنت ستبرِ عرفان ایرانی مدرن عرفان ح)
رد ؛ خرا بر می کشد» ورزي دلگشاي خرد« که با متافیزیک نحیف بر سر مهر است؛  سالک مدرن  ،در این میان است.

 ،نسب می برد و بر خالف نگرش عاشقانه اي که در آثار عارفانی چون عطار نیشابوري و رودکی  ورزي اي که از فردوسی
نجارهاي ه مئونه متافیزیکی سنگین و پررنگی ندارد. ،جالل الدین رومی و حافظ شیرازي یافت می شود ،نجم الدین رازي

جان  ،آرتور شوپنهاور ،ی نظیر میشل مونتنیمدرن اناز مقومات خردورزي به نزد سالک ،و احکامش 2»حکمت عملی«
  است. و مصطفی ملکیان داریوش شایگان ،سهراب سپهري ،اکهارت توله ،کهی

  
نسبت به دنیاي  ،مدآچنانکه  ،سالک مدرن 3.از مقومات عرفان مدرن به روایت نگارنده است ،زندگی حکیمانه . 3

 »یقین معرفتی« ،به نزد وي فراورده هاي معرفتی اش گشوده است و در آنها به دیده عنایت می نگرد. وراززدایی شده 
ه ؛ که جهان و حقیقت تو برتو و الیتشده اسکمیاب ترین گوهري است که در این دنیاي پر تب و تاب نصیب آدمیان 

 یده ها و آرايا می شود و» کسی از ظن خود یار هر« و  ؛و متنوع عمیقا متکثر،و پیشینه تربیتی و معرفتی انسانها ندالیه ا
خویش را عرضه می کند و چند صباحی در این دنیا ایام را سپري می کند و آخر االمر گل کوزه گران می گردد و به 

صدق و حجیت معرفت شناختی و  پشت کردن به استدالل ورزي و نه ،مدلول این سخنسمت بی سو پرواز می کند. 
نیست روزي  بنا ،بلکه درك پیچیدگی عالم انسانی است و اذعان کردن به اینکه ،آنها را به زیر کشیدن و به هیچ انگاشتن

و سیاسی از میان رخت بر بندد و آدمیان  دینیمشرب هاي فکري و مرام و  روزگاري  این اختالفات  و تفاوت مشی و

                                                             
را از دایا آلن وام کرده ام. او از بلزپاسکال و سورن کیر که گور و سیمون وي به » آستانه نشین« آمده،  مفهوم » سالک مدرن و خردورزي دلگشاي« چنانکه در مقاله  . 1

در روزگار مدرن می زیستند و دغدغه هاي معنوي  پر رنگی داشتند؛ گویی در آستانۀ کلیسا نشسته بودند، نه  عنوان سه آستانه نشین یاد می کند، انسانهاي معنوي اي که
  از آن تماما دل برکنده بودند و نه در زمره اهالی کلیسا به حساب می آمدند. نگاه کنید به

   م.،چاپ دو 1395، ترجمۀ رضا رضایی، تهران، نی، سه آستانه نشیندایا جینیس الن، 
2. practical wisdom  

، نسبت میان این دو، متفاوت است. به تعبیر منطقیون» فلسفه« با» حکمت«آمد؛ » 9: طرحواره اي از عرفان مدرن سالک مدرن و خردورزي دلگشاي« چنانکه در مقاله  .3 
د، اما حکیم نیستند و نکات حکمی در آثارشان به چشم نمی است. می توان کسانی را سراغ گرفت که اهل فلسفه اند و تربیت فلسفی دارن» عموم خصوص من وجه«

. در عین حال، افرادي نظیر فردوسی، ناصر خسرو، حافظ، از این سنخ اند فیلسوفان تحلیلی معاصري چون  دیوید راس، جان مک داول و جاناتان دنسی. خورد
فلسفی رسمی ندارند،  آثارشان مشحون از نکات حکمی است و می توان ایشان را حکیم انگاشت. داستایفسکی، کازنتزاکیس، کوندرا، سپهري ...به رغم اینکه تحصیالت 

فلسفی داشتند؛  لشغ بار و  ویتگنشتاین و یاسپرس که در معناي متعارف کلمه فیلسوف بودند و کار و ،شوپنهاور ،کیر که گار  شق سومی هم  هست: فیلسوفانی چون
    حکمی آموزنده اي در آثارشان یافت می شود.   اياخگر ها و بصیرت ه در عین حال 
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رار ق دنیاهاي انسانهاي پیرامونی رنگارنگ است و ،؛ در مقابلو بر سر یک سفره بنشینند رسند »ساحل سرد سکون« به 
   متصور نیست. راهنهایتی بر این  به ادامه دادن ادامه دهند وانسانها  است 

تفطن یافتن بدین مهم و آنرا با گوشت و پوست و خون خود چشیدن و  در تجربه زیسته خود لحاظ کردن و سلوك 
سلوك این  ،سالک مدرن ،از حکمت هاي رهگشا از منظر عرفان مدرن است. در واقع ،خود را حول آن سامان بخشیدن
کمی سامان می بخشد؛ از اینرو بیش از اینکه دلمشغول یافتن پاسخ هاي قطعی براي جهانی خود را ذیل این نکته ح

تر شدن «و  است  حالندگی کردن در اندیشه زتاریخی... باشد؛ در ،االهیاتی ،فلسفی ،پرسش هاي مهمِ عافیت سوز دینی
جربه تدلمشغول  ،یش از هر چیزيباست و » ابن الوقت« سالک مدرن  ،. بدین معناچشیدنرا بر کشیدن و  »پی در پی

ل هاي سخنان و تحلی و الباليِ یشبیرون خو در نه ،شکوفایی باطنی و خوشبختی ژرف را در درون سراغ گرفتن کردنِ
  دیگران درباره خود:

  1».ن خود دشوار است و در جاي دیگر ناممکنو: یافتن آن در درخوشبختی به آسانی دست یافتنی نیست«
تصور کرده اي من می شکفم تا دیده شوم؟ نه من براي خودم می شکفم نه براي دیگران. چون شکوفایی خرسندم «

  2»وجود خودم و در شکوفایی ام است.می کند. سرچشمه شادي من در 
در سرشت ما جنون چه جنونی است که بر همه مردم حاکم است. این  ،اهمیت دادن بیش از اندازه به نظر دیگران« 

به هر حال بر همه کردار و رفتار ما تاثیر بیش از اندازه می گذارد و  ،چه حاصل جامعه و تمدن باشد ،ریشه داشته باشد
  3»دشمن نیکبختی ما است.

                                                             
 .15 ه، چاپ ششم، صفح3951، ترجمه محمد مبشري، تهران، نیلوفر، در باب حکمت زندگی، ر شوپنهاوررتوبه نقل از: آ ،شامفور. 1

ر سلوك معنوي را ب د و سویه هاي باطنی و انفسیِنبر تماشا کردن و عطف نظر کردن به جهان درون تاکید می ک  ،دیوان شمسو  مثنويدر   عارفی چون مولوي نیز
  رد:و رهگشا می انگا می کشد

 مرغ خویشی صید خویشی دام خویش
 صدر خویشی فرش خویشی بام خویش

 و: 
 عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خویش
 خون انگوري نخورده باده شان هم خون خویش

 ساعتی میزان آنی ساعتی موزون این
 بعد از این میزان خود شو تا شوي موزون خویش

 باده گلگونه است بر رخسار بیماران غم
 ما خوش از رنگ خودیم و چهره گلگون خویش  

   .245صفحه  ،چاپ پنجم ،1394 ،ه، ترجمه سپیده حبیب، تهران، قطردرمان شوپنهاورنقل از: اروین یالوم؛  .2 
  . 77صفحه  ،در باب حکمت زندگی .3
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دم را  اینرو از ؛ما در پهنه هستی عمیقا پی برده فرصت که به عجالی و موقتی بودن  استازحکیمانی  ،خیام نیشابوري
ش هاي ؛  پرسمی زندگذشته از میان رخت بر بسته و آینده نیامده پریشانی و پشیمانی و  آتش در  ،غنیمت می شمرد

که  ،ی نهدمپسِ پشت و به کناري  ،دنفلسفیِ الینحل را که قدمتی به درازاي عمر انسان بر روي کره خاکی دار -االهیاتی
نجا و در ایو  دم را غنمیت می شمرد ،؛ در مقابلباور ندارد پاسخی فیصله بخش و نهایی براي آنها بتوان سراغ گرفت

  :  ندزندگی می ک اکنون
  تــــیک نفس اس ،از منزل کفر تا به دین

  یک نفس است ،شک تا به یقین وز عالم 
  ی دارـــــاین یک نفس عزیز را خوش م

  کز حاصل عمر ما همین یک نفس است
  و:

  مــاي دوست بیا تا غم فردا نخوری
  وین یک دم عمر را غنیمت شمریم

  مـکه از این دیر کهن درگذریفردا 
  با هفت هزار سالگان سر به سریم

  
 . از اینرو»خر االمر گل کوزه گران خواهیم شدآ« و  1خیام بر این باور است که ما میان دو عدم گرفتار آمده ایمحکیم 

طراوت و بداعت را نصیب بردن و  مالل انگیز این جهانی  است و  کهنه و شکستن پدیده هاي تکراري و در اندیشه
وردن و در دم و لحظه  به سر بردن و ضمیر را از آو زمان را به چنگ  گشتن » لحظه هاي برق آساي حضور« دلشمغول 

  به تعبیر داریوش شایگان: کندن.آناب  حضور و آگاهیِ
دگردیسیهاي دیگر... جهان گورگاهی همه ما به خاك بدل خواهیم شد و بقایاي ما به منزله کودي خواهد بود براي «

کارگاهی ست که در آن از خاك رفتگان قالبهاي تازه می سازند. اما قالبهایی که به طرزي خستگی ناپذیر  ،است عظیم
صحراي « و » کهنه رباط« جهان را  مبازتولید همان الگوها و همان وضعیت هاي پیشین هستند. از همین روست که خیا

ما را به یادآوري و بازیادآوري مدام متناهی بودن چیزها می  ،می خواند...خیام در برابر جریان تکراري پدیده ها» عدم
{خیام} است در صحراي عدم. تالقی گاه دو وجه چیزهاست: جایی ست که در آن زمان لنگر درنگ  ،لحظه ،خواند...دم

                                                             
به  ،وپنهاورش براي آشنایی با این نگاه را در نوشته هاي خود بکار برده است.» دو عدم« تعبیر زیستن و گرفتار آمدن آدمیان میان ،آرتور شوپنهاور چند صد سال بعد .1

  :نگاه کنید به، عنوان نمونه
 اروین یالوم، درمان شوپنهاور، فصل 41.  
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ی آن را به ته م ،من زمان خود را به سر می برم ،در این تالقی گاهرا باز می کند و باز محکم می بندد. چنبر سلطه خود 
 امر متوالی ،و به دلیل تجلی و ظهورم که خود نوعی آگاهی است ،خود را از آن رها می کنم ،دل از آن بر می گیرم ،رسانم

   1.»را به امر هم زمان بدل می کنم
زمان را به ته  ،بر آن است تا در تجارب وجودي خویش  ،می داند» کهنه رباط« که دنیا را  خیام  ،شایگانبه روایت 

تجربه کند. تامل برانگیز است که سالک مدرنی چون » بی زمانی« رساند و دل از آن برگیرد و نوعی آگاهی ژرف را در 
زمه چنین بیکرانی را زمنآفریند و می سوزاند و ایدو کران  خود را می  ،هر لحظه ،سپهري نیز در تجارب کبوترانه خویش

دن و را بویی» تنهایی ژرف« بی زمانی و  فائق آمدن و می کند. این مهم با جستنِ از تنگناي زمان و بر آن محیط بودن و
  و محقق می شود:   2در می رسد چشیدن

ود آییم/ در برگ فر ،روشن برویم/ بر لب شبنم بایستیم -تازگی چهره ها پژمرد/ بیایید از سایه ،در هواي دوگانگی«
ها هر لحظه ر ،درخت را /پاسخ دهیم/ و دو کران خود را هر لحظه بیافرینیم ،آیینه روان باشیم: به درخت ،...چون جویبار
  3».و بیکرانی را زمزمه کنیم ،برویم ،سازیم/ برویم

  و:
 ،دماز تنگناي زمان جستم. ترا دی ،پرنده/ هواي فراموشی کند/  ترا دیدم ،گل رنگ بازد ،تا هستی بپا خیزد ،بزنصدا «

و این تنهایی ژرف است/ می  ،هستی ترس انگیز است/... ترا از تو ربوده اند ،شور عدم/ در من گرفت/...دوست من
   4»و در بیراهه زمزمه اي سرگردان می شوي. ،گریی

 ؛ شتهگبر زمان فائق سالکی که  ،بی اعتباري و موقتی بودن امور و پدیده ها در جهان گذران را وجدان کرده حکیمی که
از طریق  ،ابن الوقتی را با گوشت و پوست خود لمس کرده و در پی احراز خوشبختی در درون ضمیر خویش بی زمانی و

زي ؛ به تعبیر شوپنهاور از چیسراغ نمی گیرد خویش و در دنیاي پیرامونبیرون از و آنرا  برآمده خودکاوي و خود پاالیی
جالل و جبروت و زرق و برق و برخورداریهاي این جهانی را از جنس وهم و خیال او  ،شگفت زده نمی شود. در واقع

                                                             
  . 57و  53صفحات  ،1393 ،فرهنگ معاصر ،تهران ،پنج اقلیم حضور: بحثی درباره شاعرانگی ایرانیاندر   ،»خیام: لحظه هاي برق آساي حضور«  ،داریوش شایگان .1
  : را از نتایج سیر و سلوك انسان مدرن می انگارد» بی زمانی مطلق« وصول به  ،آخرین اثر خود در شایگان  .2
تصات مطلق در اینجا نه به وساطت مخی زمانی وصول به بی زمانی مطلق است.  ب ،چه از دیدگاه سنتی عرفان چه از منظر سیر و سلوك انسان مدرن ،و سلوك نتیجه سیر«

  ». که به یمن تعمق در جوهر هنر  حاصل می شود ،متافیزیکی مالوف
  .  36صفحه  ،فرهنگ معاصر ،تهران ،فانوس جادویی زمان ،داریوش شایگان

  ».سایبان آرامش ما، ماییم« ، شعر »آوار آفتاب« ، تهران، طهوري،  دفتر هشت کتاب، سهراب سپهري .3 
 در اثر زیر، بحث از « زمان» به روایت ایمانوئل کانت و « بی زمانی»  از منظر سالکان مدرنی چون سهراب سپهري و کریشنا مورتی را بررسیده ام. نگاه کنید به:

 حریم علف هاي قربت: سلوك معنوي در روزگار کنونی، لندن، نشر اچ اند اس، لندن، 1396، فصل اول. 
 ». درسفر آن سوها« و » نزدیک آي« ، اشعار »آوار آفتاب« دفتر  ،هشت کتاب  .4 
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پنهاور شو ».دلبستگی را نشاید ،آنچه را نپاید« ؛ که: بدون اینکه انکارشان کند ،و بدانها دل نمی دهد می انگارد» مایا« و 
  :این حکمت را  در اواخر پیري در می یابدانسان  می پنداشت که 

ادقانه ص ،یعنی به این اعتقاد صریح ،»شگفت زده مباش« آدمی تازه در اواخر پیري این گفته هوراس را می فهمد که: « 
و استوار دست می یابد که همه چیز بی اعتبار و همه جالل و جبروت جهان پوچ است: توهماتش ناپدید شده اند. دیگر 

نوع خاصی از سعادت سکنی دارد که بزرگ تر از لذت هاي  ،چه در کلبه ،چه در کاخ ،گمان نمی کند که در جایی
ت ذهنی به انسان سالمند آرامشی می دهد تا بتواند به فریبکاري هاي دیگري باشد که در همه جا بتوان یافت...این وضعی

جهان با لبخندي بر لب به دیده تحقیر بنگرد. او کامال از اشتباه بیرون آمده است و می داند که هر قدر به زندگی انسان 
نمایان می شود و هر طور  دیري نمی گذرد که حقارت آن از زیر پوسته پر زرق و برقش ،جال بدهند و و آن را بیارایند

  1»همان است. اصل باز هم  در ،رنگ آمیزي و تزئین کنندآنرا 
انسان در اواخر  لزومی ندارد  ،چنانکه در می یابم ،در عین حال 2؛بصیرت ژرفی در این سخنان شوپنهاور موج می زند 

ت شود نسبت به فریبکاري هاي جهان بی تفاوزند و ببودا وار بر نیک و بد جهان تسخر تفطن یابد و و  پیري بدان برسد
نگ سالک مدرنی که روزگاري در ج ،. ویتگنشتاین جوانامور را به راي العین ببیند نبر لب جوي بنشیند و گذران بودو 

به نکاتی مشابه اشاره کرده و از تجربه زیسته خود پرده  یادداشت هادر   ،جهانی اول در ارتش اتریش خدمت می کرد
که عمر بلندي نکرد و به گواهی نوشته هایش به حقیقت زندگی پی برده بود  سیمون ويهمچنین است  است. برگرفته

  و از چیزي شگفت زده نمی شد.می انگاشت » بنیاد عمر را بر باد« می دید و » را سخت سست بنیاد لصر امق« و 
نانکه چ نیست. چندان خبري ،ابرآگاهانه اي که محصول یقین  است عارفانه  از عشق شورمندانه ،در زندگی حکیمانه. 4
رده و کازانتزاکیس آو ویتگنشتاین  هماهنگونه که از پرسش هاي بنیادین وعافیت سوز عبور کرده و سالک مدرن ،آمد
ر اي که د؛ زندگی ابدي است و جهان پیرامونی در زندگی کنونی» زندگی ابدي«  در اندیشه محقق کردن ابدیت و ،اند

و راز دهر را بجوید و در پی حل کردن  بیش از اینکه اهل یقین و اطمینان نظري باشد ،وي ،از اینرو 3.حال می گذرد

                                                             
  .692و  268فحات ص ،در باب حکمت زندگی .1 
، افزون بر تبیین امهات نظام فلسفی شوپنهاور و ربط و نسبت آن با فلسفه کانت، به شرح مبسوط اثر خواندنی و »فلسفه شوپنهاور« در درسگفتار هجده جلسه اي  .2

در زمره کتابهاي بالینی من است؛  ،مشحون از بصیرت و نکات حکمی است و چنانکه جاي دیگري آورده ام ،این کتاب او پرداختم.در باب حکمت زندگی ماندگار  
حق آن ادا نمی شود و باید بدان بارها مراجعه کرد و فقرات انرا چند باره خواند تا در جان بنشیند و نگاه و نگرش انسان به زندگی را  ،بدین معنا که با یک بار خواندن

  دسترسی است:در لینک زیر قابل » فلسفه شوپنهاور« تغییر دهد. فایل هاي صوتی درسگفتار 
http://www.begin.soroushdabagh.com/lecture_f.htm     

در  ،وسوسه مسیح آخرین اثر  مشهور  کازنتزاکیس نیز در متعلق به کسانی می داند که در حال زندگی می کنند.را  ، زندگی ابديرساله منطقی فلسفیویتگنشتاین در  .3 
 هر ،عیسی ناصري  ،همین زمین... ابد همین جاست: هر لحظه ،ابد یعنی چه؟... ملکوت آسمان همین جاست: «  می گوید ي ناصرياعیسخطاب به  ،یکی از دیالوگ ها

ین وسوسه خرآ ،زنتزاکیسانیکوس ک ؛ »باید بدانی که ابدیتی هم نخواهد بود ،ابدیت است. لحظه ها ترا کفایت نمی کنند؟ و اگر چنین ،شودمی که سپري لحظه اي 
     . 440صفحه  ،1360 ،نیلوفر ،تهران ،ترجمه صالح حسینی ،مسیح
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سر و صدا  ،و بسان امواجی که در عمق اقیانوس می وزداست و سکینه اهل طمانینه و آرامش  1،رآیدمعماي هستی ب
 و دلمشغولیدغدغه ها  بابلکه سر در گریبان فرو برده و  با عمرو و زید در نمی پیچد؛ قیل و قال نمی کند و ندارد و

را در می  و آسمان و دریایش ضمیر خویش و دشت و کوهرِ سرزمین پهناو ،درخلوت و خود خوش است وجودي هايِ
غفلت « اهل  و 2بر سر مهر است » آرامش سرد« و » حکمت سرد« با  ،در فقدانِ اطمینان نظري . سالک مدرنی کهنوردد

  :و با خود به صلح درونی رسیده » پاك
مان هست/ ای ،سیب هست ،پشت تبریزي ها/ غفلت پاکی بود که صدایم می زد/...زندگی خالی نیست:/ مهربانی هست«

مثل خواب دم صبح/ و چنان بی  ،مثل یک بیشه نور ،زندگی باید کرد/ در دل من چیزي است ،آري/ تا شقایق هست
  3»بروم تا سر کوه. ،که دلم می خواهد/ بدوم تا ته دشت ،تابم

درونی و  مناظر تماشاگر است و نظاره گر  ،بیش از اینکه بازیگر باشد ،حکیمانه پیشه کرده ندگیسالک مدرنی که ز
ا خویش را بما حصل تامالت  ،و هر از گاهی بسان غواصی که از عمق اقیانوس به سطح آب می آید سیر انفس می کند

فتن رآماده است تا دیگران را  ،در پی اقناع دیگران نیست و به اقتفاي مونتنی ،دیگران در میان می نهد. سالک حکیم
و آنها را ملزم به  دیگران قضاوت نمی کند هست دربارهخود بر اساس آنچه  ،شرایط و اصول خود معاف کند. وي

  .را بر مبناي خودشان می شناسد نسانهاابلکه  ،نمی کند مختار خویشنگرش و نحوه زیست  پذیرش
بیش از آنکه و طمانینه و آرامش در می رسد و » غفلت پاك« با  از جنس سلوك عملی است و ،حکیمانه یستز 

 و با تجربه عملی و عینی ارتباط ورزه درونی است از جنس ،نظري باشد متوقف بر بحث و فحص فلسفی و آموزه هاي
 ،ی شودم و نویسنده تر رفته رفته شاعرتر ،بر اثر ممارست ،و یک نویسنده ؛ از اینرو همانطور که یک شاعروثیقی دارد

 ،رفته رفته حکیم تر می شود ،سالک مدرنی که سرمه اي بر چشم کشیده و به جهان از پسِ آموزه هاي حکمی  می نگرد
ا از ریه ر«د که طراوت حکیمانه را بچشیم و برویم؛ باش باران  چترها را ببندیم و زیرچشمها و  .»ما نگاه ،ما هیچ« که: 

  و همنورد افقهاي دور شویم. » در به روي بشر و نور و گیاه و حشره باز کنیم « ،»ابدیت پر و خالی کنیم
  

                                                             
  اشاره به این  بیت دل انگیز حافظ:. 1

 حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو

 که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را
یسته ربه ، براي تبیین تجعلی شریعتی سر برآورده است. این دو  سالک مدرن  »کویریات«در » آرامش سرد« از آنِ ویتگنشتاین است و تعبیر » حکمت سرد« م فهوم .2

در جستار زیر ا ر م دارند. این دو مفهومو احوال اگزیستانسیلِ خویش از این مفاهیم بهره گرفتند؛ تعابیر و مفاهیمی که با زیستن حکیمانه به روایت نگارنده، تناسب تا
  :امکرده با یکدیگر مقایسه

     .61-71، صفحات 1390، تهران، کویر، ترنم موزون حزن: تامالتی در روشنفکري معاصر، »عرفان و میراث روشنفکري دینی«
  ».در گلستانه« شعر ، »حجم سبز« دفتر  ، هشت کتاب، سهراب سپهري .3
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