
 فصول عارفان

 «ما زمانه برای عارفان پيام» درسگفتارهاینقد و معرفی ِ

 نيما افراسيابی

 

 

ساحت توامان با گشودگی نسبت به  ؛زیستن ِ مدرنپرداختن به ، یکی از دغدغه های اصلی ِ کار ِ روشنفکریِ سروش دباغ

، مقاالت سپهری پژوهی و سلسله مقاالت «ما زمانه برای عارفان پيام»درسگفتارهای  سه گانه ی ایشان. است قدسی ِ هستی

در این یادداشت به نقد و معرفی . نموده اندارائه ، دغدغه مذکورپرداختن به ، جهت را (5تا  1)«طرحواره ای از عرفان مدرن»

 .پرداخته امشده است،  ایراد 1931خرداد  تا 1931 ، که از آبان«ما زمانه برای عارفان پيام»درسگفتارهای فصول ِ اول و دوم ِ 

همچنين،  .م پرداختبه آن خواه ستقلبه شکل م ز اتمام؛که بعد ای باشد،در حال برگزاری م این درسگفتارها، فصل سومِ

( به زودی چاپ خواهد 6در کتابی ) «مدرن عرفان از ای طرحواره» مقاالت نيز سلسله مقاالت سپهری پژوهی های ایشان و

فصول ِ اول و دوم ِ  ( نوشته ام که اميد است به زودی  منتشر گردد. 7شد، که در نقد و معرفی ِ کتاب مذکور نيز، مقاله ای )

 به نپرداخت ِ برگزاری ِ آن ها  دغدغه اصلی ، به نظر می رسد، که درسگفتار می باشد 91شامل « ما زمانه برای عارفان پيام»

های داز دستاورمی توان  ،ِ روزگار یا در فصل ِ مدرنآ: آیا فصل ِ عارفان گذشته است؟ می باشد قابل تاملیهای ِ  چنين پرسش

اگر ممکن است، آیا  ممکن است؟« عرفان مدرن»آیا  بهره برد؟( 8)« خوب تر، خوش تر و ارزشمند تر»سوی ِ زندگی ِ عرفا؛

 مطلوب نيز هست؟

جلسه  15مبتنی بر « الف»بخش  :ام آورده را خویش معرفی و بخش نقد در دو ؛مذکور جلسات تفکيک به اختصار، به ذیالً،

ات خود را به شکلی مالحظهمچنين،  .فصل دومهای ِ  جلسه سخنرانی 15درباره « ب»و بخش  فصل اول،های ِ سخنرانی

شده  ارائه ، و ارتباط آن ها با دیگر نوشته های ِ سروش دباغ، گفتارهای ِ قابل تاملاین درسبرای م که گونه ای فهرست ده اآور

داشته، در بخش های مختلف، به آثاری ارجاع داده ام که برای و آموزشی درسگفتار  چون این جلسات، فرمِهمچنين،  باشد.

 بود. این درسگفتارها؛ احتماالً مفيد خواهدمخاطبان ِ اطالعات تکميلی ِ 
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 :«ما زمانه براي عارفان پيام»الف، فصل اول از 

 :موارد زیر، تبيينِ نيکوی ِجلسه اول -1

 )موضوعی مناسب برای شروع این سلسله درسگفتارها(. و نتایج مترتب بر آن تنهایی در دنيای مدرن -1-1

 .دنيای مدرنی جهان امن ِ عارفان ِ سنتی در مقابل ِ اضطراب ِ فزاینده  -1-1

 انفسیبيشتر  یپدیدار، نو شدناینکه این  ، با عنایت به"نو شدن ِ جهان"انفسی بودن ِ تامل در  -1-9

 .بيرونی(-)عينی است تا آفاقی درونی(-)ذهنی

 .قدر ِ خلوت گزینی اگزیستانسيل -1-4

 .«غم سبز»و  «غم سياه»تفکيکِ  -1-5

 .با زیست ِ معنوی «سياهغم »تضاد ِ  -1-6

      تبيين ِ، سوی ِ («مدرن عرفان از ای طرحواره»)متناسب با  «عرفان ِ مدرن»پيگيری دغدغه های  -1-7

 دفاع آن پذیری امکان از چنانکه؛ مدرن عرفان اخالقی و شناختی معرفت و وجودشناختی های مؤلفه

در  «مدرن عرفان» از مراد. و البته، پيش چشم آورده شود آن پذیرش بر مترتب نتایج و فواید و گردد

    پذیر امکان را کنونی شده راززدایی جهان در معنوی زیستنِ که است ای نظری های مؤلفه اینجا،

 نماید. می

 : ، ارائه معرفت بخش ِ موارد زیرجلسه دوم -1

 :تفکيک ِ چهار نوع تنهایی -1-1

اجتماعی: شخص در کنش های اجتماعی خویش، خود را تنها می یابد در -تنهایی روشنفکرانه 1-1-1

 فرد چيره می شود.ی اجتماعی بر سٔ  یانتيجه 

 تنهایی تلخ: از سنخ ِ تنهایی که عالم را یک سره کور و کر تجربه می کنند.  -1-1-1 

تنهایی ِ پس ِ پشت ِ کثرت ِ عالم رفتن: با متافيزیک نوع افالطونی بر سر مهر نيست و  -1-1-9

گار را انکار می کند، طبيعت و ماوراء طبيعت را کامالً تفکيک شده نمی بيند. هستی شناسانه دوگانه ان

ولی به معنا و جان ِ جهان معتقد است. نيز، هستی را به خود وانهاده شده نمی بيند ولی برای او ابهام 

 آلود است. 

در حقيقت، مثل ِ نوع «. تنهایی»است و نه « جدایی»تنهایی عارفان کالسيک، که در واقع  -1-1-4

به جدایی می شود، همراه با احتمال ِ وصال. که در آن  سوم خود را تنها می یابد ولی بالفاصله تبدیل

موالنا احساس  برای مثال، از این منظر،بتاً فاش در سپهر هستی می درخشد. خورشيد ِ حقيقت، نس

 .داشته است« جدایی»نداشته، بلکه احساس « تنهایی»

  سومِ نوع با است متناسب سبز، غم ولی. معنویِ زیست با تضاد در و دوم، و اول نوعِ های تنهایی با است تناسب در سياه غم

 عشقت نی که بس از» :دارد خواری شادی سویه که نيز، چهارم نوعِ  تنهایی گيرد، جای معنوی زیست در تواند می که تنهایی
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 هستند  چهارم و سومِ  نوع های تنهایی دیگر، عبارت به. (3)«دل این شکرست همچون عشقت نیِ ذوقِ پرده / از این در ناليد

 .گيرند می قرار معنویِ  زندگیِ  کانتکست در که

جهت تکميل این بخش،  .، سوی ِ زندگی ِ معنویاز حسرت و حسادت و ماللت «عارف ِ مدرن»دوری ِ  -1-1

)شادی، آرامش و  به سه مولفه ی یک روح آباد ِ انسان ِ معنوی اگر ،راهگشا بود برای سالک مدرن

 اشاره می شد. نيز (11) مصطفی ملکيان«ِ عقالنيت و معنویت»پروژه ی  اميدواری( در

  :، ارائه قابل تامل موارد زیرجلسه سوم -9

سمت خيال ». سروش دباغ در مقاالت «غم ِ سبز»تا  «غمِ سياه»تطور فکری سپهری از سير و  -9-1

 نخستين» اینکه، (، به تفصيل به این موضوع پرداخته است.11« )فکر نازک غمناک»( و 11) «دوست

 تحت دوران این در او که رسد می نظر به و دارد، سياسی - اجتماعی مضمون ،کتاب هشت از دفتر

 و است غمناک و تيره فسرده، سرد، آلود، یأس فضایی او شعرهای فضای داشته؛ قرار توللی و نيما تأثير

     آن به بعداً سهراب که نيست ای معنوی تنهایی جنس از که ای تنهایی تنهایی؛ از مملو کمابيش

(. 11) «است فسردگی و سردی با توأم ای تنهایی بلکه بعد(؛ به «اندوه شرق»از  )خصوصاً رسد می

خوردن را تجربه  خوردن در معنای یاد شده، نوع دیگری ازغم سپهری در هشت کتاب، عالوه بر غم»

تا به ابد »ناک زندگی است و گویی  کرده و به تصویر کشيده؛ غم خوردنی که ناظر به سرشت سوگ

آورد و  سر بر می «شرق اندوه»و  «آوار آفتاب»خوردن در سرایش  . این تلقی از غم«شنيده خواهد شد

ها فاصله دارد؛  خوردنِ متعارفِ نوع نخست فرسنگ خوردن با غم رسد. این غم به اوج می «مسافر»در 

شود؛ حال آنکه کثيری از آدميان به  ناميد و نصيب نوادری می «غم سبز»را   غمی که می توان آن

 «غم سياه»را   توان آن میاند، غمی که  خوردن متعارف را تجربه کرده کرّات در زندگی خویش غم

خوردن را در هشت کتاب سپهری از یکدیگر تفکيک کرد.  توان دو نوع غم بنا بر آنچه آمد می .ناميد

و فسردگی و کهنگی و  سٔ  یاعنان با سردی و  های متعارف است و هم خوردن نوع نخست از سنخ غم

ر روی این کره خاکی است. سپهری خوردنی که نصيب کثيری از انسانها ب ناکامی و پریشانی است؛ غم

های سياهی که آثار و نتایج نيکویی  ها مواجه است؛ غم در دفاتر نخست هشت کتاب بيشتر با این غم

به نحو آشکاری با  «صدای پای آب»گشایند. سهراب در  بر آنها مترتب نيست و راهی به جایی نمی

گشودگی به هستی و پشت پا زدن به کند و از خرسندی و قناعت و  این نوع غم خوردن وداع می

های  خواری در هشت کتاب، از جنس غم گوید. نوع دوم غم گذشته و زندگی کردن در حال سخن می

ناک و تراژیک زندگی؛ غم سبزی که محصول حيرت در  اگزیستانسيل است و ناظر به سرشت سوگ

ست و توأم با تنهایی و خود را وحدت و یگانگی سالک با مبدا هستی ا کرانگی هستی و تأمل در ردّ بی

یافتن در جهان پيرامون؛ تنهاییِ اگزیستانسيلی که البته جهان را پوچ نمی انگارد و معنایی در آن  تنها

 .(11« )می بيند و سراغ می گيرد

 .عرفانی های تجربهمترتب بر گوناگون ِ آثار ِ اخالقی ِ بررسی  -9-1

 :، نگاهی معرفت بخش به موارد زیره چهارمجلس -4
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، با عنایت به جربه عرفانی)تجربه یگانگی چيزها(تجربه دینی)تجربه چيز یگانه( و ت و تبيينِ تفکيک -4-1

 .(19)ملکيان مصطفیاندیشه های ِ

به  ، البته .برای سالک مدرن بسيار شایان توجه استحقيقتاً، که ،«سکوت» مزیت های ِ سلوکیِ تبيينِ -4-1

 «خاموش پرگفتار» ،(14) «سکوت خاموش » مقاالت ِبهتر بود در این درسگفتار به  نظر می رسد،

نيز ( 18) «تراکتاتوس در سکوت »( و 17) «سکوت نزد موالنا»(، 16) «چراغ روشن خاموشی»(، 15)

 فربه و چند وجهیِفهم ِمفهوم ِ  در ،این درسگفتار باشد تا یاری دهنده مخاطبانِ؛ گردیداشاره می 

 .«عرفان مدرن»نزد عارفان کالسيک و بهره مندی از آن در  «خاموشی»

معرفت  ،در کار روشنفکری (13)ملکيان مصطفی ِ  «ت و تقليل مرارتتقریر حقيق» نظریهه اشاره ب -4-9

 بخشی از آن.، و نقد بخشی و معرفت یابی

 .، در سلوک ِ عرفانی«خود محوری اخالقی»نقد ِ  -4-4

 (.11) لویناس امانوئل اشاره به آرای ِ، با «دیگر خواهی اخالقی»تبيين ِ  -4-5

هر کس وارد شود ، حرص از همان در  ، که عشق اگر از در خانه وجودیِ«نی نامه»اشاره نيکو به  -4-6

 .بيرون می رود

 .، اخالق و عرفانارتباط ِ دین ارائه بحثی موجز درباره  -4-7

 : ، تبيين موارد زیرجلسه پنجم -5

 (.11) ِ بشر زندگینوع و کيفيت ِ بر  ،«مرگ اندیشی»تاثير ِ  -5-1

ِ متافيزیک افالطونی و متافيزیک ِ اسپينوزایی با استشهادات نيکو به اشعار  «مرگ اندیشی»تفکيک  -5-1

 .سپهری و موالنا

 : ، ارائه نيکوی موارد زیرجلسه ششم -6

 نيکو به اشعار موالنا. های مختلف با استشهاداتِ«من»تلقی های متفاوت از تبيين ِ  -6-1

 .ِ استعالیی)با صبغه فلسفی( «من»ِ متافيزیکی و  «من»ِ روانشناختی و  «من»بين تفکيکِ  -6-1

، اگر ساحت ِ می رسد. که البته به نظر جسم، ذهن، خود و روح  تبيين ِ چهار ساحت ِ وجودیِ انسان: -6-9

نيز اشاره به همين ساحت سوم « علم النفس»در واقع، د. و، شاید بهتر ب می ناميدند« نفس»سوم را 

 ارد.د

 .احراز هویت و ابراز هویت بر اساس مطالعات روانشناختی تبيين -6-4

 .(11) سروش عبدالکریمِ  «اصناف دینداری» نظریه استفاده از آری ویتگنشتاین در تبيين ِ -6-5

« ِ عقالنيت و معنویت»در پروژه  ،انسان معنوی واقعی، یکی از پيش فرض های زندگیِ « ِمن» به شدن نزدیک برای تالش

 ، می توانست برای مخاطبان این درسگفتار رهگشا باشد.نيز اشاره به آندر این بخش ، (19) مصطفی ملکيان است

 :، پرداختی نيکو به موارد زیرجلسه هفتم -7
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    با توجه به مرزهای باصورت و بی صورت و تداعی های ویژه «باران»و  «باد» پدیده هایِ تامل در -7-1

نگاهی دوباره به پدیده های آفاقی از  ادات نيکو به اشعار حافظ و سپهری:آن ها،  از طریق  استشه

 مدرنِ مواجهه با امر متعالی، در جهانِ های نگاهی بسيار مهم سوی دستيابی به تجربه .منظر ِ انفسی

 «فلسفه الجوردی»، در دو مقاله به نيکی به این موضوع پرداخته است: سروش دباغشده.  راززدایی

 دهد، می رخ بيرون عالم در که است اتفاقی باد »او می گوید: . (11)« دوست خيال سمت »و  (14)

 رأی به را مسافر کردن عبور و کردن سفر و نزدن جا در کنيم، می لمس را باد درآمدن حرکت به ما

 سلوک در است، مهم هم درون عالم نيست، بيرون عالم ی قصه فقط قصه، اما بينيم، می العين

 را «باد» مفهوم سپهری وقتی. دارد محوریت متعالی، امر از ما تلقی و تصویر کردن نو مسئله عرفانی،

 این انفسی سویه توان می گوید، می سخن کردن عبور و نزدن جا در و نماندن از و گيرد می کار به

 متناظر که دارد آفاقی ی سویه کردن، خراب و نماندن جایی در و کردن عبور. آورد نظر در هم را امر

 آوارگی و خرابی از فقط عارف اما. است آوارگی و خانه شدن ویران نظير ای طبيعی های پدیده با

 امرِ از خودش تلقی و صورت یعنی رود؛ می هم درونی آوارگی وقتِ سر به و کند نمی یاد بيرونی

.« سازد می نو از دوباره سوزاند، می دوباره سازد، می نو از سوزاند، می: کند می خراب دائم را متعالی

 عبدالکریم سروش «ِصورت و بی صورتی»له مقاالت ِ به سلس اگر  ،در تکميل این بخش نيز. (11)

راهگشا  ،برای سالکان ِ مدرن موضوع ِ فوق،در فهم ِ  وانستت ، میارجاع داده می شد (13تا  15)

    متعالی،  امر با مواجهه در صورت، بی و باصورت مرزهای ویژه های تداعی به توجهدر کل،  باشد.

 می تواند برای سالک ِ مدرن بسيار سودمند باشد.

 ، برای سالک مدرن. خانه تکانی ِ مفاهيم ذهنی و صورت سوزی های مدامبه تصویر کشيدن ِ اهميت ِ  -7-1

 .در سلوک عرفانی« خوش وقتی» ِ مفهومِ تبيين -7-9

، که اره به ابيات حافظ انجام شده استاین تبيين با اش .در سلوک عرفانی« خرابات» مفهومِ تبيين -7-4

بيشتر  ر می رسد،زیرا به نظ. عارفان به حساب نمی آورند را جزء؛ او شناسانحافظ  برخی ازالبته 

از این  .یا می توان تفسير ِ موجه ِ غيرعرفانی از آن ها ارائه داد حافظ سویه عرفانی نداردنوشته های 

 منظر، می توان به مطالب این بخش نقد وارد نمود.

 :، تبيين موارد زیرجلسه هشتم -8

 .فقهی، فلسفی و عرفانی  از خدا:  متفاوت و تصویر ِ معرفت بخشِ ارائه نمودن ِ سه تلقی -8-1

 سپهری، اشعار به استشهاداتی با بحث،  این . در(91) «سپهریتطور امر متعالی در منظومه »اشاره به  -8-1

 گونه دو و است گفته سخن متعالی امر به نگاه دو گونه از مختلف اشعار در او که داده شده است نشان

 مواجهه سنخ دو این قالب در او وجودی صورتبندی تجارب کم دست یا و داشته متعالی امر با مواجهه

دیگر »یا نوعی « غيریت»تلقی اول از امر متعالی مبتنی است بر آموزه » .است بوده هستی مبدأ با

در تلقی دوم، مواجه با امر متعالی تطور و تفاوتی پيدا کرده و  ، که بين خدا و بنده وجود دارد.«بودن

برای سالک : پرداختی معرفت بخش، (91) «نمایانگر نوعی درهم تنيدگی، استحاله و اندکاک است.

 مدرن.
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 موارد ِ مترتب بر آن برای سالک مدرن.و در جهان ِ جدید  اشاره به فرآیند ِ نو شدن ِ تصویر ِ خداوند -8-9

جهان ِ  البته، انتظار می رفت، این بخش با توجه دستاوردهای وجود شناختی و معرفت شناختی

 ، بسط بيشتری می یافت.دباغ بر امور ِ مذکورسروش و تسلط  جدید

 :قابل تامل موارد زیر، ارائه جلسه نهم -3

 ِ مثنوی معنوی موالنا. «موسی و شبان» مواجهه های مختلف با امر متعالی، با محوریت داستانِن تبيي -3-1

 ، در سلوک عرفانی.«صورت سازی و صورت سوزی»فرآیند  تبيين -3-1

 .در سلوک عرفانی ،اشاره به محدویت های زبانی -3-9

 

 :، تبيين نيکوی موارد زیرجلسه دهم -11

 معرفت ورزی ایمان»، یعنی ایمان مقوله با مواجهه سنخ چهارتفکيک و شرح  :ورزیاصناف ایمان  -11-1

 این .«ایمان ورزی آرزومندانه»و « طمأنينهایمان ورزی از سر »، «شورمندانه ورزی ایمان» ،«اندیشانه

 شرح به مقاله سه در دباغ سروش .دارد استقرائی صبغه وصورت نگرفته  منطقی حصر به بندی تقسيم

 در تأملی: آبها آواز پاکی» ،(91) «شورمندانه ایمان و شبستری مجتهد: »است پرداخته موضوع این

 (.99« ) آرزومندانه ایمان-شورمندانه ایمان»  و( 91) «ورزی ایمان اصناف

 متعلق ،«اندیشانه معرفت ورزی ایمان» در» او آورده است که: ،درباره اصناف ایمان ورزی مذکور

 درباره توان می و شود می واقع  کذب و صدق مشمول که ای گزاره است؛ گزاره جنس از ایمان

را  ایمانی دعاوی و کرد گفتگو االذهانی بين نحو به آن شناختی معرفت حجيت و  صدق محتوای

. ناميد نيز ای گزاره ورزی ایمان ،را ورزی ایمان از سنخ این توان می اینرو از د؛ونم معرفتی ارزیابی

 و زیر و مد و جزر و بسط و قبض با و است اگزیستانسيل احوال سنخ نيز، از «شورمندانه ورزی ایمان»

 ورزی ایمان در ميزان همان به قبضی احوال اینجا در. است عجين وجودی های تالطم و شدن زبر

 ایمانی داشتند، ایمان از ای تلقی چنين عرفا اسالمی، عموم سنت در. بسطی احوال که دارند مدخليت

 با که کسی است مؤمن آن، با مطابق و ندارد اندیشانه معرفت بحثهای و ورزی استدالل با نسبتی که

 مقوله درباره وگفتن شنيدن به و گردد می  دوست خانه رهسپار و سپارد می یار به دل رغبت و طوع

 سر از ورزی ایمان»و  است. آن گرفتن آغوش در و چشيدن و دیدن پی در کند و نمی بسنده ایمان

 که  گوید می سخن ورزی ایمان نوعی از ارزش و فرهنگ کتاب در ویتگنشتاین لودویگ :«طمأنينه

 برخالف که است؛ ایمانی« حکمت سرد»جنس  از اما ندارد، دليل به ایمان شورمندانه نيازی مانند

 نوع این در گویی تو قوی. احساسات و عواطف از  عاری و است شورمندانه غير کگوری، کير ایمان

 آن، در که «ورزی شورمندانه ایمان »برخالف شود؛ می ایمان دچار و است منفعل مؤمن ورزی، ایمان

 این با همچنين،  مطابق .آورد می فراچنگ آنرا و شود می زبر و زیر و رود می ایمان سراغ به مؤمن،

  چند هر خورد، می را مؤمنانه زیست نحوه حسرت }شخص{ ،«آرزومندانه ورزی ایمان» تلقی در

 در «ژان»یا  و «هابيل» رمان در «مانوئل قدیس» چون هایی شخصيت .است نبرده آن از ای بهره
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 را ایشان اگزیستانسيل و ایمانی های دغدغه توان می و دارند احوالی چنين کمابيش «باروا ژان» رمان

    تجربه سرد و آلود مه و خاکستری را جهان که کسانی :کرد صورتبندی «آرزومندانه ایمان» ذیل

 (. 91« )کند نمی رها را گریبان ایشان قدسی ساحت در زیستن دغدغه حال عين در کنند؛ می

 .ایرانی-و عرفای سنت اسالمیکگور  کيرمقایسه آرای  -11-1

 جهان جدید.زیست ، که تفکيکی است قابل تامل در کاملس ٔ  یاایمان ورزی و  تفکيک بين حسرتِ -11-9

 :، تبيين ِ معرفت بخشِ موارد زیر، با عنایت به سلوک عرفانییازدهمجلسه  -11

 .فسکیایمان از منظر داستای -11-1

 .ایمان از منظر ویتگنشتاین -11-1

 .ایمان آرزومندانه -11-9

 :، ارائه شرحی قابل تامل بر موارد زیرجلسه دوازدهم -11

 .عشق زمينی و عشق رمانتيک ،مناسبات عاشقانه -11-1

 .فسکیداستای «ِبرادران کارامازوف»ستان اد با نگاهی برنی و کنش ِ بی خواهش، عشق افالطو -11-1

  .عشق به خداوند -11-9

 «پرسش های انسانِ این روزگار از موالنا»سلسله جلسات فلسفی، در  ، از منظر انسان شناسیِنيز مفاهيم باال را مصطفی ملکيان

هم مورد سلسله جلسات ، آن می شود، در کنار ِ این درسگفتار خاصی واکاویده است، توصيهو ژرف بينیِ ، با دقت نظر (94)

ارائه داده است: عشق به خدا، عشق به خود، عشق به ملکيان تبيين های معرفت بخش ِ خود را در چهار گروه  تامل واقع شود.

 انسان های دیگر و عشق به طبيعت.

 :موارد زیر قابل تامل ِ ، تبيين ِجلسه سيزدهم -19

 از منظر ادبيات عرفانی.« زمينیعشق » جایگاه -19-1

 معنوی و غزل های ِ مثنوی «ِکنيزک و پادشاه» داستان به اشاره با خداوند، به عشقویژگی های ِ -19-1

 موالنا.

 .شادکامانه ی موالنا درس های عميق عرفانِ ن ورمد سلوکِ -19-9

 .در تفسير هستی ،به نومناليست بودن موالنا و غزالی اشاره -19-4

 :بر موارد زیر نيکو ، شرحیجلسه چهاردهم -14

 .عشق از منظر گابریل مارسل -14-1

 .لویناس امانوئل و فلسفه گابریل مارسلدر  ،«دیگری »مفهوم  -14-1

 .موالنا ِ عرفانی نقش شمس در سلوک -14-9

 .سهراب سپهری «ِمسافر»عشق و تنهایی معنوی در شعر  -14-4

را سروش  . این نقدکم رنگ بودن دیگری در سلوک ِ درونی ِ سپهرینقد به سلوک سپهری: یک ارائه  -14-5

 .(5تا  9) ، بسط داده است5و9،4دباغ در سلسله مقاالت طرحواره ای از عرفان مدرن 

 «.دیگری»رویکردهای عرفای اسالمی و مسيحی در مواجهه با  تفاوتِ -14-6
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 «.دیگری»اگزیستانسيل ِ مصطفی ملکيان در مواجهه با رنج  اخالقیِ نيکوی ِاشاره به مشی ِ  -14-7

 :پرداخته شده است ابل تامل،ق، به شکلی )جلسه پایانی فصل اول(، به موارد زیر جلسه پانزدهم -15

فسکی نسبت به موالنا و سپهری در ای مختلف لویناس، مارسل و داستایمقایسه تفاوت رویکرده -15-1

 «.رنج دیگری»نسبت به ، به ویژه «دیگری»مواجهه با 

 .در سنت عرفان مسيحی «وفا، عشق و ایمان» -15-1

 .بوبرمارتين نيایش از منظر  -15-9

 .مارسل؛ در حوزه اخالق گابریل ، توسطبوبرمارتين بسط ایده های االهياتی  -15-4

 «:ما زمانه براي عارفان پيام»ب، فصل دوم از 

  :جلسه اول -1

 وجود رویکردی با ، که، به عنوان دو سالک ِ مدرنمقایسه آرای عرفانی شریعتی و سپهریطرح ِ نيکوی ِ  -1-1

اینکه  و است. شده بررسی سپهری و شریعتی اگزیستانسيل های دغدغهِ  افتراق و اشتراک وجوه شناختی،

 دلمشغول همچنان کنونی شدۀ راززدایی جهان در که هستند مدرنی سالکان زمرۀ در شریعتی و سپهری»

 نغز و ناب تجارب بازخوانیِ. «وجود گمشده اقليم» به راهی جستن پی در و اند هستی قدسی ساحت

 مدرنی ذهنيت و یافته دیگری سيرت و صورت که کسانی برای تاب و تب پر زمانۀ این در ایشان وجودی

 پررنگی معنوی های دغدغه و نشده مأیوس قدسی ساحت در زیستن از همچنان حال عين در و کرده پيدا

بازنویسی شدۀ  متن منقح شده ودباغ سروش . (95) «است آموز عبرت و خردنواز و شورانگيز البته دارند،

را در مقاله « پيام عارفان برای زمانه ما» سلسله جلساتِاز فصل دوم ِ ، 1و 1جلسات  های سخنرانی

  آورده است. (95) «هبوط در هيچستان»خواندنی ِ 

 جلسه دوم: -1

 «.عدم»و « هيچ» مفاهيم ِ در تناسبِ با عنایت ویژه به ،مقایسه نيکوی آرای سپهری و شریعتی -1-1

 :، ارائه قابل تامل موارد زیرسومجلسه  -9

« عرفان مدرن»با دغدغه  ها، این درسگفتارکه از آنجا ِ مثنوی معنوی. «پادشاه و کنيزک»داستان تفسير  -9-1

، بيشتر پرداخته استمترتب  ِ این داستان که بر عمل ِ حکيم الهیشاید بهتر بود، به آفاتی ، برگزار می شود

می داند، از این منظر بر  را موجه «اخالق ِ حقوق بشر» که، سروش دباغ احتماالً بهتر بودمی شد. 

)با اصرار به  دارد حکيم الهیموالنا سعی بر توجيه عمل در این داستان توجيهات موالنا نقد می نمود. 

اخالق ِ »و از منظر ِ  ، در این مورد خاصتوجيه های موالنا می رسد،، ولی به نظر کنش ِ او(موجه بودن ِ

 بيشتر به ؛در این جلسه به عنوان سالک مدرن به نظر می رسد، بهتر بود، .نمی باشدموجه  ،«حقوق بشر

 توجه می شد.« اخالق ِ حقوق بشر»

 و آثار ِ شریعتی و سپهری. «پادشاه و کنيزک» تبيين انواع عشق ورزی با عنایت به داستان ِ -9-1

 «.رنج»مسيحی با عنایت به مفهوم تفاوت سنت های عرفانی اسالمی و به تصویر کشيدن ِ  -9-9
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 جلسه چهارم: -4

    به نظر  .معنوی موالنا ، با اشاره ای رسا به داستانی نيکو از مثنوی«زندگی اصيل» تبيينی معرفت بخش از -4-1

می تواند یکی از ویژگی های اصلی ِ سالک مدرن باشد، و شاید بهتر بود در این « اصيل زندگی»می رسد، 

در  ،از آنجا که یکی از ویژگی های انسان ِ معنوی شد.ین مفهوم فربه بيشتر پرداخته می درسگفتارها، به ا

 اشاره، در این ميان (11) است« اصيل زندگی»، دارا بودن ِنيز مصطفی ملکيان «ِعقالنيت و معنویت»پروژه 

 می توانست برای( (96) «زندگی اصيل و مطالبه دليل»ملکيان )مانند:  مصطفینوشته های خواندنی ِ  به 

    انسان فقط بر مبنای فهم ِ خود عمل« زندگی اصيل»در )بسيار سودمند باشد درسگفتاراین مخاطبان 

 .(می کند

 :زیر مواردقابل تامل ِ ، طرح ِ جلسه پنجم -5

 با عنایتِ ویژه  و معنوی موالنا، دفتر پنجم مثنوی در «توبه نصوح»با اشاره به داستان  ،هدرباره توببحثی  -5-1

 .ِ انسان تبدیل مزاج های وجودی به 

و حث کالم جدید ابهتر بود به مببه نظر می رسد، ، درسگفتاراشاراتی درباره دعا؛ که البته با توجه به عنوان  -5-1

 .درباره دعا بيشتر پرداخته می شدمعاصر  دستاوردهای ِ فلسفه دین ِ

  :اشارات ِ نيکو به موارد زیر، ششم جلسه -6

 .معنوی موالنا به مدعيان دروغين ِ سلوک، با استشهادات معرفت بخش به مثنوی رداختنِپ -6-1

       که به نظر  .دین ورزی و سلوک ِ عرفانی دستاوردهایِ فرآیندِ درخصوصِ «تقوایِ پيشادینی» تاثير ِ -6-1

 بيشتری در این درسگفتارها داشت. پرداختِ این موضوع ِ فربه، نياز به، می رسد

 :اشاره نيکو به موارد زیر، هفتم جلسه -7

 ،این خصوصدر  «مدرن»سلوک ِ  های با توجه به دغدغه. ِ عرفانی کسلو در« حيرانی»مفهوم ِاهميت ِ -7-1

مفهوم ِ برای مثال، اشاره و تبيين ِ پرداخته می شد. ؛دنيایِ جدید مطرح در بهتر بود بيشتر به آرای ِ شاید

ِ  «راز» مفاهيم ِ»با عنایت به اینکه: مثالً  سودمند باشد.می توانست  ،گابریل مارسل ، در فلسفه«راز»

 نزدیکیِ  مفاهيم منظرها، برخی از ولی نيستند، معادل دقيقاً ایرانی،ِ  عرفانِ  سنتِ  «حيرت» و مارسل

ِ  فيلسوف آنچه رسد می نظر به منظر، این از. تامل قابل معنویت، به مند عالقهِ  مدرن انسان برای و هستند

 نماید، می نزدیک ،(موالنا)خودِ  قبلِ  قرن هفتِ  ایرانیِ  عارف به را( مارسل) بيستمی قرنِ  فرانسوی

 امر با مواجهه تجربه و هستی در مشارکت درهستی، حضور هستی، با مواجهه در شناسا فاعلِ  محوریت

 (.97) «برداشتیحيرتِ معنوی، که بی گفت ولی با شنيد، ز هستان پرده ها است، سویِ  متعالی

که متناسب با خداشناسی. -کالمی اندیشگیِ نظام هایِدر  ،معلول و تجلی-علتمدل های تفاوت  تبيين  -7-1

 .اودانند و برخی دیگر جلوه و تجلی ِآن ها، برخی از عارفان جهان را خلقت ِ خداوند می 

 .این عارف ِ شِکَر خو جهان اندیشگی ِبهتر ِ ، جهت فهم ِتو ی ویژه ی موالنااشاره به تداعی های توبر -7-9

 :، طرح نيکوی ِ موارد زیرجلسه هشتم -8

      در دباغ سروش نيز، تازگی به. از منظر ِ اخالق حقوق بشر ،جنسيت زدهنقدِ زبانِ توجه سالک ِ مدرن به  -8-1

 همزیستیِ تحققِ  سوی دینی؛-شناختی معرفت تکثرگراییِ  منظر از و مداراجویانه مشیِ با( 98)ای مقاله
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 از استفاده پيشنهاد با. است پرداخته فرهنگی-زبانیِ  پاالیش دغدغه به بشر، حقوق اخالقِ و آميز مسالمت

 از صرفاً و نيست منفی معنایی داللتِ و داوری ارزش متضمنِ که ،«الحاد» واژه جای به «خداناباوری» واژه

زیست ِ  تالش هایی برای .دهد می خبر هستی قدسیِ ساحت پذیرشِ عدم و جهان درباره موضعی اتخاذ

  (.93اخالقی تر ِ سالک ِ مدرن )

 .معنوی ِ موالنا داوری ِ دیگران، با استشهادات نيکو به مثنوی شواری هایِد بحثی درباره -8-1

خصوص ِ این . ایشان مالحضات خویش را درِ عرفانی ِ مدرن در سلوک« بيخودی»مفهوم ِاشاره نيکو به  -8-9

 .(4) داده است و شرح بسط« 4 ای از عرفان مدرن طرحواره»مقاله  موضوع، در

 جلسه نهم: -3

ار، اگر فصول هفتم و به نظر می رسد، در کنار این درسگفت در اندیشه موالنا. «عدم»مفهوم تبيين نيکوی ِ -3-1

یاری در جهان ِ اندیشگی ِ موالنا، « عدم»مفهوم  درکِهم مطالعه شود، در  (41) «آینه جان»هشتم کتاب ِ

 . (41) رسان خواهد بود

 :، پرداختی معرفت بخش به موارد زیرجلسه دهم -11

 عرفان اسالمی. مفاهيمِ تطور سير و -11-1

نگاه به پدیده های آفاقی از منظر ِ  ، از رهگذردر دیوان حافظ« باد»پدیده   مختلفِ ایماژهایِبررسی  -11-1

 .انفسی

 .حافظ و زهد گریزی -11-9

    را  غزل مذکور ،به نظر می رسد «.ندانم که رو به ما آوردچه مستيست »شرح غزلی از حافظ با مطلع  -11-4

برخی بيت های آن داللت های  حداقل به حساب نياورد، یای حافظ « عارفانه»جزء غزل های  می توان

 انتخاب و شرح می شد.« پيام عارفان»در درسگفتار  از حافظ . شاید بهتر بود، غزلی دیگرفانه نداردارع

 بخشی از صوفيه، که برای سالک ِ مدرن بسيار درس آموز است.نقد ِ تندخویی ِ  -11-4

 در دیوان حافظ.« می» مختلف معنایی ِ شرح داللت هایِ  -11-5

 موالنا و حافظ. جهان های اندیشگی ِ تبيين تفاوت های -11-6

 .(11) عبدالکریم سروش« ِ اصناف دینداری» نظریهتبيين دین ورزی های متفاوت با عنایت به  -11-7

 : قابل طرح می باشد درباره آن ها اهداف درسگفتارها، که موارد زیر تبيينِ سویِ دو غزل از حافظ، شرح جلسه یازدهم -11

      ( به نظر«دانی که چيست دولت دیدار یار دیدن»با مطلع ِ  ) غزل اولی که در این جلسه انتخاب و شرح شد -11-1

نسبت  غيرعارفانه، جزء غزل های عارفانه حافظ نمی باشد؛ و تمام ابيات آن را می توان به احواالت ِ می رسد

   وزن ِ کمتری نسبت به  «عارفانه»غزل های  در دیوان حافظ؛ همچنين، از آنجا که به نظر می رسد داد.

استعالمی  دمحم مداراین تقسيم بندی سه گانه را وا) دارا هستند «عاشقانه»و  «رندانه»غزل های 

در بخش برای حافظ چندان مناسب نباشد، همان طور که  «ارفع»ير ، شاید به کار بردن تعب((41)هستم

 .مه اآوردنيز،  «4-7 »، قسمت«الف»
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، («آلوده خواب ميکده در به رفتم دوش» مطلعِ با) حافظ عرفانیِ هایِ غزل از یکی انتخاب و شرح نيکویِ -11-1

 می باشد.« زمانه ما»برای  «عارفان»ام پياهداف درسگفتار که  متناسب با

 :، طرح قابل  تامل موارد زیردوازدهم جلسه -11

 .حافظ ياتِغزل در «سبز غم»ِ  تبيين -11-1

، با عنایت به بود بهتر شایددر این بخش،  حافظ.از عرفانی  یاشاره به رابطه عرفان و هنر با عنایت به غزل -11-1

به  اشاره می گردید.بيشتر تجربه عرفانی و تجربه هنری نيز  هایِ به تشابهمحمد رضا شفيعی کدکنی،  نظریه

از نظر ِ محمد رضا شفيعی  برای سلوک ِ مدرن مزایای ِ بسياری داشته باشد. ، می توانداو نظریهنظر می رسد 

عرفان، مثل هر نگاه جمال »است.  «عرفان نگاهِ هنرى و جمال شناسانه نسبت به االهيّات و دین»کدکنی، 

هاى هنرى و خالق خود  که با تجربه «عارفى»شناسانه و هنریى، داراى دو وجه یا ساخت است: از یک سوى 

بخشد و از سوى دیگر کسانى که در  نگرد و آن دین و مذهب را وجه هنرى و ذوقى مى دین و مذهب را مى

کنند اینان نيز به  گرند و عرفان حاصل از نگاه او را تجربه مىن پرتو خالقيت و نگاه هنرى او به آن دین مى

توان  هاى ذوقى او. از باب تمثيل مى اند، در حدّ سير و سلوک در تجربه اى دیگر عارفان آن مذهب گونه

آفریند داراى تجربه هنرى است و هم تمام کسانى که  گفت هم کسى که یک ملودى موسيقایى برجسته مى

شناسانه و  برند. در این نگاه: یک، تجربه عرفانى، مثل هر تجربه ذوقى و جمال ت هنرى مىاز آن ملودى لذ

هنریى، امرى است شخصى. دو، تجربه عرفانى، مثل هر تجربه ذوقى و هنریى، غيرقابل انتقال به دیگرى است. 

 گر، برخیبه عبارت دیاى، غيرقابل تکرار است.  شناسانه سه، تجربه عرفانى، مثل هر تجربه جمال

 هم وجود دارد و از آنجا که در هنر «تجربه عرفانى»وجود دارد، عيناً در  «تجربه هنرى»هایى که در  ویژگى

و... روبرویيم، در عرفان نيز با همين مسائل روبرو  «چند معنایى»و  «رمز»و  «تخيل»ما با عناصرى از قبيل 

 .(49)«او بيرون نخواهد بود «بيان چند معنایى»و  «رمز»و  «تخيل»خواهيم بود. عرفان هيچ عارفى از قلمرو 

 (.97داده ام) مقاالت خویش، بسطدر یکی از را  ی مذکور دغدغه

 سویهدارای ِرده شده است، که دوامی در خصوص دستگاه های موسيقی ایرانی آو عبداهلل از استاد ینقل قول -11-9

معنویت و دغدغه ی نسبت ِ نگارنه . می باشدموجه ن نگارنده، که از نظر استموسيقی به ذات گرایانه نسبت 

 در تنفس ،احتماالًنگارنده بر این باور است که  در واقع، .(44و  97)مهمی می داند دغدغه ، بسيارموسيقی را

      این های تفاوت و معنویِ  دیگرِ  عواملِ  گرفتن نظر در با البته) موسيقی ها برخیِ  جهان زیست

 روشنفکری جامعه از متفاوت نسل سه دغدغه که مدرن، دنيای در معنوی زیستِ در تواند می ،(ها موسيقی

 با تا. شایان توجه، آن هم تاثيری افتد موثر ،(دباغ سروش و ملکيان مصطفی شایگان، داریوش) باشد می ایران

 با هستی، از استعالیی تاویل سویِ مدرن،ِ  جهان در موسيقيایی،/پيشاتصویری/ فرازبانی حوزه تشخيصِ/احيا

 از و شویم، مند بهره معنویِ حيرتِ وجد از متعالی، امر با مواجهه های تجربهِ رهگذر از درونی،ِ  دگردیسی

 اشيا. ولی در این راه، خلوت اهتزاز روشنی به برویم شدن، پرنده یک امکانِ  سوی باغچه، نفس صدای

در نظر گرفتن ذات هایی . به نظر نمی رسدموجه  رویکردهای بزرگنمایانه ی ذات گرایانه / هنر برای هنر،

 نيشابورک و عراق و گاه سه علما برای : مناسب است کهاند گفته برخیکه  برای این موسيقی، همچون

تار  ، یا اینکه بگویند: سازهای زهی بر منازل طریق وصل داللت دارند، یاچهارگاه و زنگوله شعرا برای و بنوازند
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نمونه هایی از  را نسبت دادن ِ هوای اشراقی به بنياد و گام ایرانیصدایی عارفانه تر و مغانی تر دارد، یا 

با دید ِ پيشينی، مقامات و دستگاه های موسيقی  مثالً ، زیرامی دانمتجليل ِ ناموجه موسيقی کالسيک ایرانی 

   و و/یا سطحی و/یا غير هنری را دارا هستندمبتذل  ایرانی، امکان اجرایِ اشعار و موسيقی ِغير اشراقی و/یا

     آن ها ندارند، و نيز، با دید ِپسينی، دیده ایم که چقدر در مقامات و ِ «بنياد»این ها هيچ منافاتی با 

ده دستگاه های موسيقی ایرانی، اشعار و موسيقی ِغير اشراقی و/یا مبتذل و/یا سطحی و/یا غير هنری اجرا ش

، مشخصات ویژه هر شخص )اجرا کننده/شنونده موسيقی( و همچنين نظر می رسد، بهتر استاست. به 

معنوی، در تناسب با اثرات ِ نيکوی ِ معنوی موسيقی، لحاظ شود، با  عوامل ِ غير موسيقيای ِ موثر در زیستِ

 .(97) دوری از رویکرد ِذات گرایانه نسبت به موسيقی

 :به موارد زیرپرداختی قابل تامل ، سيزدهم جلسه -19

 دو غزل از سعدی.به  ات ِ نيکو، با استشهادنکات ِ عرفانی و اخالقی تبيين ِِ -19-1

 «.مرگ اندیشی»کوی يتاثيرات نارائه تصویری از  -19-1

    )هر دو از رخشان بنی اعتماد(، در تبيين« زیر پوست شهر»و « بانوی اردیبهشت»های اشاره به فيلم  -19-9

هنر،  که است، ایرانی جزء معدود روشنفکران و اهالی فلسفهدباغ  سروش. سالک مدرن اجتماعیِ دغدغه هایِ

. او )از منظر ِ مفاهيم و دغدغه های اخالقی و اگزیستانسيل و...(فيلم، را به دیده عنایت می نگردنقد  به ویژه

 «طال و مس»، (47) «دور افتاده»، (46) «درباره الی»، (45) «جدایی نادر از سيمين» یی چونفيلم ها درباره

خواندنی نيز، مقاالتی  (51) «هيچ» و (51) «هامون»، (51) «چهل سالگی»، (43)«تسویه حساب»، (48)

 به نظر می رسد، داد .(منتشر شود ستقلاميد است، این نقدهای سينمایی به صورت کتابی م )که نوشته است

، و فرهنگی ایران خواهد داشتی دستاوردهای مبارکی برای جامعه  ،فلسفه ی جامعه و هنر ی جامعه ستدِ و

، همنشينی فلسفه و نگارندهبه نظر  .به همراه دارداز این داد و ستدها  فرخندهنقد هایی اینچنينی صبغه ای 

این موضوع در سه گانه ی  خوشبختانه، که ،، به ویژه برای سالک مدرنباشدبسيار سودمند  ، می تواندهنر

 ، جای ِ ویژه ی خود را داراست.)طرح شده در مقدمه مقاله( فکری ِ سروش دباغ

 .(95) «هبوط در هيچستان»با اشاره به  ،تبيين و تفکيک غم های مختلف در زیست جهان هر فرد  -19-4

 م، پرداختی قابل تامل، به موارد زیر:هجلسه چهارد -14

 .عشق آسمانیغزليات ِ سعدی، عشق زمينی و  -14-1

 «.انهداز»سعدی و حافظ، در مواجهه با رویکردهای تفاوت  -14-1

، شاید بهتر بود که، به نقد ِ اماسعدی گرامی داشته شده است. « ِ دیده حُسن بين»در این جلسه ، به حق،  -14-9

، )اخالقاً ناروا از برخی منظرها( به معنای منفی «نظر بازی»سعدی ) اشعارِهای موجود در  «نظر بازی»برخی 

مورد ِ نظر ِ سروش دباغ است، پرداخته « ِ سلوک ِ مدرن»و نه مثبت( که در تضاد آشکار با مشی ِ اخالقی و 

 می شد.
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 )جلسه پایانی فصل دوم(:جلسه پانزدهم  -15

 منطق الطير ِ عطار.«ِ شيخ صنعان»داستان ِ شرح بخشی از  -15-1

ِ این  از دغدغه محوری، در طرح مباحث: وارد است کلی به مجموعه درسگفتارهای فصل دوم یک نقد به نظر می رسد،

به عبارت دیگر، اگر معيار ِ اصلی ِ برخی مواقع دوری حاصل می شود.  ،درسگفتارها )طرح شده در مقدمه ی این مقاله(

وم بيشتر از فصل فصل د بدانيم، انحراف از معيار در  «دنيای مدرن» در «پيام عارفان»استفاده از موفقيت ِ این درسگفتارها را 

در  ،عبارت دیگر. به بوده استسگفتارها موفق تر از فصل ِ دوم آن از این منظر فصل ِ اول ِ این در می باشد، و اول

همچنين، . در برخی مواقع رنگ می بازد، «زمانه ما»پيام عارفان برای  و  «مدرن» ِ سالک ویژگی هایدرسگفتارهای مذکور، 

ی فصل ِ  جلسه 15 . به بيان دیگر، ظاهراً، در)به لحاظ مفهومی( دوم بود از فصل و پيوسته تر ارائه ی فصل اول منسجم تر

و ، و تقریباً این طرح، جلسه به جلسه ،مایدمی نُ کم رنگ برای برگزاری جلساتاز پيش تدوین یافته  و پيوسته ، طرحِدوم

 می گُشود. رخ  گسسته،

را توصيه کردنی می دانم، به ویژه برای افرادی که به زندگی ِ « ما زمانه برای عارفان پيام»بهره مندی از درسگفتارهای  در کل، 

، روشنفکری ایران جامعه از سه نسلجهان ِ اندیشگی ِ معنوی در زیست جهان ِ مدرن عالقه مند هستند. دغدغه ای که در 

 ملکيان شایگان، که دارد توجه . نگارندهداریوش شایگان، مصطفی ملکيان و سروش دباغ: یعنیبسيار پررنگ و قابل تامل است، 

 سه آن برای موضوع، این اهميت و. دهند می ارائه «معنویت» از هم و «بودن مدرن» از هم متفاوت تبيين و درک سه دباغ و

 نظر به ولی است، متفاوت های وزن دارای ؛(59( )پایبندی) عملی التزام در هم و( گیدلبست) نظری التزام در هم اندیشمند،

 را، «توامانِ  بودن معنوی و بودن مدرن» که دارد، وجود ایشان فکری ی پروژه سه هر در تاملی قابلِ  اشتراکِ  وجوه رسد، می

 ،(شایگان داریوش)«سيار تفکر و تکه چهل هویت» :فکری ی پروژه سه این از منظور. مطلوب هم و دانند می ممکن هم

 رسد، می نظر به همچنين .باشد می( دباغ سروش)«مدرن عرفان از ای طراحواره» و( ملکيان مصطفی)«معنویت و عقالنيت»

 و عقالنيت» از هم و است پذیرفته تاثير «سيار تفکر و تکه چهل هویت» از هم «مدرن عرفان از ای طراحواره» از هایی بخش

 باشند. می تضاد در هم با نيز ها آن از هایی بخش هستند، متفاوت هم با اینکه بر عالوه پروژه، سه این ،عالوه بر آن. «معنویت

 .پرداخت خواهم توجه؛ شایان و بخش معرفتِ  فکری ی پروژه سه این ی مقایسه به مجزا، ای مقاله در نزدیک، ی آینده در

 که است برانگيز تحيسن حقيتاً :باارزشِ  درسگفتارهای اینِ  صوتی های فایلِ  نشر داشته باشم به هم در پایان، اشاره ای

 داده قرار مندان عالقه دسترس در رایگان به  را مذکور شایان ِ توجهِ درسگفتارهای ِ خویش،ِ  رسمیِ  سایت وب در ،ایشان

 .است
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 منابع و پانوشت ها

 .1931 ، 1 آسمان ، دباغ سروش ، 1 مدرن عرفان از ای طرحواره -1

 .1931 فروردین 17 ، اعتماد روزنامه ، دباغ سروش ، 1 مدرن عرفان از ای طرحواره -1

 .1931 ، 1 پویا اندیشه ، دباغ سروش ، 9 مدرن عرفان از ای طرحواره -9

 .1931 ، دباغ سروش ، 4 مدرن عرفان از ای طرحواره -4
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  . 1931 دباغ، سروش ، 5 مدرن عرفان از ای طرحواره -5
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 در سپهر سپهری، سروش دباغ، نگاه معاصر، در دست انتشار. -6

 سروش سپهری، نيما افراسيابی، در دست انتشار. -7

است: خوبی، خوشی و  برخوردار اصلی مولفه سه از آرمانی از نظر برخی متفکران، مانند مصطفی ملکيان، زندگی -8

 به مقاله زیر مراجعه شود:ارزشمندی. برای نمونه 

 .1983، 9معنویت، مصطفی ملکيان، مهرنامه  و عقالنيت نظریه طرح بر دوباره معنویت: مروری و عقالنيت جوی و  جست در-

 ، کدکنی شفيعی محمدرضا تفسير و گزینش ، مقدمه ، بلخی محمّد الدّین جالل موالنا ، تبریزی شمس غزليات -3

 .473 غزل از ،1987 ، سخن انتشارات

 .1989آبان  14 ،روزنامه ایراننشانه های انسان معنوی ، مصطفی ملکيان،  -11

 سطح  خاص، مذهب و دین به توجه بی  که است هایی انسان همه مشترک حالت معنویت»ملکيان معتقد است که 

 روح یک مولفه سه) آرامش و اميد شادی،  به مرتبه، اختالف با و بيش یا کم معين، اجتماعی نظامات و خاص علمی

  «.اند کرده پيدا دست( آباد

 .1931 ، دباغ سروش ، دوست خيال سمت -11
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 .1931آبان  7روزنامه اعتماد، فکر نازک غمناک)تاملی در معنای غم در اشعار سهراب سپهری( ، سروش دباغ ،  -11

 برای نمونه به مصاحبه زیر مراجه شود: -19
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 .913تا  919، مصاحبه ی تجربه دینی، صفحات  1981راهی به رهایی، مصطفی ملکيان، نشر نگاه معاصر، -

 .111تا  83، فصل چهارم، صفحات 1988آینه جان، آرش نراقی، نشر نگاه معاصر،  -14

 .1981 تهران، دانشگاه ، معاصر انسان برای موالنا های آموزه همایش ش،سرو عبدالکریم پرگفتار، خاموش -15

 .969 تا 917 صفحات خاموشی، روشن چراغ مقاله ،1983 معاصر، نگاه نشر ملکيان، مصطفی آرزومندی، حدیث -16

 .1986 موالنا، تولد سال هشتصدمين بزرگداشت المللی بين کنگره دباغ، سروش موالنا، نزد سکوت -17

 صفحات تراکتاتوس، در سکوت مقاله  ،1987 صراط، دباغ، سروش ویتگنشتاین، فلسفه در جستارهایی: معنا و سکوت -18

 .46 تا 19

  به این دانسته و  روشنفکر بالفعلِ اخالقیِ وظيفۀ دو را مرارت تقليل و حقيقت تقریر در نظریه مذکور، ملکيان  -13

 تقليل النظر بادی فی وظيفۀ یا است سنگينتر و مهمتر حقيقت تقریر النظر بادی فی وظيفۀ»پرسش ها می پردازد که:

 در این خصوص به مقاله زیر مراجعه شود:«. شد؟ قائل اولویت باید کداميک برای مرارت؟

 .99تا  3مقاله تقریر حقيقت و تقليل مرارت، صفحات  ،1981 معاصر، نگاه نشر ملکيان، مصطفی رهایی، به راهی-

 مخاطبان این درسگفتار مناسب خواهد بود به کتاب زیر هم مراجعه نمایند:جهت تکميل مباحث ِ این بخش،  -11

 .1988کشف دیگری همراه با لویناس، مسعود عليا، نشر نی، -         

به نظر می رسد، بهتر بود برای فهم ِ بهتر این بخش ؛ برای مخاطبان این درسگفتارها، به نوشته های اروین یالوم نيز،  -11

 اشاره می شد: از جمله موارد زیر

تا  55، بخش اول: مرگ، صفحات  1931اگزیستانسيل ، اروین یالوم ، ترجمه سپيده حبيب ، نشر نی،  درمانی روان -        

913. 

 .1983خيره به خورشيد: غلبه بر هراس مرگ، اروین یالوم، ترجمه مهدی غبرایی، نيکو نشر، -       

، 1981مجتهد شبستری، مصطفی ملکيان و محسن کدیور، صراط،  سنت و سکوالریسم، عبدالکریم سروش، محمد -11

 . 113تا  113صفحات 

 نيلوفر. فرهنگی سایت ملکيان، مصطفی ، معنوی زندگی های فرض پيش و معنویت بحران -19

.html97-55-15-17-14-1931-174nahjolbalaghe/-67eeloofar.org/mostafamalekiyan/http://n 

ای که ملکيان در پروژه خویش مورد عنایت قرار داده است )از جمله « من های پنج گانه»به نظر نگارنده، توجه به 

های  در نظر بگيریم که ما من اگر »بسيار مهم باشد، که: سالک ِ مدرن مقاله فوق(، می تواند در زیست ِ معنویِدر 

http://neeloofar.org/mostafamalekiyan/67-nahjolbalaghe/274-1390-04-07-15-55-37.html
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هاست که زندگی آدمی را تبدیل به یک  کنيم در واقع سروکار داشتن با دو من از این من فراوانی برای خود تصویر می

زهره دیگر وجود دارد؛ یا به  5ای در جهان وجود دارد، در این زهره،  کند. فرض کنيد یک زهره زندگی معنوی می

زهره واقعیِ واقعی؛ یعنی زهره چنان که هست. که مثالً اگر  ،یک: دارد زهره در جهان وجودتصویر از این  5تعبيری 

زهره آنچنان که خودش  ،دو .اعتقاد داشته باشيم که خدایی وجود دارد فقط او بتواند این زهره را تشخيص دهد

 ،چهار. شود ای است که دیگران از او تصور دارند.که این هم به تعداد دیگران متفاوت می زهره ه،س. کند تصور می

ای است که دیگران تصور  زهره ،پنجو  کند دیگران از او یک چنين تصوری دارند ای است که زهره تصور می زهره

ها  بندی و یا تعداد این من ین تقسيمالبته در این جا ا .کنند که او خودش مثالً یک چنين تصوری از خودش دارد می

ها  زیاد مورد توجه نيست، چيزی که اهميت دارد این است که معنویان جهان باید فقط بر مبنای دو من از این من

به . کند کند، فکر می زندگی کنند، من اول و من دوم. انسان معنوی فقط به من واقعی و منی که از خودش تصور می

ه تصوری دارند، و خودش در مورد تصور دیگران از خودش چه تلقی دارد، و دیگران از تصور او در اینکه در مورد او چ

 «.مورد خودش چه تلقی دارند، مطلقاً کاری ندارد

 .1931فلسفه الجوردی سپهری، سروش دباغ،  -14

.pdf111hdabagh.com/pdf/http://www.begin.sorous 

 .1981، 6صورت و بی صورتی ، عبدالکریم سروش، آفتاب  -15

 .1981، 7بی رنگی و تابندگی ، عبدالکریم سروش، آفتاب  -16

 .1981، 8رنگ و بی رنگی ، عبدالکریم سروش، آفتاب  -17

 .1981، 3آینه های بی زنگار ، عبدالکریم سروش، آفتاب  -18

 .1981، 11ش، آفتاب بی کرانگی و حصارها ، عبدالکریم سرو -13

در این مقاله، عبدالکریم سروش، تاملی معرفت بخش و نيکو، درباره مرزهای صورت و بی صورت، در تفسير بيتی از 

، آورده است. او درباره اینکه چگونه «(در خور نایست نه در خورد مرد/  دم که مـرد نـایی اندر نای کرد)»مثنوی ِ معنوی 

نی می رود  در آنچه که بپندارید نباید» :گوید می شود، می معنادارِ  متن یک متعالی، امر با مواجهه سوی هستی،ِ  تمام

 آید می بيرون نی از آنچه نی می رود و با تعين بيرون می آید.  در تعين بی همان است که از آن بيرون می آید.  دقيقاً

آن دمی را که نایی در نای کرد، . کرده است ا در نیبی تعين ر ِ نی است، نه متناسب با مرد نایی که یک دم با متناسب

 است، صورت بی دم آن کنيد نگاه باال به وقتی که از سر دیگر نی خارج می شود قد و قامت دیگری می یابد. وقتی که

را اشغال کرده است. اگر پيش  مراتب از مرتبه دو ين نگاه کنيد با صورت است. لذا، همان دم است کهیبه پا که وقتی

 آن. اوست معلول فقط اینکه نه باال، ی مرتبه آن با دارد تناسبی ينیيد که این مرتبه ی پایفرض شما این باشد، باید بگو

. بين این موجودی که سایز خودش را کوچک تر کرده، با است نشسته ينییباالیی خود را کوچک کرده و در این پا
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 است تناسب این کشف این تناسب و دانستن زبانِ هست. تناسبی ندارد، تعين و صورت و حد و سایز اصالً که موجودی آن

کلمه  و سطر سطر رساند. از آن پس این عالم را مانند مکتوبی می بينيم که خداوند در می عالم این تأویل به را ما که

 «.می توانيم آن را بخوانيمکلمه ی او نشسته است. اما فقط وقتی که زبان این کتاب را بدانيم 

مقاله تطور امر  ،1987 پارسه، کتاب نشر و مطالعات شرکت دباغ، سروش فلسفی، جستارهای: متعالی امر امراخالقی، -91

 .173تا  141متعالی در منظومه سپهری، صفحات 

 ایمان و شبستری ، مقاله مجتهد1987ویتگنشتاین، سروش دباغ، صراط،  فلسفه در جستارهایی: معنا و سکوت  -91

 .176تا  161شورمندانه، صفحات 

 .1931 ،91 ورزی ، سروش دباغ، آسمان ایمان اصناف در تأملی: آبها آواز پاکی -91

 مقاله ایمان ،1987 شرکت مطالعات و نشر کتاب پارسه، دباغ، فلسفی، سروش جستارهای :متعالی امر امراخالقی، -99

 .137تا  181آرزومندانه ، صفحات  ایمان-شورمندانه

 .8تا  1، جلسات 1931پرسش های انسانِ این روزگار از موالنا، مصطفی ملکيان، موسسه سروش موالنا،  -94

 .1931 سپهری، سروش دباغ،  کتاب هشت و شریعتی کویریات تطبيقیِ هبوط در هيچستان: بازخوانی -95
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 .1981، 15-16زندگی اصيل و مطالبه دليل، مصطفی ملکيان، پژوهشنامه متين  -96

ای  زندگی اصيل یعنی زندگی»مطرح می کند که:درباره زندگی ِ اصيل در این مقاله، ملکيان آرایِ معرفت بخش خویش را 

، «در معيت خود زیستن»و « التزام خود حرکت کردندر »که در آن انسان تنها به خودش وفادار است، و مساوی است با 

و بنابراین هرگاه وفاداری به خود فدای وفاداری به دیگر یا دیگرانی شود، زندگی من عاریتی خواهد بود. وفاداری به خود 

گيریهای  یعنی چه؟ معنای واضحتر وفاداری به خود، فقط بر اساس فهم خود عمل کردن و فهم خود را مبنای تصميم

گيری کند، فهم خود را تعطيل نکرده  اش تصميم عملی قرار دادن است. پس هرکس که فقط بر اساس فهم خود در زندگی

شود: سنتهای نيازموده،  کنيم؟ آنگاه که اساس زندگی ما اینها می و زندگی اصيل دارد. چه وقت فهم خود را تعطيل می

حبوبيت به هر قيمتی، کسب رضای مردم و .... یعنی من درواقع به تعبّد، تقليد افکار عمومی، همرنگی با جماعت، کسب م

خواهم خودم از خودم بدم نياید،  خواهم در دل خود جا باز کنم؛ می خواهم در دل شما جا باز کنم من می هر قيمتی نمی

ر واقع یعنی همين. نه اینکه شما از من بدتان نياید؛ چراکه خوشایند خودم بر خوشایند شما تقدم دارد و زندگی اصيل د

این است که بر اساس فهم خویش زندگی کنيم و مهم نيست نتيجه و فرآورده این  }در زندگی اصيل{ فرآیند درست

شود، استقبال کنيم. بسياری از  ای که بر اساس این فرآیند عاید ما می فرآیند چه عقایدی باشد بلکه ما باید از هر عقيده

يش گرفتند، دیدند عقاید سابقشان درست بوده؛ مثالً غزالی وقتی شک کرد، پس از شکش انسانها وقتی زندگی اصيل در پ

کدام از عقاید  طور. اما اسپينوزا وقتی شک کرد، پس از شک تقریباً هيچ تقریباً بيشتر عقایدش تأیيد شد، پاسکال هم همين
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و من و شما هم ممکن است زندگی اصيل پيدا  اند اش تأیيد نشد. پس اسپينوزا، پاسکال و غزالی زندگی اصيل داشته قبلی

ای برسيم از قبل تضمين شده نيست، ممکن است  کنيم اما اینکه پس از طی فرآیند زندگی اصيل، به چه فرآورده

عقایدتان تأیيد بشود یا نشود. به هر حال لزومی ندارد که پس از در پيش گرفتن زندگی اصيل عقایدتان تأیيد نشود بلکه 

کردید چون فالن  همۀ آنها تأیيد گردد. فقط فرق االن شما با قبل این است که قبالً با این عقاید زندگی میممکن است 

 «.اید. کنيد چون خودتان اینگونه یافته کس گفته بود ولی االن با همان عقاید زندگی می

 .1931 نيلوفر، رهنگیف سایت  افراسيابی، نيما ،(1) شرقی کالسيک های موسيقی و معنویت برای ای طرحواره -97

-spirituality-eastern-for-plan-a-511afrasiyabi/-nima-174http://www.neeloofar.org/critic/

.htmlmusic-classical-and 

را، احتماالً می توان زیر شاخه ای از سه پروژه ی فکریِ سه متفکر « طرحواره معنویت و موسيقی های کالسيک شرقی»

معاصر، که دغدغه معنویت در دنيای مدرن را دارا هستند، در نظر گرفت: هویت چهل تکه و تفکر سيار)داریوش شایگان(، 

طراحواره ای از عرفان مدرن)سروش دباغ(. در واقع سعی بر آن بوده است، که ایده های عقالنيت و معنویت)مصطفی ملکيان( و 

آن اندیشمندان، جهت ِ مواجهه انسان مدرن با معنویت، در فلسفه هنر )با محوریت فلسفه موسيقی( بسط داده شود.  به بيان 

ردهای ِ پروژه های ِ فکری ِ سه متفکر مذکور، در دیگر، حوزه اصلیِ این طرحواره فلسفه موسيقی می باشد با عنایت به دستاو

خصوص ِمعنویت. هر چند این سه متفکر به شکل ِمستقيم به فلسفه موسيقی نپرداخته اند، سعی داشته ام ایده های آن ها را 

عنوی در دغدغه های اصلی ِ این طرحواره، سه وجه متصل دارد: یک، زیست ِ م در چارچوب ِ فلسفه موسيقی صورت بندی کنم.

جهان مدرن، سوی ِسه مولفه یک روح آباد )شادی، اميد و آرامش(. دو، تجربه های مواجهه با امر متعالی که به زیست ِ معنوی 

(،که احتمال ِ دستيابی به بسترهای ییاری رسانند. سه، موسيقی های کالسيک ِ شرقی )با محوریت موسيقی کالسيک ایران

امر متعالی را، در دنيای ِ مدرن، افزایش دهند )که هر سه را برای انسان مدرن، به ویژه  مناسب جهت تجربه های مواجهه با

 انسان ِ مدرن ِ ایرانی، هم مطلوب می دانم و هم ممکن(.

 .1931؟، سروش دباغ، وب سایت فلسفه نو، «الحاد» جای به «خداناباوری» -98
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 نگارنده نيز، در مقاله ای، به بحث ِ زبان جنسيت زده و اخالق ِ حقوق بشر پرداخته است، با مشخصات زیر: -93

 .1931 ، 64 ذهن، زبان و حقوق زنان، نيما افراسيابی، آسمان -

)تقریباً از هزار سال پيش تا کنون( صفات  شاعران/ اندیشمندانِ واال مقام ِ دورانِ هم کهن و هم معاصرِ زبان فارسی»که برخی 

و وضعيت های ِ وجودیِ انسانی را در قالب ایماژهایِ مردانه به تصویر کشيده اند، که در تضاد با اخالقِ حقوق بشر می باشد. در 

جاری  خواهانِاگر واقع، هستی شناسی ِ مردانه را به جای هستی شناسی ِ انسانی قرار دادند، آفت خيز است و غير اخالقی. 

 «.شدن ِ مفاهيم مدرن )از جمله حقوق بشر( در جامعه هستيم، باید  زبان ِ متناسب با آن را هم داشته باشيم
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