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  ط الزام وامکان عرفان نويرامون شرايچند، پ يتامل
  

سيد مهدي کشميري          
sm.keshmiri@yahoo.com    

  
را نشان  يشده کنون ييتحقق سراغ گرفتن عرفان، در جهان راز زدا يکه چگونگد ين نوشتار خواهم کوشيدر ا

که  يطينجا تنها به شرايدرا.ديبرآ يد از در صلح ودوستير عصر جديکه با مولفه ها ومقومات اجتناب ناپذ يعرفان.دهم
به آن از منظر معرفت درجه دوم و  يهيونه توج ينييصورت تببه د الزم است،آن هم يوقوع عرفان جد يزم براحداقل ال

سم را يته ومدرنيبه مدرن) زين منتقدانه البتهو(نگاه همدالنه  ين مطلبيکه چنست يده نيبر خوانندگان پوش.م پرداختيخواه
ده يث المجموع به ديابد، اما من حي يداند و نم يز اشکال نماز نقد ومصون ا يمفروغ عنه گرفته واگرچه آن را خال

ت واخالق ياز شروط عقالن يکيرا در صورت اعتبار معرفت شناسانه،  يدانش بشر ين دستاوردهايت گرفتن آخريعنا
  .ر باشندياجتناب ناپذ يآن مقومات از جنس مولفه ها ،نکهيداند خصوصا ا يباور م

که  ير وتحوالتييل را، با وجود تغيستانسيو اگز يوجود يتوان دغدغه ها ي، ميخيرتا – يتجرب - ينيپس يبا نگاه
و البته گاها با  يکسانيش يبه نحو کم وب يعت رخ داده همچنان در نوع آدميانسان وطب يمختلف برا يدر عرصه ها

بودن دانسته  يمعنوودن، عاقل ب يسواوان را يز انسان از حيفصل مم يآنچنان که برخ.افتي يمتفاوت يظهور وبروز ها
ان موجودات، تنها انسان است که يم در ميريست که بپذياز صواب ن يخال.۱ خوانده اند "يمعنوعاقل وان يح"اند و اورا 

 يام هير پاراداييممکن است در طول زمان با تغ يياز سو.تواند داشته باشديا دست کم ميدارد  يوجود/ يالت معنويتما
ر تامس کوهن دستخوش بحران شوند، وبا عوض شدن نسبت بشر با جهان، يبه تعب يست معنويز يبالتبع سبک ها ،عصر

ش يپ يبه معنا(ت يد را عصر انقالب معنويد به توان عصر جديشا.به انقالب گردند ين منتهيشيپ يها يبه ناچار تئور
فاز ( يشفرض ها ومبنا هايه از پن معنا کيبه ا.ت خوانديا الاقل دوران بحران معنوي) است يگفته که همان دگرگون

خود را از " نيين تبيبهتر"ت يگر قابليت شده و ديسلب مشروع يت جهان سنتيت بخش عرفان ومعنويمشروع) ينظر
کمر ) يشمندان معنوينه لزوما اندو (شان ياند يفه معنويده اند و وظيدچار بحران گردو) يفاز کارکرد( دادهدست 

 يد ميدر جهان جد يعرفان/يسلوک معنو يبرانو  يتن طرحا در صورت لزوم انداخين يشيپ  يهمت بستن به مرمت مبان
به جنگ با عالم و آدم مدرن،  ت واروشيآن نه تنها الزم نباشد دون ک به يوعمل ينظرالتزام  يکه برا يبکس.باشد

ت يق عقالنيه از طريجعام معرفت شناسانه که شامل تو يموجه به معنا(مقبول و موجه  ياصول موضوعه ها/اتيهيبد
گشاده وتوام با انتقادات  يد رفت، بلکه با روير جهان جديزمانه و مقومات اجتناب ناپذ) است يت عمليا عقالنيو  ينظر

  .ديخود را حول آن سامان بخش يمعنو ـ يهمدالنه به آن ها خوش آمد گفت ومنظومه عرفان
 يرا پشت سر گذرانده که ب عت شناسانهيعرفت شناسانه و طبمشناسانه،  يهست يدر فازها يرات اساسييد تغيجهان جد

 يادي، خود بنينجهاني، نگاه ايانسان محور.ستيندست کم مطلوب  ست،ا حالمم ييم بگوياگر نخواهبه آن ها  يياعتنا
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چون  ين گرييمقبول و تب ديجد يها يد، تئوريک جديزيو، فيت، آموختن نگاه آبجکيدکارت ي، سوژه محوريکانت
گر با آن يد ديجد يشناس يهست.دهند يخبر م يخ هستيد از تاريجد يدن به فصلينشان از رس يهمگ... ه تکامل وينظر
چرا که اعتقاد . ۲ستيبود برسر مهر ن يافالطونت يثنو/ ک يستيدوال يبر تلق يکه مبتن ين جهان سنتيک سنگيزيمتاف

مشربان و  يليد اعم از تحليلسوفان  جديمتفکران و ف. گرفته يرا از آدم" جرات آموختن"و "  اراده"والتزام بدان، 
در  يگر دارند، همگيکديکه با  ييا پست مدرن با  همه اختالفات و تضاد هايشمندان مدرن و ي، انديلسوفان قاره ايف

ز يث شدت وضعف ونيگر همداستانند، هرچند که از حيکديت با يشه سوزشان به عقل وعقالنياشکاالت و انتقادات اند
در نقد عقل "کانت .ستنديا همه جانبه بودن اشکاالتشان باهم، هم سطح و هم سنگ نيکجانبه يا معاندانه بودن، يهمدالنه 

 يان ميپردازد و سخن از امتناع اثبات وجود خدا را به م يم يعيدر امور مابعدالب يت عقل آدميبه لنگ بودن کم" محض
ک يدن يد رسيد اميا شايد و در حسرت و يگويان سخن مياد ياه رفتن خديز سخن از به حاشيدگر ني، ها۳آورد

 ۴ آورد يان ميبه مآن  يو زمان مند يخيد وسخن از عقل تاريگويد سخن ميبرون رفت از بحران جد يبرا خدا/يمنج
 هد عقل را مولود عقدي، فرو۵ديگويمک سخن ين رخداد روزگاران نزدياز بزرگ تر يکيبه عنوان چه از مرگ خدا يون
از  يپاسدار يوتن براي، ن۷اندديواحساسات موم عقل را بنده انفعاالت ي، ه۶ردشما يز فروخفته در نا خودآگاه ميا و غراه

که  ييها يند اورا به رفوکاريکار نبيبدر جهان  يکين  مکانييافتن تبيت يبه علت محورآنکه خدا را  يش براا ينيعرق د
چون الپالس گفتند  ي، کسانعلم ين گرييز او باقدرت گرفتن تبو بعد ا خواند يست فرا مين يبشر يعلمدر توان فقط 
از کن يس بيفرانس، ۸ميندار يحاجتزينرخنه پوش او يبه خدا يخواست، ما حت يم يرخنه پوش يوتن خدا رابراياگر ن

ر قابل يو غ يو ذاتک يستماتيس يخطاهاآن ها عامل بروز  يموانع معرفت که سه تارگانه در بوجود آوردن اچه يبت ها
به حرکت  يبرا يد هستين کلبه اندازه فشار داد را تنها خدا  يز پايو دکارت ن ۹گفتهستند سخن  يذهن بشراجتناب 

ز با يونگر با التفات به تفاوت مواضع ومنظرشان يد اقوال يارين سخنان وبسيا يتمام ...و۱۰دهديجهان دخالت م افتادن
را گشودند که از آن با نام جهان  يباب طرح م،دست به دست ه يهمگ ياسيو س ياجتماع يهمراه شدن فراز وفرود ها

ن يحکم به ا يخيتار يو نگرش يدرجه دوم يست سخن آگوست کنت که با معرفتياز صواب ن يخال .ميکنياد ميد يجد
 يبه معنا( يعيعدالطبمابا ي يانتزاع ينيجهان ب"و  "يا رباني يجادو گر ينيجهان ب"د ازمرحله يعصر جد دهد که ما در يم

تا عرفان يونها يعي، اخالق طبيعيات طبين االهين رو طنيازهم.۱۱ميده ايرس يا تحصلي يعلم ينيبه جهان ب) اص آنخ
ت شناختن و يده وبه رسميچيسم پيسم خام به رئاليگذر وگذار از رئال. خورد ين عصر به گوش ميدر ا يعيطب
 يت جمعيناآگاهانه فعال جهيک معنا نتيکه به  بود که نه فقط کانت يدرس يشناخت يت هايافتن محدوديت يضوعمو
  .شمندان نو بودياند

نکه اخالق ينست که با وجود ايته  در خور توجه است، ايشه کانت به عنوان معمار مدرنيکه دراند يزينکته تامل برانگ
عه يا مابعدالطبين ويمرهون اتکاء به دش يت خود را کم وبيشد وحجيعه آن منشعب مين ومابعدالطبياز د يخيث تارياز ح

تش و مهم تر از آن اثبات يمشروع يان براياد يد و حال خدايآ يان بوجود مين جريد عکس ايبود، درعصر جد
 .است يحداقل يعيمابعدالطب يشفرض هايکه سواربر پ ياخالق.شوديوجودش دست به دامان اخالق م
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ازامهات جهان  يحال که به برخ.م عرفان مدرن استن امکان والزاياديازشروط بن ين نوشتار پرداختن به برخيهدف ا
ز ينن گرانه موضوع ييه و تبيم بهتر است که به جنبه توصيپرداختف آن يوبه توص مدرن درمقام هست ها 

فاز (ول قبو م) يمعرفت شناختفاز ( ولعقم ک مجموعهيدن به يرس يه شد براش گفتيآنچنانکه که در پ.ميبپرداز
نجا يدرا.کم اعتنا بود/ اعتنا  يته بير مدرنياجتناب ناپذ يتوان نسبت به مقومات ومولفه هايدرجهان مدرن نم )يدکارکر

ت يبدون مسبوق يازآنجا که هست .م پرداختيعرفان مدرن خواه ياخالق شناسانه معرفت شناسانه و يبه سه فاز هست
 و) است يزيشه معرفت به چيهمومعرفت، (وجود ندارد يبدون هستتنها و  معرفت ياز طرف ست وينممکن برشناخت 

  .م پرداختيباهم خواهگر ويکديکنار  در ن دو فازيبه ان دو امر وجود دارد، ين ايه بيوسود يونديپ
 يبرتلق يهمانطورکه آمد جهان سنت: کيستمولوژياپ/يمعرفت شناختفاز ،ک يانتولوژ/ يشناخت يهستفاز )۱
 يودر پرتو آن موضع هست بود يو متک يمبتنسم خام يوض گرفتن غافالنه رئالز مفريون يسم افالطونيدوال/تيثنو

 يکردين رويحول چنمولود آن دوران  يپرداخت ومنظومه ها ير امور مين وتفسييبه تبومعرفت شناسانه شناسانه 
 يسنت جهاندر يشناس يموضع هستک دريستيمون/ وحدتگرا/ گانه انگاري يها يتلققائالن اگر افت وي يسامان م

برگشته و بنا به انتقادات زمانه  يهنجارهاد ورق يکه درجهان جديدرحال.بوده اندخود  دوران نوادر از شديافت مي
به  ينجهانيعوض شد ونگاه ا ينسبت بشر باهست يدرعلوم تجرب يوتحوالت جد لسوفانيشه سوز متفکران وفياند

ضع طرح را ان مويبه ا يلتفاط جداکه با م يريز ناگزيعرفان مدرن ن يزيطرح ر يبرا.حاکم گشت يهست
به  رت بخش آن بزرگيبص يه هامدرن به حساب آورد وازآموز يتوان ازعرفايرا م يسهراب سپهر .ميريازسربگ

 يکيزيمتاف يت هايآن کالن روا گربايعارف مدرن ازآنجا که د.ستيت نگريده عنايعنوان منبع کشف والهام به د
نسبت به اگربه صعب و دورکردن راه خودندارد و يليرد وتمايگين جهان سراغ ميرات خودرا ديست معنويبرسرمهر ن

بازهم دست کم  ايشرط اتخاذ کرده وبه  و ال يخنث يموضعدر مورد آن آن جهان موضع انکارنداشته باشد الاقل 
به رد که درآن عارف بيعت گرانه جهان مدرن ميت طبيهن امر نسب از ماياالبته که  کندينگونه رفتار ميدرمقام عمل ا

 .کنديجست وجو م" اطيح يگل ها يال"خود را  يعت است ورستگاريخود درطب يمعنو يتجربه هادنبال 

  ۱۲باغچه است يحجرالسود من روشن/ ...هاست ير اقاقيکعبه ام ز/ کعبه ام بر لب آب  

  
 ۱۳رميگيوبا تپش پنجره ها ممن وض./دشت سجاده من/مهرم نورجانمازم چشمه، ./ک گل سرخيبله ام ق/من مسلمانم

 ياقلحد يد قرائتيعرفان جدالبته .داستيوبالتبع عرفان جد ديمهم جهان جد ياز مولفه ها يکي ييعت گراياصل طب
چرا که در آن صورت در .اهد شدخو خودشکن يبيعرفان مدرن ترکآن، يقرائت حداکثر بارا يز.ن اصل را برگرفتهيازا

درعرفان .کرده ينفخود آن را  يو روش شناخت يرفتشناختاضع معوماتخاذ با  ست که خود از قبليزيچ يجست وجو
زه گوش يآو "در آب يه برگيپرم از سا"آموزه و  ستين يقواکنش اخالفاقد  زيون يزندگو  رشعو بدون عتيمدرن طب

به  يامور بانگاه حداکثرن ياکه  راستير وکبيعالم صغ انيوند ميبه پکه نشان از اعتقاد والتزام د است يعرفان وعارف جد
عت خود منبع ين طبن عرفايدرا.ندارد يخوشزند سر ينگاه علم پرستانه مزم و ينتيساسم ويويتيکه تنه به پوز ييگرا عتيطب
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تجربه آنچنانکه  يد بتوان باموسع کردن معنايشا.را ندارند يشگاهيآزما يت بررسين الهامات قابليواکشف والهام است 
حواس  ينه از سنخ تجربه هاکه  يتجربه ا.آن دفاع کرددارد بتوان از ينيد -يمعنو يه تجربه هامز نسبت بيام جيليو

ن سنخ تجربه يا نبه سنجه گذارد يبرا يمنبع قابل اعتمادتواند  يمز يناست  يباطن/يدرونحواس از جنس بلکه  ،يظاهر
محض وهم  ييهم با عقل گرا يده ويبه عقد ودار ييکال در تجربه گرايراد يموضع مزيام جيلياز آنجا که و.باشديها م

 يکرديم آورد نگاه و رويعارف مدرن آنچنان که خواه/عرفان يواز طرف ۱۴ومخالفت دارد يسم سر دشمنيويتيبا پوز
آن  يبرا يمسازسازگار وه يتواند اتکا وابتنايمکرد ين روياتجربه دارد / گرانه ومعطوف به عمل يبازفعاالنه، 

مز يج ياز سو )ع کلمهموس يبه معنا( ينيد يت شناختن کثرت تجربه هايد وبه رسمييکه  با مهرتا يخصوصا وقت.باشد
 ش، تبدليايدارها ازجمله احساس، ادراک، عواطف، نياز پد يف گسترده ايمز طيدر نظر ج" تجربه".ميشويمواجه م

مز يام جيليو .دهديل مياو را تشکانه يعمل گرا يياد کثرت گرايرد که بنيگ ياز ترس را دربر م يياحوال دل، رها
ا يو يج اجتماعيده مورد نظر نتايا/ باور/ پردازد که اگر اظهار ين موضوع ميبه ا"  اراده معطوف به باور"دررساله 

 يدر زندگبه آن باورهارا " اعتقاد"ج يد نتاياظهارات با/ج آن باورهاينتا يبررس ير نداشته باشد به جايق پذيما تحقيمستق
ما  يمز از آنجا که باورهايده جيبه عق .برد يآن ها پ" ارزش صدق"ن به ينچنيوا کرد يبررسا تجربه يآن باور  معتقدان

و شواهد  يکه ادله عقل يم و در موارديخود دست به خطر بزن يد در باورهاي، با۱۵ار تنگاتنگ با عمل دارنديبس يارابطه
که آن  يم و در صورتيريما سازگار است بپذ يعت اراديطب ياازهيرا که با ن ياهيست، فرضيموجود ن يکاف يتجرب
 يتر از عقل است و در موارد خاص يمز اراده قويده جيبه عق. ميقت داشتن آن آگاه شويجه بخش باشد، از حقيه نتيفرض

 است، يک گزاره ناکافي يند شواهد برايبين که ميبا وجود ا) شخص هماهنگ باشد يوجود يهايکه با دل بستگ(
تجربه /  يگرين امر همان طور که گفته شد با بازيکه ا.کند يمن نقصان شواهد را جبران يشود و ايدان مياراده وارد م

ن آموزه يده نگارنده ايبه عقن رو ياز ا.است ياوست برسر صلح وآشت يکه مسبوق به اراده محورد يعرفان جد يگر
  .بر سر سفره عارف نو نشاند يو دوست يکيعرفان مدرن به ن يو مباد يگر مبانيتوان با ديرام

شه خطر يکه هم يرجهان سنتيخط يت رابا صعوبت هايست معنويالزم ن اموزد کهيد بيبا/عارف مدرن آموخته است
ک يبه "توان يبلکه م، دبه انبساطات وانکشافات عارفانه برس نينچنيوا ابديب ،درآن وجودداشت يه ظلماناافتادن درچ

افت و ي" آن کاج بلند يپا"ا ي" شب بوها يال"آن را  با شستن چشم ها  وش بود ووبا آن خ" شتپاک قناعت دا يبستگ
 .رفت" قيسرتپه معراج شقا"ن گونه به يا

  ۱۶پاک قناعت دارم يک بستگينه ييک آيمن به / ک بوته بابونه يدن ييوبه بو/ خشنودم  يبيمن به س

ت و اصالت ياست محور يبرسر دوست يخوبجهان مدرن به  ينمز که با منظومه عرفايشه جياز اند يگريت ديخصوص
ابند ي يت ميشان ين احواالت درونيا يليبه طف ياست و احکام و مناسک عمل يعرفان-ينيداشتن احواالت وتجارب د

  . ندينش يبر صدر م ،مناسک ييمز کثرت گرايشه جين امر است که در انديندارند وهم يچ اصالتيواز جانب خود ه
اب تنها دردست يريست که آن گوهردين نينچنياست وينخبه گرا ن يعرفان مدرن برخالف عرفان سنتن رو ياز هم 

تنها با ، ن هايوگنگ ترها ن يدورتر.داشته باشد ق وجوديطر ين طيا يراهبر برابه مراد ورهبر يازينباشد و ينوادر
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ان يبه م آسمان را يتوان به سادگ يوم شونديب ماي نوآساساده  ،"زنگاه يپرکردن هست"وبا   کينزد ، "شستن چشم ها"
توان يمو  "نديوه بچيتواند ميم يدست آدمن باغ ها، يدرنهفته تر" عارف نو آموخته است که...بله.نشاند" يهست" يدو هجا

  ."د يدانش چ يتوت ب" و " فلسفه خورد يآب ب"
  ۱۷ختيم ريرا به پاه اش ين سنگ سايپنهانتر./ زش خود را به راهم فشاندير/ن آبيدورتر

  .ستينمهر برسر يعيه مابعدالطبيسن يست وچندان با وعده هاين جهانيد به دنبال امور نقد وايعارف جد
  دانست يدرمرگ هم اسرار اله/ دانست يات اگر کماهيدل سرح

  ۱۸دانست يچه خواه يفردا که زخود رو/ چيه يندانست يامروز که با خود

  
  ۱۹است"اکنون"کردن در حوضچه  يآب تن يزندگ/  يدرپ يتر شدن پ يزندگ

  
  .افتند يمساله زمانه م/ االاقل از پرسش يبازند يهم رنگ م يعيمابعدالطب يلتبع سوال هان رو باياز هم
پدرها  يم پدر هايونپرس. / است يقت آبيم چرا قلب حقيونپرس/ م که فواره اقبال کجاست يونپرس/...مييم کجايونپرس

  ۲۰.ه اندداشت يچه شب، يميچه نس

که هم عنان با  ييتنها. ان آورديبه م را "ييتنها"برد ييتا و ديتوان تاکيانه ميعت گرايگر لوازم نگاه طبياز د
" سفر"رکود وسکون وعدم  ينه تنها بو يين تنهاياموزد که تنهاست وازايد بيبا/عارف نو آموخته است.ستيدور

  .معامله کند يزيست آن را باچيحاضر ن يرفته وحتيبال آن راپذبلکه با استقرسد، يازان به مشام نم" يجست وجوگر"و
نرم وآهسته / د ييآ يبه سراغ من اگرم./ ستيت جاريتاابد يه نارونيسا يين تنهايودرا/ نجا تنهاست يآدم ا

  ۲۱من يينازک تنها ينيچ / مباداکه ترک بردارد.دييايب

  ۲۲برودابان يبه خ /سديزبنويچ /آواز بخواند ييم که تنهايبگذار

  .باشديل ميستانسيافت اموراگزيدارد ومنبع و محورکشف ودر يکانت ياديخودبن/ينييکه نسب ازخودآ ييتنها
  ۲۳يکنم دچارآن رگ پنهان رنگ ها هستيال ميخ!/ چقدرهم تنها/  ييمثل انکه تنهادلت، چرا گرفته 

، ييمقصود ومطلوب نهادر آنجا ا امشود يده مياربرطبل فراق کوبيزدراوقات بسين يکه درعرفان سنتاست درست 
رفان مدرن که درعيدرحال .مطلوباست و هم  ن امر هم ممکنيوااست متشخص  يدر آن امرمتعال يوفنا يقيوصال حق

آواز  يدن درپيدو"است وومقصود  مطلوب" دچاربودن"ز يش ازهرچيپ و شيبجا نيدرا .نه ممکن است ونه مطلوب
 ينه به سو م،ينشتاب" وم يم شناخت خود درازترنکنيازگلخود را  يوپا "مياردو بزن ييپشت دانا" د يباجه يدرنت ."قتيحق

  .ميقانع باش" درخت وخدا يملتقا"  دنيوبه رس"  ک، نه به سمت مبهم دوريروشن نزد
  
  ۲۴وکشف يخود يان بيم ييجا /ک انبساطينزد /دنشستيبا
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  ۲۵...هست يشه فاصله ايهم/ستيوصل ممکن ننه، 

 
  ۲۶که غرق ابهامند ييفاصله ها يصدا./فاصله هاست يوعشق صدا./استياهتزاز خلوت اش يروشن وعشق سفر به

 
  ۲۷ميکه در افسون گل سرخ شناور باش/نستيد ايکارما شا/راز گل سرخ ييست شناسايکارمان

  
  

  ۲۸ميقت بدويآوازحق يپ/ لوفر وقرن يان گل نيکه م/ نست يد ايکارما شا

  
  ۲۹ستيچ کس آگه نيه در جهان هين تعبيز / ستيره ن را يکسر، در پرده اسرا

: کنديعارف نو اشاره م يدر سلوک عمل يکردين رويچن يبه الزمه منطق يبه خوبدباغ  سروشن است که ينچنيا
ها و  ي، ناتوانيرساند تا بر اثر مواجهه با مهابت و عظمت هست يل عارفانه، سالک را مدد ميدرعرفان مدرن، تجارب اص"

ش، به صرافت طبع و بدون تکلف فائق يخو يو خودپسند يند و بر خودمحوريبب نيالع يش را به رأيخو يها تيمحدود
  ۳۰"تر کند گران گشوده شود و مناسبات نوع دوستانه خود را مستحکميآمده، نسبت به د

 يکه ملهم از آموزه انسان محور دهديعارف خودرانشان مشخص داشتن ت يمحورعرفان مدرن،  خصائصگريداز
باشد که در  يانه نمياست وموافق با نگاه خودگرا وتملک جو يگريت درپرتو دين محوريالبته ا(.جهان مدرن است

  ).م پرداختيبخش اخالق عرفان مدرن مستقال به آن خواه
  ۳۱مال من استن،يپنجره،فکر،هوا،عشق،زم /مال من استآسمان  /هرکجا هستم باشم

  .باشديم آسمان دارد يکه خانه در بلندا" متشخص"و" نيمتع"امر آن ت با يمحور يکه درعرفان سنتيدرحال
    ۳۲ديحواله برآ ين کار بيمحال باشد کا/ به گوهر مقصود  يخود نتواند برد پ يبه سع

 يلوازم وتبعات مهم) ن متشخص به خود عارف وسالکيمتع يگانه متعاليآن امرت يمحورزا(يين جا به جايوا
به  يجست وجوگرو ۳۳"اراده"عنصر دانستن وآموختن است، از کانت جرات يدرن به تاسازآنجا که شعار انسان م.دارد

 ين که بر کرسيکه درعظمت وصالبت آن امر متع ياراده ا.نديبيند وقدر مينشيمبرصدر  يعرفان سنت" توکل"عنصر  يجا
بتوان گفت که نردبان وصال د يشا.ندينشيآن انفعال م يبازد وبه جايل نشسته است رنگ ميض وطويعر يعه ايلطبامابعد

 يب يک همچون پرنده ايعارف کالس.ن به باالستيياز پا ديجدکه درعرفان ين است درحاليياز باال به پا يدر عرفان سنت
خودرانشان  يد پشت ابر کيکشد وآن خورشيرخ از نقاب م" نيمتع"آن امر  يتا به ک نديبال وپردر آرزو ومنتظراست تابب

که خود  ،در محبوب يمان فناآن ه يت قصاوايرد که غايمحصول انفعال است اورادربربگ ل وکه حاص يدهد تابسطيم
خود  يياما عارف مدرن گو.نخواهدماند) من(از  يشود واثر ونشانيمحقق م) تو - تو(انفعال است که درآن رابطه  تيهان
به که " يمسافر"به سان که فعاالنه است " شکبوترانه ا يتجربه ها" را بردارد وبا" نينامتع"خواهد حجاب ونقاب آن امر يم



٧ 

 

حفظ ز ينخود را ) تو –من (رابطه ن حال يدر عبرود و "ميچ ماليآن ه"به سراغ است د پشت ابر در پروازيسمت خورش
 روديگرانه به محاق انفعال ميباز ت و دچاربودنييگر دويو د "ان دو حرف حرام خواهد شديرت ميوگرنه زمزمه ح"کند 
  .بازد يقت رنگ ميمان ورزانه به دنبال آواز حقيدن ايو دو

  ۳۴دشديدوربا يوهمنورد افق ها/ دکرديعبوربا

  ۳۵ک پرنده شدنيمرارساند به امکان / وعشق تنها عشق

همان طور که . د را عرفان فعاالنهيد وعرفان جديرا عرفان منفعالنه نام يتسامح بتوان عرفان سنت يد با قدريشا
که يانتظار( د منتظر اونشستيو همچنان با دارد دربسط احواالتش يک نقش محوريکالسمطلوب ومحبوب عارف آمد

د يمر يها يژگياز و يانکه  در متون عرفانآن چن.)رامون استيها وخصوصاجهان پ يراستن خود از آلودگيبه همراه پ
، يدر سلوک عرفان "ضيتفو"داشتن و اصالت ت يز محوريا اعراض کند ولو اندک ونياز دن يبودن است که به کل "زاهد"

" توکل"ل عنصر ين دليبه هم.۳۶راه کند يزد و خود را فدايش برخياز سر وجود خو يبه کل ين وادين معنا که در ايبه ا
  .ندينشيدرن معرفان م" اراده"دارد که در مقابل عنصر يک نقش محوريدر عرفان کالس

  ۳۷دشيدارد توکل بارهروگرصدهاهنر / ستيقت کافريه بر تقوا ودانش در طريتک

  
  ۳۸ييحکم آنچه توفرما يشيلطف آنچه تو اند / ميميتسلره قسمت ما نقطه يدردا

  
ز يپاس تواضع معرفت شناسانه خود را نست که باوجود داشتن جرات دانستن،که عارف مدرن آموخته ا يدر حال

 يملتقا"دن تا يارزشمند است و رسش يوکاو فعاالنه برا نفس کنداش  يشناخت  يت هايت به محدوديکند و باعناحفظ 
  .کنديم ياو راراض" درخت وخدا

  
د به يبا/د تا ته بودنيد دويبا/ديابهام را شن/گل را نگاه کرد/درامتداد وقت قدم زد / دبلند شد يبا/ کتاب رابست  ديبا

  ۳۹ديدرخت وخدارس يد به ملتقايبا/خاک فنا رفت يبو

  
م يشتر سخن خواهيعرفان مدرن ب يدر فاز اخالق )عاالنه وعرفان منفعالنهعرفان ف( دوگانه يم بندين تقسيدرباره ا

  .گفت
  

  :عرفان مدرن يهنجار/ياخالقفاز
معرفت خاص  يبه معنا( يهيبه طور توجو خصوصا  يخاص هنجار يک تئوريب يد و تصوين بخش قصد تاکيدرا

د هستند يومفروضات عرفان جد يمتالئم با مبانآنان که  يلسوفان وآموزه هايف يهرچند از برخ.ميرا ندار) شناسانه خود
نوع نگاه به ..ها اشاره شدامهات آن  يکه به برخ ينياديات مهم وبنرييد با توجه به تغيدر عصر جد.گفتم يسخن خواه
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دستخوش  يبا اخالق سنت) هيروش توجت و يزه ونيانگت، يث منشا،موضوع،هدف وغايازح(اخالق ازجهات گوناگون
ث هدف يتفاوت آن ها از حتوان  يمق نو را با اخال يتفاوت اخالق سنت نيمهم تراز  يکي .شده اند يرات اساسييتغ

به  يگريد/ ريواگر در منظومه آنان سخن از غ يبوده اند ونه جمع يق عموما فرداخال يدر اخالق سنت .دانست تيوغا
مثال عدالت، ( مشخص ين ملکه اخالقآ نه شدنينهادبه  معطوفداشته اند و  يوعرض يجنبه تبع يآمد همگ يان ميم

خود  فرد  يسعادت اخرو/  ين رستگارين وتضميتام يفردهدف اخالق درواقع .در خود فرد بوده اند...) صداقت و
توان يرامن امرياعلت وداشته اند  يوتبع يجنبه ثانو يهمگ" گذرديق ميان خاليراه سعادت از م"شد که ياست واگر گفته م

از اخالق  يگريکه در جهان مدرن شق ديدرحال.جست وجو کرد يطه اخالق فرديبه حاخالق،ق مطلخالصه شدن  در
 يحاصل جمع انسان هالزوما  يک جامعه اخالقيکه ن بود يان آمد که سخن آن ايز به مين يباعنوان اخالق اجتماع

رجوع به اخالق جامعه،ک يگذاردن  يبه سنجه اخالق ياوقات برا ياريوبس۴۰ستين )يطه اخالق فرديدرح( ياخالق
، يروابط انسانت مناسبات و يشکل و ماه يحداقل يبا دگرگونکه يشود در حالينامربوط محسوب م ياز مولفه ها يفرد

نجاست که پرداختن به يا.باشديجامعه م يرستگار/ که هدف درآن سعادت طلبد،  يرا م يژه ايمدرن اخالق و جهان
ناسبات ده نبودن ميچيل پيبه دل يدر عصرسنت.ابديم يشتريت بينه اهمدوگانه عرفان فعاالنه و عرفان منفعال

توانست به يزمانه نبود و شخص عارف م يعرفان منفعالنه در تضاد با دوران وهنجارها يوحکومت ياجتماع،يارتباط
ه مثل ش گفتيل پياما درعصرنو وبه دال.ابديتجربه خود ن يبرا يخود بپردازد و مشکل چندان يعرفان/يسلوک معنو

ست يز يبرا يعارف مدرن را به راحت،ارتباطز سهولت دريون ،رابطه افراد با حکومتيمناسبات اجتماع يدگيچيپ
را به  يعرفان يوسلوک عمل يظومه نظرمن يستيگذارد وبه ناچار بايبه حال خود وا نم يسنت/ منفعالنه  يعرفان-يمعنو
 يگريکه خود معطوف به د يبه اراده ا ز که مسبوقيد نين جدارفانه در جهااخالق ع.با آن مقومات موزون کرد ينحو

رت بخش و يبص ين نوشتار از آموزه هايث در اين حيازا.تواند به عارف مدرن مدد برساندياست وصبغه فعاالنه دارد م
ل يگابر.۴۱م گرفتياستمداد خواه يناس در حوزه اخالق و سلوک معنويمانوئل لويل مارسل و ايمعرفت آموز گابر

" داشتن"و ارتباط از راه " بودن"ارتباط از راه  يعنيارتباط به جهان  يان دو نحوه اساسيداشتن م مارسل در کتاب بودن و
متعلق  و برقرار استت يريرابطه غ تفکرموضوع /ن فاعل شناسا ومتعلقيباز راه داشتن  ده او در ارتباطيبه عق.نهد يرق مف

فاعل  يبرا يوجود يريچ درگيو به آن پرداخت و هيد بصورت آبجکتيباکه  يمسئله ا.شناخت از جنس مسئله است
تباط در آن از است وسنخ ارتماشاگر گر و فعال باشد، يش از آنکه بازيپش و يکه در آن انسان ب ۴۲شناسا به همراه ندارد

 ،از راه بودن قصه در ارتباط، مقابلرد.ب استيغا" من" يالواقع برا يف يگريکه د باشديم يي )او –من (جنس رابطه 
من (که از سنخ رابطه  يبطه ادر را يوجود مشارکت/ ت يفعال و "راز"با  يريدرگ و) در مقابل موضوع(حضوراست  قصه

 يوجود يريل به درگيکه آن مسئله تبد شود يمحقق م" مسئله"گذر و گذار از يزمانده مارسل يبه عق .باشد يم يي )تو–
که به هنگام برخورد با (ين نه آنيداشته باشد واز رابطه ا" يحضور"کت آگاهانه سر تا پا در آن مشار يشود و آدم

، يوجود... و ديام، يچون عشق، وفا، قدرشناس يده او اموريبه عق.برسد ين همانيبه رابطه ا) برقرار است" مسئله"
که دکارت  يکيزيده اومتافيقبه ع .ابنديمعنا م ين االنفسيو بصورت ب" گرانيد"هستند که در پرتو رازگونه وحضورمند 
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همان معرفت  "راز"ن جهت معتقد است که ياز هم .دشروع کر" ما"د از يکه با يدر حالشد  يشروع م" من"آغاز کرد از 
چهره به "ناس بصورت يمانوئل لويگران وبه قول ايکه در تعامل با د يمشارکت .هست ياست که در هر مشارکت يواشراق
 يز به خوبيناس نيلو. ۴۴"ديگشا يرا برم يگريد يچشم انداز ها...تصور چهره" که به قول او  چرا .۴۳شوديمحقق م" چهره

 ين مفهوم محوريبه ا يليتحل يم با خوانشياگر بخواه.کشديش ميرا در فلسفه اش به پ" يگريد"د بر يتاک يوبا ژرف نگر
دارد چرا که  يتقدم منطق" خود"ز از جمله يدارد برهرچ ياخالق اکه منش "يگريد"، مياو بنگرعه يمابعدالطب/ فلسفه 

ن جهت يبه هم.۴۵"شوديعامل م ياخالق يدر نسبت ها"ز يمتح يبلکه به نحو.ستيمجرد ن يزيناس چيد لويک از ديزيمتاف
 د يگشا يمت را يچهره به ماهو چهره باب انسان يده او تجليبه عق .نددايم يرا در فلسفه اش فلسفه اول" اخالق"ده او يبه عق

ن من با يبطه باد آور شد که رايد يالبته با. کنديفقرا و غربا را بر ما ظاهر م يينواياش در مقام چهره، ب يانيو چهره در عر
ن احترام ياحترام بگذارم که در عوض ا يگرياز نظر او اگراز آن رو به د.است يربده بستانيمتقارن وغنا يرابطه ا يگريد

" يزيچ"نسبت من با  "يگريد"معتقداست که نسبت من با  ين رو وياز هم.نکرده ام يداشته باشم کار درست يزيتوقع چ
 يم، کسيآور يزها را به تملک در ميکه چ يتوان به همان روش يده او نمياست وبه عق" يکس"ست بلکه نسبت من با ين

م که درباره آنها يکن يزندگ ييزهاياز چ يجهان" درون"م که يستين يما موجودات يده ويبه عق.ميز به تملک درآوريرا ن
: ديگو يم او."ميريگيات ميجهانمان ح"بلکه ما از  .ميکن يما نيم يکنيمنشمان از آن ها استفاده يتامل وسپس به تناسب گز

  ۴۶...."ميريگيات مير آن ها حيخواب ونظانک، کار، تصورات،يما ازسوپ خوشمزه، هوا، نور، ع"

  ۴۷شانه آن هاست يودست منبسط نور رو/ اهان که عاشق نورنديخوشا به حال گ

 يبر نظام يمبتن يهست.شوديخالصه نمد در شخص وانسان يآ يرن معرفان مدمنظومه  يهمانيبه م يکه وقت "ييگريد"
زند و  يم" ...با نبض درخت نبض او"الهام است ومنبع ومرجع کشف وعارف نو  يبرا ياست که همگ يو معنو ياخالق

  .شنوديم "نفس باغچه را يصدا"
پشت رااز  يسرفه روشن يوصدا./ زدير يم يازبرگ يوقتظلمت را،  يوصدا/ شنوم  يغچه را منفس با يمن صدا

  ۴۸مان را در کوچه شوقيکفش ا يوصدا.../نهيتپش قلب شب آد/...عطسه آب ازهررخنه سنگ/درخت

  
  ۴۹مياه وحشره باز کنيبشر ونور وگ يدر به رو

چه درونم / در آب يه برگيپرم از سا/ پرم از راه، از پل، از رود، از موج/ و درخت و پر از دار/ من پر از نورم و شن
  ۵۰تنهاست

دن يرس" حضور"به " موضوع"مبدل گشتن و از " بودن راز"به  " مساله داشتن"واز" يگريد"ت درآمدنيبا به محور
 ين مين چنيا گشتن است و" دچار"  نشانه به خود پرداختن،  يگريو در پرتو د افتن و به تبع وعرضي يوجود يريودرگ

وسعت  ست بهييگريدر منظومه عرفان مدرن د يگريد ...بله .روند باال رفتيم"يتجل يکه به سکو ييپله ها" توان از
  .هستندزين يات دهنده به زندگيناس حيقول لو ن حال به ياند ودرع يبهره مند از زندگو همه هستومند ها  يهست
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 يم اگر کرم نبود، زندگيوبدان/ رونيم پلنگ از در خلقت برود بيونخواه/ عت بپرديشت طبم مگس،از سر انگيونخواه
  ۵۱کم داشت يزيچ

  ۵۲"شما: "گفت يبه گل سوسن مدم به هنگام خطاب، يد يشاعر.../ ديفهم ينجه را مويدم، يد يمن االغ

 يمحبت ب مبتال نباشد و يخود گرو بهو يمبتن ينييخودآاست که به  ياخالق موجه، اخالقلسوف،ين دو فيده ايبه عق
  .کند يه ارج و اجر ميو ما رساند يم ياخالق بلوغمرحله را به  يآدماست که  يگريغ و بدون چشم داشت به ديدر

  ۵۳نارون شاخه خود را به کالغبخشد،  يگان ميرا./نيبفروشد به زمه اش را يسا يديدم بيمن ند

ست وبه قول يگريبدون چشم داشت از د يريستگظر مارسل محبت و داز ن ينيدن به تجربه دين جهت شرط رسيبه هم
  .بان استيمان وغريتيوه زنان، يفاع از فقرا، بده، يناس توجه به همسايلو

ن ياز ا.داستيهو" اراده"تا يونها ت،ي، فعاليگريد که گفته شد نقش بازينه جداخالق عارفا يه هايتوجه به توص يباکم
با  يگريباز ت ويفعال،يگريژه به اراده، دين توجه ويا.ستياب ناز صو يدن خالياالنه نامد را عرفان فعيرو عرفان جد
عارف نو نسبت .گر همساز و هم نازنديکديم باييم بگويز ندارد اگر نخواهيست وبا آن سر ستيگانه نيز بين ياخالق اجتماع
ر و ين رو با توجه به غياز ا.گرداند يروتواند از آن ها  يخواهد وچه بسا نم يگشوده است و نم يرونيبه تحوالت ب

 رسديرامون از آن به مشام نميبه عالم پ يتوجه يب يبوکه  يسلوک.کنديرا محقق م خود يمعنوـ  يسلوک عرفان يهست
  .باشديعارف نو م يتجربه معنو يو اساسط الزم وشراز بلکه گذرد يق ميو خال يان هستياز م يق عرفانيطر يط ونه تنها

دان که هم پاس دردمن يشده کنون ييدر جهان راز زدانشاندن عرفان  يدرباب امکان وقوعبود  ينيتببحاضر کوشش 
 يبا آنها دشمنکم ا دست يداشته باشد  يزمانه سرسازگار يهام ها وهنجارير پاراداييتغرا داشته باشد وهم با  يمعنو

  .نورزد
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