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  )۱(عرفان مدرنطرحواره ای از 
  تنهايي معنوي 

  
  ۱۳۹۰ماه  بهمن ۱۵، شنبه ۱۰۲، پياپي ۱مجله آسمان، دوره جديد، شماره: منبع

  
م گم ياقل«و  يخود با امر متعال يو سلوک يم رابطه معنويتنظ و يهست يها تگر ساحياز بشر درباره دربياز د . ۱

ور به خود وانهاده شده و ک رامونيکه جهان پن باورند ياند و بر ا نيساحت بر منکر يکسان .ده استيشياند »شده روح
خ، يدر مقابل، در طول تار. رسد يبه مشام جان نم  يحه خوش معنويرا ،از آن ست وين يو کر است و در آن خبر

ل يستانسياگز لِياص يها اند و واجد دغدغه گشوده بوده يکه نسبت به ساحت قدساند  سر بر آورده ييها انسان شهيهم
 اند و ت برخاستهيحيجهان مساز  اکهارتسترين و مايآگوست ر سنتينظ يافراد ،يميان ابراهيادپس از ظهور .يوعرفان

و  ين، ابوحامد غزاليا رعالوه ب. اند ردهک يبند صورت نين آئيا يها آموزه ليش را ذيخو يمعنو يها غهدغد
 راثيو م ياسالم ش را در دل سنتيخو يمعنو و يعرفان يها دهي، اين روميالد و جالل يشابوريعطار ن نيدالديفر

 ديک ناميعرفان کالستوان  يمرا  ير متعالتأمل در ام و عرفان به سپهر ينگاه نيچن. اند هن کردييتب مسلمانان يفرهنگ
ش يپفکندند و ا يش را بر آفتاب ميخو يمعنو يها اخگرها و بارقه ودند يکش ينفس م ن فضايرا که در ا يکسانو 

در  ياست که تحوالت شگرف سدهگر، چند يد ياز سو .قلمداد کرد کيعارفان کالس دادند، يگران قرار ميچشم د
و فلسفه مدرن  يد آمده، علوم تجربيم و فلسفه پدعل م در دو عرصهين انقالب عظيو چند رامون رخ دادهيجهان پ

در . اند نگذاشته يبر جا ،به قرار سابق و امور را تهش ساخيه جهان را بر صورت خوک يا اند؛ علم و فلسفه متولد شده
 ٤ک،يکپرنو  ،اند سر برآورده ٣يت انتقاديو عقالن يکانت ٢»ينييآخود« و يدکارت ١»سميويسوبژکت«د يفلسفه جد

و ک يزيف ،يشناس ستيز ،يشناس هانيدر ک نينو يها دگاهيد ةبا ارائ ٧،ديو فرو ٦نينشتايآ ٥،نيدارووتن،ين
 ٩محورِ تينگاه غا، کند يمد يتأک نين و نگرش نويددر  ٨سيچنانکه است .دست باال را دارند ،ديدج يکاو روان

 يده به سوو عالم را رون ،ستين جهان متصور نيا يبرا يتيکه غا ينگاه علمرنگ باخته و  ،يبه هست ١٠ييارسطو
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نه يته و نهاديمدرن شرفتيکه با پ ن انگاشتيتوان چن يم ١١.دا کرده استيت پيند، محوريب ينم نيعش مياز پ يتيغا
ن جهان ايمـ  يشناخت و معرفت يث وجودشناختيو حکم از د دستـ  يروشن يها تفاوت، يستيمدرن يها دهيا شدن

  .د آمده استيپدم يد و جهان قديجد
 از يرويپ ست و باين دل چندان هم ،١٣يافالطون ١٢»يت وجودشناختيثنو«، انسان مدرن با ياز منظر وجودشناخت

 يو سار يجار آنچه در آنو  ن جهاني، ايدر نگاه افالطون .ديافزا يجهت به تعداد موجودات جهان نم ي، ب١٤اکام
ر ظهوبا ن، يعالوه بر ا .و آباد است يکه باق يگذرد؛ جهان يگر ميد ياست از آنچه در جهان يا هياست، سا

ده و يچيسم پيدهد، رئال يـ رخ م  اور صادق موجهبـ  که در احراز معرفت ييانواع خطاها نييد و تبيجد يشناس معرفت
 رفت يبه شمار مزمانه  هنجار يروزگار که يت خاميشد؛ عقالن ١٥ت خامين عقالنيگزيجا ،تيعقالن يها گر مدليد

دور شد کم کم ن، ين پاورچيپاورچ« ينيقيو باور  نيقي د،يت جدياما با ظهور عقالن. ن بود و بر سر مهريعج نيقيو با 
متواضعانه و  يدعام ،آن يجا هش دست شستند و بيخو يادعاها و دانشوران از اثبات ١٦،»ها ه سنجاقکدر کوچ

  . نشست دييأبر مسند ت ،باورهار بودن يا نقد پذيو موجه بودن  يحداقل
 ،ايقو  کيعرفان کالسافت؟ يخواهد  يتيد عرفان چه وضعين نوشتار بر سر آن است که در جهان جديسخن در ا

ن آغاز يرا چن يمعنو يمثنو ،يمولوکه  يهنگام. م استيجهان قد يشناخت و معرفت يوجودشناخت يها آموزه ملهم از
  :کند يم

  کند يت ميحکاها  يـيداـاز ج    کند  يت ميشکاچون  ين نيبشنو ا
  اند دهيرد و زن نالـرم مـيفـدر ن    ـد ان دهـيرـبـرا بـا مـت ـتانسيز نـک
  ١٧اقيم شرح درد اشتيوـگـا بـت    اق نه خواهم شرحه شرحه از فريس

 سوزد، يز آن دور افتاده و در فراق آن ماست و ا يگريد که متعلق به قلمرو ديگو يسخن م ييستان معناياز نو 
عالوه بر . کرده است نفوذ يمولو يدر نگاه عرفان يافالطون يشناختت وجوديثنو زانيتوان انگاشت که تا چه م يم
 يبخش احراز معرفت و سامانو  ده نشده بوديياز مادر دهر زا يت انتقاديعقالن هنوز آن دوران، ن، در جهان رازآلوديا

، بر خالف ن حاليدر ع .نمود يدر دسترس مساده و  ين بود، امريقيعنان با فراچنگ آوردن  که هم يبه نظام معرفت

                                                             
، ترجمه حسن ایمان دریايکیوپیت، دان؛ : اه کنید بهروي علم و فلسفه در چهان جدید و تأثیر این تحوالت بر دین، نگ براي اطالع از روایتی از پیش.  11

  .     1376کامشاد، تهران، طرح نو، 
12 . Ontological dualism 
13 . Plato (427- 347 BC) 
14 . William of Ockham (c. 1287-1347)  
15 . naive realism 

  .1358کتاب؛ انتشارات طهوري؛  سپهري، سهراب؛ هشت.   16
؛ 1375و فرهنگی؛ تهران  گفتار عبدالکریم سروش؛ انتشارات علمی ؛ براساس نسخه قونیه؛ به تصحیح و پیشمثنوي معنويمحمد؛  دینال مولوي، جالل.   17
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د و بر صدر يجدت يو عقالنفلسفه علم و  ا ظهور، بياز متفکران و روشنفکران در عصر روشنگر يبرخ ينيب شيپ
ر يآنچه در جوامع مدرن و غ به يو تجرب ينينگاه پس .است هده نشديچيهم پو عرفان در انتينشستن آنها، طومار د

از  يو عرفان ينيحث دها و تأمالت و مبا دهد که دغدغه ياست، نشان م ان داشتهيجر رياخچند صد سال  يط ،مدرن
. ن امورنديمشغول ا دل همچنان ،ها گر انسانيدو  لسوفانيفهان و از عالمان و متأل يريو کث است نبستهان رخت بريم
در و سراغ گرفتن از حدود و ثغور آن مقوله عرفان  پرداختن به جه گرفت کهين نتيچن يتجرب يمدعا نيتوان از ا يم

ت يختن به وضعاگر پردا .داردنون ما نجا و اکيبا ا يقيوث و نسبت است ياديز تياهمواجد شده  ييزدا جهان راز
د و يشياند يبه هست ينگاه عرفان ، دربارهيتوان در جهان مدرن کنون يپس م ،مهم است عرفان در جهان امروز
ا نگاه يآ ١٨.آنها همت گمارد يبه بازسازمحک زد و آنرا  يشناخت و انسان يشناخت ، معرفتيمفروضات وجودشناخت

است  ييگو تناقض ينوع ،گرفتن از عرفان مدرن شود و سراغ يک منحصر ميالس، به عرفان کيه هستب داشتن يعرفان
ک و يعرفان کالسان يماست  يو تفاوتتشابه  چه توان از عرفان مدرن سخن گفت، ياگر م ؟از اعراب ندارد يو محل

   رن؟عرفان مد
ابم، ي يم، چنانکه درن راعرفان مدر يو اخالق يشناخت معرفتو  يوجودشناخت يها مؤلفهکوشم  يم ن نوشتاريدر ا

مراد از عرفان مدرن در  .را برشمارم آن رشيپذ ج مترتب بريد و نتايفوانم و دفاع ک آن يريپذ ، از امکانودهنم نييتب
کند، نه لزوماً آنچه  ير ميپذ را امکان يشده کنون ييدر جهان راززدا يستن معنوياست که ز يا ينظر يها نجا، مؤلفهيا

  .است يدر جوامع جار يسلوک معنو يها گر روشيوگا و دي امروزه تحت عنوان
که از دام کثرت  يعارف رفته شده ويپذ يافالطون يودشناختت وجيثنو ،کيدر عرفان کالسچنانکه آمد، . ۲

رامون يو از جهان پ کران دارد ينشان و بحر ب يرنگ و ب يجهان ب يار کرده، رو به سوياخت نيب ده وحدتيد ده ويره
  :شود يدور م يها نورد افق رد و همگذ يدر م

  !ه منم؟ـان کـنـرا چـم مـنـيـبـب يـک    ن که مـنم اـنش يرنگ وب يچه ب ،هآ
  منم کـران کـه يـجب بحر بـعـوالـب    ش يم در خوبحر من غرقه گشت ه

  ١٩ن دو، گم شد در آن جهان که منميکا    ب ـطلـرا مـمهان ـن جهان و آـن جيا
و  »ييجدا«بدل به  »ييتنها«ن يابد، سپس اي يرامون تنها ميدر جهان پخود را  ده، ابتدايرهدام کثرت که از  يعارف 

و  ،عشق يايميبه مدد ک يين جدايست از فائق آمدن بر اا عارف عبارت يت قصواين نگاه، غايدر ا. شود يفراق م

                                                             
بندي آن در زمانه کنونی، نگاه  شناختی  دعاوي عرفانی و صورت درباره اهمیت پرداختن به وضعیت عرفان در جهان مدرن و محک زدن حجیت معرفت.  18
؛ 1390؛ کویر، تهران تأمالتی در روشنفکري معاصر: ترنم موزون حزن در» عرفان و میراث روشنفکري دینی«و » ترنم موزون حزن«دباغ، سروش؛ : د بهکنی

  .        61- 71و  19 - 30صص 
   .281 غزل ؛1389تهران  وفرهنگی؛ کدکنی؛ انتشارات علمی ؛ به کوشش محمدرضا شفیعیشمس گزیده غزلیات الدین محمد؛ جالل مولوي، .  19
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ر عارف را يضم است و همه  همراه يدالوصفيزا يکه با ابتهاج و شادمان يگوهر وصال را در آغوش گرفتن؛ وصال
  ٢٠:رديگ يدر بر م

  شکنم، شکر برم ي، نيم که نييور تو بگو    عشق ترا به سـر بـرم ر نهم، ـام که س آمده
  من به کجا سفر برم؟اوست گرفته شهر دل،   ظر، من به کجا نظر کنم؟نشسته در ناوست 

  ٢١ـام رخ قـمر برموز سـر رشـک نـام او، ن    ام  ال گشتهيو خـال او همچيدر هـوس خـ
گر، ير ديبه تعب. ستين يک افالطونيزيو متاف يشناختت وجودين ثنويبرا يمبتن عرفان مدرن لزوماًدر مقابل، 

بدل به  يين تنهاياما ابرد،  يب مينصرا  ليتانسسياگز ييرهد و تنها ياز دام کثرت م ،قيطر لکز سايعرفان مدرن ندر
. است  فيک نحيزي، متناسب با متافباشد يک افالطونيزيافبا مت عنان هم آنکه ش ازيب که يا ييشود؛ تنها ينم ييجدا

 ،تيو هدا ٢٢سان کامو هکند و ب يخود تجربه نم يبر پا ستادهيو اعارف مدرن، جهان را کور و کر  ييدر واقع، از سو
 ينواز بخش و روح فرح تيت و معنويانگارد، بلکه قدس يرامون نميبخش جهان پ را قوام ييمعنا يب و يو تلخ ياهيس

 از يجدا يبر قلمرو قدس يد و مبتنبر ينم يک افالطونيزيت نسب از متافيقدس نيارد؛ اما يگ يدر جهان سراغ مرا 
است  ياز عارف مدرن ينمونه خوب ي، سپهردوره معاصردر . دارد يکمتر يکيزيست و مؤونه متافيرامون نيجهان پ

مأنوس است که در  يليستانسياگز يين حال با تنهايو در ع ستيمهر ن بر سر يک افالطونيزيچندان با متافکه 
است و » واژه يوسعت ب«کران و  يب يکه ناظر به هست يترس؛ ٢٣رسد يدر م »شفاف يترس«با  »ال فضايت سيميصم«

  : يمعنو يکويتوأم با احوال ن
 يو ترا ترس/ يمان ين مير زميد اساطيفواره جاو يپا/ دوقدم مانده به گل/ يچيپ يم ييپس به سمت گل تنها«

  ٢٤.»يشنو يم يخش ال فضا، خشيت سيميدر صم/ رديگ يشفاف فرا م
 يان حماسکه درخت/ بروم يو به سمت/ من جا دارد، بردارم ييراهن تنهايکه به اندازه پ/ را يد امشب چمدانيبا«

    ٢٥.»خواند يواژه که همواره مرا م ين وسعت بآ رو به/ داستيپ
چه / در آب يه برگيپرم از سا/ پرم از راه، از پل، از رود، از موج/ و پر از دار و درخت/ رم و شنمن پر از نو« 

  ٢٦.»درونم تنهاست

                                                             
سروش، عبدالکریم؛ : اي از عرفاي کالسیک، نگاه کنید به براي بسط بیشتر مفهوم عاشقی و نقش محوري آن در نظام عرفانی مولوي، یه عنوان نمونه 20. 

  .1379؛ انتشارات صراط، تهران قمار عاشقانه
  .214 ، غزلشمس گزیده غزلیاتمولوي، .   21

22 . Camus, Albert (1913-60) 
  .1390د، مهر نامه روزنامه اعتما ویژه، »فکر نازك غمناك«سروش دباغ، : براي آشنایی بیشتر با مقوله تنهایی اگزیستانسیل در شعرسپهري، نگاه کنید به 23. 
  .»نشانی«؛ حجم سبز: ؛ از مجموعهکتاب هشت سپهري؛.  ٢٤
  .»نداي آغاز«؛ همان.  25
  .»روشنی، من، گل، آب« همان؛.  26
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 است چون درخت و شن و رود و موج يعيطب يها دهيپدراز شدن با  هم و ينورخوار متضمن يمعنو يين تنهايا
    .کوبد ينم ن حال بر طبل فراقيو در ع
 ٢٧.ک کرد و بازشناختيتفک يرا از تجربه عرفان ينيتوان تجربه د ياند، م محققان آوردهاز  يچنانکه برخ. ۳

قدرت، علم ر  ينظ انياد يژه خدايو اوصاف و عظمتست از مهابت و ا ، عبارتيميان ابراهيدر اد ينيمتعلق تجربه د
فرد تجربه کننده به همراه  يبرا يآثار و برکات که عموماً يتجارب تجربه کردن؛ناب  را در لحظاتاالطالق  ير عليخ و

 يرفتاررفع گ يکه مضطر است و برا يکس. آورد ياو به ارمغان م يرا برا يمش روحت و خضوع و آرايو خش دارد
داوند را به صفت ند، خيب يان ميش را به عيخو ياستجابت دعا يکند و پس از مدت ياز عمق جان دعا م يشتيمع

ت تجربه ي، خداوند را به صفت ستاريمعنو يمثنو» توبه نصوح«نصوح در داستان  مانند يکس. کند يت تجربه ميرزاق
رامون که يمفارق از جهان پ يامر به مثابه ي، ساحت قدسينيگر، در تجربه ديد ريبه تعب .هذا يعل کند و قس يم

 يلسوفير، فاصمع ينيد يشناس در معرفت. رديگ يدارد، متعلق تجربه سالک قرار م ين و تشخصيچند و تع ياوصاف
دفاع  ينيتجارب د يشناخت ت معرفتيکوشد تا از حج يم يحسبا تجربه  ينيتجربه د يسازبا تناظر ٢٨ر آلستونينظ

ق متعل. ن متکثر و متنوع قرار داردست که پسِ پشت جهاا يا گانهي امر ،يگر، متعلّق تجربه عرفانيد ياز سو ٢٩.کند
دچار شدن رت و يبا حهمراه  ،ليستانسين نوع تجاربِ ناب اگزيا .داردن ينيتع است که يصورت ي، امر بيتجربه عرفان

، با سکوت و ينيد يها ربهتج ش ازيبها،  ن سنخ تجربهيا يترجمان زبان. رسد يدر م يهست» کران يب يايدر يآب«در 
آن مواجه  اخود ب يوجوددر تجربه است که شخص همراه  يو انجذاب ن بلندين مضامييتب يزبان برا يتنگنا گله از

 يعرفان يها تجربه يزبان يبند ، در صورتينيد يها متکثر و متنوع تجربه ين زبانييتب خالفرو، بر نياز ا. شده است
 ينيک مسلمان در تجربه دي مثالً. رديگ يپرده بر م ،بهمتعلّق تجر يرنگ يو ب يکرانگ يم که از بيمواجه يبا وحدت

در واقع، . نديب يا ميم مقدس را در عالم رؤي، مريحيک مسيحال آنکه  ند،يب ياسالم را خواب م يامبرگرامي، پخود
نه يشيقات و پيبا تصورات و تصد يقيو ارتباط وث هستندمند  مند و مکان ار زمانيبس ينيد يها تجربه ير زبانيتفس

قات و يت و تصددن از تصورايره متضمن ،يعرفان يها در مقابل، تجربه. ندفرد صاحب تجربه دار يتيو ترب يمعرفت
 که يکشد؛ سکوت يخود مق را در کام يطر و سالک رسد يق در ميعم يه آن با سکوتيه عالعالم کثرات است و مرتب

. است که رخ داده يزيانگ دل يحادثه معنوکردن آن  تين ابزار روايبهتر ن حاليدر عآورد و يمنار سر بريبه اخت

                                                             
-338، صص 1387تهران نگاه معاصر،  ؛جستارهایی در عقالنیت و معنویت: راهی به رهایی در »تجربه دینی«مصطفی ملکیان، : براي نمونه، نگاه کنید به. 27

313     .  
28 . Alston, William Payne (1921-2009) 

 :براي آشنایی با موضع آلستون درباره ساختار تجارب دینی، نگاه کنید به.  29
Alston, W. (2004) “Religious Experience Justified Religious Belief”; Contemporary Debates in Philosophy of Religion, Peterson, 
M. & Van Aragon, R. (eds.), (Oxford & MA: Blackwell Publishing), pp. 135-145, second edition.    
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هم  يمولو. دانست يبه خداوند را سکوت مز ين چيتر هيشب، سده چهاردهم يعارف آلمان ٣٠ارت،ستر اکهيما
  :فتگ يم

  »ان که منمين عين چِبود دريع«     :گفت» يين مايتو ع! جان يا«: مـگفت
  »ت آن که منمـدسـدر زبان  نام     وشـخم! يها«: بگفت» يآن« : مـگفت
  ٣١»!زبان که منم يب يايوـت گـنيا     دــامـو در نـان چــدر زبـان«: مـگفت

  :ديگو يم يسپهرو 
ن خاموش، آن يمرغ مکان خاموش، ا/ دا شده بودينه، باغ فنا پ ينه، شاخ يبرگ/ بود، درها واشده بود يآن«

  ٣٢.»ا شده بوديگو يخاموش، خاموش
خود  يفلسف ـ يرساله منطق ييانتها فقره ز دريستم نيسده ب ييايتانيبر ـ يشيلسوف مشهور اتريف ٣٣ن،يتگنشتايو

   ٣٤.»گذشت از آن د به سکوتيتوان سخن گفت، با ينم چهدرباره آن«: سدينو يم
مواجهه به است سان و ناظر  کيش يبو کم يو سپهر يمولو ،اکهارت يتجارب عرفان ير زبانيتفس رسد ينظر م به

 الک از تعددسها،  ن سنخ تجربهيدر ا. قاتيو عبور از تصورات و تصد يسوز و صورت يسوز و کران ،کران يبا امر ب
ن سبب است که قرابت و يکند؛ به هم يرا تجربه م يرنگ يو ب ينيتع يگذرد و وحدت و ب يو تضاد و کثرت در م

اند،  هبرخاست گوناگون يها دارند و از سنت ياوتمتف يها نهيشيکه پ يعارفان و سالکان يانعرف يها ان تجربهيشباهت م
تجربه  ي، حال آنکه تجربه عرفاناست» گانهيز يچ«تجربه ، ينيان، تجربه ديملک يمصطف يرساريبه تعب .است ريچشمگ

   ٣٥.است» زهايچ يگانگي«
ر ينظ يلسوفانيتوان گفت؟ ف يـ چه مزهايچ يگانگيتجربه  ـ يتجربه عرفان يشناخت ت معرفتيدرباره حجحال 

 يخالقا يدعاو ٣٩يتشناخ ت معرفتي، حج٣٨شهود يمعرفت اخالق با مددگرفتن از منبع يدر واد ٣٧يو آئود ٣٦راس
ن روش يتوان از هم يم .اند احراز شده ٤١ياستنناجريو به نحو غ ٤٠اند يهيکه بد يا يدعاو، دهند يح ميسخن را توض

                                                             
30 . Eckhart, Meister (c. 1260- c. 1327) 

  .281، غزل گزیده غزلیات شمسمولوي، 31 . 
    . » bodhi«، شرق اندوه :از مجموعههشت کتاب؛ سهراب سپهري، 32. 

33 . Wittgenstein, Ludwig (1889-1951) 
34 . Wittgenstein, L. (1961) Tracatus Logico- Philosophicus, Translated by D. Pears & B. McGuiness (London and New York; 
Routledge and Kegan paul). 

  . 315- 316، همان، صص »تجربه دینی«ملکیان،   35. 
36 . Ross, William David (1877- 1971) 
37 . Audi, Robert (b. 1941) 
38 . intuition 
39 epistemic justification 
40 . self-evident 
41 . non-inferential 
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 ياست و آئود ٤٢کيکالس يگرااس شهودکه رم يرت دايعنا. ز بهره گرفتين يعرفان يها تجربه يساز موجه يبرا
با اتخاذ ه، يه توجيدر نظر يکه آئود يحالدرداند؛  يم ٤٤ريناپذرا خطا ياخالق يهاس شهودرا ؛٤٣تدلمع يگراشهود
، يآئود يبنا بر رأ. کند يدفاع م ياخالق يشهودها يريخطاپذاز  ٤٥»معتدل ييمبناگرا ـ ييگرا انسجام« موضع

و  در تناسب يگر شهودها و اصول اخالقيکه با ددارند  ٤٦هياول يشناخت ت معرفتي، حجييابتدا ياخالق يشهودها
ه يرد؛ شبيپذ يم يو کاست يفزون مکرر يها اسيندها و قيآنها در روند و آ يشناخت ت معرفتيزان حجيتالئم است و م

 يدر حوزه ها يدعاو يشناخت ت معرفتيزان حجيمزدن  نامد و در محک يم ٤٨آنرا موازنه متأمالنه ٤٧که راولز يروش
 يو چگونگن يد يشناس در حوزه معرفت خود را يشناخت موضع معرفت يآئود. رديگ يکار م  هبگوناگون آنرا  يمعرفت
احراز  ين روش برايا يريکارگ هب ن نوشته است،يا نظر آنچه مداما  ٤٩؛بندد يکار م هز بين ينيد يدعاو يساز موجه

عام که در مقابل  يا تجربه يعني، ينيدادن آن به قلمرو تجربه د ينه تسر ،است يتجارب عرفان يشناخت ت معرفتيحج
 صورت يو ب کران يکه متعلق آن امر ب يتجربه عرفان. تعلق ندارد ين و سنّت خاصيند و به دينش يم يباور عتيطب

به نحو  است و يبر ادراک شهود يمبتن که يتيباشد، حج يا هياول يشناخت ت معرفتيتواند واجد حج ياست، م
ن ين انگاشت که متعلق ايتوان چن يم. است فرد ينظام معرفت يها گرمؤلفهيدشود و در تالئم با  ياحراز م يراستنتاجيغ

 يديچ قيد به هيمقکه رنگ  يب ييست، خداا )يان ساميک اديزيبرخالف متاف( نيمتعنا يکيزيرمتافيغ يخدا ،تجربه
کرد که  يد ميتأک ٥٢،»ک و بدين يفراسو«در  ٥١چهين ي، به اقتفا٥٠دگرير هاينظ يلسوفيز فيستم نيدر قرن ب .ستين

ان يک اديزيبا متاف ييخدا ي، جا را براآن يشناخت و معرفت يوجودشناخت يو مبان يبادمد و يجد يرش علم تجربيپذ
و عبور از  يکيزيمتاف ير خدايدار شدن تصو د و خدشهيعلم جد يرش مبانيپذتنگ کرده است؛ اما با فرض  ،يسام
نه و  است يکيزيمتافنه که بدان اشاره کرد  و سخن گفت يا يامر قدس ن ازتوا يم، ٥٣»موجودات«بر  يمبتن کيزيمتاف

 يبرا .است ٥٤»وجود«قت يهمان حقچند، و  ير موجودات است و واجد اوصافيکه متفاوت از سا يا افتهي نيموجود تع
از  يريتفس«ز در يک نيه .است يکيزيرمتافيغ يکننده امر قدس ي، هنر تداعيدر جهان کنون يش از هر امريدگر، بيها

                                                             
42 classical intuitionist 
43 moderate intuitionist 
44 . Infallible 
45 . modest foundationalism-coherentism 
46 prima facie justification  
47 . Rawls, John (1921-2002) 
48   . reflective equilibrium    
49   . R. Audi (2003) Epistemology: A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge ( London& New York;  
Routledge), Part Three, Chapter 9.    
50 . Heidegger, Martin (1889- 1976) 
51 . Nietzsche, Friedrich (1844-1900) 
52 . Beyond Good and Evil (1886) 
53 . beings 
54 . Being 
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رنگ  يان آورد که بيسخن به م يا ياز امر قدس  ٥٥»يقت فوق مقوله ايحق« مفهوم کوشد با مدد گرفتن از يم» نيد
ر ينظ يکس ،يشناخت ن موضع معرفتينقد ا مقام در . آن برجسته است يهيو تنز يصبغه سلبن است و يتع يو ب
د و يام ينم و فرافکبر توه يمبتن سره کيها را  ن سنخ تجربهيا ،آورده ٥٧تيحيگوهر مسچنانکه در  ٥٦،باخريفو

در  .رديگ يمن سراغ رامونيها در جهان پ ن تجربهيا يبرا يقو مدلول و مطاب کند يل ميکننده تحل فرد تجربه يآرزو
 ييمدرک قائل به توانا يبرا دهند، اگر يح ميتوضمعتدل  ييبناگرامـ  ييگرا ن به انسجاميگونه که قائل همانمقام پاسخ، 

ت را نقد کرد و يشکاک توان يم، ميحساب آور هب يعداد منابع معرفت را در، شهود ير آئودينظ م ويباش يمعرفت
 يدر قلمروها يمعرفت ن منبعيا يها فراورده ن حاليدر ع ند احراز معرفت ويمنبع شهود، به عنوان فرا يريگکار هب

 که يطور به ؛ييه بنااست و ن ييمبنا کنندهراديمشکل ا ،گرير ديبه تعب .االصول موجه انگاشت يو عرفان را عل اخالق
 يانه دارد و برايه مبناگرايه که هم سويتوج يه هايان نظريرا در م »معتدل ييگرا امانسجـ  ييمبناگرا« موضع ياگر کس

گوناگون  يانه و از تناسب و تالئم باورهايه انسجام گرايقائل است و هم سو يه اياول يت معرفت شناختيباورها، حج
، ٥٨کيکالس يير مبناگراينظ( ليبد يها هيتر از نظر کم موجه ا دستي انگارديبموجه رد، يگ يگر سراغ ميکديبا 

کار  هب ينعرفا يها تجربه يشناخت ت معرفتين حجييتب يرا برا تواند آن ي، منگارنده رينظ ،بداند )...٥٩ييانسجام گرا
نظر  به بر آنچه آمد، بنا. تاس يکيزيمتافريغ يو امر قدس يقت هستيقناظر به ح که يا يعرفان يها رد؛ تجربهيگ
است، که از مقومات عرفان مدرن  يعرفان تجربه يشناخت معرفت تيحج احراز ياز چگونگ ينييتب وانت يرسد م يم
                                                                                                                                                                                  .                                        داددست  هب

ک مقصد سلوک يعرفان کالسدر مقابل، در .مقومات عرفان مدرن است از و سالک واجد اراده» اراده«مفهوم . ۴
در » فنا«مفهوم . کران خداوند يل و مستغرق شدن در بحر بيراستن تفرد و تشخص و مستحيست از زدودن و پا عبارت

  :سلوک است يوات قصيکه غا يياست، فنا ن امرين همييمتکفل تب ،يات عرفانيادب
  ستيار نيکه او را  يارـيرح آن ـش    ست ينار يک رگم هوشيم يمن چه گو

 ٦٠ثنا يـصـحال اُـف يامـهـفت اَـَّلـک    اــنـفـال يـف يــانّـف يـنـفــلِّـکَـال تُ

 
  کران که منم يبوالعجب بحر ب    ش يبحر من غرقه گشت هم در خو

  ٦١ا دوان  که منمـپ ياـپ ينت بيا    پــا  يچـو مـه بـ اـنـدم در فـش يمـ

                                                             
55 transcategorial reality 
56 . Feuerbach, Ludwig (1804- 1872) 
57 . Das Wesen des Christentums (The Essence of Christianity);1841.  
58. classical foundationalism 
59. coherentism 

  .130و  128 /1، معنوي مثنويمولوي،  60 . 
  .281، غزل دیوان شمسمولوي، .   61
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 ٦٢.»زيان برخيحافظ از م يتو خود حجاب خود«: ان نباشدين عارف آن است که در ميرک، بهتيدر عرفان کالس
ت ياهم يف و بيمتضمن تخف ،شدن با او يکيان برخاستن و ياز م کران و ين در امر بدخور د بر مفهوم فنا و غوطهيتأک

گر، يد ياز سو. رد و محقق سازديکار گ هب را تا اراده خودست يان نيدر م يانگاشتن مقوله اراده است، چرا که کس
ن امر متضمن يکند، اما ا يها را تجربه مزيچ يگانگيرود و  يم ٦٣»به سر وقت خدا« ،ير سپهريتعببه  مدرن، سالک

. ستياراده بودن ن يبو  ن سو به آن سو شدنياز ا ٦٤»در مصاف تندباد يپر کاه «سان  و به »او«مستغرق شدن در 
ست، بلکه ين ر موجوداتيکه در عداد سا ييگفت؛ خدا يسخن م يکيزيمتافريغ يانکه آمد، از خداز، چنيدگر نيها

 و وقت وجود رفت به سر ٦٦»يا تفکر مراقبه«به مدد  توان ي، م٦٥لياص يدر زندگ او، يبر رأ بنا. ت وجود استقيحق
 و سوزاندن شدن يمستلزم فان يرن تفکيچن .در آمدن آن قرار گرفت ن گشوده بود و در معرض از خفا بهنسبت به آ

سخن  يبه هست ينگاه عرفان يتوان از نوع يمحفظ اراده و  ينييخودآ مقولهست، بلکه با مفروض گرفتن ياراده ن
کاهش  يدر اتاق من صدا/ بود از برخورد انگشتان من با اوج ينيدر اتاق من طن«: ديگو يم يسپهر يوقت. گفت

رد که يگ يمبر پرده يا عارفانهف ياز تجربه لط ٦٧،»کردند يه فکر مکوچک من تا ستار يها لحظه/ آمد ياس ميمق
  .ستياراده ن يخاستن و ترک و نفان بريمتوقف بر از م

با  اوردن آنيف اراده و در نظر نيتخف و ، مستغرق شدن در محبوبکيکالس ينزد عموم عرفا ،نيالوه بر اع 
 که قاعدتاً يکند؛ زندان يمانند م ا را به زندانيق دنيبه تفار ،يمثل مولو يعارف. همراه است رامونيپ يايبه دن يالتفات يب

دن از آن يحفره کردن و ره يد در پيست، بلکه بايت نگريعنا دهيدآن به  يها دهيپد رفت و درگ يد آنرا جدينبا
  :برآمد

  ست سرديآنک حفره بست، آن مکر     مکر آن باشد که زندان حفره کرد
  ٦٨حفره کن زندان و خود را وا رهان    ان يـن جـهان زنـدان و مـا زندانيا

  
  ٦٩ديريد همه شاه و اميدان بشکستچو زن     انحفره زند يد پيريشه بگيت يکي

                                                             
ت از رحیم ذوالنور؛ انتشارات زوار، تهران االبیا الدین؛ دیوان؛ به اهتمام محمد قزوینی و قاسم غنی؛ مقدمه، مقابله و کشف حافظ، خواجه محمدشمس.  ٦٢

1369 ،8/266 .  
  . »نشانی«: حجم سبز؛ از مجموعه کتاب هشت سپهري؛.  ٦٣
  .»اي در لحظه واحه« :حجم سبز، از مجموعه ؛ هشت کتابسپهري.  ٦٤

65. authentic life 
66. meditative thinking 

  .»ورق روشن وقت«همان؛ .  ٦٧
   . 984 - 1/985؛ معنوي مثنويمولوي؛  68. 
  .113، غزل گزیده غزلیات شمسمولوي؛  69. 
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ن يروزمره و ا يرامون و زندگيجهان پ متضمن خوارداشت عموماً ،ب بردن احوال خوش عارفانهين نگاه، نصيدر ا
چه آنمناسبات و روابط روزمره و عارف مستغرق در تأمل و مراقبه است که از جهان و  چناندر واقع،  .است يجهان

مقابل، در  .ابدي يتحقق نم ين تجارب نابچنا ين ارتفاع گرفتنيجز با چن ييو؛ گماند يمخبر  يگذرد، پاک ب يدر آن م
و  کند يخود را دنبال م لِيستانسياگز يها دغهکه دغ يرد و در حاليگ يم يرا جد ين جهانيا يمدرن، زندگ عارف

 يرد و پرداختن به زندگدا ت تاميگذرد عنا يرامون مياست، به آنچه در جهان پ يفراچنگ آوردن رستگار يدر پ
  :انگارد ير سلوک نميدر مس يارف آنرا مانعروزمره و حوادث متع

ر، يحان و پنينان و ر /نديچ يحان ميم رمادر/ ستيز خوشه يپاک/ ، من، گل، آبيا، روشنه يگردش ماه«
   ٧٠.»اطيح يها گل يال: کينزد يرستگار/ تر ييها يابر، اطلس يب يآسمان
اد ي/ ...از بزها بردارم ياد من باشد فردا لب سلخ، طرحي/ بخرم يسيروم باغ حسن گوجه و قاد من باشد فردا، بي«

ام را هم با چوبه  ، حولهياد من باشد فردا لب جوي... /افتد در آب، زود از آب درآرم يمن باشد، هر چه پروانه که م
  ٧١.»اد من باشد تنها هستمي/ ميبشو
ر و يحان و پنيبا نان و ر که يا يوجو کند، رستگار اط جستيح يها گل يرا ال يتواند رستگار يمدرن م سالک 
 ييها ش است، در فکر پروانهيخول يستانسياگز ييتنهامشغول  که دل يحالدر ين عارفيرسد؛ چن يتر در م يها ياطلس

چون  ييها اگر مؤلفه. فردا به باغ برود يسيد گوجه و قيخر يبرا شه کهين انديافتند و در ا ياست که در آب م
 ، عطار وين غزالچو يک است و در آثار عارفان بزرگانيبخش عرفان کالس قوام» اياعراض از دن« و» عشق«و » خوف«

 يخواند، عرفان ٧٢»يتيعناعرفان «توان عرفان مدرن را  يم، )ان استثناستين ميحافظ درا( ندز يموج م يمولو و ييسنا
رامون و آنچه در يبه جهان پار کردن، سالک را از پرداختن ين اختيب ده وحدتيدن از دام کثرت و دين رهکه در آ

از سر  ممد ،رنگارنگ جهان يها دهيدر پد ستنينگرت يده عنايبه دکه در آن  يدارد؛ عرفان يگذرد، باز نم يآن م
 ير زندگجستن از آن د ا و تمتعيگر، هرچند مستغرق شدن در دنير ديبه تعب .است ٧٣»کبوترانه يتجربه ها«ذراندن گ

گذرد، مد نظر  يا در حد متعارف و التفات داشتن به آنچه در آن ميندارد، اما پرداختن به دن ييسالک مدرن جا
  . اوست
عرفان مدرن کدام  ياخالق يه هامؤلف ست ويدرباره اخالق چ ،رفان مدرنم موضع عايخوب است بپرس اکنون. ۵
. شود يدر آن گم نم يزيها حساس است و چ انسان همه ياخالق يها نسبت به کنش يعرفان مدرن، هستدر ؟است

  :بر آنها مترتب است يجيند و آثار و نتايآ يمحساب  هها در آن ب يها و بد يهمه خوب

                                                             
  » روشنی، من، گل، آب« : حجم سبز، از مجموعه ؛ هشت کتابسپهري.   70
  .»غربت«همان؛ .   71

  . ام این تعبیر نیکو را از دوست عزیز، مهران راد  وام گرفته 72 . 
  .»رنگاکنون هبوط «: ما هیچ، ما نگاه، از مجموعه ؛ هشت کتابسپهري . ٧٣
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چه درونم / در آب يه برگيرم از ساپ... /را بکنم خواهم مرد يا دانم، سبزه يم/ دانم يهست، که نم ييهازيچ«
  ٧٤.»تنهاست

  ٧٥.»است ييسر تنها يماه باال/ اد من باشد تنها هستمي/ ... ن بربخوردينم، که به قانون زمنک ياد من باشد کاري«
ن يت بودن بديعنا يب .ين اخالقيدارد، از جمله قوان يريناپذ ين صلب و سخت تخطيقوان يهست ،ين تلقيدر ا

کندن  يشود؛ حت يم ير فرد خاطيگ دامن تاًينها که يدارد؛ عواقب يج تلخيآثار ونتا ، البتهر پا گذاشتن آنهاين و زيقوان
 .خواهد داشت يحساب که مسلماً اه انسانف يت و شکنجه و تخفيو اذ ارآز چه رسد به ،بودنخواهد  اثر يب ک سبزهي

 .اورديدر نظر ن آنرا فرو نهاد وتوان  يکه نم ياست، نظام يد نظام اخالقواج يگر، در عرفان مدرن، هستيد يسخنبه 
. ندارد يچندان يدل هم يافالطون يها و با آموزه بنا شده است يک حداقليزيآمد، عرفان مدرن بر متافشتر يچنانکه پ

موضع  ،٧٦در فرا اخالق ،يهست ين نظام اخالقييتب يبرا بخواهدن است که اگر عارف مدرن ين سخن ايالزمه ا
ن يچن يان اخالقياز واقع گرا يکه برخ آنطور د،ريبهره بگ يک افالطونيزياز متاف تواند ينم ،ار کندياخت ٧٧انهيگرا واقع

. ٧٩رديمختلف آن بهره گ يهاريو تقر ٧٨ييگرا عتيطبـ ر ناينظ ياخالق ييگرا گر انواع واقعيد از ديبلکه با کنند؛ يم
گاه اخالق در عرفان مدرن رهگشا يجا نييتب يبرا ٨٠،داول ت مکيبه روا ،انهيگرا عتيطبـ نا ييگرا کنم واقع يتصور م

با  ،ران آنها در جهان يتع يو چگونگ ...دي، نبادي، باي، بدير خوبينظ يداول، اوصاف اخالق مک ٨١.آمد استو کار
ات يفيبر خالف ک رامونند، هر چندياز اثاثه جهان پ يبخش کند که ياس مير رنگ، بو و صدا قينظ ٨٢هينوات ثايفيک

م يريرا در نظر بگ يزيم .ديآ يبه چشم نم وهله نخستدر  دارد و يوضوح کمتر ن آنهايو اندازه، تع مثل جرم يا هياول
 هم، توان تصور کرد که اگر من نباشم يم. رامون استياز جهان پ يبخش ،زين ميرم اجِ ؛هقرار گرفت منکه در برابر 

جنگل ک ي در يکه بر اثر شکستن شاخه درخت يياما درباره صدا .دارد و در جهان قرار گرفته است يز جرمين ميا
 آنرا يبر اثر شکسته شدن شاخه برخاست اما کس ييشود گفت صدا يا ميتوان گفت؟ آ يچه م ،شود يد ميتول يخال
در  ياگر گفته شود چون کس .است هد شديتول ييصدا توان گفت اساساً ي، نمدر جنگل نبود يا چون کسيد؟ ينشن

                                                             
  .»روشنی، من، گل، آب«: حجم سبزهمان؛ مجموعه  74. 
  .»غربت«همان، .   75

76. meta-ethics 
77 . realistic 
78 . non-naturalism 

    .مجال دیگري می طلبد؛ در مقاله دیگري بدان خواهم پرداخت در قلمرو اخالق هنجاري» عرفان مدرن« تبیین موضع  . 79
80. McDowell, John (b. 1942)  

  :  گرایی اخالقی، نگاه کنید به طبیعت گرایی اخالقی و رأي مک داول درباره ناـ براي اقسام واقع  81 .
- McDowell, J. (1998) Mind, Value, and Reality (Cambridge, MA: Harvard University Press). 
- Pojman, L (2006) Ethics: Discovering Right and Wrong ( USA:Wadswoth), Fifth Edition, Chapter 13. 

؛ترجمه حسن نگاه اخالقیناوتن، دیوید؛  مک: همچنین نگاه کنید به. ؛ فصل اول1388؛ تهران، صراط درس گفتارهایی در فلسفه اخالقدباغ، سروش؛ : و نیز
  .3- 4هاي  ؛ فصل1383میانداري، انتشارات سمت؛ تهران 

82. secondary qualities 
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ه قلمداد يات ثانويفيصدا را در عداد ک ه،دينشن يد شده و کسينکه تولينه ا ،هد نشديتول ييصدا ، اصالًهجنگل نبود
رود و اوصاف  يش ميپاق ين سيبر هم داول مک. ميا ستهل دانين صدا دخيرا در تکو مدرک يو به نحو ،ميا کرده
 ،يگران اخالق در عالم دارند و هم کنش يو تقرر نيم تعکه ه يانگارد، اوصاف يه ميات ثانويفيک را در عداد ياخالق

که  يهست يازنظام اخالق ينييتبتواند  يم يوجودشناخت انهيگرا ن موضع واقعيا. ندل هستيدخ اآنه يياديدر پ يبه نحو
 . دست دهد هب مد نظر عارف مدرن است،

و عظمت  هابترساند تا بر اثر مواجهه با م يسالک را مدد مل عارفانه، يعرفان مدرن، تجارب اصدر ن،يعالوه بر ا
، به صرافت شيخو يپسندو خود  يند و بر خودمحورين ببيالع يش را به رأيخو يها تيو محدود ها ي، ناتوانيهست

. تر کند خود را مستحکم ٨٣گشوده شود و مناسبات نوع دوستانه گرانيبه د نسبت فائق آمده، طبع و بدون تکلف
دن ين کشايبا به م اساساً يمناسبات اخالق ن معنا کهياست؛ بد ٨٥»يگريد«معطوف به خالقگفت ا يم ٨٤ناسيلو
م يتنظ ي، براناسيرت لوين بصيز از ايعارف مدرن ن. شود يو آغاز م رديگ ينضج م را داشتن او يو پروا يگريد

      .کند يش استفاده ميخو ياخالق مناسبات و روابط
ن ييتب عرفان مدرن را يو اخالق يشناخت ن، جهايشناخت ، معرفتيوجودشناخت يها هيتوان سو يبنا بر آنچه آمد، م.  ۶

نکه يش از اياست و ب يک حداقليزيبر متاف يکه مبتن يعرفان. ک بازشناختيآنرا از عرفان کالس يها و تفاوت کرد
 يگانگيدن ياز دار کثرت و د دنيرهل است؛ متضمن يستانسياگز ييبر تنها يباشد، مبتن ييهم عنان با جدا

 يرا جد ين جهانيا ياست؛ زندگ پررنگدر آن  ينييآشود و خود ياست؛ اراده سالک در آن مضمحل نمزهيچ
عبور  ياز خودمحور است و يخالققائل به نظام ا يهست ي؛ برانگرد يت ميده عنايآن به د يها دهيدر پدرد و يگ يم
تحقق  مختلف عرفان مدرن را برشمرد و يها توان مولفه يم ب،ين ترتيبد .نهد يرا ارج م يمحورگريکند و د يم

که در  ييها انسان يابد يمعنو يازهايشده به ن ييزدا  عرفان مدرن در جهان راز. دانست ريپذ نرا امکا يا دهين پديچن
و از  گرگون شدهن حال جهانشان ديو در ع دشنيخو ينودن به سلوک معيسامان بخش يو در پ نديز يه من زمانيا

سمت «جان عارف مدرن  هن است کيچن نيا. دهد ي، پاسخ ماند ش فاصله گرفتهيخو يعهد شباب فکر يشاهدها
  .  کند يرا تجربه م ٨٧»تا انتها حضور«و  ديآ ير مبه پرواز د ٨٦»ال دوستيخ

                                                             
83 . altruistic 
84 . Levinas, Emmanuel (1906-1995) 
85 . otherness 

  .»سمت خیال دوست«: ما هیچ، ما نگاه؛ از مجموعه کتاب هشت سپهري؛.   ٨٦
  .»تا انتها حضور«همان؛ .   ٨٧
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