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  موزیمباید ازگذشته درس بیآ"
  "ها زندگی کنیمنه اینکه در گذشته

 (آنتونی رابینز)

  
  از عرفان مدرن سروش دباغ ةوارنقبی بر طرح

  
ــد که: آیا       ــوال مطرح باشـ ــیـاري از خواننـدگان و پژوهندگان عرفان این سـ ــایـد براي بسـ ــمند توان ازمیشـ و البته __گذاري روشـ

وران به توان براساس مقتضیات دآیا میو کم و کیف آن را برشمرد؟!   سـراغ گرفت  عرفانِ کالسـیک به عرفان مدرن  از __پذیرتحقق
ــنتی قیاس نمود و تفاهممیو ثغور آن را مبین ســـاخت؟! و آیا  ودعرفانی نوین اشـــارت کرد و حد ها و توان عرفان مدرن را با عرفان سـ

ه حقّا است، کسروش دباغ بدان اقدام ورزیده کاري اسـت که استاد برجسته اخالق، عرفان و دین،  همان و این؟! تها را واشـکاف تفاوت
  رسایی دارد.فجاي تأمل و قلم

ی است تا با اخذ متدي تطبیقبر آن شـده » عرفان مدرن اي ازوارهطرح«اي تحت عنوان الب پروژهباري، این اسـتاد ممتاز دانشـگاه در ق  
و به نحوي شایسته  و جدید بپردازد به بررسی گفتمان و لذا ماهیت عرفان سنتی __که البته رنگ و بویی فلسـفی و هرمنوتیسـتی دارد  __

ت و از آن شــود آن را ندید انگاشــینمحقّا که  اي-بینییافته عرفاي مدرن نســبت به عرفاي کهن را بازبشــناســد. جهانبینی توســعهجهان
  .نمودعبور ساده 

ــطور برآن  حـال ايعلی ــت کـه   ، نگـارنـده این سـ ــتاري کوتاه اسـ رفان ع اي ازوارهطرح«با توجه به مفاد پروژة  البته__در قالب نوشـ
ــت   __»مدرن ــاح این اثر دس ــی و ایض ــت ذکر نکاتی چند به یازند و به بررس ــل کمبادرت ورزد، که البته امید اس ار این امر از غنايِ اص

  باره:نکاهد و آن را مخدوش نسازد. و حال نکات مربوطه دراین
  

  ***نقب ذیل پیرامون عرفاي کالسیک و مدرن ایرانی/اسالمی است
ــته آنچه  -1 ــتاد برجس ــله مقاالت/پروژه   این اس ــلس  در واقع راه حلِ ،دنابدان پرداخته __مدرن نعرفاتحت عنوان __در این س

 وزگارِي آن در رو مواجهه بازاندیشانه __خصوصاً عرفان شیخ رومی، شیخ محمودشبستري و...،__بازخوانی عرفان کالسـیک درسـت  
 ایشانون شود چا قابل درك است و میالوصولی، حقّدر نهایت صعب است.  کاري که__شـده بالغمتافیزیک__به قول اینجاب__

 آن را رسالت کار دانست.

 

ــتی که آنچه -2 ــروش دباغتئوري  به درس ــت که گرددمیآن بنا  ۀپای بر س میان  __در این پروژه__ دینیاین نواندیش، اذغانی اس
و  اســت،ضــروري و هوشــمندانه ، ا این تشــخیص بجاکه حقّداند، شــود و آن را الزمه حرکت در این مســیر میمیســنت و مدرنیته قائل 

به روایت نگارنده در این سـلسـله مقاالت، با عنایت به گسـسـت معرفتیِ میان ســنت و     » مقولۀ عرفان مدرن«:این پروژه ۀهمانا موتر محرک
گنجانده شـده، در پی بازخوانی انتقادي ســنت سـتبرِ عرفانی اســت و از   » اندیشدینداري تجربت«مدرنیته صـورتبندي شـده، ذیل مفهوم   

از  ايوارهطرح».(گذاردمی ها و مقومات آن را به بحثمولفهگیرد و سراغ مینگرش و سـلوك عرفانی در جهان راززدایی شدة کنونی  
 /من چه سبزم امروز)  4عرفان مدرن/ش 

 

که بنده آن  ايست،  نقطهنیز ه ي آشیل عرفان کالسیکد که به واقع پاشنهناانگشـت نهاده اي بر نقطه ایشـان ، وارهدر این طرح -3
ویش خدر تأمالت و تحوالت  گر امر قدسیتجربه :که نامم. آنهم با این تشـریح می __در پاي خدا فراموشـی خود__را 



٢ 
 

مثالً   .شـده نیست گمکند و هیچگاه نیز خواهانِ اعتراف به مناو در من، من را در او فراموش می افزودنبه جايِ 
ــود که همـه چیز به این ختم می معنوي مثنوي در  ري آدمی از  من به او تحول یابد، که همانا الزمه چنین کا اتفاق بیوفتد و »هللا فی فنا«شـ

ــت: ــود جویندة النیز  تفریق همۀ امور از همان وحدت رمزآلود اس ) بنابراین، 224/ب 3(د همچنین جویاي درگاه خدا/چون خدا آمد ش
ــو ایش این، عارف غایت تمانگانگهی)قدوس(و از او نیز به نقل از عبدالدر چنین عرفـانی بـه نقـل از اقبال    ــت که با خدا یکی شـ د و اسـ

ــد( ــتی  دیگر به زمین )چون یکی ش ــکل قهرمانانه  با دیگري نپردازد. و همزیس ــل در عرفان مدرن به ش از طریق بقا در __اي که این اص
 است).ج، و البته بزرگترین ابتکار و نوآوري آن نیز در همین سروش دباغا جان کالم نظریه گردد. (و حقّجایگزین می__دیگري

 

ــته اخالق   -4 ــتاد برجس ــیک__دیدگاه این اس ــی ناظر بر بیگانگی ب __پیرامون عرفان کالس ــدر دو جبه »من«ه درس ) 1( ت:ه اس
یست احساس نرن، عارف نسبت به هیچ چیز بیو این در حالی است که در عرفان مد بیگانگی من از دیگري. )2(گانگی من از من، و یب

شهود م به وضوح مشـیري فریدون ر این شـع  نیز از و ،سـپهري  از سـهراب  ایشـان هاي دقیق ، که این از مثالانگاردو آن را رها و پوچ نمی
   :است

من که از پژمردن یک شاخه گل/از نگاه ساکت یک کودك بیمار/از فغان یک قناري در قفس/از غم یک مرد «
ــت/وندرین    ــم در گلوس ــمان و بغض ــک در چش ایام، زهرم در پیاله، زهرمارم در در زنجیر/حتّی قاتلی بر دار/اش

  تاریخ)برگذرگاهاشکی»(؟...سبوست/مرگ او را از کجا باور کنم
 

ري بخشــیدن به حقیقت دیگ وســعت __ترحتّی از آن اســاســی__شــدن، و قابل تحســین پروژه حاضــر، اعتبار قائل دیگر مورد -5
به کنش و  وطبیعی تا اگزیســتانســیل باشــندگانِ انســانی را در برگیرد   کون و مکانیِهايِ تواند از نعمتمی همانا اي که-اســت، دیگري

ــیک به واقع   ــت که چنین مهمی در عرفان کالسـ که ماند، و مغفول می  رودپرانتز می درواکنش با جملگی بپردازد. و این در حالی اسـ
ــت:نیز هاي آن همـانا نمونه  ــکفت/بانگ زد هم «چنین اسـ )این جهان و 61/ب4وفایی خویش گفت(د بیهمچنین دنیا اگرچه خوش شـ
ــلند/هر دو اندر بیاهـل او بی  ــت/گرچه روفایی یکدلند/زادة دنیا چو دنیا بیحاصـ ــت(د آو وفاسـ مجو  )،62/ب 4رد به تو آن رو قفاسـ

در __یري است که مثالً مششـرایطی و این در  ).37درسـتی عهد از جهان سـسـت نهاد/که این عجوز عروس هزار داماد اسـت(حافظ/غ     
 آورد:می__وارهاین طرحالذکر هاي فوقکنار نمونه

چشمۀ سحر/  هاي زود/در کنارهاي سال/صبحام/سالها نشستهزرد و نیلی و بنفش/سـبز و آبی و کبود/ با بنفشـه  «
فته ها شک/ رنگهاي شرمها نهفته در پناه سایههاي یکدیگر/گیسوان خیسشان بدست  باد/ چهرهسر نهاده روي شانه

  )بهترینِ بهترینِ من.(»تراود از سکوت دلپذیرشان / بهترین ترانه/بهترین سروددر زالل عطرهاي گرم/می
  

  گوید:می شریعتیو نیز 
  )6ص.(هنر/تواند بشناسدتواند بشناسد که در همان حال، دیگري را میکسی خویشتن را می 

 

قاطبۀ) (اذعان به گشــودگی __پردازدبه درســتی هم بدان می و__پردازد، بدان می وارة عرفانِ مدرناین طرحنکته دیگري که  -6
آزارد. رف را میطوهنده بیســاز اســت، که این به واقع پژعرفان کالســیک نســبت به ســایر منابع معرفت(قاطبۀ)عرفان مدرن  و بســتگیِ 

ــمان بر      خرده«آورد: مثالً مولوي می ــتش/ره به هفتم آسـ ــفه/که تعلق با همین دنیاسـ ــه/یا نجوم و علم طب و فلسـ کـاریهـاي علم هنـدسـ
نیسـتش/این همه علم بناي آخرسـت/که عماد بود گاو و اشـترست/بهر استبقاي حیوان چند روز/نام آن کردند این گیجان رموز/علم راه    
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ــاحب دل داند آن را با دلش ــریعتی  )56/ب4د »(حق و علم منزلش/ص ــت که ش آنهم من  __ف مدرنردر مقام عا__و در این حالی اس
   گوید:میو فلسفه باب هنر 

چه موش آدمیانی که فقط از بازي با سـکه درعمر لذت می برند و چه گاو انسانهایی که فقط از آخورآباد و زیر  
ــوند . من اگر خودم بودم وخودم، فلســفه می ــایه درخت چاق می ش ــت که دنیا  خواندم وهنر.س تنها این دو اس

 شریعتی)دکترنامه(وصیت!براي من دارد. خوراکم فلسفه و شرابم هنر و دیگر بس

ــیک  (قاطبۀ)افزود، نگاه منفی به موارد باال تواننکته دیگري که در اینجا می -7 فاي مدرن به و نگاه مثبت(قاطبۀ) عرعرفاي کالسـ
نیز ل را این مشک سروش دباغا تئوري است، که حقّ__و... نیز سـایر مسائل همچون اختیار، مسئولیت اجتماعی،  و __زن،  منزلت و مقام

ــل مردان بر زن اي حــالی«آورد: بـه عنوان مثــال در نگــاه بـه زن مولوي می   نمـایــد. حـل می  ــت/زن بود کــه مرد پـایــان  فضـ تر بینپرسـ
 ) 9گلشن راز/ب»(ن ناقصات عقل و دینند/چرا مردان ره ایشان گزینندزنان چو«گوید:و نیز شیخ شبستري می )4/61(د»است

 گوید:شاملو میاست که بر خالف ایشان این در حالیو 

  هاتر از همه ستارهچیزي عظیم
  تمام خدایان

  !قلب زنی که مرا کودك دست نواز دامن خود کند
ر بیگانگی جویده شده است نبودم(شعچرا که من دیرگاهی است جز این هیبت تنهایی که به دندان سرد 

  غزل آخرین ازوا)
 

ــر به واقع  ةوارطرح -8 ــهحاضـ ــت بر فریضـ طرحریزي عرفانِ « :توان آن رامی __نگارنده به گمان__که  گذاردمیاي انگشـ
ــاکلـۀ متافریک ر مـدرن ب  ــدهبالغش بیند، هم را در جاي خود می ناظرآرمانیاي که هم یافتهیعنی همان عرفانِ تکامل. نامید »ش

کت از این حرکت اســت: حر بیانگر ضــروت  ســروش دباغ مدبرانه  تئوري ا. باري،دامنه رظر تکثراپذیر را و هم منکنندة دیگرينظاره
»حصــول که این مســلماً م ».ســلوك رفت و برگشــتی میان خدا، من و دیگري« به، »]هللا فی فنا[به ســوي خدا رفتی ســلوك

 نیست.کوچکی 

 

ــت، تمایزي که به واقع میدینیۀعرفانی و تجربتئوري قائلیت تمایز میان تجربۀاین دیگر امتیاز  -9 ر دیگر پژوهندگان باید مدنظاسـ
 عرصه مذکور نیز قرار گیرد و بدان اهتمام شود.  

 

ین نواندیش ا، رعایت تفاوتی اسـت که  نماییما فریضـه اسـت که بدان اشـاره    ، و حقّنماییمباید بدان اشـاره  که می اينکته دیگر -10
، ه همانا این تمایزگذاري درستد کناقائل شـده  __جتماعی، سـیاسـی و...  اپیرامون امور آنهم __میانِ عرفاي کالسـیک   برجسـته دینی 

ارف شاعر عمولوي توجه داشـت: که    بهاالدین خرمشهاهیباید  به این کالم اسـتاد  جا و قابل تأمل اسـت. به گمان این حقیر، می ب
ــگري خویش می، و اینبود و حافظ شــاعر عارف ــالح اجتماعی نیز  به پراخت و حافظکه موالنا به پیرایش ته پیرامون (که این الب .اص

 همچنین رعایت این تمایرگذاري میان عرفاي مدرن نیز جاي تمجید دارد. (به عالوه،) + است).امري نسبی نیزحافظ 
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ــتی دادنِ  جهت وارهاین طرح ، تالشبارهایندر دیگر مورد قـابل ذکر   -11 در کل:   و تجربیات نابِ کبوترانه،یعنی  __:عرفانآشـ
ه اي مذموم، و نه ممدوح. ک-است. آنهم عیرانی جهانِ متمایل به عریانی این زیسـت  با __توانایی تواناتر شـدن در خود، خدا و دیگري، 

 است. و: پاسداشتاین خود سزاوار 

 

و آن ، میمایبیان ن __ترین عرفاي مدرنِ ایران/اسـالمی یعنی یکی از برجسـته __خود سـهراب  نکته پایانی را از زبانبهتر اسـت    -12
 :اینکه

ادرم گل آب/پکی خوشه زیست/م ،من ،روشنی /هانشینم لب حوض/گردش ماهیابري نیسـت/بادي نیست/می «
اي حیاط/نور در الي گله /هایی تر/رستگاري نزدیکاطلسی /ابرآسـمانی بی  /چیند/نان و ریحان و پنیرریحان می

 آرد/پشت لبخندي پنهان هرصـبح را روي زمین می  /ریزد/نردبان از سـر دیوار بلند ها میکاسـه مس چه نوازش 
  .که از آن چهره من پیداست /چیز/روزنی دارد دیوار زمان

راه  من پر از بال و پرم/ /روم باال تا اوجمرد/میدانم سبزه اي را بکنم خواهم می /دانمچیزهایی هست که نمی
ــن/و پر از دار و درخت/پرم از راه   /بینم در ظلمـت می ــم/من پر از نورم و ش از  ،از رود ،از پل ،من پر از فـانوس

  هشت کتاب/روشنی،من، گل، آب).»/(موج/پرم از سایه برگی در آب/چه درونم تنهاست
	  

شناسانه دشناسانه، وجوو خوانشِ معرفتاي اسـت که محققانه به بازخوانی عرفان کالسیک  پروژه» اي از عرفان مدرنوارهطرح«نتیجتاً 
خود قاد اعتبه که __را نحوة ارتباط آن با عرفان کهن   پردازد ومیاز عرفان مدرن  __/سیاسی/عباديو نیز اخالقی__شـناسـانه  و انسـان 

گذارد که نیاز به نوعی گذار سازد. این پروژه دست بر مهمی میمیمشـخص   __عموم و خصـوص من وجه اسـت   نوعسـروش دباغ از  
ــم نوین را حتمی میعرفان از عرفانِ کهن به  ــیرتانِ آگاه وجیه جلودلنماید و آن را در چش ــات می هبص ین ادهد. گذاري که وفق مقتض

  اشد.تواند بدور از باور نیست و نمی دوران حقّا
ن دارم آن را که پیشایش کردارش کالم زریمیدوست«و اینهم کالمی از فردریش نیچه فیلسـوف شـهیر آلمانی به عنوان حسن ختام:   

    ».آورددهد به جاي میگستراند، و همواره بیش از آنچه نوید میمی
  حسین پورفرج

  ماه هزار و سیصد و نودوچهار دیبهشترا بیست ویکم


