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  :1و مواجهۀ با امر متعالی سالک مدرن
  )8اي از عرفان مدرن طرحواره(

  
  . 6/9/94منبع: سایت رادیو زمانه، روز جمعه، مورخ: 

  
سویه هاي وجودشناختی، معرفت شناختی،  7،6،5،4،3،2،1مقاالت طرحواره اي از عرفان مدرن در ». مدتی این مثنوي تاخیر شد«

انی، همچنین نسبت میان امر سیاسی و سلوك عرف ؛به روایت نگارنده به بحث گذاشته شد» عرفان مدرن« مقولۀ انسان شناختی و اخالقی
را  3»امر متعالی« تلقی سالک مدرن از  در این نوشتار می کوشم 2.ن گشتتبیی مواجهۀ سالک مدرن با مقولۀ مرگ و مناسک فقهی

ویا قاز یکدیگر، ولو به ایجاز و اختصار، در این میان  ساحت قدسیِ هستیختن تلقی هاي مختلف از تمییز و بازشنا صورتبندي کنم.
  رهگشاست.

 ازشناخت:مر متعالی را از یکدیگر تفکیک کرد و ب،می توان اصناف مواجهۀ با ا( نه مبتنی بر حصر منطقی)بندي بنا بر یک تقسیم
   9.و خداناباوري 8ندانم انگاري (الادریگري) ،7وحدت وجودي، خداي 6همه خدا انگاري،5طبیعی خداباوري، 4ادیان ابراهیمی خداباوريِ

  
 است. و خیر اراده، علم، قدرت ی چون است که متصف به اوصاف 10انسانواري متشخصِخداباوري متضمنِ باور به خداي  خداباوري:

 11»تجسد« شده است. هم آموزة به دست دادهاین تصویر از امر متعالی در آموزه هاي ادیان ابراهیمی( یهودیت، مسیحیت و اسالم) 
م که متضمن وحدانیت در آئین اسال» توحید«  تالئم با خداباوري است، هم آموزةانگاشتن، م 12»پسر خداوند«  خداوند در عیسی و او را 

                                                             
سر اغ، بهزاد زره داران، حسین کاجی و یادر نهایی شدن این مقاله از مالحظات و پیشنهادات  سودمند و رهگشاي دوستان عزیز سلمان احمدوند، ناهید توسلی، احسان جلیلیان، حسین دب  1.

  میردامادي استفاده کردم. از ایشان صمیمانه سپاسگزارم.  
  نگاه کنید به:  .2

h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/183.pdf 
h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/191.pdf 
h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/201.pdf 
h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/229.pdf 
h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/240.pdf 
h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/356.pdf 
http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/366.pdf 

  در منبع ذیل منتشر شده است: "3، 2،1 "طرحواره اي از عرفان مدرن"مقاالت 
  .73-118، صفحات 1393، تهران، در سپهر سپهريسروش دباغ، 

  نیز در منبع زیر  قرار گرفته است: "7و  4،5،6طرحواره اي از عرفان مدرن  "مقاالت 
 تهران، صراط، در دست انتشار.، فلسفه الجوردي سپهريسروش دباغ، 

3. transcendence 

4. theism 

5. deism 
6. pantheism 

7. panentheism 

8. agnosticism 

9. atheism 

10. Personal God 
11. incarnation 
12. Son of God 
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مطابق با این تلقی، آنچه موسوم به امر متعالی   1دارد. که نسب نامۀ مسیحیِاست » داوندپسر خ« با آموزة  آشکار تقابلدر  خداوند است و
عین حال  در ،از جهان پیرامون و عالم کون و فساد دارد احت قدسیِ هستی است، به لحاظ انتولوژیک تشخص و تعین و مفارقتیو س

از مقومات این  3. به تعبیر دیگر، نوعی ثنویت وجودشناختی2استنظیر رحمت، غضب، بخشش...انسانی اي  واجد سویه ها و اوصاف
، خالق در یک يمطابق با این دوگانه انگار فالطونی است.سب با خوانش متعارف از متافیزیک اتلقی از امر متعالی است، ثنویتی که متنا

عموم متکلمان،فقها و مفسران چنین درکی از  .پایین تر در مرتبت وجوديِ و موجودات مرتبت وجودي قرار دارد و دیگر مخلوقات
در جاي خود خوش می نشیند،  دارد و در این نظام متافیزیکی معنا» کردن دعا« 4هستی و نسبت آن با جهان پیرامون دارند. قدسیِِ ساحت

مستجاب نرا آگان خویش را می شنود و در موعد مقتضی با موجود برینی است که سخنان بند سخن گفتن و مخاطبۀ متضمنِ دعایی که
  ست:واخطاب به  مثنويدر  جالل الدین رومیو دل انگیز دعاهاي لطیف محبوب محتشمی که  5؛می کند

  یاد ده ما را سخن هاي دقیق
  که تو را رحم آورد آن اي رفیق

  اجابت هم ز تو ،هم دعا از تو
  ایمنی از تو مهابت هم ز تو

  گر خطا گفتیم اصالحش تو کن
  مصلحی تو اي تو سلطان سخن
  کیمیا داري که تبدیلش کنی 

  6جوي خون بود نیلش کنیگر چه 
  
  

دیان ا ن حال، برخالف خداباوريِمتضمن باورمنديِ به ساحت قدسیِ هستی است. در عی خداباوري طبیعی :(دئیسم) خداباوري طبیعی
تشخص و متعین م امر متعالیاز منظر انتولوژیک،  به روایت خداباوران طبیعی، ف انسان وار است. به تعبیر دیگر،ابراهیمی، عاري از اوصا

را نمی توان در او سراغ گرفت. فی  حال اوصاف انسانی اي چون رحیمیت و رحمانیت در عیناست و از جهان پیرامون مفارقت دارد، 
قاد طبیعی را همعنان با اعت ، مصداقی از خداي طبیعی است. می توان خداباوريانگاشته می شود»محرك اول«   داي ارسطو که لمثل، خا

ي را در هستی چند خداي فلسفی،  قواعد و قوانین انسانوار. اما نه تعینِاشت، خدایی که تعین و تشخص دارد،فلسفی نیز انگ خدايبه 

                                                             
 ه هاي االهیاتی مسیحیت است. آیات سورة توحید که متضمن تاکید بر وحدانیت خداوند است و تبیین این امر که خداوند نه زاده شده و نه فرزندي دارد، در تقابل با آموز .1

 است. تاکید شده » قدوس« و » ملک«، »مهیمن«)، بر برخی از اوصاف خداوند نظیر 22-24در آیات  انتهایی سورة حشر (  .2

3. Ontological dualism 
سر آن دارد که بر خالف کثیري از عرفا، رندانه از متافیزیک افالطونی گذر کند و از عالم » نظربازي« و » حکمت رندانه« و » رندي«آشوري معتقد است حافظ، با  پیش کشیدن مفهوم  . 4

  رد. براي  بسط بیشتر این مطلب نگاه کنید به:) این جهانی را جدي بگیsensual(باال به عالم خاکی  هبوط کند و تجربه هاي زیبایی شناختی و حسانیِ 
     .   187-206، صفحات 1389، تهران، آگاه، پرسه ها و پرسش هادر  » رندي و نظربازي«داریوش آشوري، 

ن ابراهیمی که واجد اوصاف انسانواري چون علم و قدرت قلمداد کرد. مطابق با این تلقی، خداي ادیا»  خداباوري ادیان ابراهیمی« را  می توان ذیل » االهیات غیبت« موضع موسوم به  . 5
 اي از زمان، روي از بندگان و مخلوقات خویش برگرفتاست؛ در دوره اي، عالما عامدا روي برتافته و به محاق رفته است. به تعبیر  االهی دانانِ باورمند به االهیات غیبت، خداوند، در برهه 

حادثه  نو پنهان شد؛ اما باید امیدوار بود که روزي دوباره طلوع خواهد کرد  و جهان را از نور خویش خواهد آکند. برخی از  متکلمان، براي تبیی؛ تو گویی خورشید الوهیت خسوف کرد 
، حاضر وغایب حدیث، "االهیات غیبت"اقی، تلخ و مهیب هولوکاست در جنگ جهانی دوم ، از آموزه هاي االهیات غیبت مدد گرفتند. براي بسط بیشتر این مطلب، نگاه کنید به : آرش نر

ر کویریات علی می باش چنین زیر و زیر: درنگی د "، نگاه کنید به : سروش دباغ، »الهیات ایجابی«با » الهیات غیبت«تهران، نگاه معاصر. همچنین  براي آشنایی بیشتر با ربط و نسبت میان 
، نشر واژه، در دست انتشار.                                                                                                   ورق روشن وقت: تامالتی در روشنفکري، اخالق و عرفان  :. اکنون در90، خرداد 12، شماره مهرنامه،  "شریعتی

 .693-696دوم، ابیات  ، به تصحیح و پیشگفتار عبدالکریم سروش،  انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، دفترثنوي معنويمجالل الدین مولوي بلخی، .  6
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رف است و نه دخل و تص ر وانکسار این قوانین بر روي یکدیگرآنچه در عالم رخ می دهد، محصول تاثیر و تاثر و کس وضع کرده؛
.... ه ور می شودآتشفشان شعل اگر اگر زلزله رخ می دهد، اگر سیل می آید، مطابق با تلقی دئیستیک، ،مستقیم خداوند در جهان. از اینرو

ائات و ی انگاشت که از اقتضاین حوادث را باید اموري طبیع ، بلکهو سراغ گرفت این حوادث دید دست خداوند را مستقیما در نباید 
، 1خداي رخدادهاه نو طبیعی، خداي قواعد است، د. به تعبیر دیگر، خداي دئیستیک ناپیرامون  اعمال قوانین در هستیِلوازم تخطی ناپذیرِ

 2»ما یفعل یسئل عال« ادیان ابراهمی، قاهر و مطلق العنان و  ن مقدسِومت بنابر روایت، نه خدایی که دستی بر آتش دارد از دور خدایی که
    3.»من حبل الورید نحن اقرب الیه« « می گوید می کند و و اعمال اراده است و در امور دخل و تصرف  مستقیم

لت ع« خداي و » واجب الوجود« چنین تلقی اي از امر متعالی داشته اند. فی المثل، خداي  سنت اسالمی، عموم فیلسوفان مشاء در
« فهوم از تناظر و تناسب مچنین خدایی است. هر چند فیلسوفان مشائی کوشیده اند است، » وب و امکانوج« که محصول برهان » العلل

 ازند؛س را با خلق موجودات و مخلوقات متکثر ومتنوع از خداوند متالئم» کثرت از وحدت«صدور  سراغ بگیرند و»  صدور«با » خلقت
اما نهایتا این تلقی از امر متعالی سویه هاي دئیستیک پررنگی دارد و با خداي انسانوار ادیان ابراهیمی تفاوت هاي چشمگیر و تامل 

صرف «، نه داد موجودات هستی قلمداد می کنددر ع 5»موجودي«ین قرائتی، امر متعالی را نهایتا هایدگر، چن به نزد   4.برانگیزي دارد
و مهابت و بیکرانگی آنرا  می توان با آن مواجه شد 8»تفکر مراقبه اي«  و به مدد  7از خفا بدر می آیدبی تعین است و که  6»لوجوديا

لۀ متافیزیکی و اد موزه هاآنظیر تیندال و کانت که  برخی از متفکران و فیلسوفانِ عصر روشنگري افزون بر این، 9.و درك کرد دریافت
ه گرفتند ک ت تاکید نهاده و از خدایی سراغعقل عملی انگش امینبر آموزه ها و فررا فرونهاده، 10»گناه اولیه«و االهیاتی کالسیک، نظیر 

نقد عقل کانت در ایمانوئل که به روایت است اي  11»امرمطلق« و برگرفته شده از  ارادة او متناسب و متالئم با فرامین عقل عملی است
ۀ کانت هم که در فلسف 12به خداي دئیستیک باور داشتند. ،است کلیت و ضرورت ف به دو وصفمتص، اخالق بنیاد مابعدالطبیعهو  عملی

 یلقن متصور نیست، از تر بی وجهی است و فایدتی بر آکا تاکید می کرد دعاکردنسراغ می گرفت و » دین طبیعی« از دین خود 
      13.ستیک خویش پرده برمی گرفتدئی

  

                                                             
1. events 

 .23سوره انبیاء، آیه  2.

 .16سوره ق، آیه  .3

در نظام فلسفی » دعا«خداي فلسفی و  اوصاف خداي  اسالم، در تبیین مفهوم سروش بر این باور است که فیلسوفان مسلمان مشائی مشرب به سبب  تفاوتهاي جدي و معتنابه میان اوصاف  .4
  خویش با مشکل مواجه بوده اند. براي بسط بیشتر این مطلب نگاه کنید به:

 .1374، تهران، صراط،  حدیث بندگی و دلبردگی، "مفهوم دعا"عبدالکریم سروش، 

5. being 

6. Being 
7. unconcealment of Being 

8. meditative thinking 

تبیین  ، نوعی مواجهۀ پیشامفهومی با چهان پیرامون راهشت کتاب» ما هیچ، ما نگاه« در دفتر » فلسفه الجوردي« اسالمی معاصر، سهراب سپهري، با پیش کشیدن مفهوم  -در سنت  ایرانی .9
« ان می رود و از و هستی بیکر» صرف الوجود«است و به سر وقت » تفکر مراقبه اي« عبور کرده ، متناسب با  و سوبژکتیویسم دکارتی»  ابژه-سوژه« کرده است، مواجهه اي که  از دوگانۀ 

روش س، نگاه کنید به: هشت کتابدر  » فلسفه الجوردي« قلمداد کردن  فراتر می رود. براي آشنایی با روایت نگارنده از  مقومات » موجود«و امر متعالی را در کسوت » موجود اندیشی
 ، در دست انتشار.فلسفه الجوردي سپهريدر »  فلسفه الجوردي سپهري« دباغ، 

.10 Original sin 
11 . Categorical Imperatives 

 ، ترجمۀ یداهللا موقن، تهران، نیلوفر، فصل چهارم.    فلسفۀ روشنگريبراي بسط بیشتر این مطلب، نگاه کنید به: ارنست کاسیرر،   .12

-334، صفحات 6و5، شماره فصلنامۀ ارغنون،  ترجمه منوچهر صانعی دره بیدي، »دین طبیعی« دعا کردن در منبع ذیل به بحث گذاشته شده است:  ایمانوئل کانت، تلقی  کانت از   .13
293. 
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رارفتن از من فبه روایت ادیان ابراهیمی و خداباوريِ طبیعی، متض همه خدا انگاري، بر خالف خداباوري: م)پانتئیس( همه خدا انگاري
حالّ  ،به روایت همه خدانگاران، خداوندافالطونی است. وجودشناختیِ از ثنویت  عبورهان پیرامونی و ساحت قدسی و جمیان تفکیک 

فرض کنیم، به نزد همه خدا انگاران، با افزودن خداوند به موجودات   nاگر تعداد کل موجودات عالم را  در طبیت و جهان پیرامون است.
 ات است و تشخص و تعین مستقلیحالّ در تمام موجود وندمی ماند، چرا که خدا nنمی شود، بلکه همان   n+1موجودات  دعالم، تعدا

ه نحوي ب ر دراین لیوان یک قاشق نمک ریخته و خوب هم زده شوداگ در نظر بگیرید. اندارد. براي ایضاح بیشتر این مطلب، لیوان آبی ر
این سخن این است که آب باال، وسط و انتهاي لیوان به  لیوان نمکین می شود. الزمۀ که نمک در آب کامال حل شود، تمام آب داخلِ

ی تمام آب لیوان به یک میزان شور است. بر همین سیاق، مز لیوان از بخش دیگر شورتر نیست و بخشی ا یک میزان نمکین است و آبِ
فهوم بروز و ظهور یافته است. م هان اطرافدر طبیعت و ج وجودات است ودیگر محالّ در  وندتوان گفت در تلقی پانتئیستیک، خدا

 و تمایز قافتراو  دارد نوافالطونیِ سویۀاین تلقی از امر متعالی، اسپینوزا متفکل تبیین خداي پانتئیستی است. در فلسفۀ 1»طبیعت -خدا«
ت . در سنرا در می نوردد و امر قدسی را در همین پدیده هاي پیرامونی سراغ می گیرد و عالم کون و فساد هستی میان ساحت قدسیِ

 و آب و باد سراغ می وآنرا در شب بو و کاج و گیاه اسالمی، سالک مدرنی چون سپهري، چنین تلقی اي از امر متعالی دارد-ایرانی
  2گیرد: 

  
  3.»و خدایی که در این نزدیکی است:/الي این شب بوها،پاي آن کاج بلند/ روي آگاهی آب، روي قانون گیاه«

  
  4».از پاي صنوبرها، تا فراترها می رفت/دره مهتاب اندود و چنان روشن کوه، که خدا پیدا بود شب سرشاري بود/ رود«

  
را دیدي،همت کن/ و بگو ماهی ها، حوضشان بی آب است/ باد می رفت به سروقت چنار/ من به سروقت تو اگر در تپش باغ خدا «

   5»خدا می رفتم
  

 تو مفارقت میان ساح پررنگی دارد و متضمنِ درنوردیدن تمایز طنین نوافالطونیِ ،: خداي وحدت وجوديخداي وحدت وجودي
ادیان و  ا خداباوريرد و تفاوتی بقرابتی با خداي پانتئیستیک دا تلقیِ از امر متعالی ، ایناز این حیث است.قدسیِ هستی و جهان پیرامون 

» لیتج«مفهوم  .به طبیعت و جهان پیرامون نیست و تقلیل امر متعالی 6، قائل به تحویلخداباوريِ طبیعی. اما، بر خالف خداي پانتئیستیک
ر متعالی، فی نفسه، وایت، امالی و موجودات کثیرِ پیرامونی است. مطابق با این رمیان امر متع در سنت عرفان اسالمی، متکفل تبیین رابطۀ

  و بی صورت است؛ در عین حال تعینات و تجلیات او عالم را پر کرده است: 8و بی تعین و بی شکل 7نگبی ر
  گاه خورشیدي و گه دریا شوي       

                                                             
1. God- nature 

  ، نگاه کنید به:»امر متعالی« براي  آشنایی بیشتر با  قرائت نگارنده از مواجهۀ سپهري با   .2
 . 61-72و  5-35، نگاه معاصر، صفحات 1393، تهران، در سپهر سپهري،  "حجم زندگی در مرگ "و  "تطور امر متعالی در منظومۀ سپهري "سروش دباغ، 

 ».صداي پاي آب« ، دفتر هشت کتابسهراب سپهري، .  3

 ». ازروي پلک شب« ، شعر»حجم سبز« همان، دفتر  . 4

 ». پیغام ماهی ها« همان، شعر .  5

6. reduction 

7. colourless 

8. formless 
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  گاه کوه قاف و گه عنقا شوي 
  ذات خویشتو نه این باشی نه آن در 

  اي فزون از وهم ها وز بیش بیش
  با چندین صور از تو اي بی نقشِ

  1هم مشبه هم موحد خیره سر
  
جان  3»فوق مقولۀ«صورت مولوي و خداي  است، خداي بی 2»سلبِ سلب« خداي تنزیهیِ ابن عربی، خداي مایستر اکهارت که  

در زبان   ست و نمی توان آنرا چنانکه بایدخدایی که بیکران اخداي وحدت وجودي اند؛ از جملگی، روایت هاي مختلف  هیک،
ریزد و از این و آن می گباد گریزپاي است و و  چون  »بحر بیکران در ظرف ناید« ؛ که و از اوصاف او پرده برگرفت صورتبندي کرد

 عالماو  ةعین حال تجلیات و تشانات عدیددر   5؛»شبیه ترین چیز به خداوند سکوت است «از اینرو 4،نمی توان  دامن لطفش را گرفت
به  .نیز یاد می شود» الهیات سلبیا« یا  و 7»االهیات تنزیهی«به  ، از خداي وحدت وجوديمعاصر دین ۀدر فلسف 6را پر کرده است. 

از  است؛ محدود و فکند، صورت و بتی که کرانمندروایت مولوي، سالک، صورتگري است که صورتی بر امر بیصورت و بیکران می ا

                                                             
  .57و 55و 54، دفتر دوم، ابیات مثنوي معنوي  .1

2. negation of negation 

.3 transcategorial 
  اشاره به ابیاتی از غزل زیباي مولوي درباره  گریزپایی و بیکرانیِ ساحت قدسی هستی:  .4

  ولی مکش تو چو تیرش که از کمان بگریزد   ه ناگهان بگریزد ــن لطفش کــر دامـــبگی
  ریزدـــوستان بگــــزانی ز بـــم باد خــــز بی  گریزپاي چو بادم  ز عشق گل نه گلی که           

 ریزد  ــــن و آن بگــکه آن نگار لطیفم از ای  رس نی ز ملولی            ـــازاین و آن بگریزم ز ت

ذاشته ام. ، در منبع زیر  به بحث گ»شبیه ترین چیز به خداوند سکوت است« به روایت خویش را با مد نظر قرار دادن  این سخن مشهور اکهارت که » نیسکوت عرفا«سویه هاي مختلف   5.
  نگاه کنید به :  
 .23-46وم، صفحات ، چاپ س1393، تهران، صراط، سکوت و معنا: جستارهایی در فلسفۀ ویتگنشتاین، در »سکوت در تراکتاتوس« سروش دباغ، 

، مقومات خداي وحدت وجودي به روایت خویش را، عمدتا مبتنی بر »صورت و بی صورتی« در ادبیات نواندیشی دینی معاصر،  پانزده سال پیش، عبدالکریم سروش در سلسله مباحث  6
امر «، مفاهیم  "پرستش خداي غیر متشخص "، همچنین  سخنرانیِ"خدا و جهان "حت عنوان آموزه هاي عرفانیِ جالل الدین رومی تقریر کرد و بسط  داد. وي، اخیرا در چهار سخنرانی ت

  را  در فضاي خداي وحدت وجودي از منظر خویش  تبیین کرده است. نگاه کنید به :» گناه« و » دعا« ، »االهی
   .1380، نشریۀ آفتاب، »ه هاي بی زنگارآین« و » رنگ و بی رنگی« ، »بی رنگی و تابندگی« ،»صورت و بیصورتی«عبدالکریم سروش، -

 :-گفتگوي جان هیک و عبدالکریم سروش، «صورتی بر بی صورتی»، ترجمۀ جالل توکلیان، سروش دباغ، نشریه مدرسه، زمستان 1384

h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/303.pdf 
  » :مدرسه موالنا جالل الدین« در کانال یوتیوب  "خدا و جهان "سلسله گفتارهاي 

https://www.facebook.com/SchoolofRumi?ref=bookmarks  
سخن گفته و از تجربیات معنوي اي سخن گفته که ناظر به این تلقی از امر متعالی از سر گذارنده است.  نگاه کنید » خداي نا متشخص بیکران« تري نیز در سالیان اخیر از محمد مجتهد شبس

  به :
  .  همچنین نگاه کنید به:92، زمستان اندیشه پویا، »در جستجوي معناي معناها« گفتگوي رضا خجسته و جالل توکلیان با مجتهد شبستري،  

  در لینک زیر: 16و  15، بنیاد سهرودي، فایل هاي صوتی جلسات »بازخوانی آثار محمد مجتهد شبستري« سروش دباغ، 
http://www.begin.soroushdabagh.com/lecture_f.htm 

  
خص خداي متش« در دهۀ هفتاد شمسی، روزگاري که هنوز خود را عضوي از نحلۀ نواندیشی دینی می انگاشت، در آثار شفاهی و مکتوب خویش از تفکیک میان مصطفی ملکیان 

ر ئل دهۀ هشتاد، اولین بار این اصطالحات و تعابیر را دپرده برگرفت. نگارندة این سطور، در اواخر دهۀ هفتاد و اوا» خداي نامتشخص ناانسانوار« و » خداي متشخص غیر انسانوار« ، »انسانوار
 زبان فارسی  از ایشان شنیده است.       

7. aphophatic theology  
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که حد یقف و  وزاند؛آنرا نیز در جاي خود بس تا صورت بعدي در رسد و سوزاند و از آن در می گذرد این رو، در وهلۀ بعدي آنرا می
         »:نقش تو در پیش تو بنهاده است«  ، و»نه آن او ساده است او نه این است و«  نیست و نهایتی بر این کار متصور

  
  هر لحظه بتی سازمصورتگر نقاشم 

  وانگه همه بتها را در پیش تو بگدازم
  صد نقش برانگیزم با روح در آمیزم
  چون نقش ترا بینم در آتشش اندازم

  دشمن هوشیاريیا  ی خماريتو ساق
  1نکه کنی ویران هر خانه که من سازمیا آ

  
 اي وحدت وجودي، نوبت به ندانم انگاريخداانگاري و خدادیان ابراهیمی، خداباوري طبیعی،همه خداباوريِ پس از  :ندانم انگاري

 یرامون واجد ساحت قدسینمی داند که جهان پ شخصِ ندانم انگار حکم به تعلیق حکم کردن است؛ تضمنِمی رسد. الادریگري م
یک از شقوق چهارگانه فوق همدلی از اینرو ندانم انگار با هیچ  ند.ا ر این میان هم زور و هم کفوبه نزد او ادلۀ له و علیه د هست یا نه؛

ندارد و آنها را موجه نمی انگارد، چرا که هر یک از این شقوق، به نحوي از انحاء، قائل به تعین و تقررِ ساحت قدسی هستی اند و باور 
دربارة امر کم لیق حت و ناظر به تع، یک موضع معرفت شناختی اس»ندانم انگاري«به امر متعالی را موجه می انگارند. به تعبیر دیگر، 

ساحت قدسیِ یت و سیال پاییگریز متناظر بااین آموزة معرفت شناختی،  ودشناختیِِ. موضع وجو حجیت معرفت شناختیِ این مدعا متعالی
زوما عاري از ساحت قدسی نمی داند، در عین حال اطمینان نظري ندارد که هستی، خودبسنده و به خود ندانم انگار، هستی را ل است.

   وانهاده شده و کور و کر نیست. 
  
است  عتقداباور، مندانم انگار، خدانت. بر خالف اعتقاد به ساحت قدسی هستی اس خداناباوري متضمن ناموجه انگاشتنِ خدا ناباوري: 

 ( خداباوري ادیان ابراهیمی، خداباوري طبیعی، همه خدا انگاري و خداي وحدت وجودي)ی از ساحت قدسی هستیقرائت که هر نوع
  آنرا موجه انگاشت. و غیر معرفت بخش بودنِ کرد این باب  اتخاذ موضعان در ناموجه است و می تو

  
و  2»زه گرخداناباوريِ ستی«بازشناخت: تفکیک کرد و  می توان دو نوع خداناباوري را از یکدیگر ،آوردهکارن آرمسترانگ چنانکه 

تیزه گر با باور ساناباوري ستیزه گر متضمن ناموجه انگاشتن اعتقاد به امر متعالی است؛ افزون بر این، خدانخدا.3»خداناباوري دوستانه«
بشریت می داند و خوش می دارد که  نرا مضر و مخرب و ویرانگر به حالچ بر سر مهر نیست و وجود و حضور آدین و نهاد دیانت هی

ه روایت ب خدا ناباور ستیزه گر، هم هستی را عاري از ساحت قدسیِ هستی می داند، هم دین ستیز است.به تعبیر دیگر،  آنرا از میان برکند.
زندگی  و به یک میزان، نهادینه شدنِ دو روي یک سکه اند 4بنیاد گرایی دینی و آرمسترانگ، در روزگار کنونی، خداناباوري ستیزه گر

                                                             
 به کوشش محمد رضا شفیعی کدکنی، انتشارات علمی فرهنگی، تهران، غزل  گزیدة غزلیات شمس،جالل الدین مولوي، . 1

2. militant atheism 

3. friendly atheism 
4. Religious fundamentalism 
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ر و باید خداناباوري ستیزه گ پشت سر می نهند. ازاینرو انسانی، معنوي و اخالقی بر روي این کرة خاکی را به تعویق می اندازند و
  1.بنیادگرایی دینی را قویا نقد کرد و از آنها عبور کرد

  
موزه ستیز و عناد با آمقام انگارد، اما در  یِ هستی باور ندارد و آنرا ناموجه میخداناباوري دوستانه، در مقابل، هر چند به ساحت قدس

هر ه تعبیر دیگر،ب مفید می داند.می زیند، که در جهان پیراموننها را به حال کثیري از ابناء بشر آنیامده، هاي متافیزیکی و نهادهاي دینی بر
ناختی و توسعا باورمندي به امر متعالی حجیت معرفت ش ابراهیمی و غیر ابراهیمی ادیان چند به نزد چنین خداناباوري، مدعیات متافیزیکیِ

نوي خوبی عآثار و نتایج روانی و مبراي افراد بسیاري، ندارند و غیر معرفت بخش اند، اما به لحاظ روانشناختی، برگرفتن آنها می تواند 
 فصل مشترك مده،آ قرآنو  عهد جدید، عهد قدیمادیان ابراهیمی که در  قیِموزه هاي اخالآ. مضافا بر اینکه، را در پی داشته باشد

  2.این بخش از میراث ادیان همدلی داردباوري دوستانه با نازیادي با اخالق سکوالر دارد، از اینرو خدا
        

  سالک مدرن و امر متعالی
ستی ه ده با ساحت قدسیِِبه روایت نگارنمواجهۀ سالک مدرن  بپرسیماکنون ش گانۀ امر متعالی،پس از مرور و بازخوانیِ شقوق ش

   چه تلقی اي از امر متعالی دارد؟او  چگونه است و 
چنانکه پیشتر آورده ام، سالک مدرن، با عنایت به تحوالتی که در سده هاي اخیر در قلمرو علوم تجربی ( اعم از علوم تجربی انسانی  
» جربۀ دینیت« با تفکیک میان به عیان تجربه کرده است. در عین حال، وي راززدایی شدنِ جهان را  ،علوم تجربی غیر انسانی) رخ دادهو 
معرفت شناختیِ تجارب عرفانی اقامه حجیت  ادله اي له جان رالز،» موزانۀ متامالنّۀ« از یکدیگر و وام کردن روش » تجربه عرفانیو 

الزمۀ این  3.بر سر مهر است »متافیزیک نحیف« با ساحت قدسی هستی و رمی گیرد و پرده ب» یگانه دیدن چیزها« ؛ تجاربی که از کرده
از آن سراغ  کهرا و سلوك معنوي اي  است و البشرط  نسبت به تلقی هاي مختلف از امر متعالی گشوده مدعا این است که سالک مدرن

لک سا قابل جمع است. به تعبیر دیگر، »وديوحدت وجخداي «و » همه خداانگاري«، »خداباوري طبیعی«، علی االصول با می گیرد
با امر متعالی مواجه شود و سلوك معنوي خود را سامان نیز   خداباوري به روایت ادیان ابراهیمی فارغ ازی االصول می تواند مدرن عل

 در روزگار کنونی 4»شر مشکلۀ« بهدادن  پاسخ درخور و مقنع برخی از سالکان مدرن، ین امر که از منظربخشد، خصوصا با عنایت به ا
با تجارب معنوي  »خداي وحدت وجودي«و  »همه خداانگاري« عالوه براین، به نزد برخی دیگر از سالکان مدرن، 5.کار ساده اي نیست

امر متعالی،  شقوق متعددواقع، سلوك سالک مدرن نسبت به  در 6.و آنها را بهتر تبیین می کند زیستۀ ایشان تناسب و تالئم بیشتري دارد
                                                             

  براي بسط بیشتر این مطلب نگاه کنید به: 1
Karen Armstrong (2009) The Case for God (Toronto: Vin ga Canada), chapters 10 & 12.   

 
« ، »ایمان روزي شورمندانه« ، بر خالف»ایمان ورزي آرزومندانه« ي چهار گانه، در جاي دیگري، انواع ایمان ورزي به روایت خویش را از یکدیگر تفکیک کرده ام. در این تقسیم بند .2

متضمن  آرزو و طلب کردن ایمان است، هر چند شخص در موقعیت ایمانی به سرنمی برد. تو گویی، چنین مؤمنی به زبان  ، »ایمان ورزي از سر طمانینه« و » ایمان ورزي معرفت اندیشانه
زي اکنون هستی را عاري از ساحت قدسی می بینم و یا نمی دانم که هستی واجد ساحت قدسی هست یا نه، اما کاش هستی واجد ساحت قدسی باشد و روحال می گوید: هر چند 

نه می توانند متضمن ایمان ورزي آرزومندا» خداباوري ستیزه گر«، بر خالف »خداناباوري دوستانه« و » ندانم انگاري« روزگاري مجددا موقعیت ایمانی را تجربه کنم. چنانکه در می یابم، 
  در لینک زیر:» پاکی آواز آیها: تاملی در اصناف ایمان ورزي« باشند. براي آشنایی بیشتر با انواع ایمان ورزي به روایت نگارنده، نگاه کنید به جستار 

http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/207.pdf 
 . 1393، تهران، نگاه معاصر، در سپهر سپهري، »1طرحواره اي از عرفان مدرن «براي بسط این مطالب، نگاه کنید به مقالۀ    .3

4. The problem of evil 

لقی و مواجهۀ هاد به آموزه هاي ادیان شرقی، از تجان هیک، در اثر ذیل، به دالیل متعدد، از جمله نیافتن پاسخ قانع کننده براي مسئله شرّ، به سر وقت خداي غیر متشخص رفته و  با  استش  5
  خویش با امر متعالی پرده برگرفته است:

John Hick, (2005) An Interpretation of Religion: Human Response to the transcendence, (USA: Yale University Press), second edition.   
 متشخص پرده برگرفته اند.  به عنوان مثال، سهراب سپهري ، محمد مجتهد شبستري  و جان هیک در آثار خویش از مواجهۀ با  خداي پانتئیستیک و  خداي وحدت وجوديِ غیر  . 6
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شوده است گ» اناباوري دوستانهخد« و » ندانم انگاري« و قابل جمع. عالوه بر این، سالک مدرن نسبت به نها سازگار با آست و ال اقتضا
ار قر تیرا در معرض انتقادات معرفمدعیات و ادلۀ ایشان گوش فرا دهد و تلقی خویش از امر متعالی  او اقتضا می کند به لبیِِحقیقت طو 

» قتآواز حقی پی« مدعیات خویش و نقد ادلۀ ایشان برآید و اینچنین از پی حقیقت روان گردد و  و از پی تنقیح و موجه کردنِدهد 
اهی بسیار دیریاب می داند، بسان صید کردنِ م احراز یقین معرفت شناختی در روزگار کنونی را سالک مدرنبه تعبیر دیگر، بدود. 

عمیقا به گفتگوي سقراطی باور دارد و پاي مدعیات را به اندازة گلیم  از اینرو 1تو به تو لغزیده،آینه  هایی از جنسبرکه که در  گریزي
طعی و تخطی ن است که بتوان به نحو قبسی بیش از آ، ییِ جهان پیراموندالیل دراز می کند و نه بیشتر. به نزد او، پیچیدگی و توبرتو

 ، »يندانم انگار« ، بر خالف رنالزمۀ این مدعا این است که سالک مد قطعی کرد.مر متعالی اتخاذ موضع ور اناپذیر دربارة حدود و ثغ
را  خودمیم زعم خویش، تص؛ چرا که این دو جماعت، به »بنیادگرایی دینی« بر سر مهر نیست، همچنانکه با  »خداناباوري ستیزه گر«با 

ر و ان ستیزه گرگرفته و از پی مخاصمت و عداوت با آنچه بدان باور ندارند برآمده و جستجوگري را فرونهاده اند. هر چند خداناباو
بنیادگرایان دینی در تبیین تلقی خویش از ساحت قدسی هستی، اختالف نظر اساسی دارند، به نزد سالک مدرن، اشتراك مشرب جدي 

ی م گویی که وسط آسمان می درخشد و چهره تو و خورشید حقیقت را فاش،هان را ساده و بسیط می بینند دو ج؛ که هر اي دارند
سالک در مقابل،  برآیی. تخفیف ذم و که آنرا نمی بیند، در بپیچی واز در طعن و نماید، کافی است روي برگردانی و آنرا ببینی و با هر

مؤلفۀ هستیِ حوري ترین مین و را مهمترگریزپایی  و پیچیدگیِ و می بیند هستی را توبرتویار نقشِ بس ن، به اقتفاي حافظ، سقف بلندمدر
باشد که نسبت به امرمتعالی گشوده است  هم  مدلول این سخن این است که سالک مدرن می تواند ندانم انگاري  2.پیرامون می انگارد

ا  عاري ی که هستی واجد ساحت قدسی استنمی داند هنوز ، اما و به هر جا سرکشیده روان شده، کو به کو آواز حقیقت براي شنیدن  و
به    3»اي همه هستی زتو آیا تو هم هستی؟ /مستم و دانم که هستم من «زیر لب  با خود زمزمه می کند:  از آن ؛ و به اقتفاي اخوان ثالث

ایمانی که سالک در پی  4؛است » مندانهزومان آرای«از سنخ  ،مدرن تعبیر دیگر، چنانکه در جاي دیگر آورده ام، ایمان این سالک
پس،   5».شب و روز و هنوز را دوره می کند«فراچنگ آوردن آن است، اما هنوز مشتش خالی است و در آرزوي بدست آوردنش، 

سالک مدرن می تواند ندانم  ؛وجوديو  قائل به خداي وحدت خداباور دئیست، همه خداانگار افزون بر  خداباور به ادیان ابراهیمی، 
می ، در میان سالکان مدرن در واقع، انگار باشد و  آرزومند پاي نهادن بر ساحت قدسی هستی و از سر گذراندن تجربه هاي کبوترانه. 

ه بتجارب خود را ذیل خداباوري مدرن،  سالکاناز گرفت. برخی سراغ مواجهۀ با امر متعالی  را چگونگیِ  زطیفی رنگارنگ اتوان 

                                                             
آه اي یقین گمشده اي ماهی گریز/ در برکه هاي آینه لغزیده تو به تو/ من آبگیر صافیم اینک به سحر عشق/ از برکه هاي آینه راهی « احمد شاملو: » ماهیِ«ره اي از شعر زیباي اشاره به فق . 1

 ».  به من بجو

  اشاره به این بیت دل انگیز حافظ:  2
  یچ دانا در جهان آگاه نیستچیست این سقف بلند ساده بسیار نقش     زین معما ه

است و طنین خیامی پررنگی دارد، باز هم می توان » رندي« در دیوان حافظ، از این سنخ ابیات که بیش از هر چیز از حیرت و تردید و توبرتو دیدن عالم حکایت می کند و از مقومات 
  سراغ گرفت. به عنوان نمونه:

  که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را                حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر چو   
  ن راه بینهایتـــان ویــــن بیابـــــار از ایــــزود                    زینهــــم نیفـــز وحشتـــاز هر طرف که رفتم ج

  براي آشنایی با  نگرش و احوال اگزیستانسیل خیامی، به عنوان نمونه، نگاه کنید به:
  . 43-63، صفحات 1393، تهران، فرهنگ معاصر، پنج اقلیم حضور: بحثی دربارة شاعرانگی ایرانیاندر  "خیام: لحظه هاي برق آساي حضور "داریوش شایگان، 

انی در به بحث گذاشتم. فایل صوتی آن سخنر ، شباهتها و تفاوتهاي  نگرش و سلوك معنوي حافظ و خیام  به روایت خویش را"حافظ وخیام "چند ماه پیش، در سخنرانی اي تحت عنوان 
  لینک زیر قابل دسترسی است:

http://www.begin.soroushdabagh.com/lecture_f.htm 
  .153، صفحه 1390، تهران، سخن، حاالت و مقامات م.امیدنقل از: محمد رضا شفیعی کدکنی،   .3
 . 52نگاه کنید به  پانوشت شمارة  . 4

 »نامت سپیده دمی است که بر پیشانی آفتاب می گذرد/ متبرك باد نام تو/ و ما همچنان/ دوره می کنیم/ شب را و روز را / هنوز را« شاملو: » مرثیه« از شعر زیباي  اشاره به فقره اي . 5
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ادیان ابراهیمی صورتبندي می کنند، برخی ذیل خداي دئیستیک، برخی خداي پانتئیستیک را تجربه می کنند، برخی دیگر روایت 
یک سالک مدرن نیز که کامال متصور است  متعدد، ان مدرنِخداي وحدت وجودي را و برخی دیگر ندانم انگارند. افزون بر سالک

فسی و نفسی دئیست باشد و  ن ي داشته باشد و میان تلقی هاي مختلف از امر  متعالی نوسان کند و در رفت و آمد باشدمتغیر احوال
خویش است و از منظر  1»دغدغۀ واپسین«تیلیش، در جستجوي پاسخ دادن به  پل سالک مدرن، به تعبیر یست و نفسی پاننتئیست. تئپان

ي نوع وجودي خود را صورتبندساحت قدسی و امر متعالی نظر میکند و  زیر و زبر شدنها و تالطم هاي متاکنونی به - انسانی و اینجایی
 گوید خن میاز مواجهه اي با سنت در عصر مدرنیته سشالیرماخر مجتهد شبستري، از سالکان مدرن، با استشهاد به آراء    2.می نماید

پررنگی دارد و از منظر انسانی و اینجایی  به سروقت امر متعالی می رود و  از تجربه هاي دینی اي سراغ می گیرد  که سویه هاي انسانیِ
؛ رودخانه اي که با تمسک بدان می توان  احوال وجودي اصیل و متالطم ي شدهکه در رودخانۀ سنت دینی در طول تاریخ جاري و سار

  3.و همنورد افقهاي دور گشتناست  واپسین غدغۀخ دادن به دمواجهه اي متضمن  پاسچنین  تبیین کرد و معنا بخشید؛خود را 
  

احت قدسیِ مواجهۀ خود با س یده اند،اسالمی بال-که در  دل سنت ایرانی فیلسوفان و عرفاي بزرگ مسلمانی  عنایت داشته باشیم که 
ا امر متعالی، با ب آنها پرده برگرفته اند، هر  چند اینگونه مواجهۀاز یک صورتبندي کرده، تپاننتئیس قالب خداي دئیستیک و هستی را در 

سالک مدرن و سالکان  ،در روزگار کنونی  اشته است.  بر همین سیاق،تفاوتهاي چشمگیري د رف موجود،و متعا تلقی ارتدوکس
جارب ت رده،ناگون از امر متعالی نوسان کمی توانند میان تلقی هاي گو علی االصول  مدرنی  که در  دل جهان راززدایی شده می زیند،
  خود را ذیل آنها صورتبندي کنند و معنا بخشند.  

  
و یا اور دارد باء به ساحت قدسیِ هستی از انحبه نحوي  به روایت نگارنده، سالک مدرنکه  می توان نتیجه گرفتبنابر آنچه آمد، 
 ، فارغ از خداباوريِمی تواندعلی االصول الزمۀ این سخن این است که وي   دارد. ایمانی از سنخ ایمان آرزومندانه ندانم انگار است و

د و سلوك باش ئیستیک و یا خداي وحدت وجودي( خداي غیر متشخص) باور داشتهتبه خداباوري طبیعی، خداي پان ادیان ابراهیمی،
وده است و دوستانه گش خداناباوريقائالن به   به مدعیات و ادلۀ ، نسبتبر این، سالک مدرنافزون  سامان بخشد. معنوي خود را اینچنین

پی شنیدن  زامده، اینچنین آنها و صورتبندي مجدد نظام معرفتی خویش برآ در آنها به دیده عنایت می نگرد و در مقام بازخوانیِ انتقادي
  که: قت روان می شود؛آواز حقی

  
ار گل سرخ شناور باشیم/ پشت دانایی اردو بزنیم/...ب» افسون«شاید این است/ که در گل سرخ/ کار ما » راز«ایی نیست شناس کار ما«

  4.»دانش را از دوش پرستو به زمین بگذاریم/...در به روي بشر و نور و گیاه و حشره باز کنیم
     

  
  

                                                             
1. ultimate concern 

  ، نگاه کنید به:»امر متعالی« و تلقی وي از » دغدغۀ واپسین« براي آشنایی با آراء پل تیلیش دربارة   .2
(1999) The Essential Tillich, F. Forrester Church (ed.), (USA: University of Chigaco Press).  
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