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  من ما در جهان متالطم احل سا
  ت؟پاسخ گرف» عرفان«توان براي همه نیازهاي انسان از آید؟ آیا میبراي انسان مدرن به چه کار می» عرفان«

  
  10/8/95مورخ:  روز دوشنبه،روزنامه ایران،  :منبع

  
  تاس ی عرفیاخالق شهودهايدر گرو سازگاري با  عرفانی/ حجیت تجارب عرفان سنتی نیازمند بازخوانی انتقادي است

رسد امروز به نظر می در عین حالاسالمی دارد، -در میراث ایرانی اي فربهآیا عرفان امروز هم کاربرد دارد؟ هر چند عرفان سابقه
سفه الجوردي فل« و» در سپهر سپهري«هاي ا در کتابت  ش دباغ تالش کردههمه چیز تحت تاثیر چالش سنت و مدرنیته است. دکتر سرو

یافته و  اي از عرفان مدرن ارائه دهد که در آن سالک بتواند بدون تامالت نظري فراوان به آرامش عرفانی دستوارهطرح » سپهري
رب حجیت تجا از نظر دباغ  عرفان سنتی است. انی انتقاديِوي معتقد است عرفان مدرن متضمن بازخو .دگی خود را معنا بخشدزن

 در دپارتمان مطالعات دینیپژوهشگر ر پی مصاحبه دکتر سروش دباغ، داست.  عرفی  اخالقیِ در گرو سازگاري با شهودهاي عرفانی 
  خوانید:میرا مه ایران با روزناکانادا  يدانشگاه تورنتو

 
آنها را که همواره  یپردازد و یا به نیازهایی جاودانامروز که محصول مدرنیته است میخاص انسان عرفان به نیازهاي آیا 
  دهد؟پاسخ می ،داشته

برگرفته از  کهاست به جهان  معنوي ینگرشیک معنا، . عرفان به تفکیکی در عرفان اشاره کنم به مایلم براي پاسخ به پرسش شما
مکتب خراسان با مرادم   ن سه سنت را از یکدیگر بازشناخت؛ایرانی، می توا -در ذیل سنت عرفان اسالمی ست. عرفاهاي آموزه

 باکه  ست امکتب شیراز و  نی مانند جنید بغدادي و شبلیمکتب بغداد با بزرگا، رومی الدیناللج و یزید بسطامی بابزرگانی چون 
که  ها خانقاهمکانهایی چون  و توصف است؛ شده رفان نهادینه ، عمعناي دوم از عرفان. ودششناخته میو سعدي شیرازي  حافظ

هاي رقه ف برخی مناسبات و روابط که میان صوفیان برقرار بوده؛ گرد هم آمده، همچنین در آنجا از دوران گذشته تا به امروز صوفیان 
الدین ثار محیو مشخصا با آ است فلسفی صبغۀ یعنی عرفان با عرفان نظري معناي سوم  گیرند.قرار میینجا در ا... و گنابادي، نوربخشی 

ه ي مشخص شدن دایره بحث و ببرا وجود دارد.نی و فلسفی به هستی نوعی نگاهی عرفا ،در این معنا از عرفان، شودعربی شناخته می
نگاه اول  بر مبحث ،کنار نهادن نگاه دوم و سومبا  عنایت به تفکیک فوق وبا گفت تقسیم کن تا پیروز شوي، دکارت که میي اقتفا

  خواهد شد. متمرکز 
 وزگار کنونیر صدر اسالم و یا ه مانند دوره سلجوقیان،یعنی عرفان اختصاصی به یک دور ،به پرسش شما مثبت است ام پاسخ اولیه

اونا ل مایگ. به تعبیر دهدپاسخ می ،اندمان گره خورده بودنان کبند زمان و میت و تختهبا انسان نیازها ابدي و ازلی ما کهارد و به ند
قق یافتن و تح »شدن« قصه رنج بردن از مقومات ،کیرکگارد نظیر لییاگزیستانس ۀزبان فالسف بهدارد و  »درد جاودانگی«انسان  ،ناوم

ته با البو ها قاب خاك کشیدن در ذهن عموم انسانوال و روي در نفتن، زناپایا هستیم و قصه رانسان اصیل است. ما موجوداتی میرا و 
ن ذشته هم این جریامختص به زندگی انسان امروز نیست و در گ ،معنابخشی به زندگی قصۀ  ان دارد.جی متفاوت خلتو حد شدت

  .است عرفانی در ذیل عموم ادیان و مذاهبستبر تسن همین دلیل بالیدنِو  وجود داشته
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زلی ااما این چنین نشد و نیازهاي  خواهد گرفت،این نیازهاي ما بالمره پاسخ  ،جدیدتجربی  کردند که با ظهور علم می تصوراي عده
او همیشگی هاي امحا نشدنی و درد و رنج يهاحدودیتم پایان است وزوال انسان بی ۀاز آنجا که قصاند. پاسخ ماندهو ابدي هنوز بی

تی و شرقی، بودیسعرفان  ، اعم ازو میراثی تحت عنوان عرفان مدهآدر پی پاسخ دادن آن بر میانسان رو این از  ،و مقوم انسانیت اویند
  . ندارداختصاصی به گذشته  این کارکرد عرفان ؛هآوردرا پدید غربی 

ف زندگی مربوط به علوم فی است. امور متعاردهد که پاسخ منسان پاسخ مینکه آیا عرفان به همه نیازهاي انکته دوم این است 
  ما باید به سراغ هم هاي روحی و جسمیگرفتاريدر خصوص برخی  است. و جامعه نیازمند مدیریت و تمشیت امور متعارف بوده

می توان ا ر پاسخ ،ییمآهایی از این دست میو پرسش اي زندگیگی، معندرد جاودان برویم، اما وقتی به سراغ و متخصصان کارشناسان
 مدرن از عرفان ايوارهدر سلسله مقاالت طرح ي کهه تعبیرب .رفتگسراغ  اعم از سنتی و مدرن نیهاي عرفادر میان فراورده به نیکی 
ها و نیازهاي ابدي و ازلی که با انسانیت دغدغه به یک سري از سواالت در خصوص  ،چه سالکان مدرن و چه سالکان سنتی ،آورده ام

از  انمیتو کنممی ائل نیستم و تصوران و سالکان سنتی و مدرن قمرزي میان عارفبه  دراین میان،  دهند.میپاسخ  ،اندما گره خورده
هم از  و اکهارت تولهآثار  و سپهرياشعار  هم از ،و دیوان حافظ مولوي مثنوي معنويِ هم از ؛ده کرداستفا میراث همه این بزرگان 

  راوان برد.هاي فبهره توانمی ،یالومروانکاوي مانند اروین  کتابهاي
  

خی از بردیگر جنبه نظر و توصیف است. شما از یک سو از نزدیکی از جنبه سلوك و عمل و از یک سو عرفان دو جنبه دارد 
ت، آیا ید بیشتر ناظر بر عرفان نظري اسگویرسد عرفانی که شما میبه نظر می ،فلسفه سخن گفتید و یروانشناسرویکردها در 

  این درست است؟
 ؛وجود دارد لییستانساگز لسفۀو ف انکاويرو ن،فاهم پوشانی قابل توجهی میان عراین است که  م، مرادنیستم نیاز به سلوك منکر 
، یعنی فصول مشترکی و فصول مفترقی با وجود دارد مقوالتاین  نسبت عموم و خصوص من وجه میانبه تعبیر منطقوین در واقع 

ردي اگر ف .و سامان بخشید را مرتب کرد و نظريِ خویش  نظام معرفتیبهره برد و  امور این ۀشود از همراین میبناب. یکدیگر دارند
به کار  رای نکاتنیز باید در مقام عمل برد، کبوترانه را نصیب  هايو تجربه داشته باشدمشحون از آرامشی  سلوك معنويِ خواهدمی

عرفان نهادینه چنان که در اما نه آن ،نظري دارد ۀعملی و هم سوی ۀهم سوی کنم،یاد میاز آن به عنوان نگرش عرفانی  پس آنچهبندد. 
گویم که آثار و لوازم عملی نیز بر آن بینی عرفانی سخن میآید. من از نگرش و جهانخانقاهی و تصوفی از آن سخن به میان می ،شده

  مترتب است. 
  

بتدا یا فرد باید ا ، بود؟کنندهاي عرفانی که نگرش به دنیا را ایجاد میوان بدون داشتن سلوك و عمل، به امید گزارهتآیا می
  هاي نظري استفاده کرد.سالک باشد که بتواند از گزاره

ادر ص سالککارهایی از   سپس ،اصالح شود فرد بینیِجهان، درست است. باید ابتدا انجام دهد ملفرد باید کاري در مقام ع اینکه 
 ،ري داردکه تجربه بیشت با کسی تی و همسخنیِبهمصح معیت والبته فرد در  .سترانجام کا اراده و خواست متوقف بر اموراین  ؛شود

تر احت، این فرایند ربدرقۀ راه فرد شود جربه بیشتري داردت هکه در این راس گرم کسی فَاگر نَ .آرامش درونی بیشتري خواهد یافت
 آنکه کمترین /نقد هستنشان صد قیامت وردر د« ،گویدمیدر خصوص چنین افرادي  مولوي در جایی در مثنوي طی خواهد شد. 

 ،سنت عرفانی باور دارم انتقاديِ به بازخوانی که ییاز آنجا .شود از این آموزه استفاده کردمیدر دوران مدرن هم ؛ »شود همسایه مست
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 است که نوعی تبدیل مزاجبلکه  ،این گونه روابط نیستمراد من هیچ بر سر مهر نیستم؛  مرید و مرادي و تبعیت کورکورانه  ۀرابطبا 
   .بردمی و نصیب  کندمی کسب  را و تحول احوال آرامشفرد،  در آن 

  
رفانی که د عرفان یعنی تجربه عگویدهد و مییل میبه سلوك تقلاي با ایکنا به نوعی عرفان را در مصاحبهدکتر یحیی یثربی 

آیا اساسا تجربه عرفانی قابل ترجمه  .یافتتواند شرح دهند و تا آن را نچشی معناي آن را نخواهی نمیآن را وجودي است و 
  به زبان عادي بشر است؟

ولی علم حص کما یک علم حضوري و ی ،اندانجام داده که فالسفه مسلماناي بندي سیماز هم جدا کنیم. با توجه به تقدو مقام باید 
ي رو آنچه در ضمیر خودتاناند و بندي زبانی نشدهداریم. یک وقت است که شما در خصوص برخی از تجارب خود که هنوز صورت

بانی که ارتکازات ذهنی و ز ات و لحظاتیآن ،تصدیقی داریدپیشا اي پیشاتصوري و شما در اینجا مرتبه .گوییدسخن می ،داده است
 که شما این تجارب را در قالبدر این باره سخن گفت، وقتی  و اثباتاً توان نفیاًنمیو  هنوز در قالب مفاهیم و عبارات نیامده است

  ۀالذهانی در این خصوص سخن گفت. اخیرا در مقالابه نحو بین توانمیشود و بدل به علوم حصولی می ،ریزیدمفاهیم و عبارات می
لم حصولی ه عک استدالل کردمویتگنشتاین، » استدالل زبان خصوصیِ« ، با مد نظر قرار دادن »وحیانی اربحصولی و تج ،علم حضوري«

وقتی بدل  وريعلم حضباید گفت،  ریمخواهیم از استدالل ویتگنشتاین علیه زبان خصوصی بهره بگیافتد. اگر بروي علم حضوري می
بدانیم  صوصی را ممتنعاگر زبان خ م.داریتجربه خصوصی ن دیگر از آن افتد وصولی میعلم ح در قالب ،گردد به عبارات و مفاهیم می

نا اي است که افاده معتجربه؛ اینجا مرادم بیان ناشده نداریم خصوصیِ ۀهستم، در این صورت ما دیگر تجرب همدل این ایدهکه من با 
  سخن گفت.  در خصوص تجارب عرفانی می توان . بر همین سیاق و معرفت بکند

در این  !بسیار خوب و در قالب عبارات صورتبندي نمی شود. آیدنمی م که به زبان ه اتجاربی داشت کسی ممکن است بگوید من
فت سخن گ هاآن ةتوان دربارمی هنگامی. دنو محتواي صدق ندارمی کنند افاده معنا ن ،عرفتی نداشتهصورت دیگر این تجارب ارزش م

ز سرزمین ا ،باقی مانده ه از عرفاي مابپوشد. همه آنچ بخود عبارات و مفاهیم ۀین االشخاصی و بین الذهانی پیدا کند و جامب صبغۀکه 
راجع به  توانبنابراین، می ،الفاظ و عبارات پوشیده است ۀجامنده و در ساحت احوال و نفس آنها نما است، ها خارج شدهوجودي آن

موري است ا سنخ  آن ازاین امر،  ما شد، ا نقل کردیدی آقاي یثرب لیلی که ازتوان منکر تحنمی االهانی سخن گفت.آنها به صورت بین
باید از  ؛ش نیستبخمعرفت ،داد رها خبتوان از آناینکه عرفان از سنخ چیزهایی است که نمی ارش سودي ندارد.  گفتنِکه باور و انک

  و به مباحثی برسیم که امکان طرح آن براي همگان وجود داشته باشد.  کردهآن عبور 
  

دق ص مالك ،شوندتجارب خصوصی که بین االذهانی می یعنی ،توان از آن خبر دادمیدر این صورت در قسمتی از عرفان که 
  چیست؟

رد د اگر کسی دندانشود. لک عمومی می، وارد مگیرداما وقتی در قالب عبارات قرار می؛ خصوصی است ،تجارب عرفانی قمتعلّ
، همه دریزاما وقتی این درد را در قالب عبارات می ،نداردورودي به این تجربه کس دیگري  تا وقتی آن را بیان نکند،داشته باشد، 

د ننتوامی هم عرفانی اربتج، سیاقبر همین و نه ملک طلق. زیرا زبان ملک مشاع است  ،نظر دهند آن صدق و کذب ةتوانند دربارمی
عرفت حجیت م« که محصول تجراب عرفانی اند،  عرفانی هايگزاره د. نشو بندي زبانیصورت ،کرانمعطوف به امر بیري وام ۀبه مثاب

کسی  گرا ما منافات نداشته باشند. مثال  عرفیاخالقیِ ین معنا که با فهم دب ،در میان نباشدبه شرط آنکه مانعی   ،دارند »شناختی اولیه
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 آنگاه، آن تجربه  ؛قرار دهمو اذیت جسمی و روحی نم دیگران را مورد آزار تواآن می مطابق باام که داشتهاي عرفانی  ۀتجرببگوید 
تجارب  محصول و فراورده هاياگر ؛ استعرفی  هودهاي اخالقیِش ی،عرفانکف تجارب   .ندارداي شناختی اولیه حجیت معرفت

   و فرو نهادنی اند.  حجیت اولیه نخواهند داشت ،عرفی ما باشند و یمتضمن نفی شهودهاي اخالق عرفانی
  
کند که زمان محدودي در زندگی روزمره ن چگونه با انسان مدرن ارتباط برقرار میعرفان مدرن کردید، این عرفا صحبت از 

  ؟دارد
ح را توضی به روایت خویش  ام، عرفان مدرننگاشته »فلسفه الجوردي سپهري«و  »سپهري سپهر« ۀدو مجموعدر مقاالتی که در 

 ل و نگارشمتا ،در عرفان مدرن قرار نیست همه اهل تتبعدرست است اما ها وقت آزاد زیادي ندارند اینکه شما گفتید انسانام. داده
 بهتري چیز«گفت برخوردار است. سپهري می  توامانهاي عملی و نظري یک سبک زندگی است که از مولفهباشند. عرفان مدرن 

ن ق با آو مطابنگاه و نگرشی است که شخص باید برگیرد  ،جدید. در واقع عرفان »عشق تر است حادثهرسیدن به نگاهی است که از 
ر د ، آري گفتن به زندگی را جدي گرفتن، »ینییخود آ« ۀفهمم قصببخشد. آن طور که من می را سامانسلوك نظري و عملی خود 

 به روایت من،  عرفان مدرن . درامختهمقومات عرفان مدرن است که به آن پردا، از مرگ آگاه شدنو  محور شدن  »دیگري« ،اخالق
  .سالک مدرن به مثابۀ یک شهروند، کنش هاي مدنیِ خود را سامان می بخشدشود و می قدن »اهللافنا فی« ۀمقول
ته انسان الببدون این که تامالت بسیاري انجام دهد.  ،زیست خود را سامان ببخشد ةتواند نحومی ،ر شخص با همه اینها آشنا باشداگ

 یوال خوشحا ،اشاي ضمیر نشستنتم بهبا خود خلوت کند و با بند از بند و تار از پود خود گشودن و  ،خودش وقت بگذاردباید براي 
یقی وش دادن به موستواند با رجوع به خود و گمی سالک، انجام دهد لزوما کاري نظريقرار نیست که فرد در این عرصه را نصیب برد. 

 متعالیامر  وخدا  سهم بدن را پرداختن و به مقوله ،مرگ آگاهی ،تنهایی معنويمدد برساند. عرفان مدرن با  یشبه شکوفایی خو
ز، ، غم سبکوشد دلمشغول اینجا و اکنون خود است و با تنهایی معنوي خود کنار آمده و می ،سالک مدرن. سر بر می آورداندیشیدن 
ذارد لذت برد و نگ ،به سر بردن با خودبا دگی خود معنا دهد و نبه ز تجربه کند،باطن، شادي و آرامش را در وجود خود رضایت 

  یش خاطر بر او غلبه کند. تشو
ساکن اروپا و آمریکاي شمالی و فی المثل  کنددر جهان مدرن زندگی میجغرافیایی  از لحاظسالک مدرن لزوما کسی نیست که 

در نظام معرفتی خود جاي ها را آنو شده هاي مدرن گشوده نسبت به ایده مدرن گشته، نگرش او شذهن بلکه کسی است که ،است
ممکن است . داده استعرفان مدرن سامان آموزه هاي سلوك خود را حول و  گماشته سنت عرفانی همت  داده و به بازخوانی انتقاديِ

 ؛اند، با عرفان سنتی خوشباشند امور باطنیاهل  چنین افرادياگر  .همچنان سنتی باشد اما ذهنیتش ،جهان مدرن زندگی کندکسی در 
 سنت عرفانی، با بازخوانی انتقاديد نتوان، میدناهللا بر سر مهر نباشو براي مثال با مقوالتی مانند فنا فی اما اگر  ذهنیت مدرنی پیدا کرده 

د نکنی براي پرداختن به خویش فراهم میمجال ایشاندر واقع،  .ندعرفان مدرن سامان داده و پیش ببرنظرا و عمال سلوك خود را حول 
  ند. نزرقم چنین سلوك معنوي خود را این  و دند ساحل امنی را تجربه کننتوانمی ،کنونی تالطم و شلوغِپر جهان و به رغم

   


