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  مولوي نزد عرفان و اخالق باب اندر
  
  

    ي بازرگانيمهد
 اگـر  اسـت، كـه  م سروش ي فرزند عبدالکرنه تنها به اين دليل كه   ؛ است يني د يروشنفکرسروش دباغ فرزند    

معاشـرتش از  سلوک و وه ي و ش،التي ، دغدغه ها، تحصزبان که ي شوي متوجه م  ،يني سخنش بنش  يپاهم   يکم
و هم اکنون بـه کـار   و فلسفه خوانده  به اروپا رفته ي در جوان، مثل پدر . استرفته  ي پذ ارير بس يش تاث يپدران فکر 

 گـروه فلـسفه غـرب در موسـسه     يت علمـ أيـ عضو ه در حال حاضر  او   . ق در فلسفه مشغول است    يس و تحق  يتدر
 يدر معرفـ  کـه  نـه يين در آيآئ  : است کتاب منتشر شدهسه از او تا کنون . ران است ي حکمت و فلسفه ا  يپژوهش
 در بـاب فلـسفه     ي بـر مقـاالت     اسـت   کـه مـشتمل    سـکوت و معنـا     ، اسـت  عبـدالكريم سـروش   ن شناسانه   يد يآرا
 يکتـاب .  كه دربردارندة مقاالت فلسفي او در دو حوزة دين و اخالق استامر اخالقي، امر متعالي    و   ،نيتگنشتايو

 عارفانه از اخـالق  ي با او درباره موالنا و تلق.خواهد شد  منتشر  ي دارد که بزود  عام و خاص در اخالق    هم با نام    
   : دي خوانيم اينجا دررا اين گفت و گو  از يخالصه ا .ميسخن گفت

 يم ، در واقع از کسي کني از موالنا صحبت ميوقت.  صحبت کردن درباره موالنا سخت است  كهمي دانيم
ا ضد يلسوف است ي باالخره موالنا ف،فن اوصايبا ا.   است را مذمت کرده»ه فلسف«ييجا  کهگوييم سخن مي
   فلسفه ؟

 مييگو ي سخن موف به معناي اصطالحي و امروزي كلمهسيوقت راجع به فل  ک  ي ما   !ديني بب ؛ است ينکته خوب 
د در سنت يفرض کن. ن است يسي و آکادم استل کردهي فلسفه تحصيموضوعات اصل از يکي که در ي کسيعني

 مغرب  سنت فلسفيا دري . دانديا اشراق را خوب ميا فلسفه مشاء ي شناسد ي را خوب ميي، فلسفه صدرا  ياسالم
 به  شمابنابراين اگر.  استا فلسفه معاصري ي فلسفه قرون وسط  ايونان  يا فلسفه   يک  ي متخصص فلسفه کالس   ،نيزم

  كه،ه استبودلسوف نيف او نه تنها  . استلسوف نبودهي فيد ، قطعا مولوييگو ميسخن فيلسوفان  راجع به اين معنا
   :دياوري را به خاطر بير مشهور مولويآن تعب.  استچندان موافق نبوده   هميوناني با فلسفه خصوصاً

  زاده بزاد يآدمچون دوم بار
    خود بر فرق علتها نهاد يپا

   دين او  نباشد يعلت اول
  علت جزوي ندارد كين او 

 ي وقت،ک معنايبه . ونان استي که در فلسفه يان انقساماتاشاره دارد به هم» دين او نباشد يعلت اول«ر ين تعبيا
 ما مطمح ي هم بنا بر آنچه عرفايونانيعقل .  استيوناني کند ، مراد همان عقل ي را ذکر م"يعلت اول"ر يکه تعب 
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 راه را دور فقـط د و موافق مقصود باشد ، باز هم يبتواند مف  مثل اثبات خدا     ي اگر در موضوع   ينظرشان بوده ، حت   
 ادقاعتدن بر سر مهر نبوده اند و ي با فلسف، عارفان ما چنداناوالً. ميرتر به مقصد برسيد است كه کرده و باعث شده

ا نگـاه  يـ م انبي بـه تعـال   مطـابق رأي عرفـا  مـا  يکه وقتي در حال  .كشد  ميان  ي به م   را ها  واسطه يپا كه فلسفه  اند  داشته
 راه  را ،ي بـه نـوع  ،ي بـا محدودسـاز   فقطفلسفهيابيم كه  ين درمي چن وبينيم    نمي  در كار   به واسطه  يازيم ن ينك  يم

  .کند يدورتر م
و  و مکتب خراسان است ي عرفان خراسانيکي. م يدارمتمايز سرو كار نحله  دو  بايدر سنت عرفان اسالم ما   

 متعلق به مکتبرقاني خ ابوالحسن و ر يالخود ابيسعو ، ابيد بسطاميزي مثل باي کسان.ديگري، عرفان غير خراساني
 هـم از   بلخ اهل بلخ بود و هم يمولو. نجا خراسان بزرگ است يمراد از خراسان هم در ا    . عرفان خراسان هستند  

  . شهرهاي خراسان بزرگ
  كـه از ميگـو  ينم البته  . ستي بر سر مهر ن     هم يشياند کيزي است و با متاف    ير فلسف يعرفان غ عرفان خراساني،   

مقصودم اين است كه در مقايسه با عرفان غيرخراسـاني       .  فان خراساني خبري نيست    عر  در يکيزي متاف يلفه ها ؤم
هاي متافيزيكي در مكتب خراسان كم رنـگ   ، حضور مؤلفه اردقرار د  در راس آن     ي مثل ابن عرب   ي تيکه شخص 

ـ    . است ي فلسف  عرفان  اتفاقاً ،يخراسانريفان غ عر. است  صسـت و بحـث و فحـ    اگانقسامات وجود در آن پـر رن
 بـه  ، زنـد ي که موالنا بـه فلـسفه مـ   ين طعني اپس. به خود گرفته است يه فلسفغ و  صب   در آن جريان دارد      يظرن

 و شاگردان او بدان ي که ابن عربييبه معنا خراسان، مکتب .  هم وارد باشد ير خراسانيد به عرفان غي  شا  ييمعنا
ـ ري نظـر بگ  را درين قونويشما صدرالد . ، مكتبي غير نظري است    معتقد بودند  ـ     ي  و يد کـه پـسر خوانـده ابـن عرب

 كه مولوي در آن حضور کرد يتنفس ميي  در همان فضا   اهل قونيه بود و درست       او .بود يشاگرد مکتب ابن عرب   
 يرا بر نمـ امر متعالي مواجهه با اين نحو  و ي پردازينبود و تئور ي  امورچنان  ل به   ي قا يمولوبا اين حال،    . داشت

ي  کارچنيناند   ها خواستهيلي خ؛  کرديل فلسفي را تحلي شود سخنان مولو يست که نم  ين ن ياالبته مرادم   . د  يتاب
 وارد  تـا كرده اسـت  انتخاب   مقصود ي ادا ي برا يلواي است كه مو     وسيلهن  يمهمتر،  »داستان«ن که   يبکنند اما هم  

  .  دهد ي او را نشان ميري جهت گيخود به خوبشود، ن ي نظريآن بحث و فحص ها
  

 :دي گويگر مي ديي کند و در جاي عقل را نکوهش و مذمت مي در مثنويي در جايمولو. ن نبود يم امنظور
                         ...»  عقل يتا چه عالمهاست در سودا«

 عقـل و   عقـلِ ،به قول خودش . ست  ي ن يش و فلسف  ي آن عقل مصلحت اند    ؛ستي آن عقل متعارف ن    ،ن عقل يا
   :ن داشتن استيده باطن بيد

  ش را يآزمودم عقل دور اند
  ش را يوانه سازم خوين ديبعد از ا

   :دي گوي مآنجا كها ي  
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  زاده بزاد يچون دوم بار آدم
   خود بر فرق علتها نهاد يپا

.  متعارف است شِي دور اندشِيشت اندي عقل مع در مقام مذمت هم، و استير و عقل فلسفيهم در مقام تحق
ک يـ چنين نگاهي، حاكي از .  مثل نحو نحو است،د مثل فقه فقه استي گوي م از آن سخن  مولوي   که   يآن عقل 
اشـاره  .  بـردن اسـت   ين عـالم پـ  ين عالم گفتن و به اسرار ا     يق ا ي سخن از حقا   ؛ن داشتن است  يده باطن ب  يجور د 
ر يدو تعببا هر  او . آنير امروزي به تعبيعقل ابزار و ي نه عقل فلسف؛ از عقل استين معناي ابه هم درست يمولو

 و را از آن مراد كـرده،  يونانيعقل ،  ديگرزيهر چ از  مولويشي که ب ي عقل فلسف  : است از عقل بر سر مهر نبوده     
  . است يم مناسبات و روابط انساني که اهل محاسبه و تنظيشيشت انديعقل معهمچنين 

 آن يده بوده و در فضاي دييها  داشته و آموزشي دستيوناني موالنا خودش در فلسفه ،مي دانيآنطور که ما م
طور  وضع هميندرباره کالم هم . كند ي انتقاد ميوناني فلسفه  از او،ن وصفي با اي  ول.ه استتنفس کرده بود

موالنا از . "يا  کردهيمک اعتقاديچون حک": د ي گويگر مي دي کند و در جاي مي استدالل کالميي او جا.است
 فقه را هم نقد ي ول؛رديگ ي ميه از ممر آن روزيک فقي و مثل  مدرس مدرسه است،ه هم هستيک فقي ييسو

  . ار شگرفي ي ايابيدر کم آمد   فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف: د ي گوي کند و ميم
      ؟ندي نشينها چطور در کنار هم ميا

.  است نقد فقه نپرداخته غزالي به ثلالبته نقد فقه يا كالم در دستور كار موالنا نبوده و اصالً او به اندازة كسي م
موالنـا از همـه    يول.  دانستي مي همانطور که غزال، درست دانست يم هم    فلسفه    و ه بود ي فق ، متکلم بود  يمولو
  . برآمد ييو به سر وقت تجربه امر نو، گذاشت  هر آنچه که داشت و عبور کردها اين

ام بازگشت يک نوع پيبازگشت به موالنا ا يآ ،مي در آن بوده اييزدا ک نوع اخالقي که ما شاهد يدر جهان
     ؟دنبه اخالق را در متن خود پنهان دار

 ي معنـا ي به نظر من بازگشت به مولـو . شده استييزدا  جهان اخالق  نيست كه   معنا  اين بازگشت به موالنا به   
 ي مـ يک معنا در عصر پست مدرن زنـدگ ي که در عصر مدرن و به        ين است که انسان   ي ا  معنا آن . دارد يمشخص

ـ د باين عـالم داشـته باشـ   ي از اير درستيد تعبياگر بخواه كه  - شده يي که در جهان راز زدا  يکند ، انسان   د آنـرا  ي
 .كنـد  ، به قوت فقـدان معنـا را تجربـه مـي     کندي مي  زندگ- شده ييزدا د نه اخالقي شده بخوان  ييجهان راز زدا  

ن درد و رنج باشد و بتواند مناسبات خودش را با ير خود را معنا کند که متضمن کمت      ي زندگ همين كه به نحوي     
 ين چند صـباح يم کند و در ايظتن)  در کار باشديي اگر مبدا در نگاه چنين افرادي  البته (يگران ، با مبدا هست  يد

 کنـد ، بتوانـد   ي کند و با اصناف درد و رنج و مشقت دست و پنجـه نـرم مـ           ي م ي زندگ يره خاک ك يکه در رو  
 توانـد  ي مـ يلـ يث خين حي عرفا از ايه نظرم دستاوردهاب. ، نشان دهندة همين نكته استد بکاهدن در ي از ا  يقدر

   .كار ما باشدکمک 
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و در درآمـده  در قالب قـانون  آن  از يبخش.  چند حالت داردكنيد، به آن اشاره مي   که شما     هم اتين اخالق يا
  يدر حـوزه شخـص  . پردازنـد   آن ميغيتبل به  نيزدر سطح جامعه شود و ي ماي   ويژه تيد هم به آن عنا    يجهان جد 

رد هايي كه فـ  کي تکن همچنين وگيرند  قرار مي اخالق محل بحث يات در حوزه روانشناس   ياز اخالق هم بسياري   
نـه  ي را در خـود نهاد هـا  فـضيلت  از يد و پـاره ا ياي خود فائق بي از ضعف هاياموزد تا بر پاره ا  يد ب يد آنها را با   يبا

شود  ين باره بحث مي در ابسيار ،ها ي در آکادم، پررنگ استيلين حوزه خي در اي نظريهابحث و فحص . کند
گويم  از طرف ديگر، اين راهم نمي. تر از جامعه امروز بدانم  ما قبل مدرن را اخالقي ندارم که جامعهيلياما من دل

 امـروز حتـي  كـه   مکـن اسـت   مبـه هرحـال  . تر شده اسـت    كه جامعه امروز نسبت به جامعه ما قبل مدرن اخالقي         
   . هم تغيير كرده باشداتيق اخالقيمصاد

 اگر .شود عرفان  اخالق جانشينست کهيقرار ناز طرف ديگر هم . بگيرد اخالق را ي جاتاامده است يعرفان ن
ره ي مثل دا؛ نسبت عموم و خصوص من وجه استاخالق و عرفان،  نسبت ،مي استفاده کنير منطقيم از تعب  يبخواه

 هستند؛  همچنين اسـت   خوديستاده بر پاي اکامالً،  از اخالق ييها بخش .ي نه تساو  ،ني نه تبا  ، متداخل است  يها
 توانـد  يکـه مـ  ان و متوسطان است يم که در خور مبتد ي اخالق عارفانه هم دار    نوعک  ياما  .  از عرفان  ييها بخش
د کـه دروغ  نـ يد بـه مـا بگو   نـ توان ي مـ   هـم  ياز منظر اخالق  عرفا  . مي که ما در نظر دار      شود يجين اخالق را  يهمنش
توان تبيين عرفـاني كـرد و    را، هم ميي در واقع چنين امور    .دي حق و ناحق نکن    ، و دي را نخور  ي مال کس   ، ديينگو

شـود، بـه تبيـين اخالقـي آنهـا       اخالق هنجاري از آنها بحث مي که در ي اخالقجي را  مکاتب  بر يمبتنتوان    هم مي 
  . پرداخت

         ؟راتر از اخالق استف،  عرفان يعني
 و  دارديمخصوصا منظورم از اخالق ، اخالق مدرن است که صبغه اجتماع. ک مرتبه باالتر از اخالق است   ي

 در حـوزه  ي اخالق فرد امروزه . پردازد ي نم ي به اخالق فرد   يلي و خ   است ر عرصه اجتماع  دم روابط   يتنظمتكفل  
 معتقد بودند كه آنها .  است داشتهيشتر صبغه فردي ما اخالق ب  يدمااما در نزد ق     جاگرفته است   اخالق يروانشناس

ـ  جـوانحي اوسـت يعنـي   امـور  ح درباره ي است و اخالق متکفل توض آدمييفقه متکفل بعد جوارح     ي امـور درون
شتر يـ  ب و به همـين دليـل اسـت كـه         دارد ي اجتماع يژگين است که و   يامدرن  ات اخالق   ي از خصوص  يکي آدمي
و در د ي باشي اخالقفرديد ي توانيشما م .  ندارد ي شود با عرفان هم پوشان     يالق مدرن مطرح م    که در اخ   يمباحث

ـ  نداشـته باشـد   ييتان معنايد اما زندگي باشيد اخالقي توان يم. اه نكنيد از منظر عارفانه به مسائل نگ     عين حال    ا در ي
ن ي هست که به اي در مثنويريتعب. يدطلب نكن اخالق  ازآن معنا را، ولي دي باشي زندگ يدن به معنا  ي رس يتکاپو

  :ديگو ي م موالنا. کنديبحث کمک م
   بس از توم يخواهن ما ديده يبعد از ا

  تا نپوشد بحر را خاشاک و خس 
  :گويد  ميگري ديا در جاي
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   ي هست آن بجويعارفان را سرمه ا
   ين چشم چو جويا گردد ايتا که در

 موجب  که  است به عالماخته با معني آمي اتخاذ نگاهدر واقع ، دندي کشي که عرفا بر چشمشان مين سرمه ايا
ر اثـر  د جهـان اسـت از معنـا    يک نوع پر شـدن فـضا  ي .كند شود كه در آن زندگي مي  آدمي با عالمي مي يآشت

  . يدشاي است كه بايد بر چشم ك ، همان سرمه استينگاه عرفانهمان ن ي ا.امرمتعاليمواجهه با آن 
   دارد ؟يي هايژگيه موالنا چه واخالق عارفاناين 

ث کـه  يـ اما عرفا از آن ح. ند اخالق نخبگان است ي گوي که عرفا از آن سخن ميآن اخالقا يفانه اراخالق ع 
د از هـم  يـ ن دو نکتـه را با يـ ا. ارنـد  د عموم مردم  و متوسـطان   ي هم برا  ي اخالق يها  سخنان و پند   ،د هستن عارف
 و متناسب ج استي راي متضمن نکات اخالقكند   براي ما نقل مي    يمولوه  ك ييداستانهابسياري از   . ک کرد يتفک

 اي  سخن از آن اخالق عارفانـه ، ندارندي با امر متعال  ين مواجهه ا  ي که که اکثر متوسط    يياما از آنجا  . با متوسطين 
ـ   از مواجهـه بـا  ي درکي کسيوقت.  سالبه به انتفاع موضوع است ، است يواجهه با امر متعال   مکه محصول     ي امـر ب

 آن ي که مقتضاياخالقتوان از  نمي،  شود يج بر او بار نمين عالم ندارد و آن آثار و نتا     ي ا ي کرانگ يصورت و ب  
  . مقام است با او سخن گفت 

    ؟ا اخالق نخبگان ي  شود اخالق متوسطان استيد جستجو مي که در جهان جدين اخالقيا
  . فراتر از اخالق يعنين ي ا. هستندي زندگيبال معنا دن بهمردم. ن اخالق ، اخالق متوسطان است يا
   ...  شود اخالق نخبگانين که ميا
  آن تجارب عارفانه را و در عين حال باشد ي زندگي دنبال معنا به تواندي شخص م كه مي خواهم بگو ي م ؛نه

 ،ده مردم در جهان مدرنگمش.  شده باشدييزدا اخالق ،از عالم کنم ي فکر نم كهدر ابتدا گفتم. نداشته باشدهم 
  بـه نکه لزوماًيرند اما نه ايا از عرفان بگر آن توانند  و مي هستندي زندگي دنبال معنا  به مردم.  است   ي زندگ يمعنا

ر يبه تعب. ش معنا داشته باشد يد عارف باشد تا زندگيحتما نباآدمي . ب ببرندينصهم   تجارب عارفانه     از آنهمراه  
 عرفا استفاده کنند بدون  ير و دستاوردها  يشان از ذخا  يدن به زندگ  ي معنا بخش  ينند برا  توا ين هم م  ي متوسط ،گريد
  . داشته باشند برخوردار ن ي آن تجارب عارفانه در باالتر ازنکهيا

زده ن حرفها را کانت هم ي ا؟ است به موالنا يازي چه ن، است يم مناسبات  و روابط اجتماعي تنظ،اگر هدف
  . است

ـ ل اديدر ذبزرگان ديگري مثل او،  و يمولوه  ك  نكته اول اين    گفتنـد و خودشـان را   ي سـخن مـ  يمـ يان ابراهي
ديگـر هـم ايـن اسـت كـه فالسـفه بـا مـردم سـخن            نكته . اينطور نبود   کانت ي دانستند ول  ين سنت م  يمتصل به ا  

 پـر اسـت   ينـو  مث. کنـد ي موضوع فرق مياما درباره مولو.  دانند  اهل فلسفه را مخاطب خود ميبلكهگويند    نمي
 را فهـم   سـخنان  مردم متعـارف هـم آن  يعني اين. ن استيمتوسط هم با    ها   تين حکا يا و روي سخن     ،تيازحکا

 کـه خـود صـاحب تجربـه     ين سـخنان از عـارف     ي ا  دارد و شنيدن    مردم ي برا ي اخالق يه ها يتوصمولوي  . دننک يم



 ۶

 کنـد تـا   ي راحتتر ارتباط برقـرار مـ  يلي خن چنين سخناني با متوسطيعالوه بر اين،  . تر است  يدني بوده شن  يسلوک
  .يده فلسفيچياب و پيريواژگان د
 يفلسف ان ي که بيي خصوصا عرفا،ا اما عرف.اند  نه مردم مخاطب فالسفه، و سخن مردم با فالسفه استي نه رو 
 اخالق يه عال مرحل كه در اينجا، ادمان باشدي.  تر استيدني مکتب خراسان ، سخنانشان شنيمثل عرفااند،  نداشته
 امـا  .ميـ اج دارياحتاين سنخ سخنان ما به ولي به هرحال همه .  شوديمحقق نماست،  که مولود آن تجربه  يعرفان
توان آنها  اي كه بايد به خاطر داشته باشيم اين است كه جنس اين سخنان، اخالقي است و به همين دليل نمي نكته

و بـه  اسـت  امرمتعالي  محصول مواجهه با  بيش از هرچيز ديگر پيش وعرفان   .را جزئي از عرفان به حساب آورد      
 سخن گفتن از اخالق متعارف، مرتبه رقيقه  به عبارت ديگر،. گويد همين دليل كمتر از اخالق متعارف سخن مي    

  .عرفان است وآن مرتبه واال، همان مواجهه با امرمتعالي است
ن يدر واقع منظورم ا.  نبود ير درستيد تعبيم که شا مصاحبه مطرح کردي را در ابتداييزدا من بحث اخالق
 ي توان اخالقي ها نميمي که با وجود آنها به اندازه قد استجاد شدهي اييکارها  ساز و، ديبود که در جهان جد

 کنند ين بحث را مطرح مي اينکه عده ايضمن ا. گر ي دياست و عرصه هايتا سگرفته از اقتصاد و تجارت . بود 
محدود  است که ذهن انسانها را يک مدرنيستماتي و نظم سيوباره به موالنا به خاطر فشار بوروکراسکه نگرش د

  .استدر زندان کرده و 
همانطور كه گفتم جهان جديد، جهان راززدايي شـده اسـت و بـه نظـر مـن در ايـن جهـان، از سـرگذراندن                    

مان و انگلستان را  مثل آلهايي کشور مردمشما . زيستن استيهاي باطني و اشراقي بسيار دشوارتر از اخالق تجربه
ن معنـا  يـ بـه ا .  تـر باشـند   يو چه بسا از ما هـم اخالقـ   هستند  يش اخالقي کماب  اين كشورها  م مرد .ديريدر نظر بگ  

  .ستن ندارد ي زي با اخالقي مخالفتته اساساًيمدرن
 ي مـ يوقتـ  .در آن ارزش اسـت   و مصرف کردن      است ي جامعه ، جامعه مصرف     اساساً ؛بله ،گري د ياما از سو   
اما به . ن استيمرادم هم است، گرانيروابط با دمناسبات و اخالق ، اخالق جهان جديد، يم به لحاظ اجتماعيگو

 وحـرص، تبـديل بـه     مصرف ، طمع،     اموري مثل  يعني  باشد  وجود داشته  ييها  نقص  ممکن است  يلحاظ شخص 
 است کـه دربـاره   يهمان موضوعه تك ن   از اين اما مهمتر. استآنها بسيار دشوارفائق آمدن بر شوند كه     ارزش مي 

همين معناي . المعدر  داشتن  ي و باطنيت رواني و احساس امنيمعنادار شدن زندگ يعني  ،مياش با هم سخن گفت    
نقـاط   از ياري در بـس ي اخالق اجتماعرواني است كه در جهان جديد كمياب شده است وگرنه        زندگي و امنيت    

 ي و کم کردن رنج هستيدن به زندگي شود ، معنا بخشيش از همه احساس ميبچه امروز  آن. گ استپر رنعالم 
تواننـد بـه    ي چگونه مـ  است، ختهيشان فروريته ها براي اتوري و تمام هستند که مدرن ين معنا که افراد   يبه ا . است
همين نكته گردد به  يم بر مي کني م که ما از آن بحثياز نکاتبه نظر من، بسياري  . خودشان معنا ببخشند يزندگ

  استبه مشكل برخوردهته يکه مدرنجاست  درست همين.  خود معنا ببخشدي تواند به زندگيچگونه مكه آدمي  
  . ن را حل كندآ و نتوانسته



 ٧

 از افـراد ممکـن   يلـ ي خون پشتوانه اخـالق اسـت   ي ددر اين جوامع،.  ه متفاوت استيقض اما يني در جوامع د  
 من جواب ، بوديدن به زندگيما درباره معنا بخش  ما چون بحثا . دست به عمل اخالقي بزنندينيل دياست به دال

چـون اخـالق مـستظهر بـه       در جوامع ديني.ايدنيبه وجود  يمشکلچنين د ي شا يني در جوامع د   يسکوالر دادم ول  
ـ  .  کننـد  يت مي را رعايني دي آموزه ها ين است، افراد به راحت    ي از د  يبانيپشت  چـون معنـا   ي بـه مقـوالت  يامـا وقت
نجاست که عرفان ي ا درستکنند و ي آن فقدان را احساس م     ، افراد  كه دبيني   باز مي  د،ي رس ي م يدن به زندگ  يبخش
  . تواند در اين دنياي معنازدايي شده دستگير ما باشد به عبارت ديگر، عرفان مي. به كمك جهان ما بيايد تواند يم

   
     


