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 تراویدن راز ازلی
 گفتگوي مهرداد مهرجو با سروش دباغ دربارۀ عرفان مدرن

  
  28/4/1401مورخ:  شنبه،روز سه آنالین،سایت دین :منبع

  
متن پیشرو صورت منقح و گزیدۀ گفتگوي مهرداد مهرجو با سروش دباغ دربارۀ پروژۀ فکري 

باشد.  ترتوانست از آنچه هست، مفصلعرفان مدرن با عنوان تراویدن راز ازلی است. این گفتگو می
ر تواند در حد خویش به کااما بنظر از آنجا که به اصول بنیادین آن پروژۀ فکري پرداخته است، می

داستانند و چه آنان که در مقام نقد آن اهل تحقیق بیاید، چه آنان که با عرفان مدرن سروش دباغ هم
 .قرار دارند

 فهرست عناوین

 تراویدن راز ازلی 

 تعریف دقیق سلوك 

 یی در شعر  خودکاوي و خودپا

 رابطۀ عرفان و سلوك 

 پروژه فکري عرفان مدرن 

 بخشی به معنویت و سلوكسعه 

  
 تراویدن راز ازلی

ام طرح جامع کوشیده»1چند نکتۀ انتقاد دربارۀ آناي از عرفان مدرن و طرح چکیده«در مقالۀ  
ن دانم بحث را با شنیدبهتر می. بندي کنمو مختصري از پروژۀ فکري عرفان مدرن شما صورت

نظر شما دربارۀ این چکیده آغاز کنیم. بنظر شما مقالۀ یاد شده در معرفی کردن پروژۀ فکري 
 عرفان مدرن و به تصویر کشیدن مهمترین مفاهیم آن، تا چه میزان موفق بوده است؟

معنوي  لوكبنظرم این مقاله در معرفی پروژۀ فکري عرفان مدرن و به تعبیر دیگر حدود و ثغور س
هاي در روزگار کنونی به روایت من، تا حدود زیادي موفق بوده است، بخصوص که به دغدغه

                                                
 :براي دسترسی به این مقاله بنگرید به .1

ی، منتشر شده در سایت دین1401اي از عرفان مدرن و طرح چند نکتۀ انتقادي دربارۀ آن، تیرمهرداد مهرجو، چکیده   :نآن
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کنم که چند سال پیش پژوهانۀ من نیز منضم گشته است. جهت ایضاح سخنان خود عرض میروان
دریاي ی آب«این مقاله که در کتاب » قایقی باید ساخت«اي نوشتند با عنوان آقاي علی صنایعی مقاله

ت دهگانۀ عرفان مدرن من» بیکران  1چاپ شده است، تقریري است از مقا

ت آ تی نظیر رواقین کتاب پیشتر آمدهشما به همان میزانی که من از مقا  اندیشی وام و مقو
حظات انتقادي خود را ام، جلو آمدهکاوانۀ خود را به آن آمیختههاي رواندغدغه اید. افزون بر این م

  .ایدنیز تشریح کرده
 

 تعریف دقیق سلوك

ام. کرده ترین نقدهاي خود را به روایت شما از عرفان مدرن تشریحدر بخش دوم مقاله، مهم
» وكسل«یکی از نقدهایم این بوده است که در مقاإلت مربوط به عرفان مدرن تعریف دقیقی از 

 اند. شما با این نقد موافقید؟اي به اشتباه سالک خوانده شدهارائه نشده است و به دنبال آن عده
 اگر نه چه تعریفی از سلوك و سالک دارید؟

لک و در نتیجه در سا از سلوك ارائه نکرده» تعریف دقیقی« یکی از نقدهاي شما این بوده است که
ند اام. اما بنظر من از آن جهت که این مفاهیم در زمرۀ مفاهیم انسانیخواندن بعضی دچار اشکال شده

ف مفاهیم تجربی، ارائه کردن   .ها غیر ممکن استاز آن» تعریفی دقیق«برخ

گوید. از اقتضائات مفاهیم سخن می» هاي نامشخصلبه«، از »2بازي زبانی«ویتگنشتاین در سخنان از 
توانیم گنجند. بنابراین ما میر تعریف نمیهمین است که د» هاي نامشخصلبه«رایج در عالم انسانی و 

 .ببخشیم سعه …و» معنویت«، »عرفان«، »سلوك«به مفاهیمی نظیر 

یعنی من بر معانی سنتی این واژگان کام آگاهم. اگر در عرفان سنتی سلوك إلی اهللا مطرح بود، با 
. من و اکنونی داردام که جنبۀ اینجایی بخشی به مفهوم سلوك من از سلوك افقی سخن گفتهسعه

مسلمات «صیرورت و شدن یا به تعبیر قدما تحول مزاج را به همراه مواجه شدن با بقول یالوم 
 .دانمهاي اصلی سلوك میو تبدیل کردن رنج رهزن به رنج رهگشا از مولفه »3هستی

ان با عنتوانیم تبدیل وضع نامطلوب درون به وضع مطلوب که همبه تعبیر دیگر سلوك را می
نا و شمس و صیرورت است، معنا کنیم. حال کفۀ سلوك عمودي در زیست جهان کسانی مانند مو

با  عنانتر است. به بیان دیگر سلوك نزد من همامثال یالوم سنگین جهانسلوك افقی در زیست

                                                
ت دهگانۀ عرفان مدرن سروش دباغ و نیز مقالۀ قایقی باید ساخت علی صنایعی، بنگرید به.  1  :براي دسترسی به مقا

  ، چاپ اول1397دریاي بیکران، تورنتو، بنیاد سهرودي، سروش دباغ، آبی 
2  . Language game 
3. Givens of existence 
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گویم ویتگنشتاین و اسپینوزا و باشد. از این حیث است که میدرنوردیدن، صیرورت و شدن می
 .انداند. یعنی تجربۀ شدن را از سر گذراندهسالک …شایگان و

  
 اي از شوریدگی شمس تبریزيهمچنین بخوانید: شمه

 خودکاوي و خودپاإلیی در شعر

اید، در حالی که دست کم بنظر من این سالک خواندهشما کسانی چون فردوسی و خیام را 
 بینی محوري و مشخصآید یک جهاندو شاعر برجستۀ ادبیات فارسی چنانکه از آثارشان برمی

اند. اند و تجربۀ (شدن) را که مولفۀ اصلی در تعریف شما از سلوك است، از سر نگذراندهداشته
وسی نیز بر همین نسق، یک رسالت مشخص رباعیات خیام همه یک مضمون مشخص دارند. فرد

هایش بر خإلف آثار عرفانی که لبریز از تضادها و براي خود قائل بوده است و در سروده
بول زند. این نکته را قهاي تأمل برانگیز محتوایی است، نوعی یکدستی فکري موج میتناقض
 دارید؟

یی در شعر آن ند. فردوسی و خیام بنظر من با مسلمات زها موج میبنظرم نوعی خودکاوي و خودپا
اند. سلوك خیام افقی است. فردوسی نیز اند و تجربۀ صیرورت را از سر گذراندههستی مواجه شده

گوید سلوك افقی پررنگی دارد، اگر چه او از آنجا که خداباور که بسیار از حکمت و خرد سخن می
  .بود، سلوك عمودي نیز دارد

 
 رابطۀ عرفان و سلوك

مسلمات «شما سلوك را مساوي با گشوده بودن فرد به صیرورت(شدن) و رویارو شدن با 
گویید در قلمرو عرفان(عرفان مدرن دانید. فراموش نکنیم سلوکی که از آن سخن میمی» هستی

ه رود، بار عرفانی این کلمه یا بیا سنتی) قرار دارد. اما بخصوص وقتی سخن از سلوك افقی می
شود. بنظرم توضیحی نیز که دربارۀ مفهوم سلوك ارائه کردید، رنگ مییا بسیار کمرود محاق می

  .آورمشدن سخنم مثالی می رنگ و بوي چندانی از عرفان نداشت. براي روشن

هاي شدن مواجه شده است. او منزل به منزل» مسلمات هستی«متفکري چون آلبر کامو با 
ز پوچی عمیق مورسو در بیگانه تا تکاپوي دکتر ریو روحی بسیاري را پس پشت نهاده است. ا

توانیم امثال کامو را در دایرۀ عرفان یا به در طاعون براي معنابخشی به حیات. اما آیا واقعا می
 تر در دایرۀ عرفان مدرن قرار دهیم؟تعبیر دقیق

و سلوك  فاندربارۀ کامو توضیحات خوبی دادید. بنظرم براي پاسخ به پرسش شما باید رابطۀ عر
را مشخص کنیم. اگر بخواهم از تعبیر منطقیون گذشته استفاده باید بگویم از نظر من رابطۀ عرفان و 
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سلوك عموم خصوص مطلق است. به این معنا که هر عارفی سالکی است؛ اما هر سالکی افقی نیست. 
 .امبه همین دلیل است که من از دوگانۀ سلوك افقی و عمودي سخن گفته

نا و شمس تا گرفته …الکان سنتی از بایزید و بوسعید وعموم س حی ک معناي به مو لمه اصط
مهاند. از معاصرانمان نیز میاند و سلوك عمودي داشتهعارف بوده سیر طباطبایی صاحب تفتوانم به ع

المیزان اشاره کنم که سالک عارف بود. اما اغلب سالکان مدرن عارف نیستند و سلوك افقی در 
ن تر است. از این منظر میها پررنگجهان آنیستز توانیم بگوییم یالوم، دکترریو در طاعون کامو، می

  مدرنند سالکان …کوندرا، شاملو، فرخزاد و
. 

 پروژه فکري عرفان مدرن

از  اید، سراغ گرفتنهدف اصلی شما از طرح پروژۀ فکري عرفان مدرن، چنانکه گفته و نوشته
در اینجا خواننده با این پرسش رو به رو  .نوي در روزگار کنونی بوده استحدود و ثغور امر مع

 هایی به سمتنباید الزاما شدن کنیمهایی که از آن صحبت میشود که آیا سلوك یا شدنمی
  .معنویت باشند؟ به بیان دیگر عنوان پروژۀ فکري شما عرفان مدرن است

یم که شوبینیم. حتی با سالکانی مواجه مینمیاما در سلوك افقی نشانی از عرفان و معویت 
قداست و غایتی براي هستی قائل نیستند. صادق هدایت با تعریف شما از سلوك، یک سالک 
مدرن است و سلوکش افقی است، اما سلوك او و امثال او چه نسبتی با عنوان پروژۀ شما یعنی 

 عرفان مدرن دارد؟

حی آن را مر گوییم که سلوك عمودي کنیم و از عارفانی سخن میاد میگاه از عرفان معناي اصط
می نیز نیست. اند و قائل به ساحت قدسی بودهداشته اند. این موضوع صرفا محدود به عرفان اس

ی بخشی به معناي سلوك از سلوك افقبراي مثال در عرفان مسیحیت نیز همچنین است. اما من با سعه
 .انگار باشداکنون است. سالک مدرن ممکن است ندانم ام که ناظر بر اینجا وسخن گفته

ی بخشید. معنویت صرفا معنویت دین توان به مفهوم و معناي معنویت نیز سعهبا این توضیح می
کند یدست و پنجه نرم م» مسلمات هستی«انگاري چون یالوم به نیست. به میزانی که یک سالک ندانم

گذراند و به این معنا که به ها صیرورت را از سر میطور شدنهاي روحی، طور به و زیر و زبر شدن
بخشی به معنویت است که رود، برخوردار از نوعی معنویت است. این همان سعهسمت حال بهتر می

بخشی من به مفهوم سلوك از آن سخن گفتم و همسویی تامی با سلوك افقی دارد که حاصل سعه
  .است
 

 بخشی به معنویت و سلوكسعه
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بیشتر توضیح دهید. آیا این » سلوك«و » معنویت«بخشی به بنظرم نیازست دربارۀ سعه
تر شدن ها نیست؟ براي روشنگویید، به معناي سکوإلیزه کردن آنبخشی که از آن سخن میسعه

» دهاتعرف اإلشیا باضدا«پرسشم از شیوۀ محبوب شما براي شناساندن بعضی از مفاهیم یعنی 
 .کنماستفاده می

اي از متفکران و نواندیشان نظیر بیژن عبدالکریمی برآنند که با سکوإلر کردن مفاهیمی عده
نظیر وحی، معنویت، عرفان که محصول تفسیر کردن این سري متون مقدس و متون عرفانی است، 

دامن  »سکوإلریزه شدن امر دینی و درغلتیدن به سکوإلریسم و نهیلیسم روزگار جدید«إلجرم به 
 بخشی به مفاهیم یاد شده چیست؟نیم. نظر شما در اینباره و رویکرد خویش در سعهزمی

ریزه کردن«بنظرم براي پاسخ دادن به این پرسش ابتدا باید مراد خود را از  نیم. روشن ک» سکو
ریزم تفکیک نهاد دیانت از حکومت نیست، بلکه آن را ناظر بر  عنایت دارم که منظور شما از سکو

با صیرورت  عنانهمبرید. چنانکه گفتم سلوك نزد من شتن یا نداشتن به ساحت قدسی بکار میباور دا
بخشی به مفاهیمی چون سلوك و معنویت است. بنظر من سعه» مسلمات هستی«و مواجه شدن با 

ریزه  نوعی جد و جهد فکري براي تبیین کردن کثرت امر معنوي در روزگار کنونی است. اگر سکو
 .بینما عدول از تعریف سنتی این مفاهیم معنا کنیم، هیچ اشکالی در آن نمیکردن ر

ریزه کردن رو برگرداندن از امر قدسی است که به نهیلیسم روزگار جدید  اما اگر مراد از سکو
ام، پادزهري زند، خیر. اتفاقا سخنان من از معنویت و سلوك چنانکه خواسته و مراد کردهدامن می

یلیسم. خوب است به این موضوع نیز اشاره کنم که میان سالکان مدرن به تعیر است براي نه
ها در دل خانوادۀ عرفان و دارد. به این معنا که همۀ آنوجود  »1شباهت خانوادگی«ویتگنشتاین یک 

هایی داشته ها یا تخالفاي از موارد توافقها در پارهسلوك مدرن قرار دارند. حال ممکن است آن
 .باشند

اند و سالکانی نظیر هیک و سپهري باورمند به ساحت قدسیبراي مثال سالکان مدرنی چون جان
عضی دیگر نیز نظیر ویتگنشتاین بر خداي دئیستیک باور دارند. کام پیداست انگارند. بیالوم ندانم

 .این امر با عرفان سنتی و متافیزیک ستبر آن چه مایه تفاوت است

ریزه شدن را به معناي تخته بند زمان و مکان بودن بدانیم نیز به خودي افزون بر این، اگر سکو
 .ماتفکیک خود از سلوك افقی و عمودي تبیین کردهبینم. چنانکه در خود اشکالی در آن نمی

یمان او، ام که نیایش سالک، اام و توضیح دادههایم نیز دربارۀ متافیزیک نحیف سخن گفتهدر نوشته
باشد. نسبتی که میان این مفاهیم وجود دارد، چنانکه  داشته انواعی تواندمی …مواجۀ او با امر قدسی و

                                                
1. Family resemblance  
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بودید، حکایت از یک اي از عرفان مدرن خود اشاره کرده مقالۀ چکیده فهمم و شما نیز درمن می
 .روایت بدیل از امر معنوي دارد

 بند زمین و زمان است، بله، موافقم؛ اما اگر بگوییمحال اگر بگوییم پاي این سلوك بیشتر تخته
رأي ري همسیبکلی بریده از ساحت قدسی و از جنس نهیلیسم روزگار جدید است، خیر، با چنین تف

بندي کردن حدود و ثغور عرفان و معنویت در داستان نیستم. کوتاه سخن که مراد من صورتو هم
 .روزگار کنونی است، حال بر روایت من از آن چه عنوانی بگذاریم بحث دیگري است

نا: ش من » کنمکنم/ من نیم شاکی روایت میمن ز جانِ جان حکایت می«به تعبیر مو یش پتمام ت
تی است که در سپهر سلوك معنوي در روزگار کنونی رخ گرفتن روایت گري و تبیین کردن تحو

  .داده است
  

 .به عنوان حسن ختام گفتگو اگر مطلبی دارید بفرمایید

ه نشین که توسط رضا رضایی به فارسی ترجمه شددایا جینیس الن کتابی دارد با عنوان سه آستانه
» نشینستانهآ«رود. تعبیر یرکگور، سیمون وي و بلز پاسکال سخن میك کیاست. در این کتاب از سلو

د. بعضی انبسیار جالب است و به این نکته تأکید دارد که آن سه در میانۀ جهان جدید و قدیم نشسته
کتاب ن را در نشینشینند. تعبیر آستانهام به این معنا آستانهها نام بردهاز سالکان مدرنی نیز که من از آن

 .تواند مکمل بحثمان باشدام. بنظرم این توضیح مینیز آورده» آبی دریاي بیکران«
  
  
  


