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 جغرافياي بحث و مقدمات آن

 
 محدوده و موضوع بحث 

 »اي عرفـان  شناسي مطالعات مقايسه روش«را مباحث  اين سلسله    موضوع   ●
در . كـنم  اساس اين موضوع، بحث را شروع مـي         بر ،كنم و بنابراين   تلقي مي 

ممكن اسـت   . پردازيم اي عرفان مي   شناسي مطالعات مقايسه   واقع ما به روش   
كـار    را به  »عرفان تطبيقي « تعبير   »اي عرفان  مطالعات مقايسه « به جاي    ديگران

شناسـي   شرو«موضـوع ايـن سلسـله مباحـث         طبعـاً   ر اين صورت    د؛ د نببر
اي  شناسـي مطالعـات مقايسـه      روش« اگرچـه    ؛ خواهـد شـد    »عرفان تطبيقي 

پـس مـا در واقـع       . وافـي بـه مقصـود اسـت       تر بوده و بيشـتر        دقيق »عرفان
 و طبعـاً در     گـوييم   مـي سخن  شناسي عرفان تطبيقي     اصطالحاً در باب روش   
 . به آن خواهيم پرداخت،جلسه حدود چند ، درحد جغرافياي اين بحث

هـاي مختلـف مقايسـه       انعرفـ در عرفان تطبيقي ميان     ما  از آنجايي كه    
 ؛خواهـد   كنيم و به بداهت معلوم است كه مقايسه همـواره جهـت مـي              يم

 دو چيز را مقايسه كرد بدون آنكه معلوم كرده باشيم وجـه             توان   نمي يعني
قـدر از    هـر ،هر دو چيزي در جهان نيز به اين دليل كه و  ،مقايسه چيست 
 حيث يا   ،بايد از يك لحاظ   باز هم   قدر به هم نزديك باشند       هم دور و هر   

 بنابراين ما نيازمند آن هستيم كه جهت مقايسه         ،ظري با هم مقايسه شوند    ن
 .را تعيين كنيم
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كـه  ؛ چـرا  هر دو چيزي را از هر جهتي مقايسـه كـرد   توان    همچنين نمي 
و  ،ت مقايسه شدن با يكديگر را در وجه خاصي ندارند         بسياري چيزها قابلي  

اي بـراي مقايسـه آنهـا      هـيچ سـود عقالنـي   ،يا اگر قابليت مقايسه هم دارند  
 مثالً محال نيست كه انسـان دو كتـاب را از ايـن حيـث كـه               ؛متصور نيست 

 بـا هـم     توانند بالش و متكاي انسان شـوند       يك از آن دو كتاب بهتر مي       كدام
اي استفاده عقالنـي و عقاليـي عايـد كسـي      ما از چنين مقايسه  ا مقايسه كند، 

ظـاهر  و ، روش، حوزه معرفتي    اتوان از منظر محتو    دو كتاب را مي   . شود نمي
مقايسه كرد، اما اگر وجه مقايسه دو كتـاب  با هم ...) جلد، صحافي و (كتاب  

يك استعداد بيشتري براي آن دارنـد كـه زيـر سـر انسـان            اين باشد كه كدام   
بنابراين بـا   . ذاشته شوند، استفاده عقالني و عقاليي براي آن متصور نيست         گ

 : مقدمهتوجه به اين سه
 گريزي نيست؛ها  نعرفادر عرفان تطبيقي از مقايسه بين  .۱

 و   جهـت مقايسـه    ، بايد وجه مقايسه، حيث مقايسه     يا در هر مقايسه   .۲
ـ .  لحـاظ مقايسـه روشـن شـود        يا  aاظ   از لحـ   y را بـا     x بايـد    ييعن

 ؛كرد  مقايسه

 مـثالً مقايسـه دو      ؛مقايسه دو پديده از هر لحـاظي سـودمند نيسـت           .۳
كتاب از لحاظ بالش بودن يا نبودن، يـا مقايسـه دو معلـم از لحـاظ                 

 .كچل بودن و كچل نبودن سودمند نيست و افاده عملي ندارد
 خناي شـويم، ابتـدا بايـد ببينـيم سـ         عرفان مقايسـه  قلمرو  اگر بخواهيم وارد    

كـه دو عرفـان را از چـه         از آن به اين مسئله بپردازيم       عرفان چيست و پس     
دو كتـاب را نبايـد از لحـاظ بـالش بـودن      .  مقايسه كـرد توان  هايي مي  لحاظ

 يعنـي كـاركرد كتـاب در    ؛خ خاصي اسـت ن س ،خ كتاب ن زيرا س  ؛مقايسه كرد 
 لذا جالب نيست كـه دو كتـاب از ايـن جهـت مقايسـه                ،بالش بودن نيست  

 بنـابراين مقايسـه دو      ؛ كاركرد معلم هم چيز يا چيزهاي ديگري است        .دنشو
 .معلم از لحاظ كچل بودن سودي ندارد

 ١٣/ جغرافياي بحث و مقدمات آن 
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ها را مقايسه كنيم بايد ابتدا ببينيم عرفان چيسـت و            لذا اگر بخواهيم عرفان   
يـك  . استفاده است اي براي ما استفاده دارد و چه جهاتي بي   چه جهات مقايسه  

يـك بـا يـك دندانـه       را از اين لحاظ كه كـدام ۳ و ۲د گاه اعدا  دان هيچ  رياضي
 زيـرا بـراي يـك       ؛كنـد   مقايسـه نمـي    ،يك با دو دندانـه      شود و كدام   نوشته مي 
 حال آنكه زوج و فرد بـودن        ، اهميتي ندارد  ۳ و   ۲هاي   دان تعداد دندانه   رياضي

دان مهم است و ممكن اسـت ايـن اعـداد را از               يا عدد اول بودن براي رياضي     
 .هايشان نيسـت    اعتبارشان به خاطر دندانه    ۳ و   ۲اصالً  . ات مقايسه كند  اين جه 

شـوند و ممكـن    نوشته ميصورت در زبان فارسي به اين     ۳ و   ۲از آن گذشته    
 .ي صورت ديگري داشته باشندگراست در زبان دي

در عرفـان هـم وجـوه    .  وضع برقرار است   نيز همين ها   در مقايسه عرفان  
مـثالً  .  سودي ندارنده اما اكثر اين وجوه مقايس   ،تمقايسه فراواني متصور اس   

 سـودمند  ها در آنها مقايسه دو نظام عرفاني از لحاظ كثرت نويسندگان كتاب     
نويسـنده بيشـتر از عرفـان        nدر عرفـان هنـدويي      اينكه بگوييم   مثل  نيست؛  

ـ افت ها سودمند مـي    برخي مقايسه تدريج    بهاما  . يما  اسالمي داشته  مـثالً بـه    . دن
 اگـر دو نظـام      ،ينكه بگوييم تعداد نويسندگان كدام نظام بيشتر اسـت        جاي ا 

عرفاني را از اين حيث مقايسه كنيم كه بيشتر عارفان يك نظام مـرد هسـتند                
معنـاداري  امـر   تـدريج بـه      كند و بـه      اهميت پيدا مي   مقداري ،يا زن، مقايسه  
ر سير و سلوك در يك نظـام عرفـاني بيشـت          اهل   و آن اينكه     شود  نزديك مي 

يك نمونه تا حـدي جعلـي ولـي تـا           . مرد هستند و در نظام ديگر بيشتر زن       
اگـر كسـي بگويـد چـرا عارفـان      . كنم ذكر ميرا دار در واقعيت   حدي ريشه 

ــده  ــاً چــاق و شــكم برآم ــودايي غالب ــر و   ب ــاً الغ ــو غالب ــان دائ ــد و عارف ان
 .اردكار د و معنادار سرامري كند با  كم احساس مي اند، انسان كم استخواني

بـه  بايـد   ابتدا ،معنادار باشدمند و سود هاي ما  براي آنكه مقايسه   ،بنابراين
مقايسـه   ببينيماي است و سپس      عرفان چگونه پديده  اين مسئله بپردازيم كه     

هـايي خـوب اسـت و از چـه           مصاديق مختلف ايـن پديـده از چـه لحـاظ          
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اي استفاده عقالنـي و عقاليـي عايـد كسـي      ما از چنين مقايسه  ا مقايسه كند، 

ظـاهر  و ، روش، حوزه معرفتي    اتوان از منظر محتو    دو كتاب را مي   . شود نمي
مقايسه كرد، اما اگر وجه مقايسه دو كتـاب  با هم ...) جلد، صحافي و (كتاب  

يك استعداد بيشتري براي آن دارنـد كـه زيـر سـر انسـان            اين باشد كه كدام   
بنابراين بـا   . ذاشته شوند، استفاده عقالني و عقاليي براي آن متصور نيست         گ

 : مقدمهتوجه به اين سه
 گريزي نيست؛ها  نعرفادر عرفان تطبيقي از مقايسه بين  .۱

 و   جهـت مقايسـه    ، بايد وجه مقايسه، حيث مقايسه     يا در هر مقايسه   .۲
ـ .  لحـاظ مقايسـه روشـن شـود        يا  aاظ   از لحـ   y را بـا     x بايـد    ييعن

 ؛كرد  مقايسه

 مـثالً مقايسـه دو      ؛مقايسه دو پديده از هر لحـاظي سـودمند نيسـت           .۳
كتاب از لحاظ بالش بودن يا نبودن، يـا مقايسـه دو معلـم از لحـاظ                 

 .كچل بودن و كچل نبودن سودمند نيست و افاده عملي ندارد
 خناي شـويم، ابتـدا بايـد ببينـيم سـ         عرفان مقايسـه  قلمرو  اگر بخواهيم وارد    

كـه دو عرفـان را از چـه         از آن به اين مسئله بپردازيم       عرفان چيست و پس     
دو كتـاب را نبايـد از لحـاظ بـالش بـودن      .  مقايسه كـرد توان  هايي مي  لحاظ

 يعنـي كـاركرد كتـاب در    ؛خ خاصي اسـت ن س ،خ كتاب ن زيرا س  ؛مقايسه كرد 
 لذا جالب نيست كـه دو كتـاب از ايـن جهـت مقايسـه                ،بالش بودن نيست  

 بنـابراين مقايسـه دو      ؛ كاركرد معلم هم چيز يا چيزهاي ديگري است        .دنشو
 .معلم از لحاظ كچل بودن سودي ندارد
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ها را مقايسه كنيم بايد ابتدا ببينيم عرفان چيسـت و            لذا اگر بخواهيم عرفان   
يـك  . استفاده است اي براي ما استفاده دارد و چه جهاتي بي   چه جهات مقايسه  

يـك بـا يـك دندانـه       را از اين لحاظ كه كـدام ۳ و ۲د گاه اعدا  دان هيچ  رياضي
 زيـرا بـراي يـك       ؛كنـد   مقايسـه نمـي    ،يك با دو دندانـه      شود و كدام   نوشته مي 
 حال آنكه زوج و فرد بـودن        ، اهميتي ندارد  ۳ و   ۲هاي   دان تعداد دندانه   رياضي

دان مهم است و ممكن اسـت ايـن اعـداد را از               يا عدد اول بودن براي رياضي     
 .هايشان نيسـت    اعتبارشان به خاطر دندانه    ۳ و   ۲اصالً  . ات مقايسه كند  اين جه 

شـوند و ممكـن    نوشته ميصورت در زبان فارسي به اين     ۳ و   ۲از آن گذشته    
 .ي صورت ديگري داشته باشندگراست در زبان دي

در عرفـان هـم وجـوه    .  وضع برقرار است   نيز همين ها   در مقايسه عرفان  
مـثالً  .  سودي ندارنده اما اكثر اين وجوه مقايس   ،تمقايسه فراواني متصور اس   

 سـودمند  ها در آنها مقايسه دو نظام عرفاني از لحاظ كثرت نويسندگان كتاب     
نويسـنده بيشـتر از عرفـان        nدر عرفـان هنـدويي      اينكه بگوييم   مثل  نيست؛  

ـ افت ها سودمند مـي    برخي مقايسه تدريج    بهاما  . يما  اسالمي داشته  مـثالً بـه    . دن
 اگـر دو نظـام      ،ينكه بگوييم تعداد نويسندگان كدام نظام بيشتر اسـت        جاي ا 

عرفاني را از اين حيث مقايسه كنيم كه بيشتر عارفان يك نظام مـرد هسـتند                
معنـاداري  امـر   تـدريج بـه      كند و بـه      اهميت پيدا مي   مقداري ،يا زن، مقايسه  
ر سير و سلوك در يك نظـام عرفـاني بيشـت          اهل   و آن اينكه     شود  نزديك مي 

يك نمونه تا حـدي جعلـي ولـي تـا           . مرد هستند و در نظام ديگر بيشتر زن       
اگـر كسـي بگويـد چـرا عارفـان      . كنم ذكر ميرا دار در واقعيت   حدي ريشه 

ــده  ــاً چــاق و شــكم برآم ــودايي غالب ــر و   ب ــاً الغ ــو غالب ــان دائ ــد و عارف ان
 .اردكار د و معنادار سرامري كند با  كم احساس مي اند، انسان كم استخواني

بـه  بايـد   ابتدا ،معنادار باشدمند و سود هاي ما  براي آنكه مقايسه   ،بنابراين
مقايسـه   ببينيماي است و سپس      عرفان چگونه پديده  اين مسئله بپردازيم كه     

هـايي خـوب اسـت و از چـه           مصاديق مختلف ايـن پديـده از چـه لحـاظ          
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  دو ة دو ضبط صوت با وجـه مقايسـ        ةوجه مقايس . هايي خوب نيست   لحاظ
تواند همان چيزي باشد كـه        دو سيب نمي   ةوجه مقايس . سيب متفاوت است  

خ سـيب   نخ ضبط صوت بـا سـ      ن زيرا س  ؛وجه مقايسه دو ضبط صوت است     
شناسـي قابـل    به اين لحاظ، امكـان نـدارد كسـي بتوانـد روش       . كند  فرق مي 

 عرفـان   روشـن كنـد    مگـر آنكـه ابتـدا        ،دفاعي از عرفان تطبيقي عرضه كند     
 . استيا چگونه پديده

    
 سلوك يا عمـل عرفـاني، نظـام يـا          و   تجربه عرفاني، سير    : معناي عرفان 

  عرفاني آموزه

لـذا  يـان كـنم،     ب راواهم اسـكلت بحـث      خـ    مي  سلسله مباحث صرفاً   در اين 
 از عرفـان سـه معنـا مـراد          رسد  يمبه نظر   . كنم  مي طرحمطالب را به اجمال     

 دو در واقـع . بخـش اسـت   سـه  ي عرفـان دارا   و يا به تعبيـر ديگـر       شود يم
 سه معنـا و     ي است دارا  يا شود عرفان واژه   ي گاه گفته م   وجود دارد؛ ديدگاه  

ـ  ، يك معنـا   ي است دارا  يا شود عرفان واژه   ي گفته م  يگاه  مصـداق آن    ي ول
 يگو و  در مبحث مورد گفت   .  است ييجز   و سه  ١يبخش  يا سه  يا تكه معنا سه 

 .كنم يشاره مابه آن  ندارد و بعداً يما اين امر اهميت
 مـراد از    يگاه و   ي تجربه عرفان  ي يعن ، است ٢ مراد از عرفان تجربه    يگاه
 method يـا    practice است كه از آن تعبير بـه         ي عمل يا سلوك خاص    ،عرفان
 اوقات هم   يگاه.  هم دارند  يا البته اين دو با هم يك تفاوت درجه       . ودش  مي

  گفتـه  practice يدومـ اگـر بـه     .  است ي از عرفان نظام يا آموزه خاص      منظور
ود بـه    شـ    گفتـه  method يگويند و اگـر بـه دومـ        ي م theory يشود به سوم  

بايـد بدانـد و      است كه انسان     يالبته اينها چيزهاي  . گويند  مي doctrine يسوم
 ينيست و پشـت ايـن الفـاظ مطالـب بسـيار           ...  و يباز ياد بگيرد و به لغت    

 به يـك ميليـونيم ايـن        يت ح ؛ودش  نمي به اين امور     ي حال آنكه توجه   ،است
                                                           

1. three partic 2. experience  

 ١٥/ جغرافياي بحث و مقدمات آن 
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 ، كـه در فلسـفه     يهـاي   در كتـاب   حـال  هـر  به ي ول ،ودش  نميامور هم توجه    
 .رود كار مي به  اين اصطالحات ،شود  مي نوشتهيعرفان تطبيقو  ،عرفان
 

 كار برد؟ به را توان لفظ معرفت  آيا نمي ○
 .رمب مي نكار به را چرا لفظ معرفت در ادامه خواهم گفت  ●

 ي عمل يا سلوك عرفـان ي يعن، داريمmystical practice يا گاهبنابراين م
  داريـم در مقابـلِ  mystical method ي و گاهmystical theoryو در مقابل آن 

mystical doctorine. دارد كـه وارد آن  تري هم وجـود   يجزي يها البته بحث
ـ         ي و سـوم   ياگر به دومـ    من   به نظر . شويم ينم  ي عرفـان بگـوييم و بـه اول
ـ      ديگـر پيشـنهاد كـرده      يلذا در جاها  . وييم بهتر است  نگ  تجربـه   يام بـه اول

ـ  ؛اطالق كنيم  عرفان   ي و سوم  ي بگوييم و به دوم    يعرفان  بـه عمـل يـا       ييعن
 همان قسـمت    يبنابراين عرفان عمل  .  عرفان بگوييم  ،سلوك و نظام يا آموزه    

 . همان قسمت سوميدوم خواهد بود و عرفان نظر
النظر به نظر انسـان      بادي يكي اينكه في  . شوم  تذكر مي را م در اينجا دو نكته     

 ولـي  ؛معرفت عرفـاني را و اولي بنامد بايد نظام يا آموزه    را  رسد كه سومي      مي
 ي زيـرا ديـدگاه    ؛كنـيم   ما از اينكه به اولي بگوييم معرفت عرفاني احتـراز مـي           

از  دقيقـاً  ، عرفان وجود دارد كه تجربـه عرفـاني را هـم           ةبسيار جدي در فلسف   
اين ديدگاه بسيار جدي البته مخالفـاني هـم دارد كـه در     . داند  ميخ معرفت   نس

انـد   حال بسـياري گفتـه     هر ولي به . بحث عرفان تطبيقي بايد به آن اشاره كنم       
در ايـن    است و اگر دقيقاً يك معرفت باشد         ١تجربه عرفاني دقيقاً يك معرفت    

 ، اين خلط پـيش نيايـد      لذا براي آنكه  .  نظام يا آموزه نيز معرفت است      صورت
اگر كسي تجربه عرفاني را مطلقـاً از        . رديمكاستفاده ن تعبير معرفت   از  در اينجا   

كـار   بـه  تايي مذكور  بخواهد لفظ معرفت را در تقسيم سه     و  خ معرفت نداند    نس
 اما اگر تجربـه عرفـاني را از   .استفاده كنددر قسمت سوم    از اين لفظ    ببرد بايد   

                                                           

1. knowledge 
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  دو ة دو ضبط صوت با وجـه مقايسـ        ةوجه مقايس . هايي خوب نيست   لحاظ
تواند همان چيزي باشد كـه        دو سيب نمي   ةوجه مقايس . سيب متفاوت است  

خ سـيب   نخ ضبط صوت بـا سـ      ن زيرا س  ؛وجه مقايسه دو ضبط صوت است     
شناسـي قابـل    به اين لحاظ، امكـان نـدارد كسـي بتوانـد روش       . كند  فرق مي 

 عرفـان   روشـن كنـد    مگـر آنكـه ابتـدا        ،دفاعي از عرفان تطبيقي عرضه كند     
 . استيا چگونه پديده

    
 سلوك يا عمـل عرفـاني، نظـام يـا          و   تجربه عرفاني، سير    : معناي عرفان 

  عرفاني آموزه

لـذا  يـان كـنم،     ب راواهم اسـكلت بحـث      خـ    مي  سلسله مباحث صرفاً   در اين 
 از عرفـان سـه معنـا مـراد          رسد  يمبه نظر   . كنم  مي طرحمطالب را به اجمال     

 دو در واقـع . بخـش اسـت   سـه  ي عرفـان دارا   و يا به تعبيـر ديگـر       شود يم
 سه معنـا و     ي است دارا  يا شود عرفان واژه   ي گاه گفته م   وجود دارد؛ ديدگاه  

ـ  ، يك معنـا   ي است دارا  يا شود عرفان واژه   ي گفته م  يگاه  مصـداق آن    ي ول
 يگو و  در مبحث مورد گفت   .  است ييجز   و سه  ١يبخش  يا سه  يا تكه معنا سه 

 .كنم يشاره مابه آن  ندارد و بعداً يما اين امر اهميت
 مـراد از    يگاه و   ي تجربه عرفان  ي يعن ، است ٢ مراد از عرفان تجربه    يگاه
 method يـا    practice است كه از آن تعبير بـه         ي عمل يا سلوك خاص    ،عرفان
 اوقات هم   يگاه.  هم دارند  يا البته اين دو با هم يك تفاوت درجه       . ودش  مي

  گفتـه  practice يدومـ اگـر بـه     .  است ي از عرفان نظام يا آموزه خاص      منظور
ود بـه    شـ    گفتـه  method يگويند و اگـر بـه دومـ        ي م theory يشود به سوم  

بايـد بدانـد و      است كه انسان     يالبته اينها چيزهاي  . گويند  مي doctrine يسوم
 ينيست و پشـت ايـن الفـاظ مطالـب بسـيار           ...  و يباز ياد بگيرد و به لغت    

 به يـك ميليـونيم ايـن        يت ح ؛ودش  نمي به اين امور     ي حال آنكه توجه   ،است
                                                           

1. three partic 2. experience  

 ١٥/ جغرافياي بحث و مقدمات آن 
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 ، كـه در فلسـفه     يهـاي   در كتـاب   حـال  هـر  به ي ول ،ودش  نميامور هم توجه    
 .رود كار مي به  اين اصطالحات ،شود  مي نوشتهيعرفان تطبيقو  ،عرفان
 

 كار برد؟ به را توان لفظ معرفت  آيا نمي ○
 .رمب مي نكار به را چرا لفظ معرفت در ادامه خواهم گفت  ●

 ي عمل يا سلوك عرفـان ي يعن، داريمmystical practice يا گاهبنابراين م
  داريـم در مقابـلِ  mystical method ي و گاهmystical theoryو در مقابل آن 

mystical doctorine. دارد كـه وارد آن  تري هم وجـود   يجزي يها البته بحث
ـ         ي و سـوم   ياگر به دومـ    من   به نظر . شويم ينم  ي عرفـان بگـوييم و بـه اول
ـ      ديگـر پيشـنهاد كـرده      يلذا در جاها  . وييم بهتر است  نگ  تجربـه   يام بـه اول

ـ  ؛اطالق كنيم  عرفان   ي و سوم  ي بگوييم و به دوم    يعرفان  بـه عمـل يـا       ييعن
 همان قسـمت    يبنابراين عرفان عمل  .  عرفان بگوييم  ،سلوك و نظام يا آموزه    

 . همان قسمت سوميدوم خواهد بود و عرفان نظر
النظر به نظر انسـان      بادي يكي اينكه في  . شوم  تذكر مي را م در اينجا دو نكته     

 ولـي  ؛معرفت عرفـاني را و اولي بنامد بايد نظام يا آموزه    را  رسد كه سومي      مي
 ي زيـرا ديـدگاه    ؛كنـيم   ما از اينكه به اولي بگوييم معرفت عرفاني احتـراز مـي           

از  دقيقـاً  ، عرفان وجود دارد كه تجربـه عرفـاني را هـم           ةبسيار جدي در فلسف   
اين ديدگاه بسيار جدي البته مخالفـاني هـم دارد كـه در     . داند  ميخ معرفت   نس

انـد   حال بسـياري گفتـه     هر ولي به . بحث عرفان تطبيقي بايد به آن اشاره كنم       
در ايـن    است و اگر دقيقاً يك معرفت باشد         ١تجربه عرفاني دقيقاً يك معرفت    

 ، اين خلط پـيش نيايـد      لذا براي آنكه  .  نظام يا آموزه نيز معرفت است      صورت
اگر كسي تجربه عرفاني را مطلقـاً از        . رديمكاستفاده ن تعبير معرفت   از  در اينجا   

كـار   بـه  تايي مذكور  بخواهد لفظ معرفت را در تقسيم سه     و  خ معرفت نداند    نس
 اما اگر تجربـه عرفـاني را از   .استفاده كنددر قسمت سوم    از اين لفظ    ببرد بايد   

                                                           

1. knowledge 
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خ معرفـت   نهم اولي و هـم سـومي از سـ         اين صورت    در   ،دخ معرفت بدان  نس
ـ داربـا يكـديگر     هايي   معرفت تفاوت نوع  البته اين دو    . د بود نخواه در د كـه    ن

 .كنيم درباره آن بحث ميهاي بعد  قسمت
طـور    بـه اين سـه را     كه اگر من    برسد  به نظر   چنين  بسا   نكته دوم اينكه چه   

ابتـدا يـك   تيب كه بگوييم تر بدين يعني  ؛ به ترتيب گفته بودم بهتر بود      ،عكس
نظام يا آموزه عرفاني داريم، سپس خودمان را در مقام عمل بـه ايـن نظـام يـا               

. كنـيم   بعد در اثر التزام، تجربه عرفاني پيـدا مـي          و   كنيم  آموزه عرفاني ملتزم مي   
 كساني كه اين جنبـه نظـري را بـه جـد           . نظام يا آموزه جنبه كامالً نظري دارد      

ند وارد عمل يـا سـلوك       ا  عمل به تمام مقتضيات آن ملتزم     گيرند و در مقام       مي
 .كنند شوند و در اثر عمل يا سلوك عرفاني، تجربه عرفاني پيدا مي عرفاني مي

اگـر  «در اين بيان كه     زيرا   ،اين سه مرحله را به صورت معكوس نگفتيم       
فرض وجود داشت كه ايـن       دو پيش »  بهتر بود  گفتيم  يمعكوس م به صورت   
فرض اول اين بـود كـه گويـا          پيش. محل مناقشه است  بسيار  فرض   دو پيش 

 عمـل يـا سـلوك يـا     ي هميشه زيربناييك نظام يا آموزه يا يك عرفان نظر  
گويا هميشه يك نظام يا آمـوزه داريـم          ،به عبارت ديگر  .  است يعرفان عمل 

 يكه اگر اين نظام يا آموزه از صدق برخوردار بود و مـا بـه آن التـزام عملـ                   
در واقـع   . ايـم   درست شده  ِيعرفان نگاه وارد يك عمل يا سلوك      آ ،ورزيديم

 ، در عمل يا سلوك    وگوييم    سخن مي  ما از صدق و كذب       ،در نظام يا آموزه   
ـ   ِي اگر يك نظام يا آموزه عرفـان ي گوي.از درست و نادرست  ي صـادق ـ يعن

 درست از مـا صـادر    عمل يا سلوِك، آني بر مبنا،مطابق با واقع ـ پديد آمد 
 نادرسـت و  ،ود و اگر اين نظام يا آموزه ناصادق بود آن عمل يا سلوك   ش  مي

 ة كـه در فلسـف     ي از كسان  ي به نظر بسيار   يپيوندچنين  اما  . خطا خواهد بود  
عمل يا سـلوك   در بسياري از موارد      ي يعن ؛ برقرار نيست  ،نندك  ميعرفان كار   

  عرفـانِ  ِي و نظر  يا  آموزه ي حال آنكه مباد   ، شما منتج به نتيجه است     يعرفان
 .شما خطا اندر خطاست

 ١٧/ جغرافياي بحث و مقدمات آن 
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 قائـل  يهم به هيئت بطلميوسامروزه اين امر شبيه اين است كه اگر شما   
 ةلّـ  خسـوف و كسـوف، اهِ      يبين  كه بنويسيد پيش   يهاي  تمام تقويم  ، در باشيد

 ؛آيـد  ي خروج از ماه رمضان درست از آب درمـ  وقمر، ورود در ماه رمضان   
زاده   حسـن  ياوايل انقالب از آقا   . ت شما غلط اس   يفرض نظر  با اينكه پيش  

فتند من تقويم را    گ  مي شنيدم كه    ،نوشتند ي كه در آن موقع هم تقويم م       ،يآمل
ي كـه    بـا تقـويم    يالبته چنين تقـويم   . نويسم ي م ي هيئت بطلميوس  اساس بر
 چـون افـاده در      ؛كـرد  يشد تفاوت نمـ    ي نوشته م  ي هيئت كوپرنيك  اساس بر

 با صدق در مقام نظر ندارد و ايـن بـه            يلزاممقام عمل ظاهراً ربط و نسبت ا      
 داشـته باشـند و   ي سير و سلوك عرفـان ياين معناست كه ممكن است افراد 

 يا عرفان   ي نظر ي مبان ي ول ١،اين سير و سلوك به اغراض خودش هم برسد        
 نبايد پذيرفت كـه هـر جـا         . آنها خطا اندر خطا باشد     ي عرفان ة يا آموز  ينظر
ايـن ارتبـاط،    . وجـود دارد   هم   يحتماً صدق نظر   در ميان باشد     ي عمل ةافاد

 چنين نيسـت كـه لزومـاً برقـرار          ي يعن ؛ نيست كه لزوماً برقرار باشد     يارتباط
 . نه اينكه چنين است كه لزوماً برقرار نيست،باشد

 محل شك و شـبهه اسـت و آن     نيز هم برقرار كرديم كه آن       يپيوند دوم 
ته باشد حتمـاً واجـد تجربـه       داش ياينكه گويا هر كس عمل يا سلوك عرفان       

 بـا  ي حال آنكه در باب اينكـه عمـل يـا سـلوك عرفـان             ؛ خواهد شد  يعرفان
 و   وجـود دارد   ي مختلفـ  يهـا   دارد ديـدگاه   ي چه ربط و نسبت    يتجربه عرفان 

 تجربـه   ي شـرط الزم بـرا     ي سير و سلوك عرفـان     ها  طبق يكي از اين ديدگاه    
ـ ؛   نيست ي شرط كاف  ي هست ول  يعرفان عمـل يـا    ميـان    يقـ  پيونـد وثي   ييعن

ـ  يهـا  البته ديدگاه . سلوك با تجربه وجود ندارد      در ايـن خصـوص      ي فراوان
 چنين نيست كه هـر كـس      ييعن؛  ويمش  نميوجود دارد كه وارد بحث از آن        

 يكسـان . ودشـ   مـي  ي تجربه عرفـان   ي داشت حتماً دارا   يسير و سلوك عرفان   
 ي بـرا  ياندر باب اينكـه آيـا سـير و سـلوك عرفـ            . اند كه چنين نيست    گفته

                                                           

 .يما البته هنوز اغراضش را نگفته. ١
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خ معرفـت   نهم اولي و هـم سـومي از سـ         اين صورت    در   ،دخ معرفت بدان  نس
ـ داربـا يكـديگر     هايي   معرفت تفاوت نوع  البته اين دو    . د بود نخواه در د كـه    ن

 .كنيم درباره آن بحث ميهاي بعد  قسمت
طـور    بـه اين سـه را     كه اگر من    برسد  به نظر   چنين  بسا   نكته دوم اينكه چه   

ابتـدا يـك   تيب كه بگوييم تر بدين يعني  ؛ به ترتيب گفته بودم بهتر بود      ،عكس
نظام يا آموزه عرفاني داريم، سپس خودمان را در مقام عمل بـه ايـن نظـام يـا               

. كنـيم   بعد در اثر التزام، تجربه عرفاني پيـدا مـي          و   كنيم  آموزه عرفاني ملتزم مي   
 كساني كه اين جنبـه نظـري را بـه جـد           . نظام يا آموزه جنبه كامالً نظري دارد      

ند وارد عمل يـا سـلوك       ا  عمل به تمام مقتضيات آن ملتزم     گيرند و در مقام       مي
 .كنند شوند و در اثر عمل يا سلوك عرفاني، تجربه عرفاني پيدا مي عرفاني مي

اگـر  «در اين بيان كه     زيرا   ،اين سه مرحله را به صورت معكوس نگفتيم       
فرض وجود داشت كه ايـن       دو پيش »  بهتر بود  گفتيم  يمعكوس م به صورت   
فرض اول اين بـود كـه گويـا          پيش. محل مناقشه است  بسيار  فرض   دو پيش 

 عمـل يـا سـلوك يـا     ي هميشه زيربناييك نظام يا آموزه يا يك عرفان نظر  
گويا هميشه يك نظام يا آمـوزه داريـم          ،به عبارت ديگر  .  است يعرفان عمل 

 يكه اگر اين نظام يا آموزه از صدق برخوردار بود و مـا بـه آن التـزام عملـ                   
در واقـع   . ايـم   درست شده  ِيعرفان نگاه وارد يك عمل يا سلوك      آ ،ورزيديم

 ، در عمل يا سلوك    وگوييم    سخن مي  ما از صدق و كذب       ،در نظام يا آموزه   
ـ   ِي اگر يك نظام يا آموزه عرفـان ي گوي.از درست و نادرست  ي صـادق ـ يعن

 درست از مـا صـادر    عمل يا سلوِك، آني بر مبنا،مطابق با واقع ـ پديد آمد 
 نادرسـت و  ،ود و اگر اين نظام يا آموزه ناصادق بود آن عمل يا سلوك   ش  مي

 ة كـه در فلسـف     ي از كسان  ي به نظر بسيار   يپيوندچنين  اما  . خطا خواهد بود  
عمل يا سـلوك   در بسياري از موارد      ي يعن ؛ برقرار نيست  ،نندك  ميعرفان كار   

  عرفـانِ  ِي و نظر  يا  آموزه ي حال آنكه مباد   ، شما منتج به نتيجه است     يعرفان
 .شما خطا اندر خطاست

 ١٧/ جغرافياي بحث و مقدمات آن 
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 قائـل  يهم به هيئت بطلميوسامروزه اين امر شبيه اين است كه اگر شما   
 ةلّـ  خسـوف و كسـوف، اهِ      يبين  كه بنويسيد پيش   يهاي  تمام تقويم  ، در باشيد

 ؛آيـد  ي خروج از ماه رمضان درست از آب درمـ  وقمر، ورود در ماه رمضان   
زاده   حسـن  ياوايل انقالب از آقا   . ت شما غلط اس   يفرض نظر  با اينكه پيش  

فتند من تقويم را    گ  مي شنيدم كه    ،نوشتند ي كه در آن موقع هم تقويم م       ،يآمل
ي كـه    بـا تقـويم    يالبته چنين تقـويم   . نويسم ي م ي هيئت بطلميوس  اساس بر
 چـون افـاده در      ؛كـرد  يشد تفاوت نمـ    ي نوشته م  ي هيئت كوپرنيك  اساس بر

 با صدق در مقام نظر ندارد و ايـن بـه            يلزاممقام عمل ظاهراً ربط و نسبت ا      
 داشـته باشـند و   ي سير و سلوك عرفـان ياين معناست كه ممكن است افراد 

 يا عرفان   ي نظر ي مبان ي ول ١،اين سير و سلوك به اغراض خودش هم برسد        
 نبايد پذيرفت كـه هـر جـا         . آنها خطا اندر خطا باشد     ي عرفان ة يا آموز  ينظر
ايـن ارتبـاط،    . وجـود دارد   هم   يحتماً صدق نظر   در ميان باشد     ي عمل ةافاد

 چنين نيسـت كـه لزومـاً برقـرار          ي يعن ؛ نيست كه لزوماً برقرار باشد     يارتباط
 . نه اينكه چنين است كه لزوماً برقرار نيست،باشد

 محل شك و شـبهه اسـت و آن     نيز هم برقرار كرديم كه آن       يپيوند دوم 
ته باشد حتمـاً واجـد تجربـه       داش ياينكه گويا هر كس عمل يا سلوك عرفان       

 بـا  ي حال آنكه در باب اينكـه عمـل يـا سـلوك عرفـان             ؛ خواهد شد  يعرفان
 و   وجـود دارد   ي مختلفـ  يهـا   دارد ديـدگاه   ي چه ربط و نسبت    يتجربه عرفان 

 تجربـه   ي شـرط الزم بـرا     ي سير و سلوك عرفـان     ها  طبق يكي از اين ديدگاه    
ـ ؛   نيست ي شرط كاف  ي هست ول  يعرفان عمـل يـا    ميـان    يقـ  پيونـد وثي   ييعن

ـ  يهـا  البته ديدگاه . سلوك با تجربه وجود ندارد      در ايـن خصـوص      ي فراوان
 چنين نيست كه هـر كـس      ييعن؛  ويمش  نميوجود دارد كه وارد بحث از آن        

 يكسـان . ودشـ   مـي  ي تجربه عرفـان   ي داشت حتماً دارا   يسير و سلوك عرفان   
 ي بـرا  ياندر باب اينكـه آيـا سـير و سـلوك عرفـ            . اند كه چنين نيست    گفته

                                                           

 .يما البته هنوز اغراضش را نگفته. ١
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چهـار   واند داشته باشـد   ت  مي ي دارد و چه تمهيد    يت چه مقدمي  يتجربه عرفان 
 :ديدگاه وجود دارد

 ؛ ولي كافي نيست، شرط الزم است.۱
 ؛ ولي الزم نيست، شرط كافي است.۲

 ؛كافيهم شرط و است شرط الزم هم  .۳
 .كافينه شرط و است شرط الزم نه . ۴

 صـادق  ةديم اگـر بـا يـك نظـام يـا آمـوز      كر  لذا اوالً اين امر كه فكر مي      
كار داشته باشيم عمل يا سلوك عرفاني مقتضاي آن حتماً يـك عمـل               و سر

و سلوك عرفاني درست خواهد بـود و حتمـاً بـه تجربـه عرفـاني خواهـد                  
 پس همـان ترتيـب اول قابـل        .اين يك جهت است   . انجاميد، صحيح نيست  

 .تر است دفاع
 فقط بـراي ايـن بـود        ديمآور  دليلي كه مي  ينجا  اگر دقت داشته باشيد تا ا     

كرديم و بعد بـه عمـل يـا سـلوك          كه لزوماً نبايد از نظام يا آموزه شروع مي        
ايـم كـه چـرا      اين نياوردهايرسيديم و سپس به تجربه، ولي دليلي هم بر        مي

لزوماً بايد از تجربه شروع كنيم تا به عمل يا سلوك برسيم و سپس به نظـام              
 اگـر كسـاني در تـاريخ    رسـد  ين امر اين است كه به نظر مي      دليل ا . يا آموزه 

رفتنـد و اگـر       عرفاني پيدا نكرده بودند، به دنبال سلوك عرفاني نمـي          ةتجرب
ي عرفـاني   هـا  خواستند دنبال سلوك عرفاني باشند نياز به آمـوزه  كساني نمي 

 .داردزيادي بسيار اهميت اين نكته . در مرحله سوم نداشتند
لي كـه بشـر بـر روي ايـن كـره            ل تاريخ، روزهاي او   فرض كنيد در طو   

 يعنـي   ؛ هيچ مرد يا زني داراي تجربـه عرفـاني نشـده بـود             ،خاكي پديد آمد  
 عرفاني مصداق پيدا نكرده بود، يـا مصـداق پيـدا كـرده            ةچيزي به نام تجرب   

مـثالً  مانند اينكـه  ؛ بود ولي مصداق بسيار نامطلوب و منفوري پيدا كرده بود       
اين هم يك تجربه است، اما انسان تكـرار آن          . ي در گير كند    ال ندست انسا 

گـاه بـراي هـيچ       لذا اگر يكي از اين دو شق بود كه يا هيچ          . را دوست ندارد  

 ١٩/ جغرافياي بحث و مقدمات آن 
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 يعني هيچ بشري مزه تجربـه عرفـاني را          ،كسي تجربه عرفاني رخ نداده بود     
 هـم مزه آن را    ها    انسانكه تجربه عرفاني رخ داده بود و        اينيا  و  يده بود   شنچ

كـوب را    منگنـه كسـي    مانند اينكـه     ،چشيده بودند ولي مزه نامطلوبي داشت     
آمـد   كسي درصدد برنمـي   ، در اين صورت     كند روي گوشت دست من فرو    

 .رساند ببيند كه چه عمل يا سلوكي ما را به اين تجربه مي

ابتدا بشر ـ حـال يـا يـك نفـر يـا       . تجربه عرفاني خاستگاه عرفان است
رد ـ تجربه عرفاني پيـدا كـرده و سـپس مالحظـه كـرده       يا مو بيشتر، يا زن 

بعـد در پـي     . است كه اين تجربه عرفاني مزه شـيرين و مطلـوبي هـم دارد             
د  كاري انجـام دهـ  گونهكه اگر چاست تكرار آن برآمده و به اين فكر افتاده        

لذا به عمل يا سلوك عرفـاني       . د آن تجربه را بار ديگر هم تكرار كن        دتوان  مي
 .و سپس براي آن مباني نظري هم تدوين كرده استده رروي آو

 عمل يـا سـلوك      »بايد«خاص  اگر كسي بگويد براي اين تجربه عرفاني        
 خودش مبناي نظـري   »بايد«ديگري در پيش بگيريد حتماً اين شخص براي         

بنابراين تجربه عرفاني بـه لحـاظ ژنتيكـي يعنـي بـه          . كند  ديگري تدوين مي  
 عمل يا سلوك عرفاني است و نـه عكـس           مادِر ،لحاظ تكون اوليه در تاريخ    

كه از عمل يا سلوك عرفاني در برابر رقباي         اينبراي  ها    انسان ،پس از آن  . آن
بنـابراين  . كردند  خودش دفاع كنند، نظام يا آموزه زيرين براي آن تدوين مي          

    كه بخشي از آن    وجود دارد    اين توجيه    ١ذكر شد لي كه   در دفاع از ترتيب او
 .است ديگر ايجابي سلبي و بخش

 

 بحث كنيم و بگـوييم      يا وحي و  هي  نظر ديني يا اال   مخواستيم از     اگر در اينجا مي    ○
و  باز هم بايد ترتيب تجربـه، سـلوك،    ،هاي عرفاني در تعاليم ديني وجود دارند       آموزه

 آموزه را بپذيريم يا برعكس؟

پديـد آمـدن    .  را بپذيريم  ان ترتيب باز هم بايد به لحاظ تاريخي هم      ! خير ●
                                                           

 .تجربه عرفاني، سلوك عرفاني، آموزه عرفاني. ١
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چهـار   واند داشته باشـد   ت  مي ي دارد و چه تمهيد    يت چه مقدمي  يتجربه عرفان 
 :ديدگاه وجود دارد

 ؛ ولي كافي نيست، شرط الزم است.۱
 ؛ ولي الزم نيست، شرط كافي است.۲

 ؛كافيهم شرط و است شرط الزم هم  .۳
 .كافينه شرط و است شرط الزم نه . ۴

 صـادق  ةديم اگـر بـا يـك نظـام يـا آمـوز      كر  لذا اوالً اين امر كه فكر مي      
كار داشته باشيم عمل يا سلوك عرفاني مقتضاي آن حتماً يـك عمـل               و سر

و سلوك عرفاني درست خواهد بـود و حتمـاً بـه تجربـه عرفـاني خواهـد                  
 پس همـان ترتيـب اول قابـل        .اين يك جهت است   . انجاميد، صحيح نيست  

 .تر است دفاع
 فقط بـراي ايـن بـود        ديمآور  دليلي كه مي  ينجا  اگر دقت داشته باشيد تا ا     

كرديم و بعد بـه عمـل يـا سـلوك          كه لزوماً نبايد از نظام يا آموزه شروع مي        
ايـم كـه چـرا      اين نياوردهايرسيديم و سپس به تجربه، ولي دليلي هم بر        مي

لزوماً بايد از تجربه شروع كنيم تا به عمل يا سلوك برسيم و سپس به نظـام              
 اگـر كسـاني در تـاريخ    رسـد  ين امر اين است كه به نظر مي      دليل ا . يا آموزه 

رفتنـد و اگـر       عرفاني پيدا نكرده بودند، به دنبال سلوك عرفاني نمـي          ةتجرب
ي عرفـاني   هـا  خواستند دنبال سلوك عرفاني باشند نياز به آمـوزه  كساني نمي 

 .داردزيادي بسيار اهميت اين نكته . در مرحله سوم نداشتند
لي كـه بشـر بـر روي ايـن كـره            ل تاريخ، روزهاي او   فرض كنيد در طو   

 يعنـي   ؛ هيچ مرد يا زني داراي تجربـه عرفـاني نشـده بـود             ،خاكي پديد آمد  
 عرفاني مصداق پيدا نكرده بود، يـا مصـداق پيـدا كـرده            ةچيزي به نام تجرب   

مـثالً  مانند اينكـه  ؛ بود ولي مصداق بسيار نامطلوب و منفوري پيدا كرده بود       
اين هم يك تجربه است، اما انسان تكـرار آن          . ي در گير كند    ال ندست انسا 

گـاه بـراي هـيچ       لذا اگر يكي از اين دو شق بود كه يا هيچ          . را دوست ندارد  

 ١٩/ جغرافياي بحث و مقدمات آن 
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 يعني هيچ بشري مزه تجربـه عرفـاني را          ،كسي تجربه عرفاني رخ نداده بود     
 هـم مزه آن را    ها    انسانكه تجربه عرفاني رخ داده بود و        اينيا  و  يده بود   شنچ

كـوب را    منگنـه كسـي    مانند اينكـه     ،چشيده بودند ولي مزه نامطلوبي داشت     
آمـد   كسي درصدد برنمـي   ، در اين صورت     كند روي گوشت دست من فرو    

 .رساند ببيند كه چه عمل يا سلوكي ما را به اين تجربه مي

ابتدا بشر ـ حـال يـا يـك نفـر يـا       . تجربه عرفاني خاستگاه عرفان است
رد ـ تجربه عرفاني پيـدا كـرده و سـپس مالحظـه كـرده       يا مو بيشتر، يا زن 

بعـد در پـي     . است كه اين تجربه عرفاني مزه شـيرين و مطلـوبي هـم دارد             
د  كاري انجـام دهـ  گونهكه اگر چاست تكرار آن برآمده و به اين فكر افتاده        

لذا به عمل يا سلوك عرفـاني       . د آن تجربه را بار ديگر هم تكرار كن        دتوان  مي
 .و سپس براي آن مباني نظري هم تدوين كرده استده رروي آو

 عمل يـا سـلوك      »بايد«خاص  اگر كسي بگويد براي اين تجربه عرفاني        
 خودش مبناي نظـري   »بايد«ديگري در پيش بگيريد حتماً اين شخص براي         

بنابراين تجربه عرفاني بـه لحـاظ ژنتيكـي يعنـي بـه          . كند  ديگري تدوين مي  
 عمل يا سلوك عرفاني است و نـه عكـس           مادِر ،لحاظ تكون اوليه در تاريخ    

كه از عمل يا سلوك عرفاني در برابر رقباي         اينبراي  ها    انسان ،پس از آن  . آن
بنـابراين  . كردند  خودش دفاع كنند، نظام يا آموزه زيرين براي آن تدوين مي          

    كه بخشي از آن    وجود دارد    اين توجيه    ١ذكر شد لي كه   در دفاع از ترتيب او
 .است ديگر ايجابي سلبي و بخش

 

 بحث كنيم و بگـوييم      يا وحي و  هي  نظر ديني يا اال   مخواستيم از     اگر در اينجا مي    ○
و  باز هم بايد ترتيب تجربـه، سـلوك،    ،هاي عرفاني در تعاليم ديني وجود دارند       آموزه

 آموزه را بپذيريم يا برعكس؟

پديـد آمـدن    .  را بپذيريم  ان ترتيب باز هم بايد به لحاظ تاريخي هم      ! خير ●
                                                           

 .تجربه عرفاني، سلوك عرفاني، آموزه عرفاني. ١
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در بنيانگـذار آن ديـن و    كـه   اي اسـت     اديان تاريخي هم بـه وسـيله تجربـه        
بنابراين مجراي ورود دين به تاريخ هم، بـاز همـان           . شود   حاصل مي  مذهب

هـايي دارد كـه      البته تجربه ديني با تجربه عرفاني تفـاوت       . تجربه ديني است  
 .شويم آن نمياز وارد بحث 

 

فرض دارد و آن اينكـه تجربـه را معلـولي            نش يك پيش  پذيريد كه اين بي    ميآيا   ○
اي  اتفـاقي بـدانيم كـه هـيچ پيشـينه         ، يا به عبارت ديگر      بدانيم كه هيچ علتي ندارد    

 نداشته است؟

از . دانـيم   جا حاكم مـي    زنيم و اصل عليت را همه       ما چنين حرفي نمي   ! خير ●
 ،خواهـد   ياي در جهان هستي علـت مـ        اينكه تجربه عرفاني هم مثل هر پديده      

مـن اصـل عليـت را       . شود كـه علـت آن عمـل يـا سـلوك اسـت               نتيجه نمي 
حتمـاً بايـد    . خواهـد   بنابراين تجربه عرفاني هم علت مـي      . دانم  استثناناپذير مي 

امـا  . علت يا عللي دست به دست هم دهنـد تـا تجربـه عرفـاني پديـد بيايـد                  
خ نكن است س  مثالً مم .  عمل نيست  ،اين علت لزوماً  فرض ما اين بود كه       پيش

كه چـه كسـي     در اين امر    خ رواني   ناتفاقاً س .  علت باشد  ، تجربه رواني صاحبِ 
خ روانـي   نسـ . بسياربسيار مؤثر اسـت   ،  صاحب تجربه شود و چه كسي نشود      

 عرفـان بسـيار محـل بحـث واقـع شـده             شناسِي علتي است كه اتفاقاً در روان     
لوگيري از اسـتعداد    ها يا ج   هاي رواني افراد در مستعد كردن انسان        خنس. است

 .برخي چنين ديدگاهي دارند. ندمؤثربسيار آنها در حصول تجربه عرفاني 
 از آن بـه اوضـاع و احـوال          ها  ليستنسيااز طرف ديگر آنچه كه اگزيستا     

 كـه   يهـاي  انـد انسـان     گفتـه  يكسان.  بسيار اهميت دارد   ،نندك  ميتعبير   يمرز
 برايشان تجربـه    ي احوال مرز  كنند عموماً در اوضاع و      مي  پيدا يتجربه عرفان 

 ركِبـوا ِفـي الْفُْلـكِ دعـوا اللَّـه           فَإِذَا «:گويد  مي نظير آنچه كه قرآن   . آيد  مي پيش
ـ  ١.» لَه الدينَ فَلَما نَجاهم إِلَى الْبرِّ إِذَا هـم يْشـرِكُونَ       مخْلِصِينَ  انسـان در  ي چـرا وقت

                                                           

 .۶۵): ۲۹(عنكبوت . ١
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 حال آنكه بـه هنگـام قـدم    ،كند ي م توجهي عال يگيرد به مباد    مي  قرار يكشت
 بـه تعبيـر ياسـپرس و بـه          زيـرا كند؟   ي پيدا نم  يزدن در بيابان چنين توجه    

 انسان در كشتي بـا يـك وضـع و حـال             ها،  اقتفاي ساير اگزيستانسياليست  
اوضاع و احوال مرزي يعني اوضـاع و احـوالي كـه    . شود  مرزي مواجه مي  

 وجـودي خـودش هسـت،       ةدكند از آنچه در محدو      در آن انسان يقين مي    
 سـه مثالً اگر شما تا امتحان فالن درس . براي خودش كاري ساخته نيست  

زيرا پيش  . ايد ماه فاصله داشته باشيد در اوضاع و احوال مرزي واقع نشده          
  تفكر، هوش، حافظه و سـرعتِ      گوييد با همين معلومات، قدرتِ      خود مي 
 ةه ثانيه بـا شـروع جلسـ       توانم يك نمره خوب بياورم، اما اگر س         انتقال مي 

امتحان فاصله داشته باشيد و هيچ چيز ندانيـد، در ايـن مسـئله بـه وضـع                  
آنچه در تـوان خودتـان اسـت كـاري از           با  دانيد    چون مي . رسيد مرزي مي 

 .شما ساخته نيست
 را كـه   ي انسان با تمام وجودش، عـدم كفايـت منـابع          يدر موقعيت مرز  

مـثالً در جنـگ     . كنـد   مـي  ، وجـدان   رسيدن به مقصود در اختيـار دارد       يبرا
 نََفـرَ ِمـن    فَلَوالَ«: نمك  ميباز به قرآن استشهاد     . يدآ  مي پيش   ي مرز يها موقعيت

 چـرا  ١؛» ولِينـذِرواْ َقـومهم إِذَا رجعـواْ إَِلـيهِم    الدينِكُلِّ فِرْقَةٍ منْهم طĤَئِفَةٌ لِّيتَفَقَّهواْ فِي   
ايـن  علـت    طبق يـك تفسـير       ؟شود  گ توصيه مي  جنبه هنگام   تفقه در دين    

همد كـه  ف ميرسد و   است كه در جنگ انسان به يك وضع و حال مرزي مي           
 اللَّـه يـدافِع عـنِ الَّـذِينَ         إِنَّ «٢،»د اللَّهِ فَوقَ أَيدِيهِم   ي«،  »همه چيز دست خداست   «

 جمـالت را    ؟ معنـاي ايـن     به چـه معناسـت     ٤»كَلِمةُ اللّهِ هِي الْعلْيا   « يا   ٣،»آمنُوا
همد وگرنه اگر انسان در رختخواب خوابيده       ف   مي انسان در يك وضع مرزي    

باشد و تلويزيون روشن باشد و خميازه بكشد و از ايـن پهلـو بـه آن پهلـو               
 . همدف ميشود، معني جمالت فوق را ن

                                                           

  .۱۰): ۴۸( فتح .۲ .۱۲۲): ۹(توبه . ١
  .۴۰): ۹( توبه .۴ .۳۸): ۲۲(حج . ٣
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در بنيانگـذار آن ديـن و    كـه   اي اسـت     اديان تاريخي هم بـه وسـيله تجربـه        
بنابراين مجراي ورود دين به تاريخ هم، بـاز همـان           . شود   حاصل مي  مذهب

هـايي دارد كـه      البته تجربه ديني با تجربه عرفاني تفـاوت       . تجربه ديني است  
 .شويم آن نمياز وارد بحث 

 

فرض دارد و آن اينكـه تجربـه را معلـولي            نش يك پيش  پذيريد كه اين بي    ميآيا   ○
اي  اتفـاقي بـدانيم كـه هـيچ پيشـينه         ، يا به عبارت ديگر      بدانيم كه هيچ علتي ندارد    

 نداشته است؟

از . دانـيم   جا حاكم مـي    زنيم و اصل عليت را همه       ما چنين حرفي نمي   ! خير ●
 ،خواهـد   ياي در جهان هستي علـت مـ        اينكه تجربه عرفاني هم مثل هر پديده      

مـن اصـل عليـت را       . شود كـه علـت آن عمـل يـا سـلوك اسـت               نتيجه نمي 
حتمـاً بايـد    . خواهـد   بنابراين تجربه عرفاني هم علت مـي      . دانم  استثناناپذير مي 

امـا  . علت يا عللي دست به دست هم دهنـد تـا تجربـه عرفـاني پديـد بيايـد                  
خ نكن است س  مثالً مم .  عمل نيست  ،اين علت لزوماً  فرض ما اين بود كه       پيش

كه چـه كسـي     در اين امر    خ رواني   ناتفاقاً س .  علت باشد  ، تجربه رواني صاحبِ 
خ روانـي   نسـ . بسياربسيار مؤثر اسـت   ،  صاحب تجربه شود و چه كسي نشود      

 عرفـان بسـيار محـل بحـث واقـع شـده             شناسِي علتي است كه اتفاقاً در روان     
لوگيري از اسـتعداد    ها يا ج   هاي رواني افراد در مستعد كردن انسان        خنس. است

 .برخي چنين ديدگاهي دارند. ندمؤثربسيار آنها در حصول تجربه عرفاني 
 از آن بـه اوضـاع و احـوال          ها  ليستنسيااز طرف ديگر آنچه كه اگزيستا     

 كـه   يهـاي  انـد انسـان     گفتـه  يكسان.  بسيار اهميت دارد   ،نندك  ميتعبير   يمرز
 برايشان تجربـه    ي احوال مرز  كنند عموماً در اوضاع و      مي  پيدا يتجربه عرفان 

 ركِبـوا ِفـي الْفُْلـكِ دعـوا اللَّـه           فَإِذَا «:گويد  مي نظير آنچه كه قرآن   . آيد  مي پيش
ـ  ١.» لَه الدينَ فَلَما نَجاهم إِلَى الْبرِّ إِذَا هـم يْشـرِكُونَ       مخْلِصِينَ  انسـان در  ي چـرا وقت

                                                           

 .۶۵): ۲۹(عنكبوت . ١
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 حال آنكه بـه هنگـام قـدم    ،كند ي م توجهي عال يگيرد به مباد    مي  قرار يكشت
 بـه تعبيـر ياسـپرس و بـه          زيـرا كند؟   ي پيدا نم  يزدن در بيابان چنين توجه    

 انسان در كشتي بـا يـك وضـع و حـال             ها،  اقتفاي ساير اگزيستانسياليست  
اوضاع و احوال مرزي يعني اوضـاع و احـوالي كـه    . شود  مرزي مواجه مي  

 وجـودي خـودش هسـت،       ةدكند از آنچه در محدو      در آن انسان يقين مي    
 سـه مثالً اگر شما تا امتحان فالن درس . براي خودش كاري ساخته نيست  

زيرا پيش  . ايد ماه فاصله داشته باشيد در اوضاع و احوال مرزي واقع نشده          
  تفكر، هوش، حافظه و سـرعتِ      گوييد با همين معلومات، قدرتِ      خود مي 
 ةه ثانيه بـا شـروع جلسـ       توانم يك نمره خوب بياورم، اما اگر س         انتقال مي 

امتحان فاصله داشته باشيد و هيچ چيز ندانيـد، در ايـن مسـئله بـه وضـع                  
آنچه در تـوان خودتـان اسـت كـاري از           با  دانيد    چون مي . رسيد مرزي مي 

 .شما ساخته نيست
 را كـه   ي انسان با تمام وجودش، عـدم كفايـت منـابع          يدر موقعيت مرز  

مـثالً در جنـگ     . كنـد   مـي  ، وجـدان   رسيدن به مقصود در اختيـار دارد       يبرا
 نََفـرَ ِمـن    فَلَوالَ«: نمك  ميباز به قرآن استشهاد     . يدآ  مي پيش   ي مرز يها موقعيت

 چـرا  ١؛» ولِينـذِرواْ َقـومهم إِذَا رجعـواْ إَِلـيهِم    الدينِكُلِّ فِرْقَةٍ منْهم طĤَئِفَةٌ لِّيتَفَقَّهواْ فِي   
ايـن  علـت    طبق يـك تفسـير       ؟شود  گ توصيه مي  جنبه هنگام   تفقه در دين    

همد كـه  ف ميرسد و   است كه در جنگ انسان به يك وضع و حال مرزي مي           
 اللَّـه يـدافِع عـنِ الَّـذِينَ         إِنَّ «٢،»د اللَّهِ فَوقَ أَيدِيهِم   ي«،  »همه چيز دست خداست   «

 جمـالت را    ؟ معنـاي ايـن     به چـه معناسـت     ٤»كَلِمةُ اللّهِ هِي الْعلْيا   « يا   ٣،»آمنُوا
همد وگرنه اگر انسان در رختخواب خوابيده       ف   مي انسان در يك وضع مرزي    

باشد و تلويزيون روشن باشد و خميازه بكشد و از ايـن پهلـو بـه آن پهلـو               
 . همدف ميشود، معني جمالت فوق را ن
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S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۲۲ ) ۱۶۸كد 

 ةكـه مجموعـ   يابـد     و مـي  همـد   ف  مـي در اوضاع و احوال مرزي، انسـان        
اش بـراي رسـيدن بـه مقصـود          هاي درونـي   عدادها و پتانسيل  ها، است  توانايي

البته به يك معنا شايد بتـوان گفـت عـارف كسـي اسـت كـه                 . كافي نيست 
در حـالي كـه مـا بـه         . نـد ك  مـي هميشه خودش را در وضع مرزي احساس        

نيم همـه چيـز بـر    ك  مي درصد اضافه شود فكر      ۲۰محض آنكه به حقوقمان     
از اداره  مـا را     و اگر    ١» رآه استَغْنَى  أَن ٭ لْإِنسانَ لَيطْغَى  إِنَّ ا  كَلَّا« :وفق مراد است  

حـال  . نيم درهاي عالم بسـته شـده اسـت        ك  مي فكر   ،يا دانشگاه اخراج كنند   
تـوان گفـت كـه عـارف هميشـه در             مـي  آنكه در مورد عارف به يك معنـا       
اند كه از خودش چيزي سـاخته نيسـت        د  ميموقعيت مرزي است و هميشه      

 نصـيحت بـزرگ     پـنج در يكي از آن     كه  طالب هم    ابي بن مراد علي و شايد   
 همين باشد كه تا انسان بـه غيـررب   ٢»نَ احد مِنكُم االّ ربه ال يرجو «: فرمودند

ه از  انسان تـا وقتـي كـه بـالمر        . رسد هم اميد بسته باشد به وضع مرزي نمي       
ند با  ك  مي چون هنوز فكر     ؛خدا منقطع نشود هنوز در وضع مرزي نيست       غير

 از قبيل ثروت، قـدرت، جـاه و مقـام، حيثيـت             ،چيزهايي كه در اختيار دارد    
اجتماعي، شهرت، محبوبيت، علم، جمال، اعوان و انصـار، حـزب و جنـاح              

لذا يكي از كانديداهاي آن علتـي كـه          .دهدسامان   و تواند خودش را سر     مي
كـه  ت  اسـ تجربه عرفاني را پديد آورد اوضاع و احوال مـرزي           ممكن است   

 .نيست آن كم البته به نظر من اهميت
 
 قسمت اول يعنـي تجربـه عرفـاني همـواره     ،هاي عرفاني توجه كنيم اگر به نحله  ○

 .دننباشقسمت ديگر در ميان  اما ممكن است دو ،وجود دارد

 .طور است  دقيقاً همين! بله●

 تجربه عرفاني باشد و بخـش ديگـر عمـل يـا             ،اگر يك بخش از عرفان    
 در اين صورت اينها سه    فاني و بخش سوم آموزه يا نظام عرفاني،         سلوك عر 
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 دو عرفان را با هـم مقايسـه         هيدخواباند اگر     پديده سهپديده هستند و چون     
 بخش را مـورد مقايسـه       سهيك از اين      كه كدام اينكنيد وجه مقايسه بسته به      

ن عرفـان   بنابراي. اند  امر متفاوت پس اينها سه    . خواهد بود تفاوت  مقرار دهيد   
در بخـش عمـل يـا       و   كنـد   تطبيقي در بخش تجربه يك جغرافيـا پيـدا مـي          

 .كند اي پيدا مي نظام يا آموزه هم جغرافياهاي جداگانهنيز سلوك و 
 

 متافيزيك عرفان
كنيم كه اين سـه پديـده    كه اگرچه اجماالً استشمام ميبحث ديگر اين است  

 يعنـي   ؛قعي آنهـا چيسـت    فرق وا اما پرسش اين است كه      ند،  ا  تفاوتمبا هم   
هايي دارنـد؟ البتـه      تفاوت چه   يكديگريالً و به وضوح با      صتفاين سه پديده    

 امـا چـون مختصـرتر    ،راضي نيسـتم » عرفان تطبيقي«كار بردن لفظ    به  من از   
را » اي عرفـان   مطالعـه مقايسـه   « وگرنه معتقدم بايد تعبير      ،برم  كار مي   به  است  

 .كار برد به 

اي است تـا بعـداً بتـوان دو مصـداق آن را بـا هـم                  تجربه چگونه پديده  
 در  ؟يي هسـتند  هـا   ه و نظام يا آموزه چه پديـد       ، عمل يا سلوك   ؟مقايسه كرد 

منظـور مـا از     . شـويم   مـي  »متافيزيك عرفـان  «اينجا وارد بحثي تحت عنوان      
 ، طبيعت يا فراطبيعت نيست     يا فراسوي عالمِ   ١ طبيعت  وراي عالمِ  ،متافيزيك

 يعنـي آنتولـوژي عرفـان يـا         ؛الطبيعـه يـا آنتولـوژي اسـت       بلكه مـراد مابعد   
 البته آنتولوژي عرفـان بـه معنـايي         ؛متافيزيك عرفان و يا مابعدالطبيعه عرفان     

گاهي مراد از آنتولوژي عرفـان ايـن اسـت كـه در      . كنم  مي ذكراكنون   كه هم 
شناسـي،   بخش سوم يعني عرفـان نظـري قائـل بـه وجودشناسـي، معرفـت              

 شناسـي  شناسـي و ارزش    شناسـي، وظيفـه    شناسي، انسـان  شناسي، خدا  جهان
در اين صورت مراد از آنتولوژي همـان بخـش از عرفـان نظـري               . شوند مي

 بلكه مراد مـا     ،اين معنا مراد ما نيست    . شود  مي است كه وجودشناسي ناميده   
                                                           

1. transphysics 
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 ةكـه مجموعـ   يابـد     و مـي  همـد   ف  مـي در اوضاع و احوال مرزي، انسـان        
اش بـراي رسـيدن بـه مقصـود          هاي درونـي   عدادها و پتانسيل  ها، است  توانايي

البته به يك معنا شايد بتـوان گفـت عـارف كسـي اسـت كـه                 . كافي نيست 
در حـالي كـه مـا بـه         . نـد ك  مـي هميشه خودش را در وضع مرزي احساس        

نيم همـه چيـز بـر    ك  مي درصد اضافه شود فكر      ۲۰محض آنكه به حقوقمان     
از اداره  مـا را     و اگر    ١» رآه استَغْنَى  أَن ٭ لْإِنسانَ لَيطْغَى  إِنَّ ا  كَلَّا« :وفق مراد است  

حـال  . نيم درهاي عالم بسـته شـده اسـت        ك  مي فكر   ،يا دانشگاه اخراج كنند   
تـوان گفـت كـه عـارف هميشـه در             مـي  آنكه در مورد عارف به يك معنـا       
اند كه از خودش چيزي سـاخته نيسـت        د  ميموقعيت مرزي است و هميشه      

 نصـيحت بـزرگ     پـنج در يكي از آن     كه  طالب هم    ابي بن مراد علي و شايد   
 همين باشد كه تا انسان بـه غيـررب   ٢»نَ احد مِنكُم االّ ربه ال يرجو «: فرمودند

ه از  انسان تـا وقتـي كـه بـالمر        . رسد هم اميد بسته باشد به وضع مرزي نمي       
ند با  ك  مي چون هنوز فكر     ؛خدا منقطع نشود هنوز در وضع مرزي نيست       غير

 از قبيل ثروت، قـدرت، جـاه و مقـام، حيثيـت             ،چيزهايي كه در اختيار دارد    
اجتماعي، شهرت، محبوبيت، علم، جمال، اعوان و انصـار، حـزب و جنـاح              

لذا يكي از كانديداهاي آن علتـي كـه          .دهدسامان   و تواند خودش را سر     مي
كـه  ت  اسـ تجربه عرفاني را پديد آورد اوضاع و احوال مـرزي           ممكن است   

 .نيست آن كم البته به نظر من اهميت
 
 قسمت اول يعنـي تجربـه عرفـاني همـواره     ،هاي عرفاني توجه كنيم اگر به نحله  ○

 .دننباشقسمت ديگر در ميان  اما ممكن است دو ،وجود دارد

 .طور است  دقيقاً همين! بله●

 تجربه عرفاني باشد و بخـش ديگـر عمـل يـا             ،اگر يك بخش از عرفان    
 در اين صورت اينها سه    فاني و بخش سوم آموزه يا نظام عرفاني،         سلوك عر 
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 ٢٣/ جغرافياي بحث و مقدمات آن 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي   صفحه ( 422  از۲۳ )۱۶۸كد 

 دو عرفان را با هـم مقايسـه         هيدخواباند اگر     پديده سهپديده هستند و چون     
 بخش را مـورد مقايسـه       سهيك از اين      كه كدام اينكنيد وجه مقايسه بسته به      

ن عرفـان   بنابراي. اند  امر متفاوت پس اينها سه    . خواهد بود تفاوت  مقرار دهيد   
در بخـش عمـل يـا       و   كنـد   تطبيقي در بخش تجربه يك جغرافيـا پيـدا مـي          

 .كند اي پيدا مي نظام يا آموزه هم جغرافياهاي جداگانهنيز سلوك و 
 

 متافيزيك عرفان
كنيم كه اين سـه پديـده    كه اگرچه اجماالً استشمام ميبحث ديگر اين است  

 يعنـي   ؛قعي آنهـا چيسـت    فرق وا اما پرسش اين است كه      ند،  ا  تفاوتمبا هم   
هايي دارنـد؟ البتـه      تفاوت چه   يكديگريالً و به وضوح با      صتفاين سه پديده    

 امـا چـون مختصـرتر    ،راضي نيسـتم » عرفان تطبيقي«كار بردن لفظ    به  من از   
را » اي عرفـان   مطالعـه مقايسـه   « وگرنه معتقدم بايد تعبير      ،برم  كار مي   به  است  

 .كار برد به 

اي است تـا بعـداً بتـوان دو مصـداق آن را بـا هـم                  تجربه چگونه پديده  
 در  ؟يي هسـتند  هـا   ه و نظام يا آموزه چه پديـد       ، عمل يا سلوك   ؟مقايسه كرد 

منظـور مـا از     . شـويم   مـي  »متافيزيك عرفـان  «اينجا وارد بحثي تحت عنوان      
 ، طبيعت يا فراطبيعت نيست     يا فراسوي عالمِ   ١ طبيعت  وراي عالمِ  ،متافيزيك

 يعنـي آنتولـوژي عرفـان يـا         ؛الطبيعـه يـا آنتولـوژي اسـت       بلكه مـراد مابعد   
 البته آنتولوژي عرفـان بـه معنـايي         ؛متافيزيك عرفان و يا مابعدالطبيعه عرفان     

گاهي مراد از آنتولوژي عرفـان ايـن اسـت كـه در      . كنم  مي ذكراكنون   كه هم 
شناسـي،   بخش سوم يعني عرفـان نظـري قائـل بـه وجودشناسـي، معرفـت              

 شناسـي  شناسـي و ارزش    شناسـي، وظيفـه    شناسي، انسـان  شناسي، خدا  جهان
در اين صورت مراد از آنتولوژي همـان بخـش از عرفـان نظـري               . شوند مي

 بلكه مراد مـا     ،اين معنا مراد ما نيست    . شود  مي است كه وجودشناسي ناميده   
                                                           

1. transphysics 
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خ نتجربه داراي چه سـ .  تجربه نام دارد   ، عرفان ةاين است كه بخشي از پديد     
عمـل يـا    . ديگر پديده عرفان، عمل يا سـلوك اسـت        وجودي است؟ بخش    

 خ وجودي دارند؟نها چه س  آموزه؟خ وجودي داردنسلوك چه س

قـرار  مـورد تأكيـد     هـا     هـا و بحـث      همـواره در درس   يكي از نكاتي كه     
وارد متافيزيـك آن نشـويم   وقتـي   اين است كه هـيچ مبحثـي را تـا         دهم  مي
كسـي بخواهـد راجـع بـه ديـن          مثالً اگر   . توانيم مورد بحث قرار دهيم     نمي

آيـا ديـن    . تحقيق كند بايد ابتدا مشخص كند دين چه نحـوه وجـودي دارد            
ها اين خاصـه را   بعضي انسان و    خاصّه است   دين يك  يك جوهر است؟ آيا   

  آيا دين يك نسبت است كه انسان بـا موجـود           ؟دارند و بعضي ديگر ندارند    
ال اسـت؟ آيـا ديـن       اي از اعمـ    كنـد؟ آيـا ديـن مجموعـه         مي ي برقرار ديگر

، عالمان مابعدالطبيعـه   به تعبير    ،اي از باورها و عقايد است؟ آيا دين        مجموعه
  است؟٢يندآ است؟ آيا دين يك فر١رويداديك 

 مطالعـات   ي در همـه اجـزا     مك از اين مواضـع را كـه اتخـاذ كنـي           يهر  
 بحثـي داراي اهميـت      بنابراين متافيزيك هر موضـوعِ    . گذارد  ان اثر مي  م ديني
 ابتدا بايد بـه متافيزيـك آن پرداختـه    ، و قبل از پرداختن به آن موضوع       است
؛ يعني ببينيم تعيين شودمقوله آن  به اين معنا كه ابتدا ـ به تعبير قدما ـ   ؛شود

البته امـروزه در    . گيرد  در كجاي مقوالت عشر ارسطويي قرار مي      آن موضوع   
ولـي وقتـي    . تمتافيزيك، مقوالت عشر ارسطويي اصـالً مـورد اعتنـا نيسـ           

گوييم متافيزيك عرفان را مشخص كنيـد يعنـي گـويي اگـر مـثالً زمـان                مي
ه مقولـه   دارسطو تمام موجودات عالم را در       ، با توجه به اينكه      ارسطو بوديم 

 لـذا متافيزيـك عرفـان       ؛كرديم   عرفان را مشخص مي    ة بايد مقول  ،گنجانيد  مي
ـ    ةبراي تعيين مقول   .هيعني تعيين مقول   ه ايـن امـر بپـردازيم كـه          عرفان بايد ب

تجربه از چه مقوله موجودي است؟ عمل يا سـلوك چـه مقولـه موجـودي                
نظام يا آموزه چـه مقولـه موجـودي اسـت؟ ترديـدي نيسـت كـه        و  است؟  
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 و نظام يا آموزه در يك چيـز مشـترك هسـتند و آن             ،تجربه، عمل يا سلوك   
، اوصـاف   هـاي انسـان     يعني از خاصـه    ؛متعلق به انسان هستند    سه   اينكه هر 

 و لذا بـا  اند بنابراين در تعلق به انسان مشترك     . انسان و حاالت انسان هستند    
زيرا سنگ متعلق   اند،    متفاوتمثالً با سنگ    ديگر تفاوت دارند؛     بسياري امور 

 .به انسان نيست
 
 تعلق به انسان بما هو عارف دارند نه يك انسان معمولي؟ ○

غيـر از   ؛ ضـمن اينكـه      توجـه دارم  به آن   مهم نيست و من     اين مسئله   !  نه ●
بحث من اين اسـت  . باشددر ميان   هاي ديگري هم     عارف بودن بايد ويژگي   

ايـن سـه مقولـه بـا     . كه باالخره اين سه مقوله را بايد به انسان نسبت دهـيم      
ـ        . سنگ تفاوت دارند    مـن اسـت،     ةسنگ، سنِگ من نيست اما تجربـه، تجرب

مقولـه بـه انسـان       سه    وجود اين  بنابراين قوام .  اوست ة توست، تجرب  ةتجرب
 سه حالت از حاالت انسان، سه وصف از اوصاف انسـان و سـه               هااين. است

 .هاي انسان هستند خاصه از خاصه

هـاي   كنـيم و در زبـان     مـي  در زبان فارسي از اين پديده تعبير به عرفـان         
 امـا   ، اسـت  mysticismعرفـان همـان     . شـود  مي mysticismاروپايي تعبير به    

هـا و    زبـان   يعنـي مـا فارسـي      .تفـاوت زيـادي دارد    ي اين دو با هم      ها ريشه
هـا از    زبان ايم و اروپايي   اي نگاه كرده   ها به اين پديده از يك وجهه       زبان عربي
هـا از ايـن جنبـه بـه عرفـان            زبـان  هـا و عربـي     زبـان  فارسي. اي ديگر  وجهه

 در زبان  .اند كه عرفان شناخت حضوري است نه شناخت حصولي         نگريسته
 »ع ل م  «يـد از مـاده      آ  مـي بـه دسـت     شناختي كه از راه حصول      براي  عربي  

. آيـد   مـي  »ع ر ف  « اما شناختي كه حضوري است از مـاده          شود،  استفاده مي 
بهتـرين تفكيـك از     كنيم  م بايد اذعان    ي وارد اين بحث شو    هيمخوابالبته اگر   

ي شد مـا    وي مدع . كردارائه  اين لحاظ را برتراند راسل در اوايل قرن بيستم          
 knowledge by discriptionيك نوع علـم  .  داريمknowledgeدو نوع علم يا 
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خ نتجربه داراي چه سـ .  تجربه نام دارد   ، عرفان ةاين است كه بخشي از پديد     
عمـل يـا    . ديگر پديده عرفان، عمل يا سـلوك اسـت        وجودي است؟ بخش    

 خ وجودي دارند؟نها چه س  آموزه؟خ وجودي داردنسلوك چه س

قـرار  مـورد تأكيـد     هـا     هـا و بحـث      همـواره در درس   يكي از نكاتي كه     
وارد متافيزيـك آن نشـويم   وقتـي   اين است كه هـيچ مبحثـي را تـا         دهم  مي
كسـي بخواهـد راجـع بـه ديـن          مثالً اگر   . توانيم مورد بحث قرار دهيم     نمي

آيـا ديـن    . تحقيق كند بايد ابتدا مشخص كند دين چه نحـوه وجـودي دارد            
ها اين خاصـه را   بعضي انسان و    خاصّه است   دين يك  يك جوهر است؟ آيا   

  آيا دين يك نسبت است كه انسان بـا موجـود           ؟دارند و بعضي ديگر ندارند    
ال اسـت؟ آيـا ديـن       اي از اعمـ    كنـد؟ آيـا ديـن مجموعـه         مي ي برقرار ديگر

، عالمان مابعدالطبيعـه   به تعبير    ،اي از باورها و عقايد است؟ آيا دين        مجموعه
  است؟٢يندآ است؟ آيا دين يك فر١رويداديك 

 مطالعـات   ي در همـه اجـزا     مك از اين مواضـع را كـه اتخـاذ كنـي           يهر  
 بحثـي داراي اهميـت      بنابراين متافيزيك هر موضـوعِ    . گذارد  ان اثر مي  م ديني
 ابتدا بايد بـه متافيزيـك آن پرداختـه    ، و قبل از پرداختن به آن موضوع       است
؛ يعني ببينيم تعيين شودمقوله آن  به اين معنا كه ابتدا ـ به تعبير قدما ـ   ؛شود

البته امـروزه در    . گيرد  در كجاي مقوالت عشر ارسطويي قرار مي      آن موضوع   
ولـي وقتـي    . تمتافيزيك، مقوالت عشر ارسطويي اصـالً مـورد اعتنـا نيسـ           

گوييم متافيزيك عرفان را مشخص كنيـد يعنـي گـويي اگـر مـثالً زمـان                مي
ه مقولـه   دارسطو تمام موجودات عالم را در       ، با توجه به اينكه      ارسطو بوديم 

 لـذا متافيزيـك عرفـان       ؛كرديم   عرفان را مشخص مي    ة بايد مقول  ،گنجانيد  مي
ـ    ةبراي تعيين مقول   .هيعني تعيين مقول   ه ايـن امـر بپـردازيم كـه          عرفان بايد ب

تجربه از چه مقوله موجودي است؟ عمل يا سـلوك چـه مقولـه موجـودي                
نظام يا آموزه چـه مقولـه موجـودي اسـت؟ ترديـدي نيسـت كـه        و  است؟  

                                                           

1. event 2. process  

 ٢٥/ جغرافياي بحث و مقدمات آن 
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 و نظام يا آموزه در يك چيـز مشـترك هسـتند و آن             ،تجربه، عمل يا سلوك   
، اوصـاف   هـاي انسـان     يعني از خاصـه    ؛متعلق به انسان هستند    سه   اينكه هر 

 و لذا بـا  اند بنابراين در تعلق به انسان مشترك     . انسان و حاالت انسان هستند    
زيرا سنگ متعلق   اند،    متفاوتمثالً با سنگ    ديگر تفاوت دارند؛     بسياري امور 

 .به انسان نيست
 
 تعلق به انسان بما هو عارف دارند نه يك انسان معمولي؟ ○

غيـر از   ؛ ضـمن اينكـه      توجـه دارم  به آن   مهم نيست و من     اين مسئله   !  نه ●
بحث من اين اسـت  . باشددر ميان   هاي ديگري هم     عارف بودن بايد ويژگي   

ايـن سـه مقولـه بـا     . كه باالخره اين سه مقوله را بايد به انسان نسبت دهـيم      
ـ        . سنگ تفاوت دارند    مـن اسـت،     ةسنگ، سنِگ من نيست اما تجربـه، تجرب

مقولـه بـه انسـان       سه    وجود اين  بنابراين قوام .  اوست ة توست، تجرب  ةتجرب
 سه حالت از حاالت انسان، سه وصف از اوصاف انسـان و سـه               هااين. است

 .هاي انسان هستند خاصه از خاصه

هـاي   كنـيم و در زبـان     مـي  در زبان فارسي از اين پديده تعبير به عرفـان         
 امـا   ، اسـت  mysticismعرفـان همـان     . شـود  مي mysticismاروپايي تعبير به    

هـا و    زبـان   يعنـي مـا فارسـي      .تفـاوت زيـادي دارد    ي اين دو با هم      ها ريشه
هـا از    زبان ايم و اروپايي   اي نگاه كرده   ها به اين پديده از يك وجهه       زبان عربي
هـا از ايـن جنبـه بـه عرفـان            زبـان  هـا و عربـي     زبـان  فارسي. اي ديگر  وجهه

 در زبان  .اند كه عرفان شناخت حضوري است نه شناخت حصولي         نگريسته
 »ع ل م  «يـد از مـاده      آ  مـي بـه دسـت     شناختي كه از راه حصول      براي  عربي  

. آيـد   مـي  »ع ر ف  « اما شناختي كه حضوري است از مـاده          شود،  استفاده مي 
بهتـرين تفكيـك از     كنيم  م بايد اذعان    ي وارد اين بحث شو    هيمخوابالبته اگر   

ي شد مـا    وي مدع . كردارائه  اين لحاظ را برتراند راسل در اوايل قرن بيستم          
 knowledge by discriptionيك نوع علـم  .  داريمknowledgeدو نوع علم يا 
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  يعني ما چيـزي را از راه توصـيفي كـه از آن چيـز در اختيـار داريـم                    ؛است
شـناخت  يعني است؛  knowledge by aquintanceنوع ديگر علم . شناسيم مي

سل اسـت و بـه   اين تفكيك ابداع برتراند را . از راه آشنايي شخصي خودمان    
شناختي حـدود و ثغـور    اين معني است كه راسل به لحاظ فلسفي و معرفت   

  قبـل   يعنـي  ،ها قبل   وگرنه در زبان عربي قرن     ،اين دو را كامالً مشخص كرد     
 ،گفتند و بـه معرفـت نـوع دوم          مي از اسالم، به معرفت نوع اول راسل، علم       

عرِفُونَه ي« :گويد  مي قرآنلذا  . آوردند  مي »ع ر ف  « و از ماده     ،عرفان يا معرفت  
  منَاءهرِفُونَ أَبعا ييعلمونـه  «نگفته است   و  .  يعني معرفت از طريق آشنايي     ١،»كَم
شناسد نه    مي  خودش را از راه آشنايي      زيرا انسان فرزندِ   ،»كما يعلمون ابناءهم  

انساني است با طـول و      فرزند من   «گويد    ميمثالً اينكه   ؛ يعني   از راه توصيف  
خ ن بيايد از س   »ع ر ف  « هرآنچه در زبان عربي از ماده        بنابراين .»...الن و قد ف 

  معرفـت از طريـق     »ع ل م  « حـال آنكـه علـم        ،معرفت از راه آشنايي اسـت     
 .استتوصيف 
.  اسـت  صـورت همـين   بـه   اي زبان عربي در زبـان فارسـي هـم           فبه اقت 

ه فيلسوفي  گوييم نه عالم و ب      مي بنابراين در زبان فارسي ما به عارف، عارف       
زيـرا فيلسـوف    . گـوييم   مـي  كنـد عـالم     مي كه اثبات خدا را از راه اوصافش      
را او كه حـداقل يـك وصـف از       اين مگر   ،امكان ندارد بتواند خدا را بشناسد     

 رك اسـت، از راه وصـفِ      رك بالتحـ  گويـد خـدا محـ       مي كسي كه . بشناسد
ث گويـد خـدا محـد     كسـي كـه مـي     . بـرد   مي  به خدا پي   »كتحريك بالتحرّ «

هي بـه خـدا پـي     هي و عدم حدوث اال    گري اال  غيرحادث است از راه احداث    
دهنـدگي خـدا     گويد خدا ناظم جهان است از راه نظم         كسي كه مي  . برده است 

الوجـود اسـت از راه       گويـد خـدا واجـب       كسي كـه مـي    . به او پي برده است    
بـرد    هيچ فيلسوفي به خـدا پـي نمـي        .  وجود خدا به او پي برده است       وجوِب

يعني حداقل بايد يك وصـف در ميـان     .  شناخت از طريق توصيف    ر از راه  مگ
                                                           

 .۲۰): ۶( و انعام ۱۴۶): ۲(بقره . ١
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ند و از راه استدالل به وجـود        ا  بنابراين فيلسوفاني كه به وجود خدا قائل      . باشد
. رسند، به خدا علم دارند؛ يعني عالم به خدا هستند نه عارف به خـدا                 مي خدا

 .اند  ديد نگريستهدر زبان عربي از اين. يابد عارف كسي است كه خدا را مي
 يعنـي بـه     ؛اند  هاي اروپايي همين پديده را از ديد ديگري نگريسته          در زبان 

عـارف را از ديـد       و بنابراين    آيد   مي mystery از ماده    mysticismاين ترتيب كه    
 يعني از ديد اينكـه رازدان و رازبـين اسـت يـا              ؛اند اينكه رازآشناست نگريسته  

بنـابراين  . كار دارد   و  سر ١ني كسي كه با راز     يع mystic. رازورز است كم    دست
ذكـر آن   تعبير راز هم به همان معرفتـي كـه          . اند  ها از اين ديد نگريسته      اروپايي

  لـذا  ،آيـد   زيرا چيزي كه راز است به قالـب مفهـوم درنمـي            ؛رسد گذشت، مي 
 و اين نـوع شـناخت      پذير نيست   در مورد آن امكان   شناخت از طريق توصيف     

در . هر وصفي يك مفهـوم اسـت      كه  را  چ ،فت مفهومي است  همواره يك معر  
هرچند به يك پديـده واحـد     . رسد  جا مي  ها هم به همين     ديدگاه اروپايي نتيجه  

. كنـيم   ولي ما در اين بحث به عرفان توجه مـي ،از دو ديد نگريسته شده است    
  شير است و گويا عرفان يك عنوان مmysticism  ؛ يك عنوان مشير ثـاني اسـت 

 اما نوع اشاره اولي با نوع اشـاره در دومـي       ، اليه هر دو يكي است     شارگرچه م 
در عرفان، اشاره از اين حيث اسـت كـه شـناخت مـورد نظـر                . متفاوت است 

 mysticismامـا در    .  بلكه شناخت حضوري اسـت     ،حصولي و مفهومي نيست   
اشاره از اين حيث است كه شناخت مورد نظر شـناخت چيـزي اسـت وراي                

 را رازورز، رازدان و يـا       mysticالبتـه اينكـه واژه      . راز اسـت  واقع  در  مفهوم و   
 .پردازيم رازبين ترجمه كنيم بحث ديگري است كه بدان نمي

 
 شناسي با توجه به ساحات وجودي انسان ربط و نسبت عرفان و روان

 يعني اينكه تجربـه در بـاب چـه          ؛پردازيم  در ادامه به محور اصلي بحث مي      
هـاي درونـي انسـان را        بايد ساحت سخ به اين پرسش     براي پا  .چيزي است 
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  يعني ما چيـزي را از راه توصـيفي كـه از آن چيـز در اختيـار داريـم                    ؛است
شـناخت  يعني است؛  knowledge by aquintanceنوع ديگر علم . شناسيم مي

سل اسـت و بـه   اين تفكيك ابداع برتراند را . از راه آشنايي شخصي خودمان    
شناختي حـدود و ثغـور    اين معني است كه راسل به لحاظ فلسفي و معرفت   

  قبـل   يعنـي  ،ها قبل   وگرنه در زبان عربي قرن     ،اين دو را كامالً مشخص كرد     
 ،گفتند و بـه معرفـت نـوع دوم          مي از اسالم، به معرفت نوع اول راسل، علم       

عرِفُونَه ي« :گويد  مي قرآنلذا  . آوردند  مي »ع ر ف  « و از ماده     ،عرفان يا معرفت  
  منَاءهرِفُونَ أَبعا ييعلمونـه  «نگفته است   و  .  يعني معرفت از طريق آشنايي     ١،»كَم
شناسد نه    مي  خودش را از راه آشنايي      زيرا انسان فرزندِ   ،»كما يعلمون ابناءهم  

انساني است با طـول و      فرزند من   «گويد    ميمثالً اينكه   ؛ يعني   از راه توصيف  
خ ن بيايد از س   »ع ر ف  « هرآنچه در زبان عربي از ماده        بنابراين .»...الن و قد ف 

  معرفـت از طريـق     »ع ل م  « حـال آنكـه علـم        ،معرفت از راه آشنايي اسـت     
 .استتوصيف 
.  اسـت  صـورت همـين   بـه   اي زبان عربي در زبـان فارسـي هـم           فبه اقت 

ه فيلسوفي  گوييم نه عالم و ب      مي بنابراين در زبان فارسي ما به عارف، عارف       
زيـرا فيلسـوف    . گـوييم   مـي  كنـد عـالم     مي كه اثبات خدا را از راه اوصافش      
را او كه حـداقل يـك وصـف از       اين مگر   ،امكان ندارد بتواند خدا را بشناسد     

 رك اسـت، از راه وصـفِ      رك بالتحـ  گويـد خـدا محـ       مي كسي كه . بشناسد
ث گويـد خـدا محـد     كسـي كـه مـي     . بـرد   مي  به خدا پي   »كتحريك بالتحرّ «

هي بـه خـدا پـي     هي و عدم حدوث اال    گري اال  غيرحادث است از راه احداث    
دهنـدگي خـدا     گويد خدا ناظم جهان است از راه نظم         كسي كه مي  . برده است 

الوجـود اسـت از راه       گويـد خـدا واجـب       كسي كـه مـي    . به او پي برده است    
بـرد    هيچ فيلسوفي به خـدا پـي نمـي        .  وجود خدا به او پي برده است       وجوِب

يعني حداقل بايد يك وصـف در ميـان     .  شناخت از طريق توصيف    ر از راه  مگ
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ند و از راه استدالل به وجـود        ا  بنابراين فيلسوفاني كه به وجود خدا قائل      . باشد
. رسند، به خدا علم دارند؛ يعني عالم به خدا هستند نه عارف به خـدا                 مي خدا

 .اند  ديد نگريستهدر زبان عربي از اين. يابد عارف كسي است كه خدا را مي
 يعنـي بـه     ؛اند  هاي اروپايي همين پديده را از ديد ديگري نگريسته          در زبان 

عـارف را از ديـد       و بنابراين    آيد   مي mystery از ماده    mysticismاين ترتيب كه    
 يعني از ديد اينكـه رازدان و رازبـين اسـت يـا              ؛اند اينكه رازآشناست نگريسته  

بنـابراين  . كار دارد   و  سر ١ني كسي كه با راز     يع mystic. رازورز است كم    دست
ذكـر آن   تعبير راز هم به همان معرفتـي كـه          . اند  ها از اين ديد نگريسته      اروپايي

  لـذا  ،آيـد   زيرا چيزي كه راز است به قالـب مفهـوم درنمـي            ؛رسد گذشت، مي 
 و اين نـوع شـناخت      پذير نيست   در مورد آن امكان   شناخت از طريق توصيف     

در . هر وصفي يك مفهـوم اسـت      كه  را  چ ،فت مفهومي است  همواره يك معر  
هرچند به يك پديـده واحـد     . رسد  جا مي  ها هم به همين     ديدگاه اروپايي نتيجه  

. كنـيم   ولي ما در اين بحث به عرفان توجه مـي ،از دو ديد نگريسته شده است    
  شير است و گويا عرفان يك عنوان مmysticism  ؛ يك عنوان مشير ثـاني اسـت 

 اما نوع اشاره اولي با نوع اشـاره در دومـي       ، اليه هر دو يكي است     شارگرچه م 
در عرفان، اشاره از اين حيث اسـت كـه شـناخت مـورد نظـر                . متفاوت است 

 mysticismامـا در    .  بلكه شناخت حضوري اسـت     ،حصولي و مفهومي نيست   
اشاره از اين حيث است كه شناخت مورد نظر شـناخت چيـزي اسـت وراي                

 را رازورز، رازدان و يـا       mysticالبتـه اينكـه واژه      . راز اسـت  واقع  در  مفهوم و   
 .پردازيم رازبين ترجمه كنيم بحث ديگري است كه بدان نمي

 
 شناسي با توجه به ساحات وجودي انسان ربط و نسبت عرفان و روان

 يعني اينكه تجربـه در بـاب چـه          ؛پردازيم  در ادامه به محور اصلي بحث مي      
هـاي درونـي انسـان را        بايد ساحت سخ به اين پرسش     براي پا  .چيزي است 
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هـا   هـا و غرفـه     يك از اين سـاحت      و ببينيم تجربه در كدام    وجو كنيم     جست
 عرفـان و عرفـان تطبيقـي هـر دو بـا      ةدر اينجاست كه فلسـف . شود  واقع مي 

كمااينكه عمل يا سلوك هم بـا       . ندنك  پيدا مي هايي    و نسبت شناسي ربط    روان
هـر  . نظام يا آموزه هم به همين ترتيب      . هايي دارد   نسبتو  شناسي ربط    روان
شناسـي ربـط      با روان  ،يعني تجربه، عمل يا سلوك، نظام يا آموزه       مورد،  سه  

 و آن انسـانِ   كار داريـم     و  چيز سر  يكدر هر سه ما با      كه  را  چ ،دنكن  پيدا مي 
تجربه، تجربه يك انسان اسـت، عمـل يـا سـلوك و نظـام يـا                . عارف است 
شناسـي ربـط پيـدا       لـذا هـر سـه بـه روان        . با انسان مرتبط اسـت    آموزه هم   

 .هاي دروني انسان را بشناسـيم   ما بايد ساحت آنگاهاگر چنين باشد    . دنكن  مي
 نـوعي گريـز بـه       وجـود دارد  اي   بنابراين اولين بحثي كه در عرفان مقايسـه       

 بـراي  رسـد  در اينجاست كه به نظر مي  بايد گفت   اجماالً  . شناسي است  روان
 سـاحت   ،جسم تر بدن يا به تعبير فلسفي    ساحت  : قائليمساحت  چهار  سان  ان

بـه  تـوان     مي و ساحت روح كه      ،ذهن، ساحت نفس يا به تعبير فارسي جان       
 .روان ناميدآن را فارسي 

 
 تجربه عرفاني و ساحات وجودي انسان

گيرد؟ تجربـه عرفـاني در     ميقرار از اين ساحات يك تجربه عرفاني در كدام  
. در ذهـن هـم نيسـت      . واضـح اسـت   كـامالً   اين نكته   . دن نيست جسم و ب  

ايـن  . بنابراين تجربه عرفاني يا در ساحت نفس است و يا در سـاحت روح             
. امر بسته به اين است كه در تجربه عرفاني شخص خودآگاه باشد يا نباشـد              

 قع نفـس انجـام    اش در صُـ     خودآگاه باشد، تجربـه    ،اگر عارف هنگام تجربه   
 در ناحيـه روح  ، تجربه اش را هم از دست بدهد      اگر خودآگاهي اما  . گيرد مي

. ي برقـرار نيسـت    ا   يعني در ساحت روح كـه در آن خـودي          ،گيرد  مي انجام
اسـت و يـا در      ) جـان ( انسان يا در ساحت نفـس        ،بنابراين به هنگام تجربه   

 ).روان(ساحت روح 

 ٢٩/ جغرافياي بحث و مقدمات آن 
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 شود كه آيا آنچه در ساحت نفس يـا روح           مي در اينجا اين بحث مطرح    
ي   يا فقط از مقولـه     ،گيرد فقط از مقوله احساسات و عواطف است         مي انجام

  مطـرح  دليـل اين بحث بـه ايـن       . هر دو است  يا تركيبي از    ، و   معرفت است 
ها از جهتـي بـا هـم      ولي اين تجربه ،هاي فراواني داريم   شود كه ما تجربه    مي

ل اينكـه   مثـ ؛گاهي تجربه صرفاً از مقولـه بـاور و عقيـده اسـت        . اند  متفاوت
 ۱۸۰مجمـوع زوايـاي مثلـث       «ايـد كـه      فرض كنيد شما تاكنون معتقد نبوده     

 يعنـي   ،ايـد  جهل بسـيط داشـته    نسبت به اين گزاره     بنابراين يا   . »درجه است 
بيشتر ا  يايد كه مجموع زواياي مثلث       كرده  مي  و يا اصالً فكر    ،ايد خبر نداشته 

قـوي   كالس برهـاني      در استاد.  درجه است  ۱۸۰يا كمتر از    و   درجه   ۱۸۰از  
به ايـن   اي وارد كنيد و      توانيد در مقدمات آن خدشه     شما نمي كند و     ميارائه  

گـزاره  لـذا   .  درجه است  ۱۸۰ كه مجموع زواياي مثلث      دكن  مي اثباتترتيب  
ايـد كـه      بنابراين شما داراي يك حـالي شـده        .شود  مي براي شما اثبات  فوق  

 يعنـي بـاوري     ؛ باور و عقيده است     اما اين حال فقط از سنخ      ،ايد قبالً نداشته 
 .ايـد  يا خـالف آن را داشـته      و  ايد   يا اصالً نداشته  قبل از اين    ايد كه    پيدا كرده 

شما بـا يـك سـاعت    اگر  يعني ؛ايد اي پيدا كرده در اينجا صرفاً باور يا عقيده 
در اين خواهد بـود     صرفاً   تفاوت شما    ،قبل از آمدن به كالس مقايسه شويد      

 باوري هستيد كـه يـك سـاعت قبـل از آمـدن بـه كـالس                  كه اكنون داراي  
 .ايد لذا از جهل بسيط و يا جهل مركب درآمده. ايد نداشته

شكي نيست كه يـك بـاور   . شود اما فرض كنيد دشمن شما از در وارد مي  
اكنـون وارد اتـاق شـده        دشمن مـن هـم    «شود و آن اينكه       براي شما منعقد مي   

امـا  . » در زير يك سقف قرار دارد با منناكنو دشمن من هم  «و يا اينكه    » است
 بلكـه فـوراً   ، صرفاً به همين حالت صاف بـاقي بمانيـد  توانيد  نميگاه شما هيچ 

آيـد كـه ايـن احسـاس يـا            يك احساس و عاطفه هم در درون شما پديد مي         
پس در اينجا ما با چيز ديگري يعنـي  . است... عاطفه مثالً نفرت، خشم، كينه و 

 .اين هم يك مرحله است. واجه هستيماحساسات و عواطف م
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هـا   هـا و غرفـه     يك از اين سـاحت      و ببينيم تجربه در كدام    وجو كنيم     جست
 عرفـان و عرفـان تطبيقـي هـر دو بـا      ةدر اينجاست كه فلسـف . شود  واقع مي 

كمااينكه عمل يا سلوك هم بـا       . ندنك  پيدا مي هايي    و نسبت شناسي ربط    روان
هـر  . نظام يا آموزه هم به همين ترتيب      . هايي دارد   نسبتو  شناسي ربط    روان
شناسـي ربـط      با روان  ،يعني تجربه، عمل يا سلوك، نظام يا آموزه       مورد،  سه  

 و آن انسـانِ   كار داريـم     و  چيز سر  يكدر هر سه ما با      كه  را  چ ،دنكن  پيدا مي 
تجربه، تجربه يك انسان اسـت، عمـل يـا سـلوك و نظـام يـا                . عارف است 
شناسـي ربـط پيـدا       لـذا هـر سـه بـه روان        . با انسان مرتبط اسـت    آموزه هم   

 .هاي دروني انسان را بشناسـيم   ما بايد ساحت آنگاهاگر چنين باشد    . دنكن  مي
 نـوعي گريـز بـه       وجـود دارد  اي   بنابراين اولين بحثي كه در عرفان مقايسـه       

 بـراي  رسـد  در اينجاست كه به نظر مي  بايد گفت   اجماالً  . شناسي است  روان
 سـاحت   ،جسم تر بدن يا به تعبير فلسفي    ساحت  : قائليمساحت  چهار  سان  ان

بـه  تـوان     مي و ساحت روح كه      ،ذهن، ساحت نفس يا به تعبير فارسي جان       
 .روان ناميدآن را فارسي 

 
 تجربه عرفاني و ساحات وجودي انسان

گيرد؟ تجربـه عرفـاني در     ميقرار از اين ساحات يك تجربه عرفاني در كدام  
. در ذهـن هـم نيسـت      . واضـح اسـت   كـامالً   اين نكته   . دن نيست جسم و ب  

ايـن  . بنابراين تجربه عرفاني يا در ساحت نفس است و يا در سـاحت روح             
. امر بسته به اين است كه در تجربه عرفاني شخص خودآگاه باشد يا نباشـد              

 قع نفـس انجـام    اش در صُـ     خودآگاه باشد، تجربـه    ،اگر عارف هنگام تجربه   
 در ناحيـه روح  ، تجربه اش را هم از دست بدهد      اگر خودآگاهي اما  . گيرد مي

. ي برقـرار نيسـت    ا   يعني در ساحت روح كـه در آن خـودي          ،گيرد  مي انجام
اسـت و يـا در      ) جـان ( انسان يا در ساحت نفـس        ،بنابراين به هنگام تجربه   

 ).روان(ساحت روح 
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 شود كه آيا آنچه در ساحت نفس يـا روح           مي در اينجا اين بحث مطرح    
ي   يا فقط از مقولـه     ،گيرد فقط از مقوله احساسات و عواطف است         مي انجام

  مطـرح  دليـل اين بحث بـه ايـن       . هر دو است  يا تركيبي از    ، و   معرفت است 
ها از جهتـي بـا هـم      ولي اين تجربه ،هاي فراواني داريم   شود كه ما تجربه    مي

ل اينكـه   مثـ ؛گاهي تجربه صرفاً از مقولـه بـاور و عقيـده اسـت        . اند  متفاوت
 ۱۸۰مجمـوع زوايـاي مثلـث       «ايـد كـه      فرض كنيد شما تاكنون معتقد نبوده     

 يعنـي   ،ايـد  جهل بسـيط داشـته    نسبت به اين گزاره     بنابراين يا   . »درجه است 
بيشتر ا  يايد كه مجموع زواياي مثلث       كرده  مي  و يا اصالً فكر    ،ايد خبر نداشته 

قـوي   كالس برهـاني      در استاد.  درجه است  ۱۸۰يا كمتر از    و   درجه   ۱۸۰از  
به ايـن   اي وارد كنيد و      توانيد در مقدمات آن خدشه     شما نمي كند و     ميارائه  

گـزاره  لـذا   .  درجه است  ۱۸۰ كه مجموع زواياي مثلث      دكن  مي اثباتترتيب  
ايـد كـه      بنابراين شما داراي يك حـالي شـده        .شود  مي براي شما اثبات  فوق  

 يعنـي بـاوري     ؛ باور و عقيده است     اما اين حال فقط از سنخ      ،ايد قبالً نداشته 
 .ايـد  يا خـالف آن را داشـته      و  ايد   يا اصالً نداشته  قبل از اين    ايد كه    پيدا كرده 

شما بـا يـك سـاعت    اگر  يعني ؛ايد اي پيدا كرده در اينجا صرفاً باور يا عقيده 
در اين خواهد بـود     صرفاً   تفاوت شما    ،قبل از آمدن به كالس مقايسه شويد      

 باوري هستيد كـه يـك سـاعت قبـل از آمـدن بـه كـالس                  كه اكنون داراي  
 .ايد لذا از جهل بسيط و يا جهل مركب درآمده. ايد نداشته

شكي نيست كه يـك بـاور   . شود اما فرض كنيد دشمن شما از در وارد مي  
اكنـون وارد اتـاق شـده        دشمن مـن هـم    «شود و آن اينكه       براي شما منعقد مي   

امـا  . » در زير يك سقف قرار دارد با منناكنو دشمن من هم  «و يا اينكه    » است
 بلكـه فـوراً   ، صرفاً به همين حالت صاف بـاقي بمانيـد  توانيد  نميگاه شما هيچ 

آيـد كـه ايـن احسـاس يـا            يك احساس و عاطفه هم در درون شما پديد مي         
پس در اينجا ما با چيز ديگري يعنـي  . است... عاطفه مثالً نفرت، خشم، كينه و 

 .اين هم يك مرحله است. واجه هستيماحساسات و عواطف م
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در اينجا احساسات   . احساسات و عواطف هم تكثر و تنوع زيادي دارند        
بـا هـم   ي اينهـا  قّـ  حال آنكه به نظر د،برم كار مي به و عواطف را به يك معنا      

 ٢ عواطـف،  ١احساسـات، : مـواجهيم سـه چيـز     بـا   در واقـع مـا      . اند  متفاوت
بسـيار  وجـه اشـتراك   ه ايـن دليـل كـه      بسه را    بحث هر    در اين  ٣.اتهيجان
اما انسـان تجربـه سـومي هـم         . گنجانيم  مي  با هم دارند در يك مقوله      يمهم

گيـرد از اتـاق       مـي   مثالً وقتـي انسـان تصـميم       ؛ اراده است  ةدارد و آن تجرب   
 تفاوتي دارد؟ وقتي انسان براي خروج از اتـاق      چه،  آن  از خارج شود با قبل   

.  اسـت  كند كه قبالً در او نبـوده        مي تحقق پيدا گيرد چيزي در او       مي تصميم
ام، بـه تصـميمي    پيـدا كـرده    مگاه انسان به زبان عادي بگويد من تصـمي         هر

اي در او محقق شـده كـه قـبالً در او             يعني اراده  ،ام ام يا تصميم گرفته    رسيده
 . است٤اين هم مرحله سوم يعني اراده. نبوده است

 

 .فهم ما از اراده است بلكه ،اراده نيستچنين چيزي  ○

علم ما بعداً به همه ايـن سـه حالـت           . ميكاري به فهم ندار   در اينجا   ! خير ●
.  من ناظر به تصـميمي اسـت كـه در مـا نبـوده اسـت                سخن. گيرد  تعلق مي 

حـاال يادتـان آمـده    ، اما ايد در اينجا بنشينيد    ن تصميم داشته  فرض كنيد تا اآل   
. گيريد كه برخيزيد و برويد      صميم مي  لذا ت  ؛كه فرزندتان در بيمارستان است    

البته شكي نيست كه اگـر      . اين يك اراده است كه در شما محقق شده است         
امـا  .  به آن تصـميم هـم دارد       علِمانسان  تصميمي در انسان پديد بيايد حتماً       

ـ  . نظـر ماسـت   مدفعالً خود تصميم  بحث   در اين  اتفاقـاً مدرت ايـن سـه   كي
. شـان اسـت    تدركي موجوديت آنها همان مـ     حالت همان موجوديت آنها و    

 .تا اينجا به اراده پرداختيم.  حتماً مدرك هم هستند،يعني اگر موجود شدند

  است؟ آيا احساسات و عواطفِ      سه مورد  يك از اين    تجربه عرفاني كدام  
اي هم   اي هم در آن وجود دارد؟ يا حتي اراده         رف است؟ يا باور و عقيده     ِص

                                                           

1. feelings 2. affections  

3. emotions 4. volition  

 ٣١/ جغرافياي بحث و مقدمات آن 
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 وقتي يك عـارف در حـال جذبـه، خلسـه، از خـود              ؟شود  در آن محقق مي   
 آيا فقط دستخوش احساسـات و       ،خود شدن يا از خود ربوده شدن است        بي

عواطف و هيجانات خاصي است يا اينكـه بـه يكـي از حقـايق عـالم هـم                   
البته نه اينكه حقيقتي كه بـه آن وقـوف پيـدا كـرده               وقوف پيدا كرده است؟   

كه انسـان اگـر دسـتخوش هيجـاني           چرا ؛است همان هيجان خودش باشد    
 در واقـع . شـود ـ مـثالً خشـمگين شـود ـ بـه هيجـان خـود وقـوف دارد          

واهيم ببينيم آيا فقط احساسات و عواطف و هيجانات است يـا عـالوه      خ  مي
 آن احسـاس و هيجـان و         به خودِ  بر اين به يك حقيقت ديگري غير از علمِ        

تجربـه عرفـاني    آيـا   گـري    يعنـي بـه تعبيـر دي       ؛ايم عاطفه هم علم پيدا كرده    
كه كاشـف از واقـع      اينيا  ،  كاشف از واقع هم هست    آيا  نما هم هست؟      واقع

 مايي ندارد؟ن نيست و واقع
چه تفاوتي اسـت بـين اينكـه مـثالً          . دهم  مطلب را توضيح مي   يك مثال   با  

كشد يا اينكه مـثالً يـك      ب خارشي در ناحيه پيشاني احساس كنيد يا دستتان تير        
 هسـتند  هايي هر دو، حالت. كنيد تصوركه وجود خارجي دارد درخت سرو را    

شويد تصوري كـه       اما اگر دقت كنيد متوجه مي      ،شوند  كه بر انسان عارض مي    
 امـا سـوزش دسـت    ،دهد  سرو داريد چيزي به نام سرو را نشان مي  از درختِ 

دهـد؟ در هنگـام سـوزش يـا خـارش         چه چيزي را نشان مي     ،غير از سوزش  
 .يابيم و نه چيز ديگر زش يا خارش را مي ما فقط سو،دست

 و تصورات نه فقط به خود       ،انسان همواره از راه تداعي معاني، تخيالت      
 بلكه اين امور خودشـان انسـان را بـه           ، و تصور علم دارد    ،آن تداعي، تخيل  

ست كـه فالسـفه بـه آن         ا دهند و آن چيز ديگر همان       مي چيز ديگري انتقال  
لذا تداعي يا تخيـل و      . گفتند  مي  تداعي يا تصور    آن تخيل يا   معلوم بالعرضِ 

 اينهاسـت معلـوم بـالعرض       معلوم بالذات است و آنچه كه حاصلِ       ،يا تصور 
اما خارش دست انسان، ديگر معلـوم بالعرضـي را بـه انسـان نشـان                . است
 خيـالي  به تعبير ديگر خارش، يك موجود كدر است، اما صـورتِ    . دهد نمي
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در اينجا احساسات   . احساسات و عواطف هم تكثر و تنوع زيادي دارند        
بـا هـم   ي اينهـا  قّـ  حال آنكه به نظر د،برم كار مي به و عواطف را به يك معنا      

 ٢ عواطـف،  ١احساسـات، : مـواجهيم سـه چيـز     بـا   در واقـع مـا      . اند  متفاوت
بسـيار  وجـه اشـتراك   ه ايـن دليـل كـه      بسه را    بحث هر    در اين  ٣.اتهيجان
اما انسـان تجربـه سـومي هـم         . گنجانيم  مي  با هم دارند در يك مقوله      يمهم

گيـرد از اتـاق       مـي   مثالً وقتـي انسـان تصـميم       ؛ اراده است  ةدارد و آن تجرب   
 تفاوتي دارد؟ وقتي انسان براي خروج از اتـاق      چه،  آن  از خارج شود با قبل   

.  اسـت  كند كه قبالً در او نبـوده        مي تحقق پيدا گيرد چيزي در او       مي تصميم
ام، بـه تصـميمي    پيـدا كـرده    مگاه انسان به زبان عادي بگويد من تصـمي         هر

اي در او محقق شـده كـه قـبالً در او             يعني اراده  ،ام ام يا تصميم گرفته    رسيده
 . است٤اين هم مرحله سوم يعني اراده. نبوده است

 

 .فهم ما از اراده است بلكه ،اراده نيستچنين چيزي  ○

علم ما بعداً به همه ايـن سـه حالـت           . ميكاري به فهم ندار   در اينجا   ! خير ●
.  من ناظر به تصـميمي اسـت كـه در مـا نبـوده اسـت                سخن. گيرد  تعلق مي 

حـاال يادتـان آمـده    ، اما ايد در اينجا بنشينيد    ن تصميم داشته  فرض كنيد تا اآل   
. گيريد كه برخيزيد و برويد      صميم مي  لذا ت  ؛كه فرزندتان در بيمارستان است    

البته شكي نيست كه اگـر      . اين يك اراده است كه در شما محقق شده است         
امـا  .  به آن تصـميم هـم دارد       علِمانسان  تصميمي در انسان پديد بيايد حتماً       

ـ  . نظـر ماسـت   مدفعالً خود تصميم  بحث   در اين  اتفاقـاً مدرت ايـن سـه   كي
. شـان اسـت    تدركي موجوديت آنها همان مـ     حالت همان موجوديت آنها و    

 .تا اينجا به اراده پرداختيم.  حتماً مدرك هم هستند،يعني اگر موجود شدند

  است؟ آيا احساسات و عواطفِ      سه مورد  يك از اين    تجربه عرفاني كدام  
اي هم   اي هم در آن وجود دارد؟ يا حتي اراده         رف است؟ يا باور و عقيده     ِص

                                                           

1. feelings 2. affections  

3. emotions 4. volition  
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 وقتي يك عـارف در حـال جذبـه، خلسـه، از خـود              ؟شود  در آن محقق مي   
 آيا فقط دستخوش احساسـات و       ،خود شدن يا از خود ربوده شدن است        بي

عواطف و هيجانات خاصي است يا اينكـه بـه يكـي از حقـايق عـالم هـم                   
البته نه اينكه حقيقتي كه بـه آن وقـوف پيـدا كـرده               وقوف پيدا كرده است؟   

كه انسـان اگـر دسـتخوش هيجـاني           چرا ؛است همان هيجان خودش باشد    
 در واقـع . شـود ـ مـثالً خشـمگين شـود ـ بـه هيجـان خـود وقـوف دارد          

واهيم ببينيم آيا فقط احساسات و عواطف و هيجانات است يـا عـالوه      خ  مي
 آن احسـاس و هيجـان و         به خودِ  بر اين به يك حقيقت ديگري غير از علمِ        

تجربـه عرفـاني    آيـا   گـري    يعنـي بـه تعبيـر دي       ؛ايم عاطفه هم علم پيدا كرده    
كه كاشـف از واقـع      اينيا  ،  كاشف از واقع هم هست    آيا  نما هم هست؟      واقع

 مايي ندارد؟ن نيست و واقع
چه تفاوتي اسـت بـين اينكـه مـثالً          . دهم  مطلب را توضيح مي   يك مثال   با  

كشد يا اينكه مـثالً يـك      ب خارشي در ناحيه پيشاني احساس كنيد يا دستتان تير        
 هسـتند  هايي هر دو، حالت. كنيد تصوركه وجود خارجي دارد درخت سرو را    

شويد تصوري كـه       اما اگر دقت كنيد متوجه مي      ،شوند  كه بر انسان عارض مي    
 امـا سـوزش دسـت    ،دهد  سرو داريد چيزي به نام سرو را نشان مي  از درختِ 

دهـد؟ در هنگـام سـوزش يـا خـارش         چه چيزي را نشان مي     ،غير از سوزش  
 .يابيم و نه چيز ديگر زش يا خارش را مي ما فقط سو،دست

 و تصورات نه فقط به خود       ،انسان همواره از راه تداعي معاني، تخيالت      
 بلكه اين امور خودشـان انسـان را بـه           ، و تصور علم دارد    ،آن تداعي، تخيل  

ست كـه فالسـفه بـه آن         ا دهند و آن چيز ديگر همان       مي چيز ديگري انتقال  
لذا تداعي يا تخيـل و      . گفتند  مي  تداعي يا تصور    آن تخيل يا   معلوم بالعرضِ 

 اينهاسـت معلـوم بـالعرض       معلوم بالذات است و آنچه كه حاصلِ       ،يا تصور 
اما خارش دست انسان، ديگر معلـوم بالعرضـي را بـه انسـان نشـان                . است
 خيـالي  به تعبير ديگر خارش، يك موجود كدر است، اما صـورتِ    . دهد نمي
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. دهـد   مـي ست و وراي خـودش را نشـان   يك موجود شفاف ا  ،يك درخت 
       بـه  . مـون اسـت  نُصورت خيالي يك درخـت كـه در ذهـن مـن اسـت غير

گويند  ميمون بودن، كاشف از واقعنُغير. 
 آيا تجربه عرفاني غير از اينكه شادي يا سرور و ابتهـاج عـارض انسـان               

 عارف آن موجود را كشـف       كند كه انسانِ    مي كند موجودي را هم كشف     مي
ست و از آن غافل است و يا اينكه فقط جنبـه احسـاس و عاطفـه و             نكرده ا 

 مـا فقـط   ، يعني به تعبير خيلي سـاده آيـا در تجـارب عرفـاني      ؟هيجان دارد 
شـويم و     مـي  اي از هيجانات شديد    دستخوش يك هيجان شديد يا مجموعه     

. كنـيم   مـي  هاي جهان هستي هم علم پيدا      يا عالوه بر اين به يكي از واقعيت       
 در تجربـه عرفـاني يـك      مـورد،  كساني بگويند غير از ايـن دو         ممكن است 

 ة يـا اراد   ، رفـتن بـه سـوي آن موجـود         ة يعنـي اراد   ؛شود  مي اراده هم محقق  
  در انسـان پديـد  نيـز  فاني شدن در آن موجـود  ةارادو يا وصال آن موجود،  

دو يـا يكـي از اينهـا را    يـا هـر   تجربه عرفاني، هر سـه   ممكن است   . آيد مي
شـوند    مـي  نكته مهم در اينجا اين است كه كسـاني كـه مـدعي            . دداشته باش 

واهند به اين نكته اشـاره كننـد كـه          خ   مي ، دارد ١ معرفتي تجربه عرفاني جنبه  
 يعنـي   ن تجربه عرفاني   معرفتي دانست  .هم در آن هست   » كشف از واقع  «يك  

برد كه قبالً بـه آن واقعيـت     ميبه واقعيتي پي  در ضمن تجربه عرفاني     انسان  
 . نبرده بودپي

هاي عرفـاني     كه اگر تجربه   دتوان فهمي   مي جا قبل از ادامه بحث از همين     
يـك از     تواند اين باشد كـه كـدام        مي  يك وجه مقايسه   ،را با هم مقايسه كنيم    

 ،هاي عرفاني موصل به واقع هستند و كدام موصـل بـه واقـع نيسـتند             تجربه
تـوان    مـي لـذا . ندنـد و كـدام كاشـف از واقـع نيسـت     ا  شـف از واقـع    اكدام ك 
سـير و  تـوان    مـي  امـا آيـا  .مقايسـه كـرد  جهت اين را از  عرفاني  هاي    تجربه
توان پرسـيد    مي مقايسه كرد؟ مثالً آيا   لحاظ  اين  از  هم  را  عرفاني  هاي    سلوك

                                                           

1. noetic 

 ٣٣/ جغرافياي بحث و مقدمات آن 
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نشيني از سنخ علـم      هچلّمسلماً   »؟هست يا نه  نشيني موصل به واقع      چلّه«كه  
 مـا را بـه معلـوم        يين علمـ  چن آيا   نيست تا بتوان اين سؤال را طرح كرد كه        

دستخوش جهل مركب كرد؟ بنـابراين بسـته بـه اينكـه چـه              اينكه  رساند يا   
 .متفاوت خواهد بود وضعيت شويم،متافيزيكي براي تجربه عرفاني قائل 

اگر شما در تجربه عرفاني قائل بـه ايـن امـر باشـيد كـه                به عنوان مثال،    
  از چـه حيـث ديگـري       ورتدر ايـن صـ     ،اصالً عنصر معرفت وجود ندارد    

يـك حيـث مقايسـه      هاي عرفاني را با هـم مقايسـه كنيـد؟            توانيد تجربه  مي
 احساسـات و هيجانـات و   هـاي عرفـاني    تجربـه آيـا تواند اين باشد كـه        مي

چنين ديـدگاهي   كه در     چرا ؛آورند يا منفي    مي  مثبت در انسان پديد    عواطِف
 را  ن موصل به واقع بود    توان سؤال   لذا نمي  ،ديگر سنخ معرفتي مطرح نيست    

 .شود  مي يعني جهت مقايسه متفاوت؛مطرح كرد
؛ در اي هـم وجـود دارد     فرض كنيد فهميديم كه در تجربه عرفـاني اراده        

 افنـاي خـود     ةتوان گفت در برخي از تجـارب عرفـاني اراد           مي اين صورت 
 يعنـي از لحـاظ اينكـه متعلـق اراده     ؛هست و در برخي اراده تقويـت خـود    

 صاحب تجربـه   يعني آيا    ؛شوند  مي  تجارب متفاوت  ،به چيست صاحب تجر 
واهد خودش را از آن چيزي هم كه هسـت كمتـر و كمتـر كنـد و بـه          خ  مي

؛ بـه   تـر شـدن ببـرد      واهد رو به سوي بـزرگ     خ   مي ر ببرد يا اينكه   فسمت ص 
از اين لحاظ مقايسه كـرد كـه اراده         توان    عبارت ديگر تجارب عرفاني را مي     

 .هستجربه صاحب تچه چيزي در 
بسته بـه اينكـه چـه       مطالب اين بود كه نشان دهم       اين  هدف من از ذكر     

اي براي تجربه عرفاني قائل باشيد، مقايسه تجارب عرفاني بـا هـم              آنتولوژي
گفتند برخـي از تجـارب       مي مثال وقتي عارفان ما   به عنوان   . شود  مي متفاوت

شـود    مي مشخص ،عرفاني، القائات شيطاني است و برخي الهامات رحماني       
توان تجارب عرفـاني      مي يعني. اند قائل بوده  معرفتي براي تجربه     نوعي جنبه 

رسـانند يـا      مـي  را از اين لحاظ مقايسه كرد كه آيا اين تجارب ما را به واقع             
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. دهـد   مـي ست و وراي خـودش را نشـان   يك موجود شفاف ا  ،يك درخت 
       بـه  . مـون اسـت  نُصورت خيالي يك درخـت كـه در ذهـن مـن اسـت غير

گويند  ميمون بودن، كاشف از واقعنُغير. 
 آيا تجربه عرفاني غير از اينكه شادي يا سرور و ابتهـاج عـارض انسـان               

 عارف آن موجود را كشـف       كند كه انسانِ    مي كند موجودي را هم كشف     مي
ست و از آن غافل است و يا اينكه فقط جنبـه احسـاس و عاطفـه و             نكرده ا 

 مـا فقـط   ، يعني به تعبير خيلي سـاده آيـا در تجـارب عرفـاني      ؟هيجان دارد 
شـويم و     مـي  اي از هيجانات شديد    دستخوش يك هيجان شديد يا مجموعه     

. كنـيم   مـي  هاي جهان هستي هم علم پيدا      يا عالوه بر اين به يكي از واقعيت       
 در تجربـه عرفـاني يـك      مـورد،  كساني بگويند غير از ايـن دو         ممكن است 

 ة يـا اراد   ، رفـتن بـه سـوي آن موجـود         ة يعنـي اراد   ؛شود  مي اراده هم محقق  
  در انسـان پديـد  نيـز  فاني شدن در آن موجـود  ةارادو يا وصال آن موجود،  

دو يـا يكـي از اينهـا را    يـا هـر   تجربه عرفاني، هر سـه   ممكن است   . آيد مي
شـوند    مـي  نكته مهم در اينجا اين است كه كسـاني كـه مـدعي            . دداشته باش 

واهند به اين نكته اشـاره كننـد كـه          خ   مي ، دارد ١ معرفتي تجربه عرفاني جنبه  
 يعنـي   ن تجربه عرفاني   معرفتي دانست  .هم در آن هست   » كشف از واقع  «يك  

برد كه قبالً بـه آن واقعيـت     ميبه واقعيتي پي  در ضمن تجربه عرفاني     انسان  
 . نبرده بودپي

هاي عرفـاني     كه اگر تجربه   دتوان فهمي   مي جا قبل از ادامه بحث از همين     
يـك از     تواند اين باشد كـه كـدام        مي  يك وجه مقايسه   ،را با هم مقايسه كنيم    

 ،هاي عرفاني موصل به واقع هستند و كدام موصـل بـه واقـع نيسـتند             تجربه
تـوان    مـي لـذا . ندنـد و كـدام كاشـف از واقـع نيسـت     ا  شـف از واقـع    اكدام ك 
سـير و  تـوان    مـي  امـا آيـا  .مقايسـه كـرد  جهت اين را از  عرفاني  هاي    تجربه
توان پرسـيد    مي مقايسه كرد؟ مثالً آيا   لحاظ  اين  از  هم  را  عرفاني  هاي    سلوك

                                                           

1. noetic 

 ٣٣/ جغرافياي بحث و مقدمات آن 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي   صفحه ( 422  از۳۳ )۱۶۸كد 

نشيني از سنخ علـم      هچلّمسلماً   »؟هست يا نه  نشيني موصل به واقع      چلّه«كه  
 مـا را بـه معلـوم        يين علمـ  چن آيا   نيست تا بتوان اين سؤال را طرح كرد كه        

دستخوش جهل مركب كرد؟ بنـابراين بسـته بـه اينكـه چـه              اينكه  رساند يا   
 .متفاوت خواهد بود وضعيت شويم،متافيزيكي براي تجربه عرفاني قائل 

اگر شما در تجربه عرفاني قائل بـه ايـن امـر باشـيد كـه                به عنوان مثال،    
  از چـه حيـث ديگـري       ورتدر ايـن صـ     ،اصالً عنصر معرفت وجود ندارد    

يـك حيـث مقايسـه      هاي عرفاني را با هـم مقايسـه كنيـد؟            توانيد تجربه  مي
 احساسـات و هيجانـات و   هـاي عرفـاني    تجربـه آيـا تواند اين باشد كـه        مي

چنين ديـدگاهي   كه در     چرا ؛آورند يا منفي    مي  مثبت در انسان پديد    عواطِف
 را  ن موصل به واقع بود    توان سؤال   لذا نمي  ،ديگر سنخ معرفتي مطرح نيست    

 .شود  مي يعني جهت مقايسه متفاوت؛مطرح كرد
؛ در اي هـم وجـود دارد     فرض كنيد فهميديم كه در تجربه عرفـاني اراده        

 افنـاي خـود     ةتوان گفت در برخي از تجـارب عرفـاني اراد           مي اين صورت 
 يعنـي از لحـاظ اينكـه متعلـق اراده     ؛هست و در برخي اراده تقويـت خـود    

 صاحب تجربـه   يعني آيا    ؛شوند  مي  تجارب متفاوت  ،به چيست صاحب تجر 
واهد خودش را از آن چيزي هم كه هسـت كمتـر و كمتـر كنـد و بـه          خ  مي

؛ بـه   تـر شـدن ببـرد      واهد رو به سوي بـزرگ     خ   مي ر ببرد يا اينكه   فسمت ص 
از اين لحاظ مقايسه كـرد كـه اراده         توان    عبارت ديگر تجارب عرفاني را مي     

 .هستجربه صاحب تچه چيزي در 
بسته بـه اينكـه چـه       مطالب اين بود كه نشان دهم       اين  هدف من از ذكر     

اي براي تجربه عرفاني قائل باشيد، مقايسه تجارب عرفاني بـا هـم              آنتولوژي
گفتند برخـي از تجـارب       مي مثال وقتي عارفان ما   به عنوان   . شود  مي متفاوت

شـود    مي مشخص ،عرفاني، القائات شيطاني است و برخي الهامات رحماني       
توان تجارب عرفـاني      مي يعني. اند قائل بوده  معرفتي براي تجربه     نوعي جنبه 

رسـانند يـا      مـي  را از اين لحاظ مقايسه كرد كه آيا اين تجارب ما را به واقع             
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 ، وگرنه اگر عرفا معتقد بودند در تجارب عرفاني        ؛كنند  مي اينكه از واقع دور   
در ايـن صـورت     الصول راه پيـدا كنـيم،       ا توانيم به هيچ واقعيتي علي     ما نمي 

انـد يـا     مقايسه تجارب عرفاني از لحاظ اينكه آيا ما را به واقع نزديك كـرده             
از آنجـايي كـه در بـاب تجربـه          . شد  مي  بالمورد و بالموضوع   ،اند دور كرده 

ـ         ديدگاه  عرفاني هر سه     ا هـر   گفته شده، لذا وجوه مقايسه تجارب عرفـاني ب
 .كند  ميپيداي هاي سه مورد ربط و نسبت

 

 ؟است واحدي امرق تجربه عرفاني متعلَّآيا  ○

در تجربـه   انسـان   اند    مثالً كساني گفته   ؛ متكثر است  بسيارق آن    متعلَّ !خير ●
 انـد احسـاسِ    برخـي گفتـه   . كنـد   مي  يگانگي با موجودات    احساسِ ،عرفاني

 اي اند احساس موجود يگانه    كند و كساني هم گفته      مي يگانگي موجودات را  
در انسان   گاهي   .اينها سه ديدگاه است و با هم بسيار تفاوت دارد         . كند  مي را

كند كل جهان هستي را يـك موجـود پـر كـرده               مي تجربه عرفاني احساس  
هـا    يعنـي سـاير انسـان     ؛كنـد  اي را مـي     يعني احساس موجـود يگانـه      ،است

 اي را  اما يك عـارف احسـاس موجـود يگانـه         ،  بينند موجودات را متكثر مي   
 .گويد كل هستي يك وجود است  ميكند و يم

 بلكـه احسـاس   ، موجوِد يگانه نكند ديگري احساِسممكن است عارفِ  
 z را غيـر از  y و  y را غيـر از      x يعني قبالً آقـاي      ؛يگانگي موجودات را بكند   

؛ بـه   بينـد   مـي   به صـورت يـك موجـود        را z و   x، y اما حاال  ،ديده است  مي
 تكثـر را  عـارف     و پـر نكـرده اسـت     يـك موجـود جهـان را        عبارت ديگر   

. بينـد  تي را كه قبالً بين آنها قائل بـوده اسـت ديگـر نمـي               اما غيري  ،فهمد مي
 و آب   ،كند يخ غير از آب اسـت       درست مثل اين است كه يك بچه فكر مي        

داند اين سه در واقـع    ميدان  در حالي كه يك شيمي   ، غير از بخار آب    ،و يخ 
 و آب همان بخار آب است و هر سـه           يخ همان آب است   . يك چيز هستند  

 ، يعني گويا در حين اينكه توجه به تكثر ظاهري آنها دارد           ،است H2Oهمان  
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 يگـانگي بـا     ديـدگاه سـوم احسـاسِ     . بينـد   مي پشت آن يك وحدت باطني    
 .بيند  ميخودش را با موجودات يگانهعارف  يعني ؛موجودات است

هميت است كه جهـت مقايسـه      بنابراين متافيزيك عرفان به اين دليل داراي ا       
 توجـه    معرفتـي  اگر ما در تجربه عرفاني اصالً به جنبـه        . ها مهم است   ميان عرفان 

 بـه واقـع بـودن يـا         توانيم تجارب عرفاني را از جهت موصلِ       نداشته باشيم نمي  
در ميان نخواهد بود و فقط احساس،  » واقع«زيرا ديگر بحث    . نبودن مقايسه كنيم  

 .تا اينجا بحث در باب تجربه بود.داشتخواهد اهميت ه عاطفه، هيجان يا اراد

 

كسـي  آيا  ، در بخش تجربه  ،سلوك بپردازيد سير و   قبل از اينكه به بحث عمل يا         ○
 تجربه را در مرتبه ذهن وارد نكرده است؟

 عرفان يك دسته از فيلسوفان عرفان كه امروزه نماينده مهـم آنهـا      ةدر فلسف  ●
 معتقدند كه در خـود تجربـه عرفـاني          ،تارگرايان است، يعني ساخ   ١استيون كتز 

اش   هـاي حصـولي قبلـي        عارف تحـت تـأثير دانسـته       محال است كه شخصِ   
اند در خود تجربـه عرفـاني معلومـات و            گراها كه مدعي   برخالف ذات . نباشد

هرچند در تفسير تجربه، معلومـات       ،دنحصوالت قبلي انسان هيچ تأثيري ندار     
 . اسـت  ٢فـورمن . سـي . ديدگاه دوم هم رابرت كي    نماينده  . انسان دخيل است  

 ؛گويـد كـه عـارف اسـت      هم فيلسوف عرفان است و هم خودش مي ،فورمن
فورمن معتقد اسـت در حـاق       . يعني صاحب كشف و شهودات عرفاني است      
ها، انتظـارات     پنداشت ها، پيش   تجربه عرفاني معلومات حصولي، عقايد، دانسته     

 .دنارهاي قبلي هيچ تأثيري ند و داوري

 

 به عنوان علل معده يا به عنوان علل ذاتي آن قضيه؟ ○

بحث اين است كه ايـن امـور        . عده كه اصالً محل بحث نيست     علل م !  نه ●
هـيچ   »؟ يـا وراي مفهـوم  استچيز مفهومي   يك  يابم    آنچه من مي  «در اينكه   

                                                           

1. Steven Katz 2. Robert K. C. Forman  
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S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۳۴ ) ۱۶۸كد 

 ، وگرنه اگر عرفا معتقد بودند در تجارب عرفاني        ؛كنند  مي اينكه از واقع دور   
در ايـن صـورت     الصول راه پيـدا كنـيم،       ا توانيم به هيچ واقعيتي علي     ما نمي 

انـد يـا     مقايسه تجارب عرفاني از لحاظ اينكه آيا ما را به واقع نزديك كـرده             
از آنجـايي كـه در بـاب تجربـه          . شد  مي  بالمورد و بالموضوع   ،اند دور كرده 

ـ         ديدگاه  عرفاني هر سه     ا هـر   گفته شده، لذا وجوه مقايسه تجارب عرفـاني ب
 .كند  ميپيداي هاي سه مورد ربط و نسبت

 

 ؟است واحدي امرق تجربه عرفاني متعلَّآيا  ○

در تجربـه   انسـان   اند    مثالً كساني گفته   ؛ متكثر است  بسيارق آن    متعلَّ !خير ●
 انـد احسـاسِ    برخـي گفتـه   . كنـد   مي  يگانگي با موجودات    احساسِ ،عرفاني

 اي اند احساس موجود يگانه    كند و كساني هم گفته      مي يگانگي موجودات را  
در انسان   گاهي   .اينها سه ديدگاه است و با هم بسيار تفاوت دارد         . كند  مي را

كند كل جهان هستي را يـك موجـود پـر كـرده               مي تجربه عرفاني احساس  
هـا    يعنـي سـاير انسـان     ؛كنـد  اي را مـي     يعني احساس موجـود يگانـه      ،است

 اي را  اما يك عـارف احسـاس موجـود يگانـه         ،  بينند موجودات را متكثر مي   
 .گويد كل هستي يك وجود است  ميكند و يم

 بلكـه احسـاس   ، موجوِد يگانه نكند ديگري احساِسممكن است عارفِ  
 z را غيـر از  y و  y را غيـر از      x يعني قبالً آقـاي      ؛يگانگي موجودات را بكند   

؛ بـه   بينـد   مـي   به صـورت يـك موجـود        را z و   x، y اما حاال  ،ديده است  مي
 تكثـر را  عـارف     و پـر نكـرده اسـت     يـك موجـود جهـان را        عبارت ديگر   

. بينـد  تي را كه قبالً بين آنها قائل بـوده اسـت ديگـر نمـي               اما غيري  ،فهمد مي
 و آب   ،كند يخ غير از آب اسـت       درست مثل اين است كه يك بچه فكر مي        

داند اين سه در واقـع    ميدان  در حالي كه يك شيمي   ، غير از بخار آب    ،و يخ 
 و آب همان بخار آب است و هر سـه           يخ همان آب است   . يك چيز هستند  

 ، يعني گويا در حين اينكه توجه به تكثر ظاهري آنها دارد           ،است H2Oهمان  

 ٣٥/ جغرافياي بحث و مقدمات آن 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي   صفحه ( 422  از۳۵ )۱۶۸كد 

 يگـانگي بـا     ديـدگاه سـوم احسـاسِ     . بينـد   مي پشت آن يك وحدت باطني    
 .بيند  ميخودش را با موجودات يگانهعارف  يعني ؛موجودات است

هميت است كه جهـت مقايسـه      بنابراين متافيزيك عرفان به اين دليل داراي ا       
 توجـه    معرفتـي  اگر ما در تجربه عرفاني اصالً به جنبـه        . ها مهم است   ميان عرفان 

 بـه واقـع بـودن يـا         توانيم تجارب عرفاني را از جهت موصلِ       نداشته باشيم نمي  
در ميان نخواهد بود و فقط احساس،  » واقع«زيرا ديگر بحث    . نبودن مقايسه كنيم  

 .تا اينجا بحث در باب تجربه بود.داشتخواهد اهميت ه عاطفه، هيجان يا اراد

 

كسـي  آيا  ، در بخش تجربه  ،سلوك بپردازيد سير و   قبل از اينكه به بحث عمل يا         ○
 تجربه را در مرتبه ذهن وارد نكرده است؟

 عرفان يك دسته از فيلسوفان عرفان كه امروزه نماينده مهـم آنهـا      ةدر فلسف  ●
 معتقدند كه در خـود تجربـه عرفـاني          ،تارگرايان است، يعني ساخ   ١استيون كتز 

اش   هـاي حصـولي قبلـي        عارف تحـت تـأثير دانسـته       محال است كه شخصِ   
اند در خود تجربـه عرفـاني معلومـات و            گراها كه مدعي   برخالف ذات . نباشد

هرچند در تفسير تجربه، معلومـات       ،دنحصوالت قبلي انسان هيچ تأثيري ندار     
 . اسـت  ٢فـورمن . سـي . ديدگاه دوم هم رابرت كي    نماينده  . انسان دخيل است  

 ؛گويـد كـه عـارف اسـت      هم فيلسوف عرفان است و هم خودش مي ،فورمن
فورمن معتقد اسـت در حـاق       . يعني صاحب كشف و شهودات عرفاني است      
ها، انتظـارات     پنداشت ها، پيش   تجربه عرفاني معلومات حصولي، عقايد، دانسته     

 .دنارهاي قبلي هيچ تأثيري ند و داوري

 

 به عنوان علل معده يا به عنوان علل ذاتي آن قضيه؟ ○

بحث اين است كه ايـن امـور        . عده كه اصالً محل بحث نيست     علل م !  نه ●
هـيچ   »؟ يـا وراي مفهـوم  استچيز مفهومي   يك  يابم    آنچه من مي  «در اينكه   

                                                           

1. Steven Katz 2. Robert K. C. Forman  
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ن  يعنـي انسـا    ،مؤثر باشـد  ... ها و  ها، دانسته  پنداشت ؟ اگر پيش  تأثيري ندارند 
كه ذهن جايگاه علـم حصـولي        چرا. هنوز هم قدري در ساحت ذهن است      

زيرا اگـر  . م ديگر در جايگاه علم حصولي نيستيمگرا باشي   اما اگر ذات   ،است
حـال  ؛ مكـار داشـته باشـي    و  بايد با مفهوم سر  م در مرتبه ذهن باشي    مبخواهي

ــدارد    ــود ن ــومي وج ــر اصــالً مفه ــا ديگ ــه در آنج ــدگاه . آنك ــابراين دي بن
اختارگرايانه هم كامالً وجود دارد و ممكـن اسـت مـا در سـاحت ذهـن                 س

گـرا   هـايي اسـت كـه ذات       ها از لحاظ قوت ديـدگاه      اما بيشتر ديدگاه  . باشيم
دهنـد    گرا با وصفي كه خود عارفان بـه دسـت مـي            هاي ذات  ديدگاه. هستند

تصـوير  . كننـد  سازگارتر اسـت تـا تصـويري كـه سـاختارگرايان ارائـه مـي              
 يعنـي كسـاني كـه داراي تجربـه          ،ايان از وصفي كه خود عارفـان      ساختارگر

 .پـردازم  بعداً بـه ايـن بحـث مـي       .  دورتر است  ،اند  ارائه داده  ،اند عرفاني بوده 
 .نظير اين بحث را در باب عمل هم داريم

 

گراها در ترتيب چينش تجربه، عمل و آمـوزه          آيا ممكن است ساختارگراها و ذات      ○
 يعني ساختارگراها اين نظـام را از پـايين         ؛ داشته باشند  هايي  وتتفايكديگر   با    هم باز

 به باال طرح كنند؟

 ؛تواند هم از پايين به بـاال بچينـد و هـم از بـاال بـه پـايين             ساختارگرا مي  ●
لــذا اتخــاذ موضــع در مســئله ســاختارگرايي و . طــور گــرا هــم همــين ذات
 باال يا از بـاال بـه پـايين          گرايي لزوماً تأثيري در اينكه ترتيب از پايين به         ذات
 . استء يعني الاقتضا؛ ندارد،باشد

گونـه كـه    همـان كـنم و آن اينكـه    ذكر  در اينجا   بايد  را هم    ديگري   نكته
يكي از مبـاحثي  .  عقيده، عاطفه و اراده:استسه ساحت   داراي  گفتيم انسان   

اي  عاطفـه هـيچ    اين اسـت كـه آيـا         كنند  طرح مي فيلسوفان ذهن   امروزه  كه  
اي بـدون عاطفـه و    ارادههـيچ  پذير هست يـا نـه؟ و آيـا          عقيده امكان بدون  

 و صـرفاً گفـتم      پذير هست يا نه؟ من به ايـن بحـث نپـرداختم            عقيده امكان 

 ٣٧/ جغرافياي بحث و مقدمات آن 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي   صفحه ( 422  از۳۷ )۱۶۸كد 

اما اينكه اگر ساحت دوم يعني عاطفه بخواهد پديـد     . انسان سه ساحت دارد   
       يا اينكه  اي هم پيدا كرده باشيم و        ي عقيده تببيايد مقدم بر آن بايد به لحاظ ر

اگر ساحت سوم يعني اراده بخواهد پديد بيايد مقدم بر آن بايد در سـاحت               
 . بحث ديگري است،عقيده و عاطفه هم حالت خاصي پيدا كرده باشيم

 بـه ترتيـب     ١ذكـر شـد   ند كه اين سه موردي كه       ا  بيشتر فيلسوفان نفس قائل   
و شـما ايـن     يعني اگر كسي وارد اتاق شود       . هاي خودشان هستند    مؤخر از قبلي  

 مثالً حسن وارد شود و شما نسبت به او          ،عقيده را پيدا كنيد كه دشمن شماست      
متوجه شويد كه حسين وارد شـده اسـت،          و سپس     خشم پيدا كنيد   عاطفه منفيِ 

بنـابراين عاطفـه    . كنـد   تان تغيير مي    ايد عاطفه   چون شما با حسين دشمني نداشته     
.  تأثير عاطفه و عقيده انسان اسـت       اراده هم تحت  . تحت تأثير عقيده انسان است    

اما با اين همه، اين حرف به اين معنا نيست كه اين سه قابل ارجاع و تحويل بـه             
 ولي در عين حـال      ي هستند، عقيده، عاطفه و اراده هر يك چيز      . يكديگر هستند 

 ؛نسبت به قبلـي دارنـد       ناقصه  ولو معلوليتِ  ،هر كدام از اينها يك نحوه معلوليتي      
 .قبلي آنها نسبت به آنها عليت ناقصه دارد موردزيرا 
 

 سلوك يا عمل عرفاني و ساحات وجودي انسان  و  سير
شود و هم شامل اعمال       مي  هم شامل اعمال جوانحي    ،شكي نيست كه عمل   

توانـد باشـد      مـي  اما در باب اينكـه عمـل جـوانحي انسـان چـه            . جوارحي
 تنهـا عمـل     رسـد   مي از يك لحاظ به نظر    . هاي زيادي وجود دارد    پيچيدگي
 انجـام  ، جوانحي غيـر از اراده يتواند عمل  ميآيا انسان.  اراده است ،جوانحي

متواضع باشد يا مـثالً يـك       مثالً  تواند تصميم بگيرد كه       مي  انسان فقط  ؟دهد
 تصميم  ،تاب را بخواند  فالن ك  تصميم بگيرد    ،راز را با كسي در ميان نگذارد      

آيـا  . جـا بيـاورد    نمازش را اول وقت به    بگيرد امشب نخوابد، تصميم بگيرد      
 عمل جوانحي ديگري هم وجود دارد يا نه؟

                                                           

 .عقيده، احساس و اراده. ١
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S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۳۶ ) ۱۶۸كد 

ن  يعنـي انسـا    ،مؤثر باشـد  ... ها و  ها، دانسته  پنداشت ؟ اگر پيش  تأثيري ندارند 
كه ذهن جايگاه علـم حصـولي        چرا. هنوز هم قدري در ساحت ذهن است      

زيرا اگـر  . م ديگر در جايگاه علم حصولي نيستيمگرا باشي   اما اگر ذات   ،است
حـال  ؛ مكـار داشـته باشـي    و  بايد با مفهوم سر  م در مرتبه ذهن باشي    مبخواهي

ــدارد    ــود ن ــومي وج ــر اصــالً مفه ــا ديگ ــه در آنج ــدگاه . آنك ــابراين دي بن
اختارگرايانه هم كامالً وجود دارد و ممكـن اسـت مـا در سـاحت ذهـن                 س

گـرا   هـايي اسـت كـه ذات       ها از لحاظ قوت ديـدگاه      اما بيشتر ديدگاه  . باشيم
دهنـد    گرا با وصفي كه خود عارفان بـه دسـت مـي            هاي ذات  ديدگاه. هستند

تصـوير  . كننـد  سازگارتر اسـت تـا تصـويري كـه سـاختارگرايان ارائـه مـي              
 يعنـي كسـاني كـه داراي تجربـه          ،ايان از وصفي كه خود عارفـان      ساختارگر

 .پـردازم  بعداً بـه ايـن بحـث مـي       .  دورتر است  ،اند  ارائه داده  ،اند عرفاني بوده 
 .نظير اين بحث را در باب عمل هم داريم

 

گراها در ترتيب چينش تجربه، عمل و آمـوزه          آيا ممكن است ساختارگراها و ذات      ○
 يعني ساختارگراها اين نظـام را از پـايين         ؛ داشته باشند  هايي  وتتفايكديگر   با    هم باز

 به باال طرح كنند؟

 ؛تواند هم از پايين به بـاال بچينـد و هـم از بـاال بـه پـايين             ساختارگرا مي  ●
لــذا اتخــاذ موضــع در مســئله ســاختارگرايي و . طــور گــرا هــم همــين ذات
 باال يا از بـاال بـه پـايين          گرايي لزوماً تأثيري در اينكه ترتيب از پايين به         ذات
 . استء يعني الاقتضا؛ ندارد،باشد

گونـه كـه    همـان كـنم و آن اينكـه    ذكر  در اينجا   بايد  را هم    ديگري   نكته
يكي از مبـاحثي  .  عقيده، عاطفه و اراده:استسه ساحت   داراي  گفتيم انسان   

اي  عاطفـه هـيچ    اين اسـت كـه آيـا         كنند  طرح مي فيلسوفان ذهن   امروزه  كه  
اي بـدون عاطفـه و    ارادههـيچ  پذير هست يـا نـه؟ و آيـا          عقيده امكان بدون  

 و صـرفاً گفـتم      پذير هست يا نه؟ من به ايـن بحـث نپـرداختم            عقيده امكان 

 ٣٧/ جغرافياي بحث و مقدمات آن 
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اما اينكه اگر ساحت دوم يعني عاطفه بخواهد پديـد     . انسان سه ساحت دارد   
       يا اينكه  اي هم پيدا كرده باشيم و        ي عقيده تببيايد مقدم بر آن بايد به لحاظ ر

اگر ساحت سوم يعني اراده بخواهد پديد بيايد مقدم بر آن بايد در سـاحت               
 . بحث ديگري است،عقيده و عاطفه هم حالت خاصي پيدا كرده باشيم

 بـه ترتيـب     ١ذكـر شـد   ند كه اين سه موردي كه       ا  بيشتر فيلسوفان نفس قائل   
و شـما ايـن     يعني اگر كسي وارد اتاق شود       . هاي خودشان هستند    مؤخر از قبلي  

 مثالً حسن وارد شود و شما نسبت به او          ،عقيده را پيدا كنيد كه دشمن شماست      
متوجه شويد كه حسين وارد شـده اسـت،          و سپس     خشم پيدا كنيد   عاطفه منفيِ 

بنـابراين عاطفـه    . كنـد   تان تغيير مي    ايد عاطفه   چون شما با حسين دشمني نداشته     
.  تأثير عاطفه و عقيده انسان اسـت       اراده هم تحت  . تحت تأثير عقيده انسان است    

اما با اين همه، اين حرف به اين معنا نيست كه اين سه قابل ارجاع و تحويل بـه             
 ولي در عين حـال      ي هستند، عقيده، عاطفه و اراده هر يك چيز      . يكديگر هستند 

 ؛نسبت به قبلـي دارنـد       ناقصه  ولو معلوليتِ  ،هر كدام از اينها يك نحوه معلوليتي      
 .قبلي آنها نسبت به آنها عليت ناقصه دارد موردزيرا 
 

 سلوك يا عمل عرفاني و ساحات وجودي انسان  و  سير
شود و هم شامل اعمال       مي  هم شامل اعمال جوانحي    ،شكي نيست كه عمل   

توانـد باشـد      مـي  اما در باب اينكـه عمـل جـوانحي انسـان چـه            . جوارحي
 تنهـا عمـل     رسـد   مي از يك لحاظ به نظر    . هاي زيادي وجود دارد    پيچيدگي
 انجـام  ، جوانحي غيـر از اراده يتواند عمل  ميآيا انسان.  اراده است ،جوانحي

متواضع باشد يا مـثالً يـك       مثالً  تواند تصميم بگيرد كه       مي  انسان فقط  ؟دهد
 تصميم  ،تاب را بخواند  فالن ك  تصميم بگيرد    ،راز را با كسي در ميان نگذارد      

آيـا  . جـا بيـاورد    نمازش را اول وقت به    بگيرد امشب نخوابد، تصميم بگيرد      
 عمل جوانحي ديگري هم وجود دارد يا نه؟

                                                           

 .عقيده، احساس و اراده. ١
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فيلسوفان ذهن بر اين اعتقادند كه عمـل جـوانحي ديگـري            امروزه اكثر   
لذا اگر چنين باشـد اعمـال جـوانحي در سـومين            . غير از اراده وجود ندارد    
قـول  اگـر بخـواهيم قـولي غيـر از ايـن      . گنجند  مي ساحت نفس يعني اراده   

از جملـه   توجـه كنـيم     مسـائل ديگـري     بايد به    در اين صورت     داشته باشيم 
 نيت و قصد يك چيـز      ،آيا مثالً اراده و نيت يك چيز هستند؟ آيا اراده         اينكه  

بـا  چهـار مـورد   با انگيزه چيست؟ تفاوت اين مورد هستند؟ تفاوت اين سه    
ـ          ١انگيزش در چيست؟   ل چـه   همه اينها با شوق چـه تفـاوتي دارنـد؟ بـا مي

بـا    آنگـاه بايـد اراده     ،تفاوتي دارند؟ لذا اگر اعمال جوانحي فقط اراده باشد        
 اكثـر فيلسـوفان ذهـن       رسـد   مـي  اما بـه نظـر    . هم يك چيز باشد   ... هدف و 
ه، اگـر چنـين باشـد غيـر از اراد         . اند تنها عمل جوانحي ما اراده است       مدعي

ـ گير  مي  انجام  يعني اعمالي كه با بدن     ؛د بود ن جوارحي خواه  ،ساير اعمال  . دن
رو كه عمل اسـت   در عمل از آن . گردند ساير اعمال به ساحت بدن برمي     لذا  

به گفتـه قـدماي مـا، از مقولـه عـدم و             . كاشفيت از واقع اصالً وجود ندارد     
ت را نسـبت    ت يا عدم موصـلي    ود به عمل شأن موصلي    ش  نمي يعني   ؛اند ملكه
وان كور بودن را نسـبت داد و نـه          ت  مي به ديوار نه  معتقد بودند   لذا قدما   . داد

كـوري و بينـايي شـأن       . ن كوري و بينايي نـدارد     أ زيرا ديوار ش   ؛بينا بودن را  
 .اعمال شأنيت اتّصاف ندارند. انسان است

 

 هايي از وجوه مقايسه مثال
اگر مراد ما از عرفان، عمل عرفـاني يـا سـلوك عرفـاني باشـد، آنگـاه بايـد             

هـاي   مـثالً آيـا در عرفـان      .  هم مقايسه كـرد     را از جهات ديگري با     ها  عرفان
  اهـدافي كـه بـراي عمـل تصـوير          ،گيرنـد   مي مختلفي كه مورد مقايسه قرار    

ها دوست دارند به آن اهداف برسند يا نـه؟            اهدافي است كه انسان    ،شود مي
ها دوست دارند بـه نيروانـا    يعني آيا واقعاً انسان  . اين يك وجه مقايسه است    

                                                           

 motivation يعنـي انگيـزه و       motive. شناسي بـا هـم تفـاوت دارد        نگيزه و انگيزش در روان    ا. ١
 .انگيزش يعني
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 آن  گر بخواهيم انسان را به كاري وادار كنيم، بايد هـدفِ          بپيوندند؟ چرا كه ا   
ها دوسـت دارنـد بـه        آيا واقعاً انسان  . كار براي شخص جذابيت داشته باشد     

در اينجـا   . اهللا شوند؟ اين يك وجه مقايسه است        في نينيروانا بپيوندند يا فا   
 .ديگر بحث كاشفيت از واقع مطرح نيست

هـاي مختلـف    ينكـه آيـا در عرفـان    توان كـرد و آن ا       بحث ديگري هم مي   
 ؟رسـانند   مـي ،كننـد  شود ما را به اهدافي كه تصـوير مـي     اعمالي كه توصيه مي   

  آن  ولي اين مهـم اسـت كـه آيـا          ،ممكن است ما اهداف را قبول داشته باشيم       
 مـن .  اين هم يك وجه مقايسه اسـت       .رسانند يا خير    اعمال ما را به اهداف مي     

حـد ممكـن   كـردم تـا    توصيه مـي به دوستان ظ ـ  ِعتّ غيرمـ از باب واعِظمرتباً  
 . ضـرورت سـخن بگوييـد    ضرورت و به وقِتبه قدِر و سكوت داشته باشيد  

ها بعد به مـن گفـت         مدت ،كه اين حرف را جدي گرفته بود      دوستان  يكي از   
 ؛هاي مزخرفـي بـر مـن عـارض شـده اسـت            من اين كار را كردم ولي حالت      

كنم ديگر هـوش در وجـود مـن     اس ميكنم و احس احساس خرفتي مطلق مي 
خـورده اسـت و يـا         ممكن است كسي بگويد يا هدف تو به درد نمي         . نيست

 .رسد  انسان از راه خاموشي به آن هدف نمي،اگر هدف هم خوب بوده

البتـه مـن هنـوز جهـات مقايسـه را           . اي دارد  عمل هم جهـات مقايسـه     
اي را ايجـاد   قايسـه ام و بعداً خواهم گفت كه هر كدام چه جهـات م          نشمرده

در نظام يا آمـوزه شـكي نيسـت     .كنم را ذكر مي  ي  يها فعالً فقط مثال  . كند  مي
 يعنـي اينكـه چقـدر       هاي عرفاني است؛    نظامكه اولين جهت مقايسه، صدق      

هـاي عرفـاني     نظـام . موصل به واقع هستند و چقدر موصل به واقع نيسـتند          
هـا   صـدق نظـام  ف كشـ كنـيم از   ند و چقدر كاذب؟ فرض مي ا  چقدر صادق 
هـا   پردازيم كه اين نظام     مي اقل به اين امر   در اين صورت حد   . مأيوس باشيم 
 چقدر موج   اينكـه   فرض  با  . ه هستند ه و چقدر ناموج   هيـت و  از تعيـين موج
 پـردازيم كـه     مـي اقل به اين امـر   آنگاه حد يم،  وهيت هم مأيوس ش   عدم موج

در  ،م مـأيوس شـديم   اگر از ايـن هـ  .چقدر معقول و چقدر نامعقول هستند  
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فيلسوفان ذهن بر اين اعتقادند كه عمـل جـوانحي ديگـري            امروزه اكثر   
لذا اگر چنين باشـد اعمـال جـوانحي در سـومين            . غير از اراده وجود ندارد    
قـول  اگـر بخـواهيم قـولي غيـر از ايـن      . گنجند  مي ساحت نفس يعني اراده   

از جملـه   توجـه كنـيم     مسـائل ديگـري     بايد به    در اين صورت     داشته باشيم 
 نيت و قصد يك چيـز      ،آيا مثالً اراده و نيت يك چيز هستند؟ آيا اراده         اينكه  

بـا  چهـار مـورد   با انگيزه چيست؟ تفاوت اين مورد هستند؟ تفاوت اين سه    
ـ          ١انگيزش در چيست؟   ل چـه   همه اينها با شوق چـه تفـاوتي دارنـد؟ بـا مي

بـا    آنگـاه بايـد اراده     ،تفاوتي دارند؟ لذا اگر اعمال جوانحي فقط اراده باشد        
 اكثـر فيلسـوفان ذهـن       رسـد   مـي  اما بـه نظـر    . هم يك چيز باشد   ... هدف و 
ه، اگـر چنـين باشـد غيـر از اراد         . اند تنها عمل جوانحي ما اراده است       مدعي

ـ گير  مي  انجام  يعني اعمالي كه با بدن     ؛د بود ن جوارحي خواه  ،ساير اعمال  . دن
رو كه عمل اسـت   در عمل از آن . گردند ساير اعمال به ساحت بدن برمي     لذا  

به گفتـه قـدماي مـا، از مقولـه عـدم و             . كاشفيت از واقع اصالً وجود ندارد     
ت را نسـبت    ت يا عدم موصـلي    ود به عمل شأن موصلي    ش  نمي يعني   ؛اند ملكه
وان كور بودن را نسـبت داد و نـه          ت  مي به ديوار نه  معتقد بودند   لذا قدما   . داد

كـوري و بينـايي شـأن       . ن كوري و بينايي نـدارد     أ زيرا ديوار ش   ؛بينا بودن را  
 .اعمال شأنيت اتّصاف ندارند. انسان است

 

 هايي از وجوه مقايسه مثال
اگر مراد ما از عرفان، عمل عرفـاني يـا سـلوك عرفـاني باشـد، آنگـاه بايـد             

هـاي   مـثالً آيـا در عرفـان      .  هم مقايسه كـرد     را از جهات ديگري با     ها  عرفان
  اهـدافي كـه بـراي عمـل تصـوير          ،گيرنـد   مي مختلفي كه مورد مقايسه قرار    

ها دوست دارند به آن اهداف برسند يا نـه؟            اهدافي است كه انسان    ،شود مي
ها دوست دارند بـه نيروانـا    يعني آيا واقعاً انسان  . اين يك وجه مقايسه است    

                                                           

 motivation يعنـي انگيـزه و       motive. شناسي بـا هـم تفـاوت دارد        نگيزه و انگيزش در روان    ا. ١
 .انگيزش يعني

 ٣٩/ جغرافياي بحث و مقدمات آن 
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 آن  گر بخواهيم انسان را به كاري وادار كنيم، بايد هـدفِ          بپيوندند؟ چرا كه ا   
ها دوسـت دارنـد بـه        آيا واقعاً انسان  . كار براي شخص جذابيت داشته باشد     

در اينجـا   . اهللا شوند؟ اين يك وجه مقايسه است        في نينيروانا بپيوندند يا فا   
 .ديگر بحث كاشفيت از واقع مطرح نيست

هـاي مختلـف    ينكـه آيـا در عرفـان    توان كـرد و آن ا       بحث ديگري هم مي   
 ؟رسـانند   مـي ،كننـد  شود ما را به اهدافي كه تصـوير مـي     اعمالي كه توصيه مي   

  آن  ولي اين مهـم اسـت كـه آيـا          ،ممكن است ما اهداف را قبول داشته باشيم       
 مـن .  اين هم يك وجه مقايسه اسـت       .رسانند يا خير    اعمال ما را به اهداف مي     

حـد ممكـن   كـردم تـا    توصيه مـي به دوستان ظ ـ  ِعتّ غيرمـ از باب واعِظمرتباً  
 . ضـرورت سـخن بگوييـد    ضرورت و به وقِتبه قدِر و سكوت داشته باشيد  

ها بعد به مـن گفـت         مدت ،كه اين حرف را جدي گرفته بود      دوستان  يكي از   
 ؛هاي مزخرفـي بـر مـن عـارض شـده اسـت            من اين كار را كردم ولي حالت      

كنم ديگر هـوش در وجـود مـن     اس ميكنم و احس احساس خرفتي مطلق مي 
خـورده اسـت و يـا         ممكن است كسي بگويد يا هدف تو به درد نمي         . نيست

 .رسد  انسان از راه خاموشي به آن هدف نمي،اگر هدف هم خوب بوده

البتـه مـن هنـوز جهـات مقايسـه را           . اي دارد  عمل هم جهـات مقايسـه     
اي را ايجـاد   قايسـه ام و بعداً خواهم گفت كه هر كدام چه جهـات م          نشمرده

در نظام يا آمـوزه شـكي نيسـت     .كنم را ذكر مي  ي  يها فعالً فقط مثال  . كند  مي
 يعنـي اينكـه چقـدر       هاي عرفاني است؛    نظامكه اولين جهت مقايسه، صدق      

هـاي عرفـاني     نظـام . موصل به واقع هستند و چقدر موصل به واقع نيسـتند          
هـا   صـدق نظـام  ف كشـ كنـيم از   ند و چقدر كاذب؟ فرض مي ا  چقدر صادق 
هـا   پردازيم كه اين نظام     مي اقل به اين امر   در اين صورت حد   . مأيوس باشيم 
 چقدر موج   اينكـه   فرض  با  . ه هستند ه و چقدر ناموج   هيـت و  از تعيـين موج
 پـردازيم كـه     مـي اقل به اين امـر   آنگاه حد يم،  وهيت هم مأيوس ش   عدم موج

در  ،م مـأيوس شـديم   اگر از ايـن هـ  .چقدر معقول و چقدر نامعقول هستند  
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خردسـتيز  هـاي عرفـاني      نظـام پردازيم كه    امر مي اقل به اين    اين صورت حد  
البتـه  . آيـد  شناختي است كه به ترتيب پايين مي  اينها ادعاهاي معرفت  . نباشند

گويند ما به چيزي كمتـر از اثبـات          اگر در پوست قدماي خودمان برويم مي      
 ،ي كه هر كسي مـدعي شـود       ا هر گزاره . صدق و اثبات كذب راضي نيستيم     

پردازنـد و    مـي ١لـذا بـه برهـان    . كنيم يا صدق آن و يا كذب آن را اثبات مي         
 كـاذب  ،توانـد   يك گزاره صادق اسـت و نمـي        كه كند  مي برهان حتماً اثبات  

امـروزه  البته  . تواند صادق باشد   باشد و گزاره ديگر حتماً كاذب است و نمي        
 .دكن چنين ادعاهاي بزرگي نميديگر كسي 

شـود بـه    تر آمديم و گفتيم اگر صدق و كذب نمي  بنابراين يك پله پايين   
موج   شـود اثبـات كـرد كـه ايـن           اگر نمي . پردازيم  مي هيتهيت و عدم موج

تـوان    مـي   امـا  ، يا اين قضيه كاذب است و الغير       ،غيرقضيه صادق است و ال    
    ـ        ،ه اسـت  گفت كه اين قضيه موج يعنـي  ؛ه اسـت   ولـي فـالن قضـيه ناموج  

. غير از اثبات صـدق اسـت و چيـز ديگـري اسـت             ي  ختشنا   معرفت ٢جيهتو
تر بيايد و بحث معقوليـت را پـيش          ممكن است كسي باز هم يك پله پايين       

 يعني اگر كسـي بـه     ؛ مثالً بگويد معقول است به فالن امر قائل باشيم         ؛بكشد
به تعبيري آن سخن فراتر از      . فالن امر قائل باشد حرف نامعقولي نزده است       

تابـد و از شـك       برنمـي را   شك معقـول     ، يعني آن سخن   ؛ معقول است  ِكش
از ايـن مرتبـه   . تـوانيم بـه آن التـزام بـورزيم      مي لذا،معقول فراتر رفته است   

قـوانين منطـق    اي باشد كه      گونه نظام عرفاني به  قل  حداگويند    مي تر هم  پايين
يـد در   نبابـه عبـارت ديگـر       .  يعني خردستيز نباشد   ؛ده باشد شدر آن نقض ن   

امـا    نظام عرفاني را نقض كـرده باشـد        اساساًاي باشد كه     نظام عرفاني آموزه  
 صـدق  ،ترين مسـئله   گرچه مهم  ، تنها مسئله نيست   ،ها مسئله صدق   در آموزه 

   يا كـذب، موج      هيـت، معقوليـت يـا عـدم معقوليـت و           هيـت يـا عـدم موج
 .خردستيزي يا عدم خردستيزي است

                                                           

1. proof 2. justification  

 ٤١/ جغرافياي بحث و مقدمات آن 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي   صفحه ( 422  از۴۱ )۱۶۸كد 

ها بخواهند مقايسه شوند بـا توجـه         رفاناگر ع با توجه به آنچه ذكر شد،       
مورد مقايسه قرار گيرد،     يك از سه مورد تجربه، عمل يا آموزه         به اينكه كدام  

 .شود  ميجهات مقايسه متفاوت
 

 تمايز ميان وجه مقايسه و روش مقايسه
 يكي اينكـه    :خواهيم پرداخت مهم  بسيار  دو بحث   در اين سلسله دروس به      

را از چـه  عرفـاني  نظـام يـا آمـوزه     و وك عرفاني عمل يا سل  ،تجربه عرفاني 
گانـه انجـام      سه هاي  پس از اينكه اين مقايسه     . مقايسه كرد  توان  مي هايي جنبه

 برآمـده    فالن عـارف،   عرفاني گرفت بايد به اين بحث بپردازيم كه آيا تجربه        
 يا نـه؟ آيـا عمـل يـا سـلوك            او هست از عمل يا سلوك عرفاني پيشنهادي       

 كـه اينظام يا آموزه عرفاني صـادقي اسـت يـا    نمبتني بر رف  فالن عا عرفاني  
 ؛ اول استاين بحِث. سقف ايجاد كندداده و واهد بين اينها گسيل خ مي

بحث دوم اين است كه بر فرض آنكه جهات مقايسه روشن شد با چـه               
تـوان    مـي تـوان مقايسـه كـرد؟ فـرض كنيـد فهميـديم كـه مـثالً           مي روشي
 امـا روش    ،حاظ صدق و كذب با هم مقايسه كـرد        هاي عرفاني را از ل     آموزه

فـرض  مثالً  .  مقايسه غير از وجه مقايسه است      ١مقايسه چگونه است؟ روشِ   
كچـل  يا  دو معلم را از لحاظ كچل بودن        ه مقايسه ما اين نباشد كه       جكنيد و 

سـوادي   از لحـاظ باسـوادي و بـي       آنها را   خواهيم  ب بلكه   ،نبودن مقايسه كنيم  
تـوان دو معلـم را از لحـاظ سـواد       مـي چگونهن صورت در اي . مقايسه كنيم 

؟ وجود دارد مقايسه كرد؟ چه روشي براي مقايسه سواد دو معلم با يكديگر            
 روشـن  »روش مقايسـه « روشن شـود لزومـاً   »وجه مقايسه «كه  اينبه محض   

  روشِ  تعيـينِ   ديگر معلوم شدن وجه مقايسه شرط الزمِ       عبارتبه  . شود نمي
ممكن است بعضي از جهـات مقايسـه     . كافي نيست مقايسه هست اما شرط     

گـويي  . نباشـد  يعني روش آن در اختيار ما        ؛مطلوب باشند اما ممكن نباشند    
                                                           

1. method 



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٤٠

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۴۰ ) ۱۶۸كد 

خردسـتيز  هـاي عرفـاني      نظـام پردازيم كه    امر مي اقل به اين    اين صورت حد  
البتـه  . آيـد  شناختي است كه به ترتيب پايين مي  اينها ادعاهاي معرفت  . نباشند

گويند ما به چيزي كمتـر از اثبـات          اگر در پوست قدماي خودمان برويم مي      
 ،ي كه هر كسي مـدعي شـود       ا هر گزاره . صدق و اثبات كذب راضي نيستيم     

پردازنـد و    مـي ١لـذا بـه برهـان    . كنيم يا صدق آن و يا كذب آن را اثبات مي         
 كـاذب  ،توانـد   يك گزاره صادق اسـت و نمـي        كه كند  مي برهان حتماً اثبات  

امـروزه  البته  . تواند صادق باشد   باشد و گزاره ديگر حتماً كاذب است و نمي        
 .دكن چنين ادعاهاي بزرگي نميديگر كسي 

شـود بـه    تر آمديم و گفتيم اگر صدق و كذب نمي  بنابراين يك پله پايين   
موج   شـود اثبـات كـرد كـه ايـن           اگر نمي . پردازيم  مي هيتهيت و عدم موج

تـوان    مـي   امـا  ، يا اين قضيه كاذب است و الغير       ،غيرقضيه صادق است و ال    
    ـ        ،ه اسـت  گفت كه اين قضيه موج يعنـي  ؛ه اسـت   ولـي فـالن قضـيه ناموج  

. غير از اثبات صـدق اسـت و چيـز ديگـري اسـت             ي  ختشنا   معرفت ٢جيهتو
تر بيايد و بحث معقوليـت را پـيش          ممكن است كسي باز هم يك پله پايين       

 يعني اگر كسـي بـه     ؛ مثالً بگويد معقول است به فالن امر قائل باشيم         ؛بكشد
به تعبيري آن سخن فراتر از      . فالن امر قائل باشد حرف نامعقولي نزده است       

تابـد و از شـك       برنمـي را   شك معقـول     ، يعني آن سخن   ؛ معقول است  ِكش
از ايـن مرتبـه   . تـوانيم بـه آن التـزام بـورزيم      مي لذا،معقول فراتر رفته است   

قـوانين منطـق    اي باشد كه      گونه نظام عرفاني به  قل  حداگويند    مي تر هم  پايين
يـد در   نبابـه عبـارت ديگـر       .  يعني خردستيز نباشد   ؛ده باشد شدر آن نقض ن   

امـا    نظام عرفاني را نقض كـرده باشـد        اساساًاي باشد كه     نظام عرفاني آموزه  
 صـدق  ،ترين مسـئله   گرچه مهم  ، تنها مسئله نيست   ،ها مسئله صدق   در آموزه 

   يا كـذب، موج      هيـت، معقوليـت يـا عـدم معقوليـت و           هيـت يـا عـدم موج
 .خردستيزي يا عدم خردستيزي است

                                                           

1. proof 2. justification  

 ٤١/ جغرافياي بحث و مقدمات آن 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي   صفحه ( 422  از۴۱ )۱۶۸كد 

ها بخواهند مقايسه شوند بـا توجـه         رفاناگر ع با توجه به آنچه ذكر شد،       
مورد مقايسه قرار گيرد،     يك از سه مورد تجربه، عمل يا آموزه         به اينكه كدام  

 .شود  ميجهات مقايسه متفاوت
 

 تمايز ميان وجه مقايسه و روش مقايسه
 يكي اينكـه    :خواهيم پرداخت مهم  بسيار  دو بحث   در اين سلسله دروس به      

را از چـه  عرفـاني  نظـام يـا آمـوزه     و وك عرفاني عمل يا سل  ،تجربه عرفاني 
گانـه انجـام      سه هاي  پس از اينكه اين مقايسه     . مقايسه كرد  توان  مي هايي جنبه

 برآمـده    فالن عـارف،   عرفاني گرفت بايد به اين بحث بپردازيم كه آيا تجربه        
 يا نـه؟ آيـا عمـل يـا سـلوك            او هست از عمل يا سلوك عرفاني پيشنهادي       

 كـه اينظام يا آموزه عرفاني صـادقي اسـت يـا    نمبتني بر رف  فالن عا عرفاني  
 ؛ اول استاين بحِث. سقف ايجاد كندداده و واهد بين اينها گسيل خ مي

بحث دوم اين است كه بر فرض آنكه جهات مقايسه روشن شد با چـه               
تـوان    مـي تـوان مقايسـه كـرد؟ فـرض كنيـد فهميـديم كـه مـثالً           مي روشي
 امـا روش    ،حاظ صدق و كذب با هم مقايسه كـرد        هاي عرفاني را از ل     آموزه

فـرض  مثالً  .  مقايسه غير از وجه مقايسه است      ١مقايسه چگونه است؟ روشِ   
كچـل  يا  دو معلم را از لحاظ كچل بودن        ه مقايسه ما اين نباشد كه       جكنيد و 

سـوادي   از لحـاظ باسـوادي و بـي       آنها را   خواهيم  ب بلكه   ،نبودن مقايسه كنيم  
تـوان دو معلـم را از لحـاظ سـواد       مـي چگونهن صورت در اي . مقايسه كنيم 

؟ وجود دارد مقايسه كرد؟ چه روشي براي مقايسه سواد دو معلم با يكديگر            
 روشـن  »روش مقايسـه « روشن شـود لزومـاً   »وجه مقايسه «كه  اينبه محض   

  روشِ  تعيـينِ   ديگر معلوم شدن وجه مقايسه شرط الزمِ       عبارتبه  . شود نمي
ممكن است بعضي از جهـات مقايسـه     . كافي نيست مقايسه هست اما شرط     

گـويي  . نباشـد  يعني روش آن در اختيار ما        ؛مطلوب باشند اما ممكن نباشند    
                                                           

1. method 



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٤٢

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۴۲ ) ۱۶۸كد 

 جـز «براي اينكه روش بخواهد در اختيار ما باشد بايـد بتـوان عرفـان را بـا           
تـوان بـا      مي شود عرفان را با فلسفه سنجيد؟ يعني آيا         مي آيا. سنجيد» عرفان

تـوان عرفـان را بـا ديـن           مي ؟ آيا رفتها   ه سراغ مقايسه عرفان   ابزار فلسفه ب  
 ها برويم؟ ن مقايسه عرفاسراغ با ابزار دين به توانيم  آيا ميسنجيد؟ يعني 

عرفـاي كاتوليـك مسـيحي در    . دهـم  مطلب را توضـيح مـي   مثال با يك 
 معتقـد   ٢ و تا زمان خـوان دوال كـروث        ١ تا زمان ترزاي آوياليي    اقرون وسط 
 بلكه اتفاقاً انسـان     ، برخي از تجارب عرفاني موصل به واقع نيست        بودند كه 

اي  اي تجربـه   بنابراين هميشه وقتي در دير يا صومعه      . كند  را از واقع دور مي    
ين تجربـه عرفـاني القـاي       ابدانند  خواستند    مي ،آمد  عرفاني برايشان پيش مي   

اين بـود   ا  مورد استفاده آنه   هاي  روشيكي از   . شيطان است يا القاي رحمان    
سـخن مـن در خصـوص    . كردنـد  مـي كه تجارب را به متون مقدس عرضه      

 واهم بگـويم كـه در ايـن      خ  نيست، بلكه صرفاً مي   صدق يا كذب اين روش      
بـه عنـوان مثـال طبـق     . داد  روش مقايسه را به دست مي  »متن مقدس «مورد  

توصيف كردند، اما عارف    المنظر   كريهرا  اگر متون مقدس شيطان     اين روش   
كـه  تـوان نتيجـه گرفـت     مـي  يك كشف و شهود شيطان را جميل ديـد،       در

 چـرا  ؛يك كشف و شهود موصل به واقـع نيسـت  آن عارف كشف و شهود    
 .مطابقت نداردهاي متون مقدس  كه با آموزه

كانديـداي  .  اسـت  »ديـن «،  يكي از اين كانديداها به عنوان ابزار سنجش       
علـم  « ،اسـت بعيـدي   سخن   به نظر من  ، اما   اند  كه برخي مدعي شده    يديگر

از مـوارد  برخـي  در  توانـد     اند علم تجربي هم مـي       يعني گفته  ؛ است »تجربي
 . اسـت  »يفـ فهـم عر  «كانديـداي چهـارم     . ها واقع شـود    معيار مقايسه عرفان  
تـوان بـا آن     سـت كـه مـي     يـي ا  اند فهم عرفـي هـم ترازو       برخي مدعي شده  

ايـن  اند كه اتفاقـاً      انسته را هم كانديداي پنجم د     »اخالق«. ها را سنجيد   انعرف
                                                           

١ .Teresa of Avila) ۱۵۸۲راهب و عارف اسپانيايي عضو فرقه كرمليان.)م۱۵۱۵ـ ،. 
٢ .St. Jhon of the Cross) ۱۵۹۱يـا همـان قـديس يوحنـاي صـليبي، عـارف و شـاعر        .)م۱۵۴۲ـ ،

 .اسپانيايي و مؤسس فرقه كرمليان پابرهنه

 ٤٣/ جغرافياي بحث و مقدمات آن 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي   صفحه ( 422  از۴۳ )۱۶۸كد 

گوينـد اگـر     عرفاي مـا مـي    مثالً  . استفراوان  هاي عرفاي ما     در نوشته مورد  
    بدان كه آن كشـف و شـهود موصـل بـه     ،جب دادكشف و شهودي به تو ع 

 يعني  ؛كند   فروتن مي   و دل كشف و شهود رحماني انسان را نرم      . واقع نيست 
 .كار بيايد به تواند در اين سنجه  اخالق مي
فلسـفه،  (مورد  يك از اين پنج       خواهيم به اين بحث بپردازيم كه كدام        ما مي 

توانند روش مقايسه باشـند و اگـر          مي) اخالق و   يفدين، علم تجربي، فهم عر    
توانند در قسمت اول يعنـي تجربـه عرفـاني       يك مي    كدام ،روش مقايسه باشند  

در يـا   و  ) يـا عمـل   سـلوك   (توانند در قسمت دوم       يك مي   كار بيايند و كدام     به  
پس ماحصل آنچـه كـه   . مورد استفاده قرار گيرند  ) نظام يا آموزه  (قسمت سوم   

 يكي اينكه در هر سـه قسـمت   : استبحثدو بايد در اين مباحث دنبال كنيم     
هاي مقايسه كـدام اسـت؟        روشديگر اينكه   مذكور وجوه مقايسه چيست؟ و      

 .است... و روشي سه، دوروشي يك كدامو روشي است؟  يك تك كدام
 

 ها اهميت متون مكتوب در مقايسه ميان عرفان

بسيار پيچيده  ين مطلبي كه بايد در اين قسمت طرح شود، مطلبي است            آخر
 بـا   خواه ،در مقايسه ،  به آن پرداخته شده است    كمتر  اي   در عرفان مقايسه  كه  

 با عمل يـا سـلوك و نظـام يـا     خواهكار داشته باشيم و     و تجربه عرفاني سر  
بـه عنـوان   . كنـيم  را از راه آثار مكتوب با هم مقايسه مي    مورد   هر سه    ،هآموز
 اگر بخواهيم ببينيم عمل يا سلوك عارفان يهودي چه تفاوتي بـا عمـل               مثال

هايي كه عارفان يهود و عارفـان هنـدو          يا سلوك عارفان هندو دارد به كتاب      
ـ   . كنـيم   رجـوع مـي  ،انـد  در باب عمل يا سلوك نوشـته    ا مـتن  بنـابراين مـا ب

اي در زمينه عرفان     اكثريت قريب به اتفاق مطالعات مقايسه     . كار داريم  و سر
در اينجا يـك سـؤال وجـود دارد و آن         . شود  از راه رجوع به متون انجام مي      

؟ آيا متون   يست چ ،نويسند   در متوني كه عارفان مي     ، مقصود  فهمِ اينكه روشِ 
 ؟يدتوان همانند متون عالمان تجربي فهم عارفان را مي
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 جـز «براي اينكه روش بخواهد در اختيار ما باشد بايـد بتـوان عرفـان را بـا           
تـوان بـا      مي شود عرفان را با فلسفه سنجيد؟ يعني آيا         مي آيا. سنجيد» عرفان

تـوان عرفـان را بـا ديـن           مي ؟ آيا رفتها   ه سراغ مقايسه عرفان   ابزار فلسفه ب  
 ها برويم؟ ن مقايسه عرفاسراغ با ابزار دين به توانيم  آيا ميسنجيد؟ يعني 

عرفـاي كاتوليـك مسـيحي در    . دهـم  مطلب را توضـيح مـي   مثال با يك 
 معتقـد   ٢ و تا زمان خـوان دوال كـروث        ١ تا زمان ترزاي آوياليي    اقرون وسط 
 بلكه اتفاقاً انسـان     ، برخي از تجارب عرفاني موصل به واقع نيست        بودند كه 

اي  اي تجربـه   بنابراين هميشه وقتي در دير يا صومعه      . كند  را از واقع دور مي    
ين تجربـه عرفـاني القـاي       ابدانند  خواستند    مي ،آمد  عرفاني برايشان پيش مي   

اين بـود   ا  مورد استفاده آنه   هاي  روشيكي از   . شيطان است يا القاي رحمان    
سـخن مـن در خصـوص    . كردنـد  مـي كه تجارب را به متون مقدس عرضه      

 واهم بگـويم كـه در ايـن      خ  نيست، بلكه صرفاً مي   صدق يا كذب اين روش      
بـه عنـوان مثـال طبـق     . داد  روش مقايسه را به دست مي  »متن مقدس «مورد  

توصيف كردند، اما عارف    المنظر   كريهرا  اگر متون مقدس شيطان     اين روش   
كـه  تـوان نتيجـه گرفـت     مـي  يك كشف و شهود شيطان را جميل ديـد،       در

 چـرا  ؛يك كشف و شهود موصل به واقـع نيسـت  آن عارف كشف و شهود    
 .مطابقت نداردهاي متون مقدس  كه با آموزه

كانديـداي  .  اسـت  »ديـن «،  يكي از اين كانديداها به عنوان ابزار سنجش       
علـم  « ،اسـت بعيـدي   سخن   به نظر من  ، اما   اند  كه برخي مدعي شده    يديگر

از مـوارد  برخـي  در  توانـد     اند علم تجربي هم مـي       يعني گفته  ؛ است »تجربي
 . اسـت  »يفـ فهـم عر  «كانديـداي چهـارم     . ها واقع شـود    معيار مقايسه عرفان  
تـوان بـا آن     سـت كـه مـي     يـي ا  اند فهم عرفـي هـم ترازو       برخي مدعي شده  

ايـن  اند كه اتفاقـاً      انسته را هم كانديداي پنجم د     »اخالق«. ها را سنجيد   انعرف
                                                           

١ .Teresa of Avila) ۱۵۸۲راهب و عارف اسپانيايي عضو فرقه كرمليان.)م۱۵۱۵ـ ،. 
٢ .St. Jhon of the Cross) ۱۵۹۱يـا همـان قـديس يوحنـاي صـليبي، عـارف و شـاعر        .)م۱۵۴۲ـ ،

 .اسپانيايي و مؤسس فرقه كرمليان پابرهنه

 ٤٣/ جغرافياي بحث و مقدمات آن 
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گوينـد اگـر     عرفاي مـا مـي    مثالً  . استفراوان  هاي عرفاي ما     در نوشته مورد  
    بدان كه آن كشـف و شـهود موصـل بـه     ،جب دادكشف و شهودي به تو ع 

 يعني  ؛كند   فروتن مي   و دل كشف و شهود رحماني انسان را نرم      . واقع نيست 
 .كار بيايد به تواند در اين سنجه  اخالق مي
فلسـفه،  (مورد  يك از اين پنج       خواهيم به اين بحث بپردازيم كه كدام        ما مي 

توانند روش مقايسه باشـند و اگـر          مي) اخالق و   يفدين، علم تجربي، فهم عر    
توانند در قسمت اول يعنـي تجربـه عرفـاني       يك مي    كدام ،روش مقايسه باشند  

در يـا   و  ) يـا عمـل   سـلوك   (توانند در قسمت دوم       يك مي   كار بيايند و كدام     به  
پس ماحصل آنچـه كـه   . مورد استفاده قرار گيرند  ) نظام يا آموزه  (قسمت سوم   

 يكي اينكه در هر سـه قسـمت   : استبحثدو بايد در اين مباحث دنبال كنيم     
هاي مقايسه كـدام اسـت؟        روشديگر اينكه   مذكور وجوه مقايسه چيست؟ و      

 .است... و روشي سه، دوروشي يك كدامو روشي است؟  يك تك كدام
 

 ها اهميت متون مكتوب در مقايسه ميان عرفان

بسيار پيچيده  ين مطلبي كه بايد در اين قسمت طرح شود، مطلبي است            آخر
 بـا   خواه ،در مقايسه ،  به آن پرداخته شده است    كمتر  اي   در عرفان مقايسه  كه  

 با عمل يـا سـلوك و نظـام يـا     خواهكار داشته باشيم و     و تجربه عرفاني سر  
بـه عنـوان   . كنـيم  را از راه آثار مكتوب با هم مقايسه مي    مورد   هر سه    ،هآموز
 اگر بخواهيم ببينيم عمل يا سلوك عارفان يهودي چه تفاوتي بـا عمـل               مثال

هايي كه عارفان يهود و عارفـان هنـدو          يا سلوك عارفان هندو دارد به كتاب      
ـ   . كنـيم   رجـوع مـي  ،انـد  در باب عمل يا سلوك نوشـته    ا مـتن  بنـابراين مـا ب

اي در زمينه عرفان     اكثريت قريب به اتفاق مطالعات مقايسه     . كار داريم  و سر
در اينجا يـك سـؤال وجـود دارد و آن         . شود  از راه رجوع به متون انجام مي      

؟ آيا متون   يست چ ،نويسند   در متوني كه عارفان مي     ، مقصود  فهمِ اينكه روشِ 
 ؟يدتوان همانند متون عالمان تجربي فهم عارفان را مي
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عرفان نظري، عرفـان عملـي و گـزارش تجـارب         خصوص  كتبي كه در    
قســمت اول در واقــع . شــود  توســط عارفــان نوشــته مــياســت،عرفــاني 
هـايي    قسـمت دوم توصـيه      و هايي است از كشف و شهود عارفـان        گزارش

 هرمنوتيـك خـاص    ،آيا نثر عرفـان   . كنند  است كه عارفان به شاگردانشان مي     
  نثـرِ  توان نثـر عارفـان را فهميـد؟ هرمنوتيـكِ           ميخودش را ندارد؟ چگونه     

هرمنوتيك نثر فلسفه   و   ، علوم رياضي و منطقي    علوم تجربي، هرمنوتيك نثرِ   
 اما دو پديده وجود دارند كه هرمنوتيـك نثـر آن دو پديـده               ،مشخص است 

. و ديگري متون عرفـاني است يكي متون ادبي ـ هنري  . اهميت زيادي دارد
ه را  لمـ لفظ تك دليل  به اين   . طرح كنم ه  متكليك  عنوان  به  اين بحث را بايد     

 يعنـي  ؛تر از خود بحث اصلي است برم كه اين بحث يك فاز عقب ميكار    به  
م و بـا هـم      يكشـ   بحث از اين است كه ما چيزهايي را از متـون بيـرون مـي              

آيا آنچه از متـون بيـرون كشـيده شـده و بـه عارفـان                حال  . كنيم  مقايسه مي 
هـا    مطابق با واقع است؟ در واقـع آيـا خـود نسـبت             ،استنسبت داده شده    

 مطابق با واقع است يا نه؟
 حافظ در يكي از غزليات عرفـاني  .دهم مطلب را توضيح ميمثال با يك  
 :گويد خود مي

 
  شود خراب  يتر كه عالم فان    زان پيش 

 
  

  خـراب كـن    ١يما را ز جام باده هست     
 

. ين بيت را به حافظ نسبت دهـيم       خواهيم معناي ا    اين بيت يعني چه؟ ما مي     
توان معناي اين بيت را فهميد؟ مگر قرار است عالم فاني خـراب               چگونه مي 

شـود؟ بـاده       عالمي كه فاني است چگونـه خـراب مـي          ،شود؟ از آن گذشته   
ير اين بيت   فسكند؟ ت   هستي چيست؟ چگونه باده هستي انسان را خراب مي        

 اين بيت را با بيت ديگـري از  . هرمنوتيك دشواري دارد   ،و درك مراد حافظ   
همين مضمون به نحو ديگري     . تر است  كنيم كه كمي آسان     حافظ مقايسه مي  

 :بيت زير بيان شده استدر 
                                                           

 .صحيح استاند، اما باده هستي  البته برخي باده مستي خوانده. ١

 ٤٥/ جغرافياي بحث و مقدمات آن 
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 ييا رب از ابر هدايت برسان باران      

 
  

  ز ميان برخيزم   يكه چو گرد   نآتر ز   پيش
 

يعني قبل از اينكه مثل يك گرد از ميان برخيزم و همـه چيـزم را از دسـت                   
نيايد مـن يـك     هدايت  اگر باران   . من نابود نشوم  تا  فرست   فروبدهم باراني   

 ، مضمون اين دو بيت به هم شـبيه اسـت          .شوم گرد هستم و سريع نابود مي     
تـوان مضـمون بيـت را بـه      چگونه مـي . تر از اولي است اما فهم دومي آسان   
يكـي از مبـاحثي كـه امـروزه كمتـر در             اهميت   اينجادر  حافظ نسبت داد؟    

ايـن  شـود؛ بنـده بشخصـه         مشخص مـي   ،عرفان تطبيقي به آن پرداخته شده     
ايـن  . ام  ديدهشناسي تطبيقي ن   هاي رسمي و متعارف عرفان     بحث را در كتاب   

مربوط به هرمنوتيـك اسـت و يكـي از مواضـعي اسـت كـه عرفـان                  بحث  
پيـدا  تالقـي   تـرين آن يعنـي علـم هرمنوتيـك           تطبيقي با علوم زباني و مهم     

 ابتـدا بايـد     ،دو عارف را با هم مقايسه كنـيم       سخن   اگر بخواهيم    لذا. كند  مي
و سـپس بررسـي كنـيم كـه     يا نه ايم  مقصود آنها را درست فهميده  بينيم آيا   ب

توانيم مقصـود عرفـا را    چگونه مي. يك از آن دو قابل دفاع است    كدامسخن  
بايد در ضمن اين سلسله مباحـث    است كه   هم يكي از مطالبي     بفهميم؟ اين   

 .رح كنيمط

 

 ؟يعني همان بحث زبان عرفان ○

 ! بله●
 

 شما بين روش مقايسه و ابزار مقايسه جمع كرديد؟ ○
 طبيعـي روش و ابـزار دو چيـز    زيرا در علوم تجربيِ . من جمع كردم  ! بله ●

 ]ناتمام[... است اما
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عرفان نظري، عرفـان عملـي و گـزارش تجـارب         خصوص  كتبي كه در    
قســمت اول در واقــع . شــود  توســط عارفــان نوشــته مــياســت،عرفــاني 
هـايي    قسـمت دوم توصـيه      و هايي است از كشف و شهود عارفـان        گزارش

 هرمنوتيـك خـاص    ،آيا نثر عرفـان   . كنند  است كه عارفان به شاگردانشان مي     
  نثـرِ  توان نثـر عارفـان را فهميـد؟ هرمنوتيـكِ           ميخودش را ندارد؟ چگونه     

هرمنوتيك نثر فلسفه   و   ، علوم رياضي و منطقي    علوم تجربي، هرمنوتيك نثرِ   
 اما دو پديده وجود دارند كه هرمنوتيـك نثـر آن دو پديـده               ،مشخص است 

. و ديگري متون عرفـاني است يكي متون ادبي ـ هنري  . اهميت زيادي دارد
ه را  لمـ لفظ تك دليل  به اين   . طرح كنم ه  متكليك  عنوان  به  اين بحث را بايد     

 يعنـي  ؛تر از خود بحث اصلي است برم كه اين بحث يك فاز عقب ميكار    به  
م و بـا هـم      يكشـ   بحث از اين است كه ما چيزهايي را از متـون بيـرون مـي              

آيا آنچه از متـون بيـرون كشـيده شـده و بـه عارفـان                حال  . كنيم  مقايسه مي 
هـا    مطابق با واقع است؟ در واقـع آيـا خـود نسـبت             ،استنسبت داده شده    

 مطابق با واقع است يا نه؟
 حافظ در يكي از غزليات عرفـاني  .دهم مطلب را توضيح ميمثال با يك  
 :گويد خود مي

 
  شود خراب  يتر كه عالم فان    زان پيش 

 
  

  خـراب كـن    ١يما را ز جام باده هست     
 

. ين بيت را به حافظ نسبت دهـيم       خواهيم معناي ا    اين بيت يعني چه؟ ما مي     
توان معناي اين بيت را فهميد؟ مگر قرار است عالم فاني خـراب               چگونه مي 

شـود؟ بـاده       عالمي كه فاني است چگونـه خـراب مـي          ،شود؟ از آن گذشته   
ير اين بيت   فسكند؟ ت   هستي چيست؟ چگونه باده هستي انسان را خراب مي        

 اين بيت را با بيت ديگـري از  . هرمنوتيك دشواري دارد   ،و درك مراد حافظ   
همين مضمون به نحو ديگري     . تر است  كنيم كه كمي آسان     حافظ مقايسه مي  

 :بيت زير بيان شده استدر 
                                                           

 .صحيح استاند، اما باده هستي  البته برخي باده مستي خوانده. ١

 ٤٥/ جغرافياي بحث و مقدمات آن 
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 ييا رب از ابر هدايت برسان باران      

 
  

  ز ميان برخيزم   يكه چو گرد   نآتر ز   پيش
 

يعني قبل از اينكه مثل يك گرد از ميان برخيزم و همـه چيـزم را از دسـت                   
نيايد مـن يـك     هدايت  اگر باران   . من نابود نشوم  تا  فرست   فروبدهم باراني   

 ، مضمون اين دو بيت به هم شـبيه اسـت          .شوم گرد هستم و سريع نابود مي     
تـوان مضـمون بيـت را بـه      چگونه مـي . تر از اولي است اما فهم دومي آسان   
يكـي از مبـاحثي كـه امـروزه كمتـر در             اهميت   اينجادر  حافظ نسبت داد؟    

ايـن  شـود؛ بنـده بشخصـه         مشخص مـي   ،عرفان تطبيقي به آن پرداخته شده     
ايـن  . ام  ديدهشناسي تطبيقي ن   هاي رسمي و متعارف عرفان     بحث را در كتاب   

مربوط به هرمنوتيـك اسـت و يكـي از مواضـعي اسـت كـه عرفـان                  بحث  
پيـدا  تالقـي   تـرين آن يعنـي علـم هرمنوتيـك           تطبيقي با علوم زباني و مهم     

 ابتـدا بايـد     ،دو عارف را با هم مقايسه كنـيم       سخن   اگر بخواهيم    لذا. كند  مي
و سـپس بررسـي كنـيم كـه     يا نه ايم  مقصود آنها را درست فهميده  بينيم آيا   ب

توانيم مقصـود عرفـا را    چگونه مي. يك از آن دو قابل دفاع است    كدامسخن  
بايد در ضمن اين سلسله مباحـث    است كه   هم يكي از مطالبي     بفهميم؟ اين   

 .رح كنيمط

 

 ؟يعني همان بحث زبان عرفان ○

 ! بله●
 

 شما بين روش مقايسه و ابزار مقايسه جمع كرديد؟ ○
 طبيعـي روش و ابـزار دو چيـز    زيرا در علوم تجربيِ . من جمع كردم  ! بله ●

 ]ناتمام[... است اما
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 تجربه عرفاني

 
يـا اينكـه    و   عرفـان سـه معنـا دارد         گونه كه در فصل قبلي اشاره شـد         همان

به عبـارت ديگـر يـا واژه عرفـان داراي سـه             . عرفان داراي سه بخش است    
البته اين دو با هم تفاوت      . معناست و يا پديده عرفان داراي سه بخش است        
، تجربـه عرفـاني،      از عرفـان   اندكي دارند، اما در اين نكته كه گاهي مراد مـا          

 .كننـد   نمـي گاهي سير و سلوك عرفاني و گاهي باور عرفـاني اسـت فرقـي        
خواهيم بـه   به دنبال مقايسه هستيم و مي     ما  بحث كه   اين  در  عبارت ديگر    به

ايـن سـه بخـش      .  ايـن دو اهميتـي نـدارد       اي بپردازيم تفاوت   عرفان مقايسه 
يك از ايـن      اي بايد ببينيم كدام    وجود دارد و براي پرداختن به عرفان مقايسه       

 . يمخواهيم با اقسام و نظايرش مقايسه كن سه را مي

 .پردازيم  مي ابتدا به تجربه عرفانيذكر شد، قبل فصلبه ترتيبي كه در 
 

 هاي عرفاني وجوه مقايسه تجربه. ۱
 هـايي  مقايسـه ه  متفاوتي كه در جهان وجود دارد، چـ         عرفاني تجارِبدرباره  

را كه در جهان وجـود    اي  عرفانيتجارب رسد  مي  انجام داد؟ به نظر    توان مي
جا اين وجوه مقايسه    در اين . ندين لحاظ با هم مقايسه كرد      از چ  توان  مي دارد

 lineاي يـك    به ازاي هر يك وجه مقايسـه، عرفـان مقايسـه          . شمريم  را برمي 
 .كند  ميجديد پيدا
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را كه در جهان وجـود    اي  عرفانيتجارب رسد  مي  انجام داد؟ به نظر    توان مي
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 .كند  ميجديد پيدا
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  عرفاني چيستي متعلق تجربه. ١ـ١

ق تجارب عرفاني   اين است كه متعلَّ   وجه  ترين    و تا حدي مشكل    وجهاولين  
اي كه   شود؟ در تجربه    مي ني چه چيزي تجربه   چيست؟ يعني در تجربه عرفا    

ايـن  اهميـت  كند؟   ميدهد عارف چه چيزي را تجربه   مي براي عارف دست  
فالسفه داراي حيث التفـاتي  تعبير كه تجربه عرفاني به    دليل است    اين   امر به 
 يعني ترس همـواره     ؛حيث التفاتي دارد  و آگاهي    كه ترس    گونه  همان ؛است

به كسي يـا    نسبت   آگاهي همواره آگاهي     و كسي   ترس از چيزي يا ترس از     
بـه همـين   . اي اسـت   بـه پديـده   نسـبت   به چيزي و يا آگاهي      نسبت  آگاهي  

هـاي مـا حيـث       ترتيب همه احساسات و عواطف، باورها، نيازها و خواسته        
 ميـز امـور     ساسـاًً التفاتي دارند و به تعبير كساني مثل ماينوينگ و هوسـرل ا           

تـوانيم    در همين است كـه در امـور انسـاني نمـي            انساني از امور غيرانساني   
يعني ماهي دريا، ماهي كسـي يـا مـاهي چيـزي     ؛  حيث التفاتي نداشته باشيم   

  از چيـزي يـا سـنگِ        به چيزي، سـنگِ    سنگ، سنگِ . ماهي درياست . نيست
ماهي و سنگ حيث التفاتي ندارند، چون امـور انسـاني           . براي چيزي نيست  

 يعنـي تـرس، تـرس از چيـزي     ؛ث التفاتي دارداما هر امر انساني حي . نيستند
نفرت، نفرت از كسـي اسـت و اينهـا بـه     . عشق، عشق به كسي است  . است

ق داشـته باشـد     مگر آنكه متعلَّ   ، وجود ندارد  اين معناست كه هيچ امر انساني     
گوينـد، يعنـي      مـي  معموالً به اين امر حيث التفـاتي      . و معطوف به غير باشد    

حيث التفاتي داشتن، يعني اينكه هـيچ       . فاتي دارند همه امور انساني حيث الت    
 . مگر آنكه معطوف به چيزي استوجود ندارد  اي امر انساني

  هـر امـر انسـاني     . نامنـد   مـي  ١»بـودگي  معطـوف «حيث التفاتي را گاهي     
نـاظر بـه چيـزي     «حيـث التفـاتي را      گاهي هـم    . معطوف به موجودي است   

 يعنـي نـاظر بـه چيـزي         ؛ اسـت  aboutnessهر امر انساني    . گويند   مي ٢»بودن
يكي از ابـداعات كسـاني مثـل        . ناظريت به چيزي دارد   و   و راجعيت    ،است

                                                           

1. directedness 2. aboutness  

 ٤٩/ تجربه عرفاني 
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 همـين  ، فيلسـوفان طـراز اول پديدارشناسـي   ،ماينوينگ، هوسـرل و برنتـانو   
عـالم انسـان از عـالم غيرانسـان همـين           معتقدند اساساً وجه تمايز     است كه   

گي، يـا ناظريـت و       يعنـي همـان حيـث معطـوف بـود          ؛حيث التفاتي است  
 .راجعيت انسان

بنـابراين حيـث التفـاتي      . تجربه عرفاني هم يكي از امور انسـاني اسـت         
اي و يـا     هميشه تجربه عرفاني، تجربه شخص عارف از امري يا پديده         . دارد

اگر از صاحب تجربه بپرسـيم چـه چيـزي را تجربـه كـرده      . از چيزي است  
 تجربـه داراي متعلـق      !نـدارد چه چيـزي    « كه   دپاسخ ده تواند    است، او نمي  

: دنپرسـيد وقتي از او     ؛»من عاشقم «گفت    مي كسي كه درست مانند    »!نيست
 .»ام كه معشوقم كيست هنوز نفهميده«:  گفت،»عاشق چه كسي هستي؟«

تجربه عرفاني، تجربه چه چيزي اسـت؟ ايـن يـك وجـه مقايسـه بـين                 
 و ،اظ متعلـق تـوان از لحـ   تجارب عرفاني را مي، يعني   تجارب عرفاني است  
 . مقايسه كرد،نه واجد يا صاحب آن

 
 هاي مطرح در اين زمينه ديدگاه

 يگـانگي   ة تجرب ،برخي تجارب عرفاني  . در اين باب، سه قول كلي وجود دارد       
يگانـه اسـت و بعضـي تجـارب       برخي هم تجربـه موجـود       . موجودات است 

كه مـن  حدي  تا ،طور كلي به. موجودات استعرفاني هم، تجربه پيوستگي به    
در يـك   . دداروجـود    گفت سـه نـوع تجربـه عرفـاني           توان  مي ،ام  استقرا كرده 

يعنـي تجربـه    . كنـد   را تجربـه مـي    موجـودات   يگانگي  ، عارف   تجربه عرفاني 
بينـي اسـت،    كنيد كه علي رغم فهم عرفي و منظر عادي ما كه منظر كثـرت          مي
ودات موجـ كند كـه همـه     احساس مي وبيند  وراي اين كثرات، وحدت مي    در  

 .وحدتي در پس و پشت آنهاست  رغم كثرات ظاهري علي و اند يگانه
 موجـود ايـن   . اي را تجربه كردم    يگانهموجود  گويد من    عارف مي گاهي  
موجـود  يعنـي   . ناميـد ... توان امر مطلـق، خـدا، جـان جهـان و            يگانه را مي  
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 .»ام كه معشوقم كيست هنوز نفهميده«:  گفت،»عاشق چه كسي هستي؟«

تجربه عرفاني، تجربه چه چيزي اسـت؟ ايـن يـك وجـه مقايسـه بـين                 
 و ،اظ متعلـق تـوان از لحـ   تجارب عرفاني را مي، يعني   تجارب عرفاني است  
 . مقايسه كرد،نه واجد يا صاحب آن

 
 هاي مطرح در اين زمينه ديدگاه

 يگـانگي   ة تجرب ،برخي تجارب عرفاني  . در اين باب، سه قول كلي وجود دارد       
يگانـه اسـت و بعضـي تجـارب       برخي هم تجربـه موجـود       . موجودات است 

كه مـن  حدي  تا ،طور كلي به. موجودات استعرفاني هم، تجربه پيوستگي به    
در يـك   . دداروجـود    گفت سـه نـوع تجربـه عرفـاني           توان  مي ،ام  استقرا كرده 

يعنـي تجربـه    . كنـد   را تجربـه مـي    موجـودات   يگانگي  ، عارف   تجربه عرفاني 
بينـي اسـت،    كنيد كه علي رغم فهم عرفي و منظر عادي ما كه منظر كثـرت          مي
ودات موجـ كند كـه همـه     احساس مي وبيند  وراي اين كثرات، وحدت مي    در  

 .وحدتي در پس و پشت آنهاست  رغم كثرات ظاهري علي و اند يگانه
 موجـود ايـن   . اي را تجربه كردم    يگانهموجود  گويد من    عارف مي گاهي  
موجـود  يعنـي   . ناميـد ... توان امر مطلـق، خـدا، جـان جهـان و            يگانه را مي  



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٥٠
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اي كه يگانگي فقط برازنده اوسـت و بـه تمـام معنـي يگانـه اسـت و                   يگانه
پيوسـتگي خـود را بـا       عـارف   گاهي هـم    . گونه كثرتي در آن راه ندارد      هيچ

غيـر از   كه چيـزي    كرده     احساس مي  مروزمثالً تا ا  . كند  تجربه مي موجودات  
كند كه گويي هم ديوار اسـت         احساس مي امروز  است، اما   ... ديوار، سنگ و  
 .و هم سنگ

ق آنها  متعلَّتوان با هم مقايسه كرد كه         مي تجارب عرفاني را از اين لحاظ     
 چـه   مـورد البتـه در بـاب اينكـه ايـن سـه            .  است مورديك از اين سه       كدام

از . مطالبي را بيـان خـواهم كـرد       ديگري  بخش  هايي با هم دارند در       تفاوت
اي هـم بگيـرم و آن    ام اجمـاالً نتيجـه    خواسته  مي  شد گويا  ذكرا  نجآنچه تا اي  

البتـه كسـاني    . شـود  نمـي عادي، تجربه عرفاني گفتـه       اينكه به هر تجربه غير    
اگـر كسـي    .  تجربه عرفاني اسـت    ١كنند كه هر تجربه فوق عادت،       مي گمان

 را تجربه كند، مسلماً يـك تجربـه         )س( يا حضرت زهرا   )س(حضرت مريم 
 يـا   )س(ها در حالت عـادي كـه حضـرت زهـرا           زيرا انسان . عادي است  غير

تجربـه عرفـاني    عادي،   اما به اين تجربه غير    . بينند  را نمي  )س(حضرت مريم 
  ٢.شود گفته نمي

گويـد تجـارب عرفـاني، يـا تجربـه يگـانگي              بنابراين وقتي كسـي مـي     
 يگانـه هسـتند و يـا تجربـه پيوسـتگي      موجـود  هستند، يا تجربه     موجودات

 اي  تجربه اين نكته مشعر به آن است كه گويا اگر           ، خودِ موجودات به   عارف
ربـه عرفـاني تلقـي      را تج در ايـن صـورت آن        بـود    حالـت غير از اين سـه      

در واقـع مـا يكـي از انـواع          . كنيم  عادي تلقي مي   كنيم، گرچه تجربه غير    نمي
عـادي و فـوق متعـارف را تجربـه عرفـاني تلقـي               گانه تجـارب غيـر     هشت
چنـد    رسيدم، هـر   )س( من خدمت امام زمان    دبگويگر كسي   مثالً ا . كنيم  مي

اين نيسـت كـه     سخن  . عادي است، اما تجربه عرفاني نيست      يك تجربه غير  
                                                           

1. extra ordinary 

 .ارجاع به مقاله در باب تجارب غيرعادي. ٢

 ٥١/ تجربه عرفاني 
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كاشفيت از واقـع نـدارد و       و  يا اصالت   شود،    محسوب نمي اين مورد تجربه    
شـناختي    بحـث معرفـت    ،بحث مـا در اينجـا     اساساً  چرا كه   . ما نيست نُ واقع

بحث بر سر اين است كه ايـن تجربـه،          ، بلكه   راجع به تجربه عرفاني نيست    
 عرفـاني در    زيرا تجربـه  . يك تجربه غيرعادي است و تجربه عرفاني نيست       

 .داردصطالح خاصي ا، پردازند  عرفان مية فلسفبهميان كساني كه 
پس يك وجه مقايسه در باب تجارب عرفاني، متعلق اين تجارب است             

 .يابيم  كه ما خودمان را با آن مواجه ميهو متعلق هم يعني آنچ

 

 كننـده مفهـوم     تجربـه  متعلق در تجربه عرفاني شخصِ    آيا در حين عمل تجربه،       ○
يعني .  تجربه چيزي نيست    متعلقِ ساساًباشد، ديگر ا  در ميان   دارد؟ اگر مسئله وحدت     

 امـا در حـين   ،در مقام بحث و هشياري ممكن است از متعلـق تجربـه بحـث شـود              
 . ممكن نيستتجربه

يعنـي  كنيم، مراد ماهيت نيسـت؛         را تجربه مي   »موجودي«گوييم    مي  وقتي ●
ز ، اموجـود خواستيم به جاي تعبير   مياگر. خواهيم اسم ماهيتي را ببريم  نمي

بـه تعبيـر ديگـري بايـد        . حق با شما بود   در اين صورت     ببريم،   اسمماهيتي  
 تفاوت قائـل    ٢ و تجربه يك ماهيت    ١يك چيز يعني يك موجود    تجربه  ميان  
، زيـرا   ه است را تجربه كرد  ...  آب، سنگ، روح و    عارف گوييم  ما نمي . شويم

گـوييم بلكـه از      نمـي  سخن   از ماهيت ما  .  است هر كدام از اينها يك ماهيت     
كـدام از تعـابير مـاهوي     هيچگوييم كه    سخن مي  ييعين ما  يا   موجود ما يك  

گفـتم در     مـي  كـه هنگـامي   اگر دقت كرده باشيد،     . در باب آن صادق نيست    
 را »وحـدت «كنـيم، لفـظ       مـي  يكي از انواع تجارب، وحدت اشياء را تجربه       

وحـدت، ماهيـت    .  يك مفهوم فلسـفي اسـت      ساساًوحدت، ا . بردم كار مي   به  
 در حالي كه مفـاهيم مـاهوي مفـاهيم         ،اند  مفاهيم فلسفي مفاهيم ثانيه    .نيست

. وحـدت، يـك مفهـوم فلسـفي اسـت         .  يعني معقوالت اولـي    ،اولي هستند 
                                                           

1. entity 2. quintity  
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اي كه يگانگي فقط برازنده اوسـت و بـه تمـام معنـي يگانـه اسـت و                   يگانه
پيوسـتگي خـود را بـا       عـارف   گاهي هـم    . گونه كثرتي در آن راه ندارد      هيچ

غيـر از   كه چيـزي    كرده     احساس مي  مروزمثالً تا ا  . كند  تجربه مي موجودات  
كند كه گويي هم ديوار اسـت         احساس مي امروز  است، اما   ... ديوار، سنگ و  
 .و هم سنگ

ق آنها  متعلَّتوان با هم مقايسه كرد كه         مي تجارب عرفاني را از اين لحاظ     
 چـه   مـورد البتـه در بـاب اينكـه ايـن سـه            .  است مورديك از اين سه       كدام

از . مطالبي را بيـان خـواهم كـرد       ديگري  بخش  هايي با هم دارند در       تفاوت
اي هـم بگيـرم و آن    ام اجمـاالً نتيجـه    خواسته  مي  شد گويا  ذكرا  نجآنچه تا اي  

البتـه كسـاني    . شـود  نمـي عادي، تجربه عرفاني گفتـه       اينكه به هر تجربه غير    
اگـر كسـي    .  تجربه عرفاني اسـت    ١كنند كه هر تجربه فوق عادت،       مي گمان

 را تجربه كند، مسلماً يـك تجربـه         )س( يا حضرت زهرا   )س(حضرت مريم 
 يـا   )س(ها در حالت عـادي كـه حضـرت زهـرا           زيرا انسان . عادي است  غير

تجربـه عرفـاني    عادي،   اما به اين تجربه غير    . بينند  را نمي  )س(حضرت مريم 
  ٢.شود گفته نمي

گويـد تجـارب عرفـاني، يـا تجربـه يگـانگي              بنابراين وقتي كسـي مـي     
 يگانـه هسـتند و يـا تجربـه پيوسـتگي      موجـود  هستند، يا تجربه     موجودات

 اي  تجربه اين نكته مشعر به آن است كه گويا اگر           ، خودِ موجودات به   عارف
ربـه عرفـاني تلقـي      را تج در ايـن صـورت آن        بـود    حالـت غير از اين سـه      

در واقـع مـا يكـي از انـواع          . كنيم  عادي تلقي مي   كنيم، گرچه تجربه غير    نمي
عـادي و فـوق متعـارف را تجربـه عرفـاني تلقـي               گانه تجـارب غيـر     هشت
چنـد    رسيدم، هـر   )س( من خدمت امام زمان    دبگويگر كسي   مثالً ا . كنيم  مي

اين نيسـت كـه     سخن  . عادي است، اما تجربه عرفاني نيست      يك تجربه غير  
                                                           

1. extra ordinary 

 .ارجاع به مقاله در باب تجارب غيرعادي. ٢

 ٥١/ تجربه عرفاني 
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كاشفيت از واقـع نـدارد و       و  يا اصالت   شود،    محسوب نمي اين مورد تجربه    
شـناختي    بحـث معرفـت    ،بحث مـا در اينجـا     اساساً  چرا كه   . ما نيست نُ واقع

بحث بر سر اين است كه ايـن تجربـه،          ، بلكه   راجع به تجربه عرفاني نيست    
 عرفـاني در    زيرا تجربـه  . يك تجربه غيرعادي است و تجربه عرفاني نيست       

 .داردصطالح خاصي ا، پردازند  عرفان مية فلسفبهميان كساني كه 
پس يك وجه مقايسه در باب تجارب عرفاني، متعلق اين تجارب است             

 .يابيم  كه ما خودمان را با آن مواجه ميهو متعلق هم يعني آنچ

 

 كننـده مفهـوم     تجربـه  متعلق در تجربه عرفاني شخصِ    آيا در حين عمل تجربه،       ○
يعني .  تجربه چيزي نيست    متعلقِ ساساًباشد، ديگر ا  در ميان   دارد؟ اگر مسئله وحدت     

 امـا در حـين   ،در مقام بحث و هشياري ممكن است از متعلـق تجربـه بحـث شـود              
 . ممكن نيستتجربه

يعنـي  كنيم، مراد ماهيت نيسـت؛         را تجربه مي   »موجودي«گوييم    مي  وقتي ●
ز ، اموجـود خواستيم به جاي تعبير   مياگر. خواهيم اسم ماهيتي را ببريم  نمي

بـه تعبيـر ديگـري بايـد        . حق با شما بود   در اين صورت     ببريم،   اسمماهيتي  
 تفاوت قائـل    ٢ و تجربه يك ماهيت    ١يك چيز يعني يك موجود    تجربه  ميان  
، زيـرا   ه است را تجربه كرد  ...  آب، سنگ، روح و    عارف گوييم  ما نمي . شويم

گـوييم بلكـه از      نمـي  سخن   از ماهيت ما  .  است هر كدام از اينها يك ماهيت     
كـدام از تعـابير مـاهوي     هيچگوييم كه    سخن مي  ييعين ما  يا   موجود ما يك  

گفـتم در     مـي  كـه هنگـامي   اگر دقت كرده باشيد،     . در باب آن صادق نيست    
 را »وحـدت «كنـيم، لفـظ       مـي  يكي از انواع تجارب، وحدت اشياء را تجربه       

وحـدت، ماهيـت    .  يك مفهوم فلسـفي اسـت      ساساًوحدت، ا . بردم كار مي   به  
 در حالي كه مفـاهيم مـاهوي مفـاهيم         ،اند  مفاهيم فلسفي مفاهيم ثانيه    .نيست

. وحـدت، يـك مفهـوم فلسـفي اسـت         .  يعني معقوالت اولـي    ،اولي هستند 
                                                           

1. entity 2. quintity  
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 اسـت، آنگـاه اگـر از        موجودبنابراين اگر من تجربه كردم كه همه چيز يك          
توانم نام هيچ مـاهيتي را ببـرم،    اي، نمي ردهمن بپرسند چه چيزي را تجربه ك      

 ؛ زيـرا ماهيـت، حـد دارد       ؛خواه ماهيت طبيعي و خواه ماهيت فوق طبيعـي        
. يعني هر ماهيتي چيزي است به قيمت همه چيزهـاي ديگـري كـه نيسـت               

در واقـع  . سنگ به اين دليل سنگ است كه يك ميليارد چيـز ديگـر نيسـت           
 خـواهيم بگـوييم      مي  اين مورد اتفاقاً    حال آنكه در   ،وجود است ِ    ماهيت حد

 بنـابراين اگـر   . كه همه چيز يك چيز اسـت      عارف حاكي از آن است      تجربه  
 متعلـق، كانديـدا و نـامزد      يـك چيـز     خواستيم آنچه را كـه در برابـر آن           مي
 اما اصالً چنين بحثـي      ،كنيم يك ماهيت باشد، آنگاه اشكال شما وارد بود         مي

 .در ميان نيست

 

شـود،   در تجربه عرفاني به خاطر آن شرط وحدت كه در تجربه لحاظ مي      در واقع    ○
 .ديگر تمايز بين متعلق و متعلق به معنا ندارد

 .ادامه طرح خواهم كرد ديگري است كه در بحث اين ●
 

  عرفاني وجود يا عدم وجود فاصله ميان سوژه و ابژه در تجربه. ٢ـ١
صـاحبان  . پـذير اسـت     مبه لحاظ صاحب تجربه هم، تجربه عرفاني تقسـي        

بعضي . شوند  مي  هاي عرفاني در يك تقسيم كلي به دو دسته تقسيم           تجربه
 يعني هنـوز    ؛از صاحبان تجربه عرفاني، در تجربه عرفاني از خود باخبرند         

. اي در ميان است و خودشان هم در واقع سـوژه هسـتند             بژهاُفهمند كه     مي
سـايي هسـتند و چيـز       فهمند كـه خودشـان فاعـل شنا          مي به عبارت ديگر  

از صـاحبان تجربـه     ، دسته ديگر    ديگري به نام متعلق شناسايي وجود دارد      
عرفاني، در حين تجربه عرفاني، ميـز خودشـان را از غيرخودشـان ادراك              

ايـن  . رود   ميـز ميـان ابـژه و سـوژه از ميـان مـي              ساسـاً  يعنـي ا   ؛كننـد   نمي
و طـرح كـرده    انـواع احـوال دينـي   بندي را ويليام جيمز در كتـاب      تقسيم

 ٥٣/ تجربه عرفاني 
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 يعنـي   ٢ سـوژه   يعنـي متعلـق و     ١ابژه. دهد  شواهدي از طرفين به دست مي     
 .صاحب تجربه و واجد تجربه

تجارب عرفاني به لحاظ صاحبان و واجدان آنهـا بـه      بندي    طبق اين تقسيم  
تجارب عرفاني در باب بعضي از كسـاني كـه ايـن            : شوند  دو دسته تقسيم مي   

ب تجربه ميز ميان سوژه و ابـژه را از هـم            تجربه را دارند چنان است كه صاح      
 يعني بين خـودش و آنچـه كـه شـناخت او بـه آن تعلـق       ؛دهد تشخيص نمي 

تفكيـك ميـان   دسـته از عرفـا   بنابراين در باب اين  . بيند  گرفته ديگر ميزي نمي   
فهمـد كـه صـاحب        در نوع دوم صاحب تجربه مـي      . سوژه و ابژه امكان ندارد    

تواند وحدت همـه      ق مي متعلّ؛ البته    تجربه اوست  ِقتجربه است و آن چيز متعلَّ     
. باشـد موجـودات   يا پيوستگي صاحب تجربه بـا       موجود واحد و    ،  موجودات

 .تفكيك ميان ابژه و سوژه وجود داردبنابراين در نوع دوم تجربه عرفاني 
البته نبايـد تصـور     . دو نوع تجربه به لحاظ صاحبان تجربه وجود دارد        اين  

تمـام   تجربـه، از قسـم اول اسـت و            تجارب يك صـاحبِ    كرد كه حتماً تمام   
لذا لزومـي نـدارد     . صاحب تجربه ديگر حتماً از قسم دوم خواهد بود        تجارب  

يـا اينكـه    و  يك عارف بين سوژه و ابژه فاصله باشـد        در تمام تجارب عرفانيِ   
كسـاني  . در تمام تجارب عرفاني يك عارف بين سوژه و ابـژه فاصـله نباشـد              

ـ          ،رفان اسـالمي  اند در ع    گفته حو و سـكر واقـع       تفكيكـي كـه بـين حالـت صَ
مـثالً ايزوتسـو معتقـد اسـت سـكر در عرفـان             .  همين تفكيك است   ،شده مي

لـذا  . بينـد   اسالمي زماني است كه عارف بين خودش و ابژه هيچ تفارقي نمـي            
 . موجود ديگرشود كه موجودي است در حال ادراِك متوجه نمي

 
  همين است؟حقيقت تجربه هم در واقع ○

بخواهيم لغت تجربه عرفاني را فقط در باب        ما  ممكن است   . كند  مي  فرق ●
در عـرف فيلسـوفان     . طـور نيسـت     ولي در واقع ايـن     ،اين قسم مضيق كنيم   

                                                           

1. object 2. subject  



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٥٢
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 اسـت، آنگـاه اگـر از        موجودبنابراين اگر من تجربه كردم كه همه چيز يك          
توانم نام هيچ مـاهيتي را ببـرم،    اي، نمي ردهمن بپرسند چه چيزي را تجربه ك      

 ؛ زيـرا ماهيـت، حـد دارد       ؛خواه ماهيت طبيعي و خواه ماهيت فوق طبيعـي        
. يعني هر ماهيتي چيزي است به قيمت همه چيزهـاي ديگـري كـه نيسـت               

در واقـع  . سنگ به اين دليل سنگ است كه يك ميليارد چيـز ديگـر نيسـت           
 خـواهيم بگـوييم      مي  اين مورد اتفاقاً    حال آنكه در   ،وجود است ِ    ماهيت حد

 بنـابراين اگـر   . كه همه چيز يك چيز اسـت      عارف حاكي از آن است      تجربه  
 متعلـق، كانديـدا و نـامزد      يـك چيـز     خواستيم آنچه را كـه در برابـر آن           مي
 اما اصالً چنين بحثـي      ،كنيم يك ماهيت باشد، آنگاه اشكال شما وارد بود         مي

 .در ميان نيست

 

شـود،   در تجربه عرفاني به خاطر آن شرط وحدت كه در تجربه لحاظ مي      در واقع    ○
 .ديگر تمايز بين متعلق و متعلق به معنا ندارد

 .ادامه طرح خواهم كرد ديگري است كه در بحث اين ●
 

  عرفاني وجود يا عدم وجود فاصله ميان سوژه و ابژه در تجربه. ٢ـ١
صـاحبان  . پـذير اسـت     مبه لحاظ صاحب تجربه هم، تجربه عرفاني تقسـي        

بعضي . شوند  مي  هاي عرفاني در يك تقسيم كلي به دو دسته تقسيم           تجربه
 يعني هنـوز    ؛از صاحبان تجربه عرفاني، در تجربه عرفاني از خود باخبرند         

. اي در ميان است و خودشان هم در واقع سـوژه هسـتند             بژهاُفهمند كه     مي
سـايي هسـتند و چيـز       فهمند كـه خودشـان فاعـل شنا          مي به عبارت ديگر  

از صـاحبان تجربـه     ، دسته ديگر    ديگري به نام متعلق شناسايي وجود دارد      
عرفاني، در حين تجربه عرفاني، ميـز خودشـان را از غيرخودشـان ادراك              

ايـن  . رود   ميـز ميـان ابـژه و سـوژه از ميـان مـي              ساسـاً  يعنـي ا   ؛كننـد   نمي
و طـرح كـرده    انـواع احـوال دينـي   بندي را ويليام جيمز در كتـاب      تقسيم

 ٥٣/ تجربه عرفاني 
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 يعنـي   ٢ سـوژه   يعنـي متعلـق و     ١ابژه. دهد  شواهدي از طرفين به دست مي     
 .صاحب تجربه و واجد تجربه

تجارب عرفاني به لحاظ صاحبان و واجدان آنهـا بـه      بندي    طبق اين تقسيم  
تجارب عرفاني در باب بعضي از كسـاني كـه ايـن            : شوند  دو دسته تقسيم مي   

ب تجربه ميز ميان سوژه و ابـژه را از هـم            تجربه را دارند چنان است كه صاح      
 يعني بين خـودش و آنچـه كـه شـناخت او بـه آن تعلـق       ؛دهد تشخيص نمي 

تفكيـك ميـان   دسـته از عرفـا   بنابراين در باب اين  . بيند  گرفته ديگر ميزي نمي   
فهمـد كـه صـاحب        در نوع دوم صاحب تجربه مـي      . سوژه و ابژه امكان ندارد    

تواند وحدت همـه      ق مي متعلّ؛ البته    تجربه اوست  ِقتجربه است و آن چيز متعلَّ     
. باشـد موجـودات   يا پيوستگي صاحب تجربه بـا       موجود واحد و    ،  موجودات

 .تفكيك ميان ابژه و سوژه وجود داردبنابراين در نوع دوم تجربه عرفاني 
البته نبايـد تصـور     . دو نوع تجربه به لحاظ صاحبان تجربه وجود دارد        اين  

تمـام   تجربـه، از قسـم اول اسـت و            تجارب يك صـاحبِ    كرد كه حتماً تمام   
لذا لزومـي نـدارد     . صاحب تجربه ديگر حتماً از قسم دوم خواهد بود        تجارب  

يـا اينكـه    و  يك عارف بين سوژه و ابژه فاصله باشـد        در تمام تجارب عرفانيِ   
كسـاني  . در تمام تجارب عرفاني يك عارف بين سوژه و ابـژه فاصـله نباشـد              

ـ          ،رفان اسـالمي  اند در ع    گفته حو و سـكر واقـع       تفكيكـي كـه بـين حالـت صَ
مـثالً ايزوتسـو معتقـد اسـت سـكر در عرفـان             .  همين تفكيك است   ،شده مي

لـذا  . بينـد   اسالمي زماني است كه عارف بين خودش و ابژه هيچ تفارقي نمـي            
 . موجود ديگرشود كه موجودي است در حال ادراِك متوجه نمي

 
  همين است؟حقيقت تجربه هم در واقع ○

بخواهيم لغت تجربه عرفاني را فقط در باب        ما  ممكن است   . كند  مي  فرق ●
در عـرف فيلسـوفان     . طـور نيسـت     ولي در واقع ايـن     ،اين قسم مضيق كنيم   

                                                           

1. object 2. subject  



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٥٤
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 باز هم احساس كنـد      ، خودش  شناختِ ةعرفان، اگر كسي بين خودش و ابژ      
يـك   يعني يك موجود شناسنده و       ،چيزي به چيز ديگري تعلق گرفته است      

آن تعبيـر    بايد آن را تجربه عرفاني ناميد و از     ،اي هست  موجود شناخته شده  
بـه  .  يعني عارف در حـال صـحو اسـت         ؛كنند  مي  عرفاني صاحيانه  ةبه تجرب 

هوشيار است و هنوز هم به انانيت و نفسانيت خود بـه            عبارت ديگر عارف    
 .توجه دارد ١معناي فلسفي آن

 تجـارب عرفـاني بـه دو        ،ه است از اين لحاظ هم كه حيث دوم مقايس       
كساني همچون فورمن، تجارب عرفاني بـه معنـاي         . شوند  قسم تقسيم مي  

دانند كه در آن بين ابژه و سوژه فاصـله از ميـان               دقيق كلمه را تجاربي مي    
 اسـتيون كتـز   چـون امـا كسـاني هم  . برود و نتوان آنها را از هـم تميـز داد    

و هـم بـه قسـم دوم اطـالق     معتقدند كه تجربه عرفاني هم بـه قسـم اول       
 چـون اگـر بخـواهيم    ؛تر است  هم نظر كتز قابل دفاعمنشود و به نظر    مي

يعنـي اگـر   . آيـد   اكثـر الزم مـي  رأي فورمن را بپـذيريم آنگـاه تخصـيصِ      
 آنگاه اكثر عرفا كـه  ، را لحاظ كنيمproperly mystical experienceبخواهيم 

 ؛ تجربه عرفاني نخواهنـد بـود  شناسيم، داراي در تاريخ به عنوان عارف مي 
تجارب عرفاني كه واقعاً در آنهـا فاصـله ميـان سـوژه و           آن دسته از    چون  

 .اين هم حيث دوم است. ابژه از ميان برود نادرند
 

در قرب نوافل انانيـت     . كنند   را ذكر مي   يتفاوتچنين  در قرب نوافل و فرايض هم        ○
ر قرب فـرايض چيـزي شـبيه         ولي د  ،كند  وجود دارد و عارف خودش را احساس مي       

 .شود مقام سكر واقع مي

ر به ايـن    شِعكنند م   البته خود حديثي كه معموالً صوفيه در اين باب نقل مي           ●
گيـرد، پـاي او    شـوم كـه بـا آن مـي     من دسـت او مـي    «: گويد   فقط مي  ،نيست
بينـد و گـوش او        شوم كه با آن مي      زند و چشم او مي      شوم كه با آن گام مي       مي

                                                           

 .باشم يعني اينكه من موجودي هستم و در حال ادارك چيزي مي. ١

 ٥٥/ تجربه عرفاني 
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گويـد و     كنم بيشتر از اين چيزي نمـي        من فكر مي  . »شنود  كه با آن مي   شوم    مي
 .آن را بفهميمطريق ديگري ه از اينك مگر ،شود آن نكته را فهميد از اين نمي

 

انـانيتي در كـار   گوينـد، امـا در قـرب فـرايض         را مي چنين چيزي   در قرب نوافل     ○
شـخص هسـت و     فل  قرب نوا در  . يعني گويا اصالً آن شخص وجودي ندارد      نيست؛  

ولـي در   . كنـد    يعني وجودي دارد و خودش را احسـاس مـي          ؛گيرد  خدا دستش را مي   
 يعنـي شـخص از   ؛شـود  شـود، چشـم خـدا مـي     قرب فرايض شخص دست خدا مي    

 .گويند قرب فرايض مقام باالتري است لذا به همين خاطر مي. خودش چيزي ندارد

ويم كـه از خـود ايـن        خـواهم بگـ     خواهم سخن شما را رد كنم، اما مـي          نمي ●
شـود    من ميزيرا چه شما بگوييد كه خدا چشمِ     . آيد عبارات چنين چيزي برنمي   

 ، اگـر مـا باشـيم و لفـظ         ،شوم، در هر دو حـال       و چه بگوييد من چشم خدا مي      
از خـود ايـن     بنـابراين   يك چشم ديگري شده است؟        كدام. مغايرت وجود دارد  

كـه صـاحبان تجربـه خودشـان      مگـر اين ؛شود چنين چيـزي را فهميـد     لفظ نمي 
آيد با قربـي كـه از راه نوافـل حاصـل      فرايض حاصل مي  بگويند قربي كه از راه    

 .سخني بگويمتوانم راجع به آن  البته من نمي. آيد، واقعاً اين تفاوت را دارد مي
 

 آثار تجربه عرفاني. ٣ـ١
 به مقايسه تجارب عرفـاني بـه لحـاظ آثـار تجربـه عرفـاني              اين قسمت   در  
توان انجـام     مي اي هاي عديده  در باب آثار تجربه عرفاني مقايسه     . پردازيم مي

تـر   هاي عديده، سـه مقايسـه را از همـه مهـم            داد كه من از ميان اين مقايسه      
 آثـار   ،در باب آثار تجارب عرفاني بايد گفت گاهي مراد از آن          . كنم  مي تلقي
 تجربـه عرفـاني      گاهي مراد آثار اخالقـي     ،شناختي تجربه عرفاني است    روان

گونـه   البتـه همـان   ١.آثار رويكردي به تجربه عرفاني است هم  است و گاهي    
توان بيشـتر از اينهـا بـا          مي ، تجارب عرفاني را به لحاظ آثارشان      ذكر شد كه  

                                                           

. شـود  ي كه خواهم داد رفع ابهـام مـي     تعبير چندان دقيقي نيست، اما در توضيح      » رويكردي«البته  . ١
 .جايگزين آن كنيمگرچه بايد در صورت امكان لغت بهتري را 



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٥٤
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 باز هم احساس كنـد      ، خودش  شناختِ ةعرفان، اگر كسي بين خودش و ابژ      
يـك   يعني يك موجود شناسنده و       ،چيزي به چيز ديگري تعلق گرفته است      

آن تعبيـر    بايد آن را تجربه عرفاني ناميد و از     ،اي هست  موجود شناخته شده  
بـه  .  يعني عارف در حـال صـحو اسـت         ؛كنند  مي  عرفاني صاحيانه  ةبه تجرب 

هوشيار است و هنوز هم به انانيت و نفسانيت خود بـه            عبارت ديگر عارف    
 .توجه دارد ١معناي فلسفي آن

 تجـارب عرفـاني بـه دو        ،ه است از اين لحاظ هم كه حيث دوم مقايس       
كساني همچون فورمن، تجارب عرفاني بـه معنـاي         . شوند  قسم تقسيم مي  

دانند كه در آن بين ابژه و سوژه فاصـله از ميـان               دقيق كلمه را تجاربي مي    
 اسـتيون كتـز   چـون امـا كسـاني هم  . برود و نتوان آنها را از هـم تميـز داد    

و هـم بـه قسـم دوم اطـالق     معتقدند كه تجربه عرفاني هم بـه قسـم اول       
 چـون اگـر بخـواهيم    ؛تر است  هم نظر كتز قابل دفاعمنشود و به نظر    مي

يعنـي اگـر   . آيـد   اكثـر الزم مـي  رأي فورمن را بپـذيريم آنگـاه تخصـيصِ      
 آنگاه اكثر عرفا كـه  ، را لحاظ كنيمproperly mystical experienceبخواهيم 

 ؛ تجربه عرفاني نخواهنـد بـود  شناسيم، داراي در تاريخ به عنوان عارف مي 
تجارب عرفاني كه واقعاً در آنهـا فاصـله ميـان سـوژه و           آن دسته از    چون  

 .اين هم حيث دوم است. ابژه از ميان برود نادرند
 

در قرب نوافل انانيـت     . كنند   را ذكر مي   يتفاوتچنين  در قرب نوافل و فرايض هم        ○
ر قرب فـرايض چيـزي شـبيه         ولي د  ،كند  وجود دارد و عارف خودش را احساس مي       

 .شود مقام سكر واقع مي

ر به ايـن    شِعكنند م   البته خود حديثي كه معموالً صوفيه در اين باب نقل مي           ●
گيـرد، پـاي او    شـوم كـه بـا آن مـي     من دسـت او مـي    «: گويد   فقط مي  ،نيست
بينـد و گـوش او        شوم كه با آن مي      زند و چشم او مي      شوم كه با آن گام مي       مي

                                                           

 .باشم يعني اينكه من موجودي هستم و در حال ادارك چيزي مي. ١
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گويـد و     كنم بيشتر از اين چيزي نمـي        من فكر مي  . »شنود  كه با آن مي   شوم    مي
 .آن را بفهميمطريق ديگري ه از اينك مگر ،شود آن نكته را فهميد از اين نمي

 

انـانيتي در كـار   گوينـد، امـا در قـرب فـرايض         را مي چنين چيزي   در قرب نوافل     ○
شـخص هسـت و     فل  قرب نوا در  . يعني گويا اصالً آن شخص وجودي ندارد      نيست؛  

ولـي در   . كنـد    يعني وجودي دارد و خودش را احسـاس مـي          ؛گيرد  خدا دستش را مي   
 يعنـي شـخص از   ؛شـود  شـود، چشـم خـدا مـي     قرب فرايض شخص دست خدا مي    

 .گويند قرب فرايض مقام باالتري است لذا به همين خاطر مي. خودش چيزي ندارد

ويم كـه از خـود ايـن        خـواهم بگـ     خواهم سخن شما را رد كنم، اما مـي          نمي ●
شـود    من ميزيرا چه شما بگوييد كه خدا چشمِ     . آيد عبارات چنين چيزي برنمي   

 ، اگـر مـا باشـيم و لفـظ         ،شوم، در هر دو حـال       و چه بگوييد من چشم خدا مي      
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 .سخني بگويمتوانم راجع به آن  البته من نمي. آيد، واقعاً اين تفاوت را دارد مي
 

 آثار تجربه عرفاني. ٣ـ١
 به مقايسه تجارب عرفـاني بـه لحـاظ آثـار تجربـه عرفـاني              اين قسمت   در  
توان انجـام     مي اي هاي عديده  در باب آثار تجربه عرفاني مقايسه     . پردازيم مي

تـر   هاي عديده، سـه مقايسـه را از همـه مهـم            داد كه من از ميان اين مقايسه      
 آثـار   ،در باب آثار تجارب عرفاني بايد گفت گاهي مراد از آن          . كنم  مي تلقي
 تجربـه عرفـاني      گاهي مراد آثار اخالقـي     ،شناختي تجربه عرفاني است    روان

گونـه   البتـه همـان   ١.آثار رويكردي به تجربه عرفاني است هم  است و گاهي    
توان بيشـتر از اينهـا بـا          مي ، تجارب عرفاني را به لحاظ آثارشان      ذكر شد كه  

                                                           

. شـود  ي كه خواهم داد رفع ابهـام مـي     تعبير چندان دقيقي نيست، اما در توضيح      » رويكردي«البته  . ١
 .جايگزين آن كنيمگرچه بايد در صورت امكان لغت بهتري را 
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تـرين   مهممورد   اما به نظر من اين سه        ،اند هم مقايسه كرد و برخي هم كرده      
 بـا   حيثتوان از اين سه       مي را تجارب عرفاني    وند  هست آثار تجارب عرفاني  

 .هم مقايسه كرد
 
  عرفاني شناختي تجربه روان آثار. ۱ـ۳ـ۱

در . شـناختي بـا هـم مقايسـه كـرد      از لحاظ روانتوان  ميتجارب عرفاني را  
اين بحـث در مباحـث      از   كه اين مقدمه غير      را بيان كنم  اي   اينجا بايد مقدمه  

از زمـان ويليـام   تقريباً  يعني ،ر معاص شناسي در روان . كارآيي دارد هم  عرفان  
 مفهـومي بـه نـام    ،شناسي علـم مسـتقلي شـده اسـت       جيمز تاكنون كه روان   

 اين مفهوم به چه معناست؟.  طرح شده است١شناختي هاي روان مطلوب
بدهند و از مـا بخواهنـد كـه بـدون           كاغذي  فرض كنيد به هر يك از ما        

ا كـه داراي ايـن دو       هـر چيـزي ر    سـرعت     بـه  ،تعقل و تروي و بدون مداقّه     
  و ثانيـاً مهر آنچه را كه اوالً در زندگي نداري  : ويژگي باشد در كاغذ بنويسيم    

 يعني چيزهايي كه هـم مفقودنـد و هـم           يم؛ در زندگي داشته باش    مخواهي مي
فهرسـتي  شـما   فرض كنيد   .  مفقودهاي مطلوب   و يا به عبارت ديگر     مطلوب

 را، هم نداشـته باشـيد و        ردمواين صد    و   باشد صد مورد    بنويسيد كه شامل  
مفقودنـد ولـي در عـين       چيزهـايي كـه      يعنـي    ؛هم بخواهيد كه داشته باشيد    

 .مفقوديت مطلوب هستند
 از شما بخواهند بگوييد كه هر يك از اين صد چيـز را چـرا         فرض كنيد   

. »خـواهم   مي يك ويال در شمال   «ايد   نوشتهشما  مثالً فرض كنيد    . خواهيد مي
 خواهيد؟ در واقع    مي را براي چه  » ويال در شمال  «ه  پرسش اين است ك   حاال  
براي رسـيدن بـه چـه چيـزي قـرار دهيـد؟          خواهيد آن را پله يا نردباني        مي
را به عنوان وسيله براي رسيدن بـه چـه هـدفي       » ويال در شمال  «خواهيد    مي

آلت براي رسيدن به چه غـايتي       اي    چنين خواسته قرار دهيد؟ به تعبير ديگر      
                                                           

1. psychological desiderata 

 ٥٧/ تجربه عرفاني 
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 كـدام هـدف اسـت؟    ة كدام غايت و اين وسيله، وسيل   آلتِ است؟ اين آلت،  
خواهد شما را به كجا برسـاند؟ ممكـن اسـت اگـر بـر                 مي اين نردبان و پله   

اين صـد   تأمل و تروي كنيد، در مرحله دوم         موردروي هر كدام از اين صد       
كـه تقريبـاً    خواسته مثالً به بيست خواسته تقليل يابد و اين به اين معناست             

 اوليـه را بـراي يـك چيـز         پـنج مـورد از صـد مـورد           متوسـط هـر    طـور   به
بـه ايـن   هـم تأمـل و تـروي كنيـد و      بيست مورد اگر در آن  . ايد خواسته مي

 تـر   بيست مورد را هـم بـراي سـيزده مـورد اصـلي            كه مثالً آن    نتيجه برسيد   
تـر و هشـت     سيزده مورد را هم براي هشـت مـورد اصـلي        ايد و  خواسته مي

چهـار  كنيم وقتي بـه       مي فرضتر، و اگر      چهار مورد اصلي  مورد را هم براي     
را بـراي چيـز ديگـري    چهـار مـورد    كـدام از آن      رسيديد ديگـر هـيچ    مورد  

 ؛مطلوب ذاتي هستند نه مطلوب غيري     اين چهار مورد    آنگاه يعني   ،  نخواهيد
نردبان و پله براي     و در نتيجه     يعني مطلوب بالذات هستند نه مطلوب بالغير      

البتـه  . خـواهيم   مي شوند و خودشان را براي خودشان      اقع نمي چيز ديگري و  
 براي چيز ديگري بخواهيم و خـود ايـن        يك از اين چهار مورد را        نبايد هيچ 

  چهـار مـورد     زيرا اگر يكي از اين     ؛هم بايد در عرض هم باشند     چهار مورد   
سـه   بخواهيم آنگاه طبعاً در نهايـت   چهار مورد  را به خاطر يكي ديگر از آن      

يـك از ايـن چهـار        داريـم كـه هـيچ     چهار خواسـته    پس  . ماند  مي باقي چيز
بـراي  هـم   از آنهـا را     يـك    خواهيم و هيچ   را براي چيز ديگري نمي    خواسته  

آخر يا هـر    مورد  اين چهار   . خواهيم خود اعضاي ديگر همين مجموعه نمي     
 .هستندشناختي  هاي روان كه باشند مطلوبتعداد ديگري 

شناختي يعني چيزهايي كه انسان آن چيزها را         انهاي رو  بنابراين مطلوب 
حاال سؤال ايـن    . خواهد و نه براي چيز ديگر       مي فقط و فقط براي خودشان    

اسـت؟ اگـر از بـودا       مـورد   شـناختي چنـد      هـاي روان   است كه اين مطلوب   
يعنـي مـا هـر چيـز        . گويد و آن آرامـش اسـت        مي بپرسيم فقط يك چيز را    

 طه يـا مـثالً ده واسـطه بـراي آرامـش           ديگري را بـا يـك واسـطه، دو واسـ          
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 مفهـومي بـه نـام    ،شناسي علـم مسـتقلي شـده اسـت       جيمز تاكنون كه روان   

 اين مفهوم به چه معناست؟.  طرح شده است١شناختي هاي روان مطلوب
بدهند و از مـا بخواهنـد كـه بـدون           كاغذي  فرض كنيد به هر يك از ما        

ا كـه داراي ايـن دو       هـر چيـزي ر    سـرعت     بـه  ،تعقل و تروي و بدون مداقّه     
  و ثانيـاً مهر آنچه را كه اوالً در زندگي نداري  : ويژگي باشد در كاغذ بنويسيم    

 يعني چيزهايي كه هـم مفقودنـد و هـم           يم؛ در زندگي داشته باش    مخواهي مي
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 .مفقوديت مطلوب هستند
 از شما بخواهند بگوييد كه هر يك از اين صد چيـز را چـرا         فرض كنيد   

. »خـواهم   مي يك ويال در شمال   «ايد   نوشتهشما  مثالً فرض كنيد    . خواهيد مي
 خواهيد؟ در واقع    مي را براي چه  » ويال در شمال  «ه  پرسش اين است ك   حاال  
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اسـت؟ اگـر از بـودا       مـورد   شـناختي چنـد      هـاي روان   است كه اين مطلوب   
يعنـي مـا هـر چيـز        . گويد و آن آرامـش اسـت        مي بپرسيم فقط يك چيز را    

 طه يـا مـثالً ده واسـطه بـراي آرامـش           ديگري را بـا يـك واسـطه، دو واسـ          
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 دهنـد آن چنـد چيـز را     مـي  فقـط بـراي اينكـه بـه مـا آرامـش           . خواهيم مي
گرچـه  كساني ممكن است اضافه بر آنچه بـودا گفـت بگوينـد             . خواهيم مي

 اما شادي هـم چيـزي نيسـت كـه بـه خـاطر              ،آرامش مطلوب بالذات است   
به . شود  مي خواسته يعني شادي، به خاطر خود شادي        ؛آرامش خواسته شود  

 .گويا آرامش و شادي دو چيز هستندعبارت ديگر 
شناختي در بيان فرزانگان، حكمـا و        هاي روان  مطلوبگذشته معموالً   در  

شناسـي   اي بـه نـام روان      شناسي شـاخه   اما امروزه در روان   . شد  مي عرفا ذكر 
شناسـي   روان. دهد  مي كه دقيقاً اين امور را مورد بحث قرار       پديد آمده    ١ژرفا

ترين ژرفاهـاي روان آدمـي       شناسي است كه به ژرف     اي از روان   ژرفا، شاخه 
به عنـوان مطلـوب بالـذات       زند تا ببيند انسان در انتها چه چيزي را            مي نقب

 گويـا امـروزه در حـوزه    نيـز بـودا  سـخن  بنابراين  . خواهد  مي براي خودش 
 .گيرد  ميشناسي ژرفا جاي روان

 تقريبـاً از صـد سـال پـيش بـه ايـن طـرف،             يعني ،از زمان ويليام جيمز   
شـناختي و عـدد      هـاي روان   هاي بسياري در خصوص ماهيت مطلوب      بحث

مسـلماً امـروزه نيـز آرامـش را يـك مطلـوب             . اين مطلوبات به ميـان آمـد      
اما امـروزه   .  كه بودا هم گفته بود     طور  ، همان كنند  شناختي محسوب مي    روان

 اكتفا كرده   ،ناسيم كه فقط به آرامش    ش  مي شناسي ژرفا كمتر كسي را     در روان 
شادي، رضايت باطن و احسـاس      از جمله   ديگري   امور   ،شناسان روان. باشد

 بحـث   فعالً در اين  . اند  را هم اضافه كرده    ٢خالقيت در جهت خودشكوفايي   
شـناختي   هـاي روان   خواهم به بحث از ماهيت يـا تعـداد ايـن مطلـوب             نمي

شـناختي   هـاي روان   در ماهيت مطلـوب   هم در تعداد و هم      ، چرا كه    بپردازم
 . وجود دارد نظراختالف

شـناختي را     بايد آثـار روان    ،شناختي تجارب عرفاني    آثار روان  ةدر مقايس 
. شـناختي بسـنجيم    هـاي روان   به لحاظ ميزان قرب و بعد آن آثار به مطلوب         

                                                           

1. depth psychology 2. self-fulfillment  

 ٥٩/ تجربه عرفاني 
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دهـد؟ چقـدر بـه صـاحب           تجربه عرفاني چقدر به انسان آرامـش مـي         مثالً
؟ دهـد   مـي  ١؟ چقدر به صاحب تجربه رضايت باطن      بخشد  ميتجربه شادي   

شناختي نزديـك   هاي روان چقدر تجربه عرفاني صاحب تجربه را به مطلوب      
 دليـل اهميت اين بحث بـه ايـن        .  اين در واقع يك بحث است      ؟كرده است 

هـاي   است كه اگر واقعاً درست باشد كـه مـثالً آرامـش و شـادي مطلـوب                
يك نوع تجربه عرفاني ما را به اينها نزديـك          قعاً  واشناختي ما هستند و      روان
هـا ايجـاد     خود اين امر انگيزه فراواني بـراي انسـان        در اين صورت    كند،    مي
بـه  .  برسـند اسـت، كند تا به تجربه عرفاني كه داراي چنين اثـر مطلـوبي       مي

به معناي آثار تجربـه     ،  شناختي تجربه عرفاني   تعبير ديگري اهميت آثار روان    
شناختي يا در جهت بعـد مـا         هاي روان  ر جهت قرب ما به مطلوب     عرفاني د 
 به اين معنا كه بـراي  ؛ از جهت عملي آن است     ،شناختي هاي روان  از مطلوب 

 .ندنك انگيزه ميايجاد انسان 
بسياري از افرادي كـه ثـروت، قـدرت، مكنـت، جـاه و مقـام، حيثيـت                  

هاي هيمااليـا     به كوه  كنند و مثالً    را رها مي  ... اجتماعي، شهرت، محبوبيت و   
يعنـي  . هـاي عملـي هسـتند      كشند، اكثراً داراي انگيزه     روند و رياضت مي     مي

بينند از طريـق ثـروت، قـدرت، حيثيـت اجتمـاعي، جـاه و مقـام،                   اكثراً مي 
    شهرت، محبوبيت يا علم مبـاطن و    سي و قيل و قالي به آرامش، شـاديِ        در 

 عرفان يا تاريخ    ة كه در فلسف    لذا چون از كساني    ؛اند رضايت از خود نرسيده   
 صـاحبان تجربـه را بـه        ،اند كـه تجـارب عرفـاني        شنيده ،اند عرفان كار كرده  

برايشـان  ايـن انگيـزه   رسـاند، لـذا     عميق، شادي و رضايت باطن مي     آرامِش
 .به سمتي بروند كه اين تجارب برايشان حاصل شودتا ايجاد شده 

 

 مقصـود بالـذات   بنـابراين . د بالعرض اسـت   آثار هم معموالً مقصو   . اينها آثار است   ○
 شود؟ چگونه از مقصود بالعرض جدا مي

                                                           

 .است... البته رضايت باطن غير از خودپسندي، خودخواهي، انانيت، خودشيفتگي و. ١
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 دهنـد آن چنـد چيـز را     مـي  فقـط بـراي اينكـه بـه مـا آرامـش           . خواهيم مي
گرچـه  كساني ممكن است اضافه بر آنچه بـودا گفـت بگوينـد             . خواهيم مي

 اما شادي هـم چيـزي نيسـت كـه بـه خـاطر              ،آرامش مطلوب بالذات است   
به . شود  مي خواسته يعني شادي، به خاطر خود شادي        ؛آرامش خواسته شود  

 .گويا آرامش و شادي دو چيز هستندعبارت ديگر 
شناختي در بيان فرزانگان، حكمـا و        هاي روان  مطلوبگذشته معموالً   در  

شناسـي   اي بـه نـام روان      شناسي شـاخه   اما امروزه در روان   . شد  مي عرفا ذكر 
شناسـي   روان. دهد  مي كه دقيقاً اين امور را مورد بحث قرار       پديد آمده    ١ژرفا

ترين ژرفاهـاي روان آدمـي       شناسي است كه به ژرف     اي از روان   ژرفا، شاخه 
به عنـوان مطلـوب بالـذات       زند تا ببيند انسان در انتها چه چيزي را            مي نقب

 گويـا امـروزه در حـوزه    نيـز بـودا  سـخن  بنابراين  . خواهد  مي براي خودش 
 .گيرد  ميشناسي ژرفا جاي روان

 تقريبـاً از صـد سـال پـيش بـه ايـن طـرف،             يعني ،از زمان ويليام جيمز   
شـناختي و عـدد      هـاي روان   هاي بسياري در خصوص ماهيت مطلوب      بحث

مسـلماً امـروزه نيـز آرامـش را يـك مطلـوب             . اين مطلوبات به ميـان آمـد      
اما امـروزه   .  كه بودا هم گفته بود     طور  ، همان كنند  شناختي محسوب مي    روان

 اكتفا كرده   ،ناسيم كه فقط به آرامش    ش  مي شناسي ژرفا كمتر كسي را     در روان 
شادي، رضايت باطن و احسـاس      از جمله   ديگري   امور   ،شناسان روان. باشد

 بحـث   فعالً در اين  . اند  را هم اضافه كرده    ٢خالقيت در جهت خودشكوفايي   
شـناختي   هـاي روان   خواهم به بحث از ماهيت يـا تعـداد ايـن مطلـوب             نمي

شـناختي   هـاي روان   در ماهيت مطلـوب   هم در تعداد و هم      ، چرا كه    بپردازم
 . وجود دارد نظراختالف

شـناختي را     بايد آثـار روان    ،شناختي تجارب عرفاني    آثار روان  ةدر مقايس 
. شـناختي بسـنجيم    هـاي روان   به لحاظ ميزان قرب و بعد آن آثار به مطلوب         

                                                           

1. depth psychology 2. self-fulfillment  

 ٥٩/ تجربه عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي   صفحه ( 422  از۵۹ )۱۶۸كد 

دهـد؟ چقـدر بـه صـاحب           تجربه عرفاني چقدر به انسان آرامـش مـي         مثالً
؟ دهـد   مـي  ١؟ چقدر به صاحب تجربه رضايت باطن      بخشد  ميتجربه شادي   

شناختي نزديـك   هاي روان چقدر تجربه عرفاني صاحب تجربه را به مطلوب      
 دليـل اهميت اين بحث بـه ايـن        .  اين در واقع يك بحث است      ؟كرده است 

هـاي   است كه اگر واقعاً درست باشد كـه مـثالً آرامـش و شـادي مطلـوب                
يك نوع تجربه عرفاني ما را به اينها نزديـك          قعاً  واشناختي ما هستند و      روان
هـا ايجـاد     خود اين امر انگيزه فراواني بـراي انسـان        در اين صورت    كند،    مي
بـه  .  برسـند اسـت، كند تا به تجربه عرفاني كه داراي چنين اثـر مطلـوبي       مي

به معناي آثار تجربـه     ،  شناختي تجربه عرفاني   تعبير ديگري اهميت آثار روان    
شناختي يا در جهت بعـد مـا         هاي روان  ر جهت قرب ما به مطلوب     عرفاني د 
 به اين معنا كه بـراي  ؛ از جهت عملي آن است     ،شناختي هاي روان  از مطلوب 

 .ندنك انگيزه ميايجاد انسان 
بسياري از افرادي كـه ثـروت، قـدرت، مكنـت، جـاه و مقـام، حيثيـت                  

هاي هيمااليـا     به كوه  كنند و مثالً    را رها مي  ... اجتماعي، شهرت، محبوبيت و   
يعنـي  . هـاي عملـي هسـتند      كشند، اكثراً داراي انگيزه     روند و رياضت مي     مي

بينند از طريـق ثـروت، قـدرت، حيثيـت اجتمـاعي، جـاه و مقـام،                   اكثراً مي 
    شهرت، محبوبيت يا علم مبـاطن و    سي و قيل و قالي به آرامش، شـاديِ        در 

 عرفان يا تاريخ    ة كه در فلسف    لذا چون از كساني    ؛اند رضايت از خود نرسيده   
 صـاحبان تجربـه را بـه        ،اند كـه تجـارب عرفـاني        شنيده ،اند عرفان كار كرده  

برايشـان  ايـن انگيـزه   رسـاند، لـذا     عميق، شادي و رضايت باطن مي     آرامِش
 .به سمتي بروند كه اين تجارب برايشان حاصل شودتا ايجاد شده 

 

 مقصـود بالـذات   بنـابراين . د بالعرض اسـت   آثار هم معموالً مقصو   . اينها آثار است   ○
 شود؟ چگونه از مقصود بالعرض جدا مي

                                                           

 .است... البته رضايت باطن غير از خودپسندي، خودخواهي، انانيت، خودشيفتگي و. ١
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.  اوالً در فعل ارادي اختياري است كه بايد نتيجه را از هدف تفكيك كـرد      ●
مثالً مـن در اينجـا      .  فعل نيست، بلكه از مقوله دريافت است       ،تجربه عرفاني 

و نتايجي هم بـر  گويم و از سخن گفتن با شما هدفي دارم          با شما سخن مي   
شـود   در اين صورت گفتـه مـي    . شود  اين سخن گفتن من با شما مترتب مي       

آميزي دارد كه هدفي كه از فعلـش داشـت بـا          هنگامي ملكيان عمل موفقيت   
آميـز   عمل موفقيـت  . نتايجي كه بر فعلش مترتب شد بر هم انطباق پيدا كنند          

ن عمـل مترتـب    با نتايجي كـه بـر آ     ،يعني عملي كه هدف فاعل از آن عمل       
اما اگر هدف من از سخن گفتن بـا نتـايجي           . شود بر هم انطباق پيدا كند       مي

 ،كه از سخن گفتن عايد شد بر هم منطبق نبود، آنگاه به ميزان عـدم انطبـاق                
 .اين مطالب مربوط به فعل است. فعل شكست خورده خواهد بود

 

 .رسد وب نميبه قصد آرامش به دنبال آن مطلوب بيايد، به مطلاگر شخص  ○

 رسد؟  چرا نمي●

 

 .زيرا اين مقصود بالعرض است و مقصود بالذات چيز ديگري است ○

. خواهم خطا بودن آن را روشـن كـنم          شما هستم و مي   سخن   من متوجه    ●
چه استداللي اقامه شده است مبني بر اينكـه اگـر كسـي بـه منظـور كسـب                

 رسد؟ ميآرامش به دنبال تجربه عرفاني رفت به تجربه عرفاني ن

 

 .اند خود عرفا گفته ○

البته يك نكته وجـود دارد و آن اينكـه در           .  اصالً چنين چيزي نداريم    ! نه ●
هـاي اجتمـاعي را از تجربـه         سخنان عرفا گفته شده كه اگر كسـي مطلـوب         

يعني اگر كسـي    . شود حاصل نمي براي او   عرفاني طلب كند، تجربه عرفاني      
ت، قـدرت، حيثيـت اجتمـاعي، جـاه و          بخواهد از راه تجربه عرفاني به ثرو      

توانـد بـه ايـن       مقام، شهرت و محبوبيت برسد، تجربه نشـان داده كـه نمـي            

 ٦١/ تجربه عرفاني 
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هـاي   هـاي اجتمـاعي يـا مطلـوب        اينهـا مطلـوب   . دست پيدا كند  ها   مطلوب
أَالَ ِبـذِكْرِ الّلـهِ تَطْمـئِنُّ       «: گويـد   مـي  در حالي كـه قـرآن     . شناختي است  جامعه
همواره در چنـين جمالتـي جـزاي       ؛گيرد  مي ها آرام  دل با ياد خدا     ١،»الْقُلُوب 

اگـر بـه خانـه مـن        «يم  يگو  مي مثالً.  وسيله ،شرط هدف است و خود شرط     
وسيله اسـت و هـدف      » آمدن تو به خانه من     «؛»دهم  مي بيايي كتاب را به تو    

در آيه مذكور هـم منظـور ايـن اسـت كـه اگـر         . است» گرفتن كتاب «همان  
ـ . كنيدياد خدا را   خواهيد پس     مي آرامش دل  ه بنابراين ياد خدا را به منظور ب

اند اگر بـه خـاطر آرامـش      لذا نگفته . دهيم  مي دست آوردن آرامش دل انجام    
 .كرديد آرامش دل حاصل نخواهد شدياد دلتان خدا را 

در . شناختي شواهد فراواني وجـود دارد         هاي جامعه  البته در باب مطلوب   
 هاي فراوانـي هسـت مبنـي بـر اينكـه اگـر             هاي سير و سلوك، توصيه     كتاب
خواهيد از راه تجربه عرفاني به قـدرت، جـاه و مقـام، شـهرت، حيثيـت           مي

برسيد، بدانيد كه خـود ايـن خواسـته مـانع          ... اجتماعي، محبوبيت، ثروت و   
 البته با در نظـر داشـتن ايـن فـرض كـه              ؛شود  مي حصول آن تجربه عرفاني   

ايـن در حـالي     . ني رابطـه داشـته باشـد      تجربه عرفاني با سير و سلوك عرفا      
 كه كسـاني كـه بـه دنبـال كسـب            چنين ادعايي نكرده است   است كه كسي    

آرامش، رضايت باطن و شـادي عميـق از طريـق تجربـه عرفـاني هسـتند،                 
من درباره چنين چيزي حتي يك مورد هـم        . گريزد  مي تجربه عرفاني از آنها   

 .در سخنان عرفاي خودمان سراغ ندارم

 

 ؟»اهللا ما بينه و بين الناس اهللا اصلح من اصلح ما بينه و بين«: مورد چطوراين  ○

هـاي    هم بيشتر مطلوب   اين مورد در  شايد  هم درست است، اما     اين   البته   ●
ام را بـا خـدا        يعنـي اگـر مـثالً مـن رابطـه          ،شناختي محل بحث باشد    جامعه

ر مناسـبات  يعنـي مـن د  . كند  مياصالح كردم خدا رابطه مرا با خلق اصالح       
                                                           

 .۲۸): ۱۳(رعد . ١
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.  اوالً در فعل ارادي اختياري است كه بايد نتيجه را از هدف تفكيك كـرد      ●
مثالً مـن در اينجـا      .  فعل نيست، بلكه از مقوله دريافت است       ،تجربه عرفاني 

و نتايجي هم بـر  گويم و از سخن گفتن با شما هدفي دارم          با شما سخن مي   
شـود   در اين صورت گفتـه مـي    . شود  اين سخن گفتن من با شما مترتب مي       

آميزي دارد كه هدفي كه از فعلـش داشـت بـا          هنگامي ملكيان عمل موفقيت   
آميـز   عمل موفقيـت  . نتايجي كه بر فعلش مترتب شد بر هم انطباق پيدا كنند          

ن عمـل مترتـب    با نتايجي كـه بـر آ     ،يعني عملي كه هدف فاعل از آن عمل       
اما اگر هدف من از سخن گفتن بـا نتـايجي           . شود بر هم انطباق پيدا كند       مي

 ،كه از سخن گفتن عايد شد بر هم منطبق نبود، آنگاه به ميزان عـدم انطبـاق                
 .اين مطالب مربوط به فعل است. فعل شكست خورده خواهد بود

 

 .رسد وب نميبه قصد آرامش به دنبال آن مطلوب بيايد، به مطلاگر شخص  ○

 رسد؟  چرا نمي●

 

 .زيرا اين مقصود بالعرض است و مقصود بالذات چيز ديگري است ○

. خواهم خطا بودن آن را روشـن كـنم          شما هستم و مي   سخن   من متوجه    ●
چه استداللي اقامه شده است مبني بر اينكـه اگـر كسـي بـه منظـور كسـب                

 رسد؟ ميآرامش به دنبال تجربه عرفاني رفت به تجربه عرفاني ن

 

 .اند خود عرفا گفته ○

البته يك نكته وجـود دارد و آن اينكـه در           .  اصالً چنين چيزي نداريم    ! نه ●
هـاي اجتمـاعي را از تجربـه         سخنان عرفا گفته شده كه اگر كسـي مطلـوب         

يعني اگر كسـي    . شود حاصل نمي براي او   عرفاني طلب كند، تجربه عرفاني      
ت، قـدرت، حيثيـت اجتمـاعي، جـاه و          بخواهد از راه تجربه عرفاني به ثرو      

توانـد بـه ايـن       مقام، شهرت و محبوبيت برسد، تجربه نشـان داده كـه نمـي            

 ٦١/ تجربه عرفاني 
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هـاي   هـاي اجتمـاعي يـا مطلـوب        اينهـا مطلـوب   . دست پيدا كند  ها   مطلوب
أَالَ ِبـذِكْرِ الّلـهِ تَطْمـئِنُّ       «: گويـد   مـي  در حالي كـه قـرآن     . شناختي است  جامعه
همواره در چنـين جمالتـي جـزاي       ؛گيرد  مي ها آرام  دل با ياد خدا     ١،»الْقُلُوب 

اگـر بـه خانـه مـن        «يم  يگو  مي مثالً.  وسيله ،شرط هدف است و خود شرط     
وسيله اسـت و هـدف      » آمدن تو به خانه من     «؛»دهم  مي بيايي كتاب را به تو    

در آيه مذكور هـم منظـور ايـن اسـت كـه اگـر         . است» گرفتن كتاب «همان  
ـ . كنيدياد خدا را   خواهيد پس     مي آرامش دل  ه بنابراين ياد خدا را به منظور ب

اند اگر بـه خـاطر آرامـش      لذا نگفته . دهيم  مي دست آوردن آرامش دل انجام    
 .كرديد آرامش دل حاصل نخواهد شدياد دلتان خدا را 

در . شناختي شواهد فراواني وجـود دارد         هاي جامعه  البته در باب مطلوب   
 هاي فراوانـي هسـت مبنـي بـر اينكـه اگـر             هاي سير و سلوك، توصيه     كتاب
خواهيد از راه تجربه عرفاني به قـدرت، جـاه و مقـام، شـهرت، حيثيـت           مي

برسيد، بدانيد كه خـود ايـن خواسـته مـانع          ... اجتماعي، محبوبيت، ثروت و   
 البته با در نظـر داشـتن ايـن فـرض كـه              ؛شود  مي حصول آن تجربه عرفاني   

ايـن در حـالي     . ني رابطـه داشـته باشـد      تجربه عرفاني با سير و سلوك عرفا      
 كه كسـاني كـه بـه دنبـال كسـب            چنين ادعايي نكرده است   است كه كسي    

آرامش، رضايت باطن و شـادي عميـق از طريـق تجربـه عرفـاني هسـتند،                 
من درباره چنين چيزي حتي يك مورد هـم        . گريزد  مي تجربه عرفاني از آنها   

 .در سخنان عرفاي خودمان سراغ ندارم

 

 ؟»اهللا ما بينه و بين الناس اهللا اصلح من اصلح ما بينه و بين«: مورد چطوراين  ○

هـاي    هم بيشتر مطلوب   اين مورد در  شايد  هم درست است، اما     اين   البته   ●
ام را بـا خـدا        يعنـي اگـر مـثالً مـن رابطـه          ،شناختي محل بحث باشد    جامعه

ر مناسـبات  يعنـي مـن د  . كند  مياصالح كردم خدا رابطه مرا با خلق اصالح       
                                                           

 .۲۸): ۱۳(رعد . ١
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كـنم و از خـوش نـامي و حيثيـت             مـي  خود با ديگران كمتـر مشـكل پيـدا        
ما در اينجا   . ي ندارد  چندان مطلب به ما نحن فيه ربط     اين  . شوم  مي برخوردار

ايـن مطلـب كـه      مثالً  .  داريم كار و سرشناختي   هاي روان  منحصراً با مطلوب  
َقـالَ  « دل نـدارم،     كه ابراهيم گفت من ايمان دارم امـا آرامـش         آمده  در قرآن   
 به اين معناست كه شخص بـه دنبـال          ١» بلَى ولَـكِن لِّيطْمئِنَّ قَلْبِي    قَالَأَولَم تُؤْمِن   

در از او،   آرامش هست، اما به دنبال آرامش بودن سبب دريغ شدن آرامـش             
 .شود مقام تحقق عملي نمي

د، چيـز ديگـري باشـ   شناسي ژرفا  از اين لحاظ اگر مشرب شما در روان       
زيـرا در   ؛  دشـ خواهـد   متفـاوت   داوري شما در باب انواع تجارب عرفـاني         

شـناختي   خواسـتيم تجـارب عرفـاني را از لحـاظ آثـار روان              مي اينجا وقتي 
صدد بوديم كه تجارب عرفاني را از نظر ميزان قرب و            در بررسي كنيم يعني  

كننـد،    مـي شـناختي حاصـل   هـاي روان  بعدي كه براي ما نسبت به مطلـوب      
 يعنـي مشـرب     ،شناختي متفاوت بود   هاي روان  لذا اگر مطلوب  . رسي كنيم بر

ــوب ــاي روان شــما در مطل ــن در   ه ــود و مشــرب م ــايي ب شــناختي چيزه
اي كـه در     داوريدر اين صورت     ،ي ديگر يشناختي چيزها  هاي روان  مطلوب

كنـيم،    مـي  باب تجربه عرفاني اكهارت، ياكوب بومه و يا فرانسواي آسـيزي          
شناسي ژرفـا   كه در روانه به آن است بستداوري ما لذا  .  بود متفاوت خواهد 

 .چه ديدي داشته باشيم
يعنـي يـك   . انـد  شناسان ژرفا در امـوري بـه اجمـاع رسـيده      البته روان 
البتـه  . خواهنـد   هـا آن امـور را مـي          كه همه انسان    وجود دارد  سلسله امور 

هـا    ه انسـان  گوييم همـ    كنيم و مي    همانند وقتي كه در امور نظري بحث مي       
يك نفر ادعـا كنـد   ممكن است  آنگاه  و  دانند،    اجتماع نقيضين را محال مي    

اي، چـرا كـه اگـر خـوب معنـاي            كه اجتماع نقيضين را خوب فهم نكرده      
محال بودن اجتماع نقيضين را فهميده باشي امكان ندارد آن را انكار كني،             
                                                           

 .۲۶۰): ۲(بقره . ١

 ٦٣/ تجربه عرفاني 
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هـاي    كسي بگويد اگر آرامش يكـي از مطلـوب        ممكن است   در اينجا هم    
كنند و در برف و       شناختي باشد آنگاه مثالً كساني كه ماجراجويي مي        روان

كننـد و هـر لحظـه را بـا             هزار متري كوهنوردي مي    ششبوران در ارتفاع    
اند؟ اگر دنبال     كنند، آيا دنبال آرامش      سپري مي   تشويش  دلهره و  ،اضطراب

 افـراد مـثالً      چرا اين  !خوابيدند  رفتند و مي    آرامش بودند كه زير كرسي مي     
 ؟روند به ارتفاعات پامير در نپال مي
افـراد  . تـوان همـان جـواب را داد         مـي  رسد  مي البته در اينجا هم به نظر     

انـد، يعنـي از آن تشـويش         يي رضايت درجه دوم داده    اجراجوماجراجو به م  
البتـه  . انـد  احساس آرامش دارنـد و بـه تشـويش رضـايت درجـه دوم داده              

دهـد، امـا افـراد مـاجراجو          درجـه اول نمـي     كس به تشويش رضـايت     هيچ
گونـه كـه     بحث رضايت درجه اول و دوم همان      . اند رضايت درجه دوم داده   

در اگـر اشـتباه نكـنم       . در اخالق مطرح است در عرفان هـم مطـرح اسـت           
اف ر از راهبان سـده چهـارم مـيالدي كـه در اطـ             ١احوال ماكاريوس مصري  
اش زن جـواني    كه شبي در حجـره اند، آمده است اهرام مصر رهبانيت داشته 

وي . وارد شد و گفت من امشب را بايد در اينجا بخوابم و فردا صبح بـروم               
راهب انگشتان دسـتش را روي  . كرداو پذيرفت و شيطان شروع به وسوسه       

تا صبح تمـام انگشـتانش      . كردآن  شعله آتش گذاشت و شروع به سوزاندن        
 .را سوزانده بود
 به سوزاندن انگشتانش رضـايت درجـه اول      كس نيست كه هيچ  ترديدي  

اگـر رضـايت درجـه اول       . اين راهب هم رضايت درجه اول نداشت      . ندارد
اگر دست روي شعله گرفتن شبيه آن باشد كه         . داشت، كار او فداكاري نبود    

ايـن كـار   ، دست را زير يك چشمه آب خنك بـرده باشـيم و لـذت ببـريم              
و تمام رياضتي كه كشيد اين بـود    تمام فداكاري اين راهب     . فداكاري نيست 

 و ديـد   ميشدت الم كه به اين كار مطلقاً رضايت درجه اول نداشت، بلكه به      
                                                           

١ .Macarius of Egypt) ۳۰۰قديس، نويسنده و زاهد مصري.)م۳۹۰ـ ،. 
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كـنم و از خـوش نـامي و حيثيـت             مـي  خود با ديگران كمتـر مشـكل پيـدا        
ما در اينجا   . ي ندارد  چندان مطلب به ما نحن فيه ربط     اين  . شوم  مي برخوردار

ايـن مطلـب كـه      مثالً  .  داريم كار و سرشناختي   هاي روان  منحصراً با مطلوب  
َقـالَ  « دل نـدارم،     كه ابراهيم گفت من ايمان دارم امـا آرامـش         آمده  در قرآن   
 به اين معناست كه شخص بـه دنبـال          ١» بلَى ولَـكِن لِّيطْمئِنَّ قَلْبِي    قَالَأَولَم تُؤْمِن   

در از او،   آرامش هست، اما به دنبال آرامش بودن سبب دريغ شدن آرامـش             
 .شود مقام تحقق عملي نمي

د، چيـز ديگـري باشـ   شناسي ژرفا  از اين لحاظ اگر مشرب شما در روان       
زيـرا در   ؛  دشـ خواهـد   متفـاوت   داوري شما در باب انواع تجارب عرفـاني         

شـناختي   خواسـتيم تجـارب عرفـاني را از لحـاظ آثـار روان              مي اينجا وقتي 
صدد بوديم كه تجارب عرفاني را از نظر ميزان قرب و            در بررسي كنيم يعني  

كننـد،    مـي شـناختي حاصـل   هـاي روان  بعدي كه براي ما نسبت به مطلـوب      
 يعنـي مشـرب     ،شناختي متفاوت بود   هاي روان  لذا اگر مطلوب  . رسي كنيم بر

ــوب ــاي روان شــما در مطل ــن در   ه ــود و مشــرب م ــايي ب شــناختي چيزه
اي كـه در     داوريدر اين صورت     ،ي ديگر يشناختي چيزها  هاي روان  مطلوب

كنـيم،    مـي  باب تجربه عرفاني اكهارت، ياكوب بومه و يا فرانسواي آسـيزي          
شناسي ژرفـا   كه در روانه به آن است بستداوري ما لذا  .  بود متفاوت خواهد 

 .چه ديدي داشته باشيم
يعنـي يـك   . انـد  شناسان ژرفا در امـوري بـه اجمـاع رسـيده      البته روان 
البتـه  . خواهنـد   هـا آن امـور را مـي          كه همه انسان    وجود دارد  سلسله امور 

هـا    ه انسـان  گوييم همـ    كنيم و مي    همانند وقتي كه در امور نظري بحث مي       
يك نفر ادعـا كنـد   ممكن است  آنگاه  و  دانند،    اجتماع نقيضين را محال مي    

اي، چـرا كـه اگـر خـوب معنـاي            كه اجتماع نقيضين را خوب فهم نكرده      
محال بودن اجتماع نقيضين را فهميده باشي امكان ندارد آن را انكار كني،             
                                                           

 .۲۶۰): ۲(بقره . ١
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هـاي    كسي بگويد اگر آرامش يكـي از مطلـوب        ممكن است   در اينجا هم    
كنند و در برف و       شناختي باشد آنگاه مثالً كساني كه ماجراجويي مي        روان

كننـد و هـر لحظـه را بـا             هزار متري كوهنوردي مي    ششبوران در ارتفاع    
اند؟ اگر دنبال     كنند، آيا دنبال آرامش      سپري مي   تشويش  دلهره و  ،اضطراب

 افـراد مـثالً      چرا اين  !خوابيدند  رفتند و مي    آرامش بودند كه زير كرسي مي     
 ؟روند به ارتفاعات پامير در نپال مي
افـراد  . تـوان همـان جـواب را داد         مـي  رسد  مي البته در اينجا هم به نظر     

انـد، يعنـي از آن تشـويش         يي رضايت درجه دوم داده    اجراجوماجراجو به م  
البتـه  . انـد  احساس آرامش دارنـد و بـه تشـويش رضـايت درجـه دوم داده              

دهـد، امـا افـراد مـاجراجو          درجـه اول نمـي     كس به تشويش رضـايت     هيچ
گونـه كـه     بحث رضايت درجه اول و دوم همان      . اند رضايت درجه دوم داده   

در اگـر اشـتباه نكـنم       . در اخالق مطرح است در عرفان هـم مطـرح اسـت           
اف ر از راهبان سـده چهـارم مـيالدي كـه در اطـ             ١احوال ماكاريوس مصري  
اش زن جـواني    كه شبي در حجـره اند، آمده است اهرام مصر رهبانيت داشته 

وي . وارد شد و گفت من امشب را بايد در اينجا بخوابم و فردا صبح بـروم               
راهب انگشتان دسـتش را روي  . كرداو پذيرفت و شيطان شروع به وسوسه       

تا صبح تمـام انگشـتانش      . كردآن  شعله آتش گذاشت و شروع به سوزاندن        
 .را سوزانده بود
 به سوزاندن انگشتانش رضـايت درجـه اول      كس نيست كه هيچ  ترديدي  

اگـر رضـايت درجـه اول       . اين راهب هم رضايت درجه اول نداشت      . ندارد
اگر دست روي شعله گرفتن شبيه آن باشد كه         . داشت، كار او فداكاري نبود    

ايـن كـار   ، دست را زير يك چشمه آب خنك بـرده باشـيم و لـذت ببـريم              
و تمام رياضتي كه كشيد اين بـود    تمام فداكاري اين راهب     . فداكاري نيست 

 و ديـد   ميشدت الم كه به اين كار مطلقاً رضايت درجه اول نداشت، بلكه به      
                                                           

١ .Macarius of Egypt) ۳۰۰قديس، نويسنده و زاهد مصري.)م۳۹۰ـ ،. 



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٦٤

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۶۴ ) ۱۶۸كد 

يعني سوختن بـه    . داشتشد، ولي به اين آزار رضايت درجه دوم           مي آزرده
كرد و هنوز انگشـتانش      مي زيرا وقتي كه به زن جوان نگاه      . ادد  مي او آرامش 

در واقـع از راه سـوزاندن خـودش،         .  را نداشت  را نسوزانده بود اين آرامش    
 . داد  ميبه خودش آرامش

 در اخالق، انسان امـري را كـه كـامالً بـه             نيزهاي عرفاني و     ر رياضت د
بيند و آن امـر بـه او     ميلحاظ ساختار جسماني، ذهني و رواني از آن آسيب    

د تـا  دهـ   ميانجام، به آن رضايت درجه اول نداردو كند   ميدرد و رنج وارد  
در اينجـا رضـايت درجـه دوم موجـب          . به رضايت درجه دوم دست يابـد      

هـا كـه مـثالً       بنـابراين حتـي در مـاجراجويي      . شـود   مـي  ...آرامش، شادي و  
چه شـخص تمـام   رود، اگر  ميه روي يك طناب راهيك در فراز  شخصي بر   

يت درجه دوم بـه آن كـار دارد و          وجودش فارغ از آرامش است، ولي رضا      
 .شود  مي با همان ارضابسا شخص چه

شناسي ژرفا، تأثير فراواني بـر        كه ديدگاه شما در روان     چگونگيبنابراين  
 .شناختي دارد مقايسه تجارب عرفاني به لحاظ آثار روان

 
  عرفانيهآثار اخالقي تجرب. ۲ـ۳ـ۱

چگونگي مقايسه تجارب عرفاني به لحـاظ آثـار         از  به بحث   در اين قسمت    
 چيز دومي هـم بـه نـام         ختيشنا روانهاي    ير مطلوب نظ. پردازيم  مي اخالقي
هاي اخالقي چيزهايي اسـت كـه        مطلوب.  وجود دارد  ١هاي اخالقي  مطلوب

 يعنـي هـر خـوبي اخالقـي         ؛هـاي اخالقـي اسـت      در واقع مادر همه خوبي    
و يـا از ازدواج دو      هاي اخالقي است      مطلوبديگري يا از مصاديق يكي از       

 بـااليي   هاي اخالقي سطحِ   اقع يك سلسله خوبي   در و . آيد  مي پديدآنها  تا از   
 ؛آيند  مي ها بيرون  هاي اخالقي ديگر از اين خوبي      وجود دارد كه تمام خوبي    

هاسـت و يـا از ازدواج    يعني يا يك خوبي اخالقي مصداق يكي از آن كلـي   
                                                           

1. moral desiderata 

 ٦٥/ تجربه عرفاني 
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پس دو حالـت دارد،  . آيد  ميتر هم پديد ها يك خوبي پايين دو تا از آن كلي    
 . شويم ز آن نمياما وارد بحث ا

 اخـتالف   نيـز هاي اخالقي چه چيزهـايي هسـتند         در باب اينكه مطلوب   
شناختي كـه ديـدگاه    هاي روان  بحث از مطلوبوجود دارد، اما نظيرِ  فراواني  
به نظر مـن،    . كنم  مي طرح هم ديدگاه خودم را      ينجا كردم، در ا   بيانخودم را   
اي ديگـر اخالقـي مـا       ه  يعني چيزهايي كه تمام خوبي     ،هاي اخالقي  مطلوب

يكـي صـداقت    . مـورد اسـت    پـنج    ١گيرد،  مي در واقع زيرمجموعه آنها قرار    
 زيـرا راسـت گفـتن يكـي از مصـاديق        ؛است البته نه به معناي راست گفتن      

هاي وجودي آدمـي بـر       صداقت يعني انطباق داشتن ساحت    . صداقت است 
دسـت  يعني پنج ساحت وجودي انسان مانند پنج انگشت هـر دو            . يكديگر

 اخـالق بـه   شناسي اين يعني صداقت كه در روان. بر هم انطباق داشته باشند 
صـداقت  .  البته در برابـر عجـب      ،دومي تواضع است  . گويند مي integrity آن

عـدالت  ين مـورد    سـوم . هاسـت  در برابر انواع تزويرها، رياهـا و فريبكـاري        
 امـا   ، بـرد  كـار   هب  را  تفسيري از عدالت لفظ انصاف      شايد بتوان با     البته   ،است

مطلوب چهارم احسان است و مطلـوب  . استانصاف يك نظريه در عدالت   
 .يعني عشق به معناي شفقت؛ پنجم عشق يا شفقت

 

 منظور از احسان چيست؟ ○

خوريد، در احسان حق خودتـان را         در عدالت شما حق ديگري را نمي       ●
 از ايشان   طالب هم نقل شده كه كسي      بن ابي  از علي . بخشيد  به ديگري مي  

ـ  ي عـدلُ ال«: پرسيد عدل بهتر است يا احسان؟ ايشـان فرمودنـد            االمـور  عَض
ـ ها عـن م   جخرِا واالحسان ي  هعِضامو و بعـد اسـتدالل كردنـد كـه          ٢»عهاواِض

حال عدل اين است كـه حـق هـر كسـي را بـه او                 هر به. بهتر است  عدل
در ايـن  . مكنـي  بدهي ولي در احسان حق خودمان را به ديگري واگذار مي       

                                                           

 .البته به يكي از دو معناي زيرمجموعه قرار گرفتن كه به آن اشاره كردم. ١
 .۴۳۷، حكمت البالغه نهج. ٢
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يعني سوختن بـه    . داشتشد، ولي به اين آزار رضايت درجه دوم           مي آزرده
كرد و هنوز انگشـتانش      مي زيرا وقتي كه به زن جوان نگاه      . ادد  مي او آرامش 

در واقـع از راه سـوزاندن خـودش،         .  را نداشت  را نسوزانده بود اين آرامش    
 . داد  ميبه خودش آرامش

 در اخالق، انسان امـري را كـه كـامالً بـه             نيزهاي عرفاني و     ر رياضت د
بيند و آن امـر بـه او     ميلحاظ ساختار جسماني، ذهني و رواني از آن آسيب    

د تـا  دهـ   ميانجام، به آن رضايت درجه اول نداردو كند   ميدرد و رنج وارد  
در اينجـا رضـايت درجـه دوم موجـب          . به رضايت درجه دوم دست يابـد      

هـا كـه مـثالً       بنـابراين حتـي در مـاجراجويي      . شـود   مـي  ...آرامش، شادي و  
چه شـخص تمـام   رود، اگر  ميه روي يك طناب راهيك در فراز  شخصي بر   

يت درجه دوم بـه آن كـار دارد و          وجودش فارغ از آرامش است، ولي رضا      
 .شود  مي با همان ارضابسا شخص چه

شناسي ژرفا، تأثير فراواني بـر        كه ديدگاه شما در روان     چگونگيبنابراين  
 .شناختي دارد مقايسه تجارب عرفاني به لحاظ آثار روان

 
  عرفانيهآثار اخالقي تجرب. ۲ـ۳ـ۱

چگونگي مقايسه تجارب عرفاني به لحـاظ آثـار         از  به بحث   در اين قسمت    
 چيز دومي هـم بـه نـام         ختيشنا روانهاي    ير مطلوب نظ. پردازيم  مي اخالقي
هاي اخالقي چيزهايي اسـت كـه        مطلوب.  وجود دارد  ١هاي اخالقي  مطلوب

 يعنـي هـر خـوبي اخالقـي         ؛هـاي اخالقـي اسـت      در واقع مادر همه خوبي    
و يـا از ازدواج دو      هاي اخالقي است      مطلوبديگري يا از مصاديق يكي از       

 بـااليي   هاي اخالقي سطحِ   اقع يك سلسله خوبي   در و . آيد  مي پديدآنها  تا از   
 ؛آيند  مي ها بيرون  هاي اخالقي ديگر از اين خوبي      وجود دارد كه تمام خوبي    

هاسـت و يـا از ازدواج    يعني يا يك خوبي اخالقي مصداق يكي از آن كلـي   
                                                           

1. moral desiderata 

 ٦٥/ تجربه عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي   صفحه ( 422  از۶۵ )۱۶۸كد 

پس دو حالـت دارد،  . آيد  ميتر هم پديد ها يك خوبي پايين دو تا از آن كلي    
 . شويم ز آن نمياما وارد بحث ا

 اخـتالف   نيـز هاي اخالقي چه چيزهـايي هسـتند         در باب اينكه مطلوب   
شناختي كـه ديـدگاه    هاي روان  بحث از مطلوبوجود دارد، اما نظيرِ  فراواني  
به نظر مـن،    . كنم  مي طرح هم ديدگاه خودم را      ينجا كردم، در ا   بيانخودم را   
اي ديگـر اخالقـي مـا       ه  يعني چيزهايي كه تمام خوبي     ،هاي اخالقي  مطلوب

يكـي صـداقت    . مـورد اسـت    پـنج    ١گيرد،  مي در واقع زيرمجموعه آنها قرار    
 زيـرا راسـت گفـتن يكـي از مصـاديق        ؛است البته نه به معناي راست گفتن      

هاي وجودي آدمـي بـر       صداقت يعني انطباق داشتن ساحت    . صداقت است 
دسـت  يعني پنج ساحت وجودي انسان مانند پنج انگشت هـر دو            . يكديگر

 اخـالق بـه   شناسي اين يعني صداقت كه در روان. بر هم انطباق داشته باشند 
صـداقت  .  البته در برابـر عجـب      ،دومي تواضع است  . گويند مي integrity آن

عـدالت  ين مـورد    سـوم . هاسـت  در برابر انواع تزويرها، رياهـا و فريبكـاري        
 امـا   ، بـرد  كـار   هب  را  تفسيري از عدالت لفظ انصاف      شايد بتوان با     البته   ،است

مطلوب چهارم احسان است و مطلـوب  . استانصاف يك نظريه در عدالت   
 .يعني عشق به معناي شفقت؛ پنجم عشق يا شفقت

 

 منظور از احسان چيست؟ ○

خوريد، در احسان حق خودتـان را         در عدالت شما حق ديگري را نمي       ●
 از ايشان   طالب هم نقل شده كه كسي      بن ابي  از علي . بخشيد  به ديگري مي  

ـ  ي عـدلُ ال«: پرسيد عدل بهتر است يا احسان؟ ايشـان فرمودنـد            االمـور  عَض
ـ ها عـن م   جخرِا واالحسان ي  هعِضامو و بعـد اسـتدالل كردنـد كـه          ٢»عهاواِض

حال عدل اين است كـه حـق هـر كسـي را بـه او                 هر به. بهتر است  عدل
در ايـن  . مكنـي  بدهي ولي در احسان حق خودمان را به ديگري واگذار مي       

                                                           

 .البته به يكي از دو معناي زيرمجموعه قرار گرفتن كه به آن اشاره كردم. ١
 .۴۳۷، حكمت البالغه نهج. ٢
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 رأي خـودم    صرفاًمن  و  هاي اخالقي كاري نداريم       به تعداد مطلوب  بحث  
 . كردمبيانرا 

آيـد ايـن اسـت كـه      هايي كه در تجارب عرفاني پيش مـي        يكي از بحث  
هـاي   تجارب عرفاني بـه لحـاظ نزديـك كـردن يـا دور كـردن از مطلـوب                 

ا چـه   دهنـد و بـا آنهـ        اخالقي، صاحبان تجربه را در چه وضـعي قـرار مـي           
شـناختي و    روانهاي    كنند؟ بايد به اين نكته هم توجه داشت كه مطلوب           مي

هـايي   البته تلقـي  . النظر يك چيز نيستند    بادي اقل في حداخالقي  هاي    مطلوب
شـناختي   هم وجود دارد كه معتقدند هـر مطلـوب اخالقـي، مطلـوب روان             

بگويد مـن   كه كسي   وجود دارد   امكان  اين  اما  . متناظر با خودش را هم دارد     
 يعنـي   ،ام اهل صداقت هستم و به همين دليل مثالً آرامشم را از دسـت داده             

شـناختي   مطلوب اخالقي به قيمت از دست رفـتن يـك مطلـوب روان            يك  
چنـد از    وجـود دارد، هـر    چنـين چيـزي     بنابراين امكان   . شده است حاصل  

تفكيــك بايــد گفــت در واقــع . كــنم درســتي و نادرســتي آن بحــث نمــي
 يعنـي  ؛هاي اخالقـي كـامالً وجـه دارد    شناختي از مطلوب  ي روان ها مطلوب

 .اينها دو چيزند

هـاي   اين است كه تجارب عرفاني چقدر مـا را از مطلـوب            پرسش   حال
چنـان كـه    كننـد؟     مـي  هاي اخالقي نزديك   اخالقي دور و چقدر به مطلوب     

كردنـد كـه برخـي از         مـي  را طـرح  بحث  اين  وقتي عرفاي خود ما     دانيم    مي
اني يـا رحمـاني،     ب عرفاني، القائات شيطاني است و برخي الهامات رب        تجار

شد كه چگونه اين دو نوع را از هم تشخيص دهـيم،         مي و اين پرسش طرح   
 يآنچـه القـا  مبني بر اينكـه  كشيدند   ميهايي را در اين باب پيش      عرفا بحث 

ي اني يـا رحمـان  آورد، اما آنچه الهـام ربـ    ميعجبايشان  شيطان است براي    
 .كند  ميرا نسبت به خلق بسيار فروتن و متواضعانسان است 

در واقع اين بحث همان توجه كردن به آثـار اخالقـي تجـارب عرفـاني          
اي، بحثـي وجـود دارد در بـاب          عرفان و نه عرفان مقايسـه      ةدر فلسف . است

 ٦٧/ تجربه عرفاني 
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اينكه چگونه تجارب عرفاني راستين را از تجـارب عرفـاني دروغـين تميـز      
 مسيحي بيشترين كسي كه به ايـن بحـث پرداخـت تـرزاي          در عرفان . دهيم

اين بحث را طـرح   كاخ درونيا  دژ درونآوياليي بود كه در كتاب معروف    
هايي كه از زمان ترزاي آوياليي به        در واقع در اين كتاب يكي از بحث       . كرد
سو، يعني قرن شانزدهم به اين طرف در عرفـان كاتوليـك مـورد توجـه              اين

 يعني اين بحث كه از كجـا بفهمـيم تجربـه عرفـاني              ؛ شد قرار گرفت، طرح  
هـايي كـه در بـاب        القاي شيطان است يا الهام رب؟ معموالً يكـي از مـالك           

 ،شـود   مـي  تشخيص القاي شيطاني يا رحماني بودن بسيار مورد تأكيد واقـع          
 .آثار اخالقي آن تجربه بر روي فرد است

 

ممكـن اسـت     عرفـاني برشـمرديد      در باب مواردي كه شما به عنوان آثار تجربه         ○
آوريـم،   كه مثالً عدالت را كه به عنوان اثر اخالقي تجربه عرفاني مي      كسي ادعا كند    

كه بـه عنـوان   در اين صورت آنچه را توان در سلوك اخالقي هم به دست آورد،         مي
را به عنـوان اثـر   آن توانيم  ديگر نمي و   دو علت دارد   ايم  ذكر كرده اثر تجربه عرفاني    

ديگـري هـم بـه دسـت       راه   چون ممكن است از      ؛ذات تجربه عرفاني لحاظ كنيم    بال
 . فرد باشد بهراثر وقتي است كه منحص. آمده باشد

 بـدن اسـت، آنگـاه        گرمي پوستِ  ، آفتاب  تابشِ  يعني اگر كسي گفت اثرِ     ●
 پـس جملـه اول      ،كنـد   گوييد چون آتش هم پوست بدن را گرم مي          شما مي 

 غلط است؟

 

 . اثر بالذات استمنظور مننه  ○

اثـر  « و فقـط از  گفـتم ناثر منحصربه فرد سخن يا از اثر بالذات    مطلقاً   من   ●
 نفـي مـا عـدا       يءبنـابراين اثبـات شـ     .  سخن به ميـان آوردم     »تجربه عرفاني 

بحث بـر سـر ايـن       . ممكن است اين اثر، اثر چيز ديگري هم باشد        . كند نمي
شناختي هم دارنـد يـا نـه؟         است كه آيا تجارب عرفاني، اثر اخالقي يا روان        
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 رأي خـودم    صرفاًمن  و  هاي اخالقي كاري نداريم       به تعداد مطلوب  بحث  
 . كردمبيانرا 

آيـد ايـن اسـت كـه      هايي كه در تجارب عرفاني پيش مـي        يكي از بحث  
هـاي   تجارب عرفاني بـه لحـاظ نزديـك كـردن يـا دور كـردن از مطلـوب                 

ا چـه   دهنـد و بـا آنهـ        اخالقي، صاحبان تجربه را در چه وضـعي قـرار مـي           
شـناختي و    روانهاي    كنند؟ بايد به اين نكته هم توجه داشت كه مطلوب           مي

هـايي   البته تلقـي  . النظر يك چيز نيستند    بادي اقل في حداخالقي  هاي    مطلوب
شـناختي   هم وجود دارد كه معتقدند هـر مطلـوب اخالقـي، مطلـوب روان             

بگويد مـن   كه كسي   وجود دارد   امكان  اين  اما  . متناظر با خودش را هم دارد     
 يعنـي   ،ام اهل صداقت هستم و به همين دليل مثالً آرامشم را از دسـت داده             

شـناختي   مطلوب اخالقي به قيمت از دست رفـتن يـك مطلـوب روان            يك  
چنـد از    وجـود دارد، هـر    چنـين چيـزي     بنابراين امكان   . شده است حاصل  

تفكيــك بايــد گفــت در واقــع . كــنم درســتي و نادرســتي آن بحــث نمــي
 يعنـي  ؛هاي اخالقـي كـامالً وجـه دارد    شناختي از مطلوب  ي روان ها مطلوب

 .اينها دو چيزند

هـاي   اين است كه تجارب عرفاني چقدر مـا را از مطلـوب            پرسش   حال
چنـان كـه    كننـد؟     مـي  هاي اخالقي نزديك   اخالقي دور و چقدر به مطلوب     

كردنـد كـه برخـي از         مـي  را طـرح  بحث  اين  وقتي عرفاي خود ما     دانيم    مي
اني يـا رحمـاني،     ب عرفاني، القائات شيطاني است و برخي الهامات رب        تجار

شد كه چگونه اين دو نوع را از هم تشخيص دهـيم،         مي و اين پرسش طرح   
 يآنچـه القـا  مبني بر اينكـه  كشيدند   ميهايي را در اين باب پيش      عرفا بحث 

ي اني يـا رحمـان  آورد، اما آنچه الهـام ربـ    ميعجبايشان  شيطان است براي    
 .كند  ميرا نسبت به خلق بسيار فروتن و متواضعانسان است 

در واقع اين بحث همان توجه كردن به آثـار اخالقـي تجـارب عرفـاني          
اي، بحثـي وجـود دارد در بـاب          عرفان و نه عرفان مقايسـه      ةدر فلسف . است

 ٦٧/ تجربه عرفاني 
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اينكه چگونه تجارب عرفاني راستين را از تجـارب عرفـاني دروغـين تميـز      
 مسيحي بيشترين كسي كه به ايـن بحـث پرداخـت تـرزاي          در عرفان . دهيم

اين بحث را طـرح   كاخ درونيا  دژ درونآوياليي بود كه در كتاب معروف    
هايي كه از زمان ترزاي آوياليي به        در واقع در اين كتاب يكي از بحث       . كرد
سو، يعني قرن شانزدهم به اين طرف در عرفـان كاتوليـك مـورد توجـه              اين

 يعني اين بحث كه از كجـا بفهمـيم تجربـه عرفـاني              ؛ شد قرار گرفت، طرح  
هـايي كـه در بـاب        القاي شيطان است يا الهام رب؟ معموالً يكـي از مـالك           

 ،شـود   مـي  تشخيص القاي شيطاني يا رحماني بودن بسيار مورد تأكيد واقـع          
 .آثار اخالقي آن تجربه بر روي فرد است

 

ممكـن اسـت     عرفـاني برشـمرديد      در باب مواردي كه شما به عنوان آثار تجربه         ○
آوريـم،   كه مثالً عدالت را كه به عنوان اثر اخالقي تجربه عرفاني مي      كسي ادعا كند    

كه بـه عنـوان   در اين صورت آنچه را توان در سلوك اخالقي هم به دست آورد،         مي
را به عنـوان اثـر   آن توانيم  ديگر نمي و   دو علت دارد   ايم  ذكر كرده اثر تجربه عرفاني    

ديگـري هـم بـه دسـت       راه   چون ممكن است از      ؛ذات تجربه عرفاني لحاظ كنيم    بال
 . فرد باشد بهراثر وقتي است كه منحص. آمده باشد

 بـدن اسـت، آنگـاه        گرمي پوستِ  ، آفتاب  تابشِ  يعني اگر كسي گفت اثرِ     ●
 پـس جملـه اول      ،كنـد   گوييد چون آتش هم پوست بدن را گرم مي          شما مي 

 غلط است؟

 

 . اثر بالذات استمنظور مننه  ○

اثـر  « و فقـط از  گفـتم ناثر منحصربه فرد سخن يا از اثر بالذات    مطلقاً   من   ●
 نفـي مـا عـدا       يءبنـابراين اثبـات شـ     .  سخن به ميـان آوردم     »تجربه عرفاني 

بحث بـر سـر ايـن       . ممكن است اين اثر، اثر چيز ديگري هم باشد        . كند نمي
شناختي هم دارنـد يـا نـه؟         است كه آيا تجارب عرفاني، اثر اخالقي يا روان        
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بـه آن   و  آيـد     مـي  ها حاصل drugامروزه از   ه  آنچ. زنم  مي برايتاني  مثال بهتر 
شود، در بسـياري از مـوارد آثـار      مي گفته١گردان تجارب ناشي از مواد روان  

شناختي تجارب عرفاني يا آثار اخالقي تجارب عرفـاني را دارد، ولـي               روان
اي اسـت كـه در       شود، بلكه تجربه    گفته نمي  با اين همه به آن تجربه عرفاني      

 .گردان پديد آمده است اثر استعمال مواد روان

اين دانشـجوي محتـرم      يا به تعبير     ،فرد بحث ما در خصوص اثر منحصربه     
توان راجـع بـه آثـار تجـارب           اين بود كه مي   ، بلكه سخن بر سر      اثر ذاتي نبود  

اخالقي تجارب عرفـاني از     حاال ممكن است مثالً آثار      . عرفاني هم بحث كرد   
 ؛ما نسبت به اين بحث البشرط هسـتيم       . چيز ديگري هم حاصل بيايد يا نيايد      

به لحاظ  ،  شود  اينكه آيا آثاري كه بر تجارب عرفاني مترتب مي        نسبت به   يعني  
 .شود يا نه شناختي، اخالقي و رويكردي از چيز ديگري حاصل مي روان
 

خص هم از مصرف مواد مخدر يك حالت        اگر چنين بحث كنيم كه ممكن است ش        ○
در ايـن صـورت ايـن       شناختي به دست آورده باشد و هم در اثر تجربـه عرفـاني،               روان

وقتي بحث از اين آثار ثمره دارد كـه بفهمـيم ايـن اثـر ناشـي از                  . اي ندارد  ثمرهبحث  
ه  اينكـ  ،دانم مثال درستي است يـا نـه         اي كه البته نمي    نمونه. تجربه عرفاني بوده است   

دهد كه همه     اي به شخص دست مي     مثالً اثر تجربه عرفاني اين است كه حالت رواني        
 يعنـي رفتـار او      ؛شـود    براي خـدا انجـام مـي       ، مثالً در سنت اسالمي    ،اش  افعال بيروني 

 .شود كه فقط براي خدا كاركردن در اعمال او ديده مياي است  گونه به

ه بسيار پاك كه مطلقـاً تجربـه   آيا به نظر شما محال است يك فقي   ! بسيار خب  ●
 عرفاني نداشته باشد همه كارهايش را براي خدا انجام دهد؟ آيا محال است؟

 

 .روشن است كه محال نيست ○
تجربـه عرفـاني يعنـي يگـانگي       طور كه در مباحث قبلي گفته شـد           همان ●

                                                           

1. drug experience 

 ٦٩/ تجربه عرفاني 
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من اين است كـه     سخن  . چيزها يا چيز يگانه يا احساس پيوستگي با چيزها        
شـود همـه كارهـا را بـراي           فت تجربه عرفاني عارفان باعث مي     اگر كسي گ  

همـه كارهـا را     « آيا اين سخن فقط وقتي صـدق دارد كـه            ،خدا انجام دهند  
فقط ناشي از تجربه عرفاني باشد و از چيـز ديگـري            » براي خدا انجام دادن   

 عايد نشود؟ آيا صدق سخن متوقف بر اين است؟

 

به نظـر   تم كه شايد مثالم خوب نباشد، اما        گفدر ابتداي پرسش    من  . درست است  ○
آثـار  طريـق   يعني مـثالً از     . اي داشته باشد   بايد از آثار بحث كنيم كه ثمره      من وقتي   

 .بگوييم اين فرد تجربه عرفاني دارد
در فيزيـك، شـيمي،     . فرد در عالم بسيار كم اسـت        عليت منحصربه  ساساًا ●

نسـاني، علـوم تـاريخي،      علوم تجربـي، علـوم ا     شناسي،   شناسي، روان   زيست
 بيـان   y و   xرابطـه علّـي بـين       هنگامي كـه    شناسي، اقتصاد و سياست       جامعه

 علـت   x است و    xفرد   معلول منحصربه  y  كه كنند درصدد نيستند بگويند     مي
 yحاال معلـول   .  است yداراي معلول    x گويند  بلكه مي .  است yفرد   بهرمنحص
توانـد   هم مي x يد بيايد و علت هم پدxهاي ديگري غير از  تواند از علت مي

نيـز   بدايـة الحكمـة   چنـان كـه در      . هاي ديگري داشته باشـد      معلول yغير از   
عليـت  . نـادر اسـت   بسياربسـيار   در عـالم    فـرد،     شده عليت منحصـربه    گفته

 ،آورد  اي را به وجـود مـي      yاي هست كه    xيعني اينكه بگويند    فرد    منحصربه
 چيـز ديگـري بـه وجـود     y غيـر از   x آيد و نه از      به وجود مي   x  از غير  yنه  
مـرج   و شكست انقالب فرانسـه باعـث هـرج       «گوييم   وقتي مي مثالً  . آيد  مي
مرج فقـط ناشـي از انقـالب كبيـر           و آيد كه هرج   ، از اين سخن برنمي    »شد

 .فرانسه است
 
 .فرض براي ادامه بحث است فقط يك پيش y و xدر واقع تبيين ارتباط  ○

تواند  مي xهم  .  شده است  y علت   xگوييم    مي نييع.  است طور  همين!  بله ●
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بـه آن   و  آيـد     مـي  ها حاصل drugامروزه از   ه  آنچ. زنم  مي برايتاني  مثال بهتر 
شود، در بسـياري از مـوارد آثـار      مي گفته١گردان تجارب ناشي از مواد روان  

شناختي تجارب عرفاني يا آثار اخالقي تجارب عرفـاني را دارد، ولـي               روان
اي اسـت كـه در       شود، بلكه تجربه    گفته نمي  با اين همه به آن تجربه عرفاني      

 .گردان پديد آمده است اثر استعمال مواد روان

اين دانشـجوي محتـرم      يا به تعبير     ،فرد بحث ما در خصوص اثر منحصربه     
توان راجـع بـه آثـار تجـارب           اين بود كه مي   ، بلكه سخن بر سر      اثر ذاتي نبود  

اخالقي تجارب عرفـاني از     حاال ممكن است مثالً آثار      . عرفاني هم بحث كرد   
 ؛ما نسبت به اين بحث البشرط هسـتيم       . چيز ديگري هم حاصل بيايد يا نيايد      

به لحاظ  ،  شود  اينكه آيا آثاري كه بر تجارب عرفاني مترتب مي        نسبت به   يعني  
 .شود يا نه شناختي، اخالقي و رويكردي از چيز ديگري حاصل مي روان
 

خص هم از مصرف مواد مخدر يك حالت        اگر چنين بحث كنيم كه ممكن است ش        ○
در ايـن صـورت ايـن       شناختي به دست آورده باشد و هم در اثر تجربـه عرفـاني،               روان

وقتي بحث از اين آثار ثمره دارد كـه بفهمـيم ايـن اثـر ناشـي از                  . اي ندارد  ثمرهبحث  
ه  اينكـ  ،دانم مثال درستي است يـا نـه         اي كه البته نمي    نمونه. تجربه عرفاني بوده است   

دهد كه همه     اي به شخص دست مي     مثالً اثر تجربه عرفاني اين است كه حالت رواني        
 يعنـي رفتـار او      ؛شـود    براي خـدا انجـام مـي       ، مثالً در سنت اسالمي    ،اش  افعال بيروني 

 .شود كه فقط براي خدا كاركردن در اعمال او ديده مياي است  گونه به

ه بسيار پاك كه مطلقـاً تجربـه   آيا به نظر شما محال است يك فقي   ! بسيار خب  ●
 عرفاني نداشته باشد همه كارهايش را براي خدا انجام دهد؟ آيا محال است؟

 

 .روشن است كه محال نيست ○
تجربـه عرفـاني يعنـي يگـانگي       طور كه در مباحث قبلي گفته شـد           همان ●

                                                           

1. drug experience 

 ٦٩/ تجربه عرفاني 
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من اين است كـه     سخن  . چيزها يا چيز يگانه يا احساس پيوستگي با چيزها        
شـود همـه كارهـا را بـراي           فت تجربه عرفاني عارفان باعث مي     اگر كسي گ  

همـه كارهـا را     « آيا اين سخن فقط وقتي صـدق دارد كـه            ،خدا انجام دهند  
فقط ناشي از تجربه عرفاني باشد و از چيـز ديگـري            » براي خدا انجام دادن   

 عايد نشود؟ آيا صدق سخن متوقف بر اين است؟

 

به نظـر   تم كه شايد مثالم خوب نباشد، اما        گفدر ابتداي پرسش    من  . درست است  ○
آثـار  طريـق   يعني مـثالً از     . اي داشته باشد   بايد از آثار بحث كنيم كه ثمره      من وقتي   

 .بگوييم اين فرد تجربه عرفاني دارد
در فيزيـك، شـيمي،     . فرد در عالم بسيار كم اسـت        عليت منحصربه  ساساًا ●

نسـاني، علـوم تـاريخي،      علوم تجربـي، علـوم ا     شناسي،   شناسي، روان   زيست
 بيـان   y و   xرابطـه علّـي بـين       هنگامي كـه    شناسي، اقتصاد و سياست       جامعه

 علـت   x است و    xفرد   معلول منحصربه  y  كه كنند درصدد نيستند بگويند     مي
 yحاال معلـول   .  است yداراي معلول    x گويند  بلكه مي .  است yفرد   بهرمنحص
توانـد   هم مي x يد بيايد و علت هم پدxهاي ديگري غير از  تواند از علت مي

نيـز   بدايـة الحكمـة   چنـان كـه در      . هاي ديگري داشته باشـد      معلول yغير از   
عليـت  . نـادر اسـت   بسياربسـيار   در عـالم    فـرد،     شده عليت منحصـربه    گفته

 ،آورد  اي را به وجـود مـي      yاي هست كه    xيعني اينكه بگويند    فرد    منحصربه
 چيـز ديگـري بـه وجـود     y غيـر از   x آيد و نه از      به وجود مي   x  از غير  yنه  
مـرج   و شكست انقالب فرانسـه باعـث هـرج       «گوييم   وقتي مي مثالً  . آيد  مي
مرج فقـط ناشـي از انقـالب كبيـر           و آيد كه هرج   ، از اين سخن برنمي    »شد

 .فرانسه است
 
 .فرض براي ادامه بحث است فقط يك پيش y و xدر واقع تبيين ارتباط  ○

تواند  مي xهم  .  شده است  y علت   xگوييم    مي نييع.  است طور  همين!  بله ●
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هـاي ديگـري     تواند معلول علـت     مي yعلت چيزهاي ديگر واقع شود و هم        
 .اين يك نكته است.  هم باشدxغير از 

ويم؛ تفـاوت قائـل شـ   نوع بحـث  بايد بين دو حتماً  نكته ديگر اينكه    
 normativeهـاي      در بحـث   ٢؛ هنجـاري  هاي   و بحث  ١ توصيفي هاي  بحث
 مثالً بگوييم حاال كه     ؛توصيه بيرون بياوريم   ،بحثاز  ف اين است كه     هد

آورند، پس به سمت آن بـرو    فقط تجارب عرفاني آثار اخالقي به بار مي       
  توصيفي اي، عرفان  اصالً عرفان مقايسه  . كه صاحب تجربه عرفاني شوي    

گويد تجربـه عرفـاني، فـالن آثـار           مثالً مي . كند   يعني توصيف مي   ؛است
ــي را داردشــ روان ــان مقايســه. ناختي و اخالق ــذا عرف ــه مباحــث ل  اي ب

در بخـش سـير و سـلوك عرفـاني           هنجاري   بحث. پردازد نمي هنجاري
ما در اينجا به دنبال توصيف هستيم نـه آنكـه           . شود  مورد توجه واقع مي   

بخواهيم كساني را به تجربه عرفاني تشويق كنيم و آنگاه بگوييم تشويق            
ود كه اثر اخالقي فقط از تجربه عرفـاني عايـد           ش  كردن وقتي حاصل مي   

اي   چرا كه اگر از غير تجربه عرفاني هم عايـد شـود مـردم انگيـزه      ؛شود
مــا درصــدد . كننــد بــراي رفــتن بــه ســمت تجربــه عرفــاني پيــدا نمــي

گـوييم تجربـه      كنـيم و مـي      بلكه فقط توصيف مي   . هنجارگذاري نيستيم 
آثـار اخالقـي هـم دارد و        انـد     عرفاني در كساني كه صاحب تجربه شده      

 ؛توان آثار اخالقي تجارب عرفاني مختلـف را بـا هـم مقايسـه كـرد                 مي
از اين جهت كـه چقـدر آثـار اخالقـي در جهـت نزديـك شـدن                   يعني
ــه ــي هســتند و چقــدر در جهــت دور شــدن از   مطلــوب ب هــاي اخالق

 .هاي اخالقي مطلوب

تـر و   يچيدهشناسي، مباحث پ   رواندر مقايسه با    اخالق  خصوص  البته در   
شناسـي ژرفـا اجماعيـاتي        يعني اگـر در روان     ؛شود  اقوال خيلي متعددتر مي   

.  در مباحث اخالقي يك درصد از آن اجماع هم وجـود نـدارد             ،وجود دارد 
                                                           

1. discriptive 2. normative  

 ٧١/ تجربه عرفاني 
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اي كه شما در تجـارب   هايي كه در اخالق داشته باشيد در مقايسه       لذا ديدگاه 
اي  دسـته بـه سـود    و مقايسه را دهيد تأثير خواهد داشت عرفاني صورت مي 

شـناختي ايـن     هـاي روان   زيرا در مطلوب  رقم خواهد زد؛    عرفاني  از تجارب   
شـناختي   اجماع وجود دارد كه مثالً آرامـش يـا شـادي يـك مطلـوب روان               

 ،هاي اخالقـي چـه چيزهـايي هسـتند          اما در خصوص اينكه مطلوب     ،است
  ١.اختالف بسيار زيادي وجود دارد

 
 عرفانيآثار رويكردي تجربه . ۳ـ۳ـ۱

. هـاي رويكـردي بپـردازيم       خواهيم به مطلوب    قسمت از بحث مي    در اين 
از زمـان  بگـوييم  بايد  مقدمهبه عنوان . گويا نيستچندان  تعبير رويكردي   

سو بحثي درباره عقالنيت در فلسفه غرب بسـيار رايـج       ديويد هيوم به اين   
نظـري   عقالنيت   :از جمله اينكه  . هاي متعددي را پيش كشيد       و پرسش  شد

به چيست؟ عقالنيت عملي به چيست؟ آيا انسان اساساً بايد عقالني باشد            
 اگـر انسـان بخواهـد عقالنـي         ؟يا اينكه لزومي ندارد انسان عقالني باشـد       

باشد آنگاه عقالنيت در مقام نظر چه لوازمي دارد؟ و در مقـام عمـل چـه                 
 در واقع هيوم نخستين كسـي اسـت  . لوازمي دارد؟ اين بحث مفصل است    

.  عقالنيت در واقـع وصـف انسـان اسـت          ٣.كند  توجه مي  ٢ عقالنيت كه به 
البتـه همـه    . ها عقالني هستند و بعضي ديگر عقالني نيسـتند         بعضي انسان 

ك كليـات بـودن بعضـي       دردر همـان مـ    . ك كليـات هسـتند    درها م  انسان
 ، نيسـت  reasonدر  چنين چيـزي    . عقالني هستند و بعضي عقالني نيستند     

 . استrationalityبلكه در 
                                                           

 :ك.هاي اخالقي ر مختلف در زمينه چيستي مطلوببراي مطالعه اقوال . ١
Gensler, Harry J., Ethics: A Contemporary Introduction, NewYork: Routledge, 1998. 

 . توسط نشر آسمان خيال منتشر شده است۱۳۸۵اين كتاب با ترجمه خانم حميده بحريني در سال 
2. rationality 

 . است(intellect) و عقل شهودي (reason)گري  عقالنيت غير از استداللي. ٣
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هـاي ديگـري     تواند معلول علـت     مي yعلت چيزهاي ديگر واقع شود و هم        
 .اين يك نكته است.  هم باشدxغير از 

ويم؛ تفـاوت قائـل شـ   نوع بحـث  بايد بين دو حتماً  نكته ديگر اينكه    
 normativeهـاي      در بحـث   ٢؛ هنجـاري  هاي   و بحث  ١ توصيفي هاي  بحث
 مثالً بگوييم حاال كه     ؛توصيه بيرون بياوريم   ،بحثاز  ف اين است كه     هد

آورند، پس به سمت آن بـرو    فقط تجارب عرفاني آثار اخالقي به بار مي       
  توصيفي اي، عرفان  اصالً عرفان مقايسه  . كه صاحب تجربه عرفاني شوي    

گويد تجربـه عرفـاني، فـالن آثـار           مثالً مي . كند   يعني توصيف مي   ؛است
ــي را داردشــ روان ــان مقايســه. ناختي و اخالق ــذا عرف ــه مباحــث ل  اي ب

در بخـش سـير و سـلوك عرفـاني           هنجاري   بحث. پردازد نمي هنجاري
ما در اينجا به دنبال توصيف هستيم نـه آنكـه           . شود  مورد توجه واقع مي   

بخواهيم كساني را به تجربه عرفاني تشويق كنيم و آنگاه بگوييم تشويق            
ود كه اثر اخالقي فقط از تجربه عرفـاني عايـد           ش  كردن وقتي حاصل مي   

اي   چرا كه اگر از غير تجربه عرفاني هم عايـد شـود مـردم انگيـزه      ؛شود
مــا درصــدد . كننــد بــراي رفــتن بــه ســمت تجربــه عرفــاني پيــدا نمــي

گـوييم تجربـه      كنـيم و مـي      بلكه فقط توصيف مي   . هنجارگذاري نيستيم 
آثـار اخالقـي هـم دارد و        انـد     عرفاني در كساني كه صاحب تجربه شده      

 ؛توان آثار اخالقي تجارب عرفاني مختلـف را بـا هـم مقايسـه كـرد                 مي
از اين جهت كـه چقـدر آثـار اخالقـي در جهـت نزديـك شـدن                   يعني
ــه ــي هســتند و چقــدر در جهــت دور شــدن از   مطلــوب ب هــاي اخالق

 .هاي اخالقي مطلوب

تـر و   يچيدهشناسي، مباحث پ   رواندر مقايسه با    اخالق  خصوص  البته در   
شناسـي ژرفـا اجماعيـاتي        يعني اگـر در روان     ؛شود  اقوال خيلي متعددتر مي   

.  در مباحث اخالقي يك درصد از آن اجماع هم وجـود نـدارد             ،وجود دارد 
                                                           

1. discriptive 2. normative  

 ٧١/ تجربه عرفاني 
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اي كه شما در تجـارب   هايي كه در اخالق داشته باشيد در مقايسه       لذا ديدگاه 
اي  دسـته بـه سـود    و مقايسه را دهيد تأثير خواهد داشت عرفاني صورت مي 

شـناختي ايـن     هـاي روان   زيرا در مطلوب  رقم خواهد زد؛    عرفاني  از تجارب   
شـناختي   اجماع وجود دارد كه مثالً آرامـش يـا شـادي يـك مطلـوب روان               

 ،هاي اخالقـي چـه چيزهـايي هسـتند          اما در خصوص اينكه مطلوب     ،است
  ١.اختالف بسيار زيادي وجود دارد

 
 عرفانيآثار رويكردي تجربه . ۳ـ۳ـ۱

. هـاي رويكـردي بپـردازيم       خواهيم به مطلوب    قسمت از بحث مي    در اين 
از زمـان  بگـوييم  بايد  مقدمهبه عنوان . گويا نيستچندان  تعبير رويكردي   

سو بحثي درباره عقالنيت در فلسفه غرب بسـيار رايـج       ديويد هيوم به اين   
نظـري   عقالنيت   :از جمله اينكه  . هاي متعددي را پيش كشيد       و پرسش  شد

به چيست؟ عقالنيت عملي به چيست؟ آيا انسان اساساً بايد عقالني باشد            
 اگـر انسـان بخواهـد عقالنـي         ؟يا اينكه لزومي ندارد انسان عقالني باشـد       

باشد آنگاه عقالنيت در مقام نظر چه لوازمي دارد؟ و در مقـام عمـل چـه                 
 در واقع هيوم نخستين كسـي اسـت  . لوازمي دارد؟ اين بحث مفصل است    

.  عقالنيت در واقـع وصـف انسـان اسـت          ٣.كند  توجه مي  ٢ عقالنيت كه به 
البتـه همـه    . ها عقالني هستند و بعضي ديگر عقالني نيسـتند         بعضي انسان 

ك كليـات بـودن بعضـي       دردر همـان مـ    . ك كليـات هسـتند    درها م  انسان
 ، نيسـت  reasonدر  چنين چيـزي    . عقالني هستند و بعضي عقالني نيستند     

 . استrationalityبلكه در 
                                                           

 :ك.هاي اخالقي ر مختلف در زمينه چيستي مطلوببراي مطالعه اقوال . ١
Gensler, Harry J., Ethics: A Contemporary Introduction, NewYork: Routledge, 1998. 

 . توسط نشر آسمان خيال منتشر شده است۱۳۸۵اين كتاب با ترجمه خانم حميده بحريني در سال 
2. rationality 

 . است(intellect) و عقل شهودي (reason)گري  عقالنيت غير از استداللي. ٣
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آيد كه چه رفتاري عقالنـي        مي در بحث عقالنيت عملي اين بحث پيش      
 عقالني بودِن رفتاِر عقالني به چيسـت؟ در عقالنيـت عملـي گفتـه              و   است
شود كه عقالنيِت يك رفتار به اين است كه هزينه آن رفتار بيش از سـود     مي

ز سودي باشـد كـه       بيش ا  شا  كه هزينه  زند سرمن رفتاري   از  اگر  . آن نباشد 
.  صورت آن رفتار، يك رفتار عقالني نيسـت    اينآن رفتار براي من دارد، در       

بنابراين عقالنيت يك رفتار به اين است كه هزينه آن رفتـار بيشـتر از سـود               
يكـي آنكـه هزينـه آن رفتـار     : كنـد   مي آن رفتار نباشد كه اين دو حالت پيدا       

 هزينه آن رفتار كمتر از سود آن        مساوي با سود آن رفتار باشد و ديگر اينكه        
كـنم     مي  يعني كاري كه   ؛ كه اين حالت آخر بسيار مطلوب است       ؛رفتار باشد 

اي باشد كه بـراي انجـام آن كـار           اي باشد كه سود آن بيشتر از هزينه        گونه به
 .گويند  ميبه اين امر عقالنيت رفتاري. ام كرده

از بعـد از جنـگ      عقالنيت رفتاري از اواخر قرن نـوزدهم و مخصوصـاً           
. سو، معطوف بـه خـود زنـدگي هـم شـد       به اين۱۹۱۸ از جهاني اول، يعني  

شـود،    مـي  يعني مدعي شدند زندگي هم يك رفتار است كه توسط ما انجام           
اگر زندگي بخواهد رفتار عقالنـي باشـد چـه كـاري            . لذا بايد عقالني باشد   
ن جهـان نگـري،     اي داشته باشيم كه در آ      هان نگري جبايد انجام دهيم؟ بايد     

هـا و     مشـكالت، محنـت    ، مسـائل  ،هـا   رنـج  ،رغم همـه دردهـا     زندگي علي 
و گرنـه زنـدگي بـه       ،  هـايش باشـد    ها باز هم سودش بيشتر از هزينه       مرارت

اند كه خود زندگي كردن هم يـك رفتـار            يعني مدعي شده   ؛ارزد زيستن نمي 
بيشـتر از  است و اگر بخواهد اين رفتار عقالني باشد بايد سـود ايـن رفتـار            

هـا، مسـائل، مشـكالت،       هاي زندگي دردهـا، رنـج      هزينه. هايش باشد  هزينه
كنـد و در    مـي هايي است كه انسـان در زنـدگي تحمـل       ها و محنت   مصيبت

حال پرسش اين اسـت كـه چـه سـودي در            . پردازد  مي ها را  واقع اين هزينه  
د شـو   مي هاست و سبب   زندگي متصور است كه آن سود بيشتر از اين هزينه         

 ؟رزداادامه زندگي بي

 ٧٣/ تجربه عرفاني 
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تـرين   مهـم «در اينجاست كه آلبر كامو آن جمله معـروف را گفـت كـه               
ابتـدا بايـد    . صـحيح اسـت   كـامو   سـخن   . »مسئله فلسفي خودكشـي اسـت     

 البـد   يـم ا  خودكشي نكرده  ما؟ اگر   يما  خودكشي نكرده  مامشخص كرد چرا    
 زيسـتن رغم تمام مشكالت حتمـاً بـه          كه باالخره زندگي علي    يممعتقد هست 

 باشـد و     آن هاي زندگي بيشتر از سـود      ارزد و گرنه عقالني نيست هزينه      مي
عقالنـي آن اسـت كـه در چنـين شـرايطي            . ما باز هم به زندگي ادامه دهيم      

وقتي عقالنيـت  . انسان خودكشي كند و از رفتار زندگي كردن استنكاف كند        
 معطوف به زندگي شد آنگاه ايـن بحـث پـيش آمـد كـه ارزش زنـدگي در          

ارزش زنـدگي   . نـد ا  ه كرد ١»ارزش زندگي «چيست؟ از سود زندگي تعبير به       
ارزش آن را تصوير كـرد كـه   را به اين معناست كه بايد براي زندگي چيزي   

 .براي آن چيز انسان هزينه بپردازدداشته باشد كه 

حاال در اينجا يك بحث وجـود دارد و آن اينكـه چـه رويكردهـايي در             
كننـد و چـه     مي بيش از هزينه تصوير   د كه ارزشِ  زندگي رويكردهايي هستن  

رويكردهايي در زندگي هستند كه اگر انسان در آن رويكردهـا قـرار گيـرد               
 در اينجاسـت كـه بحـث      . ارزد كند زنـدگي بـه زيسـتنش نمـي          مي احساس
گونه كه ممكن است فرضاً فردي از لحـاظ         البته همان . آيد  مي  پيش ٢رويكرد

بهر پاييني داشـته باشـد، ممكـن اسـت           هوش يا   IQهوشي كندذهن باشد و     
 يا هوش هيجاني پاييني داشـته باشـد و          EQ پايين،   IQكس ديگري به جاي     

به يك چيز خيلي ساده هم راضي شود و معتقد شود زندگي به همان چيـز                
  .ارزد  ميساده هم

معنـايي   بيدر  «با عنوان    ش معروف الت مقا ي از والتر ترنس استيس در يك    
هـايي   كه ما در ميـان انسـان      با اين مضمون     ٣،دارد جالبي   سخن» معنا هست 

                                                           

1. value of life 2. attitude  

ــتيس ر . ٣ ــه اس ــراي مقال ــر.: ك.ب ــد و نظ ــتان   (، )۳۰ و ۲۹ (۲ و ۱، ش۸، سنق ــار ـ تابس ، )۱۳۸۲به
پاييز ـ زمسـتان   (، )۳۲ و ۳۱ (۴ و ۳، ش۸، سنقد و نظر.: ك.؛ و براي نقد اين مقاله ر۱۲۳ـ۱۰۸ص

 .۹۴ـ۷۷، ص)۱۳۸۲
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آيد كه چه رفتاري عقالنـي        مي در بحث عقالنيت عملي اين بحث پيش      
 عقالني بودِن رفتاِر عقالني به چيسـت؟ در عقالنيـت عملـي گفتـه              و   است
شود كه عقالنيِت يك رفتار به اين است كه هزينه آن رفتار بيش از سـود     مي

ز سودي باشـد كـه       بيش ا  شا  كه هزينه  زند سرمن رفتاري   از  اگر  . آن نباشد 
.  صورت آن رفتار، يك رفتار عقالني نيسـت    اينآن رفتار براي من دارد، در       

بنابراين عقالنيت يك رفتار به اين است كه هزينه آن رفتـار بيشـتر از سـود               
يكـي آنكـه هزينـه آن رفتـار     : كنـد   مي آن رفتار نباشد كه اين دو حالت پيدا       

 هزينه آن رفتار كمتر از سود آن        مساوي با سود آن رفتار باشد و ديگر اينكه        
كـنم     مي  يعني كاري كه   ؛ كه اين حالت آخر بسيار مطلوب است       ؛رفتار باشد 

اي باشد كه بـراي انجـام آن كـار           اي باشد كه سود آن بيشتر از هزينه        گونه به
 .گويند  ميبه اين امر عقالنيت رفتاري. ام كرده

از بعـد از جنـگ      عقالنيت رفتاري از اواخر قرن نـوزدهم و مخصوصـاً           
. سو، معطوف بـه خـود زنـدگي هـم شـد       به اين۱۹۱۸ از جهاني اول، يعني  

شـود،    مـي  يعني مدعي شدند زندگي هم يك رفتار است كه توسط ما انجام           
اگر زندگي بخواهد رفتار عقالنـي باشـد چـه كـاري            . لذا بايد عقالني باشد   
ن جهـان نگـري،     اي داشته باشيم كه در آ      هان نگري جبايد انجام دهيم؟ بايد     

هـا و     مشـكالت، محنـت    ، مسـائل  ،هـا   رنـج  ،رغم همـه دردهـا     زندگي علي 
و گرنـه زنـدگي بـه       ،  هـايش باشـد    ها باز هم سودش بيشتر از هزينه       مرارت

اند كه خود زندگي كردن هم يـك رفتـار            يعني مدعي شده   ؛ارزد زيستن نمي 
بيشـتر از  است و اگر بخواهد اين رفتار عقالني باشد بايد سـود ايـن رفتـار            

هـا، مسـائل، مشـكالت،       هاي زندگي دردهـا، رنـج      هزينه. هايش باشد  هزينه
كنـد و در    مـي هايي است كه انسـان در زنـدگي تحمـل       ها و محنت   مصيبت

حال پرسش اين اسـت كـه چـه سـودي در            . پردازد  مي ها را  واقع اين هزينه  
د شـو   مي هاست و سبب   زندگي متصور است كه آن سود بيشتر از اين هزينه         

 ؟رزداادامه زندگي بي

 ٧٣/ تجربه عرفاني 
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تـرين   مهـم «در اينجاست كه آلبر كامو آن جمله معـروف را گفـت كـه               
ابتـدا بايـد    . صـحيح اسـت   كـامو   سـخن   . »مسئله فلسفي خودكشـي اسـت     

 البـد   يـم ا  خودكشي نكرده  ما؟ اگر   يما  خودكشي نكرده  مامشخص كرد چرا    
 زيسـتن رغم تمام مشكالت حتمـاً بـه          كه باالخره زندگي علي    يممعتقد هست 

 باشـد و     آن هاي زندگي بيشتر از سـود      ارزد و گرنه عقالني نيست هزينه      مي
عقالنـي آن اسـت كـه در چنـين شـرايطي            . ما باز هم به زندگي ادامه دهيم      

وقتي عقالنيـت  . انسان خودكشي كند و از رفتار زندگي كردن استنكاف كند        
 معطوف به زندگي شد آنگاه ايـن بحـث پـيش آمـد كـه ارزش زنـدگي در          

ارزش زنـدگي   . نـد ا  ه كرد ١»ارزش زندگي «چيست؟ از سود زندگي تعبير به       
ارزش آن را تصوير كـرد كـه   را به اين معناست كه بايد براي زندگي چيزي   

 .براي آن چيز انسان هزينه بپردازدداشته باشد كه 

حاال در اينجا يك بحث وجـود دارد و آن اينكـه چـه رويكردهـايي در             
كننـد و چـه     مي بيش از هزينه تصوير   د كه ارزشِ  زندگي رويكردهايي هستن  

رويكردهايي در زندگي هستند كه اگر انسان در آن رويكردهـا قـرار گيـرد               
 در اينجاسـت كـه بحـث      . ارزد كند زنـدگي بـه زيسـتنش نمـي          مي احساس
گونه كه ممكن است فرضاً فردي از لحـاظ         البته همان . آيد  مي  پيش ٢رويكرد

بهر پاييني داشـته باشـد، ممكـن اسـت           هوش يا   IQهوشي كندذهن باشد و     
 يا هوش هيجاني پاييني داشـته باشـد و          EQ پايين،   IQكس ديگري به جاي     

به يك چيز خيلي ساده هم راضي شود و معتقد شود زندگي به همان چيـز                
  .ارزد  ميساده هم

معنـايي   بيدر  «با عنوان    ش معروف الت مقا ي از والتر ترنس استيس در يك    
هـايي   كه ما در ميـان انسـان      با اين مضمون     ٣،دارد جالبي   سخن» معنا هست 

                                                           

1. value of life 2. attitude  

ــتيس ر . ٣ ــه اس ــراي مقال ــر.: ك.ب ــد و نظ ــتان   (، )۳۰ و ۲۹ (۲ و ۱، ش۸، سنق ــار ـ تابس ، )۱۳۸۲به
پاييز ـ زمسـتان   (، )۳۲ و ۳۱ (۴ و ۳، ش۸، سنقد و نظر.: ك.؛ و براي نقد اين مقاله ر۱۲۳ـ۱۰۸ص

 .۹۴ـ۷۷، ص)۱۳۸۲
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شان را مشـقت، محنـت، مـرارت،         كنيم كه سي سال تمام زندگي       مي زندگي
 يعنـي  ؛»بنويسـند Dr .كشند تا قبل از اسمشان يـك    ميدردسر و درد و رنج

در  و عقــل هســتند هــايي هــم وجــود دارنــد كــه تــا ايــن حــد بــي انســان
بـه خـاطر    نبايـد   فهمد كه     مي ١عاقلانسان  . اند دا كرده شان، معنا پي   معنايي بي

Dr.     كنـد كـه او را دكتـر         يعنـي بـرايش فـرق نمـي       . كشدب سي سال دردسر
كه سي سال با خانمشان     وجود دارند   هايي   انسانبنابراين  . خطاب كنند يا نه   

داننـد مدرسـه فرزندشـان       رسـند، نمـي    هايشان نمي  روند، به بچه   تفريح نمي 
ارزد   مـي  شـان   اما معتقدند زندگي   ،فهمند  روزشان را نمي   شب و  و   كجاست

 به زنـدگي او ارزش داده اسـت       ) .Dr( يعني دكتر شدن     ؛به اينكه دكتر شوند   
. ارزد  مـي  سي سال درد و رنج در مقابل دكتر فالني         و به نظر چنين شخصي    

 .كند اش دارد حداقل خودكشي نمي اين فرد كه اين ارزش را در زندگي
گرنـه   و انـد   شـده شـان ارزشـي قائـل        ا حتماً بـراي زنـدگي     ه همه انسان 

كند حتماً سودي را     هر كس كه خودكشي نمي    بنابراين  . كردند  مي خودكشي
هـايي اسـت كـه در        اش در نظر گرفته كه آن سود بيشتر از هزينه          در زندگي 

هـايي از    انسـان .  باشد (.Dr) ولو آنكه آن سود دكتر شدن        ،كند  مي اش زندگي
 كه آيـا ايـن سـودها      ايناين است كه در باب      نكته   اما   ،ود دارند اين قبيل وج  

ارزد انسـان بـه خـاطر دكتـر       مـي آيا واقعاً. توان بحث كرد    مي ارزند يا نه   مي
 اش هيچ چيز نفهمد؟  از سي سال زندگي(.Dr)شدن 

 

○ Dr. سال جاروكش نباشد٦٠ست كه انسان  ابراي اينبلكه  مطلوب بالذات نيست . 
 چـون خـود     ؛اما اين هم در واقع همان اسـت       .  اين هم هست    البته ! خب ●

 ؛خواهـد   مـي attitudeارزش زنـدگي، يـك   . اين هم مطلوب بالذات نيسـت   
نـد و نگـرش ديگـري    ك مي يعني يك نگرش به زندگي، زندگي را ارزشمند  

                                                           

انسـاني   ي يعن، داردي باالي EQ دارد بلكه به اين معنا كه        ي باالي IQه در اينجا نه به اين معنا كه         البت. ١
  باال و عاطفه شديديعقل هيجانداراي 

 ٧٥/ تجربه عرفاني 
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 كـه خودكشـي   رو كسـاني     از ايـن  . كنـد   مـي  ارزش به زندگي، زندگي را بي    
دگي دارنـد كـه سـود زنـدگي كمتـر از هزينـه              كنند اين نگرش را به زن      مي

كساني هم هستند كـه      .شوند  مي  لذا از ادامه زندگي منصرف      و زندگي است 
پايـان  لـذا بـا     . بيننـد   مـي  كه زندگي را ارزشمند   اي است     گونه آنها به نگرش  
مشـهور كـامو      لذا جمله . ندا  مخالف و با ادامه آن موافق      ، به زندگي  بخشيدِن
 ولي واقعاً جمله    ،فهمد  اولين نظر انسان عمقش را نمي      دراي است كه      جمله

كـامو  . ترين مسـئله فلسـفي، ارزش زنـدگي اسـت           يعني مهم  ؛عميقي است 
 يعنـي اينكـه بفهمـيم       ؛ترين مسئله فلسفي خودكشـي اسـت       معتقد بود مهم  

اگر بخواهيم خودكشي كنيم نبايد بـه زنـدگي ارزش          . خودكشي بكنيم يا نه   
 .ودكشي كنيم بايد زندگي را ارزشمند بدانيمبدهيم و اگر نخواهيم خ

در تجارب عرفاني يك بحث اين است كه آيا تجربه عرفـاني در ارزش              
چقـدر عـارف بـراي زيسـتن        . كند  بخشيدن به زندگي عارف نقشي ايفا مي      

آيـد كـه در حـال سـود بـردن           ارزش قائل است؟ يعني چقدر به نظرش مي       
 : به گفته شاعراست؟

ــد    ــس قدي ــان مگ ــدعنكبوت    كنن
  عارفــان هــر دمــي دو عيــد كننــد  

ع دوم اين است كه عارفان در هر نفـس كشـيدن دو عيـد و                امنظور از مصر  
 يعني تجربه عرفـاني بـه زنـدگي آنهـا ارزش زيـادي              ؛جشن و سرور دارند   

ـ لذا براي لحظه لحظه زندگي ارزش قا      . بخشيده است  يعنـي  . شـوند   مـي  لئ
گذراننـد   سر اضطرار و اكراه نمـي     شوند و زندگي را از       دستخوش مالل نمي  

گوينـد چـون از لحـاظ فقهـي خودكشـي حـرام اسـت، خودكشـي                  و نمي 
ديـوان  در سرتاسر   .  مولوي است  ،بهترين نمونه در عرفان اسالمي    . كنيم نمي

 وجودي نسبت به هستي   يا همان قدرداني     ١»قدر زندگي را دانستن   «،  شمس
شـود و مـدلول آن ايـن     آن ديده مـي   سپاسگزاري با تمام وجود نسبت به       و  

به اين امـر معمـوالً      . »اي كه داريم عجب چيز خوبي است       زندگي«است كه   
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شان را مشـقت، محنـت، مـرارت،         كنيم كه سي سال تمام زندگي       مي زندگي
 يعنـي  ؛»بنويسـند Dr .كشند تا قبل از اسمشان يـك    ميدردسر و درد و رنج

در  و عقــل هســتند هــايي هــم وجــود دارنــد كــه تــا ايــن حــد بــي انســان
بـه خـاطر    نبايـد   فهمد كه     مي ١عاقلانسان  . اند دا كرده شان، معنا پي   معنايي بي

Dr.     كنـد كـه او را دكتـر         يعنـي بـرايش فـرق نمـي       . كشدب سي سال دردسر
كه سي سال با خانمشان     وجود دارند   هايي   انسانبنابراين  . خطاب كنند يا نه   

داننـد مدرسـه فرزندشـان       رسـند، نمـي    هايشان نمي  روند، به بچه   تفريح نمي 
ارزد   مـي  شـان   اما معتقدند زندگي   ،فهمند  روزشان را نمي   شب و  و   كجاست

 به زنـدگي او ارزش داده اسـت       ) .Dr( يعني دكتر شدن     ؛به اينكه دكتر شوند   
. ارزد  مـي  سي سال درد و رنج در مقابل دكتر فالني         و به نظر چنين شخصي    

 .كند اش دارد حداقل خودكشي نمي اين فرد كه اين ارزش را در زندگي
گرنـه   و انـد   شـده شـان ارزشـي قائـل        ا حتماً بـراي زنـدگي     ه همه انسان 

كند حتماً سودي را     هر كس كه خودكشي نمي    بنابراين  . كردند  مي خودكشي
هـايي اسـت كـه در        اش در نظر گرفته كه آن سود بيشتر از هزينه          در زندگي 

هـايي از    انسـان .  باشد (.Dr) ولو آنكه آن سود دكتر شدن        ،كند  مي اش زندگي
 كه آيـا ايـن سـودها      ايناين است كه در باب      نكته   اما   ،ود دارند اين قبيل وج  

ارزد انسـان بـه خـاطر دكتـر       مـي آيا واقعاً. توان بحث كرد    مي ارزند يا نه   مي
 اش هيچ چيز نفهمد؟  از سي سال زندگي(.Dr)شدن 

 

○ Dr. سال جاروكش نباشد٦٠ست كه انسان  ابراي اينبلكه  مطلوب بالذات نيست . 
 چـون خـود     ؛اما اين هم در واقع همان اسـت       .  اين هم هست    البته ! خب ●

 ؛خواهـد   مـي attitudeارزش زنـدگي، يـك   . اين هم مطلوب بالذات نيسـت   
نـد و نگـرش ديگـري    ك مي يعني يك نگرش به زندگي، زندگي را ارزشمند  

                                                           

انسـاني   ي يعن، داردي باالي EQ دارد بلكه به اين معنا كه        ي باالي IQه در اينجا نه به اين معنا كه         البت. ١
  باال و عاطفه شديديعقل هيجانداراي 
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 كـه خودكشـي   رو كسـاني     از ايـن  . كنـد   مـي  ارزش به زندگي، زندگي را بي    
دگي دارنـد كـه سـود زنـدگي كمتـر از هزينـه              كنند اين نگرش را به زن      مي

كساني هم هستند كـه      .شوند  مي  لذا از ادامه زندگي منصرف      و زندگي است 
پايـان  لـذا بـا     . بيننـد   مـي  كه زندگي را ارزشمند   اي است     گونه آنها به نگرش  
مشـهور كـامو      لذا جمله . ندا  مخالف و با ادامه آن موافق      ، به زندگي  بخشيدِن
 ولي واقعاً جمله    ،فهمد  اولين نظر انسان عمقش را نمي      دراي است كه      جمله

كـامو  . ترين مسـئله فلسـفي، ارزش زنـدگي اسـت           يعني مهم  ؛عميقي است 
 يعنـي اينكـه بفهمـيم       ؛ترين مسئله فلسفي خودكشـي اسـت       معتقد بود مهم  

اگر بخواهيم خودكشي كنيم نبايد بـه زنـدگي ارزش          . خودكشي بكنيم يا نه   
 .ودكشي كنيم بايد زندگي را ارزشمند بدانيمبدهيم و اگر نخواهيم خ

در تجارب عرفاني يك بحث اين است كه آيا تجربه عرفـاني در ارزش              
چقـدر عـارف بـراي زيسـتن        . كند  بخشيدن به زندگي عارف نقشي ايفا مي      

آيـد كـه در حـال سـود بـردن           ارزش قائل است؟ يعني چقدر به نظرش مي       
 : به گفته شاعراست؟

ــد    ــس قدي ــان مگ ــدعنكبوت    كنن
  عارفــان هــر دمــي دو عيــد كننــد  

ع دوم اين است كه عارفان در هر نفـس كشـيدن دو عيـد و                امنظور از مصر  
 يعني تجربه عرفـاني بـه زنـدگي آنهـا ارزش زيـادي              ؛جشن و سرور دارند   

ـ لذا براي لحظه لحظه زندگي ارزش قا      . بخشيده است  يعنـي  . شـوند   مـي  لئ
گذراننـد   سر اضطرار و اكراه نمـي     شوند و زندگي را از       دستخوش مالل نمي  

گوينـد چـون از لحـاظ فقهـي خودكشـي حـرام اسـت، خودكشـي                  و نمي 
ديـوان  در سرتاسر   .  مولوي است  ،بهترين نمونه در عرفان اسالمي    . كنيم نمي

 وجودي نسبت به هستي   يا همان قدرداني     ١»قدر زندگي را دانستن   «،  شمس
شـود و مـدلول آن ايـن     آن ديده مـي   سپاسگزاري با تمام وجود نسبت به       و  

به اين امـر معمـوالً      . »اي كه داريم عجب چيز خوبي است       زندگي«است كه   
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 كه رويكرد،   گفته شد تر   به همين خاطر كمي پيش    . گوييم  مي آثار رويكردي 
زيرا منظور از آثار رويكردي، رويكردي اسـت        . تعبير خوبي در اينجا نيست    

 .كنيم  ميكه نسبت به زندگي پيدا
اش خودكشـي    هم وجود دارد كه مثالً پس از تجربـه عرفـاني   آيا عارفي 
اگر خودكشي هم نكرده است بگويد تجربه عرفاني چـه            يا مثالً  ،كرده باشد 

اي است و اين چـه جـايي اسـت كـه مـا را بـه آن               گرفتاري و چه مخمصه   
گويـد مـن در       مـي  مقـاالت  در    شمس  اگر به خاطر داشته باشيد     ؟اند كشانده

الـدنيا سـجن    «نپيچيـدم مگـر در آنجـا كـه فرمـود            ره د گا سخن رسول هيچ  
گويـد در دنيـا مـن زنـدان         مـي  شـمس .  دنيا زندان مـؤمن اسـت      ١،»المؤمن
اهللا  فهمـم چـرا رسـول      همه چيز گل و گلستان است و مـن نمـي          . بينم نمي

 .چنين فرمود

گويد من در زنـدگي       مي باالخره اين هم يك بحث است كه وقتي كسي        
بينـد، لـذا بـه      مـي ي ارج و ارزش زندگي را خيلـي بـاال       يعن ،بينم زندان نمي 

هايي كه در زنـدگي      تمام درد و رنج   رسد در مقابل چنين ارزشي        مي نظرش
 ؛ زنـدگي اسـت    ٢اين همان آثار رويكردي   . شود هيچ چيز نيست     مي متحمل

 ما را در جهت اينكـه آيـا ادامـه زنـدگي             ، زندگي يعني اينكه چقدر رويكردِ   
 .كند  ميتفاوتارزش دارد يا نه م

 شـناختي، اخالقـي و رويكـردي       اگر دقت داشته باشيد همـه آثـار روان        
. رغم آن تجربه عرفاني كاشف از واقع نباشـد         توانند مثبت باشند، اما علي     مي

شود تجارب عرفاني مطابقـت بـا واقـع هـم             يعني مي  ؛اين امر محال نيست   
 ولـي در  ،آميـز باشـند   مآميز و توه  نداشته باشند و به درجات مختلفي هزيان      

اسـتحاله  . شناختي مثبتي را روي شخص بـاقي بگذارنـد        عين حال آثار روان   
. يـك از آثـار مـذكور اثبـات نشـده اسـت             چنين امري تاكنون در مورد هيچ     

وسـتايي بـه روسـتاي ديگـر        رخواسـتم از      كرد شبي مي    تعريف مي شخصي  
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ي را طـي  كيلـومتر  دو ـ سـه    بايد در شـب و در بيابـان يـك فاصـله    .بروم
ناگهان ديدم مردي با يك االغ كه خورجينش را پـر از انـار كـرده                . كردم  مي

 »بيـنم؟    من كي تو را مي     !اي امام زمان  «: زد  رفت و فرياد مي     بود در بيابان مي   
را سـاده روسـتايي     گفت وقتي من شـور و شـعف آن مـرد             شخص مي اين  
طـور كـه در    همانبيد، طل كه با آه و ناله و سوز و گداز امام زمان را مي ديدم  

 به حالت     تپهحال گذر از كنار او بودم، گذشتم و چند لحظه بعد پشت يك              
 ولـي   ،مرد روستايي صداي خش خش را نفهميد      . و روي زمين خوابيدم   ردم

 كه در حال گذر از كنار او بود ناگهان ناپديد شد و             ييناگهان متوجه شد آقا   
توانـد    چون كسي نمي؛ده استتصور كرد كه حتماً اين شخص امام زمان بو   
مـرد روسـتايي سـر بـه بيابـان          . غير از امام زمان در يك لحظه ناپديد شـود         
 مگـر مـن چـه كـرده     !آقاي مـن «گذاشت و شروع كرد به گريه و زاري كه      
گفـت مـن     شـخص مـي   ايـن    »؟بودم كه تو جواب سؤال من را هم نـدادي         

 .كردمجا نشستم و چند تا از انارها را خوردم و فرار  همان

اي كـه     فرد روستايي از طريق همين تجربه     اين  توان گفت     در اين مورد مي   
اش   شناختي و اخالقي مثبتـي در زنـدگي         ممكن است آثار روان    ،حاصل كرده 
 يعنـي اسـتداللي     ؛ اما در عين حال امام زمان را نديده بـوده اسـت            پديد بيايد، 

قي يا رويكردي مطلـوب     شناختي، اخال  اقامه نشده مبني بر اينكه اگر آثار روان       
بـه  . نما و كاشف از واقع است      كه تجربه عرفاني واقع   هستند  باشند دال بر اين     

 ، عملي تجربـه عرفـاني كـه در روان، اخـالق و رويكـرد              ديگر از آثارِ  عبارت  
 نظـري تجربـه   تـوان بـه صـدق و صـحتِ     كنند نمـي    گر مي   خودشان را جلوه  
به تجارب عرفاني بايـد داشـت       بنابراين بحث ديگري راجع     . عرفاني نقب زد  

 . نمايي با هم مقايسه كنيم  و آن اينكه تجارب عرفاني را به لحاظ واقع

 

و لـذا   ،آثار تجارب عرفـاني نيسـتند  صرفاً بگوييم اين آثار، توانيم  نميآيا در اينجا   ○
 ؟اين تجربه را تجربه عرفاني ندانيم
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 كه رويكرد،   گفته شد تر   به همين خاطر كمي پيش    . گوييم  مي آثار رويكردي 
زيرا منظور از آثار رويكردي، رويكردي اسـت        . تعبير خوبي در اينجا نيست    

 .كنيم  ميكه نسبت به زندگي پيدا
اش خودكشـي    هم وجود دارد كه مثالً پس از تجربـه عرفـاني   آيا عارفي 
اگر خودكشي هم نكرده است بگويد تجربه عرفاني چـه            يا مثالً  ،كرده باشد 

اي است و اين چـه جـايي اسـت كـه مـا را بـه آن               گرفتاري و چه مخمصه   
گويـد مـن در       مـي  مقـاالت  در    شمس  اگر به خاطر داشته باشيد     ؟اند كشانده

الـدنيا سـجن    «نپيچيـدم مگـر در آنجـا كـه فرمـود            ره د گا سخن رسول هيچ  
گويـد در دنيـا مـن زنـدان         مـي  شـمس .  دنيا زندان مـؤمن اسـت      ١،»المؤمن
اهللا  فهمـم چـرا رسـول      همه چيز گل و گلستان است و مـن نمـي          . بينم نمي

 .چنين فرمود

گويد من در زنـدگي       مي باالخره اين هم يك بحث است كه وقتي كسي        
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 .۳۱۷انتشارات خوارزمي، چاپ سوم، ص: ، تصحيح و تعليق محمدعلي موحد، تهرانمقاالت: ك.ر. ١
2. attitudal 
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ي را طـي  كيلـومتر  دو ـ سـه    بايد در شـب و در بيابـان يـك فاصـله    .بروم
ناگهان ديدم مردي با يك االغ كه خورجينش را پـر از انـار كـرده                . كردم  مي

 »بيـنم؟    من كي تو را مي     !اي امام زمان  «: زد  رفت و فرياد مي     بود در بيابان مي   
را سـاده روسـتايي     گفت وقتي من شـور و شـعف آن مـرد             شخص مي اين  
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 . نمايي با هم مقايسه كنيم  و آن اينكه تجارب عرفاني را به لحاظ واقع

 

و لـذا   ،آثار تجارب عرفـاني نيسـتند  صرفاً بگوييم اين آثار، توانيم  نميآيا در اينجا   ○
 ؟اين تجربه را تجربه عرفاني ندانيم
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مـا  . كنـيم   حـث مـي   اصالً فرض ما اين است كه از تجارب عرفـاني ب          !  نه ●
پردازيم كـه آيـا       ايم و به اين بحث مي      مرادمان از تجربه عرفاني را بيان كرده      

شناختي، اخالقي و رويكردي دارد يا نه و اگر ايـن            تجربه عرفاني، آثار روان   
تواننـد در مقايسـه ميـان تجـارب            چگونه اين سه قسم آثار مي      ،آثار را دارد  

وييم اگـر تجربـه عرفـاني ايـن آثـار را             يعني مثالً بگـ    ؛عرفاني دخالت كنند  
. اي كه اين آثار را نداشت بهتر يا بدتر اسـت           داشت نسبت به تجربه عرفاني    

كنـيم و    كه از تجارب عرفاني بحث مـي      بنابراين اصالً فرض ما بر اين است      
اين آثـار مثـِل     وجود دارند و يا     بحث ما اين نيست كه اين آثار لزوماً         مطلقاً  

بحث ما اين نيست كه اين آثـار منحصـر بـه تجـارب               همچنين. هم هستند 
 مـده ممكن است اين آثـار از راه ديگـري هـم بـه دسـت آ               . عرفاني هستند 

 بنـابراين   ؛همه كارها را براي خـدا انجـام دهـد          ،هميك فقيه   بسا    چه. ندباش
را به عنوان يـك     » انجام فعل براي خدا   «لزوماً تجربه عرفاني نيست كه فقط       

ممكن است اين اثر از راه ديگري هـم          و   آورد  بار مي  بهاثر اخالقي خودش    
تواند اين آثـار را داشـته         بحث ما اين است كه تجربه عرفاني مي       . پديد بيايد 

توان تجارب عرفاني را از لحاظ ايـن          باشد و اگر اين آثار را داشته باشد، مي        
 .آثار نيز با هم مقايسه كرد

 
 رب عرفانينمايي تجا نمايي يا عدم واقع واقع. ۴ـ۱

آثاري كه در تجربه عرفاني هست، آثاري       همه   اين است كه اگر      ديگربحث  
د، يعني مثالً شخص را متواضـع كـرده   نباشند كه از منظر ما مطلوب هم باش   

باشند و نـه معجـب بـه نفـس، آرامـش بـه او داده باشـند نـه اضـطراب و                    
 آثـار   تشويش، او را شاد كـرده باشـند نـه افسـرده و بـه همـين ترتيـب در                   

كـه  مبني بـر اين   رويكردي و اخالقي هم آثار مطلوبي باشند، آنگاه استداللي          
لـذا  .  اقامه نشـده اسـت     نما هستند   در چنين حالتي اين تجارب عرفاني واقع      

يعني ممكن است يك فـرد روسـتايي بـه خـدمت         .  زد ينقبچنين  توان   نمي

 ٧٩/ تجربه عرفاني 
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 و بـا    رده مشرف شود و دلش را براي حضـرت خـالي كـ            )ع( رضا حضرت
اي را كه مثالً از شخصي دارد نزد حضرت بـازگو كنـد و               گريه و زاري گله   

هـم بـا اينكـه    چنـين چيـزي   . آثار رواني خيلي مثبتي هم بر او حاصل بيايد 
 نظري بـه ايـن   )ع(رضايي در كار باشد و واقعاً حضرت رضا    حضرت  واقعاً  

رضـايي در كـار   حضـرت  با اينكـه  هم  و  سازگار است   شخص كرده باشند    
يعني از نفس آثاري كه فرضاً شخص از رفتن به لورد فرانسه يا مـثالً         . نباشد

آيد كه لزوماً شخص تجربـه مطـابق بـا        برنمي ١،بيند  ميرفتن به پيش فاطيما     
 نظـري   صـدقِ غيـر از     عملي چيـزي     ةبه تعبير ديگر افاد   . واقعي داشته باشد  

 . عملي به صدق نظري پل زدةتوان از افاد لزوماً نمي. است
كـه  اوايـل انقـالب   زاده آملـي، در     ام، آقـاي حسـن     بارها گفتـه   كه   چنان

نويسـم    هـايي را كـه مـي       گفتند تقـويم    خوانديم، مي   خدمت ايشان درس مي   
ـ            بر ه اساس هيئت بطلميوسي است و در اين تقويم، كسـوف، خسـوف، اهلّ

 يعنـي   ؛به شوال همه صحيح بـود     از رمضان   قمر، ورود به رمضان و خروج       
اسـاس هيئـت كـوپرنيكي     هايي كـه بـر   آمد و با تقويم رنميكدام غلط د   هيچ

افـاده  چنين تقـويمي    دانيم كه      اما در عين حال مي     ؛زد شد، مو نمي    نوشته مي 
اگر سـخني در مقـام عمـل آثـار مثبـت            . عملي دارد، اما صدق نظري ندارد     

 عملي دال بر آن است كه آن سـخن           مثبتِ مدعي شويم كه آثارِ   نبايد  داشت  
 امـا ايـن   ،انـد  عكس اين حرف را كساني مـدعي شـده       . اقع است مطابق با و  

اند اگر سخني مطابق با واقـع        كساني گفته . سخن از اين طرف صادق نيست     
هـاي   از افـاده لـذا  . بود و صدق نظري داشت حتماً در مقام عمل افـاده دارد      

 .توان صدق آن نظر را نتيجه گرفت عملي مثبت يك نظر نمي
نمايي تجارب عرفاني     واقع. طور است   هم همين تجارب عرفاني   در باب   

 آنگـاه نتيجـه     ،به اين معناست كه اگر مثالً كسي ديد كثرات موهوم هسـتند           
                                                           

تـر زنـدگي    قبيل كه مثالً شخص حس و حال ديگري پيدا كرده و متنبه شده، اخالقـي              آثاري از اين    . ١
 .كند و نسبت به زندگي اميدوارتر شده است مي
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هـاي   از افـاده لـذا  . بود و صدق نظري داشت حتماً در مقام عمل افـاده دارد      

 .توان صدق آن نظر را نتيجه گرفت عملي مثبت يك نظر نمي
نمايي تجارب عرفاني     واقع. طور است   هم همين تجارب عرفاني   در باب   

 آنگـاه نتيجـه     ،به اين معناست كه اگر مثالً كسي ديد كثرات موهوم هسـتند           
                                                           

تـر زنـدگي    قبيل كه مثالً شخص حس و حال ديگري پيدا كرده و متنبه شده، اخالقـي              آثاري از اين    . ١
 .كند و نسبت به زندگي اميدوارتر شده است مي
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 زيـرا در تجربـه عرفـاني وقتـي يگـانگي           ؛نـد ا  بگيرد كه واقعاً كثرات موهوم    
 چيزهـا يگانـه   ةكه هماست كرده ادراك عارف   يعني   ،شود  چيزها ادراك مي  

 يا مثالً در اكثر تجارب عرفاني گفته شـده اسـت   اند؛ مهستند و كثرات موهو  
فهمد كـه زمـان       شود، يعني شخص عارف مي      كه موهوميت زمان ادراك مي    

سـخن مـن ايـن اسـت كـه از اينكـه       . وجود ندارد و يك امر موهوم اسـت     
توان نتيجـه گرفـت كـه در تجربـه       تجربه عرفاني آثار عملي مثبتي دارد نمي      

قعيتي از واقعيات عالم را كشـف و ادراك كـرده           عرفاني، صاحب تجربه، وا   
م، هزيان يـا خيـاالت شـده        زيرا ممكن است شخص دستخوش توه     . است

از آن واقعيت دور افتاده باشد، اما در عين حـال از آثـار              حال   هر بهباشد و   
كنـيم    آثار مثبتي كه از آن تعبير به افاده عملي مـي          . مثبتي هم برخوردار باشد   

 يعنـي ممكـن اسـت در    ؛كننـد  ت نظري نمـي   ري و صح  داللت بر صدق نظ   
تـوان داشـت و آن اينكـه          بنابراين بحث ديگـري مـي     .  امر چنين نباشد   واقِع

بـا چـه    . نـيم  مقايسه ك  يكديگربا  آنها    نمايي تجارب عرفاني را از لحاظ واقع     
 نما هستند يا نه؟ توان فهميد تجارب عرفاني واقع اي مي شيوه

 

  واقع؟آن امِر يعني مطابق با نفِس ○

آمد كه نكند     مي در اينجاست كه آن بحث پيش     .  مطابقت يعني همين   ! بله ●
 شيطان يعني اينكـه آن تجربـه        يالقا. دنتجارب عرفاني القائات شيطاني باش    

 راسـتين   ،تـوان فهميـد تجـارب عرفـاني         مـي  چگونـه . مطابق با واقع نيست   
 قع را بـه مـا نشـان       تجارب وا چگونه بفهميم كه آيا اين      هستند يا دروغين؟    

اند كـه   كنند؟ ظاهراً كساني هم بوده  ميدهند يا اينكه ما را از واقعيت دور  مي
اند و تجاربشان به عنوان تجربه عرفاني ثبت شده است، ولـي             تجاربي داشته 

 اي را بيـان     سـاده  بسيارنمونه  در اينجا   . اند تخطئه كرده را  كسان ديگري آنها    
كـنم تجربـه عرفـاني      مـي بيـان تم اين موردي كه البته من معتقد نيس . كنم مي

 . كنم  ميطرح ولي از باب نمونه ،باشد

 ٨١/ تجربه عرفاني 
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 در كشف و شهودهاي خودشـان       ، يا به تعبير خودش رجبيون     ،عربي ابن
كنند تـا كسـي نفهمـد         مي  و هم كساني را كه شيعه هستند و تقيه         ،هم شيعه 
 ست كـه تقيـه     ا اي عهفهمند كه اين شي     مي بينند و لذا    مي اند، خنزير  آنها شيعه 

خود اين امـور دالّ بـر ايـن اسـت كـه ايـن تجـارب                 بنده   از منظر    ؛كند مي
اي كه خودش ديـده اسـت        عربي در تجربه عرفاني    حتي ابن . ندنما نيست  واقع
 )ع( علـي   امـا حضـرت    ، عمر و عثمان ايستاده بودنـد      ،كند كه پيامبر    مي نقل

 ء گرچـه جـز  ،نيسـت به نظر مـن ايـن تجـارب عرفـاني        . عقب ايستاده بود  
 .عادي است تجارب غير

 اخالقي  ،شناختي حتي اگر يك تجربه آثار روان     د  ده مياين مثال نشان    
و رويكردي مثبتي هم داشت، از نفس آثـاري كـه روي شـخص گذاشـته           

 يعنـي بايـد ببينـيم بـراي         ؛نمايي آن را نتيجـه گرفـت       توان واقع   است نمي 
 گونه كه ما دستخوش     همان زيرا   ؛مات چه راهي وجود دارد    تشخيص توه

مات حسي مي  توه         مات شويم شايد در تجارب عرفاني هم دستخوش توه
ـ        هيچ. شويم ت آن منـابع بـه عنـوان منبـعِ         كدام از منابع شناختي كـه حجي 

حـس،  . شناسان است از خطا مصـون نيسـت         شناخت، مورد وفاق معرفت   
 ايـن . داردنگري هم خطا     شهود، حافظه، گواهي ديگران، استدالل و درون      

بـه عنـوان منبـع شـناخت        شناسـان     معرفـت  منبع شناخت كـه همـه        شش
منبـع شـناخت هسـتند      ايـن مـوارد     نفـس اينكـه     . ، خطاپذيرند اند  پذيرفته
 چه برسد به تجربه عرفاني كـه هنـوز     ،كند  بر خطاناپذيري آنها نمي    داللت

هـاي    آن محـل نـزاع  منبـع شـناخت بـودنِ   شناسـان     معرفـت هم در ميـان     
كنـيم تجربـه عرفـاني بتوانـد          فرض مـي  . اند  اكثراً نپذيرفته  است و  فراواني

حتي با قبول اين فرض بايد توجه داشـت كـه           . نما باشد   االصول واقع  علي
لـذا پرسـش    . دسـتخوش خطـا شـود     تجربه عرفاني   انسان در    دارد امكان
 تجربه عرفاني را چگونـه  نمايِي واقععدم نمايي يا  واقعاست كه   اين اصلي
 ن فهميد؟توا مي
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 زيـرا در تجربـه عرفـاني وقتـي يگـانگي           ؛نـد ا  بگيرد كه واقعاً كثرات موهوم    
 چيزهـا يگانـه   ةكه هماست كرده ادراك عارف   يعني   ،شود  چيزها ادراك مي  

 يا مثالً در اكثر تجارب عرفاني گفته شـده اسـت   اند؛ مهستند و كثرات موهو  
فهمد كـه زمـان       شود، يعني شخص عارف مي      كه موهوميت زمان ادراك مي    

سـخن مـن ايـن اسـت كـه از اينكـه       . وجود ندارد و يك امر موهوم اسـت     
توان نتيجـه گرفـت كـه در تجربـه       تجربه عرفاني آثار عملي مثبتي دارد نمي      

قعيتي از واقعيات عالم را كشـف و ادراك كـرده           عرفاني، صاحب تجربه، وا   
م، هزيان يـا خيـاالت شـده        زيرا ممكن است شخص دستخوش توه     . است

از آن واقعيت دور افتاده باشد، اما در عين حـال از آثـار              حال   هر بهباشد و   
كنـيم    آثار مثبتي كه از آن تعبير به افاده عملي مـي          . مثبتي هم برخوردار باشد   

 يعنـي ممكـن اسـت در    ؛كننـد  ت نظري نمـي   ري و صح  داللت بر صدق نظ   
تـوان داشـت و آن اينكـه          بنابراين بحث ديگـري مـي     .  امر چنين نباشد   واقِع

بـا چـه    . نـيم  مقايسه ك  يكديگربا  آنها    نمايي تجارب عرفاني را از لحاظ واقع     
 نما هستند يا نه؟ توان فهميد تجارب عرفاني واقع اي مي شيوه

 

  واقع؟آن امِر يعني مطابق با نفِس ○

آمد كه نكند     مي در اينجاست كه آن بحث پيش     .  مطابقت يعني همين   ! بله ●
 شيطان يعني اينكـه آن تجربـه        يالقا. دنتجارب عرفاني القائات شيطاني باش    

 راسـتين   ،تـوان فهميـد تجـارب عرفـاني         مـي  چگونـه . مطابق با واقع نيست   
 قع را بـه مـا نشـان       تجارب وا چگونه بفهميم كه آيا اين      هستند يا دروغين؟    

اند كـه   كنند؟ ظاهراً كساني هم بوده  ميدهند يا اينكه ما را از واقعيت دور  مي
اند و تجاربشان به عنوان تجربه عرفاني ثبت شده است، ولـي             تجاربي داشته 

 اي را بيـان     سـاده  بسيارنمونه  در اينجا   . اند تخطئه كرده را  كسان ديگري آنها    
كـنم تجربـه عرفـاني      مـي بيـان تم اين موردي كه البته من معتقد نيس . كنم مي

 . كنم  ميطرح ولي از باب نمونه ،باشد

 ٨١/ تجربه عرفاني 
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 در كشف و شهودهاي خودشـان       ، يا به تعبير خودش رجبيون     ،عربي ابن
كنند تـا كسـي نفهمـد         مي  و هم كساني را كه شيعه هستند و تقيه         ،هم شيعه 
 ست كـه تقيـه     ا اي عهفهمند كه اين شي     مي بينند و لذا    مي اند، خنزير  آنها شيعه 

خود اين امـور دالّ بـر ايـن اسـت كـه ايـن تجـارب                 بنده   از منظر    ؛كند مي
اي كه خودش ديـده اسـت        عربي در تجربه عرفاني    حتي ابن . ندنما نيست  واقع
 )ع( علـي   امـا حضـرت    ، عمر و عثمان ايستاده بودنـد      ،كند كه پيامبر    مي نقل

 ء گرچـه جـز  ،نيسـت به نظر مـن ايـن تجـارب عرفـاني        . عقب ايستاده بود  
 .عادي است تجارب غير

 اخالقي  ،شناختي حتي اگر يك تجربه آثار روان     د  ده مياين مثال نشان    
و رويكردي مثبتي هم داشت، از نفس آثـاري كـه روي شـخص گذاشـته           

 يعنـي بايـد ببينـيم بـراي         ؛نمايي آن را نتيجـه گرفـت       توان واقع   است نمي 
 گونه كه ما دستخوش     همان زيرا   ؛مات چه راهي وجود دارد    تشخيص توه

مات حسي مي  توه         مات شويم شايد در تجارب عرفاني هم دستخوش توه
ـ        هيچ. شويم ت آن منـابع بـه عنـوان منبـعِ         كدام از منابع شناختي كـه حجي 

حـس،  . شناسان است از خطا مصـون نيسـت         شناخت، مورد وفاق معرفت   
 ايـن . داردنگري هم خطا     شهود، حافظه، گواهي ديگران، استدالل و درون      

بـه عنـوان منبـع شـناخت        شناسـان     معرفـت  منبع شناخت كـه همـه        شش
منبـع شـناخت هسـتند      ايـن مـوارد     نفـس اينكـه     . ، خطاپذيرند اند  پذيرفته
 چه برسد به تجربه عرفاني كـه هنـوز     ،كند  بر خطاناپذيري آنها نمي    داللت

هـاي    آن محـل نـزاع  منبـع شـناخت بـودنِ   شناسـان     معرفـت هم در ميـان     
كنـيم تجربـه عرفـاني بتوانـد          فرض مـي  . اند  اكثراً نپذيرفته  است و  فراواني

حتي با قبول اين فرض بايد توجه داشـت كـه           . نما باشد   االصول واقع  علي
لـذا پرسـش    . دسـتخوش خطـا شـود     تجربه عرفاني   انسان در    دارد امكان
 تجربه عرفاني را چگونـه  نمايِي واقععدم نمايي يا  واقعاست كه   اين اصلي
 ن فهميد؟توا مي
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 نمايي تجربه عرفاني نمايي يا عدم واقع  هاي مطرح شده براي احراز واقع روش

حـل   ها، چهـار راه    حل هايي گفته شده و در ميان اين راه        حل راه زمينه   در اين 
 :بيشتر گفته شده است

 ايـن راه  :عرضه كردن تجارب عرفاني بر متون مقدس ديني و مذهبي        . ۱
ترين راه اسـت و كسـاني كـه در عرفـان             اً متعارف ها تقريب  در ميان كاتوليك  

در مـورد اسـالم      و نظيـر آن      اند كنند بر اين راه تأكيد كرده       اي كار مي   مقايسه
. دنبر قرآن، سنت نبوي و سخنان معصومين عرضه شو        تجارب عرفاني   بايد  

تجـارب عرفـاني    اند   بعضي گفته : اند  البته مدافعان اين ديدگاه خود دو دسته      
د و بعضـي    نتون مقدس ديني و مذهبي تأييد و تصديق شـده باشـ           بايد در م  

 . دناند بايد در متون مقدس ديني و مذهبي تكذيب نشده باش گفته
گروه اول معتقدند تجربه عرفـاني بايـد در متـون مقـدس هـم               در واقع   

 مثالً اگر كسي تجربه كرد كه همه چيز يك چيـز اسـت بايـد آيـه يـا                ؛باشد
.  كه آن هم مدعي باشد همه چيـز يـك چيـز اسـت      روايتي هم داشته باشيم   

 ؛كنـد   اند عدم تكذيب آن توسط متـون مقـدس كفايـت مـي             گروه دوم گفته  
ديدگاه . يعني نقيض مدعاي تجربه عرفاني در متون مقدس گفته نشده باشد          

در خصـوص    ١با توجه به آتوريتـه    طبق اين ديدگاه    اول كامالً نقلي است و      
 .شود تجارب عرفاني داوري مي

اين :  گزاره مورد ادعاي تجربه عرفاني     يا خردستيز نبودن   عقلي   روش. ۲
 بايـد    كـه گـزاره    انـد   نگفتـه  البتـه در ايـن روش     . روش كامالً عقلـي اسـت     

خردستيز هم نبايـد  . خردپذير باشد، زيرا غالب اين تجارب خردپذير نيستند      
ـ    ، يعني اگر خردپذير نيسـتند     ؛ بلكه بايد خردگريز باشد    ،باشد اً هـم    كـه غالب

؛ يعنـي گـزاره      پـس بايـد خردگريـز باشـند        . خردستيز هـم نباشـند     ،نيستند
 مبني بر اينكه اين گزاره بـه تنـاقض         استدالل عقلي اي باشد كه نتوان       گونه به
ه پـذيرش  ارائـه شـود مبنـي بـر اينكـ     لذا اگر استداللي  .  اقامه كرد  انجامد مي

                                                           

1. authority 

 ٨٣/ تجربه عرفاني 
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اسـت، در   اقض  اي كه حاصل گزارش تجربه عرفاني است، مستلزم تن         گزاره
 .توان آن گزاره را پذيرفت نمياين صورت 

اند تجربه عرفاني مربوط بـه سـاحتي      اما برخي از عرفا اساساً تصريح كرده      
است كه در آن ساحت مطلقاً ذهن وجود ندارد و چون در آن سـاحت ذهـن                 
وجود ندارد، لذا قوانين ذهني يعني قوانين منطقي هـم در آن سـاحت وجـود               

جمــع نقيضــين، رفــع نقيضــين و جمــع ضــدين در آنجــا جــه در نتي. نــدارد
اساس مالك عقلي عمـل      توان بر   در چنين ساحتي نمي    و لذا    پذير است   امكان
بستگي زيادي به ايـن امـر دارد كـه شـما در     اتخاذ موضع اين زمينه  البته  . كرد

انسـان در تجربـه   معتقدنـد  گرايـان   ذات. گرا باشيد يـا سـاختارگرا       ذات عرفان
شـود، لـذا مفهـوم        شود كه ذهن به كلـي تعطيـل مـي           وارد ساحتي مي  عرفاني  

 .شود ميمعنا  بيوجود ندارد و جمع نقيضين، رفع نقيضين و اجتماع ضدين 
اتفاقـاً خـودش    كه در ميان فيلسوفان عرفانطرفداران اين نظريه   يكي از   

است كه هم عـارف     در اين   حسن ايشان هم    .استهم عارف است، فورمن     
چرا كه اگر عارف بود و فيلسوف عرفان نبـود          . يلسوف عرفان است و هم ف   

توانسـتيم بـه حـرف او        لذا نمـي   و   ها را انجام دهد    توانست اين تفكيك   نمي
 ،اگر فيلسوف عرفان بود اما خـودش عـارف نبـود          ؛ و نيز    چندان توجه كنيم  

. توانستيم چندان به او توجـه كنـيم        چون تجربه عرفاني نداشت باز هم نمي      
نظران فلسفه عرفان است و خودش هـم         ترين صاحب  يكي از بزرگ  اما وي   

 .استداراي تجارب عرفاني 

لـذا  شود و    اما ساختارگرايان معتقدند در تجربه عرفاني ذهن تعطيل نمي        
بايـد تـابع قـوانين    در نتيجـه  كار داريـم و   و در آنجا هم كامالً با مفهوم سر     

، بسياري از عارفان تصريح      عرفان كه خارج شويم    ةاما از فلسف  . منطق باشيم 
مـثالً افلـوطين    . شود  اند در ساحت تجربه عرفاني جمع اضداد واقع مي         كرده

 و  ،خدا نه وجود است و نه عدم      . مدعي است خدا فوق وجود و عدم است       
ض را مصـاديق جمـع   يدر حالي كه ما تمام نقـا . هم وجود است و هم عدم   
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 نمايي تجربه عرفاني نمايي يا عدم واقع  هاي مطرح شده براي احراز واقع روش

حـل   ها، چهـار راه    حل هايي گفته شده و در ميان اين راه        حل راه زمينه   در اين 
 :بيشتر گفته شده است

 ايـن راه  :عرضه كردن تجارب عرفاني بر متون مقدس ديني و مذهبي        . ۱
ترين راه اسـت و كسـاني كـه در عرفـان             اً متعارف ها تقريب  در ميان كاتوليك  

در مـورد اسـالم      و نظيـر آن      اند كنند بر اين راه تأكيد كرده       اي كار مي   مقايسه
. دنبر قرآن، سنت نبوي و سخنان معصومين عرضه شو        تجارب عرفاني   بايد  

تجـارب عرفـاني    اند   بعضي گفته : اند  البته مدافعان اين ديدگاه خود دو دسته      
د و بعضـي    نتون مقدس ديني و مذهبي تأييد و تصديق شـده باشـ           بايد در م  

 . دناند بايد در متون مقدس ديني و مذهبي تكذيب نشده باش گفته
گروه اول معتقدند تجربه عرفـاني بايـد در متـون مقـدس هـم               در واقع   

 مثالً اگر كسي تجربه كرد كه همه چيز يك چيـز اسـت بايـد آيـه يـا                ؛باشد
.  كه آن هم مدعي باشد همه چيـز يـك چيـز اسـت      روايتي هم داشته باشيم   

 ؛كنـد   اند عدم تكذيب آن توسط متـون مقـدس كفايـت مـي             گروه دوم گفته  
ديدگاه . يعني نقيض مدعاي تجربه عرفاني در متون مقدس گفته نشده باشد          

در خصـوص    ١با توجه به آتوريتـه    طبق اين ديدگاه    اول كامالً نقلي است و      
 .شود تجارب عرفاني داوري مي

اين :  گزاره مورد ادعاي تجربه عرفاني     يا خردستيز نبودن   عقلي   روش. ۲
 بايـد    كـه گـزاره    انـد   نگفتـه  البتـه در ايـن روش     . روش كامالً عقلـي اسـت     

خردستيز هم نبايـد  . خردپذير باشد، زيرا غالب اين تجارب خردپذير نيستند      
ـ    ، يعني اگر خردپذير نيسـتند     ؛ بلكه بايد خردگريز باشد    ،باشد اً هـم    كـه غالب

؛ يعنـي گـزاره      پـس بايـد خردگريـز باشـند        . خردستيز هـم نباشـند     ،نيستند
 مبني بر اينكه اين گزاره بـه تنـاقض         استدالل عقلي اي باشد كه نتوان       گونه به
ه پـذيرش  ارائـه شـود مبنـي بـر اينكـ     لذا اگر استداللي  .  اقامه كرد  انجامد مي
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اسـت، در   اقض  اي كه حاصل گزارش تجربه عرفاني است، مستلزم تن         گزاره
 .توان آن گزاره را پذيرفت نمياين صورت 

اند تجربه عرفاني مربوط بـه سـاحتي      اما برخي از عرفا اساساً تصريح كرده      
است كه در آن ساحت مطلقاً ذهن وجود ندارد و چون در آن سـاحت ذهـن                 
وجود ندارد، لذا قوانين ذهني يعني قوانين منطقي هـم در آن سـاحت وجـود               

جمــع نقيضــين، رفــع نقيضــين و جمــع ضــدين در آنجــا جــه در نتي. نــدارد
اساس مالك عقلي عمـل      توان بر   در چنين ساحتي نمي    و لذا    پذير است   امكان
بستگي زيادي به ايـن امـر دارد كـه شـما در     اتخاذ موضع اين زمينه  البته  . كرد

انسـان در تجربـه   معتقدنـد  گرايـان   ذات. گرا باشيد يـا سـاختارگرا       ذات عرفان
شـود، لـذا مفهـوم        شود كه ذهن به كلـي تعطيـل مـي           وارد ساحتي مي  عرفاني  

 .شود ميمعنا  بيوجود ندارد و جمع نقيضين، رفع نقيضين و اجتماع ضدين 
اتفاقـاً خـودش    كه در ميان فيلسوفان عرفانطرفداران اين نظريه   يكي از   

است كه هم عـارف     در اين   حسن ايشان هم    .استهم عارف است، فورمن     
چرا كه اگر عارف بود و فيلسوف عرفان نبـود          . يلسوف عرفان است و هم ف   

توانسـتيم بـه حـرف او        لذا نمـي   و   ها را انجام دهد    توانست اين تفكيك   نمي
 ،اگر فيلسوف عرفان بود اما خـودش عـارف نبـود          ؛ و نيز    چندان توجه كنيم  

. توانستيم چندان به او توجـه كنـيم        چون تجربه عرفاني نداشت باز هم نمي      
نظران فلسفه عرفان است و خودش هـم         ترين صاحب  يكي از بزرگ  اما وي   

 .استداراي تجارب عرفاني 

لـذا  شود و    اما ساختارگرايان معتقدند در تجربه عرفاني ذهن تعطيل نمي        
بايـد تـابع قـوانين    در نتيجـه  كار داريـم و   و در آنجا هم كامالً با مفهوم سر     

، بسياري از عارفان تصريح      عرفان كه خارج شويم    ةاما از فلسف  . منطق باشيم 
مـثالً افلـوطين    . شود  اند در ساحت تجربه عرفاني جمع اضداد واقع مي         كرده

 و  ،خدا نه وجود است و نه عدم      . مدعي است خدا فوق وجود و عدم است       
ض را مصـاديق جمـع   يدر حالي كه ما تمام نقـا . هم وجود است و هم عدم   
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ا جمـع  ج  و عدم در يك اگر كسي مدعي شود وجود    . دانيم  وجود و عدم مي   
اصـالً  بر ايـن اسـاس      داوري   آنگاه   ،شوند هم مي جا رفع    شوند و در يك     مي

بسـتگي  در اين زمينه داوري عقلي  نتيجه اينكه  .ديگر معنايي نخواهد داشت   
 . يا ساختارگرايمگرا باش زيادي دارد به اينكه ذات

هاي   ساس مؤلفه ا نمايي تجربه عرفاني بر     نمايي يا عدم واقع       احراز واقع . ۳
اگـر مـا ميـان تجـارب عرفـاني          طبـق ايـن ديـدگاه       : مشترك مشترك و غير  

فقـط  . نمـا هسـتند    هاي مشتركي را ديديم، آنگـاه ايـن تجـارب واقـع            مؤلفه
بنـابراين در هـر تجربـه عرفـاني تمـام      . هاي غيرمشترك، واقع نيسـت   مؤلفه

ك اسـت   بحث بر سر اين است كه تجربه عرفاني بيشتر داراي عناصر مشتر           
اگر شبي در اتـاق خـود تنهـا نشسـته     به عنوان مثال . فرد يا عناصر منحصربه  

آيـا  «: پرسيد   از همسر خود مي    ،باشيد و صداي به هم خوردن در را بشنويد        
 اگر پاسخ ايشان مثبـت باشـد، فـوراً ترتيـب اثـر              »؟شما هم صدايي شنيديد   

امـا اگـر   . ه اسـت رويد تا ببينيد چه اتفـاقي افتـاد   دهيد و به سمت در مي     مي
آيـا وقتـي    . ام گوييـد پـس مـن اشـتباه كـرده           منفي بود، پيش خود مي      پاسخ
ايـد؟   به اين معناست كه شـما صـدا را نشـنيده   » ام من اشتباه كرده  «گوييد    مي
 اما صـدا شـنيدن شـما مطـابق بـا      ،ايد  شما صدا را شنيده؛چنين نيست . خير

گوييد، صـدايي     دم بلكه مي  گوييد من صدايي نشني    لذا نمي . واقع نبوده است  
گـر همسـرتان    ااما  .  اما شنيدن صدا يك تجربه مطابق با واقع نبود         ،را شنيدم 

 .دهيد ترتيب اثر ميدر اين صورت گفت من هم صدا را شنيدم، 

چه تفاوتي است ميان اينكه شنيدن شما با شنيدن همسرتان همراه شـود             
ت اين دو در اين است       تفاو ؟يا شنيدن شما با شنيدن همسرتان همراه نشود       

توانيم بپذيريم تعـداد   كه ساختار ذهني ـ رواني ما آدميان چنان است كه نمي 
اين تعداد قابـل توجـه بـه        ؛ البته   قابل توجهي از آدميان در خطا اجماع كنند       

در صدا شنيدن مثالً اگر چهار نفر هم بگوينـد          . كند  مي تفاوتحسب وقايع   
ولي ساختار  .  اين تعداد بايد بيشتر باشد     در برخي امور ديگر   . كند  مي كفايت
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تـوانيم بپـذيريم در يـك امـري      ذهني ـ رواني ما آدميان چنان است كه نمي 
اجمـاع  رسـد   بنابراين به نظر مي . تعداد قابل توجهي از آدميان بر خطا باشند       

نه از آن باب كـه در فقـه و          البته  .  عليه جمع است براي صدِق امر م     اي  قرينه
طـور طبيعـي    بـه .  آن بحث مورد نظر ما نيست؛گويند سخن مي اصول از آن    

 ،اي است كه اگر اجماعي صـورت گرفـت   گونه ساختار ذهني ـ رواني ما به 
 يعني بايد روي در ؛اي از صواب داشته باشد كنيم بايد بهره آنگاه احساس مي
دخـل   هاي ذي    اجماع همه انسان   رسد گويي به نظرمان مي    .واقع داشته باشد  

انـد در   لذا كساني گفتـه   . تواند اجماع بر يك امر كاذب باشد         امر نمي  در يك 
توان آنها را از اين حيث مورد مقايسه قرار داد كه  مقايسه تجارب عرفاني مي 

در  يعنـي عناصـري كـه در تجـارب ديگـران هـم هسـت                 ،عناصر مشترك 
 تجـاربي كـه   . و كدام عناصـر خيلـي خـاص هسـتند         يك بيشتر است،      كدام

 هستند را بايد كاذب دانست، اما تجاربي كه داراي          ١لي خاص شخصي و خي  
در . شان قضاوت كـرد     هاي مشترك هستند را بايد از راه اجماع درباره          مؤلفه

بعـداً بايـد بـه    . است» هاي مشترك مؤلفه«اجماع بحثي را پيش كشيدم و آن    
مثالً اگـر تجربـه عرفـاني مـن بـا تجربـه             . هاي مشترك بپردازم    بحث مؤلفه 

ني حسن و تجربه عرفاني حسين مقايسـه شـود و نتيجـه بگيـريم كـه                 عرفا
شويم كه  تجربه عرفاني حسين عناصر مشترك بيشتري دارد، آنگاه مدعي مي   

تجربه عرفاني حسين مطابق با واقع است، حال آنكه دو مورد ديگر مطابق با 
 .معناي عناصر مشترك را بعداً عرض خواهم كرد. واقع نيست

 ٢روشـمند نمـايي را      برخي مالك واقـع   :  تجربه عرفاني  روشمند بودن . ۴
. انـد   يعني روشمند بودن را عالمت مطابقت با واقع دانسـته          ؛اند بودن دانسته 

 بين سـاعت نـه      تهرانهاي   ها در بيابان   گويم شب   مي فرض كنيد من به شما    
كشـد و سـپس راه خـود را در            مـي  آيد و نعره    مي تا يازده و نيم شب غولي     

 ،»توان اين غـول را ديـد؟        مي چگونه«اگر پرسيديد   . ودر  مي رد و گي  مي پيش
                                                           

1. idiosyncratic 2. methodic  
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ا جمـع  ج  و عدم در يك اگر كسي مدعي شود وجود    . دانيم  وجود و عدم مي   
اصـالً  بر ايـن اسـاس      داوري   آنگاه   ،شوند هم مي جا رفع    شوند و در يك     مي

بسـتگي  در اين زمينه داوري عقلي  نتيجه اينكه  .ديگر معنايي نخواهد داشت   
 . يا ساختارگرايمگرا باش زيادي دارد به اينكه ذات

هاي   ساس مؤلفه ا نمايي تجربه عرفاني بر     نمايي يا عدم واقع       احراز واقع . ۳
اگـر مـا ميـان تجـارب عرفـاني          طبـق ايـن ديـدگاه       : مشترك مشترك و غير  

فقـط  . نمـا هسـتند    هاي مشتركي را ديديم، آنگـاه ايـن تجـارب واقـع            مؤلفه
بنـابراين در هـر تجربـه عرفـاني تمـام      . هاي غيرمشترك، واقع نيسـت   مؤلفه

ك اسـت   بحث بر سر اين است كه تجربه عرفاني بيشتر داراي عناصر مشتر           
اگر شبي در اتـاق خـود تنهـا نشسـته     به عنوان مثال . فرد يا عناصر منحصربه  

آيـا  «: پرسيد   از همسر خود مي    ،باشيد و صداي به هم خوردن در را بشنويد        
 اگر پاسخ ايشان مثبـت باشـد، فـوراً ترتيـب اثـر              »؟شما هم صدايي شنيديد   

امـا اگـر   . ه اسـت رويد تا ببينيد چه اتفـاقي افتـاد   دهيد و به سمت در مي     مي
آيـا وقتـي    . ام گوييـد پـس مـن اشـتباه كـرده           منفي بود، پيش خود مي      پاسخ
ايـد؟   به اين معناست كه شـما صـدا را نشـنيده   » ام من اشتباه كرده  «گوييد    مي
 اما صـدا شـنيدن شـما مطـابق بـا      ،ايد  شما صدا را شنيده؛چنين نيست . خير

گوييد، صـدايي     دم بلكه مي  گوييد من صدايي نشني    لذا نمي . واقع نبوده است  
گـر همسـرتان    ااما  .  اما شنيدن صدا يك تجربه مطابق با واقع نبود         ،را شنيدم 

 .دهيد ترتيب اثر ميدر اين صورت گفت من هم صدا را شنيدم، 

چه تفاوتي است ميان اينكه شنيدن شما با شنيدن همسرتان همراه شـود             
ت اين دو در اين است       تفاو ؟يا شنيدن شما با شنيدن همسرتان همراه نشود       

توانيم بپذيريم تعـداد   كه ساختار ذهني ـ رواني ما آدميان چنان است كه نمي 
اين تعداد قابـل توجـه بـه        ؛ البته   قابل توجهي از آدميان در خطا اجماع كنند       

در صدا شنيدن مثالً اگر چهار نفر هم بگوينـد          . كند  مي تفاوتحسب وقايع   
ولي ساختار  .  اين تعداد بايد بيشتر باشد     در برخي امور ديگر   . كند  مي كفايت

 ٨٥/ تجربه عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي   صفحه ( 422  از۸۵ )۱۶۸كد 

تـوانيم بپـذيريم در يـك امـري      ذهني ـ رواني ما آدميان چنان است كه نمي 
اجمـاع  رسـد   بنابراين به نظر مي . تعداد قابل توجهي از آدميان بر خطا باشند       

نه از آن باب كـه در فقـه و          البته  .  عليه جمع است براي صدِق امر م     اي  قرينه
طـور طبيعـي    بـه .  آن بحث مورد نظر ما نيست؛گويند سخن مي اصول از آن    

 ،اي است كه اگر اجماعي صـورت گرفـت   گونه ساختار ذهني ـ رواني ما به 
 يعني بايد روي در ؛اي از صواب داشته باشد كنيم بايد بهره آنگاه احساس مي
دخـل   هاي ذي    اجماع همه انسان   رسد گويي به نظرمان مي    .واقع داشته باشد  

انـد در   لذا كساني گفتـه   . تواند اجماع بر يك امر كاذب باشد         امر نمي  در يك 
توان آنها را از اين حيث مورد مقايسه قرار داد كه  مقايسه تجارب عرفاني مي 

در  يعنـي عناصـري كـه در تجـارب ديگـران هـم هسـت                 ،عناصر مشترك 
 تجـاربي كـه   . و كدام عناصـر خيلـي خـاص هسـتند         يك بيشتر است،      كدام

 هستند را بايد كاذب دانست، اما تجاربي كه داراي          ١لي خاص شخصي و خي  
در . شان قضاوت كـرد     هاي مشترك هستند را بايد از راه اجماع درباره          مؤلفه

بعـداً بايـد بـه    . است» هاي مشترك مؤلفه«اجماع بحثي را پيش كشيدم و آن    
مثالً اگـر تجربـه عرفـاني مـن بـا تجربـه             . هاي مشترك بپردازم    بحث مؤلفه 

ني حسن و تجربه عرفاني حسين مقايسـه شـود و نتيجـه بگيـريم كـه                 عرفا
شويم كه  تجربه عرفاني حسين عناصر مشترك بيشتري دارد، آنگاه مدعي مي   

تجربه عرفاني حسين مطابق با واقع است، حال آنكه دو مورد ديگر مطابق با 
 .معناي عناصر مشترك را بعداً عرض خواهم كرد. واقع نيست

 ٢روشـمند نمـايي را      برخي مالك واقـع   :  تجربه عرفاني  روشمند بودن . ۴
. انـد   يعني روشمند بودن را عالمت مطابقت با واقع دانسـته          ؛اند بودن دانسته 

 بين سـاعت نـه      تهرانهاي   ها در بيابان   گويم شب   مي فرض كنيد من به شما    
كشـد و سـپس راه خـود را در            مـي  آيد و نعره    مي تا يازده و نيم شب غولي     

 ،»توان اين غـول را ديـد؟        مي چگونه«اگر پرسيديد   . ودر  مي رد و گي  مي پيش
                                                           

1. idiosyncratic 2. methodic  
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بينند و بعضـي      مي توان ديد، بعضي    مي دانم چگونه  نمي«دهم    مي آنگاه پاسخ 
امـا اگـر    . شـود   اعتنايي نمي  ي حرف چنينبه  . »ام بينند، اما من خودم ديده     نمي

بـا  نخـوردن شـام،     وضو،  با رعايت پنج شرط مثالً گرفتن       د  وكسي مدعي ش  
پاي پياده رفتن، قضا نشدن نمـاز صـبح در همـان روز و نخارانـدن پشـت                  

 در ايـن صـورت    خواهيد ديـد،  حتماً آن غول را     گوش در صورت خارش،     
اگر دو نفر اين پنج شرط را رعايـت كردنـد و غـول را ديدنـد آنگـاه بايـد                     

 .زيرا رسيدن به اين تجربه روشمند شده است. بپذيريم غول را وجود
ــت  objectivityن در روشــمند شــد ــان اهمي ــادي عرف ــوم . داردزي در عل

 از راه روشـمندي  objectivity ،انساني تجربِيو چه  طبيعي  چه تجربيِ ،  تجربي
 بـا   xشويد از تركيب ماده       چگونه مدعي مي  «پرسيم  اگر ب مثالً  . شود  حاصل مي 

نـه  گا اگر فالن شرايط سه«دهند  پاسخ ميآنگاه » ؟شود  حاصل ميz ماده  yماده  
بودن به ايـن    روشمند  لذا  . »رسيد  را در آزمايشگاه فراهم كنيد به اين نتيجه مي        

. شـود   المقدمـه تحصـيل مـي      گرچه مقـدماتي حاصـل شـود ذي       امعناست كه   
 اسـت و اتفاقـاً يكـي از علـل اينكـه برخـي             objectivityبودن مالك   روشمند  
 يعنـي در    ؛انـد    شـده  روشـمند نماها در ايران موفق هستند اين است كه          عرفان

شود كه اشتياق انسان را بـه همـراه           گفته مي مطالب فراواني   عرفان خود ما هم     
و  زيبـا  ،مطلـوب امـور   بـه آن    توان    ميپرسيم چگونه     دارد، اما وقتي از آنها مي     

دهند بايد نظر لطفي از جانب خـدا    پاسخ مي،برسيمايد  ي كه ترسيم كرده   جذاب
شـود و شـامل برخـي          برخـي مـي    اين نظر لطف شامل    كه   شامل حالتان شود  

 .نيستندبنابراين روشمند . شود نمي
اول فالن كار را انجـام دهيـد و در           ماه   كه در در صورتي   اما اگر بگويند    

 ماه بعد از آن هم كـار   چهار دو ماه بعد از آن نيز بهمان كار را انجام دهيد و           
 ايـن  رسيد، در اين صورت كساني كـه       مي ديگري را، آنگاه به حالت مذكور     

كنند با يـك چيـز        مي احساستدريج    بهروند    مي پذيرند و پيش    مي روش را 
 بودن، چه درست باشـد و چـه نادرسـت،           روشمند.  دارند كار و سرواقعي  

 ٨٧/ تجربه عرفاني 
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. اي در بخش تجارب عرفاني اهميت بسـياري دارد         امروزه در عرفان مقايسه   
را گـام مسـيري    بـه  است كه اگر طبق ضوابط و برنامه گـام     پرسش اين    يعني

 رسيم يا نه؟  ميطي كنيم آيا به مقصود
گوينـد آن    تـدريج مـي     بـه اگر روش بتواند ما را به مقصود برساند آنگاه          

اما اگر گفتيم ما اصالً به رسـيدن و نرسـيدن          .  است objectiveتجربه عرفاني   
بيننـد و    ميگوييم كساني اين غول را  ميبه مقصود كاري نداريم، بلكه فرضاً 

تـوان بـه     نميدر اين صورت    فهميم،   ينند و علت آن را نمي     ب كساني هم نمي  
اند اعتماد كرد، البته طبق ايـن قـول كـه            قول كساني هم كه آن غول را ديده       

 ؛بودن قابل احراز است   روشمند از راه    objectivityنمايي و    مدعي شويم واقع  
كار داريم يـا بـا       و  سر objectiveچيز  يك  فهميم با     مي روشيعني از طريق    

شناسي  اگر دقت كنيد بسياري از اموري كه در فراروان        . subjectiveيك چيز   
 دسـته    شـده اسـت، از آن      objectiveورزند و معتقدنـد كـه        به آن اعتقاد مي   

 آنگـاه   ،شـود روشـمند   اگر چيزي   . ندا دانسته شده روشمند  است كه   اموري  
 .شوند آن چيز كاشفيت از واقع دارد  ميمدعي

حـال مقايسـه     هـر  ند، اما بـه   ا مورد نقد واقع شده   هر چهار ديدگاه فوق     
شـده،  هايي كـه ذكـر    نمايي از طريق همين راه  تجارب عرفاني از لحاظ واقع    

 .شود  و در مورد مطابق با واقع بودن يا نبودن آنها بحث ميگيرد صورت مي
 

ديگري هم هست كه در آثار عرفاي خودمـان در بـاب            ، مطلب   نمايي غير از واقع   ○
گويند در تجربه عرفـاني اگـر         مثالً در اسالم مي   ؛  جربه مكرر نقل شده است    متعلق ت 

گوينـد اگـر     و نيـز در يهوديـت مـي   جبرئيل را ديديد آنگاه اين تجربه شيطاني است 
يعني خود متعلق اين تجربه حاكي      جالل خداوند را ديديد اين تجربه شيطاني است؛         

  چيست؟ نظر شما.از آن است كه تجربه مذكور واقعي نيست

شده، اما بحث مـا در عرفـان        ذكر  كردم  بيان   مطالب بسياري غير از آنچه       ●
  عرفاني نيسـت، بلكـه بيـرون   اي بحث درون عرفان مقايسه . اي است  مقايسه
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بينند و بعضـي      مي توان ديد، بعضي    مي دانم چگونه  نمي«دهم    مي آنگاه پاسخ 
امـا اگـر    . شـود   اعتنايي نمي  ي حرف چنينبه  . »ام بينند، اما من خودم ديده     نمي

بـا  نخـوردن شـام،     وضو،  با رعايت پنج شرط مثالً گرفتن       د  وكسي مدعي ش  
پاي پياده رفتن، قضا نشدن نمـاز صـبح در همـان روز و نخارانـدن پشـت                  

 در ايـن صـورت    خواهيد ديـد،  حتماً آن غول را     گوش در صورت خارش،     
اگر دو نفر اين پنج شرط را رعايـت كردنـد و غـول را ديدنـد آنگـاه بايـد                     

 .زيرا رسيدن به اين تجربه روشمند شده است. بپذيريم غول را وجود
ــت  objectivityن در روشــمند شــد ــان اهمي ــادي عرف ــوم . داردزي در عل

 از راه روشـمندي  objectivity ،انساني تجربِيو چه  طبيعي  چه تجربيِ ،  تجربي
 بـا   xشويد از تركيب ماده       چگونه مدعي مي  «پرسيم  اگر ب مثالً  . شود  حاصل مي 

نـه  گا اگر فالن شرايط سه«دهند  پاسخ ميآنگاه » ؟شود  حاصل ميz ماده  yماده  
بودن به ايـن    روشمند  لذا  . »رسيد  را در آزمايشگاه فراهم كنيد به اين نتيجه مي        

. شـود   المقدمـه تحصـيل مـي      گرچه مقـدماتي حاصـل شـود ذي       امعناست كه   
 اسـت و اتفاقـاً يكـي از علـل اينكـه برخـي             objectivityبودن مالك   روشمند  
 يعنـي در    ؛انـد    شـده  روشـمند نماها در ايران موفق هستند اين است كه          عرفان

شود كه اشتياق انسان را بـه همـراه           گفته مي مطالب فراواني   عرفان خود ما هم     
و  زيبـا  ،مطلـوب امـور   بـه آن    توان    ميپرسيم چگونه     دارد، اما وقتي از آنها مي     

دهند بايد نظر لطفي از جانب خـدا    پاسخ مي،برسيمايد  ي كه ترسيم كرده   جذاب
شـود و شـامل برخـي          برخـي مـي    اين نظر لطف شامل    كه   شامل حالتان شود  

 .نيستندبنابراين روشمند . شود نمي
اول فالن كار را انجـام دهيـد و در           ماه   كه در در صورتي   اما اگر بگويند    

 ماه بعد از آن هم كـار   چهار دو ماه بعد از آن نيز بهمان كار را انجام دهيد و           
 ايـن  رسيد، در اين صورت كساني كـه       مي ديگري را، آنگاه به حالت مذكور     

كنند با يـك چيـز        مي احساستدريج    بهروند    مي پذيرند و پيش    مي روش را 
 بودن، چه درست باشـد و چـه نادرسـت،           روشمند.  دارند كار و سرواقعي  
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. اي در بخش تجارب عرفاني اهميت بسـياري دارد         امروزه در عرفان مقايسه   
را گـام مسـيري    بـه  است كه اگر طبق ضوابط و برنامه گـام     پرسش اين    يعني

 رسيم يا نه؟  ميطي كنيم آيا به مقصود
گوينـد آن    تـدريج مـي     بـه اگر روش بتواند ما را به مقصود برساند آنگاه          

اما اگر گفتيم ما اصالً به رسـيدن و نرسـيدن          .  است objectiveتجربه عرفاني   
بيننـد و    ميگوييم كساني اين غول را  ميبه مقصود كاري نداريم، بلكه فرضاً 

تـوان بـه     نميدر اين صورت    فهميم،   ينند و علت آن را نمي     ب كساني هم نمي  
اند اعتماد كرد، البته طبق ايـن قـول كـه            قول كساني هم كه آن غول را ديده       

 ؛بودن قابل احراز است   روشمند از راه    objectivityنمايي و    مدعي شويم واقع  
كار داريم يـا بـا       و  سر objectiveچيز  يك  فهميم با     مي روشيعني از طريق    

شناسي  اگر دقت كنيد بسياري از اموري كه در فراروان        . subjectiveيك چيز   
 دسـته    شـده اسـت، از آن      objectiveورزند و معتقدنـد كـه        به آن اعتقاد مي   

 آنگـاه   ،شـود روشـمند   اگر چيزي   . ندا دانسته شده روشمند  است كه   اموري  
 .شوند آن چيز كاشفيت از واقع دارد  ميمدعي

حـال مقايسـه     هـر  ند، اما بـه   ا مورد نقد واقع شده   هر چهار ديدگاه فوق     
شـده،  هايي كـه ذكـر    نمايي از طريق همين راه  تجارب عرفاني از لحاظ واقع    

 .شود  و در مورد مطابق با واقع بودن يا نبودن آنها بحث ميگيرد صورت مي
 

ديگري هم هست كه در آثار عرفاي خودمـان در بـاب            ، مطلب   نمايي غير از واقع   ○
گويند در تجربه عرفـاني اگـر         مثالً در اسالم مي   ؛  جربه مكرر نقل شده است    متعلق ت 

گوينـد اگـر     و نيـز در يهوديـت مـي   جبرئيل را ديديد آنگاه اين تجربه شيطاني است 
يعني خود متعلق اين تجربه حاكي      جالل خداوند را ديديد اين تجربه شيطاني است؛         

  چيست؟ نظر شما.از آن است كه تجربه مذكور واقعي نيست

شده، اما بحث مـا در عرفـان        ذكر  كردم  بيان   مطالب بسياري غير از آنچه       ●
  عرفاني نيسـت، بلكـه بيـرون   اي بحث درون عرفان مقايسه . اي است  مقايسه
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گيـريم    هاي مختلف قرار مي    اي بر بام عرفان    در عرفان مقايسه  . عرفاني است 
 مختلـف را بـا هـم    هاي كنيم كه چگونه بايد عرفان و در مورد اين بحث مي     

بيننـد بـه      توانم آنچه را كه عارفان مسلمان مي       بنابراين من نمي  . مقايسه كنيم 
 .عنوان مالك براي عارفان يهودي قرار دهم

فرض كنيد يك عارف بودايي، يك عارف هندو، يك عارف مسلمان، يـك             
 تجربـه عرفـاني بـراي مـا     مـورد جمعاً ده عارف يهودي و يك عارف زرتشتي،      

نمـايي ايـن تجـارب عرفـاني را بفهمـيم؟            توانيم واقـع    چگونه مي . نندكگزارش  
در حـال آنكـه   . فرضاً در تجربه عارف يهودي جالل خـدا تجربـه شـده اسـت           

مـا بـه دنبـال آن هسـتيم         . وجـود نـدارد   چنين چيزي   يك از تجارب ديگر      هيچ
يعنـي  رد؛  تجـارب را بـا هـم مقايسـه كـ          بتوان  اساس آن    چيزي پيدا كنيم كه بر    

 دينـي را بـا   ة بر سر اين نيست كه بخواهيم تجارب عرفاني درون يك فرق        بحث
 را كـه در دنيـا وجـود    اي تجارب عرفانيهمه خواهيم   بلكه مي  ،هم مقايسه كنيم  

هاي مختلفي را كـه هـر     كه تجربه هستيملذا به دنبال آن. دارد با هم مقايسه كنيم    
نمـايي   ، از جهـت واقـع      ديني و مذهبي برآمده است     ،كدام از يك بافت فرهنگي    

 .لذا در اينجا بايد به دنبال عنصر يا عناصر مشترك باشيم. با هم مقايسه كنيم
 در  )س(مثالً اگر كسي مدعي شود صرفاً تمام تجاربي كه حضرت زهرا          

مسـلمانان از تجربـه    شود حتماً صادق اسـت، آنگـاه تمـام غيـر           آن ظاهر مي  
 را  )س(ان حضـرت زهـرا    زيـرا آنهـا در تجاربشـ      . ندوشـ   صادق محروم مي  

مـا بـه   . بيننـد   يا كس ديگـري را مـي  )س(بينند بلكه مثالً حضرت مريم    نمي
هايي هستيم كه بتـوانيم بـر پشـت بـام تجـارب عرفـاني كـه از                 دنبال مؤلفه 

نمـايي يـا عـدم       انـد بايسـتيم و در بـاب واقـع          هاي مختلف برآمـده    فرهنگ
 .كنيمداوري مايي تجارب عرفاني ن واقع

 

 تـوان  نمـي آيـا   مثالً  . دنفيزيكي باش  بايدحتماً  ها    مالك روشمند بودن، خودِ  در  آيا   ○
 برشمرد؟در شرايط يك روش داشتن اخالص را 

 ٨٩/ تجربه عرفاني 
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اين است كه در روشـمند بـودن        اين دانشجوي محترم    پرسش  در واقع    ●
د غيـر از ايـن   نتوان نكه ميايد يا نها طبيعي و مادي باش بايد روش حتماً  آيا  

درونـي  يـا   subjectiveتواند  هم مي  ،ها   مالك ،ند بودن در روشم . دنهم باش 
اما حتمـاً بايـد حـدود و    . اين مهم نيست. يا بيروني objectiveهم  باشد و   

إِنَّ الصَلاةَ تَنْهى عنِ    «: گويد  مثالً وقتي قرآن مي   . ها مشخص باشد    ثغور مالك 
روز   شـبانه  آنگاه ممكن است شخصـي بگويـد مـن در     ١،»اْلفَحَشاء واْلمنَكـرِ  

محقـق  » تَنْهـى عـنِ اْلفَحَشـاء واْلمنَكـرِ       «خوانم ولـي      هفده ركعت نماز را مي    
دهند كه نماز تـو، نمـاز    پاسخ ميدر اين صورت به اين شخص شود،   نمي

زيرا نماز واقعي غير از ركـوع و سـجود شـرايطي دارد كـه     . واقعي نيست 
 بـه شـرايط     ن كـرد  لـذا اذعـان   . بايد در درون تو محقق شـود      اين شرايط   

به اين شـرط كـه بتـوان آنچـه را در درون بايـد               ، البته   دروني مهم نيست  
در . اي در آن بـاقي نمانـد   محقق شود، كامالً مشخص كرد تا شك و شبهه   

 ،ايـم   ، در واقع ما از طريق يك امر درونـي بـه صـدق رسـيده               اين صورت 
هـيچ    رسـيم و ايـن      همانند تشنگي خودمان كه از راه درونـي بـه آن مـي            

 .اشكالي ندارد

گـاه   كند كه ايشان هـيچ      مالهادي سبزواري نقل مي    فرزند مرحوم حاج  
گويد هـر چـه بـه        وي مي . تا آخر عمرش اجازه نداد حيواني را سر ببرند        

شود هـيچ   دادند به خاطر خوراك من نمي گفتيم، ايشان پاسخ مي   ايشان مي 
شـما كـه از     «فتنـد   گ  به ايشان مي  وقتي  . موجودي را از حيات محروم كرد     

، آنگـاه   »دهيد گوسفند سر ببريم؟      چرا اجازه نمي   خريد  قصابي گوشت مي  
 .كشد  قصاب به خاطر شخص من گوسفند را نمي       «دادند    ايشان جواب مي  

توانم بپذيرم يك حيوان بـه خـاطر خـوراك شـخص مـن كشـته                  من نمي 
 اشـرف   اند انسان   گفته« كه   ردك  پسر ايشان در برابر پدر استدالل مي      . »شود

توان براي اشـرف مخلوقـات فـدا          مخلوقات است و بقيه مخلوقات را مي      
                                                           

 .۴۵): ۲۹(عنكبوت . ١
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گيـريم    هاي مختلف قرار مي    اي بر بام عرفان    در عرفان مقايسه  . عرفاني است 
 مختلـف را بـا هـم    هاي كنيم كه چگونه بايد عرفان و در مورد اين بحث مي     

بيننـد بـه      توانم آنچه را كه عارفان مسلمان مي       بنابراين من نمي  . مقايسه كنيم 
 .عنوان مالك براي عارفان يهودي قرار دهم

فرض كنيد يك عارف بودايي، يك عارف هندو، يك عارف مسلمان، يـك             
 تجربـه عرفـاني بـراي مـا     مـورد جمعاً ده عارف يهودي و يك عارف زرتشتي،      

نمـايي ايـن تجـارب عرفـاني را بفهمـيم؟            توانيم واقـع    چگونه مي . نندكگزارش  
در حـال آنكـه   . فرضاً در تجربه عارف يهودي جالل خـدا تجربـه شـده اسـت           

مـا بـه دنبـال آن هسـتيم         . وجـود نـدارد   چنين چيزي   يك از تجارب ديگر      هيچ
يعنـي  رد؛  تجـارب را بـا هـم مقايسـه كـ          بتوان  اساس آن    چيزي پيدا كنيم كه بر    

 دينـي را بـا   ة بر سر اين نيست كه بخواهيم تجارب عرفاني درون يك فرق        بحث
 را كـه در دنيـا وجـود    اي تجارب عرفانيهمه خواهيم   بلكه مي  ،هم مقايسه كنيم  

هاي مختلفي را كـه هـر     كه تجربه هستيملذا به دنبال آن. دارد با هم مقايسه كنيم    
نمـايي   ، از جهـت واقـع      ديني و مذهبي برآمده است     ،كدام از يك بافت فرهنگي    

 .لذا در اينجا بايد به دنبال عنصر يا عناصر مشترك باشيم. با هم مقايسه كنيم
 در  )س(مثالً اگر كسي مدعي شود صرفاً تمام تجاربي كه حضرت زهرا          

مسـلمانان از تجربـه    شود حتماً صادق اسـت، آنگـاه تمـام غيـر           آن ظاهر مي  
 را  )س(ان حضـرت زهـرا    زيـرا آنهـا در تجاربشـ      . ندوشـ   صادق محروم مي  

مـا بـه   . بيننـد   يا كس ديگـري را مـي  )س(بينند بلكه مثالً حضرت مريم    نمي
هايي هستيم كه بتـوانيم بـر پشـت بـام تجـارب عرفـاني كـه از                 دنبال مؤلفه 

نمـايي يـا عـدم       انـد بايسـتيم و در بـاب واقـع          هاي مختلف برآمـده    فرهنگ
 .كنيمداوري مايي تجارب عرفاني ن واقع

 

 تـوان  نمـي آيـا   مثالً  . دنفيزيكي باش  بايدحتماً  ها    مالك روشمند بودن، خودِ  در  آيا   ○
 برشمرد؟در شرايط يك روش داشتن اخالص را 

 ٨٩/ تجربه عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي   صفحه ( 422  از۸۹ )۱۶۸كد 

اين است كه در روشـمند بـودن        اين دانشجوي محترم    پرسش  در واقع    ●
د غيـر از ايـن   نتوان نكه ميايد يا نها طبيعي و مادي باش بايد روش حتماً  آيا  

درونـي  يـا   subjectiveتواند  هم مي  ،ها   مالك ،ند بودن در روشم . دنهم باش 
اما حتمـاً بايـد حـدود و    . اين مهم نيست. يا بيروني objectiveهم  باشد و   

إِنَّ الصَلاةَ تَنْهى عنِ    «: گويد  مثالً وقتي قرآن مي   . ها مشخص باشد    ثغور مالك 
روز   شـبانه  آنگاه ممكن است شخصـي بگويـد مـن در     ١،»اْلفَحَشاء واْلمنَكـرِ  

محقـق  » تَنْهـى عـنِ اْلفَحَشـاء واْلمنَكـرِ       «خوانم ولـي      هفده ركعت نماز را مي    
دهند كه نماز تـو، نمـاز    پاسخ ميدر اين صورت به اين شخص شود،   نمي

زيرا نماز واقعي غير از ركـوع و سـجود شـرايطي دارد كـه     . واقعي نيست 
 بـه شـرايط     ن كـرد  لـذا اذعـان   . بايد در درون تو محقق شـود      اين شرايط   

به اين شـرط كـه بتـوان آنچـه را در درون بايـد               ، البته   دروني مهم نيست  
در . اي در آن بـاقي نمانـد   محقق شود، كامالً مشخص كرد تا شك و شبهه   

 ،ايـم   ، در واقع ما از طريق يك امر درونـي بـه صـدق رسـيده               اين صورت 
هـيچ    رسـيم و ايـن      همانند تشنگي خودمان كه از راه درونـي بـه آن مـي            

 .اشكالي ندارد

گـاه   كند كه ايشان هـيچ      مالهادي سبزواري نقل مي    فرزند مرحوم حاج  
گويد هـر چـه بـه        وي مي . تا آخر عمرش اجازه نداد حيواني را سر ببرند        

شود هـيچ   دادند به خاطر خوراك من نمي گفتيم، ايشان پاسخ مي   ايشان مي 
شـما كـه از     «فتنـد   گ  به ايشان مي  وقتي  . موجودي را از حيات محروم كرد     

، آنگـاه   »دهيد گوسفند سر ببريم؟      چرا اجازه نمي   خريد  قصابي گوشت مي  
 .كشد  قصاب به خاطر شخص من گوسفند را نمي       «دادند    ايشان جواب مي  

توانم بپذيرم يك حيوان بـه خـاطر خـوراك شـخص مـن كشـته                  من نمي 
 اشـرف   اند انسان   گفته« كه   ردك  پسر ايشان در برابر پدر استدالل مي      . »شود

توان براي اشـرف مخلوقـات فـدا          مخلوقات است و بقيه مخلوقات را مي      
                                                           

 .۴۵): ۲۹(عنكبوت . ١
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انسان اشرف مخلوقات است نه من و امثال        «دادند    پاسخ مي  و ايشان    »كرد
 بودن ايـرادي  subjectiveلذا   ١.»واقعي«يعني انسان   معنا از انسان    اين  . »من

اقعي بـودن   يعني اينكه و  .  بودن آن مشخص شود    »واقعي«ندارد، فقط بايد    
نماز واقعـي، رياضـت      به عنوان مثال واقعي بودنِ    آن به چه چيزي است؟      

اشـكالي  بنـابراين   .  به چه چيزي است    واقعي، با خود خلوت كردن واقعي     
هايي دروني بستگي داشته      واقعي بودِن نماز واقعي، به مؤلفه     مثالً  ندارد كه   

هـاي درونـي      مؤلفـه هاي بيروني، اما به شرط آنكه همان          باشد نه به مؤلفه   
يعني مثالً مـن ببيـنم كـه پـس از تحقـق      . براي من كامالً قابل احراز باشد     

 .بخشيدن به فالن مؤلفه، نهي از فحشا محقق شده است
 

 هيچ بـار    شما فرموديد تجربه عرفاني طبق معنايي كه      برداشت من اين است كه       ○
 آيا درست است؟. مثبتي ندارد

 . لزوماً نه●

 

الدين را تجربه عرفاني     يد از اينكه مثالً تجربه عرفاني محي      رما ابا دا  شولي ظاهراً    ○
 ؟دارد كه آن هم تجربه عرفاني باشدآيا مانعي وجود . دانيدب

 ؛ باشـد مـورد سـه  يكي از ايـن  ي محل بحث است كه  ا  تجربه عرفاني !  نه ●
گانگي باشد يا يگانگي چيزها باشد، و يـا پيوسـتگي           ِس ي ي يا بايد احسا   يعن

تجربه مذكور غيرعادي هست، اما طبق تعريفـي كـه در ابتـدا كـرديم               . باشد
يعني تجربه عرفاني بايد يكي از سـه حالـت مـذكور             ؛تجربه عرفاني نيست  

بـا بـار     مـا    عربي يك تجربه عرفاني نيسـت و       به اين لحاظ تجربه ابن    . باشد
العـاده اسـت     الدين يك تجربـه خـارق      تجربه محي . ارزشي آن كاري نداريم   

گانه ديگـر    گذاريم و يكي از انواع هشت       نام آن را تجربه عرفاني نمي      گرچه
 .تجارب خارق العاده است

                                                           

1. real 

 ٩١/ تجربه عرفاني 
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مسائل مربوط به تجربه عرفاني در قلمـرو  : تكلمه بحث تجربه عرفاني   . ۲
 فلسفة عرفان

اي  گفتـيم، سـخن مـا مقايسـه         هاي عرفاني سخن مي    هتا اينجا وقتي از تجرب    
لـذا از وجـوه مقايسـه       .  عرفـاني بـوديم     يعني درصدد مقايسه تجـارب     ؛بود

امـا  . كـرديم  گفتيم و تجارب عرفاني را از جهاتي با هم مقايسه مي           سخن مي 
كرد كه در باب    ذكر   بايد اين نكته را      ،حاال كه بحث مقايسه تمام شده است      

ايـن مباحـث    . خود تجربه عرفاني يك سلسله مبـاحثي قابـل طـرح اسـت            
امـا در عـين حـال مقايسـه         ،  ني نيسـت  اي عرفـا  هـ   مربوط به مقايسه تجربه   

صـبغه ايـن    . هاي عرفاني نوعي توقف بر دانسـتن ايـن مباحـث دارد            تجربه
 ةاي يا عرفان تطبيقي نيست، بلكه صـبغه آنهـا فلسـف            مباحث، عرفان مقايسه  

 .عرفان است
پـردازيم    عرفـان نمـي    ةما به فلسـف   گونه كه در فصل اول ذكر شد          همان

اي  كار داريم، اما در عين حال وجوه مقايسـه         و راي س  بلكه با عرفان مقايسه   
 نوعي توقف بر ايـن امـر دارد كـه در بـاب              بيان شد كه در جلسات گذشته     
 عرفـان كـه مربـوط بـه     هبخشي از فلسفيعني  عرفان ةبرخي از مسائل فلسف 

خـواهم بـه       لذا مـن مـي     . اتخاذ موضع كرده باشيم    ،استهاي عرفاني    تجربه
 البتـه بخشـي از      ؛ فلسفه عرفان محل بحـث اسـت       مسائلي اشاره كنم كه در    

مـن ايـن مسـائل را     . پـردازد   هـاي عرفـاني مـي      فلسفه عرفان كه بـه تجربـه      
 ةمسائل مربوط به تجربه عرفـاني در قلمـرو فلسـف          . كنم بيان مي وار   فهرست

 :عرفان بر سه قسم است

 ؛شود  مي تجربه عرفاني مربوط١ مسائلي كه به معناشناسي.۱

 ؛شود  مي تجربه عرفاني مربوط٢به وجودشناسي مسائلي كه .۲

 .شود  مي تجربه عرفاني مربوط٣شناسي  مسائلي كه به معرفت.۳
                                                           

1. semantics 2. ontology  

3. epistemolgy 
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انسان اشرف مخلوقات است نه من و امثال        «دادند    پاسخ مي  و ايشان    »كرد
 بودن ايـرادي  subjectiveلذا   ١.»واقعي«يعني انسان   معنا از انسان    اين  . »من

اقعي بـودن   يعني اينكه و  .  بودن آن مشخص شود    »واقعي«ندارد، فقط بايد    
نماز واقعـي، رياضـت      به عنوان مثال واقعي بودنِ    آن به چه چيزي است؟      

اشـكالي  بنـابراين   .  به چه چيزي است    واقعي، با خود خلوت كردن واقعي     
هايي دروني بستگي داشته      واقعي بودِن نماز واقعي، به مؤلفه     مثالً  ندارد كه   

هـاي درونـي      مؤلفـه هاي بيروني، اما به شرط آنكه همان          باشد نه به مؤلفه   
يعني مثالً مـن ببيـنم كـه پـس از تحقـق      . براي من كامالً قابل احراز باشد     

 .بخشيدن به فالن مؤلفه، نهي از فحشا محقق شده است
 

 هيچ بـار    شما فرموديد تجربه عرفاني طبق معنايي كه      برداشت من اين است كه       ○
 آيا درست است؟. مثبتي ندارد

 . لزوماً نه●

 

الدين را تجربه عرفاني     يد از اينكه مثالً تجربه عرفاني محي      رما ابا دا  شولي ظاهراً    ○
 ؟دارد كه آن هم تجربه عرفاني باشدآيا مانعي وجود . دانيدب

 ؛ باشـد مـورد سـه  يكي از ايـن  ي محل بحث است كه  ا  تجربه عرفاني !  نه ●
گانگي باشد يا يگانگي چيزها باشد، و يـا پيوسـتگي           ِس ي ي يا بايد احسا   يعن

تجربه مذكور غيرعادي هست، اما طبق تعريفـي كـه در ابتـدا كـرديم               . باشد
يعني تجربه عرفاني بايد يكي از سـه حالـت مـذكور             ؛تجربه عرفاني نيست  

بـا بـار     مـا    عربي يك تجربه عرفاني نيسـت و       به اين لحاظ تجربه ابن    . باشد
العـاده اسـت     الدين يك تجربـه خـارق      تجربه محي . ارزشي آن كاري نداريم   

گانه ديگـر    گذاريم و يكي از انواع هشت       نام آن را تجربه عرفاني نمي      گرچه
 .تجارب خارق العاده است

                                                           

1. real 

 ٩١/ تجربه عرفاني 
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مسائل مربوط به تجربه عرفاني در قلمـرو  : تكلمه بحث تجربه عرفاني   . ۲
 فلسفة عرفان

اي  گفتـيم، سـخن مـا مقايسـه         هاي عرفاني سخن مي    هتا اينجا وقتي از تجرب    
لـذا از وجـوه مقايسـه       .  عرفـاني بـوديم     يعني درصدد مقايسه تجـارب     ؛بود

امـا  . كـرديم  گفتيم و تجارب عرفاني را از جهاتي با هم مقايسه مي           سخن مي 
كرد كه در باب    ذكر   بايد اين نكته را      ،حاال كه بحث مقايسه تمام شده است      

ايـن مباحـث    . خود تجربه عرفاني يك سلسله مبـاحثي قابـل طـرح اسـت            
امـا در عـين حـال مقايسـه         ،  ني نيسـت  اي عرفـا  هـ   مربوط به مقايسه تجربه   

صـبغه ايـن    . هاي عرفاني نوعي توقف بر دانسـتن ايـن مباحـث دارد            تجربه
 ةاي يا عرفان تطبيقي نيست، بلكه صـبغه آنهـا فلسـف            مباحث، عرفان مقايسه  

 .عرفان است
پـردازيم    عرفـان نمـي    ةما به فلسـف   گونه كه در فصل اول ذكر شد          همان

اي  كار داريم، اما در عين حال وجوه مقايسـه         و راي س  بلكه با عرفان مقايسه   
 نوعي توقف بر ايـن امـر دارد كـه در بـاب              بيان شد كه در جلسات گذشته     
 عرفـان كـه مربـوط بـه     هبخشي از فلسفيعني  عرفان ةبرخي از مسائل فلسف 

خـواهم بـه       لذا مـن مـي     . اتخاذ موضع كرده باشيم    ،استهاي عرفاني    تجربه
 البتـه بخشـي از      ؛ فلسفه عرفان محل بحـث اسـت       مسائلي اشاره كنم كه در    

مـن ايـن مسـائل را     . پـردازد   هـاي عرفـاني مـي      فلسفه عرفان كه بـه تجربـه      
 ةمسائل مربوط به تجربه عرفـاني در قلمـرو فلسـف          . كنم بيان مي وار   فهرست

 :عرفان بر سه قسم است

 ؛شود  مي تجربه عرفاني مربوط١ مسائلي كه به معناشناسي.۱

 ؛شود  مي تجربه عرفاني مربوط٢به وجودشناسي مسائلي كه .۲

 .شود  مي تجربه عرفاني مربوط٣شناسي  مسائلي كه به معرفت.۳
                                                           

1. semantics 2. ontology  

3. epistemolgy 
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 مسائل معناشناسي. ١ـ٢
 :در باب قسم اول دو بحث مهم معناشناختي وجود دارد

تعبيـر ديگـر    بـه   تجربه عرفاني اصالً به چه معنا، تجربه اسـت؟          . ۱ـ۱ـ۲
  تجربه، تجربه است؟ةواژتجربه عرفاني به چه معنا از 

تجربه عرفاني، بـه چـه معنـا عرفـاني اسـت؟ يـا اينكـه تجربـه           . ۲ـ۱ـ۲
 عرفاني، به چه معنايي از واژه عرفان، عرفاني است؟

به تعبير ديگري، از چه حيث اگر به تجربه عرفاني نگاه كنـيم، آنگـاه آن    
تجربـه  ناميم؟ و در بحث اول هم، اگر از چه حيث بـه               را تجربه عرفاني مي   
» عرفـاني «و هم   » تجربه«گوييم تجربه است؟ زيرا هم        عرفاني نگاه كنيم، مي   

اين دو سؤال را در قسمت اول، يعني مسائل معناشناختي          . چندين معنا دارد  
 .دهند تجربه عرفاني مورد بحث قرار مي

 
 مسائل وجودشناختي. ٢ـ٢

اينجـا   كـه در  تري است  مباحث وجودشناختي تجربه عرفاني، مباحث وسيع     
 :پردازم به آن مي

آيا تجربه عرفاني امكان وقوع دارد يـا نـه؟ آيـا تجربـه عرفـاني                . ۱ـ۲ـ۲
پذير است يا نه؟ شـايد تجربـه عرفـاني امـري اسـت كـه بايـد آن را                     امكان
آيا تجربه عرفـاني    . الوقوع تلقي كنيم   الوجود يا به تعبير آشناتري ممتنع      ممتنع

تجربه عرفاني امكان وجود دارد يـا امتنـاع   امكان وقوع دارد يا امتناع وقوع؟     
وجود؟ ممكن است كسي مدعي شود كه تحقق تجربـه عرفـاني بـه عللـي                

انـد تجربـه      يعني كسـاني گفتـه     ؛اند محال است، كمااينكه كساني چنين گفته     
ــدارد    ــوع ن ــان وق ــوع دارد و امك ــتحاله وق ــي اس ــه علل ــاني ب ــي . عرف يعن

 .الوجود است ، بلكه ممتنعالوجود نيست الوقوع است و ممكن مستحيل

الوقـوع باشـد، آيـا تجربـه         بر فرض آنكه تجربه عرفاني ممكـن      . ۲ـ۲ـ۲
اي از   ا نمونـه  يـ عرفاني واقع شده است يا نه؟ يعنـي آيـا تـاكنون مصـداقي               

 ٩٣/ تجربه عرفاني 
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هاي تجربه عرفاني محقـق شـده اسـت يـا نـه؟ زيـرا هـر                  مصاديق و نمونه  
آيـا  . تحقـق نيسـت   التحققـي م    يعني هر ممكـن    ؛الوقوعي واقع نيست   ممكن
الوقوع مورد نظر ما تاكنون واقع هم شده است يا نـه؟ ايـن بحـث در         ممكن
 .شود  عرفان طرح ميةفلسف

 آيـا تجربـه     ،به فرض آنكه تجربـه عرفـاني محقـق شـده باشـد            . ۳ـ۲ـ۲
؟ آيا يك نوع تجربه عرفـاني       استعرفاني يك نوع دارد يا بيش از يك نوع          

 يك نوع تجربـه عرفـاني محقـق شـده           در عالم محقق شده است يا بيش از       
است؟ آيا تجارب عرفاني به انواع مختلفـي تعلـق دارنـد يـا همـه بـه نـوع              
واحدي تعلق دارند؟ به تعبير ديگري آيا تجربه عرفـاني يـك نـوع اسـت و          

 يا اينكه تجربه عرفاني، خودش يك جنس        هستندمصاديق آن، افراد آن نوع      
جنس در اينجـا بـه معنـاي        . تندهساست و مصاديق آن انواعي از آن جنس         

 يعني تجربه عرفاني را بايد نوع تلقي كنيم يا جنس؟ اگر نـوع              ؛منطقي است 
، اما اگر جنس باشد آنگاه      هستندباشد آنگاه فقط مصاديقي دارد كه افراد آن         

 .نه افراد آنهستند، مصاديقي دارد كه آن مصاديق انواع آن 
 

به مفهوم تجربه عرفـاني اختصـاص دارد،        آيا نبايد اين بحث در قسمت اول، كه          ○
 مورد توجه واقع شود؟

 معنـا   ؛ معنا غير از مفهوم است     ، معناست نه از مفهوم    در اينجا بحث از   !  نه ●
لذا كاري به اين نداريم كه      . بريم  كار مي   به  يعني اينكه اين لفظ را به چه معنا         
اختي حتـي در  بنابراين مباحث معناشـن   . اين معنا در بيرون محقق است يا نه       

معنا . شود   وجود دارد و طرح مي     ،الوقوع هم هستند   باب اموري كه مستحيل   
يعنـي الفـاظ يـا      . معنا هميشه صفتي اسـت بـراي لفـظ        . غير از مفهوم است   

. اما مفهوم صفتي است بـراي موجـودات    . معنادار هستند و يا معنادار نيستند     
ـ            پـس يـك    . ا نـداريم  يعني ما از موجودات يا در ذهنمان مفهومي داريم و ي

 بحث وجودشناختي اين است كه تجربه عرفاني انواع دارد يا ندارد؟



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٩٢
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 مسائل معناشناسي. ١ـ٢
 :در باب قسم اول دو بحث مهم معناشناختي وجود دارد

تعبيـر ديگـر    بـه   تجربه عرفاني اصالً به چه معنا، تجربه اسـت؟          . ۱ـ۱ـ۲
  تجربه، تجربه است؟ةواژتجربه عرفاني به چه معنا از 

تجربه عرفاني، بـه چـه معنـا عرفـاني اسـت؟ يـا اينكـه تجربـه           . ۲ـ۱ـ۲
 عرفاني، به چه معنايي از واژه عرفان، عرفاني است؟

به تعبير ديگري، از چه حيث اگر به تجربه عرفاني نگاه كنـيم، آنگـاه آن    
تجربـه  ناميم؟ و در بحث اول هم، اگر از چه حيث بـه               را تجربه عرفاني مي   
» عرفـاني «و هم   » تجربه«گوييم تجربه است؟ زيرا هم        عرفاني نگاه كنيم، مي   

اين دو سؤال را در قسمت اول، يعني مسائل معناشناختي          . چندين معنا دارد  
 .دهند تجربه عرفاني مورد بحث قرار مي

 
 مسائل وجودشناختي. ٢ـ٢

اينجـا   كـه در  تري است  مباحث وجودشناختي تجربه عرفاني، مباحث وسيع     
 :پردازم به آن مي

آيا تجربه عرفاني امكان وقوع دارد يـا نـه؟ آيـا تجربـه عرفـاني                . ۱ـ۲ـ۲
پذير است يا نه؟ شـايد تجربـه عرفـاني امـري اسـت كـه بايـد آن را                     امكان
آيا تجربه عرفـاني    . الوقوع تلقي كنيم   الوجود يا به تعبير آشناتري ممتنع      ممتنع

تجربه عرفاني امكان وجود دارد يـا امتنـاع   امكان وقوع دارد يا امتناع وقوع؟     
وجود؟ ممكن است كسي مدعي شود كه تحقق تجربـه عرفـاني بـه عللـي                

انـد تجربـه      يعني كسـاني گفتـه     ؛اند محال است، كمااينكه كساني چنين گفته     
ــدارد    ــوع ن ــان وق ــوع دارد و امك ــتحاله وق ــي اس ــه علل ــاني ب ــي . عرف يعن

 .الوجود است ، بلكه ممتنعالوجود نيست الوقوع است و ممكن مستحيل

الوقـوع باشـد، آيـا تجربـه         بر فرض آنكه تجربه عرفاني ممكـن      . ۲ـ۲ـ۲
اي از   ا نمونـه  يـ عرفاني واقع شده است يا نه؟ يعنـي آيـا تـاكنون مصـداقي               

 ٩٣/ تجربه عرفاني 
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هاي تجربه عرفاني محقـق شـده اسـت يـا نـه؟ زيـرا هـر                  مصاديق و نمونه  
آيـا  . تحقـق نيسـت   التحققـي م    يعني هر ممكـن    ؛الوقوعي واقع نيست   ممكن
الوقوع مورد نظر ما تاكنون واقع هم شده است يا نـه؟ ايـن بحـث در         ممكن
 .شود  عرفان طرح ميةفلسف

 آيـا تجربـه     ،به فرض آنكه تجربـه عرفـاني محقـق شـده باشـد            . ۳ـ۲ـ۲
؟ آيا يك نوع تجربه عرفـاني       استعرفاني يك نوع دارد يا بيش از يك نوع          

 يك نوع تجربـه عرفـاني محقـق شـده           در عالم محقق شده است يا بيش از       
است؟ آيا تجارب عرفاني به انواع مختلفـي تعلـق دارنـد يـا همـه بـه نـوع              
واحدي تعلق دارند؟ به تعبير ديگري آيا تجربه عرفـاني يـك نـوع اسـت و          

 يا اينكه تجربه عرفاني، خودش يك جنس        هستندمصاديق آن، افراد آن نوع      
جنس در اينجـا بـه معنـاي        . تندهساست و مصاديق آن انواعي از آن جنس         

 يعني تجربه عرفاني را بايد نوع تلقي كنيم يا جنس؟ اگر نـوع              ؛منطقي است 
، اما اگر جنس باشد آنگاه      هستندباشد آنگاه فقط مصاديقي دارد كه افراد آن         

 .نه افراد آنهستند، مصاديقي دارد كه آن مصاديق انواع آن 
 

به مفهوم تجربه عرفـاني اختصـاص دارد،        آيا نبايد اين بحث در قسمت اول، كه          ○
 مورد توجه واقع شود؟

 معنـا   ؛ معنا غير از مفهوم است     ، معناست نه از مفهوم    در اينجا بحث از   !  نه ●
لذا كاري به اين نداريم كه      . بريم  كار مي   به  يعني اينكه اين لفظ را به چه معنا         
اختي حتـي در  بنابراين مباحث معناشـن   . اين معنا در بيرون محقق است يا نه       

معنا . شود   وجود دارد و طرح مي     ،الوقوع هم هستند   باب اموري كه مستحيل   
يعنـي الفـاظ يـا      . معنا هميشه صفتي اسـت بـراي لفـظ        . غير از مفهوم است   

. اما مفهوم صفتي است بـراي موجـودات    . معنادار هستند و يا معنادار نيستند     
ـ            پـس يـك    . ا نـداريم  يعني ما از موجودات يا در ذهنمان مفهومي داريم و ي

 بحث وجودشناختي اين است كه تجربه عرفاني انواع دارد يا ندارد؟
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بر فرض آنكه تجربه عرفاني انـواعي دارد، وجـوه تفـاوت ايـن              . ۴ـ۲ـ۲
زيـرا  . وجوه تشابه انواع تجربه عرفاني محـل بحـث نيسـت           انواع چيست؟ 

 وجـوه .  تجـارب عرفـاني هسـتند   ،وجه تشابه همه آنها اين است كـه همـه         
تفاوت تجارب عرفاني در چيست؟ يعني چـه چيـز باعـث شـده اسـت تـا         
بگوييم تجارب عرفاني انواع مختلفي هستند؟ حتماً وجوه تفاوتي بين اينهـا            

يعنـي  . ايـم  وجود داشته كه آنها را انواع مختلف تجارب عرفاني تلقي كـرده           
 بين هر كدام از اينها و ديگري حتماً حداقل يك وجه تفاوت وجـود داشـته        
كه باعث شده است بگوييم اين تجربه عرفـاني بـه نـوعي متعلـق اسـت و                  

بنابراين بايد به ايـن بحـث       . تجربه عرفاني ديگر به نوع ديگري متعلق است       
 پرداخت كه وجوه تفاوت تجارب عرفاني چيست؟

 در  ١ هيجـان   و  عاطفـه   و احساساراده،  معرفت،  سه عنصر   سهم  . ۵ـ۲ـ۲
هـاي   ن به اين معناست كه مـا در تجربـه         هاي عرفاني چقدر است؟ اي     تجربه

 داريـم، چقـدر در تجـارب عرفـاني بـا            كـار  و سرعرفاني چقدر با معرفت     
ــا اراده كــار و ســراحساســات و عواطــف و هيجانــات   داريــم و چقــدر ب

 سهم هر كدام چقدر است؟ ممكن اسـت كسـي در اينجـا              . داريم كار و سر
 مختلف تجـارب عرفـاني      يك از اين سه چيز در انواع       معتقد باشد سهم هر   

 درصـد   ۲۰در نوع اول    .  نوع دارد  nيعني مثالً تجربه عرفاني     . مختلف است 
 درصد از آِن احسـاس و عاطفـه و هيجـان و          ۶۰سهم، از آِن معرفت است،      

در حالي كـه در نـوع دوم تجربـه عرفـاني            .  درصد هم از آِن اراده است      ۲۰
 ديگـر  مـورد  و سـهم دو  شود و مثالً سهم معرفت بيشتر       مي ها متفاوت  سهم
باالخره بايد به اين بحث پرداخته شود كه سهم هـر كـدام از              . شود  مي كمتر

 .اين سه در تجربه عرفاني چقدر است
 كمـابيش مشـخص اسـت كـه         ، غير از تجارب عرفاني    ،در بقيه تجارب  

شـود    مـي  مثالً وقتي انسان خشـمگين    . چقدر است   از اين سه   يكسهم هر   
                                                           

 .كنيم يجان را يك چيز فرض ميدر اين بحث احساس، عاطفه و ه. ١

 ٩٥/ تجربه عرفاني 
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زيـرا تـا انسـان بـاخبر نشـود كـه فـالن        . اشته استمسلماً معرفت سهمي د 
. شود انسان، فالن كار را انجام داده است، نسبت به او دستخوش خشم نمي            

آيـا اراده هـم در خشـم سـهمي          . اسـت پس در خشم، معرفت داراي سهم       
در ظـاهر بـه     . دارد؟ خشم از مقوله احساسات و عواطف و هيجانات است         

قولـه احساسـات و عواطـف و هيجانـات          رسد تمام سهم بايـد از م        مي نظر
آيا خشـم از اراده     .  اما مشخص شد كه معرفت هم در آن سهمي دارد          ،باشد

  دارد؟هم سهمي
يـك از احساسـات و عواطـف و هيجانـاِت         توان در خصـوص هـر      مي

هـا را    ها دارند سهم هـر يـك از ايـن سـاحت            اي كه انسان   تقريباً هشتادگانه 
يعني تجاربي هـم    .  است طور  هم همين در باب ساير تجارب     . مشخص كرد 

كه در اصل از مقوله احساسات و عواطف و هيجانـات نيسـتند و از مقولـه                 
اند، ممكن است سهمي از اراده در آنها باشـد، يـا اينكـه سـهمي از                   معرفت

كمااينكه در تجاربي هم    . احساسات و عواطف و هيجانات هم در آنها باشد        
 ممكـن اسـت   هستندغيرعرفاني عادي بشر اند و از تجارب     كه از سنخ اراده   

 . داشته باشندمعرفت، احساسات و عواطف و هيجانات هم سهمي

ها،  داوري پيشها،    دانسته  پيشباورهاي صاحبان تجربه عرفاني،     . ۶ـ۲ـ۲
ـ   خـودِ  ها و انتظارات آنها چقدر در تحقـقِ        فهم پيش  عرفـاني مـؤثر     ة تجرب

 تجربه قبـل از وقـوع تجربـه         گانه يعني عقايد صاحبان     عوامل پنج  ١است؟
خدا، جهان، هستي، انسان، طبيعـت،      امور مختلف از جمله     عرفاني درباره   

 مبدأ، مقصد، قبل از دنيا، بعد از دنيا، دنيا، عالم فرشـتگان، عـالم جنّيـان و           
هـا و    داوري ها، پيش  پنداشته ها و معلومات صاحبان تجربه، پيش       دانسته نيز

ـ   خودِ نتظارات مختلف، چقدر در نفسِ    ها و ا   فهم ها، پيش  حكم پيش  ة تجرب
در اينجـا كسـاني معتقدنـد در تجربـه عرفـاني، بـه       . عرفاني دخيل هستند 

                                                           

كـار بـردم، زيـرا ممكـن اسـت در ادامـه        بـه  را » تحقِق خوِد تجربة عرفـاني   «به اين دليل عبارت     . ١
 .هاي ديگر طرح كنيم سؤاالت ديگري را در قسمت
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بر فرض آنكه تجربه عرفاني انـواعي دارد، وجـوه تفـاوت ايـن              . ۴ـ۲ـ۲
زيـرا  . وجوه تشابه انواع تجربه عرفاني محـل بحـث نيسـت           انواع چيست؟ 

 وجـوه .  تجـارب عرفـاني هسـتند   ،وجه تشابه همه آنها اين است كـه همـه         
تفاوت تجارب عرفاني در چيست؟ يعني چـه چيـز باعـث شـده اسـت تـا         
بگوييم تجارب عرفاني انواع مختلفي هستند؟ حتماً وجوه تفاوتي بين اينهـا            

يعنـي  . ايـم  وجود داشته كه آنها را انواع مختلف تجارب عرفاني تلقي كـرده           
 بين هر كدام از اينها و ديگري حتماً حداقل يك وجه تفاوت وجـود داشـته        
كه باعث شده است بگوييم اين تجربه عرفـاني بـه نـوعي متعلـق اسـت و                  

بنابراين بايد به ايـن بحـث       . تجربه عرفاني ديگر به نوع ديگري متعلق است       
 پرداخت كه وجوه تفاوت تجارب عرفاني چيست؟

 در  ١ هيجـان   و  عاطفـه   و احساساراده،  معرفت،  سه عنصر   سهم  . ۵ـ۲ـ۲
هـاي   ن به اين معناست كه مـا در تجربـه         هاي عرفاني چقدر است؟ اي     تجربه

 داريـم، چقـدر در تجـارب عرفـاني بـا            كـار  و سرعرفاني چقدر با معرفت     
ــا اراده كــار و ســراحساســات و عواطــف و هيجانــات   داريــم و چقــدر ب

 سهم هر كدام چقدر است؟ ممكن اسـت كسـي در اينجـا              . داريم كار و سر
 مختلف تجـارب عرفـاني      يك از اين سه چيز در انواع       معتقد باشد سهم هر   

 درصـد   ۲۰در نوع اول    .  نوع دارد  nيعني مثالً تجربه عرفاني     . مختلف است 
 درصد از آِن احسـاس و عاطفـه و هيجـان و          ۶۰سهم، از آِن معرفت است،      

در حالي كـه در نـوع دوم تجربـه عرفـاني            .  درصد هم از آِن اراده است      ۲۰
 ديگـر  مـورد  و سـهم دو  شود و مثالً سهم معرفت بيشتر       مي ها متفاوت  سهم
باالخره بايد به اين بحث پرداخته شود كه سهم هـر كـدام از              . شود  مي كمتر

 .اين سه در تجربه عرفاني چقدر است
 كمـابيش مشـخص اسـت كـه         ، غير از تجارب عرفاني    ،در بقيه تجارب  

شـود    مـي  مثالً وقتي انسان خشـمگين    . چقدر است   از اين سه   يكسهم هر   
                                                           

 .كنيم يجان را يك چيز فرض ميدر اين بحث احساس، عاطفه و ه. ١

 ٩٥/ تجربه عرفاني 
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زيـرا تـا انسـان بـاخبر نشـود كـه فـالن        . اشته استمسلماً معرفت سهمي د 
. شود انسان، فالن كار را انجام داده است، نسبت به او دستخوش خشم نمي            

آيـا اراده هـم در خشـم سـهمي          . اسـت پس در خشم، معرفت داراي سهم       
در ظـاهر بـه     . دارد؟ خشم از مقوله احساسات و عواطف و هيجانات است         

قولـه احساسـات و عواطـف و هيجانـات          رسد تمام سهم بايـد از م        مي نظر
آيا خشـم از اراده     .  اما مشخص شد كه معرفت هم در آن سهمي دارد          ،باشد

  دارد؟هم سهمي
يـك از احساسـات و عواطـف و هيجانـاِت         توان در خصـوص هـر      مي

هـا را    ها دارند سهم هـر يـك از ايـن سـاحت            اي كه انسان   تقريباً هشتادگانه 
يعني تجاربي هـم    .  است طور  هم همين در باب ساير تجارب     . مشخص كرد 

كه در اصل از مقوله احساسات و عواطف و هيجانـات نيسـتند و از مقولـه                 
اند، ممكن است سهمي از اراده در آنها باشـد، يـا اينكـه سـهمي از                   معرفت

كمااينكه در تجاربي هم    . احساسات و عواطف و هيجانات هم در آنها باشد        
 ممكـن اسـت   هستندغيرعرفاني عادي بشر اند و از تجارب     كه از سنخ اراده   

 . داشته باشندمعرفت، احساسات و عواطف و هيجانات هم سهمي

ها،  داوري پيشها،    دانسته  پيشباورهاي صاحبان تجربه عرفاني،     . ۶ـ۲ـ۲
ـ   خـودِ  ها و انتظارات آنها چقدر در تحقـقِ        فهم پيش  عرفـاني مـؤثر     ة تجرب

 تجربه قبـل از وقـوع تجربـه         گانه يعني عقايد صاحبان     عوامل پنج  ١است؟
خدا، جهان، هستي، انسان، طبيعـت،      امور مختلف از جمله     عرفاني درباره   

 مبدأ، مقصد، قبل از دنيا، بعد از دنيا، دنيا، عالم فرشـتگان، عـالم جنّيـان و           
هـا و    داوري ها، پيش  پنداشته ها و معلومات صاحبان تجربه، پيش       دانسته نيز

ـ   خودِ نتظارات مختلف، چقدر در نفسِ    ها و ا   فهم ها، پيش  حكم پيش  ة تجرب
در اينجـا كسـاني معتقدنـد در تجربـه عرفـاني، بـه       . عرفاني دخيل هستند 

                                                           

كـار بـردم، زيـرا ممكـن اسـت در ادامـه        بـه  را » تحقِق خوِد تجربة عرفـاني   «به اين دليل عبارت     . ١
 .هاي ديگر طرح كنيم سؤاالت ديگري را در قسمت
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اين سخن به اين معناست     . يك از اينها مؤثر نيست     معناي دقيق كلمه، هيچ   
كه شما چه زن باشيد و چه مرد، چه بـودايي باشـيد و چـه مسـلمان، در                   

داوري،  ، هـر عقيـده، علـم، پـيش        ۳۱ن   يـا قـر    ۲۱ باشيد يـا قـرن       ۱۱ قرن
رغـم    علـي  ،فهم و انتظاري كه داشته باشـيد        پيش ،حكم پنداشت، پيش  پيش

در تجربـه   هـيچ تـأثيري     هـا    ها در اين مـوارد، ايـن تفـاوت         تفاوت انسان 
يعني گويي تجربه عرفاني، قلمروي اسـت كـه         . نخواهد داشت تان    عرفاني

شويم و به سـاحت       نده مي ركَ و ب  سلخنما در آن از همه اين امور منخلع، م        
مسـيحي يـا   يـا   ، بـودايي باشـيم  خـواه  ،لذا عقايد قبلي ما  . نهيم  گام مي آن  

گويي تجربـه   .  تأثيري در خود آن تجربه عرفاني ندارد       ،يا هندو و  مسلمان  
رنـگ اسـت و ايـن        اي كه برشمرديم بـي     گانه عرفاني نسبت به عوامل پنج    

هـا،   ال كه از لحاظ باورها، دانسـته      سخن به اين معناست كه ما در عين ح        
شـماري داريـم،     هـاي بـي    ها و انتظـارات تفـاوت      فهم ها، پيش  داوري پيش
 يعنـي ايـن امـور       ،داشـته باشـيم   يكسـاني    عرفاني دقيقاً    تجاربتوانيم    مي
آيا چنين است يا اينكه     . دنگذار  نميدر تجربه عرفاني    گانه هيچ تأثيري     پنج

آيـا  گذارنـد؟ يعنـي       جربه عرفاني تـأثير مـي     گانه در خود ت    اين عوامل پنج  
كند و شخصي كـه       عقايدي دارد چيزي را تجربه مي     مجموعه  شخصي كه   
كند و شخص سوم       چيز ديگري را تجربه مي     ،عقايد ديگري دارد  مجموعه  

 ايـن بحـث   ؟كنـد   چيـز ديگـري را تجربـه مـي    ،هم كه عقايد سومي دارد   
 .مربوط به خود تجربه عرفاني است

ارتبـاط وجـودي تجربـه عرفـاني بـا       ش هفتم در خصوص     پرس. ۷ـ۲ـ۲
 فعـالً تعبيـر      و  بردم كار  به  را  » تعبير «لفظدر اينجا   . استتعبير تجربه عرفاني    

بـرم و از    مـي كـار  به  interpretationو تفسير را به يك معنا و در واقع معادل          
هـاي   رود، بديل كار مي به زيرا وقتي توصيف كنم؛   استفاده نمي  ١توصيفلفظ  

كـار    بـه    در علـوم     ٢ گاهي توصـيف در برابـر تبيـين        ؛آن دو چيز ديگر است    
                                                           

1. discription 2. explanation  

 ٩٧/ تجربه عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي   صفحه ( 422  از۹۷ )۱۶۸كد 

رود و   كار مـي    به   ١گاهي توصيف در برابر توصيه    . مراد ما اين نيست   . رود مي
چون معموالً در عرف فرهنـگ فلسـفي، توصـيف، ِعـدل يكـي از ايـن دو                  

ت، است، يعني گاهي توصيف در برابر تبيين و گاهي در برابـر توصـيه اسـ               
هـا بـرايش تصـور       كنيم تا آن مقابل     مي  استفاده interpretationلذا ما از تعبير     

 گوييم تجربه عرفـاني را تعبيـر        مي بريم و  كار مي   به   يعني لفظ تعبير را      ؛نشود
يعني تجربه عرفاني را اوالً در قالب مفهـوم و ثانيـاً در قالـب لفـظ                 . كنيم مي
عرفاني از سويي وارد عـالم ذهـن        يعني به محض اينكه تجربه      . آوريم ميدر

شود و بـه      مي و از سويي وارد عالم زبان شد، به ترتيب داراي مفهوم و لفظ            
گوييم تجربه عرفاني تعبير يا تفسـير     مي  در اين صورت   .آيد ميلباس لفظ در  
 .شده است

كنـيم، توصـيف تجربـه        مـي  آيا تعبير يا تفسيري كـه از تجربـه عرفـاني          
ربه عرفاني؟ چه ربط و نسبتي بين تجربـه عرفـاني          عرفاني است يا تبيين تج    

و تعبير يا تفسير تجربه عرفـاني وجـود دارد؟ آيـا تعبيـر يـا تفسـير تجربـه                 
عرفاني، توصيف تجربه عرفاني است يا تبيين تجربه عرفاني؟ ايـن موضـوع         

وقتي من احسـاس    . زنم  مي هاي عادي  يك مثال از تجربه   . محل بحث است  
 درون بدن خودم يـا ناحيـه امعـاء و احشـاء يـا               كنم چيزي در    مي گرسنگي

» ام گرسـنه «اگر احسـاس خـودم را در قالـب          . كنم  مي شكم خودم احساس  
. تعبير يا تفسير از مقوله توصـيف اسـت        اين   كسي بگويد    بسا  چهبيان كردم،   

 ببـرم و بگـويم   كـار  بـه   ، اين تعبير را     »ام گرسنه«كه بگويم   ايناما اگر به جاي     
، آنگاه تعبير و تفسير من از مقوله توصيف نيست          »ه است م خالي شد  ا  شكم«

ام خـالي شـده      مشـك «گويـد     مي زيرا وقتي انسان  . بلكه از مقوله تبيين است    
زيرا انسـان   .  احساس ، نه خودِ  استدر حال بيان علت احساس خود       » است

وقتـي  . كنـد   مي كند، بلكه احساس گرسنگي    احساس شكم خالي بودن نمي    
اي دارد مبنـي بـر     يعني معلومات اضافه  » ام خالي است   مشك«گويد    مي انسان

                                                           

1. prescription 



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٩٦
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اين سخن به اين معناست     . يك از اينها مؤثر نيست     معناي دقيق كلمه، هيچ   
كه شما چه زن باشيد و چه مرد، چه بـودايي باشـيد و چـه مسـلمان، در                   

داوري،  ، هـر عقيـده، علـم، پـيش        ۳۱ن   يـا قـر    ۲۱ باشيد يـا قـرن       ۱۱ قرن
رغـم    علـي  ،فهم و انتظاري كه داشته باشـيد        پيش ،حكم پنداشت، پيش  پيش

در تجربـه   هـيچ تـأثيري     هـا    ها در اين مـوارد، ايـن تفـاوت         تفاوت انسان 
يعني گويي تجربه عرفاني، قلمروي اسـت كـه         . نخواهد داشت تان    عرفاني

شويم و به سـاحت       نده مي ركَ و ب  سلخنما در آن از همه اين امور منخلع، م        
مسـيحي يـا   يـا   ، بـودايي باشـيم  خـواه  ،لذا عقايد قبلي ما  . نهيم  گام مي آن  

گويي تجربـه   .  تأثيري در خود آن تجربه عرفاني ندارد       ،يا هندو و  مسلمان  
رنـگ اسـت و ايـن        اي كه برشمرديم بـي     گانه عرفاني نسبت به عوامل پنج    

هـا،   ال كه از لحاظ باورها، دانسـته      سخن به اين معناست كه ما در عين ح        
شـماري داريـم،     هـاي بـي    ها و انتظـارات تفـاوت      فهم ها، پيش  داوري پيش
 يعنـي ايـن امـور       ،داشـته باشـيم   يكسـاني    عرفاني دقيقاً    تجاربتوانيم    مي
آيا چنين است يا اينكه     . دنگذار  نميدر تجربه عرفاني    گانه هيچ تأثيري     پنج

آيـا  گذارنـد؟ يعنـي       جربه عرفاني تـأثير مـي     گانه در خود ت    اين عوامل پنج  
كند و شخصي كـه       عقايدي دارد چيزي را تجربه مي     مجموعه  شخصي كه   
كند و شخص سوم       چيز ديگري را تجربه مي     ،عقايد ديگري دارد  مجموعه  

 ايـن بحـث   ؟كنـد   چيـز ديگـري را تجربـه مـي    ،هم كه عقايد سومي دارد   
 .مربوط به خود تجربه عرفاني است

ارتبـاط وجـودي تجربـه عرفـاني بـا       ش هفتم در خصوص     پرس. ۷ـ۲ـ۲
 فعـالً تعبيـر      و  بردم كار  به  را  » تعبير «لفظدر اينجا   . استتعبير تجربه عرفاني    

بـرم و از    مـي كـار  به  interpretationو تفسير را به يك معنا و در واقع معادل          
هـاي   رود، بديل كار مي به زيرا وقتي توصيف كنم؛   استفاده نمي  ١توصيفلفظ  

كـار    بـه    در علـوم     ٢ گاهي توصـيف در برابـر تبيـين        ؛آن دو چيز ديگر است    
                                                           

1. discription 2. explanation  

 ٩٧/ تجربه عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي   صفحه ( 422  از۹۷ )۱۶۸كد 

رود و   كار مـي    به   ١گاهي توصيف در برابر توصيه    . مراد ما اين نيست   . رود مي
چون معموالً در عرف فرهنـگ فلسـفي، توصـيف، ِعـدل يكـي از ايـن دو                  

ت، است، يعني گاهي توصيف در برابر تبيين و گاهي در برابـر توصـيه اسـ               
هـا بـرايش تصـور       كنيم تا آن مقابل     مي  استفاده interpretationلذا ما از تعبير     

 گوييم تجربه عرفـاني را تعبيـر        مي بريم و  كار مي   به   يعني لفظ تعبير را      ؛نشود
يعني تجربه عرفاني را اوالً در قالب مفهـوم و ثانيـاً در قالـب لفـظ                 . كنيم مي
عرفاني از سويي وارد عـالم ذهـن        يعني به محض اينكه تجربه      . آوريم ميدر

شود و بـه      مي و از سويي وارد عالم زبان شد، به ترتيب داراي مفهوم و لفظ            
گوييم تجربه عرفاني تعبير يا تفسـير     مي  در اين صورت   .آيد ميلباس لفظ در  
 .شده است

كنـيم، توصـيف تجربـه        مـي  آيا تعبير يا تفسيري كـه از تجربـه عرفـاني          
ربه عرفاني؟ چه ربط و نسبتي بين تجربـه عرفـاني          عرفاني است يا تبيين تج    

و تعبير يا تفسير تجربه عرفـاني وجـود دارد؟ آيـا تعبيـر يـا تفسـير تجربـه                 
عرفاني، توصيف تجربه عرفاني است يا تبيين تجربه عرفاني؟ ايـن موضـوع         

وقتي من احسـاس    . زنم  مي هاي عادي  يك مثال از تجربه   . محل بحث است  
 درون بدن خودم يـا ناحيـه امعـاء و احشـاء يـا               كنم چيزي در    مي گرسنگي

» ام گرسـنه «اگر احسـاس خـودم را در قالـب          . كنم  مي شكم خودم احساس  
. تعبير يا تفسير از مقوله توصـيف اسـت        اين   كسي بگويد    بسا  چهبيان كردم،   

 ببـرم و بگـويم   كـار  بـه   ، اين تعبير را     »ام گرسنه«كه بگويم   ايناما اگر به جاي     
، آنگاه تعبير و تفسير من از مقوله توصيف نيست          »ه است م خالي شد  ا  شكم«

ام خـالي شـده      مشـك «گويـد     مي زيرا وقتي انسان  . بلكه از مقوله تبيين است    
زيرا انسـان   .  احساس ، نه خودِ  استدر حال بيان علت احساس خود       » است

وقتـي  . كنـد   مي كند، بلكه احساس گرسنگي    احساس شكم خالي بودن نمي    
اي دارد مبنـي بـر     يعني معلومات اضافه  » ام خالي است   مشك«گويد    مي انسان

                                                           

1. prescription 



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٩٨
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. كند كه شكمش خـالي شـده باشـد     مياينكه وقتي انسان احساس گرسنگي  
در اين صـورت تعبيـر يـا        » م از طعام خالي شده است     ا  شكم«لذا اگر بگويم    

زيـرا  . ام از مقوله تبيين است نه توصـيف        تفسيري كه از حال گرسنگي كرده     
گويد وارد يـك رابطـه علّـي ـ       مياي را كه از آن سخن يدهگاه انسان پد هر

 بنـابراين وقتـي   . معلولي كند آنگاه يـك تبيـين از آن بـه دسـت داده اسـت               
يـك ارتبـاط علّـي ـ معلـولي ميـان دو       » ام خالي شده است شكم«گويم  مي

در . گـوييم   مـي در فرهنگ فلسفي بـه ايـن امـر تبيـين     . كنم  مي پديده برقرار 
 يا مـورد فهـم      ،را كه در منظر و مرآي ماست       يئي يعني ش  حالي كه توصيف  

ما واقع شده و يا به هر طريق ديگـري كـه ادراك شـده، بـدون آنكـه وارد                    
را با چيز ديگـري     شيء  اما اگر اين    . نماييمارتباط علّي و معلولي كنيم، بيان       

يعني به محـض اينكـه      . آيد  مي در ارتباط قرار داديم آنگاه پاي تبيين به ميان        
ارتباط علّي و معلولي بين احساس گرسنگي و خـالي بـودن شـكم برقـرار                

را علت احساس گرسنگي بـدانيم، آنگـاه تبيـين          » خالي بودن شكم  «شود و   
كند، بلكـه گرسـنگي      انسان خلّو شكم را احساس نمي     . صورت گرفته است  

 .كند  ميرا احساس
 

 طور است؟ آيا تعبير خواب هم همين ○

اگـر آنچـه را در خـواب        . طـور اسـت      خواب هم همين   در مورد تعبير  ! بله ●
نماييـد، در ايـن   ايد بدون آنكه رابطه علّي ـ معلولي وارد آن كنيـد، بيـان     ديده

اما اگر بيان علّـي ـ معلـولي از    . ايد صورت شما خواب خود را توصيف كرده
عبير هاي اروپايي هم براي ت   در زبان ز قضا   ا. ايد  تبيين كرده را   آن   ،آن ارائه دهيد  
يعني  ،interpretation of dreamگويند  برند و مي كار مي به را » تعبير«خواب لفظ 

و » تجربـه «پس سؤال هفتم اين است كه رابطه بين         . تعبير خواب يا تعبير رؤيا    
از مقوله توصيف اسـت يـا از        اين رابطه   اي است؟ آيا      چه رابطه » تعبير تجربه «

 مقوله تبيين؟

 ٩٩/ تجربه عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي   صفحه ( 422  از۹۹ )۱۶۸كد 

هـا،   داوري هـا، پـيش    ر يعنـي باورهـا، دانسـته      پنج عامل مـذكو   .  ۸ـ۲ـ۲
ها و انتظارات چه تأثيري در تعبير و تفسير تجربه عرفـاني دارنـد؟               فهم پيش

اين هم يك بحث وجودشناختي اسـت يعنـي عـين سـخني را كـه دربـاره                  
شـود كـه وقتـي     طـرح مـي  ترتيـب  ايـن   بـه   تجربه عرفاني گفتيم در اينجـا       

گويـد مـن    ايد، چرا مثالً يك شـخص مـي      خواهد به زبان در بي      اي مي  تجربه
گويد من برهمن را تجربه كردم        نيروانا را تجربه كردم و شخص ديگري مي       

خدا و بـرهمن دو تعبيـر       . گويد، من خدا را تجربه كردم       و شخص سوم مي   
 بر فرض آنكه، تجربه، تجربه واحدي باشد، آنگاه پرسش ايـن اسـت              ؛است

گانه مذكور كه شخص از قبـل      ل پنج كه اين تعبيرات چقدر تحت تأثير عوام      
 دارا بوده، واقع شده است؟

 تجربه عرفاني چه آثار و نتـايجي بـراي صـاحب تجربـه دارد؟                .۹ـ۲ـ۲
دهد؟ معموالً سـه دسـته     ميتجربه عرفاني با صاحب تجربه چه كاري انجام   

چند آثار و نتايج منحصر بـه ايـن سـه دسـته               هر ،ترند آثار و نتايج شاخص   
 يعني پس از حصـول  ؛آثار و نتايج رواني استمورد ز اين سه  يكي ا . نيست

چـه    زندگي صاحب تجربه به لحـاظ روانـي بـا قبـل از آن     ،كشف و شهود  
هايي كرده است؟ آثار و نتايج اخالقي هم محلّ بحـث            تفاوتيا چه   تفاوت  
 يعني اينكه سلوك اخالقي صـاحب تجربـه چـه تفـاوتي بـا قبـل از                  ؛است

يگر اينكه چـه تفـاوتي در نگـرش شـما نسـبت بـه               تجربه كرده است؟ و د    
 ؟هستي پديد آمده است

هـاي عرفـاني معمـوالً        اگر دقت كرده باشيد در بعضي از انواع تجربـه         
مـثالً شـخص    . رسد  هي مي شخص از يك نگرش مادي به يك نگرش اال        

ام، امـا پـس از    انگـار بـوده   انگار يا پـوچ  گويد من قبالً يك انسان مادي       مي
هـي نسـبت بـه هسـتي دسـت          عرفاني به يـك نگـرش اال      حصول تجربه   

البتـه بحـث مـا فعـالً در          .شـود   گاهي چنين تحـوالتي واقـع مـي        .ام  يافته
 هـي يـا   نيست كه انسان حتمـاً از طـرف ماترياليسـتيك بـه طـرف اال               اين
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. كند كه شكمش خـالي شـده باشـد     مياينكه وقتي انسان احساس گرسنگي  
در اين صـورت تعبيـر يـا        » م از طعام خالي شده است     ا  شكم«لذا اگر بگويم    

زيـرا  . ام از مقوله تبيين است نه توصـيف        تفسيري كه از حال گرسنگي كرده     
گويد وارد يـك رابطـه علّـي ـ       مياي را كه از آن سخن يدهگاه انسان پد هر

 بنـابراين وقتـي   . معلولي كند آنگاه يـك تبيـين از آن بـه دسـت داده اسـت               
يـك ارتبـاط علّـي ـ معلـولي ميـان دو       » ام خالي شده است شكم«گويم  مي

در . گـوييم   مـي در فرهنگ فلسفي بـه ايـن امـر تبيـين     . كنم  مي پديده برقرار 
 يا مـورد فهـم      ،را كه در منظر و مرآي ماست       يئي يعني ش  حالي كه توصيف  

ما واقع شده و يا به هر طريق ديگـري كـه ادراك شـده، بـدون آنكـه وارد                    
را با چيز ديگـري     شيء  اما اگر اين    . نماييمارتباط علّي و معلولي كنيم، بيان       

يعني به محـض اينكـه      . آيد  مي در ارتباط قرار داديم آنگاه پاي تبيين به ميان        
ارتباط علّي و معلولي بين احساس گرسنگي و خـالي بـودن شـكم برقـرار                

را علت احساس گرسنگي بـدانيم، آنگـاه تبيـين          » خالي بودن شكم  «شود و   
كند، بلكـه گرسـنگي      انسان خلّو شكم را احساس نمي     . صورت گرفته است  

 .كند  ميرا احساس
 

 طور است؟ آيا تعبير خواب هم همين ○

اگـر آنچـه را در خـواب        . طـور اسـت      خواب هم همين   در مورد تعبير  ! بله ●
نماييـد، در ايـن   ايد بدون آنكه رابطه علّي ـ معلولي وارد آن كنيـد، بيـان     ديده

اما اگر بيان علّـي ـ معلـولي از    . ايد صورت شما خواب خود را توصيف كرده
عبير هاي اروپايي هم براي ت   در زبان ز قضا   ا. ايد  تبيين كرده را   آن   ،آن ارائه دهيد  
يعني  ،interpretation of dreamگويند  برند و مي كار مي به را » تعبير«خواب لفظ 

و » تجربـه «پس سؤال هفتم اين است كه رابطه بين         . تعبير خواب يا تعبير رؤيا    
از مقوله توصيف اسـت يـا از        اين رابطه   اي است؟ آيا      چه رابطه » تعبير تجربه «

 مقوله تبيين؟

 ٩٩/ تجربه عرفاني 
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هـا،   داوري هـا، پـيش    ر يعنـي باورهـا، دانسـته      پنج عامل مـذكو   .  ۸ـ۲ـ۲
ها و انتظارات چه تأثيري در تعبير و تفسير تجربه عرفـاني دارنـد؟               فهم پيش

اين هم يك بحث وجودشناختي اسـت يعنـي عـين سـخني را كـه دربـاره                  
شـود كـه وقتـي     طـرح مـي  ترتيـب  ايـن   بـه   تجربه عرفاني گفتيم در اينجـا       

گويـد مـن    ايد، چرا مثالً يك شـخص مـي      خواهد به زبان در بي      اي مي  تجربه
گويد من برهمن را تجربه كردم        نيروانا را تجربه كردم و شخص ديگري مي       

خدا و بـرهمن دو تعبيـر       . گويد، من خدا را تجربه كردم       و شخص سوم مي   
 بر فرض آنكه، تجربه، تجربه واحدي باشد، آنگاه پرسش ايـن اسـت              ؛است

گانه مذكور كه شخص از قبـل      ل پنج كه اين تعبيرات چقدر تحت تأثير عوام      
 دارا بوده، واقع شده است؟

 تجربه عرفاني چه آثار و نتـايجي بـراي صـاحب تجربـه دارد؟                .۹ـ۲ـ۲
دهد؟ معموالً سـه دسـته     ميتجربه عرفاني با صاحب تجربه چه كاري انجام   

چند آثار و نتايج منحصر بـه ايـن سـه دسـته               هر ،ترند آثار و نتايج شاخص   
 يعني پس از حصـول  ؛آثار و نتايج رواني استمورد ز اين سه  يكي ا . نيست

چـه    زندگي صاحب تجربه به لحـاظ روانـي بـا قبـل از آن     ،كشف و شهود  
هايي كرده است؟ آثار و نتايج اخالقي هم محلّ بحـث            تفاوتيا چه   تفاوت  
 يعني اينكه سلوك اخالقي صـاحب تجربـه چـه تفـاوتي بـا قبـل از                  ؛است

يگر اينكه چـه تفـاوتي در نگـرش شـما نسـبت بـه               تجربه كرده است؟ و د    
 ؟هستي پديد آمده است

هـاي عرفـاني معمـوالً        اگر دقت كرده باشيد در بعضي از انواع تجربـه         
مـثالً شـخص    . رسد  هي مي شخص از يك نگرش مادي به يك نگرش اال        

ام، امـا پـس از    انگـار بـوده   انگار يا پـوچ  گويد من قبالً يك انسان مادي       مي
هـي نسـبت بـه هسـتي دسـت          عرفاني به يـك نگـرش اال      حصول تجربه   

البتـه بحـث مـا فعـالً در          .شـود   گاهي چنين تحـوالتي واقـع مـي        .ام  يافته
 هـي يـا   نيست كه انسان حتمـاً از طـرف ماترياليسـتيك بـه طـرف اال               اين
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بـراي  اند  گفتهچنان كه . عكس آن هم ممكن است واقع شود     . برود ١معنوي
 يعني كساني تا زماني به خدا قائـل        ؛ است ضدمكاشفه روي داده  برخي افراد   

 اما پـس    ،اند  اند و به مبدأ و معاد معتقد بوده         ديده  هي مي اند و عالم را اال      بوده
از حصول كشف و شهودهايي فهميدند كه نه خـدايي در كـار اسـت و نـه                  

ندرت واقع شده، اما در تـاريخ         چند ضدمكاشفه به   هر. زندگي پس از مرگ   
ز موارد شاخص ضدمكاشـفه، مـوردي اسـت كـه در            يكي ا . رخ داده است  

دان سوئيسـي، در زمـان كانـت، يـك      هـي براي يـك اال . زمان كانت رخ داد  
ضدمكاشفه رخ داد و به گمان خودش فهميد كه همه چيز هيچ انـدر هـيچ                

البته اينكه ضدمكاشفه را تجربه عرفاني بناميم يا نه بستگي به اين امر             . است
 . چه چيزي مراد كرده باشيمدارد كه از تجربه عرفاني

 

تـوان آثـار      ترند، در حالي كه ظـاهراً مـي        اين سه دسته آثار شاخص    گفته شد   چرا   ○
 ديگري را هم برشمرد؟

شوند   مي ترند، يعني بيشتر مورد توجه واقع      اما اين سه دسته شاخص    !  بله ●
. شـود   ميهاي مختلف در زمينه تجارب عرفاني از اين آثار بحث    و در كتاب  

گويند فالن عارف پس از فـالن تجربـه آرامشـي داشـت كـه قـبالً                   مي الًمث
 گويند در فالن عارف خدمتِ      مي يا مثالً . اين يك تأثير رواني است    . نداشت

سـر در الك    ، حـال آنكـه تـا قبـل از آن            به خلقي پديد آمد كه قبالً نداشت      
 اكنـون نسـبت بـه       امـا پرداخـت،     مي خود داشت و فقط به خانواده خودش      

 شـود، توجـه نشـان       مـي  گران، سرنوشت ديگران و ظلمي كه به ديگـران        دي
بنابراين پس از تجربه عرفاني، آثار اخالقي مطلوبي بـر او عـارض             . دهد مي

 .شود  ميگاهي هم آثار نگرشي عارض. شده است
 ايـن سـه اثـر       حـال  هـر  بـه توان آثار ديگري هـم داشـت، امـا            مي البته
گـذارد،    مـي  عرفـاني بـر روان شـخص       يعني آثاري كه تجربه      ؛ترند شاخص

                                                           

1. spritualistic 

 ١٠١/ تجربه عرفاني 
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گذارد و آثـاري كـه بـر نگـرش شـخص بـه                مي آثاري كه بر رفتار شخص    
تـوان آثـار      مـي  تر از بقيه است، اگرچه     اين سه اثر شاخص   . گذارد  مي هستي

توانـد حتـي آثـار      ميمثالً تجربه عرفاني از جمله اينكه   ؛ديگري هم برشمرد  
 تجربه عرفاني در فيزيولوژي بدن       يعني پس از   ؛فيزيولوژيك هم داشته باشد   

 . و بدن او متفاوت با قبل شودهكسي تغييراتي ايجاد شد
 

 يختشنا  مسائل معرفت.٣ـ٢
 :شناختي هم قابل طرح است در باب تجارب عرفاني، مباحث معرفت

نمـا؟ آيـا تجـارب       نما هستند يـا نـاواقع      آيا تجارب عرفاني واقع   . ۱ـ۳ـ۲
كننـد   نند، يا آنكه واقعيتي را مكشوف نمـي     ك  مي عرفاني واقعيتي را مكشوف   

كنند و ما را به جهل        مي و يا حتي برعكس واقعيت مكشوف را از ما مكتوم         
           اندازنـد؟ آيـا     مـي مـات در  مركب دچار كرده و به اوهـام و خيـاالت و توه

٢بخش؟ اند يا نامعرفت ١بخش معرفت تجارب عرفاني
 

نمايي آنها بـه      درجه واقع  نما هستند، آيا   اگر تجارب عرفاني واقع   . ۲ـ۳ـ۲
آيـا همـه تجـارب      هايي با يكديگر دارنـد؟        اينكه تفاوت يك اندازه است يا     

يـك مثـال    با  اند يا به يك درجه نيستند؟        نمايي عرفاني به يك درجه از واقع     
در روز،  . نماسـت   بنا به فـرض واقـع       انسان چشم. دهم  مطلب را توضيح مي   

در و شـب  بـه هنگـام   نماياند، اما  ميهاي يك اتاق را براي ما  چشم واقعيت 
اي از ابهـام پيـدا       نماياند، درجه   ها را به ما مي     تاريكي با وجود اينكه واقعيت    

كند و اگر مه هم به تاريكي اضافه شود، آنگاه گرچـه در مـه و تـاريكي                    مي
نمـايي آن يـك        اما واقع  ،نماست كنيم، باز هم چشم ما واقع       به اشياء نگاه مي   
 .كند دا ميدرجه كاهش پي

هـايش بـه     نمـايي  نما باشد در تمام واقع     اي واقع  چنين نيست كه اگر قوه    
. نمايي بـه عوامـل فراوانـي بسـتگي دارد          زيرا واقع . نما باشد  يك اندازه واقع  

                                                           

1. cognitive 2. noncognitive  
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بـراي  اند  گفتهچنان كه . عكس آن هم ممكن است واقع شود     . برود ١معنوي
 يعني كساني تا زماني به خدا قائـل        ؛ است ضدمكاشفه روي داده  برخي افراد   

 اما پـس    ،اند  اند و به مبدأ و معاد معتقد بوده         ديده  هي مي اند و عالم را اال      بوده
از حصول كشف و شهودهايي فهميدند كه نه خـدايي در كـار اسـت و نـه                  

ندرت واقع شده، اما در تـاريخ         چند ضدمكاشفه به   هر. زندگي پس از مرگ   
ز موارد شاخص ضدمكاشـفه، مـوردي اسـت كـه در            يكي ا . رخ داده است  

دان سوئيسـي، در زمـان كانـت، يـك      هـي براي يـك اال . زمان كانت رخ داد  
ضدمكاشفه رخ داد و به گمان خودش فهميد كه همه چيز هيچ انـدر هـيچ                

البته اينكه ضدمكاشفه را تجربه عرفاني بناميم يا نه بستگي به اين امر             . است
 . چه چيزي مراد كرده باشيمدارد كه از تجربه عرفاني

 

تـوان آثـار      ترند، در حالي كه ظـاهراً مـي        اين سه دسته آثار شاخص    گفته شد   چرا   ○
 ديگري را هم برشمرد؟

شوند   مي ترند، يعني بيشتر مورد توجه واقع      اما اين سه دسته شاخص    !  بله ●
. شـود   ميهاي مختلف در زمينه تجارب عرفاني از اين آثار بحث    و در كتاب  

گويند فالن عارف پس از فـالن تجربـه آرامشـي داشـت كـه قـبالً                   مي الًمث
 گويند در فالن عارف خدمتِ      مي يا مثالً . اين يك تأثير رواني است    . نداشت

سـر در الك    ، حـال آنكـه تـا قبـل از آن            به خلقي پديد آمد كه قبالً نداشت      
 اكنـون نسـبت بـه       امـا پرداخـت،     مي خود داشت و فقط به خانواده خودش      

 شـود، توجـه نشـان       مـي  گران، سرنوشت ديگران و ظلمي كه به ديگـران        دي
بنابراين پس از تجربه عرفاني، آثار اخالقي مطلوبي بـر او عـارض             . دهد مي

 .شود  ميگاهي هم آثار نگرشي عارض. شده است
 ايـن سـه اثـر       حـال  هـر  بـه توان آثار ديگري هـم داشـت، امـا            مي البته
گـذارد،    مـي  عرفـاني بـر روان شـخص       يعني آثاري كه تجربه      ؛ترند شاخص
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گذارد و آثـاري كـه بـر نگـرش شـخص بـه                مي آثاري كه بر رفتار شخص    
تـوان آثـار      مـي  تر از بقيه است، اگرچه     اين سه اثر شاخص   . گذارد  مي هستي

توانـد حتـي آثـار      ميمثالً تجربه عرفاني از جمله اينكه   ؛ديگري هم برشمرد  
 تجربه عرفاني در فيزيولوژي بدن       يعني پس از   ؛فيزيولوژيك هم داشته باشد   

 . و بدن او متفاوت با قبل شودهكسي تغييراتي ايجاد شد
 

 يختشنا  مسائل معرفت.٣ـ٢
 :شناختي هم قابل طرح است در باب تجارب عرفاني، مباحث معرفت

نمـا؟ آيـا تجـارب       نما هستند يـا نـاواقع      آيا تجارب عرفاني واقع   . ۱ـ۳ـ۲
كننـد   نند، يا آنكه واقعيتي را مكشوف نمـي     ك  مي عرفاني واقعيتي را مكشوف   

كنند و ما را به جهل        مي و يا حتي برعكس واقعيت مكشوف را از ما مكتوم         
           اندازنـد؟ آيـا     مـي مـات در  مركب دچار كرده و به اوهـام و خيـاالت و توه

٢بخش؟ اند يا نامعرفت ١بخش معرفت تجارب عرفاني
 

نمايي آنها بـه      درجه واقع  نما هستند، آيا   اگر تجارب عرفاني واقع   . ۲ـ۳ـ۲
آيـا همـه تجـارب      هايي با يكديگر دارنـد؟        اينكه تفاوت يك اندازه است يا     

يـك مثـال    با  اند يا به يك درجه نيستند؟        نمايي عرفاني به يك درجه از واقع     
در روز،  . نماسـت   بنا به فـرض واقـع       انسان چشم. دهم  مطلب را توضيح مي   

در و شـب  بـه هنگـام   نماياند، اما  ميهاي يك اتاق را براي ما  چشم واقعيت 
اي از ابهـام پيـدا       نماياند، درجه   ها را به ما مي     تاريكي با وجود اينكه واقعيت    

كند و اگر مه هم به تاريكي اضافه شود، آنگاه گرچـه در مـه و تـاريكي                    مي
نمـايي آن يـك        اما واقع  ،نماست كنيم، باز هم چشم ما واقع       به اشياء نگاه مي   
 .كند دا ميدرجه كاهش پي

هـايش بـه     نمـايي  نما باشد در تمام واقع     اي واقع  چنين نيست كه اگر قوه    
. نمايي بـه عوامـل فراوانـي بسـتگي دارد          زيرا واقع . نما باشد  يك اندازه واقع  

                                                           

1. cognitive 2. noncognitive  
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اگـر كسـي مـدعي شـد        . كمااينكه در غيرمباحث حسي هـم چنـين اسـت         
 ۱۰۰ از   ۱۲×۱۲ بگويـد اگـر كسـي     نيـز   .  درست گفته اسـت    ،۱۲×۱۲=۱۴۴

 ۱۲×۱۲ بگويـد اگر كسي   همچنين  بيشتر است باز هم درست گفته است، و         
نمايي اين سـه     از هزار كمتر است، باز هم درست گفته است، اما ميزان واقع           

شخصي كه گزاره اول را بيان كرده، درسـت بـه   . كند تفاوت ميگزاره با هم    
كنند، امـا    واقع اصابت كرده است، اما دو گزاره ديگر گرچه واقع را بيان مي            

   لـذا مفهـوم صـدق و    . عد آنها به واقعيـت متفـاوت اسـت    درجات قرب و ب
تـوانيم سـه گـزاره         يعني مـي   ؛اند  بلكه مشكك  ،كذب مفاهيم متواطي نيستند   

 .كند صادق داشته باشيم كه ميزان اصابت آنها به واقع فرق مي
 يـا منطـق     ١البته اين بحث بسيار پيچيده است و معموالً در منطق فـازي           

 صـدق   ،اساس آن درست شده است     برشكيكي كه امروزه تمام كامپيوترها      ت
 يعني مثالً يك گزاره صادق است، گزاره ديگر هـم           ؛و كذب تشكيكي است   

يا مثالً يـك    . تر از ديگري است    ها صادق  يكي از اين گزاره   صادق است، اما    
گزاره كاذب است، گزاره ديگري هم كاذب است، اما يكي از اين دو گـزاره    

لذا مسئله صدق و كـذب، مسـئله همـه يـا هـيچ              . تر از ديگري است    كاذب
توان در باب تجارب عرفاني طرح كرد كه اگـر            پس اين بحث را مي    . نيست

نمـا هسـتند يـا بـه         به يك درجـه واقـع     آيا   ،نما هستند  تجارب عرفاني واقع  
 درجات متفاوتي؟

هـاي مسـتقيم     ينماي نما هستند، واقع   آيا اگر تجارب عرفاني واقع    . ۳ـ۳ـ۲
 اين بحث بسيار    ؟هاي غيرمستقيم و باواسطه    نمايي واسطه دارند يا واقع    و بي 

اگـر  . باشـد  ٣يـا غيرمسـتقيم    ٢مسـتقيم  نمايي ممكـن اسـت     واقع. مهم است 
 اما اگر مستقيم باشـد  ، است ٤مستقيم باشد آنگاه داراي واسطه     نمايي غير   واقع
گوييم بايد گفت اگر سخني     تر سخن ب    اگر بخواهيم واضح   . است ٥واسطه بي
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آورد، در اثـر مواجهـه بـا          مي شود يا باوري كه شخص به دست        مي كه گفته 
 امـا  ،نمايي مستقيم اسـت    عالم از طريق خود منابع شناخت باشد، آنگاه واقع        

مثالً اگر شما   . مستقيم است  نمايي غير   آنگاه واقع  ،اگر از طريق استدالل باشد    
 و درختي را ببينيد و اين باور براي شما حاصل           از پنجره به بيرون نگاه كنيد     

، در  بياوريدگزاره را به زبان     همين   يا   ،»روي من است   هدرختي روب «شود كه   
واسـطه و    ، بلكه بي  گوييد  نميمستقيم و باواسطه سخن      اين صورت شما غير   

اين باور به اين خاطر براي شـما حاصـل شـده كـه              . ايد  گفته مستقيم سخن 
 .اخت شما در اين مثال چشم استيكي از منابع شن

بيند، شما يك سـير اسـتداللي را در           مي به محض آنكه چشم درخت را     
كنيد كه نتيجه آن سير استداللي اين باشد كـه درختـي در     درونتان دنبال نمي  

 كه در بيرون    اور بلكه با باز كردن چشم و ديدن درخت اين ب          ،بيرون هست 
 شما با حـس كـه يكـي از منـابع            لذا. شود  مي درختي هست در شما منعقد    

. نمــايي مســتقيم اســت  بنــابراين واقــع. داريــدكــار و ســرشــناخت اســت 
اگر شما به خودتان رجوع كرديد و گفتيـد  .  است طور  نگري هم همين   درون

 ايـد، بلكـه خـودِ      ام، با يك استدالل به تشنگي خودتـان پـي نبـرده            من تشنه 
ام يـا در   ن آورديد كه مـن تشـنه   بنابراين اگر به زبا   . ايد تشنگي را حس كرده   

نتيجـه يـك   » ام مـن تشـنه  « آنگـاه   ،ام درونتان باوري پيدا كرديد كه من تشنه      
 .نمايي مستقيم است نگري واقع بنابراين در حس و درون. استدالل نيست

 زيرا شهود هم از منابع مستقيم       ،نمايي مستقيم است   در شهودها هم واقع   
سفيد باشـد و در     كن نيست چيزي كامالً     مثالً اگر بگوييد مم    ؛شناخت است 

عين حال لكه سياه هم داشـته باشـد، آنگـاه از راه اسـتدالل بـه ايـن نكتـه                     
تواند كامالً سـفيد باشـد        مثالً يك توپ نمي    ؛ايد ايد، بلكه شهود كرده    نرسيده

زيرا اگر يك لكه سياه داشـته       . و در عين حال يك لكه سياه هم داشته باشد         
. فيد نيست و اگر كامالً سفيد است، پس لكه سياه نـدارد           باشد، پس كامالً س   

 آنگـاه لكـه   ،اگر چيزي سرتاسـر آن سـفيد باشـد   «بنابراين اين دو گزاره كه      
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اگـر كسـي مـدعي شـد        . كمااينكه در غيرمباحث حسي هـم چنـين اسـت         
 ۱۰۰ از   ۱۲×۱۲ بگويـد اگـر كسـي     نيـز   .  درست گفته اسـت    ،۱۲×۱۲=۱۴۴

 ۱۲×۱۲ بگويـد اگر كسي   همچنين  بيشتر است باز هم درست گفته است، و         
نمايي اين سـه     از هزار كمتر است، باز هم درست گفته است، اما ميزان واقع           

شخصي كه گزاره اول را بيان كرده، درسـت بـه   . كند تفاوت ميگزاره با هم    
كنند، امـا    واقع اصابت كرده است، اما دو گزاره ديگر گرچه واقع را بيان مي            

   لـذا مفهـوم صـدق و    . عد آنها به واقعيـت متفـاوت اسـت    درجات قرب و ب
تـوانيم سـه گـزاره         يعني مـي   ؛اند  بلكه مشكك  ،كذب مفاهيم متواطي نيستند   

 .كند صادق داشته باشيم كه ميزان اصابت آنها به واقع فرق مي
 يـا منطـق     ١البته اين بحث بسيار پيچيده است و معموالً در منطق فـازي           

 صـدق   ،اساس آن درست شده است     برشكيكي كه امروزه تمام كامپيوترها      ت
 يعني مثالً يك گزاره صادق است، گزاره ديگر هـم           ؛و كذب تشكيكي است   

يا مثالً يـك    . تر از ديگري است    ها صادق  يكي از اين گزاره   صادق است، اما    
گزاره كاذب است، گزاره ديگري هم كاذب است، اما يكي از اين دو گـزاره    

لذا مسئله صدق و كـذب، مسـئله همـه يـا هـيچ              . تر از ديگري است    كاذب
توان در باب تجارب عرفاني طرح كرد كه اگـر            پس اين بحث را مي    . نيست

نمـا هسـتند يـا بـه         به يك درجـه واقـع     آيا   ،نما هستند  تجارب عرفاني واقع  
 درجات متفاوتي؟

هـاي مسـتقيم     ينماي نما هستند، واقع   آيا اگر تجارب عرفاني واقع    . ۳ـ۳ـ۲
 اين بحث بسيار    ؟هاي غيرمستقيم و باواسطه    نمايي واسطه دارند يا واقع    و بي 

اگـر  . باشـد  ٣يـا غيرمسـتقيم    ٢مسـتقيم  نمايي ممكـن اسـت     واقع. مهم است 
 اما اگر مستقيم باشـد  ، است ٤مستقيم باشد آنگاه داراي واسطه     نمايي غير   واقع
گوييم بايد گفت اگر سخني     تر سخن ب    اگر بخواهيم واضح   . است ٥واسطه بي
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آورد، در اثـر مواجهـه بـا          مي شود يا باوري كه شخص به دست        مي كه گفته 
 امـا  ،نمايي مستقيم اسـت    عالم از طريق خود منابع شناخت باشد، آنگاه واقع        

مثالً اگر شما   . مستقيم است  نمايي غير   آنگاه واقع  ،اگر از طريق استدالل باشد    
 و درختي را ببينيد و اين باور براي شما حاصل           از پنجره به بيرون نگاه كنيد     

، در  بياوريدگزاره را به زبان     همين   يا   ،»روي من است   هدرختي روب «شود كه   
واسـطه و    ، بلكه بي  گوييد  نميمستقيم و باواسطه سخن      اين صورت شما غير   

اين باور به اين خاطر براي شـما حاصـل شـده كـه              . ايد  گفته مستقيم سخن 
 .اخت شما در اين مثال چشم استيكي از منابع شن

بيند، شما يك سـير اسـتداللي را در           مي به محض آنكه چشم درخت را     
كنيد كه نتيجه آن سير استداللي اين باشد كـه درختـي در     درونتان دنبال نمي  

 كه در بيرون    اور بلكه با باز كردن چشم و ديدن درخت اين ب          ،بيرون هست 
 شما با حـس كـه يكـي از منـابع            لذا. شود  مي درختي هست در شما منعقد    

. نمــايي مســتقيم اســت  بنــابراين واقــع. داريــدكــار و ســرشــناخت اســت 
اگر شما به خودتان رجوع كرديد و گفتيـد  .  است طور  نگري هم همين   درون

 ايـد، بلكـه خـودِ      ام، با يك استدالل به تشنگي خودتـان پـي نبـرده            من تشنه 
ام يـا در   ن آورديد كه مـن تشـنه   بنابراين اگر به زبا   . ايد تشنگي را حس كرده   

نتيجـه يـك   » ام مـن تشـنه  « آنگـاه   ،ام درونتان باوري پيدا كرديد كه من تشنه      
 .نمايي مستقيم است نگري واقع بنابراين در حس و درون. استدالل نيست

 زيرا شهود هم از منابع مستقيم       ،نمايي مستقيم است   در شهودها هم واقع   
سفيد باشـد و در     كن نيست چيزي كامالً     مثالً اگر بگوييد مم    ؛شناخت است 

عين حال لكه سياه هم داشـته باشـد، آنگـاه از راه اسـتدالل بـه ايـن نكتـه                     
تواند كامالً سـفيد باشـد        مثالً يك توپ نمي    ؛ايد ايد، بلكه شهود كرده    نرسيده

زيرا اگر يك لكه سياه داشـته       . و در عين حال يك لكه سياه هم داشته باشد         
. فيد نيست و اگر كامالً سفيد است، پس لكه سياه نـدارد           باشد، پس كامالً س   

 آنگـاه لكـه   ،اگر چيزي سرتاسـر آن سـفيد باشـد   «بنابراين اين دو گزاره كه      
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بـا  » اگر چيزي رنگ داشته باشد حتماً شكل هندسي هم دارد«و » سياه ندارد 
پـس  . يابيم  مي  يعني در درون خودمان    ؛شوند نه با استدالل     مي شهود حاصل 

 .استشناخت از منابع مستقيم يكي م شهود ه
آوريـد ديـروز      مـي  شما به ياد  ينكه  توان گفت؟ ا    مي در مورد حافظه چه   

شويد كـه ديـروز صـبح         مي ايد و از طريق حافظه معتقد      صبح نيمرو خورده  
آوريـد كـه ديـروز صـبح صـبحانه            مـي  ايـد و يـا بـه زبـان         صبحانه خورده 

ـ   ايد، آيا يك واقع    خورده نمـايي   واسـطه اسـت يـا واقـع     ينمايي مسـتقيم و ب
غيرمستقيم و باواسطه؟ در مـورد حافظـه كمـي اخـتالف وجـود دارد، امـا                 

. داننـد   مـي  واسـطه  شناسان حافظه را هم يك منبع شناخت بي        بيشتر معرفت 
رسـيم، بلكـه چيـزي را        زيرا در خصوص حافظه با استدالل به معرفت نمي        

 .يمآور  ميبه ياد
تـوان گفـت؟ آيـا        مـي  عني شهادت چـه   در باب پنجمين منبع شناخت ي     

 هزار نفر به شـما بگوينـد پايتخـت    ۲۰اگر مثالً واسطه؟  باواسطه است يا بي   
 واشـنگتن نرفتـه  بـه  آمريكا واشنگتن است، بر فرض آنكه شما تا بـه حـال             

، آنگاه اگر شما معتقد شـويد پايتخـت آمريكـا واشـنگتن اسـت، آيـا                 باشيد 
طه؟ در مـورد شـهادت هـم اخـتالف          واس شناخت شما باواسطه است يا بي     

شناسـان معتقدنـد شـهادت، شـناخت باواسـطه            اما اكثر معرفت   ،وجود دارد 
زيرا يك سير استداللي در ذهن ما وجود دارد كه نتيجه آن اين است               . است

 .شويم پايتخت آمريكا واشنگتن است  ميكه معتقد
ل يـك   استدال. منبع شناخت ديگري هم وجود دارد كه همان استدالل است         

و كه الـف ب اسـت       بينيد    مي مثالً شما با چشمتان      ؛منبع شناخت باواسطه است   
 و  بينيـد ب ج اسـت       با چشمتان مـي   همچنين  . واسطه داريد  يك شناخت بي  لذا  

اگر از كنار هم قرار دادن اين دو گزاره بـه           . واسطه داريد  باز هم يك شناخت بي    
نماسـت، امـا      گـزاره واقـع     آنگاه گرچـه ايـن     ،اين نتيجه برسيد كه الف ج است      
مسـتقيم يـا     از اين نظر بهتر است به جاي غير       . ايم  باواسطه به اين واقعيت رسيده    

 ١٠٥/ تجربه عرفاني 
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امـا  .  يعني آنچه كه نتيجه استدالل اسـت       ؛كار ببريم   به   را   ١اسطه لفظ استنتاجي  وبا
 . است٢استنتاجي واسطه است غير آنچه كه مستقيم يا بي

 آيـا  ،نمـا هـم هسـت     واقـع اگـر تجربـه عرفـاني   حال پرسش اين است  
خودش يكي از منابع شناخت است يا اينكه با يك يا چند واسـطه خـودش    

آيا تجربـه عرفـاني مـثالً هماننـد       . كند  متصل مي را به يكي از منابع شناخت       
واسطه حاصل شود،     حسي است كه خودش منبع شناخت باشد و بي         تجربه

شـويم تجربـه      مـي  توجـه اثر يك استدالل كه چند مقدمـه دارد م        كه بر   اينيا  
ي تمام سخنان من اين شـد كـه   ا اخرةپس عبار . عرفاني مطابق با واقع است    

 يكي از منابع مستقل شـناخت اسـت يـا اينكـه بـا               ، خود ،آيا تجربه عرفاني  
  استنتاج، اسـتخراج و اسـتنباط      ،واسطه يا وسايطي از منابع مختلف شناخت      

 . استدالل استحاصِل و شود مي
ه عرفاني، يك منبـع شـناخت مسـتقل باشـد و مـا در                اگر تجرب  .۴ـ۳ـ۲

واسـطه باشـيم، آنگـاه پرسـش ايـن           تجربه عرفاني داراي علم مستقيم و بي      
واسطه چه ربط و نسبتي با ساير منـابع شـناخت دارد؟             است كه اين علم بي    

نگـري و سـاير منـابع        تجربه عرفاني با حس، شـهود، درون      به عبارت ديگر    
 ارد؟شناخت چه ربط و نسبتي د

 اگر حكم تجربه عرفاني با حكم يكي از منابع شناخت تعـارض             .۵ـ۳ـ۲
 يافت چه بايد كرد؟

آيـد كـه تجربـه عرفـاني يـك منبـع               در صورتي پيش مـي     ۵ و   ۴موارد  
شناخت مستقل باشد، اما اگر تجربـه عرفـاني يـك منبـع شـناخت مسـتقل                 

 : اينكهشود از جمله هاي ديگري طرح مي نباشد آنگاه پرسش

مستقيم و باواسطه يا اسـتنتاجي       اگر تجربه عرفاني به ما شناخت غير       .۶ـ۳ـ۲
؟ زيـرا   اسـت   شـناخت اسـتنتاجي   يك از انـواع       كدامدهد، آنگاه اين شناخت       مي

هـاي اسـتنتاجي قياسـي        بعضـي از شـناخت    : شناخت استنتاجي سه نوع اسـت     
                                                           

1. inferential 2. noninferential  



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ١٠٤
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بـا  » اگر چيزي رنگ داشته باشد حتماً شكل هندسي هم دارد«و » سياه ندارد 
پـس  . يابيم  مي  يعني در درون خودمان    ؛شوند نه با استدالل     مي شهود حاصل 

 .استشناخت از منابع مستقيم يكي م شهود ه
آوريـد ديـروز      مـي  شما به ياد  ينكه  توان گفت؟ ا    مي در مورد حافظه چه   

شويد كـه ديـروز صـبح         مي ايد و از طريق حافظه معتقد      صبح نيمرو خورده  
آوريـد كـه ديـروز صـبح صـبحانه            مـي  ايـد و يـا بـه زبـان         صبحانه خورده 

ـ   ايد، آيا يك واقع    خورده نمـايي   واسـطه اسـت يـا واقـع     ينمايي مسـتقيم و ب
غيرمستقيم و باواسطه؟ در مـورد حافظـه كمـي اخـتالف وجـود دارد، امـا                 

. داننـد   مـي  واسـطه  شناسان حافظه را هم يك منبع شناخت بي        بيشتر معرفت 
رسـيم، بلكـه چيـزي را        زيرا در خصوص حافظه با استدالل به معرفت نمي        

 .يمآور  ميبه ياد
تـوان گفـت؟ آيـا        مـي  عني شهادت چـه   در باب پنجمين منبع شناخت ي     

 هزار نفر به شـما بگوينـد پايتخـت    ۲۰اگر مثالً واسطه؟  باواسطه است يا بي   
 واشـنگتن نرفتـه  بـه  آمريكا واشنگتن است، بر فرض آنكه شما تا بـه حـال             

، آنگاه اگر شما معتقد شـويد پايتخـت آمريكـا واشـنگتن اسـت، آيـا                 باشيد 
طه؟ در مـورد شـهادت هـم اخـتالف          واس شناخت شما باواسطه است يا بي     

شناسـان معتقدنـد شـهادت، شـناخت باواسـطه            اما اكثر معرفت   ،وجود دارد 
زيرا يك سير استداللي در ذهن ما وجود دارد كه نتيجه آن اين است               . است

 .شويم پايتخت آمريكا واشنگتن است  ميكه معتقد
ل يـك   استدال. منبع شناخت ديگري هم وجود دارد كه همان استدالل است         

و كه الـف ب اسـت       بينيد    مي مثالً شما با چشمتان      ؛منبع شناخت باواسطه است   
 و  بينيـد ب ج اسـت       با چشمتان مـي   همچنين  . واسطه داريد  يك شناخت بي  لذا  

اگر از كنار هم قرار دادن اين دو گزاره بـه           . واسطه داريد  باز هم يك شناخت بي    
نماسـت، امـا      گـزاره واقـع     آنگاه گرچـه ايـن     ،اين نتيجه برسيد كه الف ج است      
مسـتقيم يـا     از اين نظر بهتر است به جاي غير       . ايم  باواسطه به اين واقعيت رسيده    

 ١٠٥/ تجربه عرفاني 
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امـا  .  يعني آنچه كه نتيجه استدالل اسـت       ؛كار ببريم   به   را   ١اسطه لفظ استنتاجي  وبا
 . است٢استنتاجي واسطه است غير آنچه كه مستقيم يا بي

 آيـا  ،نمـا هـم هسـت     واقـع اگـر تجربـه عرفـاني   حال پرسش اين است  
خودش يكي از منابع شناخت است يا اينكه با يك يا چند واسـطه خـودش    

آيا تجربـه عرفـاني مـثالً هماننـد       . كند  متصل مي را به يكي از منابع شناخت       
واسطه حاصل شود،     حسي است كه خودش منبع شناخت باشد و بي         تجربه

شـويم تجربـه      مـي  توجـه اثر يك استدالل كه چند مقدمـه دارد م        كه بر   اينيا  
ي تمام سخنان من اين شـد كـه   ا اخرةپس عبار . عرفاني مطابق با واقع است    

 يكي از منابع مستقل شـناخت اسـت يـا اينكـه بـا               ، خود ،آيا تجربه عرفاني  
  استنتاج، اسـتخراج و اسـتنباط      ،واسطه يا وسايطي از منابع مختلف شناخت      

 . استدالل استحاصِل و شود مي
ه عرفاني، يك منبـع شـناخت مسـتقل باشـد و مـا در                اگر تجرب  .۴ـ۳ـ۲

واسـطه باشـيم، آنگـاه پرسـش ايـن           تجربه عرفاني داراي علم مستقيم و بي      
واسطه چه ربط و نسبتي با ساير منـابع شـناخت دارد؟             است كه اين علم بي    

نگـري و سـاير منـابع        تجربه عرفاني با حس، شـهود، درون      به عبارت ديگر    
 ارد؟شناخت چه ربط و نسبتي د

 اگر حكم تجربه عرفاني با حكم يكي از منابع شناخت تعـارض             .۵ـ۳ـ۲
 يافت چه بايد كرد؟

آيـد كـه تجربـه عرفـاني يـك منبـع               در صورتي پيش مـي     ۵ و   ۴موارد  
شناخت مستقل باشد، اما اگر تجربـه عرفـاني يـك منبـع شـناخت مسـتقل                 

 : اينكهشود از جمله هاي ديگري طرح مي نباشد آنگاه پرسش

مستقيم و باواسطه يا اسـتنتاجي       اگر تجربه عرفاني به ما شناخت غير       .۶ـ۳ـ۲
؟ زيـرا   اسـت   شـناخت اسـتنتاجي   يك از انـواع       كدامدهد، آنگاه اين شناخت       مي

هـاي اسـتنتاجي قياسـي        بعضـي از شـناخت    : شناخت استنتاجي سه نوع اسـت     
                                                           

1. inferential 2. noninferential  



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ١٠٦
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 در  .اسـت  بعضي استقرايي است و بعضي هم استنتاج از راه بهترين تبيين             ؛است
 ايــن مطلــب در بحــث ،ارســطوئيان و نوارســطوئيانيعنــي منطــق ارســطويي، 

 و  ٢ اسـتقرا  ١، قيـاس  :صناعات خمس وجود دارد كه دليل بـر سـه قسـم اسـت             
 اسـت كـه بـا قيـاس صـورت           deductive نوعي از اسـتدالل، اسـتدالل        ٣.تمثيل
 مـورد   البته استقرايي كه امـروزه در علـم       . استقرا هم امروزه وجود دارد    . گيرد  مي

 قدما يعنـي ارسـطو و ارسـطوئيان دارد، امـا            يهايي با استقرا    تفاوت ،قبول است 
 كـه    را امـا آنچـه   . استقرايي است  هاي استدالل، استدالل    هنوز هم يكي از روش    

ناميدند، امروزه ديگر محل بحث نيست، زيرا بـه همـان قيـاس و               مي قدما تمثيل 
 .شود استقرا احاله مي

از اوايـل قـرن بيسـتم توسـط چـارلز سـندرس            نوع ديگري از استدالل     
 علـم شـد كـه اسـتدالل از راه بهتـرين تبيـين يـا                 ةپيرس وارد علم و فلسف    

در اسـتدالل از راه بهتـرين       . شـود   مـي   ناميـده  ٤استنتاج از راه بهترين تبيـين     
گيـرد، بلكـه     استقرا هم صـورت نمـي     . رسيم  ما با قياس به نتيجه نمي      ،تبيين

 ، لـذا وقـوع آن را هـم        استون اين تبيين بهترين تبيين      ايم كه چ   تبييني يافته 
بنـدي    با توجه به تقسـيم    . استاستدالل استنتاجي   اين قسم سوم    . پذيريم مي

اگر در تجربه عرفاني استدالل داشته باشيم و شـناخت مـا، شـناخت      مذكور  
نمـايي تجـارب     مستقيم و باواسطه باشد، آنگاه بايد گفـت كـه مـا واقـع               غير

اسـتدالل از طريـق     يا از راه قيـاس، يـا از راه اسـتقرا و يـا از راه                 عرفاني را   
 .ايم بهترين تبيين فهميده

در اينجا بايد توضيحي در باب بهترين تبيين ارائه دهم تا مشخص شود             
اند اسـتدالل از راه بهتـرين تبيـين حتـي در تجربـه               سخن كساني كه مدعي   

ل از راه بهتـرين  اسـتدال . وجهـي نيسـت   عرفاني هم مصداق دارد سخن بـي  
ـ و مرشما اي اصالً در منظر    تبيين اين است كه واقعه     . ي شـما نبـوده اسـت   ئ

                                                           

1. deduction 2. induction  

3. analogy 

٤ .abduction  ياbest explanation argument from .رود كار مي به  البته امروزه بيشتر تعبير دوم. 

 ١٠٧/ تجربه عرفاني 
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شويد   مي  خاص استقرا نداريد، ولي در عين حال معتقد        ةبنابراين از آن واقع   
اگر از شما بپرسند آيا از اين واقعه استقرا يا قياس           . اين واقعه رخ داده است    

پرسند چـرا بـه ايـن واقعـه     ب از شما  اگر.داريد، پاسخ شما منفي خواهد بود     
پاسخ خواهيد داد اگر معتقد شوم كـه ايـن واقعـه            ، در اين صورت     معتقديد

 .شود از واقعه ارائه داد  ميرخ داده است، اين بهترين تبييني است كه
 با عالم بيرون چـه      نفرض كنيد مثالً ما درون يك اتاق باشيم و ارتباطما         

نور هم از بيرون نيايـد      . ز لحاظ صدا قطع باشد    از لحاظ در و پنجره و چه ا       
بينـيم درختـان،     ميشويم،  ميبعد از آنكه از اتاق خارج . نبينيمرا  و ما بيرون    

در اينجـا مـا     . همـه خـيس هسـتند     ... هـا، و   ها، آدم  ها، ماشين  خيابان، باغچه 
خـيس بـودن    «اين پديـده يعنـي      . ايم خودمان با عالم بيرون ارتباطي نداشته     

مثالً ممكـن اسـت بگـوييم بـا         . توان به چند طريق تبيين كرد       مي را» جا همه
ممكن است بگوييم در مدتي كـه  . اند كوپتر در سرتاسر شهر آب پاشيده     هلي

جا خيس شـده     هاي آب شهر تركيده و همه      ايم، تمام لوله   ما درون اتاق بوده   
 تبيـين    اين سه  حال هر به. توانيم بگوييم باران آمده است      مي همچنين. است

 علـم   ة يك سلسله ضوابطي كـه در فلسـف        اساس براگر  . ادتوان ارائه د    مي را
ها باران باريده است، بهترين تبيين باشد، آنگـاه          بيان شده، در ميان اين تبيين     

ايم، باران   شويم در طول مدتي كه ما درون اتاق بوده          مي از اين به بعد معتقد    
نتيجـه قيـاس يـا اسـتقرا     » ه اسـت بـاران باريـد  «با وجود آنكه    . باريده است 

كـه چـون ايـن تبيـين از ميـان       اسـت   مبنـي بـر ايـن     ما  استدالل  اما  نيست،  
توان معتقد شد كه در عالم رخ         مي هاي ديگر، بهترين تبيين است، پس      تبيين

 .داده است
مـثالً در   . همه ادله اثبات وجود خدا در فلسفه از نوع سوم است          از قضا   

شود، ما بـا حركـت در         مي ك بالتحرك ات محر برهان حركت ارسطو كه اثب    
. در عالم ارائه كـرد     تبيين براي وجود حركت      nتوان    مي .عالم مواجه هستيم  

ارسطو معتقد بود بهترين تبيين براي وجود حركـت ايـن اسـت كـه معتقـد           
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 در  .اسـت  بعضي استقرايي است و بعضي هم استنتاج از راه بهترين تبيين             ؛است
 ايــن مطلــب در بحــث ،ارســطوئيان و نوارســطوئيانيعنــي منطــق ارســطويي، 

 و  ٢ اسـتقرا  ١، قيـاس  :صناعات خمس وجود دارد كه دليل بـر سـه قسـم اسـت             
 اسـت كـه بـا قيـاس صـورت           deductive نوعي از اسـتدالل، اسـتدالل        ٣.تمثيل
 مـورد   البته استقرايي كه امـروزه در علـم       . استقرا هم امروزه وجود دارد    . گيرد  مي

 قدما يعنـي ارسـطو و ارسـطوئيان دارد، امـا            يهايي با استقرا    تفاوت ،قبول است 
 كـه    را امـا آنچـه   . استقرايي است  هاي استدالل، استدالل    هنوز هم يكي از روش    

ناميدند، امروزه ديگر محل بحث نيست، زيرا بـه همـان قيـاس و               مي قدما تمثيل 
 .شود استقرا احاله مي

از اوايـل قـرن بيسـتم توسـط چـارلز سـندرس            نوع ديگري از استدالل     
 علـم شـد كـه اسـتدالل از راه بهتـرين تبيـين يـا                 ةپيرس وارد علم و فلسف    

در اسـتدالل از راه بهتـرين       . شـود   مـي   ناميـده  ٤استنتاج از راه بهترين تبيـين     
گيـرد، بلكـه     استقرا هم صـورت نمـي     . رسيم  ما با قياس به نتيجه نمي      ،تبيين

 ، لـذا وقـوع آن را هـم        استون اين تبيين بهترين تبيين      ايم كه چ   تبييني يافته 
بنـدي    با توجه به تقسـيم    . استاستدالل استنتاجي   اين قسم سوم    . پذيريم مي

اگر در تجربه عرفاني استدالل داشته باشيم و شـناخت مـا، شـناخت      مذكور  
نمـايي تجـارب     مستقيم و باواسطه باشد، آنگاه بايد گفـت كـه مـا واقـع               غير

اسـتدالل از طريـق     يا از راه قيـاس، يـا از راه اسـتقرا و يـا از راه                 عرفاني را   
 .ايم بهترين تبيين فهميده

در اينجا بايد توضيحي در باب بهترين تبيين ارائه دهم تا مشخص شود             
اند اسـتدالل از راه بهتـرين تبيـين حتـي در تجربـه               سخن كساني كه مدعي   

ل از راه بهتـرين  اسـتدال . وجهـي نيسـت   عرفاني هم مصداق دارد سخن بـي  
ـ و مرشما اي اصالً در منظر    تبيين اين است كه واقعه     . ي شـما نبـوده اسـت   ئ

                                                           

1. deduction 2. induction  

3. analogy 

٤ .abduction  ياbest explanation argument from .رود كار مي به  البته امروزه بيشتر تعبير دوم. 
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شويد   مي  خاص استقرا نداريد، ولي در عين حال معتقد        ةبنابراين از آن واقع   
اگر از شما بپرسند آيا از اين واقعه استقرا يا قياس           . اين واقعه رخ داده است    

پرسند چـرا بـه ايـن واقعـه     ب از شما  اگر.داريد، پاسخ شما منفي خواهد بود     
پاسخ خواهيد داد اگر معتقد شوم كـه ايـن واقعـه            ، در اين صورت     معتقديد

 .شود از واقعه ارائه داد  ميرخ داده است، اين بهترين تبييني است كه
 با عالم بيرون چـه      نفرض كنيد مثالً ما درون يك اتاق باشيم و ارتباطما         

نور هم از بيرون نيايـد      . ز لحاظ صدا قطع باشد    از لحاظ در و پنجره و چه ا       
بينـيم درختـان،     ميشويم،  ميبعد از آنكه از اتاق خارج . نبينيمرا  و ما بيرون    

در اينجـا مـا     . همـه خـيس هسـتند     ... هـا، و   ها، آدم  ها، ماشين  خيابان، باغچه 
خـيس بـودن    «اين پديـده يعنـي      . ايم خودمان با عالم بيرون ارتباطي نداشته     

مثالً ممكـن اسـت بگـوييم بـا         . توان به چند طريق تبيين كرد       مي را» جا همه
ممكن است بگوييم در مدتي كـه  . اند كوپتر در سرتاسر شهر آب پاشيده     هلي

جا خيس شـده     هاي آب شهر تركيده و همه      ايم، تمام لوله   ما درون اتاق بوده   
 تبيـين    اين سه  حال هر به. توانيم بگوييم باران آمده است      مي همچنين. است

 علـم   ة يك سلسله ضوابطي كـه در فلسـف        اساس براگر  . ادتوان ارائه د    مي را
ها باران باريده است، بهترين تبيين باشد، آنگـاه          بيان شده، در ميان اين تبيين     

ايم، باران   شويم در طول مدتي كه ما درون اتاق بوده          مي از اين به بعد معتقد    
نتيجـه قيـاس يـا اسـتقرا     » ه اسـت بـاران باريـد  «با وجود آنكه    . باريده است 

كـه چـون ايـن تبيـين از ميـان       اسـت   مبنـي بـر ايـن     ما  استدالل  اما  نيست،  
توان معتقد شد كه در عالم رخ         مي هاي ديگر، بهترين تبيين است، پس      تبيين

 .داده است
مـثالً در   . همه ادله اثبات وجود خدا در فلسفه از نوع سوم است          از قضا   

شود، ما بـا حركـت در         مي ك بالتحرك ات محر برهان حركت ارسطو كه اثب    
. در عالم ارائه كـرد     تبيين براي وجود حركت      nتوان    مي .عالم مواجه هستيم  

ارسطو معتقد بود بهترين تبيين براي وجود حركـت ايـن اسـت كـه معتقـد           
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     باشيم در جهان يك محـر  ك وجـود دارد كـه همـان خداسـت         ك بالتحـر .
 ،خيسـي . جا در مثال قبلي اسـت  سي همهحركت در اين مثال دقيقاً شبيه خي     

در برهان نظم هم ما با نظـم  .  ما را به خدا،رساند و حركت    مي ما را به باران   
توانـد وجـود نظـم را      مـي بهترين تبيينـي كـه   شود     و گفته مي   مواجه هستيم 

توجيه كند ناظم يا همان خداست و به همـين ترتيـب همـه بـراهين ديگـر              
يعني يك واقعيـت را  . ز راه بهترين تبيين هستنداثبات وجود خدا، استدالل ا   

 طريـق مختلـف تبيـين    nتوان بـه     مي ايم كه آن واقعيت را     ايم و فهميده   ديده
 .  است كه بگوييم خدا وجود دارداين طريق n آن  اما بهتريِن،كرد

اگر كسي نخواهد از راه بهترين تبيين به وجود خدا پي ببرد، تنها راه آن               
و گرنه فيلسوفاني كه از غيـر راه شـهود بـه    . را شهود كنداين است كه خدا    
شوند كه ايـن پديـده        مي  به يك پديده متوسل    ،پردازند  مي اثبات وجود خدا  

نمـايي تجـارب عرفـاني       اگـر واقـع   . حركت، نظم و يا چيز ديگـري اسـت        
مستقيم و باواسطه باشد آن واسطه يا قياس است، يا استقرا و يا اسـتنتاج             غير

 .ترين تبييناز راه به

 

تواند  آيا مي  يعني   ؛داللت دارد به همان ميزان    استنتاج از راه بهترين تبيين هم       آيا   ○
 ؟كاشف از واقع باشداندازه ساير انواع دليل قسم سوم از دليل باشد و به 

 يعنـي  ؛ از راه بهترين تبيين هم كاشـف از واقـع هسـتند   هاي استدالل!  بله ●
به شرط اينكه ايـن گـزاره بهتـرين         » ريده است باران با «گوييد    مي وقتي شما 

بـين  «گـزاره   ، در اين صورت     ها و شهر باشد    تبيين براي خيس شدن خيابان    
 .نماست يك گزاره واقع»  در شهر باران باريدy و xساعت 

 

 !واقع نمايي آن به اندازه قياس نيستاما  ○

نمـا   يـك درجـه واقـع     نوع اسـتدالل بـه      كه اين سه    ترديدي نيست   !  البته ●
نيـز  الوجـودتر    تر و نـازل    الوقوع قياس از همه معتبرتر است، اما نازل      . نيستند

 ١٠٩/ تجربه عرفاني 
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قيـاس فقـط در     . رسـيم   اي مي  ندرت از راه قياس به نتيجه       يعني ما به  هست؛  
توانيم از قيـاس     شود و در غير از اين دو نمي         منطق و رياضيات استعمال مي    

قيـاس بهتــرين راه و   بـدون ترديــد توانســتيم،  امـا اگــر مـي  . اسـتفاده كنــيم 
حـال   هـر  بـه ولـي  لذا اين سه راه در يك درجه نيستند، . راه بود معتبرترين  

.  مـا وجـود دارد     مسـتقيمِ  هـاي غيـر    هـا و شـناخت     اين سه راه براي استنتاج    
مسـتقيم بـه    كه اگر تجربه عرفاني شناخت غيـر اين است بحث يك بنابراين  
واسـطه و   اسـت نـه از راه بـي      نمـايي آن از راه اسـتدالل         دهد و واقـع     ما مي 

مستقيم، آيا از راه اسـتدالل قياسـي اسـت يـا اسـتقرايي يـا اسـتدالل از راه                    
 .بهترين تبيين

 مورد قبلي به اين بحـث پـرداختيم كـه خـود تجـارب          شش  در .۷ـ۳ـ۲
در مـورد   . مسـتقيم  آيند و مستقيم هستند يا غيـر        مي عرفاني از كجا به وجود    

 كه آيا تجـارب عرفـاني باورهـاي خاصـي را            پردازيم  مي هفتم به اين بحث   
 كنند يا خير؟ آيا تجارب عرفـاني قـدرت اثبـات،             مي ه يا معقول  اثبات، موج

آيا به نظر   «سازي دارند يا نه؟ فرض كنيد من از شما بپرسم            توجيه و معقول  
مـن معتقـدم خـدا    « و شـما در پاسـخ بگوييـد         »؟شما خدا وجود دارد يا نه     

از «آنگاه اگر از شما بپرسـم       . ور است كه شما داريد    اين يك با  . »وجود دارد 
من خدا را كشف    «  و شما پاسخ دهيد    »؟ايد خدا وجود دارد    كجا معتقد شده  
ام و يا كـس ديگـري وجـود خـدا را كشـف و شـهود كـرده                 و شهود كرده  

، آنگاه شما يك كشف و شهود را به عنوان پشتوانه يك عقيـده قـرار                »است
 .دهيد  ميبه عرفاني را پشتوانه يك باور قرارايد و در واقع تجر داده

توانند پشتوانه يك باور واقـع شـوند؟         مي آيا كشف و شهودهاي عرفاني    
يكـي اينكـه آيـا    . طـرح شـد   سه نوع پشـتوانه بـودن       آنچه ذكر شد    البته در   

 ديگـر اينكـه آيـا       ؟توانند عقايد خاصـي را اثبـات كننـد          مي تجارب عرفاني 
 و سـوم اينكـه آيـا        ؟قايد خاصي را موجه كننـد     توانند ع   مي تجارب عرفاني 
 آيـا بـه لحـاظ    ؟تواننـد عقايـد خاصـي را معقـول كننـد        مي تجارب عرفاني 
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در مـورد   . مسـتقيم  آيند و مستقيم هستند يا غيـر        مي عرفاني از كجا به وجود    

 كه آيا تجـارب عرفـاني باورهـاي خاصـي را            پردازيم  مي هفتم به اين بحث   
 كنند يا خير؟ آيا تجارب عرفـاني قـدرت اثبـات،             مي ه يا معقول  اثبات، موج

آيا به نظر   «سازي دارند يا نه؟ فرض كنيد من از شما بپرسم            توجيه و معقول  
مـن معتقـدم خـدا    « و شـما در پاسـخ بگوييـد         »؟شما خدا وجود دارد يا نه     

از «آنگاه اگر از شما بپرسـم       . ور است كه شما داريد    اين يك با  . »وجود دارد 
من خدا را كشف    «  و شما پاسخ دهيد    »؟ايد خدا وجود دارد    كجا معتقد شده  
ام و يا كـس ديگـري وجـود خـدا را كشـف و شـهود كـرده                 و شهود كرده  

، آنگاه شما يك كشف و شهود را به عنوان پشتوانه يك عقيـده قـرار                »است
 .دهيد  ميبه عرفاني را پشتوانه يك باور قرارايد و در واقع تجر داده

توانند پشتوانه يك باور واقـع شـوند؟         مي آيا كشف و شهودهاي عرفاني    
يكـي اينكـه آيـا    . طـرح شـد   سه نوع پشـتوانه بـودن       آنچه ذكر شد    البته در   

 ديگـر اينكـه آيـا       ؟توانند عقايد خاصـي را اثبـات كننـد          مي تجارب عرفاني 
 و سـوم اينكـه آيـا        ؟قايد خاصي را موجه كننـد     توانند ع   مي تجارب عرفاني 
 آيـا بـه لحـاظ    ؟تواننـد عقايـد خاصـي را معقـول كننـد        مي تجارب عرفاني 



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ١١٠
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 قدرِت شأِن معرفتي بخشيدن به باورهـاي        ، تجارب عرفاني  شناختي،  معرفت
توانند بـه باورهـاي خاصـي، شـأن          ميتجارب عرفاني   آيا  خاصي را دارند؟    

 .كنند  پشتيبانيمعرفتي ببخشند و آن باورها را

تا مورد ششم بحـث از ايـن بـود كـه خـود تجـارب عرفـاني حجيـت                 
شـناختي   آورنـد و آيـا حجيـت معرفـت      مـي شان را از كجـا    شناختي معرفت

در مورد هفـتم بحـث از ايـن         . مستقيم تجارب عرفاني، مستقيم است يا غير     
شـناختي بـه     توانند خودشان حجيت معرفت     مي است كه آيا تجارب عرفاني    

 يكي  ١ِبرك. دهم  با يك مثال مطلب را توضيح مي      . اورهاي خاصي ببخشند  ب
هاي يكصد سال اخيـر در عرفـان بسـيار           از كساني است كه نام او در كتاب       

زيرا كسي است كه در اواخر قـرن نـوزدهم كشـف و شـهود               . شود  مي ذكر
از .  در حالي كـه ابتـدا اصـالً در ايـن عـوالم نبـود          ،عرفاني خاصي پيدا كرد   

 منتشـر شـد گرفتـه،       ۱۹۰۳ويليام جيمز كه در سال       انواع احوال ديني  اب  كت
 عرفـان يـا     ةتا كتبي كه در اين يكصد و اندي سـال اخيـر در حـوزه فلسـف                

 شـود، معمـوالً بـه تجـارب عرفـاني بـرك توجـه              مـي  عرفان تطبيقي منتشر  
 اش، كـه اتفاقـاً در همـين كتـاب          برك در يكي از تجارب عرفـاني      . دهند مي

ام انسـان    من پس از آن معتقد شده      گويد  مي هم نقل شده،   حوال ديني انواع ا 
بـرك چگونـه ايـن    . شـود  مرگ است و با فناي جسم و بدنش، فاني نمي     بي

اعتقاد را به دست آورده است؟ وي به دليل كشف و شهودهايي كه داشـت               
 اين امر به ايـن معناسـت كـه بـرك تجربـه عرفـاني                .به اين باور معتقد شد    

ـ    مـي  يعنـي ٢. قـرار داده اسـت    »عرفاني« اي  تجربهخودش را     ةخواهـد تجرب
 .بخشي به آن باور بداند  خودش را اسباب حجيتعرفانِي

                                                           

 . ؟؟؟.١
كـنم مـن هـر تجربـه      اش عرفـاني باشـد، زيـرا بـاز هـم تأكيـد مـي          بـه البته بر فرض آنكـه تجر     . ٢

 لذا بر فرض آنكه بتوان تجربه برك را تجربـه عرفـاني             .نامم  اي را تجربه عرفاني نمي      العاده خارق
چرا كه همين سؤالي كـه راجـع بـه تجربـه عرفـاني طـرح                . كنم   مي طرح اين مطلب را     ،دانست

 يعنـي اينكـه آيـا ايـن تجـارب        ؛ده قابـل تكـرار اسـت      العـا  شود راجع به همه تجارب خارق       مي
 .شناختي باورهاي خاصي شوند يا نه توانند پشتوانه معرفت مي

 ١١١/ تجربه عرفاني 
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دارنـد كـه    شناختي ايـن توانـايي را         معرفتآيا تجارب عرفاني به لحاظ      
توانـد از مقولـه       مي اين حجيت . بتوانند به باورهاي خاصي حجيت ببخشند     

 باشـد، يعنـي     ٢ توجيـه  يا از مقوله  و  ثبات كند،    باشد يعني چيزي را ا     ١برهان
سـازي باشـد، يعنـي بـاور         چيزي را توجيه كند و يا آنكه از مقوله معقوليت         

 بـه عبـارت ديگـر ولـو         ؛تر جلوه دهد   خاصي را نسبت به نقيض آن معقول      
، امـا بـاز هـم خـود بـاور           شته باشـد  آنكه دليلي به سود يك باور وجود ندا       

تواننـد چنـين     مـي آيـا تجـارب عرفـاني   . ر باشدت نسبت به نقيض آن معقول 
 كاري انجام دهند؟

 تجـارب   وجـودِ  اصـلِ  پـذيرشِ بحث ديگر اين است كه با فرضِ    . ۸ـ۳ـ۲
كننده و واقعي داريـم يـا اينكـه همـه تجـارب              عرفاني آيا تجارب عرفاني گمراه    

  يعني شـبيه آنچـه كـه   ،عرفاني واقعي هستند؟ آيا تجربه عرفاني بدلي يا دروغين 
آيا همه تجـارب    نيز وجود دارد؟    شود    در عرفان اسالمي القاي شيطان دانسته مي      

نما هستند يـا اينكـه در ميـان تجـارب عرفـاني، تجـارب عرفـاني                  عرفاني واقع 
نما هم وجود دارد؟ معموالً امروزه به جاي آنكه بگويند تجـارب عرفـاني                ناواقع
تجـارب عرفـاني    و    اقعـي تجـارب عرفـاني و    از تعبيـر    نمـا     نمـا يـا نـاواقع       واقع
 كننده هم وجود دارد؟ آيا تجارب عرفاني گمراه. كنند استفاده مي ٣كننده گمراه

 

تجربـه  كننـده هـم    تجارب عرفاني گمـراه تجربه عرفاني، آيا تعريف شما از   طبق   ○
 يا نه؟هستند عرفاني 
اينجاسـت  جالـب   . ندتجربه عرفاني هست  اين تجارب هم     بعضي معتقدند    ●

كننـده را از محـدوده تجربـه عرفـاني           ما هم اين تجـارب گمـراه      كه قدماي   
اگر بـه ايـن     . هستند شيطاني   ،كردند، اما معتقد بودند اين تجارب      خارج نمي 

كننـده هـم    سؤال پاسخ مثبت دهيم و مدعي شويم تجـارب عرفـاني گمـراه            
 : يعني اينكه،آيد  آنگاه پرسش بعدي پيش مي،داريم

                                                           

1. proof 2. justification  

3. misleading experience 
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 قدرِت شأِن معرفتي بخشيدن به باورهـاي        ، تجارب عرفاني  شناختي،  معرفت
توانند بـه باورهـاي خاصـي، شـأن          ميتجارب عرفاني   آيا  خاصي را دارند؟    

 .كنند  پشتيبانيمعرفتي ببخشند و آن باورها را

تا مورد ششم بحـث از ايـن بـود كـه خـود تجـارب عرفـاني حجيـت                 
شـناختي   آورنـد و آيـا حجيـت معرفـت      مـي شان را از كجـا    شناختي معرفت

در مورد هفـتم بحـث از ايـن         . مستقيم تجارب عرفاني، مستقيم است يا غير     
شـناختي بـه     توانند خودشان حجيت معرفت     مي است كه آيا تجارب عرفاني    

 يكي  ١ِبرك. دهم  با يك مثال مطلب را توضيح مي      . اورهاي خاصي ببخشند  ب
هاي يكصد سال اخيـر در عرفـان بسـيار           از كساني است كه نام او در كتاب       

زيرا كسي است كه در اواخر قـرن نـوزدهم كشـف و شـهود               . شود  مي ذكر
از .  در حالي كـه ابتـدا اصـالً در ايـن عـوالم نبـود          ،عرفاني خاصي پيدا كرد   

 منتشـر شـد گرفتـه،       ۱۹۰۳ويليام جيمز كه در سال       انواع احوال ديني  اب  كت
 عرفـان يـا     ةتا كتبي كه در اين يكصد و اندي سـال اخيـر در حـوزه فلسـف                

 شـود، معمـوالً بـه تجـارب عرفـاني بـرك توجـه              مـي  عرفان تطبيقي منتشر  
 اش، كـه اتفاقـاً در همـين كتـاب          برك در يكي از تجارب عرفـاني      . دهند مي

ام انسـان    من پس از آن معتقد شده      گويد  مي هم نقل شده،   حوال ديني انواع ا 
بـرك چگونـه ايـن    . شـود  مرگ است و با فناي جسم و بدنش، فاني نمي     بي

اعتقاد را به دست آورده است؟ وي به دليل كشف و شهودهايي كه داشـت               
 اين امر به ايـن معناسـت كـه بـرك تجربـه عرفـاني                .به اين باور معتقد شد    

ـ    مـي  يعنـي ٢. قـرار داده اسـت    »عرفاني« اي  تجربهخودش را     ةخواهـد تجرب
 .بخشي به آن باور بداند  خودش را اسباب حجيتعرفانِي

                                                           

 . ؟؟؟.١
كـنم مـن هـر تجربـه      اش عرفـاني باشـد، زيـرا بـاز هـم تأكيـد مـي          بـه البته بر فرض آنكـه تجر     . ٢

 لذا بر فرض آنكه بتوان تجربه برك را تجربـه عرفـاني             .نامم  اي را تجربه عرفاني نمي      العاده خارق
چرا كه همين سؤالي كـه راجـع بـه تجربـه عرفـاني طـرح                . كنم   مي طرح اين مطلب را     ،دانست

 يعنـي اينكـه آيـا ايـن تجـارب        ؛ده قابـل تكـرار اسـت      العـا  شود راجع به همه تجارب خارق       مي
 .شناختي باورهاي خاصي شوند يا نه توانند پشتوانه معرفت مي

 ١١١/ تجربه عرفاني 
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دارنـد كـه    شناختي ايـن توانـايي را         معرفتآيا تجارب عرفاني به لحاظ      
توانـد از مقولـه       مي اين حجيت . بتوانند به باورهاي خاصي حجيت ببخشند     

 باشـد، يعنـي     ٢ توجيـه  يا از مقوله  و  ثبات كند،    باشد يعني چيزي را ا     ١برهان
سـازي باشـد، يعنـي بـاور         چيزي را توجيه كند و يا آنكه از مقوله معقوليت         

 بـه عبـارت ديگـر ولـو         ؛تر جلوه دهد   خاصي را نسبت به نقيض آن معقول      
، امـا بـاز هـم خـود بـاور           شته باشـد  آنكه دليلي به سود يك باور وجود ندا       

تواننـد چنـين     مـي آيـا تجـارب عرفـاني   . ر باشدت نسبت به نقيض آن معقول 
 كاري انجام دهند؟

 تجـارب   وجـودِ  اصـلِ  پـذيرشِ بحث ديگر اين است كه با فرضِ    . ۸ـ۳ـ۲
كننده و واقعي داريـم يـا اينكـه همـه تجـارب              عرفاني آيا تجارب عرفاني گمراه    

  يعني شـبيه آنچـه كـه   ،عرفاني واقعي هستند؟ آيا تجربه عرفاني بدلي يا دروغين 
آيا همه تجـارب    نيز وجود دارد؟    شود    در عرفان اسالمي القاي شيطان دانسته مي      

نما هستند يـا اينكـه در ميـان تجـارب عرفـاني، تجـارب عرفـاني                  عرفاني واقع 
نما هم وجود دارد؟ معموالً امروزه به جاي آنكه بگويند تجـارب عرفـاني                ناواقع
تجـارب عرفـاني    و    اقعـي تجـارب عرفـاني و    از تعبيـر    نمـا     نمـا يـا نـاواقع       واقع
 كننده هم وجود دارد؟ آيا تجارب عرفاني گمراه. كنند استفاده مي ٣كننده گمراه

 

تجربـه  كننـده هـم    تجارب عرفاني گمـراه تجربه عرفاني، آيا تعريف شما از   طبق   ○
 يا نه؟هستند عرفاني 
اينجاسـت  جالـب   . ندتجربه عرفاني هست  اين تجارب هم     بعضي معتقدند    ●

كننـده را از محـدوده تجربـه عرفـاني           ما هم اين تجـارب گمـراه      كه قدماي   
اگر بـه ايـن     . هستند شيطاني   ،كردند، اما معتقد بودند اين تجارب      خارج نمي 

كننـده هـم    سؤال پاسخ مثبت دهيم و مدعي شويم تجـارب عرفـاني گمـراه            
 : يعني اينكه،آيد  آنگاه پرسش بعدي پيش مي،داريم

                                                           

1. proof 2. justification  

3. misleading experience 
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 عرفـاني واقعـي از تجـارب         تجـاربِ  اسـيِ هـاي بازشن    راه يا راه   .۹ـ۳ـ۲
 كننده چيست؟ عرفاني گمراه

هـايي    چـه راه   شود كـه    طرح مي درست مانند همان بحث كه در كالم        
 نبي صادق از مدعي    يعني شناختِ  ؛براي شناخت نبي از متنبي وجود دارد      

توان نبي را از متنبي تميز داد و بازشناسـي كـرد؟          چگونه مي . كاذب نبوت 
تـوان طـرح كـرد كـه          را در باب تجارب عرفاني هـم مـي        بحث   نظير اين 

هايي   چه راه يا راه    ازكننده   تجارب عرفاني واقعي از تجارب عرفاني گمراه      
 قابل تميزند؟

. يابـد   شناختي در باب تجربه عرفاني در اينجا پايـان مـي           مباحث معرفت 
 از  مباحثي كه تا اينجا بيان شد، اسكلت فلسفه عرفـان اسـت، البتـه بخشـي               

يعنـي ايـن مباحـث، عرفـان        . پردازد  فلسفه عرفان كه به تجارب عرفاني مي      
تطبيقي نيست، اما انسان تـا در ايـن مباحـث اتخـاذ موضـع نكـرده باشـد،                   

ذكـر  هايي را كه در باب تجارب عرفاني     تواند در عرفان تطبيقي، مقايسه     نمي
 . انجام دهد،شد

 

پردازيم، آيـا   ستي تجربه عرفاني مي  هاي شناخت درستي و نادر     كه به راه  هنگامي   ○
 بايد حقيقت تجربه عرفاني را كشف كنيم يا توضيح عارف را؟

خـواهيم ببينـيم آيـا      مـي يعني.  بايد خود آن تجربه عرفاني را كشف كنيم   ●
اي كه فالن شخص داشت، يـك        راهي وجود دارد كه بگوييم تجربه عرفاني      

جوي محترم اين اسـت كـه        در واقع سؤال دانش    .تجربه عرفاني واقعي است   
خواهيم مطابق با واقع بودن يا نبودن گزارشي را كه عـارف از تجربـه      مي آيا

خواهيم در باب خـود تجربـه         مي اينكهعرفاني داده است بازشناسي كنيم يا       
 پاسـخ ايـن سـؤال    .عرفاني عارف، مطابق با واقع بودن يا نبودن را بسـنجيم        

زنـم تـا      مـي  يـك مثـال   . ث است اين است كه خود تجربه عرفاني محل بح       
 مشخص شود ما كاري به بيان عارف نـداريم بلكـه خـود تجربـه را لحـاظ                

 ١١٣/ تجربه عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۱۱۳ )۱۶۸كد 

كـه بـه ايـن سـؤال        اسـت   هـايي    يكـي از پاسـخ    در واقع اين مثال     . كنيم مي
 . داده شده است]كننده هاي بازشناسي تجارب عرفاني واقعي از گمراه راه[

تجـارب عرفـاني    ترزاي آوياليي كه دغدغـه تمـام عمـرش بازشناسـي            
در . كننده در مورد خودش بود از اين جهت شاخص اسـت           واقعي از گمراه  

  ايـن مسـئله دغدغـه     نسبت بـه    تاريخ، هيچ عارفي به اندازه ترزاي آوياليي        
هـاي يكسـاني     هاي مختلف دغدغه   عرفاي مختلف در فرهنگ    .استنداشته  
اسـت كـه    ترين چهره در عرفـان جهـان         ترزاي آوياليي شاخص  . اند نداشته

اي كـه در فـالن روز و فـالن           دائماً اين دغدغه را دارد كه آيا تجربه عرفاني        
كننده؟ اين امر براي ترزاي آوياليـي   جا پيدا كردم واقعي بوده است يا گمراه     

 حتـي   ،در تمام طول عمرش و در تمام آثارش       ي كه   طور  ، به بسيار مهم بوده  
اين دغدغه  ،   نوشته اتوبيوگرافي مفصلي كه خودش از سرنوشت خودش      در  
 را در ايـن مسـئله  بسيار زياد نوعي وسواس و صداقت وي . كند نبال ميرا د 
توانـد مـر واقـع را      مـي درصدد بود ببينـد آيـا  وي در واقع   . طلبيده است  مي

 .كشف كند يا نه
دارد، در همـه    بسياري  خود ترزاي آوياليي، كه اين مسئله برايش اهميت         

كشـد و    ايـن بحـث را پـيش مـي    ١اخ درونكـ آثارش و مخصوصاً در كتـاب   
كننـده   ها براي بازشناسي تجارب واقعي از تجارب گمـراه         گويد يكي از راه     مي

دهد چه  اين است كه شخص ببيند پس از آنكه تجربه عرفاني برايش روي مي        
برخي حاالت روانـي حـاكي از آن اسـت    . شود   عارضش مي  اي  حاالت رواني 

حاكي از آن است كه تجربـه از        نيز  وده و برخي    كه تجربه از القائات شيطاني ب     
حالت را مثال   چهار  خود ترزاي آوياليي    . الهامات رباني يا رحماني بوده است     

 :گويد وي مي. كند حالت را نيز بيان مي چهار زند و مقابل اين مي
 ،هـي بـوده و اگـر كبـر        اگر تواضع شما بيشتر شود تجربـه شـما اال          .۱

 ؛ حتماً تجربه شيطاني بوده است،شودرعونت و عجب شما بيشتر 

                                                           

1. The Interior Castle 



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ١١٢
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 عرفـاني واقعـي از تجـارب         تجـاربِ  اسـيِ هـاي بازشن    راه يا راه   .۹ـ۳ـ۲
 كننده چيست؟ عرفاني گمراه

هـايي    چـه راه   شود كـه    طرح مي درست مانند همان بحث كه در كالم        
 نبي صادق از مدعي    يعني شناختِ  ؛براي شناخت نبي از متنبي وجود دارد      

توان نبي را از متنبي تميز داد و بازشناسـي كـرد؟          چگونه مي . كاذب نبوت 
تـوان طـرح كـرد كـه          را در باب تجارب عرفاني هـم مـي        بحث   نظير اين 

هايي   چه راه يا راه    ازكننده   تجارب عرفاني واقعي از تجارب عرفاني گمراه      
 قابل تميزند؟

. يابـد   شناختي در باب تجربه عرفاني در اينجا پايـان مـي           مباحث معرفت 
 از  مباحثي كه تا اينجا بيان شد، اسكلت فلسفه عرفـان اسـت، البتـه بخشـي               

يعنـي ايـن مباحـث، عرفـان        . پردازد  فلسفه عرفان كه به تجارب عرفاني مي      
تطبيقي نيست، اما انسان تـا در ايـن مباحـث اتخـاذ موضـع نكـرده باشـد،                   

ذكـر  هايي را كه در باب تجارب عرفاني     تواند در عرفان تطبيقي، مقايسه     نمي
 . انجام دهد،شد

 

پردازيم، آيـا   ستي تجربه عرفاني مي  هاي شناخت درستي و نادر     كه به راه  هنگامي   ○
 بايد حقيقت تجربه عرفاني را كشف كنيم يا توضيح عارف را؟

خـواهيم ببينـيم آيـا      مـي يعني.  بايد خود آن تجربه عرفاني را كشف كنيم   ●
اي كه فالن شخص داشت، يـك        راهي وجود دارد كه بگوييم تجربه عرفاني      

جوي محترم اين اسـت كـه        در واقع سؤال دانش    .تجربه عرفاني واقعي است   
خواهيم مطابق با واقع بودن يا نبودن گزارشي را كه عـارف از تجربـه      مي آيا

خواهيم در باب خـود تجربـه         مي اينكهعرفاني داده است بازشناسي كنيم يا       
 پاسـخ ايـن سـؤال    .عرفاني عارف، مطابق با واقع بودن يا نبودن را بسـنجيم        

زنـم تـا      مـي  يـك مثـال   . ث است اين است كه خود تجربه عرفاني محل بح       
 مشخص شود ما كاري به بيان عارف نـداريم بلكـه خـود تجربـه را لحـاظ                

 ١١٣/ تجربه عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۱۱۳ )۱۶۸كد 

كـه بـه ايـن سـؤال        اسـت   هـايي    يكـي از پاسـخ    در واقع اين مثال     . كنيم مي
 . داده شده است]كننده هاي بازشناسي تجارب عرفاني واقعي از گمراه راه[

تجـارب عرفـاني    ترزاي آوياليي كه دغدغـه تمـام عمـرش بازشناسـي            
در . كننده در مورد خودش بود از اين جهت شاخص اسـت           واقعي از گمراه  

  ايـن مسـئله دغدغـه     نسبت بـه    تاريخ، هيچ عارفي به اندازه ترزاي آوياليي        
هـاي يكسـاني     هاي مختلف دغدغه   عرفاي مختلف در فرهنگ    .استنداشته  
اسـت كـه    ترين چهره در عرفـان جهـان         ترزاي آوياليي شاخص  . اند نداشته

اي كـه در فـالن روز و فـالن           دائماً اين دغدغه را دارد كه آيا تجربه عرفاني        
كننده؟ اين امر براي ترزاي آوياليـي   جا پيدا كردم واقعي بوده است يا گمراه     

 حتـي   ،در تمام طول عمرش و در تمام آثارش       ي كه   طور  ، به بسيار مهم بوده  
اين دغدغه  ،   نوشته اتوبيوگرافي مفصلي كه خودش از سرنوشت خودش      در  
 را در ايـن مسـئله  بسيار زياد نوعي وسواس و صداقت وي . كند نبال ميرا د 
توانـد مـر واقـع را      مـي درصدد بود ببينـد آيـا  وي در واقع   . طلبيده است  مي

 .كشف كند يا نه
دارد، در همـه    بسياري  خود ترزاي آوياليي، كه اين مسئله برايش اهميت         

كشـد و    ايـن بحـث را پـيش مـي    ١اخ درونكـ آثارش و مخصوصاً در كتـاب   
كننـده   ها براي بازشناسي تجارب واقعي از تجارب گمـراه         گويد يكي از راه     مي

دهد چه  اين است كه شخص ببيند پس از آنكه تجربه عرفاني برايش روي مي        
برخي حاالت روانـي حـاكي از آن اسـت    . شود   عارضش مي  اي  حاالت رواني 

حاكي از آن است كه تجربـه از        نيز  وده و برخي    كه تجربه از القائات شيطاني ب     
حالت را مثال   چهار  خود ترزاي آوياليي    . الهامات رباني يا رحماني بوده است     

 :گويد وي مي. كند حالت را نيز بيان مي چهار زند و مقابل اين مي
 ،هـي بـوده و اگـر كبـر        اگر تواضع شما بيشتر شود تجربـه شـما اال          .۱

 ؛ حتماً تجربه شيطاني بوده است،شودرعونت و عجب شما بيشتر 

                                                           

1. The Interior Castle 



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ١١٤
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اگر شفقت شما نسبت به مخلوقات بيشـتر شـود، تجربـه رحمـاني               .۲
 ؛بوده و اگر شفقت شما كمتر شود تجربه شيطاني بوده است

اگر حال نيايش و حالوت نيايش در شـما شـدت پيـدا كنـد، تجربـه                 .۳
قـدرها   ر شـما كـم شـود و آن   درحماني بوده و اگر حـالوت نيـايش     
 ؛ حتماً تجربه شيطاني بوده است،نيايش برايتان شيرين و جذاب نباشد

 حتماً تجربه   ،تان قصد نزاع داريد    اگر با ديگران بر سر تجربه عرفاني       .۴
شيطاني بوده اسـت و اگـر كـاري بـه ايـن كـار نداريـد كـه حتمـاً                     

 .تان را اثبات كنيد، تجربه رحماني بوده است تجربه

بـر سـر تجربـه عرفـاني        وي  بحـث   . كنـد   يان مـي   حالت را ب   چهارترزا اين   
. شخص عارف است نه گزارشي كه از تجربه عرفـاني عـارف شـده اسـت               

 ،تواند بفهمـد كـه تجربـه عرفـاني خـودش            يعني شخص عارف چگونه مي    
لذا بحث بر سر اين نيست كـه گـزارش عـارف            . كننده نماست يا گمراه   واقع

نمـا يـا    خواهـد واقـع     مطابق با واقع اسـت يـا نـه، بلكـه خـود عـارف مـي                
تـرزا، يكـي از تجـارب عرفـاني          .اش را محك بزند    كننده بودن تجربه   گمراه

مسيح حضرت  كند كه     خودش را كه در عيد قديسان برايش رخ داد نقل مي          
دغدغـه تـرزا ايـن      . را در كنار خودش ديد و مسيح سخناني را به او گفـت            
البتـه مـا در   . اهر شداست كه آيا واقعاً حضرت مسيح بود كه در كنار وي ظ     

 طبـق   ،اي كه ترزا نقـل كـرده اسـت         اينجا فرض را بر اين گرفتيم كه تجربه       
 .اصطالح ما تجربه عرفاني باشد

كننـده   نما از تجارب گمـراه      ها براي تشخيص تجارب واقع      لذا يكي از مالك   
ايـن احـوال   . كنـد  اين است كه شخص عارف پس از تجربه چه احوالي پيدا مي 

 .كننده بودن تجارب عرفاني باشد نما يا گمراه كي از واقعتواند حا مي

 

. طبيعتاً اين مالك، مالكي است كه شخص بايد فقط در مورد خـودش اعمـال كنـد                 ○
 .كار داشته باشيم و زيرا اگر درباره ديگران باشد، ما بايد با توصيف آن تجربه عرفاني سر

 ١١٥/ تجربه عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۱۱۵ )۱۶۸كد 

البتـه  .  اعمـال كـرد  زنيتوان در مورد ديگران  هايي هم هست كه مي     مالك ●
ها هم بـه منظـور داوري در خصـوص توصـيف آنهـا از تجربـه                  اين مالك 
رود، بلكه در باب درستي يـا نادرسـتي خـود تجربـه             كار نمي   به  شان   عرفاني

ها  همه اين مالك  . هايي هم وجود دارد    چنين مالك . كند  عرفاني قضاوت مي  
وگرنه همـه  .  است يا نهاين دغدغه را دارند كه خود تجربه عرفاني رخ داده        

اند كه در تعبير و تفسير تجربـه عرفـاني حتمـاً امكـان خطـا                 عارفان پذيرفته 
لذا در اين خصوص بحثي نيست، بلكه بحث بر سر اين اسـت             . وجود دارد 

 ، به تعبير اديان ابراهيمـي ،كه آيا آنچه بر عارف رخ داده و عارف يافته است       
 .ام رباني و رحمانيالقاي شيطان بوده است يا الهواقعاً 

در فصل بعدي به بخش .  مربوط به تجربه عرفاني بيان شد      تا اينجا مباحثِ  
 .دوم از عرفان يعني عرفان عملي يا سير و سلوك عرفاني خواهيم پرداخت



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ١١٤
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اگر شفقت شما نسبت به مخلوقات بيشـتر شـود، تجربـه رحمـاني               .۲
 ؛بوده و اگر شفقت شما كمتر شود تجربه شيطاني بوده است

اگر حال نيايش و حالوت نيايش در شـما شـدت پيـدا كنـد، تجربـه                 .۳
قـدرها   ر شـما كـم شـود و آن   درحماني بوده و اگر حـالوت نيـايش     
 ؛ حتماً تجربه شيطاني بوده است،نيايش برايتان شيرين و جذاب نباشد

 حتماً تجربه   ،تان قصد نزاع داريد    اگر با ديگران بر سر تجربه عرفاني       .۴
شيطاني بوده اسـت و اگـر كـاري بـه ايـن كـار نداريـد كـه حتمـاً                     

 .تان را اثبات كنيد، تجربه رحماني بوده است تجربه

بـر سـر تجربـه عرفـاني        وي  بحـث   . كنـد   يان مـي   حالت را ب   چهارترزا اين   
. شخص عارف است نه گزارشي كه از تجربه عرفـاني عـارف شـده اسـت               

 ،تواند بفهمـد كـه تجربـه عرفـاني خـودش            يعني شخص عارف چگونه مي    
لذا بحث بر سر اين نيست كـه گـزارش عـارف            . كننده نماست يا گمراه   واقع

نمـا يـا    خواهـد واقـع     مطابق با واقع اسـت يـا نـه، بلكـه خـود عـارف مـي                
تـرزا، يكـي از تجـارب عرفـاني          .اش را محك بزند    كننده بودن تجربه   گمراه

مسيح حضرت  كند كه     خودش را كه در عيد قديسان برايش رخ داد نقل مي          
دغدغـه تـرزا ايـن      . را در كنار خودش ديد و مسيح سخناني را به او گفـت            
البتـه مـا در   . اهر شداست كه آيا واقعاً حضرت مسيح بود كه در كنار وي ظ     
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 .كننده بودن تجارب عرفاني باشد نما يا گمراه كي از واقعتواند حا مي

 

. طبيعتاً اين مالك، مالكي است كه شخص بايد فقط در مورد خـودش اعمـال كنـد                 ○
 .كار داشته باشيم و زيرا اگر درباره ديگران باشد، ما بايد با توصيف آن تجربه عرفاني سر

 ١١٥/ تجربه عرفاني 
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البتـه  .  اعمـال كـرد  زنيتوان در مورد ديگران  هايي هم هست كه مي     مالك ●
ها هم بـه منظـور داوري در خصـوص توصـيف آنهـا از تجربـه                  اين مالك 
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 .ام رباني و رحمانيالقاي شيطان بوده است يا الهواقعاً 

در فصل بعدي به بخش .  مربوط به تجربه عرفاني بيان شد      تا اينجا مباحثِ  
 .دوم از عرفان يعني عرفان عملي يا سير و سلوك عرفاني خواهيم پرداخت
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 سير و سلوك عرفاني

 

 مقدمه
 اي، يعنـي    خواهيم به بحث از قسمت دوِم عرفان مقايسـه          فصل مي  در اين 

قبل از آنكه وارد بحث از سـير و سـلوك           . وك عرفاني بپردازيم  سير و سل  
معمـوالً بخـش اول   يك نكته را متذكر شوم و آن اينكه      عرفاني شوم، بايد    

 و بخـش دوم يعنـي   mystical expereinceيعني تجربه عرفاني را با تعبيـر  
 لـذا  ؛كننـد   بيـان مـي  mystical methodسير و سلوك عرفاني را بـا تعبيـر   

گـاهي هـم بـه    . كـار بـرد   بـه  عبير شيوه عرفاني يا روش عرفـاني را   ت نبايد
كنند كه همـان معنـاي سـير و            استفاده مي  practice از كلمه    method جاي

 .سلوك را دارد

سير و سلوك عرفاني در بحث ما، هميشه به اين معناست كه ما با آنچـه   
. ر داريـم كا و سركه در باب سير و سلوك عرفاني نوشته يا گفته شده است    

، گرچه تجربه عرفـاني يـك چيـز اسـت و            نيز اشاره شد  گونه كه قبالً      همان
تعبير و تفسير تجربه عرفاني چيز ديگري اسـت، امـا كسـي كـه در عرفـان                  

كند، همواره با تعبيرها و تفسيرهايي كـه در تجربـه عرفـاني               مي تطبيقي كار 
 تجربه عرفاني   اگر كسي عارف باشد هم با خود      .  دارد كار و سروجود دارد   

اما اگـر كسـي يـك محقـق در          .  دارد و هم با تعبير تجربه عرفاني       كار و سر
رو كـه محقـق عرفـان        از آن ، در اين صـورت       باشد ١اي زمينه عرفان مقايسه  

 تعـابير  اساس بر دارد، لذا همه تحقيقات      كار و سراي است، با تعابير      مقايسه
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 سـلوك عرفـاني كـار       خود سـير و   اين در حالي است كه      . گيرد  مي صورت
 . صوفي و اهل سير و سلوك عرفاني است،راهب

د، در واقـع    نشـو   مـي  هاي عرفـاني بـا هـم مقايسـه         وقتي سير و سلوك   
اگر يـك  . كنيم  ميها داريم با هم مقايسه    هايي را كه از سير و سلوك       گزارش

اي، مثالً در يك فرقـه صـوفيانه، اهـل سـير و سـلوك                محقق عرفان مقايسه  
اي نيست، بلكـه سـير و        ق، عرفان مقايسه  ين سير و سلوِك محقّ    شود، خود ا  

سلوك شخصـي اسـت، امـا اگـر محقـق بخواهـد پـس از سـير و سـلوك                     
 بايـد سـير و سـلوك        ،اي شـود   اش وارد عرفان تطبيقي يـا مقايسـه        شخصي

. شـود مقايسـه كنـد     مـي  كـه گـزارش   يخودش را با سير و سـلوك ديگـر        
متـون مكتـوب يـا متـون ملفـوظ       اي بـا    محقـق عرفـان مقايسـه      حال هر به
بنابراين به هنگام مقايسه دو عرفان از جهت سير و سـلوك،            .  دارد كار و سر

 انـد اسـتفاده   از مجموعه آثاري كه هر دو عرفـان در سـير و سـلوك نوشـته            
هايي را كه در هر دو عرفان        كنيم و وجوه افتراق و اشتراك سير و سلوك         مي

 .كنيم  مي، مقايسه استشدهتوصيه 
 

 ي بحث تجربه عرفانبا بحث سير و سلوك يها تفاوت

در باب سير و سلوك، صـدق و       : مصلحت و مفسده به جاي صدق و كذب       
لـذا   و   زيرا سير و سـلوك، بـاور، گـزاره و قضـيه نيسـت             . كذب معنا ندارد  

 گـزاره و قضـيه      صدق و كذب فقط از سويي صـفتِ       . صدق و كذب ندارد   
 وري كه به آن گزاره و قضـيه تعلـق          با شود و از سوي ديگر صفتِ       مي واقع
قضيه، گـزاره و    .  فقط قضيه است   » الصدق والكذب  حتملُ ي قولٌ«لذا  . گيرد مي

چهـل روز در يـك غـار    «اگر من به شما بگويم     . دنباور، صدق و كذب دار    
امـا  . زيـرا اخبـاري نيسـت   . ، اين جمله صدق و كذب ندارد     »نشيني كن  چلّه
 آنگـاه ايـن جملـه     » اي نشيني كرده  هي چلّ چهل روز در غار    تو«گفتم    مي اگر
چهل روز در يـك غـار       «گفتم    مي نيز اگر . توانست صادق يا كاذب باشد     مي

 ١١٩/ سير و سلوك عرفاني 
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. توانست صـادق يـا كـاذب باشـد      ميباز اين جمله» نشيني خواهي كرد   چلّه
چهـل روز در فـالن غـار      «اما اگـر بگـويم      . زيرا اين جمالت اخباري است    

فالن غـذا را    «يا  » الن مسجد معتكف شو   گزيني كن يا چهل روز در ف       گوشه
اين جمالت امري است و صدق و       ... و» مواد گوشتي مصرف نكن   «،  »نخور

 . كذب ندارد
بنابراين مقايسه در سير و سلوك عرفاني از لحاظ صدق و كذب مطـرح       

هـاي    بر خالف تجربه عرفاني طبق يك تفسير و بـر خـالف آمـوزه              ؛نيست
هاي عرفاني حتمـاً صـدق و كـذب          ب آموزه در با . عرفاني طبق همه تفاسير   

هـاي عرفـاني     طبق اين تفسير كه تجربه،هاي عرفاني هم  تجربه. مطرح است 
بنـابراين  . شود  مي د، صدق و كذب درباره آنها مطرح      ن هم دار  ١شأن معرفتي 
 يعنـي صـرفاً از مقولـه    ،هاي عرفاني شأن معرفتي هم داشته باشند  اگر تجربه 
 ت و اراده نباشند، آنگاه در خصـوص آنهـا هـم    هيجانا ، عواطف ،احساسات

عمومـاً اعتقـاد بـر ايـن اسـت كـه            البته  . توان صدق و كذب مطرح كرد      مي
امـا در سـير و سـلوك عرفـاني، مطلقـاً      . تجارب عرفاني چنين شأني دارنـد     

صـادق اسـت    » دروغ نگو «توان گفت    مثالً نمي . صدق و كذب وجود ندارد    
 دروغ«، يـا    »دروغ خـواهي گفـت    «يـا   » تيدروغ گف «گفتيم    مي اگر. يا كاذب 

 .توانستيم درباره آنها صدق و كذب مطرح كنيم  مي»گويي مي

پس جهت مقايسـه در سـير و سـلوك عرفـاني مطلقـاً جهـت مقايسـه                  
هـايي اسـت كـه بـه         هاي مقايسه رئاليسـتيك جنبـه      جنبه. رئاليستيك نيست 

 رئاليسـتيك در    هـاي  لـذا جنبـه   . پردازند  مطابقت يا عدم مطابقت با واقع مي      
هـاي مقايسـه     هاي عرفاني مطرح نيسـت، بلكـه جنبـه         مقايسه سير و سلوك   

هاي رئاليستيك بـه صـدق و كـذب،          در مقايسه . پراگماتيستيك مطرح است  
ميزان صـدق و كـذب و ميـزان قـرب و بعـد از صـدق و كـذب پرداختـه                    

ريم، كـار نـدا    و هاي پراگماتيستيك با اين موارد سـر       اما در مقايسه  . شود  مي
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هـاي    بر خالف تجربه عرفاني طبق يك تفسير و بـر خـالف آمـوزه              ؛نيست
هاي عرفاني حتمـاً صـدق و كـذب          ب آموزه در با . عرفاني طبق همه تفاسير   

هـاي عرفـاني     طبق اين تفسير كه تجربه،هاي عرفاني هم  تجربه. مطرح است 
بنـابراين  . شود  مي د، صدق و كذب درباره آنها مطرح      ن هم دار  ١شأن معرفتي 
 يعنـي صـرفاً از مقولـه    ،هاي عرفاني شأن معرفتي هم داشته باشند  اگر تجربه 
 ت و اراده نباشند، آنگاه در خصـوص آنهـا هـم    هيجانا ، عواطف ،احساسات

عمومـاً اعتقـاد بـر ايـن اسـت كـه            البته  . توان صدق و كذب مطرح كرد      مي
امـا در سـير و سـلوك عرفـاني، مطلقـاً      . تجارب عرفاني چنين شأني دارنـد     

صـادق اسـت    » دروغ نگو «توان گفت    مثالً نمي . صدق و كذب وجود ندارد    
 دروغ«، يـا    »دروغ خـواهي گفـت    «يـا   » تيدروغ گف «گفتيم    مي اگر. يا كاذب 

 .توانستيم درباره آنها صدق و كذب مطرح كنيم  مي»گويي مي

پس جهت مقايسـه در سـير و سـلوك عرفـاني مطلقـاً جهـت مقايسـه                  
هـايي اسـت كـه بـه         هاي مقايسه رئاليسـتيك جنبـه      جنبه. رئاليستيك نيست 

 رئاليسـتيك در    هـاي  لـذا جنبـه   . پردازند  مطابقت يا عدم مطابقت با واقع مي      
هـاي مقايسـه     هاي عرفاني مطرح نيسـت، بلكـه جنبـه         مقايسه سير و سلوك   

هاي رئاليستيك بـه صـدق و كـذب،          در مقايسه . پراگماتيستيك مطرح است  
ميزان صـدق و كـذب و ميـزان قـرب و بعـد از صـدق و كـذب پرداختـه                    

ريم، كـار نـدا    و هاي پراگماتيستيك با اين موارد سـر       اما در مقايسه  . شود  مي
                                                           

1. cognitive 
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 يعني مثالً اينكه چقدر پـذيرش    ؛آيد  بلكه پاي مصلحت و مفسده به ميان مي       
كنـد و عـدم پـذيرش آن چقـدر سـبب           فالن توصيه مصلحت مرا تأمين مي     

لذا به جاي صدق و كذب در امور نظري، در امـور عملـي              . شود  مفسده مي 
رد، باز هم حقانيت وجـود دا     بنابراين  . كار داريم   و با مصلحت و مفسده سر    

 .)مصلحت ( بلكه حقانيت عملي)صدق(اما نه حقانيت نظري 
، اين جمله صـدق و  »يك ليوان آب بياور   «حسن به حسين بگويد     اگر  

چـه  حسـن  توان گفت امـر يـا تقاضـا و يـا خـواهش       كذب ندارد، اما مي   
حسـن  داشته و چـه مصـلحتي بـراي كسـي كـه از              حسن  مصلحتي براي   

حسـن  سي كه نسبت بـه حكـم        اطاعت كرده است وچه مصلحتي براي ك      
توان بحـث مصـلحت و        لذا در باب جمالت امري مي     . عصيان كرده است  

، حال آنكـه ذهـن   دو شق داردهمواره پس حقانيت   . مفسده را مطرح كرد   
لفـظ حقانيـت، بـه سـمت صـدق و كـذب متوجـه               شـنيدن   به محض   ما  
حقانيت در امور نظري، صدق و كذب را محـل توجـه دارد، امـا     . شود  مي
لـذا در ايـن قبيـل امـور بايـد بـه             . را مصلحت و مفسـده      ،امور عملي در  

 .مصلحت و مفسده توجه كرد

 ديگري هم وجود دارد و      تفاوت: توقف مصلحت و مفسده بر هدف     . ۲
اگـر مـن    الً  مـث . ت و مفسده هم بر چيز ديگري توقف دارد        لحآن اينكه مص  

ستم، آيـا بـه     اكنون كه من در اينجا در حال درس گفتن ه          به شما بگويم هم   
 شـما در پاسـخ   ،هاي اين اتـاق را خـاموش كنـيم         مصلحت هست كه المپ   

گوييد اگر منظور تو از درس گفتن اين است كه صداي تو به گـوش مـا              مي
امـا اگـر بخـواهي    . هـا را خـاموش كنـيم     اشـكالي نـدارد كـه المـپ     ،برسد
هاي روي تابلو را هم بـه چشـم مـا برسـاني آنگـاه خـاموش كـردن                    نوشته

هـا مطلقـاً     توان گفـت خـاموش كـردن المـپ         لذا نمي . ها مفسده دارد   پالم
هـا بـراي     بلكه بايد گفـت خـاموش كـردن المـپ         ،مفسده دارد يا مصلحت   

هـاي روي    اي ندارد، اما بـراي ديـدن نوشـته         شنيدن صداي تو مطلقاً مفسده    
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ايـن  . شـود   ها مفسده دارد، چون مـانع ديـد مـي          تابلو، خاموش كردن المپ   
ن معناست كه تا هدفي تصوير نشود، نه چيزي مصـلحت اسـت        حرف به اي  
 .لذا مصلحت و مفسده بر هدف توقف دارد. و نه مفسده

 يعنـي در صـدق و كـذب نبايـد           ؛در صدق و كذب چنين چيزي نداشتيم      
ابتدا چيزي را فرض بگيريم تا سپس بحـث از صـدق و كـذب آن گـزاره يـا        

ايـن بحـث    .  هـدف را سـنجيد     اما در مصلحت و مفسده بايد     . باور پيش بيايد  
آيا اين صـندلي مـانع در كـار مـا           «اگر به شما بگويم     . شبيه مانع و رادع است    

، آنگاه شما خواهيـد گفـت بـراي سـخن گفـتن صـندلي مـانع                »هست يا نه؟  
اما اگر قصـد داشـته   . تي نداردمدي آن نيز م آن مانعيتي ندارد و نبودِ نيست، بودِ 

 طرف بپريد، آنگاه صندلي مانعيت دارد، لـذا         باشيد از اين طرف صندلي به آن      
اگر هدف رسـاندن صـدا بـه گـوش دانشـجويان بـود              . به هدف بستگي دارد   

       صندلي مانعيت ندارد و نبود آن نيز مامـا اگـر هـدف      . ت نخواهد داشـت   مدي
  صـندلي مانعيـت دارد و نبـودِ        خيزگرفتن از اين طرف به آن طرف باشد، بودِ        

ين معناست كه تا هدفي تصوير نشـود نـه چيـزي            اين سخن به ا   . آن ممديت 
 .حت است و نه چيزي مفسدهلمانع است و نه چيزي ممد، نه چيزي مص

 دستم را بزنم به مصلحت من است يا مفسـده  به نظر شما اينكه من رگِ  
زيرا اگر هدف زنده ماندن باشد اين كار مفسـده          . توان پاسخي داد    نمي ؟من
حت ل بهترين كـار همـين اسـت و مصـ          ،شد اما اگر هدف خودكشي با     ،دارد

طور مطلق، يعنـي بـدون در نظـر           توان هيچ چيزي را به     لذا نمي . خواهد بود 
بنـابراين هـر گـاه بگـوييم كـار          . گرفتن هدف، مصلحت يا مفسده دانسـت      

آورد حتماً هدفي     اي را پديد مي     يا مفسده  ،كند  خاصي مصلحتي را تأمين مي    
يت آن كار براي هدف تعبير به مفسده بـودن  مزاحماز ايم و   را در نظر گرفته   

. كنـيم  كنيم و ممديت آن كار براي هدف را تعبير به مصلحت بـودن مـي            مي
 اگر قصد ما نزديك شـدن       ؟حت است يا به مفسده    لمثالً دروغ گفتن به مص    

 امـا اگـر     ،به خدا باشد دروغ گفتن مفسده دارد و راست گفـتن، مصـلحت            
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 يعني مثالً اينكه چقدر پـذيرش    ؛آيد  بلكه پاي مصلحت و مفسده به ميان مي       
كنـد و عـدم پـذيرش آن چقـدر سـبب           فالن توصيه مصلحت مرا تأمين مي     

لذا به جاي صدق و كذب در امور نظري، در امـور عملـي              . شود  مفسده مي 
رد، باز هم حقانيت وجـود دا     بنابراين  . كار داريم   و با مصلحت و مفسده سر    

 .)مصلحت ( بلكه حقانيت عملي)صدق(اما نه حقانيت نظري 
، اين جمله صـدق و  »يك ليوان آب بياور   «حسن به حسين بگويد     اگر  

چـه  حسـن  توان گفت امـر يـا تقاضـا و يـا خـواهش       كذب ندارد، اما مي   
حسـن  داشته و چـه مصـلحتي بـراي كسـي كـه از              حسن  مصلحتي براي   

حسـن  سي كه نسبت بـه حكـم        اطاعت كرده است وچه مصلحتي براي ك      
توان بحـث مصـلحت و        لذا در باب جمالت امري مي     . عصيان كرده است  

، حال آنكـه ذهـن   دو شق داردهمواره پس حقانيت   . مفسده را مطرح كرد   
لفـظ حقانيـت، بـه سـمت صـدق و كـذب متوجـه               شـنيدن   به محض   ما  
حقانيت در امور نظري، صدق و كذب را محـل توجـه دارد، امـا     . شود  مي
لـذا در ايـن قبيـل امـور بايـد بـه             . را مصلحت و مفسـده      ،امور عملي در  

 .مصلحت و مفسده توجه كرد

 ديگري هم وجود دارد و      تفاوت: توقف مصلحت و مفسده بر هدف     . ۲
اگـر مـن    الً  مـث . ت و مفسده هم بر چيز ديگري توقف دارد        لحآن اينكه مص  

ستم، آيـا بـه     اكنون كه من در اينجا در حال درس گفتن ه          به شما بگويم هم   
 شـما در پاسـخ   ،هاي اين اتـاق را خـاموش كنـيم         مصلحت هست كه المپ   

گوييد اگر منظور تو از درس گفتن اين است كه صداي تو به گـوش مـا              مي
امـا اگـر بخـواهي    . هـا را خـاموش كنـيم     اشـكالي نـدارد كـه المـپ     ،برسد
هاي روي تابلو را هم بـه چشـم مـا برسـاني آنگـاه خـاموش كـردن                    نوشته

هـا مطلقـاً     توان گفـت خـاموش كـردن المـپ         لذا نمي . ها مفسده دارد   پالم
هـا بـراي     بلكه بايد گفـت خـاموش كـردن المـپ         ،مفسده دارد يا مصلحت   

هـاي روي    اي ندارد، اما بـراي ديـدن نوشـته         شنيدن صداي تو مطلقاً مفسده    

 ١٢١/ سير و سلوك عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۱۲۱ )۱۶۸كد 

ايـن  . شـود   ها مفسده دارد، چون مـانع ديـد مـي          تابلو، خاموش كردن المپ   
ن معناست كه تا هدفي تصوير نشود، نه چيزي مصـلحت اسـت        حرف به اي  
 .لذا مصلحت و مفسده بر هدف توقف دارد. و نه مفسده

 يعنـي در صـدق و كـذب نبايـد           ؛در صدق و كذب چنين چيزي نداشتيم      
ابتدا چيزي را فرض بگيريم تا سپس بحـث از صـدق و كـذب آن گـزاره يـا        

ايـن بحـث    .  هـدف را سـنجيد     اما در مصلحت و مفسده بايد     . باور پيش بيايد  
آيا اين صـندلي مـانع در كـار مـا           «اگر به شما بگويم     . شبيه مانع و رادع است    

، آنگاه شما خواهيـد گفـت بـراي سـخن گفـتن صـندلي مـانع                »هست يا نه؟  
اما اگر قصـد داشـته   . تي نداردمدي آن نيز م آن مانعيتي ندارد و نبودِ نيست، بودِ 

 طرف بپريد، آنگاه صندلي مانعيت دارد، لـذا         باشيد از اين طرف صندلي به آن      
اگر هدف رسـاندن صـدا بـه گـوش دانشـجويان بـود              . به هدف بستگي دارد   

       صندلي مانعيت ندارد و نبود آن نيز مامـا اگـر هـدف      . ت نخواهد داشـت   مدي
  صـندلي مانعيـت دارد و نبـودِ        خيزگرفتن از اين طرف به آن طرف باشد، بودِ        

ين معناست كه تا هدفي تصوير نشـود نـه چيـزي            اين سخن به ا   . آن ممديت 
 .حت است و نه چيزي مفسدهلمانع است و نه چيزي ممد، نه چيزي مص

 دستم را بزنم به مصلحت من است يا مفسـده  به نظر شما اينكه من رگِ  
زيرا اگر هدف زنده ماندن باشد اين كار مفسـده          . توان پاسخي داد    نمي ؟من
حت ل بهترين كـار همـين اسـت و مصـ          ،شد اما اگر هدف خودكشي با     ،دارد

طور مطلق، يعنـي بـدون در نظـر           توان هيچ چيزي را به     لذا نمي . خواهد بود 
بنـابراين هـر گـاه بگـوييم كـار          . گرفتن هدف، مصلحت يا مفسده دانسـت      

آورد حتماً هدفي     اي را پديد مي     يا مفسده  ،كند  خاصي مصلحتي را تأمين مي    
يت آن كار براي هدف تعبير به مفسده بـودن  مزاحماز ايم و   را در نظر گرفته   

. كنـيم  كنيم و ممديت آن كار براي هدف را تعبير به مصلحت بـودن مـي            مي
 اگر قصد ما نزديك شـدن       ؟حت است يا به مفسده    لمثالً دروغ گفتن به مص    

 امـا اگـر     ،به خدا باشد دروغ گفتن مفسده دارد و راست گفـتن، مصـلحت            
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ر چه دروغ بيشتر بگوييم به مصلحت مـا          آنگاه ه  ،قصد ما رئيس شدن باشد    
طور مطلق گفت دروغ گفتن به مصلحت اسـت           توان به  لذا نمي . خواهد بود 

 .يا مفسده، بلكه به هدف ما بستگي دارد

 :توان در دو نكته زير خالصه كرد اين بحث را مي
صدق و كذب به اخباريات اختصاص دارد و در انشـائيات صـدق      .۱

 ،در عين حال حقانيت در توصيه، امر و نهي         اما   ،و كذب راه ندارد   
 مفهومي است اعم از     ،و انشائيات راه دارد و به اين جهت حقانيت        

شود و در امور عملـي         يعني در امور نظري شامل صدق مي       ؛صدق
تـوان گفـت يـك گـزاره اخبـاري            شامل مصلحت، و بنابراين مـي     

 حقانيت دارد و در اينجا مـراد از حقانيـت صـدق خواهـد بـود و                
توان گفت يك گزاره اخباري حقانيـت نـدارد و مرادمـان ايـن                مي

تـوان   از آن طـرف هـم مـي   . خواهد بود كه آن گزاره كاذب اسـت   
ي حقانيت دارد، البتـه نـه بـه ايـن معنـا كـه       يگفت يك گزاره انشا   

صدق دارد بلكه به اين معنا كه به مصـلحت اسـت و يـك گـزاره               
ه اين معنـا كـه مصـلحت    توان گفت حقانيت ندارد، ب انشايي را مي 

بنابراين هنوز  . ندارد و نه به اين معنا كه صدق ندارد و كذب دارد           
 امـا بـه ايـن    .توان در عرفان عملي سخن از حقانيت گفـت  هم مي 

شرط كه حقانيت نظري كه به معناي صدق است مراد مـا نباشـد،               
 ؛بلكه حقانيت عملي كه به معناي مصلحت است مراد ما باشد

 يك توصيه يا يك امر و يا يك نهي، مصـلحت يـا مفسـده       خود اينكه  .۲
آورد و يـا مـا را بـه     است، يعني اينكه براي مـا مصـلحتي فـراهم مـي     

اندازد قابل احراز نيست، مگر اينكه هدفي در نظر داشـته            اي مي   مفسده
توان گفـت امـري كـه فـردي           گاه نمي   بدون تصوير هدف هيچ    .باشيم

 يا امـري    ،حق، امري است بجا    ه يا ناب  ،حق هدهد، امري است ب     انجام مي 
مثالً اگـر   . زا آور يا امري است مفسده     است نابجا، امري است مصلحت    

 ١٢٣/ سير و سلوك عرفاني 
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من به كسي گفتم كتاب اسپينوزا را بخوان، يعني يا به او توصيه كـردم               
امر يا توصيه ملكيـان بـه فالنـي         «در اين صورت اگر بپرسند      و يا امر،    

مصلحت هسـت يـا بـه مصـلحت         مبني بر خواندن كتاب اسپينوزا به       
 تا زماني كه معلوم نشود آيا هدفي در آن ميان وجود داشـته              ،»؟نيست

توان در اين باب قضـاوت        است يا نه و آن هدف چه بوده است، نمي         
اگر هدف فرد تفريح و سرگرمي بوده و من بـه او توصـيه كـرده       . كرد

 بـود و    ، اين توصيه به مصلحت نخواهد     دباشم كتاب اسپينوزا را بخوان    
اما اگر فرد بخواهد در باب نظام جـوهري ـ   . اين امر، امر ناحقي است

در ايـن    ببينـد،    يعرضي عالم و يا راجع به جبر و اختيار تحقيق دقيقـ           
توصيه من در خصوص خواندن كتاب اسپينوزا، يك توصـيه          صورت  

 .درست است، زيرا هدف متفاوت است
تصوير كردن يـك هـدف، حـق        توان گفت يك امر يا نهي بدون          گاه نمي  هيچ

ـ  اساسـاً م   ؛است يا ناحق و هميشه بايـد يـك هـدف تصـوير كنـيم               ديت و  ِم
ـ  يعني هيچ چيـزي مطلقـاً م       ؛طور است   مانعيت هم همين   د نيسـت، و هـيچ      ِم

اگـر مـثالً هـدف    . چيزي هم مطلقاً مزاحم نيست و بستگي به هدف فرد دارد          
امـا اگـر    . ا مـزاحم نيسـت    شما شنيدن صداي من باشد آنگاه نبود نور در اينج         

هدف شما ديدن من باشد آنگاه نبود نور در اينجا مزاحم است، لذا بـه هـدف        
اگر هدف ديدن باشد، فقدان نور مزاحم است و اگر هـدف           . شما بستگي دارد  

د نيسـت و  ِمـ هيچ چيزي مطلقـاً م   . شنيدن صدا باشد فقدان نور مزاحم نيست      
هـا،    قانيت و بطالن امرها و نهـي      چون ح . هيچ چيزي هم مطلقاً مزاحم نيست     

    به معناي مزاحمت و مبنـابراين  . ت است، لذا بايد يك هدف تصوير شود       مدي
در سير و سلوك عرفاني ابتدا بايد به اين امر بپـردازيم كـه چـه هـدفي بـراي          

هـا،    لذا اولـين جهـت مقايسـه بـين سـير و سـلوك             . انسان تصوير شده است   
يعني انسـان آرمـاني در      . استسان آرماني   ها از جهت ان     مقايسه سير و سلوك   

 .تواند با هم مقايسه شود ها مي سير و سلوك
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ر چه دروغ بيشتر بگوييم به مصلحت مـا          آنگاه ه  ،قصد ما رئيس شدن باشد    
طور مطلق گفت دروغ گفتن به مصلحت اسـت           توان به  لذا نمي . خواهد بود 

 .يا مفسده، بلكه به هدف ما بستگي دارد

 :توان در دو نكته زير خالصه كرد اين بحث را مي
صدق و كذب به اخباريات اختصاص دارد و در انشـائيات صـدق      .۱

 ،در عين حال حقانيت در توصيه، امر و نهي         اما   ،و كذب راه ندارد   
 مفهومي است اعم از     ،و انشائيات راه دارد و به اين جهت حقانيت        

شود و در امور عملـي         يعني در امور نظري شامل صدق مي       ؛صدق
تـوان گفـت يـك گـزاره اخبـاري            شامل مصلحت، و بنابراين مـي     

 حقانيت دارد و در اينجا مـراد از حقانيـت صـدق خواهـد بـود و                
توان گفت يك گزاره اخباري حقانيـت نـدارد و مرادمـان ايـن                مي

تـوان   از آن طـرف هـم مـي   . خواهد بود كه آن گزاره كاذب اسـت   
ي حقانيت دارد، البتـه نـه بـه ايـن معنـا كـه       يگفت يك گزاره انشا   

صدق دارد بلكه به اين معنا كه به مصـلحت اسـت و يـك گـزاره               
ه اين معنـا كـه مصـلحت    توان گفت حقانيت ندارد، ب انشايي را مي 

بنابراين هنوز  . ندارد و نه به اين معنا كه صدق ندارد و كذب دارد           
 امـا بـه ايـن    .توان در عرفان عملي سخن از حقانيت گفـت  هم مي 

شرط كه حقانيت نظري كه به معناي صدق است مراد مـا نباشـد،               
 ؛بلكه حقانيت عملي كه به معناي مصلحت است مراد ما باشد

 يك توصيه يا يك امر و يا يك نهي، مصـلحت يـا مفسـده       خود اينكه  .۲
آورد و يـا مـا را بـه     است، يعني اينكه براي مـا مصـلحتي فـراهم مـي     

اندازد قابل احراز نيست، مگر اينكه هدفي در نظر داشـته            اي مي   مفسده
توان گفـت امـري كـه فـردي           گاه نمي   بدون تصوير هدف هيچ    .باشيم

 يا امـري    ،حق، امري است بجا    ه يا ناب  ،حق هدهد، امري است ب     انجام مي 
مثالً اگـر   . زا آور يا امري است مفسده     است نابجا، امري است مصلحت    
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من به كسي گفتم كتاب اسپينوزا را بخوان، يعني يا به او توصيه كـردم               
امر يا توصيه ملكيـان بـه فالنـي         «در اين صورت اگر بپرسند      و يا امر،    

مصلحت هسـت يـا بـه مصـلحت         مبني بر خواندن كتاب اسپينوزا به       
 تا زماني كه معلوم نشود آيا هدفي در آن ميان وجود داشـته              ،»؟نيست

توان در اين باب قضـاوت        است يا نه و آن هدف چه بوده است، نمي         
اگر هدف فرد تفريح و سرگرمي بوده و من بـه او توصـيه كـرده       . كرد

 بـود و    ، اين توصيه به مصلحت نخواهد     دباشم كتاب اسپينوزا را بخوان    
اما اگر فرد بخواهد در باب نظام جـوهري ـ   . اين امر، امر ناحقي است

در ايـن    ببينـد،    يعرضي عالم و يا راجع به جبر و اختيار تحقيق دقيقـ           
توصيه من در خصوص خواندن كتاب اسپينوزا، يك توصـيه          صورت  

 .درست است، زيرا هدف متفاوت است
تصوير كردن يـك هـدف، حـق        توان گفت يك امر يا نهي بدون          گاه نمي  هيچ

ـ  اساسـاً م   ؛است يا ناحق و هميشه بايـد يـك هـدف تصـوير كنـيم               ديت و  ِم
ـ  يعني هيچ چيـزي مطلقـاً م       ؛طور است   مانعيت هم همين   د نيسـت، و هـيچ      ِم

اگـر مـثالً هـدف    . چيزي هم مطلقاً مزاحم نيست و بستگي به هدف فرد دارد          
امـا اگـر    . ا مـزاحم نيسـت    شما شنيدن صداي من باشد آنگاه نبود نور در اينج         

هدف شما ديدن من باشد آنگاه نبود نور در اينجا مزاحم است، لذا بـه هـدف        
اگر هدف ديدن باشد، فقدان نور مزاحم است و اگر هـدف           . شما بستگي دارد  

د نيسـت و  ِمـ هيچ چيزي مطلقـاً م   . شنيدن صدا باشد فقدان نور مزاحم نيست      
هـا،    قانيت و بطالن امرها و نهـي      چون ح . هيچ چيزي هم مطلقاً مزاحم نيست     

    به معناي مزاحمت و مبنـابراين  . ت است، لذا بايد يك هدف تصوير شود       مدي
در سير و سلوك عرفاني ابتدا بايد به اين امر بپـردازيم كـه چـه هـدفي بـراي          

هـا،    لذا اولـين جهـت مقايسـه بـين سـير و سـلوك             . انسان تصوير شده است   
يعني انسـان آرمـاني در      . استسان آرماني   ها از جهت ان     مقايسه سير و سلوك   

 .تواند با هم مقايسه شود ها مي سير و سلوك
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  و ساحات وجودي انسان١،تجربه عرفاني، حيث التفاتي
تـر   تر و مهـم  هاي عرفاني از همه مشكل   اولين چيزي كه در وجوه مقايسه تجربه       ○

نساني فرض كـرده     تجربه است و چون تجربه را يكي از امور ا          ِقاست، چيستي متعلَّ  
كـه تجربـه عرفـاني داراي يـك حيـث      شما بر اين بود  و توصيف نموديد، لذا تأكيد      

جا نقش گرفت، در حالي كه در ديگر دروسي كه از            سؤال من از همين   .  است التفاتي
 شود و متناظر بـا همـان    مي ساحت تقسيم چهارت انساني به اايم، ساح  فراگرفتهشما  
شود و همان بدن، ذهـن،        مي در جهان هستي تصوير    ساحتي است كه حداقل      چهار

ايـم، تفـرد و تشـخّص     گونه كه از شما آموخته در ساحت روح، آن   . نفس و روح است   
وجود ندارد و اگر بخواهد با چهار ساحت جهان هستي تناظر پيدا كند، بايـد سـاحت                 

د و در يـا ذات الـوهي باشـ    و ناپذير روح متناظر با خداي ناشناختني يا خداي توصيف  
بـودا  آيـين  واقع ساحت روح، همان آناتمن در آيين هندو، يا سرشـتي اسـت كـه در     

سـؤال مـن    . شده است شود و يا اناالحقي است كه در تصوف صوفيان ذكر             مي گفته
 كه شما بحث را     اين است كه در ساحت روح اصالً حيث التفاتي معنا ندارد، در حالي            

هاي عرفاني كـه همـان نبـود         بحثترين   مهمايد كه يكي از      اي مضيق كرده   گونه به
حيث التفاتي در ساحت روح است، يا مغفول ماند، يا به آن پرداختـه نشـد و يـا مـن        

 .متوجه نشدم

 من اصالً اعتقاد ندارم كه ما ساحتي در تجربه عرفاني داشته باشيم كه در                ●
هميشـه وجـود     حيث التفـاتي .آن ساحت، حيث التفاتي وجود نداشته باشد 

حيـث  هـم    داشته باشـيم، بـاز       كار و سر ناشناختني هم    امروقتي ما با    . رددا
نبايد تصور كنيم كه حيث التفاتي فقط وقتي است كه بـا     . التفاتي وجود دارد  

اصالً آگاهي، ادراك، علم، معرفت، احسـاس،        . داريم كار و سرشناختني  امر  
نـد و اگـر در   ، همه حيث التفاتي دارامر ديگري از اين دست   تجربه و يا هر     

اي باشـد و از نـوع        جايي حيث التفاتي نباشد، تجربه نيست، نه اينكه تجربه        
اصالً تجربه، همـواره تجربـه چيـزي، يـا تجربـه كسـي و يـا             . خاصي باشد 

                                                           

1. intentionality 
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 تجربـه  ِقي يـك متعلّـ    يعني تجربـه، تجربـه     ؛باالخره تجربه موجودي است   
 خود تعبير آگاهي    كنند مانند   مي الفاظ و مفاهيمي كه بر آگاهي داللت      . است

 .يا ادراك، علم، معرفت، احساس و تجربه، همه داراي حيث التفاتي هستند

 

  آيا در ساحت روح هم هست؟.تمام اين مواردي كه فرموديد در ساحت نفس است ○

تمـام  . دو چيز را نبايد با هم خلـط كـرد         . البته شكي ندارد كه هست    !  بله ●
حيث التفـاتي يعنـي   . است objectيه بحثي كه در حيث التفاتي داريم در ناح  

 يعني عاِلم، علم به چيـزي  ؛ به معلومي دارد به چيزي يا علِماينكه عاِلم، علمِ  
.  اسـت  objectآن چيـز، همـان      . دارد كه قبالً به آن چيز علم نداشـته اسـت          

حيث التفاتي يعني اينكـه ديـوار،       .  است objectبحث حيث التفاتي راجع به      
 اما عشق، عشق بـه چيـزي        ؛اهي، ماهي چيزي نيست    م ؛ديواِر چيزي نيست  

بنـابراين بحـث    .  اميد، اميد به چيـزي اسـت       ؛ بيم، بيم از چيزي است     ؛است
حيث التفاتي بحثي است درباره اينكه هـر امـري كـه حيـث التفـاتي در آن                  

لـذا حيـث    . ، معطوف به چيزي اسـت     intentional يعني هر امر     ،وجود دارد 
شـدگي   بنابراين بحث مـا در معطـوف  . به چيزيالتفاتي يعني معطوف بودن    
 .كنيم كنيم و فعالً در عاِلم بحث نمي  مياست، يعني در معلوم بحث

رسـد مـا وارد       مـي  شـود بـه نظـر       مي وقتي ساحت روح به ميان كشيده     
حيـث التفـاتي، بحـث از       . ايم كه در آن حيطه عاِلم، غير ندارد        اي شده  حيطه

موجـودات دو   «گوينـد     مـي  سـخن كـه   به تعبير ديگـري ايـن       . معلوم است 
اي داراي حيث التفـاتي      اي داراي حيث التفاتي هستند و دسته        دسته :اند دسته
به اين معناست كـه موجـوداتي از قبيـل پنجـره، آب، خرگـوش و                » نيستند
آگاهي از  «در حالي كه آگاهي همواره      . ندارند» نسبت به «و  » به«،  »از«ديوار،  
و » عشـق بـه كسـي   «، عشق همـواره  »ه چيزي علم ب «و علم همواره    » چيزي

بنـابراين مـا فعـالً در بحـث     . است» نفرت از چيزي يا كسي«نفرت همواره  
 .عشق، به عاشق كاري نداريم
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  و ساحات وجودي انسان١،تجربه عرفاني، حيث التفاتي
تـر   تر و مهـم  هاي عرفاني از همه مشكل   اولين چيزي كه در وجوه مقايسه تجربه       ○

نساني فرض كـرده     تجربه است و چون تجربه را يكي از امور ا          ِقاست، چيستي متعلَّ  
كـه تجربـه عرفـاني داراي يـك حيـث      شما بر اين بود  و توصيف نموديد، لذا تأكيد      

جا نقش گرفت، در حالي كه در ديگر دروسي كه از            سؤال من از همين   .  است التفاتي
 شود و متناظر بـا همـان    مي ساحت تقسيم چهارت انساني به اايم، ساح  فراگرفتهشما  
شود و همان بدن، ذهـن،        مي در جهان هستي تصوير    ساحتي است كه حداقل      چهار

ايـم، تفـرد و تشـخّص     گونه كه از شما آموخته در ساحت روح، آن   . نفس و روح است   
وجود ندارد و اگر بخواهد با چهار ساحت جهان هستي تناظر پيدا كند، بايـد سـاحت                 

د و در يـا ذات الـوهي باشـ    و ناپذير روح متناظر با خداي ناشناختني يا خداي توصيف  
بـودا  آيـين  واقع ساحت روح، همان آناتمن در آيين هندو، يا سرشـتي اسـت كـه در     

سـؤال مـن    . شده است شود و يا اناالحقي است كه در تصوف صوفيان ذكر             مي گفته
 كه شما بحث را     اين است كه در ساحت روح اصالً حيث التفاتي معنا ندارد، در حالي            

هاي عرفاني كـه همـان نبـود         بحثترين   مهمايد كه يكي از      اي مضيق كرده   گونه به
حيث التفاتي در ساحت روح است، يا مغفول ماند، يا به آن پرداختـه نشـد و يـا مـن        

 .متوجه نشدم

 من اصالً اعتقاد ندارم كه ما ساحتي در تجربه عرفاني داشته باشيم كه در                ●
هميشـه وجـود     حيث التفـاتي .آن ساحت، حيث التفاتي وجود نداشته باشد 

حيـث  هـم    داشته باشـيم، بـاز       كار و سر ناشناختني هم    امروقتي ما با    . رددا
نبايد تصور كنيم كه حيث التفاتي فقط وقتي است كه بـا     . التفاتي وجود دارد  

اصالً آگاهي، ادراك، علم، معرفت، احسـاس،        . داريم كار و سرشناختني  امر  
نـد و اگـر در   ، همه حيث التفاتي دارامر ديگري از اين دست   تجربه و يا هر     

اي باشـد و از نـوع        جايي حيث التفاتي نباشد، تجربه نيست، نه اينكه تجربه        
اصالً تجربه، همـواره تجربـه چيـزي، يـا تجربـه كسـي و يـا             . خاصي باشد 

                                                           

1. intentionality 

 ١٢٥/ سير و سلوك عرفاني 
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 تجربـه  ِقي يـك متعلّـ    يعني تجربـه، تجربـه     ؛باالخره تجربه موجودي است   
 خود تعبير آگاهي    كنند مانند   مي الفاظ و مفاهيمي كه بر آگاهي داللت      . است

 .يا ادراك، علم، معرفت، احساس و تجربه، همه داراي حيث التفاتي هستند

 

  آيا در ساحت روح هم هست؟.تمام اين مواردي كه فرموديد در ساحت نفس است ○

تمـام  . دو چيز را نبايد با هم خلـط كـرد         . البته شكي ندارد كه هست    !  بله ●
حيث التفـاتي يعنـي   . است objectيه بحثي كه در حيث التفاتي داريم در ناح  

 يعني عاِلم، علم به چيـزي  ؛ به معلومي دارد به چيزي يا علِماينكه عاِلم، علمِ  
.  اسـت  objectآن چيـز، همـان      . دارد كه قبالً به آن چيز علم نداشـته اسـت          

حيث التفاتي يعني اينكـه ديـوار،       .  است objectبحث حيث التفاتي راجع به      
 اما عشق، عشق بـه چيـزي        ؛اهي، ماهي چيزي نيست    م ؛ديواِر چيزي نيست  

بنـابراين بحـث    .  اميد، اميد به چيـزي اسـت       ؛ بيم، بيم از چيزي است     ؛است
حيث التفاتي بحثي است درباره اينكه هـر امـري كـه حيـث التفـاتي در آن                  

لـذا حيـث    . ، معطوف به چيزي اسـت     intentional يعني هر امر     ،وجود دارد 
شـدگي   بنابراين بحث مـا در معطـوف  . به چيزيالتفاتي يعني معطوف بودن    
 .كنيم كنيم و فعالً در عاِلم بحث نمي  مياست، يعني در معلوم بحث

رسـد مـا وارد       مـي  شـود بـه نظـر       مي وقتي ساحت روح به ميان كشيده     
حيـث التفـاتي، بحـث از       . ايم كه در آن حيطه عاِلم، غير ندارد        اي شده  حيطه

موجـودات دو   «گوينـد     مـي  سـخن كـه   به تعبير ديگـري ايـن       . معلوم است 
اي داراي حيث التفـاتي      اي داراي حيث التفاتي هستند و دسته        دسته :اند دسته
به اين معناست كـه موجـوداتي از قبيـل پنجـره، آب، خرگـوش و                » نيستند
آگاهي از  «در حالي كه آگاهي همواره      . ندارند» نسبت به «و  » به«،  »از«ديوار،  
و » عشـق بـه كسـي   «، عشق همـواره  »ه چيزي علم ب «و علم همواره    » چيزي

بنـابراين مـا فعـالً در بحـث     . است» نفرت از چيزي يا كسي«نفرت همواره  
 .عشق، به عاشق كاري نداريم
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اگر عشق، حيث التفاتي دارد، بـا ديـوار كـه حيـث التفـاتي نـدارد چـه                   
تفاوتي دارد؟ تفاوت در اين نيست كه مثالً عاشق وجـود دارد ولـي ديـوار                

 چيزي كـه    حيث التفاتي دارد و آن     چيزي كه    آن. برعكسدارد و يا    وجود ن 
حيث التفاتي ندارد هر دو وجود دارند، اما تفـاوت آنهـا در ايـن اسـت كـه          
آنچه حيث التفاتي دارد، متعلَّق دارد و آنچـه حيـث التفـاتي نـدارد، متعلَّـق                 

 رنـگ صـندلي  . گيـرد   تعلق ميصندلييك   يعني مثالً آگاهي به رنگ       ؛ندارد
آگاهي «يعني آگاهي از اين لحاظ حيث التفاتي دارد كه          . متعلَّق آگاهي است  

بنابراين بحث ما در اين خصوص كه بعضي چيزهـا       . است» به رنگ صندلي  
حيث التفاتي دارند و بعضي چيزها حيث التفاتي ندارند به اين معنـا نيسـت          
كه بعضي چيزها خودشان وجود دارند و بعضـي چيزهـا خودشـان وجـود               

 چه حيـث    ؛پارادوكسيكال است » بعضي چيزها وجود ندارند   «اصوالً  . دارندن
التفاتي داشته باشند و چه نداشته باشند، خودشان وجود دارند، اما بحـث از              

 .گيرند يا نه  مياين است كه آيا به چيزي تعلق
در حالي كه بحث ما يعني      . كشاند  مي subjectبنابراين، روح، بحث را به      

بنابراين بحث ما اين اسـت كـه روح يـا هـر             . است objectر  حيث التفاتي د  
 يعني بحث ما در معلوم اسـت        ؛كند يا نه    مي چيز ديگري علم به چيزي پيدا     

گوييد انسـان     مي به تعبير ديگري، وقتي   .  نيست subjectبحث ما در    . نه عاِلم 
 يا انسان در سـاحت ذهـن خـود وجـود            ،در ساحت روح خود وجود دارد     

ساحت نفس خود وجود دارد يا در ساحت جسم خـود وجـود             دارد، يا در    
  چهـار  امـا ايـن   .  ساحت وجود دارد    چهار ايد كه انسان در هر     دارد، پذيرفته 

ساحت يك تفاوت با هم دارند و آن اينكه بـدن حيـث التفـاتي نـدارد، در                  
دسـت بـه    «يعني دسِت من،    . حالي كه سه ساحت ديگر حيث التفاتي دارند       

 بنـابراين بحـث مـا در      . است» اي باور به گزاره  «اور من   نيست، اما ب  » چيزي
كنـد كـه سـاحت      مـي  ساحت وجود انسان، فقط از اين جهت تفاوت     چهار

 .بدن داراي حيث التفاتي نيست، اما سه ساحت ديگر حيث التفاتي دارند

 ١٢٧/ سير و سلوك عرفاني 
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اگـر مـا   . بنابراين بحث در اين نيست كه ما در عالم روح وجود نـداريم    
هاي آدمـي    گفتند يكي از ساحت    تيم، اصالً نمي  در ساحت روح وجود نداش    

 هم در ساحت    ، هم در ساحت نفس    ،در ساحت روح  هم  انسان  . روح است 
مانـد و آن      مـي  لذا يك سؤال بـاقي    .  هم در ساحت بدن وجود دارد       و ذهن

 خـداي ناشـناختني   ، مـثالً در سـاحت روح      ، شناخت انسان  ِقاينكه اگر متعلَّ  
سؤال را طرح كـرد     اين  ي دارد؟ بنابراين بايد      آنگاه چگونه حيث التفات    ،باشد

 آگـاهي  ِق آيا به اين معنا نيست كه آنچه متعلَّـ ،كه اگر آگاهي از چيزي باشد    
اگر معلوم ما باشد آنگاه علـم بـه امـر ناشـناختني             . باشد  مي ماست معلوم ما  

 .پارادوكسيكال خواهد بود

خواهد مطـرح   يعني اگر اين اشكال ب    . لذا بايد به اين پرسش پاسخ داد      
اگـر   « يعني چنـين طـرح شـود كـه       ؛شود بايد در حيث معلوم، طرح شود      

معتقديد در ذات بـاري تعـالي سـاحتي وجـود دارد كـه آن سـاحت               شما
 شـويد مـا بـه آن حيـث التفـاتي پيـدا              ناشناختني است، چگونه مدعي مي    

 در حالي كه حيث التفاتي در اينجا به معنـاي آگـاهي بـه چيـزي           ،كنيم  مي
شـود    رسد آگاهي به چيزي كه متعلق آگاهي واقع نمـي           به نظر مي  است و   

 »است؟پارادوكسيكال 

 

اصـالً دويـي در كـار       بگـويم   خواسـتم    من مي اين اشكال خيلي خوبي است، اما        ○
. را طـرح كنيـد    مسئله  تمن و برهمن اين     ناتوانيد در وحدت آ     يعني اصالً نمي   ؛نيست

. كنيد، كه در واقع اصالً معنا نـدارد         ميدر تعلق به چيزي، شما يك دوئيتي را فرض          
من اشكال را به خوبي متوجه شـدم ولـي قبـل از آن بـاز هـم در سـاحت روح، بـا                        

در حـالي كـه در سـاحت روح،    . ، تفرد و تشخص قائل شديد ذكر كرديد توصيفي كه   
 .اصالً آگاهي چيزي به چيزي نيست و يك چيز بيشتر نداريم

كردم اشكال شـما، آن اشـكال          فكر مي  من. شما شدم  اشكال متوجه    حاال ●
اگـر از   . پـردازم    مـي  دشـ اكنون به همين اشكالي كـه اشـاره         . تر است  جدي
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اگر عشق، حيث التفاتي دارد، بـا ديـوار كـه حيـث التفـاتي نـدارد چـه                   
تفاوتي دارد؟ تفاوت در اين نيست كه مثالً عاشق وجـود دارد ولـي ديـوار                

 چيزي كـه    حيث التفاتي دارد و آن     چيزي كه    آن. برعكسدارد و يا    وجود ن 
حيث التفاتي ندارد هر دو وجود دارند، اما تفـاوت آنهـا در ايـن اسـت كـه          
آنچه حيث التفاتي دارد، متعلَّق دارد و آنچـه حيـث التفـاتي نـدارد، متعلَّـق                 

 رنـگ صـندلي  . گيـرد   تعلق ميصندلييك   يعني مثالً آگاهي به رنگ       ؛ندارد
آگاهي «يعني آگاهي از اين لحاظ حيث التفاتي دارد كه          . متعلَّق آگاهي است  

بنابراين بحث ما در اين خصوص كه بعضي چيزهـا       . است» به رنگ صندلي  
حيث التفاتي دارند و بعضي چيزها حيث التفاتي ندارند به اين معنـا نيسـت          
كه بعضي چيزها خودشان وجود دارند و بعضـي چيزهـا خودشـان وجـود               

 چه حيـث    ؛پارادوكسيكال است » بعضي چيزها وجود ندارند   «اصوالً  . دارندن
التفاتي داشته باشند و چه نداشته باشند، خودشان وجود دارند، اما بحـث از              

 .گيرند يا نه  مياين است كه آيا به چيزي تعلق
در حالي كه بحث ما يعني      . كشاند  مي subjectبنابراين، روح، بحث را به      

بنابراين بحث ما اين اسـت كـه روح يـا هـر             . است objectر  حيث التفاتي د  
 يعني بحث ما در معلوم اسـت        ؛كند يا نه    مي چيز ديگري علم به چيزي پيدا     

گوييد انسـان     مي به تعبير ديگري، وقتي   .  نيست subjectبحث ما در    . نه عاِلم 
 يا انسان در سـاحت ذهـن خـود وجـود            ،در ساحت روح خود وجود دارد     

ساحت نفس خود وجود دارد يا در ساحت جسم خـود وجـود             دارد، يا در    
  چهـار  امـا ايـن   .  ساحت وجود دارد    چهار ايد كه انسان در هر     دارد، پذيرفته 

ساحت يك تفاوت با هم دارند و آن اينكه بـدن حيـث التفـاتي نـدارد، در                  
دسـت بـه    «يعني دسِت من،    . حالي كه سه ساحت ديگر حيث التفاتي دارند       

 بنـابراين بحـث مـا در      . است» اي باور به گزاره  «اور من   نيست، اما ب  » چيزي
كنـد كـه سـاحت      مـي  ساحت وجود انسان، فقط از اين جهت تفاوت     چهار

 .بدن داراي حيث التفاتي نيست، اما سه ساحت ديگر حيث التفاتي دارند
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اگـر مـا   . بنابراين بحث در اين نيست كه ما در عالم روح وجود نـداريم    
هاي آدمـي    گفتند يكي از ساحت    تيم، اصالً نمي  در ساحت روح وجود نداش    

 هم در ساحت    ، هم در ساحت نفس    ،در ساحت روح  هم  انسان  . روح است 
مانـد و آن      مـي  لذا يك سؤال بـاقي    .  هم در ساحت بدن وجود دارد       و ذهن

 خـداي ناشـناختني   ، مـثالً در سـاحت روح      ، شناخت انسان  ِقاينكه اگر متعلَّ  
سؤال را طرح كـرد     اين  ي دارد؟ بنابراين بايد      آنگاه چگونه حيث التفات    ،باشد

 آگـاهي  ِق آيا به اين معنا نيست كه آنچه متعلَّـ ،كه اگر آگاهي از چيزي باشد    
اگر معلوم ما باشد آنگاه علـم بـه امـر ناشـناختني             . باشد  مي ماست معلوم ما  

 .پارادوكسيكال خواهد بود

خواهد مطـرح   يعني اگر اين اشكال ب    . لذا بايد به اين پرسش پاسخ داد      
اگـر   « يعني چنـين طـرح شـود كـه       ؛شود بايد در حيث معلوم، طرح شود      

معتقديد در ذات بـاري تعـالي سـاحتي وجـود دارد كـه آن سـاحت               شما
 شـويد مـا بـه آن حيـث التفـاتي پيـدا              ناشناختني است، چگونه مدعي مي    

 در حالي كه حيث التفاتي در اينجا به معنـاي آگـاهي بـه چيـزي           ،كنيم  مي
شـود    رسد آگاهي به چيزي كه متعلق آگاهي واقع نمـي           به نظر مي  است و   

 »است؟پارادوكسيكال 

 

اصـالً دويـي در كـار       بگـويم   خواسـتم    من مي اين اشكال خيلي خوبي است، اما        ○
. را طـرح كنيـد    مسئله  تمن و برهمن اين     ناتوانيد در وحدت آ     يعني اصالً نمي   ؛نيست

. كنيد، كه در واقع اصالً معنا نـدارد         ميدر تعلق به چيزي، شما يك دوئيتي را فرض          
من اشكال را به خوبي متوجه شـدم ولـي قبـل از آن بـاز هـم در سـاحت روح، بـا                        

در حـالي كـه در سـاحت روح،    . ، تفرد و تشخص قائل شديد ذكر كرديد توصيفي كه   
 .اصالً آگاهي چيزي به چيزي نيست و يك چيز بيشتر نداريم

كردم اشكال شـما، آن اشـكال          فكر مي  من. شما شدم  اشكال متوجه    حاال ●
اگـر از   . پـردازم    مـي  دشـ اكنون به همين اشكالي كـه اشـاره         . تر است  جدي
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 در همين ساحت عادي زندگي، شـما وقتـي بـه            ،ساحت روح بيرون بياييم   
 خودتان آگاهي داريد، آيا دو موجود هستيد يا يك موجود؟

 

 شناختي؟ به لحاظ وجودشناختي يا به لحاظ معرفت. يك موجود ○

يعنـي خـوِد مـِن    . خواهم بگويم يك موجود هستيد نـه دو موجـود           مي! نه ●
عـالم و معلـوم يـك چيـز     . ملكيان در حال علم پيدا كردن بـه خـودم هسـتم           

زيرا براي حيث التفاتي اثنينيـت اعتبـاري        .  اما حيث التفاتي وجود دارد     ،هستند
نگـاه يكـي از نتـايج آن        كرد، آ   ر اثنينيت اعتباري كفايت نمي    گا. كند  كفايت مي 

هـا   يعني نه تنها بـر انسـان  . اين بود كه علم به نفس بر هر موجودي محال بود    
زيرا خدا يـك    . توانست به خودش علم پيدا كند       بلكه خدا هم نمي    ،محال بود 

بـاز  . موجود است، من هم يك موجود هستم و شما هم يك موجود هسـتيد             
آيا معناي اين سخن اين اسـت كـه   . در حالت عادي، ما به خودمان علم داريم  

يك موجود علم به يك موجود ديگر دارد؟ يعني آيا علم من به خودم با علـم        
 زيـرا   .هاي بسياري با هم دارند      تفاوتكند؟ اين دو      من به شما هيچ فرقي نمي     

علم من به شما علم يك موجود است به موجود ديگر، در حالي كه علم مـن                 
 .ود است به خودشبه خودم، واقعاً علم يك موج

بينيم در عين حال كه عاِلم همان معلـوم اسـت و معلـوم همـان            در اينجا مي  
به اين دليل محفوظ و     . ماند  عاِلم است، ولي حيث التفاتي محفوظ و ملحوظ مي        

بنابراين اثنينيت اعتبـاري    . است» التفاتي«ماند كه حيث التفاتي، حيث        ملحوظ مي 
 بـه   ، از يـك جنبـه     ،ري يعني اينكه يـك چيـزي      اثنينيت اعتبا . كند  هم كفايت مي  

در شناخت، يـك    . اين همان حيث التفاتي است    . خودش از جنبه ديگر نظر كند     
aspect    و يك viewpoint د اينها، تكثر پيدا مييعنـي گـاهي   . كنـيم   داريم و به تعد
هاي متفاوت دارند و گاهي دو علـم  viewpoint يكسان دارند، اما    aspect ،دو علم 
هاي متفاوت هستند و گاهي هم دو علـم         aspectهاي يكسان و    viewpoint داراي

 .با هم تفاوت دارند viewpoint و هم از لحاظ aspectهم از لحاظ 

 ١٢٩/ سير و سلوك عرفاني 
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در واقع وقتي يك موجود به خودش علم داشته باشد، لزوماً بـه خـاطر               
م و عـالِ آنهـا را  چنـد مـا    شـود، هـر   علم داشتن به خودش، دو موجود نمي 

بايـد  ،  سـخن بگـوييم   تر از اين     عميقهم   اگر بخواهيم باز     .يمنواخ  مي معلوم
گفتنـد    مي اينكه اصالً فالسفه ما از اتحاد عقل و عاقل و معقول سخن           گفت  

 به اين طرف به اتحـاد حـس و حـاس و           ي شيرازي و حتي از بعد از صدرا     
 و يـا مـدِرك و مـدرك و ادراك    ،ل و متخيـل و خيـال     و يا متخي   ،محسوس

  يكـي  هـا   گانـه  اگر واقعاً هر يك از اين سه      .  شدند، همين بحث است    معتقد
 حيـث التفـاتي بـه       ؟مانـد   مـي   پس چگونه حيث التفاتي محفـوظ      ،شوند مي
  يعنـي مـا چيـزي را از يـك منظـر اعتبـار             ؛ماند  مي  اعتبارش محفوظ  رِفِص
هـاي  viewpointكنيم و اين چيز منظر و يا مناظر ديگري هم دارد، يعنـي               مي

 .هاي مختلف هم داردaspect كه طور دارد، همانمختلف 
قدماي مـا گـاهي     . بنابراين اشكالي ندارد انسان خودش را مالمت كند       

. انـد   شدند و برخي از متفكران ما هم اين را گفته           اين اشتباه را مرتكب مي    
گويد و سپس شروع به مالمت كـردن    اينكه انسان دروغ ميگفتند  ميقدما  

ز آن اسـت كـه گويـا بايـد دو موجـود در درون               كند، حاكي ا    خودش مي 
 يكي آنكه دروغ را گفت و ديگري آنكه مالمت          ؛انسان وجود داشته باشد   

زيرا به هنگام مالمت كردن، انسان در حال تـوبيخ كسـي اسـت، آن               . كرد
زيرا اگر از دروغ    . تواند خود آن كسي باشد كه دروغ گفته است          كس نمي 

آمـد،   ت و اگر از دروغ گفتن بدش نمـي گف آمد، دروغ نمي گفتن بدش مي 
گويا نزد آنها انسـان دو مـن        . كرد  گفت اما خودش را توبيخ نمي       دروغ مي 

گفتند مـِن    گاهي هم مي  ؛گفتند من فرازين و من فرودين       گاهي مي . داشت
عفليلوي و مِن س. 

شـكي نـدارد   . هاي زباني اسـت  البته اينها هم به تعبير ويتگنشتاين، بازي     
هاي مختلـف دارد    aspect يك موجود است، ولي البته اين موجود         كه انسان 

ها و بـه  aspectبه تعدد . هاي مختلف به او نگريست    viewpointتوان از     مي و
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 در همين ساحت عادي زندگي، شـما وقتـي بـه            ،ساحت روح بيرون بياييم   
 خودتان آگاهي داريد، آيا دو موجود هستيد يا يك موجود؟

 

 شناختي؟ به لحاظ وجودشناختي يا به لحاظ معرفت. يك موجود ○

يعنـي خـوِد مـِن    . خواهم بگويم يك موجود هستيد نـه دو موجـود           مي! نه ●
عـالم و معلـوم يـك چيـز     . ملكيان در حال علم پيدا كردن بـه خـودم هسـتم           

زيرا براي حيث التفاتي اثنينيـت اعتبـاري        .  اما حيث التفاتي وجود دارد     ،هستند
نگـاه يكـي از نتـايج آن        كرد، آ   ر اثنينيت اعتباري كفايت نمي    گا. كند  كفايت مي 

هـا   يعني نه تنها بـر انسـان  . اين بود كه علم به نفس بر هر موجودي محال بود    
زيرا خدا يـك    . توانست به خودش علم پيدا كند       بلكه خدا هم نمي    ،محال بود 

بـاز  . موجود است، من هم يك موجود هستم و شما هم يك موجود هسـتيد             
آيا معناي اين سخن اين اسـت كـه   . در حالت عادي، ما به خودمان علم داريم  

يك موجود علم به يك موجود ديگر دارد؟ يعني آيا علم من به خودم با علـم        
 زيـرا   .هاي بسياري با هم دارند      تفاوتكند؟ اين دو      من به شما هيچ فرقي نمي     

علم من به شما علم يك موجود است به موجود ديگر، در حالي كه علم مـن                 
 .ود است به خودشبه خودم، واقعاً علم يك موج

بينيم در عين حال كه عاِلم همان معلـوم اسـت و معلـوم همـان            در اينجا مي  
به اين دليل محفوظ و     . ماند  عاِلم است، ولي حيث التفاتي محفوظ و ملحوظ مي        

بنابراين اثنينيت اعتبـاري    . است» التفاتي«ماند كه حيث التفاتي، حيث        ملحوظ مي 
 بـه   ، از يـك جنبـه     ،ري يعني اينكه يـك چيـزي      اثنينيت اعتبا . كند  هم كفايت مي  

در شناخت، يـك    . اين همان حيث التفاتي است    . خودش از جنبه ديگر نظر كند     
aspect    و يك viewpoint د اينها، تكثر پيدا مييعنـي گـاهي   . كنـيم   داريم و به تعد
هاي متفاوت دارند و گاهي دو علـم  viewpoint يكسان دارند، اما    aspect ،دو علم 
هاي متفاوت هستند و گاهي هم دو علـم         aspectهاي يكسان و    viewpoint داراي

 .با هم تفاوت دارند viewpoint و هم از لحاظ aspectهم از لحاظ 

 ١٢٩/ سير و سلوك عرفاني 
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در واقع وقتي يك موجود به خودش علم داشته باشد، لزوماً بـه خـاطر               
م و عـالِ آنهـا را  چنـد مـا    شـود، هـر   علم داشتن به خودش، دو موجود نمي 

بايـد  ،  سـخن بگـوييم   تر از اين     عميقهم   اگر بخواهيم باز     .يمنواخ  مي معلوم
گفتنـد    مي اينكه اصالً فالسفه ما از اتحاد عقل و عاقل و معقول سخن           گفت  

 به اين طرف به اتحـاد حـس و حـاس و           ي شيرازي و حتي از بعد از صدرا     
 و يـا مـدِرك و مـدرك و ادراك    ،ل و متخيـل و خيـال     و يا متخي   ،محسوس

  يكـي  هـا   گانـه  اگر واقعاً هر يك از اين سه      .  شدند، همين بحث است    معتقد
 حيـث التفـاتي بـه       ؟مانـد   مـي   پس چگونه حيث التفاتي محفـوظ      ،شوند مي
  يعنـي مـا چيـزي را از يـك منظـر اعتبـار             ؛ماند  مي  اعتبارش محفوظ  رِفِص
هـاي  viewpointكنيم و اين چيز منظر و يا مناظر ديگري هم دارد، يعنـي               مي

 .هاي مختلف هم داردaspect كه طور دارد، همانمختلف 
قدماي مـا گـاهي     . بنابراين اشكالي ندارد انسان خودش را مالمت كند       

. انـد   شدند و برخي از متفكران ما هم اين را گفته           اين اشتباه را مرتكب مي    
گويد و سپس شروع به مالمت كـردن    اينكه انسان دروغ ميگفتند  ميقدما  

ز آن اسـت كـه گويـا بايـد دو موجـود در درون               كند، حاكي ا    خودش مي 
 يكي آنكه دروغ را گفت و ديگري آنكه مالمت          ؛انسان وجود داشته باشد   

زيرا به هنگام مالمت كردن، انسان در حال تـوبيخ كسـي اسـت، آن               . كرد
زيرا اگر از دروغ    . تواند خود آن كسي باشد كه دروغ گفته است          كس نمي 

آمـد،   ت و اگر از دروغ گفتن بدش نمـي گف آمد، دروغ نمي گفتن بدش مي 
گويا نزد آنها انسـان دو مـن        . كرد  گفت اما خودش را توبيخ نمي       دروغ مي 

گفتند مـِن    گاهي هم مي  ؛گفتند من فرازين و من فرودين       گاهي مي . داشت
عفليلوي و مِن س. 

شـكي نـدارد   . هاي زباني اسـت  البته اينها هم به تعبير ويتگنشتاين، بازي     
هاي مختلـف دارد    aspect يك موجود است، ولي البته اين موجود         كه انسان 

ها و بـه  aspectبه تعدد . هاي مختلف به او نگريست    viewpointتوان از     مي و
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ها، تعدد حيث التفاتي داريم و بنابراين در عـين حـال كـه              viewpointتعداد  
زيـرا مالمـت مـن     ؛من در حال مالمت خودم هستم، اما خـود مـن هسـتم          

يعني مالمت يكي از حاالت انسـان اسـت كـه حيـث             . فاتي دارد حيث الت 
 يعني فاعل   ؛»كنم  من خودم را مالمت مي    «توانم بگويم     لذا مي . التفاتي دارد 

الئـم و   و به عبـارت ديگـر   مالمت و مفعول مالمت، هر دو، خودم هستم  
اما اينكه هم الئم باشم و هم ملئوم، منافاتي ندارد بـا            . ملئوم، خودم هستم  

الواقع يك موجود باشم، اما براي اينكه حيـث التفـاتي پديـد              كه من في  اين
 يعنـي از يـك جنبـه بـه          :كنيم ميبيايد براي همان موجود دو جنبه لحاظ        

 .كنيم ميجنبه ديگر نظر 

لذا من به آن پرسش چنين پاسخ دادم كـه حتـي اگـر از بحـث عرفـان                   
هاي  در حالت . ستطور ا   هاي عادي هم همين    بيرون بياييم، انسان در حالت    

عادي هم، هر موجودي كه به خودش علم داشته باشد، خواه علم بـه خـود          
ها علـم بـه خـود دارنـد،          را مختص به خدا بدانيم، خواه معتقد باشيم انسان        

 و خواه ماننـد برخـي   ،خواه معتقد باشيم كه حيوانات هم علم به خود دارند  
مـه موجـودات حتـي       معتقـد باشـيم ه     ، اعم از فيلسوف و عـارف      ،متفكران

نمـا    متنـاقض علـم بـه خـود       ،  جمادات و نباتات هم علم به خودشان دارند       
علـم بـه   «كرد آنگاه مفهوم  اگر اين اشكال به ذهن ما خطور مي   . نخواهد بود 

بـود، حـال آنكـه         زيرا بايد دو موجود در ميان مي       ؛شد   مي نما  متناقض »خود
 . غيريتي در كار نيست

كه اگر در حيطـه روح هـم        مذكر شويم   نكته را   خواهم اين     در اينجا مي  
 ،خود خدا هـم غيـر نـدارد   .  مثل خود خدا است  روحباز هم    ١،غير نداشتيم 

تواند علم به خـودش       هم مي روح  لذا  . اما در عين حال علم به خودش دارد       
 .داشته باشد و از لحاظ حيث التفاتي هيچ مشكلي هم پيش نيايد

                                                           

طـور اسـت؛    اساس ادعاي عرفا هـم همـين    ح، كُنه هستي شود؛ چرا كه بر      يعني انسان در مرحله رو    . ١
 .يعني در مرحله بدن، ذهن و نفس، غير وجود دارد، حال آنكه در مرحله روح، غير وجود ندارد

 ١٣١/ سير و سلوك عرفاني 
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 اشناختني خدان حيث التفاتي و ساحت يا ساحات 
اما يك چيز ديگر وجود دارد و آن اينكه در عين حال همه معتقدند خـدا                

قع چنـين   صبعضي همانند فالسفه از آن      . قعي ناشناختني است  صُدر يك   
 يعنـي معتقدنـد صـفات و        ؛كنند كه ذات خدا ناشـناختني اسـت         تعبير مي 

حتـي  عرفـا   . تـوان    امـا ذات خـدا را نمـي        ،توان شناخت   افعال خدا را مي   
انـد     بلكه براي ذات هم مراتبي قائل      ،گويند ذات خدا ناشناختني است      نمي

» غيب عمي «و معتقدند يك مرتبه از ذات واقعاً ناشناختني است كه آن را             
غيـب  «حاال بحث بر سر اين است كه آيا در آنچه از آن تعبير به            . نامند  مي

ي غيـر آن    توان از موجـود     شود و معرفت به آن محال است، مي         مي» عمي
تـوان    آيـا مـي   . سخن به ميان آورد كه به آن حيث التفاتي پيدا كرده باشـد            

اي از مراحل هستي و وجـود خـودش و            گفت مثالً يك عارف در مرحله     
اي از مراتب اشتداد وجودي خودش، حيث التفـاتي بـه خـدايي               در مرتبه 

ـ  تـوان  آيا مي . الفرض ناشناختني دانسته شده است     پيدا كرده كه علي    ه آن   ب
هاي ناشناختني خدا، حيث التفاتي داشـت؟ ايـن           قع يا قلمرو و ساحت    صُ

و عـالم نيسـت،     علـم   يعني در اينجا بحث در      . بحث، بحث ديگري است   
 .بلكه در معلوم است

 
 هاي مطرح در اين زمينه ديدگاه

  :ديدگاه وجود دارددر اينجا سه 
سـبت بـه آن     الفرض ناشناختني باشد، هيچ موجـودي ن       اگر چيزي علي  . ۱

ايـن سـخن بـه ايـن معناسـت كـه            . تواند حيث التفاتي داشته باشد      چيز، نمي 
ت خدا و يا حتـي نسـبت بـه سـاحتي از سـاحات               انسبت به ساحتي از ساح    

 ؛شـود    كه ناشناختني است، هيچ حيث التفـاتي معطـوف نمـي           ١روان خودمان 
لفـرض  ا تواند نسبت به آن موجود علي      يعني هيچ موجود ديگري در عالم نمي      

                                                           

 .اگر فرويدي باشيم برخي از ساحات رواني خودمان برايمان ناشناختني است. ١
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ها، تعدد حيث التفاتي داريم و بنابراين در عـين حـال كـه              viewpointتعداد  
زيـرا مالمـت مـن     ؛من در حال مالمت خودم هستم، اما خـود مـن هسـتم          

يعني مالمت يكي از حاالت انسـان اسـت كـه حيـث             . فاتي دارد حيث الت 
 يعني فاعل   ؛»كنم  من خودم را مالمت مي    «توانم بگويم     لذا مي . التفاتي دارد 

الئـم و   و به عبـارت ديگـر   مالمت و مفعول مالمت، هر دو، خودم هستم  
اما اينكه هم الئم باشم و هم ملئوم، منافاتي ندارد بـا            . ملئوم، خودم هستم  

الواقع يك موجود باشم، اما براي اينكه حيـث التفـاتي پديـد              كه من في  اين
 يعنـي از يـك جنبـه بـه          :كنيم ميبيايد براي همان موجود دو جنبه لحاظ        

 .كنيم ميجنبه ديگر نظر 

لذا من به آن پرسش چنين پاسخ دادم كـه حتـي اگـر از بحـث عرفـان                   
هاي  در حالت . ستطور ا   هاي عادي هم همين    بيرون بياييم، انسان در حالت    

عادي هم، هر موجودي كه به خودش علم داشته باشد، خواه علم بـه خـود          
ها علـم بـه خـود دارنـد،          را مختص به خدا بدانيم، خواه معتقد باشيم انسان        

 و خواه ماننـد برخـي   ،خواه معتقد باشيم كه حيوانات هم علم به خود دارند  
مـه موجـودات حتـي       معتقـد باشـيم ه     ، اعم از فيلسوف و عـارف      ،متفكران

نمـا    متنـاقض علـم بـه خـود       ،  جمادات و نباتات هم علم به خودشان دارند       
علـم بـه   «كرد آنگاه مفهوم  اگر اين اشكال به ذهن ما خطور مي   . نخواهد بود 

بـود، حـال آنكـه         زيرا بايد دو موجود در ميان مي       ؛شد   مي نما  متناقض »خود
 . غيريتي در كار نيست

كه اگر در حيطـه روح هـم        مذكر شويم   نكته را   خواهم اين     در اينجا مي  
 ،خود خدا هـم غيـر نـدارد   .  مثل خود خدا است  روحباز هم    ١،غير نداشتيم 

تواند علم به خـودش       هم مي روح  لذا  . اما در عين حال علم به خودش دارد       
 .داشته باشد و از لحاظ حيث التفاتي هيچ مشكلي هم پيش نيايد

                                                           

طـور اسـت؛    اساس ادعاي عرفا هـم همـين    ح، كُنه هستي شود؛ چرا كه بر      يعني انسان در مرحله رو    . ١
 .يعني در مرحله بدن، ذهن و نفس، غير وجود دارد، حال آنكه در مرحله روح، غير وجود ندارد

 ١٣١/ سير و سلوك عرفاني 
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 اشناختني خدان حيث التفاتي و ساحت يا ساحات 
اما يك چيز ديگر وجود دارد و آن اينكه در عين حال همه معتقدند خـدا                

قع چنـين   صبعضي همانند فالسفه از آن      . قعي ناشناختني است  صُدر يك   
 يعنـي معتقدنـد صـفات و        ؛كنند كه ذات خدا ناشـناختني اسـت         تعبير مي 

حتـي  عرفـا   . تـوان    امـا ذات خـدا را نمـي        ،توان شناخت   افعال خدا را مي   
انـد     بلكه براي ذات هم مراتبي قائل      ،گويند ذات خدا ناشناختني است      نمي

» غيب عمي «و معتقدند يك مرتبه از ذات واقعاً ناشناختني است كه آن را             
غيـب  «حاال بحث بر سر اين است كه آيا در آنچه از آن تعبير به            . نامند  مي

ي غيـر آن    توان از موجـود     شود و معرفت به آن محال است، مي         مي» عمي
تـوان    آيـا مـي   . سخن به ميان آورد كه به آن حيث التفاتي پيدا كرده باشـد            

اي از مراحل هستي و وجـود خـودش و            گفت مثالً يك عارف در مرحله     
اي از مراتب اشتداد وجودي خودش، حيث التفـاتي بـه خـدايي               در مرتبه 

ـ  تـوان  آيا مي . الفرض ناشناختني دانسته شده است     پيدا كرده كه علي    ه آن   ب
هاي ناشناختني خدا، حيث التفاتي داشـت؟ ايـن           قع يا قلمرو و ساحت    صُ

و عـالم نيسـت،     علـم   يعني در اينجا بحث در      . بحث، بحث ديگري است   
 .بلكه در معلوم است

 
 هاي مطرح در اين زمينه ديدگاه

  :ديدگاه وجود دارددر اينجا سه 
سـبت بـه آن     الفرض ناشناختني باشد، هيچ موجـودي ن       اگر چيزي علي  . ۱

ايـن سـخن بـه ايـن معناسـت كـه            . تواند حيث التفاتي داشته باشد      چيز، نمي 
ت خدا و يا حتـي نسـبت بـه سـاحتي از سـاحات               انسبت به ساحتي از ساح    

 ؛شـود    كه ناشناختني است، هيچ حيث التفـاتي معطـوف نمـي           ١روان خودمان 
لفـرض  ا تواند نسبت به آن موجود علي      يعني هيچ موجود ديگري در عالم نمي      

                                                           

 .اگر فرويدي باشيم برخي از ساحات رواني خودمان برايمان ناشناختني است. ١
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امـا   ،نيسـت صـحيح   به نظر من    ديدگاه  اين  . ناشناختني حيث التفاتي پيدا كند    
 ؛استهاي مطرح در اين زمينه   يكي از ديدگاه حال هر به

الفرض ناشناختني   توانيم به چيزي كه علي      ما مي براساس ديدگاه دوم     .۲
كـه   بل،است حيث التفاتي داشته باشيم، اما حيث التفاتي از مقوله علم نيست         

 يعنـي   ؛مثالً كنجكاوي هم يـك حيـث التفـاتي دارد         . از مقوله ديگري است   
ممكـن اسـت كسـي بگويـد     . انسان هميشه نسبت به چيزي كنجكاو اسـت     

كنجكـاوي هـم    . توان نسبت به يك امر ناشناختني هم كنجكاوي داشت          مي
توان از امر ناشناختني تـرس        مي. يك حيث التفاتي است، گرچه علم نيست      

خواهـد ايـن      لـذا قـول دوم مـي      .  ترس هم از مقوله علم نيسـت       داشت، اما 
مطلب را بيان كند كه بسياري از امور در اين عالم يعني درون آدمي هسـتند             

 بقيـه   و اما فقط يك دسته از اين امور علـم هسـتند       ١،كه حيث التفاتي دارند   
. دنباشـ ... د از مقوله اميد، انتظار، توقع، تـرس، عشـق، نفـرت و        نتوان  آنها مي 

 توان حيث التفاتي از مقولـه حيـث التفـاتيِ          بنابراين به شيء ناشناختني، نمي    
توان حيث التفـاتي از مقولـه اميـد، انتظـار، وحشـت،                ولي مي  ؛علم، داشت 

بنابراين حيث التفـاتي نسـبت بـه امـر ناشـناختني            . داشت...  نفرت و  ،عشق
 علـم  الفرض ناممكن نيست، امـا در عـين حـال حيـث التفـاتي بـه مـا         علي
 زيرا همه اموري كه حيـث       ؛هاي ديگر باشد   تواند از مقوله    دهد، بلكه مي   نمي

 ؛ ديدگاه دوم نيز به نظر من نادرست است.التفاتي هستند علم نيستند

 بسـيار بـه يـك تحليـل     ديدگاه  سومي هم وجود دارد كه اين       ديدگاه  . ۳
  يعنـي اينكـه شـناخت يعنـي چـه؟ در چـه      ؛گـردد  مي عميق از شناخت باز  

شناسـي   صورت انسان به يك چيز شناخت دارد؟ اگر اين مطلب در معرفت           
تر به اين مسئله پاسـخ   تر و عميق  توان دقيق   مي مورد تحليل واقع شود، آنگاه    

اگر من به شما بگويم آنچه درون اين ليـوان اسـت، آب اسـت،                 الًمث. گفت
حتـواي درون  ايم تا بتوانيم بعد از اين راجـع بـه م       گذاري كرده  آنگاه يك نام  

                                                           

 .ن آدمي هستنداموري كه حيث التفاتي دارند، ساكنان درو. ١

 ١٣٣/ سير و سلوك عرفاني 
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 گويم خاصيت آب اين است كه رفـع عطـش    مي سپس. ليوان سخن بگوييم  
ايـد و آن     كند، بنابراين شما از مسمي به اسم آب يك آگاهي پيـدا كـرده              مي
ايد آب رافـع عطـش اسـت و فـرض             يعني فهميده  ؛ عطش بودن است   رافِع

 آب آيا شـما نسـبت بـه   . دانيد كنيد غير از اين هيچ چيزي راجع به آب نمي       
شناخت داريد يا نه؟ چه بايد گفت؟ اگر انسـان فقـط بدانـد كـه آب رافـع                   

توان گفـت    ميعطش است، يعني فقط يك فقره علم به آب داشته باشد، آيا          
 انسان از آب شناخت دارد؟

آگاهي انسان از يك موجود چقدر بايد باشد، تا بگويند انسان نسبت بـه آن               
ــود  ــاهي، شــناخت، knowledgeموج  و ادراك awareness ،consciousness ، آگ

. ممكن است كسي معتقد باشد آگاهي يك امر مقول به تشـكيك اسـت       دارد؟  
البتـه نسـبت بـه يـك        . لذا با همين يك فقره هـم مـا بـه آب آگـاهي داريـم               

 .تر هستيم فقره آگاهي نسبت به آب دارد ما ناآگاهششصد كه دان  شيمي

داننـد    بگوييم كسـاني كـه مـي   توانيم  يعني مي ؛در واقع آگاهي نسبي است    
 يك فقـره  ةالبته آگاهي آنها در نتيج. آب رافع عطش است، آگاه به آب هستند    

ممكن است كسي بگويد نه كسي كه يك فقـره بـه آب آگـاهي دارد و           . است
كـدام آگـاه بـه آب        فقره آگـاهي بـه آب دارد، هـيچ        داني كه ششصد     نه شيمي 
 شوند و چيزهاي بسيار زيادي راجـع        ها هم جمع    حتي اگر تمام انسان    .نيستند

 آب و  علم، اعـراضِ   كدام آگاه نيستند، زيرا تمام اين فقراتِ       به آب بدانند، هيچ   
ها در خصوص آب از جملـه         لذا تمام آگاهي  .  آب  آب است، نه خودِ    اوصاِف
آب داراي جرم مخصـوص     «،  »آب مايع است  «،  »آب رافع عطش است   «اينكه  
 را  معاملـه فالن  آب با انسان    «،  »استسكوزيته  آب داراي فالن دي   «،  » است يك
د، ن اگر روي هم گذاشته شـو      ،...و» شود  آب در سرازيري جاري مي    «،  »كند  مي

 ،زيرا اينها، همه اوصـاف آب اسـت       . باز هم انسان نسبت به آب آگاهي ندارد       
برخـي تـا   . حال آنكه تا كسي ذات آب را نشناسد، به آب آگاهي نيافته اسـت         

 .ا هم در مورد شناخت دارنداين حد توقع ر
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امـا   ،نيسـت صـحيح   به نظر من    ديدگاه  اين  . ناشناختني حيث التفاتي پيدا كند    
 ؛استهاي مطرح در اين زمينه   يكي از ديدگاه حال هر به

الفرض ناشناختني   توانيم به چيزي كه علي      ما مي براساس ديدگاه دوم     .۲
كـه   بل،است حيث التفاتي داشته باشيم، اما حيث التفاتي از مقوله علم نيست         

 يعنـي   ؛مثالً كنجكاوي هم يـك حيـث التفـاتي دارد         . از مقوله ديگري است   
ممكـن اسـت كسـي بگويـد     . انسان هميشه نسبت به چيزي كنجكاو اسـت     

كنجكـاوي هـم    . توان نسبت به يك امر ناشناختني هم كنجكاوي داشت          مي
توان از امر ناشناختني تـرس        مي. يك حيث التفاتي است، گرچه علم نيست      

خواهـد ايـن      لـذا قـول دوم مـي      .  ترس هم از مقوله علم نيسـت       داشت، اما 
مطلب را بيان كند كه بسياري از امور در اين عالم يعني درون آدمي هسـتند             

 بقيـه   و اما فقط يك دسته از اين امور علـم هسـتند       ١،كه حيث التفاتي دارند   
. دنباشـ ... د از مقوله اميد، انتظار، توقع، تـرس، عشـق، نفـرت و        نتوان  آنها مي 

 توان حيث التفاتي از مقولـه حيـث التفـاتيِ          بنابراين به شيء ناشناختني، نمي    
توان حيث التفـاتي از مقولـه اميـد، انتظـار، وحشـت،                ولي مي  ؛علم، داشت 

بنابراين حيث التفـاتي نسـبت بـه امـر ناشـناختني            . داشت...  نفرت و  ،عشق
 علـم  الفرض ناممكن نيست، امـا در عـين حـال حيـث التفـاتي بـه مـا         علي
 زيرا همه اموري كه حيـث       ؛هاي ديگر باشد   تواند از مقوله    دهد، بلكه مي   نمي

 ؛ ديدگاه دوم نيز به نظر من نادرست است.التفاتي هستند علم نيستند

 بسـيار بـه يـك تحليـل     ديدگاه  سومي هم وجود دارد كه اين       ديدگاه  . ۳
  يعنـي اينكـه شـناخت يعنـي چـه؟ در چـه      ؛گـردد  مي عميق از شناخت باز  

شناسـي   صورت انسان به يك چيز شناخت دارد؟ اگر اين مطلب در معرفت           
تر به اين مسئله پاسـخ   تر و عميق  توان دقيق   مي مورد تحليل واقع شود، آنگاه    

اگر من به شما بگويم آنچه درون اين ليـوان اسـت، آب اسـت،                 الًمث. گفت
حتـواي درون  ايم تا بتوانيم بعد از اين راجـع بـه م       گذاري كرده  آنگاه يك نام  

                                                           

 .ن آدمي هستنداموري كه حيث التفاتي دارند، ساكنان درو. ١
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 گويم خاصيت آب اين است كه رفـع عطـش    مي سپس. ليوان سخن بگوييم  
ايـد و آن     كند، بنابراين شما از مسمي به اسم آب يك آگاهي پيـدا كـرده              مي
ايد آب رافـع عطـش اسـت و فـرض             يعني فهميده  ؛ عطش بودن است   رافِع

 آب آيا شـما نسـبت بـه   . دانيد كنيد غير از اين هيچ چيزي راجع به آب نمي       
شناخت داريد يا نه؟ چه بايد گفت؟ اگر انسـان فقـط بدانـد كـه آب رافـع                   

توان گفـت    ميعطش است، يعني فقط يك فقره علم به آب داشته باشد، آيا          
 انسان از آب شناخت دارد؟

آگاهي انسان از يك موجود چقدر بايد باشد، تا بگويند انسان نسبت بـه آن               
ــود  ــاهي، شــناخت، knowledgeموج  و ادراك awareness ،consciousness ، آگ

. ممكن است كسي معتقد باشد آگاهي يك امر مقول به تشـكيك اسـت       دارد؟  
البتـه نسـبت بـه يـك        . لذا با همين يك فقره هـم مـا بـه آب آگـاهي داريـم               

 .تر هستيم فقره آگاهي نسبت به آب دارد ما ناآگاهششصد كه دان  شيمي

داننـد    بگوييم كسـاني كـه مـي   توانيم  يعني مي ؛در واقع آگاهي نسبي است    
 يك فقـره  ةالبته آگاهي آنها در نتيج. آب رافع عطش است، آگاه به آب هستند    

ممكن است كسي بگويد نه كسي كه يك فقـره بـه آب آگـاهي دارد و           . است
كـدام آگـاه بـه آب        فقره آگـاهي بـه آب دارد، هـيچ        داني كه ششصد     نه شيمي 
 شوند و چيزهاي بسيار زيادي راجـع        ها هم جمع    حتي اگر تمام انسان    .نيستند

 آب و  علم، اعـراضِ   كدام آگاه نيستند، زيرا تمام اين فقراتِ       به آب بدانند، هيچ   
ها در خصوص آب از جملـه         لذا تمام آگاهي  .  آب  آب است، نه خودِ    اوصاِف
آب داراي جرم مخصـوص     «،  »آب مايع است  «،  »آب رافع عطش است   «اينكه  
 را  معاملـه فالن  آب با انسان    «،  »استسكوزيته  آب داراي فالن دي   «،  » است يك
د، ن اگر روي هم گذاشته شـو      ،...و» شود  آب در سرازيري جاري مي    «،  »كند  مي

 ،زيرا اينها، همه اوصـاف آب اسـت       . باز هم انسان نسبت به آب آگاهي ندارد       
برخـي تـا   . حال آنكه تا كسي ذات آب را نشناسد، به آب آگاهي نيافته اسـت         

 .ا هم در مورد شناخت دارنداين حد توقع ر
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اگر يـك فقـره     گفت در يك سو اعتقاد بر اين است كه          توان    مي بنابراين
در سـوي ديگـر     علم به عرض آب هم داشته باشيم، به آب آگاه هسـتيم و              

نداشته باشيم آگـاه نيسـتيم،      آب  كه تا وقتي علم به ذات       اعتقاد بر اين است     
در ايـن  . شـود  شناخت حاصـل نمـي   تمام اعراض را هم بدانيم      بنابراين اگر   

 مابعـدالطبيعي  ١اين پرسـش بـه مقولـه    پاسخ  ميان چه رأيي بايد اتخاذ كرد؟       
مقولـه  لـذا   . باشـد   چه شيئي   يعني مهم است كه شيء     ؛شود  مي شيء مربوط 

 .كنم  مياجماالً بياناين مطلب را . مابعدالطبيعي شيء، در اينجا اهميت دارد
فه اسالمي، به تبع ارسطو معتقد بودنـد كـه          حتماً به ياد داريد كه در فلس      

كنم، گرچـه بـه       مي از جزئيات اين بحث صرف نظر     . ما مقوالت عشر داريم   
نكات ريز آن توجه دارم، اما اجماالً در بحـث مقـوالت عشـر ايـن مطلـب                  

 امـا نتوانـد     ، اگر وجود چيزي ادعا شود     ، ارسطو  منِ شود كه به نظرِ     مي طرح
. توان وجـود آن را پـذيرفت   يده شود، آنگاه نمي   در يكي از اين ده چيز گنج      

يا به گفتـه قـدماي       مقوله   هر چيزي كه موجود باشد بايد در يكي از اين ده          
 نـه اسـت و  ، جـوهر  مقولـه يكـي از ايـن ده    . ما قاطيغورياس گنجانده شود   

 .شد  مي، مقوالت عشر گفتهمقوله  به اين ده. هستندديگر، عرض مقوله 
، صورت،  )ماده(هيوال  : بود جوهر هم پنج قسم است     البته ارسطو معتقد    

  موجوديت يك موجـود را تعيـين       ةگانه، رد  مقوالت ده . نفس، جسم و عقل   
هـر كـدام بايـد در يكـي از         ... مثالً رنـگ، مكـان، خنـده، انـدوه و         . كنند مي

 يعنـي ارسـطو ادعـاي    ؛مقوالت عشر بگنجد تا موجوديت آن پذيرفته شـود     
 كه نتوان آن را در يكي از مقوالت عشـر جـاي    را، در صورتي   xموجوديت  
له مقوالت عشر تطورات فراوانـي      ئبعد از ارسطو، مس   . تواند بپذيرد  داد، نمي 

كس به مقوالت عشر ارسطويي قائـل نيسـت،     پيدا كرد و امروزه تحقيقاً هيچ     
 بنـدي و    يعني اينكه موجـودات داراي رده      ؛ رأي ارسطو قائل دارد    ولي اصلِ 

بنـدي    ولو آنكه مقوله، هر موجود مشخص شود    مقوله ذا بايد ل.  هستند مقوله
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ارسطو مورد قبول ما نباشد، يعني نزاع صغروي با ارسطو داشته باشـيم، نـه                
 .نزاع كبروي

داشـته   اجماالً معتقدند اگر بخـواهيم ادعـاي وجـود چيـزي را              ١امروزه
هر  باشد، يعني تقريباً همـان جـوهر مـادي يـا جـو             substance يا بايد    باشيم

 ٢ خاصـه  اقل بايد حدنباشد   جوهر   اگريا    و بردند كار مي   به  جسماني كه قدما    
هـم   نسـبت    و اگـر   باشـد  ٣ نسـبت  اقل بايد حدهم نيست    خاصه   اگر. اشدب

  بايـد يـك    ، باشد و اگر رويداد هـم نيسـت        ٤رويداد اقل بايد يك  حدنيست  
ـ           طور  البته همان .  باشد ٥يندفرآ ذا  كه گفتم كمي اخـتالف هـم وجـود دارد، ل

مـا طبـق آن قـول     .  در واقع يك چيز اسـت      رويداد و فرآيند  برخي معتقدند   
يند هـم نباشـد     آاگر فر . آيند غير از رويداد باشد    بريم كه فر    مي بحث را پيش  

بنابراين اگر ايـن قـول را بپـذيريم تعـداد           .  باشد ٦اقل بايد يك مجموعه   حد
ـ       . شش مورد خواهد بود   مقوالت    شـش   نيعني هر موجودي بايد يكي از اي
 .يند و يا مجموعه باشدني جوهر، خاصه، نسبت، رويداد، فرآمقوله يع

شـش مقولـه     امـا ايـن      ،انـد  ديگري را هم اضافه كرده    افراد موارد   برخي  
انـد، زيـرا    مثالً برخي اعداد را يـك مقولـه دانسـته   . تقريباً مورد اجماع است  

لـه   را هـم يـك مقو      ٧، قضـايا   ديگـر  برخـي . داراي يك نحوه وجود هستند    
برخي، كليات يعني امـور     .  يعني قضايا هم يك نحوه وجود دارند       ؛اند دانسته

 برخي هم چيزهايي را كه داللت بر فقـدان        . اند كلي را هم يك مقوله دانسته     
اي از وجـود    مـثالً شـكاف يـا سـوراخ آيـا نحـوه        ؛اند كنند، مقوله دانسته   مي

هـاي   بـه ذره ذره    ؟اي مانند بـرف هـم وجـود دارد         ٨ توده ء آيا اسما  ؟هستند
                                                           

خواهم وارد بحث از آن شوم و دوستان اگر بخواهند اين بحث را به خـوبي مطالعـه كننـد                      البته نمي . ١
 نوشته موريس رجوع كنند كـه در ايـن زمينـه كتـاب     The Concept of Conceptتوانند به كتاب  مي

 .  غرب را بيان كرده استهاي مختلف در طول تاريخ فلسفه يبند بسيار مهمي است و مقوله
2. property 3. relation  

4. event 5. process  

6. set 7. propositions  

8. math noun 
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اگر يـك فقـره     گفت در يك سو اعتقاد بر اين است كه          توان    مي بنابراين
در سـوي ديگـر     علم به عرض آب هم داشته باشيم، به آب آگاه هسـتيم و              

نداشته باشيم آگـاه نيسـتيم،      آب  كه تا وقتي علم به ذات       اعتقاد بر اين است     
در ايـن  . شـود  شناخت حاصـل نمـي   تمام اعراض را هم بدانيم      بنابراين اگر   

 مابعـدالطبيعي  ١اين پرسـش بـه مقولـه    پاسخ  ميان چه رأيي بايد اتخاذ كرد؟       
مقولـه  لـذا   . باشـد   چه شيئي   يعني مهم است كه شيء     ؛شود  مي شيء مربوط 

 .كنم  مياجماالً بياناين مطلب را . مابعدالطبيعي شيء، در اينجا اهميت دارد
فه اسالمي، به تبع ارسطو معتقد بودنـد كـه          حتماً به ياد داريد كه در فلس      

كنم، گرچـه بـه       مي از جزئيات اين بحث صرف نظر     . ما مقوالت عشر داريم   
نكات ريز آن توجه دارم، اما اجماالً در بحـث مقـوالت عشـر ايـن مطلـب                  

 امـا نتوانـد     ، اگر وجود چيزي ادعا شود     ، ارسطو  منِ شود كه به نظرِ     مي طرح
. توان وجـود آن را پـذيرفت   يده شود، آنگاه نمي   در يكي از اين ده چيز گنج      

يا به گفتـه قـدماي       مقوله   هر چيزي كه موجود باشد بايد در يكي از اين ده          
 نـه اسـت و  ، جـوهر  مقولـه يكـي از ايـن ده    . ما قاطيغورياس گنجانده شود   

 .شد  مي، مقوالت عشر گفتهمقوله  به اين ده. هستندديگر، عرض مقوله 
، صورت،  )ماده(هيوال  : بود جوهر هم پنج قسم است     البته ارسطو معتقد    

  موجوديت يك موجـود را تعيـين       ةگانه، رد  مقوالت ده . نفس، جسم و عقل   
هـر كـدام بايـد در يكـي از         ... مثالً رنـگ، مكـان، خنـده، انـدوه و         . كنند مي

 يعنـي ارسـطو ادعـاي    ؛مقوالت عشر بگنجد تا موجوديت آن پذيرفته شـود     
 كه نتوان آن را در يكي از مقوالت عشـر جـاي    را، در صورتي   xموجوديت  
له مقوالت عشر تطورات فراوانـي      ئبعد از ارسطو، مس   . تواند بپذيرد  داد، نمي 

كس به مقوالت عشر ارسطويي قائـل نيسـت،     پيدا كرد و امروزه تحقيقاً هيچ     
 بنـدي و    يعني اينكه موجـودات داراي رده      ؛ رأي ارسطو قائل دارد    ولي اصلِ 

بنـدي    ولو آنكه مقوله، هر موجود مشخص شود    مقوله ذا بايد ل.  هستند مقوله
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ارسطو مورد قبول ما نباشد، يعني نزاع صغروي با ارسطو داشته باشـيم، نـه                
 .نزاع كبروي

داشـته   اجماالً معتقدند اگر بخـواهيم ادعـاي وجـود چيـزي را              ١امروزه
هر  باشد، يعني تقريباً همـان جـوهر مـادي يـا جـو             substance يا بايد    باشيم

 ٢ خاصـه  اقل بايد حدنباشد   جوهر   اگريا    و بردند كار مي   به  جسماني كه قدما    
هـم   نسـبت    و اگـر   باشـد  ٣ نسـبت  اقل بايد حدهم نيست    خاصه   اگر. اشدب

  بايـد يـك    ، باشد و اگر رويداد هـم نيسـت        ٤رويداد اقل بايد يك  حدنيست  
ـ           طور  البته همان .  باشد ٥يندفرآ ذا  كه گفتم كمي اخـتالف هـم وجـود دارد، ل

مـا طبـق آن قـول     .  در واقع يك چيز اسـت      رويداد و فرآيند  برخي معتقدند   
يند هـم نباشـد     آاگر فر . آيند غير از رويداد باشد    بريم كه فر    مي بحث را پيش  

بنابراين اگر ايـن قـول را بپـذيريم تعـداد           .  باشد ٦اقل بايد يك مجموعه   حد
ـ       . شش مورد خواهد بود   مقوالت    شـش   نيعني هر موجودي بايد يكي از اي
 .يند و يا مجموعه باشدني جوهر، خاصه، نسبت، رويداد، فرآمقوله يع

شـش مقولـه     امـا ايـن      ،انـد  ديگري را هم اضافه كرده    افراد موارد   برخي  
انـد، زيـرا    مثالً برخي اعداد را يـك مقولـه دانسـته   . تقريباً مورد اجماع است  

لـه   را هـم يـك مقو      ٧، قضـايا   ديگـر  برخـي . داراي يك نحوه وجود هستند    
برخي، كليات يعني امـور     .  يعني قضايا هم يك نحوه وجود دارند       ؛اند دانسته

 برخي هم چيزهايي را كه داللت بر فقـدان        . اند كلي را هم يك مقوله دانسته     
اي از وجـود    مـثالً شـكاف يـا سـوراخ آيـا نحـوه        ؛اند كنند، مقوله دانسته   مي

هـاي   بـه ذره ذره    ؟اي مانند بـرف هـم وجـود دارد         ٨ توده ء آيا اسما  ؟هستند
                                                           

خواهم وارد بحث از آن شوم و دوستان اگر بخواهند اين بحث را به خـوبي مطالعـه كننـد                      البته نمي . ١
 نوشته موريس رجوع كنند كـه در ايـن زمينـه كتـاب     The Concept of Conceptتوانند به كتاب  مي

 .  غرب را بيان كرده استهاي مختلف در طول تاريخ فلسفه يبند بسيار مهمي است و مقوله
2. property 3. relation  

4. event 5. process  

6. set 7. propositions  

8. math noun 
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هاي برف متـراكم   اگر در يك حدي ذره ذرهاما شود،   برف، برف اطالق نمي   
وجود دارنـد؟ آيـا      اي  توده ءآيا اسما . شود  مي شود، آنگاه به آن برف اطالق     

 ابر وجود دارد؟

 

 همان اسم جنس است؟اي  اسم تودهآيا  ○

راد خـودش   اسم جنس با اف   . كند  اي فرق مي    اسم جنس با اسم توده     ! خير ●
اي با افراد خودشـان رابطـه كلـي و      تودهء اما اسما  ،ي دارد يرابطه كلي و جز   

اي   لذا اسم جنس با اسـم تـوده        ؛ي ندارند، بلكه رابطه كل و جزء دارند       يجز
گـوييم؟ تـا    اگر بخار تا چه حدي متراكم شود به آن ابـر مـي  . متفاوت است 

ي ئاي، اسـما    تـوده  ء اسـما  لـذا . گـوييم  حدي از تراكم بخار را يقيناً ابر نمـي        
برخوردار نشود، آن اسـم بـه   اشتگي هستند كه تا مسماي آنها از حدي از انب       

بايد مسمي حدي از تراكم و انباشتگي را پيدا كنـد تـا   . گردد آنها اطالق نمي  
 .بتوان آن را مسماي آن اسم تلقي كرد

در پاسخ به اين سؤال كه شناخت ما به يك چيـز بايـد بـه چـه حـدي                    
 تا ما را شناساي آن چيز يا شناسنده آن چيز تلقـي كننـد، بايـد گفـت                   برسد

اگـر مـن قلـم و       ؛ مـثالً    ي باشـد  ئبستگي به اين دارد كه آن شـيء چـه شـي           
كـن   پـاك  كن را كنار هم بگذارم و به شما نشان دهم كه ايـن تختـه      پاك تخته

 :گوييم بلندتر و درازتر از قلم است آنگاه مي

x )كن پاك تخته ( ازبلندتر y )است) قلم. 

 شناخت داريـد يـا نـه؟ آيـا ايـن            y از   xآيا اكنون نسبت به بلندتر بودن       
 يعنـي هـيچ   ؛شناخت كامل است يا ناقص؟ اين شناخت كامِل كامـل اسـت        

 xزيرا بلندتر بـودن  .  وجود نداردy از   xنقصاني در علم شما به بلندتر بودن        
 هـا فقـط   نسـبت . تبلندتر بودن يك نسـبت اسـ      . است نسبت   از مقوله  yاز  
 xتوان گفت بلنـدتر بـودن        يعني مثالً نمي  . شوند  مي  و بتمامه شناخته   بار يك
ما به تمام اين    . ايم  ابعاد يا وجوهي دارد و ما به يك وجه از آن پي برده             yاز  

 ١٣٧/ سير و سلوك عرفاني 
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كـه آب كـه در   آناست، حـال     نسبت    زيرا از مقوله   ،ايم نسبت علم پيدا كرده   
 . با نسبت تفاوت زيادي دارد جوهر است وشدهاي قبلي ذكر  مثال

 را با يك ادراك حسي يـك        y از   xبلندتر بودن   . جنگ را در نظر بگيريد    
اما مثالً به جنگ ايران و عراق يا به جنـگ  . كرديم كامل درك طور اي به  ثانيه

 عراق و كويت، و يا به جنگ آلمان و روسيه در جنگ جهـاني دوم چگونـه     
يعني چه وقت شـناخت شـما بـه فـالن           توانيد شناخت كامل پيدا كنيد؟       مي
ايـد جنـگ را كامـل        چه چيزهايي را بدانيـد توانسـته      نگ كامل است؟ اگر   ج

 يعنـي   ؛اسـت  شويد مسئله بسيار پيچيـده      مي با كمي دقت متوجه   بشناسيد؟  
علم پيدا كردن به درازتر بودن يك خودكار نسبت به خودكار ديگر تفـاوت              

 .رد دابسياري با علم پيدا كردن به يك جنگ
در . توان نشـان داد     مي اين بحث را در آموزش دادن به كودك به خوبي         
بعضي چيزهـا را    . كند  مي ياد دادن به كودك ميزان دشواري و آساني تفاوت        

هـا   كودكان خاصـه  در حالي كه    . ها  همانند نسبت  ،گيرند  مي كودكان زود ياد  
 ل ديگـري  مثـا . گيرنـد  مـي  تر از جـوهر فـرا      ها و آسان   را دشوارتر از نسبت   

مـثالً قهـر كـردن علـي بـا بـرادرش يـك              . زنم كه از مقوله رويداد باشد      مي
چه چيزي را بايد بدانيم تـا قهـر كـردن علـي بـا بـرادرش را             . رويداد است 

م تا بگويند فالني عالم است بـه        يدانسته باشيم؟ از چه چيزي بايد مطلع باش       
ممكـن  .  دشوار است   علي با برادرش؟ در اينجا كار بسيار        قهر كردنِ  رويداِد

است كسي بگويد صرف اينكه علي و برادرش به هم سالم نكردند كفايـت              
يعني بايد چيزهاي ديگري را هم دانست و آنگاه قضاوت كرد كـه             . كند نمي

 .علي با برادرش قهر است
ديـدگاه  توان يك امر ناشناختني را شـناخت؟         آيا مي با توجه به اين مقدمه      

اگر كسي ناشناختني بودن يـك امـر را         . داند  بت مي اين سؤال را مث   پاسخ  سوم  
شناخت، آيا نسبت به آن امر شناخت پيدا كرده است يا نه؟ فرض كنيـد شـما       
از ذات خدا هيچ چيز ندانيد جز اينكه ذات خـدا ناشـناختني اسـت، در ايـن                  
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هاي برف متـراكم   اگر در يك حدي ذره ذرهاما شود،   برف، برف اطالق نمي   
وجود دارنـد؟ آيـا      اي  توده ءآيا اسما . شود  مي شود، آنگاه به آن برف اطالق     

 ابر وجود دارد؟

 

 همان اسم جنس است؟اي  اسم تودهآيا  ○

راد خـودش   اسم جنس با اف   . كند  اي فرق مي    اسم جنس با اسم توده     ! خير ●
اي با افراد خودشـان رابطـه كلـي و      تودهء اما اسما  ،ي دارد يرابطه كلي و جز   

اي   لذا اسم جنس با اسـم تـوده        ؛ي ندارند، بلكه رابطه كل و جزء دارند       يجز
گـوييم؟ تـا    اگر بخار تا چه حدي متراكم شود به آن ابـر مـي  . متفاوت است 

ي ئاي، اسـما    تـوده  ء اسـما  لـذا . گـوييم  حدي از تراكم بخار را يقيناً ابر نمـي        
برخوردار نشود، آن اسـم بـه   اشتگي هستند كه تا مسماي آنها از حدي از انب       

بايد مسمي حدي از تراكم و انباشتگي را پيدا كنـد تـا   . گردد آنها اطالق نمي  
 .بتوان آن را مسماي آن اسم تلقي كرد

در پاسخ به اين سؤال كه شناخت ما به يك چيـز بايـد بـه چـه حـدي                    
 تا ما را شناساي آن چيز يا شناسنده آن چيز تلقـي كننـد، بايـد گفـت                   برسد

اگـر مـن قلـم و       ؛ مـثالً    ي باشـد  ئبستگي به اين دارد كه آن شـيء چـه شـي           
كـن   پـاك  كن را كنار هم بگذارم و به شما نشان دهم كه ايـن تختـه      پاك تخته

 :گوييم بلندتر و درازتر از قلم است آنگاه مي

x )كن پاك تخته ( ازبلندتر y )است) قلم. 

 شناخت داريـد يـا نـه؟ آيـا ايـن            y از   xآيا اكنون نسبت به بلندتر بودن       
 يعنـي هـيچ   ؛شناخت كامل است يا ناقص؟ اين شناخت كامِل كامـل اسـت        

 xزيرا بلندتر بـودن  .  وجود نداردy از   xنقصاني در علم شما به بلندتر بودن        
 هـا فقـط   نسـبت . تبلندتر بودن يك نسـبت اسـ      . است نسبت   از مقوله  yاز  
 xتوان گفت بلنـدتر بـودن        يعني مثالً نمي  . شوند  مي  و بتمامه شناخته   بار يك
ما به تمام اين    . ايم  ابعاد يا وجوهي دارد و ما به يك وجه از آن پي برده             yاز  

 ١٣٧/ سير و سلوك عرفاني 
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كـه آب كـه در   آناست، حـال     نسبت    زيرا از مقوله   ،ايم نسبت علم پيدا كرده   
 . با نسبت تفاوت زيادي دارد جوهر است وشدهاي قبلي ذكر  مثال

 را با يك ادراك حسي يـك        y از   xبلندتر بودن   . جنگ را در نظر بگيريد    
اما مثالً به جنگ ايران و عراق يا به جنـگ  . كرديم كامل درك طور اي به  ثانيه

 عراق و كويت، و يا به جنگ آلمان و روسيه در جنگ جهـاني دوم چگونـه     
يعني چه وقت شـناخت شـما بـه فـالن           توانيد شناخت كامل پيدا كنيد؟       مي
ايـد جنـگ را كامـل        چه چيزهايي را بدانيـد توانسـته      نگ كامل است؟ اگر   ج

 يعنـي   ؛اسـت  شويد مسئله بسيار پيچيـده      مي با كمي دقت متوجه   بشناسيد؟  
علم پيدا كردن به درازتر بودن يك خودكار نسبت به خودكار ديگر تفـاوت              

 .رد دابسياري با علم پيدا كردن به يك جنگ
در . توان نشـان داد     مي اين بحث را در آموزش دادن به كودك به خوبي         
بعضي چيزهـا را    . كند  مي ياد دادن به كودك ميزان دشواري و آساني تفاوت        

هـا   كودكان خاصـه  در حالي كه    . ها  همانند نسبت  ،گيرند  مي كودكان زود ياد  
 ل ديگـري  مثـا . گيرنـد  مـي  تر از جـوهر فـرا      ها و آسان   را دشوارتر از نسبت   

مـثالً قهـر كـردن علـي بـا بـرادرش يـك              . زنم كه از مقوله رويداد باشد      مي
چه چيزي را بايد بدانيم تـا قهـر كـردن علـي بـا بـرادرش را             . رويداد است 

م تا بگويند فالني عالم است بـه        يدانسته باشيم؟ از چه چيزي بايد مطلع باش       
ممكـن  .  دشوار است   علي با برادرش؟ در اينجا كار بسيار        قهر كردنِ  رويداِد

است كسي بگويد صرف اينكه علي و برادرش به هم سالم نكردند كفايـت              
يعني بايد چيزهاي ديگري را هم دانست و آنگاه قضاوت كرد كـه             . كند نمي

 .علي با برادرش قهر است
ديـدگاه  توان يك امر ناشناختني را شـناخت؟         آيا مي با توجه به اين مقدمه      

اگر كسي ناشناختني بودن يـك امـر را         . داند  بت مي اين سؤال را مث   پاسخ  سوم  
شناخت، آيا نسبت به آن امر شناخت پيدا كرده است يا نه؟ فرض كنيـد شـما       
از ذات خدا هيچ چيز ندانيد جز اينكه ذات خـدا ناشـناختني اسـت، در ايـن                  
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توان گفت علـم      صورت آيا شما به ذات خدا علم داريد يا نه؟ به يك معنا مي             
 .توان گفت علم نداريم ك معنا ميداريم و به ي

 

○ لي علم داريم اما به حمل شايع نداريمفقط به حمل او. 

 يعني چه؟» به حمل شايع علم نداريم «●

 

 ...يعني حقيقتاً علمي در ميان نيست بلكه ○

تر از كسـي    يعني مثالً كسي كه خبر ندارد كه خدا ناشناختني است جاهل       ●
 تني است؟ناشناخ نيست كه خبر دارد خدا

 

 ولـي آن يكـي از مقولـه         ،در يـك حـد هسـتند      . تر نيست  جاهل ]خدا[به مفهوم    ○
 .ديگري است

ايـد    دانسـته    اما نمي  ،ايد  داشتهفراواني  معلومات  امروز  فرض كنيد شما تا     ! نه ●
كنـد   مـي در كالس درس، استاد با برهان اثبات        تا اينكه   خدا ناشناختني است،    

ـ  ؛كه خدا ناشناختني است    خـدا  «ايـن باشـد كـه       اسـتاد   ي مـؤداي برهـان       يعن
شويد آيـا بـه    وقتي شما از كالس خارج ميدر اين صورت . »ناشناختني است 
ام؟ چه چيزي ياد      گوييد امروز يك فقره علم جديد ياد گرفته         رفقاي خود نمي  

 خـدا يـك      ذاتِ آيا ناشناختني بـودنِ   .  خدا را   ذاتِ ايد؟ ناشناختني بودنِ    گرفته
مـثالً ذات خرگـوش و ذات انسـان         . ت به ذات خدا نيسـت     نوع شناخت نسب  

كـالس درس ثابـت كنـد كـه ذات خـدا            در  اما فرضـاً اسـتاد      . باشدشناختني  
انصافاً آيا شما در اين صورت يـك فقـره علـم جديـد پيـدا          . ناشناختني است 

ايد؟ آيا با قبـل از آنكـه بـر سـر كـالس درس حاضـر شـويد تفـاوتي                       نكرده
ايد كـه همـان ناشـناختني      پيدا كردهيايد و دانش كردهاوت تفايد؟ مسلماً    نكرده

آيا ناشناختني بودن ذات خدا دانستن يك صفت دربـاره          . بودن ذات خداست  
 .ذات خدا نيست كه همان صفت ناشناختني بودن است

 ١٣٩/ سير و سلوك عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۱۳۹ )۱۶۸كد 

بنابراين اگر مراد شما از شناختن ذات خـدا، شـناختن يكـي از صـفاتي                
گـاه شـكي نـدارد كـه اگـر خـدا            هاي خداسـت، آن   propertyباشد كه جزء    
هـاي خـدا شـناخت پيـدا        propertyيـك از      انسان به هـيچ    ،ناشناختني باشد 

اما اگر يكي از وجوه شناخت ذات هم ارتباطي باشد كه ايـن ذات              . كند نمي
با عالمان بالقوه دارد و ما امروز اين ارتباط را منتفي كرده باشيم، يعني گفتـه        

تواند عالم بالفعل به ذات خدا باشـد، در ايـن            اي نمي  باشيم هيچ عالم بالقوه   
ايم كـه در نتيجـه آن ذات         نسبت به ذات خدا پيدا كرده      آگاهييك  صورت  

 كنـيم و    مـي  لحـاظ ...  فرشته و  ، حيوان ، جماد ،خدا را متفاوت از ذات انسان     
گوييم ذاِت موجوداِت ديگر شـناختني اسـت، در حـالي كـه ذات خـدا                 مي

 . ناشناختني است
گـردد كـه اگـر ذات خـدا          ن تمام اين بحث بـه ايـن نكتـه برمـي           بنابراي

تـوان   خدا نمـي  هايproperty يك از ام كه به هيچ  ناشناختني باشد قبول كرده   
اي هـ propertyيـك از     توان به هيچ   ايم نمي  اما حاال كه فهميده   . علم پيدا كرد  

 آيـا   ،ايـم كـه ذات خـدا ناشـناختني اسـت            يعني فهميده  ،خدا علم پيدا كرد   
بـدون  ايـم؟ زيـرا    كند مدعي شويم به ذات خدا علـم پيـدا كـرده        مي كفايت
در واقـع ناشـناختني بـودن ذات        . اين هم يك علم است به ذات خدا       ترديد  

ايم، اما آيـا همـين    خدا، علم به ذات خداست و فرضاً آن را امروز ياد گرفته          
 عـالم بـه     كند بر اينكه خودمان را      مي مقدار دانستن درباره ذات خدا، كفايت     

 ؟ذات خدا بدانيم
در مثال اول فرض بر اين بود كـه مـا دربـاره       . گرديم به اولين مثال برمي   

 پرسـيديم آيـا ايـن يـك فقـره كفايـت        ميآنگاه. دانيم  ميآب فقط يك چيز 
در اينجـا دربـاره خـدا       . »نحن عالمون بذات الماء   «كند كه ما مدعي شويم       مي

 را» رافـع عطـش بـودن     « دربـاره آب     .هم دقيقاً با همان سؤال مواجه شديم      
آيـا كسـي كـه      . دانيم  مي را» ناشناختني بودن ذات  «دانستيم و درباره خدا      مي

داند به ذات خدا علم نـدارد؟ ظـاهراً ايـن، يـك               مي ذات خدا را ناشناختني   
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توان گفت علـم      صورت آيا شما به ذات خدا علم داريد يا نه؟ به يك معنا مي             
 .توان گفت علم نداريم ك معنا ميداريم و به ي

 

○ لي علم داريم اما به حمل شايع نداريمفقط به حمل او. 

 يعني چه؟» به حمل شايع علم نداريم «●

 

 ...يعني حقيقتاً علمي در ميان نيست بلكه ○

تر از كسـي    يعني مثالً كسي كه خبر ندارد كه خدا ناشناختني است جاهل       ●
 تني است؟ناشناخ نيست كه خبر دارد خدا

 

 ولـي آن يكـي از مقولـه         ،در يـك حـد هسـتند      . تر نيست  جاهل ]خدا[به مفهوم    ○
 .ديگري است

ايـد    دانسـته    اما نمي  ،ايد  داشتهفراواني  معلومات  امروز  فرض كنيد شما تا     ! نه ●
كنـد   مـي در كالس درس، استاد با برهان اثبات        تا اينكه   خدا ناشناختني است،    

ـ  ؛كه خدا ناشناختني است    خـدا  «ايـن باشـد كـه       اسـتاد   ي مـؤداي برهـان       يعن
شويد آيـا بـه    وقتي شما از كالس خارج ميدر اين صورت . »ناشناختني است 
ام؟ چه چيزي ياد      گوييد امروز يك فقره علم جديد ياد گرفته         رفقاي خود نمي  

 خـدا يـك      ذاتِ آيا ناشناختني بـودنِ   .  خدا را   ذاتِ ايد؟ ناشناختني بودنِ    گرفته
مـثالً ذات خرگـوش و ذات انسـان         . ت به ذات خدا نيسـت     نوع شناخت نسب  

كـالس درس ثابـت كنـد كـه ذات خـدا            در  اما فرضـاً اسـتاد      . باشدشناختني  
انصافاً آيا شما در اين صورت يـك فقـره علـم جديـد پيـدا          . ناشناختني است 

ايد؟ آيا با قبـل از آنكـه بـر سـر كـالس درس حاضـر شـويد تفـاوتي                       نكرده
ايد كـه همـان ناشـناختني      پيدا كردهيايد و دانش كردهاوت تفايد؟ مسلماً    نكرده

آيا ناشناختني بودن ذات خدا دانستن يك صفت دربـاره          . بودن ذات خداست  
 .ذات خدا نيست كه همان صفت ناشناختني بودن است

 ١٣٩/ سير و سلوك عرفاني 
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بنابراين اگر مراد شما از شناختن ذات خـدا، شـناختن يكـي از صـفاتي                
گـاه شـكي نـدارد كـه اگـر خـدا            هاي خداسـت، آن   propertyباشد كه جزء    
هـاي خـدا شـناخت پيـدا        propertyيـك از      انسان به هـيچ    ،ناشناختني باشد 

اما اگر يكي از وجوه شناخت ذات هم ارتباطي باشد كه ايـن ذات              . كند نمي
با عالمان بالقوه دارد و ما امروز اين ارتباط را منتفي كرده باشيم، يعني گفتـه        

تواند عالم بالفعل به ذات خدا باشـد، در ايـن            اي نمي  باشيم هيچ عالم بالقوه   
ايم كـه در نتيجـه آن ذات         نسبت به ذات خدا پيدا كرده      آگاهييك  صورت  

 كنـيم و    مـي  لحـاظ ...  فرشته و  ، حيوان ، جماد ،خدا را متفاوت از ذات انسان     
گوييم ذاِت موجوداِت ديگر شـناختني اسـت، در حـالي كـه ذات خـدا                 مي

 . ناشناختني است
گـردد كـه اگـر ذات خـدا          ن تمام اين بحث بـه ايـن نكتـه برمـي           بنابراي

تـوان   خدا نمـي  هايproperty يك از ام كه به هيچ  ناشناختني باشد قبول كرده   
اي هـ propertyيـك از     توان به هيچ   ايم نمي  اما حاال كه فهميده   . علم پيدا كرد  

 آيـا   ،ايـم كـه ذات خـدا ناشـناختني اسـت            يعني فهميده  ،خدا علم پيدا كرد   
بـدون  ايـم؟ زيـرا    كند مدعي شويم به ذات خدا علـم پيـدا كـرده        مي كفايت
در واقـع ناشـناختني بـودن ذات        . اين هم يك علم است به ذات خدا       ترديد  

ايم، اما آيـا همـين    خدا، علم به ذات خداست و فرضاً آن را امروز ياد گرفته          
 عـالم بـه     كند بر اينكه خودمان را      مي مقدار دانستن درباره ذات خدا، كفايت     

 ؟ذات خدا بدانيم
در مثال اول فرض بر اين بود كـه مـا دربـاره       . گرديم به اولين مثال برمي   

 پرسـيديم آيـا ايـن يـك فقـره كفايـت        ميآنگاه. دانيم  ميآب فقط يك چيز 
در اينجـا دربـاره خـدا       . »نحن عالمون بذات الماء   «كند كه ما مدعي شويم       مي

 را» رافـع عطـش بـودن     « دربـاره آب     .هم دقيقاً با همان سؤال مواجه شديم      
آيـا كسـي كـه      . دانيم  مي را» ناشناختني بودن ذات  «دانستيم و درباره خدا      مي

داند به ذات خدا علم نـدارد؟ ظـاهراً ايـن، يـك               مي ذات خدا را ناشناختني   
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 فقره علم هست، اما بحث بر سر اين است كه آيـا ايـن يـك فقـره كفايـت                   
 ؟ را به فرد اطالق كنيم١يا عارف به خداكند تا لغت شناسنده، آگاه و  مي

 

آيا واقعاً اين معرفت همان معرفتي است كه در ذات است؟ صددرصد ناشـناختني               ○
همچنين رافع عطش بـودن قابـل قيـاس بـا           .  نيست propertyبودن ذات خدا يك     

 .ناشناختني بودن ذات خدا نيست

ـ       !  نه ● ي آب و خـدا،  از اين لحاظ قابل قياس است كه در هر دو مـورد يعن
يك فقره اطالع داشتيم و بحث بر سر اين بـود كـه آيـا داشـتن يـك فقـره                  

 ز اين هست كه ما        اطالع مصحدر مثـالي   . لفظ عالم را اطالق كنيم    ح و مجو
 اما اگر آبِ  .  آب را گفته بودم    هايpropertyيكي از   ذكر شد   كه در باب آب     

رون اين ليـوان اسـت     درون يك ليوان را به شما نشان دهم و بگويم آنچه د           
آب است، و فرض كنيم شما هيچ اطالعي درباره آب نداريد، و من به شما                

درباره آب  در اين صورت آيا     بگويم وزن مخصوص آب بيشتر از هواست،        
يك خاصه  » رافع عطش بودن آب   «ام؟ در مثال قبلي      به شما چه چيزي گفته    

تر از فالن چيـز      گينتر از فالن چيز يا سن      گويم آب سبك    مي است، اما وقتي  
آب بـه تنهـايي سـبك يـا سـنگين           . ام است، آنگاه يك نسبت را ذكر كـرده       

سبك و يا نسبت بـه يـك چيـز      ديگر،  هر چيزي نسبت به يك چيز       . نيست
دن اگر بگويم آب نسبت به هوا سنگين و نسبت به چـ           . سنگين است ديگر،  

ا اين نسبتي از    آي. ام سبك است، آنگاه يك نسبت از آب را به شما شناسانده          
ام مصحح اين هست كه از ايـن بـه بعـد بـه شـما                 آب كه به شما شناسانده    

 . به آب هستيدبگويم شما عالِم
در . ذكر شـد اين نسبت دقيقاً همانند همان نسبتي است كه در مثال خدا         

در واقع نسبتي است كه بين انسان و خـدا          » ناشناختني بودن خدا  «مثال خدا   
بنـابراين در هـر     . ا ناشناختني بودن از مقوله نسبت است      زير. شود  مي برقرار

                                                           

 .يعني كسي كه عرفان و معرفت به خدا دارد. ١

 ١٤١/ سير و سلوك عرفاني 
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سـنگيني آب نسـبت بـه       «لذا اگر در مثـال آب       .  برديم كار  به  نسبت   دو مثال 
ناشـناختني  « آنگاه در مورد خدا هم بايد        ،را مصحح عالم بودن دانستيد    » هوا

آيا در اينجـا بايـد      . مصحح عالم بودن بدانيد   » بودن ذات خدا براي انسان را     
آيد   مي ايم؟ در اينجاست كه به نظر من اين بحث پيش          فت خدا را شناخته   گ

 و يا هر تعبير ديگري كـه        ،كه آيا نيروانه، غيب عمي، حضرت غيب الغيوبي       
 يعني آن ساحتي از هستي كـه ناشـناختني اسـت، هـيچ حيـث                ، ببريد كار  به  

 زيـرا  ،كـنم   مـي تأكيد» علمي« بر قيد .گيرد يا نه  ميالتفاتي علمي به آن تعلق 
؛ امـا حـاال     علمي به آن داريم    كه حيث التفاتي غير   گفته شد   در قسمت قبلي    

يعنـي  ي، آيا حيث التفاتي علمـي بـه آن امـر ناشـناختن        پرسش اين است كه     
 يا ساحتي از روان خود آدمي و يـا هـر             از خدا  ساحتي از هستي، يا ساحتي    

 ؟ يا نهگيرد  ميمصداق ديگري كه باشد تعلق
. گي دارد به اينكه شما حد نصاب علم را در كجا قرار دهيـد اين امر بست  

تان را از علم پـايين       اگر حد نصاب علم را طوري لحاظ كنيد كه سطح توقع          
بياوريد و حتي ناشناختني بودن خدا را هم يك فقره علـم راجـع بـه خـدا                  

توان گفـت مـا نسـبت بـه امـور ناشـناختني هـم                 مي در اين صورت  بدانيد  
كنيم كه فالن امـر ناشـناختني     مي اقل اين شناخت را پيدا    حد. شناخت داريم 
فهميم فالن امر ناشناختني مثل و نظيـر نـدارد، زيـرا اگـر                مي است، يا اينكه  

 .اينها، خود، معلومات است. چيزي ناشناختني باشد مثل ندارد
بنابراين به نظر من، بايد بتـوانيم ابتـدا ديـدگاه درسـتي در بـاب مقولـه                  

 يعنـي اينكـه جايگـاه شـيء را از لحـاظ             ؛ يك شيء پيدا كنيم    مابعدالطبيعي
 و نـه از لحـاظ       متافيزيكال و مابعدالطبيعي يعني از لحاظ امور عامه فلسـفي         

هـا   طبيعي تعيين كنيم و اتخاذ موضع دقيقي در باب تعداد اين مقوله           ي  ماورا
گـر  داشته باشيم و بتوانيم بگوييم معرفت به هر مقوله با معرفت به مقوله دي             

 در ايـن زمينـه   ،يك مثال از پل ادواردز، شاگرد برتراند راسل     . متفاوت است 
 .كنم تا تفاوت مقوالت مشخص شود  ميذكر
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 فقره علم هست، اما بحث بر سر اين است كه آيـا ايـن يـك فقـره كفايـت                   
 ؟ را به فرد اطالق كنيم١يا عارف به خداكند تا لغت شناسنده، آگاه و  مي

 

آيا واقعاً اين معرفت همان معرفتي است كه در ذات است؟ صددرصد ناشـناختني               ○
همچنين رافع عطش بـودن قابـل قيـاس بـا           .  نيست propertyبودن ذات خدا يك     

 .ناشناختني بودن ذات خدا نيست

ـ       !  نه ● ي آب و خـدا،  از اين لحاظ قابل قياس است كه در هر دو مـورد يعن
يك فقره اطالع داشتيم و بحث بر سر اين بـود كـه آيـا داشـتن يـك فقـره                  

 ز اين هست كه ما        اطالع مصحدر مثـالي   . لفظ عالم را اطالق كنيم    ح و مجو
 اما اگر آبِ  .  آب را گفته بودم    هايpropertyيكي از   ذكر شد   كه در باب آب     

رون اين ليـوان اسـت     درون يك ليوان را به شما نشان دهم و بگويم آنچه د           
آب است، و فرض كنيم شما هيچ اطالعي درباره آب نداريد، و من به شما                

درباره آب  در اين صورت آيا     بگويم وزن مخصوص آب بيشتر از هواست،        
يك خاصه  » رافع عطش بودن آب   «ام؟ در مثال قبلي      به شما چه چيزي گفته    

تر از فالن چيـز      گينتر از فالن چيز يا سن      گويم آب سبك    مي است، اما وقتي  
آب بـه تنهـايي سـبك يـا سـنگين           . ام است، آنگاه يك نسبت را ذكر كـرده       

سبك و يا نسبت بـه يـك چيـز      ديگر،  هر چيزي نسبت به يك چيز       . نيست
دن اگر بگويم آب نسبت به هوا سنگين و نسبت به چـ           . سنگين است ديگر،  

ا اين نسبتي از    آي. ام سبك است، آنگاه يك نسبت از آب را به شما شناسانده          
ام مصحح اين هست كه از ايـن بـه بعـد بـه شـما                 آب كه به شما شناسانده    

 . به آب هستيدبگويم شما عالِم
در . ذكر شـد اين نسبت دقيقاً همانند همان نسبتي است كه در مثال خدا         

در واقع نسبتي است كه بين انسان و خـدا          » ناشناختني بودن خدا  «مثال خدا   
بنـابراين در هـر     . ا ناشناختني بودن از مقوله نسبت است      زير. شود  مي برقرار

                                                           

 .يعني كسي كه عرفان و معرفت به خدا دارد. ١
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سـنگيني آب نسـبت بـه       «لذا اگر در مثـال آب       .  برديم كار  به  نسبت   دو مثال 
ناشـناختني  « آنگاه در مورد خدا هم بايد        ،را مصحح عالم بودن دانستيد    » هوا

آيا در اينجـا بايـد      . مصحح عالم بودن بدانيد   » بودن ذات خدا براي انسان را     
آيد   مي ايم؟ در اينجاست كه به نظر من اين بحث پيش          فت خدا را شناخته   گ

 و يا هر تعبير ديگري كـه        ،كه آيا نيروانه، غيب عمي، حضرت غيب الغيوبي       
 يعني آن ساحتي از هستي كـه ناشـناختني اسـت، هـيچ حيـث                ، ببريد كار  به  

 زيـرا  ،كـنم   مـي تأكيد» علمي« بر قيد .گيرد يا نه  ميالتفاتي علمي به آن تعلق 
؛ امـا حـاال     علمي به آن داريم    كه حيث التفاتي غير   گفته شد   در قسمت قبلي    

يعنـي  ي، آيا حيث التفاتي علمـي بـه آن امـر ناشـناختن        پرسش اين است كه     
 يا ساحتي از روان خود آدمي و يـا هـر             از خدا  ساحتي از هستي، يا ساحتي    

 ؟ يا نهگيرد  ميمصداق ديگري كه باشد تعلق
. گي دارد به اينكه شما حد نصاب علم را در كجا قرار دهيـد اين امر بست  

تان را از علم پـايين       اگر حد نصاب علم را طوري لحاظ كنيد كه سطح توقع          
بياوريد و حتي ناشناختني بودن خدا را هم يك فقره علـم راجـع بـه خـدا                  

توان گفـت مـا نسـبت بـه امـور ناشـناختني هـم                 مي در اين صورت  بدانيد  
كنيم كه فالن امـر ناشـناختني     مي اقل اين شناخت را پيدا    حد. شناخت داريم 
فهميم فالن امر ناشناختني مثل و نظيـر نـدارد، زيـرا اگـر                مي است، يا اينكه  

 .اينها، خود، معلومات است. چيزي ناشناختني باشد مثل ندارد
بنابراين به نظر من، بايد بتـوانيم ابتـدا ديـدگاه درسـتي در بـاب مقولـه                  

 يعنـي اينكـه جايگـاه شـيء را از لحـاظ             ؛ يك شيء پيدا كنيم    مابعدالطبيعي
 و نـه از لحـاظ       متافيزيكال و مابعدالطبيعي يعني از لحاظ امور عامه فلسـفي         

هـا   طبيعي تعيين كنيم و اتخاذ موضع دقيقي در باب تعداد اين مقوله           ي  ماورا
گـر  داشته باشيم و بتوانيم بگوييم معرفت به هر مقوله با معرفت به مقوله دي             

 در ايـن زمينـه   ،يك مثال از پل ادواردز، شاگرد برتراند راسل     . متفاوت است 
 .كنم تا تفاوت مقوالت مشخص شود  ميذكر
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شما در كنار خيابان و در يـك ايسـتگاه    فرض كنيد  گويد  مي پل ادواردز 
پرسـيد چـرا     مياز يكي از آنها     . اند پنج نفر ايستاده  كنيد    مياتوبوس مشاهده   
گويد منتظر يكي از رفقايش اسـت و بـا او            مي وي در پاسخ     آنجا ايستاده و  

گويـد مـن    مـي پرسـيد و وي   مياز نفر دوم هم همين سؤال را        . قراري دارد 
منتظر اتوبوس هستم تا سوار شوم و بروم، نفر سوم هـم در پاسـخ بـه ايـن              

  خسته شدم و كمرم كمـي درد       ،گويد من در حال راه رفتن بودم       ميپرسش  
نفـر چهـارم    . م تا كمي سكون پيدا كنم و دوباره به راه بيفـتم           د، ايستاد رك مي

 گويد مـن آفتـاب زمسـتان را دوسـت دارم،       ميهم در پاسخ به همان سؤال       
نفر پنجم هم در پاسخ بـه همـين سـؤال           . خواستم كمي زير آفتاب بمانم     مي
علـت  . گويد شغل من اين است كه در اينجا بايسـتم و كـوپن بفروشـم               مي  

شما پنج نفـر    «اما اگر بپرسيم    .  نفر مشخص شد    پنج دام از اين  ايستادن هر ك  
 اضـافه   نفر با هم چيزي متفـاوت و      پنج  ، آيا ايستادن    »؟ايد چرا اينجا ايستاده  

 بر ايستادن تك تك آنهاست؟
 زيرا اگر علـت  ؛ يعني چيزي متفاوت نيست،پاسخ اين سؤال منفي است    

تادن كـل مجموعـه را      ايستادن هر يك از پنج نفـر را فهميـديم، علـت ايسـ             
علـم بـه اعضـاي      . لذا علم به مجموعه، يك علم مستقل نيسـت        . ايم فهميده

البتـه پـل    . مجموعه وقتي با هم جمع شود همان علـم بـه مجموعـه اسـت              
كنـد كـه درصـدد اسـت مغالطـه            مـي  ادواردز اين بحث را هنگامي مطـرح      

دا بپرسـيم   به وجود خوي معتقد است اگر از قائلِ    . خداگرايان را نشان دهد   
 ، چـوب ، جنگل، طراح،گويد مهندس  ميعلت اين كاغذ چيست، در جواب 

. انـد   دهروبـه وجـود آ    را  ، و كاغذ    هدست به دست هم داد    ...  مقوا و  ،كارخانه
. هايي دارند   انسان و خرگوش هم علت    . صندلي هم رشته علل مشابهي دارد     

دقيقـاً  هم  ، اين   اگر پرسيده شود كل موجودات را چه كسي به وجود آورده          
نفري اسـت كـه علـت ايسـتادن هـر كدامشـان را              پنج  شبيه همان مجموعه    

اي  حـده  نفـر علـت علـي   پـنج    اما اگر مدعي شـويم جمـع شـدن           .فهميديم

 ١٤٣/ سير و سلوك عرفاني 
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حده وجود  پل ادواردز معتقد بود علت علي. بجايي استناخواهد، سخن  مي
ندارد، لذا مدعي بود هر چيزي علتي دارد و علت آن مشـخص اسـت و از                 

خواهـد،    اينكه كل مجموعـه علـت مـي       بنابراين  ي به وجود آمده است،      جاي
 .منطقي ندارد

خـواهم ايـن      مـي   به درستي يا نادرستي اين سخن كاري ندارم، ولي         من
اي است، در حالي كه      المؤونه  علم سهل  ،كنم كه علم به مجموعه    باستفاده را   

ار دشـواري   شويم كـار بسـي      مي اگر با علم به يك رويداد قياس كنيم متوجه        
  چه وقت به يك جنگ همانند جنـگ ايـران و عـراق علـم پيـدا        مثالً. است
  اگـر كسـي بگويـد      ؟ چه كسي فهميد جنگ ايران و عراق چه بود         ؟كنيم مي
 ايرانيـان  ة پيدا كنيم كه اعرف از همـ ١خواهيم يك صاحب نظر طراز اول    مي

مشـخص  تـوان    باشد، چه كسي را بايد برگزيند؟ اساساً نمي       نسبت به جنگ    
 كـه در صـف   آيا كسـي . چه وقت انسان نسبت به يك جنگ علم دارد        كرد  

 ممكـن اسـت     ؟جنگد بـه جنـگ علـم دارد         مي تن به اول جبهه است و تن    
فهمـد، بلكـه فرمانـدهان و        كسي بگويد رزمنده خط مقـدم، جنـگ را نمـي          

. فهمنـد   مياند جنگ را   هاي دربسته نشسته   هاي نظام كه در اتاق     استراتژيست
هـايي   پديدهزيرا  چه وقت به يك جنگ علم داريم،        گفت  توان   نمياين  بنابر

انـد، بـر خـالف     يند هستند بسيار پيچيـده    آكه از مقوله رويداد يا از مقوله فر       
 .هايي كه صرِف مجموعه هستند پديده

بنابراين به حد نصاب علم بستگي دارد، لذا در جايي هم كه بـا خـداي                
انيم طبق يك ادعا و به يك معنا بگوييم مـا         تو  مي  داريم كار و سرناشناختني  

توانيم شناخت پيدا كنيم، گرچه به يـك معنـا هـم              مي به امر ناشناختني هم،   
 يعني گويا امـر ناشـناختني حيثيـاتي دارد كـه            ؛توانيم شناخت پيدا كنيم    نمي

اتفاقاً از برخي حيثيات شناختني است و از برخي حيثيات ديگر ناشـناختني             
ـ         يعني ناشن . است ن جميـع الحيثيـات     اختني هم يك ناشـناختني مطلـق و ِم
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شما در كنار خيابان و در يـك ايسـتگاه    فرض كنيد  گويد  مي پل ادواردز 
پرسـيد چـرا     مياز يكي از آنها     . اند پنج نفر ايستاده  كنيد    مياتوبوس مشاهده   
گويد منتظر يكي از رفقايش اسـت و بـا او            مي وي در پاسخ     آنجا ايستاده و  

گويـد مـن    مـي پرسـيد و وي   مياز نفر دوم هم همين سؤال را        . قراري دارد 
منتظر اتوبوس هستم تا سوار شوم و بروم، نفر سوم هـم در پاسـخ بـه ايـن              

  خسته شدم و كمرم كمـي درد       ،گويد من در حال راه رفتن بودم       ميپرسش  
نفـر چهـارم    . م تا كمي سكون پيدا كنم و دوباره به راه بيفـتم           د، ايستاد رك مي

 گويد مـن آفتـاب زمسـتان را دوسـت دارم،       ميهم در پاسخ به همان سؤال       
نفر پنجم هم در پاسخ بـه همـين سـؤال           . خواستم كمي زير آفتاب بمانم     مي
علـت  . گويد شغل من اين است كه در اينجا بايسـتم و كـوپن بفروشـم               مي  

شما پنج نفـر    «اما اگر بپرسيم    .  نفر مشخص شد    پنج دام از اين  ايستادن هر ك  
 اضـافه   نفر با هم چيزي متفـاوت و      پنج  ، آيا ايستادن    »؟ايد چرا اينجا ايستاده  

 بر ايستادن تك تك آنهاست؟
 زيرا اگر علـت  ؛ يعني چيزي متفاوت نيست،پاسخ اين سؤال منفي است    

تادن كـل مجموعـه را      ايستادن هر يك از پنج نفـر را فهميـديم، علـت ايسـ             
علـم بـه اعضـاي      . لذا علم به مجموعه، يك علم مستقل نيسـت        . ايم فهميده

البتـه پـل    . مجموعه وقتي با هم جمع شود همان علـم بـه مجموعـه اسـت              
كنـد كـه درصـدد اسـت مغالطـه            مـي  ادواردز اين بحث را هنگامي مطـرح      

دا بپرسـيم   به وجود خوي معتقد است اگر از قائلِ    . خداگرايان را نشان دهد   
 ، چـوب ، جنگل، طراح،گويد مهندس  ميعلت اين كاغذ چيست، در جواب 

. انـد   دهروبـه وجـود آ    را  ، و كاغذ    هدست به دست هم داد    ...  مقوا و  ،كارخانه
. هايي دارند   انسان و خرگوش هم علت    . صندلي هم رشته علل مشابهي دارد     

دقيقـاً  هم  ، اين   اگر پرسيده شود كل موجودات را چه كسي به وجود آورده          
نفري اسـت كـه علـت ايسـتادن هـر كدامشـان را              پنج  شبيه همان مجموعه    

اي  حـده  نفـر علـت علـي   پـنج    اما اگر مدعي شـويم جمـع شـدن           .فهميديم

 ١٤٣/ سير و سلوك عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۱۴۳ )۱۶۸كد 

حده وجود  پل ادواردز معتقد بود علت علي. بجايي استناخواهد، سخن  مي
ندارد، لذا مدعي بود هر چيزي علتي دارد و علت آن مشـخص اسـت و از                 

خواهـد،    اينكه كل مجموعـه علـت مـي       بنابراين  ي به وجود آمده است،      جاي
 .منطقي ندارد

خـواهم ايـن      مـي   به درستي يا نادرستي اين سخن كاري ندارم، ولي         من
اي است، در حالي كه      المؤونه  علم سهل  ،كنم كه علم به مجموعه    باستفاده را   

ار دشـواري   شويم كـار بسـي      مي اگر با علم به يك رويداد قياس كنيم متوجه        
  چه وقت به يك جنگ همانند جنـگ ايـران و عـراق علـم پيـدا        مثالً. است
  اگـر كسـي بگويـد      ؟ چه كسي فهميد جنگ ايران و عراق چه بود         ؟كنيم مي
 ايرانيـان  ة پيدا كنيم كه اعرف از همـ ١خواهيم يك صاحب نظر طراز اول    مي

مشـخص  تـوان    باشد، چه كسي را بايد برگزيند؟ اساساً نمي       نسبت به جنگ    
 كـه در صـف   آيا كسـي . چه وقت انسان نسبت به يك جنگ علم دارد        كرد  

 ممكـن اسـت     ؟جنگد بـه جنـگ علـم دارد         مي تن به اول جبهه است و تن    
فهمـد، بلكـه فرمانـدهان و        كسي بگويد رزمنده خط مقـدم، جنـگ را نمـي          

. فهمنـد   مياند جنگ را   هاي دربسته نشسته   هاي نظام كه در اتاق     استراتژيست
هـايي   پديدهزيرا  چه وقت به يك جنگ علم داريم،        گفت  توان   نمياين  بنابر

انـد، بـر خـالف     يند هستند بسيار پيچيـده    آكه از مقوله رويداد يا از مقوله فر       
 .هايي كه صرِف مجموعه هستند پديده

بنابراين به حد نصاب علم بستگي دارد، لذا در جايي هم كه بـا خـداي                
انيم طبق يك ادعا و به يك معنا بگوييم مـا         تو  مي  داريم كار و سرناشناختني  

توانيم شناخت پيدا كنيم، گرچه به يـك معنـا هـم              مي به امر ناشناختني هم،   
 يعني گويا امـر ناشـناختني حيثيـاتي دارد كـه            ؛توانيم شناخت پيدا كنيم    نمي

اتفاقاً از برخي حيثيات شناختني است و از برخي حيثيات ديگر ناشـناختني             
ـ         يعني ناشن . است ن جميـع الحيثيـات     اختني هم يك ناشـناختني مطلـق و ِم
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اي  ن جميع الحيثيات بود، يعنـي از هـيچ جنبـه          زيرا اگر ناشناختني مِ   . نيست
توانستيم ادعا كنيم كـه امـروز در سـر كـالس يـاد       شناختني نبود، آنگاه نمي  

 كنـيم و    مـي   در حالي كه مـا حـس       ؛ايم فالن موجود ناشناختني است     گرفته
ايـم كـه ديـروز       كنيم كـه امـروز چيـزي يـاد گرفتـه            مي وجدانفهميم و    مي
شناختني است، اما امروز استاد      ايم خدا  كرده  مي تا ديروز فكر  . ايم دانسته نمي

لذا امروز چيـزي راجـع بـه    . فلسفه ما برهان آورده كه خدا ناشناختني است    
 .ايم دانسته دانيم كه قبالً راجع به خدا نمي  ميخدا

يـك فقـره شـناخت بـه        ست، گرچه   ع شناخت خدا  اين، خود، يك نو   
 يعنـي   ؛باشـد   در واقع يك فقره از مقوله نسـب خـدا مـي           . آيد  حساب مي 

مگـر آنكـه    . جوهر خدا نيست، اما يكـي از نسـب اسـت          يا  خواسته خدا   
 شناسد كه ذات خدا را بشناسـد        كسي مدعي شود جوهر را فقط كسي مي       

كـار شـناخت      بـه   ت  هاي خدا كه جـزء اعـراض اوسـ          خواستهو در نتيجه    
آيـد و     كـار شـناخت نمـي        بـه    يعنـي    ؛طور است   ها هم همين    نسبت .نيايد

هـاي    شناختن نسب يك چيز و يا خاصـه       . شود  شناخت به آن اطالق نمي    
ممكن است كسي اين مطلب را مـدعي  . يك چيز، شناخت آن چيز نيست   

چـه شـناخت را فقـط بـه شـناخت           شود    مشخص مي دقت  ا كمي   ب. شود
ق كنيم و چه به شناخت اعراض، اينكه آيا به امـر ناشـناختني،      جوهر اطال 

گيرد يا نه، به موضع ما در مسئله شناخت           اتي شناختي، تعلق مي   ف الت حيِث
 .بستگي دارد

 

يعنـي گرچـه نتـوان      . اما وجدان انسان منطقاً از اين نوع شناخت راضـي نيسـت            ○
 آن را نداشته باشم، باالخره جواب اين سؤال را داد و يا مثالً من توان پاسخگويي به           

تـوان خـدا را    نمي«ام و آن اينكه  شود من يك چيز ياد گرفته  ميوقتي انسان مدعي  
 .، هنوز نفس قانع نشده است»شناخت

  شناخت تحقق پيدا كرده است يا نه؟●

 ١٤٥/ سير و سلوك عرفاني 
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 .تحقق پيدا كرده است! بله ○

 اين شناخت به چه چيزي تعلق گرفته است؟ آيا در هر شـناختي حيـث                ●
 لتفاتي وجود ندارد؟ا

 

 و حمـل شـايع      اولـي كنم حمل     من فكر مي  . در هر شناختي حيث التفاتي هست      ○
 .كار بيايد به ذكر شد همان دو اعتباري كه  به تواند در اينجا، مي

●   كـار   و لي و حمل شايع اساساً ما بـا مفهـوم و مصـداق سـر               در حمل او
ايـن دانشـجوي    البتـه شـايد     . كند حل نمي اي را    مسئلهدر اينجا   لذا  داريم و   
حمل اولـي و شـايع كـه        . دنتصور ديگري از حمل اولي و شايع دار       محترم  

. كنـد  شود، در اين مسئله مشـكلي را حـل نمـي            در فلسفه خودمان گفته مي    
حمـل  . زيرا حمل اولي يعني اينكه مفهومي را بر مفهوم ديگـر حمـل كنـيم              

مـن  . رجي حمل كنيم  شايع صناعي هم يعني آنكه يك مفهوم را بر شيء خا          
ولـي گـاهي از دوسـتان چيزهـايي         . فهمـم   از حمل اولي و شايع اين را مي       

كنم چيز ديگري از حمل اولي و شايع در ذهنشـان             شنوم كه احساس مي     مي
حمـل اولـي و شـايع در        . گشاسـت  كنند در اينجا گره     گذرد و تصور مي    مي

 ؟تواند داشته باشد اي مي گشايي اينجا چه گره
گونـه تعريـف كـردم كـه خورشـيد كـره             من خورشيد را اين   فرض كنيد   

 ميليـون   ۱۴گـراد و     درجـه سـانتي   هـزار    ۶شكل مدور داراي دماي بين       گازي
يـا  » خورشـيد كـره اسـت     « در اين صورت اگر گفتم       ،گراد است  درجه سانتي 

خورشيد داراي  «، يا   »شكل است  خورشيد گازي «يا  » خورشيد خورشيد است  «
، آنگـاه ايـن   »گـراد اسـت    ميليون درجـه سـانتي  ۱۴ و  هزار درجه۶دماي بين  

. ايم  ، يعني يك مفهوم را بر مفهوم ديگر حمل كرده          هستند جمالت حمل اولي  
ايـم و بـر    در واقع از دل خود مفهوم خورشيد يـك مفهـوم را بيـرون كشـيده           

» انسان حيوان اسـت «گوييم  درست مانند زماني كه مي  . ايم  خودش حمل كرده  
مردني بـودن   «آنگاه  » ميرد  انسان مي «اما اگر كسي گفت     . » است انسان ناطق «يا  
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اي  ن جميع الحيثيات بود، يعنـي از هـيچ جنبـه          زيرا اگر ناشناختني مِ   . نيست
توانستيم ادعا كنيم كـه امـروز در سـر كـالس يـاد       شناختني نبود، آنگاه نمي  

 كنـيم و    مـي   در حالي كه مـا حـس       ؛ايم فالن موجود ناشناختني است     گرفته
ايـم كـه ديـروز       كنيم كـه امـروز چيـزي يـاد گرفتـه            مي وجدانفهميم و    مي
شناختني است، اما امروز استاد      ايم خدا  كرده  مي تا ديروز فكر  . ايم دانسته نمي

لذا امروز چيـزي راجـع بـه    . فلسفه ما برهان آورده كه خدا ناشناختني است    
 .ايم دانسته دانيم كه قبالً راجع به خدا نمي  ميخدا

يـك فقـره شـناخت بـه        ست، گرچه   ع شناخت خدا  اين، خود، يك نو   
 يعنـي   ؛باشـد   در واقع يك فقره از مقوله نسـب خـدا مـي           . آيد  حساب مي 

مگـر آنكـه    . جوهر خدا نيست، اما يكـي از نسـب اسـت          يا  خواسته خدا   
 شناسد كه ذات خدا را بشناسـد        كسي مدعي شود جوهر را فقط كسي مي       

كـار شـناخت      بـه   ت  هاي خدا كه جـزء اعـراض اوسـ          خواستهو در نتيجه    
آيـد و     كـار شـناخت نمـي        بـه    يعنـي    ؛طور است   ها هم همين    نسبت .نيايد

هـاي    شناختن نسب يك چيز و يا خاصـه       . شود  شناخت به آن اطالق نمي    
ممكن است كسي اين مطلب را مـدعي  . يك چيز، شناخت آن چيز نيست   

چـه شـناخت را فقـط بـه شـناخت           شود    مشخص مي دقت  ا كمي   ب. شود
ق كنيم و چه به شناخت اعراض، اينكه آيا به امـر ناشـناختني،      جوهر اطال 

گيرد يا نه، به موضع ما در مسئله شناخت           اتي شناختي، تعلق مي   ف الت حيِث
 .بستگي دارد

 

يعنـي گرچـه نتـوان      . اما وجدان انسان منطقاً از اين نوع شناخت راضـي نيسـت            ○
 آن را نداشته باشم، باالخره جواب اين سؤال را داد و يا مثالً من توان پاسخگويي به           

تـوان خـدا را    نمي«ام و آن اينكه  شود من يك چيز ياد گرفته  ميوقتي انسان مدعي  
 .، هنوز نفس قانع نشده است»شناخت

  شناخت تحقق پيدا كرده است يا نه؟●

 ١٤٥/ سير و سلوك عرفاني 
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 .تحقق پيدا كرده است! بله ○

 اين شناخت به چه چيزي تعلق گرفته است؟ آيا در هر شـناختي حيـث                ●
 لتفاتي وجود ندارد؟ا

 

 و حمـل شـايع      اولـي كنم حمل     من فكر مي  . در هر شناختي حيث التفاتي هست      ○
 .كار بيايد به ذكر شد همان دو اعتباري كه  به تواند در اينجا، مي

●   كـار   و لي و حمل شايع اساساً ما بـا مفهـوم و مصـداق سـر               در حمل او
ايـن دانشـجوي    البتـه شـايد     . كند حل نمي اي را    مسئلهدر اينجا   لذا  داريم و   
حمل اولـي و شـايع كـه        . دنتصور ديگري از حمل اولي و شايع دار       محترم  

. كنـد  شود، در اين مسئله مشـكلي را حـل نمـي            در فلسفه خودمان گفته مي    
حمـل  . زيرا حمل اولي يعني اينكه مفهومي را بر مفهوم ديگـر حمـل كنـيم              

مـن  . رجي حمل كنيم  شايع صناعي هم يعني آنكه يك مفهوم را بر شيء خا          
ولـي گـاهي از دوسـتان چيزهـايي         . فهمـم   از حمل اولي و شايع اين را مي       

كنم چيز ديگري از حمل اولي و شايع در ذهنشـان             شنوم كه احساس مي     مي
حمـل اولـي و شـايع در        . گشاسـت  كنند در اينجا گره     گذرد و تصور مي    مي

 ؟تواند داشته باشد اي مي گشايي اينجا چه گره
گونـه تعريـف كـردم كـه خورشـيد كـره             من خورشيد را اين   فرض كنيد   

 ميليـون   ۱۴گـراد و     درجـه سـانتي   هـزار    ۶شكل مدور داراي دماي بين       گازي
يـا  » خورشـيد كـره اسـت     « در اين صورت اگر گفتم       ،گراد است  درجه سانتي 

خورشيد داراي  «، يا   »شكل است  خورشيد گازي «يا  » خورشيد خورشيد است  «
، آنگـاه ايـن   »گـراد اسـت    ميليون درجـه سـانتي  ۱۴ و  هزار درجه۶دماي بين  

. ايم  ، يعني يك مفهوم را بر مفهوم ديگر حمل كرده          هستند جمالت حمل اولي  
ايـم و بـر    در واقع از دل خود مفهوم خورشيد يـك مفهـوم را بيـرون كشـيده           

» انسان حيوان اسـت «گوييم  درست مانند زماني كه مي  . ايم  خودش حمل كرده  
مردني بـودن   «آنگاه  » ميرد  انسان مي «اما اگر كسي گفت     . » است انسان ناطق «يا  
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لذا چيزي خارج از مفهوم     . از دل خود مفهوم انسان بيرون نيامده است       » انسان
 .انسان بر انسان حمل شده و بنابراين حمل شايع صناعي است

منظور من از حمل اول ذاتي و حمل شايع صناعي همين است كه ذكـر               
ل ذاتـي و حمـل شـايع صـناعي     اسـت كـه حمـل او    سخن من ايـن     . كردم
يـم كـه بـا همـه        ا  در اينجا ما با موجـودي مواجـه       . كند اي را حل نمي    مسئله

دارد و آن اينكـه سـاير موجـودات شـناختني           تفاوتي  موجودات ديگر عالم    
در واقـع ايـن موجـود       . هستند، حال آنكه ايـن موجـود ناشـناختني اسـت          

ايـن  . بـا سـاير موجـودات ايـن فـرق را دارد           الواقع،   عالم االمر و في   نفس في
االمر وجود داشته، ولي مـن و شـما تـا امـروز از آن                نفس ، گرچه في  تفاوت

امروز معلم فلسفه مـا، برهـان آورده و نشـان داده كـه ايـن                . ايم باخبر نبوده 
بنابراين ما امروز چيزي را راجع به خدا كشـف  . در واقع وجود دارد   تفاوت  
وز هم بود، اما مـا آن را كشـف نكـرده بـوديم و برايمـان      ايم كه تا دير    كرده

اگر انسان نسبت بـه يـك     . مجهول بود، اما امروز تبديل به معلوم شده است        
دانسـته و بعـد، دانسـته     موجود، چيزي را كه در آن موجود بوده است نمـي          

 ؟توان گفت انسان نسبت به آن موجود علمي پيدا كرده است است، آيا مي
امـروز  امـا    ،ايـد  دانسـته  آب نمي درباره   تا امروز چيزي     فرض كنيد شما  
تـوان گفـت شـما        آيـا مـي   ؛ در اين صورت     ايد  ياد گرفته  نچيزي راجع به آ   

ايد يا نه؟ اگر پاسخ به اين سؤال كه دربـاره آب            نسبت به آب علم پيدا كرده     
ايـد خـدا بـا بقيـه      دانسـته  طرح شد مثبت باشد، آنگاه شما كه تا امروز نمـي    

االمر تفاوت داشـت و شـما مطلـع          نفس چند في   هر ،ات تفاوت دارد  موجود
خبري و ناداني شما مرتفع شـده،    و امروز جهل و بي ،نبوديد و جاهل بوديد   

ايـد كـه خـدا       ايـد؟ يعنـي فهميـده      آيا نسبت به خداوند علمي پيـدا نكـرده        
ي ايد و نسبت به ناشـناختن  اين فقره علم را تا ديروز نداشته . ناشناختني است 

ايد، در حالي كه امروز در كالس درس فلسفه          بودن خدا جهل مركب داشته    
 بنابراين حـاال كـه     .  تبديل شد  و سپس به علم   ،  بتان به جهل بسيط   ركّجهل م

 ١٤٧/ سير و سلوك عرفاني 
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ديـروز  نسـبت بـه     توان گفـت مـا امـروز         به علم تبديل شده است، آيا نمي      
م، اما امروز   اي تا ديروز يك فقره اطالع راجع به خدا نداشته        . ايم كردهتفاوتي  

پس اگر يك فقره اطالع راجـع       . ايم يك فقره اطالع نسبت به خدا پيدا كرده       
ايد به اين معناست كه يـك علمـي نسـبت بـه خـدا پيـدا                  به خدا پيدا كرده   

علم يعني اينكه خاصيتي در يك شيء باشد و آن خاصيت بر شما              . ايد كرده
ما مكشـوف شـده     در اين مورد خاصيتي در خدا بوده كه بر          . مكشوف شود 

 .و آن خاصيت اين است كه خدا مثل ندارد

ممكن است كسي بگويد اين مقدار علم براي آنكه ما خودمـان را عـالم بـه                 
 يعني معتقد باشد به اين چيزها نبايد علـم گفـت و             ؛كند   كفايت نمي  ،خدا بدانيم 

يگـر  بـه عبـارت د  . در واقع بايد حد نصاب عالم بودن را باالتر از اينها قـرار داد             
اگر كسي يك فقره راجع به يك موجود بداند و آن اينكه آن موجود ناشـناختني          
است، نبايد به آن اطالق علم كرد، بلكه بايد چيزهـاي بيشـتري راجـع بـه يـك         

اگر كسي چنين ادعايي كند آنگاه خـودش        . شيء بداند تا به آن اطالق علم شود       
 چقدر است؟ يعني انسـان بايـد     بيشتر بيند كه آن مقدارِ     را با اين سؤال مواجه مي     

. چند فقره راجع به يك موجود بداند تا گفته شود وي به آن موجود عالم اسـت              
         در واقـع هـر     . ح است بر روي هر عددي كه دست گذاشته شود ترجيح بالمرج

   تـوان حـد آن را        از آنجـايي كـه نمـي      . ح خواهد بـود   حد معيني ترجيح بالمرج
يم علم يك مفهوم مشكك اسـت و بنـابراين از           تعيين كرد، به نظر من بايد بگوي      

لذا اوالً علـم ذومراتـب      . نهايت فقره امكان دارد     شود و تا بي     يك فقره شروع مي   
 آنگاه حتي اگر بـه خاصـه،        ،است و ثانياً اگر شيئي خودش از مقوله جوهر باشد         

يند يا مجموعه آن هم علم پيدا كنيم بايد بگـوييم بـه جـوهر             آنسبت، رويداد، فر  
 :اگر اين دو مقدمه را بپذيريم كه. ايم  پيدا كردهعلم

تعيين عدد براي تعداد فقرات علمي كه براي عالم تلقي شدن انسـان    .۱
لذا با داشتن يك فقـره علـم هـم          . ح است رجالم بِ الزم است ترجيحِ  

 ؛توان ادعاي عالم بودن كرد مي
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لذا چيزي خارج از مفهوم     . از دل خود مفهوم انسان بيرون نيامده است       » انسان
 .انسان بر انسان حمل شده و بنابراين حمل شايع صناعي است

منظور من از حمل اول ذاتي و حمل شايع صناعي همين است كه ذكـر               
ل ذاتـي و حمـل شـايع صـناعي     اسـت كـه حمـل او    سخن من ايـن     . كردم
يـم كـه بـا همـه        ا  در اينجا ما با موجـودي مواجـه       . كند اي را حل نمي    مسئله

دارد و آن اينكـه سـاير موجـودات شـناختني           تفاوتي  موجودات ديگر عالم    
در واقـع ايـن موجـود       . هستند، حال آنكه ايـن موجـود ناشـناختني اسـت          

ايـن  . بـا سـاير موجـودات ايـن فـرق را دارد           الواقع،   عالم االمر و في   نفس في
االمر وجود داشته، ولي مـن و شـما تـا امـروز از آن                نفس ، گرچه في  تفاوت

امروز معلم فلسفه مـا، برهـان آورده و نشـان داده كـه ايـن                . ايم باخبر نبوده 
بنابراين ما امروز چيزي را راجع به خدا كشـف  . در واقع وجود دارد   تفاوت  
وز هم بود، اما مـا آن را كشـف نكـرده بـوديم و برايمـان      ايم كه تا دير    كرده

اگر انسان نسبت بـه يـك     . مجهول بود، اما امروز تبديل به معلوم شده است        
دانسـته و بعـد، دانسـته     موجود، چيزي را كه در آن موجود بوده است نمـي          

 ؟توان گفت انسان نسبت به آن موجود علمي پيدا كرده است است، آيا مي
امـروز  امـا    ،ايـد  دانسـته  آب نمي درباره   تا امروز چيزي     فرض كنيد شما  
تـوان گفـت شـما        آيـا مـي   ؛ در اين صورت     ايد  ياد گرفته  نچيزي راجع به آ   

ايد يا نه؟ اگر پاسخ به اين سؤال كه دربـاره آب            نسبت به آب علم پيدا كرده     
ايـد خـدا بـا بقيـه      دانسـته  طرح شد مثبت باشد، آنگاه شما كه تا امروز نمـي    

االمر تفاوت داشـت و شـما مطلـع          نفس چند في   هر ،ات تفاوت دارد  موجود
خبري و ناداني شما مرتفع شـده،    و امروز جهل و بي ،نبوديد و جاهل بوديد   

ايـد كـه خـدا       ايـد؟ يعنـي فهميـده      آيا نسبت به خداوند علمي پيـدا نكـرده        
ي ايد و نسبت به ناشـناختن  اين فقره علم را تا ديروز نداشته . ناشناختني است 

ايد، در حالي كه امروز در كالس درس فلسفه          بودن خدا جهل مركب داشته    
 بنابراين حـاال كـه     .  تبديل شد  و سپس به علم   ،  بتان به جهل بسيط   ركّجهل م
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ديـروز  نسـبت بـه     توان گفـت مـا امـروز         به علم تبديل شده است، آيا نمي      
م، اما امروز   اي تا ديروز يك فقره اطالع راجع به خدا نداشته        . ايم كردهتفاوتي  

پس اگر يك فقره اطالع راجـع       . ايم يك فقره اطالع نسبت به خدا پيدا كرده       
ايد به اين معناست كه يـك علمـي نسـبت بـه خـدا پيـدا                  به خدا پيدا كرده   

علم يعني اينكه خاصيتي در يك شيء باشد و آن خاصيت بر شما              . ايد كرده
ما مكشـوف شـده     در اين مورد خاصيتي در خدا بوده كه بر          . مكشوف شود 

 .و آن خاصيت اين است كه خدا مثل ندارد

ممكن است كسي بگويد اين مقدار علم براي آنكه ما خودمـان را عـالم بـه                 
 يعني معتقد باشد به اين چيزها نبايد علـم گفـت و             ؛كند   كفايت نمي  ،خدا بدانيم 

يگـر  بـه عبـارت د  . در واقع بايد حد نصاب عالم بودن را باالتر از اينها قـرار داد             
اگر كسي يك فقره راجع به يك موجود بداند و آن اينكه آن موجود ناشـناختني          
است، نبايد به آن اطالق علم كرد، بلكه بايد چيزهـاي بيشـتري راجـع بـه يـك         

اگر كسي چنين ادعايي كند آنگاه خـودش        . شيء بداند تا به آن اطالق علم شود       
 چقدر است؟ يعني انسـان بايـد     بيشتر بيند كه آن مقدارِ     را با اين سؤال مواجه مي     

. چند فقره راجع به يك موجود بداند تا گفته شود وي به آن موجود عالم اسـت              
         در واقـع هـر     . ح است بر روي هر عددي كه دست گذاشته شود ترجيح بالمرج

   تـوان حـد آن را        از آنجـايي كـه نمـي      . ح خواهد بـود   حد معيني ترجيح بالمرج
يم علم يك مفهوم مشكك اسـت و بنـابراين از           تعيين كرد، به نظر من بايد بگوي      

لذا اوالً علـم ذومراتـب      . نهايت فقره امكان دارد     شود و تا بي     يك فقره شروع مي   
 آنگاه حتي اگر بـه خاصـه،        ،است و ثانياً اگر شيئي خودش از مقوله جوهر باشد         

يند يا مجموعه آن هم علم پيدا كنيم بايد بگـوييم بـه جـوهر             آنسبت، رويداد، فر  
 :اگر اين دو مقدمه را بپذيريم كه. ايم  پيدا كردهعلم

تعيين عدد براي تعداد فقرات علمي كه براي عالم تلقي شدن انسـان    .۱
لذا با داشتن يك فقـره علـم هـم          . ح است رجالم بِ الزم است ترجيحِ  

 ؛توان ادعاي عالم بودن كرد مي
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 بـه ذات    اگر كسي بخواهد به يك جوهر علم داشته باشد نبايد لزومـاً            .۲
ها، رويـدادها،     ها، نسبت    حتي اگر به خاصه    ؛آن جوهر علم داشته باشد    

هاي آن هم علم داشته باشد بـه خـود آن جـوهر               فرآيندها يا مجموعه  
 .علم دارد

 هـم  ١» كَمِثْلِهِ َشـيء لَيس«كه اگر درباره خدا فقط اين است نتيجه اين دو مقدمه   
اين اسـت كـه     »  كَمِثْلِهِ شَيء  لَيس«اي  ؤد م اگرچه. بفهميم، باز به خدا علم داريم     

هيچ چيز مانند خدا نيست و اگر هيچ چيز مانند خدا نباشد بـه ايـن معناسـت         
هـم  » شناختني نبـودن خـدا   «كه خدا شناختني نيست، ولي در عين حال خود          

 .ايم ايم و قبالً نداشته يك فقره شناخت است كه نسبت به خدا پيدا كرده
پسندم، البته كساني هم جواب اول يـا دوم           وم را مي  من خودم جواب س   

خـدا  «شـويد   ممكن است كسي بگويـد وقتـي شـما مـدعي مـي           . اند را داده 
علـم  «ايد  يعني در واقع گفتهايد؛  تغيير دادهصرفاً عبارت را   » ناشناختني است 
 .»علم به خدا ممكن نيست«يا » شود به خدا نفي مي

 

 نفي امكان؟ ○

بنابراين انسان نبايـد خـدا را       . توان خدا را شناخت     ي اينكه نمي  و اين يعن  ! بله ●
اگر چنين چيزي به ذهن كسي خطور كنـد و چنـين اشـكالي را طـرح      . بشناسد

زيرا منظـور مـا از   . نادرست استسخن كند در جواب او خواهيم گفت كه اين        
توانـد طـرح شـود، بلكـه          اينكه خدا ناشناختني است، نه فقط راجع به خدا مـي          

، به شرط اينكه مـراد مـا از         د گفته شود  توان  اجع به خيلي چيزهاي ديگر هم مي      ر
آب «توان گفت     مثالً در مورد آب هم مي     . باشدمتفاوت  شناخت در اين دو قول      

 يعنـي ذات آب،     ؛به شرط آنكه مراد ما از آب، ذاِت آب باشـد          » ناشناختني است 
نكـه مـراد مـا از آب،    از طرفي آب شناختني است، به شـرط اي   . ناشناختني است 

 . باشد،كند هايي كه آب با ساير موجودات برقرار مي هاي آب يا نسبت خاصه
                                                           

 .۱۱): ۴۲(شوري . ١

 ١٤٩/ سير و سلوك عرفاني 
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 اگر كسي مدعي شود تا زماني كه ما به ذات خدا علـم              ،ديگرعبارت  به  
توانيم ادعاي شناخت خدا را داشته باشيم، آنگـاه ايـن ادعـا              پيدا نكنيم، نمي  

وان راجع به هـر چيـزي ايـن    ت  ديگر اختصاص به خدا نخواهد داشت و مي       
تواند ناشـناختني باشـد، زيـرا         در اين صورت آب هم مي     . ادعا را طرح كرد   

هر چه از آب بشناسيم مسلماً اوصاف آن خواهـد بـود و ذات آب شـناخته       
ايـم؟   اگرچـه چيـزي از ذات آب بشناسـيم، بـه ذات آب رسـيده              . شود نمي

ـ          رطوبت، بي  ودن، از اوصـاف آب     رنگي، زالل بودن، ميعان و رافع عطـش ب
شـويد    با اين همه شما حتماً مدعي مي      . ذات آب قابل شناختن نيست    . است

دان  رغم اينكه به لحاظ فلسـفي شـيمي   شناسد، علي  آب را مي  دان يك شيمي 
بنابراين مشـخص   . به ذات آب راه ندارد و فقط به اوصاف آب واقف است           

هر چيـز، شـناخت      از اينكه مدعي شويد شناخت       ،شود شما به يك معنا      مي
 .ايد ها اكتفا كرده  يعني به شناخت خاصهايد؛  عدول كردهذات آن چيز است

بـه  . آن را طـرح كـرد     تـوان     باشد، در باب خدا هم مي     چيزي  اگر چنين   
تعبير ديگري، اگر سخن راجع به ذات باشد، نه فقط خدا شناختني نيسـت،              

ها را هـم    نسبتها و    بلكه هيچ موجود ديگري شناختني نيست و اگر خاصه        
 آنگاه نه تنها سـاير موجـودات        ، شناخت يك موجود به حساب آوريم      ءجز

 .خدا هم شناختني استبلكه شناختني هستند، 
 

 هاي عرفاني سلوك   و  سيرياهاي عملي  وجوه مقايسه در عرفان. ۱
اي كـار   اين باشد كـه مـا در عرفـان مقايسـه     بر وقتي بناگونه كه گفتم     همان

اي ما معطوف به بخش عملي عرفـان يعنـي بخـش             فان مقايسه كنيم، اگر عر  
 آنگاه طبعاً در اين مقايسه بحث حق و باطل، يا           ،سير و سلوك عرفاني باشد    

زيـرا هـر آنچـه در عرفـان عملـي گفتـه           . صدق و كذب قابل طرح نيسـت      
هاي انشايي است، چـه در قالـب توصـيه           ها و جمله   شود از مقوله گزاره     مي

هـا، يـا بـه        و گزاره  است همه از مقوله انشا      ،ب امر و نهي   باشد و چه در قال    
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 .۱۱): ۴۲(شوري . ١

 ١٤٩/ سير و سلوك عرفاني 
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 اگر كسي مدعي شود تا زماني كه ما به ذات خدا علـم              ،ديگرعبارت  به  
توانيم ادعاي شناخت خدا را داشته باشيم، آنگـاه ايـن ادعـا              پيدا نكنيم، نمي  

وان راجع به هـر چيـزي ايـن    ت  ديگر اختصاص به خدا نخواهد داشت و مي       
تواند ناشـناختني باشـد، زيـرا         در اين صورت آب هم مي     . ادعا را طرح كرد   

هر چه از آب بشناسيم مسلماً اوصاف آن خواهـد بـود و ذات آب شـناخته       
ايـم؟   اگرچـه چيـزي از ذات آب بشناسـيم، بـه ذات آب رسـيده              . شود نمي

ـ          رطوبت، بي  ودن، از اوصـاف آب     رنگي، زالل بودن، ميعان و رافع عطـش ب
شـويد    با اين همه شما حتماً مدعي مي      . ذات آب قابل شناختن نيست    . است

دان  رغم اينكه به لحاظ فلسـفي شـيمي   شناسد، علي  آب را مي  دان يك شيمي 
بنابراين مشـخص   . به ذات آب راه ندارد و فقط به اوصاف آب واقف است           

هر چيـز، شـناخت      از اينكه مدعي شويد شناخت       ،شود شما به يك معنا      مي
 .ايد ها اكتفا كرده  يعني به شناخت خاصهايد؛  عدول كردهذات آن چيز است

بـه  . آن را طـرح كـرد     تـوان     باشد، در باب خدا هم مي     چيزي  اگر چنين   
تعبير ديگري، اگر سخن راجع به ذات باشد، نه فقط خدا شناختني نيسـت،              

ها را هـم    نسبتها و    بلكه هيچ موجود ديگري شناختني نيست و اگر خاصه        
 آنگاه نه تنها سـاير موجـودات        ، شناخت يك موجود به حساب آوريم      ءجز

 .خدا هم شناختني استبلكه شناختني هستند، 
 

 هاي عرفاني سلوك   و  سيرياهاي عملي  وجوه مقايسه در عرفان. ۱
اي كـار   اين باشد كـه مـا در عرفـان مقايسـه     بر وقتي بناگونه كه گفتم     همان

اي ما معطوف به بخش عملي عرفـان يعنـي بخـش             فان مقايسه كنيم، اگر عر  
 آنگاه طبعاً در اين مقايسه بحث حق و باطل، يا           ،سير و سلوك عرفاني باشد    

زيـرا هـر آنچـه در عرفـان عملـي گفتـه           . صدق و كذب قابل طرح نيسـت      
هاي انشايي است، چـه در قالـب توصـيه           ها و جمله   شود از مقوله گزاره     مي

هـا، يـا بـه        و گزاره  است همه از مقوله انشا      ،ب امر و نهي   باشد و چه در قال    
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توان به لحاظ صدق و كذب آنها با هـم           تعبير بهتري جمالت انشايي را نمي     
در آن لحـاظ   .  بلكه بايد به لحاظ ديگري آنهـا را مقايسـه كـرد            ،مقايسه كرد 

ديگر هم باز حقانيت و بطالن وجود دارد، اما نه حقانيت و بطالن به معناي               
دق و كذب، بلكه حقانيت و بطالن به معناي عملي آن يعني به مصلحت              ص

لـذا از ايـن     .  داشـتن  هبودن يا به مصلحت نبودن، مصلحت داشتن و مفسـد         
 .لحاظ بايد با هم مقايسه شوند

توان دو گزاره يا جملـه انشـايي را بـه     كه اساساً چگونه مي   نيز گفته شد    
 يعنـي بـه لحـاظ       ؛ايسـه كـرد   شان بـا هـم مق      لحاظ حقانيت يا بطالن عملي    

تـوان   گـاه نمـي    ظـاهراً هـيچ   ضمن اينكه   . مصلحت داشتن يا مفسده داشتن    
گزاره انشايي را به لحاظ حقانيت يا بطالن عملي مورد داوري قرار داد مگر              

 هـا  دو گزاره را به لحاظ موصليت آن       ؛اينكه قبالً هدفي را تصوير كرده باشيم      
نندگي يا نارسانندگي به هـدف، يـا        به هدف يا عدم موصليت به هدف، رسا       

      به تعبير ديگري به لحـاظ م   نسـبت بـه آن هـدف        هـا بـدعيت آن  قربيـت و م 
يـك قطعـه گـچ      «يعني اگر من به شما بگويم       . توانيم با هم مقايسه كنيم      مي

تواند درباره اين جمله داوري كند كـه آيـا بـه             كس نمي  ، آنگاه هيچ  »بياوريد
 ،باطل، به مصلحت است يا بـه مفسـده        لحاظ عملي اين جمله حق است يا        

 .مگر اينكه قبالً بر هدفي كه داريم اجماع كرده باشيم
، گشـايي كنـيم   اگر مثالً هدف اين باشد كه ما در اينجا درد دل و شـكوه             

يك قطعه گـچ  «من به يكي از دانشجويان كالس بگويم در اين صورت اگر   
زيـرا بـودن يـا    .  اسـت اي بيهوده ، خواهند گفت اين توصيه، توصيه   »بياوريد

گشايي و درد دل     نبودن قطعه گچ در پيشرفت و عدم پيشرفت فرآيند شكوه         
بودن آن سودي ندارد و نبودن آن هم زياني         . كردن هيچ سود و زياني ندارد     

بنابراين امر به آوردن گچ هم امـري        . لذا آوردن گچ عمل لغوي است     . ندارد
رض از اجتمـاع مـا در اينجـا    اما اگر غ  . است كه به لحاظ عملي ناحق است      

 در  ،شيمي باشـد  يا   و   ، فيزيك ،تدريس باشد، مخصوصاً اگر تدريس رياضي     

 ١٥١/ سير و سلوك عرفاني 
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براي هدفي به نام تـدريس رياضـيات   » گچآوردن امر به «چون اين صورت  
 يعني بودن   ؛بود و نبود گچ مؤثر است     لذا  شود،    يا فيزيك يا شيمي انجام مي     

 د        گچ مقرما به آن هـدف اسـت، لـذا امـرِ           ب ما به آن هدف و نبود گچ مبع  
 .بجايي است

به همين ترتيب اگر شما از من بخواهيد المپ اين كـالس را خـاموش               
كنم، اگر غرض از اجتماع ما در كـالس ايـن بـوده اسـت كـه همـديگر را                    

زيـرا خاموشـي    . امر ناحقي است  » امر به خاموش كردن المپ    «ببينيم، آنگاه   
يعنـي در واقـع مـا را از         . يگر را ببينـيم   شود كه ما همـد      فضا مانع از اين مي    

امـا  . كنـد  هدفمان كه مواجهه، مناظره و نظر كردن به يكديگر است، دور مي          
اگر هدف اين باشد كه شما صداي مرا بشنويد از آنجا كـه رسـيدن صـداي                

تواند امر خـوبي   من به شما نيازي به نور ندارد، لذا خاموش كردن المپ مي          
 .ا نيازي به نور نيستچون براي شنيدن صد باشد

طور كلي قاعده بر اين است كه بـه محـض اينكـه مـا وارد علـوم                    پس به 
اي   شويم، اگر بناسـت مقايسـه        عرفان عملي مي   ، و عملي مانند اخالق، حقوق   

خواهنـد ايـن مقايسـه را انجـام دهنـد و           انجام گيرد ابتدا بايد كساني كـه مـي        
، در بـاب    داشته باشند ها     و توصيه  ها  ارزيابي مثبت يا منفي نسبت به امر و نهي        

اگـر هـدف مـا از اجتمـاع در ايـن اتـاق، معلـوم نباشـد،                  . اجماع كنند هدف  
حتي اگـر كسـي بـه    . اي داوري كرد     يا توصيه  ، نهي ،توان در باب هيچ امر      نمي

كسي توصيه كند كه از فالن ساختمان خودت را به پايين پرتاب كن، در ايـن                
توان گفت توصيه غلـط اسـت يـا            نمي صورت هم اگر هدف مشخص نباشد     

اگر شخص براي خودكشي با من مشورت كرده باشد و من بـه او توصـيه     . نه
كرده باشم خودت را از فالن ساختمان به پايين پرتاب كن، آنگاه اين توصـيه،      

 و اگـر كسـي بـه مـن     استبراي خودكشي توصيه بسيار مناسب و درخوري        
 و  اش باز و گويا شـود       از كند و حنجره   خواهد تمرين صدا و آو      گفته باشد مي  

 .ام همين توصيه را كرده باشم، در اين صورت توصيه مطلوبي نكردهمن 
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توان به لحاظ صدق و كذب آنها با هـم           تعبير بهتري جمالت انشايي را نمي     
در آن لحـاظ   .  بلكه بايد به لحاظ ديگري آنهـا را مقايسـه كـرد            ،مقايسه كرد 

ديگر هم باز حقانيت و بطالن وجود دارد، اما نه حقانيت و بطالن به معناي               
دق و كذب، بلكه حقانيت و بطالن به معناي عملي آن يعني به مصلحت              ص

لـذا از ايـن     .  داشـتن  هبودن يا به مصلحت نبودن، مصلحت داشتن و مفسـد         
 .لحاظ بايد با هم مقايسه شوند

توان دو گزاره يا جملـه انشـايي را بـه     كه اساساً چگونه مي   نيز گفته شد    
 يعنـي بـه لحـاظ       ؛ايسـه كـرد   شان بـا هـم مق      لحاظ حقانيت يا بطالن عملي    

تـوان   گـاه نمـي    ظـاهراً هـيچ   ضمن اينكه   . مصلحت داشتن يا مفسده داشتن    
گزاره انشايي را به لحاظ حقانيت يا بطالن عملي مورد داوري قرار داد مگر              

 هـا  دو گزاره را به لحاظ موصليت آن       ؛اينكه قبالً هدفي را تصوير كرده باشيم      
نندگي يا نارسانندگي به هـدف، يـا        به هدف يا عدم موصليت به هدف، رسا       

      به تعبير ديگري به لحـاظ م   نسـبت بـه آن هـدف        هـا بـدعيت آن  قربيـت و م 
يـك قطعـه گـچ      «يعني اگر من به شما بگويم       . توانيم با هم مقايسه كنيم      مي

تواند درباره اين جمله داوري كند كـه آيـا بـه             كس نمي  ، آنگاه هيچ  »بياوريد
 ،باطل، به مصلحت است يا بـه مفسـده        لحاظ عملي اين جمله حق است يا        

 .مگر اينكه قبالً بر هدفي كه داريم اجماع كرده باشيم
، گشـايي كنـيم   اگر مثالً هدف اين باشد كه ما در اينجا درد دل و شـكوه             

يك قطعه گـچ  «من به يكي از دانشجويان كالس بگويم در اين صورت اگر   
زيـرا بـودن يـا    .  اسـت اي بيهوده ، خواهند گفت اين توصيه، توصيه   »بياوريد

گشايي و درد دل     نبودن قطعه گچ در پيشرفت و عدم پيشرفت فرآيند شكوه         
بودن آن سودي ندارد و نبودن آن هم زياني         . كردن هيچ سود و زياني ندارد     

بنابراين امر به آوردن گچ هم امـري        . لذا آوردن گچ عمل لغوي است     . ندارد
رض از اجتمـاع مـا در اينجـا    اما اگر غ  . است كه به لحاظ عملي ناحق است      

 در  ،شيمي باشـد  يا   و   ، فيزيك ،تدريس باشد، مخصوصاً اگر تدريس رياضي     

 ١٥١/ سير و سلوك عرفاني 
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براي هدفي به نام تـدريس رياضـيات   » گچآوردن امر به «چون اين صورت  
 يعني بودن   ؛بود و نبود گچ مؤثر است     لذا  شود،    يا فيزيك يا شيمي انجام مي     

 د        گچ مقرما به آن هـدف اسـت، لـذا امـرِ           ب ما به آن هدف و نبود گچ مبع  
 .بجايي است

به همين ترتيب اگر شما از من بخواهيد المپ اين كـالس را خـاموش               
كنم، اگر غرض از اجتماع ما در كـالس ايـن بـوده اسـت كـه همـديگر را                    

زيـرا خاموشـي    . امر ناحقي است  » امر به خاموش كردن المپ    «ببينيم، آنگاه   
يعنـي در واقـع مـا را از         . يگر را ببينـيم   شود كه ما همـد      فضا مانع از اين مي    

امـا  . كنـد  هدفمان كه مواجهه، مناظره و نظر كردن به يكديگر است، دور مي          
اگر هدف اين باشد كه شما صداي مرا بشنويد از آنجا كـه رسـيدن صـداي                

تواند امر خـوبي   من به شما نيازي به نور ندارد، لذا خاموش كردن المپ مي          
 .ا نيازي به نور نيستچون براي شنيدن صد باشد

طور كلي قاعده بر اين است كه بـه محـض اينكـه مـا وارد علـوم                    پس به 
اي   شويم، اگر بناسـت مقايسـه        عرفان عملي مي   ، و عملي مانند اخالق، حقوق   

خواهنـد ايـن مقايسـه را انجـام دهنـد و           انجام گيرد ابتدا بايد كساني كـه مـي        
، در بـاب    داشته باشند ها     و توصيه  ها  ارزيابي مثبت يا منفي نسبت به امر و نهي        

اگـر هـدف مـا از اجتمـاع در ايـن اتـاق، معلـوم نباشـد،                  . اجماع كنند هدف  
حتي اگـر كسـي بـه    . اي داوري كرد     يا توصيه  ، نهي ،توان در باب هيچ امر      نمي

كسي توصيه كند كه از فالن ساختمان خودت را به پايين پرتاب كن، در ايـن                
توان گفت توصيه غلـط اسـت يـا            نمي صورت هم اگر هدف مشخص نباشد     

اگر شخص براي خودكشي با من مشورت كرده باشد و من بـه او توصـيه     . نه
كرده باشم خودت را از فالن ساختمان به پايين پرتاب كن، آنگاه اين توصـيه،      

 و اگـر كسـي بـه مـن     استبراي خودكشي توصيه بسيار مناسب و درخوري        
 و  اش باز و گويا شـود       از كند و حنجره   خواهد تمرين صدا و آو      گفته باشد مي  

 .ام همين توصيه را كرده باشم، در اين صورت توصيه مطلوبي نكردهمن 
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هـا، امرهـا و    خواهم اين نكته را بيـان كـنم كـه حتـي توصـيه             در واقع مي  
توانيم بدون تصـوير هـدف،    ميآيد    النظر به نظرمان مي    بادي هايي را كه في     نهي

 يعنـي حتمـاً بايـد در    ؛ اظهار نظر كنيم چنـين نيسـتند  در مورد نابجا بودن آنها  
خواهيـد از   وقتـي مـي  «مثالً اگر كسي گفت  . مورد آنها هم هدفي تصوير شود     

توانـد     مي ، اين امر هم   ،»عرض خيابان رد شويد كامالً در وسط خيابان بايستيد        
كه شخص به دنبـال راهكـاري بـراي خودكشـي           به شرط آن   ، بجايي باشد  امِر

ا اگر شخص وسط خيابان بايستد با يك تصادف ممكـن اسـت بـه               زير. باشد
بنابراين هيچ امـر و  .  بجايي در خصوص خودكشي است    لذا امرِ . راحتي بميرد 

 .توان از اين لحاظ، بدون هدف تصوير كرد اي را نمي نهي
 

 هاي عملي از لحاظ هدف مقايسه عرفان. ١ـ١
ايـن اسـت كـه    ت گيـرد  صورهاي عملي   اي كه بايد در عرفان     اولين مقايسه 

ـ            هاي عملي مي   عرفان  يعنـي   د؛خواهند ما را به سوي چه هـدفي سـوق دهن
در اينجاسـت كـه مـثالً       . هاي عملي مختلف به لحاظ اهـداف       مقايسه عرفان 

 عرفـان   ، و  عرفان عملي آيين هنـدو     ، عرفان عملي بودايي   توان   مي گوييم  مي
خواهند مـا را   ها مي از اين لحاظ كه اين عرفان  راعملي مسيحيت ارتدوكس 

تـرين وجـوه     يكي از مهم  » هدف« لذا   .با هم مقايسه كرد   به كجا سوق دهند     
 گفتن اين سخن آسـان اسـت،        لبتها. هاي عملي مختلف است    مقايسه عرفان 

سلسله نكاتي را ملحوظ كرد، كه پيچيـده و          در حالي كه براي انجام آن بايد      
 : اين نكات به شرح زير است.مشكل است

خواهنـد    كننـد كـه مـي      هاي عملي غالبـاً تصـريح نمـي        الً عرفان  او )الف
كمتر يك عارف در عرفان عملي صـراحتاً گفتـه    . ها را به كجا برسانند     انسان

 در بعضي مـوارد گفتـه شـده،       . خواهد سالك را به كجا برساند      است كه مي  
يعنـي  .  كنـيم ١ولي در غالب موارد بايد با قراين و شواهد مقصد را اسـتنباط   

                                                           

1. inference 

 ١٥٣/ سير و سلوك عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۱۵۳ )۱۶۸كد 

توانيم تصـريح يـك عـارف       يعني نمي  ؛ نداريم ١ مشاهده كنيم و استنباط  د  باي
 y  يـا xها را به چه  خواهد انسان عرفان عملي را مشاهده كنيم و بفهميم مي

در غالب موارد اين اهداف، بايد اسـتنباط، اصـطياد و اسـتخراج             . اي برساند 
 نكتـه اول    اين. خواهد از سالك چه انساني بسازد      د تا بفهميم عارف مي    نشو

. تـر خواهـد شـد       چهارم روشن  ، سوم ،است كه البته اين نكته در نكات دوم       
پس نكته اول اين شد كه ما غالباً شاهد نيسـتيم بلكـه مسـتنبط هسـتيم كـه                   

خواهد ما  ها مي القاعده فالن عرفان عملي با فالن دستورات و امر و نهي  علي
 خود اين اسـتنباط كـار       ؛ط كرد لذا غالباً بايد استنبا   . را به فالن حالت برساند    

 .شود  در نكات بعدي كه خواهم گفت بيشتر مشخص ميوآساني نيست 
نظـر    دارد اين است كه غاياتي كـه مـد          زيادي  نكته دوم كه اهميت    )ب

القاعده بايد بـا آنچـه كـه امـروزه از آن تعبيـر بـه                  علي  هستند عرفان عملي 
شناسي ژرفـا   در روان. دنششود، نوعي سنخيت داشته با شناسي ژرفا مي   روان

نظر است، لذا بايد غاياتي كه در عرفـان عملـي            دهاي ذاتي انسان م    مطلوب
بـاالخره  . دنهاي ذاتي انسان، مناسبتي داشـته باشـ        د با مطلوب  نشو  لحاظ مي 

ممكـن اسـت در   . هـاي ذاتـي برسـانند    خواهند ما را به مطلوب    ها مي  عرفان
ـ     تشخيص مصاديق مطلوب   ين ماهيـت افـراد آن اختالفـاتي        هاي ذاتي يا تعي

ها بايد ما را بـه چيـزي         وجود داشته باشد، ولي شكي نيست كه همه عرفان        
 از درون روح مـا و  ،دعوت كنند كه آن چيز يعني همان نياز، مطالبه و طلب        

گويـد مـن    به تعبير ديگر اگر مثالً بـودا مـي        . هاي آن برخيزد   ترين اليه  عميق
رسانم، انسان بايد طالب آرامش باشد تا بتواند        خواهم شما را به آرامش ب      مي

 عملي بودا يا عرفان عملي فـالن عـارف عملـي             عرفانِ ذيِلخودش را مثالً    
 يعني آن هدف بايد با ساختار روانـي مـا مسـانختي داشـته               ؛ديگر قرار دهد  

 و يـا مـثالً بـا شـادي          و ،ها بايد با آرامـش     عرفانبه تعبير ديگر نهايتاً     . باشد
 .كار داشته باشند و  سر،ن به عنوان هدف خودشانرضايت باط

                                                           

1. observe 



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ١٥٢

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۱۵۲ ) ۱۶۸كد 

هـا، امرهـا و    خواهم اين نكته را بيـان كـنم كـه حتـي توصـيه             در واقع مي  
توانيم بدون تصـوير هـدف،    ميآيد    النظر به نظرمان مي    بادي هايي را كه في     نهي

 يعنـي حتمـاً بايـد در    ؛ اظهار نظر كنيم چنـين نيسـتند  در مورد نابجا بودن آنها  
خواهيـد از   وقتـي مـي  «مثالً اگر كسي گفت  . مورد آنها هم هدفي تصوير شود     

توانـد     مي ، اين امر هم   ،»عرض خيابان رد شويد كامالً در وسط خيابان بايستيد        
كه شخص به دنبـال راهكـاري بـراي خودكشـي           به شرط آن   ، بجايي باشد  امِر

ا اگر شخص وسط خيابان بايستد با يك تصادف ممكـن اسـت بـه               زير. باشد
بنابراين هيچ امـر و  .  بجايي در خصوص خودكشي است    لذا امرِ . راحتي بميرد 

 .توان از اين لحاظ، بدون هدف تصوير كرد اي را نمي نهي
 

 هاي عملي از لحاظ هدف مقايسه عرفان. ١ـ١
ايـن اسـت كـه    ت گيـرد  صورهاي عملي   اي كه بايد در عرفان     اولين مقايسه 

ـ            هاي عملي مي   عرفان  يعنـي   د؛خواهند ما را به سوي چه هـدفي سـوق دهن
در اينجاسـت كـه مـثالً       . هاي عملي مختلف به لحاظ اهـداف       مقايسه عرفان 

 عرفـان   ، و  عرفان عملي آيين هنـدو     ، عرفان عملي بودايي   توان   مي گوييم  مي
خواهند مـا را   ها مي از اين لحاظ كه اين عرفان  راعملي مسيحيت ارتدوكس 

تـرين وجـوه     يكي از مهم  » هدف« لذا   .با هم مقايسه كرد   به كجا سوق دهند     
 گفتن اين سخن آسـان اسـت،        لبتها. هاي عملي مختلف است    مقايسه عرفان 

سلسله نكاتي را ملحوظ كرد، كه پيچيـده و          در حالي كه براي انجام آن بايد      
 : اين نكات به شرح زير است.مشكل است

خواهنـد    كننـد كـه مـي      هاي عملي غالبـاً تصـريح نمـي        الً عرفان  او )الف
كمتر يك عارف در عرفان عملي صـراحتاً گفتـه    . ها را به كجا برسانند     انسان

 در بعضي مـوارد گفتـه شـده،       . خواهد سالك را به كجا برساند      است كه مي  
يعنـي  .  كنـيم ١ولي در غالب موارد بايد با قراين و شواهد مقصد را اسـتنباط   

                                                           

1. inference 

 ١٥٣/ سير و سلوك عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۱۵۳ )۱۶۸كد 

توانيم تصـريح يـك عـارف       يعني نمي  ؛ نداريم ١ مشاهده كنيم و استنباط  د  باي
 y  يـا xها را به چه  خواهد انسان عرفان عملي را مشاهده كنيم و بفهميم مي

در غالب موارد اين اهداف، بايد اسـتنباط، اصـطياد و اسـتخراج             . اي برساند 
 نكتـه اول    اين. خواهد از سالك چه انساني بسازد      د تا بفهميم عارف مي    نشو

. تـر خواهـد شـد       چهارم روشن  ، سوم ،است كه البته اين نكته در نكات دوم       
پس نكته اول اين شد كه ما غالباً شاهد نيسـتيم بلكـه مسـتنبط هسـتيم كـه                   

خواهد ما  ها مي القاعده فالن عرفان عملي با فالن دستورات و امر و نهي  علي
 خود اين اسـتنباط كـار       ؛ط كرد لذا غالباً بايد استنبا   . را به فالن حالت برساند    

 .شود  در نكات بعدي كه خواهم گفت بيشتر مشخص ميوآساني نيست 
نظـر    دارد اين است كه غاياتي كـه مـد          زيادي  نكته دوم كه اهميت    )ب

القاعده بايد بـا آنچـه كـه امـروزه از آن تعبيـر بـه                  علي  هستند عرفان عملي 
شناسي ژرفـا   در روان. دنششود، نوعي سنخيت داشته با شناسي ژرفا مي   روان

نظر است، لذا بايد غاياتي كه در عرفـان عملـي            دهاي ذاتي انسان م    مطلوب
بـاالخره  . دنهاي ذاتي انسان، مناسبتي داشـته باشـ        د با مطلوب  نشو  لحاظ مي 

ممكـن اسـت در   . هـاي ذاتـي برسـانند    خواهند ما را به مطلوب    ها مي  عرفان
ـ     تشخيص مصاديق مطلوب   ين ماهيـت افـراد آن اختالفـاتي        هاي ذاتي يا تعي

ها بايد ما را بـه چيـزي         وجود داشته باشد، ولي شكي نيست كه همه عرفان        
 از درون روح مـا و  ،دعوت كنند كه آن چيز يعني همان نياز، مطالبه و طلب        

گويـد مـن    به تعبير ديگر اگر مثالً بـودا مـي        . هاي آن برخيزد   ترين اليه  عميق
رسانم، انسان بايد طالب آرامش باشد تا بتواند        خواهم شما را به آرامش ب      مي

 عملي بودا يا عرفان عملي فـالن عـارف عملـي             عرفانِ ذيِلخودش را مثالً    
 يعني آن هدف بايد با ساختار روانـي مـا مسـانختي داشـته               ؛ديگر قرار دهد  

 و يـا مـثالً بـا شـادي          و ،ها بايد با آرامـش     عرفانبه تعبير ديگر نهايتاً     . باشد
 .كار داشته باشند و  سر،ن به عنوان هدف خودشانرضايت باط

                                                           

1. observe 



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ١٥٤

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۱۵۴ ) ۱۶۸كد 

هم در باب تعداد، هم در باب مصـاديق و هـم در بـاب ماهيـت                 گرچه  
شناسان اختالفات فراواني    هاي ذاتي، هم بين عارفان و هم بين روان         مطلوب

خواهد از انسـان بسـازد بايـد         وجود دارد، اما باالخره آنچه عرفان عملي مي       
گـاه بـه      مثالً ما هيچ   ؛ مطلوب ما باشد   ،هاي آن انسان   گيانساني باشد كه ويژ   

. هـيم د مـي عرفاني كه بخواهد تشويش و اضطراب مـا را بيشـتر كنـد تـن ن            
شناسي ژرفـا     در اينجا عرفان عملي با روان      و است   هميننكته دوم   محتواي  

هـاي عملـي     تر اهـداف عرفـان     به عبارت صريح  . كند نوعي نزديكي پيدا مي   
هـاي ذاتـي و      شناسان ژرفا بـه عنـوان خواسـته        آنچه كه روان  نبايد خيلي از    

كنند، دور باشد و البته معموالً هم دور         هاي بالذات انسان تصوير مي     مطلوب
 .هايي هستيم  يعني ما به دنبال چنين مطلوب؛نيست

رود حتمـاً در زنـدگي        اساساً هر كس كه به سـمت عرفـان عملـي مـي            
 يعني  ؛ي ذاتي احساس كرده است    ها هايي در باب مطلوب    خودش، منقصت 

بـرم، بـه     مـي كار به دلش از خودش به هم خورده و به تعبيري كه من گاهي   
انسـان   ، يعني در واقـع    ؛تهوع افتاده و اين تهوع او را به تحول انداخته است          
مقدمه هر تحـولي    . فتدا ميتا از خودش به تهوع نيفتد، اساساً در پي تحول ن          

ني نوعي ناراضي بودن از وضع خود كه معموالً          يع ؛ از خود است   يك تهوعِ 
بيند طالب آرامـش اسـت در     مثالً شخص مي  . شود  در همين چيزها واقع مي    

 ؛نگراني و دغدغـه اسـت       دل ، دلهره ، تشويش ،حالي كه دستخوش اضطراب   
 غـم  وخواهد در حالي كه دسـتخوش افسـردگي    يا اينكه شخص شادي مي  

خواهد در حالي كه دائماً دسـتخوش         يا اينكه رضايت باطن مي     ؛عميق است 
لذا اين مسـائل اسـت كـه انسـان را بـه             . استنزاع با خود و مقابله با خود        

 .هدد مين سوق اسمت عرف
هايشـان بـه    البته ممكن است كساني هم به جاي آنكه به خاطر مطلـوب   
لـذا در ايـن     . سمت عرفان بروند، به سمت دين و مذهب سوق پيـدا كننـد            

 انسـان تـا     حـال  هـر  بهولي  . هستند و مذهب مشترك     دينو   ،جهت عرفان 

 ١٥٥/ سير و سلوك عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۱۵۵ )۱۶۸كد 

البتـه  . رود نميامور  هايي در درون خودش نبيند به سوي اين قبيل           نامطلوب
 و ،مـذهب و ها بـه سـمت ديـن      من به اين نكته توجه دارم كه گاهي انسان        

 نظـر  مـد هـاي ذاتـي را      اما اهداف ديگري غيـر از مطلـوب        ،روند عرفان مي 
آمنـوا بالسـنتهم    قومـاً    «:رماينـد ف  مـي  )ع(حضرت سجاد .  مانند ثروت  ،دارند

بـراي اينكـه مهدورالـدم        قومي اظهار ايمان كردند     يعني ١،»ليحقنوا به دمائهم  
هـايي   بحث من در مورد انسان. الدم باشند الدم و محفوظ نباشند بلكه محقون 

شـان   هاي ذاتي است كه معموالً نوعي عمق عاطفي دارند و به خاطر مطلوب   
 .ورندآ ميدين و مذهب و مخصوصاً به عرفان روي به 

، ايـن اسـت كـه در        گيـرد كه بايد مورد توجه قـرار       اي    نكته ينسوم) ج
هـاي ذاتـي ـ كـه البتـه       كند از يك طرف مطلـوب  عرفان عملي كفايت نمي

 و در واقــع ٢ تصــوير كنــيم راشــود ـ  گــاهي از آنهــا تعبيــر بــه ارزش مــي
 يـك سلسـله   ، طرف ديگر ازاقع شوند و    هاي ذاتي از مقوله هدف و      مطلوب

رفتارهاي سير و سلوكي تصوير كنيم كه ايـن رفتارهـا در واقـع بـه عنـوان                  
هـاي ذاتـي    در مورد مطلـوب بدون ترديد  .وسيله براي آن هدف قرار گيرند     

خواهنـد و    ها آرامـش و شـادي مـي         مثالً انسان  ؛رسيم زود به وفاق مي   نسبتاً  
لذا هدف كمابيش مشـخص اسـت و        . ه باشند خواهند با خود نزاع داشت     نمي

دو چيـز  . كننـد  رفتارهاي سير و سلوكي را هم به عنوان وسيله تعريـف مـي        
 اينكـه بتـوانيم نشـان دهـيم         ييكـ . ديگر در اين ميـان اهميـت بسـيار دارد         

 ؛رفتارهاي سير و سلوكي واقعاً وسيله براي رسيدن به اهداف مذكور هستند           
 راسـت   ،چگونـه . شـود    ادعا پذيرفته نمـي    يعني خوِد وسيله بودن به صرفِ     

ام كـه    من از شما پذيرفته   «آور است؟ اگر كسي به شما بگويد          آرامش ،گفتن
ايـد اگـر      امـا شـما بـه مـن گفتـه          ،انسان دوست دارد آرامش داشـته باشـد       

خواهي آرامش داشته باشي راست بگو و من شك دارم در اينكه راسـت              مي
                                                           

 . ؟؟؟.١
ي داشته باشيم، زيرا وقتـي   چنداننبايد مشكل القاعده   هاي ذاتي علي   كردن مطلوب  البته در تصوير  . ٢

 .واهيمخ ها را مي بينيم اين مطلوب كنيم مي به روان خودمان رجوع مي
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هم در باب تعداد، هم در باب مصـاديق و هـم در بـاب ماهيـت                 گرچه  
شناسان اختالفات فراواني    هاي ذاتي، هم بين عارفان و هم بين روان         مطلوب

خواهد از انسـان بسـازد بايـد         وجود دارد، اما باالخره آنچه عرفان عملي مي       
گـاه بـه      مثالً ما هيچ   ؛ مطلوب ما باشد   ،هاي آن انسان   گيانساني باشد كه ويژ   

. هـيم د مـي عرفاني كه بخواهد تشويش و اضطراب مـا را بيشـتر كنـد تـن ن            
شناسي ژرفـا     در اينجا عرفان عملي با روان      و است   هميننكته دوم   محتواي  

هـاي عملـي     تر اهـداف عرفـان     به عبارت صريح  . كند نوعي نزديكي پيدا مي   
هـاي ذاتـي و      شناسان ژرفا بـه عنـوان خواسـته        آنچه كه روان  نبايد خيلي از    

كنند، دور باشد و البته معموالً هم دور         هاي بالذات انسان تصوير مي     مطلوب
 .هايي هستيم  يعني ما به دنبال چنين مطلوب؛نيست

رود حتمـاً در زنـدگي        اساساً هر كس كه به سـمت عرفـان عملـي مـي            
 يعني  ؛ي ذاتي احساس كرده است    ها هايي در باب مطلوب    خودش، منقصت 

بـرم، بـه     مـي كار به دلش از خودش به هم خورده و به تعبيري كه من گاهي   
انسـان   ، يعني در واقـع    ؛تهوع افتاده و اين تهوع او را به تحول انداخته است          
مقدمه هر تحـولي    . فتدا ميتا از خودش به تهوع نيفتد، اساساً در پي تحول ن          

ني نوعي ناراضي بودن از وضع خود كه معموالً          يع ؛ از خود است   يك تهوعِ 
بيند طالب آرامـش اسـت در     مثالً شخص مي  . شود  در همين چيزها واقع مي    

 ؛نگراني و دغدغـه اسـت       دل ، دلهره ، تشويش ،حالي كه دستخوش اضطراب   
 غـم  وخواهد در حالي كه دسـتخوش افسـردگي    يا اينكه شخص شادي مي  

خواهد در حالي كه دائماً دسـتخوش         يا اينكه رضايت باطن مي     ؛عميق است 
لذا اين مسـائل اسـت كـه انسـان را بـه             . استنزاع با خود و مقابله با خود        

 .هدد مين سوق اسمت عرف
هايشـان بـه    البته ممكن است كساني هم به جاي آنكه به خاطر مطلـوب   
لـذا در ايـن     . سمت عرفان بروند، به سمت دين و مذهب سوق پيـدا كننـد            

 انسـان تـا     حـال  هـر  بهولي  . هستند و مذهب مشترك     دينو   ،جهت عرفان 

 ١٥٥/ سير و سلوك عرفاني 
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البتـه  . رود نميامور  هايي در درون خودش نبيند به سوي اين قبيل           نامطلوب
 و ،مـذهب و ها بـه سـمت ديـن      من به اين نكته توجه دارم كه گاهي انسان        

 نظـر  مـد هـاي ذاتـي را      اما اهداف ديگري غيـر از مطلـوب        ،روند عرفان مي 
آمنـوا بالسـنتهم    قومـاً    «:رماينـد ف  مـي  )ع(حضرت سجاد .  مانند ثروت  ،دارند

بـراي اينكـه مهدورالـدم        قومي اظهار ايمان كردند     يعني ١،»ليحقنوا به دمائهم  
هـايي   بحث من در مورد انسان. الدم باشند الدم و محفوظ نباشند بلكه محقون 

شـان   هاي ذاتي است كه معموالً نوعي عمق عاطفي دارند و به خاطر مطلوب   
 .ورندآ ميدين و مذهب و مخصوصاً به عرفان روي به 

، ايـن اسـت كـه در        گيـرد كه بايد مورد توجه قـرار       اي    نكته ينسوم) ج
هـاي ذاتـي ـ كـه البتـه       كند از يك طرف مطلـوب  عرفان عملي كفايت نمي

 و در واقــع ٢ تصــوير كنــيم راشــود ـ  گــاهي از آنهــا تعبيــر بــه ارزش مــي
 يـك سلسـله   ، طرف ديگر ازاقع شوند و    هاي ذاتي از مقوله هدف و      مطلوب

رفتارهاي سير و سلوكي تصوير كنيم كه ايـن رفتارهـا در واقـع بـه عنـوان                  
هـاي ذاتـي    در مورد مطلـوب بدون ترديد  .وسيله براي آن هدف قرار گيرند     

خواهنـد و    ها آرامـش و شـادي مـي         مثالً انسان  ؛رسيم زود به وفاق مي   نسبتاً  
لذا هدف كمابيش مشـخص اسـت و        . ه باشند خواهند با خود نزاع داشت     نمي

دو چيـز  . كننـد  رفتارهاي سير و سلوكي را هم به عنوان وسيله تعريـف مـي        
 اينكـه بتـوانيم نشـان دهـيم         ييكـ . ديگر در اين ميـان اهميـت بسـيار دارد         

 ؛رفتارهاي سير و سلوكي واقعاً وسيله براي رسيدن به اهداف مذكور هستند           
 راسـت   ،چگونـه . شـود    ادعا پذيرفته نمـي    يعني خوِد وسيله بودن به صرفِ     

ام كـه    من از شما پذيرفته   «آور است؟ اگر كسي به شما بگويد          آرامش ،گفتن
ايـد اگـر      امـا شـما بـه مـن گفتـه          ،انسان دوست دارد آرامش داشـته باشـد       

خواهي آرامش داشته باشي راست بگو و من شك دارم در اينكه راسـت              مي
                                                           

 . ؟؟؟.١
ي داشته باشيم، زيرا وقتـي   چنداننبايد مشكل القاعده   هاي ذاتي علي   كردن مطلوب  البته در تصوير  . ٢

 .واهيمخ ها را مي بينيم اين مطلوب كنيم مي به روان خودمان رجوع مي
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 بـه ايـن    ايـن سـخن   در ايـن صـورت      ،  »گفتن انسان را به آرامـش برسـاند       
 .واقعاً هم وسيله باشدبايد  ،ايد  را شما وسيله تلقي كردهچهمعناست كه آن

بنابراين نكته اول اين است كه ما بتوانيم اساساً وسيله بودن آنچه را كـه               
 يعنـي بتـوانيم نشـان دهـيم آن          ؛ايم نشـان دهـيم     به عنوان وسيله تلقي كرده    
. نـم ز  مياي برايتان    مثال ساده . رساند هاي ذاتي مي   بوسيله انسان را به مطلو    

كرد اين بود كـه در آيـين         ميوارد  ترين اشكالي كه بودا به آيين هندو           بزرگ
كننـد، امـا     نشيني و رياضت را توصيه مـي       هندو براي رسيدن به آرامش چلّه     

.  كه انسان از راه رياضت جسماني بتواند به آرامـش برسـد       شت شك دا  بودا
 شـمس   مقـاالت  بسياربسيار شاخص اين تلقي در فرهنـگ خودمـان           نمونه

شود كه شـمس      موضع ديده مي   يازده نزديك به     اين كتاب  در. تبريزي است 
 وي .»؟نشـيني چـه نقشـي در رسـيدن بـه خـدا دارد              چله«گويد    صريحاً مي 

 بيش از حد و چنـد چيـز ديگـر كـه قـدما و                نشيني، جوعِ  هوسيله بودِن چلّ  
هدد ميانستند، مورد ترديد قرار د ميوسيله رسيدن به خدا مان بر او متقد. 

 

 مـثالً بـودا پـس از سـير          ؛ندك  ميسيال بودن هدف نيست كه وسيله را دگرگون          ○
 يعني سالك در اين مسير، هرچـه بـه         ؛نشيني فايده ندارد   طريق فهميد كه اصالً چلّه    

اي   در يـك دوره    نمونه آن خود مولوي است كه     . ندك  ميرود، هدفش تغيير     پيش مي 
 .خواهم و نه غم گويد نه شادي مي به دنبال شادي است و در دوره ديگر مي

. كنـد   اي فراتر از غم و شادي را طلب مي          در يك دوره   ! درست است  ! بله ●
البته سخن شما، سخن درستي است و من هم قبول دارم، امـا ايـن مطلـب،               

حـال مقايسـه    من در اينجـا بـه عنـوان كسـي كـه در              . مطلب ديگري است  
گويم يكي از چيزهايي كـه بايـد در           هاي عملي با يكديگر هستم، مي      عرفان

مقايسه به آن توجه كرد اين است كه ِصرِف اينكه يك عرفـان عملـي ادعـا                 
اسـت، فـوراً پذيرفتـه        براي رسيدن به فالن هـدف      اي  ن چيز وسيله  الكند ف 
ايـن  . ار باشـد  بايد روشي براي تحقيق خود وسيله بودن هم در اختي         . نيست

 ١٥٧/ سير و سلوك عرفاني 
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تـر   انسان در طي سير و سلوك، گويي هر بار غايتش كمي عقـب        «سخن كه   
تـر بنشـيند، يعنـي       شود نه آنكه لزوماً عقـب       كمي متفاوت مي   نشيند و يا   مي

، سخن ديگري است كه اتفاقاً من هم آن را قبـول            »كند  تبديل غايت پيدا مي   
 اينكـه   ت كـه صـرفِ    بحث من در اينجا اين اس     . دارم و مشكلي با آن ندارم     

 كسي بگويد
 

 جوع و صمت و سحر وگريه و ذكر بـه دوام          
 

 

ــام      ــنج تم ــن پ ــد اي ــان را كن ــان جه  ناتمام
 

 ممكـن   .شـود، كـافي نيسـت       و ادعا كند كه انسان با اين پنج چيز تمام مـي           
 اما گريـه    ،ت و جوع و ذكر به دوام را قبول دارم         ماست كسي بگويد من ص    

را راين صرِف گفتن آن شعر و يا آن ادعا، بحـث            بناب. و سحر را قبول ندارم    
لنظر يك چيز ادعـايي اسـت       ا بادي يعني خوِد وسيله بودن، في    . كند  نميتمام  

شود از وسـيله بـودن        و بايد بعد از تحقيق و مداقه مشخص شود كه آيا مي           
  . است در باب وسيلهاين يك نكته. آن دفاع كرد يا نه

م وسيله بودن را پذيرفتيم، امـا بحـث   نيك مي نكته اينكه فرض    آخرين) د
ديگري هـم در بـاب وسـيله وجـود دارد و آن اينكـه ايـن وسـيله چقـدر                     

 يعني ميزان عملي بودن و      ؛ميسرالوصول است و چقدر ميسرالوصول نيست     
 داراي يـك  ي كـه انسـان با  ما ، ديگرعبارتبه . عملي نبودن هم اهميت دارد   

 انسـان را بـه يـك     ايـن اهيمخـو  كار داريم و مـي    و سراست  وضع موجود   
هاي داراي وضع موجود به همين جهـت كـه           انسان. مطلوب برسانيم  وضع
خواهند به راه بيفتنـد، مشـخص اسـت كـه وضـع موجودشـان، وضـع                  مي

 طريـق، بـه مـن       اگر كسـي روز اوِل طـي      . نمز  مييك مثال   . مطلوبي نيست 
اشته باشـم   بگويد تو بايد نفي خواطر كني و با فرض اينكه من شكي هم ند             

كه نفي خواطر در جهت آرامش خيلي مـؤثر اسـت و هرچـه نفـي خـواطر        
آيـا  كـه   اين است     سر انسان بيشتر باشد، آرامش او بيشتر است، اما بحث بر         

اين چيزي اسـت  . نفي خواطر كار آساني است و براي من شدني است يا نه   
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 بـه ايـن    ايـن سـخن   در ايـن صـورت      ،  »گفتن انسان را به آرامـش برسـاند       
 .واقعاً هم وسيله باشدبايد  ،ايد  را شما وسيله تلقي كردهچهمعناست كه آن

بنابراين نكته اول اين است كه ما بتوانيم اساساً وسيله بودن آنچه را كـه               
 يعنـي بتـوانيم نشـان دهـيم آن          ؛ايم نشـان دهـيم     به عنوان وسيله تلقي كرده    
. نـم ز  مياي برايتان    مثال ساده . رساند هاي ذاتي مي   بوسيله انسان را به مطلو    

كرد اين بود كـه در آيـين         ميوارد  ترين اشكالي كه بودا به آيين هندو           بزرگ
كننـد، امـا     نشيني و رياضت را توصيه مـي       هندو براي رسيدن به آرامش چلّه     

.  كه انسان از راه رياضت جسماني بتواند به آرامـش برسـد       شت شك دا  بودا
 شـمس   مقـاالت  بسياربسيار شاخص اين تلقي در فرهنـگ خودمـان           نمونه

شود كه شـمس      موضع ديده مي   يازده نزديك به     اين كتاب  در. تبريزي است 
 وي .»؟نشـيني چـه نقشـي در رسـيدن بـه خـدا دارد              چله«گويد    صريحاً مي 

 بيش از حد و چنـد چيـز ديگـر كـه قـدما و                نشيني، جوعِ  هوسيله بودِن چلّ  
هدد ميانستند، مورد ترديد قرار د ميوسيله رسيدن به خدا مان بر او متقد. 

 

 مـثالً بـودا پـس از سـير          ؛ندك  ميسيال بودن هدف نيست كه وسيله را دگرگون          ○
 يعني سالك در اين مسير، هرچـه بـه         ؛نشيني فايده ندارد   طريق فهميد كه اصالً چلّه    

اي   در يـك دوره    نمونه آن خود مولوي است كه     . ندك  ميرود، هدفش تغيير     پيش مي 
 .خواهم و نه غم گويد نه شادي مي به دنبال شادي است و در دوره ديگر مي

. كنـد   اي فراتر از غم و شادي را طلب مي          در يك دوره   ! درست است  ! بله ●
البته سخن شما، سخن درستي است و من هم قبول دارم، امـا ايـن مطلـب،               

حـال مقايسـه    من در اينجـا بـه عنـوان كسـي كـه در              . مطلب ديگري است  
گويم يكي از چيزهايي كـه بايـد در           هاي عملي با يكديگر هستم، مي      عرفان

مقايسه به آن توجه كرد اين است كه ِصرِف اينكه يك عرفـان عملـي ادعـا                 
اسـت، فـوراً پذيرفتـه        براي رسيدن به فالن هـدف      اي  ن چيز وسيله  الكند ف 
ايـن  . ار باشـد  بايد روشي براي تحقيق خود وسيله بودن هم در اختي         . نيست
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تـر   انسان در طي سير و سلوك، گويي هر بار غايتش كمي عقـب        «سخن كه   
تـر بنشـيند، يعنـي       شود نه آنكه لزوماً عقـب       كمي متفاوت مي   نشيند و يا   مي

، سخن ديگري است كه اتفاقاً من هم آن را قبـول            »كند  تبديل غايت پيدا مي   
 اينكـه   ت كـه صـرفِ    بحث من در اينجا اين اس     . دارم و مشكلي با آن ندارم     

 كسي بگويد
 

 جوع و صمت و سحر وگريه و ذكر بـه دوام          
 

 

ــام      ــنج تم ــن پ ــد اي ــان را كن ــان جه  ناتمام
 

 ممكـن   .شـود، كـافي نيسـت       و ادعا كند كه انسان با اين پنج چيز تمام مـي           
 اما گريـه    ،ت و جوع و ذكر به دوام را قبول دارم         ماست كسي بگويد من ص    

را راين صرِف گفتن آن شعر و يا آن ادعا، بحـث            بناب. و سحر را قبول ندارم    
لنظر يك چيز ادعـايي اسـت       ا بادي يعني خوِد وسيله بودن، في    . كند  نميتمام  

شود از وسـيله بـودن        و بايد بعد از تحقيق و مداقه مشخص شود كه آيا مي           
  . است در باب وسيلهاين يك نكته. آن دفاع كرد يا نه

م وسيله بودن را پذيرفتيم، امـا بحـث   نيك مي نكته اينكه فرض    آخرين) د
ديگري هـم در بـاب وسـيله وجـود دارد و آن اينكـه ايـن وسـيله چقـدر                     

 يعني ميزان عملي بودن و      ؛ميسرالوصول است و چقدر ميسرالوصول نيست     
 داراي يـك  ي كـه انسـان با  ما ، ديگرعبارتبه . عملي نبودن هم اهميت دارد   

 انسـان را بـه يـك     ايـن اهيمخـو  كار داريم و مـي    و سراست  وضع موجود   
هاي داراي وضع موجود به همين جهـت كـه           انسان. مطلوب برسانيم  وضع
خواهند به راه بيفتنـد، مشـخص اسـت كـه وضـع موجودشـان، وضـع                  مي

 طريـق، بـه مـن       اگر كسـي روز اوِل طـي      . نمز  مييك مثال   . مطلوبي نيست 
اشته باشـم   بگويد تو بايد نفي خواطر كني و با فرض اينكه من شكي هم ند             

كه نفي خواطر در جهت آرامش خيلي مـؤثر اسـت و هرچـه نفـي خـواطر        
آيـا  كـه   اين است     سر انسان بيشتر باشد، آرامش او بيشتر است، اما بحث بر         

اين چيزي اسـت  . نفي خواطر كار آساني است و براي من شدني است يا نه   
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ام كـه در   نيم و مـن بارهـا گفتـه   ك ميكه از آن تعبير به رفتارشناسي متناسب        
 .ها اين نكته مهم است عرفان

 كـامالً هـاي    رفتارشناسي به اين معناست كه توجه داشته باشيم با انسـان          
كـار داشـته     و  عـادي سـر    كـامالً هاي   كار داريم و اگر با انسان      و عادي سر 

باشيم بايد توجه كنيم كه وسايل، وسايلي باشند كه براي همين انسان عادي             
ان كنـد و از     تي يعني بتواند وسايل را ا     ؛پذير باشد   امكان ِاتيان به همين وسايل   

تر به طرف دشـوارتر تنظـيم        شان را از آسان    ها بايد وسايل   اين لحاظ، عرفان  
گردم كه از     من به آن چيزي برمي    . دن آسان باش  بسياراولين وسايل بايد    . كنند

گفتنـد    مـي و آن اينكـه     بعضي از بزرگان فرهنگ خودمـان هـم نقـل شـده             
 انسان بايد به امور خيلـي واضـح بپـردازد و            بتدايعني ا . »يكم بالبديهيات عل«

توانـد كارهـاي دشـوارتر را بـه عهـده       تر شد مـي    كه وارسته تدريج    بهسپس  
 .كارهاي دشوارتر را انجام دهدروز  روزبهبگيرد و به همين ترتيب 

پس اين هم مهم است كه عالوه بـر اينكـه بايـد بتـوانيم وسـيله بـودِن                   
هاي متعـارف عـادي      له را نشان دهيم، بايد بتوانيم نشان دهيم كه انسان         وسي
اي كه مربوط بـه رتبـه        لذا نبايد مثالً وسيله   . ان كنند تيتوانند آن وسيله را ا     مي

 يعنـي وسـايل بايـد بـر حسـب ميـزان             ؛سوم است در رتبه اول قرار گيـرد       
تـدريج هـر چـه بـه سـمت           ج شـوند، تـا بـه      شان مـدر   صعوبت و سهولت  

تري را هم بـر دوش        بتوانند وسايل سنگين   ،روند هاي ذاتي پيش مي    مطلوب
توان به انسان عادي كه بر فرض تاكنون نتوانسته اسـت            بنابراين نمي . بكشند

 سـير شـدن     اش را هـم بگيـرد و بـيش از حـد            خـوارگي  حتي جلوي شكم  
گـاه انسـان     هـيچ . »كش بـه بـادامي بسـازد       رياضت«نخورد، روز اول گفت     

كش به بـادامي    رياضت«وارگي سريعاً به جايي برسد كه       خ   از شكم  دتوان نمي
هـا گرسـنگي را    انسان پس از آنكه مدت.  در خصوص او صدق كند »بسازد

شـود و بـه جـايي         اش كوچك و چروكيـده مـي       معدهتدريج    بهتحمل كرد،   
 زيـرا  ،شـود  اش بيندازد سـير مـي   رسد كه وقتي يك بادام هم درون معده     مي
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 ١سـيمون وي  . شود  چروكيده شده و با همان يك بادام هم سير مي         اش   معده
عارفه قرن بيستم، به دليل رياضت در غذا خوردن، در اواخر عمر به حـدي               

اش حتي تحمل اين را نداشت كه بتواند داروهـايش           پيش رفته بود كه معده    
 .را ميل كند و نهايتاً به همين دليل از دنيا رفت

هاي جسمي، ذهني، رواني و اخالقـي    رياضتها اعم از در تمام رياضت 
شود بايد اين نكتـه ملحـوظ شـود كـه بـا انسـاني               ها توصيه مي   كه به انسان  

پس اولين بحث ما در اينجا      . ندك  ميكار دارند كه از نقطه صفر شروع         و سر
هـاي   هاي عملي را از اين لحاظ كه چـه مطلـوب           توان عرفان  اين بود كه مي   

 هـاي  نند و چه وسايلي را براي رسيدن به آن مطلوب         ك مياي را تصوير     ذاتي
در قسـمت وسـايل دو نكتـه بيـان          . نند، با هم مقايسه كرد    ك  ميذاتي توصيه   

 نكته اول اين بود كه وسايل بـه صـرف ادعـاي وسـيله بـودن، وسـيله                   :شد
 نكتـه دوم هـم      ؛ بايد مكانيزم وسيله بودن آنهـا نشـان داده شـود           ؛شوند  نمي

يل هم به لحاظ ميزان عملي بودن و ميسر بودن آنهـا در             اينكه خود اين وسا   
اي  لـذا بايـد در مطالعـات مقايسـه    . ب پيـدا كننـد  عمل بايد بر يكديگر ترتّـ    

بـه نظـر    . هاي عملي را در اين جهت مورد مقايسـه قـرار داد            عرفان، عرفان 
 خـوبي صـورت گرفتـه       بسـيار هاي    عمالً هم در اين جهت مقايسه      رسد مي

 در  ٢پوستي را مخصوصـاً در دهـه هفتـاد         اج عرفان سرخ  اگر علت رو  . است
 در شهرهاي بزرگ مورد بررسي قرار دهيد بـه ايـن   ويژه بهايران كنوني ما و  

يعني توصيه بـه    پوستي   اين نكته در عرفان سرخ     توجه به    رسيد كه  نتيجه مي 
وسـايل  كـار بـردن       بـه و سـپس    در ابتـداي راه     تـر    از وسايل آسـان   استفاده  
 .سبب رواج بيشتر اين عرفان شده است ،تر و پيچيدهتر  پيشرفته

                                                           

1. Simone Weil (1909-1943) 

، ترجمـه فـروزان راسـخي،     سـيمون وي پلنت، اسـتيون، : ك.براي آشنايي بيشتر با سيمون وي ر    
، ترجمـه    نامـه بـه يـك كشـيش        ي، سيمون، و: ك. و نيز ر   ۱۳۸۲نگاه معاصر، چاپ اول،     : تهران

  .۱۳۸۲نگاه معاصر، چاپ اول، : فروزان راسخي، تهران
 .البته در دهه هشتاد رواج كمتري داشته است. ٢



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ١٥٨

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۱۵۸ ) ۱۶۸كد 

ام كـه در   نيم و مـن بارهـا گفتـه   ك ميكه از آن تعبير به رفتارشناسي متناسب        
 .ها اين نكته مهم است عرفان

 كـامالً هـاي    رفتارشناسي به اين معناست كه توجه داشته باشيم با انسـان          
كـار داشـته     و  عـادي سـر    كـامالً هاي   كار داريم و اگر با انسان      و عادي سر 

باشيم بايد توجه كنيم كه وسايل، وسايلي باشند كه براي همين انسان عادي             
ان كنـد و از     تي يعني بتواند وسايل را ا     ؛پذير باشد   امكان ِاتيان به همين وسايل   

تر به طرف دشـوارتر تنظـيم        شان را از آسان    ها بايد وسايل   اين لحاظ، عرفان  
گردم كه از     من به آن چيزي برمي    . دن آسان باش  بسياراولين وسايل بايد    . كنند

گفتنـد    مـي و آن اينكـه     بعضي از بزرگان فرهنگ خودمـان هـم نقـل شـده             
 انسان بايد به امور خيلـي واضـح بپـردازد و            بتدايعني ا . »يكم بالبديهيات عل«

توانـد كارهـاي دشـوارتر را بـه عهـده       تر شد مـي    كه وارسته تدريج    بهسپس  
 .كارهاي دشوارتر را انجام دهدروز  روزبهبگيرد و به همين ترتيب 

پس اين هم مهم است كه عالوه بـر اينكـه بايـد بتـوانيم وسـيله بـودِن                   
هاي متعـارف عـادي      له را نشان دهيم، بايد بتوانيم نشان دهيم كه انسان         وسي
اي كه مربوط بـه رتبـه        لذا نبايد مثالً وسيله   . ان كنند تيتوانند آن وسيله را ا     مي

 يعنـي وسـايل بايـد بـر حسـب ميـزان             ؛سوم است در رتبه اول قرار گيـرد       
تـدريج هـر چـه بـه سـمت           ج شـوند، تـا بـه      شان مـدر   صعوبت و سهولت  

تري را هم بـر دوش        بتوانند وسايل سنگين   ،روند هاي ذاتي پيش مي    مطلوب
توان به انسان عادي كه بر فرض تاكنون نتوانسته اسـت            بنابراين نمي . بكشند

 سـير شـدن     اش را هـم بگيـرد و بـيش از حـد            خـوارگي  حتي جلوي شكم  
گـاه انسـان     هـيچ . »كش بـه بـادامي بسـازد       رياضت«نخورد، روز اول گفت     

كش به بـادامي    رياضت«وارگي سريعاً به جايي برسد كه       خ   از شكم  دتوان نمي
هـا گرسـنگي را    انسان پس از آنكه مدت.  در خصوص او صدق كند »بسازد

شـود و بـه جـايي         اش كوچك و چروكيـده مـي       معدهتدريج    بهتحمل كرد،   
 زيـرا  ،شـود  اش بيندازد سـير مـي   رسد كه وقتي يك بادام هم درون معده     مي
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 ١سـيمون وي  . شود  چروكيده شده و با همان يك بادام هم سير مي         اش   معده
عارفه قرن بيستم، به دليل رياضت در غذا خوردن، در اواخر عمر به حـدي               

اش حتي تحمل اين را نداشت كه بتواند داروهـايش           پيش رفته بود كه معده    
 .را ميل كند و نهايتاً به همين دليل از دنيا رفت

هاي جسمي، ذهني، رواني و اخالقـي    رياضتها اعم از در تمام رياضت 
شود بايد اين نكتـه ملحـوظ شـود كـه بـا انسـاني               ها توصيه مي   كه به انسان  

پس اولين بحث ما در اينجا      . ندك  ميكار دارند كه از نقطه صفر شروع         و سر
هـاي   هاي عملي را از اين لحاظ كه چـه مطلـوب           توان عرفان  اين بود كه مي   

 هـاي  نند و چه وسايلي را براي رسيدن به آن مطلوب         ك مياي را تصوير     ذاتي
در قسـمت وسـايل دو نكتـه بيـان          . نند، با هم مقايسه كرد    ك  ميذاتي توصيه   

 نكته اول اين بود كه وسايل بـه صـرف ادعـاي وسـيله بـودن، وسـيله                   :شد
 نكتـه دوم هـم      ؛ بايد مكانيزم وسيله بودن آنهـا نشـان داده شـود           ؛شوند  نمي

يل هم به لحاظ ميزان عملي بودن و ميسر بودن آنهـا در             اينكه خود اين وسا   
اي  لـذا بايـد در مطالعـات مقايسـه    . ب پيـدا كننـد  عمل بايد بر يكديگر ترتّـ    

بـه نظـر    . هاي عملي را در اين جهت مورد مقايسـه قـرار داد            عرفان، عرفان 
 خـوبي صـورت گرفتـه       بسـيار هاي    عمالً هم در اين جهت مقايسه      رسد مي

 در  ٢پوستي را مخصوصـاً در دهـه هفتـاد         اج عرفان سرخ  اگر علت رو  . است
 در شهرهاي بزرگ مورد بررسي قرار دهيد بـه ايـن   ويژه بهايران كنوني ما و  

يعني توصيه بـه    پوستي   اين نكته در عرفان سرخ     توجه به    رسيد كه  نتيجه مي 
وسـايل  كـار بـردن       بـه و سـپس    در ابتـداي راه     تـر    از وسايل آسـان   استفاده  
 .سبب رواج بيشتر اين عرفان شده است ،تر و پيچيدهتر  پيشرفته

                                                           

1. Simone Weil (1909-1943) 

، ترجمـه فـروزان راسـخي،     سـيمون وي پلنت، اسـتيون، : ك.براي آشنايي بيشتر با سيمون وي ر    
، ترجمـه    نامـه بـه يـك كشـيش        ي، سيمون، و: ك. و نيز ر   ۱۳۸۲نگاه معاصر، چاپ اول،     : تهران

  .۱۳۸۲نگاه معاصر، چاپ اول، : فروزان راسخي، تهران
 .البته در دهه هشتاد رواج كمتري داشته است. ٢
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هـاي     يا نسبي بودن مطلوب     مطلق هاي عملي از لحاظ     مقايسه عرفان . ٢ـ١
 آنهاشده توسط  ذاتي تصوير

 ايـن اسـت كـه آيـا         ،هاي عملي محل بحث اسـت      دومي كه در عرفان   وجه  
 را كـه تصـوير      ١اي هـاي ذاتـي    هاي عملي مطلوب ذاتـي يـا مطلـوب         عرفان
شـود     وقتي گفتـه مـي     .نند، ثابت هستند يا متغير، نسبي هستند يا مطلق        ك مي
 پـس در ايـن   ؛مراد من يـك چيـز اسـت   » نسبي يا مطلق«و  » ثابت يا متغير  «

هـاي   آيـا عرفـان  . بحث ثابت همان مطلق است و متغير همان نسـبي اسـت           
بـه  اينكـه  ننـد يـا   ك مـي ها يك مطلوب ذاتي تصـوير       عملي براي همه انسان   

 كـار  بـه  هند؟ نسبي بودن در مباحث عرفاني وقتي د  ميها بها    ژي انسان تيپولو
 ؛تـاريخي مـراد نيسـت     و  هاي قومي، اجتمـاعي      رود، معموالً نسبي بودن    مي

مطلوب ذاتي است و بـراي جامعـه    x گوييم براي يك جامعه يعني مثالً نمي  
 مطلـوب ذاتـي     x يا بـراي يـك دوره تـاريخي          ، مطلوب ذاتي است   yديگر  
 مطلوب ذاتي است، براي يـك گـروه         yو براي دوره تاريخي ديگري      است  

، بـراي يـك     yمطلوب ذاتي است و براي گروه اجتماعي ديگـر           x اجتماعي
مطلـوب ذاتـي    y مطلوب ذاتي است و براي گروه سني ديگـر       xگروه سنّي   

در عرفان نسبي بودن يا مطلق بودن، متغير بودن يـا ثابـت بـودن بـه                 . است
 . محل بحث است٢بنابراين نسبيت فردي. لحاظ فردي است

مان بـا   ها به حسب حاالت رواني نسبيت فردي يعني نسبيتي كه ما انسان    
ها حاالت روانـي واحـدي ندارنـد و           يعني ظاهراً همه انسان    ؛يكديگر داريم 

محل مناقشه اسـت      ين نكته االبته  . يندآ  ميهاي رواني متفاوتي به دنيا       با سنخ 
ها مـورد قبـول بـوده        اند، ولي عموماً در عرفان     اقشه كرده و كساني در آن من    

هـاي روانـي     البتـه سـنخ   . هاي رواني متفـاوتي دارنـد      خنس ها است كه انسان  
در عرفـان مـثالً بـا       . انـد  بندي شـده   هاي مختلفي رده   متفاوت هم به صورت   

                                                           

گاهي ممكن است مطلوب ذاتي فقط يكي باشد، مثالً آرامش و گاهي هم ممكن اسـت بـيش از         . ١
 .يكي باشد

2. individual 

 ١٦١/ سير و سلوك عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۱۶۱ )۱۶۸كد 

گانـه مواجـه     گانـه و شـانزده     گانـه، هشـت    گانه، چهارگانه، سه   هاي پنج  سنخ
ها بالمآل يكـي از شـانزده    شناسي معروف يونگ، انسان مثالً در سنخ  . هستيم

 امـا  ،هاي متفاوت ديگري هـم وجـود دارد   شناسي سنخ. نندك ميسنخ را پيدا  
هـاي ذاتـي يـا يـك         آيا فالن عرفان عملي مورد بحث، يك سلسله مطلوب        

بـر حسـب سـنخ    اينكه ند يا ك ميها توصيه  مطلوب ذاتي را براي همه انسان     
 .ندك ميهاي ذاتي متفاوتي را توصيه  شان مطلوب تشخصي

گردد كه سنخ شخصيت يا سنخ منشـي دقيقـاً            همه اينها به اين بحث برمي     
 صـالحيت ورود بـه آن    منبه چه معناست؟ اين بحث، بسيار پيچيده است و          

متفاوت است و سـنخ      y  با xگوييم سنخ شخصيتي فرد       چه وقت مي  . را ندارم 
 مـا را از     ،ت است؟ چه اندازه از تفاوت سنخ شخصيتي        متفاو z با   yشخصيتي  

اما چـرا بـا     . هيچ دو انساني دقيقاً مثل هم نيستند      چرا كه   كند؟    هم متفاوت مي  
؟ زيـرا تـا   خـاص دارد  انساني يك سنخ روانـي      هر شويم  اين همه مدعي نمي   

 سنخي يا دگرگوني در ناحيـه سـنخ         shiftيك حد از تفاوت را گويا به معناي         
ي به بعد، اگر دو انسان با هـم تغيـر و تفـاوت داشـتند،                از چه حد  . يمدان  نمي

اي  آنگاه بايد حكم به متفاوت بودن سنخ آنها كرد؟ اين بحـِث بسـيار پيچيـده               
اي را بـه ايـن بحـث اختصـاص           شناسي، شاخه  امروزه معموالً در روان   . است
اب هــر جــا در واقــع، در بــ.  نــام دارد١شناســي شخصــيت انــد كــه روان داده
شناسـي   شناسي شخصـيت كـاري انجـام گيـرد، عمـدتاً راجـع بـه روان                روان

 .آيد  آدميان صحبت به ميان مي متفاوِت٢هاي تيپيِك ها و منش شخصيت

هاي روانـي    ها سنخ  يك بحث اين است كه آيا اين مدعا كه انسان         بنابراين  
ي ند اين سخن، سخِن درسـت     دبرخي معتق . مختلف دارند قابل دفاع است يا نه      

 و هـر نـوع      ندسـت ههاي روانـي متفـاوت       خنتوان ادعا كرد كه س     نيست و نمي  
بحـث ديگـر ايـن      . گـردد   مـي  ها به وراثت و محيط باز      تفاوتي در ميان انسان   
هـاي روانـي بـا يكـديگر را          كنـيم اجمـاالً تفـاوت سـنخ         است كه فرض مـي    

                                                           

1. Personality 2. typic  



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ١٦٠

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۱۶۰ ) ۱۶۸كد 

هـاي     يا نسبي بودن مطلوب     مطلق هاي عملي از لحاظ     مقايسه عرفان . ٢ـ١
 آنهاشده توسط  ذاتي تصوير

 ايـن اسـت كـه آيـا         ،هاي عملي محل بحث اسـت      دومي كه در عرفان   وجه  
 را كـه تصـوير      ١اي هـاي ذاتـي    هاي عملي مطلوب ذاتـي يـا مطلـوب         عرفان
شـود     وقتي گفتـه مـي     .نند، ثابت هستند يا متغير، نسبي هستند يا مطلق        ك مي
 پـس در ايـن   ؛مراد من يـك چيـز اسـت   » نسبي يا مطلق«و  » ثابت يا متغير  «

هـاي   آيـا عرفـان  . بحث ثابت همان مطلق است و متغير همان نسـبي اسـت           
بـه  اينكـه  ننـد يـا   ك مـي ها يك مطلوب ذاتي تصـوير       عملي براي همه انسان   

 كـار  بـه  هند؟ نسبي بودن در مباحث عرفاني وقتي د  ميها بها    ژي انسان تيپولو
 ؛تـاريخي مـراد نيسـت     و  هاي قومي، اجتمـاعي      رود، معموالً نسبي بودن    مي

مطلوب ذاتي است و بـراي جامعـه    x گوييم براي يك جامعه يعني مثالً نمي  
 مطلـوب ذاتـي     x يا بـراي يـك دوره تـاريخي          ، مطلوب ذاتي است   yديگر  
 مطلوب ذاتي است، براي يـك گـروه         yو براي دوره تاريخي ديگري      است  

، بـراي يـك     yمطلوب ذاتي است و براي گروه اجتماعي ديگـر           x اجتماعي
مطلـوب ذاتـي    y مطلوب ذاتي است و براي گروه سني ديگـر       xگروه سنّي   

در عرفان نسبي بودن يا مطلق بودن، متغير بودن يـا ثابـت بـودن بـه                 . است
 . محل بحث است٢بنابراين نسبيت فردي. لحاظ فردي است

مان بـا   ها به حسب حاالت رواني نسبيت فردي يعني نسبيتي كه ما انسان    
ها حاالت روانـي واحـدي ندارنـد و           يعني ظاهراً همه انسان    ؛يكديگر داريم 

محل مناقشه اسـت      ين نكته االبته  . يندآ  ميهاي رواني متفاوتي به دنيا       با سنخ 
ها مـورد قبـول بـوده        اند، ولي عموماً در عرفان     اقشه كرده و كساني در آن من    

هـاي روانـي     البتـه سـنخ   . هاي رواني متفـاوتي دارنـد      خنس ها است كه انسان  
در عرفـان مـثالً بـا       . انـد  بندي شـده   هاي مختلفي رده   متفاوت هم به صورت   

                                                           

گاهي ممكن است مطلوب ذاتي فقط يكي باشد، مثالً آرامش و گاهي هم ممكن اسـت بـيش از         . ١
 .يكي باشد

2. individual 

 ١٦١/ سير و سلوك عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۱۶۱ )۱۶۸كد 

گانـه مواجـه     گانـه و شـانزده     گانـه، هشـت    گانه، چهارگانه، سه   هاي پنج  سنخ
ها بالمآل يكـي از شـانزده    شناسي معروف يونگ، انسان مثالً در سنخ  . هستيم

 امـا  ،هاي متفاوت ديگري هـم وجـود دارد   شناسي سنخ. نندك ميسنخ را پيدا  
هـاي ذاتـي يـا يـك         آيا فالن عرفان عملي مورد بحث، يك سلسله مطلوب        

بـر حسـب سـنخ    اينكه ند يا ك ميها توصيه  مطلوب ذاتي را براي همه انسان     
 .ندك ميهاي ذاتي متفاوتي را توصيه  شان مطلوب تشخصي

گردد كه سنخ شخصيت يا سنخ منشـي دقيقـاً            همه اينها به اين بحث برمي     
 صـالحيت ورود بـه آن    منبه چه معناست؟ اين بحث، بسيار پيچيده است و          

متفاوت است و سـنخ      y  با xگوييم سنخ شخصيتي فرد       چه وقت مي  . را ندارم 
 مـا را از     ،ت است؟ چه اندازه از تفاوت سنخ شخصيتي        متفاو z با   yشخصيتي  

اما چـرا بـا     . هيچ دو انساني دقيقاً مثل هم نيستند      چرا كه   كند؟    هم متفاوت مي  
؟ زيـرا تـا   خـاص دارد  انساني يك سنخ روانـي      هر شويم  اين همه مدعي نمي   

 سنخي يا دگرگوني در ناحيـه سـنخ         shiftيك حد از تفاوت را گويا به معناي         
ي به بعد، اگر دو انسان با هـم تغيـر و تفـاوت داشـتند،                از چه حد  . يمدان  نمي

اي  آنگاه بايد حكم به متفاوت بودن سنخ آنها كرد؟ اين بحـِث بسـيار پيچيـده               
اي را بـه ايـن بحـث اختصـاص           شناسي، شاخه  امروزه معموالً در روان   . است
اب هــر جــا در واقــع، در بــ.  نــام دارد١شناســي شخصــيت انــد كــه روان داده
شناسـي   شناسي شخصـيت كـاري انجـام گيـرد، عمـدتاً راجـع بـه روان                روان

 .آيد  آدميان صحبت به ميان مي متفاوِت٢هاي تيپيِك ها و منش شخصيت

هاي روانـي    ها سنخ  يك بحث اين است كه آيا اين مدعا كه انسان         بنابراين  
ي ند اين سخن، سخِن درسـت     دبرخي معتق . مختلف دارند قابل دفاع است يا نه      

 و هـر نـوع      ندسـت ههاي روانـي متفـاوت       خنتوان ادعا كرد كه س     نيست و نمي  
بحـث ديگـر ايـن      . گـردد   مـي  ها به وراثت و محيط باز      تفاوتي در ميان انسان   
هـاي روانـي بـا يكـديگر را          كنـيم اجمـاالً تفـاوت سـنخ         است كه فرض مـي    

                                                           

1. Personality 2. typic  



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ١٦٢

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۱۶۲ ) ۱۶۸كد 

 هر شخص چيست؟    ه شناخت سنخ روانيِ   ابا توجه به اين فرض، ر     . فهميديم
 :شوند هاي عملي به سه دسته عمده تقسيم مي ر اينجاست كه عرفاند

 يك دسته، راه شناخت سـنخ روانـي يـك شـخص را، راه كـامالً                 )الف
objective يعنـي اگـر بخـواهيم سـنخ روانـي و شخصـيتي فـالن                ؛انندد  مي 

هـاي   تـوان در ايـن تشـخيص، بـه داوري     گـاه نمـي    شخص را بدانيم، هـيچ    
شـه بايـد يـك شـخص بيرونـي، سـنخ روانـي آن               همي. ا كرد تنخودشان اع 

هـايي هسـتند كـه بـراي       هـا، عرفـان    ايـن عرفـان   . شخص را تشخيص دهد   
در  objective .برنـد   مـي كـار  بـه   objectiveهـاي   روشتشخيص سنخ رواني    

 سـنخ   ، شـخص   خـودِ   يعني از بيـرونِ    ؛ي است قاينجا به معناي بيروني و آفا     
موالً اين عامـل بيرونـي را اسـتاد يـا           البته، مع . ندك  ميرواني وي را توصيف     

فعالً در اين بحث با عنوان اين عامل بيروني كـاري            .انندد  مي شخص   مرشِد
 . مهم اين است كه يك عامل بيروني در ميان است؛نداريم

 

بين كه گاهي سالك در ابتداي سير و سلوك به آنهـا             بين يا قيافه   همان كف  ○
 ؟كند رجوع مي

 . استobjectiveيك روش  اين هم ! دقيقا! بله●
 يعنـي   ؛هستند subjectiveهاي   شناسي   سنخ ،ها شناسي  بعضي از سنخ   )ب

ش را از طريق شـخص ديگـري احـراز     تتواند شخصي  كس نمي  معتقدند هيچ 
اش را   كند، بلكه هر كس بايد از طريـق وجـود خـودش، سـنخ شخصـيتي               

 .ندا لذا به يك روش دروني و انفسي قائل. احراز كند

 

 . فقط به خود شخص متكي استطبعاً ○

البته كساني كـه    . كس ديگري در آن راه ندارد      طور است و هيچ    همين!  بله ●
هـايي را بـر روي      گوينـد بايـد آزمـايش       د، به شخص مي   ان  به اين مشي قائل   

فكـر  . اش را تشـخيص دهـد   خودش انجام دهد تا بتوانـد سـنخ شخصـيتي         

 ١٦٣/ سير و سلوك عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۱۶۳ )۱۶۸كد 

مـن از ايـن     . رده باشـم  هـا صـحبت كـ       راجع بـه ايـن آزمـايش       نم قبالً ك  مي
نم، البته مترجمان بيشتر تعبيـر  ك مي» هاي خيالي آزمايش«ها، تعبير به   آزمايش

ي يها طبق ادعاي اين دسته، آزمايش     .برند   مي كار  به   را   ١»هاي فكري  آزمايش«
 و  بيازمايـد ها، خـودش را       وجود دارد كه بايد انسان با آن آزمايش        اي  خيالي

اش داوري كند و بفهمـد سـنخ         درباره سنخ رواني  تواند   فقط خود انسان مي   
 اهـل   ؛پـذير  گـر اسـت يـا كـنش        گرا، كـنش   گراست يا برون   اش درون  رواني

 اينهـا پـنج   . عشـق، و يـا انقـالب   ، رياضـت، معرفـت  خدمت است يا اهـلِ   
. هاي ديگـري هـم وجـود دارد        تيپولوژي. تيپولوژي معروف آيين هندوست   

هـاي    يعنـي تيپولـوژي    است؛ ٢نم كائو انه مربوط به خا   گهاي چهار  تيپولوژي
گــر و  گــراي كـنش  پـذير، بـرون   گـراي كــنش  گــر، درون گـراي كـنش   درون
مربـوط بـه آيـين    اي كه ذكر شـد   گانه بندي پنج   تقسيم. پذير گراي كنش  برون
اين هـم   . هاي مهم آيين هندو همين است      بندي يكي از تقسيم  است و   هندو  

 . بودsubjectiveروش دوم، يعني روش 
. وجود داردobjective-subjective اند يك روش  كسان ديگري هم گفته)ج

تواند چنـين كـاري را انجـام دهـد و نـه         يعني نه انسان، خودش به تنهايي مي      
. تواند بدون كمك خود او، اين كار را انجـام دهـد            ناظر بيروني يا استادش مي    

بـاره خـودش    يابد بـا آنچـه خـود انسـان در           بايد آنچه استاد درباره انسان مي     
 سـنخ روانـي     ،گويد، با هم تلفيق شود و با استفاده از يـك روش التقـاطي               مي

 شـود   البته اين بحث فقط در عرفان عملي مطرح نمي        . فرد تشخيص داده شود   
 ، نفـس  ةيكي از مباحـث مهـم فلسـف       .  هم طرح شده است    ٣فلسفه نفس و در   

آيـا اساسـاً    شود كه     طور كلي مطرح مي     يعني اين بحث به    ؛است ٤خودشناسي
 و يـا    subjectiveپذير است يا بـه روش         امكان objectiveخودشناسي به روش    

 اعـرف بـه      نسبت به ديگران    يعني آيا هر كس    ؛objective-subjectiveبه روش   
                                                           

1. thought experiments 

 . ؟؟؟.٢
3. philosophy of mind 4. self-knowledge  



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ١٦٢

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۱۶۲ ) ۱۶۸كد 

 هر شخص چيست؟    ه شناخت سنخ روانيِ   ابا توجه به اين فرض، ر     . فهميديم
 :شوند هاي عملي به سه دسته عمده تقسيم مي ر اينجاست كه عرفاند

 يك دسته، راه شناخت سـنخ روانـي يـك شـخص را، راه كـامالً                 )الف
objective يعنـي اگـر بخـواهيم سـنخ روانـي و شخصـيتي فـالن                ؛انندد  مي 

هـاي   تـوان در ايـن تشـخيص، بـه داوري     گـاه نمـي    شخص را بدانيم، هـيچ    
شـه بايـد يـك شـخص بيرونـي، سـنخ روانـي آن               همي. ا كرد تنخودشان اع 

هـايي هسـتند كـه بـراي       هـا، عرفـان    ايـن عرفـان   . شخص را تشخيص دهد   
در  objective .برنـد   مـي كـار  بـه   objectiveهـاي   روشتشخيص سنخ رواني    

 سـنخ   ، شـخص   خـودِ   يعني از بيـرونِ    ؛ي است قاينجا به معناي بيروني و آفا     
موالً اين عامـل بيرونـي را اسـتاد يـا           البته، مع . ندك  ميرواني وي را توصيف     

فعالً در اين بحث با عنوان اين عامل بيروني كـاري            .انندد  مي شخص   مرشِد
 . مهم اين است كه يك عامل بيروني در ميان است؛نداريم

 

بين كه گاهي سالك در ابتداي سير و سلوك به آنهـا             بين يا قيافه   همان كف  ○
 ؟كند رجوع مي

 . استobjectiveيك روش  اين هم ! دقيقا! بله●
 يعنـي   ؛هستند subjectiveهاي   شناسي   سنخ ،ها شناسي  بعضي از سنخ   )ب

ش را از طريق شـخص ديگـري احـراز     تتواند شخصي  كس نمي  معتقدند هيچ 
اش را   كند، بلكه هر كس بايد از طريـق وجـود خـودش، سـنخ شخصـيتي               

 .ندا لذا به يك روش دروني و انفسي قائل. احراز كند

 

 . فقط به خود شخص متكي استطبعاً ○

البته كساني كـه    . كس ديگري در آن راه ندارد      طور است و هيچ    همين!  بله ●
هـايي را بـر روي      گوينـد بايـد آزمـايش       د، به شخص مي   ان  به اين مشي قائل   

فكـر  . اش را تشـخيص دهـد   خودش انجام دهد تا بتوانـد سـنخ شخصـيتي         
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مـن از ايـن     . رده باشـم  هـا صـحبت كـ       راجع بـه ايـن آزمـايش       نم قبالً ك  مي
نم، البته مترجمان بيشتر تعبيـر  ك مي» هاي خيالي آزمايش«ها، تعبير به   آزمايش

ي يها طبق ادعاي اين دسته، آزمايش     .برند   مي كار  به   را   ١»هاي فكري  آزمايش«
 و  بيازمايـد ها، خـودش را       وجود دارد كه بايد انسان با آن آزمايش        اي  خيالي

اش داوري كند و بفهمـد سـنخ         درباره سنخ رواني  تواند   فقط خود انسان مي   
 اهـل   ؛پـذير  گـر اسـت يـا كـنش        گرا، كـنش   گراست يا برون   اش درون  رواني

 اينهـا پـنج   . عشـق، و يـا انقـالب   ، رياضـت، معرفـت  خدمت است يا اهـلِ   
. هاي ديگـري هـم وجـود دارد        تيپولوژي. تيپولوژي معروف آيين هندوست   

هـاي    يعنـي تيپولـوژي    است؛ ٢نم كائو انه مربوط به خا   گهاي چهار  تيپولوژي
گــر و  گــراي كـنش  پـذير، بـرون   گـراي كــنش  گــر، درون گـراي كـنش   درون
مربـوط بـه آيـين    اي كه ذكر شـد   گانه بندي پنج   تقسيم. پذير گراي كنش  برون
اين هـم   . هاي مهم آيين هندو همين است      بندي يكي از تقسيم  است و   هندو  

 . بودsubjectiveروش دوم، يعني روش 
. وجود داردobjective-subjective اند يك روش  كسان ديگري هم گفته)ج

تواند چنـين كـاري را انجـام دهـد و نـه         يعني نه انسان، خودش به تنهايي مي      
. تواند بدون كمك خود او، اين كار را انجـام دهـد            ناظر بيروني يا استادش مي    

بـاره خـودش    يابد بـا آنچـه خـود انسـان در           بايد آنچه استاد درباره انسان مي     
 سـنخ روانـي     ،گويد، با هم تلفيق شود و با استفاده از يـك روش التقـاطي               مي

 شـود   البته اين بحث فقط در عرفان عملي مطرح نمي        . فرد تشخيص داده شود   
 ، نفـس  ةيكي از مباحـث مهـم فلسـف       .  هم طرح شده است    ٣فلسفه نفس و در   

آيـا اساسـاً    شود كه     طور كلي مطرح مي     يعني اين بحث به    ؛است ٤خودشناسي
 و يـا    subjectiveپذير است يا بـه روش         امكان objectiveخودشناسي به روش    

 اعـرف بـه      نسبت به ديگران    يعني آيا هر كس    ؛objective-subjectiveبه روش   
                                                           

1. thought experiments 

 . ؟؟؟.٢
3. philosophy of mind 4. self-knowledge  
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 اعـرف بـه    نسبت بـه ديگـران  اگر شما بگوييد هر انساني .  است حال خودش 
ود مــن  خــةكــس مــن را بــه انــداز ، و در نتيجــه هــيچ اســتحــال خــودش

 قائـل   subjectiveگويند شـما در خودشناسـي بـه روش            شناسد، آنگاه مي    نمي
شناسـد    اگر برعكس، گفتيد اتفاقاً تنها كسي كه كمتر از همه من را مي            . هستيد

شناسند، شـما بـه روش        خود من هستم و ديگران بهتر از خود من، من را مي           
objective هــم ، بايــد،نحســ قائــل هســتيد و اگــر بگوييــد بــراي شــناختن 
هايي را كـه ديگـران    هايي كه خودش درباره خودش دارد و هم داوري      داوري

 حسـن درباره او دارند با هم مزج كرد و از مزج آنها به رأيي در باب شناخت                 
 .كار رفته است به  objective-subjectiveن صورت روش ايرسيد، در 

 از منظـر ديگـر   كنم تا ايـن بحـث را    مي بيان ي ديگر نحواين مطلب را به     
به تعبير ديگري، تمام بحث بر سر اين اسـت          . فيلسوفان عرفان هم مطرح كنم    

تصوير هر كسي از خـودش       self-image. دارد self  چه ربطي با   self-imageكه  
تصوير هر كسي از خودش چقدر با خود او نزديك اسـت و چقـدر از         . است

 باشـيد، آنگـاه معتقـد        قائـل  subjectiveاگر شما بـه روش      . خود او دور است   
است، يعني تصويري كـه از خودتـان داريـد           selfهمان   self-imageهستيد كه   

 حتمـاً   self-image قائـل باشـيد،      objectiveاگر به روش    . همان خود شماست  
 خواهد بود، يعني تصويري كه شما از خودتان داريـد، خـود شـما           selfغير از   

تـوان گفـت      قائل باشيد آنگاه مـي     objective-subjectiveنيست و اگر به روش      
self-image  شما را به self اما به ،كند نزديك مي self رسـاند، بلكـه كمـك     نمي

كننـد، شـما را بـه خودتـان          ديگران، يعني ناظراني كـه بـر شـما نظـارت مـي            
 .بنابراين شما بايد خودتان را بر ديگران عرضه كنيد. رساند مي

 فيلسـوف ذهـن     ،تعبيـر امـروزي    بـه    ،گيلبرت رايل، فيلسوف نفـس يـا      
گويـد اگـر ايـن روش         معروف انگليسي، در به سخره گرفتن اين روش مي        

رود بايـد بـه      صحيح باشد آنگاه وقتي انسـان صـبح بـه محـل كـارش مـي               
حال تو كه خـوب اسـت، بگـو ببيـنم حـال مـن چطـور        «همكارش بگويد   

 ١٦٥/ سير و سلوك عرفاني 
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راغ ، يعني گويي انسان خودش از حال خودش خبر ندارد و بايد سـ             »است؟
 .حال خودش را از ديگران بپرسد

 

 ؟ باشد آنگاه اين ديالوگ بجاست يا مرشداگر طرف مقابل استاد ○

گويـد مـا عكـس     ولي كسي كه اين روش را قبول ندارد با خود مـي         !  بله ●
من كه بحمداهللا خوبم، شـما حالتـان        «گوييم    هيم و مي  د  مياين كار را انجام     

انـيم،  د مـي  حـال خودمـان اعـرف     يعني مـا خودمـان را بـه   ؛»چطور است؟ 
در واقع لُب سخن گيلبرت رايل اين است        . تغيير كند ها   بنابراين بايد تعارف  

مـن  «گويـد     ي مـا مـي    فـ فهم عر . ي ما فاصله دارد   فكه اين ديدگاه با فهم عر     
، در حالي كه اگر ايـن ديـدگاه را          »حالم خوب است، حال تو چطور است؟      

شما كـه الحمـدهللا   « كنيم، يعني بگوييم بپذيريم بايد تعارف مذكور را عكس    
از آنجايي كه ايـن     . »حالتان خوب است، به نظر شما حال من چطور است؟         

ي فاصله دارد و كساني مثل رايل معتقدند هرگـاه فلسـفه            فديدگاه با فهم عر   
ي فاصله بگيرد، بايد گفت مرگ بر آن فلسفه و بـه دنبـال عيـب                فاز فهم عر  

 .درست استآن گشت، لذا اين ديدگاه نا

 بر حسـب ايـن      ، دارد self چه ربط و نسبتي با       self-imageباالخره اينكه   
 self، ربطي به    objective  ،self-imageطبق ديدگاه   . سه ديدگاه متفاوت است   

است و طبـق ديـدگاه       selfهمان   subjective  ،self-image طبق ديدگاه . ندارد
objective-subjective  ،self-image   همان self امـا انسـان را بـه         ،يسـت  ن self 

 شرط الزم هست، امـا شـرط كـافي بـراي            self-image يعني   ؛كند  نزديك مي 
 . نيست، شرط كفايت را بايد ديگران براي انسان تأمين كنندselfرسيدن به 

در اينجا بايد به اين نكته توجه داشـت كـه ايـن مطلـب، واقعـاً مطلـب        
ـ    تا هر زنم    يك مثال مي  . اي نيست  ساده  بتوانـد  شبـه خـود   ا رجـوع    كـس ب

هر انسـاني وقتـي بـه خـودش رجـوع           . ك كند پيچيدگي اين موضوع را در    
 يعني مثالً پيش خـودش      ؛داند  كند، خودش را مستعد هر نوع تغييري مي        مي
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 اعـرف بـه    نسبت بـه ديگـران  اگر شما بگوييد هر انساني .  است حال خودش 
ود مــن  خــةكــس مــن را بــه انــداز ، و در نتيجــه هــيچ اســتحــال خــودش

 قائـل   subjectiveگويند شـما در خودشناسـي بـه روش            شناسد، آنگاه مي    نمي
شناسـد    اگر برعكس، گفتيد اتفاقاً تنها كسي كه كمتر از همه من را مي            . هستيد

شناسند، شـما بـه روش        خود من هستم و ديگران بهتر از خود من، من را مي           
objective هــم ، بايــد،نحســ قائــل هســتيد و اگــر بگوييــد بــراي شــناختن 
هايي را كـه ديگـران    هايي كه خودش درباره خودش دارد و هم داوري      داوري

 حسـن درباره او دارند با هم مزج كرد و از مزج آنها به رأيي در باب شناخت                 
 .كار رفته است به  objective-subjectiveن صورت روش ايرسيد، در 

 از منظـر ديگـر   كنم تا ايـن بحـث را    مي بيان ي ديگر نحواين مطلب را به     
به تعبير ديگري، تمام بحث بر سر اين اسـت          . فيلسوفان عرفان هم مطرح كنم    

تصوير هر كسي از خـودش       self-image. دارد self  چه ربطي با   self-imageكه  
تصوير هر كسي از خودش چقدر با خود او نزديك اسـت و چقـدر از         . است

 باشـيد، آنگـاه معتقـد        قائـل  subjectiveاگر شما بـه روش      . خود او دور است   
است، يعني تصويري كـه از خودتـان داريـد           selfهمان   self-imageهستيد كه   

 حتمـاً   self-image قائـل باشـيد،      objectiveاگر به روش    . همان خود شماست  
 خواهد بود، يعني تصويري كه شما از خودتان داريـد، خـود شـما           selfغير از   

تـوان گفـت      قائل باشيد آنگاه مـي     objective-subjectiveنيست و اگر به روش      
self-image  شما را به self اما به ،كند نزديك مي self رسـاند، بلكـه كمـك     نمي

كننـد، شـما را بـه خودتـان          ديگران، يعني ناظراني كـه بـر شـما نظـارت مـي            
 .بنابراين شما بايد خودتان را بر ديگران عرضه كنيد. رساند مي

 فيلسـوف ذهـن     ،تعبيـر امـروزي    بـه    ،گيلبرت رايل، فيلسوف نفـس يـا      
گويـد اگـر ايـن روش         معروف انگليسي، در به سخره گرفتن اين روش مي        

رود بايـد بـه      صحيح باشد آنگاه وقتي انسـان صـبح بـه محـل كـارش مـي               
حال تو كه خـوب اسـت، بگـو ببيـنم حـال مـن چطـور        «همكارش بگويد   

 ١٦٥/ سير و سلوك عرفاني 
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راغ ، يعني گويي انسان خودش از حال خودش خبر ندارد و بايد سـ             »است؟
 .حال خودش را از ديگران بپرسد

 

 ؟ باشد آنگاه اين ديالوگ بجاست يا مرشداگر طرف مقابل استاد ○

گويـد مـا عكـس     ولي كسي كه اين روش را قبول ندارد با خود مـي         !  بله ●
من كه بحمداهللا خوبم، شـما حالتـان        «گوييم    هيم و مي  د  مياين كار را انجام     

انـيم،  د مـي  حـال خودمـان اعـرف     يعني مـا خودمـان را بـه   ؛»چطور است؟ 
در واقع لُب سخن گيلبرت رايل اين است        . تغيير كند ها   بنابراين بايد تعارف  

مـن  «گويـد     ي مـا مـي    فـ فهم عر . ي ما فاصله دارد   فكه اين ديدگاه با فهم عر     
، در حالي كه اگر ايـن ديـدگاه را          »حالم خوب است، حال تو چطور است؟      

شما كـه الحمـدهللا   « كنيم، يعني بگوييم بپذيريم بايد تعارف مذكور را عكس    
از آنجايي كه ايـن     . »حالتان خوب است، به نظر شما حال من چطور است؟         

ي فاصله دارد و كساني مثل رايل معتقدند هرگـاه فلسـفه            فديدگاه با فهم عر   
ي فاصله بگيرد، بايد گفت مرگ بر آن فلسفه و بـه دنبـال عيـب                فاز فهم عر  

 .درست استآن گشت، لذا اين ديدگاه نا

 بر حسـب ايـن      ، دارد self چه ربط و نسبتي با       self-imageباالخره اينكه   
 self، ربطي به    objective  ،self-imageطبق ديدگاه   . سه ديدگاه متفاوت است   

است و طبـق ديـدگاه       selfهمان   subjective  ،self-image طبق ديدگاه . ندارد
objective-subjective  ،self-image   همان self امـا انسـان را بـه         ،يسـت  ن self 

 شرط الزم هست، امـا شـرط كـافي بـراي            self-image يعني   ؛كند  نزديك مي 
 . نيست، شرط كفايت را بايد ديگران براي انسان تأمين كنندselfرسيدن به 

در اينجا بايد به اين نكته توجه داشـت كـه ايـن مطلـب، واقعـاً مطلـب        
ـ    تا هر زنم    يك مثال مي  . اي نيست  ساده  بتوانـد  شبـه خـود   ا رجـوع    كـس ب

هر انسـاني وقتـي بـه خـودش رجـوع           . ك كند پيچيدگي اين موضوع را در    
 يعني مثالً پيش خـودش      ؛داند  كند، خودش را مستعد هر نوع تغييري مي        مي
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گـذارم، زيـرا روش    گويد من از سال آينده اين روش تدريس را كنار مي          مي
گويـد روش درس       مـي  ام، يا مثال   تدريس خوبي را در طول عمرم برنگزيده      

خواندنم را تغيير خواهم داد، مناسبات خود با همكـارانم را تغييـر خـواهم                
 .  ...دهـم و    شوم و اين وضع را تغيير مي         مي دگرگونكنم و     داد، من توبه مي   
 اين است كه هر انساني خـودش را         subjectiveهاي ديدگاه    يكي از شاخصه  
 بـه هـر شـكلي درآيـد و تصـور         توانـد  داند كه به راحتي مي      شبيه مومي مي  

اگر دقت كـرده باشـيد مـا        . شود براي اين تغيير صرفاً بايد تصميم بگيرد         مي
 كه مثالً از فردا صبح، يـا از اول          يمگير  هر روز، كم يا بيش، چند تصميم مي       

 تولـدمان، يـا از نـوروز سـال     هفته آينده، يا از اول ماه آينده، يا از سالگشتِ 
 زيـرا   ،كنـيم   هـاي خودمـان را جـزم مـي         عزم. ام دهيم فالن، فالن كار را انج    

 درسـت   subjectiveامـا آيـا ديـدگاه       . دانـيم   خودمان را خيلي قابل تغيير مي     
 است يا نه؟

 اين فـرد همـين اسـت كـه تـا حـاال            شود    گفته مي  objectiveديدگاه  در  
اگـر دقـت كنيـد،    . م و تا آخر عمرش هم، بـه همـين نحـو اسـت          يا شناخته

ما نسبت به ديگران اين عقيده را داريم كه فـالن فـرد، همـين               بينيد همه     مي
. است كه هست و با يك نوسان اندكي بقيه عمر را هم سپري خواهـد كـرد          

گويم ايـن شـخص    كنم و با خودم مي يعني من فالن فرد جوان را تصور مي 
هايش سفيد شد، با همين حركـات و سـكنات      وقتي هم كه محاسن و ريش     

يعنـي ديـدگاه    .  شـايد نوسـان كمـي هـم داشـته باشـد            و البتـه  بود  خواهد  
objective         گويد اين فرد ديگـر    گويا براي افراد يك ثباتي را قائل است و مي

 فـرد كنـد يـك    گاه انسان بـاور نمـي   يعني هيچ. كند همين است و تغيير نمي  
 عجول به يك    انسان حليم و بردبار شود، يا يك        فردتندخشم تبديل به يك     

خوانـده و    كـه درس نمـي  كسـي وقار تبـديل شـود، يـا    بانه و   باطمأني انسان
 بـه يـك انسـان سـاعي تبـديل شـود و             ،آورده  نمره مي ... هميشه با تقلب و   

 كـه همـواره   كسيوجدان كار باال پيدا كند و در كار خودش جدي شود، يا          

 ١٦٧/ سير و سلوك عرفاني 
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به تعيش خو كرده بوده است، به يك انسان اهل رياضت و انضـباط تبـديل            
 . و اجرا نمايدهدر وضع كprincipشود و قواعد و 

ن واقعي چه كسـي اسـت، اگـر از          حسحاال اگر فرضاً بخواهيم ببينيم      
  سال از عمرم گذشته، امـا پنجاهگويد، من با اينكه مثالً      خودش بپرسيم مي  

 ؛مـانم  گونه نمـي  كنم و اين    كنم و باور كنيد تا سال آينده تغيير مي          تغيير مي 
امـا از   . شوم  تر از وضع فعلي مي     مندتر و متخلّق  تر، دانش   متواضع ،تر مهربان

كـه مـا    حسـني   گوينـد،     كنند مي    نگاه مي  حسنطرف ديگر، كساني كه به      
 گرچه ممكن است اندكي كنـدتر يـا تنـدتر     ؛ايم، ديگر همين است     شناخته
 subjectiveاي كاش در اين جهت ديدگاه      .  اما در همين حدود است     ،شود

تـر    درسـت  objectiveاين جهت گويي ديـدگاه      درست بود، ولي اتفاقاً در      
مـن اعتقـادم بـر ايـن        . ها تغيير كنند   شود انسان   ندرت ديده مي     و به  ،است

 ابـراهيم ادهـم   ، فُضيل عياض،شر حافيهايي كه در باب ِب است در داستان 
د كـه  رسـ  النظر به نظرش مـي  بادي  انسان فيوكنند،   و يا خوِد بودا نقل مي     
در واقـع  انـد،    تغيير كرده دفعتاً در يك لحظه،      و اي ثهاين افراد در يك حاد    
بن عياض به محض اينكه شـنيد     فضيلگفته شده   . تغيير دفعي نبوده است   

»أَلَم       ُنوا أَن تَخْشَعأْنِ لِلَّذِينَ آمي مهيا مثالً در  ٢.تغيير كرد دفعتاً   ١،» لِذِكْرِ اللَّهِ  قُُلوب 
 درك محضـر     و اهللا القـات بـا رسـول     ابوذر، در اثر يك م    گفته شده   تاريخ  
 وقتي محضر ايشـان را تـرك كـرد، انسـان            طوري كه   ، به ، تغيير كرد  ايشان

هـم، بـه    ) ع(در مالقات بشر حافي با امام موسي كـاظم        . ديگري شده بود  
 نقـل   ٣.طـور اسـت    در داستان ابراهيم ادهم نيز همـين      . همين ترتيب است  

وقتـي از او پرسـيدند       .فـت ر اش راه مي   بام خانه  شده است كسي بر پشت    
ابراهيم گفـت روي پشـت      . گردم   گفت به دنبال شتر مي     كني،  آنجا چه مي  

 آن شخص در جواب گفـت اگـر خـدا را در تخـت                و بام كه شتر نيست   
                                                           

  .۱۶ ):۵۷ (حديد. ١
نشـر گنجينـه، چـاپ ششـم،        :  تصحيح احمـد آرام، تهـران      ، االولياء ةتذكرعطار، فريدالدين،   : ك.ر. ٢

  . ۸۸همان، ص: ك.ر. ۳ .۷۹ ص،۱۳۸۱
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گـذارم، زيـرا روش    گويد من از سال آينده اين روش تدريس را كنار مي          مي
گويـد روش درس       مـي  ام، يا مثال   تدريس خوبي را در طول عمرم برنگزيده      

خواندنم را تغيير خواهم داد، مناسبات خود با همكـارانم را تغييـر خـواهم                
 .  ...دهـم و    شوم و اين وضع را تغيير مي         مي دگرگونكنم و     داد، من توبه مي   
 اين است كه هر انساني خـودش را         subjectiveهاي ديدگاه    يكي از شاخصه  
 بـه هـر شـكلي درآيـد و تصـور         توانـد  داند كه به راحتي مي      شبيه مومي مي  

اگر دقت كـرده باشـيد مـا        . شود براي اين تغيير صرفاً بايد تصميم بگيرد         مي
 كه مثالً از فردا صبح، يـا از اول          يمگير  هر روز، كم يا بيش، چند تصميم مي       

 تولـدمان، يـا از نـوروز سـال     هفته آينده، يا از اول ماه آينده، يا از سالگشتِ 
 زيـرا   ،كنـيم   هـاي خودمـان را جـزم مـي         عزم. ام دهيم فالن، فالن كار را انج    

 درسـت   subjectiveامـا آيـا ديـدگاه       . دانـيم   خودمان را خيلي قابل تغيير مي     
 است يا نه؟

 اين فـرد همـين اسـت كـه تـا حـاال            شود    گفته مي  objectiveديدگاه  در  
اگـر دقـت كنيـد،    . م و تا آخر عمرش هم، بـه همـين نحـو اسـت          يا شناخته

ما نسبت به ديگران اين عقيده را داريم كه فـالن فـرد، همـين               بينيد همه     مي
. است كه هست و با يك نوسان اندكي بقيه عمر را هم سپري خواهـد كـرد          

گويم ايـن شـخص    كنم و با خودم مي يعني من فالن فرد جوان را تصور مي 
هايش سفيد شد، با همين حركـات و سـكنات      وقتي هم كه محاسن و ريش     

يعنـي ديـدگاه    .  شـايد نوسـان كمـي هـم داشـته باشـد            و البتـه  بود  خواهد  
objective         گويد اين فرد ديگـر    گويا براي افراد يك ثباتي را قائل است و مي

 فـرد كنـد يـك    گاه انسان بـاور نمـي   يعني هيچ. كند همين است و تغيير نمي  
 عجول به يك    انسان حليم و بردبار شود، يا يك        فردتندخشم تبديل به يك     

خوانـده و    كـه درس نمـي  كسـي وقار تبـديل شـود، يـا    بانه و   باطمأني انسان
 بـه يـك انسـان سـاعي تبـديل شـود و             ،آورده  نمره مي ... هميشه با تقلب و   

 كـه همـواره   كسيوجدان كار باال پيدا كند و در كار خودش جدي شود، يا          
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به تعيش خو كرده بوده است، به يك انسان اهل رياضت و انضـباط تبـديل            
 . و اجرا نمايدهدر وضع كprincipشود و قواعد و 

ن واقعي چه كسـي اسـت، اگـر از          حسحاال اگر فرضاً بخواهيم ببينيم      
  سال از عمرم گذشته، امـا پنجاهگويد، من با اينكه مثالً      خودش بپرسيم مي  

 ؛مـانم  گونه نمـي  كنم و اين    كنم و باور كنيد تا سال آينده تغيير مي          تغيير مي 
امـا از   . شوم  تر از وضع فعلي مي     مندتر و متخلّق  تر، دانش   متواضع ،تر مهربان

كـه مـا    حسـني   گوينـد،     كنند مي    نگاه مي  حسنطرف ديگر، كساني كه به      
 گرچه ممكن است اندكي كنـدتر يـا تنـدتر     ؛ايم، ديگر همين است     شناخته
 subjectiveاي كاش در اين جهت ديدگاه      .  اما در همين حدود است     ،شود

تـر    درسـت  objectiveاين جهت گويي ديـدگاه      درست بود، ولي اتفاقاً در      
مـن اعتقـادم بـر ايـن        . ها تغيير كنند   شود انسان   ندرت ديده مي     و به  ،است

 ابـراهيم ادهـم   ، فُضيل عياض،شر حافيهايي كه در باب ِب است در داستان 
د كـه  رسـ  النظر به نظرش مـي  بادي  انسان فيوكنند،   و يا خوِد بودا نقل مي     
در واقـع  انـد،    تغيير كرده دفعتاً در يك لحظه،      و اي ثهاين افراد در يك حاد    
بن عياض به محض اينكه شـنيد     فضيلگفته شده   . تغيير دفعي نبوده است   

»أَلَم       ُنوا أَن تَخْشَعأْنِ لِلَّذِينَ آمي مهيا مثالً در  ٢.تغيير كرد دفعتاً   ١،» لِذِكْرِ اللَّهِ  قُُلوب 
 درك محضـر     و اهللا القـات بـا رسـول     ابوذر، در اثر يك م    گفته شده   تاريخ  
 وقتي محضر ايشـان را تـرك كـرد، انسـان            طوري كه   ، به ، تغيير كرد  ايشان

هـم، بـه    ) ع(در مالقات بشر حافي با امام موسي كـاظم        . ديگري شده بود  
 نقـل   ٣.طـور اسـت    در داستان ابراهيم ادهم نيز همـين      . همين ترتيب است  

وقتـي از او پرسـيدند       .فـت ر اش راه مي   بام خانه  شده است كسي بر پشت    
ابراهيم گفـت روي پشـت      . گردم   گفت به دنبال شتر مي     كني،  آنجا چه مي  

 آن شخص در جواب گفـت اگـر خـدا را در تخـت                و بام كه شتر نيست   
                                                           

  .۱۶ ):۵۷ (حديد. ١
نشـر گنجينـه، چـاپ ششـم،        :  تصحيح احمـد آرام، تهـران      ، االولياء ةتذكرعطار، فريدالدين،   : ك.ر. ٢

  . ۸۸همان، ص: ك.ر. ۳ .۷۹ ص،۱۳۸۱



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ١٦٨

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۱۶۸ ) ۱۶۸كد 

ابراهيم ادهـم در اثـر      . كنند  بام طلب مي   خواب بطلبند، شتر را هم بر پشت      
 .اين اتفاق تغيير كرد

را كـه    ي عطفـ  ة نقطـ  ،هـا، تـاريخ    داستاناعتقاد من اين است كه در اين        
ردازد كـه از قبـل چـه    پ ميند و به اين امر نك  مي ترسيم   ست شاخص ا  بسيار

ها كـه    دقيقاً مانند بچه  . چيزهايي درون شخص بر روي هم تلنبار شده است        
 يعني وقتي مـادر، كتـري را       ؛يدآ  مينند آب در يك لحظه جوش       ك  ميتصور  

 ؛نـد ك  مـي ك لحظه شروع به غُل غُل كردن        گذارد، آب در ي     بر روي گاز مي   
همد در طول يك ربع سـاعت كـه آب بـر روي    ف ميدر حالي كه انسان بالغ   

اما بچه فقـط همـان نقطـه صـد          . گرم شده است   دريجت بهآتش بوده است،    
ند جوش آمدن آب فقط در همـان نقطـه صـد            ك  ميبيند و فكر      درجه را مي  

مـا معمـوالً نقطـه    . ش آمده استحاصل شده، حال آنكه آب متدرجاً به جو 
گوييم با شـنيدن      عياض كه مي    بن  مثالً در مورد فضيل    ؛بينيم  صد افراد را مي   

ند در  رسد تغييرات تدريجي و خيلي كُ      يك آيه قرآن متحول شد، به نظر مي       
 در يك لحظه تحـوالت كمـي بـه    ،جريان بوده است و به تعبير ماركسيستي      

ايـن مطلـب    . دگرگـوني گرديـده اسـت     تحوالت كيفي تبديل شده و سبب       
 .اهميت بسياري دارد

 

 مسـتند ايـن      بـه صـورت     كـه   هسـت   خيالي آيا كتابي   هاي  آزمايشدر خصوص    ○
 ؟لب را بيان كندامط

هاي فراواني در اين زمينه       اما كتاب  ،شناسم  به زبان فارسي كتابي نمي    !  بله ●
نـام  . اسـت  چنـدين كتـاب نوشـته    ١خانمي به نام ماريون فوپ . وجود دارد 

 تلقـي  ي مهمـ ب اين كتاب، كتا٣. است٢گري خودنقاشيهايش  يكي از كتاب  
                                                           

 كتابش را با نـام      ، كه دارد  يا  يخصوصيات اخالق كه البته نام مستعار ايشان است و شايد به دليل           . ١
 .خودش منتشر نكرده است

2. Self Drawing 

 .ظاهراً به همين نام است.  اما اسمش درست در ذهنم نمانده است،من اين كتاب را دارم. ٣

 ١٦٩/ سير و سلوك عرفاني 
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اي را بـا كـارل راجـرز،         طوري كه من چند سال پـيش مصـاحبه          به ؛شود  مي
 راجـرز گفتـه بـود اساسـاً       مصـاحبه   در آن  ؛خواندم شناس معروف، مي   روان

كتـاب  ن  ظـاهراً عنـوا   . مند كـرد   هشناسي عالق  خواندن اين كتاب مرا به روان     
هـاي ديگـري هـم       كتاب در اين زمينه     .استگري يا خودنگاري     خودترسيم
 .وجود دارد

ها چقـدر    هم وجود دارد، اما اينكه اين آزمايش      خيالي  اي  ه  البته آزمايش 
ه به اين است كه قوه تخيل ما چقدر قـوي            بست باشندموفق و چقدر ناموفق     

ق نيسـت و مـا را بـه         هاي خيالي موفـ     اگر تخيل قوي نباشد، آزمايش    . باشد
اكتفـا  يك نمونه   م و به ذكر     زپردا  نميبحث  به اين    فعالً   .رساند  اي نمي   نتيجه
 يعني در اينكـه  ؛كنم تا نشان دهم چقدر قدرت تخيل در اينجا مهم است          مي

ما اصابت به واقع كنيم و خودشناسي موفق باشد، يا اينكـه مـا اصـابت بـه                  
 .واقع نكنيم و خودشناسي موفق نباشد

اكنـون از راهـي    هاي خيالي اين است كه فرض كنيد هم   كي از آزمايش  ي
 ۲۴ بـاور پيـدا كنيـد كـه شـما          ،ي در آن شك نداشـته باشـيد       ا كه مطلقاً ذره  

 يعني مثالً شما ديگر طلوع فردا صـبح يـا         ؛كنيد  ساعت ديگر بيشتر عمر نمي    
يـد بـه   شنويد و فرض كن بينيد و اذان ظهر فردا را ديگر نمي      ظهر فردا را نمي   

 سـاعت چـه     ۲۴اگر چنين اتفاقي بيفتد شما در ايـن         . اين باور معتقد شويد   
 ساعت چه   ۲۴معتقدند اگر كسي بتواند بفهمد در اين        . دهيد  كاري انجام مي  
شناختي خـودش را تشـخيص    دهد، توانسته است سنخ روان كاري انجام مي  

 شـما  پذير است؟ وقتي قدرت تخيـل  اما چه وقت، چنين چيزي امكان    . دهد
 سـاعت   ۲۴قدر قوي باشد كه بتوانيد واقعاً در پوست كسـي برويـد كـه                آن

توانيد اين كار را انجام دهيـد و چـون      اما شما نمي  . ديگر، بيشتر زنده نيست   
هـا،   هايي به اين سؤال بدهيد كه اين جـواب         توانيد، ممكن است جواب    نمي

 احتمـال    اصـالً  در وضـعيت فعلـي    زيـرا   . باشـد ي مطابق با واقع ن    يها جواب
هر چه انسان   .  ساعت عمر شما باشد    ۲۴ آخرين   ، ساعت آينده  ۲۴دهيد    نمي

 .تري دارد رود، تخيل قوي بتواند بيشتر در پوست خودش فرو



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ١٦٨
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ابراهيم ادهـم در اثـر      . كنند  بام طلب مي   خواب بطلبند، شتر را هم بر پشت      
 .اين اتفاق تغيير كرد

را كـه    ي عطفـ  ة نقطـ  ،هـا، تـاريخ    داستاناعتقاد من اين است كه در اين        
ردازد كـه از قبـل چـه    پ ميند و به اين امر نك  مي ترسيم   ست شاخص ا  بسيار

ها كـه    دقيقاً مانند بچه  . چيزهايي درون شخص بر روي هم تلنبار شده است        
 يعني وقتي مـادر، كتـري را       ؛يدآ  مينند آب در يك لحظه جوش       ك  ميتصور  

 ؛نـد ك  مـي ك لحظه شروع به غُل غُل كردن        گذارد، آب در ي     بر روي گاز مي   
همد در طول يك ربع سـاعت كـه آب بـر روي    ف ميدر حالي كه انسان بالغ   

اما بچه فقـط همـان نقطـه صـد          . گرم شده است   دريجت بهآتش بوده است،    
ند جوش آمدن آب فقط در همـان نقطـه صـد            ك  ميبيند و فكر      درجه را مي  

مـا معمـوالً نقطـه    . ش آمده استحاصل شده، حال آنكه آب متدرجاً به جو 
گوييم با شـنيدن      عياض كه مي    بن  مثالً در مورد فضيل    ؛بينيم  صد افراد را مي   

ند در  رسد تغييرات تدريجي و خيلي كُ      يك آيه قرآن متحول شد، به نظر مي       
 در يك لحظه تحـوالت كمـي بـه    ،جريان بوده است و به تعبير ماركسيستي      

ايـن مطلـب    . دگرگـوني گرديـده اسـت     تحوالت كيفي تبديل شده و سبب       
 .اهميت بسياري دارد

 

 مسـتند ايـن      بـه صـورت     كـه   هسـت   خيالي آيا كتابي   هاي  آزمايشدر خصوص    ○
 ؟لب را بيان كندامط

هاي فراواني در اين زمينه       اما كتاب  ،شناسم  به زبان فارسي كتابي نمي    !  بله ●
نـام  . اسـت  چنـدين كتـاب نوشـته    ١خانمي به نام ماريون فوپ . وجود دارد 

 تلقـي  ي مهمـ ب اين كتاب، كتا٣. است٢گري خودنقاشيهايش  يكي از كتاب  
                                                           

 كتابش را با نـام      ، كه دارد  يا  يخصوصيات اخالق كه البته نام مستعار ايشان است و شايد به دليل           . ١
 .خودش منتشر نكرده است

2. Self Drawing 

 .ظاهراً به همين نام است.  اما اسمش درست در ذهنم نمانده است،من اين كتاب را دارم. ٣

 ١٦٩/ سير و سلوك عرفاني 
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اي را بـا كـارل راجـرز،         طوري كه من چند سال پـيش مصـاحبه          به ؛شود  مي
 راجـرز گفتـه بـود اساسـاً       مصـاحبه   در آن  ؛خواندم شناس معروف، مي   روان

كتـاب  ن  ظـاهراً عنـوا   . مند كـرد   هشناسي عالق  خواندن اين كتاب مرا به روان     
هـاي ديگـري هـم       كتاب در اين زمينه     .استگري يا خودنگاري     خودترسيم
 .وجود دارد

ها چقـدر    هم وجود دارد، اما اينكه اين آزمايش      خيالي  اي  ه  البته آزمايش 
ه به اين است كه قوه تخيل ما چقدر قـوي            بست باشندموفق و چقدر ناموفق     

ق نيسـت و مـا را بـه         هاي خيالي موفـ     اگر تخيل قوي نباشد، آزمايش    . باشد
اكتفـا  يك نمونه   م و به ذكر     زپردا  نميبحث  به اين    فعالً   .رساند  اي نمي   نتيجه
 يعني در اينكـه  ؛كنم تا نشان دهم چقدر قدرت تخيل در اينجا مهم است          مي

ما اصابت به واقع كنيم و خودشناسي موفق باشد، يا اينكـه مـا اصـابت بـه                  
 .واقع نكنيم و خودشناسي موفق نباشد

اكنـون از راهـي    هاي خيالي اين است كه فرض كنيد هم   كي از آزمايش  ي
 ۲۴ بـاور پيـدا كنيـد كـه شـما          ،ي در آن شك نداشـته باشـيد       ا كه مطلقاً ذره  

 يعني مثالً شما ديگر طلوع فردا صـبح يـا         ؛كنيد  ساعت ديگر بيشتر عمر نمي    
يـد بـه   شنويد و فرض كن بينيد و اذان ظهر فردا را ديگر نمي      ظهر فردا را نمي   

 سـاعت چـه     ۲۴اگر چنين اتفاقي بيفتد شما در ايـن         . اين باور معتقد شويد   
 ساعت چه   ۲۴معتقدند اگر كسي بتواند بفهمد در اين        . دهيد  كاري انجام مي  
شناختي خـودش را تشـخيص    دهد، توانسته است سنخ روان كاري انجام مي  

 شـما  پذير است؟ وقتي قدرت تخيـل  اما چه وقت، چنين چيزي امكان    . دهد
 سـاعت   ۲۴قدر قوي باشد كه بتوانيد واقعاً در پوست كسـي برويـد كـه                آن

توانيد اين كار را انجام دهيـد و چـون      اما شما نمي  . ديگر، بيشتر زنده نيست   
هـا،   هايي به اين سؤال بدهيد كه اين جـواب         توانيد، ممكن است جواب    نمي

 احتمـال    اصـالً  در وضـعيت فعلـي    زيـرا   . باشـد ي مطابق با واقع ن    يها جواب
هر چه انسان   .  ساعت عمر شما باشد    ۲۴ آخرين   ، ساعت آينده  ۲۴دهيد    نمي

 .تري دارد رود، تخيل قوي بتواند بيشتر در پوست خودش فرو
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گانـه تخيـل ايـن اسـت كـه انسـان بتوانـد             چهاردر واقع يكي از معاني      
. خودش را در اوضاع و احوالي كه بالفعل در آن نيست، كامالً جـا بينـدازد                

ر شما واقعاً توانستيد خودتان را در آن اوضاع و احوال جا بيندازيد، يعني              اگ
اي داشته باشد    ممكن است كسي چنان تخيل قوي     . اي داريد  قوه تخيل قوي  

كه با يك يا دو دقيقه ورزه، بتواند در پوست كسي برود كه فردا ظهر ديگـر               
تي خواهـد    آنگاه در اين حالت هر جوابي كه داد، جواب درسـ           ؛زنده نيست 

 اما ممكن است براي شخص ديگري دو تا سه روز الزم باشـد، تـا بـا                  ؛بود
 سـاعت ديگـر     ۲۴خودش بورزد و خودش را در اين حس ببرد كه من تـا              

بيشتر زنده نخواهم بود، در اين صورت جواب اين شخص پـس از همـان               
لذا به قدرت تخيل بستگي دارد و از اين         . دو يا سه روز درست خواهد بود      

كـنم و بـر ايـن         من فكر مي  . هاي بسياري دارند   ها با هم تفاوت    هت انسان ج
 و شـكي   ١ متفـاوت اسـت    كـودكي گمانم كه قدرت تخيل ما اساساً از بـدو          

گيـريم و     كـار نمـي     به  ندارد كه هر يك از ما قدرت تخيلمان را تا نهايت آن             
 نكـات   يكـي از  اجماالً اينكـه    اما  شوم،    نمي اين بحث    وارد. كنيم  اعمال نمي 

 بيــتترتعلــيم و در يعنــي هــا،   مهــم در آمــوزش و پــرورش انســانبســيار
، دانشجويان و مخاطبان، اين است كـه مـا تـا جـايي كـه                كودكان ،نوباوگان

زيسـتن و     اين امـر بـه عقالنـي       .تر كنيم  توانيم دامنه تخيل آنها را گسترده      مي
ا مـا را از      اين بحث بسيار جذاب است، ام      .كند  زيستن آنها كمك مي    اخالقي

  .كند بحث اصلي دور مي

 

 در واقـع رويكردهـايي اسـت مبنـي بـر اينكـه چنـين                ؛ نيست methodآزمايش   ○
 .چيزهايي هست

 ،رود  مـي  كـار   به   subjectiveها در مباحث     كردم كه اين آزمايش   اشاره  !  بله ●
انـيم  د  مـي نـد و مـا ن     ك  مـي يعني شخص براي خودش اين آزمايش را طرح         

                                                           

 .البته در اين مورد كمي شك دارم. ١

 ١٧١/ سير و سلوك عرفاني 
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شـود و هـر       ست كه پيشنهاد مـي    اهايي   يعني آزمايش . شود  چه مي  نتيجه آن 
توانـد خـودش را     ند و از طريـق آنهـا مـي        ك  ميكس در باب خودش اعمال      

 ساعت كه از عمـرم بـاقي        ۲۴ممكن است كسي بگويد من در اين        . بشناسد
 اگر چنين چيزي را بگويد، در آيين        ؛ورمآ  ميجا   مانده، نمازهاي قضايم را به    

 اگر كسي گفت من در ايـن    .هندد  مي اهل عبادت تشخيص     هندو سنخ او را   
طلـبم، آنگـاه     نم و از آنها حليت مي     ك  مي ساعت مردم را از خودم راضي        ۲۴

لذا اهميت زيادي دارد كـه انسـان بتوانـد          . سنخ رواني او چيز ديگري است     
 ساعت ديگر بيشتر زنده نيسـت، چـه         ۲۴در اين پوست برود كه فرضاً اگر        

در . شـود   ساعت يك دقيقه هم كم و زياد نمـي    ۲۴اين  . هدد  ميكاري انجام   
رياضت، عشـق،   يا اهل   تواند بفهمد اهل خدمت است       اينجاست كه فرد مي   

توانـد   ها مي  هاي مختلف جواب   شناسي  و بسته به سنخ    ؛ معرفت  يا انقالب و 
 . استهاي فكري اين يك نمونه از آزمايش. متفاوت باشد

ها در اين اسـت كـه قـدرت تخيـل مـا              شمن موفقيت اين آزماي   به نظر   
چقدر قوت داشته باشد و نيز اينكه چقدر بتوانيم قدرت تخيلمان را، خـواه              

يعنـي  ايـن نكتـه     . ضعيف باشد و خواه قوي، در باب خودمان اعمال كنـيم          
از يك  هر  زيرا   ؛ از لحاظ اخالقي اهميت بسياري دارد      ،گسترش دامنه تخيل  

ه باورها، احساسات و عواطـف، نيازهـا و    ما، در زندگيمان داراي يك سلسل     
هاي خاصي هستيم، لذا اگر مـن بتـوانم در عـين             ها و گفته   ها، كرده  خواسته

حال كه اين احساسات و عواطف را دارم، خودم را جاي كسي بگذارم كـه               
اين احساسات و عواطف را ندارد و احساسـات و عواطـف ديگـري دارد،               

ديگـري دارد، آنگـاه رفتـار مـن بـا او            نيز باورهاي مـرا نـدارد و باورهـاي          
 يعنـي اينكـه     ؛ در اينجاست  اين مسئله اهميت اخالقي   . تر خواهد شد   انساني

تـوانيم   انساني داريم، به اين دليل است كه ما نمي         ما با ديگران رفتارهاي غير    
خودمان را به جاي كسـاني بگـذاريم كـه باورهـا، احساسـات و عواطـف،                 

 . ما متفاوت استها و نيازهايشان با خواسته
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گانـه تخيـل ايـن اسـت كـه انسـان بتوانـد             چهاردر واقع يكي از معاني      
. خودش را در اوضاع و احوالي كه بالفعل در آن نيست، كامالً جـا بينـدازد                

ر شما واقعاً توانستيد خودتان را در آن اوضاع و احوال جا بيندازيد، يعني              اگ
اي داشته باشد    ممكن است كسي چنان تخيل قوي     . اي داريد  قوه تخيل قوي  

كه با يك يا دو دقيقه ورزه، بتواند در پوست كسي برود كه فردا ظهر ديگـر               
تي خواهـد    آنگاه در اين حالت هر جوابي كه داد، جواب درسـ           ؛زنده نيست 

 اما ممكن است براي شخص ديگري دو تا سه روز الزم باشـد، تـا بـا                  ؛بود
 سـاعت ديگـر     ۲۴خودش بورزد و خودش را در اين حس ببرد كه من تـا              

بيشتر زنده نخواهم بود، در اين صورت جواب اين شخص پـس از همـان               
لذا به قدرت تخيل بستگي دارد و از اين         . دو يا سه روز درست خواهد بود      

كـنم و بـر ايـن         من فكر مي  . هاي بسياري دارند   ها با هم تفاوت    هت انسان ج
 و شـكي   ١ متفـاوت اسـت    كـودكي گمانم كه قدرت تخيل ما اساساً از بـدو          

گيـريم و     كـار نمـي     به  ندارد كه هر يك از ما قدرت تخيلمان را تا نهايت آن             
 نكـات   يكـي از  اجماالً اينكـه    اما  شوم،    نمي اين بحث    وارد. كنيم  اعمال نمي 

 بيــتترتعلــيم و در يعنــي هــا،   مهــم در آمــوزش و پــرورش انســانبســيار
، دانشجويان و مخاطبان، اين است كـه مـا تـا جـايي كـه                كودكان ،نوباوگان

زيسـتن و     اين امـر بـه عقالنـي       .تر كنيم  توانيم دامنه تخيل آنها را گسترده      مي
ا مـا را از      اين بحث بسيار جذاب است، ام      .كند  زيستن آنها كمك مي    اخالقي

  .كند بحث اصلي دور مي

 

 در واقـع رويكردهـايي اسـت مبنـي بـر اينكـه چنـين                ؛ نيست methodآزمايش   ○
 .چيزهايي هست

 ،رود  مـي  كـار   به   subjectiveها در مباحث     كردم كه اين آزمايش   اشاره  !  بله ●
انـيم  د  مـي نـد و مـا ن     ك  مـي يعني شخص براي خودش اين آزمايش را طرح         

                                                           

 .البته در اين مورد كمي شك دارم. ١
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شـود و هـر       ست كه پيشنهاد مـي    اهايي   يعني آزمايش . شود  چه مي  نتيجه آن 
توانـد خـودش را     ند و از طريـق آنهـا مـي        ك  ميكس در باب خودش اعمال      

 ساعت كه از عمـرم بـاقي        ۲۴ممكن است كسي بگويد من در اين        . بشناسد
 اگر چنين چيزي را بگويد، در آيين        ؛ورمآ  ميجا   مانده، نمازهاي قضايم را به    

 اگر كسي گفت من در ايـن    .هندد  مي اهل عبادت تشخيص     هندو سنخ او را   
طلـبم، آنگـاه     نم و از آنها حليت مي     ك  مي ساعت مردم را از خودم راضي        ۲۴

لذا اهميت زيادي دارد كـه انسـان بتوانـد          . سنخ رواني او چيز ديگري است     
 ساعت ديگر بيشتر زنده نيسـت، چـه         ۲۴در اين پوست برود كه فرضاً اگر        

در . شـود   ساعت يك دقيقه هم كم و زياد نمـي    ۲۴اين  . هدد  ميكاري انجام   
رياضت، عشـق،   يا اهل   تواند بفهمد اهل خدمت است       اينجاست كه فرد مي   

توانـد   ها مي  هاي مختلف جواب   شناسي  و بسته به سنخ    ؛ معرفت  يا انقالب و 
 . استهاي فكري اين يك نمونه از آزمايش. متفاوت باشد

ها در اين اسـت كـه قـدرت تخيـل مـا              شمن موفقيت اين آزماي   به نظر   
چقدر قوت داشته باشد و نيز اينكه چقدر بتوانيم قدرت تخيلمان را، خـواه              

يعنـي  ايـن نكتـه     . ضعيف باشد و خواه قوي، در باب خودمان اعمال كنـيم          
از يك  هر  زيرا   ؛ از لحاظ اخالقي اهميت بسياري دارد      ،گسترش دامنه تخيل  

ه باورها، احساسات و عواطـف، نيازهـا و    ما، در زندگيمان داراي يك سلسل     
هاي خاصي هستيم، لذا اگر مـن بتـوانم در عـين             ها و گفته   ها، كرده  خواسته

حال كه اين احساسات و عواطف را دارم، خودم را جاي كسي بگذارم كـه               
اين احساسات و عواطف را ندارد و احساسـات و عواطـف ديگـري دارد،               

ديگـري دارد، آنگـاه رفتـار مـن بـا او            نيز باورهاي مـرا نـدارد و باورهـاي          
 يعنـي اينكـه     ؛ در اينجاست  اين مسئله اهميت اخالقي   . تر خواهد شد   انساني

تـوانيم   انساني داريم، به اين دليل است كه ما نمي         ما با ديگران رفتارهاي غير    
خودمان را به جاي كسـاني بگـذاريم كـه باورهـا، احساسـات و عواطـف،                 

 . ما متفاوت استها و نيازهايشان با خواسته
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 ها در باب شـناختِ     دارد كه روش  زيادي  اهميت   لذا در عرفان اين نكته    
در اينجـا   البته  . subjective-objective و يا    objectiveيا    باشند subjectiveمن،  
اي سـخن گفـتم كـه گويـا          گونـه  نظر كردم و آن اينكه به      نكته صرف يك  از  

مشـخص اسـت، يعنـي      » دخـو «گوييم، ايـن      وقتي از خودشناسي سخن مي    
ن حسخواهد   ن مي حسمثالً  . خواهيم بشناسيم  معلوم است چه چيزي را مي     

 يا به عبارت ديگر اگر زيد، زيد را شناخت خودشناسـي تحقـق              ؛را بشناسد 
. يافته است، عمرو هم اگر عمرو را شناخت، خودشناسي تحقق يافته اسـت            

ـ     «اما يك بحث اين است كه در ايـن امـر كـه               د را شـناخت،    اگـر زيـد، زي
، زيد چه چيزي را كـه بشناسـد خودشناسـي    »خودشناسي تحقق يافته است  

 زيد كيست؟. تحقق يافته است
 جـدي كـه در      بسـيار هـاي    يكـي از تفـاوت    ام    گونه كه بارها گفته     همان

گفـت خودشـناس شـويد و     فرهنگ غرب پيش آمد اين بود كه سقراط مـي     
 يعنـي سـقراط     ؛ردكـ   مـي ن  شد شناس ارسطو سخن سقراط را تعبير به انسان      

گفت زيد، زيد را بشناسد و عمرو، عمرو را، زهره، زهـره را بشناسـد و                  مي
ــين را     ــين، مه ــد و مه ــهين را بشناس ــهين، ش ــرا را و ش ــرا، زه ــن . زه اي

 ، عمرو، زهـره، زهـرا     ، پس از سقراط، ارسطو گفت زيد      .است ١خودشناسي
 از شـناخت    منظـور . شهين و مهين همگي به دنبال شـناخت انسـان برونـد           

االشـتراك ايـن افـراد،     االشتراك اين افراد است، زيرا مابه   انسان، شناخت مابه  
حاال بحث اين است كـه      . االفتراق آنها، خوديت آنهاست    انسان است و ما به    

بر فرض آنكه زيد بخواهد زيد را بشناسد تا بـه خودشناسـي             . خود چيست 
بايـد بشناسـد؟ در     ل شود، چه كـاري بايـد انجـام دهـد؟ چـه كسـي را                 ينا

يعنـي  . اي راجع به خود من وجـود دارد       بسيار پيچيده نظريات  اينجاست كه   
 كه تصميم گرفته است خودش را بشناسد چه كاري بايد انجام دهـد              حسن

انـد كـه    اي وجـود دارد و گفتـه      هـاي عديـده    اند من  و در اينجاست كه گفته    
                                                           

1. self-knowledge 
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هاي دروغـين    من،ها  كدام من نيزها، شناخت خود است و     شناخت كدام من  
 .نظر كردم در اينجا به اين بحث نپرداختم و از آن صرف. هستند
 

 هاي عملي از لحاظ ربط و نسبت آنها با زندگي اجتماعي   عرفان مقايسه. ٣ـ١
هاي عملـي وجـود دارد و آن اينكـه،           وجه سومي هم براي داوري بين عرفان      

اتفاقاً خـود مـن   . ارندهاي عملي چه ربط و نسبتي با زندگي اجتماعي د        عرفان
اگـر مـثالً شـما      . در اينجا مشربي دارم كه متفاوت با مشرب عموم افراد است          

اهل سير و سلوك آيين مسيحيت كاتوليك، يا اهل سير و سلوك آيين هنـدو،               
يا اهل سير و سلوك آيين اسالم و يا هر دين و مـذهب ديگـري شـديد، آيـا                    

اعي داشـته باشـيد يـا نـه؟ زنـدگي           توانيد زندگي اجتمـ    شما از اين به بعد مي     
 ؟تواند با سير و سلوك شـما سـازگاري داشـته باشـد       اجتماعي شما چقدر مي   

توانيـد   ايد، آيا هنوز هـم مـي        كرده  منظور من اين نيست كه اگر قبالً دزدي مي        
م است اگر وارد سـير و سـلوك شـويد، ديگـر             دزدي كنيد يا نه، چرا كه مسلّ      

ايـد كـه     لي را به دست آورده    ئين نيست كه فضا   بحث ا . نيد دزدي كنيد  اتو نمي
 چـرا كـه سـير و        ؛ايـد   ايد ترك كـرده    ي را كه قبالً داشته    ئليد و رذا  ا  قبالً نداشته 

بحث اين است كه با وضعي كه در سـير و سـلوك     . سلوك به همين معناست   
 يعنـي قـدرت     ؛ها داريـد    با انسان  adaptationايد، آيا هنوز هم قدرت       پيدا كرده 
 يا اينكه اگر بخواهيد در سـير        ؛ندگي اجتماعي را تمشيت و دنبال كنيد      اينكه ز 

 قطـع كنيـد و يـا بـه           را  با همسـرتان   خود   رابطه اي و سلوك واقع شويد، بايد    
 آيـا   . نتوانيد براي فرزنـدانتان پـدر يـا مـادر مـوفقي باشـيد               و حداقل برسانيد 

 صبح به كالس و     تان را دنبال كنيد و هر روز       توانيد همچنان شأن آكادميك    مي
 تلمذ و تحقيق برويد يا نه؟ آيا اگر مـن بخـواهم             ، تدريس  به دنبال  كتابخانه و 

اهل سير و سلوك باشم، سير و سلوك من به قيمت جدا شدن من از زنـدگي             
تـوانم   شـود و يـا اينكـه مـي     اجتماعي و شبكه مناسبات اجتماعي من تمام مي     
لي را ئام و فضـا  گـون شـده  همچنان سير و سلوك كنم و در عين حال كه دگر  
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 ها در باب شـناختِ     دارد كه روش  زيادي  اهميت   لذا در عرفان اين نكته    
در اينجـا   البته  . subjective-objective و يا    objectiveيا    باشند subjectiveمن،  
اي سـخن گفـتم كـه گويـا          گونـه  نظر كردم و آن اينكه به      نكته صرف يك  از  

مشـخص اسـت، يعنـي      » دخـو «گوييم، ايـن      وقتي از خودشناسي سخن مي    
ن حسخواهد   ن مي حسمثالً  . خواهيم بشناسيم  معلوم است چه چيزي را مي     

 يا به عبارت ديگر اگر زيد، زيد را شناخت خودشناسـي تحقـق              ؛را بشناسد 
. يافته است، عمرو هم اگر عمرو را شناخت، خودشناسي تحقق يافته اسـت            

ـ     «اما يك بحث اين است كه در ايـن امـر كـه               د را شـناخت،    اگـر زيـد، زي
، زيد چه چيزي را كـه بشناسـد خودشناسـي    »خودشناسي تحقق يافته است  

 زيد كيست؟. تحقق يافته است
 جـدي كـه در      بسـيار هـاي    يكـي از تفـاوت    ام    گونه كه بارها گفته     همان

گفـت خودشـناس شـويد و     فرهنگ غرب پيش آمد اين بود كه سقراط مـي     
 يعنـي سـقراط     ؛ردكـ   مـي ن  شد شناس ارسطو سخن سقراط را تعبير به انسان      

گفت زيد، زيد را بشناسد و عمرو، عمرو را، زهره، زهـره را بشناسـد و                  مي
ــين را     ــين، مه ــد و مه ــهين را بشناس ــهين، ش ــرا را و ش ــرا، زه ــن . زه اي

 ، عمرو، زهـره، زهـرا     ، پس از سقراط، ارسطو گفت زيد      .است ١خودشناسي
 از شـناخت    منظـور . شهين و مهين همگي به دنبال شـناخت انسـان برونـد           

االشـتراك ايـن افـراد،     االشتراك اين افراد است، زيرا مابه   انسان، شناخت مابه  
حاال بحث اين است كـه      . االفتراق آنها، خوديت آنهاست    انسان است و ما به    

بر فرض آنكه زيد بخواهد زيد را بشناسد تا بـه خودشناسـي             . خود چيست 
بايـد بشناسـد؟ در     ل شود، چه كـاري بايـد انجـام دهـد؟ چـه كسـي را                 ينا

يعنـي  . اي راجع به خود من وجـود دارد       بسيار پيچيده نظريات  اينجاست كه   
 كه تصميم گرفته است خودش را بشناسد چه كاري بايد انجام دهـد              حسن

انـد كـه    اي وجـود دارد و گفتـه      هـاي عديـده    اند من  و در اينجاست كه گفته    
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هاي دروغـين    من،ها  كدام من نيزها، شناخت خود است و     شناخت كدام من  
 .نظر كردم در اينجا به اين بحث نپرداختم و از آن صرف. هستند
 

 هاي عملي از لحاظ ربط و نسبت آنها با زندگي اجتماعي   عرفان مقايسه. ٣ـ١
هاي عملـي وجـود دارد و آن اينكـه،           وجه سومي هم براي داوري بين عرفان      

اتفاقاً خـود مـن   . ارندهاي عملي چه ربط و نسبتي با زندگي اجتماعي د        عرفان
اگـر مـثالً شـما      . در اينجا مشربي دارم كه متفاوت با مشرب عموم افراد است          

اهل سير و سلوك آيين مسيحيت كاتوليك، يا اهل سير و سلوك آيين هنـدو،               
يا اهل سير و سلوك آيين اسالم و يا هر دين و مـذهب ديگـري شـديد، آيـا                    

اعي داشـته باشـيد يـا نـه؟ زنـدگي           توانيد زندگي اجتمـ    شما از اين به بعد مي     
 ؟تواند با سير و سلوك شـما سـازگاري داشـته باشـد       اجتماعي شما چقدر مي   

توانيـد   ايد، آيا هنوز هـم مـي        كرده  منظور من اين نيست كه اگر قبالً دزدي مي        
م است اگر وارد سـير و سـلوك شـويد، ديگـر             دزدي كنيد يا نه، چرا كه مسلّ      

ايـد كـه     لي را به دست آورده    ئين نيست كه فضا   بحث ا . نيد دزدي كنيد  اتو نمي
 چـرا كـه سـير و        ؛ايـد   ايد ترك كـرده    ي را كه قبالً داشته    ئليد و رذا  ا  قبالً نداشته 

بحث اين است كه با وضعي كه در سـير و سـلوك     . سلوك به همين معناست   
 يعنـي قـدرت     ؛ها داريـد    با انسان  adaptationايد، آيا هنوز هم قدرت       پيدا كرده 
 يا اينكه اگر بخواهيد در سـير        ؛ندگي اجتماعي را تمشيت و دنبال كنيد      اينكه ز 

 قطـع كنيـد و يـا بـه           را  با همسـرتان   خود   رابطه اي و سلوك واقع شويد، بايد    
 آيـا   . نتوانيد براي فرزنـدانتان پـدر يـا مـادر مـوفقي باشـيد               و حداقل برسانيد 

 صبح به كالس و     تان را دنبال كنيد و هر روز       توانيد همچنان شأن آكادميك    مي
 تلمذ و تحقيق برويد يا نه؟ آيا اگر مـن بخـواهم             ، تدريس  به دنبال  كتابخانه و 

اهل سير و سلوك باشم، سير و سلوك من به قيمت جدا شدن من از زنـدگي             
تـوانم   شـود و يـا اينكـه مـي     اجتماعي و شبكه مناسبات اجتماعي من تمام مي     
لي را ئام و فضـا  گـون شـده  همچنان سير و سلوك كنم و در عين حال كه دگر  
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تعلم، مـ ام، پـدر، اسـتاد، معلـم،         لي را از خودم ازاله كـرده      ئام و رذا   كسب كرده 
باشم و به عزا و عروسي بروم و در واقـع همـه            ... محقق، خريدار، فروشنده و   

پـس  .  البته با سـيرتي كـه خـودم دارم         وليچيز سر جاي خودش باقي بماند،       
تواند همان روابط قبلي را تكرار كنـد،        ميمنظور من اين نيست كه آيا شخص        

توانـد هنـوز هـم        اما سؤال اين است كه آيا شخص مي        ،كند  مسلماً تكرار نمي  
 .در ظرف زندگي اجتماعي به سر برد يا نه

 
 پذيري در عرفان تعميم

ايـن  .  بسـيار مهـم   نكتهيك   مهم است، باالخص به لحاظ        سوم وجه مقايسه 
 غرب و به تبع كانـت، در         در فلسفه اخالقِ   نكته اين است كه از زمان كانت      

 شخصي به نام هير، فيلسوف اخـالق معـروف انگليسـي،             توسط قرن بيستم 
گيـر شـد و مـورد اجمـاع واقـع             آمد كه اين بحث تقريباً همه       ميان بحثي به 
 .پذيري است تعميم   و آن بحِثگرديد

 

 گرايي؟ همان شمول ○

 inclusivism  همـان  گرايـي  شـمول . گرايي در اينجا منظـور نيسـت       شمول! نه ●
 universal است كـه از  universalivityپذيري  تعميم. است كه بحث ديگري است   

پذيري به چه معناست؟ كانت در اخـالق،         تعميم. ق شده است  تبه معناي عام مش   
پذيري تصريح كرد و بعدها هير به سود آن سه استدالل قـوي              بار به تعميم   اولين

هـايي كـه هـر نظـام       و هير اين بود كـه يكـي از آزمـون          حرف كانت . اقامه كرد 
اخالقي بايد از آن سربلند بيـرون بيايـد، و اگـر سـربلند بيـرون نيايـد آن نظـام                     
اخالقي قابل قبول نيست، اين است كه هر نظام اخالقي بايد چنان باشد كه اگـر            

 ؛شـد همه افراد جامعه آن نظام اخالقي را پذيرفتند، زندگي اجتمـاعي از هـم نپا              
ملتزم باشند، ظاهراً زندگي اجتماعي از      » دروغ نگو «مثال اگر همه افراد جامعه به       

 . در اين زمينه يقين ندارم ولي ظاهراً چنين استنپاشد، البته م هم نمي

 ١٧٥/ سير و سلوك عرفاني 
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اي كه آيين كاتوليك به متدينان و مخصوصاً متـدينان اهـل سـير و                مثالً توصيه  ○
 آيا اگر همـه مـردم بـه آن عمـل      كنند، مبني بر اينكه مجرد زندگيند،ك ميسلوك  

پاشد؟ مسلماً زنـدگي اجتمـاعي از هـم         ب زندگي اجتماعي از هم      شود   سبب نمي  كنند
» مجرد زندگي كـن   «كانت و هير حرفشان اين بود كه به همين دليل كه            . اشدپ  مي

يعني شرط الزم، و نه كـافي       . قابل تعميم نيست، از درجه اعتبار اخالقي ساقط است        
ن هر حكم، به لحاظ اخالقي اين است كه اگر فرض كرديم همـه افـراد                ددرست بو 

اما برخـي   . جامعه به آن حكم ملتزم شدند، آنگاه زندگي اجتماعي قابل استمرار باشد           
شد، زنـدگي  تعميم داده ها، چنان است كه قابل تعميم نيست، يعني اگر       نهي و از امر 

د بگويند نفـِس اينكـه يـك حكـم          خواستن كانت و هير مي   . اشدپ  مياجتماعي از هم    
 اشدپ مي به اين معنا كه اگر تعميم يافت زندگي اجتماعي از هم  ـ قابل تعميم نيست

 ادلُّ دليل است بر اينكه اين حكم به لحاظ اخالقي رفـوزه و مـردود اسـت و لـذا                     ـ
 سخني كه كانت گفـت و البتـه خـودش معتقـد بـود در مطايـا و         يست؛قابل قبول ن  

 امـا   ؛ اينكه ابداع خود كانت باشد     نهشتگان هم وجود داشته است،      مطاواي سخن گذ  
 قابـل قبـول      و  كانت به آن تصريح كرد و هير به سود آن استدالل آورد            حال هر به

نه تنها در خود زمينه اخالق قابل قبول واقـع شـد، بلكـه در تمـام علـوم                   . واقع شد 
ست و نه در خود علم      در حقوق، در بخش عملي سيا     . عملي، امروزه قابل قبول است    

 يعني  ؛ ديگر قابل تعميم است     برخي موارد  سياست، يعني در فعاليت سياسي و نيز در       
 قابل تعميم نيست و اگـر قابـل   ،اند اگر چيزي زندگي اجتماعي را از هم بپاشاند       گفته

 .تعميم نيست، قابل توصيه هم نيست
هـاي عملـي را بـا        توان اخالق   آنگاه از اين لحاظ مي     ١اگر اين چنين باشد،    ●

هـا بـا ايـن امـر كـه مـا زنـدگي                يعني اينكه چقـدر اخـالق      ؛هم مقايسه كرد  
فرض كنيد، اگـر همـه بخواهنـد        . ان را داشته باشيم، سازگار هستند     م ياجتماع

 قرن اول مسيحيت زندگي كنند، آنگاه زندگي         چهار مخصوصاً همانند رهبانان  
هـاي خاصـي     نشيني، سكوت  ه يعني چلّ  ؛اجتماعي ديگر قابل دوام نخواهد بود     

                                                           

 . بيفزايميخواهم خودم به آن چيز ي، زيرا م»اگر اين چنين باشد«گويم  يبه اين خاطر م. ١
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تعلم، مـ ام، پـدر، اسـتاد، معلـم،         لي را از خودم ازاله كـرده      ئام و رذا   كسب كرده 
باشم و به عزا و عروسي بروم و در واقـع همـه            ... محقق، خريدار، فروشنده و   

پـس  .  البته با سـيرتي كـه خـودم دارم         وليچيز سر جاي خودش باقي بماند،       
تواند همان روابط قبلي را تكرار كنـد،        ميمنظور من اين نيست كه آيا شخص        

توانـد هنـوز هـم        اما سؤال اين است كه آيا شخص مي        ،كند  مسلماً تكرار نمي  
 .در ظرف زندگي اجتماعي به سر برد يا نه

 
 پذيري در عرفان تعميم

ايـن  .  بسـيار مهـم   نكتهيك   مهم است، باالخص به لحاظ        سوم وجه مقايسه 
 غرب و به تبع كانـت، در         در فلسفه اخالقِ   نكته اين است كه از زمان كانت      

 شخصي به نام هير، فيلسوف اخـالق معـروف انگليسـي،             توسط قرن بيستم 
گيـر شـد و مـورد اجمـاع واقـع             آمد كه اين بحث تقريباً همه       ميان بحثي به 
 .پذيري است تعميم   و آن بحِثگرديد

 

 گرايي؟ همان شمول ○

 inclusivism  همـان  گرايـي  شـمول . گرايي در اينجا منظـور نيسـت       شمول! نه ●
 universal است كـه از  universalivityپذيري  تعميم. است كه بحث ديگري است   

پذيري به چه معناست؟ كانت در اخـالق،         تعميم. ق شده است  تبه معناي عام مش   
پذيري تصريح كرد و بعدها هير به سود آن سه استدالل قـوي              بار به تعميم   اولين

هـايي كـه هـر نظـام       و هير اين بود كـه يكـي از آزمـون          حرف كانت . اقامه كرد 
اخالقي بايد از آن سربلند بيـرون بيايـد، و اگـر سـربلند بيـرون نيايـد آن نظـام                     
اخالقي قابل قبول نيست، اين است كه هر نظام اخالقي بايد چنان باشد كه اگـر            

 ؛شـد همه افراد جامعه آن نظام اخالقي را پذيرفتند، زندگي اجتمـاعي از هـم نپا              
ملتزم باشند، ظاهراً زندگي اجتماعي از      » دروغ نگو «مثال اگر همه افراد جامعه به       

 . در اين زمينه يقين ندارم ولي ظاهراً چنين استنپاشد، البته م هم نمي

 ١٧٥/ سير و سلوك عرفاني 
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اي كه آيين كاتوليك به متدينان و مخصوصاً متـدينان اهـل سـير و                مثالً توصيه  ○
 آيا اگر همـه مـردم بـه آن عمـل      كنند، مبني بر اينكه مجرد زندگيند،ك ميسلوك  

پاشد؟ مسلماً زنـدگي اجتمـاعي از هـم         ب زندگي اجتماعي از هم      شود   سبب نمي  كنند
» مجرد زندگي كـن   «كانت و هير حرفشان اين بود كه به همين دليل كه            . اشدپ  مي

يعني شرط الزم، و نه كـافي       . قابل تعميم نيست، از درجه اعتبار اخالقي ساقط است        
ن هر حكم، به لحاظ اخالقي اين است كه اگر فرض كرديم همـه افـراد                ددرست بو 

اما برخـي   . جامعه به آن حكم ملتزم شدند، آنگاه زندگي اجتماعي قابل استمرار باشد           
شد، زنـدگي  تعميم داده ها، چنان است كه قابل تعميم نيست، يعني اگر       نهي و از امر 

د بگويند نفـِس اينكـه يـك حكـم          خواستن كانت و هير مي   . اشدپ  مياجتماعي از هم    
 اشدپ مي به اين معنا كه اگر تعميم يافت زندگي اجتماعي از هم  ـ قابل تعميم نيست

 ادلُّ دليل است بر اينكه اين حكم به لحاظ اخالقي رفـوزه و مـردود اسـت و لـذا                     ـ
 سخني كه كانت گفـت و البتـه خـودش معتقـد بـود در مطايـا و         يست؛قابل قبول ن  

 امـا   ؛ اينكه ابداع خود كانت باشد     نهشتگان هم وجود داشته است،      مطاواي سخن گذ  
 قابـل قبـول      و  كانت به آن تصريح كرد و هير به سود آن استدالل آورد            حال هر به

نه تنها در خود زمينه اخالق قابل قبول واقـع شـد، بلكـه در تمـام علـوم                   . واقع شد 
ست و نه در خود علم      در حقوق، در بخش عملي سيا     . عملي، امروزه قابل قبول است    

 يعني  ؛ ديگر قابل تعميم است     برخي موارد  سياست، يعني در فعاليت سياسي و نيز در       
 قابل تعميم نيست و اگـر قابـل   ،اند اگر چيزي زندگي اجتماعي را از هم بپاشاند       گفته

 .تعميم نيست، قابل توصيه هم نيست
هـاي عملـي را بـا        توان اخالق   آنگاه از اين لحاظ مي     ١اگر اين چنين باشد،    ●

هـا بـا ايـن امـر كـه مـا زنـدگي                يعني اينكه چقـدر اخـالق      ؛هم مقايسه كرد  
فرض كنيد، اگـر همـه بخواهنـد        . ان را داشته باشيم، سازگار هستند     م ياجتماع

 قرن اول مسيحيت زندگي كنند، آنگاه زندگي         چهار مخصوصاً همانند رهبانان  
هـاي خاصـي     نشيني، سكوت  ه يعني چلّ  ؛اجتماعي ديگر قابل دوام نخواهد بود     

                                                           

 . بيفزايميخواهم خودم به آن چيز ي، زيرا م»اگر اين چنين باشد«گويم  يبه اين خاطر م. ١



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ١٧٦

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۱۷۶ ) ۱۶۸كد 

كه آنها داشـتند و آن طـرز معيشـت خـاص، زنـدگي اجتمـاعي را نـاممكن                   
گرچـه در اطـراف   .  به همين دليل هم آنها زندگي اجتمـاعي نداشـتند          ؛كند  مي

 صـحرا را زنـدگي   يكردنـد، امـا كسـي زنـدگي آبـا           اهرام مصر زنـدگي مـي     
كرد و به عبـارت ديگـر    داند، در واقع هر كس منفرداً زندگي مي    اجتماعي نمي 

كـار خـود      به  كردند و     ند، هر كدام تنها زندگي مي     داجتماع و ازدحام تنهايان بو    
 .هايشان نزديك يكديگر بود كلبهو ها   اما حجره،مشغول بودند

  وارد ورات آيين بودا بر آيين هندو     طمخصوصاً در ت  نقدهايي كه   يكي از   
آيين هنـدو التـزام صددرصـد      شد، اين بود كه اگر كسي بخواهد به نظام            مي

هم شايد برخي طالب    . پاشد ش از هم مي   يداشته باشد، شبكه روابط اجتماع    
هـاي   وقتي كسي وارد علوم اسالمي يعني حـوزه       باشند؛    اين تجربه را داشته   

دارد و  princip شود، روزهاي اول، خيلي براي خودش انضـباط و          علميه مي 
 طـالب بـا      شـرايط  در ايـن   .ت كنـد  اند كه حتماً مراعا   د  ميخودش را ملزم    

زن طلبـه، يـك زن سـاده و    . ردنـد ك مـي همسرانشان اختالفات زيادي پيـدا    
 اما مثالً خود طلبـه بـه نمـاز اول وقـت ملتـزم بـود، سـكوت                   ،معمولي بود 

نـداخت، حتمـاً سـالم را بـه انـدازه واجـبش           ا مـي رد، سرش را به زير      ك  مي
رد و كـ  مـي رفتگـي پيـدا    اد و لذا تا حدودي در درونـش شسـته      د  ميجواب  
گفـت بـه      مثالً وقتي خانمش به او مـي      . ادد  ميرا از دست     يسازگارقدرت  

 آيـا ضـرورت     ؛گفت اين، عمِل لغـوي اسـت        ديدن پدر و مادرم برويم، مي     
گفتنـد     يا مثالً وقتـي بـه او مـي         ؟دارد كه من به ديدن پدر يا مادر شما بيايم         

 فـردي   ١،» أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ   أْكُلُواَْت والَ«گفت    فالني هديه آورده است، مي    
اش چگونه است؟ آيـا وجوهـات        كه هديه آورده، مخارج و مداخل زندگي      

 اش را پرداخته است؟ شرعي

 مفهـوم   abnormalبـراي   . شـد    مـي  abnormalيا  كم اين فرد غيرعادي       كم
ورم ايـن اسـت   شود، بلكه منظـ  گويم بد مي  يعني نمي،برم  نميكار  به  ارزشي  
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  مـثالً  ؛شـود   گونه ديگري مـي    خواند و به    جامعه نمي  ١كه آن فرد ديگر با نُرم     
چند لقمه كمتر بخورم، چرا كـه بـا      يا  به اندازه كفايت بخورم،     بايد  گويد    مي

سبب جاري شدن   نيز   و رقت قلب     هشد شكم خالي، رقت قلب، عايد انسان     
 . ...شود و اشك مي

نـت را  اگـر كسـي سـخن كا   . ندك  مي پيدا   abnormalلذا همه چيز حالت     
توانـد ايـن وضـعيت را        بودن نمـي   abnormal بپذيرد، آنگاه به همين جهت    

اگـر همـه    . اخالقي بداند، زيرا زندگي اجتماعي بايد بتواند استمرار پيدا كند         
 امـ . اشـد پ  ميگونه زندگي كنند، زندگي اجتماعي از هم         ن بخواهند اين  آدميا

تـوانيم در كنـار هـم زنـدگي اجتمـاعي       هاست كه مـي    ها و تساهل   با تسامح 
 مـن تـا چنـدين سـال اوايـل روحانيـت و              گفـت    شخصي مي  .داشته باشيم 

گفـتم چـه       مـي   و انستمد  ميرا چيزي نزديك به شرك       »قرباِن شما «طلبگي،  
 انسان فقـط بايـد قربـان خـدا          ؛معنا دارد به كس ديگري بگوييم قرباِن شما       

هـا نباشـد،    ها و تسـامح  ابراين اگر اين تساهل بن.شود و به خدا تقرب جويد  
 .يابد زندگي اجتماعي استمرار نمي

اگـر كسـي بتوانـد در زنـدگي     . پذيري يـك مـالك اسـت    امروزه تعميم 
اجتماعي امروز همچنان اهل سير و سلوك باشد، در سـير و سـلوك بسـيار       

مـن بـه     البتـه    .رسد و در غير اين صـورت، چنـين نيسـت           موفق به نظر مي   
 يعني معتقد نيستم به لحاظ اخالقي بتـوان از ايـن            ؛پذيري قائل نيستم   يمتعم

 مـن معتقـدم،     .پذير باشـد   حرف دفاع كرد كه يك قاعده اخالقي بايد تعميم        
د، شرط الزم اخالقي بـودن را فاقـد         نپذير هم نباش   عد اخالقي اگر تعميم   واق

ه اخالقـي   گـا  هـا هـيچ    انـيم همـه انسـان     د  ميبه تعبير ديگر چون ما      . ندنيست
گـاه   هـا هـيچ   همـه انسـان  « اينكـه  اسـاس  بر توانم  مي من ن  لذانخواهند شد،   

 اخالقي باشـم بگـويم اخالقـي        توانم  مي، اگر من هم     »اخالقي نخواهند شد  
هـاي   پذيري مرا با انسـان     برد و قدرت تطبيق      مرا از بين مي    adaptationبودن  
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كه آنها داشـتند و آن طـرز معيشـت خـاص، زنـدگي اجتمـاعي را نـاممكن                   
گرچـه در اطـراف   .  به همين دليل هم آنها زندگي اجتمـاعي نداشـتند          ؛كند  مي

 صـحرا را زنـدگي   يكردنـد، امـا كسـي زنـدگي آبـا           اهرام مصر زنـدگي مـي     
كرد و به عبـارت ديگـر    داند، در واقع هر كس منفرداً زندگي مي    اجتماعي نمي 

كـار خـود      به  كردند و     ند، هر كدام تنها زندگي مي     داجتماع و ازدحام تنهايان بو    
 .هايشان نزديك يكديگر بود كلبهو ها   اما حجره،مشغول بودند

  وارد ورات آيين بودا بر آيين هندو     طمخصوصاً در ت  نقدهايي كه   يكي از   
آيين هنـدو التـزام صددرصـد      شد، اين بود كه اگر كسي بخواهد به نظام            مي

هم شايد برخي طالب    . پاشد ش از هم مي   يداشته باشد، شبكه روابط اجتماع    
هـاي   وقتي كسي وارد علوم اسالمي يعني حـوزه       باشند؛    اين تجربه را داشته   

دارد و  princip شود، روزهاي اول، خيلي براي خودش انضـباط و          علميه مي 
 طـالب بـا      شـرايط  در ايـن   .ت كنـد  اند كه حتماً مراعا   د  ميخودش را ملزم    

زن طلبـه، يـك زن سـاده و    . ردنـد ك مـي همسرانشان اختالفات زيادي پيـدا    
 اما مثالً خود طلبـه بـه نمـاز اول وقـت ملتـزم بـود، سـكوت                   ،معمولي بود 

نـداخت، حتمـاً سـالم را بـه انـدازه واجـبش           ا مـي رد، سرش را به زير      ك  مي
رد و كـ  مـي رفتگـي پيـدا    اد و لذا تا حدودي در درونـش شسـته      د  ميجواب  
گفـت بـه      مثالً وقتي خانمش به او مـي      . ادد  ميرا از دست     يسازگارقدرت  

 آيـا ضـرورت     ؛گفت اين، عمِل لغـوي اسـت        ديدن پدر و مادرم برويم، مي     
گفتنـد     يا مثالً وقتـي بـه او مـي         ؟دارد كه من به ديدن پدر يا مادر شما بيايم         

 فـردي   ١،» أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ   أْكُلُواَْت والَ«گفت    فالني هديه آورده است، مي    
اش چگونه است؟ آيـا وجوهـات        كه هديه آورده، مخارج و مداخل زندگي      

 اش را پرداخته است؟ شرعي

 مفهـوم   abnormalبـراي   . شـد    مـي  abnormalيا  كم اين فرد غيرعادي       كم
ورم ايـن اسـت   شود، بلكه منظـ  گويم بد مي  يعني نمي،برم  نميكار  به  ارزشي  
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  مـثالً  ؛شـود   گونه ديگري مـي    خواند و به    جامعه نمي  ١كه آن فرد ديگر با نُرم     
چند لقمه كمتر بخورم، چرا كـه بـا      يا  به اندازه كفايت بخورم،     بايد  گويد    مي

سبب جاري شدن   نيز   و رقت قلب     هشد شكم خالي، رقت قلب، عايد انسان     
 . ...شود و اشك مي

نـت را  اگـر كسـي سـخن كا   . ندك  مي پيدا   abnormalلذا همه چيز حالت     
توانـد ايـن وضـعيت را        بودن نمـي   abnormal بپذيرد، آنگاه به همين جهت    

اگـر همـه    . اخالقي بداند، زيرا زندگي اجتماعي بايد بتواند استمرار پيدا كند         
 امـ . اشـد پ  ميگونه زندگي كنند، زندگي اجتماعي از هم         ن بخواهند اين  آدميا

تـوانيم در كنـار هـم زنـدگي اجتمـاعي       هاست كه مـي    ها و تساهل   با تسامح 
 مـن تـا چنـدين سـال اوايـل روحانيـت و              گفـت    شخصي مي  .داشته باشيم 

گفـتم چـه       مـي   و انستمد  ميرا چيزي نزديك به شرك       »قرباِن شما «طلبگي،  
 انسان فقـط بايـد قربـان خـدا          ؛معنا دارد به كس ديگري بگوييم قرباِن شما       

هـا نباشـد،    ها و تسـامح  ابراين اگر اين تساهل بن.شود و به خدا تقرب جويد  
 .يابد زندگي اجتماعي استمرار نمي

اگـر كسـي بتوانـد در زنـدگي     . پذيري يـك مـالك اسـت    امروزه تعميم 
اجتماعي امروز همچنان اهل سير و سلوك باشد، در سـير و سـلوك بسـيار       

مـن بـه     البتـه    .رسد و در غير اين صـورت، چنـين نيسـت           موفق به نظر مي   
 يعني معتقد نيستم به لحاظ اخالقي بتـوان از ايـن            ؛پذيري قائل نيستم   يمتعم

 مـن معتقـدم،     .پذير باشـد   حرف دفاع كرد كه يك قاعده اخالقي بايد تعميم        
د، شرط الزم اخالقي بـودن را فاقـد         نپذير هم نباش   عد اخالقي اگر تعميم   واق

ه اخالقـي   گـا  هـا هـيچ    انـيم همـه انسـان     د  ميبه تعبير ديگر چون ما      . ندنيست
گـاه   هـا هـيچ   همـه انسـان  « اينكـه  اسـاس  بر توانم  مي من ن  لذانخواهند شد،   

 اخالقي باشـم بگـويم اخالقـي        توانم  مي، اگر من هم     »اخالقي نخواهند شد  
هـاي   پذيري مرا با انسـان     برد و قدرت تطبيق      مرا از بين مي    adaptationبودن  
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 رأي كانت و هيـر را       من. توان اين سخن را پذيرفت     نمي. ندك  ميديگر زائل   
ام و   انم و در دروس فلسفه اخالق هم اسـتدالل هيـر را آورده            د  ميدرست ن 

من معتقدم ممكن است يك قاعده اخالقي، قاعـده       . ام به نظر خودم رد كرده    
 ميليارد انسـان روي     ششاخالقي كامالً درستي باشد، اما چنان است كه اگر          

ولـي  . اشدپ  ميندگي اجتماعي از هم     كره زمين به آن التزام ورزيدند، واقعاً ز       
گـاه    ميليـارد انسـان هـيچ      ششزندگي اجتماعي از هم نخواهد پاشيد چون        

 .چنين كاري را نخواهند كرد

 

 .تواند خاص باشد، مثالً تعميم در نخبگان تعميم هم نمي ○

دهـم و از اسـتدالل در         مـي  حبه زبان ساده اين مطلب را توضي      . دقيقاً!  بله ●
هـاي روي زمـين بـه        از آنجايي كه همه انسان    . كنم  نظر مي   فاين زمينه صر  

پاشـد و لـذا       روند زندگي اجتمـاعي از هـم نمـي         دنبال تحصيل فيزيك نمي   
 دنبـال    بـه  ها حـق دارنـد     دان پاشد فيزيك   چون زندگي اجتماعي از هم نمي     

هـا گفـت شـما بـه         دان توان به فيزيك    در نتيجه نمي   ١.تحصيل فيزيك بروند  
 چون اگر همه مردم بخواهند به شما اقتفا كنند زنـدگي            ، نرويد دنبال فيزيك 

 .كننـد   مـي نهـا اقتفـا      دان همـه مـردم بـه فيزيـك       . پاشـد   اجتماعي از هم مي   
مـن  . پردازنـد   ها تعداد محدودي از مردم هستند كه به فيزيك مي          دان فيزيك

در اخالق هم، اگـر     . توان تكرار كرد   معتقدم نظير همين را در اخالق هم مي       
اي داشـته باشـم كـه ايـن زنـدگي حتـي اگـر در همـه                 توانم زندگي   من مي 
توانـد   پاشـاند، كسـي نمـي   ب از هـم   را زندگي اجتماعي ،ها تكرار شود   انسان

 .مانع زندگي من شود

هـاي   شـدند و در زمـره انسـان     تهذيب مي٢من معتقدم رهبانان مسيحي،   
ه ممكن است تمـام  گرفتند و اين دغدغه را هم نداشتند ك بزرگ هم قرار مي   

                                                           

 . من در مقام تنظير هستم؛البته بحث، اخالقي نيست. ١

 در بـاب رهبانيـت سـخن بـه ميـان      »ابتَدعوهارهبانِيةً «كنم گرچه در آيه  از منظر قرآن بحث نمي    . ٢
 .ايي داشته استثنهايتاً اينكه واكنش خنرده است،  اما قرآن هم چندان آنها را تخطئه نك،آمده
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توان راهبـاني   لذا نمي. هاي روي زمين به آنها اقتفا كنند و راهب شوند   انسان
 .اند، ناسالم دانست هاي بزرگي شده اند و انسان را كه به تهذيب پرداخته

 

 .به لحاظ نظري شما اين سخن را رد نكرديد ○

 در اينجـا    .ام من سه استدالل هير را در دروس فلسفه اخالق رد كرده          !  نه ●
 .خواستم تنظير كنم خواستم وارد آن بحث شوم، فقط مي نمي

 

 در يك اجتماع يـك      بسا  چه ؛شود  پذيري نسبي مي   هاي مختلف، تعميم   در اجتماع  ○
در .  اما در اجتماع ديگر عموميت نداشته باشـد        ،مبحث اخالقي عموميت داشته باشد    

پذير  ون در يك اجتماع تعميم    گوييم حكم، اخالقي است يا اينكه چ        اين حالت آيا مي   
 انيم؟د ميي ناخالقرا هست و در اجتماع ديگر نيست، آن حكم 

.  البته سخن كانت راجع به نوع بشر بـود و بـه شـهروند كـاري نداشـت                  ●
هـاي روي زمـين      گفت رفتاري اخالقي است كه اگر همـه انسـان           كانت مي 

  رفتـار  باشـد ايـن    اگر چنـين ن    . آنگاه زندگي قابل استمرار باشد     ،انجام دهند 
 ممكن است شروط ديگر اخالقـي       گرچهشرط الزم اخالقي بودن را ندارد،       

يـك  . من رأي كانت را قبـول نـدارم       . بودن را داشته باشد و يا نداشته باشد       
كنـد   من واقعاً اعتقاد دارم انساني كـه در سـكوت زنـدگي مـي       . زنم  مثال مي 

و بـدون    در عـين حـال       كند كه غيرقابل توصيف است، اما       نورانيتي پيدا مي  
، و حتي بـاالتر از ايـن،        پيشه كنند ها بخواهند سكوت     اگر همه انسان  ترديد  

اگر بخواهند فقط به حد ضـرورت هـم سـخن بگوينـد، بـاز هـم زنـدگي                   
اساساً استمرار زنـدگي اجتمـاعي مـا بـه ايـن            . پاشد  شان از هم مي    اجتماعي

 خروار حرف يـك    زنيم و از ميان اين يك       است كه ما يك خروار حرف مي      
زندگي ما انصافاً چنين است و مـن ايـن نكتـه را      . خورد كلمه آن به درد مي    

ـ           . كنم   مي بيانجداً    راياگر مثالً يك شب با خانمتان به منزل مادرخانمتـان ب
نشيني برويد، تا زماني كه بخواهيد از آن مجلس خـارج شـويد چقـدر                شب
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 رأي كانت و هيـر را       من. توان اين سخن را پذيرفت     نمي. ندك  ميديگر زائل   
ام و   انم و در دروس فلسفه اخالق هم اسـتدالل هيـر را آورده            د  ميدرست ن 

من معتقدم ممكن است يك قاعده اخالقي، قاعـده       . ام به نظر خودم رد كرده    
 ميليارد انسـان روي     ششاخالقي كامالً درستي باشد، اما چنان است كه اگر          

ولـي  . اشدپ  ميندگي اجتماعي از هم     كره زمين به آن التزام ورزيدند، واقعاً ز       
گـاه    ميليـارد انسـان هـيچ      ششزندگي اجتماعي از هم نخواهد پاشيد چون        

 .چنين كاري را نخواهند كرد

 

 .تواند خاص باشد، مثالً تعميم در نخبگان تعميم هم نمي ○

دهـم و از اسـتدالل در         مـي  حبه زبان ساده اين مطلب را توضي      . دقيقاً!  بله ●
هـاي روي زمـين بـه        از آنجايي كه همه انسان    . كنم  نظر مي   فاين زمينه صر  

پاشـد و لـذا       روند زندگي اجتمـاعي از هـم نمـي         دنبال تحصيل فيزيك نمي   
 دنبـال    بـه  ها حـق دارنـد     دان پاشد فيزيك   چون زندگي اجتماعي از هم نمي     

هـا گفـت شـما بـه         دان توان به فيزيك    در نتيجه نمي   ١.تحصيل فيزيك بروند  
 چون اگر همه مردم بخواهند به شما اقتفا كنند زنـدگي            ، نرويد دنبال فيزيك 

 .كننـد   مـي نهـا اقتفـا      دان همـه مـردم بـه فيزيـك       . پاشـد   اجتماعي از هم مي   
مـن  . پردازنـد   ها تعداد محدودي از مردم هستند كه به فيزيك مي          دان فيزيك

در اخالق هم، اگـر     . توان تكرار كرد   معتقدم نظير همين را در اخالق هم مي       
اي داشـته باشـم كـه ايـن زنـدگي حتـي اگـر در همـه                 توانم زندگي   من مي 
توانـد   پاشـاند، كسـي نمـي   ب از هـم   را زندگي اجتماعي ،ها تكرار شود   انسان

 .مانع زندگي من شود

هـاي   شـدند و در زمـره انسـان     تهذيب مي٢من معتقدم رهبانان مسيحي،   
ه ممكن است تمـام  گرفتند و اين دغدغه را هم نداشتند ك بزرگ هم قرار مي   

                                                           

 . من در مقام تنظير هستم؛البته بحث، اخالقي نيست. ١

 در بـاب رهبانيـت سـخن بـه ميـان      »ابتَدعوهارهبانِيةً «كنم گرچه در آيه  از منظر قرآن بحث نمي    . ٢
 .ايي داشته استثنهايتاً اينكه واكنش خنرده است،  اما قرآن هم چندان آنها را تخطئه نك،آمده

 ١٧٩/ سير و سلوك عرفاني 
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توان راهبـاني   لذا نمي. هاي روي زمين به آنها اقتفا كنند و راهب شوند   انسان
 .اند، ناسالم دانست هاي بزرگي شده اند و انسان را كه به تهذيب پرداخته

 

 .به لحاظ نظري شما اين سخن را رد نكرديد ○

 در اينجـا    .ام من سه استدالل هير را در دروس فلسفه اخالق رد كرده          !  نه ●
 .خواستم تنظير كنم خواستم وارد آن بحث شوم، فقط مي نمي

 

 در يك اجتماع يـك      بسا  چه ؛شود  پذيري نسبي مي   هاي مختلف، تعميم   در اجتماع  ○
در .  اما در اجتماع ديگر عموميت نداشته باشـد        ،مبحث اخالقي عموميت داشته باشد    

پذير  ون در يك اجتماع تعميم    گوييم حكم، اخالقي است يا اينكه چ        اين حالت آيا مي   
 انيم؟د ميي ناخالقرا هست و در اجتماع ديگر نيست، آن حكم 

.  البته سخن كانت راجع به نوع بشر بـود و بـه شـهروند كـاري نداشـت                  ●
هـاي روي زمـين      گفت رفتاري اخالقي است كه اگر همـه انسـان           كانت مي 

  رفتـار  باشـد ايـن    اگر چنـين ن    . آنگاه زندگي قابل استمرار باشد     ،انجام دهند 
 ممكن است شروط ديگر اخالقـي       گرچهشرط الزم اخالقي بودن را ندارد،       

يـك  . من رأي كانت را قبـول نـدارم       . بودن را داشته باشد و يا نداشته باشد       
كنـد   من واقعاً اعتقاد دارم انساني كـه در سـكوت زنـدگي مـي       . زنم  مثال مي 

و بـدون    در عـين حـال       كند كه غيرقابل توصيف است، اما       نورانيتي پيدا مي  
، و حتي بـاالتر از ايـن،        پيشه كنند ها بخواهند سكوت     اگر همه انسان  ترديد  

اگر بخواهند فقط به حد ضـرورت هـم سـخن بگوينـد، بـاز هـم زنـدگي                   
اساساً استمرار زنـدگي اجتمـاعي مـا بـه ايـن            . پاشد  شان از هم مي    اجتماعي

 خروار حرف يـك    زنيم و از ميان اين يك       است كه ما يك خروار حرف مي      
زندگي ما انصافاً چنين است و مـن ايـن نكتـه را      . خورد كلمه آن به درد مي    

ـ           . كنم   مي بيانجداً    راياگر مثالً يك شب با خانمتان به منزل مادرخانمتـان ب
نشيني برويد، تا زماني كه بخواهيد از آن مجلس خـارج شـويد چقـدر                شب
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همـين    شـما بيايـد    مـادر  پـدر و     زنيد؟ خانمتان هم وقتي به خانه       حرف مي 
 .قرار استبر وضع 

هـا بـه همـين نحـو شـكل       گذرد و دوستي   زندگي ما به همين منوال مي     
 وگرنه اگر شما به من بگوييد كانت كه بود و من در جواب بگويم               ،گيرد  مي

يك فيلسوف و شما بپرسيد كجايي بود و من جواب دهم آلماني بود، آنگاه              
امـا مـا    . تـوان زنـدگي كـرد      اصـالً نمـي    و بر چنـين اساسـي     به اين ترتيب    

پرسيد كانت كه بود، من شروع به گـپ           كه وقتي شما از من مي     ايم    گونه  اين
شوم وگرنه اگر دو ربـات كنـار    كنم و سريعاً با شما رفيق مي       زدن با شما مي   

 .دهد  ديگري جواب مي،هم بايستند و يكي سؤال بپرسد

انـد از    ورزيـده  ه سكوت مـي   توان گفت كساني ك     با اين همه آيا مي     اما
اند؟ اصالً و ابداً چنـين نيسـت، بلكـه     لحاظ اخالقي امر خالفي انجام داده     

هـا   مسـلماً همـه انسـان     . نورانيت و صفاي خاصي نصيب آنها شده اسـت        
تواند از راه سكوت بـه       توانند مثالً سكوت پيشه كنند، اما كسي كه مي         نمي

 انسان ديگـر    ۵۹۹۹۹۹۹۹۹۹ت  جايي برسد نبايد به خاطر اينكه ممكن اس       
هم به او اقتفا كنند و زندگي اجتماعي از هم بپاشد، از تصميم خود دست            

ها به او اقتفا نخواهند كرد و او هم نبايد از سكوت             همه اين انسان  . بكشد
بيداري، گريـه، ذكـر بـه        به همين ترتيب راجع به شب     . خود دست بكشد  

خواسـتند در سـير و       ردم، مـي  اگر مـ  . طور است   هم همين ... دوام، جوع و  
بايـد كشـاورزي و دامپـروري       در اين صورت     ،سلوك جوع را پيشه كنند    

ديگر به كشاورزي   بخورد    غذا خواست  نميشد، زيرا اگر كسي       تعطيل مي 
تـوانيم ايـن      مـي  ،اما در عين حال به نظر مـن       . و دامپروري احتياجي نبود   

 نه تنهـا     كه دانيم  ميا هم    اين ر  موارد را به عنوان ارزش اخالقي بپذيريم و       
 اكثريـت   ،كنـد    بلكه تا زماني كه بشر بر روي كره زمين زندگي مـي            مروزا

ها االّ شاذاً و نادراً، نه اهل سكوت هستند و نـه اهـل          قريب به اتفاق انسان   
 .جوع و سحر و صمت

 ١٨١/ سير و سلوك عرفاني 
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حال چون اين رأي پذيرفته شده است، بعضي از فيلسـوفان عرفـان              هر به
كننـد    عرفان عملي با زندگي اجتماعي هم بحث مي        adaptationدر باب ميزان    

بيشـتري دارد و فـالن       adaptationگويند كه فالن عرفان عملـي قـدرت           و مي 
بـا عنـوان   هيلتون در اثـر ارزشـمندش      . كمتري دارد  adaptationعرفان قدرت   

 اديان مختلف با زندگي     adaptation راجع به قدرت     ي فصل ١مطالعه علمي دين  
التـزام   انسـان    د ممكـن اسـت    حـ  ه يعني اينكـه تـا چـ       آورده است؛ اجتماعي  

 شا  روابط اجتمـاعي شبكه در عين حال     داشته باشد و   صددرصد به فالن دين   
 و مجبور نباشد لزومـاً بـه يـك غـار، جنگـل يـا              ماند باقي ب   خود  سر جاي  بر

 اديان هم  به عرفاِن،به مناسبت اديان در آن فصل .اي برود و عزلت گزيند  بيشه
 . جالب و خواندني استي كتاب به نظر من فصلياين فصل. پرداخته است

 
 بيـان   نظـري كـه   طبـق   مظعون كه پيامبر او را نهـي كـرد،            بن  در مورد عثمان   ○

هـا بعـدها چنـين كـاري را          انست كه همه انسان   د  مي، احياناً پيامبر اكرم هم      نموديد
گزينند و ترك دنيـا     عزلت نمي  ،روند ها به صحرا نمي     همه انسان  ؛ يعني نخواهند كرد 

 . پيامبر او را از اين كار نهي كرد،نند، اما با وجود اينك مين

 پيامبر به يكي از     دانيم  گونه كه مي    همان. خوبي است اين پرسش، پرسش     ●
خواهي به صحرا بروي و زن و بچـه و زنـدگي و    شان گفتند چرا مي  بهصحا

بيـان   در اينجـا  نبا نظري كه مرسد اين مورد   به نظر مي ؛شغلت را رها كني   
تر گفتيم ممكن است كسي بگويـد از آنجـايي    پيش  كمي. منافات دارد كردم  

تـوانم بـه       لذا من مـي    ،نشيني كنند  روند تا عزلت    كه همه مردم به صحرا نمي     
يـك  . ا نخواهنـد كـرد    فصحرا بروم و به رشدي برسم و مردم هم به من اقت           

 در جـاي ديگـري از آن بحـث و دفـاع       نكته در اينجا اهميت دارد كه چون      
 ديويـد راس، فيلسـوف معـروف        ٢.كـنم   ام، لذا فقط بـه آن اشـاره مـي          كرده

                                                           

1. The Scientific Study of Religion 

 ملكيـان،   :در» وجه اخالقي و تراژيك زندگي روشـنفكري      : تقرير حقيقت و تقليل مرارت    «: ك.ر. ٢
 .۳۳ـ۹ ص،۱۳۸۱نگاه معاصر، چاپ اول، :  تهران،راهي به رهايي ،مصطفي
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همـين    شـما بيايـد    مـادر  پـدر و     زنيد؟ خانمتان هم وقتي به خانه       حرف مي 
 .قرار استبر وضع 

هـا بـه همـين نحـو شـكل       گذرد و دوستي   زندگي ما به همين منوال مي     
 وگرنه اگر شما به من بگوييد كانت كه بود و من در جواب بگويم               ،گيرد  مي

يك فيلسوف و شما بپرسيد كجايي بود و من جواب دهم آلماني بود، آنگاه              
امـا مـا    . تـوان زنـدگي كـرد      اصـالً نمـي    و بر چنـين اساسـي     به اين ترتيب    

پرسيد كانت كه بود، من شروع به گـپ           كه وقتي شما از من مي     ايم    گونه  اين
شوم وگرنه اگر دو ربـات كنـار    كنم و سريعاً با شما رفيق مي       زدن با شما مي   

 .دهد  ديگري جواب مي،هم بايستند و يكي سؤال بپرسد

انـد از    ورزيـده  ه سكوت مـي   توان گفت كساني ك     با اين همه آيا مي     اما
اند؟ اصالً و ابداً چنـين نيسـت، بلكـه     لحاظ اخالقي امر خالفي انجام داده     

هـا   مسـلماً همـه انسـان     . نورانيت و صفاي خاصي نصيب آنها شده اسـت        
تواند از راه سكوت بـه       توانند مثالً سكوت پيشه كنند، اما كسي كه مي         نمي

 انسان ديگـر    ۵۹۹۹۹۹۹۹۹۹ت  جايي برسد نبايد به خاطر اينكه ممكن اس       
هم به او اقتفا كنند و زندگي اجتماعي از هم بپاشد، از تصميم خود دست            

ها به او اقتفا نخواهند كرد و او هم نبايد از سكوت             همه اين انسان  . بكشد
بيداري، گريـه، ذكـر بـه        به همين ترتيب راجع به شب     . خود دست بكشد  

خواسـتند در سـير و       ردم، مـي  اگر مـ  . طور است   هم همين ... دوام، جوع و  
بايـد كشـاورزي و دامپـروري       در اين صورت     ،سلوك جوع را پيشه كنند    

ديگر به كشاورزي   بخورد    غذا خواست  نميشد، زيرا اگر كسي       تعطيل مي 
تـوانيم ايـن      مـي  ،اما در عين حال به نظر مـن       . و دامپروري احتياجي نبود   

 نه تنهـا     كه دانيم  ميا هم    اين ر  موارد را به عنوان ارزش اخالقي بپذيريم و       
 اكثريـت   ،كنـد    بلكه تا زماني كه بشر بر روي كره زمين زندگي مـي            مروزا

ها االّ شاذاً و نادراً، نه اهل سكوت هستند و نـه اهـل          قريب به اتفاق انسان   
 .جوع و سحر و صمت

 ١٨١/ سير و سلوك عرفاني 
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حال چون اين رأي پذيرفته شده است، بعضي از فيلسـوفان عرفـان              هر به
كننـد    عرفان عملي با زندگي اجتماعي هم بحث مي        adaptationدر باب ميزان    

بيشـتري دارد و فـالن       adaptationگويند كه فالن عرفان عملـي قـدرت           و مي 
بـا عنـوان   هيلتون در اثـر ارزشـمندش      . كمتري دارد  adaptationعرفان قدرت   

 اديان مختلف با زندگي     adaptation راجع به قدرت     ي فصل ١مطالعه علمي دين  
التـزام   انسـان    د ممكـن اسـت    حـ  ه يعني اينكـه تـا چـ       آورده است؛ اجتماعي  

 شا  روابط اجتمـاعي شبكه در عين حال     داشته باشد و   صددرصد به فالن دين   
 و مجبور نباشد لزومـاً بـه يـك غـار، جنگـل يـا              ماند باقي ب   خود  سر جاي  بر

 اديان هم  به عرفاِن،به مناسبت اديان در آن فصل .اي برود و عزلت گزيند  بيشه
 . جالب و خواندني استي كتاب به نظر من فصلياين فصل. پرداخته است

 
 بيـان   نظـري كـه   طبـق   مظعون كه پيامبر او را نهـي كـرد،            بن  در مورد عثمان   ○

هـا بعـدها چنـين كـاري را          انست كه همه انسان   د  مي، احياناً پيامبر اكرم هم      نموديد
گزينند و ترك دنيـا     عزلت نمي  ،روند ها به صحرا نمي     همه انسان  ؛ يعني نخواهند كرد 

 . پيامبر او را از اين كار نهي كرد،نند، اما با وجود اينك مين

 پيامبر به يكي از     دانيم  گونه كه مي    همان. خوبي است اين پرسش، پرسش     ●
خواهي به صحرا بروي و زن و بچـه و زنـدگي و    شان گفتند چرا مي  بهصحا

بيـان   در اينجـا  نبا نظري كه مرسد اين مورد   به نظر مي ؛شغلت را رها كني   
تر گفتيم ممكن است كسي بگويـد از آنجـايي    پيش  كمي. منافات دارد كردم  

تـوانم بـه       لذا من مـي    ،نشيني كنند  روند تا عزلت    كه همه مردم به صحرا نمي     
يـك  . ا نخواهنـد كـرد    فصحرا بروم و به رشدي برسم و مردم هم به من اقت           

 در جـاي ديگـري از آن بحـث و دفـاع       نكته در اينجا اهميت دارد كه چون      
 ديويـد راس، فيلسـوف معـروف        ٢.كـنم   ام، لذا فقط بـه آن اشـاره مـي          كرده

                                                           

1. The Scientific Study of Religion 

 ملكيـان،   :در» وجه اخالقي و تراژيك زندگي روشـنفكري      : تقرير حقيقت و تقليل مرارت    «: ك.ر. ٢
 .۳۳ـ۹ ص،۱۳۸۱نگاه معاصر، چاپ اول، :  تهران،راهي به رهايي ،مصطفي
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انگليسي، معتقد است تمام وظايف اخالقي انسان به دو دسته قابـل تقسـيم              
يعني هر عمل اخالقي كـه از       . نگر نگر و وظايف آينده    وظايف گذشته : است

نسان اخالقي انجام دهد، يا معطـوف بـه         رود به عنوان يك ا     انسان انتظار مي  
چيزي در گذشته است و يا معطوف به چيزي در آينـده و از ايـن دو حـال              

ايـد كتـابي را بـراي مـن          يعني مثالً اگر شما ديروز قـول داده       . بيرون نيست 
كه اين كتاب را براي من بياوريد يـك عمـل اخالقـي             به محض آن  بياوريد،  

شود؟ اگـر      كتاب يك عمل اخالقي مي     چرا آوردن اين  . صورت گرفته است  
امـا آوردن ايـن     . شما قولي نداده بوديد آوردن اين كتاب عمل خنثايي بـود          

كتاب يك عمل اخالقي است، زيـرا در گذشـته شـما قـولي داده بوديـد و                  
 .اكنون در حال عمل كردن به آن قول هستيد

نگـر و    راس بحث را تفصـيل داده و بـراي هـر يـك از وظـايف آينـده                 
در اينجا كاري به آن بحث ندارم، امـا         . نگر اقسامي را برشمرده است     تهگذش
ام ايـن    اي كه ديويد راس در آن بحث آورده و من هم از آن دفاع كرده               نكته

نگـر تعـارض پيـدا       نگر با يك وظيفه آينـده      است كه اگر يك وظيفه گذشته     
 مـثالً   يعنـي نگر مقدم شـوند؛       نگر بر وظايف آينده      بايد وظايف گذشته   كرد،

 شـما بـه   .ايد كه امروز براي من كتابي را بياوريد        شما ديروز به من قول داده     
نگري زير ِدين من هستيد كه اين كتاب را براي مـن بياوريـد،               لحاظ گذشته 

دوستان كنيد تا كتاب را براي من بياوريد يكي از            اما در طول راه كه طي مي      
 از لحاظ اخالقي بخشـش،  .هيدواهد كتاب را به او بد  خ  از شما مي  نزديكتان  

ايـن امـور از لحـاظ       . هبه، هديه دادن و يا امانـت دادن يـك وظيفـه اسـت             
حـاال سـؤال    .  گرچه از لحاظ حقوقي وظيفه نيسـتند       ،اخالقي وظيفه هستند  

تر اين است كه كتاب را به من بدهيـد   ستراين است كه از لحاظ اخالقي د      
 زيـرا   ؛تـر اسـت     بدهيد درست  ؟ پاسخ اين است كه اگر به من       دوستتانيا به   

نگر شما ايـن اسـت كـه كتـاب را بـه مـن بدهيـد و وظيفـه                     وظيفه گذشته 
 بـه هنگـام تعـارض      ؛ بدهيد دوستتاننگر شما اين است كه كتاب را به          آينده

 ١٨٣/ سير و سلوك عرفاني 
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نگـر بـر وظـايف     نگر بايـد وظـايف گذشـته    نگر و آينده  بين وظايف گذشته  
و استدالل هم بـه سـود آن   اين امر بسيار واضح است . ر مقدم شوند گن آينده

 .شده است و من هم آن استدالل را قبول دارم
حال يك نكته وجود دارد و آن نكته اينكه اگر من با همسر يا فرزنـدانم           

ام و ناگهان تصميم بگيرم اهل سير و سلوك شوم، در اينجا مـن                كرده ١تعهد
 .ارمد... نگري نسبت به همسر، فرزنـدان يـا پـدر و مـادر و              تعهدات گذشته 
اي كـه    ، آنگـاه در فاصـله     ما  تـدريس در جـايي را پذيرفتـه        فرض كنيد مـن   

خواهد ترم شروع شود، ناگهان يك انسان اخالقي و اهل سير و سـلوك               مي
در ايـن   . خواهم بروم و به تهذيب نفس و مراقبه نفس بپردازم          شوم و مي    مي

 از  چنين كاري  ام كنار بگذارم،   حالت اگر من بيايم و قولي را كه به شما داده          
مـن نخواهـد       كمـال اخالقـي     قابل دفاع نيست و تـأثيري در       لحاظ اخالقي 

 بايـد از    م به سير و سلوك بپرداز     م بنابراين در اين شرايط اگر بخواه      .داشت
  عهـد همسـري   هم كـه     كسي   نظير اين مطلب  . متعهدات گذشته خارج شو   

از تعهـد    را   ش بايـد همسـر    د اهل سير و سلوك شو     دخواه  حاال مي  ه و بست
 آزاد كـرد ـ كـه آزاد كـردن      خود را از تعهداتشاگر همسر. دخود آزاد كن

 صومعه يا هـر  ، به ديرندتوا هم به حسب نوع خودش راهي دارد ـ آنگاه مي 
 .د برودخواه جايي كه مي

 مشابه فرمايش حضـرت در فرهنـگ      . توجه داشت   مهم بايد به اين نكته   
د در ذهـن و ضـمير       رسـ    نظـر مـي    به. ما موارد ديگري هم پيش آمده است      

توان زن و بچه را زابـراه كـرد         گذشته و آن اينكه نمي      بزرگان يك چيزي مي   
كـاري  ايم كه ديگر به طرف خدا برويم و شما هـر           و گفت ما تصميم گرفته    

خواهم بـه طـرف خـدا بـروم، اگـر شـما هـم               من مي  ؛خواهيد بكنيد  كه مي 
 به نظر مـن     ؛آييد به من ربطي ندارد      آييد، بياييد با هم برويم، اگر هم نمي         مي

توان سخن بزرگـان را حمـل بـر          د مي رس  به نظر مي  . منطق ندارد اين حرف   
                                                           

 ،شـود    مثالً در زناشويي برخي تعهدها نوشته نمـي        ؛يفخواه تعهد عر  د مكتوب باشد و     هخواه تع . ١
 .گويد زناشويي يعني قبول فالن تعهدات اما عرف مي
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انگليسي، معتقد است تمام وظايف اخالقي انسان به دو دسته قابـل تقسـيم              
يعني هر عمل اخالقي كـه از       . نگر نگر و وظايف آينده    وظايف گذشته : است

نسان اخالقي انجام دهد، يا معطـوف بـه         رود به عنوان يك ا     انسان انتظار مي  
چيزي در گذشته است و يا معطوف به چيزي در آينـده و از ايـن دو حـال              

ايـد كتـابي را بـراي مـن          يعني مثالً اگر شما ديروز قـول داده       . بيرون نيست 
كه اين كتاب را براي من بياوريد يـك عمـل اخالقـي             به محض آن  بياوريد،  

شود؟ اگـر      كتاب يك عمل اخالقي مي     چرا آوردن اين  . صورت گرفته است  
امـا آوردن ايـن     . شما قولي نداده بوديد آوردن اين كتاب عمل خنثايي بـود          

كتاب يك عمل اخالقي است، زيـرا در گذشـته شـما قـولي داده بوديـد و                  
 .اكنون در حال عمل كردن به آن قول هستيد

نگـر و    راس بحث را تفصـيل داده و بـراي هـر يـك از وظـايف آينـده                 
در اينجا كاري به آن بحث ندارم، امـا         . نگر اقسامي را برشمرده است     تهگذش
ام ايـن    اي كه ديويد راس در آن بحث آورده و من هم از آن دفاع كرده               نكته

نگـر تعـارض پيـدا       نگر با يك وظيفه آينـده      است كه اگر يك وظيفه گذشته     
 مـثالً   يعنـي نگر مقدم شـوند؛       نگر بر وظايف آينده      بايد وظايف گذشته   كرد،

 شـما بـه   .ايد كه امروز براي من كتابي را بياوريد        شما ديروز به من قول داده     
نگري زير ِدين من هستيد كه اين كتاب را براي مـن بياوريـد،               لحاظ گذشته 

دوستان كنيد تا كتاب را براي من بياوريد يكي از            اما در طول راه كه طي مي      
 از لحاظ اخالقي بخشـش،  .هيدواهد كتاب را به او بد  خ  از شما مي  نزديكتان  

ايـن امـور از لحـاظ       . هبه، هديه دادن و يا امانـت دادن يـك وظيفـه اسـت             
حـاال سـؤال    .  گرچه از لحاظ حقوقي وظيفه نيسـتند       ،اخالقي وظيفه هستند  

تر اين است كه كتاب را به من بدهيـد   ستراين است كه از لحاظ اخالقي د      
 زيـرا   ؛تـر اسـت     بدهيد درست  ؟ پاسخ اين است كه اگر به من       دوستتانيا به   

نگر شما ايـن اسـت كـه كتـاب را بـه مـن بدهيـد و وظيفـه                     وظيفه گذشته 
 بـه هنگـام تعـارض      ؛ بدهيد دوستتاننگر شما اين است كه كتاب را به          آينده

 ١٨٣/ سير و سلوك عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۱۸۳ )۱۶۸كد 

نگـر بـر وظـايف     نگر بايـد وظـايف گذشـته    نگر و آينده  بين وظايف گذشته  
و استدالل هم بـه سـود آن   اين امر بسيار واضح است . ر مقدم شوند گن آينده

 .شده است و من هم آن استدالل را قبول دارم
حال يك نكته وجود دارد و آن نكته اينكه اگر من با همسر يا فرزنـدانم           

ام و ناگهان تصميم بگيرم اهل سير و سلوك شوم، در اينجا مـن                كرده ١تعهد
 .ارمد... نگري نسبت به همسر، فرزنـدان يـا پـدر و مـادر و              تعهدات گذشته 
اي كـه    ، آنگـاه در فاصـله     ما  تـدريس در جـايي را پذيرفتـه        فرض كنيد مـن   

خواهد ترم شروع شود، ناگهان يك انسان اخالقي و اهل سير و سـلوك               مي
در ايـن   . خواهم بروم و به تهذيب نفس و مراقبه نفس بپردازم          شوم و مي    مي

 از  چنين كاري  ام كنار بگذارم،   حالت اگر من بيايم و قولي را كه به شما داده          
مـن نخواهـد       كمـال اخالقـي     قابل دفاع نيست و تـأثيري در       لحاظ اخالقي 

 بايـد از    م به سير و سلوك بپرداز     م بنابراين در اين شرايط اگر بخواه      .داشت
  عهـد همسـري   هم كـه     كسي   نظير اين مطلب  . متعهدات گذشته خارج شو   

از تعهـد    را   ش بايـد همسـر    د اهل سير و سلوك شو     دخواه  حاال مي  ه و بست
 آزاد كـرد ـ كـه آزاد كـردن      خود را از تعهداتشاگر همسر. دخود آزاد كن

 صومعه يا هـر  ، به ديرندتوا هم به حسب نوع خودش راهي دارد ـ آنگاه مي 
 .د برودخواه جايي كه مي

 مشابه فرمايش حضـرت در فرهنـگ      . توجه داشت   مهم بايد به اين نكته   
د در ذهـن و ضـمير       رسـ    نظـر مـي    به. ما موارد ديگري هم پيش آمده است      

توان زن و بچه را زابـراه كـرد         گذشته و آن اينكه نمي      بزرگان يك چيزي مي   
كـاري  ايم كه ديگر به طرف خدا برويم و شما هـر           و گفت ما تصميم گرفته    

خواهم بـه طـرف خـدا بـروم، اگـر شـما هـم               من مي  ؛خواهيد بكنيد  كه مي 
 به نظر مـن     ؛آييد به من ربطي ندارد      آييد، بياييد با هم برويم، اگر هم نمي         مي

توان سخن بزرگـان را حمـل بـر          د مي رس  به نظر مي  . منطق ندارد اين حرف   
                                                           

 ،شـود    مثالً در زناشويي برخي تعهدها نوشته نمـي        ؛يفخواه تعهد عر  د مكتوب باشد و     هخواه تع . ١
 .گويد زناشويي يعني قبول فالن تعهدات اما عرف مي
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گفتنـد قاعـده اخالقـي بايـد       كانـت و هيـر مـي     .حرف كانت و هيـر نكـرد      
پـذير باشـد و لـذا        اند بايد تعمـيم    اهللا هم گفته    گويي رسول  ؛پذير باشد  تعميم
آيد كه اين موارد را       من بيشتر به نظرم مي    . دان بن مظعون را نهي كرده     عثمان
اما اگر خالف اين در كـالم  . نگر تبيين كرد اساس وظايف گذشته  توان بر  مي

بايد گفت بزرگان ما گويي اصل      در اين صورت    بزرگان تصريح شده باشد،     
يعني اگر جايي تصريح شـده بـود كـه مـثالً            . اند پذيري را قبول داشته    تعميم

گويم نرو كه اگر فكر       به اين جهت مي   ! صحابي من ! الن كس ف«: گفته باشند 
هـا بخواهنـد هماننـد تـو بـه صـحرا برونـد و              بيني اگر همه انسـان      كني مي 
 آنگاه بايـد گفـت ايـن بزرگـان هـم اصـل       ،»شود  نشيني كنند، چه مي    عزلت
 .پذيري را قبول دارند تعميم

 

انسته كـه   د  ميبر  يعني پيام . تشخيص پيامبر هم نسبت به آن شخص مهم است         ○
بـا اسـتفاده از داليـل       . نـد ك  مـي اش را فلج     آن فرد احساس گذرايي دارد كه زندگي      

 .توان اين مسئله را توجيه كرد ديگري هم مي

 شناخته است؟  ايشان را مي شخص يعني پيامبر●

 

 .ابدي مي يعني شخص ايشان احساس گذرايي داشته كه پيامبر آن را در!بله ○

. شـود   يك بحث خصوصي و شخصي مي     رت اين مسئله    در اين صو  !  بله ●
 .خواهم بگويم يكي از اين دو راه را بايد در پي گرفت به صورت كلي مي

 

هـاي    هاي عملي از لحاظ ربط و نسـبت دسـتورالعمل           مقايسه عرفان . ۴ـ۱
 ها ميزان تأكيد عرفان: آنها با ساحات وجودي آدمي

 يا  در عرفـان مقايسـه  ييـاد  از وجوه مقايسه كه امروزه اهميت ز   ديگر ييك
 ي يـك نظـام عرفـان   ي سير و سلوكيها  اين است كه دستورالعمل   ،پيدا كرده 

االيـام،   از قديم.  استي آدم وجوديتا از ساح  يبيشتر معطوف به چه بخش    

 ١٨٥/ سير و سلوك عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۱۸۵ )۱۶۸كد 

 در همـه    ي كل طور  ، و به  يشناس  خارج از قلمرو عرفان در فلسفه، روان       يحت
ند، اين بحـث وجـود داشـته كـه          نك  مي ربط پيدا    يشناس  كه به انسان   يعلوم

 عرفـان از    يهـا  ما فعالً بـه بحـث سـاحت       .  چند ساحت است   يعرفان دارا 
نـد كـه   ك  مي احساس   ي نداريم، بلكه آنچه را كه هر انسان       ي كار يمنظر فلسف 
خـواهيم    ي نم ي يعن ؛هيمد  ميها در وجود اوست مورد بحث قرار         آن ساحت 

آيـا  « ،»؟د يا نـدار د نفس دار يسف به لحاظ فل   انسان آيا« از اين بحث كنيم كه    
 ، قلـب  ،فـؤاد « ،»؟ است غير از نفس، يا روح همان نفس اسـت          يروح چيز 

يعن  و ي اخف ،ي خف ،سر ـ   ،ي، عرفـان  ي در ديدگاه فلسف   .»؟ چه ي لب  و  ي و دين
  منظرهـا   ايـن  ازمـا   . وندش  مي ي تلق ي آدم ي اين امور ساحات وجود    يمذهب
 . است١يشناختر پديدا مايم، بلكه بحثكن نميبحث 

 اينكه بر فرض آنكه شما بـا هـيچ          ي چه؟ يعن  ي يعن يبحث پديدارشناخت 
 نداشـته باشـيد، از      ي هـم كـه كـار      ي و مذهب  ي و يا دين   ي فلسف ،يديد عرفان 

 معتقـد بـه     ،رو كه متـدين بـه ديـن خـاص           نه از آن   ،رو كه انسان هستيد    آن
 ، بـاالخره در    هسـتيد  ي خاصـ  ي به نحله عرفان    ملتزم  خاص و  يمكتب فلسف 
اين بحث، بحث   . دي دار يهاي  كه چه ساحت   يدنك  مي احساس   تاندرون خود 

 هـم  ي و مذهبي و ديني نيست، بحث عرفان ي آدم يها  درباره ساحت  يفلسف
 چـه؟   ي يعنـ  يبحث پديدارشـناخت  .  است ينيست، بلكه بحث پديدارشناخت   

 ي دربـاره انسـان چـه چيـز    ي به اين نداريم كـه چـه كسـ     ي اينكه كار  ييعن
 .ابدي ميردازيم كه انسان در درون خودش چه پ ميكه به اين ويد، بلگ مي

  هسـت كـه  ساحتپنج د  رس  ياگر اين را مبنا قرار دهيم، ظاهراً به نظر م         
 اينكـه مـا يـك سلسـله         ي يكـ  ٢.همه ما قبول داريم در درون ما وجود دارد        

 سـوم   ؛ دوم اينكه يك ساحت احساسات و عواطف داريـم         ؛ داريم يباورهاي
 را ي يــك چيزهــاييخواســت اسـت، چــرا كـه هــر انسـان   سـاحت اراده و  

 چهـارم سـاحت گفتـار اسـت و          ؛ندك  مي را اراده    يخواهد و يك كارهاي    يم
                                                           

1. phenomenological 

  .برم ام، لذا فقط اين موارد را نام مي از آنجايي كه قبالً راجع به اين موارد بحث كرده. ٢



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ١٨٤
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گفتنـد قاعـده اخالقـي بايـد       كانـت و هيـر مـي     .حرف كانت و هيـر نكـرد      
پـذير باشـد و لـذا        اند بايد تعمـيم    اهللا هم گفته    گويي رسول  ؛پذير باشد  تعميم
آيد كه اين موارد را       من بيشتر به نظرم مي    . دان بن مظعون را نهي كرده     عثمان
اما اگر خالف اين در كـالم  . نگر تبيين كرد اساس وظايف گذشته  توان بر  مي

بايد گفت بزرگان ما گويي اصل      در اين صورت    بزرگان تصريح شده باشد،     
يعني اگر جايي تصريح شـده بـود كـه مـثالً            . اند پذيري را قبول داشته    تعميم

گويم نرو كه اگر فكر       به اين جهت مي   ! صحابي من ! الن كس ف«: گفته باشند 
هـا بخواهنـد هماننـد تـو بـه صـحرا برونـد و              بيني اگر همه انسـان      كني مي 
 آنگاه بايـد گفـت ايـن بزرگـان هـم اصـل       ،»شود  نشيني كنند، چه مي    عزلت
 .پذيري را قبول دارند تعميم

 

انسته كـه   د  ميبر  يعني پيام . تشخيص پيامبر هم نسبت به آن شخص مهم است         ○
بـا اسـتفاده از داليـل       . نـد ك  مـي اش را فلج     آن فرد احساس گذرايي دارد كه زندگي      

 .توان اين مسئله را توجيه كرد ديگري هم مي

 شناخته است؟  ايشان را مي شخص يعني پيامبر●

 

 .ابدي مي يعني شخص ايشان احساس گذرايي داشته كه پيامبر آن را در!بله ○

. شـود   يك بحث خصوصي و شخصي مي     رت اين مسئله    در اين صو  !  بله ●
 .خواهم بگويم يكي از اين دو راه را بايد در پي گرفت به صورت كلي مي

 

هـاي    هاي عملي از لحاظ ربط و نسـبت دسـتورالعمل           مقايسه عرفان . ۴ـ۱
 ها ميزان تأكيد عرفان: آنها با ساحات وجودي آدمي

 يا  در عرفـان مقايسـه  ييـاد  از وجوه مقايسه كه امروزه اهميت ز   ديگر ييك
 ي يـك نظـام عرفـان   ي سير و سلوكيها  اين است كه دستورالعمل   ،پيدا كرده 

االيـام،   از قديم.  استي آدم وجوديتا از ساح  يبيشتر معطوف به چه بخش    

 ١٨٥/ سير و سلوك عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۱۸۵ )۱۶۸كد 

 در همـه    ي كل طور  ، و به  يشناس  خارج از قلمرو عرفان در فلسفه، روان       يحت
ند، اين بحـث وجـود داشـته كـه          نك  مي ربط پيدا    يشناس  كه به انسان   يعلوم

 عرفـان از    يهـا  ما فعالً بـه بحـث سـاحت       .  چند ساحت است   يعرفان دارا 
نـد كـه   ك  مي احساس   ي نداريم، بلكه آنچه را كه هر انسان       ي كار يمنظر فلسف 
خـواهيم    ي نم ي يعن ؛هيمد  ميها در وجود اوست مورد بحث قرار         آن ساحت 

آيـا  « ،»؟د يا نـدار د نفس دار يسف به لحاظ فل   انسان آيا« از اين بحث كنيم كه    
 ، قلـب  ،فـؤاد « ،»؟ است غير از نفس، يا روح همان نفس اسـت          يروح چيز 

يعن  و ي اخف ،ي خف ،سر ـ   ،ي، عرفـان  ي در ديدگاه فلسف   .»؟ چه ي لب  و  ي و دين
  منظرهـا   ايـن  ازمـا   . وندش  مي ي تلق ي آدم ي اين امور ساحات وجود    يمذهب
 . است١يشناختر پديدا مايم، بلكه بحثكن نميبحث 

 اينكه بر فرض آنكه شما بـا هـيچ          ي چه؟ يعن  ي يعن يبحث پديدارشناخت 
 نداشـته باشـيد، از      ي هـم كـه كـار      ي و مذهب  ي و يا دين   ي فلسف ،يديد عرفان 

 معتقـد بـه     ،رو كه متـدين بـه ديـن خـاص           نه از آن   ،رو كه انسان هستيد    آن
 ، بـاالخره در    هسـتيد  ي خاصـ  ي به نحله عرفان    ملتزم  خاص و  يمكتب فلسف 
اين بحث، بحث   . دي دار يهاي  كه چه ساحت   يدنك  مي احساس   تاندرون خود 

 هـم  ي و مذهبي و ديني نيست، بحث عرفان ي آدم يها  درباره ساحت  يفلسف
 چـه؟   ي يعنـ  يبحث پديدارشـناخت  .  است ينيست، بلكه بحث پديدارشناخت   

 ي دربـاره انسـان چـه چيـز    ي به اين نداريم كـه چـه كسـ     ي اينكه كار  ييعن
 .ابدي ميردازيم كه انسان در درون خودش چه پ ميكه به اين ويد، بلگ مي

  هسـت كـه  ساحتپنج د  رس  ياگر اين را مبنا قرار دهيم، ظاهراً به نظر م         
 اينكـه مـا يـك سلسـله         ي يكـ  ٢.همه ما قبول داريم در درون ما وجود دارد        

 سـوم   ؛ دوم اينكه يك ساحت احساسات و عواطف داريـم         ؛ داريم يباورهاي
 را ي يــك چيزهــاييخواســت اسـت، چــرا كـه هــر انسـان   سـاحت اراده و  

 چهـارم سـاحت گفتـار اسـت و          ؛ندك  مي را اراده    يخواهد و يك كارهاي    يم
                                                           

1. phenomenological 

  .برم ام، لذا فقط اين موارد را نام مي از آنجايي كه قبالً راجع به اين موارد بحث كرده. ٢



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ١٨٦
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 داشـته   ي ساحت را فارغ از اينكـه چـه مشـرب          پنجاين  . پنجم ساحت كردار  
 از ماست كه بگويد من هيچ       يك  كداممثالً  . هستيم هر كدام از ما دارا       ،باشيم
ـ  ي به هيچ چيـز    يباور  بـه چيـز يـا    ي باورهـاي يبـاالخره هـر انسـان    . دارم ن

 يهر انسـان  . طور در ساحت احساسات و عواطف هم همين      .  دارد يچيزهاي
، خشـم،   ي، اميد، نااميد  ي، دشمن ي از موارِد عشق، نفرت، دوست     يباالخره يك 

 هـم   يهـاي  هـا و اراده     يك سلسله خواست   يهر انسان . داردرا  ...  و يخشنود
 را دارد و اراده يـك سلسـله         يسلسـله چيزهـاي    خواسـت يـك      ي يعن ؛دارد

 سـاحات   سـاحت، پـنج ايـن  .  را دارد و نيز گفتار و كردار هم دارد         يكارهاي
 به اين ندارد كه شما به يك ديـن و           ي نياز ييعن.  است يمنولوژيكال آدم فنو

 تعلق داشته باشيد و قائل      ي يا يك عرفان خاص    يمذهب يا يك مكتب فلسف    
 . ساحت باشيدپنجبه اين 

 امـروزه در عرفـان       كـه  يا  از وجوه مقايسـه    ييك ذكر شد     كه طور  همان
ود، شـ   مـي  ي وارد يك عرفان عملـ     ي شخص يكه وقت  است   اهميت يافته اين  

 كـه  ي كسـ ي، يعني كه مرشد، استاد، شيخ و يا عارف به مبتد  يهاي آيا توصيه 
، ندك  ميها    كه به متوسط   يهاي  توصيه يخواهد وارد اين راه شود، و يا حت        يم

 و ايـن كـار را   يـد ست، مثالً اينكـه ايـن كـار را بكن   آنهابيشتر ناظر به كردار    
 و آن   ييـد  مثالً اينكه ايـن سـخن را بگو        ، يا بيشتر ناظر به گفتار است      يد؛نكن

 يـا بيشـتر     ييد؛گونه سخن نگو    و آن  ييدگونه سخن بگو   ، اين ييدسخن را نگو  
 و بهمان چيزها را     يدناظر به اراده و خواست است كه فالن چيزها را نخواه          

ويـد  گ  مـي  مثالً   ي يعن ؛، يا بيشتر ناظر به احساسات و عواطف است        يدبخواه
، يـد  توجـه كن   ي يا به خشم يا به عشق و نفرت، اميـد و نااميـد             يبه خشنود 

، از  يدهـا را نداشـته باشـ       ي خشـنود  ي و برخ  يدها را نداشته باش     خشم يبرخ
ـ         چيزهـا  ي، از بعض  يدبعضي چيزها نبايد لذت ببر      نا نبايـد درد و رنـج برايت

نـد چـه   ك را متوجـه  هـا  ردازد كه انسـان پ مي يا بيشتر به اين امر  ؛حاصل آيد 
 .دن نداريد و چه باورهاين داريباورهاي

 ١٨٧/ سير و سلوك عرفاني 
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 يـك   كـدام  به   ي از وجوه مقايسه اين است كه در هر عرفان         يبنابراين يك 
هيچ سـير و سـلوك      بدون شك   .  ساحت بيشتر توجه شده است     پنجاز اين   

 تقريبـاً   ؛ سـاحت مطلقـاً نپـردازد      پـنج  از ايـن     ي نيست كه به يكـ     يا يانعرف
 كمـابيش   پـنج مـورد   ، همه ايـن     يتوان گفت در هر سير و سلوك عرفان        يم

 گفتـه   اسـاس  بربنابراين بحث،   .  اما ميزان تأكيد متفاوت است     ،وجود دارند 
ـ ، يعاست matter of degree ، بحث ازنندك مي كه در اين زمينه كار يكسان  ين

 appoint of emphasisوينـد  گ مـي  يگـاه . مسئله درجه و مرتبـه مهـم اسـت   
 كـه در عرفـان   يهـاي  اگر در رساله  .  كجاست يرو» تأكيد« اينكه   ياست، يعن 

  عنـوان  بـا  ي هرنـد  ي شيروان ي عل يكتاب آقا نظير  خود ما نوشته شده است      
 قـديم تـا     ي رساله سير و سلوك از علما      ۱۷ـ۱۶ حدود    كه ١سروش هدايت 

ينيـد بحرالعلـوم يـا عالمـه        ب  مـي ،   دقت كنيـد   ٢دهگردآور را   يمه طباطباي عال
هند بـا هـم     د  مي يا  دستورالعمل توصيه  ي يا فالن عارف ديگر وقت     يطباطباي
 تأكيـد    كـه  ي اولـين چيـز    ، بر    مثالً در يك رساله    . دارند ي بسيار يها تفاوت

ب را  جا بياور و نماز شـ       اين است كه صلوات را در وقت فريضه به         شود  مي
 توجـه دارد و آن را مهـم         ي گويا به بخش كـردار آدمـ       يهم ترك نكن، يعن   

اش ايـن    كه اولـين توصـيه  يا  دارد با رساله ي اين مورد تفاوت زياد    ؛اندد  مي
هاسـت،   ، دروغ مفتاح همـه بـدي      ياست كه نبايد از اين به بعد دروغ بگوي        

 يانجـام دهـ    كه بايـد     ي دروغ است، بنابراين اولين كار     يونه شر گ كليد هر 
ـ         ا مهـار كـردن زبـان در    . يين است كـه زبـان خـودت را از دروغ مهـار كن

تواند باشد، اما در اين مورد بـر مهـار كـردن زبـان از                ي ديگر هم م   يچيزها
نـد، بحـث از   ك كه تأكيد ي بر هر چيزحال هر بهاما . دروغ تأكيد شده است 

                                                           

ها و مكتوبات اخالقـي     اي از دستورالعمل    موعهمج: سروش هدايت شيرواني هرندي، علي،    : ك.ر. ١
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 .۱۳۷۰ ترجمه و نشر كتاب، مركز: ، تهران...و

و انـد و راه   هايي است كه عالمه طباطبايي به شاگردان خـود داده  ها رساله يكي دو مورد از رساله    . ٢
 .اند رسم سير و سلوك را به آنها نشان داده
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 داشـته   ي ساحت را فارغ از اينكـه چـه مشـرب          پنجاين  . پنجم ساحت كردار  
 از ماست كه بگويد من هيچ       يك  كداممثالً  . هستيم هر كدام از ما دارا       ،باشيم
ـ  ي به هيچ چيـز    يباور  بـه چيـز يـا    ي باورهـاي يبـاالخره هـر انسـان    . دارم ن

 يهر انسـان  . طور در ساحت احساسات و عواطف هم همين      .  دارد يچيزهاي
، خشـم،   ي، اميد، نااميد  ي، دشمن ي از موارِد عشق، نفرت، دوست     يباالخره يك 

 هـم   يهـاي  هـا و اراده     يك سلسله خواست   يهر انسان . داردرا  ...  و يخشنود
 را دارد و اراده يـك سلسـله         يسلسـله چيزهـاي    خواسـت يـك      ي يعن ؛دارد

 سـاحات   سـاحت، پـنج ايـن  .  را دارد و نيز گفتار و كردار هم دارد         يكارهاي
 به اين ندارد كه شما به يك ديـن و           ي نياز ييعن.  است يمنولوژيكال آدم فنو

 تعلق داشته باشيد و قائل      ي يا يك عرفان خاص    يمذهب يا يك مكتب فلسف    
 . ساحت باشيدپنجبه اين 

 امـروزه در عرفـان       كـه  يا  از وجوه مقايسـه    ييك ذكر شد     كه طور  همان
ود، شـ   مـي  ي وارد يك عرفان عملـ     ي شخص يكه وقت  است   اهميت يافته اين  

 كـه  ي كسـ ي، يعني كه مرشد، استاد، شيخ و يا عارف به مبتد  يهاي آيا توصيه 
، ندك  ميها    كه به متوسط   يهاي  توصيه يخواهد وارد اين راه شود، و يا حت        يم

 و ايـن كـار را   يـد ست، مثالً اينكـه ايـن كـار را بكن   آنهابيشتر ناظر به كردار    
 و آن   ييـد  مثالً اينكه ايـن سـخن را بگو        ، يا بيشتر ناظر به گفتار است      يد؛نكن

 يـا بيشـتر     ييد؛گونه سخن نگو    و آن  ييدگونه سخن بگو   ، اين ييدسخن را نگو  
 و بهمان چيزها را     يدناظر به اراده و خواست است كه فالن چيزها را نخواه          

ويـد  گ  مـي  مثالً   ي يعن ؛، يا بيشتر ناظر به احساسات و عواطف است        يدبخواه
، يـد  توجـه كن   ي يا به خشم يا به عشق و نفرت، اميـد و نااميـد             يبه خشنود 

، از  يدهـا را نداشـته باشـ       ي خشـنود  ي و برخ  يدها را نداشته باش     خشم يبرخ
ـ         چيزهـا  ي، از بعض  يدبعضي چيزها نبايد لذت ببر      نا نبايـد درد و رنـج برايت

نـد چـه   ك را متوجـه  هـا  ردازد كه انسـان پ مي يا بيشتر به اين امر  ؛حاصل آيد 
 .دن نداريد و چه باورهاين داريباورهاي

 ١٨٧/ سير و سلوك عرفاني 
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 يـك   كـدام  به   ي از وجوه مقايسه اين است كه در هر عرفان         يبنابراين يك 
هيچ سـير و سـلوك      بدون شك   .  ساحت بيشتر توجه شده است     پنجاز اين   

 تقريبـاً   ؛ سـاحت مطلقـاً نپـردازد      پـنج  از ايـن     ي نيست كه به يكـ     يا يانعرف
 كمـابيش   پـنج مـورد   ، همه ايـن     يتوان گفت در هر سير و سلوك عرفان        يم

 گفتـه   اسـاس  بربنابراين بحث،   .  اما ميزان تأكيد متفاوت است     ،وجود دارند 
ـ ، يعاست matter of degree ، بحث ازنندك مي كه در اين زمينه كار يكسان  ين

 appoint of emphasisوينـد  گ مـي  يگـاه . مسئله درجه و مرتبـه مهـم اسـت   
 كـه در عرفـان   يهـاي  اگر در رساله  .  كجاست يرو» تأكيد« اينكه   ياست، يعن 

  عنـوان  بـا  ي هرنـد  ي شيروان ي عل يكتاب آقا نظير  خود ما نوشته شده است      
 قـديم تـا     ي رساله سير و سلوك از علما      ۱۷ـ۱۶ حدود    كه ١سروش هدايت 

ينيـد بحرالعلـوم يـا عالمـه        ب  مـي ،   دقت كنيـد   ٢دهگردآور را   يمه طباطباي عال
هند بـا هـم     د  مي يا  دستورالعمل توصيه  ي يا فالن عارف ديگر وقت     يطباطباي
 تأكيـد    كـه  ي اولـين چيـز    ، بر    مثالً در يك رساله    . دارند ي بسيار يها تفاوت

ب را  جا بياور و نماز شـ       اين است كه صلوات را در وقت فريضه به         شود  مي
 توجـه دارد و آن را مهـم         ي گويا به بخش كـردار آدمـ       يهم ترك نكن، يعن   

اش ايـن    كه اولـين توصـيه  يا  دارد با رساله ي اين مورد تفاوت زياد    ؛اندد  مي
هاسـت،   ، دروغ مفتاح همـه بـدي      ياست كه نبايد از اين به بعد دروغ بگوي        

 يانجـام دهـ    كه بايـد     ي دروغ است، بنابراين اولين كار     يونه شر گ كليد هر 
ـ         ا مهـار كـردن زبـان در    . يين است كـه زبـان خـودت را از دروغ مهـار كن

تواند باشد، اما در اين مورد بـر مهـار كـردن زبـان از                ي ديگر هم م   يچيزها
نـد، بحـث از   ك كه تأكيد ي بر هر چيزحال هر بهاما . دروغ تأكيد شده است 

                                                           

ها و مكتوبات اخالقـي     اي از دستورالعمل    موعهمج: سروش هدايت شيرواني هرندي، علي،    : ك.ر. ١
سـينا   الـدين، ابـن    ، محـي  همدانيطاووس، عالمه حلي، حسينقلي      ، سيد و عرفاني از امام خميني    

 .۱۳۷۰ ترجمه و نشر كتاب، مركز: ، تهران...و

و انـد و راه   هايي است كه عالمه طباطبايي به شاگردان خـود داده  ها رساله يكي دو مورد از رساله    . ٢
 .اند رسم سير و سلوك را به آنها نشان داده
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واليـت   گفتـه شـود اول بايـد         يممكن است در رسـاله ديگـر      . گفتار است 
 احساسـات و    ي، يعنـ  يالبيت بپـرداز    آل ي و به دوست   يخودت را درست كن   

 . ها متفاوت است يلذا تلق. عواطف برايش مهم است

 از ايـن    ييك از اين مسـالك نيسـتند كـه بـه يكـ             هيچبايد دقت داشت    
 ياصالً و ابداً چنـين نيسـت و مـا چنـين چيـز             . ها، مطلقاً توجه نكنند    جنبه
 اما در عين حال، ميـزان تأكيـد         ؛ايم  بايد گفت تقريباً نديده     يا شايد  ،ايم نديده
 مسـالك   يبعضـ .  در اين جهت با هم متفاوت اسـت        ي عرفان عمل  يها نظام

 مسـالك بـه باورهـا       ي به احساسات و عواطف دارنـد و بعضـ         يتوجه زياد 
 يهـا   كه از نظـام ي نسبتاً مسامحيها يبند مثالً در تقسيم  .  دارند يتوجه زياد 

 ي را نظـام سـير و سـلوك        ي سـير و سـلوك     يها  نظام يشود، بعض  ي م يعرفان
 هسـتند و بـه      گونـه    ما هم تقريبـاً همـين      ي واليت يها ماانند كه نظ  د  ميعشق  

ها، نظـام معرفـت اسـت و          نظام يبعض. نندك  مياحساسات و عواطف توجه     
.  اسـت يالبتـه اينهـا تعـابير مسـامح    .  باور اسـت يدر واقع تأكيد آنها بر رو 

 اشاره كرده و ديگـران هـم اشـاره          ي هم در جاي   يكه اقبال الهور   طور  همان
، نظام عشق، يا نظام معرفت يـا        ياند، اين تعابير كه مثالً يك نظام عرفان        كرده

هـد در فـالن     د  مـي  نشان   حال هر به اما   ، نيست ينظام نور است تعابير دقيق    
 در   همـين ترتيـب    نظام بيشتر احساسات و عواطف محل بحث است و بـه          

 .ها هم مسئله يا مسائل ديگري بيشتر محل بحث واقع شده است ر نظامساي
 در  يمايستر اكهارت، عارف طراز اول مسيح     كنم؛    نمونه ديگري ذكر مي   

 دنياسـت و    يترين آثار عرفـان     از معروف  ي كه يك  ١،يرساله در باب وارستگ   
نم، تمـام سـخنش ايـن       كـ   مـي  است و خواندن آن را توصيه        يرساله كوچك 
 هـر گـاه     ؛رفان فقط و فقط به احساسـات و عواطـف ربـط دارد            است كه ع  

. شود، اهل سير و سلوك خواهد بـود » وارسته« چيزها  يانسان بتواند از برخ   
 معموالً به احساسات و عواطـف       يوارستگ. يدآ   مي بقيه چيزها خود به خود    

                                                           

1. On Detachment 

 ١٨٩/ سير و سلوك عرفاني 
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 كه وارسـته شـد، گفتـارش آن چنـان كـه بايـد باشـد                 يانسان. ودش  ميختم  
بايد درسـت   آنچه   ؛ردارش نيز چنان كه بايد باشد خواهد بود        ك ،خواهد بود 
ايـن حـرف    .  اسـت  يوارستگ،   شوند  به حسب آن درست     امور شود تا بقيه  

 به من بگويـد اگـر دسـتت را بـه طـرف راسـت       يهمانند اين است كه كس   
توجـه  .  كه در دست توست به سمت راست خواهـد رفـت    ي هم  قلم يبرد

 دسـت بـه     ي وقتـ  ؛يرا به سمت راست ببر    شما بايد به اين باشد كه دستت        
 هم كه در دست توسـت بـه سـمت راسـت        يسمت راست رفت، قهراً قلم    

سخن اكهارت هم بـه ايـن معناسـت كـه اگـر احساسـات و                . خواهد رفت 
ايـن نمونـه    .  خود به خود تنظيم خواهند شد      مورعواطف تنظيم شود، بقيه ا    

ـ           ياز كس  رايش اهميـت    است كه در سير و سلوك، احساسات و عواطف، ب
رو   معلـول، تبـع، تـابع يـا دنبالـه          ي بقيـه چيزهـا بـه نـوع        ي گوي ييعن. دارد

 .احساسات و عواطف هستند
 كـه  يتـرين شـر   بزرگ بود ، معتقدوي، عارفه معروف فرانس   يسيمون و 

 ي را نديدن يا نـاواقعيت ي واقعيتي يعن؛م استتواند دامنگير بشر شود، توه  يم
 يـا   ي يـا خصوصـ    ي فـرد  ي كه در زندگ   يا يدهر ب بود   معتقد   يو. را ديدن 
بنـابراين  .  از يـك تـوهم اسـت       ييد ناش آ  مي پديد   ي و عموم  ي جمع يزندگ

   و غم ما معطوف به اين باشد كه نكنـد تـوه زده شـويم و تـا    مبايد تمام هم
 يمان خرق كنـيم، اگـر حجـاب        يآميز را در زندگ    م توه يها توانيم حجاب  يم

  هم بايد خرق و پاره شـود، همـان          ي چيز م است و اگر   هست، حجاب توه 
 بـه سـاحت باورهـا    يينيـد سـيمون و  ب مياگر دقت كنيد، . م است پرده توه 

 از واقعيـت و نـاواقع را واقـع    يخواهد بگويـد دور  يدر واقع م  . توجه دارد 
 نظـام   يسـيمون و  . زاسـت  دانستن يا واقع را ناواقع دانستن است كه مشكل        

هـد  د مـي  نشان ي يعن؛ كرده استيين امر مبتناش را هم كامالً بر هم   ياخالق
ـ  هستند و تمـام رذا     يگريز م، مصاديق توه  يل اخالق ئتمام فضا  ـ  ئ ، يل اخالق

 دوم دوگـل از او      ي هم در اواخـر جنـگ جهـان        يوقت. يگراي ممصاديق توه 
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واليـت   گفتـه شـود اول بايـد         يممكن است در رسـاله ديگـر      . گفتار است 
 احساسـات و    ي، يعنـ  يالبيت بپـرداز    آل ي و به دوست   يخودت را درست كن   

 . ها متفاوت است يلذا تلق. عواطف برايش مهم است

 از ايـن    ييك از اين مسـالك نيسـتند كـه بـه يكـ             هيچبايد دقت داشت    
 ياصالً و ابداً چنـين نيسـت و مـا چنـين چيـز             . ها، مطلقاً توجه نكنند    جنبه
 اما در عين حال، ميـزان تأكيـد         ؛ايم  بايد گفت تقريباً نديده     يا شايد  ،ايم نديده
 مسـالك   يبعضـ .  در اين جهت با هم متفاوت اسـت        ي عرفان عمل  يها نظام

 مسـالك بـه باورهـا       ي به احساسات و عواطف دارنـد و بعضـ         يتوجه زياد 
 يهـا   كه از نظـام ي نسبتاً مسامحيها يبند مثالً در تقسيم  .  دارند يتوجه زياد 

 ي را نظـام سـير و سـلوك        ي سـير و سـلوك     يها  نظام يشود، بعض  ي م يعرفان
 هسـتند و بـه      گونـه    ما هم تقريبـاً همـين      ي واليت يها ماانند كه نظ  د  ميعشق  

ها، نظـام معرفـت اسـت و          نظام يبعض. نندك  مياحساسات و عواطف توجه     
.  اسـت يالبتـه اينهـا تعـابير مسـامح    .  باور اسـت يدر واقع تأكيد آنها بر رو 

 اشاره كرده و ديگـران هـم اشـاره          ي هم در جاي   يكه اقبال الهور   طور  همان
، نظام عشق، يا نظام معرفت يـا        ياند، اين تعابير كه مثالً يك نظام عرفان        كرده

هـد در فـالن     د  مـي  نشان   حال هر به اما   ، نيست ينظام نور است تعابير دقيق    
 در   همـين ترتيـب    نظام بيشتر احساسات و عواطف محل بحث است و بـه          

 .ها هم مسئله يا مسائل ديگري بيشتر محل بحث واقع شده است ر نظامساي
 در  يمايستر اكهارت، عارف طراز اول مسيح     كنم؛    نمونه ديگري ذكر مي   

 دنياسـت و    يترين آثار عرفـان     از معروف  ي كه يك  ١،يرساله در باب وارستگ   
نم، تمـام سـخنش ايـن       كـ   مـي  است و خواندن آن را توصيه        يرساله كوچك 
 هـر گـاه     ؛رفان فقط و فقط به احساسـات و عواطـف ربـط دارد            است كه ع  

. شود، اهل سير و سلوك خواهد بـود » وارسته« چيزها  يانسان بتواند از برخ   
 معموالً به احساسات و عواطـف       يوارستگ. يدآ   مي بقيه چيزها خود به خود    
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 كه وارسـته شـد، گفتـارش آن چنـان كـه بايـد باشـد                 يانسان. ودش  ميختم  
بايد درسـت   آنچه   ؛ردارش نيز چنان كه بايد باشد خواهد بود        ك ،خواهد بود 
ايـن حـرف    .  اسـت  يوارستگ،   شوند  به حسب آن درست     امور شود تا بقيه  

 به من بگويـد اگـر دسـتت را بـه طـرف راسـت       يهمانند اين است كه كس   
توجـه  .  كه در دست توست به سمت راست خواهـد رفـت    ي هم  قلم يبرد

 دسـت بـه     ي وقتـ  ؛يرا به سمت راست ببر    شما بايد به اين باشد كه دستت        
 هم كه در دست توسـت بـه سـمت راسـت        يسمت راست رفت، قهراً قلم    

سخن اكهارت هم بـه ايـن معناسـت كـه اگـر احساسـات و                . خواهد رفت 
ايـن نمونـه    .  خود به خود تنظيم خواهند شد      مورعواطف تنظيم شود، بقيه ا    

ـ           ياز كس  رايش اهميـت    است كه در سير و سلوك، احساسات و عواطف، ب
رو   معلـول، تبـع، تـابع يـا دنبالـه          ي بقيـه چيزهـا بـه نـوع        ي گوي ييعن. دارد

 .احساسات و عواطف هستند
 كـه  يتـرين شـر   بزرگ بود ، معتقدوي، عارفه معروف فرانس   يسيمون و 

 ي را نديدن يا نـاواقعيت ي واقعيتي يعن؛م استتواند دامنگير بشر شود، توه  يم
 يـا   ي يـا خصوصـ    ي فـرد  ي كه در زندگ   يا يدهر ب بود   معتقد   يو. را ديدن 
بنـابراين  .  از يـك تـوهم اسـت       ييد ناش آ  مي پديد   ي و عموم  ي جمع يزندگ

   و غم ما معطوف به اين باشد كه نكنـد تـوه زده شـويم و تـا    مبايد تمام هم
 يمان خرق كنـيم، اگـر حجـاب        يآميز را در زندگ    م توه يها توانيم حجاب  يم

  هم بايد خرق و پاره شـود، همـان          ي چيز م است و اگر   هست، حجاب توه 
 بـه سـاحت باورهـا    يينيـد سـيمون و  ب مياگر دقت كنيد، . م است پرده توه 

 از واقعيـت و نـاواقع را واقـع    يخواهد بگويـد دور  يدر واقع م  . توجه دارد 
 نظـام   يسـيمون و  . زاسـت  دانستن يا واقع را ناواقع دانستن است كه مشكل        

هـد  د مـي  نشان ي يعن؛ كرده استيين امر مبتناش را هم كامالً بر هم   ياخالق
ـ  هستند و تمـام رذا     يگريز م، مصاديق توه  يل اخالق ئتمام فضا  ـ  ئ ، يل اخالق

 دوم دوگـل از او      ي هم در اواخـر جنـگ جهـان        يوقت. يگراي ممصاديق توه 
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قريـب   رد عن ك  مي كه احساس    يا  فرانسه ي فرانسه فردا يعن   يخواست كه برا  
نيـاز   با عنوان ي كتابي، ود بنويسييد، برنامه سياسآ مياز سلطه آلمان بيرون   

 ي است كه به نظـر سـيمون و        يا ياين كتاب، برنامه سياس   .  نگاشت به ريشه 
 فرانسـه بـر   ي پيـروز ي فـردا يمد كه اين برنامه، برنامه سعادت بشر برا      آ  مي

البتـه خـودش چنـد مـاه قبـل از ايـن             . است دوم   يها در جنگ جهان    آلمان
 .فت از دنيا ريپيروز
، كـل برنامـه و نظـام    نيـاز بـه ريشـه     در كتاب    اساس نظر سيمون وي    بر
 بـه سـامان     ي وقتـ  ي و اشتغاالت سياس   ها  فعاليتو نيز    يك مملكت،    يسياس

كس نـه در بـاب       يچ ه  يعني ؛م نباشد كس دستخوش توه   خواهد بود كه هيچ   
 يالبتـه سـيمون و    . زده نباشـد    م خـودش تـوه     و نه در باب شخصِ     يهست

 تمـام سـخن     حـال  هر به اما   ١.هدد  مي را هم نشان     يزدگ ماين توه مصاديق  
ـ . م است  از توه  ي ناش ي سياس ياه   اين است كه فساد نظام     يسيمون و   ييعن

، راجع بـه خودمـان يـا ديگـران،     ما همه   حتي يااز شهروندان    يفرد يا افراد  
 البتـه  .  اهميت دارد  ي سيمون و  ي باورها برا  ييعن. ويمش  ميم  دستخوش توه

 اين سخنان را در عالم سياست و اخـالق          يكه سيمون و  وجه داشته باشيد    ت
 . عارفه بود او يك نيست، گرچهي و بحث او در اينجا عرفانكرد بيان مي

 از آن است كـه      يخيزند، حاك  يم برم  بگويد تمام شرور از توه     ياگر كس 
 يم دارد، به نظر سـيمون و  كه توهيكس.  آن شخص اهميت دارد    يباور برا 

ـ   ك  مـي هم در عالم سياست و هم در عالم اخالق مشكل پيـدا               نـه   ينـد، يعن
تـوان عـين همـين       يمـ .  اسـت  يند و نه شهروند سالم    ك  مي ي زندگ ياخالق

انـد باورهـا اهميـت      گفتـه  ي هـم داشـت و كسـان       يسخن را در عرفان عمل    
كنـيم    و اين پرسش را طرح مـي  ييمآ  مياز بحث عرفان بيرون     .  دارد يبسيار
 و در   ا از چيست؟ در تفتـيش عقايـد، در قـرون وسـط            ي ناش ٢يس باورپر كه

بـن حنبـل را هـم در همـان         دوران محنت در فرهنگ خودمان، كـه احمـد        
                                                           

 .ام زدگي را عرض كرده  در يك سخنراني مصاديق توهم.١
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  شخص را پيش مفتش اعظـم يـا  يدوران شكنجه كردند و از بين رفت، وقت      
تـو دروغ هـم      «فتندگ  مي؟ آيا   ستندخوا ي از او م   يند چه چيز  درب  ميكشيش  

 يـا نـه،   ي يا نه، به ناموس مردم هم نظر داريزنيهم م يا نه، تهمت    يويگ  مي
كـار   فـروش، كـم     يا گران  ي يا نه، كم فروش هست     يبه مال مردم هم نظر دار     

ند يـا  يدرسـ پ مـي  آيا اين مسـائل را  ؟»ي، بدكار هستينك مي يا احتكار  يهست
 است در سـه شـخص       ي كه خدا جوهر   يآيا تو معتقد هست   « فتندگ  مياينكه  

هـا   مسلم است كه اين سـؤال     . »؟ يا نه  ي هست ي ربان يقد به عشا  يا نه، آيا معت   
 .رسيدندپ ميرا 

اين تلقي وجود دارد و تمام توجه بسـياري از متـدينان         هم  در جامعه ما    
 هست كـه نـه    ي بگوييد انسان  چنين افرادي اگر به   . به عقايد ديگران است   ما  

 ،احسـان ،  نـد، اهـل تواضـع     ك  مـي يرد، نه ظلم    گ  ميويد، نه رشوه    گ  ميدروغ  
ند، صادق اسـت و احسـان دارد،        ك  مي يعشق و شفقت است، عادالنه زندگ     
 زيـرا   ! خواهنـد گفـت واي بـه حـالش         اما معتقد است خدا وجـود نـدارد،       

افـراد  حاال اگر بـه همـين   . برايشان اين مهم است كه عقيده شخص چيست 
 و رجعـت هـم قائـل        اء به بـد   ي حت يعشر ي به عقايد شيعه اثن    يبگوييد كس 

 اسـت،   يفروش است، هم احتكارچ    فروش است، هم گران    ، اما هم كم   است
خورد  ي هم ربا م   ،يردگ  مي هم رشوه    ،هدد  ميند، هم رشوه    ك  ميهم اختالس   

 يويند امـر سـهل    گ  مي هم نظر دارد، آنگاه       ديگران و به مال و جان و ناموس      
 ي هسـت و قطـره اشـك       يود، عاشـوراي  شـ   مـي  به او    ي باالخره توجه  ،است

و .  پيش خواهد آمد و توبه خواهد كـرد    ي باالخره شب قدر   ؛ختخواهد ري 
 .يرندگ ميدر اين جهت سخت نبنابراين 
  اهميـت   و عقيـده   باوردر جامعه ما    . واقعيت است گفتم يك    كه   يا نكته
 ذكـر  را   يهـاي  من از بحث عرفان خارج شـدم امـا دارم نمونـه           .  دارد زيادي

اكثـر   يبـرا .  اهميـت دارد   ي چه چيزهاي  ي هر كس  ينم تا نشان دهم برا    ك  مي
 ، توحيـد  ،، معـراج  اء اگر قائل بـه رجعـت، بـد        ؛باور اهميت دارد  متدينان ما   
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قريـب   رد عن ك  مي كه احساس    يا  فرانسه ي فرانسه فردا يعن   يخواست كه برا  
نيـاز   با عنوان ي كتابي، ود بنويسييد، برنامه سياسآ مياز سلطه آلمان بيرون   

 ي است كه به نظـر سـيمون و        يا ياين كتاب، برنامه سياس   .  نگاشت به ريشه 
 فرانسـه بـر   ي پيـروز ي فـردا يمد كه اين برنامه، برنامه سعادت بشر برا      آ  مي

البتـه خـودش چنـد مـاه قبـل از ايـن             . است دوم   يها در جنگ جهان    آلمان
 .فت از دنيا ريپيروز
، كـل برنامـه و نظـام    نيـاز بـه ريشـه     در كتاب    اساس نظر سيمون وي    بر
 بـه سـامان     ي وقتـ  ي و اشتغاالت سياس   ها  فعاليتو نيز    يك مملكت،    يسياس

كس نـه در بـاب       يچ ه  يعني ؛م نباشد كس دستخوش توه   خواهد بود كه هيچ   
 يالبتـه سـيمون و    . زده نباشـد    م خـودش تـوه     و نه در باب شخصِ     يهست

 تمـام سـخن     حـال  هر به اما   ١.هدد  مي را هم نشان     يزدگ ماين توه مصاديق  
ـ . م است  از توه  ي ناش ي سياس ياه   اين است كه فساد نظام     يسيمون و   ييعن

، راجع بـه خودمـان يـا ديگـران،     ما همه   حتي يااز شهروندان    يفرد يا افراد  
 البتـه  .  اهميت دارد  ي سيمون و  ي باورها برا  ييعن. ويمش  ميم  دستخوش توه

 اين سخنان را در عالم سياست و اخـالق          يكه سيمون و  وجه داشته باشيد    ت
 . عارفه بود او يك نيست، گرچهي و بحث او در اينجا عرفانكرد بيان مي

 از آن است كـه      يخيزند، حاك  يم برم  بگويد تمام شرور از توه     ياگر كس 
 يم دارد، به نظر سـيمون و  كه توهيكس.  آن شخص اهميت دارد    يباور برا 

ـ   ك  مـي هم در عالم سياست و هم در عالم اخالق مشكل پيـدا               نـه   ينـد، يعن
تـوان عـين همـين       يمـ .  اسـت  يند و نه شهروند سالم    ك  مي ي زندگ ياخالق

انـد باورهـا اهميـت      گفتـه  ي هـم داشـت و كسـان       يسخن را در عرفان عمل    
كنـيم    و اين پرسش را طرح مـي  ييمآ  مياز بحث عرفان بيرون     .  دارد يبسيار
 و در   ا از چيست؟ در تفتـيش عقايـد، در قـرون وسـط            ي ناش ٢يس باورپر كه

بـن حنبـل را هـم در همـان         دوران محنت در فرهنگ خودمان، كـه احمـد        
                                                           

 .ام زدگي را عرض كرده  در يك سخنراني مصاديق توهم.١
2. inquisition 

 ١٩١/ سير و سلوك عرفاني 
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  شخص را پيش مفتش اعظـم يـا  يدوران شكنجه كردند و از بين رفت، وقت      
تـو دروغ هـم      «فتندگ  مي؟ آيا   ستندخوا ي از او م   يند چه چيز  درب  ميكشيش  

 يـا نـه،   ي يا نه، به ناموس مردم هم نظر داريزنيهم م يا نه، تهمت    يويگ  مي
كـار   فـروش، كـم     يا گران  ي يا نه، كم فروش هست     يبه مال مردم هم نظر دار     

ند يـا  يدرسـ پ مـي  آيا اين مسـائل را  ؟»ي، بدكار هستينك مي يا احتكار  يهست
 است در سـه شـخص       ي كه خدا جوهر   يآيا تو معتقد هست   « فتندگ  مياينكه  

هـا   مسلم است كه اين سـؤال     . »؟ يا نه  ي هست ي ربان يقد به عشا  يا نه، آيا معت   
 .رسيدندپ ميرا 

اين تلقي وجود دارد و تمام توجه بسـياري از متـدينان         هم  در جامعه ما    
 هست كـه نـه    ي بگوييد انسان  چنين افرادي اگر به   . به عقايد ديگران است   ما  

 ،احسـان ،  نـد، اهـل تواضـع     ك  مـي يرد، نه ظلم    گ  ميويد، نه رشوه    گ  ميدروغ  
ند، صادق اسـت و احسـان دارد،        ك  مي يعشق و شفقت است، عادالنه زندگ     
 زيـرا   ! خواهنـد گفـت واي بـه حـالش         اما معتقد است خدا وجـود نـدارد،       

افـراد  حاال اگر بـه همـين   . برايشان اين مهم است كه عقيده شخص چيست 
 و رجعـت هـم قائـل        اء به بـد   ي حت يعشر ي به عقايد شيعه اثن    يبگوييد كس 

 اسـت،   يفروش است، هم احتكارچ    فروش است، هم گران    ، اما هم كم   است
خورد  ي هم ربا م   ،يردگ  مي هم رشوه    ،هدد  ميند، هم رشوه    ك  ميهم اختالس   

 يويند امـر سـهل    گ  مي هم نظر دارد، آنگاه       ديگران و به مال و جان و ناموس      
 ي هسـت و قطـره اشـك       يود، عاشـوراي  شـ   مـي  به او    ي باالخره توجه  ،است

و .  پيش خواهد آمد و توبه خواهد كـرد    ي باالخره شب قدر   ؛ختخواهد ري 
 .يرندگ ميدر اين جهت سخت نبنابراين 
  اهميـت   و عقيـده   باوردر جامعه ما    . واقعيت است گفتم يك    كه   يا نكته
 ذكـر  را   يهـاي  من از بحث عرفان خارج شـدم امـا دارم نمونـه           .  دارد زيادي

اكثـر   يبـرا .  اهميـت دارد   ي چه چيزهاي  ي هر كس  ينم تا نشان دهم برا    ك  مي
 ، توحيـد  ،، معـراج  اء اگر قائل بـه رجعـت، بـد        ؛باور اهميت دارد  متدينان ما   
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 ، هـم قائـل نبوديـد      امـور اگر بـه بقيـه      حتي  باشيد،  ... و خمس   ، معاد ،نبوت
 ايـن  كـه    ؛ همين بس است   اهللا لنا و لكم    شاءاهللا خداوند غفر     ان ،واالمر سهلٌ 

ن اعتقادات را نداشـته باشـد و بـه          اي  كسي راما اگ . اعتقادات را داشته باشيد   
 انسان بسيار خليق، متواضع، درستكار، عاقل، مهربان        يايشان گفته شود فالن   

 را كه بپـذيرد درسـت انجـام         يو اهل احسان و شفقت با مردم است و كار         
 را كـه  يند، كس ك  مياصالً قبول ن  آيد    اش برنمي   از عهده  را كه    يهد، كار د  مي

نـد و خـودش     ك  مييند حتماً به فضل تقدم او اعتراف        ب  ميجلوتر از خودش    
وينـد ايـن   گ ميشود، آنگاه ... وشد كه او رئيس، نماينده مجلس  ك  ميرا كنار   

 . اعتقاد او مهم است؛ ندارديا مسائل فايده

 كجاسـت   يتواند اين باشد كه تكيه بر رو       يوجوه مقايسه م    از يپس يك 
جـا مهـم اسـت       ه آنچه در همـه    و من، خودم شخصاً اعتقادم بر اين است ك        

احساس و عاطفه در واقع مركـز وجـود ماسـت و            . احساس و عاطفه است   
 ي درسـت  ١ن سـوگيري  وي خوبي بگيرد يا به گفته عارفـا        س يبقيه چيزها وقت  
 داشـته  ي درسـت ييرگ احساسـات و عواطـف انسـان سـو      يداشته باشد، يعن  

د، اراده و گفتـار و    وش  ميآهسته تنظيم     انسان هم آهسته   يباشد، آنگاه باورها  
پـس ايـن هـم يـك جهـت          . ودشـ   ميهم به همين ترتيب تنظيم      ... كردار و 

 .مقايسه است
ـ » مقايسه«تواند فقط جهت     ياين جهت مقايسه م     اينكـه  يهم نباشد، يعن

 با هـم، چقـدر      ي عمل يها فقط بخواهيم بگوييم وجه تشابه و تفاوت عرفان       
خواست، يا گفتار و كـردار بـه        در باورها يا احساسات و عواطف يا اراده و          

 ي ديگـر  يداور وانيم يك جنبـه ارزش    ت  يهم نزديك يا از هم دورند، بلكه م       
 در بـاب تقـدم   يشناس به رأي  روان يكهم بر آن سوار كنيم و آن اينكه اگر   

بودن اينها معتقد باشد، آنگاه اگـر مـدرج   ج  و يا مدر   ي از اينها بر ديگر    ييك
شناس باشد، در ايـن    آن روان در نظردرج بودنبودن يك عرفان، مطابق با م 
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 ١٩٣/ سير و سلوك عرفاني 
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بـه تعبيـر    .  آن عرفان خواهد شد    يصورت، خود اين، يك وجه رجحان برا      
 ، همين جمله اخيـر شـوم      ي قبل از اينكه وارد همين بحث آخر يعن        ،يديگر
 از يكديگر   ي عمل يها توانيم تمايز عرفان   يفتيم از طريق اين وجوه م     گ  ميما  

خواهم اين نكته را بيان كنم كـه   يا اين جمله اخير م   ب يرا مشخص كنيم، ول   
تـوان گفـت     ي مـ  ييعن. توان مشخص كرد   ي را هم م   ي عمل يها امتياز عرفان 
، احساسـات و عواطـف      ي كـانون وجـود آدمـ       باشد ي مدع يشناس اگر روان 

 احساسـات و عواطـف انگشـت        ي كـه بـر رو     يا ياوست، پس عرفان عمل   
 ي و دشـمن   يو نفـرت يـا دوسـت      خواهـد عشـق      يذارد و از شخص مـ     گ  مي

 در كـار    يخودش را تنظيم كنـد، رو بـه صـواب دارد و ايـن عرفـان عملـ                 
 ندارم، چون اگر دقـت      يالبته من به اين جهتش كار     . تر است  خودش موفق 

ـ   كرده باشيد، بارهـا گفتـه       يـا   يا  مقايسـه  يشناسـ   مـا در حـال ديـن       يام وقت
ك عرفان خاص يـا ديـن        در مقام دفاع از ي     ، هستيم يا  مقايسه يشناس عرفان

 .خاص نيستيم
بنابراين طبعاً قسمت اخير محل توجه مـا نيسـت، و فقـط قسـمت اول                

 مختلف در عرفـان از حيـث ميـزان          يها  وجوه تفاوت و تشابه ديدگاه     ييعن
ايـن هـم يـك      . ستگانه دارند، محل توجه ا     پنج كه به اين ساحات      يتوجه

 .وجه مقايسه است
 

 ي از لحاظ ميزان توجه آنها به تقـدم و تـأخر  هاي عمل  مقايسه عرفان . ٥ـ١
 هاي اجتماعي نهاد

 شـبيه  اين وجه مقايسه.  مهم است بسياركهوجود دارد  يوجه مقايسه ديگر 
 ايـن   ؛ وجـه مقايسـه     دارد هـايي    است اما با آن تفـاوت      سوم  به وجه مقايسه  

 را ملحـوظ  ي اجتمـاع ي، تقدم و تأخر نهادهـا ي عمل يها است كه آيا عرفان   
 ي عملـ  يهـا  كه آيا عرفـان   وجه سوم بيان شد      در   هچنظير آن  ارند يا نه؟  د  مي

 بماند و همچنـان     ياش باق  ي انسان در شبكه مناسبات اجتماع     دهند  اجازه مي 
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 ، هـم قائـل نبوديـد      امـور اگر بـه بقيـه      حتي  باشيد،  ... و خمس   ، معاد ،نبوت
 ايـن  كـه    ؛ همين بس است   اهللا لنا و لكم    شاءاهللا خداوند غفر     ان ،واالمر سهلٌ 

ن اعتقادات را نداشـته باشـد و بـه          اي  كسي راما اگ . اعتقادات را داشته باشيد   
 انسان بسيار خليق، متواضع، درستكار، عاقل، مهربان        يايشان گفته شود فالن   

 را كه بپـذيرد درسـت انجـام         يو اهل احسان و شفقت با مردم است و كار         
 را كـه  يند، كس ك  مياصالً قبول ن  آيد    اش برنمي   از عهده  را كه    يهد، كار د  مي

نـد و خـودش     ك  مييند حتماً به فضل تقدم او اعتراف        ب  ميجلوتر از خودش    
وينـد ايـن   گ ميشود، آنگاه ... وشد كه او رئيس، نماينده مجلس  ك  ميرا كنار   

 . اعتقاد او مهم است؛ ندارديا مسائل فايده

 كجاسـت   يتواند اين باشد كه تكيه بر رو       يوجوه مقايسه م    از يپس يك 
جـا مهـم اسـت       ه آنچه در همـه    و من، خودم شخصاً اعتقادم بر اين است ك        

احساس و عاطفه در واقع مركـز وجـود ماسـت و            . احساس و عاطفه است   
 ي درسـت  ١ن سـوگيري  وي خوبي بگيرد يا به گفته عارفـا        س يبقيه چيزها وقت  
 داشـته  ي درسـت ييرگ احساسـات و عواطـف انسـان سـو      يداشته باشد، يعن  

د، اراده و گفتـار و    وش  ميآهسته تنظيم     انسان هم آهسته   يباشد، آنگاه باورها  
پـس ايـن هـم يـك جهـت          . ودشـ   ميهم به همين ترتيب تنظيم      ... كردار و 

 .مقايسه است
ـ » مقايسه«تواند فقط جهت     ياين جهت مقايسه م     اينكـه  يهم نباشد، يعن

 با هـم، چقـدر      ي عمل يها فقط بخواهيم بگوييم وجه تشابه و تفاوت عرفان       
خواست، يا گفتار و كـردار بـه        در باورها يا احساسات و عواطف يا اراده و          

 ي ديگـر  يداور وانيم يك جنبـه ارزش    ت  يهم نزديك يا از هم دورند، بلكه م       
 در بـاب تقـدم   يشناس به رأي  روان يكهم بر آن سوار كنيم و آن اينكه اگر   

بودن اينها معتقد باشد، آنگاه اگـر مـدرج   ج  و يا مدر   ي از اينها بر ديگر    ييك
شناس باشد، در ايـن    آن روان در نظردرج بودنبودن يك عرفان، مطابق با م 

                                                           

1. orientation 

 ١٩٣/ سير و سلوك عرفاني 
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بـه تعبيـر    .  آن عرفان خواهد شد    يصورت، خود اين، يك وجه رجحان برا      
 ، همين جمله اخيـر شـوم      ي قبل از اينكه وارد همين بحث آخر يعن        ،يديگر
 از يكديگر   ي عمل يها توانيم تمايز عرفان   يفتيم از طريق اين وجوه م     گ  ميما  

خواهم اين نكته را بيان كنم كـه   يا اين جمله اخير م   ب يرا مشخص كنيم، ول   
تـوان گفـت     ي مـ  ييعن. توان مشخص كرد   ي را هم م   ي عمل يها امتياز عرفان 
، احساسـات و عواطـف      ي كـانون وجـود آدمـ       باشد ي مدع يشناس اگر روان 

 احساسـات و عواطـف انگشـت        ي كـه بـر رو     يا ياوست، پس عرفان عمل   
 ي و دشـمن   يو نفـرت يـا دوسـت      خواهـد عشـق      يذارد و از شخص مـ     گ  مي

 در كـار    يخودش را تنظيم كنـد، رو بـه صـواب دارد و ايـن عرفـان عملـ                 
 ندارم، چون اگر دقـت      يالبته من به اين جهتش كار     . تر است  خودش موفق 

ـ   كرده باشيد، بارهـا گفتـه       يـا   يا  مقايسـه  يشناسـ   مـا در حـال ديـن       يام وقت
ك عرفان خاص يـا ديـن        در مقام دفاع از ي     ، هستيم يا  مقايسه يشناس عرفان

 .خاص نيستيم
بنابراين طبعاً قسمت اخير محل توجه مـا نيسـت، و فقـط قسـمت اول                

 مختلف در عرفـان از حيـث ميـزان          يها  وجوه تفاوت و تشابه ديدگاه     ييعن
ايـن هـم يـك      . ستگانه دارند، محل توجه ا     پنج كه به اين ساحات      يتوجه

 .وجه مقايسه است
 

 ي از لحاظ ميزان توجه آنها به تقـدم و تـأخر  هاي عمل  مقايسه عرفان . ٥ـ١
 هاي اجتماعي نهاد

 شـبيه  اين وجه مقايسه.  مهم است بسياركهوجود دارد  يوجه مقايسه ديگر 
 ايـن   ؛ وجـه مقايسـه     دارد هـايي    است اما با آن تفـاوت      سوم  به وجه مقايسه  

 را ملحـوظ  ي اجتمـاع ي، تقدم و تأخر نهادهـا ي عمل يها است كه آيا عرفان   
 ي عملـ  يهـا  كه آيا عرفـان   وجه سوم بيان شد      در   هچنظير آن  ارند يا نه؟  د  مي

 بماند و همچنـان     ياش باق  ي انسان در شبكه مناسبات اجتماع     دهند  اجازه مي 
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نظيـر  .  شـده اسـت    ي كه انسان ديگـر    يباشد، در حال  .. پدر، معلم، شاغل و   
 و تأخر    تقدم ي عمل يها  آيا عرفان  گوييم   مي ، در اينجا  بيان شد آنچه در آنجا    

البتـه ايـن هـم      . ننـد ك  مـي ند يا رعايـت ن    راد  مي ي را مرع  ي اجتماع ينهادها
 ينهـا هـم مخالفـا      فـرض   از اين پـيش    ي دارد كه در هر گام     يهاي فرض پيش

 .وجود دارند
 

  نهاد اجتماعي تعريف

 اسـت كـه     ي چيـز  ي يا فرماسيون اجتمـاع    يبند  يا هر صورت   ينهاد اجتماع 
  مثالً بانـك  . هستندسان، همه جوامع آن را دارا شنا خان و انسانطبق نظر مور

اند، بدون اينكه بانـك داشـته        اند و رفته    آمده ينهاد نيست، زيرا جوامع زياد    
 جوامـع بانـك     ي نيسـت، چـون بعضـ      ي بانك يك نهاد اجتمـاع     پس. باشند
 زيـرا اساسـاً     ، نيسـت  ييك نهاد اجتمـاع   هم   پارك و پارك رفتن      .اند نداشته

 يـك   يدموكراسـ  .، يك مفهوم جديـد اسـت      يم باغ ملّ  مفهوم پارك يا مفهو   
انـد و اصـالً      اند و رفتـه     آمده ي زياد يها زيرا حكومت .  نيست ينهاد اجتماع 
 وجود داشته باشـد كـه   يا ي اجتماع١يبند اگر صورت. اند  نداشته يدموكراس
 يگـاه در زنـدگ    هـيچ  يبند خان معتقد باشند آن صورت    شناسان و مور   انسان

 كه آدم و حوا ظهور كردند و ما را به           ي از زمان  ي يعن ،ه است بشر مفقود نبود  
 ي، نهـاد اجتمـاع    يبنـد  اين تنگنا انداختند، وجود داشته، آنگـاه آن صـورت         

پس نهاد همان فرماسيون ثابت است كه در طول تـاريخ ثابـت             . خواهد بود 
 . رخ دهديمانده، ولو آنكه در درونش تغييرات زياد

 
 تعداد نهادهاي اجتماعي

 ي اجتمـاع  ي كه مـن از نهادهـا      ي، با تعريف  ي اجتماع ياجع به تعداد نهادها   ر
 شـش ام از     كه من كرده   يدر احصاهاي .  وجود دارد  يام، اختالفات زياد   كرده
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در نهـاد   شـش  كمتـر از   مـن امـا .  نهـاد  هجدهنهاد گفته شده است تا تقريباً   
. انواده اسـت   خ ، نهاد اولين. ام  نديده يشناس  و انسان  يشناس  جامعه يها كتاب

يكـي ديگـر    اقتصاد  . گاه بدون خانواده نبوده است      بشر هيچ  يمعتقدند زندگ 
ها نبوده، اما اقتصـاد همـواره     دوره ياسكناس و سكه در بعض    . استاز نهاده 

 داد و سـتد     ي بانك و پول نيست، بلكه به معنـا        ياقتصاد به معنا  . بوده است 
از مـن بگيرنـد،      ي بـه مـن بدهنـد و چيـز ديگـر           ي چيز ي يعن ؛كردن است 

نهـاد  .  در اين داد و دهش وجـود دارد        ي كه من احساس كنم سود     طوري  به
بـه  . گاه جامعه بدون نهاد سياست نبوده است        هيچ ي يعن ؛سوم سياست است  

 در جامعه وجود نداشـته اسـت،        ي و آنارش  يسرور يگاه ب  هيچعبارت ديگر   
 شتهگ  مي بده و منشع  ش  مي متمركز   ي همواره يك قدرت از جاي     حال هر به

 ي سياسـ  يهـا  هـا و نظـام     رفته است، ولو آنكه سيسـتم      يو به سمت مردم م    
اخالق هم يك نهاد است و ديـن و  . نهاد ديگر، حقوق است. متفاوت باشند 

 نهـاد . نـد ا اين نهادها هميشه وجـود داشـته  . مذهب هم يك نهاد ديگر است  
 مورد شش ديگر هم معتقدند و اگر به        ي كه من معتقدم بوده و بعض      ديگري

نهـاد هشـتم   .  بيفزاييم، نهاد هفتم خواهد بود، نهاد تعليم و تربيت است   يقبل
نم و اين غير از     ك  مي يعلم و فن و هنر است كه من اين سه را يك نهاد تلق             

 در باب تعداد اين نهادهـا       يشناس  جامعه يها در كتاب . تعليم و تربيت است   
 .بحث شده است

 

 ؟طور  چهمنطق ○

  استدالل؟ي منطق به معنا●

 

 . كنندي زندگي دارند به صورت منطقي همه سعييعن! نه ○

 ماننـد تعلـيم و تربيـت جسـماني، تعلـيم و             ،تعليم و تربيت وجوهي دارد     ●
غيـر   اگر منطق را ؛تربيت ذهني، تعليم و تربيت رواني، تعليم و تربيت اخالقي      
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نظيـر  .  شـده اسـت    ي كه انسان ديگـر    يباشد، در حال  .. پدر، معلم، شاغل و   
 و تأخر    تقدم ي عمل يها  آيا عرفان  گوييم   مي ، در اينجا  بيان شد آنچه در آنجا    

البتـه ايـن هـم      . ننـد ك  مـي ند يا رعايـت ن    راد  مي ي را مرع  ي اجتماع ينهادها
 ينهـا هـم مخالفـا      فـرض   از اين پـيش    ي دارد كه در هر گام     يهاي فرض پيش

 .وجود دارند
 

  نهاد اجتماعي تعريف

 اسـت كـه     ي چيـز  ي يا فرماسيون اجتمـاع    يبند  يا هر صورت   ينهاد اجتماع 
  مثالً بانـك  . هستندسان، همه جوامع آن را دارا شنا خان و انسانطبق نظر مور

اند، بدون اينكه بانـك داشـته        اند و رفته    آمده ينهاد نيست، زيرا جوامع زياد    
 جوامـع بانـك     ي نيسـت، چـون بعضـ      ي بانك يك نهاد اجتمـاع     پس. باشند
 زيـرا اساسـاً     ، نيسـت  ييك نهاد اجتمـاع   هم   پارك و پارك رفتن      .اند نداشته

 يـك   يدموكراسـ  .، يك مفهوم جديـد اسـت      يم باغ ملّ  مفهوم پارك يا مفهو   
انـد و اصـالً      اند و رفتـه     آمده ي زياد يها زيرا حكومت .  نيست ينهاد اجتماع 
 وجود داشته باشـد كـه   يا ي اجتماع١يبند اگر صورت. اند  نداشته يدموكراس
 يگـاه در زنـدگ    هـيچ  يبند خان معتقد باشند آن صورت    شناسان و مور   انسان

 كه آدم و حوا ظهور كردند و ما را به           ي از زمان  ي يعن ،ه است بشر مفقود نبود  
 ي، نهـاد اجتمـاع    يبنـد  اين تنگنا انداختند، وجود داشته، آنگـاه آن صـورت         

پس نهاد همان فرماسيون ثابت است كه در طول تـاريخ ثابـت             . خواهد بود 
 . رخ دهديمانده، ولو آنكه در درونش تغييرات زياد

 
 تعداد نهادهاي اجتماعي

 ي اجتمـاع  ي كه مـن از نهادهـا      ي، با تعريف  ي اجتماع ياجع به تعداد نهادها   ر
 شـش ام از     كه من كرده   يدر احصاهاي .  وجود دارد  يام، اختالفات زياد   كرده
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در نهـاد   شـش  كمتـر از   مـن امـا .  نهـاد  هجدهنهاد گفته شده است تا تقريباً   
. انواده اسـت   خ ، نهاد اولين. ام  نديده يشناس  و انسان  يشناس  جامعه يها كتاب

يكـي ديگـر    اقتصاد  . گاه بدون خانواده نبوده است      بشر هيچ  يمعتقدند زندگ 
ها نبوده، اما اقتصـاد همـواره     دوره ياسكناس و سكه در بعض    . استاز نهاده 

 داد و سـتد     ي بانك و پول نيست، بلكه به معنـا        ياقتصاد به معنا  . بوده است 
از مـن بگيرنـد،      ي بـه مـن بدهنـد و چيـز ديگـر           ي چيز ي يعن ؛كردن است 

نهـاد  .  در اين داد و دهش وجـود دارد        ي كه من احساس كنم سود     طوري  به
بـه  . گاه جامعه بدون نهاد سياست نبوده است        هيچ ي يعن ؛سوم سياست است  

 در جامعه وجود نداشـته اسـت،        ي و آنارش  يسرور يگاه ب  هيچعبارت ديگر   
 شتهگ  مي بده و منشع  ش  مي متمركز   ي همواره يك قدرت از جاي     حال هر به

 ي سياسـ  يهـا  هـا و نظـام     رفته است، ولو آنكه سيسـتم      يو به سمت مردم م    
اخالق هم يك نهاد است و ديـن و  . نهاد ديگر، حقوق است. متفاوت باشند 

 نهـاد . نـد ا اين نهادها هميشه وجـود داشـته  . مذهب هم يك نهاد ديگر است  
 مورد شش ديگر هم معتقدند و اگر به        ي كه من معتقدم بوده و بعض      ديگري

نهـاد هشـتم   .  بيفزاييم، نهاد هفتم خواهد بود، نهاد تعليم و تربيت است   يقبل
نم و اين غير از     ك  مي يعلم و فن و هنر است كه من اين سه را يك نهاد تلق             

 در باب تعداد اين نهادهـا       يشناس  جامعه يها در كتاب . تعليم و تربيت است   
 .بحث شده است

 

 ؟طور  چهمنطق ○

  استدالل؟ي منطق به معنا●

 

 . كنندي زندگي دارند به صورت منطقي همه سعييعن! نه ○

 ماننـد تعلـيم و تربيـت جسـماني، تعلـيم و             ،تعليم و تربيت وجوهي دارد     ●
غيـر   اگر منطق را ؛تربيت ذهني، تعليم و تربيت رواني، تعليم و تربيت اخالقي      
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 گانـه  نهاد جدا  يكعنوان   به بايد آن را     در اين صورت  از تعليم و تربيت بدانيم      
 . لذا بستگي دارد ما چه تعريفي از اين نهادها ارائه دهيم؛لحاظ كنيم

 ي به نام نهاد وجود دارد و تعـداد يفرض اول اين بود كه چيز    پس پيش 
 ولو آنكـه در  ،اند از نهادها را هم اجماعاً قبول داريم كه همواره وجود داشته       

 .الف داشته باشيمتبقيه آنها اخ
 

  نهادهاتقدم و تأخر

ايـن هـم    . گويا نهادها در عـرض هـم نيسـتند        . مطلب دوم تقدم نهادهاست   
گويا نهادها بر هم تقـدم  .  است كه در حال بيان آن هستيميفرض مطلب  پيش
.  نيست تقدم نهادها بـر يكـديگر قـائالن فـراوان داشـته اسـت          ي شك ؛دارند

بنـا  راد را زيفتند، نهاد اقتصـ گ مي سخن از روبنا و زيربنا   يها وقت  تسماركسي
اگـر  . نـد ك مـي انستند و معتقد بودند نهاد اقتصاد همـه چيـز را درسـت       د  مي

 بـه همـين ترتيـب نهـاد         ؛نـد ك  مـي  نهاد خانواده هم تغيير      ،اقتصاد تغيير كند  
 هـم هسـتند كـه نهـاد         يكسـان . نـد ك  ميسياست و تعليم و تربيت هم تغيير        

 هستند كه به تقـدم      يمتفكران و روشنفكران زياد   . انندد  ميسياست را مقدم    
ترين مشكل جامعه يا يگانـه        معتقدند بزرگ  ييعن. نهاد سياست اعتقاد دارند   

 آن جامعـه    يالعلل مشكالت يك جامعه، رژيم سياس     علة و يا    عهمشكل جام 
 إَِلـى  بعثْنَا ِمـن بعـدِهِم موسـى وهـارونَ           ثُم« ويدگ  مي همانند آيه قرآن كه      ؛است

نـد، نهـاد خـانواده،      و كه اگر فرعون و مـأل او بر        ويي گ ي يعن ١،»فِرْعونَ وملَئِهِ 
ايـن دو ديـدگاه     . ايـن هـم يـك ديـدگاه اسـت         . ودش  ميتنظيم  ... اقتصاد و 

 غالب متفكـران يـا     ي يعن ؛ ديگر دارد  يها  نسبت به ديدگاه   يطرفداران بيشتر 
 .اند و يا به تقدم سياست به تقدم اقتصاد قائل

شناسـي،   هـاي جامعـه    اي ديگر معموالً در كتاب    از تقدم يك نهاد بر نهاده     
 يعني بـه  باشد،يعني اگر كسي به اصالت اقتصاد قائل    . شود  تعبير به اصالت مي   

                                                           

 .۷۵): ۱۰(يونس . ١

 ١٩٧/ سير و سلوك عرفاني 
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اصالت سياست هـم يعنـي تقـدم        . تقدم نهاد اقتصاد بر ساير نهادها قائل است       
ديدگاه سومي هم وجود دارد كـه امـروزه بـه آن       . نهاد سياست بر ساير نهادها    

 ؛شود، يعني تقدم نهاد تعليم و تربيت بر سـاير نهادهـا       نگ گفته مي  اصالت فره 
مـن خـودم، شخصـاً    .  اهميـت قـرار دارد     يعني تعليم و تربيت در درجـه اولِ       

يعنـي نهـاد تعلـيم و تربيـت يـا نهـاد             . معتقدم اصالت فرهنگ صحيح اسـت     
 به عبارت ديگـر .  و بيشترين اهميت را داردداشتهتقدم بر ساير نهادها فرهنگ  
العلـل مشـكالت يـك      علةيگانه مشكل يك جامعه و يا       و  ترين مشكل    بزرگ

يعني ابتدا بايد به سراغ تعليم و تربيـت       .جامعه وضع فرهنگي آن جامعه است     
عالوه بر اينكه خودم اين اعتقـاد را دارم، چيـز ديگـري را هـم برايتـان       . رفت

  و مـذاهبِ   هاي مشترك همـه اديـان      كنم و آن اينكه يكي از آموزه        گزارش مي 
 اللّه الَ يغَيرُ ما بِقَومٍ حتَّى يغَيـرُواْ مـا    إِنَّ «:فرمايد  وقتي قرآن مي  . جهاني همين است  

يعني آنچه در نفس شماسـت مهـم اسـت و تغييـرات              ١،»بِأَنْفُسِهِم objective و 
ا  مـ  ابتدا بايد در انفـسِ  لذا. و انفسي استsubjectiveآفاقي، متفرع بر تغييرات    

 . زندگي ما تغييراتي رخ دهدتغييراتي حاصل شود تا سپس در آفاِق
ـ        ي بـر نهادهـا    ياگر شما به مسئله تقدم نهاد       ي ديگـر قائـل باشـيد، يعن

 نكنيـد و معتقـد      ي يك شانه در عرض هـم تلقـ        يها نهادها را همانند دندانه   
 اسـت، و سـپس در ايـن قـول بـه يـك               ي از آنها مقدم بر ديگر     يباشيد يك 
 يم رسيده باشيد، نه اينكه اجماالً پذيرفته باشيد كه بـاالخره نهـاد            مصداق ه 

 مثالً به اين نتيجـه رسـيده باشـيد كـه نهـاد              ي، يعن ستمقدم بر ساير نهادها   
 از لحاظ اينكه بـه ايـن نكتـه توجـه           ي آنگاه عرفان عمل   ،فرهنگ مقدم است  

  كـه امـروزه در     ي از كسـان   ي مقايسـه دارد و بسـيار      يكرده باشد يا نـه جـا      
 دارند  ي كه در تقدم نهاد    ينند، بسته به ديدگاه   ك  مي كار   ي عمل يشناس عرفان
 يهـا  بر سـاير نهادهـا در جامعـه ـ در بـاب عرفـان       ٢ تقدم يك نهاديـ يعن

                                                           

 .۱۱): ۱۳(رعد . ١
، ي انگليسـ  يهـا   زبـان  به اين دليل كه در    ؛   است  و اجتماعي  يشناخت صرفاً جامعه مفهوم  نهاد يك   . ٢

 يشـناخت  رند كه يك مفهوم كـامالً جامعـه  ب مي كار به  institutionلفظ  ...  و ي، فرانسه، آلمان  ياروپاي
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 گانـه  نهاد جدا  يكعنوان   به بايد آن را     در اين صورت  از تعليم و تربيت بدانيم      
 . لذا بستگي دارد ما چه تعريفي از اين نهادها ارائه دهيم؛لحاظ كنيم

 ي به نام نهاد وجود دارد و تعـداد يفرض اول اين بود كه چيز    پس پيش 
 ولو آنكـه در  ،اند از نهادها را هم اجماعاً قبول داريم كه همواره وجود داشته       

 .الف داشته باشيمتبقيه آنها اخ
 

  نهادهاتقدم و تأخر

ايـن هـم    . گويا نهادها در عـرض هـم نيسـتند        . مطلب دوم تقدم نهادهاست   
گويا نهادها بر هم تقـدم  .  است كه در حال بيان آن هستيميفرض مطلب  پيش
.  نيست تقدم نهادها بـر يكـديگر قـائالن فـراوان داشـته اسـت          ي شك ؛دارند

بنـا  راد را زيفتند، نهاد اقتصـ گ مي سخن از روبنا و زيربنا   يها وقت  تسماركسي
اگـر  . نـد ك مـي انستند و معتقد بودند نهاد اقتصاد همـه چيـز را درسـت       د  مي

 بـه همـين ترتيـب نهـاد         ؛نـد ك  مـي  نهاد خانواده هم تغيير      ،اقتصاد تغيير كند  
 هـم هسـتند كـه نهـاد         يكسـان . نـد ك  ميسياست و تعليم و تربيت هم تغيير        

 هستند كه به تقـدم      يمتفكران و روشنفكران زياد   . انندد  ميسياست را مقدم    
ترين مشكل جامعه يا يگانـه        معتقدند بزرگ  ييعن. نهاد سياست اعتقاد دارند   

 آن جامعـه    يالعلل مشكالت يك جامعه، رژيم سياس     علة و يا    عهمشكل جام 
 إَِلـى  بعثْنَا ِمـن بعـدِهِم موسـى وهـارونَ           ثُم« ويدگ  مي همانند آيه قرآن كه      ؛است

نـد، نهـاد خـانواده،      و كه اگر فرعون و مـأل او بر        ويي گ ي يعن ١،»فِرْعونَ وملَئِهِ 
ايـن دو ديـدگاه     . ايـن هـم يـك ديـدگاه اسـت         . ودش  ميتنظيم  ... اقتصاد و 

 غالب متفكـران يـا     ي يعن ؛ ديگر دارد  يها  نسبت به ديدگاه   يطرفداران بيشتر 
 .اند و يا به تقدم سياست به تقدم اقتصاد قائل

شناسـي،   هـاي جامعـه    اي ديگر معموالً در كتاب    از تقدم يك نهاد بر نهاده     
 يعني بـه  باشد،يعني اگر كسي به اصالت اقتصاد قائل    . شود  تعبير به اصالت مي   
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 ١٩٧/ سير و سلوك عرفاني 
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اصالت سياست هـم يعنـي تقـدم        . تقدم نهاد اقتصاد بر ساير نهادها قائل است       
ديدگاه سومي هم وجود دارد كـه امـروزه بـه آن       . نهاد سياست بر ساير نهادها    

 ؛شود، يعني تقدم نهاد تعليم و تربيت بر سـاير نهادهـا       نگ گفته مي  اصالت فره 
مـن خـودم، شخصـاً    .  اهميـت قـرار دارد     يعني تعليم و تربيت در درجـه اولِ       

يعنـي نهـاد تعلـيم و تربيـت يـا نهـاد             . معتقدم اصالت فرهنگ صحيح اسـت     
 به عبارت ديگـر .  و بيشترين اهميت را داردداشتهتقدم بر ساير نهادها فرهنگ  
العلـل مشـكالت يـك      علةيگانه مشكل يك جامعه و يا       و  ترين مشكل    بزرگ

يعني ابتدا بايد به سراغ تعليم و تربيـت       .جامعه وضع فرهنگي آن جامعه است     
عالوه بر اينكه خودم اين اعتقـاد را دارم، چيـز ديگـري را هـم برايتـان       . رفت

  و مـذاهبِ   هاي مشترك همـه اديـان      كنم و آن اينكه يكي از آموزه        گزارش مي 
 اللّه الَ يغَيرُ ما بِقَومٍ حتَّى يغَيـرُواْ مـا    إِنَّ «:فرمايد  وقتي قرآن مي  . جهاني همين است  

يعني آنچه در نفس شماسـت مهـم اسـت و تغييـرات              ١،»بِأَنْفُسِهِم objective و 
ا  مـ  ابتدا بايد در انفـسِ  لذا. و انفسي استsubjectiveآفاقي، متفرع بر تغييرات    

 . زندگي ما تغييراتي رخ دهدتغييراتي حاصل شود تا سپس در آفاِق
ـ        ي بـر نهادهـا    ياگر شما به مسئله تقدم نهاد       ي ديگـر قائـل باشـيد، يعن

 نكنيـد و معتقـد      ي يك شانه در عرض هـم تلقـ        يها نهادها را همانند دندانه   
 اسـت، و سـپس در ايـن قـول بـه يـك               ي از آنها مقدم بر ديگر     يباشيد يك 
 يم رسيده باشيد، نه اينكه اجماالً پذيرفته باشيد كه بـاالخره نهـاد            مصداق ه 

 مثالً به اين نتيجـه رسـيده باشـيد كـه نهـاد              ي، يعن ستمقدم بر ساير نهادها   
 از لحاظ اينكه بـه ايـن نكتـه توجـه           ي آنگاه عرفان عمل   ،فرهنگ مقدم است  

  كـه امـروزه در     ي از كسـان   ي مقايسـه دارد و بسـيار      يكرده باشد يا نـه جـا      
 دارند  ي كه در تقدم نهاد    ينند، بسته به ديدگاه   ك  مي كار   ي عمل يشناس عرفان
 يهـا  بر سـاير نهادهـا در جامعـه ـ در بـاب عرفـان       ٢ تقدم يك نهاديـ يعن

                                                           

 .۱۱): ۱۳(رعد . ١
، ي انگليسـ  يهـا   زبـان  به اين دليل كه در    ؛   است  و اجتماعي  يشناخت صرفاً جامعه مفهوم  نهاد يك   . ٢

 يشـناخت  رند كه يك مفهوم كـامالً جامعـه  ب مي كار به  institutionلفظ  ...  و ي، فرانسه، آلمان  ياروپاي
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 بيشـتر بـا     ي عملـ  يها  عرفان من نظر   به. نندك  مي ي از اين حيث داور    يعمل
لت سياسـت    اصـا  هاند نه ب    سازگارند كه به اصالت فرهنگ قائل      ييها ديدگاه

 .  ...يا اقتصاد و

 همانند چارلز تيلور در كانادا به اصالت فرهنگ قائل باشـند،            ياگر كسان 
بنـابراين  .  دارنـد  ي وفـاق بيشـتر    يرسد اين افراد با عرفـان عملـ        يبه نظر م  

نم، اين است كه اساسـاً      ك  ميماحصل حرف من، كه از بسط بيشتر آن پرهيز          
كـن و مطلـوب اسـت كـه قائـل بـه             مم ي كسان ي برا يورود در عرفان عمل   
 بـه محـض آنكـه وارد شـويد،          يزيرا در عرفان عمل   . اصالت فرهنگ باشند  

اگر بپرسيد آيـا منظـور از       . خواهند خودتان را اصالح كنيد     يابتدائاً از شما م   
 يام را بهتر كنم يا حقـوق اجتمـاع   ياصالح خود اين است كه وضع اقتصاد    

هنـد منظـور از اصـالح    د مـي نم، پاسـخ  ها و عدالت را تأمين كـ     يمانند آزاد 
 .خود، اين است كه درون خودتان را اصالح كنيد

خواهم اين نتيجه را بگيرم كـه در طـول تـاريخ، ادبـار و                يجا م  از همين 
 با ديدگاه رايـج آن جامعـه در         ي، تالزم زياد  ي عمل يها اقبال مردم به عرفان   

هـا    از ديـدگاه   يبعض.  يك نهاد بر ساير نهادها، داشته است       يباب تقدم نهاد  
ايـن  .  سـازگار ي چيزها ناسازگار است و بعضيبا رفتن انسان به طرف بعض 

 يكردم كه اگر شما اهل مطالعه تاريخ روشـنفكر        ذكر  نتيجه را از اين جهت      
كشور ما از عصر مشروطه به اين طرف باشيد، حتماً اين مضمون را در آثار               

ويند نبايـد مـردم را بـا عرفـان،     گ ميغالب روشنفكران   . ايد روشنفكران ديده 
ود مردم از مسـائِل     ش  ميسرگرم كرد، زيرا باعث     ... ، هوكشيدن و  يازب عرفان
 از دكتـر  ؛ودشـ  مـي  با اين مضامين فراوان ديـده    يسخنان. تر غافل شوند   مهم

                                                                                                                  
 كـه بـا االهيـات       ي دوسـتان  ؛ دارد ي ديگـر  ي معنـا  ي در االهيـات مسـيح     institutionكلمه  . است
 حكـم   ي واژه بـه معنـا      ايـن  ي دارند بايد به اين نكته توجه كنند كه در االهيات مسيح           كار و سر

 اعـم  ، حكـم ي در اينجا به معناي يعن؛ استيه احكام االي به معناdivine institution مثالً ؛است
 نبايـد ايـن دو را بـا هـم      و نهاد اسـت يالبته در بحث ما به معنا. است...  توصيه و ،ياز امر و نه   
 .خلط كرد

 ١٩٩/ سير و سلوك عرفاني 
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اد ـ تـا   د مـي  و عدالت ي، آزاديرغم اينكه شعار برابر ي گرفته ـ عل يشريعت
 .ديگر انديشمندان

 

 ي ازيكـ  ردم،كـ  مـي  مباحث عقالنيت و معنويت را عرضه منسال پيش كه چند   ○
ـ  ان غيـر   روشـنفكر   و البتـه از    ز روشنفكران بزرگ كشور هسـتند     اكه   اندوست  ،يدين

 است و هر چه   ي چيز خوب  يويگ  مي كه از آن سخن      يبار به من گفت عقالنيت     چندين
ه تنـگ عقالنيـت      شود بسيار خوب است، اما ايـن معنويـت را كـ            يجامعه ما عقالن  

ود عرفـان و  ش مي چرا كه معنويت فوراً ؛ عقالنيت را افتضاح كرده است     ،يا چسبانيده
ينيم مـردم   ب  ميود خانقاه و يك وقت هم       ش  ميود تصوف و تصوف هم      ش  ميعرفان  

رنـد و   ب  مـي شـان را     در حال هوكشيدن هستند و ديگران دارند مال و جان و ناموس           
اين سـخن بـه ايـن معناسـت كـه ايـن             .   ...اند و   برده ها اقتصادشان را از بين     دولت

ـ   تغيير كند شخص باور ندارد به اينكه اگر درون ما          ود، شـ   مـي  بهتـر    ي، شرايط بيرون
 .ند عكس اين استك ميبلكه فكر 

، يدر آثار شريعت  . ينيمب  مي را در آثار جالل آل احمد هم         ياين رگه انتقاد   ●
 ديـده   يبازرگان هم ايـن رأ     ندوشن و    ي اسالم ي، محمدعل ي رحيم يمصطف
ـ  ،اين افراد معتقدند نبايد مردم را زياد بـه عرفـان          . ودش  مي ...  نفـس و   ة مراقب

ـ    يرا ممكن است سر در جيب تفكر فرو       دعوت كرد، ز    سـر از  يبرنـد و وقت
ها و استعمارگران مـال و        ابرقدرت ،ها بينند دولت ب  آوردند،در   تفكر به  جيب

 .اند  رفتهاند و شان را برده جان و ناموس

 

 .ر استطو جامعه ايران هم همين.  هم همين استيواقعيت عين ○

 بـه   ،ادمد  ميهم  مذكور  هم و به دوست     د  مي كه   ي من خودم هميشه جواب    ●
 اين بود   ،مانند اين دانشجو فوراً اعتراف كنم كه حق همين است          اينكه   يجا

 را حـل    لهسـئ  م »يـك « واقعاً نظريه است كه بخواهـد        ي وقت يا كه هر نظريه  
 را حـل  يخواهد همه مسائل جهان هست ي شد كه مي مدعيا  اگر نظريه  ؛كند
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 بيشـتر بـا     ي عملـ  يها  عرفان من نظر   به. نندك  مي ي از اين حيث داور    يعمل
لت سياسـت    اصـا  هاند نه ب    سازگارند كه به اصالت فرهنگ قائل      ييها ديدگاه

 .  ...يا اقتصاد و

 همانند چارلز تيلور در كانادا به اصالت فرهنگ قائل باشـند،            ياگر كسان 
بنـابراين  .  دارنـد  ي وفـاق بيشـتر    يرسد اين افراد با عرفـان عملـ        يبه نظر م  

نم، اين است كه اساسـاً      ك  ميماحصل حرف من، كه از بسط بيشتر آن پرهيز          
كـن و مطلـوب اسـت كـه قائـل بـه             مم ي كسان ي برا يورود در عرفان عمل   
 بـه محـض آنكـه وارد شـويد،          يزيرا در عرفان عمل   . اصالت فرهنگ باشند  

اگر بپرسيد آيـا منظـور از       . خواهند خودتان را اصالح كنيد     يابتدائاً از شما م   
 يام را بهتر كنم يا حقـوق اجتمـاع   ياصالح خود اين است كه وضع اقتصاد    

هنـد منظـور از اصـالح    د مـي نم، پاسـخ  ها و عدالت را تأمين كـ     يمانند آزاد 
 .خود، اين است كه درون خودتان را اصالح كنيد

خواهم اين نتيجه را بگيرم كـه در طـول تـاريخ، ادبـار و                يجا م  از همين 
 با ديدگاه رايـج آن جامعـه در         ي، تالزم زياد  ي عمل يها اقبال مردم به عرفان   

هـا    از ديـدگاه   يبعض.  يك نهاد بر ساير نهادها، داشته است       يباب تقدم نهاد  
ايـن  .  سـازگار ي چيزها ناسازگار است و بعضيبا رفتن انسان به طرف بعض 

 يكردم كه اگر شما اهل مطالعه تاريخ روشـنفكر        ذكر  نتيجه را از اين جهت      
كشور ما از عصر مشروطه به اين طرف باشيد، حتماً اين مضمون را در آثار               

ويند نبايـد مـردم را بـا عرفـان،     گ ميغالب روشنفكران   . ايد روشنفكران ديده 
ود مردم از مسـائِل     ش  ميسرگرم كرد، زيرا باعث     ... ، هوكشيدن و  يازب عرفان
 از دكتـر  ؛ودشـ  مـي  با اين مضامين فراوان ديـده    يسخنان. تر غافل شوند   مهم

                                                                                                                  
 كـه بـا االهيـات       ي دوسـتان  ؛ دارد ي ديگـر  ي معنـا  ي در االهيـات مسـيح     institutionكلمه  . است
 حكـم   ي واژه بـه معنـا      ايـن  ي دارند بايد به اين نكته توجه كنند كه در االهيات مسيح           كار و سر

 اعـم  ، حكـم ي در اينجا به معناي يعن؛ استيه احكام االي به معناdivine institution مثالً ؛است
 نبايـد ايـن دو را بـا هـم      و نهاد اسـت يالبته در بحث ما به معنا. است...  توصيه و ،ياز امر و نه   
 .خلط كرد

 ١٩٩/ سير و سلوك عرفاني 
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اد ـ تـا   د مـي  و عدالت ي، آزاديرغم اينكه شعار برابر ي گرفته ـ عل يشريعت
 .ديگر انديشمندان

 

 ي ازيكـ  ردم،كـ  مـي  مباحث عقالنيت و معنويت را عرضه منسال پيش كه چند   ○
ـ  ان غيـر   روشـنفكر   و البتـه از    ز روشنفكران بزرگ كشور هسـتند     اكه   اندوست  ،يدين

 است و هر چه   ي چيز خوب  يويگ  مي كه از آن سخن      يبار به من گفت عقالنيت     چندين
ه تنـگ عقالنيـت      شود بسيار خوب است، اما ايـن معنويـت را كـ            يجامعه ما عقالن  

ود عرفـان و  ش مي چرا كه معنويت فوراً ؛ عقالنيت را افتضاح كرده است     ،يا چسبانيده
ينيم مـردم   ب  ميود خانقاه و يك وقت هم       ش  ميود تصوف و تصوف هم      ش  ميعرفان  

رنـد و   ب  مـي شـان را     در حال هوكشيدن هستند و ديگران دارند مال و جان و ناموس           
اين سـخن بـه ايـن معناسـت كـه ايـن             .   ...اند و   برده ها اقتصادشان را از بين     دولت

ـ   تغيير كند شخص باور ندارد به اينكه اگر درون ما          ود، شـ   مـي  بهتـر    ي، شرايط بيرون
 .ند عكس اين استك ميبلكه فكر 

، يدر آثار شريعت  . ينيمب  مي را در آثار جالل آل احمد هم         ياين رگه انتقاد   ●
 ديـده   يبازرگان هم ايـن رأ     ندوشن و    ي اسالم ي، محمدعل ي رحيم يمصطف
ـ  ،اين افراد معتقدند نبايد مردم را زياد بـه عرفـان          . ودش  مي ...  نفـس و   ة مراقب

ـ    يرا ممكن است سر در جيب تفكر فرو       دعوت كرد، ز    سـر از  يبرنـد و وقت
ها و استعمارگران مـال و        ابرقدرت ،ها بينند دولت ب  آوردند،در   تفكر به  جيب

 .اند  رفتهاند و شان را برده جان و ناموس

 

 .ر استطو جامعه ايران هم همين.  هم همين استيواقعيت عين ○

 بـه   ،ادمد  ميهم  مذكور  هم و به دوست     د  مي كه   ي من خودم هميشه جواب    ●
 اين بود   ،مانند اين دانشجو فوراً اعتراف كنم كه حق همين است          اينكه   يجا

 را حـل    لهسـئ  م »يـك « واقعاً نظريه است كه بخواهـد        ي وقت يا كه هر نظريه  
 را حـل  يخواهد همه مسائل جهان هست ي شد كه مي مدعيا  اگر نظريه  ؛كند
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 را  يواهد همه مسـائل جهـان هسـت       خ  يكند، به همين دليل كه گفته است م       
اگـر يـك كليـد      .  اسـت  »يك در «كليد همواره كليد    .  كارايي ندارد  حل كند، 

، چـرا كـه      اين كليد هواسـت    يدان بخواهد همه درها را باز كند به گفته نكته        
 . باشد»يك در« رود وگرنه كليد، بايد كليِد يم ي فروهواست كه در هر قفل

تغييـر  گفتم معنويت آمده است تـا فـرد را    من در جواب به آن پرسش مي    
در واقع مـا بـه يـك تحـول        . ، عقالنيت آمده است تا نهادها را تغيير دهد        دهد

اسـاس   وني بايد بـر   تحول بير .  نيازمنديم  يك تحول بيروني    همچنين دروني و 
.  ما عقل است كه همه دارنـد       objective تنها مالك    . باشد objectiveهاي   مالك

گفت معنويت آمده است همه چيز را حل كنـد، در ايـن    بنابراين اگر كسي مي  
 : ولي بحث ما اين نيست، بحث ما اين است كه. باب حق با شما بود

 و  ي، خصوصـ  يرد نياز داريم كـه تحـول فـ        يما به يك تحول درون     .۱
، ي هم نياز داريم كه تحول جمع      ي است و يك تحول بيرون     يشخص
يـت، كـاركرد اول و از عقالنيـت         از معنو .  است ي و عموم  ياجتماع

خـواهيم مناسـبات     ي از عقالنيت م   ي يعن ؛كرد دوم را انتظار داريم    كار
 بـه يـك حكَـم نيـاز     ي تنظيم مناسبات بيرون ؛ ما را تنظيم كند    يبيرون

 ؛ورد قبول همه باشد و آن حكَم استدالل استدارد كه م

 است كه بـه  يا  فرزند معنويت است و اين نكته   يورز خود عقالنيت  .۲
ن نكته را قبـول      فكر دارد و ممكن است شما اي       ي جا ينظر من خيل  
 اين نكته را توضيح     يويم ول ش  ميچه از بحث دور     گر. نداشته باشيد 

. بـودن اوسـت    ي، اخالقـ  يو انسان معن  يها  از نشانه  يهم كه يك  د  مي
 اسـت ايـن     ي كه اخالق  ي انسان يها  از نشانه  ييك. اين گام اول است   

ـ .  ملتزم است  » باور اخالِق«است كه در زمينه باورهايش به         در  ييعن
. نـد ك  مـي  را   ي رعايت موازين اخالقـ    ،زمينه قبول يا رد يك باور هم      

 در   اخالقِ  كه گونه  ند، همان ك  مي را هم رعايت     ١ باور بنابراين اخالقِ 
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 در   و اخـالقِ   ، در ناحيـه اراده    ناحيه احساسات و عواطـف، اخـالقِ      
 بـاور را قبـول    كـه اخـالقِ  يكسـ . نـد ك ميگفتار و كردار را رعايت      

 ايـن اسـت كـه       يترين عالمت قبول اخالق بـاور در و        ند، مهم ك  مي
بـه تعبيـر    . نـد ك  مـي  استدالل قبول يا رد      اساس برباورهايش را فقط    

 و يتگبسـ   اخـالق بـاور معتقـد اسـت، ميـزان دل     به كه يديگر، كس 
 كه به سـود آن بـاور        ياش را به يك باور با شواهد و قراين         يبند پاي

 كه به سود يك     يهر چه شواهد و قراين    . ندك  ميوجود دارد متناسب    
اش را بـه آن      يبنـد  ي و پا  يبستگ ود، دل ش  ميباور وجود دارد بيشتر     

 كـه بـه سـود آن بـاور          ي شواهد  هر چه قراين و    ؛ندك  ميباور بيشتر   
اش را بـه آن      يبنـد   و پاي  يبستگ يد، ميزان دل  آ  ميوجود دارد پايين    

كند و اين همان عقالنيت اسـت؛ زيـرا عقالنيـت يعنـي                كم مي  باور
بندي به يك باور بـا شـواهد    بستگي و پاي متناسب ساختن ميزان دل   

ايـن شـواهد    هر چه   . نندك  مي را تأييد و تقويت      و قرايني كه آن باور    
ود و هـر  شـ  مـي  ما بيشتر يندب يي و پابستگ و قراين بيشتر شود، دل 

 يبسـتگ  دل. ودشـ   مي ما كمتر    يندب  و پاي  يبستگ چه كمتر شوند، دل   
 .رمب مي كار به  ي را در امور عمليندب يا و پيرا در امور نظر

 

 در هنـد   مـثالً ؛توانند اين دو جنبه را با هم پيش ببرند يهستند كه مجوامع كمي    ○
 ضـمن اينكـه التـزام همزمـان بـه عقالنيـت و              .شده است  عقالنيت فداي معنويت  

 .معنويت براي عامه مردم دشوار است

 مماشـات  ييد و آن اين است كه كس     آ  ميپس يك چيز ديگر پيش      ! خب ●
 اما عمالً ايـن كـار       ، راه را كه ذكر كرديد قبول داريم       يكند و بگويد تا اينجا    

تـو  سـخنان   انـد كـه      از افـراد ايـن را بـه مـن گفتـه            بسـياري . مشكل است 
ـ   افكـار و عقايـد معمـوالً بـه نخبـه           يبعضـ .  است ١يگراي نخبه  مـتهم   يگراي
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، ي هم نياز داريم كه تحول جمع      ي است و يك تحول بيرون     يشخص
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ند نز  مي يهاي  حرف ييعن. نامند ي م ١گرا د و قائالن به آن فكر را نخبه       نوش  مي
گونـه    كه عموم مـردم ايـن      يخورد، در حال   ي م يكه به درد افراد شاذّ و نادر      

گونـه    عموم مردم دشوار است كه اين      يين به اين معناست كه برا     نيستند و ا  
 . مثالً بين عقالنيت و معنويت جمع كنند و كننديزندگ

اما جواب من اين است كه      .  نيز فراوان وارد شده است     به بنده اين انتقاد   
 وجود دارد كه صعوبت آن كمتر از اين راه باشد اما تمام منـافع و                ياگر راه 
 ؛ه را داشته باشد، به ما هم بگوييد تا ما هـم بـه آن راه بـرويم                  اين را  يمزايا

 برسـد از  يخواهـد بـه غـرض و هـدف     يچرا كه انسان دوست دارد اگـر مـ   
 غير از عقالنيت و معنويـت وجـود دارد كـه        ياگر راه . ترين راه برسد   آسان
 ايـن راه را  ي اما همه فوايـد و مزايـا      ،تر باشد  عواقب يتر و ب   تر، مطمئن  آسان

اشته باشد، اگر آن راه را به ما هـم بگوييـد، مـا هـم بـه طـرف همـان راه                    د
 اما اگر معلوم شد غير از جمع ميان عقالنيـت و معنويـت راه      ؛خواهيم رفت 

 يا  چقدر هـم ايـن راه سـخت باشـد، چـاره            ر وجود ندارد، آنگاه ه    يديگر
 مشـهد   مثالً اگر از تهران بهييعن. نيست جز اينكه همين راه را انتخاب كنيم  

فقط يك راه وجود داشته باشد، آنگاه هر چقدر هم اين راه سنگالخ داشـته               
 يا ، چـاره  بيداد كند  باشد و گرما     ي مثالً خشكسال  ، باشد يباشد و راه دشوار   

اما اگر پنج راه وجود داشته باشد، آنگاه        . نيست جز اينكه از همان راه برويم      
 .تر است عواقب يتر و ب طمئنتر، م  آسانيك كدامبايد تحقيق كنيم و ببينيم 

پس به نظر من بايد منتقدان تمام تالش فكريشان را معطوف به اين نكتـه               
اگـر راه   . كنند كه آيا راه ديگري غير از جمع عقالنيت و معنويت وجـود دارد             

بيننـد،    تر مي  عواقب تر و يا بي    تر يا مطمئن   ديگري وجود دارد و آن راه را سهل       
 يعني اقتضاي عقالنيت آن است كه بـه آن راه           ؛راه برويم آنگاه همه بايد به آن      

اما اگر راه ديگري وجود ندارد و تنها راه ايـن اسـت، آنگـاه صـعوبت                . برويم
هر چقدر هم راه سخت باشـد بـاز هـم    .  ترك راه نيست   مجوز و مصححِ   ،راه
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اگـر فقـط يـك نـانوا در         . توانيم بكنيم  كار ديگري نمي  . ما هستيم و همين راه    
قدر هم نان را گران بدهد، يا نان سـوخته و خميـر بدهـد،                ه ما باشد، هر   محل
مگـر آنكـه سـه نـانوا در محلـه مـا       . ميم جز آنكه از او نان بخر    ياي ندار   چاره
تـر و    م خريـد كـه نـان ارزان       ي البته از كسي نـان خـواه        در اين صورت   باشد،

 . بدهدابهتري به م

مثـال زدنـد و درسـت       م  اين دانشجوي محتر  اي مثل هند را كه       جامعه
ام آنچـه    ام و گفته    من خودم هم چندبار به آن تصريح كرده        ،هم مثال زدند  

جوامع بـه خيـال خودشـان    برخي بينيم اين است كه   ما در طول تاريخ مي    
اند و به نظر من در زنـدگي روي خوشـي    عقالنيت را فداي معنويت كرده 

ثل غرب، مخصوصـاً     بعضي جوامع هم م    ؛اند كه نمونه آن هند است      نديده
انـد و يـك عقالنيـت         معنويت را فداي عقالنيت كرده     ۱۹،١ و   ۱۸در قرن   

گونه توجه به ساحات معنوي آدمي را        بدون هيچ و  ،  positivisticخشك و   
 .اند حاكم كرده

 

 مثل آلمان؟ ○

 هـم تـا بعـد از        ۲۰در قـرن    .  چنين بوده اسـت    ۱۹ و   ۱۸اساساً قرن   !  بله ●
 كمـابيش وجـود     يا  اين است كه چنـين روحيـه        دوم واقعيت  يجنگ جهان 

 .ر اين حكم واقعاً صـادق نيسـت        دوم ديگ  ي اما از بعد از جنگ جهان      ،داشته
 ايـن   البته فعـالً وارد   . رود يشدن م  ي دارد عميقاً به سمت معنو     غربامروزه  

د اين هم درست نيست كه به نـام عقالنيـت،           رس  يبه نظر م  . ومش  بحث نمي 
 آدميان را فدا كنيم و فقط به يك معنويـت           ي معنو ِق عمي يمعنويت و نيازها  

 غير از جمع عقالنيت و      ياگر راه ديگر  .  اكتفا كنيم  ي بيرون  خشكِ و انضباطِ 
امـا  .  كه گفته شد بايد به آن راه رفت     يمعنويت وجود داشته باشد، با شرايط     

 جز اين نيست كه بگـوييم در        يا  وجود ندارد، ظاهراً چاره    يچون راه ديگر  
                                                           

 .توان اين حكم را داشت بيستم نميدر قرن . ١
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 اما اگر معلوم شد غير از جمع ميان عقالنيـت و معنويـت راه      ؛خواهيم رفت 

 يا  چقدر هـم ايـن راه سـخت باشـد، چـاره            ر وجود ندارد، آنگاه ه    يديگر
 مشـهد   مثالً اگر از تهران بهييعن. نيست جز اينكه همين راه را انتخاب كنيم  

فقط يك راه وجود داشته باشد، آنگاه هر چقدر هم اين راه سنگالخ داشـته               
 يا ، چـاره  بيداد كند  باشد و گرما     ي مثالً خشكسال  ، باشد يباشد و راه دشوار   

اما اگر پنج راه وجود داشته باشد، آنگاه        . نيست جز اينكه از همان راه برويم      
 .تر است عواقب يتر و ب طمئنتر، م  آسانيك كدامبايد تحقيق كنيم و ببينيم 

پس به نظر من بايد منتقدان تمام تالش فكريشان را معطوف به اين نكتـه               
اگـر راه   . كنند كه آيا راه ديگري غير از جمع عقالنيت و معنويت وجـود دارد             

بيننـد،    تر مي  عواقب تر و يا بي    تر يا مطمئن   ديگري وجود دارد و آن راه را سهل       
 يعني اقتضاي عقالنيت آن است كه بـه آن راه           ؛راه برويم آنگاه همه بايد به آن      

اما اگر راه ديگري وجود ندارد و تنها راه ايـن اسـت، آنگـاه صـعوبت                . برويم
هر چقدر هم راه سخت باشـد بـاز هـم    .  ترك راه نيست   مجوز و مصححِ   ،راه

                                                           

1. elitist 

 ٢٠٣/ سير و سلوك عرفاني 
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اگـر فقـط يـك نـانوا در         . توانيم بكنيم  كار ديگري نمي  . ما هستيم و همين راه    
قدر هم نان را گران بدهد، يا نان سـوخته و خميـر بدهـد،                ه ما باشد، هر   محل
مگـر آنكـه سـه نـانوا در محلـه مـا       . ميم جز آنكه از او نان بخر    ياي ندار   چاره
تـر و    م خريـد كـه نـان ارزان       ي البته از كسي نـان خـواه        در اين صورت   باشد،

 . بدهدابهتري به م

مثـال زدنـد و درسـت       م  اين دانشجوي محتر  اي مثل هند را كه       جامعه
ام آنچـه    ام و گفته    من خودم هم چندبار به آن تصريح كرده        ،هم مثال زدند  

جوامع بـه خيـال خودشـان    برخي بينيم اين است كه   ما در طول تاريخ مي    
اند و به نظر من در زنـدگي روي خوشـي    عقالنيت را فداي معنويت كرده 

ثل غرب، مخصوصـاً     بعضي جوامع هم م    ؛اند كه نمونه آن هند است      نديده
انـد و يـك عقالنيـت         معنويت را فداي عقالنيت كرده     ۱۹،١ و   ۱۸در قرن   

گونه توجه به ساحات معنوي آدمي را        بدون هيچ و  ،  positivisticخشك و   
 .اند حاكم كرده

 

 مثل آلمان؟ ○

 هـم تـا بعـد از        ۲۰در قـرن    .  چنين بوده اسـت    ۱۹ و   ۱۸اساساً قرن   !  بله ●
 كمـابيش وجـود     يا  اين است كه چنـين روحيـه        دوم واقعيت  يجنگ جهان 

 .ر اين حكم واقعاً صـادق نيسـت        دوم ديگ  ي اما از بعد از جنگ جهان      ،داشته
 ايـن   البته فعـالً وارد   . رود يشدن م  ي دارد عميقاً به سمت معنو     غربامروزه  

د اين هم درست نيست كه به نـام عقالنيـت،           رس  يبه نظر م  . ومش  بحث نمي 
 آدميان را فدا كنيم و فقط به يك معنويـت           ي معنو ِق عمي يمعنويت و نيازها  

 غير از جمع عقالنيت و      ياگر راه ديگر  .  اكتفا كنيم  ي بيرون  خشكِ و انضباطِ 
امـا  .  كه گفته شد بايد به آن راه رفت     يمعنويت وجود داشته باشد، با شرايط     

 جز اين نيست كه بگـوييم در        يا  وجود ندارد، ظاهراً چاره    يچون راه ديگر  
                                                           

 .توان اين حكم را داشت بيستم نميدر قرن . ١



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٢٠٤
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 هـر كـس     ؛ عقل عمل كنيم   اساس بربايد   ،رددگ  مي ما باز  ةبه وضع هم  آنچه  
او را بپـذيريم و  همـه سـخن    دارد، حرفش را بزنـد و  يتر يكه استدالل قو 
 خانواده، سياست، اقتصاد، تعليم و تربيت، حقوق و اخالق          يبنابراين نهادها 

به يـك    اما عالوه بر اين ما نياز        ؛ عقالنيت سامان دهيم   اساس بر را   ياجتماع
 .درون آباد هم داريم

 و يا نمونـه مهـم و        ي اسكانديناو يام در كشورها   من بارها و بارها گفته    
نم در مـورد آن  كـ  مـي بيـان   كـه  يها اين آمار سال  كه يعني سوئيس  بارز آن 
 تقريباً صـفر اسـت، امـا    ي اجتماع يها يد، ناماليمات و نابسامان   رك  ميصدق  
ايـن بـه ايـن    . ا در جهـان دارد  ري و خودكشـ يترين درصد افسـردگ    بزرگ

ها در اين جامعه خوب تنظيم شده است اما فرد بـا             معناست كه رابطه انسان   
. يود و يا بـه افسـردگ      ش  مي كشيده   يخودش مشكل دارد، لذا يا به خودكش      

 بـه   ي كسـ  ي كنند كه از لحاظ اقتصـاد      ياند كار   در اين جوامع توانسته    ييعن
 هم  يطور است، روابط خانوادگ    ين هم هم  ي ظلم نكند، به لحاظ سياس     يكس

بـه همـين    ...  هنـر و   ، تنظيم شده است، تعليم و تربيت، علـم، فـن          يبه خوب 
امـا  .  خـوب اسـت   ي بنابراين مناسبات بيرون   .ترتيب خوب تنظيم شده است    

 در بـه نظـر مـن،    .ودش مي تازه مشكلش شروع     ،ودش  مي شب تنها    يفرد وقت 
، خيابـان و محـيط كـار اسـت           فرد در متـرو، پـارك      ي تا وقت  ي جوامع چنين
ود و المـپ و تلويزيـون را       شـ   مـي  ندارد، اما همين كـه شـب تنهـا           يمشكل

 چـون بـا   ؛ودش ميخواهد بخوابد تازه مشكلش شروع  يند و مك  ميخاموش  
اش بوده اما بـه      ي وجود داشته كه نياز درون     يچيزهاي.  دارد يخودش گرفتار 

ـ .  نشده است  به آنها توجه  ... خاطر تنظيم اقتصاد، سياست و      فـرد تنهـا   يوقت
 يچنـين فـرد  . ندك ميكار دارد مشكل بروز  و ود و فقط با خودش سر ش  مي

 .بنابراين نبايد پيوند عقالنيت و معنويت را تخطئه كنيم. ناسالم است

 دارد، بنابراين و به همين دليل، بـه         يهاي زيان» يبه تنهاي «البته هر دو راه     
پـذير   ببينند آيـا جمـع ميـان آنهـا امكـان           كنند و    ينظر من، بايد ديگران سع    

 ٢٠٥/ سير و سلوك عرفاني 
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من واقعاً به اين مطلب معتقدم و چنـين نيسـت كـه چـون بـه                 . هست يا نه  
اطالق شده است، اين مطلـب  » عقالنيت و معنويت  « من   يها سخنان و گفته  

 هسـتند كـه     ي زيرا اساساً اين سخن از من نيست و افراد بسيار          ؛ كنم بيانرا  
بسـيار  جمـع كـرد،    ميان عقالنيت و معنويـت   د  ش  مييد اگر   آ  ميبه نظرشان   

در معنويـت و      ي قـو   قابل دفـاعِ   يمن اگر بتوانيم يك تئور    به نظر   . مهم بود 
 آن   در عقالنيـت بيـاوريم كـه هـم از عقالنيـتِ            ي قو  قابل دفاعِ  ييك تئور 

 نكـاهيم و بتوانـد مشـكل    ي چيـز ي آن يكـ  نكاهيم و هم از معنويتِ    يچيز
.  كنـيم  يا  را صرف چنين پـروژه     يكه عمرهاي  را حل كند، ارزش دارد       ١بشر

 ما عقـل حـاكم نيسـت و         ياگر به اين مطلب رسيديم كه در مناسبات بيرون        
 نـداريم،   ي هم معنـويت   ي غير از عقل حاكم است و در مناسبات درون         يچيز

 . برويميا آنگاه بايد به سراغ چنين پروژه

 

 و يجـود و سـاحات   از آني بـين تـرجيح يكـ   يآيا ممكن است ارتباط يا تنـاظر      ○
  از نهادها وجود داشته باشد؟يترجيح يك

توانيم بگوييم اگر در اينجـا بـه         ي نم ييعن.  تناظر يك به يك وجود ندارد      ●
 البتـه   ييك قول معتقد شديم در آنجا هم بايد به فالن قول معتقد شويم، ول             

 . بينشان هستيهاي ارتباط
 

تزاعي و انضـمامي بـودن      هاي عملي از لحاظ ميزان ان       مقايسه عرفان . ٦ـ١
 آنها در پرداختن به عمل عرفاني

اين است كه در پرداختن بـه  طرح كنيم در عمل عرفاني    بايد  آخرين بحثي كه    
. عمل عرفاني ميزان انتزاعي بودن و انضمامي بودن هـم مسـئله مهمـي اسـت               

و از جمله   بسياري از مسائل    بحث انتزاع و انضمام هم بحثي است كه بايد در           
 .دهم  ابتدا معناي انتزاعي و انضمامي را توضيح مي.ينجا به آن توجه شوددر ا

                                                           

جـا    زيـرا همـه  ؛خواهيم بتواند كل مشكل بشر را حـل كنـد   كاري به مشكل ايران هم نداريم، مي . ١
 .همين وضع هست
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 هـر كـس     ؛ عقل عمل كنيم   اساس بربايد   ،رددگ  مي ما باز  ةبه وضع هم  آنچه  
او را بپـذيريم و  همـه سـخن    دارد، حرفش را بزنـد و  يتر يكه استدالل قو 
 خانواده، سياست، اقتصاد، تعليم و تربيت، حقوق و اخالق          يبنابراين نهادها 

به يـك    اما عالوه بر اين ما نياز        ؛ عقالنيت سامان دهيم   اساس بر را   ياجتماع
 .درون آباد هم داريم

 و يا نمونـه مهـم و        ي اسكانديناو يام در كشورها   من بارها و بارها گفته    
نم در مـورد آن  كـ  مـي بيـان   كـه  يها اين آمار سال  كه يعني سوئيس  بارز آن 
 تقريباً صـفر اسـت، امـا    ي اجتماع يها يد، ناماليمات و نابسامان   رك  ميصدق  
ايـن بـه ايـن    . ا در جهـان دارد  ري و خودكشـ يترين درصد افسـردگ    بزرگ

ها در اين جامعه خوب تنظيم شده است اما فرد بـا             معناست كه رابطه انسان   
. يود و يا بـه افسـردگ      ش  مي كشيده   يخودش مشكل دارد، لذا يا به خودكش      

 بـه   ي كسـ  ي كنند كه از لحاظ اقتصـاد      ياند كار   در اين جوامع توانسته    ييعن
 هم  يطور است، روابط خانوادگ    ين هم هم  ي ظلم نكند، به لحاظ سياس     يكس

بـه همـين    ...  هنـر و   ، تنظيم شده است، تعليم و تربيت، علـم، فـن          يبه خوب 
امـا  .  خـوب اسـت   ي بنابراين مناسبات بيرون   .ترتيب خوب تنظيم شده است    

 در بـه نظـر مـن،    .ودش مي تازه مشكلش شروع     ،ودش  مي شب تنها    يفرد وقت 
، خيابـان و محـيط كـار اسـت           فرد در متـرو، پـارك      ي تا وقت  ي جوامع چنين
ود و المـپ و تلويزيـون را       شـ   مـي  ندارد، اما همين كـه شـب تنهـا           يمشكل

 چـون بـا   ؛ودش ميخواهد بخوابد تازه مشكلش شروع  يند و مك  ميخاموش  
اش بوده اما بـه      ي وجود داشته كه نياز درون     يچيزهاي.  دارد يخودش گرفتار 

ـ .  نشده است  به آنها توجه  ... خاطر تنظيم اقتصاد، سياست و      فـرد تنهـا   يوقت
 يچنـين فـرد  . ندك ميكار دارد مشكل بروز  و ود و فقط با خودش سر ش  مي

 .بنابراين نبايد پيوند عقالنيت و معنويت را تخطئه كنيم. ناسالم است

 دارد، بنابراين و به همين دليل، بـه         يهاي زيان» يبه تنهاي «البته هر دو راه     
پـذير   ببينند آيـا جمـع ميـان آنهـا امكـان           كنند و    ينظر من، بايد ديگران سع    

 ٢٠٥/ سير و سلوك عرفاني 
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من واقعاً به اين مطلب معتقدم و چنـين نيسـت كـه چـون بـه                 . هست يا نه  
اطالق شده است، اين مطلـب  » عقالنيت و معنويت  « من   يها سخنان و گفته  

 هسـتند كـه     ي زيرا اساساً اين سخن از من نيست و افراد بسيار          ؛ كنم بيانرا  
بسـيار  جمـع كـرد،    ميان عقالنيت و معنويـت   د  ش  مييد اگر   آ  ميبه نظرشان   

در معنويـت و      ي قـو   قابل دفـاعِ   يمن اگر بتوانيم يك تئور    به نظر   . مهم بود 
 آن   در عقالنيـت بيـاوريم كـه هـم از عقالنيـتِ            ي قو  قابل دفاعِ  ييك تئور 

 نكـاهيم و بتوانـد مشـكل    ي چيـز ي آن يكـ  نكاهيم و هم از معنويتِ    يچيز
.  كنـيم  يا  را صرف چنين پـروژه     يكه عمرهاي  را حل كند، ارزش دارد       ١بشر

 ما عقـل حـاكم نيسـت و         ياگر به اين مطلب رسيديم كه در مناسبات بيرون        
 نـداريم،   ي هم معنـويت   ي غير از عقل حاكم است و در مناسبات درون         يچيز

 . برويميا آنگاه بايد به سراغ چنين پروژه

 

 و يجـود و سـاحات   از آني بـين تـرجيح يكـ   يآيا ممكن است ارتباط يا تنـاظر      ○
  از نهادها وجود داشته باشد؟يترجيح يك

توانيم بگوييم اگر در اينجـا بـه         ي نم ييعن.  تناظر يك به يك وجود ندارد      ●
 البتـه   ييك قول معتقد شديم در آنجا هم بايد به فالن قول معتقد شويم، ول             

 . بينشان هستيهاي ارتباط
 

تزاعي و انضـمامي بـودن      هاي عملي از لحاظ ميزان ان       مقايسه عرفان . ٦ـ١
 آنها در پرداختن به عمل عرفاني

اين است كه در پرداختن بـه  طرح كنيم در عمل عرفاني    بايد  آخرين بحثي كه    
. عمل عرفاني ميزان انتزاعي بودن و انضمامي بودن هـم مسـئله مهمـي اسـت               

و از جمله   بسياري از مسائل    بحث انتزاع و انضمام هم بحثي است كه بايد در           
 .دهم  ابتدا معناي انتزاعي و انضمامي را توضيح مي.ينجا به آن توجه شوددر ا

                                                           

جـا    زيـرا همـه  ؛خواهيم بتواند كل مشكل بشر را حـل كنـد   كاري به مشكل ايران هم نداريم، مي . ١
 .همين وضع هست
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 ٢ و انضمامي١معناي انتزاعي

 فقـط بـا   ا در اينجـا  هر كدام دو معنا دارند كه مـ    ي و انضمام  يكلمات انتزاع 
 اين  ينضماميك معنا از لفظ انتزاعي و ا      . ميداركار   و سر معاني از اين    ييك

ـ ؛ تقسيم كنـيم يمامض و انيودات انتزاعاست كه موجودات را به موج     ي يعن
 به سـر    ي كه در جهان هست    ي بگوييم موجودات  ي يعن ؛ موجودات باشد  ،مقسم
.  هسـتند  ي و انضـمام   يم به موجودات انتزاع   يرند، به يك معنا قابل تقس     ب  مي

.  هستند كه در قيـد مكـان و زمـان هسـتند            ياتد، موجو يموجودات انضمام 
 مكانمند و زمانمند باشد، آنگـاه       ياگر چيز . تند مكانمند و زمانمند هس    ييعن

 مانند بدن انسان كه هم در قيد و بند مكان اسـت و هـم در                 ؛ است يانضمام
تـر و از    سـال پـيش مسـن   پنجنسبت به  باالخره شما امروز     .قيد و بند زمان   

 .باالخره در قيد مكان و زمان هستيد. تر هستيد فردايتان هم يك روز جوان

 هسـتند   ي امور انضمام  ٣ات، حيوانات و حداقل بدن انسان     جمادات، نبات 
كـه مكانمنـد و زمانمنـد       وجـود دارنـد      ي فراوان يو به همين ترتيب چيزها    

ـ      ي چيز يويند امر انتزاع  گ  مي يبرخ. هستند  ي است كه مكان نداشته باشد ول
 زيـرا زمـان     ؛اگر اين را بگوييم آنگاه انـدوه انتزاعـي اسـت          . زمان داشته باشد  

 مثالً از صبح تا حـاال انـدوهگين هسـتيد، حـال آنكـه               ؛لي مكان ندارد   و ،دارد
گويند انتزاعي چيزي است كـه نـه          برخي ديگر مي  . ايد ديروز اندوهگين نبوده  

 انتزاعـي  ، يك شخصدر اين صورت ديگر اندوِه. مكان داشته باشد و نه زمان   
 امـور    در ،بايـد آنچـه را كـه مكـان دارد ولـي زمـان نـدارد               لـذا   . نخواهد بود 

شود انضمامي چيزي است كه مكـان         پس گاهي گفته مي   . انضمامي قرار دهيم  
در . و زمان داشته باشد و انتزاعي چيزي است كه مكان و زمان نداشـته باشـد               

 امـا  ،ماند و آن اينكه چيزي مكان نداشـته باشـد     اين صورت يك شق باقي مي     
هايي انجـام    بندي ممعموالً در اين صورت، وقتي چنين تقسي      . زمان داشته باشد  

                                                           

1. Abstract 2. concrete  
 .ها  من گفتم بدن انسان و نه انسان؛ها البته اگر نگوييم انسان. ٣

 ٢٠٧/ سير و سلوك عرفاني 
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. دهنـد  اما زمان دارد، جزء امور انضمامي قرار مي   دهند، آنچه را مكان ندارد      مي
گويند انضمامي چيزي است كه مكان و زمان داشـته باشـد و         اما گاهي هم مي   

 خواه زمـان داشـته باشـد و خـواه        ،انتزاعي چيزي است كه مكان نداشته باشد      
 .زمان هم نداشته باشد

باشيد اين مطلب ارتباطي با انتزاعي و انضـمامي نـزد قـدما             توجه داشته   
ردنـد كـه مفـاهيم      ك  مـي  تقسيم   ي و ثان  يلقدما مفاهيم را به مفاهيم او     . ندارد

ـ     گ  مـي آنگاه  . دش  مي تقسيم   ي و فلسف  ي هم، به منطق   يثان  يفتنـد مفـاهيم اول
ي مفـاهيم  ي اما مفاهيم ثان   ،ابيمي  ميخودشان را در جهان     مفاهيمي هستند كه    

 .ابيم نه خودشان راي مي منشأ انتزاعشان را هستند كه

 اولي
 منطقي      مفاهيم
 فلسفي     ثاني  

ابيم، بلكـه پـدر   ي  مينيم، پدر بودنش را ن    ك  مي به يك مرد نگاه      يمثالً وقت 
عليـت  .  است ي فلسف يبنابراين پدر يك مفهوم ثان    . نيمك  ميبودنش را انتزاع    
عليت يك مفهـوم    . ابيمي  مي عليت آتش را ن    ي يعن ؛منيك  ميآتش را هم انتزاع     

 . استي فلسفيثان

انتـزاع در بحـث قـدما بـا        .  نـدارد  يربطما نحن فيه     قدما به    يبند تقسيم
مقسـم در بحـث     . ندك  مي دوم انتزاع كه اكنون خواهم گفت ربط پيدا          يمعنا

ايـن  در بحـث مـا   . است موجودات ، اما در بحث ما مقسم     بود،قدما مفاهيم   
 دوم  يمعنـا . نا از انتزاع كه مقسم آن موجودات است، محل بحث اسـت           مع

يـن  نم با انتزاع نـزد قـدما ارتبـاط دارد و آن ا            ك  مي بياناز انتزاع را كه اكنون      
 ي و انضـمام  يديگر، شـامل مفـاهيم انتزاعـ      است كه مفاهيم در قياس با يكـ       

» ؟يا انتزاع  است ي  يمفهوم حيوان، انضمام  «مثالً اگر به شما گفتند      . وندش  مي
 ؛ نـه خـود حيـوان    ،بحث درباره مفهوم حيوان است    . توانيد پاسخ بدهيد   ينم

بايد در پاسـخ بگـوييم      .  از موجودات جهان است    يچرا كه خود حيوان يك    
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 ٢ و انضمامي١معناي انتزاعي

 فقـط بـا   ا در اينجـا  هر كدام دو معنا دارند كه مـ    ي و انضمام  يكلمات انتزاع 
 اين  ينضماميك معنا از لفظ انتزاعي و ا      . ميداركار   و سر معاني از اين    ييك

ـ ؛ تقسيم كنـيم يمامض و انيودات انتزاعاست كه موجودات را به موج     ي يعن
 به سـر    ي كه در جهان هست    ي بگوييم موجودات  ي يعن ؛ موجودات باشد  ،مقسم
.  هسـتند  ي و انضـمام   يم به موجودات انتزاع   يرند، به يك معنا قابل تقس     ب  مي

.  هستند كه در قيـد مكـان و زمـان هسـتند            ياتد، موجو يموجودات انضمام 
 مكانمند و زمانمند باشد، آنگـاه       ياگر چيز . تند مكانمند و زمانمند هس    ييعن

 مانند بدن انسان كه هم در قيد و بند مكان اسـت و هـم در                 ؛ است يانضمام
تـر و از    سـال پـيش مسـن   پنجنسبت به  باالخره شما امروز     .قيد و بند زمان   

 .باالخره در قيد مكان و زمان هستيد. تر هستيد فردايتان هم يك روز جوان

 هسـتند   ي امور انضمام  ٣ات، حيوانات و حداقل بدن انسان     جمادات، نبات 
كـه مكانمنـد و زمانمنـد       وجـود دارنـد      ي فراوان يو به همين ترتيب چيزها    

ـ      ي چيز يويند امر انتزاع  گ  مي يبرخ. هستند  ي است كه مكان نداشته باشد ول
 زيـرا زمـان     ؛اگر اين را بگوييم آنگاه انـدوه انتزاعـي اسـت          . زمان داشته باشد  

 مثالً از صبح تا حـاال انـدوهگين هسـتيد، حـال آنكـه               ؛لي مكان ندارد   و ،دارد
گويند انتزاعي چيزي است كـه نـه          برخي ديگر مي  . ايد ديروز اندوهگين نبوده  

 انتزاعـي  ، يك شخصدر اين صورت ديگر اندوِه. مكان داشته باشد و نه زمان   
 امـور    در ،بايـد آنچـه را كـه مكـان دارد ولـي زمـان نـدارد               لـذا   . نخواهد بود 

شود انضمامي چيزي است كه مكـان         پس گاهي گفته مي   . انضمامي قرار دهيم  
در . و زمان داشته باشد و انتزاعي چيزي است كه مكان و زمان نداشـته باشـد               

 امـا  ،ماند و آن اينكه چيزي مكان نداشـته باشـد     اين صورت يك شق باقي مي     
هايي انجـام    بندي ممعموالً در اين صورت، وقتي چنين تقسي      . زمان داشته باشد  

                                                           

1. Abstract 2. concrete  
 .ها  من گفتم بدن انسان و نه انسان؛ها البته اگر نگوييم انسان. ٣

 ٢٠٧/ سير و سلوك عرفاني 
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. دهنـد  اما زمان دارد، جزء امور انضمامي قرار مي   دهند، آنچه را مكان ندارد      مي
گويند انضمامي چيزي است كه مكان و زمان داشـته باشـد و         اما گاهي هم مي   

 خواه زمـان داشـته باشـد و خـواه        ،انتزاعي چيزي است كه مكان نداشته باشد      
 .زمان هم نداشته باشد

باشيد اين مطلب ارتباطي با انتزاعي و انضـمامي نـزد قـدما             توجه داشته   
ردنـد كـه مفـاهيم      ك  مـي  تقسيم   ي و ثان  يلقدما مفاهيم را به مفاهيم او     . ندارد

ـ     گ  مـي آنگاه  . دش  مي تقسيم   ي و فلسف  ي هم، به منطق   يثان  يفتنـد مفـاهيم اول
ي مفـاهيم  ي اما مفاهيم ثان   ،ابيمي  ميخودشان را در جهان     مفاهيمي هستند كه    

 .ابيم نه خودشان راي مي منشأ انتزاعشان را هستند كه

 اولي
 منطقي      مفاهيم
 فلسفي     ثاني  

ابيم، بلكـه پـدر   ي  مينيم، پدر بودنش را ن    ك  مي به يك مرد نگاه      يمثالً وقت 
عليـت  .  است ي فلسف يبنابراين پدر يك مفهوم ثان    . نيمك  ميبودنش را انتزاع    
عليت يك مفهـوم    . ابيمي  مي عليت آتش را ن    ي يعن ؛منيك  ميآتش را هم انتزاع     

 . استي فلسفيثان

انتـزاع در بحـث قـدما بـا        .  نـدارد  يربطما نحن فيه     قدما به    يبند تقسيم
مقسـم در بحـث     . ندك  مي دوم انتزاع كه اكنون خواهم گفت ربط پيدا          يمعنا

ايـن  در بحـث مـا   . است موجودات ، اما در بحث ما مقسم     بود،قدما مفاهيم   
 دوم  يمعنـا . نا از انتزاع كه مقسم آن موجودات است، محل بحث اسـت           مع

يـن  نم با انتزاع نـزد قـدما ارتبـاط دارد و آن ا            ك  مي بياناز انتزاع را كه اكنون      
 ي و انضـمام  يديگر، شـامل مفـاهيم انتزاعـ      است كه مفاهيم در قياس با يكـ       

» ؟يا انتزاع  است ي  يمفهوم حيوان، انضمام  «مثالً اگر به شما گفتند      . وندش  مي
 ؛ نـه خـود حيـوان    ،بحث درباره مفهوم حيوان است    . توانيد پاسخ بدهيد   ينم

بايد در پاسـخ بگـوييم      .  از موجودات جهان است    يچرا كه خود حيوان يك    
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 ياگر مفهوم حيوان را نسبت به مفهوم انسان در نظر بگيريم، حيـوان انتزاعـ              
ـ      . تر است  ياست و انسان انضمام    وان را نسـبت بـه     اما اگر همين مفهـوم حي

 ـ    ي آنگاه حيوان انضمام   ،اس در نظر بگيريم   مفهوم حس اس  حسـ  ي اسـت ول
 در اينجا درجه كليـت و جزئيـت اسـت كـه انضـمام و      ي يعن ؛ است يانتزاع

ـ      ي نسبت به مفهوم   يهر مفهوم . ندك  ميانتزاع را درست     تـر   ي كـه از آن جزئ
تر اسـت،   يل كه از آن كي نسبت به مفهوم ي است و هر مفهوم    ياست، انتزاع 

 . استيانضمام
مـثالً  . دهـيم  ميها را انجام      از توريه  يدر انتزاع و انضمام است كه بسيار      

 و مـن پاسـخ      ييآ  ميفرض كنيد شما به من بگوييد چرا امشب به منزل ما ن           
 ي كه نخـواه يتوان گفت اين پاسخ را به هر كس ي تقريباً م؛دهم كه كار دارم   
ـ  دار ييرا باالخره شما يـك كـار       ز ي؛تواني بده  ي م يبه منزلش برو   كـار  . دي
» كـار دارم  « آنكـه بگوييـد      ي اما اگر به جـا     . است ي انتزاع ييك مفهوم خيل  

ايـد و    ردهتـر كـ    ي، يك مقـدار آن را انضـمام       » دارم ييك كار فيزيك  «بگوييد  
 امكـانش بيشـتر   . ودشـ    مـي  گو بـودن شـما بيشـتر      ترتيب امكان دروغ   بدين
ـ     ييزيك چون ممكن است كار شما ف      ،شود مي  ي يـا فكـر    ي نباشد بلكـه ذهن

 ي آنگاه بنّـاي   ، دارم ياما اگر به طرف مقابل بگوييد امشب يك كار بنّاي         . باشد
 گو بودن شـما را بيشـتر      شود و امكان دروغ     ي هم محدودتر مي   از كار فيزيك  

تر اسـت و     يود انضمام ش  مير  تبه همين ترتيب هر چه كليت آن كم       . ندك  مي
 .تر يود، انتزاعش ميهر چه كليت آن بيشتر 

 كسي تصـميم بگيـرد   دفرض كني. كار داريم و ما در اينجا با اين بحث سر 
پرسـد    اين شخص از مرشد مـي     . نزد مرشدي برود و اهل سير و سلوك شود        

 در سنت خود ما هم برخي نـزد علمـا           ؛»اي مرشد من چه كاري انجام دهم؟      «
اي بفرماييد كـه مـا       هآقا توصي  گفتند حاج   كردند و مي    رفتند و گردن كج مي     مي

.  ماديـت و ظلمـات بيـرون بيـاييم و بـه عـالم نـور بـرويم           ،از منجالب فساد  
كند ممكن است خيلي انتزاعي باشـد و ممكـن اسـت              اي كه مرشد مي    توصيه
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بايـد توجـه    » اهل صـداقت بـاش    «مثالً اگر گفت    . تر باشد  اي انضمامي  توصيه
 ؛ انتزاعـي اسـت  ،ن به معنـاي راسـت گفـت   داشت كه صداقت نسبت به صدقِ   

 چـرا كـه     ؛صداقت نسبت به صدق انتزاعـي اسـت       . صدق يعني راست گفتن   
شود كه دو ساحت وجود انسان بـر هـم انطبـاق پيـدا                صداقت وقتي گفته مي   

يعني اگر من از شما تشكر كنم و در دلم هم شكرگزار شما باشم، آنگاه               . كنند
ـ                در ؛اق دارد ساحت احساسات و عواطف من با ساحت گفتـارم بـر هـم انطب

اگر باوري داشته باشـم  . گويند اين شخص اهل صداقت است اين صورت مي  
 ، در ايـن صـورت  و احساسات و عواطف من هم متناسب بـا آن بـاور باشـد           

اما صدق از صداقت كمتر اسـت، زيـرا         . گويند شخص اهل صداقت است      مي
اگـر بگوينـد امـروز      . صدق مطابقت بين دو سـاحت گفتـار و عقيـده اسـت            

 ولـي مـثالً بـه مـن     ،شنبه است و شما معتقد باشيد امـروز دوشـنبه اسـت     پنج
تان ناسـازگار    شنبه است، آنگاه گفتار شما با عقيده       بگوييد امروز يكشنبه يا سه    

صـدق حالـت    . گوييم گـزاره شـما صـادق نيسـت          در اين صورت مي   . است
 سـاحت وجـود دارد      پنجدر واقع چون در درون ما       . خاصي از صداقت است   

، گفتار و كردار اسـت، هـر        ها  همان باورها، احساسات و عواطف، خواسته     كه  
كدام از اينها كه دو تا دوتا بر هم انطباق پيدا كردند، آنگاه به همـان انـدازه مـا                

ها كه همان انطباق گفتار بر عقيده اسـت           به يكي از اين انطباق     .صداقت داريم 
ه نسبت بـه صـداقت      اما همين راست گفتن يا صدق ك      . شود  صدق اطالق مي  

انضمامي بود و صداقت نسبت به آن انتزاعي بـود، نسـبت بـه چيـز ديگـري                  
 ١ مصلح داشته بـاش،    شد توصيه كند كه صدقِ    رمثالً اگر م  . انتزاعي خواهد بود  

 .تر خواهد بود خاصاين صدق 
                                                           

 امـا  ، يعني صـادق باشـد   باشد؛ مفسدصدِقصدق او، ما  باشد ا  هچرا كه ممكن انسان صدق داشت     . ١
در بسـياري  چرا كـه  . البين كند  افساد ذات،البين  يعني با صدق به جاي اصالح ذات  ؛ مفسد صادِق

گويد ديشـب منـزل فالنـي     مثالً مي. زند انسان با راست گفتن رابطه دو نفر را به هم مي از مواقع   
دانيم كه بـدگويي كـرده اسـت و آن شـخص دروغ      هم مي  ما   .دبوديم، بسيار از شما بدگويي كر     

  .شود گرفتاري درست مي  اما به خاطر راست گفتن او،گويد نمي
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 ياگر مفهوم حيوان را نسبت به مفهوم انسان در نظر بگيريم، حيـوان انتزاعـ              
ـ      . تر است  ياست و انسان انضمام    وان را نسـبت بـه     اما اگر همين مفهـوم حي

 ـ    ي آنگاه حيوان انضمام   ،اس در نظر بگيريم   مفهوم حس اس  حسـ  ي اسـت ول
 در اينجا درجه كليـت و جزئيـت اسـت كـه انضـمام و      ي يعن ؛ است يانتزاع

ـ      ي نسبت به مفهوم   يهر مفهوم . ندك  ميانتزاع را درست     تـر   ي كـه از آن جزئ
تر اسـت،   يل كه از آن كي نسبت به مفهوم ي است و هر مفهوم    ياست، انتزاع 

 . استيانضمام
مـثالً  . دهـيم  ميها را انجام      از توريه  يدر انتزاع و انضمام است كه بسيار      

 و مـن پاسـخ      ييآ  ميفرض كنيد شما به من بگوييد چرا امشب به منزل ما ن           
 ي كه نخـواه يتوان گفت اين پاسخ را به هر كس ي تقريباً م؛دهم كه كار دارم   
ـ  دار ييرا باالخره شما يـك كـار       ز ي؛تواني بده  ي م يبه منزلش برو   كـار  . دي
» كـار دارم  « آنكـه بگوييـد      ي اما اگر به جـا     . است ي انتزاع ييك مفهوم خيل  

ايـد و    ردهتـر كـ    ي، يك مقـدار آن را انضـمام       » دارم ييك كار فيزيك  «بگوييد  
 امكـانش بيشـتر   . ودشـ    مـي  گو بـودن شـما بيشـتر      ترتيب امكان دروغ   بدين
ـ     ييزيك چون ممكن است كار شما ف      ،شود مي  ي يـا فكـر    ي نباشد بلكـه ذهن

 ي آنگاه بنّـاي   ، دارم ياما اگر به طرف مقابل بگوييد امشب يك كار بنّاي         . باشد
 گو بودن شـما را بيشـتر      شود و امكان دروغ     ي هم محدودتر مي   از كار فيزيك  

تر اسـت و     يود انضمام ش  مير  تبه همين ترتيب هر چه كليت آن كم       . ندك  مي
 .تر يود، انتزاعش ميهر چه كليت آن بيشتر 

 كسي تصـميم بگيـرد   دفرض كني. كار داريم و ما در اينجا با اين بحث سر 
پرسـد    اين شخص از مرشد مـي     . نزد مرشدي برود و اهل سير و سلوك شود        

 در سنت خود ما هم برخي نـزد علمـا           ؛»اي مرشد من چه كاري انجام دهم؟      «
اي بفرماييد كـه مـا       هآقا توصي  گفتند حاج   كردند و مي    رفتند و گردن كج مي     مي

.  ماديـت و ظلمـات بيـرون بيـاييم و بـه عـالم نـور بـرويم           ،از منجالب فساد  
كند ممكن است خيلي انتزاعي باشـد و ممكـن اسـت              اي كه مرشد مي    توصيه

 ٢٠٩/ سير و سلوك عرفاني 
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بايـد توجـه    » اهل صـداقت بـاش    «مثالً اگر گفت    . تر باشد  اي انضمامي  توصيه
 ؛ انتزاعـي اسـت  ،ن به معنـاي راسـت گفـت   داشت كه صداقت نسبت به صدقِ   

 چـرا كـه     ؛صداقت نسبت به صدق انتزاعـي اسـت       . صدق يعني راست گفتن   
شود كه دو ساحت وجود انسان بـر هـم انطبـاق پيـدا                صداقت وقتي گفته مي   

يعني اگر من از شما تشكر كنم و در دلم هم شكرگزار شما باشم، آنگاه               . كنند
ـ                در ؛اق دارد ساحت احساسات و عواطف من با ساحت گفتـارم بـر هـم انطب

اگر باوري داشته باشـم  . گويند اين شخص اهل صداقت است اين صورت مي  
 ، در ايـن صـورت  و احساسات و عواطف من هم متناسب بـا آن بـاور باشـد           

اما صدق از صداقت كمتر اسـت، زيـرا         . گويند شخص اهل صداقت است      مي
اگـر بگوينـد امـروز      . صدق مطابقت بين دو سـاحت گفتـار و عقيـده اسـت            

 ولـي مـثالً بـه مـن     ،شنبه است و شما معتقد باشيد امـروز دوشـنبه اسـت     پنج
تان ناسـازگار    شنبه است، آنگاه گفتار شما با عقيده       بگوييد امروز يكشنبه يا سه    

صـدق حالـت    . گوييم گـزاره شـما صـادق نيسـت          در اين صورت مي   . است
 سـاحت وجـود دارد      پنجدر واقع چون در درون ما       . خاصي از صداقت است   

، گفتار و كردار اسـت، هـر        ها  همان باورها، احساسات و عواطف، خواسته     كه  
كدام از اينها كه دو تا دوتا بر هم انطباق پيدا كردند، آنگاه به همـان انـدازه مـا                

ها كه همان انطباق گفتار بر عقيده اسـت           به يكي از اين انطباق     .صداقت داريم 
ه نسبت بـه صـداقت      اما همين راست گفتن يا صدق ك      . شود  صدق اطالق مي  

انضمامي بود و صداقت نسبت به آن انتزاعي بـود، نسـبت بـه چيـز ديگـري                  
 ١ مصلح داشته بـاش،    شد توصيه كند كه صدقِ    رمثالً اگر م  . انتزاعي خواهد بود  

 .تر خواهد بود خاصاين صدق 
                                                           

 امـا  ، يعني صـادق باشـد   باشد؛ مفسدصدِقصدق او، ما  باشد ا  هچرا كه ممكن انسان صدق داشت     . ١
در بسـياري  چرا كـه  . البين كند  افساد ذات،البين  يعني با صدق به جاي اصالح ذات  ؛ مفسد صادِق

گويد ديشـب منـزل فالنـي     مثالً مي. زند انسان با راست گفتن رابطه دو نفر را به هم مي از مواقع   
دانيم كه بـدگويي كـرده اسـت و آن شـخص دروغ      هم مي  ما   .دبوديم، بسيار از شما بدگويي كر     

  .شود گرفتاري درست مي  اما به خاطر راست گفتن او،گويد نمي
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 اهميت انتزاع و انضمام در عرفان عملي

هـا   زيرا هر چه در عرفاناهميت دارد؟ انتزاع و انضمام در عرفان عملي    چرا  
خواهـد بـه آن    ي كه مـ ي كسي در توصيه باال رود، دو مشكل برا  جنبه انتزاعِ 

 :ندك  ايجاد مي،عرفان تن دهد
 بيسـت ينيم يك مرشد است و      ب  مي ي يعن : متفاوت يمشكل تفسيرها  .۱

 مريد هـم    بيستند و همه    ز  مي ي يك ساز  ي اما هر مريد   ،مريد دارد 
انـد از آن سـخن    هـر كـدام از آنهـا توانسـته     زيـرا    ؛پيرو مراد هستند  

تـر سـخن     ي هر چه انسان انتزاع    . داشته باشند  ي تفسير ديگر  يانتزاع
مندانش بيشتر بـه تفـرق    ه مريدان و عالق، حواريون ،بگويد، شاگردان 

 امـا   ،وندشـ   مـي زيرا با كمال صداقت به حرف مراد نزديك         . فتندا مي
 از  ي يك  اين .فاوت خواهد بود  استفاده هر كدام از آنها از حرف او مت        

 همـين   . دارد ي كه البته ايـن مشـكل جنبـه اجتمـاع          ،مشكالت است 
توانـد   يآيين بودا تا چه حد م     . نمك  ميبيان   ي به تعبير ديگر   مطلب را 

 ي اما همه آنها هـم ادعـا كننـد كـه مـا بـوداي               ،انشعابات داشته باشد  
 عـالم  يوداهـا هر چه بودا يا ب.  بودايها هستيم؟ به ميزان مبهم گفتن    

كــن اســت افــراد  مم،تــر ســخن بگوينــد ي انتزاعــيتــر، يعنــ مــبهم
 پيـدا شـوند كـه در عـين حـال كـه              تـري   نالمشـرب فـراوا    مختلف
زيـرا  . المشرب هستند، بتوانند صادقانه بگويند ما بودا هستيم        مختلف

 كه حد انتـزاع  ي دارد، بر خالف سخنانيخود سخن، حد انتزاع باالي    
ايـن يـك مشـكل اسـت كـه      . دنارد مير تفسير برد و كمتن دار يپايين

  ؛ دارديجنبه اجتماع
 دارد  يمشكل جنبه فرد  اين  : مشكل بالتكليفي و تحير در مقام عمل       .۲

 و تحير در مقام عمل      يو آن اين است كه انسان دستخوش بالتكليف       
هد مصداق فرمـايش    د  مي كه انجام    ياند آيا عمل  د  مي ن ي يعن ؛ودش  مي

 صـوفيه   يهـا  در اينجاست كـه اگـر بـا فرقـه         . نهآن مرشد هست يا     

 ٢١١/ سير و سلوك عرفاني 
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 ي بزرگـان صـوفيه سـخنان      يينيـد برخـ   ب  مـي  داشـته باشـيد،      يآشناي
هـا را رد     توان اين حـرف    ي نيست و نم   ي بد يها ويند كه حرف  گ  مي
مـا چـه    ! آقا«وييم  گ  ميمثالً  . خورد ي اما در مقام عمل به درد نم       ،كرد

بـا خـود   «انـيم   د  مـي ما ن ،  »با خود باش  «ويند  گ  مي، در پاسخ    »؟بكنيم
. كـرد » با خود بـودن   «توان هزار كار را تفسير به         مي ؛ چه ي يعن »باش

خـود  «.  دارد ي، آن هم مشكل ديگر    »خود را باش  «حاال اگر بگوييد    
.  اسـت  ي انتزاعـ  ييهـا   توصيه چنين است؟   يچگونه كار » را باشيدن 
 ۵۰ها كجا و اين كجا كه مرشـد بگويـد نبايـد بيشـتر از                 اين توصيه 

 ايـن توصـيه بسـيار       ؛ تـو پـايين بـرود      يگرم خوراك روزانه از مـر     
 . هم نداردي است و هيچ مشكليانضمام

ر غــرب، چيــزي كــه بــراي  د١هــاي دينــي جديــد پــس از رشــد جنــبش
هاي ديني جديـد مهـم       شناسان جنبش  شناسان عصر جديد و جامعه     جامعه

هاي   جنبش  كه است اين   ،كنند  بود و امروزه هم فراوان بر روي آن كار مي         
ديني جديد را از اين لحاظ با هم مقايسه كننـد كـه چقـدر سـخنان آنهـا                   

ق نجات پيدا كنند و هم       محسوس و ملموس است تا هم از تفر        ،انضمامي
 اين كار را در باب عرفان عملي هـم          ينع. براي آنها بالتكليفي پيش نيايد    

اي ايـن كـار ايـن       گويا معن . دهند  اند و باز هم انجام مي      به وفور انجام داده   
هاي انسان تا حدي كـه ممكـن         ايم خوب است حرف    است كه ما پذيرفته   

البته كساني هم هستند كه اين مـدعا    . تر باشد  تر و انضمامي   است انضمامي 
گويـد، شـكي    را قبول ندارند و معتقدند وقتي انسان سخن انضـمامي مـي          

شناسـنامه  نيست كه آن دو حسن را دارد، اما سخن شما مكان و زمـان و                
زيـرا  . كنـد   تاريخ مصرف پيدا مي،ترها كند و يا به تعبير شما جوان      پيدا مي 

شود قيود زماني و مكاني بيشتري در آن دخيـل             تر اميمهر چه سخن انض   
 .آيد كار نمي به  ديگر آن سخن رسد كه  ميشود و روزي مي

                                                           

1. new religious movements 
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 اهميت انتزاع و انضمام در عرفان عملي

هـا   زيرا هر چه در عرفاناهميت دارد؟ انتزاع و انضمام در عرفان عملي    چرا  
خواهـد بـه آن    ي كه مـ ي كسي در توصيه باال رود، دو مشكل برا  جنبه انتزاعِ 

 :ندك  ايجاد مي،عرفان تن دهد
 بيسـت ينيم يك مرشد است و      ب  مي ي يعن : متفاوت يمشكل تفسيرها  .۱

 مريد هـم    بيستند و همه    ز  مي ي يك ساز  ي اما هر مريد   ،مريد دارد 
انـد از آن سـخن    هـر كـدام از آنهـا توانسـته     زيـرا    ؛پيرو مراد هستند  

تـر سـخن     ي هر چه انسان انتزاع    . داشته باشند  ي تفسير ديگر  يانتزاع
مندانش بيشتر بـه تفـرق    ه مريدان و عالق، حواريون ،بگويد، شاگردان 

 امـا   ،وندشـ   مـي زيرا با كمال صداقت به حرف مراد نزديك         . فتندا مي
 از  ي يك  اين .فاوت خواهد بود  استفاده هر كدام از آنها از حرف او مت        

 همـين   . دارد ي كه البته ايـن مشـكل جنبـه اجتمـاع          ،مشكالت است 
توانـد   يآيين بودا تا چه حد م     . نمك  ميبيان   ي به تعبير ديگر   مطلب را 

 ي اما همه آنها هـم ادعـا كننـد كـه مـا بـوداي               ،انشعابات داشته باشد  
 عـالم  يوداهـا هر چه بودا يا ب.  بودايها هستيم؟ به ميزان مبهم گفتن    

كــن اســت افــراد  مم،تــر ســخن بگوينــد ي انتزاعــيتــر، يعنــ مــبهم
 پيـدا شـوند كـه در عـين حـال كـه              تـري   نالمشـرب فـراوا    مختلف
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 صـوفيه   يهـا  در اينجاست كـه اگـر بـا فرقـه         . نهآن مرشد هست يا     
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 ي بزرگـان صـوفيه سـخنان      يينيـد برخـ   ب  مـي  داشـته باشـيد،      يآشناي
هـا را رد     توان اين حـرف    ي نيست و نم   ي بد يها ويند كه حرف  گ  مي
مـا چـه    ! آقا«وييم  گ  ميمثالً  . خورد ي اما در مقام عمل به درد نم       ،كرد

بـا خـود   «انـيم   د  مـي ما ن ،  »با خود باش  «ويند  گ  مي، در پاسخ    »؟بكنيم
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ر غــرب، چيــزي كــه بــراي  د١هــاي دينــي جديــد پــس از رشــد جنــبش
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شود قيود زماني و مكاني بيشتري در آن دخيـل             تر اميمهر چه سخن انض   
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1. new religious movements 
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 و مـن بـه او       »؟ بپوشـم  ي چـه لباسـ    !پدرجان«اگر فرزندم از من بپرسد      
 كـه ايـن     ي از روز  در اين صـورت   ،  »ت بپوش نَلباس به اندازه تَ   «اسخ دهم   پ

تواند بـه ايـن      ي كه او را در كفن بگذارند م       يسؤال را از من پرسيده تا روز      
. ودشـ   نمـي يد و اين توصيه زائل      آ  مي هم پيش ن   يتوصيه عمل كند و مشكل    

از بـين    آن توصـيه را      يگـاه قيـد    ام كه هـيچ     سخن گفته  يقدر انتزاع  زيرا آن 
خواسـتم   ي آنكه بگويم لباس به اندازه تنت بپوش م        ي اما اگر به جا    ؛ردب  مين

 مترمربع لباس به    ۵گاه بيشتر از     فتم هيچ گ  ميتر توصيه كنم و      ي انضمام يكم
تـر شـده بـود تـاريخ مصـرف           يت نباشد، آنگاه چون اين سخن انضـمام       نت

 اگـر بخواهـد      شود كه  يا گونه ي پيكر فرزند من به    ممكن است روز  . داشت
 متر شود، لذا اين توصـيه       ۶ترين لباسش هم     كنُترين و تُ   لباس بپوشد، كوتاه  
 .ندك ميتاريخ مصرف پيدا 

 يهـا بـرا     بكند كه ايـن توصـيه      يهاي جمع بين اينكه انسان بتواند توصيه     
 و  يها در هر زمان و هر مكان        همه نسل  يها در همه اعصار و برا      همه انسان 

  را كـه يكسـان در عـين حـال      و   ١ مناسـب باشـد    ي هـر وضـع و حـال       يبرا
خواهند به آن التزام بورزند دستخوش تحير و تفرق نكند، جمـع بسـيار                مي

 ي بايـد فـدا    ي اسـت و يكـ     ي باالخره اگر جمـع مشـكل      ي است، ول  يمشكل
در اينجا البتـه   .  شود ي ديگر ي فدا يك  كدام شود، بايد مشخص كنيم      يديگر

تـر سـخن    ي انضـمام انوتـ من هـر چـه ب   ظر اما به ن   ،ها مختلف است   ديدگاه
هـا كمتـر    يتكليفـ ها و بال كاست، بهتر است و تفرقگفت و درصد انتزاع را    

ام تا در اين جامعـه       اگر شما بياييد و به مردم بگوييد مردم من آمده         . ودش  مي
 حرفتــان را پــس يعــدالت را برپــا كــنم، تقريبــاً در هــيچ اوضــاع و احــوال

امـا اگـر يـك    . وييد اين هم عدالت اسـت گ ميايد هرچه پيش بي  . يريدگ  مين
ام تا نگـذارم در   من آمدهد يگفت مي و مثالً    يدمقدار عدالت را پايين آورده بود     

ـ     ده از يك به     ياين جامعه اختالف طبقات     فاصـله حـداقل     ي بـاالتر رود، يعن
                                                           

 زيرا بايد بتوانيم راهي را براي كل بشـر ترسـيم كنـيم و نـه          ؛آل است   هايي ايده   البته چنين توصيه  . ١
 .كنند  زندگي مييا فالن مكانقرن فالن هايي كه در  فقط براي انسان
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 در اينجـا    در ايـن صـورت     يك به ده باشد،      شهروندان با حداكثر    شهروندان
توان يك روز گفت شـما بايـد حرفتـان را پـس              ي م ؛ود دارد  وج ييزيك مِ 
در واقـع از    .  شده اسـت   ۱۵ يك به    ي چون مثالً حاال اختالف طبقات     ؛بگيريد

م در  اي صدق و كذب سخن     بر ي، ميزان ي به صورت بهتر   توانم  مياين طريق   
هـا شـيادتر     از اين نظر هم هسـت كـه هـر چـه انسـان             . اختيار شما بگذارم  

ـ تـوان بـه را    نمـي در نتيجـه  ود و   شـ   ميتر   يان انتزاع وند، سخنانش ش  مي  يحت
 قرض دادن داريـد    ي برا ي به شما بگويد آيا پول     ياگر كس . مچشان را گرفت  

 دارم و آنگاه به حساب شما در بانـك          يو شما در پاسخ بگوييد مبلغ ناچيز      
 پول داريد، در اين صورت از شما         تومان  ميليارد ۸رجوع كنند و ببينند شما      

در تومـان   ميليارد ۸ه  دارم، حال آنكيند مگر شما نگفتيد مبلغ ناچيز رسپ  مي
  ميليـاردِ  ۸انيـد   د  مـي آيا  «: وييدگ  مياه شما در پاسخ     حساب شما هست، آنگ   

 راكفلـر    نوكرانِ ي توجيب  پولِ ؟ راكفلر چقدر ناچيز است     ثروت من در مقابل  
 ما بايد بـه  !من كجا و راكفلر و امثال او كجا       . ن است د م  ميليار ۸هم بيش از    
 .»آنها نگاه كنيم

 بگـوييم آقـا پـول داريـد، و شـخص در            يحاال از آن طرف، اگر به كس      
آنگـاه ببينـيم شـخص      .  خوب است  يجواب بگويد الحمدهللا وضع من خيل     

 وضع مـن    ي اگر به اين شخص بگوييم تو چرا گفت        ، دارد يتومان  تا تك  ۵۰۰
تـوان سـه    يمـ  تومـان  ۵۰۰خوب است، آنگاه ممكن است جواب دهـد بـا       

 . چوب كبريت هستعدد ۲۰ كبريت خريد كه در هر كدام هم يقوط

اما اگر بـه شـخص بگـويم        .  است يانتزاع» كم«و  » يخيل« مانند   يتعابير
 بـه كـم و زيـاد آن نـدارم، زيـرا             يگيرم كار  يمن از تو پول قرض م      يوقت«
 يـا   يدار  ميليـارد  ۸ بگو ببينـيم آيـا كمتـر از          ، است ي انتزاع »كم« و   »يخيل«

بـاالخره  . ودش مي، آنگاه در اينجا حتماً مشت شخص باز     » ميليارد ۸بيشتر از   
 ۸ ميليـارد و تحقيـق نشـان داد كـه بيشـتر از      ۸در اينجا اگر گفت كمتـر از        

 ميليـارد و تحقيـق   ۸ميليارد دارد، دروغگو بوده است و اگر گفت بيشـتر از          
هر چـه انسـان     . ه است هم دروغگو بود    ميليارد دارد باز   ۸نشان داد كمتر از     
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اما اگر بـه شـخص بگـويم        .  است يانتزاع» كم«و  » يخيل« مانند   يتعابير
 بـه كـم و زيـاد آن نـدارم، زيـرا             يگيرم كار  يمن از تو پول قرض م      يوقت«
 يـا   يدار  ميليـارد  ۸ بگو ببينـيم آيـا كمتـر از          ، است ي انتزاع »كم« و   »يخيل«

بـاالخره  . ودش مي، آنگاه در اينجا حتماً مشت شخص باز     » ميليارد ۸بيشتر از   
 ۸ ميليـارد و تحقيـق نشـان داد كـه بيشـتر از      ۸در اينجا اگر گفت كمتـر از        

 ميليـارد و تحقيـق   ۸ميليارد دارد، دروغگو بوده است و اگر گفت بيشـتر از          
هر چـه انسـان     . ه است هم دروغگو بود    ميليارد دارد باز   ۸نشان داد كمتر از     
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رد، در واقع درصد به خطـر افتـادنش را         ب  مي بودنش را باالتر     يدرصد انتزاع 
 خود شـخص خـوب اسـت نـه          ي بودن برا  يالبته اين انتزاع  . وردآ  ميپايين  

ـ . نـم ز مـي مثـال  . خواهند به او التزام بورزند   ي كه م  ي كسان يبرا  قـرآن  يوقت
 دارد، امـا وقتـي      فراوانـي  ام ابهـ  ١،»لِ واإلِحسـانِ   الّلـه يـأْمرُ بِالْعـد      إِنَّ«ويد  گ  مي
تر اسـت و     واضح ي سخن كم  ٢» شَنĤَنُ قَومٍ علَى أَالَّ تَعدِلُواْ     يجرِمنَّكُمالَ  «گويد    مي

َلـا  «ويـد  گ مـي  ي وقتـ همچنـين . درصد انتزاع پايين آمـده اسـت  تا حدودي   
البتـه  . هم درصد انتزاع پايين آمده اسـت       باز   ٣» بعضًا بعضُكُمتَجسسوا ولَا يغْتَب    

تر بگـوييم يـك حسـن دارد و          ي هر چه كل   ييعن. هر طرف يك حسن دارد    
 . دارديتر هم بگوييم حسن ديگر يهر چه جزئ

در ايـن اسـت كـه امـروزه       بيـان كـنم     خـواهم     كه مـي   اي  نكتهآخرين  
هـاي   از تحقيقاتي كه صورت گرفتـه، مخصوصـاً بـا رواج ديـدگاه             برخي

concretistic،  دهند، به    هايي كه خيلي به امور انضمامي بها مي         يعني ديدگاه
هـاي آنهـا     گويي اساس كلي  هاي عرفان عملي بر    داوري درباره نظام   ارزش

اسـاس   هايي كه مشـخص نيسـت بـر       گويي يعني كلي پرداخته شده است؛    
ـ  . انـد  طلبيـده  خواهند بگويند و از مخاطبان چه مي آنها چه مي   ن امـروزه اي

تحقيقات رواج بيشتري يافته و كارهـاي زيـادي در ايـن زمينـه صـورت                
توانيـد   اگر بخواهيد در اين زمينه تمرينـي داشـته باشـيد مـي         . گرفته است 

هاي عرفاني سنت خودمان را از اين منظر مورد مطالعه قرار            يكي از رساله  
ا  يعني از اين منظر كه اگر من روزي واقعاً تصميم گـرفتم خـودم ر               ؛دهيد

رسـاله   به دست فالن عارف بسپارم، آيا تكليفم مشخص است يا نه؟ مثالً           
فـرض  . شمس تبريزي را با هم مقايسه كنيد      مقاالت   احمد غزالي و     عشق

خواهيد نوكر فالن عارف شويد، آنگـاه بسـنجيد          را بر اين بگذاريد كه مي     
 دانيد چه كاري بايد انجام دهيد و چه         چقدر بالتكليف هستيد و چقدر مي     

 .كاري نبايد انجام دهيد
                                                           

  . ۸): ۵(مائده . ۲ .۹۰): ۱۶(نحل . ١
 .۱۲): ۴۹(حجرات . ٣

 ٢١٥/ سير و سلوك عرفاني 
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 سـخن   يمامضـ  سـخن گفـتن و ان      يانتزاعـ ( طرفين    گفتم كهگونه    همان
 من اين است كـه هـر چـه           نظر شخصي   دارد، اما  هايي  عيب و نقص  ) گفتن

تـر كنـد،    انسان بتواند اين سخنان را از انتزاع دورتر كند و به انضمام نزديك           
 .بهتر است

 

 .ندك ميتر مشكل را حل  بودن است و بيشياين همان كاربرد ○

د خوب اسـت    رس  ي كه به نظر م    ي از چيزهاي  ييك. طور است   دقيقاً همين  ●
انجـام   اخـالق  نيـز ما در كارهايمان و مخصوصاً در همين بحـث عرفـان و         

خل و تصرف كنـيم،     كه در پيام عارفي د    ، اين است كه بتوانيم بدون اين      دهيم
تـوانيم   يتر كنيم بهتر م    يكاربرد هر چه    ؛تر كنيم  يتر و انضمام   يآن را كاربرد  

بـرو دارو   «ويـد   گ  مـي  كه بـه بيمـارش       يپزشك. مشكل ديگران را حل كنيم    
توان به دادگاه برد، زيرا زهر به مريض تجـويز نكـرده اسـت،              ي را نم  »بخور

بـرو و   «خورد؟ اما اگر پزشك به مـريض گفـت           ياما آيا توصيه او به درد م      
 فهميده است كـه     ي يعن ؛فهميده است  بهتر   ي، حداقل كم  » مسهل بخور  يدوا

 توانـد االّ   ي مسهل هم مـ    ياما توصيه به خوردن دوا    .  بخورد ينبايد چه دواي  
معموالً به عرفا طبيبان روح يا جـان       .  كند ي انسان را دچار سردرگم    اهللاماشاء
اگـر پزشـك    .  مصـداق دارد    در باب عرفا هـم     ؛ لذا اين مطلب   ودش  ميگفته  

ـ         ي امـا بـه درد كسـ       ،ر، دروغ نگفتـه اسـت      بخـو  يبگويد بـرو و يـك دواي
 دور كردن و به     انتزاعبنابراين پايين آوردن درجه كليت و از حد         . خورد ينم

ـ         يحد انضمام نزديك كردن، كار      ي است بسـيار ارزشـمند، مخصوصـاً وقت
 ي بخـواهيم زنـدگ     واقعـاً  و  كنـيم  ي دربيـاوريم و فخرفروشـ     ينخواهيم باز 

 .ال بهتر كنيممان را يك اپسيلون و يك مثق يعمل

 البتـه ايـن جملـه را در          جـالبي دارد كـه       جملـه  ييك نويسنده آمريكاي  
مـن  گويـد     مـي  يو. ما با اين مطلـب متناسـب اسـت         ا ، گفته ي ديگر يفضا
 ي زنـدگ  يويد، فضـا  ش  مي وارد خانه    ينم وقت ك  ميگاه به مردان توصيه ن     هيچ
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رد، در واقع درصد به خطـر افتـادنش را         ب  مي بودنش را باالتر     يدرصد انتزاع 
 خود شـخص خـوب اسـت نـه          ي بودن برا  يالبته اين انتزاع  . وردآ  ميپايين  

ـ . نـم ز مـي مثـال  . خواهند به او التزام بورزند   ي كه م  ي كسان يبرا  قـرآن  يوقت
 دارد، امـا وقتـي      فراوانـي  ام ابهـ  ١،»لِ واإلِحسـانِ   الّلـه يـأْمرُ بِالْعـد      إِنَّ«ويد  گ  مي
تر اسـت و     واضح ي سخن كم  ٢» شَنĤَنُ قَومٍ علَى أَالَّ تَعدِلُواْ     يجرِمنَّكُمالَ  «گويد    مي

َلـا  «ويـد  گ مـي  ي وقتـ همچنـين . درصد انتزاع پايين آمـده اسـت  تا حدودي   
البتـه  . هم درصد انتزاع پايين آمده اسـت       باز   ٣» بعضًا بعضُكُمتَجسسوا ولَا يغْتَب    

تر بگـوييم يـك حسـن دارد و          ي هر چه كل   ييعن. هر طرف يك حسن دارد    
 . دارديتر هم بگوييم حسن ديگر يهر چه جزئ

در ايـن اسـت كـه امـروزه       بيـان كـنم     خـواهم     كه مـي   اي  نكتهآخرين  
هـاي   از تحقيقاتي كه صورت گرفتـه، مخصوصـاً بـا رواج ديـدگاه             برخي

concretistic،  دهند، به    هايي كه خيلي به امور انضمامي بها مي         يعني ديدگاه
هـاي آنهـا     گويي اساس كلي  هاي عرفان عملي بر    داوري درباره نظام   ارزش

اسـاس   هايي كه مشـخص نيسـت بـر       گويي يعني كلي پرداخته شده است؛    
ـ  . انـد  طلبيـده  خواهند بگويند و از مخاطبان چه مي آنها چه مي   ن امـروزه اي

تحقيقات رواج بيشتري يافته و كارهـاي زيـادي در ايـن زمينـه صـورت                
توانيـد   اگر بخواهيد در اين زمينه تمرينـي داشـته باشـيد مـي         . گرفته است 

هاي عرفاني سنت خودمان را از اين منظر مورد مطالعه قرار            يكي از رساله  
ا  يعني از اين منظر كه اگر من روزي واقعاً تصميم گـرفتم خـودم ر               ؛دهيد

رسـاله   به دست فالن عارف بسپارم، آيا تكليفم مشخص است يا نه؟ مثالً           
فـرض  . شمس تبريزي را با هم مقايسه كنيد      مقاالت   احمد غزالي و     عشق

خواهيد نوكر فالن عارف شويد، آنگـاه بسـنجيد          را بر اين بگذاريد كه مي     
 دانيد چه كاري بايد انجام دهيد و چه         چقدر بالتكليف هستيد و چقدر مي     

 .كاري نبايد انجام دهيد
                                                           

  . ۸): ۵(مائده . ۲ .۹۰): ۱۶(نحل . ١
 .۱۲): ۴۹(حجرات . ٣
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 سـخن   يمامضـ  سـخن گفـتن و ان      يانتزاعـ ( طرفين    گفتم كهگونه    همان
 من اين است كـه هـر چـه           نظر شخصي   دارد، اما  هايي  عيب و نقص  ) گفتن

تـر كنـد،    انسان بتواند اين سخنان را از انتزاع دورتر كند و به انضمام نزديك           
 .بهتر است

 

 .ندك ميتر مشكل را حل  بودن است و بيشياين همان كاربرد ○

د خوب اسـت    رس  ي كه به نظر م    ي از چيزهاي  ييك. طور است   دقيقاً همين  ●
انجـام   اخـالق  نيـز ما در كارهايمان و مخصوصاً در همين بحـث عرفـان و         

خل و تصرف كنـيم،     كه در پيام عارفي د    ، اين است كه بتوانيم بدون اين      دهيم
تـوانيم   يتر كنيم بهتر م    يكاربرد هر چه    ؛تر كنيم  يتر و انضمام   يآن را كاربرد  

بـرو دارو   «ويـد   گ  مـي  كه بـه بيمـارش       يپزشك. مشكل ديگران را حل كنيم    
توان به دادگاه برد، زيرا زهر به مريض تجـويز نكـرده اسـت،              ي را نم  »بخور

بـرو و   «خورد؟ اما اگر پزشك به مـريض گفـت           ياما آيا توصيه او به درد م      
 فهميده است كـه     ي يعن ؛فهميده است  بهتر   ي، حداقل كم  » مسهل بخور  يدوا

 توانـد االّ   ي مسهل هم مـ    ياما توصيه به خوردن دوا    .  بخورد ينبايد چه دواي  
معموالً به عرفا طبيبان روح يا جـان       .  كند ي انسان را دچار سردرگم    اهللاماشاء
اگـر پزشـك    .  مصـداق دارد    در باب عرفا هـم     ؛ لذا اين مطلب   ودش  ميگفته  

ـ         ي امـا بـه درد كسـ       ،ر، دروغ نگفتـه اسـت      بخـو  يبگويد بـرو و يـك دواي
 دور كردن و به     انتزاعبنابراين پايين آوردن درجه كليت و از حد         . خورد ينم

ـ         يحد انضمام نزديك كردن، كار      ي است بسـيار ارزشـمند، مخصوصـاً وقت
 ي بخـواهيم زنـدگ     واقعـاً  و  كنـيم  ي دربيـاوريم و فخرفروشـ     ينخواهيم باز 

 .ال بهتر كنيممان را يك اپسيلون و يك مثق يعمل

 البتـه ايـن جملـه را در          جـالبي دارد كـه       جملـه  ييك نويسنده آمريكاي  
مـن  گويـد     مـي  يو. ما با اين مطلـب متناسـب اسـت         ا ، گفته ي ديگر يفضا
 ي زنـدگ  يويد، فضـا  ش  مي وارد خانه    ينم وقت ك  ميگاه به مردان توصيه ن     هيچ
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ـ  ف مـي را شاد كنيد، زيرا اكثر آنهـا ن        نـه سـخن  گو مـن ايـن  .  چـه يهمنـد يعن
ويم يك شاخه گل بخريد و به خانـه         گ  مي متواضعانه   ي بلكه خيل  ،ويمگ  مين

مسلماً خريدن يك شاخه گل از حـد        .  واضح است  ياين توصيه خيل  . ببريد
 ،ودشـ   مـي تر آمده است و طبعاً مورد مصرف آن هم كمتر            انتزاع بسيار پايين  

 واضـح   يتواننـد ايـن كـار را انجـام دهنـد خيلـ             ي كه م  ياقل كسان حد يول
 .انند چه بايد بكنندد مي

 را مـورد    ١تـون ي تـامس مر   هـا  كنم دوستان در اين زمينه نوشته       توصيه مي 
 آمريكايي است كه در قـرن       االصل   فرانسوي  يك عارف  وي. مطالعه قرار دهند  

تـون  رهاي م  وقتي انسان نوشته  .  از دنيا رفت   زيست و چند سال پيش     اخير مي 
كنـد    كنـد، احسـاس مـي       فاي قبلي مقايسه مـي    هاي عر  خواند و با نوشته    را مي 

كنـد   تون فهميده است كه در فضاي نيمه دوم قرن بيستم زندگي مـي        رچقدر م 
و چقدر از انتزاع كاسته و به وضوح گفته اسـت كـه چـه كارهـايي را انجـام                    

 كتـاب دارد كـه   ۲۸ وي حـدود  .هـايش انضـمامي اسـت      يعني توصـيه   ؛دهيد
 امـا   ،كتاب بسيار ارزشـمندي اسـت     و   است ٢بذرهاي مراقبه ترين كتابش    مهم

وي در ايـن كتـاب خيلـي واضـح بحـث            . به زبان فارسي ترجمه نشده است     
كند كه چه كارهايي را انجام دهيد و چه كارهـايي را انجـام ندهيـد، بـراي          مي

هاي ديگر و ارتباط بـا طبيعـت         ارتباط با انسان   ، و ارتباط با خود    خداارتباط با   
 .برد گام انسان را پيش مي به دهد و گام ي ميهاي واضح دستورالعمل

 

  است؟يتون مسيحرآيا م ○

 بود و از اواسـط  يتون يك راهب معروف كاتوليك آمريكايرتامس م .  بله ●
 اسـت كـه تـا       يا  فرقه trappism.  گرايش پيدا كرد   trappismعمرش به فرقه    

 در آخـر عمـرش رئـيس راهبـان          يو. نندك  ميآخر عمرشان سكوت مطلق     
trappistكاتوليك بود و تا آخر عمرش هم سخن نگفت . 

                                                           

1. Thomas Merton (1915-1968) 2. The Seeds of Contemplation  

 ٢١٧/ سير و سلوك عرفاني 
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 نويسند؟ ي مي اين فرقه چيزيآيا اعضا ○

 بـوده   يتـون، مـرد بسـيار جـالب       رم. گوينـد   اما سخن نمي   ،نويسند مي!  بله ●
 يكنگ برپا شـد راجـع بـه آشـت           در هنگ  يدر اواخر عمرش كنفرانس   . است

 و مـذاهب گفتـه      گوي اديـان  و  فت كه امروزه گ   ي و يا چيز   ،اديان و مذاهب  
خـواهيم خودتـان    يبه او گفتند مـ .  فرستادي ايشان هم يك سخنران   ؛شود  مي

 .به هتل رفت و هوا شرجي و گـرم بـود           شب   يو. هم حضور داشته باشيد   
گـو  و خواست سـخن بگويـد و گفـت    نميو ا .ش خراب شد  درون اتاق  ةپنك

 لـذا . نخواست كارمندان هتل را به زحمت بينـدازد       نيز  برايش مشكل بود و     
در در نتيجه    .پنكه را از پريز درآورد و در همان حين دستش را برق گرفت            

 . هم نداشتيكنگ از دنيا رفت با اينكه سن چندان همان هنگ

 

 .ردب مي ايشان را جزء عارفان مدرن نام بعد پنجمجان هيك هم در كتاب  ○
تون رمن از م  .  ناشناخته است  اي  قيمت و چهره    بسيار ذي  يتون انسان رم ●

شناسم، به جز دو مقاله كه يكي از آنها را يكـي   چيزي به زبان فارسي نمي   
 .ام از دانشجويانم ترجمه كرده و يكي از آنها را هم خـودم ترجمـه كـرده               

تون خيلي انضـمامي حـرف      رحال اين نكته جالب است كه امثال م        هر به
 آيـد و هـم صـدق و كـذب            هم از تحير بيرون مي     ،زنند و لذا مخاطب     مي

. يابـد   شود و اثربخشي و اثرنابخشـي هـم وضـوح مـي             سخنش واضح مي  
صدق و كذب در مسائل نظري است و اثربخشي و اثرنابخشي در مسـائل        

 .عملي است
 

 مند بودن است؟ مند بودن و مكان  همين زمانيآيا نقطه ضعف امر انضمام ○

ـ   يحلـ   اخالق راه و مذهب،خواهيم در عرفان، دين   مي  ما ● ه  بـدهيم كـه ب
ها مثل لباس بود، آنگاه يك لبـاس         حل اگر اين راه  . ها بخورد  درد همه انسان  

رديم و تـا هـر وقـت آن لبـاس مـد بـود مـردم همـان لبـاس را           ك  ميرا مد   
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ـ  ف مـي را شاد كنيد، زيرا اكثر آنهـا ن        نـه سـخن  گو مـن ايـن  .  چـه يهمنـد يعن
ويم يك شاخه گل بخريد و به خانـه         گ  مي متواضعانه   ي بلكه خيل  ،ويمگ  مين

مسلماً خريدن يك شاخه گل از حـد        .  واضح است  ياين توصيه خيل  . ببريد
 ،ودشـ   مـي تر آمده است و طبعاً مورد مصرف آن هم كمتر            انتزاع بسيار پايين  

 واضـح   يتواننـد ايـن كـار را انجـام دهنـد خيلـ             ي كه م  ياقل كسان حد يول
 .انند چه بايد بكنندد مي

 را مـورد    ١تـون ي تـامس مر   هـا  كنم دوستان در اين زمينه نوشته       توصيه مي 
 آمريكايي است كه در قـرن       االصل   فرانسوي  يك عارف  وي. مطالعه قرار دهند  

تـون  رهاي م  وقتي انسان نوشته  .  از دنيا رفت   زيست و چند سال پيش     اخير مي 
كنـد    كنـد، احسـاس مـي       فاي قبلي مقايسه مـي    هاي عر  خواند و با نوشته    را مي 

كنـد   تون فهميده است كه در فضاي نيمه دوم قرن بيستم زندگي مـي        رچقدر م 
و چقدر از انتزاع كاسته و به وضوح گفته اسـت كـه چـه كارهـايي را انجـام                    

 كتـاب دارد كـه   ۲۸ وي حـدود  .هـايش انضـمامي اسـت      يعني توصـيه   ؛دهيد
 امـا   ،كتاب بسيار ارزشـمندي اسـت     و   است ٢بذرهاي مراقبه ترين كتابش    مهم

وي در ايـن كتـاب خيلـي واضـح بحـث            . به زبان فارسي ترجمه نشده است     
كند كه چه كارهايي را انجام دهيد و چه كارهـايي را انجـام ندهيـد، بـراي          مي

هاي ديگر و ارتباط بـا طبيعـت         ارتباط با انسان   ، و ارتباط با خود    خداارتباط با   
 .برد گام انسان را پيش مي به دهد و گام ي ميهاي واضح دستورالعمل

 

  است؟يتون مسيحرآيا م ○

 بود و از اواسـط  يتون يك راهب معروف كاتوليك آمريكايرتامس م .  بله ●
 اسـت كـه تـا       يا  فرقه trappism.  گرايش پيدا كرد   trappismعمرش به فرقه    

 در آخـر عمـرش رئـيس راهبـان          يو. نندك  ميآخر عمرشان سكوت مطلق     
trappistكاتوليك بود و تا آخر عمرش هم سخن نگفت . 
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 نويسند؟ ي مي اين فرقه چيزيآيا اعضا ○

 بـوده   يتـون، مـرد بسـيار جـالب       رم. گوينـد   اما سخن نمي   ،نويسند مي!  بله ●
 يكنگ برپا شـد راجـع بـه آشـت           در هنگ  يدر اواخر عمرش كنفرانس   . است

 و مـذاهب گفتـه      گوي اديـان  و  فت كه امروزه گ   ي و يا چيز   ،اديان و مذاهب  
خـواهيم خودتـان    يبه او گفتند مـ .  فرستادي ايشان هم يك سخنران   ؛شود  مي

 .به هتل رفت و هوا شرجي و گـرم بـود           شب   يو. هم حضور داشته باشيد   
گـو  و خواست سـخن بگويـد و گفـت    نميو ا .ش خراب شد  درون اتاق  ةپنك

 لـذا . نخواست كارمندان هتل را به زحمت بينـدازد       نيز  برايش مشكل بود و     
در در نتيجه    .پنكه را از پريز درآورد و در همان حين دستش را برق گرفت            

 . هم نداشتيكنگ از دنيا رفت با اينكه سن چندان همان هنگ

 

 .ردب مي ايشان را جزء عارفان مدرن نام بعد پنجمجان هيك هم در كتاب  ○
تون رمن از م  .  ناشناخته است  اي  قيمت و چهره    بسيار ذي  يتون انسان رم ●

شناسم، به جز دو مقاله كه يكي از آنها را يكـي   چيزي به زبان فارسي نمي   
 .ام از دانشجويانم ترجمه كرده و يكي از آنها را هم خـودم ترجمـه كـرده               

تون خيلي انضـمامي حـرف      رحال اين نكته جالب است كه امثال م        هر به
 آيـد و هـم صـدق و كـذب            هم از تحير بيرون مي     ،زنند و لذا مخاطب     مي

. يابـد   شود و اثربخشي و اثرنابخشـي هـم وضـوح مـي             سخنش واضح مي  
صدق و كذب در مسائل نظري است و اثربخشي و اثرنابخشي در مسـائل        

 .عملي است
 

 مند بودن است؟ مند بودن و مكان  همين زمانيآيا نقطه ضعف امر انضمام ○

ـ   يحلـ   اخالق راه و مذهب،خواهيم در عرفان، دين   مي  ما ● ه  بـدهيم كـه ب
ها مثل لباس بود، آنگاه يك لبـاس         حل اگر اين راه  . ها بخورد  درد همه انسان  

رديم و تـا هـر وقـت آن لبـاس مـد بـود مـردم همـان لبـاس را           ك  ميرا مد   
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 آنهـا   ي را بـرا   يافتاد، مد جديـد    مي هم آن لباس از مد       يند و وقت  يدوشپ  مي
ل فالن رنـگ،    يم مد جديد اين است و امسا      فتگ  مييم و   ردك  ميدقيقاً تصوير   

رغـم   يهـا علـ    اما اگر بپذيريم، انسـان    . فالن دوخت يا فالن برش، مد است      
 دارند، ظاهراً يك نسـخه وجـود        ي ماهيت واحد  ،تمام تشعبات و اختالفات   

 سال پيش ايـن نسـخه را    ۲۸۰۰مثالً اگر بودا    . خورد يدارد كه به درد همه م     
ن حـرف عمـل كـنم و        ز هم من بتوانم بـه همـا       و بيان كرد كه امر    يا گونه به

 سال ديگر هم بتوانند به آن عمل كننـد، آنگـاه ايـن مطلـب سـازگار                  ۱۰۰۰
 وگرنـه اگـر غيـر از ايـن          ؛ دارد ياست با اينكه ماهيت انسان، درمان واحـد       

 و قـرب    ي، استكمال روح  يسعادت نهاي حل    راهشما  بايد   يباشد، آنگاه گوي  
ا امروز مردم چنـين كننـد و از         وييد ت گ  مي ييعن. ديتغيير ده  را دائماً    ١اهللا يال

 يهـا ماهيـت واحـد      اين مطلب با اينكه همـه انسـان       . فردا مردم چنان كنند   
 ماهيـت   ي هـر عصـر    يهـا   انسـان  ي گـوي  ييعن. داشته باشند سازگار نيست   
 را در همـه     يا  اگـر ماهيـت واحـد و نوعيـه         يول. خاص خودشان را دارند   

خـورد و بقيـه      ي درد همـه مـ      به حل  راهالقاعده يك    يها قائل باشيم عل    انسان
يـك چيـز اسـت كـه درد همـه را            و اين يعني     ، خواهد بود   اشتباه ها  حل  راه

 .ندك ميدرمان 

 

تـوانيم چنـين     حـاال كـه نمـي     . رسـيم   نمـي  اي  چنين نسخه فرض اين است كه به       ○
 لذا اشـكالي    ،يمهستاي بدهيم و در نكته انضمامي هميشه با اين مشكل مواجه             نسخه

 . فعالً تا اين تاريخ و تا زماني كه كارآيي داشته باشد نسخه اين استندارد بگوييم

امـا  .  تفاوتي نخواهد داشـت  ٢ اجتماعي يكار شما با مهندس   در اين صورت     ●
؟ در عرفان بحث در اين است كـه گويـا            كاري انجام دهيم   در عرفان بايد چه   

خورد، بلكـه   ايم كه اين راه فقط به درد حسن و حسين نمي          هي رسيده اما به ر  
 .دهنـد    را تعلـيم مـي     در فلسفه به شـما مهندسـي اجتمـاعي        .  همه است  از آنِ 

                                                           

 .كار ببريد  بهو يا به هر تعبير ديگري كه. ١
2. social engineering 
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فعـالً  به اين معنـا كـه        ؛ است  راهكار فلسفي   يا حل  راه يك مهندسي اجتماعي 
 ؛ايـم در همـين راه هسـتيم      كنيم و تا وقتي كه راه بهتـري نيافتـه           اين كار را مي   

 دهند خودشان هم مـثالً      ا  معترفامروزه طرفداران دموكراسي    . مانند دموكراسي 
 اما هنوز بشر نتوانسته اسـت راهـي بيابـد كـه     ،شناسند عيب در دموكراسي مي 

بنـابراين  . عيوب دموكراسي را نداشته و محاسـن دموكراسـي را داشـته باشـد            
 و استعجاالً بايد دموكراسي باشد تا بتوانيم بعدها نظـامي بيـاوريم         ١العجاله علي

هـاي دموكراسـي را هـم نداشـته       باشد و عيب و نقـص     كه از دموكراسي بهتر     
گويا ادعاي عرفـان ايـن اسـت        . اما ظاهراً در عرفان چنين چيزي نيست      . باشد

كه به حاق واقع، به حاق هستي و به حاق انسان رسيده اسـت و همـه را بـه                    
چنـد صـباحي مهندسـي جديـدي         خواند، نه اينكه بخواهد هر     مي اين راه فرا  

سـت  دامـا اگـر از آن حـرف         . را حك و اصالح كنـد     صورت دهد و گذشته     
انسان ماهيت واحدي دارد كه از زمان آدم تـا روز           يعني معتقد نباشيم   ،برداريم

 يمتـوان   مـي  در ايـن صـورت    قيامت همه بايد مسـير واحـدي را طـي كننـد،             
 در  روز يك مهره را برداريم و مهره ديگري بگـذاريم و            و روزبه  نيممهندسي ك 

 .ها را عوض كنيم اي مهره جاً مرتبنتيجه
 

 سلوك عرفـاني در    و مسائل مربوط به سير   : تكلمه بحث عرفان عملي   . ۲
 قلمرو فلسفة عرفان

اي در قسمت تجربه عرفاني، گفتـه شـد كـه             در انتهاي بحث از عرفان مقايسه     
اي در قسـمت تجربـه عرفـاني          پس از اتمام مباحث مربوط به عرفان مقايسـه        

خوِد تجربه عرفاني داشته باشيم و نيز گفته شد ايـن          خوب است بحثي درباره     
. آيد، ولي براي ايضـاح مطالـب سـودمند اسـت     كار مقايسه نمي به  بحث ديگر   

شد بـا هـم مقايسـه         هاي عرفاني را از چند جهت مي        يعني غير از اينكه تجربه    
كرد و همه را ذكر كرده بودم، گفتم حاال اصالً راجع به خـوِد تجربـه عرفـاني        

ه مباحثي قابل طرح اسـت كـه بعضـي از ايـن مباحـث وجودشـناختي                 سلسل
                                                           

1. adhoc 
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 آنهـا   ي را بـرا   يافتاد، مد جديـد    مي هم آن لباس از مد       يند و وقت  يدوشپ  مي
ل فالن رنـگ،    يم مد جديد اين است و امسا      فتگ  مييم و   ردك  ميدقيقاً تصوير   

رغـم   يهـا علـ    اما اگر بپذيريم، انسـان    . فالن دوخت يا فالن برش، مد است      
 دارند، ظاهراً يك نسـخه وجـود        ي ماهيت واحد  ،تمام تشعبات و اختالفات   

 سال پيش ايـن نسـخه را    ۲۸۰۰مثالً اگر بودا    . خورد يدارد كه به درد همه م     
ن حـرف عمـل كـنم و        ز هم من بتوانم بـه همـا       و بيان كرد كه امر    يا گونه به

 سال ديگر هم بتوانند به آن عمل كننـد، آنگـاه ايـن مطلـب سـازگار                  ۱۰۰۰
 وگرنـه اگـر غيـر از ايـن          ؛ دارد ياست با اينكه ماهيت انسان، درمان واحـد       

 و قـرب    ي، استكمال روح  يسعادت نهاي حل    راهشما  بايد   يباشد، آنگاه گوي  
ا امروز مردم چنـين كننـد و از         وييد ت گ  مي ييعن. ديتغيير ده  را دائماً    ١اهللا يال

 يهـا ماهيـت واحـد      اين مطلب با اينكه همـه انسـان       . فردا مردم چنان كنند   
 ماهيـت   ي هـر عصـر    يهـا   انسـان  ي گـوي  ييعن. داشته باشند سازگار نيست   
 را در همـه     يا  اگـر ماهيـت واحـد و نوعيـه         يول. خاص خودشان را دارند   

خـورد و بقيـه      ي درد همـه مـ      به حل  راهالقاعده يك    يها قائل باشيم عل    انسان
يـك چيـز اسـت كـه درد همـه را            و اين يعني     ، خواهد بود   اشتباه ها  حل  راه

 .ندك ميدرمان 

 

تـوانيم چنـين     حـاال كـه نمـي     . رسـيم   نمـي  اي  چنين نسخه فرض اين است كه به       ○
 لذا اشـكالي    ،يمهستاي بدهيم و در نكته انضمامي هميشه با اين مشكل مواجه             نسخه

 . فعالً تا اين تاريخ و تا زماني كه كارآيي داشته باشد نسخه اين استندارد بگوييم

امـا  .  تفاوتي نخواهد داشـت  ٢ اجتماعي يكار شما با مهندس   در اين صورت     ●
؟ در عرفان بحث در اين است كـه گويـا            كاري انجام دهيم   در عرفان بايد چه   

خورد، بلكـه   ايم كه اين راه فقط به درد حسن و حسين نمي          هي رسيده اما به ر  
 .دهنـد    را تعلـيم مـي     در فلسفه به شـما مهندسـي اجتمـاعي        .  همه است  از آنِ 

                                                           

 .كار ببريد  بهو يا به هر تعبير ديگري كه. ١
2. social engineering 

 ٢١٩/ سير و سلوك عرفاني 
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فعـالً  به اين معنـا كـه        ؛ است  راهكار فلسفي   يا حل  راه يك مهندسي اجتماعي 
 ؛ايـم در همـين راه هسـتيم      كنيم و تا وقتي كه راه بهتـري نيافتـه           اين كار را مي   

 دهند خودشان هم مـثالً      ا  معترفامروزه طرفداران دموكراسي    . مانند دموكراسي 
 اما هنوز بشر نتوانسته اسـت راهـي بيابـد كـه     ،شناسند عيب در دموكراسي مي 

بنـابراين  . عيوب دموكراسي را نداشته و محاسـن دموكراسـي را داشـته باشـد            
 و استعجاالً بايد دموكراسي باشد تا بتوانيم بعدها نظـامي بيـاوريم         ١العجاله علي

هـاي دموكراسـي را هـم نداشـته       باشد و عيب و نقـص     كه از دموكراسي بهتر     
گويا ادعاي عرفـان ايـن اسـت        . اما ظاهراً در عرفان چنين چيزي نيست      . باشد

كه به حاق واقع، به حاق هستي و به حاق انسان رسيده اسـت و همـه را بـه                    
چنـد صـباحي مهندسـي جديـدي         خواند، نه اينكه بخواهد هر     مي اين راه فرا  

سـت  دامـا اگـر از آن حـرف         . را حك و اصالح كنـد     صورت دهد و گذشته     
انسان ماهيت واحدي دارد كه از زمان آدم تـا روز           يعني معتقد نباشيم   ،برداريم

 يمتـوان   مـي  در ايـن صـورت    قيامت همه بايد مسـير واحـدي را طـي كننـد،             
 در  روز يك مهره را برداريم و مهره ديگري بگـذاريم و            و روزبه  نيممهندسي ك 

 .ها را عوض كنيم اي مهره جاً مرتبنتيجه
 

 سلوك عرفـاني در    و مسائل مربوط به سير   : تكلمه بحث عرفان عملي   . ۲
 قلمرو فلسفة عرفان

اي در قسمت تجربه عرفاني، گفتـه شـد كـه             در انتهاي بحث از عرفان مقايسه     
اي در قسـمت تجربـه عرفـاني          پس از اتمام مباحث مربوط به عرفان مقايسـه        

خوِد تجربه عرفاني داشته باشيم و نيز گفته شد ايـن          خوب است بحثي درباره     
. آيد، ولي براي ايضـاح مطالـب سـودمند اسـت     كار مقايسه نمي به  بحث ديگر   

شد بـا هـم مقايسـه         هاي عرفاني را از چند جهت مي        يعني غير از اينكه تجربه    
كرد و همه را ذكر كرده بودم، گفتم حاال اصالً راجع به خـوِد تجربـه عرفـاني        

ه مباحثي قابل طرح اسـت كـه بعضـي از ايـن مباحـث وجودشـناختي                 سلسل
                                                           

1. adhoc 
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ايـن  . شـناختي اسـت   شناختي است و بعضي هـم ارزش      است، بعضي معرفت  
خـورد، وگرنـه خودشـان بحـث         مباحث براي مقدمة كاِر مقايسه بـه درد مـي         

حاال عين ايـن داسـتان را بايـد در انتهـاي بحـث سـير و                 . اي نيستند   مقايسه
. ح كنيم و خوب است به اين بحث هم علم داشته باشـيم  سلوك عرفاني طر  

به اين معنا كه در جلسه قبل راجع به سير و سلوك عرفاني يـا بـه تعبيـري                   
هاي عملي سـخن گفتـيم و گفتـه شـد             عرفان عملي و وجوه مقايسه عرفان     

توان گفـت   مي. توان از چند لحاظ با هم مقايسه كرد      هاي عملي را مي     عرفان
بحـث  .  از اين چند لحـاظ قابـل مقايسـه هسـتند           C و   B  و Aعرفان عملي   

وجوه مقايسه ذكر شـد ولـي راجـع بـه خـود عرفـان عملـي هـم سلسـله                     
اين بحث ديگر كاري بـه مقايسـه نـدارد، بلكـه بـه              . هايي وجود دارد    بحث

يعني راجع به خـود عرفـان عملـي يـا        . ماهيت خود عرفان عملي ربط دارد     
كـنم و     د دارد، كه در اينجـا ذكـر مـي         هايي وجو   سير و سلوك عرفاني بحث    

 .پردازيم سپس به قسمت سوم بحث مي
 

 طرح اصطالح اخالق عرفاني

عرفـان  «گفتيم    گاهي مي . برديم  كار مي   به  تا اين قسمت از بحث، ما دو تعبير         
؛ يعني براي اشـاره بـه       »سير و سلوك عرفاني   «گفتيم    و گاهي هم مي   » عملي

برديم كه در مقابـل عرفـان         كار مي   را به بخش دوم گاهي تعبير عرفان عملي       
نظري يعني بخش سوم قرار داشت و گـاهي هـم از تعبيـر سـير و سـلوك                   

بنـابراين  . كرديم كه در مقابل تجربه عرفاني قـرار داشـت    عرفاني استفاده مي  
سـير و سـلوك عرفـاني در برابـر          : كـرديم   ما از اين دو اصطالح استفاده مي      
 .فان عملي در برابر عرفان نظريتجربه عرفاني و از آن طرف عر
خواهم از اصطالح سومي كه همين معنـا را           در اينجا و براي اين بحث مي      

يعني به جاي آنكه بگوييم عرفان عملي يـا سـير و سـلوك              . دارد استفاده كنم  
سير و سـلوك عرفـاني      . كنيم  استفاده مي » اخالق عرفاني «عرفاني، از اصطالح    

. ان عملي هـم همـان اخـالِق عرفـاني اسـت           عرف. همان اخالِق عرفاني است   

 ٢٢١/ سير و سلوك عرفاني 
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رمز استفاده از اين اصـطالح در ايـن         . كنيم  بنابراين از اين اصطالح استفاده مي     
سلوك عرفاني يـا    و   بريم، سير   كار مي   است كه وقتي تعبير اخالق عرفاني را به       
هايي كه راجـع بـه اخـالق          شود و بحث    عرفان عملي يكي از انواع اخالق مي      

. كنـد    قابل طرح است در باب اخالق عرفاني هم مـورد پيـدا مـي              طور كلي   به
سلوك عرفاني در برابر تجربه عرفاني يـا           و    بنابراين به جاي اينكه بگوييم سير     

به جاي اينكه بگوييم عرفان عملي در برابر عرفان نظري تعبير اخالق عرفـاني        
بـريم،    كـار مـي     به  را  بريم؛ به دليل اينكه وقتي تعبير اخالق عرفاني           كار مي   را به 

شود و لذا هر سـخني كـه راجـع بـه              اخالق عرفاني يكي از اقسام اخالق مي      
طـور كلـي      طور كلي گفتني است يا هر سؤالي كه راجع به اخالق به             اخالق به 

 .شود پرسيدني است، اينجا هم قابل گفتن و قابل پرسيدن مي
 

 خواهيم اين موضوع را وسعت ببخشيم؟ چرا مي ○

يد بتواند بـا سـاير رقبـايش وارد    سلوك عرفاني با و   خاطر كه سير  به اين ●
 سلوك عرفاني يك نوع اخالق است و بايد بحث شـود              و  سير. مناظره شود 

كه اين اخالق چقدر تواناتر از اخالِق فلسفي، اخالِق ديني و اخالِق عقلـي              
 از  طور كه تجربه عرفاني با ساير تجـارب اعـم           به تعبير ديگري همان   . است

شناختي يا استحسـاني رقابـت داشـت، اخـالق            تجربه ديني و تجربه زيبايي    
يعنـي تجربـه    . هـا رقابـت داشـته باشـد         تواند با ساير اخالق     عرفاني هم مي  

ها داد و ستد داشـته و بـا           تواند با ساير تجربه     عرفاني، چون تجربه است مي    
 .آنها سنجيده و مقايسه شود

 

هـاي   ه مقايسه اخالق عرفـاني بـا اخـالق      وجو: اخالق عرفاني و رقباي آن    
 غيرعرفاني

سـلوك     و    در واقع بحث ما در اينجا اين است كـه اگـر كسـي گفـت سـير                 
عرفاني يا به تعبيري عرفان عملي يك نوع توصيه به نوعي از زندگي است،              

ها دارد؟ در اينجاسـت كـه مـا بايـد      اين توصيه چه رجحاني بر ساير توصيه   
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ايـن  . شـناختي اسـت   شناختي است و بعضي هـم ارزش      است، بعضي معرفت  
خـورد، وگرنـه خودشـان بحـث         مباحث براي مقدمة كاِر مقايسه بـه درد مـي         

حاال عين ايـن داسـتان را بايـد در انتهـاي بحـث سـير و                 . اي نيستند   مقايسه
. ح كنيم و خوب است به اين بحث هم علم داشته باشـيم  سلوك عرفاني طر  

به اين معنا كه در جلسه قبل راجع به سير و سلوك عرفاني يـا بـه تعبيـري                   
هاي عملي سـخن گفتـيم و گفتـه شـد             عرفان عملي و وجوه مقايسه عرفان     

توان گفـت   مي. توان از چند لحاظ با هم مقايسه كرد      هاي عملي را مي     عرفان
بحـث  .  از اين چند لحـاظ قابـل مقايسـه هسـتند           C و   B  و Aعرفان عملي   

وجوه مقايسه ذكر شـد ولـي راجـع بـه خـود عرفـان عملـي هـم سلسـله                     
اين بحث ديگر كاري بـه مقايسـه نـدارد، بلكـه بـه              . هايي وجود دارد    بحث

يعني راجع به خـود عرفـان عملـي يـا        . ماهيت خود عرفان عملي ربط دارد     
كـنم و     د دارد، كه در اينجـا ذكـر مـي         هايي وجو   سير و سلوك عرفاني بحث    

 .پردازيم سپس به قسمت سوم بحث مي
 

 طرح اصطالح اخالق عرفاني

عرفـان  «گفتيم    گاهي مي . برديم  كار مي   به  تا اين قسمت از بحث، ما دو تعبير         
؛ يعني براي اشـاره بـه       »سير و سلوك عرفاني   «گفتيم    و گاهي هم مي   » عملي

برديم كه در مقابـل عرفـان         كار مي   را به بخش دوم گاهي تعبير عرفان عملي       
نظري يعني بخش سوم قرار داشت و گـاهي هـم از تعبيـر سـير و سـلوك                   

بنـابراين  . كرديم كه در مقابل تجربه عرفاني قـرار داشـت    عرفاني استفاده مي  
سـير و سـلوك عرفـاني در برابـر          : كـرديم   ما از اين دو اصطالح استفاده مي      
 .فان عملي در برابر عرفان نظريتجربه عرفاني و از آن طرف عر
خواهم از اصطالح سومي كه همين معنـا را           در اينجا و براي اين بحث مي      

يعني به جاي آنكه بگوييم عرفان عملي يـا سـير و سـلوك              . دارد استفاده كنم  
سير و سـلوك عرفـاني      . كنيم  استفاده مي » اخالق عرفاني «عرفاني، از اصطالح    

. ان عملي هـم همـان اخـالِق عرفـاني اسـت           عرف. همان اخالِق عرفاني است   

 ٢٢١/ سير و سلوك عرفاني 
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رمز استفاده از اين اصـطالح در ايـن         . كنيم  بنابراين از اين اصطالح استفاده مي     
سلوك عرفاني يـا    و   بريم، سير   كار مي   است كه وقتي تعبير اخالق عرفاني را به       
هايي كه راجـع بـه اخـالق          شود و بحث    عرفان عملي يكي از انواع اخالق مي      

. كنـد    قابل طرح است در باب اخالق عرفاني هم مـورد پيـدا مـي              طور كلي   به
سلوك عرفاني در برابر تجربه عرفاني يـا           و    بنابراين به جاي اينكه بگوييم سير     

به جاي اينكه بگوييم عرفان عملي در برابر عرفان نظري تعبير اخالق عرفـاني        
بـريم،    كـار مـي     به  را  بريم؛ به دليل اينكه وقتي تعبير اخالق عرفاني           كار مي   را به 

شود و لذا هر سـخني كـه راجـع بـه              اخالق عرفاني يكي از اقسام اخالق مي      
طـور كلـي      طور كلي گفتني است يا هر سؤالي كه راجع به اخالق به             اخالق به 

 .شود پرسيدني است، اينجا هم قابل گفتن و قابل پرسيدن مي
 

 خواهيم اين موضوع را وسعت ببخشيم؟ چرا مي ○

يد بتواند بـا سـاير رقبـايش وارد    سلوك عرفاني با و   خاطر كه سير  به اين ●
 سلوك عرفاني يك نوع اخالق است و بايد بحث شـود              و  سير. مناظره شود 

كه اين اخالق چقدر تواناتر از اخالِق فلسفي، اخالِق ديني و اخالِق عقلـي              
 از  طور كه تجربه عرفاني با ساير تجـارب اعـم           به تعبير ديگري همان   . است

شناختي يا استحسـاني رقابـت داشـت، اخـالق            تجربه ديني و تجربه زيبايي    
يعنـي تجربـه    . هـا رقابـت داشـته باشـد         تواند با ساير اخالق     عرفاني هم مي  

ها داد و ستد داشـته و بـا           تواند با ساير تجربه     عرفاني، چون تجربه است مي    
 .آنها سنجيده و مقايسه شود

 

هـاي   ه مقايسه اخالق عرفـاني بـا اخـالق      وجو: اخالق عرفاني و رقباي آن    
 غيرعرفاني

سـلوك     و    در واقع بحث ما در اينجا اين است كـه اگـر كسـي گفـت سـير                 
عرفاني يا به تعبيري عرفان عملي يك نوع توصيه به نوعي از زندگي است،              

ها دارد؟ در اينجاسـت كـه مـا بايـد      اين توصيه چه رجحاني بر ساير توصيه   
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اگر دقت كنيـد تـا قبـل از طـرح     . ها پاسخ دهيم سؤالبتوانيم به يك سلسله  
كـرديم؛    هاي عرفاني مختلف را با خودشان مقايسه مـي          اين بحث، ما اخالق   

گفتيم اخالق عرفانِي اول را بـا اخـالق عرفـانِي دوم و يـا اخـالق                 يعني مي 
مثالً اخـالق عرفـانِي مسـيحي را بـا          . كنيم  عرفانِي سوم و چهارم مقايسه مي     

امـا در   . كـرديم   نِي اسالمي و اخالق عرفانِي بودايي مقايسه مـي        اخالق عرفا 
كنـيم، بلكـه      هاي عرفاني را با يكديگر مقايسه نمي        بحث فعلي، ديگر اخالق   

هـاي دينـي و     عرفاني از قبيل اخالق     هاي غير   هاي عرفاني را با اخالق      اخالق
هـاي    انديشـانه و اخـالق      هاي مصـلحت    هاي فلسفي، اخالق    مذهبي، اخالق 

هـاي ديگـري      چرا كه غير از اخالق عرفاني، اخـالق       . كنيم  قلي مقايسه مي  ع
طور كه عرفا يك نوع زندگي را بـه مـا پيشـنهاد         يعني همان . هم وجود دارد  

بنابراين . كنند  كنند، فالسفه هم يك نوع زندگي ديگر را به ما پيشنهاد مي             مي
اي،    چنين مقايسه  به منظور . توان اين دو نوع زندگي را با هم مقايسه كرد           مي

سلوك عرفاني يا تعبير عرفان عملـي از تعبيـر اخـالِق               و    به جاي تعبير سير   
كنيم، تا اخالق عرفاني از مصاديق اخالق شـود و آنگـاه              عرفاني استفاده مي  

بتوانيم به اين بحث بپردازيم كه اين مصداق با ساير مصـاديق اخـالق چـه                
 .ي هذاهايي دارد و قس عل ها و چه تفاوت تشابه

گويي هنگامي كـه    . توان به صورت ديگري بيان كرد       همين مطلب را مي   
كند، پذيرفته است كـه   هاي عرفاني مختلف را با هم مقايسه مي  انسان اخالق 

خواهد به اين بحث بپـردازد كـه آيـا            بايد اخالقمان عرفاني باشد و حاال مي      
. خـالق عرفـانِي ج    بايد اخالق عرفانِي الف باشد يا اخالق عرفانِي ب و يا ا           

ممكن است كسي بگويد اساساً چه وقت بايد به اخالق عرفاني رسيد، چرا              
. هـاي عرفـاني هسـتند       عرفاني داريم كه بهتر از اخالق       هاي غير   كه ما اخالق  

فـرض گرفتـه باشـيم كـه بايـد            اين سخن مثل اين است كه ما از ابتدا پيش         
 گوشت مرغ بخوريم    گوشت بخوريم، و سپس به اين بحث بپردازيم كه آيا         

ممكن است كسـي از مـا بپرسـد از كجـا            . يا گوشت ماهي، گوسفند يا گاو     
. هـم خـورد  ... توان سبزيجات، ميـوه و    ايد كه بايد گوشت بخوريد، مي       گفته

 ٢٢٣/ سير و سلوك عرفاني 
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گويي ما تاكنون پذيرفته بوديم كه اخالقمان بايد عرفاني باشد، آنگاه بحـث             
انتخـاب كنـيم و لـذا       يـك را      هـاي عرفـاني كـدام       كرديم كـه در اخـالق       مي

 .كرديم هاي عرفاني مختلف را با هم مقايسه مي اخالق
اما ممكن است كسي اين پرسش را طرح كند كه چـرا شـما بـه سـراغ                  

هاي ديگري هم وجود دارند كـه رقيـب           اخالق. ايد  هاي عرفاني رفته    اخالق
 بسا بر اخالق عرفاني رجحان داشته باشند؛ مثالً         اخالق عرفاني هستند و چه    

اخـالق فلسـفي غيـر از       . اخالق ديني و مذهبي غير از اخالق عرفاني است        
. انديشانه غير از اخالق عرفاني اسـت        اخالق مصلحت . اخالق عرفاني است  
ها را كجـا مشـخص كـرده بـوديم كـه فهميـده بـوديم              تكليف ساير اخالق  

اخالق عرفاني بر بقيه رجحان دارد و در حال تميز و تمايز بين مصاديق آن               
هـايي راجـع بـه اخـالق      به اين جهت است كه يـك سلسـله بحـث      . وديمب

هاي عرفاني با يكديگر، بلكه بـراي مقايسـه           عرفاني، نه براي مقايسه اخالق    
به اين جهت بايد بـه      . شود  عرفاني الزم مي    هاي غير   اخالق عرفاني با اخالق   

شـود، استحضـار    ها به اين صورت طرح مـي       هايي كه در اين مقايسه      پرسش
بپـردازد    هـا     به تعبير ديگري وقتي انسان بـه ايـن سـؤال          . هني داشته باشيم  ذ

خواهد بين خود     گويي ماهيت اخالق عرفاني برايش روشن شده و حاال مي         
هـا    در اين قسـمت صـرفاً بـه سـؤال         . هاي عرفاني به مقايسه بپردازد      اخالق

ذا فقط  زيرا بنا بر اين است كه فقط اسكلت بحث را طرح كنم، ل            . پردازم  مي
 .پردازم كنم و به خوِد بحث نمي سؤاالت را طرح مي

 
 زيستن عقالنيت اخالقي. ۱ـ۲

شود اين است كه اخالق عرفـاني در برابـر ايـن              اولين پرسشي كه طرح مي    
هر اخالقـي از    . »چرا اصالً بايد اخالقي بود؟    «دهد، كه     سؤال چه جوابي مي   

كـه چـرا بايـد اخالقـي        جمله اخالق عرفاني بايد به اين سؤال جواب دهد          
كننـد و     گاهي از اين سؤال تعبير دومـي هـم مـي          . اين يك سؤال است   . بود
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اگر دقت كنيـد تـا قبـل از طـرح     . ها پاسخ دهيم سؤالبتوانيم به يك سلسله  
كـرديم؛    هاي عرفاني مختلف را با خودشان مقايسه مـي          اين بحث، ما اخالق   

گفتيم اخالق عرفانِي اول را بـا اخـالق عرفـانِي دوم و يـا اخـالق                 يعني مي 
مثالً اخـالق عرفـانِي مسـيحي را بـا          . كنيم  عرفانِي سوم و چهارم مقايسه مي     

امـا در   . كـرديم   نِي اسالمي و اخالق عرفانِي بودايي مقايسه مـي        اخالق عرفا 
كنـيم، بلكـه      هاي عرفاني را با يكديگر مقايسه نمي        بحث فعلي، ديگر اخالق   

هـاي دينـي و     عرفاني از قبيل اخالق     هاي غير   هاي عرفاني را با اخالق      اخالق
هـاي    انديشـانه و اخـالق      هاي مصـلحت    هاي فلسفي، اخالق    مذهبي، اخالق 

هـاي ديگـري      چرا كه غير از اخالق عرفاني، اخـالق       . كنيم  قلي مقايسه مي  ع
طور كه عرفا يك نوع زندگي را بـه مـا پيشـنهاد         يعني همان . هم وجود دارد  

بنابراين . كنند  كنند، فالسفه هم يك نوع زندگي ديگر را به ما پيشنهاد مي             مي
اي،    چنين مقايسه  به منظور . توان اين دو نوع زندگي را با هم مقايسه كرد           مي

سلوك عرفاني يا تعبير عرفان عملـي از تعبيـر اخـالِق               و    به جاي تعبير سير   
كنيم، تا اخالق عرفاني از مصاديق اخالق شـود و آنگـاه              عرفاني استفاده مي  

بتوانيم به اين بحث بپردازيم كه اين مصداق با ساير مصـاديق اخـالق چـه                
 .ي هذاهايي دارد و قس عل ها و چه تفاوت تشابه

گويي هنگامي كـه    . توان به صورت ديگري بيان كرد       همين مطلب را مي   
كند، پذيرفته است كـه   هاي عرفاني مختلف را با هم مقايسه مي  انسان اخالق 

خواهد به اين بحث بپـردازد كـه آيـا            بايد اخالقمان عرفاني باشد و حاال مي      
. خـالق عرفـانِي ج    بايد اخالق عرفانِي الف باشد يا اخالق عرفانِي ب و يا ا           

ممكن است كسي بگويد اساساً چه وقت بايد به اخالق عرفاني رسيد، چرا              
. هـاي عرفـاني هسـتند       عرفاني داريم كه بهتر از اخالق       هاي غير   كه ما اخالق  

فـرض گرفتـه باشـيم كـه بايـد            اين سخن مثل اين است كه ما از ابتدا پيش         
 گوشت مرغ بخوريم    گوشت بخوريم، و سپس به اين بحث بپردازيم كه آيا         

ممكن است كسـي از مـا بپرسـد از كجـا            . يا گوشت ماهي، گوسفند يا گاو     
. هـم خـورد  ... توان سبزيجات، ميـوه و    ايد كه بايد گوشت بخوريد، مي       گفته
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گويي ما تاكنون پذيرفته بوديم كه اخالقمان بايد عرفاني باشد، آنگاه بحـث             
انتخـاب كنـيم و لـذا       يـك را      هـاي عرفـاني كـدام       كرديم كـه در اخـالق       مي

 .كرديم هاي عرفاني مختلف را با هم مقايسه مي اخالق
اما ممكن است كسي اين پرسش را طرح كند كه چـرا شـما بـه سـراغ                  

هاي ديگري هم وجود دارند كـه رقيـب           اخالق. ايد  هاي عرفاني رفته    اخالق
 بسا بر اخالق عرفاني رجحان داشته باشند؛ مثالً         اخالق عرفاني هستند و چه    

اخـالق فلسـفي غيـر از       . اخالق ديني و مذهبي غير از اخالق عرفاني است        
. انديشانه غير از اخالق عرفاني اسـت        اخالق مصلحت . اخالق عرفاني است  
ها را كجـا مشـخص كـرده بـوديم كـه فهميـده بـوديم              تكليف ساير اخالق  

اخالق عرفاني بر بقيه رجحان دارد و در حال تميز و تمايز بين مصاديق آن               
هـايي راجـع بـه اخـالق      به اين جهت است كه يـك سلسـله بحـث      . وديمب

هاي عرفاني با يكديگر، بلكه بـراي مقايسـه           عرفاني، نه براي مقايسه اخالق    
به اين جهت بايد بـه      . شود  عرفاني الزم مي    هاي غير   اخالق عرفاني با اخالق   

شـود، استحضـار    ها به اين صورت طرح مـي       هايي كه در اين مقايسه      پرسش
بپـردازد    هـا     به تعبير ديگري وقتي انسان بـه ايـن سـؤال          . هني داشته باشيم  ذ

خواهد بين خود     گويي ماهيت اخالق عرفاني برايش روشن شده و حاال مي         
هـا    در اين قسـمت صـرفاً بـه سـؤال         . هاي عرفاني به مقايسه بپردازد      اخالق

ذا فقط  زيرا بنا بر اين است كه فقط اسكلت بحث را طرح كنم، ل            . پردازم  مي
 .پردازم كنم و به خوِد بحث نمي سؤاالت را طرح مي

 
 زيستن عقالنيت اخالقي. ۱ـ۲

شود اين است كه اخالق عرفـاني در برابـر ايـن              اولين پرسشي كه طرح مي    
هر اخالقـي از    . »چرا اصالً بايد اخالقي بود؟    «دهد، كه     سؤال چه جوابي مي   

كـه چـرا بايـد اخالقـي        جمله اخالق عرفاني بايد به اين سؤال جواب دهد          
كننـد و     گاهي از اين سؤال تعبير دومـي هـم مـي          . اين يك سؤال است   . بود
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آيـا اخالقـي بـودن بـه     «و يا اينكـه     » صرفد؟  آيا اخالقي بودن مي   «گويند    مي
و گاهي هم به صورت تصوري نه به صورت سـؤالي طـرح             » صرفه است؟ 

 رفتـاري  ؛ چـون هـر  »عقالنيـِت اخـالق بـه چيسـت؟     «گويند    شود و مي    مي
مـثالً سـخن    . اش نباشـد    عقالنيتش به اين است كه سودش كمتـر از هزينـه          

اش   گفتن من در اينجا اگر بخواهد عقالني باشد بايد سود آن كمتر از هزينه             
هـر رفتـاري اگـر    . نباشد، وگرنه سخن گفتن من عقالنيتي نخواهـد داشـت        

يـا حـداقل    اش نباشـد و       بخواهد عقالني باشد بايد سود آن كمتر از هزينـه         
مساوي با هزينه آن باشد و البته در اكثر موارد بايد هميشـه سـود بيشـتر از                  

گونه كه عقالنيت هر رفتاري به ايـن اسـت كـه سـودش                همان. هزينه باشد 
زيسـتن هـم بـه ايـن اسـت كـه              اش نباشد، عقالنيِت اخالقي     كمتر از هزينه  

 .هايش بيشتر از سودش نباشد زيستن هزينه اخالقي
هـايي    دانيم انسان   زيستن چيست؛ يعني مي     هاي اخالقي   نيم هزينه دا  ما مي 

هـايي   كنند براي اخالقي زندگي كردنشان چـه هزينـه      كه اخالقي زندگي مي   
هـاي اخالقـي از لحـاظ قـدرت،           كامالً مشخص است انسـان    . بايد بپردازند 

هـايي   لطمـه ... ثروت، حيثيت اجتماعي، جاه و مقـام، شـهرت، محبوبيـت و    
گانـه فـوق را كـم يـا بـيش،             هـاي شـش     زيسـتن هزينـه     اخالقـي . بيننـد   مي
حاال بايد ببينيم سـود     . ها مشخص است    اين هزينه . اختالف مراتبها دارد    علي

زيسـتن را     چربد و اخالقـي     زيستن چيست كه اين سود بر هزينه مي         اخالقي
به اين سؤال بايد پاسخ داد كه چرا بايد اخالقـي        . كند  به صرفه و عقالني مي    

.  چرا بايد غذا خورد؟ چون سود غذا خوردن بيشتر از هزينـه آن اسـت        .بود
زيسـتن وجـود      حاال چرا بايد اخالقي بود؟ حتماً بايـد سـودي در اخالقـي            

 .داشته باشد، تا بصرفد
اخـالق  . انـد  هـاي مختلـف داده   هاي مختلف به اين سؤال جواب       اخالق

ينـي و مـذهبي    و اخـالق د ١انديشانه، اخالق عقلي فلسفي، اخالق مصلحت  
                                                           

 .است لسفيف اخالق از غير عقلي، اخالق من نظر به. ١
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اخالق عرفـاني چـه جـوابي       . دهند  هر كدام به اين سؤال جواب خاصي مي       
تواند به اين سؤال بدهد كه چرا بايد اخالقي بود؛ آيا اخالقـي بـودن بـه                   مي

خـوِد  . صرفه است و آيا اخالقي بودن عقالني است؟ اين يك بحث اسـت             
شـوم    نمياين سؤال طرح كردن هم يك مشكلي ايجاد كرده كه من وارد آن          

پرسـد چـرا      اند، به محض اينكه كسي مـي        كساني گفته . كنم  و فقط اشاره مي   
خواهد اخالقـي بـودن را آغـاز          كنيم او مي    بايد اخالقي بود، همه ما فكر مي      
پرسد چرا بايـد اخالقـي زنـدگي كـنم، بـه         كند؛ يعني وقتي انساني از ما مي      

 كند و دارد چـرايش را  خواهد اخالقي بودن را آغاز آيد كه او مي نظرمان مي 
چـرا بايـد    «ولي فيلسوفاني هستند كـه معتقدنـد هـر كـه پرسـيد              . پرسد  مي

خواهد بعد از اين ديگر، اخالقـي زنـدگي     اين شخص مي  » اخالقي زيست؟ 
هر كه گفت چرا بايـد اخالقـي زنـدگي كـرد، بدانيـد او اولـين گـام                   . نكند

 سؤال مـذكور ايـن      بنابراين صرِف طرحِ  . اخالقي نزيستنش را برداشته است    
 .كند مشكل را ايجاد مي

اين نكته بسيار مهمي است و در ميان ما كسي به اين مسئله نپرداختـه و             
به عنوان مثال اگر كسي نـزد شـما آمـد و           . قيمتي است   به نظر من بحث ذي    

صرفد يا نه؟ و يا اينكه اجـاره كـردن بـه صـرفه                آيا خانه خريدن مي   «گفت  
، شـما  »صـرفد يـا نـه؟    آيا خانه خريدن مـي     «به محض اينكه پرسيد   » است؟

وقتـي  . خواهد بـه خانـه خريـدن اقـدام كنـد            استنباطتان اين است كه او مي     
پرسـد فالنـي آيـا خانـه      خواهد به خانه خريدن اقدام كنـد، از شـما مـي          مي

كنيـد او     خريدن به صرفه است يـا نـه؟ و شـما از سـخن او احسـاس مـي                  
 به همين قياس اگر كسي به شما بگويـد   .خواهد اقدام به خريد خانه كند       مي

آيـد   صرفد يا نه؟، شما به نظرتـان مـي   زيستن مي آيا اخالقي بودن يا اخالقي  
زيستن كند و دارد از به صـرفه بـودن يـا              خواهد شروع به اخالقي     كه او مي  

رسـد و چنـين       گونـه بـه نظـر مـي         اين سؤال، اين  . كند  نبودن آن پرسش مي   
اما بعضـي از متفكـران مخصوصـاً در قـرن     . كند چيزي را به ذهن متبادر مي     
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آيـا اخالقـي بـودن بـه     «و يا اينكـه     » صرفد؟  آيا اخالقي بودن مي   «گويند    مي
و گاهي هم به صورت تصوري نه به صورت سـؤالي طـرح             » صرفه است؟ 

 رفتـاري  ؛ چـون هـر  »عقالنيـِت اخـالق بـه چيسـت؟     «گويند    شود و مي    مي
مـثالً سـخن    . اش نباشـد    عقالنيتش به اين است كه سودش كمتـر از هزينـه          

اش   گفتن من در اينجا اگر بخواهد عقالني باشد بايد سود آن كمتر از هزينه             
هـر رفتـاري اگـر    . نباشد، وگرنه سخن گفتن من عقالنيتي نخواهـد داشـت        

يـا حـداقل    اش نباشـد و       بخواهد عقالني باشد بايد سود آن كمتر از هزينـه         
مساوي با هزينه آن باشد و البته در اكثر موارد بايد هميشـه سـود بيشـتر از                  

گونه كه عقالنيت هر رفتاري به ايـن اسـت كـه سـودش                همان. هزينه باشد 
زيسـتن هـم بـه ايـن اسـت كـه              اش نباشد، عقالنيِت اخالقي     كمتر از هزينه  

 .هايش بيشتر از سودش نباشد زيستن هزينه اخالقي
هـايي    دانيم انسان   زيستن چيست؛ يعني مي     هاي اخالقي   نيم هزينه دا  ما مي 

هـايي   كنند براي اخالقي زندگي كردنشان چـه هزينـه      كه اخالقي زندگي مي   
هـاي اخالقـي از لحـاظ قـدرت،           كامالً مشخص است انسـان    . بايد بپردازند 

هـايي   لطمـه ... ثروت، حيثيت اجتماعي، جاه و مقـام، شـهرت، محبوبيـت و    
گانـه فـوق را كـم يـا بـيش،             هـاي شـش     زيسـتن هزينـه     اخالقـي . بيننـد   مي
حاال بايد ببينيم سـود     . ها مشخص است    اين هزينه . اختالف مراتبها دارد    علي

زيسـتن را     چربد و اخالقـي     زيستن چيست كه اين سود بر هزينه مي         اخالقي
به اين سؤال بايد پاسخ داد كه چرا بايد اخالقـي        . كند  به صرفه و عقالني مي    

.  چرا بايد غذا خورد؟ چون سود غذا خوردن بيشتر از هزينـه آن اسـت        .بود
زيسـتن وجـود      حاال چرا بايد اخالقي بود؟ حتماً بايـد سـودي در اخالقـي            

 .داشته باشد، تا بصرفد
اخـالق  . انـد  هـاي مختلـف داده   هاي مختلف به اين سؤال جواب       اخالق

ينـي و مـذهبي    و اخـالق د ١انديشانه، اخالق عقلي فلسفي، اخالق مصلحت  
                                                           

 .است لسفيف اخالق از غير عقلي، اخالق من نظر به. ١
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اخالق عرفـاني چـه جـوابي       . دهند  هر كدام به اين سؤال جواب خاصي مي       
تواند به اين سؤال بدهد كه چرا بايد اخالقي بود؛ آيا اخالقـي بـودن بـه                   مي

خـوِد  . صرفه است و آيا اخالقي بودن عقالني است؟ اين يك بحث اسـت             
شـوم    نمياين سؤال طرح كردن هم يك مشكلي ايجاد كرده كه من وارد آن          

پرسـد چـرا      اند، به محض اينكه كسي مـي        كساني گفته . كنم  و فقط اشاره مي   
خواهد اخالقـي بـودن را آغـاز          كنيم او مي    بايد اخالقي بود، همه ما فكر مي      
پرسد چرا بايـد اخالقـي زنـدگي كـنم، بـه         كند؛ يعني وقتي انساني از ما مي      

 كند و دارد چـرايش را  خواهد اخالقي بودن را آغاز آيد كه او مي نظرمان مي 
چـرا بايـد    «ولي فيلسوفاني هستند كـه معتقدنـد هـر كـه پرسـيد              . پرسد  مي

خواهد بعد از اين ديگر، اخالقـي زنـدگي     اين شخص مي  » اخالقي زيست؟ 
هر كه گفت چرا بايـد اخالقـي زنـدگي كـرد، بدانيـد او اولـين گـام                   . نكند

 سؤال مـذكور ايـن      بنابراين صرِف طرحِ  . اخالقي نزيستنش را برداشته است    
 .كند مشكل را ايجاد مي

اين نكته بسيار مهمي است و در ميان ما كسي به اين مسئله نپرداختـه و             
به عنوان مثال اگر كسي نـزد شـما آمـد و           . قيمتي است   به نظر من بحث ذي    

صرفد يا نه؟ و يا اينكه اجـاره كـردن بـه صـرفه                آيا خانه خريدن مي   «گفت  
، شـما  »صـرفد يـا نـه؟    آيا خانه خريدن مـي     «به محض اينكه پرسيد   » است؟

وقتـي  . خواهد بـه خانـه خريـدن اقـدام كنـد            استنباطتان اين است كه او مي     
پرسـد فالنـي آيـا خانـه      خواهد به خانه خريدن اقدام كنـد، از شـما مـي          مي

كنيـد او     خريدن به صرفه است يـا نـه؟ و شـما از سـخن او احسـاس مـي                  
 به همين قياس اگر كسي به شما بگويـد   .خواهد اقدام به خريد خانه كند       مي

آيـد   صرفد يا نه؟، شما به نظرتـان مـي   زيستن مي آيا اخالقي بودن يا اخالقي  
زيستن كند و دارد از به صـرفه بـودن يـا              خواهد شروع به اخالقي     كه او مي  

رسـد و چنـين       گونـه بـه نظـر مـي         اين سؤال، اين  . كند  نبودن آن پرسش مي   
اما بعضـي از متفكـران مخصوصـاً در قـرن     . كند چيزي را به ذهن متبادر مي     
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 معتقدند به محض اينكـه كسـي پرسـيد چـرا بايـد اخالقـي بـود و                   ١بيستم
زيسـتن وداع كنـد؛ يعنـي         خواهد ديگر با اخالقي     اخالقي زيست، بدانيد مي   

زيستن كند و به اين خاطر از سـود و زيـان آن    خواهد شروع به اخالقي   نمي
سيد چرا ما بايد اخالقي زندگي كنـيم، بدانيـد          هر كس پر  . كند  وجو مي   پرس
 چرا؟. خواهد از اين لحظه به بعد، ديگر اخالقي زندگي نكند مي

استدالل اين متفكران ايـن اسـت كـه معتقدنـد اخـالق از وقتـي آغـاز                  
اگـر كسـي حسـاب سـود و      . شود كه انسان انانيت خود را فراموش كند         مي

كند و تا وقتـي انسـان بـه خـود      كند هنوز دارد به خودش فكر مي       هزينه مي 
چنـين انسـاني   . انديشي است  و مصلحت٢كند در مرحله سودسنجي  فكر مي 

انديشي است و هنوز وارد اخالق نشده اسـت؛ اخـالق             در مرحله مصلحت  
ايـن بحـث    . انديشي را كنار بگذارد     شود كه انسان مصلحت     وقتي شروع مي  

دم، امـا خـارج از      جالب و جذاب است و من هم به اين بحث خيلي معتقـ            
 .بحث ماست

شـناس و     اين قول را در قرن بيستم سيمون وي عارفه، فيلسـوف، ديـن            
پـس از   . بـار طـرح كـرد        اجتماعي معروف فرانسـوي اولـين      -مبارز سياسي 

ــان    ــوف، رم ــرداك، فيلس ــريس م ــم آي ــيمون وي ه ــاعر و   س ــويس، ش ن
 فلسـفه   مهمش در زمينه    نويس انگليسي، اين بحث را در دو كتاب         نمايشنامه

شـود كـه انسـان     زيستن از وقتي آغـاز مـي     اخالق بسط داد و گفت اخالقي     
زيـم نـه بـراي        ديگر حرفي از سود و هزينه نزند و بگويد من اخالقـي مـي             

زيستن، پاداشي ببرم، اعم از اينكه اين پاداش دنيـوي،            اينكه از ناحيه اخالقي   
، سود و زيان فكر     تا وقتي انسان به پاداش    . باشد... اخروي، مادي، معنوي و   

 .اين، قول اين دو متفكر است. كند از اخالق بيرون است مي
هـاي اخالقـي مختلـف طـرح          اما هنوز هم اين سـؤال در تمـام فلسـفه          

زيسـتن عقالنيتـي دارد؟       شود كه چرا بايد اخالقي زيست و آيا اخالقـي           مي
                                                           

 .ام؟؟؟ گفته را آرايشان هم اي مقاله در من كه. ١

2. prudence 
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البتـه  . اش بيشتر از سودش نيست؟ اين يكي از سـؤاالت اسـت             يعني هزينه 
داننـد، جـواب     همه كساني هم كه اصل پرسـيدن ايـن سـؤال را مجـاز مـي               

اگر جواب اخالق عرفاني را به ايـن سـؤال بررسـي      . اند  واحدي به آن نداده   
شويم جواب اخالق     زيرا متوجه مي  . شناسيم  كنيم، اخالق عرفاني را بهتر مي     

ــالق     ــواب اخ ــا ج ــؤال، ب ــن س ــه اي ــاني ب ــذهبي،   عرف ــي و م ــاي دين ه
چـه تفـاوتي دارد و از ايـن طريـق           ... انه، عقالني، فلسـفي و    انديش  مصلحت

 .شود عرفاني مشخص مي تفاوت اخالق عرفاني با اخالق غير
 

 فعل يا فاعل؟: زيستن كانون توجه در اخالقي. ٢ـ٢
زيستن، كـانون توجـه       در اخالقي «سؤال دومي هم وجود دارد و آن اينكه         

بـا كسـي كـه اخالقـي        به تعبير ديگر، كسي كه اخالقي اسـت         . »چيست؟
نيست در چه چيز تفـاوت دارنـد؟ يـك انسـان اخالقـي بـا يـك انسـان                    

اي تفاوت دارند؟ يك قول اين است كه فعل اين            اخالقي در چه ناحيه     غير
دو فرد و عمل اين دو فرد با هـم تفـاوت دارد؛ يعنـي انسـان اخالقـي و                    

. ت هسـتند  اخالقي يا در فعلشان و يا در عملشان با هـم متفـاو              انسان غير 
اخالقـي    قول دوم اين است كه ممكن است انسان اخالقـي و انسـان غيـر              

فعل و عملشان عين هم باشد و با هم مو نزند، ولي يكي اخالقي باشـد و       
زيرا كانون توجه فاعل است نه فعل؛ عامل اسـت نـه            . اخالقي  ديگري غير 

ن راست گفتن ممكن است از مـ . كند يعني فاعل يا عامل تفاوت مي . عمل
اخالقـي باشـم، در حـالي كـه همـان       صادر شود، ولي من يك انسان غيـر   

راست گفتن ممكن است از شما صادر شود، اما شما يك انسـان اخالقـي       
يعني عمل هر دو شخص يكي اسـت و هـر دو بـه صـدق سـخن            . باشيد
اند، ولي با اين همه ممكن است دو انسـان هـر دو سخنشـان صـدِق        گفته

ي يكي انسـاني اخالقـي باشـد و ديگـري نباشـد؛             اخالقي داشته باشد، ول   
كساني كه بـه فعـل و عمـل         . چون فعل مهم نيست، بلكه فاعل مهم است       
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 معتقدند به محض اينكـه كسـي پرسـيد چـرا بايـد اخالقـي بـود و                   ١بيستم
زيسـتن وداع كنـد؛ يعنـي         خواهد ديگر با اخالقي     اخالقي زيست، بدانيد مي   

زيستن كند و به اين خاطر از سـود و زيـان آن    خواهد شروع به اخالقي   نمي
سيد چرا ما بايد اخالقي زندگي كنـيم، بدانيـد          هر كس پر  . كند  وجو مي   پرس
 چرا؟. خواهد از اين لحظه به بعد، ديگر اخالقي زندگي نكند مي

استدالل اين متفكران ايـن اسـت كـه معتقدنـد اخـالق از وقتـي آغـاز                  
اگـر كسـي حسـاب سـود و      . شود كه انسان انانيت خود را فراموش كند         مي

كند و تا وقتـي انسـان بـه خـود      كند هنوز دارد به خودش فكر مي       هزينه مي 
چنـين انسـاني   . انديشي است  و مصلحت٢كند در مرحله سودسنجي  فكر مي 

انديشي است و هنوز وارد اخالق نشده اسـت؛ اخـالق             در مرحله مصلحت  
ايـن بحـث    . انديشي را كنار بگذارد     شود كه انسان مصلحت     وقتي شروع مي  

دم، امـا خـارج از      جالب و جذاب است و من هم به اين بحث خيلي معتقـ            
 .بحث ماست

شـناس و     اين قول را در قرن بيستم سيمون وي عارفه، فيلسـوف، ديـن            
پـس از   . بـار طـرح كـرد        اجتماعي معروف فرانسـوي اولـين      -مبارز سياسي 

ــان    ــوف، رم ــرداك، فيلس ــريس م ــم آي ــيمون وي ه ــاعر و   س ــويس، ش ن
 فلسـفه   مهمش در زمينه    نويس انگليسي، اين بحث را در دو كتاب         نمايشنامه

شـود كـه انسـان     زيستن از وقتي آغـاز مـي     اخالق بسط داد و گفت اخالقي     
زيـم نـه بـراي        ديگر حرفي از سود و هزينه نزند و بگويد من اخالقـي مـي             

زيستن، پاداشي ببرم، اعم از اينكه اين پاداش دنيـوي،            اينكه از ناحيه اخالقي   
، سود و زيان فكر     تا وقتي انسان به پاداش    . باشد... اخروي، مادي، معنوي و   

 .اين، قول اين دو متفكر است. كند از اخالق بيرون است مي
هـاي اخالقـي مختلـف طـرح          اما هنوز هم اين سـؤال در تمـام فلسـفه          

زيسـتن عقالنيتـي دارد؟       شود كه چرا بايد اخالقي زيست و آيا اخالقـي           مي
                                                           

 .ام؟؟؟ گفته را آرايشان هم اي مقاله در من كه. ١

2. prudence 

 ٢٢٧/ سير و سلوك عرفاني 
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البتـه  . اش بيشتر از سودش نيست؟ اين يكي از سـؤاالت اسـت             يعني هزينه 
داننـد، جـواب     همه كساني هم كه اصل پرسـيدن ايـن سـؤال را مجـاز مـي               

اگر جواب اخالق عرفاني را به ايـن سـؤال بررسـي      . اند  واحدي به آن نداده   
شويم جواب اخالق     زيرا متوجه مي  . شناسيم  كنيم، اخالق عرفاني را بهتر مي     

ــالق     ــواب اخ ــا ج ــؤال، ب ــن س ــه اي ــاني ب ــذهبي،   عرف ــي و م ــاي دين ه
چـه تفـاوتي دارد و از ايـن طريـق           ... انه، عقالني، فلسـفي و    انديش  مصلحت

 .شود عرفاني مشخص مي تفاوت اخالق عرفاني با اخالق غير
 

 فعل يا فاعل؟: زيستن كانون توجه در اخالقي. ٢ـ٢
زيستن، كـانون توجـه       در اخالقي «سؤال دومي هم وجود دارد و آن اينكه         

بـا كسـي كـه اخالقـي        به تعبير ديگر، كسي كه اخالقي اسـت         . »چيست؟
نيست در چه چيز تفـاوت دارنـد؟ يـك انسـان اخالقـي بـا يـك انسـان                    

اي تفاوت دارند؟ يك قول اين است كه فعل اين            اخالقي در چه ناحيه     غير
دو فرد و عمل اين دو فرد با هـم تفـاوت دارد؛ يعنـي انسـان اخالقـي و                    

. ت هسـتند  اخالقي يا در فعلشان و يا در عملشان با هـم متفـاو              انسان غير 
اخالقـي    قول دوم اين است كه ممكن است انسان اخالقـي و انسـان غيـر              

فعل و عملشان عين هم باشد و با هم مو نزند، ولي يكي اخالقي باشـد و       
زيرا كانون توجه فاعل است نه فعل؛ عامل اسـت نـه            . اخالقي  ديگري غير 

ن راست گفتن ممكن است از مـ . كند يعني فاعل يا عامل تفاوت مي . عمل
اخالقـي باشـم، در حـالي كـه همـان       صادر شود، ولي من يك انسان غيـر   

راست گفتن ممكن است از شما صادر شود، اما شما يك انسـان اخالقـي       
يعني عمل هر دو شخص يكي اسـت و هـر دو بـه صـدق سـخن            . باشيد
اند، ولي با اين همه ممكن است دو انسـان هـر دو سخنشـان صـدِق        گفته

ي يكي انسـاني اخالقـي باشـد و ديگـري نباشـد؛             اخالقي داشته باشد، ول   
كساني كه بـه فعـل و عمـل         . چون فعل مهم نيست، بلكه فاعل مهم است       
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اي معتقدند يك فعل      شوند؛ دسته   قائل هستند، خود، به دو دسته تقسيم مي       
بنابراين خود عمل اهميـت دارد      . يا عمل به خاطر خودش، اخالقي است      

 عمل، بـه خـاطر آثـار و نتـايج عمـل،             اي هم معتقدند يك فعل يا       و دسته 
 .اخالقي است

در واقع دسته اول معتقدند آثار و نتايج راست گفتن نيست كـه راسـت               
گفتن را يك كار اخالقي كرده است و آثار و نتايج مترتب بـر دروغ گفـتن                 

دروغ گفـتن،   . اخالقي كرده اسـت     هم نيست كه دروغ گفتن را يك كار غير        
راست گفـتن هـم     . داشته باشد، كار نادرستي است    هر آثار و نتايجي هم كه       

هر آثار و نتايجي داشته باشد، كار درستي است؛ راست بگو، ولو افـالك در            
اگر از راست گفتن من افالك هم در هم ريخـت، بـاكي نيسـت؛         . هم بريزد 

چـون خـود راسـت گفـتن، درسـتْكاري اسـت و خـود دروغ گفـتن هــم،         
 .م استنادرستْكاري است؛ يعني خود عمل مه

اي   دسته دوم هم معتقدند اگر آثار و نتايج اعمال نبودند، هيچ عملي ذره            
ما به اعتبار آثار و نتـايِج مترتـب بـر           . حسن اخالقي يا قبح اخالقي نداشت     

گوييم راست گفـتن، درسـت، و دروغ گفـتن نادرسـت              اعمال است كه مي   
 .اين هم يك قول بود. است

دسـته  . شوند   به دو دسته تقسيم مي     كنند  كساني كه به خود عمل نظر مي      
اي هـم معتقدنـد    اول معتقدند خود عمل، فارغ از نيت اهميت دارد و دسـته     

كانـت معتقـد بـود فقـط خـود          . خود عمل مهم است، ولي با توجه به نيت        
وي سردسته كساني است كه معتقدند اعمال به خاطر آثـار           . عمل مهم است  

سـت نيسـتند، بلكـه بـه اعتبـار          و نتايجشان، خوب يا بد يـا درسـت و نادر          
جان اسـتوارت ميـل، جرمـي بنتـام و          . خودشان است، البته با توجه به نيت      

جيمز ميل، كه دسته دوم هسـتند، معتقدنـد آثـار و نتـايج عمـل اسـت كـه                    
كنند، البته عمل به اعتبار آثار و نتايج آن،           يعني به عمل نظر مي    . اهميت دارد 

 .نه به اعتبار نيت فاعل

 ٢٢٩/ سير و سلوك عرفاني 
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 هستند كه معتقدند اساساً عمل اهميتي ندارد، بلكه اين فاعـل     كساني هم 
اين دسـته كسـاني هسـتند كـه بـه اخـالق فضـيلت               . است كه اهميت دارد   

 :گويد مولوي مي. اند؛ نظير مولوي قائل
 

 جهــان در نباشــد مطلــق بــد پــس
 

  
 بـدان  هم را اين باشد نسبت به بد
 

بستگي دارد كـار از چـه       . تتوان گفت مطلقاً بد اس      يعني هيچ كاري را نمي    
هيچ كاري نيست كه بتوانيم بگوييم اين كار از هـر كسـي   . كسي صادر شود  

نظير آن هم اينكه هـيچ كـاري نيسـت كـه بتـوانيم              . كه صادر شود بد است    
اصـالً و ابـداً چنـين       . بگوييم اين كار از هر كسي صادر شود، خوب اسـت          

يـدگاِه اخالقـي، اخـالق      بـه ايـن د    . نيست، بلكه بايد به عامـل نگـاه كنـيم         
گيـرد،   يعني خوب و بد به اعمـال تعلـق نمـي        . شود   گفته مي  ١محور  فضيلت

. گيـرد  ها هستند كه خوبي و بدي اخالقي به آنهـا تعلـق مـي    بلكه اين انسان 
خـوب بـودن يـا بـد        . هايي هم بد هستند     هايي خوب هستند و انسان      انسان

محـور بـه چـه     ق فضـيلت ها از لحاظ اخالقي، از ديـدگاه اخـال      بودن انسان 
هـا    ها، انگيـزه    گانه، يعني ميل    معناست؟ در اينجاست كه بحث مفاهيم هشت      

ها، احساسات و عواطف، عـادات، ملكـات، مـنش و شخصـيت،            و انگيزش 
 .شود و بحث مفصلي دارد طرح مي

بنابراين اين هم يك سؤال بود كه آيا كانون توجـه بايـد فعـل باشـد يـا       
انون توجه بايد عمل باشد يا عامل، و اگر توجه بايـد            به تعبير ديگر ك   . فاعل

به فعل يا عمل باشد آيا به اعتبار خود فعل يا عمل است، يا به اعتبار آثار و                  
نتايج عمل است و اگر به اعتبار خود عمل هم هست آيا فارغ از نيت عامل                

هاي فراوانـي اسـت كـه در ايـن           اينها ديدگاه . است يا با توجه به نيت عامل      
اين هم سؤال دوم است كه وقتي جواب اخالق عرفـاني           . حث وجود دارد  ب

كنـيم، اخـالق      ها در باب ايـن سـؤال مقايسـه مـي            را با جواب ساير اخالق    
 .شود عرفاني بهتر شناخته مي

                                                           

1. virtue ethics 
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اي معتقدند يك فعل      شوند؛ دسته   قائل هستند، خود، به دو دسته تقسيم مي       
بنابراين خود عمل اهميـت دارد      . يا عمل به خاطر خودش، اخالقي است      

 عمل، بـه خـاطر آثـار و نتـايج عمـل،             اي هم معتقدند يك فعل يا       و دسته 
 .اخالقي است

در واقع دسته اول معتقدند آثار و نتايج راست گفتن نيست كـه راسـت               
گفتن را يك كار اخالقي كرده است و آثار و نتايج مترتب بـر دروغ گفـتن                 

دروغ گفـتن،   . اخالقي كرده اسـت     هم نيست كه دروغ گفتن را يك كار غير        
راست گفـتن هـم     . داشته باشد، كار نادرستي است    هر آثار و نتايجي هم كه       

هر آثار و نتايجي داشته باشد، كار درستي است؛ راست بگو، ولو افـالك در            
اگر از راست گفتن من افالك هم در هم ريخـت، بـاكي نيسـت؛         . هم بريزد 

چـون خـود راسـت گفـتن، درسـتْكاري اسـت و خـود دروغ گفـتن هــم،         
 .م استنادرستْكاري است؛ يعني خود عمل مه

اي   دسته دوم هم معتقدند اگر آثار و نتايج اعمال نبودند، هيچ عملي ذره            
ما به اعتبار آثار و نتـايِج مترتـب بـر           . حسن اخالقي يا قبح اخالقي نداشت     

گوييم راست گفـتن، درسـت، و دروغ گفـتن نادرسـت              اعمال است كه مي   
 .اين هم يك قول بود. است

دسـته  . شوند   به دو دسته تقسيم مي     كنند  كساني كه به خود عمل نظر مي      
اي هـم معتقدنـد    اول معتقدند خود عمل، فارغ از نيت اهميت دارد و دسـته     

كانـت معتقـد بـود فقـط خـود          . خود عمل مهم است، ولي با توجه به نيت        
وي سردسته كساني است كه معتقدند اعمال به خاطر آثـار           . عمل مهم است  

سـت نيسـتند، بلكـه بـه اعتبـار          و نتايجشان، خوب يا بد يـا درسـت و نادر          
جان اسـتوارت ميـل، جرمـي بنتـام و          . خودشان است، البته با توجه به نيت      

جيمز ميل، كه دسته دوم هسـتند، معتقدنـد آثـار و نتـايج عمـل اسـت كـه                    
كنند، البته عمل به اعتبار آثار و نتايج آن،           يعني به عمل نظر مي    . اهميت دارد 

 .نه به اعتبار نيت فاعل

 ٢٢٩/ سير و سلوك عرفاني 
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 هستند كه معتقدند اساساً عمل اهميتي ندارد، بلكه اين فاعـل     كساني هم 
اين دسـته كسـاني هسـتند كـه بـه اخـالق فضـيلت               . است كه اهميت دارد   

 :گويد مولوي مي. اند؛ نظير مولوي قائل
 

 جهــان در نباشــد مطلــق بــد پــس
 

  
 بـدان  هم را اين باشد نسبت به بد
 

بستگي دارد كـار از چـه       . تتوان گفت مطلقاً بد اس      يعني هيچ كاري را نمي    
هيچ كاري نيست كه بتوانيم بگوييم اين كار از هـر كسـي   . كسي صادر شود  

نظير آن هم اينكه هـيچ كـاري نيسـت كـه بتـوانيم              . كه صادر شود بد است    
اصـالً و ابـداً چنـين       . بگوييم اين كار از هر كسي صادر شود، خوب اسـت          

يـدگاِه اخالقـي، اخـالق      بـه ايـن د    . نيست، بلكه بايد به عامـل نگـاه كنـيم         
گيـرد،   يعني خوب و بد به اعمـال تعلـق نمـي        . شود   گفته مي  ١محور  فضيلت

. گيـرد  ها هستند كه خوبي و بدي اخالقي به آنهـا تعلـق مـي    بلكه اين انسان 
خـوب بـودن يـا بـد        . هايي هم بد هستند     هايي خوب هستند و انسان      انسان

محـور بـه چـه     ق فضـيلت ها از لحاظ اخالقي، از ديـدگاه اخـال      بودن انسان 
هـا    ها، انگيـزه    گانه، يعني ميل    معناست؟ در اينجاست كه بحث مفاهيم هشت      

ها، احساسات و عواطف، عـادات، ملكـات، مـنش و شخصـيت،            و انگيزش 
 .شود و بحث مفصلي دارد طرح مي

بنابراين اين هم يك سؤال بود كه آيا كانون توجـه بايـد فعـل باشـد يـا       
انون توجه بايد عمل باشد يا عامل، و اگر توجه بايـد            به تعبير ديگر ك   . فاعل

به فعل يا عمل باشد آيا به اعتبار خود فعل يا عمل است، يا به اعتبار آثار و                  
نتايج عمل است و اگر به اعتبار خود عمل هم هست آيا فارغ از نيت عامل                

هاي فراوانـي اسـت كـه در ايـن           اينها ديدگاه . است يا با توجه به نيت عامل      
اين هم سؤال دوم است كه وقتي جواب اخالق عرفـاني           . حث وجود دارد  ب

كنـيم، اخـالق      ها در باب ايـن سـؤال مقايسـه مـي            را با جواب ساير اخالق    
 .شود عرفاني بهتر شناخته مي

                                                           

1. virtue ethics 
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شود سالك يعني ذات فرد، در حال تحول است، امـا             در اخالق عرفاني، گفته مي     ○
آيـد كـه آيـا        لذا اين سؤال پيش مي    .  ندارد هاي ديگر، چنين ادعايي وجود      در اخالق 

 توان چنين سؤالي را طرح كرد؟ اساساً در خصوص اخالق عرفاني مي

 .شود اين سؤال را طرح و بحث كرد اتفاقاً در اخالق عرفاني، مي!  بله●
 

مثالً در اخالق فلسفِي جان استوارت ميل، اهميتي نـدارد كـه ذات آن فـرد چـه                   ○
 . اعتقاد عرفاي ما بر اين است كه ذات سالك هم اهميت داردهايي دارد، اما ويژگي
 اگر چنين باشد، نهايتاً جوابش اين است كه در اخـالق عرفـاني بـه ايـن              ●

يعني سـؤال در اخـالق عرفـاني هـم قابـل            . دهند  سؤال چنين جوابي را مي    
 فكر كردم منظـور ايـن دانشـجوي         من. كند  طرح است، اما جوابش فرق مي     

نهـايتش ايـن اسـت     .  كه اصالً اين سؤال را نبايد طرح كرد        محترم اين است  
كه جواب اخالق عرفاني اين است كه به تبِع عامـل اسـت كـه عمـل مهـم                   

ها هـم ممكـن       است، نه اينكه به تبع عمل، عامل مهم باشد و بعضي اخالق           
فـرض كنيـد مـن يـك        . است بگويند فقط خود فعل يا عامل آن مهم است         

ض بگيرم و سر موعـد، آن را تحويـل داده و ديـن              ميليون تومان از شما قر    
در اين صورت اخالقي كه معتقد است بايد به عمل          . خود را به شما ادا كنم     

كننـد،    گويد همه كساني كه سر موعد دين خودشان را ادا مـي             نگاه كرد، مي  
دهـد   از لحاظ اخالقي كارشان درست است، اما كسي كه جواب دوم را مـي  

اند، معتقد است از ده نفري كه هر ده نفـر، سـر اجـل و       د  و فاعل را مهم مي    
 از لحاظ اخالقي عملشـان بسـيار    اند، بعضي اند و اداي دين كرده      موعد آمده 

 هم، عملشان بسيار حسن اسـت و بعضـي هـم عمـل               شنيع است و بعضي   
زيـرا  . خنثايي دارند؛ يعني عملشان نه ارزش مثبـت دارد و نـه ارزش منفـي    

كند كـه اداي ديـن از         كنند؛ يعني فرق مي     ها با هم فرق مي     اين انسان » خود«
خواهم وارد اين بحث شـوم و بـه كسـي            نمي. ِقبل چه كسي صورت بگيرد    

مـا  «گفتنـد   طالـب مـي   هم چيزي را نسبت دهم، اما هنگامي كه علي بن ابي          

 ٢٣١/ سير و سلوك عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۲۳۱ )۱۶۸كد 

چقدر خوب است كه اغنيا بـراي فقـرا         «يعني  » أحسن تواضُع االغنياء للفقراء   
 و بهتر است كـه فقـرا        ١»و احسن منه تيه الفقراء علي االغنياء      «،  »دتواضع كنن 

. نسبت به اغنيا تكبر كنند، يعني ايـن بهتـر از تواضـع اغنيـا بـر فقـرا اسـت              
گفتند اگر ثروتمند پيش فقير تواضـع كنـد خيلـي خـوب               حضرت علي مي  

ايـن سـخن    . است و از آن بهتر اين است كه فقير پيش ثروتمند تكبر بورزد            
اين معناست كه گويي اين كبر بيرونـي و آن تواضـع بيرونـي، خودشـان              به  

چرا كه همان چيزي را كه از ثروتمند خواستيم، خالفـش را            . ارزشي ندارند 
از فقير خواستيم و آنچه را كـه از فقيـر خواسـتيم، خالفـش را از ثروتمنـد                  

و ايـن تواضـع بيرونـي     ٢شـود ايـن كبـر بيرونـي        خواستيم؛ پس معلوم مـي    
بلكه بستگي بـه  . حدنفسه هيچ ارزشي ندارد؛ نه مثبت و نه منفي          في خودش

 .كند اين دارد كه چه كسي اين تواضع يا تكبر را مي
يعني اخالقي كـه   . شود  اين سخن تا حدي به اخالق فضيلت نزديك مي        

اينكه اين عمل از چـه      . شود نگاه كرد    معتقد است به بيرون اعمال اصالً نمي      
نهايتش ايـن اسـت كـه بگـوييم اخـالق           . ميت دارد شود، اه   كسي صادر مي  

گويد مهم خـود سـالك       دهد و مي    عرفاني به سؤال مذكور اين جواب را مي       
آيد، هـر      يعني خود سالك هنگامي كه تطوراتي در درونش پديد مي          ٣.است

فعلي هم كه از او صادر شود، اگر ناشـي از همـان تطـورات مثبـت باشـد،                   
وب نباشد و از طرف ديگـر هـم ممكـن           مثبت است، ولو اينكه ظاهرش خ     

است كسي ظاهر افعالش خوب باشد، ولي عملش از لحاظ اخالقـي اصـالً              
 .ارزشي نداشته باشد

حديثي داريم كه البته منسوب به پيامبر است و از جمله احاديث قدسي             
طبق اين حـديث در شـب معـراج خداونـد بـه پيـامبر خطـاب               . هم هست 

تند كـه اعمالشـان را دوسـت نـدارم، ولـي            كسـاني هسـ   ! اي پيامبر «كند    مي
خـواهم از ايـن حـديث در راسـتاي بحـثم         نمـي . »خودشان را دوست دارم   

                                                           

  .دارد خاصي اهميت اينجا در »بيروني« تعبير. ۲ . ۴۰۶كلمات قصار، ش ،البالغه نهج. ١
 .است درست صددرصد قول اين كه بگويم خواهم نمي البته. ٣



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٢٣٠

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۲۳۰ ) ۱۶۸كد 

شود سالك يعني ذات فرد، در حال تحول است، امـا             در اخالق عرفاني، گفته مي     ○
آيـد كـه آيـا        لذا اين سؤال پيش مي    .  ندارد هاي ديگر، چنين ادعايي وجود      در اخالق 

 توان چنين سؤالي را طرح كرد؟ اساساً در خصوص اخالق عرفاني مي

 .شود اين سؤال را طرح و بحث كرد اتفاقاً در اخالق عرفاني، مي!  بله●
 

مثالً در اخالق فلسفِي جان استوارت ميل، اهميتي نـدارد كـه ذات آن فـرد چـه                   ○
 . اعتقاد عرفاي ما بر اين است كه ذات سالك هم اهميت داردهايي دارد، اما ويژگي
 اگر چنين باشد، نهايتاً جوابش اين است كه در اخـالق عرفـاني بـه ايـن              ●

يعني سـؤال در اخـالق عرفـاني هـم قابـل            . دهند  سؤال چنين جوابي را مي    
 فكر كردم منظـور ايـن دانشـجوي         من. كند  طرح است، اما جوابش فرق مي     

نهـايتش ايـن اسـت     .  كه اصالً اين سؤال را نبايد طرح كرد        محترم اين است  
كه جواب اخالق عرفاني اين است كه به تبِع عامـل اسـت كـه عمـل مهـم                   

ها هـم ممكـن       است، نه اينكه به تبع عمل، عامل مهم باشد و بعضي اخالق           
فـرض كنيـد مـن يـك        . است بگويند فقط خود فعل يا عامل آن مهم است         

ض بگيرم و سر موعـد، آن را تحويـل داده و ديـن              ميليون تومان از شما قر    
در اين صورت اخالقي كه معتقد است بايد به عمل          . خود را به شما ادا كنم     

كننـد،    گويد همه كساني كه سر موعد دين خودشان را ادا مـي             نگاه كرد، مي  
دهـد   از لحاظ اخالقي كارشان درست است، اما كسي كه جواب دوم را مـي  

اند، معتقد است از ده نفري كه هر ده نفـر، سـر اجـل و       د  و فاعل را مهم مي    
 از لحاظ اخالقي عملشـان بسـيار    اند، بعضي اند و اداي دين كرده      موعد آمده 

 هم، عملشان بسيار حسن اسـت و بعضـي هـم عمـل               شنيع است و بعضي   
زيـرا  . خنثايي دارند؛ يعني عملشان نه ارزش مثبـت دارد و نـه ارزش منفـي    

كند كـه اداي ديـن از         كنند؛ يعني فرق مي     ها با هم فرق مي     اين انسان » خود«
خواهم وارد اين بحث شـوم و بـه كسـي            نمي. ِقبل چه كسي صورت بگيرد    

مـا  «گفتنـد   طالـب مـي   هم چيزي را نسبت دهم، اما هنگامي كه علي بن ابي          

 ٢٣١/ سير و سلوك عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۲۳۱ )۱۶۸كد 

چقدر خوب است كه اغنيا بـراي فقـرا         «يعني  » أحسن تواضُع االغنياء للفقراء   
 و بهتر است كـه فقـرا        ١»و احسن منه تيه الفقراء علي االغنياء      «،  »دتواضع كنن 

. نسبت به اغنيا تكبر كنند، يعني ايـن بهتـر از تواضـع اغنيـا بـر فقـرا اسـت              
گفتند اگر ثروتمند پيش فقير تواضـع كنـد خيلـي خـوب               حضرت علي مي  

ايـن سـخن    . است و از آن بهتر اين است كه فقير پيش ثروتمند تكبر بورزد            
اين معناست كه گويي اين كبر بيرونـي و آن تواضـع بيرونـي، خودشـان              به  

چرا كه همان چيزي را كه از ثروتمند خواستيم، خالفـش را            . ارزشي ندارند 
از فقير خواستيم و آنچه را كـه از فقيـر خواسـتيم، خالفـش را از ثروتمنـد                  

و ايـن تواضـع بيرونـي     ٢شـود ايـن كبـر بيرونـي        خواستيم؛ پس معلوم مـي    
بلكه بستگي بـه  . حدنفسه هيچ ارزشي ندارد؛ نه مثبت و نه منفي          في خودش

 .كند اين دارد كه چه كسي اين تواضع يا تكبر را مي
يعني اخالقي كـه   . شود  اين سخن تا حدي به اخالق فضيلت نزديك مي        

اينكه اين عمل از چـه      . شود نگاه كرد    معتقد است به بيرون اعمال اصالً نمي      
نهايتش ايـن اسـت كـه بگـوييم اخـالق           . ميت دارد شود، اه   كسي صادر مي  

گويد مهم خـود سـالك       دهد و مي    عرفاني به سؤال مذكور اين جواب را مي       
آيد، هـر      يعني خود سالك هنگامي كه تطوراتي در درونش پديد مي          ٣.است

فعلي هم كه از او صادر شود، اگر ناشـي از همـان تطـورات مثبـت باشـد،                   
وب نباشد و از طرف ديگـر هـم ممكـن           مثبت است، ولو اينكه ظاهرش خ     

است كسي ظاهر افعالش خوب باشد، ولي عملش از لحاظ اخالقـي اصـالً              
 .ارزشي نداشته باشد

حديثي داريم كه البته منسوب به پيامبر است و از جمله احاديث قدسي             
طبق اين حـديث در شـب معـراج خداونـد بـه پيـامبر خطـاب               . هم هست 

تند كـه اعمالشـان را دوسـت نـدارم، ولـي            كسـاني هسـ   ! اي پيامبر «كند    مي
خـواهم از ايـن حـديث در راسـتاي بحـثم         نمـي . »خودشان را دوست دارم   

                                                           

  .دارد خاصي اهميت اينجا در »بيروني« تعبير. ۲ . ۴۰۶كلمات قصار، ش ،البالغه نهج. ١
 .است درست صددرصد قول اين كه بگويم خواهم نمي البته. ٣



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٢٣٢

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۲۳۲ ) ۱۶۸كد 

خـواهم بگـويم ايـن        اي است، فقـط مـي       استفاده كنم و بحث بسيار پيچيده     
يعني برخي اعمال هستند كـه      . حديث خيلي نظير مطلب مورد بحث ماست      

 اين عمل، عمل جالبي نيست، اما       گوييم  كنيم، مي   وقتي به ظاهر آنها نگاه مي     
از آنجايي كه شناختي از تمـام چـم و خَـم وجـوِد فاعـل آن فعـل داريـم،                     

رغم آنكه عملـش      دانيم كه چرا اين عمل از او صادر شده است، لذا علي             مي
. عكس اين هـم ممكـن اسـت       . را دوست نداريم، خودش را دوست داريم      

را دوست داشته باشد ولي     يعني ممكن است كساني باشند كه خدا عملشان         
يعنـي جـزء جـزء اعمالشـان خـوب باشـد، امـا              . »!واي بر خودتان  «بگويد  

شـان خـوب باشـد امـا          طبق مثـل معـروف تجزيـه      . خودشان خوب نباشند  
 .شان نه تركيب
 

 هاي اخالقي نسبيت يا عدم نسبيت توصيه. ٣ـ٢
له شـود، مسـئ     سؤال سوم كه در هر اخالقي از جمله اخالق عرفاني طرح مـي            

هاي اخالقي است؛ به تعبير ديگري كه امـروزه          ذومراتب بودن يا نبودن توصيه    
هـاي    توان عنوان اين بحث را نسبي بودن يـا نبـودن توصـيه              آشناتر است، مي  

آيا يك سلسله قواعد اخالقي وجود دارد كه بـراي تمـام            . اخالقي قلمداد كرد  
گوييم بر هر انساني اعـم از       الرعايه باشد تا بتوانيم ب      ها، اين قواعد واجب     انسان

سواد، كاسـب، اسـتاد، مهنـدس، پزشـك           مرد يا زن، پير يا جوان، باسواد و بي        
الرعايه است يا اينكه اخالق امر ذومراتبي اسـت؟ يعنـي             اين قواعد واجب  ... و

اي بايد فالن كـار را انجـام دهـد و بهمـان كـار را انجـام                    انسان تا يك مرحله   
 مرحله گذشت، فالن كـار را نبايـد انجـام دهـد و              ندهد و پس از اينكه از آن      
يعني بسته به اينكه انسان چـه مـدارجي را طـي            . بهمان كار را بايد انجام دهد     

هـاي اخالقـي ذومراتـب        توصـيه ... كرده باشد، اعم از مدارج سني، محيطي و       
؛ »حسنات االبـرار سـيئات المقـربين      «شود    شبيه همان نكته كه گفته مي     . هستند

 است تا مرحله خاصي به انسان توصيه كنند حرام نخـورد و اگـر             يعني ممكن 

 ٢٣٣/ سير و سلوك عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۲۳۳ )۱۶۸كد 

گويند چه انسان خوبي اسـت، امـا          اين توصيه را عمل كند و حرام نخورد مي        
گوينـد حـالل را    گويند حرام نخور، بلكـه مـي        از يك حدي به بعد نه تنها مي       

ينكـه  در اين صورت اگر من به اندازه نخورم، با توجه به ا           . هم به اندازه بخور   
ام، به اندازه نخوردنم هم قبح دارد، ولو اينكـه            يك مرحله را پشت سر گذاشته     

گويند بـه انـدازه    اگر يك مرحله باالتر هم برويم، مي. از مال حالل هم بخورم  
يعني اگر به انـدازه هـم بخـوري، بـاز           . هم نخور، بايد كمتر از اندازه بخوري      

خـوري و از ايـن مرحلـه هـم كـه      انسان جالبي نيستي، بايد كمتـر از انـدازه ب   
قـدر غـذا را هـم بـه           همـين . گويند كمتر از اندازه هم نخـور        بگذرد ديگر مي  

 .رود يعني توصيه اخالقي، ذومراتب باالتر مي. ديگري بده
گويد انسـان     وي مي . تعبير ارسطو در اين زمينه تعبير بسيار خوبي است        

اگـر تميـزي    . سـت شان به حسب خودشـان ا       اشياء، تميزي . مثل اشياء است  
گويند شيشـه     شيشه عينكتان به اندازه تميزي كف اتاقتان باشد، آن وقت مي          

يعني اگر كسي بگويد من به همان اندازه كـه          . عينك شما بسيار كثيف است    
كف اتاقم تميز است، عينكم هم تميز است، بايد به او گفـت تميـزي كـف                 

كنـد، دقـت نسـبتاً        وقتي انسان حياط خانه را جـارو مـي        . اتاق، كثيفي است  
كند، اما همين كه وارد ساختمان شد و خواست هال يا اتـاق      كمي اعمال مي  

برد، اما ديگر كف موكـت   را جارو كند، درجه دقت جارو كردن را باالتر مي     
ولـي بـه محـض      . كشد تا ببيند آيا باز هم كثيف است يا نـه            را انگشت نمي  

شت كشيد و اثري از گـرد و      اينكه نوبت تميز كردن دكور خانه شد، اگر انگ        
گيرد كه دكور كثيف اسـت؛ بـا اينكـه همـين دكـور              خاك داشت، نتيجه مي   

در دكـور هـم اگـر يـك كتـاب           . كثيف به مراتب از كف اتاق تميزتر است       
اش با يك قطعـه برليـان يـا المـاس فـرق               وجود داشته باشد، باز هم كثيفي     

 امـا برليـان را پـس از    گوييم تميز شـد،  كنيم و مي  كتاب را فوت مي   . كند  مي
كشيم؛ يعني تميـزي      اينكه فوت كرديم، كاغذ مخصوصش را هم دورش مي        

 .آن به حسب خودش است
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خـواهم بگـويم ايـن        اي است، فقـط مـي       استفاده كنم و بحث بسيار پيچيده     
يعني برخي اعمال هستند كـه      . حديث خيلي نظير مطلب مورد بحث ماست      

 اين عمل، عمل جالبي نيست، اما       گوييم  كنيم، مي   وقتي به ظاهر آنها نگاه مي     
از آنجايي كه شناختي از تمـام چـم و خَـم وجـوِد فاعـل آن فعـل داريـم،                     

رغم آنكه عملـش      دانيم كه چرا اين عمل از او صادر شده است، لذا علي             مي
. عكس اين هـم ممكـن اسـت       . را دوست نداريم، خودش را دوست داريم      

را دوست داشته باشد ولي     يعني ممكن است كساني باشند كه خدا عملشان         
يعنـي جـزء جـزء اعمالشـان خـوب باشـد، امـا              . »!واي بر خودتان  «بگويد  

شـان خـوب باشـد امـا          طبق مثـل معـروف تجزيـه      . خودشان خوب نباشند  
 .شان نه تركيب
 

 هاي اخالقي نسبيت يا عدم نسبيت توصيه. ٣ـ٢
له شـود، مسـئ     سؤال سوم كه در هر اخالقي از جمله اخالق عرفاني طرح مـي            

هاي اخالقي است؛ به تعبير ديگري كه امـروزه          ذومراتب بودن يا نبودن توصيه    
هـاي    توان عنوان اين بحث را نسبي بودن يـا نبـودن توصـيه              آشناتر است، مي  

آيا يك سلسله قواعد اخالقي وجود دارد كه بـراي تمـام            . اخالقي قلمداد كرد  
گوييم بر هر انساني اعـم از       الرعايه باشد تا بتوانيم ب      ها، اين قواعد واجب     انسان

سواد، كاسـب، اسـتاد، مهنـدس، پزشـك           مرد يا زن، پير يا جوان، باسواد و بي        
الرعايه است يا اينكه اخالق امر ذومراتبي اسـت؟ يعنـي             اين قواعد واجب  ... و

اي بايد فالن كـار را انجـام دهـد و بهمـان كـار را انجـام                    انسان تا يك مرحله   
 مرحله گذشت، فالن كـار را نبايـد انجـام دهـد و              ندهد و پس از اينكه از آن      
يعني بسته به اينكه انسان چـه مـدارجي را طـي            . بهمان كار را بايد انجام دهد     

هـاي اخالقـي ذومراتـب        توصـيه ... كرده باشد، اعم از مدارج سني، محيطي و       
؛ »حسنات االبـرار سـيئات المقـربين      «شود    شبيه همان نكته كه گفته مي     . هستند

 است تا مرحله خاصي به انسان توصيه كنند حرام نخـورد و اگـر             يعني ممكن 
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گويند چه انسان خوبي اسـت، امـا          اين توصيه را عمل كند و حرام نخورد مي        
گوينـد حـالل را    گويند حرام نخور، بلكـه مـي        از يك حدي به بعد نه تنها مي       

ينكـه  در اين صورت اگر من به اندازه نخورم، با توجه به ا           . هم به اندازه بخور   
ام، به اندازه نخوردنم هم قبح دارد، ولو اينكـه            يك مرحله را پشت سر گذاشته     

گويند بـه انـدازه    اگر يك مرحله باالتر هم برويم، مي. از مال حالل هم بخورم  
يعني اگر به انـدازه هـم بخـوري، بـاز           . هم نخور، بايد كمتر از اندازه بخوري      

خـوري و از ايـن مرحلـه هـم كـه      انسان جالبي نيستي، بايد كمتـر از انـدازه ب   
قـدر غـذا را هـم بـه           همـين . گويند كمتر از اندازه هم نخـور        بگذرد ديگر مي  

 .رود يعني توصيه اخالقي، ذومراتب باالتر مي. ديگري بده
گويد انسـان     وي مي . تعبير ارسطو در اين زمينه تعبير بسيار خوبي است        

اگـر تميـزي    . سـت شان به حسب خودشـان ا       اشياء، تميزي . مثل اشياء است  
گويند شيشـه     شيشه عينكتان به اندازه تميزي كف اتاقتان باشد، آن وقت مي          

يعني اگر كسي بگويد من به همان اندازه كـه          . عينك شما بسيار كثيف است    
كف اتاقم تميز است، عينكم هم تميز است، بايد به او گفـت تميـزي كـف                 

كنـد، دقـت نسـبتاً        وقتي انسان حياط خانه را جـارو مـي        . اتاق، كثيفي است  
كند، اما همين كه وارد ساختمان شد و خواست هال يا اتـاق      كمي اعمال مي  

برد، اما ديگر كف موكـت   را جارو كند، درجه دقت جارو كردن را باالتر مي     
ولـي بـه محـض      . كشد تا ببيند آيا باز هم كثيف است يا نـه            را انگشت نمي  

شت كشيد و اثري از گـرد و      اينكه نوبت تميز كردن دكور خانه شد، اگر انگ        
گيرد كه دكور كثيف اسـت؛ بـا اينكـه همـين دكـور              خاك داشت، نتيجه مي   

در دكـور هـم اگـر يـك كتـاب           . كثيف به مراتب از كف اتاق تميزتر است       
اش با يك قطعـه برليـان يـا المـاس فـرق               وجود داشته باشد، باز هم كثيفي     

 امـا برليـان را پـس از    گوييم تميز شـد،  كنيم و مي  كتاب را فوت مي   . كند  مي
كشيم؛ يعني تميـزي      اينكه فوت كرديم، كاغذ مخصوصش را هم دورش مي        

 .آن به حسب خودش است
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بنـابراين  . ارسطو معتقد بود نظافت هر چيزي به حسب خودش است         
يعني انسان در يـك حـدي       . ها هم به حسب خودشان است       نظافت انسان 
حد تميزتـر شـد، آنگـاه مـثالً       گويند تميز است، اما اگر از آن          كه باشد مي  

قدر كثيف    گاهي صورت انسان آن   . شود  هاي صورتش بيشتر هويدا مي      لكه
 آن هم براي ناظر پيدا نيست، اما بـا حمـام            هاي درشت   است كه حتي لكه   

تـر هـم خودشـان را كـامالً           هاي به مراتب كوچك     رفتن و تميز شدن لكه    
ن توصيه اخالقي گفتـه     به اين مطلب، ذومراتب بود    . دهند  واضح نشان مي  

كنـيم و همـان توصـيه     يعني يك توصيه اخالقي را به كسـي مـي   . شود  مي
يا اينكـه بـه فـردي واحـد در مرتبـه        . كنيم  اخالقي را به كس ديگري نمي     

اين سخن  . دهيم  كنيم و آن را تغيير مي       باالتري، اين توصيه اخالقي را نمي     
البته نسبي بودن نه بـه  . هاي اخالقي نسبي است   به اين معناست كه توصيه    

، بلكه بـه حسـب خـود اشـخاص؛ يعنـي              ...حسب امكنه، ازمنه، جامعه و    
كنند؛ يعنـي مـثالً كـاري كـه تـا             تك افراد هستند كه تطوراتي پيدا مي        تك

شـود و كـار ديگـري جـايگزين           ديروز حسن بـوده، از امـروز قبـيح مـي          
 نسـبي   هـاي اخالقـي را      هـاي اخالقـي، توصـيه       بعضي نظـام  . گردد  مي آن
ــا بعضــي نظــام  ذومراتــب مــي و ــد، ام ــد   دانن هــاي اخالقــي هــم معتقدن

ها بايد يك سلسـله   يعني همه انسان. هايي عام است  هايشان، توصيه   توصيه
ها هم بايد يك سلسـله كارهـا را انجـام        كارها را انجام دهند و همه انسان      

ندهند و چنين نيست كه يك كـار در مقطعـي توصـيه شـود و در مقطـع                   
 توصيه نشود يا اينكه يك كار بد باشد و خـوب شـود و يـا خـوب                   ديگر

هـاي    رسـد اخـالق     البته شـكي نيسـت كـه بـه نظـر مـي            . باشد و بد شود   
هـاي فلسـفي      بيشتر قائل به ذومراتب بـودن هسـتند، امـا اخـالق            عرفاني

انديشـانه    هـاي مصـلحت     اند و اخالق    معموالً كمتر به ذومراتب بودن قائل     
هاي مختلفـي بـه       توان جواب   پس مي .  ذومراتب نيستند  هم كه تقريباً اصالً   

 .سؤال سوم داد

 ٢٣٥/ سير و سلوك عرفاني 
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 حق يا تكليف؟: عرفاني منشأ اخالق. ٤ـ٢

خيزد يـا از تكليـف؟ شـكي          سؤال چهارم اين است كه اخالق از حق برمي        
عرفـاني، حقـوق و تكـاليفي         نيست كه در هر اخالقي اعم از عرفاني و غيـر          

يست كه در آن حق وجود نداشته باشـد         بنابراين هيچ اخالقي ن   . وجود دارد 
امـا بحـث   . و هيچ اخالقي هم نيست كه در آن تكليف وجود نداشته باشـد          

آيـا چـون شـماها داراي       . يك زاينده ديگري است     بر سر اين است كه كدام     
حقوقي هستيد من نسبت بـه شـما تكـاليفي دارم؟ يعنـي چـون شـما يـك           

كـنم، كـه در    ف پيـدا مـي  سلسله حقوقي داريد، پس من نسبت به شما تكلي      
اين صورت حقوق شماست كه زاينده تكليف من است، يا اينكه چون مـن              

كنيـد؟ بـه      هايي نسبت به شما دارم شماها نسبت به من حق پيدا مي             تكليف
كنم كه در محافـل       اين نكته بايد توجه داشت و به اين دليل بر آن تأكيد مي            

براي خواننده ايجاد تـوهم  شود كه گاهي      هايي زده مي    روشنفكري ما، حرف  
هايي هستند كه در آنها حق وجـود دارد           كند، مبني بر اينكه گويي اخالق       مي

هايي هم هستند كـه تكليـف وجـود دارد و       و تكليف وجود ندارد و اخالق     
در هـر اخالقـي هـم حـق         . گونه نيسـت    حق وجود ندارد؛ در حالي كه اين      

 .دو روي يك سكه هستندوجود دارد و هم تكليف و اساساً حق و تكليف 
 yكنـد و اگـر         تكليف پيدا مي   x نسبت به    y  حق دارد،  y نسبت به    x اگر

در ايـن مطلـب، شـكي       .  حـق دارد   y نسبت بـه   x تكليف دارد،    xنسبت به   
آيـا  . نيست، اما بحث بر سر اين است كه عليت از كدام سـو برقـرار اسـت                

تـوانم گـردن       نمـي  برداري از اكسيژن هوا را داريد، مـن         چون شما حق بهره   
كنم؛ يعني چون شـما حقـي داريـد           شما را فشار دهم، يعني تكليف پيدا مي       

كنم به اينكه گلـوي شـما را          كه از هوا استفاده كنيد پس من تكليف پيدا مي         
توانيـد    گيـرم و ديگـر نمـي        فشار ندهم؛ چون جلوي احقاق حق شما را مي        

ن شماها حق داريـد مـن    آيا چو . نفس بكشيد و از اكسيژن هوا استفاده كنيد       
هـايي    هايي دارم يا چون من نسبت بـه شـما تكليـف             نسبت به شما تكليف   
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بنـابراين  . ارسطو معتقد بود نظافت هر چيزي به حسب خودش است         
يعني انسان در يـك حـدي       . ها هم به حسب خودشان است       نظافت انسان 
حد تميزتـر شـد، آنگـاه مـثالً       گويند تميز است، اما اگر از آن          كه باشد مي  

قدر كثيف    گاهي صورت انسان آن   . شود  هاي صورتش بيشتر هويدا مي      لكه
 آن هم براي ناظر پيدا نيست، اما بـا حمـام            هاي درشت   است كه حتي لكه   

تـر هـم خودشـان را كـامالً           هاي به مراتب كوچك     رفتن و تميز شدن لكه    
ن توصيه اخالقي گفتـه     به اين مطلب، ذومراتب بود    . دهند  واضح نشان مي  

كنـيم و همـان توصـيه     يعني يك توصيه اخالقي را به كسـي مـي   . شود  مي
يا اينكـه بـه فـردي واحـد در مرتبـه        . كنيم  اخالقي را به كس ديگري نمي     

اين سخن  . دهيم  كنيم و آن را تغيير مي       باالتري، اين توصيه اخالقي را نمي     
البته نسبي بودن نه بـه  . هاي اخالقي نسبي است   به اين معناست كه توصيه    

، بلكه بـه حسـب خـود اشـخاص؛ يعنـي              ...حسب امكنه، ازمنه، جامعه و    
كنند؛ يعنـي مـثالً كـاري كـه تـا             تك افراد هستند كه تطوراتي پيدا مي        تك

شـود و كـار ديگـري جـايگزين           ديروز حسن بـوده، از امـروز قبـيح مـي          
 نسـبي   هـاي اخالقـي را      هـاي اخالقـي، توصـيه       بعضي نظـام  . گردد  مي آن
ــا بعضــي نظــام  ذومراتــب مــي و ــد، ام ــد   دانن هــاي اخالقــي هــم معتقدن

ها بايد يك سلسـله   يعني همه انسان. هايي عام است  هايشان، توصيه   توصيه
ها هم بايد يك سلسـله كارهـا را انجـام        كارها را انجام دهند و همه انسان      

ندهند و چنين نيست كه يك كـار در مقطعـي توصـيه شـود و در مقطـع                   
 توصيه نشود يا اينكه يك كار بد باشد و خـوب شـود و يـا خـوب                   ديگر

هـاي    رسـد اخـالق     البته شـكي نيسـت كـه بـه نظـر مـي            . باشد و بد شود   
هـاي فلسـفي      بيشتر قائل به ذومراتب بـودن هسـتند، امـا اخـالق            عرفاني

انديشـانه    هـاي مصـلحت     اند و اخالق    معموالً كمتر به ذومراتب بودن قائل     
هاي مختلفـي بـه       توان جواب   پس مي .  ذومراتب نيستند  هم كه تقريباً اصالً   

 .سؤال سوم داد

 ٢٣٥/ سير و سلوك عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۲۳۵ )۱۶۸كد 

 حق يا تكليف؟: عرفاني منشأ اخالق. ٤ـ٢

خيزد يـا از تكليـف؟ شـكي          سؤال چهارم اين است كه اخالق از حق برمي        
عرفـاني، حقـوق و تكـاليفي         نيست كه در هر اخالقي اعم از عرفاني و غيـر          

يست كه در آن حق وجود نداشته باشـد         بنابراين هيچ اخالقي ن   . وجود دارد 
امـا بحـث   . و هيچ اخالقي هم نيست كه در آن تكليف وجود نداشته باشـد          

آيـا چـون شـماها داراي       . يك زاينده ديگري است     بر سر اين است كه كدام     
حقوقي هستيد من نسبت بـه شـما تكـاليفي دارم؟ يعنـي چـون شـما يـك           

كـنم، كـه در    ف پيـدا مـي  سلسله حقوقي داريد، پس من نسبت به شما تكلي      
اين صورت حقوق شماست كه زاينده تكليف من است، يا اينكه چون مـن              

كنيـد؟ بـه      هايي نسبت به شما دارم شماها نسبت به من حق پيدا مي             تكليف
كنم كه در محافـل       اين نكته بايد توجه داشت و به اين دليل بر آن تأكيد مي            

براي خواننده ايجاد تـوهم  شود كه گاهي      هايي زده مي    روشنفكري ما، حرف  
هايي هستند كه در آنها حق وجـود دارد           كند، مبني بر اينكه گويي اخالق       مي

هايي هم هستند كـه تكليـف وجـود دارد و       و تكليف وجود ندارد و اخالق     
در هـر اخالقـي هـم حـق         . گونه نيسـت    حق وجود ندارد؛ در حالي كه اين      

 .دو روي يك سكه هستندوجود دارد و هم تكليف و اساساً حق و تكليف 
 yكنـد و اگـر         تكليف پيدا مي   x نسبت به    y  حق دارد،  y نسبت به    x اگر

در ايـن مطلـب، شـكي       .  حـق دارد   y نسبت بـه   x تكليف دارد،    xنسبت به   
آيـا  . نيست، اما بحث بر سر اين است كه عليت از كدام سـو برقـرار اسـت                

تـوانم گـردن       نمـي  برداري از اكسيژن هوا را داريد، مـن         چون شما حق بهره   
كنم؛ يعني چون شـما حقـي داريـد           شما را فشار دهم، يعني تكليف پيدا مي       

كنم به اينكه گلـوي شـما را          كه از هوا استفاده كنيد پس من تكليف پيدا مي         
توانيـد    گيـرم و ديگـر نمـي        فشار ندهم؛ چون جلوي احقاق حق شما را مي        

ن شماها حق داريـد مـن    آيا چو . نفس بكشيد و از اكسيژن هوا استفاده كنيد       
هـايي    هايي دارم يا چون من نسبت بـه شـما تكليـف             نسبت به شما تكليف   
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اگـر از ايـن منظـر       . كنيد؟ اينها، دو ديدگاه هسـتند       دارم، شماها حق پيدا مي    
محـور هسـتند؛ يعنـي     هاي پيشامدرن عموماً تكليـف  نگاه كنيم، آنگاه اخالق 

هاي مـا ديگـران داراي حقـوق         هايي داريم و از تكليف      گويند ما تكليف    مي
گوينـد مـا      محور هستند؛ يعنـي مـي       هاي مدرن بيشتر حق     شوند و اخالق    مي
هـايي داريـم، ديگـران نسـبت بـه مـا مكلـف             هايي داريم كه چون حق      حق
محوري   بنابراين حق . پس دو ديدگاه مختلف در اينجا وجود دارد       . شوند  مي

ف و فقـدان حـق در       محوري به معناي فقدان تكليف در يك طـر          و تكليف 
محورها، هم حـق و هـم تكليـف دارنـد و هـم          هم حق . طرف ديگر نيست  

فقط بحث بر سـر ايـن اسـت         . محورها، هم حق دارند و هم تكليف        تكليف
ها هستند كـه      محور، حق   هاي حق   در مكتب . زايد  يك، ديگري را مي     كه كدام 

كـه حـق    ها هسـتند      محور، تكليف   هاي تكليف   زايند و در اخالق     تكليف مي 
محـوري و     بنابراين محور اين بحـث حـق      . اينها دو ديدگاه هستند   . زايند  مي

هـاي عرفـاني مـا را هـم           هاي سنتي كه اخالق     اخالق. محوري است   تكليف
كنـد    هايي پيدا مي    محورند؛ يعني انسان تكليف     شود، تكليف   عموماً شامل مي  
ايـن  . نـد شود بقيه همنوعانش هـم حـق پيـدا كن           ها باعث مي    كه اين تكليف  

هـاي تكليـف محـور دوران         شوند؟ عموماً اخـالق     ها از كجا پيدا مي      تكليف
هاي عرفاني هـم از آن مقولـه هسـتند، از سـه مفهـوم،                 پيشامدرن كه اخالق  
عبوديـت انسـان    : انـد از    اين سـه مفهـوم عبـارت      . كردند  تكليف درست مي  

 نسبت به خدا، استخالف يا خليفگي انسان نسـبت بـه خـدا، تسـاوي همـه      
 .ها در عبوديت و استخالف انسان

محـور اوالً   هـاي تكليـف     هاي عرفاني و در ساير اخالق       انسان در اخالق  
دوم اينكـه   . يعني انسان نسبت به خـداي متعـال عبـد اسـت           . عبد خداست 

هـا در آن عبوديـت و در آن    سوم اينكـه، انسـان    . خليفه و جانشين خداست   
ها به يكسان نسبت به خـدا         انيعني همه انس  . استخالف با هم تساوي دارند    

انسان » عنوان«اللهي بر   خليفةيعني  . اهللا هستند خليفةعبد هستند و به يكسان      

 ٢٣٧/ سير و سلوك عرفاني 
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عبوديت يعني عبد خدا بـودن      . شود نه به يك انسان خاص       بودن اطالق مي  
وقتي اين سـه مـورد يعنـي عبوديـت،          . شود  انسان اطالق مي  » عنوان«هم به   

آمـد،     عبوديت و استخالف پديـد مـي       ها در   استخالف و تساوي همه انسان    
كرد؛ هم    آنگاه انسان به خاطر اين سه جهت، تكاليفي نسبت به خدا پيدا مي            

كنـد و هـم بـه     به دليل اينكه بنده خدا است نسبت به خدا تكاليفي پيدا مـي   
 .كند دليل اينكه خليفه خدا است نسبت به خدا تكاليفي پيدا مي

خواهـد آن را   كنـد و مـي   خدا پيدا ميوقتي انسان اين تكليف را نسبت به     
اجرا كند، به خاطر اجرا كردن اين تكاليف، بقيه همنوعانش هم حقـوقي پيـدا               

ام،   هـا داده    گويد من اين حيات را به شما انسان         به عنوان مثال خدا مي    . كنند  مي
در نتيجـه   . ها گرفت   شود اين حق را از انسان       بنابراين فقط به اذن خود من مي      

وقتـي مـن    . شوم به اينكه جان شما را بـدون اذن خـدا نگيـرم              يمن مكلف م  
شـويد   مكلف شدم جان شما را بدون اذن خدا نگيرم، شما داراي يك حق مي            

در واقع من تكليفي نسـبت بـه خـدا دارم و    . كه همان حق حفظ حيات است     
شـود؛ يعنـي چـون مـن          اين تكليف زاينده يك حق براي همنوعان مـن مـي          

خداساخته را از بين نبرم لذا سـاير همنوعـان مـن داراي             تكليف دارم موجود    
 .شوند شوند؛ يعني از تكليف من ديگران داراي حق مي حق حيات مي

 

 شود؟ آيا در اينجا اصالً حقوق خود شخص مكلف مطرح نمي ○
شود؛ چون همان حكمي را كه خدا نسبت به آن شـخص               چرا مطرح مي   ●

 .كرده، به ديگران هم كرده است
 

شـود حقـوقي هـم نسـبت بـه            عبارت ديگر آيا تكليف آن شخص باعث نمي       به   ○
 خودش پيدا كند؟

توانم حق شما را      گونه كه شماها مخلوق خدا هستيد و بنابراين من نمي           همان ●
زيرا اگر اين   . توانم خودكشي كنم    خدا هستم و نمي   بگيرم، خود من هم مخلوق      
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اگـر از ايـن منظـر       . كنيد؟ اينها، دو ديدگاه هسـتند       دارم، شماها حق پيدا مي    
محـور هسـتند؛ يعنـي     هاي پيشامدرن عموماً تكليـف  نگاه كنيم، آنگاه اخالق 

هاي مـا ديگـران داراي حقـوق         هايي داريم و از تكليف      گويند ما تكليف    مي
گوينـد مـا      محور هستند؛ يعنـي مـي       هاي مدرن بيشتر حق     شوند و اخالق    مي
هـايي داريـم، ديگـران نسـبت بـه مـا مكلـف             هايي داريم كه چون حق      حق
محوري   بنابراين حق . پس دو ديدگاه مختلف در اينجا وجود دارد       . شوند  مي

ف و فقـدان حـق در       محوري به معناي فقدان تكليف در يك طـر          و تكليف 
محورها، هم حـق و هـم تكليـف دارنـد و هـم          هم حق . طرف ديگر نيست  

فقط بحث بر سـر ايـن اسـت         . محورها، هم حق دارند و هم تكليف        تكليف
ها هستند كـه      محور، حق   هاي حق   در مكتب . زايد  يك، ديگري را مي     كه كدام 

كـه حـق    ها هسـتند      محور، تكليف   هاي تكليف   زايند و در اخالق     تكليف مي 
محـوري و     بنابراين محور اين بحـث حـق      . اينها دو ديدگاه هستند   . زايند  مي

هـاي عرفـاني مـا را هـم           هاي سنتي كه اخالق     اخالق. محوري است   تكليف
كنـد    هايي پيدا مي    محورند؛ يعني انسان تكليف     شود، تكليف   عموماً شامل مي  
ايـن  . نـد شود بقيه همنوعانش هـم حـق پيـدا كن           ها باعث مي    كه اين تكليف  

هـاي تكليـف محـور دوران         شوند؟ عموماً اخـالق     ها از كجا پيدا مي      تكليف
هاي عرفاني هـم از آن مقولـه هسـتند، از سـه مفهـوم،                 پيشامدرن كه اخالق  
عبوديـت انسـان    : انـد از    اين سـه مفهـوم عبـارت      . كردند  تكليف درست مي  

 نسبت به خدا، استخالف يا خليفگي انسان نسـبت بـه خـدا، تسـاوي همـه      
 .ها در عبوديت و استخالف انسان

محـور اوالً   هـاي تكليـف     هاي عرفاني و در ساير اخالق       انسان در اخالق  
دوم اينكـه   . يعني انسان نسبت به خـداي متعـال عبـد اسـت           . عبد خداست 

هـا در آن عبوديـت و در آن    سوم اينكـه، انسـان    . خليفه و جانشين خداست   
ها به يكسان نسبت به خـدا         انيعني همه انس  . استخالف با هم تساوي دارند    

انسان » عنوان«اللهي بر   خليفةيعني  . اهللا هستند خليفةعبد هستند و به يكسان      
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عبوديت يعني عبد خدا بـودن      . شود نه به يك انسان خاص       بودن اطالق مي  
وقتي اين سـه مـورد يعنـي عبوديـت،          . شود  انسان اطالق مي  » عنوان«هم به   

آمـد،     عبوديت و استخالف پديـد مـي       ها در   استخالف و تساوي همه انسان    
كرد؛ هم    آنگاه انسان به خاطر اين سه جهت، تكاليفي نسبت به خدا پيدا مي            

كنـد و هـم بـه     به دليل اينكه بنده خدا است نسبت به خدا تكاليفي پيدا مـي   
 .كند دليل اينكه خليفه خدا است نسبت به خدا تكاليفي پيدا مي

خواهـد آن را   كنـد و مـي   خدا پيدا ميوقتي انسان اين تكليف را نسبت به     
اجرا كند، به خاطر اجرا كردن اين تكاليف، بقيه همنوعانش هم حقـوقي پيـدا               

ام،   هـا داده    گويد من اين حيات را به شما انسان         به عنوان مثال خدا مي    . كنند  مي
در نتيجـه   . ها گرفت   شود اين حق را از انسان       بنابراين فقط به اذن خود من مي      

وقتـي مـن    . شوم به اينكه جان شما را بـدون اذن خـدا نگيـرم              يمن مكلف م  
شـويد   مكلف شدم جان شما را بدون اذن خدا نگيرم، شما داراي يك حق مي            

در واقع من تكليفي نسـبت بـه خـدا دارم و    . كه همان حق حفظ حيات است     
شـود؛ يعنـي چـون مـن          اين تكليف زاينده يك حق براي همنوعان مـن مـي          

خداساخته را از بين نبرم لذا سـاير همنوعـان مـن داراي             تكليف دارم موجود    
 .شوند شوند؛ يعني از تكليف من ديگران داراي حق مي حق حيات مي

 

 شود؟ آيا در اينجا اصالً حقوق خود شخص مكلف مطرح نمي ○
شود؛ چون همان حكمي را كه خدا نسبت به آن شـخص               چرا مطرح مي   ●

 .كرده، به ديگران هم كرده است
 

شـود حقـوقي هـم نسـبت بـه            عبارت ديگر آيا تكليف آن شخص باعث نمي       به   ○
 خودش پيدا كند؟

توانم حق شما را      گونه كه شماها مخلوق خدا هستيد و بنابراين من نمي           همان ●
زيرا اگر اين   . توانم خودكشي كنم    خدا هستم و نمي   بگيرم، خود من هم مخلوق      
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بحث من اين اسـت     . كند  فرقي نمي لذا  . ام  كار را انجام دهم، حق خودم را گرفته       
كه هر جا حقي پيدا شد، چه اين حق را شما همنوعـاِن مـن پيـدا كنيـد و چـه                      

 يعني حـق محـيط زيسـت،    ١خودم پيدا كنم، و چه اين حق را طبيعت پيدا كند،          
هاي ديگر و خود من، همه ناشي از تكليفي اسـت             طبيعت، جهان پيرامون انسان   
 .در اخالق پيشامدرن چنين است. نمك كه من نسبت به خدا پيدا مي

هاي جديد چون اين سه مفهوم هر سه محـل شـك و شـبهه                 در اخالق 
هـا    يعني ابتدا حقوقي بـراي انسـان      . محور هستند   واقع شده، لذا معموالً حق    

هـايي بـراي او    شوند؛ پس از آنكه فرد داراي حقوقي شـد، تكليـف           قائل مي 
شود و بعـد   ما ثابت و مشخص مييعني مثالً اول حق حيات ش. آيد  الزم مي 

به تعبير ديگري، گاهي چنـين اسـت كـه          . شوم شما را نكشم     من مكلف مي  
گاهي هم چنـين    . شود  چون شما حق داريد، تكليف من حفظ حق شما مي         

است كه چون من مكلف هستم شما از ِقبل تكليف مـن يـك مجـالي پيـدا              
 .گويند كنيد كه به آن حق مي مي

وار   هايي كه به خداي متشخِص انسان        در عرفان  اخالق عرفاني خصوصاً  
هـاي     معمـوالً اخـالق    ٢اند، به جز اخالق آيين دائو و اخالق آيين بودا،           قائل

وار باشد، انسـان نسـبت بـه خـدا            اگر خدا متشخِص انسان   . محورند  تكليف
 .كند عبوديت، استخالف، و تساوِي در عبوديت و استخالف پيدا مي

ين شـد كـه اخـالق مـا از دل حـق، تكليـف را       بنابراين يك بحث هم ا   
 .كشد يا از دل تكليف، حق را بيرون مي

 

 محورند؟ ها تكليف اومانيست توان گفت تمام غير آيا مي ○

 .دقيقاً!  بله●
                                                           

ـ  ؛كند يم دايپ ما بر عتيطب هك است يحق به دليل  هم اسراف نادرستي. ١  خـدا  جانـب  از مـن  يوقت
 حـق  آن و كنـد  يم دايپ من به نسبت يحق عتيطب »كُلُواْ واشْرَبواْ والَ تُسرِفُواْ   « كه شوم يم مكلف

 . صورت گيردعتيطب در پاش و ختير دينبا من ازين حد از ادهيز كه است نيا

 .آن از خاصي هاي روايت در البته. ٢

 ٢٣٩/ سير و سلوك عرفاني 
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 صيانت از فرد در برابر جامعه يا صيانت از جامعه در برابر فرد؟. ٥ـ٢

وي تجاوز فرد به    اخالق آمده است تا جل    . اين بحث، نظير بحث قبلي است     
جامعه را بگيرد يا جلوي تجاوز جامعه به فرد را؟ يعني قواعد اخالقي آمده              
است تا ديگران به من تجاوز نكنند يا من به ديگران تجاوز نكنم؟ به تعبيـر                

اي دارد كه بعضي از افـراد جامعـه مثـل      ديگري آيا جامعه يك هيئت تأليفيه     
 هيئت تأليفيه بدني را كه خودشان       خواهند  هاي سرطاني هستند كه مي      سلول

هم سلول همان بدن هستند از هم متالشـي كننـد؟ آيـا جامعـه هـم هيئـت            
اي دارد كه بايد سالم و بانشاط بماند و لذا از آنجايي كه بعضي از اين   تأليفيه
خواهند به اين هيئت تأليفيه تعرض كننـد، اخـالق آمـده              ها گاهي مي    سلول

ه اين هيئت تأليفيه شود يا عكـس ايـن حالـت      است تا مانع تعرض نسبت ب     
خواهد حق مِن فرد را بخورد و اخـالق آمـده    برقرار است؟ يعني جامعه مي    

اگر كسي بگويـد اخـالق آمـده    . است تا من را در مقابل جامعه صيانت كند 
است تا از جامعه در برابر تعرضات فرد جلوگيري كند، گويي براي جامعـه              

ــراد ق ــل اســتهــويتي مســتقل از اف ــدگاه  . ائ ــن ديــدگاه در اخــالق، دي اي
collectivistic  گويـد جامعـه خـودش        يعني ديدگاهي كه مي   . شود   ناميده مي

هويتي دارد و طبعاً سالمت، درد و رنج، نشاط، كمال و نقصان هم دارد، اما               
گاهي ممكن است افرادي بخواهند به آن لطمه بزنند؛ لذا اخالق آمده است              

 .ي و سركش هيئت تأليفي جامعه را از بين ببرندتا نگذارد افراد عاص

 است كه بر اساس آن جامعه اصـالً  individualisticديدگاه ديگر، ديدگاه    
هيئت اجتماعي مستقلي ندارد تا حقوقي داشته باشد و افراد بخواهند بـه آن              

خواهنـد در     افراد در جامعـه مـي     . حقوق تجاوز كنند و اخالق مانع آن شود       
ا امنيت، آرامش، شادي و اميد زنـدگي كننـد؛ گـاهي اوقـات              كمال آزادي، ب  

خواهد مانع تحقق اين امور شود، لـذا اخـالق آمـده اسـت تـا از                  جامعه مي 
اين دو ديدگاه با هـم متفـاوت        . تعرض جامعه به حقوق فرد جلوگيري كند      

خواستند از جامعه در برابـر تعرضـات فـرد     هاي قديم غالباً مي   اخالق. است



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٢٣٨

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۲۳۸ ) ۱۶۸كد 

بحث من اين اسـت     . كند  فرقي نمي لذا  . ام  كار را انجام دهم، حق خودم را گرفته       
كه هر جا حقي پيدا شد، چه اين حق را شما همنوعـاِن مـن پيـدا كنيـد و چـه                      

 يعني حـق محـيط زيسـت،    ١خودم پيدا كنم، و چه اين حق را طبيعت پيدا كند،          
هاي ديگر و خود من، همه ناشي از تكليفي اسـت             طبيعت، جهان پيرامون انسان   
 .در اخالق پيشامدرن چنين است. نمك كه من نسبت به خدا پيدا مي

هاي جديد چون اين سه مفهوم هر سه محـل شـك و شـبهه                 در اخالق 
هـا    يعني ابتدا حقوقي بـراي انسـان      . محور هستند   واقع شده، لذا معموالً حق    

هـايي بـراي او    شوند؛ پس از آنكه فرد داراي حقوقي شـد، تكليـف           قائل مي 
شود و بعـد   ما ثابت و مشخص مييعني مثالً اول حق حيات ش. آيد  الزم مي 

به تعبير ديگري، گاهي چنـين اسـت كـه          . شوم شما را نكشم     من مكلف مي  
گاهي هم چنـين    . شود  چون شما حق داريد، تكليف من حفظ حق شما مي         

است كه چون من مكلف هستم شما از ِقبل تكليف مـن يـك مجـالي پيـدا              
 .گويند كنيد كه به آن حق مي مي

وار   هايي كه به خداي متشخِص انسان        در عرفان  اخالق عرفاني خصوصاً  
هـاي     معمـوالً اخـالق    ٢اند، به جز اخالق آيين دائو و اخالق آيين بودا،           قائل

وار باشد، انسـان نسـبت بـه خـدا            اگر خدا متشخِص انسان   . محورند  تكليف
 .كند عبوديت، استخالف، و تساوِي در عبوديت و استخالف پيدا مي

ين شـد كـه اخـالق مـا از دل حـق، تكليـف را       بنابراين يك بحث هم ا   
 .كشد يا از دل تكليف، حق را بيرون مي

 

 محورند؟ ها تكليف اومانيست توان گفت تمام غير آيا مي ○

 .دقيقاً!  بله●
                                                           

ـ  ؛كند يم دايپ ما بر عتيطب هك است يحق به دليل  هم اسراف نادرستي. ١  خـدا  جانـب  از مـن  يوقت
 حـق  آن و كنـد  يم دايپ من به نسبت يحق عتيطب »كُلُواْ واشْرَبواْ والَ تُسرِفُواْ   « كه شوم يم مكلف

 . صورت گيردعتيطب در پاش و ختير دينبا من ازين حد از ادهيز كه است نيا

 .آن از خاصي هاي روايت در البته. ٢

 ٢٣٩/ سير و سلوك عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۲۳۹ )۱۶۸كد 

 صيانت از فرد در برابر جامعه يا صيانت از جامعه در برابر فرد؟. ٥ـ٢

وي تجاوز فرد به    اخالق آمده است تا جل    . اين بحث، نظير بحث قبلي است     
جامعه را بگيرد يا جلوي تجاوز جامعه به فرد را؟ يعني قواعد اخالقي آمده              
است تا ديگران به من تجاوز نكنند يا من به ديگران تجاوز نكنم؟ به تعبيـر                

اي دارد كه بعضي از افـراد جامعـه مثـل      ديگري آيا جامعه يك هيئت تأليفيه     
 هيئت تأليفيه بدني را كه خودشان       خواهند  هاي سرطاني هستند كه مي      سلول

هم سلول همان بدن هستند از هم متالشـي كننـد؟ آيـا جامعـه هـم هيئـت            
اي دارد كه بايد سالم و بانشاط بماند و لذا از آنجايي كه بعضي از اين   تأليفيه
خواهند به اين هيئت تأليفيه تعرض كننـد، اخـالق آمـده              ها گاهي مي    سلول

ه اين هيئت تأليفيه شود يا عكـس ايـن حالـت      است تا مانع تعرض نسبت ب     
خواهد حق مِن فرد را بخورد و اخـالق آمـده    برقرار است؟ يعني جامعه مي    

اگر كسي بگويـد اخـالق آمـده    . است تا من را در مقابل جامعه صيانت كند 
است تا از جامعه در برابر تعرضات فرد جلوگيري كند، گويي براي جامعـه              

ــراد ق ــل اســتهــويتي مســتقل از اف ــدگاه  . ائ ــن ديــدگاه در اخــالق، دي اي
collectivistic  گويـد جامعـه خـودش        يعني ديدگاهي كه مي   . شود   ناميده مي

هويتي دارد و طبعاً سالمت، درد و رنج، نشاط، كمال و نقصان هم دارد، اما               
گاهي ممكن است افرادي بخواهند به آن لطمه بزنند؛ لذا اخالق آمده است              

 .ي و سركش هيئت تأليفي جامعه را از بين ببرندتا نگذارد افراد عاص

 است كه بر اساس آن جامعه اصـالً  individualisticديدگاه ديگر، ديدگاه    
هيئت اجتماعي مستقلي ندارد تا حقوقي داشته باشد و افراد بخواهند بـه آن              

خواهنـد در     افراد در جامعـه مـي     . حقوق تجاوز كنند و اخالق مانع آن شود       
ا امنيت، آرامش، شادي و اميد زنـدگي كننـد؛ گـاهي اوقـات              كمال آزادي، ب  

خواهد مانع تحقق اين امور شود، لـذا اخـالق آمـده اسـت تـا از                  جامعه مي 
اين دو ديدگاه با هـم متفـاوت        . تعرض جامعه به حقوق فرد جلوگيري كند      

خواستند از جامعه در برابـر تعرضـات فـرد     هاي قديم غالباً مي   اخالق. است



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٢٤٠
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به عنوان مثال اگر كسي بگويد من دوست دارم لخت مـادرزاد  . دصيانت كنن 
در خيابان راه بروم، چرا كه يكي از حقـوق مـن، حـق آزادي اسـت و مـن            

خواهم از اين حق آزادي استفاده كنم، شما با چه استداللي جلوي لخت               مي
گيريـد؟ بـا ايـن اسـتدالل كـه            مادرزاد گشتن اين شخص را در خيابان مـي        

ن عمل به كيان اجتماعي، عفت عمومي و يا امنيت جامعه لطمه            گوييد اي   مي
خواهـد    ايـم كـه مـي       در اينجا گويي شخص را فردي در نظر گرفته        . زند  مي

. زنـد   عملي انجام دهد كه به هيئت تأليفيه يا هيئت تركيبيه جامعه لطمه مـي             
تـو داري   «: گويـد   شود و به شخص مي      در اينجا اخالق مانع آن شخص مي      

. هاي آن پيكر هستي     كني كه خودت هم يكي از سلول         تعرض مي  به پيكري 
خواهد كل پيكر را از بين ببـرد،          اي كه مي    گويي تو يك سلول سرطاني شده     

يعني بر طبـق ايـن ديـدگاه    . »گذاريم اين پيكر از بين برود       حال آنكه ما نمي   
شـود مـا افـرادي داراي         در ديدگاه دوم گفته مي    . چنين چيزي را بايد گفت    

خواهند حقوق ما را بگيرند؛ طبـق ايـن ديـدگاه             اي مي   وق هستيم و عده   حق
اي بگويـد حتمـاً بايـد         اگـر جامعـه   . اين حق انسان است كه لخت راه برود       

كنـد و     پوشش، حجاب و لباس داشته باشيد، دارد به حقوق فرد تجاوز مـي            
 .ما بايد جلوي تجاوز جامعه به حقوق فرد را بگيريم

هايي وجـود دارد كـه         در فقه اسالمي هم جريمه     اگر دقت كرده باشيد   
اش را كسـان ديگـري    جرمش را يك شخص مرتكب شده، ولـي جريمـه        

مثالً .  است ١»عاقله«بايد بپردازند؛ يعني به اصطالح فقهي جريمه بر عهده          
 شخصـي را از     Aاگر كسي از قبيله     . دانند  هر قبيله را يك هيئت تأليفيه مي      

آن هيئـت تأليفيـه     .  تأليفيه تجاوز كـرده اسـت       بكشد، به آن هيئت    Bقبيله  
 بگيرد؛ ولو آنكه به جاي اينكـه خـود        Aتواند انتقام خودش را از قبيله         مي

زيرا بحث بر سر    . قاتل را بكشد يكي از اعضاي ديگر قبيلة قاتل را بكشد          
ها نيست، بلكه يك هيئت تأليفيـه بـا هيئـت تأليفيـه ديگـر و يـك                    سلول

                                                           

 .؟؟؟. ١

 ٢٤١/ سير و سلوك عرفاني 
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كـنم؛ اگـر    مثـال ديگـري بيـان مـي     . اند  منازعه پيدا كرده  با قبيله ديگر      قبيله
حسن يك سيلي به گونه راست شما بزند، شما لزوماً جوابش را به گونـه               

زيـرا بـا خـود      . ممكن است به گونـه چـپ او بزنيـد         . زنيد  راست او نمي  
. خواهم به حسن ضربه بزنم      گوييد براي من گونه مهم نيست، بلكه مي         مي

 گونه راستش بزنم، به گونه چپش هـم كـه بـزنم،             خوب به جاي اينكه به    
گوينـد   كند؛ يعني مي اي هم همين استدالل را مي     انديشه قبيله . ام  ضربه زده 

اين قبيله يكي از افراد ما را كشت، ما هم بايد يكي از افرادش را بكشـيم؛             
اگر كسي به آن قبيله بگويد شـما بايـد همـان كسـي را كـه قاتـل اسـت                     

 .هيئت تأليفيه مهم استگويند  بكشيد، مي
چـرا  . انديشه امر به معروف و نهي از منكر هـم بـه همـين نحـو اسـت           

كنند؟ به نماينـدگي و وكالـت از      اي فرد را از يك سلسله كارها نهي مي          عده
شـوند كـه فـرد انجـام          طرف چه كسي، افرادي مانع بعضي از كارهايي مـي         

سـري از     ا بـه يـك    دهد؟ به نمايندگي و وكالت از طرف چه كسي فرد ر            مي
كنند؟ امر به معروف و نهي از منكـر           ها امر مي    كارهاي خاص به نام معروف    
خـواهي   گـويي تـو مـي    «گويد    يعني جامعه مي  . به نمايندگي از جامعه است    

سركشي كني، مراقب باش كه اگر اين كار را بكني بـه كيـان جامعـه لطمـه                  
كر سنتي يا پيشـامدرن    تف.  است collectivisticاين ديدگاه هم    . »خورده است 
 بوده و هميشه مراقب بوده است كه افراد بـه كيـان             collectivisticيك تفكر   

كـرده    جامعه لطمه نزنند و لذا همه چيز را به نام جامعه بر فرد تحميـل مـي                
همه چيز به نام فرد بر جامعـه        . ديدگاه ديگر عكس اين ديدگاه است     . است

ط افـراِد صـاحِب حقـوق      شـود مـا فقـ       شـود؛ چـون گفتـه مـي         تحميل مـي  
به تعبير ديگري نكته پنجم اين است كه گويـا در يـك ديـدگاه               . شناسيم  مي

شوند و در ديـدگاه ديگـر         جامعه داراي حق است و افراد داراي تكليف مي        
افراد داراي حق هستند و آن وقت جامعه نسبت به افراد، صـاحب تكليـف               

 .به هر حال اين دو ديدگاه وجود دارد. شود مي
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به عنوان مثال اگر كسي بگويد من دوست دارم لخت مـادرزاد  . دصيانت كنن 
در خيابان راه بروم، چرا كه يكي از حقـوق مـن، حـق آزادي اسـت و مـن            

خواهم از اين حق آزادي استفاده كنم، شما با چه استداللي جلوي لخت               مي
گيريـد؟ بـا ايـن اسـتدالل كـه            مادرزاد گشتن اين شخص را در خيابان مـي        

ن عمل به كيان اجتماعي، عفت عمومي و يا امنيت جامعه لطمه            گوييد اي   مي
خواهـد    ايـم كـه مـي       در اينجا گويي شخص را فردي در نظر گرفته        . زند  مي

. زنـد   عملي انجام دهد كه به هيئت تأليفيه يا هيئت تركيبيه جامعه لطمه مـي             
تـو داري   «: گويـد   شود و به شخص مي      در اينجا اخالق مانع آن شخص مي      

. هاي آن پيكر هستي     كني كه خودت هم يكي از سلول         تعرض مي  به پيكري 
خواهد كل پيكر را از بين ببـرد،          اي كه مي    گويي تو يك سلول سرطاني شده     

يعني بر طبـق ايـن ديـدگاه    . »گذاريم اين پيكر از بين برود       حال آنكه ما نمي   
شـود مـا افـرادي داراي         در ديدگاه دوم گفته مي    . چنين چيزي را بايد گفت    

خواهند حقوق ما را بگيرند؛ طبـق ايـن ديـدگاه             اي مي   وق هستيم و عده   حق
اي بگويـد حتمـاً بايـد         اگـر جامعـه   . اين حق انسان است كه لخت راه برود       

كنـد و     پوشش، حجاب و لباس داشته باشيد، دارد به حقوق فرد تجاوز مـي            
 .ما بايد جلوي تجاوز جامعه به حقوق فرد را بگيريم

هايي وجـود دارد كـه         در فقه اسالمي هم جريمه     اگر دقت كرده باشيد   
اش را كسـان ديگـري    جرمش را يك شخص مرتكب شده، ولـي جريمـه        

مثالً .  است ١»عاقله«بايد بپردازند؛ يعني به اصطالح فقهي جريمه بر عهده          
 شخصـي را از     Aاگر كسي از قبيله     . دانند  هر قبيله را يك هيئت تأليفيه مي      

آن هيئـت تأليفيـه     .  تأليفيه تجاوز كـرده اسـت       بكشد، به آن هيئت    Bقبيله  
 بگيرد؛ ولو آنكه به جاي اينكـه خـود        Aتواند انتقام خودش را از قبيله         مي

زيرا بحث بر سر    . قاتل را بكشد يكي از اعضاي ديگر قبيلة قاتل را بكشد          
ها نيست، بلكه يك هيئت تأليفيـه بـا هيئـت تأليفيـه ديگـر و يـك                    سلول
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كـنم؛ اگـر    مثـال ديگـري بيـان مـي     . اند  منازعه پيدا كرده  با قبيله ديگر      قبيله
حسن يك سيلي به گونه راست شما بزند، شما لزوماً جوابش را به گونـه               

زيـرا بـا خـود      . ممكن است به گونـه چـپ او بزنيـد         . زنيد  راست او نمي  
. خواهم به حسن ضربه بزنم      گوييد براي من گونه مهم نيست، بلكه مي         مي

 گونه راستش بزنم، به گونه چپش هـم كـه بـزنم،             خوب به جاي اينكه به    
گوينـد   كند؛ يعني مي اي هم همين استدالل را مي     انديشه قبيله . ام  ضربه زده 

اين قبيله يكي از افراد ما را كشت، ما هم بايد يكي از افرادش را بكشـيم؛             
اگر كسي به آن قبيله بگويد شـما بايـد همـان كسـي را كـه قاتـل اسـت                     

 .هيئت تأليفيه مهم استگويند  بكشيد، مي
چـرا  . انديشه امر به معروف و نهي از منكر هـم بـه همـين نحـو اسـت           

كنند؟ به نماينـدگي و وكالـت از      اي فرد را از يك سلسله كارها نهي مي          عده
شـوند كـه فـرد انجـام          طرف چه كسي، افرادي مانع بعضي از كارهايي مـي         

سـري از     ا بـه يـك    دهد؟ به نمايندگي و وكالت از طرف چه كسي فرد ر            مي
كنند؟ امر به معروف و نهي از منكـر           ها امر مي    كارهاي خاص به نام معروف    
خـواهي   گـويي تـو مـي    «گويد    يعني جامعه مي  . به نمايندگي از جامعه است    

سركشي كني، مراقب باش كه اگر اين كار را بكني بـه كيـان جامعـه لطمـه                  
كر سنتي يا پيشـامدرن    تف.  است collectivisticاين ديدگاه هم    . »خورده است 
 بوده و هميشه مراقب بوده است كه افراد بـه كيـان             collectivisticيك تفكر   

كـرده    جامعه لطمه نزنند و لذا همه چيز را به نام جامعه بر فرد تحميـل مـي                
همه چيز به نام فرد بر جامعـه        . ديدگاه ديگر عكس اين ديدگاه است     . است

ط افـراِد صـاحِب حقـوق      شـود مـا فقـ       شـود؛ چـون گفتـه مـي         تحميل مـي  
به تعبير ديگري نكته پنجم اين است كه گويـا در يـك ديـدگاه               . شناسيم  مي

شوند و در ديـدگاه ديگـر         جامعه داراي حق است و افراد داراي تكليف مي        
افراد داراي حق هستند و آن وقت جامعه نسبت به افراد، صـاحب تكليـف               

 .به هر حال اين دو ديدگاه وجود دارد. شود مي
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شـود بـه صـورت آمـاري داوري كـرد،        خالق عرفاني تا آنجايي كه مي     ا
به تعبيـر ديگـري     . بيشتر اخالِق فردگرايانه است، حتي در دوران پيشامدرن       

هاي مـدرن در ايـن اسـت كـه      يكي از وجوه تشابه اخالق عرفاني با اخالق  
 اند، ولـي    هاي عرفاني با اينكه عموماً در دوران پيشامدرن ظهور كرده           اخالق

هـاي دوران پيشـامدرن غيـر از اخـالق            اصالت فردي هستند و ساير اخالق     
در بـاب اخـالق قرآنـي هـم         . عرفاني معموالً جنبه اصالت اجتماعي دارنـد      

 الَّذِينَ تُصِيبنَّ الَّ فِتْنَةً واتَّقُواْ«گويد    توان همين را داوري كرد؛ وقتي قرآن مي         مي
هايش فقط به ظلمه      اي بپرهيزيد كه تركش     ز فتنه ا«يعني   ١،»خĤَصةً مِنكُم ظَلَمواْ
شود كه چـرا      ، اين پرسش مطرح مي    »خورد  ظالمان هم مي    خورد، به غير    نمي

اند؟ در واقـع بايـد        خورد؟ مگر آنها چه تقصيري داشته       ظالمان هم مي    به غير 
حال ايـن ضـربه كـه بـر        . اين امت به عنوان يك هيئت تأليفيه ضربه بخورد        

شود، ممكن است به جاي اينكه بـه گونـه          ت تأليفيه وارد مي   امت يا اين هيئ   
راستش بخورد، به گونه چپش بخورد، مهم اين بوده است كه ضربه به امت              

 الَ أَجلُهـم  جـاء  َفـإِذَا  أَجـلٌ  أُمـةٍ  ولُِكـلِّ «در آيه   . اين ديدگاه وجود دارد   . بخورد
. م، اجـلّ بـر امـت اطـالق شـده اسـت             هـ  ٢»يسـتَقْدِمونَ  والَ ساعةً يستَأْخِرُونَ

 علَيهـا  فَحـقَّ  فِيهـا  فَفَسقُواْ متْرَفِيها أَمرْنَا قَرْيةً نُّهلِك أَن أَردنَا وإِذَا«همچنين در آيه    
را از بـين ببـريم،      » اي  جامعـه «خـواهيم      هم، گفتـه شـده وقتـي مـي         ٣»الْقَولُ

يعني گويي ايـن جامعـه   . بريم دهيم و جامعه را از بين مي      كارهايي انجام مي  
يك ديدگاه ايـن    . است كه بنا بر اين است كه يا از بين برود و يا باقي بماند              

از آن طرف هم در قرآن آياتي وجـود دارد كـه            . چنيني در قرآن وجود دارد    
كنند كه البته جمـع بـين         رسد ديدگاه مخالفي را القا مي       اين آيات به نظر مي    

گويـد    مثالً قرآن در عـين حـال كـه مـي          . كند   مي اين دو دسته آيه را مشكل     
 و حـاكي از يـك ديـدگاه         »خĤَصـةً  ِمـنكُم  ظَلَمـواْ  الَّـذِينَ  تُِصـيبنَّ  الَّ فِتْنَةً واتَّقُواْ«
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collectivistic       گويـد      است، در عين حال هم مـي» لََقـدوَنـا  وي  جِئْتُمـا  ُفـرَادكَم 
لَ خَلَقْنَاكُمرَّةٍ أَواي پيش مـا      شما به صورت جمعي و به نحو جامعه        يعني   ١،»م
 ٢.»أُْخـرَي  وِزر وازِرةٌ َتـزِر  وَلـا «گويـد     آييد و يا مي     تك مي   آييد، بلكه تك    نمي
 .پردازيم مع بين اين دو ديدگاه بحث ديگري است كه به آن نميج

خـواهيم از     به هر حال اين هم يك بحث است كه ما در اخالقمـان مـي              
وقتـي  . جامعـه صـيانت كنـيم، يـا از جامعـه در مقابـل فـرد              فرد در مقابـل     

خواهيم از فرد در مقابل جامعه صيانت كنيم، يعني گويي فرد را صاحب               مي
خواهيم از جامعه در مقابـل فـرد          وقتي مي . دانيم و جامعه را مكلف      حق مي 

به نظر من ترديدي نيست كه در فقـه         . حمايت كنيم عكس اين حالت است     
يعنـي در تمـام     . ها اين جامعه است كه صاحب حق اسـت          ما و فقه يهودي   

شود براي سالمت جامعـه، تـو بايـد از        گيرد، گفته مي    آنچه در فقه انجام مي    
گونـه    خواهد ايـن    من دلم مي  «ممكن است فرد بگويد     . حقت دست برداري  

خورد؟ اگر قرار است من كيفر ببيـنم،          رفتار كنم، مگر چه ضرري به من مي       
گويند حتي اگر فـرداي قيامـت         ؛ مي »بينم  مت كيفرش را مي   خودم فرداي قيا  

اگـر فـرد    . كيفرش را هم خودت ببيني باز هم نبايد اين كار را انجـام دهـي              
گوينـد    روم، مـي    كنم و جهنمش را هم خـودم مـي          بگويد من اين كار را مي     

حتي اگر جهنمش را هم خودت بروي، باز حق نـداري ايـن كـار را انجـام            
يعنـي  . زنـي   ن كار را انجام بدهي به كيان جامعه لطمه مي         دهي، چون اگر اي   

خـواهي بـه حـق جامعـه      جامعه صاحب يك حقوقي است و گويي تو مـي      
 .دهيم به حق جامعه تعرض كني تعرض كني؛ ما اجازه نمي

 دارد، عرفـان    collectivisticفقه اسالم و فقه يهوديت يك ديدگاه كـامالً          
رسـد جنبـه كـامالً فـردي      ه به نظر مـي تنها اخالق دوران پيشامدرن است ك    

البته بعضـي  . در عرفان اساساً كاري به اين ندارند كه فرد چگونه است        . دارد
هاي   ها هم در عرفان وجود داشته كه گويا اساساً برخي عرفا يا جريان              افراط
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شـود بـه صـورت آمـاري داوري كـرد،        خالق عرفاني تا آنجايي كه مي     ا
به تعبيـر ديگـري     . بيشتر اخالِق فردگرايانه است، حتي در دوران پيشامدرن       

هاي مـدرن در ايـن اسـت كـه      يكي از وجوه تشابه اخالق عرفاني با اخالق  
 اند، ولـي    هاي عرفاني با اينكه عموماً در دوران پيشامدرن ظهور كرده           اخالق

هـاي دوران پيشـامدرن غيـر از اخـالق            اصالت فردي هستند و ساير اخالق     
در بـاب اخـالق قرآنـي هـم         . عرفاني معموالً جنبه اصالت اجتماعي دارنـد      

 الَّذِينَ تُصِيبنَّ الَّ فِتْنَةً واتَّقُواْ«گويد    توان همين را داوري كرد؛ وقتي قرآن مي         مي
هايش فقط به ظلمه      اي بپرهيزيد كه تركش     ز فتنه ا«يعني   ١،»خĤَصةً مِنكُم ظَلَمواْ
شود كه چـرا      ، اين پرسش مطرح مي    »خورد  ظالمان هم مي    خورد، به غير    نمي

اند؟ در واقـع بايـد        خورد؟ مگر آنها چه تقصيري داشته       ظالمان هم مي    به غير 
حال ايـن ضـربه كـه بـر        . اين امت به عنوان يك هيئت تأليفيه ضربه بخورد        

شود، ممكن است به جاي اينكه بـه گونـه          ت تأليفيه وارد مي   امت يا اين هيئ   
راستش بخورد، به گونه چپش بخورد، مهم اين بوده است كه ضربه به امت              

 الَ أَجلُهـم  جـاء  َفـإِذَا  أَجـلٌ  أُمـةٍ  ولُِكـلِّ «در آيه   . اين ديدگاه وجود دارد   . بخورد
. م، اجـلّ بـر امـت اطـالق شـده اسـت             هـ  ٢»يسـتَقْدِمونَ  والَ ساعةً يستَأْخِرُونَ

 علَيهـا  فَحـقَّ  فِيهـا  فَفَسقُواْ متْرَفِيها أَمرْنَا قَرْيةً نُّهلِك أَن أَردنَا وإِذَا«همچنين در آيه    
را از بـين ببـريم،      » اي  جامعـه «خـواهيم      هم، گفتـه شـده وقتـي مـي         ٣»الْقَولُ

يعني گويي ايـن جامعـه   . بريم دهيم و جامعه را از بين مي      كارهايي انجام مي  
يك ديدگاه ايـن    . است كه بنا بر اين است كه يا از بين برود و يا باقي بماند              

از آن طرف هم در قرآن آياتي وجـود دارد كـه            . چنيني در قرآن وجود دارد    
كنند كه البته جمـع بـين         رسد ديدگاه مخالفي را القا مي       اين آيات به نظر مي    

گويـد    مثالً قرآن در عـين حـال كـه مـي          . كند   مي اين دو دسته آيه را مشكل     
 و حـاكي از يـك ديـدگاه         »خĤَصـةً  ِمـنكُم  ظَلَمـواْ  الَّـذِينَ  تُِصـيبنَّ  الَّ فِتْنَةً واتَّقُواْ«

                                                           

  .۳۴ :)۷ (اعراف. ۲ .۲۵ :)۸ (انفال. ١
 .۱۶ :)۱۷ (ءاسرا. ٣
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collectivistic       گويـد      است، در عين حال هم مـي» لََقـدوَنـا  وي  جِئْتُمـا  ُفـرَادكَم 
لَ خَلَقْنَاكُمرَّةٍ أَواي پيش مـا      شما به صورت جمعي و به نحو جامعه        يعني   ١،»م
 ٢.»أُْخـرَي  وِزر وازِرةٌ َتـزِر  وَلـا «گويـد     آييد و يا مي     تك مي   آييد، بلكه تك    نمي
 .پردازيم مع بين اين دو ديدگاه بحث ديگري است كه به آن نميج

خـواهيم از     به هر حال اين هم يك بحث است كه ما در اخالقمـان مـي              
وقتـي  . جامعـه صـيانت كنـيم، يـا از جامعـه در مقابـل فـرد              فرد در مقابـل     

خواهيم از فرد در مقابل جامعه صيانت كنيم، يعني گويي فرد را صاحب               مي
خواهيم از جامعه در مقابـل فـرد          وقتي مي . دانيم و جامعه را مكلف      حق مي 

به نظر من ترديدي نيست كه در فقـه         . حمايت كنيم عكس اين حالت است     
يعنـي در تمـام     . ها اين جامعه است كه صاحب حق اسـت          ما و فقه يهودي   

شود براي سالمت جامعـه، تـو بايـد از        گيرد، گفته مي    آنچه در فقه انجام مي    
گونـه    خواهد ايـن    من دلم مي  «ممكن است فرد بگويد     . حقت دست برداري  

خورد؟ اگر قرار است من كيفر ببيـنم،          رفتار كنم، مگر چه ضرري به من مي       
گويند حتي اگر فـرداي قيامـت         ؛ مي »بينم  مت كيفرش را مي   خودم فرداي قيا  

اگـر فـرد    . كيفرش را هم خودت ببيني باز هم نبايد اين كار را انجـام دهـي              
گوينـد    روم، مـي    كنم و جهنمش را هم خـودم مـي          بگويد من اين كار را مي     

حتي اگر جهنمش را هم خودت بروي، باز حق نـداري ايـن كـار را انجـام            
يعنـي  . زنـي   ن كار را انجام بدهي به كيان جامعه لطمه مي         دهي، چون اگر اي   

خـواهي بـه حـق جامعـه      جامعه صاحب يك حقوقي است و گويي تو مـي      
 .دهيم به حق جامعه تعرض كني تعرض كني؛ ما اجازه نمي

 دارد، عرفـان    collectivisticفقه اسالم و فقه يهوديت يك ديدگاه كـامالً          
رسـد جنبـه كـامالً فـردي      ه به نظر مـي تنها اخالق دوران پيشامدرن است ك    

البته بعضـي  . در عرفان اساساً كاري به اين ندارند كه فرد چگونه است        . دارد
هاي   ها هم در عرفان وجود داشته كه گويا اساساً برخي عرفا يا جريان              افراط

                                                           

  .۱۸ :)۳۵ (فاطر. ۲ .۹۴ :)۹ (انعام. ١
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اند، مانند مالمتيه يا مالميه؛ اين دسته، گـويي           شده  ستيز هم مي    عرفاني جامعه 
ستيز بودند و مخالفـت بـا         راي جامعه حقي قائل نبودند بلكه جامعه      نه تنها ب  

اگر از اين جهات افراطي صـرف نظـر   . دانستند جامعه را يك نوع ارزش مي    
ها را بـه خودشـان توجـه     كنيم اساساً اخالق عرفاني، اخالقي بوده كه انسان       

. »عيوبِ غيره طوبي لِمن شَغَله عيب نفسهِ عن       «: اند  گفته  مثالً مي . داده است   مي
هر جا كسي گفت داوري نكنيد، سخن او به ايـن معناسـت كـه كـاري بـه                   

كننـد كـه    امر به معروف و نهي از منكر را كسـاني مـي  . جامعه نداشته باشيد  
فالني حق ندارد اين كار را انجام دهد، ما         . ما به جامعه كار داريم    «گويند    مي

طـوبي لمـن    «اگر كسي گفت    كنيم؛ ولي     شويم و نهي از منكر مي       مانع او مي  
، چنـين شخصـي دغدغـه ايـن مسـائل را            »شغله عيب نفسه عن عيوب غيره     

داشِت نظر    ندارد؛ يعني نه در جنبه رعايت حقوق ديگران و نه در جنبه نگاه            
 .اي ندارد مثبت ديگران نسبت به خودش دغدغه

 

يـدگاه را   طور مطلق گفت كه عرفا ايـن د          سلوك عرفاني شايد نتوان به       و  در سير  ○
مثالً مفهوم بقا بعد از فنـا در عرفـان اسـالمي، يـا            . در زندگي اجتماعي دارند يا خير     

. نرفتن به نيروانا با اينكه فرد به آن مقام رسيده است، حـاكي از ايـن مطلـب اسـت               
هـاي ديگـر هـم وجـود دارد كـه متضـمن چنـين              خيلي از مفاهيم حتي در عرفـان      
اي   كه اگرچه ممكن اسـت فـرد در يـك دوره          دهد    معناهايي هست و اين نشان مي     

اش   شـود بعـداً اكثـر امـور زنـدگي           پيرو اخالق فردگرايانـه باشـد، امـا مجبـور مـي           
بقاي بعد از فنا كه يكـي از مراحـل و مقامـات عرفـاني اسـت،                 . گرايانه باشد   اجتماع

 .اساساً معطوف به جمع است

غه مـردم را دارد،     اگر عارفي دغد  . ايد   شما به اين بحث توجه كافي نكرده       ●
سوادي آنهـا     ورزم، بيماري مردم، بي     گويد من به حال مردم شفقت مي        و مي 

كند، آيـا بـه ايـن معنـي           شود مرا ناراحت مي     و ظلم و جوري كه به آنها مي       
هايي   است كه ديدگاه اصالت اجتماعي دارد؟ سخن شما اين است كه انسان           

 ٢٤٥/ سير و سلوك عرفاني 
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يدند، چون دغدغـه اجتمـاع را       پيچ  اند كه حتي از رفتن به نيروانا سرمي         بوده
بحث ما اين بود كه     . غير از بحث ماست   » دغدغه اجتماع را داشتن   «. داشتند

اگر عارفي آمد و دغدغه شفقت به حال مردم را داشت و از كچلي، كوري،                
بـرد بـه معنـاي        سوادي و عليل بـودن مـردم رنـج مـي            پولي، بي   بيماري، بي 

collectivistic  اينجا بحث شفقت داشتن يا نداشتن      بحث ما در    .  بودن نيست
بحث صيانت فرد در مقابل جامعه يا صيانت جامعه در مقابـل فـرد،              . نيست

هـا    خواهي يا ايثار و استيثار نيست؛ همه اخـالق          بحث خودخواهي و جامعه   
طـور كلـي، چـه اخـالق عرفـاني و چـه        ايثاري هستند؛ يعني در اخالق بـه    

نسـان نسـبت بـه ديگـران عشـق          هاي ديگر، اخالق وقتي است كه ا        اخالق
بورزد و شفقت و احسان داشته باشد، و اگـر احسـان هـم نيسـت حـداقل                  

گوييم صيانت فرد در مقابل جامعـه يـا           شما نبايد وقتي ما مي    . عدالت بورزد 
صيانت جامعه در مقابل فرد، اشتباه برداشت كنيد و بپرسيد آيا اخالق آمـده              

اش و آنگاه بگوييد اساسـاً اكثـر        است تا بگويد خودگزين و يا ديگرگزين ب       
در همـه   . كردند تا به حاِل مردم برسند       عرفا از رفتن به نيروانا خودداري مي      

ها چنين چيزي وجـود دارد و در اخـالق عرفـاني هـم وجـود دارد؛        اخالق
بحث مـا ايـن نيسـت؛    . اتفاقاً در اخالق عرفاني با تأكيد بيشتري وجود دارد      

ه چهـارم گفتـيم يـا بايـد از حـق، تكليـف           بحث اين است كه وقتي در فقر      
زايش كند و يا از تكليف، حق زايش كند، آنگاه سؤال ما در فقره پنجم ايـن   
است كه صاحب حـق كيسـت و صـاحب تكليـف كيسـت؟ يـك ديـدگاه             

. است و جامعـه نسـبت بـه فـرد تكـاليفي دارد         » فرد«گويد صاحب حق      مي
د نسـبت بـه جامعـه       است و فر  » جامعه«گويد صاحب حق      ديدگاه ديگر مي  
خواهيم مـانع تعـرض چـه     يعني بحث اين است كه مي    . كند  تكليف پيدا مي  

خواهيم مانع تعرض جامعه نسبت بـه فـرد           آيا مي . كسي به چه كسي شويم    
شويم يا مانع تعرض فرد نسبت به جامعه؟ بنابراين اگر عـارفي گفـت مـن                

واب نـداده اسـت؛   ها دارم، هنوز به اين سؤال ج شفقت نسبت به همه انسان    
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اند، مانند مالمتيه يا مالميه؛ اين دسته، گـويي           شده  ستيز هم مي    عرفاني جامعه 
ستيز بودند و مخالفـت بـا         راي جامعه حقي قائل نبودند بلكه جامعه      نه تنها ب  

اگر از اين جهات افراطي صـرف نظـر   . دانستند جامعه را يك نوع ارزش مي    
ها را بـه خودشـان توجـه     كنيم اساساً اخالق عرفاني، اخالقي بوده كه انسان       

. »عيوبِ غيره طوبي لِمن شَغَله عيب نفسهِ عن       «: اند  گفته  مثالً مي . داده است   مي
هر جا كسي گفت داوري نكنيد، سخن او به ايـن معناسـت كـه كـاري بـه                   

كننـد كـه    امر به معروف و نهي از منكر را كسـاني مـي  . جامعه نداشته باشيد  
فالني حق ندارد اين كار را انجام دهد، ما         . ما به جامعه كار داريم    «گويند    مي

طـوبي لمـن    «اگر كسي گفت    كنيم؛ ولي     شويم و نهي از منكر مي       مانع او مي  
، چنـين شخصـي دغدغـه ايـن مسـائل را            »شغله عيب نفسه عن عيوب غيره     

داشِت نظر    ندارد؛ يعني نه در جنبه رعايت حقوق ديگران و نه در جنبه نگاه            
 .اي ندارد مثبت ديگران نسبت به خودش دغدغه

 

يـدگاه را   طور مطلق گفت كه عرفا ايـن د          سلوك عرفاني شايد نتوان به       و  در سير  ○
مثالً مفهوم بقا بعد از فنـا در عرفـان اسـالمي، يـا            . در زندگي اجتماعي دارند يا خير     

. نرفتن به نيروانا با اينكه فرد به آن مقام رسيده است، حـاكي از ايـن مطلـب اسـت               
هـاي ديگـر هـم وجـود دارد كـه متضـمن چنـين              خيلي از مفاهيم حتي در عرفـان      
اي   كه اگرچه ممكن اسـت فـرد در يـك دوره          دهد    معناهايي هست و اين نشان مي     

اش   شـود بعـداً اكثـر امـور زنـدگي           پيرو اخالق فردگرايانـه باشـد، امـا مجبـور مـي           
بقاي بعد از فنا كه يكـي از مراحـل و مقامـات عرفـاني اسـت،                 . گرايانه باشد   اجتماع

 .اساساً معطوف به جمع است

غه مـردم را دارد،     اگر عارفي دغد  . ايد   شما به اين بحث توجه كافي نكرده       ●
سوادي آنهـا     ورزم، بيماري مردم، بي     گويد من به حال مردم شفقت مي        و مي 

كند، آيـا بـه ايـن معنـي           شود مرا ناراحت مي     و ظلم و جوري كه به آنها مي       
هايي   است كه ديدگاه اصالت اجتماعي دارد؟ سخن شما اين است كه انسان           
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يدند، چون دغدغـه اجتمـاع را       پيچ  اند كه حتي از رفتن به نيروانا سرمي         بوده
بحث ما اين بود كه     . غير از بحث ماست   » دغدغه اجتماع را داشتن   «. داشتند

اگر عارفي آمد و دغدغه شفقت به حال مردم را داشت و از كچلي، كوري،                
بـرد بـه معنـاي        سوادي و عليل بـودن مـردم رنـج مـي            پولي، بي   بيماري، بي 

collectivistic  اينجا بحث شفقت داشتن يا نداشتن      بحث ما در    .  بودن نيست
بحث صيانت فرد در مقابل جامعه يا صيانت جامعه در مقابـل فـرد،              . نيست

هـا    خواهي يا ايثار و استيثار نيست؛ همه اخـالق          بحث خودخواهي و جامعه   
طـور كلـي، چـه اخـالق عرفـاني و چـه        ايثاري هستند؛ يعني در اخالق بـه    

نسـان نسـبت بـه ديگـران عشـق          هاي ديگر، اخالق وقتي است كه ا        اخالق
بورزد و شفقت و احسان داشته باشد، و اگـر احسـان هـم نيسـت حـداقل                  

گوييم صيانت فرد در مقابل جامعـه يـا           شما نبايد وقتي ما مي    . عدالت بورزد 
صيانت جامعه در مقابل فرد، اشتباه برداشت كنيد و بپرسيد آيا اخالق آمـده              

اش و آنگاه بگوييد اساسـاً اكثـر        است تا بگويد خودگزين و يا ديگرگزين ب       
در همـه   . كردند تا به حاِل مردم برسند       عرفا از رفتن به نيروانا خودداري مي      

ها چنين چيزي وجـود دارد و در اخـالق عرفـاني هـم وجـود دارد؛        اخالق
بحث مـا ايـن نيسـت؛    . اتفاقاً در اخالق عرفاني با تأكيد بيشتري وجود دارد      

ه چهـارم گفتـيم يـا بايـد از حـق، تكليـف           بحث اين است كه وقتي در فقر      
زايش كند و يا از تكليف، حق زايش كند، آنگاه سؤال ما در فقره پنجم ايـن   
است كه صاحب حـق كيسـت و صـاحب تكليـف كيسـت؟ يـك ديـدگاه             

. است و جامعـه نسـبت بـه فـرد تكـاليفي دارد         » فرد«گويد صاحب حق      مي
د نسـبت بـه جامعـه       است و فر  » جامعه«گويد صاحب حق      ديدگاه ديگر مي  
خواهيم مـانع تعـرض چـه     يعني بحث اين است كه مي    . كند  تكليف پيدا مي  

خواهيم مانع تعرض جامعه نسبت بـه فـرد           آيا مي . كسي به چه كسي شويم    
شويم يا مانع تعرض فرد نسبت به جامعه؟ بنابراين اگر عـارفي گفـت مـن                

واب نـداده اسـت؛   ها دارم، هنوز به اين سؤال ج شفقت نسبت به همه انسان    
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چون اين سؤال، سؤال ديگري است؛ پرسش از تفاوت بين ايثـار و اسـتيثار               
يا تفاوت بين ديگرگزيني و خودگزيني نيست، بلكه پرسش اين اسـت كـه              

فرد حق دارد و بنابراين جامعه نسبت به او تكليف دارد و يا فـرد تكليـف                 «
 .»دارد و جامعه نسبت به او حق دارد؟

 

يعنـي اينكـه فـرد تكليـف داشـته باشـد، در واقـع دارد از حـق                   در بخش دوم     ○
 گذرد؟ مي خودش
طور است؛ يعني بسياري اوقات ممكن است شـما حقـي            دقيقاً همين !  بله ●

گذريد؛ ايـن سـؤال بحـث     براي خودتان قائل باشيد ولي از حق خودتان مي 
  گونـه ازخودگذشـتگي     تـوانيم هـيچ     در اخـالق اصـوالً نمـي      . ديگري است 

ته باشيم؛ نهايتش اين است كه ازخودگذشتگي در حد عدالت متوقـف            نداش
رعايت ديگران در حد عـدالت      . توانيم داشته باشيم    شود، و از اين كمتر نمي     
ها، بعد از عدالت به احسان        البته در بعضي اخالق   . را حتماً بايد داشته باشيم    

مه اينهـا   ه. و بعد از احسان به شفقت و بعد از شفقت به عشق قائل هستند             
ايـم   اما هنوز اين سؤال سر جاي خودش باقي است كه ما آمـده      . وجود دارد 

چه چيز را صاحب حق بدانيم تا نسبت به ديگران تكليـف داشـته باشـد و                 
 آيا كيان اجتماعي حقي دارد يا فرد، صاحب حق است؟. بالعكس

 

اين خـاطر   هاي ديني در بحث چهارم، به         محوري عرفا، اديان و اخالق      آيا تكليف  ○
 گويند خدا حق دارد و ما تكليف داريم؟ نيست كه مي

وار قائـل باشـند چنـين         هايي كه به خـداي متشـخص انسـان           البته عرفان  ●
 .سخني دارند

 

دانند و تكليـف و امـر و نهـي از       ها حق را از آن خدا مي        از آنجايي كه اين عرفان     ○
در . محور دانسـت    ها را حق    خالقتوان اين ا    دانند، لذا نمي    جانب خدا را براي خود مي     

 ٢٤٧/ سير و سلوك عرفاني 
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محورنـد، تكليـف بـر اسـاس عبوديـت،            ها تكليـف    واقع وقتي گفته شده اين اخالق     
اطالق شده، و لذا حقي را براي خداوند ايجاد كرده و به همين دليـل               ... استخالف و 

 .اين تكليف براي آنها درست شده است

را بيـان كـرديم،     اصالً ما وقتي بحث حق و تكليـف         . گونه نيست   اين!  نه ●
گفتيم در اين ديـدگاه انسـان        حق و تكليف نسبت به انسان مطرح بود و مي         

نوعش نسبت به او صاحب حـق         شود، لذا بني    ابتدا نسبت به خدا مكلف مي     
نـوع نسـبت بـه يكـديگر      يعني حق و تكليف را در ارتباط با بنـي   . شوند  مي

 .كرديم طرح مي

 

  ديگران تالزم دارد؟آيا هميشه اين حق و تكليف با حقوق ○

اين بحثي است كه من قصد ورود به آن را نداشـتم؛ يكـي از مطـالبي كـه                    ●
گويند هميشه هر حقي تالزم بـا تكليـف    شود، اين است كه مي   بسيار گفته مي  

هم گفتم اينهـا دو     دارد و هر تكليفي تالزم با حق و اگر دقت كرده باشيد من              
دانـان   مخصوصاً ابتدا در ميان حقوقاما ديدگاه ديگري  . روي يك سكه هستند   

گونـه   گويـد لزومـاً ايـن    ظهور كرد و بعد به فيلسوفان اخالق هم رسيد كه مي       
به عنـوان مثـال مـن حـق         . نيست، اگرچه در غالب موارد به همين نحو است        

دارم ديگران دوستم بدارند؛ اما آيا چون من حق دارم ديگران دوسـتم بدارنـد               
كليف داريد مرا دوست داشته باشيد؟ ظاهراً از ايـن  توانم بگويم پس شما ت      مي

اين نمونه بسيار خـوبي اسـت كـه مـاك           . شود  اي نتيجه نمي    مقدم، چنين تالي  
بار براي اينكه مثـال نقـض نشـان دهـد آن را               دان معروف، اولين    فيشر، حقوق 

طرح كرد؛ شكي نيست كه هـر انسـاني حـق دارد ديگـران دوسـتش داشـته                  
تواند جلوي ديگري را بگيـرد و بگويـد مـن انسـاني                نمي كس  اما هيچ . باشند

هستم كه حق دارم ديگران دوستم داشته باشند و يكـي از ديگـران هـم شـما              
ممكـن اسـت آن     . هستيد، پس شما تكليف داريد مرا دوسـت داشـته باشـيد           

شخص پاسخ دهد تو حق داري ديگران دوستت بدارنـد، ولـي از ايـن حـق                 
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چون اين سؤال، سؤال ديگري است؛ پرسش از تفاوت بين ايثـار و اسـتيثار               
يا تفاوت بين ديگرگزيني و خودگزيني نيست، بلكه پرسش اين اسـت كـه              

فرد حق دارد و بنابراين جامعه نسبت به او تكليف دارد و يا فـرد تكليـف                 «
 .»دارد و جامعه نسبت به او حق دارد؟

 

يعنـي اينكـه فـرد تكليـف داشـته باشـد، در واقـع دارد از حـق                   در بخش دوم     ○
 گذرد؟ مي خودش
طور است؛ يعني بسياري اوقات ممكن است شـما حقـي            دقيقاً همين !  بله ●

گذريد؛ ايـن سـؤال بحـث     براي خودتان قائل باشيد ولي از حق خودتان مي 
  گونـه ازخودگذشـتگي     تـوانيم هـيچ     در اخـالق اصـوالً نمـي      . ديگري است 

ته باشيم؛ نهايتش اين است كه ازخودگذشتگي در حد عدالت متوقـف            نداش
رعايت ديگران در حد عـدالت      . توانيم داشته باشيم    شود، و از اين كمتر نمي     
ها، بعد از عدالت به احسان        البته در بعضي اخالق   . را حتماً بايد داشته باشيم    

مه اينهـا   ه. و بعد از احسان به شفقت و بعد از شفقت به عشق قائل هستند             
ايـم   اما هنوز اين سؤال سر جاي خودش باقي است كه ما آمـده      . وجود دارد 

چه چيز را صاحب حق بدانيم تا نسبت به ديگران تكليـف داشـته باشـد و                 
 آيا كيان اجتماعي حقي دارد يا فرد، صاحب حق است؟. بالعكس

 

اين خـاطر   هاي ديني در بحث چهارم، به         محوري عرفا، اديان و اخالق      آيا تكليف  ○
 گويند خدا حق دارد و ما تكليف داريم؟ نيست كه مي

وار قائـل باشـند چنـين         هايي كه به خـداي متشـخص انسـان           البته عرفان  ●
 .سخني دارند

 

دانند و تكليـف و امـر و نهـي از       ها حق را از آن خدا مي        از آنجايي كه اين عرفان     ○
در . محور دانسـت    ها را حق    خالقتوان اين ا    دانند، لذا نمي    جانب خدا را براي خود مي     

 ٢٤٧/ سير و سلوك عرفاني 
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محورنـد، تكليـف بـر اسـاس عبوديـت،            ها تكليـف    واقع وقتي گفته شده اين اخالق     
اطالق شده، و لذا حقي را براي خداوند ايجاد كرده و به همين دليـل               ... استخالف و 

 .اين تكليف براي آنها درست شده است

را بيـان كـرديم،     اصالً ما وقتي بحث حق و تكليـف         . گونه نيست   اين!  نه ●
گفتيم در اين ديـدگاه انسـان        حق و تكليف نسبت به انسان مطرح بود و مي         

نوعش نسبت به او صاحب حـق         شود، لذا بني    ابتدا نسبت به خدا مكلف مي     
نـوع نسـبت بـه يكـديگر      يعني حق و تكليف را در ارتباط با بنـي   . شوند  مي

 .كرديم طرح مي

 

  ديگران تالزم دارد؟آيا هميشه اين حق و تكليف با حقوق ○

اين بحثي است كه من قصد ورود به آن را نداشـتم؛ يكـي از مطـالبي كـه                    ●
گويند هميشه هر حقي تالزم بـا تكليـف    شود، اين است كه مي   بسيار گفته مي  

هم گفتم اينهـا دو     دارد و هر تكليفي تالزم با حق و اگر دقت كرده باشيد من              
دانـان   مخصوصاً ابتدا در ميان حقوقاما ديدگاه ديگري  . روي يك سكه هستند   

گونـه   گويـد لزومـاً ايـن    ظهور كرد و بعد به فيلسوفان اخالق هم رسيد كه مي       
به عنـوان مثـال مـن حـق         . نيست، اگرچه در غالب موارد به همين نحو است        

دارم ديگران دوستم بدارند؛ اما آيا چون من حق دارم ديگران دوسـتم بدارنـد               
كليف داريد مرا دوست داشته باشيد؟ ظاهراً از ايـن  توانم بگويم پس شما ت      مي

اين نمونه بسيار خـوبي اسـت كـه مـاك           . شود  اي نتيجه نمي    مقدم، چنين تالي  
بار براي اينكه مثـال نقـض نشـان دهـد آن را               دان معروف، اولين    فيشر، حقوق 

طرح كرد؛ شكي نيست كه هـر انسـاني حـق دارد ديگـران دوسـتش داشـته                  
تواند جلوي ديگري را بگيـرد و بگويـد مـن انسـاني                نمي كس  اما هيچ . باشند

هستم كه حق دارم ديگران دوستم داشته باشند و يكـي از ديگـران هـم شـما              
ممكـن اسـت آن     . هستيد، پس شما تكليف داريد مرا دوسـت داشـته باشـيد           

شخص پاسخ دهد تو حق داري ديگران دوستت بدارنـد، ولـي از ايـن حـق                 
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تواند بگويد هر مـردي       انسان مي . كند  ي زايش نمي  نسبت به هيچ انساني تكليف    
توانـد در خيابـان    آنگاه آيا يك مرد مي. يا هر زني حق دارد همسر داشته باشد    

جلوي يك زن را بگيرد و بگويد من حق دارم، همسر داشته باشم، پس شـما                
 .شود تكليف داريد همسر من باشيد؛ چنين چيزي نتيجه نمي

خواست مـورد نقضـي را نشـان      ارائه كرد ميفيشر وقتي اين استدالل را 
آور  دهد تا از اين مورد نقض، بقيه متفكران رمز تفاوت بين حقـوق تكليـف    

البته خود فيشر نتوانست اين رمـز تفـاوت         . نياور را بفهمند    و حقوق تكليف  
ام كـه هـر حقـي     گفت من موارد نقضي را پيدا كـرده     وي فقط مي  . را بفهمد 
فهمـم چـه    فهمـم تفـاوت در كجاسـت و نمـي     ميآور نيست، ولي ن    تكليف

آورند و چه حقوقي اگرچه       هايي داشته باشند، تكليف     حقوقي اگرچه ويژگي  
وي ايـن مسـئله را بـه عهـده     . آور نيستند هايي نداشته باشند، تكليف   ويژگي

بعدها، هم در فلسفه حقوق، و هم در فلسفه اخـالق           . بقيه متفكران گذاشت  
عاً فرق بين حقـوقي كـه بـه محـض پيـدايش در      اين بحث پيش آمد كه واق   
رغـم پيـدايش در طـرف     كنند و حقوقي كه علـي      طرف مقابل حق ايجاد مي    

هـاي فراوانـي شـده        در اين زمينه بحـث    . كنند چيست   مقابل حق ايجاد نمي   
آور است؛ مـوارد   است ولي در عين حال، باز هم در اكثر موارد، حق تكليف 

، ولـي ديگـران در مقابـل حقـي كـه            كمي وجود دارد كه كسي حقـي دارد       
 .شوند شخص دارد، صاحب تكليف نمي

 

 آيا برعكس اين هم، يعني از جانب تكليف، باز صادق است؟ ○

  .تكليف هرگاه وجود داشته باشد، حق هم هست!  نه●

 

شود؛ مثالً آيـا      گوييم تكاليف شخصي آيا تكاليف ديني را هم شامل مي           وقتي مي  ○
 شود؟  هم شامل ميتكاليف عبادي شخصي را

 .كند فرقي نمي!  بله●

 ٢٤٩/ سير و سلوك عرفاني 
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 كند؟ يعني آيا نماز ما حقوقي را براي ديگران ايجاد مي ○

وقتي حـق   . كند   لزوماً براي ديگران نه؛ گاهي هم براي خودمان ايجاد مي          ●
شود بايد هر چهار ارتباط را در نظر بگيريم؛ حق يا تكليـف وقتـي                 گفته مي 
هـاي     خدا، انسان با خودش، انسان با انسان       شود در ارتباط انسان با      گفته مي 

 .ديگر، و انسان با محيط زيست محل بحث است

 

در هر دو مثالي كه ذكر شد، حق دوست داشتن يا حق همسر گزيدن، براي افراد                 ○
 .يابد پسر را زن بدهد مثالً پدر تكليف مي. كند خاصي ايجاد تكليف مي

ا حقي داريد كه بـه ايـن جهـت بـه     اوالً گاهي اوقات شم   . طور نيست   اين! نه ●
در مثـال   . انجامد، كه آن تكليف امر اختياري نيست، مانند مثـال اول            تكليف نمي 

ها دوستم بدارند؛ ولي چرا از اين حق، ديگـران تكليـف     اول من حق دارم انسان    
كنند؟ چون دوست داشتن، امر اختياري نيست تا بگويم چون من حـق               پيدا نمي 

ل داريد كه من اين حـق را دارم، پـس مـرا دوسـت داشـته              دارم، و شما هم قبو    
دوست داشتن يك امر اختياري نيست؛ گاهي اوقات به اين جهت اسـت             . باشيد

كه آن موضوع اختياري نيست، گاهي اوقات هم به اين جهـت اسـت كـه مـن                  
حقي دارم و اين حق را هم كل هستي يك تكليفي بـراي ايفـاي آن دارد، ولـي                   

 .توان گذاشت يك از اعضا بخصوصه نمي  دوش هيچاين تكليف را روي
 

 .واجب كفايي است ○
جـا    كند كه كل هستي حق مرا بـه         كفايت مي . شود  مانند واجب كفايي مي   ! بله ●

التعـين گذاشـت و    شود بر روي دوش هيچ جزء خاصـي علـي   بياورد، ولي نمي 
 .گفت تو بايد آن را انجام دهي

 

 توليدي؟ يدي يا غيرتول: رابطه حسن و قبح اخالقي. ٦ـ٢
شـود،   بحث ديگري كه در هر اخالقي از جمله اخالق عرفـاني مطـرح مـي            

تـرين   تـرين خـوبي و بـزرگ    توانيم از بـزرگ  اين است كه آيا در اخالق مي   
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تواند بگويد هر مـردي       انسان مي . كند  ي زايش نمي  نسبت به هيچ انساني تكليف    
توانـد در خيابـان    آنگاه آيا يك مرد مي. يا هر زني حق دارد همسر داشته باشد    

جلوي يك زن را بگيرد و بگويد من حق دارم، همسر داشته باشم، پس شـما                
 .شود تكليف داريد همسر من باشيد؛ چنين چيزي نتيجه نمي

خواست مـورد نقضـي را نشـان      ارائه كرد ميفيشر وقتي اين استدالل را 
آور  دهد تا از اين مورد نقض، بقيه متفكران رمز تفاوت بين حقـوق تكليـف    

البته خود فيشر نتوانست اين رمـز تفـاوت         . نياور را بفهمند    و حقوق تكليف  
ام كـه هـر حقـي     گفت من موارد نقضي را پيدا كـرده     وي فقط مي  . را بفهمد 
فهمـم چـه    فهمـم تفـاوت در كجاسـت و نمـي     ميآور نيست، ولي ن    تكليف

آورند و چه حقوقي اگرچه       هايي داشته باشند، تكليف     حقوقي اگرچه ويژگي  
وي ايـن مسـئله را بـه عهـده     . آور نيستند هايي نداشته باشند، تكليف   ويژگي

بعدها، هم در فلسفه حقوق، و هم در فلسفه اخـالق           . بقيه متفكران گذاشت  
عاً فرق بين حقـوقي كـه بـه محـض پيـدايش در      اين بحث پيش آمد كه واق   
رغـم پيـدايش در طـرف     كنند و حقوقي كه علـي      طرف مقابل حق ايجاد مي    

هـاي فراوانـي شـده        در اين زمينه بحـث    . كنند چيست   مقابل حق ايجاد نمي   
آور است؛ مـوارد   است ولي در عين حال، باز هم در اكثر موارد، حق تكليف 

، ولـي ديگـران در مقابـل حقـي كـه            كمي وجود دارد كه كسي حقـي دارد       
 .شوند شخص دارد، صاحب تكليف نمي

 

 آيا برعكس اين هم، يعني از جانب تكليف، باز صادق است؟ ○

  .تكليف هرگاه وجود داشته باشد، حق هم هست!  نه●

 

شود؛ مثالً آيـا      گوييم تكاليف شخصي آيا تكاليف ديني را هم شامل مي           وقتي مي  ○
 شود؟  هم شامل ميتكاليف عبادي شخصي را

 .كند فرقي نمي!  بله●

 ٢٤٩/ سير و سلوك عرفاني 
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 كند؟ يعني آيا نماز ما حقوقي را براي ديگران ايجاد مي ○

وقتي حـق   . كند   لزوماً براي ديگران نه؛ گاهي هم براي خودمان ايجاد مي          ●
شود بايد هر چهار ارتباط را در نظر بگيريم؛ حق يا تكليـف وقتـي                 گفته مي 
هـاي     خدا، انسان با خودش، انسان با انسان       شود در ارتباط انسان با      گفته مي 

 .ديگر، و انسان با محيط زيست محل بحث است

 

در هر دو مثالي كه ذكر شد، حق دوست داشتن يا حق همسر گزيدن، براي افراد                 ○
 .يابد پسر را زن بدهد مثالً پدر تكليف مي. كند خاصي ايجاد تكليف مي

ا حقي داريد كه بـه ايـن جهـت بـه     اوالً گاهي اوقات شم   . طور نيست   اين! نه ●
در مثـال   . انجامد، كه آن تكليف امر اختياري نيست، مانند مثـال اول            تكليف نمي 

ها دوستم بدارند؛ ولي چرا از اين حق، ديگـران تكليـف     اول من حق دارم انسان    
كنند؟ چون دوست داشتن، امر اختياري نيست تا بگويم چون من حـق               پيدا نمي 

ل داريد كه من اين حـق را دارم، پـس مـرا دوسـت داشـته              دارم، و شما هم قبو    
دوست داشتن يك امر اختياري نيست؛ گاهي اوقات به اين جهت اسـت             . باشيد

كه آن موضوع اختياري نيست، گاهي اوقات هم به اين جهـت اسـت كـه مـن                  
حقي دارم و اين حق را هم كل هستي يك تكليفي بـراي ايفـاي آن دارد، ولـي                   

 .توان گذاشت يك از اعضا بخصوصه نمي  دوش هيچاين تكليف را روي
 

 .واجب كفايي است ○
جـا    كند كه كل هستي حق مرا بـه         كفايت مي . شود  مانند واجب كفايي مي   ! بله ●

التعـين گذاشـت و    شود بر روي دوش هيچ جزء خاصـي علـي   بياورد، ولي نمي 
 .گفت تو بايد آن را انجام دهي

 

 توليدي؟ يدي يا غيرتول: رابطه حسن و قبح اخالقي. ٦ـ٢
شـود،   بحث ديگري كه در هر اخالقي از جمله اخالق عرفـاني مطـرح مـي            

تـرين   تـرين خـوبي و بـزرگ    توانيم از بـزرگ  اين است كه آيا در اخالق مي   
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S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۲۵۰ ) ۱۶۸كد 

شود ايـن    ترين نادرستي دم بزنيم، يا نمي       ترين درستي و بزرگ     بدي يا بزرگ  
ح اخالقي رابطـه توليـدي      كار را كرد؟ به تعبير ديگري آيا رابطه حسن و قب          

 توليدي؟ است يا غير
ها يا بين درسـت و        ها به رابطه توليدي بين حسن و قبح         بعضي اخالق 

 يـا دو  ١الفضـائل  يعني گويا معتقدنـد مـا مـثالً يـك ام    . اند  ها قائل   نادرست
ام      الفضائل داريم و بعد از دل اينها يك فضائل ديگـري             الفضائل و يا سه ام

شـود     از دل آن فضائل ديگر هم باز فضائل ديگري پيدا مي           شود و   پيدا مي 
گوينـد در   مـي . شود كه رأس آن بر روي زمين باشـد       قندي مي   و مانند كلّه  

قند كه روي زمين است، يكـي ـ دو فضـيلت عمـده وجـود       رأس اين كلّه
هـاي ديگـر درسـت        بعد از اين يك، دو يـا سـه فضـيلت، فضـيلت            . دارد
طوري كه هر چه به طـرف قاعـده           شوند، به    مي طور زياد   شوند و همين    مي
شـود، ولـي البتـه اهميتشـان كمتـر       قند برويم، تعداد فضائل بيشتر مـي    كلّه
ها به اين نظر    بعضي اخالق . اند  اند كه اينها را زاييده      شود؛ زيرا آنها بوده     مي
هيكو ايزوتسـو در كتـاب خـدا و انسـان در              به عنوان مثال توشي   . اند  قائل

يكي ايمـان  : د است دو فضيلِت مادر در قرآن معرفي شده است     قرآن معتق 
الرذائـل هـم ذكـر     طبعـاً دو ام . الفضائل هسـتند   اين دو ام٢.و ديگري شكر 

در . شده است؛ يعني در مقابل ايمان، كفر و در مقابـل شـكر هـم كفـران                
گويد قرآن دو رذيلت مادر هم قائل است كـه كفـر و كفـران         مي واقع وي 

در . ابل كفر، ايمان و در مقابل كفـران هـم شـكر وجـود دارد    در مق . است
گويد از ازدواج ايمان و شكر با هم، چيزي به نـام تقـوا حاصـل                  ادامه مي 

آورد كه چگونـه اگـر مـا بـه خـدا              وي در اين زمينه استدالل مي      .شود  مي
ايمان داشته باشيم و نسبت به او شاكر باشيم، آنگاه نسبت بـه خـدا تقـوا                 

 .نيمك پيدا مي
                                                           

 .زنم البته اين تعبير دقيق نيست، فقط مثال مي. ١

، ترجمـه احمـد   بيني قرآنـي  معناشناسي جهان: خدا و انسان در قرآن    هيكو،    ايزوتسو، توشي : ك.ر. ٢
 .۱۳۷۴سالمي، چاپ چهارم، دفتر نشر فرهنگ ا: آرام، تهران

 ٢٥١/ سير و سلوك عرفاني 
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آيد؛ البته گـاهي    از ازدواج كفر و كفران هم به گفته ايشان فسق پديد مي           
 از تقـوا    ١گويـد بـه همـين ترتيـب،         بعد مي . برد  كار مي   هم تعبير فجور را به    

آيند و از دل آن فضائل هـم فضـائل            شود و فضائل ديگر پديد مي       شروع مي 
 ايمان و شكر اسـت و  قند، گويي سر اين كلّه. يابد ديگر و اين روند ادامه مي 

از كفـر و كفـران، فسـق و فجـور           . قنِد رذائل هم كفر و كفران است        سِر كلّه 
چگـونگي  . آيند  آيد و ساير رذائل هم به همين ترتيب به وجود مي            پديد مي 

 :پديد آمدن فضائل و رذائل به دو صورت است
گاهي اوقات رذائل و فضائل روحي، مصاديق آنهايي هستند كه در زيـر             

ر دارند و گاهي اوقات هم از تركيب آنهـايي كـه در زيـر هسـتند پديـد                   قرا
صـدق از   . به عنـوان مثـال فضـيلتي بـه نـام صـداقت وجـود دارد               . آيند  مي

مصاديق صداقت است و از ازدواج صداقت با چيـز ديگـري پديـد نيامـده                
گانه وجود آدمي بر هـم        هاي پنج   صداقت يعني چه؟ اگر همه ساحت     . است

صداقت يعني اينكه باورهـا،     .  باشند، صداقت تحقق يافته است     انطباق داشته 
ها، گفتار و كردار انسان بر هم انطباق داشـته            احساسات و عواطف، خواسته   

يعني انساني اهل صداقت است كه باورها و احساسات و عـواطفش            . باشند
با هم ناسازگاري نداشته باشند؛ يعني مثل شخصي نباشد كه به خدا، معاد و              

كـرد؛ يعنـي      چيز ديگر اعتقاد نداشت، ولي روزهاي عاشورا گريـه مـي          هيچ  
باقي مانده بود، ولـي خـدا،       ) ع(احساسات و عواطفش نسبت به امام حسين      

گفت من در روزهاي عاشورا اصـالً در        پيغمبر، و دين را قبول نداشت و مي       
كنم تا ترويج كفريات و شعائر خرافي نشـود، امـا وقتـي          مراسم شركت نمي  

يعني بـاور   . كنم  نشينم، براي امام حسين گريه مي       نزلم پاي تلويزيون مي   در م 
 .اين شخص با احساسات و عواطفش همخواني و سازگاري ندارد

ها و گفتـار و كـردار بـر هـم      اگر باورها، احساسات و عواطف، خواسته     
اگر از اين پـنج مـورد، بـاور         . گوييم   مي ٢انطباق داشته باشند، به آن صداقت     

                                                           

 .به چه ترتيبي است» همين ترتيب«دهم كه منظور از به  در ادامه توضيح مي. ١

2. integrity 
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شود ايـن    ترين نادرستي دم بزنيم، يا نمي       ترين درستي و بزرگ     بدي يا بزرگ  
ح اخالقي رابطـه توليـدي      كار را كرد؟ به تعبير ديگري آيا رابطه حسن و قب          

 توليدي؟ است يا غير
ها يا بين درسـت و        ها به رابطه توليدي بين حسن و قبح         بعضي اخالق 

 يـا دو  ١الفضـائل  يعني گويا معتقدنـد مـا مـثالً يـك ام    . اند  ها قائل   نادرست
ام      الفضائل داريم و بعد از دل اينها يك فضائل ديگـري             الفضائل و يا سه ام

شـود     از دل آن فضائل ديگر هم باز فضائل ديگري پيدا مي           شود و   پيدا مي 
گوينـد در   مـي . شود كه رأس آن بر روي زمين باشـد       قندي مي   و مانند كلّه  

قند كه روي زمين است، يكـي ـ دو فضـيلت عمـده وجـود       رأس اين كلّه
هـاي ديگـر درسـت        بعد از اين يك، دو يـا سـه فضـيلت، فضـيلت            . دارد
طوري كه هر چه به طـرف قاعـده           شوند، به    مي طور زياد   شوند و همين    مي
شـود، ولـي البتـه اهميتشـان كمتـر       قند برويم، تعداد فضائل بيشتر مـي    كلّه
ها به اين نظر    بعضي اخالق . اند  اند كه اينها را زاييده      شود؛ زيرا آنها بوده     مي
هيكو ايزوتسـو در كتـاب خـدا و انسـان در              به عنوان مثال توشي   . اند  قائل

يكي ايمـان  : د است دو فضيلِت مادر در قرآن معرفي شده است     قرآن معتق 
الرذائـل هـم ذكـر     طبعـاً دو ام . الفضائل هسـتند   اين دو ام٢.و ديگري شكر 

در . شده است؛ يعني در مقابل ايمان، كفر و در مقابـل شـكر هـم كفـران                
گويد قرآن دو رذيلت مادر هم قائل است كـه كفـر و كفـران         مي واقع وي 

در . ابل كفر، ايمان و در مقابل كفـران هـم شـكر وجـود دارد    در مق . است
گويد از ازدواج ايمان و شكر با هم، چيزي به نـام تقـوا حاصـل                  ادامه مي 

آورد كه چگونـه اگـر مـا بـه خـدا              وي در اين زمينه استدالل مي      .شود  مي
ايمان داشته باشيم و نسبت به او شاكر باشيم، آنگاه نسبت بـه خـدا تقـوا                 

 .نيمك پيدا مي
                                                           

 .زنم البته اين تعبير دقيق نيست، فقط مثال مي. ١

، ترجمـه احمـد   بيني قرآنـي  معناشناسي جهان: خدا و انسان در قرآن    هيكو،    ايزوتسو، توشي : ك.ر. ٢
 .۱۳۷۴سالمي، چاپ چهارم، دفتر نشر فرهنگ ا: آرام، تهران

 ٢٥١/ سير و سلوك عرفاني 
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آيد؛ البته گـاهي    از ازدواج كفر و كفران هم به گفته ايشان فسق پديد مي           
 از تقـوا    ١گويـد بـه همـين ترتيـب،         بعد مي . برد  كار مي   هم تعبير فجور را به    

آيند و از دل آن فضائل هـم فضـائل            شود و فضائل ديگر پديد مي       شروع مي 
 ايمان و شكر اسـت و  قند، گويي سر اين كلّه. يابد ديگر و اين روند ادامه مي 

از كفـر و كفـران، فسـق و فجـور           . قنِد رذائل هم كفر و كفران است        سِر كلّه 
چگـونگي  . آيند  آيد و ساير رذائل هم به همين ترتيب به وجود مي            پديد مي 

 :پديد آمدن فضائل و رذائل به دو صورت است
گاهي اوقات رذائل و فضائل روحي، مصاديق آنهايي هستند كه در زيـر             

ر دارند و گاهي اوقات هم از تركيب آنهـايي كـه در زيـر هسـتند پديـد                   قرا
صـدق از   . به عنـوان مثـال فضـيلتي بـه نـام صـداقت وجـود دارد               . آيند  مي

مصاديق صداقت است و از ازدواج صداقت با چيـز ديگـري پديـد نيامـده                
گانه وجود آدمي بر هـم        هاي پنج   صداقت يعني چه؟ اگر همه ساحت     . است

صداقت يعني اينكه باورهـا،     .  باشند، صداقت تحقق يافته است     انطباق داشته 
ها، گفتار و كردار انسان بر هم انطباق داشـته            احساسات و عواطف، خواسته   

يعني انساني اهل صداقت است كه باورها و احساسات و عـواطفش            . باشند
با هم ناسازگاري نداشته باشند؛ يعني مثل شخصي نباشد كه به خدا، معاد و              

كـرد؛ يعنـي      چيز ديگر اعتقاد نداشت، ولي روزهاي عاشورا گريـه مـي          هيچ  
باقي مانده بود، ولـي خـدا،       ) ع(احساسات و عواطفش نسبت به امام حسين      

گفت من در روزهاي عاشورا اصـالً در        پيغمبر، و دين را قبول نداشت و مي       
كنم تا ترويج كفريات و شعائر خرافي نشـود، امـا وقتـي          مراسم شركت نمي  

يعني بـاور   . كنم  نشينم، براي امام حسين گريه مي       نزلم پاي تلويزيون مي   در م 
 .اين شخص با احساسات و عواطفش همخواني و سازگاري ندارد

ها و گفتـار و كـردار بـر هـم      اگر باورها، احساسات و عواطف، خواسته     
اگر از اين پـنج مـورد، بـاور         . گوييم   مي ٢انطباق داشته باشند، به آن صداقت     

                                                           

 .به چه ترتيبي است» همين ترتيب«دهم كه منظور از به  در ادامه توضيح مي. ١

2. integrity 
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 گفتار شما، يعني اولي و چهارمي با هم، انطباق داشته باشـند، يعنـي               شما با 
همان چيزي به زبانتان بيايد كه به آن عقيده داريد، صدق تحقق يافته اسـت               

يعنـي راسـتگويي و صـدق، يكـي از          . و صدق از مصاديق صـداقت اسـت       
هـا،   الرذائـل  هـا و ام     الفضائل  پس گاهي اوقات اين ام    . مصاديق صداقت است  

گاهي اوقات هم مصاديقشان    . ئل و رذائل رويينشان مصاديق هم هستند      فضا
ماننـد  . انـد   الرذائل حاصل شده     يا دو ام    الفضائل  نيستند، بلكه از تركيب دو ام     

تقوا نه مصداق ايمان است     . اينكه از تركيب ايمان و شكر، تقوا حاصل شود        
 و بـه همـين      آيد  از جمع ايمان و شكر تقوا به وجود مي        . و نه مصداق شكر   

بعضـي از  . آيـد  ترتيب، از تركيب كفر و كفران، فسـق يـا فجـور پديـد مـي        
داننـد    گونه هستند كه اخالق را هرمي و مخروطي مـي           هاي اخالقي اين    نظام

نشـانند،   شوند؛ گاهي در رأس آن يك چيز مي       و براي آن يك رأس قائل مي      
نشـاند   ا مـي ايزوتسو در رأس دو چيز ر. گاهي دو چيز و گاهي هم سه چيز     

داند؛ يعني    الرذائل را توهم مي     سيمون وي هم ام   . كه همان ايمان و شكر بود     
آگوسـتين  . الرذائل واقع شده اسـت      واقعيت خلط شود، ام     اگر واقعيت با غير   

هاي اخالقي، فرزنداِن     داند؛ يعني همه بدي     ّالرذائل را عجب مي     قديس هم ام  
 .عجب هستند

داننـد، بلكـه      م، فضائل و رذائل را هرمي نمي      هاي اخالقي ه    بعضي نظام 
دانند؛ يعني هرمي يا مخروطي نيسـت و          اي يا منشوري مي     اخالق را استوانه  

گويي فضائل و رذائل، در عرض هم هستند و بر يكديگر تقدم ندارند تـا از       
ازدواج آنها با هم فرزندان جديدي پديد بيايد؛ يعني رابطـه توليـدي يـا بـه                 

طه طولي نسبت به يكديگر ندارند و رابطه آنها نسبت بـه هـم            تعبير قدما راب  
يكي فرزند ديگري نيست، بلكه يكي در يك طـرف اسـت و          . عرضي است 

كـرد،    يعني حكمي كه ديدگاه اول در رأس مـي        . ديگري هم در طرف ديگر    
شـد ايمـان و    طور كه گفتـه مـي   يعني همان. كند جا مي ديدگاه دوم در همين 
 از هم هستند كه در رأس قرار دارنـد، در اينجـا هـم    شكر دو خوبي مستقل 

 ٢٥٣/ سير و سلوك عرفاني 
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همان حكم برقرار است و اين حكم را راجع به ساير رذائل و فضـائل هـم                 
اي و    يعني ما نظام مخروطي و هرمي نداريم، بلكـه اسـتوانه          . دانند  صادق مي 

اگر ديدگاه هرمي داشته باشيم، آنگاه نه فقط اخالق داريـم،           . منشوري است 
اي داشـته     اما اگر ديـدگاه منشـوري و اسـتوانه        . خالقي هم داريم  بلكه نظام ا  

چـون نظـام آن     . باشيم، آنگاه اخالق داريم، ولي ديگر نظام اخالقي نـداريم         
 .است كه بين اعضايش رابطه توليدي و تولّدي وجود داشته باشد

هـاي   به نظر من، اخالق عرفاني بيشتر به نظام قائل است؛ يعنـي اخـالق       
 كسـي   ١به عنوان مثـال   . اند  الرذائلي قائل   الفضائل و ام     به يك ام   عرفاني بيشتر 

گويد در عالم فقط يك بت وجود دارد و آن هم بت نفس شماسـت،         كه مي 
شـود و هـر بـدي         پرستي ناشي مـي     خواهد بگويد همه چيز از بت       يعني مي 

؛ يعني  »خود را مبين كه رستي    «. گيرد  ديگري از همان خودپرستي نشئت مي     
الفسـاد تمـام    گـويي مـادر و ام  . اي دت را نبيني ديگـر رهـايي يافتـه    اگر خو 
هايي كه ما داريم، همه از خودبيني است؛ نيز ممكـن اسـت كسـي                 گرفتاري
 تـو بـه هـر    «الرذائل اين است كه به وضع خـودت راضـي باشـي؛            بگويد ام

، اگـر بـه وضـع       »صورت كه آيي ايستي كه منم ايـن، ورنـه آن تـو نيسـتي              
خواهيـد    لـذا اگـر مـي     . شدي، ديگر وضعت نابسامان اسـت     خودت راضي   

تحول پيدا كنيد، ابتدا بايد تهوع پيدا كنيد؛ اگر انسان از خودش حالش بهـم               
گويـد مـن كـه        كند؛ چون هميشه بـه خـودش مـي          نخورد، تحولي پيدا نمي   

هر كس به وضع موجود خـودش راضـي         . الحمدهللا همه چيزم خوب است    
هاي مختلفي    به هر حال ديدگاه   . محقق كرده است  شود، مادر همه مفاسد را      
 .در اين زمينه وجود دارد

 
 زيستن فوايد اخالقي. ٧ـ٢

ها مطرح    و اما آخرين سؤالي كه در تبيين ميز اخالق عرفاني از ساير اخالق            
                                                           

 .كنيم ظاهر به اخذ بتوانيم اگر البته. ١
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 گفتار شما، يعني اولي و چهارمي با هم، انطباق داشته باشـند، يعنـي               شما با 
همان چيزي به زبانتان بيايد كه به آن عقيده داريد، صدق تحقق يافته اسـت               

يعنـي راسـتگويي و صـدق، يكـي از          . و صدق از مصاديق صـداقت اسـت       
هـا،   الرذائـل  هـا و ام     الفضائل  پس گاهي اوقات اين ام    . مصاديق صداقت است  

گاهي اوقات هم مصاديقشان    . ئل و رذائل رويينشان مصاديق هم هستند      فضا
ماننـد  . انـد   الرذائل حاصل شده     يا دو ام    الفضائل  نيستند، بلكه از تركيب دو ام     

تقوا نه مصداق ايمان است     . اينكه از تركيب ايمان و شكر، تقوا حاصل شود        
 و بـه همـين      آيد  از جمع ايمان و شكر تقوا به وجود مي        . و نه مصداق شكر   

بعضـي از  . آيـد  ترتيب، از تركيب كفر و كفران، فسـق يـا فجـور پديـد مـي        
داننـد    گونه هستند كه اخالق را هرمي و مخروطي مـي           هاي اخالقي اين    نظام

نشـانند،   شوند؛ گاهي در رأس آن يك چيز مي       و براي آن يك رأس قائل مي      
نشـاند   ا مـي ايزوتسو در رأس دو چيز ر. گاهي دو چيز و گاهي هم سه چيز     

داند؛ يعني    الرذائل را توهم مي     سيمون وي هم ام   . كه همان ايمان و شكر بود     
آگوسـتين  . الرذائل واقع شده اسـت      واقعيت خلط شود، ام     اگر واقعيت با غير   

هاي اخالقي، فرزنداِن     داند؛ يعني همه بدي     ّالرذائل را عجب مي     قديس هم ام  
 .عجب هستند

داننـد، بلكـه      م، فضائل و رذائل را هرمي نمي      هاي اخالقي ه    بعضي نظام 
دانند؛ يعني هرمي يا مخروطي نيسـت و          اي يا منشوري مي     اخالق را استوانه  

گويي فضائل و رذائل، در عرض هم هستند و بر يكديگر تقدم ندارند تـا از       
ازدواج آنها با هم فرزندان جديدي پديد بيايد؛ يعني رابطـه توليـدي يـا بـه                 

طه طولي نسبت به يكديگر ندارند و رابطه آنها نسبت بـه هـم            تعبير قدما راب  
يكي فرزند ديگري نيست، بلكه يكي در يك طـرف اسـت و          . عرضي است 

كـرد،    يعني حكمي كه ديدگاه اول در رأس مـي        . ديگري هم در طرف ديگر    
شـد ايمـان و    طور كه گفتـه مـي   يعني همان. كند جا مي ديدگاه دوم در همين 
 از هم هستند كه در رأس قرار دارنـد، در اينجـا هـم    شكر دو خوبي مستقل 
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همان حكم برقرار است و اين حكم را راجع به ساير رذائل و فضـائل هـم                 
اي و    يعني ما نظام مخروطي و هرمي نداريم، بلكـه اسـتوانه          . دانند  صادق مي 

اگر ديدگاه هرمي داشته باشيم، آنگاه نه فقط اخالق داريـم،           . منشوري است 
اي داشـته     اما اگر ديـدگاه منشـوري و اسـتوانه        . خالقي هم داريم  بلكه نظام ا  

چـون نظـام آن     . باشيم، آنگاه اخالق داريم، ولي ديگر نظام اخالقي نـداريم         
 .است كه بين اعضايش رابطه توليدي و تولّدي وجود داشته باشد

هـاي   به نظر من، اخالق عرفاني بيشتر به نظام قائل است؛ يعنـي اخـالق       
 كسـي   ١به عنوان مثـال   . اند  الرذائلي قائل   الفضائل و ام     به يك ام   عرفاني بيشتر 

گويد در عالم فقط يك بت وجود دارد و آن هم بت نفس شماسـت،         كه مي 
شـود و هـر بـدي         پرستي ناشي مـي     خواهد بگويد همه چيز از بت       يعني مي 

؛ يعني  »خود را مبين كه رستي    «. گيرد  ديگري از همان خودپرستي نشئت مي     
الفسـاد تمـام    گـويي مـادر و ام  . اي دت را نبيني ديگـر رهـايي يافتـه    اگر خو 
هايي كه ما داريم، همه از خودبيني است؛ نيز ممكـن اسـت كسـي                 گرفتاري
 تـو بـه هـر    «الرذائل اين است كه به وضع خـودت راضـي باشـي؛            بگويد ام

، اگـر بـه وضـع       »صورت كه آيي ايستي كه منم ايـن، ورنـه آن تـو نيسـتي              
خواهيـد    لـذا اگـر مـي     . شدي، ديگر وضعت نابسامان اسـت     خودت راضي   

تحول پيدا كنيد، ابتدا بايد تهوع پيدا كنيد؛ اگر انسان از خودش حالش بهـم               
گويـد مـن كـه        كند؛ چون هميشه بـه خـودش مـي          نخورد، تحولي پيدا نمي   

هر كس به وضع موجود خـودش راضـي         . الحمدهللا همه چيزم خوب است    
هاي مختلفي    به هر حال ديدگاه   . محقق كرده است  شود، مادر همه مفاسد را      
 .در اين زمينه وجود دارد

 
 زيستن فوايد اخالقي. ٧ـ٢

ها مطرح    و اما آخرين سؤالي كه در تبيين ميز اخالق عرفاني از ساير اخالق            
                                                           

 .كنيم ظاهر به اخذ بتوانيم اگر البته. ١
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زيسـتن ـ    زيستن ـ و نه اهداف اخالقي    اخالقي١شود اين است كه فوايد مي
 :وجود دارددر اينجا سه قول اصلي . چيست
شــود بقــاي زنــدگي  زيســتن باعــث مــي طبــق ديــدگاه اول اخالقــي. ۱

يعنـي  . زيستن است   اخالقي  اجتماعي، كماً و كيفاً محفوظ بماند و اين فايده          
بينيم اين است كه زنـدگي        اگر اخالقي زندگي نكنيم، اولين خسارتي كه مي       

وشن اسـت ولـي كيفـاً      ر» كماً«شود؛ منظور از      اجتماعي كماً و كيفاً نابود مي     
يعني اينكه ممكن است يك جامعه هنـوز نـابود نشـده باشـد، ولـي در آن                  
. جامعه، عدم امنيت، عدم اعتماد، فقر و مشكالت ديگر وجود داشـته باشـد             

اين يك ديـدگاه    . اي گويا به لحاظ كيفي نابود شده است         يعني چنين جامعه  
 ؛زيستن است درباره فايده يا پيامد اخالقي

شود بدون اخالق هم، جامعه كماً و كيفـاً         دگاه دوم معتقد است مي    دي. ۲
دان و قـانون      امروزه بسياري معتقدنـد كـار اخـالق را حقـوق          . از هم نپاشد  
دهد؛ يعني حتي اگر اخـالق نباشـد، قـانون مـانع متالشـي شـدن                  انجام مي 
لذا در اين   . شود  اگر قانون رعايت شود، جامعه متالشي نمي      . شود  جامعه مي 

وقتـي انسـان    . داننـد   شناختي مـي    هاي روان   ديدگاه فايده اخالق را در آرمان     
يابـد، امـا      اخالقي زندگي كند، مثالً راست بگويد يك آرامـش درونـي مـي            

نگراني دارد؛ وقتي هـم راسـتگويي،         وقتي دروغ بگويد اضطراب، غلق و دل      
صداقت، تواضع و احسان دارد، يك سلسـله امـور روانـي بـرايش حاصـل                
                                                           

خـواهيم   شود، مـي  فرق فايده و سود در اين است كه وقتي سود گفته مي          . كار نبردم   تعبير سود به  . ١
ممكن است ما اهدافي داشته باشيم، امـا فـارغ از اينكـه    . زيستن چيست  قيببينيم هدفمان از اخال   

در واقع فرق فايده و هـدف در ايـن         . به آن اهداف برسيم يا نه، يك فوايد جنبي هم داشته باشد           
گفت اگـر از هـر كشـاورزي          است مولوي مي  ) by-product(است كه فايده يك محصول فرعي       

قـدر زحمـت    در سـرما و گرمـا و در شـب و روز ايـن     بپرسي براي چه در چهـار فصـل سـال           
ريـزد،   هـا را دور مـي   ولي معني حرف كشاورز اين نيست كه كاه     . گويد براي گندم    كشي؟ مي   مي

زحمتش براي گندم است امـا محصـول        . كشد  اش اين است كه براي كاه زحمت نمي         بلكه معني 
كـارد، اگرچـه يـك محصـول          ييعني گندم را براي به دست آوردن گندم م        . اش، كاه است    فرعي

يعني ما به دنبال كـاه      . هم مهم است  » كاه«با توجه به مثال گندم و كاه،        . فرعي به نام كاه هم دارد     
 .شود زيستن مترتب مي هم هستيم؛ يعني به دنبال اين نكته هم هستيم كه چه فوايدي بر اخالقي

 ٢٥٥/ سير و سلوك عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۲۵۵ )۱۶۸كد 

بـه عنـوان مثـال در بعضـي از          . آيد كه كاري هم به كيان اجتماعي ندارد        مي
جوامع غربي، بـاالخص بعضـي از جوامـع كشـورهاي اسـكانديناوي، كـه               

هـاي     ميليـون، مطلـوب    ۴ تـا    ۳هـاي     كشورهاي كوچكي هستند با جمعيت    
انـد؛ يعنـي هـيچ        شان واقعاً فراهم است و با قانون اين كار را كرده            اجتماعي

ماعي وجود ندارد، ولي در عين حال در اين جوامـع خودكشـي،   مشكل اجت 
 مصـرف  ١هاي عصـبي وجـود دارد و واليـوم    خوابي و بيماري    افسردگي، بي 

. آيد  شناختي حاصل نمي    هاي روان   زيادي دارد؛ به اين دليل كه گويا مطلوب       
توان بهداشـت     سامان داد؛ يعني مي     و  توان با زور قانون سر      امور بيروني را مي   

كن كرد و مانع ظلم افراد به يكديگر شـد و          ها را ريشه     تأمين كرد، بيماري   را
ها را به موقع دريافت كرد، ولي در عين حال گويي چيزهاي ديگري               ماليات

زيسـتن باعـث      اند اخالقي   كساني گفته . هم وجود دارد كه تأمين نشده است      
ي سالمت  كند از لحاظ روان     شود عامل يعني كسي كه به اخالق عمل مي          مي

اش معنـا بيابـد و    پيدا كند؛ يعنـي آرام، شـاد و اميـدوار شـود و در زنـدگي             
 ؛رضايت باطن داشته باشد

هـاي   زيستن، عكـس خواسـته     اند اتفاقاً گاهي اخالقي     كساني هم گفته  . ۳
كنـد، بـه    يعني گاهي اوقات كسي كه اخالقي زندگي مي     . رواني انسان است  

پذيرند و ديـدگاه      ديدگاه دوم را نمي   لذا  . زند  وضع رواني خودش ضربه مي    
كند، نـوعي   كنند و آن اينكه وقتي انسان اخالقي زندگي مي          سوم را طرح مي   

كنـد دارد     كند، يعني احسـاس مـي       استكمال دروني در خودش احساس مي     
 انسـان بـاال     ٢»احترام به خودِ  «گردد و     تري مي   شود، و انسان بالغ     تر مي   بزرگ
كنـد    سان درد و رنج بكشد، ولي احسـاس مـي         يعني ممكن است ان   . رود  مي
تـر، و بـه تعبيـر         تر، با جـالل     تر، عظيم   اكنون، همان چيزي كه هستم مهم       هم

ام هسـتم، ولـو       تر از گذشـته     اكنون كريم .  بيشتري هستم  dignityانگليسي با   
باشـم و هـزار گرفتـاري     آنكه بر اثر راست گفتن به هزار مخمصه هم افتاده    

                                                           

1. valium 2. self-respect  



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٢٥٤

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۲۵۴ ) ۱۶۸كد 

زيسـتن ـ    زيستن ـ و نه اهداف اخالقي    اخالقي١شود اين است كه فوايد مي
 :وجود دارددر اينجا سه قول اصلي . چيست
شــود بقــاي زنــدگي  زيســتن باعــث مــي طبــق ديــدگاه اول اخالقــي. ۱

يعنـي  . زيستن است   اخالقي  اجتماعي، كماً و كيفاً محفوظ بماند و اين فايده          
بينيم اين است كه زنـدگي        اگر اخالقي زندگي نكنيم، اولين خسارتي كه مي       

وشن اسـت ولـي كيفـاً      ر» كماً«شود؛ منظور از      اجتماعي كماً و كيفاً نابود مي     
يعني اينكه ممكن است يك جامعه هنـوز نـابود نشـده باشـد، ولـي در آن                  
. جامعه، عدم امنيت، عدم اعتماد، فقر و مشكالت ديگر وجود داشـته باشـد             

اين يك ديـدگاه    . اي گويا به لحاظ كيفي نابود شده است         يعني چنين جامعه  
 ؛زيستن است درباره فايده يا پيامد اخالقي

شود بدون اخالق هم، جامعه كماً و كيفـاً         دگاه دوم معتقد است مي    دي. ۲
دان و قـانون      امروزه بسياري معتقدنـد كـار اخـالق را حقـوق          . از هم نپاشد  
دهد؛ يعني حتي اگر اخـالق نباشـد، قـانون مـانع متالشـي شـدن                  انجام مي 
لذا در اين   . شود  اگر قانون رعايت شود، جامعه متالشي نمي      . شود  جامعه مي 

وقتـي انسـان    . داننـد   شناختي مـي    هاي روان   ديدگاه فايده اخالق را در آرمان     
يابـد، امـا      اخالقي زندگي كند، مثالً راست بگويد يك آرامـش درونـي مـي            

نگراني دارد؛ وقتي هـم راسـتگويي،         وقتي دروغ بگويد اضطراب، غلق و دل      
صداقت، تواضع و احسان دارد، يك سلسـله امـور روانـي بـرايش حاصـل                
                                                           

خـواهيم   شود، مـي  فرق فايده و سود در اين است كه وقتي سود گفته مي          . كار نبردم   تعبير سود به  . ١
ممكن است ما اهدافي داشته باشيم، امـا فـارغ از اينكـه    . زيستن چيست  قيببينيم هدفمان از اخال   

در واقع فرق فايده و هـدف در ايـن         . به آن اهداف برسيم يا نه، يك فوايد جنبي هم داشته باشد           
گفت اگـر از هـر كشـاورزي          است مولوي مي  ) by-product(است كه فايده يك محصول فرعي       

قـدر زحمـت    در سـرما و گرمـا و در شـب و روز ايـن     بپرسي براي چه در چهـار فصـل سـال           
ريـزد،   هـا را دور مـي   ولي معني حرف كشاورز اين نيست كه كاه     . گويد براي گندم    كشي؟ مي   مي

زحمتش براي گندم است امـا محصـول        . كشد  اش اين است كه براي كاه زحمت نمي         بلكه معني 
كـارد، اگرچـه يـك محصـول          ييعني گندم را براي به دست آوردن گندم م        . اش، كاه است    فرعي

يعني ما به دنبال كـاه      . هم مهم است  » كاه«با توجه به مثال گندم و كاه،        . فرعي به نام كاه هم دارد     
 .شود زيستن مترتب مي هم هستيم؛ يعني به دنبال اين نكته هم هستيم كه چه فوايدي بر اخالقي

 ٢٥٥/ سير و سلوك عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۲۵۵ )۱۶۸كد 

بـه عنـوان مثـال در بعضـي از          . آيد كه كاري هم به كيان اجتماعي ندارد        مي
جوامع غربي، بـاالخص بعضـي از جوامـع كشـورهاي اسـكانديناوي، كـه               

هـاي     ميليـون، مطلـوب    ۴ تـا    ۳هـاي     كشورهاي كوچكي هستند با جمعيت    
انـد؛ يعنـي هـيچ        شان واقعاً فراهم است و با قانون اين كار را كرده            اجتماعي

ماعي وجود ندارد، ولي در عين حال در اين جوامـع خودكشـي،   مشكل اجت 
 مصـرف  ١هاي عصـبي وجـود دارد و واليـوم    خوابي و بيماري    افسردگي، بي 

. آيد  شناختي حاصل نمي    هاي روان   زيادي دارد؛ به اين دليل كه گويا مطلوب       
توان بهداشـت     سامان داد؛ يعني مي     و  توان با زور قانون سر      امور بيروني را مي   

كن كرد و مانع ظلم افراد به يكديگر شـد و          ها را ريشه     تأمين كرد، بيماري   را
ها را به موقع دريافت كرد، ولي در عين حال گويي چيزهاي ديگري               ماليات

زيسـتن باعـث      اند اخالقي   كساني گفته . هم وجود دارد كه تأمين نشده است      
ي سالمت  كند از لحاظ روان     شود عامل يعني كسي كه به اخالق عمل مي          مي

اش معنـا بيابـد و    پيدا كند؛ يعنـي آرام، شـاد و اميـدوار شـود و در زنـدگي             
 ؛رضايت باطن داشته باشد

هـاي   زيستن، عكـس خواسـته     اند اتفاقاً گاهي اخالقي     كساني هم گفته  . ۳
كنـد، بـه    يعني گاهي اوقات كسي كه اخالقي زندگي مي     . رواني انسان است  

پذيرند و ديـدگاه      ديدگاه دوم را نمي   لذا  . زند  وضع رواني خودش ضربه مي    
كند، نـوعي   كنند و آن اينكه وقتي انسان اخالقي زندگي مي          سوم را طرح مي   

كنـد دارد     كند، يعني احسـاس مـي       استكمال دروني در خودش احساس مي     
 انسـان بـاال     ٢»احترام به خودِ  «گردد و     تري مي   شود، و انسان بالغ     تر مي   بزرگ
كنـد    سان درد و رنج بكشد، ولي احسـاس مـي         يعني ممكن است ان   . رود  مي
تـر، و بـه تعبيـر         تر، با جـالل     تر، عظيم   اكنون، همان چيزي كه هستم مهم       هم

ام هسـتم، ولـو       تر از گذشـته     اكنون كريم .  بيشتري هستم  dignityانگليسي با   
باشـم و هـزار گرفتـاري     آنكه بر اثر راست گفتن به هزار مخمصه هم افتاده    

                                                           

1. valium 2. self-respect  



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٢٥٦
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يعنـي قـبالً    . ام  اي دارم كه قـبالً نداشـته      dignity اكنون يك    باشم، ولي   داشته  
ام، امـا اكنـون پـيش       ام و عزت نفس نداشته      پيش خودم خوار و خفيف بوده     
 .كنم  ميdignityخودم احساس كرامت، عزت و 

 

آيا احساس عزت و كرامت بيشتر اجتماعي نيست؟ يعني مـن در اجتمـاع بيشـتر                 ○
 .كنم چنين چيزي را احساس مي

گانـه اجتمـاعي را       هاي شش   زيستن، مطلوب    اتفاقاً بسياري اوقات اخالقي    ●
گيرد و انسان، ثروت، قدرت، جاه و مقـام، حيثيـت اجتمـاعي،               نسان مي از ا 

طالب كـه حـداقل بـه     علي بن ابي . دهد  شهرت و محبوبيتش را از دست مي      
ر كنـد، د    زيستن زنـدگي مـي      نظر شيعيان، انساني است كه در كمال اخالقي       

 ١،»سـئِموني  و متُهمسـِئ  و مّلـوني،  و ملِْلـتُهم  قد اني اللهم«: گفت  عين حال مي  
انـد، مـن اينهـا را         من از اينها دلتنگم و اينها هم از مـن دلتنـگ           ! يعني خدايا 

زيسـت    ايشان يـك انسـان اخالقـي      . ملول كردم و اينها هم مرا ملول كردند       
لـذا  . ن امور اجتمـاعي اسـت     است، ولي با وجود اين، در حال از دست داد         

طور نيست كه لزوماً هر كس اخالقي زندگي كند، عزتش پيش ديگـران               اين
زيسـتن از   طالب خيلي از يارانش را به خاطر عادالنه  علي بن ابي  . بيشتر شود 

هـا را جلـب       اي كه داشت خيلي     دست داد و معاويه با كمال رذالت و پستي        
آنها داشت، در حالي كـه علـي بـن          هاي نرم و همواري با        كرد و زندگي    مي
بنابراين انسان نبايد   . اش اصطكاك زيادي با همه داشت       طالب در زندگي    ابي

به اميد اينكه يك حسن نامي پيدا كند و نيكونام شـود و در جامعـه حسـن                  
گونه هم نيست كه هـر چـه انسـان     و اين. شهرت بيابد، اخالقي زندگي كند    

گـاهي  .  و حرمِت بيشتري داشـته باشـد       تر و راستگوتر باشد، عزت      متواضع
هـاي دغـل، عـزّت و حرمـت بيشـتري دارنـد؛ بنـابراين اجـر                   اوقات انسان 

 .اجتماعي، الزمه اخالق نيست
                                                           

 .۲۵ خطبه ،البالغه نهج. ١

 ٢٥٧/ سير و سلوك عرفاني 
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اين سه قولي كه ذكر شد، هر سه بسائط اقوال بودند و از تركيـب اينهـا                 
يعني تركيـب قـول اول و دوم، دوم و   . شود چهار قول ديگر درست كرد  مي

و سوم؛ اين هم كه قـول اول و دوم و سـوم بـا هـم گفتـه شـود                سوم، اول   
شناسم كه هـر سـه قـول را بـا هـم گفتـه        ممكن است، اما من كسي را نمي     

زيستن هم اولي، هم دومي و هم سومي          اخالقي  باشد؛ يعني گفته باشد فايده    
ولي قول اول و دوم با هم، دوم و سوم با هم، و اول و سـوم بـا هـم               . است

 .تگفته شده اس
 

 وجه تمايز اخالق عرفاني و اخالق ديني

 آيا ميز مشخصي ميان اخالق عرفاني و اخالق ديني وجود دارد؟ ○

شـود بينشـان ميـز         به نظر من اخالق ديني و عرفاني را از سه جهت مـي             ●
توان واقعاً اينها را دو مفهوم دانست، حتي اگر در يك جـايي               قائل شد و مي   

يكـي اينكـه در اخـالق دينـي و          . اشته باشـند  اين دو مفهوم با هم تصادق د      
مذهبي هميشه پاداش و كيفر اخروي يعنـي بهشـت و جهـنم، اگـر انگيـزه                 

گونـه    ولـي اخـالق عرفـاني ايـن       . عمل نباشد، حداقل ضمانت اجرا هست     
نكتـه  . نيست؛ در اخالق عرفاني، پاداش و كيفر اخروي، انگيزه عمل نيست          

ان اين دو ذكـر شـود ايـن اسـت كـه             تواند به عنوان تفاوت مي      دومي كه مي  
اخالق ديني و مـذهبي، ظـاهراً هميشـه، اتكـا بـر يـك خـداي متشـخص                   

لـزوم نـدارد، نـه اينكـه        . وار دارد، ولي در اخالق عرفاني لزوم ندارند         انسان
لزوماً متوقف نيست؛ يعني لزومـي نـدارد متوقـف بـر تصـور يـك خـداي                  

هـاي    يعنـي مـا اخـالق   .اين هم تفاوت دوم است   . وار باشد   متشخص انسان 
وار نيست،    عرفاني فراواني داريم كه اصالً متوقف بر خداي متشخص انسان         

تفاوت سوم اين است كه ميـزان تأكيـد اخـالق دينـي و              . ولي اخالق است  
مذهبي بر روابط بيروني و اجتماعي، معموالً بيشتر از ميـزان تأكيـد اخـالق               

 اخـالق عرفـاني بيشـتر از        يعني. عرفاني بر روابط بيروني و اجتماعي است      



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٢٥٦
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يعنـي قـبالً    . ام  اي دارم كه قـبالً نداشـته      dignity اكنون يك    باشم، ولي   داشته  
ام، امـا اكنـون پـيش       ام و عزت نفس نداشته      پيش خودم خوار و خفيف بوده     
 .كنم  ميdignityخودم احساس كرامت، عزت و 

 

آيا احساس عزت و كرامت بيشتر اجتماعي نيست؟ يعني مـن در اجتمـاع بيشـتر                 ○
 .كنم چنين چيزي را احساس مي

گانـه اجتمـاعي را       هاي شش   زيستن، مطلوب    اتفاقاً بسياري اوقات اخالقي    ●
گيرد و انسان، ثروت، قدرت، جاه و مقـام، حيثيـت اجتمـاعي،               نسان مي از ا 

طالب كـه حـداقل بـه     علي بن ابي . دهد  شهرت و محبوبيتش را از دست مي      
ر كنـد، د    زيستن زنـدگي مـي      نظر شيعيان، انساني است كه در كمال اخالقي       

 ١،»سـئِموني  و متُهمسـِئ  و مّلـوني،  و ملِْلـتُهم  قد اني اللهم«: گفت  عين حال مي  
انـد، مـن اينهـا را         من از اينها دلتنگم و اينها هم از مـن دلتنـگ           ! يعني خدايا 

زيسـت    ايشان يـك انسـان اخالقـي      . ملول كردم و اينها هم مرا ملول كردند       
لـذا  . ن امور اجتمـاعي اسـت     است، ولي با وجود اين، در حال از دست داد         

طور نيست كه لزوماً هر كس اخالقي زندگي كند، عزتش پيش ديگـران               اين
زيسـتن از   طالب خيلي از يارانش را به خاطر عادالنه  علي بن ابي  . بيشتر شود 

هـا را جلـب       اي كه داشت خيلي     دست داد و معاويه با كمال رذالت و پستي        
آنها داشت، در حالي كـه علـي بـن          هاي نرم و همواري با        كرد و زندگي    مي
بنابراين انسان نبايد   . اش اصطكاك زيادي با همه داشت       طالب در زندگي    ابي

به اميد اينكه يك حسن نامي پيدا كند و نيكونام شـود و در جامعـه حسـن                  
گونه هم نيست كه هـر چـه انسـان     و اين. شهرت بيابد، اخالقي زندگي كند    

گـاهي  .  و حرمِت بيشتري داشـته باشـد       تر و راستگوتر باشد، عزت      متواضع
هـاي دغـل، عـزّت و حرمـت بيشـتري دارنـد؛ بنـابراين اجـر                   اوقات انسان 

 .اجتماعي، الزمه اخالق نيست
                                                           

 .۲۵ خطبه ،البالغه نهج. ١

 ٢٥٧/ سير و سلوك عرفاني 
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اين سه قولي كه ذكر شد، هر سه بسائط اقوال بودند و از تركيـب اينهـا                 
يعني تركيـب قـول اول و دوم، دوم و   . شود چهار قول ديگر درست كرد  مي

و سوم؛ اين هم كه قـول اول و دوم و سـوم بـا هـم گفتـه شـود                سوم، اول   
شناسم كه هـر سـه قـول را بـا هـم گفتـه        ممكن است، اما من كسي را نمي     

زيستن هم اولي، هم دومي و هم سومي          اخالقي  باشد؛ يعني گفته باشد فايده    
ولي قول اول و دوم با هم، دوم و سوم با هم، و اول و سـوم بـا هـم               . است

 .تگفته شده اس
 

 وجه تمايز اخالق عرفاني و اخالق ديني

 آيا ميز مشخصي ميان اخالق عرفاني و اخالق ديني وجود دارد؟ ○

شـود بينشـان ميـز         به نظر من اخالق ديني و عرفاني را از سه جهت مـي             ●
توان واقعاً اينها را دو مفهوم دانست، حتي اگر در يك جـايي               قائل شد و مي   

يكـي اينكـه در اخـالق دينـي و          . اشته باشـند  اين دو مفهوم با هم تصادق د      
مذهبي هميشه پاداش و كيفر اخروي يعنـي بهشـت و جهـنم، اگـر انگيـزه                 

گونـه    ولـي اخـالق عرفـاني ايـن       . عمل نباشد، حداقل ضمانت اجرا هست     
نكتـه  . نيست؛ در اخالق عرفاني، پاداش و كيفر اخروي، انگيزه عمل نيست          

ان اين دو ذكـر شـود ايـن اسـت كـه             تواند به عنوان تفاوت مي      دومي كه مي  
اخالق ديني و مـذهبي، ظـاهراً هميشـه، اتكـا بـر يـك خـداي متشـخص                   

لـزوم نـدارد، نـه اينكـه        . وار دارد، ولي در اخالق عرفاني لزوم ندارند         انسان
لزوماً متوقف نيست؛ يعني لزومـي نـدارد متوقـف بـر تصـور يـك خـداي                  

هـاي    يعنـي مـا اخـالق   .اين هم تفاوت دوم است   . وار باشد   متشخص انسان 
وار نيست،    عرفاني فراواني داريم كه اصالً متوقف بر خداي متشخص انسان         

تفاوت سوم اين است كه ميـزان تأكيـد اخـالق دينـي و              . ولي اخالق است  
مذهبي بر روابط بيروني و اجتماعي، معموالً بيشتر از ميـزان تأكيـد اخـالق               

 اخـالق عرفـاني بيشـتر از        يعني. عرفاني بر روابط بيروني و اجتماعي است      



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٢٥٨
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. اخالق ديني و مذهبي معطوف بـه اصـالح نفـس و اصـالح خـود اسـت                  
شـان بيشـتر از      گرايانه و ظاهرگرايانـه     هاي ديني و مذهبي، جنبه برون       اخالق
هـا معمـوالً      هـاي عرفـاني انسـان       يعني در اخالق  . هاي عرفاني است    اخالق

افي كننـد و بفهمنـد      بيشتر سر در جيب خود دارند تا عيوب خود را واشـك           
بـه تعبيـر ديگـر در اخـالق         . چرا هنوز بخل، حسد و يا شهوت طعام دارند        

در اخـالق عرفـاني     . گـذارد   بين را روي خودش مي      عرفاني، انسان غالباً ذره   
هـاي دينـي و مـذهبي ايـن         اين گرايش بيشتر وجود دارد، ولـي در اخـالق         

بيشـتر  » نبيـك اعدي عدوك نفسك التـي بـين ج       «گويي  . گرايش كمتر است  
در اخالق عرفاني بـيش از اخـالق        . زبان حال و شعار اخالق عرفاني است      

گويند بايد حواست به خودت باشـد و بـدان كـه تـو از                 ديني و مذهبي مي   
تـواني خـودت را       فقـط تـو مـي     . خوري االّ از خـودت      كس ضربه نمي    هيچ

التي آيد در اخالق عرفاني چنين حـ    به نظر مي  . خاكسترنشين و بدبخت كني   
 .بيشتر است

 

 ١.»علَيكُم أَنفُسكُم«يا مثالً  ○
توان اين سه تفاوت را در ايـن زمينـه            به نظر من مي   . طوراست  همين!  بله ●

در واقع اين سه تفاوت مفهومي وجود دارد، اما مرزها چنان بـارز             . بيان كرد 
نيست كه بتوان گفت هر اخالق عرفاني لزوماً ديني و مـذهبي نيسـت و يـا             

 .ر اخالق ديني و مذهبي لزوماً عرفاني نيسته

 

توان گفت اخالق عرفاني زاييده سلوك عـارف اسـت، امـا اخـالق دينـي و                   آيا مي  ○
 محور باشد؟ مذهبي زاييده دستورات ديني است؛ يعني يكي خدامحور و ديگري انسان

 آيا قبول نداريد كـه عارفـاني هـم هسـتند كـه واقعـاً اخالقشـان زاييـده                   ●
 هاي ديني است؟ لعملدستورا

                                                           

 .۱۰۵): ۵(ائده م. ١

 ٢٥٩/ سير و سلوك عرفاني 
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چون اخالق عرفاني بايد زاييده     . چنين عارفي اخالق ديني دارد نه اخالق عرفاني        ○
 .درون عارف باشد

هاي جهـان اسـالم از        كنم؛ يكي از بارزترين شخصيت      من يك نمونه ذكر مي     ●
هـا    وي فقيه حنبلي بود و حنبلـي      . لحاظ تشرعش، خواجه عبداهللا انصاري است     

وي بسيار فقيه مسلك بـود، ولـي بعيـد اسـت كسـي              . ي هستند هم بسيار قشر  
ما ايشان را يـك عـارف       . بگويد به همين جهت، ايشان اخالقش عرفاني نيست       

وقتـي ايشـان    . دانيم، البته عارفي كه به حديث نبوي و قرآن توجه بسيار دارد             مي
هـر دو را    ولي ما معموالً    . بينيم تفاوت زيادي دارند     كنيم، مي   را با عطار قياس مي    

كـنم، ولـي احسـاس        البته من روي اين مطلب خيلي تأكيد نمي       . دانيم  عارف مي 
گوينـد    اي سخن مـي     گونه  كنم در هر دين و مذهبي عارفاني هم هستند كه به            مي

خواهنـد   شان اسـت؛ يعنـي مـي        شان، تفسيِر متوِن مقدس     كه گويا اخالق عرفاني   
زندگي كنيد و متـون مقدسـمان       گونه    گويد اين   بگويند اصالً متون مقدس ما مي     

 .خواهد؛ البته در مورد اين مطلب تعصّبي ندارم اين چيزها را از ما مي

 

طور كه شما فرموديد ممكن است عارفي تجربه عرفاني داشته باشـد ولـي                همان ○
توانيم بگوييم ممكن اسـت يـك    مباني فكري درستي نداشته باشد، در اينجا هم مي    

آيـا روي چنـين     . ته باشد و فقط اخالق ديني داشته باشد       عارف، اخالق عرفاني نداش   
 شود بحث كرد؟ چيزي مي

 گوييم؟  در اين صورت به چه اعتباري به او عارف مي●

 

 .اش به دليل تجربه عرفاني ○

يعني محال نيست چنـين مـوردي كـه شـما           . به نظر من بعيد نيست    !  بله ●
  داشته باشد ولي سـير  گوييد پيش بيايد؛ يعني ممكن است تجربه عرفاني           مي
بـه  . سلوك ديني باشد    و    سلوك عرفاني نباشد، بلكه سير         و     سلوكش، سير   و

 .هر حال در اين مسئله مرزها تا حدودي ابهام دارد
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. اخالق ديني و مذهبي معطوف بـه اصـالح نفـس و اصـالح خـود اسـت                  
شـان بيشـتر از      گرايانه و ظاهرگرايانـه     هاي ديني و مذهبي، جنبه برون       اخالق
هـا معمـوالً      هـاي عرفـاني انسـان       يعني در اخالق  . هاي عرفاني است    اخالق

افي كننـد و بفهمنـد      بيشتر سر در جيب خود دارند تا عيوب خود را واشـك           
بـه تعبيـر ديگـر در اخـالق         . چرا هنوز بخل، حسد و يا شهوت طعام دارند        

در اخـالق عرفـاني     . گـذارد   بين را روي خودش مي      عرفاني، انسان غالباً ذره   
هـاي دينـي و مـذهبي ايـن         اين گرايش بيشتر وجود دارد، ولـي در اخـالق         

بيشـتر  » نبيـك اعدي عدوك نفسك التـي بـين ج       «گويي  . گرايش كمتر است  
در اخالق عرفاني بـيش از اخـالق        . زبان حال و شعار اخالق عرفاني است      

گويند بايد حواست به خودت باشـد و بـدان كـه تـو از                 ديني و مذهبي مي   
تـواني خـودت را       فقـط تـو مـي     . خوري االّ از خـودت      كس ضربه نمي    هيچ

التي آيد در اخالق عرفاني چنين حـ    به نظر مي  . خاكسترنشين و بدبخت كني   
 .بيشتر است

 

 ١.»علَيكُم أَنفُسكُم«يا مثالً  ○
توان اين سه تفاوت را در ايـن زمينـه            به نظر من مي   . طوراست  همين!  بله ●

در واقع اين سه تفاوت مفهومي وجود دارد، اما مرزها چنان بـارز             . بيان كرد 
نيست كه بتوان گفت هر اخالق عرفاني لزوماً ديني و مـذهبي نيسـت و يـا             

 .ر اخالق ديني و مذهبي لزوماً عرفاني نيسته

 

توان گفت اخالق عرفاني زاييده سلوك عـارف اسـت، امـا اخـالق دينـي و                   آيا مي  ○
 محور باشد؟ مذهبي زاييده دستورات ديني است؛ يعني يكي خدامحور و ديگري انسان

 آيا قبول نداريد كـه عارفـاني هـم هسـتند كـه واقعـاً اخالقشـان زاييـده                   ●
 هاي ديني است؟ لعملدستورا

                                                           

 .۱۰۵): ۵(ائده م. ١

 ٢٥٩/ سير و سلوك عرفاني 
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چون اخالق عرفاني بايد زاييده     . چنين عارفي اخالق ديني دارد نه اخالق عرفاني        ○
 .درون عارف باشد

هاي جهـان اسـالم از        كنم؛ يكي از بارزترين شخصيت      من يك نمونه ذكر مي     ●
هـا    وي فقيه حنبلي بود و حنبلـي      . لحاظ تشرعش، خواجه عبداهللا انصاري است     

وي بسيار فقيه مسلك بـود، ولـي بعيـد اسـت كسـي              . ي هستند هم بسيار قشر  
ما ايشان را يـك عـارف       . بگويد به همين جهت، ايشان اخالقش عرفاني نيست       

وقتـي ايشـان    . دانيم، البته عارفي كه به حديث نبوي و قرآن توجه بسيار دارد             مي
هـر دو را    ولي ما معموالً    . بينيم تفاوت زيادي دارند     كنيم، مي   را با عطار قياس مي    

كـنم، ولـي احسـاس        البته من روي اين مطلب خيلي تأكيد نمي       . دانيم  عارف مي 
گوينـد    اي سخن مـي     گونه  كنم در هر دين و مذهبي عارفاني هم هستند كه به            مي

خواهنـد   شان اسـت؛ يعنـي مـي        شان، تفسيِر متوِن مقدس     كه گويا اخالق عرفاني   
زندگي كنيد و متـون مقدسـمان       گونه    گويد اين   بگويند اصالً متون مقدس ما مي     

 .خواهد؛ البته در مورد اين مطلب تعصّبي ندارم اين چيزها را از ما مي

 

طور كه شما فرموديد ممكن است عارفي تجربه عرفاني داشته باشـد ولـي                همان ○
توانيم بگوييم ممكن اسـت يـك    مباني فكري درستي نداشته باشد، در اينجا هم مي    

آيـا روي چنـين     . ته باشد و فقط اخالق ديني داشته باشد       عارف، اخالق عرفاني نداش   
 شود بحث كرد؟ چيزي مي

 گوييم؟  در اين صورت به چه اعتباري به او عارف مي●

 

 .اش به دليل تجربه عرفاني ○

يعني محال نيست چنـين مـوردي كـه شـما           . به نظر من بعيد نيست    !  بله ●
  داشته باشد ولي سـير  گوييد پيش بيايد؛ يعني ممكن است تجربه عرفاني           مي
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 نظام عرفاني
 

 هاي نظري هاي عرفاني يا عرفان وجوه مقايسه نظام. ۱
 .فان نظري است   قسمت سوم يعني عر    ، در بيشترين وجوه مقايسه در عرفان    

هـا از لحـاظ عرفـان نظـري صـورت        هاي فراواني در مقايسـه عرفـان       بحث
هايي كـه در ايـن قسـمت        قايسهمتوان گفت حجم     بدون مبالغه مي  . گيرد  مي

گيـرد، چنـدين برابـر مجمـوع          يعني ديدگاه عرفـاني بـه جهـان انجـام مـي           
 .گيرد هايي است كه در قسمت اول و دوم صورت مي مقايسه
 يا بـه    يسلوك عرفان   و  و سير  ي تجربه عرفان   بر خالفِ  ،ي نظر عرفاندر  
در .  داريـم  كـار  و سـر  ١ناظر به واقـع    يها  گزاره ا، ما ب  ي عرفان عمل  يتعبير

 بلكـه بـه تعبيـر قـدما بـا          نداريم،   ي ما هيچ گزاره ناظر به واقع      يعرفان عمل 
و ، چگونـه بـاش   كننو چه   چه بكن    كار داريم؛ يعني اينكه    و سرانشائيات  
و چـه ربـط و      ه بـاش    داشت با فالن موجود     ي و نسبت  ، چه ربط  باشنچگونه  

 .امثال ذلكباش و نسبتي نداشته 

هـايي    ندارد، بلكه حاوي گـزاره      ناظر به واقع   عرفان عملي اصالً گزاره   
هاي اخبـاري    اگر ما سراغ از گزاره    . ي هستند ياست كه به تعبير قدما، انشا     
 خواهيم داشت؛ در عرفان نظري مـا بـا          كار و بگيريم، با عرفان نظري سر    

 يعني يك سلسله اخبارهايي است كـه    ؛كار داريم  و هاي اخباري سر   گزاره
عـالم واقـع اعـم اسـت از عـالم       اين  البته  . شود  از عالم واقع به ما داده مي      

درون انسان و عالم بيرون انسان و نيز عالم طبيعت و عالم يا عـوالم غيـر                 
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و عم است از اخبار از گذشـته، حـال و آينـده؛             همچنين ا . از عالم طبيعت  
ي يا قوانين كلـي و اعـم اسـت          يهاي جز   اعم است از ِاخبار از واقعيت      نيز
 امـور ديگـري    و نيـز      امـور   همه اين  ؛ِاخبار از ذوات يا اخبار از ظواهر       از
  در واقـع   . بايد در دايره شمول عرفـان نظـري بگنجانيـد           ذكر نكردم  كه را

سـت و چگونـه نيسـت،       هجهـان هسـتي چگونـه       گويد    عرفان نظري مي  
موجودات جهان هستي چه ارتباطاتي با يكديگر دارنـد و چـه ارتباطـاتي              

 .با يكديگر ندارند
هاي اخباري و به گفتـه       عرفان نظري، به گفته قدما، از يك سلسله گزاره        

، يعنـي نـاظر بـه واقـع سـخن           factualهـاي    ا از يك سلسله گزاره    ه  امروزي
وييم گـ  البته وقتي مي  . كار داريم  و هاي ناظر به واقع سر      گزاره ما با . گويد مي
ممكن است يـك گـزاره نـاظر بـه          . صرفاً ناظر به واقع است    » ناظر به واقع  «

 هم باز ناظر بـه   ديگري گزاره و ولي واقع را كاذبانه گزارش كند   ،واقع باشد 
 مـن  بـه عنـوان مثـال اگـر    .  ولي واقعيت را صادقانه گزارش كند   باشد،واقع  

امـروز جمعـه    «يـا   » شنبه است   امروز پنج «يا  » امروز چهارشنبه است  «بگويم  
ناظر به واقع بودن اعـم از صـادق         . هر سه گزاره ناظر به واقع هستند      » است

كار  و  به تعبير ديگري، در عرفان نظري با آن چيزي سر         . و كاذب بودن است   
 ةقضـي الگفتنـد   يمـ در تعريـف آن     گفتنـد و       مـي  »قضـيه «داريم كه قدما به آن      

جاست كـه اساسـاً بحـث صـدق و كـذب            ندر اي . يحتمل الصدق والكذب   قول
 .آيد پيش مي

 امـا در اينجـا بحـث صـدق و      ،در عرفان عملي، صدق و كذب نـداريم       
هاي ناظر به واقـع يـا بـه       بنابراين عرفان نظري با گزاره     .شود  كذب طرح مي  

هـاي    اين قضايا ناظر به واقعيت     اعم از اينكه  كار دارد؛    و تعبير قدما قضايا سر   
هـاي طبيعـي يـا     واقعيـت و هاي زمـاني يـا الزمـاني،     انفسي يا آفاقي، واقعيت  

هـاي نظـري     اي بين عرفـان     عديده بسيارماوراي طبيعي باشند، جهات مقايسه      
 .توان طرح كرد مي

 ٢٦٣/ نظام عرفاني 
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 ١هاي نظري از لحاظ ميزان سازگاري مقايسه عرفان. ١ـ١
چقـدر  ها    اين است كه اين عرفان     ي نظر يها نبين عرفا    جهت مقايسه  يناول
 در درون خـودش     يچقدر يك عرفان نظـر    يعني  ؛  خوردارندر ب  سازگاري از

شـود   مـي  گفته   consistency يوقت. خوردار است رب  خود اجزاي ياز سازگار 
ممكن است مـن دو عرفـان را      . داشته باشند  ي اجزا با يكديگر سازگار    ييعن

عرفـان   سـازگاري    اين عرفان بيشتر از   زگاري  سابا هم مقايسه كنم و بگويم       
 آن عرفـان ديگـر   سـازگاري  ايـن عرفـان كمتـر از       سازگاري يا   ،ديگر است 

تـر و    سـازگارتر، هماهنـگ   تر،    متالئم بگويم اين اجزائش با هم       ي يعن ؛است
 ي،نـواي  ايـن درجـه از تالئـم، هـم        عرفان ديگـر     دردر حالي كه     ،نواترند هم

 سـازگاري جـا   چرا در اين  . ش برقرار نيست  يزابين اج  يسازگارهماهنگي و   
 كـار  و سـر قضـايا  يـا   ي اخبـار يها  با گزارهيمهم است؟ به دليل اينكه وقت  

حداكثر كه  بگيريم   بايد نتيجه    گاهها نباشد، آن    بين گزاره  سازگاريم، اگر   يدار
مـثالً   اگـر    .هسـتند  كاذب   ها  و ساير گزاره  ها صادق است     اين گزاره يكي از   

 كـه بايـد     يا  نتيجه ، نداشته باشند  يم كه با هم سازگار    ياشته باش پنج گزاره د  
  و البتـه    صـادق اسـت    ، گـزاره   پنج  از اين   يكي بگيريم اين است كه حداكثر    

هـا    حـداكثر يكـي از گـزاره        پس . هم صادق نباشد   ي يك همين ممكن است 
واقـع  بنابراين مطـابق بـا      . ها هم كاذب هستند     اين گزاره بقيه  صادق است و    

 ديگـر بـا آن      يهـا  صـادق باشـد و گـزاره      ها    از گزاره  ياگر يك زيرا   .نيستند
بـه ايـن    . انـد   ديگر كاذب  يها كه گزاره طبعاً به اين معناست     ناسازگار باشند   

 ي صـادق بـا هـم ناسـازگار      ناظر بـه واقـعِ     گزارهميلياردها   گاه  هيچدليل كه   
باشـند   به واقع ناظر  كه همه   اگر ميلياردها ميليارد گزاره داشته باشيم       . ندارند
 يبـا هـم سـازگار   همـه آنهـا   ، كنندصادقانه گزارش را هم واقع آنها    و همه 

نهايتـاً  باشـند،   كه با هم ناسـازگار      داشته باشيم    گزاره   nاگر  . خواهند داشت 
 مـورد   يكحتي  ممكن است   .  صادق است  ها  از اين گزاره     يم يك يبايد بگوي 
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هـا    حـداكثر يكـي از گـزاره        پس . هم صادق نباشد   ي يك همين ممكن است 
واقـع  بنابراين مطـابق بـا      . ها هم كاذب هستند     اين گزاره بقيه  صادق است و    

 ديگـر بـا آن      يهـا  صـادق باشـد و گـزاره      ها    از گزاره  ياگر يك زيرا   .نيستند
بـه ايـن    . انـد   ديگر كاذب  يها كه گزاره طبعاً به اين معناست     ناسازگار باشند   

 ي صـادق بـا هـم ناسـازگار      ناظر بـه واقـعِ     گزارهميلياردها   گاه  هيچدليل كه   
باشـند   به واقع ناظر  كه همه   اگر ميلياردها ميليارد گزاره داشته باشيم       . ندارند
 يبـا هـم سـازگار   همـه آنهـا   ، كنندصادقانه گزارش را هم واقع آنها    و همه 

نهايتـاً  باشـند،   كه با هم ناسـازگار      داشته باشيم    گزاره   nاگر  . خواهند داشت 
 مـورد   يكحتي  ممكن است   .  صادق است  ها  از اين گزاره     يم يك يبايد بگوي 

                                                           

1. consistency 



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٢٦٤

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۲۶۴ ) ۱۶۸كد 

صـادق اسـت و     ها    از گزاره   يچه وقت يك  .  صادق نباشد  ها  اين گزاره از  هم  
صـادق نباشـد؟ بسـته بـه ايـن        ها هم     حتي يكي از گزاره   تواند   ميچه وقت   

كه وجود دارد از مقوله تضاد باشد يا از مقولـه           اي  ١ياست كه اين ناسازگار   
  صادق اسـت از آنها  يتناقض باشند، مسلماً يكبا هم م اگر دو گزاره    . تناقض

 ،پـذير نيسـت    جتمـاع نقيضـين امكـان     طور كه ا   همانزيرا   و ديگري كاذب؛  
پـذير    پس چون ارتفاع نقيضين امكـان      .پذير نيست  امكان  ارتفاع نقيضين هم  

هـر دو  زيرا در اين صـورت     ،كاذب باشند گزاره  نيست، امكان ندارد هر دو      
امـا اگـر    .  صادق است  ها  از گزاره  يبنابراين حتماً يك  . شوند ميمرتفع   نقيض

n     ممكـن  آنگـاه    ،شان از مقوله تضاد باشد     يسازگارگزاره داشته باشيم كه نا
 .هم صـادق نباشـد    از آنها     ييكحتي  كاذب باشند و    ها    اين گزاره است همه   

برگ اين درخـت زرد   «و   »برگ اين درخت سرخ است    « اگر من گفتم     ييعن
 ؛خواهنـد بـود   كـاذب   گزاره  ، هر سه    » است يبرگ اين درخت آب   «و  » است
 بلكه  ،پذير نباشد  ارتفاعشان امكان تا  قض ندارند   اين سه گزاره با هم تنا     زيرا  

 گـزاره   هـر سـه   سـبز باشـد،     الواقـع     فيتضاد دارند و اگر برگ اين درخت        
 .مذكور كاذب خواهد بود

 
 تفاوت مطابقت و سازگاري

 يهـا   جهت مقايسه ايـن اسـت كـه مـا عرفـان     يناولشد  ذكر  گونه كه     همان
 بـا هـم     ،دارند يا ندارند  گاري  سازآيا واقعاً   را از جهت اينكه     مختلف   ينظر

 ،شـود  مي گفته   ي وقت سازگاريحاال بحث بر سر اين است كه        . مقايسه كنيم 
 اينكه اين مجموعه بـا بيـرون       ؛استاجزا   »يدرون« يهميشه ناظر به سازگار   

 بـا  consistency . يـا نـه فعـالً محـل بحـث نيسـت         هسـت سازگار  خودش  
correspondence  ــاوت دارد  در ــورد تف ــين م ــك. هم ــزيي ــام    چي ــه ن ب

consistency    به اين معناست كه اگر      و   وجود داردn    اين داشته باشيم،   جمله
                                                           

1. inconsistency 

 ٢٦٥/ نظام عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۲۶۵ )۱۶۸كد 

اگـر سـازگار    . با يكديگر در درون خودشـان سـازگار باشـند         بايد  جمالت  
گـاهي  امـا   . بـا هـم سـازگارند     و   دارنـد    consistencyوييم  گ مي گاه آن ،باشند

ـ  ،بـا هـم سـازگارند     همـه   كه  داريم     جمله  nبحث بر سر اين است كه         ي ول
 .اسـت  ١جا بحث، بحث مطابقـت   ندر اي . كدام با واقعيت مطابقت ندارند     هيچ

 يـك نظـام بـا واقـع         آيد كـه      پيش مي  يوقتو عدم مطابقت    هميشه مطابقت   
يعني يـك مجموعـه     ،  ي عقيدت ي يا يك نظام فكر  در خصوص   . مقايسه شود 

، يهيـات ال ا ي،، عرفـان  ي فلسـف  هخـوا نظر از سـنخ آن سـخنان         سخن، صرف 
بحث بر سر اين است كه ايـن مجموعـه در            گاهي   ،باشد يتاريخيا   يتجرب

ايـن   كـه در     خوانـد  نمـي خوانـد يـا      ميبا هم   صدر و ذيلش    درون خودش   
بحـث بـر     گاهي هم    . است ي دروني  يا ناسازگار  يسازگار  از بحثصورت  

 اين  آيا مجموعه با هم بخوانند،      يهمه اجزا بر فرض آنكه    سر اين است كه     
 امـروز، روزي غيـر از        اگـر  خوانـد يـا نـه؟      مـي جموعه با واقـع خـودش       م

مـن بـه شـما     اكنون ساعتي غير از يـك بعـدازظهر باشـد و      چهارشنبه و هم  
سـاعت يـك    اكنـون     هـم «بگـويم   نيـز    و   »امـروز چهارشـنبه اسـت     «بگويم  

مجموعشـان بـا واقـع       ي ول ،خوانند مي با هم    گزاره اين دو    »بعدازظهر است 
كـار   و البته ما اينجا با مطابقـت سـر       . وجود ندارد مطابقت   ييعن ؛خواند  نمي

 .استدر خصوص سازگاري ابتدا بحثمان نداريم، بلكه 
 

 انواع سازگاري

 بـين اجـزا     سازگاريطور كه ذكر شد       همان. متصور است سازگاري  نوع   ود
 وجـود  يدر درون اين نظام سازگار    خواهيم ببينيم آيا       يعني مي  ؛مطرح است 
 اين است كـه آيـا منطقـاً         ي يك سازگار  ؛ است نوع دو   ي سازگار .دارد يا نه  

ها با هـم تنـاقض       يعني آيا اين   ؛ پذيرفت يا نه   توان   ميها را    مجموع اين گزاره  
 يكـديگر  بـا    يتقـابل نحـوه   ها با هم تضاد ندارنـد؟ آيـا هـيچ           د؟ آيا اين  نندار

                                                           

1. correspondence 



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٢٦٤

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۲۶۴ ) ۱۶۸كد 

صـادق اسـت و     ها    از گزاره   يچه وقت يك  .  صادق نباشد  ها  اين گزاره از  هم  
صـادق نباشـد؟ بسـته بـه ايـن        ها هم     حتي يكي از گزاره   تواند   ميچه وقت   

كه وجود دارد از مقوله تضاد باشد يا از مقولـه           اي  ١ياست كه اين ناسازگار   
  صادق اسـت از آنها  يتناقض باشند، مسلماً يكبا هم م اگر دو گزاره    . تناقض

 ،پـذير نيسـت    جتمـاع نقيضـين امكـان     طور كه ا   همانزيرا   و ديگري كاذب؛  
پـذير    پس چون ارتفاع نقيضين امكـان      .پذير نيست  امكان  ارتفاع نقيضين هم  

هـر دو  زيرا در اين صـورت     ،كاذب باشند گزاره  نيست، امكان ندارد هر دو      
امـا اگـر    .  صادق است  ها  از گزاره  يبنابراين حتماً يك  . شوند ميمرتفع   نقيض

n     ممكـن  آنگـاه    ،شان از مقوله تضاد باشد     يسازگارگزاره داشته باشيم كه نا
 .هم صـادق نباشـد    از آنها     ييكحتي  كاذب باشند و    ها    اين گزاره است همه   

برگ اين درخـت زرد   «و   »برگ اين درخت سرخ است    « اگر من گفتم     ييعن
 ؛خواهنـد بـود   كـاذب   گزاره  ، هر سه    » است يبرگ اين درخت آب   «و  » است
 بلكه  ،پذير نباشد  ارتفاعشان امكان تا  قض ندارند   اين سه گزاره با هم تنا     زيرا  

 گـزاره   هـر سـه   سـبز باشـد،     الواقـع     فيتضاد دارند و اگر برگ اين درخت        
 .مذكور كاذب خواهد بود

 
 تفاوت مطابقت و سازگاري

 يهـا   جهت مقايسه ايـن اسـت كـه مـا عرفـان     يناولشد  ذكر  گونه كه     همان
 بـا هـم     ،دارند يا ندارند  گاري  سازآيا واقعاً   را از جهت اينكه     مختلف   ينظر

 ،شـود  مي گفته   ي وقت سازگاريحاال بحث بر سر اين است كه        . مقايسه كنيم 
 اينكه اين مجموعه بـا بيـرون       ؛استاجزا   »يدرون« يهميشه ناظر به سازگار   

 بـا  consistency . يـا نـه فعـالً محـل بحـث نيسـت         هسـت سازگار  خودش  
correspondence  ــاوت دارد  در ــورد تف ــين م ــك. هم ــزيي ــام    چي ــه ن ب

consistency    به اين معناست كه اگر      و   وجود داردn    اين داشته باشيم،   جمله
                                                           

1. inconsistency 

 ٢٦٥/ نظام عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۲۶۵ )۱۶۸كد 

اگـر سـازگار    . با يكديگر در درون خودشـان سـازگار باشـند         بايد  جمالت  
گـاهي  امـا   . بـا هـم سـازگارند     و   دارنـد    consistencyوييم  گ مي گاه آن ،باشند

ـ  ،بـا هـم سـازگارند     همـه   كه  داريم     جمله  nبحث بر سر اين است كه         ي ول
 .اسـت  ١جا بحث، بحث مطابقـت   ندر اي . كدام با واقعيت مطابقت ندارند     هيچ

 يـك نظـام بـا واقـع         آيد كـه      پيش مي  يوقتو عدم مطابقت    هميشه مطابقت   
يعني يـك مجموعـه     ،  ي عقيدت ي يا يك نظام فكر  در خصوص   . مقايسه شود 

، يهيـات ال ا ي،، عرفـان  ي فلسـف  هخـوا نظر از سـنخ آن سـخنان         سخن، صرف 
بحث بر سر اين است كه ايـن مجموعـه در            گاهي   ،باشد يتاريخيا   يتجرب

ايـن   كـه در     خوانـد  نمـي خوانـد يـا      ميبا هم   صدر و ذيلش    درون خودش   
بحـث بـر     گاهي هم    . است ي دروني  يا ناسازگار  يسازگار  از بحثصورت  

 اين  آيا مجموعه با هم بخوانند،      يهمه اجزا بر فرض آنكه    سر اين است كه     
 امـروز، روزي غيـر از        اگـر  خوانـد يـا نـه؟      مـي جموعه با واقـع خـودش       م

مـن بـه شـما     اكنون ساعتي غير از يـك بعـدازظهر باشـد و      چهارشنبه و هم  
سـاعت يـك    اكنـون     هـم «بگـويم   نيـز    و   »امـروز چهارشـنبه اسـت     «بگويم  

مجموعشـان بـا واقـع       ي ول ،خوانند مي با هم    گزاره اين دو    »بعدازظهر است 
كـار   و البته ما اينجا با مطابقـت سـر       . وجود ندارد مطابقت   ييعن ؛خواند  نمي

 .استدر خصوص سازگاري ابتدا بحثمان نداريم، بلكه 
 

 انواع سازگاري

 بـين اجـزا     سازگاريطور كه ذكر شد       همان. متصور است سازگاري  نوع   ود
 وجـود  يدر درون اين نظام سازگار    خواهيم ببينيم آيا       يعني مي  ؛مطرح است 
 اين است كـه آيـا منطقـاً         ي يك سازگار  ؛ است نوع دو   ي سازگار .دارد يا نه  

ها با هـم تنـاقض       يعني آيا اين   ؛ پذيرفت يا نه   توان   ميها را    مجموع اين گزاره  
 يكـديگر  بـا    يتقـابل نحـوه   ها با هم تضاد ندارنـد؟ آيـا هـيچ           د؟ آيا اين  نندار

                                                           

1. correspondence 



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٢٦٦

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۲۶۶ ) ۱۶۸كد 

 عـارفِ  فرضـاً فـالن    را كـه     يا  اين ده گـزاره    توان  مثالً آيا مي   ي يعن ؟ندارند
 هر ده   ، گفته يعرب ابنالدين   يمحيا   يشيخ محمود شبستر  مثالً   يعرفان نظر 
 ي است كه سـازگار    ييا نه؟ اين يك نوع سازگار     با هم پذيرفت     را   موردش

بحث بر سر اين است كه آيا اين مجموعه به لحاظ ارتباط            و  بين اجزا است    
 نـوع   ايـن يـك  . با يكـديگر قابـل پـذيرش هسـت يـا نـه         اعضايش يدرون

 .استسازگاري 
هم وجـود دارد كـه بـه جهـت يـك مسـئله          از سازگاري    ينوع ديگر 

تاريخي در عرفان نظري مهم است و اين مسئله تـاريخي ايـن اسـت كـه                 
بينـيم      هاي نظري را از لحـاظ تـاريخي در نظـر بگيـريم، مـي                وقتي عرفان 

الً مـث . انـد  ها در ذيل اديـان پديـد آمـده          اكثريت قريب به اتفاق اين عرفان     
اي است كـه در ذيـل ديـن اسـالم             الديني عرفان نظري    عرفان نظري محي  
ـ           . پديد آمده اسـت    ره عرفـان  نكَكمااينكـه عرفـان نظـري رامانوجـا، يـا شَ

از . اي است كه در دل سنت دينـي آيـين هنـدو پديـد آمـده اسـت                   نظري
هاي نظري ذيل    آنجايي كه به لحاظ تاريخي اكثريت قريب به اتفاق عرفان         

  سـازگاري ، به اين لحاظ يك نـوع ندا و مذهب خاص پديد آمده يك دين   
دوم هم وجود دارد و آن اين است كه آيا اجزاي اين عرفـان              ناساگاري  يا  

 به آن ديـن و مـذهب   انظري با آن دين و مذهبي كه اين عرفان خودش ر       
م  نـوع دوم هـم سـازگاري        .خواند  خواند يا نمي      داند، مي   ق مي حللصق و م 

اي است كـه فقـط بـه لحـاظ مسـائل              ولي سازگاري دروني  دروني است،   
ها ذيـل اديـان و مـذاهب رشـد         يعني اگر عرفان   ؛تاريخي پيش آمده است   

ردند، ديگر پـرواي  ك هب رشد مياكردند و كامالً مستقل از اديان و مذ     نمي
امـا  . خواند را نداشتيم    خواند يا نمي    اينكه فالن عرفان با كتاب و سنت مي       

الـدين   گويد من مفسر قرآن هستم يا محـي    مثالً شبستري مي  از آنجايي كه    
من، تفاسير آيات و احاديث نبـوي اسـت، يـك    سخنان گويد   عربي مي   ابن

آيد و آن اين اسـت        نوع سازگاري يا ناسازگاري دوم هم براي ما پيش مي         

 ٢٦٧/ نظام عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۲۶۷ )۱۶۸كد 

كه اين مجموعه سخنان، فارغ از اينكه به لحاظ منطقي با هم سازگارند يا              
انـد تفسـير همـان     شان با قرآن و سنت نبوي ـ كـه مـدعي    عهنه، آيا مجمو

قرآن و سنت نبوي هستند و ذيل آن قـرآن و سـنت نبـوي قابـل انـدراج                   
الـدين   هـي كـه محـي   خواند يا نه؟ مثالً نظريه رحمت عام اال هستند ـ مي 

عربي به آن قائل است، به عنوان يك بحث در عرفان نظري، آيا واقعـاً                 ابن
چـرا  .  در قرآن وعده داده شده سازگاري دارد يا نـدارد          با عذاب جهنم كه   

آيا مـثالً جبـري     . استهمان آيات   تفسير  حال اين عرفان مدعي      هر كه به 
كه در عرفان نظري برخي از عارفان ما وجود دارد، با قرآن سازگار اسـت              

 . سازگاري هم دروني استنوع يا نه؟ اين 
يكي اينكه آيا اجزاي يـك  تا اينجا بحث بر سر دو نوع سازگاري بود؛         

عرفان به لحاظ منطقي با هم سازگاري دروني دارند يا نـه و ديگـر اينكـه       
آيا يك عرفان با كتاب و سـنت يـا بـا متـون مقـدس دينـي كـه ذيـل آن                    

 البته شكي نيست كه هر عرفان نظـري را از   .گنجد سازگاري دارد يا نه     مي
جيد كـه آيـا واقعـاً    اين جهت دوم، بايد با متون مقدس خود آن ديـن سـن    

 .سازگاري دارد يا ندارد
 

 طرح يك اشكال

يك عرفان با متون مقدس     آيد و آن اينكه اگر        در اينجا يك سؤال پيش مي     
 اين رسد  به نظر مي   آنگاه ،سازگاري داشته باشد  گنجد    ديني كه ذيل آن مي    

يك حسن براي آن عرفان است و اگر ناسازگاري داشته باشد، طبعاً يـك               
بسـا ناسـازگاري      ممكن است كسـي بگويـد چـه       . شود  سوب مي عيب مح 
هـا حـاكي    بسا اين گزاره     به اين دليل كه چه     ؛ عيب به حساب نيايد    ،داشتن

از عوالم و ساحاتي باشند كه در آن عوالم و ساحات قوانين منطق سـاري               
انـد و    كمااينكه بعضـي از فيلسـوفان عرفـان ادعـا كـرده           . و جاري نيست  

كننـد، گـزارش از عـوالم،         گوينـد و گـزارش مـي        ا مـي  اند آنچه عرفـ    گفته
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 عـارفِ  فرضـاً فـالن    را كـه     يا  اين ده گـزاره    توان  مثالً آيا مي   ي يعن ؟ندارند
 هر ده   ، گفته يعرب ابنالدين   يمحيا   يشيخ محمود شبستر  مثالً   يعرفان نظر 
 ي است كه سـازگار    ييا نه؟ اين يك نوع سازگار     با هم پذيرفت     را   موردش

بحث بر سر اين است كه آيا اين مجموعه به لحاظ ارتباط            و  بين اجزا است    
 نـوع   ايـن يـك  . با يكـديگر قابـل پـذيرش هسـت يـا نـه         اعضايش يدرون

 .استسازگاري 
هم وجـود دارد كـه بـه جهـت يـك مسـئله          از سازگاري    ينوع ديگر 

تاريخي در عرفان نظري مهم است و اين مسئله تـاريخي ايـن اسـت كـه                 
بينـيم      هاي نظري را از لحـاظ تـاريخي در نظـر بگيـريم، مـي                وقتي عرفان 

الً مـث . انـد  ها در ذيل اديـان پديـد آمـده          اكثريت قريب به اتفاق اين عرفان     
اي است كـه در ذيـل ديـن اسـالم             الديني عرفان نظري    عرفان نظري محي  
ـ           . پديد آمده اسـت    ره عرفـان  نكَكمااينكـه عرفـان نظـري رامانوجـا، يـا شَ

از . اي است كه در دل سنت دينـي آيـين هنـدو پديـد آمـده اسـت                   نظري
هاي نظري ذيل    آنجايي كه به لحاظ تاريخي اكثريت قريب به اتفاق عرفان         

  سـازگاري ، به اين لحاظ يك نـوع ندا و مذهب خاص پديد آمده يك دين   
دوم هم وجود دارد و آن اين است كه آيا اجزاي اين عرفـان              ناساگاري  يا  

 به آن ديـن و مـذهب   انظري با آن دين و مذهبي كه اين عرفان خودش ر       
م  نـوع دوم هـم سـازگاري        .خواند  خواند يا نمي      داند، مي   ق مي حللصق و م 

اي است كـه فقـط بـه لحـاظ مسـائل              ولي سازگاري دروني  دروني است،   
ها ذيـل اديـان و مـذاهب رشـد         يعني اگر عرفان   ؛تاريخي پيش آمده است   

ردند، ديگر پـرواي  ك هب رشد مياكردند و كامالً مستقل از اديان و مذ     نمي
امـا  . خواند را نداشتيم    خواند يا نمي    اينكه فالن عرفان با كتاب و سنت مي       

الـدين   گويد من مفسر قرآن هستم يا محـي    مثالً شبستري مي  از آنجايي كه    
من، تفاسير آيات و احاديث نبـوي اسـت، يـك    سخنان گويد   عربي مي   ابن

آيد و آن اين اسـت        نوع سازگاري يا ناسازگاري دوم هم براي ما پيش مي         

 ٢٦٧/ نظام عرفاني 
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كه اين مجموعه سخنان، فارغ از اينكه به لحاظ منطقي با هم سازگارند يا              
انـد تفسـير همـان     شان با قرآن و سنت نبوي ـ كـه مـدعي    عهنه، آيا مجمو

قرآن و سنت نبوي هستند و ذيل آن قـرآن و سـنت نبـوي قابـل انـدراج                   
الـدين   هـي كـه محـي   خواند يا نه؟ مثالً نظريه رحمت عام اال هستند ـ مي 

عربي به آن قائل است، به عنوان يك بحث در عرفان نظري، آيا واقعـاً                 ابن
چـرا  .  در قرآن وعده داده شده سازگاري دارد يا نـدارد          با عذاب جهنم كه   

آيا مـثالً جبـري     . استهمان آيات   تفسير  حال اين عرفان مدعي      هر كه به 
كه در عرفان نظري برخي از عارفان ما وجود دارد، با قرآن سازگار اسـت              

 . سازگاري هم دروني استنوع يا نه؟ اين 
يكي اينكه آيا اجزاي يـك  تا اينجا بحث بر سر دو نوع سازگاري بود؛         

عرفان به لحاظ منطقي با هم سازگاري دروني دارند يا نـه و ديگـر اينكـه       
آيا يك عرفان با كتاب و سـنت يـا بـا متـون مقـدس دينـي كـه ذيـل آن                    

 البته شكي نيست كه هر عرفان نظـري را از   .گنجد سازگاري دارد يا نه     مي
جيد كـه آيـا واقعـاً    اين جهت دوم، بايد با متون مقدس خود آن ديـن سـن    

 .سازگاري دارد يا ندارد
 

 طرح يك اشكال

يك عرفان با متون مقدس     آيد و آن اينكه اگر        در اينجا يك سؤال پيش مي     
 اين رسد  به نظر مي   آنگاه ،سازگاري داشته باشد  گنجد    ديني كه ذيل آن مي    

يك حسن براي آن عرفان است و اگر ناسازگاري داشته باشد، طبعاً يـك               
بسـا ناسـازگاري      ممكن است كسـي بگويـد چـه       . شود  سوب مي عيب مح 
هـا حـاكي    بسا اين گزاره     به اين دليل كه چه     ؛ عيب به حساب نيايد    ،داشتن

از عوالم و ساحاتي باشند كه در آن عوالم و ساحات قوانين منطق سـاري               
انـد و    كمااينكه بعضـي از فيلسـوفان عرفـان ادعـا كـرده           . و جاري نيست  

كننـد، گـزارش از عـوالم،         گوينـد و گـزارش مـي        ا مـي  اند آنچه عرفـ    گفته
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هـا، نـواحي و       قعص وجود است كه در آن       عهايي از اصقا    قعساحات و صُ  
در آن عـوالم اجتمـاع   . هـا، اصـالً قـوانين منطـق كـاربري ندارنـد          ساحت

اجتمـاع  . ارتفاع نقيضـين هـم اسـتحاله نـدارد        . نقيضين هم استحاله ندارد   
ابراين، اينكه اقـوال يـك عـارف در عرفـان           ضدين هم استحاله ندارد و بن     

اش ناسازگاري داشته باشد، عيبي براي آن عرفان نظـري محسـوب             نظري
اش ناسازگاري وجـود داشـته        البته اگر فيلسوفي در نظام فلسفي     . شود  نمي

 زيـرا دارد راجـع بـه سـاحت عقالنـي هسـتي سـخن                ؛باشد، عيب است  
عقالني و بلكـه سـاحت       يربسا عارف راجع به ساحت غ       گويد، ولي چه      مي

بنـابراين اگـر    . ضدعقالني و خردستيز هستي در حال سخن گفـتن باشـد          
ايـن يـك اشـكال    . سخنانش با هم ناسازگار باشد، عيب و ايـرادي نـدارد       

 .نداست كه ممكن است كسي طرح ك
 

 پاسخ به اشكال فوق

شـناختي    پاسخ روش : توان داد    مي پاسخبه نظر من به اين اشكال حداقل دو         
 .شناختي و پاسخ هستي

 وجود داشته باشد كـه در آن        يبر فرض آنكه ساحت    :شناختي  پاسخ روش 
 در باب آن ساحت ديگـر بايـد سـكوت           ،ساحت قوانين منطق اعمال نشود    

  عيـبِ  ، سخن را   يا تضاد  و در عين حال تناقض    بگوييم   سخن   ه اينكه كرد؛ ن 
قـوانين منطـق     وجود دارد كـه در آن عـالم، همـه             مياگر عال . ميانسخن ند 
 از حيـرت  يشود، ما در باب آن عالم بـه حيـرت و سـكوت ناشـ           نقض مي 

بر فـرض آنكـه     .  داريم كار و سر آن عالم با راز      خصوص در    لذا  و افتيم مي
 وجـود داشـته باشـد كـه در آن سـاحت يـا               ي در هسـت   يساحت يا ساحات  

ساحات قوانين منطق وجود نداشته باشد، عارف نبايد از آن ساحات سـخن            
گـويم و دم هـم       ميگويد و دم بزند و بعد بگويد من از آن ساحات سخن             ب

 عيـب سـخنم بـه       ، اگر در سخنان من تضاد يا تنـاقض ديديـد          يزنم، ول  مي

 ٢٦٩/ نظام عرفاني 
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 سـاحت راز  ،اگر چنين عالمي وجود داشته باشد، آن عـالم     . آيد نميحساب  
 است، نـه موضـع   ياست و در برابر راز، تنها موضع درست، موضع خاموش      

در ايـن   .  مبرا دانستن  يص و بعد سخن خود را از هر عيب و نق          سخن گفتن 
 .موارد بايد خاموش بود

 ١ ويتگنشتاينرساله منطقي ـ فلسفي آخرين گزاره از هفت گزاره مهم 
سخن گفت بايد با خاموشـي بـا      توان  اش نمي  اين است كه آنچه را درباره     

ـ    و يعني اگر شما با راز سر     . آن مواجه شويم   د، ديگـر نبايـد    كار پيدا كردي
يد اين سخن ما يـك سـخن متفـاوت بـا سـاير              ييد و بعد بگو   يسخن بگو 

در آنجـا بايـد بـا     . نيسـت سخنان است و تضاد و تناقض هم در آن عيب           
گويم براي ايـن اسـت     زيرا وقتي من سخن مي    . خاموشي با آن مواجه شد    

هر وقـت   .  يا هم فهم و هم قبول       و ، كند سخن مرا فهم  يا  كه طرف مقابل    
  دليـل  ايـن بهن سخني براي شما گفتم يا شما سخني براي من گفتيد، يا       م

گوييم كه سخن را طرف مقابل فقط فهم كند، خواه قبـول              با هم سخن مي   
گوييم كه سخن را طرف مقابل هم فهـم        و يا با هم سخن مي      ،كند يا نكند  

اگر من سخني را به شـما گفـتم و گفـتم ايـن سـخن را                 . كند و هم قبول   
 فارغم از  و طبعاً به طريق اوليٰ     يا نفهمي   ه بفهمي ك و فارغم از اين    گويم  مي

گويند اين نقض غرض است؛ انسان سخن         اينكه قبول كني يا نه، آنگاه مي      
اگر سـخن   . گويد   مخاطبش مي  را براي فهم مخاطبش يا براي فهم و قبولِ        

گويـد سـخني كـه درون آن           مخاطب مي  را براي فهم يا براي فهم و قبولِ       
ناقض وجود داشته باشد، براي مخاطب نه قابل فهم است و نه به طريـق             ت

فهمد و طبعـاً        كس نمي  سخن متناقض را هيچ   .  قابل قبول خواهد بود    اولٰي
وقتـي  .  فـرع بـر فهـم اسـت    ،كند؛ چون قبول  قبول هم نمي  به طريِق اوليٰ  

 .تواند بكند انسان چيزي را فهم نكند، قبول هم نمي
                                                           

 ، دارد و بعـد ي هفت گـزاره اصـل  . به صورت يك ساختمان معمارانه نوشته شده استاين رساله . ١
يابـد و كـل نظـام     شود و به همين ترتيب ادامـه مـي   متفرع مي  ديگرييها ها، گزاره از اين گزاره  
 .آيد  در اين رساله پديد مي متقدمشتاينفلسفي ويتگن
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هـا، نـواحي و       قعص وجود است كه در آن       عهايي از اصقا    قعساحات و صُ  
در آن عـوالم اجتمـاع   . هـا، اصـالً قـوانين منطـق كـاربري ندارنـد          ساحت

اجتمـاع  . ارتفاع نقيضـين هـم اسـتحاله نـدارد        . نقيضين هم استحاله ندارد   
ابراين، اينكه اقـوال يـك عـارف در عرفـان           ضدين هم استحاله ندارد و بن     

اش ناسازگاري داشته باشد، عيبي براي آن عرفان نظـري محسـوب             نظري
اش ناسازگاري وجـود داشـته        البته اگر فيلسوفي در نظام فلسفي     . شود  نمي

 زيـرا دارد راجـع بـه سـاحت عقالنـي هسـتي سـخن                ؛باشد، عيب است  
عقالني و بلكـه سـاحت       يربسا عارف راجع به ساحت غ       گويد، ولي چه      مي

بنـابراين اگـر    . ضدعقالني و خردستيز هستي در حال سخن گفـتن باشـد          
ايـن يـك اشـكال    . سخنانش با هم ناسازگار باشد، عيب و ايـرادي نـدارد       

 .نداست كه ممكن است كسي طرح ك
 

 پاسخ به اشكال فوق

شـناختي    پاسخ روش : توان داد    مي پاسخبه نظر من به اين اشكال حداقل دو         
 .شناختي و پاسخ هستي

 وجود داشته باشد كـه در آن        يبر فرض آنكه ساحت    :شناختي  پاسخ روش 
 در باب آن ساحت ديگـر بايـد سـكوت           ،ساحت قوانين منطق اعمال نشود    

  عيـبِ  ، سخن را   يا تضاد  و در عين حال تناقض    بگوييم   سخن   ه اينكه كرد؛ ن 
قـوانين منطـق     وجود دارد كـه در آن عـالم، همـه             مياگر عال . ميانسخن ند 
 از حيـرت  يشود، ما در باب آن عالم بـه حيـرت و سـكوت ناشـ           نقض مي 

بر فـرض آنكـه     .  داريم كار و سر آن عالم با راز      خصوص در    لذا  و افتيم مي
 وجـود داشـته باشـد كـه در آن سـاحت يـا               ي در هسـت   يساحت يا ساحات  

ساحات قوانين منطق وجود نداشته باشد، عارف نبايد از آن ساحات سـخن            
گـويم و دم هـم       ميگويد و دم بزند و بعد بگويد من از آن ساحات سخن             ب

 عيـب سـخنم بـه       ، اگر در سخنان من تضاد يا تنـاقض ديديـد          يزنم، ول  مي

 ٢٦٩/ نظام عرفاني 
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 سـاحت راز  ،اگر چنين عالمي وجود داشته باشد، آن عـالم     . آيد نميحساب  
 است، نـه موضـع   ياست و در برابر راز، تنها موضع درست، موضع خاموش      

در ايـن   .  مبرا دانستن  يص و بعد سخن خود را از هر عيب و نق          سخن گفتن 
 .موارد بايد خاموش بود

 ١ ويتگنشتاينرساله منطقي ـ فلسفي آخرين گزاره از هفت گزاره مهم 
سخن گفت بايد با خاموشـي بـا      توان  اش نمي  اين است كه آنچه را درباره     

ـ    و يعني اگر شما با راز سر     . آن مواجه شويم   د، ديگـر نبايـد    كار پيدا كردي
يد اين سخن ما يـك سـخن متفـاوت بـا سـاير              ييد و بعد بگو   يسخن بگو 

در آنجـا بايـد بـا     . نيسـت سخنان است و تضاد و تناقض هم در آن عيب           
گويم براي ايـن اسـت     زيرا وقتي من سخن مي    . خاموشي با آن مواجه شد    

هر وقـت   .  يا هم فهم و هم قبول       و ، كند سخن مرا فهم  يا  كه طرف مقابل    
  دليـل  ايـن بهن سخني براي شما گفتم يا شما سخني براي من گفتيد، يا       م

گوييم كه سخن را طرف مقابل فقط فهم كند، خواه قبـول              با هم سخن مي   
گوييم كه سخن را طرف مقابل هم فهـم        و يا با هم سخن مي      ،كند يا نكند  

اگر من سخني را به شـما گفـتم و گفـتم ايـن سـخن را                 . كند و هم قبول   
 فارغم از  و طبعاً به طريق اوليٰ     يا نفهمي   ه بفهمي ك و فارغم از اين    گويم  مي

گويند اين نقض غرض است؛ انسان سخن         اينكه قبول كني يا نه، آنگاه مي      
اگر سـخن   . گويد   مخاطبش مي  را براي فهم مخاطبش يا براي فهم و قبولِ        

گويـد سـخني كـه درون آن           مخاطب مي  را براي فهم يا براي فهم و قبولِ       
ناقض وجود داشته باشد، براي مخاطب نه قابل فهم است و نه به طريـق             ت

فهمد و طبعـاً        كس نمي  سخن متناقض را هيچ   .  قابل قبول خواهد بود    اولٰي
وقتـي  .  فـرع بـر فهـم اسـت    ،كند؛ چون قبول  قبول هم نمي  به طريِق اوليٰ  

 .تواند بكند انسان چيزي را فهم نكند، قبول هم نمي
                                                           

 ، دارد و بعـد ي هفت گـزاره اصـل  . به صورت يك ساختمان معمارانه نوشته شده استاين رساله . ١
يابـد و كـل نظـام     شود و به همين ترتيب ادامـه مـي   متفرع مي  ديگرييها ها، گزاره از اين گزاره  
 .آيد  در اين رساله پديد مي متقدمشتاينفلسفي ويتگن
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چنين حاالتي  مثالً حالت خلسه، كه اصالً در          اند،  در حالتي بوده  خود عرفا هميشه     ○
 ايـن  آنهـا ان ي اطراف وشاگرداناند كه     داشته اما يك تراوشاتي     ،اند  مقام بيان نبوده  در  

 .اند  در مقام بيان نبوده اصالً خود عرفا، در حالي كهاند نوشته  را ميموارد
هـاي    طور كه به توصيه     يم، همان گوي  نمي ما به سخنان پراكنده، عرفان نظري      ●

تعبير نظـام را    . گوييم   عرفاني يا نظام عرفان عملي نمي       اخالقِ پراكنده هم نظامِ  
اي را بـراي مـا بيـان         خواهد مجموعه   بريم كه كسي آمده و مي       كار مي   وقتي به 

اي بعـد هـم        و لحظـه   »سبحاني ما اعظم شـأني    « :بار بگويد  اگر كسي يك  . كند
 .گوييم  به آن نظام عرفاني نمي،»ب و رب االربابين التراأ« :بگويد

عربي بخواهـد جهـان هسـتي را بـراي مـا       الدين ابن اگر كسي مثالً محي   
. تواند نظام عرفاني داشته باشد      تصوير كند و به امور مختلف آن بپردازد، مي        

چون يـك سلسـله     . ما به آنچه از مقوله شطح و طامات است، كاري نداريم          
هـاي مختلـف و از گوينـدگان         ها و زمـان     ست كه در مكان   سخنان پراكنده ا  

مختلف اظهار شده است، اما اگـر كسـي مثـل شـيخ محمـود شبسـتري در                  
 بخواهـد   مفصـوص الحكـ    يا   فتوحات مكيه عربي در      يا مانند ابن   گلشن راز 

دنيا، آخـرت، عـالم بـرزخ، عـالم     در خصوص    و   دنظام هستي را تصوير كن    
مـا بـه     سخن بگويد، ...  و  نبوت ، آينده، خدا  ، گذشته ، عالم ماديات  ،مجردات

 .كنيم  چنين چيزي را مراد مي و از عرفان نظريگوييم   عرفان نظري ميآن
گـوييم    آنگاه مـي ،اگر در عرفان نظري كار به تناقض و تضاد كشيده شد  

فقط در اينجا به يك نكته اشـاره        . ما ديگر قدرت فهم و قدرت قبول نداريم       
وپر در فلسـفه علـم اسـتداللي آورد كـه البتـه اسـتدالل       كنم و آن اينكه پ    مي

 فرموالسيون آن به دسـت پـوپر صـورت          حال هر به اما   ،اي هم هست   ساده
اش يـك تنـاقض        استدالل اين است كه اگر انساني در زنـدگي         ؛گرفته است 

وي در ايـن زمينـه      . هاي هستي را بايـد بپـذيرد       پذيرفت، ديگر تمام تناقض   
پـوپر نشـان    .  كه به فارسي هم ترجمه شده است       دارد جالبي   بسياراستدالل  

امـروز هـم يكشـنبه هسـت و هـم           «كـنم     داد اگر كسي گفت من قبول مـي       

 ٢٧١/ نظام عرفاني 
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 آنگـاه بـه محـض    ،و فقط اين تناقض را در عالم قبول كنـد      » يكشنبه نيست 
. توان هر تناقضي را بر او تحميل كرد         اينكه همين يكي را پذيرفت ديگر مي      

فعالً بـه ايـن     . نه، بسيار قوي، جدي و محكم است      استدالل پوپر در اين زمي    
 بحث من بر سر اين اسـت كـه اگـر سـخن بـا ايـن                . استدالل كاري نداريم  

 ، شـود  ١شود كه اوالً نظام جهان به مـا تفهـيم و ثانيـاً تقبيـل                 گفته مي  منظور
اي نيست مگر آنكه اگر كسي به يك راز برخورد كرد بايـد در مقابـل                 چاره

 :د نظير همان شعر كهآن سكوت كند و بع
 

 پرسيد يكـي كـه عاشـقي چيسـت        
 

  
ــداني  ــا شــوي ب ــه چــو م ــتم ك  گف

 
هـاي   هـا و سـاحت      بگويد اگر شما هم مثل ما شديد، آنگاه با همين صـحنه           

شـويد؛ بـراي افـراد        ايم، مواجـه مـي       مواجه شده   با آن   عالم كه ما   منطقِي غير
هم، گفتن مـورد      دهش  ناشده، گفتن سودمند نيست و براي افراد مواجه         مواجه

اند، اصالً نيازي به گفتن ما ندارنـد، چـون     آنهايي كه مواجه شده    .نياز نيست 
انـد، اصـالً ايـن        نشـده   مواجـه  اند و آنهايي هم كه     مانند خود ما عاشق شده    

 به دليل اينكه نه قابل فهم و نه قابـل قبـول             ؛سخنان برايشان سودمند نيست   
ــك بحــث روش . اســت ــع ي ــه در واق ــن نكت ــك  اي ــا ي  پاســخشــناختي ي
بـه اشـكال مـذكور    شـناختي هـم      اما يك جواب هسـتي    . شناختي بود   روش
 .توان داد مي

 

و تفسـير خـود را از       انـد    آمـده بلكه  . اند  اختيار نكرده  يخاموشلزوماً  عرفا  در اينجا    ○
 و در عـين      هم هسـت   يديگراند عالم      گفته حال هر به. اند  ، بيان كرده  اند ديدهآنچه  
 .اند ، و آن را توصيف كردهاند دادهعالم  هم از آن يگزارشحال 

البته بايد توجه داشت كه صرف اينكه كسي بگويـد  . طور است  همين!  بله ●
، ايـن جملـه اگـر    » قوانين منطق برقرار نيست، هست كه در آن عالم   عالمي«

 consistencyمطابق با واقعي باشد، باز هـم در درون خـودش             هم جمله غير  
                                                           

 .البته تقبيل به معناي قبوالندن نيست. ١
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چنين حاالتي  مثالً حالت خلسه، كه اصالً در          اند،  در حالتي بوده  خود عرفا هميشه     ○
 ايـن  آنهـا ان ي اطراف وشاگرداناند كه     داشته اما يك تراوشاتي     ،اند  مقام بيان نبوده  در  

 .اند  در مقام بيان نبوده اصالً خود عرفا، در حالي كهاند نوشته  را ميموارد
هـاي    طور كه به توصيه     يم، همان گوي  نمي ما به سخنان پراكنده، عرفان نظري      ●

تعبير نظـام را    . گوييم   عرفاني يا نظام عرفان عملي نمي       اخالقِ پراكنده هم نظامِ  
اي را بـراي مـا بيـان         خواهد مجموعه   بريم كه كسي آمده و مي       كار مي   وقتي به 

اي بعـد هـم        و لحظـه   »سبحاني ما اعظم شـأني    « :بار بگويد  اگر كسي يك  . كند
 .گوييم  به آن نظام عرفاني نمي،»ب و رب االربابين التراأ« :بگويد

عربي بخواهـد جهـان هسـتي را بـراي مـا       الدين ابن اگر كسي مثالً محي   
. تواند نظام عرفاني داشته باشد      تصوير كند و به امور مختلف آن بپردازد، مي        

چون يـك سلسـله     . ما به آنچه از مقوله شطح و طامات است، كاري نداريم          
هـاي مختلـف و از گوينـدگان         ها و زمـان     ست كه در مكان   سخنان پراكنده ا  

مختلف اظهار شده است، اما اگـر كسـي مثـل شـيخ محمـود شبسـتري در                  
 بخواهـد   مفصـوص الحكـ    يا   فتوحات مكيه عربي در      يا مانند ابن   گلشن راز 

دنيا، آخـرت، عـالم بـرزخ، عـالم     در خصوص    و   دنظام هستي را تصوير كن    
مـا بـه     سخن بگويد، ...  و  نبوت ، آينده، خدا  ، گذشته ، عالم ماديات  ،مجردات

 .كنيم  چنين چيزي را مراد مي و از عرفان نظريگوييم   عرفان نظري ميآن
گـوييم    آنگاه مـي ،اگر در عرفان نظري كار به تناقض و تضاد كشيده شد  

فقط در اينجا به يك نكته اشـاره        . ما ديگر قدرت فهم و قدرت قبول نداريم       
وپر در فلسـفه علـم اسـتداللي آورد كـه البتـه اسـتدالل       كنم و آن اينكه پ    مي

 فرموالسيون آن به دسـت پـوپر صـورت          حال هر به اما   ،اي هم هست   ساده
اش يـك تنـاقض        استدالل اين است كه اگر انساني در زنـدگي         ؛گرفته است 

وي در ايـن زمينـه      . هاي هستي را بايـد بپـذيرد       پذيرفت، ديگر تمام تناقض   
پـوپر نشـان    .  كه به فارسي هم ترجمه شده است       دارد جالبي   بسياراستدالل  

امـروز هـم يكشـنبه هسـت و هـم           «كـنم     داد اگر كسي گفت من قبول مـي       

 ٢٧١/ نظام عرفاني 
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 آنگـاه بـه محـض    ،و فقط اين تناقض را در عالم قبول كنـد      » يكشنبه نيست 
. توان هر تناقضي را بر او تحميل كرد         اينكه همين يكي را پذيرفت ديگر مي      

فعالً بـه ايـن     . نه، بسيار قوي، جدي و محكم است      استدالل پوپر در اين زمي    
 بحث من بر سر اين اسـت كـه اگـر سـخن بـا ايـن                . استدالل كاري نداريم  

 ، شـود  ١شود كه اوالً نظام جهان به مـا تفهـيم و ثانيـاً تقبيـل                 گفته مي  منظور
اي نيست مگر آنكه اگر كسي به يك راز برخورد كرد بايـد در مقابـل                 چاره

 :د نظير همان شعر كهآن سكوت كند و بع
 

 پرسيد يكـي كـه عاشـقي چيسـت        
 

  
ــداني  ــا شــوي ب ــه چــو م ــتم ك  گف

 
هـاي   هـا و سـاحت      بگويد اگر شما هم مثل ما شديد، آنگاه با همين صـحنه           

شـويد؛ بـراي افـراد        ايم، مواجـه مـي       مواجه شده   با آن   عالم كه ما   منطقِي غير
هم، گفتن مـورد      دهش  ناشده، گفتن سودمند نيست و براي افراد مواجه         مواجه

اند، اصالً نيازي به گفتن ما ندارنـد، چـون     آنهايي كه مواجه شده    .نياز نيست 
انـد، اصـالً ايـن        نشـده   مواجـه  اند و آنهايي هم كه     مانند خود ما عاشق شده    

 به دليل اينكه نه قابل فهم و نه قابـل قبـول             ؛سخنان برايشان سودمند نيست   
ــك بحــث روش . اســت ــع ي ــه در واق ــن نكت ــك  اي ــا ي  پاســخشــناختي ي
بـه اشـكال مـذكور    شـناختي هـم      اما يك جواب هسـتي    . شناختي بود   روش
 .توان داد مي

 

و تفسـير خـود را از       انـد    آمـده بلكه  . اند  اختيار نكرده  يخاموشلزوماً  عرفا  در اينجا    ○
 و در عـين      هم هسـت   يديگراند عالم      گفته حال هر به. اند  ، بيان كرده  اند ديدهآنچه  
 .اند ، و آن را توصيف كردهاند دادهعالم  هم از آن يگزارشحال 

البته بايد توجه داشت كه صرف اينكه كسي بگويـد  . طور است  همين!  بله ●
، ايـن جملـه اگـر    » قوانين منطق برقرار نيست، هست كه در آن عالم   عالمي«

 consistencyمطابق با واقعي باشد، باز هـم در درون خـودش             هم جمله غير  
                                                           

 .البته تقبيل به معناي قبوالندن نيست. ١
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S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۲۷۲ ) ۱۶۸كد 

 جمله خودش مشتمل بر تناقض يا تضاد نيسـت؛ يعنـي اگـر مـن             اين. دارد
 در هستي وجود دارد كه در آن عالم يـا عـوالم، هـيچ                گفتم عالم يا عوالمي   

 ايـن   ،قانون منطقي سر جاي خودش نيست و تضاد و تناقض برقرار اسـت            
. جمله چه درست باشد و چه نادرست، خودش مشتمل بر تنـاقض نيسـت             

فقط يك گزاره به شـما      ! اي مردم  «: چنين بگويد كه   بنابراين اگر يك عارف   
 هسـت كـه در آن عـالم     ويم و آن اينكه بدانيد و آگاه باشيد كه عـالمي     گ مي

ما با او مشكلي نخـواهيم داشـت؛ يعنـي بـه او             ،  »قوانين منطق حاكم نيست   
خبـار از وقـوع     گوييم تو هم در حـال گفـتن تنـاقض هسـتي؛ چـون اِ                نمي

ِاخبـار از وقـوع تضـاد، خـودش سـخن           . سـت تناقض، خودش تنـاقض ني    
اما اگر بعد از اينكه اين جمله را گفـت درصـدد برآمـد تـا          . متضادي نيست 

فهم يـا   ١اين عالم يا عوالم را به صورت يك نظام بر ما عرضه كند، كه از ما               
 بر فهم بطلبد، آنگاه در اينجاست كه ما اشكال اول يعني اشـكال    متفرعِ قبوِل
ي ايـن اسـت كـه    ختشـنا  ايـن اشـكال روش    . كنيم  رد مي  را وا  شناختي  روش

زيرا كساني كه همان مراحـل را       . كرد  عارف در چنين جايي بايد سكوت مي      
هـاي   اند و چشمشان به آن عالم باز شـده، ديگـر نيـازي بـه گفتـه      طي كرده 

عارف ندارند و كساني هم كه چشمشان به آن عالم باز نشده، سخن عارف               
به خاطر اينكه اين سخنان برايشـان نـه قابـل فهـم             . برايشان سودمند نيست  
 .شناختي است اين اشكال، روش.  قابل قبولاست و نه به طريق اولٰي

 وجود داشته باشـد كـه        آيا واقعاً ممكن است عالمي     :شناختي   هستي پاسخ
پـذير اسـت؟ آيـا        در آن قوانين منطق برقرار نباشد؟ آيا چنـين چيـزي امكـان            

تي وجود داشته باشـد كـه در آن سـاحت، اجتمـاع             ممكن است عالم يا ساح    
ممكـن  نقيضين، ارتفاع نقيضين و اجتماع ضدين هم واقـع شـود؟ آيـا اصـالً             

خبـار از    وجود داشته باشد؟ يعنـي صـرف نظـر از اينكـه اِ              چنين عالمي است  
تـر ايـن اسـت كـه آيـا             بحث زيربنايي  ،چنين عالمي درست باشد يا نادرست     

                                                           

 .ايم  كه خودمان عارف نيستيم و با عرفان بيگانهكسانييعني . ١

 ٢٧٣/ نظام عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۲۷۳ )۱۶۸كد 

 خـواه عـارف بـه آن عـالم راه         ؛تواند وجود داشته باشد     مي  چنين عالمي   اصالً  
 ادعـايش  ،پيدا كرده باشد و خواه نه و چه پس از راه پيدا كردن به آن عالم هم    

ما با اين مسـائل كـاري نـداريم و بحـث     . را بيان كند يا با سكوت برگزار كند  
 ايـن پرسـش را طـرح        شـناختي   هستيكنيم، بلكه به لحاظ        نمي شناختي  روش
 قوانين منطق زير پا گذاشته شود؟ يعنـي      يم كه آيا ممكن است در عالمي      كن  مي

خودش باشـد    و غير١مثالً جمع نقيضين واقع شود يا هر چيزي خودش نباشد     
 ؟و يا مثالً تضاد وجود داشته باشد و دو ضد با هم جمع شوند

است، بستگي زيـادي دارد بـه       شناختي    هستياين اشكال كه يك اشكال      
دانـيم يـا قـوانين جهـان          ما قوانين منطق را قوانين جهان هستي مي       اينكه آيا   

گوييم اجتماع نقيضين محال است، يعنـي در          ذهن خودمان؟ يعني وقتي مي    
 بگـوييم  طـور  عالم واقع محال است دو نقيض با هم جمع شوند؟ اگـر ايـن     

 يا اينكه   ،قانوني است ناظر به عالم واقع     » اجتماع نقيضين محال است   «آنگاه  
 ؟انـد  و ساير قوانين منطقي، قوانيِن عالِم ذهـن       » جتماع نقيضين محال است   ا«

 و  »امروز چهارشنبه است  «تواند بگويد     يعني ذهن انسان چنان است كه نمي      
اقرار كردن به يك قضيه و اقـرار        . »امروز چهارشنبه نيست  «بالفاصله بگويد   

ـ  .  نيست كردن به نقيض آن قضيه در وسع ذهن آدمي      ي در ممكن اسـت حت
عالم واقع اجتماع نقيضين، ارتفاع نقيضين و جمع ضدين رخ دهـد، امـا مـا          

مان، از اينكه به دو قضيه نقيض يا دو قضيه ضد توأم با               با اين ساختار ذهني   
هم اقرار كنيم، عاجز هستيم و نيـز عـاجز هسـتيم از اينكـه مـثالً دو قضـيه            

 كـار را بكنـيم؛ يعنـي    تـوانيم ايـن   ما نمي. نقيض را توأم با هم تكذيب كنيم  
اجتمـاع  «. اند قوانين منطق، قوانين عالم هستي نيست، بلكه قوانين عالم ذهن         

 دو  تـوان  نيسـت كـه در عـالم واقـع نمـي           به اين معني  » نقيضين محال است  
د، بلكه به اين معناست كـه در عـالم ذهـن مـن دو      كربا هم جمع    را  نقيض  

ز عالم واقع خبر نـداريم، امـا        اما  . ند با هم جمع شوند    نتوا  قضيه نقيض نمي  
                                                           

 .زيرا يكي از قوانين منطق اصل هوهويت است، يعني اينكه هر چيزي، خودش است. ١



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٢٧٢

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۲۷۲ ) ۱۶۸كد 

 جمله خودش مشتمل بر تناقض يا تضاد نيسـت؛ يعنـي اگـر مـن             اين. دارد
 در هستي وجود دارد كه در آن عالم يـا عـوالم، هـيچ                گفتم عالم يا عوالمي   

 ايـن   ،قانون منطقي سر جاي خودش نيست و تضاد و تناقض برقرار اسـت            
. جمله چه درست باشد و چه نادرست، خودش مشتمل بر تنـاقض نيسـت             

فقط يك گزاره به شـما      ! اي مردم  «: چنين بگويد كه   بنابراين اگر يك عارف   
 هسـت كـه در آن عـالم     ويم و آن اينكه بدانيد و آگاه باشيد كه عـالمي     گ مي

ما با او مشكلي نخـواهيم داشـت؛ يعنـي بـه او             ،  »قوانين منطق حاكم نيست   
خبـار از وقـوع     گوييم تو هم در حـال گفـتن تنـاقض هسـتي؛ چـون اِ                نمي

ِاخبـار از وقـوع تضـاد، خـودش سـخن           . سـت تناقض، خودش تنـاقض ني    
اما اگر بعد از اينكه اين جمله را گفـت درصـدد برآمـد تـا          . متضادي نيست 

فهم يـا   ١اين عالم يا عوالم را به صورت يك نظام بر ما عرضه كند، كه از ما               
 بر فهم بطلبد، آنگاه در اينجاست كه ما اشكال اول يعني اشـكال    متفرعِ قبوِل
ي ايـن اسـت كـه    ختشـنا  ايـن اشـكال روش    . كنيم  رد مي  را وا  شناختي  روش

زيرا كساني كه همان مراحـل را       . كرد  عارف در چنين جايي بايد سكوت مي      
هـاي   اند و چشمشان به آن عالم باز شـده، ديگـر نيـازي بـه گفتـه      طي كرده 

عارف ندارند و كساني هم كه چشمشان به آن عالم باز نشده، سخن عارف               
به خاطر اينكه اين سخنان برايشـان نـه قابـل فهـم             . برايشان سودمند نيست  
 .شناختي است اين اشكال، روش.  قابل قبولاست و نه به طريق اولٰي

 وجود داشته باشـد كـه        آيا واقعاً ممكن است عالمي     :شناختي   هستي پاسخ
پـذير اسـت؟ آيـا        در آن قوانين منطق برقرار نباشد؟ آيا چنـين چيـزي امكـان            

تي وجود داشته باشـد كـه در آن سـاحت، اجتمـاع             ممكن است عالم يا ساح    
ممكـن  نقيضين، ارتفاع نقيضين و اجتماع ضدين هم واقـع شـود؟ آيـا اصـالً             

خبـار از    وجود داشته باشد؟ يعنـي صـرف نظـر از اينكـه اِ              چنين عالمي است  
تـر ايـن اسـت كـه آيـا             بحث زيربنايي  ،چنين عالمي درست باشد يا نادرست     

                                                           

 .ايم  كه خودمان عارف نيستيم و با عرفان بيگانهكسانييعني . ١

 ٢٧٣/ نظام عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۲۷۳ )۱۶۸كد 

 خـواه عـارف بـه آن عـالم راه         ؛تواند وجود داشته باشد     مي  چنين عالمي   اصالً  
 ادعـايش  ،پيدا كرده باشد و خواه نه و چه پس از راه پيدا كردن به آن عالم هم    

ما با اين مسـائل كـاري نـداريم و بحـث     . را بيان كند يا با سكوت برگزار كند  
 ايـن پرسـش را طـرح        شـناختي   هستيكنيم، بلكه به لحاظ        نمي شناختي  روش
 قوانين منطق زير پا گذاشته شود؟ يعنـي      يم كه آيا ممكن است در عالمي      كن  مي

خودش باشـد    و غير١مثالً جمع نقيضين واقع شود يا هر چيزي خودش نباشد     
 ؟و يا مثالً تضاد وجود داشته باشد و دو ضد با هم جمع شوند

است، بستگي زيـادي دارد بـه       شناختي    هستياين اشكال كه يك اشكال      
دانـيم يـا قـوانين جهـان          ما قوانين منطق را قوانين جهان هستي مي       اينكه آيا   

گوييم اجتماع نقيضين محال است، يعنـي در          ذهن خودمان؟ يعني وقتي مي    
 بگـوييم  طـور  عالم واقع محال است دو نقيض با هم جمع شوند؟ اگـر ايـن     

 يا اينكه   ،قانوني است ناظر به عالم واقع     » اجتماع نقيضين محال است   «آنگاه  
 ؟انـد  و ساير قوانين منطقي، قوانيِن عالِم ذهـن       » جتماع نقيضين محال است   ا«

 و  »امروز چهارشنبه است  «تواند بگويد     يعني ذهن انسان چنان است كه نمي      
اقرار كردن به يك قضيه و اقـرار        . »امروز چهارشنبه نيست  «بالفاصله بگويد   

ـ  .  نيست كردن به نقيض آن قضيه در وسع ذهن آدمي      ي در ممكن اسـت حت
عالم واقع اجتماع نقيضين، ارتفاع نقيضين و جمع ضدين رخ دهـد، امـا مـا          

مان، از اينكه به دو قضيه نقيض يا دو قضيه ضد توأم با               با اين ساختار ذهني   
هم اقرار كنيم، عاجز هستيم و نيـز عـاجز هسـتيم از اينكـه مـثالً دو قضـيه            

 كـار را بكنـيم؛ يعنـي    تـوانيم ايـن   ما نمي. نقيض را توأم با هم تكذيب كنيم  
اجتمـاع  «. اند قوانين منطق، قوانين عالم هستي نيست، بلكه قوانين عالم ذهن         

 دو  تـوان  نيسـت كـه در عـالم واقـع نمـي           به اين معني  » نقيضين محال است  
د، بلكه به اين معناست كـه در عـالم ذهـن مـن دو      كربا هم جمع    را  نقيض  

ز عالم واقع خبر نـداريم، امـا        اما  . ند با هم جمع شوند    نتوا  قضيه نقيض نمي  
                                                           

 .زيرا يكي از قوانين منطق اصل هوهويت است، يعني اينكه هر چيزي، خودش است. ١



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٢٧٤

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۲۷۴ ) ۱۶۸كد 

الـف ب   «و  » الـف ب اسـت    « در آِن واحد      ممكن نيست  در عالم ذهن من،   
ر پيـدا كـرد   در ذهِن من تقـر » الف ب است «اگر  . با هم جمع شوند   » نيست

ر در ذهـن مـن تقـر      » الف ب نيست  «كند و اگر      را طرد مي  » الف ب نيست  «
اين پتانسيل و توانـايي را      ذهن من   . كند  را طرد مي  » الف ب است  «پيدا كرد   

 . »الف ب نيست«و » الف ب است«ندارد كه در آِن واحد بگويد 

 عـالم خـارج را بـراي مـا بيـان      به تعبير ديگر، آيا قوانين منطق سـاختارِ     
 اگر قوانين منطـق، قـوانين عـالم    ؟ ما آدميان را كنند، يا ساختار عالم ذهنِ     مي

 يهـا    است كه هيچ صُقعي از صُـقع       كنند، آنگاه معنايش اين    ميواقع را بيان    
اما اگـر گفتـيم     .  نيست كه بتواند قوانين منطق در آن نقض شود         يعالم هست 

 هم وجود داشته باشد كـه        مي عال بسا  چهاند آنگاه    قوانين منطق، قوانين ذهن   
ولي ذهـن مـا از درك چگـونگي آن          واقع شود   در آن عالم اجتماع نقيضين      

 :زمينه سه ديدگاه وجود داشته استاز ديرباز در اين . عاجز باشد
 كه به تعبيري بنيانگـذار منطـق        ستديدگاه، ديدگاه خود ارسطو   اين   .۱

 اعتقادش بر اين بود كه قوانين منطق، قـوانين          يو .آيد  به حساب مي  
 ؛جهان هستي هستند

 پذيرفته شده    اول در ميان فيلسوفان جهان اسالم هم عموماً ديدگاه        .۲
نصـيرالدين طوسـي بيـاني دارد كـه           اجـه جا خو  بود؛ فقط در يك   

  گويي وي معتقد است قوانين منطق، قوانين حاكم بر ذهـن آدمـي            
است و اين قوانين مربوط به هستي نيست، اما ذهـن مـا قـادر بـه                 

در فرهنـگ   . ايـن هـم ديـدگاه دوم اسـت        . جمع دو نقيض نيست   
سـو، قائـل بـه ايـن هسـتند كـه              غرب اكثراً از دوران مدرن به اين      

 اسـت و قـوانين جهـان هسـتي           نين منطق، قوانين ذهـن آدمـي      قوا
نيست؛ ما به قوانين جهان هستي راه نـداريم، بلكـه فقـط و فقـط                

، آنگاه  »الف ب است  «توانيم اين را بگوييم كه اگر قبول كرديم           مي
الـف  «تـوانيم    به قيمتي مـي   . »الف ب نيست  «توانيم قبول كنيم      نمي

 ٢٧٥/ نظام عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۲۷۵ )۱۶۸كد 

را قبـل از آن از ذهنمـان   » ستالف ب ا «را بپذيريم كه    » ب نيست 
 ؛بيرون كرده باشيم

گفـت قـوانين     مـي هگـل   .  ديدگاه هگـل اسـت     اين ديدگاه در واقع    .۳
 هگـل چـون   . اند و هم قوانين عالم عين       هم قوانين عالم ذهن    ،منطق
اش بـود و آن اينكـه         داشت كه از اركـان فلسـفه       ي مهم بسيارقاعده  

معقـول  آنچـه   و هـر  واقعيت دارد، معقول اسـت  آنچه  هر  «گفت   مي
بنابراين جهان ذهن و عين بر هم انطبـاق پيـدا           . »است، واقعيت دارد  

كنند و اگر چيزي جزء قوانين عالم ذهن بود، جزء قـوانين عـالم               مي
 جزء قوانين عالم واقع بـود، جـزء       يواقع هم خواهد بود و اگر چيز      
 .قوانين عالم ذهن هم خواهد بود

 

گرفـت   هايي را فـرا     ر رياضيات به وجود آمد، حوزه     هاي ديگري كه جديداً د      منطق ○
 عـالم   ة هم ، منطق آيا قوانين عالمِ  . توانست به آن جواب دهد      كه منطق صوري نمي   

 د يا نه؟نده خارج را پوشش مي
هـاي مختلـف      هـا و هندسـه      هاي مختلف را با رياضـيات       اوالً نبايد منطق   ●

بگوييـد مـا   ممكـن اسـت شـما    . بحث ما در رياضـيات نيسـت     . خلط كنيد 
هندسه اقليدسي، هندسه لوباچفسكي و هندسـه ريمـان داريـم، امـا اصـول               

مـا مطلقـاً كـاري بـه رياضـيات          . ستاها مثل هم      موضوعه همه اين هندسه   
در منطـق ابتـدا بايـد بـه ايـن سـؤال          . بحث ما درباره منطـق اسـت      . نداريم

سه  گفتيم   اند؟ چرا كه اگر    هاي مختلف به چه اعتبار منطق       بپردازيم كه منطق  
شـان     سـبز باشـد همـه      ديگري سيب ولو آنكه يكي سرخ، يكي زرد و          عدد

. سيب هستند، آنگاه بايد در يك چيزي به نام سـيب بـودن مشـترك باشـند           
هـاي   بريد، به چه اعتبـار منطـق        هاي مختلف كه شما از آن نام مي        اين منطق 
ـ                   مختلف ه هستند؟ به چه اعتبار مصـاديق مختلـف چيـزي بـه نـام منطـق ب

 آيند؟ حساب مي
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الـف ب   «و  » الـف ب اسـت    « در آِن واحد      ممكن نيست  در عالم ذهن من،   
ر پيـدا كـرد   در ذهِن من تقـر » الف ب است «اگر  . با هم جمع شوند   » نيست

ر در ذهـن مـن تقـر      » الف ب نيست  «كند و اگر      را طرد مي  » الف ب نيست  «
اين پتانسيل و توانـايي را      ذهن من   . كند  را طرد مي  » الف ب است  «پيدا كرد   

 . »الف ب نيست«و » الف ب است«ندارد كه در آِن واحد بگويد 

 عـالم خـارج را بـراي مـا بيـان      به تعبير ديگر، آيا قوانين منطق سـاختارِ     
 اگر قوانين منطـق، قـوانين عـالم    ؟ ما آدميان را كنند، يا ساختار عالم ذهنِ     مي

 يهـا    است كه هيچ صُقعي از صُـقع       كنند، آنگاه معنايش اين    ميواقع را بيان    
اما اگـر گفتـيم     .  نيست كه بتواند قوانين منطق در آن نقض شود         يعالم هست 

 هم وجود داشته باشد كـه        مي عال بسا  چهاند آنگاه    قوانين منطق، قوانين ذهن   
ولي ذهـن مـا از درك چگـونگي آن          واقع شود   در آن عالم اجتماع نقيضين      

 :زمينه سه ديدگاه وجود داشته استاز ديرباز در اين . عاجز باشد
 كه به تعبيري بنيانگـذار منطـق        ستديدگاه، ديدگاه خود ارسطو   اين   .۱

 اعتقادش بر اين بود كه قوانين منطق، قـوانين          يو .آيد  به حساب مي  
 ؛جهان هستي هستند

 پذيرفته شده    اول در ميان فيلسوفان جهان اسالم هم عموماً ديدگاه        .۲
نصـيرالدين طوسـي بيـاني دارد كـه           اجـه جا خو  بود؛ فقط در يك   

  گويي وي معتقد است قوانين منطق، قوانين حاكم بر ذهـن آدمـي            
است و اين قوانين مربوط به هستي نيست، اما ذهـن مـا قـادر بـه                 

در فرهنـگ   . ايـن هـم ديـدگاه دوم اسـت        . جمع دو نقيض نيست   
سـو، قائـل بـه ايـن هسـتند كـه              غرب اكثراً از دوران مدرن به اين      

 اسـت و قـوانين جهـان هسـتي           نين منطق، قوانين ذهـن آدمـي      قوا
نيست؛ ما به قوانين جهان هستي راه نـداريم، بلكـه فقـط و فقـط                

، آنگاه  »الف ب است  «توانيم اين را بگوييم كه اگر قبول كرديم           مي
الـف  «تـوانيم    به قيمتي مـي   . »الف ب نيست  «توانيم قبول كنيم      نمي
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را قبـل از آن از ذهنمـان   » ستالف ب ا «را بپذيريم كه    » ب نيست 
 ؛بيرون كرده باشيم

گفـت قـوانين     مـي هگـل   .  ديدگاه هگـل اسـت     اين ديدگاه در واقع    .۳
 هگـل چـون   . اند و هم قوانين عالم عين       هم قوانين عالم ذهن    ،منطق
اش بـود و آن اينكـه         داشت كه از اركـان فلسـفه       ي مهم بسيارقاعده  

معقـول  آنچـه   و هـر  واقعيت دارد، معقول اسـت  آنچه  هر  «گفت   مي
بنابراين جهان ذهن و عين بر هم انطبـاق پيـدا           . »است، واقعيت دارد  

كنند و اگر چيزي جزء قوانين عالم ذهن بود، جزء قـوانين عـالم               مي
 جزء قوانين عالم واقع بـود، جـزء       يواقع هم خواهد بود و اگر چيز      
 .قوانين عالم ذهن هم خواهد بود

 

گرفـت   هايي را فـرا     ر رياضيات به وجود آمد، حوزه     هاي ديگري كه جديداً د      منطق ○
 عـالم   ة هم ، منطق آيا قوانين عالمِ  . توانست به آن جواب دهد      كه منطق صوري نمي   

 د يا نه؟نده خارج را پوشش مي
هـاي مختلـف      هـا و هندسـه      هاي مختلف را با رياضـيات       اوالً نبايد منطق   ●

بگوييـد مـا   ممكـن اسـت شـما    . بحث ما در رياضـيات نيسـت     . خلط كنيد 
هندسه اقليدسي، هندسه لوباچفسكي و هندسـه ريمـان داريـم، امـا اصـول               

مـا مطلقـاً كـاري بـه رياضـيات          . ستاها مثل هم      موضوعه همه اين هندسه   
در منطـق ابتـدا بايـد بـه ايـن سـؤال          . بحث ما درباره منطـق اسـت      . نداريم

سه  گفتيم   اند؟ چرا كه اگر    هاي مختلف به چه اعتبار منطق       بپردازيم كه منطق  
شـان     سـبز باشـد همـه      ديگري سيب ولو آنكه يكي سرخ، يكي زرد و          عدد

. سيب هستند، آنگاه بايد در يك چيزي به نام سـيب بـودن مشـترك باشـند           
هـاي   بريد، به چه اعتبـار منطـق        هاي مختلف كه شما از آن نام مي        اين منطق 
ـ                   مختلف ه هستند؟ به چه اعتبار مصـاديق مختلـف چيـزي بـه نـام منطـق ب

 آيند؟ حساب مي
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 . ها  قوانين گزارهاعتباربه  ○

. ها مشترك اسـت  يعني قوانيني هست كه در تمام اين منطق ! بسيار خوب  ●
شان بـه خـاطر ايـن      ننبود  منطق غيربودنشان و    ها، اساساً منطق   يعني اين منطق  
هـايي كـه     انـد و از آن گـزاره        شان چند گـزاره را قبـول كـرده         است كه همه  

اند اصل جهت كـافي، اصـل هوهويـت، اصـل اجتمـاع               ول كرده شان قب  همه
هـاي   منطـق . نقيضين، اصل ارتفاع نقيضين و اصـل اجتمـاع ضـدين اسـت            

بودنشان بـه    يعني اساساً منطق  . در اين اصول با هم اختالف ندارند       ١مختلف
هـاي مختلـف    يعني همه منطق. اين اعتبار است كه اين اصول را قبول دارند      

هاي مختلف هسـتند كـه همـه، اصـل محـال            »منطق«شان    مهبه اين اعتبار ه   
 نقيضين، اصـل محـال بـودن      بودن اجتماع نقيضين، اصل محال بودن ارتفاع      

اند؛ لذا به اين     اجتماع ضدين، اصل هوهويت و اصل جهت كافي را پذيرفته         
به همين دليل كه اين اصـول        پذيرند و   مي اين اصول را  . اعتبار منطق هستند  

هايي با يكديگر دارنـد،   حاال اگر تفاوت. گوييم  به آنها منطق ميپذيرند يرا م 
اصـول اسـت؛ همـين      ها، متفرع بر بعد از اجمـاع بـر ايـن        ديگر اين تفاوت  

توانند بـا هـم اخـتالف        يدو انسان نم  . كنم   ديگري بيان مي   نحومطلب را به    
. اشـند در يك چيزهايي اتفاق نظر داشـته ب       ابتدا  نظر داشته باشند، مگر اينكه      

اگر من و شما در هيچ چيز با هم اتفاق نظر نداشته باشيم، در هيچ چيـز بـا                   
اتفاق نظر وقتي داريم به اين اعتبار اسـت         . هم اختالف نظر نخواهيم داشت    

هـر دو   . گـزارش چشـم از رنـگ درسـت اسـت            پذيريم  يكه مثالً هر دو م    
ارشـي داد،  ي گز يئ يا اندازه شـ    ، شكل ، از رنگ  ييم كه اگر چشم آدم    ذيرپ  مي

 پس  ؛مپذيري  ي حجيت و اعتبار قوه باصره را م       ٢،درست است؛ يعني آتوريته   
از آن اگر شخصي گفت اين صـندلي زردرنـگ اسـت و شـخص ديگـري                 

. در واقع با هم اختالف نظر داريم      در اين صورت    رنگ است،     اي گفت قهوه 
                                                           

 .تلف منطقيتر آن است كه بگوييم تصورات مخ كه البته صحيح. ١
2. authority 
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 پـذير  زمينه اجماعيـات امكـان       و پيش  backgroundاختالف، همواره در يك     
است، وگرنه اگر من و شما در هيچ چيز با هـم اجمـاع نداشـته باشـيم، در                  

اختالف بعد از اين اسـت كـه        . هيچ چيز هم با هم اختالف نخواهيم داشت       
الـف ب  « هـر دو قبـول داريـم كـه     ، من و تو !مثالً من به شما بگويم فالني     

 د  ج«آيا هر دومان قبـول داريـم كـه          و بعد بگويم    و شما بگوييد بله     » است
 آيا هـر دومـان قبـول داريـم كـه             سپس بپرسيم  ، و هو شما بگوييد بل   » است

گـويم   ي آنگاه مـ    و شما باز هم پاسخ مثبت بدهيد،       »ها ش نيستند    بعضي ح «
 n؟ اينجاست كـه پـس از اينكـه     نظر را داري   فالن درباه فالن چيز  پس چرا   

 هـيچ   تواند واقـع شـود، وگرنـه اگـر         ي اختالف نظر م   ،گزاره را قبول كرديم   
 .اتفاق نظري با هم نداشته باشيم، اختالف نظر هم نخواهيم داشت

 يجهـان « به ما گفـت  يتوان چنين گفت كه اگر عارف     به عبارت ديگر مي   
آنگـاه بـه او     » شـوند  يوجود دارد كه در آن جهان، قوانين منطـق نقـض مـ            

و » شـوند  ي وجود دارد كه در آن قوانين منطق نقض م         يجهان«گوييم هم     مي
شـوند، وجـود    ي قوانين منطق در آن نقض م    يگوي ي كه م  يهمان جهان «هم،  
 وجـود دارد كـه در آن،        يدر واقع ادعاي عارف اين است كه جهـان        . »ندارد

گويم حرف تو را قبـول       يآنگاه من به عارف م    . شوند يقوانين منطق نقض م   
خواهم نقيضش را هـم بـه        ي بالفاصله بعد از قبول حرف تو، م       يكنم، ول  يم

 وجـود دارد كـه در آن، قـوانين منطـق          يجهـان «هم  اضافه كنم و بگويم     آن  
شـود،   ي كه قوانين منطق در آن نقض مـ        يچنان جهان «هم  و  » شود ينقض م 

خواهد مچ مرا بگيـرد؟      يدر اين صورت اين عارف چگونه م      . »وجود ندارد 
 اشكال ندارد كه قوانين منطق نقض شـود،    يگفت يگويم تو كه م    يمن به او م   

ام و از نظر شـما هـم كـه چنـين        از قوانين منطق را نقض كرده      يم يك من ه 
قبـول  اگـر از مـن   ! نـه «: گويـد  ياما بالفاصله عارف مـ . چيزي اشكال ندارد  

شـود، پـس    يمـ  وجود دارد كه در آن قوانين منطق نقـض           يكرديد كه جهان  
 يشـود نفـ   يم را كه در آن قوانين منطق نقض      يتوانيد همان جهان   يمديگر ن 
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 . ها  قوانين گزارهاعتباربه  ○

. ها مشترك اسـت  يعني قوانيني هست كه در تمام اين منطق ! بسيار خوب  ●
شان بـه خـاطر ايـن      ننبود  منطق غيربودنشان و    ها، اساساً منطق   يعني اين منطق  
هـايي كـه     انـد و از آن گـزاره        شان چند گـزاره را قبـول كـرده         است كه همه  

اند اصل جهت كـافي، اصـل هوهويـت، اصـل اجتمـاع               ول كرده شان قب  همه
هـاي   منطـق . نقيضين، اصل ارتفاع نقيضين و اصـل اجتمـاع ضـدين اسـت            

بودنشان بـه    يعني اساساً منطق  . در اين اصول با هم اختالف ندارند       ١مختلف
هـاي مختلـف    يعني همه منطق. اين اعتبار است كه اين اصول را قبول دارند      

هاي مختلف هسـتند كـه همـه، اصـل محـال            »منطق«شان    مهبه اين اعتبار ه   
 نقيضين، اصـل محـال بـودن      بودن اجتماع نقيضين، اصل محال بودن ارتفاع      

اند؛ لذا به اين     اجتماع ضدين، اصل هوهويت و اصل جهت كافي را پذيرفته         
به همين دليل كه اين اصـول        پذيرند و   مي اين اصول را  . اعتبار منطق هستند  

هايي با يكديگر دارنـد،   حاال اگر تفاوت. گوييم  به آنها منطق ميپذيرند يرا م 
اصـول اسـت؛ همـين      ها، متفرع بر بعد از اجمـاع بـر ايـن        ديگر اين تفاوت  

توانند بـا هـم اخـتالف        يدو انسان نم  . كنم   ديگري بيان مي   نحومطلب را به    
. اشـند در يك چيزهايي اتفاق نظر داشـته ب       ابتدا  نظر داشته باشند، مگر اينكه      

اگر من و شما در هيچ چيز با هم اتفاق نظر نداشته باشيم، در هيچ چيـز بـا                   
اتفاق نظر وقتي داريم به اين اعتبار اسـت         . هم اختالف نظر نخواهيم داشت    

هـر دو   . گـزارش چشـم از رنـگ درسـت اسـت            پذيريم  يكه مثالً هر دو م    
ارشـي داد،  ي گز يئ يا اندازه شـ    ، شكل ، از رنگ  ييم كه اگر چشم آدم    ذيرپ  مي

 پس  ؛مپذيري  ي حجيت و اعتبار قوه باصره را م       ٢،درست است؛ يعني آتوريته   
از آن اگر شخصي گفت اين صـندلي زردرنـگ اسـت و شـخص ديگـري                 

. در واقع با هم اختالف نظر داريم      در اين صورت    رنگ است،     اي گفت قهوه 
                                                           

 .تلف منطقيتر آن است كه بگوييم تصورات مخ كه البته صحيح. ١
2. authority 

 ٢٧٧/ نظام عرفاني 
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 پـذير  زمينه اجماعيـات امكـان       و پيش  backgroundاختالف، همواره در يك     
است، وگرنه اگر من و شما در هيچ چيز با هـم اجمـاع نداشـته باشـيم، در                  

اختالف بعد از اين اسـت كـه        . هيچ چيز هم با هم اختالف نخواهيم داشت       
الـف ب  « هـر دو قبـول داريـم كـه     ، من و تو !مثالً من به شما بگويم فالني     

 د  ج«آيا هر دومان قبـول داريـم كـه          و بعد بگويم    و شما بگوييد بله     » است
 آيا هـر دومـان قبـول داريـم كـه             سپس بپرسيم  ، و هو شما بگوييد بل   » است

گـويم   ي آنگاه مـ    و شما باز هم پاسخ مثبت بدهيد،       »ها ش نيستند    بعضي ح «
 n؟ اينجاست كـه پـس از اينكـه     نظر را داري   فالن درباه فالن چيز  پس چرا   

 هـيچ   تواند واقـع شـود، وگرنـه اگـر         ي اختالف نظر م   ،گزاره را قبول كرديم   
 .اتفاق نظري با هم نداشته باشيم، اختالف نظر هم نخواهيم داشت

 يجهـان « به ما گفـت  يتوان چنين گفت كه اگر عارف     به عبارت ديگر مي   
آنگـاه بـه او     » شـوند  يوجود دارد كه در آن جهان، قوانين منطـق نقـض مـ            

و » شـوند  ي وجود دارد كه در آن قوانين منطق نقض م         يجهان«گوييم هم     مي
شـوند، وجـود    ي قوانين منطق در آن نقض م    يگوي ي كه م  يهمان جهان «هم،  
 وجـود دارد كـه در آن،        يدر واقع ادعاي عارف اين است كه جهـان        . »ندارد

گويم حرف تو را قبـول       يآنگاه من به عارف م    . شوند يقوانين منطق نقض م   
خواهم نقيضش را هـم بـه        ي بالفاصله بعد از قبول حرف تو، م       يكنم، ول  يم

 وجـود دارد كـه در آن، قـوانين منطـق          يجهـان «هم  اضافه كنم و بگويم     آن  
شـود،   ي كه قوانين منطق در آن نقض مـ        يچنان جهان «هم  و  » شود ينقض م 

خواهد مچ مرا بگيـرد؟      يدر اين صورت اين عارف چگونه م      . »وجود ندارد 
 اشكال ندارد كه قوانين منطق نقض شـود،    يگفت يگويم تو كه م    يمن به او م   

ام و از نظر شـما هـم كـه چنـين        از قوانين منطق را نقض كرده      يم يك من ه 
قبـول  اگـر از مـن   ! نـه «: گويـد  ياما بالفاصله عارف مـ . چيزي اشكال ندارد  

شـود، پـس    يمـ  وجود دارد كه در آن قوانين منطق نقـض           يكرديد كه جهان  
 يشـود نفـ   يم را كه در آن قوانين منطق نقض      يتوانيد همان جهان   يمديگر ن 
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 چـون اجتمـاع نقيضـين    ؛ب كنيد و جمله را به صورت سالبه بياوريـد        و سل 
پس عارف قبول كـرده اسـت       . »شود و اجتماع نقيضين محال است      يمواقع  

 .تواند محال نباشد يمكه اجتماع نقيضين ديگر ن
فهمم كه چگونه، بعضي افراد، به صـورت         يبه همين دليل من اين را نم      

 پاسـخ مـن     . قوانين منطق نقض شـود     اردگويند، هيچ اشكال ند    يم يا نپخته
» الف ب است  « كه به من قبوالنده      ي كه به همان عارف    به اين افراد اين است    

ـ » الف ب اسـت   « من هم قبول دارم كه       !گويم جناب عارف   يمفوراً    در  يول
الـف ب   «كـنم كـه      يمـ را قبـول دارم اضـافه       » الف ب است  «عين حال كه    

 دارد؟ يچه ايـراد  . »الف ب نيست  «و هم   » الف ب است  « هم   ييعن. »نيست
گـويم   يمآنگاه  . تواند ب نباشد   يمنگويد اگر الف ب باشد، ديگر        يمعارف  
 ؛ اجتماع نقيضـين محـال نيسـت   يگفت يم مگر تو ن ؟تواند ب نباشد   يمچرا ن 
 .»در اينجا هم اجتماع نقيضين محال نيستپس 

فتـة  ، اگر در جهاني قوانين منطق نقض شود، ايـن سـخن بـه گ              در واقع 
سخنان خودشكن، سـخناني هسـتند كـه        .  است ١فيلسوفان منطق خودشكن  

اين سـخن، سـخني اسـت       . اندازند يكنند و از اعتبار م     يخودشان را نقض م   
به دليل اينكه اگر شما گفتيد اجتمـاع نقيضـين   . كند ي م٢كه خودش را نقض 

اجتمـاع  ! د اشـكالي نـدار    !باشـد «گويم   يمن م در اين صورت     ،محال نيست 
گوييـد وقتـي     يآنگاه شـما مـ    . »ضين محال نيست، ولي محال هم هست      نقي

 قبول كرد كه محـال هـم   توان يگفتي اجتماع نقيضين محال نيست، ديگر نم   
 عـارف   شـمايِ را از   » اجتماع نقيضين محال نيسـت    «گوييم   يآنگاه م . هست
 هـر دو   و لـذا »ولي محال هست«كنيم كه   يكنيم و بعد هم اضافه م      يقبول م 
 اجتمـاع نقيضـين   تيـد گف  شماي عارفبه خاطر اينكه خود . كنيم يل مرا قبو 

اجتمـاع نقيضـين    «شود قبول كرد كه      ياگر محال نيست پس م    . محال نيست 
 .»محال نيست و اجتماع نقيضين محال هست

                                                           

1. self-defeating 2. defeat  

 ٢٧٩/ نظام عرفاني 
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گويند ما دو گزاره از       رسند، بلكه مي    عرفا اصالً به اين مرحله اجتماع نقيضين نمي        ○
گويـد    منطق صوري مي؛دهيم به دستگاه منطق صوري ارائه ميگيريم و   عارفان مي 

دهـيم آن منطـق       ها را به منطق ديگـري مـي          همان گزاره  .اجتماع آنها محال است   
 .حرف عرفا اين است. گويد كه اجتماع آنها محال نيست مي
گوييـد كـه چنـين     شما از قول چه كسـي مـي  .  چنين منطقي وجود ندارد  ●

 منطقي وجود دارد؟
 

 . رياضيات هستدر ○
 كه منطـق را بـا رياضـيات         گفتم،  طرح شد اشكال  اين  من همان ابتدا كه      ●

. هـاي بـديل نـداريم       هاي بديل داريـم، امـا منطـق         ما رياضيات . خلط نكنيد 
گوييـد    ها كه مـي     توانيد يك نمونه از اين جفت گزاره        گذشته از اين، اگر مي    

 .چنين چيزي وجود ندارد. ارائه كنيد
 

كار   هاي عملي به    ي هم از رياضيات گرفته شده، اما ما آن را در گزاره           منطق صور  ○
هـاي   هاي فازي يـا منطـق    هاي ديگر مانند منطق     در عصر اخير هم منطق    . بريم  مي

 .شود مختلف ديگر ارائه مي
 .كنند هاي فازي، منطق صوري را نقض نمي  منطق!مشكلي ندارد ●
 

 ...د اما ممكن هستن،كنند نقض نمي ○
گوييـد   ي كه شـما مـ  ١هاي مختلف ث ما اين است كه آيا در اين منطق      بح ●

 وجود دارد منطقي هست كه بگويد اجتماع نقيضين امكان دارد؟

 

 . نيست!نه ○

اينهـا  «گوييم   ياتفاقاً گفتم همين كه م    . خواهم بگويم  ي من هم همين را م     ●
                                                           

 .كنم  مماشات ميايشانوگرنه من اين تعبير را قبول ندارم و با اين دانشجوي محترم، البته به تعبير . ١
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 چـون اجتمـاع نقيضـين    ؛ب كنيد و جمله را به صورت سالبه بياوريـد        و سل 
پس عارف قبول كـرده اسـت       . »شود و اجتماع نقيضين محال است      يمواقع  

 .تواند محال نباشد يمكه اجتماع نقيضين ديگر ن
فهمم كه چگونه، بعضي افراد، به صـورت         يبه همين دليل من اين را نم      

 پاسـخ مـن     . قوانين منطق نقض شـود     اردگويند، هيچ اشكال ند    يم يا نپخته
» الف ب است  « كه به من قبوالنده      ي كه به همان عارف    به اين افراد اين است    

ـ » الف ب اسـت   « من هم قبول دارم كه       !گويم جناب عارف   يمفوراً    در  يول
الـف ب   «كـنم كـه      يمـ را قبـول دارم اضـافه       » الف ب است  «عين حال كه    

 دارد؟ يچه ايـراد  . »الف ب نيست  «و هم   » الف ب است  « هم   ييعن. »نيست
گـويم   يمآنگاه  . تواند ب نباشد   يمنگويد اگر الف ب باشد، ديگر        يمعارف  
 ؛ اجتماع نقيضـين محـال نيسـت   يگفت يم مگر تو ن ؟تواند ب نباشد   يمچرا ن 
 .»در اينجا هم اجتماع نقيضين محال نيستپس 

فتـة  ، اگر در جهاني قوانين منطق نقض شود، ايـن سـخن بـه گ              در واقع 
سخنان خودشكن، سـخناني هسـتند كـه        .  است ١فيلسوفان منطق خودشكن  

اين سـخن، سـخني اسـت       . اندازند يكنند و از اعتبار م     يخودشان را نقض م   
به دليل اينكه اگر شما گفتيد اجتمـاع نقيضـين   . كند ي م٢كه خودش را نقض 

اجتمـاع  ! د اشـكالي نـدار    !باشـد «گويم   يمن م در اين صورت     ،محال نيست 
گوييـد وقتـي     يآنگاه شـما مـ    . »ضين محال نيست، ولي محال هم هست      نقي

 قبول كرد كه محـال هـم   توان يگفتي اجتماع نقيضين محال نيست، ديگر نم   
 عـارف   شـمايِ را از   » اجتماع نقيضين محال نيسـت    «گوييم   يآنگاه م . هست
 هـر دو   و لـذا »ولي محال هست«كنيم كه   يكنيم و بعد هم اضافه م      يقبول م 
 اجتمـاع نقيضـين   تيـد گف  شماي عارفبه خاطر اينكه خود . كنيم يل مرا قبو 

اجتمـاع نقيضـين    «شود قبول كرد كه      ياگر محال نيست پس م    . محال نيست 
 .»محال نيست و اجتماع نقيضين محال هست

                                                           

1. self-defeating 2. defeat  

 ٢٧٩/ نظام عرفاني 
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گويند ما دو گزاره از       رسند، بلكه مي    عرفا اصالً به اين مرحله اجتماع نقيضين نمي        ○
گويـد    منطق صوري مي؛دهيم به دستگاه منطق صوري ارائه ميگيريم و   عارفان مي 

دهـيم آن منطـق       ها را به منطق ديگـري مـي          همان گزاره  .اجتماع آنها محال است   
 .حرف عرفا اين است. گويد كه اجتماع آنها محال نيست مي
گوييـد كـه چنـين     شما از قول چه كسـي مـي  .  چنين منطقي وجود ندارد  ●

 منطقي وجود دارد؟
 

 . رياضيات هستدر ○
 كه منطـق را بـا رياضـيات         گفتم،  طرح شد اشكال  اين  من همان ابتدا كه      ●

. هـاي بـديل نـداريم       هاي بديل داريـم، امـا منطـق         ما رياضيات . خلط نكنيد 
گوييـد    ها كه مـي     توانيد يك نمونه از اين جفت گزاره        گذشته از اين، اگر مي    

 .چنين چيزي وجود ندارد. ارائه كنيد
 

كار   هاي عملي به    ي هم از رياضيات گرفته شده، اما ما آن را در گزاره           منطق صور  ○
هـاي   هاي فازي يـا منطـق    هاي ديگر مانند منطق     در عصر اخير هم منطق    . بريم  مي

 .شود مختلف ديگر ارائه مي
 .كنند هاي فازي، منطق صوري را نقض نمي  منطق!مشكلي ندارد ●
 

 ...د اما ممكن هستن،كنند نقض نمي ○
گوييـد   ي كه شـما مـ  ١هاي مختلف ث ما اين است كه آيا در اين منطق      بح ●

 وجود دارد منطقي هست كه بگويد اجتماع نقيضين امكان دارد؟

 

 . نيست!نه ○

اينهـا  «گوييم   ياتفاقاً گفتم همين كه م    . خواهم بگويم  ي من هم همين را م     ●
                                                           

 .كنم  مماشات ميايشانوگرنه من اين تعبير را قبول ندارم و با اين دانشجوي محترم، البته به تعبير . ١
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 گفـتم سـيب     اگر من . االشتراك دارند    يعني اينكه مابه   ،»اند هاي مختلف  منطق
سرخ و سيب زرد و سيب سبز، هر سه سيب هستند، يعنـي قبـول دارم كـه               

هايشان با هم فـرق داشـته        هر سه با هم وجه مشتركي دارند، ولو آنكه رنگ         
هاي مختلف، همه منطق هستند به اين دليـل    گوييم منطق   وقتي هم مي  . باشد

 ل را همـه    ايـن پـنج اصـ      ، يعنـي  اند است كه پنج اصل مذكور را قبول كرده       
گويند وقتي ما اين پنج اصـل را قبـول كـرديم،        ي قبول دارند، ولي م    ها  منطق 

 هـاي مختلـف،    منطـق مـا .  را هم قبول كنيم   ندارد اصل ششمي    يديگر لزوم 
 اين پنج اصل را قبول كنيم، ولـي بعـد از قبـول ايـن پـنج                  همگيتوانيم   يم

كـي هـم     را قبـول كنـد، ي      ي يك منطق، يك اصل ششـم       ممكن است  اصل،
 منطـق   هفـتمِ  با اصِل اول منطق ششِم را قبول كند كه اين اصلِ   اصل هفتمي 

شان پـنج     بودنشان به اين است كه همه       اما منطق  ، سازگاري نداشته باشد   ومد
بـودن ارتفـاع نقيضـين،      بودن اجتماع نقيضين، محال    اصل مذكور يعني محال   

. بـول دارنـد   بودن اجتماع ضدين، هوهويت و اصل جهـت كـافي را ق            محال
هـاي   مـا منطـق  «پـذيرم كـه     طور كه گفتم من اين سـخن را نمـي           البته همان 

يكـي اينكـه    . توان ادعا كرد     مي  منطق  باب  در نكته را ما دو   ا. »مختلف داريم 
 .منطق، مثل هر دانش ديگري رشد و تطور پيدا كرده است

 

عتقـد اسـت    نشتين كـه نيـوتن م     يمانند قوانين مكانيك نيوتني و قوانين فيزيك ا        ○
 .وزن وجود دارد گويد جرم بي نشتين مييوزن وجود ندارد، اما ا جرم بي
 هم  وزن وجود ندارد و     گويند جرم بي     كه مي   كساني  اما هم  !درست است  ●

 سـري اصـول    وزن وجود دارد، هر دو در يـك          جرم بي  گويند  كساني كه مي  
له بـا هـم     توانند بگوينـد مـا در ايـن مسـئ           اجماع دارند و به همين دليل مي      

  اگر مثالً در خود جرم يا عدد جرمي اجماع نداشـته باشـند،            . اختالف داريم 
تعبير . وزن معنا نخواهد داشت     اختالف آنها در وجود يا عدم وجود جرم بي        

هستند، به دليـل ايـن      » مختلف« با هم    شود  گفته مي  كه   »هاي مختلف   منطق«

 ٢٨١/ نظام عرفاني 
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 اگر فيزيـك نيـوتن       وگرنه ،سري مسائل با هم اجماع دارند      است كه در يك   
هـم  نقطـه  با فيزيك يا مكانيك اينشتين يا با مكانيك ماكس پالنك در يـك         

توانستيم بگوييم اينها بـا هـم اخـتالف دارنـد؛      اتفاق نظر نداشتند، آنگاه نمي 
تـوانيم   كنند و به دليل اين اتفاق نظر مي    اتفاق پيدا مي   مورسري ا  اينها در يك  
از بعـد از ايـن مـوارد اشـتراك،          . كار دارند  و شان با فيزيك سر    بگوييم همه 

 .اي مثالً جرم بدون وزن با هم اختالف پيدا كنند ممكن است در مسئله

 

 ، كم شده يا حداقل شـده اسـت        ي اين اتفاق نظرها خيل    يگاه گفت   توان فقط مي  ○
 .تواند به صفر برسد وگرنه نمي

 منطـق اصـالً     طور كه اشاره كـردم در       البته همان . گاهي حداقل است  ! بله ●
 توان ادعا كـرد؛   مي منطق  نكته را در باب    هاي مختلف نداريم، بلكه دو     منطق

كارها در منطـق ارسـطو،      برخي   به اين معنا كه      ،يكي تطور علم منطق است    
 را انجـام    هـا گفت بايد بشود اين كار      گرفتني نبود، با اينكه شهود ما مي        انجام

اگـر از منطـق     . زنم  مثال مي . دادندهاي بعدي اين كارها را انجام         داد و منطق  
گويـد    بيرون بياييم و يك انسان كامالً عادي شويم، آيا شهودمان به ما نمـي             

سـر اسـب هـم سـر        «، نتيجه گرفت كـه      »اسب حيوان است  «شود از     كه مي 
دم اسـب هـم دم      «،  »گوش اسب هم گـوش حيـوان اسـت        «،  »حيوان است 
 كه حتي اسم ارسطو هم به       اگر به يك انسان كوچه و بازاري      . »حيوان است 

، آيـا   »اسـب حيـوان اسـت     «د اگر قبول كردي     ن بگوي ،گوشش نخورده باشد  
ولـي منطـق    . گويد بلـه    مي» دم اسب هم دم حيوان است؟     «كني كه     قبول مي 

دم «استنتاج كنـد و بپـذيرد كـه         » اسب حيوان است  «توانست از     ارسطو نمي 
 جدول ضرب به شما     اين مثل اين است كه يك     . »اسب هم دم حيوان است    

، ۲×۲=۴گويـد   نشان دهند و بگويند اين جدول ضـرب تـا زمـاني كـه مـي              
توانـد    گويد، اما اين جـدول نمـي         و امثالهم درست مي    ۷×۷=۴۹ و   ۳×۵=۱۵

تري درسـت    شود؟ حاال اگر جدول ضرب بزرگ        چند مي  ۴۴۳×۵۲۱بگويد  
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 گفـتم سـيب     اگر من . االشتراك دارند    يعني اينكه مابه   ،»اند هاي مختلف  منطق
سرخ و سيب زرد و سيب سبز، هر سه سيب هستند، يعنـي قبـول دارم كـه               

هايشان با هم فـرق داشـته        هر سه با هم وجه مشتركي دارند، ولو آنكه رنگ         
هاي مختلف، همه منطق هستند به اين دليـل    گوييم منطق   وقتي هم مي  . باشد

 ل را همـه    ايـن پـنج اصـ      ، يعنـي  اند است كه پنج اصل مذكور را قبول كرده       
گويند وقتي ما اين پنج اصـل را قبـول كـرديم،        ي قبول دارند، ولي م    ها  منطق 

 هـاي مختلـف،    منطـق مـا .  را هم قبول كنيم   ندارد اصل ششمي    يديگر لزوم 
 اين پنج اصل را قبول كنيم، ولـي بعـد از قبـول ايـن پـنج                  همگيتوانيم   يم

كـي هـم     را قبـول كنـد، ي      ي يك منطق، يك اصل ششـم       ممكن است  اصل،
 منطـق   هفـتمِ  با اصِل اول منطق ششِم را قبول كند كه اين اصلِ   اصل هفتمي 

شان پـنج     بودنشان به اين است كه همه       اما منطق  ، سازگاري نداشته باشد   ومد
بـودن ارتفـاع نقيضـين،      بودن اجتماع نقيضين، محال    اصل مذكور يعني محال   

. بـول دارنـد   بودن اجتماع ضدين، هوهويت و اصل جهـت كـافي را ق            محال
هـاي   مـا منطـق  «پـذيرم كـه     طور كه گفتم من اين سـخن را نمـي           البته همان 

يكـي اينكـه    . توان ادعا كرد     مي  منطق  باب  در نكته را ما دو   ا. »مختلف داريم 
 .منطق، مثل هر دانش ديگري رشد و تطور پيدا كرده است

 

عتقـد اسـت    نشتين كـه نيـوتن م     يمانند قوانين مكانيك نيوتني و قوانين فيزيك ا        ○
 .وزن وجود دارد گويد جرم بي نشتين مييوزن وجود ندارد، اما ا جرم بي
 هم  وزن وجود ندارد و     گويند جرم بي     كه مي   كساني  اما هم  !درست است  ●

 سـري اصـول    وزن وجود دارد، هر دو در يـك          جرم بي  گويند  كساني كه مي  
له بـا هـم     توانند بگوينـد مـا در ايـن مسـئ           اجماع دارند و به همين دليل مي      

  اگر مثالً در خود جرم يا عدد جرمي اجماع نداشـته باشـند،            . اختالف داريم 
تعبير . وزن معنا نخواهد داشت     اختالف آنها در وجود يا عدم وجود جرم بي        

هستند، به دليـل ايـن      » مختلف« با هم    شود  گفته مي  كه   »هاي مختلف   منطق«

 ٢٨١/ نظام عرفاني 
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 اگر فيزيـك نيـوتن       وگرنه ،سري مسائل با هم اجماع دارند      است كه در يك   
هـم  نقطـه  با فيزيك يا مكانيك اينشتين يا با مكانيك ماكس پالنك در يـك         

توانستيم بگوييم اينها بـا هـم اخـتالف دارنـد؛      اتفاق نظر نداشتند، آنگاه نمي 
تـوانيم   كنند و به دليل اين اتفاق نظر مي    اتفاق پيدا مي   مورسري ا  اينها در يك  
از بعـد از ايـن مـوارد اشـتراك،          . كار دارند  و شان با فيزيك سر    بگوييم همه 

 .اي مثالً جرم بدون وزن با هم اختالف پيدا كنند ممكن است در مسئله

 

 ، كم شده يا حداقل شـده اسـت        ي اين اتفاق نظرها خيل    يگاه گفت   توان فقط مي  ○
 .تواند به صفر برسد وگرنه نمي

 منطـق اصـالً     طور كه اشاره كـردم در       البته همان . گاهي حداقل است  ! بله ●
 توان ادعا كـرد؛   مي منطق  نكته را در باب    هاي مختلف نداريم، بلكه دو     منطق

كارها در منطـق ارسـطو،      برخي   به اين معنا كه      ،يكي تطور علم منطق است    
 را انجـام    هـا گفت بايد بشود اين كار      گرفتني نبود، با اينكه شهود ما مي        انجام

اگـر از منطـق     . زنم  مثال مي . دادندهاي بعدي اين كارها را انجام         داد و منطق  
گويـد    بيرون بياييم و يك انسان كامالً عادي شويم، آيا شهودمان به ما نمـي             

سـر اسـب هـم سـر        «، نتيجه گرفت كـه      »اسب حيوان است  «شود از     كه مي 
دم اسـب هـم دم      «،  »گوش اسب هم گـوش حيـوان اسـت        «،  »حيوان است 
 كه حتي اسم ارسطو هم به       اگر به يك انسان كوچه و بازاري      . »حيوان است 

، آيـا   »اسـب حيـوان اسـت     «د اگر قبول كردي     ن بگوي ،گوشش نخورده باشد  
ولـي منطـق    . گويد بلـه    مي» دم اسب هم دم حيوان است؟     «كني كه     قبول مي 

دم «استنتاج كنـد و بپـذيرد كـه         » اسب حيوان است  «توانست از     ارسطو نمي 
 جدول ضرب به شما     اين مثل اين است كه يك     . »اسب هم دم حيوان است    

، ۲×۲=۴گويـد   نشان دهند و بگويند اين جدول ضـرب تـا زمـاني كـه مـي              
توانـد    گويد، اما اين جـدول نمـي         و امثالهم درست مي    ۷×۷=۴۹ و   ۳×۵=۱۵

تري درسـت    شود؟ حاال اگر جدول ضرب بزرگ        چند مي  ۴۴۳×۵۲۱بگويد  
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شود و بتواند اين ضرب را هم جواب دهد، جدول ضـرب قبلـي را نقـض                 
 ضرب داشـت كـه   ۶۴منطق ارسطو . اني را رفع كرده استصكرده، بلكه نق  ن

 ضـرب آن منـتج بـود و بقيـه           ۱۵ ضرب يا به تعبيـر بعضـي         ۱۹از آن ميان    
توانسـت از   كارهاي ارسطو كسـي نمـي    و  با تمام ساز. ضروب آن عقيم بود  

اگـر  . »سـر اسـب سـر حيـوان اسـت     «، نتيجه بگيرد كه »اسب حيوان است «
 هـاي خودمـان هـم نظيـر      استفاده از منطق ارسطو كـه در كتـاب         بخواهيد با 

نتيجـه  » اسـب حيـوان اسـت     « وجـود دارد، از      جوهرالنضيد مظفر و    المنطق
 يكي از كارهايي كه منطـق       .توانيد   نمي ،»سر اسب، سر حيوان است    «بگيريد  

» اسـب حيـوان اسـت     «جديد انجام داد، اين بود كه نشان داد به سـادگي از             
يـن مسـئله آنچـه را     ا.»سر اسب، سر حيوان است «ه گرفت كه     نتيج توان مي

هـا    منطق ارسطو توانايي    يعني . بلكه توسعه داد   ،كه ارسطو گفت نقض نكرد    
 .اين يك نكته بود. هايي را نداشت و پتانسيل
 دومي هم در منطق پيش آمـد و آن اينكـه منطـق تـا اوايـل قـرن             مسئله

ب «، و   »الـف ب اسـت    «ت شما از    گف   يعني مي  ؛بيستم، منطق ِاخباريات بود   
و » الـف ب اسـت  «، ولي از »الف ج است«توانيد نتيجه بگيريد  مي» ج است 

اگـر دقـت كنيـد در       . »الـف ج اسـت    «توانيد نتيجه بگيريد      نمي» د ج است  «
منطق ارسطويي چه آن مواردي كه عقيم بود و چـه آن مـواردي كـه منـتج                  

ـ  تدريج    به. بود، همه اخباريات هستند    گفتنـد  اي    عـده ل قـرن بيسـتم      از اواي
گويد از جمع     طور كه منطقي ناظر به اخباريات وجود دارد كه مثالً مي            همان

القاعـده بايـد    توانيم به نتيجه جديدي برسيم يا نرسيم، علي       ها مي   ه  فالن گزار 
 كرد كه در باب امرهـا همـين كـارآيي را داشـته              ارائهمنطق هم   نوعي  بتوان  
» غـذا بخـور   «و  » به خانـه دوسـتت بـرو      «دو گزاره كه    مثالً آيا از اين     . باشد
هاي امري هم يـك منطـق دارد      توان به نتيجه جديدي رسيد يا نه؟ گزاره         مي

گويند و در فارسي از آن تعبيـر           مي ١هاي دال بر وظيفه    كه به آن منطق گزاره    
                                                           

1. deontic 

 ٢٨٣/ نظام عرفاني 
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هـا از    يعني منطقي كه به جـاي هسـت و نيسـت          . شود  ها مي   به منطق بايايي  
تـدريج    بـه بعـدها   . هاسـت  زند و منطق امر و نهي       ايدها حرف مي  بايدها و نب  

هـا هـم داشـته      غير از منطـق بايـايي، بايـد منطـق ارزش    ساساً كه اه شد گفت
و از اينكـه  » هوا معطر اسـت «و از اينكه » ست١اين گل زيبا «از اينكه   . باشيم

ـ   ، آيا مي  »انگيز است  فضاي اين خانه دل   « . هتوان به نتيجه جديدي رسيد يـا ن
 سـاحتي را  ٢هـا  منطـق ارزش . ها پديد آمد منطق جديدي به نام منطق ارزش    

...  ارسطو، رواقيون و حكمـاي اسـالمي و     اخبارياتِ داد كه منطقِ    پوشش مي 
 .دادند پوشش نمي

هاي بديل داريم؛ به اين معنا كه اگر يكي           اگرچه در رياضيات، رياضيات   
 اما هرگـز چنـين چيـزي در         را پذيرفتيم بايد ديگري را رد كنيم و برعكس،        

بنـابراين دو   منطق رخ نداده است و ما نبايد چنين تصـوري داشـته باشـيم؛               
يكـي تطـور منطـق و ديگـري         : توان مدعي شد     مي  منطق  خصوص درنكته  
هـا   پردازند، كه منطق جديد به آن سـاحت         هايي مي  هايي كه به ساحت    منطق

 .نپرداخته بود

يـا  فـازي     از آنهـا منطـق     يده كه يكـ    ديگري هم پديد آم    يها البته منطق 
 .ندك نمي ديگر را نقض     يها  هم منطق  يمنطق تشكيك .  است يمنطق تشكيك 

الـف  «شـد      كه اگر در منطق قديم گفته مي       اين نيست  ي منطق تشكيك  ادعاي
قابل جمع نيست، قابل جمع است، بلكه فقط        » الف ب نيست  «با  » ب است 

از اين سر طيف به آن سر طيـف         توانستيم    ويد در منطق قديم صرفاً مي     گ مي
، بپريم و براي مابين ايـن       »الف ب نيست  «به  » الف ب است  « از   ي يعن ،بپريم

بارد و يـا     ميگفت يا باران     مي ي يعن ؛توانست كاري انجام دهد    نميدو ديگر   
كه در اين سر طيف بـود، خيـز         » بارد ميباران  « از    و در نتيجه   بارد نميباران  
در منطق فـازي    . رسيد  مي» بارد نميباران  «يعني   گرفت و به آن سر طيف      مي

                                                           

 .زيبايي يك مفهوم ارزشي است. ١
2. axiology 
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شود و بتواند اين ضرب را هم جواب دهد، جدول ضـرب قبلـي را نقـض                 
 ضرب داشـت كـه   ۶۴منطق ارسطو . اني را رفع كرده استصكرده، بلكه نق  ن

 ضـرب آن منـتج بـود و بقيـه           ۱۵ ضرب يا به تعبيـر بعضـي         ۱۹از آن ميان    
توانسـت از   كارهاي ارسطو كسـي نمـي    و  با تمام ساز. ضروب آن عقيم بود  

اگـر  . »سـر اسـب سـر حيـوان اسـت     «، نتيجه بگيرد كه »اسب حيوان است «
 هـاي خودمـان هـم نظيـر      استفاده از منطق ارسطو كـه در كتـاب         بخواهيد با 

نتيجـه  » اسـب حيـوان اسـت     « وجـود دارد، از      جوهرالنضيد مظفر و    المنطق
 يكي از كارهايي كه منطـق       .توانيد   نمي ،»سر اسب، سر حيوان است    «بگيريد  

» اسـب حيـوان اسـت     «جديد انجام داد، اين بود كه نشان داد به سـادگي از             
يـن مسـئله آنچـه را     ا.»سر اسب، سر حيوان است «ه گرفت كه     نتيج توان مي

هـا    منطق ارسطو توانايي    يعني . بلكه توسعه داد   ،كه ارسطو گفت نقض نكرد    
 .اين يك نكته بود. هايي را نداشت و پتانسيل
 دومي هم در منطق پيش آمـد و آن اينكـه منطـق تـا اوايـل قـرن             مسئله

ب «، و   »الـف ب اسـت    «ت شما از    گف   يعني مي  ؛بيستم، منطق ِاخباريات بود   
و » الـف ب اسـت  «، ولي از »الف ج است«توانيد نتيجه بگيريد  مي» ج است 

اگـر دقـت كنيـد در       . »الـف ج اسـت    «توانيد نتيجه بگيريد      نمي» د ج است  «
منطق ارسطويي چه آن مواردي كه عقيم بود و چـه آن مـواردي كـه منـتج                  

ـ  تدريج    به. بود، همه اخباريات هستند    گفتنـد  اي    عـده ل قـرن بيسـتم      از اواي
گويد از جمع     طور كه منطقي ناظر به اخباريات وجود دارد كه مثالً مي            همان

القاعـده بايـد    توانيم به نتيجه جديدي برسيم يا نرسيم، علي       ها مي   ه  فالن گزار 
 كرد كه در باب امرهـا همـين كـارآيي را داشـته              ارائهمنطق هم   نوعي  بتوان  
» غـذا بخـور   «و  » به خانـه دوسـتت بـرو      «دو گزاره كه    مثالً آيا از اين     . باشد
هاي امري هم يـك منطـق دارد      توان به نتيجه جديدي رسيد يا نه؟ گزاره         مي

گويند و در فارسي از آن تعبيـر           مي ١هاي دال بر وظيفه    كه به آن منطق گزاره    
                                                           

1. deontic 

 ٢٨٣/ نظام عرفاني 
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هـا از    يعني منطقي كه به جـاي هسـت و نيسـت          . شود  ها مي   به منطق بايايي  
تـدريج    بـه بعـدها   . هاسـت  زند و منطق امر و نهي       ايدها حرف مي  بايدها و نب  

هـا هـم داشـته      غير از منطـق بايـايي، بايـد منطـق ارزش    ساساً كه اه شد گفت
و از اينكـه  » هوا معطر اسـت «و از اينكه » ست١اين گل زيبا «از اينكه   . باشيم

ـ   ، آيا مي  »انگيز است  فضاي اين خانه دل   « . هتوان به نتيجه جديدي رسيد يـا ن
 سـاحتي را  ٢هـا  منطـق ارزش . ها پديد آمد منطق جديدي به نام منطق ارزش    

...  ارسطو، رواقيون و حكمـاي اسـالمي و     اخبارياتِ داد كه منطقِ    پوشش مي 
 .دادند پوشش نمي

هاي بديل داريم؛ به اين معنا كه اگر يكي           اگرچه در رياضيات، رياضيات   
 اما هرگـز چنـين چيـزي در         را پذيرفتيم بايد ديگري را رد كنيم و برعكس،        

بنـابراين دو   منطق رخ نداده است و ما نبايد چنين تصـوري داشـته باشـيم؛               
يكـي تطـور منطـق و ديگـري         : توان مدعي شد     مي  منطق  خصوص درنكته  
هـا   پردازند، كه منطق جديد به آن سـاحت         هايي مي  هايي كه به ساحت    منطق

 .نپرداخته بود

يـا  فـازي     از آنهـا منطـق     يده كه يكـ    ديگري هم پديد آم    يها البته منطق 
 .ندك نمي ديگر را نقض     يها  هم منطق  يمنطق تشكيك .  است يمنطق تشكيك 

الـف  «شـد      كه اگر در منطق قديم گفته مي       اين نيست  ي منطق تشكيك  ادعاي
قابل جمع نيست، قابل جمع است، بلكه فقط        » الف ب نيست  «با  » ب است 

از اين سر طيف به آن سر طيـف         توانستيم    ويد در منطق قديم صرفاً مي     گ مي
، بپريم و براي مابين ايـن       »الف ب نيست  «به  » الف ب است  « از   ي يعن ،بپريم

بارد و يـا     ميگفت يا باران     مي ي يعن ؛توانست كاري انجام دهد    نميدو ديگر   
كه در اين سر طيف بـود، خيـز         » بارد ميباران  « از    و در نتيجه   بارد نميباران  
در منطق فـازي    . رسيد  مي» بارد نميباران  «يعني   گرفت و به آن سر طيف      مي

                                                           

 .زيبايي يك مفهوم ارزشي است. ١
2. axiology 
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 بين ايـن دو  يها تواند به گزاره مي وجود دارد كه    ي كه قواعد  ادعا اين است  
بـه  .  اسـت ي باران باريدن و نباريدن يـك مفهـوم تشـكيك        ي يعن ؛نيز بپردازد 

، امـروزه معتقدنـد   يطرفـداران منطـق تشـكيك      تعبير منطق قديم، بايد گفت    
خـورد؛ مـثالً آب يـك مفهـوم          مـي  يبه درد مفاهيم متواط   منطق ارسطويي،   

منطـق ارسـطويي بـه      .  و يا آب نيست    هستيك چيز يا آب     .  است يمتواط
منطق فازي به وجود آمد تا قواعـد اسـتنتاج         . خورد نميدرد مفاهيم مشكك    

.  ماننـد مفهـوم ثروتمنـد   ؛ را بيـان كنـد   ي مفاهيم تشكيك  ي حاو يها از گزاره 
تـوان گفـت فـالن انسـان يـا       آيا مـي . مفهوم آب نيست مفهوم ثروتمند مثل    

 يـك مفهـوم     يشود، زيرا ثروتمنـد     ثروتمند است و يا ثروتمند نيست؟ نمي      
م توان گفت فـالن انسـان يـا عـاِلم اسـت و يـا عـالِ                 ميآيا  . ذومراتب است 
توانسـتيم    آنگـاه مـي    ، مانند ديـوار بـود     يم يك مفهوم متواط   نيست؟ اگر عالِ  
 توان نميم  يا ديوار است و يا ديوار نيست، اما در باب عالِ          چيز    بگوييم فالن 

 از عاِلم بودن را لحـاظ كنـيم فـالن انسـان             يا ممكن است اگر درجه   . گفت
 از عاِلم بودن را در نظر بگيريم، آنگاه عالم          يعالم باشد، اما اگر درجه ديگر     

در منطـق  .  يـا ذومراتـب اسـت   يزيرا عالم يك مفهوم فازي، تشكيك    . نباشد
 يهـا  قـم و انتـاج گـزاره      اند تا قواعـد ع      ، منطقيان كوشيده  ي يا تشكيك  يفاز
اگر دقت كنيد در اينجا هم منطـق        .  مفاهيم مشكك را، استخراج كنند     يحاو

 را كـه منطـق     ي فقـط كـار    ؛ نقض نكرده است   ي را از منطق قبل    يفازي چيز 
 .آيد توانست انجام دهد، منطق فازي از عهده آن برمي نمي يقبل

 سـازگاري يك نـوع  . بود، دور شديم سازگاري  ث اصلي كه همان     از بح 
 داشـته باشـند و     ي با هم سـازگار    ي يك نظام عرفان   ياين بود كه منطقاً اجزا    

ـ                 و  ينوع دوم اين بود كه اگر يك نظام عرفاني خودش را ذيل يك نظام دين
ـ   ميكند بايد ببينيم آيا واقعاً آنچه آن نظام عرفاني           مي تعريف   يمذهب ا گويد ب

 يشـود سـازگار    مـي آنچه از متون مقدس ناظر به آن دين و مذهب استفاده            
 اين نكته دوم يعنـي سـازگاري نـوع دوم بـه دليـل ايـن مسـئله                   .دارد يا نه  

 ٢٨٥/ نظام عرفاني 
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 معموالً در طـول تـاريخ،       ي نظر ي عرفان يها  نظام يها  بود كه گزاره   يتاريخ
اي يافـت    ي نظـر  يهاي عرفان   به ندرت، نظام   .اند   اديان بوده  يها  زيرمجموعه

  مياگر چنين نظـا . شوند كه كامالً مستقل از هر دين و مذهبي ارائه شوند      مي
مطابقت آن با متن يا متون مقدس يك          در آن صورت ديگر دغدغه    پيدا شود،   

 بـه دو معنـايي كـه        سـازگاري اساس   اگر بخواهيم بر  . دين را نخواهيم داشت   
 هاي عرفاني رفـوزه  امذكر شد قضاوت كنيم، واقعيت اين است كه خيلي از نظ  

بينيم نظام عرفاني مايستر اكهـارت        كنيم، مي    يعني وقتي مقايسه مي    ؛ مردودند و 
 نظـام  ييعنـي هـم اجـزا   . عربي است  الدين ابن   تر از نظام عرفاني محي    سازگار

شان بيشتر است و هـم آنچـه مايسـتر           عرفاني مايستر اكهارت با هم سازگاري     
خوانـد تـا آنچـه كـه          يحيت بيشـتر مـي    گويد با متون مقدس مسـ       اكهارت مي 

 .اين يك جهت مقايسه است.  گويد با متون مقدس اسالمي عربي مي ابن
 

 هاي نظري از لحاظ ميزان مطابقت آنها با واقع مقايسه عرفان. ٢ـ١
يعني بر فرض آنكه همه اجزا با هـم         . استمطابقت  جهت دوم مقايسه مسئله     

خوانـد يـا      يا نظام عرفاني با واقع مـي      سازگاري داشته باشند، آيا اين مجموعه       
 ويكتـور هوگـو     بينواياناي    صدصفحه  هايي كه مثالً در رمان چند       كل گزاره  .نه

يعني كل اجزاي آن با هـم سـازگار اسـت و            . وجود دارد با هم سازگار است     
حتي دو گزاره هم در آن نيست كه با هم ناسازگار باشد، اما كل اين مجموعه                

در .  چنين اتفاقاتي رخ نداده اسـت       امر،  در واقعِ  گاه  هيچ. دخوان  با واقعيت نمي  
 ويكتـور   بينواياناي كه در     تاريخ فرانسه و در تاريخ هيچ كجاي دنيا، آن واقعه         

بنابراين شرط الزم مطابقـت بـا واقـع     . شود، رخ نداده است     هوگو گزارش مي  
 ، شرط الزم بـراي مطابقـت بـا واقـع اسـت     سازگارياگرچه   . است سازگاري

 يعنـي كـل    ؛طـور هسـتند     هـا همـين     هـا و قصـه     رمان.  شرط كافي نيست   ليو
آن . خوانـد  خواند، اما كـل آن مجموعـه بـا واقعيـت نمـي         اجزايشان با هم مي   

 . در عالم رخ نداده استگاه شود، هيچ اي كه در آن داستان گزارش مي واقعه
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 بين ايـن دو  يها تواند به گزاره مي وجود دارد كه    ي كه قواعد  ادعا اين است  
بـه  .  اسـت ي باران باريدن و نباريدن يـك مفهـوم تشـكيك        ي يعن ؛نيز بپردازد 

، امـروزه معتقدنـد   يطرفـداران منطـق تشـكيك      تعبير منطق قديم، بايد گفت    
خـورد؛ مـثالً آب يـك مفهـوم          مـي  يبه درد مفاهيم متواط   منطق ارسطويي،   

منطـق ارسـطويي بـه      .  و يا آب نيست    هستيك چيز يا آب     .  است يمتواط
منطق فازي به وجود آمد تا قواعـد اسـتنتاج         . خورد نميدرد مفاهيم مشكك    

.  ماننـد مفهـوم ثروتمنـد   ؛ را بيـان كنـد   ي مفاهيم تشكيك  ي حاو يها از گزاره 
تـوان گفـت فـالن انسـان يـا       آيا مـي . مفهوم آب نيست مفهوم ثروتمند مثل    

 يـك مفهـوم     يشود، زيرا ثروتمنـد     ثروتمند است و يا ثروتمند نيست؟ نمي      
م توان گفت فـالن انسـان يـا عـاِلم اسـت و يـا عـالِ                 ميآيا  . ذومراتب است 
توانسـتيم    آنگـاه مـي    ، مانند ديـوار بـود     يم يك مفهوم متواط   نيست؟ اگر عالِ  
 توان نميم  يا ديوار است و يا ديوار نيست، اما در باب عالِ          چيز    بگوييم فالن 

 از عاِلم بودن را لحـاظ كنـيم فـالن انسـان             يا ممكن است اگر درجه   . گفت
 از عاِلم بودن را در نظر بگيريم، آنگاه عالم          يعالم باشد، اما اگر درجه ديگر     

در منطـق  .  يـا ذومراتـب اسـت   يزيرا عالم يك مفهوم فازي، تشكيك    . نباشد
 يهـا  قـم و انتـاج گـزاره      اند تا قواعـد ع      ، منطقيان كوشيده  ي يا تشكيك  يفاز
اگر دقت كنيد در اينجا هم منطـق        .  مفاهيم مشكك را، استخراج كنند     يحاو

 را كـه منطـق     ي فقـط كـار    ؛ نقض نكرده است   ي را از منطق قبل    يفازي چيز 
 .آيد توانست انجام دهد، منطق فازي از عهده آن برمي نمي يقبل

 سـازگاري يك نـوع  . بود، دور شديم سازگاري  ث اصلي كه همان     از بح 
 داشـته باشـند و     ي با هم سـازگار    ي يك نظام عرفان   ياين بود كه منطقاً اجزا    

ـ                 و  ينوع دوم اين بود كه اگر يك نظام عرفاني خودش را ذيل يك نظام دين
ـ   ميكند بايد ببينيم آيا واقعاً آنچه آن نظام عرفاني           مي تعريف   يمذهب ا گويد ب

 يشـود سـازگار    مـي آنچه از متون مقدس ناظر به آن دين و مذهب استفاده            
 اين نكته دوم يعنـي سـازگاري نـوع دوم بـه دليـل ايـن مسـئله                   .دارد يا نه  

 ٢٨٥/ نظام عرفاني 
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 معموالً در طـول تـاريخ،       ي نظر ي عرفان يها  نظام يها  بود كه گزاره   يتاريخ
اي يافـت    ي نظـر  يهاي عرفان   به ندرت، نظام   .اند   اديان بوده  يها  زيرمجموعه

  مياگر چنين نظـا . شوند كه كامالً مستقل از هر دين و مذهبي ارائه شوند      مي
مطابقت آن با متن يا متون مقدس يك          در آن صورت ديگر دغدغه    پيدا شود،   

 بـه دو معنـايي كـه        سـازگاري اساس   اگر بخواهيم بر  . دين را نخواهيم داشت   
 هاي عرفاني رفـوزه  امذكر شد قضاوت كنيم، واقعيت اين است كه خيلي از نظ  

بينيم نظام عرفاني مايستر اكهـارت        كنيم، مي    يعني وقتي مقايسه مي    ؛ مردودند و 
 نظـام  ييعنـي هـم اجـزا   . عربي است  الدين ابن   تر از نظام عرفاني محي    سازگار

شان بيشتر است و هـم آنچـه مايسـتر           عرفاني مايستر اكهارت با هم سازگاري     
خوانـد تـا آنچـه كـه          يحيت بيشـتر مـي    گويد با متون مقدس مسـ       اكهارت مي 

 .اين يك جهت مقايسه است.  گويد با متون مقدس اسالمي عربي مي ابن
 

 هاي نظري از لحاظ ميزان مطابقت آنها با واقع مقايسه عرفان. ٢ـ١
يعني بر فرض آنكه همه اجزا با هـم         . استمطابقت  جهت دوم مقايسه مسئله     

خوانـد يـا      يا نظام عرفاني با واقع مـي      سازگاري داشته باشند، آيا اين مجموعه       
 ويكتـور هوگـو     بينواياناي    صدصفحه  هايي كه مثالً در رمان چند       كل گزاره  .نه

يعني كل اجزاي آن با هـم سـازگار اسـت و            . وجود دارد با هم سازگار است     
حتي دو گزاره هم در آن نيست كه با هم ناسازگار باشد، اما كل اين مجموعه                

در .  چنين اتفاقاتي رخ نداده اسـت       امر،  در واقعِ  گاه  هيچ. دخوان  با واقعيت نمي  
 ويكتـور   بينواياناي كه در     تاريخ فرانسه و در تاريخ هيچ كجاي دنيا، آن واقعه         

بنابراين شرط الزم مطابقـت بـا واقـع     . شود، رخ نداده است     هوگو گزارش مي  
 ، شرط الزم بـراي مطابقـت بـا واقـع اسـت     سازگارياگرچه   . است سازگاري

 يعنـي كـل    ؛طـور هسـتند     هـا همـين     هـا و قصـه     رمان.  شرط كافي نيست   ليو
آن . خوانـد  خواند، اما كـل آن مجموعـه بـا واقعيـت نمـي         اجزايشان با هم مي   

 . در عالم رخ نداده استگاه شود، هيچ اي كه در آن داستان گزارش مي واقعه
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 مشكل مطابقت

 عمـده در    بسـيار را طرح كنيم يك مشـكل       مطابقت  بخواهيم  به محض اينكه    
زنم تـا بدانيـد مشـكل     عرفاني مي ابتدا يك مثال غير . آيد  عرفان نظري پيش مي   

توان براي حل اين مشكل انجـام         چقدر عظيم است و بعد ببينيم چه كاري مي        
  و يا كشـور، اعـم از مـرد و زن،            فرض كنيد همه ما در يك شهر يا محله        . داد

اي از  ر به دنيا آمـده باشـيم و تجربـه   پير و جوان، كور مادرزاد باشيم؛ يعني كو      
در چنين شرايطي سه انسان بينا از كشـور    .  نداشته باشيم  ١رنگ، شكل و اندازه   

هـا اعـم از       شوند و راجع به عالم مبصرات يا ديدني         ديگري وارد كشور ما مي    
 ،گوينـد خيـار   مـي مـثالً  . دهنـد  ها اخباراتي به ما مـي      ها و شكل   ها، اندازه  رنگ

يـك از مـا       فرض هم بر اين است كه هيچ      . رتقال، زردرنگ است  سبزرنگ و پ  
دو حالت ممكن اسـت؛ يكـي اينكـه         . ايم  كدام از اينها نداشته     اي از هيچ   تجربه

 مثالً هر سه نفر بگويند خيـار سـبز          ،همه اين اخبارات مطابق با يكديگر باشد      
حالت ديگر ايـن اسـت كـه        . است، موز زردرنگ است و انار هم سرخ است        

مثالً يكي بگويد پرتقال زردرنگ است و ديگـري         . هم اختالف داشته باشند   با  
شـود،    در حالت دوم، قضـاوت دشـوارتر مـي        . رنگ است   بگويد پرتقال سرخ  

بر فرض آنكه اين افـراد هـيچ     . چون خود آن سه نفر هم با هم اختالف دارند         
ال و  اختالف نظري با هم نداشته باشند و همه آنها هم راجع بـه خيـار، پرتقـ                

موز يك چيز بگويند و سخنانشان با هم مطابقت داشـته باشـد بـاز هـم ايـن                   
فهميم آنها قولشان مطابق با واقع اسـت؟          پرسش مطرح است كه ما از كجا مي       

به تعبيـر   . نهايت اين است كه بتوانيم بگوييم آنها قولشان با هم سازگاري دارد           
 با واقعيت بسـنجد، تـا       ديگري، وقتي انسان بخواهد يك باور يا يك گزاره را         

طـور كـه معنـاي     بفهمد آن باور يا گزاره مطابقت با واقع دارد يا نه، بايد همين 
فهمد، واقع را هم بيابد تا بتواند قضاوت كنـد   آن گزاره يا معناي آن باور را مي    
 .كه آيا اين با آن مطابقت دارد يا نه

                                                           

 .شود ايي كه با المسه درك ميه شود، نه اندازه هايي كه با چشم درك مي البته اندازه. ١

 ٢٨٧/ نظام عرفاني 
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ايد؛ اگر    كردهها با او زندگي       شناسيد و سال    فرض كنيد شما حسن را مي     
 بـه   ،يك عكس به شما نشان دهند و بگويند اين عكس حسن است يـا نـه               

اما اگر شما اصالً در طول عمرتـان حسـن را نديـده             . دهيد  راحتي پاسخ مي  
توانيـد    چگونـه مـي  ،باشيد و از شما بپرسند آيا اين عكس حسن است يا نه      

بـا حسـن    ايد تا بخواهيـد ايـن عكـس را            نديده يقضاوت كنيد؟ شما حسن   
حاال بحث بر سر اين است كه اگر مـا بخـواهيم مطابقـت يـا                . مقايسه كنيد 

 را با واقع بسنجيم، بايد واقع را بـدانيم و بـا   ي عرفانيها عدم مطابقت گزاره 
گويـد مـن راجـع بـه         مـي حـاال اگـر عـارف       .  داشته باشـيم   كار و سرواقع  

ماسـت، در   ها دور از دسـترس ش      زنم كه آن واقعيت    مي حرف   يهاي واقعيت
 يهـا بـرا    گويد من دارم راجع به رنگ      مي است كه    ياين صورت مانند بيناي   

 نداشـته   ياگر مـا اصـالً از رنـگ تصـور         . زنم ميشما كوران مادرزاد حرف     
 فالن انسان مطابق با واقع هست       يها توانيم بفهميم حرف   ميباشيم، چگونه   

شـود كـه مسـئله       نمـي يا نه؟ و بنابراين، آيا از اين حرف مـا نتيجـه گرفتـه               
فقط خود عـارف و يـا فقـط    . توانند بفهمند ميرا فقط خوِد عارفان مطابقت  

 بـا واقعيـت مطابقـت    يتوانند بفهمند كه آيا يك گزاره خاصـ      ميجمِع عرفا   
خواهد بگويد و هـم      ميكنند كه چه     مي چون هم گزاره را فهم       .كند يا نه   مي

مـثالً  . بيننـد  مـي ن گزاره را هـم       محكي اي  ي يعن ؛ اين گزاره را   اواقِع متناظر ب  
 ي از اين يكـ  .  است  ميكند كه زمان امر موهو     ميفرض كنيد يك عارف ادعا      

اگـر  . يعني زمان توهم ماست و وجود نـدارد       .  است ي عرفان نظر  هاي  گزاره
 كه ما داشتيم آيـا ايـن        يتوانند بگويند در آن تجارب     مي باشند، آنگاه    يعارفان

اي  يالفرض ما هيچ تجربـه عرفـان      اما اگر علي   .يا نه گزاره مطابق با واقع بود      
 بـا   ،» موهـوم اسـت    يزمـان امـر   «تـوانيم بفهمـيم       نداشته باشيم، چگونه مي   

 انسـان بخواهـد   ي وقتـ يبـه تعبيـر ديگـر    . خوانـد  خواند يا نمي    واقعيت مي 
س بفهمد بايد هـم بـه عكـس      مطابقت يا عدم مطابقت يك عكس را با عاكِ        

 عكـس ايـن   ،ه عاكس تا بتواند بفهمـد ايـن عكـس         علم داشته باشد و هم ب     
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 مشكل مطابقت

 عمـده در    بسـيار را طرح كنيم يك مشـكل       مطابقت  بخواهيم  به محض اينكه    
زنم تـا بدانيـد مشـكل     عرفاني مي ابتدا يك مثال غير . آيد  عرفان نظري پيش مي   

توان براي حل اين مشكل انجـام         چقدر عظيم است و بعد ببينيم چه كاري مي        
  و يا كشـور، اعـم از مـرد و زن،            فرض كنيد همه ما در يك شهر يا محله        . داد

اي از  ر به دنيا آمـده باشـيم و تجربـه   پير و جوان، كور مادرزاد باشيم؛ يعني كو      
در چنين شرايطي سه انسان بينا از كشـور    .  نداشته باشيم  ١رنگ، شكل و اندازه   

هـا اعـم از       شوند و راجع به عالم مبصرات يا ديدني         ديگري وارد كشور ما مي    
 ،گوينـد خيـار   مـي مـثالً  . دهنـد  ها اخباراتي به ما مـي      ها و شكل   ها، اندازه  رنگ

يـك از مـا       فرض هم بر اين است كه هيچ      . رتقال، زردرنگ است  سبزرنگ و پ  
دو حالت ممكن اسـت؛ يكـي اينكـه         . ايم  كدام از اينها نداشته     اي از هيچ   تجربه

 مثالً هر سه نفر بگويند خيـار سـبز          ،همه اين اخبارات مطابق با يكديگر باشد      
حالت ديگر ايـن اسـت كـه        . است، موز زردرنگ است و انار هم سرخ است        

مثالً يكي بگويد پرتقال زردرنگ است و ديگـري         . هم اختالف داشته باشند   با  
شـود،    در حالت دوم، قضـاوت دشـوارتر مـي        . رنگ است   بگويد پرتقال سرخ  

بر فرض آنكه اين افـراد هـيچ     . چون خود آن سه نفر هم با هم اختالف دارند         
ال و  اختالف نظري با هم نداشته باشند و همه آنها هم راجع بـه خيـار، پرتقـ                

موز يك چيز بگويند و سخنانشان با هم مطابقت داشـته باشـد بـاز هـم ايـن                   
فهميم آنها قولشان مطابق با واقع اسـت؟          پرسش مطرح است كه ما از كجا مي       

به تعبيـر   . نهايت اين است كه بتوانيم بگوييم آنها قولشان با هم سازگاري دارد           
 با واقعيت بسـنجد، تـا       ديگري، وقتي انسان بخواهد يك باور يا يك گزاره را         

طـور كـه معنـاي     بفهمد آن باور يا گزاره مطابقت با واقع دارد يا نه، بايد همين 
فهمد، واقع را هم بيابد تا بتواند قضاوت كنـد   آن گزاره يا معناي آن باور را مي    
 .كه آيا اين با آن مطابقت دارد يا نه

                                                           

 .شود ايي كه با المسه درك ميه شود، نه اندازه هايي كه با چشم درك مي البته اندازه. ١

 ٢٨٧/ نظام عرفاني 
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ايد؛ اگر    كردهها با او زندگي       شناسيد و سال    فرض كنيد شما حسن را مي     
 بـه   ،يك عكس به شما نشان دهند و بگويند اين عكس حسن است يـا نـه               

اما اگر شما اصالً در طول عمرتـان حسـن را نديـده             . دهيد  راحتي پاسخ مي  
توانيـد    چگونـه مـي  ،باشيد و از شما بپرسند آيا اين عكس حسن است يا نه      

بـا حسـن    ايد تا بخواهيـد ايـن عكـس را            نديده يقضاوت كنيد؟ شما حسن   
حاال بحث بر سر اين است كه اگر مـا بخـواهيم مطابقـت يـا                . مقايسه كنيد 

 را با واقع بسنجيم، بايد واقع را بـدانيم و بـا   ي عرفانيها عدم مطابقت گزاره 
گويـد مـن راجـع بـه         مـي حـاال اگـر عـارف       .  داشته باشـيم   كار و سرواقع  

ماسـت، در   ها دور از دسـترس ش      زنم كه آن واقعيت    مي حرف   يهاي واقعيت
 يهـا بـرا    گويد من دارم راجع به رنگ      مي است كه    ياين صورت مانند بيناي   

 نداشـته   ياگر مـا اصـالً از رنـگ تصـور         . زنم ميشما كوران مادرزاد حرف     
 فالن انسان مطابق با واقع هست       يها توانيم بفهميم حرف   ميباشيم، چگونه   

شـود كـه مسـئله       نمـي يا نه؟ و بنابراين، آيا از اين حرف مـا نتيجـه گرفتـه               
فقط خود عـارف و يـا فقـط    . توانند بفهمند ميرا فقط خوِد عارفان مطابقت  

 بـا واقعيـت مطابقـت    يتوانند بفهمند كه آيا يك گزاره خاصـ      ميجمِع عرفا   
خواهد بگويد و هـم      ميكنند كه چه     مي چون هم گزاره را فهم       .كند يا نه   مي

مـثالً  . بيننـد  مـي ن گزاره را هـم       محكي اي  ي يعن ؛ اين گزاره را   اواقِع متناظر ب  
 ي از اين يكـ  .  است  ميكند كه زمان امر موهو     ميفرض كنيد يك عارف ادعا      

اگـر  . يعني زمان توهم ماست و وجود نـدارد       .  است ي عرفان نظر  هاي  گزاره
 كه ما داشتيم آيـا ايـن        يتوانند بگويند در آن تجارب     مي باشند، آنگاه    يعارفان

اي  يالفرض ما هيچ تجربـه عرفـان      اما اگر علي   .يا نه گزاره مطابق با واقع بود      
 بـا   ،» موهـوم اسـت    يزمـان امـر   «تـوانيم بفهمـيم       نداشته باشيم، چگونه مي   

 انسـان بخواهـد   ي وقتـ يبـه تعبيـر ديگـر    . خوانـد  خواند يا نمي    واقعيت مي 
س بفهمد بايد هـم بـه عكـس      مطابقت يا عدم مطابقت يك عكس را با عاكِ        

 عكـس ايـن   ،ه عاكس تا بتواند بفهمـد ايـن عكـس         علم داشته باشد و هم ب     
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در صورتي كه مـا بـه عـوالم و         .  است يِس ديگر س است يا عكِس عاكِ    عاِك
تـوانيم مطابقـت يـا عـدم           راه نداشته باشيم چگونه مـي      يهاي عرفان   ساحت

رسـد هـيچ     وجود دارد؟ بـه نظـر مـي        يمطابقت با واقع را بفهميم؟ چه راه      
 . وجود ندارديراه

 
 مطابقت با توجه به تفكيك ميان مدعا و دليلمشكل اي حل راهكاري بر

تفكيـك ميـان مـدعا و    توجـه بـه   ، با مطابقتدر اينجاست كه بايد به بحث    
مطلب را با يك مثال كه امـروزه هـم در محافـل بسـيار                اين   .دليل بپردازيم 

اي اسـت؟ آيـا       تجربه وحياني چگونه تجربه   . كنم  مورد بحث است، بيان مي    
گويـد؟ آيـا قـرآن سـخن       ياني واقعاً خدا با پيغمبر سـخن مـي     در تجربه وح  

در تجربه وحيـاني كـه گـاهي         پيامبر؟ رخدا ب شده    نازلپيامبر است يا سخن     
 گذرد؟ شود، چه مي تعبير به تجربه نبوي يا تجربه ديني هم مي

وقتي من و شما پيغمبر نيستيم،      . كه ما پيغمبر نيستيم    است   فرض بر اين  
 ،شـود   فرآيندي كـه از آن بـه تجربـه وحيـاني تعبيـر مـي              چه خبر داريم كه   

 فرآيندي است؟ آيا در تجربه وحياني واقعاً صدا وجود دارد؟ يعنـي             گونهچ
 همين عبارت را به مـردم       !پيامبر« :گويد   مثالً به پيامبر مي    ،خدا به زبان عربي   
كنـد يـا      آيا خدا صدا دارد و به زبان خاصي تكلّم مـي          ! ؟»به زبان عربي بگو   

 آن كند و صدا و بـه قالـب لفـظ درآوردنِ    اي را ادراك مي   پيامبر معاني  اينكه
 . الفاظ از جانب خود پيامبر است لذابه عهده خود پيامبر است و

اگر شما با اين سؤاالت مواجه شويد و بخواهيد منطقي برخورد كنيـد و        
ربـه   بايد بگوييد تجربه وحياني، تجربـه نبـوي و تج           يا نخواهيد هياهو كنيد،  

اند كه در  ديني وجود ندارد و مثالً مدعيان تجربه نبوي و وحياني دروغ گفته 
و  ؛شـود   اين صورت ديگر چگونگي فرآيند وحي يا تجربه ديني مطرح نمي          

 اگر واقعاً وحي يا تجربه ديني وجود دارد، ما كه خودمان فاقد آن تجربـه                يا
ريم و كـامالً از آن  هستيم، در مورد كم و كيف آن هيچ چيز براي گفتن نـدا         

 ٢٨٩/ نظام عرفاني 
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دانيم آيا صدا، شكل، مفـاهيم ذهنـي يـا زبـان در آن تجربـه                  نمي. خبريم  بي
توانيم چيزي درباره آن بگوييم، زيـرا خودمـان آن            وجود دارد يا نه؟ ما نمي     

توانسـتيم چيـزي      اگر خودمـان آن تجربـه را داشـتيم مـي          . تجربه را نداريم  
 آيا بايد هر كـس  ؟ چه بايد بكنيم   پس. وانيمت بگوييم، ولي چون نداريم، نمي    

راجع به تجربه وحياني هر چه گفت، قبول كنيم؟ يا برعكس بگوييم چـون              
 نـوع  كنيم؟ هـر دو  خودمان تجربه نداريم، پس هر كس هر چه گفت رد مي     

منطق است كه بگويم چـون مـن خـودم تجربـه              بي .منطق است   بي برخورد
م، پس هر كس راجع بـه فرآينـد   ا ط وحي واقع نشده   هِبام و م    وحياني نداشته 

 .كنم كنم و يا بگويم هر كه هر چه گفت، رد مي وحي هر چه گفت قبول مي    
 ؟آيا راه ديگري وجود ندارد باره مسدود كنيم؟ آيا بايد باب علم را در اين

مِن ملكيـان يـا مـِن       ؛ فرض كنيد     يك راه ديگر وجود دارد     رسد  به نظر مي  
ـ          بنـابراين خـودم در ناحيـه مـدعا          ؛دارمحسن يا مِن حسين تجربه وحيـاني ن

دانـم و     چيز نمي   يعني الادري هستم و هيچ    . ساكت و خاموِش خاموش هستم    
گويم تجربه وحياني چه هست و چه نيست يا چگونه هسـت و چگونـه                 نمي

. م و در ناحيه مدعا ساكت و خاموش       هستم» گو  دانم  الادري و نمي  «من  . نيست
و آن اينكـه بگـويم اي كسـاني كـه دربـاره            توانم انجـام دهـم        اما يك كار مي   
گوييـد، ادلّـه سـخنانتان        اثباتاً يا نفياً، و كماً يا كيفـاً سـخن مـي            تجربه وحياني 

 توانم بگـويم    اقل مي حدكجاست؟ اگر من بتوانم ادلّه حرفتان را تضعيف كنم،          
تـوانم انجـام      مـي مـن    كـه    ي است اين كار . دليلي است  حرف شما، حرف بي   

كنـد در      اما از كسي كه ادعا مي      ، راجع به مدعا ساكت هستم     يعني خودم ! دهم
كنـد در تجربـه وحيـاني     تجربه وحياني صدا وجود ندارد، يا كسي كه ادعا مي     

 يا از كسـي كـه مـدعي اسـت در           ؛پرسم داليلت چيست    صدا وجود دارد، مي   
تجربه وحياني زبان تعطيل است و نيز از كسـي كـه مـدعي اسـت در تجربـه         

گويد در    نيز از كسي كه مي    ؛  پرسم   تعطيل نيست، داليلشان را مي     وحياني زبان 
ـ گويـد راه دار     تجربه وحياني مفاهيم ذهني مطلقاً راه ندارند و كسي كه مي           د، ن
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در صورتي كه مـا بـه عـوالم و         .  است يِس ديگر س است يا عكِس عاكِ    عاِك
تـوانيم مطابقـت يـا عـدم           راه نداشته باشيم چگونه مـي      يهاي عرفان   ساحت

رسـد هـيچ     وجود دارد؟ بـه نظـر مـي        يمطابقت با واقع را بفهميم؟ چه راه      
 . وجود ندارديراه

 
 مطابقت با توجه به تفكيك ميان مدعا و دليلمشكل اي حل راهكاري بر

تفكيـك ميـان مـدعا و    توجـه بـه   ، با مطابقتدر اينجاست كه بايد به بحث    
مطلب را با يك مثال كه امـروزه هـم در محافـل بسـيار                اين   .دليل بپردازيم 

اي اسـت؟ آيـا       تجربه وحياني چگونه تجربه   . كنم  مورد بحث است، بيان مي    
گويـد؟ آيـا قـرآن سـخن       ياني واقعاً خدا با پيغمبر سـخن مـي     در تجربه وح  

در تجربه وحيـاني كـه گـاهي         پيامبر؟ رخدا ب شده    نازلپيامبر است يا سخن     
 گذرد؟ شود، چه مي تعبير به تجربه نبوي يا تجربه ديني هم مي

وقتي من و شما پيغمبر نيستيم،      . كه ما پيغمبر نيستيم    است   فرض بر اين  
 ،شـود   فرآيندي كـه از آن بـه تجربـه وحيـاني تعبيـر مـي              چه خبر داريم كه   

 فرآيندي است؟ آيا در تجربه وحياني واقعاً صدا وجود دارد؟ يعنـي             گونهچ
 همين عبارت را به مـردم       !پيامبر« :گويد   مثالً به پيامبر مي    ،خدا به زبان عربي   
كنـد يـا      آيا خدا صدا دارد و به زبان خاصي تكلّم مـي          ! ؟»به زبان عربي بگو   

 آن كند و صدا و بـه قالـب لفـظ درآوردنِ    اي را ادراك مي   پيامبر معاني  اينكه
 . الفاظ از جانب خود پيامبر است لذابه عهده خود پيامبر است و

اگر شما با اين سؤاالت مواجه شويد و بخواهيد منطقي برخورد كنيـد و        
ربـه   بايد بگوييد تجربه وحياني، تجربـه نبـوي و تج           يا نخواهيد هياهو كنيد،  

اند كه در  ديني وجود ندارد و مثالً مدعيان تجربه نبوي و وحياني دروغ گفته 
و  ؛شـود   اين صورت ديگر چگونگي فرآيند وحي يا تجربه ديني مطرح نمي          

 اگر واقعاً وحي يا تجربه ديني وجود دارد، ما كه خودمان فاقد آن تجربـه                يا
ريم و كـامالً از آن  هستيم، در مورد كم و كيف آن هيچ چيز براي گفتن نـدا         

 ٢٨٩/ نظام عرفاني 
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دانيم آيا صدا، شكل، مفـاهيم ذهنـي يـا زبـان در آن تجربـه                  نمي. خبريم  بي
توانيم چيزي درباره آن بگوييم، زيـرا خودمـان آن            وجود دارد يا نه؟ ما نمي     

توانسـتيم چيـزي      اگر خودمـان آن تجربـه را داشـتيم مـي          . تجربه را نداريم  
 آيا بايد هر كـس  ؟ چه بايد بكنيم   پس. وانيمت بگوييم، ولي چون نداريم، نمي    

راجع به تجربه وحياني هر چه گفت، قبول كنيم؟ يا برعكس بگوييم چـون              
 نـوع  كنيم؟ هـر دو  خودمان تجربه نداريم، پس هر كس هر چه گفت رد مي     

منطق است كه بگويم چـون مـن خـودم تجربـه              بي .منطق است   بي برخورد
م، پس هر كس راجع بـه فرآينـد   ا ط وحي واقع نشده   هِبام و م    وحياني نداشته 

 .كنم كنم و يا بگويم هر كه هر چه گفت، رد مي وحي هر چه گفت قبول مي    
 ؟آيا راه ديگري وجود ندارد باره مسدود كنيم؟ آيا بايد باب علم را در اين

مِن ملكيـان يـا مـِن       ؛ فرض كنيد     يك راه ديگر وجود دارد     رسد  به نظر مي  
ـ          بنـابراين خـودم در ناحيـه مـدعا          ؛دارمحسن يا مِن حسين تجربه وحيـاني ن

دانـم و     چيز نمي   يعني الادري هستم و هيچ    . ساكت و خاموِش خاموش هستم    
گويم تجربه وحياني چه هست و چه نيست يا چگونه هسـت و چگونـه                 نمي

. م و در ناحيه مدعا ساكت و خاموش       هستم» گو  دانم  الادري و نمي  «من  . نيست
و آن اينكـه بگـويم اي كسـاني كـه دربـاره            توانم انجـام دهـم        اما يك كار مي   
گوييـد، ادلّـه سـخنانتان        اثباتاً يا نفياً، و كماً يا كيفـاً سـخن مـي            تجربه وحياني 

 توانم بگـويم    اقل مي حدكجاست؟ اگر من بتوانم ادلّه حرفتان را تضعيف كنم،          
تـوانم انجـام      مـي مـن    كـه    ي است اين كار . دليلي است  حرف شما، حرف بي   

كنـد در      اما از كسي كه ادعا مي      ، راجع به مدعا ساكت هستم     يعني خودم ! دهم
كنـد در تجربـه وحيـاني     تجربه وحياني صدا وجود ندارد، يا كسي كه ادعا مي     

 يا از كسـي كـه مـدعي اسـت در           ؛پرسم داليلت چيست    صدا وجود دارد، مي   
تجربه وحياني زبان تعطيل است و نيز از كسـي كـه مـدعي اسـت در تجربـه         

گويد در    نيز از كسي كه مي    ؛  پرسم   تعطيل نيست، داليلشان را مي     وحياني زبان 
ـ گويـد راه دار     تجربه وحياني مفاهيم ذهني مطلقاً راه ندارند و كسي كه مي           د، ن
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صـورت ادراك    گويد در تجربه وحياني صـورِت بـي         همچنين از كسي كه مي    
خواهم كـه     شود، مي   گويد صورِت باصورت ادراك مي      شود و كسي كه مي      مي
 نسبت به مدعاي آنها ساكتم، چون خودم به آن عـوالم             من .درنشان را بياو    هلّاد

ـ     اما مي . فهمم كدام مدعا درست است      راه ندارم و نمي    تـان را     هتوانم بگويم ادلّ
قول در اين باب وجـود داشـته        پنج  ه را آوردند،    فرض كنيد وقتي ادلّ   . بياوريد

ته باشـد، آنگـاه در      باشد و هر قولي هم يك دليل براي حـرف خـودش داشـ             
 بگـويم ايـن     ه را تضـعيف كـنم و مـثالً         از اين ادلّ    مورد  اينجا اگر توانستم سه   

ناشده دارد، يـا ايـن دليـل يـك قسـمتش بـا قسـمت                  دليل، يك مقدمه اثبات   
فـرض را    فرضي دارد كـه ايـن پـيش        خواند و يا اين مقدمه پيش       ديگرش نمي 
ر يك نوع تشكيك از ايـن قبيـل   حال اگ هر  به،تواند قبول كند  نمي  عقل آدمي 
تـوانيم داشـته باشـيم، كـردم، آنگـاه            هايي كه در براهين فلسـفي مـي         تشكيك

اما اگر در باب يكـي از ايـن         . شود  دليل مي  حداقل صاحب آن قول، قولش بي     
 آنگـاه   ،اي نـدارد    اقوال هر چه فكر كردم، ديدم دليـل آن هـيچ عيـب منطقـي              

زيرا از چهار ارتبـاطي كـه بـين    . اعتنا كردتوان  توانم بگويم به حرف تو مي   مي
 ديگـر   مـورد  منطقاً قابل قبـول اسـت و دو        مورد   مدعا و دليل وجود دارد، دو     

 حالـت   چهـار به عبارت ديگر بـين مـدعا و دليـل           . قابل قبول است    منطقاً غير 
 :متصور است

  دليل  مدعا
 � قوت <= صدق
 � ضعف <≠ كذب
 � قوت ≠> صدق
 � ضعف => كذب

شود از قوت دليل،      آيا مي  .ز قوت دليل صدق مدعا را نتيجه بگيريم       ا .۱
صدق مدعا را نتيجه گرفت؟ اگر كسي دليلش قوي باشد، منطقـاً مـا        

 ٢٩١/ نظام عرفاني 
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پس اين حالـت منطقـاً قابـل        . توانيم صدق مدعا را نتيجه بگيريم       مي
 را   مـدعا  توان صدق   دليل قوت داشته باشد، مي    پس اگر    .قبول است 

 ؛نتيجه گرفت
اين ممكن نيست، زيـرا     . بگيريمعف دليل كذب مدعا را نتيجه       از ض  .۲

 ؛ كسي دليلش ضعيف باشد، ولي مدعايش كاذب نباشدبسا چه
اگـر كسـي مـدعايش      .  بگيـريم  از صدق مدعا قوت دليـل را نتيجـه         .۳

 هـم كـه آورده اسـت    يتوان نتيجه گرفـت دليلـ      آيا مي  ،صادق باشد 
 ؛ ممكن نيست؟ اين همباشدقوي 

 . ممكـن نيسـت    اين هم . بگيريمدعا ضعف دليل را نتيجه      از كذب م   .۴
زيرا اگر كسي مدعايش كاذب باشد حتماً هر دليلي كه آورده اسـت             

 .ضعيف است
از اين چهار حالت، حالت اول و چهارم منطقاً درست اسـت و حالـت دوم                

اگر حالت دوم و سـوم را كـه منطقـاً درسـت             . و سوم منطقاً درست نيست    
الفـرض   ر حذف كنـيم و بـه عنـوان كسـي كـه علـي       نيست از جدول مذكو   

تجربه عرفاني يا تجربه ديني نداريم بگوييم اي كساني كه راجع بـه تجربـه               
تان را بياوريد، در اين صورت بـا توجـه            هزنيد، ادلّ   ديني و عرفاني حرف مي    

ه آنها و قوت و ضعف آن و در نتيجـه           توان در باب ادلّ     به جدول مذكور مي   
 . آنها داوري كردصدق و كذب مدعاي

 

بريم و از     كنيم؟ چگونه به كذب آن مدعا پي مي         حالت چهارم را چگونه تصور مي      ○
 رسيم؟ آن به ضعف دليل مي

 .ايم كذب را از راه ديگري فهميده ●
 

ايـم كـه دليـل     ايم كه كذب است و پس از آن فهميده       يعني كذب را ابتدا فهميده     ○
 آن ضعيف است؟
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صـورت ادراك    گويد در تجربه وحياني صـورِت بـي         همچنين از كسي كه مي    
خواهم كـه     شود، مي   گويد صورِت باصورت ادراك مي      شود و كسي كه مي      مي
 نسبت به مدعاي آنها ساكتم، چون خودم به آن عـوالم             من .درنشان را بياو    هلّاد

ـ     اما مي . فهمم كدام مدعا درست است      راه ندارم و نمي    تـان را     هتوانم بگويم ادلّ
قول در اين باب وجـود داشـته        پنج  ه را آوردند،    فرض كنيد وقتي ادلّ   . بياوريد

ته باشـد، آنگـاه در      باشد و هر قولي هم يك دليل براي حـرف خـودش داشـ             
 بگـويم ايـن     ه را تضـعيف كـنم و مـثالً         از اين ادلّ    مورد  اينجا اگر توانستم سه   

ناشده دارد، يـا ايـن دليـل يـك قسـمتش بـا قسـمت                  دليل، يك مقدمه اثبات   
فـرض را    فرضي دارد كـه ايـن پـيش        خواند و يا اين مقدمه پيش       ديگرش نمي 
ر يك نوع تشكيك از ايـن قبيـل   حال اگ هر  به،تواند قبول كند  نمي  عقل آدمي 
تـوانيم داشـته باشـيم، كـردم، آنگـاه            هايي كه در براهين فلسـفي مـي         تشكيك

اما اگر در باب يكـي از ايـن         . شود  دليل مي  حداقل صاحب آن قول، قولش بي     
 آنگـاه   ،اي نـدارد    اقوال هر چه فكر كردم، ديدم دليـل آن هـيچ عيـب منطقـي              

زيرا از چهار ارتبـاطي كـه بـين    . اعتنا كردتوان  توانم بگويم به حرف تو مي   مي
 ديگـر   مـورد  منطقاً قابل قبـول اسـت و دو        مورد   مدعا و دليل وجود دارد، دو     

 حالـت   چهـار به عبارت ديگر بـين مـدعا و دليـل           . قابل قبول است    منطقاً غير 
 :متصور است

  دليل  مدعا
 � قوت <= صدق
 � ضعف <≠ كذب
 � قوت ≠> صدق
 � ضعف => كذب

شود از قوت دليل،      آيا مي  .ز قوت دليل صدق مدعا را نتيجه بگيريم       ا .۱
صدق مدعا را نتيجه گرفت؟ اگر كسي دليلش قوي باشد، منطقـاً مـا        

 ٢٩١/ نظام عرفاني 
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پس اين حالـت منطقـاً قابـل        . توانيم صدق مدعا را نتيجه بگيريم       مي
 را   مـدعا  توان صدق   دليل قوت داشته باشد، مي    پس اگر    .قبول است 

 ؛نتيجه گرفت
اين ممكن نيست، زيـرا     . بگيريمعف دليل كذب مدعا را نتيجه       از ض  .۲

 ؛ كسي دليلش ضعيف باشد، ولي مدعايش كاذب نباشدبسا چه
اگـر كسـي مـدعايش      .  بگيـريم  از صدق مدعا قوت دليـل را نتيجـه         .۳

 هـم كـه آورده اسـت    يتوان نتيجه گرفـت دليلـ      آيا مي  ،صادق باشد 
 ؛ ممكن نيست؟ اين همباشدقوي 

 . ممكـن نيسـت    اين هم . بگيريمدعا ضعف دليل را نتيجه      از كذب م   .۴
زيرا اگر كسي مدعايش كاذب باشد حتماً هر دليلي كه آورده اسـت             

 .ضعيف است
از اين چهار حالت، حالت اول و چهارم منطقاً درست اسـت و حالـت دوم                

اگر حالت دوم و سـوم را كـه منطقـاً درسـت             . و سوم منطقاً درست نيست    
الفـرض   ر حذف كنـيم و بـه عنـوان كسـي كـه علـي       نيست از جدول مذكو   

تجربه عرفاني يا تجربه ديني نداريم بگوييم اي كساني كه راجع بـه تجربـه               
تان را بياوريد، در اين صورت بـا توجـه            هزنيد، ادلّ   ديني و عرفاني حرف مي    

ه آنها و قوت و ضعف آن و در نتيجـه           توان در باب ادلّ     به جدول مذكور مي   
 . آنها داوري كردصدق و كذب مدعاي

 

بريم و از     كنيم؟ چگونه به كذب آن مدعا پي مي         حالت چهارم را چگونه تصور مي      ○
 رسيم؟ آن به ضعف دليل مي

 .ايم كذب را از راه ديگري فهميده ●
 

ايـم كـه دليـل     ايم كه كذب است و پس از آن فهميده       يعني كذب را ابتدا فهميده     ○
 آن ضعيف است؟
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امـا شـما   . دانم تشنه نيسـتم    فرض كنيد من االن مي    . زنم  يك مثال مي  ! بله ●
مـن  «من از راه اينكـه      . ايد بر اينكه ملكيان تشنه است      اي اقامه كرده   هيك ادلّ 

فهمم دليل شـما حتمـاً        يعني از راه اينكه مدعا كاذب است، مي       » تشنه نيستم 
اگـر يـك واقعيـت داشـته باشـيم در ايـن              به عبارت ديگر     .مخدوش است 
. راه به سوي اين واقعيـت داشـته باشـيم            نيست كه فقط يك   صورت چنين   

اگـر شـما از   . زنم مثال مي. ها دليل است هاي پرداختن به واقعيت     يكي از راه  
طريق تقويم يقين پيدا كرده باشيد كه امروز دوشنبه است و لذا اين را يـك                

fact   ،بيـاورد و ايـن    مثالً نجـومي   اگر كسي يك دليلِ   در اين صورت     بدانيد  
شنبه است، در اين      دليل نجومي پس از طي مراحلي نشان دهد كه امروز سه          

گـوييم   صورت ما با فرض اينكه يقين داشته باشيم امروز دوشنبه است، مـي            
كند ضعفي وجود دارد و دليـل آن   حتماً در آنچه آن شخص به ما عرضه مي   

زيرا اگر دليل قوي داشـته باشـد، هرگـز دليـل بـه خـالف                . مخدوش است 
 ديگري  به نحو اگر مدعا كاذب باشد، يعني واقعيت       . شود  قعيت منجر نمي  وا

ديگر است، اجماالً عيب    اي    گونهكنند واقعيت     اي كه ادعا مي    هباشد، پس ادلّ  
توانيم همان موقع نشان دهيم        را مي  صگاهي اين عيب و نق    . ي دارند صو نق 

 .توانيم و گاهي هم نمي
 خـون هسـتم و بـا          شيمي من متخصص   كسي به من بگويد    فرض كنيد 

ِي ملكيان تشنه هستي، اما مـن بـه         شمافهمم كه     استفاده از اين تخصصم مي    
بينم تشنه نيستم، در اين صورت براي من گزاره           كنم مي   خودم كه رجوع مي   

 خـون نـدانم،     ِييك گزاره كاذب است و حتي اگـر شـيم         » ام  االن من تشنه  «
 بـه ايـن نتيجـه        اشـتباهاً  فهمم اجماالً آن فرد متخصص در شيمي خـون          مي

 در علـم آمـار بـا     اگر شما مثالً   كمااينكه. رسيده است كه ملكيان تشنه است     
يك محاسباتي به اين نتيجه رسيديد كه ملكيان سه فرزند دارد، در حالي كه              

دانـم دو فرزنـد دارم، در نتيجـه بـه شـما خـواهم گفـت مـن                     خود من مي  
 در دانـم شـما حتمـاً     ولـي مـي   ،تخصصي ندارم علم آمار    در   رغم اينكه   علي

 ٢٩٣/ نظام عرفاني 
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 است كه ملكيـان دو      fact  يك ايد؛ چون اين   جايي از محاسباتتان اشتباه كرده    
 قوي باشـد، بـه ايـن        ،حتي اگر يك دليل   بنابراين   .فرزند دارد، نه سه فرزند    

 در ايـن    ١اي بـه مبـادي آن وارد كنـد،         معنا كه هيچ متخصصي نتواند خدشه     
 .دانيم صورت مدعا را صادق مي

 در  م نداشته باشيم و لـذا نتـوانيم بفهمـي         ي يا عرفان  يگر ما تجربه وحيان   ا
عرفـا  اگـر    در ايـن صـورت       گـذرد،  مي يا ديني چه     ي، وحيان يتجربه عرفان 

 وارد يا  تـوانيم خدشـه    مـي ه  شان را آوردند و ديديم در جايي از اين ادلّ           ادلّه
اش بـا     مقدمـه  يـك    ناشده داشته باشـد يـا مـثالً         كنيم، مثالً يك مقدمه اثبات    

 داشته باشـد كـه عقـل بشـر از           يفرض  مقدمه ديگر ناسازگار باشد و يا پيش      
ولو آنكه خودمـان  در اين صورت  ،فرض تحاشي داشته باشد    قبول اين پيش  
فهمـيم از چنـين دليـل ضـعيفي      ايـم، امـا مـي       نداشته ي يا دين  يتجربه وحيان 

ـ  ؛توان نتيجه گرفت كه حرف او درست است         نمي  هـم   ايشادعـ  اگـر    ي يعن
 برخالف حالتي كه دليـل      ؛دليل است  ي باالخره ب  يالواقع درست باشد، ول    يف

 .داديم  تشخيص مييرا قو
دهد كـه اگـر يـك دليـل قـوي باشـد و                عقالنيت به ما اين اجازه را مي      

واقعيـت همـين   نتيجـه بگيـريم   در اين صـورت  ، نتوانيم در آن خدشه كنيم   
 يعنـي بـا     ؛توان فهميد    از اين راه مي    اقلحد. كنيم   را قبول     و لذا همان   است،

تـوانيم در بـاب    توجه به دليل، ولو آنكه خودمـان خبـر نداشـته باشـيم مـي       
همان انساني كه كور مادرزاد اسـت و  . زنم مثال مي . مدعاي آنها داوري كنيم   

فهمد خيار زردرنگ      يعني نه فقط نمي    ،يعني چه » زردرنگ«فهمد    اساساً نمي 
در اقوال آن فـرد     ر  يعني چه، اگ  » زردرنگ«فهمد     نمي  بلكه اصالً  ،است يا نه  

هـايش درسـت    فهمد كه اين بينـا همـه حـرف      ديد، از همين مي    تناقض   بينا
در  همـين كـه   . دهـد    رنگ را تشخيص نمـي     نيست، ولو آنكه خودش اصالً    

                                                           

 مهم اين اسـت كـه متخصصـان همـان           ؛ تجربي، تاريخي يا عقلي باشد     ،كند دليل   البته فرقي نمي  . ١
 .گانه شناخت باشد ششتواند از يكي از منابع  دليل مي. اي به آن وارد كنند حوزه نتوانند خدشه
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امـا شـما   . دانم تشنه نيسـتم    فرض كنيد من االن مي    . زنم  يك مثال مي  ! بله ●
مـن  «من از راه اينكـه      . ايد بر اينكه ملكيان تشنه است      اي اقامه كرده   هيك ادلّ 

فهمم دليل شـما حتمـاً        يعني از راه اينكه مدعا كاذب است، مي       » تشنه نيستم 
اگـر يـك واقعيـت داشـته باشـيم در ايـن              به عبارت ديگر     .مخدوش است 
. راه به سوي اين واقعيـت داشـته باشـيم            نيست كه فقط يك   صورت چنين   

اگـر شـما از   . زنم مثال مي. ها دليل است هاي پرداختن به واقعيت     يكي از راه  
طريق تقويم يقين پيدا كرده باشيد كه امروز دوشنبه است و لذا اين را يـك                

fact   ،بيـاورد و ايـن    مثالً نجـومي   اگر كسي يك دليلِ   در اين صورت     بدانيد  
شنبه است، در اين      دليل نجومي پس از طي مراحلي نشان دهد كه امروز سه          

گـوييم   صورت ما با فرض اينكه يقين داشته باشيم امروز دوشنبه است، مـي            
كند ضعفي وجود دارد و دليـل آن   حتماً در آنچه آن شخص به ما عرضه مي   

زيرا اگر دليل قوي داشـته باشـد، هرگـز دليـل بـه خـالف                . مخدوش است 
 ديگري  به نحو اگر مدعا كاذب باشد، يعني واقعيت       . شود  قعيت منجر نمي  وا

ديگر است، اجماالً عيب    اي    گونهكنند واقعيت     اي كه ادعا مي    هباشد، پس ادلّ  
توانيم همان موقع نشان دهيم        را مي  صگاهي اين عيب و نق    . ي دارند صو نق 

 .توانيم و گاهي هم نمي
 خـون هسـتم و بـا          شيمي من متخصص   كسي به من بگويد    فرض كنيد 

ِي ملكيان تشنه هستي، اما مـن بـه         شمافهمم كه     استفاده از اين تخصصم مي    
بينم تشنه نيستم، در اين صورت براي من گزاره           كنم مي   خودم كه رجوع مي   

 خـون نـدانم،     ِييك گزاره كاذب است و حتي اگـر شـيم         » ام  االن من تشنه  «
 بـه ايـن نتيجـه        اشـتباهاً  فهمم اجماالً آن فرد متخصص در شيمي خـون          مي

 در علـم آمـار بـا     اگر شما مثالً   كمااينكه. رسيده است كه ملكيان تشنه است     
يك محاسباتي به اين نتيجه رسيديد كه ملكيان سه فرزند دارد، در حالي كه              

دانـم دو فرزنـد دارم، در نتيجـه بـه شـما خـواهم گفـت مـن                     خود من مي  
 در دانـم شـما حتمـاً     ولـي مـي   ،تخصصي ندارم علم آمار    در   رغم اينكه   علي

 ٢٩٣/ نظام عرفاني 
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 است كه ملكيـان دو      fact  يك ايد؛ چون اين   جايي از محاسباتتان اشتباه كرده    
 قوي باشـد، بـه ايـن        ،حتي اگر يك دليل   بنابراين   .فرزند دارد، نه سه فرزند    

 در ايـن    ١اي بـه مبـادي آن وارد كنـد،         معنا كه هيچ متخصصي نتواند خدشه     
 .دانيم صورت مدعا را صادق مي

 در  م نداشته باشيم و لـذا نتـوانيم بفهمـي         ي يا عرفان  يگر ما تجربه وحيان   ا
عرفـا  اگـر    در ايـن صـورت       گـذرد،  مي يا ديني چه     ي، وحيان يتجربه عرفان 

 وارد يا  تـوانيم خدشـه    مـي ه  شان را آوردند و ديديم در جايي از اين ادلّ           ادلّه
اش بـا     مقدمـه  يـك    ناشده داشته باشـد يـا مـثالً         كنيم، مثالً يك مقدمه اثبات    

 داشته باشـد كـه عقـل بشـر از           يفرض  مقدمه ديگر ناسازگار باشد و يا پيش      
ولو آنكه خودمـان  در اين صورت  ،فرض تحاشي داشته باشد    قبول اين پيش  
فهمـيم از چنـين دليـل ضـعيفي      ايـم، امـا مـي       نداشته ي يا دين  يتجربه وحيان 

ـ  ؛توان نتيجه گرفت كه حرف او درست است         نمي  هـم   ايشادعـ  اگـر    ي يعن
 برخالف حالتي كه دليـل      ؛دليل است  ي باالخره ب  يالواقع درست باشد، ول    يف

 .داديم  تشخيص مييرا قو
دهد كـه اگـر يـك دليـل قـوي باشـد و                عقالنيت به ما اين اجازه را مي      

واقعيـت همـين   نتيجـه بگيـريم   در اين صـورت  ، نتوانيم در آن خدشه كنيم   
 يعنـي بـا     ؛توان فهميد    از اين راه مي    اقلحد. كنيم   را قبول     و لذا همان   است،

تـوانيم در بـاب    توجه به دليل، ولو آنكه خودمـان خبـر نداشـته باشـيم مـي       
همان انساني كه كور مادرزاد اسـت و  . زنم مثال مي . مدعاي آنها داوري كنيم   

فهمد خيار زردرنگ      يعني نه فقط نمي    ،يعني چه » زردرنگ«فهمد    اساساً نمي 
در اقوال آن فـرد     ر  يعني چه، اگ  » زردرنگ«فهمد     نمي  بلكه اصالً  ،است يا نه  

هـايش درسـت    فهمد كه اين بينـا همـه حـرف      ديد، از همين مي    تناقض   بينا
در  همـين كـه   . دهـد    رنگ را تشخيص نمـي     نيست، ولو آنكه خودش اصالً    

                                                           

 مهم اين اسـت كـه متخصصـان همـان           ؛ تجربي، تاريخي يا عقلي باشد     ،كند دليل   البته فرقي نمي  . ١
 .گانه شناخت باشد ششتواند از يكي از منابع  دليل مي. اي به آن وارد كنند حوزه نتوانند خدشه
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دهد كه مـن     گويد خوِد تناقض نشان مي       ديد، مي   تناقض  بينا سخنان شخص 
بنـابراين گـويي انسـان      . هايـت را قبـول كـنم       توانم كل مجموعه حرف     نمي
البتـه جـايي    .  را راجع بـه يـك مـدعا صـادر كنـد             تواند غايبانه احكامي    مي
تـوان   يعنـي مـي  . تواند اين احكام را صادر كند كـه دليـل را قـوي ببينـد      مي

منظور از غايبانه هم ايـن اسـت     . غايبانه از قوت دليل صدق را نتيجه گرفت       
 ولـي   ،داند چيست   ياني يا ديني نداشته و نمي     كه شخص خودش تجربه وح    

انـد، دليلشـان      بيند كساني كه راجع به تجربه وحيـاني دليـل آورده            وقتي مي 
 . صدق مدعا را نتيجه بگيردتواند عقالً قوي است و قابل خدشه نيست، مي

از ضـعف دليـل     تشخيص داد، در ايـن صـورت         ضعيف    را هاما اگر ادلّ  
 ي بـدون دليلـ    ياقل مـدعا  حد هم درست باشد،     گيرد كه مدعا اگر    مينتيجه  
عيب مدعاي بدون دليل هم در اين است كه طرف مقابل نبايد از مـا                . است

زيرا يك قاعده در تخاطب اين است كه هـر كـس            . انتظار قبول داشته باشد   
. از شما انتظار قبول داشت، شما حق داريد از او انتظار دليـل داشـته باشـيد                

كنيم، چـون فـرض مـا          او را رد نمي    factش بيفتد،    دليل از دست   ، طرف يوقت
خبر هستيم، اما بـه       ايم و بي    بر اين است كه ما تجربه وحياني يا ديني نداشته         

تـواني ماننـد درددل      مي، فقط   يگوييم ديگر نبايد از ما مطالبه قبول كن         او مي 
كنـد، مـا     ميطور كه وقتي كسي با ما درددل          همان. كردن با ما سخن بگويي    

 ولي با اين همـه  ،توانيم آن حرف را بيابيم     ما نمي . شويم  زم به چيزي نمي   ملت
دليلي زده است و بنـابراين نبايـد از مـا انتظـار قبـول                فهميم او حرف بي     مي

ـ    ي تا يك حد   يبنابراين قبول و رد عقالن    . داشته باشد   اگـر   ي امكان دارد، ول
ينـد  آمـا بـه فر    چـون خـود     . دقت كنيد، قبول و رد عقالني آن غايبانه است        

 . نداريمي راهي يا فرآيند تجربه عرفانيوح
ه بـه يكسـان   خبـريم، همـه ادلّـ    حاال اگر ضمن آنكه از خود مدعا بـي   

ه به يكسان قوي باشد در اين صورت ديگر هـيچ           ضعيف باشد يا همه ادلّ    
ه به يكسان قوي يا ضعيف باشند،       زيرا اگر همه ادلّ   . ترجيحي وجود ندارد  

 ٢٩٥/ نظام عرفاني 
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زيرا دو راه براي رسيدن بـه       .  مثل سابق، الادري هستيم    باز هم ما همچنان   
الفرض   يكي آنكه خودمان تجربه داشته باشيم كه علي       : مدعا وجود داشت  

نـاظر بـه آن مـدعا، قـوي باشـد و               هتجربه وحي نداريم و ديگر اينكه ادلّ      
، در   هم باشند و با هـم تكـافي كننـد          ه كفوِ اگر همه ادلّ  . پذير نباشد  خدشه

سـالح شـده و      كننـد و همـه بـي        طبعاً همه با هم تساقط مـي      اين صورت   
 .شويم ساكت مي

 را از راه سـراغ      مطابقـت   نبايـد  گـاه    ، هـيچ    بحث از مطابقت   بنابراين در 
شـود    ه مي دنبال كنيم، بلكه از راه سبك و سنگين كردن ادلّ          factگرفتن خود   

 كنـيم يـا آن   فهميد كه آيا ما اين رأي را در باب تجربه ديني يا عرفاني قبول     
البته اين نكته راجع به مفاد تجربـه دينـي يـا مفـاد تجربـه عرفـاني                  . رأي را 
در اينجا من راجع به اينكه آيا اصالً چيزي بـه نـام تجربـه دينـي يـا                   . است

بحث بر سر اين اسـت كـه اگـر در     .كنم  عرفاني وجود دارد يا نه بحث نمي      
 آيا موهـوم    ،»ام   فهميده من موهوم بودن زمان را    «تجربه عرفاني كسي بگويد     

اصل اينكـه آيـا     .  بحث ما در اين است     .بودن زمان مطابق با واقع است يا نه       
اصالً چيزي به نام تجربه ديني يا عرفاني وجـود دارد يـا همـه كسـاني كـه                   

 وقـوعِ    يعنـي اصـلِ    ،گوينـد   مدعي تجربه ديني يا عرفاني هستند دروغ مـي        
زيـرا ايـن    . محل بحث مـا نيسـت      تجربه عرفاني     وقوعِ تجربه ديني و اصلِ   

در . بحث بايد در بخش اول كه تجربه عرفاني است محل بحث واقع شـود             
به تعبير ديگر، بحث در اينجا، در       . اينجا بحث بر سر مفاد تجربه ديني است       

اصل تجربه عرفاني نيست، بلكه در اين است كه آيا تجربه عرفاني خاصـي              
 يعني آيا تجربـه عرفـاني عرفـا         .نهتواند پشتوانه يك باور خاص شود يا          مي
تواند پشتوانه اين باور شود كه مثالً زمان وجود واقعي ندارد؟ بحـث در                مي

. هاي عرفاني براي يك سلسله باورها در عالم واقـع اسـت            پشتوانگي تجربه 
توانـد پشـتوانه      ايم، مي  اند ما داشته   آيا اين همه تجارب عرفاني كه عرفا گفته       

گوينـد امـر      طـور كـه عرفـا مـي         گوييم پس زمان، همان   شود براي آنكه ما ب    
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دهد كه مـن     گويد خوِد تناقض نشان مي       ديد، مي   تناقض  بينا سخنان شخص 
بنـابراين گـويي انسـان      . هايـت را قبـول كـنم       توانم كل مجموعه حرف     نمي
البتـه جـايي    .  را راجع بـه يـك مـدعا صـادر كنـد             تواند غايبانه احكامي    مي
تـوان   يعنـي مـي  . تواند اين احكام را صادر كند كـه دليـل را قـوي ببينـد      مي

منظور از غايبانه هم ايـن اسـت     . غايبانه از قوت دليل صدق را نتيجه گرفت       
 ولـي   ،داند چيست   ياني يا ديني نداشته و نمي     كه شخص خودش تجربه وح    

انـد، دليلشـان      بيند كساني كه راجع به تجربه وحيـاني دليـل آورده            وقتي مي 
 . صدق مدعا را نتيجه بگيردتواند عقالً قوي است و قابل خدشه نيست، مي

از ضـعف دليـل     تشخيص داد، در ايـن صـورت         ضعيف    را هاما اگر ادلّ  
 ي بـدون دليلـ    ياقل مـدعا  حد هم درست باشد،     گيرد كه مدعا اگر    مينتيجه  
عيب مدعاي بدون دليل هم در اين است كه طرف مقابل نبايد از مـا                . است

زيرا يك قاعده در تخاطب اين است كه هـر كـس            . انتظار قبول داشته باشد   
. از شما انتظار قبول داشت، شما حق داريد از او انتظار دليـل داشـته باشـيد                

كنيم، چـون فـرض مـا          او را رد نمي    factش بيفتد،    دليل از دست   ، طرف يوقت
خبر هستيم، اما بـه       ايم و بي    بر اين است كه ما تجربه وحياني يا ديني نداشته         

تـواني ماننـد درددل      مي، فقط   يگوييم ديگر نبايد از ما مطالبه قبول كن         او مي 
كنـد، مـا     ميطور كه وقتي كسي با ما درددل          همان. كردن با ما سخن بگويي    

 ولي با اين همـه  ،توانيم آن حرف را بيابيم     ما نمي . شويم  زم به چيزي نمي   ملت
دليلي زده است و بنـابراين نبايـد از مـا انتظـار قبـول                فهميم او حرف بي     مي

ـ    ي تا يك حد   يبنابراين قبول و رد عقالن    . داشته باشد   اگـر   ي امكان دارد، ول
ينـد  آمـا بـه فر    چـون خـود     . دقت كنيد، قبول و رد عقالني آن غايبانه است        

 . نداريمي راهي يا فرآيند تجربه عرفانيوح
ه بـه يكسـان   خبـريم، همـه ادلّـ    حاال اگر ضمن آنكه از خود مدعا بـي   

ه به يكسان قوي باشد در اين صورت ديگر هـيچ           ضعيف باشد يا همه ادلّ    
ه به يكسان قوي يا ضعيف باشند،       زيرا اگر همه ادلّ   . ترجيحي وجود ندارد  

 ٢٩٥/ نظام عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۲۹۵ )۱۶۸كد 

زيرا دو راه براي رسيدن بـه       .  مثل سابق، الادري هستيم    باز هم ما همچنان   
الفرض   يكي آنكه خودمان تجربه داشته باشيم كه علي       : مدعا وجود داشت  

نـاظر بـه آن مـدعا، قـوي باشـد و               هتجربه وحي نداريم و ديگر اينكه ادلّ      
، در   هم باشند و با هـم تكـافي كننـد          ه كفوِ اگر همه ادلّ  . پذير نباشد  خدشه

سـالح شـده و      كننـد و همـه بـي        طبعاً همه با هم تساقط مـي      اين صورت   
 .شويم ساكت مي

 را از راه سـراغ      مطابقـت   نبايـد  گـاه    ، هـيچ    بحث از مطابقت   بنابراين در 
شـود    ه مي دنبال كنيم، بلكه از راه سبك و سنگين كردن ادلّ          factگرفتن خود   

 كنـيم يـا آن   فهميد كه آيا ما اين رأي را در باب تجربه ديني يا عرفاني قبول     
البته اين نكته راجع به مفاد تجربـه دينـي يـا مفـاد تجربـه عرفـاني                  . رأي را 
در اينجا من راجع به اينكه آيا اصالً چيزي بـه نـام تجربـه دينـي يـا                   . است

بحث بر سر اين اسـت كـه اگـر در     .كنم  عرفاني وجود دارد يا نه بحث نمي      
 آيا موهـوم    ،»ام   فهميده من موهوم بودن زمان را    «تجربه عرفاني كسي بگويد     

اصل اينكـه آيـا     .  بحث ما در اين است     .بودن زمان مطابق با واقع است يا نه       
اصالً چيزي به نام تجربه ديني يا عرفاني وجـود دارد يـا همـه كسـاني كـه                   

 وقـوعِ    يعنـي اصـلِ    ،گوينـد   مدعي تجربه ديني يا عرفاني هستند دروغ مـي        
زيـرا ايـن    . محل بحث مـا نيسـت      تجربه عرفاني     وقوعِ تجربه ديني و اصلِ   

در . بحث بايد در بخش اول كه تجربه عرفاني است محل بحث واقع شـود             
به تعبير ديگر، بحث در اينجا، در       . اينجا بحث بر سر مفاد تجربه ديني است       

اصل تجربه عرفاني نيست، بلكه در اين است كه آيا تجربه عرفاني خاصـي              
 يعني آيا تجربـه عرفـاني عرفـا         .نهتواند پشتوانه يك باور خاص شود يا          مي
تواند پشتوانه اين باور شود كه مثالً زمان وجود واقعي ندارد؟ بحـث در                مي

. هاي عرفاني براي يك سلسله باورها در عالم واقـع اسـت            پشتوانگي تجربه 
توانـد پشـتوانه      ايم، مي  اند ما داشته   آيا اين همه تجارب عرفاني كه عرفا گفته       

گوينـد امـر      طـور كـه عرفـا مـي         گوييم پس زمان، همان   شود براي آنكه ما ب    
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ايـم و   تجربـه نداشـته  »  است زمان امر موهومي« است يا اينكه ما از     موهومي
بحـث مـا فقـط و فقـط در          . تـوانيم بگـوييم     در بابش هم هـيچ چيـز نمـي        

 .اين هم نكته دوم بود. پشتوانگي است نه در اصل

 

تـوان نتيجـه    تفصيالً، ضعف دليل را ميدعا، اجماالً يا مشما از كذب طبق سخن    ○
تـر و   وجود دارد، روشـن   » كذب مدعا و ضعف دليل    «اي كه در      گويي مالزمه . گرفت
 .تر از آنجايي است كه بايد از قوت دليل، صدق مدعا را نتيجه بگيريم بديهي

درست است و من كامالً اين حـرف را قبـول دارم، ولـي بـا ايـن همـه،            ●
 انسان چنين كاري هم بكنـد، يعنـي از قـوت دليـل،     گويد اگر   مي ١عقالنيت

ايـن  . عقالنـي انجـام نـداده اسـت        صدق مدعا را نتيجه بگيرد، عملـي غيـر        
rationality    است نه reason .         يعني اگر شما هر چه سعي كرديد نتوانستيد در

يك دليلي خدشه وارد كنيد، آنگاه اگر مدعاي ايـن دليـل را قبـول كرديـد،                 
زيـرا عقالنيـت يعنـي متناسـب سـاختن          . ايد ي انجام نداده  ا  عقالني عمل غير 
مان به يك عقيده با ميزان قوت شواهدي كه آن           نديب يبستگي و پا   ميزان دل 

اگر اينها با هم متناسب شد، يعني مثالً اگر ما ميـزان            . كنند  عقيده را تأييد مي   
زمـان  «يـا  » زمان وجود ندارد«اي مانند  مان را به گزاره نديب يبستگي و پا   دل

اي كه مؤيد آن است متناسب كـرديم،         هبا ميزان قوت ادلّ   » امري است موهوم  
سـخن ايـن دانشـجوي      . ايـم  در اين صورت يك عمل عقالنـي انجـام داده         

سـو وجـود     پس از كانت بـه ايـن  اين بحث مخصوصاً. محترم صحيح است 
    يـك  داشـتن   توانيم بگوييم      عالم واقع خبر نداريم، اما مي      دارد كه ما از حاق

 خالف عقالنيت نيسـت، حـال آنكـه يـك           ،سلسله باورها درباره عالم واقع    
جـاي اينكـه بحـث از ايـن          به. سلسله باورهاي ديگر خالف عقالنيت است     

كنيم كه ما خبر داريم از عالم واقع كه عالم واقـع چگونـه اسـت و چگونـه               
ينـيم بـه    بب فالن جـور ما عالم واقع را شود كه اگر   نيست، بحث ما چنين مي    

                                                           

1. rationality 

 ٢٩٧/ نظام عرفاني 
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ديگـري ببينـيم بـه مقتضـاي        به نحو   ايم و اگر     مقتضاي عقالنيت عمل كرده   
 .ايم عقالنيت عمل نكرده

 

 شود؟ ميجا مطرح  همين ١بهترين تبيينآيا  ○

يعني وقتي بهترين تبيين اين است، اگر ما مدعاي اين بهتـرين تبيـين      .  بله ●
، خالف عقالنيت   يمنپذيرايم و اگر     ، خالف عقالنيت عمل نكرده     بپذيريم را

هـا    اتاق باشيم و تمام درها و پنجـره ون يكما در فرض كنيد .ايم عمل كرده 
به بيرون بسته باشد و هيچ صدايي هم از بيرون نشنويم و كـامالً ارتباطمـان      
با بيرون قطع شده باشد و بعد از سه ساعت كه از اتاق بيرون رفتـيم ببينـيم                  

ها  گوييم احتمال دارد تمام لوله      ي در اين صورت م    .جا خيس شده است    همه
ها را از پـايين تـا بـاال خـيس كـرده و                ها و خيابان    تركيده باشد و ساختمان   

يك احتمال هم اين است كه دولت دسـتور         . پاشي كرده باشد    جا را آب   همه
 هم هسـت كـه بـاران         ديگري احتمال. داده باشد روي اين شهر آب بپاشند      

ود ما بايـد ببينـيم بهتـرين تبيـين چيسـت و             ش  در اينجا گفته مي   . آمده باشد 
 .مدعاي همان بهترين تبيين را بپذيريم

بنـابراين  . كنيم بهترين تبيين اين باشد كـه بـاران آمـده اسـت              فرض مي 
ايـم بـاران      بـوده  درون اتـاق  عقالني است بپذيريم در اين دو ساعتي كه مـا           

باريـده باشـد و     ولي با اين همه، آيا محال است اينجـا بـاران ن           . باريده است 
ها محال نيست،     ها تركيده باشد؟ اگرچه در همين مثال ساير تبيين           لوله واقعاً

ايـم،   ولي با اين همه اگر ما بهترين تبيين را پـذيرفتيم، عقالنـي عمـل كـرده     
بهترين تبيين ايـن اسـت   . اگرچه نتوانسته باشيم موارد بعيدش را نقض كنيم       

گويـد شـما خـالف      كسـي نمـي  كه اگر شـما مـؤداي آن را قبـول كرديـد،          
ـ  ،ام  اگر شما گفتيـد مـن گرسـنه       مثالً. ايد  عقالنيت عمل كرده   ين  چنـدين تبي

بـار در طـول تـاريخ از صـبح تـا حـاال يـك                 يكي اينكه اولين  . توان كرد   مي
                                                           

1. best explanation
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ايـم و   تجربـه نداشـته  »  است زمان امر موهومي« است يا اينكه ما از     موهومي
بحـث مـا فقـط و فقـط در          . تـوانيم بگـوييم     در بابش هم هـيچ چيـز نمـي        

 .اين هم نكته دوم بود. پشتوانگي است نه در اصل

 

تـوان نتيجـه    تفصيالً، ضعف دليل را ميدعا، اجماالً يا مشما از كذب طبق سخن    ○
تـر و   وجود دارد، روشـن   » كذب مدعا و ضعف دليل    «اي كه در      گويي مالزمه . گرفت
 .تر از آنجايي است كه بايد از قوت دليل، صدق مدعا را نتيجه بگيريم بديهي

درست است و من كامالً اين حـرف را قبـول دارم، ولـي بـا ايـن همـه،            ●
 انسان چنين كاري هم بكنـد، يعنـي از قـوت دليـل،     گويد اگر   مي ١عقالنيت

ايـن  . عقالنـي انجـام نـداده اسـت        صدق مدعا را نتيجه بگيرد، عملـي غيـر        
rationality    است نه reason .         يعني اگر شما هر چه سعي كرديد نتوانستيد در

يك دليلي خدشه وارد كنيد، آنگاه اگر مدعاي ايـن دليـل را قبـول كرديـد،                 
زيـرا عقالنيـت يعنـي متناسـب سـاختن          . ايد ي انجام نداده  ا  عقالني عمل غير 
مان به يك عقيده با ميزان قوت شواهدي كه آن           نديب يبستگي و پا   ميزان دل 

اگر اينها با هم متناسب شد، يعني مثالً اگر ما ميـزان            . كنند  عقيده را تأييد مي   
زمـان  «يـا  » زمان وجود ندارد«اي مانند  مان را به گزاره نديب يبستگي و پا   دل

اي كه مؤيد آن است متناسب كـرديم،         هبا ميزان قوت ادلّ   » امري است موهوم  
سـخن ايـن دانشـجوي      . ايـم  در اين صورت يك عمل عقالنـي انجـام داده         

سـو وجـود     پس از كانت بـه ايـن  اين بحث مخصوصاً. محترم صحيح است 
    يـك  داشـتن   توانيم بگوييم      عالم واقع خبر نداريم، اما مي      دارد كه ما از حاق

 خالف عقالنيت نيسـت، حـال آنكـه يـك           ،سلسله باورها درباره عالم واقع    
جـاي اينكـه بحـث از ايـن          به. سلسله باورهاي ديگر خالف عقالنيت است     

كنيم كه ما خبر داريم از عالم واقع كه عالم واقـع چگونـه اسـت و چگونـه               
ينـيم بـه    بب فالن جـور ما عالم واقع را شود كه اگر   نيست، بحث ما چنين مي    

                                                           

1. rationality 

 ٢٩٧/ نظام عرفاني 
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ديگـري ببينـيم بـه مقتضـاي        به نحو   ايم و اگر     مقتضاي عقالنيت عمل كرده   
 .ايم عقالنيت عمل نكرده

 

 شود؟ ميجا مطرح  همين ١بهترين تبيينآيا  ○

يعني وقتي بهترين تبيين اين است، اگر ما مدعاي اين بهتـرين تبيـين      .  بله ●
، خالف عقالنيت   يمنپذيرايم و اگر     ، خالف عقالنيت عمل نكرده     بپذيريم را

هـا    اتاق باشيم و تمام درها و پنجـره ون يكما در فرض كنيد .ايم عمل كرده 
به بيرون بسته باشد و هيچ صدايي هم از بيرون نشنويم و كـامالً ارتباطمـان      
با بيرون قطع شده باشد و بعد از سه ساعت كه از اتاق بيرون رفتـيم ببينـيم                  

ها  گوييم احتمال دارد تمام لوله      ي در اين صورت م    .جا خيس شده است    همه
ها را از پـايين تـا بـاال خـيس كـرده و                ها و خيابان    تركيده باشد و ساختمان   

يك احتمال هم اين است كه دولت دسـتور         . پاشي كرده باشد    جا را آب   همه
 هم هسـت كـه بـاران         ديگري احتمال. داده باشد روي اين شهر آب بپاشند      

ود ما بايـد ببينـيم بهتـرين تبيـين چيسـت و             ش  در اينجا گفته مي   . آمده باشد 
 .مدعاي همان بهترين تبيين را بپذيريم

بنـابراين  . كنيم بهترين تبيين اين باشد كـه بـاران آمـده اسـت              فرض مي 
ايـم بـاران      بـوده  درون اتـاق  عقالني است بپذيريم در اين دو ساعتي كه مـا           

باريـده باشـد و     ولي با اين همه، آيا محال است اينجـا بـاران ن           . باريده است 
ها محال نيست،     ها تركيده باشد؟ اگرچه در همين مثال ساير تبيين           لوله واقعاً

ايـم،   ولي با اين همه اگر ما بهترين تبيين را پـذيرفتيم، عقالنـي عمـل كـرده     
بهترين تبيين ايـن اسـت   . اگرچه نتوانسته باشيم موارد بعيدش را نقض كنيم       

گويـد شـما خـالف      كسـي نمـي  كه اگر شـما مـؤداي آن را قبـول كرديـد،          
ـ  ،ام  اگر شما گفتيـد مـن گرسـنه       مثالً. ايد  عقالنيت عمل كرده   ين  چنـدين تبي

بـار در طـول تـاريخ از صـبح تـا حـاال يـك                 يكي اينكه اولين  . توان كرد   مي
                                                           

1. best explanation
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S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۲۹۸ ) ۱۶۸كد 

جهـت احسـاس گرسـنگي       بيماري فقط هم در شما ظهور كرده كه شما بي         
  چـرا ؛اين احتمال منتفي نيسـت  .ايد  بار خوردهگرمكيلوپنج كنيد با اينكه      مي

ال به اين بيمـاري شـده     بار كه در طول تاريخ بشر كسي مبت        كه باالخره اولين  
. بار بوده است و معنايش اين است كه قبالً سابقه نداشته اسـت             است، اولين 

يك احتمال هم ايـن اسـت كـه         . هاي فراوان ديگري هم وجود دارد       احتمال
در اين مثال، بهتـرين تبيـين ايـن    . ه باشيدشما از صبح تا به حال غذا نخورد 

اگر اين تبيين را قبول     . ايد  است كه بگوييم شما از صبح تا حاال غذا نخورده         
اما بـا ايـن همـه، هنـوز احتمـاالت ديگـر را          . ايم  كرديم، عقالني عمل كرده   

واقعاً ممكن است شما اولين كسي در تاريخ بشر باشيد كه           . ايم منتفي نكرده 
گفتند شده باشيد و هـر چـه           بيماري مانند داءالجوء كه قدما مي      مبتال به يك  

 .بخوريد احساس سيري نكنيد و سيري برايتان معنا نداشته باشد
 

رغـم    هاي قبلي ذكر شد مبنـي بـر اينكـه علـي             با توجه به مطلبي كه در قسمت       ○
جايگزين شدن هيئت كوپرنيكي به جاي هيئت بطلميوسي، باز هم كسـي همچـون       

تـوان   كنـد، مـي     ج تقويم مـي   زاده آملي با استفاده از همان هيئت استخرا         نآقاي حس 
شـود بـا هيئـت        اي كـه حاصـل مـي        چه راه، اشتباه است اما مدعا و نتيجه       گفت اگر 

طـور كلـي ايـن        تـوان بـه     با توجه به اين مثال، آيا مـي       . كوپرنيكي هم سازگار است   
 مدعا و نتيجه صحيح باشد؟مطلب را طرح كرد كه ممكن است راه اشتباه باشد، اما 

 ۲۰جـواب صـحيح     . شود   چند مي  ۴+۵+۱۱فرض كنيد شما از من بپرسيد        ●
، پـس  ۱۷+۱۱=۲۰ و  ۴+۵=۱۷با اين همـه، اگـر مـن بـه شـما بگـويم               . است

 هم نادرسـت    ۱۷+۱۱=۲۰ نادرست است و     ۴+۵=۱۷ است، مسلماً    ۲۰جواب  
ي رسـيدن بـه   اگر ما در راهي كه برا  . است، اگرچه جواب نهايي درست باشد     

كنيم، مرتكب دو خطا شويم، ممكن است اين دو خطا يكـديگر      نتيجه طي مي  
به تعبير ديگر نبايد دو مطلب را در عالم علم فرامـوش كنـيم؛              . را اصالح كنند  

 يعني چنـين نيسـت كـه    ؛كنند يكي اينكه خطاها گاهي يكديگر را تصحيح مي    

 ٢٩٩/ نظام عرفاني 
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بار بعـد از حقيقـت       ن دو شوم، لزوماً حاصل آ     بار مرتكب خطا مي    وقتي من دو  
در مثـالي كـه ذكـر شـد         . كننـد   باشد، گاهي خطاهـا همـديگر را جبـران مـي          

 اشتباه هستند، اما اين دو خطا در مجموع يكـديگر را            ۱۱+۱۷=۲۰ و   ۵+۴=۱۷
در حالي كه اگـر فقـط در   . اند اند و ما را به پاسخ صحيح رسانده  تصحيح كرده 

 ديگر خطـايي مرتكـب   ۱۱+۱۷ي كرديم و در جمع دوم يعن   خطا مي  ۵+۴=۱۷
بنـابراين  . كـرديم    اعـالم مـي    ۲۸شديم، آنگاه حاصل جمـع سـه عـدد را             نمي
 جـاي     آن توجه داشت اين است كه در بسياري از موارد به             كه بايد به   اي  نكته

آنكه خطاها بر هم تلنبار شوند و ما را از حقيقت دورتر كننـد، ممكـن اسـت                  
 است كسي دو خطـا مرتكـب شـود و بـه             لذا ممكن . همديگر را جبران كنند   
 .نتيجة درست هم برسد

پرنـده غـذا    «و نيـز بگـويم      » بـاز پرنـده اسـت     « كنيد من بگـويم      فرض
اما اگر اشـتباه كـنم و   . »خورد باز غذا مي«شود كه  ، آنگاه نتيجه مي»خورد  مي

، »خـورد   باز غذا مـي   «، پس   »خورد  انسان غذا مي  «و  » باز انسان است  «بگويم  
ام كـه ايـن دو خطـا          جه همان است، اما من مرتكب دو خطا شده        اگرچه نتي 

شود كسي در تفكـرش       بنابراين گاهي ديده مي   . اند  ه  همديگر را تصحيح كرد   
مـثالً  . رسد كـه آن نتيجـه درسـت اسـت      اي مي   خطا دارد، اما اتفاقاً به نتيجه     

ف آيد كه در يك امتحان ده نفر، ده مسئله را از ده راه مختلـ                  گاهي پيش مي  
 اگرچـه   ؛ راه ديگر غلـط اسـت      نه يكي از اين ده راه درست و         .كنند  حل مي 

اي اگـر بـه    گزينه مثالً در امتحان چهار. اند هر ده نفر به نتيجة يكساني رسيده    
هنگام حل مسئله فرد فقط يك خطا مرتكب شود حتماً پاسـخ او نادرسـت               

 همـديگر  خواهد بود، اما اگر دو خطا مرتكب شود، ممكن است اين خطاها 
اگـر فـرد دو     . را تصحيح كنند و لذا ممكن است فرد به نتيجه درست برسد           

خطا يا بيش از دو خطـا مرتكـب شـود، احتمـال دارد خطاهـا همـديگر را                
اگر خطاهـا از    . كند  هميشه يك خطاست كه نتيجه را خطا مي       . تصحيح كنند 

. كننـد يكي بيشتر شد، كامالً محتمل است كه اين خطاها همديگر را جبران             
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جهـت احسـاس گرسـنگي       بيماري فقط هم در شما ظهور كرده كه شما بي         
  چـرا ؛اين احتمال منتفي نيسـت  .ايد  بار خوردهگرمكيلوپنج كنيد با اينكه      مي

ال به اين بيمـاري شـده     بار كه در طول تاريخ بشر كسي مبت        كه باالخره اولين  
. بار بوده است و معنايش اين است كه قبالً سابقه نداشته اسـت             است، اولين 

يك احتمال هم ايـن اسـت كـه         . هاي فراوان ديگري هم وجود دارد       احتمال
در اين مثال، بهتـرين تبيـين ايـن    . ه باشيدشما از صبح تا به حال غذا نخورد 

اگر اين تبيين را قبول     . ايد  است كه بگوييم شما از صبح تا حاال غذا نخورده         
اما بـا ايـن همـه، هنـوز احتمـاالت ديگـر را          . ايم  كرديم، عقالني عمل كرده   

واقعاً ممكن است شما اولين كسي در تاريخ بشر باشيد كه           . ايم منتفي نكرده 
گفتند شده باشيد و هـر چـه           بيماري مانند داءالجوء كه قدما مي      مبتال به يك  

 .بخوريد احساس سيري نكنيد و سيري برايتان معنا نداشته باشد
 

رغـم    هاي قبلي ذكر شد مبنـي بـر اينكـه علـي             با توجه به مطلبي كه در قسمت       ○
جايگزين شدن هيئت كوپرنيكي به جاي هيئت بطلميوسي، باز هم كسـي همچـون       

تـوان   كنـد، مـي     ج تقويم مـي   زاده آملي با استفاده از همان هيئت استخرا         نآقاي حس 
شـود بـا هيئـت        اي كـه حاصـل مـي        چه راه، اشتباه است اما مدعا و نتيجه       گفت اگر 

طـور كلـي ايـن        تـوان بـه     با توجه به اين مثال، آيا مـي       . كوپرنيكي هم سازگار است   
 مدعا و نتيجه صحيح باشد؟مطلب را طرح كرد كه ممكن است راه اشتباه باشد، اما 

 ۲۰جـواب صـحيح     . شود   چند مي  ۴+۵+۱۱فرض كنيد شما از من بپرسيد        ●
، پـس  ۱۷+۱۱=۲۰ و  ۴+۵=۱۷با اين همـه، اگـر مـن بـه شـما بگـويم               . است

 هم نادرسـت    ۱۷+۱۱=۲۰ نادرست است و     ۴+۵=۱۷ است، مسلماً    ۲۰جواب  
ي رسـيدن بـه   اگر ما در راهي كه برا  . است، اگرچه جواب نهايي درست باشد     

كنيم، مرتكب دو خطا شويم، ممكن است اين دو خطا يكـديگر      نتيجه طي مي  
به تعبير ديگر نبايد دو مطلب را در عالم علم فرامـوش كنـيم؛              . را اصالح كنند  

 يعني چنـين نيسـت كـه    ؛كنند يكي اينكه خطاها گاهي يكديگر را تصحيح مي    

 ٢٩٩/ نظام عرفاني 
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بار بعـد از حقيقـت       ن دو شوم، لزوماً حاصل آ     بار مرتكب خطا مي    وقتي من دو  
در مثـالي كـه ذكـر شـد         . كننـد   باشد، گاهي خطاهـا همـديگر را جبـران مـي          

 اشتباه هستند، اما اين دو خطا در مجموع يكـديگر را            ۱۱+۱۷=۲۰ و   ۵+۴=۱۷
در حالي كه اگـر فقـط در   . اند اند و ما را به پاسخ صحيح رسانده  تصحيح كرده 

 ديگر خطـايي مرتكـب   ۱۱+۱۷ي كرديم و در جمع دوم يعن   خطا مي  ۵+۴=۱۷
بنـابراين  . كـرديم    اعـالم مـي    ۲۸شديم، آنگاه حاصل جمـع سـه عـدد را             نمي
 جـاي     آن توجه داشت اين است كه در بسياري از موارد به             كه بايد به   اي  نكته

آنكه خطاها بر هم تلنبار شوند و ما را از حقيقت دورتر كننـد، ممكـن اسـت                  
 است كسي دو خطـا مرتكـب شـود و بـه             لذا ممكن . همديگر را جبران كنند   
 .نتيجة درست هم برسد

پرنـده غـذا    «و نيـز بگـويم      » بـاز پرنـده اسـت     « كنيد من بگـويم      فرض
اما اگر اشـتباه كـنم و   . »خورد باز غذا مي«شود كه  ، آنگاه نتيجه مي»خورد  مي

، »خـورد   باز غذا مـي   «، پس   »خورد  انسان غذا مي  «و  » باز انسان است  «بگويم  
ام كـه ايـن دو خطـا          جه همان است، اما من مرتكب دو خطا شده        اگرچه نتي 

شود كسي در تفكـرش       بنابراين گاهي ديده مي   . اند  ه  همديگر را تصحيح كرد   
مـثالً  . رسد كـه آن نتيجـه درسـت اسـت      اي مي   خطا دارد، اما اتفاقاً به نتيجه     

ف آيد كه در يك امتحان ده نفر، ده مسئله را از ده راه مختلـ                  گاهي پيش مي  
 اگرچـه   ؛ راه ديگر غلـط اسـت      نه يكي از اين ده راه درست و         .كنند  حل مي 

اي اگـر بـه    گزينه مثالً در امتحان چهار. اند هر ده نفر به نتيجة يكساني رسيده    
هنگام حل مسئله فرد فقط يك خطا مرتكب شود حتماً پاسـخ او نادرسـت               

 همـديگر  خواهد بود، اما اگر دو خطا مرتكب شود، ممكن است اين خطاها 
اگـر فـرد دو     . را تصحيح كنند و لذا ممكن است فرد به نتيجه درست برسد           

خطا يا بيش از دو خطـا مرتكـب شـود، احتمـال دارد خطاهـا همـديگر را                
اگر خطاهـا از    . كند  هميشه يك خطاست كه نتيجه را خطا مي       . تصحيح كنند 

. كننـد يكي بيشتر شد، كامالً محتمل است كه اين خطاها همديگر را جبران             
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. كننـد   پيدا مـي ١گي كنند يعني خطاها به تعبير فيلسوفان علم، خاصيِت جبران    
اند كه در علوم مختلفي همچـون فيزيـك، شـيمي،     در تاريخ علم، نشان داده    

كننـدگي خطاهـا      شناسي، هيئت، نجوم و رياضيات، خاصيت جبـران         زيست
اً ايـن دو    كه اتفاق  يعني يك دانشمند دو خطا مرتكب شده،      . ديده شده است  

. اند او به نتيجة درستي برسد       اند و باعث شده     خطا همديگر را تصحيح كرده    
 .اين يك نكته است

تري كه در عالم علم نبايد فراموش شود اين اسـت كـه آثـار و     نكته مهم 
گونـه    همـان . نتايج عملي اگر مثبت باشند، لزوماً دال بر صدق نظري نيستند          

حاظ نظري خطاسـت، يعنـي مطـابق بـا          كه گفته شد، هيئت بطلميوسي به ل      
شـد، اعـم از كسـوف، خسـوف،      واقع نيست، اما نتايجي كه از آن گرفته مي 

در نكتـه قبلـي   . از نكتة قبلي است اين مطلب غير . ، درست بود  ...اهلة قمر و  
در نكتة دوم، سـخن ايـن اسـت         . كنند  گفتيم خطاها همديگر را تصحيح مي     
اي وجـود     ري نيست؛ هميشـه فاصـله     كه افادة عملي مثبت دال بر صدق نظ       

دارد بين اينكه يك رأي آثار و نتايج مثبت عملي داشته باشد و اينكـه خـود        
الواقـع وجـود نداشـته باشـد، در           فرض كنيد خدا في   . رأي هم درست باشد   

هاي بسياري در طول تـاريخ از اعتقـاد بـه وجـود خـدا بـه                   حالي كه انسان  
 عملي است اما طبق فرضي كه گفته        آرامش يك اثر مثبت   . اند  آرامش رسيده 

 .شد، اين آرامش از يك خطا نتيجه شده است
زنـم؛ رمـز مانـدگاري خرافـات در تـاريخ چيسـت؟               مثال ديگـري مـي    

اند؟ چـون آثـار و نتـايج          خرافات خالف واقع هستند، اما چرا ماندگار شده       
رود   مثالً فرض كنيد فرزند من در عنفوان جواني از دنيا مـي           . اند  مثبت داشته 

فـردي بـه    . و من و همسرم از شدت مصيبت در حال متالشي شدن هستيم           
اي كه در عنفوان جواني از دنيا برود، دِم در بهشت منتظر              بچه«: گويد  من مي 

 فـرض  .»شـوم  گويد تا پدر و مادرم نيايند من وارد بهشت نمي          ماند و مي    مي
                                                           

1. compensation 
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رافه بـودن،  رغم خ حتي در اين صورت علي. كنيم اين حرف خرافه باشد    مي
بخشـي باعـث مانـدگاري        بخش است و همين تسـلي       كامالً براي من تسلي   
يعني اين خرافه آثار و نتايج مثبـت عملـي داشـته،            . شود  خرافه مفروض مي  

راهـي بـه    من در يكي از مقـاالت كتـاب         . اگرچه مطابق با واقع نبوده است     
ق آثـار و نتـايج       حقـاي  ،ام كه اتفاقاً در بسياري از موارد         استدالل كرده  رهايي

اند اما آثار و      منفي عملي دارند، يعني اگرچه حقيقت هستند و مطابق با واقع          
ها و توهمات از مواردي هستند كـه آثـار و              خرافه ١.نتايج منفي عملي دارند   

 .نتايج مثبت عملي دارند، اگرچه با واقع مطابقت ندارند
 

ي دارند، در بعضـي از مـوارد        حقايق هم به همين دليل كه آثار و نتايج منفي عمل           ○
 .مانند پايدار نمي

يعني به خاطر اينكـه خاصـيت دردانگيـزي دارنـد،          . طور است   همين!  بله ●
 ده پيغـام و خبـر و         ، مثل مادري كه فرزندش به جبهه رفته اسـت         ؛مانند  نمي

رسـد دال بـر اينكـه فرزنـدش شـهيد شـده          از جاهاي مختلف مي   ... پيك و 
كنـد تـا حقيقـت        يك از منابع خبر توجيهي پيدا مي      است، اما مادر براي هر      

كنـد و بـه       زيرا اين حقيقت او را متالشـي مـي        . شهادت فرزندش را نپذيرد   
در حالي كه اگر همين اخبـار      . دهد  همين دليل خود را با توهمات تسلي مي       
شـد كـه    رساندند، به راحتي قانع مي را، راجع به پسر همسايه به گوشش مي     

 شده است، اما در مورد پسـر خـودش چنـين چيـزي را             پسر همسايه شهيد  
زيرا مكانيسم رواني ـ دفاعي انسان، مكانيسم حفظ وضع روانـي   . پذيرد نمي

 .زدگي زدگي يا خرافه انسان است، ولو به قيمت توهم
 ٭٭٭

يكـي از وجـوه   . هـاي نظـري بيـان شـد     تا اينجا دو وجه مقايسه در عرفـان    
هـم   هاي نظري مختلف را با      دروني عرفان مقايسه اين است كه ما سازگاري       

                                                           

» وجه اخالقي و تراژيك زنـدگي روشـنفكري       : تقرير حقيقت و تقليل مرارت    «كيان، مصطفي،   مل. ١
 .۳۳ـ۹، صتيت و معنوي در عقالنييجستارها: يي به رهايراه: در
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. كننـد   پيدا مـي ١گي كنند يعني خطاها به تعبير فيلسوفان علم، خاصيِت جبران    
اند كه در علوم مختلفي همچـون فيزيـك، شـيمي،     در تاريخ علم، نشان داده    

كننـدگي خطاهـا      شناسي، هيئت، نجوم و رياضيات، خاصيت جبـران         زيست
اً ايـن دو    كه اتفاق  يعني يك دانشمند دو خطا مرتكب شده،      . ديده شده است  

. اند او به نتيجة درستي برسد       اند و باعث شده     خطا همديگر را تصحيح كرده    
 .اين يك نكته است

تري كه در عالم علم نبايد فراموش شود اين اسـت كـه آثـار و     نكته مهم 
گونـه    همـان . نتايج عملي اگر مثبت باشند، لزوماً دال بر صدق نظري نيستند          

حاظ نظري خطاسـت، يعنـي مطـابق بـا          كه گفته شد، هيئت بطلميوسي به ل      
شـد، اعـم از كسـوف، خسـوف،      واقع نيست، اما نتايجي كه از آن گرفته مي 

در نكتـه قبلـي   . از نكتة قبلي است اين مطلب غير . ، درست بود  ...اهلة قمر و  
در نكتة دوم، سـخن ايـن اسـت         . كنند  گفتيم خطاها همديگر را تصحيح مي     
اي وجـود     ري نيست؛ هميشـه فاصـله     كه افادة عملي مثبت دال بر صدق نظ       

دارد بين اينكه يك رأي آثار و نتايج مثبت عملي داشته باشد و اينكـه خـود        
الواقـع وجـود نداشـته باشـد، در           فرض كنيد خدا في   . رأي هم درست باشد   

هاي بسياري در طول تـاريخ از اعتقـاد بـه وجـود خـدا بـه                   حالي كه انسان  
 عملي است اما طبق فرضي كه گفته        آرامش يك اثر مثبت   . اند  آرامش رسيده 

 .شد، اين آرامش از يك خطا نتيجه شده است
زنـم؛ رمـز مانـدگاري خرافـات در تـاريخ چيسـت؟               مثال ديگـري مـي    

اند؟ چـون آثـار و نتـايج          خرافات خالف واقع هستند، اما چرا ماندگار شده       
رود   مثالً فرض كنيد فرزند من در عنفوان جواني از دنيا مـي           . اند  مثبت داشته 

فـردي بـه    . و من و همسرم از شدت مصيبت در حال متالشي شدن هستيم           
اي كه در عنفوان جواني از دنيا برود، دِم در بهشت منتظر              بچه«: گويد  من مي 

 فـرض  .»شـوم  گويد تا پدر و مادرم نيايند من وارد بهشت نمي          ماند و مي    مي
                                                           

1. compensation 

 ٣٠١/ نظام عرفاني 
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رافه بـودن،  رغم خ حتي در اين صورت علي. كنيم اين حرف خرافه باشد    مي
بخشـي باعـث مانـدگاري        بخش است و همين تسـلي       كامالً براي من تسلي   
يعني اين خرافه آثار و نتايج مثبـت عملـي داشـته،            . شود  خرافه مفروض مي  

راهـي بـه    من در يكي از مقـاالت كتـاب         . اگرچه مطابق با واقع نبوده است     
ق آثـار و نتـايج       حقـاي  ،ام كه اتفاقاً در بسياري از موارد         استدالل كرده  رهايي

اند اما آثار و      منفي عملي دارند، يعني اگرچه حقيقت هستند و مطابق با واقع          
ها و توهمات از مواردي هستند كـه آثـار و              خرافه ١.نتايج منفي عملي دارند   

 .نتايج مثبت عملي دارند، اگرچه با واقع مطابقت ندارند
 

ي دارند، در بعضـي از مـوارد        حقايق هم به همين دليل كه آثار و نتايج منفي عمل           ○
 .مانند پايدار نمي

يعني به خاطر اينكـه خاصـيت دردانگيـزي دارنـد،          . طور است   همين!  بله ●
 ده پيغـام و خبـر و         ، مثل مادري كه فرزندش به جبهه رفته اسـت         ؛مانند  نمي

رسـد دال بـر اينكـه فرزنـدش شـهيد شـده          از جاهاي مختلف مي   ... پيك و 
كنـد تـا حقيقـت        يك از منابع خبر توجيهي پيدا مي      است، اما مادر براي هر      

كنـد و بـه       زيرا اين حقيقت او را متالشـي مـي        . شهادت فرزندش را نپذيرد   
در حالي كه اگر همين اخبـار      . دهد  همين دليل خود را با توهمات تسلي مي       
شـد كـه    رساندند، به راحتي قانع مي را، راجع به پسر همسايه به گوشش مي     

 شده است، اما در مورد پسـر خـودش چنـين چيـزي را             پسر همسايه شهيد  
زيرا مكانيسم رواني ـ دفاعي انسان، مكانيسم حفظ وضع روانـي   . پذيرد نمي

 .زدگي زدگي يا خرافه انسان است، ولو به قيمت توهم
 ٭٭٭

يكـي از وجـوه   . هـاي نظـري بيـان شـد     تا اينجا دو وجه مقايسه در عرفـان    
هـم   هاي نظري مختلف را با      دروني عرفان مقايسه اين است كه ما سازگاري       

                                                           

» وجه اخالقي و تراژيك زنـدگي روشـنفكري       : تقرير حقيقت و تقليل مرارت    «كيان، مصطفي،   مل. ١
 .۳۳ـ۹، صتيت و معنوي در عقالنييجستارها: يي به رهايراه: در
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هاي نظـري     مقايسه كنيم و وجه ديگر اين است كه سازگاري بيروني عرفان          
در قسمت سازگاري دروني گفته شد كـه سـازگاري          . را با هم مقايسه كنيم    

گاهي سازگاري دروني يك عرفان نظري سـنجيده     : دروني بر دو قسم است    
ان منطقاً با هم سازگار باشند، ولو اينكه        يعني اينكه اجزاي يك عرف      شود،    مي

. منطق آن هم كامالً صوري باشد و كاري به محتـواي گـزاره نداشـته باشـد              
گاهي هم سازگاري دروني از اين جهت است كه آنچه در يك عرفان گفتـه   

با محتواي كتب آن دين و مذهبي كـه ايـن عرفـان خـودش را در                   شود،    مي
سـازگاري  . كند، ناسـازگار نباشـد      د مي ذيل آن كتب مقدس تعريف و تحدي      

نوع اول، بحثي صرفاً منطقي است، اما سازگاري نوع دوم، بحثي اسـت كـه               
هـا در     زيرا عرفان . هاي نظري پديد آمده است      به خاطر وضع تاريخي عرفان    

اند و بنابراين بايـد بـا آنچـه         طول تاريخ عموماً در ذيل اديان و مذاهب بوده        
پـس  . شود، ناسـازگار نباشـد    ه آن عرفان گفته مي    در دين و مذهب مربوط ب     

به عنوان مثال ممكـن  . تواند يكي از وجوه مقايسه باشد سازگاري دروني مي  
است بگوييم آنچه موالنا گفته است بـا قـرآن و احاديـث نبـوي سـازگارتر                 

اين هم نـوعي سـازگاري و ناسـازگاري         . عربي گفته است    است تا آنچه ابن   
عربـي خـودش را ذيـل         ه اين اعتبار كه موالنا يا ابـن       است كه در آن صرفاً ب     

. زنـيم، نـه بـه اعتبـار ديگـري      كند به اين مقايسه دست مـي   قرآن معرفي مي  
در سـازگاري   . خالف سازگاري دروني اول اسـت      سازگاري دروني دوم، بر   

دروني اول كه كامالً منطقي است ما به دنبال آن هستيم كه نكند يك عرفـان   
چنين نيست كـه الـف ب       «و بعد هم گفته باشد      » ب است الف  «گفته باشد   

، اگرچه در بحث منطقي اساساً كاري به محتواي الف و ب نـداريم،              » است
شـود، در حـالي كـه در سـازگاري            بلكه صرفاً از لحاظ صوري سنجيده مي      

دروني دوم، حتماً بايد به محتوا نگاه كنيم؛ يعني محتواي يك گزاره در يك              
بـه  . اي كه در متن مقدس آمده، ناسازگار باشد         حتواي گزاره عرفان نبايد با م   

اسـاس منطـق     صرفاً بر   كنم سازگاري نوع اول،       همين دليل باز هم تأكيد مي     

 ٣٠٣/ نظام عرفاني 
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» الف ب است  «يعني نبايد   . شود و كاري به محتوا ندارد       صوري سنجيده مي  
هر دو در يك عرفان وجود داشته باشـد،  » چنين نيست كه الف ب است     «و  

اما سازگاري نـوع دوم كـامالً بـه         . اينكه الف و ب چه چيزي باشند      فارغ از   
پردازد و بحث آن بر سر اين است كه آيـا آنچـه در فـالن                  مفاد و محتوا مي   

  عرفان گفته شده بـا آنچـه در متـون مقـدس مربـوط بـه آن عرفـان آمـده،                    
 .سازگاري دارد يا نه

يعنـي بـر      د؛  وجه مقايسه ديگري هم كه بيان شد، مطابقت با بيـرون بـو            
هاي يك عرفان با هم سـازگار باشـند، آيـا ايـن             فرض اينكه مجموعه گزاره   

در اينجا بود كـه بحـث دليـل         . مجموعه با عالم واقع هم مطابقت دارد يا نه        
توانيم از دليل به مطابقت بـا   پيش آمد و اين پرسش طرح شد كه چگونه مي      

د و آن اينكـه فهميـدن   در اينجا يك نكته را بايـد ذكـر كـر   . واقع نقب بزنيم 
هـاي   زيـرا عرفـان  . عدم مطابقت يك عرفان نظري با عالم واقع دشوار است     

ها عمومـاً بـراي مـا كـه          هايي هستند كه اين گزاره      نظري در حال بيان گزاره    
عارف نيستيم يعني داراي تجربه عرفاني و نگرش و بينش عرفـاني نيسـتيم،         

هـا بـه كسـاني     ها، اندازه ها، شكل مثل گزارشي است كه بينايان از عالم رنگ      
تـوان تـا حـدودي،     اما با اين همـه، مـي  . اند  دهند كه نابيناي مادرزاد بوده      مي
هـا    رغم آنكه چشِم ديدن آن حقايق را نداريم، فهميد كـه كـدام گـزاره                علي

البته ايـن بحـث بسـيار       . ها قابل دفاع نيستند     قابل دفاع هستند و كدام گزاره     
 .پيچيده است

 
 هاي نظري از لحاظ درجه تأكيد مقايسه عرفان. ٣ـ١

هاي نظري وجود دارد كه به آن درجـه        اما وجه مقايسه سومي هم در عرفان      
. شـود    مـي   هـاي نظـري گفتـه       هاي نظري يا ميزان تأكيد عرفان        عرفان ١تأكيِد

يك عرفان نظري، ممكن اسـت بسـيار        . درجه تأكيد هم اهميت زيادي دارد     
                                                           

1. degree of emphasis 
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هاي نظـري     مقايسه كنيم و وجه ديگر اين است كه سازگاري بيروني عرفان          
در قسمت سازگاري دروني گفته شد كـه سـازگاري          . را با هم مقايسه كنيم    

گاهي سازگاري دروني يك عرفان نظري سـنجيده     : دروني بر دو قسم است    
ان منطقاً با هم سازگار باشند، ولو اينكه        يعني اينكه اجزاي يك عرف      شود،    مي

. منطق آن هم كامالً صوري باشد و كاري به محتـواي گـزاره نداشـته باشـد              
گاهي هم سازگاري دروني از اين جهت است كه آنچه در يك عرفان گفتـه   

با محتواي كتب آن دين و مذهبي كـه ايـن عرفـان خـودش را در                   شود،    مي
سـازگاري  . كند، ناسـازگار نباشـد      د مي ذيل آن كتب مقدس تعريف و تحدي      

نوع اول، بحثي صرفاً منطقي است، اما سازگاري نوع دوم، بحثي اسـت كـه               
هـا در     زيرا عرفان . هاي نظري پديد آمده است      به خاطر وضع تاريخي عرفان    

اند و بنابراين بايـد بـا آنچـه         طول تاريخ عموماً در ذيل اديان و مذاهب بوده        
پـس  . شود، ناسـازگار نباشـد    ه آن عرفان گفته مي    در دين و مذهب مربوط ب     

به عنوان مثال ممكـن  . تواند يكي از وجوه مقايسه باشد سازگاري دروني مي  
است بگوييم آنچه موالنا گفته است بـا قـرآن و احاديـث نبـوي سـازگارتر                 

اين هم نـوعي سـازگاري و ناسـازگاري         . عربي گفته است    است تا آنچه ابن   
عربـي خـودش را ذيـل         ه اين اعتبار كه موالنا يا ابـن       است كه در آن صرفاً ب     

. زنـيم، نـه بـه اعتبـار ديگـري      كند به اين مقايسه دست مـي   قرآن معرفي مي  
در سـازگاري   . خالف سازگاري دروني اول اسـت      سازگاري دروني دوم، بر   

دروني اول كه كامالً منطقي است ما به دنبال آن هستيم كه نكند يك عرفـان   
چنين نيست كـه الـف ب       «و بعد هم گفته باشد      » ب است الف  «گفته باشد   

، اگرچه در بحث منطقي اساساً كاري به محتواي الف و ب نـداريم،              » است
شـود، در حـالي كـه در سـازگاري            بلكه صرفاً از لحاظ صوري سنجيده مي      

دروني دوم، حتماً بايد به محتوا نگاه كنيم؛ يعني محتواي يك گزاره در يك              
بـه  . اي كه در متن مقدس آمده، ناسازگار باشد         حتواي گزاره عرفان نبايد با م   

اسـاس منطـق     صرفاً بر   كنم سازگاري نوع اول،       همين دليل باز هم تأكيد مي     

 ٣٠٣/ نظام عرفاني 
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» الف ب است  «يعني نبايد   . شود و كاري به محتوا ندارد       صوري سنجيده مي  
هر دو در يك عرفان وجود داشته باشـد،  » چنين نيست كه الف ب است     «و  

اما سازگاري نـوع دوم كـامالً بـه         . اينكه الف و ب چه چيزي باشند      فارغ از   
پردازد و بحث آن بر سر اين است كه آيـا آنچـه در فـالن                  مفاد و محتوا مي   

  عرفان گفته شده بـا آنچـه در متـون مقـدس مربـوط بـه آن عرفـان آمـده،                    
 .سازگاري دارد يا نه

يعنـي بـر      د؛  وجه مقايسه ديگري هم كه بيان شد، مطابقت با بيـرون بـو            
هاي يك عرفان با هم سـازگار باشـند، آيـا ايـن             فرض اينكه مجموعه گزاره   

در اينجا بود كـه بحـث دليـل         . مجموعه با عالم واقع هم مطابقت دارد يا نه        
توانيم از دليل به مطابقت بـا   پيش آمد و اين پرسش طرح شد كه چگونه مي      

د و آن اينكـه فهميـدن   در اينجا يك نكته را بايـد ذكـر كـر   . واقع نقب بزنيم 
هـاي   زيـرا عرفـان  . عدم مطابقت يك عرفان نظري با عالم واقع دشوار است     

ها عمومـاً بـراي مـا كـه          هايي هستند كه اين گزاره      نظري در حال بيان گزاره    
عارف نيستيم يعني داراي تجربه عرفاني و نگرش و بينش عرفـاني نيسـتيم،         

هـا بـه كسـاني     ها، اندازه ها، شكل مثل گزارشي است كه بينايان از عالم رنگ      
تـوان تـا حـدودي،     اما با اين همـه، مـي  . اند  دهند كه نابيناي مادرزاد بوده      مي
هـا    رغم آنكه چشِم ديدن آن حقايق را نداريم، فهميد كـه كـدام گـزاره                علي

البته ايـن بحـث بسـيار       . ها قابل دفاع نيستند     قابل دفاع هستند و كدام گزاره     
 .پيچيده است

 
 هاي نظري از لحاظ درجه تأكيد مقايسه عرفان. ٣ـ١

هاي نظري وجود دارد كه به آن درجـه        اما وجه مقايسه سومي هم در عرفان      
. شـود    مـي   هـاي نظـري گفتـه       هاي نظري يا ميزان تأكيد عرفان        عرفان ١تأكيِد

يك عرفان نظري، ممكن اسـت بسـيار        . درجه تأكيد هم اهميت زيادي دارد     
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مرغ تا جان آدميزاد مورد بحث قـرار گرفتـه    ، از شيرجامع باشد، يعني در آن 
باشد، اما در عين حال كه راجع به همه اجزا و ساحات جهان سخن گفتـه،                

عرفان نظري ديگري هـم     . ولي بيشترين سخنش راجع به عالم انساني باشد       
خـدا باشـد و    ممكن است بسيار جامع باشد، اما بيشـترين سـخنش دربـارة     

 مثالً مانند عرفـان نظـري زرتشـتي ممكـن اسـت             عرفان نظري ديگري هم   
هـاي حجـيم و       شناسي  بيشترين بحثش راجع به فرشتگان باشد؛ يعني فرشته       

 .اي داشته باشد فربه
 

كند، لذا تأكيـد آنهـا        ها با هم تفاوت مي      عرفان» مسئله اصلي «توان گفت     آيا مي  ○
 متفاوت است؟

گـاه ممكـن اسـت كسـي        كند، آن    اگر بگوييم مسئله اصلي آنها تفاوت مي       ●
مثالً فرض كنيد شـما بـه منظـور    . بگويد مسئله اصلي، كل جهان واقع است  

هاي خانه را بـه       آن شخص تمام قسمت   . رويد  خريد خانه به منزل كسي مي     
در واقع مسئله شـما از رفـتن بـه آن           . دهد  شما، همسر و فرزندتان نشان مي     

 ممكـن اسـت شـما بـه     خواهيد كل آن را ببينيـد، امـا    خانه اين است كه مي    
هــايي از آن خانــه بيشــتر توجــه نشــان دهيــد، همســرتان هــم بــه  ســاحت
هـاي    هاي ديگري بيشتر توجه نشان دهد و فرزندتان هم به سـاحت             ساحت

همه دوست دارند كـل خانـه را ببيننـد، امـا ميـزان              . سومي بيشتر توجه كند   
. اوت باشـد  تأكيدي كه دارند متفاوت است، نه اينكه مسئله اصلي آنهـا متفـ            

اگر مسئله اصلي آنها متفاوت باشد، در ايـن صـورت هـر آنچـه بـا مسـئله                   
ربـط نيسـت    اصلي آنها مرتبط نباشد، امر نامربوطي خواهد بود؛ در واقع ذي    

در حالي كه سـاحاتي كـه مـورد تأكيـد واقـع نشـده               . ربط خواهد بود    و بي 
 .مربوط هستند، اما تأكيد روي قسمتي خاص است

هـاي    ن  ها آنچه بسيار شاخص است، تفـاوت ميـان عرفـا            در ميان عرفان  
شناسي خيلـي حجـيم       هايي كه انسان     يعني عرفان  ؛گراست  گرا و جهان    انسان

 ٣٠٥/ نظام عرفاني 
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 حجيم دارند؛ يعنـي بيشـتر بـه جهـان     ١شناسي  هايي كه جهان    دارند و عرفان  
ايـن يكـي از     . گويند   بيرون از انسان سخن مي     توجه دارند و بيشتر از عوالمِ     

 فصـوص الحكـم    يـا    فتوحات مكيـه  اگر شما   . بسيار جدي است  هاي    تقابل
 موالنـا مقايسـه كنيـد،    معنوي مثنويعربي را مطالعه كنيد و آن را مثالً با        ابن

عربي خيلي قـوي اسـت، در حـالي كـه             شويد جنبة آفاقي در ابن      متوجه مي 
گويـد بـا     چه موالنـا مـي     تر است؛ يعني تقريباً هر      جنبه انفسي در موالنا قوي    

عربـي بيشـتر    كند، اما در ابن شناسي ربط پيدا مي ك يا چند واسطه به انسان   ي
شناسي و شناخت عوالم باال همچون عالم مثـال، عـالم مجـردات               به الهوت 

شود؛ اينها هر دو، عرفان هستند و نظري هم هسـتند و هـر                پرداخته مي ... و
كنـد،    نا بيان مـي   هايي كه موال  factكنند، اما بيشتر      هايي را بيان مي   factدو هم   

عربـي    هايي كه ابـن   factهاي انساني است، در حالي كه بيشتر        factمربوط به   
 .كند، مربوط به عالِم وراِي عالم انساني است  مي بيان

هـاي زيـادي      شناسـي   هـا فرشـته     بينيم بعضي عرفـان     به همين ترتيب مي   
گان دارند، از قبيـل جبرئيـل، ميكائيـل، اسـرافيل، فرشـتگان دوگانـه، فرشـت               

گانـه، فرشـتگان خـاِص فـرِد انسـاني، فرشـتگان خـاِص نـوِع انسـاني،                    سه
ها نقـش     ها در اين عرفان     شناسي  هاي خاص، و اين فرشته      فرشتگاِن جماعت 

هـا    ها هم اصالً ذكري از فرشته       زيادي دارد، در حالي كه در بعضي از عرفان        
ميزان تأكيدي كـه    ها را از لحاظ       توان عرفان   بنابراين مي . به ميان نيامده است   

كافي است يك ذهن منطقـي، يـك شـاكله بسـيار            . هم مقايسه كرد    دارند با 
منطقي از كل مسائل مربوط به عرفان نظري تنظيم كند و سپس ايـن شـاكله           

هـاي نظـري متفـاوت        را بر روي مجموعه آثـار عارفـان مختلـف و عرفـان            
نـدرت    موالنـا بـه   در آثـار    . مانـد   بيندازد و ببيند چه جاهايي از آن خالي مي        

عربـي،   راجع به فرشتگان صحبت شـده اسـت، در حـالي كـه در آثـار ابـن                
شناسـي وجـود نـدارد، حـال       در اكهارت، فرشته  . شناسي مفصل است    فرشته
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مرغ تا جان آدميزاد مورد بحث قـرار گرفتـه    ، از شيرجامع باشد، يعني در آن 
باشد، اما در عين حال كه راجع به همه اجزا و ساحات جهان سخن گفتـه،                

عرفان نظري ديگري هـم     . ولي بيشترين سخنش راجع به عالم انساني باشد       
خـدا باشـد و    ممكن است بسيار جامع باشد، اما بيشـترين سـخنش دربـارة     

 مثالً مانند عرفـان نظـري زرتشـتي ممكـن اسـت             عرفان نظري ديگري هم   
هـاي حجـيم و       شناسي  بيشترين بحثش راجع به فرشتگان باشد؛ يعني فرشته       

 .اي داشته باشد فربه
 

كند، لذا تأكيـد آنهـا        ها با هم تفاوت مي      عرفان» مسئله اصلي «توان گفت     آيا مي  ○
 متفاوت است؟

گـاه ممكـن اسـت كسـي        كند، آن    اگر بگوييم مسئله اصلي آنها تفاوت مي       ●
مثالً فرض كنيد شـما بـه منظـور    . بگويد مسئله اصلي، كل جهان واقع است  

هاي خانه را بـه       آن شخص تمام قسمت   . رويد  خريد خانه به منزل كسي مي     
در واقع مسئله شـما از رفـتن بـه آن           . دهد  شما، همسر و فرزندتان نشان مي     

 ممكـن اسـت شـما بـه     خواهيد كل آن را ببينيـد، امـا    خانه اين است كه مي    
هــايي از آن خانــه بيشــتر توجــه نشــان دهيــد، همســرتان هــم بــه  ســاحت
هـاي    هاي ديگري بيشتر توجه نشان دهد و فرزندتان هم به سـاحت             ساحت

همه دوست دارند كـل خانـه را ببيننـد، امـا ميـزان              . سومي بيشتر توجه كند   
. اوت باشـد  تأكيدي كه دارند متفاوت است، نه اينكه مسئله اصلي آنهـا متفـ            

اگر مسئله اصلي آنها متفاوت باشد، در ايـن صـورت هـر آنچـه بـا مسـئله                   
ربـط نيسـت    اصلي آنها مرتبط نباشد، امر نامربوطي خواهد بود؛ در واقع ذي    

در حالي كه سـاحاتي كـه مـورد تأكيـد واقـع نشـده               . ربط خواهد بود    و بي 
 .مربوط هستند، اما تأكيد روي قسمتي خاص است

هـاي    ن  ها آنچه بسيار شاخص است، تفـاوت ميـان عرفـا            در ميان عرفان  
شناسي خيلـي حجـيم       هايي كه انسان     يعني عرفان  ؛گراست  گرا و جهان    انسان

 ٣٠٥/ نظام عرفاني 
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 حجيم دارند؛ يعنـي بيشـتر بـه جهـان     ١شناسي  هايي كه جهان    دارند و عرفان  
ايـن يكـي از     . گويند   بيرون از انسان سخن مي     توجه دارند و بيشتر از عوالمِ     

 فصـوص الحكـم    يـا    فتوحات مكيـه  اگر شما   . بسيار جدي است  هاي    تقابل
 موالنـا مقايسـه كنيـد،    معنوي مثنويعربي را مطالعه كنيد و آن را مثالً با        ابن

عربي خيلي قـوي اسـت، در حـالي كـه             شويد جنبة آفاقي در ابن      متوجه مي 
گويـد بـا     چه موالنـا مـي     تر است؛ يعني تقريباً هر      جنبه انفسي در موالنا قوي    

عربـي بيشـتر    كند، اما در ابن شناسي ربط پيدا مي ك يا چند واسطه به انسان   ي
شناسي و شناخت عوالم باال همچون عالم مثـال، عـالم مجـردات               به الهوت 

شود؛ اينها هر دو، عرفان هستند و نظري هم هسـتند و هـر                پرداخته مي ... و
كنـد،    نا بيان مـي   هايي كه موال  factكنند، اما بيشتر      هايي را بيان مي   factدو هم   

عربـي    هايي كه ابـن   factهاي انساني است، در حالي كه بيشتر        factمربوط به   
 .كند، مربوط به عالِم وراِي عالم انساني است  مي بيان

هـاي زيـادي      شناسـي   هـا فرشـته     بينيم بعضي عرفـان     به همين ترتيب مي   
گان دارند، از قبيـل جبرئيـل، ميكائيـل، اسـرافيل، فرشـتگان دوگانـه، فرشـت               

گانـه، فرشـتگان خـاِص فـرِد انسـاني، فرشـتگان خـاِص نـوِع انسـاني،                    سه
ها نقـش     ها در اين عرفان     شناسي  هاي خاص، و اين فرشته      فرشتگاِن جماعت 

هـا    ها هم اصالً ذكري از فرشته       زيادي دارد، در حالي كه در بعضي از عرفان        
ميزان تأكيدي كـه    ها را از لحاظ       توان عرفان   بنابراين مي . به ميان نيامده است   

كافي است يك ذهن منطقـي، يـك شـاكله بسـيار            . هم مقايسه كرد    دارند با 
منطقي از كل مسائل مربوط به عرفان نظري تنظيم كند و سپس ايـن شـاكله           

هـاي نظـري متفـاوت        را بر روي مجموعه آثـار عارفـان مختلـف و عرفـان            
نـدرت    موالنـا بـه   در آثـار    . مانـد   بيندازد و ببيند چه جاهايي از آن خالي مي        

عربـي،   راجع به فرشتگان صحبت شـده اسـت، در حـالي كـه در آثـار ابـن                
شناسـي وجـود نـدارد، حـال       در اكهارت، فرشته  . شناسي مفصل است    فرشته
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يعنـي در آثـار مايسـتر    . آنكه خداشناسي در اكهـارت بـر موالنـا غلبـه دارد         
 .اسيشن خورد تا انسان اكهارِت آلماني بيشتر خداشناسي به چشم مي

به چه عـواملي بسـتگي دارد، از ايـن بحـث خـارج      » ميزان تأكيد «اينكه  
اي،  حال چنين فرآورده هر است و اهل فن بايد در مورد آن نظر دهند، اما به

ن آن   دارد، ولو آنكه ما از فرآينـد تكـو         يعني ميزان تأكيدهاي متفاوت وجود    
لذا وقتي از .  استخبر باشيم و اين فرآورده كامالً مشهود و محسوس هم بي

شـويم،    فضاي يك كتاب عرفاني وارد فضـاي كتـاب عرفـاني ديگـري مـي              
گويد و كتـاب دوم از    كنيم گويي كتاب اول از جهاني سخن مي         احساس مي 
 البته منظور اين نيست كه حرف اين دو كتاب يا دو عرفان بـا             . جهاني ديگر 

بـه يـك مسـئله      هم ناسازگار است، زيرا ناسازگاري زماني است كه راجـع            
 بلكه منظور اين است كه آن عرفان بيشتر دغدغه يـك            ؛واحد سخن بگويند  

سلسله مسائل خاص را دارد و عرفان ديگر هم دغدغه يك سلسـله مسـائل       
كننـد؛ يعنـي     مـي degree of emphasisاز اين حالت تعبير به . ديگري را دارد

 سخن بگويند، اما    خواهند از همه چيز     ها مي   پذيرند كه گويي همه عرفان      مي
شناسي اسـت و   كند؛ درجه تأكيد يك عرفان، انسان       درجه تأكيدشان فرق مي   

و گاهي اين . درجه تأكيد عرفان ديگري خداشناسي است و به همين ترتيب    
 شمس تبريزي كه البته من نظير       مقاالترسد، مثالً مانند      تأكيدها به جايي مي   

 ؛ام  بيات عرفـاني جهـان نديـده      آن را در موضوع مورد بحث امروز ما، در اد         
گويد گويي شمس بـا او        حتي هنگامي كه فردي راجع به خدا هم سخن مي         

كند كه گـويي آن شـخص حـرف           كند و چنان با او برخورد مي        پرخاش مي 
اكنـون  : گفـتم . خدا يكي است: گفت«: گويد ميمقاالت  زند؛ در     نامربوط مي 

هـا   ن ذره، هـر ذره در عـالم       اي، صد هزارا    تو را چه؟ چون تو در عالم تفرقه       
تو را چه، . او خود هست، وجود قديم او هست. پراكنده، پژمرده، فروفسرده  

كند كه بـه او گفتنـد     و بعد شمس از يكي از عرفا نقل مي  ١.»چون تو نيستي  
                                                           

خوارزمي، چاپ سـوم،    : ، تصحيح و تعليق محمدعلي موحد، تهران      يزيمقاالت شمس تبر   :ك.ر. ١
 .۲۸۰ص، ۱۳۸۵

 ٣٠٧/ نظام عرفاني 
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، گفتند دارند بـه طـرف       » ما را چه؟  «: گفت. برند  هايي را مي    ١دارند خوانچه 
 به نظر مـن ايـن حكايـت خيلـي           ٢.» را چه؟  شما « :گفت. برند  خانه شما مي  

بخش است و آن اين است كه         عجيب و غريب است و پيامي دارد كه تحول        
: گويـد   شمس در جـايي مـي     . »هر چيزي به من چه ربطي دارد؟      «ما بپرسيم   

، يعنـي امـور     »اما رسالت مـن چـه؟     . محمد رسالت داشت؟ البته كه داشت     «
واحد است به تو چـه ربطـي دارد؟         مختلف به تو چه ربطي دارد؟ اگر خدا         

اگر خدا بسيط است به تو چه ربطي دارد؟ تو كه واحد نيستي؛ بـرو واحـد                 
 .شو تا به دردت بخورد

ام؛ حتي در موالنا هم اين مسـئله          من در اين مسئله نظير شمس را نديده       
در حالي كه در شمس چنين چيـزي ديـده          . شدت و حدت شمس نيست      به
گويد آيا ايـن چيـز بـه درد       پرسيده شود، فوراً مي    هاز شمس هر چ   . شود  مي

پـردازي؟    خورد چرا به آن مي      ه؟ اگر به درد كار تو نمي      نخورد يا     كار تو مي  
الـدين هريـوه داشـت بـر وجـود خـدا              كند كه ديدم شـهاب      شمس نقل مي  
مدتي پاي سخنان او نشسـتم و او هـر روز اثبـات وجـود               . كرد  استدالل مي 

آيـا  «: گان درب خانه شمس را زدند و بـه او گفتنـد         شبي فرشت . كرد  خدا مي 
حضـرت  «: ، گفتنـد  »بلـه «: ، گفت »روي؟  الدين هريوه مي    تو به درس شهاب   

الـدين هريـوه    انـد كـه شـهاب    اند و گفته باري تعالي، يك هميان زر فرستاده   
كند تا اثبات وجود مـا را بكنـد و در ايـن راه زحمـت                  دارد جد و جهد مي    

  اي شـهاب «: گويـد  بعد شـمس مـي  . »به او بدهيد  . وستاين اجر ا  . كشد  مي
هريوه اثبات وجود خودت را بكن، تو را با اثبات باري چه كار؟ فرض كن               
اثبات وجود خدا شد، به تو چه؟ تو برو و اثبات وجود خـودت را بكـن و                  

 »اين كار چه فايده دارد؟. چيزي براي خودت در عالم حاصل كن
ان نظري بسيار مهم است كه كسـي حتـي          به نظر من اين مطلب در عرف      

 و بـه معنـي   اليعنيبحث از ذات و صفات و افعال باري را هم، به يك معنا  
                                                           

 .اند كرده حمل مي... ها را براي عروسي، جشن و در گذشته خوانچه. ١

 .۱۲۱همان، ص: ك.ر. ٢
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يعنـي در آثـار مايسـتر    . آنكه خداشناسي در اكهـارت بـر موالنـا غلبـه دارد         
 .اسيشن خورد تا انسان اكهارِت آلماني بيشتر خداشناسي به چشم مي

به چه عـواملي بسـتگي دارد، از ايـن بحـث خـارج      » ميزان تأكيد «اينكه  
اي،  حال چنين فرآورده هر است و اهل فن بايد در مورد آن نظر دهند، اما به

ن آن   دارد، ولو آنكه ما از فرآينـد تكـو         يعني ميزان تأكيدهاي متفاوت وجود    
لذا وقتي از .  استخبر باشيم و اين فرآورده كامالً مشهود و محسوس هم بي

شـويم،    فضاي يك كتاب عرفاني وارد فضـاي كتـاب عرفـاني ديگـري مـي              
گويد و كتـاب دوم از    كنيم گويي كتاب اول از جهاني سخن مي         احساس مي 
 البته منظور اين نيست كه حرف اين دو كتاب يا دو عرفان بـا             . جهاني ديگر 

بـه يـك مسـئله      هم ناسازگار است، زيرا ناسازگاري زماني است كه راجـع            
 بلكه منظور اين است كه آن عرفان بيشتر دغدغه يـك            ؛واحد سخن بگويند  

سلسله مسائل خاص را دارد و عرفان ديگر هم دغدغه يك سلسـله مسـائل       
كننـد؛ يعنـي     مـي degree of emphasisاز اين حالت تعبير به . ديگري را دارد

 سخن بگويند، اما    خواهند از همه چيز     ها مي   پذيرند كه گويي همه عرفان      مي
شناسي اسـت و   كند؛ درجه تأكيد يك عرفان، انسان       درجه تأكيدشان فرق مي   

و گاهي اين . درجه تأكيد عرفان ديگري خداشناسي است و به همين ترتيب    
 شمس تبريزي كه البته من نظير       مقاالترسد، مثالً مانند      تأكيدها به جايي مي   

 ؛ام  بيات عرفـاني جهـان نديـده      آن را در موضوع مورد بحث امروز ما، در اد         
گويد گويي شمس بـا او        حتي هنگامي كه فردي راجع به خدا هم سخن مي         

كند كه گـويي آن شـخص حـرف           كند و چنان با او برخورد مي        پرخاش مي 
اكنـون  : گفـتم . خدا يكي است: گفت«: گويد ميمقاالت  زند؛ در     نامربوط مي 

هـا   ن ذره، هـر ذره در عـالم       اي، صد هزارا    تو را چه؟ چون تو در عالم تفرقه       
تو را چه، . او خود هست، وجود قديم او هست. پراكنده، پژمرده، فروفسرده  

كند كه بـه او گفتنـد     و بعد شمس از يكي از عرفا نقل مي  ١.»چون تو نيستي  
                                                           

خوارزمي، چاپ سـوم،    : ، تصحيح و تعليق محمدعلي موحد، تهران      يزيمقاالت شمس تبر   :ك.ر. ١
 .۲۸۰ص، ۱۳۸۵
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، گفتند دارند بـه طـرف       » ما را چه؟  «: گفت. برند  هايي را مي    ١دارند خوانچه 
 به نظر مـن ايـن حكايـت خيلـي           ٢.» را چه؟  شما « :گفت. برند  خانه شما مي  

بخش است و آن اين است كه         عجيب و غريب است و پيامي دارد كه تحول        
: گويـد   شمس در جـايي مـي     . »هر چيزي به من چه ربطي دارد؟      «ما بپرسيم   

، يعنـي امـور     »اما رسالت مـن چـه؟     . محمد رسالت داشت؟ البته كه داشت     «
واحد است به تو چـه ربطـي دارد؟         مختلف به تو چه ربطي دارد؟ اگر خدا         

اگر خدا بسيط است به تو چه ربطي دارد؟ تو كه واحد نيستي؛ بـرو واحـد                 
 .شو تا به دردت بخورد

ام؛ حتي در موالنا هم اين مسـئله          من در اين مسئله نظير شمس را نديده       
در حالي كه در شمس چنين چيـزي ديـده          . شدت و حدت شمس نيست      به
گويد آيا ايـن چيـز بـه درد       پرسيده شود، فوراً مي    هاز شمس هر چ   . شود  مي

پـردازي؟    خورد چرا به آن مي      ه؟ اگر به درد كار تو نمي      نخورد يا     كار تو مي  
الـدين هريـوه داشـت بـر وجـود خـدا              كند كه ديدم شـهاب      شمس نقل مي  
مدتي پاي سخنان او نشسـتم و او هـر روز اثبـات وجـود               . كرد  استدالل مي 

آيـا  «: گان درب خانه شمس را زدند و بـه او گفتنـد         شبي فرشت . كرد  خدا مي 
حضـرت  «: ، گفتنـد  »بلـه «: ، گفت »روي؟  الدين هريوه مي    تو به درس شهاب   

الـدين هريـوه    انـد كـه شـهاب    اند و گفته باري تعالي، يك هميان زر فرستاده   
كند تا اثبات وجود مـا را بكنـد و در ايـن راه زحمـت                  دارد جد و جهد مي    

  اي شـهاب «: گويـد  بعد شـمس مـي  . »به او بدهيد  . وستاين اجر ا  . كشد  مي
هريوه اثبات وجود خودت را بكن، تو را با اثبات باري چه كار؟ فرض كن               
اثبات وجود خدا شد، به تو چه؟ تو برو و اثبات وجود خـودت را بكـن و                  

 »اين كار چه فايده دارد؟. چيزي براي خودت در عالم حاصل كن
ان نظري بسيار مهم است كه كسـي حتـي          به نظر من اين مطلب در عرف      

 و بـه معنـي   اليعنيبحث از ذات و صفات و افعال باري را هم، به يك معنا  
                                                           

 .اند كرده حمل مي... ها را براي عروسي، جشن و در گذشته خوانچه. ١

 .۱۲۱همان، ص: ك.ر. ٢
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. ام كه غلـط غيـر از نـامربوط اسـت            من بارها گفته  . داند  تر نامربوط مي    دقيق
فرض كنيد من به شما بگويم روستايي در آرژانتين وجود دارد كه ديروز تا              

كنيـد و آن را   فته است، شما حرف مرا تصديق مـي       حاال سيل اطرافش را گر    
ايـن حـرف    . »به من چه ربطـي دارد؟     «پرسيد    دانيد، اما مي    مطابق با واقع مي   

عربـي، جفـر، اسـطرالب، علـم اعـداد،            براي كسي مثل ابـن    . نامربوط است 
هـا ربـط       دارد، اما براي شـمس ايـن حـرف         ١همه به او ربط   ... الرموز و   علم
من به علت ايـن مسـئله كـاري نـدارم،          . ر مهمي است  اين بحث بسيا  . ندارد

شناسـي شخصـي افـراد        اگرچه به نظر من يكي از علل بسيار مهـم آن روان           
 . متفاوت است بسياريكديگرشناسي شخصيت افراد با  است؛ يعني روان

هـا، بسـياري از     به دليل اهميت اين مطلـب، يعنـي نقطـه تأكيـد عرفـان             
كنند، ابتدا با نگاه از باال به عرفان، سـعي            يكساني كه در فلسفة عرفان كار م      

تـوان ميـزان    بـا نگـاه از بـاال مـي     . كنند نقطة برآمدگي آن عرفان را بيابند        مي
ها همـان نقـاط       برآمدگي. هاي يك عرفان را فهميد      ها و فرورفتگي    برآمدگي

ها، مـواردي اسـت كـه در آن عرفـان،             مورد تأكيد عرفان است و فرورفتگي     
ميـزان  . جه واقع شده و يا اصالً مورد توجه واقع نشده اسـت           كمتر مورد تو  

تأكيد يك عرفان بر امور مختلف، متفاوت است و اين هم، به نظرگاه انسان              
گيـرد كـه      شود و نظرگاه هم، تحت تأثير عوامل فراواني قرار مـي            مربوط مي 

هـا بـا       يعني شخصيت انسان   ؛يكي از اين عوامل سنخ رواني اشخاص است       
 .كند يهم فرق م

شـود، بلكـه      از اين جهات مقايسه، صرفاً استفاده آكادميك و نظري نمي         
 ييعنـي ممكـن اسـت هنگـامي كـه شـما محققـ            . استفادة عملـي هـم دارد     

اي باشـيد، نـه تنهـا از ايـن مـوارد در جهـت                 نظر در عرفان مقايسه     صاحب
مسائل نظري استفاده كنيد، بلكه در ميزان جذب شدن يا نشدن شما به يـك      

اگر يك عرفان دائماً دم از بيـرون بزنـد، ممكـن اسـت              . فان تأثير بگذارد  عر
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در عين  . لذا از اين جهت هم اهميت دارد      . مخاطب را جذب كند و يا نكند      
انـد؛ يعنـي      هـاي سـنتي     هـاي دوران    هـا، معمـوالً ماننـد فلسـفه         اينكه عرفان 

ن هـاي قـر   هاي دوران مدرن و مخصوصاً فلسـفه  نگرند؛ بر خالف فلسفه  كل
 هسـتند، يعنـي     ١نگر و سيستماتيك نيستند و جزءنگـر        بيستم كه معموالً كل   
گويند، امـا     كنند و راجع به كل جهان هستي سخن نمي          فقط به اجزا نگاه مي    

نگـر    هاي قـرون وسـطا و دوران باسـتان معمـوالً كـل              ها مانند فلسفه    عرفان
ير، كـدام جـزء   اما اينكه در اين تفس. كنند هستند، لذا كل هستي را تفسير مي      

هـاي زيـادي      تر، بـا هـم تفـاوت        شود و كدام جزء ضعيف      تر تفسير مي    قوي
 همين سخن را در عرفان عملي هم        ٢.اين هم يك وجه مقايسه است     . دارند

مورد توجه قرار دادم و در اينجا بـه اقتضـاي بحـث عرفـان نظـري مجـدداً        
 .تكرار شد

 

شـود فـارغ از        يعني آيـا مـي     آيا نظريات شمس به لحاظ نظري قابل دفاع است؟         ○
 وجه عملي آن، به لحاظ معرفتي و نظري هم از آن دفاع كرد؟

مـن بشخصـه، كـامالً ايـن     . هاي مختلف در اين زمينه وجود دارد      ديدگاه ●
 شـمس در دسـت تـأليف        مقـاالت رأي را قبول دارم و تحليلي هم از كـل           
ام كـه     دم نشـان داده   زعم خو   ام و به    دارم، كه در آنجا از ديدگاه او دفاع كرده        

راه درست همين است؛ يعني ما به سرنوشت هيچ چيزي نبايد اعتنـا كنـيم،               
ام اگـر چيـزي بـه         من بارهـا گفتـه    . مگر اينكه به سرنوشت ما ربط پيدا كند       

 :گفت سرنوشت ما ربط نداشته باشد مانند همان است كه مي
   شخصي دو كمان دارد    ٣گويند كه در سقسين    

 

  گم شد ما را چه زيـان دارد؟       زان هر دو يكي    
 

                                                           

1. particularist 

مقاالتي كـه  . تواند به آثار ايزوتسو رجوع كند تر كار كند، مي اگر كسي بخواهد در اين باب عميق     . ٢
هـاي مختلـف بـر        خوبي ميزان تأكيد عرفان   ايزوتسو نوشته است، از اين جهت نافع است كه به           

  .شهري در ساحل شرقي درياي خزر. ۳ .دهد هاي مختلف را نشان مي جنبه
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. ام كه غلـط غيـر از نـامربوط اسـت            من بارها گفته  . داند  تر نامربوط مي    دقيق
فرض كنيد من به شما بگويم روستايي در آرژانتين وجود دارد كه ديروز تا              

كنيـد و آن را   فته است، شما حرف مرا تصديق مـي       حاال سيل اطرافش را گر    
ايـن حـرف    . »به من چه ربطـي دارد؟     «پرسيد    دانيد، اما مي    مطابق با واقع مي   

عربـي، جفـر، اسـطرالب، علـم اعـداد،            براي كسي مثل ابـن    . نامربوط است 
هـا ربـط       دارد، اما براي شـمس ايـن حـرف         ١همه به او ربط   ... الرموز و   علم
من به علت ايـن مسـئله كـاري نـدارم،          . ر مهمي است  اين بحث بسيا  . ندارد

شناسـي شخصـي افـراد        اگرچه به نظر من يكي از علل بسيار مهـم آن روان           
 . متفاوت است بسياريكديگرشناسي شخصيت افراد با  است؛ يعني روان

هـا، بسـياري از     به دليل اهميت اين مطلـب، يعنـي نقطـه تأكيـد عرفـان             
كنند، ابتدا با نگاه از باال به عرفان، سـعي            يكساني كه در فلسفة عرفان كار م      

تـوان ميـزان    بـا نگـاه از بـاال مـي     . كنند نقطة برآمدگي آن عرفان را بيابند        مي
ها همـان نقـاط       برآمدگي. هاي يك عرفان را فهميد      ها و فرورفتگي    برآمدگي

ها، مـواردي اسـت كـه در آن عرفـان،             مورد تأكيد عرفان است و فرورفتگي     
ميـزان  . جه واقع شده و يا اصالً مورد توجه واقع نشده اسـت           كمتر مورد تو  

تأكيد يك عرفان بر امور مختلف، متفاوت است و اين هم، به نظرگاه انسان              
گيـرد كـه      شود و نظرگاه هم، تحت تأثير عوامل فراواني قرار مـي            مربوط مي 

هـا بـا       يعني شخصيت انسان   ؛يكي از اين عوامل سنخ رواني اشخاص است       
 .كند يهم فرق م

شـود، بلكـه      از اين جهات مقايسه، صرفاً استفاده آكادميك و نظري نمي         
 ييعنـي ممكـن اسـت هنگـامي كـه شـما محققـ            . استفادة عملـي هـم دارد     

اي باشـيد، نـه تنهـا از ايـن مـوارد در جهـت                 نظر در عرفان مقايسه     صاحب
مسائل نظري استفاده كنيد، بلكه در ميزان جذب شدن يا نشدن شما به يـك      

اگر يك عرفان دائماً دم از بيـرون بزنـد، ممكـن اسـت              . فان تأثير بگذارد  عر
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در عين  . لذا از اين جهت هم اهميت دارد      . مخاطب را جذب كند و يا نكند      
انـد؛ يعنـي      هـاي سـنتي     هـاي دوران    هـا، معمـوالً ماننـد فلسـفه         اينكه عرفان 

ن هـاي قـر   هاي دوران مدرن و مخصوصاً فلسـفه  نگرند؛ بر خالف فلسفه  كل
 هسـتند، يعنـي     ١نگر و سيستماتيك نيستند و جزءنگـر        بيستم كه معموالً كل   
گويند، امـا     كنند و راجع به كل جهان هستي سخن نمي          فقط به اجزا نگاه مي    

نگـر    هاي قـرون وسـطا و دوران باسـتان معمـوالً كـل              ها مانند فلسفه    عرفان
ير، كـدام جـزء   اما اينكه در اين تفس. كنند هستند، لذا كل هستي را تفسير مي      

هـاي زيـادي      تر، بـا هـم تفـاوت        شود و كدام جزء ضعيف      تر تفسير مي    قوي
 همين سخن را در عرفان عملي هم        ٢.اين هم يك وجه مقايسه است     . دارند

مورد توجه قرار دادم و در اينجا بـه اقتضـاي بحـث عرفـان نظـري مجـدداً        
 .تكرار شد

 

شـود فـارغ از        يعني آيـا مـي     آيا نظريات شمس به لحاظ نظري قابل دفاع است؟         ○
 وجه عملي آن، به لحاظ معرفتي و نظري هم از آن دفاع كرد؟

مـن بشخصـه، كـامالً ايـن     . هاي مختلف در اين زمينه وجود دارد      ديدگاه ●
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راه درست همين است؛ يعني ما به سرنوشت هيچ چيزي نبايد اعتنـا كنـيم،               
ام اگـر چيـزي بـه         من بارهـا گفتـه    . مگر اينكه به سرنوشت ما ربط پيدا كند       

 :گفت سرنوشت ما ربط نداشته باشد مانند همان است كه مي
   شخصي دو كمان دارد    ٣گويند كه در سقسين    
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1. particularist 

مقاالتي كـه  . تواند به آثار ايزوتسو رجوع كند تر كار كند، مي اگر كسي بخواهد در اين باب عميق     . ٢
هـاي مختلـف بـر        خوبي ميزان تأكيد عرفان   ايزوتسو نوشته است، از اين جهت نافع است كه به           

  .شهري در ساحل شرقي درياي خزر. ۳ .دهد هاي مختلف را نشان مي جنبه
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كنـد و بـه هسـتي     بحث بر سر اين است كه چه چيزي مرا هستومندتر مي 
گويد چـرا دائـم دم از محمـد           شمس در جايي مي   . دهد  من كيفيت بهتري مي   

كنـي، بگـو محمـد بـه      كني؟ وقتي به محمد نگـاه مـي         زني اما متابعت نمي     مي
 يعنـي   ١.هم بايد به معراج بـروي     خواهي متابعت كني تو        اگر مي   معراج رفت، 

هـاي محمـد را      نامـه   خواهي متابعت كني، به جاي آنكه وصف معـراج          اگر مي 
بخواني، كاري كن كه خودت به معراج بروي وگرنه اگر تو به معراج نـروي،               
اگر معراج محمد صد برابر اين هم بود و اگر آنچه در معراج ديد هـزار برابـر             

ست، بود، براي تـو پشـيزي هـم ارزش نخواهـد            الواقع ديده ا    آنچه هم كه في   
من واقعاً به لحاظ عملي هم اعتقادم بر اين اسـت ـ اگرچـه در اينجـا     . داشت

بايد مسائل نظري محل بحث باشد ـ كه ما بايد در آش عالم به دنبال گوشـت   
گرچه اين تعبير زشت است ولي حقيقت است كه اگر ايـن            . خودمان بگرديم 

خواهد سرسـگ در آن بجوشـد؛ ايـن تعبيـر              دلم مي  جوشد، اما من    ديگ نمي 
هـاي ديگـران      گـر هنرمنـدي     ايم تـا نظـاره      ما به عالم نيامده   . بسيار عميق است  

باشــيم، مــثالً اينكــه پيــامبران، عرفــا، عالمــان، فيلســوفان، رجــال سياســت و 
ايم تا خودمان كـاري در ايـن عـالم     اند، آمده  هايي كرده   هنرمندان چه هنرنمايي  

 .هيم، سهم خودمان را به اين عالم وفا كنيم و برويمانجام د
ام و به جد معتقدم كه اگـر شـما روزي چنـدين مسـابقه                 من بارها گفته  

فوتبال هم تماشا كنيد، به اين معني نيست كه شما فوتباليست هستيد، بلكـه              
هـايي دارنـد؛    ها چه مهارت دانيد فوتباليست  فقط به اين معناست كه شما مي      

اهللا، علـي    ترتيـب هـم اگـر روزي صـد بـار بخوانيـد كـه رسـول                به همين   
طالب، بودا و فرانسواي آسيزي چه كردند، شـرح احـوال آنهـا را بـه                 ابي  ابن

طور كه در آنجا فوتباليست نشديد، در اينجا هم           بخوانيد، همان ... نظم، نثر و  
انسان وقتي فوتباليست است كه خودش پايش را به تـوپ           . شويد  كسي نمي 

، هر چقدر هم كه بد بزنـد، احتمـال اينكـه تـدريجاً فوتباليسـت شـود                  بزند
                                                           

 .۶۴۵همان، ص. ١
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نشـينم و     اما اگر كسي بگويد من به جـاي ايـن كـار فقـط مـي               . وجود دارد 
هـا و مجـالت ورزشـي         كنم، يا روزنامـه     ها را تماشا مي     هاي فوتباليست   فيلم

ا در  كار اكثر م  . شود   اين كارها فوتباليست نمي     رغم همة   كنم، علي   مطالعه مي 
بـا خوانـدن يـا      .  نحـو اسـت     عالم دين، عالم فلسفه و عالم عرفان به همين        

موالنا خطاب بـه شـاگردش   . رسد  به جايي نمي  ، انسان   ولياءاال ةتذكر نوشتن
 .نويس مباش، چنان باش كه از تو حكايت بنويسند گفت حكايت مي

بنابراين همه چيز بستگي به اين دارد كـه چـه چيـزي مـرا هسـتومندتر                 
هر چه هستي مـرا     . دهد  تري به من مي     تر و غليظ    يعني هستي پرمايه  . كند  مي

كند، خوب است وگرنه اگر همه عالم فربه باشند و من هـم           فربه و چاق مي   
فربهي آنها بخـوانم، فربـه        هاي فربه بودن آنها را ببينم و كتاب در زمينة             فيلم
عربـي   يدگاه ابـن ديدگاه شمس كجا و د   . ام  شوم و هماني هستم كه بوده       نمي
انـد و     اند و باهم مالقـات داشـته        عربي دقيقاً همزمان بوده     شمس و ابن  ! كجا

. رفاقتي هم بين آنها بوده است، اما تفاوت ديدگاه آنها قابل مالحظـه اسـت              
 غير از اينكه حاال همـه ايـن امـور بـه      عربي تقريباً به همه چيز كار دارد،     ابن

شناسـي قـوي،      ايد بكنيم؟ لـذا فرشـته     من چه ربطي دارند؟ و خودمان چه ب       
شناسي قوي، رموزشناسي قـوي، اعدادشناسـي، علـوم غريبـه و خفيـه،               جن

شود از همه اين امور چـه   اما مشخص نمي . فراوان در انديشه او وجود دارد     
رغم اينكه ايـن      اي است كه علي     اين نكته . شود  حاصل مي » من«چيزي براي   
يات آن جاي ليت و لعـلّ و ان قلـتَ     هايي دارد و فروع و جزئ       بحث ظرافت 

 .قلتُ فراوان دارد، اما به نظر من در كليت آن درست است
 

 خـود شـخص     اما مثالً در همان مثال فوتبال گاهي        كليت اين سخن درست است،     ○
 ولي گاهي هم هست كه شـخص        ،خواهد  تواند فوتباليست شود يا نمي      داند كه نمي    مي  

  هـاي فوتبـال را نديـده،       ر اين حالت آيا كسي كه فـيلم       د. اميدوار است فوتباليست شود   
 هاي فوتبال را ديده است؟  فيلمدقت درجه توفيقش بيشتر است يا كسي كه به
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كنـد و بـه هسـتي     بحث بر سر اين است كه چه چيزي مرا هستومندتر مي 
گويد چـرا دائـم دم از محمـد           شمس در جايي مي   . دهد  من كيفيت بهتري مي   

كنـي، بگـو محمـد بـه      كني؟ وقتي به محمد نگـاه مـي         زني اما متابعت نمي     مي
 يعنـي   ١.هم بايد به معراج بـروي     خواهي متابعت كني تو        اگر مي   معراج رفت، 

هـاي محمـد را      نامـه   خواهي متابعت كني، به جاي آنكه وصف معـراج          اگر مي 
بخواني، كاري كن كه خودت به معراج بروي وگرنه اگر تو به معراج نـروي،               
اگر معراج محمد صد برابر اين هم بود و اگر آنچه در معراج ديد هـزار برابـر             

ست، بود، براي تـو پشـيزي هـم ارزش نخواهـد            الواقع ديده ا    آنچه هم كه في   
من واقعاً به لحاظ عملي هم اعتقادم بر اين اسـت ـ اگرچـه در اينجـا     . داشت

بايد مسائل نظري محل بحث باشد ـ كه ما بايد در آش عالم به دنبال گوشـت   
گرچه اين تعبير زشت است ولي حقيقت است كه اگر ايـن            . خودمان بگرديم 

خواهد سرسـگ در آن بجوشـد؛ ايـن تعبيـر              دلم مي  جوشد، اما من    ديگ نمي 
هـاي ديگـران      گـر هنرمنـدي     ايم تـا نظـاره      ما به عالم نيامده   . بسيار عميق است  

باشــيم، مــثالً اينكــه پيــامبران، عرفــا، عالمــان، فيلســوفان، رجــال سياســت و 
ايم تا خودمان كـاري در ايـن عـالم     اند، آمده  هايي كرده   هنرمندان چه هنرنمايي  

 .هيم، سهم خودمان را به اين عالم وفا كنيم و برويمانجام د
ام و به جد معتقدم كه اگـر شـما روزي چنـدين مسـابقه                 من بارها گفته  

فوتبال هم تماشا كنيد، به اين معني نيست كه شما فوتباليست هستيد، بلكـه              
هـايي دارنـد؛    ها چه مهارت دانيد فوتباليست  فقط به اين معناست كه شما مي      

اهللا، علـي    ترتيـب هـم اگـر روزي صـد بـار بخوانيـد كـه رسـول                به همين   
طالب، بودا و فرانسواي آسيزي چه كردند، شـرح احـوال آنهـا را بـه                 ابي  ابن

طور كه در آنجا فوتباليست نشديد، در اينجا هم           بخوانيد، همان ... نظم، نثر و  
انسان وقتي فوتباليست است كه خودش پايش را به تـوپ           . شويد  كسي نمي 

، هر چقدر هم كه بد بزنـد، احتمـال اينكـه تـدريجاً فوتباليسـت شـود                  بزند
                                                           

 .۶۴۵همان، ص. ١

 ٣١١/ نظام عرفاني 
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نشـينم و     اما اگر كسي بگويد من به جـاي ايـن كـار فقـط مـي               . وجود دارد 
هـا و مجـالت ورزشـي         كنم، يا روزنامـه     ها را تماشا مي     هاي فوتباليست   فيلم

ا در  كار اكثر م  . شود   اين كارها فوتباليست نمي     رغم همة   كنم، علي   مطالعه مي 
بـا خوانـدن يـا      .  نحـو اسـت     عالم دين، عالم فلسفه و عالم عرفان به همين        

موالنا خطاب بـه شـاگردش   . رسد  به جايي نمي  ، انسان   ولياءاال ةتذكر نوشتن
 .نويس مباش، چنان باش كه از تو حكايت بنويسند گفت حكايت مي

بنابراين همه چيز بستگي به اين دارد كـه چـه چيـزي مـرا هسـتومندتر                 
هر چه هستي مـرا     . دهد  تري به من مي     تر و غليظ    يعني هستي پرمايه  . كند  مي

كند، خوب است وگرنه اگر همه عالم فربه باشند و من هـم           فربه و چاق مي   
فربهي آنها بخـوانم، فربـه        هاي فربه بودن آنها را ببينم و كتاب در زمينة             فيلم
عربـي   يدگاه ابـن ديدگاه شمس كجا و د   . ام  شوم و هماني هستم كه بوده       نمي
انـد و     اند و باهم مالقـات داشـته        عربي دقيقاً همزمان بوده     شمس و ابن  ! كجا

. رفاقتي هم بين آنها بوده است، اما تفاوت ديدگاه آنها قابل مالحظـه اسـت              
 غير از اينكه حاال همـه ايـن امـور بـه      عربي تقريباً به همه چيز كار دارد،     ابن

شناسـي قـوي،      ايد بكنيم؟ لـذا فرشـته     من چه ربطي دارند؟ و خودمان چه ب       
شناسي قوي، رموزشناسي قـوي، اعدادشناسـي، علـوم غريبـه و خفيـه،               جن

شود از همه اين امور چـه   اما مشخص نمي . فراوان در انديشه او وجود دارد     
رغم اينكه ايـن      اي است كه علي     اين نكته . شود  حاصل مي » من«چيزي براي   
يات آن جاي ليت و لعـلّ و ان قلـتَ     هايي دارد و فروع و جزئ       بحث ظرافت 

 .قلتُ فراوان دارد، اما به نظر من در كليت آن درست است
 

 خـود شـخص     اما مثالً در همان مثال فوتبال گاهي        كليت اين سخن درست است،     ○
 ولي گاهي هم هست كه شـخص        ،خواهد  تواند فوتباليست شود يا نمي      داند كه نمي    مي  

  هـاي فوتبـال را نديـده،       ر اين حالت آيا كسي كه فـيلم       د. اميدوار است فوتباليست شود   
 هاي فوتبال را ديده است؟  فيلمدقت درجه توفيقش بيشتر است يا كسي كه به
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اين نكته در ذيـل همـان سـخن      .  شكي ندارد و من هم اين نكته را گفتم         ●
مگر اينكه آن چيِز در ظاهر نـامربوط بـا يـك يـا چنـد                «گنجيد كه گفتم      مي

اي از همـان اسـت كـه گفـتم            اين مورد هم، نمونه   . »ا كمك كند  واسطه به م  
اي هسـت كـه       جملـه . كنـد   تواند با يك يا چند واسطه به ما كمـك مـي             مي
الحـال همـه      حال و وصف   يركگور دربارة هگل گفته، اما به نظر من زبان          كي

گويد هگل كسـي اسـت    يركگور مي كي. ماست و بايد به خاطر داشته باشيم   
اي    عظيمي را برپا كرده است اما خودش بيرون كـاخ در كلبـه             كه كاخ بسيار  

كنـد و    وي هگل را سرزنش مي.برد و به همين قناعت كرده است     به سر مي  
گويد اگر كاخ الزم نيست چرا بسازيم و اگر الزم است چرا بايد بعـد از                  مي

 .اي در كنار آن برويم و زندگي كنيم ساختنش به درون كلبه
 در عالم نظر ـ البته اگر خيلي موفق باشيم  ؛طور هستيم ينواقع هم ما هم در

و ثروت، قدرت، جاه و مقام، شهرت، حيثيـت اجتمـاعي و محبوبيـت مـا را                 
علم ما هم به اين ترتيـب  . شويم جذب خود نكرده باشد ـ به علم مشغول مي 

 امـا واقعـاً    شناسـيم،  را مـي ... است كه احوال و آراي بزرگان فلسفه، عرفـان و     
ي عايد خودمان نشده است؛ درست مثل كساني كه سـاختمان عـريض و    چيز

بار هم خـم     اندازند، اما حتي يك     كنند و پرورش گل راه مي       طويلي درست مي  
خـروار گـل       ها را بو كنند و اين در حالي است كـه روزي ده              شوند تا گل    نمي

و بوهاي  كنند    ها و چشمان بسياري را شاد مي        ها، دل   با اين گل  . كنند  صادر مي 
هـاي فراوانـي را بـه عـالم           ها و جذابيت    پراكنند و رنگ    خوشي را در عالم مي    

قدر كه سرگرم خريد و فروش هستند، حتـي           كنند، اما خودشان، آن     عرضه مي 
به نظر من اين مسـئله در اكثـر مـا وجـود             . اند  ها را نيافته    فرصت بو كردن گل   

حال اين و آن را بدانيم و  رحكنيم به اينكه ش دارد، يعني ما دلمان را خوش مي     
 .شويم از افكار ديگران باخبر باشيم و از ربط اين مسائل به خودمان غافل مي

نتيجه آن شـد كـه      . شوم چون بسيار مفصل است      از اين بحث خارج مي    
توانـد مـرا انـدكي        تأكيد من در عالم نظر هم بايد بر مطالبي باشـد كـه مـي              
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د و آن اينكه ممكن اسـت كسـي بـه           البته يك حرف وجود دار    . تر كند   قوي
جد معتقد باشد كه اگر انسان نداند فرشتة مخصوص و فرشتة راهنمـا دارد،              

آيـد، لـذا     سلوك و رشد معنوي او پديـد مـي          و    آنگاه واقعاً منقصتي در سير    
بنـابراين  . خـورد  دانستن اين مورد با يك يا چند واسطه بـه درد انسـان مـي         

رآيد تا بدانـد فرشـتة راهنمـا، فرشـتة          چنين شخصي ممكن است درصدد ب     
النوع، فرشتة راهنماِي فرد و چيزهـايي         النوع و رب    ربةراهنماِي نوع يا همان     
عربـي    ابـن . اهللا وجود دارد، چه هستند      عربي الي ماشاء    از اين قبيل كه در ابن     

به انواع فرشتگان براي فرد قائل است و حتي براي فرد واحـدي بـه خـاطر                 
 يعنـي فـالن فـرد چـون          ، فرشتگان مختلف قائل است؛    هاي مختلفش   سمت

اي دارد و چون كشاورز است، يعني از آن حيث كـه زارع               پدر است، فرشته  
 .است، فرشته ديگري دارد

مخصوصـاً در دوران مـدرن،   . حال ميزان تأكيد خيلي مهـم اسـت     هر به
تـر بـه نظـر        شـود، جـذاب     تـر مـي     ها قوي   شناسي عرفان   چه بخش انسان   هر
به نظر من، رمز اينكه امروزه جذابيت آيين بودا از آييني مثل آيين             . سندر  مي

هندو بيشتر است، به اين دليل است كه در بودا آنچه به خـود انسـان ربـط                  
كـه  تمثيل معروفي هم در آيين بـودا وجـود دارد           . كند، اهميت دارد    پيدا مي 

تيـري بـه    ذكر شـده، مبنـي بـر اينكـه          نيز  مولوي   مثنوي معنوي نظير آن در    
فـرد ديگـري بـراي      . افتـد   كند و شخص روي زمين مي       شخصي اصابت مي  

آيد و به جاي آنكه تير را بيرون بكشد و درد و رنج فرد مجـروح                  كمك مي 
چه كسي تير را پرتاپ «كند كه  هايي از اين دست طرح مي     را بكاهد، پرسش  

ا از و لـذ » تيـر چـه جنسـي دارد؟   «، »تير از كدام سمت پرتاپ شد؟ «،  »كرد؟
 .شود اصل مسئله كه كمك به يك انسان و كاستن از آالم او بود غافل مي

بنابراين انسان بايد به اموري بپردازد كه به او ربط دارد؛ يعني اموري كه              
كند و ندانستن آنها هم       دانستن آنها، مشكلي از مشكالت انسان را مرتفع مي        

هم كه بـه انسـان ربطـي       بقيه امور   . كند  انسان را گرفتار مشكل و دردسر مي      
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اين نكته در ذيـل همـان سـخن      .  شكي ندارد و من هم اين نكته را گفتم         ●
مگر اينكه آن چيِز در ظاهر نـامربوط بـا يـك يـا چنـد                «گنجيد كه گفتم      مي

اي از همـان اسـت كـه گفـتم            اين مورد هم، نمونه   . »ا كمك كند  واسطه به م  
اي هسـت كـه       جملـه . كنـد   تواند با يك يا چند واسطه به ما كمـك مـي             مي
الحـال همـه      حال و وصف   يركگور دربارة هگل گفته، اما به نظر من زبان          كي

گويد هگل كسـي اسـت    يركگور مي كي. ماست و بايد به خاطر داشته باشيم   
اي    عظيمي را برپا كرده است اما خودش بيرون كـاخ در كلبـه             كه كاخ بسيار  

كنـد و    وي هگل را سرزنش مي.برد و به همين قناعت كرده است     به سر مي  
گويد اگر كاخ الزم نيست چرا بسازيم و اگر الزم است چرا بايد بعـد از                  مي

 .اي در كنار آن برويم و زندگي كنيم ساختنش به درون كلبه
 در عالم نظر ـ البته اگر خيلي موفق باشيم  ؛طور هستيم ينواقع هم ما هم در

و ثروت، قدرت، جاه و مقام، شهرت، حيثيـت اجتمـاعي و محبوبيـت مـا را                 
علم ما هم به اين ترتيـب  . شويم جذب خود نكرده باشد ـ به علم مشغول مي 

 امـا واقعـاً    شناسـيم،  را مـي ... است كه احوال و آراي بزرگان فلسفه، عرفـان و     
ي عايد خودمان نشده است؛ درست مثل كساني كه سـاختمان عـريض و    چيز

بار هم خـم     اندازند، اما حتي يك     كنند و پرورش گل راه مي       طويلي درست مي  
خـروار گـل       ها را بو كنند و اين در حالي است كـه روزي ده              شوند تا گل    نمي

و بوهاي  كنند    ها و چشمان بسياري را شاد مي        ها، دل   با اين گل  . كنند  صادر مي 
هـاي فراوانـي را بـه عـالم           ها و جذابيت    پراكنند و رنگ    خوشي را در عالم مي    

قدر كه سرگرم خريد و فروش هستند، حتـي           كنند، اما خودشان، آن     عرضه مي 
به نظر من اين مسـئله در اكثـر مـا وجـود             . اند  ها را نيافته    فرصت بو كردن گل   

حال اين و آن را بدانيم و  رحكنيم به اينكه ش دارد، يعني ما دلمان را خوش مي     
 .شويم از افكار ديگران باخبر باشيم و از ربط اين مسائل به خودمان غافل مي

نتيجه آن شـد كـه      . شوم چون بسيار مفصل است      از اين بحث خارج مي    
توانـد مـرا انـدكي        تأكيد من در عالم نظر هم بايد بر مطالبي باشـد كـه مـي              

 ٣١٣/ نظام عرفاني 
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د و آن اينكه ممكن اسـت كسـي بـه           البته يك حرف وجود دار    . تر كند   قوي
جد معتقد باشد كه اگر انسان نداند فرشتة مخصوص و فرشتة راهنمـا دارد،              

آيـد، لـذا     سلوك و رشد معنوي او پديـد مـي          و    آنگاه واقعاً منقصتي در سير    
بنـابراين  . خـورد  دانستن اين مورد با يك يا چند واسطه بـه درد انسـان مـي         

رآيد تا بدانـد فرشـتة راهنمـا، فرشـتة          چنين شخصي ممكن است درصدد ب     
النوع، فرشتة راهنماِي فرد و چيزهـايي         النوع و رب    ربةراهنماِي نوع يا همان     
عربـي    ابـن . اهللا وجود دارد، چه هستند      عربي الي ماشاء    از اين قبيل كه در ابن     

به انواع فرشتگان براي فرد قائل است و حتي براي فرد واحـدي بـه خـاطر                 
 يعنـي فـالن فـرد چـون          ، فرشتگان مختلف قائل است؛    هاي مختلفش   سمت

اي دارد و چون كشاورز است، يعني از آن حيث كـه زارع               پدر است، فرشته  
 .است، فرشته ديگري دارد

مخصوصـاً در دوران مـدرن،   . حال ميزان تأكيد خيلي مهـم اسـت     هر به
تـر بـه نظـر        شـود، جـذاب     تـر مـي     ها قوي   شناسي عرفان   چه بخش انسان   هر
به نظر من، رمز اينكه امروزه جذابيت آيين بودا از آييني مثل آيين             . سندر  مي

هندو بيشتر است، به اين دليل است كه در بودا آنچه به خـود انسـان ربـط                  
كـه  تمثيل معروفي هم در آيين بـودا وجـود دارد           . كند، اهميت دارد    پيدا مي 

تيـري بـه    ذكر شـده، مبنـي بـر اينكـه          نيز  مولوي   مثنوي معنوي نظير آن در    
فـرد ديگـري بـراي      . افتـد   كند و شخص روي زمين مي       شخصي اصابت مي  

آيد و به جاي آنكه تير را بيرون بكشد و درد و رنج فرد مجـروح                  كمك مي 
چه كسي تير را پرتاپ «كند كه  هايي از اين دست طرح مي     را بكاهد، پرسش  

ا از و لـذ » تيـر چـه جنسـي دارد؟   «، »تير از كدام سمت پرتاپ شد؟ «،  »كرد؟
 .شود اصل مسئله كه كمك به يك انسان و كاستن از آالم او بود غافل مي

بنابراين انسان بايد به اموري بپردازد كه به او ربط دارد؛ يعني اموري كه              
كند و ندانستن آنها هم       دانستن آنها، مشكلي از مشكالت انسان را مرتفع مي        

هم كه بـه انسـان ربطـي       بقيه امور   . كند  انسان را گرفتار مشكل و دردسر مي      
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ندارد، بايد به حال خود واگذار شود؛ مثالً اموري از اين دست كه آيا اجنّـه                
حتي اينكه پـس از مـرگ، مـا بقـاي شخصـي داريـم يـا         .هوجود دارند يا ن   

بـه صـورت تناسـخ اسـت يـا بـه صـورت                نداريم و اگر داريم، آيا اين بقا        
 دانستن آن دردي را از من       ديگري، اگر به وضع كنوني من ربطي پيدا نكند،        

 .شويم پس از انتقال به عالم آخرت، از اين امور هم آگاه مي. كند دوا نمي
خواهـد بـراي مهمـاني بـه          وقتي انسان درون خانة خودش هست و مي       

 لبـاس    اش ايـن اسـت كـه اسـتحمام كنـد،            جاي ديگري برود، تمام دغدغه    
اش چـه     انه در خانه  خ  خوب بپوشد و خودش را مهيا كند، اما اينكه صاحب         

بينيـد كـه    هـر وقـت بـه مهمـاني رفتيـد، مـي      . كند، به شما ربطي نـدارد      مي
 خودتـان   تـا وقتـي در خانـة    . كنـد   خانه چگونه از شما پذيرايي مـي        صاحب

اگـر بـه جـاي اينكـه جلـوي آينـه            . هستيد، بايد كار خودتان را انجام دهيد      
وييـد بـه نظـر تـو در          بـه همسـرتان بگ      بايستيد و موهايتان را مرتب كنيـد،      
كننـد، همسـرتان بـه     هايي از ما پذيرايي مي مهماني چگونه و با چه خوراكي 

كنـي، كـار خـود كـن، كـار            گويد اين چه فكرهايي است كه تو مي         شما مي 
من خودم اعتقـادم بـر   . فهمي چه خبر است بيگانه نكن، آنجا كه رسيدي مي  

ي كنـد، وقتـي مـرگ       اين است كه اگر انسان چنان كه بايـد و شـايد زنـدگ             
رسد و انسان بميرد، اگر چشم باز كند و چيزي ديد كه ديد، اگر چيـزي                  فرا

امـا اگـر    . نديد كه نديد، حتي اگر چشمي بـاز نشـد، نشـد، اهميتـي نـدارد               
بخواهم دائماً در اين عالم در فكر عالم ديگر باشم و از زنـدگي شايسـته و                 

 .بايسته غافل شوم، مسلماً خسران خواهم كرد
 ١آلن دوباتن، فيلسوف معروف فرانسوي كتابي دارد راجع به سير و سـفر؛            

. شـود  كند و نكته جالبي را متذكر مـي    وي درباره سير و سفر بحث فلسفي مي       
گوييـد، امسـال       هستيد و به همسرتان مي     Aگويد فرض كنيد در شهر        وي مي 

 را Aرويـد، دلتـان هـواي شـهر       ميB همين كه به شهر   . برويم Bعيد به شهر    
                                                           

 .۱۳۸۵نيلوفر، چاپ اول، : ، ترجمه گلي امامي، تهرانهنر سير و سفر دوباتن، آلن، :ك.ر. ١

 ٣١٥/ نظام عرفاني 
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مـثالً از تهـران بـه    . »اينجـا «ست نه »آنجا«يعني گويي هميشه مطلوب  . كند  مي
گوييـد انگـار همـان        رسيد، دوبـاره مـي      وقتي به اصفهان مي   . رويد  اصفهان مي 

رسيم كه از چيـزي كـه    گاه به اين نكته نمي     يعني هيچ . تهران خودمان بهتر بود   
ـ              و تـا  بكنـيم ت اسـتفاده را  در اينجا هست تمـام تمتـع را ببـريم و از آن نهاي

. هستيم» آنجا«گويي هميشه ما به دنبال      . مان را فربه كنيم     توانيم هستومندي   مي
رسيم باز اينجـاي      ست و وقتي به آنجا مي     »آنجا«وقتي اينجا هستيم، مطلوبمان     

انسـان در هـر     . ما هميشه در چنين وضعيتي قرار داريـم       . شود  مي» آنجا«قبلي  
ايد كاري را انجام دهد كه مربـوط بـه همـان مكـان و             لحظه و در هر جايي، ب     

يعني نبايد مانند افرادي باشيم كه در حال خوردن نهـار هسـتند و              . زمان است 
اي تا موجـود   پرسند، شام چه كنيم و چه بخوريم؟ هيچ آينده       از همسرشان مي  

 .كنيم شود؛ اگر موجود شد آنگاه فكر آن را مي نشود تبديل به حال نمي
ر حال خوردن نهار است، بايد تمـام اسـتنفاع و لـذّتي كـه از     كسي كه د  

 اگـر عمـرش بـه شـام كفـاف داد، از آن هـم                .شود را ببرد    نهار عايدش مي  
اگر انسان به خاطر غصـة شـام از نهـار      . اش را ببرد و اگر نداد، كه نداد         بهره

كـدام   غافل شود و به خاطر غصة صبحانه هم از شـام غافـل شـود، از هـيچ          
اهد برد و اشكال اين كار در اين است كه هميشه وقتـي در اينجـا          لذت نخو 

اينجـا  ! آهان«توانيم بگوييم     گاه نمي   هستيم، خواسته ما در آنجاست، لذا هيچ      
، و در نتيجـه هرگـز بـه آنجـايي كـه             »خواسـتم   جايي است كه من مي      همان

 با  .يكي از شعرا شعر نويي در اين زمينه دارد        . رسيم  نمي» اينجاست«بگوييم  
كس   كدام پل در كجاي جهان شكسته است كه هيچ        ! خدايا«اين مضمون كه    

يعني گويي هميشه در يك جايي پلي شكسته است كـه           » رسد؟  به خانه نمي  
هميشه فقـط آنجـا را نشـان        . شود  برويم، نمي » آنجا«خواهيم به     وقتي ما مي  

ا خواسـتم باشـم، امـ       جايي است كه مـن مـي        گوييم اين همان    دهيم و مي    مي
به نظر من اين سخن بسيار مهم اسـت كـه مـا             . رسيم  هرگز هم به آنجا نمي    

 .كند تر مي توجه داشته باشيم و ببينيم چه چيزي هستومندي ما را فربه
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ندارد، بايد به حال خود واگذار شود؛ مثالً اموري از اين دست كه آيا اجنّـه                
حتي اينكه پـس از مـرگ، مـا بقـاي شخصـي داريـم يـا         .هوجود دارند يا ن   

بـه صـورت تناسـخ اسـت يـا بـه صـورت                نداريم و اگر داريم، آيا اين بقا        
 دانستن آن دردي را از من       ديگري، اگر به وضع كنوني من ربطي پيدا نكند،        

 .شويم پس از انتقال به عالم آخرت، از اين امور هم آگاه مي. كند دوا نمي
خواهـد بـراي مهمـاني بـه          وقتي انسان درون خانة خودش هست و مي       

 لبـاس    اش ايـن اسـت كـه اسـتحمام كنـد،            جاي ديگري برود، تمام دغدغه    
اش چـه     انه در خانه  خ  خوب بپوشد و خودش را مهيا كند، اما اينكه صاحب         

بينيـد كـه    هـر وقـت بـه مهمـاني رفتيـد، مـي      . كند، به شما ربطي نـدارد      مي
 خودتـان   تـا وقتـي در خانـة    . كنـد   خانه چگونه از شما پذيرايي مـي        صاحب

اگـر بـه جـاي اينكـه جلـوي آينـه            . هستيد، بايد كار خودتان را انجام دهيد      
وييـد بـه نظـر تـو در          بـه همسـرتان بگ      بايستيد و موهايتان را مرتب كنيـد،      
كننـد، همسـرتان بـه     هايي از ما پذيرايي مي مهماني چگونه و با چه خوراكي 

كنـي، كـار خـود كـن، كـار            گويد اين چه فكرهايي است كه تو مي         شما مي 
من خودم اعتقـادم بـر   . فهمي چه خبر است بيگانه نكن، آنجا كه رسيدي مي  

ي كنـد، وقتـي مـرگ       اين است كه اگر انسان چنان كه بايـد و شـايد زنـدگ             
رسد و انسان بميرد، اگر چشم باز كند و چيزي ديد كه ديد، اگر چيـزي                  فرا

امـا اگـر    . نديد كه نديد، حتي اگر چشمي بـاز نشـد، نشـد، اهميتـي نـدارد               
بخواهم دائماً در اين عالم در فكر عالم ديگر باشم و از زنـدگي شايسـته و                 

 .بايسته غافل شوم، مسلماً خسران خواهم كرد
 ١آلن دوباتن، فيلسوف معروف فرانسوي كتابي دارد راجع به سير و سـفر؛            

. شـود  كند و نكته جالبي را متذكر مـي    وي درباره سير و سفر بحث فلسفي مي       
گوييـد، امسـال       هستيد و به همسرتان مي     Aگويد فرض كنيد در شهر        وي مي 

 را Aرويـد، دلتـان هـواي شـهر       ميB همين كه به شهر   . برويم Bعيد به شهر    
                                                           

 .۱۳۸۵نيلوفر، چاپ اول، : ، ترجمه گلي امامي، تهرانهنر سير و سفر دوباتن، آلن، :ك.ر. ١

 ٣١٥/ نظام عرفاني 
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مـثالً از تهـران بـه    . »اينجـا «ست نه »آنجا«يعني گويي هميشه مطلوب  . كند  مي
گوييـد انگـار همـان        رسيد، دوبـاره مـي      وقتي به اصفهان مي   . رويد  اصفهان مي 

رسيم كه از چيـزي كـه    گاه به اين نكته نمي     يعني هيچ . تهران خودمان بهتر بود   
ـ              و تـا  بكنـيم ت اسـتفاده را  در اينجا هست تمـام تمتـع را ببـريم و از آن نهاي

. هستيم» آنجا«گويي هميشه ما به دنبال      . مان را فربه كنيم     توانيم هستومندي   مي
رسيم باز اينجـاي      ست و وقتي به آنجا مي     »آنجا«وقتي اينجا هستيم، مطلوبمان     

انسـان در هـر     . ما هميشه در چنين وضعيتي قرار داريـم       . شود  مي» آنجا«قبلي  
ايد كاري را انجام دهد كه مربـوط بـه همـان مكـان و             لحظه و در هر جايي، ب     

يعني نبايد مانند افرادي باشيم كه در حال خوردن نهـار هسـتند و              . زمان است 
اي تا موجـود   پرسند، شام چه كنيم و چه بخوريم؟ هيچ آينده       از همسرشان مي  

 .كنيم شود؛ اگر موجود شد آنگاه فكر آن را مي نشود تبديل به حال نمي
ر حال خوردن نهار است، بايد تمـام اسـتنفاع و لـذّتي كـه از     كسي كه د  

 اگـر عمـرش بـه شـام كفـاف داد، از آن هـم                .شود را ببرد    نهار عايدش مي  
اگر انسان به خاطر غصـة شـام از نهـار      . اش را ببرد و اگر نداد، كه نداد         بهره

كـدام   غافل شود و به خاطر غصة صبحانه هم از شـام غافـل شـود، از هـيچ          
اهد برد و اشكال اين كار در اين است كه هميشه وقتـي در اينجـا          لذت نخو 

اينجـا  ! آهان«توانيم بگوييم     گاه نمي   هستيم، خواسته ما در آنجاست، لذا هيچ      
، و در نتيجـه هرگـز بـه آنجـايي كـه             »خواسـتم   جايي است كه من مي      همان

 با  .يكي از شعرا شعر نويي در اين زمينه دارد        . رسيم  نمي» اينجاست«بگوييم  
كس   كدام پل در كجاي جهان شكسته است كه هيچ        ! خدايا«اين مضمون كه    

يعني گويي هميشه در يك جايي پلي شكسته است كـه           » رسد؟  به خانه نمي  
هميشه فقـط آنجـا را نشـان        . شود  برويم، نمي » آنجا«خواهيم به     وقتي ما مي  

ا خواسـتم باشـم، امـ       جايي است كه مـن مـي        گوييم اين همان    دهيم و مي    مي
به نظر من اين سخن بسيار مهم اسـت كـه مـا             . رسيم  هرگز هم به آنجا نمي    

 .كند تر مي توجه داشته باشيم و ببينيم چه چيزي هستومندي ما را فربه
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اگر تمام علوم اولين و آخرين در ذهنمان باشد، اما بـه درد مـا نخـورد،                 
 منجمـي  كند با اين مضمون كه اي دارد؟ سعدي داستاني را نقل مي      چه فايده 

از خانه بيرون آمد و شروع به داد و فرياد كرد و گفت من وارد خانه شـدم                  
صاحبدلي بر او بگذشـت و      . اي همبستر شده است     و ديدم همسرم با بيگانه    
ات چه خبر است، چه سـودي دارد كـه            داني در خانه    به او گفت تو كه نمي     

 نيستيم؟ از همه امـور  گونه  آيا واقعاً ما اين. ها چه خبر است     بداني در آسمان  
 .عالم باخبريم، اما از خودمان هيچ خبري نداريم

 
 داني كـه چيسـت      قيمت هر كاله مي   

 
  

 قيمت خـود را نـداني ابلهـي اسـت         
 

دانيم امـا از قيمـت خـود و           قيمت هر چيز و نوسان قيمت هر چيزي را مي         
 .خبريم گيريم و از خودمان بي نوسانات خود غافليم و آن را در نظر نمي

 

خورد و چه چيزي      در حاشيه فرمايش شما راجع به اينكه چه چيزي به درد ما مي             ○
دردنخور يـا امـور      دردبخور و به   خورد، بايد گفت خود تشخيص امور به        به درد ما نمي   

 .مربوط به ما و امور نامربوط، نيازمند علم، آگاهي و توجه است
سـت كـه در تمـام       طور است و بـه همـين لحـاظ هـم ه             مسلماً همين ! بله ●

الغزل اين است كه خودشناسي كنيـد تـا بفهميـد و بدانيـد چـه             ها، بيت   عرفان
حتي جهل در اين زمينه كه چه چيزي به درد ما           . خورد  چيزي به درد شما مي    

خـورد، ناشـي از ايـن اسـت كـه خـود               خورد و چه چيزي به درد ما نمي         مي
(self)  چيزي بـراي يـك حيـوان،       اگر بخواهيم بفهميم چه     . شناسيم  مان را نمي

يك پرنده يا حتي يك شيء صناعي ماننـد يخچـال مفيـد اسـت و يـا مضـر                    
مـثالً در مـورد يخچـال بايـد         . است، بايد خود آن چيز را به خوبي بشناسـيم         

 رطوبـت بـراي يخچـال       ،بدانيم آيا هواي گرم براي يخچال نافع است يا ضار         
دانسـتن  . فع است يا ضـار     فالن خوراك براي فالن پرنده نا      ،نافع است يا ضار   

اين موارد منوط به آن است كه ابتدا خود آن موجود را بشناسيم تا بدانيم نفـع                
 .و ضرر آن موجود در چيست و آنگاه به جلب نفع و دفع ضرر بپردازيم

 ٣١٧/ نظام عرفاني 
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فهمد كه خيلي چيزها      انسان خودش را بشناسد، مي    بدون ترديد اگر    بنابراين  
 ذوق  ١،» أُحِب اآلفِلِينَ  ال«ام وقتي ابراهيم گفت       همن بارها گفت  . خورد  به درد او نمي   

كرد، و اين حرف خيلي فرق دارد با اينكه مثالً مـن              و سليقه خودش را بيان نمي     
دهم و ديگري بـرعكس   بگويم چلوكباب دوست ندارم و چلومرغ را ترجيح مي  

سـخن  . دهـم   من بگويد من چلومرغ را دوست ندارم و چلوكباب را ترجيح مي           
اسـت، امـا بـه ايـن        » ال احـب  «هيم از مقوله ذوق و سليقه نبود، اگرچه لغت          ابرا

كننـدگان را دوسـت دارنـد و بـه دنبـال              معناست كـه اصـالًَ كسـاني كـه افـول          
 ميليـارد انسـان   ۶اگر يك چشم ابراهيمي به كل     . اند  روند ديوانه   كنندگان مي   افول

زيـرا  .  ميلياردي اسـت ۶ خانه گويد اينجا يك ديوانه روي كره زمين نگاه كند، مي  
 .بندند گيرند و به امور ناپايدار دل مي ها اكثراً وجه باقي را در نظر نمي انسان

بسياري از علوم فارغ از تأثيراتي كه در تقويت هستومندي معنـوي انسـان            
خورنـد؟ بايـد گفـت بسـياري از           د، به هنگام مرگ به چه درد انسان مـي         ندار

ازد به هنگام مـرگ يـا حتـي زودتـر از او جـدا               پرد  علومي كه انسان به آن مي     
، مگر علومي كـه واقعـاً چيـزي عايـد انسـان             ندد و باقي و پايدار نيست     نشو  مي

كننـد، تـا انسـان        همه علوم به يك اندازه چيزي عايد انسان نمـي         . كرده باشند 
 .لذا علم نافع و علم ضار وجود دارد. بخواهد به همه آنها بپردازد
ما را قبول دارم و معتقدم ما بايد بفهميم چـه چيـزي             بنابراين من سخن ش   

خورد، ولي اين امـر متوقـف         خورد و چه چيزي به دردمان نمي        به دردمان مي  
بر اين است كه بدانيم خودمان چه هستيم و به همين دليل است كه دائماً ما را     

 .دهند دهند كه به خودمان برگرديم و لذا ما را به خودمان رجوع مي توجه مي
 

 هاي نظري از لحاظ بار مابعدالطبيعي آنها مقايسه عرفان. ٤ـ١
برد و آن وجه مقايسـه        ها به مطلب ديگري هم راه مي        ميزان تأكيد در عرفان   

كند و آن هم بار مابعـدالطبيعي         چهارمي است كه به اين مطلب ربط پيدا مي        
                                                           

 .۷۶): ۶(انعام . ١
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اگر تمام علوم اولين و آخرين در ذهنمان باشد، اما بـه درد مـا نخـورد،                 
 منجمـي  كند با اين مضمون كه اي دارد؟ سعدي داستاني را نقل مي      چه فايده 

از خانه بيرون آمد و شروع به داد و فرياد كرد و گفت من وارد خانه شـدم                  
صاحبدلي بر او بگذشـت و      . اي همبستر شده است     و ديدم همسرم با بيگانه    
ات چه خبر است، چه سـودي دارد كـه            داني در خانه    به او گفت تو كه نمي     

 نيستيم؟ از همه امـور  گونه  آيا واقعاً ما اين. ها چه خبر است     بداني در آسمان  
 .عالم باخبريم، اما از خودمان هيچ خبري نداريم

 
 داني كـه چيسـت      قيمت هر كاله مي   

 
  

 قيمت خـود را نـداني ابلهـي اسـت         
 

دانيم امـا از قيمـت خـود و           قيمت هر چيز و نوسان قيمت هر چيزي را مي         
 .خبريم گيريم و از خودمان بي نوسانات خود غافليم و آن را در نظر نمي

 

خورد و چه چيزي      در حاشيه فرمايش شما راجع به اينكه چه چيزي به درد ما مي             ○
دردنخور يـا امـور      دردبخور و به   خورد، بايد گفت خود تشخيص امور به        به درد ما نمي   

 .مربوط به ما و امور نامربوط، نيازمند علم، آگاهي و توجه است
سـت كـه در تمـام       طور است و بـه همـين لحـاظ هـم ه             مسلماً همين ! بله ●

الغزل اين است كه خودشناسي كنيـد تـا بفهميـد و بدانيـد چـه             ها، بيت   عرفان
حتي جهل در اين زمينه كه چه چيزي به درد ما           . خورد  چيزي به درد شما مي    

خـورد، ناشـي از ايـن اسـت كـه خـود               خورد و چه چيزي به درد ما نمي         مي
(self)  چيزي بـراي يـك حيـوان،       اگر بخواهيم بفهميم چه     . شناسيم  مان را نمي

يك پرنده يا حتي يك شيء صناعي ماننـد يخچـال مفيـد اسـت و يـا مضـر                    
مـثالً در مـورد يخچـال بايـد         . است، بايد خود آن چيز را به خوبي بشناسـيم         

 رطوبـت بـراي يخچـال       ،بدانيم آيا هواي گرم براي يخچال نافع است يا ضار         
دانسـتن  . فع است يا ضـار     فالن خوراك براي فالن پرنده نا      ،نافع است يا ضار   

اين موارد منوط به آن است كه ابتدا خود آن موجود را بشناسيم تا بدانيم نفـع                
 .و ضرر آن موجود در چيست و آنگاه به جلب نفع و دفع ضرر بپردازيم

 ٣١٧/ نظام عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۳۱۷ )۱۶۸كد 

فهمد كه خيلي چيزها      انسان خودش را بشناسد، مي    بدون ترديد اگر    بنابراين  
 ذوق  ١،» أُحِب اآلفِلِينَ  ال«ام وقتي ابراهيم گفت       همن بارها گفت  . خورد  به درد او نمي   

كرد، و اين حرف خيلي فرق دارد با اينكه مثالً مـن              و سليقه خودش را بيان نمي     
دهم و ديگري بـرعكس   بگويم چلوكباب دوست ندارم و چلومرغ را ترجيح مي  

سـخن  . دهـم   من بگويد من چلومرغ را دوست ندارم و چلوكباب را ترجيح مي           
اسـت، امـا بـه ايـن        » ال احـب  «هيم از مقوله ذوق و سليقه نبود، اگرچه لغت          ابرا

كننـدگان را دوسـت دارنـد و بـه دنبـال              معناست كـه اصـالًَ كسـاني كـه افـول          
 ميليـارد انسـان   ۶اگر يك چشم ابراهيمي به كل     . اند  روند ديوانه   كنندگان مي   افول

زيـرا  .  ميلياردي اسـت ۶ خانه گويد اينجا يك ديوانه روي كره زمين نگاه كند، مي  
 .بندند گيرند و به امور ناپايدار دل مي ها اكثراً وجه باقي را در نظر نمي انسان

بسياري از علوم فارغ از تأثيراتي كه در تقويت هستومندي معنـوي انسـان            
خورنـد؟ بايـد گفـت بسـياري از           د، به هنگام مرگ به چه درد انسان مـي         ندار

ازد به هنگام مـرگ يـا حتـي زودتـر از او جـدا               پرد  علومي كه انسان به آن مي     
، مگر علومي كـه واقعـاً چيـزي عايـد انسـان             ندد و باقي و پايدار نيست     نشو  مي

كننـد، تـا انسـان        همه علوم به يك اندازه چيزي عايد انسان نمـي         . كرده باشند 
 .لذا علم نافع و علم ضار وجود دارد. بخواهد به همه آنها بپردازد
ما را قبول دارم و معتقدم ما بايد بفهميم چـه چيـزي             بنابراين من سخن ش   

خورد، ولي اين امـر متوقـف         خورد و چه چيزي به دردمان نمي        به دردمان مي  
بر اين است كه بدانيم خودمان چه هستيم و به همين دليل است كه دائماً ما را     

 .دهند دهند كه به خودمان برگرديم و لذا ما را به خودمان رجوع مي توجه مي
 

 هاي نظري از لحاظ بار مابعدالطبيعي آنها مقايسه عرفان. ٤ـ١
برد و آن وجه مقايسـه        ها به مطلب ديگري هم راه مي        ميزان تأكيد در عرفان   

كند و آن هم بار مابعـدالطبيعي         چهارمي است كه به اين مطلب ربط پيدا مي        
                                                           

 .۷۶): ۶(انعام . ١
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 تأكيـد در    عنان با ميزان    در واقع متناسب و تقريباً هم     . هاي عرفاني است    نظام
بار مابعدالطبيعي به معناي    . هاي عرفاني است    ها بار مابعدالطبيعي نظام     عرفان

هاي عرفـاني     خواهيم بگوييم چقدر نظام     بار ماوراءالطبيعي نيست؛ يعني نمي    
منظـور از   . اند يا قائل نيسـتند      به عوالم فوق عالم طبيعت و ساحات آن قائل        

يي است كه راجع به عالم وجـود        ها  فرض  بار مابعدالطبيعي يك سلسله پيش    
تواننـد تبـديل بـه     نـد و نمـي  ا فـرض  ها، هميشه پـيش  فرض دارد و اين پيش  

اي شوند كه از طريق اسـتدالل   توانند تبديل به گزاره    يعني نمي .  شوند ١قضيه
اينهـا همچنـان    .  و يـا رد و قبـول كـرد         ،بتوان آن گـزاره را اثبـات يـا نفـي          

. اسـت فرض    پيش» فرض بودنِ   پيش«بر  ن  متأكيد  . مانند  فرض باقي مي    پيش
پنداشـت يـا      فـرض، الفـاظي نظيـر پـيش         ممكن است شما بـه جـاي پـيش        

رود و در بـين       كار مـي    الفاظ فراواني معادل آن به    . كار ببريد   انديشيده به   پيش
سـخن  . شوند  هاي ظريفي هم بين اين الفاظ قائل مي         ها، تفاوت   هرمنوتيست

فـرض   شـود را پـيش   بديل بـه قضـيه نمـي     من در اينجا اين است كه آنچه ت       
 .كنم لحاظ مي

هـاي بسـياري      ها با يكديگر تفاوت     از اين لحاظ بار مابعدالطبيعي عرفان     
ربط با بحثـي كـه        اين مطلب بي  . كند  بارترين عرفان را ارائه مي      بودا كم . دارد

هـا راجـع بـه عـالم،          برخي عرفـان  .  يعني ميزان تأكيد، نيست    ،قبالً گفته شد  
گوينـد    كنند و مثالً مـي      بحث مي ... عالم، انتهاي عالم، پيدايش عالم و     ابتداي  

بـه  » از عـدم  «در تركيـب    » از «در اين صـورت    ،اگر عالم از عدم آمده است     
فالن معناست، و مثالً عدم، سـبقت بـر آن داشـته يـا اينكـه عـدم، منشـأ و                    
 خاستگاه عالم بوده است، آيا خلق از عدم صورت گرفته اسـت يـا نـه، آيـا              

بـه ايـن    . توانيم بفهميم   فيضان بوده است يا نه؛ اينها مسائلي است كه ما نمي          
هـا بـا يـك     كار بردم كـه برخـي عرفـان       را به » بار مابعدالطبيعي «لحاظ تعبير   
كـار دارنـد، كـه مـا      و  سـر ٣فيزيكال  نه ترنس  ٢هاي متافيزيكال   سلسله گزاره 
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هـاي    هي حتـي گـزاره    گـا . هاي متافيزيكـال را بفهمـيم       توانيم اين گزاره    نمي
هـا    انسـان «متافيزيكال راجع به خود انسان هم هست؛ مانند اينكـه بگـوييم             

اين گزاره متافيزيكال است، يعني قابـل تحقيـق نيسـت،           . »فطرتاً خداپرستند 
فرض بودن و ايـن       اگرچه راجع به انسان است؛ متافيزيكال بودن يعني پيش        

 .فرض قابل تبديل به قضيه نيست پيش
چه كمتـر باشـد، انسـان بـا هزينـه       هاي عرفاني هر    دالطبيعي نظام بار مابع 

از ايـن نظـر، يعنـي بـه ميـزان بـار       . توانـد آن نظـام را بپـذيرد    كمتـري مـي  
مراتـب    نشـده آنهـا، سلسـله      هـاي اثبـات     فـرض   ها يا پيش    مابعدالطبيعي نظام 
ـ     . اند  هاي عرفاني جهان قائل شده      فراواني براي نظام   ين مثالً در ديني مانند آي

يهود يا آيين هندو، بار مابعدالطبيعي بسيار قوي و خيلي زياد اسـت، يعنـي               
در نظـامي مثـل   . فـرض بپـذيرد   انسان بايد چيزهاي زيادي را به عنوان پيش   

. فـرض بپـذيريم   بينيم چيزهايي كمي را بايد به عنوان پيش       نظام بودا هم، مي   
قـدر عينـي،     و قدر علمـي و قضـا      و قضا. در آيين اسالم هم متوسط است     
خلق از عدم قابل فهـم نيسـت        . توان فهميد   مباحثي است متافيزيكي كه نمي    
هـاي زيـادي    فـرض  هايي كه بر پيش    عرفان. و بنابراين قابل اثبات هم نيست     

 .شوند تكيه كنند، چندان مورد اقبال واقع نمي
چند سال پيش، اواخر شب، خانمي با مـن تمـاس گرفـت و مـن او را                  

ن گفت من مشـكلي دارم و مـدتي اسـت بـراي حـل آن                ايشا. شناختم  نمي
ام، بـه مـن     امـا بـه پاسـخ نرسـيده    ،ام كنم و از افراد زيادي پرسيده  تالش مي 

ام احسـاس     البته آثار شما را كه خوانـده      . تواند پاسخ دهد    اند ملكيان مي    گفته
حـال همـه مـرا بـه شـما ارجـاع        هر كنم بتوانيد پاسخ مرا بدهيد، اما به   نمي
دانم قبر    اين خانم سؤالش را طرح كرد و گفت من مدتي است نمي           . ندا  داده

بـاالخره در قبرسـتان بقيـع اسـت، يـا در ميـان منبـر و                 ) س(حضرت زهرا 
اولين پاسخي كه به ايشـان دادم ايـن         . محراب و اين برايم مسئله شده است      

 زيـرا انسـاني كـه واقعـاً     ؛خورم بود كه گفتم من واقعاً به حال شما غبطه مي      
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 تأكيـد در    عنان با ميزان    در واقع متناسب و تقريباً هم     . هاي عرفاني است    نظام
بار مابعدالطبيعي به معناي    . هاي عرفاني است    ها بار مابعدالطبيعي نظام     عرفان

هاي عرفـاني     خواهيم بگوييم چقدر نظام     بار ماوراءالطبيعي نيست؛ يعني نمي    
منظـور از   . اند يا قائل نيسـتند      به عوالم فوق عالم طبيعت و ساحات آن قائل        

يي است كه راجع به عالم وجـود        ها  فرض  بار مابعدالطبيعي يك سلسله پيش    
تواننـد تبـديل بـه     نـد و نمـي  ا فـرض  ها، هميشه پـيش  فرض دارد و اين پيش  

اي شوند كه از طريق اسـتدالل   توانند تبديل به گزاره    يعني نمي .  شوند ١قضيه
اينهـا همچنـان    .  و يـا رد و قبـول كـرد         ،بتوان آن گـزاره را اثبـات يـا نفـي          

. اسـت فرض    پيش» فرض بودنِ   پيش«بر  ن  متأكيد  . مانند  فرض باقي مي    پيش
پنداشـت يـا      فـرض، الفـاظي نظيـر پـيش         ممكن است شما بـه جـاي پـيش        

رود و در بـين       كار مـي    الفاظ فراواني معادل آن به    . كار ببريد   انديشيده به   پيش
سـخن  . شوند  هاي ظريفي هم بين اين الفاظ قائل مي         ها، تفاوت   هرمنوتيست

فـرض   شـود را پـيش   بديل بـه قضـيه نمـي     من در اينجا اين است كه آنچه ت       
 .كنم لحاظ مي

هـاي بسـياري      ها با يكديگر تفاوت     از اين لحاظ بار مابعدالطبيعي عرفان     
ربط با بحثـي كـه        اين مطلب بي  . كند  بارترين عرفان را ارائه مي      بودا كم . دارد

هـا راجـع بـه عـالم،          برخي عرفـان  .  يعني ميزان تأكيد، نيست    ،قبالً گفته شد  
گوينـد    كنند و مثالً مـي      بحث مي ... عالم، انتهاي عالم، پيدايش عالم و     ابتداي  

بـه  » از عـدم  «در تركيـب    » از «در اين صـورت    ،اگر عالم از عدم آمده است     
فالن معناست، و مثالً عدم، سـبقت بـر آن داشـته يـا اينكـه عـدم، منشـأ و                    
 خاستگاه عالم بوده است، آيا خلق از عدم صورت گرفته اسـت يـا نـه، آيـا              

بـه ايـن    . توانيم بفهميم   فيضان بوده است يا نه؛ اينها مسائلي است كه ما نمي          
هـا بـا يـك     كار بردم كـه برخـي عرفـان       را به » بار مابعدالطبيعي «لحاظ تعبير   
كـار دارنـد، كـه مـا      و  سـر ٣فيزيكال  نه ترنس  ٢هاي متافيزيكال   سلسله گزاره 

                                                           

1. theorem 2. metaphysical  
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هـاي    هي حتـي گـزاره    گـا . هاي متافيزيكـال را بفهمـيم       توانيم اين گزاره    نمي
هـا    انسـان «متافيزيكال راجع به خود انسان هم هست؛ مانند اينكـه بگـوييم             

اين گزاره متافيزيكال است، يعني قابـل تحقيـق نيسـت،           . »فطرتاً خداپرستند 
فرض بودن و ايـن       اگرچه راجع به انسان است؛ متافيزيكال بودن يعني پيش        

 .فرض قابل تبديل به قضيه نيست پيش
چه كمتـر باشـد، انسـان بـا هزينـه       هاي عرفاني هر    دالطبيعي نظام بار مابع 

از ايـن نظـر، يعنـي بـه ميـزان بـار       . توانـد آن نظـام را بپـذيرد    كمتـري مـي  
مراتـب    نشـده آنهـا، سلسـله      هـاي اثبـات     فـرض   ها يا پيش    مابعدالطبيعي نظام 
ـ     . اند  هاي عرفاني جهان قائل شده      فراواني براي نظام   ين مثالً در ديني مانند آي

يهود يا آيين هندو، بار مابعدالطبيعي بسيار قوي و خيلي زياد اسـت، يعنـي               
در نظـامي مثـل   . فـرض بپـذيرد   انسان بايد چيزهاي زيادي را به عنوان پيش   

. فـرض بپـذيريم   بينيم چيزهايي كمي را بايد به عنوان پيش       نظام بودا هم، مي   
قـدر عينـي،     و قدر علمـي و قضـا      و قضا. در آيين اسالم هم متوسط است     
خلق از عدم قابل فهـم نيسـت        . توان فهميد   مباحثي است متافيزيكي كه نمي    
هـاي زيـادي    فـرض  هايي كه بر پيش    عرفان. و بنابراين قابل اثبات هم نيست     

 .شوند تكيه كنند، چندان مورد اقبال واقع نمي
چند سال پيش، اواخر شب، خانمي با مـن تمـاس گرفـت و مـن او را                  

ن گفت من مشـكلي دارم و مـدتي اسـت بـراي حـل آن                ايشا. شناختم  نمي
ام، بـه مـن     امـا بـه پاسـخ نرسـيده    ،ام كنم و از افراد زيادي پرسيده  تالش مي 

ام احسـاس     البته آثار شما را كه خوانـده      . تواند پاسخ دهد    اند ملكيان مي    گفته
حـال همـه مـرا بـه شـما ارجـاع        هر كنم بتوانيد پاسخ مرا بدهيد، اما به   نمي
دانم قبر    اين خانم سؤالش را طرح كرد و گفت من مدتي است نمي           . ندا  داده

بـاالخره در قبرسـتان بقيـع اسـت، يـا در ميـان منبـر و                 ) س(حضرت زهرا 
اولين پاسخي كه به ايشـان دادم ايـن         . محراب و اين برايم مسئله شده است      

 زيـرا انسـاني كـه واقعـاً     ؛خورم بود كه گفتم من واقعاً به حال شما غبطه مي      
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اش نداشته باشد، غير از اينكه فقط محـل قبـر             ديگر هيچ مشكلي در زندگي    
انگيز است و من به اين انسان غبطـه           را نداند، جداً غبطه   ) س(حضرت زهرا 

خورم؛ زيرا من بايد ميلياردها مشكل را حل كنم تا به اين مسـئله برسـم                  مي
م بـه  بعد از اين هم به ايشان گفـت . كجاست) س(كه محل قبر حضرت زهرا    

اش،   شـود مشـكل يـك انسـان در زنـدگي            من توضيح دهيد كه چگونه مي     
يعني با حل شدن اين مسئله چه مشكلي از شما حـل        . شود  چنين چيزي مي  

) س(دانستن اينكه حضرت زهـرا    . گردد  شود و چه دردي از شما دوا مي         مي
كند؟ مـا بايـد فكـر         اند، چه دردي را از ما دوا مي         در كجاي عالم خاك شده    

بايد ببينيم قبر ما به تعبيـر     ). س(ر خودمان باشيم نه فكر قبر حضرت زهرا       قب
 حفـرة «است و يـا     » روضة من رياض الجنة   «علماي ما و به تعبير حديث آيا        

؛ ما بايد به فكر قبر خودمان باشيم؛ مـا را بـه قبـر حضـرت                 »من حفر النيران  
 جـايي  در هـر ) س(فهمد حضرت زهرا  چه كار؟ اينكه انسان نمي    ) س(زهرا

مـا بايـد اگـر    . توجهي به خود اسـت  كه باشد، ربطي به ما ندارد ناشي از بي     
زنـدگي كنـيم؛    ) س(خيلي برايمان مهم است، بكوشيم مانند حضرت زهـرا        

شـان    اي از آنچه آنهـا در زنـدگي         ، بلكه ذره  )س(حتي نه مثل حضرت زهرا    
 .مان پياده كنيم اند، ما هم در زندگي داشته

اقعـاً عجيـب و غريبـي اسـت كـه در همـه ديـده                ها، چيـز و     اين غفلت 
مـثالً يـك اهـل      . شود، اگرچه نوع آن و ميزان آن در افراد متفاوت است            مي

اي كه ارهارد بار به كانت نوشـته          فلسفه هم ممكن است بگويد مثالً در نامه       
يكـي  زنـم؛     مثال ديگري مي  . است، فالن ويرگول بايد در اينجا باشد يا آنجا        

گفـت اگـر    در حرف زدن وسواس زيادي داشت؛ وي مـي        از دوستان مدتي    
پرسيد ساعت چند است، براي آنكه پاسخ دقيق داده باشـم،             كسي از من مي   

پـس از مـدتي وسـواس مـن         . »تقريباً ساعت سه و نيم است     «گفتم    مثالً مي 
گـويم   گفتم، اينكه من مـي  بيشتر شد و بالهت به جايي رسيد كه با خود مي         

سـاعت سـه و تقريبـاً     «نادرست است و بايد بگويم      » تتقريباً سه و نيم اس    «

 ٣٢١/ نظام عرفاني 
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، زيرا من در سه بـودن سـاعت ترديـدي نـدارم، ترديـد فقـط در        »نيم است 
 .دقيقه آن است

 ١»عَلـيكُم أَنفُسـكُم  «اگر كسي واقعاً سرنوشت خودش برايش مهم باشد و       
را جدي گرفته باشد، آنگاه متوجه اسـت كـه عمـر كوتـاه و محـدودش را                  

بـار مابعـدالطبيعي،   . ه امـوري كنـد و صـرف چـه امـوري نكنـد           صرف چـ  
ــ    بـه حـق يـا بـه نـاحق       هاي ـ  مخصوصاً در دوران مدرن به دليل گرايش

اومانيستي كه ظهوركرده اسـت، اهميـت زيـادي پيـدا كـرده و خواهـان آن                 
تـر بـا      تـر، يعنـي مـرتبط       هاي كمتر اما انساني     فرض  ها پيش   هستند كه عرفان  
 .اشندانسان، داشته ب

 

سـت كـه   ا، ايـن  رسـد  يكي از مشكالتي كه در بدو امر خودشناسي به ذهن مـي           ○
جا يعني اينكه بايد پايمان را كجا بگذاريم          نقطه آغاز اين بحث مشكل است و همان       

 طبيعـي اسـت كـه عمـدتاً         .شود   باعث ايجاد ابهام و مشكل مي      ،و از كجا آغاز كنيم    
ها هـم رهـزن       كنند، اما خود آموزه     ديني كار مي  هاي    ها براي آغاز، روي آموزه      انسان

كنـد، خـودش را از        مثالً ممكن است انسان وقتي به خـودش رجـوع مـي           . شوند  مي
كنـد،    مباحث فقهي يك دين و دستوراتي كه يك دين به عنوان شعائر اعمـال مـي               

خواهد شعائر را انجام دهـيم و دسـتورات           نياز بداند، در حالي كه آن دين از ما مي           بي
دانم اين دستورات     فقهي را مراعات كنيم و آن دين مدعي است كه اين منم كه مي             

اين مثال را ذكر كردم تـا نشـان دهـم كـه             .  تو تأثير دارد و مفيد است      ِيبراي خود 
شوند و چيزهـايي را     وسوهايي كشيده مي   ظاهراً علت اينكه بسياري از افراد به سمت       

 كه اين ابهام وجود دارد كـه آيـا در ابتـدا             پندارند اين است    مرتبط با خودي خود مي    
خودشناسي بايد از خود من شروع شود، يعني من خودم را بهتر از هر كسي خـواهم                 

هايي استفاده كنم     ها، تجربيات و آموزه     شناخت، يا اينكه من بايد باالخره از يك داده        
با خودشناسـي   ها يا تجربيات      بسا اين آموزه    شناسند و چه    كه من را بهتر از خودم مي      

                                                           

 .۱۰۵): ۵(مائده . ١
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اش نداشته باشد، غير از اينكه فقط محـل قبـر             ديگر هيچ مشكلي در زندگي    
انگيز است و من به اين انسان غبطـه           را نداند، جداً غبطه   ) س(حضرت زهرا 

خورم؛ زيرا من بايد ميلياردها مشكل را حل كنم تا به اين مسـئله برسـم                  مي
م بـه  بعد از اين هم به ايشان گفـت . كجاست) س(كه محل قبر حضرت زهرا    

اش،   شـود مشـكل يـك انسـان در زنـدگي            من توضيح دهيد كه چگونه مي     
يعني با حل شدن اين مسئله چه مشكلي از شما حـل        . شود  چنين چيزي مي  

) س(دانستن اينكه حضرت زهـرا    . گردد  شود و چه دردي از شما دوا مي         مي
كند؟ مـا بايـد فكـر         اند، چه دردي را از ما دوا مي         در كجاي عالم خاك شده    

بايد ببينيم قبر ما به تعبيـر     ). س(ر خودمان باشيم نه فكر قبر حضرت زهرا       قب
 حفـرة «است و يـا     » روضة من رياض الجنة   «علماي ما و به تعبير حديث آيا        

؛ ما بايد به فكر قبر خودمان باشيم؛ مـا را بـه قبـر حضـرت                 »من حفر النيران  
 جـايي  در هـر ) س(فهمد حضرت زهرا  چه كار؟ اينكه انسان نمي    ) س(زهرا

مـا بايـد اگـر    . توجهي به خود اسـت  كه باشد، ربطي به ما ندارد ناشي از بي     
زنـدگي كنـيم؛    ) س(خيلي برايمان مهم است، بكوشيم مانند حضرت زهـرا        

شـان    اي از آنچه آنهـا در زنـدگي         ، بلكه ذره  )س(حتي نه مثل حضرت زهرا    
 .مان پياده كنيم اند، ما هم در زندگي داشته

اقعـاً عجيـب و غريبـي اسـت كـه در همـه ديـده                ها، چيـز و     اين غفلت 
مـثالً يـك اهـل      . شود، اگرچه نوع آن و ميزان آن در افراد متفاوت است            مي

اي كه ارهارد بار به كانت نوشـته          فلسفه هم ممكن است بگويد مثالً در نامه       
يكـي  زنـم؛     مثال ديگري مي  . است، فالن ويرگول بايد در اينجا باشد يا آنجا        

گفـت اگـر    در حرف زدن وسواس زيادي داشت؛ وي مـي        از دوستان مدتي    
پرسيد ساعت چند است، براي آنكه پاسخ دقيق داده باشـم،             كسي از من مي   

پـس از مـدتي وسـواس مـن         . »تقريباً ساعت سه و نيم است     «گفتم    مثالً مي 
گـويم   گفتم، اينكه من مـي  بيشتر شد و بالهت به جايي رسيد كه با خود مي         

سـاعت سـه و تقريبـاً     «نادرست است و بايد بگويم      » تتقريباً سه و نيم اس    «

 ٣٢١/ نظام عرفاني 
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، زيرا من در سه بـودن سـاعت ترديـدي نـدارم، ترديـد فقـط در        »نيم است 
 .دقيقه آن است

 ١»عَلـيكُم أَنفُسـكُم  «اگر كسي واقعاً سرنوشت خودش برايش مهم باشد و       
را جدي گرفته باشد، آنگاه متوجه اسـت كـه عمـر كوتـاه و محـدودش را                  

بـار مابعـدالطبيعي،   . ه امـوري كنـد و صـرف چـه امـوري نكنـد           صرف چـ  
ــ    بـه حـق يـا بـه نـاحق       هاي ـ  مخصوصاً در دوران مدرن به دليل گرايش

اومانيستي كه ظهوركرده اسـت، اهميـت زيـادي پيـدا كـرده و خواهـان آن                 
تـر بـا      تـر، يعنـي مـرتبط       هاي كمتر اما انساني     فرض  ها پيش   هستند كه عرفان  
 .اشندانسان، داشته ب

 

سـت كـه   ا، ايـن  رسـد  يكي از مشكالتي كه در بدو امر خودشناسي به ذهن مـي           ○
جا يعني اينكه بايد پايمان را كجا بگذاريم          نقطه آغاز اين بحث مشكل است و همان       

 طبيعـي اسـت كـه عمـدتاً         .شود   باعث ايجاد ابهام و مشكل مي      ،و از كجا آغاز كنيم    
ها هـم رهـزن       كنند، اما خود آموزه     ديني كار مي  هاي    ها براي آغاز، روي آموزه      انسان

كنـد، خـودش را از        مثالً ممكن است انسان وقتي به خـودش رجـوع مـي           . شوند  مي
كنـد،    مباحث فقهي يك دين و دستوراتي كه يك دين به عنوان شعائر اعمـال مـي               

خواهد شعائر را انجام دهـيم و دسـتورات           نياز بداند، در حالي كه آن دين از ما مي           بي
دانم اين دستورات     فقهي را مراعات كنيم و آن دين مدعي است كه اين منم كه مي             

اين مثال را ذكر كردم تـا نشـان دهـم كـه             .  تو تأثير دارد و مفيد است      ِيبراي خود 
شوند و چيزهـايي را     وسوهايي كشيده مي   ظاهراً علت اينكه بسياري از افراد به سمت       

 كه اين ابهام وجود دارد كـه آيـا در ابتـدا             پندارند اين است    مرتبط با خودي خود مي    
خودشناسي بايد از خود من شروع شود، يعني من خودم را بهتر از هر كسي خـواهم                 

هايي استفاده كنم     ها، تجربيات و آموزه     شناخت، يا اينكه من بايد باالخره از يك داده        
با خودشناسـي   ها يا تجربيات      بسا اين آموزه    شناسند و چه    كه من را بهتر از خودم مي      

                                                           

 .۱۰۵): ۵(مائده . ١
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بسـا انسـان را از خودشناسـي دور           يعني پيروي از آن تعاليم، چه     . منافات داشته باشد  
ها براي آغاز خودشناسي البد       يعني در واقع از طرفي دانستن اين تعاليم و آموزه         . كند

ها ممكن است رهزن طريق شـده   منه است و از طرف ديگر خود اين تعاليم و آموزه          
 .خود دور كندو ما را از شناخت 

هاي فراواني داده شده كه من سه تقسيم اوليـه آن را              به اين سؤال جواب       ●
دهـم؛ يـك بحـث     كنم و سپس پاسخ شخصي خودم را مي        در اينجا بيان مي   

شناختي اين است كه آيا اساساً شناخت خود بايد آفاقي            مهم به لحاظ روش   
قابل اعتنـاتر اسـت     باشد يا انفسي و يا هردو؟ آيا شناخت انسان از خودش            
 .يا شناخت ديگران از انسان و يا تركيبي از اين دو شناخت

بحث دومي كه وجود دارد و بسيار مهم است اين است كه آيا شـناخت         
 يا عمل براي شناخت است، و يا ديالكتيكي اسـت؛ يعنـي              عمل است، براي  

شناخت براي عمل است و عمل براي شناخت و نوعي حالت ديـالكتيكي،              
هـاي فراوانـي    در اين زمينـه بحـث     .  و زيكزاكي بين آنها برقرار است      جدلي
رسيم، نوعي    گفتند از طريقت به حقيقت مي       هنگامي كه عرفا مي   .  است  شده

كسي هـم ممكـن     . نظر داشتند، كه غايت آن شناخت بود       عمل خاص را مد   
است عكس اين مطلب را بگويد؛ مـثالً بگويـد مـا شـناخت را بـراي ايـن                   

پيامبر حديث معروفـي نـاظر بـه    .  كه به درد مقام عملمان بخوردخواهيم  مي
ند، اگر ديـد  ز ؛ علم به عمل صدا مي»يهتف في العمل  علم  «اين نكته دارند كه     
دربـاره  . يعني غايت علم، عمـل اسـت   .  علم نيست  ماند واالّ   عمل هست مي  

 .اند هاي فراواني كرده عمل هم بحث عالم بي
خودشناسـي يعنـي   «ايـن اسـت كـه    بحث سومي هـم كـه وجـود دارد     

گوييم بايد خودشناسي كنيم، قصدمان اين است كـه            وقتي مي   ؛»شناسي؟  چه
در پاسخ به اينكه خود چـه هسـت، مـا بـه يـك بحـث                 .  را بشناسيم  ١خود

خواهيم هويت ثابتمـان را بشناسـيم يـا           خوريم كه آيا اساساً مي      دواليه برمي 
                                                           

1. self 
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ويت پاياي خودمان را بشناسيم يـا       خواهيم ه   يعني آيا مي  . هويت سيالمان را  
 ١.ام هويت پويايمان را و من اين بحث را در جاي ديگري به تفصيل گفته
امـا  . پس در پاسخ به پرسش مذكور بايد به اين سه بحث توجه داشـت             

 كه البته اگر اين نظر را بدهم ممكن است مـتهم            ،نظر شخصي من اين است    
ام ايـن اسـت كـه مـا بايـد از              به جانبداري شوم، ولي انصافاً نظـر شخصـي        

واقعيـت حـي و     . واقعيت حي و حاضر زندگي شروع به خودشناسي كنـيم         
حاضر چيست؟ يعني كدام واقعيت است كه انسان در هر وضع و حالي كه               

سـواد    باشد، خواه پير باشد يا جوان، زن باشد يا مرد، فقير باشد يا غني، بـي               
بـه نظـر مـن ايـن واقعيـت          . شـد باشد يا باسواد، از ايـن واقعيـت فـارغ نبا          

 خَلَقَْنـا  لََقـد «جايي و هميشگي، درد و رنج است و شايد ايـن آيـه قـرآن         همه
دهم امـا     البته به قرآن نسبت نمي    .  ناظر به همين نكته باشد     ٢،»الْإِنسانَ فِي كَبدٍ  

يعنـي انسـان محـاط در      » في كبـد  «. گويم شايد ناظر به همين نكته باشد        مي
بـه  . تقدم بهترين خاستگاه خودشناسي، درد و رنـج اسـت         كبد است؛ من مع   

اين صورت كه انسان مثالً از خودش بپرسد چرا مـن از حـرف حسـن، تـا               
اين حد رنجيدم، در حالي كه نظير اين حرف را حسين هم به مـن زد، امـا                   

ام، بـاز   من تا اين حد نرنجيدم و يا مثالً چرا وقتي به منظـور خـودم رسـيده     
ام،   ام، رسيده   خواسته  يعني با اينكه به چيزي كه مي      .  هستم هم در درد و رنج    

به تعبير شوپنهاور چرا زندگي مـن بـين درد و   . باز هم در درد و رنج هستم   
چـه را نـداريم درد و رنـج          هـر . كنـد   رنج نداشتن و مالل داشتن نوسان مي      

چـه را هـم كـه داريـم از آن سـير هسـتيم و مـالل            فقدانش را داريم و هـر     
 چرا انسان چنين است؟. را داريمداشتنش 
طور كه ما از صداي قژقژ ضبط صوت به وجود مشكل در ضبط               همان

كنـيم، از وجـود درد و         بريم و نسبت به آن شناخت پيدا مي         صوت پي مي  
                                                           

هاي هويت ايرانـي برگزارشـده بـه همـت            سخنراني ايشان در نخستين جلسه از سلسله نشست       . ١
مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي در دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس تهران بـه                

  .۴): ۹۰( بلد .۲ .۱۳۸۴ بهمن ۱۰تاريخ 
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بسـا انسـان را از خودشناسـي دور           يعني پيروي از آن تعاليم، چه     . منافات داشته باشد  
ها براي آغاز خودشناسي البد       يعني در واقع از طرفي دانستن اين تعاليم و آموزه         . كند

ها ممكن است رهزن طريق شـده   منه است و از طرف ديگر خود اين تعاليم و آموزه          
 .خود دور كندو ما را از شناخت 

هاي فراواني داده شده كه من سه تقسيم اوليـه آن را              به اين سؤال جواب       ●
دهـم؛ يـك بحـث     كنم و سپس پاسخ شخصي خودم را مي        در اينجا بيان مي   

شناختي اين است كه آيا اساساً شناخت خود بايد آفاقي            مهم به لحاظ روش   
قابل اعتنـاتر اسـت     باشد يا انفسي و يا هردو؟ آيا شناخت انسان از خودش            
 .يا شناخت ديگران از انسان و يا تركيبي از اين دو شناخت

بحث دومي كه وجود دارد و بسيار مهم است اين است كه آيا شـناخت         
 يا عمل براي شناخت است، و يا ديالكتيكي اسـت؛ يعنـي              عمل است، براي  

شناخت براي عمل است و عمل براي شناخت و نوعي حالت ديـالكتيكي،              
هـاي فراوانـي    در اين زمينـه بحـث     .  و زيكزاكي بين آنها برقرار است      جدلي
رسيم، نوعي    گفتند از طريقت به حقيقت مي       هنگامي كه عرفا مي   .  است  شده

كسي هـم ممكـن     . نظر داشتند، كه غايت آن شناخت بود       عمل خاص را مد   
است عكس اين مطلب را بگويد؛ مـثالً بگويـد مـا شـناخت را بـراي ايـن                   

پيامبر حديث معروفـي نـاظر بـه    .  كه به درد مقام عملمان بخوردخواهيم  مي
ند، اگر ديـد  ز ؛ علم به عمل صدا مي»يهتف في العمل  علم  «اين نكته دارند كه     
دربـاره  . يعني غايت علم، عمـل اسـت   .  علم نيست  ماند واالّ   عمل هست مي  

 .اند هاي فراواني كرده عمل هم بحث عالم بي
خودشناسـي يعنـي   «ايـن اسـت كـه    بحث سومي هـم كـه وجـود دارد     

گوييم بايد خودشناسي كنيم، قصدمان اين است كـه            وقتي مي   ؛»شناسي؟  چه
در پاسخ به اينكه خود چـه هسـت، مـا بـه يـك بحـث                 .  را بشناسيم  ١خود

خواهيم هويت ثابتمـان را بشناسـيم يـا           خوريم كه آيا اساساً مي      دواليه برمي 
                                                           

1. self 

 ٣٢٣/ نظام عرفاني 
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ويت پاياي خودمان را بشناسيم يـا       خواهيم ه   يعني آيا مي  . هويت سيالمان را  
 ١.ام هويت پويايمان را و من اين بحث را در جاي ديگري به تفصيل گفته
امـا  . پس در پاسخ به پرسش مذكور بايد به اين سه بحث توجه داشـت             

 كه البته اگر اين نظر را بدهم ممكن است مـتهم            ،نظر شخصي من اين است    
ام ايـن اسـت كـه مـا بايـد از              به جانبداري شوم، ولي انصافاً نظـر شخصـي        

واقعيـت حـي و     . واقعيت حي و حاضر زندگي شروع به خودشناسي كنـيم         
حاضر چيست؟ يعني كدام واقعيت است كه انسان در هر وضع و حالي كه               

سـواد    باشد، خواه پير باشد يا جوان، زن باشد يا مرد، فقير باشد يا غني، بـي               
بـه نظـر مـن ايـن واقعيـت          . شـد باشد يا باسواد، از ايـن واقعيـت فـارغ نبا          

 خَلَقَْنـا  لََقـد «جايي و هميشگي، درد و رنج است و شايد ايـن آيـه قـرآن         همه
دهم امـا     البته به قرآن نسبت نمي    .  ناظر به همين نكته باشد     ٢،»الْإِنسانَ فِي كَبدٍ  

يعنـي انسـان محـاط در      » في كبـد  «. گويم شايد ناظر به همين نكته باشد        مي
بـه  . تقدم بهترين خاستگاه خودشناسي، درد و رنـج اسـت         كبد است؛ من مع   

اين صورت كه انسان مثالً از خودش بپرسد چرا مـن از حـرف حسـن، تـا               
اين حد رنجيدم، در حالي كه نظير اين حرف را حسين هم به مـن زد، امـا                   

ام، بـاز   من تا اين حد نرنجيدم و يا مثالً چرا وقتي به منظـور خـودم رسـيده     
ام،   ام، رسيده   خواسته  يعني با اينكه به چيزي كه مي      .  هستم هم در درد و رنج    

به تعبير شوپنهاور چرا زندگي مـن بـين درد و   . باز هم در درد و رنج هستم   
چـه را نـداريم درد و رنـج          هـر . كنـد   رنج نداشتن و مالل داشتن نوسان مي      

چـه را هـم كـه داريـم از آن سـير هسـتيم و مـالل            فقدانش را داريم و هـر     
 چرا انسان چنين است؟. را داريمداشتنش 
طور كه ما از صداي قژقژ ضبط صوت به وجود مشكل در ضبط               همان

كنـيم، از وجـود درد و         بريم و نسبت به آن شناخت پيدا مي         صوت پي مي  
                                                           

هاي هويت ايرانـي برگزارشـده بـه همـت            سخنراني ايشان در نخستين جلسه از سلسله نشست       . ١
مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي در دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس تهران بـه                

  .۴): ۹۰( بلد .۲ .۱۳۸۴ بهمن ۱۰تاريخ 
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رسيم؛ البته به شرط اينكه درد        رنج در خودمان هم به شناخت خودمان مي       
ن، نه آنكه بخـواهيم درد و  و رنج را مبدأ قرار دهيم براي واشكافي خودما       

ضبط صوتي كه دچار مشكل است و مـثالً         . رنج را بپوشانيم يا انكار كنيم     
شود بايد پوستة رويش را باز كرد و كنار زد، آنگـاه بـه          صداي آن كم نمي   
پـس از بـاز كـردن       . سيم كه بايد آنها را هم باز كنيم         ر  ميچند پيچ و مهره     

هم متصل شده است و مـثالً بـا فنـري           رسيم كه به      ها به چند سيم مي      پيچ
شـويم و مـثالً       با واشكافي ضبط متوجه عيب و نقص آن مي        . مرتبط است 

بينيم دو سيم از هم جدا شده است و قطـع دو سـيم مـانع كـم شـدن                      مي
با مرتفع كردن عيب، ضبط صوت دوبـاره     .  است  صداي ضبط صوت شده   

 .شود سالم مي
 را براي تعمير ضـبط صـوت        ممكن است كسي به جاي اينكه اين روند       

طي كند تا بتواند به راحتي صداي آن را تنظيم كند، به همسرش بگويـد بـه              
جاي آنكه به خودمان و ديگران آزار و زحمت بدهيم، يك لحاف روي اين              

وقتي صـدا از پشـت لحـاف بيايـد ديگـر آزارنـده         . اندازيم  ضبط صوت مي  
ي ضـبط صـوت     اگـر لحـاف رو    . رسـد   نيست و به گوش همسايه هم نمي      

ممكـن  . شـود  بيندازيد، باعث گرم شدن ضبط شده و آلياژهـاي آن آب مـي   
است شخص براي رفع اين مشكل هم يك تشت يخ روي لحـاف بگـذارد               

بسا يخ آب شود و روي لحاف بريزد و ضـبط   تا ضبط را سرد نگه دارد، چه      
در اينجا ممكن است شخص پيشنهاد كند كه يك درب براي           . را خيس كند  

يعنـي شـخص    . رسـد   اين راه اشتباه است و به نتيجـه نمـي         . گذاريمتشت ب 
ما به جاي   . نخواسته است علت و عيب و نقص اصلي را بيابد و مرتفع كند            

بريم، بايد    پولي رنج نمي    آنكه خودمان را فريب دهيم و مثالً بگوييم ما از بي          
بط بـريم و پـولي بـراي تعميـر ضـ      پولي رنج مي    به خودمان بگوييم ما از بي     

وگرنـه اگـر انسـان بخواهـد     . نداريم و در نتيجه از اين طريق علت را بيابيم  
پولي، نه از گمنامي، نه از توطئه دشـمنان،      ژست بگيرد و بگويد من نه از بي       

 ٣٢٥/ نظام عرفاني 
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برم، به بيراهه رفته است و شبيه همان لحاف انـداختن روي ضـبط        رنج نمي 
گـري را بـه   هـاي دي  كند، بلكه گرفتـاري  صوت است كه مشكل را حل نمي      

 .آورد همراه مي
البته اين سخن بوداست، ولي ما كاري به اين نداريم كه اين سخن بـودا               

دانسـت و     جايي و هميشگي مـي      بودا درد و رنج را يك واقعيت همه       . است
جـا    دانسـت و مـا بايـد از همـين           آغاز كار خودشناسي را در درد و رنج مي        

جـود دارد، انسـان بايـد       اگـر درد و رنـج و      . بفهيم كه خودمان چـه هسـتيم      
اگـر مـا بـه    . ذره خودش را تحليل كند و علت آن را بيابـد و رفـع كنـد     ذره

مـان از ايـن منظـر نگـاه كنـيم،          هاي محسـوس و ملمـوس زنـدگي         واقعيت
واقــع پــول   فهمــيم كــه مــا در مــثالً مــي. شناســيم آرام خودمــان را مــي آرام
آورد   چون پـول احتـرام مـي      ايم، اما     خواسته  ايم، بلكه احترام مي     خواسته  نمي

خواهيم؟ اگر احترام و محبوبيت با هم         چرا ما احترام مي   . ايم  خواسته  پول مي 
يك را بر ديگري ترجيح دهيم؟ بهلول محبـوب بـود       تعارض پيدا كرد، كدام   
ممكن بود كسـي    . الرشيد محترم بود اما محبوب نبود       اما محترم نبود، هارون   

غذايش را به بهلول بدهد و بگويد بخـور         در كوچه و خيابان حتي باقيماندة     
كس به    تا گرسنه نماني؛ يعني محترم نبود، اما محبوب بود، در حالي كه هيچ            

ــه حــال گرســنگي او   الرشــيد غــذايي نمــي هــارون ــي دلــش هــم ب داد ول
اگر بين اين مسائل تعـارض پـيش بيايـد،          . سوخت، چون محبوب نبود     نمي

ترتيـب كـه انسـان بـه خـودش            بدين .شناسد  آرام خودش را مي     انسان آرام 
درد و رنج، واقعيتي است كـه در        . يابد  كند و ريشة تعارض را مي       رجوع مي 

هـا   جا، حي و حاضر است و همه انسـان  زندگي همه ما و هميشه و در همه       
 .ندا در آن مشترك

ممكن است كسي اين سؤال را بپرسد كه اگر درد و رنج يـك واقعيـت                
ت و مـا از آن گريـزي نـداريم، پـس چـرا       هميشگي و حـي و حاضـر اسـ        

: تـوان ذكـر كـرد    خودشناسي كنيم؟ در پاسخ به چنين شخصي دو نكته مـي     
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رسيم؛ البته به شرط اينكه درد        رنج در خودمان هم به شناخت خودمان مي       
ن، نه آنكه بخـواهيم درد و  و رنج را مبدأ قرار دهيم براي واشكافي خودما       

ضبط صوتي كه دچار مشكل است و مـثالً         . رنج را بپوشانيم يا انكار كنيم     
شود بايد پوستة رويش را باز كرد و كنار زد، آنگـاه بـه          صداي آن كم نمي   
پـس از بـاز كـردن       . سيم كه بايد آنها را هم باز كنيم         ر  ميچند پيچ و مهره     

هم متصل شده است و مـثالً بـا فنـري           رسيم كه به      ها به چند سيم مي      پيچ
شـويم و مـثالً       با واشكافي ضبط متوجه عيب و نقص آن مي        . مرتبط است 

بينيم دو سيم از هم جدا شده است و قطـع دو سـيم مـانع كـم شـدن                      مي
با مرتفع كردن عيب، ضبط صوت دوبـاره     .  است  صداي ضبط صوت شده   

 .شود سالم مي
 را براي تعمير ضـبط صـوت        ممكن است كسي به جاي اينكه اين روند       

طي كند تا بتواند به راحتي صداي آن را تنظيم كند، به همسرش بگويـد بـه              
جاي آنكه به خودمان و ديگران آزار و زحمت بدهيم، يك لحاف روي اين              

وقتي صـدا از پشـت لحـاف بيايـد ديگـر آزارنـده         . اندازيم  ضبط صوت مي  
ي ضـبط صـوت     اگـر لحـاف رو    . رسـد   نيست و به گوش همسايه هم نمي      

ممكـن  . شـود  بيندازيد، باعث گرم شدن ضبط شده و آلياژهـاي آن آب مـي   
است شخص براي رفع اين مشكل هم يك تشت يخ روي لحـاف بگـذارد               

بسا يخ آب شود و روي لحاف بريزد و ضـبط   تا ضبط را سرد نگه دارد، چه      
در اينجا ممكن است شخص پيشنهاد كند كه يك درب براي           . را خيس كند  

يعنـي شـخص    . رسـد   اين راه اشتباه است و به نتيجـه نمـي         . گذاريمتشت ب 
ما به جاي   . نخواسته است علت و عيب و نقص اصلي را بيابد و مرتفع كند            

بريم، بايد    پولي رنج نمي    آنكه خودمان را فريب دهيم و مثالً بگوييم ما از بي          
بط بـريم و پـولي بـراي تعميـر ضـ      پولي رنج مي    به خودمان بگوييم ما از بي     

وگرنـه اگـر انسـان بخواهـد     . نداريم و در نتيجه از اين طريق علت را بيابيم  
پولي، نه از گمنامي، نه از توطئه دشـمنان،      ژست بگيرد و بگويد من نه از بي       

 ٣٢٥/ نظام عرفاني 
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برم، به بيراهه رفته است و شبيه همان لحاف انـداختن روي ضـبط        رنج نمي 
گـري را بـه   هـاي دي  كند، بلكه گرفتـاري  صوت است كه مشكل را حل نمي      

 .آورد همراه مي
البته اين سخن بوداست، ولي ما كاري به اين نداريم كه اين سخن بـودا               

دانسـت و     جايي و هميشگي مـي      بودا درد و رنج را يك واقعيت همه       . است
جـا    دانسـت و مـا بايـد از همـين           آغاز كار خودشناسي را در درد و رنج مي        

جـود دارد، انسـان بايـد       اگـر درد و رنـج و      . بفهيم كه خودمان چـه هسـتيم      
اگـر مـا بـه    . ذره خودش را تحليل كند و علت آن را بيابـد و رفـع كنـد     ذره

مـان از ايـن منظـر نگـاه كنـيم،          هاي محسـوس و ملمـوس زنـدگي         واقعيت
واقــع پــول   فهمــيم كــه مــا در مــثالً مــي. شناســيم آرام خودمــان را مــي آرام
آورد   چون پـول احتـرام مـي      ايم، اما     خواسته  ايم، بلكه احترام مي     خواسته  نمي

خواهيم؟ اگر احترام و محبوبيت با هم         چرا ما احترام مي   . ايم  خواسته  پول مي 
يك را بر ديگري ترجيح دهيم؟ بهلول محبـوب بـود       تعارض پيدا كرد، كدام   
ممكن بود كسـي    . الرشيد محترم بود اما محبوب نبود       اما محترم نبود، هارون   

غذايش را به بهلول بدهد و بگويد بخـور         در كوچه و خيابان حتي باقيماندة     
كس به    تا گرسنه نماني؛ يعني محترم نبود، اما محبوب بود، در حالي كه هيچ            

ــه حــال گرســنگي او   الرشــيد غــذايي نمــي هــارون ــي دلــش هــم ب داد ول
اگر بين اين مسائل تعـارض پـيش بيايـد،          . سوخت، چون محبوب نبود     نمي

ترتيـب كـه انسـان بـه خـودش            بدين .شناسد  آرام خودش را مي     انسان آرام 
درد و رنج، واقعيتي است كـه در        . يابد  كند و ريشة تعارض را مي       رجوع مي 

هـا   جا، حي و حاضر است و همه انسـان  زندگي همه ما و هميشه و در همه       
 .ندا در آن مشترك

ممكن است كسي اين سؤال را بپرسد كه اگر درد و رنج يـك واقعيـت                
ت و مـا از آن گريـزي نـداريم، پـس چـرا       هميشگي و حـي و حاضـر اسـ        

: تـوان ذكـر كـرد    خودشناسي كنيم؟ در پاسخ به چنين شخصي دو نكته مـي     
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يكي اينكه اگـر از درد و رنـج گريـزي نـداريم، امـا هـم درد و هـم رنـج                       
تواند از يك درد و رنج مرتبه فراتر بـه يـك درد    ذومراتب است و انسان مي  
نكتـه  . قل شود و اين چيز كمي نيست       كند و منت   ١و رنج مرتبه فروتر شيفت    
گوييم آدميان از درد و رنج خالي نيسـتند، امـا ايـن     ديگر اينكه اگرچه ما مي    

اند و هستند آدمياني كه از        جمله درباره عموم آدميان صادق است؛ زيرا بوده       
اند كه تا حدي كه مقـدور   آموزي از درد و رنج، به جايي رسيده         طريق درس 

توانيم بگوييم چون همه تشـنه   ما نمي. اند  رنج رها شده   بوده است، از درد و    
آيا كسـي تـاكنون   . اعتنا باشيم و آب نخوريم مان بي هستند، ما هم به تشنگي 

دانـيم همـه      ما با اينكه مي   . خورم  اند من آب نمي     گفته است چون همه تشنه    
سد، اما چون خودمان به آب دسترسـي   ر نميدانيم آب به همه      اند و مي    تشنه

در خصوص درد و رنـج هـم        . كنيم  داريم، به اندازة خودمان رفع عطش مي      
تـوانيم بگـوييم چـون همـه از درد و رنـج رهـا        طور است، يعني نمي  همين

توانـد كـاري كنـد، كـه          اگـر كسـي مـي     . نالند پس ما هم بناليم      نيستند و مي  
 اش كم شود، چرا اين كار را نكند؟ نالش

ت مبنـي بـر اينكـه خـوض در درون     هايي كه شده اس به نظر من توصيه  
 بلكه بـراي ايـن اسـت كـه         نشين شويم،   كنيد، نه براي آن است كه ما گوشه       

همين زندگي را داشته باشيم، اما با خـوض در درون، زنـدگي را بـا درد و                  
كننـد امـا تلقـي درونـي      ها زنـدگي مـي    همه انسان . رنج كمتري سپري كنيم   

هـا تـأثير     و بر ميزان درد و رنج انسـان كند ها را متفاوت مي    ها، زندگي   انسان
 تومـان اضـافه     ۵۰فرض كنيد يـك راننـده تاكسـي، از شخصـي            . گذارد  مي
  شخص دومـي هـم، همـان      . شب خيلي ناراحت است    گيرد، آن شخص    مي

 ميليون تومان در قمار باخته، اما شب اصالً ناراحت نيست و شخص             ۲روز  
يتام كمـك كـرده، امـا اصـالً          ميليون تومان به ا    ۱۰در همان روز    سومي هم   

يك دست او داده اسـت و       ) س(به تعبير حضرت عيسي   . آيد  يادش هم نمي  
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پس هميشه پول نيست كه بود و نبود آن         . آورد  دست ديگر اصالً به ياد نمي     
آورد، بلكه از همين سه مثال مشهود است كه تلقي درونـي و        درد و رنج مي   

هرچـه ايـن   . شـود  رنج مينوعي نگرش خاص است كه باعث ايجاد درد و    
تـر    البته سـالم  . شود  تر كنيم، درد و رنج كمتري عارضمان مي         نگرش را سالم  

كردن هم به اين معنا نيست كـه تـا اراده كنـيم، نگرشـمان بـه عـالم تغييـر                     
توانيم تشخيص دهـيم       مي  كند، ولي اگر درك و فهم خوبي داشته باشيم،          مي

مـان كمتـر باشـد و كسـي ماننـد            تا درد و رنج     وسويي برويم،  به چه سمت  
كند كه واقعاً درد و رنجـي   سد و نگرش حاصل مي     ر  ميشمس هم به جايي     

كنـد،    قيد و شرط تكـريم مـي         تنها انساني را كه بي      شمس،. بيند  در عالم نمي  
در جايي سخني با اين مضـمون دارد كـه مـن يـك              . است) س(پيامبر اكرم 

ر دسـت بگيـرد، االّ مصـطفي،        تواند مهار مرا د     كس نمي   اسب سركشم، هيچ  
ارزش زيـادي   ) ص( شـمس بـراي مصـطفي      ١.البته او هم بايد محتاط باشد     
گويد در هيچ     رسد كه مي     به جايي مي   ]شمس[قائل است، ولي همين انسان      

الـدنيا سـجن    «سخن مصطفي درنپيچيـدم، االّ در ايـن سـخن او كـه گفـت                
خواهم بـه ايـن       نمي ٢.بينم   گل و گلشن چيزي نمي      ، چرا كه من جز    »المؤمن

خواهم اين نكته     بحث بپردازم كه سخن پيامبر به چه معنا بوده است، اما مي           
شمس هم مثل مـا يـك   . تواند شاد باشد را بيان كنم كه يك انسان چقدر مي    

انسان بوده است و مانند ما گوشت و پوست و خون داشته، اما نگرشي پيدا               
ها شريك بـوده      ره ساير انسان  رغم اينكه در زندگي روزم      كرده است كه علي   

است و با همين مسـائل و مشـكالت روزمـره كـه مـن و شـما هـم بـا آن                  
انـد    هايي هم بوده    انسان. كار داشته، اما بسيار شاد بوده است       و مواجهيم، سر 

از رغـم اينكـه    اند و علي  كرده  كه در همان زمان و در همان قونيه زندگي مي         
 و درد و رنـج       ولي هميشه ناراحـت بـوده     ،  اند  برخوردار بوده مكنت زيادي   

                                                           

:  تصحيح و تعليق محمدعلي موحـد، تهـران        ،مقاالت شمس تبريزي  مد تبريزي،   الدين مح   شمس. ١
  .۳۱۷همان، ص. ۲ .۲۴۵، ص۱۳۸۵خوارزمي، چاپ سوم، 
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يكي اينكه اگـر از درد و رنـج گريـزي نـداريم، امـا هـم درد و هـم رنـج                       
تواند از يك درد و رنج مرتبه فراتر بـه يـك درد    ذومراتب است و انسان مي  
نكتـه  . قل شود و اين چيز كمي نيست       كند و منت   ١و رنج مرتبه فروتر شيفت    
گوييم آدميان از درد و رنج خالي نيسـتند، امـا ايـن     ديگر اينكه اگرچه ما مي    

اند و هستند آدمياني كه از        جمله درباره عموم آدميان صادق است؛ زيرا بوده       
اند كه تا حدي كه مقـدور   آموزي از درد و رنج، به جايي رسيده         طريق درس 

توانيم بگوييم چون همه تشـنه   ما نمي. اند  رنج رها شده   بوده است، از درد و    
آيا كسـي تـاكنون   . اعتنا باشيم و آب نخوريم مان بي هستند، ما هم به تشنگي 

دانـيم همـه      ما با اينكه مي   . خورم  اند من آب نمي     گفته است چون همه تشنه    
سد، اما چون خودمان به آب دسترسـي   ر نميدانيم آب به همه      اند و مي    تشنه

در خصوص درد و رنـج هـم        . كنيم  داريم، به اندازة خودمان رفع عطش مي      
تـوانيم بگـوييم چـون همـه از درد و رنـج رهـا        طور است، يعني نمي  همين

توانـد كـاري كنـد، كـه          اگـر كسـي مـي     . نالند پس ما هم بناليم      نيستند و مي  
 اش كم شود، چرا اين كار را نكند؟ نالش

ت مبنـي بـر اينكـه خـوض در درون     هايي كه شده اس به نظر من توصيه  
 بلكه بـراي ايـن اسـت كـه         نشين شويم،   كنيد، نه براي آن است كه ما گوشه       

همين زندگي را داشته باشيم، اما با خـوض در درون، زنـدگي را بـا درد و                  
كننـد امـا تلقـي درونـي      ها زنـدگي مـي    همه انسان . رنج كمتري سپري كنيم   

هـا تـأثير     و بر ميزان درد و رنج انسـان كند ها را متفاوت مي    ها، زندگي   انسان
 تومـان اضـافه     ۵۰فرض كنيد يـك راننـده تاكسـي، از شخصـي            . گذارد  مي
  شخص دومـي هـم، همـان      . شب خيلي ناراحت است    گيرد، آن شخص    مي

 ميليون تومان در قمار باخته، اما شب اصالً ناراحت نيست و شخص             ۲روز  
يتام كمـك كـرده، امـا اصـالً          ميليون تومان به ا    ۱۰در همان روز    سومي هم   

يك دست او داده اسـت و       ) س(به تعبير حضرت عيسي   . آيد  يادش هم نمي  
                                                           

1. shift 
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پس هميشه پول نيست كه بود و نبود آن         . آورد  دست ديگر اصالً به ياد نمي     
آورد، بلكه از همين سه مثال مشهود است كه تلقي درونـي و        درد و رنج مي   

هرچـه ايـن   . شـود  رنج مينوعي نگرش خاص است كه باعث ايجاد درد و    
تـر    البته سـالم  . شود  تر كنيم، درد و رنج كمتري عارضمان مي         نگرش را سالم  

كردن هم به اين معنا نيست كـه تـا اراده كنـيم، نگرشـمان بـه عـالم تغييـر                     
توانيم تشخيص دهـيم       مي  كند، ولي اگر درك و فهم خوبي داشته باشيم،          مي

مـان كمتـر باشـد و كسـي ماننـد            تا درد و رنج     وسويي برويم،  به چه سمت  
كند كه واقعاً درد و رنجـي   سد و نگرش حاصل مي     ر  ميشمس هم به جايي     

كنـد،    قيد و شرط تكـريم مـي         تنها انساني را كه بي      شمس،. بيند  در عالم نمي  
در جايي سخني با اين مضـمون دارد كـه مـن يـك              . است) س(پيامبر اكرم 

ر دسـت بگيـرد، االّ مصـطفي،        تواند مهار مرا د     كس نمي   اسب سركشم، هيچ  
ارزش زيـادي   ) ص( شـمس بـراي مصـطفي      ١.البته او هم بايد محتاط باشد     
گويد در هيچ     رسد كه مي     به جايي مي   ]شمس[قائل است، ولي همين انسان      

الـدنيا سـجن    «سخن مصطفي درنپيچيـدم، االّ در ايـن سـخن او كـه گفـت                
خواهم بـه ايـن       نمي ٢.بينم   گل و گلشن چيزي نمي      ، چرا كه من جز    »المؤمن

خواهم اين نكته     بحث بپردازم كه سخن پيامبر به چه معنا بوده است، اما مي           
شمس هم مثل مـا يـك   . تواند شاد باشد را بيان كنم كه يك انسان چقدر مي    

انسان بوده است و مانند ما گوشت و پوست و خون داشته، اما نگرشي پيدا               
ها شريك بـوده      ره ساير انسان  رغم اينكه در زندگي روزم      كرده است كه علي   

است و با همين مسـائل و مشـكالت روزمـره كـه مـن و شـما هـم بـا آن                  
انـد    هايي هم بوده    انسان. كار داشته، اما بسيار شاد بوده است       و مواجهيم، سر 

از رغـم اينكـه    اند و علي  كرده  كه در همان زمان و در همان قونيه زندگي مي         
 و درد و رنـج       ولي هميشه ناراحـت بـوده     ،  اند  برخوردار بوده مكنت زيادي   

                                                           

:  تصحيح و تعليق محمدعلي موحـد، تهـران        ،مقاالت شمس تبريزي  مد تبريزي،   الدين مح   شمس. ١
  .۳۱۷همان، ص. ۲ .۲۴۵، ص۱۳۸۵خوارزمي، چاپ سوم، 
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لذا درد و رنج و نگرش ما بـه درد و رنـج، عنصـر مهمـي                 . اند  زيادي داشته 
 .آغاز باشداي براي  تواند در خودشناسي ما را ياري كند و نقطه است كه مي

 

اي به شما داده شـود، بـا نگـاهي كـه               اگر عمر دوباره   شد،آنچه گفته   با توجه به     ○
ايـد و از آن دفـاع    جو به آن رسيدهو ها تحقيق و جست   يد و پس از سال    اكنون دار   هم
يعنـي مبـاحثي كـه در    ، ايد  بسياري از مباحث و علومي را كه دنبال كرده     آيا كنيد  مي

كرديد؟ يـا     راستاي خودشناسي و يا كاستن از درد و رنج نبوده است ديگر دنبال نمي             
حصل و نتيجـه را داشـت كـه    ان ماينكه همان علوم و دنبال كردن همان مباحث اي     

 .شما به چنين منظري برسيد
اين همان داستان خيلي معروف عسس اسـت كـه مولـوي دربـاره مـردي                 ●
مردي به بغداد آمد و از كشتي پيـاده شـد، چنـد سـاعتي كشـتي در          . گويد  مي

. اين مرد دختري را ديد و عاشق او شد. بغداد توقف داشت تا دوباره راه بيفتد    
در شهر بغداد راه افتـاد و       . داد غريب بود و دختر در جمعيت گم شد        او در بغ  
بـان    هاي اين شهر را زير پا گذاشت و بـه كشـتي             ها و خيابان    ها و محله    كوچه

توانم بغداد را تـرك       من با اين حالم نمي    . گفت مرا در اينجا رها كنيد و برويد       
ها   شب.  تا دختر را بيابد    گشت  در مي    به ها در بغداد ماند و در       ها و سال    ماه. كنم

عسـس  . شبي مردم تصور كردند كه ايـن مـرد دزد اسـت   . هم آرامش نداشت 
دويـد تـا بـه     دنبال او گذاشتند و او سراسيمه به ايـن طـرف و آن طـرف مـي      

بستي رسيد، از ديوار باال رفت و خودش را به داخـل يـك بـاغ زيـر يـك           بن
مـرد  .  درخت نشسته است   ناگهان ديد همان دختر زير آن     . درخت پرتاب كرد  

شروع به صحبت كرد و گفت اي كاش همه عالم، عسس بودنـد و چـوب و                 
اي كاش همه عالم به انسان ظنِّ بـد         . گذاشتند  چماق داشتند و دنبال انسان مي     

ارزد كه همه با انسان اين كار را بكنند و انسان را به چماق                بردند، چون مي    مي
 ١.لوب خود برسدببندند، به شرط اينكه انسان به مط

                                                           

 . ۸۰ـ۴۰، تصحيح عبدالكريم سروش، دفتر چهارم، بيت ي معنويمثنو: ك.ر. ١

 ٣٢٩/ نظام عرفاني 
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وقتي اين مرد به آن دختر رسيد،       . به نظر من اين داستان پيام مهمي دارد       
سر گذاشـته بـود و بـه دنبـال       اي راجع به دو سه سالي كه پشت      چه داوري 

 تواند بـه خـودش بگويـد كـه تـو      به يك لحاظ، مي  . دختر گشته بود داشت   
ت و معاشـرت بـا      اي زيرا از مصـاحب      سال از عمرت را ضايع كرده     سه   ـ دو

اي، اما به يك معنا هـم ممكـن اسـت بگويـد سـر و               اين دختر محروم بوده   
جانم به قربان آن دو سه سال از بين رفته، زيرا آن دو سه سال مرا به اينجـا                   

جاست كه يك عمـري را از         تراژدي زندگي من و شما هم در همين       . رساند
بار اگر آن عمـر مـا را        به يك اعت  . رسيم  بريم و بعد به يك چيزي مي        بين مي 

به اينجا رسانده است، بايد گفت خوشا به حـال مـا و بـه يـك اعتبـار هـم                  
ام، در    هايي را كه من بدون اين مطلـوب فعلـي گذرانـده             توان گفت سال    مي

در . تواند داوري واحدي انجـام دهـد       لذا انسان نمي  . واقع از بين نرفته است    
 اگـر تجـارب فعلـي از يـك          پرسش بايد بگويم به يـك معنـا       اين  پاسخ به   

خواندم، زيرا اكثـر      طريقي به من داده شده بود، مسلماً اكثر اين علوم را نمي           
اما در عين حال اگر اين علـوم را نخوانـده بـودم    . خورد آنها به درد من نمي  
رسيدم كه انسان در عالم بايد به دنبال دواي درد خـودش              به اين تفطن نمي   

 اما هر دارويي كه      وخانه وجود دارد، داروست،   برود، ولو آنكه هرچه در دار     
گـوييم از هـر       رويـم نمـي     ما وقتي بـه داروخانـه مـي       . وي درد ما نيست   ردا

 دردها را نـداريم،      دارويي، مقداري به من بدهيد، بلكه از آنجايي كه ما همة          
اگر همـة كتـِب فالسـفه، عرفـا،     . خريم كه درمان درد ما باشد      دارويي را مي  

گـاه تمـام      مـا هـيچ   . يا دارو باشد، حكم همـان داروخانـه را دارد         انبيا، و اول  
خـريم كـه درمـان        خريم، بلكه دارويي را مي      داروهاي يك داروخانه را نمي    

خورد، عايدي ما از عالم اسـت،         ها به درد ما مي      آنچه از نسخه  . درد ما باشد  
 .بقيه آن بار اضافي است

ذشـته در نمـاز شـب       سـال گ   ۵۰ـ۶۰كنند يكي از علماي بزرگ        نقل مي 
عباس را كه     خدايا همه فقه و اصول را از من بگير و سادگي مش           «: گفت  مي
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لذا درد و رنج و نگرش ما بـه درد و رنـج، عنصـر مهمـي                 . اند  زيادي داشته 
 .آغاز باشداي براي  تواند در خودشناسي ما را ياري كند و نقطه است كه مي

 

اي به شما داده شـود، بـا نگـاهي كـه               اگر عمر دوباره   شد،آنچه گفته   با توجه به     ○
ايـد و از آن دفـاع    جو به آن رسيدهو ها تحقيق و جست   يد و پس از سال    اكنون دار   هم
يعنـي مبـاحثي كـه در    ، ايد  بسياري از مباحث و علومي را كه دنبال كرده     آيا كنيد  مي

كرديد؟ يـا     راستاي خودشناسي و يا كاستن از درد و رنج نبوده است ديگر دنبال نمي             
حصل و نتيجـه را داشـت كـه    ان ماينكه همان علوم و دنبال كردن همان مباحث اي     

 .شما به چنين منظري برسيد
اين همان داستان خيلي معروف عسس اسـت كـه مولـوي دربـاره مـردي                 ●
مردي به بغداد آمد و از كشتي پيـاده شـد، چنـد سـاعتي كشـتي در          . گويد  مي

. اين مرد دختري را ديد و عاشق او شد. بغداد توقف داشت تا دوباره راه بيفتد    
در شهر بغداد راه افتـاد و       . داد غريب بود و دختر در جمعيت گم شد        او در بغ  
بـان    هاي اين شهر را زير پا گذاشت و بـه كشـتي             ها و خيابان    ها و محله    كوچه

توانم بغداد را تـرك       من با اين حالم نمي    . گفت مرا در اينجا رها كنيد و برويد       
ها   شب.  تا دختر را بيابد    گشت  در مي    به ها در بغداد ماند و در       ها و سال    ماه. كنم

عسـس  . شبي مردم تصور كردند كه ايـن مـرد دزد اسـت   . هم آرامش نداشت 
دويـد تـا بـه     دنبال او گذاشتند و او سراسيمه به ايـن طـرف و آن طـرف مـي      

بستي رسيد، از ديوار باال رفت و خودش را به داخـل يـك بـاغ زيـر يـك           بن
مـرد  .  درخت نشسته است   ناگهان ديد همان دختر زير آن     . درخت پرتاب كرد  

شروع به صحبت كرد و گفت اي كاش همه عالم، عسس بودنـد و چـوب و                 
اي كاش همه عالم به انسان ظنِّ بـد         . گذاشتند  چماق داشتند و دنبال انسان مي     

ارزد كه همه با انسان اين كار را بكنند و انسان را به چماق                بردند، چون مي    مي
 ١.لوب خود برسدببندند، به شرط اينكه انسان به مط

                                                           

 . ۸۰ـ۴۰، تصحيح عبدالكريم سروش، دفتر چهارم، بيت ي معنويمثنو: ك.ر. ١

 ٣٢٩/ نظام عرفاني 
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وقتي اين مرد به آن دختر رسيد،       . به نظر من اين داستان پيام مهمي دارد       
سر گذاشـته بـود و بـه دنبـال       اي راجع به دو سه سالي كه پشت      چه داوري 

 تواند بـه خـودش بگويـد كـه تـو      به يك لحاظ، مي  . دختر گشته بود داشت   
ت و معاشـرت بـا      اي زيرا از مصـاحب      سال از عمرت را ضايع كرده     سه   ـ دو

اي، اما به يك معنا هـم ممكـن اسـت بگويـد سـر و               اين دختر محروم بوده   
جانم به قربان آن دو سه سال از بين رفته، زيرا آن دو سه سال مرا به اينجـا                   

جاست كه يك عمـري را از         تراژدي زندگي من و شما هم در همين       . رساند
بار اگر آن عمـر مـا را        به يك اعت  . رسيم  بريم و بعد به يك چيزي مي        بين مي 

به اينجا رسانده است، بايد گفت خوشا به حـال مـا و بـه يـك اعتبـار هـم                  
ام، در    هايي را كه من بدون اين مطلـوب فعلـي گذرانـده             توان گفت سال    مي

در . تواند داوري واحدي انجـام دهـد       لذا انسان نمي  . واقع از بين نرفته است    
 اگـر تجـارب فعلـي از يـك          پرسش بايد بگويم به يـك معنـا       اين  پاسخ به   

خواندم، زيرا اكثـر      طريقي به من داده شده بود، مسلماً اكثر اين علوم را نمي           
اما در عين حال اگر اين علـوم را نخوانـده بـودم    . خورد آنها به درد من نمي  
رسيدم كه انسان در عالم بايد به دنبال دواي درد خـودش              به اين تفطن نمي   

 اما هر دارويي كه      وخانه وجود دارد، داروست،   برود، ولو آنكه هرچه در دار     
گـوييم از هـر       رويـم نمـي     ما وقتي بـه داروخانـه مـي       . وي درد ما نيست   ردا

 دردها را نـداريم،      دارويي، مقداري به من بدهيد، بلكه از آنجايي كه ما همة          
اگر همـة كتـِب فالسـفه، عرفـا،     . خريم كه درمان درد ما باشد      دارويي را مي  

گـاه تمـام      مـا هـيچ   . يا دارو باشد، حكم همـان داروخانـه را دارد         انبيا، و اول  
خـريم كـه درمـان        خريم، بلكه دارويي را مي      داروهاي يك داروخانه را نمي    

خورد، عايدي ما از عالم اسـت،         ها به درد ما مي      آنچه از نسخه  . درد ما باشد  
 .بقيه آن بار اضافي است

ذشـته در نمـاز شـب       سـال گ   ۵۰ـ۶۰كنند يكي از علماي بزرگ        نقل مي 
عباس را كه     خدايا همه فقه و اصول را از من بگير و سادگي مش           «: گفت  مي



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٣٣٠
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بار آمـده    سه ـ دو شمس   مقاالتدر  . »ريزد، به من بده     در خانة من چاي مي    
چـه  . است كه اگر اهل عبرت آموختن هستيد، از فخر رازي عبرت بگيريـد            

بـه  ... ه، حـديث و كسي در قدرت تفكر، بحث كردن و تسلط بر كـالم، فقـ          
رسيد؟ فخر رازي در آخرين لحظات عمـرش، كـه البتـه            گرد فخر رازي مي   

گويد آنجا بحث، بحث تكلـف نبـود و وي از سـر تعـارف                 خودش هم مي  
كرد، گفت همـه      گفت، و در مقام احتضار حرف دلش را بيان مي           سخن نمي 

آنچـه  . شـدني اسـت     آنچه رفتيم، باطل بود و همه آنچه ياد گرفتيم فراموش         
گرفتيم، ياد نگرفتيم و عمرمان را در راه آنچه نبايد يـاد بگيـريم،                بايد ياد مي  

دهد كه ما بايد از فخر رازي         در دو يا سه جا شمس تذكر مي       . صرف كرديم 
فخر رازي به هنگام احتضار ناراحت بود و در مقـام تعـارف        . عبرت بگيريم 

 ١.زد و تكلف نبود، بلكه حرف دلش را مي
انـد علـم هـم نـافع و      معتقدم به اين سخن كه انبيا و اوليا گفته    من واقعاً   

رغـم آنكـه علـم اسـت و      يعني علـي . نافع دارد و حتي نافع و ضار دارد  غير
اكثـر اهـل    «فرماينـد     مي) ص(پيامبر اكرم . مطابق با واقع است، اما ضرر دارد      

 را چـرا ابلهنـد؟ يعنـي چيزهـايي       . ، يعنـي اكثـر بهشـتيان ابلهنـد        »البلهالجنة  
دانسـتيم، يعنـي مـا بـار اضـافي       دانيم ولي اي كاش نمـي  دانند كه ما مي    نمي
اگر كسي واقعاً به شأن پيامبر اسالم معتقد است و معتقـد اسـت كـه                . داريم

گويند، بايد اين سخن را جدي بگيرد و در آن تأمـل   ايشان گزافه سخن نمي  
ابله سخن بگوينـد مـا      يعني وقتي اين افراد     . كند كه چرا اكثر بهشتيان ابلهند     

گـوييم    گيـريم و مـي      به دستور زبان سخنان آنها و منطق حرفشان ايراد مـي          
 .فالني تو كجاي كار هستي، ولي همين انسان ابله چيزي دارد كه ما نداريم

 

 آيا اساساً ممكن است قبل از تلف كردن عمـر بـه ايـن تفطـن                 تيبه لحاظ معرف   ○
 ند؟برسيم كه بسياري از علوم نافع نيست

                                                           

 . ؟؟؟.١

 ٣٣١/ نظام عرفاني 
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برخي زودتـر   .  ممكن است و به نظر من محال نيست، اگرچه بعيد است           ●
 شمس آمـده و موالنـا       مقاالتمطلبي در   . كنند و برخي ديرتر     تفطن پيدا مي  

هم آن را به شعر درآورده است با اين مضمون كه استري به شتر گفت چرا                
 مـن  خوري؟ گفـت زيـرا    اما تو سكندري نمي  ،خوريم  ما دائماً سكندري مي   

كسـي كـه دوردسـت را نگـاه         . كـنم   روم، دوردست را نگاه مي      وقتي راه مي  
بيند، امـا كسـي كـه جلـوي پـايش را نگـاه                كند، جلوي پايش را هم مي       مي
تـو  . رود  بيند و در نتيجه پايش به درون چالـه مـي            كند، آن طرف را نمي      مي

 ١.ارمد  روي اما من سـرم را بلنـد نگـه مـي             اندازي و راه مي     سرت را زير مي   
گرفتـة خـدايي هـم وجـود         هاي واقعاً سربلند    خواهد بگويد انسان    موالنا مي 

بار سـكندري خـوردن و       دهدارند، كه ممكن است چيزهايي را كه ما بعد از           
هـا   البته چون ايـن انسـان  . رسيم، زودتر به آن برسند     زمين خوردن به آن مي    

 ايـن رونـد را طـي     استثنا هستند، ما بايد طبق قاعده عمل كنيم؛ يعنـي بايـد           
شاءاهللا بـه آن چيزهـايي كـه          خوانيم و ان    كنيم، نه آنكه بگوييم ما درس نمي      

يعني نبايد بگوييم چون كساني پس از درس خوانـدن          . رسيم  بايد برسيم مي  
زيـرا اگـر همـين      . اند، پس ما هم نبايد به دنبـال درس بـرويم            پشيمان شده 

انسـان بايـد    . رسـيم   فطن نمي درس خواندن اوليه هم نباشد به آن نتيجه و ت         
خـورد و     درس را بخواند ولي بكوشد تا بفهمد چه چيزهايي به درد او مـي             

تري را بپيمايد و از عمر خـود بيشـتر          خورد تا مسير كوتاه     چه چيزهايي نمي  
. كسي مثل سقراط گرايش عرفاني هم نداشت ولي حكـيم بـود           . بهره بگيرد 

گـر خـودت را بشناسـي،       ا! گفت فقـط خـودت را بشـناس         وي همواره مي  
نشناختن هيچ چيز ديگري زيان ندارد، اما اگر خودت را نشناسي، شـناختن             

كـرد مـا      سقراط توصـيه مـي    . هر چيز ديگري برايت سودي نخواهد داشت      
سقراط گـرايش عرفـاني نداشـت و عـارف نبـود، امـا        . خودمان را بشناسيم  

                                                           

تـر سـوم،    ، تصحيح عبدالكريم سـروش، دف     مثنوي معنوي  و نيز    ۱۰۸، ص مقاالت شمس تبريزي  . ١
 .۳۴۰۵ـ۳۳۷۶ و دفتر چهارم، بيت ۱۷۶۲ـ۱۷۴۶بيت 
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بار آمـده    سه ـ دو شمس   مقاالتدر  . »ريزد، به من بده     در خانة من چاي مي    
چـه  . است كه اگر اهل عبرت آموختن هستيد، از فخر رازي عبرت بگيريـد            

بـه  ... ه، حـديث و كسي در قدرت تفكر، بحث كردن و تسلط بر كـالم، فقـ          
رسيد؟ فخر رازي در آخرين لحظات عمـرش، كـه البتـه            گرد فخر رازي مي   

گويد آنجا بحث، بحث تكلـف نبـود و وي از سـر تعـارف                 خودش هم مي  
كرد، گفت همـه      گفت، و در مقام احتضار حرف دلش را بيان مي           سخن نمي 

آنچـه  . شـدني اسـت     آنچه رفتيم، باطل بود و همه آنچه ياد گرفتيم فراموش         
گرفتيم، ياد نگرفتيم و عمرمان را در راه آنچه نبايد يـاد بگيـريم،                بايد ياد مي  

دهد كه ما بايد از فخر رازي         در دو يا سه جا شمس تذكر مي       . صرف كرديم 
فخر رازي به هنگام احتضار ناراحت بود و در مقـام تعـارف        . عبرت بگيريم 

 ١.زد و تكلف نبود، بلكه حرف دلش را مي
انـد علـم هـم نـافع و      معتقدم به اين سخن كه انبيا و اوليا گفته    من واقعاً   

رغـم آنكـه علـم اسـت و      يعني علـي . نافع دارد و حتي نافع و ضار دارد  غير
اكثـر اهـل    «فرماينـد     مي) ص(پيامبر اكرم . مطابق با واقع است، اما ضرر دارد      

 را چـرا ابلهنـد؟ يعنـي چيزهـايي       . ، يعنـي اكثـر بهشـتيان ابلهنـد        »البلهالجنة  
دانسـتيم، يعنـي مـا بـار اضـافي       دانيم ولي اي كاش نمـي  دانند كه ما مي    نمي
اگر كسي واقعاً به شأن پيامبر اسالم معتقد است و معتقـد اسـت كـه                . داريم

گويند، بايد اين سخن را جدي بگيرد و در آن تأمـل   ايشان گزافه سخن نمي  
ابله سخن بگوينـد مـا      يعني وقتي اين افراد     . كند كه چرا اكثر بهشتيان ابلهند     

گـوييم    گيـريم و مـي      به دستور زبان سخنان آنها و منطق حرفشان ايراد مـي          
 .فالني تو كجاي كار هستي، ولي همين انسان ابله چيزي دارد كه ما نداريم

 

 آيا اساساً ممكن است قبل از تلف كردن عمـر بـه ايـن تفطـن                 تيبه لحاظ معرف   ○
 ند؟برسيم كه بسياري از علوم نافع نيست
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برخي زودتـر   .  ممكن است و به نظر من محال نيست، اگرچه بعيد است           ●
 شمس آمـده و موالنـا       مقاالتمطلبي در   . كنند و برخي ديرتر     تفطن پيدا مي  

هم آن را به شعر درآورده است با اين مضمون كه استري به شتر گفت چرا                
 مـن  خوري؟ گفـت زيـرا    اما تو سكندري نمي  ،خوريم  ما دائماً سكندري مي   

كسـي كـه دوردسـت را نگـاه         . كـنم   روم، دوردست را نگاه مي      وقتي راه مي  
بيند، امـا كسـي كـه جلـوي پـايش را نگـاه                كند، جلوي پايش را هم مي       مي
تـو  . رود  بيند و در نتيجه پايش به درون چالـه مـي            كند، آن طرف را نمي      مي

 ١.ارمد  روي اما من سـرم را بلنـد نگـه مـي             اندازي و راه مي     سرت را زير مي   
گرفتـة خـدايي هـم وجـود         هاي واقعاً سربلند    خواهد بگويد انسان    موالنا مي 

بار سـكندري خـوردن و       دهدارند، كه ممكن است چيزهايي را كه ما بعد از           
هـا   البته چون ايـن انسـان  . رسيم، زودتر به آن برسند     زمين خوردن به آن مي    

 ايـن رونـد را طـي     استثنا هستند، ما بايد طبق قاعده عمل كنيم؛ يعنـي بايـد           
شاءاهللا بـه آن چيزهـايي كـه          خوانيم و ان    كنيم، نه آنكه بگوييم ما درس نمي      

يعني نبايد بگوييم چون كساني پس از درس خوانـدن          . رسيم  بايد برسيم مي  
زيـرا اگـر همـين      . اند، پس ما هم نبايد به دنبـال درس بـرويم            پشيمان شده 

انسـان بايـد    . رسـيم   فطن نمي درس خواندن اوليه هم نباشد به آن نتيجه و ت         
خـورد و     درس را بخواند ولي بكوشد تا بفهمد چه چيزهايي به درد او مـي             

تري را بپيمايد و از عمر خـود بيشـتر          خورد تا مسير كوتاه     چه چيزهايي نمي  
. كسي مثل سقراط گرايش عرفاني هم نداشت ولي حكـيم بـود           . بهره بگيرد 

گـر خـودت را بشناسـي،       ا! گفت فقـط خـودت را بشـناس         وي همواره مي  
نشناختن هيچ چيز ديگري زيان ندارد، اما اگر خودت را نشناسي، شـناختن             

كـرد مـا      سقراط توصـيه مـي    . هر چيز ديگري برايت سودي نخواهد داشت      
سقراط گـرايش عرفـاني نداشـت و عـارف نبـود، امـا        . خودمان را بشناسيم  

                                                           

تـر سـوم،    ، تصحيح عبدالكريم سـروش، دف     مثنوي معنوي  و نيز    ۱۰۸، ص مقاالت شمس تبريزي  . ١
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 سرچشـمه   فهميد كـه همـه چيـز از خـود انسـان             حكيم و فرزانه بود و مي     
 .متأسفانه ما از خودشناسي غافل هستيم. گيرد مي

 
 هاي نظري از لحاظ ميزان التقاط آنها مقايسه عرفان. ٥ـ١

كنـد و     رود، بار منفي آن به ذهن تبادر مي         كار مي   معموالً وقتي لفظ التقاط به    
كنـد    يعني مثالً اگر گفته شود، يك نفر التقاطي فكر مي         . شكي در اين نيست   

اما ما به دو چيـز      .  فالني، افكار التقاطي است، معموالً بار منفي دارد        يا افكار 
. توانـد التقـاطي نباشـد       كنيم؛ يكي اينكه اصالً هـيچ انسـاني نمـي           توجه نمي 

طور كه نژاد خالص وجـود        طور كه زبان خالص وجود ندارد و همين         همين
ان گفـت،   كدام زبان است كه بتـو     . التقاطي هم وجود ندارد    ندارد، انسان غير  

اين زبان از هيچ زبان ديگري لغت دخيل ندارد و يا ساختار نحوي دخيلـي               
اساساً، زبـان نـاب و زبـان سـره،       . ندارد و از هيچ زباني تأثير نپذيرفته است       

هيچ نژادي ناب نيسـت و همـه        . طور است   نژاد هم همين  . طبق فرض است  
د كـه همـه    انسـاني هـم وجـود نـدار       . تركيبي از نژادهاي مختلف را داريـم      

افكارش از خـودش باشـد، هـر انسـاني، بخشـي از باورهـايش را از افـراد         
ذهن هر يك از ما صندوقي است كـه هـر      . كند  مختلف پيرامونش كسب مي   
. انـدازد   كند و يك يا چند رأي به داخل آن مي           كسي دستش را درون آن مي     

افكـار   ما    تواند ادعا كند كه تمام افكارش از آِن خودش است؟           چه كسي مي  
طور   همان. گيريم و اساساً از آِن خودمان نيست        بسياري را از ديگران ياد مي     

شود انسـاني     شناس معروف، استدالل كرده است، نمي        معرفت ١كه كيث ِلرر  
بخش زيادي از معلومات هر انسـاني از     .  چيزي نداند  ٢از راه گواهِي ديگران   

ي همة افكـارش از     راه گواهِي ديگران حاصل شده است و امكان ندارد كس         
چرا كه دليلي نـدارد هـر انسـاني         . ثانياً مطلوب هم نيست   . آِن خودش باشد  

گويد من گـاري موجـود        يعني كسي نمي  . بيايد و گاري را از نو اختراع كند       
                                                           

1. Keith Lehrer 2. testimony
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 سال فكر كنم و به خودم فشار بياورم تـا           ۵۰خواهم    خواهم، بلكه مي    را نمي 
گيـرم، عيـب و نقـص آن را       شـده را مـي     گاري اختراع . يك گاري نو بسازم   

آيد دوباره گـاري را   هيچ عاقلي نمي. نمايم كنم و از آن استفاده مي       مرتفع مي 
. خواهم همه چيزم از خودم شـروع شـود          از نو اختراع كند و بگويد من مي       

انسان عاقل معلوماتي را كه بشر در طول هزاران سال با زحمـت بـه دسـت        
 بـا ابتكـار و خالقيـت، عيـوب آن را            گيـرد و    مي آورده در ساليان اندكي فرا    

برد و بنابراين عدم التقـاط نـه ممكـن            اي آن را به پيش مي       مرتفع كرده، ذره  
آنچه مهم است اين است كه التقاط نبايد سازگاري فكر          . است و نه مطلوب   
فراگيري معلومات از ديگران عيب نيسـت، بـه شـرط           . انسان را از بين ببرد    

 .شان را حفظ كنند اينكه اين معلومات سازگاري
نكته ديگري كه مهم است اين است كه التقاط به چـه غرضـي صـورت       

يعني اينكه ما فكـر يـك متفكـر را          . غرض التقاط هم اهميت دارد    . گيرد  مي
كنـيم، يـا فكـر فـالن فيلسـوف را            گيريم ولي به متفكر ديگر رجوع نمي        مي
. ه غرضـي اسـت  گيريم، با چـ  گيريم، اما فكر فالن فيلسوف ديگر را نمي      مي

هـا   هاي تركيب من اين اجزا و مؤلفـه  شود اجزا و مؤلفه    چه چيزي باعث مي   
هـاي    تـوان اجـزا و مؤلفـه        يعني مي . هاي ديگري نباشد    باشد و اجزا و مؤلفه    

هـم سـازگاري داشـته        ها هم با    ديگري را انتخاب كرد، كه آن اجزا و مؤلفه        
ـ     به تعبير ديگري تعداد مجموعه    . باشند ين آنهـا سـازگاري برقـرار    هايي كه ب

نهايت مجموعه كـه بـين اجـزايش          چرا از بين اين بي    . نهايت است   است بي 
 ام؟ سازگاري وجود دارد، من اين مجموعه را انتخاب كرده

رسـد   يعني به نظر مـي  . هاي نظري ميزان التقاط، يكسان نيست       در عرفان 
هـم التقـاط    هـا     ها اورژيناليته بيشتري دارنـد و بعضـي عرفـان           بعضي عرفان 
 ـ  به عنوان مثال معموالً عرفان اسالمي را ادامه عرفان يهودي         . بيشتري دارند 

كمااينكه عرفان مسيحي هـم ادامـه عرفـان يهـودي تلقـي          . دانند  مسيحي مي  
اي داشـته كـه       اين سخن به اين معناست كه گويي يهوديت سيطره        . شود  مي
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كنـد    يعني مثالً اگر گفته شود، يك نفر التقاطي فكر مي         . شكي در اين نيست   

اما ما به دو چيـز      .  فالني، افكار التقاطي است، معموالً بار منفي دارد        يا افكار 
. توانـد التقـاطي نباشـد       كنيم؛ يكي اينكه اصالً هـيچ انسـاني نمـي           توجه نمي 

طور كه نژاد خالص وجـود        طور كه زبان خالص وجود ندارد و همين         همين
ان گفـت،   كدام زبان است كه بتـو     . التقاطي هم وجود ندارد    ندارد، انسان غير  

اين زبان از هيچ زبان ديگري لغت دخيل ندارد و يا ساختار نحوي دخيلـي               
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هيچ نژادي ناب نيسـت و همـه        . طور است   نژاد هم همين  . طبق فرض است  
د كـه همـه    انسـاني هـم وجـود نـدار       . تركيبي از نژادهاي مختلف را داريـم      

افكارش از خـودش باشـد، هـر انسـاني، بخشـي از باورهـايش را از افـراد         
ذهن هر يك از ما صندوقي است كـه هـر      . كند  مختلف پيرامونش كسب مي   
. انـدازد   كند و يك يا چند رأي به داخل آن مي           كسي دستش را درون آن مي     

افكـار   ما    تواند ادعا كند كه تمام افكارش از آِن خودش است؟           چه كسي مي  
طور   همان. گيريم و اساساً از آِن خودمان نيست        بسياري را از ديگران ياد مي     

شود انسـاني     شناس معروف، استدالل كرده است، نمي        معرفت ١كه كيث ِلرر  
بخش زيادي از معلومات هر انسـاني از     .  چيزي نداند  ٢از راه گواهِي ديگران   

ي همة افكـارش از     راه گواهِي ديگران حاصل شده است و امكان ندارد كس         
چرا كه دليلي نـدارد هـر انسـاني         . ثانياً مطلوب هم نيست   . آِن خودش باشد  
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1. Keith Lehrer 2. testimony
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 سال فكر كنم و به خودم فشار بياورم تـا           ۵۰خواهم    خواهم، بلكه مي    را نمي 
گيـرم، عيـب و نقـص آن را       شـده را مـي     گاري اختراع . يك گاري نو بسازم   

آيد دوباره گـاري را   هيچ عاقلي نمي. نمايم كنم و از آن استفاده مي       مرتفع مي 
. خواهم همه چيزم از خودم شـروع شـود          از نو اختراع كند و بگويد من مي       

انسان عاقل معلوماتي را كه بشر در طول هزاران سال با زحمـت بـه دسـت        
 بـا ابتكـار و خالقيـت، عيـوب آن را            گيـرد و    مي آورده در ساليان اندكي فرا    

برد و بنابراين عدم التقـاط نـه ممكـن            اي آن را به پيش مي       مرتفع كرده، ذره  
آنچه مهم است اين است كه التقاط نبايد سازگاري فكر          . است و نه مطلوب   
فراگيري معلومات از ديگران عيب نيسـت، بـه شـرط           . انسان را از بين ببرد    

 .شان را حفظ كنند اينكه اين معلومات سازگاري
نكته ديگري كه مهم است اين است كه التقاط به چـه غرضـي صـورت       

يعني اينكه ما فكـر يـك متفكـر را          . غرض التقاط هم اهميت دارد    . گيرد  مي
كنـيم، يـا فكـر فـالن فيلسـوف را            گيريم ولي به متفكر ديگر رجوع نمي        مي
. ه غرضـي اسـت  گيريم، با چـ  گيريم، اما فكر فالن فيلسوف ديگر را نمي      مي

هـا   هاي تركيب من اين اجزا و مؤلفـه  شود اجزا و مؤلفه    چه چيزي باعث مي   
هـاي    تـوان اجـزا و مؤلفـه        يعني مي . هاي ديگري نباشد    باشد و اجزا و مؤلفه    

هـم سـازگاري داشـته        ها هم با    ديگري را انتخاب كرد، كه آن اجزا و مؤلفه        
ـ     به تعبير ديگري تعداد مجموعه    . باشند ين آنهـا سـازگاري برقـرار    هايي كه ب

نهايت مجموعه كـه بـين اجـزايش          چرا از بين اين بي    . نهايت است   است بي 
 ام؟ سازگاري وجود دارد، من اين مجموعه را انتخاب كرده

رسـد   يعني به نظر مـي  . هاي نظري ميزان التقاط، يكسان نيست       در عرفان 
هـم التقـاط    هـا     ها اورژيناليته بيشتري دارنـد و بعضـي عرفـان           بعضي عرفان 
 ـ  به عنوان مثال معموالً عرفان اسالمي را ادامه عرفان يهودي         . بيشتري دارند 

كمااينكه عرفان مسيحي هـم ادامـه عرفـان يهـودي تلقـي          . دانند  مسيحي مي  
اي داشـته كـه       اين سخن به اين معناست كه گويي يهوديت سيطره        . شود  مي
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انست و ادعـا كـرد كـه    يهودي د  ـ  توان عرفان مسيحي را عرفان مسيحي      مي
معنـاي ايـن   . مسيحي اخذ و اقتباس كرده است     ـ  اسالم هم از سنت يهودي    

سخن اين نيست كه تمام اجزاي عرفان مسيحي و اسالمي از يهوديت اخـذ              
تمـام اجـزاي    . و اقتباس شده است؛ چرا كه اگر چنين بود ديگر التقاط نبود           

ين بود ايـن دو عـين هـم         اگر چن . عرفان اسالمي مانند عرفان يهودي نيست     
اما باالخره جنبـة غالـب عرفـان اسـالمي اخـذ و اقتبـاس از عرفـان                  . بودند
هـاي عرفـان يهـودي را بخـوانيم،           يعني اگر كتـاب   . مسيحي است   ـ  يهودي

كند، امـا     الفاظ تغيير مي  . خوانيم  هاي عرفان اسالمي را مي      گويي داريم كتاب  
رسـد اورژيناليتـه بيشـتري      ميها هم به نظر     بعضي عرفان . مطلب يكي است  

ها، معمـوالً عرفـان دائـو، عرفـان ِبكرتـري تلقـي               مثالً در ميان عرفان   . دارند
يعني عرفان نظري آيين دائـو ِبكرتـر اسـت و كمتـر تحـت تـأثير                 . شود  مي

ها مطلـب مهمـي اسـت     بحث التقاط عرفان. عوامل مختلف واقع شده است    
با . شود  منطقِي ِصرف مشخص نمي   كه بحثي كامالً تاريخي است و با بحث         

بـه عنـوان مثـال بابـك        . شـود   هاي تاريخي ايـن بحـث روشـن مـي           مدافعه
دهـد كـه در اوسـتا و متـون ايـراِن            عاليخاني، در يكي از آثار خود نشان مي       

قديم هم نوعي عرفاِن بكر وجود داشته كه اين عرفان، تأثيراتي هم در ميـان          
 ١.عرفاي ما داشته است

لتقاطي بودن، اصالً به معنـاي جنبـه منفـي آن نيسـت، ولـي بـه                 بنابراين، ا 
عربـي   معناي اين هست كه مثالً چيزي را كه امروزه با آن به عنوان عرفان ابـي    

كار داريم، چقدر از عرفان بودايي يـا عرفـان          و الخير سر   يا عرفان ابوسعيد ابي   
سالم، تا قبـل از     مثالً چرا در جهان ا    . ايران باستان و يا اسالم گرفته شده است       

بـار در آثـار موالنـا، انسـان           موالنا، انسان تشبيه به ني نشده است؟ چرا اولـين         
كـه در وسـط   دارد  و ني چه ربطي به معابـد بـودايي    تشبيه به ني شده است؟ 
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كردنـد و     اي باز مي    ها، محوطه   ها وسط نيستان    شد؟ بودايي   ها ساخته مي    نيستان
الـب، حقانيـت و بطـالن چيـزي را نشـان      ايـن مط . سـاختند  در آنجا معبد مي 

دهد كـه اخـذ و اقتبـاس عرفـا و             اي نشان مي    دهد، اما در كارهاي مقايسه        نمي
توان نشان داد كه چه مقدار از آنچـه           مثالً مي . ها از يكديگر چقدر است      عرفان

گويد از آن خودش هست، چه مقـدار از شـمس اخـذ كـرده، چـه                   موالنا مي 
مي و فرهنگ بودايي است و چه مقدار هـم مربـوط            مقدار از آِن فرهنگ اسال    

هـا    ميزان التقاط عرفـان   . هاي آن روز يعني اهل بلخ است        خوي افغان  و به خلق 
و اخذ و اقتباس آنها از يكديگر اهميت زيادي دارد؛ اگرچه اين كارهـا بيشـتر                
شأن آكادميك دارد و خيلي شأن سازندگي ندارد، اما در عـين حـال امـروزه،                

 .هاست مي از عرفان تطبيقي، عرفان اخذ و اقتباسبخش عظي
 گفتـه  ١نگـاري   در اينجاست كه چيزي اهميت يافتـه كـه بـه آن انديشـه             

ــي ــود م ــاً در  . ش ــم، مخصوص ــي ه ــان تطبيق ــر، ۳۰-۲۰در عرف ــال اخي  س
نگاري به اين معناسـت كـه         انديشه. نگاري اهميت زيادي يافته است      انديشه

آيـيم كـه      كنيم و درصدد آن برمـي        مي ما يك انديشه يا يك فكرت را لحاظ       
منظور از فكرت، تصـديقي     . بفهميم اين فكرت يا انديشه از كجا آمده است        

بار ايـن فكـرت كـه انسـان           مثالً اولين . شود  است كه در عالم تصور بيان مي      
ايـن  . اي در قفس است كي به وجود آمده و از كجا نشئت يافته است               پرنده

ها در درون آدمـي اسـت، از كجـا            ا و بدي  ه  فكرت كه خاستگاه همه خوبي    
سـير تـاريخي هـر    در وهلـه اول،  نگـاري،     در انديشـه    نشئت گرفته اسـت؟   

بـار آن را     فكرت، يعني نقطه آغاز آن و اينكه كدام عارف يـا حكـيم اولـين              
چـه چيـزي در     . كننـد    تطورات آن را بررسي مـي      ،كار برده است و سپس      به

خـدا  . قائل شد » خدا وجود دارد  «كرت  زندگي بشر پيش آمد كه انسان به ف       
گويـد چـرا      كند و نمي    غير از چوب است، كسي در وجود چوب شك نمي         

اما چه چيزي در زندگي بشر پيش آمد كـه          . بشر به وجود چوب قائل است     
                                                           

1. history of ideas 
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انست و ادعـا كـرد كـه    يهودي د  ـ  توان عرفان مسيحي را عرفان مسيحي      مي
معنـاي ايـن   . مسيحي اخذ و اقتباس كرده است     ـ  اسالم هم از سنت يهودي    

سخن اين نيست كه تمام اجزاي عرفان مسيحي و اسالمي از يهوديت اخـذ              
تمـام اجـزاي    . و اقتباس شده است؛ چرا كه اگر چنين بود ديگر التقاط نبود           

ين بود ايـن دو عـين هـم         اگر چن . عرفان اسالمي مانند عرفان يهودي نيست     
اما باالخره جنبـة غالـب عرفـان اسـالمي اخـذ و اقتبـاس از عرفـان                  . بودند
هـاي عرفـان يهـودي را بخـوانيم،           يعني اگر كتـاب   . مسيحي است   ـ  يهودي

كند، امـا     الفاظ تغيير مي  . خوانيم  هاي عرفان اسالمي را مي      گويي داريم كتاب  
رسـد اورژيناليتـه بيشـتري      ميها هم به نظر     بعضي عرفان . مطلب يكي است  

ها، معمـوالً عرفـان دائـو، عرفـان ِبكرتـري تلقـي               مثالً در ميان عرفان   . دارند
يعني عرفان نظري آيين دائـو ِبكرتـر اسـت و كمتـر تحـت تـأثير                 . شود  مي

ها مطلـب مهمـي اسـت     بحث التقاط عرفان. عوامل مختلف واقع شده است    
با . شود  منطقِي ِصرف مشخص نمي   كه بحثي كامالً تاريخي است و با بحث         

بـه عنـوان مثـال بابـك        . شـود   هاي تاريخي ايـن بحـث روشـن مـي           مدافعه
دهـد كـه در اوسـتا و متـون ايـراِن            عاليخاني، در يكي از آثار خود نشان مي       

قديم هم نوعي عرفاِن بكر وجود داشته كه اين عرفان، تأثيراتي هم در ميـان          
 ١.عرفاي ما داشته است

لتقاطي بودن، اصالً به معنـاي جنبـه منفـي آن نيسـت، ولـي بـه                 بنابراين، ا 
عربـي   معناي اين هست كه مثالً چيزي را كه امروزه با آن به عنوان عرفان ابـي    

كار داريم، چقدر از عرفان بودايي يـا عرفـان          و الخير سر   يا عرفان ابوسعيد ابي   
سالم، تا قبـل از     مثالً چرا در جهان ا    . ايران باستان و يا اسالم گرفته شده است       

بـار در آثـار موالنـا، انسـان           موالنا، انسان تشبيه به ني نشده است؟ چرا اولـين         
كـه در وسـط   دارد  و ني چه ربطي به معابـد بـودايي    تشبيه به ني شده است؟ 
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كردنـد و     اي باز مي    ها، محوطه   ها وسط نيستان    شد؟ بودايي   ها ساخته مي    نيستان
الـب، حقانيـت و بطـالن چيـزي را نشـان      ايـن مط . سـاختند  در آنجا معبد مي 

دهد كـه اخـذ و اقتبـاس عرفـا و             اي نشان مي    دهد، اما در كارهاي مقايسه        نمي
توان نشان داد كه چه مقدار از آنچـه           مثالً مي . ها از يكديگر چقدر است      عرفان

گويد از آن خودش هست، چه مقـدار از شـمس اخـذ كـرده، چـه                   موالنا مي 
مي و فرهنگ بودايي است و چه مقدار هـم مربـوط            مقدار از آِن فرهنگ اسال    

هـا    ميزان التقاط عرفـان   . هاي آن روز يعني اهل بلخ است        خوي افغان  و به خلق 
و اخذ و اقتباس آنها از يكديگر اهميت زيادي دارد؛ اگرچه اين كارهـا بيشـتر                
شأن آكادميك دارد و خيلي شأن سازندگي ندارد، اما در عـين حـال امـروزه،                

 .هاست مي از عرفان تطبيقي، عرفان اخذ و اقتباسبخش عظي
 گفتـه  ١نگـاري   در اينجاست كه چيزي اهميت يافتـه كـه بـه آن انديشـه             

ــي ــود م ــاً در  . ش ــم، مخصوص ــي ه ــان تطبيق ــر، ۳۰-۲۰در عرف ــال اخي  س
نگاري به اين معناسـت كـه         انديشه. نگاري اهميت زيادي يافته است      انديشه

آيـيم كـه      كنيم و درصدد آن برمـي        مي ما يك انديشه يا يك فكرت را لحاظ       
منظور از فكرت، تصـديقي     . بفهميم اين فكرت يا انديشه از كجا آمده است        

بار ايـن فكـرت كـه انسـان           مثالً اولين . شود  است كه در عالم تصور بيان مي      
ايـن  . اي در قفس است كي به وجود آمده و از كجا نشئت يافته است               پرنده

ها در درون آدمـي اسـت، از كجـا            ا و بدي  ه  فكرت كه خاستگاه همه خوبي    
سـير تـاريخي هـر    در وهلـه اول،  نگـاري،     در انديشـه    نشئت گرفته اسـت؟   

بـار آن را     فكرت، يعني نقطه آغاز آن و اينكه كدام عارف يـا حكـيم اولـين              
چـه چيـزي در     . كننـد    تطورات آن را بررسي مـي      ،كار برده است و سپس      به

خـدا  . قائل شد » خدا وجود دارد  «كرت  زندگي بشر پيش آمد كه انسان به ف       
گويـد چـرا      كند و نمي    غير از چوب است، كسي در وجود چوب شك نمي         

اما چه چيزي در زندگي بشر پيش آمد كـه          . بشر به وجود چوب قائل است     
                                                           

1. history of ideas 
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انسان را به ياد خدا انداخت؟ خدا مثل چوب و سنگ و آب نيست تا ديـده   
اً واقعه يـا وقـايعي روي داده        حتم. شود و وجود آن براي انسان محرز باشد       

است كه به ذهن انسان رسيده كه براي اين واقعه يا وقـايع، چيـزي بـه نـام               
مـا  «يا اين فكرت كـه      . خدا الزم است و آنگاه فكرت خدا پديد آمده است         

، يعني انسان به مثابه جوهر قلم خدا يا نوشته خداسـت،            »نوشته خدا هستيم  
خداونـد ماننـد نوشـتن يـك كاتـب          از كجا ناشي شده است؟ يعني خلقت        

از كجـا   » اعداد خاصـيت دارنـد    «اين فكرت كه    . است بر روي صفحه كاغذ    
االعداد يعنـي فكـرت        است؟ خود عدد عجيب نيست اما خواص        ناشي شده 

خاصه داشتن اعداد، به معناي دقيق كلمه از كجـا ناشـي شـده اسـت؟ ايـن               
پيدا كرده است، امـا در      هاي فكري رشد      نگاري امروزه در همه زمينه      انديشه
هـاي     سال بيشتر نيست كه به دنبال رگ و ريشة فكرت          ۴۰ـ۳۰عرفان    زمينة  

دهـد   كنند تا جايي كه اسناد و مدارك اجازه مي گردند و سعي مي عرفاني مي 
 .بار يك فكرت چه زماني به وجود آمده است نشان دهند اولين

نگـاري    انديشـه تر است،     براي شخص من كه معموالً دغدغة عملي مهم       
چندان جذابيتي ندارد، اما در اين زمينه كارهاي آكادميك فراوانـي صـورت             

 .هاي عرفاني را عرضه كنند نگاري فكرت گيرد تا بتوانند تاريخ مي
 

 ! التقاط نيستلزوماً ،اخذ و اقتباس ○
وقتي كسي چيزي را از استادش يـاد    . هر اخذ و اقتباسي نوعي التقاط است       ●
ن چيزي را كه ياد گرفته، از فكر شـخص ديگـري گرفتـه شـده                گيرد، هما   مي

 .نظر نيست معناي منفي التقاط هم مد. گوييم است و ما به اين التقاط مي
 

ام كـه   در بحث درد و رنج، شما فرموديد كه من خودم به اين نتيجه رسـيده           مثالً   ○
 ايـن  ، هـم جايي زندگي ما درد و رنج است، بـا اينكـه بـودا    واقعيت هميشگي و همه   

 .سخن را داشته است

 ٣٣٧/ نظام عرفاني 
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گونـه   سـخن شـما ايـن اسـت كـه هـر           .  سخن شما حرف ديگري است     ●
ايـن  . تشابهي دال بر اخذ و اقتباس نيست، ممكن است از راه تـوارد باشـد              

هـا   اتفاقاً بيشترين توارد در عرفان . سخن درست است و شكي در آن نيست       
د مـا را بـه اخـذ و    در فلسفه شباهت دو فكر بيشتر باي    . صورت گرفته است  

هـايي از وجـود مـا       زيرا عرفان با يك ساحت    . اقتباس ميل دهد تا در عرفان     
در عرفـان،   . كار دارد، كه گـويي بيشـتر فرامـرزي و فرامحلـي اسـت              و سر

 مـا كاسـته   localدهيم و از امور  مان را از دست مي      گويي بيشتر صبغة محلي   
براين هر شباهتي لزوماً از مقوله      بنا. يابد   ما افزايش مي   universalشده و امور    

اخذ و اقتباس نيست، بلكه ممكن است از مقوله توارد باشـد و ايـن سـخن         
البته، بدون ترديـد، مـا از بسـياري از عرفـاي گذشـته،              . كامالً درست است  
ايم و عرفاي گذشته هم از عارفان قبل از خـود چيزهـايي               چيزهايي آموخته 

مـثالً موالنـا از شـمس       .  وجود داشته است   اند و اين روند همواره      ياد گرفته 
 را خـوب  شـمس مقـاالت  اگـر شـما     . اخذ و اقتباس فـراوان داشـته اسـت        

 درصـد   ۸۰ آمده اسـت،     مثنوي معنوي كنيد آنچه در      باشيد، فكر مي    نخوانده  
 مقـاالت اما اگر . اخذ و اقتباس شده است      درصد از غير   ۲۰از خود موالنا و     

شويد كه آنچه از خـود موالنـا در       وجه مي  باشيد، مت   را خوب خوانده   شمس
فكـرت اوليـه    . درصـد اسـت     ۲۰ آمده است، چيـزي حـدود        مثنوي معنوي 

 شـمس   مقاالتيابد، در      پرورش مي  مثنوي معنوي بسياري از مطالبي كه در      
وجود داشته است؛ يعني شمس نكات و مطالبي را گفتـه و مولـوي آنهـا را                 

 .پرورش و بسط داده است
هاي عرفاني، براي بحث التقـاط        فكار و به تعبير بهتر، فكرت     نگاري ا   تاريخ

و ميزان كمك گرفتن و وام گرفتن افراد از يكديگر اهميت دارد، با اينكـه بـه                 
نظر من اين كار، شأن عملي ندارد؛ يعني التقـاط، هـيچ ربطـي بـه حقانيـت و          
بطالن ندارد؛ ممكن است التقاطي باشيم و حرفمان حق باشد و ممكن اسـت              

گفـت تمـام    راسل راجع به هگل مي. لتقاطي نباشيم و حرفمان هم حق نباشد    ا
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انسان را به ياد خدا انداخت؟ خدا مثل چوب و سنگ و آب نيست تا ديـده   
اً واقعه يـا وقـايعي روي داده        حتم. شود و وجود آن براي انسان محرز باشد       

است كه به ذهن انسان رسيده كه براي اين واقعه يا وقـايع، چيـزي بـه نـام               
مـا  «يا اين فكرت كـه      . خدا الزم است و آنگاه فكرت خدا پديد آمده است         

، يعني انسان به مثابه جوهر قلم خدا يا نوشته خداسـت،            »نوشته خدا هستيم  
خداونـد ماننـد نوشـتن يـك كاتـب          از كجا ناشي شده است؟ يعني خلقت        

از كجـا   » اعداد خاصـيت دارنـد    «اين فكرت كه    . است بر روي صفحه كاغذ    
االعداد يعنـي فكـرت        است؟ خود عدد عجيب نيست اما خواص        ناشي شده 

خاصه داشتن اعداد، به معناي دقيق كلمه از كجـا ناشـي شـده اسـت؟ ايـن               
پيدا كرده است، امـا در      هاي فكري رشد      نگاري امروزه در همه زمينه      انديشه
هـاي     سال بيشتر نيست كه به دنبال رگ و ريشة فكرت          ۴۰ـ۳۰عرفان    زمينة  

دهـد   كنند تا جايي كه اسناد و مدارك اجازه مي گردند و سعي مي عرفاني مي 
 .بار يك فكرت چه زماني به وجود آمده است نشان دهند اولين

نگـاري    انديشـه تر است،     براي شخص من كه معموالً دغدغة عملي مهم       
چندان جذابيتي ندارد، اما در اين زمينه كارهاي آكادميك فراوانـي صـورت             

 .هاي عرفاني را عرضه كنند نگاري فكرت گيرد تا بتوانند تاريخ مي
 

 ! التقاط نيستلزوماً ،اخذ و اقتباس ○
وقتي كسي چيزي را از استادش يـاد    . هر اخذ و اقتباسي نوعي التقاط است       ●
ن چيزي را كه ياد گرفته، از فكر شـخص ديگـري گرفتـه شـده                گيرد، هما   مي

 .نظر نيست معناي منفي التقاط هم مد. گوييم است و ما به اين التقاط مي
 

ام كـه   در بحث درد و رنج، شما فرموديد كه من خودم به اين نتيجه رسـيده           مثالً   ○
 ايـن  ، هـم جايي زندگي ما درد و رنج است، بـا اينكـه بـودا    واقعيت هميشگي و همه   

 .سخن را داشته است

 ٣٣٧/ نظام عرفاني 
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گونـه   سـخن شـما ايـن اسـت كـه هـر           .  سخن شما حرف ديگري است     ●
ايـن  . تشابهي دال بر اخذ و اقتباس نيست، ممكن است از راه تـوارد باشـد              

هـا   اتفاقاً بيشترين توارد در عرفان . سخن درست است و شكي در آن نيست       
د مـا را بـه اخـذ و    در فلسفه شباهت دو فكر بيشتر باي    . صورت گرفته است  

هـايي از وجـود مـا       زيرا عرفان با يك ساحت    . اقتباس ميل دهد تا در عرفان     
در عرفـان،   . كار دارد، كه گـويي بيشـتر فرامـرزي و فرامحلـي اسـت              و سر

 مـا كاسـته   localدهيم و از امور  مان را از دست مي      گويي بيشتر صبغة محلي   
براين هر شباهتي لزوماً از مقوله      بنا. يابد   ما افزايش مي   universalشده و امور    

اخذ و اقتباس نيست، بلكه ممكن است از مقوله توارد باشـد و ايـن سـخن         
البته، بدون ترديـد، مـا از بسـياري از عرفـاي گذشـته،              . كامالً درست است  
ايم و عرفاي گذشته هم از عارفان قبل از خـود چيزهـايي               چيزهايي آموخته 

مـثالً موالنـا از شـمس       .  وجود داشته است   اند و اين روند همواره      ياد گرفته 
 را خـوب  شـمس مقـاالت  اگـر شـما     . اخذ و اقتباس فـراوان داشـته اسـت        

 درصـد   ۸۰ آمده اسـت،     مثنوي معنوي كنيد آنچه در      باشيد، فكر مي    نخوانده  
 مقـاالت اما اگر . اخذ و اقتباس شده است      درصد از غير   ۲۰از خود موالنا و     

شويد كه آنچه از خـود موالنـا در       وجه مي  باشيد، مت   را خوب خوانده   شمس
فكـرت اوليـه    . درصـد اسـت     ۲۰ آمده است، چيـزي حـدود        مثنوي معنوي 

 شـمس   مقاالتيابد، در      پرورش مي  مثنوي معنوي بسياري از مطالبي كه در      
وجود داشته است؛ يعني شمس نكات و مطالبي را گفتـه و مولـوي آنهـا را                 

 .پرورش و بسط داده است
هاي عرفاني، براي بحث التقـاط        فكار و به تعبير بهتر، فكرت     نگاري ا   تاريخ

و ميزان كمك گرفتن و وام گرفتن افراد از يكديگر اهميت دارد، با اينكـه بـه                 
نظر من اين كار، شأن عملي ندارد؛ يعني التقـاط، هـيچ ربطـي بـه حقانيـت و          
بطالن ندارد؛ ممكن است التقاطي باشيم و حرفمان حق باشد و ممكن اسـت              

گفـت تمـام    راسل راجع به هگل مي. لتقاطي نباشيم و حرفمان هم حق نباشد    ا



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٣٣٨

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۳۳۸ ) ۱۶۸كد 

افكار او نو و صحيح است، البته با اين تفسـير كـه آن افكـارش كـه نـو بـود،            
صحيح نبود و آن افكارش هم كه صحيح بود، نو نبود، اگرچـه كـل افكـارش           

وي معتقـد   . ديد راسل نسبت به هگـل بسـيار منفـي اسـت           . صحيح و نو بود   
است افكاري كه هگل از خودش داشت، صحيح نيسـت و افكـار صـحيح او              

. پـذير اسـت     بنابراين چهار حالت امكان   . هم، در واقع نظرات گذشتگان است     
التقـاطي باشـد و نادرسـت    . ۲التقاطي باشد و درسـت باشـد،    . ۱: افكار انسان 

 .نه التقاطي باشد و نه درست. ۴التقاطي نباشد و درست باشد، . ۳باشد، 
 

 هاي نظري از لحاظ زبان عرفاني مقايسه عرفان. ٦ـ١
هنگـامي كـه    . ها، بحث زبان عرفـان اسـت        آخرين جهت مقايسه بين عرفان    

شـود   آيد، گفته مـي  بحث تنوعات زباني يا به تعبيري انواع شناخت پيش مي 
ما با انواع بيانات يعني حقيقت، مجاز، استعاره، تشـبيه، تمثيـل، رمـز، كنايـه            

بايـد توجـه    . شود  به اين موارد صناعات ادبي گفته مي      . كار داريم  و سر... و
هاي ظريفي بـا هـم دارنـد، مخصوصـاً مجـاز و               داشت كه اوالً اينها تفاوت    

رمـز و  . روند، در حالي كـه دو چيزنـد        كار مي   استعاره معموالً به يك معنا به     
 ادبيـات  اين نكته در داستان و. كنايه هم دو چيزند و نبايد با هم خلط شوند       

 .شود شود و تفاوت اين موارد و رابطه آنها فهميده مي به خوبي درك مي
تر از نكته اول اسـت ايـن اسـت كـه بعضـي مطالـب                  نكته دوم كه مهم   
ترند تا با استعاره، و بعضي مقاصد چنانند كـه بـا    شدني چنانند كه با رمز بيان 

ايسه جديـدي را بـين     اين نكته، جهت مق     . ترند تا با تشبيه     شدني  استعاره بيان 
هـاي نظـري از لحـاظ طـرز            يعني عرفـان   ؛كند  هاي نظري درست مي     عرفان

توان به اين بحث پرداخت كـه در ايـن            شوند و مي    هم متفاوت مي   بيانشان با 
 .شود استفاده مي... بيانات چقدر از استعاره، تمثيل، تشبيه و

ر متون دارنـد،    هايي با ساي   متون عرفان نظري به لحاظ زبان عرفاني تفاوت       
زبان متون عرفـاني بـا      بدون ترديد   . هايي دارند   اما در بين خودشان هم تفاوت     

 ٣٣٩/ نظام عرفاني 
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، تاريخي و حتي ادبي خيلي تفـاوت          زبان متون فلسفي، ديني و مذهبي، علمي      
ترين تفاوت آن كثرت صـناعات ادبـي و صـنايع بـديعي در                دارد كه شاخص  

، مجاز، استعاره، كنايه و رمـز       يعني آن مقدار، تشبيه، تمثيل    . متون عرفاني است  
شـود و     گاه در متون فلسفي ديده نمـي        شود، هيچ   كه در متون عرفاني ديده مي     

اين وجـه تفـاوت    . يك از ساير متون هم به اندازه متون عرفاني نيست           در هيچ 
،  بارزي است كه متون عرفاني را از ساير متـون، يعنـي متـون فلسـفي، علمـي        

از ايـن لحـاظ اسـت كـه شـما           . كند  دبي جدا مي   ا ، و تاريخي، ديني و مذهبي   
عرفـاني    محتـواي متـون غيـر    وتوانيد با قاطعيتي كه راجع به مفاد         گاه نمي   هيچ

كنيد با همين قاطعيت راجع به متون عرفاني هم نفي و اثبـات                نفي و اثبات مي   
چون در اينجا زبان، عمومـاً زبـاِن حقيقـت نيسـت، بلكـه زبـاِن مجـاز،            . كنيد

اي است كه كسـاني كـه در    اين نكته . ، تشبيه، تمثيل، كنايه و رمز است      استعاره
 .اند اند، فراوان گفته زباِن عرفاني كار كرده

شود معلوم كرد كه چرا چنين است؛ به دليل اينكه              تا حد فراواني هم مي    
هاي زنـدگي     هايي وراي واقعيت    زبان عرفاني، زباني است حاكي از واقعيت      

هاي   هاي ما هست، الفاظي است براي واقعيت        كه در زبان   و الفاظي    ،روزمره
اينكـه  طبعاً عارف با دو راه بيشتر مواجـه نبـوده اسـت؛ يـا          . زندگي روزمره 
شـود، لفـظ        اي كه با آن مواجـه مـي         ي و ديگرگونه  يهاي ماورا   براي واقعيت 

جعل كنـد، كـه در آن صـورت جعـل كـردنش آسـان اسـت، ولـي كسـي                     
هـا و بـا آن    زيرا كساني كه با آن واقعيـت .  استفاده كندتواند از آن الفاظ   نمي

فهمند اين لفظ براي اشاره به كدام واقعيت وضـع،              عوالم ناآشنا هستند، نمي   
 چرا كه آن واقعيت در منظـر و مرئايشـان           ه است؛ جعل، اختراع يا ابداع شد    

 بنابراين، اين راِه اول كـه نظـراً  . الفرض خودشان عارف نيستند  علي و نيست
 هـم وجـود دارد و آن        يراه دومـ  . پذير نيست   پذير است، عمالً امكان    امكان
رود،     كار مـي    است كه از الفاظي استفاده كنند كه در همين زبان عادي به             اين

شان را مراد نكنيم؛ چون معاني حقيقي ايـن الفـاظ همـان     ولي معاني حقيقي 
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افكار او نو و صحيح است، البته با اين تفسـير كـه آن افكـارش كـه نـو بـود،            
صحيح نبود و آن افكارش هم كه صحيح بود، نو نبود، اگرچـه كـل افكـارش           

وي معتقـد   . ديد راسل نسبت به هگـل بسـيار منفـي اسـت           . صحيح و نو بود   
است افكاري كه هگل از خودش داشت، صحيح نيسـت و افكـار صـحيح او              

. پـذير اسـت     بنابراين چهار حالت امكان   . هم، در واقع نظرات گذشتگان است     
التقـاطي باشـد و نادرسـت    . ۲التقاطي باشد و درسـت باشـد،    . ۱: افكار انسان 

 .نه التقاطي باشد و نه درست. ۴التقاطي نباشد و درست باشد، . ۳باشد، 
 

 هاي نظري از لحاظ زبان عرفاني مقايسه عرفان. ٦ـ١
هنگـامي كـه    . ها، بحث زبان عرفـان اسـت        آخرين جهت مقايسه بين عرفان    

شـود   آيد، گفته مـي  بحث تنوعات زباني يا به تعبيري انواع شناخت پيش مي 
ما با انواع بيانات يعني حقيقت، مجاز، استعاره، تشـبيه، تمثيـل، رمـز، كنايـه            

بايـد توجـه    . شود  به اين موارد صناعات ادبي گفته مي      . كار داريم  و سر... و
هاي ظريفي بـا هـم دارنـد، مخصوصـاً مجـاز و               داشت كه اوالً اينها تفاوت    

رمـز و  . روند، در حالي كـه دو چيزنـد        كار مي   استعاره معموالً به يك معنا به     
 ادبيـات  اين نكته در داستان و. كنايه هم دو چيزند و نبايد با هم خلط شوند       

 .شود شود و تفاوت اين موارد و رابطه آنها فهميده مي به خوبي درك مي
تر از نكته اول اسـت ايـن اسـت كـه بعضـي مطالـب                  نكته دوم كه مهم   
ترند تا با استعاره، و بعضي مقاصد چنانند كـه بـا    شدني چنانند كه با رمز بيان 

ايسه جديـدي را بـين     اين نكته، جهت مق     . ترند تا با تشبيه     شدني  استعاره بيان 
هـاي نظـري از لحـاظ طـرز            يعني عرفـان   ؛كند  هاي نظري درست مي     عرفان

توان به اين بحث پرداخت كـه در ايـن            شوند و مي    هم متفاوت مي   بيانشان با 
 .شود استفاده مي... بيانات چقدر از استعاره، تمثيل، تشبيه و

ر متون دارنـد،    هايي با ساي   متون عرفان نظري به لحاظ زبان عرفاني تفاوت       
زبان متون عرفـاني بـا      بدون ترديد   . هايي دارند   اما در بين خودشان هم تفاوت     

 ٣٣٩/ نظام عرفاني 
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، تاريخي و حتي ادبي خيلي تفـاوت          زبان متون فلسفي، ديني و مذهبي، علمي      
ترين تفاوت آن كثرت صـناعات ادبـي و صـنايع بـديعي در                دارد كه شاخص  

، مجاز، استعاره، كنايه و رمـز       يعني آن مقدار، تشبيه، تمثيل    . متون عرفاني است  
شـود و     گاه در متون فلسفي ديده نمـي        شود، هيچ   كه در متون عرفاني ديده مي     

اين وجـه تفـاوت    . يك از ساير متون هم به اندازه متون عرفاني نيست           در هيچ 
،  بارزي است كه متون عرفاني را از ساير متـون، يعنـي متـون فلسـفي، علمـي        

از ايـن لحـاظ اسـت كـه شـما           . كند  دبي جدا مي   ا ، و تاريخي، ديني و مذهبي   
عرفـاني    محتـواي متـون غيـر    وتوانيد با قاطعيتي كه راجع به مفاد         گاه نمي   هيچ

كنيد با همين قاطعيت راجع به متون عرفاني هم نفي و اثبـات                نفي و اثبات مي   
چون در اينجا زبان، عمومـاً زبـاِن حقيقـت نيسـت، بلكـه زبـاِن مجـاز،            . كنيد

اي است كه كسـاني كـه در    اين نكته . ، تشبيه، تمثيل، كنايه و رمز است      استعاره
 .اند اند، فراوان گفته زباِن عرفاني كار كرده

شود معلوم كرد كه چرا چنين است؛ به دليل اينكه              تا حد فراواني هم مي    
هاي زنـدگي     هايي وراي واقعيت    زبان عرفاني، زباني است حاكي از واقعيت      

هاي   هاي ما هست، الفاظي است براي واقعيت        كه در زبان   و الفاظي    ،روزمره
اينكـه  طبعاً عارف با دو راه بيشتر مواجـه نبـوده اسـت؛ يـا          . زندگي روزمره 
شـود، لفـظ        اي كه با آن مواجـه مـي         ي و ديگرگونه  يهاي ماورا   براي واقعيت 

جعل كنـد، كـه در آن صـورت جعـل كـردنش آسـان اسـت، ولـي كسـي                     
هـا و بـا آن    زيرا كساني كه با آن واقعيـت .  استفاده كندتواند از آن الفاظ   نمي

فهمند اين لفظ براي اشاره به كدام واقعيت وضـع،              عوالم ناآشنا هستند، نمي   
 چرا كه آن واقعيت در منظـر و مرئايشـان           ه است؛ جعل، اختراع يا ابداع شد    

 بنابراين، اين راِه اول كـه نظـراً  . الفرض خودشان عارف نيستند  علي و نيست
 هـم وجـود دارد و آن        يراه دومـ  . پذير نيست   پذير است، عمالً امكان    امكان
رود،     كار مـي    است كه از الفاظي استفاده كنند كه در همين زبان عادي به             اين

شان را مراد نكنيم؛ چون معاني حقيقي ايـن الفـاظ همـان     ولي معاني حقيقي 
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مجــازگويي، از ايــن الفــاظ در راه . هــاي زنــدگي روزمــره هســتند واقعيـت 
ايـن مـوارد در     . كنـيم  مـي  استفاده   ١گويي، تشبيه، تمثيل، كنايه و رمز       استعاره

 در  وبسياربسيار كمتر اسـت    متون فلسفي خيلي كمتر است، در متون علمي       
 كه لفظـي بـه معنـاي        افتد   از متون علمي اتفاق مي     متون تاريخي بسيار كمتر   

عاري، تمثيلـي، كنـايي يـا     كار نرود و به معنـاي تشـبيهي، اسـت           اش به   حقيقي
 .كار رود اش به رمزي

نـد و از    نز  البته متون ادبي، از اين لحاظ كمي به متون عرفاني پهلـو مـي             
اين لحاظ هم هست كه اگر دقت كرده باشيد، متون عرفاني عموماً در همـه               

ـ آي  داد متون ادبي هم به حساب مـي       ها در عِ    زبان متـون  د؛ بـه عنـوان مثـال      ن
 تمهيدات ي، همدان ةهاي عين القضا    عطار، نامه  االولياء ةذكرتعرفاني از قبيل    

 مثنوي معنـوي  شمس تبريزي،    مقاالت و يا مثالً     ، همداني در نثر   ةعين القضا 
 در نظم، معموالً در آثار فارسي جـزء متـون ادبـي هـم بـه                 كليات شمس و  

چون واقعاً بين متون عرفاني و متون ادبي، از لحاظ استفاده           . آيند  حساب مي 
 .از صناعات لفظي و صنايع بديعي شباهت زباني وجود دارد

 كـه مـا     اسـت مهـم اسـت، ايـن       آنچه  اما  .  روشن است  ي بحث تا اينجا 
، تاريخي، فلسفي، دينـي و   خواستيم متون عرفان نظري را با متون علمي        نمي

خواستيم خوِد متون عرفان نظري را بـا     مي ، بلكه مذهبي يا ادبي مقايسه كنيم    
اگر بخواهيم خود اين متون را با هـم مقايسـه كنـيم،             . مقايسه كنيم يكديگر  
 اين بحث را پيش كشيد كه وجه اشتراك همه اين متون ايـن            توان  ديگر نمي 

اين وجه اشتراك است، در حالي      . كنند    است كه از صنايع بديعي استفاده مي      
فتـه  وقتـي گ  .  ما به وجه تفاوت و وجه تمايز هم نظر داريـم           ،كه در مقايسه  

تـوانيم متـون عرفـان نظـري را بـه لحـاظ صـنايع بـديعي و                    شود ما مي    مي
صناعات ادبي مقايسه كنيم، منظور اشتراك آنهـا نيسـت، بلكـه منظـور ايـن            

در . زنـم   مثـال مـي  . با هم اختالف دارنـد هم  است كه به لحاظ همين وضع       
                                                           

 .برم كار مي رمز را در مقابل نماد به. ١

 ٣٤١/ نظام عرفاني 
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 نمـاد  خواهند به خدا اشاره كنند از رمـز و     بسياري از متون عرفاني وقتي مي     
ون  چـ  .اش مـراد نيسـت      مسلماً نور به معناي حقيقي    . شود    استفاده مي » نور«

وقتـي  . اش از امور جسماني و از عوارض جسم اسـت    نور به معناي حقيقي   
پـس  .  مسلماً اين نور مراد نيسـت      ١» نُور السماواتِ والْأَرضِ   اللَّه«شود    گفته مي 

ولـي چنـين هـم نيسـت كـه همـه            . رود    كار مي   به  اش    نور به معناي مجازي   
خواهند دم از خدا بزنند از مجاز نور يا استعاره نور استفاده                عارفان وقتي مي  

مـثالً در متـون عرفـاني       . كننـد   بعضي هم از استعاره داماد استفاده مـي       . كنند
مسيحي، مخصوصاً متون عرفاني مسيحي فرقه كَرملي يعنـي مـثالً يوحنّـاي             

 ديـده   اصالً تعبير نـور   ين كرملي،   يي، اين دو بزرگ آ    صليبي يا ترزاي آويالي   
گوينـد دامـاد يـا دامـاِد       خواهند به خدا اشـاره كننـد مـي       وقتي مي . شود  نمي

در اينجا هم مسلماً دامـاد   . شود    يعني با تعبير داماد به خدا اشاره مي       . آسماني
اما بحث بر سر ايـن اسـت كـه چـرا            . اش را دارد    معناي استعاري و مجازي   

كننـد و   ك عارف يا يك سلسله از عرفا براي خدا از تعبير نور استفاده مـي           ي
 كنند؟ يك سلسله از عرفا از تعبير داماد يا داماد آسماني استفاده مي

استفاده از تعابير خاص استعاري و مجـازي يـك وجـه مقايسـه اسـت،          
يـن  وگرنه كثرِت مجاز، استعاره، تشبيه، تمثيل، رمز، كنايـه و امثـال ذلـك، ا              

اما اينكه چرا   . كند و وجه مقايسه نيست        عرفاني جدا مي   متون را از متون غير    
رود، نـه    كار مـي  رود نه آن استعاره يا چرا اين تشبيه به           كار مي   اين استعاره به  
در همـه متـون     » نـور سـياه   « تشـبيه    .تواند وجه مقايسـه باشـد       آن تشبيه مي  

كـار   تون عرفاني تعبير نور سـياه بـه  رود، اما در بعضي از م كار نمي   به  عرفاني  
دانيم نور سياه به هر معني كه باشد مسلماً بـه معنـاي                 رود، با اينكه ما مي        مي

شود و گـاهي        اما چرا از اين تعبير گاهي استفاده مي       . اش مراد نيست    حقيقي
 در اصـطالحات بعضـي       شود؟ يا چرا براي اشاره به روان آدمي           استفاده نمي 
خواهند بگوينـد       شود؟ چرا وقتي مي       استفاده مي » شب تاريك «ر  عرفا از تعبي  

                                                           

 .۳۵): ۲۴(نور . ١
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مجــازگويي، از ايــن الفــاظ در راه . هــاي زنــدگي روزمــره هســتند واقعيـت 
ايـن مـوارد در     . كنـيم  مـي  استفاده   ١گويي، تشبيه، تمثيل، كنايه و رمز       استعاره

 در  وبسياربسيار كمتر اسـت    متون فلسفي خيلي كمتر است، در متون علمي       
 كه لفظـي بـه معنـاي        افتد   از متون علمي اتفاق مي     متون تاريخي بسيار كمتر   

عاري، تمثيلـي، كنـايي يـا     كار نرود و به معنـاي تشـبيهي، اسـت           اش به   حقيقي
 .كار رود اش به رمزي

نـد و از    نز  البته متون ادبي، از اين لحاظ كمي به متون عرفاني پهلـو مـي             
اين لحاظ هم هست كه اگر دقت كرده باشيد، متون عرفاني عموماً در همـه               

ـ آي  داد متون ادبي هم به حساب مـي       ها در عِ    زبان متـون  د؛ بـه عنـوان مثـال      ن
 تمهيدات ي، همدان ةهاي عين القضا    عطار، نامه  االولياء ةذكرتعرفاني از قبيل    

 مثنوي معنـوي  شمس تبريزي،    مقاالت و يا مثالً     ، همداني در نثر   ةعين القضا 
 در نظم، معموالً در آثار فارسي جـزء متـون ادبـي هـم بـه                 كليات شمس و  

چون واقعاً بين متون عرفاني و متون ادبي، از لحاظ استفاده           . آيند  حساب مي 
 .از صناعات لفظي و صنايع بديعي شباهت زباني وجود دارد

 كـه مـا     اسـت مهـم اسـت، ايـن       آنچه  اما  .  روشن است  ي بحث تا اينجا 
، تاريخي، فلسفي، دينـي و   خواستيم متون عرفان نظري را با متون علمي        نمي

خواستيم خوِد متون عرفان نظري را بـا     مي ، بلكه مذهبي يا ادبي مقايسه كنيم    
اگر بخواهيم خود اين متون را با هـم مقايسـه كنـيم،             . مقايسه كنيم يكديگر  
 اين بحث را پيش كشيد كه وجه اشتراك همه اين متون ايـن            توان  ديگر نمي 

اين وجه اشتراك است، در حالي      . كنند    است كه از صنايع بديعي استفاده مي      
فتـه  وقتـي گ  .  ما به وجه تفاوت و وجه تمايز هم نظر داريـم           ،كه در مقايسه  

تـوانيم متـون عرفـان نظـري را بـه لحـاظ صـنايع بـديعي و                    شود ما مي    مي
صناعات ادبي مقايسه كنيم، منظور اشتراك آنهـا نيسـت، بلكـه منظـور ايـن            

در . زنـم   مثـال مـي  . با هم اختالف دارنـد هم  است كه به لحاظ همين وضع       
                                                           

 .برم كار مي رمز را در مقابل نماد به. ١

 ٣٤١/ نظام عرفاني 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۳۴۱ )۱۶۸كد 

 نمـاد  خواهند به خدا اشاره كنند از رمـز و     بسياري از متون عرفاني وقتي مي     
ون  چـ  .اش مـراد نيسـت      مسلماً نور به معناي حقيقي    . شود    استفاده مي » نور«

وقتـي  . اش از امور جسماني و از عوارض جسم اسـت    نور به معناي حقيقي   
پـس  .  مسلماً اين نور مراد نيسـت      ١» نُور السماواتِ والْأَرضِ   اللَّه«شود    گفته مي 

ولـي چنـين هـم نيسـت كـه همـه            . رود    كار مي   به  اش    نور به معناي مجازي   
خواهند دم از خدا بزنند از مجاز نور يا استعاره نور استفاده                عارفان وقتي مي  

مـثالً در متـون عرفـاني       . كننـد   بعضي هم از استعاره داماد استفاده مـي       . كنند
مسيحي، مخصوصاً متون عرفاني مسيحي فرقه كَرملي يعنـي مـثالً يوحنّـاي             

 ديـده   اصالً تعبير نـور   ين كرملي،   يي، اين دو بزرگ آ    صليبي يا ترزاي آويالي   
گوينـد دامـاد يـا دامـاِد       خواهند به خدا اشـاره كننـد مـي       وقتي مي . شود  نمي

در اينجا هم مسلماً دامـاد   . شود    يعني با تعبير داماد به خدا اشاره مي       . آسماني
اما بحث بر سر ايـن اسـت كـه چـرا            . اش را دارد    معناي استعاري و مجازي   

كننـد و   ك عارف يا يك سلسله از عرفا براي خدا از تعبير نور استفاده مـي           ي
 كنند؟ يك سلسله از عرفا از تعبير داماد يا داماد آسماني استفاده مي

استفاده از تعابير خاص استعاري و مجـازي يـك وجـه مقايسـه اسـت،          
يـن  وگرنه كثرِت مجاز، استعاره، تشبيه، تمثيل، رمز، كنايـه و امثـال ذلـك، ا              

اما اينكه چرا   . كند و وجه مقايسه نيست        عرفاني جدا مي   متون را از متون غير    
رود، نـه    كار مـي  رود نه آن استعاره يا چرا اين تشبيه به           كار مي   اين استعاره به  
در همـه متـون     » نـور سـياه   « تشـبيه    .تواند وجه مقايسـه باشـد       آن تشبيه مي  

كـار   تون عرفاني تعبير نور سـياه بـه  رود، اما در بعضي از م كار نمي   به  عرفاني  
دانيم نور سياه به هر معني كه باشد مسلماً بـه معنـاي                 رود، با اينكه ما مي        مي

شود و گـاهي        اما چرا از اين تعبير گاهي استفاده مي       . اش مراد نيست    حقيقي
 در اصـطالحات بعضـي       شود؟ يا چرا براي اشاره به روان آدمي           استفاده نمي 
خواهند بگوينـد       شود؟ چرا وقتي مي       استفاده مي » شب تاريك «ر  عرفا از تعبي  

                                                           

 .۳۵): ۲۴(نور . ١
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گويند شب تاريك؟ ولي بعضي از عرفـاي ديگـر، اتفاقـاً نـه                   مي  نفس آدمي 
كننـد    كنند، بلكه از تعابيري استفاده مي         تنها از تعبير شب تاريك استفاده نمي      

 و اين در حالي است كـه همـه        . كه نوعي تأللو و درخشندگي در آن هست       
در مـثالً خـوان دوالكـروث       . خواهند بـه نفـس انسـان اشـاره كننـد              هم مي 
 تعبير شب تاريـك      از ،شب تاريك جان آدمي   عنوان  با  ترين كتابش     معروف

 چرا؟. كند  تعبير به شب تاريك مي از جان آدمي. كند  استفاده مي
مدارج بـه نردبـان تعبيـر       ،  چرا در بعضي از متون عرفاني     سوي ديگر   از  

از تعبيـر  ي متون ديگر  اما در بعض،شود  و از تعبير نردبان استفاده مي    شود    مي
چرا بسـياري از عرفـا مراحـل    .  است ي مهم نكتهشود؟ اين       منزل استفاده مي  

 رود،  كـار مـي     كنند؟ وقتي تعبير منزل بـه         سلوك را منازل راه تلقي مي       و  سير
 امـا   ،سـت ا افقي   تر از همه تصور يك امر        تصور راه، كاروانسرا و مهم     گويي

. كننـد     بعضي از عرفاي ديگر به جاي تعبير منزل از تعبير نردبان استفاده مـي             
گويند نردبـان      مثالً مي  ؛بينيد    شما در عرفان مسيحي بيشتر تعبير نردبان را مي        

گـراي معـروف و    يـوف شـوآن، سـنت    تيفر. كمال كه نام كتابي هـم هسـت       
كـار    تقيم يا صراط مسـتقيم بـه      گويد در قرآن تعبير خط مس        مي ،شناس  اسالم

غالب افراد تصور افقي و مستقيم از صـراط مسـتقيم دارنـد، در              . رفته است 
زيرا مستقيم از ماده قيام اسـت و        . حالي كه اين صراط، اصالً مستقيم نيست      

صراط مستقيم يك صراط افقي نيسـت، بلكـه يـك    . و به باال باشدرلذا بايد   
از ماده قيام و قوام است و ايـن مـاده،   چون  . صراط عمودي رو به باال است     

قوام، مـادة محـوِر قـائم       .  مربوط به محور عمودي است      و ماده برپا ايستادن  
 تصـوير كـرد     فقيبنابراين صراط مستقيم خدا را نبايد ا      . است نه محور افقي   

اگر اين مطلب درست باشد، تعبيـر نردبـان         . رو به باال دارد   صراط  بلكه اين   
 .نزل خواهد بودتر از تعبير م درست

اين يك بحث بسيار وسيع است و هرچه علومي از قبيل فلسفه زبـان و               
شناسي، معناشناسي، نحوشناسي، كاركردشناسـي،       هاي زباني مثل نشانه     دانش

 ٣٤٣/ نظام عرفاني 
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انـد،   علم تفسير يعني همان هرمنيوتيـك و علـم دالالت بيشـتر رشـد كـرده      
مـثالً  .  اسـت  توجه محققان عرفان به زبان متون عرفاني نظري بيشـتر شـده           

 بـرده   كـار مـي     الـدين در آثـارش بـه        كارهاي زيادي راجع به زباني كه محي      
بحث بر سر اين است     . فعالً بحث بر سر محتوا نيست     . صورت گرفته است  
  چـرا از نفـس آدمـي   . رود  كـار مـي   ها و اين تشبيهات به     كه چرا اين استعاره   

شود؟ ممكـن     مذكر مي تعبير شود، در حالي كه از عقل آدمي     تعبير مؤنث مي  
است كسي فكر كند اين مسئله به اين خاطر است كه در زبان عربي، عقـل،                

. ولي اين مطلب درست نيسـت     . مذكر مجازي است و نفس، مؤنث مجازي      
صـفت    را زن   عربـي اسـت، نفـس آدمـي        چون كساني هم كه زبانشـان غيـر       

 را    طرف، عقـل آدمـي     برند و از آن       كار مي   دانند و براي آن تعابير زنانه به          مي
لذا براي نفس جنبه    . برند    كار مي   دانند و تعابير مردانه برايش به         مردصفت مي 

نـد و  ا ند و براي عقل، جنبه فعالي و قاهريـت قائـل       ا  انفعال و مقهوريت قائل   
شود كـه حسـن، عشـق و      قس علي هذا؛ مثالً چرا اين همه تأكيد بر اين مي        

شان از يك الفاظ خاصـي اسـتفاده         خانگي بير هم اند و براي تعا     خانه حزن هم 
توان به سادگي فقط ايـن را         اينها يك سلسله سؤاالت است كه نمي      . شود  مي

 از  عرفاچرا كه همه    . اند از مجاز استفاده كنند      خواسته     اينها مي   همه گفت كه 
سـري متـون     چرا يك اسـتعاره در يـك      . اند  كرده    مجاز يا استعاره استفاده مي    

 ؟ وجود ندارديعرفانساير متون رود، ولي در   كار مي به عرفاني
در اينجا كارهاي فراواني صورت گرفته است و به نظر من اين كارهـا              

هاي   توانند مورد استفاده    توان در آنها كرد، مي      هاي ادبي كه مي     غير از مداقّه  
هـا، تكثرهـا و تمايزهـاي         مثالً اگر انسـان تنـوع     . محتوايي هم واقع شوند   

ع بديعي متون عرفاني ما را با متون عرفاني يهودي يا هندي مقايسـه              صناي
 بلكه به يـك سلسـله   ،كنند  فهمد كه تعابير و الفاظ فرق مي كند، نه تنها مي   

چـرا  . زنـم   يك مثال سـاده مـي     . برد    مضامين دروني و محتوايي هم پي مي      
 كننـد    زنـده تعبيـر    خواهنـد از انسـانِ        بعضي از متون عرفاني ما، وقتي مي      
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گويند شب تاريك؟ ولي بعضي از عرفـاي ديگـر، اتفاقـاً نـه                   مي  نفس آدمي 
كننـد    كنند، بلكه از تعابيري استفاده مي         تنها از تعبير شب تاريك استفاده نمي      

 و اين در حالي است كـه همـه        . كه نوعي تأللو و درخشندگي در آن هست       
در مـثالً خـوان دوالكـروث       . خواهند بـه نفـس انسـان اشـاره كننـد              هم مي 
 تعبير شب تاريـك      از ،شب تاريك جان آدمي   عنوان  با  ترين كتابش     معروف

 چرا؟. كند  تعبير به شب تاريك مي از جان آدمي. كند  استفاده مي
مدارج بـه نردبـان تعبيـر       ،  چرا در بعضي از متون عرفاني     سوي ديگر   از  

از تعبيـر  ي متون ديگر  اما در بعض،شود  و از تعبير نردبان استفاده مي    شود    مي
چرا بسـياري از عرفـا مراحـل    .  است ي مهم نكتهشود؟ اين       منزل استفاده مي  

 رود،  كـار مـي     كنند؟ وقتي تعبير منزل بـه         سلوك را منازل راه تلقي مي       و  سير
 امـا   ،سـت ا افقي   تر از همه تصور يك امر        تصور راه، كاروانسرا و مهم     گويي

. كننـد     بعضي از عرفاي ديگر به جاي تعبير منزل از تعبير نردبان استفاده مـي             
گويند نردبـان      مثالً مي  ؛بينيد    شما در عرفان مسيحي بيشتر تعبير نردبان را مي        

گـراي معـروف و    يـوف شـوآن، سـنت    تيفر. كمال كه نام كتابي هـم هسـت       
كـار    تقيم يا صراط مسـتقيم بـه      گويد در قرآن تعبير خط مس        مي ،شناس  اسالم

غالب افراد تصور افقي و مستقيم از صـراط مسـتقيم دارنـد، در              . رفته است 
زيرا مستقيم از ماده قيام اسـت و        . حالي كه اين صراط، اصالً مستقيم نيست      

صراط مستقيم يك صراط افقي نيسـت، بلكـه يـك    . و به باال باشدرلذا بايد   
از ماده قيام و قوام است و ايـن مـاده،   چون  . صراط عمودي رو به باال است     

قوام، مـادة محـوِر قـائم       .  مربوط به محور عمودي است      و ماده برپا ايستادن  
 تصـوير كـرد     فقيبنابراين صراط مستقيم خدا را نبايد ا      . است نه محور افقي   

اگر اين مطلب درست باشد، تعبيـر نردبـان         . رو به باال دارد   صراط  بلكه اين   
 .نزل خواهد بودتر از تعبير م درست

اين يك بحث بسيار وسيع است و هرچه علومي از قبيل فلسفه زبـان و               
شناسي، معناشناسي، نحوشناسي، كاركردشناسـي،       هاي زباني مثل نشانه     دانش

 ٣٤٣/ نظام عرفاني 
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انـد،   علم تفسير يعني همان هرمنيوتيـك و علـم دالالت بيشـتر رشـد كـرده      
مـثالً  .  اسـت  توجه محققان عرفان به زبان متون عرفاني نظري بيشـتر شـده           

 بـرده   كـار مـي     الـدين در آثـارش بـه        كارهاي زيادي راجع به زباني كه محي      
بحث بر سر اين است     . فعالً بحث بر سر محتوا نيست     . صورت گرفته است  
  چـرا از نفـس آدمـي   . رود  كـار مـي   ها و اين تشبيهات به     كه چرا اين استعاره   

شود؟ ممكـن     مذكر مي تعبير شود، در حالي كه از عقل آدمي     تعبير مؤنث مي  
است كسي فكر كند اين مسئله به اين خاطر است كه در زبان عربي، عقـل،                

. ولي اين مطلب درست نيسـت     . مذكر مجازي است و نفس، مؤنث مجازي      
صـفت    را زن   عربـي اسـت، نفـس آدمـي        چون كساني هم كه زبانشـان غيـر       

 را    طرف، عقـل آدمـي     برند و از آن       كار مي   دانند و براي آن تعابير زنانه به          مي
لذا براي نفس جنبه    . برند    كار مي   دانند و تعابير مردانه برايش به         مردصفت مي 

نـد و  ا ند و براي عقل، جنبه فعالي و قاهريـت قائـل       ا  انفعال و مقهوريت قائل   
شود كـه حسـن، عشـق و      قس علي هذا؛ مثالً چرا اين همه تأكيد بر اين مي        

شان از يك الفاظ خاصـي اسـتفاده         خانگي بير هم اند و براي تعا     خانه حزن هم 
توان به سادگي فقط ايـن را         اينها يك سلسله سؤاالت است كه نمي      . شود  مي

 از  عرفاچرا كه همه    . اند از مجاز استفاده كنند      خواسته     اينها مي   همه گفت كه 
سـري متـون     چرا يك اسـتعاره در يـك      . اند  كرده    مجاز يا استعاره استفاده مي    

 ؟ وجود ندارديعرفانساير متون رود، ولي در   كار مي به عرفاني
در اينجا كارهاي فراواني صورت گرفته است و به نظر من اين كارهـا              

هاي   توانند مورد استفاده    توان در آنها كرد، مي      هاي ادبي كه مي     غير از مداقّه  
هـا، تكثرهـا و تمايزهـاي         مثالً اگر انسـان تنـوع     . محتوايي هم واقع شوند   

ع بديعي متون عرفاني ما را با متون عرفاني يهودي يا هندي مقايسـه              صناي
 بلكه به يـك سلسـله   ،كنند  فهمد كه تعابير و الفاظ فرق مي كند، نه تنها مي   

چـرا  . زنـم   يك مثال سـاده مـي     . برد    مضامين دروني و محتوايي هم پي مي      
 كننـد    زنـده تعبيـر    خواهنـد از انسـانِ        بعضي از متون عرفاني ما، وقتي مي      



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٣٤٤

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۳۴۴ ) ۱۶۸كد 

گـاه تعبيـر    ، در حالي كه بعضـي از متـون هـيچ     » در قفس  ةپرند«گويند      مي
، يـا   »نـي در نيسـتان    «گوينـد       برند، بلكه مي    كار نمي   را به » پرنده در قفس  «

موالنا . كنند    هر دو به انسان اشاره مي     . اي كه از نيستان جدا افتاده است        ني
است، اولين عارفي است كه     اي كه از نيستان جدا افتاده         گويد ني     وقتي مي 

 امـا   ،كنـد     تلقي مـي  » ني جدا افتاده از نيستان    « انسان را     در فرهنگ اسالمي  
ممكـن اسـت     .بردند  كار مي   را به » پرنده در قفس  «از عرفا هم تعبير       خيلي

يـك  . بگوييم هر دو يك چيز است، در حالي كه هر دو يك چيـز نيسـت      
سازد و يك تصور ديگر بيشـتر          يتصور از انسان بيشتر با پرنده در قفس م        

با ني جدا افتاده از نيستان يا نـي بريـده از نيسـتان؛ لـذا اينهـا دو تصـور                     
توانست از      كند كه انسان يك ني است، مي          وقتي پاسكال تأكيد مي   . هستند

ده استعاره يا مجاز ديگر هم استفاده كنـد، ولـي چـرا در تمـام تـأمالتش                  
او . فقط نـي تصـور كنيـد نـه چيـز ديگـري            كند كه انسان را         پافشاري مي 

مسلماً يك چيزي در انسان ديده است كه او را به اين نتيجه رسـانده كـه                 
كنـد، در    لذا از تعبير ني استفاده مي. اشبه امور فيزيكي به آن چيز ني است   

 در قفس يـا مـرد محبـوس در زنـدان را             ةتوانست تعبير پرند      حالي كه مي  
 اين امور اعم از خدا، وسـايط فـيض، فرشـتگان،            در باب همه  . كار ببرد   به

 چـرا همـه     .، فضائل و رذائـل ايـن مطالـب وجـود دارد             قواي نفس آدمي  
داننـد، ولـي حكمـت را زن تلقـي         رغم اينكه عقل را مرد مـي          عارفان علي 

بـه عنـوان مثـال در       . برند  كار مي   كنند؟ عارفان تعبير بانوي دانايي را به        مي
ه كتاب مهم بوئتيـوس اسـت، آن بـانوي حكمـت             ك تسليات فلسفه كتاب  

چـرا حكمـت يـك      . شود، يك بـانو اسـت         وقتي وارد زندان بوئتيوس مي    
تـوانيم بگـوييم در زبـان         است؟ چرا حكمـت يـك زن اسـت؟ نمـي           بانو

مسـيحيان بـه   .  يك بانو تلقي شده استو لذاحكمت، مؤنث است    عربي،
نوست در عين حال كه      با  يك اما حكمت . اند  كرده    زبان عربي صحبت نمي   

 .عقل مرد است

 ٣٤٥/ نظام عرفاني 
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اصـطالحات  مثالً  . ها وجود دارد    اوقات اين اختالف   ي گاه ، يك سنت هم   خوِددر   ○
 . مشترك نيست عارف ديگريي با اصطالحات عرفانيعرب  ابنيعرفان

كنم بتوان دو عارف را نـام بـرد و              من فكر نمي  . لزوماً مشترك نيست  . بله ●
حتي كساني هم كـه در  . اند حدي استفاده كردهگفت كه دقيقاً اصطالحات وا  

كننــد، بــاز هــم   عربــي ســلوك و مشــي مــي  و مســلك ابــنٰممشــيهمــان 
عربـي منطبـق نيسـت و گـاهي          شان دقيقاً بر اصـطالحات ابـن       اصطالحات

تـر،    به زبان خيلي ساده    .برد  كار نمي   برند كه ديگري به     كار مي   اصطالحاتي به 
كنـد،      كه يك شاعر از تعبير كرشمه اسـتفاده مـي         بينيم      در شعر عرفاني ما مي    

چرا؟ اگر كسي بگويد    . كند    در حالي كه شاعر ديگر از تعبير نگاه استفاده مي         
شـان را ندارنـد، بايـد گفـت مسـلم اسـت كـه معنـي                   اينها معـاني حقيقـي    

كنند و از فـالن تعبيـر           شان را ندارند، اما چرا از اين تعبير استفاده مي           حقيقي
شكي نيست كه از هر تعبيـري كـه اسـتفاده كننـد، معنـي               . كنند  نمياستفاده  

كـار    بـرد و ديگـري بـه          كـار مـي     اما چرا اين تعبير را كسي بـه       . مجازي دارد 
كـار    هـا كـم بـه       برنـد و بعضـي        كار مي   ها كرشمه را خيلي به      بعضي. برد    نمي
هم خـوا     مـن نمـي   . رود  كار مي   كرشمه در حافظ بيشتر از سعدي به      . برند    مي

خـواهم بگـويم اشـعاري از           اند، ولي مي    بگويم سعدي يا حافظ عارف بوده     
گـويم ايـن دو         البتـه نمـي   . ستااينها به يادگار مانده كه قابل تفسير عرفاني         

داد عارفان هستند، ولي باالخره تعبير كرشمه، در حافظ بيشـتر و          در عِ شاعر  
يـزي در   چـرا چنـين اسـت؟ حـافظ چـه چ          . شود  در سعدي كمتر ديده مي    

لفـظ  ديده كـه آن را بـر           ديده است؟ حتماً چيزي در اين لفظ مي           كرشمه مي 
رد بـاز   بـ     كار مـي    چند اگر لفظ ديگر هم به       هر. داده است   ديگري ترجيح مي  
 .كرد  اش را مراد مي  استعاري يا بايد معناي مجازي

 هـاي    و آن اينكه با پيشـرفت دانـش        متذكر شوم اي را بايد در اينجا        نكته
زباني توجه به اين بعد خيلي زياد شده است؛ البته اگـر كسـي بخواهـد در                 
اين زمينه كار خوبي انجام دهد بايد با صـنايع ادبـي جديـد آشـنايي داشـته         
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گـاه تعبيـر    ، در حالي كه بعضـي از متـون هـيچ     » در قفس  ةپرند«گويند      مي
، يـا   »نـي در نيسـتان    «گوينـد       برند، بلكه مي    كار نمي   را به » پرنده در قفس  «

موالنا . كنند    هر دو به انسان اشاره مي     . اي كه از نيستان جدا افتاده است        ني
است، اولين عارفي است كه     اي كه از نيستان جدا افتاده         گويد ني     وقتي مي 

 امـا   ،كنـد     تلقي مـي  » ني جدا افتاده از نيستان    « انسان را     در فرهنگ اسالمي  
ممكـن اسـت     .بردند  كار مي   را به » پرنده در قفس  «از عرفا هم تعبير       خيلي

يـك  . بگوييم هر دو يك چيز است، در حالي كه هر دو يك چيـز نيسـت      
سازد و يك تصور ديگر بيشـتر          يتصور از انسان بيشتر با پرنده در قفس م        

با ني جدا افتاده از نيستان يا نـي بريـده از نيسـتان؛ لـذا اينهـا دو تصـور                     
توانست از      كند كه انسان يك ني است، مي          وقتي پاسكال تأكيد مي   . هستند

ده استعاره يا مجاز ديگر هم استفاده كنـد، ولـي چـرا در تمـام تـأمالتش                  
او . فقط نـي تصـور كنيـد نـه چيـز ديگـري            كند كه انسان را         پافشاري مي 

مسلماً يك چيزي در انسان ديده است كه او را به اين نتيجه رسـانده كـه                 
كنـد، در    لذا از تعبير ني استفاده مي. اشبه امور فيزيكي به آن چيز ني است   

 در قفس يـا مـرد محبـوس در زنـدان را             ةتوانست تعبير پرند      حالي كه مي  
 اين امور اعم از خدا، وسـايط فـيض، فرشـتگان،            در باب همه  . كار ببرد   به

 چـرا همـه     .، فضائل و رذائـل ايـن مطالـب وجـود دارد             قواي نفس آدمي  
داننـد، ولـي حكمـت را زن تلقـي         رغم اينكه عقل را مرد مـي          عارفان علي 

بـه عنـوان مثـال در       . برند  كار مي   كنند؟ عارفان تعبير بانوي دانايي را به        مي
ه كتاب مهم بوئتيـوس اسـت، آن بـانوي حكمـت             ك تسليات فلسفه كتاب  

چـرا حكمـت يـك      . شود، يك بـانو اسـت         وقتي وارد زندان بوئتيوس مي    
تـوانيم بگـوييم در زبـان         است؟ چرا حكمـت يـك زن اسـت؟ نمـي           بانو

مسـيحيان بـه   .  يك بانو تلقي شده استو لذاحكمت، مؤنث است    عربي،
نوست در عين حال كه      با  يك اما حكمت . اند  كرده    زبان عربي صحبت نمي   

 .عقل مرد است

 ٣٤٥/ نظام عرفاني 
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اصـطالحات  مثالً  . ها وجود دارد    اوقات اين اختالف   ي گاه ، يك سنت هم   خوِددر   ○
 . مشترك نيست عارف ديگريي با اصطالحات عرفانيعرب  ابنيعرفان

كنم بتوان دو عارف را نـام بـرد و              من فكر نمي  . لزوماً مشترك نيست  . بله ●
حتي كساني هم كـه در  . اند حدي استفاده كردهگفت كه دقيقاً اصطالحات وا  

كننــد، بــاز هــم   عربــي ســلوك و مشــي مــي  و مســلك ابــنٰممشــيهمــان 
عربـي منطبـق نيسـت و گـاهي          شان دقيقاً بر اصـطالحات ابـن       اصطالحات

تـر،    به زبان خيلي ساده    .برد  كار نمي   برند كه ديگري به     كار مي   اصطالحاتي به 
كنـد،      كه يك شاعر از تعبير كرشمه اسـتفاده مـي         بينيم      در شعر عرفاني ما مي    

چرا؟ اگر كسي بگويد    . كند    در حالي كه شاعر ديگر از تعبير نگاه استفاده مي         
شـان را ندارنـد، بايـد گفـت مسـلم اسـت كـه معنـي                   اينها معـاني حقيقـي    

كنند و از فـالن تعبيـر           شان را ندارند، اما چرا از اين تعبير استفاده مي           حقيقي
شكي نيست كه از هر تعبيـري كـه اسـتفاده كننـد، معنـي               . كنند  نمياستفاده  

كـار    بـرد و ديگـري بـه          كـار مـي     اما چرا اين تعبير را كسي بـه       . مجازي دارد 
كـار    هـا كـم بـه       برنـد و بعضـي        كار مي   ها كرشمه را خيلي به      بعضي. برد    نمي
هم خـوا     مـن نمـي   . رود  كار مي   كرشمه در حافظ بيشتر از سعدي به      . برند    مي

خـواهم بگـويم اشـعاري از           اند، ولي مي    بگويم سعدي يا حافظ عارف بوده     
گـويم ايـن دو         البتـه نمـي   . ستااينها به يادگار مانده كه قابل تفسير عرفاني         

داد عارفان هستند، ولي باالخره تعبير كرشمه، در حافظ بيشـتر و          در عِ شاعر  
يـزي در   چـرا چنـين اسـت؟ حـافظ چـه چ          . شود  در سعدي كمتر ديده مي    

لفـظ  ديده كـه آن را بـر           ديده است؟ حتماً چيزي در اين لفظ مي           كرشمه مي 
رد بـاز   بـ     كار مـي    چند اگر لفظ ديگر هم به       هر. داده است   ديگري ترجيح مي  
 .كرد  اش را مراد مي  استعاري يا بايد معناي مجازي

 هـاي    و آن اينكه با پيشـرفت دانـش        متذكر شوم اي را بايد در اينجا        نكته
زباني توجه به اين بعد خيلي زياد شده است؛ البته اگـر كسـي بخواهـد در                 
اين زمينه كار خوبي انجام دهد بايد با صـنايع ادبـي جديـد آشـنايي داشـته         
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كنيم، معاني، بيان و بديع در نظرمـان            وقتي ما بحث از صنايع ادبي مي      . باشد
 .گفتـيم     غـي مـي   به اين سه علم يعني معاني، بيان و بديع، علـوم بال           . هست

اساسـاً  . هـاي زيـادي دارد      علوم بالغي كنوني، با علوم بالغي قديم تفـاوت        
مـثالً در قـديم بـين مجـاز،         . كنـد     هاي آن فرق مـي      بندي  ها و دسته    بندي  رده

استعاره و حتي تشبيه مرز خيلي باريكي بود، ولـي امـروزه مجـاز، تفـاوت                
اوت بسياري با تمثيل دارنـد و  بسياري با استعاره و تشبيه دارد و اينها هم تف    

. تمثيل هم تفاوت زيادي با كنايه دارد و كنايه هم تفاوت زيادي با رمز دارد              
اين هم يك جنبه است كه وارد بحـث         . دارندهاي زيادي     اينها با هم تفاوت   

. شوم و اصالً خود من هم ورود خيلي جدي در اين بحث نـدارم             از آن نمي  
 . در اين زمينه قابل طرح بوداي بود كه اينها جهات مقايسه

 

 منـابعي   ...هاي زبانِي استعاره، مجـاز و        در زمينه مباحث جديد ناظر به تفاوت       لطفاً ○
 . معرفي كنيدبراي مطالعه

بـا   ١ رنـه وِلـك   اثـر  تـاريخ نقـد جديـد      هشت جلدي    توانيد به كتاب    مي ●
ـ   ترجمه سعيد ارباب شيراني مراجعه كنيد     ان كه تا االن شش جلـد آن بـه زب

ترجمـه  هنوز  شده و دو جلد ديگرش      توسط انتشارات نيلوفر منتشر     فارسي  
 بـا ترجمـه      اثر ديويد ديچـز    هاي نقد ادبي    شيوهكتاب  همچنين  .  است نشده

 و محمدتقي صدقياني نيز كه توسط نشر علمـي منتشـر            يغالمحسين يوسف 
 فقط اين نكته را بايد تذكر دهـم كـه اصـالً در              .شده كتاب سودمندي است   

 از يا  يـك مرحلـه   . گفتـيم نيايـد      مي كه ما    ينتان مجاز، استعاره و چيزهاي    ذه
ـ  ؛ايـم    داشته كار و سر است كه ما با آن       يا   آن مرحله  يتطور علوم بالغ    ي ول

هـا    يبنـد    پيشرفت كرده و امـروزه رده      ي هم مثل هر علم ديگر     يعلوم بالغ 
كـار   ز بـه  تعبيـر مجـا  يوقتامروزه در بسياري از مواقع      .  متفاوت است  يخيل
 يكمااينكه در علوم بالغـ    .  تفاوت زيادي دارد    ها  ميرود واقعاً با بيان قدي      مي

                                                           

1. Rene Wellek (1903-1995) 
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بـا خـدا بـه زبـان     «گوينـد    مـي رود و مثالً  كار مي تعبير تمثيل به يامروز وقت 
 ١آنـالوژي . شان تمثيـل قـدما نيسـت      د، اصالً مرا  »توان سخن گفت     ميتمثيل  

ه را گفتم تا توجـه داشـته باشـيد          اين نكت . امروز غير از تمثيل قدماي ماست     
 در واقـع    يشود، ول    ميطور ترجمه      همان يرغم اينكه الفاظ در فارس      كه علي 
 .آن تغيير كرده است محتواي

 يـا  فلسـفه تفسـير   وجود دارد به نـام  يانگليس  به زبانهم  يكتاب ديگر 
پـردازد كـه مـا        است و به اين نكته مـي       ي اين كتاب بسيار عال    ٢.فلسفه تعبير 

 نظـر كنـيم و از وجـه         ي و عرفـان   يتوانيم به وجه ادبي متون دين       گونه مي چ
 از يازده   يا   در واقع اين كتاب مجموعه     هايي بياموزيم ها چيز   اين كتاب  يادب

 ولـي   ، البته بـه فارسـي ترجمـه نشـده         ،اند  مقاله است كه يازده متفكر نوشته     
 . جالبي استبسياركتاب 

 در ادامـه تكملـه ايـن        .دش بيان   ير نظ هاي  تا اينجا وجوه مقايسه عرفان    
 .كنيم بحث را طرح مي

 
مسائل مربوط به عرفان نظـري در قلمـرو         : تكلمه بحث عرفان نظري   . ۲

 فلسفة عرفان
وجـوه  وقتي  سلوك عرفاني     و  در دو فصل قبلي يعني تجربه عرفاني و سير        

 در  وكردم،       ارائه مي   را با عنوان تكمله    شد، بحثي     تمام مي مقايسه يك بخش    
  راجع به خود عرفان عملـي يـك بحـث          ي يا  راجع به خود تجربه عرفان     آن

هـاي نظـري      در اين قسمت نيز كه وجوه مقايسه عرفان       . كردم  كلي طرح مي  
 ايـن . كـنم طـرح    عرفان نظـري      خود  راجع به   را بحثيبه پايان رسيده، بايد     

د ، ولي اگر مقايسه بخواهد دقيق انجـام بگيـر         نيست به مقايسه    بحث مربوط 
 .انسان بايد ابتدا اين مسائل مقدماتي را بداند

                                                           

1. analogy 

2. The Philosophy of Interpretation, ed. by Joseph Margolis and Tome Rockmore, 

Blackwell, 1999. 
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كنيم، معاني، بيان و بديع در نظرمـان            وقتي ما بحث از صنايع ادبي مي      . باشد
 .گفتـيم     غـي مـي   به اين سه علم يعني معاني، بيان و بديع، علـوم بال           . هست

اساسـاً  . هـاي زيـادي دارد      علوم بالغي كنوني، با علوم بالغي قديم تفـاوت        
مـثالً در قـديم بـين مجـاز،         . كنـد     هاي آن فرق مـي      بندي  ها و دسته    بندي  رده

استعاره و حتي تشبيه مرز خيلي باريكي بود، ولـي امـروزه مجـاز، تفـاوت                
اوت بسياري با تمثيل دارنـد و  بسياري با استعاره و تشبيه دارد و اينها هم تف    

. تمثيل هم تفاوت زيادي با كنايه دارد و كنايه هم تفاوت زيادي با رمز دارد              
اين هم يك جنبه است كه وارد بحـث         . دارندهاي زيادي     اينها با هم تفاوت   

. شوم و اصالً خود من هم ورود خيلي جدي در اين بحث نـدارم             از آن نمي  
 . در اين زمينه قابل طرح بوداي بود كه اينها جهات مقايسه

 

 منـابعي   ...هاي زبانِي استعاره، مجـاز و        در زمينه مباحث جديد ناظر به تفاوت       لطفاً ○
 . معرفي كنيدبراي مطالعه

بـا   ١ رنـه وِلـك   اثـر  تـاريخ نقـد جديـد      هشت جلدي    توانيد به كتاب    مي ●
ـ   ترجمه سعيد ارباب شيراني مراجعه كنيد     ان كه تا االن شش جلـد آن بـه زب

ترجمـه  هنوز  شده و دو جلد ديگرش      توسط انتشارات نيلوفر منتشر     فارسي  
 بـا ترجمـه      اثر ديويد ديچـز    هاي نقد ادبي    شيوهكتاب  همچنين  .  است نشده

 و محمدتقي صدقياني نيز كه توسط نشر علمـي منتشـر            يغالمحسين يوسف 
 فقط اين نكته را بايد تذكر دهـم كـه اصـالً در              .شده كتاب سودمندي است   

 از يا  يـك مرحلـه   . گفتـيم نيايـد      مي كه ما    ينتان مجاز، استعاره و چيزهاي    ذه
ـ  ؛ايـم    داشته كار و سر است كه ما با آن       يا   آن مرحله  يتطور علوم بالغ    ي ول

هـا    يبنـد    پيشرفت كرده و امـروزه رده      ي هم مثل هر علم ديگر     يعلوم بالغ 
كـار   ز بـه  تعبيـر مجـا  يوقتامروزه در بسياري از مواقع      .  متفاوت است  يخيل
 يكمااينكه در علوم بالغـ    .  تفاوت زيادي دارد    ها  ميرود واقعاً با بيان قدي      مي

                                                           

1. Rene Wellek (1903-1995) 
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بـا خـدا بـه زبـان     «گوينـد    مـي رود و مثالً  كار مي تعبير تمثيل به يامروز وقت 
 ١آنـالوژي . شان تمثيـل قـدما نيسـت      د، اصالً مرا  »توان سخن گفت     ميتمثيل  

ه را گفتم تا توجـه داشـته باشـيد          اين نكت . امروز غير از تمثيل قدماي ماست     
 در واقـع    يشود، ول    ميطور ترجمه      همان يرغم اينكه الفاظ در فارس      كه علي 
 .آن تغيير كرده است محتواي

 يـا  فلسـفه تفسـير   وجود دارد به نـام  يانگليس  به زبانهم  يكتاب ديگر 
پـردازد كـه مـا        است و به اين نكته مـي       ي اين كتاب بسيار عال    ٢.فلسفه تعبير 

 نظـر كنـيم و از وجـه         ي و عرفـان   يتوانيم به وجه ادبي متون دين       گونه مي چ
 از يازده   يا   در واقع اين كتاب مجموعه     هايي بياموزيم ها چيز   اين كتاب  يادب

 ولـي   ، البته بـه فارسـي ترجمـه نشـده         ،اند  مقاله است كه يازده متفكر نوشته     
 . جالبي استبسياركتاب 

 در ادامـه تكملـه ايـن        .دش بيان   ير نظ هاي  تا اينجا وجوه مقايسه عرفان    
 .كنيم بحث را طرح مي

 
مسائل مربوط به عرفان نظـري در قلمـرو         : تكلمه بحث عرفان نظري   . ۲

 فلسفة عرفان
وجـوه  وقتي  سلوك عرفاني     و  در دو فصل قبلي يعني تجربه عرفاني و سير        

 در  وكردم،       ارائه مي   را با عنوان تكمله    شد، بحثي     تمام مي مقايسه يك بخش    
  راجع به خود عرفان عملـي يـك بحـث          ي يا  راجع به خود تجربه عرفان     آن

هـاي نظـري      در اين قسمت نيز كه وجوه مقايسه عرفان       . كردم  كلي طرح مي  
 ايـن . كـنم طـرح    عرفان نظـري      خود  راجع به   را بحثيبه پايان رسيده، بايد     

د ، ولي اگر مقايسه بخواهد دقيق انجـام بگيـر         نيست به مقايسه    بحث مربوط 
 .انسان بايد ابتدا اين مسائل مقدماتي را بداند

                                                           

1. analogy 

2. The Philosophy of Interpretation, ed. by Joseph Margolis and Tome Rockmore, 

Blackwell, 1999. 
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 هاي غيرعرفاني هاي عرفاني از گزاره  دشواري مالك تشخيص گزاره. ١ـ٢
 فـرد در     كـه  ايـن اسـت   وجـود دارد     يدر عرفان نظر  يكي از مشكالتي كه     

اش را   يود و تجربـه عرفـان     شـ   مي ي صاحب يك تجربه عرفان    يتجربه عرفان 
 ي عرفـا  ي عرفـان  يها تجربهپس از مطالعه    انند و   خو ينويسد و ديگران م    يم

ـ        ايـن مقايسـه   . هنـد د  مي انجام   يهاي مقايسه مختلف  يهـا در بخـش اول يعن
 وجـود دارد    يهـاي  در بخش دوم هم توصيه    . گيرد ي صورت م  يتجربه عرفان 

 يهـاي   اما در بخش سـوم بـا گـزاره         ؛وندش ميها با هم مقايسه      كه اين توصيه  
 قسـم  يهـا  اند، و مانند گـزاره ١ ها ناظر به واقع     گزاره  داريم كه اين   كار و سر

 ي منطقـ   دقيـقِ  يها به معنـا     اين گزاره  ييعن. تند، نيس اند  دوم كه ناظر به عمل    
 يهمـه چيـز يكـ   «گويـد   ي عـارف مـ  يمثالً وقت. بردار هستند صدق و كذب  

، اينهـا سلسـله     »م اسـت  كثـرت تـوه   «و يـا    » وجـود نـدارد   زمان  «يا  » است
 يحتمـل   قـولٌ  ؛انـد   قضيه ي يعن ؛ هستند ي منطق يها ت كه گزاره   اس يهاي گزاره

 ،االمر صادق يا كـاذب باشـند   نفس ي بنابراين ممكن است ف ؛الصدق و الكذب  
هـا    ايـن گـزاره    .ولو آنكه ما صادق بـودن يـا كـاذب بـودن آنهـا را نـدانيم                

اما . گويند ياالمر صادق يا كاذب هستند و درباره عالم واقع سخن م           نفس يف
واهيم، خـ  مـي  يين مشكل در اينجـا ايـن اسـت كـه مـا در عرفـان نظـر        اول

 بحـث ايـن اسـت       لذا ؛ را با هم مقايسه كنيم     يعرفانناظر به واقع     يها گزاره
مثالً آيـا   . را چگونه بايد تميز دهيم    ناظر به واقع     يها  بودن گزاره  يكه عرفان 
» وهوم است م  يزمان امر «؟  ي است يا فلسف   يعرفان» خدا وجود دارد  «گزاره  
 برهان اقامـه كـرد بـر اينكـه      ياگر فيلسوف  ؟ي است يا عرفان   ي فلسف يا گزاره

 اسـت؟ و اگـر      ي، آيا بايد بگوييم اين گزاره فلسف      » است  ميزمان امر موهو  «
 اسـت،  ي گفت من در كشف و شهودم فهميدم كه زمان امر ناموجود          يعارف

 كند؟  عرفاني مي شود؟ چه چيز گزاره را         مي يآيا اين گزاره يك گزاره عرفان     
 اسـت يـا نـه؟    يآيا اين گزاره عرفـان » همه چيز مخلوق خداست   «اگر گفتم   

                                                           

1. factual 
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همـه  «يـا بگـويم   » همه چيز مخلوق خداست«كند كه بگويم       مي تفاوتيچه  
همـه  «، و يـا     »همه چيز شعاع وجـود خداسـت      «و يا   » چيز فَيضان خداست  

 بـا  يتفـاوت هـا چـه     ايـن گـزاره  .»چيز از مراتب و مدارج وجـود خداسـت        
  دارند؟يكديگر
 .شـوند   هاي عرفاني تميـز داده مـي       ره به وضوح از گزا    ي تجرب يها گزاره

آب «گـويم   ي من م يوقت. وندش  مي تميز داده    ياقل در اكثر موارد به راحت     حد
گويـد ايـن گـزاره       ي نمـ  يكسـ » يدآ  ميگراد به جوش     ي درجه سانت  ۱۰۰در  
ـ  يمجموع زوايا «گويم   ي م يهمچنين وقت .  است يعرفان  ۱۸۰ مثلـث    ي درون

 شـك  ي كسـ ي يعنـ ؛گويد اين گزاره عرفـاني اسـت      مي ن يكس» درجه است 
 . باشنديها عرفان ند كه نكند اين گزارهك مين

كـامالً واضـح     . قضاوت آسان است    هم هاي اخالقي   در خصوص گزاره  
 كـه   اي اخالقـي اسـت       گـزاره . است كه يك گزاره چه وقت اخالقي اسـت        

 مفهوم خـوب و بـد، درسـت و نادرسـت،            محمولش، مخصوصاً يكي از ده    
 يكي از ايـن     اگر . و فضيلت و رذيلت باشد     ،بايد و نبايد، وظيفه و مسئوليت     
. گوينـد   به آن گزاره، گزاره اخالقي مـي ،دونده مفهوم محمول گزاره واقع ش    

هـاي تـاريخي هـم         گزاره و  هاي علمي   گزاره.  واضح است   مطلب بسيار  اين
هاي ديني ـ مذهبي هم تا حد فراوانـي     گزاره وهاي فلسفي گزاره. اند واضح
هاي عرفاني تا حدي به خـاطر شـباهت و    البته عدم وضوِح گزاره  . اند  واضح

كننـد و تـا حـدي         هاي فلسفي پيدا مي     اي است كه گاهي با گزاره       همپوشاني
  مـذهبي ـهاي دينـي    اي است كه با گزاره هم به خاطر شباهت و همپوشاني

 .كنند   پيدا ميشناختي اي عميقاً روانه و برخي از گزاره
 يمـثالً اگـر كسـ      پذيرنـد؟   ها چگونه از يكديگر تميز مي       اين قبيل گزاره  

 يا ، اين گزاره چـه نـوع گـزاره        » خدا نيست  ي به زيباي  يهيچ موجود «گفت  
، در آن يز زيبـاي  ا عرفاني است، چـون سـخن      گوييم  احتماالً مي است؟ البته   

 ي اسـت؟ چـه اسـتدالل      ي اين گزاره عرفـان    توان گفت  يهست، اما چگونه م   
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 هاي غيرعرفاني هاي عرفاني از گزاره  دشواري مالك تشخيص گزاره. ١ـ٢
 فـرد در     كـه  ايـن اسـت   وجـود دارد     يدر عرفان نظر  يكي از مشكالتي كه     

اش را   يود و تجربـه عرفـان     شـ   مي ي صاحب يك تجربه عرفان    يتجربه عرفان 
 ي عرفـا  ي عرفـان  يها تجربهپس از مطالعه    انند و   خو ينويسد و ديگران م    يم

ـ        ايـن مقايسـه   . هنـد د  مي انجام   يهاي مقايسه مختلف  يهـا در بخـش اول يعن
 وجـود دارد    يهـاي  در بخش دوم هم توصيه    . گيرد ي صورت م  يتجربه عرفان 

 يهـاي   اما در بخش سـوم بـا گـزاره         ؛وندش ميها با هم مقايسه      كه اين توصيه  
 قسـم  يهـا  اند، و مانند گـزاره ١ ها ناظر به واقع     گزاره  داريم كه اين   كار و سر

 ي منطقـ   دقيـقِ  يها به معنـا     اين گزاره  ييعن. تند، نيس اند  دوم كه ناظر به عمل    
 يهمـه چيـز يكـ   «گويـد   ي عـارف مـ  يمثالً وقت. بردار هستند صدق و كذب  

، اينهـا سلسـله     »م اسـت  كثـرت تـوه   «و يـا    » وجـود نـدارد   زمان  «يا  » است
 يحتمـل   قـولٌ  ؛انـد   قضيه ي يعن ؛ هستند ي منطق يها ت كه گزاره   اس يهاي گزاره

 ،االمر صادق يا كـاذب باشـند   نفس ي بنابراين ممكن است ف ؛الصدق و الكذب  
هـا    ايـن گـزاره    .ولو آنكه ما صادق بـودن يـا كـاذب بـودن آنهـا را نـدانيم                

اما . گويند ياالمر صادق يا كاذب هستند و درباره عالم واقع سخن م           نفس يف
واهيم، خـ  مـي  يين مشكل در اينجـا ايـن اسـت كـه مـا در عرفـان نظـر        اول

 بحـث ايـن اسـت       لذا ؛ را با هم مقايسه كنيم     يعرفانناظر به واقع     يها گزاره
مثالً آيـا   . را چگونه بايد تميز دهيم    ناظر به واقع     يها  بودن گزاره  يكه عرفان 
» وهوم است م  يزمان امر «؟  ي است يا فلسف   يعرفان» خدا وجود دارد  «گزاره  
 برهان اقامـه كـرد بـر اينكـه      ياگر فيلسوف  ؟ي است يا عرفان   ي فلسف يا گزاره

 اسـت؟ و اگـر      ي، آيا بايد بگوييم اين گزاره فلسف      » است  ميزمان امر موهو  «
 اسـت،  ي گفت من در كشف و شهودم فهميدم كه زمان امر ناموجود          يعارف

 كند؟  عرفاني مي شود؟ چه چيز گزاره را         مي يآيا اين گزاره يك گزاره عرفان     
 اسـت يـا نـه؟    يآيا اين گزاره عرفـان » همه چيز مخلوق خداست   «اگر گفتم   

                                                           

1. factual 

 ٣٤٩/ نظام عرفاني 
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همـه  «يـا بگـويم   » همه چيز مخلوق خداست«كند كه بگويم       مي تفاوتيچه  
همـه  «، و يـا     »همه چيز شعاع وجـود خداسـت      «و يا   » چيز فَيضان خداست  

 بـا  يتفـاوت هـا چـه     ايـن گـزاره  .»چيز از مراتب و مدارج وجـود خداسـت        
  دارند؟يكديگر
 .شـوند   هاي عرفاني تميـز داده مـي       ره به وضوح از گزا    ي تجرب يها گزاره

آب «گـويم   ي من م يوقت. وندش  مي تميز داده    ياقل در اكثر موارد به راحت     حد
گويـد ايـن گـزاره       ي نمـ  يكسـ » يدآ  ميگراد به جوش     ي درجه سانت  ۱۰۰در  
ـ  يمجموع زوايا «گويم   ي م يهمچنين وقت .  است يعرفان  ۱۸۰ مثلـث    ي درون

 شـك  ي كسـ ي يعنـ ؛گويد اين گزاره عرفـاني اسـت      مي ن يكس» درجه است 
 . باشنديها عرفان ند كه نكند اين گزارهك مين

كـامالً واضـح     . قضاوت آسان است    هم هاي اخالقي   در خصوص گزاره  
 كـه   اي اخالقـي اسـت       گـزاره . است كه يك گزاره چه وقت اخالقي اسـت        

 مفهوم خـوب و بـد، درسـت و نادرسـت،            محمولش، مخصوصاً يكي از ده    
 يكي از ايـن     اگر . و فضيلت و رذيلت باشد     ،بايد و نبايد، وظيفه و مسئوليت     
. گوينـد   به آن گزاره، گزاره اخالقي مـي ،دونده مفهوم محمول گزاره واقع ش    

هـاي تـاريخي هـم         گزاره و  هاي علمي   گزاره.  واضح است   مطلب بسيار  اين
هاي ديني ـ مذهبي هم تا حد فراوانـي     گزاره وهاي فلسفي گزاره. اند واضح
هاي عرفاني تا حدي به خـاطر شـباهت و    البته عدم وضوِح گزاره  . اند  واضح

كننـد و تـا حـدي         هاي فلسفي پيدا مي     اي است كه گاهي با گزاره       همپوشاني
  مـذهبي ـهاي دينـي    اي است كه با گزاره هم به خاطر شباهت و همپوشاني

 .كنند   پيدا ميشناختي اي عميقاً روانه و برخي از گزاره
 يمـثالً اگـر كسـ      پذيرنـد؟   ها چگونه از يكديگر تميز مي       اين قبيل گزاره  

 يا ، اين گزاره چـه نـوع گـزاره        » خدا نيست  ي به زيباي  يهيچ موجود «گفت  
، در آن يز زيبـاي  ا عرفاني است، چـون سـخن      گوييم  احتماالً مي است؟ البته   

 ي اسـت؟ چـه اسـتدالل      ي اين گزاره عرفـان    توان گفت  يهست، اما چگونه م   
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ايـن مسـئله   . يـد آ ميپيش  ١ ميزگذاريداريم؟ به تعبير بهتر بايد گفت مسئله    
در ايـن   .  است ي مسئله مهم  ٢يگذاريز م الكم. امروزه بسيار مهم شده است    

هـا از      مشخصي وجود ندارد و لذا تميـز ايـن گـزاره           گذاريزيمالك م زمينه  
 .يكديگر دشوار است

. هاي عرفاني را بـا هـم مقايسـه كنـيم     خواهيم گزاره  ن نظري مي  در عرفا 
هـا تشـخيص داد، تـا     هاي عرفـاني را از سـاير گـزاره       توان گزاره   چگونه مي 

هـاي عرفـاني از    در خصـوص تميـز گـزاره   . امكان مقايسه آنها فراهم شـود  
 .حل گفته شده است هاي فلسفي دو راه گزاره
ن دليـل كـه     ي به هم   اتفاقاً ورسد     مي به ذهن النظر   بادي في يك راه كه   .۱

كـه   اسـت   ايـن ،ودشـ  نمـي  بـه آن   ي، اصالً اعتناي  استالنظر   يباد يف
 كـار  و سـر  ي معموالً بـا مفـاهيم خاصـ       ي فلسف يها ويند گزاره گ  مي

 مانند وجود، عـدم، ماهيـت، كثـرت، وحـدت، قـوه و فعـل،                ،دارند
ل جعـ حركت و سكون، ثبات و تغيـر، وجـوب و امكـان و امتنـاع،         

 بـا ايـن     ي عرفـان  يهـا   گزاره ي ول ،... جعل بسيط، هويت و     و مركب
 همچون بهاء، جالل، نور،     ي ندارند، بلكه با مفاهيم    كار و سر مفاهيم

 ؛ دارندكار و سر... حيات و
 دوم اين است كه بگوييم اگر به ريخت و قيافه گـزاره نگـاه               حل  راه .۲

 داد، بلكـه بايـد       بـودن آن را تميـز      ي يا عرفان  يتوان فلسف  ي نم ،كنيم
 يا بـر    ،حاصل آمده است   ييند استدالل آببينيم اين گزاره بر اثر يك فر      

ـ ٣،»كُلُّ شَيءٍ هالِك إِلَّا وجهه    «مثالً گزاره    .ر كشف و شهود   ثا  هـر  ي يعن
 اسـت يـا   ي آيا يك گـزاره عرفـان  ، استي جز خدا نابود شدن    يچيز
 به ايـن گـزاره در اثـر     قائِل آيا ؟ مطابق اين ديدگاه بايد ببينيم     يفلسف

توانـد،   ي آيا مـ   ي يعن ؛ به اين گزاره رسيده است     ييند استدالل آيك فر 
                                                           

1. demarcation 2. criterion of demarcation  

 . ۸۸): ۲۸(قصص . ٣

 ٣٥١/ نظام عرفاني 
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 .هر وقت ما اراده كرديم اين گزاره را نتيجه يك استدالل قرار دهـد              
 از راه كشـف و   يامـا اگـر كسـ     .  است ياگر چنين باشد گزاره فلسف    

اسـت و   شهود به اين گزاره رسيده باشد آنگاه ايـن گـزاره را يافتـه               
 ي در اين صورت اين گزاره، عرفـان       ؛ به سود آن ندارد    يهيچ استدالل 
 ي بـودن و فلسـف  ي عرفـان  ،هـا  خود گزاره با نگاه به    پس  . خواهد بود 

 يانـد در فلسـف     اينكه از كجا آمـده     بلكه   شود،  نميبودنشان مشخص   
 . بودنشان تأثير دارديبودن و عرفان

 بسـياري از افـراد  اين است كه  مشكل اول :اين رأي هم دو مشكل عمده دارد 
اي نيسـت    كه هيچ استدالل فلسـفي ، و من هم معتقدم   ،اعتقادشان بر اين است   

 خـاص فلسـفي هـم    هـاي   استدالل.  شهود مبتني است    يا چند   اينكه بر يك   االّ
 وگرنه هيچ اسـتدالل     ،نهايت اينكه شهودها انواع دارند    . مبتني بر شهود هستند   

بـار   اين سخن را اولـين .  شهود نباشد يا چند  يكاي نيست كه مبتني بر       فلسفي
 گفـت مـا     مـي ، اولين فيلسوفي است كه      نيتس   يعني اليب  ؛ بيان كرد  نيتس  يبال

  اينكه بالمآل مبتني بر يـك       االّ ،اي داشته باشيم    هيچ استدالل فلسفي   يمتوان نمي
 .كرد  و برگفته خود استدالل اقامه مي شهود باشديا چند

يقين نداريم در فرآينـد     ما  د دارد اين است كه       هم كه وجو   يمشكل دوم 
.  دخالت نكرده باشـد ي، هيچ امر غير كشف و شهود     يكشف و شهود عرفان   

 ي، شـهود يفتيم در هر فرآيند استداللگ مي ياشكال اول از آن طرف بود يعن 
يند كشف و شهود    فرآ در هر    يواهيم بگوييم گوي  خ  مي در اينجا    ؛وجود دارد 

 .كند  كشف و شهود هم رخنه ميز غير اي، چيزيعرفان
يم؟ ممكـن اسـت ايـن       ياي بايد گزاره عرفاني بگـو       باالخره به چه گزاره   

بـه  سؤال اصالً به ذهن كسي خطور نكند، ولي سؤال بسيار مشكلي است و             
مـا  .  هيچ رأيي پيدا نشده كه بتواند اين قضيه را فيصله دهـد            كنونتانظر من   

هايي را كه عرفـا از تجـارب خـود            گزارشيا  ايم كه     معموالً اين كار را كرده    
كنـد، يعنـي     عربي در آثـار خـود مـي       كه مثالً ابن  را  هايي    يا بحث و  دهند      مي
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ايـن مسـئله   . يـد آ ميپيش  ١ ميزگذاريداريم؟ به تعبير بهتر بايد گفت مسئله    
در ايـن   .  است ي مسئله مهم  ٢يگذاريز م الكم. امروزه بسيار مهم شده است    

هـا از      مشخصي وجود ندارد و لذا تميـز ايـن گـزاره           گذاريزيمالك م زمينه  
 .يكديگر دشوار است

. هاي عرفاني را بـا هـم مقايسـه كنـيم     خواهيم گزاره  ن نظري مي  در عرفا 
هـا تشـخيص داد، تـا     هاي عرفـاني را از سـاير گـزاره       توان گزاره   چگونه مي 

هـاي عرفـاني از    در خصـوص تميـز گـزاره   . امكان مقايسه آنها فراهم شـود  
 .حل گفته شده است هاي فلسفي دو راه گزاره
ن دليـل كـه     ي به هم   اتفاقاً ورسد     مي به ذهن النظر   بادي في يك راه كه   .۱

كـه   اسـت   ايـن ،ودشـ  نمـي  بـه آن   ي، اصالً اعتناي  استالنظر   يباد يف
 كـار  و سـر  ي معموالً بـا مفـاهيم خاصـ       ي فلسف يها ويند گزاره گ  مي

 مانند وجود، عـدم، ماهيـت، كثـرت، وحـدت، قـوه و فعـل،                ،دارند
ل جعـ حركت و سكون، ثبات و تغيـر، وجـوب و امكـان و امتنـاع،         

 بـا ايـن     ي عرفـان  يهـا   گزاره ي ول ،... جعل بسيط، هويت و     و مركب
 همچون بهاء، جالل، نور،     ي ندارند، بلكه با مفاهيم    كار و سر مفاهيم

 ؛ دارندكار و سر... حيات و
 دوم اين است كه بگوييم اگر به ريخت و قيافه گـزاره نگـاه               حل  راه .۲

 داد، بلكـه بايـد       بـودن آن را تميـز      ي يا عرفان  يتوان فلسف  ي نم ،كنيم
 يا بـر    ،حاصل آمده است   ييند استدالل آببينيم اين گزاره بر اثر يك فر      

ـ ٣،»كُلُّ شَيءٍ هالِك إِلَّا وجهه    «مثالً گزاره    .ر كشف و شهود   ثا  هـر  ي يعن
 اسـت يـا   ي آيا يك گـزاره عرفـان  ، استي جز خدا نابود شدن    يچيز
 به ايـن گـزاره در اثـر     قائِل آيا ؟ مطابق اين ديدگاه بايد ببينيم     يفلسف

توانـد،   ي آيا مـ   ي يعن ؛ به اين گزاره رسيده است     ييند استدالل آيك فر 
                                                           

1. demarcation 2. criterion of demarcation  

 . ۸۸): ۲۸(قصص . ٣

 ٣٥١/ نظام عرفاني 
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 .هر وقت ما اراده كرديم اين گزاره را نتيجه يك استدالل قرار دهـد              
 از راه كشـف و   يامـا اگـر كسـ     .  است ياگر چنين باشد گزاره فلسف    

اسـت و   شهود به اين گزاره رسيده باشد آنگاه ايـن گـزاره را يافتـه               
 ي در اين صورت اين گزاره، عرفـان       ؛ به سود آن ندارد    يهيچ استدالل 
 ي بـودن و فلسـف  ي عرفـان  ،هـا  خود گزاره با نگاه به    پس  . خواهد بود 

 يانـد در فلسـف     اينكه از كجا آمـده     بلكه   شود،  نميبودنشان مشخص   
 . بودنشان تأثير دارديبودن و عرفان

 بسـياري از افـراد  اين است كه  مشكل اول :اين رأي هم دو مشكل عمده دارد 
اي نيسـت    كه هيچ استدالل فلسـفي ، و من هم معتقدم   ،اعتقادشان بر اين است   

 خـاص فلسـفي هـم    هـاي   استدالل.  شهود مبتني است    يا چند   اينكه بر يك   االّ
 وگرنه هيچ اسـتدالل     ،نهايت اينكه شهودها انواع دارند    . مبتني بر شهود هستند   

بـار   اين سخن را اولـين .  شهود نباشد يا چند  يكاي نيست كه مبتني بر       فلسفي
 گفـت مـا     مـي ، اولين فيلسوفي است كه      نيتس   يعني اليب  ؛ بيان كرد  نيتس  يبال

  اينكه بالمآل مبتني بر يـك       االّ ،اي داشته باشيم    هيچ استدالل فلسفي   يمتوان نمي
 .كرد  و برگفته خود استدالل اقامه مي شهود باشديا چند

يقين نداريم در فرآينـد     ما  د دارد اين است كه       هم كه وجو   يمشكل دوم 
.  دخالت نكرده باشـد ي، هيچ امر غير كشف و شهود     يكشف و شهود عرفان   

 ي، شـهود يفتيم در هر فرآيند استداللگ مي ياشكال اول از آن طرف بود يعن 
يند كشف و شهود    فرآ در هر    يواهيم بگوييم گوي  خ  مي در اينجا    ؛وجود دارد 

 .كند  كشف و شهود هم رخنه ميز غير اي، چيزيعرفان
يم؟ ممكـن اسـت ايـن       ياي بايد گزاره عرفاني بگـو       باالخره به چه گزاره   

بـه  سؤال اصالً به ذهن كسي خطور نكند، ولي سؤال بسيار مشكلي است و             
مـا  .  هيچ رأيي پيدا نشده كه بتواند اين قضيه را فيصله دهـد            كنونتانظر من   

هايي را كه عرفـا از تجـارب خـود            گزارشيا  ايم كه     معموالً اين كار را كرده    
كنـد، يعنـي     عربي در آثـار خـود مـي       كه مثالً ابن  را  هايي    يا بحث و  دهند      مي
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ايـن  اما   ايم؛   ناميده هاي عرفاني   گزاره ،آيد    هاي آنها مي    مطالبي را كه در كتاب    
بـدون ترديـد    يـك مشـكلش ايـن اسـت كـه           . داردت زيـادي    ار مشـكال  ك

ها وجود دارد كه ما بـه ضـرِس قـاطع بايـد      اين كتاب در ي فراوانيها  گزاره
وقتي گزاره عرفاني نبودند پس در بـاب  .  عرفاني نيستند ها  بگوييم اين گزاره  

اش هم جاي اين بحث هست كـه آيـا بـه حـق گـزاره عرفـاني تلقـي                      تتمه
 .شوند  شوند و يا به حق گزاره عرفاني تلقي نمي  مي

، م كسي را عارف بنـامي     مبخواهي  ما مشكل دوم اين است كه هنگامي كه      
هـاي ايـن كتـاب      چـون گـزاره  مگـويي    و مـي   مكني    هايش رجوع مي    به كتاب 

گوييـد     اگـر كسـي بگويـد از كجـا مـي      .عرفاني اسـت پـس عـارف اسـت        
هـا در      چـون ايـن گـزاره      مگـويي     مـي در پاسـخ    هايش عرفاني اسـت،       گزاره
 دور وجـود   در اينجـا يـك    . ، پس عرفاني اسـت     يك عارف آمده   هاي  نوشته
 شما  ، را بايد عارف دانست يا نه      ةالقضا  اگر كسي به شما گفت آيا عين      . دارد
هـاي عرفـاني زده،       هايش رجوع كن و ببـين اگـر حـرف          گوييد به كتاب    مي

هـايي كـه     هايش رجوع كنيم و بپرسيم آيا حرف        وقتي به كتاب  . عارف است 
چـون  ! ييـد خـب  گو  هايش آمده عرفاني است يا نه، آنگاه شما مـي   در كتاب 

در اينجـا دور الزم  !! هايش را عرفاني تلقي كـرد      است بايد حرف   ةالقضا عين
انسان از كجا بايد بفهمد چه كسـي عـارف اسـت؟ از آنجـايي كـه                 . آيد  مي

زند؟ كسـي كـه       هاي عرفاني مي   زند؟ چه كسي حرف     هاي عرفاني مي   حرف
زننـد؟   مـي هايشـان   زند كه عارفـان در كتـاب   هايش مي هايي در كتاب  حرف

هـايي در ايـن زمينـه طـي          البته راه . مشخص است كه اينجا دور وجود دارد      
 قضـاوت   حـال  هر به. كننده نيست  يك قانع    ولي به نظر من هيچ     ،شده است 

وقتـي انسـان    . درباره عرفاني بودن يا نبودن يـك مـتن، بسـيار مهـم اسـت              
اش   مقايسـه هاي نظري را با هم مقايسه كند، واحـد و اتـِم              واهد عرفان خ  مي

گويند اين گـزاره را بـا         باالخره مي . هاي عرفاني است   ها و گزاره   طبعاً جمله 
گـزاره و   . كنـيم   اين گزاره، و اين جمله را با اين جمله، با هـم مقايسـه مـي               

 ٣٥٣/ نظام عرفاني 
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 واحـدي بـراي مقايسـه    ، از ايـن  تـر    كوچك يعني. جمله، اتم مقايسه هستند   
هاي فراوانـي بـه وجـود        كولها هم مول    البته از تركيب اين اتم    . وجود ندارد 

حاال بحث بر سر اين است كه كدام جملـه يـا گـزاره را جملـه يـا                   . آيد    مي
 گزاره عرفاني تلقي كنيم؟

 

 آن يـك تجربـه   توانيم عرفاني تلقي كنيم كه محكـي  اي را مي  ر من گزاره  به نظ  ○
 .عرفاني باشد و نتوان از طريق استدالل و منطق آن را به دست آورد

 گـزاره بايـد يـك       ِي كه بگوييم محكّ   ن دانشجوي محترم اين است    نظر اي  ●
ـ  افـراد  در اين صـورت بايـد گفـت اوالً مـا          . تجربه عرفاني باشد    را ي فراوان

ست، ولي خودشان هيچ تجربـه      اهايشان عرفاني    شناسيم كه آثار و گزاره      مي
 ايـن اسـت      رايج شده  مادر ميان   يكي از مشكالتي كه     . اند  اي نداشته   عرفاني

  نوشت كـه ايـن      هاي علميه هر كس كه نثر يا نظمي        ه مخصوصاً در حوزه   ك
هاي ديگران حاكي از تجربه عرفاني بـوده اسـت، آن را              در نوشته  نثر يا نظم  

گيريم كه نوشته اين آقا هم حاكي از يك تجربه عرفاني بـوده         دال بر اين مي   
داننـد؟    يچرا برخي حافظ را عارف م     . گوييم اين آقا عارف بوده است       و مي 

  :استدالل آنها اين است كه حافظ گفته است
 

 دوش وقت سحر از غصّه نجاتم دادند      
 

  
 ندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند      او
 

 پس حـافظ   ،دهد   است كه در زندگي عادي رخ نمي       امورياز آنجايي كه اينها     
معناي اين سخن اين است كه چنين جمالتي در آثار اشخاصـي            . عارف است 

شده، پـس در آثـار حـافظ          اند، دال بر تجربه عرفاني تلقي مي        العارفيه كه مسلّم 
 جمالت عرفـاني، دال بـر       تلقي شود، حال آنكه   هم بايد دال بر تجربه عرفاني       

شناختم كه عارف نبود و ما كه با او              من كسي را مي    .عارف بودن كسي نيست   
 البتـه  ؛ي نيسـت دانستيم كه وي اهل تجربه عرفـان  آشناتر بوديم اين نكته را مي     

كننـد كـه او عـارف          مرد بزرگواري بود، اما برخي ادعا مي       !خدا رحمتش كند  
تا مـا هسـتيم در مقابـل كسـي كـه          . اين شخص از دنيا رفته است     . بوده است 
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ايـن  اما   ايم؛   ناميده هاي عرفاني   گزاره ،آيد    هاي آنها مي    مطالبي را كه در كتاب    
بـدون ترديـد    يـك مشـكلش ايـن اسـت كـه           . داردت زيـادي    ار مشـكال  ك

ها وجود دارد كه ما بـه ضـرِس قـاطع بايـد      اين كتاب در ي فراوانيها  گزاره
وقتي گزاره عرفاني نبودند پس در بـاب  .  عرفاني نيستند ها  بگوييم اين گزاره  

اش هم جاي اين بحث هست كـه آيـا بـه حـق گـزاره عرفـاني تلقـي                      تتمه
 .شوند  شوند و يا به حق گزاره عرفاني تلقي نمي  مي

، م كسي را عارف بنـامي     مبخواهي  ما مشكل دوم اين است كه هنگامي كه      
هـاي ايـن كتـاب      چـون گـزاره  مگـويي    و مـي   مكني    هايش رجوع مي    به كتاب 

گوييـد     اگـر كسـي بگويـد از كجـا مـي      .عرفاني اسـت پـس عـارف اسـت        
هـا در      چـون ايـن گـزاره      مگـويي     مـي در پاسـخ    هايش عرفاني اسـت،       گزاره
 دور وجـود   در اينجـا يـك    . ، پس عرفاني اسـت     يك عارف آمده   هاي  نوشته
 شما  ، را بايد عارف دانست يا نه      ةالقضا  اگر كسي به شما گفت آيا عين      . دارد
هـاي عرفـاني زده،       هايش رجوع كن و ببـين اگـر حـرف          گوييد به كتاب    مي

هـايي كـه     هايش رجوع كنيم و بپرسيم آيا حرف        وقتي به كتاب  . عارف است 
چـون  ! ييـد خـب  گو  هايش آمده عرفاني است يا نه، آنگاه شما مـي   در كتاب 

در اينجـا دور الزم  !! هايش را عرفاني تلقي كـرد      است بايد حرف   ةالقضا عين
انسان از كجا بايد بفهمد چه كسـي عـارف اسـت؟ از آنجـايي كـه                 . آيد  مي

زند؟ كسـي كـه       هاي عرفاني مي   زند؟ چه كسي حرف     هاي عرفاني مي   حرف
زننـد؟   مـي هايشـان   زند كه عارفـان در كتـاب   هايش مي هايي در كتاب  حرف

هـايي در ايـن زمينـه طـي          البته راه . مشخص است كه اينجا دور وجود دارد      
 قضـاوت   حـال  هر به. كننده نيست  يك قانع    ولي به نظر من هيچ     ،شده است 

وقتـي انسـان    . درباره عرفاني بودن يا نبودن يـك مـتن، بسـيار مهـم اسـت              
اش   مقايسـه هاي نظري را با هم مقايسه كند، واحـد و اتـِم              واهد عرفان خ  مي

گويند اين گـزاره را بـا         باالخره مي . هاي عرفاني است   ها و گزاره   طبعاً جمله 
گـزاره و   . كنـيم   اين گزاره، و اين جمله را با اين جمله، با هـم مقايسـه مـي               

 ٣٥٣/ نظام عرفاني 
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 واحـدي بـراي مقايسـه    ، از ايـن  تـر    كوچك يعني. جمله، اتم مقايسه هستند   
هاي فراوانـي بـه وجـود        كولها هم مول    البته از تركيب اين اتم    . وجود ندارد 

حاال بحث بر سر اين است كه كدام جملـه يـا گـزاره را جملـه يـا                   . آيد    مي
 گزاره عرفاني تلقي كنيم؟

 

 آن يـك تجربـه   توانيم عرفاني تلقي كنيم كه محكـي  اي را مي  ر من گزاره  به نظ  ○
 .عرفاني باشد و نتوان از طريق استدالل و منطق آن را به دست آورد

 گـزاره بايـد يـك       ِي كه بگوييم محكّ   ن دانشجوي محترم اين است    نظر اي  ●
ـ  افـراد  در اين صـورت بايـد گفـت اوالً مـا          . تجربه عرفاني باشد    را ي فراوان

ست، ولي خودشان هيچ تجربـه      اهايشان عرفاني    شناسيم كه آثار و گزاره      مي
 ايـن اسـت      رايج شده  مادر ميان   يكي از مشكالتي كه     . اند  اي نداشته   عرفاني

  نوشت كـه ايـن      هاي علميه هر كس كه نثر يا نظمي        ه مخصوصاً در حوزه   ك
هاي ديگران حاكي از تجربه عرفاني بـوده اسـت، آن را              در نوشته  نثر يا نظم  

گيريم كه نوشته اين آقا هم حاكي از يك تجربه عرفاني بـوده         دال بر اين مي   
داننـد؟    يچرا برخي حافظ را عارف م     . گوييم اين آقا عارف بوده است       و مي 

  :استدالل آنها اين است كه حافظ گفته است
 

 دوش وقت سحر از غصّه نجاتم دادند      
 

  
 ندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند      او
 

 پس حـافظ   ،دهد   است كه در زندگي عادي رخ نمي       امورياز آنجايي كه اينها     
معناي اين سخن اين است كه چنين جمالتي در آثار اشخاصـي            . عارف است 

شده، پـس در آثـار حـافظ          اند، دال بر تجربه عرفاني تلقي مي        العارفيه كه مسلّم 
 جمالت عرفـاني، دال بـر       تلقي شود، حال آنكه   هم بايد دال بر تجربه عرفاني       

شناختم كه عارف نبود و ما كه با او              من كسي را مي    .عارف بودن كسي نيست   
 البتـه  ؛ي نيسـت دانستيم كه وي اهل تجربه عرفـان  آشناتر بوديم اين نكته را مي     

كننـد كـه او عـارف          مرد بزرگواري بود، اما برخي ادعا مي       !خدا رحمتش كند  
تا مـا هسـتيم در مقابـل كسـي كـه          . اين شخص از دنيا رفته است     . بوده است 
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حال مـا كـه عمـر        هر كنيم، ولي به    بخواهد ايشان را عارف بداند مقاومت مي      
ي ديگـر، نوادگـان مـا در        نوح نداريم، پس از اينكه ما هم رفتيم، چند صـباح          

خوانند كه بله، فالن شخص هـم يكـي از عارفـان               تاريخ عرفان مي   ِيها كتاب
 هجري قمري بود و اين به استناد شعري اسـت كـه وي              ۱۵ يا   ۱۴بزرگ قرن   

. دانيم چنـين نبـوده اسـت     اين در حالي است كه ما مي      ؛...در ديوانش آورده و   
هايي بزنم كـه اگـر نشناسـيد     انم حرفتو حتي مِن روسياِه سراپا تقصير هم مي  

شود، ممكن اسـت بگوييـد اينهـا را هـم             ها صادر مي    از چه خبيثي اين حرف    
توانـد حـاكي از تجربـه عرفـاني           يـك جملـه مـي     . يك عـارف گفتـه اسـت      

تواند همـان جملـه حـاكي از تجربـه عرفـاني گوينـده                اش باشد و مي     گوينده
 .اين يك نكته است. ه باشد گوينده اصالً تجربه عرفاني نداشت ونباشد

 ي هم كه در اين بيـان وجـود دارد ايـن اسـت كـه بعضـ        ياشكال ديگر 
 ي از تجربـه عرفـان     يها هستند كه در عين اينكه ما يقـين داريـم حـاك             گزاره

واهيـد  خ  ميدر اين صورت شما     .  هم هستند  ي قابل اثباِت فلسف   يهستند، ول 
 داريـم كـه   يثالً مـا فيلسـوفان  ها را فلسفي تلقي كنيد يا عرفاني؟ م  اين گزاره 

 از ياند بر اينكه زمان امـر موهـومي اسـت و ناشـ              اقامه كرده  ياستدالل جد 
 بسـياري از افـراد    اين مطلبي است كه       .توهمات ماست و زمان وجود ندارد     

 موهـوم   يزمـان امـر   «حاال آيا اگر بگـوييم      . اند  شان يافته   يدر تجارب عرفان  
؟ آيـا بـه اعتبـار اينكـه فيلسـوفان           يفلسـف  است يا    ياين گزاره عرفان  » است

باشند يـا      خواه موفق شده   ،دان  هاقل در مقام اثباتش بود    حداند يا    اثباتش كرده 
شـان   ي در تجربه عرفان   ي به اعتبار اينكه كسان     يا  بدانيم و  ينه، گزاره را فلسف   
توانـد    گويا يك گزاره ميي بدانيم؟ يعن ياند، گزاره را عرفان     آن را درك كرده   

تواند سه حالت پيدا كند كه اين هم باز           و حالت پيدا كند و حتي گزاره مي       د
 . استيمشكل ديگر

  ايـن  در واقع راهـي كـه     . كساني آمدند و راه ديگري را در پيش گرفتند        
اي را عرفاني بـدانيم كـه          يعني اينكه گزاره   ، پيشنهاد كردند  محترمدانشجوي  

 ٣٥٥/ نظام عرفاني 
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يعني سخنشان ايـن بـود      . محكي آن تجربه عرفاني باشد، از راه سلب است        
اي بيـاورد كـه نتـوان آن را از راه تجربـه عـادي،                 كه اگر كسي يـك گـزاره      

استدالل فلسفي و اسناد و مدارك تاريخي اثبات كرد، البد بايد بگوييم ايـن              
ـ         امـا كسـاني    . دسـت آورده اسـت    ه  گزاره را شخص از راه تجربه عرفاني ب

هـايي را بايـد عرفـاني        گزارهآمدند و مالك ديگري به دست دادند و گفتند          
انـد؛    يگانـه دانست كه يا حاكي از يگانگي چيزها هستند يـا حـاكي از چيـزِ          

بنـابراين اگـر شـما روزي       . ها را نبايـد گـزاره عرفـاني دانسـت           ساير گزاره 
اي ديديد و گزارش كرديد كه جبرئيل را ديدم كه ميـان           جبرئيل را در تجربه   

كـرد نـور    له بـود و چـون نگـاه مـي    قدر فاصـ  بال راست و بال چپش فالن  
اين قبيـل   . را نبايد تجربه عرفاني تلقي كرد       چشمش فالن و بهمان بود، اين     

چـون در   . عادي هستند، ولي تجربه عرفـاني نيسـتند        هاي غير  تجارب تجربه 
 .اينجا اصالً بحث از يگانگي چيزها يا چيِز يگانه نيست

 ايـن دليـل كـه مـا از          به. د كه نادرست است   رس   هم به نظر مي     روش اين
ايم همه تجارب عرفاني، تجارب يگانگي چيزهـا يـا تجربـه چيـز      كجا فهميده 

رغم تغاير ظـاهري و مغـايرت     يگانه هستند؟ يعني يا يگانگي همه چيزها علي       
هسـتيم  اي  از چيز يگانهدر حال حكايت شان محل حكايت است و يا         ظاهري

هـا    از طريـق همـين گـزاره       ايـم؟ مـا     مـا از كجـا فهميـده       .كه دوبردار نيسـت   
ايـم، وقتـي كنـار هـم      دانسـته  هايي را كـه عرفـاني مـي        يعني گزاره . ايم فهميده
ايم، به نظرمان آمده است كه همه تجارب يا حكايت از يگـانگي چيزهـا                نهاده
اصـالً  هنـوز،   و بحث در اين بـود كـه مـا    ،ند و يا حكايت از چيز يگانه    نك  مي

ن درست مثل اين است كه كسـي بگويـد مـا    اي. خبر نداريم كه گزاره چيست 
بنابراين يـك   . بينيم و خبر نداريم     هاي عالم نمي   هيچ ويژگي مشتركي در سگ    

هاي عالم در بياباني جمـع شـوند و          روز يك صالي عامي بدهيد تا همه سگ       
تك آنها را نگاه كنيم و ببينيم آيا يـك ويژگـي هسـت كـه در همـه آنهـا                       تك

اي اسـت كـه همـه        د كـار عاقالنـه    رسـ   به نظر مي  مشترك باشد؟ در نگاه اول      
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حال مـا كـه عمـر        هر كنيم، ولي به    بخواهد ايشان را عارف بداند مقاومت مي      
ي ديگـر، نوادگـان مـا در        نوح نداريم، پس از اينكه ما هم رفتيم، چند صـباح          

خوانند كه بله، فالن شخص هـم يكـي از عارفـان               تاريخ عرفان مي   ِيها كتاب
 هجري قمري بود و اين به استناد شعري اسـت كـه وي              ۱۵ يا   ۱۴بزرگ قرن   

. دانيم چنـين نبـوده اسـت     اين در حالي است كه ما مي      ؛...در ديوانش آورده و   
هايي بزنم كـه اگـر نشناسـيد     انم حرفتو حتي مِن روسياِه سراپا تقصير هم مي  

شود، ممكن اسـت بگوييـد اينهـا را هـم             ها صادر مي    از چه خبيثي اين حرف    
توانـد حـاكي از تجربـه عرفـاني           يـك جملـه مـي     . يك عـارف گفتـه اسـت      

تواند همـان جملـه حـاكي از تجربـه عرفـاني گوينـده                اش باشد و مي     گوينده
 .اين يك نكته است. ه باشد گوينده اصالً تجربه عرفاني نداشت ونباشد

 ي هم كه در اين بيـان وجـود دارد ايـن اسـت كـه بعضـ        ياشكال ديگر 
 ي از تجربـه عرفـان     يها هستند كه در عين اينكه ما يقـين داريـم حـاك             گزاره

واهيـد  خ  ميدر اين صورت شما     .  هم هستند  ي قابل اثباِت فلسف   يهستند، ول 
 داريـم كـه   يثالً مـا فيلسـوفان  ها را فلسفي تلقي كنيد يا عرفاني؟ م  اين گزاره 

 از ياند بر اينكه زمان امـر موهـومي اسـت و ناشـ              اقامه كرده  ياستدالل جد 
 بسـياري از افـراد    اين مطلبي است كه       .توهمات ماست و زمان وجود ندارد     

 موهـوم   يزمـان امـر   «حاال آيا اگر بگـوييم      . اند  شان يافته   يدر تجارب عرفان  
؟ آيـا بـه اعتبـار اينكـه فيلسـوفان           يفلسـف  است يا    ياين گزاره عرفان  » است

باشند يـا      خواه موفق شده   ،دان  هاقل در مقام اثباتش بود    حداند يا    اثباتش كرده 
شـان   ي در تجربه عرفان   ي به اعتبار اينكه كسان     يا  بدانيم و  ينه، گزاره را فلسف   
توانـد    گويا يك گزاره ميي بدانيم؟ يعن ياند، گزاره را عرفان     آن را درك كرده   

تواند سه حالت پيدا كند كه اين هم باز           و حالت پيدا كند و حتي گزاره مي       د
 . استيمشكل ديگر

  ايـن  در واقع راهـي كـه     . كساني آمدند و راه ديگري را در پيش گرفتند        
اي را عرفاني بـدانيم كـه          يعني اينكه گزاره   ، پيشنهاد كردند  محترمدانشجوي  
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يعني سخنشان ايـن بـود      . محكي آن تجربه عرفاني باشد، از راه سلب است        
اي بيـاورد كـه نتـوان آن را از راه تجربـه عـادي،                 كه اگر كسي يـك گـزاره      

استدالل فلسفي و اسناد و مدارك تاريخي اثبات كرد، البد بايد بگوييم ايـن              
ـ         امـا كسـاني    . دسـت آورده اسـت    ه  گزاره را شخص از راه تجربه عرفاني ب

هـايي را بايـد عرفـاني        گزارهآمدند و مالك ديگري به دست دادند و گفتند          
انـد؛    يگانـه دانست كه يا حاكي از يگانگي چيزها هستند يـا حـاكي از چيـزِ          

بنـابراين اگـر شـما روزي       . ها را نبايـد گـزاره عرفـاني دانسـت           ساير گزاره 
اي ديديد و گزارش كرديد كه جبرئيل را ديدم كه ميـان           جبرئيل را در تجربه   

كـرد نـور    له بـود و چـون نگـاه مـي    قدر فاصـ  بال راست و بال چپش فالن  
اين قبيـل   . را نبايد تجربه عرفاني تلقي كرد       چشمش فالن و بهمان بود، اين     

چـون در   . عادي هستند، ولي تجربه عرفـاني نيسـتند        هاي غير  تجارب تجربه 
 .اينجا اصالً بحث از يگانگي چيزها يا چيِز يگانه نيست

 ايـن دليـل كـه مـا از          به. د كه نادرست است   رس   هم به نظر مي     روش اين
ايم همه تجارب عرفاني، تجارب يگانگي چيزهـا يـا تجربـه چيـز      كجا فهميده 

رغم تغاير ظـاهري و مغـايرت     يگانه هستند؟ يعني يا يگانگي همه چيزها علي       
هسـتيم  اي  از چيز يگانهدر حال حكايت شان محل حكايت است و يا         ظاهري

هـا    از طريـق همـين گـزاره       ايـم؟ مـا     مـا از كجـا فهميـده       .كه دوبردار نيسـت   
ايـم، وقتـي كنـار هـم      دانسـته  هايي را كـه عرفـاني مـي        يعني گزاره . ايم فهميده
ايم، به نظرمان آمده است كه همه تجارب يا حكايت از يگـانگي چيزهـا                نهاده
اصـالً  هنـوز،   و بحث در اين بـود كـه مـا    ،ند و يا حكايت از چيز يگانه    نك  مي

ن درست مثل اين است كه كسـي بگويـد مـا    اي. خبر نداريم كه گزاره چيست 
بنابراين يـك   . بينيم و خبر نداريم     هاي عالم نمي   هيچ ويژگي مشتركي در سگ    

هاي عالم در بياباني جمـع شـوند و          روز يك صالي عامي بدهيد تا همه سگ       
تك آنها را نگاه كنيم و ببينيم آيا يـك ويژگـي هسـت كـه در همـه آنهـا                       تك

اي اسـت كـه همـه        د كـار عاقالنـه    رسـ   به نظر مي  مشترك باشد؟ در نگاه اول      
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رغـم همـه    هاي عـالم را جمـع كنـيم و مداقـه كنـيم و ببينـيم آيـا علـي             سگ
 كه ايـن ويژگـي در   وجود دارداي  اقل ويژگيحدهايي كه با هم دارند،     تفاوت
سگ بودن و كلبيت را دائرمدار ايـن ويژگـي          تا بتوانيم   شان مشترك باشد     همه
د اين راِه خوبي است، اما مشكلش اين اسـت         رس   به نظر مي   در نگاه اول  . كنيم

در ايـن    ،هاي عالم در بيابان جمع شـويد       كه اگر صدا زديم و گفتيم همه سگ       
تـوانيم     مـي   حاضـر شـد چگونـه      هـا  سگدر ميان   اگر يك روباه هم     صورت  

ها بيايند، حال آنكه تـو       ايم سگ   بيرونش كنيم؟ اگر به آن روباه بگوييم ما گفته        
دانيد كه من روباهم و سـگ      ممكن است روباه بگويد از كجا مي      . ه هستي روبا

. ها فالن ويژگي را دارند كـه تـو آن ويژگـي را نـداري               گوييم سگ   مي. نيستم
 اگـر   ؛ها نشـناخته باشـيد     اي را از سگ     گويد بنا بود شما هيچ ويژگي       روباه مي 

يد تـا بياينـد     ها را صدا زد     پس چرا سگ   ،اي دارند   ها چه ويژگي   دانيد سگ   مي
اي دارنـد كـه       هـا ويژگـي    بگويم سـگ     در بيابان جمع شوند؟ به محض اينكه      

ايـد كـه     دعـوت كـرده  جهـت  گويد پس شما بـي      بينيم تو نداري، روباه مي      مي
. شناسـيد  ها را مي  معلوم است شما ويژگي مشترك سگ  ؛ چرا كه  ها بيايند  سگ

تواننـد   ودات عالم مي ها جمع شويد، همه موج     بنابراين اگر صدا زديم كه سگ     
 تـوان  كدام را هم با هيچ استداللي نمـي        در اين سرشماري شركت كنند و هيچ      

 »!فـالن موجـود تـو نيـا       « :چون به محـض اينكـه بخـواهيم بگـوييم         . رد كرد 
 . نيسـتم  گونه  آنگوييد من     كه مي اند    گونهها چ  دانيد سگ   گويد مگر شما مي     مي
 !خب« :گويد  مي. »دارند كه تو نداري   ها فالن ويژگي را      سگ! آري« :گوييم  مي

شـان كرديـد؟      پـس چـرا اصـالً جمـع        ،هـا فـالن ويژگـي را دارنـد         اگر سگ 
 .»كلبيت را دائرمدار همان ويژگي قرار دهيدتوانستيد  مي

دانسـتيم    گـويي مـا ابتـدا مـي       . آيد  مسئله پيش مي   در بحث ما هم همين    
  جمـع هـا را  اره ايـن گـز    بعـد كـه    امـا   چه چيزي هستند،   هاي عرفاني  گزاره

 ،سـت هشان حكايت از يگانگي چيزها يا چيز يگانـه           كرديم، ديديم در همه   
هـاي عرفـاني چـه چيزهـايي         دانستيم كه گـزاره     در حالي كه اين را قبالً مي      
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واسـتيم از راه    خ  مـي دانسـتيم و      با اينكه فرض بر اين بود كه ما نمي        . هستند
. نها گزاره عرفاني هستند يـا نـه      يگانگي چيزها يا چيِز يگانه بفهميم كه آيا اي        

 .رسد ظاهراً به مقصود نميهم اين راه 

 

 كه دائرمـدار آن  اي را  گزاره بعد هر   و مسائل عرفان را تعيين كنيم     توانيم ابتدا   آيا مي  ○
 ن اسـت  همين پيرامون يگانه يا واحد صحبت كردز آنهايكي امثالً  كه است ـ مسائل 

 ؟عرفاني بدانيم غير ،ه پيرامون اين مسائل نيستهايي را ك گزارهساير عرفاني و ـ 

اشكال اول تقريباً همان اشكال قبلـي       . اين كار به نظر من دو اشكال دارد        ●
مسائل عرفاني چيست تـا بعـد بگـوييم         دانيم    نمييعني اينكه ما اصالً     . است
گويند را گزاره عرفاني بـدانيم؛        هايي كه راجع به اين مسائل سخن مي        گزاره
دانيم مسائل عرفاني چه مسائلي هسـتند         رض بر اين است كه ما نمي      چون ف 

مشكل دومي هم كه وجـود      . و مسائل عرفاني را از آثار عرفا بيرون كشيديم        
 و  ،دارد اين است كه واقعاً مسائلي هست كه بـين ديـن و مـذهب، عرفـان                

 عرفان راجـع بـه آن حـرف زده و هـم              هم يعني مثالً . فلسفه مشترك است  
 ١» كَمِشْكَاةٍ فِيها مِصـباح    نُورِهِ نُور السماواتِ والْأَرضِ مثَلُ      اللَّه«آيه  . هبدين و مذ  

اگـر بخـواهيم ايـن آيــه را    .  در نظـر بگيريـد  ،را كـه در قـرآن آمـده اسـت    
اي خواهيم دانسـت؟ آيـا ايـن گـزاره             كنيم آن را چه نوع گزاره      ٢بندي  مقوله

آيا اين گزاره عرفاني اسـت؟      . استسفي  لفلسفي است؟ شايد بتوان گفت ف     
هـاي   اسـت؟ اگـر گـزاره     گـزاره دينـي و مـذهبي    ايـن آيا.  گفتبتوانشايد  

 ،گزاره هـم  اين   گفت   انوتمستقلي به نام ديني و مذهبي داشته باشيم شايد ب         
كُلُّ «يا  »  نُور السماواتِ والْأَرضِ   اللَّه«هايي همچون     گزاره. ديني و مذهبي است   

 ءٍ هشَي  ههجإِلَّا و عرفاني هستند يا فلسفي، يـا دينـي و مـذهبي؟            ٣»الِك » سَلـي 
  ءاي بايد بدانيم؟ گويي هم فلسفي اسـت، هـم     را چه نوع گزاره٤»كَمِثْلِهِ َشـي

                                                           

 .۳۵ :)۲۴(نور . ١
2. categorize 

  .۱۱ :)۴۲ (شوري. ۴ . ۸۸ :)۲۸(قصص . ٣
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رغـم همـه    هاي عـالم را جمـع كنـيم و مداقـه كنـيم و ببينـيم آيـا علـي             سگ
 كه ايـن ويژگـي در   وجود دارداي  اقل ويژگيحدهايي كه با هم دارند،     تفاوت
سگ بودن و كلبيت را دائرمدار ايـن ويژگـي          تا بتوانيم   شان مشترك باشد     همه
د اين راِه خوبي است، اما مشكلش اين اسـت         رس   به نظر مي   در نگاه اول  . كنيم

در ايـن    ،هاي عالم در بيابان جمع شـويد       كه اگر صدا زديم و گفتيم همه سگ       
تـوانيم     مـي   حاضـر شـد چگونـه      هـا  سگدر ميان   اگر يك روباه هم     صورت  

ها بيايند، حال آنكه تـو       ايم سگ   بيرونش كنيم؟ اگر به آن روباه بگوييم ما گفته        
دانيد كه من روباهم و سـگ      ممكن است روباه بگويد از كجا مي      . ه هستي روبا

. ها فالن ويژگي را دارند كـه تـو آن ويژگـي را نـداري               گوييم سگ   مي. نيستم
 اگـر   ؛ها نشـناخته باشـيد     اي را از سگ     گويد بنا بود شما هيچ ويژگي       روباه مي 

يد تـا بياينـد     ها را صدا زد     پس چرا سگ   ،اي دارند   ها چه ويژگي   دانيد سگ   مي
اي دارنـد كـه       هـا ويژگـي    بگويم سـگ     در بيابان جمع شوند؟ به محض اينكه      

ايـد كـه     دعـوت كـرده  جهـت  گويد پس شما بـي      بينيم تو نداري، روباه مي      مي
. شناسـيد  ها را مي  معلوم است شما ويژگي مشترك سگ  ؛ چرا كه  ها بيايند  سگ

تواننـد   ودات عالم مي ها جمع شويد، همه موج     بنابراين اگر صدا زديم كه سگ     
 تـوان  كدام را هم با هيچ استداللي نمـي        در اين سرشماري شركت كنند و هيچ      

 »!فـالن موجـود تـو نيـا       « :چون به محـض اينكـه بخـواهيم بگـوييم         . رد كرد 
 . نيسـتم  گونه  آنگوييد من     كه مي اند    گونهها چ  دانيد سگ   گويد مگر شما مي     مي
 !خب« :گويد  مي. »دارند كه تو نداري   ها فالن ويژگي را      سگ! آري« :گوييم  مي

شـان كرديـد؟      پـس چـرا اصـالً جمـع        ،هـا فـالن ويژگـي را دارنـد         اگر سگ 
 .»كلبيت را دائرمدار همان ويژگي قرار دهيدتوانستيد  مي

دانسـتيم    گـويي مـا ابتـدا مـي       . آيد  مسئله پيش مي   در بحث ما هم همين    
  جمـع هـا را  اره ايـن گـز    بعـد كـه    امـا   چه چيزي هستند،   هاي عرفاني  گزاره

 ،سـت هشان حكايت از يگانگي چيزها يا چيز يگانـه           كرديم، ديديم در همه   
هـاي عرفـاني چـه چيزهـايي         دانستيم كه گـزاره     در حالي كه اين را قبالً مي      
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واسـتيم از راه    خ  مـي دانسـتيم و      با اينكه فرض بر اين بود كه ما نمي        . هستند
. نها گزاره عرفاني هستند يـا نـه      يگانگي چيزها يا چيِز يگانه بفهميم كه آيا اي        

 .رسد ظاهراً به مقصود نميهم اين راه 

 

 كه دائرمـدار آن  اي را  گزاره بعد هر   و مسائل عرفان را تعيين كنيم     توانيم ابتدا   آيا مي  ○
 ن اسـت  همين پيرامون يگانه يا واحد صحبت كردز آنهايكي امثالً  كه است ـ مسائل 

 ؟عرفاني بدانيم غير ،ه پيرامون اين مسائل نيستهايي را ك گزارهساير عرفاني و ـ 

اشكال اول تقريباً همان اشكال قبلـي       . اين كار به نظر من دو اشكال دارد        ●
مسائل عرفاني چيست تـا بعـد بگـوييم         دانيم    نمييعني اينكه ما اصالً     . است
گويند را گزاره عرفاني بـدانيم؛        هايي كه راجع به اين مسائل سخن مي        گزاره
دانيم مسائل عرفاني چه مسائلي هسـتند         رض بر اين است كه ما نمي      چون ف 

مشكل دومي هم كه وجـود      . و مسائل عرفاني را از آثار عرفا بيرون كشيديم        
 و  ،دارد اين است كه واقعاً مسائلي هست كه بـين ديـن و مـذهب، عرفـان                

 عرفان راجـع بـه آن حـرف زده و هـم              هم يعني مثالً . فلسفه مشترك است  
 ١» كَمِشْكَاةٍ فِيها مِصـباح    نُورِهِ نُور السماواتِ والْأَرضِ مثَلُ      اللَّه«آيه  . هبدين و مذ  

اگـر بخـواهيم ايـن آيــه را    .  در نظـر بگيريـد  ،را كـه در قـرآن آمـده اسـت    
اي خواهيم دانسـت؟ آيـا ايـن گـزاره             كنيم آن را چه نوع گزاره      ٢بندي  مقوله

آيا اين گزاره عرفاني اسـت؟      . استسفي  لفلسفي است؟ شايد بتوان گفت ف     
هـاي   اسـت؟ اگـر گـزاره     گـزاره دينـي و مـذهبي    ايـن آيا.  گفتبتوانشايد  

 ،گزاره هـم  اين   گفت   انوتمستقلي به نام ديني و مذهبي داشته باشيم شايد ب         
كُلُّ «يا  »  نُور السماواتِ والْأَرضِ   اللَّه«هايي همچون     گزاره. ديني و مذهبي است   

 ءٍ هشَي  ههجإِلَّا و عرفاني هستند يا فلسفي، يـا دينـي و مـذهبي؟            ٣»الِك » سَلـي 
  ءاي بايد بدانيم؟ گويي هم فلسفي اسـت، هـم     را چه نوع گزاره٤»كَمِثْلِهِ َشـي

                                                           

 .۳۵ :)۲۴(نور . ١
2. categorize 

  .۱۱ :)۴۲ (شوري. ۴ . ۸۸ :)۲۸(قصص . ٣
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 اْلـأَولُ واْلـĤخِرُ     هو« يا   ١» فَثَم وجه اللّهِ   تُولُّواْفَأَينَما  «. عرفاني و هم ديني و مذهبي     
هـا را   فهمد اين گزاره واقعاً انسان نمي. طور است  هم همين  ٢»ظَّاهِرُ والْباطِنُ وال

 ؟ يا فلسـفي    و  يا عرفاني  ندتهسآيا ديني و مذهبي     . چه نوعي بايد تلقي كرد    
 .اين هم باز يك مشكل است
هـاي   انـد گـزاره    اند و گفته    را پيش كشيده    سومي  كسان ديگري هم راه   
كنيم تا زمـاني كـه راه ديگـري بـراي      فاني تلقي ميعرفاني را استعجاالً عر  

الف «يعني مثالً في زماننا هذا گزاره       . نفي و اثباتشان به دست نيامده باشد      
را به شرط اينكه نه تاريخ، نه علم تجربي، نه علم فلسفي و نـه               » ب است 

اش نفي و اثبات كنند، اسـتعجاالً گـزاره عرفـاني             علوم ادبي بتوانند درباره   
حاال اگر فلسفه يا مثالً علوم تجربي رشد كرد و روزي فهميـديم     .يمنام  مي

 يـا  ، وتوان از طريق فلسفه يا علم تجربي نفي يا اثبات         كه اين گزاره را مي    
اگـر  . دانـيم  تصديق و تكذيب كنيم، ديگر از آن به بعد آن را عرفاني نمـي      

س طور باشد باز هم يك مشكل جدي وجود دارد و آن اينكـه هـر كـ              اين
هـاي مـذكور در بـاب آن          هر حرف مزخرفي هـم بزنـد كـه نشـود از راه            

 :مثالً اگر بگوينـد   . هاي عرفاني خواهد گنجيد     قضاوت كرد، در ذيل گزاره    
اي است    ، گزاره »اش شده است    مثلّث دختر شما، عاشِق بيضي دختر خاله      «

بـه  . هاي فوق صدق يا كذب آن قابل تحقيـق نيسـت            يك از راه    كه با هيچ  
توان هـيچ خـزعبالت     ديگري اگر چنين چيزي را بپذيريم ديگر نمي   تعبير
هاي عرفاني بيرون برد؛ چـون وجـه سـلبي           رحاتي را از شمول گزاره    و طُ 

توان عرفاني دانست به دليـل   اين گزاره را هم نمي. شود شامل اينها هم مي   
هاي ديگر هم وجـود داشـته         تواند در بسياري گزاره     اينكه اين سلبيات مي   

به تعبير ديگر، اگر مـا بگـوييم هـر آنچـه را كـه فلسـفي، تجربـي،                   . اشدب
تاريخي، ادبي و احياناً ديني و مذهبي نباشد، گزاره عرفاني بدانيـد، آنگـاه              

. شود  حتي چيزهايي را هم كه يقين داريم گزاره عرفاني نيستند، شامل مي           
                                                           

  .۳ :)۵۷(حديد . ۲ .۱۱۵ :)۲(بقره . ١
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 ، باشـد  ممكن اسـت شـامل افـراد      .  اغيار نيست   ما مانعِ  يعني مسلماً مالكِ  
 .ولي مسلماً مانع اغيار نيست

 
 هاي عرفاني  بودن روش تصديق و تكذيب گزارهsubjective يا objective. ٢ـ٢

هاي عرفـاني كـه      بحث دوم درباره مباحث عرفان نظري اين است كه گزاره         
  تكـذيب  سـازند، آيـا روش تصـديق و         مجموع آنها يك نظام عرفاني را مي      

objective    شان هميشـه     ب و تصديق  دارند يا روش تكذيsubjective  اسـت؟  
 يعني روشي كه ولو اينكه من و شما خودمـان هـم عـارف       objectiveروش  

اي كـه حكـايتگرش    نيستيم، بتوانيم با توسل به آن روش بفهمـيم آن گـزاره    
يك عارف بوده مطابق با واقع هست يا نه؟ اگر كسي بگويد چنـين چيـزي                

در صـدق و      بـراي تحقيـق     هـم  ايobjectiveهـاي    وجود دارد، يعني روش   
 subjectiveولـي اگـر بگوينـد روش فقـط          . وجـود دارد  ها    كذب اين گزاره  

توانـد   است، آنگاه به اين معناست كه فقط كسي كـه آن تجربـه را دارد مـي               
اي از آن تجربـه اسـت يـا          بفهمد كه آيـا ايـن حكايـت، حكايـت صـادقانه           

 . كاذبانهي استحكايت
 
 هاي عرفاني با طبيعت و ماوراي طبيعت ربط و نسبت گزاره. ٣ـ٢

كـه   است   ي يك مسئله وجودشناخت   ، است  قبليمتفرع بر مسئله    اي كه     مسئله
 از تجـارب  ي كـه حـاك    ي عرفان يها و آن اينكه آيا گزاره    بسيار پيچيده است    

انـد يـا مربـوط بـه           ساحت عالم طبيعت   ي ورا ياند، مربوط به ساحت    يعرفان
گاهي مـا، البتـه    .  پيچيده ي است بسيار  هم بحث اين  . اند  همين ساحت طبيعت  

 يـك دايـره     يگوييم كه گويا كل جهـان هسـت         از باب ضيق خناق چنين مي     
سـاير  تر و   درون اين دايره بزرگ  ي است  و طبيعت دايره كوچك    استبزرگ  
 يا هـر تعبيـر ديگـري         و  طبيعت ي ماورا  يا شود مافوق طبيعت    ميها    قسمت
 كـار  و  سري بگويد تا وقتي كسممكن استدر اين صورت  . كار ببريد   كه به 
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 اْلـأَولُ واْلـĤخِرُ     هو« يا   ١» فَثَم وجه اللّهِ   تُولُّواْفَأَينَما  «. عرفاني و هم ديني و مذهبي     
هـا را   فهمد اين گزاره واقعاً انسان نمي. طور است  هم همين  ٢»ظَّاهِرُ والْباطِنُ وال

 ؟ يا فلسـفي    و  يا عرفاني  ندتهسآيا ديني و مذهبي     . چه نوعي بايد تلقي كرد    
 .اين هم باز يك مشكل است
هـاي   انـد گـزاره    اند و گفته    را پيش كشيده    سومي  كسان ديگري هم راه   
كنيم تا زمـاني كـه راه ديگـري بـراي      فاني تلقي ميعرفاني را استعجاالً عر  

الف «يعني مثالً في زماننا هذا گزاره       . نفي و اثباتشان به دست نيامده باشد      
را به شرط اينكه نه تاريخ، نه علم تجربي، نه علم فلسفي و نـه               » ب است 

اش نفي و اثبات كنند، اسـتعجاالً گـزاره عرفـاني             علوم ادبي بتوانند درباره   
حاال اگر فلسفه يا مثالً علوم تجربي رشد كرد و روزي فهميـديم     .يمنام  مي

 يـا  ، وتوان از طريق فلسفه يا علم تجربي نفي يا اثبات         كه اين گزاره را مي    
اگـر  . دانـيم  تصديق و تكذيب كنيم، ديگر از آن به بعد آن را عرفاني نمـي      

س طور باشد باز هم يك مشكل جدي وجود دارد و آن اينكـه هـر كـ              اين
هـاي مـذكور در بـاب آن          هر حرف مزخرفي هـم بزنـد كـه نشـود از راه            

 :مثالً اگر بگوينـد   . هاي عرفاني خواهد گنجيد     قضاوت كرد، در ذيل گزاره    
اي است    ، گزاره »اش شده است    مثلّث دختر شما، عاشِق بيضي دختر خاله      «

بـه  . هاي فوق صدق يا كذب آن قابل تحقيـق نيسـت            يك از راه    كه با هيچ  
توان هـيچ خـزعبالت     ديگري اگر چنين چيزي را بپذيريم ديگر نمي   تعبير
هاي عرفاني بيرون برد؛ چـون وجـه سـلبي           رحاتي را از شمول گزاره    و طُ 

توان عرفاني دانست به دليـل   اين گزاره را هم نمي. شود شامل اينها هم مي   
هاي ديگر هم وجـود داشـته         تواند در بسياري گزاره     اينكه اين سلبيات مي   

به تعبير ديگر، اگر مـا بگـوييم هـر آنچـه را كـه فلسـفي، تجربـي،                   . اشدب
تاريخي، ادبي و احياناً ديني و مذهبي نباشد، گزاره عرفاني بدانيـد، آنگـاه              

. شود  حتي چيزهايي را هم كه يقين داريم گزاره عرفاني نيستند، شامل مي           
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 ، باشـد  ممكن اسـت شـامل افـراد      .  اغيار نيست   ما مانعِ  يعني مسلماً مالكِ  
 .ولي مسلماً مانع اغيار نيست

 
 هاي عرفاني  بودن روش تصديق و تكذيب گزارهsubjective يا objective. ٢ـ٢

هاي عرفـاني كـه      بحث دوم درباره مباحث عرفان نظري اين است كه گزاره         
  تكـذيب  سـازند، آيـا روش تصـديق و         مجموع آنها يك نظام عرفاني را مي      

objective    شان هميشـه     ب و تصديق  دارند يا روش تكذيsubjective  اسـت؟  
 يعني روشي كه ولو اينكه من و شما خودمـان هـم عـارف       objectiveروش  

اي كـه حكـايتگرش    نيستيم، بتوانيم با توسل به آن روش بفهمـيم آن گـزاره    
يك عارف بوده مطابق با واقع هست يا نه؟ اگر كسي بگويد چنـين چيـزي                

در صـدق و      بـراي تحقيـق     هـم  ايobjectiveهـاي    وجود دارد، يعني روش   
 subjectiveولـي اگـر بگوينـد روش فقـط          . وجـود دارد  ها    كذب اين گزاره  

توانـد   است، آنگاه به اين معناست كه فقط كسي كـه آن تجربـه را دارد مـي               
اي از آن تجربـه اسـت يـا          بفهمد كه آيـا ايـن حكايـت، حكايـت صـادقانه           

 . كاذبانهي استحكايت
 
 هاي عرفاني با طبيعت و ماوراي طبيعت ربط و نسبت گزاره. ٣ـ٢

كـه   است   ي يك مسئله وجودشناخت   ، است  قبليمتفرع بر مسئله    اي كه     مسئله
 از تجـارب  ي كـه حـاك    ي عرفان يها و آن اينكه آيا گزاره    بسيار پيچيده است    

انـد يـا مربـوط بـه           ساحت عالم طبيعت   ي ورا ياند، مربوط به ساحت    يعرفان
گاهي مـا، البتـه    .  پيچيده ي است بسيار  هم بحث اين  . اند  همين ساحت طبيعت  

 يـك دايـره     يگوييم كه گويا كل جهـان هسـت         از باب ضيق خناق چنين مي     
سـاير  تر و   درون اين دايره بزرگ  ي است  و طبيعت دايره كوچك    استبزرگ  
 يا هـر تعبيـر ديگـري         و  طبيعت ي ماورا  يا شود مافوق طبيعت    ميها    قسمت
 كـار  و  سري بگويد تا وقتي كسممكن استدر اين صورت  . كار ببريد   كه به 
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، حافظـه، شـهادت،     )ينگر  درون( و حِس باطن     )حس( با حس ظاهر     انسان
 و بـا  دكنـ  شهود و استدالل باشد، راجع به همين عالم طبيعت صـحبت مـي         

عـارف چشـمش نسـبت بـه        د حال آنكـه     كار دار  و همين عالم طبيعت سر   
انـد، بـاز      يـر از طبيعـت    و غ    طبيعـت  ي كه ورا  ي از هست  ي ديگر يها ساحت

 تـأثير  ي عرفـان نظـر  يهـا  اگر اين مطلب درست باشـد بـر بحـث    . شود  مي
 منحصر به همين دايـره      يبگويد عالم هست    هم ي ممكن است كس   .گذارد  مي

تـوان     نـداريم، امـا مـي      يو ما غير از عالم طبيعت، عالم ديگر        كوچك است 
 ي عرفـان نگـرش .  داشـت ي مختلفـ  يها نسبت به همين عالم طبيعت نگرش     

مثـل  . شـود    است بر همين عالم طبيعت و وارد ساحات ديگر نمـي           ينگرش
 لذا.  ديگر اي  كنم و شما از زاويه      اينكه من به يك شعر از يك زاويه نگاه مي         

طبق اين نگـرش همـه چيـز        . كنيم    ي از آن دريافت م    يطبعاً پرسپكتيو مختلف  
 وجـود   شود و چيز ديگـري در جـاي ديگـري           در عالم طبيعت منحصر مي    

گفـت     كـه مـي    اگر از اسپينوزا   .مثالً نگرش اسپينوزا را در نظر بگيريد      . ندارد
 است كه وجود دارد و غير از طبيعت هيچ چيـز وجـود              يطبيعت تمام چيز  

 ي بـرا يگفت خدا نام ديگر   مي،  »شود؟  پس خدا چه مي   «پرسيديم     مي ،ندارد
 دو اسـم    و  يك چيز  يطبيعت و خدا دو نام هستند برا      . همين طبيعت است  

گفـت    گوينـد؟ مـي     گفتيم پس عرفا چه مي      اگر مي .  ي يك مسم  يهستند برا 
نظريـه  ديـدگاه   به اين   . بينند    ي از اين طبيعت را م     يعرفا دارند ساحت ديگر   

ـ  ، اسـت  ي حدود و ثغـورش يكـ      ي هست ي يعن ؛گويند   مي ١وجهي دو  دو  ي ول
ند كـه از   هم هستيكنيم، اما كسان  اش نگاه مي    ما از وجه عادي   .  است يوجه

انگيز كه براي ما نامتعـارف اسـت، نگـاه           يك وجه غريب، عجيب و شگفت     
 اسـت،   يوجه گويد جهان دو    كه مي است   يا ديدگاه اسپينوزا نظريه  . كنند  مي

 از يـك وجـه كـه نگـاه          ؛ يعني يك چيز بيشتر نيست     ؛نه اينكه دوتكه است   
 بـه آن     عارف هم از يـك وجـه ديگـر         ؛يابيم    يطور است كه ما م     كنيم همين 

                                                           

1. two aspect theory
 

 ٣٦١/ نظام عرفاني 
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 كـه نظـام عرفـان       ي عرفان يها اين مطلب در صحت و سقم گزاره      . نگرد  مي
 .مؤثر استو نيز در روش تحقيق آنها سازد،   يمرا  ينظر
 
اش  عـادي  هاي غيـر  اش را با دريافت هاي عادي چگونه عارف دريافت . ٤ـ٢

 كند؟ مي جمع 
 يهـا  تاش را بـا دريافـ       ي عـاد  يها  اين است كه عارف دريافت     ينكته بعد 

 در عرفـان  يا  پيچيدهبسيار اين هم بحث     .كند  اش چگونه جمع مي     يعاد غير
چيزهـا را   بعضـي   . يابد   را مي  ي عارف چيزهاي  يدر عرفان نظر  .  است ينظر

اينها را چگونه بـا هـم جمـع         . يابد  گردد، مي    برمي ي به حالت عاد   يهم وقت 
 در حالـت    در همان مثال زمان كه ذكـر كـرديم، عـارف          . زنم   مثال مي  ؟كنيم
 مـثالً  يدر حالـت عـاد   . تواند بگويد زمـان امـر موهـومي اسـت            نمي يعاد
. آيـم   ميبه خانه شما     فردا شب     يا مثالً  گذارم  گويد امروز با شما قرار مي       مي

فردا شـب  بايد آيم،    مي نزل شما به م گويد فردا شب       مي يباالخره عارف وقت  
اند زبـان     گفته يينكه كسان بگذريم از ا  . كنيد   وگرنه شما مشكل پيدا مي     ،بيايد

شما اگر به زمان قائـل نباشـيد،   . اصالً امكان ندارد، مگر براي قائالن به زمان 
رود و ديگر زبان امكان نخواهد داشت و بـه نظـر مـن ايـن                   ميزبان از بين    

ام   يگويد من در تجربه عرفان       كه امروز به شما مي     ي عارف .رأي درست است  
 شـما لطـف     !گوييد جناب عارف    ت و شما مي    اس  ميفهميدم زمان امر موهو   

 همسر من هم ايـن را توضـيح دهيـد           ييد فردا شب بيايد منزل من و برا       نك
كند فـردا      اينكه قبول مي    خودِ ، است  ميتا او هم باور كند كه زمان امر موهو        

 كـه زده بـود مبنـي بـر اينكـه زمـان امـر                يشب به منزل شما بيايد، با حرف      
عـارف چـه بايـد بكنـد؟ عـارف چگونـه            . است است، در تناقض      ميموهو
كنـد بـا      اش جلـوه مـي      يهـايش را كـه در عرفـان نظـر          توانـد دريافـت     مي

، ي دكـارت ِي عقلـ  و شـهودِ   ينگـر   كـه از طريـق حـس، درون        يهـاي  دريافت
چـه  . كند، با هـم جمـع كنـد         كسب مي ...  و ي استدالل عقل  ،شهادت، حافظه 
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، حافظـه، شـهادت،     )ينگر  درون( و حِس باطن     )حس( با حس ظاهر     انسان
 و بـا  دكنـ  شهود و استدالل باشد، راجع به همين عالم طبيعت صـحبت مـي         

عـارف چشـمش نسـبت بـه        د حال آنكـه     كار دار  و همين عالم طبيعت سر   
انـد، بـاز      يـر از طبيعـت    و غ    طبيعـت  ي كه ورا  ي از هست  ي ديگر يها ساحت

 تـأثير  ي عرفـان نظـر  يهـا  اگر اين مطلب درست باشـد بـر بحـث    . شود  مي
 منحصر به همين دايـره      يبگويد عالم هست    هم ي ممكن است كس   .گذارد  مي

تـوان     نـداريم، امـا مـي      يو ما غير از عالم طبيعت، عالم ديگر        كوچك است 
 ي عرفـان نگـرش .  داشـت ي مختلفـ  يها نسبت به همين عالم طبيعت نگرش     

مثـل  . شـود    است بر همين عالم طبيعت و وارد ساحات ديگر نمـي           ينگرش
 لذا.  ديگر اي  كنم و شما از زاويه      اينكه من به يك شعر از يك زاويه نگاه مي         

طبق اين نگـرش همـه چيـز        . كنيم    ي از آن دريافت م    يطبعاً پرسپكتيو مختلف  
 وجـود   شود و چيز ديگـري در جـاي ديگـري           در عالم طبيعت منحصر مي    

گفـت     كـه مـي    اگر از اسپينوزا   .مثالً نگرش اسپينوزا را در نظر بگيريد      . ندارد
 است كه وجود دارد و غير از طبيعت هيچ چيـز وجـود              يطبيعت تمام چيز  

 ي بـرا يگفت خدا نام ديگر   مي،  »شود؟  پس خدا چه مي   «پرسيديم     مي ،ندارد
 دو اسـم    و  يك چيز  يطبيعت و خدا دو نام هستند برا      . همين طبيعت است  

گفـت    گوينـد؟ مـي     گفتيم پس عرفا چه مي      اگر مي .  ي يك مسم  يهستند برا 
نظريـه  ديـدگاه   به اين   . بينند    ي از اين طبيعت را م     يعرفا دارند ساحت ديگر   

ـ  ، اسـت  ي حدود و ثغـورش يكـ      ي هست ي يعن ؛گويند   مي ١وجهي دو  دو  ي ول
ند كـه از   هم هستيكنيم، اما كسان  اش نگاه مي    ما از وجه عادي   .  است يوجه

انگيز كه براي ما نامتعـارف اسـت، نگـاه           يك وجه غريب، عجيب و شگفت     
 اسـت،   يوجه گويد جهان دو    كه مي است   يا ديدگاه اسپينوزا نظريه  . كنند  مي

 از يـك وجـه كـه نگـاه          ؛ يعني يك چيز بيشتر نيست     ؛نه اينكه دوتكه است   
 بـه آن     عارف هم از يـك وجـه ديگـر         ؛يابيم    يطور است كه ما م     كنيم همين 

                                                           

1. two aspect theory
 

 ٣٦١/ نظام عرفاني 
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 كـه نظـام عرفـان       ي عرفان يها اين مطلب در صحت و سقم گزاره      . نگرد  مي
 .مؤثر استو نيز در روش تحقيق آنها سازد،   يمرا  ينظر
 
اش  عـادي  هاي غيـر  اش را با دريافت هاي عادي چگونه عارف دريافت . ٤ـ٢

 كند؟ مي جمع 
 يهـا  تاش را بـا دريافـ       ي عـاد  يها  اين است كه عارف دريافت     ينكته بعد 

 در عرفـان  يا  پيچيدهبسيار اين هم بحث     .كند  اش چگونه جمع مي     يعاد غير
چيزهـا را   بعضـي   . يابد   را مي  ي عارف چيزهاي  يدر عرفان نظر  .  است ينظر

اينها را چگونه بـا هـم جمـع         . يابد  گردد، مي    برمي ي به حالت عاد   يهم وقت 
 در حالـت    در همان مثال زمان كه ذكـر كـرديم، عـارف          . زنم   مثال مي  ؟كنيم
 مـثالً  يدر حالـت عـاد   . تواند بگويد زمـان امـر موهـومي اسـت            نمي يعاد
. آيـم   ميبه خانه شما     فردا شب     يا مثالً  گذارم  گويد امروز با شما قرار مي       مي

فردا شـب  بايد آيم،    مي نزل شما به م گويد فردا شب       مي يباالخره عارف وقت  
اند زبـان     گفته يينكه كسان بگذريم از ا  . كنيد   وگرنه شما مشكل پيدا مي     ،بيايد

شما اگر به زمان قائـل نباشـيد،   . اصالً امكان ندارد، مگر براي قائالن به زمان 
رود و ديگر زبان امكان نخواهد داشت و بـه نظـر مـن ايـن                   ميزبان از بين    

ام   يگويد من در تجربه عرفان       كه امروز به شما مي     ي عارف .رأي درست است  
 شـما لطـف     !گوييد جناب عارف    ت و شما مي    اس  ميفهميدم زمان امر موهو   

 همسر من هم ايـن را توضـيح دهيـد           ييد فردا شب بيايد منزل من و برا       نك
كند فـردا      اينكه قبول مي    خودِ ، است  ميتا او هم باور كند كه زمان امر موهو        

 كـه زده بـود مبنـي بـر اينكـه زمـان امـر                يشب به منزل شما بيايد، با حرف      
عـارف چـه بايـد بكنـد؟ عـارف چگونـه            . است است، در تناقض      ميموهو
كنـد بـا      اش جلـوه مـي      يهـايش را كـه در عرفـان نظـر          توانـد دريافـت     مي

، ي دكـارت ِي عقلـ  و شـهودِ   ينگـر   كـه از طريـق حـس، درون        يهـاي  دريافت
چـه  . كند، با هـم جمـع كنـد         كسب مي ...  و ي استدالل عقل  ،شهادت، حافظه 
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ست و آن درست اسـت و فـردا         بايد بكند؟ آيا بايد امروز بگويد اين غلط ا        
اگر چنين چيزي بگويد، گويـا در       . بگويد اين درست است و آن غلط است       

 يبـاالخره واقعيـت كـه از يكـ       .  وجـود دارد   يواهد بگويد تناقض  خ  ميواقع  
 است   مي يا امر موهو   ، زمان يا وجود دارد يا وجود ندارد       يعني ؛بيشتر نيست 
 من زمـان موهـوم      يدر تجربه عرفان   د بگويد توان   نمي.  نيست  مييا امر موهو  

توان   ظاهراً نمي .  فردا شب كه من به منزل شما بيايم موهوم نيست          يبود، ول 
چه بايد كرد؟ در اين زمينه نظـرات مختلفـي داده شـده          . چنين چيزي گفت  

ث را طـرح كـنم، از ذكـر آنهـا     حواهم اسكلت ب خ  مي ولي چون فقط     ،است
 .كنم صرف نظر مي

 بـا اوليـات    كسيگرا  كه اين است ١رسد  ميم  ه عقل راهي كه من خودم ب    
داند كه زمين متحرك است و آن هـم بـه چـه               ت و نجوم آشنا باشد، مي     ئهي

. اسـت حركت  در حال   يك ماشين به اين بزرگي با سرعت زيادي         ! تحركي
كند و هم در عين حال بـه دور خورشـيد هـم               هم دور خودش حركت مي    

كند كـه   را بداند با قاطعيت و يقين ادعا مي      اگر كسي اوليات نجوم     . گردد  مي
ايد كه نشان   اما انصافاً شما تا به حال به چيزي برخورده؛زمين متحرك است  

ايـد آيـا تـا بـه حـال از            دهد زمين متحرك است؟ شما كه در اينجا نشسـته         
ايد؟ از طرفي حتي اگر يك ژيان هم بخواهد از  حركت زمين سرگيجه گرفته

كند، در حالي كه يك ماشين بـه           رد شود يك هويي مي     كنار يك ژيان ديگر   
صدا  و  حتي يك هوهو و سر     است، حركت در عالم      در حال  اين بزرگي كه  

گويـد كـه    حس شما به شما مي. شنويم آيد و ما چيزي نمي هم از آن درنمي  
ان حتي يك قرينه هـم بـراي   مانصافاً اگر ما باشيم و حس  . زمين ساكن است  

اگـر سـه    . رسد  همه چيز ساكن به نظر مي     . است نداريم اينكه زمين متحرك    
چيزي بـه    و   ماند  مان برويم و برگرديم همه چيز سر جايش مي          روز از خانه  

گويـد   اما از طرفي هم استدالالت رياضي و عقلي به مـا مـي        . خورد  هم نمي 
                                                           

 .ه طي شده استناي در اين زمي هاي عديده چون راه. ١

 ٣٦٣/ نظام عرفاني 
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كـنم    كنيد؟ من فكـر مـي       در چنين شرايطي شما چه مي     . زمين متحرك است  
به نظـر   . دانيد  يكي را قاهر بر ديگري مي     . كنيد  كذيب نمي كدام را ت   شما هيچ 

زنم وقتي قاشق درون فنجان  مثال ديگري مي. من يك چنين مدلي بايد باشد 
گويد امكان ندارد  اما استدالل به ما مي    . بينيم  چاي است، ما آن را شكسته مي      

ا كنيد؟ آي در چنين شرايطي چه مي . قاشق شكسته باشد و حتماً پيوسته است      
پرسيد چه كنم؟ شما ديوانه       شويد و از خود مي      ديوانه، متحير و سردرگم مي    

 بلكـه   ،بينيد  شويد و اصالً خودتان را متحير بين اين دو نمي           و سردرگم نمي  
 دريافت من از عالم واقع است چنان كه هسـت و        ،گوييد يكي از اين دو      مي

نمايـد و چـون       دريافت من از عالم واقع است چنان كه بر من مي           ،يكي هم 
شويد و نـه بـه تحيـر          كنيد نه ديوانه مي     تفكيك مي » نمايد  مي«را از   » هست«

 نمايد، امـا آن   نمايد، شكسته مي    ه مي بدون ترديد آنك  گوييد    شما مي . افتيد  مي
كـار    را بـه  » نيسـت «در جملـه دوم فعـل       .  كه هست شكسته نيسـت     چيزي

نمايد اين اسـت كـه ايـن     گويم آنچه كه مي     من مي . را» نمايد  مي«بريم نه     مي
زمين ساكن است و حتي يك كلـوخ يـا يـك گـرد و غبـار آن هـم تكـان                      

خورد، با اينكه يك ماشين ژيان هم كه حركت كند وسايل درون آن بـه       نمي
نمايد اين اسـت كـه زمـين       بنابراين آنچه مي  . شود  جا مي  هريزد و جاب    هم مي 

چون تفكيك . ستساكن است ولي آنچه هست اين است كه زمين ساكن ني       
بنـابراين عـارفي هـم كـه        . آيـد   كنيم، مشكلي پيش نمـي      بين نمود و بود مي    

خواهد فردا شب بيايد براي همسـر شـما توضـيح دهـد كـه در تجربـه                    مي
آيد و به همسر شـما        فردا شب مي  . افتد  عرفاني، زمان نيست، به تناقض نمي     

الواقـع   فـي . ندارد ولي وجود ،نمايد كه زمان وجود دارد    مي چنين«: گويد  مي
طور باشد و اين      اگر اين . »آيد كه وجود دارد     وجود ندارد، ولي به نظر ما مي      

 ظاهراً جزء الينفك عرفـان، تفكيـك بـين بـود و             نگاهحل درست باشد آ    راه
شود كسي يك نظام عرفاني داشته باشد و قائـل            يعني ديگر نمي  ؛  نمود است 

 .به تفكيك بود و نمود نباشد
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ست و آن درست اسـت و فـردا         بايد بكند؟ آيا بايد امروز بگويد اين غلط ا        
اگر چنين چيزي بگويد، گويـا در       . بگويد اين درست است و آن غلط است       

 يبـاالخره واقعيـت كـه از يكـ       .  وجـود دارد   يواهد بگويد تناقض  خ  ميواقع  
 است   مي يا امر موهو   ، زمان يا وجود دارد يا وجود ندارد       يعني ؛بيشتر نيست 
 من زمـان موهـوم      يدر تجربه عرفان   د بگويد توان   نمي.  نيست  مييا امر موهو  

توان   ظاهراً نمي .  فردا شب كه من به منزل شما بيايم موهوم نيست          يبود، ول 
چه بايد كرد؟ در اين زمينه نظـرات مختلفـي داده شـده          . چنين چيزي گفت  

ث را طـرح كـنم، از ذكـر آنهـا     حواهم اسكلت ب خ  مي ولي چون فقط     ،است
 .كنم صرف نظر مي

 بـا اوليـات    كسيگرا  كه اين است ١رسد  ميم  ه عقل راهي كه من خودم ب    
داند كه زمين متحرك است و آن هـم بـه چـه               ت و نجوم آشنا باشد، مي     ئهي

. اسـت حركت  در حال   يك ماشين به اين بزرگي با سرعت زيادي         ! تحركي
كند و هم در عين حال بـه دور خورشـيد هـم               هم دور خودش حركت مي    

كند كـه   را بداند با قاطعيت و يقين ادعا مي      اگر كسي اوليات نجوم     . گردد  مي
ايد كه نشان   اما انصافاً شما تا به حال به چيزي برخورده؛زمين متحرك است  

ايـد آيـا تـا بـه حـال از            دهد زمين متحرك است؟ شما كه در اينجا نشسـته         
ايد؟ از طرفي حتي اگر يك ژيان هم بخواهد از  حركت زمين سرگيجه گرفته

كند، در حالي كه يك ماشين بـه           رد شود يك هويي مي     كنار يك ژيان ديگر   
صدا  و  حتي يك هوهو و سر     است، حركت در عالم      در حال  اين بزرگي كه  

گويـد كـه    حس شما به شما مي. شنويم آيد و ما چيزي نمي هم از آن درنمي  
ان حتي يك قرينه هـم بـراي   مانصافاً اگر ما باشيم و حس  . زمين ساكن است  

اگـر سـه    . رسد  همه چيز ساكن به نظر مي     . است نداريم اينكه زمين متحرك    
چيزي بـه    و   ماند  مان برويم و برگرديم همه چيز سر جايش مي          روز از خانه  

گويـد   اما از طرفي هم استدالالت رياضي و عقلي به مـا مـي        . خورد  هم نمي 
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كـنم    كنيد؟ من فكـر مـي       در چنين شرايطي شما چه مي     . زمين متحرك است  
به نظـر   . دانيد  يكي را قاهر بر ديگري مي     . كنيد  كذيب نمي كدام را ت   شما هيچ 

زنم وقتي قاشق درون فنجان  مثال ديگري مي. من يك چنين مدلي بايد باشد 
گويد امكان ندارد  اما استدالل به ما مي    . بينيم  چاي است، ما آن را شكسته مي      

ا كنيد؟ آي در چنين شرايطي چه مي . قاشق شكسته باشد و حتماً پيوسته است      
پرسيد چه كنم؟ شما ديوانه       شويد و از خود مي      ديوانه، متحير و سردرگم مي    

 بلكـه   ،بينيد  شويد و اصالً خودتان را متحير بين اين دو نمي           و سردرگم نمي  
 دريافت من از عالم واقع است چنان كه هسـت و        ،گوييد يكي از اين دو      مي

نمايـد و چـون       دريافت من از عالم واقع است چنان كه بر من مي           ،يكي هم 
شويد و نـه بـه تحيـر          كنيد نه ديوانه مي     تفكيك مي » نمايد  مي«را از   » هست«

 نمايد، امـا آن   نمايد، شكسته مي    ه مي بدون ترديد آنك  گوييد    شما مي . افتيد  مي
كـار    را بـه  » نيسـت «در جملـه دوم فعـل       .  كه هست شكسته نيسـت     چيزي

نمايد اين اسـت كـه ايـن     گويم آنچه كه مي     من مي . را» نمايد  مي«بريم نه     مي
زمين ساكن است و حتي يك كلـوخ يـا يـك گـرد و غبـار آن هـم تكـان                      

خورد، با اينكه يك ماشين ژيان هم كه حركت كند وسايل درون آن بـه       نمي
نمايد اين اسـت كـه زمـين       بنابراين آنچه مي  . شود  جا مي  هريزد و جاب    هم مي 

چون تفكيك . ستساكن است ولي آنچه هست اين است كه زمين ساكن ني       
بنـابراين عـارفي هـم كـه        . آيـد   كنيم، مشكلي پيش نمـي      بين نمود و بود مي    

خواهد فردا شب بيايد براي همسـر شـما توضـيح دهـد كـه در تجربـه                    مي
آيد و به همسر شـما        فردا شب مي  . افتد  عرفاني، زمان نيست، به تناقض نمي     

الواقـع   فـي . ندارد ولي وجود ،نمايد كه زمان وجود دارد    مي چنين«: گويد  مي
طور باشد و اين      اگر اين . »آيد كه وجود دارد     وجود ندارد، ولي به نظر ما مي      

 ظاهراً جزء الينفك عرفـان، تفكيـك بـين بـود و             نگاهحل درست باشد آ    راه
شود كسي يك نظام عرفاني داشته باشد و قائـل            يعني ديگر نمي  ؛  نمود است 

 .به تفكيك بود و نمود نباشد
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، گفـت    بود و نمودي كه كانت مـي       ود و نمود به تفكيكِ     ب اين تفكيكِ 
كانـت، در   .  خيلي شبيه به آن است     ؛نيستيكي  نزديك هست، ولي اصالً     

فلسفه، شايد نخستين كسي بود كـه بـه ضـرِس قـاطع بـين بـود و نمـود            
االيام به تفكيك بـين بـود و نمـود قائـل             تفكيك كرد، ولي عرفان از قديم     

ظـاهراً بـه    . يي بين سخن كانت و عارفان هست      ها البته تفاوت . بوده است 
د اگر عرفان نظري بخواهـد بـه تنـاقض كشـيده نشـود، بايـد                رس نظر مي 

 بعضي احكام را به عالم بـود و بعضـي         . تفكيك بين بود و نمود را بپذيرد      
 يعني بعضي را به وجـه بـودي امـور           ؛احكام را به عالم نمود، نسبت دهد      

اگـر غيـر از ايـن باشـد،         . سـبت دهـد   بعضي را به وجه نمودي امـور ن        و
 كـه بعضـي     ه شـد  گفتـ هاي قبلـي      قسمتدر  . واقع تناقض وجود دارد    در
گوينـد هـيچ اشـكالي نـدارد عـارف تنـاقض هـم                فيلسوفان عرفان مي   از

 ايـن مطلـب را   ،خواستيم تناقض نگويد ولي من با فرض اينكه مي    بگويد،
 .ذكر كردم

ود و نمـود وجـود داشـته    اين هم يك بحث است كه بايد تفكيك بين ب        
بينيد يكـي از    مييباشد و از اين نظر هم هست كه تقريباً در همه آثار عرفان    
البتـه اگـر بـه      . انـد   اوليات آنها اين است كه بين بود و نمود تفكيـك كـرده            

تفكيك بين بود و نمود قائل شويم، يك بحِث مربوط به اخالق باور پـيش               
ارد و آن اينكه اگر بود بـا نمـود دو تـا              ند يآيد كه ديگر به بحث ما ربط        مي

 مثـل  يكسـ . ها بايد بيشتر به طرف بود بروند، يا به طرف نمود       هست انسان 
 گويــا دلــش ١،»رب أرِنــي األشــياء كَمــا هــي«گفــت   مــيياهللا وقتــ رســول

لـذا  . واست هميشه نمودها كم شوند و انسـان بـه بـود نزديـك شـود               خ  مي
. نماينـد   به ما نشان بده، نه آنچنان كه ميگفت اشيا را آن چنان كه هستند       مي

 :گويد  ميي كسي ديگر هم، وقتياما از سو
 

 اُستُِن اين عالم اي جان غفلت اسـت       
 

  
 هوشياري اين جهـان را آفـت اسـت        

 
                                                           

 ؟؟؟ .١
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واهنـد بگوينـد بـاز خـوب        خ  مي، اينها   يمانند موالنا و يا مثالًٌ امثال غزال      
 داشـتيم وضـعمان     كار و سر بود    داريم، اگر با   كار و سراست كه ما با نمود      

.  داريـم  كـار  و سـر اصالً حسن كار به اين است كه ما با نمـود            . خراب بود 
ايـن  . اسـت  ١گيـر   يعني يك توهم جهان    ؛ همين است  يدر اديان شرق  » مايا«

در اين توهم اسـت كـه مـا         . رود  توهم اگر از بين برود، همه چيز از بين مي         
، ازدواج، قـدرت، ثـروت،    ي و كـودك   ، داريم ي عروس  و  و عزا   هستيم خوش

، جنـگ و صـلح، اقتصـاد،        يشهرت، جاه و مقام، محبوبيت، حيثيت اجتماع      
 مـا رقـم     خانواده، سياست، تعليم و تربيت، حقوق، دين، مـذهب و اخـالقِ           

 بـود بخواهـد      وگرنـه اگـر عـالمِ      ، نمـود اسـت    همه در اين عالمِ   . وردخ  مي
آيـا غيـر از ايـن       . شـود   مـي جا تعطيـل     خودش را يك ذره جلوه دهد، همه      

واستم ايـن نكتـه     خ  ميفقط  .  ندارد ياست؟ اين بحث ديگر به بحث ما ربط       
كه ما  ن بود و نمود جدي گرفته شود، اين       را ذكر كنم كه اگر واقعاً تفكيك بي       

 ؛ است كه مربوط بـه اخـالق بـاور اسـت         ي، بحث ي باشيم يا نمود   يبايد بود 
ن را بايد سـوق دهـيم بـه سـمت         ما پرداختن به اين مطلب كه باورهاي      ييعن
و اين بـه نظـر مـن        . كه بودها را بهتر بشناسيم يا نمودها را بهتر بشناسيم         اين

 . استيبحث بسيار شيرين و جذاب

 

ريزي شده اسـت       نمودها برنامه  اساس بر آنجايي كه اساساً ساختار نظام هستي        از ○
رو   ه بـا چـالش روبـه      ريزي كننـد، هميشـ       بودها برنامه  اساس برو عرفا اگر بخواهند     

هاي نظري مختلف را با هـم مقايسـه           توان از اين لحاظ هم عرفان        آيا مي  ،شوند  مي
  چالش كمتري دارد؟ يك كدامكرد كه كدام عارف چالش بيشتري دارد و 

 البالغـه   طالـب در نهـج     ابـي  علي بـن  .  مقايسه كرد  انوت به نظر من مي   .  بله ●
تُم الـي   جمـا ُطـوِي عـنكم غَيبـه، اذاً لََخـر          و لو تَعلمون ما اعلم م     «: فرمايند  مي

الصعدات تبكون علي اعمالكم و تَْلتَدِمونَ علـي انفسـكم و لتـركتُم امـوالكم ال          
                                                           

1. universal 
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، گفـت    بود و نمودي كه كانت مـي       ود و نمود به تفكيكِ     ب اين تفكيكِ 
كانـت، در   .  خيلي شبيه به آن است     ؛نيستيكي  نزديك هست، ولي اصالً     

فلسفه، شايد نخستين كسي بود كـه بـه ضـرِس قـاطع بـين بـود و نمـود            
االيام به تفكيك بـين بـود و نمـود قائـل             تفكيك كرد، ولي عرفان از قديم     

ظـاهراً بـه    . يي بين سخن كانت و عارفان هست      ها البته تفاوت . بوده است 
د اگر عرفان نظري بخواهـد بـه تنـاقض كشـيده نشـود، بايـد                رس نظر مي 

 بعضي احكام را به عالم بـود و بعضـي         . تفكيك بين بود و نمود را بپذيرد      
 يعني بعضي را به وجـه بـودي امـور           ؛احكام را به عالم نمود، نسبت دهد      

اگـر غيـر از ايـن باشـد،         . سـبت دهـد   بعضي را به وجه نمودي امـور ن        و
 كـه بعضـي     ه شـد  گفتـ هاي قبلـي      قسمتدر  . واقع تناقض وجود دارد    در
گوينـد هـيچ اشـكالي نـدارد عـارف تنـاقض هـم                فيلسوفان عرفان مي   از

 ايـن مطلـب را   ،خواستيم تناقض نگويد ولي من با فرض اينكه مي    بگويد،
 .ذكر كردم

ود و نمـود وجـود داشـته    اين هم يك بحث است كه بايد تفكيك بين ب        
بينيد يكـي از    مييباشد و از اين نظر هم هست كه تقريباً در همه آثار عرفان    
البتـه اگـر بـه      . انـد   اوليات آنها اين است كه بين بود و نمود تفكيـك كـرده            

تفكيك بين بود و نمود قائل شويم، يك بحِث مربوط به اخالق باور پـيش               
ارد و آن اينكه اگر بود بـا نمـود دو تـا              ند يآيد كه ديگر به بحث ما ربط        مي

 مثـل  يكسـ . ها بايد بيشتر به طرف بود بروند، يا به طرف نمود       هست انسان 
 گويــا دلــش ١،»رب أرِنــي األشــياء كَمــا هــي«گفــت   مــيياهللا وقتــ رســول

لـذا  . واست هميشه نمودها كم شوند و انسـان بـه بـود نزديـك شـود               خ  مي
. نماينـد   به ما نشان بده، نه آنچنان كه ميگفت اشيا را آن چنان كه هستند       مي

 :گويد  ميي كسي ديگر هم، وقتياما از سو
 

 اُستُِن اين عالم اي جان غفلت اسـت       
 

  
 هوشياري اين جهـان را آفـت اسـت        
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واهنـد بگوينـد بـاز خـوب        خ  مي، اينها   يمانند موالنا و يا مثالًٌ امثال غزال      
 داشـتيم وضـعمان     كار و سر بود    داريم، اگر با   كار و سراست كه ما با نمود      

.  داريـم  كـار  و سـر اصالً حسن كار به اين است كه ما با نمـود            . خراب بود 
ايـن  . اسـت  ١گيـر   يعني يك توهم جهان    ؛ همين است  يدر اديان شرق  » مايا«

در اين توهم اسـت كـه مـا         . رود  توهم اگر از بين برود، همه چيز از بين مي         
، ازدواج، قـدرت، ثـروت،    ي و كـودك   ، داريم ي عروس  و  و عزا   هستيم خوش

، جنـگ و صـلح، اقتصـاد،        يشهرت، جاه و مقام، محبوبيت، حيثيت اجتماع      
 مـا رقـم     خانواده، سياست، تعليم و تربيت، حقوق، دين، مـذهب و اخـالقِ           

 بـود بخواهـد      وگرنـه اگـر عـالمِ      ، نمـود اسـت    همه در اين عالمِ   . وردخ  مي
آيـا غيـر از ايـن       . شـود   مـي جا تعطيـل     خودش را يك ذره جلوه دهد، همه      

واستم ايـن نكتـه     خ  ميفقط  .  ندارد ياست؟ اين بحث ديگر به بحث ما ربط       
كه ما  ن بود و نمود جدي گرفته شود، اين       را ذكر كنم كه اگر واقعاً تفكيك بي       

 ؛ است كه مربوط بـه اخـالق بـاور اسـت         ي، بحث ي باشيم يا نمود   يبايد بود 
ن را بايد سـوق دهـيم بـه سـمت         ما پرداختن به اين مطلب كه باورهاي      ييعن
و اين بـه نظـر مـن        . كه بودها را بهتر بشناسيم يا نمودها را بهتر بشناسيم         اين

 . استيبحث بسيار شيرين و جذاب

 

ريزي شده اسـت       نمودها برنامه  اساس بر آنجايي كه اساساً ساختار نظام هستي        از ○
رو   ه بـا چـالش روبـه      ريزي كننـد، هميشـ       بودها برنامه  اساس برو عرفا اگر بخواهند     

هاي نظري مختلف را با هـم مقايسـه           توان از اين لحاظ هم عرفان        آيا مي  ،شوند  مي
  چالش كمتري دارد؟ يك كدامكرد كه كدام عارف چالش بيشتري دارد و 

 البالغـه   طالـب در نهـج     ابـي  علي بـن  .  مقايسه كرد  انوت به نظر من مي   .  بله ●
تُم الـي   جمـا ُطـوِي عـنكم غَيبـه، اذاً لََخـر          و لو تَعلمون ما اعلم م     «: فرمايند  مي

الصعدات تبكون علي اعمالكم و تَْلتَدِمونَ علـي انفسـكم و لتـركتُم امـوالكم ال          
                                                           

1. universal 
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حارس لها و ال خالف عليها و لَهمت كل امريءٍ مـنكم نفسـه، ال يلتفـت الـي                   
 و تشـتَّت    غيرها و لكنكم نَسيتم ما ذُكّرتم و امنتم ما حذّرتم، فتاه عنكم رأيكم            

دانم، شـما هـم         ه را من مي   نچآ اگر مضمون آن اين است كه     ١؛»عليكم امركم 
كرديـد، زن و      هايتان را بدون حـارس و پاسـبان رهـا مـي             دانستيد، مغازه     مي
 تانرفتيد و خاك بـر سـر        كرديد و به بيابان مي      هايتان را در خانه رها مي      بچه
ا به ايـن دليـل قـرار دارد و          واهند بگويند زندگي شم   خ  مييعني  . ريختيد  مي

گذرانيـد كـه    همه چيز سر جايش هست و امـور روزمـره زنـدگيتان را مـي        
چرا در زندگي مـا همـه چيـز         . دانيد  دانم شما نمي    بخشي از آنچه را من مي     

 سر جايش است و همه چيز قرار دارد؟

 

 !! حاليمان نيستيچون چيز ○

است كه واقعـاً اگـر        ايناين معنايش   .  حاليمان نيست  يچون چيز !  دقيقاً ●
گونـة    واست خودش را نشان دهد، زندگي مـا بـه         خ  ميبود چنان كه هست     

طالب بگويـد پـس چـرا خودتـان          بن ابي  ي به عل  يديگري بود؛ اما اگر كس    
ام يك چيـز      دهند كه من باز توانسته       به نظر من جواب مي     ، نيستيد يطور اين

 را  ]بود[ يبينم، اما چيز ديگر     قاهر كنم كه اين نمود را مي       يرا بر چيز ديگر   
 هـم كـه دارد بـه بـود          يبينم، اين نمـود     بينم و چون بود را مي       هم دارم مي  
ـ .  كنـد  يمرا متالش  يتواند زندگ   شود و در اينجا هست، نمي       نزديك مي   يول

ـ .  اسـت يگويند، نكتـه درسـت    كه دانشجوي محترم مي  يا باالخره نكته   ييعن
 .م نگاه كردها از اين جهت ه توان به عرفان مي

 
 هاي نظري چرايي وجود اختالف در عرفان. ٥ـ٢

 مهم است اين است كه اگر عرفـان         بسيار ي كه در عرفان نظر    يبحث ديگر 
 بـه اضـافه لـوازم    ياقل تجـارب عرفـان  حد يا   ي حاصِل تجارِب عرفان   ينظر
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. دهـد   مـي  اخـتالف رخ     يهاي نظر    اين تجارب است، چرا در عرفان      يمنطق
 اختالف وجود دارد؟ در مورد فالسفه اين مطلـب          ي نظر يها چرا در عرفان  

انـد و از      بسيار روشن است؛ فالسفه از آغاز اختالفات بسياري با هم داشـته           
واسـت فالسـفه را تحقيـر كنـد همـين      خ مـي  يهمان ابتدا هم هر وقت كس  

گفت هيچ دو فيلسوفي مانند هم سـخن          كشيد و مي    مسئله را به رخ آنها مي     
 فيلسـوف باشـد نظـام      يـك اگر  اند    فتهگ  وصيف كار فالسفه    در ت . گويند  نمي
 به محـض  كنند و  شوند مكتب درست مي   نفر دوگر  ا ؛كند   درست مي  يفكر
 .كنند  شدند انشعاب حاصل مينفر سه اينكه

گفتند و از اين طريق بـه         از قديم، هم عرفا و هم متدينان اين نكته را مي          
مصدقاً لِمـا  «شان  گفتند انبيا همه    مي عرفا و متدينان  . كردند  فيلسوفان حمله مي  

ست، در حالي كـه  اكنندة پيامبران قبلي   تصديقپيامبر هستند و هر ١»بينَ يديه 
آيـد    هر كس كه مي   . كنيد  شما فالسفه هيچ دوتايتان يكديگر را تصديق نمي       

در خصـوص فالسـفه ايـن       . گويـد    حتي ضد استاد خودش مـي      ييك چيز 
. انـد   و فالسفه از اين جهت همواره تحقير شـده       واضح است  ياختالف خيل 

 پيـدا   ياما بحث بر سر اين است كه شما عرفـا چـرا بـا هـم چنـين مشـكل                   
 داريد و از آن باال همـه چيـز بـه    يكرديد؟ شما كه الحمدهللا همگي علم لدن  

، حاصـِل   ي نظر يها شود، چرا مشكل پيدا كرديد؟ اگر عرفان        شما افاضه مي  
ي آن تجـارب باشـند چـرا        اصِل لوازم و نتايِج منطقـ      و ح  ي عرفان يها تجربه
 اگر فرض كنيد من و شما هر دو         يان اختالف به وجود بيايد؟ يعن     نشبايد بي 

هـم بـا هـم      » الف ب است   «ي، ديگر در لوازم منطق    »الف ب است  «بگوييم  
هـا    پس چرا عرفان  . ، الزمه الينفك است   يچون الزمه منطق  .  نداريم ياختالف

 ند؟با هم اختالف دار
 كه قبالً هـم     ي تجربه عرفان  ي راجع به وجودشناس   ياينجاست كه بحث  در  

  ي از مقوله علـم حضـور  يآيد كه آيا تجربه عرفان    اشاره كرده بودم، پيش مي    
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حارس لها و ال خالف عليها و لَهمت كل امريءٍ مـنكم نفسـه، ال يلتفـت الـي                   
 و تشـتَّت    غيرها و لكنكم نَسيتم ما ذُكّرتم و امنتم ما حذّرتم، فتاه عنكم رأيكم            

دانم، شـما هـم         ه را من مي   نچآ اگر مضمون آن اين است كه     ١؛»عليكم امركم 
كرديـد، زن و      هايتان را بدون حـارس و پاسـبان رهـا مـي             دانستيد، مغازه     مي
 تانرفتيد و خاك بـر سـر        كرديد و به بيابان مي      هايتان را در خانه رها مي      بچه
ا به ايـن دليـل قـرار دارد و          واهند بگويند زندگي شم   خ  مييعني  . ريختيد  مي

گذرانيـد كـه    همه چيز سر جايش هست و امـور روزمـره زنـدگيتان را مـي        
چرا در زندگي مـا همـه چيـز         . دانيد  دانم شما نمي    بخشي از آنچه را من مي     

 سر جايش است و همه چيز قرار دارد؟

 

 !! حاليمان نيستيچون چيز ○

است كه واقعـاً اگـر        ايناين معنايش   .  حاليمان نيست  يچون چيز !  دقيقاً ●
گونـة    واست خودش را نشان دهد، زندگي مـا بـه         خ  ميبود چنان كه هست     

طالب بگويـد پـس چـرا خودتـان          بن ابي  ي به عل  يديگري بود؛ اما اگر كس    
ام يك چيـز      دهند كه من باز توانسته       به نظر من جواب مي     ، نيستيد يطور اين

 را  ]بود[ يبينم، اما چيز ديگر     قاهر كنم كه اين نمود را مي       يرا بر چيز ديگر   
 هـم كـه دارد بـه بـود          يبينم، اين نمـود     بينم و چون بود را مي       هم دارم مي  
ـ .  كنـد  يمرا متالش  يتواند زندگ   شود و در اينجا هست، نمي       نزديك مي   يول

ـ .  اسـت يگويند، نكتـه درسـت    كه دانشجوي محترم مي  يا باالخره نكته   ييعن
 .م نگاه كردها از اين جهت ه توان به عرفان مي

 
 هاي نظري چرايي وجود اختالف در عرفان. ٥ـ٢

 مهم است اين است كه اگر عرفـان         بسيار ي كه در عرفان نظر    يبحث ديگر 
 بـه اضـافه لـوازم    ياقل تجـارب عرفـان  حد يا   ي حاصِل تجارِب عرفان   ينظر
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. دهـد   مـي  اخـتالف رخ     يهاي نظر    اين تجارب است، چرا در عرفان      يمنطق
 اختالف وجود دارد؟ در مورد فالسفه اين مطلـب          ي نظر يها چرا در عرفان  

انـد و از      بسيار روشن است؛ فالسفه از آغاز اختالفات بسياري با هم داشـته           
واسـت فالسـفه را تحقيـر كنـد همـين      خ مـي  يهمان ابتدا هم هر وقت كس  

گفت هيچ دو فيلسوفي مانند هم سـخن          كشيد و مي    مسئله را به رخ آنها مي     
 فيلسـوف باشـد نظـام      يـك اگر  اند    فتهگ  وصيف كار فالسفه    در ت . گويند  نمي
 به محـض  كنند و  شوند مكتب درست مي   نفر دوگر  ا ؛كند   درست مي  يفكر
 .كنند  شدند انشعاب حاصل مينفر سه اينكه

گفتند و از اين طريق بـه         از قديم، هم عرفا و هم متدينان اين نكته را مي          
مصدقاً لِمـا  «شان  گفتند انبيا همه    مي عرفا و متدينان  . كردند  فيلسوفان حمله مي  

ست، در حالي كـه  اكنندة پيامبران قبلي   تصديقپيامبر هستند و هر ١»بينَ يديه 
آيـد    هر كس كه مي   . كنيد  شما فالسفه هيچ دوتايتان يكديگر را تصديق نمي       

در خصـوص فالسـفه ايـن       . گويـد    حتي ضد استاد خودش مـي      ييك چيز 
. انـد   و فالسفه از اين جهت همواره تحقير شـده       واضح است  ياختالف خيل 

 پيـدا   ياما بحث بر سر اين است كه شما عرفـا چـرا بـا هـم چنـين مشـكل                   
 داريد و از آن باال همـه چيـز بـه    يكرديد؟ شما كه الحمدهللا همگي علم لدن  

، حاصـِل   ي نظر يها شود، چرا مشكل پيدا كرديد؟ اگر عرفان        شما افاضه مي  
ي آن تجـارب باشـند چـرا        اصِل لوازم و نتايِج منطقـ      و ح  ي عرفان يها تجربه
 اگر فرض كنيد من و شما هر دو         يان اختالف به وجود بيايد؟ يعن     نشبايد بي 

هـم بـا هـم      » الف ب است   «ي، ديگر در لوازم منطق    »الف ب است  «بگوييم  
هـا    پس چرا عرفان  . ، الزمه الينفك است   يچون الزمه منطق  .  نداريم ياختالف

 ند؟با هم اختالف دار
 كه قبالً هـم     ي تجربه عرفان  ي راجع به وجودشناس   ياينجاست كه بحث  در  

  ي از مقوله علـم حضـور  يآيد كه آيا تجربه عرفان    اشاره كرده بودم، پيش مي    
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ند، ا اگر علم حضوري باشد طبق نظر كساني كه به علم حضوري قائل         . است
ولـو  ممكن است از مقوله علِم حصولي خاصي باشـد كـه     . خطاناپذير است 

 ماننـد   ؛اي باشد كه خطاناپـذير اسـت        گونه  اينكه علم حصولي است، ولي به     
ممكـن اسـت   .  كه علم حصولي است ولي ظاهراً خطاناپـذير اسـت   ۲+۲=۴

يـك از ايـن سـه         كدام.  يعني علم حصولي خطاپذير باشد     ،حالت سوم باشد  
 بيند دائماً   هاي عرفا را مي     حالت است؟ از سويي وقتي انسان بعضي از بحث        

 ،هـا   از آن قيل و قـال اصالًزنند كه اين علم، علم لدني است و        دم از اين مي   
هاي شما نيست و ديگر دود چراغ خوردن ندارد و           ها و مادرمردگي   بدبختي

بينيم عرفـا در   اما از سويي خود ما مي .شود چيزي است كه از باال اشراق مي     
كننـد و     شيطاني جدا مي  آثارشان، مكاشفات و القائات رحماني را از القائات         

حـال   هـر  بـه . گويي معتقدند در آنجا هم ممكن است چيزهـايي رخ دهـد           
بحث در اينجا اين است كه عارفان نظري چرا با هم اخـتالف فكـري پيـدا                 

هاي مختلفي    كنند؟ اين اختالف فكري ناشي از چيست؟ در اينجا ديدگاه           مي
 :كنم ره مي كه به برخي از آنها اشاتواند وجود داشته باشد مي

 خودشان خطاپذيرند و ايـن خطـا در عرفـان           ياساساً تجارب عرفان   .۱
 ؛نمايد  مييدهد و رو دهد و خودش را نشان مي  رخ ميينظر

بحث، بحِث خطا نيسـت، بلكـه بحـث تأثّرپـذيري عـارف اسـت از                 .۲
دهـد يعنـي    گفتيم خطا رخ مـي   وقتي مي . اش  هاي قبلي  مجموعه داشته 

 . عارفان بر صواب باشد و بقيه بر خطا باشـند   ممكن است يكي از اين    
. شـان متأثرنـد     از احوال دروني   عرفاخواهد بگويد همه      ديدگاه مي اين  

همـان  . گـذارد   شـان اثـر مـي      شان در تجربه عرفـاني    قيعني احوال ساب  
. چيزي كه در واقع ساختارگرايان، در تجربـه عرفـاني مـدعي هسـتند             

علـيم و تربيـت قبلـي انسـان،       ت ،يعني اينكه بگوييم معلومـات، عقايـد      
، سنخ روانـي، معلومـات      يها، امور ژنتيك   فرض  ها، پيش  القائات، تلقين 

 ؛گذارند همه در خوِد تجربه عرفاني اثر مي...  و زمانه، افكار عمومي

 ٣٦٩/ نظام عرفاني 
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 نه خطاپذير است و نـه تحـِت تـأثيِر محـيِط اطـراف               يتجربه عرفان  .۳ 
.  يكـديگر ندارنـد    اي بـا     هيچ ناسازگاري  يخوِد تجارب عرفان  . است

 تعبير و تفسـير     يها در مقام تعبير و تفسير است؛ وقت        ياين ناسازگار 
آيد، اين اختالفـات ظـاهر     در قالب ذهن و زبان درمي   يكنند، يعن   مي
الواقـع عـين هـم      صُـقعِ ي فـ ي عرفـان يها  خود تجربهي يعن ؛شود  مي

 در قالب مفهوم و ذهن و از سوي ديگري در قالب            ي اما وقت  ،هستند
 ؛كنند آيند با هم اختالف پيدا مي لفظ و زبان درمي

بـا هـم   هايشان   گزارشزنند    شان دم مي    از تجارب عرفاني  عرفا  وقتي   .۴
كننـد، اخـتالف      كه مي  ي بعد يها  ندارد، اما در استنتاج    يهيچ اختالف 
گفـتم    در بحث قبلـي مـي     .  است ي اين غير از بحث قبل     .آيد  پيش مي 

اي كـه     يدر نتـايج بعـد    گـويم      اينجـا مـي    اما در  ،كنند  كه مي » تعبير«
 مثل اينكـه مـا هـر دو         ؛شوند   مرتكب مي  ي منطق يگيرند، خطاها   مي

گيـريم بـا هـم         كه از اين حرف مي     ي اما بعد نتايج   ،يك حرف بزنيم  
 منطـق را رعايـت كـرده و         يناسازگار دربيايد، به خـاطر اينكـه يكـ        

 ؛اين هم يك ديدگاه بود.  رعايت نكرده استيديگر

 اسـت كـه در      ديـدگاهي ايـن   .  اسـت  يمام اختالفاِت عرفا، ظـاهر    ت .۵
گوينـد ايـن       مـي   عده اين.  دارد طرفداران زيادي  علميه ما    يها حوزه

 وگرنـه   ،آيد  نرفتگان مي  اختالفات به نظِر شما ابلهان و احمقان و راه        
شـان نـوِر واحـد        همه. اند  گفته  تمام عرفا از اول تا آخر يك چيز مي        

 اديان  ي كه به وحدت متعال    يها يعني كسان  transcendentalist. هستند
 كـه طرفـدار     ي كسـان  يا همان ند،  ا  ها قائل    عرفان ييا به وحدت متعال   

 حاق حرفشـان    ،هاtraditionalist يعني   ،اند  ١حكمت و فلسفه جاودانه   
عرفـا اختالفـي    . فهميـد   اين است كه اين اختالفات را شـماها نمـي         

 اسـت كـه     ي نفـر  چهـار تالف آن   ندارند و همه اختالفشان مثل اخـ      
                                                           

1. perennial philosophy  
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ند، ا اگر علم حضوري باشد طبق نظر كساني كه به علم حضوري قائل         . است
ولـو  ممكن است از مقوله علِم حصولي خاصي باشـد كـه     . خطاناپذير است 

 ماننـد   ؛اي باشد كه خطاناپـذير اسـت        گونه  اينكه علم حصولي است، ولي به     
ممكـن اسـت   .  كه علم حصولي است ولي ظاهراً خطاناپـذير اسـت   ۲+۲=۴

يـك از ايـن سـه         كدام.  يعني علم حصولي خطاپذير باشد     ،حالت سوم باشد  
 بيند دائماً   هاي عرفا را مي     حالت است؟ از سويي وقتي انسان بعضي از بحث        

 ،هـا   از آن قيل و قـال اصالًزنند كه اين علم، علم لدني است و        دم از اين مي   
هاي شما نيست و ديگر دود چراغ خوردن ندارد و           ها و مادرمردگي   بدبختي

بينيم عرفـا در   اما از سويي خود ما مي .شود چيزي است كه از باال اشراق مي     
كننـد و     شيطاني جدا مي  آثارشان، مكاشفات و القائات رحماني را از القائات         

حـال   هـر  بـه . گويي معتقدند در آنجا هم ممكن است چيزهـايي رخ دهـد           
بحث در اينجا اين است كه عارفان نظري چرا با هم اخـتالف فكـري پيـدا                 

هاي مختلفي    كنند؟ اين اختالف فكري ناشي از چيست؟ در اينجا ديدگاه           مي
 :كنم ره مي كه به برخي از آنها اشاتواند وجود داشته باشد مي

 خودشان خطاپذيرند و ايـن خطـا در عرفـان           ياساساً تجارب عرفان   .۱
 ؛نمايد  مييدهد و رو دهد و خودش را نشان مي  رخ ميينظر

بحث، بحِث خطا نيسـت، بلكـه بحـث تأثّرپـذيري عـارف اسـت از                 .۲
دهـد يعنـي    گفتيم خطا رخ مـي   وقتي مي . اش  هاي قبلي  مجموعه داشته 

 . عارفان بر صواب باشد و بقيه بر خطا باشـند   ممكن است يكي از اين    
. شـان متأثرنـد     از احوال دروني   عرفاخواهد بگويد همه      ديدگاه مي اين  

همـان  . گـذارد   شـان اثـر مـي      شان در تجربه عرفـاني    قيعني احوال ساب  
. چيزي كه در واقع ساختارگرايان، در تجربـه عرفـاني مـدعي هسـتند             

علـيم و تربيـت قبلـي انسـان،       ت ،يعني اينكه بگوييم معلومـات، عقايـد      
، سنخ روانـي، معلومـات      يها، امور ژنتيك   فرض  ها، پيش  القائات، تلقين 

 ؛گذارند همه در خوِد تجربه عرفاني اثر مي...  و زمانه، افكار عمومي

 ٣٦٩/ نظام عرفاني 
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 نه خطاپذير است و نـه تحـِت تـأثيِر محـيِط اطـراف               يتجربه عرفان  .۳ 
.  يكـديگر ندارنـد    اي بـا     هيچ ناسازگاري  يخوِد تجارب عرفان  . است

 تعبير و تفسـير     يها در مقام تعبير و تفسير است؛ وقت        ياين ناسازگار 
آيد، اين اختالفـات ظـاهر     در قالب ذهن و زبان درمي   يكنند، يعن   مي
الواقـع عـين هـم      صُـقعِ ي فـ ي عرفـان يها  خود تجربهي يعن ؛شود  مي

 در قالب مفهوم و ذهن و از سوي ديگري در قالب            ي اما وقت  ،هستند
 ؛كنند آيند با هم اختالف پيدا مي لفظ و زبان درمي

بـا هـم   هايشان   گزارشزنند    شان دم مي    از تجارب عرفاني  عرفا  وقتي   .۴
كننـد، اخـتالف      كه مي  ي بعد يها  ندارد، اما در استنتاج    يهيچ اختالف 
گفـتم    در بحث قبلـي مـي     .  است ي اين غير از بحث قبل     .آيد  پيش مي 

اي كـه     يدر نتـايج بعـد    گـويم      اينجـا مـي    اما در  ،كنند  كه مي » تعبير«
 مثل اينكـه مـا هـر دو         ؛شوند   مرتكب مي  ي منطق يگيرند، خطاها   مي

گيـريم بـا هـم         كه از اين حرف مي     ي اما بعد نتايج   ،يك حرف بزنيم  
 منطـق را رعايـت كـرده و         يناسازگار دربيايد، به خـاطر اينكـه يكـ        

 ؛اين هم يك ديدگاه بود.  رعايت نكرده استيديگر

 اسـت كـه در      ديـدگاهي ايـن   .  اسـت  يمام اختالفاِت عرفا، ظـاهر    ت .۵
گوينـد ايـن       مـي   عده اين.  دارد طرفداران زيادي  علميه ما    يها حوزه

 وگرنـه   ،آيد  نرفتگان مي  اختالفات به نظِر شما ابلهان و احمقان و راه        
شـان نـوِر واحـد        همه. اند  گفته  تمام عرفا از اول تا آخر يك چيز مي        

 اديان  ي كه به وحدت متعال    يها يعني كسان  transcendentalist. هستند
 كـه طرفـدار     ي كسـان  يا همان ند،  ا  ها قائل    عرفان ييا به وحدت متعال   

 حاق حرفشـان    ،هاtraditionalist يعني   ،اند  ١حكمت و فلسفه جاودانه   
عرفـا اختالفـي    . فهميـد   اين است كه اين اختالفات را شـماها نمـي         

 اسـت كـه     ي نفـر  چهـار تالف آن   ندارند و همه اختالفشان مثل اخـ      
                                                           

1. perennial philosophy  
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ب گفت عن    مي يگفت با اين پول بايد انگور بخريم، يك         شان مي  ييك
گفـت ِاسـتافيل      و يكي هـم مـي      گفت اوزوم بخريم    بخريم، يكي مي  

اگـر  . فهميـد    عرفا با هم اختالف ندارند و شماها اين را نمي          .بخريم
ه فهميديـد كـ    مـي  آن وقـت  دانسـتيد   را مـي نفـر شما زبان هر چهار  

واهنـد و   خ  مـي يـك چيـز     شـان     همـه  رومـي    ، عرب، ترك و   فارس
 ١. استيمقصودشان يك

توانم ايـن     اند، اما من به عقل خودم نمي        افراد فراواني اين نظر را اظهار كرده      
  يـك حـرف واحـد      ،هـا   همه اين حـرف    يحرف را قبول كنم و بگويم ورا      

د نمـاز شـب      كه دار  يكسدر مورد   البته يك چيز هست؛ اگر ما       . وجود دارد 
 مرتكـب لهـو و   ي ديگري كه در همان لحظه در مجلس     و شخص واند،  خ  مي

مشـغول   كـه در همـان لحظـه در رختخـواب خـود              يكسو  شود،    لعب مي 
ها در همـان موقـع        كه رفتگر است و دارد در كوچه       يكسو   است،   خروپف

كند    مي ي در جاده رانندگ   ه كه دارد در همان لحظ     يكند و كس    شب جارو مي  
 همه اينها در حال كار كردن هستند، آنگاه كار كردن، يك لفظ واحد              بگوييم

توانيم بگوييم همه اين افراد در حال كـار كـردن هسـتند و               البته مي . شود  مي
.  عرفا بگوييم كه اينها همه در حال مكاشفه هسـتند      بارةنظير همين را هم در    

 يست كه ما برا    ا ي كار كردن لفظ   يكنند، ول    به اين معنا وحدت پيدا مي      البته
 كـه خروپـف    ينه كس وگر ؛گذاريم   مختلف مي  امور يروبر   يسهولِت تعاط 

يـا آن   !  دارد؟ يوانـد چـه وجـه اشـتراك       خ  مـي كند با كسي كه نماز شب         مي
 دارنـد؟   يكند چه وجه اشـتراك       كه لهو و لعب مي     ييا رفتگر با كس   و  راننده  

ايـن  . ا را فريب دهـد كنند، اما لغِت كار نبايد م    مي ي»كار«چه همه دارند    اگر
 اينجا خوابيده باشند، بعد كسي بيايد و يك لحـاف           نفرمثل اين است كه ده      

 عـين   بگويد ده انساِنسپس بماند و يهايشان مخف رويشان بيندازد تا تفاوت  
                                                           

رات علمـي و فرهنگـي، چـاپ ششـم،     انتشـا : ، تصحيح عبدالكريم سروش، تهران    ي معنو يمثنو. ١
 .۳۷۲۱ـ۳۶۹۰، دفتر دوم، بيت ۱۳۸۰

 ٣٧١/ نظام عرفاني 
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اگـر  . فهميم كه عين هـم نيسـتند        اگر لحاف را برداريم مي    . هم اينجا هستند  
د كه همه مثل هم هستند،      رس   مي  به نظر  گاهيك لحاف روي همه بكشيم، آن     

مـن واقعـاً    . وجـود دارد  ... در حالي كه بـين آنهـا مـرد، زن، پيـر، جـوان و              
 شوآن، رنـه گنـون و سـيد حسـين نصـر چگونـه               يتيوففهمم امثال فر    نمي
توانيـد بـه مقصـود     گوينـد و شـما نمـي    گويند اينها همه يـك چيـز مـي        مي

 .بل قبول نيستن ديدگاه براي من قا اي!شان راه ببريد يحقيق

 

عرفان نظري، نظرات يك عارف در قالب يك نظام و دستگاه عرفان نظـري              در   ○
طور كه دو دستگاه نظام عرفاني به عنوان دو دسـتگاه فكـري          همان. شود  مطرح مي 

 يعنـي اصـل     ؛اي به دور نيست     هم از چنين شائبه   توانند خطاپذير باشند، در اينجا        مي
آيـد خطاپـذير اسـت و     ر عرفان نظري به وجـود مـي  اي كه د دستگاه يا نظام فكري 

 وحي و توحيد است و دسـتگاهي  اساس برشود اختالف بين دستگاهي كه     باعث مي 
خطا، همـان  .  وحدت وجود است، پيش بيايد و ساختار آنها متفاوت شود  اساس بركه  

 اشكاالت و خطاهـايي     ه هم طور كه در تاريخ فلسف       عرفاني است، همان    نظام خطاي
ها وجود داشته است، اين دو دستگاه نظام عرفاني هم خطا دارند و اين خطا                 ظامدر ن 

پـردازي يـك دسـتگاه يعنـي نظـام             بيشتر در عرفان نظـري و نظريـه        ،و اختالفات 
 .آيد عرفاني، پيش مي

 مـن در    فرزندفرض كنيد دو    . كنم  طرح مي تر از اين     من يك سؤال عميق    ●
 از آنهـا از يـك     ييك.  مثل هم باشد   مدرسه دوقلو باشند و همه چيزشان هم      

اگر من گفتم چرا اين دو بچه مـن  . ۱۵ نمره ي بگيرد و ديگر   ۱۳درس نمره   
نمرة مثل هم نگرفتند و شما در جواب من اين چنين گفتيد كـه آيـا اثبـات                  

! گـويم نـه     شده است كه هر دو بچه بايد نمره واحد بگيرند، آنگاه مـن مـي              
گوييد خوب پس اگر اثبـات نشـده           مي شما. چنين چيزي اثبات نشده است    

گـويم   در اين صورت من مي   . اند به همين جهت هم اينها نمره واحد نگرفته       
اثبات نشده است كـه هـر دو بچـه نمـره واحـد         «.  نيست ياين استدالل كاف  
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ب گفت عن    مي يگفت با اين پول بايد انگور بخريم، يك         شان مي  ييك
گفـت ِاسـتافيل      و يكي هـم مـي      گفت اوزوم بخريم    بخريم، يكي مي  

اگـر  . فهميـد    عرفا با هم اختالف ندارند و شماها اين را نمي          .بخريم
ه فهميديـد كـ    مـي  آن وقـت  دانسـتيد   را مـي نفـر شما زبان هر چهار  

واهنـد و   خ  مـي يـك چيـز     شـان     همـه  رومـي    ، عرب، ترك و   فارس
 ١. استيمقصودشان يك

توانم ايـن     اند، اما من به عقل خودم نمي        افراد فراواني اين نظر را اظهار كرده      
  يـك حـرف واحـد      ،هـا   همه اين حـرف    يحرف را قبول كنم و بگويم ورا      

د نمـاز شـب      كه دار  يكسدر مورد   البته يك چيز هست؛ اگر ما       . وجود دارد 
 مرتكـب لهـو و   ي ديگري كه در همان لحظه در مجلس     و شخص واند،  خ  مي

مشـغول   كـه در همـان لحظـه در رختخـواب خـود              يكسو  شود،    لعب مي 
ها در همـان موقـع        كه رفتگر است و دارد در كوچه       يكسو   است،   خروپف

كند    مي ي در جاده رانندگ   ه كه دارد در همان لحظ     يكند و كس    شب جارو مي  
 همه اينها در حال كار كردن هستند، آنگاه كار كردن، يك لفظ واحد              بگوييم

توانيم بگوييم همه اين افراد در حال كـار كـردن هسـتند و               البته مي . شود  مي
.  عرفا بگوييم كه اينها همه در حال مكاشفه هسـتند      بارةنظير همين را هم در    

 يست كه ما برا    ا ي كار كردن لفظ   يكنند، ول    به اين معنا وحدت پيدا مي      البته
 كـه خروپـف    ينه كس وگر ؛گذاريم   مختلف مي  امور يروبر   يسهولِت تعاط 

يـا آن   !  دارد؟ يوانـد چـه وجـه اشـتراك       خ  مـي كند با كسي كه نماز شب         مي
 دارنـد؟   يكند چه وجه اشـتراك       كه لهو و لعب مي     ييا رفتگر با كس   و  راننده  

ايـن  . ا را فريب دهـد كنند، اما لغِت كار نبايد م    مي ي»كار«چه همه دارند    اگر
 اينجا خوابيده باشند، بعد كسي بيايد و يك لحـاف           نفرمثل اين است كه ده      

 عـين   بگويد ده انساِنسپس بماند و يهايشان مخف رويشان بيندازد تا تفاوت  
                                                           

رات علمـي و فرهنگـي، چـاپ ششـم،     انتشـا : ، تصحيح عبدالكريم سروش، تهران    ي معنو يمثنو. ١
 .۳۷۲۱ـ۳۶۹۰، دفتر دوم، بيت ۱۳۸۰

 ٣٧١/ نظام عرفاني 
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اگـر  . فهميم كه عين هـم نيسـتند        اگر لحاف را برداريم مي    . هم اينجا هستند  
د كه همه مثل هم هستند،      رس   مي  به نظر  گاهيك لحاف روي همه بكشيم، آن     

مـن واقعـاً    . وجـود دارد  ... در حالي كه بـين آنهـا مـرد، زن، پيـر، جـوان و              
 شوآن، رنـه گنـون و سـيد حسـين نصـر چگونـه               يتيوففهمم امثال فر    نمي
توانيـد بـه مقصـود     گوينـد و شـما نمـي    گويند اينها همه يـك چيـز مـي        مي

 .بل قبول نيستن ديدگاه براي من قا اي!شان راه ببريد يحقيق

 

عرفان نظري، نظرات يك عارف در قالب يك نظام و دستگاه عرفان نظـري              در   ○
طور كه دو دستگاه نظام عرفاني به عنوان دو دسـتگاه فكـري          همان. شود  مطرح مي 

 يعنـي اصـل     ؛اي به دور نيست     هم از چنين شائبه   توانند خطاپذير باشند، در اينجا        مي
آيـد خطاپـذير اسـت و     ر عرفان نظري به وجـود مـي  اي كه د دستگاه يا نظام فكري 

 وحي و توحيد است و دسـتگاهي  اساس برشود اختالف بين دستگاهي كه     باعث مي 
خطا، همـان  .  وحدت وجود است، پيش بيايد و ساختار آنها متفاوت شود  اساس بركه  

 اشكاالت و خطاهـايي     ه هم طور كه در تاريخ فلسف       عرفاني است، همان    نظام خطاي
ها وجود داشته است، اين دو دستگاه نظام عرفاني هم خطا دارند و اين خطا                 ظامدر ن 

پـردازي يـك دسـتگاه يعنـي نظـام             بيشتر در عرفان نظـري و نظريـه        ،و اختالفات 
 .آيد عرفاني، پيش مي

 مـن در    فرزندفرض كنيد دو    . كنم  طرح مي تر از اين     من يك سؤال عميق    ●
 از آنهـا از يـك     ييك.  مثل هم باشد   مدرسه دوقلو باشند و همه چيزشان هم      

اگر من گفتم چرا اين دو بچه مـن  . ۱۵ نمره ي بگيرد و ديگر   ۱۳درس نمره   
نمرة مثل هم نگرفتند و شما در جواب من اين چنين گفتيد كـه آيـا اثبـات                  

! گـويم نـه     شده است كه هر دو بچه بايد نمره واحد بگيرند، آنگاه مـن مـي              
گوييد خوب پس اگر اثبـات نشـده           مي شما. چنين چيزي اثبات نشده است    

گـويم   در اين صورت من مي   . اند به همين جهت هم اينها نمره واحد نگرفته       
اثبات نشده است كـه هـر دو بچـه نمـره واحـد         «.  نيست ياين استدالل كاف  
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گـويم    اما مي . »الوقوع است  نمره واحد نگرفتن ممكن   « اينكه   ي يعن »گيرند  مي
قع شد؟ بحث مِن پدر بر سر اين است كه چـرا            الوقوع وا   ممكن چرا اين امرِ  

 .چنين چيزي واقع شد

 از جملـه    ينظـام فكـر    سخن دانشجوي محتـرم ايـن بـود كـه هـر دو            
اما بحـث ايـن     . توانند خطا كنند     خطاپذير هستند؛ يعني مي    يهاي عرفان   نظام

الخطا هسـتند، چـرا خطـا رخ     د خطا كنند و ممكننتوان است كه حاال كه مي 
. شـود   با صرِف امكان داشتِن رخ دادن حل نمـي        » چرا رخ داد؟  «داده است؟   

شـان رخ داده و بـه نظامشـان سـرايت            واهيم ببينيم اين خطا در تجربه     خ  مي
 يـا در   وست نظامشان سرايت كرده ابهكرده است، يا در بيانشان رخ داده و    

. ه اسـت   خودشان كرده بودند، خطـا واقـع شـد         يها  كه از گزاره   ياستنتاجات
اگر كامپيوتر من خراب شـود      . اهيم ببينيم در كجا خطا رخ داده است       وخ  مي

توانيـد بگوييـد چـون خـراب شـدن            و من بپرسم چرا خراب شد شما نمي       
گـويم     اگر چنين چيزي بگوييد من مي      .الوقوع است  كامپيوتر يك امر ممكن   

ـ     خراب شدن كامپيوتر يك امر ممكن      !بله ي چـرا ايـن امـر       الوجود است، ول
جا واقع شد؟ علت وقوع آن چيست؟ امكانش را قبـول           ود در اين  الوج ممكن

  اين مشكل رخ نداد؟يدست دارم، اما چرا در كامپيوتر بغل
 خطاپذيرند، اما بحث بر سر اين است        ي عرفان يها پذيرم كه نظام    من مي 

 خطا رخ داد آيا تجربه خطا بوده، يا به تعبيـر و تفسـير درآمـدنش                 يكه وقت 
تأثير مجموعـه عوامـل     . تاجات خطا صورت گرفته است     يا استن   و خطا بوده 

در شخصيت اين عارف با تأثير مجموعه عوامل در شخصيت عارف ديگـر             
. گونه يافتـه اسـت      آن يگونه و ديگر    اين يها را يك   كه واقعيت تفاوت داشته   

 در چيسـت؟ آيـا   يهاي عرفـان  منشأ اين خطا در كجاست؟ رمز تفاوت نظام     
  مسلماً د واقع شده يا در تركيبي از اين موارد؟ البته         خطا در يكي از اين موار     

 اسـت كـه بگويـد      ييك نفر نبايد بـه ايـن سـؤال جـواب دهـد و آن كسـ                
آيد كـه     اختالف ندارند و شما به نظرتان مي        اساساً با هم   ي عرفان يها ديدگاه

 ٣٧٣/ نظام عرفاني 
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هـا را   transcendentalistها يا   traditionalistبا هم اختالف دارند؛ يعني حرف       
 اينهـا بـا هـم اخـتالف ندارنـد و         ؛آيـد    بگويد به نظر شما چنين مـي       بزند و 
در واقـع  . عباراتُنـا شـتّي و حسـنُك واحـد    ؛ گوينـد   شان يك چيـز مـي       همه

اما اگر صـورت    . اند  طرفداران اين ديدگاه اساساً صورت مسئله را پاك كرده        
ا و  آيد كه چرا مثالً بـود        پاك نشود، اين بحث پيش مي      يمسئله به اين سادگ   

الـدين   ي و مح ي چرا مولو  .ديدند  پيامبر اسالم عالم را به دو نحو متفاوت مي        
ـ  الدين ابـن  ي چرا مح؟ديدند  ميمتفاوت  عالم را به دو نحويعرب  ابن  و يعرب

 چـرا شـنكره و   ؟ديدنـد  اكهارت عـالم را بـه دو نحـو متفـاوت مـي             مايستر
 ايـن  ؟ثنوي  غيررامانوجا جهان را دو جور ديدند و يكي ثنوي بود و ديگري 

 بلكـه   ، البته، اين بحث مقايسه نيسـت      ؛ است يهم يك بحث در عرفان نظر     
 .وردخ ميچه به درد مقايسه  اگرن؛ است در فلسفه عرفايبحث
 

 توانند ذومراتب باشند؟ كنيم، آيا نمودها هم مي  و نمود را كه از هم تفكيك ميبود ○
 .ندا بله نمودها هم ذومراتب ●
 

كند، نسبت     بگوييم عارف در سير صعودي هر بودي را كه درك مي           توانيم  آيا مي  ○
تر يك بـود اسـت و          نسبت به مرحله پايين    وبه مرتبه باالتر خودش يك نمود است        

 ؟شته باشداين سير به همين ترتيب ادامه دا

. فهمـم    متفاوت با بود داشته باشـند مـي        ياه  من اين را كه نمودها فاصله      ●
. بيـنم    مـي   صورتي   يك  به اكنون من چهره شما را      هم. زنم  يك مثال ساده مي   

دسـت شـما سـيگار بكشـد و ايـن دود سـيگار از                 از دوستان بغل   ياگر يك 
 متفـاوت   كمي با حالـت اول بينم، اما  شما رد شود باز هم شما را مي     يروبر
بينم، حاال اگر دفعتاً مه هم بيايد و فضـا را بگيـرد بـاز هـم چهـره شـما                       مي

 بيشـتر و     اش   چهره شما با بود، فاصـله      يدائماً نمودها يعني   .شود  تر مي  مبهم
 مختلـف بـا     يبنابراين من اين را كـه نمودهـا       . شود  يا از آن طرف كمتر مي     
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گـويم    اما مي . »الوقوع است  نمره واحد نگرفتن ممكن   « اينكه   ي يعن »گيرند  مي
قع شد؟ بحث مِن پدر بر سر اين است كه چـرا            الوقوع وا   ممكن چرا اين امرِ  

 .چنين چيزي واقع شد

 از جملـه    ينظـام فكـر    سخن دانشجوي محتـرم ايـن بـود كـه هـر دو            
اما بحـث ايـن     . توانند خطا كنند     خطاپذير هستند؛ يعني مي    يهاي عرفان   نظام

الخطا هسـتند، چـرا خطـا رخ     د خطا كنند و ممكننتوان است كه حاال كه مي 
. شـود   با صرِف امكان داشتِن رخ دادن حل نمـي        » چرا رخ داد؟  «داده است؟   

شـان رخ داده و بـه نظامشـان سـرايت            واهيم ببينيم اين خطا در تجربه     خ  مي
 يـا در   وست نظامشان سرايت كرده ابهكرده است، يا در بيانشان رخ داده و    

. ه اسـت   خودشان كرده بودند، خطـا واقـع شـد         يها  كه از گزاره   ياستنتاجات
اگر كامپيوتر من خراب شـود      . اهيم ببينيم در كجا خطا رخ داده است       وخ  مي

توانيـد بگوييـد چـون خـراب شـدن            و من بپرسم چرا خراب شد شما نمي       
گـويم     اگر چنين چيزي بگوييد من مي      .الوقوع است  كامپيوتر يك امر ممكن   

ـ     خراب شدن كامپيوتر يك امر ممكن      !بله ي چـرا ايـن امـر       الوجود است، ول
جا واقع شد؟ علت وقوع آن چيست؟ امكانش را قبـول           ود در اين  الوج ممكن

  اين مشكل رخ نداد؟يدست دارم، اما چرا در كامپيوتر بغل
 خطاپذيرند، اما بحث بر سر اين است        ي عرفان يها پذيرم كه نظام    من مي 

 خطا رخ داد آيا تجربه خطا بوده، يا به تعبيـر و تفسـير درآمـدنش                 يكه وقت 
تأثير مجموعـه عوامـل     . تاجات خطا صورت گرفته است     يا استن   و خطا بوده 

در شخصيت اين عارف با تأثير مجموعه عوامل در شخصيت عارف ديگـر             
. گونه يافتـه اسـت      آن يگونه و ديگر    اين يها را يك   كه واقعيت تفاوت داشته   

 در چيسـت؟ آيـا   يهاي عرفـان  منشأ اين خطا در كجاست؟ رمز تفاوت نظام     
  مسلماً د واقع شده يا در تركيبي از اين موارد؟ البته         خطا در يكي از اين موار     

 اسـت كـه بگويـد      ييك نفر نبايد بـه ايـن سـؤال جـواب دهـد و آن كسـ                
آيد كـه     اختالف ندارند و شما به نظرتان مي        اساساً با هم   ي عرفان يها ديدگاه

 ٣٧٣/ نظام عرفاني 
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هـا را   transcendentalistها يا   traditionalistبا هم اختالف دارند؛ يعني حرف       
 اينهـا بـا هـم اخـتالف ندارنـد و         ؛آيـد    بگويد به نظر شما چنين مـي       بزند و 
در واقـع  . عباراتُنـا شـتّي و حسـنُك واحـد    ؛ گوينـد   شان يك چيـز مـي       همه

اما اگر صـورت    . اند  طرفداران اين ديدگاه اساساً صورت مسئله را پاك كرده        
ا و  آيد كه چرا مثالً بـود        پاك نشود، اين بحث پيش مي      يمسئله به اين سادگ   

الـدين   ي و مح ي چرا مولو  .ديدند  پيامبر اسالم عالم را به دو نحو متفاوت مي        
ـ  الدين ابـن  ي چرا مح؟ديدند  ميمتفاوت  عالم را به دو نحويعرب  ابن  و يعرب

 چـرا شـنكره و   ؟ديدنـد  اكهارت عـالم را بـه دو نحـو متفـاوت مـي             مايستر
 ايـن  ؟ثنوي  غيررامانوجا جهان را دو جور ديدند و يكي ثنوي بود و ديگري 

 بلكـه   ، البته، اين بحث مقايسه نيسـت      ؛ است يهم يك بحث در عرفان نظر     
 .وردخ ميچه به درد مقايسه  اگرن؛ است در فلسفه عرفايبحث
 

 توانند ذومراتب باشند؟ كنيم، آيا نمودها هم مي  و نمود را كه از هم تفكيك ميبود ○
 .ندا بله نمودها هم ذومراتب ●
 

كند، نسبت     بگوييم عارف در سير صعودي هر بودي را كه درك مي           توانيم  آيا مي  ○
تر يك بـود اسـت و          نسبت به مرحله پايين    وبه مرتبه باالتر خودش يك نمود است        

 ؟شته باشداين سير به همين ترتيب ادامه دا

. فهمـم    متفاوت با بود داشته باشـند مـي        ياه  من اين را كه نمودها فاصله      ●
. بيـنم    مـي   صورتي   يك  به اكنون من چهره شما را      هم. زنم  يك مثال ساده مي   

دسـت شـما سـيگار بكشـد و ايـن دود سـيگار از                 از دوستان بغل   ياگر يك 
 متفـاوت   كمي با حالـت اول بينم، اما  شما رد شود باز هم شما را مي     يروبر
بينم، حاال اگر دفعتاً مه هم بيايد و فضـا را بگيـرد بـاز هـم چهـره شـما                       مي

 بيشـتر و     اش   چهره شما با بود، فاصـله      يدائماً نمودها يعني   .شود  تر مي  مبهم
 مختلـف بـا     يبنابراين من اين را كـه نمودهـا       . شود  يا از آن طرف كمتر مي     
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فهمـم، امـا اينكـه بگوييـد هـر             خوب مي   هستند،  از بود  ي مختلف يها فاصله
 نسبت به بود ديگري نمود است ـ كه شـما ايـن را فرموديـد ـ بـراي       يبود

ـ      من مي .  قابل فهم نيست   من اصالً   ايـن چهـار   ي آنچـه ورا   يگويم بـود يعن
 بـاور آوردِن مـن   ي من و توانايي من، باورها  ي ادراك يعامل يعني ذهن، قوا   

 كـه از ايـن      ي چيزهـاي  ينمود يعن . گويم  به چنين چيزي بود مي    . تحقق دارد 
 مـن   ي ذهن  و قدرتِ  تمعلوما،  ها  يبود، بر ذهن و ضمير من، به ميزان تواناي        

اين جلواِت مختلف البته همه به يك اندازه از بود دور           . كند  ر من جلوه مي   ب
اما تبديل شـدن بـود بـه         . دورترند يتر و بعض    به بود نزديك   ي بعض ؛نيستند

 يعني اينكه بگوييم اين بود نسبت بـه يـك           ،نمود در قياس با يك بود ديگر      
ون اصالً طبـق    چ.  من قابل فهم نيست    ي اصالً برا  ،شود   نمود مي  يبود باالتر 
يعنـي  .  به مـن مسـتقل كنـيم       يگونه اتكا  خواستيم بود را از هر      ميتعريف،  

نحاز و مستقل از مـن اسـت و   واستيم بگوييم بود آن چيزي است كه م  خ  مي
 . دارديبدون اتكا به آن چهار عامل كه ذكر شد، تحقق بالفعل و خارج

 

مطلـب در   ا بـا ايـن      ردر بـود و نمـود        هست كه تفاوت بحث كانت       متفكريآيا   ○
 تفكيك در عرفان     از بحث كانت به اين      زيرا افراد بسياري   اشاره كرده باشد؟  عرفان،  

 . چنين مطلبي داردبعد پنجم مثالً هيك در اند؟ رسيده

اگـر درصـدد بيـان شـاكله        .  خطاسـت  ي نظر امثال هيك خيل    ،به نظر من   ●
 مگفـت  كنم، مـي بيان واستم اين مباحث را خ ميمباحث عرفان نظري نبودم و   

كنند و به همـين دليـل          عمده مي  ي به نظر من كساني مثل هيك سه خطا        كه
هم در ابتداي بحث گفتم كه اين مطلب را با نظر كانت اشـتباه نكنيـد و در                  

 و هـم در     بعد پـنجم  هيك هم در كتاب     . ام به جان هيك بود      آنجا هم اشاره  
ت، حـرف عرفـا     ترين كتابش هم هس     كه معروف  ،تفسير دين كتاب معروف   

 به ايـن    ١ برن پيتر. داند و به نظر من كامالً خطاست        را همان حرف كانت مي    
                                                           

1. Peter Byrne 
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 است كه بـه نظـر مـن بهتـرين           يوي متفكر .  توجه داده است   يتفاوت خيل 
 ١ بـر پلـوراليزم  يتمهيـد اسم كتابش .  نوشته استيزمكتاب را در باب پلورال 

عنـوان  . ام دارد  ن ه بر مابعدالطبيع  يتمهيد ش درست مثل كانت كه كتاب     است؛
را دقيقاً شبيه كانت انتخاب كرده است، فقـط بـه جـاي مابعدالطبيعـه، لفـظ            

گويد من پلـوراليزم       در اينجا برن اصالً و ابداً نمي       . گذاشته است   را پلوراليزم
امـا  . زنـد   نميياصالً خودش در باب پلوراليزم هيچ حرف. را قبول دارم يا نه  

سري مطلب را بايد اثبـات         يك ، هستند يزمرال كه قائل به پلو    يگويد كسان   مي
 دارد و   ي و دشـوار   يدهد كه اثبات آنها چقدر پيچيـدگ        كنند و بعد نشان مي    

واقعاً .  كه بر هيك شده است، در همين كتاب است         ي از بهترين نقدهاي   ييك
. اسـت  يموشكافو اين كتاب شاهكاِر بزرگي در تجزيه و تحليل، دقت نظر           

گويـد مـن كـاري بـه مـدعا            برن مي . زم وجود دارد  هشت روايت از پلورالي   
گانـه كـدام حـق اسـت و كـدام       هاي هشت گويم از اين روايت ندارم و نمي 

سري مطلـب را       بخواهد پلوراليزم را اثبات كند، بايد يك       يباطل، اما اگر كس   
 .اثبات كند

كند به روايت هيك هـم        كه بيان مي   ي مختلف يها بعد به مناسبِت روايت   
دهد كه نظر هيك در يكي پنداشتن تفكيـك كانـت    جا نشان ميآنرسد و   مي

به نظر من هم كامالً     . از بود و نمود و تفكيك عرفا از بود و نمود، خطاست           
و آن  در عرفـان    سه تفاوت بين ايـن تفكيـك        معتقدم  من  . حق با برن است   

 .وجود دارددر انديشه كانت تفكيك 
 

 مالك تطور عرفان نظري. ٦ـ٢
 بـه   ي ايـن اسـت كـه تطـور عرفـان نظـر            يدر عرفان نظر  يك بحث ديگر    

مـثالً فيزيـِك هـزار سـال پـيش بـا           . كنند  چيست؟ همه علوم تحول پيدا مي     
 يآيا در عرفـان نظـر     . طور   هم همين  ي رياض ؛فيزيك امروز فرق كرده است    

                                                           

1. A Prolegomena to Religious Pluralism
. 
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فهمـم، امـا اينكـه بگوييـد هـر             خوب مي   هستند،  از بود  ي مختلف يها فاصله
 نسبت به بود ديگري نمود است ـ كه شـما ايـن را فرموديـد ـ بـراي       يبود

ـ      من مي .  قابل فهم نيست   من اصالً   ايـن چهـار   ي آنچـه ورا   يگويم بـود يعن
 بـاور آوردِن مـن   ي من و توانايي من، باورها  ي ادراك يعامل يعني ذهن، قوا   

 كـه از ايـن      ي چيزهـاي  ينمود يعن . گويم  به چنين چيزي بود مي    . تحقق دارد 
 مـن   ي ذهن  و قدرتِ  تمعلوما،  ها  يبود، بر ذهن و ضمير من، به ميزان تواناي        

اين جلواِت مختلف البته همه به يك اندازه از بود دور           . كند  ر من جلوه مي   ب
اما تبديل شـدن بـود بـه         . دورترند يتر و بعض    به بود نزديك   ي بعض ؛نيستند

 يعني اينكه بگوييم اين بود نسبت بـه يـك           ،نمود در قياس با يك بود ديگر      
ون اصالً طبـق    چ.  من قابل فهم نيست    ي اصالً برا  ،شود   نمود مي  يبود باالتر 
يعنـي  .  به مـن مسـتقل كنـيم       يگونه اتكا  خواستيم بود را از هر      ميتعريف،  

نحاز و مستقل از مـن اسـت و   واستيم بگوييم بود آن چيزي است كه م  خ  مي
 . دارديبدون اتكا به آن چهار عامل كه ذكر شد، تحقق بالفعل و خارج

 

مطلـب در   ا بـا ايـن      ردر بـود و نمـود        هست كه تفاوت بحث كانت       متفكريآيا   ○
 تفكيك در عرفان     از بحث كانت به اين      زيرا افراد بسياري   اشاره كرده باشد؟  عرفان،  

 . چنين مطلبي داردبعد پنجم مثالً هيك در اند؟ رسيده

اگـر درصـدد بيـان شـاكله        .  خطاسـت  ي نظر امثال هيك خيل    ،به نظر من   ●
 مگفـت  كنم، مـي بيان واستم اين مباحث را خ ميمباحث عرفان نظري نبودم و   

كنند و به همـين دليـل          عمده مي  ي به نظر من كساني مثل هيك سه خطا        كه
هم در ابتداي بحث گفتم كه اين مطلب را با نظر كانت اشـتباه نكنيـد و در                  

 و هـم در     بعد پـنجم  هيك هم در كتاب     . ام به جان هيك بود      آنجا هم اشاره  
ت، حـرف عرفـا     ترين كتابش هم هس     كه معروف  ،تفسير دين كتاب معروف   

 به ايـن    ١ برن پيتر. داند و به نظر من كامالً خطاست        را همان حرف كانت مي    
                                                           

1. Peter Byrne 

 ٣٧٥/ نظام عرفاني 
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 است كه بـه نظـر مـن بهتـرين           يوي متفكر .  توجه داده است   يتفاوت خيل 
 ١ بـر پلـوراليزم  يتمهيـد اسم كتابش .  نوشته استيزمكتاب را در باب پلورال 

عنـوان  . ام دارد  ن ه بر مابعدالطبيع  يتمهيد ش درست مثل كانت كه كتاب     است؛
را دقيقاً شبيه كانت انتخاب كرده است، فقـط بـه جـاي مابعدالطبيعـه، لفـظ            

گويد من پلـوراليزم       در اينجا برن اصالً و ابداً نمي       . گذاشته است   را پلوراليزم
امـا  . زنـد   نميياصالً خودش در باب پلوراليزم هيچ حرف. را قبول دارم يا نه  

سري مطلب را بايد اثبـات         يك ، هستند يزمرال كه قائل به پلو    يگويد كسان   مي
 دارد و   ي و دشـوار   يدهد كه اثبات آنها چقدر پيچيـدگ        كنند و بعد نشان مي    

واقعاً .  كه بر هيك شده است، در همين كتاب است         ي از بهترين نقدهاي   ييك
. اسـت  يموشكافو اين كتاب شاهكاِر بزرگي در تجزيه و تحليل، دقت نظر           

گويـد مـن كـاري بـه مـدعا            برن مي . زم وجود دارد  هشت روايت از پلورالي   
گانـه كـدام حـق اسـت و كـدام       هاي هشت گويم از اين روايت ندارم و نمي 

سري مطلـب را       بخواهد پلوراليزم را اثبات كند، بايد يك       يباطل، اما اگر كس   
 .اثبات كند

كند به روايت هيك هـم        كه بيان مي   ي مختلف يها بعد به مناسبِت روايت   
دهد كه نظر هيك در يكي پنداشتن تفكيـك كانـت    جا نشان ميآنرسد و   مي

به نظر من هم كامالً     . از بود و نمود و تفكيك عرفا از بود و نمود، خطاست           
و آن  در عرفـان    سه تفاوت بين ايـن تفكيـك        معتقدم  من  . حق با برن است   

 .وجود دارددر انديشه كانت تفكيك 
 

 مالك تطور عرفان نظري. ٦ـ٢
 بـه   ي ايـن اسـت كـه تطـور عرفـان نظـر            يدر عرفان نظر  يك بحث ديگر    

مـثالً فيزيـِك هـزار سـال پـيش بـا           . كنند  چيست؟ همه علوم تحول پيدا مي     
 يآيا در عرفـان نظـر     . طور   هم همين  ي رياض ؛فيزيك امروز فرق كرده است    

                                                           

1. A Prolegomena to Religious Pluralism
. 
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طـور كـه فيزيـك،        گفت همان  انوت   آيا مي  يدهد يا نه؟ يعن     هم تطور رخ مي   
هـايي ديـده       هـم پيشـرفت    يكنند، در عرفـان نظـر       پيشرفت مي ...  و يرياض
 يكي از ايـن دو چيـز    . يمجا بايد دو چيز را از هم تفكيك كن        ؟ در اين  شود  مي

 بحث تطور و تحول اسـت كـه         ييك. برد و ديگري بيشتر      مي يمؤونه كمتر 
يعني از يك حالي وارد حـال       . شوند   مي ي به حال  ي حال ازدهد    فقط نشان مي  

م مسئله تكامل است كه حـال اسـبق، بـدتر از حـال               ه ييك. شوند  ديگر مي 
 مراحل رو به جلـو      يسابق باشد و حال سابق، بدتر از حال الحق باشد؛ يعن          

ما معموالً در خيلي از مباحث، از زمان داروين بـه           . رونده نباشد  باشد و پس  
كه يك موجود يا يك      اين ؛كنيم  اين طرف، متأسفانه اين دو را با هم خلط مي         

ممكـن اسـت تطـورش يـا        .  تطورات باشد لزوماً تكامل نيست     يرا دا  پديده
 باشد كـه ايـن حـاالت از لحـاظ         ي عقب باشد يا تطور حاالت     يتطور به سو  

يـك  . يكـديگر ندارنـد   بـا  يتفـاوت  هيچ ي و بدي يا خوب ي و نادرست  يدرست
 كه بـه    يآييم تا وقت     كه از رحم مادر بيرون مي      يما از وقت  . زنم  مثال ساده مي  

 در ايـن  يگرديم، دائماً در حال تحول هسـتيم و شـك           ِر خاك برمي  رحم ماد 
 امـا از يـك   ، استيد اين تحول، تكامل   رس  به نظر مي   يتا مدت . مسئله نيست 

 .سـت ه تحـول هنـوز      گرچه ،نيست ين تحول، تكامل  يا  به بعد ديگر   يمدت
 هـم   زرود بـا    سالگي مي  ۸۰سالگي به طرف     ۶۰انسان حتي وقتي هم كه از       

 بيرونـي  كند، اما با خيلي از معيارها و يا حداقل بـا معيارهـاي    ميتحول پيدا 
 .لي نيستكام ديگر تحولبايد بگوييم كه اين ت

 

  مثبت نيست؟، يك اصطالِحخود تحول ○

خواهم همين را بگويم كـه مـا هميشـه             اصطالح مثبت نيست و من مي      !نه ●
بتـي نـدارد و فقـط       بـار مث    را كه هـيچ    ١كنيم كه تطور و تحول      اين اشتباه را مي   

 تحـول و تطـور يعنـي اينكـه مـثالً      .دانيم  مثبت ميحالي به حالي شدن است،  
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شود، يـا     تر مي  شود، كوچك است، كوچك     تر مي  اي بزرگ است، بزرگ     پديده
همـه اينهـا    . شـود   شود و كوچك است، بـزرگ مـي         بزرگ است، كوچك مي   

 gress. ت اسـ  ١ پيشرفت بحث ديگر، مسئله  . است  اين يك بحث  . استتحول  
 قـرار دارد كـه بـه       regressرفتن كه در مقابـل        يعني پيش  progress ،يعني رفتن 

 در هـر دو رفـتن وجـود دارد، امـا يكـي بـا                .معناي سير قهقرايي رفتن است    
حـاال  .  پيشرفت غير از تطـور اسـت     . است re و ديگري با پيشوند      proپيشوند  

اقل در  حـد  اسـت و     تقريبـاً محـرز   چـه   بحث بر سر اين است كه در علوم، آن        
همه علوم از جملـه فيزيـك و   . خواهد، تطور است    بسياري از موارد دليل نمي    
اند و حتي شايد بيشتر از بيسـت سـال هـم يكسـان                شيمي تطوراتي پيدا كرده   

مـا از   .  مشـكل اسـت    بسياراما داوري دربارة پيشرفت يك علم       . نمانده باشند 
 بـا چـه     ؟ سـابق آن اسـت     فهميم وضع كنوني يك علم بهتر از وضـع          كجا مي 

در .  مشـكل اسـت    بسـيار دهيم؟ ايـن كـار        معياري بهتر بودن را تشخيص مي     
    اصالً در عرفان نظـري تطـور       . لي هم مشكل است   عرفان نظري حتي همان او

دهد؟ اگر تجربه عرفاني ورود به سـاحت يـا نگـرِش             و تحول چگونه رخ مي    
. و مكان خودش نيسـت بالزمان و بالمكان است كه ديگر اصالً مشمول زمان      

القاعـده بايـد      د علـي  نـ د تطوري پيـدا كن    نهاي عرفاني بخواه   پس اگر هم نظام   
 وگرنـه خـود تجربـه    ،هـا باشـد    هـا و اسـتنتاج     تطور در ناحيه تفسيرها، تأويل    

 .كـار دارد   و عرفاني با يك امر الزمان و المكان يا فوق زمان و فوق مكان سر             
 .ايم كنيم آن را فهميده رض ميگذريم و ف از تحول و تطور عرفان مي

 آنگـاه   ،شود؟ اگـر حاصـل نشـود        آيا در عرفان پيشرفت هم حاصل مي      
ها اين اشكال را به ديـن   يكي از مشكالت اساسي عرفان نظري ـ كه بعضي 

اينكـه   ي اسـت و آن تأمل قابل نكتهدهد كه واقعاً  اند ـ رخ مي  هم وارد كرده
ـ      اگر چيزي رشد و پيشرفت نمـي       ايسـتد و عقـب     ت اينكـه مـي    كنـد و نهاي

هـايي كـه همـه      كار داشتن، دوِن شأن ما انسان      و سرچيز   آيا با آن     ،رود  نمي
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طـور كـه فيزيـك،        گفت همان  انوت   آيا مي  يدهد يا نه؟ يعن     هم تطور رخ مي   
هـايي ديـده       هـم پيشـرفت    يكنند، در عرفـان نظـر       پيشرفت مي ...  و يرياض
 يكي از ايـن دو چيـز    . يمجا بايد دو چيز را از هم تفكيك كن        ؟ در اين  شود  مي

 بحث تطور و تحول اسـت كـه         ييك. برد و ديگري بيشتر      مي يمؤونه كمتر 
يعني از يك حالي وارد حـال       . شوند   مي ي به حال  ي حال ازدهد    فقط نشان مي  

م مسئله تكامل است كه حـال اسـبق، بـدتر از حـال               ه ييك. شوند  ديگر مي 
 مراحل رو به جلـو      يسابق باشد و حال سابق، بدتر از حال الحق باشد؛ يعن          

ما معموالً در خيلي از مباحث، از زمان داروين بـه           . رونده نباشد  باشد و پس  
كه يك موجود يا يك      اين ؛كنيم  اين طرف، متأسفانه اين دو را با هم خلط مي         

ممكـن اسـت تطـورش يـا        .  تطورات باشد لزوماً تكامل نيست     يرا دا  پديده
 باشد كـه ايـن حـاالت از لحـاظ         ي عقب باشد يا تطور حاالت     يتطور به سو  

يـك  . يكـديگر ندارنـد   بـا  يتفـاوت  هيچ ي و بدي يا خوب ي و نادرست  يدرست
 كه بـه    يآييم تا وقت     كه از رحم مادر بيرون مي      يما از وقت  . زنم  مثال ساده مي  

 در ايـن  يگرديم، دائماً در حال تحول هسـتيم و شـك           ِر خاك برمي  رحم ماد 
 امـا از يـك   ، استيد اين تحول، تكامل   رس  به نظر مي   يتا مدت . مسئله نيست 

 .سـت ه تحـول هنـوز      گرچه ،نيست ين تحول، تكامل  يا  به بعد ديگر   يمدت
 هـم   زرود بـا    سالگي مي  ۸۰سالگي به طرف     ۶۰انسان حتي وقتي هم كه از       

 بيرونـي  كند، اما با خيلي از معيارها و يا حداقل بـا معيارهـاي    ميتحول پيدا 
 .لي نيستكام ديگر تحولبايد بگوييم كه اين ت

 

  مثبت نيست؟، يك اصطالِحخود تحول ○

خواهم همين را بگويم كـه مـا هميشـه             اصطالح مثبت نيست و من مي      !نه ●
بتـي نـدارد و فقـط       بـار مث    را كه هـيچ    ١كنيم كه تطور و تحول      اين اشتباه را مي   

 تحـول و تطـور يعنـي اينكـه مـثالً      .دانيم  مثبت ميحالي به حالي شدن است،  
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شود، يـا     تر مي  شود، كوچك است، كوچك     تر مي  اي بزرگ است، بزرگ     پديده
همـه اينهـا    . شـود   شود و كوچك است، بـزرگ مـي         بزرگ است، كوچك مي   

 gress. ت اسـ  ١ پيشرفت بحث ديگر، مسئله  . است  اين يك بحث  . استتحول  
 قـرار دارد كـه بـه       regressرفتن كه در مقابـل        يعني پيش  progress ،يعني رفتن 

 در هـر دو رفـتن وجـود دارد، امـا يكـي بـا                .معناي سير قهقرايي رفتن است    
حـاال  .  پيشرفت غير از تطـور اسـت     . است re و ديگري با پيشوند      proپيشوند  

اقل در  حـد  اسـت و     تقريبـاً محـرز   چـه   بحث بر سر اين است كه در علوم، آن        
همه علوم از جملـه فيزيـك و   . خواهد، تطور است    بسياري از موارد دليل نمي    
اند و حتي شايد بيشتر از بيسـت سـال هـم يكسـان                شيمي تطوراتي پيدا كرده   

مـا از   .  مشـكل اسـت    بسياراما داوري دربارة پيشرفت يك علم       . نمانده باشند 
 بـا چـه     ؟ سـابق آن اسـت     فهميم وضع كنوني يك علم بهتر از وضـع          كجا مي 

در .  مشـكل اسـت    بسـيار دهيم؟ ايـن كـار        معياري بهتر بودن را تشخيص مي     
    اصالً در عرفان نظـري تطـور       . لي هم مشكل است   عرفان نظري حتي همان او

دهد؟ اگر تجربه عرفاني ورود به سـاحت يـا نگـرِش             و تحول چگونه رخ مي    
. و مكان خودش نيسـت بالزمان و بالمكان است كه ديگر اصالً مشمول زمان      

القاعـده بايـد      د علـي  نـ د تطوري پيـدا كن    نهاي عرفاني بخواه   پس اگر هم نظام   
 وگرنـه خـود تجربـه    ،هـا باشـد    هـا و اسـتنتاج     تطور در ناحيه تفسيرها، تأويل    

 .كـار دارد   و عرفاني با يك امر الزمان و المكان يا فوق زمان و فوق مكان سر             
 .ايم كنيم آن را فهميده رض ميگذريم و ف از تحول و تطور عرفان مي

 آنگـاه   ،شود؟ اگـر حاصـل نشـود        آيا در عرفان پيشرفت هم حاصل مي      
ها اين اشكال را به ديـن   يكي از مشكالت اساسي عرفان نظري ـ كه بعضي 

اينكـه   ي اسـت و آن تأمل قابل نكتهدهد كه واقعاً  اند ـ رخ مي  هم وارد كرده
ـ      اگر چيزي رشد و پيشرفت نمـي       ايسـتد و عقـب     ت اينكـه مـي    كنـد و نهاي

هـايي كـه همـه      كار داشتن، دوِن شأن ما انسان      و سرچيز   آيا با آن     ،رود  نمي
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چيزمان روي دقت و حساب و كتاب اسـت، نيسـت؟ در ديـن هـم چنـين            
 خـوب   لـذا . اند دين اگر رشد نكند خيلي بد است         گفته افراد بسياري . است
چرا ما بايد به يـك  . وددين چيزي باشد كه مدام رشد كند و جلوتر بر      است

 ديـن اسـت و       دين بگوييم اين آخرين فرماسيونِ     بندي و فرماسيونِ   صورت
   آيا نبايد انسـان در سـير    بايد با همين روزگار بگذرانيم؟     ديگر از اين به بعد    

 اش هم رشد پيدا كند؟ سلوك ديني  و
 

 . شده استمدر قرآن هم آمده است كه دين تما ○

 به چيست؟ آيا نبايد ديـد مـا    يپيشرفت عرفاِن نظر   .طور است    همين ! بله ●
نسبت به عالم ماورا هم بهتر شود؟ چه اشكالي دارد كه ديد بشر نسـبت بـه       

  سال پيش شود؟۵۰۰۰عالم ماورا بهتر از 

 

 .تاريخ هم هستعلم اين ايراد در  ○

.  هستند كـه هسـتند  ي همانيحوادث تاريخ. در علم تاريخ اين نيست  !  نه ●
 پيـدا   يكند و ديدگاه بهتر      ما به آن حوادث ظاهراً تطور پيدا مي        لِم ع اما خودِ 

يعني مثالً ديد ما نسبت به انقالب مشروطه ممكـن اسـت بـا ديـد               . كنيم  مي
 سال پيش نسبت به انقالب مشـروطه تحـول پيـدا كـرده باشـد و                 ۵۰افراد  
 .تر شده باشد تر و مطابق با واقع عميق

 

 .د بيفتدتوان  آنجا هم مي، اتفاقهمين ○

 چگونه؟ ●

 

 . ارائه كنماز همان دستگاه ي بهتر و تقريركه من تبيينبه اين ترتيب  ○

گوييـد تحـول و     يك مطلب اينكه مي:خواهيد دو چيز بگوييد     پس شما مي   ●
تطور در تجربه عرفاني نيست، بلكه در تفسير، شرح، بسط، بيـان و تعبيـر آن                
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S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۳۷۹ )۱۶۸كد 

رح و تفسير چه چيزي بهتر شـود؟  خواهيد در اين ش نكته دوم اينكه مي    .است
خواسـتيم ديـدي پيـدا         به معناي چيست؟ ما در تاريخ مي       ، آن يعني بهتر بودنِ  

. تـر باشـد    كنيم كه به ديد پديدآورندگان و سازندگاِن خود مشـروطه نزديـك           
طـور كـه رخ داده اسـت،        المقـدور همـان     يعني كنش و واكنش آنهـا را حتـي        

تفسير، تبيين و شرح و بسطمان بهتـر شـود،          گوييد    وقتي در اينجا مي   . بفهميم
 تر شود؟ بهتر شدن در اينجا يعني اينكه به چه چيز بايد نزديك

 

 .به اصل تجربه ○
مـا  . دانيم اصـل تجربـه چيسـت        نمي. خبريم ما از اصِل تجربه هميشه بي      ●

دانيم وقتـي بـه     تر كنيم كه نمي     نزديك  به چيزي  خواهيم خودمان را    دائماً مي 
يك شب كـامالً ظلمـاني را در نظـر        . شويم   نزديك مي  ،رويم  ميكدام طرف   

خواهيـد برويـد يـك كتـاب را      بگيريد كه شما در يك اتـاق هسـتيد و مـي         
شويد  كنيد آيا به كتاب نزديك مي دانيد در جهتي كه حركت مي نمي. برداريد

 .دانيد كتاب كجاست    شويد؛ چون نمي    گام از آن دور مي     به يا اينكه داريد گام   
دانيد كه داريـد   فهميد كتاب كجاست، لذا مي ر نور در اتاق باشد، چون مي اگ

 نـدارد  هچيزي را كه انسان به صُـقِع آن را . شويد شويد يا نزديك مي  دور مي 
در حـال نزديـك شـدن بـه آن        هـا    خواهد بفهمد كه كدام تئوري       مي نهوگچ

هـا،    بيان .در حال دور شدن از آن هستند      ها و تفسيرها     و كدام تئوري  هستند  
ها كدامشان دارند بـه      سازي ها، تئوري  ها، تفسيرها، نظرپردازي   ها، شرح  تبيين

شـوند و كدامشـان دارنـد از خـوِد تجربـه          تر مي  خوِد تجربه عرفاني نزديك   
شوند؟ اين هم يك مسئله در عرفان نظري است كـه بايـد        عرفاني دورتر مي  

ه در كشـور مـا متعـارف     كه متأسفانچهبر روي آن تأمل كنيم و بر خالف آن     
قـرار  » سـيري در عرفـان جهـان      «است، كه مـثالً موضـوع رسـاله دكتـرا را            

مثالً يك نفـر    . دهيم، بايد چنين نكات ريزي را موضوع رساله قرار دهيم           مي
در اين زمينه بحث كند كه اگر تطوراتي در عرفان نظري هست، پيشـرفتش              
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چيزمان روي دقت و حساب و كتاب اسـت، نيسـت؟ در ديـن هـم چنـين            
 خـوب   لـذا . اند دين اگر رشد نكند خيلي بد است         گفته افراد بسياري . است
چرا ما بايد به يـك  . وددين چيزي باشد كه مدام رشد كند و جلوتر بر      است

 ديـن اسـت و       دين بگوييم اين آخرين فرماسيونِ     بندي و فرماسيونِ   صورت
   آيا نبايد انسـان در سـير    بايد با همين روزگار بگذرانيم؟     ديگر از اين به بعد    
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رح و تفسير چه چيزي بهتر شـود؟  خواهيد در اين ش نكته دوم اينكه مي    .است
خواسـتيم ديـدي پيـدا         به معناي چيست؟ ما در تاريخ مي       ، آن يعني بهتر بودنِ  
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طـور كـه رخ داده اسـت،        المقـدور همـان     يعني كنش و واكنش آنهـا را حتـي        
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فت چـه وقـت معنـا     تر شـود؟ پيشـر      خواهد به كجا نزديك     به چيست و مي   
؟ زنم در حال پيشرفت هستم يا پسرفت        دارد؟ به نظر شما وقتي من قدم مي       

اشد نظر ب  مداگر نزديك شدن به پنجره      . گونه جواب داد    توان اين   مسلماً نمي 
اما اگـر نزديـك شـدن بـه         .  در حال پيشرفت هستم    به سوي آن بروم    من   و

 مـن در حـال پسـرفت        شد،سر من با     م و ديوار پشت   ديوار را در نظر بگيري    
 . معلوم نشود، پيشرفت و پسرفت، قابل تشخيص نيست مقصدتا. هستم

امـا مـا    . خواهيم به تجربه ديني نزديك شـويم        حاال در عرفان نظري ما مي     
كه از حاق تجربه ديني خبر نداريم، چگونه داريـم بـه تجربـه دينـي نزديـك                  

 مطـرح  ،ه در بحث ديگري البت،اش شويم؟ نظير اين بحث را پوپر در فلسفه      مي
تـوانيم تقـرب بـه         واقع برسيم، ولي مـي      به توانيم  ا نمي مگويد     مي يو. كند  مي

م نپختـه و    زرسـيم رئـالي     گفتند كه ما به واقع مـي        آنچه قدما مي  . واقع پيدا كنيم  
پـوپر  . تواننـد بـه واقـع برسـند     ها مـي  اساس رئاليزم خام انسان بر.  است ١خام
هـاي خاصـي    تـوانيم بـا روش      به واقع برسيم، ولي مـي     توانيم    گويد ما نمي    مي
 كـامالً   گـاه   چنـد هـيچ    آهسته به واقع نزديـك شـويم؛ هـر         گام و آهسته   به گام

بعضي از منتقدان پوپر همـين      . شويم  شويم، اما نزديك مي       مالصق با واقع نمي   
البتـه بـراي    . انـد   كنم در آنجا مطرح كـرده       سؤالي را كه من در اينجا مطرح مي       

 .قدر هيمنه نداشت كه در اينجا به نظر من دارد ر آن سؤال در آنجا آنپوپ
رسيم اصـالً از   گوييد ما به واقع نمي شما كه مي! منتقدان گفتند جناب پوپر   

شـويم؟ مـا اگـر نـدانيم واقـع چيسـت،        كجا بفهميم داريم به واقع نزديك مي   
ايد داريـم از    ، ش هستيم به واقع    در حال نزديك شدن   توانيم بفهميم     چگونه مي 

توانـد   داند واقع از چه قرار است، مي چگونه كسي كه نمي . شويم  واقع دور مي  
 تر است؟ بفهمد بين اين تئوري و آن تئوري، يكي از آنها به واقع نزديك

خواهم نظير آن سخن را در اينجا تكرار كنم كه اگر بحث بـر                حاال من مي  
خواهند بـه واقـِع        تفسيرها مي   و اه ها، شرح  ها، تبيين   سر اين است كه اين بيان     
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دانيم تجربه عرفاني چه وضع و حـالي        تجربه عرفاني نزديك شوند، ما كه نمي      
 هتـوانيم بفهمـيم آيـا تفاسـيري كـه فيلسـوفان عرفـان امـروز          دارد، از كجا مي   

 ۱۹ عرفـان در قـرن      ةتر است يـا تفاسـيري كـه فلسـف          كنند به واقع نزديك     مي
هـاي   فهميم تفسيري كه مثالً ويليام جيمز از تجربه       توانيم ب   چگونه مي  كرد؟  مي

هاي عرفـاني      از تجربه   استيس كرد، يا تفسيري كه رودولف اتو و يا         عرفاني مي 
تـر   يك مطابق با واقـع      كند كدام   ون كتز امروزه مي   تيكردند با تفسيري كه اس      مي

تـر   يك به آن چيزي كه در صُقع واقع براي عارف رخ داده نزديك              كدام. است
 .شود اين را فهميد؟ اين هم يك مسئله است اي مي است؟ به چه وسيله

 

از راه  يهـا  در اسـتدالل يعني . گفت را همينتوان   هم ميbest explanationدر  ○
 گفـت شـما اگـر مـدعا را      همين اشكال را طـرح كـرد و     توان   مي بهترين تبيين هم  

 يهـا   تبيين است؟ در استداللراه بهتريناز  گوييد اين     توانيد بگوييد، از كجا مي      نمي
 از كجـا  ، تا زماني كه مدعا را ندانيـد و نتوانيـد ثابـت كنيـد    ، هم بهترين تبيين از راه   

 ست؟ براي آن مدعا بهترين تبيين،فهميد اين استدالل مي

ـ      گاهي  . اينها دو مطلب است   ! نه ●  را اسـتنتاج    يانسان از راه تبيـين، واقعيت
 كـه   دانـيم   مـي هم يك واقعيت را همه      گاهي   .اين يك مطلب است   . كند  مي

اين مطلب  . دهيم   مي مختلف از آن به دست       يها وجود دارد، اما داريم تبيين    
: گفتيـد  در استدالل از راه بهترين تبيين، شما از راه تبيـين مـي    .  است يديگر

ايـن يـك    . رسـيديد    از راه تبيين به واقع مـي       ييعن. »پس باران باريده است   «
فرض كنيد  . زنم  يك مثال مي  . س اين مطلب است   بحث ما عك  . حرف است 
 و اذعان    هستند ند تكان خور  ي يك درخت در حال    ها  برگ بينيم همه ما مي  

 تبيين مختلف بـه  پنجحاال ممكن است    . كنيم كه اين واقعيت وجود دارد       مي
 .وردخ ميها تكان  دست دهيم كه چرا اين برگ

 يـك   ي اينكـه گـاه    ييكـ . بنابراين دو چيز را بايد از هم تفكيـك كنـيم          
. كنـيم    همه محـرز اسـت و سـؤال از علـِت آن واقعيـت مـي                يواقعيت برا 
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ايـن يـك    . رسـيديد    از راه تبيين به واقع مـي       ييعن. »پس باران باريده است   «
فرض كنيد  . زنم  يك مثال مي  . س اين مطلب است   بحث ما عك  . حرف است 
 و اذعان    هستند ند تكان خور  ي يك درخت در حال    ها  برگ بينيم همه ما مي  

 تبيين مختلف بـه  پنجحاال ممكن است    . كنيم كه اين واقعيت وجود دارد       مي
 .وردخ ميها تكان  دست دهيم كه چرا اين برگ

 يـك   ي اينكـه گـاه    ييكـ . بنابراين دو چيز را بايد از هم تفكيـك كنـيم          
. كنـيم    همه محـرز اسـت و سـؤال از علـِت آن واقعيـت مـي                يواقعيت برا 
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 ة است كه در فلسف    ياين كار .  بيان علِت واقعيِت محرز هستند     يها برا  تبيين
گوينـد چـرا دوچرخـه بـا دو       علم مثالً مـي ةدر فلسف. گيرد علم صورت مي  
دانـيم كـه    يورد؟ همـه مـا مـ   خـ  ميكند و تعادلش به هم ن      چرخ حركت مي  

دانـيم و حـاال       يعني اين واقعيت را مـي     . وردخ  ميدوچرخه تعادلش به هم ن    
در اينجا ممكن است تبيين نفر اول بهتر از تبيين نفر           . واهيم تبيين كنيم  خ  مي

.  اينجا واقعيت محـرز بـود   .دوم و تبيين نفر سوم بهتر از تبيين نفر اول باشد          
 .كنيم قع مي اين واي چرايي مختلف برا١يها ما تبيين

مـا چـون درون      . راه بهترين تبيين، عكس ايـن اسـت        ل از اما در استدال  
شـود چنـد احتمـال      ايم خبر نداريم باران باريده است يا نه، اما مي           اتاق بوده 

 ي يكـ ؛ اينكه باران نباريده باشـد و آب روي شـهر پاشـيده باشـند              ييك: داد
 هم اينكه بـاران باريـده   ي يك؛ها تركيده باشد   اينكه باران نباريده باشد و لوله     

يعنـي  . رساند به اينكه باران باريد استدالل از راه بهترين تبيين ما را مي     . باشد
 در آنجا واقعيت را محرز گرفتـه        . واقعيت رسيديم   خودِ ِلاز راه تبيين به اص    

 يهـا   اينجـا از راه تبيـين      ، امـا در   كرديم  بوديم و داشتيم بيان علت آن را مي       
اينهـا دو حـرف و دو مطلـب         .  به اينكه باران باريده است     رسيم  مختلف مي 

 داريـم  كـار  و سر داريم؟ ما اينجا با اين كار و سر يك  كدامما اينجا با    . است
دانـيم خـود آن     كه ما نمـي   در حالي    ، درباره يك واقعيت شده    يهاي تبيينكه  

 .اين مشكل است. واقعيت چه بوده است

ـ   جهـان   و هـا  فـرض  پـيش كه   گفته شد  در مباحث گذشته   ○  افـراد در تجربـه      يبين
توانيم بگوييم پيشرفت  آنگاه مي  اگر اين نظريه را بپذيريم،       ؛گذارد  شان اثر مي   يعرفان

در توانـد   مـي تر شـود   بيشـ  معلومـات بشـر      چههر   يعني   ؛پذير است  امكاندر عرفان   
 چـون ايــن را پـذيرفتيم كــه   . تـأثير بگــذارد آورد،  كـه او بــه دسـت مــي  يا تجربـه 

در  اخـتالف   يـك دليـل  در نـوع تجربـه تـأثير دارنـد، و    و معلومـات   هـا    فرض شپي
 . بودهاي مختلف همين عرفان

                                                           

 .تبيين در اينجا يعني بيان علت. ١

 ٣٨٣/ نظام عرفاني 
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 يعنـي تـأثيرش     ؛گذارند  در خوِد تجربه تأثير مي    ها    فرض    معلومات و پيش   ●
گوييم چرا ايـن      مي. براي خوِد عارفي است كه صاحب تجربه عرفاني است        

اش  ف ديگـري تجربـه عرفـاني      اش چنين است و عـار       عارف تجربه عرفاني  
شود علل و عواملي كه شخصـيت          گفته مي  در جواب  ؛گونه ديگري است    به
 را   عـارف  نـد بـا علـل و عـواملي كـه شخصـيت آن             ا  هسـاخت    را    عارف اين

امـا بحـث مـا ايـن اسـت كـه حـاال از ايـن         . ند متفاوت بوده اسـت ا  هساخت
كنيم تحـول   رض ميف.  نظري شكل گرفت عرفاِنبه نام علِم   علمي ،ها تجربه
واهيم ببينيم اين تحول و تطور از سـنخ         خ  مي.  نظري را پذيرفتيم    عرفانِ علِم

از كجـا  . پيشرفت و تكامل است يا از سنخ پسرفت و سـير قهقرايـي اسـت            
تـر   بايد بفهميم؟ بايد ببينيم آيا اين علم نظري به آن واقـِع خـودش نزديـك               

واهيم ببينـيم آيـا     خـ   مي. است واقِع خودش، همان تجربه عرفاني       .شده يا نه  
دانيم   تر شده است يا نه؛ ولي ما واقع خودش را نمي            به واقِع خودش نزديك   

 .چيست و مشكل ما همين است
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 ة است كه در فلسف    ياين كار .  بيان علِت واقعيِت محرز هستند     يها برا  تبيين
گوينـد چـرا دوچرخـه بـا دو       علم مثالً مـي ةدر فلسف. گيرد علم صورت مي  
دانـيم كـه    يورد؟ همـه مـا مـ   خـ  ميكند و تعادلش به هم ن      چرخ حركت مي  

دانـيم و حـاال       يعني اين واقعيت را مـي     . وردخ  ميدوچرخه تعادلش به هم ن    
در اينجا ممكن است تبيين نفر اول بهتر از تبيين نفر           . واهيم تبيين كنيم  خ  مي

.  اينجا واقعيت محـرز بـود   .دوم و تبيين نفر سوم بهتر از تبيين نفر اول باشد          
 .كنيم قع مي اين واي چرايي مختلف برا١يها ما تبيين

مـا چـون درون      . راه بهترين تبيين، عكس ايـن اسـت        ل از اما در استدال  
شـود چنـد احتمـال      ايم خبر نداريم باران باريده است يا نه، اما مي           اتاق بوده 

 ي يكـ ؛ اينكه باران نباريده باشـد و آب روي شـهر پاشـيده باشـند              ييك: داد
 هم اينكه بـاران باريـده   ي يك؛ها تركيده باشد   اينكه باران نباريده باشد و لوله     

يعنـي  . رساند به اينكه باران باريد استدالل از راه بهترين تبيين ما را مي     . باشد
 در آنجا واقعيت را محرز گرفتـه        . واقعيت رسيديم   خودِ ِلاز راه تبيين به اص    

 يهـا   اينجـا از راه تبيـين      ، امـا در   كرديم  بوديم و داشتيم بيان علت آن را مي       
اينهـا دو حـرف و دو مطلـب         .  به اينكه باران باريده است     رسيم  مختلف مي 

 داريـم  كـار  و سر داريم؟ ما اينجا با اين كار و سر يك  كدامما اينجا با    . است
دانـيم خـود آن     كه ما نمـي   در حالي    ، درباره يك واقعيت شده    يهاي تبيينكه  

 .اين مشكل است. واقعيت چه بوده است

ـ   جهـان   و هـا  فـرض  پـيش كه   گفته شد  در مباحث گذشته   ○  افـراد در تجربـه      يبين
توانيم بگوييم پيشرفت  آنگاه مي  اگر اين نظريه را بپذيريم،       ؛گذارد  شان اثر مي   يعرفان

در توانـد   مـي تر شـود   بيشـ  معلومـات بشـر      چههر   يعني   ؛پذير است  امكاندر عرفان   
 چـون ايــن را پـذيرفتيم كــه   . تـأثير بگــذارد آورد،  كـه او بــه دسـت مــي  يا تجربـه 

در  اخـتالف   يـك دليـل  در نـوع تجربـه تـأثير دارنـد، و    و معلومـات   هـا    فرض شپي
 . بودهاي مختلف همين عرفان

                                                           

 .تبيين در اينجا يعني بيان علت. ١

 ٣٨٣/ نظام عرفاني 
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 يعنـي تـأثيرش     ؛گذارند  در خوِد تجربه تأثير مي    ها    فرض    معلومات و پيش   ●
گوييم چرا ايـن      مي. براي خوِد عارفي است كه صاحب تجربه عرفاني است        

اش  ف ديگـري تجربـه عرفـاني      اش چنين است و عـار       عارف تجربه عرفاني  
شود علل و عواملي كه شخصـيت          گفته مي  در جواب  ؛گونه ديگري است    به
 را   عـارف  نـد بـا علـل و عـواملي كـه شخصـيت آن             ا  هسـاخت    را    عارف اين

امـا بحـث مـا ايـن اسـت كـه حـاال از ايـن         . ند متفاوت بوده اسـت ا  هساخت
كنيم تحـول   رض ميف.  نظري شكل گرفت عرفاِنبه نام علِم   علمي ،ها تجربه
واهيم ببينيم اين تحول و تطور از سـنخ         خ  مي.  نظري را پذيرفتيم    عرفانِ علِم

از كجـا  . پيشرفت و تكامل است يا از سنخ پسرفت و سـير قهقرايـي اسـت            
تـر   بايد بفهميم؟ بايد ببينيم آيا اين علم نظري به آن واقـِع خـودش نزديـك               

واهيم ببينـيم آيـا     خـ   مي. است واقِع خودش، همان تجربه عرفاني       .شده يا نه  
دانيم   تر شده است يا نه؛ ولي ما واقع خودش را نمي            به واقِع خودش نزديك   

 .چيست و مشكل ما همين است
 



 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۳۸۴  )  ۱۶۸كد 

 

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۳۸۵  )  ۱۶۸كد 

 
 
 
 

 
  سلوك عرفاني،  و ارتباط تجربه عرفاني، سير

 

 و نظام فكري عرفاني با يكديگر
 

وك عرفـاني،   سـل   و اين فصل در باب ارتباط سه مبحث تجربه عرفاني، سير         
توانند   و عرفان نظري يا نظام فكري عرفاني با يكديگر است، كه آنها هم مي             

تا ايـن   . اي پيدا كنند و بحث از اين مسئله اهميت زيادي دارد            وجوه مقايسه 
 سـلوك عرفـاني و نظـام فكـري            و   قسمت از مباحث، تجربه عرفاني، سـير      

 گفت بين اين سـه بخـش        كرديم، اما بايد    عرفاني را مجزاي از هم لحاظ مي      
توانند محل بحث قـرار   شود كه اين ارتباطات هم مي نيز ارتباطاتي برقرار مي   

 .كنيم گيرند و در اينجا به آن اشاره مي
البته قبل از اينكه وارد بحث اصلي شوم بايد يك نكته را متذكر شـوم و                

ـ                ك آن اينكه فقط هنگامي مطالعة اين ارتباطات ارزشمند اسـت كـه از آِن ي
يعني اگر عارفي كه ما از او تجربة عرفاني سراغ داريم، همـان             . عارف باشند 
در ايـن  سلوك عرفـاني كـرده باشـد،      و   هايي هم در باب سير      عارف توصيه 

اش    عرفـاني  سـلوك    و  توان راجع به تجربـه عرفـاني او و سـير            ميصورت  
يه سـلوك عرفـاني توصـ        و    به همين ترتيب اگر عارفي كه سير      . سخن گفت 

تـوان از     مـي در ايـن صـورت      كند، نظام فكري عرفاني هم داشته باشـد،           مي
سلوك عرفاني آن عـارف بـا نظـام فكـري عرفـاني خـود آن                   و    ارتباط سير 

 ديگر مقايسه كـرد و بـاز        يعارف سخن گفت و آنگاه اين عارف را با عارف         
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  سلوك عرفاني،  و ارتباط تجربه عرفاني، سير

 

 و نظام فكري عرفاني با يكديگر
 

وك عرفـاني،   سـل   و اين فصل در باب ارتباط سه مبحث تجربه عرفاني، سير         
توانند   و عرفان نظري يا نظام فكري عرفاني با يكديگر است، كه آنها هم مي             

تا ايـن   . اي پيدا كنند و بحث از اين مسئله اهميت زيادي دارد            وجوه مقايسه 
 سـلوك عرفـاني و نظـام فكـري            و   قسمت از مباحث، تجربه عرفاني، سـير      

 گفت بين اين سـه بخـش        كرديم، اما بايد    عرفاني را مجزاي از هم لحاظ مي      
توانند محل بحث قـرار   شود كه اين ارتباطات هم مي نيز ارتباطاتي برقرار مي   

 .كنيم گيرند و در اينجا به آن اشاره مي
البته قبل از اينكه وارد بحث اصلي شوم بايد يك نكته را متذكر شـوم و                

ـ                ك آن اينكه فقط هنگامي مطالعة اين ارتباطات ارزشمند اسـت كـه از آِن ي
يعني اگر عارفي كه ما از او تجربة عرفاني سراغ داريم، همـان             . عارف باشند 
در ايـن  سلوك عرفـاني كـرده باشـد،      و   هايي هم در باب سير      عارف توصيه 

اش    عرفـاني  سـلوك    و  توان راجع به تجربـه عرفـاني او و سـير            ميصورت  
يه سـلوك عرفـاني توصـ        و    به همين ترتيب اگر عارفي كه سير      . سخن گفت 

تـوان از     مـي در ايـن صـورت      كند، نظام فكري عرفاني هم داشته باشـد،           مي
سلوك عرفاني آن عـارف بـا نظـام فكـري عرفـاني خـود آن                   و    ارتباط سير 

 ديگر مقايسه كـرد و بـاز        يعارف سخن گفت و آنگاه اين عارف را با عارف         
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 به همين ترتيب، اگر يك عارف، هم تجربه عرفاني داشته باشد و هـم نظـام      
توان از ارتباط تجربه عرفـاني او بـا نظـام     فكري عرفاني يا عرفان نظري، مي     

اش سخن گفت و بعـد سـخني را كـه در بـاب ايـن ارتبـاط                    فكري عرفاني 
ايم بعينه با عارف ديگري مقايسه كنيم، كـه آن عـارف ديگـر نيـز هـم                    گفته

 .تجربه عرفاني دارد و هم نظام فكري عرفاني
شـود، در ايـن     بحثي كه در اين فصل طرح مـي  به تعبير ديگري، جايگاه   

 و   باب است كه يك عارِف واحد هم تجربه عرفاني داشته باشد و هم سـير              
سلوك عرفاني داشته باشـد و هـم نظـام             و    سلوك عرفاني، يا اينكه هم سير       

فكري عرفاني و يا اينكه هم نظام فكري عرفاني داشته باشـد و هـم تجربـه                
توان ارتباط اينها را با هم در يك عارف مطالعـه              مي اگر چنين باشد  . عرفاني

كرد و نيز ارتباط اينها را در عارف ديگري مطالعه كـرد و سـپس ايـن دو را       
وگرنه اينكه شما ارتباط تجربه عرفاني يك عـارف را بـا            . با هم مقايسه كرد   

معنـايي خواهـد      سلوك عرفاني عارف ديگري بسنجيد، اساساً كار بي         و    سير  
سلوك عرفـاني      و    ر واقع تجربه عرفاني از آِن يك عارف است و سير          د. بود

بنـابراين در واقـع سـخن ايـن اسـت كـه بايـد ارتبـاط                 . از آِن عارفي ديگر   
سـلوك    و    تجربه عرفـاني، سـير      [توان بين اين سه مورد        اي را كه مي     گانه  سه

 برقرار كـرد، در يـك عـارف مطالعـه كنـيم و              ]عرفاني، نظام فكري عرفاني   
گانه را در عارف ديگري هم مورد مطالعه قـرار دهـيم و       همين ارتباطات سه  

بـا توضـيحات تفصـيلي كـه اكنـون ذكـر            . سپس آنها را با هم مقايسه كنيم      
 .تر شود كنم، شايد اين مطلب اجمالي اول كمي روشن مي
 

سـلوك عرفـاني و نظـام فكـري           و  تجربه عرفاني، سـير   [اگر بين اين سه مورد       ○
در يك دين در سـطح عرفـاي آن مشـتركاتي را لحـاظ كنـيم و در ديـن                     ]عرفاني

اتي در هر سه مقوله داشته باشيم، آيا باز هم اين دو ديـن قابـل                كديگري هم مشتر  
 مقايسه است؟

 ٣٨٧/ ...  نظام فكري سلوك عرفاني، و  و ارتباط تجربه عرفاني، سير
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كنـيم، گـاهي اشـخاص را مقايسـه           اساساً هنگامي كه ما مقايسه مـي      !  بله ●
ع مقايسـة مكاتـب     مطلبي كه شما گفتيد در واقـ      . كنيم و گاهي مكاتب را      مي

ولي باز هم بايد مكتب واحدي باشد؛ يعني بايد هر دو متعلق به يك              . است
 .مكتب باشند

 
  سلوك عرفاني  و ارتباط تجربه عرفاني و سير. ۱

 سلوك عرفاني در شخص واحـد يـا           و  در باب ارتباط تجربه عرفاني و سير      
 .مكتب واحد، چند مسئله قابل تصور است

 
سلوك عرفـاني نسـبت       و   زماني تجربه عرفاني و سير     تقدم و تأخر  . ١ـ١
 يكديگر به

االيام هم شناخته شده بوده است و البتـه بـه تعبيـري               يك مسئله كه از قديم    
شناسـان تطبيقـي      هايي كه فيلسوفان عرفان يا عرفان       شد كه با عبارت     بيان مي 

 شـما،   برند، اندكي متفاوت بود، اين است كه آيا عارف مورد نظـر             كار مي   به
و  ابتـدائاً تجربـه عرفـاني عارضـش شـده و پـس از تجربـه عرفـاني، سـير          

هاي عرفاني بعدي را يافته و توصيه كرده اسـت، يـا بـالعكس، ابتـدا                  سلوك  
اي را يافته و توصيه كرده و بعد در اثـر عمـل بـه             هاي عرفاني   سلوك   و    سير

 .آنها، تجربه عرفاني پيدا كرده است
شد كه آيا عارف مـورد نظـر    اين صورت بيان مي  در قديم اين مطلب به      

ما، مجذوِب سالك است يا سالِك مجذوب و واقعاً دو دستة عمده در بـين               
بعضي از عرفا واقعاً مجذوب سالك هسـتند، يعنـي اصـالً      . عرفا وجود دارد  

اي، نـوعي جذبـة عرفـاني         اند و در اثر واقعه      كرده  سلوك عرفاني نمي     و    سير
ايـن جذبـة عرفـاني يـا تجربـه        گرفته است و در چنبرة       آنها را در خودشان   

سلوك خاصي را در پـيش      و    اند و سير    اند، شروع كرده    عرفاني كه واقع شده   
هاي بعدي و مخاطبان خود هم        سلوك را به نسل     و    اند و بعد اين سير        گرفته



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٣٨٦
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 به همين ترتيب، اگر يك عارف، هم تجربه عرفاني داشته باشد و هـم نظـام      
توان از ارتباط تجربه عرفـاني او بـا نظـام     فكري عرفاني يا عرفان نظري، مي     

اش سخن گفت و بعـد سـخني را كـه در بـاب ايـن ارتبـاط                    فكري عرفاني 
ايم بعينه با عارف ديگري مقايسه كنيم، كـه آن عـارف ديگـر نيـز هـم                    گفته

 .تجربه عرفاني دارد و هم نظام فكري عرفاني
شـود، در ايـن     بحثي كه در اين فصل طرح مـي  به تعبير ديگري، جايگاه   

 و   باب است كه يك عارِف واحد هم تجربه عرفاني داشته باشد و هم سـير              
سلوك عرفاني داشته باشـد و هـم نظـام             و    سلوك عرفاني، يا اينكه هم سير       

فكري عرفاني و يا اينكه هم نظام فكري عرفاني داشته باشـد و هـم تجربـه                
توان ارتباط اينها را با هم در يك عارف مطالعـه              مي اگر چنين باشد  . عرفاني

كرد و نيز ارتباط اينها را در عارف ديگري مطالعه كـرد و سـپس ايـن دو را       
وگرنه اينكه شما ارتباط تجربه عرفاني يك عـارف را بـا            . با هم مقايسه كرد   

معنـايي خواهـد      سلوك عرفاني عارف ديگري بسنجيد، اساساً كار بي         و    سير  
سلوك عرفـاني      و    ر واقع تجربه عرفاني از آِن يك عارف است و سير          د. بود

بنـابراين در واقـع سـخن ايـن اسـت كـه بايـد ارتبـاط                 . از آِن عارفي ديگر   
سـلوك    و    تجربه عرفـاني، سـير      [توان بين اين سه مورد        اي را كه مي     گانه  سه

 برقرار كـرد، در يـك عـارف مطالعـه كنـيم و              ]عرفاني، نظام فكري عرفاني   
گانه را در عارف ديگري هم مورد مطالعه قـرار دهـيم و       همين ارتباطات سه  

بـا توضـيحات تفصـيلي كـه اكنـون ذكـر            . سپس آنها را با هم مقايسه كنيم      
 .تر شود كنم، شايد اين مطلب اجمالي اول كمي روشن مي
 

سـلوك عرفـاني و نظـام فكـري           و  تجربه عرفاني، سـير   [اگر بين اين سه مورد       ○
در يك دين در سـطح عرفـاي آن مشـتركاتي را لحـاظ كنـيم و در ديـن                     ]عرفاني

اتي در هر سه مقوله داشته باشيم، آيا باز هم اين دو ديـن قابـل                كديگري هم مشتر  
 مقايسه است؟

 ٣٨٧/ ...  نظام فكري سلوك عرفاني، و  و ارتباط تجربه عرفاني، سير
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كنـيم، گـاهي اشـخاص را مقايسـه           اساساً هنگامي كه ما مقايسه مـي      !  بله ●
ع مقايسـة مكاتـب     مطلبي كه شما گفتيد در واقـ      . كنيم و گاهي مكاتب را      مي

ولي باز هم بايد مكتب واحدي باشد؛ يعني بايد هر دو متعلق به يك              . است
 .مكتب باشند

 
  سلوك عرفاني  و ارتباط تجربه عرفاني و سير. ۱

 سلوك عرفاني در شخص واحـد يـا           و  در باب ارتباط تجربه عرفاني و سير      
 .مكتب واحد، چند مسئله قابل تصور است

 
سلوك عرفـاني نسـبت       و   زماني تجربه عرفاني و سير     تقدم و تأخر  . ١ـ١
 يكديگر به

االيام هم شناخته شده بوده است و البتـه بـه تعبيـري               يك مسئله كه از قديم    
شناسـان تطبيقـي      هايي كه فيلسوفان عرفان يا عرفان       شد كه با عبارت     بيان مي 

 شـما،   برند، اندكي متفاوت بود، اين است كه آيا عارف مورد نظـر             كار مي   به
و  ابتـدائاً تجربـه عرفـاني عارضـش شـده و پـس از تجربـه عرفـاني، سـير          

هاي عرفاني بعدي را يافته و توصيه كرده اسـت، يـا بـالعكس، ابتـدا                  سلوك  
اي را يافته و توصيه كرده و بعد در اثـر عمـل بـه             هاي عرفاني   سلوك   و    سير

 .آنها، تجربه عرفاني پيدا كرده است
شد كه آيا عارف مـورد نظـر    اين صورت بيان مي  در قديم اين مطلب به      

ما، مجذوِب سالك است يا سالِك مجذوب و واقعاً دو دستة عمده در بـين               
بعضي از عرفا واقعاً مجذوب سالك هسـتند، يعنـي اصـالً      . عرفا وجود دارد  

اي، نـوعي جذبـة عرفـاني         اند و در اثر واقعه      كرده  سلوك عرفاني نمي     و    سير
ايـن جذبـة عرفـاني يـا تجربـه        گرفته است و در چنبرة       آنها را در خودشان   

سلوك خاصي را در پـيش      و    اند و سير    اند، شروع كرده    عرفاني كه واقع شده   
هاي بعدي و مخاطبان خود هم        سلوك را به نسل     و    اند و بعد اين سير        گرفته



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٣٨٨

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۳۸۸ ) ۱۶۸كد 

گـاهي  . اند كـه فـالن جـور عمـل كنيـد      اند و به آنها توصيه كرده       انتقال داده 
دسته اول مجـذوب سـالك هسـتند؛        . ات هم عكس اين واقع شده است      اوق

   و شوند و بعـد سـير   يعني ابتدا در تجربه عرفاني يا چنبره عرفاني جذب مي         
يعنـي  . گاهي هم عكس ايـن حالـت اسـت        . كنند  سلوك عرفاني را آغاز مي    

پردازد كه البته اين مـدت        سلوك عرفاني مي    و    شخص مدت مديدي به سير      
امل مختلفي بستگي دارد، و پس از مدتي، تجربه عرفـاني بـرايش             هم به عو  
دهـد و     اي يا وجدي بـراي او رخ مـي          اي، خلسه   يعني واقعه . آيد  حاصل مي 

 .شود، و البته آن هم مراتبي دارد بعد صاحب تجربه عرفاني مي
توان در عـارِف واحـد آن را دنبـال كـرد، امـا                اين يك بحث است كه مي     

خصوص را در باب مكاتب عرفـاني انجـام داد؛ زيـرا               به شايد نتوان اين بحث   
امـا در   . در هر مكتب عرفاني هم سالك مجذوب داريم و هم مجذوب سالك           

انـد    توان كامالً اين را توصيف كرد كه مجذوب سالك بوده           باب اشخاص، مي  
 .اند اهميت ندارد يك از اين دو بوده يا سالك مجذوب و صرِف اينكه كدام

 
سلوك عرفـاني نسـبت       و  تأخر رتبي تجربه عرفاني و سير     تقدم و   . ٢ـ١
 يكديگر به

يك به لحـاظ زمـاني مقـدم بـوده اسـت،              بعد از آنكه احراز كرديم كه كدام      
آنگاه بايد به اين بحث بپردازيم، كه آيا هماني كـه بـه لحـاظ زمـاني مقـدم                   

ه مهـم   بوده، به لحاظ علّي هم بر آن تقدم پيدا كرده است يا نه؟ و اين مسئل               
اش،  اســت؛ يعنــي كســي كــه تجربــه عرفــاني داشــته، آيــا تجربــه عرفــاني

   و  هـايي در سـير      اي داشته است نسبت به اينكـه چـه توصـيه            كنندگي  تعيين
سلوك داشته باشد تا هماني كه به لحاظ زماني تقـدم دارد بـه لحـاظ رتبـي          

 چنـين نيسـت؛    هم تقدم پيدا كرده و بر ديگري عليت پيدا كند؟ گاهي هـم            
يعني گاهي چون تجربه عرفاني شخص فالن جور بوده است، بعد هم سير             

گونه شده است؛ يعني اولي بر دومي، فقط تقـدم            اش همان   سلوك عرفاني   و    

 ٣٨٩/ ...  نظام فكري سلوك عرفاني، و  و ارتباط تجربه عرفاني، سير
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يعنـي يكـي نسـبت بـه      . زماني نداشته، بلكه تقدم رتبي هم، پيدا كرده است        
فـرض كنيـد   . زنـم  يك مثـال مـي  . ديگري، يك نحوه عليت پيدا كرده است   

اش خداي اديان ابراهيمـي را تجربـه كـرده باشـد و               ي در تجربه عرفاني   كس
اش خداي آيين هندو، يا آيـين بـودا و يـا            شخص ديگري در تجربه عرفاني    

آيين دائو را تجربه كرده باشد و بر فرض اينكه البته مجذوب سالك باشـند،          
  سلوك عرفـاني اسـت،       و  اش مقدم بر سير     آيا اين شخص كه تجربه عرفاني     

اش هست يا نه؛ يعني آيا        سلوكش هم تحت تأثير تجربه عرفاني        و    طرز سير 
سـري   چنين است كه كساني كه يك نـوع تجربـه عرفـاني دارنـد، بـه يـك                 

كنند و كساني كه يك نوع  رسند و بعد هم به ديگران توصيه مي ها مي سلوك
 د؟كنن هاي ديگري را توصيه مي  سلوك  و تجربه عرفاني ديگري دارند سير

 

 باشـد كـه     اي  سلوك عرفاني   و  آيا اصالً معنا دارد كه تجربه عرفاني مقدم بر سير          ○
 .در واقع خودش علت تجربه عرفاني است

 .تواند مقدم باشد تجربه عرفاني مي!  بله●
 

 .سلوك نياز نيست  و  اگر تجربه عرفاني اتفاق بيفتد ديگر به سير ○
شـود و   ه شـخص مجـذوب مـي   شـود، تـاز    وقتي تجربه عرفاني واقع مي   ●

دهد تا اينكه يا تجربـه مكـرر شـود، يـا              كارهاي فراوان ديگري را انجام مي     
عمق بيشتري پيدا كند و يا واالتر شود و شـخِص مجـذوب ايـن كارهـا را                  

و  اگر چنين بود و پس از واقع شدن تجربه عرفـاني بـه سـير    . دهد  انجام مي 
چـون  . شد فهوم بالمصداق ميسلوكي نياز نبود، تعبير مجذوب سالك يك م    

 .كرد اگر مجذوب بود، ديگر سلوك نمي
 

اي كه در نظر هست نبايد يك امر آنِي           اگر اين جواب را بدهيم آنگاه تجربه عرفاني        ○
اي باشد، بلكه بايد يك امر سيال باشد، لذا ديگر معنـا نـدارد بگـوييم يـك امـر                      لحظه
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گـاهي  . اند كـه فـالن جـور عمـل كنيـد      اند و به آنها توصيه كرده       انتقال داده 
دسته اول مجـذوب سـالك هسـتند؛        . ات هم عكس اين واقع شده است      اوق

   و شوند و بعـد سـير   يعني ابتدا در تجربه عرفاني يا چنبره عرفاني جذب مي         
يعنـي  . گاهي هم عكس ايـن حالـت اسـت        . كنند  سلوك عرفاني را آغاز مي    

پردازد كه البته اين مـدت        سلوك عرفاني مي    و    شخص مدت مديدي به سير      
امل مختلفي بستگي دارد، و پس از مدتي، تجربه عرفـاني بـرايش             هم به عو  
دهـد و     اي يا وجدي بـراي او رخ مـي          اي، خلسه   يعني واقعه . آيد  حاصل مي 

 .شود، و البته آن هم مراتبي دارد بعد صاحب تجربه عرفاني مي
توان در عـارِف واحـد آن را دنبـال كـرد، امـا                اين يك بحث است كه مي     

خصوص را در باب مكاتب عرفـاني انجـام داد؛ زيـرا               به شايد نتوان اين بحث   
امـا در   . در هر مكتب عرفاني هم سالك مجذوب داريم و هم مجذوب سالك           

انـد    توان كامالً اين را توصيف كرد كه مجذوب سالك بوده           باب اشخاص، مي  
 .اند اهميت ندارد يك از اين دو بوده يا سالك مجذوب و صرِف اينكه كدام

 
سلوك عرفـاني نسـبت       و  تأخر رتبي تجربه عرفاني و سير     تقدم و   . ٢ـ١
 يكديگر به

يك به لحـاظ زمـاني مقـدم بـوده اسـت،              بعد از آنكه احراز كرديم كه كدام      
آنگاه بايد به اين بحث بپردازيم، كه آيا هماني كـه بـه لحـاظ زمـاني مقـدم                   

ه مهـم   بوده، به لحاظ علّي هم بر آن تقدم پيدا كرده است يا نه؟ و اين مسئل               
اش،  اســت؛ يعنــي كســي كــه تجربــه عرفــاني داشــته، آيــا تجربــه عرفــاني

   و  هـايي در سـير      اي داشته است نسبت به اينكـه چـه توصـيه            كنندگي  تعيين
سلوك داشته باشد تا هماني كه به لحاظ زماني تقـدم دارد بـه لحـاظ رتبـي          

 چنـين نيسـت؛    هم تقدم پيدا كرده و بر ديگري عليت پيدا كند؟ گاهي هـم            
يعني گاهي چون تجربه عرفاني شخص فالن جور بوده است، بعد هم سير             

گونه شده است؛ يعني اولي بر دومي، فقط تقـدم            اش همان   سلوك عرفاني   و    

 ٣٨٩/ ...  نظام فكري سلوك عرفاني، و  و ارتباط تجربه عرفاني، سير
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يعنـي يكـي نسـبت بـه      . زماني نداشته، بلكه تقدم رتبي هم، پيدا كرده است        
فـرض كنيـد   . زنـم  يك مثـال مـي  . ديگري، يك نحوه عليت پيدا كرده است   

اش خداي اديان ابراهيمـي را تجربـه كـرده باشـد و               ي در تجربه عرفاني   كس
اش خداي آيين هندو، يا آيـين بـودا و يـا            شخص ديگري در تجربه عرفاني    

آيين دائو را تجربه كرده باشد و بر فرض اينكه البته مجذوب سالك باشـند،          
  سلوك عرفـاني اسـت،       و  اش مقدم بر سير     آيا اين شخص كه تجربه عرفاني     

اش هست يا نه؛ يعني آيا        سلوكش هم تحت تأثير تجربه عرفاني        و    طرز سير 
سـري   چنين است كه كساني كه يك نـوع تجربـه عرفـاني دارنـد، بـه يـك                 

كنند و كساني كه يك نوع  رسند و بعد هم به ديگران توصيه مي ها مي سلوك
 د؟كنن هاي ديگري را توصيه مي  سلوك  و تجربه عرفاني ديگري دارند سير

 

 باشـد كـه     اي  سلوك عرفاني   و  آيا اصالً معنا دارد كه تجربه عرفاني مقدم بر سير          ○
 .در واقع خودش علت تجربه عرفاني است

 .تواند مقدم باشد تجربه عرفاني مي!  بله●
 

 .سلوك نياز نيست  و  اگر تجربه عرفاني اتفاق بيفتد ديگر به سير ○
شـود و   ه شـخص مجـذوب مـي   شـود، تـاز    وقتي تجربه عرفاني واقع مي   ●

دهد تا اينكه يا تجربـه مكـرر شـود، يـا              كارهاي فراوان ديگري را انجام مي     
عمق بيشتري پيدا كند و يا واالتر شود و شـخِص مجـذوب ايـن كارهـا را                  

و  اگر چنين بود و پس از واقع شدن تجربه عرفـاني بـه سـير    . دهد  انجام مي 
چـون  . شد فهوم بالمصداق ميسلوكي نياز نبود، تعبير مجذوب سالك يك م    

 .كرد اگر مجذوب بود، ديگر سلوك نمي
 

اي كه در نظر هست نبايد يك امر آنِي           اگر اين جواب را بدهيم آنگاه تجربه عرفاني        ○
اي باشد، بلكه بايد يك امر سيال باشد، لذا ديگر معنـا نـدارد بگـوييم يـك امـر                      لحظه
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شـود    كنـيم مـي     ث كه نگاه مـي     است كه از يك حي     ]مانند همان بحث حركت   [سيال  
شـود    مـي ، مثالً از حيث اينكه بين مبدأ و مقصد اسـت ، از حيث ديگر وتجربه عرفاني، 

 .شود تجربه عرفاني كنيم مي سلوك و از حيث اينكه به ذات آن نگاه مي  و  سير
يكي اينكـه   : شود  چيز را با هم مقايسه كنيم اين مطلب روشن مي          اگر دو ! نه ●

   سال آداب رياضت و سير     ۳۰ـ۲۰تادي رفته است و مثالً      يك شخص پيش اس   
شـبي    گويـد شـبي يـا نيمـه          سـال مـي    ۳۰ـ۲۰ سلوك را طي كرده و بعد از          و

اين مورد را مقايسـه كنيـد   . اي دست داد و من در آن واقعه خدا را ديدم        واقعه
 و در اواخر شب در ١با كسي كه در حال برگشتن از يك مجلس عياشي است     

اش هم مطلقـاً در ايـن امـور     ر يك درشكه نشسته است و زندگي      شهر لندن د  
مســتي از آن مجلــس  وي در حالــت نيمــه. شــده اســت  طــي نمــي]عرفــاني[

چي بايد دستش را بگيرد تـا او سـوار شـود و               طوري كه درشكه    گردد به   برمي
بينـد از   برد شخص مـي    چي دارد او را مي      طور كه درشكه    همين. تلوتلو نخورد 
گذاشـتند و از دور   ر كنار يك خيابان است و از منازل بيرون مـي        فانوسي كه د  

شد، گويي ناگهان آتش زبانه كشيد و در ايـن حـال خـدا را در كنـار          ديده مي 
اش تغييـر كـرد و ديگـر از آن زمـان      مسيح ديد و از آن لحظه ناگهان زنـدگي       

گوييد   كه مي با هم تفاوتي دارند يا اين      آيا اين دو  . اش را دنبال نكرد     زندگي قبلي 
 .هر دو مورد در تاريخ عرفان وجود دارد. اساساً يكي از اين دو محال است

 

 و پـس از آن      قائـل هسـتند   در فرهنگ عرفاني خودمان، ابتدا يك مرحله اشراق          ○
 .گويند مرحله اتحاد است مي
بسـتگي دارد بـه   . تر سخن گفتيم    ما دربارة مرادمان از تجربه عرفاني پيش       ●

 . تجربه عرفاني را وسيع بگيريم يا مضيق ر دايرةاينكه ما چقد
آيد، آنگاه اين شخص، از روز بعد، تحت          وقتي چنين چيزي حاصل مي    

كنـد و انسـان       تأثير همين تجربه عرفـاني، ديگـر مثـل سـابق زنـدگي نمـي              
                                                           

 .كنم ميويليام جيمز نقل به مضمون  ي،نيانواع احوال داين مثال را از كتاب . ١

 ٣٩١/ ...  نظام فكري سلوك عرفاني، و  و ارتباط تجربه عرفاني، سير
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شود و نسبت به روز قبل يـك انسـان كـامالً ناهمسـو در تمـام            متفاوتي مي 
 فردا، يا پس فردا، يـا  ،ممكن است اين انسان. شود اش مي مناسبات اجتماعي 

سلوك به شاگردان      و    و يا بعدها يك نظام سير     بعد   سال   ۲۰ سال بعد، يا     ۱۰
حاال بحث ما در اينجا ايـن اسـت كـه اگـر         . و مخاطبان خودش توصيه كند    

اي براي اين انسان عيـاِش فـالن و بهمـان رخ داد و از                 چنين تجربة عرفاني  
هـايي كـه توصـيه         سـلوك    و  ري در پيش گرفت، آيـا سـير       فردا زندگي ديگ  

 قرار داد يا نـه؛ يعنـي اينكـه          ١اش  كند، تحت تأثير محتواي تجربه عرفاني       مي
هايي را كـه   دهد نه دستورالعمل   ها را مي    اين عارف، اين سلسله دستورالعمل    

كند، نـه     سلوك را توصيه مي      و    دهد، و اينكه اين نوع سير       عارف ديگري مي  
  كند و اينكه طـرز سـير   هايي را كه يك عارف ديگر توصيه مي      سلوك  و    سير
اش   سلوك اين عارف اين طرز خاص است، آيا به محتواي تجربة عرفاني             و  

 تجربـه  ده عـارف  دهبستگي دارد يا نه؟ به تعبير ديگري آيـا ممكـن اسـت             
هـايي كـه بـه        عرفاني واحد، به لحاظ نوع داشـته باشـند، امـا دسـتورالعمل            

 نوع مختلف باشد؟ آيا ممكن است يـا نـه؟           دهكنند،    اگردانشان توصيه مي  ش
گـويي معنـايش ايـن اسـت كـه          در اين صورت     ،اگر بگوييد ممكن نيست   

محتواي معرفتي تجربه عرفاني و محتـواي احساسـي ـ عـاطفي ـ هيجـانِي       
كنند كه يك عارف به شاگردانش بگويد بعد از اين            تجربه عرفاني تعيين مي   

 . در پيش بگيريد و چه راهي در پيش نگيريدچه راهي
ولي اگر چنين نباشد آنگاه بايد بگـوييم كسـاني هسـتند كـه خودشـان                

اند و همه، يك چيز را گـزارش          شان را شبيه هم گزارش كرده       تجربه عرفاني 
كننـد و     هاي مختلفي را توصـيه مـي         سلوك   و  كنند، اما در عين حال سير       مي

. تلف تحت تأثير مفاد آن تجربـه عرفـاني نيسـت          هاي مخ   سلوك   و    اين سير 
شـمس تبريـزي بـه      . كـنم   اي از مكتب خودمـان ذكـر مـي          سادهبسيار  مثال  

نشــيني، گرســنگي كشــيدن، عزلــت، و  هــا چلــه تــرين عبــارت شــديداللحن
                                                           

كنيم در اصل وقوع تجربـه عرفـاني او           وقوع تجربه عرفاني؛ زيرا فرض مي     » اصِل«نه تحت تأثير    . ١
 .شكي نداريم
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شـود    كنـيم مـي     ث كه نگاه مـي     است كه از يك حي     ]مانند همان بحث حركت   [سيال  
شـود    مـي ، مثالً از حيث اينكه بين مبدأ و مقصد اسـت ، از حيث ديگر وتجربه عرفاني، 

 .شود تجربه عرفاني كنيم مي سلوك و از حيث اينكه به ذات آن نگاه مي  و  سير
يكي اينكـه   : شود  چيز را با هم مقايسه كنيم اين مطلب روشن مي          اگر دو ! نه ●

   سال آداب رياضت و سير     ۳۰ـ۲۰تادي رفته است و مثالً      يك شخص پيش اس   
شـبي    گويـد شـبي يـا نيمـه          سـال مـي    ۳۰ـ۲۰ سلوك را طي كرده و بعد از          و

اين مورد را مقايسـه كنيـد   . اي دست داد و من در آن واقعه خدا را ديدم        واقعه
 و در اواخر شب در ١با كسي كه در حال برگشتن از يك مجلس عياشي است     

اش هم مطلقـاً در ايـن امـور     ر يك درشكه نشسته است و زندگي      شهر لندن د  
مســتي از آن مجلــس  وي در حالــت نيمــه. شــده اســت  طــي نمــي]عرفــاني[

چي بايد دستش را بگيرد تـا او سـوار شـود و               طوري كه درشكه    گردد به   برمي
بينـد از   برد شخص مـي    چي دارد او را مي      طور كه درشكه    همين. تلوتلو نخورد 
گذاشـتند و از دور   ر كنار يك خيابان است و از منازل بيرون مـي        فانوسي كه د  

شد، گويي ناگهان آتش زبانه كشيد و در ايـن حـال خـدا را در كنـار          ديده مي 
اش تغييـر كـرد و ديگـر از آن زمـان      مسيح ديد و از آن لحظه ناگهان زنـدگي       

گوييد   كه مي با هم تفاوتي دارند يا اين      آيا اين دو  . اش را دنبال نكرد     زندگي قبلي 
 .هر دو مورد در تاريخ عرفان وجود دارد. اساساً يكي از اين دو محال است

 

 و پـس از آن      قائـل هسـتند   در فرهنگ عرفاني خودمان، ابتدا يك مرحله اشراق          ○
 .گويند مرحله اتحاد است مي
بسـتگي دارد بـه   . تر سخن گفتيم    ما دربارة مرادمان از تجربه عرفاني پيش       ●

 . تجربه عرفاني را وسيع بگيريم يا مضيق ر دايرةاينكه ما چقد
آيد، آنگاه اين شخص، از روز بعد، تحت          وقتي چنين چيزي حاصل مي    

كنـد و انسـان       تأثير همين تجربه عرفـاني، ديگـر مثـل سـابق زنـدگي نمـي              
                                                           

 .كنم ميويليام جيمز نقل به مضمون  ي،نيانواع احوال داين مثال را از كتاب . ١

 ٣٩١/ ...  نظام فكري سلوك عرفاني، و  و ارتباط تجربه عرفاني، سير
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شود و نسبت به روز قبل يـك انسـان كـامالً ناهمسـو در تمـام            متفاوتي مي 
 فردا، يا پس فردا، يـا  ،ممكن است اين انسان. شود اش مي مناسبات اجتماعي 

سلوك به شاگردان      و    و يا بعدها يك نظام سير     بعد   سال   ۲۰ سال بعد، يا     ۱۰
حاال بحث ما در اينجا ايـن اسـت كـه اگـر         . و مخاطبان خودش توصيه كند    

اي براي اين انسان عيـاِش فـالن و بهمـان رخ داد و از                 چنين تجربة عرفاني  
هـايي كـه توصـيه         سـلوك    و  ري در پيش گرفت، آيـا سـير       فردا زندگي ديگ  

 قرار داد يا نـه؛ يعنـي اينكـه          ١اش  كند، تحت تأثير محتواي تجربه عرفاني       مي
هايي را كـه   دهد نه دستورالعمل   ها را مي    اين عارف، اين سلسله دستورالعمل    

كند، نـه     سلوك را توصيه مي      و    دهد، و اينكه اين نوع سير       عارف ديگري مي  
  كند و اينكه طـرز سـير   هايي را كه يك عارف ديگر توصيه مي      سلوك  و    سير
اش   سلوك اين عارف اين طرز خاص است، آيا به محتواي تجربة عرفاني             و  

 تجربـه  ده عـارف  دهبستگي دارد يا نه؟ به تعبير ديگري آيـا ممكـن اسـت             
هـايي كـه بـه        عرفاني واحد، به لحاظ نوع داشـته باشـند، امـا دسـتورالعمل            

 نوع مختلف باشد؟ آيا ممكن است يـا نـه؟           دهكنند،    اگردانشان توصيه مي  ش
گـويي معنـايش ايـن اسـت كـه          در اين صورت     ،اگر بگوييد ممكن نيست   

محتواي معرفتي تجربه عرفاني و محتـواي احساسـي ـ عـاطفي ـ هيجـانِي       
كنند كه يك عارف به شاگردانش بگويد بعد از اين            تجربه عرفاني تعيين مي   

 . در پيش بگيريد و چه راهي در پيش نگيريدچه راهي
ولي اگر چنين نباشد آنگاه بايد بگـوييم كسـاني هسـتند كـه خودشـان                

اند و همه، يك چيز را گـزارش          شان را شبيه هم گزارش كرده       تجربه عرفاني 
كننـد و     هاي مختلفي را توصـيه مـي         سلوك   و  كنند، اما در عين حال سير       مي

. تلف تحت تأثير مفاد آن تجربـه عرفـاني نيسـت          هاي مخ   سلوك   و    اين سير 
شـمس تبريـزي بـه      . كـنم   اي از مكتب خودمـان ذكـر مـي          سادهبسيار  مثال  

نشــيني، گرســنگي كشــيدن، عزلــت، و  هــا چلــه تــرين عبــارت شــديداللحن
                                                           

كنيم در اصل وقوع تجربـه عرفـاني او           وقوع تجربه عرفاني؛ زيرا فرض مي     » اصِل«نه تحت تأثير    . ١
 .شكي نداريم
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كه مربـوط بـه آداب و      را  خرقه گرفتن   و  سري چيزها از قبيل مو بريدن        يك
از طرف ديگـر كسـاني هـم در همـين           اما  . كند   تخطئه مي  ،رسوم بوده است  

گوينـد   كنند اين است كه مـي  اي كه مي  فرهنگ وجود دارند كه اولين توصيه     
نشيني كنيد و اگر در چلّة اول هم موفق نشديد، چلّة دوم را بنشـينيد و                  چله

يعني . نشستند   چله مي  ۱۲گاهي حتي كساني تا     . به همين ترتيب ادامه دهيد    
.  بنشيني تا مقصود حال بيايـد       قدر چله   ت بايد آن  گفته اس   استاد به سالك مي   
 توصـيه وجـود دارد، يعنـي مـثالً يـك نفـر بـا بـدترين                هآيا اينكه دو نحـو    

دانـيم و ديگـري    كند و ما او را عارف مـي  نشيني را تخطئه مي ها چله   عبارت
دانيم، حاكي از آن      كند و او را هم عارف مي        نشيني را توصيه مي     صريحاً چلّه 
هاي آنها تأثير داشته اسـت؟        فاد تجربه عرفاني آنها در نوع توصيه      است كه م  

انـد،   هـاي عرفـاني قـبالً داشـته     هاي عرفاني ـ البته اگر تجربه  آيا مفاد تجربه
يعنـي بـا فـرض اينكـه ايـن دو مجـذوب سـالك باشـند ـ در اينكـه چـه            

 هايي نكنند مؤثر است يا نه؟ هايي بكنند و چه توصيه توصيه
نظيـر ايـن بحـث در       . سـد ايـن بحـث، بسـيار مهـم اسـت           ر  به نظر مي  

 به اين طـرف يعنـي       ۱۹۷۲عرفان وجود دارد و آن اين است كه از سال             غير
شناس و پزشك معروف آمريكـايي كتـاب          مودي، روان  از زماني كه ريموند   

 را نوشـت، در خـارج از قلمـرو فلسـفة عرفـان و               ١زندگي پس از زنـدگي    
هـاي     پيش آمد كه چرا كسـاني كـه تجربـه          اي اين سؤال    شناسي مقايسه   دين

كننـد و بـه زنـدگي     نزديك به مرگ دارند، بعد از اينكـه مـرگ را دفـع مـي     
چـرا؟  . كند  هايشان به هم شباهت پيدا مي       گردند، زندگي   شان برمي   جهاني  اين

چرا همـه كسـاني كـه    . نظير اين بحث در فلسفة عرفان هم قابل طرح است   
ند و بعد به هرطريقي، يـا بـا دسـتگاه و يـا               دار ٢هاي نزديك به مرگ     تجربه

رغـم اينكـه از       گردنـد، علـي     شوند و به زندگي برمي      بدون دستگاه، احيا مي   
                                                           

١ .Life after Life     ؛ اين كتاب با ترجمه شهناز انوشيرواني توسط مؤسسـه خـدمات فرهنگـي رسـا
 .منتشر شده است

2. near death experience 

 ٣٩٣/ ...  نظام فكري سلوك عرفاني، و  و ارتباط تجربه عرفاني، سير

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۳۹۳ )۱۶۸كد 

هاي مختلف، سنين مختلف، جنس متفاوت و تحصـيالت متفـاوت             فرهنگ
شان خوب بوده و برخـي بـد          هستند و برخي از لحاظ اخالقي زندگي قبلي       

گردند زنـدگِي   تي كه دارند، وقتي برمي رغم همه تنوعا    بوده است، يعني علي   
مودي و بعد هـم همكـاران او از جملـه      كنند؟ ريموند   ماننِد هم را دنبال مي    

سلوك واحـدي     و    شان اين بود كه تجربه واحد، سير        ل استدال ١مايكل سائون 
 .را به آنها القا كرده است

يـر  البته بحث ما در تجربه عرفاني بود و من ايـن مطلـب را از بـاب تنظ      
شود اين را در باب تجربـه عرفـاني           بيان كردم و سخنم اين است كه آيا مي        

هاي عرفاني شبيه به هم داشته باشـند، حتمـاً           هم گفت كه اگر كساني تجربه     
كنند شبيه بـه هـم باشـد، يـا اينكـه              مي  هايي را هم كه توصيه        سلوك   و    سير

فـاوت توصـيه   هاي مت سلوك و   هاي واحد، سير      رغم تجربه   ممكن است علي  
هاي واحـد را      سلوك   و    هاي متكثر بتوانند سير     كنند و از آن طرف هم تجربه      

البته اين بحث درباره كسي صادق است كه مجـذوب          . به دنبال داشته باشند   
سالك باشد، يعني ابتدا به لحاظ زماني تجربه عرفاني داشـته باشـد و بعـد،                

لوك عرفـاني را آغـاز       سـ   هم خودش و هم شاگردان و اتباعش، تازه سير و         
اگر چنين باشد، آنگاه بحث بر سر اين است كه آيا اين تقـدم، صـرفاً                . كنند

سـلوك     و    ماند؛ يعني تجربه عرفاني فقط زماناً بـر سـير           تقدم زماني باقي مي   
انجامـد؛ يعنـي    عرفاني مقدم است يا اينكه اين تقدم به تقدم رتبـي هـم مـي      

كنـد بـراي شـكل،        ليتـي پيـدا مـي     شكل، ريخت و شمايل تجربه عرفاني ع      
 . سلوك عرفاني  و ريخت و شمايل سير

 

هـاي مجـذوب سـالك، بـه تجربـه       آيا منظور شما اين است كه اگر نوع توصـيه         ○
سـلوكي را كـه     و  توانيم نتيجه بگيريم روش سير   اش ربط پيدا كند، آنگاه مي       عرفاني

 ؟ در تجربه عرفانِي خودش ديده است،خودش انتخاب كرده
                                                           

  ؟؟؟.١
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كه مربـوط بـه آداب و      را  خرقه گرفتن   و  سري چيزها از قبيل مو بريدن        يك
از طرف ديگـر كسـاني هـم در همـين           اما  . كند   تخطئه مي  ،رسوم بوده است  

گوينـد   كنند اين است كه مـي  اي كه مي  فرهنگ وجود دارند كه اولين توصيه     
نشيني كنيد و اگر در چلّة اول هم موفق نشديد، چلّة دوم را بنشـينيد و                  چله

يعني . نشستند   چله مي  ۱۲گاهي حتي كساني تا     . به همين ترتيب ادامه دهيد    
.  بنشيني تا مقصود حال بيايـد       قدر چله   ت بايد آن  گفته اس   استاد به سالك مي   
 توصـيه وجـود دارد، يعنـي مـثالً يـك نفـر بـا بـدترين                هآيا اينكه دو نحـو    

دانـيم و ديگـري    كند و ما او را عارف مـي  نشيني را تخطئه مي ها چله   عبارت
دانيم، حاكي از آن      كند و او را هم عارف مي        نشيني را توصيه مي     صريحاً چلّه 
هاي آنها تأثير داشته اسـت؟        فاد تجربه عرفاني آنها در نوع توصيه      است كه م  

انـد،   هـاي عرفـاني قـبالً داشـته     هاي عرفاني ـ البته اگر تجربه  آيا مفاد تجربه
يعنـي بـا فـرض اينكـه ايـن دو مجـذوب سـالك باشـند ـ در اينكـه چـه            

 هايي نكنند مؤثر است يا نه؟ هايي بكنند و چه توصيه توصيه
نظيـر ايـن بحـث در       . سـد ايـن بحـث، بسـيار مهـم اسـت           ر  به نظر مي  

 به اين طـرف يعنـي       ۱۹۷۲عرفان وجود دارد و آن اين است كه از سال             غير
شناس و پزشك معروف آمريكـايي كتـاب          مودي، روان  از زماني كه ريموند   

 را نوشـت، در خـارج از قلمـرو فلسـفة عرفـان و               ١زندگي پس از زنـدگي    
هـاي     پيش آمد كه چرا كسـاني كـه تجربـه          اي اين سؤال    شناسي مقايسه   دين

كننـد و بـه زنـدگي     نزديك به مرگ دارند، بعد از اينكـه مـرگ را دفـع مـي     
چـرا؟  . كند  هايشان به هم شباهت پيدا مي       گردند، زندگي   شان برمي   جهاني  اين

چرا همـه كسـاني كـه    . نظير اين بحث در فلسفة عرفان هم قابل طرح است   
ند و بعد به هرطريقي، يـا بـا دسـتگاه و يـا               دار ٢هاي نزديك به مرگ     تجربه

رغـم اينكـه از       گردنـد، علـي     شوند و به زندگي برمي      بدون دستگاه، احيا مي   
                                                           

١ .Life after Life     ؛ اين كتاب با ترجمه شهناز انوشيرواني توسط مؤسسـه خـدمات فرهنگـي رسـا
 .منتشر شده است

2. near death experience 

 ٣٩٣/ ...  نظام فكري سلوك عرفاني، و  و ارتباط تجربه عرفاني، سير
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هاي مختلف، سنين مختلف، جنس متفاوت و تحصـيالت متفـاوت             فرهنگ
شان خوب بوده و برخـي بـد          هستند و برخي از لحاظ اخالقي زندگي قبلي       

گردند زنـدگِي   تي كه دارند، وقتي برمي رغم همه تنوعا    بوده است، يعني علي   
مودي و بعد هـم همكـاران او از جملـه      كنند؟ ريموند   ماننِد هم را دنبال مي    

سلوك واحـدي     و    شان اين بود كه تجربه واحد، سير        ل استدال ١مايكل سائون 
 .را به آنها القا كرده است

يـر  البته بحث ما در تجربه عرفاني بود و من ايـن مطلـب را از بـاب تنظ      
شود اين را در باب تجربـه عرفـاني           بيان كردم و سخنم اين است كه آيا مي        

هاي عرفاني شبيه به هم داشته باشـند، حتمـاً           هم گفت كه اگر كساني تجربه     
كنند شبيه بـه هـم باشـد، يـا اينكـه              مي  هايي را هم كه توصيه        سلوك   و    سير

فـاوت توصـيه   هاي مت سلوك و   هاي واحد، سير      رغم تجربه   ممكن است علي  
هاي واحـد را      سلوك   و    هاي متكثر بتوانند سير     كنند و از آن طرف هم تجربه      

البته اين بحث درباره كسي صادق است كه مجـذوب          . به دنبال داشته باشند   
سالك باشد، يعني ابتدا به لحاظ زماني تجربه عرفاني داشـته باشـد و بعـد،                

لوك عرفـاني را آغـاز       سـ   هم خودش و هم شاگردان و اتباعش، تازه سير و         
اگر چنين باشد، آنگاه بحث بر سر اين است كه آيا اين تقـدم، صـرفاً                . كنند

سـلوك     و    ماند؛ يعني تجربه عرفاني فقط زماناً بـر سـير           تقدم زماني باقي مي   
انجامـد؛ يعنـي    عرفاني مقدم است يا اينكه اين تقدم به تقدم رتبـي هـم مـي      

كنـد بـراي شـكل،        ليتـي پيـدا مـي     شكل، ريخت و شمايل تجربه عرفاني ع      
 . سلوك عرفاني  و ريخت و شمايل سير

 

هـاي مجـذوب سـالك، بـه تجربـه       آيا منظور شما اين است كه اگر نوع توصـيه         ○
سـلوكي را كـه     و  توانيم نتيجه بگيريم روش سير   اش ربط پيدا كند، آنگاه مي       عرفاني

 ؟ در تجربه عرفانِي خودش ديده است،خودش انتخاب كرده
                                                           

  ؟؟؟.١
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سلوكي بـه او    و  خواهم بگويم در تجربه عرفاني چنان روش سير     نمي!  نه ●
خواهم بگـويم وقتـي خـدا را بـا صـفتي              مي. گفته شده و يا القا شده است      
سلوك شما جنبه رأفت و جنبة خوف پيـدا           و    تجربه كنيد، ممكن است سير      

   و كند؛ اما اگر خدا را با صـفت ديگـري تجربـه كنيـد، ممكـن اسـت سـير              
و   چرا بعضـي سـير      . سلوك شما جنبة رجا و جنبه رغبت به خودش بگيرد         

 بعضـي در    ؛تر است و بعضي جنبـه رغبـت آن          سلوكشان جنبه رأفتش قوي     
 تر است و بعضي رجا؟ سلوكشان خوف قوي  و  سير
 

شود و به آنها هـم        كنند ظاهر مي    هايي هم كه بعداً مي      البته اين تفاوت در توصيه     ○
 .يابد تسري مي

منظور من اين نبود كه در متن تجربه عرفـاني          . طور است   دقيقاً همين !  بله ●
سـخن مـن   . به عارف گفته شده است كه از اين به بعد فالن جور رفتار كن     

خواهم بگويم بسته به اينكه شخص، جاِن جهـان را چگونـه              مي. اين نيست 
در . وسـ  سـو باشـد و يـا از آن    سلوكش يـا از ايـن    و  بيابد، ممكن است سير  

ايـد كـه اگـر از دو انسـان عابـد،       خارج از قلمرو عرفان، حتماً فراوان ديـده       
سلوك، دستورالعمل     و    زاهد، مسلمان، متعبد، متشرع و حتي احياناً اهل سير        

يكي از نكـات مهـم ايـن        . هايي دارد   شان با هم تفاوت     بگيريد، دستورالعمل 
 يكديگر ناشي از ايـن      ها با   هاي دستورالعمل   است كه نكند بعضي از تفاوت     

باشد كه يك مجذوب سالكي، خدا، جان جهـان يـا هسـتي را بـه صـورتي         
كنـد و     سلوك را توصيه مـي      و    تجربه كرده است و يك دستورالعمل يا سير         

كنـد و بـدون اينكـه بـه او گفتـه              شخص ديگري به نحو ديگري تجربه مي      
 توصـيه   هـاي ديگـري را      باشند چه بكند و چه توصـيه كنـد، دسـتورالعمل          

يـك تجربـه عرفـاني اثـري بـر ذهـن، روان و رفتـار يـك عـارف                    . كند  مي
سـلوك خاصـي، جلـوه         و    گذارد و اين خودش را در قالـب يـك سـير             مي
 . سلوك عارف ديگر متفاوت است  و دهد كه با سير مي

 ٣٩٥/ ...  نظام فكري سلوك عرفاني، و  و ارتباط تجربه عرفاني، سير

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۳۹۵ )۱۶۸كد 

و  هـاي سـير    توان حد زيادي از تفاوت اين مطلب بسيار مهم است و مي 
آيـا طـرز    . عكس اين هم صادق اسـت     . وجيه كرد سلوكي را از اين طريق ت       

انـد، در اينكـه چـه چيـزي را      سلوِك كساني كه سالك مجذوب بوده      و    سير  
   و  يـك سلسـله سـير     بگـوييم    يمتـوان   تجربه كنند مؤثر است يا نه؟ آيـا مـي         

 سـلوك     و   گفت كسي كه اين سـير      توان هايي هست كه پيشاپيش مي      سلوك
اي پيـدا      پيـدا كنـد، چـه نـوع تجربـة عرفـاني            كند، اگر تجربه عرفاني     را مي 
هاي ديگري هسـتند كـه اگـر كسـي در             سلوك  و    كند و يك سلسله سير        مي

 سـلوك    و بيني كرد كه صـاحب ايـن سـير    توان از ابتدا پيش    پيش بگيرد، مي  
كند يـا وحـداني؟ آيـا         اگر تجربه عرفاني پيدا كند، مثالً تجربه ثنوي پيدا مي         

ماهيـت تجربـه    «رد كـه نـوعي عليـت هـم، نسـبت بـه              بيني ك   توان پيش     مي
 وجود داشته باشد؛ يعني آيا مفاد و ماهيت تجربه عرفـاني، تحـت              ١»عرفاني

 .اين يك بحث است.  سلوك عرفاني هست يا نه  و تأثير سير
پس در واقع بحث اول در رابطه با مجذوب سـالك بـود و عـين آن را                  

 سلوِك سـالك    و ، كه آيا سيرشود در باب سالك مجذوب تكرار كرد   هم مي 
مـثالً اگـر شـما    . دهد يا نه اش ريخت و قيافه مي      مجذوب، به تجربه عرفاني   

سـلوك كنيـد، آيـا          و  گراهـا سـير     تحت نظر آقاي قاضي طباطبايي يا سـنت       
گيـرد، اگـر تجربـه      سلوك را در پيش مي     و   توان گفت كسي كه اين سير         مي

اوت با تجربه كسي است كه زير نظـر        اش متف   عرفاني برايش رخ دهد تجربه    
آيا اگر من ايـن     .  سلوك كرده است     و  يك مرتاض يا يك عارف هندي سير      

بيني كرد كه اگر تجربه عرفـاني حاصـل           توان پيش   راه را در پيش بگيرم، مي     
 و    از خداي شـخص ديگـري كـه سـير            شد، خداي خاصي خواهد بود غير     

 سلوك ديگري را در پيش گرفته است؟ 
                                                           

ه عرفاني؛ زيرا اصل وجود تجربه عرفاني داستان ديگـري دارد؛ يعنـي اينكـه     نه اصل وجود تجرب   . ١
آيا سير و سلوك عرفاني شرط الزم براي وجود تجربه عرفاني است يا شرط كافي، و يا نـه الزم           

اصـل تحقـق تجربـه عرفـاني در اينجـا مـراد             . است و نه كافي، و يا هم الزم است و هم كـافي            
 .ني مراد استنيست، بلكه مفاد تجربه عرفا
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سلوكي بـه او    و  خواهم بگويم در تجربه عرفاني چنان روش سير     نمي!  نه ●
خواهم بگـويم وقتـي خـدا را بـا صـفتي              مي. گفته شده و يا القا شده است      
سلوك شما جنبه رأفت و جنبة خوف پيـدا           و    تجربه كنيد، ممكن است سير      

   و كند؛ اما اگر خدا را با صـفت ديگـري تجربـه كنيـد، ممكـن اسـت سـير              
و   چرا بعضـي سـير      . سلوك شما جنبة رجا و جنبه رغبت به خودش بگيرد         

 بعضـي در    ؛تر است و بعضي جنبـه رغبـت آن          سلوكشان جنبه رأفتش قوي     
 تر است و بعضي رجا؟ سلوكشان خوف قوي  و  سير
 

شود و به آنها هـم        كنند ظاهر مي    هايي هم كه بعداً مي      البته اين تفاوت در توصيه     ○
 .يابد تسري مي

منظور من اين نبود كه در متن تجربه عرفـاني          . طور است   دقيقاً همين !  بله ●
سـخن مـن   . به عارف گفته شده است كه از اين به بعد فالن جور رفتار كن     

خواهم بگويم بسته به اينكه شخص، جاِن جهـان را چگونـه              مي. اين نيست 
در . وسـ  سـو باشـد و يـا از آن    سلوكش يـا از ايـن    و  بيابد، ممكن است سير  

ايـد كـه اگـر از دو انسـان عابـد،       خارج از قلمرو عرفان، حتماً فراوان ديـده       
سلوك، دستورالعمل     و    زاهد، مسلمان، متعبد، متشرع و حتي احياناً اهل سير        

يكي از نكـات مهـم ايـن        . هايي دارد   شان با هم تفاوت     بگيريد، دستورالعمل 
 يكديگر ناشي از ايـن      ها با   هاي دستورالعمل   است كه نكند بعضي از تفاوت     

باشد كه يك مجذوب سالكي، خدا، جان جهـان يـا هسـتي را بـه صـورتي         
كنـد و     سلوك را توصيه مـي      و    تجربه كرده است و يك دستورالعمل يا سير         

كنـد و بـدون اينكـه بـه او گفتـه              شخص ديگري به نحو ديگري تجربه مي      
 توصـيه   هـاي ديگـري را      باشند چه بكند و چه توصـيه كنـد، دسـتورالعمل          

يـك تجربـه عرفـاني اثـري بـر ذهـن، روان و رفتـار يـك عـارف                    . كند  مي
سـلوك خاصـي، جلـوه         و    گذارد و اين خودش را در قالـب يـك سـير             مي
 . سلوك عارف ديگر متفاوت است  و دهد كه با سير مي

 ٣٩٥/ ...  نظام فكري سلوك عرفاني، و  و ارتباط تجربه عرفاني، سير
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و  هـاي سـير    توان حد زيادي از تفاوت اين مطلب بسيار مهم است و مي 
آيـا طـرز    . عكس اين هم صادق اسـت     . وجيه كرد سلوكي را از اين طريق ت       

انـد، در اينكـه چـه چيـزي را      سلوِك كساني كه سالك مجذوب بوده      و    سير  
   و  يـك سلسـله سـير     بگـوييم    يمتـوان   تجربه كنند مؤثر است يا نه؟ آيـا مـي         

 سـلوك     و   گفت كسي كه اين سـير      توان هايي هست كه پيشاپيش مي      سلوك
اي پيـدا      پيـدا كنـد، چـه نـوع تجربـة عرفـاني            كند، اگر تجربه عرفاني     را مي 
هاي ديگري هسـتند كـه اگـر كسـي در             سلوك  و    كند و يك سلسله سير        مي

 سـلوك    و بيني كرد كه صـاحب ايـن سـير    توان از ابتدا پيش    پيش بگيرد، مي  
كند يـا وحـداني؟ آيـا         اگر تجربه عرفاني پيدا كند، مثالً تجربه ثنوي پيدا مي         

ماهيـت تجربـه    «رد كـه نـوعي عليـت هـم، نسـبت بـه              بيني ك   توان پيش     مي
 وجود داشته باشد؛ يعني آيا مفاد و ماهيت تجربه عرفـاني، تحـت              ١»عرفاني

 .اين يك بحث است.  سلوك عرفاني هست يا نه  و تأثير سير
پس در واقع بحث اول در رابطه با مجذوب سـالك بـود و عـين آن را                  

 سلوِك سـالك    و ، كه آيا سيرشود در باب سالك مجذوب تكرار كرد   هم مي 
مـثالً اگـر شـما    . دهد يا نه اش ريخت و قيافه مي      مجذوب، به تجربه عرفاني   

سـلوك كنيـد، آيـا          و  گراهـا سـير     تحت نظر آقاي قاضي طباطبايي يا سـنت       
گيـرد، اگـر تجربـه      سلوك را در پيش مي     و   توان گفت كسي كه اين سير         مي

اوت با تجربه كسي است كه زير نظـر        اش متف   عرفاني برايش رخ دهد تجربه    
آيا اگر من ايـن     .  سلوك كرده است     و  يك مرتاض يا يك عارف هندي سير      

بيني كرد كه اگر تجربه عرفـاني حاصـل           توان پيش   راه را در پيش بگيرم، مي     
 و    از خداي شـخص ديگـري كـه سـير            شد، خداي خاصي خواهد بود غير     

 سلوك ديگري را در پيش گرفته است؟ 
                                                           

ه عرفاني؛ زيرا اصل وجود تجربه عرفاني داستان ديگـري دارد؛ يعنـي اينكـه     نه اصل وجود تجرب   . ١
آيا سير و سلوك عرفاني شرط الزم براي وجود تجربه عرفاني است يا شرط كافي، و يا نـه الزم           

اصـل تحقـق تجربـه عرفـاني در اينجـا مـراد             . است و نه كافي، و يا هم الزم است و هم كـافي            
 .ني مراد استنيست، بلكه مفاد تجربه عرفا
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را ) س(تر، چرا تاكنون يك مسيحي حضـرت زهـرا          تر و كلي    زبان ساده به  
 ٢)ع(چرا تاكنون يك مسلمان حضرت مسـيح      .  نكرده است  ١عرفاني  تجربه غير 

كنيـد، در   سـلوك مـي    و   را تجربه نكرده است؟ چرا وقتي شماي مسلمان سير        
هاي ماورايي خودتان چه بخواهيد اسـمش را عرفـاني بگذاريـد و چـه            تجربه
بينيـد و     را نمـي  ) س(بينيد و حضرت مريم     را مي ) س(اهيد، حضرت زهرا  نخو

را ) س(بيننـد و حضـرت مـريم    را نمـي ) س(چرا مسـيحيان، حضـرت زهـرا     
بينند؟ آيا طرز سير و سلوك مؤثر است؟ مثالً كسي كه خودش را موظـف                 مي
كنـد،    داند زيارت عاشورا را هر روز بخواند، هيچ وقت بودا را تجربه نمـي               مي
اين سير و سلوك، يك تجربـه خاصـي را          ! كند  ه چيز خاصي را تجربه مي     بلك

كنم كه من ايـن مـوارد را تجربـه عرفـاني              البته باز هم تأكيد مي    . كند  اقتضا مي 
 .خواهم براي بحث خودمان نظير بياورم كنم و فقط مي تلقي نمي

 

لمان توانيم بگوييم كسي كه زير نظر يكـي از عرفـاي مسـ              آيا در بحث قبلي مي     ○
 با كسي كه زير نظر يكي از عرفاي بودايي يـا مسـيحي بـوده                ، داشته سير و سلوك  

انـد، امـا تعبيـر و تفسـيري كـه از آن              شان يك چيز را تجربه كـرده        است، در تجربه  
 ؟آورند، متفاوت است مي
توان گفت و اين به همان بحثي كه راجع به تجربه عرفاني كـرديم،                 مي !بله ●

توانسـتيم بگـوييم چيـز     د بيان ارتباطات بودم، وگرنه مي من درصد . گردد  برمي
 .هاي مختلفي تعبير و تفسير شده است واحدي تجربه شده، اما از راه

 
 هاي عرفاني هاي عرفاني نسبت به تنوع سير و سلوك ميزان تنوع تجربه. ٣ـ١

بحث ديگري وجود دارد كه با بحث قبلي مـرتبط اسـت و آن اينكـه تنـوع               
. هاي عرفاني چقـدر اسـت       فاني، نسبت به تنوع سير و سلوك      هاي عر   تجربه

                                                           

عرفـاني اسـت، امـا نظيـر تجربـه            در يك تجربه، عرفاني نيست و غيـر       ) س(درك حضرت زهرا  . ١
 .عرفاني است

 .تواند، عرفاني محسوب شود البته در اين مورد اگر مسيح را خدا تلقي كنند، تجربه مي. ٢

 ٣٩٧/ ...  نظام فكري سلوك عرفاني، و  و ارتباط تجربه عرفاني، سير
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هـاي عرفـاني      آيا اگر بـه سـراغ تجربـه       . اين بحث از بحث قبلي متأثر است      
هـاي   بينيم، يا اگر سراغ سـير و سـلوك    برويم، تنوع بيشتري در نوع بشر مي      

هـاي    اگر كسي گفت ما در تمام سير و سـلوك         . زنم  عرفاني برويم؟ مثال مي   
بينـيم، ولـي در        طول تـاريخ يـك سلسـله عناصـر مشـترك مـي             عرفاني در 

بينـيم، يعنـي تنـوع سـير و           هـاي عرفـاني هـيچ چيـز مشـتركي نمـي             تجربه
هـاي عرفـاني اسـت و اگـر كسـي             هاي عرفاني كمتر از تنوع تجربـه        سلوك

هاي عرفـاني عناصـر مشـترك         عكس اين را گفت، يعني گفت ما در تجربه        
بينـيم، در ايـن       هاي عرفاني مؤلفه مشترك نمي     بينيم، اما در سير و سلوك       مي

هـاي    هاي عرفاني بيشـتر از تنـوع سـير و سـلوك             صورت يعني تنوع تجربه   
 .اين هم يك نكته است. عرفاني است

 بيشتر اختالف پيدا    ١ها در فضيلت    نتيجة اين نكته اين است كه آيا انسان       
. مقـام عمـل   حقيقت يعني مقام نظر، و فضيلت يعني        . كنند يا در حقيقت     مي

هاي عرفـاني باشـد،    هاي عرفاني، تنوعشان بيشتر از تجربه     اگر سير و سلوك   
يـك مثـال    . معنايش اين است كه چندان در تجربـه عرفـاني مـؤثر نيسـتند             

اي هـم   فرض كنيد ظرفي حاوي يك مايع روي ميز باشد و يك مزه       . زنم  مي
چكانيـد  بظرف اگر شما چند قطره از مايع ديگري را درون اين . داشته باشد 

و بعد دوباره آن را بچشيد و مزة آن تغييـر نكـرده باشـد، در ايـن صـورت                 
ايـد هـيچ تـأثيري        فهميد مايع دومي كـه بعـداً درون مـايع اول چكانـده              مي

اما اگر پس از چكاندن چند قطـره از مـايع دوم، مـزه مـايع                . نگذاشته است 
يب آن دو مايع داشـته  فهميد مايع دوم تأثير زيادي در ترك اول تغيير كرد، مي   

شناس معروف، فرض كنيـد مـردم از          به تعبير هيوستون اسميت، دين    . است
هـا خيلـي      هزار راه به راه افتادند و به يك جا رسيدند، يعني سير و سـلوك              

هاي عرفاني واحد بود، در اين صورت نشان از آن است كـه              متعدد و تجربه  
چـرا كـه    . ر تجربه ندارند  كدامشان بخصوصه، تأثيري د     ها هيچ   سير و سلوك  

                                                           

1. virtue 
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را ) س(تر، چرا تاكنون يك مسيحي حضـرت زهـرا          تر و كلي    زبان ساده به  
 ٢)ع(چرا تاكنون يك مسلمان حضرت مسـيح      .  نكرده است  ١عرفاني  تجربه غير 

كنيـد، در   سـلوك مـي    و   را تجربه نكرده است؟ چرا وقتي شماي مسلمان سير        
هاي ماورايي خودتان چه بخواهيد اسـمش را عرفـاني بگذاريـد و چـه            تجربه
بينيـد و     را نمـي  ) س(بينيد و حضرت مريم     را مي ) س(اهيد، حضرت زهرا  نخو

را ) س(بيننـد و حضـرت مـريم    را نمـي ) س(چرا مسـيحيان، حضـرت زهـرا     
بينند؟ آيا طرز سير و سلوك مؤثر است؟ مثالً كسي كه خودش را موظـف                 مي
كنـد،    داند زيارت عاشورا را هر روز بخواند، هيچ وقت بودا را تجربه نمـي               مي
اين سير و سلوك، يك تجربـه خاصـي را          ! كند  ه چيز خاصي را تجربه مي     بلك

كنم كه من ايـن مـوارد را تجربـه عرفـاني              البته باز هم تأكيد مي    . كند  اقتضا مي 
 .خواهم براي بحث خودمان نظير بياورم كنم و فقط مي تلقي نمي

 

لمان توانيم بگوييم كسي كه زير نظر يكـي از عرفـاي مسـ              آيا در بحث قبلي مي     ○
 با كسي كه زير نظر يكي از عرفاي بودايي يـا مسـيحي بـوده                ، داشته سير و سلوك  

انـد، امـا تعبيـر و تفسـيري كـه از آن              شان يك چيز را تجربه كـرده        است، در تجربه  
 ؟آورند، متفاوت است مي
توان گفت و اين به همان بحثي كه راجع به تجربه عرفاني كـرديم،                 مي !بله ●

توانسـتيم بگـوييم چيـز     د بيان ارتباطات بودم، وگرنه مي من درصد . گردد  برمي
 .هاي مختلفي تعبير و تفسير شده است واحدي تجربه شده، اما از راه

 
 هاي عرفاني هاي عرفاني نسبت به تنوع سير و سلوك ميزان تنوع تجربه. ٣ـ١

بحث ديگري وجود دارد كه با بحث قبلي مـرتبط اسـت و آن اينكـه تنـوع               
. هاي عرفاني چقـدر اسـت       فاني، نسبت به تنوع سير و سلوك      هاي عر   تجربه

                                                           

عرفـاني اسـت، امـا نظيـر تجربـه            در يك تجربه، عرفاني نيست و غيـر       ) س(درك حضرت زهرا  . ١
 .عرفاني است

 .تواند، عرفاني محسوب شود البته در اين مورد اگر مسيح را خدا تلقي كنند، تجربه مي. ٢

 ٣٩٧/ ...  نظام فكري سلوك عرفاني، و  و ارتباط تجربه عرفاني، سير
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هـاي عرفـاني      آيا اگر بـه سـراغ تجربـه       . اين بحث از بحث قبلي متأثر است      
هـاي   بينيم، يا اگر سراغ سـير و سـلوك    برويم، تنوع بيشتري در نوع بشر مي      

هـاي    اگر كسي گفت ما در تمام سير و سـلوك         . زنم  عرفاني برويم؟ مثال مي   
بينـيم، ولـي در        طول تـاريخ يـك سلسـله عناصـر مشـترك مـي             عرفاني در 

بينـيم، يعنـي تنـوع سـير و           هـاي عرفـاني هـيچ چيـز مشـتركي نمـي             تجربه
هـاي عرفـاني اسـت و اگـر كسـي             هاي عرفاني كمتر از تنوع تجربـه        سلوك

هاي عرفـاني عناصـر مشـترك         عكس اين را گفت، يعني گفت ما در تجربه        
بينـيم، در ايـن       هاي عرفاني مؤلفه مشترك نمي     بينيم، اما در سير و سلوك       مي

هـاي    هاي عرفاني بيشـتر از تنـوع سـير و سـلوك             صورت يعني تنوع تجربه   
 .اين هم يك نكته است. عرفاني است

 بيشتر اختالف پيدا    ١ها در فضيلت    نتيجة اين نكته اين است كه آيا انسان       
. مقـام عمـل   حقيقت يعني مقام نظر، و فضيلت يعني        . كنند يا در حقيقت     مي

هاي عرفـاني باشـد،    هاي عرفاني، تنوعشان بيشتر از تجربه     اگر سير و سلوك   
يـك مثـال    . معنايش اين است كه چندان در تجربـه عرفـاني مـؤثر نيسـتند             

اي هـم   فرض كنيد ظرفي حاوي يك مايع روي ميز باشد و يك مزه       . زنم  مي
چكانيـد  بظرف اگر شما چند قطره از مايع ديگري را درون اين . داشته باشد 

و بعد دوباره آن را بچشيد و مزة آن تغييـر نكـرده باشـد، در ايـن صـورت                 
ايـد هـيچ تـأثيري        فهميد مايع دومي كـه بعـداً درون مـايع اول چكانـده              مي

اما اگر پس از چكاندن چند قطـره از مـايع دوم، مـزه مـايع                . نگذاشته است 
يب آن دو مايع داشـته  فهميد مايع دوم تأثير زيادي در ترك اول تغيير كرد، مي   

شناس معروف، فرض كنيـد مـردم از          به تعبير هيوستون اسميت، دين    . است
هـا خيلـي      هزار راه به راه افتادند و به يك جا رسيدند، يعني سير و سـلوك              

هاي عرفاني واحد بود، در اين صورت نشان از آن است كـه              متعدد و تجربه  
چـرا كـه    . ر تجربه ندارند  كدامشان بخصوصه، تأثيري د     ها هيچ   سير و سلوك  

                                                           

1. virtue 
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اگر تأثير داشته باشند، بايـد يـك اپسـيلون تغييـِر در سـير و سـلوك، يـك                    
ولي اگر چنين باشـد گويـا       . اپسيلون تأثير هم در تجربه عرفاني داشته باشد       

 .هاي عرفاني، هيچ ربطي به تجربه عرفاني ندارد محتواي سير و سلوك
 

 .ظر طريقيت بايد داشته باشنداز نظر موضوعيت ربطي ندارند، اما از ن ○
كار ببريم؛ به نظـر مـن         به  را  » از نظر موضوعيت ربطي ندارند    « نبايد تعبير    ●

اين بيان نادرست است، اگرچه بيان درستي هم وجود دارد كه با يك مثـال               
چه تفاوتي ميـان سـؤاالت اسـتفهامي و امتحـاني وجـود      . كنم  آن را بيان مي   

 كه از سر اختيار است و امرهاي ديگر وجود          دارد؟ چه تفاوتي بين امرهايي    
دارد؟ فرض كنيد من به حسن يك امري بكنم و بگويم فالن كـار را انجـام             

بـه  . يك امري هم به حسين بكنم و بگـويم بهمـان كـار را انجـام بـده         . بده
اگر واقعاً غرض از    . يك از زيد، عمر، بكر و خالد هم امر به چيزي بكنم            هر

د، يعني امر كرده باشم تـا امـر مـرا اتيـان كننـد، در ايـن             اين امرها اتيان باش   
يكـي بايـد آب   . صورت اين شش نفر بايد شش كار مختلـف انجـام دهنـد      

بياورد، يكي بايد دراز بكشد، يكي بايد راديو را روشن كند، يكي بايد كولر              
در . را درست كند و به همين ترتيب بايد شش كـار مختلـف انجـام دهنـد                

 .ر مهم استاينجا اين شش كا
اما اگر امر من، امر اختياري باشد، يعني اصـالً نخـواهم كسـي كـولر را                 

، بلكـه بخـواهم عاصـي را از مطيـع     ...درست كند، يـا كسـي آب بيـاورد و        
يك از اين افراد به طرف       تشخيص دهم، در اينجا مهم فقط اين است كه هر         

ايـن  . ردفقط همين مهم است و هيچ چيز ديگري اهميـت نـدا           . اتيان بروند 
خـواهم    يعني مِن امركننده فرآيند را مي     . افراد فقط بايد به طرف اتيان بروند      

. خواهم مطيع را از عاصي تشـخيص دهـم        مي. و به فرآورده آن كاري ندارم     
خـواهم اختيـار و       شـود؛ يعنـي مـي       به چنين امري، امر اختيـاري گفتـه مـي         

مـن  . يع هستند يك مط   يك عاصي و كدام     آزمايش كنم كه اين شش نفر كدام      

 ٣٩٩/ ...  نظام فكري سلوك عرفاني، و  و ارتباط تجربه عرفاني، سير
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يك از آنهـا بـه طـرف اطاعـت            خواهم ببينم كدام    به فرآورده كار دارم و مي     
اگر دقـت   . يك مطيع   اند و كدام    يك عاصي   كدام. رود  يك نمي   رود و كدام    مي

 .شويد در اينجا فرآورده اصالً اهميت ندارد كنيد متوجه مي
 نفـر   اگر كسي بگويد صد   . نظير همين مطلب را در اين بحث هم داريم        

اند، ولـي بـه تجربـه عرفـاني واحـدي             صد نوع سير و سلوك عرفاني كرده      
شود فقط فرآيند سـير و سـلوك داري اهميـت بـوده و      اند، معلوم مي  رسيده

انـد    ها عزم جـزم كـرده       يعني اينكه همة انسان   . فرآورده اهميتي نداشته است   
 آنهـا  كه بروند به طرف اينكه سير و سلوك كنند، همين بوده اسـت كـه بـه               

نشيني كردن يا نكردن تأثيري در تجربـه          يعني چلّه . تجربه عرفاني داده است   
كـرد   نشـيني تـأثير نداشـت، آنكـه نمـي           چون اگر چله  . عرفاني نداشته است  

نشيني نكـردن، تـأثير داشـت، پـس آنكـه             تجربه عرفاني نداشت و اگر چله     
 عمل كردنـد،    پس اگر ده نفر ده نوع     . نشيني كرد، تجربه عرفاني نداشت      چلّه

فهمـيم ايـن فـرآورده اصـالً          شان تجربه عرفاني واحد داشتند، مـي        ولي همه 
فقط يك چيز باعث شده است كه همة آنهـا تجربـه عرفـاني              . اهميت ندارد 

انـد وضـع خودشـان را         شان عزم كـرده     داشته باشند و آن اين است كه همه       
ه اين بوده اسـت     تغيير دهند، ولو اينكه يك نفر از آنها تغيير دادن وضعش ب           

داري داشـته     كه عزلت گرفته و ديگري عزلت نگرفته، يا يكي جـوع و روزه            
داري نداشـته اسـت، يكـي رياضـت بــدني      و ديگـري اصـالً جـوع و روزه   

بيداري داشته    كشيده، يكي شب    كشيده و ديگري اصالً رياضت بدني نمي        مي
اگـر  چـون   . پس ايـن امـور تـأثيري نداشـته اسـت          . و ديگري نداشته است   

بيـداري ندارنـد، تجربـه        بيداري تأثير داشته باشد، بايد آنهايي كه شـب          شب
 .عرفاني نداشته باشند و بالعكس

فهميم خود عزِم بر يك نـوع تغييـر در خـود، بـوده كـه تجربـه          پس مي 
هاي   كدام از آن طرز     كرده است، ولي هيچ     عرفاني را براي اين افراد ايجاد مي      

اين مطلب در بحث دين و معنويت هم وجود نظير . خاص مؤثر نبوده است 



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٣٩٨
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اگر تأثير داشته باشند، بايـد يـك اپسـيلون تغييـِر در سـير و سـلوك، يـك                    
ولي اگر چنين باشـد گويـا       . اپسيلون تأثير هم در تجربه عرفاني داشته باشد       

 .هاي عرفاني، هيچ ربطي به تجربه عرفاني ندارد محتواي سير و سلوك
 

 .ظر طريقيت بايد داشته باشنداز نظر موضوعيت ربطي ندارند، اما از ن ○
كار ببريم؛ به نظـر مـن         به  را  » از نظر موضوعيت ربطي ندارند    « نبايد تعبير    ●

اين بيان نادرست است، اگرچه بيان درستي هم وجود دارد كه با يك مثـال               
چه تفاوتي ميـان سـؤاالت اسـتفهامي و امتحـاني وجـود      . كنم  آن را بيان مي   

 كه از سر اختيار است و امرهاي ديگر وجود          دارد؟ چه تفاوتي بين امرهايي    
دارد؟ فرض كنيد من به حسن يك امري بكنم و بگويم فالن كـار را انجـام             

بـه  . يك امري هم به حسين بكنم و بگـويم بهمـان كـار را انجـام بـده         . بده
اگر واقعاً غرض از    . يك از زيد، عمر، بكر و خالد هم امر به چيزي بكنم            هر

د، يعني امر كرده باشم تـا امـر مـرا اتيـان كننـد، در ايـن             اين امرها اتيان باش   
يكـي بايـد آب   . صورت اين شش نفر بايد شش كار مختلـف انجـام دهنـد      

بياورد، يكي بايد دراز بكشد، يكي بايد راديو را روشن كند، يكي بايد كولر              
در . را درست كند و به همين ترتيب بايد شش كـار مختلـف انجـام دهنـد                

 .ر مهم استاينجا اين شش كا
اما اگر امر من، امر اختياري باشد، يعني اصـالً نخـواهم كسـي كـولر را                 

، بلكـه بخـواهم عاصـي را از مطيـع     ...درست كند، يـا كسـي آب بيـاورد و        
يك از اين افراد به طرف       تشخيص دهم، در اينجا مهم فقط اين است كه هر         

ايـن  . ردفقط همين مهم است و هيچ چيز ديگري اهميـت نـدا           . اتيان بروند 
خـواهم    يعني مِن امركننده فرآيند را مي     . افراد فقط بايد به طرف اتيان بروند      

. خواهم مطيع را از عاصي تشـخيص دهـم        مي. و به فرآورده آن كاري ندارم     
خـواهم اختيـار و       شـود؛ يعنـي مـي       به چنين امري، امر اختيـاري گفتـه مـي         

مـن  . يع هستند يك مط   يك عاصي و كدام     آزمايش كنم كه اين شش نفر كدام      

 ٣٩٩/ ...  نظام فكري سلوك عرفاني، و  و ارتباط تجربه عرفاني، سير
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يك از آنهـا بـه طـرف اطاعـت            خواهم ببينم كدام    به فرآورده كار دارم و مي     
اگر دقـت   . يك مطيع   اند و كدام    يك عاصي   كدام. رود  يك نمي   رود و كدام    مي

 .شويد در اينجا فرآورده اصالً اهميت ندارد كنيد متوجه مي
 نفـر   اگر كسي بگويد صد   . نظير همين مطلب را در اين بحث هم داريم        

اند، ولـي بـه تجربـه عرفـاني واحـدي             صد نوع سير و سلوك عرفاني كرده      
شود فقط فرآيند سـير و سـلوك داري اهميـت بـوده و      اند، معلوم مي  رسيده

انـد    ها عزم جـزم كـرده       يعني اينكه همة انسان   . فرآورده اهميتي نداشته است   
 آنهـا  كه بروند به طرف اينكه سير و سلوك كنند، همين بوده اسـت كـه بـه               

نشيني كردن يا نكردن تأثيري در تجربـه          يعني چلّه . تجربه عرفاني داده است   
كـرد   نشـيني تـأثير نداشـت، آنكـه نمـي           چون اگر چله  . عرفاني نداشته است  

نشيني نكـردن، تـأثير داشـت، پـس آنكـه             تجربه عرفاني نداشت و اگر چله     
 عمل كردنـد،    پس اگر ده نفر ده نوع     . نشيني كرد، تجربه عرفاني نداشت      چلّه

فهمـيم ايـن فـرآورده اصـالً          شان تجربه عرفاني واحد داشتند، مـي        ولي همه 
فقط يك چيز باعث شده است كه همة آنهـا تجربـه عرفـاني              . اهميت ندارد 

انـد وضـع خودشـان را         شان عزم كـرده     داشته باشند و آن اين است كه همه       
ه اين بوده اسـت     تغيير دهند، ولو اينكه يك نفر از آنها تغيير دادن وضعش ب           

داري داشـته     كه عزلت گرفته و ديگري عزلت نگرفته، يا يكي جـوع و روزه            
داري نداشـته اسـت، يكـي رياضـت بــدني      و ديگـري اصـالً جـوع و روزه   

بيداري داشته    كشيده، يكي شب    كشيده و ديگري اصالً رياضت بدني نمي        مي
اگـر  چـون   . پس ايـن امـور تـأثيري نداشـته اسـت          . و ديگري نداشته است   

بيـداري ندارنـد، تجربـه        بيداري تأثير داشته باشد، بايد آنهايي كه شـب          شب
 .عرفاني نداشته باشند و بالعكس

فهميم خود عزِم بر يك نـوع تغييـر در خـود، بـوده كـه تجربـه          پس مي 
هاي   كدام از آن طرز     كرده است، ولي هيچ     عرفاني را براي اين افراد ايجاد مي      

اين مطلب در بحث دين و معنويت هم وجود نظير . خاص مؤثر نبوده است 
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طـرز عمـل    » يك«خواهند بگويند     كساني كه به دين معتقدند گويا مي      . دارد
رساند و طرز عمل ديگران، آنها را بـه           خاص هست كه شما را به معبود مي       

پيروان هر دين و مذهبي راجع به پيـروان سـاير اديـان و              . رساند  معبود نمي 
اما اگر كسي اهل معنويت باشد سـخنش        . گويند  همين سخن را مي    ،مذاهب

اين است كه فقط اينكه انسان به يك طرز زندگي خودش اعتـراض عملـي               
كند و درصدد برآيد تـا وضـعش را تغييـر دهـد، همـين او را بـه مقصـود                     

گيـرد وضـعش را عـوض كنـد، تـابع           رساند، ولو اينكه وقتي تصميم مي       مي
. كس ديگري شـود      يا تابع هر    بودا و  ابع، يا ت  بن عبداهللا  مسيح، يا تابع محمد   

طور كه در مثال مـذكور از         يعني همان . نظير همان بحث در اينجا هم هست      
فهميديم كه مطيع هستند يا عاصي  يك از آن شش نفر مي نفِس بلند شدن هر  

 .طور است چه چيزي باشد، در اينجا هم همين و مهم نبود كه فرآورده آن
قدر كه در مقام نظـر         به اين معناست كه آن     اين بحث بسيار مهمي است و     

قـدر كـه در    ما اختالف و تكثر داريم، در مقام عمل نـداريم و بـالعكس، و آن         
به تعبير ديگر، آيا جهـان در برابـر         . مقام عمل تكثر داريم، در مقام نظر نداريم       

تر است يا در برابـر اعمـالي كـه مـا انجـام                تفاوت  تفسيرهاي ما از خودش بي    
نوع عمل انجام دهيم و به يك جا برسـيم، آنگـاه بـه ايـن                  اگر ما ده  . دهيم  مي

معناست كه براي جهان تفسيرهاي مختلـف مهـم نيسـت، بلكـه عمـل مهـم                 
هـا    هاي مالنُقَطي را با سـاير معلـم         معلم. زنم  يك مثال خيلي واضح مي    . است

دهنـد كـه       مـي  ۱۸آمـوز     هاي مالنقطي وقتي به پـنج دانـش         معلم. مقايسه كنيد 
اما معلـم ديگـري     . دهند   چون به الفاظ اهميت مي     ؛هايشان عين هم باشد     ورقه

آمـوز   تر از يك معلم مالنقطي است ممكن است به پنج دانـش     كه خيلي عميق  
هـا    بينـيم ايـن ورقـه       ها را نگاه كنيم مي       بدهد، در حالي كه اگر ورقه      ۲۰ يا   ۱۸

 است و در ورقـة  در يك ورقه يك چيز نوشته شده . كنند  خيلي با هم فرق مي    
 كـه   Xاگر به چنين معلمي بگوييم چرا هم به دانش آموز           . ديگر، چيز ديگري  

الـف ب   « كه نوشته اسـت      Yآموز    و هم به دانش   » الف ب است  «نوشته است   

 ٤٠١/ ...  نظام فكري سلوك عرفاني، و  و ارتباط تجربه عرفاني، سير
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آمـوز    در دانـش  . دهم  اي، او خواهد گفت من به تفكر نمره مي           داده ۱۸» نيست
X           رسـيده باشـد و در      » الـف ب اسـت    « تفكري وجود دارد، ولـو بـه نتيجـة

رسـيده  » الـف ب نيسـت    « هم تفكري وجود دارد، ولو به نتيجة         Yآموز    دانش
 .ام نه به فرآورده تفكرشان من به تفكر آنها نمره داده. باشد

دهـد و    ميهنمر» الف ب است«اند  اما معلم مالنقطي به آنهايي كه نوشته     
شان مثل هـم باشـد      هاي  بنابراين بايد ورقه  . دهد  نمره نمي » الف ب نيست  «به  
 ۲۰ ورقـه نمـرة      ۱۰تـر ممكـن اسـت بـه            بگيرند، اما يك معلم عميق     ۲۰تا  

بدهد، چون برايش فرآيند تفكر مهم است نه فرآورده يـا حاصـل آن تفكـر                
بينـد    چنـين معلمـي وقتـي مـي       . دهـد   كه در ورقه خودش را انعكـاس مـي        

ست باشد يا   اي رسيده است، خواه نتيجه در       آموز فكر كرده و به نتيجه       دانش
نكـرده   آمـوِز ديگـري، فكـر       دهد، اما اگر ببيند دانش      نادرست، به او نمره مي    

 .دهد جواب داده است ولو آنكه جواب او صحيح باشد، به او نمره نمي
 هستي چگونه است؟ آيا هستي از اين لحاظي كه بحـث   ،طبق اين بحث  

هـا برخيـزد و       بشد به فرآوردها توجه دارد يا به فرآيند؟ آيا اينكه انسان ش           
بيدار باشد مهم است يا اينكه اصالً انسان از وضع خودش راضـي نباشـد و                

داري   زنـده   اگر كسي بگويد شب   . هميشه نوعي طلب كمال در او زنده باشد       
و نماز شب است كه مهم است، آنگـاه بـه ايـن معناسـت كـه كسـاني كـه                     

 ولـي   ؛ باشـند  داري و نماز شب ندارند، نبايد تجربه عرفاني داشـته           زنده  شب
               اگر داشتند آنگاه چه پاسخي داريم؟ به تعبير خيلي ساده و خودمـاني، لـب
سخن من اين بود كه آيا اگر بخواهيم آدم شويم، يك راه واحد وجود دارد،               

يك نفـر   . هاي مختلف برويم و همه ما هم آدم باشيم          شود از راه    يا اينكه مي  
ود و نفـر سـوم هـم از راه    از راه مسيح برود، شخص ديگـر از راه بـودا بـر      

البته در اينجا منظور   . موسي برود و به همين ترتيب و همه به مقصود برسند          
هـاي    شـدن  ممكـن اسـت آدم    . شدن در باب تجربه عرفاني اسـت       من از آدم  

 .ديگري هم متصور باشد
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طـرز عمـل    » يك«خواهند بگويند     كساني كه به دين معتقدند گويا مي      . دارد
رساند و طرز عمل ديگران، آنها را بـه           خاص هست كه شما را به معبود مي       

پيروان هر دين و مذهبي راجع به پيـروان سـاير اديـان و              . رساند  معبود نمي 
اما اگر كسي اهل معنويت باشد سـخنش        . گويند  همين سخن را مي    ،مذاهب

اين است كه فقط اينكه انسان به يك طرز زندگي خودش اعتـراض عملـي               
كند و درصدد برآيد تـا وضـعش را تغييـر دهـد، همـين او را بـه مقصـود                     

گيـرد وضـعش را عـوض كنـد، تـابع           رساند، ولو اينكه وقتي تصميم مي       مي
. كس ديگري شـود      يا تابع هر    بودا و  ابع، يا ت  بن عبداهللا  مسيح، يا تابع محمد   

طور كه در مثال مـذكور از         يعني همان . نظير همان بحث در اينجا هم هست      
فهميديم كه مطيع هستند يا عاصي  يك از آن شش نفر مي نفِس بلند شدن هر  

 .طور است چه چيزي باشد، در اينجا هم همين و مهم نبود كه فرآورده آن
قدر كه در مقام نظـر         به اين معناست كه آن     اين بحث بسيار مهمي است و     

قـدر كـه در    ما اختالف و تكثر داريم، در مقام عمل نـداريم و بـالعكس، و آن         
به تعبير ديگر، آيا جهـان در برابـر         . مقام عمل تكثر داريم، در مقام نظر نداريم       

تر است يا در برابـر اعمـالي كـه مـا انجـام                تفاوت  تفسيرهاي ما از خودش بي    
نوع عمل انجام دهيم و به يك جا برسـيم، آنگـاه بـه ايـن                  اگر ما ده  . دهيم  مي

معناست كه براي جهان تفسيرهاي مختلـف مهـم نيسـت، بلكـه عمـل مهـم                 
هـا    هاي مالنُقَطي را با سـاير معلـم         معلم. زنم  يك مثال خيلي واضح مي    . است

دهنـد كـه       مـي  ۱۸آمـوز     هاي مالنقطي وقتي به پـنج دانـش         معلم. مقايسه كنيد 
اما معلـم ديگـري     . دهند   چون به الفاظ اهميت مي     ؛هايشان عين هم باشد     ورقه

آمـوز   تر از يك معلم مالنقطي است ممكن است به پنج دانـش     كه خيلي عميق  
هـا    بينـيم ايـن ورقـه       ها را نگاه كنيم مي       بدهد، در حالي كه اگر ورقه      ۲۰ يا   ۱۸

 است و در ورقـة  در يك ورقه يك چيز نوشته شده . كنند  خيلي با هم فرق مي    
 كـه   Xاگر به چنين معلمي بگوييم چرا هم به دانش آموز           . ديگر، چيز ديگري  

الـف ب   « كه نوشته اسـت      Yآموز    و هم به دانش   » الف ب است  «نوشته است   

 ٤٠١/ ...  نظام فكري سلوك عرفاني، و  و ارتباط تجربه عرفاني، سير
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آمـوز    در دانـش  . دهم  اي، او خواهد گفت من به تفكر نمره مي           داده ۱۸» نيست
X           رسـيده باشـد و در      » الـف ب اسـت    « تفكري وجود دارد، ولـو بـه نتيجـة

رسـيده  » الـف ب نيسـت    « هم تفكري وجود دارد، ولو به نتيجة         Yآموز    دانش
 .ام نه به فرآورده تفكرشان من به تفكر آنها نمره داده. باشد

دهـد و    ميهنمر» الف ب است«اند  اما معلم مالنقطي به آنهايي كه نوشته     
شان مثل هـم باشـد      هاي  بنابراين بايد ورقه  . دهد  نمره نمي » الف ب نيست  «به  
 ۲۰ ورقـه نمـرة      ۱۰تـر ممكـن اسـت بـه            بگيرند، اما يك معلم عميق     ۲۰تا  

بدهد، چون برايش فرآيند تفكر مهم است نه فرآورده يـا حاصـل آن تفكـر                
بينـد    چنـين معلمـي وقتـي مـي       . دهـد   كه در ورقه خودش را انعكـاس مـي        

ست باشد يا   اي رسيده است، خواه نتيجه در       آموز فكر كرده و به نتيجه       دانش
نكـرده   آمـوِز ديگـري، فكـر       دهد، اما اگر ببيند دانش      نادرست، به او نمره مي    

 .دهد جواب داده است ولو آنكه جواب او صحيح باشد، به او نمره نمي
 هستي چگونه است؟ آيا هستي از اين لحاظي كه بحـث   ،طبق اين بحث  

هـا برخيـزد و       بشد به فرآوردها توجه دارد يا به فرآيند؟ آيا اينكه انسان ش           
بيدار باشد مهم است يا اينكه اصالً انسان از وضع خودش راضـي نباشـد و                

داري   زنـده   اگر كسي بگويد شب   . هميشه نوعي طلب كمال در او زنده باشد       
و نماز شب است كه مهم است، آنگـاه بـه ايـن معناسـت كـه كسـاني كـه                     

 ولـي   ؛ باشـند  داري و نماز شب ندارند، نبايد تجربه عرفاني داشـته           زنده  شب
               اگر داشتند آنگاه چه پاسخي داريم؟ به تعبير خيلي ساده و خودمـاني، لـب
سخن من اين بود كه آيا اگر بخواهيم آدم شويم، يك راه واحد وجود دارد،               

يك نفـر   . هاي مختلف برويم و همه ما هم آدم باشيم          شود از راه    يا اينكه مي  
ود و نفـر سـوم هـم از راه    از راه مسيح برود، شخص ديگـر از راه بـودا بـر      

البته در اينجا منظور   . موسي برود و به همين ترتيب و همه به مقصود برسند          
هـاي    شـدن  ممكـن اسـت آدم    . شدن در باب تجربه عرفاني اسـت       من از آدم  

 .ديگري هم متصور باشد
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رسـد فرآينـد      من خودم شخصاًَ بـه نظـرم مـي        . اين نكته خيلي اهميت دارد    
كننـد،   بينيم ده نفر ده نوع مختلف زنـدگي مـي       اينكه مي . تتر از فرآورده اس     مهم

زننـد، اينكـه كسـي مثـل ويليـام جيمـز              ولي در غايت قصوي يك حـرف مـي        
 جـاي جهـان واقـع شـده         ۳۹ گزارش تجربه عرفاني بياورد كـه در         ۳۹تواند    مي

باشد، اما يـك چيـز بگوينـد، چـه تبيينـي دارد؟ جـز اينكـه گويـا ايـن سـير و             
ق اين دين و مذهب يا آن دين و مذهب صورت گرفته اسـت،              ها، كه طب    سلوك

انـد در يـك    هاي مختلف رفته بينيم كساني كه از راه اند؛ چرا كه مي  تأثيري نداشته 
ممكن اسـت كسـي عكـس      . اند  اند و به يك نقطه رسيده       جا با هم مالقات كرده    

ـ         انصافاً گاهي سير و سلوك    . اين را بگويد   هـا    ههاي عرفاني واحد اسـت و تجرب
اصـل  . هاسـت   هاي عرفاني بيشـتر از سـير و سـلوك           يعني تنوع تجربه  . متفاوت

به حقيقـت بايـد بيشـتر       . بحث در اين بود كه ما بايد به چه چيز بيشتر بها دهيم            
اش را معطـوف بـه ايـن          بها دهيم يا به فضيلت؟ يعني انسان بايد تمـام زنـدگي           
 مسئله كند كه مـن بايـد   مسئله كند كه حاق واقع چه هست و يا معطوف به اين        

هـاي    ها از اين لحاظ خيلي با هم متفـاوت هسـتند و سـنخ               چگونه باشم؟ انسان  
ارتبـاط بـا      اين يك بحث است كه اگرچه بـي       . رواني بسيار متفاوتي وجود دارد    

 .حال به صورت يك بحث مستقل قابل بيان است هر بحث قبلي نيست، اما به
 

 متعلـق تجربـه     همـان ه عرفـاني وجـود دارد       تنوع تجرب آيا منظورتان از اينكه      ○
 عرفاني است؟

مـا  . تكثر ممكن نيست اما تنوع ممكن است      . مسلماً تكثر يعني تعداد   !  بله ●
 .يعني مفاد تجربه عرفاني محل بحث بود. گفتيم از تنوع سخن مي

 
 افزايش، كاهش، يا تغيير؟: تأثير تجربه عرفاني بر سير و سلوك عرفاني. ٤ـ١

ي كه وجود دارد و بايـد در ارتبـاط تجربـه عرفـاني و سـير و          مسئله چهارم 
هـا را   سلوك عرفاني بيان شود اين است كه آيا تجربه عرفاني، سير و سلوك    

 ٤٠٣/ ...  نظام فكري سلوك عرفاني، و  و ارتباط تجربه عرفاني، سير
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دهد؟ ايـن هـم يـك بحـث           دهد و يا تغيير مي      دهد يا كاهش مي     افزايش مي 
برند كـه مـن    ها به امري پي مي انساناي از   وقتي عده يعني  . بسيار مهم است  

شـود    باعـث مـي   آيـا   ايـم،      كه يك فرد عادي هستيم به آن پي نبـرده          و شما 
كنند افزايش پيدا كند، يا كاهش، و يا اينكه كارهايشان تغييـر       كارهايي كه مي  

 :ها گاهي انسان. كنم ها را در اينجا بيان مي يك نمونه از اين تغيير. كند مي
 ؛كنش ندارند و خواهش هم ندارند. ۱
 ؛ هم دارندكنش دارند و خواهش. ۲
 ؛كنش دارند و خواهش ندارند. ۳
 ؟؟؟.كنش ندارند و خواهش دارند. ۴

تر از من و شماست و        آيا اگر به انساني كه ديد او نسبت به جهان عميق          
تجربه عرفاني پيدا كرده است، رفتارگرايانه نگاه كنيم، بيشتر از مـن و شـما               

ـ              رفتار از او صادر مي      كشـيده  ١عملـي  يشود يـا بيشـتر از مـن و شـما بـه ب
شود، بلكه طرز رفتارش با طرز        شود، يا اينكه افزايش و كاهش ديده نمي         مي

 رفتار ما متفاوت خواهد شد؟
كـه  كنيـد     اي فعاليت مي    گونه  اگر شما تا امروز به    . زنم  يك مثال ساده مي   

 ۱۲ ميليون تومان درآمـد داشـته باشـيد و در نتيجـه در شـبانه روز                  ۲ماهي  
، حال اگر امشب تجربه عرفاني بـراي شـما رخ دهـد از              كنيد  ساعت كار مي  
شود يا كمتر و يـا بـه لحـاظ كمـي تفـاوتي                هاي شما بيشتر مي     فردا فعاليت 

يـك از   آيد؟ كدام هايي در آن به وجود مي كند، اما به لحاظ كيفي تفاوت       نمي
بعضـي  . هاي زيادي وجـود دارد      افتد؟ در اينجا تفاوت     اين حاالت اتفاق مي   

شوند، بعضـي بـه طـرف عمـل بيشـتر          عملي كشيده مي     به طرف بي   از عرفا 
شوند، يعنـي   شوند و بعضي هم به طرف عمل متفاوت كشيده مي       كشيده مي 

عملي كه با اعمال قبلي متفاوت است و يكي از وجوه تفاوت آن اين اسـت     
هـا    كنند و خواهش هم دارند، امـا ايـن انسـان            هاي عادي عمل مي     كه انسان 

                                                           

1. non-action 



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٤٠٢
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رسـد فرآينـد      من خودم شخصاًَ بـه نظـرم مـي        . اين نكته خيلي اهميت دارد    
كننـد،   بينيم ده نفر ده نوع مختلف زنـدگي مـي       اينكه مي . تتر از فرآورده اس     مهم

زننـد، اينكـه كسـي مثـل ويليـام جيمـز              ولي در غايت قصوي يك حـرف مـي        
 جـاي جهـان واقـع شـده         ۳۹ گزارش تجربه عرفاني بياورد كـه در         ۳۹تواند    مي

باشد، اما يـك چيـز بگوينـد، چـه تبيينـي دارد؟ جـز اينكـه گويـا ايـن سـير و             
ق اين دين و مذهب يا آن دين و مذهب صورت گرفته اسـت،              ها، كه طب    سلوك

انـد در يـك    هاي مختلف رفته بينيم كساني كه از راه اند؛ چرا كه مي  تأثيري نداشته 
ممكن اسـت كسـي عكـس      . اند  اند و به يك نقطه رسيده       جا با هم مالقات كرده    

ـ         انصافاً گاهي سير و سلوك    . اين را بگويد   هـا    ههاي عرفاني واحد اسـت و تجرب
اصـل  . هاسـت   هاي عرفاني بيشـتر از سـير و سـلوك           يعني تنوع تجربه  . متفاوت

به حقيقـت بايـد بيشـتر       . بحث در اين بود كه ما بايد به چه چيز بيشتر بها دهيم            
اش را معطـوف بـه ايـن          بها دهيم يا به فضيلت؟ يعني انسان بايد تمـام زنـدگي           
 مسئله كند كه مـن بايـد   مسئله كند كه حاق واقع چه هست و يا معطوف به اين        

هـاي    ها از اين لحاظ خيلي با هم متفـاوت هسـتند و سـنخ               چگونه باشم؟ انسان  
ارتبـاط بـا      اين يك بحث است كه اگرچه بـي       . رواني بسيار متفاوتي وجود دارد    

 .حال به صورت يك بحث مستقل قابل بيان است هر بحث قبلي نيست، اما به
 

 متعلـق تجربـه     همـان ه عرفـاني وجـود دارد       تنوع تجرب آيا منظورتان از اينكه      ○
 عرفاني است؟

مـا  . تكثر ممكن نيست اما تنوع ممكن است      . مسلماً تكثر يعني تعداد   !  بله ●
 .يعني مفاد تجربه عرفاني محل بحث بود. گفتيم از تنوع سخن مي

 
 افزايش، كاهش، يا تغيير؟: تأثير تجربه عرفاني بر سير و سلوك عرفاني. ٤ـ١

ي كه وجود دارد و بايـد در ارتبـاط تجربـه عرفـاني و سـير و          مسئله چهارم 
هـا را   سلوك عرفاني بيان شود اين است كه آيا تجربه عرفاني، سير و سلوك    

 ٤٠٣/ ...  نظام فكري سلوك عرفاني، و  و ارتباط تجربه عرفاني، سير
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دهد؟ ايـن هـم يـك بحـث           دهد و يا تغيير مي      دهد يا كاهش مي     افزايش مي 
برند كـه مـن    ها به امري پي مي انساناي از   وقتي عده يعني  . بسيار مهم است  

شـود    باعـث مـي   آيـا   ايـم،      كه يك فرد عادي هستيم به آن پي نبـرده          و شما 
كنند افزايش پيدا كند، يا كاهش، و يا اينكه كارهايشان تغييـر       كارهايي كه مي  

 :ها گاهي انسان. كنم ها را در اينجا بيان مي يك نمونه از اين تغيير. كند مي
 ؛كنش ندارند و خواهش هم ندارند. ۱
 ؛ هم دارندكنش دارند و خواهش. ۲
 ؛كنش دارند و خواهش ندارند. ۳
 ؟؟؟.كنش ندارند و خواهش دارند. ۴

تر از من و شماست و        آيا اگر به انساني كه ديد او نسبت به جهان عميق          
تجربه عرفاني پيدا كرده است، رفتارگرايانه نگاه كنيم، بيشتر از مـن و شـما               

ـ              رفتار از او صادر مي      كشـيده  ١عملـي  يشود يـا بيشـتر از مـن و شـما بـه ب
شود، بلكه طرز رفتارش با طرز        شود، يا اينكه افزايش و كاهش ديده نمي         مي

 رفتار ما متفاوت خواهد شد؟
كـه  كنيـد     اي فعاليت مي    گونه  اگر شما تا امروز به    . زنم  يك مثال ساده مي   

 ۱۲ ميليون تومان درآمـد داشـته باشـيد و در نتيجـه در شـبانه روز                  ۲ماهي  
، حال اگر امشب تجربه عرفاني بـراي شـما رخ دهـد از              كنيد  ساعت كار مي  
شود يا كمتر و يـا بـه لحـاظ كمـي تفـاوتي                هاي شما بيشتر مي     فردا فعاليت 

يـك از   آيد؟ كدام هايي در آن به وجود مي كند، اما به لحاظ كيفي تفاوت       نمي
بعضـي  . هاي زيادي وجـود دارد      افتد؟ در اينجا تفاوت     اين حاالت اتفاق مي   

شوند، بعضـي بـه طـرف عمـل بيشـتر          عملي كشيده مي     به طرف بي   از عرفا 
شوند، يعنـي   شوند و بعضي هم به طرف عمل متفاوت كشيده مي       كشيده مي 

عملي كه با اعمال قبلي متفاوت است و يكي از وجوه تفاوت آن اين اسـت     
هـا    كنند و خواهش هم دارند، امـا ايـن انسـان            هاي عادي عمل مي     كه انسان 

                                                           

1. non-action 



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٤٠٤

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۴۰۴ ) ۱۶۸كد 

يعنـي  . كنند ولي ديگر خواهش ندارنـد  جربه عرفاني عمل ميپس از وقوع ت  
دهنـد، امـا قـبالً وقتـي          همه آنچه را كه بايد انجام دهند مثل قبل انجام مـي           

دادند منتظر نتيجه هم بودند، اما حاال ديگـر وقتـي عمـل را انجـام                 انجام مي 
 .نشينند دادند، در انتظار نتيجه نمي

 بحث خيلي خـوبي در ايـن زمينـه          شناس معروف آمريكايي،    ، روان قالو
كننـد،    تـر پيـدا مـي       تر و عميق    هاي عميق   كرده است كه آيا كساني كه تجربه      

. شـود   شان به لحاظ كار، كمتر، بيشتر يا با كيفيت متفاوت مي            فيزيك زندگي 
 كـه ايـن   شناسـي ديـن   مالتي در روانأ تشناس كتابي دارد با عنوان  اين روان 

بحث او در زمينه عرفـان نيسـت، بلكـه    . ستبحث را در آنجا مطرح كرده ا     
در غرب تجربه ديني با تجربه عرفاني، ربـط و         . كند  تجربه ديني را بحث مي    

گويند تجربه ديني، تجربه      گاهي اوقات وقتي مي   . نسبت بسيار متفاوتي دارد   
شود، كمااينكه گاهي عكس اين است و البته گـاهي            عرفاني را هم شامل مي    
و گاهي كامالً متفاوت با هم هستند؛ يعني هـر چهـار            هم معادِل هم هستند     
 .نسبت متصور است

 
 ارتباط سير و سلوك عرفاني با نظام فكري عرفاني. ۲

هـاي    در باب ارتباط سير و سلوك عرفاني با نظام فكري عرفاني هم، بحـث             
 .بسيار جدي وجود دارد

 
  عرفانيانشايي بودن سير و سلوك عرفاني و اخباري بودن نظام فكري. ١ـ٢

» نبايـد «و  » بايـد «اولين بحث اين است كه سير و سلوك عرفـاني از مقولـه              
. اسـت » نيسـت «هسـت، و    «،  »است«است، اما نظام فكري عرفاني از مقوله        

اگر عارف واحدي و يا عرفـان       . يعني اينجا انشاء است و در آنجا اخبار بود        
يـك نظـام    كنـد و      اي را توصيه مـي      هاي عرفاني   واحدي، يك سير و سلوك    

اولـين بحـث ايـن      . آيـد   فكري عرفاني هم دارد، آنگاه يك مسئله پيش مـي         

 ٤٠٥/ ...  نظام فكري سلوك عرفاني، و  و ارتباط تجربه عرفاني، سير
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اي كه    است كه در فلسفه از زمان ديويد هيوم به اين طرف به خاطر آن فقره              
نوشت، يك بحث بسيار پيچيده در غـرب        ي  رساله در طبيعت آدم   ايشان در   

 هـم كـه     ها، هر چقـدر     اين فقره اين است كه آيا از هست       . پيش آمده است  
هـا،    متراكم شوند، بايدي قابل استنتاج است يـا نـه؟ آيـا از انباشـت هسـت                

ها بر روي هم، يعني از ميلياردها ِاخبار، يك انشـاء بيـرون               ها و نيست    است
 .وگو را بين يك پدر و فرزند در نظر بگيريد آيد يا نه؟ اين گفت مي

 . ام من تشنه: پدر
 .شما تشنه هستيدكنم كه  من هم احساس مي! بله: فرزند
 .پاي من هم شكسته است: پدر

 .دانم كه پاي شما شكسته است من مي! بله: فرزند
 .آب هم درون يخچال هست: پدر

 !بله: فرزند
 .يخچال داخل آشپزخانه است: پدر

 !بله: فرزند
 . متر فاصله است۲۵از اينجا تا آشپزخانه هم : پدر

 !بله: فرزند
 .فاصله را بروم متر ۲۵توانم   من هم نمي :پدر

 .گوييد شما درست مي. حق با شماست: فرزند
 .تو فرزند من هستي: پدر

 !بله: فرزند
 .ام من پول فراواني خرج تو كرده: پدر

 !بله: فرزند
 .من اگر نبودم تو نبودي: پدر

 ! پدرجان!بله: فرزند
 .كني االن هم تو با خرج من داري تحصيل مي: پدر



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٤٠٤
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يعنـي  . كنند ولي ديگر خواهش ندارنـد  جربه عرفاني عمل ميپس از وقوع ت  
دهنـد، امـا قـبالً وقتـي          همه آنچه را كه بايد انجام دهند مثل قبل انجام مـي           

دادند منتظر نتيجه هم بودند، اما حاال ديگـر وقتـي عمـل را انجـام                 انجام مي 
 .نشينند دادند، در انتظار نتيجه نمي

 بحث خيلي خـوبي در ايـن زمينـه          شناس معروف آمريكايي،    ، روان قالو
كننـد،    تـر پيـدا مـي       تر و عميق    هاي عميق   كرده است كه آيا كساني كه تجربه      

. شـود   شان به لحاظ كار، كمتر، بيشتر يا با كيفيت متفاوت مي            فيزيك زندگي 
 كـه ايـن   شناسـي ديـن   مالتي در روانأ تشناس كتابي دارد با عنوان  اين روان 

بحث او در زمينه عرفـان نيسـت، بلكـه    . ستبحث را در آنجا مطرح كرده ا     
در غرب تجربه ديني با تجربه عرفاني، ربـط و         . كند  تجربه ديني را بحث مي    

گويند تجربه ديني، تجربه      گاهي اوقات وقتي مي   . نسبت بسيار متفاوتي دارد   
شود، كمااينكه گاهي عكس اين است و البته گـاهي            عرفاني را هم شامل مي    
و گاهي كامالً متفاوت با هم هستند؛ يعني هـر چهـار            هم معادِل هم هستند     
 .نسبت متصور است

 
 ارتباط سير و سلوك عرفاني با نظام فكري عرفاني. ۲

هـاي    در باب ارتباط سير و سلوك عرفاني با نظام فكري عرفاني هم، بحـث             
 .بسيار جدي وجود دارد

 
  عرفانيانشايي بودن سير و سلوك عرفاني و اخباري بودن نظام فكري. ١ـ٢

» نبايـد «و  » بايـد «اولين بحث اين است كه سير و سلوك عرفـاني از مقولـه              
. اسـت » نيسـت «هسـت، و    «،  »است«است، اما نظام فكري عرفاني از مقوله        

اگر عارف واحدي و يا عرفـان       . يعني اينجا انشاء است و در آنجا اخبار بود        
يـك نظـام    كنـد و      اي را توصيه مـي      هاي عرفاني   واحدي، يك سير و سلوك    

اولـين بحـث ايـن      . آيـد   فكري عرفاني هم دارد، آنگاه يك مسئله پيش مـي         

 ٤٠٥/ ...  نظام فكري سلوك عرفاني، و  و ارتباط تجربه عرفاني، سير
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اي كه    است كه در فلسفه از زمان ديويد هيوم به اين طرف به خاطر آن فقره              
نوشت، يك بحث بسيار پيچيده در غـرب        ي  رساله در طبيعت آدم   ايشان در   

 هـم كـه     ها، هر چقـدر     اين فقره اين است كه آيا از هست       . پيش آمده است  
هـا،    متراكم شوند، بايدي قابل استنتاج است يـا نـه؟ آيـا از انباشـت هسـت                

ها بر روي هم، يعني از ميلياردها ِاخبار، يك انشـاء بيـرون               ها و نيست    است
 .وگو را بين يك پدر و فرزند در نظر بگيريد آيد يا نه؟ اين گفت مي

 . ام من تشنه: پدر
 .شما تشنه هستيدكنم كه  من هم احساس مي! بله: فرزند
 .پاي من هم شكسته است: پدر

 .دانم كه پاي شما شكسته است من مي! بله: فرزند
 .آب هم درون يخچال هست: پدر

 !بله: فرزند
 .يخچال داخل آشپزخانه است: پدر

 !بله: فرزند
 . متر فاصله است۲۵از اينجا تا آشپزخانه هم : پدر

 !بله: فرزند
 .فاصله را بروم متر ۲۵توانم   من هم نمي :پدر

 .گوييد شما درست مي. حق با شماست: فرزند
 .تو فرزند من هستي: پدر

 !بله: فرزند
 .ام من پول فراواني خرج تو كرده: پدر

 !بله: فرزند
 .من اگر نبودم تو نبودي: پدر

 ! پدرجان!بله: فرزند
 .كني االن هم تو با خرج من داري تحصيل مي: پدر



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٤٠٦

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۴۰۶ ) ۱۶۸كد 

 !بله: فرزند
 !ان آب بياورپس يك ليو: پدر

 .اي گرفت توان چنين نتيجه از اين مطالب نمي: فرزند
 ميليارد فقره از ايـن اسـت     ۵۰۰بود؛ اگر   » است«آنچه اين پدر گفت ده فقره       

توانسـتيم از آن      گذاشـتيم، منطقـاً نمـي       ها را هم روي هم مـي        و هست و نيست   
 از كجـا    ايـن بايـد را    . نتيجه بگيريم كه بايـد فرزنـد بـراي پـدرش آب بيـاورد             

اي بيشـتر از مجمـوع        گاه نبايد نتيجـه، قـوه       گفت منطقاً هيچ    آوريم؟ هيوم مي    مي
المقـدمتين    گفتند نتيجـه تـابع اخـص        قدما هم در منطق مي    . مقدمات داشته باشد  

يك از ده مقدمه بايدي وجود نـدارد، حـال آنكـه              در مثال مذكور در هيچ    . است
تواند در نتيجه ظـاهر       چ مفهومي نمي  هي. شود  ناگهان در نتيجه يك بايد ظاهر مي      

شود كه در مقدمات نباشد، حاال هر چقـدر ايـن پـدر بـراي فرزنـدش روضـه                   
هـاي شـما را    بخواند و مقدمات را زياد كند، فرزند خواهد گفت من تمام حرف      

توانيـد   كنم، اما منطقاً نمـي  ها را هم تصديق مي شنيدهنها و     كنم، نگفته   تصديق مي 
گاه از است و هست و نيست، ولـو         چون به نظر هيوم هيچ    . وريدبيا» بايد«در آن   

 .توان بايد و نبايد را نتيجه گرفت آنكه ميلياردها فقره هم باشند، نمي
گفتنـد؛ آنهـا    اين مطلب، دقيقاً خالف آن چيزي است كه عالمان مـا مـي   

شود؛ چون خـدا     معتقد بودند از ربوبيت تكويني، ربوبيت تشريعي نتيجه مي        
ين است و ما را آفريده است و همان ابتدا هم خـدا بـه مـا گفـت                   رب تكو 

»تأَلَس كُملَي« و ما گفتيم     ١» بِرَبدرست است كه خدا رب تكـوين اسـت،       ٢؛»ب 
از آن  » پـس « چون ايـن     ٣،»الزكوة ْ الصالَةَ وآتُوا  أَقِيمواْ«توان گفت پس      اما نمي 

 ا نه؟آيا سخن هيوم درست است ي. شود نتيجه نمي» پيش«
از زماني كه هيوم اين مطلب را بيان كرد، تقريباً تا اواسـط قـرن بيسـتم،                 

پذيرفتنـد و معتقـد بودنـد منطقـاً چنـين             عموم فيلسوفان حرف هيوم را مي     
                                                           

  .همان. ۲ .۱۷۲): ۷(اعراف . ١
 .۷۷): ۴(نساء . ٣

 ٤٠٧/ ...  نظام فكري سلوك عرفاني، و  و ارتباط تجربه عرفاني، سير
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در اواسـط قـرن بيسـتم، سـرل، فيلسـوف معـروف،             . چيزي درست اسـت   
استداللي اقامه كرد و به زعم خودش نشان داد كه چرا از هست و اسـت و                 

استدالل سرل خيلـي پيچيـده      . شود، بايد و نبايد نتيجه گرفت       نيست هم مي  
از زمان سرل تا به امـروز، دو گـرايش          . است، ولي در عين حال قوي است      

اما چه حق با هيوم باشد و چه با سـرل و چـه بـا             . در اين زمينه وجود دارد    
كدام، در عين حال يـك مطلـب وجـود دارد كـه آيـا در نظـاِم فكـرِي                      هيچ

عرفانِي يك عارف، يك چنين گذري صورت گرفته است يا نه؟ چون ايـن              
 .گذر در معرض اين است كه منطقاً خطا باشد

، است، امـا    »هست و است و نيست    «اي از     نظام فكري عرفاني، مجموعه   
آيا يـك عـارف از    .  است »بايد و نبايد  «اي از     سير و سلوك عرفاني مجموعه    

؛ يعني آيـا  »بايد فالن«رفته است كه پس     اش نتيجه گ    هاي نظام عرفاني    هست
اي بـه نـام       »پـس «اي كه نامش نظام فكري عرفاني است، يك           »پيش«از اين   

اگر چنين چيزي نتيجه گرفته     . سير و سلوك عرفاني نتيجه گرفته است يا نه        
شده باشد، آنگاه به نظر بسياري از افراد، مشكلي در تفكر اين عارف وجود              

رسـد    چون به نظـر مـي     . ي را بالدليل بيان كرده است     دارد، كه در واقع چيز    
اش، نظام فكري عرفاني است، ولـي وقتـي ايـن             دليل سير و سلوك عرفاني    

حداقل دليـل   . اش بالدليل است    دليل بريده شود، گويا سير و سلوك عرفاني       
اما اگر كسي بگويد منطقـاً حـق بـا سـرل     .  و نظري نخواهد داشت   ١معرفتي

 و هست و نيست، بايد و نبايد را نتيجه گرفـت، در  شود از است است و مي 
آن صورت اگر چنين گـذري از نظـام فكـري عرفـاني بـه سـير و سـلوك                    
. عرفاني صورت گرفته باشد، اين گذر منطقاً عيب و ايرادي نخواهد داشـت            

عكس اين هم   .  خودش را دارد   ٢يعني نظام فكري عرفاني، پشتوانه و توجيه      
ين بحث تمام و مشخص شود كه حـق بـا چـه         بعد از اينكه ا   . صحيح است 

 .آيد كسي است، بحث ديگري پيش مي
                                                           

1. epistemic 2. justification  



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٤٠٦
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 !بله: فرزند
 !ان آب بياورپس يك ليو: پدر

 .اي گرفت توان چنين نتيجه از اين مطالب نمي: فرزند
 ميليارد فقره از ايـن اسـت     ۵۰۰بود؛ اگر   » است«آنچه اين پدر گفت ده فقره       

توانسـتيم از آن      گذاشـتيم، منطقـاً نمـي       ها را هم روي هم مـي        و هست و نيست   
 از كجـا    ايـن بايـد را    . نتيجه بگيريم كه بايـد فرزنـد بـراي پـدرش آب بيـاورد             

اي بيشـتر از مجمـوع        گاه نبايد نتيجـه، قـوه       گفت منطقاً هيچ    آوريم؟ هيوم مي    مي
المقـدمتين    گفتند نتيجـه تـابع اخـص        قدما هم در منطق مي    . مقدمات داشته باشد  

يك از ده مقدمه بايدي وجود نـدارد، حـال آنكـه              در مثال مذكور در هيچ    . است
تواند در نتيجه ظـاهر       چ مفهومي نمي  هي. شود  ناگهان در نتيجه يك بايد ظاهر مي      

شود كه در مقدمات نباشد، حاال هر چقـدر ايـن پـدر بـراي فرزنـدش روضـه                   
هـاي شـما را    بخواند و مقدمات را زياد كند، فرزند خواهد گفت من تمام حرف      

توانيـد   كنم، اما منطقاً نمـي  ها را هم تصديق مي شنيدهنها و     كنم، نگفته   تصديق مي 
گاه از است و هست و نيست، ولـو         چون به نظر هيوم هيچ    . وريدبيا» بايد«در آن   

 .توان بايد و نبايد را نتيجه گرفت آنكه ميلياردها فقره هم باشند، نمي
گفتنـد؛ آنهـا    اين مطلب، دقيقاً خالف آن چيزي است كه عالمان مـا مـي   

شود؛ چون خـدا     معتقد بودند از ربوبيت تكويني، ربوبيت تشريعي نتيجه مي        
ين است و ما را آفريده است و همان ابتدا هم خـدا بـه مـا گفـت                   رب تكو 

»تأَلَس كُملَي« و ما گفتيم     ١» بِرَبدرست است كه خدا رب تكـوين اسـت،       ٢؛»ب 
از آن  » پـس « چون ايـن     ٣،»الزكوة ْ الصالَةَ وآتُوا  أَقِيمواْ«توان گفت پس      اما نمي 

 ا نه؟آيا سخن هيوم درست است ي. شود نتيجه نمي» پيش«
از زماني كه هيوم اين مطلب را بيان كرد، تقريباً تا اواسـط قـرن بيسـتم،                 

پذيرفتنـد و معتقـد بودنـد منطقـاً چنـين             عموم فيلسوفان حرف هيوم را مي     
                                                           

  .همان. ۲ .۱۷۲): ۷(اعراف . ١
 .۷۷): ۴(نساء . ٣

 ٤٠٧/ ...  نظام فكري سلوك عرفاني، و  و ارتباط تجربه عرفاني، سير
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در اواسـط قـرن بيسـتم، سـرل، فيلسـوف معـروف،             . چيزي درست اسـت   
استداللي اقامه كرد و به زعم خودش نشان داد كه چرا از هست و اسـت و                 

استدالل سرل خيلـي پيچيـده      . شود، بايد و نبايد نتيجه گرفت       نيست هم مي  
از زمان سرل تا به امـروز، دو گـرايش          . است، ولي در عين حال قوي است      

اما چه حق با هيوم باشد و چه با سـرل و چـه بـا             . در اين زمينه وجود دارد    
كدام، در عين حال يـك مطلـب وجـود دارد كـه آيـا در نظـاِم فكـرِي                      هيچ

عرفانِي يك عارف، يك چنين گذري صورت گرفته است يا نه؟ چون ايـن              
 .گذر در معرض اين است كه منطقاً خطا باشد

، است، امـا    »هست و است و نيست    «اي از     نظام فكري عرفاني، مجموعه   
آيا يـك عـارف از    .  است »بايد و نبايد  «اي از     سير و سلوك عرفاني مجموعه    

؛ يعني آيـا  »بايد فالن«رفته است كه پس     اش نتيجه گ    هاي نظام عرفاني    هست
اي بـه نـام       »پـس «اي كه نامش نظام فكري عرفاني است، يك           »پيش«از اين   

اگر چنين چيزي نتيجه گرفته     . سير و سلوك عرفاني نتيجه گرفته است يا نه        
شده باشد، آنگاه به نظر بسياري از افراد، مشكلي در تفكر اين عارف وجود              

رسـد    چون به نظـر مـي     . ي را بالدليل بيان كرده است     دارد، كه در واقع چيز    
اش، نظام فكري عرفاني است، ولـي وقتـي ايـن             دليل سير و سلوك عرفاني    

حداقل دليـل   . اش بالدليل است    دليل بريده شود، گويا سير و سلوك عرفاني       
اما اگر كسي بگويد منطقـاً حـق بـا سـرل     .  و نظري نخواهد داشت   ١معرفتي

 و هست و نيست، بايد و نبايد را نتيجه گرفـت، در  شود از است است و مي 
آن صورت اگر چنين گـذري از نظـام فكـري عرفـاني بـه سـير و سـلوك                    
. عرفاني صورت گرفته باشد، اين گذر منطقاً عيب و ايرادي نخواهد داشـت            

عكس اين هم   .  خودش را دارد   ٢يعني نظام فكري عرفاني، پشتوانه و توجيه      
ين بحث تمام و مشخص شود كه حـق بـا چـه         بعد از اينكه ا   . صحيح است 

 .آيد كسي است، بحث ديگري پيش مي
                                                           

1. epistemic 2. justification  



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٤٠٨
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 شناختي سير و سلوك عرفاني استلزاماِت انسان. ٢ـ٢
هستند يا نه؟ ايـن درسـت عكـس بحـث     » تواند مي«آيا بايد و نبايد مستلزم  

آيد   آيا از اين برمي   » يك ليوان آب بياوريد   «اگر من به شما گفتم      . قبلي است 
يـا نـه؟ اگـر بربيايـد،        » توانيد يك ليوان آب بياوريد      شما مي «عتقدم  كه من م  

از مقوله است و هست و نيست خواهد بود، بنابراين از اسـت و              » تواند  مي«
ايـم،   ايم، ولي بالعكس عمـل كـرده   هست و نيست، بايد و نبايد نتيجه گرفته     

نـين  آيـا چ  . ايـم   يعني از بايد و نبايد، است و هست و نيست نتيجـه گرفتـه             
 چيزي امكان دارد؟

 ؛ االفلـين  اَيها الذَّينَ آمنوا التُحِبيا اَيها النّاس و يا  فرض كنيد خدا بگويد     
 أُِحـب  ال«گفت  زد و مي به آفلين دل نبنديد، يعني همان حرفي كه ابراهيم مي      

آيـد كـه     اگر خدا چنين امري كند، آيا از صرِف اين امر خدا برمـي         ١.»اآلفِلِينَ
آفلين را دوسـت نداشـته باشـيم يـا          » توانيم  مي«اقل معتقد است ما     خدا حد 
آيد؟ آيا ممكن است كسي را به چيزي امر كنند، اما معتقد نباشند كـه                 برنمي
خـواهيم    شود؛ يعني ما مي     تواند به آن اتيان كند؟ اين ارتباط عكس مي          او مي 

فكـري  توان از سير و سـلوك عرفـاني، چيـزي در بـاب نظـام                  ببينيم آيا مي  
شناسـي   چون نظام فكري عرفاني، شـامل انسـان  . عرفاني استخراج كرد يا نه   

هاي انسان اعم از نظري و        شناسي هم، توانايي    شود و بخشي از انسان      هم مي 
هاي عملي همـان      هاي نظري همان علم است و توانايي        توانايي. عملي است 
 .گردد سي برميشنا علماً يا قدرتاً، به انسان» تواند مي«اين . قدرت است
توان از سير و سلوك عرفاني نتيجه گرفـت كـه حتمـاً عـارف در            آيا مي 

اش چنين چيزي قائل بوده است يا نه؟ به تعبيـر ديگـر،               نظام فكري عرفاني  
آيا ممكن است كسي سير و سلوك عرفاني يـك عـارف را مطالعـه كنـد و                  

 اگـر بگـوييم    شناختي از آن بيرون بكشد يا نه؟        يك سلسله استلزامات انسان   
تـواني    مـي «يعنـي   » بايد بروي «است و   » تواند  مي«بايد و نبايد حتماً مستلزم      

                                                           

 .۷۶): ۶(انعام . ١

 ٤٠٩/ ...  نظام فكري سلوك عرفاني، و  و ارتباط تجربه عرفاني، سير
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، در اين صورت اگـر چنـين        »تواني بروي   نمي«يعني  » نبايد بروي «و  » بروي
توانيم از سير و سلوك عرفاني به نظام فكري عرفاني نقـب بـزنيم،      باشد، مي 

  با هم چگونه است؟ ارتباطات اين دو.توانيم ولي اگر نشود، نمي
 

 .آيد گفتيم تكليف مااليطاق پيش مي در فقه مي ○
 و نـه فقـط ايـن را         ١» الّلـه نَفْسـا إِالَّ وسـعها       يكَلِّف الَ«گفتيم    در فقه مي  !  بله ●
، چـون اساسـاً خـالف       » االّ وسـعها    ال يكلف عادلٌ نفساً   «گفتيم    گفتيم، مي   مي

. »بكـن «اري را انجام دهد بگـوييم       تواند ك   عدالت است كه به كسي كه نمي      
، » نَفْسـا إِالَّ وسـعها  حكيم يكَلِّف الَ«باالتر از اين هم بايد بگوييم و آن اينكـه   

چون اساساً خالف حكمت است كه به چيزي امر كنند كـه هميشـه نقـض                
امـا آيـا ايـن      . شود  شود و به خاطر عجز مأمور همواره زمين گذاشته مي           مي

 يا نه؟حرف درست است 
 

 هست يا نيسـت     ة اما اگر يك مقدم    ،شود  از صرِف اينكه بايدها مقدمه باشند نمي       ○
. ها نقب بـزنيم  توانيم به هست و نيست هم كنار اين بايدها در نظر بگيريم، آنگاه مي      

 ... اما يك مشكلي دارد كه
خواهيم بگـوييم اگـر       مي. اي بگيريم   خواهيم منطقاً چنين نتيجه     ما نمي !  نه ●
توانيم بفهميم معتقـد      سي به شما گفت بايد فالن كار را انجام دهي، آيا مي           ك

خودمـان  . توانيـد ايـن كـار را انجـام دهيـد يـا نـه                بوده است كه شـما مـي      
خواهيم ببينـيم از كسـي كـه بـه شـما              مي. خواهيم اين را نتيجه بگيريم      نمي
، آيـا   گويد بايد اين كتاب را بخواني، يعنـي از نفـس ايـن امـر بـه شـما                    مي
توانيد ايـن كتـاب       توانيم استنتاج كنيم كه حتماً معتقد بوده است شما مي           مي

توانيم چنين چيزي را نتيجه بگيريم يا نه؟ به تعبير ديگـر،              آيا مي . را بخوانيد 
هاي هر امري، علِم به توانايي مـأمور هسـت يـا نـه؟                فرض  آيا يكي از پيش   

                                                           

 .۲۸۶): ۲(بقره . ١



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٤٠٨
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 شناختي سير و سلوك عرفاني استلزاماِت انسان. ٢ـ٢
هستند يا نه؟ ايـن درسـت عكـس بحـث     » تواند مي«آيا بايد و نبايد مستلزم  

آيد   آيا از اين برمي   » يك ليوان آب بياوريد   «اگر من به شما گفتم      . قبلي است 
يـا نـه؟ اگـر بربيايـد،        » توانيد يك ليوان آب بياوريد      شما مي «عتقدم  كه من م  

از مقوله است و هست و نيست خواهد بود، بنابراين از اسـت و              » تواند  مي«
ايـم،   ايم، ولي بالعكس عمـل كـرده   هست و نيست، بايد و نبايد نتيجه گرفته     

نـين  آيـا چ  . ايـم   يعني از بايد و نبايد، است و هست و نيست نتيجـه گرفتـه             
 چيزي امكان دارد؟

 ؛ االفلـين  اَيها الذَّينَ آمنوا التُحِبيا اَيها النّاس و يا  فرض كنيد خدا بگويد     
 أُِحـب  ال«گفت  زد و مي به آفلين دل نبنديد، يعني همان حرفي كه ابراهيم مي      

آيـد كـه     اگر خدا چنين امري كند، آيا از صرِف اين امر خدا برمـي         ١.»اآلفِلِينَ
آفلين را دوسـت نداشـته باشـيم يـا          » توانيم  مي«اقل معتقد است ما     خدا حد 
آيد؟ آيا ممكن است كسي را به چيزي امر كنند، اما معتقد نباشند كـه                 برنمي
خـواهيم    شود؛ يعني ما مي     تواند به آن اتيان كند؟ اين ارتباط عكس مي          او مي 

فكـري  توان از سير و سـلوك عرفـاني، چيـزي در بـاب نظـام                  ببينيم آيا مي  
شناسـي   چون نظام فكري عرفاني، شـامل انسـان  . عرفاني استخراج كرد يا نه   

هاي انسان اعم از نظري و        شناسي هم، توانايي    شود و بخشي از انسان      هم مي 
هاي عملي همـان      هاي نظري همان علم است و توانايي        توانايي. عملي است 
 .گردد سي برميشنا علماً يا قدرتاً، به انسان» تواند مي«اين . قدرت است
توان از سير و سلوك عرفاني نتيجه گرفـت كـه حتمـاً عـارف در            آيا مي 

اش چنين چيزي قائل بوده است يا نه؟ به تعبيـر ديگـر،               نظام فكري عرفاني  
آيا ممكن است كسي سير و سلوك عرفاني يـك عـارف را مطالعـه كنـد و                  

 اگـر بگـوييم    شناختي از آن بيرون بكشد يا نه؟        يك سلسله استلزامات انسان   
تـواني    مـي «يعنـي   » بايد بروي «است و   » تواند  مي«بايد و نبايد حتماً مستلزم      

                                                           

 .۷۶): ۶(انعام . ١

 ٤٠٩/ ...  نظام فكري سلوك عرفاني، و  و ارتباط تجربه عرفاني، سير
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، در اين صورت اگـر چنـين        »تواني بروي   نمي«يعني  » نبايد بروي «و  » بروي
توانيم از سير و سلوك عرفاني به نظام فكري عرفاني نقـب بـزنيم،      باشد، مي 

  با هم چگونه است؟ ارتباطات اين دو.توانيم ولي اگر نشود، نمي
 

 .آيد گفتيم تكليف مااليطاق پيش مي در فقه مي ○
 و نـه فقـط ايـن را         ١» الّلـه نَفْسـا إِالَّ وسـعها       يكَلِّف الَ«گفتيم    در فقه مي  !  بله ●
، چـون اساسـاً خـالف       » االّ وسـعها    ال يكلف عادلٌ نفساً   «گفتيم    گفتيم، مي   مي

. »بكـن «اري را انجام دهد بگـوييم       تواند ك   عدالت است كه به كسي كه نمي      
، » نَفْسـا إِالَّ وسـعها  حكيم يكَلِّف الَ«باالتر از اين هم بايد بگوييم و آن اينكـه   

چون اساساً خالف حكمت است كه به چيزي امر كنند كـه هميشـه نقـض                
امـا آيـا ايـن      . شود  شود و به خاطر عجز مأمور همواره زمين گذاشته مي           مي

 يا نه؟حرف درست است 
 

 هست يا نيسـت     ة اما اگر يك مقدم    ،شود  از صرِف اينكه بايدها مقدمه باشند نمي       ○
. ها نقب بـزنيم  توانيم به هست و نيست هم كنار اين بايدها در نظر بگيريم، آنگاه مي      

 ... اما يك مشكلي دارد كه
خواهيم بگـوييم اگـر       مي. اي بگيريم   خواهيم منطقاً چنين نتيجه     ما نمي !  نه ●
توانيم بفهميم معتقـد      سي به شما گفت بايد فالن كار را انجام دهي، آيا مي           ك

خودمـان  . توانيـد ايـن كـار را انجـام دهيـد يـا نـه                بوده است كه شـما مـي      
خواهيم ببينـيم از كسـي كـه بـه شـما              مي. خواهيم اين را نتيجه بگيريم      نمي
، آيـا   گويد بايد اين كتاب را بخواني، يعنـي از نفـس ايـن امـر بـه شـما                    مي
توانيد ايـن كتـاب       توانيم استنتاج كنيم كه حتماً معتقد بوده است شما مي           مي

توانيم چنين چيزي را نتيجه بگيريم يا نه؟ به تعبير ديگـر،              آيا مي . را بخوانيد 
هاي هر امري، علِم به توانايي مـأمور هسـت يـا نـه؟                فرض  آيا يكي از پيش   

                                                           

 .۲۸۶): ۲(بقره . ١



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٤١٠
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اي اسـت     گونـه   شجوي محترم به  بيان دان . البته اين شرط الزم است، نه كافي      
دانند، حال آنكه فقط شـرط الزم خواهـد           كه گويا اين را شرط كافي هم مي       

، ايـن  »آب بيـاور «آيا شرط الزم و نه كافِي اينكه من به فرزندم امر كنم            . بود
 تواند آب بياورد يا نه؟ هست كه من معتقدم باشم او مي

آنگـاه  . »وان آب بيـاور براي من يك لي«فرض كنيد من به فرزندم بگويم       
تـوانم   ، معتقديد من مي»آب بياور«گوييد  فرزندم به من بگويد وقتي شما مي     

توانـد بـه مـن     آيا اگر من چنين چيزي به فرزنـدم گفـتم او مـي      .آب بياورم 
. تـوانم آب را بيـاورم   بگويد كه شما يكي از مقدماتتان اين است كه من مـي       

 من بگويد يـا نـه؟ يـا اينكـه ممكـن             تواند چنين چيزي به     آيا فرزند من مي   
تـواني   است من در جواب به او بگويم در عين حال كه معتقد نيستم تو مـي   

 .گويم برو و آب بياور آب را بياوري، باز هم به تو مي
در ابتـدا انسـان بـه نظـرش     . اين يك بحث بسيار جدي در عرفان است    

حـالي كـه چنـين      رسد كه ظاهراً هر امري داللـت بـر توانـايي دارد، در                مي
يـك نمونـه آن   . دو نمونه خيلـي خـوب آن در عرفـان وجـود دارد       . نيست

 ١هنگامي است كه شما داريد به طرف مقابلتـان خـط فكـري و خـط سـير،         
بينيد مطلبتان را به هر عبارتي كه بيـان كنيـد، طـرف متوقـف                 دهيد و مي    مي
 مـن بـه   .زنـم  مثـال مـي  . نهايت بيان كنيـد  شود، مگر اينكه به صورت بي    مي

نهايت نرسيده دسـت از تـالش و كوشـش        گويم تا ثروتت به بي      فرزندم مي 
بنـابراين اگـر    . نهايـت برسـد     منطقاً محال است كسي ثروتش به بـي       . برندار

ايد و منطقاً امكـان نـدارد كسـي     فرزندم به من بگويد شما امر به محال كرده 
ز ايـن جهـت     تـوانم بگـويم فقـط ا        نهايت برسد، آنگاه من مي      ثروتش به بي  

رسـيدي،    كردم، وقتي به آنجا مي      نهايت كه اگر هر عددي تعيين مي        گفتم بي 
گفـتم تـا      اگر مي . خواهم بگويم متوقف نشو     من مي . شدي  ديگر متوقف مي  
 تريليارد نرسيده دسـت از كوشـش برنـدار، وقتـي بـه            ۵۰۰وقتي ثروتت به    

                                                           

1. guide line 

 ٤١١/ ...  نظام فكري سلوك عرفاني، و  و ارتباط تجربه عرفاني، سير
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ن كـنم كـه   چه عددي تعيي. شدي رسيدي، ديگر متوقف مي     تريليارد مي  ۵۰۰
گـويم   وقتي به آنجا رسيدي متوقف نشوي؟ چنين عددي ندارم، بنابراين مي         

نهايـت   دانم كه ثروت بـي  من هم مي . باز هم بايد ثروت بيشتري كسب كني      
. از اين بزنم، تو در جايي متوقف خواهي شـد  محال است، اما هر حرفي غير  

و شـما   . » نيسـتي  تو به هر صورت كه آيي، بايستي كه منم اين واهللا آن تـو             «
كردنـد؛ نـه      بينيد بزرگاني همچون مولوي، چقدر ما را امر به محـال مـي              مي

ديدند اگـر بـه كمتـر از          رسيد، بلكه به اين دليل كه مي        اينكه شعورشان نمي  
شود و خـود رسـيدِن     اين امر كنند، مخاطب وقتي به آنجا برسد، متوقف مي         

نهايـت را     بنابراين بي . شود هاي بعدي مي    زنجير براي نرسيدن   و مخاطب، غل 
گويند كه اگرچه محال است اما يك خاصيت دارد و آن ايـن اسـت كـه                   مي

ايـن يـك نكتـه      . شـود   شخص در هيچ حدي از سير و سلوك متوقف نمي         
دل، يـا بـه       شما به عنوان يـك انسـان فـارغ        . است كه بسياربسيار مهم است    

انسـان عـادِي عـادي      عنوان يك انسان مبتدي عرفان، يا اصالً به عنوان يك           
گوينـد،    كند، در باب بسياري از آنچه عارفان مـي          اش را مي     عادي  كه زندگي 

انـد، مگـر      هـا را بـه مـا زده         اند كه اين حرف     گوييد اصالً آنها ديوانه بوده      مي
امـا بـاز    . شـود   نمي! بله: نهايت امكان دارد؟ عرفا در پاسخ خواهند گفت         بي

ها انجام گيرد، وگرنـه اگـر امـر            تمام شدن  هم بايد امر به نشد تعلق گيرد تا       
 .كند به كمتر از نشد تعلق بگيرد، تمام پتانسيل فرد بروز نمي

مـان پـيش آمـده        بنابراين يك مورد، موردي است كه در فرهنگ عرفاني        
كنم چـرا كـه بحـث     است، البته از بحث منطقي ـ فلسفي آن صرف نظر مي 

ست كه در بسياري از مـوارد       اما در عرفان يك موردش اين ا      . ديگري است 
كنند، فقط و فقط به اين جهت كه تـا هنگـامي كـه     انسان را امر به محال مي     

در . كنـد  هـايش را متحقـق نمـي    التحقق  او را امر به محال نكنند، تمام ممكن       
 ميليارد ثروتي كه پـدرم گفتـه بـود،          ۵۰۰من به   «گويد    ايستد و مي    جايي مي 

براي اينكه انسان بـاز هـم   . »كنم  تكاپويي نميام و ديگر از اين به بعد      رسيده
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اي اسـت     گونـه   شجوي محترم به  بيان دان . البته اين شرط الزم است، نه كافي      
دانند، حال آنكه فقط شـرط الزم خواهـد           كه گويا اين را شرط كافي هم مي       

، ايـن  »آب بيـاور «آيا شرط الزم و نه كافِي اينكه من به فرزندم امر كنم            . بود
 تواند آب بياورد يا نه؟ هست كه من معتقدم باشم او مي

آنگـاه  . »وان آب بيـاور براي من يك لي«فرض كنيد من به فرزندم بگويم       
تـوانم   ، معتقديد من مي»آب بياور«گوييد  فرزندم به من بگويد وقتي شما مي     

توانـد بـه مـن     آيا اگر من چنين چيزي به فرزنـدم گفـتم او مـي      .آب بياورم 
. تـوانم آب را بيـاورم   بگويد كه شما يكي از مقدماتتان اين است كه من مـي       

 من بگويد يـا نـه؟ يـا اينكـه ممكـن             تواند چنين چيزي به     آيا فرزند من مي   
تـواني   است من در جواب به او بگويم در عين حال كه معتقد نيستم تو مـي   

 .گويم برو و آب بياور آب را بياوري، باز هم به تو مي
در ابتـدا انسـان بـه نظـرش     . اين يك بحث بسيار جدي در عرفان است    

حـالي كـه چنـين      رسد كه ظاهراً هر امري داللـت بـر توانـايي دارد، در                مي
يـك نمونـه آن   . دو نمونه خيلـي خـوب آن در عرفـان وجـود دارد       . نيست

 ١هنگامي است كه شما داريد به طرف مقابلتـان خـط فكـري و خـط سـير،         
بينيد مطلبتان را به هر عبارتي كه بيـان كنيـد، طـرف متوقـف                 دهيد و مي    مي
 مـن بـه   .زنـم  مثـال مـي  . نهايت بيان كنيـد  شود، مگر اينكه به صورت بي    مي

نهايت نرسيده دسـت از تـالش و كوشـش        گويم تا ثروتت به بي      فرزندم مي 
بنـابراين اگـر    . نهايـت برسـد     منطقاً محال است كسي ثروتش به بـي       . برندار

ايد و منطقاً امكـان نـدارد كسـي     فرزندم به من بگويد شما امر به محال كرده 
ز ايـن جهـت     تـوانم بگـويم فقـط ا        نهايت برسد، آنگاه من مي      ثروتش به بي  

رسـيدي،    كردم، وقتي به آنجا مي      نهايت كه اگر هر عددي تعيين مي        گفتم بي 
گفـتم تـا      اگر مي . خواهم بگويم متوقف نشو     من مي . شدي  ديگر متوقف مي  
 تريليارد نرسيده دسـت از كوشـش برنـدار، وقتـي بـه            ۵۰۰وقتي ثروتت به    

                                                           

1. guide line 
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ن كـنم كـه   چه عددي تعيي. شدي رسيدي، ديگر متوقف مي     تريليارد مي  ۵۰۰
گـويم   وقتي به آنجا رسيدي متوقف نشوي؟ چنين عددي ندارم، بنابراين مي         

نهايـت   دانم كه ثروت بـي  من هم مي . باز هم بايد ثروت بيشتري كسب كني      
. از اين بزنم، تو در جايي متوقف خواهي شـد  محال است، اما هر حرفي غير  

و شـما   . » نيسـتي  تو به هر صورت كه آيي، بايستي كه منم اين واهللا آن تـو             «
كردنـد؛ نـه      بينيد بزرگاني همچون مولوي، چقدر ما را امر به محـال مـي              مي

ديدند اگـر بـه كمتـر از          رسيد، بلكه به اين دليل كه مي        اينكه شعورشان نمي  
شود و خـود رسـيدِن     اين امر كنند، مخاطب وقتي به آنجا برسد، متوقف مي         

نهايـت را     بنابراين بي . شود هاي بعدي مي    زنجير براي نرسيدن   و مخاطب، غل 
گويند كه اگرچه محال است اما يك خاصيت دارد و آن ايـن اسـت كـه                   مي

ايـن يـك نكتـه      . شـود   شخص در هيچ حدي از سير و سلوك متوقف نمي         
دل، يـا بـه       شما به عنوان يـك انسـان فـارغ        . است كه بسياربسيار مهم است    

انسـان عـادِي عـادي      عنوان يك انسان مبتدي عرفان، يا اصالً به عنوان يك           
گوينـد،    كند، در باب بسياري از آنچه عارفان مـي          اش را مي     عادي  كه زندگي 

انـد، مگـر      هـا را بـه مـا زده         اند كه اين حرف     گوييد اصالً آنها ديوانه بوده      مي
امـا بـاز    . شـود   نمي! بله: نهايت امكان دارد؟ عرفا در پاسخ خواهند گفت         بي

ها انجام گيرد، وگرنـه اگـر امـر            تمام شدن  هم بايد امر به نشد تعلق گيرد تا       
 .كند به كمتر از نشد تعلق بگيرد، تمام پتانسيل فرد بروز نمي

مـان پـيش آمـده        بنابراين يك مورد، موردي است كه در فرهنگ عرفاني        
كنم چـرا كـه بحـث     است، البته از بحث منطقي ـ فلسفي آن صرف نظر مي 

ست كه در بسياري از مـوارد       اما در عرفان يك موردش اين ا      . ديگري است 
كنند، فقط و فقط به اين جهت كه تـا هنگـامي كـه     انسان را امر به محال مي     

در . كنـد  هـايش را متحقـق نمـي    التحقق  او را امر به محال نكنند، تمام ممكن       
 ميليارد ثروتي كه پـدرم گفتـه بـود،          ۵۰۰من به   «گويد    ايستد و مي    جايي مي 

براي اينكه انسان بـاز هـم   . »كنم  تكاپويي نميام و ديگر از اين به بعد      رسيده
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نهايـت بـاش و بـه همـين           گويند به دنبال ثـروت بـي        فعاليت كند، به او مي    
گفت بايد به سوي فراتر از غم و شادي رفت، اگرچـه              ترتيب وقتي بودا مي   

ظاهراً فراتر رفتن از غم و شادي محال است، اما اين حرف براي اين اسـت                
ر حالتي رسيد، بگويد من هنوز به فراتر از غم و شـادي        كه فرد باز هم در ه     

كنند كـه اگـر تمـام         ام و باز هم بايد بروم؛ يعني چيزي را تصوير مي            نرسيده
رسيد، اما فقط بـراي ايـن اسـت كـه تمـام عمـر                 عمر هم بدويد به آن نمي     

يعني فقط با اين غرض كه تمـام عمـر بدويـد، چيـزي بـراي شـما                  . بدويد
چـون  . رسـيد   ه حتي اگر تمام عمر هم بدويد بـه آن نمـي           كنند ك   تصوير مي 

 .دانند كه اگر هر حدي هم بگذارند ممكن است شما فردا به آن برسيد مي
 بسيار شاق مطرح كنـد، ممكـن   ياگر تكليف. يك معلم را در نظر بگيريد  

اين معلـم  . آموز خيلي زبل تا فردا آن را انجام دهد و بياورد         است يك دانش  
آمـوز، درس خوانـدن را رهـا نكنـد و از لحـاظ        تا اين دانـش چه بايد بكند 

علمي به هر جايي هم كه رسيد، باز هم وظيفه خود بداند كه ادامـه دهـد و                  
. نهايـت بطلبـد   معلم بايد چيزهايي را طرح كند كه تالش بـي   . متوقف نشود 

ترين عدد اول را پيدا كن و بياور،          آموز بگويد برو و بزرگ      مثالً اگر به دانش   
آمـوز بـه      ايـن دانـش   . آموز بايد تمام عمرش را در رياضيات سير كند          دانش
ترين عدد اول وجود ندارد، ولي        رسد، چون بزرگ    ترين عدد اول نمي     بزرگ

آمـوز، يـك عمـر در         شـود ايـن دانـش       اي باعث مي    در عوض چنين توصيه   
به نظر مـن در  . اين يك نكته است و اهميت زيادي دارد     . رياضيات كار كند  

هاي عرفاني بايـد بـه ايـن          هاي اخالقِي عرفاني يعني سير و سلوك        ِد نظام نق
نهايت را بر اين حمـل        نكته توجه كرد كه فوراً نبايد چنين تعابير ناظر به بي          

انـد و مقـدورات و محظـورات          شناسي نداشته   كنند كه اين عرفا اصالً انسان     
 محظورات را در نظـر  عرفا كامالً مقدورات و   . اند  گرفته  انسان را در نظر نمي    

اين . اند كه سالك در يك حدي متوقف نشود         اند، ولي توجه داشته     گرفته  مي
 .نكته اول است

 ٤١٣/ ...  نظام فكري سلوك عرفاني، و  و ارتباط تجربه عرفاني، سير
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از آن    نكته دومي هم وجود دارد كه اگرچه شبيه اولـي اسـت ولـي غيـر               
كننـد كـه در وضـع     نكتة دوم اين است كه گاهي به شـما امـري مـي           . است

اگـر تحـول پيـدا كنـد، ايـن امـِر       مقـدور اسـت امـا     كنوني شما اين امر غير   
مـن هرگـاه ايـن      . مقـدور باشـد     شود، اگرچه حاال غير     مقدور، مقدور مي    غير

اي  شناسـي مقايسـه   هاي ديگر و نه در بحث عرفـان       بحث را البته به مناسبت    
گفتم كه اگـر شـما        كردم، اين را مي     ، طرح مي  كنم  ارائه مي بار است     كه اولين 

هار ديوار اطراف اين اتاق ثابت اسـت و سـر           يك اتاق را در نظر بگيريد، چ      
جايش باقي است و من اگر در چنين اتاقي در هر جهتـي هـم كـه حركـت      
كنم و هر كاري هم كه درون آن انجام دهم، باز ديوارهاي اتاق سر جـايش                

طوري كه اگـر      اما اتاق ديگري را در عالم خيالتان در نظر بگيريد، به          . سته
ديوارها سر جايش باقي است، اما به محض اينكـه          شما در آن اتاق بنشينيد،      

 متـر   ۱۰به طرف يكي از ديوارها راه بيفتيد و يك متر جلو برويد، آن ديوار               
 مترش را طـي     ۳ متر را طي كنيد وقتي       ۱۰تر برود و اگر بخواهيد اين         عقب
هـاي   اين به اين معناست كه پتانسيل. رود تر مي    متر عقب  ۱۰۰كنيد ديوار     مي

يعنـي قـبالً كـه تكـان     . مـان دارد    هـاي قبلـي      بـه تحقـق پتانسـيل      ما بستگي 
حاال كـه شـروع بـه راه رفـتن          . بود) ۳*۴( مترمربع   ۱۲خورديم اتاقمان     نمي
تر رفت و      متر آن طرف   ۱۰۰ايم، ديوار     ايم، هنوز به ديوار مقابل نرسيده       كرده
عليـت   را بـه ف     مـان   هاي قبلي   گي  تر شد؟ چون بالقوه     چرا وسيع . تر شد   وسيع

هاي جديد    گي  هاي جديد پديد آمد و باز وقتي بالقوه         گي  رسانديم، لذا بالقوه  
بينـيم   آيد و بنابراين مي هاي جديدتر پديد مي   گي  را به فعليت برسانيم، بالقوه    

 .امري كه روز اول محال بود، حاال ديگر براي ما مقدور است
ث، يك امر فعـالً     در بحث قبلي آن امر تا ابد مقدور نبود، اما در اين بح            

يعنـي اگـر مـن بـه يـك          . توانيم آن را انجام دهيم      مقدور نيست، اما بعد مي    
شما بايد به حالتي برسيد كه وقتي خانم شما يـا           ! پزشك بگويم آقاي جراح   

شود، همان مقدار شفقت داشـته باشـيد،          فرزند شما زير دستتان جراحي مي     
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نهايـت بـاش و بـه همـين           گويند به دنبال ثـروت بـي        فعاليت كند، به او مي    
گفت بايد به سوي فراتر از غم و شادي رفت، اگرچـه              ترتيب وقتي بودا مي   

ظاهراً فراتر رفتن از غم و شادي محال است، اما اين حرف براي اين اسـت                
ر حالتي رسيد، بگويد من هنوز به فراتر از غم و شـادي        كه فرد باز هم در ه     

كنند كـه اگـر تمـام         ام و باز هم بايد بروم؛ يعني چيزي را تصوير مي            نرسيده
رسيد، اما فقط بـراي ايـن اسـت كـه تمـام عمـر                 عمر هم بدويد به آن نمي     

يعني فقط با اين غرض كه تمـام عمـر بدويـد، چيـزي بـراي شـما                  . بدويد
چـون  . رسـيد   ه حتي اگر تمام عمر هم بدويد بـه آن نمـي           كنند ك   تصوير مي 

 .دانند كه اگر هر حدي هم بگذارند ممكن است شما فردا به آن برسيد مي
 بسيار شاق مطرح كنـد، ممكـن   ياگر تكليف. يك معلم را در نظر بگيريد  

اين معلـم  . آموز خيلي زبل تا فردا آن را انجام دهد و بياورد         است يك دانش  
آمـوز، درس خوانـدن را رهـا نكنـد و از لحـاظ        تا اين دانـش چه بايد بكند 

علمي به هر جايي هم كه رسيد، باز هم وظيفه خود بداند كه ادامـه دهـد و                  
. نهايـت بطلبـد   معلم بايد چيزهايي را طرح كند كه تالش بـي   . متوقف نشود 

ترين عدد اول را پيدا كن و بياور،          آموز بگويد برو و بزرگ      مثالً اگر به دانش   
آمـوز بـه      ايـن دانـش   . آموز بايد تمام عمرش را در رياضيات سير كند          دانش
ترين عدد اول وجود ندارد، ولي        رسد، چون بزرگ    ترين عدد اول نمي     بزرگ

آمـوز، يـك عمـر در         شـود ايـن دانـش       اي باعث مي    در عوض چنين توصيه   
به نظر مـن در  . اين يك نكته است و اهميت زيادي دارد     . رياضيات كار كند  

هاي عرفاني بايـد بـه ايـن          هاي اخالقِي عرفاني يعني سير و سلوك        ِد نظام نق
نهايت را بر اين حمـل        نكته توجه كرد كه فوراً نبايد چنين تعابير ناظر به بي          

انـد و مقـدورات و محظـورات          شناسي نداشته   كنند كه اين عرفا اصالً انسان     
 محظورات را در نظـر  عرفا كامالً مقدورات و   . اند  گرفته  انسان را در نظر نمي    

اين . اند كه سالك در يك حدي متوقف نشود         اند، ولي توجه داشته     گرفته  مي
 .نكته اول است

 ٤١٣/ ...  نظام فكري سلوك عرفاني، و  و ارتباط تجربه عرفاني، سير

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۴۱۳ )۱۶۸كد 

از آن    نكته دومي هم وجود دارد كه اگرچه شبيه اولـي اسـت ولـي غيـر               
كننـد كـه در وضـع     نكتة دوم اين است كه گاهي به شـما امـري مـي           . است

اگـر تحـول پيـدا كنـد، ايـن امـِر       مقـدور اسـت امـا     كنوني شما اين امر غير   
مـن هرگـاه ايـن      . مقـدور باشـد     شود، اگرچه حاال غير     مقدور، مقدور مي    غير

اي  شناسـي مقايسـه   هاي ديگر و نه در بحث عرفـان       بحث را البته به مناسبت    
گفتم كه اگـر شـما        كردم، اين را مي     ، طرح مي  كنم  ارائه مي بار است     كه اولين 

هار ديوار اطراف اين اتاق ثابت اسـت و سـر           يك اتاق را در نظر بگيريد، چ      
جايش باقي است و من اگر در چنين اتاقي در هر جهتـي هـم كـه حركـت      
كنم و هر كاري هم كه درون آن انجام دهم، باز ديوارهاي اتاق سر جـايش                

طوري كه اگـر      اما اتاق ديگري را در عالم خيالتان در نظر بگيريد، به          . سته
ديوارها سر جايش باقي است، اما به محض اينكـه          شما در آن اتاق بنشينيد،      

 متـر   ۱۰به طرف يكي از ديوارها راه بيفتيد و يك متر جلو برويد، آن ديوار               
 مترش را طـي     ۳ متر را طي كنيد وقتي       ۱۰تر برود و اگر بخواهيد اين         عقب
هـاي   اين به اين معناست كه پتانسيل. رود تر مي    متر عقب  ۱۰۰كنيد ديوار     مي

يعنـي قـبالً كـه تكـان     . مـان دارد    هـاي قبلـي      بـه تحقـق پتانسـيل      ما بستگي 
حاال كـه شـروع بـه راه رفـتن          . بود) ۳*۴( مترمربع   ۱۲خورديم اتاقمان     نمي
تر رفت و      متر آن طرف   ۱۰۰ايم، ديوار     ايم، هنوز به ديوار مقابل نرسيده       كرده
عليـت   را بـه ف     مـان   هاي قبلي   گي  تر شد؟ چون بالقوه     چرا وسيع . تر شد   وسيع

هاي جديد    گي  هاي جديد پديد آمد و باز وقتي بالقوه         گي  رسانديم، لذا بالقوه  
بينـيم   آيد و بنابراين مي هاي جديدتر پديد مي   گي  را به فعليت برسانيم، بالقوه    

 .امري كه روز اول محال بود، حاال ديگر براي ما مقدور است
ث، يك امر فعـالً     در بحث قبلي آن امر تا ابد مقدور نبود، اما در اين بح            

يعنـي اگـر مـن بـه يـك          . توانيم آن را انجام دهيم      مقدور نيست، اما بعد مي    
شما بايد به حالتي برسيد كه وقتي خانم شما يـا           ! پزشك بگويم آقاي جراح   

شود، همان مقدار شفقت داشـته باشـيد،          فرزند شما زير دستتان جراحي مي     



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٤١٤
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كنيد داريـد،     نه را جراحي مي   كه وقتي يك مرد بيگانه، زن بيگانه يا بچه بيگا         
روز . تواند همان مقدار شفقت را داشته باشد        مسلماً روز اول اين جراح نمي     

هـا و    ها، احتياط   تواند اين كار را بكند كه همان رفتارها، مراقبت          اول فقط مي  
كند، براي زن و يا       هايي كه براي زن يا فرزند خودش در اتاق عمل مي            دقت

اگر خيلي پزشك باوجـدان و      . تواند  بيشتر از اين نمي   . فرزند مردم هم بكند   
بزرگي باشد، فيزيك عمل بيمار بيگانه با فيزيك عملي كه زن يـا فرزنـدش               

يعني فيزيك ايـن دو عمـل       . كرد، هيچ فرقي نبايد داشته باشد       را جراحي مي  
ها و رعايت مـوازين بهداشـتي    ها، مراقبت بايد مثل هم باشد و همان احتياط   

اما وقتي زِن خودش زير دستش هست، دلش يك جور          .  بگيرد بايد صورت 
روز . زنـد  زند كه ديگر براي زن بيگانه دلش همـان جـور نمـي         تاپ مي   تاپ

تواند همان شفقت را داشته باشد، اما اگر به اين كـار ادامـه                اول پزشك نمي  
آيـد، ماننـد      بيند وقتي بچه بيگانه هم به اتـاق عملـش مـي             داد، يك روز مي   

زنـد و شـفقتش زيـاد شـده          ه بچه خودش هست، واقعاً قلـبش مـي        وقتي ك 
از شفقت اسـت و هـر دو          احسان غير . احسان در حالت قبلي هم بود     . است

رسد، از مـرز عـدل    انسان از مرز ظلم به عدل مي    . كرد  مريض را مساوي مي   
امرهـايي كـه آنجـا      . رسـد   به احسان و از مرز احسان به عشق و شفقت مي          

هـا   گي حله اول ناشدني است و امكان ندارد، ولي اين بالقوه كرديم، در مر    مي
آيد و به همـين ترتيـب      هاي جديد پديد مي     گي  وقتي به فعليت برسد، بالقوه    

مـن ايـن دو مـورد را بـه     . يابد و اين بحـث بسـيار جـذابي اسـت         ادامه مي 
 .ام هاي عملي ديده صورتي شاخص در عرفان

 
 ي براي سير و سلوك عرفانيميزان كارآيي نظام فكري عرفان. ٣ـ٢

اين است كه آيا تمام نظام فكري عرفاني        و آن   اما بحث ديگري وجود دارد      
اين هم يـك بحـث      . خورد يا اينكه زائد هم هست       به درد سير و سلوك مي     

ويتگنشـتاين  . در ارتباط نظام فكري عرفاني و سير و سلوك عرفـاني اسـت            

 ٤١٥/ ...  نظام فكري سلوك عرفاني، و  و ارتباط تجربه عرفاني، سير
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اي را  دنـده    دسـتگاه، چـرخ    گويد اگر شما در يك      وي مي . جمله خوبي دارد  
دنـدة ديگـري را در آن دسـتگاه           دنـده هـيچ چـرخ       گردانديد ولي اين چرخ   

گـردد ولـي       چون چيزي كه مـي     ؛دنده را به دور بيندازيد      نگرداند، اين چرخ  
شود كه دنده ديگـري هـم بگـردد و آن             گردد و باعث نمي     فقط خودش مي  

ـ . دنده هم، دنده ديگري را بگرداند، زائد است        ي اگـر در يـك دسـتگاه،        يعن
هميشـه بايـد وقتـي يـك        .  نداشت، زائد اسـت    ١اي كاركرد   يك پيچ و مهره   

اما اگر چيـزي فقـط بـراي    . چرخد چيزي را با خودش بچرخاند   دستگاه مي 
چرخانـد و نـه بـه     چرخد و هيچ چيز ديگري را نه به راست مي خودش مي 

در يك دسـتگاه    . د باشد برد و نه به پايين، حتماً بايد زائ         چپ و نه به باال مي     
. دردنخـور اسـت     آنچه كاركرد ندارد، جزء دستگاه نيست، بلكه يك جزء به         

حاال يك بحث وجود دارد و آن اينكه اگر نظام عرفاني نظام عمـل اسـت و        
خواهد تو عمل كني تا رشد كني ـ چون فقط با عمل است كه تو   بالمآل مي
هايش بـه درد مقـام    كاري ريزهكني ـ آيا كل اين نظام فكري با تمام   رشد مي
اي بـه     خورد، يا اينكه اگر خيلـي از اجـزاي آن را بـرداريم، لطمـه                عمل مي 

 .شود جايي وارد نمي
اي داد و خواسـتيد آن را از بـين    اگر خدا روزي به شـما عمـر اضـافه      

عربـي را كسـي     درصد از آثار ابـن ۹۹اگر . عربي را بخوانيد  ببريد، آثار ابن  
ايـن نكتـه را بـه       ! آهان«لنگد تا بگويد      جاي مقاِم عمل مي   بلد نباشد، در ك   

عربي به ما ياد داده است تا در اينجا و در مقام عمل            خاطر فالن مسئله ابن   
 همـداني، عطـار يـا       ةالقضا  شود در عين    اما آيا اين كار را مي     . »كم نياوريم 

ي در مولوي اگر شما يك فقره را برداشتيد، يك جاي         . مولوي هم انجام داد   
رود و  در مقام عمل يا سير و سلوك عرفاني، منطق مولـوي از دسـت مـي          

ها و جزئيـات توجـه        كاري  براي اينكه منطقش از دست نرود، به اين ريزه        
 سير و سـلوك عرفـاني بـر تمـام     ٢بنابراين ميزان ابتناي واقعيِ  . كرده است 

                                                           

1. function 2. factual  
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كنيد داريـد،     نه را جراحي مي   كه وقتي يك مرد بيگانه، زن بيگانه يا بچه بيگا         
روز . تواند همان مقدار شفقت را داشته باشد        مسلماً روز اول اين جراح نمي     

هـا و    ها، احتياط   تواند اين كار را بكند كه همان رفتارها، مراقبت          اول فقط مي  
كند، براي زن و يا       هايي كه براي زن يا فرزند خودش در اتاق عمل مي            دقت

اگر خيلي پزشك باوجـدان و      . تواند  بيشتر از اين نمي   . فرزند مردم هم بكند   
بزرگي باشد، فيزيك عمل بيمار بيگانه با فيزيك عملي كه زن يـا فرزنـدش               

يعني فيزيك ايـن دو عمـل       . كرد، هيچ فرقي نبايد داشته باشد       را جراحي مي  
ها و رعايت مـوازين بهداشـتي    ها، مراقبت بايد مثل هم باشد و همان احتياط   

اما وقتي زِن خودش زير دستش هست، دلش يك جور          .  بگيرد بايد صورت 
روز . زنـد  زند كه ديگر براي زن بيگانه دلش همـان جـور نمـي         تاپ مي   تاپ

تواند همان شفقت را داشته باشد، اما اگر به اين كـار ادامـه                اول پزشك نمي  
آيـد، ماننـد      بيند وقتي بچه بيگانه هم به اتـاق عملـش مـي             داد، يك روز مي   

زنـد و شـفقتش زيـاد شـده          ه بچه خودش هست، واقعاً قلـبش مـي        وقتي ك 
از شفقت اسـت و هـر دو          احسان غير . احسان در حالت قبلي هم بود     . است

رسد، از مـرز عـدل    انسان از مرز ظلم به عدل مي    . كرد  مريض را مساوي مي   
امرهـايي كـه آنجـا      . رسـد   به احسان و از مرز احسان به عشق و شفقت مي          

هـا   گي حله اول ناشدني است و امكان ندارد، ولي اين بالقوه كرديم، در مر    مي
آيد و به همـين ترتيـب      هاي جديد پديد مي     گي  وقتي به فعليت برسد، بالقوه    

مـن ايـن دو مـورد را بـه     . يابد و اين بحـث بسـيار جـذابي اسـت         ادامه مي 
 .ام هاي عملي ديده صورتي شاخص در عرفان

 
 ي براي سير و سلوك عرفانيميزان كارآيي نظام فكري عرفان. ٣ـ٢

اين است كه آيا تمام نظام فكري عرفاني        و آن   اما بحث ديگري وجود دارد      
اين هم يـك بحـث      . خورد يا اينكه زائد هم هست       به درد سير و سلوك مي     

ويتگنشـتاين  . در ارتباط نظام فكري عرفاني و سير و سلوك عرفـاني اسـت            

 ٤١٥/ ...  نظام فكري سلوك عرفاني، و  و ارتباط تجربه عرفاني، سير
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اي را  دنـده    دسـتگاه، چـرخ    گويد اگر شما در يك      وي مي . جمله خوبي دارد  
دنـدة ديگـري را در آن دسـتگاه           دنـده هـيچ چـرخ       گردانديد ولي اين چرخ   

گـردد ولـي       چون چيزي كه مـي     ؛دنده را به دور بيندازيد      نگرداند، اين چرخ  
شود كه دنده ديگـري هـم بگـردد و آن             گردد و باعث نمي     فقط خودش مي  

ـ . دنده هم، دنده ديگري را بگرداند، زائد است        ي اگـر در يـك دسـتگاه،        يعن
هميشـه بايـد وقتـي يـك        .  نداشت، زائد اسـت    ١اي كاركرد   يك پيچ و مهره   

اما اگر چيـزي فقـط بـراي    . چرخد چيزي را با خودش بچرخاند   دستگاه مي 
چرخانـد و نـه بـه     چرخد و هيچ چيز ديگري را نه به راست مي خودش مي 

در يك دسـتگاه    . د باشد برد و نه به پايين، حتماً بايد زائ         چپ و نه به باال مي     
. دردنخـور اسـت     آنچه كاركرد ندارد، جزء دستگاه نيست، بلكه يك جزء به         

حاال يك بحث وجود دارد و آن اينكه اگر نظام عرفاني نظام عمـل اسـت و        
خواهد تو عمل كني تا رشد كني ـ چون فقط با عمل است كه تو   بالمآل مي
هايش بـه درد مقـام    كاري ريزهكني ـ آيا كل اين نظام فكري با تمام   رشد مي
اي بـه     خورد، يا اينكه اگر خيلـي از اجـزاي آن را بـرداريم، لطمـه                عمل مي 

 .شود جايي وارد نمي
اي داد و خواسـتيد آن را از بـين    اگر خدا روزي به شـما عمـر اضـافه      

عربـي را كسـي     درصد از آثار ابـن ۹۹اگر . عربي را بخوانيد  ببريد، آثار ابن  
ايـن نكتـه را بـه       ! آهان«لنگد تا بگويد      جاي مقاِم عمل مي   بلد نباشد، در ك   

عربي به ما ياد داده است تا در اينجا و در مقام عمل            خاطر فالن مسئله ابن   
 همـداني، عطـار يـا       ةالقضا  شود در عين    اما آيا اين كار را مي     . »كم نياوريم 

ي در مولوي اگر شما يك فقره را برداشتيد، يك جاي         . مولوي هم انجام داد   
رود و  در مقام عمل يا سير و سلوك عرفاني، منطق مولـوي از دسـت مـي          

ها و جزئيـات توجـه        كاري  براي اينكه منطقش از دست نرود، به اين ريزه        
 سير و سـلوك عرفـاني بـر تمـام     ٢بنابراين ميزان ابتناي واقعيِ  . كرده است 

                                                           

1. function 2. factual  
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هاي نظام فكري عرفاني يعني عرفان نظري، بحثي اسـت كـه         اجزا و مؤلفه  
 .ها نشان داد توان در مقايسه مي

 
 ارتباط نظام فكري عرفاني و تجربه عرفاني. ۳

بحث ما در اين قسمت در خصوص ارتباط نظام فكـري عرفـاني اسـت بـا           
نظـام فكـري عرفـاني يـك شـخص،          . تجربه عرفاني، يعني سومي و اولـي      

 حداقل سـه وجـه    . اي داشته باشد    تواند با تجربه عرفاني او وجوه مقايسه        مي
 .مقايسه در اينجا وجود دارد

 
 ميزان سازگاري نظام عرفاني يك شخص با تجربه عرفاني او. ١ـ٣

يكي اينكه آيـا نظـام فكـري عرفـاني يـك شـخص بـا تجربـه عرفـاني او                     
آيـد، ولـي در       سازگاري دارد يا نه؟ چرا در اينجا بحث سازگاري پيش مـي           

 تجربه عرفاني و    آمد؟ چون در مرحله قبلي بحث بين        مرحله قبلي پيش نمي   
» بايـد و نبايـد    «و  » است و هست و نيست    «سير و سلوك عرفاني يعني بين       

در ارتبـاط سـير و سـلوك عرفـاني و نظـام      .  لذا سازگاري معنا نداشت   ؛بود
» است و هست و نيسـت     «و  » بايد و نبايد  «فكري عرفاني هم باز بحث ميان       
ام فكري عرفاني هر    اما تجربه عرفاني و نظ    . است، پس سازگاري معنا ندارد    

هسـتند، بنـابراين اول بحثـي كــه    » اسـت و هسـت و نيسـت   «دو از مقولـه  
 .تواند طرح شود اين است كه آيا بين آنها سازگاري وجود دارد يا نه مي

گوييم تجربه عرفاني با نظام فكري عرفاني سـازگار اسـت، مـا               وقتي مي 
 يـك عـارف را      خودمان داراي تجربه عرفاني نيستيم، بلكه تجربـه عرفـاني         

سـنجيم كـه آيـا بـا نظـام فكـري              كند، مي   اساس گزارشي كه خودش مي     بر
اش يگـانگي      يعني نكنـد در تجربـه عرفـاني        ؛اش سازگار است يا نه      عرفاني

كند، امـا در نظـام فكـري     كند و يا شيء يگانه را تجربه مي       اشيا را تجربه مي   
چـون چنـين   . اش چنين نباشد و نوعي اصالت كثـرت حـاكم باشـد       عرفاني

 ٤١٧/ ...  نظام فكري سلوك عرفاني، و  و ارتباط تجربه عرفاني، سير
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گويد، لزوماً حواسـش   اش چيزي مي   نيست كه وقتي كسي در تجربه عرفاني      
چـون نظـام   . اش بگويـد  ها را هم در نظام فكري عرفاني       باشد كه همان چيز   
سـازي ممكـن اسـت شـخص          سازي است و در مفهـوم       فكري، نظام مفهوم  

ر نظام  اش هست، گوياي آنچه د      آيا واقعاً آنچه در تجربه عرفاني     . اشتباه كند 
اش وجود دارد، هست يا نه؟ آيا ايـن دو همـديگر را نقـض                 فكري عرفاني 

 كنند يا نه؟ مي
ها چه حواسشان باشـد و        اگر كسي گفت تمام انسان    . زنم  يك مثال مي  

در ايـن   كننـد،     چه نباشد، چه بخواهند و چه نخواهند راه خدا را طي مـي            
عام كـرد     قتل  اگر اين فرد شمشير به دست گرفت و سيصد نفر را           صورت

اند، آنگاه اين دو حرف       العقيده بوده   گذار و فاسد    و گفت اينها كافر، بدعت    
چـون بحـث مـا    . اين مثال براي بحـث مـن نيسـت    . با هم سازگار نيست   

درباره سازگاري سير و سلوك عرفاني با نظام فكري بود، يعني سازگاري            
.  نيسـت عمل با فكر كه سازگاري نوع ديگري است و تناقِض اصـطالحي   

توانيم عـين همـين را در بـاب نظـام فكـري عرفـاني و تجربـه                    ما هم مي  
ممكن است در تجربه عرفاني چيزهايي را دريـابيم ولـي           . عرفاني بگوييم 

ها نباشد و يا بـالعكس در نظـام فكـري     مان آن چيز در نظام فكري عرفاني 
قـض  مان آن چيزهـا ن  مان، يك چيزهايي باشد كه در تجربه عرفاني  عرفاني
به تعبير ديگري آيا آنچه عـارف از راه عقـل يافـت بـا آنچـه از راه                 . شود

شهود يافت همسويي دارد يا ندارد؟ در اينجاست كه ممكن است كسـاني   
 كه تجربـه عرفـاني را ورود بـه           چرا. بگويند اين دو همسويي الزم نيست     

دانند، در حالي كـه نظـام فكـري همـواره بـه                يا فراعقل مي   ١ماوراي عقل 
استلزامات و لوازم عقل التـزام دارد و لـذا اگـر در آنجـا اينهـا ناسـازگار                    

اند، اما بـه نظـر مـن          اين مطلب را كساني گفته    . باشند، هيچ اشكالي ندارد   
 .قابل دفاع نيست

                                                           

1. meta reason 



 اي عرفان قايسهشناسي مطالعات م گفتارهايي در روش درس / ٤١٦
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هاي نظام فكري عرفاني يعني عرفان نظري، بحثي اسـت كـه         اجزا و مؤلفه  
 .ها نشان داد توان در مقايسه مي

 
 ارتباط نظام فكري عرفاني و تجربه عرفاني. ۳

بحث ما در اين قسمت در خصوص ارتباط نظام فكـري عرفـاني اسـت بـا           
نظـام فكـري عرفـاني يـك شـخص،          . تجربه عرفاني، يعني سومي و اولـي      

 حداقل سـه وجـه    . اي داشته باشد    تواند با تجربه عرفاني او وجوه مقايسه        مي
 .مقايسه در اينجا وجود دارد

 
 ميزان سازگاري نظام عرفاني يك شخص با تجربه عرفاني او. ١ـ٣

يكي اينكه آيـا نظـام فكـري عرفـاني يـك شـخص بـا تجربـه عرفـاني او                     
آيـد، ولـي در       سازگاري دارد يا نه؟ چرا در اينجا بحث سازگاري پيش مـي           

 تجربه عرفاني و    آمد؟ چون در مرحله قبلي بحث بين        مرحله قبلي پيش نمي   
» بايـد و نبايـد    «و  » است و هست و نيست    «سير و سلوك عرفاني يعني بين       

در ارتبـاط سـير و سـلوك عرفـاني و نظـام      .  لذا سازگاري معنا نداشت   ؛بود
» است و هست و نيسـت     «و  » بايد و نبايد  «فكري عرفاني هم باز بحث ميان       
ام فكري عرفاني هر    اما تجربه عرفاني و نظ    . است، پس سازگاري معنا ندارد    

هسـتند، بنـابراين اول بحثـي كــه    » اسـت و هسـت و نيسـت   «دو از مقولـه  
 .تواند طرح شود اين است كه آيا بين آنها سازگاري وجود دارد يا نه مي

گوييم تجربه عرفاني با نظام فكري عرفاني سـازگار اسـت، مـا               وقتي مي 
 يـك عـارف را      خودمان داراي تجربه عرفاني نيستيم، بلكه تجربـه عرفـاني         

سـنجيم كـه آيـا بـا نظـام فكـري              كند، مي   اساس گزارشي كه خودش مي     بر
اش يگـانگي      يعني نكنـد در تجربـه عرفـاني        ؛اش سازگار است يا نه      عرفاني

كند، امـا در نظـام فكـري     كند و يا شيء يگانه را تجربه مي       اشيا را تجربه مي   
چـون چنـين   . اش چنين نباشد و نوعي اصالت كثـرت حـاكم باشـد       عرفاني

 ٤١٧/ ...  نظام فكري سلوك عرفاني، و  و ارتباط تجربه عرفاني، سير
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گويد، لزوماً حواسـش   اش چيزي مي   نيست كه وقتي كسي در تجربه عرفاني      
چـون نظـام   . اش بگويـد  ها را هم در نظام فكري عرفاني       باشد كه همان چيز   
سـازي ممكـن اسـت شـخص          سازي است و در مفهـوم       فكري، نظام مفهوم  

ر نظام  اش هست، گوياي آنچه د      آيا واقعاً آنچه در تجربه عرفاني     . اشتباه كند 
اش وجود دارد، هست يا نه؟ آيا ايـن دو همـديگر را نقـض                 فكري عرفاني 

 كنند يا نه؟ مي
ها چه حواسشان باشـد و        اگر كسي گفت تمام انسان    . زنم  يك مثال مي  

در ايـن   كننـد،     چه نباشد، چه بخواهند و چه نخواهند راه خدا را طي مـي            
عام كـرد     قتل  اگر اين فرد شمشير به دست گرفت و سيصد نفر را           صورت

اند، آنگاه اين دو حرف       العقيده بوده   گذار و فاسد    و گفت اينها كافر، بدعت    
چـون بحـث مـا    . اين مثال براي بحـث مـن نيسـت    . با هم سازگار نيست   

درباره سازگاري سير و سلوك عرفاني با نظام فكري بود، يعني سازگاري            
.  نيسـت عمل با فكر كه سازگاري نوع ديگري است و تناقِض اصـطالحي   

توانيم عـين همـين را در بـاب نظـام فكـري عرفـاني و تجربـه                    ما هم مي  
ممكن است در تجربه عرفاني چيزهايي را دريـابيم ولـي           . عرفاني بگوييم 

ها نباشد و يا بـالعكس در نظـام فكـري     مان آن چيز در نظام فكري عرفاني 
قـض  مان آن چيزهـا ن  مان، يك چيزهايي باشد كه در تجربه عرفاني  عرفاني
به تعبير ديگري آيا آنچه عـارف از راه عقـل يافـت بـا آنچـه از راه                 . شود

شهود يافت همسويي دارد يا ندارد؟ در اينجاست كه ممكن است كسـاني   
 كه تجربـه عرفـاني را ورود بـه           چرا. بگويند اين دو همسويي الزم نيست     

دانند، در حالي كـه نظـام فكـري همـواره بـه                يا فراعقل مي   ١ماوراي عقل 
استلزامات و لوازم عقل التـزام دارد و لـذا اگـر در آنجـا اينهـا ناسـازگار                    

اند، اما بـه نظـر مـن          اين مطلب را كساني گفته    . باشند، هيچ اشكالي ندارد   
 .قابل دفاع نيست

                                                           

1. meta reason 
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 ميزان پشتوانه بودن تجربه عرفاني براي نظام فكري عرفاني. ٢ـ٣
كري عرفـاني وجـود     بحث دومي كه در باب ارتباط تجربه عرفاني و نظام ف          

دارد اين است كه آيا نظام فكري عرفاني حول محور تجربه عرفـاني انعقـاد               
يعني آيا تجربه عرفاني پشتيبان نظام عرفاني هست يـا          . پيدا كرده است يا نه    

نه؟ بيشترين تأكيد در اين باب را در دو دهة اخير، آلستون كرده اسـت كـه                 
نظـام فكـري   . لي باورهـا باشـند يـا نـه    توانند پشتوانه استدال   ها مي   آيا تجربه 

آيا تجربـه  . ها نظامي است از باورها، ولي تجربه عرفاني نظامي است از يافته     
تواند پشتوانه نظام فكـري شـود؟ يعنـي          هاست مي   عرفاني كه نظامي از يافته    

توانند پشتوانه استداللي باورها شوند يا نـه؟          هاي عرفاني يا ديني مي      آيا يافته 
وي . بينيـد   سينا نمـي    بينيد كه در ابن     در صدراي شيرازي چيزي مي    مثالً شما   

كنـد ـ    زند و استدالالتي طرح مـي  هايي مي كند و حرف ادعايي را مطرح مي
البته كاري به اين نداريم كه اين استدالالت تـام و تمـام هسـت يـا نـه ـ و       

 ، الهوتيـه محـةٌ َلهيـه،  ال اِمعـةٌ شـراقيه، َل  اِرشـيه، لَمعـةٌ   عنارةٌاِگويد    ناگهان مي 
َضرَعگويـا  . كنـد   و آنگاه يك تجربه عرفـاني را نقـل مـي    به اين فقير عباد  ت

آيا اين كـار    . خواهد اين تجربه عرفاني را پشتوانه باور خودش قرار دهد           مي
انـد اگـر صـورت     گيرد يا نه؟ بعضي گفتـه  در فالن نظام عرفاني صورت مي     

 .صورت نگيرد حسن استاند اگر  بگيرد حسن است و بعضي هم گفته
 

 .گويند بايد پشتوانه اين علم، علم شهودي باشد  ميها حصولي علم ○
آن بحث اين است كه وقتي مـن بـه يـك ظـرف آب               . درست است !  بله ●

افتد كه من بـه آن علـم          كنم، تصويري از اين ظرف در ذهن من مي          نگاه مي 
 علـم حضـوري     از طريق . شود  كنم و آن معلوم بالذات مي       حضوري پيدا مي  

 بـه ايـن  . كـنم  به تصوير آب، حاال علم حصولي بـه آب خـارجي پيـدا مـي      
گويند انسان ابتدا به آن تصوير علم پيـدا           چون مي . گويند معلوم بالعرض    مي
اين يك بحث اسـت كـه البتـه         . زند  كند و بعد به شيء خارجي نقب مي         مي

 ٤١٩/ ...  نظام فكري سلوك عرفاني، و  و ارتباط تجربه عرفاني، سير
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ـ        بحث درستي هم هست، اگرچه بعضي      ي عمومـاً   ها اين را قبول ندارند، ول
شناسـي ادارك     بعضي از كسـاني كـه در روان       . اين بحث پذيرفته شده است    

 .كنند، اين مطلب را قبول ندارند كار مي
بحث مـا ايـن اسـت كـه يـك تجربـه             . اما در اينجا بحث ما اين نيست      

حـال آنكـه در ايـن       .  پشتوانه استداللي يك نظام عرفاني واقع شـود         عرفاني
ست، صرفاً يك عكس از ظرف آب در ذهـن مـن            مثال، استداللي در كار ني    

كنم، چـون از متعلقـات نفـِس          افتاده است، من به آن علم حضوري پيدا مي        
زنم به اينكه پس اين آب در بيـرون           خود من است و آنگاه از آنجا نقب مي        

آيا در استدالل بر نظـام فكـري        . وجود دارد يا اين آب در بيرون زالل است        
گوينـد    عرفاني استناد شده است يا نه؟ بعضـي مـي         عرفاني، جايي به تجربه     

اگر چنين كاري شده باشد درست است؛ مانند آلسـتون كـه در ايـن زمينـه                 
توانـد   گـاه يـك يافتـه نمـي     گوينـد، هـيچ   طرح مسئله كرده و بعضي هم مي  

توانيد براي اسـتدالل بـر يـك بـاور،            يعني شما نمي  . پشتوانه يك باور شود   
ايـن كـار اسـتدالل را     . مقدمات اسـتدالل بياوريـد    يافته خودتان را هم جزء      

objectiveكنــد، بلكــه از   نمــيobjectivityچــون فقــط كســاني . انــدازد  مــي
حـال  . توانند اين استدالل را قبول كنند كه آن مقدمه را قبول داشته باشند            مي

آنكه اين مقدمـه فقـط پـيش خـود عـارف حضـور دارد و پـيش سـايرين                    
ث دومي است كه در باب ارتباط تجربه عرفاني         اين هم بح  . حضوري ندارد 

 .و نظام فكري عرفاني وجود دارد
 

  عرفاني ميزان مرتبط بودن نظام فكري عرفاني با تجربه. ٣ـ٣
بحث سوم اين است كه چقدر نظام فكري عرفـاني فقـط نـاظر بـه تجربـه                  

. مرتبط با تجربه عرفاني در آن وجود دارد         عرفاني است و چقدر مطالب غير     
هـاي     يافته ، تعبير ديگري، آيا صرفاً اجزايي از نظام فكري عرفاني شخص          به

مـثالً   .هـاي عرفـاني اسـت       هاي تجربه   تجربه عرفاني است و يا كل آن يافته       
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 ميزان پشتوانه بودن تجربه عرفاني براي نظام فكري عرفاني. ٢ـ٣
كري عرفـاني وجـود     بحث دومي كه در باب ارتباط تجربه عرفاني و نظام ف          

دارد اين است كه آيا نظام فكري عرفاني حول محور تجربه عرفـاني انعقـاد               
يعني آيا تجربه عرفاني پشتيبان نظام عرفاني هست يـا          . پيدا كرده است يا نه    

نه؟ بيشترين تأكيد در اين باب را در دو دهة اخير، آلستون كرده اسـت كـه                 
نظـام فكـري   . لي باورهـا باشـند يـا نـه    توانند پشتوانه استدال   ها مي   آيا تجربه 

آيا تجربـه  . ها نظامي است از باورها، ولي تجربه عرفاني نظامي است از يافته     
تواند پشتوانه نظام فكـري شـود؟ يعنـي          هاست مي   عرفاني كه نظامي از يافته    

توانند پشتوانه استداللي باورها شوند يا نـه؟          هاي عرفاني يا ديني مي      آيا يافته 
وي . بينيـد   سينا نمـي    بينيد كه در ابن     در صدراي شيرازي چيزي مي    مثالً شما   

كنـد ـ    زند و استدالالتي طرح مـي  هايي مي كند و حرف ادعايي را مطرح مي
البته كاري به اين نداريم كه اين استدالالت تـام و تمـام هسـت يـا نـه ـ و       

 ، الهوتيـه محـةٌ َلهيـه،  ال اِمعـةٌ شـراقيه، َل  اِرشـيه، لَمعـةٌ   عنارةٌاِگويد    ناگهان مي 
َضرَعگويـا  . كنـد   و آنگاه يك تجربه عرفـاني را نقـل مـي    به اين فقير عباد  ت

آيا اين كـار    . خواهد اين تجربه عرفاني را پشتوانه باور خودش قرار دهد           مي
انـد اگـر صـورت     گيرد يا نه؟ بعضي گفتـه  در فالن نظام عرفاني صورت مي     

 .صورت نگيرد حسن استاند اگر  بگيرد حسن است و بعضي هم گفته
 

 .گويند بايد پشتوانه اين علم، علم شهودي باشد  ميها حصولي علم ○
آن بحث اين است كه وقتي مـن بـه يـك ظـرف آب               . درست است !  بله ●

افتد كه من بـه آن علـم          كنم، تصويري از اين ظرف در ذهن من مي          نگاه مي 
 علـم حضـوري     از طريق . شود  كنم و آن معلوم بالذات مي       حضوري پيدا مي  

 بـه ايـن  . كـنم  به تصوير آب، حاال علم حصولي بـه آب خـارجي پيـدا مـي      
گويند انسان ابتدا به آن تصوير علم پيـدا           چون مي . گويند معلوم بالعرض    مي
اين يك بحث اسـت كـه البتـه         . زند  كند و بعد به شيء خارجي نقب مي         مي

 ٤١٩/ ...  نظام فكري سلوك عرفاني، و  و ارتباط تجربه عرفاني، سير
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ـ        بحث درستي هم هست، اگرچه بعضي      ي عمومـاً   ها اين را قبول ندارند، ول
شناسـي ادارك     بعضي از كسـاني كـه در روان       . اين بحث پذيرفته شده است    

 .كنند، اين مطلب را قبول ندارند كار مي
بحث مـا ايـن اسـت كـه يـك تجربـه             . اما در اينجا بحث ما اين نيست      

حـال آنكـه در ايـن       .  پشتوانه استداللي يك نظام عرفاني واقع شـود         عرفاني
ست، صرفاً يك عكس از ظرف آب در ذهـن مـن            مثال، استداللي در كار ني    

كنم، چـون از متعلقـات نفـِس          افتاده است، من به آن علم حضوري پيدا مي        
زنم به اينكه پس اين آب در بيـرون           خود من است و آنگاه از آنجا نقب مي        

آيا در استدالل بر نظـام فكـري        . وجود دارد يا اين آب در بيرون زالل است        
گوينـد    عرفاني استناد شده است يا نه؟ بعضـي مـي         عرفاني، جايي به تجربه     

اگر چنين كاري شده باشد درست است؛ مانند آلسـتون كـه در ايـن زمينـه                 
توانـد   گـاه يـك يافتـه نمـي     گوينـد، هـيچ   طرح مسئله كرده و بعضي هم مي  

توانيد براي اسـتدالل بـر يـك بـاور،            يعني شما نمي  . پشتوانه يك باور شود   
ايـن كـار اسـتدالل را     . مقدمات اسـتدالل بياوريـد    يافته خودتان را هم جزء      

objectiveكنــد، بلكــه از   نمــيobjectivityچــون فقــط كســاني . انــدازد  مــي
حـال  . توانند اين استدالل را قبول كنند كه آن مقدمه را قبول داشته باشند            مي

آنكه اين مقدمـه فقـط پـيش خـود عـارف حضـور دارد و پـيش سـايرين                    
ث دومي است كه در باب ارتباط تجربه عرفاني         اين هم بح  . حضوري ندارد 

 .و نظام فكري عرفاني وجود دارد
 

  عرفاني ميزان مرتبط بودن نظام فكري عرفاني با تجربه. ٣ـ٣
بحث سوم اين است كه چقدر نظام فكري عرفـاني فقـط نـاظر بـه تجربـه                  

. مرتبط با تجربه عرفاني در آن وجود دارد         عرفاني است و چقدر مطالب غير     
هـاي     يافته ، تعبير ديگري، آيا صرفاً اجزايي از نظام فكري عرفاني شخص          به

مـثالً   .هـاي عرفـاني اسـت       هاي تجربه   تجربه عرفاني است و يا كل آن يافته       
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هـاي    انـد كـه وي تجربـه        عربي عمومـاً شـكي نكـرده        الدين ابن   درباره محي 
ته، هاي عرفاني مهم و بزرگـي هـم داشـ           عرفاني داشته است و ظاهراً تجربه     

گويـد،    بينيد همـه آنچـه مـي        خوانيد، مي   عربي را مي    ولي وقتي شما آثار ابن    
اش نيست؛ مسائلي هم در آثار او هست كه ياد گرفته اسـت             تجارب عرفاني 

امـا در مايسـتر اكهـارت چنـين چيـزي           . و در واقع از علوم اكتسابي اوست      
. سـت هـاي او  مجموعه آثار مايسـتر اكهـارت، حـول تجربـه    . شود ديده نمي 

هـايش مـنعكس    هـاي عرفـاني داشـته، در كتـاب     معلوماتي كه قبل از تجربه   
هـايي كـه در پـاريس از او            يعني سؤال و جواب    اسئله پاريسيه . نكرده است 

ترين كتاب اوست، مطالبي است كه بـراي مـردم عـوام در               اند و عاميانه    كرده
 اكهـارت . شده و به صورت پرسش و پاسـخ اسـت           كليساي پاريس بيان مي   

البتـه سـنت تـرزاي      . مطلقاً به مطالبي كه قبالً خوانـده اسـت كـاري نـدارد            
  يـا  كـاخ درون  وي در كتاب    . تر از اكهارت است     آوياليي از اين جهت مهم    

گويـد اينجـا      اش بيرون برود، فوراً مي      ، اگر چيزي از تجربه عرفاني     دژ درون 
لقـاً سـخني    مط. خبـرم   دانم و از آن بي      ام نمي   چيزي است كه چون من نيافته     
البتــه گــاهي دارد تجــارب . گويــد اش نمـي  جـز در بــاب تجــارب عرفــاني 

كند و گاهي هم نـوعي        كند، گاهي دارد تحليل مي      اش را گزارش مي     عرفاني
مخصوصـاً در آنجـايي كـه       . اش دارد    نسبت به تجربه عرفاني    ١گري  سنجش

االهـي بـه    را بايد حتمـاً   دانم آيا تجربه عرفاني گويد نمي   كند و مي    بحث مي 
امـا اگـر    . گـري اسـت     حساب بياورم يا نه؛ اين قسـمت در واقـع سـنجش           

از تجارب عرفاني از او بپرسيد، خواه، فلسفي باشـد يـا           غير   چيزيبخواهيد  
االهياتي، يا اينكه مربوط به تاريخ مسـيحيت يـا دگماتيـك مسـيحي باشـد،             

. دانـم    نمي ام چنين چيزي نيافتم و راجع به آن چيزي          گويد من در تجربه     مي
شـود و در مايسـتر اكهـارت و     اين مسئله كه در رابعه عدويه هم ديـده مـي          

عربي اجـزا و      در ابن . شود  عربي ديده نمي      سنت ترزا هم وجود دارد، در ابن      
                                                           

1. critique 

 ٤٢١/ ...  نظام فكري سلوك عرفاني، و  و ارتباط تجربه عرفاني، سير
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هايي از تجربه عرفاني وجـود دارد و بقيـه آن از مجموعـه معلومـاتي                  مؤلفه
يـاد  ... خ، دين، مذهب و   هاي ديگر، تاري    است كه در االهيات، فلسفه، عرفان     

 .اند اند و آثار او را شكل داده همه اينها به هم متشابه شده. گرفته است
آنچه گفتم فقط اسـكلت مبـاحثي بـود كـه بـه نظـر مـن در مطالعـات                    

ها   يك از اين مباحث به پاسخ       من در هيچ  . اي عرفان قابل طرح است      مقايسه
فكـر  . شـد   مسائل طرح مي  در واقع   . نپرداختم و فقط سؤاالت را طرح كردم      

هاي عرفان تطبيقي وجود دارد، حـول   كنم اگر مواد خامي را كه در كتاب        مي
امـا در اينجـا فقـط       . ، فرآورده خوبي حاصل شود    مها منعقد كني    اين اسكلت 

سؤاالت طرح شد و تازه سؤاالت هم گاهي ناقص و بـدون ذكـر جزئيـات                
ام تالش من بـر ايـن بـود    تم. ها را هم اصالً بيان نكردم  مطرح شد و جواب   

هاي موجـود در ايـن زمينـه ارائـه دهـم و اساسـاً             كه سامانه بهتري از كتاب    
. اي از كارهاي فكري خودم معطـوف بـه همـين مسـئله اسـت                بخش عمده 

بندي شـود     خواهم ذهن مخاطب ايراني، در فالن مبحث قفسه         يعني فقط مي  
ت و چقدر طـول و      و اصالً كاري به اين ندارم كه جواب اين سؤاالت چيس          

خيلـي از   انصـافاً   . تفصيل دارد و كدام جواب درست است و كدام نادرست         
اما به نظـر    . فهمم كه جواِب درستش كدام است       آنها را هم اصالً خودم نمي     

مـا در   . اي است كه در ايران وجود نـدارد         بندي، كار عمده     اسكلت من خودِ 
باشيم كه به عـدد انگشـتان   ايران حتي اگر استادان بسيار باسوادي هم داشته   

تواننـد مـوادي را بـراي مـا بگوينـد و              يك دست هم نيستند، اينها فقط مـي       
من فقط اين غـرض را داشـتم        . كنند  تكرار كنند، اما شاكله و طرح ارائه نمي       

 .كه اسكلت را بيان كنم
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هـاي    انـد كـه وي تجربـه        عربي عمومـاً شـكي نكـرده        الدين ابن   درباره محي 
ته، هاي عرفاني مهم و بزرگـي هـم داشـ           عرفاني داشته است و ظاهراً تجربه     

گويـد،    بينيد همـه آنچـه مـي        خوانيد، مي   عربي را مي    ولي وقتي شما آثار ابن    
اش نيست؛ مسائلي هم در آثار او هست كه ياد گرفته اسـت             تجارب عرفاني 

امـا در مايسـتر اكهـارت چنـين چيـزي           . و در واقع از علوم اكتسابي اوست      
. سـت هـاي او  مجموعه آثار مايسـتر اكهـارت، حـول تجربـه    . شود ديده نمي 

هـايش مـنعكس    هـاي عرفـاني داشـته، در كتـاب     معلوماتي كه قبل از تجربه   
هـايي كـه در پـاريس از او            يعني سؤال و جواب    اسئله پاريسيه . نكرده است 

ترين كتاب اوست، مطالبي است كه بـراي مـردم عـوام در               اند و عاميانه    كرده
 اكهـارت . شده و به صورت پرسش و پاسـخ اسـت           كليساي پاريس بيان مي   

البتـه سـنت تـرزاي      . مطلقاً به مطالبي كه قبالً خوانـده اسـت كـاري نـدارد            
  يـا  كـاخ درون  وي در كتاب    . تر از اكهارت است     آوياليي از اين جهت مهم    

گويـد اينجـا      اش بيرون برود، فوراً مي      ، اگر چيزي از تجربه عرفاني     دژ درون 
لقـاً سـخني    مط. خبـرم   دانم و از آن بي      ام نمي   چيزي است كه چون من نيافته     
البتــه گــاهي دارد تجــارب . گويــد اش نمـي  جـز در بــاب تجــارب عرفــاني 

كند و گاهي هم نـوعي        كند، گاهي دارد تحليل مي      اش را گزارش مي     عرفاني
مخصوصـاً در آنجـايي كـه       . اش دارد    نسبت به تجربه عرفاني    ١گري  سنجش

االهـي بـه    را بايد حتمـاً   دانم آيا تجربه عرفاني گويد نمي   كند و مي    بحث مي 
امـا اگـر    . گـري اسـت     حساب بياورم يا نه؛ اين قسـمت در واقـع سـنجش           

از تجارب عرفاني از او بپرسيد، خواه، فلسفي باشـد يـا           غير   چيزيبخواهيد  
االهياتي، يا اينكه مربوط به تاريخ مسـيحيت يـا دگماتيـك مسـيحي باشـد،             

. دانـم    نمي ام چنين چيزي نيافتم و راجع به آن چيزي          گويد من در تجربه     مي
شـود و در مايسـتر اكهـارت و     اين مسئله كه در رابعه عدويه هم ديـده مـي          

عربي اجـزا و      در ابن . شود  عربي ديده نمي      سنت ترزا هم وجود دارد، در ابن      
                                                           

1. critique 

 ٤٢١/ ...  نظام فكري سلوك عرفاني، و  و ارتباط تجربه عرفاني، سير

S2Jalasat1-11Malekiyan ) ۲۵/۰۸/۱۳۸۸ ) آرايي نهايي    صفحه ( 422  از۴۲۱ )۱۶۸كد 

هايي از تجربه عرفاني وجـود دارد و بقيـه آن از مجموعـه معلومـاتي                  مؤلفه
يـاد  ... خ، دين، مذهب و   هاي ديگر، تاري    است كه در االهيات، فلسفه، عرفان     

 .اند اند و آثار او را شكل داده همه اينها به هم متشابه شده. گرفته است
آنچه گفتم فقط اسـكلت مبـاحثي بـود كـه بـه نظـر مـن در مطالعـات                    

ها   يك از اين مباحث به پاسخ       من در هيچ  . اي عرفان قابل طرح است      مقايسه
فكـر  . شـد   مسائل طرح مي  در واقع   . نپرداختم و فقط سؤاالت را طرح كردم      

هاي عرفان تطبيقي وجود دارد، حـول   كنم اگر مواد خامي را كه در كتاب        مي
امـا در اينجـا فقـط       . ، فرآورده خوبي حاصل شود    مها منعقد كني    اين اسكلت 

سؤاالت طرح شد و تازه سؤاالت هم گاهي ناقص و بـدون ذكـر جزئيـات                
ام تالش من بـر ايـن بـود    تم. ها را هم اصالً بيان نكردم  مطرح شد و جواب   

هاي موجـود در ايـن زمينـه ارائـه دهـم و اساسـاً             كه سامانه بهتري از كتاب    
. اي از كارهاي فكري خودم معطـوف بـه همـين مسـئله اسـت                بخش عمده 

بندي شـود     خواهم ذهن مخاطب ايراني، در فالن مبحث قفسه         يعني فقط مي  
ت و چقدر طـول و      و اصالً كاري به اين ندارم كه جواب اين سؤاالت چيس          

خيلـي از   انصـافاً   . تفصيل دارد و كدام جواب درست است و كدام نادرست         
اما به نظـر    . فهمم كه جواِب درستش كدام است       آنها را هم اصالً خودم نمي     

مـا در   . اي است كه در ايران وجود نـدارد         بندي، كار عمده     اسكلت من خودِ 
باشيم كه به عـدد انگشـتان   ايران حتي اگر استادان بسيار باسوادي هم داشته   

تواننـد مـوادي را بـراي مـا بگوينـد و              يك دست هم نيستند، اينها فقط مـي       
من فقط اين غـرض را داشـتم        . كنند  تكرار كنند، اما شاكله و طرح ارائه نمي       

 .كه اسكلت را بيان كنم

 
 




