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 1سلوك عرفانی و امر سیاسی
  5 اي از عرفان مدرن طرحواره     

  
شناختی،  ختی، جهانوجودشنا هاي مؤلفه» 4و1،2،3 از عرفان مدرن اي طرحواره«در مقاالت 

 به مدرن» «عرفانمفهوم  2.گذاشته شد به بحثعرفان مدرن  و سلوکیِ اخالقی، شناختی معرفت
ه گسست معرفتیِ ،تمقاال سلسله این در نگارنده روایت  مدرنیته و سنت میانبا عنایت ب

ز ،یافته نتکوّعرفان دینی سنتِ  دل در شده صورتبندي جهان  درنی عرفا سلوك و نگرش ا
ه ان رآ ماتمقوّ و ها مؤلفه و گیرد می پردهکنونی  ةشد راززدایی  در این مقاله 3.میگذارد بحث ب

ن کرده، تلقی سالک مدرن از مشروعیت سیاسی نسبت میان عرفان و امر سیاسی را تبییکوشم  می
ثابۀ یک شهروند چگونگی مشارکتش در امور سیاسیو    . را به بحث بگذارم به م
  

و  4حکومتمعطوف به  و آنچه  عارفانه نسبت چندانی با امر سیاسیبرخی بر این باورند که سلوك .  1
احوال برد و دلمشغول  میب مراقبت فرو است، ندارد؛ چرا که عارف واصل، کسی است که سر در جی 5دولت

بنا بر . گذرد، ندارد تماع و سیاست میاست و عنایتی به آنچه پیرامون او در سپهر اج نفسی خویشوجودي و اَ
اندکاك در  استحاله و اهللا و شدن از ما سوي رأي این جماعت، غایت قصواي سلوك عرفانی عبارتست از غایب

ا عظمت و بیکرانگی دریا ب ، بسان قطره بارانی که وقتیمفتونِ مهابت هستی شدن امر متعالی را تجربه کردن و
در میان عارفان  .اندیشد دیگري نمیبیند و به امر  گردد و دیگر خود را در میان نمی شود، خجل می مواجه می

از گذرد، حیران  یچه پیرامون او مفارغ از آن  دیوان شمسالدین رومی یاد کرد که در  توان از جالل کالسیک می
در . و غریب باطنی خویش را به تصویر کشیده است مهیب و» رنگ بی«هاي  مالقات با خداوند است و تجربه

و تنها هر از گاهی سر  به محاق رفته دیوان کبیرهاي  تابی زند و بی ز، هر چند موالنا بر خود مهار مینی مثنوي
و  شناختینهاي اخالقی، روا امی محوریت دارد، توصیهسفر اله آورد؛ در عین حال، آنچه در این برمی

خودشناسانه است و تعامل با مسائل اجتماعی و سیاسیِ آن روزگار و پرداختن بدانها، چندان محلی از اعراب 
ها و روزگار سپري  خوش معنوي و همصحبتی گیرد که آن احوالِ هنگامی اوج می مثنويکالم موالنا در . ندارد

 :گذرد، ندارد سیاست میآنچه در سپهر  ی باآورد، احوالی که نسبت می فرا یادشده را 

  
  تـف یافتسـوسـان یـراهـوي پیـب    ت ـسـافتـس جان دامنم برتـاین نف

  ها وش حالـالی از آن خـو حـازگـب     اـه الـبت سـقّ صحـراي حـز بـک
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  عقل و روح و دیده صد چندان شود    د وـندان شـمان خـن و آسـزمی تـا
  اـنـی ثـصـال احـی فـامـهـاف تـلّـک    اء ــنـفـی الـفانّی ف یـنـفـلـکـ تال

  6ار نیستـه او را یـاري کـرح آن یـش    شیار نیست من چه گویم یک رگم ه

  
توان سلوك حافظ را که تفاوت محسوسی با سلوك موالنا و  در میان عرفاي کالسیک، می  

ا ه خراسان نظیر ب دبسطامیزیددیگر عرفاي خطّ ابوالحسن خرقانی دارد، مد نظر قرار دا  7.ی و 
گرفت و  حافظ، هم نسبت به تحوالت جاري جامعه حساس بود و هنگامی که نسیمی وزیدن می

ه صداي بلند ابراز می گشایشی سیاسی در امور پدید می کرد؛ نظیر دورانی که شاه  آمد، آن را ب
  :شجاع بر تخت سلطنت نشست

  
  وشـر بنـی دلیــت مـجاع اسـاه شـه دور شـک                وشـد مژده به گیـحر ز هاتف غیبم رسـس

ره می   رفتند             هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش شد آنکه اهل نظر بر کنا
یم آن حکایت   8زد جوش ها             که از نهفتن آن دیگ سینه می به بانگ چنگ بگوی

  
آن  ریاکاريِ جاري در جامعه دینیِسالوس و کرد و تزویر و  ه دقت رصد میهمچنین اوضاع زمانۀ خود را ب

  : غیرمتعظ و زاهدانِ ظاهرپرست را واعظانِ هم فقیهان را، هم  9؛کرد روزگار را به صراحت نقد می
  

  زویر و ریا بگشایندـۀ تـانـه در خـک     ندـا مپسـتند خدایـخانه ببسـدر می
  10دل قوي دار که از بهر خدا بگشایند    تند اگر از بهر دل زاهد خودبین بس

  :و
  که وعظ بی عمالن واجب است نشنیدن     عنان به میکده خواهیم تافت زین مجلس
  11فروشان خطاست بوسیدنکه دست زهد     مبوس جز لب معشوق و جام می حافظ

  :و
  اه نیستر چه گوید جاي هیچ اکرـا هـق مـدر ح     تــاه نیسـآگ اـال مـت از حـاهرپرسـزاهد ظ

  راه نیستـمـی گـتقیم اي دل کسـراط مسـبر ص     در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست
  12ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست    ت ـم اسـش دایـفـه لطـر خراباتم کـده پیـنـب
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ر از جامعۀ فقهی می لسان ا  الغیب، جامعۀ اخالقی را برت » ینمای فسق«و » زهدفروشی«نشاند و ب
کاري امري دل. پیچد در می و، زهدفروشی و ریا ز » نمایی فسق«آزار است، در عین حال،  به نزد ا نی

عنامبارك است و در زمرة  توان گناه را از جامعۀ  در نظام حافظی، البته نمی. راه سلوك موان
ز  و ا بشري حذف کرد، چرا که خطاي اخالقی و گناه شرعی از شئون زندگیِ این جهانی است 

  :بندد گاه رخت برنمی الم انسانی هیچع
  

ه صحرا فکنم    وندر این کار، دل خویش به دریا فکنم    دیده دریا کنم و صبر ب
نـک    ی ـرآرم آهـار بـهکـنـگ گـاز دل تن   13مـکنـوا فـه آدم و حـدر گنـاتش ا

  
قصۀ پروراند، باید به سروقت  را در سر می زمینگناه از روي زدودن اگر کسی تمناي محالِ 

و  ر روي زمین برود و با آن درهبوط آدم  نا بر آموزهحوا ب هاي دینی، هبوط آدم و  پیچد، چرا که ب
در عین  14.حوا بر روي زمین با خوردن میوة درخت ممنوعه و ارتکاب گناه عجین بوده است

ها در جامعه نمایی و بر آفتاب افکندنِ حال، فسق به  گناهان و عزم بر پررنگ و برجسته کردن آن
  :نزد حافظ ناموجه است

  
  15به راه نجات                              مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروشدال داللت خیرت کنم 

  
کرد، هم دلمشغول امورِ جاري در جامعه بود؛  خواجۀ شیراز هم تحوالت سیاسی روزگار خود را رصد می 

در عین . نشاند کشید و بر صدر می یستنِ اخالقیِ را بر میزد و ز از اینرو در ریاکاري و زهدفروشی طعن می
 حافظ .داشت حال، پرداختن به این مسائل، او را از تأمالت عرفانیِ ناب و رفتن به سر وقت امر بیکران باز نمی

  :به هنرمندي تمام از نگرش معنويِ خویش به هستی پرده برگرفته است بلخی، مولوي عطار نیشابوري ونظیر 
  ر بر بادستـمـاد عـه بنیـاده کـار بـبی    ه قصر عمل سخت سست بنیاد است بیا ک

  ندانمت که در این دامگه چه افتادست    ر ـیـفـد صـزنن ـیرش مـره عـنگـرا ز کـت
  16جوز، عروس هزار دامادستـکه این ع    ادـهـت نـهان سسـد از جـمجو درستی عه

  :و
  ش به همه عالم زدـد و آتـشق پیدا شـع    لّی دم زد ـجـت ز تـقــو عشـرتـدر ازل پ

  17عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد    جلوه اي کرد رخت دید ملک عشق نداشت 
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آنچه پیرامون  در بند ،هشت کتابانتهاي  تا» ها ی خوابزندگ«میان سالکان مدرن نیز، سپهري از کتاب  در
شمسی است، در  32تا  30هاي  د فاصل سالهاي ح شامل سروده که »ها زندگی خواب«. ، نیستگذرد او می

 28که به کودتاي  در آن سالایران  سیاز دورانِ پر تالطم سیا در اشعار آن، اثرياما  ،انتشار یافت 32 همان سال
منتشر شد، حاوي  57که در سال » ما هیچ، ما نگاه«همچنین، دفتر شعر  18.خورد ، به چشم نمیشدمرداد ختم 

اما هیچ نشانی از آن فضا در اشعار انتزاعی این سالک  ،دهۀ آخر دوران پهلوي دوم بودشعرهاي سروده شده در 
« و  19»رفت برد و چه خالی می که سیاست می من قطاري دیدم،«: گفت خورد؛ شاعري که می ن به چشم نمیمدر

   .20.»تا هوا تازه شود/ جاي مردان سیاست بنشانید درخت
د که تصویر و مدرنی نام بر انعلی شریعتی به عنوان سالکاقبال الهوري و توان از  از سپهري که بگذریم، می

از  پس از آزادي از زندان، ،در دهۀ پنجاه شمسی شریعتی 21.ندو امر سیاسی داشت ورزي درك دیگري از سیاست
ر او ب.گذاشت سلوك عرفانی انگشت تأکید می بخشِ و بر سویۀ رهایی 22گفت سخن می» عرفان، برابري، آزادي«

 گذرد، راهی به چه در متن جامعه میفارغ از آن رها و هاي وجوديِ شخصی، که پرداختن به دغدغه این باور بود
هم انگاشت و با آن بر سر مهر نبود و  می »مرگی پاك در راهی پوك«از اینرو مرگ حالج را . گشاید جایی نمی

مفتون شخصیت ابوذر بود و او را  در مقابل .کرد یقلمداد م »از خود بیگانه«بایزید بسطامی را صوفیانی  هم و او
به نزد معلم انقالب، . نهاد را ارج می نهضت سربداران بود و آن دلسپردههمچنین  ؛انگاشت عرفان انقالبی مینماد 
گویی شریعتی در  23.شود و در سلوك عرفانی دست باال را داشته باشد» فناء فی اهللا«جایگزین » بقاء بالخلق«باید 
با امر متعالی، احوال  ۀمواجه در پرداخت و ویی حدیث نفس میبه واگ گوهاي تنهاییو گفتو  در کویر طهبو

 24»کرد در حال زندگی می«شد و به تعبیر اکهارت توله  یبرد و  زیر و زبر م را نصیب میسوزي  غریب و عافیت
آمد و در میان  لوت درمیجز خلوت به آن با بیرون رفتن ا دید؛ پس از به عیان میو ایمنی را  25»آرامش سرد«و 

به  26.رساند به گوش همگان می کرد و بانگ اعتراض خود را عدالتی عصیان می شد و علیه بی جمع حاضر می
نداشته باشد، فایدتی  و تحوالت سیاسی که نسبتی با امر اجتماعی نزد شریعتی، عرفانیاقتفاي اقبال الهوري، 

  . ندارد و باید فرونهاده شود
توان این پرسش  می برقرار است؟ میان سلوك عرفانی و امر سیاسیحال، خوبست بپرسیم چه نسبتی .  2

توان از دل  می آیا در ساحت نظر، سؤال این است که. سترگ را در دو سطح نظري و عملی بررسی کرد
 اي را مبتنی بر یتوان نظام سیاس میبه تعبیر دیگر،  استخراج کرد؟ را 27سیاسی هاي عرفانی، مشروعیت آموزه
هاي سیاسی متعددي  ، پاسخ این پرسش مثبت است؛ نظامتجربی ـ از منظر تاریخی هاي عرفانی بنا کرد؟ آموزه

ت را فرا چنگ آورده هاي عرفان کالسیک شکل گرفته است؛ عرفانی که مدعی است گوهر حقیق مبتنی بر آموزه
گیرد، در پی هدایت مردم و رساندن ایشان  می ها موزهآ اي که مشروعیت خود را از این نظام سیاسی و با برقراري
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 صفوي براي شاه اسماعیل، بودند اي صوفیانه در اصل سلسهکه  صفویان  مثال .به سرمنزل مقصود است
 به نزد ایشان، شأن و مرتبۀ. و او را مظهر خداوند بر روي زمین می انگاشتند جایگاهی عرفانی قائل بودند

اما، عرفان مدرن به روایت نگارنده، قائل به .، براي او مشروعیت سیاسی به همراه آورده بودسماعیلشاه ا عرفانیِ
مدرن نسبت به عقالنیت جدید  روعیت سیاسی نیست؛ چرا که سالکچنین رابطۀ ارگانیکی میان عرفان و مش

تی قائل رفش معبراي یقین هاي فردي ارز ، از اینروعقل مدرن بر سر مهراستو با دستاوردهاي  است گشوده
عبارتست از دارد و  29صبغۀبین االذهانی و بنا شده 28امر معرفت بخش که بر توجیه نبوده؛ بر این باورست که

و تالطم هاي  ي معرفتیتردیدها شک و به سادگی فراچنگ نمی آید و این عالم ، در »باور صادق موجه«
به روایت  آور هاي عرفانیِ یقین این است که آموزهلقی از عقالنیت الزمۀ این ت. این عالم را آکنده است وجودي

شوند تا پشتوانۀ مشروعیت سیاسی قرار گیرند و به اتکاي آنان خالیق در مسیر هدایت  عارفان سنتی، یافت نمی
، »متافیزیک حداقلی«وه بر این، بر دوش عال. »سالبۀ به انتفاء موضوع است«به قول منطقیون، مسئله . قرار گیرند

 مشخصاً .توان و نباید بار زیادي نهاد و امور متعددي را از آن طلب کرد قومات عرفان مدرن است، نمیه از مک
و  از دل عرفان بیرون کشید و نباید توان شود، نمی متجلی می دولت و حکومتی را که در مشروعیت سیاس

، با سیاست مدرنِ سکوالر که متناسب و متالئم با عرفان مدرن مشروعیت سیاسیِِ به تعبیر دیگر،. سراغ گرفت
، نشاند و بر صدر می دارد کراتیک را پاس میمبتنی بر تفکیک میان نهاد دین از نهاد دولت است و ساز و کار دمو

  .قابل جمع است ناسازگار نیست و

 آیا سالک اي را میان سلوك عرفانی و امر سیاسی سراغ گرفت؟ رابطهتوان گفت و چه سنخ  در مقام عمل چه می
ن این دو مقوله نظیر جنّ و یا رابطۀ میا باشد؟ امر سیاسی در جامعه تواند و بایسته است که دلمشغول مدرن می

فرار را بر قرار ترجیح دهد؟ به لحاظ  ورسد، دیگري باید عزم رفتن کند  اهللا است که تا یکی از در می بسم
 اوــ  که بگذریمالدین کبري  از شیخ نجم. دنی در سیاست نداشتنتاریخی، عموم عرفاي مسلمان، مشارکت چندا

، اکثرعرفا  تنها و دیگر موارد نادر ــ جهاد علیه مغوالن به شهادت رسید که در زیرا اند را شیخ شهید نامیده
 به نزددر دوران معاصر،  .داد و از دور دستی بر آتش داشتند ثی بودند که در سپهر سیاست رخ میگر حواد نظاره

عموم   و بهتر است اند ، سیاست پدر و مادر ندارد»توطئه تئوري«ایرانیانی که قائل به  دم، خصوصاًکثیري از مر
 اقبت آن مشخص نیست و عواید وعارفان از آن دوري گزینند، چرا که عم، اعم از عارفان و سالکان و غیرمرد

عالوه . »ی سالمت برکنار استوگر خواه«و » دهد بر باد زبان سرخ سر سبز می« منفعتی بر آن مترتب نیست و
کنند پرداختن به سیاست و امر سیاسی، تنها به معناي دلشمغول سیاست ِروزمره بودن  اي تصور می دهبر این، ع

جمعی ظاهر  هاي در رسانه نقد و ارزیابی کردن و وزیر راسیاسی، سخن فالن دولتمرد و نظیر تحلیلگران  ،است
منصب سیاسی و  و فالن حزب سیاسی شدن و در اندیشۀ بدست آوردنِسخن گفتن و یا عض شدن و دربارة آن
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وزگار کنونی است و در جاي خود موارد فوق بخشی از اشتغال به امر سیاسی در ر مسلماً. و وزیر بودن وکیل
اند  آورده، سیئات فردي حسنات جمعی افسانۀ زنبورانچنانکه برنارد ماندویل در . تواند سودمند و مفید باشد می

به شرطی که  30نفسه اشکالی ندارد؛ انی از قبیل کسب شهرت و قدرت، فیو روان شدن از پی مشتهیات نفس
در واقع، عمرو و زید در راستاي  . متضمنِ تضییع حقوقِ بنیادین دیگران و نفی کرامت انسانی ایشان نباشد

بیشینه شدن  دتوان می قق شدن آن امورمح ،در عین حال کنند؛ هاي خود رفتار می امیال و خواسته برآورده کردنِ
 31.رفاه و کمینه شدن درد و رنج اکثریت شهروندان را به همراه داشته و در جاي خود، اخالقی باشد و رهگشا

منصب سیاسی و مشارکت  به کسب اما نه معطوف ه نحو دیگري به امر سیاسی پرداخت،توان ب عالوه بر این، می
گفتار و نوشتار و  و سپهر عمومی با) پولیس(در شهر  مستقیم،ربه نحو غی بلکه ؛در قدرت سیاسی به نحو مستقیم

  . خود در راستاي کاهشِ درد و رنج مردم و کمینه کردن آن و پاسداشت حقوق بنیادین ایشان گام برداشتن کردار
اخیر و در  است که در معناي» بایسته«و  تواند سالک مدرن میساحت نظر،  بر خالف یابم، چنانکه در می

سیِ هستی است و که در اندیشۀ ساحت قد در حالی او. مقام عمل، دلمشغول سیاست باشد و بدان اشتغال ورزد
بخشد و تأمالت و  باطنی و معنويِ خویش را سامان میرود و تجارب  صورت می به سر وقت امر بی

است؛  »دیگري« و در اندیشۀنگاشته امر سیاسی را جدي ا گذارد، اي خویش را با دیگران در میان میه دریافت
و تصمیمات دولتمردان است و ها  گذاري کند و الجرم در معرض سیاست اي که در پولیس زندگی می دیگري
و نحوة زیست اخالقیِ » عرفان مدرن«در واقع، سویۀ اخالقی  .پذیرد تأثیر می اش به نحو محسوسی از آن زندگی

. را داشته باشد» دیگري«دلمشغول امر سیاسی باشد و پرواي عمل کند که سالک مدرن در مقام  ضا میاقت
تواند  اي که می است؛ دیگري» دیگري«وادي اخالق، دلمشغول در  سالک مدرن 32همانگونه که پیشتر آمد،

ایشان را دیدن و در پی کاستنِ از درد و رنج این . دنمیهن او باش کیش و هم همکار، هم همسر، فرزند، بستگان،
در روزگار » دیگري«پرداختن به . است عارف مدرن ت انضمامی برآمدن، از مقومات سلوك اخالقیِموجودا

بود و  توان دلمشغول امر سیاسی پس می. است عنان با پاسداشت حقوق بشر و ساز و کار دموکراتیک کنونی هم
را  سیاسی و امرسیاست اختن به ، حساس بود و بر خالف تصور عده اي، پردگذرد نسبت به آنچه در پولیس می

  . است و در جاي خود اخالقی، رهگشا و بایسته» دیگري«که مصداقی از پرداختن به  مبارك دانست کنشی
ها و  فائق آمده، ضمیر را از اصناف پلشتی 33»خودمحوري روانشناختی«عالوه بر این، سالک مدرن بر 

د شده، خو سالکی که بی 34.کند پیشه می» خودي یب«و  زداید ها به قدر طاقت بشري می محوريخود ها و خودبینی
رده و مستعد است که از کسب ک» آمادگی معنوي«بیند و به تعبیر گابریل مارسل،  چندان خود را در میان نمی

بر  به تعبیر دیگر، با غلبۀ. نظاره کند را به دقت و موجودات انضمامیِ آن آید و جهان پیرامون خودخود به در
از میان  35»آئینخود«نِ دیگران به مثابه موجودات اختی، یکی از موانعِ به حساب نیاوردمحوري روانشنخود
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نقش  اختیار خویش در وضع قوانینِ کشورگیري اراده و کار هکه با ببندد؛ موجودات خودآئینی  رخت برمی
قوانین و لحاظ کردن ارادة شهروندان و مجال را براي به منصۀ ظهور رساندن آن در وضع . محوري دارند

فائق آمدن بر عارف مدرن، با . ر دموکراتیک استکاسیاسی فراهم کردن، رکن رکینِ ساز و مشارکت 
هروندان و شکوفا شدن و تحققِ خودآئینی به حساب آوردن دیگر ش محوري روانشناختی، زمینه را برايخود

  .آورد گذاري فراهم میایشان در فرایند قانون
، دلمشغول افظ و سعدي، عالوه بر پرداختن به امور معنوي و باطنیِ ح در میان عارفان کالسیک،.  3

از حافظ که بگذریم، سعدي در فصل . اند کردهوده و در آنها نقادانه نظر اجتماعی و سیاسی ب مناسبات و روابط
یحت کردن نص ،»در عدل و تدبیر و رأي«، بوستاناول   بابو همچنین » درسیرت پادشاهان«، گلستان اول 

هاي  در عین حال غزل 36و ایشان را به انصاف و مروت نسبت به خلق دعوت کرده؛ پادشاهان را فرو ننهاده
 :نیز سروده و در جاي خود به فقیهان نیز پرداخته است عارفانۀ موحدانۀ نابی

 
  ست ش، که مزد چوپانیـراجـاد خـالل بـح     دارد اه میـرعیت نگ اسـپه ـی کـهـش

  37ست خورد از جزیت مسلمانی که هر چه می    ق است زهرمارش باد اعی خلوگر، نه ر
  

  :و
  اي شتن پنهان و شوري در جهان افکندهخوی  اي  ر میان افکندهآستین بر روي و نقشی د

  اي بردار اي که خلقی در گمان افکندهپرده      دنده نادیده از رویت نشانی می هر یکی
  38اي دید از حیرتش کلک از بنان افکندهوانکه   ـد نـرکـشی بـه نقد کبین نمی هیچ نقاشت

 : و      

  و به انتظار خستی ـچ ،هـمی نـال مرهـبه وص    ت یارا ـسوتیر ـدل دردمند ما را که اس
  39من و عاشقی و مستی ،تو و زهد و پارسایی     ش ما راـبرو اي فقیه دانا به خداي بخ

آنچه در  باب ل امر سیاسی بودند و به سهم خویش، درنامبردارِ کالسیک، هر چند دلمشغو این دو عارف
کردند؛ در  ر مکتوبات و اشعار خویش داوري مید گذشت، روزگار میان مردم و پادشاهان می جامعۀ دینی آن

مدلول  هاي دینی و عرفانی، ایشان، آموزه بنا بر داوري. قائل به مشروعیت سیاسی براي عرفا نبودند عین حال
در عین حال  .براي احراز مشروعیت سیاسی محلی از اعراب ندارد شته، استظهارِ بدانهاداسیاسی و حقوقی ن

، 40کردند، روزگاري که مفاهیمی چون شهروندي ست که سعدي و حافظ در دنیاي پیشامدرن زندگی میروشن ا
لقی ایشان  ت. برساخته نشده و سر برنیاورده بود 44و سپهر عمومی 43، جامعه مدنی42، تفکیک قوا41دولت ـ ملت
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مردمان و نخبگان همان روزگار بود؛ درکی که براي  داري، نظیر دیگرمشروعیت سیاسی و ساز و کار کشور از
مروت پیشه کند و بر او » رعیت«خواهد نسبت به  می قائل است و حداکثر از او حکمرانیپادشاه، حق پیشینیِ 

ن به اولین اثر مدو. ناپذیر نیست وق بنیادینِ تخطیامروزي، واجد حق» شهروند«خشم نگیرد؛ رعیتی که بر خالف 
وشتۀ میرزا ملکم خان است ، نکتابچۀ غیبیتوان مفاهیم سیاسی جدید را سراغ گرفت،  زبان فارسی که در آن می

هاي سیاسیِ  ؛ کتابی که آشکارا متأثر از نظامپنجاه سال پیش نوشته شده و قدمت بیشتري ندارد صدو که حدود
  . اي اروپایی استکشوره نوینِ

، شهروند دولت و جامعۀ مدرن است و سالک مدرن، بر خالف سعدي و حافظ از سوي دیگر، عارف و
چون  کند که تحوالت شگرفی در عرصۀ سیاست و اجتماع رخ داده و نهادهاي مدرنی ی میدر جهانی زندگ

خود را در سپهر عمومی و  هاي ها و آرمان هاز اینرو، وي باید دغدغ. پدید آمده اند... پارلمان، مطبوعات، رسانه و
پاي در سپهر عمومی نهادن و در راستاي  دلمشغول صرف احوال خود نبودن و .جامعۀ مدنی پی بگیرد

مات عرفان هاي انضمامی و تقویت ساز و کار دموکراتیک گام برداشتن، از مقو پاسداشت حقوق بنیادین انسان
در » دیگري«واقع، سالک مدرن براي انجام چنین اقداماتی و پرداختن به در . مدرن به روایت نگارنده است

»  دیگري«پولیس، دلیل اخالقی در دست دارد و نهادینه کردن ساز و کار دموکراتیک را که با  کاهش درد و رنج 
می شود مثال، اگر قوانینی در پولیس وضع  .نشاند ، بر صدر میة زیست او عجین  استو بهبود بخشیدن به  نحو

حساسیت می ورزد  ین کنشِ غیر اخالقی، سالک مدرن، بدزنان است حقوق بنیادینِمتضمن نادیده انگاشتنِ که 
بارزة مسلحانه را رها کرد و که م نلسون ماندالي متأخر، از زمانی. و به شیوة مدنی اعتراض خود را ابراز می کند

و نهادینه کردنِ  ت شهروندانِ رنجور آفریقاي جنوبییدراندیشۀ بهبود وضع ورزي را در خود کشت و تنها کینه
   45.در کسوت یک سالک مدرن، سلوك سیاسی خود را سامان بخشیددیار بود،  و کار دموکراتیک در آن ساز

و برخی از دیگر آثار هایدگر، مقوالتی  هستی و زمانیکی از انتقادات لویناس به هایدگر این است که در  
آنقدر پررنگ و برجسته  49»از خفا بدر آمدن وجود«و  48»شناسی بنیادینوجود«، 47»دوجو« ،46»دازاین«چون 

دازاین به روایت  . رسد ها و مسائل ایشان نمی و دغدغهانضمامی  50»موجودات«به  است، که نوبت چندانی
اندیشد و غرق در احوال خویشتن است که  و زندگی اصیل می 51»اصالت«لویناس از هایدگر  آنقدر به 

این نقد  52.پردازد مند به آنها نمی حو نظامبیند و به ن و پوست و خوندار پیرامونی را نمیوجودات گوشت م
نیستند و از حصار  شود که چندان دلمشغول دیگري عارفان کالسیک و سالکان مدرنی میلویناس، شامل 

و » حجم سبز«، »مسافر«، »شرق اندوه«دفاتري چون . آیند و اذواق و مواجید فردي بیرون نمیتجارب شخصی 
به تصویر کشیده شدنِ  هاي معنوي و ها و بارقه بصیرتسپهري، مشحون از  هشت کتاب، در »ما هیچ، ما نگاه«

گذرد،  اثر چندانی از آنچه در پولیس می در عین حال وش و تجارب ناب و بکر سهراب است،احوال انفسیِ خ
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 بته دلمشغول احوال باطن است و خودکاوي و خودشناسیسالک مدرن، ال. خورد در این دفاتر به چشم نمی
اي که با آرامش و  خودي است؛ بی» خودي بی«و رسیدن به واديِ » باخودي«کند و در اندیشۀ عبور از  پیشه می

تأمل  اما 53را تجربه کند؛» فناء فی اهللا« لزوماً رسد، بدون اینکه سالک مدرن نظیر عارفان سنتی، طمأنینه در می
دارد؛ بلکه اخالقاً از او  گذرد، باز نمی امر سیاسی و آنچه در پولیس می  را از پرداختن به اودر این امور، کردنِ 

را جدي بینگارد و براي به سامان کردن وضعیت شهروندان، به میزانی که  خواهد که مسائل جاريِ در پولیس می
در این میان  ل، صرف پرداختن به مسائل پولیسدر عین حا. در توان دارد بکوشد و از هیچ امري فروگذار نکند

نهد و در  عرفانی که به قلمرو عمومی پاي می. کند؛ بلکه شیوه و روش پرداختن بدانها نیز مهم است کفایت نمی
  . نهادینه کردنِ ساز و کار دموکراتیک نیست، غیر اخالقی است و باید کنار نهاده شود عین حال دلمشغولِ

درون ماند و به  باقی نمی کرد که در حصار خود از عرفانی صحبت می رحوم شریعتیمدر دوران معاصر، 
بخش و  است؛ در عین حال صرف تأکید بر سویۀ رهایی و دلمشغول دیگر شهروندان می گذارد يپا پولیس
همان  ی،بخش شریعت ام سیاسیِ برآمده از عرفان رهاییاگر نظ. کند ویانۀ این نگرش عرفانی کفایت نمیج ستیزه

» امت«ها و  توده اي که شود؛ نظام سیاسی مستفاد می» پس از شهادت«و » امامت امت و«باشد که از مباحثی چون 
دموکراسی «و » ها دموکراسی رأي«و تفکیک میان » دموکراسی هدایت شده«دهد و از  را مخاطب قرار می

است؛ چرا  ام سیاسی ناموجهظاین ن 54کند، یگیرد و سیاست را هم مانند دیانت، ایدئولوژیزه م مدد می» ها رأس
ظهور رسیدن ارادة آنها و  به منصۀ آئینیِ شهروندان وخودندانی براي نقش چو  است دموکراتیکغیرکه 

؛ از اینرو غیراخالقی و فرونهادنی گیرد در نظر نمیدموکراتیک و برساختن قوانین شان در فرایند تقنین  مشارکت
  .است
ها در روزگاري که  انسان نفسیِافزون بر پرداختن به احوال باطنی و اَیت نگارنده، عرفان مدرن به روا.  4

یک متافیز در ساحت نظر، با  برکشیدنِ. انگارد را جدي می آندلمشغول امر سیاسی است و ، بریم سر می به
 ي عرفانیها ، مشروعیت سیاسی را از آموزهدعاوي معرفت بخشعقالنیت جدید و دیریاب انگاشتن  و حداقلی

ساحت عمل،  در . بر سر مهر استاز نهاد سیاست  میان نهاد دیانت با سیاست مدرن و تفکیککند و  طلب نمی
دیدن و جدي انگاشتن  ، مصداقی از را بایسته انگاشته مدنی جامعۀ در سپهر عمومی و پرداختن به امر سیاسی

خودآئینی را  سالک مدرنهمچنین،  .و برگرفتنی است قیداند؛ امري که اخال انضمامی و پیرامونی می »دیگريِ«
 میسور، یکی از موانع مشارکت شهروندانشناختی، به قدر نبا فائق آمدن بر خودمحوري روا بر صدر می نشاند،

عنان با ساز و کار  هم سالک مدرن، ورزي به روایت سیاست .کند را برطرف می پولیسفرایند قانونگذاري در در 
نقادي و  در اندیشۀنشاند و  ر اخالق را بر صدر میوا و حافظ داشت حقوق بشر استوکراتیک و پاسدم

عرفانی که هم  .است جامعۀ دینییک در ها و همچنین نهادهاي دینی  میان انسان شناسی مناسبات و روابط آسیب



١٠ 
 

جوشد  میندان ورو با شه شود پولیس می هم وارداست؛ هاي وجودي  دغدغه و هستی ۀ ساحت قدسیِدر اندیش
شهروندان باشد،  ادینِینب کرامت انسانی و حقوق پاسداشتبه نحوي که متضمن  ،امر سیاسی راو پرداختن به 

           .ارج می نهد
  

                                                             
ایشان از.بردم دو ویراست از  مقاله را خواندند، بسیار بهرهو مالحظات عالمانۀ دوستان و همکاران متعددي که  تمقاله،از پیشنهادا در نهایی شدن  این.  ١

  . صمیمانه سپاسگزارم
2. http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/183.pdf 
http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/191.pdf 
http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/201.pdf 
http://www.rahesabz.net/story/71549/ 

اندیش که در دوران پیشامدرن زندگی  حاط تاریخی، عموم دینداران تجربتبه ل. گنجاند» اندیش دینداري تجربت«را ذیل » عرفان مدرن« توان مقولۀ می.   ٣
ومات گذاشته شده و بنا بر روایت نگارنده، از مق مر سیاسی که در این مقاله به بحثدر عین حال پرداختن به ا. کردند، چندان دلمشغول امر سیاسی نبودند می

را در جلسۀ دهم از سلسله جلسات » عرفان مدرن«و » اندیش دینداري تجربت«رابطۀ میان . است سلوك مدرن است، کمتر مد نظر این دینداران بوده
  :نگاه کنید به . ام به بحث گذاشته» بازخوانی میراث فکري عبدالکریم سروش«

http://www.begin.soroushdabagh.com/lecture_f.htm  
4   . government 
5   . state 

   .130و  125- 128 ،  دفتر اول، ابیات1376، وفرهنگیعلمی  ، تهران،پیشگفتار عبدالکریم سروشبه تصحیح و ، مثنوي معنوي، رومیجالل الدین .   ٦

، از میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی: ، نوشته بر دریاکدکنی محمدرضا شفیعی: ی، نگاه کنید بهرفانی ابوالحسن خرقانبراي آشنایی با احوال و سلوك ع.   ٧
    .1384تهران، سخن، 

، زوار، ، تهراناالبیات از رحی مذوالنورف مقابله و کش، مقدمه؛ قزوینی و قاس مغنی محمد  اهتمام به؛ دیوان ؛خواجه شمس الدین محمدحافظ شیرازي، .  ٨
   .283، غزل 1369

  :دمۀ اثر محققانه و خواندنیِ  ذیلمق و عرفاي پیش از او، نگاه کنید بههاي اجتماعی و نقادانه عرفان حافظی در قیاس با شعرا  براي آشنایی بیشتر با سویه . ٩
     .، ویراست دوم1384تهران، علمی و فرهنگی،  حافظ نامه،خرمشاهی،  الدین بهاء
    .202 افظ، غزلدیوان ح . 10

 .٣٩٣همان، غزل  . ١١

  .٧١ همان، غزل . ١٢

  .٣۴٨ همان، غزل ١٣. 

  :در لینک» جامعه حافظی«سروش تحت عنوان هاي عبدالکریم  سلوکی حافظ ، نگاه کنید به سخنرانی براي آشنایی بیشتر با نقش و منزلت گناه در نظام.   ١٤

http://lectures.drsoroush.com/Persian/Lectures/2012/8%20March%20%20jame%20eye%20hafezi.mp3 
   . 283 دیوان حافظ، غزل.  ١٥

  . ٣٧ همان، غزل.  ١٦

  .١۵٢همان، غزل .   ١٧

  :نگاه کنید به. به بحث گذاشته شده است »سپهري هشت کتابدر  مفهوم رؤیا: ها ندگی خوابز«در مقاله  نکته این ١٨ . 
http://www.rahesabz.net/story/77523/ 

  .»صداي پاي آب«دفتر ، هشت کتابسهراب سپهري،  ١٩. 

  20 . .چاپ نخست ،»سوره تماشا«  ، شعر»حجم سبز«  دفتر ،هشت کتابهمان، 

:ی، به عنوان نمونه، نگاه کنید بهوري از امر سیاساقبال اله براي آشنایی با تلقی. ٢٠  



١١ 
 

                                                                                                                                                                                                    
  :، سایت جرس»اقبال الهوري "تابش اندیشی "اصالح دینی و « محمود صدري،    

http://www.rahesabz.net/story/73176/ 
  .61-90، تهران، حیسنیه ارشاد، صفحات خودسازي انقالبی: 2مجموعه آثار در » عرفان، برابري، آزادي«علی شریعتی، .  ٢٢
گام  ، ترجمه کیومرث قرقلو، تهران،زندگی نامه سیاسی علی شریعتی: مسلمانی در جستجوي ناکجاآبادعلی رهنما، : براي بسط این مطلب، نگاه کنید به.   ٢٣
  .  12و 11، فصول 1383نو، 

  :به روایت  اکهارت توله، نگاه کنید به» زندگی کردن در حال« با  مفهوم  براي آشنایی بیشتر .   ٢٤
Eckhart Tolle (1999) The Power of Now: A Guide to Spiritual Enlightenment ( USA: New World Library).  

ویتگنشتاین در » حکمت سرد«انداز مفهوم  این مفهوم، طنین. کار بسته است به هاي کویري خود که شریعتی در نوشتهمفاهیمی است  از» آرامش سرد«.   ٢٥
براي بسط بیشتر این مفاهیم، نگاه کنید . گویند خن میس تی و ویتگنشتاین از احوالِ وجودي کم و بیش مشابهیرسد شریع به نظر می. است فرهنگ و ارزش 

  :به
  .، مقدمه و فصل چهارم1388، تهران، هرمس،  یتگنشتاین و حکمتومالک حسینی، 

  .61- 71، صفحات 1390، تهران، کویر، تأمالتی در روشنفکري معاصر: ترنم موزون حزن، »عرفان و میراث روشنفکري معاصر« سروش دباغ؛
  بت میان عرفان و سیاست در نظام معرفتی علی شریعتی، نس»میراث فکري شریعتی و روشنفکري ایرانی«جلسات هشتم و نهم از سلسله جلسات  در .  ٢٦

 :نگاه کنید به .ام را به بحث گذاشته
http://www.begin.soroushdabagh.com/lecture_f.htm 

  .1387، تهران، قلم، تجربه مدرنیته ایرانی: کویرفرامرز معتمد دزفولی،  :کنید بهآشنایی بیشتر با کویریات شریعتی، به عنوان نمونه، نگاه  براي
بازخوانی تطبیقی کویریات شریعتی و : هبوط در هیچستان«و  »درنگی در کویریات علی شریعتی: باش چنین زیر و زبر می«: همچنین نگاه کنید به  مقاالت 

  :هاي زیر کدر لین »سپهريهشت کتاب 
  

http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/169.pdf 
http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/225.pdf 
27   . political legitimacy 
28. justification 
29.  inter-subjective   

 .1380، تهران، طرح نو، اخالق خدایان، »فضیلت و معیشت« عبدالکریم سروش،: ، نگاه کنید بهبراي  بسط این  سخن ماندویل.   ٣٠

براي صدور » هفاید اصل«کار بستن  ه، ب»گرایی عمل محور فایده« و » گرایی قاعده محور فایده« گرایی اخالقی، اعم از هاي مکتب فایده مطابق با آموزه  ٣١ .
. بخشِ کنش اخالقی موجه است اکثریت شهروندان، قوامرد و رنج مطابق با این اصل، بیشینه شدن فایده و کمینه شدن د. هاي اخالقی، محوریت دارد کنش

     .7- 8، فصول 1387حکمت، ، ترجمه آرش اخگري، تهران، فلسفه اخالقجیمز ریچلز،  :براي بسط بیشتر این مطلب، به عنوان نمونه، نگاه کنید به
  . »3اي از عرفان مدرن  طرحواره:  در غیاب رنج دیگري« :نگاه کنید به مقالۀ ٣٢ . 

33   . psychological egoism 
   .»4اي از عرفان مدرن  طرحواره: من چه سبزم امروز«نگاه کنید به  مقالۀ   ٣٤ .

35   . autonomous 
 .  203-237، صفحات1385، تهران، مرکز، سعدي شاعر عشق و زندگیمحمد علی همایون کاتوزیان،   :براي  بسط این مطلب، نگاه کنید به .   ٣٦

   .1035، ص 1385، به کوشش مظاهر مصفّا، تهران، روزنه کلیاتشیرازي، شیخ مصلح الدین سعدي .   ٣٧

  .  ٥٧٤ ، غزلدیوان غزلیاتهمان،  .  ٣٨

  .583همان، غزل .   ٣٩
40  .citizenship 
41   . nation-state 
42   . separation of  powers 
43   . civil society 
44   . public  sphere 

 :ریز نکیل در »ماندال ماندگار راثیم« عنوان تحت اعتماد روزنامه با نگارنده يگفتگو به دیکن نگاه نمونه، عنوان به مطلب، نیا بسط يبرا.   ٤٥



١٢ 
 

                                                                                                                                                                                                    
http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/302.pdf  

46   . Dasein 
47   . Being 
48   . fundamental ontology 
49   . unconcealment  of Being 
50   . beings 
51   . authenticity 

  . 3 و 2 ،1 فصول ،1390 ،ین نشر تهران، ،ناسیلو با همراه يگرید کشف ا،یعل مسعود: به دیکن نگاه مطلب، نیا بسط يبرا.   ٥٢
 :ریز نکیل در " »يگرید«  باب در اخالق " عنوان تحت ختگانیفره ۀروزنام با نگارنده ۀمصاحب  به دیکن نگاه نیهمچن

http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/305.pdf    
   .تاس شده گذاشته بحث به »4 مدرن عرفان از يا طرحواره: امروز سبزم چه من« ۀمقال در »مدرن عرفان«  یۀسو نیا.  ٥٣
  :به دیکن نگاه ،یعتیشر یعل يفکر نظام در  استیس و انتید از یانقالب و کیئولوژدیا قرائت شتریب بسط يبرا.  ٥٤

 .1389 روز، فرزان تهران، ،گانیشا وشیدا آثار از یمنتخبات: افقها زشیآم ،یهاشم منصور محمد

  .1373 صراط، تهران، ،يدئولوژیا از تر فربه ،»يدئولوژیا از تر فربه« سروش، میعبدالکر

  :1392 آبان جرس، تیسا ،»کربال ۀحادث و یعتیشر یلع« دباغ، سروش
 http://www.rahesabz.net/story/78004/ 


