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 پروژه عرفان مدرن بازخوانی 
 

 81/7/39نیوز، روز جمعه، مورخ: منبع: سایت خبرگزاری ایسكا
 

گستردگی موضوعی فعالیت هایتان می دهد. آثار بسیار در باب فلسفه، مقاالتی در  ، خبر ازی فكری شماکارنامه

زمینه روشنفكری دینی و مطالعاتی در شرح و تفسیر ادیبان معاصر، خصوصا سهراب سپهری، این گمان را در ذهن 

ما هدف های شای متفرق و غیرمنسجم مواجه است. آیا مطالعات و فعالیت مخاطب ایجاد می کند که با مجموعه

 واحدی را پی می گیرد و همگی در خدمت پیشبرد پروژه فكری واحدی هستند؟

و  ام. بخشی از آثارهای متعددی پرداختهفلسفی فعالیت میکنم، به حوزه –در فضای فکری چنان که اشاره کردید، در چند سالی که  

، «سکوت و معنا» ایی چون . انتشار کتابهتخصصی فلسفی بوده استکارهای  لسفه تحلیلی،، به اقتضای تحصیالتم در سنت فمفعالیت های

 محصول این کند و« درسگفتارهایی در فلسفه اخالق» و «  امر اخالقی، امر متعالی» ، «عام و خاص در اخالق» ، «زبان و تصویر جهان» 

این منتشر شود. ویتگنشتویگ دلو « فلسفی-قیرساله منط»دی شرح و ترجمه ی من از ست به زوکاوهای فلسفی است. در همین راستا، بنا

ار کتاب انتش، قلمرو رده ام. اولین کار من در اینکدر آن کار و به نحو جدی  روشنفکری عالقه مند بودهحوزۀ افزون بر آن، به مباحث 

 ز آن، در بابانه داشت. پس اکرشناسانه و روشنف ای دینبود که  سویه « : مروری بر آراء دین شناسانۀ عبدالکریم سروشآیین در آیینه»

مراد  ،ملکیان مصطفی شبستری،دمجته د، محموش شایگانداریعلی شریعتی، بازرگان، ی دمه آراء روشنفکران معاصر نظیر

وم این د دوارم جلده؛ امیدشه و منتشر دآم دگر « ترنم موزون حزن»در کتاب بخشی از آنها که  مدنتشر کرمجستارهایی ....فرهادپور

 ،«ابحج» مسائلی چون ربابدی دچندد. همچنین مقاالت و روانۀ بازار گر دی مجوز بگیردنیز به زو« فکر نازک غمناک» جستارها، 

قرار نی پروژه ی رفرم دییل ذرا  هامنتشر کرده ام که می توان آن ین و اخالقدو توسعا رابطۀ میان فقه و « سنگسار» ، «مباهته»، «ارتداد»

  .داد

 ل مجموعه، که شام«در سپهر سپهری» اخیرا کتابه ام؛ دمنتشر کرادبیات  حوزۀدر  یمقاالتر سالیان اخیر دخصوصا  ،دیگر سویاز 

سی  و با ادبیات کال ستسالها ؛ی از این مطالب، حاصل ذوق و عالئق ادبی من است. بخشای از این جستارهاست، منتشر گشته است

عی و نو اخته درپز منظر دیگری به این آثار م اه ا. پس از آنکه فلسفه خواندم، کوشیدممانوسبه اقتضای عالیق شخصی  ،پارسی معاصر

وقتی  رو،از اینه باشم. داشت  دفرخزاو  سپهریگان و شعرای معاصر از جمله دنویسن به آثار و معنوی اگزیستانسیال و وجودی ۀمواجه

، می ممشغول آن هستلدسالهاست پروژه ی رفرم دینی که من  ه کارب،  آنضامین  اشعار م می بینم، مسپهری را می خوان «هشت کتاب»

ر سلسله ، دنوشته ام« هشت کتاب» ر دباران، مرگ، عشق، تنهایی و ...  ،باد ربارۀ مفاهیمدی که . به همین دلیل، افزون بر مقاالتدآی

 می نامم،« رندعرفان م» سویه های مختلفِ آنچه من آنرا برای تقریر و بسط ، از اشعار سپهری «عرفان مدرنطرحواره ای از » مقاالت 

لوکی س، ی کنونیایی شدهکه چگونه می توان در جهان راززد قرار است ایناز مقاالت سلسله . پرسش محوری من در این ه امدبهره بر

 ه است.دش منتشر« و سلوک معنویمناس  فقهی » هفتم از این سلسله مقاالت تحت عنوان  اخیرا مقالۀ. دخویش را سامان بخشی معنوی

 

تان را روشنفكری دینی نگذاشتید و آن را رفرم دینی خواندید. آیا در این نامگذاری تعمدی ش شما اسم پروژه

 دارید؟ یعنی کار شما در ادامه روشنفكری نیست و کاری جدید است؟
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ی دعبُ امه دوشیک له مقاالت عرفان مدرن،. در سلسآن دیگر هایسویهبر برخی  دتاکیبا  ،فکری دینی استذیل همان پروژه روشن خیر.

آموزه  بازخوانی و دبرم. بخشی از کار معطوف به نقپیش به و دادبسط  ه،داخته شدان پردکه کمتر ب روشنفکری دینی را ۀپروژ داز ابعا

نحوۀ  فه هایو معطوف به تبیینِ مقومات و مؤل داردسویۀ ایجابی  ؛ بخشی از کار نیز«ء فی اهللفنا»مفهوم  دِنقهای عرفان سنتی است، نظیر 

 است.در دنیای مدرن  معنوی نی وزیست مسلما

عموما   ست و ا سنت دینی بازخوانی انتقادیِ معطوف به روشنفکراناین آثار ندیشان دینی می گویندعملکرد نوا دمقام نق برخی در

آثار و  ردهم ، اما این تمام ماجرا نیست و مضامین ایجابی داردسلبی  ینی، سویه هایدآثار روشنفکران  دهر چن د. سلبی دارۀ صبغ

برخی از آموزه های عرفان سنتی، مؤلفه  د، افزون بر نق«رندطرحواره ای از عرفان م» ر سلسله مقاالت د. دجستارهای آنها یافت می شو

و  دودحاشاره کرده ام،  کهچنانر عین حال، . داست هدتبیین ش ی کنونیهدر جهان راززدایی شدهای سلوک معنویِ موجه و رهگشا  

ی با اصل ناممکن است کسلول این سخن این است که ده است. مدتبیین شبه روایت من  ر این سلسله مقاالت د سلوک معنویثغور 

 بیینروایت و تبا اما  ؛داندیر بذامکان پعلی االصول را  یپیرامونۀ دایی شدر جهان راززدی سلوک معنوی دو صورتبن دل باشدهمادعا 

آن ات ادبیچیزی به  روشنفکری دینی است و بناست پروژۀ  راستایاین مباحث در  علی ای حال، د.ناین مهم بر سر مهر نباش من از

 بیفزاید.

 

 سروش دباغ را نامگذاری کنیم، شما چه نامی را برای آن مناسب میدانید؟ ی ایجابی ر بخواهیم این پروژهاگ

انکه چن .در جهان راز زدایی شدۀ کنونی است ن سهم دل و سهم عقلپرداختمتکفل  ،که شامل مؤلفه های مختلف است وژهاین پر

وژه است؛ ینی از مقومات این پردینی و کنش دینی، معرفت دتجربه  میانِ ه ام،  نسبت سنجیِدآور« ینیداالهیات روشنفکری » ر مقاله د

 نه همۀ آن.بخشی از این پروژه است، متکفل تبیین  « رندم طرحواره ای از عرفان» سلسله مقاالت 

 

چنان که جنابعالی هم مطلعید، بعضی از متفكرانِ کنونی، معتقدند که پروژهی روشنفكری دینی به پایان خود 

رسیده است و اکنون باید به چیزی مانند احیای دینی یا رفرم دینی بپردازیم. به نظر می رسد شما چنین اعتقادی 

 ندارید و به باور شما هنوز می توان به این پروژه پرداخت. 

و  من با ایشان هم رأی نیستم راقی همین رأی را مطرح کردند.ن کتر آرشد وست گرامی،، دیدمیزگراقا دو سال پیش، در له. اتفب

هه های اخیر در دکه  و کاوهایی دکن کرد. کسی می تواند  فکر می کنم که در اینجا، نزاع از نوع نزاع لفظی است. نباید بر سر اسم نزاع

 اد و محتوامف ان مهم نیست که مسما.داسم چن .یل کار احیاگرایانهذآنها را  د، کسی می تواندهدر روشنفکرانه جای یل کاذه را دانجام ش

 . داردر این میان محوریت و موضوعیت د

اصالح »  ایشان ؛دش منتشر« از ایراندچشم ان» ر نشریه داشتیم که دی مکتوب ویگدر این باب گفت یصدر دکتر محمود سال گذشته با  

، اصالح دینی همان کاری است که اقبال الهوری و عبدالکریم سروش ریدص . بنا بر تعریفدندتفکی  کر  «ینیاحیای د»را از  «دینی

تر است به ایشان د. از اینرو به نزالیسم در احیای دینی وجود نداردشود. ولی این رادیک کرده اند و در آن نوعی رادیکالیسم دیده می

یست چ« احیا» ۀاز واژ باید دید منظور ر این بحثدبه نظرم  .هیمدستور کار خویش قرار در دو آنرا  همت گماریم یای دین امروزه به اح

 زبان را در reconstruction of religious thought  کتاب اقبال الهوری آرام عنوان دمرحوم احم. تضمن چه معنایی استو م

و « بازسازی»  از« احیاء»  واژۀ ناسبی نیست و بهتر است به جایبه نظر من، این ترجمه م د.انه دترجمه کر «فکر دینیاحیای » ،فارسی
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جتهد شبستری و م سروش الکریمدعب، برای پروژه ی فکری اقبال و «بازسازی. »سخن گفت و سراغ گرفت «بازسازی فکر دینی» عنوان

 . سراغ گرفتمطهری  مرحومر آثار د می توان اما احیاگری دینی را ،واژه مناسبی است

که چه سنخ کارها  داز پیش مشخص کر دیگر، نبایدبه تعبیر  پسینی است نه پیشینی.پروژه ی بازسازی، پروژه ای ر می یایم، د چنانکه

حال است و مقریبا تحقق چنین امری ت ر روزگار کنونی،ذ؛ چرا که اوال دو چه آثاری نبای ددمنتشر گر یل این پروژهذر د دو آثاری بای

سانه ها، ن انواع ردانقالب تکنولوژی  و سر برآور«. دی ز روزن سر برآردر ار بند» ؛ که دنمی توان کسی را از انتشار مطلبی منع کر

و فرهنگی  فکری ۀجامع دبه سو نظر فالن و بهمان طرح داشته است. ثانیا، نمی توان از پیش تعیین کرذجایی برای سانسور باقی نگعمال 

ین بگفتگوی   از طریق ر فضای عمومی و دو  ده شودر افکند ر فضای عمومیدمختلف و متنوع  باید اجازه داد مباحث  .یا نه هست

اوری معرفتی د، دن آثار مختلفی که منتشر می شودبا خواننیز  مخاطبان .دو سره از ناسره تفکی  شو دو صیقل یاب دچکش خوراالذهانی 

 .دیگر را فرو می نهندو برخی  د، بر می گیرنداز آموزه ها را که موجّه می یابین؛ برخی دکر دخواهنرا  دخو

 

اگر اجازه دهید کمی به عقب برگردیم. چنان که فرمودید، برخی به روشنفكران دینی انتقاد می کنند که تنها 

ن روست ن مسئله از آبه وجه سلبی و انتقادی می پردازند و نگاه ایجابی در کارهایشان بروز و نمودی ندارد. ای

که روشنفكر دینی سعی می کند با خوانش انتقادی سنت دینی ای که در آن بالیده، به اصالح و ترمیم جامعه 

بپردازد و نوعی سازواری میان ارزش های سنتی و ارزش های جدید و مدرن ایجاد نماید. در واقع به باور من، 

 ین گذاشته اند و ارزش های دینی، قادرند این خالء را بپوشانند. این متفكران وجه ایجابی نگاه خود را بر دوش د

برای مثال پروژه ی فكری دکتر سروش را در نظر بگیرید. ایشان با تمایزگذاری میان دین داری معیشت اندیش، 

دین داری معرفت اندیش و دین داری تجربت اندیش، از منظر انتقادی و سلبی بیان می کنند که دین داران 

جامعه ما عموما به دین داری معیشت اندیش و معرفت اندیش مشغولند و گوهر دین داری را که همان داشتن 

تجربه ی دینی است و نزد پیامبران و عرفا بوده است، از دست داده اند. این سخن متضمن این نگاه ایجابی است 

راوانی عرفا که در دین و سنت نمونه های فکه ما باید به سمت شیوه ی دین داری تجربت اندیشانه ی پیامبران و 

دارد حرکت کنیم. اکنون سوال من آن است که وقتی شما هدف خود را پرداختن به وجه ایجابی پروژه ی 

روشنفكری دینی قرار داده اید، آیا مانند سایر روشنفكران دینی، رویكردی درون دینی دارید و از سنت دینی 

 دیدگاه دیگری بهره می برید؟خودمان استفاده می کنید یا از 

یل ذ  ،ر مقام شرح آنمد ید کرده ام، آنچه منتاک «رندطرحواره ای از عرفان م»  اشاره ی خوبی کردید. چنان که در یکی از مقاالت

ر باب د نوشتاری چندی پیش،  از قضا فرادینی نیست.و  دمی گیر چارچوب سنت دینی خود ما قراردین داری تجربت اندیش و در 

، ده بودکر شذمتر آن نوشتار ده نیز دهمانطور که نویسن د.ملکیان منتشر شمصطفی  جناب مباحث من با  « رندعرفان م» ۀ مقاالت مقایس

نی سخن می فرادی نویتِملکیان بیشتر از ی  مع . جنابداردن، به رغم برخی تشابهات، تفاوت محسوسی دیدگاه ایشا بامن  مباحث

تحت آن ه من از . اما آنچبهره می بردمختلف  ینی و معنویِدسننِ میراث  و از اقتضاستو ال به ادیان البشرط تی که نسبتنویمع ؛دنگوی

 اسالمی نبه بازخوانی انتقادی عرفامعطوف ، دی می شودصورتبنذیل ی  سنت دینی  عرفان مدرن یاد می کنم، عرفانی است کهعنوان 

ایت خویش رو دنمی توان بر همین سیاق، علی االصول کسانی گشوده.، جهان جدیدهای معرفتیِ  دستاوردنسبت به ر عین حال دو است 

 ه ام.دتبیین کرذیل سنت اسالمی  راآنمن   ؛دی کندصورتبن بودایی  ی و یا د، یهول سنت مسیحیذی عرفان مدرن رامفهوم  از
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های عرفان سنتی و مدرن فرموده اید، در همان طور که جنابعالی در مقاله ی خود، در باب تفاوت میان مولفه 

گذشته عارفان نگاهی ثنوی و افالطونی به جهان داشتند و از جدایی و وصال حرف می زدند و می خواستند به 

مرتبه ی فنا برسند، اما عرفای امروز، درکی واحد از عالم دارند و خود را از امر قدسی جدا نمی بینند تا در شوق 

در این عصر افراد بر اراده تاکید دارند و فنا را نمی پسندند. به نظر می رسد این نگاه  وصال باشند. همچنین

افالطونی که شما اشاره کردید، در واقع همان نگاه دینی است. و شاید بتوان گفت به میزانی که این مولفه را 

 تغییر دهید، به همان میزان از نگاه و جهان بینی دینی خارج شده اید.

ه از این دوگان یددمتععرفای  عرفانی ما نیز -در سنت دینیتوضیح داده ام که  «رندطرحواره ای از عرفان م» وم داول و  تدر مقاال

 رشضمن عدول از نگمت ی نیزعرفای چنین نِسخنا ند. با این حساب شما باید بگوییدرسیده ا «نوافالطونی»فراتر رفته اند و به نوعی نگاه 

انواع مختلف  یگر،دبه تعبیر . است «مغالطه ی کنه و وجه»متضمن نی، افالطو رشدینی با نگ رشیکی پنداشتن نگ مدینی است. به نظر

اری دیندنان، یدکثیری از مت اریِدیند دهر چن .دمی یاب تحویل یش است،داری معیشت اندیند که از سنخ داری متعارفبه دین اری،دیند

ین د ین ورزی سراغ گرفت؛ چرا کهدر عالم داری را می توان دیندن نیست که تنها این نوع اما الزمۀ این سخن ای یش است،دمعیشت ان

، ابن عربیین دمحی ال نیشابوری، عطاربسطامی، ابو الحسن خرقانی،  دبا یزیرفایی نظیر آثار عدر یش و عارفانه  که دتجربت ان داریِ

یل ین پروژه را ذتصور می کنم همچنان می توان ا به همین دلیل اری است.دیندانواع  ر زمرۀدنیز  شود مییافت و ...  ین رومیدجالل ال

 . دو ثغورش را کاوی دودو ح دیش  گنجاندتجربت ان دین داری

 

اما با این رویكرد عام، مشكالتی پیش می آید. شما برای بازسازی عرفان از منظری مدرن، به سپهری استناد می 

کنید و پیش از شما دکتر سروش، از عرفان مولوی بهره می گرفت. اما در این میان تفاوت بسیاری وجود دارد. 

ن داری او، نحوی اصیل از زیست دین ورزانه مولوی در فرهنگ دینی ما، از جایگاه مقبولی برخوردار است و دی

تلقی می شود. اما سپهری در فرهنگ ما چنین جایگاهی ندارد و سلوک عرفانی و طریق دین ورزی او نمی تواند 

آیا شما در انتخاب سپهری دلیل خاصی دارید؟ .ای از یک دین داری درست مطرح شودبه عنوان الگو و نمونه 

 نتی را از منظر عرفان مدرن نقد کنیم، چرا به کسانی مانند هولدرلین و گوته که بسیاراگر صرفا بخواهیم عرفان س

بیش از سپهری در فضای مدرن زندگی کرده اند نپردازیم؟ اساسا چطور می توان میان عرفان های مختلف مدرن 

سیار های نوظهور کاذب بیكی را انتخاب کرد و آن را مبنای کار قرار داد؟ با توجه به آنكه در کشور ما، عرفان 

 رواج دارد، پروژه ی شما چگونه می تواند این عرفان های کاذب را از دایره ی حقیقت بیرون بگذارد؟

؛ ام هدنام بر مدرن و عارفان لکاننیز به عنوان ساشبستری دو مجتهشایگان  الهوری،شریعتی، بازرگان، اقبال از سپهری،  افزون بر 

 ، تاداشته باشیدیگر عرفا، عنایت در باب مولوی و توسعا دسالکان مدرن افزود.  دادتع می توان بر االصولعلی  این باب مفتوح است و

انی، شیخ دمنصور حالج، عین القضات هم فراموش نکنیم .دآنها را به رسمیت نشناخته انینی دامروز هم برخی از فقها نحوۀ زیست 

سال پیش که کنگرۀ بین المللی مولوی   دچن .دندادست درا از  دو جان خودندتکفیر شرن و به فتوای فقها دنیای پیشا مدر دی، دسهرور

اران سنتی دینداگر از فقها و برخی از  .دند، برخی از روحانیون قم نسبت به برگزاری این کنگره اعتراض کردر تهران برگزار شد

را به رسمیت بشناسیم، که  دموجو اری، کثرتِدیندر عالم د اما اگر؛ دارندن یاری اصیلدیندعلی االصول و فالسفه، عرفا  ، طایفۀدبپرسی

، چنانکه «رندعرفان م. »ر این میان به رسمیت شناختدرا  (عارفانهیش )دتجربت اناری دیند می توان ، آنگاهدچنین کر دبه نظرم بای

 و ما در این سنت بالیده ایم کهگرفته است؛ چرا شکل  عرفانی سنتِ یداری و معطوف به بازخوانی انتقادیندیل این نوع ذ مدپیشتر آور
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 ناب دونی موجعرفاِ نسن مبتنی بر رایگری دی توانند عرفان های مدرن م کسانی. ه استدتربیتی و معرفتی ما با این سنت عجین ش پیشینۀ

. پیش می برممستقال ود را خنفیاً و اثباتاً به آنها کاری ندارم و پروژه ی  .سراغ بگیرند ر آن دمؤلفه ها و مقومات مختلفی را کنند و   

است.  ی خواندهم نیز هولدرلین راسپهری شعرهای  از قضا ته و به سنت ما تعلق دارد.سپهری شاعری است که به زبان پارسی شعر گف

هشت  »تلف ر اشعار مخد؛ تجاربی که ستاوتجارب معنوی و باطنی یِ د، صورت بندبه کار ما می آیو  داردر این میان اهمیت دآنچه 

لحن حماسی  ،«وهدشرق ان» ه، اشعار کتاب د. سپهری، افزون بر عرفان شرقی، با سنت عرفانی اسالمی نیز آشنا بوه استدریزش کر« کتاب

سالکی است که، بر خالف  ، سهرابحالر عین داست؛ « یوان شمسد» ر داز لحن مولوی ده و طنین انده شدانه سرودو شورمن دارد

نوینی از  و  تلقی دبهره بره ها و نگرش  و تجربۀ زیستۀ او دۀ کنونی زیسته است.  از اینرو می توان از ایدایی شدر جهان راززدمولوی، 

 نیز  رندسالکان میگر در روزگار کنونی را سراغ گرفت. افزون بر این، می توان از  تجارب و احوال دو ثغور سلوک معنوی  دودح

 .دبهره بربرای انجام این مهم 

احوال خوش  ، برخیدی عرفان می نهدر واداست. سالکی که پای   باطنی و روحیِ نیکوی اصیل متضمن آثار و نتایج سلوک عرفانیِ

عبیر شما نوظهور ت یا بهغیر اصیل  . زیست عرفانیِدو اصول اخالقی را فرو نمی نه دگی اخالقی پیشه می کندو زن دروحی را نصیب می بر

ی به ارمغان م دخوش روحانی و معنوی را برای فر اشت اصول اخالقیِ است و نه احوالِدبر زیست انسانی و پاس ب، نه متوقفذو کا

 . دآور

 

شما مباحث خود را در ذیل دین داری تجربت اندیشانه تعبیر می کنید. اما تفاوتی در نگاه شما با نگاه دکتر 

روش وجود دارد.  عبدالكریم سروش در یكی از آثار خود، بیان می کند که در جهان راززدایی شده ی کنونی، س

دینداری تجربت اندیش میسر نیست زیرا به نوعی رازآلودگی و قدسیّت نیاز دارد. به نظر ایشان، اگر ما بخواهیم 

 و تردید را که در دین داری معرفت اندیش به دین داری تجربت اندیش برویم، باید به وادی یقین وارد شویم

وجود دارد کنار بگذاریم. اما ظاهرا شما به استقبال این قضیه می روید و در واقع می گویید بیایید تجارب جدیدی 

ی دانید م ایجاد کنیم تا این اتفاق رخ دهد.یعنی شما برای معارف جدید ارزش قائلید. یعنی آنها را اصل و اساس

 خوان با آنها بدست آورید. تجاربی هم و می خواهید

« ین معرفت شناسانهیق»و طمانینه استفاده کنم. به باور من، رسیدن به  «معنویشکوفایی »ترجیح می دهم به جای تعبیر یقین، از واژه ی  

سروش در  الکریمدعب . فکر می کنمدو نرس نرسیده باشد اندب سال  مدرنکامال متصور است که دشوار است و  ر روزگار کنونی د

نه ای که من از و طمانی معنویشکوفایی  ه کار می برند، نه معرفت شناختی.، یقین را به معنای روانشناختی ب«اریدینداصناف »بحث از 

 احراز چنین ونِدو ب دنمی باشیریاب است، د ر روزگار کنونیدکه  انهدو ایمان شورمن معرفت شناختی می کتم، متوقف بر یقینِ دآن یا

 . ددمی گرعجین رونی د ژرفِ ؛ این طمانینه با نوعی آرامشِدست می آیدیقینی نیز ب

ی توان ه ام، مدآور« ر اصناف ایمان ورزید: تاملی پاکی آواز آبها» ر مقاله دچنانکه سال  مدرن، لزوما ایمانی شورمندانه ندارد. 

. «سر طمانینه ایمان از»و  «آرزومندانهایمان »، «معرفت اندیشانهایمان »، «شورمندانهایمان »: دیگر تفکی  کردایمان را از یک ع گوناگوناانو

توقف ضرورتا مرن، دسال  م است؛ حال آنکه ایمان ورزیِایمان شورمندانه  همعنان با  دکتر سروشیش به روایت داری تجربت اندیند

هان در ج دنظر می رسبه  ؛ ایمان ورزی ای که طمانینه داشته باشدمی تواند ایمان از سر رن دسال  م بر این نوع ایمان ورزی نیست.



 

6 

 

شخص  و در آن موج می زند معنویشکوفایی  ؛یده می شوددارد. در این نوع ایمان ورزی، آرامش و طمانینه بیشتر د رواج جدید بیشتر

  .دار باشدمعرفت شناسانه برخورون اینکه از یقین د، بدو احوال خوشی را نصیب می بر ، با خود و جهان در صلح استمؤمن

ر دکامال بر سر مهر است و آنرا  خواهیدو خو پرستیدخوو « یدبا خو»  معنای نفیِ به« یدبی خو» رن، با دسال  میگر، داز سوی 

ن آن دظهور رسان و به منصۀ هدسلوک عارفانه را هم عنان با بکار بستنِ اراوی ر عین حال د؛ دجاننمی گ دنظام اخالقی و سلوکی خو

 یرفتهذرا پبه روایت ایمانوئل لویناس  1«دیگری»ه، آموزۀ دآم« 3رن دطرحواره ای از عرفان م» ر مقاله دچنانکه  رن،دسال  م .دمی انگار

رنج  و دردر راستای کاهش داشتن و درا ار دت و خونسوگوشت و پ «یگریِد». پروای دتنظیم می کن را حول آن دو سلوک معنوی خو

 رن است.دسال  م شکوفایی معنوی و آرامش و طمانینۀ ، قوام بخشِاشتندایشان گام بر

 

                                                           

1. otherness 


