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مقدمه:
مدرنيته با پيشتازي انديشمندان برجستة خود؛ ايمانوئل كانت ( )Immanuel Kantو رنه دكارت
( )Rene Decartesو محوريت رويکرد آنها؛ يعني «اصالت خرد» و با كوششهاي انديشمنداني
چون فرانسيس بيکن ( )Francis Baconو جان الك ( )John Lockeبا شالودهافکني شناخت
برترانگارانة غرب نسبت به ديگران ،ساختار بنيادين مدرنيته بر چهار مؤلفة فردگرايي ،دينگريزي،
ديوانساالري ،كثرتگرايي (رك :گابليك )00 :5901 ،بنيانگذاري شد .ازاينرو ،عصر مدرنيته را با
چهار ركن بههم پيوسته و تالي يکديگر ميتوان بازشناخت :نخست عقلمحوري؛ دوم،
خودبرتر انگاري و خودشيفتگي ناشي از پيشرفت تکنولوژيك؛ سوم ،نفي حاكميت مذهبي و
چهارم ،اومانيسم حاصل از رنسانس (رك :نوذري .)15 :5901 ،اين عناصر فکري چهارگانة مدرنيسم و
به دنبال آن ،اصول فکري مکتب پستمدرنيسم؛ مانند مركزيتزدايي ،كثرتگرايي ،بياعتقادي به
نظم ساختاري و به تعبيري ساختارشکني و ...اساسيترين مؤلفههاي دگرگوني در عرصههاي
مختلف زندگي فردي و اجتماعي انسان معاصر و سرچشمة بسياري از بحرانها و آسيبهاي
وجودي ،زيستي ،معرفتي و ...شناخته شدهاند؛ اما در تقاطع چالشها و بحرانهاي مخرب جهان
معاصر ،شايد از نظر عيني ،برهم خوردن نظام معرفتشناختي انسان معاصر ،بحراني است كه بايد آن
را نقطة عزيمت بسياري از آسيبهاي شناختي و رفتاري انسان در جهان معاصر دانست .بحران
بيتناسبي ( )irregularityيکي از پيامدهاي تشتت فکري و آشفتگي مباني ساختار معرفت در ذهن
و ضمير انسان است.
بازخواني و ترميم چنين انگارههاي بيسامان -كه در مرتبة نخست تعادل جهان انساني و سپس
نظام هستي را نشانه رفته و موجب آشفتگي آن گشته -بيش ازآنکه بتواند از رهگذر هژموني
قدرت ها قابل رفع باشد ،از طريق نگرش استعاليي و زبان استعاري آثار ادبي خالق ،قابل بازخواني
و اصالح است .اين پژوهش ضمن بازشناسي داليل پيدايش «بحران بيتناسبي» در پي پاسخگويي به
اين پرسش بنيادي است كه رهيافتهاي عملي متون عرفاني براي رفع بحران بيتناسبي انسان مدرن
و جبران پيامدهاي منفي آن چيست؟
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ازآنجاكه اين بحران نوظهور ،محصول تحوالت فکري -شناختي انسان معاصر است ،بازگشت
به زيست جهان شهودي انعکاس يافته در شاهکارهاي ادب عرفاني پارسي و نظام انديشگاني
گذشتگان ،آنهم از خالل آثار عرفاني-كه آيينة تمامنماي ساحتهاي فکري ،معرفتي و نمايشگاه
فکري -معرفتي آدمي در روزگار گذشته و راههاي بازگشت به آن نظام معرفتشناختي
( )Epistemologicalرهگشا باشد .رويکرد بازخوانشي ( )Rereadingبه متون منظوم و منثور
عرفاني فارسي و واكاوي انديشهها و نظام فکري -معرفتي آنها ميتواند هم در شناخت زمينههاي
ايجاد اين بحران در جهان معاصر و هم در ارائة راهبردهاي عملي براي رفع اين چالش معرفتي
معاصر ياري رساند.

.1بحران نفي تناسب ،ريشهها و پيامدهاي آن
 .1-1چيستي بحران نفي تناسب
از معضالت معرفتشناختي در ميان بحرانهاي چندگانة انسان معاصر ،بحران نفي تناسب است و
آن بروز چالشي است كه از ديدگاه نظري و نگرش كاركردگرايانه درخور واكاوي است .بحران
«نفي تناسب» يا شدت گرفتن ناهمسازي و ناهمگونگي فکري و رفتاري انسان معاصر در برخورد با
خويش ،هستي و خداست .در اين معنا ،تناقض فکري و رفتاري از نشانههاي انکارناپذير بحران نفي
تناسب است كه تهيشدگي انسان جديد و جهل او از حکمت ،در عين ادعاي هدايتگري و
برتري نسبت به همنوعان گذشته را به دنبال داشته است؛ چرا كه
در انساني كه خصيصهاش اين است كه ديدگاهش ،ديدگاه علوم جديد ،شهود معاني
نهفته از ميان رفته است و ...علوم جديد كه عليالمبني به گسترة فوق حسي حقيقت
راه ندارد ،به انسان ،جهلي تمام عيار بخشيده و از اين رهگذر قدرت تخيل او را
منحرف كرده است (شوان.)01 :5909 ،

وقتي منظومة فکري انسان نسبت به موقعيت خويش و هستي متشتت شود ،جهان نه جلوگاه
تجلي خدا كه چونان تودهاي خارجي و بيروح نگريسته ميشود؛ چرا كه «رؤيت عالم به عنوان
تجلي الهي بهمنزلة ديدن انعکاس خودِ حقيقيِ آدمي در عالم هستي و صور و اشکال آن است»
(نصر .)902 :5901 ،بنابراين ،بحران «نفي تناسب» از نظر تئوريك به كيفيت نگرش هستيشناختي انسان
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معاصر نيز مرتبط است؛ به ديگر سخن ،با ايجاد تغيير در معرفت انسان متجدد  -كه محتوم تفکر
مادي و محصول سيطرة فنساالري و جبر تکنولوژيك ازيكسو ،و طرد معرفت قدسي و نفي
خداباوري و امور ماوراي طبيعت از ديگر سوست -شاهد بروز ناهمگوني فکري و رفتاري انسان در
تفسير از هستي و خود هستيم .از اين منظر «زندگي انساني در زنجير بيرحمانة جبر تاريخي ،تکامل
فطري انسان ناديده انگاشته شده است .ازاينرو ،به باور برخي چون سيد حسين نصر« ،ريشة معضل
معرفتشناسي متجدد ،بيشتر يك معضل انسانشناختي است؛[ ...از اين منظر] انسان متجدد ،انساني
است كه از عالم قدسي بريده و شوريده و دعوي استقالل از عالم باال و ذات الهي را دارد»

(نصر،

 .)05 - 00 :5901تولد انسان تكساحتي محصول همين محيط و ساحت انديشگاني است؛ انساني كه
به قول نيچه تنها متشکل از سيستمي عصبي است و هرگونه تغيير و دگرگوني در وضع جسماني او،
موجب تغيير روحي او تلقي ميشود .به عبارتي ،تمام احساسات و عواطف و افکار انساني نتيجة
مستقيم دگرگونيهاي جسماني او دانسته ميگردد (سيدحسيني .)123-152 :5911 ،تغيير در نگرش
انسانشناختي و فروافتادن انسان سنتي از مقام خليفة الهي و انسان كامل به انسان مدرن مادهگرا و
مركزگريز ،موجبات بحرانهاي متعدد ازجمله بحران بيتناسبي است.
 .1-2ريشههاي فکري-تاريخي پيدايش بحران نفي تناسب
از منظر تاريخي ،بنياد احساس بيساماني و بياعتباري نظام طبيعت را بايد در اواخر قرون وسطي
جستوجو كرد؛ چنانكه در فلسفة قرون وسطي يوهانس اسکاتوس اريگنا (John Scotus

 ،)Erigenaنمايندة سنت افالطوني /نوافالطوني مسيحي ،دربارة ريشة بيبينشي انسان در باب نظم
كيهاني و طبيعي ميآورد:
ازآنجاكه انسان نمايندة همة طبيعت است ،آسيب ديدن شأن اولية او در اثر گناه اوليه،
بر همة طبيعت تأثير مينهد كه بهواسطة پيامدهاي گناه ،آلوده شده است .درنتيجه
بصيرت آدمي نسبت به هماهنگي و نظم طبيعت آشفته شده است و او ديگر نميتواند
آغاز و انجام اين نظم در خدا را به وضوح فهم كند (نقل در نصر.)591 :5901 ،

اما اوجگيري فلسفة بيتناسبي در نظام خلقت همگام با جنگهاي جهاني است كه شکلگيري
مکاتب مختلف چون دادائيسم و سوررئاليسم زاييدة آن است .در نگرش سوررئاليستها نيز اين
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آشفتگي و تناقض در حيطههاي زيباشناختي آشکارتر است؛ چنانكه در متون سوررئاليستي با
رويکرد دوگانه نسبت به هنر روبرو ميشويم :ازيكسو گاه با تحقير زيبايي و هنر مواجهيم و
ازديگرسو گاه هنر در قالب ارزشهاي متعالي عرضه ميگردد .زيبايي مورد نظر آنها به قول اندره
هنري يا زيباشناختي سنتي خويش را از دست داده -كنار گذاشتن نقش تخيل در زندگي است.
تخيل كه امروزه به عنوان چيزي غيرواقعي از شناخت حذف شده است ،در روزگار
باستان ،برترين ابزار شناخت بود ...و در فرهنگ دوران باستان و سدههاي ميانه دقيقاً
همان نقشي را داشته كه فرهنگ ما براي تجربه قائل است (آگامبن.)10 :5932 ،

در باور عرفا جايگاه تخيل بسيار حياتي بوده است؛ چنانكه عزالدين محمود كاشاني ،ضمن
تبيين حدود حس ،خيال ،وهم و عقل ،غيرمستقيم قوة تخيل را -كه به نوعي به سبب استخدام نفس
ناطقه قوة متفکره و به اعتبار استخدام قوة وهم متخيله ناميده ميشود -عامل ورود به عالم قدرت
(ماوراي طبيعت) و سپهر ايمان ميداند (كاشاني.)12-15 :5905 ،

اين خصيصه ،اندكاندك با تکامل علوم تجربي ،بهويژه انديشههاي دكارت رشدي روزافزون
بهخود گرفت .نفي غايتمندي از نظام طبيعت در فلسفة دكارت كه نظم طبيعت را چيزي جز نظم
مکانيکي -رياضي نميداند؛ نظمي كه غايتي ندارد و حدود آن ناپيدا كناره است (نصر.)510 :5901 ،

نتيجهاي جز تحصلگرايي ( )positivismنداشت؛ رويکردي كه مبناي شناخت حقيقي را بر تجربة
حسي ميدانست و حتي مفاهيم مابعدالطبيعي را نيز بر همين مبنا ارزيابي ميكرد .در اين نگرش
جديد ،نظرية قانون طبيعي ( )Natural Lawبه تبعيت از انديشة ارسطويي معتقد بود:
جهان طبيعي صرفاً قلمروي از امور واقع قلمداد نميشود كه عاري از ارزش و هدف
باشد ،بلکه جهان يك نظام عقالني برخوردار از ارزشها و اهداف درونساخت
بهشمار ميآيد (ريچلز.)02 :5903 ،

به سبب رفتار غيراخالقي ،انسان مدرن براي تصرف در قوانين طبيعي ،جايگاه خود را از دست
داده است و نظام طبيعت از مدار طبيعي خويش خارج شد و به سبب دستكاري و دخالت انسان به
قصد تسلط بر طبيعت براي رفع نيازهاي مادي و رفاهي ،تناسب ساختاري انسان مدرن از دست رفته
است؛ لذا حيات و شعور كيهاني در نگرش ماديگرا جاي خود را به جمود طبيعت داده است.

Downloaded from erfanmag.ir at 13:59 +0330 on Sunday November 18th 2018

برتون (« )André Bretonتشنجآور» است (سيدحسيني .)321 :5911 ،از آفات انسان مدرن  -كه ذوق

پژوهشنامه عرفان /دو فصلنامه /شماره شانزدهم

421

ظهور انقالب كوپرنيکي و سقوط جهانشناسي بطلميوسي با ويراني مفاهيم نمادين و رمزي عالم و
طبيعت همراه شد؛ زيرا
انسان نهتنها به انگيزة مسائل اقتصادي ،همچنين به سبب راز و رمزي كه بازماندة
مستقيم رابطهاي روحاني و معنوي روزگار قديم دربرابر طبيعت بوده است ،خواهان

رويکردي كه موجب ايجاد نوعي اختالل عقلي و معنوي ميشود كه عميقترين تأثير را بر
تصور انسان غربي از خودش و رابطهاش با جهان برجاي نهاد.
 . 1-3پيامدهاي بحران نفي تناسب براي انسان معاصر
 .1-3-1خأل معنويت و سيطرة فردگرايي

انسان امروز در تصوّر خودشناسي فارغ از آسمان و دنياي قدسيت و نوعي شيفتگي نسبت به دانش و
آگاهي مادي ،به دور از فضايل اخالقي زيست ميكند .ادگار مورن ) )Edgar Morinدر پيشگفتار
كتاب روش ميآورد« :انسان هميشه از خود و از آنچه انجام ميدهد و از آنچه بايد انجام دهد و از
جهاني كه در آن زندگي ميكند ،تصوري نادرست داشته است» (رك :احمدي .)515 :5901 ،حقيقت
اين است كه انسان معاصر ،معنا و مركزيت معنوي زندگي خود را از دست داده است« ،جهان اشيا
كه مخلوق انسان است ،خالق خود را به درون خود كشيده است ،خالقي كه اينك جنبة سوبژكتيو
وجود خود را در اين جهان از دست داده است» (تيليش .)509 :5901،وقتي انسان در جهان متجدد از
قبول هرگونه مرجعي و مركزي سر باز ميزند و نگاهش بهجاي پيوستگاري زمين و آسمان ،تنها در
خاك و زمين محصور ميگردد و با نفي مابعدالطبيعه و پناه آوردن به امور سطحي و غيراصيل چون
رؤيا و تخيل رواننژندانه ،حقيقت واقعي خويش را از ياد ميبرد ،تقليدي كاريکاتوريستي از
واقعيتهاي كيهاني و تنزل امور قدسي (نصر )121 :5901 ،و نمايش مضحك و پاروديوار از قهرمانان
اسطورهاي از خود بروز ميدهد كه از نشانههاي جهاننگري انسان متجدد است؛ چنانكه از منظر
انسانشناسي در قالب رمانهاي جديد ،شاهد ترسيم ابرانسان ماشينزده و پهلواننما در قامت منجي
هستيم (قاسمزاده و قبادي.)15-10 :5935 ،

يکي از پيامدهاي بيتناسبي در جهان مدرنيته بهتبع واپسزدن متافيزيك ،فردگرايي است.
تيلور ( ،)Taylorفردگرايى افراطى ( )Excessive Individualismرا عاملى براي ايجاد حس
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بيمعنايي ،پوچي زندگى ،تنگنظري و ناديدهگرفتن حدود اخالقى ميداند .در ديدگاه او ،تمركز
بر فرد ،عامل اساسي بياعتنايي به ديگران و پيدايي خودبينى بهشمار ميآيد ) .)Taylor,1991:25در
مکتب ليبراليسم ،عقل همانگونه كه ديويد هيوم ) (Daived Hummeمعتقد است «بردة خواستهها
نفساني او ميچرخد؛ مدرنيسم بيشتر در عرصة سعادت بشرى كامالً لذتطلب و در پى فراهم
آوردن رفاه فردى است .درست برخالف تعاليم سنتي كه سعادت انسان را در آگاهي از ماهيت و
حقيقت سرشتين خود ،بهمثابة واسطة ميان آسمان و زمين ميداند؛ زيرا از اين منظر:
انسان وظيفة كيهاني دارد و واقف است كه نميتواند از مسئوليت خويش به عنوان
مخلوقي ممتاز شانه خالي كند؛ مخلوقي كه بر روي زمين زندگي ميكند؛ ولي فقط
زميني نيست ،موجودي است معلق در ميان آسمان و زمين كه هم سرشتي روحاني
دارد و هم سرشتي مادي ،و هدف از خلقتش آن است كه نور «بارگاه الهي» را در
درون عالم منعکس سازد و از طريق انتشار آن نور و عمل به نوعي زندگي مطابق با
واقعيت باطنياش -كه سنت از آن پرده برداشته است -حافظ هماهنگي در جهان باشد
(نصر.)991-990 :5901 ،

حقيقت آن است كه در نگرش انسانشناختي غرب« ،درواقع ،آزادي انسان از تناقضات
وجودي ،از اين واقعيت كه او نه واجد سرشتي حاضر و آماده ،بلکه واجد سرشتي

پرومتهاي1

[=سيال] است ،منشأ ميگيرد» (نصر .)095 :5901 ،چنانكه شارل دوبول (،)Bouvelles Charles de
با تشبيه انسان حکيم به پرومتئوس ،خاصيت عصيانگري حکمت (خرد جديد) را در آدمي براي
تغيير سرنوشت به نمايش ميگذارد .لذا تفکر دوران جديد در مقام جستوجو براي يافتن بياني
تصويري و اساطيري از انسان ،اسطورة باستاني پرومتئوس را احيا ميكند .انساني مغرور و مستقل كه
خود را از تمام قيد و بندهاي الهي مانند تکاليف ديني و نظم حاكم بر طبيعت ،آزاد مييابد
.)095-090 :5901

(نصر،
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 . 1-3-2اصالت لذّت

امروزه انسان مدرن ،سعادت را در كسب لذت و رفاه مادي و طرد موانع دستيابي به سرچشمة
لذت ميداند .از نظر جان الك ( ،)John Lockeسعادت بهمعناى تام كلمه عبارت است از
حداكثر لذتى كه امکان بهدست آوردن آن وجود دارد (نقل در راسل .)019-011 :5919 ،بنابراين ،توسل
در دنياي متجدد ،فروكاستن عقل شهودي به عقل استداللي و محدود كردن قوة عاقله
به زيركي و زرنگي نه فقط سبب شد كه معرفت قدسي غيرقابل دسترس و حتي براي
برخي بيمعنا شود ،بلکه االهيات عقلي را نيز به ويراني كشاند؛ االهيت عقلي كه در
بافت مسيحيت الاقل بازتابي بود از معرفت داراي مرتبت قدسي ...همينكه فرايند
قداستزدايي از معرفت و ارجاع و تحويل عقل استداللي به يك محمل «اين جهاني»
و بشري محض براي ادراك جهان ،همراه با آخرين مراحل تطور فلسفة جديد به
مرحلة پايانياش رسيد ،الهيات عقلي هم از دژ علم و هم از دژ ايمان بهكلي ناپديد
گرديد (نصر.)15 :5901 ،

 . 1-3-3شاديزدگي و ترسيم تصنعي سعادت

شاديانگاري و سعادتنگري كه بهتعبير ماركس و ماركوزه همپشت آزادياند و نگرش كيهاني
انسان سنتمدار سرشار از آن بود؛ در نظام مادي و سرمايهداري تصنعي (اصالت سود و شادي
مادي)  -كه اغلب ناشي از مدنيت مدرن است  -حقيقت و دوامي ندارد .ماركوزه ضمن پذيرش
وجود تعارض و تقابل ميان آزادي و شادي و ميل جنسي و تمدن -كه پيشتر ازسوي فرويد بيان
شده بود -ميآورد :اين تعارضات تنها محصول طبع انساني نيست ،بلکه محصول نهادهاي خاص
اجتماعي و سياسي است كه براي نگهداري نوعي خاص از سلطة اجتماعي ضرورت دارد؛ مجموعه
قيودي كه براي نگهداري تمدن بايد بر غرايز تحميل كرد (رك :مك اينتاير.)11 :5901 ،

تنوعطلبي و تالش براي كسب راههاي شاد زيستن در دنياي جديد ،نشانههاي سرگشتگي آدمي
در دنياي مادي و خودفراموشي و بهتبع آن خدافراموشي در زندگي است .بحرانهاي روحي و
رواني انسان هايي كه مدام در پي سعادت واقعي از زندگي خويش ناراضي و گاليه دارند و براي
ارضاي حس خرسندي و خوشبختي ،پيدرپي به تجربهگري تازه در زندگي فردي و اجتماعي
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دست ميزنند ،پيامد ازهم گسيختگي فکري و بيتناسب حقيقت ماهوي انسان با زندگي ساختگي
در دنياي مدرن است.
 .1 – 3-4تودهگرايي

معرفتشناسي انسان معاصر است؛ معضلي كه بيشتر برآمده از تعارض در شناخت سرشت بنيادين و
فطري خويش و نقش آن در تعالي انسانهاست .اين رويکرد ضد فرهنگي؛ يعني تحميل فرهنگ
آمريکايي -غربي كه بهتعبيري همان شيءوارگي انسان و تحميل هژموني سياست كاالزدگي يا
مصرفگرايي است ،براثر ناديده گرفتن نيازهاي زندگي معنوي و روحاني انسانها و تمركز به وجه
مادي وجود آنها پديدار ميگردد؛ همانگونه كه ماركوزه تصريح كرده كه دولتها با برآوردن
نيازهاي مادي افراد ،درواقع داليل مخالفتها و اعتراضها را از ميان ميبرند تا سلطة خويش را
حفظ كنند (مك اينتاير.)521 :5901 ،

جامعة توده اي ،در ظاهر داراي ارتباطي قراردادي ،سرد و فاقد انسجام است .چنين جامعهاي
برخالف جامعة سنتي كه از يکپارچگي نسبي اخالقي و عقيدتي برخوردار بودند ،به جامعهاي
فرديتخواه با شخصيتهاي منزوي و از خودبيگانه بدل ميشود.
طبق اين نظريه ،مردم در يك جامعة تودهاي هم از نظر اجتماعي هم از نظر اخالقي
متفرق ميشوند .نهتنها ارتباط بين مردم صرفاً رسمي و قراردادي ميشود ،از داشتن
حس عميق دربارة يکپارچگي اخالقي نيز محروم ميشوند؛ چون نظم اخالقي در
جامعة تودهاي در حال افول است (استريناتي.)00-03 :5900 ،

مك دونالد (- )McDonaldكه فرهنگ تودهاي را مانع رسيدن به آرامش واقعي ميدانست-
معتقد است فرهنگ تودهاي موجب به چالش كشاندن زيباييهاي اصيل و جايگزيني زيباييهاي
اضطرابآور و غيرمنتظره بهجاي آن ميگردد (استريناتي .)91-90 :5900 ،روشن است در چنين
جهانبيني بهتدريج ،واقعيت وارونه جلوه ميكند .اين واقعيتنمايي همان چيزي است كه بودريار
( )Baudrillard Jeanاز آن با عنوان وانمايي ( )Simulationو بهتعبيري حاد واقعيت (Hyper-

- )Realityكه ميكوشد جايگزين واقعيت يا عين آن شود -تعبير كرده است كه به كمك
امپراتوري رسانهها ،از رهگذر توسعة فرهنگ مصرفگرايي و بتوارگي يا محوريت كاال در نتيجة
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گسترش فرهنگ «مُد» و «نمايش» ،در جهان مدرن ،بسط و انتقال يافته است .توده در اين بازار
مکاره يا فريبنده ،با واگذاري عالقه و ارادة خويش به رسانه ،تنها در پي بهرهمندي از لذت مصرف
اس ت بدون اينکه معناي آن را بداند و يا حتي بخواهد بداند .در اين دنياي شبهواقعي ،نشانهها
حکمراني ميكنند و هر نشانه به نشانهاي ديگر و هر كاال به كااليي ديگر ارجاع ميدهند و
و وبستر .)12-15 :5902 ،غلبة اين دنياي مجازي ،تودة مردم را در عين پيوستگي ظاهري ،سرگشتهوار
به دنبال خويش ميكشاند و هيچگاه آنها را به سرمنزل آسودگي و آسايش نميرساند؛ حتي به
قول بودريار هرگونه تالش تودهها براي رهايي از واقعيت حاد ،خود بازنمايي ديگر است و اين
نمايش درهم تنيدة بيپايان ،درواقع در پيلة خود تنيدن يا همان گرفتاري در دور باطل

است (وارد،

.)509-501 :5901
 . 1-3-5تقابل جنسيتي

از مصاديق بحران «نفي تناسب» در دورة معاصر ،برهم خوردگي تعادل فکري و رواني انسان معاصر
است .يکي از برجستهترين نتايج اين بيتعادلي رواني ،برهم خوردن مناسبات فطري و خدادادي
ميان زن و مرد است كه به سرعت به چالشي جدي در دورة معاصر بدل شده است .تمايل شديد
زنان غربي براي بازسازي هويتي و شکلگيري جنبشهاي زنانهمحور از نشانههاي اين تقابل نوآيين
است؛ چنانكه زنان فمنيست نيز از همان آغاز جنبش ،به قصد كسب استقالل ،ضمن ناديده گرفتن
واقعيتهاي فطري و تمايزات جسمي و ...با طرح درخواستهاي سياسي خويش ،مبارزاتشان را
براي برابري دستمزدها و اشتغال ،و نيز كسب قدرت در ارگانهاي اجتماعي به نفي صفات زنانه و
مادرانه روي آوردند (رك :كريستوا .)555 :5901 ،تمايل به زندگي انفرادي و يا همجنسگرايي از
نشانههاي منفي اين بيتعادلي در جوامع انساني بهويژه سبك زندگي غربي است كه خود آفت يا
آسيبي بزرگ در تحقق جامعة سالم و كمالطلب محسوب ميگردد.

 . 2راهکارها و پيامهاي ادبيات عرفاني فارسي براي حل بحران نفي تناسب
ادبيات كالسيك به ويژه ادبيات عرفاني بازتابي از زيست جهان شهودي و شناختي انديشمنداني؛
مانند فردوسي ،سهروردي ،سنايي ،عطار ،موالنا ،حافظ و ...است و در اين معنا ،به دليل ماهيت
اخالقي و تعليمي و تأكيد بر وجوه زيباشناختي توأم با تبيين معارف انساني -اسالمي ،همواره براي
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كاروان بشري ازجمله انسان امروزي ،الهامبخش و مشکلگشاست .در اين ميان ،بيگمان متون
عرفاني و حماسي جايگاهي ممتاز داشته و دارند؛ زيرا به سبب ماهيت سازنده و آموزندة آن متون و
تالش آفرييندگان آنها براي رهايي بشر از قيود مادي و مضيق طبيعت و رساندن به گسترة بيكرانة
كه متون فاخر حماسي و عرفاني ما به سبب غايتگرايي و آيندهباوري و تکيه بر منِ متعالي و
بهرهمندي از پيشينه و پشتوانة معرفتي ،جزء متون زاينده و زنده بهشمار ميآيند كه البته به دليل
استفاده از زبان استعاري و نمادين به تناسب بافت تاريخي و اجتماعي ،سطوحي از رموز و اليههاي
معنايي و مصداقي خويش را متناسب با بافت و موقعيت جديد به مخاطبان عام و خاص عرضه
ميكنند .يکي از اين پيامها ،كارايي نظري و عملي نظام انديشگاني ايراني براي غلبه بر بحران نفي
تناسب از هستي است.
ژرفانديشي در جهاننگري اسالمي– ايراني كه اوالً پيوند بين دنيا و آخرت را اصلي بنيادين
ميشمارد؛ ثانياً به عملکرد ساختارمند و نظام احسن هستي معتقد است؛ ميتواند راهبرد رهايي از
بحران يادشده را آشکارا تبيين كند؛ زيرا در اين نگاه:
عالم هستي فقط تماشاخانهاي نيست كه اسما و صفات الهي در آن منعکس شده
باشند؛ بلکه [مکاني] است كه آدمي براي نيل به همان حقِ ماوراي تجلي كيهاني از آن
عبور ميكند .درواقع ،آدمي نميتواند در عالم هستي بهمنزلة تجلي خداوند تأمل و
تدبر كند ،مگر اينکه از آن عبور و به وراي آن سفر كرده باشد .به همين دليل است
كه جهانشناسي سنتي نيز بر آن بوده است تا نقشهاي در اختيار آدمي قرار دهد كه
سمت و سوي حركت وي را در عالم هستي مشخص كند و سرانجام به او امکان دهد
تا از طريق آن عمل اعجازآميز به رهايي [رستگاري] كه اسطورههاي بسيار بدان
پرداختهاند؛ يعني وراي عالم هستي بگريزد (نصر.)931-931 :5901 ،

بايد باور داشت كه:
بيترديد آنچه از نظم در عوالم طبيعي و بشري برجاي ميماند به بينظمي بيشتر
ميانجامد؛ اما اين بينظمي بهمعناي امروزين اين اصطالح ،به عنوان طليعهاي براي
مرحلهاي نو از نظم و عنصري در فرايند خالقيت نيست ،بلکه بهمعناي هرج و مرجي
است كه ميتواند همة حيات بشري بر روي زمين را نابود سازد .براي حفظ قداست
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حيات ،بايد يكبار ديگر ماهيت قدسي طبيعت را يادآوري كرد و اين بهمعناي
قداستبخشي دوباره به طبيعت است (نصر.)51 :5901 ،

پژوهش حاضر بر اين است كه به ياري جهاننگري اشراقي ،ميتوان بيگانگي انسان را از
خويش و خدا و جهان ،و ديدگاه آشفته و ناهمگون او را نسبت به خود و هستي بازشناخت و به

 .2-1باورداشتن به شعور کيهاني
اعتقاد به شعور كيهاني در همة اجزاي عالم كه بيگمان منبعث از آموزههاي قرآني است «وَإِن مِّن
حمْدَه وَلاكن لاِّ تَفْقاهُونا تَسْبِيحَهُمْ» (اسراء .)11 :در انعکاس پرتو قدسي به هستي در
َشيْءٍ إِلاِّ يُسَبِِّحُ بِ َ
نگاه عرفاي ايراني بيتأثير نيست؛ 0نکتهاي كه بهوفور در انديشههاي عرفاني بدان اشاره شده و حتي
شعرايي مثل سعدي را متأثر ساخته است تا با نگرش كالمي -عرفاني بدان اشاره كند كه:
به ذكرش هرچه بيني در خروش است

دلي داند درين معني كه گوش است

نه بلبل بر گلش تســبيح خوانيست

كه هر خاري به تسـبيحش زبانيست
(سعدي)11 :5911 ،

يکي از داليل نفي تناسب از نظام خلقت در تفکر انسان مدرن ،دوري از اصالت فطرت و طرد
تفکر شهودي در مواجهه با طبيعت است؛ ديدگاهي كه نظام طبيعت را جز تودهاي بيجان و
بيتحرك و مانعي براي رسيدن به تعنيات و اصل لذت انسانها چيزي بهشمار نميآورد؛ اما در
نگرش اشراقي شعرا و عرفاي ايراني ،نظام عالم و همة اجزاي آن زنده و پويا هستند و در دايرة
آفرينش تکويني خويش ،در مسير كمالي كه خداوند تعيين كرده در حركتاند؛ ازاينرو ،بهذكر و
تسبيح خالق خويش مشغول هستند؛ چنانكه اين معنا بهخوبي در نظرگاه موالنا بازتاب داده شده
است .در اشعار موالنا بين طبيعت و ماوراي آن نهتنها انفکاك و تقابلي وجود ندارد ،بلکه طبيعت
مرتبه اي از مراتب هستي و تعين آن است كه در پيوندي طولي با يکديگر به تکامل هستي نظر
دارند:
جمله اجزا در تحرك در سکون

ناطقان

كانا

اليه

ذكر و تســبيحات اجــزاي نـهان

غلغلي

افکند

اندر

راجعون
آسمان

(مثنوي ،د ،9ابيات)111-111 :
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عطار پيشتر از موالنا اين حيات و شعور كيهاني را به كمك صنعت تشخيص (انسان انگاري) و
آنيميسم (جاندارانگاري) به خوبي ترسيم كرده است:
از پي گــردت زميـن را هر زمان

دست مانده اسـت ،از دعـا بـر آسـمان...

رعد را تســبيح آورده به جـوش

آب بُــــرده بـــــرقش آورده خــــروش...

جملة گــلهاي رنــگارنگ پاك

ميفــروريزد ز شــوق تـو بـه خــاك...

دفتر گل بين كه ميخواند به حق

حـمد تـو ،پــر زر دهــان ،از هـر ورق..
(عطار)501 :5900 ،

 .2-2همساني و مشابهت خلقت انسان با نظام طبيعت
در باور حکما و عرفاي اسالمي -ايراني نظم و نظام طبيعت ،همخوان و همسنخ نظام ساختاري عالم
انساني است؛ زيرا انسان نيز همانند نظام هستي و مشابه آن است .جهانبيني ايراني ،بر نظاممندي
هستي و اعتقاد به وحدت كيهاني استوار است؛ مطابق اصل وحدت كيهاني هر چيزي در عالم قصد
و غايتي كمالطلب در چارچوب انسجام كلي عالم هستي دارد (نصر .)115 :5901 ،وحدتي كه با
عنوان «برهان نظم» در فرهنگ ايراني -اسالمي از آن ياد ميشود و درست برخالف برهان تجربي
غرب در تفسير و تعبير از نظم طبيعت است.
اسالم از طريق امتناع از جدا ساختن انسان و طبيعت بهطور كامل نگاه يکپارچة خود
نسبت به عالم وجود را حفظ كرده است و شريانهاي نظم كيهاني و طبيعي ،جريان
فيض يا بركت الهي را جاري ميبيند .بشر در طلب آن چيزي است كه متعالي و فوق
طبيعي است؛ اما اين طلب و جستوجو در ساية طبيعتي دنيوي نيست كه مخالف فيض
الهي و امور فوق طبيعي باشد .بشر از درون خود طبيعت ،تالش به تعالي بخشيدن به
طبيعت را دارد .بهشرطي كه انسان بتواند تفکر و تأمل دربارة آن را نه بهمثابة قلمروي
مستقل از واقعيت و بلکه به عنوان آيينهاي بياموزد كه واقعيتي باالتر را منعکس
ميسازد (نصر.)501 :5901 ،

در اين ديدگاه ،هيچ جزئي بيتناسب با كليت منضمم خويش باقي نيست و در ساختاري
منسجم به دنبال هدف تکويني خويش در عالم جريان دارد:
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زان سبب كه جمله اجزاي منيد

جزو را از كل چرا برميكنيد؟

جزو از كل قطع شد ،بيکار شد

عضو از تن قطع شد ،مردار شد

تا نپيوندد به كــل بـار دگـــر

مرده باشد ،نبودش از جان ،خبر
(مثنوي ،د ،9ابيات )5391 -5391

(رك :نصر .)991 :5901 ،برايناساس ،انسان نهتنها عالم اصغر و نموداري از عالم اكبرست كه خود
محور و مركز عالم هستي ،شناخته ميشود؛ چنانكه در تفکرات عرفاني نيز بدان تصريح شده است.
شبستري در كالمي موجز اين پيام اصلي را اينگونه خالصه و بيان ميكند:
به اصـل خويـش يك ره نيـك بنگر

كــه مــادر را پدر شد باز مادر

جهان را سر به سر در خويش ميبين

هر آنچ آيد به آخر پيش ميبين

در آخــر گشـــت پيدا نقــش آدم

طفـيل ذات او شد هر دو عالم...

از آن گشتــست امــرت را مســخر

كه جان هر يکي در توست مضمر

تو مـــغز عالمــي زان در ميـــاني

بدان خود را كه تو جان جهاني
(شبستري)11 :5915 ،

در مصباح الهدايه در اين باب آمده است« :انسان را كه كلمة جامعه است و هم صحيفة كامله از
كتاب عالم انتخابي لطيف ساخت كه در وي صور جملة معاني و كلمات مفصل بنمود»

(كاشاني،

.)0 :5905

ازاين رو ،خودناشناسي ،نقطة عزيمت بازنگري در افکار و اعمال آدمي با خويش ،جامعه،
طبيعت و در يك كالن هستي است؛ نکتهاي كه ادباي ايراني ازجمله موالنا راه رهايي از اغلب
بحرانهاي بشري را در فهم علل ناخودشناسي و رسيدن به خودآگاهي ميدانند:
اي تو در پيکار خـــود را باخــته!

ديــــگران را تـــو ز خـــــود نشــــناخته

تو به هر صورت كه آيـي بيسـتـي

كــــه مـــنم ايــن وو ان تــو نيســـــتي

يك زمان تنها بماني تو ز خــلــق

در غــم و انديشــه مــاني تــا بــه حلــــق

اين تو كي باشي؟ كه تو آن واحدي

كه خـوش و زيبـا و سرمسـت خـودي...

گر تو آدم زادهاي چون او نشــين

جــــمله ذريــــات را در خـــــود ببــــين
(مثنوي ،د ،1ابيات)029 -023 :
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اغلب شاعران و نويسندگان عارفمسلك ايراني ،نيز همواره خودشناسي را كليد سعادت و رمز
توفيق در دو دنيا شمردهاند:
مرو به خانه اربـاب بيمـروت دهـــر

كه كنج عافيت در سراي خويشتن است

اي نســـخة نــــامه الـــهي كــــه تويــــي

وي آيـــنة جمــال شــاهــي كـه تـويي

بيرون ز تو نيست آنچه در عـالم هسـت

در خود بطلب هرآنچه خواهي كه تويي
(نجم رازي)9 :5902،

تأثير نگرش عرفاني است كه برخي از بزرگان فرهنگي -ادبي ايران را ازجمله فردوسي به اين
باور رسانده است كه ميان فطرت آدمي و سرشت هستي انطباقي متناظر وجود دارد .لذا هرگونه
انحراف نظام فطري انسان با نظام هستي موجبات تيرگي ،نابساماني و آشفتگي را هم در نظام خلقت
و هم در ساحت جسماني و رواني انسان مهيا ميسازد .بيعدالتي و تعدي به حقوق ديگران-
برخالف عدل و داد كه هم نظام هستي و هم نظام انسان بر آن استوار است -يکي از آن انحرافات
است (نك .فردوسي ،5910 ،ج :0بيت.)5115

از نمونه هاي داستاني انحراف از معيار تناسب و تعادل هستي ،انحطاط حکومت افسانهاي و
طاليي جمشيد است كه با دور شدن از انطباق وجودي و فطري انسان با طبيعت و برهم خوردن
پيوستگاري انسان با شاكلة هستي و راز و رمز آن ايجاد گشته است .نتيجة چنين تفکري ،خودبيني،
خدافراموشي و فروپاشي حکومت به دست ضحاك است« :مني چون بپيوست با كردگار /شکست
اندر آورد و برگشت كار» (فردوسي ،5910 ،ج .)90-93 :5
سرنوشت كيکاووس نيز در شاهنامه ميتواند در همين راستا تحليل گردد؛ كسي كه به اميد
تصرف سرزمين مازندران -كه بهاعتباري نموداري از نظام طبيعت است -موجب سرگشتگي و رنج
و سختي خود و مردمان خويش گشت (رك :فردوسي ،5910 ،ج.)091 -012 :5

به باور حکمي فردوسي ،جنگ و خونريزي نتيجة همين غفلت از تناسب نظام هستي با سرشت
و فطرت پاك انساني ،درنتيجة خودناشناسي و منفعتطلبي است .ازاينرو ،شعار او در مواجهه با
ساحتهاي ناشناختة انسان و طبيعت ،معرفت اخالقي و وفاق و گفتوگوست:
به آهن چه داريم گيتي نهان
چو با دانشي شد گشاده جهان
(فردوسي)093 :5910 ،
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 .2-3علم سودبخش و رهايي از کمند علم مادي
در پرتو بازگشت به خويش و شناخت هويت و اصالت انساني است كه از منظر ادباي بزرگ ايراني
از جمله موالنا ،بايد علم نافع با علم ضارّ و مخرب -علم مادّه بنياد و عقل ابزار -از هم بازشناخته
شود؛ عاملي كه از بين برندة بحران نفي تناسب در مواجهه با طبيعت و تخريب آن بهشمار ميآيد:
از شکاكيت مدرن و علم آكادميك ( )Scientificرها كند؛ زيرا شك و حيرت انسان مدرن،
نوعي شکاكيت بيريشه و بياعتمادي ناشي از قهاريت مادهگرايي و خردگرايي افراطي است كه
هيچ تکيهگاهي جز ماده و و اصالتي جز عينيتگرايي را نميپسندد .شايد به همين دليل باشد كه
برخي از محققان غربي مانند اريك فروم اعتقاد دارند كه« :متأسفانه امروز انسان قابليت اعجاب و
حس استفهام خويش را از دست داده است» (فروم.)1 :5900 ،

عطار در مصيبتنامه كه به قول شفيعي كدكني «سوكنامة تبار انسان و اضطرابهاي بيکران و
جاودانة آدمي و مشکالت ازلي و ابدي بشر را سروده است و اينکه در عرصة معرفتشناسي
االهيات ،همة كائنات سرگشتهاند و گرفتار مصيبت» در نفي علم مادهگرا و در مقابل تشويق به علم
شهودي ميآورد:
فکرتي كز وهم عقـل آيــد پـديـد

آن نه غيب است آن ز نقل آيد پديد

فکـــرت عقــلي بــود كـفــار را

فکــرت قلبي اســت مـرد كـار را

سالك فکرت كه در كار آمده است

نه ز عقل از دل پديــدار آمده است

اهل دل را ذوق فهـمي ديگر است

كـان ز فـهم هر دو عالـم برتر است

هركـه را آن فهــم در كــار افکند

خويــش در درياي اســـرار افکــند
(عطار)513 :5900 ،

 .2-4نگرش قدسي به نظام خلقت و اصالت برهان نظم
شاكلة تفکر عرفاي ايراني بر تناسب نظام هستي با جمال حضرت حق درنتيجة قداست و پاكي آن
تأكيد ميورزد؛ چنانكه ابيات ذيل گواه اين مدعاست:
در اين نظام زيباشناسانه ،رازناكي و رمزگونگي هستي نشانهاي ديگر از باور قدسي داشتن به آن
است؛ همانگونه كه حافظ شيرازي بدان تأكيد ورزيده است:
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هر شبنمي در اين ره صد بحر آتشين است

دردا كه اين معما شرح و بيان ندارد
(حافظ)30 :5911،

رازناكي هستي ،برخالف باور انسان مدرن غربي نه علّتي و مجوزي براي تخريب آن به اميد
خويش با خدا و طبيعت و بازسازي نظام معرفتشناسي و زيباشناختي محسوب ميشود .در اين
نگرش ،تناقضات ظاهري و نظام تقابلي هستي نه نمودار تشتت كه نشانة نظامي ديالکتيك در ساحت
هستي بهشمار مي آيد كه خداوند براي هدايت بشر تدارك ديده و هرگونه بيبصيرتي در شناخت
حقايق آن به سبب تنگنا و كاستي عقل مادي و جزئينگر انسانهاست:
هرچه هست از قامت ناساز بياندام ماست

ورنه تشريف تو بر باالي كس كوتاه نيست
(حافظ)11 :5911،

در جهانبيني عرفاني ،نظام هستي به پشتوانة حکمت خداوند يکتا ،مقدس است .ازاينرو ،ادباي
عارف با توجه به اين قداست به زيبايي نظم و تناسب هستي نظر دارند؛
نظامي با عنايت به ابعاد مجهول در عالم هستي با زيباترين عبارات ،راستايي حاكم
برعالم هستي را از جهت نظم و شايستگي براي به وجود آمدن و قانون تحول از
مراحل پست را به مراحل عالي طرح ميكند (جعفري.)511: 5912،

جهـاني به اين خـــوبي آراســـتي

برون

چنان بركشـــيدي و بســتي نگار

كه به زان نيارد خـرد در شمار

رازشــان

آغازشان

مهندس بســي جويد از

نداند

زانکه
كه

ياريگري
چون

كردي

خواستي...

(نظامي)9 :5910 ،

در جهان غرب تکثر صور قدسي بهانهاي براي انکار و نسبيگرايي در زيبايي و حقيقت شده
است .درحاليكه اين تکثر در تفکر ايراني -اسالمي نشانهاي از حضور مطلق زيبايي و جهانشمولي
آن است (نصر.)112 :5901 ،
مركزيتگرايي يا اصل وحدت در هستي از بنياديترين معارف موجود در نگرش عرفاني
است .در اين نگاه ،اعتقاد به حاكميت خدا در همة هستي و وحدت خالق ،ميتواند در رسيدن انسان
به اصل وحدت عناصر در هستي ياري رساند .بهواسطة همين خالق حکيم واحد است كه نظام
هستي مبتنيبر يکپارچگي سامانمند و همراستاست .در منظومة فکري ايراني ازآنجاكه نظام خلقت
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بر مدار احسن استوار است كه «ليس يف امكان ابدع مما كان» هرگونه تصرف و جابهجايي در اجزا و
عناصر طبيعت ،موجبات بينظمي و برهم خوردن تناسب نظام خلقت خواهد شد .بحرانهاي
زيستمحيطي ،آلودگي هوا و آب ،تغييرات آب و هوايي و ...از تبعات همين دستكاري در
حلي براي مبارزه با پيامدهاي منفي بحران محيط زيست به عرضة نوعي «الهيات محيط زيست»
( )Eco- Theologyمنجر شد كه بيشتر به ترويج نوعي اخالق در مواجهه با طبيعت اهتمام دارد،
در معرفت ديني ،متفکر مسلمان در پي احياي معرفت ديني و علم قدسي طبيعت است كه با نگرشي
سيستماتيك در طبيعت در پي دستيابي به جنبهاي از معرفت و واقعيت كيهاني منطبق با واقعيت
كلي هستي است (رك :نصر .)50-59 :5901 ،عرفاي ناظر بر همين ديدگاه معتقدند همة اجزاي عالم در
مسير تکويني خويش بايست در محل و مقر خويش استوار باشند تا خللي به عالم امکان وارد نشود.
نظام ديالکتيك متضادي كه در سرشت عالم وجود دارد ،اساس پايداري عالم است و هرگونه دخل
و تصرف در آن ماية نابودي و سرگشتگي خواهد شد:
جــــهان را ســــر بــه ســــر آيينــهاي دان

به هـر يـك ذره در ،صـد مــهر تابـان...

اگــر يــك ذرّه را برگــــيري از جــــاي

خلــــل يــــابد همــه عالــــم ســــراپاي

همــه سرگشــته و يــك جــزو از ايشــان

بــرون ننــــهاده پــــاي از حــد امـــــکان
(شبستري)19 :5915 ،

از فوايد باورمندي به تناسب و همگوني يا هماهنگي اجزاي عالم با يکديگر ،القاي نوعي حس
زيباشناختي مخصوص جهانبيني ايراني است؛ يعني «ظهور نيکويي و زيبايي در رعايت تناسب و
اعتدال» .ثمرة اين نگاه و اعتقاد به تعادل در عناصر هستي و ظهور زيبايي ،وقوع نکاح معنوي است؛
نکاحي كه حاصل آن ،نه چون دورة معاصر تخريب طبيعت و چشم انتظاري سود و منفعت كه
دوستداري طبيعت و عشق به مظاهر آن است:
چو از تعديل گشت اركان موافق

ز حسنش نفس گويا گشت عاشق

نکـــاح معــــنوي افتاد در دين

جهان را نفــس كلــي داد كابيـن

از ايشان ميپديد آيد فصاحت

علوم و نطق و اخالق و صباحت
(شبستري)39 :5915،
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 .2 -5بازتعريف انسان و اعتقاد به پيوند روحي و انسجامبخش ميان آدميان
نظام تفکر حکمي  -عرفاني ،دافع توهم تودهاي شدن انسانهاست؛ زيرا در اين منظر انسان بازيچة
ابزار يا شيء نيست و روابط ميان انسانها براي رفع نيازهاي مادي تنظيم نميشود .روابط عاطفي
همحسي به تقويت تفاهم و همراهي منجر ميگردد.
در اين انگارة معرفتي و انسانشناختي ،هرگونه بيتناسبي و تفرد در جامعه نه به سبب اقتضائات
زمانه ،كه ناشي از كجانديشي در نظام خلقت و بدفهمي در روابط حاكم بر مناسبات انساني در اين
عالم تلقي ميشود .تفاوت اين دو انگارة غربي و ايراني ،از تمايز زاوية ديد آنها نشئت گرفته است؛
زيرا تودهاي شدن برآيند نگرش تكساحتي و اصالت دادن به وجوه مادي بشر است؛ اما در نگرش
ايراني -اسالمي به پيروي از سخنان پيامبر اكرم(ص) اصالت با روح و پيوستگي روحي ميان آدميان
است .از اين زاويه علت تودهاي شدن جامعة انساني ،تكساحتي شدن انسانها و تمركز بر اصالت
لذت و تالش براي رفع نيازهاي ساحت مادي وجود آدمي است .لذا راهبرد ادباي بزرگ ما چون
موالنا ،بازنگري در كيفيت بينش و چگونگي تفسير از موقعيت انسانها در اين عالم و اتحاد
ارگانيك و غيرسودجويانه ميان ابناي بشر است:
مــؤمنان معــدود ليك ايــمان يـکي

جسمشان معـدود لـيکن جــان يــکي

غيرفهم و جان كه در گــاو و خرسـت

آدمي را عقـل و جــاني ديـگرســـت

بــاز غــيرجـــان و عقــل آدمـــي

هســــت جــاني در ولــــي آن دمـــــي

جــان حيـــوانـي نــدارد اتــــحاد

تـو مجــو اين اتحــاد از روح بـــاد...

جان گرگان و سگان از هم جداست

متــحد جانهاي شــيران خـداســت...

ليــك يــك باشــد همه انـوارشان

چــونك برگــيري تو ديــوار از ميان

چـون نمــاند خــانهها را قاعــده

مــؤمنــان مـــانند نــفـــس واحــــده
(مثنوي ،د ،1ابيات)120 -150:

تأكيد بر ابعاد روحاني وجود آدمي راه را براي هرگونه تعريف مادي و تكساحتي از انسان
مي بندد .تنها در ساية چنين نگرشي است كه انسان از افراط در برآوردن نيازهاي مادي و لذت
مصرفزدگي پرهيز خواهد كرد و راه سعادت واقعي را پيدا خواهد كرد؛ چنانكه حافظ نيز در
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برخي از غزليات خويش ازجمله غزلي با مطلع «اي بيخبر بکوش كه صاحب خبر شوي /تا راهرو
نباشي كي راهبر شوي» رمز رسيدن به تعالي و سعادت را «دوري از خواب و خور»؛ يعني دوري از
توجه صرف به نيازهاي جسماني دانسته است.
بازتعريف انسان از منظر ابعاد معنوي و روحاني ،حتي ميتواند راههاي پيدايش احساسات
زن و مرد از حيث انسانيت قائل نشده است« :اعلم ايدک اهلل ان النسانية ملّا کانت حقيقة جامعة
للرجل و املرأة مل يکن للرجال علي النساء درجة من حيث النسانية» (ابنعربي ،5901 ،ج .)01 :9وي در
«فصّ محمدي» در فصوص الحکم بيان ميكند كه شهود حقتعالي در زن كاملتر از مرد است:
«فشهوده للحق في املراه امت و اکمل ،لنه يشاهد احلق في حيث هو فاعل منفعل»؛ زيرا او حق را از
آن حيث كه او ،فاعل و منفعل است ،مشاهده ميكند و از خودش ازآنرو كه فقط منفعل است
(رك :ابنعربي .)151-153 :5901 ،بديهي است توجه به چنين نگاه بلند و متعالي به زن در عرفان
مي تواند زنان را از هرگونه رويکرد تقابلي با مردان از منظر هستيشناختي در نظام خلقت برحذر
دارد .از اين منظر است كه موالنا براي باز گشت به نظام تعادلي ميان روابط زنان و مردان ،به راهبرد
بازتعريف انسان در نظام فکري و ايجاد اصالحات گفتماني تأكيد دارد .به نظر او نهتنها تفاوتي
ماهوي ميان زنانگي و مردانگي وجود ندارد ،آنها دو روي يك ماهيت واحد؛ يعني تناسب نظام
خلقت هستند كه از صفات جمالي و كمالي حضرت حق آيينگي مينمايند و هرگونه دستكاري
در اين رابطة آيينگي ،باعث برهم خوردن نظام تکوين در نمايندگي از ساحت خداوندي محسوب
ميگردد:
اي رهيـده جـان تـو از مـــا و مـــن

اي لطيـفة روح انــدر مــــرد و زن

مرد و زن چون يك شود آن يك تويي

چون كه يكها محو شـد آنـك تويي

ايـــن مـن و مـا بهــر آن بـرسـاختي

تـا تـو بــا خود نرد خدمـت باختـي

تا مــن و توها همه يك جـان شونـد

عــاقبت مسـتغرق جـانـان شــونـد...
(مثنوي ،د ،5ابيات)5101 -5100 :
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نتيجه:
بحران نفي تناسب و تعادل از نظام هستي از دو منظر نظري و عملي از پيچيدهترين و اليهدارترين
آفات انسان متجدد بهشمار ميآيد .اين بحران كه از يك رو ريشه در سيطرة مادهگرايي و اصالت
اما تودهاي است ،از پيامدهاي عقل ابزاري و مادهگرايي انسان مدرن است كه با ايجاد تصور
نادرست از خودشناسي ،به نفي مركزيت و معنويت در انسان معاصر منجر ميگردد .انسان متجدد به
سبب درك نکردن پيوستگي بين ساحتهاي انسان با هستي و نفي شعور كيهاني و درنتيجه
جابهجايي اجزاي نظام هستي به اميد سامان دادن به طرح منبعث از علم تکنيكزده معاصر ،به نوعي
بيتعادلي و بيساماني فکري و عملي دچار گشته است .تغيير ذائقة زيباشناختي ،طرد وجوه رازناكانة
هستي و رسيدن به تفکر دهريگري مدرن (چون عينيتگرايي و تجربهمداري در طبيعت) ،برهم
خوردن تعادل روحي و رواني و حتي بيتناسب جنسيتي انسانها از پيامدهاي اين بحران مخرب
است.
در اين ميان ،گنجينههاي فکري و معرفتي ادبيات عرفاني ،مستقيم يا غيرمستقيم راهکارهاي
راهبردي پيشنهاد ميدهند .آفرينندگان اين آثار فاخر و شکوهمند ،معتقدند نقطة عزيمت رهايي از
اين بحران ،بازيابي خويشتن و درك جايگاه خود در نظام هستي است .تناسب نظام هستي ارتباطي
تنگاتنگ با تناسب جسمي و روحي انسان دارد .لذا هرگونه دستاندازي در نظام خلقت موجبات
بيتعادلي هستي و سازههاي جسمي ،فکري و رواني انسانها ميگردد .در نظام فکري ايراني ،جهان
طبيعت در پيوندي طولي با جهان ماوراي طبيعت و خداوند قرار دارد و نبايد از وجوه قدسي نظام
طبيعت كاست و با نفي اين پيوند و بريدن نقش خالق در ايجاد نظام احسن ،به سرگشتگي و غفلت
ازيكسو ،و منفعتطلبي و مادهگرايي ،تخريب طبيعت و...ازديگرسو دامن زد .به سبب وجود و
حاكميت حکيمانة خداوند بر همة هستي ،نهتنها قداست در همة آفريدههاي او جاري و ساري
است ،بلکه هريك از آفريدههاي خدا در جاي مناسب خويش قرار دارند و نبايد به دستكاري اين
نظام زيباشناختي ديالکتيك روي آورد .براي اين منظور بايد به اتکاي تفکر شهودي ،به قداست
طبيعت بازگشت و به رازناكي هستي و جايگاه انسان در آن ايمان داشت؛ ايماني كه به شعور
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كيهاني و اتحاد بين همة اجزاي عالم وجود ناظر است و موجب رشد تفکر حقيقي و اخالقمداري
در مواجهه با نظام هستي ميگردد.
در منظومة حکمي -عرفاني ،روابط ميان انسانها با دوري كردن از تمنيات و دغدغههاي
منفعتطلبانه به پيوندي ارگانيك و طبيعي بازميگردد به شرط آنکه نظام گفتماني آدمي نسبت به
ميان باورهاي مردانه و زنانه از بين ميرود و از اين رهگذر به مقام آيينگي خويش در بازتاب
صفات كمالي و جمالي حضرت حق ،درنتيجة اتحاد و همبستگي تعريف شده فطري بازميرسند .از
بازخواني متون عرفاني برمي آيد كه با انتقال نقطة اتکا از وجوه مادي آدمي به وجود روحاني انسان
و بازتعريف انسانها و روابط آنها از منظر ماهيت روحاني وجود انسان ،مشکالت بيتناسبي انسان
در نظام معرفتشناسي معاصر برطرف خواهد شد.

پينوشتها:
 .5پرومتئوس ( )Promtheanدر اساطير يونان ،نام موجودي نيمهخدا و نيمهانسان است كه برخالف
خواست خدايان آتش را از آسمان ربود و استفاده از آن را به انسان تعليم داد و به همين دليل زئوس او را
عقاب كرد .اين اصطالح حاكي از ديدگاه عاصيانة انسان دوران رنسانس دربرابر آسمان و ارادة خداوند
است (رك :اسميت.)515-519 :5901 ،

 .0توجه به صدق گزارة يادشده در كنار تأثر ناخوداگاه از نگاه رمزي -استعاري (اينهماني و واقعنمايي)
موجود در اساطير ايراني ،ميتواند دليلي براي گسترة پركاربرد صنعت جانبخشي در اشعار شاعران فارسي
است.

کتابنامه:
-

آگامبن ،جورجو ،)5932( .كودكي و تاريخ :دربارة ويراني تجربه ،ترجمة پويا ايماني ،تهران :مركز.

-

ابنعربي ،محييالدين ،)5901( .فصوص الحکم ،تصحيح و ترجمة محمد خواجوي ،تهران :مولي.

-

ــــــــــــــــــــــ  ،)5901( .ترجمة فتوحات مکيه ،ترجمة محمد خواجوي ،تهران :مولي.

-

احمدي ،بابـك ،)5901( .آفـرينش و آزادي :جسـتارهاي هرمنوتيـك و زيبـاييشناسـي ،چـا پـنجم،
تهران :مركز.
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استريناتي ،دومينيك ،)5900( .مقدمهاي بر نظريههاي فرهنگ عامه ،ترجمة ثريا پاكنظر ،چا پـنجم،
تهران :گام نو.

-

اسميت ،ژوئل ،)5901( .فرهنگ اساطير يونان و رم ،ترجمة شهال برادران خسروشاهي ،چا

دوم،

تهران :فرهنگ معاصر و روزبهان.
چا سوم ،تهران :مركز.
-

تيليش ،پل ،)5901( .شجاعت بودن ،ترجمه مراد فرهادپور ،چا چهارم،تهران :علمي و فرهنگي.

-

جعفري ،محمد تقي ،)5912( .حکمت ،عرفان ،اخالق در شعر نظامي گنجوي ،تهران :كيهان.

-

حافظ شيرازي ،شمسالدين محمد ،)5911( .ديوان خواجه حافظ شيرازي ،تصحيح قاسم غني و محمـد
قزويني ،چا پنجم ،تهران :باقرالعلوم.

-

راسل ،برتراند ،)5919( .تاريخ فلسفه غرب ،ترجمة نجف دريابندرى ،چا ششم ،تهران :كتاب پرواز.

-

ريچلز ،جيمز ،)5903( .فلسفة اخالق ،ترجمة آرش اخگري ،چا دوم ،تهران :حکمت.

-

سيد حسيني ،رضا ،)5911( .مکتبهاي ادبي ،چا يازدهم ،تهران :نگاه.

-

سعدي شيرازي ،مصلح الدين ،)5911(.كليات سعدي ،تصحيح و تعليـق بهـاءالـدين خرمشـاهي ،چـا
اول ،تهران :ناهيد.

-

شبستري ،شيخ محمود ،)5915( .مجموعه آثار ،به اهتمام صمد موحد ،چا دوم ،تهران :طهوري.

-

شوان ،فريتيوف ،)5909( .اسالم و حکمت خالده ،ترجمة فروزان راسخي ،تهران :هرمس.

-

عطـار نيشــابوري ،فريدالــدين ،)5900( .مصــيبتنامــه ،مقدمــه ،تصــحيح و تعليقــات محمدرضــا شــفيعي
كدكني ،چا چهارم ،تهران :سخن.

-

فردوسي ،ابوالقاسم ،)5910( .شاهنامه فردوسي ،براساس نسخه نه جلدي چا مسکو زير نظـر بـرتلس،
دورة دو جلدي ،تهران :ققنوس.

-

فروم ،اريك .)5900( .زبان از ياد رفته ،ترجمة ابراهيم امانت ،چا نهم ،تهران :مرواريد.

-

قاسمزاده ،علي و حسينعلي قبادي« ،)5935( .داليل گرايش رمان نويسان پسامدرنيته به احياي اسـاطير»،
مجلة ادب پژوهي ،شماره  ،05ص.15-99

-

كاشاني ،عزالدين ،)5905( .مصباح الهدايه ،تصحيح همايي ،چا ششم ،تهران :هما.

-

كريستوا ،ژوليا« ،)5901( .زمان زنان» ،ترجمة ماني حقيقت ،سرگشتگي نشـانههـا ،چـا پـنجم ،تهـران:
مركز.
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-

پين ،مايکل ،)5901( .فرهنگ انديشههاي انتقادي از روشنگري تـا پسـامدرنيته ،ترجمـة پيـام يزدانجـو،

پژوهشنامه عرفان /دو فصلنامه /شماره شانزدهم

411

-

گابليك ،سوزي ،)5901( .آيا مدرنيسم شکست خورده است؟ ،ترجمة محمدي ،تهران :مينوي خرد.

-

مك اينتاير ،السدر ،)5901( .ماركوزه ،ترجمة حميد عنايت ،چا چهارم ،تهران :خوارزمي.

-

مولوي ،جاللالدين محمد بلخي ،)5913( .مثنوي معنوي ،بـا مقدمـة جـواد سلماسـيزاده ،چـا سـوم،
تهران :اقبال.

-

نصر ،سيد حسين ،)5901( .معرفـت و معنويـت ،ترجمـة انشـاء او رحمتـي ،چـا سـوم ،تهـران :دفتـر
پژوهش و نشر سهروردي.

-

ـــــــــــــــــــ  ،)5901( .دين و نظم طبيعت ،ترجمه انشاء او رحمتي،چا دوم ،تهران :نشر ني.

-

ـــــــــــــــــــ  ،)5901( .انسان و طبيعت :بحران انسان متجدد ،چا چهارم ،تهران :فرهنگ اسالمي.

-

نصري ،عبداو ،)5901( .گفتمان مدرنيته ،چا سوم ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي.

-

نظامي گنجوي ،الياسبنيوسف ،)5910( .شرفنامه ،با تصحيح و حواشي حسن دستگردي ،بـه كوشـش
سعيد حميديان ،چا سوم ،تهران :قطره.

-

نوذري ،حسينعلي« ،)5901( .بستر و زمينههاي تاريخي پستمدرنيسم» ،ما و پستمدرنيسم ،بـه كوشـش
محمــدعلي محمــدي و عبــدالکريمي ،تهــران :پژوهشــگاه علــوم انســاني و مطالعــات اجتمــاعي جهــاد
دانشگاهي.

-

وارد ،گان ،)5901( .پست مدرنيسم،ترجمه علي مرشديزاده ،تهران :قصيدهسرا.

-

وبستر ،فرانك ،)5902( .نظريههاي جامعة اطالعاتي ،ترجمة اسماعيل قديمي ،تهران :قصيدهسرا.
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-

نجم رازي ،عبداو ،)5902( .مرصاد العباد ،به اهتمام رياحي ،چا نهم ،تهران :علمي و فرهنگي.

