
 

 

 

 

 عرفان از غایت الهی تا غایات اومانیستی و دهری    
 محمدرضا عابدی

 محمد خاکپور

عرفان در مفهوم حقیقی آن، بدان جهت که از سنخ سلوک و پیمودن است،  :چکیده

های توحیدباور متعالی را مدّ نظر دارد. در اندیشۀ عرفانمند بوده و نیل به هدفی غایت

فرجامین زنجیرۀ هستی نیست، بلکه این زنجیره پس از او سیر  خدامحور، انسان حلقۀو 

های شود. براین پایه، عرفانتعالی ختم میتکاملی دارد و در اوج کمال به ذات باری

های از رهایی از بند وابستگی بر ادیان یک فصل مشترک غایی دارند که عبارت مبتنی

اندیشه و سلوک  مادی، شناخت خدا و وصول به حقیقت است. اما در سازمان

ـ توحیدی نیست و  کهن بشری که مبنای توحیدی ندارند، غایت نیز الهی های عرفان

گرایانه و و تالش برای افزون بر این، جنبۀ باطن شود؛طریق سلوک به خدا منتهی نمی

، در تعالیم و هایی کهن بشری وجود داردگونه که در عرفاند مادیات، آنرهایی از قی

های جدید به جهت اتکا بر عقالنیت سکوالر و شود. عرفاندیده نمی ها سلوک آن

گرا، حرکت به سمت تعالی معنوی و براساس مقتضیات دنیای مدرنِ مادی سازماندهی

ر حرکتی هم باشد از سنخ حرکت دهند. بلکه، اگحقیقی را مد نظر قرار نمی کمال

شود. برخی نیز کامال ایستا  زدن منجر می دوری و چرخشی است که در عمل به درجا

 .ای ندارندویژه بوده و غایت

 های جدید، اومانیستیعرفان، غایت، خدامحور، معنویتها: واژهکلید

 استادیار دانشگاه تبریز                            e-mail:abedi@tabrizu.ac.ir 


  e-mail:khakpour@tabrizu.aci.r           استادیار دانشگاه تبریز 

 9/12/1393پذیرش مقاله:  ؛1393/ 6/11 دریافت مقاله:
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 :مقدمه
های معنوی عصر جدید یک اصل بنیادی است و در تعالیم در آیین  (Humanism)محوریانسان

که در ادیان توحیدی با صفاتی مانند خالق حکیم، قادر متعال، ولی ها از خداوند به مفهومی  آن

ویند گ از خدایی سخن می اغلبها آییناین  شود، نشانی نیست. بلکهل مطرح میمطلق و غایت آما

ک روح جو کند؛ این خدا گاه تا حد یک حضور یا یو که شخص باید آن را در درون خود جست

آنکه موضوع معرفت و  از  ازاین منظر، خدا بیش .(173: 1391منی، )ترکیابد و یا یک تصور تنزل می

 ای برای کسب آرامش است.هدف غایی از آن باشد، وسیله

اند که سالیان متمادی دوری از دین و معنویت های نوظهور در بستر جوامع مدرنی بالیدهعرفان

 :را سرلوحۀ تفکر و زندگی خود قرار داده بودند و اصرار داشتند که

انسان باید فکر خدا و زندگی اخروی را کنار بگذارد ]زیرا[ از آن ضعف و عجز 
آید. انسان باید در فکر زندگی دنیا باشد و به خود اعتماد کند. این آغاز رهایی از برمی

  .(200: 3ج ،1383 )فروغی، بند است

معنوی هستند و  پی رفع نیازهایاند؛ چون ازسویی در دچار نوعی تناقض درونی به همین جهت

را برطرف  صنعتی فرسای جامعۀاحم طاقتاند که کمبودهای معنوی انسان متمدنِ گرفتار در تزآنبر

در معنای  -مدرن و دوری از خدا و دین خواهند همچنان بر مبانی اندیشۀمیدیگرسو سازند و از

 وفادار باشند.  -خاص آن

اند که برای نیل به مراتب معنوی و دست یافتن های جدید بر این مبنا شکل گرفتهبنابراین عرفان

که در دسترس  توان مفهوم خدا را تاحدیمی نکهبه گشایش روانی لزوماً نیاز به خداوند نیست. یا ای

انسان مادی قرار گیرد تنزل داد. در این نگاه میل فطری به پرستش )خداوند(، کمال و معنویت از 

گویی به نیازهای معنوی خود لزوماً نیازمند ادیان الهی و سخاند و انسان برای پاهم قابل تفکیک

 ها نیست. بر آن های مبتنیعرفان

گیرند که غایت  بر شریعت قرار می ای اصیلِ مبتنیهعرفان مذکور دربرابر یهاپایه عرفان این بر

و مادی از پیش روی انسان  هایها برداشتن عالیق و محدودیت الهی دارند و هدف اصلی آن

های نوپدید اهلل است. بنابراین عرفانفنای فی ودی او و در پایان رسیدن به مرحلۀگسترش ظرفیت وج

هدف از سلوک و  ،های سلوکها در تعالیم، شیوه های اساسی آنعرفان نامید و به تفاوترا باید شبه
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اند،  ظاهر به هم شبیه بسا چیزهایی که در ای حقیقی توجه کرد. به قول موالنا هایغایت آن، با عرفان

 است:« راه هفتاد ساله»ها  آن اما در باطن فاصلۀ

 صـدهـزاران  ایـن چنین  اشبـاه  بین

 این زمین پاک و آن شـوره است و بد

 هردو صـورت گـر به هم مانـد رواست

 جز که صاحب ذوق کـی شناسد بیاب
 

 ...فـرقـشـان  هفتـاد  سـاله  راه  بین 

 آن دیو است و دداین فرشته پاک و

 آب تـلـخ و آب شیرین  را  صفاست

 او شناسد آب خـوش از  شـوره آب
 (271-276، ابیات 1دفتر ،)مثنوی                        

صاحب »های مدرن نیز تنها برای افراد عرفاندرک تفاوت عرفان حقیقی و توحیدی از شبه

یابد که سر است؛ صاحب چنین درکی درمیو آشنا به جوهرۀ عرفان و ماهیت الهی آن می« ذوق

است؛ مبدأ این حرکت خودِ عارف و مقصد غایی اصیل از سنخ عمل، صیرورت و حرکت  عرفان

 «بر و به هستی او برآور سر به نیستی خویش فرو»گوید: خداوند است؛ چنین عرفانی به سالک می

 .(220: 1387)شریفی،  «خدا و تقرب به اوعرفان راهی است برای رسیدن به »یعنی  .(616: 1391، )عطار

سوی  عارفان طریقت را رو به شود و همۀطریقت تعبیر میکه در عرفان اسالمی از این راه به چنان

وَ هذ الص ِّراط الِّذی تُکلِّمنا فیه هو الِّذی یَقول »عربی که: دانند. به عنوان نمونه، این کالم ابنخدا می

، مفید همین معنا (411 :3، ج ق 1420عربی، ابن) «الی اهللِ علی عَدد  أنفاسِ الخالیقفیه اَهل اهلل: انِّ الطِّرقَ 

 است.

زیستن و ماندگاری بخشیدن به های مدرن، یا صرفاً برای خوش اما سلوک در عرفان

سمت  که حرکت آن حرکت بهمند نیست، یا اینهاست که در این صورت ایستا بوده و غایت خوشی

زدن  حقیقی نیست، بلکه مانند حرکت دوری و چرخشی است که در عمل به درجاتعالی و کمال 

های جدید براساس نیازهای دنیای مدرن ساماندهی انجامد. علت این امر آن است که معنویتمی

نظران مسلمان نیز که از اند و با مبانی عقالنیت سکوالر سازگاری کامل دارند. برخی صاحبشده

نگرند و آن را براساس نتایجی اند، به دین و معنویت از همین روزنه میر شدهسکوالر متأث اندیشۀ

قبیل است دیدگاه مصطفی ملکیان  کنند. ازاینیابی میگذارد ارزشکه در زندگی دنیوی برجای می

 گوید: که می
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 ای با جهان هستی است که در آن شخص، رویمعنویت بنابه تلقی من نحوۀ مواجهه
وش اضطراب و دلهره و نومیدی خ... و دستکندایت باطن زندگی میرفته با رضهم

 (.1379ان، )ملکینیست 

روشن است که در این دیدگاه محور معنویت خداوند نیست، بلکه محور انسان و آسایش 

تردید این تلقی از معنویت در پی غایت متعالی نیست و ریشه در اومانیسم غربی دنیوی اوست و بی

 .دارد

عارف مسلمان چون محور و غایت این دسته از مکاتب معنوی و عرفانی خداوند  در نگاه

من التفت الی االغیار فمعرفتٌه »انجامد: راهه میآورد و به بیشان سر از زنار در مینیست، معرفت

 .(351: 1376)هجویری،  «زنِّار

، اما در «نداک بازیبر سر ی» بنابراین، یک سالک واقعی و سالکی از این دست، اگرچه به ظاهر

 پیمایند:و دو راه کامالً متفاوت می« اندمروزی و رازی»حقیقت 

 اند گرچه هر دو بر سر یک بازی

 هر یکی سـوی  مقـام خـود رود
 

 انـد هر دو بـا هم مروزی و رازی 

 هر یکی بـر وفـق نـام خـود رود
 (288-289، ابیات1دفتری، )مثنو                

های کهن بشری مانند بودایی، هندو، های توحیدی با مسلکمقایسۀ عرفان این حکم در

های معنوی زیرا در این رویّه کند؛پوستی نیز کماکان صدق میسرخهای جینیسم، تائوئیسم و آیین

یدن به شود؛ هدف بودا رهایی از رنج زندگی، نیل به نیروانا و رسنیز راه سلوک به خدا منتهی نمی

 ( و جاودانه شدن را مدّ نظر داردفنا در حقیقت مطلق )برهمن است؛ عارف هندوشادی مطلق 

غایت مورد نظر شمنیسم و تائوئیسم در انتهای سلوک معنوی فنای در نیروی  .(63: 1382)راداکریشنان، 

پوستی نیز در صدد رهایی از قیود و اتصال به های سرخکران طبیعت و اتحاد با آن است و آیینبی

 اند.ی جهانینیرو

های جدید به جهت همین سنخیتی که در عدم خدامحوری و موهوم بودن غایات با این عرفان

دهند و از ها نشان می های سلوک آنای به استفاده از تعالیم و شیوهها دارند، تمایل ویژهآیین

 اند.  شدت تاثیر پذیرفته ها به های معنوی آنها و رویهآموزه
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در مکاتب مختلف، پیش از این کار پژوهشی مستقلی شناسی تطبیقی عرفان در بحث غایت

های عرفانی تشابه تجربه»هایی مانند توان به مقالههای مرتبط میصورت نگرفته است. اما از پژوهش

از محمد فنایی اشکوری و محمد « و توجیه عقالنی وحدت وجود ازنظر مالصدرا و استیس

بررسی تطبیقی فنا و »، از مرتضی شجاری، «عربی از دیدگاه ابنغایت سیروسلوک »سربخشی، 

مبانی »عبدالحمید ضیائی و ، از «های بودا، کارلوس کاستاندا و موالنانیروانا در آموزه

عرفان حقیقی هایی نظیر از هادی ترکمنی اشاره کرد. کتاب« های نوظهورگریزی در عرفان شریعت
، از حمیدرضا های نوظهورشناسی انتقادی عرفانجریانریفی، ، از احمدحسین شهای کاذبو عرفان

 گیرند. ها قرار می از محمدتقی فعالی نیز در ردیف این پژوهش هاآفتاب و سایهسیف و  مظاهری

 غایت از منظر قرآن و حدیث

 ال إِلهَ » ؛(18 مائده:) «وَإِلَیْه وَل لَّه  مُلْکُ السَّمَاوَات  وَاألرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا » :آیات متعدد قرآن کریم نظیر

و نهایت حرکت و هدف  .(53 شوری:) «اَال ا لَی اهللِ تَصیرُ االُمورُ»و ( 3: غافر) «إِالَِّ هُوَ إِلَیْه  الْمَصیرُ

 «انِّ ا لی رَبّکَ المُنتهی» :کند. همچنین آیاتی مانند صیرورت عالم و همۀ امور را خداوند معرفی می

کند. از دستۀ سوی خدای تعالی اشاره می طور اخص به  صیرورت انسان و مسیر او به به (142 اعراف:)

سوی خداوند با حرکت  آید که حرکت انسان در جهت تکامل و بهدیگری از آیات چنین برمی

و سلوکی دارد. این گروه از آیات ناظر  ات دیگر متفاوت بوده و بیشتر جنبۀ ارادی، رفتاریموجود

، توکل (18 فاطر:) «وَ مَن تَزَکِّی فَانَّما یَتَزَکِّی ل نَفس ه و ا لی اهللِ المَصیرُ»انسان مانند تزکیه:  بر تاثیر اعمال

داری از ، شکر خدا و سپاس(4 ممتحنه:) «رَبَّنا عَلیکَ تَوَکِّلنا وَ ا لیکَ اَنَبنا وَ ا لیکَ المصیرُ»و انابه: 

وَ قالوا سَم عنا »و اطاعت و طلب غفران:  (14لقمان: ) «المَصیرُ اَن اشکُر ل ی وَ ل والدَیکَ وَ ا لیّ»والدین: 

بر حرکت انسان در این مسیر و نزدیک شدن او به  (285 بقره:) «و اَطَعنا غُفرانَک رَبّنا وَ الیکَ المَصیرُ

امور  دهد که در همۀدستور می )ص(به پیامبرروست که خداوند آن هدف غایی است. از همین

 انعام:) «العالمینقُل انِّ صاَلتی و نُسکی و مَحیایَ و مَماتی ل لِّه  رَبّ»پروردگارش را مدّ نظر قرار دهد: 

فَاینَما تُولِّو »این پایه مبتنی است که در این خانۀ هستی جز او دیّاری نیست:  معرفت قرآنی بر (162
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بنابراین هر هدف و  .«جا رو به خداست ید، همانپس به هرجای که روکن»؛ (115 بقره:) «فثَمّ وَجهُ اهلل

 غایتی جز او مجازی بوده و توهمی بیش نیست.

اند، دربردارندۀ محتوای عرفانیبیشتر که و بزرگان دین  )ع(در دعاهای نقل شده از امامان معصوم

ای از دعای جوشن کبیر است؛ در فقرهنیز پیوسته خداوند هدف غایی از سلوک معرفی شده 

کنندگان و عارفان مورد خطاب واقع گر مریدان و طلبخداوند به عنوان نهایت همت جستجو

مُنْتَهَی طَلَبِ  هُوَ مَنْمُنْتَهَی ه مَمِ الْعَارِف ینَ یَا  مَنْ هُوَیَا  مَنْ هُوَ غَایَهُ مُرَاد  الْمُرِید ینَیَا »شود:  می

ها، بهترین شدهاختهگری از همین دعا خداوند بهترین شندر فقرات دی مفاتیح الجنان(.رک: )« الطَِّال بِینَ

یا خیر معروف عٌرف ... یا اقدم »ترین مقصود و واالترین معشوق تلقی شده است:  مطلوب، بزرگ

موجود طٌلب ... یا اکبر مقصود قٌصد ... یا خیر مقصود و مطلوب، یا خیر حبیب و محبوب ... یا خیر 

 مفاتیح الجنان(.رک: ) «ین ... یاخیر المطلوبین... یا خیرالمقصودینالمرغوبین ... یا غایت الطالب

 در دعای کمیل حضرت علی

با خدای خود به عنوانِ غایت آرزوی « عارف»با تصریح به لفظ  )ع(

یا حَبیبَ قُلُوبِ ... یَا وَل یَِّ الْمُؤْم ن ینَ یَا غَایَةَ آمَالِ»گوید: عارفان و محبوبِ دلِ راستان سخن می

در دعای عرفه:  )ع(ازاین قبیل است داللت خطاب امام حسین همچنینمفاتیح الجنان(. رک: ) «الصّاد قینَ

 .(مفاتیح الجنانرک: ) «امَلِ الرَِّاجینَ یا غایةَ الطَِّال بینَ الرَِّاغ بینَ وَ مُنْتَهی»

در  )ع( علیقل شده است که مطابق آن حضرت به نقل از ابوسعید داستانی ن التوحید اسراردر 

 ورزد: الغایات بودن خداوند تأکید می، بر غایتبود پرسیدهجواب مردی از یهود که دربارۀ خداوند 

چگونه بود او که همیشه بود و بیچگونگی و بود چنانصفت بودن و بیخدای بود بی
ها دون او منتهاست. همه غایتغایت و بیهاست. بیرا پیش نیست و از پیش همه پیش

 .(249: 1390منّور، )ابنهاست یداست زیرا که او غایت غایتع و ناپمنقط

 غایت از دیدگاه متون عرفانی اسالمی
ا ملکوت عالم و در انسان ب آگاهی عمیق نسبت به رابطۀتوجه به فرجام معنوی، مستلزم یک درون

  :یابد کهانسان درمیشود، آگاهی که از آن به عرفان تعبیر میست. در پرتو این دروننهایت با خدا
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 هجلِّ جالله قولاوقات و احوال شناخت خدایست  ترین چیزها مر بنده را اندر همۀمهم

نیافریدیم پریان و آدمیان را مگر از برای  الْإِنْسَ إِالَِّ ل یَعْبُدُونِوَ  ما خَلَقْتُ الْجِنَِّ وَتعالی 

 .(342: 1376)هجویری،  آنکه تا مرا بشناسند

ان اهلل ... هو المقصود »تعالی چنین آمده است: یعربی، در بیان غائیت ذات بارابن فتوحاتدر 

نیز،  (475 :1، جق1420،عربی)ابن «من کل شیء ... و هو األول من کلِّ شیء و هو اآلخر من کل شیء

 وید:گ سنایی می

 همه   از  او   و   بـازگشت   بـدو

 عقل و جان را مراد و مالک اوست
 

 شر جمله سرگذشت بـدو...خیر و  

 منتهـای مـریـد و سـالک اوست
 (61و  63: 1377)سنایی،                           

نی است و تنها از راه دل این درون آگاهی، در معنای اتمّ آن خارج از حوزۀ دستاوردهای عقال

 شود. باطن و قطع عالیق مادی حاصل می و تصفیۀ

و اعراض سر از جز حق و قیمت هر کس به معرفت  پس معرفت حیات دل بود به حق
حال را به  قیمت بود ... و مشایخ این طایفه صحتبود و هر که را معرفت نبود وی بی

 .(342: 1376)هجویری، خداوند معرفت خواندند 

صود سوی خویش فراخوانده و غایت مق عارف مسلمان بر آن است که خداوند خود انسان را به

ل و آن هدف چنان واالست که اگر اذن او و کمک او که اقتضای فض زیرا نمایانده است؛را به او 

 گنجید:سمت او در خیال آدمی نیز نمی ست، نبود، حرکت بهرحمت او

 یارب از فضل و رحمت این دل و جان
 

 محـرم   دیـد  نـام  خـود  گـردان 
 (60: 1377)سنایی،                                   

که خواهد  خداوند تعالی چنان»داند خواهد و میعارف نیل به آن مقصد واال را از خود او می

تا از  .(351: 1376)هجویری،  «بدانچه خواهد بنده را به خود راه نماید و درِ معرفت بر وی بگشاید

شرطی که انسان  حضیض ماده و تعلقات مادی او را برهاند و به اوج کمال رهنمون سازد. به

 خود به وجود آورد.شایستگی پذیرش این لطف را در 

و صعود در مدارج معنوی و عرفانی که الزمۀ آن است در عمل برای  این نوع از شناخت

تعبیر موالنا  ها به دلیل خو گرفتن به عالم طبیعت، بهزیرا غالب انسان گردد؛هرکسی میسر نمی
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یابند تا تر میاند و خود را با خاک مأنوسخویش را از یاد بردهشده و کمال مطلوب الهی « ربینآخُ»

آنکه زهد حال .(58: 1392)عابدی، اند سوی کمال وحشت داشته و گریزان افالک؛ درنتیجه از سیر به

های نفسانی و مادی و توجه تامّ به مبدأ اصلی و حقیقی و عرفان واقعی جز با پرهیز از خواسته

 شود:   یرضوان الهی حاصل نم

الزهد الحقیقی و النیه الخالصه عن شوب األغراض النفسانیه ال یمکن ان یتیسر اال 

للعرفاء الکاملین دون الجهال الناسکین مع ان الغرض األصلی من النسک هو تخلیص 

القلب عن شواغل و التوجه التام إلی المبدأ األصلی و اإلشتیاق إلی رضوان اهلل تعالی و 

کرامته من ال یعرفها و  شتاق و یتوجه نحو المبدأ األول و دارلیت شعری کیف ی

 .(201: 1428، مالصدرا) یتصورهما

آن غایت حقیقی و مبدأ اصلی، پس در طی سلوک معرفتی، جهت حصول توجه تامّ به 

 ست که باید از میان برداشته شود:ترین مانع نفس انسان و انانیت او بزرگ
را قهر آراید او توست که تو را در چشم تو میشیخ گفت: ای حسن ... آن نفس 

باید کرد و بمالید مالیدنی که تا بنکشی دست از وی برنداری و چنان به حقش  می
 .(196-197: 1390منوّر، )ابن مشغول کنی که او را پروای خود و خلق نماند

 د، در همۀالعین خود قرار داه نصبعارفی که آن هدف فرجامین را شناخت و پیوست بنابراین

و در این میان نشانی از خود  ندک ر داده و براساس آن حرکت میشئونات خود او را محور قرا

غیر از خدا مقصد و مقصودی  سالک کار خود را با خدای خود یکسره نموده»بیند؛ درواقع  نمی

این هستی داند رسیدن به هستی حقیقی در گرو وانهادن او می .(96: ق1418)حسینی تهرانی، «ندارد

شیخ المشایخ ]به ابوالحسن خرقانی[ گفت: بیا تا بدین تنور فروشویم تا زنده کی »عاریتی است: 

: 1391)عطار،  «برآید؟ شیخ گفت یا عبداهلل! بیا تا به نیستی خود فروشویم تا به هستی او که برآید؟

 د عارف:حتی هستی خو ،ایۀ معرفت استبق این نگاه، هرچه جز او نردبان پمطا .(614

 عنصر  و   ماده   هیوالنـی

 همه را  غـایت تنـاهی دان
 

 ارکـانی طبع و الـوان چـار 

 نـردبـان پـایـه الـهی دان
 (68: 1377)سنایی،                                

 مصداق کامل چنین عارفی پیامبران و اولیای الهی هستند: 
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السالم ... در سیر معنوی و سفر الی اهلل به غایت انبیای معظم و اولیای معصومین، علیهم 
اند ... و در حدیث رسیده« قاب قوسین او ادنی»القصوای فنای ذاتی منتهی العروج 

: 1388خمینی، امام )ت: علیّ ممسوس فی ذات اهلل تعالی نبوی، صلی اهلل علیه و آله، اس

546-544).  

به همین جهت  است.« غیر حق را عدم انگاشته»و  «رخت خود را از ره برداشته»به قول موالنا او 

 ش نیز برای خدا است:کارهایش به خاطر خدا است؛ بغضش برای خدا و حبّ همه

 زنم حق می گفت من تیر از پی

 رخت خود را من ز ره برداشتم

 تـا  احبّ هلل  آیــد  نـام  مـن

 تـا کـه  اعـطا هلل آید جـود من

 بـسبخـل  مـن  هلل عـطا هلل و 

 ام ز اجـتهاد و از تحـری  رسته
 

 مـور تــنـم...أبـنـده حـقم نـه مـ 

 غیـر حـق را من عـدم انـگاشتم...

 تا کـه ابغض هلل  آیـد  کـام  من

 تا کـه  امسک هلل  آیـد بود  من

 کس ام  نیم  من  آنِ جمله  هلل

 ام آستین  بر  دامن  حق  بسته
 (3807-3787، ابیات 1مثنوی، دفتر)           

اسالمی حرکت عارف به آن مقصد عالی را حرکت حبّی و از سنخ جذبه و  عرفان عاشقانۀ

 داند این کشش از طرف کشش می

 مغناطیس جان همان جان جان است ]و[ از آن به جانان و حقیقه الحقایق و اصل قدیم

 مغناطیسیۀ حقیقیه نتیجهالکمال تعبیر کنند. این جذبۀ غایةو منبع جمال و مبدأالوجود و 

سوی عالم تجرد و اطالق   و اثرش پاره کردن قیود طبیعیه و حدود انفسیه و حرکت به

الغایات و بقای غایةصفت ذات مقدس مبدأالمبادی و  و باألخره فنا در فعل و اسم و

 .(10: ق1418)حسینی تهرانی،  هستی به بقای حضرت معبود است

 بر ادیان  نیهای مبتغایت سلوک در عرفان
آخر زنجیرۀ هستی نیست، بلکه  های الهی، انسان حلقۀبر آموزه های مبتنیدر ساختار اندیشۀ عرفان

یابد و از این رهگذر زنجیرۀ تکاملی هستی به این زنجیره پس از او نیز در مسیر تکاملی ادامه می

مسلک و سلوک شود. موالنا این وحدت در غایت را در عین اختالف در تعالی ختم میذات باری

 کند:چنین ترسیم می
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 هـر نبی و هـر ولی را مسلکی است
 

 برد جمله یکی است لیک تا حق می 
 (3088بیت 1مثنوی، دفتر)                         

 :که عبارت است ازبر ادیان یک فصل مشترک غایی دارند  پایه، مکاتب عرفانی مبتنیبراین

شناخت خدا و وصول به حقیقت، و سلوک عرفانی طی مسیری است که در آن دیوار 
و این است آن آزمایش ازلی و  ...شودجدایی بین فرد و مطلق از میان برداشته می

آن هم با  ...شودها دیده میمذهب از عرفان در تمام شرایط و در همۀ پیروزمندی که
 .(109: 1372)جیمز، زنند عرفا از وحدت با حق دم می که همۀنظیر یک هماهنگی بی

یابی به وحدت با خدا یا وجود مطلق است و بدین عارف مسیحی از طریق شهود در پی دست

چنین عارفی با وجود باور به  .(61 : 1386 ،کاکایی) یابدطریق فراتر از درک بشری به حقایق دست می

بیند؛ تعالی را میدر اوج جذبات عرفانی و درنهایت مسیر سلوک خود تنها ذات باری تثلیث

  گوید:اکهارت عارف نامدار مسیحی می

کشاند آنجا که جایگاه وحدت محض  خدا این روح را به برهوت و خلوت خویش می
 .(61: 1386کاکایی، نقل از ) اوست... آن جایی که حتی فرشتگان راه ندارند

های دیگر پدید آمده پذیری از برخی آموزهکاباال نیز که براساس شریعت یهود و با تأثیرعرفان 

  دهد.دست می است، از غایت خود تصویری مشابه به

شود. فهمیدن و درک رموز مخفی در آیین کاباال نامی است که بر تصوف یهودی اطالق می

ترتیب، بشریت  تر شود و بدینخدا نزدیکواری به شود تا انسان به صورت روحانیکاباال سبب می

: 1392سلیمانی، ) بردها پوشیده است، پی میبه قدرت واالیی از رموز مخفی خدا که برای دیگر انسان

. عرفان مرکابایی یا مرکاوا، استتقسیم  دسته قابلعرفان امروز یهود به چند  .(69: 1389؛شولم، 17

با نگاهی کلی به ؛ دهداصلی عرفان یهود را قباال تشکیل می ۀحسیدیسم و آیین قباال یا کاباال. هست

؛ تأمل در که قباال، آبشخور مرکابا و حسیدیسم است دریافتتوان های یهودی، میدیگر عرفان

ولو از  سازد که غایت مشخص این مکتب، پیوند روحانی انسان با خداهای قباال، روشن می آموزه

 پایه، براین .(83 :1389 شولم،) طریق جادو، بوده است
که عارف تجسم  ریطو هدف عارف قبّاالیی رسیدن به خدا و یکی شدن با او است، به

یا « این سوف»خدا باشد ... در قباال دربرابر تجلیات نورانی،  خدا گردد و ارادۀ او ارادۀ
ر و خی مقابلبعد تاریک و ظلمانی در «سرتااحرا»و گیرد  نامتناهی پنهان قرار میخدای 
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شود. عارف وظیفه دارد با طهارت باطنی ]از این بعد تاریک[ و با نیکی واقع می
حقایق دینی و  استفاده از کشف و الهام و شهود قلبی از ظواهر دین به باطن و اسرار

سوی افالک که هستی را به یک  ببرد و سیر و سفری است از خاک بهالهی پی 
 انجامد کند و به اتحاد و فنا و بقا میوب میگرداند و جزء را در کل ذمیحقیقت بر
 .(19-20: 1387پور، )افراسیاب

ه در تفکر یهود خداوند به عنوان غایت سلوک، اگرچه موجودی کآنچه محل تأمل است این

چیز دیگر نیست اما ازسوی دیگر مانند انسان، و پادشاه و فرماندهی قاهر و  متعالی بوده و شبیه هیچ

 گذارد.شود و احساسات و حاالت مختلف در افعال او تأثیر مییا شاد میغالب، خشمگین و 

در عرفان یهودی  ،(Gnosticism)گرایانه از متون دینی، متأثر از گنوستیسیزم تأویل باطن

ها هدف خود را عروج معنوی به عالم ملکوت و درنهایت رسیدن به خدا  ای دارد. آن جایگاه ویژه

 گوید:بر همین اندیشه می یدانستند. پیترز مبتنمی
توای آن ظاهراً نیل اند و محعملیۀ عارفان نامیده ها را رسالۀهای مربوط به هیکلنوشته

شد چهار شخص معروف براثر آن به دشواری است که تصور می به همان نتیجۀ
ها حکیمی به نام نحمیا بن هقانا نوعی جذبه عرفانی اند در متون هیکلفردوس پا نهاده

دارد و در آن شکوهی عجیب و حکومتی غریب، شکوه رحمت و حکومت شعاع را 
 .(295 : 3، ج1384 )پیترز، کندکه در پیشگاه تخت جالل برپا شده بود، مشاهده می

 های آنهای نوظهور و سرچشمهغایت در عرفان
طبیعت کشیده  یبر ادیان افق دید به حوزۀ ماورا ی مبتنیه گفته شد، در مکاتب عرفانچبنابر آن

های بریده از وحی افق دید یا در رسد. اما در عرفانها میشود و به اصل مشترک الهی انسان می

گردد ه در غبار توهمی از انسان ناپدید میکماند، یا اینمحدودۀ عالم طبیعت متوقف شده و عقیم می

بر مبانی دین و مذهب خاصی  بتنیبوده و م دوم از دستۀ های نوظهور غالباً عرفان .(54: 1392)عابدی، 

سالکان من به هیچ نژادی وابسته نیستند؛ به هیچ کشوری تعلق ندارند »گوید: که اشو مینیستند. چنان

هرچند  .(101: الف1382)اشو، «سلوک شاگردان من همین است به هیچ مذهبی وابسته نیستند فلسفۀو 

ای بابا آیین خود که س گونهر پذیرفته باشند. آنممکن است از تعالیم وحیانی ادیان، کم و بیش تأثی

داند و ادیان دانسته و اعتقاد به پیامش را با گرایش به ادیان دیگر مغایر نمی را مشتمل بر همۀ
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ام که ام. من آمدهیک از ادیان نیستم. برای تبلیغ هیچ دینی نیز نیامده من روحانی هیچ»گوید:  می

او  .(74: 1387)شریفی، « بهتری و مسیحی، مسیحی بهتری باشدهندو، هندوی بهتری، مسلمان، مسلمان 

های ای از آموزهاز این رهگذر، برخی تعالیم هندو و بودایی، برخی تعالیم تصوف اسالمی و پاره

ر تعدّد و تکثّر راه ب قبیل است، دیدگاه او مبنی آورد. ازاینهای خود میآموزه مکاتب دیگر را جزء

کند و به نظر سلوک، در عین یکی بودن مقصد که نظر او را در باب طریق و غایت سلوک تبیین می

باشد که  (296: 1386، )قیصری «الطِّرق إلی اهلل بعدد أنفاس الخالیق»نازلی از ایدۀ  رسد، نسخۀمی

 دیدگاه مشهور متصوفه اسالمی است.

گریزی و ارتی و مدرنیسم، پس از حدود چهار قرن معنویتانسان سرخورده از عقالنیت دک

های های مادی، دیگربار به عرفان و معنویت پناه آورده است. ظهور مداوم رویّهتبعیت از اندیشه

طلب برای درمان این سرخوردگی و ارائۀ  ای دلسوز و یا فرصتنوین عرفانی، نتیجۀ تالش عده

هگذر، شناسانه است. از این رشناسانه و معرفتاالت هستیؤو سکننده به ابهامات  هایی اقناعپاسخ

مدرن معاصر به طیف وسیعی از مکاتب معنوی یا مکاتبی با رنگ  عرفان در فرهنگ عمومی جامعۀ

حقیقت غایی هستند؛ اعم از  واسطۀشود که مدعی دستیابی به معرفت بیو لعاب معنوی اطالق می

شخصی و سلوک  جز خدا؛ معرفتی که از طریق تجربۀ ، یا چیزیاینکه آن را خدا بدانیم و بنامیم

 شود.فردی حاصل می

گیرند و یا تفسیری نامعقول و ناکارآمد از های نوظهور یا اعتقاد به خدا را نادیده میمعنویت

های غالب این مکاتب دهند. هرچند اعتقاد به اصل وجود خداوند، جزء آموزهخدا ارائه می

انجامد. از مصادیق الوجود می معموالً به انکار خدای واجب رسااما تفسیرهای نا آید.حساب می به

 دهند، عبارت است از اینکه: ای که از خدا ارائه میتفاسیر خودساخته
مۀ او خدا پوشش جهان آفرینش است؛ آیا بین شیء و تصویرش تفاوتی هست؟ شما ه

واحدند؛ آنچه در جسم به شکل ها جزئی از خدای  انسان هستید و او همۀ شما؛ همۀ
روح الهی وجود دارد خداوند است؛ روح خود خداوند است؛ هیچ مفهومی در آنچه 

خلق شده شکلی از خداوندند، بسیار اساسی  که تمام اشیایگویند نیست؛ دانستن اینمی
شود و گاه هایی از این قبیل، گاه به همه خدایی منجر میها و توجیهاست و ... توصیف

ی آورد و نیز تصورات باطل دیگررسد و یا سر از تجسم خدا درمیروح کیهانی می به
 .(65: 1390)مشکانی و ... ، که هیچ سنخیتی با توحید ندارند 
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ذهنی و خیالی است، نه سلوک روحانی؛ در  تجربۀ بیشترهای نوین سلوک عرفانی در معنویت

شود که رسیدن به مدارج کمال این مکاتب عرفانی، اصوالً چنین فرضی نادرست انگاشته می

ل ناپدیر است. حال آنکه عرفان اصی تعالی، آرمانی، ماورایی و وصف سلوک و تقرب ذات باری

ه راه وصول به حقیقت و مسیر سلوک خیالی و حالت انتزاعی، بلک بر دین الهی، نه یک تجربۀ مبتنی

 الی اهلل است. 

در ترسیم هدف غایی به  اغلبهای نوپدید به جهت برداشت نادرستی که از خدا دارند عرفان

 نشانند.که گاه عالم وجود و یا صرفاً عالم طبیعت را در جایگاه خدا میروند تاآنجابیراهه می
گرفتن اعتقاد به خدا یا انکار وجود خدا  های نوپدید نادیدههای عرفانیکی از شاخصه

انکار خدای حقیقی است. یکی از  ارائۀ تفسیری نامعقول از خدا به انگیزۀ و یا بعضاً
ای از های عرفانی خدامحور همچون پارهنکات ضعف اساسی حتی برخی از نحله

ها در خداشناسی است.  های سنتیِ هندی و صوفیانه نیز ضعف و نقص جدی آنآیین
ی در خدا و خدا تفسیر نادرست از وحدت وجود و پندار فنا های افراطی و ارائۀتلقی

 .(177: 1387)شریفی، ها است  شدن انسان از جملۀ نقاط ضعف جدی آن

 دهد یک تفسیر اومانیستی متشتت است که در آن عمالًدست می تفسیری که اشو از خدا به

روح، »یابد. از نظر او را با اندک تمرکزی درون خود می نشیند و یا اینکه خداانسان به جای خدا می

کنند، خدا سوال می او در جواب کسانی که از او دربارۀ .(10: ب1382)اشو،  «خود خداوند است

گوید: هیچ معنا و مفهومی در آنچه داند و میفایده می هرگونه صحبتی را دربارۀ خداوند بی

 ای برسد که خودش را کامالًهرگاه انسان به نقطه»به نظر او  .(135: ب1382اشو، ) گویند نیست می

اشو در جای دیگر خدایش  .(253: ب1382اشو، ) «ببیند، آن وقت انسان خدا شده استخارج از ذهن 

 .(64: ب1380)اشو،داند که در نزد اوست  را همان ذهنیت خود می

خوشی است که از نظر او  جویی ودر تعالیم اشو هدف از مشی عرفانی چیزی از سنخ کام

 درک مفهوم خدا نیز آمیخته با آن است. 
پذیرد و خدا جهانی تأکید دارد، ناپایداری آن را میاشو بر لذت جنسی و شادمانی این

کند که باید جوید. البته توصیه میهای مادی و عادی میجویی ها و کامرا در خوشی
طف آن افزایش یابد و خوشی و شادی عشق جنسی را با مراقبه و نیایش آمیخت تا ل

 .(175: 1386)مظاهری سیف، شود  تری تجربهعمیق
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داند، حتی باالتر از خدا و دین. از باالترین می -در سطح جنسی آن  -بر این مبنا، اشو عشق را  

نظر او تنها یک خدا و یک دین وجود دارد و آن عبارت از خدای عشق و جشن و سرور، و دین 

 .(37: ب1382)اشو،  عشق است

آلود تصور مدرن است، غایت و هدفی مبهم و وهم سلوک عرفان پست در مدتیشن نیز که رویۀ

 .اطی با خدا نداردشود که هیچ ارتبمی

ای برای رسیدن به خط پایان نیست، نه پایانی در کار است و نه  مدتیشن وسیله
روش کار، فکر و اندیشه رسیدنی؛ حرکتی است برای خروج از محدودۀ زمان. هر نوع 

را در محدودۀ زمان محبوس نگاه می دارد ... وقتی افکار ظاهر و بعد محو شدند، آن 
موقع مدتیشن در فراسوی زمان است. در این حرکت سکرآور؛ در تخلیۀ کامل درون، 

  .(33: 1382)مورتی، وی عشق، نابودی و بعد خالقیت هست عشق هست، به همراه نیر

 خأل و خلسه نام نهاد. اینجاپذیرِ غیرقابل وصفی از درک شاید بتوان آن را تجربۀی چیزی که یعن

 عرفانی نوعی احساس وجد گذرا برای یافتن انرژی دوباره در زندگی مدرن است.  تجربۀ

و ملتزم به خدا نیست. در این مدرن ریشه در سکوالریسم و اومانیسم دارد  عرفان پست اصوالً

مدرن  احث عرفانی انسان است. آنچه در روش سلوک عملی عرفان پستمعنوی، محور مب رویۀ

)مدتیشن( حائز اهمیت است، تأثیرگذاری بر جریان افکار و تصورات و ایجاد وقفه در آن و رسیدن 

مدتیشن یعنی فاصله داشتن از این »گوید: اساس کریشنا مورتی می  این به نوعی آرامش است. بر

 .(26: 1382ورتی، )م «جهان بدون قصد و غرضی

هر زندگی و رخنه در زا برای فاصله گرفتن از سطح ظااز اواخر قرن نوزده استفاده از مواد توهم

یا دیدن و دستیابی به بصیرت رواج پیدا کرده است. پیروان این رویّه از موسیقی، سطوح دیگر و رؤ

طبیعت، محو شدن در آن و یکی زا برای ادراک نیروی نواخت و مواد توهمآواز و رقص تند و یک

)جمعی از ها است کنند. رسیدن به این مرحله غایت سلوک عرفانی شمنیستشدن با آن استفاده می

  .(78: 1374، 1نویسندگان، ج

در بهترین صورت، شمنیسم برتری انسان را بر سایر موجودات و حیوانات انکار 
گ، گوزن سیاه، سگ زرد و ... کند؛ حتی تشرف به القاب حیوانی، نظیر خرس بزر می

یاهایی است که هنگام اتحاد با نیروهای پنهانی طبیعت ؤها و براساس رویژه شمن
ها و حفظ قبیله از ها برای درمان بیماریاین کوشش کنند. درنهایت همۀمشاهده می
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واضح است که غایت مسیر عرفانی  هجوم و بدخواهی ارواح شریر و شیاطین است. پر
وهم در وهم بوده و معطوف به اتحاد، فنا، شهود نیروهای پنهان طبیعت و شمنیسم، 

 (.109-110: 1387)مظاهری سیف، های موهوم منسوب به آن است صورت

به همین جهت آنان  ؛کنندجو میو ها نیز مبنا و غایت سلوک خود را در طبیعت جستتائوئیست

تر در شرق دور و کشورهای چین و ژاپن مکتب بیش اند. پیروان ایننگر نامیدهگرایان واقعرا طبیعت

زندگانی، هدف و مقصود نهایی در  ه جهان و دلبستگی به حیات و ادامۀعالقه ب»کنند. زندگی می

ها در اوج سیر معنوی و تائوئیسم همچون دیگر شمنیست .(319: 1375)ناس،  «باشدمعتقدات ایشان می

ها در چهرۀ  دهد. آنیعت و اتحاد با آن را مد نظر قرار میکران طبعرفانی خود فنای در نیروی بی

های ثبات و تغییرپذیر طبیعت در پی آمال معنوی هستند و فراتر از نیرویعین حال بینگارین و در

 یابند.کران چیزی برای درک معنوی نمیپنهان و آشکار طبیعت در این هستی بی

کنند، اما در عین حال خدایان گوناگونی میها بر یگانگی تائو تاکید هرچند تائوئیست
تواند با تمرینات فیزیکی، برای آب، باد، آتش و غیره دارند؛ عارف تائوئیست می

ر کرده، نیروی فو، شائولین و امثال آن با این خدایان ارتباط برقرامانند کنگ
ی معموالً جهت، اساتید معنوهمینها از تائو دریافت کند؛ به آن مخصوصی را به واسطۀ
 ...انداساتید رزمی و ورزشی

های مثبت تائوئیسم نظیر ورزش و آمادگی جسمانی و توان برخی جنبهاگرچه نمی 
توان چشم نمی[ از این ضعف ]نیز»پذیری با طبیعت را نادیده گرفت اما  روحیه انطباق

حدود کران طبیعت مپوشید که غایت این سیر به کشف و ارتباط با نیروی جاری و بی
های جهان به آنجا ه در تائوئیسم، حذف تمایز پدیدهکگردد. مشکل دیگر اینمی
 ری او بر حیوانات، چنداننشیند و برترسد که انسان با حیوان در یک رتبه می می

جایی برای ابعاد عظیم انسان نظیر زیباشناسی، عشق و [ ... ]و دیگرشودمالحظه نمی
 .(116و 117: 1387)مظاهری سیف،  مانددرجات متعالی عرفان باقی نمی

 گوید:صاحبان چنین تفکری نهیب زده و می موالنا، گویی بر

 تریمخود ز فلک برتریم  وز ملک  افزون
 

 زین دو  چـرا نـگـذریم، منزل ما  کبریاست 
 (166: 1388)مولوی،                                                          
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و صفات معین به  های متمایز و اسماگرا خدایی با شاخصههای طبیعتدر عرفان توان گفتمی

ها مشهود است؛ خدایی، در این آیینعنوان خالقی جدا از دهر و طبیعت وجود ندارد. نوعی همه

یعنی باور به اینکه خدا و عالم طبیعت یکی است و خدایی جز همین عالم ماده وجود ندارد. به 

« چانگ تزو»همان قوانین و کل نظام حاکم بر این عالم است. این معنا در کتاب دیگر سخن، خدا 

 شود: بدین صورت تبیین می

چیز  چیز واحد است، همه در چشم کسی که بیداری بزرگ را تجربه کرده است، همه
انداز خود حقیقت است؛ گرچه درعین حال، این حقیقت فرید بر روی او چشم

گشاید که در گوهر و ذات با هم گون و متنوع میهایت گونهنبی رنگارنگی از اشیای
 .(300: 1378)ایزوتسو، لم تعدد و تکثر است اند و عالم از این حیث عامتفاوت

میل به تقدیس و پرستش طبیعت در میان جوامع نخستین و اقوام ابتدایی که از هر جهت خود را 

های نخستین به منظور د داشته است؛ انساندیدند، همواره وجومقهور طبیعت و عوامل طبیعی می

این اساس گرایش  پرداختند. برها می کردن نیروهای قهّار طبیعی، به تعظیم و کرنش در برابر آنرام

منزلۀ سیر معنوی قهقرایی به سمت ذهن ابتدایی و ادیان  گرا در دنیای مدرن بههای طبیعتبه عرفان

تردید، این عرفانی ماقبل تاریخ است. بی -باورهای دینینوعی بازگشت به  ابتدایی است و به

کوشش انسان مادی  دهندۀکند و نشانگرایشات از بحران معنویت در دنیای معاصر حکایت می

 مدرن است. گری جامعۀجهت یافتن راه نجات از ورطۀ الأدری

وی انسان گرایی معنگرایش به سحر و جادو جهت پرکردن خأل معنوی ازجمله مصادیق واپس

برده و معنویت را در بطن طبیعت  خواهد سر در الک ماده فروعصر جدید است که می

پوستی که از ادیان ابتداییِ سرخ (Don Juan)خوان جوکند؛ روش معنویِ جادوبنیانِ دونو جست

 خوان بر آن است که الزمۀ پیمودن راه معرفت، داشتن مرشد گیرد، از آن جمله است؛ دونالهام می

جوی و جست رو ؛ ازاینکندو راهنمایِ ساحر است و این مرشد ساحر است که شاگردش را پیدا می

های تواند در یافتن چنین مرشدی مؤثر باشد. او مرشد خود را نیز جادوگری با قدرتشاگرد نمی

 .(291: 1387)کیانی، مند دست یازیده بود ای شکوهکند که به ارادهعظیم )به نام خولیان( توصیف می

شناسی دانشگاه کند، کارلوس کاستاندا، دانشجوی دکتری رشته مردمشاگردی که او انتخاب می

 کالیفرنیا است. 
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و « پیوت» زایی مانندکاستاندا و مرشد مرموز او، دون خوان از گیاهان و داروهای توهّم

شود ی این داروها سبب میزاکردند. کاستاندا بر این باور است که اثر توهّماستفاده می« مسکالین»

تا انسان پوستۀ ظاهری تصورات خود از این جهان را دریده و از قید آن رهایی یابد و درنتیجه به 

نیرومندی دست  به روح طبیعت، آدمی به چنان ارادۀنیروی جهانی متصل شود. پس از پیوستن 

ای که به دریا همچون قطره تواند به وحدت برسد؛ یعنی دیگر او در میان نباشد ویابد که می می

پیوسته و جزء دریا شده باشد، او نیز جزء روح جهانی شده و روح جهانی را بنمایاند. باید توجه 

اهلل مطرح  در عرفان اسالمی کامالً متفاوت داشت که این امر فنا در قدرت طبیعت است و با فنایِ فی

 است.

ها خورده بلکه از بطن این آیینپوستی گرهای سرخهتنها با آیین کاستاندا نه- خوان عرفان دون

زا را باید ازجمله وجوه مشترک گیری از مواد توهمزاده شده است. تمسک به جادو و بهره

پوست از دیرباز برای رسیدن به نوعی پوستی و طریقت کاستاندا شمرد؛ قبایل سرخهای سرخ سنت

ها، در طریقت کاستاندا نیز بر همین سنت ردند. مبتنیکزا استفاده میرهایی و خلسه از گیاهان توهم

جهت دست یافتن به حالت ویژۀ روانی و « پیوپ»و « مسکالین»گیری از گیاهانی مانند پیوسته به بهره

 (.17: 1359؛ یونگ، 171: 1371دا، )رک: کاستانشودن به مراتبی از سلوک توصیه میرسید

مبنای سکوالر و اومانیستی دارند، به همان  بیشترهای معنوی رایج در دنیای مدرن که شیوه

یسم، ئهای معنوی بشری مانند بودیسم، هندواند، از آیینبر شریعت گریزان اندازه که از ادیان مبتنی

ند. از این اپوستی و دیگر ادیان ابتدایی استقبال کرده و متأثر شدههای سرخجینیسم، تائوئیسم و آیین

شوند؛ های جدید شناخته میهای عمدۀ معنویتهای بودایی و هندو از سرچشمهرهگذر، عرفان

ها ها و بدعتای نوآوریها همراه با پارهای از تعالیم این آیینهای عرفانی نوپدید آمیزهغالب شیوه

 است تا تعالیم مذکور را با مذاق انسان متمدن امروزی سازگار سازد.  

ادیان و مذاهب را (Eckankar) « اکنکار»گذار رهبر و بنیان ،(Paul Twitchell)توئیچل  لپا

کند که جهت داند و توصیه میهای بشری میاز تکامل اندیشه و پیشرفت پیشهای متعلق به دوره

در  .(173: 1391)ترکمنی، تری جایگزین ادیان شود چیز کامل نیل به درجۀ باالتری از فهم معنوی، باید

 :نگاه او
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های قبل از بلوغ افکار و تحوالت انسانی تعلق اماکن مذهبی و ادیان رسمی به دوره
. اما در موازات آوردجا میاش را در روز و موعد مقرر خود بهدارند. هر مذهبی وظیفه

تر و کامل ها باید با چیزیها و روشفهم معنوی باالتر این راه رشد بشر در زمینۀ
 .(78: 1379)توئیچل، تر جایگزین شوند کامل

به زعم  -برمبنای آیین بودا  (Falun Dafa)دافا مبدع آیین فالون ،(Li Hongzhi)هنگجی لی

زمان  هم و دوستی، تزکیۀ با شعار راستیدهد. او تری ارائه میروش معنوی مدرن و کامل -خود 

 دهد.را وعده می کند و در اوج سلوک بودا شدنذهن و جسم را پیشنهاد می

ها را به عنوان رویۀ ها و بدعتنیز تلفیقی از سنت (Sathya Sai Baba)« باباسای»که چنان

غالب تعالیم خود نظیر اعتقاد به ویشنو، باور به تناسخ، توجه به عالم  کند. اومعنوی خود تبلیغ می

غاییِ منتهی به برهمنِ )خالق بابا، افقِ دیدِ درون را از آیین هندو گرفته است؛ در طریقت سای

آمیزد و درنهایت از نوعی میهستی( آیین هندو و وحدت وجود مطرح در عرفان اسالمی درهم 

تر به بابا خدا را بیشآورد. سایمی در خدایی، حلول و روح کیهانی سرنگرش متشتّتِ سیال بین همه

خاطر آن است که آرزوها و  داوند بهبیند نه هدف. از دیدگاه او عطف توجه به خعنوان ابزار می

گاه هدف و غایت انجام اعمال خدا نیست. تعالیم او در این  های ما محقق شود. بنابراین هیچخواسته

 .(6: 1384بابا، )ساینیسم و اگزیستانسیالیسم غربی است زمینه بیشتر متأثر از اوما

هنگجی و بابا، لیمانند بودا، سایهای معنویِ کسانی به عنوان بستر نوآوری -در طریقت هندو 

شود، معطوف به نوعی فنا و وحدت است. از این تصویری که از غایت سلوک ارائه می -الماداالی

برهمن یعنی حقیقت  نماید و آتمن که همان نفس انسان است بامی منظر، غایت سلوک، متعالی

این اساس،  بر .(157: 1382)راداکریشنان، شود هستی و اساس عالم یکی انگاشته می یگانه و سرچشمۀ

عالم و بنیاد هستی و در یک  یابد که سرمنشأ همۀکه باید بشناسد، درمیاگر آدمی خودش را چنان

راستی که  شود. بهکسی که برترین و بهترین را بشناسد، خود برتر و بهتر می»کلمه، برهمن است؛ 

در افق دید عارف هندو، پس از رسیدن به فنا، نیل  .(19: 1381)تیواردی، «نفس، برترین و بهترین است

آرزوهایی که در دل آدمی  چون همۀ»وان هدف واال وجود دارد: به برهمن )حقیقت مطلق( به عن

 «شود شود و انسان در اینجا به برهمن نایل میگاه فانی، جاودانه میجای دارند، از بین بروند، آن

کند. به همین بودایی از افقِ دید غاییِ خود نیل به برهمن را حذف می عرفان .(63: 1382)راداکریشنان، 
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شود. با وجود اینکه، برخورداری از فنا و نیستی متوقف می هت، فاقد هدف واال است و در مرحلۀج

اما عرفان  ،توان امتیاز نسبیِ عرفان برهمایی بر سلوک بودایی تلقی کردتر را میغایت متعالی

آمیختن حقیقت انسان با حقیقت خالق و منشأ عالم هستی )برهمن(، در عمل  واسطۀ برهمایی نیز به

 ق نشانده است. بنابراینجای برهمن و خال انسان را به

ک به فنا در حقیقت نفس مشکل این عرفان، اتمام سیر در نفس است؛ یعنی وقتی سال
اال رفتن از این برهمن کشف کرد مجالی برای ب -حقایق عالم را در آتمن رسید و همۀ

های خداگرا، حقیقت الهی غیر از انسان است و همواره او مقام ندارد؛ اما در عرفان
  .(127 :1387، سیف )مظاهریدهد ادامه تواند به سیر معنوی خود حتی پس از مرگ می

 یسیر معنوی و ارتقا در حدیث معراج، داللت بر ادامۀ )ص(تعالی به پیامبرکه خطاب باریچنان

ف یهَا الْخَواصُِّ، ...  إنَِّ ف ی الْجَنَِّةِ قَصْراً !یا أحْمَدُ» فرماید:درجۀ خواص در بهشت دارد. آنجاکه می

؛ ای احمد! «ض عفاً مُلْک هِمْ سَبْع ینَ ف یأنْظُرُ إلَیْهِمْ کُلَِّ یَوْم سَبْع ینَ مَرَِّةً فَأُکَل ِّمَهُمْ کُلَِّما نَظَرْتُ إلَیْهِمْ، وَأزِیدُ 

بهشت قصری است ... که در آن دوستان خاص من هستند که هر روز هفتاد بار به آنان نظر در 

 .(9تا : )غیاثی، بی افزایمشان میگویم و هفتاد بار بر قلمرو و مقام افکنم و هر بار با آنان سخن می می

کمال سیر معنوی، رهایی از رنجِ زنجیرۀ تولدهای پیاپی و نیل به نیروانا  ۀسالک بودایی در نقط

دهد و نیروانا به معنی رهایی از رنج زندگی و رسیدن به نابودی است؛ درواقع، را مدّ نظر قرار می

کند و در آن از هر نوع تزاحم عالم وجود عارف انتظار دارد در نیروانا نوعی خأل تامّ را تجربه 

یابد. به همین دلیل باید میان مفهوم فنا در اصطالح عرفان اسالمی و نیروانا در عرفان بودایی رهایی 

 تمایز قائل شد؛ فنا در نگاه عارفان مسلمان
باشد. چیزی که نیست شدن از مرتبۀ ناقص است که مالزم با بقا در مرتبۀ کامل می

است. فنا و بقا کامالً به ماند، تجلی حق شود، غیر حق است و آنچه باقی میفانی می
ماند اما بقا از آن جهت که اند. کسی که فانی در حق است همواره باقی میهم پیوسته

 .(125: 1389 )شجاری، تسب به حق است باالتر از فنا استمن

رسد و در عمل فنا به خأل می ه علت نبود غایت متعالی، در مرحلۀاما سالک طریقت بودا ب

 ماند.  نافرجام می
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های زندگی مات و سختیگاه او را در مالیبودایی با حذف خدا از زندگی انسان، تکیه اندیشۀ

داند. در از بین برده است. بودا هیچ قدرتی را بیرون از وجود انسان در سرنوشت او دخیل نمی

باید تواند از کسی دیگر یاری بجوید؛ او او، انسان خداوندگار خویش است و جز خود نمی اندیشۀ

)ناس،  «نسانیت به حد کمال مورد توجه استدر حقیقت، در مذهب او ا»خود پناه خویش باشد. 

گرا نامید که در آن بودا توان مکتب او را نوعی اومانیسم معنوی و باطناز این منظر، می .(189: 1375

اد بالقوۀ بوداشدن های دیگر نیز در درون خود استعدانسان است و همۀ یافتهانسانِ کمالالگویِ یک 

آنکه برای طی این مسیر نیاز به استمداد یا توجه به نیرویی ماورایی داشته باشند. بودا از را دارند بی

آورد؛ محور تعالیم او خداوند نیست و سلوک عرفانی مورد میان نمی مبدأ کل و خالق یکتا سخنی به

از »کند و  در مورد بقای روح سکوت می شود. به همین جهت، بودانظر او درنهایت به خدا ختم نمی

و قاضی باشد ... ها و زمین میوجود مافوق طبیعت، که ازلی و بالذّات و خالق عالم و صانع آسمان

 .(179: 1375ناس، ) «آورد[ و صالت باشد، بحثی به میان ]نمی نماز حاجات و مجیب دعوات و قبلۀ

رنج چیزی عارض بر زندگی نیست بلکه جوهرۀ  بیند؛ از نظر اوبودا، هویت زندگی را رنج می

و آگاهی برتر « پرگیا»و انسان تا زمانی که به  .(157: 1382)راداکریشنان، دهدزندگی را تشکیل می

تناسخ و  خواهد برد و در چرخۀدست نیابد، به حقیقت زندگی و پوچی و ناپایداری آن پی ن

بار رهایی یابد، که به تواند از این تسلسل مشقتتولدهای پیاپی خواهد ماند. او تنها زمانی می

آن همان نیروانا خواهد بود.  نفس خود و این عالم برسد که نتیجۀآگاهی برتر و درک پوچی 

 بودایی  نشود. عرفابنابراین، در غایت سلوک عرفان بودایی اثری از خدا دیده نمی
های تردید از عرفاننگرد، بیازآن جهت که از طبیعت فراتر آمده و به باالتر از آن می

بیند و به پوچی و فنا انداز چیزی نمیتر است، اما چون در این چشمگرا مترقیطبیعت
ای برای اوج و عروج در سیر کند، فراروی از عالم طبیعت چندان عرصهحکم می

 .(122: 1387)مظاهری سیف، گشاید معنوی بودیسم نمی

بودا را رسیدن به شادی مطلق ارزیابی کرد و این شادی  توان هدفاز یک منظر متفاوت، می

و تمنیات دنیوی انسان را در چرخۀ تناسخ و  شود؛ آرزوهامطلق با رهایی از رنج زندگی حاصل می

کنند. به همین دلیل، انسان تنها با پس از مرگ، و تجربۀ درد و رنج پیاپی گرفتار می تولدهای دوبارۀ

تواند از رنج زندگی رها شده و به شادی مطلق برسد؛ یعنی بودا، می هارها شدن از قید خواسته
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الما، به این جنبه از داند که یک تفسیر سلبی است، نه ایجابی. داالییشادی را نبود رنج و درد می

 شمارد و بر آن است که:تعالیم معرفتی بودا تمرکز کرده و آن را هدف غائی رویۀ معنوی خود می

کنیم درک ما محدود به یک وضعیت شادی در مکتب بودا صحبت میوقتی در مورد 
بازایستایی رنج یک وضعیت حسی نیست. با این وجود  شود. یقیناًاز احساس می

  .(59: 1384)داالیی الما، است  ترین شکل شادیتوانیم بگوییم این وضعیت عالی می

گیرد، نیست، بلکه خالی ای میاز این منظر، سرور عرفانی یک حالت معنوی الهی که در دل ج

بینیم یک توهّم شدن دل از رنج و اندوه است. به دیگر سخن، دریافتن این نکته است که آنچه می

و  تعالی بر دل عارف استیه در عرفان اسالمی، اوج این سرور تجلی ذات بارکاست. حال آن

 داللت بر همین نکته دارد.« یا سرور العارفین»خطاب 

داند. از نظر او این ماهیت وهمی هم در امور مادی صدق ز این عالم را توهمی بیش نمیپائولو نی

رسد که او در این زمینه از مبانی  . به نظر می(24: 1383)کوئلیو، کند و هم در امور معنویمی

شناسی هگل تأثیر پذیرفته است و بیشتر تمایل دارد تا جهان را نمادین بداند و واقعیت  معرفت

برد و ی را انکار کند. به همین جهت، در درک مبدأ و مقصد هستی راه به جایی نمیخارج

 «داند از کجا آمده و به کجا روان استبینم که نمیزندگی را مانند کاروانی می» گوید: می
 .(216: 1379)کوئلیو،

این داند. شمارد و خدا را برای افراد مختلف متفاوت میاو توصیف خداوند را یک دام می

طور استاندارد شده  انجامد و از تصور خدایی که بهگرایی در خداشناسی میرویکرد عمالً به نسبی

به  بریداشدت گریزان است. کوئلیو در کتاب  منزلۀ باور الیتغیر درآید، به برای همه یکسان بوده و به

مانند یک شب رسد که ایمان به خدا هپردازد و سرانجام به این باور میجوی خدا میو جست

ای که جوی خدا وقت تلف کردن است زیرا در هر آیین و فرقهو تاریک است؛ در نگاه او جست

 .(151: 1384)کوئلیو،یاها و قلب خود باشیم ؤته در پی رخواهد پیوسباشیم، خدا با ماست و او از ما می

 :او بر این باور است
رخی چیزها را زندگی ب کس هرگز ثابت نخواهد کرد که خدا وجود دارد. در هیچ

ا نیز که عشق است، چنین چیزی ... عشق چنین چیزی است خدفقط باید تجربه کرد
 .(70: 1385 )کوئلیو، است
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هنوز در تردید است که آیا خدایی هست « تشرف به سنت ماه»به همین جهت، در پردۀ آخر از 

اساس، هرکس  این بر .(133-138 :1391حسینیان و... ، رک: ) جوی اوستو یا نه و درعین حال در جست

شمول تواند برداشت متفاوتی از هستی و مبدأ و غایت آن داشته باشد و معرفت مبانی جهانمی

 طلبد. پس لزومی ندارد شناخت برای همه، حتی در سطح مبانی، مطلق و یکسان باشد.  نمی

شود. پائولو منجر می گرایی در مسیر شناخت و سلوک نیزگرایی او در خداشناسی به نسبینسبی

پیوسته درصدد القای این پندار است که هرکس مسیر متفاوتی در نیل به سعادت خویش طی 

یای خویش است و خداوند نیز همین را رؤهرکس دنبال کردن  کند و در این راه وظیفۀ می

داند اما خویش میگرایی را مبنای ایدئولوژی او نسبیت با وجود اینکه .(142: 1388)کوئلیو،  خواهد می

چون رود یین قوانین هزارۀ جدید، در کتاب که پس از تبچنان ؛بند نیستخود در عمل بدان پای
تمام قوانین مخالف این بیانیه باطل اعالم »وید: گ میگرایی کامل ، با جزمیت و مطلقجاری باش

 .(172: 1386)کوئلیو،«شوندمی

  :نتیجه
اند، غایت مشترکی دارند بر ادیان توحیدی شکل گرفته که مبتنیهایی عرفان اسالمی و دیگر عرفان

منتهای مریـد »ها موضوع معرفت خداست و  آن در همۀ های سلوک مشابهی برخوردارند؛و از شیوه

های مادی و نیل به این هدف غایی نیز با تالش برای رهایی از بند وابستگی« و سالک اوست.

 پذیر است. خدا امکان شکستن قیود نفسانی در مسیر تقرب

 - های کهن یا جدید بشریاعم از عرفان - بر مکاتب غیر وحیانی های مبتنیدر مقابل، عرفان

دهند، یا اینکه درپیِ غایتی متعالی معموالً تصویری روشن از غایت متعالی مورد نظر خود ارائه نمی

است که گویند. این بدان جهت ن میباره سخ پیوسته در پردۀ ابهام و براساس اوهام دراین نیستند و

انکار خدای حقیقی، یا به دلیل عدم شناخت درست، تفسیری نامعقول و  های مذکور به انگیزۀعرفان

گیرند و احیاناً منکر وجود خدا  اعتقاد به خداوند را نادیده می دهند و یاموهوم از خدا ارائه می

سنتی و  توان به دو دستۀها را میز عرفانسته اشوند. در بحث از انگیزه و غایت سلوک، این د می

 مدرن تقسیم کرد:

های سنتی: در عرفان بودایی غایت سلوک نیل به نیروانا )فنا( است؛ نیروانا را غایت در عرفان .الف

حساب آورد. زیرا این غایت معطوف به انسان است، نه یک  گرا بهتوان غایتِ اومانیستیِ باطنمی
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واسطۀ نیل به چنین غایتی برای انسان رهایی از رنج و رسیدن به شادی جاودان  بهحقیقت متعالی. 

شود؛ عارف هندو در اوج مراحل سلوک، به فنا در حقیقت مطلق )برهمن( )نبود رنج( حاصل می

یابد که آتمن )نفس انسان( همان برهمن است. در شود. او در این مرحله درمیرسیده و جاودانه می

آید و به نوعی ر غایت سلوک عدم تمایز بین انسان و برهمن )خالق( پدید میاین صورت، د

 انجامد.مدارانه میوحدت وجود انسان

پوستی، سالک اوج های سرخای مانند تائوئیسم و آیینگرایانههای معنوی طبیعتدر مکتب

 کند.جو میو جستکران طبیعت و اتصال به نیروی جهانی کمال را در فانی شدن در نیروی بی

با  نهاد. به جهت آنکهعرفان نامهای عصر جدید را باید شبههای مدرن: عرفانغایت در عرفانب: 

پیدایش  ای دارند. انگیزۀهای ویژههای سلوک و غایت آن، تفاوتهای پیشین در تعالیم، شیوهعرفان

به کمال معنوی مطلوب مین نیاز فطری آدمی به پرستش )خداوند( و رساندن او ها تأاین عرفان

هایی برای دست یافتن به گشایش روانی و احساس روش درپیِ ارائۀ بیشترها این عرفان نیست،

آرامش باطنی هستند. از این منظر، انسان جهت رفع نیازهای معنوی و نیل به حاالت روحی لزوماً 

تواند  ها و اذکار میرینعنوی و برخی تمهای ویژۀ ممحتاج خدا و ادیان الهی نیست، بلکه با روش

ذهنی و  تجربۀ های عصر جدید غالباًبه این مهم دست یابد. از این رهگذر، سلوک در معنویت

 خیالی است، نه سلوک روحانی.     

فایده است و هیچ مفهومی در آنچه دربارۀ خدا از نظر اشو، سخن گفتن دربارۀ خداوند بی

وقت او   خارج از ذهن ببیند، آن ه انسان خودش را کامالًنیست. او با این بیان که هرگا گویند می

کند و از این رهگذر، دین عشق و خدای عشق خدا شده است، معنویت اومانیستی خود را توجیه می

الما نیز بر این دیدگاه بودا که شادی نبود رنج و درد داند؛ داالییو جشن و سرور را باالترین می

ترین شمارد و بازایستایی رنج را عالیف غائی رویۀ معنوی خود میاست، تمرکز کرده و آن را هد

هم در تعالیم عرفانی به دنبال هدف مشابهی است. مطابق روش  کریشنا مورتی داند؛شکل شادی می

مدرن )مدتیشن( حائز اهمیت است، تأثیرگذاری بر جریان  سلوک پیشنهادی او آنچه در عرفان پست

 وقفه در آن و رسیدن به نوعی آرامش است.افکار و تصورات و ایجاد 

داند و نتیجه گرایی در خداشناسی، خدای افراد مختلف را متفاوت میپائولو ضمن نسبی

ای باشد، خدا جوی خدا، وقت تلف کردن است. زیرا انسان در هر آیین و فرقهو گیرد که جست می
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پایه، در این تفکر خدا عمالً  این پیوسته باید در پی رؤیاها و قلب خود باشد. بر پسبا اوست. 

بابا نیز خدا را بیشتر به هایش. سایماند و خواستهدهد و انسان میموضوعیت خود را از دست می

های انسان است. بیند، نه هدف. از دیدگاه او توجه به خداوند برای تحقق خواستهعنوان ابزار می

 شتر از اومانیسم و اگزیستانسیالیسم غربی متأثر است.یعنی غایت انجام اعمال خدا نیست. تعالیم او بی

و صفات مشخص به  های متمایز و اسمادایی با ویژگیگرا، خهای دهری و طبیعتدر معنویت

خدایی مشهود است ها نوعی همهای جدا از طبیعت قابل تصور نیست. در این آیینعنوان آفریننده

الم است و سالک باید خود را از توهم ظواهر برهاند و خدا همان قوانین و کل نظام حاکم بر این ع

 با این حقایق اتحاد پیدا کند.  

 نامه: کتاب
الدین،  ، تحقیق احمد شمسالفتوحات المکّیه(، ق1420) الدین. علی محیی عربی، محمدبن ابن -

 بیروت: دارالکتب العلمیه.

 کدکنی، تهران: آگه.، تصحیح شفیعی اسرار التوحید(، 1390منوّر، محمد. ) ابن -

 ، ترجمۀ فرجی، چاپ چهارم، تهران: فردوسی. های اشوالماسه(، الف1382اشو )گوروجی(، اشن. ) -

، ترجمۀ سعدوندیان، چاپ دوم، تهران: ای کهناینک برکه(، ب1382) ــــــــــــــــــــــــــــ . -

 نگارستان.

، سال پنجم، تخصصی عرفان مه، فصلنا«عرفان یهودی: قبّاال»(، 1387اکبر. ) پور، علیافراسیاب -

 .34-1، ص 17شماره 

ونهم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر  ، چاپ چهلشرح چهل حدیث(، 1388امام خمینی، روح اهلل. ) -

 آثار امام خمینی.

 ، ترجمۀ محمدجواد گوهری، تهران: روزنه.صوفیسم و تائوئیسم(. 1378ایزوتسو، توشیهیکو. ) -

، ترجمۀ حسین توفیقی، قم: مرکز مطالعات و یهود، مسیحیت و اسالم(، 1384پیترز، اف. پی. ) -

 تحقیقات ادیان و مذاهب.

، مطالعات «های نوظهورگریزی در عرفانمبانی شریعت»(، 1391ترکمنی، هادی. )تابستان و پاییز  -
 .172-204شماره چهارم و پنجم،  معنوی،

 ، ترجمۀ اهرپور، تهران: زرین و نگارستان کتاب.های دورسرزمین(، 1379توئیچل، پال. ) -

 ، ترجمۀ مرضیه شنکایی، تهران: سمت.شناسی تطبیقیدین(، 1381تیواردی، کدارنات. ) -
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، ترجمۀ عبدالرحیم گواهی، جهان مذهبی ادیان در جوامع امروز(، 1374جمعی از نویسندگان. ) -

 تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.

 ، ترجمۀ مهدی قائنی، تهران: انقالب اسالمی.دین و روان(، 1372جیمز، ولیام. ) -

 ، چاپ هشتم، مشهد: عالمه طباطبایی.رساله لبّ اللّباب(، ق 1418حسینی تهرانی، محمدحسین. ) -

 مهر، تهران: نشر علم.، ترجمۀ میترا کیوانکتاب بیداری(، 1384داالیی الما. ) -

، ترجمۀ خسرو جهانداری، چاپ دوم، شرق و غرب تارخ فلسفه(، 1382راداکرشنان، سروپالی. ) -

 تهران: علمی فرهنگی.

 .آفتاب یزد(، روزنامه 14/9/1379ملکیان، مصطفی. ) -

، ترجمۀ توراندخت تمدن، (4بابا )تعالیم معنوی سخنان ساتیا سای(، 1384بابا، سوامی ساتیا. )سای -

 تهران: تعالیم حق.

، 188، شماره نشر دین، «های عرفان یهودی استگاهدرباره کتاب خ»(، 1392سلیمانی، مرضیه. ) -

19- 17. 

، تصحیح مدرس رضوی، الشریعه طریقةالحقیقه و  یقةحد(، 1377سنایی غزنوی، ابوالمجد. ) -

 تهران: دانشگاه تهران.

، مطالعات عرفانی، «عربی غایت سیر و سلوک از دیدگاه ابن»(، 1389شجاری، مرتضی. )تابستان  -

 .115-1144، 89بهار و تابستان شمارۀ یازدهم، 

 ، قم: صهبای یقین.های کاذبعرفان حقیقی و عرفان(، 1387شریفی، احمدحسین. ) -

چاپ  ،ترجمۀ فریدالدین رادمهر ،جریانات بزرگ در عرفان یهودی(، 1389گرشوم. ) ،شولم -

 تهران: نیلوفر. ،دوم

االسفار عقلیه المتعالیه فی ةحکملا(، ق 1428. )مالصدرا، صدرالدین محمدبن ابراهیم قوام شیرازی -

 النور.، چاپ هشتم، قم: طلیعهاالربعه

شناختی انترناسیونالیسم عرفانی مبنای نگرش انسان» (،1392عابدی، محمدرضا. )بهار و تابستان  -

 .51-71، سال دهم، ص پژوهی دینیانسان صلنامهدوف، «موالنا

 وسوم، تهران: زوّار. استعالمی، چاپ بیست ، تصحیحاالولیا تذکرة(، 1391عطار، فریدالدین. ) -

 پارسایان. قم:، حدیث معراجتا(،  غیاثی کرمانی، محمدرضا. )بی -

 ، چاپ چهارم، تهران: نشر البرز.سیر حکمت در اروپا(، 1383فروغی، محمدعلی. ) -
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الدین آشتیانی، چاپ سوم،  به کوشش جالل ،شرح فصوص الحکم(، 1386قیصری، داوود. ) -

 فرهنگی. تهران: علمی

 ، ترجمۀ ابراهیم مکال، تهران: آگاه.حقیقتی دیگر(، 1371کاستاندا، کارلوس. ) -

نیستی و کارکرد آن در مباحث الهیات در نگاه موالنا و مایستر »(، 1386کاکایی، قاسم. ) -

 .39-66، 2، سال پنجم، شماره نامه حکمت، «اکهارت

 آرا قهرمان، تهران: بهجت.دل، ترجمۀ اعترافات یک سالک(، 1379کوئلیو، پائولو. ) -

 ، آیسل برزگر جلیلی مقام، تهران: شیرین.2کیمیاگر (، 1383ـــــــــــــــــــ . ) -

، ترجمۀ آرش حجازی، چاپ هشتم، کنار رود پیدرا نشستم و گریستم(، 1384ـــــــــــــــــــ . ) -

 تهران: کاروان.

 حجازی، چاپ هشتم، تهران: کاروان.، ترجمۀ آرش مکتوب(، 1385ـــــــــــــــــــ . ) -

 ، ترجمۀ حجازی، چاپ چهارم، تهران: کاروان.چون رود جاری باش(، 1386ـــــــــــــــــــ . ) -

 ، ترجمۀ آرش حجازی، چاپ شانزدهم، تهران: کاروان.کیمیاگر(، 1388ـــــــــــــــــــ . ) -

، ص 14، شماره فصلنامه اخالق، «اسیر و سلوک و تعالیم کاستاند»(، 1387کیانی، محمدحسین. ) -

315- 279. 

، «سای بابا: معنویت مخملین»(، 1390مشکانی، عباسعلی و عبدالحسین مشکانی. )اردیبهشت -

 .(82-61، 161، سال بیستم، شماره معرفت

، «های اشوهای عشق نقدی بر اندیشهراههها و بیراه»(، 1386. )تابستان ، حمیدرضا.مظاهری سیف -

 .224 -175، 43، شماره اب نقدفصلنامه کت

، قم: پژوهشگاه علوم جریان شناسی انتقادی عرفان های نوظهور(، 1387) ـــــــــــــــــــــــــــ . -

 و فرهنگ اسالمی.

 ، ترجمۀ حبیب اهلل صیقلی، چاپ دوم، تهران: میترا.مدتیشن(، 1382مورتی، کریشنا. ) -
 ، طبع نیکلسون، چاپ دوم، تهران: پژوهش.معنویمثنوی (، 1374الدین محمد. )مولوی، جالل -

، تصحیح فروزانفر، چاپ پنجم، تهران: کلیات شمس تبریزی(، 1388) ــــــــــــــــــــــــــــ . -

 طالیه.

 ، ترجمۀ حکمت، چاپ هشتم، تهران: علمی فرهنگی.تاریخ جامع ادیان(، 1375. )بایر ناس، جان -

 قدمه قاسم انصاری، تهران: طهوری. ، مکشف المحجوبهجویری غزنوی، علی.  -

 ، ترجمۀ ابوطالب صارمی، تهران: امیرکبیر.هایشانسان و سمبول(، 1359گستاو. )یونگ، کارل -
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