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 ایمدرن / دکتر سید مرتضی الهی قمشهعرفان و پست

1395/11/26 ۰۸:۴۲ 

 

دوره تاخت و تاز علم و تفکر علمی و صنعتی بود؛  ویژه فلسفه سیاسی و اجتماعی( بود و دوره مدرنیتهعصر روشنفکری در اروپا، دوره درخشش فلسفه )به

 .مدرن بیشتر روی در تفکر عرفانی داردولی دوره پست

ویژه فلسفه سیاسی و اجتماعی( بود و دوره مدرنیته دوره تاخت و تاز علم و تفکر علمی و صنعتی بود؛ عصر روشنفکری در اروپا، دوره درخشش فلسفه )به 

سازی و ساختارشکنی است. مدرن دوره دگرگونروی در تفکر عرفانی دارد. تمایل به جوهر عرفان به این خاطر است که پسا مدرن بیشترولی دوره پست

مراتبی( را به یک شبکه فکری افقی و فراگیر بدل کند؛ کاری که عرفان های فکری عمودی )یا سلسلهمدرن برخالف مدرنیته، سعی دارد که سازهپست

 موفق بوده است.  شرقی در آن بسیار

مراتبی ( است تا سلسلهrelationalای )تفکر زنانه )یا تفکر نیمة راست مغز( بیشتر تفکری افقی است تا عمودی، یا به تعبیر دیگر بیشتر رابطه 

(hierarchicalتفکر سلسه .)ای فوق پیچیده، تفکر عمودی به هرسد؛ ولی در فضامراتبی در بسیاری مسائل بازده خوبی دارد و سریع به نتیجه می

زیست( تمام اجزای شبکه با هم در ارتباط یکایک هستند و تغییر کوچکی در یک جزء های فوق پیچیده )مثل محیطتنهایی راهگشا نیست. در شبکه

را )که اساس تفکر عمودی است( ناممکن گذارد. این ارتباط اجزا به طوری گسترده و فراگیر است که تشخیص بین جزء و کل شبکه، در تمام شبکه اثر می

 کند. یا بسیار مشکل می

کنند و هر اجزای شبکه در ثبات و حرکت شبکه همکاری می های فوق پیچیده )ابَرپیچیده( هر جزئی کل است و هر کلی جزء است؛ یعنی تمامدر شبکه

ر تفکر عرفانی به طوری است که شیخ محمود شبستری شروع تفکر را از اهمیت جزء دجزء به کاری مهم مشغول است که در تمام شبکه اثرگذار است. 

 داند نه از کل. جزء می

 تفکر، رفتن از باطل سوی حق

 به جزو اندر بدیدن کل مطلق

ان عالم به طور ، یعنی خداست و بقیه عالم همه جزءند و همة اجزا با هم ارتباط حیاتی دارند؛ چون همه اجزا با ج«کل مطلق»تنها یک کل هست آنهم 

 گوید:بند معروفش میترجیعمستقیم و مستقل در تماسند، نه از طریق سلسه مراتب. هاتف اصفهانی در 
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 ای که دارد به تار زنّارت

 هر سر موی من جدا پیوند

گوید که هر سر موی ود. هاتف میشدر عرفان، کل جهان هستی ـ که به تعبیری همان جهان آشفتگی )یا ابَرپیچیدگی( است ـ به زلف یا مو تعبیر می

دهد؛ به این معنی که همه با رابطه من رابطه مستقیم و مستقلی با معشوق دارد. این رابطه مستقیم با خداوند، همه اجزا را در یک مقام مساوی قرار می

 ند. به بیان شیخ محمود:توانند تمام آفرینش را در خود داشته باش( دارند، میCosmic Soulمسقیمی که با جان آفرینش )

 ای دانجهان را سر به سر آیینه

 به هر یک ذره در صد مهر تابان

 توان مشاهده کرد. ها خورشید حقیقت را میای، عکسی از صدیعنی هر یک از اجزای جهان هستی یک آیینه است، به طوری که در هر ذره

 اگر یک قطره را دل برشکافی

 برون آید از آن صد بحر صافی

 به هر جزوی ز خاک ار بنگری راست

 هزاران آدم اندر وی هویداست

 ای، صد خرمن آمددرون حبّه

 جهانی در دل یک ارزن آمد

 ای در جای جانیبه پرّ پشه

 درون نقطة چشم، آسمانی

 بدان خُردی که آمد حبّة دل

 خداوند دو عالم راست منزل

که در آن هر ذره کوچکی به کار مهمی مشغول است و یکایک ذرات حاوی تمامی روح جهان کند در این ابیات شیخ محمود جهان هستی را تعریف می

 هستند؛ به عبارت دیگر سلسله مراتب و عالی و دانی و کوچک و بزرگ در کار نیست. 

 های بزرگ و ساختارشکنیروایت 

کرد آمد و ادعا می( بود؛ یعنی فیلسوف یا دانشمندی میgrand narrativesهای بزرگ )دوره روشنفکری و به دنبال آن دوره مدرنیته زمان روایت

های سازی کرد. دیالکتیک هگل یک نمونه از روایتتوان تمام مسائل جزء و کل عالم را حل یا الاقل مدلکه با یک یا با چند اصل کلی فلسفی و علمی می

یک نیوتونی است و در ریاضیات مختصات دکارتی هنوز روایت بزرگی است. روایت های بزرگ، اصول فیزبزرگ فلسفی بود. در علم فیزیک یکی از روایت

یت در فلسفی دو ارزشی )هست و نیست( ارسطو در دوره جدید، جبر بولین )یعنی حساب کامپیوتری مبنای صفر و یک( را آفرید که امروز بزرگترین روا

 آید. ریاضیات و منطق سنتی به شمار می
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 هایی چونهایدگر و فیزیکدانهای بزرگ در فلسفه و علم کمی سست شد. فیلسوفانی مانند های محکم روایتهور تفکرات انقالبی پیدر قرن بیستم با ظ

 زاده )استاد ایرانیتوان زیر سؤال برد و ساختارشکنی کرد. در نیمه دوم قرن بیستم دکتر لطفیهای بزرگ را میهایزنبرگ توانستند نشان دهند که روایت

یک  ۱۹۹۰تا  ۱۹۷۰( زیر سؤال برد. در سالهای fuzzy logicدانشگاه برکلی( روایت بزرگ هست و نیست ارسطوئی را با عرضه کردن منطق تشکیک )

گفت که توان شناس اروپایی مانند میشل فوکو، ژان لیوتارد و ژاک دریدا نگرش به تاریخ و علوم اجتماعی را دگرگون کردند. میعده فیلسوف و جامعه

 مدرن )به معنی یک نهضت جدید فکری( در اواخر قرن بیستم باب شد. مدرن در نیمه اول قرن بیستم ریخته شده؛ ولی عنوان پستزیربنای پسا

مدرن را تعدیل های بزرگ دوره آیند، توانستد روایتمدرن به حساب نمیشناسان اواسط قرن بیستم چون کارل یونگ و اریک فروم با اینکه رسما پساروان

ویژه مدرن باز کنند. یونگ و فروم متوجه آن شدند که دوره مدرن خود را از دانش شرق )بهشناسی پساشناسی و اسطورهو تصحیح کنند و راه را برای روان

هره بگیرند. در حالی که فروید شناسی و اجتماعی از تفکرات عرفانی نیز بعرفان شرقی( محروم کرده است و بنابراین سعی کردند در حل مسائل روان

شناسی شرق و غرب ( توانستند با مقایسه اسطورهJ.Campbell)شناسی غربی توجه داشت؛ یونگ و فروم و به دنبال آنها ژوزف کمبل بیشتر به اسطوره

النا را به عنوان یک متفکر بزرگ جهانی مو« هنر عشق ورزیدن»درهای عرفان شرق را به روی علم و بینش علمی باز کنند. اریک فروم در کتاب معروف 

 حل عملی دارد. دهد که عرفان شرقی در حل مسائل امروز بشری راهکند و نشان میمعرفی می

 عرفان و روشنفکران مدرنیته 

ل، بیشتر روشنفکران مدرن ایرانی از ای بشناسند. در مقابها دانش عمیقی از عرفان نداشتند، توانستند جنبه کاربردی عرفان را تا اندازهدرحالی که غربی

کردند و پرست معرفی میارزش کاربردی میراث عرفانی خود غافل ماندند تا جایی که بسیاری از روشنفکران ایرانی حافظ و خیام را میگسار و شهوت

گرفتند مانند این ات ادعای خود اشعاری را گواه میگفتند دم را غنیمت دان. اینان برای اثبطلب بودند و تنها میگفتند که این شاعران افرادی لذتمی

 شعر حافظ را:

 وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟   شودمن که امروزم بهشت نقد حاصل می

 یا این شعر خیام:

 رخی اگر نشستی، خوش باشبا الله    خیام، اگر ز باده مستی، خوش باش

 هستی خوش باشانگار که نیستی، چو    چون عاقبت کار جهان نیستی است

طلبی با ظهور مدرنیته در ایران رونق گرفت. ما در اینجا قصد وارد شدن در این بحث قدیمی را نداریم. گرایی و لذتتفسیر شعر عرفانی در جهت پوچی

اند یا پرهیزگار طلب بودهینکه عشرتاند، یا ااند یا نبودهتنها الزم است خاطرنشان کنیم که این بحث که خیام و حافظ به روح و خدا و قیامت معتقد بوده

توان از یک زاویه دیگر هم به جهان هستی اند میارزش جهانی آنها در این است که نشان دادهگرایانه به شعر عرفانی و تغزلی است. یک نگرش تقلیل

های بزرگ یونانی یشتر از فیلسوفان پسامدرن روایتنگریست. در واقع عرفا و شعرای عرفانی چون سنائی، خیام، عطار، موالنا، سعدی و حافظ بسیار پ

 )ارسطوئی و افالطونی( را زیر سؤال بردند.

های مدرننهصد سال قبل از ژاک دریدا، خیام نشان داد که حقیقت در ورای واقعیات نیست، بلکه در بطن آنهاست. این کشف بزرگی است که آن را به پسا

مراتبی ارسطوئی ؛ با این تفسیر که تفکر دو ارزشی و سلسله«در ورای متن، هیچ چیزی نیست»دهند. ژاک دریدا جمله معروفی دارد که: اروپایی نسبت می

 کند و ما باید بیشتر به متن عالم و گفتمانش با بشر توجه داشته باشیم نه اینکه از ورای متن به متن نگاه کنیم. ما را از متن دور می

مان حل مسائل کاربردی کنیم )نه از دیدگاه روشنفکری و مدرنیته(، یعنی قصدما در این گفتار به عرفان و ادبیات عرفانی از دیگاه فرامدرن نگاه می

های کلی نیست، بلکه وارد شدن پرستی خیام و دیگران. قصد این گفتار عرضه نظریهاجتماعی و فلسفی زمان است نه ادامه بحث بر سر میگساری و لذت

در حل مسائل روز دارد. البته قصد ما  ویژه بُعد زنانة عرفان( نقش کاربردی مهمیدر این رهگذر متوجه خواهیم شد که عرفان )به در متن جزئیات است. 

 های متداول بر سر حقوق و مقام زن نیست.در این نگرش بحث زن و مرد و دعوا
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اش بسیار مردگرا بود و زد، حرکت فکریدوره روشنفکری و مدرنیته با اینکه در اواخر عمر خودش خیلی آزادیخواه بود و سنگ حقوق زن را به سینه می

گونه کوشش اساسی کرد. به همین خاطر نهضت زنان در دوره مدرنیته سعی داشت که زنان را به تفکر مردانه دعوت کند و هیچک نمیحکمت زنانه را در

 نکرد تا مردان را با حکمت و خرد زنانه آشنا سازد! 

پذیرفتند تا باید اهمیت این طرز فکر را می، مییافتندکردند و زنانی هم که به مدارس مهندسی راه میمهندسان دوره مدرنیته مکعب مستطیلی فکر می

های فنّاوری زیاد داشته و باعث رشد اقتصادی شده است، برخورد متعادل و دانیم که چنین برخوردی با اینکه رهاوردمهندس موفقی شوند. امروز ما می

های زیادی منتهی شده و ما امروزه باید به دنبال رشد ه به ویرانیرویه در دوره مدرنیتسالمی نیست. در اواخر قرن بیستم بشریت متوجه شد که رشد بی

اش مدرن برنامهاگر مسأله دوره روشنفکری و مدرنیته، احقاق حقوق زنان بود، دوره پساپایدار باشیم و برخورد و نگاه زنانه تمایل بیشتری به پایداری دارد. 

ها و روشها باید به یاری هم بیایند تا راه نجات بشری. دیگر مجال دعوا نیست. تمام نیروها و برخودبازیابی تفکر زنانه است برای احقاق حقوق کل جامعه 

 را بیابیم.

 نقش و چهره زن 

اند؛ ولی چهره واقعی نقش زن در عرفان و ادبیات موضوعی است که کمتر به آن توجه شده است. چهره نمادی زن را در ادبیات و عرفان، مردها ساخته

های ونه همان نقش زن است، تا اندازه زیادی در پشت چهره نمادین او مخفی مانده است. نقش زنانی که از زمان رابعه عدویه تا پروین اعتصامی ستزن ک

های کلی ی از آنها با عنوانهای عرفاناند و در داستاناند، تا اندازه زیادی ناشناخته مانده است. این زنان غالبا گمنام ماندهاستوار عرفان و ادب ایرانی بوده

شود. برخی از آنها نیز چون رابعه بنت کعب اشعارشان به مردان )چون ابوسعید( منتسب شده است. صحبت می« یک دختر»یا « پیرزنی« »یک زن»چون 

اند، نه به نام و معروفیت. اندیشیدهود میای فرهنگ مردساالری بوده است. از طرفی هم بسیاری از زنان عارف به نتیجه کار خلطفی تا اندازهعلت این کم

ها در یک کشتی هستند که در حال غرق شدن است. برای نجات این کشتی به توان فکری و احساسی زن و مرد نیاز است. متأسفانه امروز تمامی انسان

اکنون زمان آن رسیده است که زن و مرد هر دو بیدار و مردان که در غرب، سکان کشتی را در دوره مدرنیته به دست داشتند، این اواخر چرتشان برد و 

 فعال باشیم تا نه در رقابت با یکدیگر، بلکه با همکاری و همیاری کشتی را نجات دهیم. 

 زر و زور و تدبیر 

 گوید:یکنند. دقیقی که یکی از اولین شاعران زبان فارسی است، مدر اکثر جوامع مردساالر، کشور را با زر و زور اداره می

 یکی پرنیانی، یکی زعفرانی   به دو چیز گیرند مر مملکت را

 دگر آهن آبداده یمانی        یکی زرّ نام ملک برنبشته

شده( به رنگ ابریشم )پرنیان است( و سکه زر )که نام شاه بر می داری، طال و شمشیر است. شمشیر )که از آهن آبدادة یمانی ساختهیعنی اساس مملکت

اند. امروز هم بشریت در بند زر و زور گیر کرده است. زر نیروی اقتصاد است و زور های قدیم بودهنگ زعفران است. این دو اساس حکومتآن نبشته( به ر

می توان نیروی نظامی را تقویت کرد و از نیروی نظاشوند، با پول مینیروی نظامی. این دو نیرو در واقع یکی هستند؛ چون خیلی ساده به هم تبدیل می

افزار است. تدبیر افزار هستند( و حال آنکه تدبیر نرمتوان برای هدایت اقتصاد استفاده کرد. زر و زور هر دو عنصر مادی کنترل هستند )یعنی سختمی

ستفاده شوند نه اینکه )که بیشتر با عنصر زنانه در مرتبط است( برای مهار کردن زر و زور است، به طوری که این دو نیرو در جهت رفاه و امنیت مردم ا

گرفتند و مادران تنها در مواقع دفاعی، فرزندانشان را ها برای رفتن به جنگ از مادران خود اجازه میدر بعضی جوامع قبایلی، مردبرای تقویت خودشان. 

کنند. در زمینه اقتصاد نیز با تدبیر عمل میفرستد. زنان اند. هیچ مادری فرزندش را برای کشورگشایی و قتل و غارت به جنگ نمیفرستادهبه جنگ می

 کنند تا بسیاری از مردها. تری از پول میبسیاری زنان استفاده درست

گذار نظام بانکی خاصی در بنگالدش و هند است که کارش دادن قرضهای کوچک ـ بنیان ۲۰۰۶دکتر محمد یونیس ـ برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 

اند. زنان اقتصاد را بیشتر در جهت رفاه و ثبات شود، در مبارزه با فقر بسیار موفق بودهه بیشتر به دست زنان فقیر روستایی اداره میها کاست. این بانک

 دهند. بینند و بُعد انسانی و معنوی به اقتصاد میمی
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و برای این کار احتیاج به نیروی نظامی دارد. بشر باید از این  اندزیست مردم را نیز مسلط شدهماشین اقتصاد جهانی نه تنها غذا، بلکه بر آب و محیط

شود. علم مدرن چون روح ندارد، حلش تدبیر است؛ اما باید دانست که تدبیر سالم با علم و تفکر مدرن حاصل نمیحلقه زر و زور بیرون بیاید و تنها راه

کنند؛ یعنی از علم و تفکر در جهت به تزویر )که نوع بیمارگونة تدبیر است( تبدیل می ابزاری است در دست قدرتمندان و آنها نیز خیلی ساده تدبیر را

شود. اگر معنویت را از میان برداریم، علم به دست دزدان نمایند. تدبیر سالم از تعامل معنوی فکر و علم حاصل میزیادکردن قدرت خود استفاده می

 تر برد کاال!ترس، کاندر شبر چو دزدی با چراغ آید، گزیدهداد و گفت: چو علم آموختی، از حرص آنگه افتد. سنایی نهصد سال پیش این هشدار را می

کند و خود را از حلقه اسارت زر و زور آرام اهمیت تدبیر را درک مینهضت پسامدرن آرام«! شنومبوی بهبود ز اوضاع جهان می»با این همه به قول حافظ: 

ها خیلی زود شمشیر را از نیام بیرون با زر و زور، استفاده از زر و زور نیست، بلکه از این حلقه بیرون آمدن است. اکثر مرد کند. روش مبارزهآزاد می

برکشیدر بر پور بیدار دل بر درید. ای کاش تهمینه کشند. رستم بسیار زود خنجر را بیرون کشید و پسرش را ناشناخته کشت: سبک تیغ تیز از میان می

 یدان نبرد حاضر بود!در م

ویژه در جوامعی جهان دوم و سوم( امید است که بشریت تدبیر بیشتری در استفاده از زر و زور به با پررنگ شدن نقش عنصر زنانه در جوامع بشری )به

داریم: بینشی از نوعی دیگر، نه از آن زیستی و سیاسی و اجتماعی، امروز بیش از هر چیز احتیاج به تدبیر های محیطبرای جلوگیری از فاجعهخرج دهد. 

ه هستیم ـ توش نوعی که ما را به گرداب کشاند، بلکه آن بینشی که بتواند کشتی ما را از گرداب نجات دهد. ما اگر همگی ـ از زن و مرد و از هر نژادی ک

ها نیز سرنوشت دایناسورهای را نجات دهیم، وگرنه ما انسان پرواز باشیم، امید آن هست که کشتی خودو توان خود را در میان بگذاریم و با یکدیگر هم

 دوره ژوراسیک را خواهیم داشت! 

اند. مسأله داری کنند، منتی بر زنها ندارند، بلکه در جهت نجات خود و کل بشریت کوشیدهها از زنها بخواهند که در کشتی اقتصاد سکانامروز اگر مرد

های غربی نیست. ما همه چون کبوتران )در داستان کبوتر طوقی کلیله و یگر فرصت تعارفات شرقی یا دعواها و رقابتامروز بشریت ابعاد فاجعه دارد. د

ها را با ایم. آن مرغان گرفتار فهمیدند که باید همه با هم در یک جهت پرواز کنند و دام را از زمین بردارند و به جای امنی ببرند و بنددمنه( در دام مانده

 توانیم خود را از دام زر و زور برهانیم. ها نیز تنها با همکاری و تدبیر میباز کنند. ما انسان تدبیر

 زن و پیچیدگی 

ساز است. متأسفانه فضای فرهنگی الخصوص در حل مسائل پیچدة قرن بیست و یکم بسیار چارهای هستند و هوش و تدبیرشان علیزنان موجودات پیچیده

گذراند. این فضا باید تغییری بنیادی کند. باید حکمت زنان مستقیما به کار ینش و استعداد زنان را از صافی فرهنگ مردساالری میو آموزشی امروز ب

طور که زنها در بسیاری موارد ممکن است مسائل را از دیدگاه مردها گرفته شود. در رسیدن به این هدف باید طرز تفکر زنانه فضای رشد بیابد. همان

ادبیات عرفانی ما اند. ها نیز باید یاد بگیرند که گاه از منظر زنانه به عالم بنگرند. عرفا و شعرای عرفانی ما تا اندازه زیادی در این کار موفق بودهنند، مردببی

ش دارد که خیلی شبیه به نگاه رابعه است. اند. عطار نگاهی به آفریناند؛ ولی بسیاری از نویسندگان عارف با بینش زنانه آشنا بودهرا بیشتر مردان نگاشته

 گوید:میداروفروش نیشابور سعی داشت به مردان بیاموزد که مردی و جوانمردی در جنسیت نیست، بلکه در تعالی فکری و روحی است. او در مورد رابعه 

 مرد حق شو روز و شب چون رابعه   تو رها کن سر به مهر این واقعه

 از قدم تا فرق عین درد بود   مرد بود تر از صداو نه یک زن، بر

 *عالی و دانی )انتشارات اطالعات(
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