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 چكيده
 وجه مسأله دو پرسش مهم در باب ي براياين جستار در صدد آن است تا پاسخ      

انـد،   ي زيـاد  ي و مفهـوم   يمصداق مانند عرفان، كه دچار تنوع       يمشترك در امور  
در اين گونـه     1  وجه يا مفهوم مشترك معنادار     ي اين كه آيا امكان معرف     ييك: بيابد

توان بـه ايـن مفهـوم دسـت          يامور هست يا نه؟ دوم اين كه اگر هست چگونه م          
 . مفاهمه بر سر اين گونه موضوعات را فراهم آورديمبناتواند  اين امر مييافت؟ 
گونـه امـور      از بـارزترين مـصاديق ايـن       ي عرفان را به عنوان يك      اين كار،  يبرا

 يها را با مـدل هـاي       برگزيده و هفت فرض در پاسخ به پرسش نخست مطرح و آن           
اسـت   ي طيف شاملاين هفت فرض،    .  كرده است  ي توضيح داده و سپس نقاد     يعين
 يظاشتراك لف شود و به نظرية       شروع مي  ي اشتراك در ذات طبيع    يها از نظريه كه  

 ي اشـتراك معنـو  يآن فرض را كه به وجـود نـوع     اين مقاله   ،  گردد  ختم مي صرف  
، ي در تـاريك يشناس انجامد تأييد و با مدل معروف فيل ي ميها در ذات اسم  عرفان

بر اساس همين مدل، در پاسخ بـه        . كند ي خاص، تبيين م   ياما با مالحظات و قيود    
ترك را تحليل پديدارشناسـانه     پرسش دوم، راه رسيدن به اين مفهوم يا وجه مش         

 كـه از ايـن گونـه    ي و بـسيط   يها و تنوعات عرفان با تكيه بر فهم اجمـال          توصيف
 .داند ي مفروض كرده است مي تجربيها پديده
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 مقدمه. 1
ايـن  .  مانند عرفان و دين از امور سـهل و ممتنـع اسـت             يهاي باب پديده  سخن گفتن در  

 كه عموماً   ي آشنايند، به طور   يا گرِ مفهوم يا خاطره    ي همگان تداع  يگونه امور از يك سو برا     
 ياز چه چيـز واحـد     دانيم   ي كه همه م   يكنيم، گوي  يگو م  و   گفت يها به وجه كل    در باب آن  

آيد  ي و تعريف و تحديد و تمايز به ميان م      ي ايضاح مفهوم  ياما همين كه پا   . گوييم يسخن م 
ـ  يدر اين معركه عظمـ . نمايد يها رخ م ي غريب از تضارب آرا و تخالف تلق       يغوغاي  ي، تنـوع ب

 چه راست و ناراست بـه عرفـان نامبردارنـد كـار مفاهمـه را هـر چـه دشـوارتر                     حد و مرزِ آن   
 گرفتـه تـا     ي و نـو افالطـون     ي افالطـون  يگرا و پيچيـده و انتزاعـ        نخبه يها از عرفان . سازد يم

 و انجـام  ي و غيـب بينـ  ي جذبه و خلسه و غيـب گـوي  يها  و محفل ي يگه سالمت  يها مدرسه
 . برند ي به عرفان نسبت ميخوارق عادات، همگ

 تفاهم دقيق بـر سـر       يا كه بتواند مبن   ي مانند عرفان، يا مفهوم    ي امور يپرسش از چيست  
 شاخص كه بتوان بـه عيـارِ   يها ي از ويژگ يا اين  گونه موضوعات قرارگيرد، يا الاقل مجموعه       

صد سال اخيـر      در يك  يآن عرفان را از غير عرفان بازشناخت، محل توجه پژوهشگران زياد          
 ي و گونگـون   ي متفـاوت و همـان رنگـارنگ       يهـا  هـا و برداشـت      اما همين توصيف   2.بوده است 

پرسـش جديـد    .  برانگيخته كه شايد پيش از آن مطرح نبوده اسـت          يا  پرسش تازه  ،يمصداق
 مختلـف   ي و مـصداق   ي مفهـوم  يهـا و كاربردهـا     در پس اين تنوع نام     اين است كه آيا اصوالً    
 3 هست؟يمفهوم مشترك معنادار

گيـرد   ي صورت م  يشناس  كه در خصوص عرفان و عرفان      يهاي يتقريباً در پس همه بررس    
جـو از مفهـوم يـا        و   جـست  ي وجود دارد كه امكان منطقـ      يفرض يا نظريه مبناي     پيش يعنو
 يهـا  ي كه منشأ انتزاع ويژگ    يسازد؛ امر مشترك   يها را فراهم م     مشترك در ميان عرفان    يامر
فـرض  . له اسـت  أ محتمل در اين مـس     يها  از فرض  ي يك اما اين صرفاً  .  عرفان شده است   يذات

چـه سـبب      وجـود نـدارد و آن      يت كه چنين امر يا مفهوم مـشترك        مثال، اين اس   يديگر، برا 
.  اسـت  ي ظـاهر  يهاي اطالق نام عرفان بر مفاهيم و مصاديق مختلف شده است صرفاً شباهت           

اگـر مفهـوم مـشترك      : گـردد  ي منحـل مـ    يدر اين صورت پرسش باال به چند پرسش اساس        
رفـان سـخن گفـت و چـه        در باب ع   يتوان به روش علم    ي در بين نيست، چگونه م     يمعنادار

 مفاهمه قرار داد؟ و اگر هست، آن مفهوم يا حقيقت مشترك چيـست؟              ي را بايد مبنا   يچيز
  ايضاح نمود؟ يتوان اين مفهوم را به نحو عالمانه و ارزشمند يو از كدام طريق م
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   ممكنيها فرض. 2
ن بـه عيـار     توان هر كدام را در باب عرفا       ي در بين هست كه م     ي قريب يا بعيد   يها فرض

از ايـن هفـت،   .  كرديتوان بررس يدست كم هفت فرض را در خصوص عرفان م  . نقد گذاشت 
بوده و سـه فـرض نيـز        ) ذاتيات (ي بر عدم اشتراك در ذات يا مفاهيم ذات        يچهار فرض مبتن  

 يها دارا  در عين حال هر كدام از اين فرض       .  است ي بر اشتراك در ذات يا مفاهيم ذات       يمبتن
   4. خواهد بوديشناس  در كارِ عرفانيهاي زم، امكانات و محدوديتخصوصيات، لوا

  صرف ياشتراك لفظ. 1. 2

 اين است كه در     ي دارد، يك  يرسد در دو سر طيف جا      ياز دو فرض نخست، كه به نظر م       
شود، هيچ معنا، مفهوم يا ذات  ي كه از عرفان مراد ميها و در ميان مفاهيم و مصاديق پس نام
 ي مختلـف عرفـان اشـتراك لفظـ    ياين بدان معناست كه ميان لفظ و معـان  .  نباشد يمشترك

ربـط   يشود كه كامالً متباين و ب ي فهم و مراد ميصرف برقرار است، و نيز در هر كاربرد چيز       
چـه بـه عرفـان نـامبردار اسـت         چنين ميـان آن     است، و هم   يا مفهوم و مراد در كاربرد بعد      ب
، كـه   ي در زبـان فارسـ     "شـير "درست مثل   . ود ندارد  وج يهيچ امر مشترك  ) مصاديق عرفان (

 مثالً شيرِ آب را، و      ي شير جنگل و سوم    يكند و ديگر   ي را مراد م   ييك نفر از آن شير خوراك     
گيرانه   عرفان، بيش از حد سخت     ياگر حتّا اين مدل برا    . برند يهمه نيز لفظ شير را به كار م       

توانـد   ي نيز مـ ي ديگريها مدل.  دانستي را نبايد منتفيبه نظر رسد، اما فرض اشتراك لفظ   
 اين فـرض مثـال آورد، وضـعيت         يتوان برا  ي كه م  يتر مدل مناسب . اين فرض را نشان دهد    

از .  هـم از آن در اختيـار نداشـتند         ي است كه شتر نديده بودند و هيچ وصف مشخص         يمردم
 را شـتر  كـرد آن  ي كـه برخـورد مـ   ياين رو، هر كدام با هر چيز عجيـب و غريـب و ناآشـناي     

 الـضمير خـود او   ينهاد و با همين نام، كـه فقـط از مـا فـ              يانگاشت و نام شتر را بر آن م        يم
چه شـخص   بنابراين فرض، ميان آن. كرد يگو م و  حكايت داشت، درباره شتر با ديگران گفت  

كند هيچ امر يا مفهـوم معنـادار و    يمراد م) ب(چه شخص   كند با آن   ياز عرفان مراد م   ) الف(
 .  نيست كه جامع اين دو فهم باشديا ين كنندهتعي

 را در نظـر آورد، و       يشايد تنوع بيش از حد كاربردها و مصاديق عرفـان، چنـين وضـعيت             
 بـودن   ي را هم سراغ داشته باشيم كه به همين سبب سـخن از مـشترك لفظـ                يشايد كسان 

 مطـرح   ي علمـ  ي و با رويكـرد    ي به طور جد   ي را كس  ياما گويا چنين فرض   .  بگويند "عرفان"
.  هم نباشـد   ي نپذيرفتن و گذشتن از اين فرض نياز به بحث چندان          ينكرده باشد، و شايد برا    

 در سطح   ي سودمند يگو و  گونه گفت   درباره عرفان مستلزم اين است كه هيچ       يچنين فرض 
وسيع بر سر عرفان رخ ندهد و موارد عدم تفاهم در اين باره بـسيار بيـشتر از مـوارد تفـاهم                      

، ياز طرفـ  . كنـيم  ي را در مورد عرفان مشاهده و تجربه نم        ي كه چنين وضعيت   ي در حال  .باشد
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 از عرفان ندانيم و آزادانه هر چيـز         يجز اوصاف مبهم و نامتعين، چيز     ه  چنين نيست كه ما ب    

 عرفـان،   ي كامالً آشـكار اسـت كـه حتّـا در بعيـدترين كاربردهـا              5. را عرفان بناميم   يناآشناي
 . لحاظ شده استياهت يا الاقل شبيمفهوم

  ي اشتراك در ذات طبيع.2. 2
 ي موجود درست در مقابل فرض بـاال جـا         يها فرض دوم، كه در حقيقت در طيف فرض       

 ي و مـصداق   ي مفهـوم  ي لفظ يا الفاظ عرفان و در ميان كاربردها        يگيرد، اين است كه برا     يم
ها وجود دارد و      عرفان  همواره در  "ثابت" باشد كه به طور      يآن، معنا و مفهوم و ذات مشترك      

 ي عرفـان تلقـ    يشـود و يـا مـصداق واقعـ         يچه از عرفان فهـم مـ        در هر آن   "فراگير"به نحو   
باشـد   6ياگر فرض را بر اين بگذاريم كه اين ذات مشترك از نوع ذات طبيع             . گردد هست  يم

  قائـل بودنـد، در ايـن   ي مصاديق يك نوع از جـواهر طبيعـ  يكه قُدما به تبعيت از ارسطو برا     
ها  ها در زبان    است كه با همه تنوع نام      " سيب" مثلِ   ي عرفان مدلِ امور   يصورت، مدل تمثيل  

، الاقـل طبـق      ي در مناطق مختلف جغرافياي    ي درخت يها  مختلف و تنوع سيب    يها و فرهنگ 
 سـيب هـست كـه همـان     ي بـرا ي واقعي نوع ي، يك ماهيت كل   ي ارسطوي 7يگراي ديدگاه ذات 

  . انواع سيب شده استي نامگذاريك و مبنامنشأ انتزاعِ مفهوم مشتر
، ذات 8گرايان حتّا نزد ذات. كند ي در مورد عرفان صدق نميواضح است كه چنين وضعيت   

 است، حال آن كه عرفان اگر به مالحظه احـوال و تجـارب              ي مختص به جواهر طبيع    يطبيع
ت، و اگر به حسبِ      اس يها از كيفيات نفسان     و از ميان خاصه    "ها خاصه" لحاظ شود از     يعرفان

 در نظر گرفته شـود، از فرايندهاسـت، و اگـر از         يفرايند سير و سلوك و تغيير و تحول عرفان        
كدام از اين دسته   است، و هيچ ي آن ديده شود، از امور انتزاع      ي و نظر  ي عمل يها جهت آموزه 

و  ي عـالوه بـر ايـن كـه اصـوالً تنوعـات مفهـوم              9.شـود  ي شمرده نم  ي ذات طبيع  يامور دارا 
 مثل عرفـان و ديـن،       يهاي پديده. كند ي م ي را نف  ي مثل عرفان چنين فرض    يا  پديده يمصداق

ها را   توان آن  يها چنان متفاوت است كه نم       مصاديق آن  ي فرد يها ياند، و ويژگ   چنان متنوع 
  .، مثل سيب، مقايسه كرديبا اصناف انواع طبيع

  مقيدياشتراك لفظ. 3. 2

ايم، باز  تر به نقطه تعادل انتخاب كرده رف طيف اما نزديكدر فرض سوم نيز، كه از آن ط       
 ي است، اما با اين تفاوت كه، بنابراين فرض، عرفـان را بـرا             ي مشترك لفظ  "عرفان"هم لفظ   

 حتّا غير   يها ي از ويژگ  ي در يك  ياند كه صرفاً شباهت     وضع كرده  يمفاهيم و امور كامالً متباين    
 " سـفيد  يطـال " و   " زرد يطـال " در   يمگـذار مـدلِ ايـن فـرض وضـعيت نا        .  دارند يجوهر

 دو  ياين باشد كه در نظر واضـعان تفـاوت جـوهر           در اين مورد، اگر فرض بر     . است) پالتين(
 خـواص   ي و برخـ   ي و گران  يفلز معلوم بوده است، اما مثالً به دليل مشابهت اين دو در كمياب            
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 آن بـا  ي تفـاوت مـاهو   بـه "سفيد" اطالق كرده و با قيد "طال" ديگر، به پالتين  يغيرجوهر

، امـا بـا مالحظـات       ي ، در اين صورت لفظ طال به اشتراك لفظ         10اند  اشاره كرده  ي واقع يطال
حال در مورد عرفان اگر وضع چنين باشد، آن وقت اطالق عرفـان             .  به كار رفته است    يخاص

عرفـان  " و "گـرا  عرفـان وحـدت  " يـا  " عرفـانِ امـر مطلـق   " و " يامر شخـص  عرفانِ"بر مثالً  
ــرا اراده ــا "گ ــوداي " ي ــان ب ــالم " و "يعرف ــان اس ــه  "يعرف ــرف مجموع ــه ص ــط ب  از يا  فق

جو از مفهـوم     و  بنابراين، جست . هاست، و در حقيقت همه اين موارد عرفان نيستند         مشابهت
 بـه   ي يك طـرف اشـتراك لفظـ       ،در اين مدل  . مورد است  يها ب   در ميان آن   يمشترك جوهر 

اگـر  . ي يـا اسـتعار    يو طـرف ديگـر بـه نحـو مجـاز           متصف به عنوان است      "يواقع"صورت  
قعـاً   وا "عرفانِ امـر مطلـق    "بخواهيم اين مدل را بر عرفان منطبق سازيم، بايد بگوييم، مثالً،            

به اين ترتيب، منطقاً    .  اصوالً عرفان نيست   " يعرفان امر شخص  "شايسته نام عرفان است، اما      
 عرفـان راه بـريم،      يها ي از ويژگ  يف برخ ، به كش  ي عرفانِ امر شخص   يها يتوانيم از ويژگ   ينم

چـه عرفـان      از آن  يهـاي  ميان دسته را بيابيم كه    ها    از شباهت  يتوانيم برخ  يبلكه در نهايت م   
 .برقرار استنامند  يم

 ي مثل طال  يبر خالف موارد  . اما تطبيق اين مدل بر عرفان الاقل يك مشكل عمده دارد          
 مطرح عرفـان، مثـل عرفـان      يها  گونه يص برخ زرد و سفيد، در مورد عرفان، الاقل در خصو        

، بـا وجـود   ...، و ي شـاخص يهـود  يهـا  ، تـصوف، عرفـان  ي هندوييها  عرفان ي، برخ يمسيح
 در عرفـان بـودن      يرسد، يا الاقل كس    ي به نظر نم   ي زياد، چنين تفاوت جوهر    يها يناهمگون

 بـه غايـت   يهـا   گونـه  خود از همين   يپژوهان در كارها   دارد؛ حتّا عرفان   يها ترديد روا نم    اين
 انـد   عرفان بهـره جـسته     ي جوهر يها ي ويژگ ي در شناخت و معرف    ، اما شناخته شده   ،مختلف

 كـه اكنـون بـه       يهـاي   از پديده  ي در مورد برخ   يدر عين حال، چنين فرض    . )16: ، ص 2:نك(
ـ           .11رسـد  يوجه به نظر نم    يعرفان نامبردارند چندان ب    ي امـا گذشـته از چنـين مـوارد خاص ،

توانـد   ي مـ  يعالوه بر اين، ايـن مـدل در صـورت         . اال درباره اين مدل قابل تأمل است      اشكال ب 
 ي كه به عرفان نامبردارند، درست ماننـد مـورد طـال           يهاي مطرح شود كه بدانيم ميان پديده     

 يبررسـ  بنابراين، اگر در. توان يافت ي نمي مشتركيسفيد و زرد، هيچ جوهر يا مفهوم جوهر       
 شـاخص و    يهـا   را كه جامع عرفـان     ييم، و مفهوم مشترك معنادار    حاضر به اين نتيجه نرس    

 خود به خود تعـديل خواهـد شـد و فقـط در مـوارد                يپذيرفته شده باشد بيابيم چنين فرض     
تـوانيم    ايم نمـي    نرسيده يا  تا به چنين نتيجه    يبنابراين، در اين بررس   . خاص صدق تواند كرد   

 .ديده بگيريم را لحاظ نكنيم، و احتمال آن را نايچنين فرض
   معلومياشتراك در ذات اسم. 4. 2
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 از  يطيف برگزيده شده اسـت، ايـن اسـت كـه عرفـان نـوع               فرض چهارم، كه از اين سر     

 ي معلوم ي عرفان در يك ذات اسم     ي است، اما به اين معنا كه همه كاربردها        يمشترك معنو 
چـه از جـواهر       است كه اگـر    "بيمارستان" مانند   ي چيز يمدل چنين فرض  . ركندتبا هم مش  

 ي معلـوم  ي الفرض ماهيت اسم   ي داشته باشد، اما عل    ي نيست تا ماهيت يا ذات طبيع      يطبيع
) ذاتيـات  (ي ذاتـ  يهـا  يتـوان ويژگـ    ي باشند، م  ي چنين ماهيت  ي كه دارا  ي امور ي برا 12.دارد

توان آن گزينه را از مصاديق اين        ي يافت شود م   يا  را بر شمرد كه اگر در هر گزينه        يمشخص
 ي ذاتـ  يهـا  ي، و چنان ويژگـ    ي معلوم ي چنين ذات اسم   ياما آيا واقعاً عرفان دارا    . انستامر د 

 هست؟ گويا نتوان به اين پرسش پاسخ مثبت داد؛ زيرا اگر چنـين بـود ايـن همـه         يمشخص
هـا تحقيـق در       چيـست؟ تـا كنـون ده       ي عرفان برا  يها ابهام و ايهام درباره مفهوم و مصداق      

 را به واقع    ي آن صورت گرفته است و هنوز كس       ي جوهر يها يخصوص ماهيت عرفان و ويژگ    
نمايد آسـان و     ي مورد عرفان چندان كه م     ي برا يپس شايد تطبيق چنين مدل    . كند يارضا نم 

 .تكلف نباشد يب
 ) ي در تاريكيشناس مدل ساده فيل( اشتراك در ذات غير ملحوظ .5. 2

 تسامح يشد كه شايد با اندك باي از مشترك معنويفرض پنجم، اين است كه عرفان نوع
مفهوم يا ذات   (به اين معنا كه، گرچه امر مشترك        .  است يبتوان گفت در حكم مشترك لفظ     

 را در هنگـام وضـع و كـاربرد          يدر ميان همه مصاديق عرفان هست اما چنين ذاتـ         ) مشترك
 ياريك در تـ   يشناسـ  مدل اين فرض، تمثيلِ مشهورِ فيل     . اند عرفان اصالً نديده و لحاظ نكرده     

كـرد و    ي فيل را لمس م    ي از اعضا  يدر اين تمثيل، جماعت جستجوگر، هر كدام عضو       . است
 فيل را لمـس كـرده بـود و فيـل را             ي پا ييك. نهاد ينام فيل را بر تصور خويش از آن جزء م         

انگاشت  ي بزرگ م  يپنداشت، ديگر گوش او را كاويده بود و فيل را همچون بادبزن            ي م يستون
ايـم كـه همـه        قائل شويم، در حقيقـت ملتـزم شـده         يد عرفان اگر به چنين مدل     در مور ... و  

جانبه    و غير همهيي عرفان بر اساس شناخت جزيها و كاربردها ها و فهم ها و توصيف تعريف
 آن صـورت    يهـا   اجزا و ابعـاض و مؤلفـه       يو همراه با فروكاستن كلّيت فراگير عرفان به برخ        

 ذات يـا ذاتيـات      ،ها و كاربردهـا    ها، فهم  در هيچ يك از اين وضع     گيرد، و در واقع      يگرفته و م  
 عرفـان   ي بـرا  يمشترك عرفان ملحوظ نبوده، اگرچه به واقع چنين ذات يا ذاتيـات مـشترك             

بنابراين، ما اگر آن ذات يا كلّيت مجهول را بخواهيم بايد همه اين تصورات نـاقص را                 . هست
تـر از عرفـان فـراهم      كامليماند تصوير يچه م معِ آناز تعابير و تفاسير بپراييم تا شايد از ج        

 است و نه    "تجربه"فقط از سنخ     اند،  پنداشته يكه برخ آن چنان   ، عرفان نه    يبه عبارت . آوريم
 و نـه از سـنخ       "گـرايش "انگارنـد، و نـه از سـنخ          ي ديگر مـ   ي كه برخ  "آموزه"صرفاً از سنخ    
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 است كه ي، بلكه كلّيت ذوابعاد و ذو وجوهي و نه صرفاً هيچ چيز ديگر"فرايند" يا " فعاليت"

 .دهد ي در خود نمايش مي رنگارنگيچون بلور چند وجه ها را هم همه اين
انـد،    عرفان پـسنديده ي و مصداق ي توضيح تنوعات مفهوم   ي برا يگرچه اين مدل را كسان    

ن را   كه از عرفـان سـخن گفتـه و آ          يرسد كه بگوييم كسان    يانگارانه به نظر م     ساده ياما قدر 
 ي از ديگـر اجـزا     يشان آمده هيچ چيز ديگر     چه در توصيف   اند جز آن   تعريف و توصيف كرده   

 نيـز   ي در تاريك  يشناس  در خود تمثيل فيل    ياگرچه تصور چنين چيز   (اند   دانسته يعرفان نم 
 مثـال مـا در      يبـرا ). مشكل است، اما آن صرفاً يك مثال است و مناقـشه در آن روا نيـست               

 يا ، تجربـه  "تجربـه "نگريم، عرفـان را عمـدتاً از سـنخ           يها از عرفان كه م     برداشت پروتستان 
و چون از منظـر كاتوليـك       . يابيم يمستقيم از وحدت يا اتصال نفس با خدا يا اصل حيات، م           

 طـور اشـيا و     ي ورا يمعرفتـ " "معرفـت "نگريم، عرفان را عمدتاً از سـنخ         ي به عرفان م   يروم
 اما چنـان كـه پيداسـت،        .)1-2  :، صص 12(يابيم   يم "شوند يآن درك م    كه اشيا با   يحواس
ـ            ها صرف تأكيد   اين  يهـا  ي از ابعـاد و ويژگـ      يخبـر  يبر اين يا آن جنبه از عرفان است نـه ب

گويـد عرفـان و      ي م ي شيمل، در جاي   ي مثل خانم آن مار    يپژوه يا اگر عرفان  . مختلف عرفان 
 و غفلـت از سـاير       يتـوجه  يبه ب توان او را     ي نم ،)37: ، ص 5(است   "عشق به مطلق  "تصوف  

دل شد و مـرادش جـست تـا سـبب ايـن ابـرام و                 وجوه عرفان متهم كرد، بلكه بايد با او هم        
 از  يكننـد كـه بـه عنـوان يكـ          ي نقـل مـ    ييا اگـر از تومـاس آكـويين       . تأكيدش معلوم گردد  

: ، ص 13( اسـت    "معرفت به خدا از راه تجربـه      "معتبرترين تعاريف عرفان گفته است عرفان       
چـه او از     توان گفـت، هـر آن      ي كه بر عبادت و تهذيب دارد، نم       يا  مسلماً با تأكيد و تكيه     ،)4

هـا و    به همين صورت اگـر مـا تعريـف        .  معرفت بوده است   يدانسته منحصر در نوع    يعرفان م 
 نـاظر بـه عناصـر       يبينـيم، برخـ    يپژوهان مسلمان را بنگريم مـ       عارفان و عرفان   يها توصيف

 نـاظر بـه   ياند، برخ  همت و تزكيه نفسي مثل تصفيه دل، اعتال ي امور ي عرفان، يعن  يطريق
امـا هـر   ) 25  :، ص7(اند،  بخش يا وحدت ي نيل به معرفت رهاي   يموضوع يا هدف عرفان، يعن    

اند، چه اين    دو دسته از سر انكار يا جهل به ابعاد ديگر عرفان نيست كه آن را به ذكر نياورده                 
آورده ) 1( سـينا در نمـط نهـم اشـارات           يچه بوعل   مثل آن  يرت كه هيچ كدام، توصيف جامع    

ــاف ــ ياســت را من ــود نم ــف و توصــيف خ ــد ي تعري ــ. دانن ــسبه  ياز طرف ــين بالن ــود هم  خ
 در  يشناسـ   قرينه بر اين است كه چندان هم كه تمثيـل فيـل            ،ي امثال بوعل  يها ينگر جامع
 ديگر  يها ما را به فرض     نهمه اي .  تاريك نبوده و نيست    يشناس  عرفان ينمايد فضا  ي م يتاريك

 .دهد ي سوق مي در تاريكيشناس بر پايه صورت تعديل يافته تمثيل فيل
 ) ي در تاريكيشناس مدل مقيد فيل(الجمله معلوم  ي اشتراك در ذات ف.6. 2
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 ارائـه   ي در تـاريك   يشناسـ   بـاال در مـدل فيـل       يهـا   به واقعيت  يفرض ششم، كه با نگاه    

بنابراين فرض، عرفان مشترك    . كند ي چند پيشنهاد م   يالحظاتگردد، همان تمثيل را با م      يم
، بنابر آن كه قائل     ي يا واقع  يذات اسم ( مشترك   يگردد كه بر محور ذات     ي محسوب م  يمعنو

 و مـصاديق خـود   يالجمله معلوم، بـر معـان   يو ف) يا باشيمو  نباشيم ي ارسطوييبه ذات گراي  
 اما به نحو مقيد قابل توضيح       ي در تاريك  يشناس اين فرض با همان مدل فيل     . شود ياطالق م 

سانِ تصور خـود   شناس در عين حال كه فيل را به        اگر چنين بينگاريم كه جماعت فيل     . است
اند كه همه فيـل      دانسته يكردند، اما، ولو اجماالً، اين را هم م        ي لمس شده تصوير م    ياز اعضا 

 دارد،  يهاي يبعاض و ماهيت و ويژگ    كنند، بلكه فيل اجزا و ا      يها تبيين م   همين نيست كه آن   
 بر روشن كردن    ي اصرار ،يتوان تصور كرد كه اين گروه بنا به علل يا داليل           يدر اين صورت م   

چـه خـود پنداشـته يـا تـصوير            فيـل نداشـته و بـه آن        ي تفـصيل  يچراغ و شناخت يا معرفـ     
ست، زيـرا ايـن      در مورد عرفان قابل تصورتر هم ه       يچنين وضعيت . اند  بوده ياند راض  كرده يم

 كه عرفان را به ايـن يـا   يكسان.  كم نيستيشناس گونه علل يا داليل در كار عرفان و عرفان       
 الواقع چنين نيست كه     يسازند، ف  يآن مفهوم خاص يا فالن و بهمان مصداق ويژه منطبق م          

، ولو به طور مجمل، از عرفان نداشته باشند، بلكه هـر كـدام بـه علـت يـا           يتر يهيچ فهم كلّ  
 از اين علـل و داليـل را         يبرخ. اند  دست گذاشته  ي خاص ي بر مفهوم يا مصداق يا ويژگ      يليلد
 :توان بر شمرد يم

 كـه   ي عرفان به دليل اهميتـ     يها ها، ابعاد، يا مؤلفه    ي از ماهيت، ويژگ   يتأكيد بر بخش  . 1
 دارد، 

وق يا گرايش  عرفان به علّت ذيها ها، ابعاد، يا مؤلفه ي از ماهيت، ويژگي توجه به بخش.2
 ،يشخص
 عرفـان بـه سـبب شـرايط و     يهـا  ها، ابعاد، يا مؤلفه ي از ماهيت، ويژگ يتوجه به بخش  . 3
 ،ي و تاريخي، فرهنگي فكريها زمينه
 عرفان بـه خـاطر نيـاز    يها ها، ابعاد، يا مؤلفه ي از ماهيت، ويژگيدست نهادن بر بخش . 4

 مخاطب يا استعداد  او در شناخت عرفان،

 عرفان به  سـبب مرتبـه        يها ها، ابعاد يا مؤلفه    ي از ماهيت، ويژگ   ييژه به بخش  توجه و . 5
   13 صاحب تعريف يا توصيف،يسلوك
ها يا ابعاد عرفان به عنـوان ذات و جـوهره            ها يا مؤلفه   ي از ويژگ  ي يك يگزينش و معرف  . 6

قام ذكر   پديدارشناسانه؛ به اين معنا كه صاحب تعريف يا توصيف فقط در م            يآن، در رويكرد  
 جوهره يا لُب لُباب عرفان بوده است،
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ها يا ابعـاد آن كـه        ها يا مؤلفه   ي از ويژگ  يتمايل به قلمداد كردن عرفان در چهره برخ       . 7

  آنان از پديده عرفان داشته است،ي با تصور منفيربط و نسبت بيشتر

 . در كار تعريف يا توصيف عرفاني يا عدم اهتمام به روش علميتوجه يب. 8
توانـد پديـده عجيـب اخـتالف در فهـم،            ي است كه مـ    ي علل و داليل   يها برخ  ، اين يبار

گرايانه از    جانبه  ناقص يا يك   يها يدر فرض باال، معرف   . توصيف و كاربرد عرفان را توجيه كند      
. ي موضـوع شناسـاي    ي يـا تعـدد ذاتـ      يخبر يعرفان بيشتر از سر گزينش و گرايش است تا ب         

از جمله اين كه معمـوالً  ايـن اخـتالف           . كند ي را تأييد م   ين فرض  چني ي زياد يشواهد تجرب 
، يتعبيرها در كار مفاهمه و گفت و شنود بر سر عرفان، به ويژه در ميـان اربـاب ذوق عرفـان                    

 رخ  يمـشكل آن وقتـ    . گوينـد  يدانند از چه سخن مـ      ي همه م  يآورد، گوي  ي پيش نم  يمشكل
 . ابير و الفاظ بگذاريمخواهيم متّه به خشخاشِ تع يدهد كه ما م يم

فـرض و نيـز دربردارنـده      انطباق بر عرفان مستلزم چند پـيش      ياين فرض و مدلِ آن برا     
يكـم  :  اسـت  يفرض در اين كار الزام     حداقل پذيرش سه پيش   .  است يها و امكانات   محدوديت

 ي منطقـ  يها با فهم ناسـازگار     كه، اين فهم    از عرفان هست، دوم آن     ي مختلف يها كه، فهم  اين
كـه، مـا     ، و سـوم ايـن     ) جمـع كـرد    ي در يك فهم كلـ     يها را به نحو منطق     توان آن  يم(ندارد  
، عرفـان  يبه عبـارت .  از كلّيت عرفان داريمي و ولو اجمال  ي شهود ياالصول ادراك  يها عل  انسان

  14. استيها باشد و چه از فرايندها، از امور نفسان چه از خاصه
كند از ايـن     يپژوه ايجاد م    عرفان يين فرض و مدل برا     كه ا  يها و امكانات   و اما محدوديت  

ها و   معتبر بدانيم، هر كدام از اين فهم   يشناس  عرفان ي را برا  ياد شده قرار است كه، اگر مدل      
 قـرار گيـرد،     ي پديدارشناسانه مورد بررسـ    ي كه در رويكرد   يها، در صورت   كاربردها و توصيف  

 و تحليـل  يتوان بـا بررسـ   ي م،به اين ترتيب. د بيفكن يشناس  عرفان ي به فضا  يتواند پرتو  يم
 يها ي كه در باب ويژگ    يهاي ها و حتّا نتايج پژوهش     يها، تمايزگزار  همه اين كاربردها، تعريف   

 مفروض خود از كلّيت عرفان، به يك هسته مشترك ياند و با تكيه بر فهم اجمال       عرفان كرده 
، كـار   يبـه عبـارت   .  را تعيـين كـرد      آن ي جـوهر  يهـا  يمعنادار در عرفان دست يافت و ويژگ      

 عرفـان يـا     ي و مصداق  ي مفهوم ي كه از كاربردها   يهاي پژوه اين است كه با تحليل داده       عرفان
 آن ، خـود از عرفـان  يآورد، و با تكيـه بـر درك انـسان        يگران به دست م     توصيف يها توصيف

در اختيـار   ) يپـازل ( كه جـوراچين     يدرك را از اجمال به تفصيل در آورد؛ درست مانند كس          
درك (دهـد    ي م ي را به دست و    ي خصوصيات مبهم از تصوير    ي و برخ  يدارد كه خطوط اصل   

 كـه از    يهـاي  داده(قطعـه و جـدا افتـاده           قطعـه  يخواهـد تـصويرها    ي، و م  ) از عرفان  ياجمال
 مناسـب و  يرا در جـا ) آيـد  ي عرفان به دست مـ    ي و مصداق  ي مفهوم يها و كاربردها   توصيف

داده و نسبت هر كدام را با ديگـر تـصويرها و اجـزا معلـوم كنـد، و بـاالخره                خود قرار    يواقع
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 ناچـار   ي گـاه  ،و البتـه در ايـن راه      . تصوير را از اجمال اوليه جـوراچين بـه تفـصيل در آورد            

هـا، تعبيـر و      يهـا، فروكاسـت    يهـا، كاسـت    يناراسـت ( تصاوير   يها يد و كم و زياد    يشود زوا  يم
البتـه  . را معلوم كرده و كنار نهـد )  عرفانيها ها و تعريف   صيف تو ي ناروا يا فرهنگ   يتفسيرها

را هـا     ارائه شده منطقاً با هم در تضاد نباشد و بتوان آن           يها  است كه توصيف   ياين در صورت  
 كـه   ي امـا در صـورت     .)فـرض دوم   الزمه پـيش  (جمع كرد   با هم    و سازوار    يدر يك تصوير كل   

كنند به طور    ي عرفان ارائه م   يها يها و ويژگ   ، مؤلفه ي كه از ابعاد ماهو    يهاي يها و تلق   گزارش
 دچـار اشـكال   يشناسـ   تطبيق اين مدل بـر پروسـه عرفـان   ، داشته باشديعمده تضاد منطق  

مـورد    و تطبيـق آن بـر  يـاد شـده    مـدلِ    ي كـارآي  ي اثبـات قطعـ    ،به اين ترتيـب   . خواهد بود 
 ان و نيز تعاريف و تمايز      عرف ي و مصداق  ي مفهوم ي كاربردها ي متوقف بر بررس   ،يشناس عرفان
 ايـن فـرض در مـورد        ي، اعتبار نهـاي   يبه عبارت . اند  است كه درباره آن ارائه كرده      يهاي يگزار

عالوه بر اين، بـه دليـل       .  است يپژوه آميز آن در پروسه عرفان      موفقيت يعرفان در گروِ اجرا   
نيـست و همـواره      اين فرض ممكن     ي عرفان، اثبات قطع   يها عدم امكان استقراء تام توصيف    

ها يا امكانـات ايـن فـرض آن          ياز ديگر ويژگ  . ماند ي م يدر حد يك فرضيه مؤيد به قرائن باق       
 عرفـان الزم نيـست، بلكـه مجـاز          ي جـوهر  يهـا  يها و ويژگ    رسيدن به مؤلفه   ياست كه برا  

 قـدر مـشترك     يشـناخت  نيستيم، قدر مشترك بگيريم، تا، در نتيجه، دچـار مـشكالت روش           
 كه در بخش غيـر مـشترك        ي احياناً مهم  يها  از داده  15،يگير  در قدر مشترك   گرفتن شويم؛ 

 باال از همـه     ي كه در روش تحليل    يشود، در حال   ي نم يبردار ها هست بهره   ها و تعريف   توصيف
چـه از مجموعـه       آن ،گرفتن  عالوه بر اين، در روش قدر مشترك      . توان بهره جست   يها م  داده

 پديـده مـورد مطالعـه       ي برا يالزاماً معرّف مفيد  . آيد يصل م  مشترك حا  يها اوصاف و مؤلفه  
 از ايـن    ي تجربـه عرفـان    يهـا  ي ويژگـ  يكه نتايج كار ويليام جيمز در معرف       نخواهد بود؛ چنان  

 يتر تر و جامع    روشن "بالنسبه" تصوير   يكه در روش پازل    يدر حال . طريق مؤيد اين مدعاست   
 .مورد انتظار است

  ي خانوادگياه  اشتراك در شباهت.7. 2
 ي است كه ميان برخ    يفرض هفتم بر اين حقيقت بنا شده است كه عرفان از دسته امور            

ها چنان زياد است كه هيچ مفهوم يـا امـر             تفاوت يگاهها    آن ي و مصداق  ي مفهوم يكاربردها
 "گـرا  سلطه" يها  مثال، ميان عرفان   يبرا. ها يافت  توان در همه آن    ي را نم  يمشترك معنادار 

بـا  )  غيـر متعـارف نيـز هـستند        يهـا  ي كـسب توانمنـد    ي كه در پـ    ي شمن يها رفانمثل ع (
 متوهم است تـا     يها مثل تصوف كه بيشتر در صدد فروگذاردنِ داشته        ("فقرگرا" يها عرفان

 ي برقرار كرد؟ اگـر پاسـخ منفـ        ينسبتتوان    مي آيا) 299-303: ، صص 3(كسب قدرت ربوبي  
 اين گونـه امـور      ي مشترك برا  ي يا اسم  ي واقع يذاتبتوان  ، نبايد انتظار داشت كه      پساست،  
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ها را بـه      هست كه آن   يهاي  شباهت ،بينيم ميان هر گروه از كاربردها      ي م ياز طرف . لحاظ كرد 

ايـن وضـعيت    . شـود  يها بعينه تكرار نم    ها ميان همه گروه    دهد، اما اين شباهت    يهم پيوند م  
 از آن   يگيـر  ين و تطبيق و بهره    اگنشت ويت 16ي خانوادگ يها  نظريه شباهت  ي را به سو   يكسان

مـدل  .  كـشانده اسـت    ي و مـصداق   يدر توجيه اطالق عرفان بـر ايـن همـه تنوعـات مفهـوم             
 از آن   يباز.  است "يباز"آورد، تمثيل    يين مثال م  اتر اين نظريه، چنان كه ويتگنشت      ملموس

. يافـت تـوان    ي در همه مصاديق آن نم     ي مشترك معنادار  ي است كه هيچ ويژگ    يدسته امور 
 بـا   ي مثـل بـاز    يهـاي  ي است كه برد و باخـت در آن هـست، بـا بـاز              ي چيز ياگر بگوييد باز  

 بـودن اسـت، بـا       يها بين االثنينـ    ي مشترك باز  يشود؛ اگر بگوييد، ويژگ    يها نقض م   انگشت
هـا   يگردد؛ اگر گفته شود، بـاز      ي نقض م  ي فرد يها ي و ديگر باز   ي مثل جدول باز   يهاي يباز

 ي كـامالً جـد    ي در تئـاتر، كـه گـاه شـغل         ي مثـل بـاز    يهاي ياند، باز  شتركدر تفريح بودن م   
 اطـالق عنـوان   ي براي توجيهيبنابراين، بايد در پ... كند و  يشود، آن را نقض م   يمحسوب م 

 از ايـن قـرار      ي خانوادگ يها پيشنهاد نظريه شباهت  .  بر اين همه انواع متباين برآييم      " يباز"
 از انـواع يـا افـراد    يها كه هر كدام فقـط ميـان تعـداد        اهت از شب  يا است كه وجود مجموعه   

كنـد تـا     يكدام در همه انواع يا افراد وجود نداشته باشند، كفايت م           اند، حتّا اگر هيچ    مشترك
 كه ميان افراد يك خانواده      يهاي درست مثل شباهت  . ها صدق بكند    جامع بر همه آن    يعنوان
ـ (مثالً ممكن است شباهت ميان نفـر        . هست در حالـت   ) ب(در يـك خـانواده بـا نفـر          ) فال
) ج(و  ) ب(نيست، بلكه نفر    ) ج(با نفر   ) ب( كه اين شباهت ميان نفر       يها باشد، در حال    چشم

هيچ كـدام از ايـن دو       ) د(و نفرِ   ) ج(و همين طور ميان نفر      . اند فقط در حالت صدا شبيه هم     
و باالخره ميان نفر آخـر و       . اند در حالت موها شبيه   ) د(و  ) ج(شباهت وجود ندارد، بلكه فقط      

 بـرادر و خـواهر يـك         مـثالً   نيست كه آن دو را در تحـت عنـوانِ          ياول هيچ شباهت مشترك   
امـا، در   . انـد  ها اهل يـك خـانواده      گفت اين بتوان  خانواده جمع كند و با تكيه بر آن شباهت          

 دارد و   عدد شباهت هست كه در مجموع در همه افـراد ايـن خـانواده، وجـود                nعين حال،   
 اين خـانواده عضوِ تواند مصحح اطالق  ي عدد شباهت خاص م n از اين    يبنابراين، وجود بعض  

 . خانواده باشدي شناخت اعضاي برايبر يك فرد، و در عين حال معياربودن 
 خـود، و    ي به خود  ي با دو دسته مشكل روبرو است؛ يك       ي خانوادگ يها اما نظريه شباهت  

 X اين نظريه اين است كه بنابراين نظريه فـرد           ي از اشكاالت ذات   . در انطباق بر عرفان    يديگر
 يهـا  يباشد كه فقط ويژگـ     Yعنوان با فرد     بايد هم ) ج(و  ) ب(و  ) الف (يها يبا داشتن ويژگ  

 ي مـشترك  ي دو فرد كـه در حقيقـت ميـان آن دو هـيچ ويژگـ               ييعن. را دارد ) و(و  ) ه(و  ) د(
ايـن  .  از خـود نـدارد     يويا عنوان هيچ اقتـضاي    اند؛ گ   گرفته ي جا ينيست تحت عنوان مشترك   

خواهـد بگويـد، امـا در        ي مـ  ي خانوادگ يها  است كه نظريه شباهت    يگرچه دقيقاً همان چيز   
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هـا    چنين است كه نظريـه شـباهت       يدر واقع گوي  . عين حال اصل مشكل هم همين جاست      

 امـور كـامالً      شود ميان  يگويد م  يجا كرده است كه م    ه  ب  جا يله را با مدعاي   أفقط صورت مس  
 ي بـرا  ي اگر اين نظريه به عنوان معيـار       ياز طرف . خانواده جمع كرد    متباين در يك كلِّ شبه    

 يگاه بايد بتوان هر چيز     لحاظ شود آن   "يباز"وار مثل     يك مجموعه خانواده   يشناخت اعضا 
 در ايـن صـورت مـثالً بايـد        .  آن مجموعه دانست   وها را دارد جز    ي ويژگ n از آن    يبرخكه  را  

 ي مثل تفريح بودن، سـرگرم     يهاي ي را نيز به دليل وجود ويژگ      "كتاب خواندن " مانند   يچيز
 يتوانـد مـانع از ورود مـصاديق        ي نم ي، چنين معيار  يبه عبارت .  محسوب كرد  يباز... بودن، و   

رسد، از جمله اين كه گويا نظريـه         ي نيز به نظر م    ياشكاالت ديگر .  نيست يشود كه پذيرفتن  
 يگونه اقتضاي   از خود هيچ   "يباز" مثل   يار كرده است كه مفاهيم    ك ان يوادگ خان يها شباهت

هـا نـداريم، و     از آني مجمليگونه فهم واضح يا حتّ ها هيچ ندارند، يا به تعبير ديگر، ما انسان    
ايـن  .  هـا راه پيـدا كنـيم        آن يهـا  يخواهيم بـه ويژگـ     ي مصاديق است كه م    يفقط در بررس  

 صـدق   ي مثـل بـاز    يخـانواده صـدق كنـد، در مـورد مفـاهيم           يوضعيت اگر در مورد اعضا    
 كاربردها صرفاً به استعاره يا مجـاز اسـت،   ي در برخ يفهمند كه اطالق باز    يكند؛ همه م   ينم

 در تئاتر، به خصوص اگر به عنوان يك كار باشد، به            ي بر باز  يدانند كه مثالً اطالق باز     ييا م 
آن فهـم مجمـل كـه پايـه و          . شـود  يالق مـ   با انگشتان دست اط    ي نيست كه بر باز    يمفهوم
 مثـل   ي است كه احتماالً در موضوع     يشود، همان چيز   يها م   اين گونه حرف و حديث     يمبنا

 آن  يخـواهيم بـرا    ي با يك نام داريم كه مـ       يا آن جا ما خانواده   . وجود ندارد  x يخانواده آقا 
پيش شكل گرفته اسـت،      با يك مفهوم از      ن سر وكارما  ،ياما در مورد باز   .  كنيم يساز مفهوم
 يـا  ي يـا اسـتعار  ياش در آوريم، يا كه موارد كاربرد كنـاي  خواهيم از اجمال به تفصيل  يكه م 
 . باز شناسيمي يا فنّي حقيقياش را از كاربردها يمجاز

 يا  تطبيق بر مورد عرفان اين است كـه اصـوالً چنـين نظريـه              ياما اشكال اين نظريه برا       
 است كه در مورد ي مشترك در عرفان است، و اين چيزيها ي ويژگمتوقف بر نبود ماهيت يا

 عرفـان دليـل بـر فقـدان مفهـوم           ي و مـصداق   يصرف تنوعات مفهوم  . عرفان بايد اثبات شود   
 از علل و داليـل  يتواند ناش يشود؛ زيرا، چنان كه ديديم، اين تنوعات م  يمشترك معنادار نم  

 در واقع هنوز كامالً محتمل اسـت .  شدبيانم ها در فرض شش    از آن  ي باشد كه برخ   يمتعدد
 عرفـان را بـدون      ي و مـصداق   ي مفهـوم  ي بتوان مشكل تباين گيج كننده ميان كاربردهـا        كه

 اسـت،   ي خانوادگ يها نظر كردن از مفهوم مشترك معنادار، كه پيشنهاد نظريه شباهت          صرف
ها، كاربردها، تعـاريف،      نام ي تحليل ي جز بررس  ي يا اثبات اين احتمال راه     ي نف يبرا. حل كرد 
 .اند نيست  كه در خصوص عرفان صورت دادهيهاي يشمار يها و ويژگ يتمايزگزار
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  نتيجه. 3
ميــان ايــن هفــت مــدل برگــزينيم، شــايد بتــوان گفــت   اگــر بخــواهيم راه خــود را از

 موجـود در    يهـا  ترين مدل و شايد سازگارترين مدل با واقعيـت         ترين و پر امكانات    اشكال كم
اما .  به نحو مقيد استي در تاريكيشناس  مدل فيليپديده عرفان، فرض ششم، يعنخصوص  

 يمفهوم مـشترك معنـادار بـرا      ) ييا عدم توفيق در معرف    (از آن جا كه هنوز احتمال فقدان        
 پـيش ببـريم كـه در        يا  خود را به گونه    ي عرفان پژوه  يها ي بررس ي است، بايست  يعرفان باق 

  . عرفان برشمردي را براي خانوادگيها ز شباهت اينهايت الاقل بتوان فهرست
  

  ها يادداشت
 يايـن مفهـوم از معنـادار      .  است ي از اهميت و ارزش علم     ي در اين جا برخوردار    يمراد از معنادار  . 1

دو مفهـوم ديگـر از      . كننـد  ي از آن ياد مـ     Significantial با لفظ    ي است كه در انگليس    يهمان چيز 
مراد )  يا مهمل بودن لفظ    يمعناي يدر مقابلِ ب   (meaningfulnessبا   را   ي نيز هست كه يك    يمعنادار

 . نمايند ياظهار م) مثل نگاه معنادار( Suggestiveness را با  يكنند، و ديگر يم

انواع تجربـه   اثر معروف ويليام جيمز با عنوان       :  نمونه و جهت اطالع موارد زير قابل ذكر است         يبرا. 2
 از خـانم اولـين      ين دين و روان ترجمه و منتشر شده است؛ آثار متعـدد            با عنوا  يارسف، كه در    يدين

ــان   ــارف و عرف ــدرهيل، ع ــس   آن ــسته انگلي ــژوه برج ــم ) م1941-1875 (يپ ــه مه ــرين  و از جمل ت
  : وانـمجموعه مقاالتي تحت عن و  Mysticism (1974):ها آن

Mysticism & Other Essays The Essentials of)  و نيـز )1996چاپ مجدد درThe Mystic 
Way)     خاص، مثالً   يها  در باب عرفان   يا ها تحقيقات پردامنه   ؛ عالوه بر اين   )1913نخستين چاپ در 

در آن معمـوالً بـر حـسب         صـورت گرفتـه كـه     ... ، ذن و    ي، هنـدوي  ي، اسـالم  ي، مسيح يعرفان يهود 
ان موارد زير   تو يبه عنوان چند نمونه برجسته م     . پردازند ي عرفان م  ي به چيست  يشناخت ضرورت روش 

، و اثر كالسيك Christian Mysticismاثر مشهور و بسيار مهم ويليام رالف اينگ به نامِ : را ياد كرد
 از فيلسوف و محقق برجـسته  ي، و اثرMajor Trends in Jewish Mysticism گرشوم شُلم به نامِ

تـوان يـاد    ي را نيز مـ يزيادموارد بسيار . Mysticism. Hinduهندو، سورِندرنَت داسگوپتا، با عنوان 
 . اند  به عرفان پرداخته،عرفان با موضوعات ديگرة  مقايسكرد كه در ضمنِ

له در يـك  أجـا سـه مـس    كه ممكن است خواننده دقيقِ اين مقال توجه يافته باشـد، در ايـن            چنان. 3
 مختلف،  يها بان كه در يك زبان يا ز      ي مختلف يها كه آيا نام عرفان يا نام      اول اين . له مندرج است  أمس

 دارد؟ كـه ايـن      ي جـامعِ واحـد    ي واحد يـا معنـا     يكنند معنا  يبنابر فرضِ ترادف، بر عرفان اطالق م      
 كـه از    يغايت متفـاوت    به يها كه، آيا در ميان فهم     دوم اين . است) semantic (ي معناشناخت يا لهأمس

 فهـم  يا لهأست؟ كه اين مس هيوجه يا مفهوم مشترك معنادار. ، وجود دارديعرفان، با هر نام و لفظ  
كه، آيا در ميـان      و سوم اين  . است) epistemological( يشناخت  يا معرفت ) conceptual (يشناخت

 فهـم خـود از عرفـان    يكننـد و موضـوع عينـ    يچه با لفظ عرفان به آن ا شاره مـ  آن(مصاديق عرفان  
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امـا بـه يـك      . است) onthological (ي وجودشناخت يا مسأله هست؟ كه اين     يامر مشترك ) دانند يم

 است؛ زيرا اگر معلوم     ي مفهوم يلي اول و سوم نيز بالمĤل مسا      يها لهأله دوم، مس  أمالحظه عالوه بر مس   
 مـا  ييا ندارند، اين بـرا   / دارند ي واحد ي واحد يا جامع معناي    يگردد لفظ يا الفاظ مختلف عرفان معنا      

يـا  /  از عرفـان دارنـد  ي فهـم مـشترك  ،رفـان نشانه آن است كه اطالق كنندگانِ اين لفظ يا الفاظ بر ع    
و نيز اگر معلوم شود كه مـصداق يـا          . ندارند؛ زيرا معنا آن مقدار از مفهوم است كه با لفظ پيوند دارد            

يـا  /  مـشترك و واحـد هـست       ييا دربردارنده امـر   /  واحد يمصاديق اين لفظ يا الفاظ يا مفاهيم، امر       
يـا مـصاديق، فهـم      / دگان يا مرادكنندگانِ اين مـصداق     كنن نيست، اين نشان آن خواهد بود كه اشاره       

يا ندارند؛ زيرا تعيين مصداقِ يك لفظ يا مفهوم بـا فهـم مـا از آن                 /  از عرفان دارند   ييا مشترك / واحد
 است، هر   ي مفهوم يا لهأله وجه مشترك در عرفان بالمĤل مس      أبنابراين، مس .  ارتباط مستقيم دارد   ئش

 ناظر به مفهوم و     ي ناظر به معنا و لفظ، و گاه       ي خود گاه  يها ها و مدل   ها و مثال   چند كه ما در فرض    
 .احياناً ناظر به مصداق باشيم

 متصور مطـرح    يها  را صرفاً به عنوان فرض     يپژوه ها و انطباق آن بر عرفان       اين فرض  مقاله اين   در. 4
 يـا  يحـصر عقلـ  چنـين، بـر    هـم . نماييم ي منسوب نمي و قول كسي به رأ  ي و به جز معدود    يمكن يم

 . يم نداري، تأكيد وجهها به اين هفت  آنيياستقرا

 ياالصول همگـان از نـوع      ي است كه عل   يپس از اين، در فرض ششم خواهد آمد كه عرفان از امور           . 5
  . نسبت به آن برخوردارند، هر چند مجمل،يادراك شهود

6-natural essence 
7-essencialism 
8- essencialists 

  .  به اين تقسيمات اشاره خواهد شددر فرض ششم. 9
 ، نيز در اين باره ممكن است، و آن اين كه اصوالً ماهيـت طـال نـزد واضـعان                   يالبته فرض ديگر  . 10
 ي مثل زرد بودن يـا سـفيد بـودن در آن دخـالت             يهاي ي زرد و سفيد بوده و ويژگ      ي اعم از طال   يچيز

رو  يك جـنس يـا دو صـنف از يـك نـوع روبـه        ها به زعم خود با دو نوع از          نداشته است و در واقع آن     
 .  اما اكنون اين فرض مورد مثال ما نيست. اند بوده

ـ    ) ي و بوداي  ي هندوي يها  از نحله  ييك (ينْتْر تَ يها  از عرفان  يمونه، شايد برخ   ن يبرا. 11  يكه بـا آداب
 كْرَه پوجا مانندچ)Chakra Puja (شد  باياند، مثال زدن ي اهداف شبه عرفانيبه جستجو)بنگريد به: 

  ).433: ، ص11
. است) 1706 -1632 (ياصطالح جان الك، فيلسوف انگليس) nominal essence (يذات اسم. 12
 جـواهر   ي، حتّـا بـرا    ي، يا به تعبير خـود او ذات واقعـ         ي البته معتقد به امكان شناخت ذات طبيع       يو

 فقـط   ئ شـ  يهـا  ياز ميـان ويژگـ    ها   ي به نظر الك، در نامگذار     .)7فصل  ،  6: بنگريد به ( نبود   يطبيع
هـا را    ياو ايـن ويژگـ    . شمارند ي را مصحح اطالق نام م     يتا ويژگ  nگيرند، و اين   ي را در نظر م    يتعداد

 از  ي و جلوگير  ي صرفاً به كارِ بازشناس    يذات اسم . ناميد ي م ئش "يذات اسم "ها را     و كل آن   "يذات"
اين را هم بايد افزود كـه فقـط امـور           . نيست در خارج    ي از هيچ واقعيت   يآيد و حاك   يخلط و اشتباه م   
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 يهـا  الك مثـال  .  اسـت  ي ذات اسم  ينيست كه دارا  ...  و   ي مانند بيمارستان، چكش، صندل    يكاركرد
 .  آورده استي ذوات اسمي، براي طبيعيها  از امور مختلف، از جمله تركيبيمتعدد

انـد   ريف عرفـان پـسنديده     تعـا  ي برخـ  ي توجيـه نارسـاي    يشناسان برا   عرفان ياين سبب را برخ   . 13
 ). 26 :، ص7: بنگريد به(

يـا اشـخاص     يجـواهر جـسمان   ) 1: (كننـد  ي را بـه شـش يـا نُـه دسـته تقـسيم مـ               يامور خارج . 14
(individuals) )2(ها خاصه (properties)   ي نفسانيها  كيف، و از جمله) ها نسبت) 3 (relations) ،

) 5(، مثلِ روند پير شدن (state of affairs) رايندهاروندها يا فها يا  وضعيت) 4(تر بودن  مثل بزرگ
عالوه بـر ايـن     . يآموزانِ پسر اصفهان   ، مثل مجموعه دانش   (sets) ها مجموعه) 6 ((events) رويدادها

) 8(اعداد  ) 7: (شود ي شماره م  ي انواع امور خارج   و جز يشش، سه دسته امور ديگر نيز به طور اختالف        
كه مشتمل بر معرفت است و نيـز از         آن حيث   عرفان از   . ها، مثل برف   هتود) 9(ها، مثل جنگل     تركيب

 ياحـوال نفـسان  هـا از   خاصه ها، و در جملـة خاصـه       از    كه همراه با احوال مخصوصي است        جهتآن  
 ياز فراينـدها  اش بر فرايند سير و سلوك از فرايندها، و در جملة فراينـدها               جهت اشتمال ، و از    است
 امـا نـه الزامـاً بـه نحـو            ،يتواند به نحو شـهود     ي م )االصول يعل( صورت،   سه، كه در هر      است ينفسان

اي هـم   جنبـه تـوان گفـت    اما آن مقـدار از عرفـان كـه مـي    . مورد ادراك قرار گيردفراگير و همگاني  
ويليـام رالـف اينـگ عرفـان را در          . دارد خاسـتگاه درونـي آن اسـت       شهودي و هم فراگير و همگاني       

اي مـبهم از   آگـاهي ”او ايـن خاسـتگاه مـشترك را    . دانـد  مشارك مـي فه و هنر   خاستگاه با دين، فلس   
 .)6-8: ، صـص 10 :بنگريد بـه (به عقيدة وي بخشي از ذات انساني است    نمايد، كه    معرفي مي “ ماوراء

اين آگاهي دست   و هم خود اين آگاهي و هم احوالي كه در اثر            هم موضوع اين آگاهي     بر اين اساس،    
بايـد  االصـول    كه در همگان وجـود دارد و علـي        هاست   هاي ذاتي انسان    ويژگي و جز به نوعي دهد،   مي

ابتـدا  داشته باشيم، هرچند ايـن معرفـت        ) مستقيم، شهودي، تجربي  (حضوري  نسبت به آن معرفتي     
از خودآگـاهي  تـري   هاي باالتر و تمايز يافته تاحسچندان واضح و متمايز نباشد، اما طي فرايندي به         

   ).490  :، ص8 :بندي امور، از جمله بنگريد به اي اطالع بيشتر از تقسيمبر (.ما برسد
   .16: ، ص7 :بنگريد به.  كه اولين آندرهيل برگزيده استيروش. 15

16. Family resemblances 
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