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Abstract  

Following the foundations of the flow of modernity and the positivism 

paradigm on the level of human life, moral crises in various 

dimensions and social anomalies were formed in the epistemology of 

relativism in the Western world. Consequently, its intellectual 

foundations of thought were strongly criticized by rival schools, even 

in the West itself. On this basis, the leaders of the capitalist system, in 

order to cover their weaknesses, and to consolidate their epistemic 

foundations with another element called mysticism, have tried to 

consolidate their attitude and worldview. In this research by adopting 

a descriptive-analytical method based on interpretive approach, ten 

works from the most prominent mystical-educational novels of the 

world (blade edge, Siddhartha, Jonathan Sea Bird, Magic Mountain, 

World Sophie, and Warrior of the Light, Little Prince, and Three 

Thousands with Murray, Mystery and Heavenly Prophecy) have been 

selected to be investigated. The findings of the study indicated that the 

themes and content of selected works can be categorized in two 

opposing groups. The first group is critical to the capitalist system and 

tries to provide a way out of the crisis, while the other defends the 

capitalist system and its cultural and social values, which led to the 

formation of mystical and quasi-mystical works in the West. 
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Extended abstract 

Introduction: Renaissance and Capitalistic attitudes conduced to 

fundamental socio-cultural changes in the modern man’s life. In spite 

of its positive achievement, this intellectual paradigm introduced 

culturally and psychologically negative and contradictory dimensions 

into human life. Of the most important consequences of this approach 

in human life one can point to is prioritizing the burgeoning 

individualism, utilitarianism, and hedonism (Gardner, 1386), giving 

precedence to pure rationalism, alienation, and reification 

(Emamjom’e et al, 1395, pp. 204-207; Sadeghi, Fasa’ei, and 

Erfanmanesh, 1394, pp. 65-70) and various social misdemeanors like 

war crimes, social delinquencies, terrorism and carnages. Various 

approaches have emerged to help humanity out of the status quo. The 

epistemic frameworks of Postmodernism and Critical Theory were 

among the approaches which depicted a satisfactory structure to 

emancipate human beings from the existing state of affairs 

(Haghighat, 1392, pp. 518-520; Lacht, 1377, p. 286). Some of the 

social scientists started critiquing this development. For example: Max 

Weber called prioritization of pure rationalism the iron cage of 

bureaucracy and human alienation (1982, pp. 187 -179). If we 

consider literature as a prism reflecting the desires and the needs of 

man, one of the boldest spectrums and greatest functions of this 

imaginative prism is to reflect the shared human emotions, insights 

and beliefs of which those works of literature which have attained the 

status of a masterpiece could bear the onus of such an undertaking 

comme il faut. Hence, of the most valuable sources for reading are 

masterpieces of which anthropomorphic concerns were the drive for 

their creation. What is being pursued in this study is to investigate the 
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evaluation of human nature in the significant mystical works of the 

twentieth century. The main problem is the issues these works are 

dealing with which made the audience overwhelmingly welcoming for 

them. 

Methodology: The resonant clash between the two paradigms of 

positivism and interpretivism in social sciences has been manifested in 

terms of several binaries concerning ontological, epistemological, 

anthropomorphic and methodological features of these two 

approaches. The method this study adopted was that the author has 

tried to selectively pick the various and significant works in this genre 

which were written through an analytical and critiquing angle and at 

the same time investigate the cultural, social and literary 

developments of western world comprehensively.  After describing 

and analyzing the content of these works with an interpretivist 

outlook, the author examined and surveyed the socio-literary situation 

of the western world at that time which had led to the creation of the 

aforementioned works.             

Findings/Conclusion: Scientific and epistemological development 

which is among the aftermaths of scientific and industrial revolution 

of the Twentieth Century has brought about two mystical approaches 

in the fictional works of world’s eminent writers: 

1.The dominant network which reins over the contemporary world of 

ours, has created and promoted a secular type of mysticism (a 

blending of oriental mysticism with a mixture of ideas from 

occidental schools of thought like humanism and secularism). This 

has led to the creation of works like Paulo Coelho’s The 

Alchemist and The Warrior of Light and Rhonda Byrne’s The 

Secret and The Magic and James Redfield’s The Celestine 

Prophecy. Some of these works like Coelho’s and Byrne’s were 
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among the world bestsellers and found international fans and 

readership. The following are among their characteristics: 

A)All of them has a polished appearance which is very similar to 

Islamic mysticism, but they are quite dissimilar in their 

intentions and method. The aforementioned works are all 

concerned with the realization of worldly and materialistic 

goals; bridging the gap caused by estrangement of man from 

religions and restoring her spiritual and physical abilities.                

B)These works manifest a kind of mystical journey which take 

as its core belief the idea that human thoughts have a 

magnetic ability and is capable of bringing change to her life. 

Good thoughts like hope, belief, and optimism can beget 

happiness and wealth while bad thoughts such as negativity, 

fear, and anger hinder happiness and felicity. 

C)Every person’s fate is a direct result of her or his own 

thoughts and actions. Each person can achieve her or his 

goals through perseverance, hard work and good feeling. 

D)Of other mutual and common themes and teachings between 

these works and Persian mystical and didactic literature we 

can pinpoint the love-centeredness of creation, cosmic and 

humanistic interaction and correspondence, universal 

language of signs, carpe diem, perseverance of the traveler 

[in the spiritual journey], the necessity of an old wise mentor, 

and the necessity of concurrence with fate. 

E)The primary goal in these works is to attain earthly riches and 

worldly position; something which is utterly abhorred to 

Islamic mysticism.  
2.The next group includes works which following the prevalence of 

Modernity and the dominance of absolute positivism-relativism 
over epistemology of human life, endeavor to undermine the status 
quo and offer a favorable order in its stead. Among these works 
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we can highlight didactic-mystical novels such as Somerset 
Maugham’s The Razor’s Edge, Hermann Hesse’s Siddhartha, 
Jostein Gaarder’s Sophie’s World, Antoine de Saint-Exupéry’ The 
Little Prince, Mitch Albom’s Tuesdays with Morrie and Richard 
Bach’s Jonathan Livingston Seagull. The major features of these 
works are: 

a)Going through past and present in order to fathom the meaning 
of life: modern world is unable to tackle its spiritual crises 
due to overrating reason and too much dependence on 
technology and materialism.  

b)Critique of materialism: rationalism, scientism, humanism, 
individualism, secularism, and materialism are the most 
important tenets of Modern World.  

c)The role of love in life: loving is the root of eternity.  
d)Tranquility and satisfaction: one of the lost elements of the 

modern person’s life is peace of mind and equilibrium and 
this has led to her/his anxiety and distress which in its own 
turn is the reason why psychologists and sociologists 
consider it the main psychological disorder of our time. In 
spite of all industrial advancements, a human being who has 
lost her/his connection to the nature, universe, and essence of 
being is bewildered and distraught. S/he tries to entertain 
oneself with friendship, love, satisfying her carnal needs, 
enjoying oneself and having fun, etc. so that s/he can find 
tranquility but her/his existential anxiety remains in place 
and is not gone. 

e)Thinking about death: one of the main mythological and 
religious issues in the mankind’s life throughout history has 
been the question of death.  Fearing death, some 
(materialists) deem it to be the end of life. In mysticism, 
however, death is not the end of life but is the beginning of 
the eternal life of human soul.  
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 گیری آثار عرفانی تحلیل انتقادی بر دو رویکرد متناقض در شکل

 )مطالعۀ موردی ده اثر شاخص قرن بیستم(

  1*سیدعلی سراج

 

 (00/7/0000پذیرش: 2/05/0000)دریافت: 

 

  چکیده  

حوالت فکری، فرهنگی و سیاسی جوامع مختلف نمای تطور اخص رمان آینۀ تمامدبیات و بها

پیچیده و غامض دنیای غرب موسوم به مدرنیته و عصر  . مسئلۀبوده استازجمله دنیای غرب 

ها و ها، رمانو پیامدها و دستاوردهای آن طی چند سدۀ اخیر، محور ادبیات، داستان روشنگری

م پوزیتویسم، بازخوردهای . جریان مدرنیته و حاکمیت پارادایبوده استصنعت فرهنگ 

به  در پاسخ. کرد یجادامنفی در ساحات زندگی بشری  فکری، فلسفی و معرفتی مثبت و

 رنگ شدنکمانگاری معرفتی و ترین پیامد تحوالت فکری ـ معرفتی مذکور، یعنی نسبیتمهم

ر کای در زندگی انسان مدرن، راهبردهای مختلفی در دنیای غرب بهفرابشری و امور قدس

شناسی و رویکردهایی است که در جهت آسیب ازجملهشد. الگوهای عرفانی ـ تعلیمی  گرفته

های فرهنگی، فکری و اجتماعی، بازتولید زدۀ بشر در حوزهارائۀ راهکار برای وضعیت بحران

ها، از سوی برخی و رفع عطش معنوی انسان های معرفتیآرامش روحی ـ روانی، تحکیم پایه
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کار گرفته شد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی، ده اثر عرفانی ـ هنویسندگان ب

سلحشور  ،جهان سوفی، کوه جادو، جاناتان پرندۀ دریایی، سیذارتا، لبۀ تیغتعلیمی جهان شامل 
های بررسی شد. یافته پیشگویی آسمانیو  راز، ها با موریشنبهسه، شازده کوچولو، نور

ها و محتوای آثار منتخب در دو مایهی حاکی از آن بود که درونپژوهش با رویکرد تفسیر

گونۀ رفت از وضعیت بحرانداری و ارائۀ راهکار جهت برونمقابله و منتقد نظام سرمایه سطح

های فرهنگی و اجتماعی آن بود که داری و ارزشانسان مدرن و دیگری دفاع از نظام سرمایه

 نی منتهی و منجر شد.عرفاآثار عرفانی و شبه به نگارش

 های معرفتی، آثار عرفانی.گرایی، بحرانمدرنیته، انسان :کلیدی هایواژه

 . مقدمه1

اجتماعی را در  داری تغییرات زیربنایی فرهنگی ـهای نظام سرمایهرنسانس و نگرش

رغم دستاوردهای مثبت، زندگی انسان مدرن ایجاد کرد. این پاردایم فکری و معرفتی به

ها ایجاد کرد. مبنا منفی متناقض روحی ـ روانی و فرهنگی را در زندگی انسان ابعاد

 گاردنر،)گرایی طلبی، لذتمنفعت فردگرایی، فزایندۀ قرار گرفتن مقوالتی چون رشد

 ها،وارگی انسان، مبنا قرار گرفتن عقالنیت ابزاری صرف، ازخودبیگانگی و شیء(0568

اجتماعی، ترور و  تبهکاری های جنگی،چون جنایتهای اجتماعی رفتاریو انواع کج

ترین پیامدهای این رویکرد در زندگی بشر مدرن شد مهم ازجملهکشت و کشتار 

: 0530منش، ؛ صادقی فسایی و عرفان207ـ  200: 0535زاده و همکاران، جمعهامام)

ام های مختلفی شکل گرفت. نظاز وضع موجود، دیدگاه رفتبرون(. برای 70 ـ 85

رویکردهایی بودند که در قالب رهایی  ازجملهمدرنیسم و مکتب انتقادی معرفتی پست

؛ 520ـ  506: 0532ها از وضع کنونی، مسیر مطلوبی ترسیم کردند )حقیقت، انسان

(. برخی از علمای علوم اجتماعی به نقد دستاوردهای این تحوالت 268: 0577لچت، 

( پیامد مبنا قرار گرفتن عقالنیت 067ـ 073: 0362)مکس وبر  مثالپرداختند، برای 
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کند. گئورگ ی میگذارنامها ابزاری را به قفس آهنین بروکراسی و ازخودبیگانگی انسان

کند. آنتونی گیدنز از وضعیت موجود به تراژدی فرهنگ یاد می (525: 0575زیمل )

کتب فرانکفورت و کند. معنوان مدرنیته متأخر یاد می( از وضع موجود به06: 0532)

در رأس آن، کسانی چون هابرماس و مارکوزه، با نگاه و نگرشی نئومارکسیستی توجه 

اند که به صرف بر عقالنیت ابزاری را عامل اصلی وضع موجود مطرح کرده

انگاری بشر منتهی شده است. لذا، در انتقاد از نهادینگی صنعت ابزاری فرهنگ، بر شیء

مدرنیسم برمبنای دیگر مکتب پستطی تأکید دارند. ازسویگفتمان و عقالنیت ارتبا

یای غرب دن برهای خودبنیادی و دیگرستیزی حاکم توجه بر منطق تفاوت، با اندیشه

گرایی معرفتی و فرهنگی، بحران معنا را در بر نگاه تکثرمناقشه کرد و کوشید مبتنی

؛ احمدی، 50ـ  25: 0563نش، )زندگی سیاسی ـ اجتماعی انسان مدرن حل کند 

 (.6: 0560نوریس، ؛566: 0570

های شاکلۀ گفتمان حاکم بر دنیای مدرن غرب را رنسانس و مؤلفه درمجموع 

گرایی افراطی، لیبرالیسم یا اصالت افراطی به آزادی، محوری آن )اومانیسم یا انسان

د. ده( تشکیل می...ها و زدایی از ساحات اجتماعی انسانسکوالریسم یا قدسیت

مجموعه تحوالت مذکور در خدمت ساختن بهشتی بریده از خدا در عرصۀ خاک قرار 

؛ 05: 0565ها شدند )شفیعی سروستانی، گرفتند و معنویت گمشدۀ اصلی زندگی انسان

 (.30: 0535لطیفی و استکی، 

ترین یکی از پررنگ ،نیازها و آمال آدمی بدانیم ۀکنندگر ادبیات را منشوری منعکسا

، ادراکات و انگیز، بازتاب احساساتترین کارکردهای این منشور خیالا و بزرگهطیف

شاهکاری  ۀها که به درجآثار ادبی آن ۀباورهای مشترک انسانی است که از میان هم

از همین  .اندجا آوردههای خود بهرستهاین مهم را بیش و به از دیگر هم ،اندشده لئنا
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های شاهکارهای است که دغدغه، بشر ۀع برای مطالعیکی از برترین مناب ،رهگذر

 آثاری شده است.کالنچنین محرک خلق  ،شناختی ایشانانسان

شود بررسی طرز تلقی از ذات و طبع بشری در آثار آنچه در این پژوهش تعقیب می

اند. برجستۀ عرفانی قرن بیستم است. این آثار بیشترین بازتاب را در زمانۀ خود داشته

همه مورد یناکنند که ترین مسئله این است که این آثار چه موضوعی را مطرح میمهم

 ؟اندگرفته قراراستقبال مخاطبان 

دهد پژوهشی مشابه با دامنۀ تحقیق کنونی وجوی نگارنده نشان میتاآنجاکه جست

ازاین و همسو با پژوهش کنونی یشپسابقه ندارد. در باب تحقیقات تطبیقی موردی که 

 قراربیشتر در کانون تحقیقات تطبیقی  سیذارتات گرفته باشد، باید گفت رمان صور

( با 0530توان به پژوهش مشاوری و نصر اصفهانی )است که از آن جمله می گرفته

و پژوهش طغیانی و « مقایسۀ تحلیلی رمان سیذارتا با حکایت شیخ صنعان»عنوان 

سلوک در رمان سیذارتا و حکایت  مفهوم تطبیقی بررسی»( با عنوان 0535مشاوری )

 شدهمطرحاشاره کرد. در پژوهش طغیانی و مشاوری، همان موضوعات « شیخ صنعان

 در پژوهش مشاوری و نصر اصفهانی تکرار شده است.

بررسی در این تحقیق چندان طرف توجه نبوده است و این انتظار، دیگر آثار تحت برخالف

شمار مانند پژوهش هشی ما تواند بود. مقاالتی انگشتی گویای غفلت جامعۀ پژونوعبهخود 

از « ریچارد باخ اثر عطار تا جاناتان، مرغ دریایی یرالطمنطق از»( با عنوان 0563کوپا و همکاران )

 گرفته دربارۀ این آثار است.های صورتپژوهش نمونه

 

 . روش تحقیق1ـ1

در علوم اجتماعی، در قالب چند  منازعۀ پرطنین دو پارادایم پوزیتویستی و تفسیرگرایی

شناختی و شناختی، انسانشناختی، معرفتهای هستیدوگانۀ ناظر به ویژگی
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صورت بود که نگارنده ینبدشناختی این دو بازتاب یافته است. روش پژوهش روش

ضمن بررسی جامع تحوالت فرهنگی، اجتماعی و ادبیاتی حاکم بر دنیای غرب در 

، کوشیده به گزینش آثار مختلف و مهمی که در این حوزه با قالب تحوالت مدرنیته

 اند، دست یابد. پس از توصیف و تحلیل محتواینگاهی انتقادی و تحلیلی نگارش شده

و تحلیل وضعیت فرهنگی ـ ادبی حاکم بر دنیای  یهتجزاین آثار با رویکرد تفسیری، به 

 .گیری این آثار منجر شده استغرب پرداخته که به شکل

 

 شناسی پژوهش. مفهوم2ـ1

 شناسی در جهان غربهای معرفت. گزاره1ـ2ـ1

ترین ابعاد شناخت تحوالت فکری، اجتماعی و سیاسی در جوامع مختلف، یکی از مهم

شناختی حاکم بر آن جامعه شناسی و معرفتهای هستیترین گزارهشناخت دقیق مهم

و یه تجزهای معرفتی برای زارهشناسی، تبیین، گاست. پس از شناخت مقولۀ هستی

شناسی روشن در معرفت تحلیل روند تحوالت در یک جامعۀ خاص ضروری است.

اتفاق انسانی  های پژوهش، دربارۀ یک حادثه یاتوان دربارۀ یافتهشود که چگونه میمی

(. 60: 0530راد، صادقی فسائی و ناصری؛ 85: 0532حقیقت، ) کردـ اجتماعی داوری 

 توضیح پیِدر شناسی،معرفت اما بود، هستی و وجود چیستی شناسیهستی لیاص سؤال

 برابر در بتوان اینکه چگونه هستی و وجود است؛ دربارۀ شناخت کسب چگونگی

. باتوجه (50: 0563 برزگر،) کنیم دفاع خود شناخت از متعارض، و رقیب هایتحلیل

نگی، ادبی و اجتماعی حاکم بر های آثار متنخب در تحلیل تحوالت فرهمایهبه درون

شناختی که آثار منتخب در واکنش به ترین ابعاد معرفتدنیای غرب، درادامه به مهم

 شود.اند، اشاره میپیامدهای مثبت و منفی آن پرداخته
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 . پوزیتیویسم2ـ2ـ1

 ایسم و باشد علمی قطعیت دارای افکاری که معنایبه پوزیتیو واژۀ دو از پوزیتیویسم

دارند  راسخ اعتقاد قضایا این به که است نگرش نوع این هواداران و طرفداران نایمعبه

کانونی این رویکرد را نظریۀ دانش تجربی و اصل اثبات و  (. هستۀ05: 0577 فولکیه،)

دهد؛ بدین معنی که همۀ امور انسانی و اجتماعی را تنها با پذیری تشکیل میتحقق

: 0575توان شناخت )لیتل، ده از راه حس و مشاهده میآمدستهای بهاطالعات و داده

 (.50ـ  52: 0535؛ دهقانی فیروزآبادی، 20

 هایپدیده بینیپیشتبیین علی و  راها هدف اصلی تحقیق علمی پوزیتیویست

را  زیباشناختیالهیاتی و  های، فرضیهارزشی، اخالقی هایدانند و گزارهمی مشاهدهقابل

؛ 08ـ  02: 0576خرمشاهی، پندارند )می معنابیوای تجربی، دلیل نداشتن محتبه

 (.73: 0567چالمرز، 

با آغاز تدریس  م0628بار اگوست کنت در سال برای اولین را 0اصطالح پوزیتویسم

مطابق این ایده، وجود چیزی است که بر کرد. اثباتی ابداع و طرح  ۀعمومی فلسف ۀدور

موجودیت مساوی با  رو،ازاین (.67ـ  65: 0565آرون، بگذارد ) تأثیراحساسات ما 

بنابر تحلیل کنت، تمام مفاهیم و باورهایی که از طریق حس و . محسوسیت است

 075: 0532اند )حقیقت، اموری موهوم، خرافی و باطل اثبات نیستند،حسی قابل ۀتجرب

 (.00ـ 56: 0560؛ خسروپناه، 060ـ 

 

 یی گراانسان. 8ـ2ـ1

های ها و دغدغهتمرکز بر توانایی منزلۀ دال مرکزی گفتمان مدرنیته،مداری بهانسان

حقیقی یعنی ایمان به  خدای به را سرلوحۀ کاری خود قرار داده است و بر ایمان انسان
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و تأمین هرچه بیشتر  هایی که به زندگی شاد آدمیروش تأکید دارد. باید برخود انسان 

، باید سبک و و سنت هاایدئولوژیالقیات، کرد و اخ تأکیدانجامد می لذایذ مادی

جامعه محو  خواهی و پیشرفت بشریت هستند، ازسنگین شوند و آنان که مانع آزادی

 شوند.

 شود:ها اشاره میعقاید اومانیسمترین در ادامه به مهم

 اند؛آمده وجودبه مستقالً و اندنشده خلق انسان و ـ جهان 

 ندارند؛ مسئولیتی خود از غیر قدرتی هیچ به هاـ انسان 

 شده پدیدار ممتد فرایندی درنتیجه و است طبیعت از جزئی ـ انسان 

 است؛

 شناسیانسان علوم در واضح طوربه که بشر مذهبی فرهنگ و ـ تمدن

 با انسان هایواکنش و کنش تدریجی محصول اند،شده ترسیم تاریخ

 اند؛بوده او اجتماعی میراث و طبیعی محیط

 هرگونه شده،ترسیم جهان ماهیت عنوانبه نوین دانشمندان توسط ـ آنچه

 کند؛می قبولغیرقابل را انسانی هایارزش بودن الطبیعیماوراء ضمانت

 انواع و مدرنیسم خداپرستی، توحید، اعصار جهان، که ایمشده مجاب ـ ما

: 0532گذاریم )حقیقت، می و گذارده سر پشت را جدید هایاندیشه

250.) 

درحقیقت شالودۀ اصلی موردنظر تفکر مدرنیته در قالب اومانیسم به این شرح است: 

منزلۀ مختارى و استقالل بههای او؛ اعتقاد به عقل، خودالتزام به مرکزیت انسان، منافع و دیدگاه

ابعاد وجودى انسان؛ اعتقاد به اینکه عقل، شکاکیت و روش علمى تنها وسایل مناسب براى 

 .(Luik, 1998: 528)کشف حقیقت جامعۀ انسانى و ساختن آن است 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
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 . خردگرایی0ـ2ـ1

ا های تفکر مدرنیته است که ب( یکی از پایهگراییعقالنیتو  گرایی)عقلراسیونالیسم 

 یزچهمه بر پوشانی دارد. این رویکرد معتقد است عقلگرایی هماومانیسم و اثبات

 .را به حداقل رساند هاهزینهاساس آن منافع را به حداکثر و توان برمیدارد و  برتری

گردد که هفدهم و هجدهم برمی قرن روشنفکر های فالسفۀپایۀ اصلی آن به اندیشه

 و واقعى سعادت هستى، خود، شناخت در انسانى عقل لاستقال و خودکفایى به اعتقاد

 داشتند و وحی و ایمان نفی بر تنزیلمبتنی و از سوی دیگر تفکری آن به رسیدن راه

 اثباتبه تجربی و برهانی استدالل با توانمی کالً را جهان کلی سرشت معتقد بودند

 (.07: 0560، ؛ پارکینسنLuik, 1998: 530)رساند 

گسیخته؛ زلزل در معارف یقینى؛ خودگردانى در زندگى؛ آزادى لجامشکاکیت و ت

گرایی؛ سودانگارى و اصالت لذت؛ نفى هرگونه ارزش اخالقى، فضایل، کماالت کثرت

ترین نتایج معنوى و سعادت جاودانى در سرنوشت زندگی بشری؛ و ... ازجمله مهم

 ی آثاری ادبی منجر شدهگیرنگری ملهم از نگرش پوزیتویستی است که به شکلجهان

 است.

است،  گرفته شکلشناسی هایی که درپی این تحوالت معرفتیژه رمانوبهآثار ادبی 

کند: گروهی در راستای اهداف نظام دو هدف و رویکرد متفاوت را دنبال می

کوشند عطش داری میگذاشتن به معضالت نظام سرمایه داری و برای سرپوشسرمایه

و دینی انسان مدرن را برطرف کنند. این آثار اگرچه در ظاهر برخی از  معرفتی، هویتی

های آثار عرفانی ـ تعلیمی را دارد، هدفی کامالً متفاوت دارند و همۀ اهداف، ویژگی

ساختن نیازهای مادی و دنیوی متمرکز  انگیزۀ و خواست انسان را صرفاً برای برآورده

ز آثار ناب عرفانی ـ تعلیمی اسالمی و شرقی، کنند. گروهی دیگر با تأثیرپذیری امی
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داری و دعوت انسان به شناخت خود، شناخت هستی و جهان ضمن نقد نظام سرمایه

 کوشند انسان را به راه درست هدایت کنند.آخرت، می

 

 . بحث و بررسی: رویکرد عرفانی در آثار منتخب2

 نسان به شناخت خودداری و دعوت ا. گروه اول: گفتمان نقد نظام سرمایه1ـ2

 اثر ویلیام سامرست موآم تیغ لبۀ. 1ـ1ـ2

بار در سال که نخست 5اثری است از نویسندۀ انگلیسی ویلیام سامرست موآم 2تیغ لبۀرمان 

ای از دو بار در قالب فیلم بر پردۀ سینما رفته است. این اثر آمیزه تاکنونشد و  منتشر 0300

یژه در فصل ششم وبهز هفت فصل تشکیل شده که های فلسفی ـ عرفانی است و ادغدغه

ترین یکی از مهم یابد. موآم خود راوی داستان است وآن، مباحث و مبانی فرامادی تبلور می

اهدافش در این کتاب، تجویز راه و روشی دگرگون برای زندگانی مدرن است که از دید وی 

ای پیداست که موآم نویسنده شدت مسحور و مقهور عنصر پول شده است. از این مختصربه

مایۀ مرکزی را گرایی است. وی در این رمان، درونضدماتریالیسم یا همان مادی

نمایاند که در وجوی معنای راستین حیات قرار داده و قهرمان داستان را کسی میجست

پوشی اش هم چشموجوی زندگانی معنوی، از ثروت و امنیت و حتی روابط عاطفیجست

 خرد.جان مینقاط دنیا را بهو رنج سفر به اقصیکند می

هایی غیراروپایی برای حلهای غربی بود که راهاین رمان یکی از نخستین رمان

کند. عنوان این رمان نیز متأثر از مطالعات و درمان دردهای بشر معاصر اروپا تجویز می

 خوانیم:وپانیشادها میآید؛ آنجاکه در ایژه هندوستان میوبهعالقۀ نویسنده به شرق 

ی سختبهکه راه رفتن بر لبۀ تیغ دشوار است، طی طریق رستگاری نیز  گونههمان»

 (.233: 0530)موآم، « ممکن است
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های پس از جنگ در سالاست که  0دارل نام الریجوان بهمردی دربارۀ  داستان

رضایت  انیاز زندگ اندکشرغم درآمد علیکند و جهانی اول در آمریکا زندگی می

نسبی دارد، اما او که شاهد جنگ جهانی اول و فجایع آن بوده، همواره دستخوش 

 کند:وگو با خود زمزمه میکه در گفتاحساس فقدان معنای زندگی است؛ چنان

ی چه سخت راستبهام ... من در این شهر بزرگ همچون روحی سرگردان شده»

 (.00)همان: « است از خود نپرسی معنای واقعی زندگی چیست!

، او را او کیستی انسان و خدزندگی چیستی و چرایی  پاسخیافتن  به همین سبب، 

اش، از همان های فکریلبیک گفتن الری به دغدغه. کشاندمی جووجستبه سفر و 

نامزدش ایزابل که شود؛ ازجمله با رو میبههایی روابتدا با بروز موانع و واکنش

شود. الری در اولین گام در و از او جدا می ، دچار تنشگراستتجمالتی و مادی

آلمان، اسپانیا و  به، سپس ملی فرانسه به کتابخانۀهایش پرسشپاسخ  وجویجست

در اقامتی  رسد. سرانجاماش نمییک از این سفرها به خواستهرود، اما در هیچیمآمریکا 

هایش را برخی و نه تمامی پرسشهای هندو، پاسخ ساله در هند، در تماس با آموزهپنج

رسد. آرامشی که مطابق با تعالیم بودیستی نتیجۀ این نسبی می آرامشییابد و به می

کامالً معمولی و برپایۀ  زندگانی توان درتنها میشادمانی و خوشبختی را شعار است که 

گونه، الری با ینازندگی مادی.  وبرقزرققناعت و خشنودی حاصل کرد نه در 

 یافته طی کند.گردد تا باقی عمر را در مسیر تازهیبازمستاورد معنوی خود به آمریکا د

 خالصه به شرح ذیل است: صورتبههای این اثر ترین آموزهمهم

. عشقی که اصالت 2(؛ 50کننده است )همان: آور و غافل. پول و مادیات، اسارت0

کننده و در ذات جهان ، دگرگون. عشق راستین5 (؛007)همان:  بار استیانزندارد، 

بخش است زدا و رهایی. زندگانی معنوی، محدودیت0(؛ 250، 065 )همان: است
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یا  گذشته درمعنای زیستن در لحظه و نه درجا زدن به« اغتنام وقت. »5(؛ 277 )همان:

چیز در دنیا پایدار نیست و ما چه احمقیم وقتی از دنیا و یچه»بافی برای آینده خیال

های یم وقتی از همین داشتههستتر ها توقع دوام داریم و باز چقدر از این هم نادانیافم

ای جز ظهور . خلقت انگیزه8(؛ 500)همان: « بریمجوییم و لذت نمیگذرا هم بهره نمی

. برآیند تجلی، وجود محض، وحدت وجود و 7(؛ 507و تجلی نداشته است )همان: 

 . زوال نفس، رمز شناخت و وصال است )همان:6؛ (002، 588بازگشت است )همان: 

 (.500. پرستش راستین آن است که با عمل باشد )همان: 3(؛ 002

 

 اثر ریچارد باخ ییایدر ۀپرند جاناتان. 2ـ1ـ2

م برای 0370است که در سال  4اثری از ریچارد باخ ییایدر ۀپرند جاناتانرمان 

ال از چنان استقبالی برخوردار شد که چاپ رسید و تنها در عرض دو سبار بهنخستین

جای گرفت.  متحدهاالتیاها در ترین کتابهفته، در صدر پرفروش 56برای مدت 

شود، که با زاویۀ دید سوم شخص دانای کل روایت می مایۀ مرکزی این رماندرون

ها و اکتشاف جهان ورای زندگانی روزمره است. شکستن مرزهای عادات و محدودیت

م تنها سه فصل 2005جالب دربارۀ این رمان آن است که این اثر تا سال  از نکات

ای هوایی برای نویسنده، منبع الهامی برای وی شد تا فصل داشت، اما بروز سانحه

، این رمان در گذر زمان، افزایش حجمی یافته است. رونیازاچهارمی نیز بدان بیفزاید. 

 است. شده ساختهعنوان از این اثر فیلمی سینمایی نیز با همین 

که خسته از « استونجاناتان لیوینگ»نام داستان دربارۀ مرغ دریایی نوجوانی است به

های ناشناخته های جدید پرواز و سرکشیدن به مکاندرپی یافتن شیوه زندگانی روزمره

های سخت شود جدا از دیگران به تمرینهای جاناتان موجب میاست. آرزوها و انگیزه
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رفته اندک از جماعت طرد شود و درمقابل، رفتهواع مانورهای پروازی بپردازد و اندکان

 تر بودند.ی او نزدیکهادئالیابا مرغان دریایی بیشتری آشنا و دوست شود که به 

از میان این آشنایان و دوستان، دو تن بیش از همه در ماجراهای داستان با جاناتان 

زودی آموزگار جاناتان نام چیانگ است که بهمرغ دریایی بههمراه هستند: یکی داناترین 

شود و دیگری فِلِچر است که پس از بازگشت جاناتان از نزد چیانگ، به حلقۀ می

پیوندد و سرانجام جانشین جاناتان در امر آموزش پروازهای نامعمول و مریدان وی می

موریت خود را در سرزمین شود. جاناتان هم که دیگر مأهای دیگر میاکتشاف سرزمین

بیند، به مهاجرت به میان مرغان دریایی دیگر و نشر تعالیم رسیده میپایانمادری خود به

 (.0530آورد )باخ، میجویانۀ خود در میان آنان روی انحصارشکنانه و آزادی

 یبه ماجرا ارینظر موضوع و حرکت مرغان، بس رمان که از نیا یهاآموزه نیترمهم

صورت عطار شباهت دارد، به ریالطمنطقدر  «مرغیس»به  دنیمرغ و رس یسفر س

 شرح است: بدینخالصه 

. خودت باش، آزادی این است 2(؛ 23همان: شناسد ). ادراک، محدودیت نمی0

. تو چیزی بیش از 0(؛ 77. واالیی وجودت را کشف کن )همان: 5(؛ 56)همان: 

. ما با 8(؛ 03دانستن داشته باش )همان: . دغدغۀ 5(؛ 30استخوان و پوستی )همان: 

سازیم )همان: کنیم، جهان بعدی خود را میآموزیم و کسب میآنچه در این جهان می

 (.000ی عوام چالشی بزرگ است )همان: فهمکج. 7(؛ 000

 

 اثر یوستین گردر دنیای سوفی. 8ـ1ـ2

م است. گردر 3300، نویسندۀ نروژی، در سال 4اثر یوستین گردر 4دنیای سوفیرمان 

سر التحصیل و مدرس فلسفه و الهیات بود و همیشه در اندیشۀ خلق اثری بهفارغ
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های پیچیدۀ فلسفی را به زبان ساده و جذاب داستانی برای برد که مفاهیم و ایدهمی

مایۀ مرکزی این رمان، پاسخ به جوانان بازگو کند. از دید عناصر داستان، درون

به زبانی ساده است. شخصیت نخست داستان سوفی نام  های فلسفی مطرحپرسش

 دارد. 

 0330است که در سال  3نام سوفی آموندسنبه سالهچهاردهداستان دربارۀ دختری 

شود که سوفی، آغاز می ازآنجادر نروژ مشغول تحصیالت دبیرستانی خود است. ماجرا 

کند که و ناکس دریافت مینام آلبرتیی جالبی از فیلسوفی بهویدیوها و نوارهای نامه

 پردازد.همگی به موضوعات فلسفی درمورد چرایی و چگونگی آفرینش جهان می

کند شود و بدون اطالع مادر خود با ناکس مالقات میها میسوفی جذب محتوای نامه

بر  مروربهدهد و سوفی شود. فیلسوف به وی تاریخ فلسفه یاد میو شاگرد وی می

کند. بحث زگار پیش از سقراط تا دوران معاصر احاطه پیدا میکلیات فلسفه از رو

نیز  های بزرگ، رنسانس، عصر روشنگری و انقالبیوسط امپراتوری روم، قروندربارۀ 

 (.0535گوی سوفی و ناکس است )گردر، وهمواره از موضوعات گفت

 های رمان دنیای سوفی به شرح ذیل است:ترین آموزهمهم

، 00قرار به نادانستن و شوق بیشتر برای دانستن است )همان: . اوج دانایی، ا0

. 5(؛ 230، 268. فصل ممیز انسان و حیوان، تحیر و پرسشگری است )همان: 2(؛ 070

. رهاورد پرسشگری، بصیرت و نوزایی است 0(؛ 505راز دهر ناگشودنی است )همان: 

نجامد )همان: اگونگی می. بصیرت به خودشناسی و سپس خدای5(؛ 573)همان: 

. عشق و ایمان الهی 7(؛ 072گشای واقعی، عشق و ایمان است )همان: . گره8(؛ 007

. رمز 3(؛ 562 . قضاوت ممنوع )همان:6(؛ 507باید نمود زمینی داشته باشد )همان: 

 (.805روی است )همان: سالمت جان و تن میانه
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 اثر توماس مان کوه جادو. 0ـ1ـ2

بار در نویس نامدار آلمانی، است که نخستین، رمان14اس مانتوم اثر 3کوه جادورمان 

منزلۀ یکی از بهرو شد که به چاپ رسید. این رمان با چنان استقبالی روبه 0320سال 

جایزۀ ادبی نوبل را دریافت  0323اثرگذارترین آثار قرن بیستم پذیرفته شد و در سال 

مایۀ خصی خود نویسنده است. درونبازتابی از وقایع زندگانی ش کرد. بخشی از رمان

های همیشگی دربارۀ زندگی، سالمت و اخالق است. این اثر موضوعاتی چون پرسش

مایه و کاربرد مناسبتی زبان و بیان کنایی موجب شده گاه این اثر روان و تعدد درون

 ساده به ابهام و پیچیدگی بگراید.

آغاز  ریگعالمگ نخست در دهۀ پیش از وقوع جن کوه جادوروایت در رمان 

که فرزند بازرگانی هامبورگی  نام دارد 11شود. قهرمان داستان، هانس کاستورپمی

علت ازدست دادن والدین خود ابتدا نزد پدربزرگ و سپس عمویش بزرگ است. وی به

ی خود که در آسایشگاهی در شهر پسرعموشود. چندی بعد، هانس برای دیدار می

شود. هانس پس از مدتی کوتاه اقامت در می سیسوئپار داووس بستری است، رهس

تأثیر آرامش و جذابیت رؤیایی تحت سوکآمد به آسایشگاه، ازیوارتفاعات آلپ و رفت

علت روحیۀ حساسش که در معرض شرایط آسایشگاه، دیگر بهمنطقه و ازسوی

. شوددستخوش بیماری شده است، به مدت هفت سال در آسایشگاه ماندگار می

شود. ها آشنا و سرگرم مطالعه و مباحثه میها و اندیشهاینجاست که وی با انواع انسان

هم چون ناکام  آخرسرشود و ای نیز عاشق یکی از بیماران آسایشگاه میدر برهه

رود کند و به میدان جنگ میی خود، آسایشگاه را ترک میپسرعموتبعیت از ماند، بهمی

 (.0530)مان، 

 بدین شرح است: کوه جادوهای رمان آموزهترین مهم
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 درواقعورزیدن . عشق2(؛ 060تر از عقل است )همان: تر و مهربان. عشق، قوی0

. ترحم 5(؛ 525ای قدسی است )همان: و حبات هم مقوله همراهی با ذات حیات است

زیستی و . غایت مطلوب سیاست هم0(؛ 557جا خود نوعی ستمکاری است )همان: بی

است ی خیانت به خود بیخودفرگریزی و . واقعیت5(؛ 202لمت است )همان: مسا

 (.660همان: )

 

 اثر هرمان هسه سیذارتا. 4ـ1ـ2

، برندۀ جایزه 12نویس زبانزد آلمانی هرمان هسهداستانی عرفانی از رمان سیذارتارمان 

ی شرقی هاگرا بود که به عرفاناست. وی اندیشمندی شرق 0308نوبل ادبیات در سال 

های داشت و به همین سبب عمدۀ دغدغه خاطرتعلقخصوص عرفان بودیستی به

یابی به آرامش روشنگرانۀ وی بر محور اصل بازگشت به خویشتن خویش و دست

نهادین از طریق کشف جهان درون است. آشنایی نزدیک با شاگردان فروید و یونگ نیز 

دین شخصیت انسانی، تأثیری آشکار های بنیاۀ خود در تمرکز هسه بر چالشنوببه

یابی به آرامش نهادین، با مایۀ مرکزی دستبا درون سیذارتابرجای نهاده است. رمان 

 شده دیتولاست. این اثر در قالب فیلم سینمایی نیز  شده تیروا شخصاولزاویۀ دید 

 است.

ای ادهدربارۀ جوانی به همین نام است. وی گرچه در خانو سیذارتاداستان رمان 

تواند برای سرگردانی روح سرکش و پرسشگر خود از نمی تنهانه، افتهیپرورشبرهمن 

یا « Atman»بخش بیابد و به میان اصول تعلیمی برهمنی و بودایی، راهکاری آرامش

منزلۀ یگانه معبر رسیدن به حقیقت هستی( دست یابد، بلکه بهحقیقت نهادینۀ درونی )

این آموزۀ محوری برهمنی  ژهیوبهتعلیم،  هرگونهها، با ۀ آموزهتدریج سرخورده از همبه

شدت مخالفت کند، بهکننده معرفی میکه پدیدارهای هستی را تنها یک توهم غافل
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ساز است که ، آموزۀ راستین و کاربردی، آن لحظه سرنوشتسیذارتاورزد. از دید می

شود نه تعلیماتی که می منزلۀ نقطۀ عطف در زندگانی هر فرد موجب دگرگونیبه

 کنند.هایشان تبلیغ میها و کتابها در سخنرانیصاحبان این تجربه

شود و ساز، رهسپار میجوی آن نقطۀ عطف و لحظۀ سرنوشتووی در جست

یک توهم بوده، توجه  زیچهمهگونه نیست. کند که ایندرستی کشف میسرانجام به

ها را شود. همۀ پدیدهست که منشأ رنج وی میهای موهوم هستی اآدمی به همین پدیده

 ءیشهر  چراکهباید جدی گرفت و در بسیاری مواقع باید از اندیشه دوری جست، 

شدن با این اجزا، بدان کلیت و یگانگی پیوست که  کل است و باید با همراه ی ازجزئ

رو بردنِ افراطی گاه اتفاقاً سرف سیذارتاگویند. از دید می« OM»در فرهنگ برهمنی بدان 

دارد که هستی با آدمی درمیان میدر عوالم ذهنی و اندیشمندی، جوینده را از سخنی باز

 (.0560نهد )هسه، می

های هرمان هسه در این رمان بیان همین نکته است که جهان شاید یکی از دغدغه 

ست ارزش ایۀ صورت و معنی دارد. چنین نیست که صورت ناچیز و بیال دوو هستی 

اگر بتوانیم به هنر گوش فرادادن به طبیعت  آنکه حالکلی نادیده گرفت؛ و باید آن را به

، درخواهیم یافت که هر جزء از اجزای همین صورت، سخنی برای گفتن میابی دست

اش به اشتغاالت و ای از سفر معنویدارند. هسه قهرمان داستان خود را در برهه

کشاند تا از این رهگذر دریابد که بسیاری از گفتارها و یهای روزمره دنیایی مدلخوشی

پندارند، احمقانه و خالی از چنان هم که اندیشمندان میکردارهای مردمان عادی آن

وری در ظواهر زندگی که بست غوطهدادن بنحال هسه با نشان حکمت نیست. درعین

که در توجه به عوالم مادی  کندشود، بر این اصل تأکید میگیر سیذارتا هم میگریبان

 روی کرد.زندگی نباید زیاده
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 بدین شرح است: سیذارتاهای رمان ترین آموزهمهم

. رهایی از خود 2(؛ 52، 27، 20. تناظر و تعامل جهان برون و جهان درون )همان: 0

. گوش جان سپردن به نداهای درونی و 5(؛ 032، 05و بازگشت به خویشتن )ص

. بیداری و 0(؛ 76، 80، 52 است )همان: بخشییرها، روشنگر و بیرونی جهان آدمی

 (.66، 83، 55بخش جهان هستی و پدیدارهایش )همان: نوزایی در اثر تحوالت بیداری

 

 ریاثر آنتوان دوسنت اگزوپه شازده کوچولو. 4ـ1ـ2

 منتشر 0305ری است که در سال اثر معروف آنتوان دوسنت اگزوپه شازده کوچولو

زبان مختلف  050این اثر باید گفت که تاکنون به بیش از  تیاهمست. دربارۀ ا شده

مجلد جهان در طول تاریخ است. اگرچه ترین کتاب تکو پرفروش شده ترجمهدنیا 

منتقدان معتقدند این اثر در حیطۀ ادبیات کودک و نوجوان است و بارها از این منظر 

یۀ اصلی آن مادروند که برخالف ظاهر اثر، است، باید خاطرنشان کر شدهی بررسنقد و 

ساالن است و در آن دربارۀ نوع نگاه به هستی، خودشناسی، عشق و مختص بزرگ

مضمون و موضوع در گروه  نظر ازدوست داشتن، عروج، عزیمت و مرگ بحث شده و 

 ادبیات عرفانی ـ تعلیمی است.

مضمون و موضوع اصلی داستان دربارۀ حرکت شازده کوچولو و گذر از شش 

رسد. وی در هر سیاره با یک نفر به سیارۀ هفتم، زمین، می کهیهنگامسیاره است تا 

شود که بیانگر قشر و گروه خاصی از جامعه است. جهان مدرن و پیشرفت رو میروبه

شت، بلکه بیشتر با یأس، ناامیدی، تنهایی و برای بشر آرامش به همراه ندا تنهانهی فناور

کشاندن این چالشگرایی همراه بود. فالسفه و روشنفکران هم سعی دارند با بهمادی

گرایی، انسان را به صداقت، خودشناسی، ی و مادیفناورهای ناشی از سلطۀ بحران
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 شاهان،پاد ری در این اثر،هویت، معرفت و اخالق انسانی رهنمون سازند. اگزوپه

 فراموش را پاکی و صداقت که را هاییبزرگآدم کل در و دوبندیقیب افراد خودپسندها،

 بشر مشکالت ریشۀ را خودپسندی و قدرت مادیات، و گیردمی انتقاد باد به اند،کرده

 و بردمی نام هاآن از شدن «بزرگآدم»با عنوان وی ، مشکالتی که داندمی امروز

دگان اثرش یادآوری خوانن به دارد سعی داند. ویمی بیوغربیعج را هاآن رفتارهای

ری، باید دوری کرد )اگزوپه چه چیزهاییاز و ند چه چیزهایی ارزشمند کند که واقعاً

0535.) 

 

 اثر میچ آلبومها با موری شنبهسه. 4ـ1ـ2

تاکنون  های پرفروش نیویورک تایمز است کهاثر میچ آلبوم، از رمان ها با موریشنبهسه

و در  ،شده هیاز روی این کتاب فیلمی نیز ته است. شده ترجمهبه بیش از چهل زبان 

 .ایران به نمایش درآمده است

التحصیلی خود با استادش است که میچ در زمان فارغ قرار نیا ازخالصۀ رمان 

های دلیل گرفتاریگذارد که همیشه ارتباطش را با او حفظ کند، اما بهموری قرار می

اتفاقی از طریق های زندگی استادش، خبر است. در واپسین سالروزمره از استادش بی

شود. میچ با یادآوری خاطرات استاد در دوران تلویزیون متوجه بیماری استاد می

شنبه گیرد به دیدار موری برود. وی پس از اولین دیدار، هر سهتحصیل تصمیم می

مندی دوبارۀ میچ از ساز بهرهمالقات میچ و موری زمینه هایشنبهبیند. سهموری را می

شود که دربارۀ موضوعاتی مانند پیری، ازدواج، جامعه، خانواده، سخنان استادش می

خواهد هر آنچه از گوید. موری از میچ میپول، مرگ و معانی متعدد زندگی سخن می

های یسد و حاصل آموختهآموخته، در قالب یک مقاله بنو شنبهاو در این چهارده سه
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ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و شنبهسه»ی اصدصفحهیسمیچ از موری، رمان تقریباً 

 (.0535است )آلبوم، « ترین درس زندگیبزرگ

ها با شنبهیۀ اصلی رمان سهمادرونگونه که از عنوان کتاب پیداست، موضوع و همان

شناسی است که مرد جوان )میچ آلبوم( از مرد ها، مضامین اخالقی و انسانموری، آموزه

 آموزد.پیر )موری، استادش( می

یۀ اصلی رمان درک معنای زندگی است. در این اثر بین گذشته، حال و مادرون

و حال، به درک معنای  گذشته درشود تا انسان با کندوکاو آینده، پیوندی برقرار می

ی و مادیات، فنّاوردر دام  ازحدشیبشدن دلیل غرق زندگی نائل شود. جهان امروز به

خویش عاجز است. ترس و اضطراب و ناامنی وجودی، های روحی از حل بحران

های وجودی انسان مدرن های عمیق روحی، بحراناحساس پوچی و خأل و اضطراب

بر عقل و خرد انسانی در  ازحدشیبتواند آن را حل کند. تکیۀ است که مادیات نمی

ها از نیازهای روحی و معنوی خود غافل بمانند و به د سبب شده انساندنیای جدی

، از افتی دستتوان به شناخت و آرامش و سعادت گمان اینکه با همین عقل جزئی می

ترین ترین ابعاد وجودی خویش غافل شوند. این مهمترین و اساسیشناخت عمیق

درواقع تمرکز اصلی شود. می موضوعی است که موری به شاگردش، میچ آلبوم، یادآور

 (255: 0535ست )آلبوم، هاندادن فرصتداستان بر محور ازدست

 

 داریهای نظام سرمایهگرایی و دفاع از اندیشه. گروه دوم: گفتمان مادی2ـ2

 اثر راندا برن راز. 1ـ2ـ2

ترین کتاب معروفمطالبی در قالب داستان است و ، مجموعهراندا برن ۀنوشت رازکتاب 

این کتاب . شده است نوشته رازاز روی مستند  اثراین  است. قانون جذب درزمینۀ

 است. فروش رفتهبه میلیون نسخه از آن  20و  شدهترجمه زبان  00به  تاکنون

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7_%D8%A8%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7_%D8%A8%D8%B1%D9%86
http://www.parvaresheafkar.com/law-attraction
http://www.parvaresheafkar.com/law-attraction
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راز متوجه خواهی  و با آگاهی از قانون رازخواندن کتاب با نویسنده معتقد است 

و به قدرت و نیروی پنهان در  یابیدست هایت توانی به تمام خواستهمی چگونهشد که 

که  شده است، نیرویی است که در این کتاب از آن بحث وجودت واقف شوی. نیرویی

 (.0535دست آورد )برن، بهتوان سالمتی، ثروت و شادی آن می کردنبا آشکار 

ای است که معتقد است که به موضوع قانون جذب پرداخته، بیانگر ایده رازکتاب 

افکار انسان خاصیت مغناطیسی دارد و قادر است در زندگی هر فردی تغییر ایجاد کند. 

دهد، چون ما اطالعاتی را دریافت ی است که تاریخ را تغییر مینسل حاضر نسل»

شود و این مورد از خودت مان از این بیماری واگیردار میکنیم که موجب رهاییمی

 کردن و حرف شود و تو باید در جنبش این فکر جدید از طریق صرفاً فکرشروع می

 (.25: 0535)برن، « خواهی، پیشگام شویزدن راجع به آنچه می

ویژه کسانی که درزمینۀ دین در دنیای امروز، سخن پردازان عصر جدید، بهنظریه

: 0575اند )هی، اند و خواندن آن را تبلیغ کردهپرداخته رازاند، به ارزش و اهمیت گفته

 (.022ـ 006

های ناب عرفانی فارسی شباهت دارد و کتاب این کتاب در ظاهر بسیار با اندیشه

شده است ای عرفانی مطرح منزلۀ قاعدهایۀ اصلی آن یعنی قانون جذب، بهمو درون راز

دانند می طریق سالک و نیز خود را عارفو طرفداران زیادی دارد. طرفداران این نظریه 

اصول سلوک به پیروان  برو تکیه نفس  ۀتزکی خودسازی، ،و بدون مالحظات اخالقی

 اند.عارفکنند که سالک و خود نیز تلقین می

(؛ شکرگزاری )همان: 050، 000، 002، 50ـ50: 0535تأکید بر قدرت عشق )برن، 

(؛ 030، 063، 065، 70، 83، 85، 52(؛ شعورمندی موجودات )همان: 35و 35، 30، 03

(؛ 72، 87(؛ تفکر مثبت و امید داشتن )همان: 000، 008، 70تالش و پشتکار )همان: 
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، 50، 52خودشناسی و شعور خالق انسان )همان: (؛ 005، 86، 50مراقبه و دعا )همان: 

اما در هدف و نتیجه،  است، رازترین موضوعات و مضامین کتاب ( از مهم200ـ 205

 های مادی است. ، رسیدن به مقام و ثروت و موقعیترازغایت کار تئوری 

 

 اثر جیمز ردفیلد پیشگویی آسمانی. 2ـ2ـ2

 نویسنامهیلمفو  نویسنده ،(0350 اثر جیمز ردفیلد )متولد پیشگویی آسمانی رمان

و طرفداران زیادی  شده ترجمهمختلفی های این اثر تاکنون به زبان است. ی،مریکایآ

 برندۀ جایزۀ سال نیویورک شده است. پیشگویی آسمانییدا کرده است. همچنین رمان پ

بصیرت  ،و نویسنده در کتاب دیگریبرد میبصیرت نام  نهاز  اثر، نویسندهاین  در

ال س سه هزارکند که از حدود صحبت می ایکتیبه دربارۀکتاب . کنددهم را فاش می

کند و کلیسا در را عنوان میی و مطالب خاص یدا شدهپیش وجود داشته و تازه پ

کنند که ایمان مردم را ضعیف ها فکر میکند، چون کشیشمقاومت می مقابلش شدیداً

 کند که درحال دگرگون ساختن جهان امروز استکند. این کتیبه اسراری را فاش میمی

گانه نشان ار قرن بیستم از طریق کشف و شهودی نههای گرفتو در آن راه نجات انسان

نویسنده دهد تا روح خود را بازیابد. هایی را به انسان میآگاهی است. این اثر شده داده

دهنده، ملموس و بسیار خردمندانه تکان ،هایی که در کتیبه آمدهبصیرتمعتقد است 

 دطرف تکامل حرکت کنه بهو امیدی تاز یانرژ کند تا بارا هدایت می انساناست و 

 (.0530)ردفیلد، 

نویسنده هر موجودی  ۀبه عقیددنبال کشف حقایق به سبک جدید است. این اثر به

گذارد. از آغاز حتی پیش از آنکه آید، با نیتی پاک پا به عالم هستی میکه به جهان می

ر از پاکی و انسان دو هربر او آشکار است. والدت  یزچموجودی بسته شود، همه ۀنطف

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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تدریج اهداف اما پس از پاگذاردن به دنیای مادی و نشو و نما به ،خلوص نیست

پست  هاییبستگشود و آدمی در قیدوبند دلراستین به دست فراموشی سپرده می

و به است شود. جیمز ردفیلد معتقد است که انسان از طبیعت برخاسته مادی اسیر می

سار، ت یعنی کوه، دشت، دره، دریا، بیشه، چشمهطبیعت بکر بازخواهد گشت. طبیع

آسمان بلند که رموز خلقت را به آدمی  و آوای پرندگان، وزش باد، ریزش آب

و این راهی برای بازگشت  یابدیآموزد. در طبیعت آدمی خود و خدای خود را بازممی

 است. و فطرت و آفرینش و رموز آن أبه منش

دلیل گرفتاری در دام مادیات و به نویسنده معتقد است در عصر جدید

های زندگی مادی، از شناخت خود واقعی، هویت، گذشته و آیندۀ خود یمشغولدل

( و تنها راه این است که بدون هیچ تردید و دودلی با جهان 55خبریم )همان: بی

های را بشناسیم و به شناخت گذشتۀ خود پی طبیعت انس و الفت بگیریم، زیبایی

 (.00از این طریق بتوانیم به انرژی نامحدود )شاید خداوند( برسیم )همان:  ببریم، تا

در این اثر که بسیار با آثار عرفانی فارسی شباهت دارد و  توجهقابلاز نکات 

 راه دریۀ اصلی این اثر است، توجه به کشف و شهود است. نخستین گام مادرون

به ندای درون و توجه به  های شخصی، ضرورت گوش دادنسازی افسانهبرآورده

گویند. این زبان فهم سخن میهای بیرونی است که به زبانی جهانی و همهنشانه

یای آدمیانی دارد که از رؤای کیهانی در تحقق یر، زبان روح جهان است که ارادهگعالم

کنند. در سایۀ روند و تالش میهراسند و تا واپسین گام پیش میترس از شکست نمی

یابد؛ ای زیبا مینماید و جهان و زندگی جلوهگرش است که عشق راستین رخ میاین ن

تر از آدمی است و او را ناخودآگاه به رعایت اصولی اساسی چون عشقی که بسیار قدیم

 (.202، 56انگیزاند )همان: یبرمقدر وقت شناختن و در زمان حال زیستن 



 43            گیری آثار عرفانیتحلیل انتقادی بر دو رویکرد متناقض در شکل              55/ شمارۀ 00سال 

 اثر پائولو کوئیلو سلحشور نور. 8ـ2ـ2

م( اندیشمندی از مردمان برزیل است که توانسته در 0370کوئیلو )متولد  پائولو

سلحشور ، آثاری دیگر همچون کیمیاگرهای اخیر در سایۀ توفیق چشمگیر رمان دهه

، هاوالکیری، عطیۀ برتر، بریدا، خاطرات یک مغ، مکتوب، خواهد بمیردورونیکا می، نور

شیطان و ، های عاشقانۀ یک پیامبرامهن، کوه پنجم، زیارت، سفر به دشت ستارگان

 سبکرا نیز عرضه و زبانزد کند.  یازده دقیقهو  فرزندان و نوادگان، پدران، پریم دوشیزه

هایش، سبکی شاعرانه همراه با زبانی نمادین و فلسفی است. نویسنده در بیشتر داستان

ی وی را در مکاتب های فکرتوان آشکارا ردپای کاوشۀ مجموع آثار کوئیلو میمطالع با

های ملل و و آثار برجستۀ سیاسی، ادبی و هنری جهان دید؛ از اساطیر اولین و حماسه

گوآرا و گاندی. آثار پائولو کوئیلو زمین تا آرای مارکس و چههای عرفانی مشرقمنظومه

های خود سعی است. وی در نوشته گرفته قرارهای دنیا ترین کتابدر ردۀ پرفروش

 بۀ جدیدی از زندگی را به خواننده القا کند. دارد تجر

 ۀپائولو جایز 2000 در سال کرد.را منتشر  سلحشور نور کتاب 0337 در سال کوئیلو

 دلیل نوشتن این اثربه را آلمان جوایز ادبیترین و قدیم معتبرترین از ، یکیبامبی

 هر انسان و سرانجام سرنوشت ینکها به کوئیلو ایمان ،داوران تئازنظر هی .کرد دریافت

بسیار  شود، پیامی تبدیل سلحشور نورتاریک به  دنیای در این عاقبت که است این

  .است و انسانی عمیق

هر  سلحشور نور درون کشف به که اوست افکار فلسفی از ایمجموعه کتاب این

وگوی زنی صورت نمادین با گفترانه و بهبا لحنی شاع. داستان کندمی کمک انسان

 برود دریا ساحل به گویدمی کودک به زن .شودمی روایت وجوگرجست کودکی با زیبا

. است شماریب هایناقوس و عظیم معبد دارای که کند مشاهده را ایجزیره آن در و
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ر وی، پردازد. در نظآور نور( میی سلحشور نور )رزممعرفدرادامه، نویسنده به 

کند در کشاکش موانع و مشکالت، با امید و سلحشور نور کسی است که تالش می

پشتکار و تالش و بدون توجه به داوری دیگران، به مسیر خود ادامه دهد تا به رؤیای 

 (.0568خود دست یابد )کوئیلو، 

 

 . نتیجه8

الت صنعتی های علمی و تحوای که از نتایج انقالبشناسانهتحوالت علمی و معرفت

قرن بیستم است، دو نوع رویکرد عرفانی را در آثار داستانی نویسندگان برجستۀ جهان 

 وجود آورده است:به

. شبکۀ سلطۀ حاکم در جهان معاصر برای جلوگیری از اقبال دیگربارۀ بشر 0 

های عرفانی سکوالر و امروزی به تعالیم دینی و توحیدی، به ابداع و تبلیغ شیوه

های مکاتب غربی نظیر زمین با ترکیبی از اندیشهای از عرفان مشرق)آمیزهغیردینی 

گیری آثاری منجر شده سکوالریسم و اومانیسم( پرداخته است. این موضوع به شکل

و  راز، سلحشور نورو  کیمیاگرتوان به آثار پائولو کوئیلو نظیر می ازجملهاست که 

اثر جیمز ردفیلد اشاره کرد. آثار پائولو  نیپیشگویی آسمااثر راندا برن و  فرضیۀ جذب

یدا کرده است. موارد ذیل از پکوئیلو و راندا برن طرفداران زیادی در سراسر جهان 

 های این آثار است:ویژگی

الف( همۀ این آثار، ظاهری آراسته و مشابه عرفان اسالمی دارد، ولی در هدف و  

های مادی و دنیوی درصدد تحقق هدفروش کامالً متفاوت است. آثار یادشده صرفاً 

کردن خأل معنویتِ انسانِ متمدن بریده از ادیان الهی و کمک به بازیابی  است؛ پر

 های جسمی و روحی است. توانایی
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ب( این آثار بیانگر نوعی سلوک عرفانی است که معتقد است افکار انسان خاصیت 

 مانند افکار خوبایجاد کند. مغناطیسی دارد و قادر است در زندگی هر فردی تغییر 

 ،ارمغان آورندتوانند خوشبختی و ثروت بهمی بینیو خوش امید، اعتماد، ایمان

  مانع خوشبختی شوند. تواندخشم می و ، ترسگراییمنفی مانند افکار بد کهدرحالی

افتد، نتیجۀ عمل و اندیشۀ سرنوشت هر انسان و آنچه در زندگی وی اتفاق می ج(

تواند به اهداف خود سان با استفاده از پشتکار و تالش و احساس خوب میاوست. ان

 دست یابد.

ها و تعالیم مشترک میان این آثار و ادبیات عرفانی و تعلیمی مایهد( از دیگر درون

محوری خلقت، زبان جهانی مدار کیهانی، عشقتوان به تناظر و تعامل انسانفارسی می

ت و لزوم پایداری سالک و مسافر، لزوم پیر و راهنما، ها، ضرورت اغتنام وقنشانه

 ضرورت هماهنگی با سرنوشت، اشاره کرد.

های مادی و ثروت و مقام مادی و ه( هدف اصلی در این آثار، رسیدن به خواسته

 شده است.  دنیوی است. موضوعی که در عرفان اسالمی کامالً نفی

قابله با وضع موجود و ارائۀ نظم کوشند به م. دستۀ دیگر، آثاری است که می2

 لبۀ تیغتعلیمی  ـهای عرفانی توان به رمانۀ این آثار میجمل ازمطلوب همت بگمارند. 

شازده  اثر جاستین گردر، جهان سوفیاثر هرمان هسه،  سیذارتااثر سامرست موآم، 

پرندۀ جاناتان از میچ آلبوم و  ها با موریشنبهسهاز آنتونی سنت اگزوپری،  کوچولو

 های این آثار بدین شرح است:ترین ویژگیاثر ریچارد باخ اشاره کرد. مهم دریایی

دلیل تکیۀ الف( کندوکاو در گذشته و حال برای درک معنای زندگی: جهان امروز به

ی و مادیات، از فناورازحد در دام یشبازحد بر عقل و خرد انسانی و غرق شدن یشب

 جز است. خویش عاهای روحی حل بحران
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گرایی، فردگرایی، سکوالریسم و گرایی، انسانگرایی، عقلگرایی: علمب( نقد مادی

 های دنیای مدرن است. ترین مؤلفهگرایی از مهممادی

 ی، عامل جاودانگی است. ورزعشقج( نقش عشق در زندگی: 

های مفقودۀ انسان امروزی آرامش ترین حلقهمندی: از مهمد( آرامش و رضایت

است که باعث اضطراب و ناآرامی در زندگی مدرن شده و همین امر باعث شده 

رغم ترین اختالل روحی این دوره بدانند. علیشناسان آن را مهمشناسان و جامعهروان

قرار و های صنعتی، بشر که پیوندی با جهان و طبیعت و ذات هستی ندارد، بیپیشرفت

گذرانی و ... سرگرم ، ارضای نیازها، خوشمتوحش است. او خود را با دوستی، عشق

 شود.اش برطرف نمیکند که به آرامش برسد، اما اضطراب وجودیمی

ای و دینی زندگی بشر از ترین موضوعات اسطورهیشی: یکی از اصلیاندمرگه( 

ها( با هراس از مرگ آن را پایان ای )ماتریالیستآغاز تا امروز مسئلۀ مرگ است. عده

پایان زندگی نیست، بلکه آغاز حیات ابدی و  تنهانهدانند. در عرفان، مرگ زندگی می

 جاودانگی روح انسان است.

 

 ها نوشتپی

1. positivism 

2. The Razor's Edge 

3. W. Somerset Maugham 

4. Larry Darrell 

5. Richard Bach 

6. Sophie s World 

7. Jostein Gaarder  

8. Sophie Amundsen 

9. The Magic Mountain 

10. Thomas Mann 

11. Hans Castorp 

ebcid:com.britannica.oec2.identifier.ArticleIdentifier?articleId=51480&library=EB&query=null&title=W.%20Somerset%20Maugham#9051480.toc
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mann
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12. Hermann Hesse 

 

 منابع 

. ترجمۀ باقر پرهام. تهران: یشناسجامعهمراحل اساسی سیر اندیشه در (. 0530آرون، ریمون )

 علمی و فرهنگی.
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