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اي و حـوزة دينـي   هـاي وي ابتـدا در محـيط مكتبخانـه    شكل گرفت. نخست آن كه آمـوزه 
- دوم، دامنة مطالعاتي او در همان بخش سنّتي محدود نماند؛ بلكه مينوي با شـيوه گذشت و 

هـاي  هاي تحقيق و تتّبع علمي جديد آشنا شد و از همين رهگذر پاية جديدي در پـژوهش 
تـوان  معاصر به ويژه در حوزة متن فارسي بنا نهاد. براي معرّفي اجمالي مجتبي مينـوي مـي  

  ايي زده است:گفت كه وي دست به چنين كاره
اهتمام بليغ در شناخت ادبيات فارسي و حتّي ادبيات عـرب؛ مطالعـة فرهنـگ غـرب و     
ادبيات برجستة مغرب زمين يا ادبيات اروپايي؛ يادگيري و احاطه بر چند زبـان؛ تحقيـق در   
امال و نگارش فارسي، نيز لغت فارسي و عربـي؛ مطالعـه و تحقيـق در زنـدگي، آرا و آثـار      

هايي در حوزة تاريخ و جامعه، نيز مطالعه اي فرهنگي و تاريخي؛ پژوهشهبرخي شخصيت
هاي فكـري و تـاريخي و اجتمـاعي؛ گـردآوري و     ماندگيها و عقبشناسي كاستيو آسيب

هـا و  هاي خطي و فارسي؛ تصحيح متون و سرانجام مطالعه و بررسي انديشـه معرفي نسخه
اي ات گسترده و بظاهر پراكنده، آثـار برجسـته  عقايد ديني و عرفاني. مينوي در نتيجة مطالع

پـانزده  "، "تـاريخ و فرهنـگ  "، "نقـد حـال  "ازخود بر جاي گذاشته كه از آن جمله است: 
هاي متعدد در زمينـة آزادي  . هم چنين مقاالت و يادداشت"تصحيح كليله و دمنه"و  "گفتار

ن كه مجموعاً قريب بـه  و آزاد فكري، دين، تصوف، زبان و خط و نگارش فارسي و مانند آ
  شود.مقاله و چهل كتاب را شامل مي 400

جستار حاضر به نگاه ويژة مينوي در حوزة تصوف، عرفان و بعضاً دين اختصاص دارد. 
پرسش اصلي اين است كه آيا مينوي بر پاية اسلوب نقد و نگـاه عمـدتاً تـاريخي بـه فهـم      

عرفان و تصوف بـه چـه دليـل بـا      رسيده است؟ رويكرد مينوي به "تصوف"جديدتري از 
آراي كساني چون هانري كربن و سيد حسين نصر متفاوت اسـت؟ و سـرانجام، همـين دو    

هاي تحقيقي و دانشگاهي مـا گذاشـته و اساسـاً جامعـه و     نگاه متفاوت چه تأثيري بر حوزه
  فرهنگ ما نيازمند كدام يك از اين دو رويكرد است؟ 

از تصوف بر فراز و فرود اين نحله اشارتي شده سپس در آغاز، ضمن تصويري اجمالي 
مسألة اصلي اين جستار يعني رويكرد ويژة مينوي به تصوف، در تقابـل بـا نگـاه مرسـوم و     

  گردد.سنتي، تبيين مي
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  خاستگاه تصوف، پناهگاه شعر فارسي. 2
انـد،  دهآن چنان كه اهل تحقيق و صاحب نظران زبده تصويري از آن به دست دا "تصوف"

در سرزمين ايران نضج و توسعه يافته، به سخن ديگر، خاستگاه و زيسـتگاه اصـلي آن نيـز    
همين سرزمين بوده است. تصوف با صبغة اسالم، رنگ و جالي واقعي يافت. هستة اصـلي  
اين نحله با زهد و فقر شكل گرفت و با عشق و ذوق وحدت وجود و شـهود بـه منتهـاي    

چـه در اعتقـاد و عمـل     –هاي پيش از اسالم هايي از آن در انديشهخود رسيد؛ مع هذا رگه
قابل جست  –زرتشتيان و چه با تأثير از بوداييان و مانويان، و هم سويي با معتقدات گنوسي 

و جو و شناسايي است. مجموعة عوامل تاريخي و مناسبات اجتماعي، بستر مناسـبي بـراي   
هـا و  ژه آن كـه تـاريخ پـر تالطـم ايـران و جنـگ      تصوف در پهنة ايران فراهم آورد. به ويـ 

تجاوزات بي حد در ايران، دنياي بيرون را پر از شقاوت و خونريزي و بالمـĤل، بـي اعتبـار    
كرده و معناي زيست را دگرگون ساخته و در نتيجه، دنياي درون با همين انديشة گسسـتن  

قطاع از دنياي بي رحـم سـپنجي   كند و زيست واقعي، اناز دنيا، مجالي براي آباداني پيدا مي
شود. در چنين بستري، تأثير تصوف بر روح و روان انسان آن چنان پر دامنه بوده معرفي مي

كه شعر فارسي با تلفيق آن، به درجات عالي هنر بشري دست پيدا كرد. به همين دليل يكي 
عدترين كند كـه فلسـفة صـوفيانه مسـا    از صاحب نظران حوزة تصوف به صراحت بيان مي

). بنابراين، اگر شعر 17: 1385پرورشگاه را در قلمرو شعر فارسي يافته است (زرين كوب، 
هـا و غلوهـاي   هـا و خاكسـاري  فارسي در همان فضاي محدود و پر تملّق دربار با كـرنش 

هاي پر سوز و گداز بدون گسستن شعر از دربار ماند آن همه سرودهمديحه سرايي باقي مي
آمد. بـه يمـن آثـار سـنايي، عطـار و مولـوي، طبقـات        تة تصوف پديد نميو گرايش به هس

ستمديده هم سرانجام مجالي براي ابراز نظر خـود در ادبيـات يافتنـد. بـا ايـن همـه، نحلـة        
اي در تاريخ ايران داشته است. از يك سو، شكوه شعر تصوف، تأثير و تأثر دوگانه و دوسويه

ل و درد و رنج طبقات فرودست بـا تصـوف راهـي بـراي     فارسي به او وامدار است، نيز آما
اي يافته، دخـل و تصـرّف و   ابراز احساسات پر شور پيدا كرده و از دگر سو، شكل منفعالنه

آباداني دنيا را مانع شده حتّي مقاومت در برابر متجاوزان را كم رنگ كرده، گاه در قالب يك 
الن و بيكاران و خوشباشان گرديده و گاه ايدئولوژي به يك فرقه فروكاسته شده، محفل كاه

  گيري يك سلسلة عريض و طويل، همچون صفويه را سبب شده است.نيز منشأ قدرت
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  تصوف از نگاه مينوي. 3
نكتة درخور تأمل اينجاست كه بعضي از پژوهندگان تصوف، بـي آن كـه ايـن همـه اوج و     

و از منظـر كشـف و شـهود     حضيض را ببينند يكسره همه را خوب و عالي توصيف كـرده 
اند غث و سمين اين نحله را، با نگاه اي نيز با نگاه بيروني كوشيدهاند. عدهمجذوب آن شده

  ويژة نقّادي و تاريخي، مكشوف سازند. مجتبي مينوي در شمار اين دستة اخير است.
كند كه برخي مـردم بـاهوش و پـاك و    گيري آيين تصوف خاطر نشان ميوي در شگل

ديدند كه علي بـن ابـي طالـب و    و شريف در ممالك تحت نفوذ بني اميه، وقتي مي درست
اي نبردند و ها از جنگ با اهل قدرت و ثروت صرفهحسين بن علي و همراهان و پيروان آن

خواستند همچون عمرو عاص با رجال فاسد و ظالم هم كاسه و پليـد شـوند راه   چون نمي
گاه به علم و معرفت و گاه به تتبع در سنّت پيامبر (ص) و انزوا و عبادت در پيش گرفتند و 

جمع احاديث پرداختند و عمدتاً به مباحثة در اموري مشغول شدند كه بـه آخـرت مربـوط    
  .شده استمي

و دنيا را به اهل دنيا واگذاشتند. در اين بين كتابهاي زهد و پنـد و انـدرز و حكمـت و    
به عربي ترجمه شد، و افكار فلسفي سـقراط و  فلسفه هم از پهلوي و هندي و سرياني 

افالطون و ارسطو به نوعي كه در اسكندرية مصر نشو و نما يافته و تغيير حالت داده و 
جنبة عرفاني پيدا كرده بود در ميان مسلمين شايع و رايج شد. جمعي از مردم بنا را بـر  

عاشرت با فقرا رياضت نفس و تحصيل صفاي باطن و پوشيدن خرقة پشمينة خشن و م
گذاشتند و كساني مثل حسن بصري و رابعة عدويه و ابوهاشم صوفي و سفيان ثوري و 
ابراهيم بن ادهم و داوود طائي و مالك بن دينار و شفيق بن بلخي پيدا شدند كه توبه و 
- ورع و زهد و فقر و صبر و توكّل و رضا و جهاد با نفس را بر همه كاري رجحان مي

ت دويست سالة بين هشتاد هجري كه تقريباً مبـدأ ظهـور زهـد و افكـار     نهادند. در مد
صوفيانه بود و دويست و هشتاد هجري كه تخميناً آغازِ دخولِ حلّاج به رشتة تصـوف  

هاي اين صوفيان دچار تحوالت و تبدالت كلّـي شـده   بود به تدريج خياالت و انديشه
ابوسليمان داراني و بشر حافي و  بود، و بزرگاني مثل معروف كرخي و عبدك صوفي و

حاتم اصم و حارث محاسبي و ذوالنّون مصري و محمد بن كرّام و يحيي بن معاذ رازي 
و ابو يزيد بسطامي و سهل بن عبداهللا تستري و ابوسعيد خرّاز ظهور كـرده بودنـد و از   

اي طريق طلب و عشق و معرفت و استغنا و توحيد داخـل شـده بودنـد و بـه مرحلـه     
ديدند و فناي در ذات خـدا را  سيده بودند كه در كلية آثار خلقت جز خدا چيزي نمير

  دانستندغايت مطلوب صوفي مي
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تفاوت عمده يك عابد صوفي با يك عابد متشرّع در موضوع ذات الهي در اين بود 
زِ كه اهل شرع و علماي ظاهر خداوند را متفرّد مي دانستند، به اين معني كه او را از حيـ 

گفت كه خداوند در عـين اينكـه متفـرّد و    دانستند، و صوفي ميمخلوقات او خارج مي
كنـد. آثـار خـدا از خـدا جـدا      ماوراي عالم است در كلية مخلوقات خود نيز تجلّي مي

اي از ذرات عالم هم عينِ خداست. بنابراين من هم خدا هسـتم، شـما   نيست، و هر ذره
را تا زمانِ حلّاج كسي به اين صراحت نگفته بود، و به هر  هم خدائيد و... اما اين مطلب

توانسـتند بشـنوند و تحمـل كننـد (مينـوي،      اي را نميحال علماي متشرّع چنين عقيده
1358 :45 – 47.(  

مطالعات مينوي در حوزة تصوف و بعضاً عرفان و ديـن، عـالوه بـر مقـاالت مختلـف،      
هاي مينوي، جلد دوم: تصـوف و  يادداشت« هاي اوست كه تحت عنوانمشتمل بر يادداشت

هاي پراكنده ديگري نيز از وي بر جاي مانده كه به طبع رسيده، هم چنين يادداشت» متصوفه
بر ذيل و حواشي بعضي كتب در كتابخانة مينوي، درج گرديده است. نيز اثري از مينوي بـا  

عـالوه بـر آن، آن چـه از    به چاپ رسـيده   "احوال و اقوال شيخ ابوالحسن خرقاني"عنوان 
گويـد مجموعـاً   زندگي و آراي حلّاج، غزالي طوسي، حتّي مالقطب شيرازي و ديگران مـي 

دهد. شايد همين التفات مينوي به عرفـان و  دامنة مطالعات وي را در حوزة مذكور نشان مي
هاي او در اين رشته است كـه سـبب شـده كسـاني چـون شـهيدي نگـاه        تصوف و نقادي

همـة مطالعـات مينـوي در زمينـة     « ي به مطالعات او بيفكنند؛ چنان كه به زعم ويايكسويه
شهيدي از مطالعه و تحقيـق مينـوي در زنـدگاني ابـن سـينا، ناصـر       » فرهنگ اسالمي است

بـرد كـه سراسـر    الدين، مصنفات افضل كاشاني و جز آن نام ميخسرو، غزالي، موالنا جالل
). البته بايد خاطر نشـان كـرد   67- 65: 1356ت (شهيدي،تتبع در فلسفه و عرفان اسالمي اس

هـاي  اوالً، همة مطالعات مينوي در پهنة فرهنگ اسالمي نيسـت و ثانيـاً، از مجمـوع نوشـته    
توان نتيجه گرفت كه او مقولة عرفان و تصوف را به گونة جانبدارانـه يـا از نگـاه    مينوي مي

د اين نحله را بر پايـة شـناخت دقيـق    كوشگيرد، بلكه ميشيفتگي و مجذوب شدن پي نمي
  معرفي كند و نگاه تاريخي خود را نيز همواره از نظر دور ندارد:

از وقتي كه بشر پا به مرحلة تعقّل و تفكّر گـذارده اسـت حكمـا و فالسـفه و رسـل و      
اند كه براي نوع بشر مقصد و مطلوبي بـاالتر  عرفا و متصوفه و علما همواره سعي كرده

س و اغراض و اميال حيواني كه خوردن و خفتن و شـهوت رانـدن باشـد،    از هواي نف
- تعيين كنند و اين ميل بشر به اين كه خود را از آنچه آفريده است، بهتر كند. شايد مهم

  ).439: 1369ترين وجه امتياز او به ساير حيوانات باشد (مينوي،
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خود به قلم آورده  1اين گفتار را در بخش نخست حيات فرهنگي –واضح است مينوي 
كوشد نقش عرفا و متصوفه را هم سنگ حكما و فالسفه و انبيا و رسل و علما معرفي مي –

هـاي جسـماني. وي بـر    كند؛ يعني زيستن در دنيا با اغراضي برتر از حوائج مادي و دغدغه
بـه  مميز واقعي انسان از سـاير حيوانـات عبـارت اسـت از     «كند: پاية همين اعتقاد تأكيد مي

خاطر سپردن و ثبت كردن وقايع گذشته و فايده بردن از آنها در حوائج فعلي و سعي كردن 
در اين كه از مرتبة حيواني صرف بگذرد و خود را به واقعـي اشـرف مخلوقـات بسـازد و     

  ها قائل شده است:خويشتن را به درجاتي برساند كه به وهم و تخيل به وجود آن
 آنچه اندر وهم نايد آن شـدم    از جمادي مردم و نامي شـدم 

يكي از فالسفة جديد اين ميل و آرزوي بشر را به اين لفظ تعبير كرده است كه انسان به 
آيد تا به قدر كفايت خود زيبايي و جمال را بجويد. بعضي هستند كه اين عرصة زندگي مي

ي اسـت،  از جمال و زيبايي جز همان قدر كه مطلوب احساسات جسماني و غريزي حيـوان 
گذارند و عالوه بـر لـذّات   يابند... برخي ديگر قدري قدم فراتر ميجويند و نميچيزي نمي

يابند و جمال را در آواز و الفاظ خـوب نيـز   حسي، لذّات عقلي و روحي نيز براي خود مي
  ).443: 1369(مينوي،  . »...شوندجويند و از موسيقي و شعرو حكمت نيز بهره ور ميمي

مندي افراد از زندگي را با اختالف درجات مادي و معنـوي  همين ترتيب، بهره مينوي به
  كند: دهد و عاقبت خاطر نشان مينشان مي - اي از ادب فارسيبا شواهد و امثله –و روحي 

اند كه خواه از راه استغراق در ديـن  و عدة قليلي از نوع بشر در تمامي ادوار تاريخ بوده
هاي عقلي و روحاني بشـر  خواه از راه عالقة شديد به ساير جنبه يا عرفان يا تصوف، و

(مانند فلسفه و حكمت و علوم رياضي) خود را از همة لذّات حسي و جسمي محروم 
  ).443اند (همان: اند و براي بقاي نفس به حد اقلّ قناعت كردهساخته

 - )Arnold Toynbee(اثر آرنولـد تـوينبي   "تتبع تاريخ"مينوي هم چنين با مطالعة كتاب 
  شود:يادآور مي - محقّق برجستة انگليسي

عزلـت و عـادت يـا    "...يكي از ابواب كتاب او در موضوعي است كه من آن را به لفظ 
كنم. مقصودش اين است كه صوفي و عارف و فيلسـوف و  بيان مي "هجرت و رجعت

 داند كند و ميميحكيم چون در خود استعداد تزكية نفس و ارتقاء به عالم معنوي حس
كه آميختن با مردم و غوطه خوردن در گير و دار زندگي اجتمـاعي او را از طريـق بـاز    

شود، لـب از گفـت و   كند، و در عالم مراقبت مستغرق ميدارد، كنج انزوا اختيار ميمي
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گردد، و بعد از آن كه به سر منزل مقصود بندد و به انديشه و تأمل مشغول ميشنود مي
داند از نو به د اگر خود را مكلّف به هدايت ديگران و دستگيري غرق شدگان ميرسمي

كند و قدرتي را كه در اين مدت عزلت حاصل كرده است در راه عالم عمل عودت مي
انـدازد (مينـوي،   خير رساندن به نوع بشر و آگاه كردن ايشان از عوامل باطني به كار مي

  ). 18و  17: 1381

شود با ايـن مفهـوم كـه    را در تأييد همان انديشه متذكر مي 2عديوي سپس حكايت س
كوشد جـاهالن را از غـرق شـدن در    تنها به فكر نجات خويش است؛ اما عالم مي» صوفي«

گيرد و سخن ورطة جهل نجات دهد. مينوي در مواجهة ميان عالم و عابد، جانب عالم را مي
  كشاند:توينبي را به اينجا مي

از آن هجرت يا عزلت منظور است بايد كمال يافتن نفس و تبديل احوال  اي كه...فايده
شخص باشد، و بعد از آن كه مقصود حاصل شد، اگر اين فرد مكمل به حوزة جماعتي 
كه اصل و منشأ او از آن است رجعت و عودت نكند عزلـت او، بيهـوده و بـي معنـي     

ودت و رجعت باشد و بس است. مقصد و علّت غائي هر عزلت و هجرتي بايد همان ع
  ).18(همان: 

هاي مختلف در حوزة اسالم، بر آن است قرائت و رويكرد مجتبي مينوي، از ميان قرائت
  صوفيه را اين گونه معرفي كند:
اند و هـم  اي كه بيش از همة فرق در تصفية اخالق بشر مؤثر بودهدر حوزة اسالم فرقه

ب جاهليـت بـوده اسـت     ايشان مصروف آدم كردن اين جنس دو پا و  برانداختن تعصـ
اند كه از خداپرستي مطلق گذشته ديگر جانب هيچ ديني را بر ديگري فرقة صوفيه بوده

شمردند و ظفري را كه اند. صوفيه جهاد با نفس را از هر جهتي برتر ميدادهترجيح نمي
دانسـتند.  داد بزرگترين پيروزي مـي بر خودخواهي و خودپسندي و خودبيني دست مي

بيند و نسـبت بـه ديگـران    مرد خوبين، خودپسند خودخواه است كه بر خود عيب نمي
رحم و گذشت ندارد. صوفيه كه مقصود و مقصدي جز وصول به واحد مطلق و متّحد 

كن كردن شهوت و حرص و طمع بـه آزادي كامـل   گشتن با او نداشتند، و از راه ريشه
اعمال و نيات مردم جز خدا و مخلوق خدا و مشـيت   شدند، در دنيا و اهل دنيانائل مي

  ).91: 1381گرفتند (مينوي، ديدند و بر آن عيب نميخدا چيزي نمي

دهد، خود معتقـد بـه   اگرچه مينوي از تصوف، تصويري از آن چه ياد شد، به دست مي
  كند:اي مطرح ميطريق اعتدال است و راه ميانه
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و از جانب ديگر از مقام بهيميت و هم رتبه بـودن بـا   ...عاليق دنياوي در ما قوي است 
چارپايان ننگ داريم بايد كه راه بينابين را انتخاب كنـيم. بايـد از آب و نـان و لبـاس و     
مسكن و عيال و دولت و خويشاوند حصة خود را ببريم و به قدر كفايت خود جمال و 

مجال و وسع آن را داشته باشند  زيبائي را نيز بجوئيم و بيابيم. براي آن كه عامة نوع بشر
كه از اين دو جنبة زندگاني (يعني جنبة رفع حوائج مادي و حسي و جنبة تشفي قـواي  

مند شوند الزمست كه احـوال و  باطني و معنوي خود) بقدر طاقت و استعداد خود بهره
مقتضيات زندگي ما ساكنين اين زمين چنان ترتيب داده شـود كـه هـيچ كـس فقيـر و      

نباشد و هيچ كس حق ديگـري را غصـب نكنـد و آزادي ديگـري را سـلب       تنگدست
ننمايد. آزار افراد بشر بر يكديگر مرتفع گردد و ابتالي به امراض گوناگون در بين نباشد 
يا الاقل دفع بيماري و جبران اذيت سـهل و آسـان باشـد. عفريـت جهـل و نـاداني و       

و  444: 1369سپري شود (مينوي، خرافات و ديو اغراض و اميال مبني بر حب و بغض
445.(  

از نظر مينوي چنين وضع و حالي است كه مطلوب حكما و فالسـفه بـوده اسـت. وي    
كند بشر از حدود دو هزار و پانصد سال در جسـت و جـوي ايـن سـعادت     خاطر نشان مي

دنيايي و بهشت زميني بوده است. اين در حالي است كه يك شخص يا يك خانواده و حتّي 
تواند به تنهايي به چنين سعادتي برسد. بلكه تمامي اقوام و ممالـك  قوم و مملكت نمييك 

اند، و هر فشار و كششي كه بر يكـي از آن  هاي زنجير به يك ديگر پيوستهعالم چون حلقه
ها وارد آيد در حال سراسر زنجير تأثير دارد. بنابراين تمام افراد به سهم خـود منتهـاي   حلقه

ذول دارد تا هر آني حالت جماعت بهتر از لحظـة قبـل باشـد. سـخن غـايي      جد و جهد مب
مينوي، اين است كه حكومت مبتني بر عدالت اجتماعي و صحيح و كامل همان اسـت كـه   
زمام آن به دست حكما سپرده شود؛ يعني همان سخني كه افالطون بـه ميـان آورده بـود، و    

اكنان يك سرزمين به سعادت دنيـاوي نايـل   بايد اين باشد كه تمام س» سياست مدن«مراد از 
  ).446- 460شوند (همان: 

آل و مطلوب انسان با عنايت به مدينة فاضله عنوان شده متضمن اين سخنان اگرچه ايده
كنـد همانـا سـاختن    اين حقيقت است كه مينوي آنچه از انديشة تصوف و حكمت فهم مي

دارد: است. چنان كه به صـراحت اعـالم مـي   دنيا و التفات به بهبود زندگي و رفاه اجتماعي 
» تصور نكنيد كه تصوف عبارت از ترك دنيا و مسـتغرق شـدن در عبـادت اسـت و بـس     «

  ).44: 1381(مينوي، 
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نكتة اصلي مينوي اين است كه اگر امثال سعدي و مولوي و شـهاب الـدين سـهروردي    
بردند اين همه آثـار  و ميكردند و هم چنان سر به جيب مراقبت فرخلوت و انزوا اختيار مي

  گران سنگ از آنان چگونه ممكن بود، خلق شود.
خوانده در دست است و ايـن همـه   هايي كه ميهايي از مينوي بر حاشية كتابيادداشت

تصـوف و  "ها مربـوط بـه   محفوظ مانده است. بخشي از اين يادداشت» كتابخانة مينوي«در 
هاي اين حوزه گـردآوري و بـه طبـع    از يادداشت اياست كه با همين عنوان پاره "متصوفه

ها با مطالعه و اهتمام دكتر محمد دهقـاني در حـال   رسيده است. (بخش ديگر اين يادداشت
اختصاص  "تصوف و متصوفه"كه به » يادداشتهاي مينوي«تدوين است). بنابراين، جلد دوم 

آمده اسـت. بخـش دوم    "آرا و افكار صوفيه"دارد، متضمن سه بخش است. در بخش اول 
است كه طـي آن، از اشخاصـي كـه در متـون مختلـف       "اعالم و مشايخ صوفيه"مربوط به 

هايي از برخي آثـار و  سخني به ميان آمده معرّفي شده است. بخش سوم نيز به معرّفي نسخه
رسايل صوفيه اختصاص دارد و بر اين اساس، مجموعة حاضر بيشتر متضمن معرفي و ثبت 

كه البته دقّت مينوي را در متن خواني و ارجاع و التفات او را به متون كهن، از  و ضبط است
دهد كه بسي بـه كـار محقّقـان    جمله متون صوفيه و دغدغة او را در آراي متصوفه نشان مي

- هاي صريح مينوي در باب تصوف را بايـد در نمونـه  گيريخواهد آمد؛ با اين همه، موضع

هايي كه دهقاني فراهم آورده، جست و جو شد، نيز برخي يادداشت هايي كه پيش از اين ياد
  گذرد:ها از نظر ميكرد. براي نمونه، برخي از همين يادداشت

رازي گويـد  «در ذكر تاريخ اوليا، نوشتة جعفربن محمدبن حسن جعفري آمـده اسـت:   
صـفحة  ).مينـوي در حاشـية   159- 95:  1337(جعفري،» علي سهل سيزده سال طعام نخورد

نقل شـده اسـت:   » ذكر ابوتراب نخشبي«همانجا در ». كندغلط مي«كتاب نوشته است:  102
حوران را ديد كه خواب او آمدند و گفتند: دمي با ما پرواز كن، گفت: من چندان حضور با «

پردازم. چهل پسر داشت. پسران را همه گرگ آدمي خـوار ببـرد.   غفور دارم كه به حور نمي
د، گرگ نزديك وي آمد. چون او را بديد بازگشت. ابونعيم گويـد: ابـوتراب   وي در نماز بو

با جمعي در سفر بود و گرماگرم بود و همه تشنه شدند و آب نبود، پـاي بـر زمـين كوبيـد     
). مينوي در هامش صفحه آورده اسـت:  103(همان: » بر جوشيد و همه سيراب شدند ]آب[
» ذكر تاريخ اوليا«همچنين در همان «اند. ج كردههاي صوفيه درها در اين كتابچه مزخرف«

آمـده كـه مينـوي در كنـارش نوشـته اسـت:        "طاوس الحرمين ابوالخير اقبالي حبشي"ذكر 
  ) . 109(همان: » عجب مرد زرنگ و خر رنگ كني بوده است«
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نوشتة محمد مفيد مستوفي يـزدي، حكـايتي دربـارة فرقـة      "مختصر مفيد"يا در رسالة 
مـيالدي در   1802اش اين است: نگارنـدة رسـاله در سـال    است كه خالصه مشعشعه آمده

هاي هيمة افروخته برداشـتند و  كنده«بيند كه به ادعاي او اي از قوم مشعشع را ميبصره عده
ماليدند و از دهن آتش افشـانيده در ميـان نـار    بردند و بر روي و ريش خود ميدر دهن مي

ها سوخته و خاكسـتر  نمودند تا تمامي هيمهكر اشتغال ميخفتان و غلطان و وجد كنان به ذ
 »گرديد. و اين امر غريب كه از غرايب حكايـت اسـت فقيـر بـرأي العـين مشـاهده نمـود       

). مينـوي كـه از ايـن قصـه و دعـوي مؤلـف، سـخت        177- 167:  1337(مستوفي يزدي، 
(  »روغ بگـويي هـا... اگـر د  همـان كنـده  «برآشفته و عصباني شده در حاشيه نوشـته اسـت:   

  ).15941كتابخانه مينوي، شماره 
گيري او نـه  مينوي با اين اظهارات به هيچ روي قصد استخفاف تصوف را ندارد. موضع

هـاي  از سر تنفّر و نه شيدايي، بلكه واكنشي طبيعي است. آن جا كه عمل صوفيان با انديشه
نمايد. او خاطر نشـان  راديكال ميآيد، نقد و نظر مينوي واالي مورد ادعاي آنان سازگار نمي

شمارند اينجا خوب است يادآوري كـنم  به كساني كه عرفان و تصوف را حقير مي«كند: مي
تـرين عهـد تـاريخ ماسـت، و     از حيث تصوف نيز غنـي  3كه اين دورة درخشان تاريخ ايران

د همـين كـه   بسياري از بزرگان آن عهد كه پيشه و كارشان فلسفه يا فقه يا علم يا شـعر بـو  
داشتند، كامل شدند سر از گريبان تصوف بدر آوردند، يا الاقل تصوف و عرفان را محترم مي

ابوالقاسم قشيري در تصوف رساله نوشت، ابوالحسن عامري در احوال صوفيه كتاب تأليف 
سينا به صوفيه تمايل داشت، غزاليِ عالم فقيه عاقبت عارف صوفي شـد، سـنائي از   كرد، ابن

  ).263:  1358(مينوي، » تادان تصوف گرديداس
بنابراين، اگر قرار است كه به نظرگاه مجتبي مينوي در خصوص تصوف، عرفان و ديـن  

هاي او را مطالعه كنيم و بر اساس همين وقوف دست پيدا كنيم بايد تمام آثار و دست نوشته
تـوان در ايـن   را مـي  سخن بگوييم. به زعم نگارندگان، سخن غايي و ديدگاه اصلي مينـوي 

  عبارات دريافت: 
اگر امروز درويش صوفي غير از چرس و بنگ و افيون كشيدن و الطائالت گفتن كاري 
ندارد گناه تصوف نيست، و اگر فقيه و عالم روحـاني مـا غيـر سـهويات و شـكيات و      

فهمد عيب اسالم نيست. گنـاه از ماسـت كـه پايـة     نجاسات وحجاب زنان چيزي نمي
هـا بـه چيـزي    ايم كه آن يكـي جـز آن  افق فكرمان را چنان پست و تنگ كرده تمدن و

ها. عيب از ماست كه از حقايق زندگي روي گـردان  دسترسي ندارد و اين يكي جز اين
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ايم و قوة تميز بين خوب و بد و واجب و مكروه و مستحب را نـداريم؛ حـدود و   شده
تـرش را  ول؛ از هر چيزي بدتر و پستايم و عقل و ذوق را معزموازين را منسوخ كرده

خوريم؛ رسوم و سنن مستحسن باستاني را همة ملل نگاه گيريم و فريب ظاهر را ميمي
ايـم و بـر عـادات    اند و مانع ترقي ايشان نشده است، و ما تمام آنها را ترك كـرده داشته

  ).45: 1381(مينوي،  ايمزشت و كثيف خود عنوان رسوم و سنن قديم گذاشته

اي از گرايانـة ديـن بـه پـاره    مينوي معتقد است علل اصلي انحراف تصوف و نگاه تقليل
انـد از: كوتـه فكـري، دور شـدن از حقـايق      فروعي كه اصل دين را مهمل گذاشته عبـارت 

زندگي، عدم تشخيص بين خوب و بد، بركنار داشتن عقل و ذوق، فريب ظواهر خوردن، و 
اي از متون اروپـايي و آراي آن اشـراف داشـته    بر پارهترك رسوم و سنن ارزشمند. وي كه 

يكي از اروپائياني كه در احوال و تاريخ تتبع كرده معتقد است «كند كه چنين خاطر نشان مي
كه طبيعت ملّت ايران متمايل به تصوف و طريقت است نه به قانون و تعهدات ديني، و اگر 

افتـد، و چـون   د ملّت بـه راه ترقـي معنـوي مـي    خصلت ايرانيان را از راه تصوف بار بياورن
  كند كه از راه دين آدم بشويم يا از راه تصوف:مقصود ما آدم شدن است چه تفاوت مي

 شاعري هم وارث پيغمبري اسـت    شعر را مقصود اگر آدم گري است

از وقتي كه در ايران بين دين وتصوف نزاع درگرفت، و به قول مجلسي گربـة فقيـه بـر    
صوفي غالب شده او را بلعيد، تنزّل و انحطاط اخالقي و اجتماعي در ايران شروع شد  موش

و شدت يافت تا به جايي رسيد كه هم تصوف پست و رذل شد و هـم ديـن بـي معنـي و     
  ).44ناچيز گرديد (همان:

اين كه طبيعت و خوي ايراني به تصوف متمايل است سخن قابل اثباتي نيست؛ زيرا هر 
يش به دستگاه فكري خاص، اكتسابي است و نه ذاتي، و اين مدعاي مينوي مبتنـي  گونه گرا

بر منطق تاريخ نيست. از طرفي نزاع دين و تصوف، خود معلول يك علت بزرگتري اسـت.  
صفويه نه تنها از دين سلف خود، شيخ صفي الدين، روي گرداندند، بلكه با كسب قـدرت،  

در دشمنايگي در آمدند؛ زيرا تصـوف را مـانعي بـراي    با ولي نعمت خود، يعني تصوف، از 
  ديدند.سلطة كامل خود و اغراض دنيايي مي
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  شناسانه مينوي و تلقّي پديدارشناسانة ديگران : رويكرد معرفتتصوف. 4
- اي ريشهكه نزاع روبنايي دين و تصوف را پديده - در مجموع، اگر از اين مفروضات مينوي

درگذريم، نگاه او به تصوف كامالً فارغ از حب و بغض اسـت. مينـوي    - گيرداي فرض مي
بر تمامي متون متصوفه اشراف داشته و آن همه را از نظر گذرانده و عاقبت، نه تنها رويكرد 
او به تصوف جانبدارانه نبوده بلكه او كوشيده پست و بلند ايـن تفكـر را شناسـايي كنـد و     

در حد امكان از صافي پر پيچ و خـم تـاريخ عبـور دهـد و     هاي صوفيه را سرانجام، انديشه
تري از آن به دست دهـد.  بينانهحقايق آن را با مناسبات اجتماعي مرتبط بداند و تصوير واقع

بنابراين، وي با همين روحية نقادي سعي كرده زواياي پيدا و پنهان اين نحلـه را بشناسـد و   
كه پرهيز از  - ر آن است كه از دو اصل سلبي نقدارزيابي كند. مينوي در مواجهه با تصوف ب

- متابعت كند. معنايي كه وي از تصوف در كارگاه نقد توليد مـي  –است » تنفّر«و » شيدايي«

اي از آن را پيش از اين ذكر كرديم؛ بر ايـن اسـاس،   هاي برجستهكند هماني است كه نمونه
هـاي  تر اسـت؛ امـا معـاني گـزاره    شناسانه نزديكتلقي مينوي به تصوف به رويكرد معرفت

چنان كه نقل خواهيم كـرد كـامالً يـك     –از تصوف  "سيد حسين نصر"و  "هانري كربن"
مـن خـود مجـذوب    «كند: سويه و جانبدارانه است. سيد حسين نصر به صراحت اذعان مي

). واضح است كه اين شيفتگي و مجذوب بودن خود مخلّ 186: 1348(نصر، » عرفان هستم
اگر فلسفه را به طرزي كه در دو سه قرن اخيـر  «ست. وي هم چنين بر اين باور است: نقد ا

تواند به ذوات اشـياء  در اروپا معمول شده است تفسير كنيم به قول كانت فلسفه اساساً نمي
اي كه اي كه ما در مشرق زمين و بخصوص در ايران داريم، يعني فلسفهپي برد. اما با فلسفه

 »رسـيد ]شـناخت ماهيـت اشـياء   [توان به ايـن مقصـود  ان توأم است البته ميبا اشراق و عرف
: مقدمه) صرف نظر از شيفتگي نصر به فلسفة شـرق، اوالً، بـا همـين مفـروض     1348(نصر،

نصر، يعني تركيب اشراق و عرفان اگر بتوان به ذات اشياء پي بـرد، ايـن كشـف نصـر چـه      
اً، در كجاي تاريخ ايران، پيوند اشراق وعرفان، گشايد. ثانيگرهي از مسائل تاريخي ما باز مي

واقعيات زمان خود را توصيف كرده است؟ تا چه رسد به اين كه بخواهد واقعيات موجـود  
- را شكل و معنا بخشد و يا آن را باز توليد كند؟ البته از تصريحات نصر به اين نمونه نيز مي

علل و معلول بين موجودات و اصول متفكّران اسالمي براي كشف سلسلة «توان اشاره كرد: 
  ).11: 1342(نصر،» حقايق اشياء هيچ گاه از احكام اسالمي خارج نشدند

افزون بر آن، سيد حسين نصر، هرگونه گرايش اجتماعي را در برابر ايمـان دينـي قـرار    
بينيم ايمان به دين ندارند در واقع به يك اشخاصي هم كه مي«كند: دهد و خاطر نشان ميمي
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هـاي  جديـد بشـر    داي دروغين خود ساخته معتقدند مثل جامعه، آينده و جز آن كه بتخ
  ).191: 1348(نصر،» است

كنـد  ضمن آن كه وي مخالفت خود را آن چه اصالح ديني نام گرفته صريحاً اعالم مـي 
  ).269- 264: 1348(نصر،

كـربن  «شـود  يـادآور مـي   - هانري كـربن  - نصر در تجليل از همفكر پديدارشناس خود
توانست به رغم مخالفت هاي گوناگون اهميت سنت فكري ايران را به بسياري از ايرانيـاني  

  (جشن نامه كربن: نوزده). »كه از خود بيگانه شده بودند به ثبوت برساند
حال، اين گونه اظهارنظرها، يعني گسست از گفتمان فكري خودمان و لطفي كـه كـربن   

صرف نظر از ابهامي كه در معرّفـي گفتمـان و    - انديان كردهدر بازشناسي اين اليناسيون ايران
آيا مبناي علمي و تاريخي دارد يا آن كه متأثر از  - تعريف از خود بيگانگي ايشان وجود دارد

- ها، از نظريـه ايدئولوژي خاص است؟ بايد اين فرضيه را در نظر داشت كه در تمام گفتمان

منـد،  هاي خبري، چنانچه بـه شـكلي نظـام   زارشهاي اقتصادي و فلسفه گرفته تا رمان و گ
اجتمـاعي عرضـه شـود ايـن همـان       –هاي روابـط اقتصـادي   بازنمايي نادرستي از واقعيت

كه به تعبير آلتوسر ايـدئولوژي   هاي نادرست است. آن جاايدئولوژي و نتيجة همان بازنمايي
  ). 111و  10: 1386جامعه در وهلة نخست، ايدئولوژي طبقة حاكم آن است (فرتر، 

هايي از سنّت فكري ايرانيان، اعـم از ديـن و مـذهب و تصـوف،     نصر و كربن، به نمونه
اند و هيچ جايگـاهي بـراي تـاريخ و نقـد     يكسره از دريچة تعلق خاطر و شيفتگي نگريسته

 كند: اند. براي مثال، كربن تصريح ميروايات و باورها قائل نشده

- از روي صورت ظاهر، بي نتيجه مي» سلسله روايات«مبادرت به نقد تاريخي در مورد 

باشد. غالباً نتيجة اين نقد مقرون با صواب نيست. تنها اسلوب ثمر بخـش، اقـدام از راه   
شناسي است. كه شعور وجداني و ضمير شيعه به خـودي خـود در آن نمـودار و    پديده

 )14: 1352متجلّي است. (كربن، 

شناسي يا پديدار نگرد(همان). پديدهاز وراي تاريخ مي ها راكربن به طور كلي اين پديده
كشـف  "شناسي مورد قبول كربن همان چيـزي اسـت كـه در متـون صـوفيه از آن بـا نـام        

كه همواره تأكيدش بـر اهميـت    –اند. كربن بر پاية هرمنوتيك فلسفي ياد كرده "المحجوب
اي معنـوي در فرهنـگ   سعي دارد به كشف و ظهور پديـداره  - خواننده در فهم متون است

اسالمي بپردازد. البته اهتمام اصلي كربن در حوزة هرمنوتيـك تشـيع اسـت. او بـي آن كـه      
كـه قرائتـي غلـو آميـز و روايـاتي       –هاي قشري شيعه گرا و فرقههاي عقلتفاوتي بين فرقه
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نمايد و با دستگاه ) تفسير ميtheosophiهمه را تحت عنوان حكمت الهي ( –مجعول دارد 
  كند.را از يك سنخ و جوهره معرفي مي "حكمت ايراني"و  "تشيع"پر گنجايش خود 

هاي حماسي ايران را كه در آن، قصه» عقل سرخ«و » الواح عمادي«قرائت سهروردي در 
آيد و به زعم خود، اين گونه تفاسير زند، به مذاق كربن و نصر خوش ميبا عرفان پيوند مي

رساند. كربن با همان نگاه فراتاريخي و يا غيـر تـاريخي خـود    به آشكارگي حقيقت مدد مي
هـاي اهـل تسـنّن و حتّـي از صـوفيان      دهد و از فرقهمعنويت اسالمي را به تشيع تقليل مي

كند. افزون بر آن، به بعد ايدئولوژيك مـتن و زبـاني كـه    گرا و مخالف شيعه يادي نميباطن
ندارد و به طور مشـخص، نقـادي و آسـيب     مبتني بر قدرت و گفتمان حاكم است، اعتنايي

نهد هر چه هست، سر سپردگي به متن و حجيت بي چون و چرا به شناسي را به كناري مي
سنت. يعني بازگشت به سنت و احياي تمامي آنچه قبال بوده است؛ بازگشتي ارتدكسي كـه  

نـدارد و البتـه   نمايد و معرفت حاصل از آن، معناي محصل امروزي را در بـر  بسي ايستا مي
چنان معرفتي مبتني بر كنش انساني به قصد تغيير نيست. از طرفي، انديشيدن و دانسـتن بـا   

آيد. البته كساني چون شـريعتي و آل  پيش فرض برهان گريزي و تاريخ ستيزي سازگار نمي
گويند. اين نوع بازگشت به خويشتن اغلب از غربـال  احمد نيز از نوعي بازگشت سخن مي

كنند و برآننـد دسـتاورد   گذرد. اين دو با نگاه امروزي به گذشته رجعت ميتحقيق مينقد و 
ا   معنوي و مادي انسان را در دل تاريخ پيدا نمايند و آن را با نيازهاي امروزي پيوند زنند. امـ

مندي از معنويت گذشته، همچنان شيفتة كربن و نصر بدون نقد و تحليل سنت با هدف بهره
مانند. اين درحالي است كه هم نصر و هم كربن نسـبت بـه فرهنـگ    باقي ميباورهاي كهن 

غرب، نگاه انتقادي و حتّي راديكال دارند. به هر حـال، ايـن مالحظـات كـربن و نصـر در      
مواجهه با فرهنگ اسالمي (تشيع) و تصوف، بسيار درخور تأمل است. اما حسـاب مجتبـي   

بـا نگـاه    –اسالمي  و شناسايي تصـوف دارد  كه دست توانايي در معرفي فرهنگ  –مينوي 
مجذوبانه و غير تاريخي آن دوتن كامالً جداست و سعي مينـوي همـواره بـر آن اسـت بـه      

هـاي اجتمـاعي و تـاريخي، نزديـك نشـود. بـه همـين سـبب،         در گسست از تعـين » متن«
د تر اسـت. ايـن در حـالي اسـت كـه سـي      تر و واقعيمكشوفات مينوي از متن بسي عقالني

حسين نصر كه به زعم خود به دستگاه فلسفي مجهز است در معرفي مينـوي خـاطر نشـان    
). 154 - 152: 1356(افشار،  4ورزيدهاي فلسفي اكراه ميكند كه مينوي از ورود به بحثمي

كـه هژمـوني    - با اين همه، مينوي داراي ذهن فلسفي بود. تأثير مينوي از فرهنگ انگلـيس  
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ردپايي از پوزيتيويسـم را در آثـار مينـوي بـر جـاي       -  مشهود استپوزيتويسم در آن كامالً
  گذاشته است.

  
  گيري . نتيجه5

گيـري  هاي مطرح در فرهنگ معاصر ايران است كه در هنگام شـكل مجتبي مينوي از چهره
شبه مدرنيسم در ايران، بر پست و بلند تاريخ و فرهنگ ايران نقـدهاي قابـل اعتنـايي دارد.    

نگري كالسـيك و  تن و حتي متن جامعه، عمدتاً دقيق، علمي و بر پاية تاريخخوانش او از م
نگاري صرف. از اين رو او هيچ پديدة فرهنگـي را  نگاري و متننگري است و نه تاريخمتن

هـاي چـاپ   داند. نقد و نظر او بر تصوف چه بر پايـة نوشـته  فراتاريخي و فرا اجتماعي نمي
هاي موجود در كتابخانة مينوي) هنوز به طبع نرسيده (يادداشتهايي كه شده و چه يادداشت

هـايي اسـت كـه    تر، و اصالح و ويرايش پديـده حاكي از نقد صريح به قصد معرفتي واقعي
كوشد زشت اند. او از همين منظر ميظاهراً در پوششي از هنر، معنويت و تقدس پنهان شده

ين، شيوة كار مينوي در قياس با كساني كه خـود  ها را آشكار سازد. بنابراو زيباي اين پديده
دانند، كامالً متفاوت اسـت. نگـاه ايـن    را در حوزة تصوف و مذاهب ايراني صاحب نظر مي

- دسته از اشخاص همچون هانري كربن و سيد حسين نصر فارغ از تاريخ و نقـد و آسـيب  

چـون   –هـايي  ههاست. در اساس، اين پديدارشناسـان در قبـال چنـين پديـد    شناسي پديده
صرفاً مسؤوليتي از قبيل شيفتگي و مجذوب شدن، و به عبارتي، مسـتحيل شـدن     - تصوف
پذيرند. به زعم نگارندگان، جامعة آكادميك فعلي ما عمـدتاً در  هاي ياد شده را ميدر مقوله

و بي تخصصي يا شبه تعهدي و شبه تخصصي، نيز فقدان عرصة عمومي  5فضاي بي تعهدي
طلبي، دنبالة رويكرد فرا تاريخي و فرا اجتماعي اسـت. وجـه   افزون پديده جاه و ظهور روز

گرايانه، يا حداكثر كشف معناهـاي  هاي درونغالب و مسلط در اين رويكرد متضمن انديشه
رتوريك و التذاذ از فرم است. اين نگرش غالباً بر پاية تحقيقات فردي يا نگـاه فردگرايانـه،   

ئولوژيك و عدم توجه به نيازهاي ضروري جامعه توليد بحث و نظـر  همراه با معيارهاي ايد
اي و فرعي، كرده است. اين رويكرد در فرجام بدانجا گراييده كه بيشتر به موضوعات حاشيه

هاي غير مرتبط با جامعه، به طرح هاي شبه علمي يا غير علمي، به طرح ديدگاهبه فضاسازي
اي مقـاالت و  و يا از مد افتاده همراه با توليد زنجيرههاي اثبات نشده و مد روز غرب نظريه

آثار، به قصد ارتقاي مؤلف و نه خواننده و دانشگاه و جامعه، نيز  به توليد مدارك دانشگاهي 
قابل نقد و انتقاد، ختم گرديده است. بر اين اساس، هر قدر اين رويكرد اخير بر التذاذ، فـرم  
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هاي كشور بر جاي كه ردپاي كمرنگي از آن در دانشگاهفشارد رويكرد دوم و پوسته پاي مي
  ورزد.مانده بر انتقاد و بر معنا و هسته تأكيد مي

  
ها نوشت پي

 

عليـه دولـت    1332مينوي، عمدتاً دوره پيش از كودتـاي  . مراد از بخش نخست حيات فرهنگي  1
تاريخ، اصالح جامعه، آزادي و  دكتر مصدق است. در آن دوره، مينوي مقاالت متعددي در حوزه

دوم حيات خود، بيشتر به اصالح مـتن   ريح از حاكميت دارد. وي در دورهآزاد فكري و انتقاد ص
 روي آورد.

  اصل حكايت اين است:.  2
  به مدرسه آمد ز خانقاه/ بشكست عهد صحبت اهل طريق را صاحبدلي 

  گفتم: ميان عالم و عابد چه فرق بود / تا اختيار كردي از آن اين فريق را ؟
گفت: آن گليم خويش به در مي برد زموج / وين جهد مي كند كه بگيرد غريق را ( گلستان سعدي، 

 )104تصحيح غالمحسين يوسفي،ص 

دوره تـرين  هجري است كه به زعم او اين دوره درخشـنده  500و  350ا بين م . مراد مينوي دوره 3
 ).260: 1358تاريخ ملت ايران است(مينوي،

از خـدمات  "پانزده گفتـار دربـارة مينـوي    "مندرج در ني است كه سيد حسن نصر در مقاله گفت.  4
مـي نمايـد. در   وي اشـاره  آشنايي خـود بـا مينـ    بسيار تجليل مي كند و به سابقه فرهنگي مينوي

مينوي تأليفات سيد حسن نصر به چشم مي خورد كه اغلب آن ها را سيد حسن نصر با  كتابخانه
نظر «ي در بخش مربوط به منابع كتاب دستخط خود به مينوي تقديم كرده است. براي مثال: مينو

ر شـده  عالوه بر آن كه اغالط مطبعـي و غيـر مطبعـي را يـادآو     - »متفكران اسالمي درباره طبيعي
  نوشته است: 

ʼʼاز منابع اين عبـارت   بعضي . يا در حاشيه ”بعضي از كتب را نام برده است فقط از براي نام بردن
  ”اين چه دارد؟ʼʼ: شودديده مي

 ).4835 (كتابخانه مينوي، شماره 

از نويسندگان معتقد است در دانشگاه هاي ما تعهدي كه معنـاي روشـني نـدارد جانشـين      . يكي 5
) به نظر 37: 1392تخصصي شده است كه وجود ندارد بلكه آنچه مي ماند تفنن است(طباطبايي، 

مي آيد مراد نويسنده از تعهد بعد ايدئولوژيك آن است و يا آن كه وي اعتقادي به تعهـد از نـوع   
 دارد.ي ن"سارتر "
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