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مقدمۀ مترجم

کتـاب عرفـان در ادیان جهان، چنان که از عنوانش پیداسـت، پدیدۀ »عرفان« را در 
ادیاِن مختلف بررسی می کند، از این رو دربارۀ تاریخ ادیان و باورها و آدابشان چندان 
سـخن نمی گوید. مترجم در پاره ای از موارد که احسـاس می کرد کالم موجز مؤلف 
ممکن است موجب ابهام شود توضیحاتی را در پانوشت آورده است. اما به هر روی، 
خوانـدن منابـع مقدماتی تاریـخ ادیان فهم این کتاب را آسـان تر خواهـد کرد. کتاب 
نخستین بار در سال 1963 انتشار یافت و برخی از سخنان نویسنده که با قیدهایی 

نظیر اخیرًا، و مانند آن، همراه است ناظر بر آن تاریخ است.
توضیحات مترجم در پانوشـت با حرف »م« مشـخص شـده و سایر توضیحات 
ـ و  ـ }{ـ  کالدـ  از مؤلـف کتـاب اسـت. افزوده های مؤلف به گفته های دیگـران در آ

افزوده های مترجم در قالب ــ ][ ــ قرار گرفته است.
نویسنده در ارجاع دهی به شیوه  ای آزاد عمل کرده است، یعنی گاهی درون متنی 

و گاه به صورت پانوشت. ما نیز تغییری در این شیوه ایجاد نکردیم. 
نویسنده، به جای آوانویسی واژه های سنسکریت و  پالی، صورت انگلیسی شدۀ 
آن هـا را بـه کار برده اسـت. ما در ضبط فارسـی ایـن واژه ها به آوانویسی شـان نظر 

داشتیم.
 در فصـل »عرفـان تائویی و کنفوسیوسـی« به پیروی از نویسـنده از آوانویسـی 
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وید - جایلز1 استفاده شده است؛ در آثار جدیدتر معمواًل از سیستم پین - یین2 استفاده  
می شود.

واژه هایی که معنای اصطالحی ، نه تحت اللفظی شـان، مراد اسـت درون گیومه 
قرار گرفته است. این قبیل واژگان در زبان انگلیسی با حرف بزرگ آغازین مشخص 
می شوند. مثاًل واژۀ آسمان در سنت چینی گاهی به معنی خدا یا امر متعالی است. در 
این موارد نویسنده آن را به صورت Heaven می نویسد تا این امر آشکار شود و ما آن 
را به صورت »آسمان« ضبط کرده ایم. البته در مواردی که موضوع روشن است )نظیر 

واژۀ خدا/ God( این سیاق را پی نگرفته ایم. 
اصطـالح union هـم به معنـی »اتحـاد« اسـت و هـم به معنی »وصـال«. لفظ 
»اتحـاد« بـر نوعی آمیختگـی و یکی شـدن داللـت دارد. آن گونه که خـوِد عارفان 
می گوینـد: »همچـون آبی کـه با آب دیگر آمیخته می شـود.« امـا در وصال، به رغم 
تقـرب، شـخصیت فردی محو و فانی نمی شـود. باری  با توجه بـه نگرش عارف به 
غایـت تجربۀ عرفانی و نسـبتی که میان جاِن آدمی بـا ذات خداوند در نظر می گیرد، 
واژۀ union را بایـد در یکـی از دو معنـی بـاال بـه کار برد. البته تشـخیص این تمایز 
همیشه آسان نیست، چراکه کالم عارفان در این خصوص گاهی مبهم و دوپهلوست 
و به روشـنی دانسـته نیسـت که به کدام معنی نظـر دارند، با این حـال در این ترجمه 

کوشیده ایم تا حد ممکن این تمایز لحاظ شود. 
واژه هـای immanent و transcendent  کـه به ترتیـب بـه »درون مانـدگار« و 
»فراباشـنده« )متعال، امر متعال( ترجمه شـده اسـت از اصطالحـات مهم در تمام 
مکاتـب وحدت وجودی اسـت. نویسـنده در تمام فصل های کتاب بـر این مفاهیم 
بسـیار تأکید می کند. درون ماندگار به معنی آن است که خداوند یا »حقیقت غایی« 
در تمام ذرات هستی حاضر و ماندگار است. به بیان دیگر موجودات هستی جلوه ها، 
تجلیـات، یـا صورت های مختلف ذات اویند؛ اما در عین حـال او از این عالم فراتر 
اسـت کـه اصطـالح دوم ناظر بـر همین وجه اسـت. برای ایـن واژه هـا معادل های 

1. Wade–Giles            2. Pinyin



مقدمۀ مترجم            یازده

دیگری نیز  در زبان فارسـی پیشـنهاد کرده اند از جمله »درون ذات«، »اندرباش«، 
و »اندرباشنده« برای اصطالح اول و »برگذرنده« و »برین« برای اصطالح دوم. 

در پایان مانند همیشـه مرهون اسـتاد عزیز و گرانقدر جناب آقای دکتر فتح الّله 
مجتبایـی ام، کـه کتـاب را معرفـی فرمودنـد و از هیـچ راهنمایـی و یـاری ای دریـغ 
نداشتند. سایه شان مستدام. همچنین از استاد بزرگوار سرکار خانم دکتر طاهره حاج 
ابراهیمی سپاسـگزارم که دو فصِل »عرفان عبری و یهودی« و »عرفان مسـیحی« 
را بـا دقـت مطالعه فرمودنـد و با توصیه های عالمانه از ابهامات کار کاسـتند. و نیز 
از دسـت اندرکاران انتشـارات هرمس به ویژه سـرکار خانم زهرا عالـی که با مهارت 
و موشـکافی کتـاب را ویرایش کردند و جناب آقای سـعید دمیرچـی، مدیر محترم 

انتشارات، که موجبات نشر کتاب را فراهم آوردند صمیمانه تشکر می کنم.
امید است خوانندۀ محترم مترجم را از نقدهای عالمانۀ خود بی نصیب نگذارد.

محمدرضا عدلی1
تابستان 1396 

1. Moh_adli@yahoo.com



مقدمۀ مؤلف

در سـال های اخیر آثار فراوانی دربارۀ عرفان تألیف و منتشـر شـده اسـت، اما )بجز 
گزارش مختصر ج. د. مارکت، با عنوان درآمدی بر عرفان تطبیقی1( تا کنون در هیچ 
اثری، به زبان انگلیسـی، سـنت های عرفانی در ادیان مختلف در یک مجلد بررسی 
نشده است. کتاِب پیِش رو برای رفع این کاستی به نگارش درآمده است. در کسوت 
پژوهشـگر عرفان، سال هاسـت که نیاز به تألیف کتابی دقیق و جامع را در این حوزه 
احسـاس کرده ام. کلی گویی دربارۀ عرفان غالبًا گمراه کننده اسـت، چراکه مبتنی بر 
شواهد کافی نیست. پیش از آنکه به تبیین اصول کلی اقدام کنیم نخست باید چیزی 
دربـارۀ اقسـام و صورت هـای گوناگونی که پدیدۀ عرفـان در اعصار مختلف به خود 
گرفته است بدانیم. در این کتاب کوشیده ام این اقسام گوناگون را بررسی کنم. برای 
این منظور از آثار مهمی که متخصصان حوزه های مختلف نگاشته اند بهره برده ام. با 
این حال، تا آنجا که محدودیت های کتابی با این حجم اجازه می داد، قلم را به دست 
خوِد عارفان داده ام تا خود روایتگر خویش باشـند. از این رو، از آثار عرفانی بسـیار 

نقل قول کرده ام.
مـن بـاور دارم که عرفـان یکی از مهم ترین وجوه دین اسـت و از این رو در آیندۀ 
بشـر جایـگاه برجسـته ای دارد. مـا در عصری به  سـر می بریم که دیـن، بیش از هر 
دورۀ دیگری، با چالِش فلسفه های مادی روبه روست؛ زمانی که علوم طبیعی رشدی 

1. J. de Marquette, An Introduction to Comparative Mysticism, U.S.A., 1949. 
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گاهی فزاینده ای از قوای طبیعت پیدا کرده  و توانی که  چشـمگیر داشـته اند و بشـر آ
از ایـن رهگذر عایدش شـده اسـت همـواره این وسوسـه را در او ایجـاد می کند که 
امور معنوی را نادیده بگیرد؛ در چنین عصری اسـت که دمیدن خونی تازه به حیات 
باطنی انسان ضروری به نظر می رسد. اما اگر بخواهیم حیات دینی را احیا کنیم، در 
وهلۀ نخسـت باید در درک و نظرگاه مردمان تحولی ایجاد شـود، و برای این منظور 

هیچ چیزی بیش از مطالعۀ آموزه ها و تجارب عارفان کارامد نیست. 
در این اثر بسـیار وامدار پژوهشـگران حوزۀ عرفان بوده ام و این امر در تک تک 
صفحه های این کتاب مشهود است. در پایاِن کتاب فهرست مهم ترین آثاری را که در 
نگارش این اثر یاریگرم بوده اند آورده ام که خوانندگان نیز می توانند برای مطالعۀ بیش تر 
کسفورد برای یاری سخاوتمندانه اش  بدان ها رجوع کنند. از بنیاِد اسـپالدینگ1 در آ
بسیار سپاسگزارم. همچنین مرهون کتابدارهای کتابخانه های دکتر ویلیامز2، کالج 

کسفورد، و نیز کتابخانه های بودایی و تئوسوفی هستم. منچستر، آ

1. Spalding Trustees 

2. Dr. Williams



1
عرفان.در.ادیان.ابتدایی

مهم ترین ویژگِی عارفان دعوی آنان در خصوص ارتباط بی واسـطه با »امِر متعال«1 
اسـت. ایـن ارتباط که اغلـب در قالب شـهود و تجربۀ اتحاد توصیف می شـود نوع 
خاصـی از معرفـت را در عارف پدید مـی آورد. نمونه های متعالی این قبیل تجربه ها 
معمواًل در سـنت های دینی پیشرفته مالحظه می شـود، اما می توان نشانه هایی از آن 
را در فرهنگ هـای ابتدایـی نیز مالحظه کـرد. در میان اقوام اولیـه می توان از تجربۀ 
َانَگکـوک یا »اشـراِق«2 اسـکیموها یاد کـرد که نمونـه ای از وقوع حـاِل فراعادِی3 
گاهی4 اسـت. گفته می شـود که این حاِل اشـراق زمانی که مبتدی در طریق شمن  آ
)یا پیشـگو( شـدن گام برمی دارد به وی دسـت می دهد، یعنی در دورۀ آموزشـی او. 
مبتدی، پس از ساعت ها انتظار و دعا به درگاه ارواح، به ناگاه در درون خویش گرمِی 
آتشـی فـروزان را حس می کند، آتشـی که بـه او قدرت ادراک اسـرار می دهد. گفته 
می شود که این شهود او را بسی فراتر از جایی که هست به آن سوی کوه ها می برد. او 
رویدادهای آینده را ادراک و با ارواحی که در مکان های دور، در سـرزمین  مردگان، 
هسـتند مالقات می کند.5 »تندِر خروشـان«6، سرخپوسـتی از قبیلـۀ ویِنباگو7، در 
زندگی نامۀ خودنوشـتش تجربه ای را نقل می کند که از این نیز به مراتب عرفانی تر به 
نظر می رسـد. او می گوید هنگامی که در کنار دیگر اعضای قبیله نشسـته بود و به 

1. the Trancendent           2. angankoq (illumination)          3. supernormal
4. consciousness            5. Eliade, Le Chamanisme, pp. 69f.
6. Crashing Thunder            7. Winnebago



4            عرفان در ادیان جهان

درگاِه »زمین  آفرین«1 )از ایزدان آمریکای شمالی( نیایش می کرد، دریافت که آن ایزد 
نیز نزد آنان حاضر شده و روح او و یارانش با روح ایزد یکی گشته است.

داشـتم زمین  آفرین را نیایش می کردم که ناگهان حضوِر چیزی را باالی َسـَرم 
احساس کردم، و آْن او بود. همو که جان خوانندش ... همو که زمین آفرین 
نامنـدش. و آنچـه حـس کردم و دیدم از این قرار اسـت. همگـی در کنار هم 
نشسته بودیم، همگی با هم یک روح یا یک جان داشتیم. من با آنان گفتگویی 

نداشتم تا بدانم که در ذهنشان چه می گذرد.2

در دین ابتدایی واسطه  ها یا میانجیانی که مردم را با نظِم متعال یا نادیدنِی ]هستی[ 
مرتبط می کردند جایگاه بسیار مهمی داشتند. این واسطه ها بر چند گونه بودند:

الـف( غیبگوهـا و جادوگـران. اقوام ابتدایـی معتقد بودند که غیبگوها دانشـی 
رازآمیـز دارنـد که وقایع گذشـته و آینده را بر آنان مکشـوف می کنـد؛ این دانش 
به واسطۀ مشاهدۀ طلسم ها و عالئم ظاهری حاصل می شد؛ مثاًل با دیدِن پرواِز 
پرنـدگان، یـا ارواح مـردگان. گفته می شـد که غیبگـو، در حاِل جذبـه3، به این 
معرفت نائل می شود. جادوگران نیز در پِی آن بودند که به مدد جادو نیروی نهان 
در نظِم نامشـهوِد ]هسـتی[ را برای سود رساندن یا آسیب  زدن به سایر انسان ها 

به خدمت گیرند.
ب( روحانیان. گاهی در کنار غیبگوها و جادوگران، روحانیانی حضور داشـتند 
کـه وظیفۀ اصلی شـان برگزاری مناسـک قربانی بـود؛ آنان می خواسـتند برکت 
و مرحمـت نیروهـای الهی را به سـوی اعضای قبیلۀ خود معطـوف کنند. البته 
بسـیاری از اقوام بدوی، نظیر بومیان استرالیا، منصب روحانی نداشتند، اما هر 
جایی که چنین منصبی وجود داشت معمواًل روحانی به مثابۀ نمایندۀ قوم بود که 
آنان را با امر متعال مرتبط می کرد. در بیش تر موارد این منصب موروثی بود، اما 
گاهی برخی از افراد در نتیجۀ تجربه ای شـخصی بدین منصب نائل می شـدند؛ 

1. Earthmaker            2. Radin, Primitive Religion, p. 278.              3. trance


