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  :آبها آوازِ يپاک
  ١يمان ورزيدر اصناف ا يتأمل

  

   ۱۳۹۱مهرماه  ۲۲، شنبه ۳۱ي ، دوره جديد، شمارهمجله آسمان: منبع 

  

توان   يم.  ار به بحث گذاشته شده استيبس  يوعرفان  يات فلسفيو ادب  يميان ابراهياست  که  در گستره  اد  يميمفاه جمله از » مانيا«.۱

و  دهيمان از جنس عقيا ايآ ٢.گر بازشناختيکدي و احکام آنرا از پرداخت   يو فقه ي، عرفانيکالم، يفلسف يهااز منظرمان يا مقوله  به 

باور دارد و آنها  »خدا وجود دارد« ر ينظ يچند يا مؤمن  به گزاره هايآ لند ؟ يمان دخيا ييدايز در پين ير معرفتيغ يا مؤلفه هاياست  باور

از  يزه ايدر خلوت خود آم ل، کهيستانسيو اگز يباطن واجد احوال  است يکسا ي ؟انگارد يو متعلق معرفت خود م انگارد يرا موجه م

 يا يمان بدست داد که در آن، احوال وجودياز ا يا يتوان تلق يا ميآ کند؟ يتجربه م  يالبر اثر مواجهه با امر متعرا ت و  بهجت  يخش

ند؛ در يب يمو سرد رهيا را تيو دن نبرده يمانيا الاز احو يبيکه  نص را يکستوان  يا مي؟ آدت داشته باشيمدخل  يو گرم ير از شورمنديغ

  ....؟زند، مؤمن قلمداد کرد يدر او موج م  يمانيا يو از سر گذراندن تجربه ها يستن در ساحت قدسين حال دغدغه زيع

م کن تا يگفت تقس يدکارت که م يپو ثغور آن،  در  ضاح حدوديمان و اياز مقوله  ا يروشن و جامع االطراف يبدست دادن تلق يبرا

 کوشم يم در ادامه . ميک را برشماريهر  يمؤلفه هاک کرده، يگر تفکيکديرا از   مانيگوناگون با ا  يمواجهه ها  ، خوبستيروز شويپ

از سر  يمان ورزيا« ، »شورمندانه يان ورزميا«، »شانهيمعرفت اند يمان ورزيا « ب آنها راي، که  به ترتمان رايچهار سنخ مواجهه با مقوله ا

 يبه حصر منطق  يم بندين تقسيا.ک را برشمارميهر ک کرده، مقومات يتفکگر يکدي، از نامم يم»  آرزومندانه يمان ورزيا« و » نهيطمأن

ز ينمان يقوله  ابا م يگريد يتوان از مواجهه ها يصول  ماال ين است که علين سخن ايدارد؛الزمه  ا  يصورت نگرفته و صبغه استقرائ

و  يت معرفتياز اهم چهارگانه فوق يمانيا يابم، مواجهه  هاي يچنانکه در م ن حال،يدر ع .سراغ گرفت و  مقومات آنها را برشمرد

  .پردازم يبه آنها م ن نوشتاريدر ا نرويبرخوردارند؛ از ا يشتريب  لِيسستانياگز

  
                                                             

، صورت مقاله حاضر. ان گذاشتميبا مخاطبان در م يرماه سال جاريدر دانشگاه تگزاس در ت"  ديمان در جهان جديت و ايمعنو"درباره  يزگردين باب را  ابتدا در ميش در ايتأمالت خو. ١
شان ياز ا. بهره بردم ين دباغ و آرش نراقي، حسيردامادياسر مي، يزم، محمود صدريسودمند با دوستان و همکاران عز ين نوشتار، از گفتگوهايکردن ا ييدر نها .ستا يآن سخنران ينوشتار

  .سپاسگزارم
  :د به يبه عنوان نمونه، نگاه کن انجام شده، يدر زبان فارس  يو عرفان ي، فلسفيمان  از منظر کالميکه درباره ا ييشتر با بحثهايب ييآشنا يبرا. ٢

  ۱۳۷۸، تهران، طرح نو،يمان و آزاديا، يمحمد مجتهد شبستر
  ۱۳۸۰و طرح نتهران،، انياخالق خدا، "ديمان و اميا" همو ؛ ۱۳۷۷، تهران، صراط؛ ي، بسط تجربه نبو"مانينو کردن ا" م سروش، يعبدالکر

  ۱۳۷۸و، ، طرح نيميبراهمان ايببن ايدر ت يمدل: ن شناختيرساله د، يآرش نراق
: ي، امر متعاليامراخالق؛ "مان آرزومندانهيا-مان شورمندانهيا" همو، ؛۱۳۸۷ ،  تهران،صراط؛ نيتگنشتايدر فلسفه و ييجستارها: سکوت و معنا، "مان شورمندانهيو ا يمجتهد شبستر" سروش دباغ، 

  ۱۳۸۷ر، اه معاص، تهران، نگيفلسف يجستارها
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 مشمول صدق و کذب که ياره امان از جنس گزاره است؛ گزي، متعلق ايمان ورزيان سنخ از يدر ا: شانهيمعرفت اند يورزمان يا.۱-۲

را  يمانيا يوگفتگو کرد و دعا ين االذهانيآن به نحو ب ٤يت معرفت شناختيو حج ٣صدق يتوان درباره  محتوا يم ود وش يم واقع

خداوند وجود " ر ينظ ييمثال گزاره ها . ديز نامين ٥يگزاره ا  يورز مانيرا ا يمان ورزين سنخ از ايتوان ا ينرو مياز ا ؛کرد يمعرفت يابيارز

،  ين تلقيمطابق با ا. ميرا در نظر آور ، "ا انجام داده انديباشند که در دن ياعمال  يد پاسخگويتک تک انسانها در روز جزا  با"و  "دارد

 يرا در نظام معرفتها آن ، و معرفت بخش  انگاشته را موجه ها ن گزارهيا ات اقامه  کرده، ين مدعيله  ا  يادله  ا است که يمؤمن کس

مان ياز ا يا ين درک و تلقيناس چنيو توماس آکوئ  ين طوسير الدينص ر خواجهينظ يحيو مس متکلمان مسلمان. دهد يم يش جايخو

  . مان قائل بودنديمقوله ا يبرا يپررنگ يمعرفت يو  محتوا داشتند

و  ر و زبرشدنيزجزر و مد  و بسط  و ل است و با قبض ويستانسياز سنخ  احوال اگز يمان ورزين نوع ايا : شورمندانه يورز مانيا.۲-۲

، يدر سنت اسالم. يت دارند که احوال بسطيمدخل يمان ورزيزان در ايبه همان م ينجا احوال قبضيدر ا. ن استيعج  يوجود يها تالطم

 يشانه  ندارد و مطابق  با آن، مؤمن کسيمعرفت اند يو بحثها يبا استدالل ورز يکه نسبت يمانيداشتند، امان ياز ا يا ين تلقيعموم عرفا چن

کند  يمان بسنده نميدن  وگفتن  درباره  مقوله  ايو به شن گردد يم سپارد و رهسپار  خانه دوست  يار  ميکه با طوع  و رغبت  دل  به  است

  :  فتن آن است  دن و در آغوش گريدن و چشيد يو در پ

  چ مگويه ،ر و زبرين زيباش  چن يم «:گفت                 »ر و زبر خواهم شديز ،بگو ؟ستين چيا«:گفتم

  ٦»چ مگوين خانه برو، رخت ببر، هيز از ايال                    خين خانه پر نقش و خينشسته تو در ا يا

  ٧مانم آرزوستيصورت ا ؟کو قسم چشم         مان و مست شد                  يد قصه  ايگوشم شن

  ٨ردمان او حسرت خويکافر از امؤمن آن باشد که اندر جزر و مد                               

  ٩قوله مان بياقناعت کرده از  ياست هول                           ينعمت و لوتان ميذات ا

  

  :يمولور يبه تعب. است يمان ورزين نوع ايز مقومات اخطر کردن  ا خشوع  و د، يام ،  اراده، ، گرمايرمندوش ن،يعالوه برا

  انيشه جان                                   در طلب نه سود دارد نه زيتاجر ترسنده طبع ش

  که باشد شعله خوار ابدينور او ست و خوار                        ان دارد که محروميبل ز

                                                             
3.  truth content 
4. epistemic justification 
5. propositional   

  ۳۶۳، غزل ۱۳۷۷، ي، تهران، شرکت سهاميکدکن يعي، به کوشش محمد رضا شفات شمسيده غزليگز. ٦
  ٦٥همان، غزل . ٧
  ، دفتريو فرهنگ يم سروش، تهران، انتشارات علميعبدالکر شگفتاريح و پي، به تصحيمعنو يمثنو، ين روميجالل الد ٣٣٥٥تينجم، بپ. ٨
  ٢٨٧ت ير پنجم، بهمان، دفت. ٩
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  ١٠اهللا اعلم بالصوابد يجز امنجا قرع باب                             يبد يست دستورين

  

  يپا يتوان صدا يد،  ميپلک تر عشق شن يباران را رو  يتوان صدا يهمانگونه که م د؛يگو يمان سخن ميا يز از گرما بخشين  يسپهر

  :ديرا در کوچه شوق شنمان يا

  ١١»ديک باغ خواهم نشانيترا در سرآغاز / گرم» استوا«  از تابش يمانيو آن وقت من، مثل ا «

و / مان را در کوچه شوقيکفش ا يوصدا/...قت از دوريهه پاک حقيش/ خک در فکريان گل ميجر/...شنوم ينفس باغچه را م يمن صدا« 

  ١٢»آواز انارستان ها يرو/  غمناک بلوغ يقيموس يرو/ پلک تر عشق يباران را رو يصدا

دن يهستند که با شن ي، مؤمنان کسانيقن تليابق با اشود؛ مط يواقع م ياديو ز يشمول کمان آمده که ميسخن به م يمانيز ااز يدر قرآن ن

  : آورند يفرود  م  م يسر تعظ  يهست شود و در برابر مهابت يشان خاشع ميوند  دلهاخدا ذکر

مون الصاله و مما يقين يالذ. توکلونيربهم  يمانا و علياته زادتهم ايآهم يت علين اذا ذکر اهللا وجلت قلوبهم و اذا تليانما المؤمنون الذ

  ١٣نفقونيرزقناهم 

  

  :ديگو يمان مياز ا يقرآن يتلق درباره   يمجتهد شبستر

ک خطاب و خبر است يدن يگوش  سپردن و شن» مؤمنان« مسئله و دغدغه ...ا بمانديشه زنده و پويد همياست و با يدنيک امر ورزيمان يا«

شه تحت يمن هم...يفلسف يکنند، نه حرکت استدالل يم يک حرکت وجوديل آنها ين دليبه هم. آن خطاب يو راه افتادن و رفتن در پ

دن آن خطاب و يمان همانا شنيا)... ۱۹۳آل عمران، ( مان ان آمنوا بربکم فامنايلال يناديا يربنا اننا سمعنا مناد: ده ام کهه قرآن  بوين آير ايتأث

  ١٤»پرکردن -نه با استدالل - دينده را هم با اميپاسخ مجذوبانه دادن به آن و رفتن به دنبال آن است و آ

شه کردن از مقومات يپ يه را خرج  کردن و شعله خواري، سرمايشيد سربرآوردن انفتاح و گشاينهادن و به ام معلوم و نا  ناروشن پا در راه  

 يسخن م يا يمان ورزياز ا ؛١٥»يمانيجهش ا« دن مفهوم يکش شيبرساختن و پبا  ر کگوري،  کيحيدر سنت مس.  ستمان شورمندانه ايا

ل آن يتبد يست و تالش برايعاقالنه  ن يامر دنيمان ورزير کگور، ايک يمطابق با رأ. تبا عزم و اراده و خطر کردن هم عنان اس د کهيگو

  :باطل و نارواست ، يعقالن يبه آموزه ا يحيدر دل سنت مس

                                                             
  ٣٠٩٢و ٣٠٩٠، ٣٠٨٩ات يرسوم،ابهمان، دفت. ١٠
  »به باغ همسفران« ، شعر »حجم سبز« ، کتاب ي، تهران، طهورهشت کتاب، يسهراب سپهر. ١١
  »آب يپا يصدا«همان،  کتاب . ١٢
 ۳و۲ات يسوره  انفال، آ. ١٣

  .١٠٩-١١٠، صفخات ١٣٨٤، تهران، طرح نو، نياز د يدر قرائت انسان يتأمل،يمحمد مجتهد شبستر. ١٤
١٥leap of faith 
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به تمام است، و هر گونه کج  يمان خود سپهريا. ستيکند ذهنان ن يبرا يشگاهيا آسايکودنان سپهر عقل،  يبرا يکالس...مانيقلمرو ا«

 ياگر م...رد، بازشناختيگ يک آموزه و انتقال آن به سپهر عقل صورت ميل آن به يتبد يکه برا ياز تالش...توان يت را ميحياز مس يفهم

مان يد ايابم، بايدر ينيع يتوانم خدا را به شکل يل که نمين دليقا به هميداشتم، اما دق يمان ميابم، ايدر ينيتوانستم خدا را به شکل ع

  ١٦»اورميب

اگر بتوان به سود  امر  او،  يمطابق با رأ گر،ير ديبه تعب .آورد يمان ميا ، به او ابديدر ينيتواند خدا را به نحو ع يگور چون نمرکيک

 أس ويبا   ينسبت يمان ورزيا نوع از نيا .رديگ يمان قرار نميمتعلق ا ،اقامه کرد و آنرا موجه انگاشت؛ آن امر  يليدل ، يو قدس  يکيزيمتاف

بر  يتا کسيکوبد تا نها يرا م يآنقدر در اقيو با اشت يدواريشخص مؤمن از سر ام ،بلکه  در آن ندارد؛   يرگيو ت يو فسردگ يدلسرد

  . ديگوخوشامد دن او را يآستانه در ظاهر شود و در رس

مان يمانند اکه ١٧ديگو يسخن م يمان ورزيا  ياز نوع  فرهنگ و ارزشکتاب  ن دريتگنشتايوگ يلودو:  نهياز سر طمأن يمان ورزيا.۳-۲

 ير شورمندانه است  و عاري، غيگورر کيمان کيبرخالف ا که يمانيا است؛ ١٨»حکمت سرد«از جنس اما  ،نداردل  يبه دل يازينشورمندانه

 يمان ورزيف اشود؛ برخال يمان مي، مؤمن منفعل است و دچار ايمان ورزين نوع ايدر ا  ييتو گو. ياز عواطف  و احساسات قو

نه از مقومات ينه و آرامش و طمأنيسک. آورد يآنرا فراچنگ م شود و ير و زبر ميز رود و يمان مي،  به سراغ ادر آن،  مؤمن شورمندانه که

از ين يل به دست آمده است؛ چرا که بيمان او، بدون اقامه دليکه  با جهان بر سر صلح است و  متعلق ا ياست؛ سالک يمان ورزين نوع ايا

به بحث  نيقيدر باب ر کتاب ن  که ديتگنشتايو ١٩»ريتصو -جهان« با مددگرفتن از مفهوم  را   يمان ورزين نوع ايان اتو يم.  ل استياز دل

رند، يگ يقرار م ياز گزاره ها، موجه اند و متعلق آگاه ي، برخينظام معرفت ک ي ن، دريتگنشتايو يبنا بر رأ ٢٠.ن کردييتب  گذاشته شده

ن سنخ گزاره ها، يا يل آوردن براياز دل يازين يالزمه ب ،ن حاليدر ع .متعارف کلمه داشته باشند ير معنابه استدالل د يازينکه نيبدون ا

و موجه انگاشته  احراز  ٢١ير استنتاجيفرد است که به نحو غ قداتمعت از نظامِ يبلکه نشان دهنده بخشست، ير معرفت بخش بودن آنها نيغ

" دوست دارم فرزندم رامن " و " کرده ام ين سپريکره زم يتمام عمر خود را رو من " و " من دو پا دارم" رينظ ييمثال، گزاره ها. شده است

له آنها  يلياقامه دل ي، در پبه استدالل داشته باشند و شخص باورمند يازينکه نين گزاره ها معرفت بخشند، بدون ايد؛ ايريرا در نظر بگ

د صد و هشتا يدسيهر مثلث در هندسه اقل يداخل يايمجموعه زوا" ، " ناپلئون در جنگ واترلو شکست خورد"  يدر مقابل، گزاره ها. باشد

و  يلند؛ اعم از ادله تجربيازمند دليموجه انگاشته شدن ن يمعرفت بخش اند، اما برا" ست استيم بيعنصر کلس يعدد اتم"  و " درجه است

                                                             
 يريس: د بهيمان، نگاه کنيرکگور درباره ايک يشتر با تلقيب ييآشنا يبرا. ۱۰۹- ۱۱۰، صفحات ۱۳۸۵، طرح نو، تهران، يميهيار دي، ترجمه خشارکگوريفلسفه کاندرسون،  يسوزان ل: نقل از . ١٦

   ان، نگاه معاصر،يکمل ي، ترجمه مصطفتيدر معنو يمقاالت و مقوالت: هر جاندر سپ
17. Wi genstein L., (1998) Culture and Value, ed. by Henrik von Wright, rev. ed. (London:Wiley-Blackwell.) 
18. Cold wisdom 
19. world-picture 

در  يمقوالت: ر جهانيزبان و تصو، »نيتگنشتايدر منظومه و" ريتصو- جهان"«  سروش دباغ ،: د بهين، به عنوان نمونه، نگاه کنيتگنشتايدر فلسفه و» ريتصو- جهان«شتر با مفهوم يب  ييآشنا يبرا٢٠. 
 ١٣٨٩، ي، تهران، ننيتگنشتايفلسفه و

21. non-inferentially 
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و در   بدست آمده ير استنتاجيغبه نحو لند و ياز از دلين يد؛ بنده يل ميما را تشک ينظام معرفتانِ يگزاره ها که بن  ي، برخپس. ير تجربيغ

معرفت  ين گزاره هاين، مجموع ايتگنشتايو. نديآ ين گزاره ها بدست مياز ا يبه نحو استنتاج زين گزاره ها رين حال معرفت بخشند؛ سايع

 يم. و معرفت بخشند نندينش يب ميشوند و بر مسند تصو يواسطه احراز م يکه ب ييگزاره ها نامد؛  يم" ريتصو - جهان"ن را ياديبخشِ بن

و  يکه توأم با سرد ينيتگنشتايو ييمان گرايدر ا قلمداد کرد؛  ٢٢"ييمبناگرا" را  ينيتگنشتايو ن نگاهيا يمعرفت شناخت موضع مختارِتوان 

ر مؤمن بحساب يتصو -در زمره جهان انند؛يا  در جريکه در عمق و بستر در  يبسان امواج آرام ، يمانيا يگزاره ها نه است،يانفعال و طمأن

، مؤمن ين  تلقيدر ا .شود يت ميمان تقويا يزبان يو اشتغال به باز ٢٣دنياست و با ورزست مؤمنانه ينحوه زکه قوام بخش  يمانياند؛ يآ يم

  .         برد يب ميرا نص يرود و احوال خوش معنو يکران ميبه سروقت امر ب ينه و آرامش و سردياست که با طمأن يکس

. از آن نبرده است يخورد، هر چند بهره ا يست مؤمنانه  را مينحوه ز ،  مؤمن  حسرت ين تلقيمطابق با ا  :آرزومندانه يورز مانيا. ۴-۲

مان سامان ياز ا ين تلقيش را حول ايخو يتوانند مناسبات سلوک يماالصول  يعل ٢٥و هم ملحد  ٢٤ابم، هم ندانم انگاري يچنانکه در م

دو گزاره  ٢٧و ارزش صدق  ٢٦يه معرفت شناختيتوج گر،ير ديا نه؛ به تعبيهست  يقدسساحت داند که جهان واجد يندانم انگار نم. ببخشند

در  يکه له وجود ساحت قدسي؛ در واقع ادله اکسان استياو  يبرا" است يجهان فاقد ساحت قدس" و " است يجهان واجد ساحت قدس" 

متکافؤ و هم  ندانم انگار  يبرا است؛ ياز ساحت قدس يکه جهان عار هستند ن مدعايکه در مقام موجه کردن اين عالم اقامه شده با ادله ايا

وران له اله خدانابياقامه شده بوس ، ادلهين تلقيبا امطابق  .است ياز ساحت قدس يت که جهان عارن باور اسيدر مقابل، ملحد بر ا. زورند

ادله خداباوران ناموجه است و   است کهن ين سخن اياست موجه است ؛ الزمه ا يساحت قدساز  ين مدعا  که جهان عاريا

ن حال ياست، در ع ين مدعا در دست ندارد که جهان واجد ساحت قدسيله ا يليدلد که  يريرا در نظر بگ يندانم انگار ،حال.يفرونهادن

را در جهان سراغ  يا يبتواند ساحت قدس کاشکند که  يخورد و  از عمق جان   تمنا و آرزو م يرا م يقدس ستن در ساحت يز حسرت 

توان  ين ، ميعالوه بر ا .ک کرديتفک ندارد،  يستن  در ساحت قدسيکه دغدغه ز يتوان احوال او را از  احوال ندانم انگار يم  .رديبگ

نه  مان آرزومندايا.  ندارد؛ بازشناخت ين دغدغه ايکه چن يرا دارد؛ از احوال ملحد يستن در ساحت قدسيرا که دغدغه ز ياحوال  ملحد

به وجود امر  ؛  هر چند شود يآن روان م يدارد و از پرا  يستن در ساحت قدسياست  که دغدغه ز يناظر به احوال ندانم انگار و ملحد

ا  يو  ليهابس مانوئل  در رمان  يچون قد  ييها تيشخص.  کند يق حکم ميره آن  حکم  به تعلا درباين جهان باور ندارد و يدر ا يقدس

مان آرزومندانه  يل  ايذ  شان رايل ايستانسيو اگز يمانيا يدغدغه هاتوان  يم دارند و  ين احواليش چنيکمابژان باروا   نرما ژان  در

بان يگر  يساحت قدس ستن درين حال دغدغه  زيکنند ؛ در ع يو مه آلود و سرد تجربه م  يخاکستر را  که جهانيکرد؛ کسان يصورتبند

 يانسانهادادنِ د ياما از غسل تعم ت باور ندارد؛ يحين مسيآئ يگر به آموزه هاياست که  د يشيس مانوئل، کشيقد.  کند يها نمرا  ر شانيا
                                                             
22. foundationalism 
23. practice 
24. agnostic 
25.  atheist 
26. epistemicjustification 
27. truth-value 
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ن و يست؛ آئبا مانوئل ههمچنان   يمانيا يدغدغه ها ن حال، يدر ع . پردازد ين کار ميش به ايدر کسوت  کش ده؛ينکشدست گر يد

ت  لوس يگر، شخصيد ياز سو .ب ببرديرا نص ينه اين و سکيقي داشته باشد و يکيزينکه باور متافيآورد، بدون ا يرا به جا م ينيمناسک  د

را  کنار  يسستن در ساحت قديش خوش است و دغدغه زيخو ين نحوه از زندگياست که با ا يملحد اد آوري  ژان باروادر رمان  

 ن او  حاضر شده يکه بر بالرا  يشيعذر کش وم در آخر عمرش  نقل شده ؛ اويد هيويد که از ياله به احوياست؛ شب و فراموش کرده گذاشته

ثالث ز اخوان ين شعر دل انگيادآور ايمانوئل  سيقد ياحوال  باطن. ندارد  او يدعاها سخنان و به  ياجياحت به او گفت که خواست و  ،بود

  :است

ده يبا تو دارد گفت و گو شور/ باش يقبله، گو، هر سو که خواه / ...بس دورو نگاهم رفته تا /کينزد ياز نهال گردو/ کندم يبرگک«

  ٢٨»؟يا تو هم هستيز تو، آ يهمه هست يا/ مستم و دانم که هستم من/ يمست

 واجد  يا هستيشه است که آين انديقا در ايد ، اما عمگزار يکه نماز م يزند؛ سالک ينشعر موج ميدر ا يزيد و ابهام  تأمل برانگيترد

 گريد يتولدتر ، خصوصا  در دفاز اشعار فروغ فرخزاد ين، برخيعالوه بر ا. شود يرامون  منحصر ميا  در جهان پيهست   ينيساحت بر

  :مان آرزومندانه استيکننده ا يداعت

د مرده يخورش.../ دند ياها خشکيان به دريو ماه/ دند يو سبزه ها به صحرا ها خشک/ ن ها رفت يو برکت از زم/ د سرد شد يخورش/ آنگاه «
له شده در عمق  يد هنوز هم در پشت چشمهايشا.../ داشت  يمفهوم گنگ گمشده ا/ در ذهن کودکان / د مرده بود و فردا يخورش/ بود 

 يد وليشا/ آواز آبها  ياورد به پاکيمان بيا/ خواست  يرمقش م يکه در تالش ب/ مانده بود  يم زنده مغشوش بر جاين زيک چي/ انجماد 
 يصدا يآه ا/ مانست يخته ايکز قلب ها گر/ ن يکه نام آن کبوتر غمگ/ دانست  يچ کس نميو ه/ د مرده بوديخورش/  يانيپا يب يچه خال

  ٢٩»...هد زد ؟ر نخوانو يبه سو ينقب/ ن شب منفور يا يچ سوياز ه/  أس تو هرگزيا شکوه يآ/  يزندان
ان ميخته اين که از قلبها گريدارد و نام آن کبوتر غمگ  يدر ذهن کودکان  مفهوم گنگ» فردا «د  مرده ، يدر نگاه فروغ، هر چند خورش

م به ياوريمان بيادر دفتر فروغ البته . مان آورديا »آواز آبها يپاک«زد و به  ينور نقب ين شب منفور به سوياد بتوان از ياست؛ اما هنوز شا
در او   يمعنو يمان آورده و تمناهايو آغاز فصل سرد ا»  يمانيس يدستها يناتوان« به   شود ، يم تردلسرد رفته رفته  آغاز فصل سرد

  ٣٠:کند يماند، بسنده م يادها ميکه در  يند و به خاطره پروازيب يک ميرابطه را تار يچراغها شده ، کمرنگ 
 يکس/نخواهد کرد يمرا به آفتاب معرف يکس/ ندکيتاررابطه   يچراغها /کنديرابطه تار يچراغها.../ کشم يوان شب  ميدستم  را  بر ا« 

 ٣١»است يپرنده مردن/ پرواز را به خاطر بسپار/ گنجشک ها را نخواهد برد يمرا به مهمان
 
دست کم  ،او ل يستانسياگز ترجمان احوالِ، ق رااشعار فوتوان  يم ، ش شعريسرا و يت اثر هنريفروغ از ماه  يبه درک و تلق ت يبا  عنا 

 :قلمداد کرد  ،شيزندگاز ادوار  يدر دوره ا

                                                             
  .۱۵۳، صفحه ۱۳۹۰، تهران، سخن، ديام.، حاالت و مقامات ميکدکن يعيمحمد رضا شف: نقل از. ٢٨
  »ينيزم يه هايآ«شعر ، »گريد يتولد«، دفتر۱۳۶۸د، ي، آلمان، نشر نومجموعه اشعار فروغفروغ فرخزاد،،. ٢٩
  .۱۳۹۱، مهر نافههينشر ،"مرگ در اشعار فرخزادمفهوم  يواکاو: پشت حوصله نورها"سروش دباغ، : د بهي، نگاه کنير فروغ  فروغ در دوران شاعريمتالطم و متغ يبا احوال وجود ييآشنا يبرا .٣٠
  » است يپرنده مردن« ، شعر »م به آغاز فصل سردياوريمان بيا«همان، دفتر  . ٣١
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 يستادگياز نا آگاهانه است به مقابله و ايکجور ني - شياز علت ها يکيا الاقل يکنند، علتش  يم يآنها که کار هنر يکنم همه  يفکر م«
درست است که مرگ هم ...مرگ يمعن  يو نف» خود« گذاشتن   يا باقيماندن و  يباق ياست برا يکجور تالشي يکار هنر...در برابر زوال

است  يقيمن مثل رف يشعر برا... کند يم يرت و کوچکن قانون است که احساس حقايعت است، اما آدم تنها در برابر اين طبياز قوان يکي
  ٣٢»آنکه آزارم بدهد يکند، ب يم ميراضکند،  ياست که کاملم م يک جفتي. توانم راحت با او درد دل کنم يرسم م يبه او م يکه وقت

که جهانشان مدرن يقات کسانيتصورات و تصد شدنر ييدستخوش  تغد و ي، با ظهور علم و فلسفه جدديرسد در جهان جد يبه نظر م.  ٣
که با ظهور  يجهان؛کمتر شده يشده  کنون ييدر جهان راززدا»شورمندانه يمان ورزيا«امکان تحقق ؛ گرگون گشتهيشان دنگرش  و شده

مان يا«.ته استافي يگريرت و صورت  ديرند،سيگ يسراغ نم را يو هدف ٣٣تيغا ،ين هستيکه در ا يديجد ينه شدن علوم تجربيو نهاد
  ياز انسانها يرياست و  کث يو کالم يفلسفِ يانتزاع  يتگواز جنس استدالل و بحث و گف ، چنانکه آمد، »شانهيمعرفت اند يورز

نحوه  ؛ ست مؤمنانه اندينحوه زبر گرفتن  يدر پشتر يستند؛  چرا که بين دلمشغول آن  کنند و يمان  نظر نمين منظر در مقوله اياز ا  يرامونيپ
 يبه نظر م ن، يعالوه بر ا. شود يمده يان ديآن به عدر  يمانياحوال اجِيو آثار و نتا آنهاست يمعنو ات و روابط  مناسبکه  متضمن  يستيز

 ين حال  دغدغه هايدر عنگرند و  يت ميده عنايد به ديجد يو فلسف يعلم يدر آموزه ها مدرن شده و که جهانشانيان کسانيمدر  رسد
که آرامش  يماني؛ اشود  يم افتيشتر يب »نهياز سر طمأن يورز مانيا«کنند،  يرا طلب م يشان رخت برنبسته و امر معنوياز وجود ا يمعنو

که در جهان ين؛ کسانيافزون بر ا. خورد يدر آن  به چشم نم و ابتهاج  ياز مقومات آن است و شورمند يانا سردينه  و احيو سلم و طمأن
بان يگر يستن در ساحت قدسيز ي؛ اما همچنان تمنااز دست داده اندل  گوناگون يدال علل و  و يخود را  به دواع ينيد ي، باورهايکنون

است؛ »آرزومندانه  يمان ورزيا«شان از سنخ مانيا،آورند ياد ميفرا را  يعهد شباب فکر يهاو حسرتناکانه شاهدکند  يآنها را رها نم
 يدر برهه ااالغلب  ي،  علو در احوالشان تأمل کرد سراغ گرفتبه سهولت   يرامونيشده پ ييدر جهان راززداتوان  يم که را ين کسانيچن

عموما از ن حال يدر ع؛ مؤمن بوده  و اکنون از آن عبور کرده اند باور داشته واد شده ي  يمان ورزياز سه  نوع ا يکيش  به يخو يگداز زن
  .کنند يش، شب و روز را دوره مير خويمان در ضميا ديسر زدن خورش يدارند و در آرزوت نيش رضايخوِ يِ کنون ياحوال باطن

معرفت « يورز مانياز ا يب چندانيکه نص ييگذرد؛ انسانها يم» وفا«معبر  از يمان ورزياقيآورده ، طر ل مارسلياگر همانگونه که  گابر 
 ر  مادر و پدر، ينظ  يرامونيپ يتوانند با وفا کردن در حق  انسانها يمندارند،  يدر روزگار کنون» نهياز سر طمأن«و »شورمندانه «،»شانهياند

بدون  و٣٤نوعدوستانهدنِيورز و عشق  دنيشان رنج کشيا يو پا به پا...ابانيگان، مردمان کوچه و خيشان ، دوستان، همسايخو فرزند،همسر، 
آسمان را کسب کنند؛ باشد  ين  بر بامهانهاد يپا يالزم  برا» يمعنو يآمادگ« و  ي؛  هاضمه فراخ ، سعه وجودشه کردنيپ چشمداشت

  ٣٥.ب برندينص را  ينمايو ا ياحوال خوش معنوگردد و و مطرا رشان معطريضم شوند و اريبخت که

                                                             
  . ۳۵- ۳۶، صفحات ۱۳۷۶اب، ي، تهران، زر"روس طاهباز و گوهر مراديمصاحبه فروغ فرخزاد با س"، و هنر فروغ فرخزاد يزندگ: تنها يزنروش طاهباز، يس. ٣٢

33. teleos 
34.altruistic 

؛ مرداد ۲، شماره ايشه پوياند؛ "۳از عرفان مدرن  يطرحواره ا: يگرياب رنج ديدر غ "سروش دباغ؛ : د به يسل، نگاه کنل ماريمان و وفا در نگاه گابريان  مقوالت ايشتر نسبت ميبسط ب يبرا. ٣٥
  ؛ در دست انتشار يدر سپهر سپهر، اکنون در  ۱۳۹۱


