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 پرداختن به ادبيات معاصر از منظر اگزيستانسيال

 

 91/1/19، مورخ: چهارشنبهروز  منبع: روزنامه اعتماد، صفحه آخر،
 

شه عرفان، در حوزه اندي و دين و فلسفه حوزه در نگارش و تحقيق كار كنار در است سالي سه دو،/ ٭سروش دباغ

بازخواني آنچه تاكنون رخ داده، چراغ راه آينده است و به ما  .معاصر، به بازخواني ميراث ستبرِ پس پشت مشغولم

ير را ها بقيه مسهايي را قرار نيست برويم و با پاي نهادن بر شانه غولايم، چه راههايي را رفتهدهد چه راهنشان مي

ي آموزرسطي كنيم. اين كار، نوعي قدرداني است از بزرگاني كه پيش از ما در اين مسير گام نهادند و هم د

هاي امروز ما تا چه ميزان مساله آنها بوده؛ اگر پاسخ كه آنها دادند، است از راهي كه طي شده. بايد ديد مساله

 .رهگشاست برگيريم، در غير اين صورت آنها را فرو بنهيم و پاسخي نويني عرضه كنيم

علي »ه به ام. شانزده جلسنتخاب كردهاند، اكنم مهم و تاثيرگذار بودههايي را كه فكر ميبه همين سبب شخصيت

ام. جلسات پرداخته« داريوش شايگان»، دوازده جلسه به «عبدالكريم سروش»، بيست جلسه به «شريعتي

پس از آن  .جلسه از آنها برگزار شده و بناست تا شانزده جلسه ادامه پيدا كند 9١هم كه تاكنون « شناسيمطهري»

هاي صوتي اين جلسات روي سايت فايل .خواهم پرداخت« مجتهد شبستري »ه و در ادامه ب« مهدي بازرگان»به 

ام؛ من متخصص ادبيات پرداخته« فروغ فرخزاد»و « سهراب سپهري» به هم شعر حوزه در  من قابل دسترسي است.

ب و سال است كه مكرر در مكرر سهرا ٠١نيستم، هر چند با ادبيات كالسيك و معاصر انس بسيار دارم و بيش از 

و « بوستان»، «ديوان حافظ»، «ديوان شمس»، «مثنوي»خوانم. همچنين آثار كالسيك فارسي مثل فروغ را مي

عطار را. پرداختن من به سپهري و فروغ جنبه ادبي صرف ندارد، بلكه از منظر « الطيرمنطق»سعدي و « گلستان»

 .زمپردااگزيستانسيل به اين دو شاعر كه البته محبوب من هستند، مي

كه به تازگي منتشر شده درباره مضامين اگزيستانسيل كه در شعر سپهري آمده، « در سپهر سپهري»در كتاب 

ام. پروژه مثل غم، مرگ، امر متعالي، باد، باران... و لوازم و لواحقِ عرفاني و معنوي مترتب بر آنها پرداخته

، ايحالها و اشعار سپهري است. علي، متاثر از ايدهسالي است بدان مشغولم ٠-9كه « يي از عرفان مدرن طرحواره»

پرداختنم به اين دو شاعر معاصر، در راستاي بخشي ازكند و كاوهاي معرفتي من است كه عبارت است از 

ا به تر است تبندي سلوك معنوي در جهان راززدايي شده كنوني. جهان من به جهان سهراب بسي نزديكصورت

كنم؛ در عين حال فروغ را هم دوست دارم؛ هم به حساس همدلي وجودي بيشتري ميجهان فروغ و با سپهري ا

: هاي سيمانيناتواني دست»زند. مقاله هاي ژرف انساني كه در اشعار او موج ميلحاظ ادبي و هم به سبب دغدغه

ار من در اشع كه سال گذشته از من منتشر شد، محصول تامل درازآهنگ« تاملي در اشعار و احوال فروغ فرخزاد

«. هاپاكي آواز آب»ام: ورزي نوشتم، از فروغ فرخزاد گرفتهيي را كه در باب اصناف ايماناوست. عنوان مقاله

« رتولدي ديگ»ام، اشعار دفتر ناميده« ايمان آرزومندانه»ورزي كه آن را همچنين يكي از مصاديق شِق چهارم ايمان
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 چند ين،ا بر افزون  گيرد.هاي انديشگي من قرار مياعر هم ذيل فعاليتام. پرداختن به اين دو شفروغ برشمرده

ام. در تورنتو آغاز كرده« بنياد سهروردي»را در « شرح مثنوي»و  «ويتگنشتاين فلسفه» هايكالس است ماهي

« فلسفي-رساله منطقي»جلسه از شرح  9١جلسه از جلسات شرح مثنوي برگزار شده همچنين  9١تاكنون 

 ...نيز تدريس كنم« هاي فلسفيكاوش»ويتگنشتاين. پس از اتمام اين دوره، بنا دارم يك دوره 
 


