 -تعریف و تبصره -

مروری بر گفتمانهای عرفان 
ی
و روشنفکری دینی در شعر مدرن ایران

پشت

حوصلهی نورها
سروش دباغ پژوهشگر ایرانی حوزهی دین ،فلسفه و ادبیات اســت .او هماکنون مدیریت مؤسسهی معرفت و پژوهش در
تهران و بنیاد فرهنگی سهروردی در تورنتوی کانادا را برعهده دارد و در دانشگاه تورنتو بهعنوان پژوهشگر مشغول به فعالیت
اســت؛ دباغ از جمله نواندیشان دینی است که بهمدد مفاهیم خاصی که برساخته ،سراغ دینداری در جهان امروز و سالک
مدرن رفته است .از جملهی این مفاهیم میتوان به«تنهایی معنوی»« ،متافیزیک نحیف»« ،کورمرگی» و «ذهن آگاهی» اشاره
کرد که نقش زیادی در فهم چیستی زیست عارفانه و سلوک در روزگار کنونی ایفا میکنند.
او در دهههای اخیر اهم مشغولیت پژوهشــی خویش را معطوف به بازخوانی میراث فکری روشنفکران معاصر ایرانی کرده
است و از او آثار پژوهشی متعددی منتشر شده است .اکثر کتابهای سروش دباغ در حوزهی فلسفهی تحلیلی ویتگنشتاین،
فلسفهی اخالق با گرایش تحلیلی ،ادبیات فارسی با محوریت سهرات سپهری و نواندیشی دینیاند.
● ●در مــرور گفتمانهــای مختلــف در آینـهی شــعر
صدســال اخیــر ،طبیعت ـاً باتوجــه بــه مســائلی
کــه در جامعــهی ایــران وجــود دارد ،یکــی از
گفتمانهایــی کــه نمیشــود از آن غافــل شــد،
تصويــری اســت كــه از مذهــب بــه شــكلهای
گوناگــون در جامعــه و شــعر مــا نمــود پيــدا
كــرده و در پــروژهی روشــنفکری دینــی نیــز ایــن
نمودهــا اهمیــت زیــادی دارنــد .از آنجــا کــه
ایــن نمــود یــک بخــش تاریخــی دارد و یــک
بخــش ادبــی ،مایلیــم ابتــدا بــه بخــش تاريخي

100

وزن دنیا

شماره  . 13اسفند 1399

آن بپردازیــم؛ لطفـاً بگوییــد در صدســال اخیــر،
پــروژهی روشــنفکری دینــی بــه چــه شــکل و بــا
چــه انگیــزهای کلیــد خــورد و شــما بهعنــوان
یــک روشــنفكر دينــي ،امــروز کــه در انتهــای
ایــن قــرن ایســتادهایده خودتــان را میــراثدار
چــه تفکــری میدانیــد؟
پــروژهی روشــنفکری دینــی کــه مــن ســالهای اخیر بــا اصطالح
نواندیشــی دینــی هــم در نوشــتههایم از آن یادکــردهام ادوار
متعــددی را بهخــود دیــده اســت کــه ســعیمیکنــم تــا جایــی
کــه مجــال بســط آن در ایــن گفتوگــو وجــود داشــته باشــد بــه
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آن بپــردازم .همانطــور کــه میدانیــد پــروژهی نواندیشــی دینــی
یــا «دیناندیشــی متجددانــه» مختــص بــه ایــران نیســت و در کل
جهــان اســام ســابقه داشــته اســت .اگــر بخواهــم آن را در ایران
معاصــر نسبشناســی کنــم بایــد بگویــم کــه ایــن جریــان در
کشــور مــا نزدیــک بــه صدوانــدی ســال قدمــت دارد و ســرآغاز
آن مواجــه مــا بــا مدرنیتــه اســت.از پیشــگامان نواندیشــی دینی،
کــه امــروزه تحــت عنــوان رفــرم دینــی هــم از آن یــاد میشــود،
بایــد از دو متفکــر هندیاالصــل ،یعنــی شــاهولیاهلل دهلــوی
و محمداقبــال الهــوری نــام ببــرم کــه دومــی در میــان مــا
بهســبب ســرودن اشــعار فارســی شــناخته شــده و درعینحــال
در عرصــهی بینالمللــی و هــم در حــوزهی فكــر دينــي و
نوانديشــي ،شــخصیتی مشــهور اســت .بــه یــاد مـیآورم ســالها
پيــش كــه در دانشــگاه تورنتــو درس م ـيدادم يك ـي،دو بــار بــه
كتــاب مشــهور او تحــت عنوان «بازســازی فكــر دينــي» پرداختم.
یکــی از دالیــل اهمیــت اقبــال در ایــن اســت کــه او در مقايســه
بــا ســيدجمالالدین اســدآبادی و نصــر حامــد ابوزيــد ،متعلــق
بــه اينســوی عالــم اســام اســت و در میــان مــا مرحــوم علــي
شــريعتي هــم در جاهايــي تحــت تأثيــر او بــوده اســت.
● ●تعامــل ایــن پــروژه کــه از دل ســنت

برمیخیــزد بــا مدرنیتــه و مظاهــر آن چگونــه
مواجهــهای اســت؟
دقیقــاً مســئله ايــن اســت كــه مــا مســلمانان درعیــن ســنت
ســتبری ،کــه مــا را در چنبــرهی خــود گرفتــه و مهمتریــن
مؤلف ـهی آن دیــن اســت ،در مواجهــه بــا مدرنیتــه چگونــه بــا
جهــان جدیــد کنــار بیاییــم؟ در اينجــا صرفـاً بُعــد عملــی ایــن
کنارآمــدن مطــرح نیســت؛ اینکــه مــا بــا هواپیمــا ،تلویزیــون یــا
شــبکههای اجتماعــی چــه کنیــم ،اینهــا مســائل ملموســی
هســتند کــه در جــای خــود اهمیــت دارنــد امــا مهمتــر از آن،
پرداختــن بــه ســاحت نظــری نســبت میــان مــا و مدرنیته اســت.
بههمیندلیــل همانطــور کــه اشــاره کــردم اقبــال از بازســازی
فکــر دینــی و در جــای دیگــر از تجدیــد نظــر در کل دســتگاه
مســلمانی ســخن میگفــت؛ ایــن عیــن تعبیــر اقبــال بهعنــوان
یکــی از پیشــگامان نحل ـهی رفــرم دینــی اســت.
قصــدم ایــن اســت کــه نشــان دهــم ،نســب ایــن تفکــر بــه خارج
از ایــران میرســد .مســئله ،مســئلهی اصیلــی بــوده اســت و
درعینحــال مــا هــم از آن بیبهــره نبودهایــم .بــرای مثــال
ایــن دغدغههــا را میتــوان در محمــد نخشــب ســراغ گرفــت
کــه از جانــب سوسیالیسـتهای خداپرســت ســخن میگفــت و
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هــم دغدغههــای سوسیالیســتی و عدالتجویانــه داشــت و هــم
خداپرســت بــود؛ چنانکــه علــی رهنمــا در کتــاب «مســلمانی
در جسـتوجوی ناکجاآبــاد» آورده اســت ،علــی شــریعتی هــم
تــا مدتهــا تحتتأثیــر محمــد نخشــب بــود و بــا خداپرســتان
سوسیالیســت حش رونشــر داشــت .خــود محمــد نخشــب هــم
یکــی از مســلمانان تأثیرگــذار در ایــن نحله بــود .البته پیــش از او
بایــد از مرحــوم مهــدی بــازرگان هــم یــاد کــرد کــه در ایــن میــان
ـت بــاال را داشــت و بهدنبــال ســازگارکردن علــم جدیــد بــا
دسـ ِ
اندیش ـههای دینــی بــود.
نواندیشــی دینــی یــا رفــرم دینــی ،از همــان ابتــدا از دیــن رســمی
ی اســت
فاصلــه گرفتــه اســت .مــراد مــن از دیــن رســمی ،دین ـ 
کــه حامــان رســمی ،هماننــد فقهــا دارد .بــا وجــود اینکــه
ایــن افــراد از دیــن و بازخوانــی ســنت دینــی ســخن میگفتنــد
ولــی درعینحــال قرائــت متفاوتــی از ســنت دینــی بــه دســت
میدادنــد تــا در کنــار دینــداری ســنتی کــه پررنگتــر از زمــان
کنونــی در جامعــه جریــان داشــت ،بتواننــد از بدیــل دیگــری
اســتفاده کننــد.
● ●شــریعتی چــه قرائتــی از اســام و دیــن ارائــه
داد و در پــروژهی روشــنفکری دینــی ،کــدام
گفتمــان را پیگیــری میکــرد؟
او بهدنبــال قرائتــی ایدئولوژیــک از اســام و خصوصــاً تشــیع
بــود و در کار برســاختن مفاهیــم و دوگانههایــی چــون
«تشــیع علــوی»« /تشــیع صفــوی» و «شــیعه حــزب تمــام» و
مطرحکــردن تفاوتهــای میــان «دوران تأســیس» و «دوران
اســتقرار» .انصافــاً کــه او یــک اســام انقالبــی را نمایندگــی
میکــرد :از امــت و امامــت گفــت ،از مذهــب اعتــراض ،از
حســینی کــه حــج را نیمهتمــام گذاشــت و بــه ظلمــی کــه
توســط یزیــد و گماشــتگان او در جامعــه برقــرار بــود ،اعتــراض
كــرد .اینهــا گفتمانهایــی بودنــد کــه شــریعتی درانداخــت
و البتــه توجــه دارم کــه کارنامــهی او بیــش از ایــن اســت و
خصوصــاً کارنامــهی «کویريــات» او از نــوع دیگــری اســت.
میتــوان گفــت مــا ســه شــریعتی داریــم؛ شــریعتی پیشاارشــاد،
شــریعتی ارشــاد و شــریعتی پساارشــاد .آنچــه اکنــون در مــورد
ایشــان ذکــر کــردم ناظــر بــه شــریعتی دوران ارشــاد اســت،
یعنــی شــریعتی در ســالهای  ۴۷تــا  .۵۱و اصــوالً او بههمیــن
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اعتبــار معلــم انقــاب نامیــده شــد و جمــع کثیــری از جوانــان و
روحانیــون تحتتأثیــر گفتمــان او قــرار گرفتنــد.
● ●بعــد از انقــاب کــه محــل تضــارب جریانهــای
فکری-سیاســی و پوســتاندازی گفتمانهــای
پیشــین در ایــن حــوزه بــود ،نواندیشــی دینــی
چــه سرنوشــتی پیــدا کــرد و چــه چهرههــای
شــاخصی داشــت؟
پــس از انقــاب در ده ـهی اول بهمــن  ،۵۷خصوص ـاً در پایــان
جنــگ ایــران و عــراق و بهطورکلــی از انقــاب اســامی
تاکنــون ،یعنــی در طــی ایــن  ۴۲ســال ،گفتمــا ن دیگــری در
حــوزهی نواندیشــی دینــی ســر بــرآورده و اوایــل ایــن مســیر،
بــا چهرههایــی از جملــه محمــد مجتهدشبســتری شــناخته
میشــود .نســل بعــدی هــم البتــه کمکــم در رســیده و آثــار
خــود را هــم منتشــرکردهاند .از میــان آنهــا میتــوان از آرش
نراقــی و ابوالقاســم فنائــی یــاد کــرد .بنــده هــم از ایــن نظــر در
میــان ایــن اســامی قــرار میگیــرم و در کتــاب «نماینــدگان نســل
دوم نواندیشــی» بــه ایــن اســامی اشــاره شــده اســت.
مســئلهی پارادایمیکــی کــه در ایــن سیســال شــکل گرفتــه
و مــن باعنــوان نواندیشــی دینــی متأخــر از آن اســم میبــرم،
نقــد قرائــت رســمی اســت .توضیــح اینکــه مــا از دیانــت
قرائــت رســمي نداریــم .تفکیــک میــان نهــاد دیانــت از نهــاد
حکومــت ،برکشــیدن اخــاق و شــهودهای اخالقــی عرفــی،
بازخوانــی انتقــادی احــکام فقهــی اجتماعــی در تــرازوی
اخــاق ،مباحــث وحیشناســانه ،نســبت میــان علــم و دیــن،
تأثیــری کــه معرفــت دینــی از ســایر معــارف میگیــرد ،زمینــه و
زمان ـهی پیدایــی متــن مقــدس و ...از جملــه مضامینــی اســت
کــه همگــی نــو و متعلــق بــه گفتمــان ســالهای اخیرنــد و در
راســتای پیشبــردن نحلــهای اســت کــه قدمتــی صدســاله
در میــان مــا دارد .مثالهــای بیشــتر عبارتنــد از تفکیــک میــان
ذاتیــات و عرضیــات دیــن ،پیشتــر آمــدن و برکشــیدن تجربـهی
دینــی ،نســبت میــان مــن و اخــاق ،نســبت میــان ایمــان و اجبــار
و چنانکــه اشــارهکردم ،بحثهایــی درمــورد اخــاق و نســبت
آن بــا فقــه؛ فیالمثــل نســبت فقــه بــا امــر سیاســی ،مــدارا،
لیبرالیزیشــن و غیــره .اینهــا همــه در گفتمــان متأخــر ســر
بــرآورده و بــه ادبیــات نواندیشــی دینــی اضافــه شــدهاند؛ البتــه
ماننــد هــر پدیــدهی اجتماعــی دیگــری شــما در اینجــا هــم بــا
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تحقــق تجربههــای باطنــی و ســامت روان کمــک خواهــد
تکثــر مواجهیــد؛ یعنی در میان نواندیشــان دینی کســانی هســتند
کــرد .مبــدأ عزیمــت توجــه بــه آن بخشــی از میراث ماســت که
کــه بیشــتر دغدغههــای سوسیالیســتی دارنــد ،عــدهای لیبــرال
مؤلفههــای باطنــی و عرفانــی در آن بــه ودیعــه نهــاده شــده
هســتند و مثــل هــر امــر متکثــر انســانی و هــر خانــوادهای کــه
اســت و انســان امــروزی هــم میتوانــد مخاطــب آن باشــد.
بــه تعبیــر ویتگنشــتاین شــباهتهایی خانوادگــی در بیــن اعضای
البتــه احتیــاج بــه کنــدوکاو دارد و بایــد ماحصــل ایــن بازخوانی
آن برقــرار اســت ،خانــوادهی نواندیشــان دینــی هــم از ایــن تکثــر
انتقــادی در منظــر امروزیــان قــرار بگیــرد و بــه کارشــان بیایــد.
و گرایشهــای مختلــف برکنــار نیســت .ایــن از اقتضائــات نــگاه
زیــرا بــه هرحــال نواندیشــی دینــی نســبت بــه جهان گشــودگی
بــه دنیــای پیرامــون بــا دغدغههــای مشــترک ولــی از منظرهــای
دارد و تفــاوت آن بــا دینــداری ســنتی و ســنتگرایان اقتضــاء
مختلــف اســت.
میکنــد کــه بــا علــم و فلســفهی جدیــد ،دیالوگــی برقــرار کنــد.
● ●در روزگار كنونــي ،پــروژهی روشــنفکری دینــي،
در پاســخ بــه ســؤال دومتــان هــم بایــد گفــت کــه روشــنفکری
بخشــی از پــروژهی معنابخشــی بــه انســان امــروز
دینــی در پــی ایجــاد دیالوگــی بیــن
اســت و ایــن درســت
فرآوردههــای معنــوی جهــان جدیــد
اســت اگــر بگوییــم کــه
باد ،سهراب را به هیچستان
و ســنت اســت.
رویکــرد آن همیشــه
●یعنــی از نظــر
●
بهســمت منعطفکــردن
و پشت حوصله نورها میبرد
شــما نیــاز بــه معنویــت باعــث
دیــن در نســبت بــا
اما برای فروغ باد ابتدای
میشــود بــه چنیــن پــروژهای
ی بــوده کــه در
رخدادهای ـ 
ویرانی است و او هم متفکری
نیــاز داشــته باشــیم؟
جهــان رخ میدهنــد؟
اگزیستانسیالیست است
صددرصــد .زیــرا بــاور نواندیــش
بــه تعبیــر روانشــناختی کلمــه،
که ایمان آرزومندانه را تمنا میکند
دینــی ایــن اســت کــه نمیشــود از
ســامت روان و شــکوفایی باطــن
کند
ی
م
یاد
ها
ب
آ
پاکی
از
ســنت چشمپوشــی کــرد؛ میتــوان
هــم میتوانــد در دســتور کار
نواندیشــی دینــی قــرار بگیــرد؛ و تالطمهای وجودیاش زیاد است.
از ســنت یــک بازخوانــی انتقــادی
داشــت ولــی نمیتــوان آن را کنــار
اگرچــه همانطــور کــه میدانیــد
در دفتر عصیان هم که فروغ با خدا
نهــاد زیــرا ایــن ســنت بخشــی از
ســامت روان را بیــرون از ســنت
کشتی میگیرد و طنز االهیاتی
شناســنامهی ماســت .بهتعبیــر
دیــن هــم میتــوان ســراغ گرفــت،
غریبی دارد
بنیامیــن مــا در کار بهدســت
امــا بــا برجســتهکردن مؤلفههــای
دادن روایــت خــود هســتیم .خــود
معنــوی و عرفانــی ســنت ســتبر
بنیامیــن یهــودیزادهای بــوده کــه تعلقخاطــری بــه یهودیــت
دینــی ،نواندیشــی دینــی متأخــر ،ســعیدارد بــا عنایــت بــه
نداشــته اســت امــا هانــا آرنــت بــه نقلقــول از او میگویــد
میــراث عرفانــی و بــا ســراغگرفتن از ســنت گذشــتگان،
کــه مــا نمیتوانیــم از میــراث یهودیــت عبــور کنیــم .ایــن یــک
مجــال ســامت روان را هــم فراهــم بیــاورد .میخواهــم
موضــع ســومی اســت کــه نــه مثــل روشــنفکران عربــی شــما
بگویــم ســامت روان و شــکوفایی باطنــی یــا تجربههــای
دســت رد بــه ســینهی ســنت میزنیــد و نــه مثــل خیلــی
کبوترانههــای کــه میتواننــد از دل ایــن ســنت قــرض گرفتــه
از روحانیــون و افــراد ســنتی کــه هیــچ گشــودگی بــه جهــان
شــوند ،در دســتور کار روشــنفکری دینــی قــرار دارد؛ هرچنــد
جدیــد ندارنــد دســت رد بــه ســینهی جهــان جدیــد میزنیــد.
نواندیشــان تاکنــون از تعابیــری مثــل ســامت روان اســتفاده
چراکــه هــردوی اینهــا بهنوعــی انــکار ســنتی اســت کــه بــه
نکردهانــد ولــی میتــوان آن را در ذیــل مباحــث روشــنفکری
مــا رســیده اســت .بنیامیــن میگویــد راهــی کــه مــا را پیــش
دینــی قــرار داد .مث ـاً آنچــه مــن بــا تعبیــر «ســالک مــدرن» و
میبــرد نوعــی اســتفاده از امکانــات ســنت در کنــار گشــودگی
«ســلوک مــدرن» طــرح کــردهام در همیــن مســیر اســت و بــه
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 تعریف و تبصره -نســبت بــه وضعیــت کنونــی اســت .از ایــن موضع ســوم اســت
کــه میتــوان بــه آینــده پــا گذاشــت .بــا ســنتگرایی مطلــق
و بــا نفــی ســنت نمیتــوان راهــی بــه آینــده گشــود .ایــن دو
روش نوعــی انســداد بهلحــاظ معرفتــی و زیســتی در مــا شــکل
خواهنــد داد کــه مــا در همیــن دوران کنونــی شــاهد مــوارد
تراژیــک آن هــم بودهایــم .اخیــراً واعظــی را دیدیــم کــه بــا
علــم درپیچیــد و واکســن کرونــا را تحقیــر و کتــاب اصــول طــب
هاریســون را آتــش زد! نمیگویــم همــه اینگونــه هســتند.
اینهــا مــوارد کمیک-تراژیکــی هســتند کــه گهــگاه بــا آن
روب ـهرو میشــویم .در مجمــوع از ایــن مصــداق اگــر بگذریــم،
بایــد بگویــم کــه برای مــن روایــت اســت کــه از منظــر بازخوانی

ســنت اهمیــت باالیــی دارد.
● ●ایــن همــان چیــزی اســت کــه بهتعبیــر دکتــر
ســروش دینــداری تجربتاندیــش خوانــده
میشــود؟
بلــه ،روایتــی اســت از ایــن دیــنداری تجربتاندیــش کــه
مــن آن را «دینــداری ســالک مــدرن» نامیــدهام .البتــه در نظــر
داشــته باشــید کــه هــم دینــدار تجربتاندیــش میتوانــد
بــه مقصــدی چــون ســامت روانــی کــه از آن صحبــت
کردیــم برســد و هــم کســانی خــارج از مــدار دینــداری
تجربتاندیــش بــا تکیــه بــر ســلوک مــدرن .دینــداری
تجربتاندیــش از میــراث کهــن اســتفاده میکنــد ولــی
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ســلوک مــدرن میتوانــد شــامل افــرادی شــود کــه دینــدار
نباشــند امــا دلمشــغول احــوال معنــوی و ســامت روان
بــوده و از منابــع دیگــری هــم اســتفاده کننــد.
● ●در نظریاتــی کــه شــما بســط دادهایــد ،ســالک
مــدرن در سامانبخشــیدن بــه ســلوک معنــوی
بهغیــر از پرداختــن بــه احــواالت باطنــی
خــود ،دلمشــغول امــر سیاســی هــم اســت.
ایــن مســئله چطــور در فضــای جامعـهی ایران
عملیاتــی میشــود؟ امــر سیاســی در کجــای
زندگــی ســالک مــدرن قــرار میگیــرد؟
بــه نکت ـهی خوبــی اشــاره کردیــد؛ مــن در کتــاب «آبــی دریــای
بیکــران» کــه از مجموعــهای از مقــاالت گــردآوردهام بــه امــر
سیاســی هــم پرداختـهام .دقــت کنیــد کــه مــن امــر سیاســی را
بــه معنــا  Daily politicیــا سیاســت روزمــره در نظــر نگرفتـهام.
مــرادم از امــر سیاســی بــه معنــای فلســفهی سیاســی کلمــه،
«پلیــس» اســت،یعنــی حضــور در شــهر و اینکــه فیالمثــل
ســالک میتوانــد در انجیاوهــا فعالیــت کنــد و بهدنبــال
کاســتن از رنــج مــردم باشــد .البتــه عضــو حــزب هــم میتوانــد
باشــد و انتقادهــا و راهکارهــای ســازندهاش را بــرای اصــاح
جامعــه عرضــه کنــد .ولــی لزومــی نــدارد کــه ایــن ســالک،
فعــال سیاســی باشــد .خیلــی از ســالکان مــدرن فعــال سیاســی
نبودهانــد .ایــن دو منافاتــی باهــم ندارنــد ولــی چیــزی کــه
مدنظــر مــن بــوده اســت حضــور در شــهر اســت کــه در آثــار
عارفــان ســنتی مــا بــه ایــن موضــوع کمتــر پرداختــه شــده
اســت .همانطــور کــه در آن مقــاالت هــم اشــارهکردهام
کســانی مثــل حافــظ و ســعدی از منظــر خودشــان و بــه میزانــی
کــه مختصــات سیاســی و اجتماعــی آن روزگار اقتضــا میکــرده
اســت دلمشــغول امــر اجتماعــی و سیاســی هــم بودهانــد.
هرچنــد در آن زمــان اصـاً چنیــن مفهومــی نداشــتهایم .امــروزه
کــه مفاهیمــی مثــل دولت_ملــت طــرح شــدهاســت ســالکان
مــدرن شــهروندانی هســتند کــه متناســب بــا عالقــه و بهانــدازه
وسعشــان میتواننــد در فضــای عمومــی فعالیتکــرده و بــه
ایــن معنــا بــه امــر سیاســی بپردازنــد.
● ●آنطــور کــه از آثــار شــما برداشــت
میشــود ،البتــه ایــن ســالک مــدرن قــرار
اســت در زیســت معنــوی خــود مقــداری هم
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خودمحــور باشــد؛ یعنــی قــرار اســت خــود را
اصــل قــرار بدهــد و دیگــری و دیگرخواهــی
را در مرتبـهی دوم ســلوک بگــذارد .بــا توجــه
بــه صحبــت اخیرتــان در مــورد دلمشــغولی
بــه امــر سیاســی و بــا توجــه بــه تحلیلــی
کــه بــر مفاهیمــی مثــل فنــاء فــیاهلل ارائــه
کردهایــد ،بــه نظــر میرســد در ایــن بحــث
تناقضــی وجــود داشــته باشــد .ایــن دوبُعــد
از زندگــی معنــوی ســالک مــدرن در کجــا بــه
همدیگــر میرســند؟
در اینبــاره مــن دو مالحظــه دارم .نخســت اینکــه در سلســله
مقاالتــم بــه دیگریمحــور بــودن ســالک مــدرن هــم پرداختـهام
و بــرای تبییــن آن ،مفهــوم «دیگــری» را بــه روایــت لوینــاس
برکشــیدهام .دیگــری ،یعنــی انســان گوشــت و اســتخواندار ،بــه
نحــو نظاممنــد و محــوری در مبانــی اخالقــی ســلوک مــدرن
بــه روایــت مــن ،حضــور دارد .نکتــهی دوم اینکــه ســالک
مــدرن ،خودمحــور نیســت .او بــه تعبیــری در ابتــدا بــه ســامت
روان خــود میاندیشــد و بهتعبیــر حافــظ میکوشــد در ابتــدا
ســاغر خــود را پــر کنــد و بعــد از پرکــردن ســاغر خــود بهدنبــال
پرکــردن ســاغر دیگــران برمیآیــد .آنچــه مــن از ســلوک مــدرن
میفهمــم ایــن اســت کــه فــرد اول بایــد خــودش را از ســاغر
معنویــت لبریــز کنــد و ســپس دیگــران را از حضور معنــوی خود
بهرهمنــد کنــد .در متــون کالســیک مــا ،تجربــه در وهل ـهی اول
امــری فــردی اســت .بــه ایــن ابیــات از حافــظ دقــت کنیــد:
ای نور چشم من سخنی هست گوش کن
چون ساغرت پُر است بنوشان و نوش کن
در راه عشق وسوسهی اهرمن بسیست
پیشآی و گوش دل به پیام سروش کن
در پایان هم اضافه میکند:
تسبیح و خرقه لذت مستی نبخشدت
همت در این عمل طلب از میفروش کن
با دوستان مضایقه با عمر و مال نیست
صد جان فدای یار نصیحت نیوش کن
در نــگاه مــن پرشــدن ســاغر یعنــی احــراز ســامت روان و بــه
قــدر وســع چشــیدن و مزهمزهکــردن و ســپس ســاغر دیگــران
را پــر کــردن؛ و همانطــور کــه گفتیــد مــن بــه فنــاء فـیاهلل نقــد

دارم .ســالک مــدرن نــه در مقــام آری گفتــن بــه زندگیســت و
نــه در مقــام از فنــا دمزدن ،بلکــه او طمأنینــه را تجربــه ميكنــد.
اینهــا لزومـاً بــا فنــا میســر نخواهــد شــد .در ایــن زمینــه اقبــال
الهــوری آرای خوبــی ارائــه کــرده و دیگــران هــم آنهــا را بســط
دادهانــد .بهطورکلــی میخواهــم بگویــم مــن بــه فنــاء ف ـیاهلل
نقــد دارم چراکــه ســلوک مــدرن امــری نخبهگرایانــه نیســت و
دیگــران هــم میتواننــد در آن شــرکت کننــد .آن فنــاء فـیاهلل كه
از جنــس اســتحاله اســت و در عرفــان ســنتی فــراوان دربــارهاش
صحبــت کردهانــد در ســلوک مــدرن محوریــت نــدارد و در
روایــت مــن یکــی از مقدمــات ســلوک مــدرن نیســت؛ من بــا فناء
ف ـیاهلل همداســتان نیســتم.
● ●بــا توجــه بــه اینکــه شــما در مــورد ســهراب
هــم کار کردهایــد ،بگذاریــد کمــی صحبــت
را بهســمت ادبیــات معاصــر ببریــم .شــعر
مــا تــا دوران تجــدد ،محــل اســتیالی امــر
اســتعالیی اســت .بعــد از آن در یــک دورهای
امــر اســتعالیی کنــار گذاشــته شــده و شــعر
کامــاً زمینــی میشــود .در ایــن زمــان اگــر
اگزیستانسیالیســمی هــم وجــود داشــته باشــد
نوعــی اگزیستانسیالیســم مســتقل از خــدا
اســت .البتــه گفتمانهــای دیگــر هــم وجــود
دارنــد ،ولــی بارزتریــن و تأثیرگذارتریــن
گفتمانــی کــه میبینیــم همیــن اســت .بــه
نظــر میرســد بعــد از بهوجودآمــدن شــعر
نــو ،امــر اســتعالیی تاحــدود زیــادی کنــار
نهــاده میشــود .البتــه در همــان بــدو امــر در
کنــار نیمــا هــم کســانی مثــل هوشــنگ ایرانــی
را داریــم کــه بهنوعــی عرفــان الییــک توجــه
دارد .رد ایــن گفتمــان غالــب کــه شــما رد آن
را در شــعر ســهراب دنبــال کردهایــد ،محصــول
چــه زیســت و تفکــری بــوده اســت؟
دقیقـاً نمیدانــم صبغـهی ایــن اگزیستانسیالیســم مســتقل از خدا
و ســخنانی کــه آشــکارا صبغـهی خداناباورانــه دارنــد کجاســت،
ولــی در پــارهای از شــعرهای شــاملو کــه میشــود بــا عنــوان
شــاملویی متقــدم از آن نــام بــرد نمونههایــی از آن را دیدهایــم.
بــرای مثــال در دفتــر درآســتانه .بــا ایــن حــال در ایــن اشــعار
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 تعریف و تبصره -ایمانــی آرزومندانــه هــم مشــاهده میشــود.
● ●لزومــاً خدانابــاوری مدنظــرم نیســت .از ایــن
نظــر بــه ایــن موضــوع اشــاره کــردم کــه بــا
وجــود ســابقهی طوالنــی و پررنــگ حضــور
خــدا در اشــعار متقدمــان ،بعــد از دوران تجــدد
بهمــدت صدســال ایــن حضــور بســیار کمرنــگ
شــده و چیــزی بهعنــوان خــدا در شــعر
شــاعران مــا دیــده نمیشــود.
ایــن اتفــاق طبیعــی اســت .ظهــور مدرنیتــه در جهــان جدیــد در
اروپــا هــم اتفــاق مشــابهی را رقــم زده اســت .ایــن آشــنایی نهفقــط
در شــعر بلکــه در ابعــاد دیگــر جامعــه هــم نمــود پیــدا میکنــد.
همانطــور کــه میدانیــد ایــن آشــنایی بــا جهــان جدیــد کــه بــه
اواخــر دوران قاجــار ،یعنــی بــه عهــد ناصــری برمیگــردد ،بــه
تأســیس دارالفنــون انجامیــده ،اتفاقــات مهــم اجتماعــی را رقــم
زده و درنهایــت در عرصـهی سیاســت بــه برچیــدن قاجــار منتهــی
شــده اســت .میخواهــم بگویــم موضوعــی کــه مطــرح میکنیــد
از اقتضائــات آشــنایی بــا جهــان جدیــد اســت .نوشــتههای
آخونــدزاده را کــه میخوانیــد در آنهــا نوعــی انتقــاد از ســنت
دینــی و از مناســک دینــی قابــل مشــاهده اســت .در همیــن ســدهای
کــه اشــاره کردیــد ،نویســندهی بزرگــی مثــل صــادق هدایــت را
داریــم کــه او هــم از منتقــدان ســنت و حتــی دیــن بــوده اســت.
در آثــاری مثــل تــوپ ُمــرواری ایــن انتقــاد جــای خــود را بــه
دینســتیزی میدهــد و هــم نســبت بــه اعــراب و هــم نســبت بــه
آموزههــای دینــی موضــع میگیــرد و مــن ایــن را نمیپســندم و
فکــر میکنــم برخــاف برخــی دیگــر از داســتانهای او ایــن نمونــه
از آثــار هدایــت مانــدگار نخواهنــد بــود .خــود همیــن پیدایــش رمان
و داســتان کوتــاه در اثــر تجــدد پدیــد آمــده اســت کــه مســبوق بــه
ســابقه نبودنــد و بــرای اولینبــار در دوران قاجــار پدیــد آمدنــد.
بــه تبــع ایــن فرمهــای جدیــد از نظــر محتــوا هــم در ایــن ژانرهــا
نوعــی فاصلــه گرفتــن از گذشــته را میبینیــم و رویبرتافتــن از
آســمان کــه رفتهرفتــه در آثــار نویســندگان ســر برم ـیآورد؛ در اثــر
مدرنیتــه ،همیــن فضــا در اروپــا هــم شــکل گرفــت و همانطــور
کــه میدانیــد در عصــر روشــنگری در نوشــتههای دیــدرو ،داالمبــر
و بودلــر شــاهد برخــورد ادبیــات بــا مدرنیتــه هســتیم .در ایــن
میــان بودلــر بــا زبــان اعتراضــی ،الهیــات را هــدف قــرار میدهــد
و اعتــراض و طنــز الهیاتــی در آثــار او بســیار فراتــر از اینهــا هــم
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مــیرود .در ایــران هــم همانطــور کــه گفتــم ایــن موضــوع در
عصــر ناصــری کموبیــش اتفــاق میافتــد و شــعر و هنــر هــم بــه
نوبـهی خــود محــل ظهــور و بــروز کمرنــگ شــدن دیــن یــا عصیــان
علیــه خــدا قــرار میگیــرد .در ایــن رابطــه میتــوان از بعضــی آثــار
فــروغ فرخــزاد ،از جملــه در دفتــر عصیــان او مثــال زد .مــن اســم
ایــن طــرز تفکــر را طنــز االهیاتــی میگــذارم و همانطــور کــه شــما
اشــاره کردیــد پیــش از ورود بــه دنیــای مــدرن اینگونــه ســخن
گفتــن بــا خــدا و کشــتیگرفتن بــا او در آثــار شــاعران مشــاهده
نمیشــود؛ نمون ـهی دیگــر آن هــم اخــوان ثالــث اســت.
● ●یا نصرت رحمانی...
البتــه مــن آثــار ایشــان را بــا دقــت کمتــری نســبت بــه آثــار
شــاملو ،ســهراب ،اخــوان و فــروغ خوانــدهام و بــا اطمینــان
بیشــتری میتوانــم در اینبــاره بگویــم کــه ایــن طنــز الهیاتــی و
طنــز تــوأم بــا اعتــراض در آثار شــاعران نامبــرده بهغیر از ســهراب
وجــود دارد و در جاهایــی رنــگ حیــرت و بــه خودوانهادهشــدن
و طلبکــردن معنایــی بــرای زندگــی گرفتــه اســت .چنانچــه
گفتــم همــه اینهــا اقتضــای زمــان هســتند.
ی بررســی شــعر ســهراب ســپهری کــه
● ●پــروژ ه 
مدتهاســت روی آن کار میکنیــد و باعــث
شــده کــه او را نمون ـهی ســالک مــدرن بدانیــد،
جالــب توجــه اســت .شــما بــا ردیابــی ایــن
گفتمــان در ادبیــات معاصــر چــه انگیــزهای
را دنبــال میکنیــد و چــرا از میــان شــاعران
مــدرن بهســراغ کســانی نرفتیــد کــه خــود
ایــن افــراد داعیــهی حضــور امــر اســتعالیی
را در کارشــان دارنــد؟ مثــا هوشــنگ ایرانــی
یــا یــداهلل رؤیایــی کــه از عرفــان الییــک حــرف
میزنــد .یــا مثـاً جریــان «شــعر دیگــر» کــه بــه
امــر اســتعالیی کــه اتفاقـاً بهنوعــی بــه عرفــان
خراســان اشــاره دارد و در شــعر کســانی چــون
بیــژن الهــی قابــل رؤیــت اســت یــا بهــرام
اردبیلــی کــه حتــی تجربههــای ریاضتــی و
عینــی هــم داشــته .چطــور بهســراغ ایــن
نمونههــا نرفتیــد؟
مــن ایــن را از شــما میشــنوم کــه یــداهلل رؤیایــی تعبیــر عرفــان
الییــک را دربــارهی خــودش بــه کار بــرده اســت .پــارهای از آثــار
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مصادیــق تفکــر شــاعرانه و شــبانی وجــود دانســت .ایــن ویژگــی
افــرادی را کــه اشــاره کردیــد بــه دقــت نخوانــدهام .البتــه عرفــان
را خصوصــاً در اشــعار «حجــم ســبز»« ،مــا هیــچ مــا نــگاه»،
الییــک خیلــی مدنظــر مــن نبــوده اســت .اینطــور بگویــم کــه
«مســافر» و «صــدای پــای آب» میتــوان ســراغ گرفــت .بــه نظــر
مــن یکجــور دیالــوگ درازآهنگــی را در طــی پانزدهســال اخیــر
مــن او یــک متفکــر اگزیستانسیالیســت در میــان ماســت کــه ژانــر
بــا ســپهری آغــاز کــردهام و در او پــارهای از مضامیــن و مفاهیمی
شــعر را انتخــاب کــرده اســت .همچنانکــه فــروغ یــک متفکــر
را یافتــم کــه قصــد داشــتم در روایــت خودم از ســلوک مــدرن در
اگزیستانسیالیســت اســت و همانطــور کــه شــاملو.
ایــن روزگار بگنجانــم .شــاید در آثــار شــاعران دیگــر هــم مــوارد
قابــل اتکایــی وجــود داشــته باشــد .مصــداق مفاهیمــی مثــل
بــه نظر مــن همـهی ایــن افــراد متفکرانــی اگزیستانسیالیســت
متافیزیــک نحیــف ،ســالک مــدرن ،کورمرگــی ایمــان آرزومندانــه
هســتند کــه از ژانــر شــعر بــرای بیــان دغدغههــای
و تنهایــی معنــوی را کــه مــن مــراد کــردهام بســیاریش را در
وجودیشــان اســتفاده کردهانــد .اینکــه ذخیــرهی واژگانــی
ســهراب میبینــم .همچنانکــه در داستایفســکی هــم ایــن
شــاملو و اخــوان از فــروغ و ســهراب بیشــتر بودهاســت یــا
مــوارد را میبینــم ،در بــار هســتی
ی قدرتمندتــری
مثـاً تکنیــک شــعر 
میــا ن کونــدرا میبینــم و از آنهــا
داشــتهاند منافاتــی نــدارد بــا اینکــه
من فکر میکنم
هــم اســتفاده کــردهام .امــا ســهراب
کســی متفکــر باشــد و افکار خــود را
نمونـهی بومــی خوبــی اســت کــه به
از طریــق شــعر بــا دیگــران در میــان
به مدت نامحدودی میشود
ـا
تعبیــر هایدگــر ،تفکــری شــاعرانه یـ
بگــذارد .البتــه اینهــا اموریســت
از میراث سهراب بهره برد .البته
ـبانی هســتی» پیشـهکردن
کــه آینــدگان درمــورد آن قضــاوت
نوعــی «شـ ِ
این گزاره متعلق به من است و
هــم در او دیــده میشــود .در واقــع
خواهنــد کــرد .بــه قــول نیمــا «آنکه
دیگران میتوانند آن را نپذیرند.
دلیــل انتخــاب ســهراب ایــن بــوده
غربــال بــه دســت دارد از پــس
در آثار سهراب «آن»هایی وجود
اســت کــه مــن بــا او مأنوستــر
کاروان میآیــد» .مــن فکــر میکنــم
حضور
هایی
ه
بارق
و
اخگرها
و
دارد
هســتم .مــن نــه یــک منتقــد
بــه مــدت نامحــدودی میشــود از
پیدا کرده است که هم به کار سلوک
ادبــی ،بلکــه بیشــتر فلســفهپژوه و
میــراث ســهراب بهــره بــرد .البتــه
عرفانپژوهــی هســتم کــه پــارهای
ایــن گــزاره متعلــق بــه مــن اســت
مدرن میآیند و هم بهلحاظ ادبی
از مفاهیــم را بــا اســتفاده از ایــن
و دیگــران میتواننــد آن را نپذیرنــد.
نوعی آشناییزدایی و حسآمیزی
بخــش از میــراث برســاخته اســت .از
در آثــار ســهراب «آن»هایــی وجــود
را به مخاطب منتقل میکند
طرفــی زندگــی ســهراب هــم بــرای
دارد و اخگرهــا و بارقههایــی
مــن جالــب بــوده اســت .وقتــی آثــار
حضــور پیــدا کــرده اســت کــه هــم
متعــددی کــه از او باقــی مانــده از جملــه نامههــا ،اتــاق آبــی و
بــه کار ســلوک مــدرن میآینــد و هــم بهلحــاظ ادبــی نوعــی
غیــره را در کنــار هــم قــرار میدهــم بــه «آن»هایــی میرســم که
آشــناییزدایی و حسآمیــزی را بــه مخاطــب منتقــل میکنــد
مــن از آن لــذت میبــرم و ایدههــای خــودم را در آین ـهی افــکار
و بــه نظــرم ســهراب در اســتفاده از اینهــا بــا موفقیــت عمــل
او میبینــم .در آثــار بهجامانــده از ســهراب نوعــی معنویــت را
کــرده اســت .حتمـاً کتــاب بــا چــراغ و آینــه شــفیعیکدکنی را
احســاس میکنــم کــه اتفاقـاً بــه نظــر مــن عمــق هــم دارد و بــا
مطالعــه کردهایــد .شــفیعیکدکنی تــا دهســال پیــش توجــه
نقــدي کــه امثــال رضــابراهنــی و شــاملو یــا ضیــاء موحــد بــه او
چندانــي بــه شــعر ســهراب نمیكــرد ،امــا در ایــن اثــر بــا
وارد دانســتهاند همداســتان نیســتم« .از صــدای پــای آب» بــه
مالکهایــی کــه یکیشــان هــم اقبــال اجتماعــی اســت بــه
اينســو ســهراب هــم بصیــرت دارد ،هــم ایدههایــی دارد و هــم
شــعر ســهراب رجــوع کــرده و به تأثیــری که شــعر او گذاشــته،
متأثــر از کریشــنا مورتــی اســت .اگــر هایدگــر متأخــر را بــا دقــت
میپــردازد .اقبــال عمومــی و حجــم آثــاری کــه دربــارهی او
بخوانیــم میبینیــم کــه بهخوبــی ســهراب را میتــوان یکــی از
نوشــته شــدهاند حاکــی از ایــن اســت کــه باوجــود اینکــه
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 تعریف و تبصره -چهلســال از وفــات او میگــذرد در حافظـهی جمعــی مانــده
اســت و بهاحتمــال قــوی همچنــان خواهــد مانــد .کســی
مثــل مــن از منظــر ادبیــات و فلســفه و عرفــان بــه او رجــوع
میکنــد و افــراد دیگــری از منظــر خودشــان .مقدمههایــی کــه
ســپهری جداگانــه بــر دفاتــر خــود نوشــته اســت نشــان از انس
او بــا ســنتهای شــرقی دارد .از ایــن نظــر در میــان شــاعران
مــا ســپهری همتایــی نــدارد .از ایــن مقدمههــا پیداســت کــه
او کامــاً بــا مکتــب بودیســم ،بــا هندوییســم و بــا مکاتبــی
کــه در ســنن شــرقی وجــود دارد کام ـاً آشــنا بــوده اســت .از
دکتــر داریــوش شــایگان شــنیدم کــه ســپهری بــه زبان فرانســه
هــم مســلط بــوده اســت و هربــار دکتــر شــایگان آثــار او را بــه
فرانســه برمیگردانــده بــا همراهــی خــود ســپهری آنهــا
را ادیــت میکــرده .قصــدم ایــن اســت کــه بگويــم ســهراب
دارای غنــای اندیشــه اســت .خالفآمــد عادتــی کــه بــه
عقيــده مــن در آثــار او مــوج میزنــد ناشــی از نوعــی تفکــر
شــاعرانه اســت .هرچنــد دفتــر پایانــی او بــا اقبــال چندانــی
روبــرو نشــد و مــن هــم بــه روایــت خــودم در کتابهایــی کــه
درمــورد او نوشــتهام و آخریــن آنهــا «نبــض خیــس صبــح»
اســت بــه ایــن پرداختـهام کــه چــرا مفاهیــم خــاص او در دفتر
پایانــی او وجــود نداشــتند .همانطــور کــه میدانیــد ذخیــرهی
واژگانــی زبــان فارســی از حیــث ســلوک معنــوی اکنــون خیلی
ی او
پروردهتــر اســت .بهطورکلــی حتــی اگــر تکنیــک شــعر 
را در مقایســه بــا دیگــر شــاعران در مرتب ـهی پایینتــری قــرار
بدهنــد ،از اندیشــهی او نمیتــوان غافــل بــود .بــا وجــود
اینکــه هیــچ نشــانی از انــس بــا حافــظ و ســعدی و حتــی
آثــار منثــور قدمــا مثــل تاریــخ بیهقــی یــا تذکرهاالولیــا در آثــار
او پیــدا نیســت ولــی زایایــی و بکربــودن تصاویــر ســپهری
خصوصـاً در چهــار دفتــر اول شــعریاش ،جــای بحثــی باقــی
نمیگــذارد .ســپهری درعینحــال نثــر روانــی هــم دارد .نثــر
فخیمــی نیســت کــه ذخیــرهی واژگانــی گســتردهای مقابــل
شــما قــرار دهــد ولــی بهراحتــی میتــوان بــه منظــور او
پــی بــرد .بازخوانــی مــن از ســهراب از ایــن قــرار اســت .مــن
نظیــر ایــن المانهــای اگزیستانسیالیســتی را در آثــار فــروغ هــم
میبینــم امــا از منظــری دیگــر .البتــه کــه بیقــراری وجــودی
او در دو دفتــر تولــدی دیگــر و ایمــان بیاوریــم بــه آغــاز فصــل
ســرد خیلــی بیشــتر از ســهراب اســت .از ایــن حیــث «آیههــای
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زمینــی» او نمونـ ه بارزیســت .جســتاری دربــارهی ســپهری در
دســت انتشــار دارم کــه احتمــاالً تــا آخــر بهار منتشــر میشــود
بــا عنــوان «از ســهروردی تــا ســپهری» .ایــن کتــاب در ادامـهی
چهار،پنــج کتابیســت کــه در دهســال اخیــر دربــارهی ســهراب
نوشــتهام و بحثهــای تطبیق ـیای کــردهام و جســتارهای آن
از ســخنرانیهای مــن اســتخراج شــدهاند .در یــک جســتار بــه
لحــاظ تاریخــی ســهراب را بــا ســهروردی قیاسکــردهام .در
جســتار دیگــری بــه مقایسـهی ســپهری و مولــوی پرداختـهام.
بههمینترتیــب جســتارهای بعــدی مقایســه ســپهری و
عطــار ،ســپهری و حافــظ و ســپهری و ســعدی هســتند .همیــن
رونــد ادامــه دارد تــا بــه دوران معاصــر میرســیم و در ادامــه
ســپهری را بــا کســانی مثــل فــروغ و شــاملو مقایســه کــردهام.
دو،ســه هفتــه پیــش جســتار ســپهری و عطــار بــا عنــوان «از
کــوه قــاف تــا پشــت هیچســتان» بــه چــاپ رســید و احتمــاالً
بــه زودی «ســپهری و حافــظ» هــم منتشــر شــود.
● ●در مقایســهی فــروغ و ســهراب از منظــر
تفکــر وجودشــناختی چــه مــواردی را لحــاظ
میکنیــد ؟
در جســتار مربــوط بــه ســهراب و فــروغ ذیــل بحثــی کــه در
مــورد مفهــوم «بــاد» ارایــه کــردهام ،ایــن را توضیــح دادهام
کــه ایــن دو متفکــر اگزیستانسیالیســت بــا ایــن المــان دونــوع
مواجهــه داشــتهاند .فــروغ در شــعر «ایمــان بیاوریــم بــه آغــاز
فصــل ســرد» میگویــد
صدای باد میآید و این ابتدای ویرانیست
آن روز هم که دستهای تو ویران شدند باد میآمد
این را مقایسه کنید با شعر سهراب که میگوید:
و مــن مخاطــب تنهــای بادهــای جهانم صــدای همهمه
میآیــد
سهراب هم در انتهای منظومه «مسافر» میگوید:
عبور باید کرد
و همنورد افقهای دور باید شد
و گاه در حد یک حرف خیمه باید زد
صدای باد میآید
و من مسافرم ای بادهای همواره
مرا به وسعت تشکیل ابرها ببرید
مرا به کودکی شور آبها برسانید

وزن دنیا
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تا انتهای شعر که میگوید:
مرا به خلوت ابعاد زندگی ببرید
حضور «هیچ» مالیم را به من نشان بدهید
همــان طــور کــه مالحظــه کردیــد بــاد ،ســهراب را بــه
هیچســتان و پشــت حوصلــه نورهــا میبــرد امــا بــرای
فــروغ ،بــاد ابتــدای ویرانــی اســت و او هــم متفکــری
اگزیستانسیالیســت اســت کــه ایمــان آرزومندانــه را تمنــا
میکنــد ،از پاکــی آبهــا یــاد میکنــد و تالطمهــای
وجــودیاش زیــاد اســت .در دفتــر عصیــان هــم کــه
فــروغ بــا خــدا کشــتی میگیــرد و طنــز االهیاتــی غریبــی
دارد .اعتراضاتــی از جنــس اعتراضــات فــروغ بــه خــدا
در کار ســهراب نیســت امــا دربــارهی قلــب و دربــارهی
مغــز دغدغههایــی اگزیستانسیالیســتی دارد .شــاملو هــم
متفکــری اگزیستانسیالیســت اســت .یکــی از درخشــانترین
اشــعار ســدهی کنونــی مــا بــه نظــر مــن «در آســتان ه»ی
شــاملو اســت .در میــان دغدغههــای وجــودی شــاملو ،یــک
اکســیری وجــود دارد.
● ●از منظــر روشــنفکری دینــی طبیعتــاً در
جامعــهی بعــد از انقــاب ایــران ،بــا وجــود
اینکــه بهنوعــی تئوکراســی حاکــم و بحــث
از خــدا و معنویــات رایــج اســت ولــی تصویــر
ایــن مباحــث را میشــود حتــی در آثــار
ی شــبیه ســهراب
شــاعرانی کــه خــط عرفانــ 
را پــی میگیرنــد ،خیلــی کمجــان و کمرنــگ
دیــد .یعنــی بهجــز در شــعر شــاعران نزدیــک
بــه ســاختار قــدرت و شــعر آیینــی ،در حجــم
کثیــری از آثــار شــاعران مــدرن بعــد از انقــاب
اثــری از اعتنــا بــه مســائل دینــی و دیندارانــه و
معرفتاندیشــانه دیــده نمیشــود ،مگــر در
همــان قالــب چالــش و کشــتیگرفتن بــا خــدا.
ایــناتفــاقراچطــورمیشــودتفســیرکــرد؟
احتمــاالً بایــد علــل جامعهشــناختی و سیاســی بــرای آن پیــدا
کــرد .مــن خیلــی بــا شــاعران جدیــد دهههــای اخیــر آشــنایی
نــدارم امــا اگــر گــزارش شــما را مفــروض بگیــرم احتمــاالً بایــد
ایــن اتفــاق را تابعــی از تجربــهی زیســته مــا بدانیــم .هــم
انتقــادی نســبت بــه حکومــت دینــی اســت و هــم واکنشــی

ناگزیــر بــه مدرنیزاســیونی اســت کــه بــه لحــاظ فکــری نــگاه
انســان را بــه هســتی عــوض کــرده .بههرحــال شــاملو دنیــا را
یــک جــور میدیــد و ســهراب جــور دیگــری .هرکــدام از اینهــا
یــک تجربــهی زیســتی داشــتهاند و ایــن دربــارهی شــاعران
امــروزی هــم صــدق میکنــد .یعنــی ایــن مســئله بــا تجربـهی
زیســته هــم رابط ـهای دیالکتیکــی دارد .مث ـاً در کار کســانی
مثــل علــی معلمدامغانــی کــه بــه ســاختار قــدرت نزدیــک
بودهانــد ،ایــن مفاهیــم را میتــوان جســتوجو کــرد ولــی
خطــی کــه بهقــول شــما ســپهری در آن شــعر میســرود بــه
محــاق رفتــه اســت و احتمــاالً علــل آن را بایــد در تجرب ـهی
زیســته شــاعران ســراغ گرفــت .تنــوع شــعر میتوانــد ناشــی
ی آنهــا و نــوع
از تنــوع تجربـهی زیســتهی شــاعران ،دغدغـ ه 
واکنشــی باشــد کــه نســبت بــه هســتی دارنــد و ایــن تکثــر در
هم ـهی دنیــا تنــوع قابلمشــاهدهای اســت.
● ●مــا در مــورد منبــع عرفــان کالســیک و منبــع
عرفــان مــدرن صحبــت کردیــم .بهنظــر
میرســد در ســالهای اخیــر منبــع عرفــان
درحــال تغییــر اســت و شــاهد شــکلگیری
نوعــی عرفــان پســتمدرن هســتیم و فصــل
جدیــدی از عرفــان مطــرح میشــود کــه منابــع
خــاص خــود را دارد .ایــن عرفــان جدیــدی را
کــه چهل،پنجــاه ســال بــا عرفانــی کــه ســپهری
نماینــدهی آن بــود ،فاصلــه گرفتــه اســت،
چطــور بررســی میکنیــد؟
بایــد تأمــل بیشــتری بکنــم .کتــاب عرفــان پــس از مدرنيتــه
نوشــتهی دان کیوپيــت یکجورهایــی آن چیــزی را عنــوان
كــرده اســت کــه مــن از آن بــا عنــوان عرفــان مــدرن یــاد
ی را شــامل شــود کــه
میکنــم و میتوانــد همــهی آن چیــز 
در دوران پساروشــنگری و پسارنســانس مطــرح اســت .تصــور
مــن ایــن اســت کــه احتمــاالً شــاعرانی در ایــن عرصــه ظهــور
ـباني وجــود را پيشــه میکننــد .ايــن تفكــر شــباني
کننــد كــه شـ ِ
وجــود متعلــق بــه هايدگــر ،خــود تفكــری پسـتمدرن اســت و
از عصــر روشــنگری فاصلــه گرفتــه اســت.
بهطورکلــی بــرای داوری دقیقتــر بایــد مطالعــه بیشــتری
داشــته باشــیم و همانطــور کــه گفتــم مطالعــهی مــن
دربــارهی شــعر دهههــای اخیــر کافــی نیســت.
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