
در مــرور گفتمان هــای مختلــف در آینــه ی شــعر  ●
ــائلی  ــه مس ــه ب ــاً باتوج ــر، طبیعت ــال اخی صدس
ــی از  ــود دارد، یک ــران وج ــه ی ای ــه در جامع ک
گفتمان هایــی کــه نمی شــود از آن غافــل شــد، 
تصویــری اســت کــه از مذهــب بــه شــکل های 
ــدا  ــود پی ــا نم ــعر م ــه و ش ــون در جامع گوناگ
کــرده و در پــروژه ی روشــنفکری دینــی نیــز ایــن 
ــه  ــا ک ــد. از آن ج ــادی دارن ــت زی ــا اهمی نموده
ــک  ــی دارد و ی ــش تاریخ ــک بخ ــود ی ــن نم ای
بخــش ادبــی، مایلیــم ابتــدا بــه بخــش تاریخي 

آن بپردازیــم؛ لطفــاً بگوییــد در صدســال اخیــر، 
پــروژه ی روشــنفکری دینــی بــه چــه شــکل و بــا 
ــوان  ــما به عن ــورد و ش ــد خ ــزه ای کلی ــه انگی چ
ــای  ــه در انته ــروز ک ــي، ام ــنفکر دین ــک روش ی
ایــن قــرن ایســتاده ایده خودتــان را میــراث دار 

ــد؟ ــری می دانی ــه تفک چ
پــروژه ی روشــنفکری دینــی کــه مــن ســال های اخیر بــا اصطالح 
نواندیشــی دینــی هــم در نوشــته هایم از آن یاد کــرده ام ادوار 
متعــددی را به خــود دیــده اســت کــه ســعی  می کنــم تــا جایــی 
کــه مجــال بســط آن در ایــن گفت وگــو وجــود داشــته باشــد بــه 

سروش دباغ پژوهشگر ایرانی حوزه ی دین، فلسفه و ادبیات اســت. او هم اکنون مدیریت مؤسسه ی معرفت و پژوهش در 
تهران و بنیاد فرهنگی سهروردی در تورنتوی کانادا را برعهده دارد و در دانشگاه تورنتو به عنوان پژوهشگر مشغول به فعالیت 
اســت؛ دباغ از جمله نواندیشان دینی است که به مدد مفاهیم خاصی که برساخته، سراغ دین داری در جهان امروز و سالک 
مدرن رفته است. از جمله ی این مفاهیم می توان 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 می کنند.
او در دهه های 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 کتاب های سروش دباغ در حوزه ی فلسفه ی تحلیلی ویتگنشتاین، 

فلسفه ی اخالق با گرایش تحلیلی، ادبیات فارسی با محوریت سهرات سپهری و نواندیشی دینی اند.

مروری بر گفتمان های عرفانی  
پشتو روشنفکری دینی در شعر مدرن ایران

حوصله ی نورها
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-  تعریف و تبصره  -



آن بپــردازم. همان طــور کــه می دانیــد پــروژه ی نواندیشــی دینــی 
یــا »دین اندیشــی متجددانــه« مختــص بــه ایــران نیســت و در کل 
جهــان اســالم ســابقه داشــته اســت. اگــر بخواهــم آن را در ایران 
ــان در  ــن جری ــه ای ــم ک ــد بگوی ــم بای ــی کن ــر نسب شناس معاص
کشــور مــا نزدیــک بــه صد وانــدی 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 می شــود، 
ــوی  ــاه ولی اهلل دهل ــی ش ــل، یعن ــر هندی االص ــد از دو متفک بای
ــا  ــان م ــی در می ــه دوم ــرم ک ــام بب ــوری ن ــال اله و محمداقب
به ســبب ســرودن اشــعار فارســی شــناخته شــده و در عین حــال 
در عرصــه ی بین المللــی و هــم در حــوزه ی فکــر دینــي و 
نواندیشــي، شــخصیتی مشــهور اســت. بــه یــاد مــی آورم ســال ها 
پیــش کــه در دانشــگاه تورنتــو درس مــي دادم یکــي ،دو بــار بــه 
کتــاب مشــهور او تحــت عنوان »بازســازی فکــر دینــي« پرداختم. 
یکــی از دالیــل اهمیــت اقبــال در ایــن اســت کــه او در مقایســه 
ــد، متعلــق  ــا ســیدجمال الدین اســدآبادی و نصــر حامــد ابوزی ب
بــه این ســوی عالــم اســالم اســت و در میــان مــا مرحــوم علــي 

شــریعتي هــم در جاهایــي تحــت تأثیــر او بــوده اســت.
ســنت  ● دل  از  کــه  پــروژه  ایــن  تعامــل 

ــه  ــر آن چگون ــه و مظاه ــا مدرنیت ــزد ب برمی خی
اســت؟ مواجهــه ای 

ــنت  ــن س ــلمانان درعی ــا مس ــه م ــت ک ــن اس ــئله ای ــاً مس دقیق
ســتبری، کــه مــا را در چنبــره ی خــود گرفتــه و مهم تریــن 
ــا  ــه ب ــا مدرنیتــه چگون ــن اســت، در مواجهــه ب مؤلفــه ی آن دی
جهــان جدیــد کنــار بیاییــم؟ در این جــا صرفــاً ُبعــد عملــی ایــن 
کنارآمــدن مطــرح نیســت؛ این کــه مــا بــا هواپیمــا، تلویزیــون یــا 
ــی   ــائل ملموس ــا مس ــم، این ه ــه کنی ــی چ ــبکه های اجتماع ش
ــر از آن،  ــا مهم ت ــد ام ــت دارن ــه در جــای خــود اهمی هســتند ک
پرداختــن بــه ســاحت نظــری نســبت میــان مــا و مدرنیته اســت.
ــال از بازســازی  ــل همان طــور کــه اشــاره کــردم اقب به همین دلی
ــتگاه  ــر در کل دس ــد نظ ــر از تجدی ــای دیگ ــی و در ج ــر دین فک
مســلمانی ســخن می گفــت؛ ایــن عیــن تعبیــر اقبــال به عنــوان 

یکــی از پیشــگامان نحلــه ی رفــرم دینــی اســت.
قصــدم ایــن اســت کــه نشــان دهــم، نســب ایــن تفکــر بــه خارج 
ــت و  ــوده اس ــی ب ــئله ی اصیل ــئله، مس ــد. مس ــران می رس از ای
درعین حــال مــا هــم از آن بی بهــره نبوده ایــم. بــرای مثــال 
ــت  ــراغ گرف ــب س ــد نخش ــوان در محم ــا را می ت ــن دغدغه ه ای
کــه از جانــب سوسیالیســت های خداپرســت ســخن می گفــت و 
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به دنبــال پاســخی بــرای ایــن پرســش بــود کــه چگونــه می تــوان 
هــم دغدغه هــای سوسیالیســتی و عدالت جویانــه داشــت و هــم 
ــود؛ چنان کــه علــی رهنمــا در کتــاب »مســلمانی  خداپرســت ب
در جســت وجوی ناکجاآبــاد« آورده اســت، علــی شــریعتی هــم 
تــا مدت هــا تحت تأثیــر محمــد نخشــب بــود و بــا خداپرســتان 
سوسیالیســت حشر و نشــر 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 
ــا  ــد ب ــاال را داشــت و به دنبــال ســازگارکردن علــم جدی دســِت ب

ــود.  ــی ب ــه های دین اندیش
نواندیشــی دینــی یــا رفــرم دینــی، از همــان ابتــدا از دیــن رســمی 
فاصلــه گرفتــه اســت. مــراد مــن از دیــن رســمی، دینــی  اســت 
ــه  ــود این ک ــا وج ــا دارد. ب ــد فقه ــمی، همانن ــالن رس ــه حام ک
ــد  ــن و بازخوانــی ســنت دینــی ســخن می گفتن ــن افــراد از دی ای
ولــی در عین حــال قرائــت متفاوتــی از ســنت دینــی بــه دســت 
ــان  ــر از زم ــه پررنگ ت ــنتی ک ــداری س ــار دین ــا در کن ــد ت می دادن
ــری  ــل دیگ ــد از بدی ــت، بتوانن ــان داش ــه جری ــی در جامع کنون

اســتفاده کننــد.
ــه  ● ــن ارائ ــالم و دی ــی از اس ــه قرائت ــریعتی چ ش

داد و در پــروژه ی روشــنفکری دینــی، کــدام 
گفتمــان را پیگیــری می کــرد؟

ــیع  ــاً تش ــالم و خصوص ــک از اس ــی ایدئولوژی ــال قرائت او به دنب
چــون  دوگانه هایــی  و  مفاهیــم  برســاختن  کار  در  و  بــود 
ــوی«/ »تشــیع صفــوی« و »شــیعه حــزب تمــام« و  »تشــیع عل
مطرح کــردن تفاوت هــای میــان »دوران تأســیس« و »دوران 
ــی  ــی را نمایندگ ــالم انقالب ــک اس ــه او ی ــاً ک ــتقرار«. انصاف اس
می کــرد: از امــت و امامــت گفــت، از مذهــب اعتــراض، از 
ــه  ــی ک ــه ظلم ــت و ب ــام گذاش ــج را نیمه تم ــه ح ــینی ک حس
توســط یزیــد و گماشــتگان او در جامعــه برقــرار بــود، اعتــراض 
ــت  ــریعتی درانداخ ــه ش ــد ک ــی بودن ــا گفتمان های ــرد. این ه ک
ــت و  ــن اس ــش از ای ــه ی او بی ــه کارنام ــه دارم ک ــه توج و البت

ــت.  ــری اس ــوع دیگ ــات« او از ن ــه ی »کویری ــاً کارنام خصوص
می تــوان گفــت مــا ســه شــریعتی داریــم؛ شــریعتی پیشاارشــاد، 
شــریعتی ارشــاد و شــریعتی پساارشــاد. آنچــه اکنــون در مــورد 
ــت،  ــاد اس ــریعتی دوران ارش ــه ش ــر ب ــردم ناظ ــر ک ــان ذک ایش
ــن  ــوالً او به همی ــا ۵۱. و اص ــال های ۴۷ ت ــریعتی در س ــی ش یعن

اعتبــار معلــم انقــالب نامیــده شــد و جمــع کثیــری از جوانــان و 
ــد.  ــرار گرفتن ــان او ق ــر گفتم ــون تحت تأثی روحانی

بعــد از انقــالب کــه محــل تضــارب جریان هــای  ●
ــای  ــت اندازی گفتمان ه ــی و پوس فکری-سیاس
پیشــین در ایــن حــوزه بــود، نواندیشــی دینــی 
ــای  ــه چهره ه ــرد و چ ــدا ک ــتی پی ــه سرنوش چ

شــاخصی داشــت؟
ــان  پــس از انقــالب در دهــه ی اول بهمــن ۵۷، خصوصــاً در پای
اســالمی  انقــالب  از  به طور کلــی  و  عــراق  و  ایــران  جنــگ 
تاکنــون، یعنــی در طــی ایــن ۴۲ ســال، گفتمــان  دیگــری در 
ــیر،  ــن مس ــل ای ــرآورده و اوای ــر ب ــی س ــی دین ــوزه ی نواندیش ح
ــناخته  ــتری ش ــد مجتهد شبس ــه محم ــی از جمل ــا چهره های ب
ــار  ــیده و آث ــم در رس ــه کم ک ــم البت ــدی ه ــل بع ــود. نس می ش
ــوان از آرش  ــا می ت ــان آن ه ــر کرده اند. از می ــم منتش ــود را ه خ
نراقــی و ابوالقاســم فنائــی یــاد کــرد. بنــده هــم از ایــن نظــر در 
میــان ایــن اســامی قــرار می گیــرم و در کتــاب »نماینــدگان نســل 

ــت. ــده اس ــاره ش ــامی اش ــن اس ــه ای ــی« ب دوم نواندیش
ــه  ــکل گرفت ــال ش ــن سی س ــه در ای ــی ک ــئله ی پارادایمیک مس
ــرم،  ــم می ب ــر از آن اس ــی متأخ ــی دین ــوان نواندیش ــن باعن و م
نقــد قرائــت رســمی اســت. توضیــح این کــه مــا از دیانــت 
ــاد  ــت از نه ــاد دیان ــان نه ــک می ــم. تفکی ــمي نداری ــت رس قرائ
ــی،  ــی عرف ــهودهای اخالق ــالق و ش ــیدن اخ ــت، برکش حکوم
بازخوانــی انتقــادی احــکام فقهــی اجتماعــی در تــرازوی 
ــن،  ــم و دی ــان عل ــبت می ــانه، نس ــث وحی شناس ــالق، مباح اخ
تأثیــری کــه معرفــت دینــی از ســایر معــارف می گیــرد، زمینــه و 
زمانــه ی پیدایــی متــن مقــدس و... از جملــه مضامینــی ا ســت 
کــه همگــی نــو و متعلــق بــه گفتمــان ســال های اخیرنــد و در 
ــاله  ــی صدس ــه قدمت ــت ک ــه  ای اس ــردن نحل ــتای پیش ب راس
ــان  ــک می ــد از تفکی ــتر عبارتن ــای بیش ــا دارد. مثال ه ــان م در می
ذاتیــات و عرضیــات دیــن، پیش تــر آمــدن و برکشــیدن تجربــه ی 
دینــی، نســبت میــان مــن و اخــالق، نســبت میــان ایمــان و اجبــار 
ــبت  ــالق و نس ــورد اخ ــی درم ــاره کردم، بحث  های ــه اش و چنان ک
ــدارا،  ــی ، م ــر سیاس ــا ام ــه ب ــبت فق ــل نس ــه؛ فی المث ــا فق آن ب
لیبرالیزیشــن و غیــره. این هــا همــه در گفتمــان متأخــر ســر 
بــرآورده و بــه ادبیــات نواندیشــی دینــی اضافــه شــده اند؛ البتــه 
ماننــد هــر پدیــده ی اجتماعــی دیگــری شــما در این جــا هــم بــا 
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تکثــر مواجهیــد؛ یعنی در میان نواندیشــان دینی کســانی هســتند 
ــرال  ــد، عــده ای لیب کــه بیشــتر دغدغه هــای سوسیالیســتی دارن
هســتند و مثــل هــر امــر متکثــر انســانی و هــر خانــواده ای کــه 
بــه تعبیــر ویتگنشــتاین شــباهت هایی خانوادگــی در بیــن اعضای 
آن برقــرار اســت، خانــواده ی نواندیشــان دینــی هــم از ایــن تکثــر 
و گرایش هــای مختلــف برکنــار نیســت. ایــن از اقتضائــات نــگاه 
بــه دنیــای پیرامــون بــا دغدغه هــای مشــترک ولــی از منظرهــای 

مختلــف اســت. 
در روزگار کنونــي، پــروژه ی روشــنفکری دینــي،  ●

ــان امــروز  ــی بــه انس ــی از پــروژه ی معنابخش بخش
درســت  ایــن  و  اســت 
ــه  ــم ک ــر بگویی ــت اگ اس
همیشــه  آن  رویکــرد 
به ســمت منعطف کــردن 
بــا  نســبت  در  دیــن 
ــه در  ــوده ک ــی  ب رخدادهای
می دهنــد؟ رخ  جهــان 
بــه تعبیــر روان شــناختی کلمــه، 
ســالمت روان و شــکوفایی باطــن 
کار  دســتور  در  می توانــد  هــم 
بگیــرد؛  قــرار  دینــی  نواندیشــی 
اگرچــه همان طــور کــه می دانیــد 
ســالمت روان را بیــرون از ســنت 
ــت،  ــراغ گرف ــوان س ــم می ت ــن ه دی
ــای  ــته کردن مؤلفه ه ــا برجس ــا ب ام
معنــوی و عرفانــی ســنت ســتبر 

ــه  ــت ب ــا عنای ــعی دارد ب ــر، س ــی متأخ ــی دین ــی، نواندیش دین
گذشــتگان،  ســنت  از  ســراغ گرفتن  بــا  و  عرفانــی  میــراث 
مجــال ســالمت روان را هــم فراهــم بیــاورد. می خواهــم 
بگویــم ســالمت روان و شــکوفایی باطنــی یــا تجربه هــای 
ــه  ــن ســنت قــرض گرفت ــد از دل ای کبوترانه هــای کــه می توانن
ــد  ــرار دارد؛ هرچن ــی ق ــنفکری دین ــتور کار روش ــوند، در دس ش
ــتفاده  ــالمت روان اس ــل س ــری مث ــون از تعابی ــان تاکن نواندیش
ــنفکری  ــث روش ــل مباح ــوان آن را در ذی ــی می ت ــد ول نکرده ان
دینــی قــرار داد. مثــاًل آنچــه مــن بــا تعبیــر »ســالک مــدرن« و 
»ســلوک مــدرن« طــرح کــرده ام در همیــن مســیر اســت و بــه 

ــد  ــک خواه ــالمت روان کم ــی و س ــای باطن ــق تجربه ه تحق
کــرد. مبــدأ عزیمــت توجــه بــه آن بخشــی از میراث ماســت که 
مؤلفه هــای باطنــی و عرفانــی در آن بــه ودیعــه نهــاده شــده 
ــد.  ــب آن باش ــد مخاط ــم می توان ــروزی ه ــان ام ــت و انس اس
البتــه احتیــاج بــه کنــدوکاو دارد و بایــد ماحصــل ایــن بازخوانی 
انتقــادی در منظــر امروزیــان قــرار بگیــرد و بــه کارشــان بیایــد. 
زیــرا بــه هرحــال نواندیشــی دینــی نســبت بــه جهان گشــودگی 
ــاء  ــنت گرایان اقتض ــنتی و س ــداری س ــا دین ــاوت آن ب دارد و تف
می کنــد کــه بــا علــم و فلســفه ی جدیــد، دیالوگــی برقــرار کنــد. 
در پاســخ بــه ســؤال دومتــان هــم بایــد گفــت کــه روشــنفکری 
ــن  ــی بی ــاد دیالوگ ــی ایج ــی در پ دین
فرآورده هــای معنــوی جهــان جدیــد 

ــت. ــنت اس و س
نظــر  ● از  یعنــی 

ــث  ــت باع ــه معنوی ــاز ب ــما نی ش
پــروژه  ای  بــه چنیــن  می شــود 

باشــیم؟ داشــته  نیــاز 
نواندیــش  بــاور  زیــرا  صد در صــد. 
ــود از  ــه نمی ش ــت ک ــن اس ــی ای دین
ــوان  ــرد؛ می ت ــی ک ــنت چشم پوش س
از ســنت یــک بازخوانــی انتقــادی 
ــار  ــوان آن را کن ــی نمی ت ــت ول داش
نهــاد زیــرا ایــن ســنت بخشــی از 
به تعبیــر  ماســت.  شناســنامه ی 
به دســت   کار  در  مــا  بنیامیــن 
ــود  ــتیم. خ ــود هس ــت خ دادن روای
بنیامیــن یهــودی زاده ای بــوده کــه تعلق خاطــری بــه یهودیــت 
ــد  ــول از او می گوی ــه نقل ق ــت ب ــا آرن ــا هان ــت ام ــته اس نداش
کــه مــا نمی توانیــم از میــراث یهودیــت عبــور کنیــم. ایــن یــک 
موضــع ســومی اســت کــه نــه مثــل روشــنفکران عربــی شــما 
ــی  ــل خیل ــه مث ــد و ن ــنت می زنی ــینه ی س ــه س ــت رد ب دس
ــان  ــه جه ــودگی ب ــچ گش ــه هی ــنتی ک ــراد س ــون و اف از روحانی
ــد می زنیــد.  ــد ندارنــد دســت رد بــه ســینه ی جهــان جدی جدی
ــه  ــکار ســنتی ا ســت کــه ب چراکــه هــردوی این هــا به نوعــی ان
ــش  ــا را پی ــه م ــی ک ــد راه ــن می گوی ــت. بنیامی ــیده اس ــا رس م
می بــرد نوعــی اســتفاده از امکانــات ســنت در کنــار گشــودگی 

باد، سهراب را به هیچستان 
و پشت حوصله نورها می برد 

اما برای فروغ باد ابتدای 
ویرانی است و او هم متفکری 

اگزیستانسیالیست است 
که ایمان آرزومندانه را تمنا می کند

از پاکی آب ها یاد می کند 
و تالطم های وجودی اش زیاد است. 

در دفتر عصیان هم که فروغ با خدا 
کشتی می گیرد و طنز االهیاتی 

غریبی دارد
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نســبت بــه وضعیــت کنونــی اســت. از ایــن موضع ســوم اســت 
ــق  ــنت گرایی مطل ــا س ــت. ب ــا گذاش ــده پ ــه آین ــوان ب ــه می ت ک
ــن دو  ــده گشــود. ای ــه آین ــوان راهــی ب ــا نفــی ســنت نمی ت و ب
روش نوعــی انســداد به لحــاظ معرفتــی و زیســتی در مــا شــکل 
ــوارد  ــاهد م ــی ش ــن دوران کنون ــا در همی ــه م ــد داد ک خواهن
ــا  ــه ب ــم ک ــی را دیدی ــراً واعظ ــم. اخی ــم بوده ای ــک آن ه تراژی
علــم درپیچیــد و واکســن کرونــا را تحقیــر و کتــاب اصــول طــب 
هاریســون را آتــش زد! نمی گویــم همــه این گونــه هســتند. 
این هــا مــوارد کمیک-تراژیکــی هســتند کــه گهــگاه بــا آن 
ــم،  ــن مصــداق اگــر بگذری ــه رو می شــویم. در مجمــوع از ای روب
بایــد بگویــم کــه برای مــن روایــت اســت کــه از منظــر بازخوانی 

ــی دارد. ــت باالی ــنت اهمی س
ــر  ● ــر دکت ــه به تعبی ــت ک ــزی اس ــان چی ــن هم ای

ســروش دینــداری تجربت اندیــش خوانــده 
می شــود؟

ــه  ــش ک ــن داری تجربت اندی ــن دی ــت از ای ــی اس ــه، روایت بل
مــن آن را »دینــداری ســالک مــدرن« نامیــده ام. البتــه در نظــر 
ــد  ــش می توان ــدار تجربت اندی ــم دین ــه ه ــید ک ــته باش داش
ــت  ــه از آن صحب ــی ک ــالمت روان ــون س ــدی چ ــه مقص ب
کردیــم برســد و هــم کســانی خــارج از مــدار دینــداری 
تجربت اندیــش بــا تکیــه بــر ســلوک مــدرن. دینــداری 
تجربت اندیــش از میــراث کهــن اســتفاده می کنــد ولــی 

ــدار  ــه دین ــود ک ــرادی ش ــامل اف ــد ش ــدرن می توان ــلوک م س
ــالمت روان  ــوی و س ــوال معن ــغول اح ــا دل مش ــند ام نباش

ــد. ــتفاده کنن ــم اس ــری ه ــع دیگ ــوده و از مناب ب
در نظریاتــی کــه شــما بســط داده ایــد، ســالک  ●

مــدرن در سامان بخشــیدن بــه ســلوک معنــوی 
از پرداختــن بــه احــواالت باطنــی  به غیــر 
ــت.  ــم اس ــی ه ــر سیاس ــغول ام ــود، دل مش خ
ایــن مســئله چطــور در فضــای جامعــه ی ایران 
ــای  ــی در کج ــر سیاس ــود؟ ام ــی می ش عملیات

ــرد؟ ــرار می گی ــدرن ق ــالک م ــی س زندگ
بــه نکتــه ی خوبــی اشــاره کردیــد؛ مــن در کتــاب »آبــی دریــای 
ــر  ــه ام ــرد آورده ام ب ــاالت گ ــه ای از مق ــه از مجموع ــران« ک بیک
سیاســی هــم پرداختــه ام. دقــت کنیــد کــه مــن امــر سیاســی را 
بــه معنــا Daily politic یــا سیاســت روزمــره در نظــر نگرفتــه ام. 
مــرادم از امــر سیاســی بــه معنــای فلســفه ی سیاســی کلمــه، 
ــل  ــه فی المث ــهر و این ک ــور در ش ــی حض ــت،  یعن ــس« اس »پلی
ســالک می توانــد در ان جی اوهــا فعالیــت کنــد و به دنبــال 
کاســتن از رنــج مــردم باشــد. البتــه عضــو حــزب هــم می توانــد 
ــالح  ــرای اص ــازنده اش را ب ــای س ــا و راهکاره ــد و انتقاده باش
ــالک،  ــن س ــه ای ــدارد ک ــی ن ــی لزوم ــد. ول ــه کن ــه عرض جامع
فعــال سیاســی باشــد. خیلــی از ســالکان مــدرن فعــال سیاســی 
ــه  ــزی ک ــی چی ــد ول ــم ندارن ــی باه ــن دو منافات ــد. ای نبوده ان
ــار  ــه در آث ــت ک ــهر اس ــور در ش ــت حض ــوده اس ــن ب ــر م مدنظ
ــده  ــه ش ــر پرداخت ــوع کمت ــن موض ــه ای ــا ب ــنتی م ــان س عارف
اشــاره کرده ام  آن مقــاالت هــم  در  کــه  اســت. همان طــور 
کســانی مثــل حافــظ و ســعدی از منظــر خودشــان و بــه میزانــی 
کــه مختصــات سیاســی و اجتماعــی آن روزگار اقتضــا می کــرده 
ــد.  ــم بوده ان ــی ه ــی و سیاس ــر اجتماع ــغول ام ــت دل مش اس
هرچنــد در آن زمــان اصــاًل چنیــن مفهومــی نداشــته ایم. امــروزه 
کــه مفاهیمــی مثــل دولت_ملــت طــرح شــده  اســت ســالکان 
مــدرن شــهروندانی هســتند کــه متناســب بــا عالقــه و به  انــدازه 
ــه  ــرده و ب ــی فعالیت ک ــای عموم ــد در فض ــان می توانن وسع ش

ایــن معنــا بــه امــر سیاســی بپردازنــد. 
برداشــت  ● شــما  آثــار  از  کــه  آن طــور 

ــرار  ــدرن ق ــالک م ــن س ــه ای ــود، البت می ش
اســت در زیســت معنــوی خــود مقــداری هم 
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خودمحــور باشــد؛ یعنــی قــرار اســت خــود را 
ــی  ــری و دیگرخواه ــد و دیگ ــرار بده ــل ق اص
را در مرتبــه ی دوم ســلوک بگــذارد. بــا توجــه 
بــه صحبــت اخیرتــان در مــورد دل مشــغولی 
ــی  ــه تحلیل ــه ب ــا توج ــی و ب ــر سیاس ــه ام ب
ــه  ــی اهلل ارائ ــاء ف ــل فن ــی مث ــر مفاهیم ــه ب ک
ــث  ــن بح ــد در ای ــر می رس ــه نظ ــد، ب کرده ای
تناقضــی وجــود داشــته باشــد. ایــن دوُبعــد 
از زندگــی معنــوی ســالک مــدرن در کجــا بــه 

همدیگــر می رســند؟ 
ــاره مــن دو مالحظــه دارم. نخســت این کــه در سلســله  در این ب
مقاالتــم بــه دیگری محــور بــودن ســالک مــدرن هــم پرداختــه ام 
ــاس  ــت لوین ــه روای ــری« را ب ــوم »دیگ ــن آن، مفه ــرای تبیی و ب
برکشــیده ام. دیگــری، یعنــی انســان گوشــت و اســتخوان دار، بــه 
ــدرن  ــلوک م ــی س ــی اخالق ــوری در مبان ــد و مح ــو نظام من نح
بــه روایــت مــن، حضــور دارد. نکتــه ی دوم این کــه ســالک 
مــدرن، خودمحــور نیســت. او بــه تعبیــری در ابتــدا بــه ســالمت 
ــدا  ــد در ابت ــظ می کوش ــر حاف ــد و به تعبی ــود می اندیش روان خ
ســاغر خــود را پــر کنــد و بعــد از پرکــردن ســاغر خــود به دنبــال 
پرکــردن ســاغر دیگــران برمی آیــد. آنچــه مــن از ســلوک مــدرن 
ــاغر  ــودش را از س ــد خ ــرد اول بای ــه ف ــت ک ــن اس ــم ای می فهم
معنویــت لبریــز کنــد و ســپس دیگــران را از حضور معنــوی خود 
بهره منــد کنــد. در متــون کالســیک مــا، تجربــه در وهلــه ی اول 

امــری فــردی اســت. بــه ایــن ابیــات از حافــظ دقــت کنیــد:
 ای نور چشم من سخنی هست گوش کن
 چون ساغرت ُپر است بنوشان و نوش کن
 در راه عشق وسوسه ی اهرمن بسی ست 

پیش آی و گوش دل به پیام سروش کن
در پایان هم اضافه می کند:

تسبیح و خرقه لذت مستی نبخشدت
همت در این عمل طلب از می فروش کن

 با دوستان مضایقه با عمر و مال نیست
صد جان فدای یار نصیحت نیوش کن

ــه  ــی احــراز ســالمت روان و ب ــگاه مــن پرشــدن ســاغر یعن در ن
ــران  ــاغر دیگ ــپس س ــردن و س ــیدن و مزه مزه ک ــع چش ــدر وس ق
را پــر کــردن؛ و همان طــور کــه گفتیــد مــن بــه فنــاء فــی اهلل نقــد 

دارم. ســالک مــدرن نــه در مقــام آری گفتــن بــه زندگی ســت و 
نــه در مقــام از فنــا دم زدن، بلکــه او طمأنینــه را تجربــه مي کنــد. 
این هــا لزومــاً بــا فنــا میســر نخواهــد شــد. در ایــن زمینــه اقبــال 
الهــوری آرای خوبــی ارائــه کــرده و دیگــران هــم آن هــا را بســط 
داده انــد. به طور کلــی می خواهــم بگویــم مــن بــه فنــاء فــی اهلل 
ــه نیســت و  نقــد دارم چراکــه ســلوک مــدرن امــری نخبه گرایان
دیگــران هــم می تواننــد در آن شــرکت کننــد. آن فنــاء فــی اهلل که 
از جنــس اســتحاله اســت و در عرفــان ســنتی فــراوان دربــاره اش 
صحبــت کرده انــد در ســلوک مــدرن محوریــت نــدارد و در 
روایــت مــن یکــی از مقدمــات ســلوک مــدرن نیســت؛ من بــا فناء 

فــی اهلل هم داســتان نیســتم.
ــهراب  ● ــورد س ــما در م ــه ش ــه این ک ــه ب ــا توج ب

هــم کار کرده ایــد، بگذاریــد کمــی صحبــت 
را به ســمت ادبیــات معاصــر ببریــم. شــعر 
ــر  ــتیالی ام ــل اس ــدد، مح ــا دوران تج ــا ت م
ــک دوره ای  ــد از آن در ی ــت. بع ــتعالیی اس اس
ــعر  ــده و ش ــته ش ــار گذاش ــتعالیی کن ــر اس ام
ــر  ــان اگ ــن زم ــود. در ای ــی می ش ــاًل زمین کام
اگزیستانسیالیســمی هــم وجــود داشــته باشــد 
خــدا  از  مســتقل  اگزیستانسیالیســم  نوعــی 
ــود  ــم وج ــر ه ــای دیگ ــه گفتمان ه ــت. البت اس
تأثیرگذارتریــن  و  بارزتریــن  ولــی  دارنــد، 
ــه  ــت. ب ــن اس ــم همی ــه می بینی ــی ک گفتمان
نظــر می رســد بعــد از به وجود آمــدن شــعر 
نــو، امــر اســتعالیی تاحــدود زیــادی کنــار 
ــر در  ــدو ام ــان ب ــه در هم ــود. البت ــاده می ش نه
کنــار نیمــا هــم کســانی مثــل هوشــنگ ایرانــی 
ــه  ــک توج ــان الیی ــی عرف ــه به نوع ــم ک را داری
ــما رد آن  ــه ش ــب ک ــان غال ــن گفتم دارد. رد ای
را در شــعر ســهراب دنبــال کرده ایــد، محصــول 

ــت؟ ــوده اس ــری ب ــت و تفک ــه زیس چ
دقیقــاً نمی دانــم صبغــه ی ایــن اگزیستانسیالیســم مســتقل از خدا 
و ســخنانی کــه آشــکارا صبغــه ی خداناباورانــه دارنــد کجاســت، 
ــوان  ــا عن ــود ب ــه می ش ــاملو ک ــعرهای ش ــاره ای از ش ــی در پ ول
ــم.  ــی از آن را دیده ای ــرد نمونه های ــام ب ــدم از آن ن ــاملویی متق ش
ــعار  ــن اش ــال در ای ــن ح ــا ای ــتانه. ب ــر درآس ــال در دفت ــرای مث ب
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ــود.  ــاهده می ش ــم مش ــه ه ــی آرزومندان ایمان
ــن  ● ــت. از ای ــرم نیس ــاوری مدنظ ــاً خداناب لزوم

ــا  ــه ب ــردم ک ــاره ک ــوع اش ــن موض ــه ای ــر ب نظ
ــود ســابقه ی طوالنــی و پررنــگ حضــور  وج
خــدا در اشــعار متقدمــان، بعــد از دوران تجــدد 
به مــدت صدســال ایــن حضــور بســیار کمرنــگ 
شــعر  در  خــدا  به عنــوان  چیــزی  و  شــده 

شــاعران مــا دیــده نمی شــود.
ــد در  ــه در جهــان جدی ــن اتفــاق طبیعــی اســت. ظهــور مدرنیت ای
اروپــا هــم اتفــاق مشــابهی را رقــم زده اســت. ایــن آشــنایی نه فقــط 
در شــعر بلکــه در ابعــاد دیگــر جامعــه هــم نمــود پیــدا می کنــد. 
ــه  ــد کــه ب ــا جهــان جدی ــن آشــنایی ب ــد ای همان طــور کــه می دانی
ــه  ــردد، ب ــری برمی گ ــد ناص ــه عه ــی ب ــار، یعن ــر دوران قاج اواخ
ــات مهــم اجتماعــی را رقــم  ــده، اتفاق ــون انجامی تأســیس دارالفن
زده و درنهایــت در عرصــه ی سیاســت بــه برچیــدن قاجــار منتهــی 
شــده اســت. می خواهــم بگویــم موضوعــی کــه مطــرح می کنیــد 
از اقتضائــات آشــنایی بــا جهــان جدیــد اســت. نوشــته های 
ــنت  ــاد از س ــی انتق ــا نوع ــد در آن ه ــه می خوانی ــدزاده را ک آخون
دینــی و از مناســک دینــی قابــل مشــاهده اســت. در همیــن ســده ای 
ــت را  ــادق هدای ــل ص ــی مث ــنده ی بزرگ ــد، نویس ــاره کردی ــه اش ک
ــوده اســت.  ــن ب ــی دی ــه او هــم از منتقــدان ســنت و حت ــم ک داری
در آثــاری مثــل تــوپ ُمــرواری ایــن انتقــاد جــای خــود را بــه 
دین ســتیزی می دهــد و هــم نســبت بــه اعــراب و هــم نســبت بــه 
ــندم و  ــن را نمی پس ــن ای ــرد و م ــع می گی ــی موض ــای دین آموزه ه
فکــر می کنــم برخــالف برخــی دیگــر از داســتان های 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 
ــد.  ــد آمدن ــار پدی ــار در دوران قاج ــرای اولین ب ــد و ب ــابقه نبودن س
بــه تبــع ایــن فرم  هــای جدیــد از نظــر محتــوا هــم در ایــن ژانرهــا 
ــن از  ــم و روی برتافت ــته را می بینی ــن از گذش ــه گرفت ــی فاصل نوع
آســمان کــه رفته رفتــه در آثــار نویســندگان ســر برمــی آورد؛ در اثــر 
ــا هــم شــکل گرفــت و همان طــور  ــن فضــا در اروپ ــه، همی مدرنیت
کــه می دانیــد در عصــر روشــنگری در نوشــته های دیــدرو، داالمبــر 
ــن  ــتیم. در ای ــه هس ــا مدرنیت ــات ب ــورد ادبی ــاهد برخ ــر ش و بودل
ــا زبــان اعتراضــی، الهیــات را هــدف قــرار می دهــد  ــر ب میــان بودل
ــر از این هــا هــم  ــار او بســیار فرات ــی در آث ــز الهیات ــراض و طن و اعت

ــوع در  ــن موض ــم ای ــه گفت ــور ک ــم همان ط ــران ه ــی رود. در ای م
عصــر ناصــری کم وبیــش اتفــاق می افتــد و شــعر و هنــر هــم بــه 
نوبــه ی خــود محــل ظهــور و بــروز کم رنــگ شــدن دیــن یــا عصیــان 
علیــه خــدا قــرار می گیــرد. در ایــن رابطــه می تــوان از بعضــی آثــار 
فــروغ فرخــزاد، از جملــه در دفتــر عصیــان او مثــال زد. مــن اســم 
ایــن طــرز تفکــر را طنــز االهیاتــی می گــذارم و همان طــور کــه شــما 
ــخن  ــه س ــدرن این گون ــای م ــه دنی ــش از ورود ب ــد پی ــاره کردی اش
ــاهده  ــاعران مش ــار ش ــا او در آث ــتی گرفتن ب ــدا و کش ــا خ ــن ب گفت

ــث اســت. ــه ی دیگــر آن هــم اخــوان ثال نمی شــود؛ نمون
یا نصرت رحمانی... ●

ــار  ــه آث ــبت ب ــری نس ــت کمت ــا دق ــان را ب ــار ایش ــن آث ــه م البت
ــان  ــا اطمین ــده ام و ب ــروغ خوان ــوان و ف ــهراب، اخ ــاملو، س ش
بیشــتری می توانــم در این بــاره بگویــم کــه ایــن طنــز الهیاتــی و 
طنــز تــوأم بــا اعتــراض در آثار شــاعران نامبــرده به غیر از ســهراب 
وجــود دارد و در جاهایــی رنــگ حیــرت و بــه خودوانهاده شــدن 
ــه  ــت. چنانچ ــه اس ــی گرفت ــرای زندگ ــی ب ــردن معنای و طلب ک

ــان هســتند. ــم همــه این هــا اقتضــای زم گفت
ــه  ● ــپهری ک ــهراب س ــعر س ــی ش ــروژه ی  بررس پ

مدت هاســت روی آن کار می کنیــد و باعــث 
شــده کــه او را نمونــه ی ســالک مــدرن بدانیــد، 
ــن  ــی ای ــا ردیاب ــما ب ــت. ش ــه اس ــب توج جال
ــزه ای  ــه انگی ــر چ ــات معاص ــان در ادبی گفتم
را دنبــال می کنیــد و چــرا از میــان شــاعران 
مــدرن به ســراغ کســانی نرفتیــد کــه خــود 
ــتعالیی  ــر اس ــور ام ــه ی حض ــراد داعی ــن اف ای
ــی  ــنگ ایران ــال هوش ــد؟ مث ــان دارن را در کارش
یــا یــداهلل رؤیایــی کــه از عرفــان الییــک حــرف 
می زنــد. یــا مثــاًل جریــان »شــعر دیگــر« کــه بــه 
امــر اســتعالیی کــه اتفاقــاً به نوعــی بــه عرفــان 
خراســان اشــاره دارد و در شــعر کســانی چــون 
ــرام  ــا به ــت ی ــت اس ــل رؤی ــی قاب ــژن اله بی
اردبیلــی کــه حتــی تجربه هــای ریاضتــی و 
عینــی هــم داشــته. چطــور به ســراغ ایــن  

نمونه هــا نرفتیــد؟
مــن ایــن را از شــما می شــنوم کــه یــداهلل رؤیایــی تعبیــر عرفــان 
الییــک را دربــاره ی خــودش بــه کار بــرده اســت. پــاره ای از آثــار 
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افــرادی را کــه اشــاره کردیــد بــه دقــت نخوانــده ام. البتــه عرفــان 
الییــک خیلــی مدنظــر مــن نبــوده اســت. این طــور بگویــم کــه 
مــن یک جــور دیالــوگ درازآهنگــی را در طــی پانزده ســال اخیــر 
بــا ســپهری آغــاز کــرده ام و در او پــاره ای از مضامیــن و مفاهیمی 
را یافتــم کــه قصــد داشــتم در روایــت خودم از ســلوک مــدرن در 
ایــن روزگار بگنجانــم. شــاید در آثــار شــاعران دیگــر هــم مــوارد 
ــل  ــی وجــود داشــته باشــد. مصــداق مفاهیمــی مث ــل اتکای قاب
متافیزیــک نحیــف، ســالک مــدرن، کورمرگــی ایمــان آرزومندانــه 
ــیاریش را در  ــرده ام بس ــراد ک ــن م ــه م ــوی را ک ــی معن و تنهای
ســهراب می بینــم. همچنان کــه در داستایفســکی هــم ایــن 

مــوارد را می بینــم، در بــار هســتی 
ــا  ــم و از آن ه ــدرا می بین ــالن  کون می
هــم اســتفاده کــرده ام. امــا ســهراب 
نمونــه ی بومــی خوبــی اســت کــه به 
ــا  تعبیــر هایدگــر، تفکــری شــاعرانه ی
نوعــی »شــبانِی هســتی« پیشــه کردن 
ــع  ــود. در واق ــده می ش ــم در او دی ه
ــوده  ــن ب ــهراب ای ــاب س ــل انتخ دلی
او مأنوس تــر  بــا  اســت کــه مــن 
منتقــد  یــک  نــه  مــن  هســتم. 
ــفه پژوه و  ــتر فلس ــه بیش ــی، بلک ادب
عرفان پژوهــی هســتم کــه پــاره ای 
از مفاهیــم را بــا اســتفاده از ایــن 
بخــش از میــراث برســاخته اســت. از 
ــرای  ــم ب ــهراب ه ــی س ــی زندگ طرف
مــن جالــب بــوده اســت. وقتــی آثــار 

متعــددی کــه از او باقــی مانــده از جملــه نامه هــا، اتــاق آبــی و 
غیــره را در کنــار هــم قــرار می دهــم بــه »آن« هایــی می رســم که 
مــن از آن لــذت می بــرم و ایده هــای خــودم را در آینــه ی افــکار 
ــت را  ــده از ســهراب نوعــی معنوی ــار به جا مان ــم. در آث او می بین
احســاس می کنــم کــه اتفاقــاً بــه نظــر مــن عمــق هــم دارد و بــا 
نقــدي کــه امثــال رضــا  براهنــی و شــاملو یــا ضیــاء موحــد بــه او 
ــه  ــای آب« ب ــدای پ ــتم. »از ص ــتان نیس ــته اند هم داس وارد دانس
این ســو ســهراب هــم بصیــرت دارد، هــم ایده هایــی دارد و هــم 
متأثــر از کریشــنا مورتــی اســت. اگــر هایدگــر متأخــر را بــا دقــت 
بخوانیــم می بینیــم کــه به خوبــی ســهراب را می تــوان یکــی از 

مصادیــق تفکــر شــاعرانه و شــبانی وجــود دانســت. ایــن ویژگــی 
ــگاه«،  ــا ن ــچ م ــا هی ــبز«، »م ــم س ــعار »حج ــاً در اش را خصوص
»مســافر« و »صــدای پــای آب« می تــوان ســراغ گرفــت. بــه نظــر 
مــن او یــک متفکــر اگزیستانسیالیســت در میــان ماســت کــه ژانــر 
شــعر را انتخــاب کــرده اســت. همچنان کــه فــروغ یــک متفکــر 

ــاملو.  ــه ش ــور ک ــت و همان ط ــت اس اگزیستانسیالیس
بــه نظر مــن همــه ی ایــن افــراد متفکرانــی اگزیستانسیالیســت 
دغدغه هــای  بیــان  بــرای  شــعر  ژانــر  از  کــه  هســتند 
ــی  ــره ی واژگان ــه ذخی ــد. این ک ــتفاده کرده ان ــان اس وجودی ش
ــا  ــت ی ــتر بوده اس ــهراب بیش ــروغ و س ــوان از ف ــاملو و اخ ش
مثــاًل تکنیــک شــعری  قدرتمندتــری 
داشــته اند منافاتــی نــدارد بــا این کــه 
کســی متفکــر باشــد و افکار خــود را 
از طریــق شــعر بــا دیگــران در میــان 
ــت  ــا اموری س ــه این ه ــذارد. البت بگ
ــاوت  ــورد آن قض ــدگان درم ــه آین ک
خواهنــد کــرد. بــه قــول نیمــا »آن که 
پــس  از  دارد  بــه دســت  غربــال 
کاروان می آیــد«. مــن فکــر می کنــم 
ــود از  ــدودی می ش ــدت نامح ــه م ب
ــه  ــرد. البت ــره ب ــهراب به ــراث س می
ــه مــن اســت  ــزاره متعلــق ب ــن گ ای
ــد.  ــد آن را نپذیرن و دیگــران می توانن
ــار ســهراب »آن «هایــی وجــود  در آث
بارقه هایــی  و  اخگرهــا  و  دارد 
حضــور پیــدا کــرده اســت کــه هــم 
بــه کار ســلوک مــدرن می آینــد و هــم به لحــاظ ادبــی نوعــی 
آشــنایی زدایی و حس آمیــزی را بــه مخاطــب منتقــل می کنــد 
و بــه نظــرم ســهراب در اســتفاده از این هــا بــا موفقیــت عمــل 
کــرده اســت. حتمــاً کتــاب بــا چــراغ و آینــه شــفیعی کدکنی را 
ــا ده ســال پیــش توجــه  ــد. شــفیعی کدکنی ت مطالعــه کرده ای
ــا  ــر ب ــن اث ــا در ای ــرد، ام ــهراب نمی ک ــعر س ــه ش ــي ب چندان
ــه  ــال اجتماعــی اســت ب ــه یکی شــان هــم اقب ــی ک مالک های
شــعر ســهراب رجــوع کــرده و به تأثیــری که شــعر او گذاشــته، 
ــاره ی او  ــه درب ــاری ک ــم آث ــی و حج ــال عموم ــردازد. اقب می پ
ــه  ــود این ک ــه باوج ــت ک ــن اس ــی از ای ــده اند حاک ــته ش نوش

من فکر می کنم 
به مدت نامحدودی می شود 

از میراث سهراب بهره برد. البته 
این گزاره متعلق به من است و 

دیگران می توانند آن را نپذیرند. 
در آثار سهراب »آن «هایی وجود 

دارد و اخگرها و بارقه هایی حضور 
پیدا کرده است که هم به کار سلوک 

مدرن می آیند و هم به لحاظ ادبی 
نوعی آشنایی زدایی و حس آمیزی 

را به مخاطب منتقل می کند
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چهل  ســال از وفــات او می گــذرد در حافظــه ی جمعــی مانــده 
ــی  ــد. کس ــد مان ــان خواه ــوی همچن ــال ق ــت و به احتم اس
مثــل مــن از منظــر ادبیــات و فلســفه و عرفــان بــه او رجــوع 
می کنــد و افــراد دیگــری از منظــر خودشــان. مقدمه هایــی کــه 
ســپهری جداگانــه بــر دفاتــر خــود نوشــته اســت نشــان از انس 
ــان شــاعران  ــن نظــر در می ــا ســنت های شــرقی دارد. از ای او ب
مــا ســپهری همتایــی نــدارد. از ایــن مقدمه هــا پیداســت کــه 
ــی  ــا مکاتب ــم و ب ــا هندوییس ــم، ب ــب بودیس ــا مکت ــاًل ب او کام
کــه در ســنن شــرقی وجــود دارد کامــاًل 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 
ــا  ــپهری آن ه ــود س ــی خ ــا همراه ــده ب ــه برمی گردان فرانس
ــهراب  ــم س ــه بگوی ــت ک ــن اس ــدم ای ــرده. قص ــت می ک را ادی
دارای غنــای اندیشــه اســت. خالف آمــد عادتــی کــه بــه 
ــر  ــی تفک ــی از نوع ــد ناش ــوج می زن ــار او م ــن در آث ــده م عقی
ــی  ــال چندان ــا اقب ــی او ب ــر پایان ــد دفت شــاعرانه اســت. هرچن
روبــرو نشــد و مــن هــم بــه روایــت خــودم در کتاب هایــی کــه 
درمــورد او نوشــته ام و آخریــن آن هــا »نبــض خیــس صبــح« 
اســت بــه ایــن پرداختــه ام کــه چــرا مفاهیــم خــاص او در دفتر 
پایانــی او وجــود نداشــتند. همانطــور کــه می دانیــد ذخیــره ی 
واژگانــی زبــان فارســی از حیــث ســلوک معنــوی اکنــون خیلی 
ــعری  او  ــک ش ــر تکنی ــی اگ ــی حت ــت. به طور کل ــر اس پرورده ت
ــرار  ــری ق ــه ی پایین ت ــا دیگــر شــاعران در مرتب را در مقایســه ب
بدهنــد، از اندیشــه ی او نمی تــوان غافــل بــود. بــا وجــود 
ــی  ــعدی و حت ــظ و س ــا حاف ــس ب ــانی از ان ــچ نش ــه هی این ک
آثــار منثــور قدمــا مثــل تاریــخ بیهقــی یــا تذکره االولیــا در آثــار 
ــپهری  ــر س ــودن تصاوی ــی و بکر ب ــی زایای ــت ول ــدا نیس او پی
خصوصــاً در چهــار دفتــر اول شــعری اش، جــای بحثــی باقــی 
ــر  ــم دارد. نث ــی ه ــر روان ــال نث ــپهری درعین ح ــذارد. س نمی گ
ــل  ــترده ای مقاب ــی گس ــره ی واژگان ــه ذخی ــت ک ــی نیس فخیم
ــور او  ــه منظ ــوان ب ــی می ت ــی به راحت ــد ول ــرار ده ــما ق ش
ــرد. بازخوانــی مــن از ســهراب از ایــن قــرار اســت. مــن  پــی ب
نظیــر ایــن المان هــای اگزیستانسیالیســتی را در آثــار فــروغ هــم 
می بینــم امــا از منظــری دیگــر. البتــه کــه بی قــراری وجــودی 
او در دو دفتــر تولــدی دیگــر و ایمــان بیاوریــم بــه آغــاز فصــل 
ســرد خیلــی بیشــتر از ســهراب اســت. از ایــن حیــث »آیه هــای 

زمینــی« او نمونــه  بارزی ســت. جســتاری دربــاره ی ســپهری در 
دســت انتشــار دارم کــه احتمــاالً تــا آخــر بهار منتشــر می شــود 
بــا عنــوان »از ســهروردی تــا ســپهری«. ایــن کتــاب در ادامــه ی 
چهار،پنــج کتابی ســت کــه در ده ســال اخیــر دربــاره ی ســهراب 
نوشــته ام و بحث هــای تطبیقــی ای کــرده ام و جســتارهای آن 
از ســخنرانی های مــن اســتخراج شــده اند. در یــک جســتار بــه 
ــرده ام. در  ــهروردی قیاس ک ــا س ــهراب را ب ــی س ــاظ تاریخ لح
جســتار دیگــری بــه مقایســه ی ســپهری و مولــوی پرداختــه ام. 
بعــدی مقایســه ســپهری و  به همین ترتیــب جســتارهای 
عطــار، ســپهری و حافــظ و ســپهری و ســعدی هســتند. همیــن 
رونــد ادامــه دارد تــا بــه دوران معاصــر می رســیم و در ادامــه 
ســپهری را بــا کســانی مثــل فــروغ و شــاملو مقایســه کــرده ام. 
دو،ســه هفتــه پیــش جســتار ســپهری و عطــار بــا عنــوان »از 
کــوه قــاف تــا پشــت هیچســتان« بــه چــاپ رســید و احتمــااًل 

بــه زودی »ســپهری و حافــظ« هــم منتشــر شــود.
منظــر  ● از  ســهراب  و  فــروغ  مقایســه ی  در 

ــاظ  ــواردی را لح ــه م ــناختی چ ــر وجود ش تفک
؟ می کنیــد

ــه در  ــی ک ــل بحث ــروغ ذی ــهراب و ف ــه س ــوط ب ــتار مرب در جس
ــح داده ام  ــن را توضی ــرده ام، ای ــه ک ــاد« ارای ــوم »ب ــورد مفه م
ــا ایــن المــان دونــوع  کــه ایــن دو متفکــر اگزیستانسیالیســت ب
مواجهــه داشــته اند. فــروغ در شــعر »ایمــان بیاوریــم بــه آغــاز 

ــد ــرد« می گوی ــل س فص
صدای باد می آید و این ابتدای ویرانی ست

آن روز هم که دست های تو ویران شدند باد می آمد
این را مقایسه کنید با شعر سهراب که می گوید:

و مــن مخاطــب تنهــای بادهــای جهانم صــدای همهمه 
ــد می آی

سهراب هم در انتهای منظومه »مسافر« می گوید:
عبور باید کرد

و هم نورد افق های دور باید شد
و گاه در حد یک حرف خیمه باید زد

صدای باد می آید
و من مسافرم ای بادهای همواره
مرا به وسعت تشکیل ابرها ببرید
مرا به کودکی شور آب ها برسانید
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-  تعریف و تبصره  -



تا انتهای شعر که می گوید:
مرا به خلوت ابعاد زندگی ببرید

حضور »هیچ« مالیم را به من نشان بدهید
ــه  ــهراب را ب ــاد، س ــد ب ــه کردی ــه مالحظ ــور ک ــان ط هم
ــرای  ــا ب ــرد ام ــا می ب ــه نوره ــت حوصل ــتان و پش هیچس
فــروغ، بــاد ابتــدای ویرانــی اســت و او هــم متفکــری 
ــا  ــه را تمن ــان آرزومندان ــه ایم ــت ک ــت اس اگزیستانسیالیس
تالطم هــای  و  می کنــد  یــاد  آب هــا  پاکــی  از  می کنــد، 
وجــودی اش زیــاد اســت. در دفتــر عصیــان هــم کــه 
ــی  ــی غریب ــز االهیات ــرد و طن ــتی می گی ــدا کش ــا خ ــروغ ب ف
دارد. اعتراضاتــی از جنــس اعتراضــات فــروغ بــه خــدا 
در کار ســهراب نیســت امــا دربــاره ی قلــب و دربــاره ی 
ــم  ــاملو ه ــتی دارد. ش ــی اگزیستانسیالیس ــز دغدغه  های مغ
متفکــری اگزیستانسیالیســت اســت. یکــی از درخشــان ترین 
ــتانه « ی  ــن »در آس ــر م ــه نظ ــا ب ــی م ــده ی کنون ــعار س اش
شــاملو اســت. در میــان دغدغه هــای وجــودی شــاملو، یــک 

اکســیری وجــود دارد. 
در  ● طبیعتــاً  دینــی  روشــنفکری  منظــر  از 

ــود  ــا وج ــران، ب ــالب ای ــد از انق ــه ی بع جامع
ــث  ــم و بح ــی حاک ــی تئوکراس ــه به نوع این ک
از خــدا و معنویــات رایــج اســت ولــی تصویــر 
آثــار  در  حتــی  می شــود  را  مباحــث  ایــن 
ــهراب  ــبیه س ــی  ش ــط عرفان ــه خ ــاعرانی ک ش
ــگ  ــان و کمرن ــی کم ج ــد، خیل ــی می گیرن را پ
ــک  ــاعران نزدی ــعر ش ــز در ش ــی به ج ــد. یعن دی
ــم  ــی، در حج ــعر آیین ــدرت و ش ــاختار ق ــه س ب
کثیــری از آثــار شــاعران مــدرن بعــد از انقــالب 
اثــری از اعتنــا بــه مســائل دینــی و دیندارانــه و 
معرفت اندیشــانه دیــده نمی شــود، مگــر در 
همــان قالــب چالــش و کشــتی گرفتن بــا خــدا. 
ــرد؟ ــیر ک ــود تفس ــور می ش ــاق را چط ــن اتف ای

احتمــاالً بایــد علــل جامعه شــناختی و سیاســی بــرای آن پیــدا 
کــرد. مــن خیلــی بــا شــاعران جدیــد دهه هــای اخیــر آشــنایی 
نــدارم امــا اگــر گــزارش شــما را مفــروض بگیــرم احتمــاالً بایــد 
ــم  ــم. ه ــا بدانی ــته م ــه ی زیس ــی از تجرب ــاق را تابع ــن اتف ای
انتقــادی نســبت بــه حکومــت دینــی اســت و هــم واکنشــی 

ناگزیــر بــه مدرنیزاســیونی اســت کــه بــه لحــاظ فکــری نــگاه 
انســان را بــه هســتی عــوض کــرده. به هرحــال شــاملو دنیــا را 
یــک جــور می دیــد و ســهراب جــور دیگــری. هرکــدام از این هــا 
ــاعران  ــاره ی ش ــن درب ــته اند و ای ــتی داش ــه ی زیس ــک تجرب ی
امــروزی هــم صــدق می کنــد. یعنــی ایــن مســئله بــا تجربــه ی 
ــانی  ــاًل در کار کس ــی دارد. مث ــه ای دیالکتیک ــم رابط ــته ه زیس
ــک  ــه ســاختار قــدرت نزدی ــی کــه ب ــل علــی معلم دامغان مث
ــی  ــرد ول ــت وجو ک ــوان جس ــم را می ت ــن مفاهی ــد، ای بوده ان
خطــی کــه به قــول شــما ســپهری در آن شــعر می ســرود بــه 
ــه ی  ــد در تجرب ــه اســت و احتمــاالً علــل آن را بای محــاق رفت
زیســته شــاعران ســراغ گرفــت. تنــوع شــعر می توانــد ناشــی 
از تنــوع تجربــه ی زیســته ی شــاعران، دغدغــه ی  آن هــا و نــوع 
واکنشــی باشــد کــه نســبت بــه هســتی دارنــد و ایــن تکثــر در 

ــوع قابل مشــاهده ای اســت. ــا تن همــه ی دنی
ــع  ● ــیک و منب ــان کالس ــع عرف ــورد منب ــا در م م

به نظــر  کردیــم.  صحبــت  مــدرن  عرفــان 
می رســد در ســال های اخیــر منبــع عرفــان 
درحــال تغییــر اســت و شــاهد شــکل گیری 
ــل  ــتیم و فص ــت مدرن هس ــان پس ــی عرف نوع
ــع  ــه مناب ــود ک ــرح می ش ــان مط ــدی از عرف جدی
ــدی را  ــان جدی ــن عرف ــود را دارد. ای ــاص خ خ
کــه چهل،پنجــاه ســال بــا عرفانــی کــه ســپهری 
نماینــده ی آن بــود، فاصلــه گرفتــه اســت، 

چطــور بررســی می کنیــد؟ 
ــه  ــس از مدرنیت ــان پ ــاب عرف ــم. کت ــتری بکن ــل بیش ــد تأم بای
نوشــته ی دان کیوپیــت یک جورهایــی آن چیــزی را عنــوان 
ــاد  ــدرن ی ــان م ــوان عرف ــا عن ــن از آن ب ــه م ــت ک ــرده اس ک
ــه  ــود ک ــامل ش ــزی  را ش ــه ی آن چی ــد هم ــم و می توان می کن
در دوران پساروشــنگری و پسارنســانس مطــرح اســت. تصــور 
مــن ایــن اســت کــه احتمــاالً شــاعرانی در ایــن عرصــه ظهــور 
کننــد کــه شــبانِي وجــود را پیشــه می کننــد. ایــن تفکــر شــباني 
وجــود متعلــق بــه هایدگــر، خــود تفکــری پســت مدرن اســت و 

ــه اســت. از عصــر روشــنگری فاصلــه گرفت
به طور کلــی بــرای داوری دقیق تــر بایــد مطالعــه بیشــتری 
داشــته باشــیم و همان طــور کــه گفتــم مطالعــه ی مــن 

دربــاره ی شــعر دهه هــای اخیــر کافــی نیســت.  
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