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  يعتيشر» اتيريکو«
   تةوسيبه هم پ ياز سه گانه ها يکي

  »يعتيگفتمان شر«
  
  
  
  
  

  يد توسليناه
و هشت کتاب  يعتيشر اتيريکو يقيتطب يبه بازخوان ،»چستانيهبوط در ه«با عنوان  يدکتر سروش دباغ در مقاله ا شيپ يچند

   .نوشته بود يبر مناسبت سالگرد درگذشت سهراب سپهر ديبا تاک يسپهر
مقاله اشاره  نيا دردارم از آن  ييبخش هاکه  يينقدهابر آن هستم تا به  ،يعتيشر يبر مناسبت سالگرد دکتر عل ديبا تاک زيمن ن

  !کنم
از مقوله  ياريبس... کتاب و/ باور/ رفتار/ شهياند/ شخص/ چند موضوع ايدو  انيم يقيتطب يو بررس سهيمعموالً مقا ميدان يم 

در دو  يو سپهر يعتياز آنجاکه، به نظر من، شر .داشته باشند گريکديبا  ييو باال قيه وجوه اشتراک عمک رديگ يانجام م ييها
دو  نيا نياند و آن چه را تنها وجه مشترک ب ستهيز ينسبتاً دور از هم م يکارکر تينسبتاً متفاوت و با دو مسئول يشواريجهان اند

کامال گونه  تيفيو ک تياما با کم ،يجد اريشان به عرفان است؛ گرچه بس يستگواب ايو  يکرد دلبستگ فيو تعر افتيتوان  يم
ل يبه دل رايزانجام داد،  يقيتطب يوجه اشتراک پژوهش نيهم يبتوان تنها بر رو ديشا ،گون و آن هم دو عرفان کامالً متفاوت

 سندهيکه البته نو يمقوله ا! مقوله پرداخت نيبه ا توانب يبه سخت ،از هم اريبس فاصلهبا  کيهرمتفاوت  يا شهياند/ يستيز يارهايمع
  .آگاهانه به آن توجه داشته است اريبس

دو عارف  نيا يستيز ةتوان به آن اشاره کرد صبغ يم يو سپهر يعتيشر ةشيرانديکه در ز يمهم اريبس ياز تفاوت ها يکي
 کيدر  زيو ن يخيتار/ يميزمان تقو کيدر  يعني شود؛ فيتواند تعر يم ياست که در زمان و مکان مشابه نيروشنفکر و امروز

جهان «دو  –و البته توانسته است  –تواند  يم يو سپهر يعتيشر ةشيراندين تفاوت زيهم. رانيا نيسرزم: مشترک ييايمکان جغراف
به ما شناسانده » رزو نيرديغ«را  يگريو د» ورز نيد«را  يکيکه  يي ينيکند؛ جهان ب فيدو تعر نيا يباز هم گونه گون برا »ينيب

بر  رايز .مورد نظرم هست» ين ورزيد«کنم، بلکه تنها  ياشاره نم هابودن آن دار نيد ريدار و غ نيجا به د نيتوجه شود که ا. است
و  ليوجود ندارد، اما اختالف بر سر معنا و مفهوم و تاو نيد يدارد و اساسا انسان ب ي»نيد«خود  يبرا يباورم که هر انسان نيا
و در  بيرا غا يبرخ يدار نيرديرا برجسته و غ يبرخ يدار نيد يطيانسان هاست که در شرا »ةباورمندان تيواقع«آن  ريفست

 يمکان/ يزمان ةژيو طينشان دادن ها، از آن جا که محصول شرا بيبرجسته کردن ها و غا نيا. کند يم لبرعکس عم گريد طيشرا
  .شود يمن کي چيه يتار فکرساخ تيو تثب يخود هست، مشمول ارزش گذار

. آنان بوده است يستيز ةشيو محصول اند نهاده اند يبر جا شيو از خو دهيکه آفر ميشناس يم يزيرا به آن چ يو سپهر يعتيشر
 سطح و در کيتوان در  يمانده از آنان را نم يباق ياثرها رةوارسته و بزرگوار، گست» انسان«دو  نيا نيب يقيتطب يبررس کياما در 
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حال هدف  نيداشته و در ع ينم ييمعنا نيچن يسپهر يشک برا يهدف بوده، ب يعتيشر يآن چه برارا يز. ادوزن قرار د کي
 يقيتطب يها يگونه بررس نيا يوقت ن،يبنابرا. است دهيگنج ينم زينمشابه و مشترک » گفتمان«و  »شهياند« کيدو در  نيا يستيز
ر و يو تفس فيآنان تعر ايو آ ستياز آن چ کيهر فيتعر ديد ديکه با -» عرفان«و آن هم  مقوله کيکه تنها در » انسان«دو  انيم

ثبت  ياست برا کيآکام/ يپژوهش يهدف تنها کار ايآ. رديگ ي، انجام م!ريخ ايبه هم دارند  کيسان، اما نزد کياگر نه  يليتاو
 سندهيپرسش در مورد نو نيست ا يهيو ذهن مخاطب؟ بد رشد دل ةفراتر از آن و در حوز يهدف، کار ايو  خيدر تار يگانيو با

دغدغه اش بوده پژوهش  يعتيکه شر »ينيد يشينواند«او از قضا هم در حوزه  رايروا نباشد، ز ديمزبور، سروش دباغ، شا الهمق
به  اريبس يتگبر دلبس ديانسان، با تاک رورتيوجوه ص گريو د اتيو اخالق» عرفان« ةدارد و در هم در حوز يو کنش گر يگر
ما  نيفرهنگ و سرزم ختگانياز روشنفکران و فره ياريکنم که بس يسبب مطرح م نيا هپرسش را ب نيمن، اما ا. يعتيشر اتيريکو
ام  دهيشن يباورمند باشد، که از برخ يقيتطب يبررس نيبودن ا» نابرابر«از  يبه گونه ا »چستانيهبوط در ه«با خواندن مقاله  – ديشا –
  .را اهدگيد نيا

سال درگذشت او  نيام يتر در سالگر س شيندارم، که آن را پرا  يعتيو باصطالح گفتمان شر »ةشياند«جا اما، قصد ورود به  نيا
سروش  »چستانيهبوط در ه«حال قصد نقد مقاله  نيدر ع .)۱(آمده است زين تيسا يدر روزنامه شرق نوشته ام و در برخ يدر مقاله ا
خواهم بر مقاله  يآن چه م ک،يل. ست يپژوهش يکارها ةارزشمند در حوز اريبس يکار مقالهکه آن  جااز آنندارم،  زيدباغ را ن

که در  ي»عرفان«کوتاه است به نوع  يپرداخت، اشاره ا يبه آن م شانيخود ا ديبود شا ياگر فرصت ديکه شا م،يفزايسروش دباغ ب
  .ترفته اسقرار گ سندهينو يپژوهش يقيتطب يآن مقاله مورد بررس

تأمل  يها ها و تفاوت قرابت کوشم يمجال م نيدر ا... «: سدينو ياز مقاله اش م يدر بخش »چستانيهبوط در ه«مقاله  سندهينو
سپس به  سندهينو. »را به بحث بگذارم يسپهر يعرفان يها دهيبا اشعار و ا ريهبوط در کو يو عرفان يوجود يها نوشته انيم زيبرانگ

به چند دفتر از  زيآمده است و ن »ريهبوط در کو«به نام  يعتيشر يدکتر عل ۱۳که در مجموعه آثار  »ريکو«اب چند مقاله از کت
از آن  يدر بخش شانيا. آن ها با هم پرداخته است يو به بررس »ياتاق آب« يو نوشته ها» هشت کتاب«در  يسهراب سپهر يشعرها

 يم يما گذاشته معرف ينيو د يشگياند يبر فضا يشگرف ريمعاصر که تأث ينيمتفکر و روشنفکر د کيرا به عنوان  يعتيمقاله شر
   :نظر است که نيکند و بر ا

 ياو بود، پس از وفاتش در قالب دو کتاب به نام گفتگوها يو باطن يوجود يها او که ناظر به دغدغه يها نوشته دست عموم«
و  يشخص يها آورده، متضمن دغدغه يا بعدها در نامه يعتيه خود شرچنانک ييتنها يگفتگوها. منتشر شد ريو هبوط در کو ييتنها
را  ينيد اگريروشنفکر و اح کي يوجود يها  دغدغه ياوست و به نحو پررنگ اتيو اجتماع اتيفارغ از اسالم ،يريو کو يباطن

   ».آشکار کرده است ه،ديشياند يچه را که در خلوت به آن م فرو برده و آن بانياو سر در گر نجا،يدر ا. دهد ينشان م
با  يخيعصر تار ايخواهم بپرسم آ يم! »افق کي«در  شيدانسته و کماب» عصر هم«را  يعتيو شر يسپهر ،سندهينو

در  سندهيشوند؟ نو يم فيتعر» افق کي«با هم در  شيدو کماب نيکه ا ستيچ» افق«منظور از  زياست؟ ن يکي »يشواريعصراند«
از  يخال«کند که  يم فيتعر ي»کاشان«کند و آن را  ياشاره م) انکاش( يو سپهر) سبزوار( يعتيبه محل تولد شر يگريبخش د

 ريمن کو«: که يو با اشاره به گفته خود سپهر »شود يم افتي اديآب در آن ز بزرگ کم يها دست کم دشت« رايز ستين »ريکو
در  ديبدون ترد ودند،ب  دو در آن رشد کرده نيکه ا يرصنعتيو غ يشهر مهين يفضا«: باور است که نيبر ا »ام دهيکم ند

   ».مؤثر بوده است رامونيآنها و نگرششان به جهان پ جهان ستيز
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و » جهان ستيز« يدر آن رشد کرده اند بتواند رو يو سپهر يعتيکه شر يي يرصنعتيو غ يشهر مهين يکه فضا ليتحل نيا
به  يو سپهر يعتيجهان و نه نگرش شر ستياساسا نه ز ديآ يبه نظر مکه  يموثر بوده باشد، در حال رامونينگرش شان به جهان پ

 يهيبد. ستيبه نظر قابل قبول ن! بهره مند بوده باشند يقيعم يگرچه هردو از بعد عرفان ،داشته باشد يشان با هم نسبت رامونيجهان پ
است  يعتيمنحصر به فرد شر يها يژگياز وکه  ،»يشياند يريکو«و  »ستنيز يريکو«با ) ام دهيکم ند ريمن کو( ريکو دنيست د

بزرگ شده باشد، که  رياگر هر که در کو ايآ يول! بودبزرگ شده  ريدر کو زين يعتيدرست است که شر! دينما يمتفاوت م اريبس
 ،»ريکو« ايانم آد يگره زده اند؟ نم» انسان يانسان«را با سرنوشت  »ريکو«اما، چند تن از آنان سرنوشت ! ريکو نيساکن ارنديبس اريبس

هم اثرگذار بوده  يجهان سپهر ستيموثر بوده، در ز رامونيو نگرش اش به جهان پ يعتيجهان شر ستيهمان اندازه که در ز
  !!است
 ي، رو»متهم« ميگو يکه م نيا( - ! بودن شده است »کيرمانت«متهم به  – ينيرديو غ ينيد –روشنفکران  يبرخ ياز سو ،يعتيشر

کنند و نه آنان که به  يمطرح م رعادالنهيغ!! ييها يهمراه با ارزش گذار ،يعتيرا در شر »سميرمانت« نيست که ا يسخن ام با آنان
 ياتهام منسوب م نيکه به ا يمقاالت ايدر مورد نقطه نظرها  يپژوهش يي يبررس قايکه اگر عم يالدر ح –) »تيواقع« کيعنوان 

که در خلوت  يعتيالهامات شر ياز پاره ا«که به قول سروش دباغ  يت و احواالتکه همه حاال ميشو يمتوجه م ميشوند انجام ده
و  جهينت ،»دارد يکه خداوند به او داشته، پرده برم يتيآورده و عنا يکه به او رو ييها ياريبخت ايخود با آن ها مواجه بوده است، 

بلکه هم زمان با آن  ست؛ين يهنر يو تنها لذت بردن يا لحظه يا جهيشود صرفاً نت يخواننده متن اش م ايمخاطب  ديکه عا يسود
ست  يعتياز ابزار شر يشکه بخ يکار. دهد يم ياريکه به آن ها انسان ها  رورتيص يبرا ست ينيع يانتقال تجربه ا ،يبه گونه ا

اش بر گردن  يانسان »ةدرون«داند  يم کين يعتيکه شر امبرگونهيو پ يجد اريبس يرسالت ست؛»يبخش يآگاه«هدف اش که  يبرا
اصال  اي( رفتهياش پذ فينح يبر دوش ها يعتيرا که شر نيرسالت سنگ نيسهراب، ا يجاست که در شعرها نيا. اش نهاده است

 يانجام م يسپهر يبا نوشته ها يعتيشر ينوشته ها انيم يقيتطب يآن چه بررس نيبنابرا! مينيب ينم) استخودش گذاشته  ديشا
 کياز  يعتيشر ليتقل يغرضانه به گونه ا يدر برابر جامعه خود، ناخودآگاه و ب »تيمسئول«و » تعهد« ةگزار نيتوجه به ا يشود، ب

  .شود يم يعرفان دوست تلق ايعارف  کيبه تنها  شمندياند
آن  يکلکه از لحاظ  يدو نوشته ا نيا نيتوان ب يم يدکتر سروش دباغ آمده به سخت »چستانيهبوط در ه«آن چه را که در مقاله 

» عرفان« يبا محتوا يسهراب سپهر يشعرها »يعرفان« يمحتوا. گنجاند ميکن يم فيتعر يعرفان يمجموعه کتاب ها ريها را در ز
از لحاظ  يقيو عم اديز اريبس يکه با هم دارند اما، به نظر من تفاوت ها ياريبس يها ابتقر نيدر ع ،يعتيشر يريکو يها نوشته

  .ديتوان د يدو م نيا انيم يساختار
 يکه م يپژوهش يارزنده است، به عنوان کار اريدو انجام گرفته، از نظر من بس نيا انيکه م يي يقيتطب يبررس ليدل نيهم به

 يعرفان يدغدغه ها ياما انگشت گذاشتن رو. رديموالنا صورت بگ ايو حافط  يسپهر يحت اي يدهلو دليو ب يسپهر انيتوانست م
 يبودن آن دو م يريصرفا کو افتيتوان  يم – سندهيبه زعم نو – يعتياو و شر انيکه م يکوجه اشترا که تنها) يسپهر(شاعر  کي

و سهراب در کاشان ) سبزوار نانيکاهک مز(زاده شده  ريدر کو يعتيکه شر نيا. تعمق کرد ديبا يکم زيمورد ن نيباشد که در ا
. باشد يو به هست ريبه کو کيهر  »يعرفان«نگاه  يها يژگياکات وتواند موجب اشتر يآمده، نم ايبه دن) ريکو ييانتها هيحاش(

. هر دو است يعرفان/ ياجتماع/ يادب يها نشيآفر انيم يقيتطب يبررس يبرا يمهم اريبس ةمولف زيآن دو ن يخانوادگ يستيصبغه ز
  .تواند باشد يم کيثار هر آ يقيتطب يدر بررس ژهيتوجه، به و انيشا اريبس زيشان ن ينيد/ يمذهب شياز همه مهم تر گرا
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و اطالع بوده و نه آن گونه  يدر حد آگاه –داشته  ريبه کو يا هيکنا –فرضا  - ياما اگر سپهر ده،يفهم يرا م »ريکو« يعتيشر
 ياز آفتاب سوزان و روزها ر،يدر کو دهياز گز و تاق روئ ر،ياز شب کو يعتيشر. اش شده بوده است يدرون »ريکو« يعتيکه شر
گرفته  يبهره م يجهان نيا »ستيز« يبرا يبه عنوان نماد »ريکو« گريد يها يژگيو ياريبسو سرد و  يمهتاب ياز شب هاداغ و 

در  زشيت شهيو مدام ت يدر پ يپ يبا ضربه ها نيزم ريکه در عمق چاه و در ز نينماد يو داستان آن مقن ريکو زيکار. است
جستجو در  ياز کوشش انسان برا ينماد او آن ر هست رديگ يز آن جان ما يجوشش آب، نماد زالل آن چه همه هست يجستجو

 ريکه در کو يگريد ينمادها اريبس اريو بس يکردن مزرعه روح انسان ياريآب يبرا – اتيآب ح ديشا –آب  افتنيچاه درون و 
از همه . هم کرده باشد »ريکو« کوتاه به يياگر اشاره ها يشود، حت ينم دهيسهراب د ياز آثار شعر کي چي، در هداند يم هست

جهان عارفانه خود را  کيهر . يمنف ايمثبت  يارزش گذار چيه ياز هم دارد، ب ياريدو فاصله بس نيعارفانه ا ينيمهم تر جهان ب
  .افتيآن دو  انيتوان م يم يدارند که کمتر وجوه اشتراک

  »شوند يم سيخ يفهمند، مابق يباران را م يمعنا يزادگان تنها اندک يآدم ليدر خ«: خواندم ييجا
درک ! سوزاند يچهره شان را م ريتنها آفتاب سوزان کو يمابق ديبود؛ اما شا ستهيدر آن ز رايز د،يفهم يرا م »ريکو« يعتيشر

  .با اثرات آن است يريو گواردن آن، متفاوت از درگ يا دهيهر پد قيعم
و نگاه عرفان  يعتيشر ينگاه عرفان اسالم افتيتوان  يدو م نيا يفانعر دگاهيد انيم نيسنگ يکه در فاصله ا يمهم اريبس نکته

 يسوزاند، اما جهان عرفان يزند و نه چشم را و نه پا را م يست که نه دل را م يجهان يجهان عرفان سپهر. است يسپهر ييبودا
  :دينما يدر آن سخت م ستنيز کهشود  يخالصه م يريدر کو يعتيشر
 يموتور اي يوانيح هينقل ليو با وسا ذيمايپ ياسفالته راه م يها ابانيو در خ ندينش يکه در هتل م ۴در  ۶ يقالب يروح ها نيا... «

دل و دماغ شان که از قدم  يکو خن يرفع خستگ يبرا دبنوش ييکوال ،يا وهيآب م ديو در هر قدم با يقبل ةشد نييتع ةماو طبق برن
برگرفت که رمل ها داغ و طو فان زاست و  يتوانند گام يگدازان چگونه م ريودر ک د،يآ يبه جوش م ارو شهره ادهيزدن در پ

  ص ۳۴.آ.م» !زند؟ يم ديکه خورش ديتوانند د يچگونه م يحت
 ةفوار: ستين رياز آن ها در کو ياز هم فاصله دارند و دوراند و اثر اريبس يعتيشر يعرفان يبا نمادها يسپهر يعرفان ينمادها

... و... و – رةتا ياطلس –افسون گل سرخ  –راز گل سرخ  – ميندازيتور در آب ب – ميبرو ايلب در –نوبر پنجره سبز ص –اقبال 
  ....ست يقدم کيآب در / ميرخت ها را بکن. است بيغا ريها که در کو نياز ا ياريبس

   .ست يعتيشر يريکو يستيسهراب با جهان ز يستينشان دادن جهان ز يمثال ها تنها برا نيا
ندارد؛ حداقل نسبت  يبا جهان سپهر ياست که آن چنان نسبت يعتيمسئوالنه و متعهدانه شر ستينکته مهم تر روش ز اما

 ةهم ،يعتيکه شر ينکرده است، در حال فيخود تعر يدر قبال مردم جامعه اش برا ي»تيمسئول« چيه يسپهر. ندارد يستيپراگمات
 يروشنفکر اي يکه اگر کس نيا. استنه کزده يهزمردم جامعه اش  يبرا... را و يردف شيعمر را، زن و فرزندان را، آرامش و آسا

و زمان و  يو جوان يو از عمر و زندگ رفتيخود پذ يتعهد را برا نيا ياما اگر روشنفکر! باشد، هرگز، هرگز يبينکند ع نيچن
توان  ينم گرياو هم گذاشته است، بگذرد، د اريگذاشته در اخت گرانيد اريهمان قدر که در اخت عتيکه طب يگريمواهب د اريبس

  نکرد؟ »يانسان« ياعتنا بود و آن را ارزش گذار ينسبت به آن ب
  
  يعتيشر» اتيريکو«به  ي، نگاهاما نکيا
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ست که در مجموعه واآثار  ينوشتار /يصوت يها گانه سهژانر از  يا گونه ،اتيات و اسالميهمراه با اجتماع ،يعتيت شرايريکو
، )جلد ۲(» گون آثار گونه«از  ي، بخش)جلد۲(» ييتنها يگفت و گوها«، »ريهبوط در کو«گون مانند  گونه يها با نامو  يجلد ۳۶

، يعتيشر يجلد ۳۶گر آثار يد شترِيب يرا در محتوا ين ژانر نوشتاريکه ا نين اي؛ در عن و منتشر شده استيتدوطور مستقل  به... و
  . افتيتوان  يم شود، يم ز شامليگر را نيکه دو گونه د

خود او در  ييمحتوا ييمعنا يبند که بنا بر رده ي»گفتمان«. نامم يم» يعتيگفتمان شر«من را  يعتيشر يجلد ۳۶مجموعه آثار 
جا که  از آن. ات اش دارديرين تعلق را به کويشتريخود، ب يعتيشود، و شر يف ميات تعريريات و کويات، اسالمياجتماع ةسه حوز

که است  ياوستهيهم پو بهگانه يک نظام منسجم ي او در انهينوگرا ةشيبروز و ظهور اند يعتيگفتمان شر ةمجموعهرسه گونه ن يا
و به  يگانگين يت به ايعنا يو بتوجه  يآن ب يهم فهم آن و هم نقد و بررسن يبنابرا دارد،او  وستهيهم پگانه و بهي ةشيشه در اندير

  .تواند باشد ينم ي، سازنده و اصوليمنطق يز نقد و نظريفهم و ن ،يوستگيهم پ
 نقد و د مورديبا ينظر لسوف و اساسا هر صاحبي، هر فوشنفکرر رر، هگ پژوهشهر ش، يهر نواندشه يذهن و اندکه  ميدان يم

دن نسبت به هر يرس ياهدن و به آگش روشنعالوه بر  ،ماکه و نقد و نظرهاست  ها بحثن يهممل با ادر تع و رديچالش قرار بگ
و چالش به تبادل نظر  ،شندياند يمما  اا در تضاد بيما  اب يدر توازکه  يآناناز  ياريبس با زين ان رام يهانظر نقطهم يتوان يم ،شهياند

ل داده يقلت ييو محتوا يجا که از شان علم تا آن ز استيروا و جاسته، يشا يکار يعتينقد مجموعه آثار شر نيبنابرا. ميبگذار
  .نشود
و به هم   گانهي ي»گفتمان« ؛آثار گذاشته استن يدر اعمر خودش  ميچهل و سه سال و ن نيهم و غم خود را در ا ةهم يعتيشر

به آن اسالم  يعتيآن چه شر ات،يو اسالم نيد ةدر حوز ما همه. دهد يم ليرا تشک يآدم ستياز ز ييها بخش ک،يکه هر  وستهيپ
 رشتيب يگرچه براکه  ييها دغدغه. ميدار ييدعدغه ها شود يف ميتعر يبيو غ يقدس يباورها ينوع ةحوزدر و  ديگو يم

 يگذار ارزش رايز کرد يگذار ارزش کدام چيه يبراست يباينم يدر روند نقد و بررس نجاياست، اما مند ا»ارزش« آن باورمندان
  .مطلقاً مردود است کند يمبه کارش لطمه وارد چون منتقد  ايگر  پژوهش ياز سو
 مسلمان يدر سطح کشورها نيو همچن رانيدر ا ينيد شانينواند ژهيمسلمانان، به و انياثرگذار در م يتيبه عنوان شخص ،يعتيشر

نسبت به اسالم  اش انهينوگرا يها شهياند يدر اثرگذار يريناپذ که نقش انکار شينواند يبه عنوان روشنفکر ز،يمنطقه و جهان ن
که  -... و ست،ياليچپ، راست، ماتر ک،يالئ ن،يد يب دار، نياز  روشنفکران د ياريبس يسومند، وجود دارد از  وزآمد و زمانر

که  چنان قرار گرفته؛ آن يمورد نقد و بررس – کيو ن  ست يهيبد يتيواقع نيباشند، که هستند و ا زيهمه در تضاد با هم ن ديشا
 يها خوانش انيم ياريبس ييمحتوا/ يساختار ياه تفاوت ،گرچه ؛نزده است يعتيشر يو بررسنقد  نهيدست رد به س يگروه چيه
  . شود يم دهيها با هم د گروه نيا

 جست و همان »اتياسالم«را در  شينظرها نقطه ديکه با ستيهيشناس است و بد قدر که مسلمان است، اسالم همان يعتيشر
وشنفکر و رو به عنوان  کند يم يزندگ آن ينيو ع يواقع يها يژگيو ةاش و با هم معهکه در جا ست يقدر که شهروند اجتماع

، کرده استمطرح  جامعههمان در سطح ها را  که آن ،دارداش  با جامعه يجمع ييآگاه، باورها خودش خودآگاه و جهان ريبه تغب
  .گرفت يپ »اتياجتماع«در د يبارا  شينظرها نقطه
که کل  –خود  ياز درونه وجود يميکه به عرفان، به عنوان ن ستيهر انسان ياز زندگ يکه آن هم بخش ،يعتيشر اتيريکو اما

 کينزد يا دور و برش رابطه عتيطب انيخود و م انيکه م معنا نيدارد؛ بد شيگرا - عقل و اشراق است عيتجم يانسان ةدرون نيا
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 فيتواند تعر يعرفان م رمجموعهيکه در ز يعتيات شريريکو .شود يمفهوم م، فهمد يو م نديب يم رياجتناب ناپذ يي يوستگيو پ
از آن قابل  يخودش، که بخش ييايجغراف/ يخياربا توجه به زمان و مکان ت عت،يانسان و طب انيمکه  ست يرابطه ا ،و فهم شود

  . د، وجود دارست يدرون يو باورها ها تجربه درک و فهمِ ازمنديو ن ستيبا چشم سر ن تيرو
خود  يعتيگونه که شر باشد، که هست، اما انسان، آنن )اتيريات، کويات، اسالمياجتماع( هرسه نيا ةکه مجموع نينه ا انسان،

و راه و  مانيآن باور و ا ،اتياسالم يعتيشر يبرا .هسه حوز نيبه ا ياز آگاه ست يا مجموعه کند، يم فيتعر گروهن سه يارا در 
 يروزآمد و هم زمان ليو تاو رياست و در روند خوانش و تفس نيتر که آمده، کامل جا نيدارد تا ا نيقيکه  ست يآن چراغ راه

در جهان امروز  يعتيجا که شر از آن. به اسالم فتگانيباورمندان و ش ليخ انيدر م ژهيباشد، به و نيکامل تر تواند يهنوز هم م آن
 نيها در تعامل، بنابرا امروز هست آشناست و با آن يي يکه در جامعه جهان يياه ها و داده مانلو ا ها تيو با واقع کند يم يزندگ

که  روست نياز ا. و روزآمد دارد يهمزمان يباور زيها ن و به آن فهمد يجامعه را روزآمد م يها و تابوها باورها و سنت ةهم
 ييها يحرف اتيدر امور اجتماع ست که يکرروشنف يعتيررا شي، زباشد ياجتماع يها دغدغه يپاسخگو تواند ياو م اتياجتماع

و  يشيبازاندمدام در حال ز اسالم يو نو باورها  نيدر حوزه د ست که ينيد شينواند کياو ن حال يدر ع .گفتن و نقد دارد يبرا
را و  يو سبز نديبي يهم جنگل را م که ياست؛ کس عارف کي  از همه اومهم تر . استت ايالماس نيو تکو رييتغو  يبازخوان

  :باشد ييو تماشا ديتا به چشم آ ستين چيه آندر  يعتيکه به زعم خود شر يريکو .نديب يرا م ريرا و هم کو شيرو
 يا موتوري يوانيه جيل نقليند و با وسايمايپ يابان هاس اسفالته راه مينند و در خينش يکه در هتل م ۴در  ۶ يقالب ين روح هايا...«

دل و دماغ شان که از  يو خنک يرفع خستگ يبنوشند برا يي، کواليوه ايد آب ميو در هر قدم باا يقبل ةن شدييو طبق برنامه تع
برگرفت که رمل ها داغ و طوفان زست و  يتوانند گام يم ر گدازان چگونهيد، در کويآ ياده رو شهرها به جوش ميقدم زدن در پ

   ص ۳۴. آ.م »!زند؟ يد ميد که خورشيتوانند د يچگونه م يحت
را، که » عرفان« ديبا ،يريرابطه با گفتمان کو يبا آن و برقرار يق عاطفيارتباط عمو  يعتيشر »اتيريکو« با ييآشنا يبرا سپ

 شيکه ب يعتيشر اتيريحوزه کو در. ، شناختداردقرار  هامعنا از يف گسترده ايدر طو  ستيو ملموس ن ينيصرفا ع دهيپد کي
شدن به  پرتاب يبرا ست يداند که مفر يم يا آن را پنجره زين وم که ايابي يدر م ته استاو به آن وابسته و دل بس زيچ راز ه
در  نکيا و ميسته ايدر آن ز بوده واز آن  يبخشز يما نم يدان يک مينکه  ،يجهان. شود يخوانده م »بيغ«که  يجهان گر،يد يجهان

از  ميکن يم تيشکام و ينال يمروست که  نيو از هم ؛تانسياز ن دهيبر ينا نچونام، يپس از هبوط از آن جدا گشته ا يزندگ
  :د کرده استيز يکه در آن م يگانه با جهانيمه و بيانسان را مضطرب، سراس ي، به گونه ايين جدايو ا ،از آن ييجدا
. کند يم ييو تنهاجه احساس غربت يشود و در نت يگانه ميعت بيکند با طب يعت رشد ميشتر از طبيانسان به همان اندازه که ب... «

ن يکه ا ييايک کلمه دنيدر . کند يست، توجه مين جا نيکه ا يياين غربت به دنيفرار از ا ي، و برايين تنهاياز ا يريجلوگ يو برا
ب، يرفتن به غ يفطرت انسان است برا يتوان گفت که عرفان تجل يار خالصه ميبس يرين به تغبيبنابرا. است» بيغ«ست يجا ن

  ۶۳- ۴صص  ۲.آ.م» .بيغکشف و شناخت 
و رمز و باور و  تيو فکر و قدس شهياند يجهان معنو انيدر چرخش و گردش م ديبا ،»شيخو شتنيخو«شناخت  يبرا انسان،

و  يشناخت و همدل يب ،يعتيشر يشواريورود به جهان اند ن،يبنابرا. باشد ،دنيو لمس و بوئ تيقابل رو يجهان مادز ينو  مان،يا
ز در مقاله خود ين مطلب که سروش دباغ نيا! ست يو تک بعد هيسو کي يشناخت ات،يريو کو اتيو اسالم اتيعبا اجتما يهمراه

فارغ از  او، يريو کو يو باطن يشخص يها متضمن دغدغه ات اشيريکه کو آورده يا در نامه يعتيبه آن اشاره کرده که شر
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گفتمان عة آن است و نه به خوانش و درک مجمو يژانر نوشتاربه  يعتيشر ياست، مربوط به دلبستگ اتيو اجتماع اتياسالم
  .ردين نوشته ها انجام بگيا ةع هرسه گونيد با تجمي، که حتما بايعتيشر
فارغ از  ،يريو کو يو باطن يشخص يها آورده، متضمن دغدغه يا در نامه دارد اخودش ر يهاورسکسيو د ي، که معان»عرفان«

زبان  يريبه کارگو  يکاربرد يهايژگيوو ه ژوا يژمولويت به اتيز با عناين يشناسزبان ةدر حوز و اوست اتيو اجتماع اتياسالم
که  ييهايگژيند و دچار همه وکيدا ميگوناگون پ ييمعنا اترييتغ ،ودشيدفورمه م اشاتيطول ح که در زنده يادهيبه عنوان پد

که در جستجو و  ،يپنجره ا. نامد يم »چستانيه«آن را  يآن چه سپهر !»بيغ«رو به ست  يپنجره ا ،شوديمدارد ده زنده يک پدي
 يانتها يحد و ب مرز و يچه کوچک خود، جهان شگرف و شگفت و بيشود و از در يبه ناگاه گشوده م» جستانيه«باور به آن 

گرفتن  ياريفاوت به عرفان که با ه و متژيخاص و و ينگاه ن بايبنابرا. اندينما يرا به ما م» دوست داشتن«و » يآگاه«و » شناخت«
 يا دهيپد ،اردد» هستن«که  يگريده ديدهر پعرفان مانند که  ميابي ي، در من جا مطرح کنميآن را ا اوشه ياندو   يعتيخود شراز 

 يهيتوج/ يفيتوص ةشد نييتع شيچارچوب از پ کيکه بتوان آن را در  ،(Static)» ستايا«و نه ) Dynamic( »ايپو«ست 
را به عنوان پنجره آن  ديو با شود يمرورت ي، شدن و صيندگيپو يها يژگيو ةمشمول هم ست که يده ايعرفان، پد. کرد فيتعر

ما خود در  هست و ما ورسيونيو  يکه در هست ييها دهيپدبا  يوستگيو پ »نافتي يآگاه« زيو ن »آشنا شدن« ،»شناخت« يبرا يا
   .دي، فهمميه ام از آن جدا شديانگار يو م ميدرون آن هست

 يکمو  يفيکزان يم با خود و ةژيو ياهرکس به گونهاما ، ميباش عارفد يباعمالً همه انسان ها، ما  -به زعم من  –ن نگاه يبا ا
 يساختار يهاو در چارچوب دغدغه» نيد«دار است، اما با درک و فهم خود از »نيد«گونه که هرکس همان .خود» ينيبجهان«

 يانتزاع ةديا هر پديو  عرفانا ين يداز  گونه که خودآن ،يدرک و فهم ؛اش ييايو جغراف يخي، تارياع، اجتميفرد/يشخص
   .دارد خود» تيانسان«تر، و از همه مهم... مانند عشق، اخالق، شرافت و يگريد

دا يپ ياهبرش آگجهان دور و  بهو  شيخو شتنيبه خوکه  ا شناخت استي» عرفان«چه يز از دريش از هر چي، پزاده يآدم
را، اگر هم » وه ممنوعهيم« يعتيشراز قل نبه و  يديان توحينش اديآفر ةل قصيبنابر تمث ن پنجره است کهيهمو از درون  کنديم

ل يدلکه به  ينسانا. زند ين اش را رقم مشد»انسان« ست که ين آگاهياست و هم ا از وجود آن باخبريو  دهيبوئا ي، حداقل نخورده
 يديتوح يهانيد ةک و رمزگونيسمبولر يتعبو به  دهيرس يار شده و به خود آگاهيصاحبِ اخت ،شيخواز  يوجود يآگاهن يهم

  . ، هبوط کرده استيميابراه يسامژه يبه و
و  اتياسالم ،اتياجتماع :شمِ آثاريمفاهه گونسه  ةن در حوزيل نمادير و تاوين نگاه و تفسياز ا يا، با صبغهيعتيات شريريکو

   .ده استش يبندات دستهيريکو
و  يل اجتماعيمسا يعنياو  يگفتمان يهاگر مقولهيدر نظر داشتن د يب يعتيشر »اتيريکو«با  ين درک و شناخت و همدليبنابرا

ن فرهنگ ين و به اين سرزميش از ورود اسالم به اياش به پيو مذهب ينيشه ديکه ر يادر جامعه ژهي، به وياسالم /ينيل ديز مساين
به  – يعتيکه در مورد شر يمشکالت نياز بزرگ تر يکي هم، ديشا .نخواهد داشت يکارآمد ياست که خروج يرسد، وروديم

به  يعتيرا شريز .مهم است اريبس يزگيو نيداران و روشنفکرات ما به وجود آمده لحاظ نکردن ا نيدر جامعه د  - طور اخص 
، مرتجع ها يقالب ها يمذهب: دجا همه قالب گرفته ان نيدر ا ريمردم صادق ن... « :ديگو يشه مردمان نقد دارد و ميبودن اند يقالب
  ص ۳۴. آ.م» ...بر سر اختالف قالب هاست اختالففقط و  ...يو روشنفکرها قالب يقالب
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قالب د يبا اي ،قالب ها حساب کرد يشود رو ياد نميکند که ز يم يبا ما طخودش از اول  يعتيست که شرن ايان نشان دهنده يا
  .نهاد يتر فراخا يمتفاوت تر ان ک جهي د قدم دريگر بايد يبه عبارت. در آن ها داد يرييا تغيها را شکست و 

آن نش گر يآفر يستيار تجربه ز يبه عنوان بخش ،را يات اش را بلکه هر نوشته ايريکو و  يعتين مولقه نه تنها شريتوجه به ابا 
. رديز مد نظر قرار بگين يو سپهر يعتيد در مورد شريبا يژگين ويا. کرد ينقد و بررس ،آن ينمکا/ يط زمانيد با توجه به شرايبا
  ۱۳۹۲خرداد  ۲۹  )لحاظ شود يژگين ويد ايز باين نوشته نينقد هم يگونه که براهمان(

  
  


