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   »شعاع شمس«حسین دینانی و غالم
  
 اللبا دکترغالمحسین دینانی به دستم رسید؛ گفتگویی دربارة غزلیات شمسِ ج ، گفتگوي کریم فیضی»شعاع شمس«کتاب  خیراًا

مطالعه گرفتم. صادقانه بگویم، از خواندن آن عمیقا تاسف  الدین رومی. در روزهاي اخیر، بخشهاي زیادي از این کتاب دو جلدي را در
ن است، هر چند شفاها از این و آ تاکنون نقد جدي اي بر این اثر و این سنخ کارهاي دینانی منتشر نشدهمی دانم،  خوردم. تا جایی که

 .....ام در سالیان اخیر در نقد آنها مکررا شنیده

ه البداهه بودب پاسخ نگارنده این سطور به پرسش هاي جناب آقاي فیضی« نوشته، آورده است:  دینانی در مقدمه اي که بر این کتاب
این سخن چه وزنی در ترازوي تحقیق دارد؟ اگر ». این باب را نداشته ام و فرصت مراجعه به منابع و مراجع و سخن دیگر اندیشمندان در

عزیزانی چون بدیع الزمان فروزانفر، عبدالحسین  فرصت مراجعه به منابعی که در حوزة مولوي پژوهی در دهه هاي اخیر توسط ایشان
منتشر شده را  ...کدکنی، محمد علی موحد، عبدالکریم سروش، کریم زمانی، کاظم برگ نیسی،  ی، شفیعیزرین کوب، استعالم

ارتجاال در این باب سخن بگویند؟؟ چه نفع و سود معرفتی اي بر این شیوه  ندارند، چه لزومی دارد که وارد این میدان شوند و بالبداهه و
دارد و حاصل چنین کارهایی همین می  جا آوردن آداب تحقیق فرسنگ ها فاصله است؟ روشن است که این روش کار با به مترتب

 .شود که شده است

 :در شرح بیت

  اب که مردم ز انتظارـن ربـد ایـگویمی
  دست و کنار و زخمۀ عثمانم آرزوست

 
دادند ان به خود زحمت میاگر قدري ایش !! در مقام پاسخ به پرسش کریم فیضی می گوید، البد عثمان نوازنده اي بوده دکتردینانی

موالنا  ازاینرو نوازندة رباب در عصر مولوي بوده و» شرف الدین عثمان«می زدند، می دیدند که  را ورق» مناقب العارفین«و منابعی چون 
 .نامش را در این بیت آورده است

ی گوید ان تحلیلی رفته است. یکجا دینانی مفیلسوف ، چند جا نامی از هگل، هایدگر، ویتگنشتاین و»شعاع شمس« مجلد اول و دوم  در
د دقیق و مستدل قاعدتا بای مولوي مستفاد می شود و براین امر تاکید می کند. کسی که اهل فلسفه است و کلّ فلسفه هگل از یک غزل

ن هفتمی ف قرروشنگري قرن هجدهم و نوزدهم میالدي را با یک غزلِ عار سخن بگوید، آیا می تواند کل فلسفۀ یک فیلسوف عصر
وان نهاد؟؟ در شعاري و خطابی سخن گفتن می ت یکی را بالمره مستفاد از دیگري بداند؟!! بر اینگونه سخن گفتن، نامی جز قیاس کند و

« اموجه متعددي در ن ، قصه غم انگیز تر است و گزاره هاي باطل و تقریر هاي»معناداري«تحلیلی از  باب تلقی ویتگنشتاین و فیلسوفان
متعددي ندارد و کلی واحد المصداق است یک مصداق بیشتر ندارد و  دیده می شود؛ تو گویی سنت فلسفۀ تحلیلی ادوار» ع شمسشعا
متعلق به نحلۀ فلسفی دیگري اند. بگذریم از از اینکه  ...ویتگنشتاین است!! البد فرگه و راسل و مور و کارنپ و کواین و کریپکی آن

یقِ متعدد پیش ناموجه و رهزن و غیر دق آراء ویتگنشتاین را درست تقریر نکرده و گفتگو در میان گزاره هاي دینانی، نه کریم فیضی و نه
 .....می رود

 :، به مصداق»شعاع شمس« دربارة فقرات دیگر 

  رب شریفـــزل را اي مطـــن غـــاقی ایـــب
 زین سان همی شمار که زین سانم آرزوست
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تاب کیفیت منتشر می شود و روانه بازار ک نمیگویم و از آن در می گذرم. حقیقتا اسباب تاسف است که اثري با این سطح از سخن
ه از او منتشر می ک می شود، البد شان و منزلتش اجل ازاین است که به منابع مراجعه کند و کتابی گفته» حکیم«گردد. وقتی به کسی می

 ....باشد شود، عاري از خطاهاي فاحش

ی پاره فیلسوفان غربی، ناآشنایی با پیشینه و زمینۀ تاریخ االسف، عدم انسِ با زیست جهان موالنا، تطبیق هاي ناموجه و باطل با آراء مع
موج می زند؛ روشن است که » شمس شعاع«، ندانستن معانیِ برخی از واژگان و اصطالحات ابیات در »دیوان شمس» اي از غزلیات

کتريِ د پرداخته است. ایامی که ایران بودم، بارها از دانشجویانِ مقاطع فوق لیسانس و ن آمادگی قبلی به شرح غزلیات موالناایشان بدو
؛ مشخصی ندارد و مباحثی به نحو ارتجالی در کالس طرح می شود فلسفه شنیده بودم که کالس هاي دکتر دینانی نظم و نسق و برنامۀ

 بودن، به انضمام برافروخته شدن نیز متناسب و متالئم با مشی ایشان در کالس هاي درس است. جدلی» شعاع شمس« چگونگیِ تدوینِ
الهایی س براي نقد مشی و مرام و سلوك مسمی به علمی و فلسفی ایشان برجاي نگذاشته است و بانگ برآوردن درمیانۀ گفتگو نیز مجالی

 . به تفاریق در ایشان می دیدم کار می کردم، این احوال را» مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه«که در 

نی کتاب نوشتم. اگر و بازار آشفتۀ کنو نه به امید تغییر مشیِ دکتر دینانی، بلکه در مقام آسیب شناسیِ وضعیت فرهنگی سطور فوق را
ورمی شود، مجب ر چنین آثاري نگاشته شود، کتابهایی از این دست منتشر نمی گردد و مؤلفب نقدهایی محکم، علمی و جامع االطراف

صرف خواندنِ اوراق کتاب می کند، کیفیت مطالب را ارتقاء  به احترام درخت هایی که بدل به کاغذ می شود و زمانی که مخاطب
 .تتبع را فرو نگذارد بخشد و جانب تحقیق و

ري چون نمی نهاد و آثا بسنده می کرد و پاي در وادي هاي دیگر» فلسفۀ اسالمی«نتشار آثاري در حوزة ا کاش غالمحسین دینانی به
 ....را منتشر نمی کرد» شعاع شمس«

 


