مصطفي ملكيان س��خنان خود را اين
گونه آغ��از كرد كه بس��ياري از مواردي كه
من بايد چه در مقام گ��زارش ،چه در مقام
تحليل و چه در مقام نقد سخنان دكتر دباغ
عرض كنم ،دوس��ت بنده ،آقاي افراسيابي،
بيان و به من كمك كرد كه ديگر مجبور به
تكرارآنهانباشم.
وقت��ي ك��ه داس��تان «عقالني��ت و
معنوي��ت» در مجال��س طرح ميش��ود،
گاهي برخي مخاطبان از من ميپرس��ند
كه از اين چهرههاي معن��وي مثال در قرن
بيس��تم و به ويژه در ايران قرن بيستم ،چه
كساني را ميتوان نام برد؛ من گاهي كه در
مقام پاس��خگويي به اين قبيل پرس��شها
برميآمدم نامي از سهراب سپهري ميبردم
و ميگفتم س��پهري يكي از چهرههاي به
راس��تي معنوي روزگار ما اس��ت .اما شك
نيست كه نخس��تين كس��ي كه به جد به
معنويت س��پهري توجه كرد ،ول��و از او به
عنوان يك عارف م��درن نام برد ،دكتر دباغ
بود .اين فضل تقدم از آن دكتر دباغ خواهد
ماند كه ف��ارغ از وج��ه زيباييشناس��ي و
هنري سپهري ،به وجه انديشگي و احوال
درون��ي او توج��ه ك��رد و او را مصداقي از
مصدايق عارف مدرن تشخيص داد.
كت��اب «در س��پهر س��پهري» هم��ه
كارهايي نيس��ت كه دكتر دب��اغ حول آثار
سپهري انجام داده است اما ميتوان گفت
مهمترين كارهايي اس��ت ك��ه دكتر دباغ
درباره آثار س��پهري ك��رده ،در اين كتاب
آمده اس��ت و ابتدا من حول هشت قسمت
اول ،از  12قسمت آن صحبت خواهم كرد.
نخس��تين قس��مت كه بازنويسي يك
سخنراني بوده ،عنوانش «تطور امر متعالي
در منظومه سپهري» است ،در اين قسمت
تالش شده ،نشان داده شود تلقي سپهري
از امر متعالي يا به تعبير ديني و مذهبي از
خدا؛ دو تلقي بوده اس��ت كه به تعبير من
يكي خداي متش��خص انس��انوار است و
ديگري خداي نامتش��خص .البته سه نكته
دقيق را ايشان در اين باب تذكر دادهاند ،كه
اوال سپهري يك سير خطي نداشته كه مثال
از خداي متشخص انس��انوار شروع كرده
و به خداي نامتش��خص رسيده باشد و دوم
اينكه خداي متش��خص انس��انوار بيشتر
در دفترهاي اول تا س��وم «هش��ت كتاب»
به چش��م ميخورد ،اما در پنج دفتر بعدي
خداي س��پهري عموما خداي نامتشخص
اس��ت .نكته سوم اينكه س��پهري بيشتر با
خداي غيرمتشخص به سر ميبرده است.
در مقال��ه دوم ،يعن��ي «مخاط��ب تنهايي
بادهاي جه��ان» بايد گفت كه ب��اد و باران
در آثار س��پهري هر كدام به دو معنا به كار
ميروند ولي آنچه آقاي دكتر دباغ گفتهاند،
دو معنا نيست ،بلكه تقريبا دو معناست .كه
البته مقاله آموزنده و جذابي هم است.
در مقاله س��وم ب��ا عنوان «فك��ر نازك
غمناك» ،دكتر دباغ گفتهاند كه س��پهري
دو تلقي از غم دارد يكي غمي است كه همه
ما انسانهاي عادي كوچه و بازار داريم و آن
غمهايي است براي امكانهايي كه از دست
داديم ،س��رخوردگيهاي ما و ...و اين غمها
را عارف��ان ندارند و البته حق هم با ايش��ان
است .اما ايشان از غم دومي در سپهري نام
ميبرند كه آن غم وجودي و اگزيستانسيال
اس��ت كه ميش��ود آن را عارف هم داشته
باشد و سپهري هم داشته و هر چه به پايان
عم��رش نزديكتر ش��ده اين غم ش��دت
گرفته كه علت��ش پرس��شهاي وجودي
است كه پاسخي دريافت نميكرده ،يعني
گويي سواالتي را كه سخت به دنبال پاسخ
آنها بوده ،جوابي نيافته و دس��تخوش غم و
اندوه شده اس��ت .غمي كه بيش��تر ناشي
از ندانستن اس��ت كه اين را من نميتوانم
بپذيرم .همان ط��ور كه در ج��اي ديگري
گفتهام ،غم عارفان از نيافت��ن جواب براي
پرس��شهاي وجودي نيست ،حيرت اندوه
نميآورد ،جهل اندوه نميآورد .اندوه علل
ديگ��ري دارد ،آنهايي كه در روانشناس��ي
احساسات و عواطف كار ميكنند هيچگاه
نگفتهاند كه نيافتن پرس��ش به يك پاسخ
اندوه ميآورد .اندوه همواره به س��بب جدا
شدن از يك وضع مطلوب است.
ام��ا در مقال��ه چه��ارم ب��ا عن��وان
«حجم زندگي در مرگ» ،ايش��ان به مقوله
مرگ در آراي سپهري ميپردازد .به لحاظ
محتوا چندان مخالفتي با آن ندارم ،ولي به
نظرم ميآيد كه به تعبي��ر من در اين مقاله
هشت چيز به صورت آشفته و پراكنده با هم
آمدهاند .گاهي مرگ محل بحث ما است به
عن��وان واقعهيي كه در ي��ك آن در آخرين
لحظه عمر م��ا رخ ميده��د ،گاهي حالت
احتضار محل بحث ما است يعني از روزي
كه من يقين ميكنم كه از اين بس��تر زنده
بيرون نخواهم آمد ت��ا روز مرگ .يك بحث
سوم پس از مرگ است و بحث چهارم مرگ
پيچيده در زندگي اس��ت ،به اين معني كه
ما در هر آني از حاالت زندگي؛ هم در حال
زندگي هستيم هم در حال مرگ .هر كدام از
اين چهار بحث احكام كامال جداگانهيي با
هم دارند ،كه هر كدام از آنه��ا را ميتوان از
دو ديدگاه به آنها نگاه كرد ،يكي اينكه خود
آن با ما چه ميكن��د و ديگر اينكه تلقي آن
با ما چه كار ميكن��د .مثال مرگ آبجكتيو،
بيش��ك و ش��بهه به زندگي م��ن خاتمه
ميدهد اما انديشه به آن مرگ چه؟ آن هم
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به زندگي خاتمه ميدهد؟ به نظر بسياري
از عارفان زندگي من از روزي آغاز ميشود
كهبهمرگبينديشم.
مقالههاي پنجم ،ششم و هفتم با عنوان
«طرحوارهي��ي از عرف��ان م��درن» ،ي��ك
س��هگانه هس��تند كه طرح دكتر دباغ را از
«عرف��ان م��درن» س��اختهاند .مهندس
افراسيابي اشارات فراوان و نقدهاي بسياري
را درباره اين طرح��واره بيان كردند كه من
هم خيلي با آنها همدلي دارم ،اما يك نكته
را مهندس افراس��يابي به آن اشاره كردند
ولي نه آنقدر كه ش��ايان توجه اس��ت و آن
اين اس��ت كه دكتر دب��اغ معتقدند عرفان
مدرن مبناهاي��ي دارد :انسانش��ناختي،
معرفتش��ناختي و اخالق��ي .در دي��دگاه
اخالقي پيشفرض دكتر دباغ رويكرد مك
داول اس��ت كه اوصاف اخالقي از كيفيات
ثانويه هستند .از ديدگاه معرفتشناختي
نيز ايشان ديدگاه ش��هودي را اختيار كرده
است .دكتر دباغ ميگويند كه شهود يكي
از منابع ش��ناخت اس��ت ،كه درس��ت هم
هست .در واقع ش��ش منبع وجود دارد كه
همه معرفتشناس��ان روي آنها به عنوان
منابع شناخت اجماع دارند :ادراك حسي،
دروننگ��ري ،حافظ��ه ،گواهي ،ش��هود و
استدالل .بر اين مبنا ،ايشان تجارب عرفاني
را نيز از مقوله ش��هود به حس��اب آوردهاند
و آن را داراي حجي��ت معرفتش��ناختي
دانس��تهاند .اما اين س��خن مبتني بر يك
خطاست ،آن نوع شهودي كه يكي از منابع
ششگانه ش��ناخت اس��ت ،فرق ميكند
با ش��هود مورد نظر عرفا .گزاره ش��هودي
گزارهيي اس��ت كه وقتي ب��ر ذهن و ضمير
تو عرضه ميش��ود هر چه به ذهن فش��ار
ميآوري ،نميتوان��ي آن را قب��ول نكني.
عجز از ع��دم تصدي��ق به يك قضي��ه ،آن
قضيه را يك قضيه ش��هودي ميكند ،مثال
گزارهيي شبيه «هر كسي جوانتر از پدر و
مادر خودش اس��ت» .اما عالوه بر اين شش
منبع كه مورد اجماع همه معرفتشناسان
است ،بس��ياري منابع شناخت ديگر وجود
دارد ،مث��ل دورآگاه��ي ،پيشآگاه��ي،
نهانبيني ،وحي و تجربه عرفاني كه برخي
از معرفتشناس��ان آنها را ب��ه عنوان منبع
ش��ناخت قبول دارند و برخي قبول ندارند.
كش��ف و ش��هود عرفاني اصال و ابدا مورد
اجماع همه معرفتشناسان نيست .بر اين
مبنا دكتر دب��اغ بر پايه يك نوع اش��تراك
لفظي كه در زبان فارس��ي وجود دارد ،بين
ش��هود به عنوان يكي از منابع ش��ناخت و
مكاش��فات عرفاني خلط كردهاند .بنابراين
ركن دوم فراهم آمده از سوي ايشان ،براي
مباني فلس��في « عرفان مدرن» مورد نظر
خويش،بالتكليفميماند.
مقاله هش��تم مقالهيي اس��ت ب��ه نام
«سفر به روشني خلوت اشيا» كه به مقوله
عشق در آثار سپهري اختصاص دارد .دكتر
دباغ البته پذيرفتهان��د و من هم ميپذيرم،
عشقي كه عرفايي مثل عطار ،موالنا و امثال
اينها از آن دم ميزنند عش��قي اس��ت كه
متعلقش انسانهاي ديگر نيستند و عشق
ماورايي است و متعلقش در واقع خداست.
اما ايش��ان معتقدند دو نوع عشق ديگر هم
وجود دارد :يك نوع عش��ق اروتيك ،عشق
انسان به انساني ديگر ،حال عارفان نظرشان
درباره اين عش��ق چيس��ت؟ دكتر دباغ به
حق ج��واب ميدهد ك��ه عارفان ب��ه اين
عش��ق دو ديدگاه دارند برخي آن را الزمه
عش��ق الهي ميدانند و برخي آن را مقدمه

اجتنابناپذير عش��ق الهي نميدانند .نظر
ايش��ان اين است كه اتفاقا س��پهري هم از
گروه دوم است كه من هم تا اينجا موافقم.
بعد يك عش��ق دومي ط��رح ميكنند كه
انس��ان به همه انس��انهاي ديگر دارد كه
به آن عش��ق برادرانه ميگويند كه بر پايه
سخن عيسي درباره عشق به همسايه است.
دكتر دباغ ميگويد برخي عارفان معتقدند
كه بدون كاس��تن از درد و رنج ديگران هم
ميشود به خدا رس��يد و برخي ديگر با اين
راي موافق نيس��تند و اينك��ه عارفان غالبا
اي��ن موضوع را ض��روري نميدانس��تند و
س��پهري هم اين گونه بوده اس��ت .من در
باب نكته اخير ميزاني شك دارم .مهندس
افراس��يابي هم اش��ارهيي كردند ،ولي من
ميخواهم يك مق��دار واضحتر اين مطلب
را خدمتتان عرض كنم .ببينيد ،در زندگي
معموال كارهايي هستند كه من براي سود
خودم انجام ميدهم و خوشي زندگي است
و كارهايي هم كه براي سود زندگي ديگران
انجام ميدهم ،خوبي زندگي است .در اين
ميان ،اگرچ��ه عارفاني چون س��پهري به
معنايي ديگرگزين نبودند ،ولي چون خوبي
زندگي را در جهت افزايش خوشي زندگي
ميديدند ،به معنايي هم ديگرگزين بودند.
يعني اين عارفان ميگويند من براي اينكه
به خدا برس��م از نفع رس��اندن به ديگران،
خودم هم در حال س��ود بردن هستم .من
نظرم اين است كه ،عارفاني چون سپهري
كه معتقدند ب��دون كاس��تن از درد و رنج
ديگران هم ميش��ود به خدا رس��يد ،آن را
به معناي اول ميدانن��د و نه به معناي دوم.
يعني اخالقي زندگي نميكنم كه فقط به
ديگران نفع برسانم ،بلكه معتقدم كه در نفع
رساندن به ديگران خودم هم سود ميبرم.
قس��مت اول س��خنانم گفته شد ،ولي
ديگر به قس��مت دوم نميپ��ردازم كه آيا
س��هراب س��پهري «عارف مدرن» است يا
خير؟ دكتر دباغ سهراب سپهري را «عارف
م��درن» ميدانن��د و اگ��ر واقع��ا «عرفان
م��درن» اين اس��ت كه ايش��ان ميگويند

همه آن چيزهاي��ي كه دكتر دب��اغ درباره
س��پهري گفته است صادق اس��ت ،به جز
اين نكت��ه اخير .امي��دوارم ايش��ان هم در
س��پهريپژوهي خوي��ش و ه��م در پروژه
«عرفان مدرن» خود موفق باش��ند .البته
من وجوه مخالفت فراواني با پروژه «عرفان
مدرن» دكتر دب��اغ دارم ،اما چ��ه باك كه
اكوسيستم فرهنگي ما ،فقط زماني به بقاي
خويش ادامه ميدهد كه اين فرآوردههاي
فرهنگي مختلف در آن وجود داشته باشند.
من هميش��ه گفتهام كه بزرگترين خطر
فرهنگي براي يك جامعه ،تكآوايي شدن
فرهنگيآنجامعهاست.
فلسفهالجورديسهراب
نيما افراسيابي ،پژوهش��گر حوزههاي
فلس��فه ،هنر و عرف��ان ،نيز در س��خنراني
خويش ب��ه بازخواني انتق��ادي كتاب «در
سپهر س��پهري» پرداخت .او گفت :قبل از
نش��ر كتاب خواندني «در سپهر سپهري»،
طبق گفتوگوي��ي كه با دكت��ر دباغ عزيز
داش��تم ،قرار ش��د بنده موخرهي��ي بر اين
كتاب بنويس��م كه بازخوان��ي انتقادي 18
مقالهيي باش��د كه در آن قرار ميگيرند .اما
فرآيندي كه چاپ اول كت��اب طي كرد ،تا
به موقع به نمايش��گاه اخير كتاب برس��د،
باعث شد كه اين كتاب با 12مقاله و بدون
موخره بن��ده و مقدمه دكتر دباغ منتش��ر
ش��ود .به اميد خدا ،در چند م��اه آينده كه
ويراس��ت دوم اين كتاب منتشر ميشود،
هم آن شش مقاله اضافي را خواهد داشت
و هم موخره بنده و ه��م مقدمه دكتر دباغ
را .مقاله /موخ��ره بنده ني��ز اكنون ،تحت
عنوان «س��روش س��پهري» ،در س��ايت
رسمي دكتر دباغ و سايت فرهنگي نيلوفر
و چند سايت ديگر در دس��ترس است كه
در واقع ،س��خنراني بنده تقريبا خالصهيي
فش��رده از آن مقال��ه اس��ت و دوس��تان
براي موارد تكميل��ي ميتوانن��د به مقاله
«سروش سپهري» مراجعه كنند.
به نظر من ،بازخواني انتقادي اين كتاب
بايد در دو بخش كل��ي صورت پذيرد ،يكي

حرفش��ان ناس��ازگاري ندارد غير از يكجا
و آن هم مهندس افراس��يابي ب��ه آن توجه
داشتند ،كه دكتر دباغ يكي از وجوه افتراق
«عرف��ان م��درن» و كالس��يك را در اين
ميداند ك��ه «ع��ارف م��درن» نميتواند
از دغدغ��ه درد و رن��ج ديگري فارغ باش��د
ول��ي خودش��ان در مقال��ه آخ��ر گفتند
ك��ه س��پهري ب��ه درد و رنج انس��انهاي
ديگر عنايت نداش��ت و معتقد ب��ود نيازي
نيس��ت براي عش��ق الهي دغدغ��ه درد و
رنج انس��انهاي ديگر را داش��ت .اين يك
عنصر ،س��پهري را از «عارف مدرن» بودن
خارج ميكند .بنابراي��ن ميخواهم بگويم

دكت�ر دب�اغ گفتهان�د كه
سپهري دو تلقي از غم دارد
يكي غمي اس�ت كه همه ما
انس�انهاي ع�ادي كوچه
و ب�ازار داريم اما ايش�ان
از غ�م دومي در س�پهري
ن�ام ميبرن�د ك�ه آن غم
وج�ودي و اگزيستانس�يال
اس�ت ك�ه ميش�ود آن را
عارف هم داش�ته باش�د و
سپهري هم داش�ته و هر چه
به پايان عم�رش نزديكتر
ش�ده اين غم ش�دت گرفته

«در سپهر سپهري» به دنبال
ارائه يك نگرش به هس�تي
است ،سوي معنويت گمشده
در زندگي روزم�ره و البته
با توجه به زيستجهان عالم
راززدايي ش�ده كنوني .از
اين منظر ،به نظر ميرسد،
او در ارائ�ه ن�گاه مذكور،
موفق ب�وده اس�ت .در اين
ميان ب�ا نكتهس�نجي قابل
توجهيبهنيكيسپهرييكي
از الگوهاي «عرفان مدرن»،
جهتپروازدرسپهريادشده،
در نظر گرفته ش�ده اس�ت
«س��پهريپژوهيهاي مس��تقيم» ،يعني
س��پهريپژوهيهاي دكتر دباغ كه در آنها
به شكل مس��تقيم به تامل نس��بت به آرا
و احوال س��پهري پرداخته ش��ده است .و
ديگ��ري «طرحوارهيي از عرف��ان مدرن»
كه تحت تاثير س��پهريپژوهيهاي اخير
نگاشته شده است .بر اين اساس ،افراسيابي
«س��پهريپژوهيهاي مس��تقيم» را در
 15مفه��وم و موض��وع و «طرحوارهيي از
عرفان م��درن» را در  10مفهوم و موضوع؛
طبقهبندي ،معرفي و تبيين كرد .سپس او
گفت :تا اينجا عرايض بنده مربوط به معرفي
«در سپهر س��پهري» بود ،اكنون به بخش
بعدي ،ك��ه مربوط به نقد و پيش��نهادهاي
بنده است ،بپردازيم .بنده با بيشتر مطالبي
كه در بخ��ش قبل معرف��ي ،طبقهبندي و
تبيين ك��ردم ،يا موافق هس��تم ،يا حداقل
مخالفتي با آنها ندارم و آنه��ا را قابل تامل /
يا معرفتبخش /يا رهگشا ميدانم .حال ،به
مواردي ميپردازم كه يا موافق آنها نيستم؛
كه نقد مربوط به آنه��ا را مطرح ميكنم ،يا
اينكه بي��ان فعلي بخش��ي از «در س��پهر
س��پهري» را كافي نميدان��م ،در نتيجه از
ديدگاه خود براي آنها پيش��نهاد تكميلي
ارائه ميكنم كه شايد مناسب باشد ،دكتر
دباغ عزيز ،در ادامه پروژه س��پهريپژوهي
خويش ،به موارد مذكور بيشتر بپردازد .اين
موارد شامل 23نقد و پيشنهاد است.
از مي��ان  23نق��د و پيش��نهادي ك��ه
افراس��يابي مطرح كرد ،هش��ت م��ورد در
اين گ��زارش آم��ده اس��ت :يك ،ب��ه نظر
ميرس��د ،برخ��ي «آش��ناييزداييهاي»
سپهري ،احتمال رسيدن به نسبيتگرايي
فرهنگ��ي /ي��ا نس��بيتگرايي اخالق��ي
را دارا هس��تند .از آنج��ا ك��ه دكت��ر دباغ،
نسبيتگرايي معرفتش��ناختي را موجه
نميداند ،شايد مناسب باش��د؛ او در ادامه
س��پهريپژوهي خويش به اي��ن موضوع
مهم نيز بپردازد .حال كه او به ويژگيهاي
«عرفان مدرن» پرداخته است ،نيكو خواهد
بود به تضادي كه ممكن اس��ت بين داوري
اخالقي و معرفتشناس��ي برخ��ي عرفا به
وجود بيايد ،نيز بپردازد .ب��ه عبارت ديگر،
معرفتشناس��ي برخي عرفا ،نظرا /يا عمال
حكم به تعطيل��ي داوري اخالقي ميدهد،

كه به نظر ميرس��د ،جهانانديشگي دكتر
دباغ ،كه در حوزه اخالق خود را «واقعگرا»
ميداند ،به تعطيل��ي داوري اخالقي حكم
نخواهدداد.
دو ،ايش��ان به موضوع قابل تامل تاثير
گرفتن س��پهري از كربن اش��اره ميكند،
ولي اين موضوع را چندان تبييني نميكند
و مس��تندي براي آن ارائ��ه نميدهد .اميد
اس��ت در س��پهريپژوهيهاي آين��ده،
اي��ن موض��وع (و در كل ،تاثي��ر گرفت��ن
سپهري از انديش��مندان معاصر ،از منظر
«عرفان مدرن») بسط بيشتري يابد.
س��ه ،ب��ه نظ��ر ميرس��د ،متافيزيك
«عرفان مدرن» ،به روايت دكتر دباغ ،فقط
مبتني بر «متافيزيك نحيف شده» است،
كه به نظر نميرسد ،اين حصر چه به لحاظ
منطقي-پيش��يني و چه به لحاظ تجربي-
پسيني،موجهباشد.
چه��ار ،ب��ه نظ��ر ميرس��د ،زندگ��ي
عارفانه ش��امل حداقل س��ه مولفه اس��ت:
س��ير و س��لوك عرفاني ي��ا روش عرفاني،
التزام به يك سلس��له آموزههاي عرفاني و
تجربه عرفاني .حال با وج��ود اينكه ،دكتر
دباغ« ،عرف��ان مدرن» را ذي��ل «دينداري
تجربتاندي��ش» صورتبن��دي ميكند
و در تبيي��ن نظ��ام فك��ري خوي��ش ،از
س��پهري به عنوان س��الك مدرني كه در
«سلوك شعر» او نقش تجربه مواجهه با امر
متعالي ،بسيار پررنگ اس��ت ،سود ميبرد
ولي عمال در سلسله مقاالت «طرحوارهيي
از عرفان مدرن»« ،تجرب��ه عرفاني» نقش
چندان برجستهيي ندارد و به موانع موجود
بر سر راه انس��ان مدرن ،سوي «تجربههاي
مواجهه با امر متعالي» كمتر پرداخته شده
اس��ت .و در اين ميان اگر مواردي هس��ت
بيشترتوصيفياستتاگزارههايتجويزي.
پن��ج ،در تبيي��ن «فلس��فه الجوردي
سپهري» ،اش��اره ش��ده اس��ت كه« :اين
س��خنان با ايدههاي هايدگ��ر متاخر كه از
سوبژكتيويس��م دكارتي عب��ور ميكند و
متضمن مواجهه پيش��امفهومي با هستي
اس��ت ،قرابت قاب��ل تامل��ي دارد» .در اين
ميان ،شايد بهتر باشد ،حداقل به دو تفاوت
عمده و ريشهيي هايدگر و سپهري پرداخته
ميشد :يك ،در فلسفه هايدگر ،گويي يك
پارادايم ش��يفتي از «موجود» ،به «وجود»
ديده ميشود ،كه ظاهرا «فلسفه الجوردي
س��پهري» (و مولفههاي اخالقي «عرفان
مدرن») با آن نس��بتي ندارد .دو« ،فلسفه
الجوردي س��پهري» در بس��تر «آشتي با
طبيعت» شكل ميگيرد كه تقريبا فلسفه
هايدگر با آن بيگانه است.
شش ،به نظر ميرس��د« ،طرحوارهيي
از عرفان م��درن» به دنبال جمع س��ازگار
«خودآيين��ي كانت��ي» و «دگرآيين��ي
لويناسي» است .ولي چندان به توجيه جمع
سازگار آنها پرداخته نشده است.
هف��ت ،در «طرحوارهي��ي از عرف��ان
مدرن» ،تجرب��ه عرفاني ،بيش��تر ناظر به
«ام��ر قدس��ي غيرمتافيزيك��ي» در نظر
گرفته ش��ده اس��ت ،ولي چندان روش��ن
به تبيي��ن ويژگيه��اي اين «امر قدس��ي
غيرمتافيزيكي»پرداختهنشدهاست.
هشت ،دكتر دباغ ،به تبيين تفاوتهاي
جهان جديد و جه��ان قديم ،حداق��ل از دو
حيث وجودش��ناختي و معرفتش��ناختي،
پرداخته است .ولي چندان به نسبت «عرفان
م��درن» و انقالبهاي گس��تردهيي كه در
علم و فلسفه رخ داده اس��ت ،نميپردازد .به
عب��ارت ديگر ،آموزههاي وجودش��ناختي و
معرفتشناختي «عرفان مدرن» ،هم نياز به
تبيينبيشترداردوهمتوجيهبيشتر.
پس از آنك��ه نيما افراس��يابي 23 ،نقد
و پيش��نهاد خود را نس��بت به كتاب «در
س��پهر س��پهري» طرح كرد ،گف��ت :در
كل ،به نظر ميرسد ،س��پهري كه شاعري
«ديرياب» اس��ت« ،در س��پهر سپهري»،
نزديكتر ديده ميشود .و اينكه ،مجموعه
مق��االت س��پهريپژوهي پي��شرو ،ب��ا
آن هم��ه استش��هادات و توضيح��ات
نيك��و ،در واق��ع ،گونهيي گزيده و ش��رح
«هشت كتاب» نيز است و در بيشتر موارد
استش��هادات مطابق واقع و موجه به ابيات
سپهري ارائه شده است.
«در س��پهر س��پهري» ،دكتر دباغ ،به
دنبال ارائه يك نگرش به هس��تي اس��ت،
سوي معنويت گمشده در زندگي روزمره و
البته با توجه به زيستجهان عالم راززدايي
شده كنوني .از اين منظر ،به نظر ميرسد،
او در ارائه نگاه مذكور ،موفق بوده است .در
اين ميان با نكتهس��نجي قاب��ل توجهي (و
البته با نگاهي انتقادي) ،به نيكي س��پهري
يك��ي از الگوهاي «عرفان م��درن» ،جهت
پرواز در س��پهر يادش��ده ،در نظ��ر گرفته
ش��ده اس��ت .س��پهرياي ك��ه از رهگذر
«درآميختگي با زمانهاش ،به سياق خاص
خودش عارف بود» .او كه «با زورق قديمي
اش��راق تا تجلي اعجاب پي��ش ميراند».
هم او كه «در بي��داري لحظهها» ،به دنبال
«نردباني اس��ت كه از آن ،عشق ميرفت به
بام ملكوت» .او كه «شعرش ،شرقي است از
دريچه غرب و زبانهاي غربي» .سهرابي كه
براي مخاطبانش «پنجرهيي در مرز شب و
روز» ميگشايد .هم او كه پي «تراويدن راز
ازلي»« ،پنجره به پهناي جهان ميگشايد»
و او كه «اوجي صدايش ميزد».

كتابخانه
نگاهيبهكتابدعوتبهجامعهشناسينوشته
پيترلودويكبرگر،ترجمهدكتررضافاضل

چگونهنيروهاياجتماعيدستوپايآدمراميبندند

كتايون جاللپور/
نميتوان از پشت ميزهاي عريض و طويل مديريت يا تنها از
پشت تريبون استادي دانشگاهها جامعهشناس شد ،بلكه بايد به
بطنجامعهرفتودرجامعهحلشد.جامعهشناسيتنهادغدغه
كساني است كه هيچ چيز را به اندازه زندگي در ميان مردم
و تماشاي كنشهاي مردم ،زندگي مردم و هستي اجتماعي
آنان ،خرسندشان نميكنند .كتاب دعوت به جامعهشناسي اثر
درخشان و ماندگار پيتر برگر ،اين مهم را به ما ميآموزد كه حتي
عالم بودن به جامعهشناسي براي جامعهشناس شدن كافي نيست بلكه بايد عاشق و دلباخته
اينرشتهبودتابتواننامجامعهشناسرايدككشيد.
برگربرايدريافتوشناخت«آگاهيجامعهشناختي»چهاردرونمايهراارائهميدهد:
 -1نقش و جايگاه جامعهشناسي در جهان امروز.
 -2پافشاري در آگاهي جامعهشناختي بر كارايي ساختارهاي كالن در ساختن آدميان.
 -3اينكه سنتها و هنجارهاي ديرپا ،بهراستي از ساخت اجتماعي مهارناپذير پديد
آمده است.
 -4گسترش گرايش بيپرواي جامعهشناسي از به زير سوال بردن فرضهاي پذيرفته
شدههمگاندربارهجهاناجتماعي.
به نظر برگر براي كساني كه نميخواهند بدانند در پشت درهاي بسته چه ميگذرد،
براي آنان كه درباره هستي آدميان كنجكاو نيستند ،براي كساني كه در برابر ستمگران و زور
گويان سر فرود ميآورند و آنان را ميستايند و بر ستمديدگان ميشورند و ميتازند ،جايي در
جامعهشناسينيستواگرهمباشدبهابزاريبرايسرسپردگيبهزورمندانتبديلميشود.
از دلواپسيهاي برگر اين است كه مردم آشنايي چندان روشني از جامعه و رشته
جامعهشناسيندارندونميدانند،بعدازفارغالتحصيلشدنچهكارهخواهندشدوبابدبيني
به آن نگاه ميكنند .همه پاسخهاي آنان نشان ميدهد كه ميخواهند بيشتر با مردم سروكار
داشته باشند ،تا با چيزهاي ديگر .برگر بر اين باور است كه جامعهشناسي ،نمود معناي واژه
كهن امريكايي «شور و شادي» است .جامعهشناس همچون كسي شناخته ميشود كه در
تكاپويپاكيزهكردنپيرامونتكتكآدميانوبهگونهييفراگيرتر،سراسرجامعهاست.
برگر از ماكس وبر ،يكي از بزرگاني كه نقش ارزشمندي در رشته جامعهشناسي داشته
است ،ياد ميكند كه كار جامعهشناس را در درونمايه اين سخن كالسيك باز گو كرده
است كه« :جامعهشناسي دور از ارزشگذاري است» .اين گفته ماكس وبر بر آن نيست كه
جامعهشناس نبايد بر ارزشها پايبند باشد يا نباشد .به هر حال جامعهشناس نيز انسان است
و در جامعه ويژهيي رشد كرده و به شايدها و نشايدها و بايدها و نبايدها و به ارزشهاي زيادي
پايبنداست.شايداوشهرونديآزاد،وابستهبهگروهيمذهبيياانجمنيباشد،وليبههرحال
درمرزهايتكاپويخود،تنهابهيكپارچگيعلمي،چونانارزشيبنياديباوردارد.
او بايد از سوگيريها (باورها ،احساسات و پيشداوريها) پرهيز كند و اين نيز كار
چندان آساني نيست .برگر معتقد است كه اطالعات كسب شده از جامعه ،بايد اطالعاتي
بدون سوگيري باشد .او حتي اين جنبه جمعآوري اطالعات را درباره سازمانهاي
جاسوسي نيز تعميم داده است ،به طوري كه ميگويد :يكي از ناتواناييهاي دستگاههاي
جاسوسي حكومتهاي خودكامه اين است كه جاسوس نه آنچه را مييابد ،بلكه آنچه
دلخواه فرادستانشان است گزارش ميدهد و كارگزاران فرادست او بر پايه اطالعات او
به پيشبيني ميپردازند .برعكس ،روش جامعهشناس گزارش كردن هرچه واقعيتر و
ريزبينانهترگسترهاجتماعيويژهاست.
سيماي ديگر جامعهشناس ،سيماي بهسازي اجتماعي است .آگوست كنت،
فيلسوف فرانسوي آغار سده نوزدهم كه نام اين رشته را نوآوري كرد ،جامعهشناسي را
چونانآيينيپيشرفتهشناساند.برگرميگويد بينشهايجامعهشناختيگاهوبيگاه:
ازشرايطغيراخالقيتكاندهندهپردهبرداشت. از پندارهاي مسلم انگاشته همگاني پرده برداشت و نشان دادكه پيامدهاي دلخواهاجتماعي را ميتوان به شيوه انسانيتر به دست آورد و راه بهبود بخشيدن به زندگي شمار
زياديازآدميانراهموارساخت.
برگر با مثالهايي نشان ميدهد كه جامعهشناسي امريكا ،بيدرنگ پس از جنگ جهاني
اول ،از نظريه دور و به پژوهشهاي تجربي كماوبيش بيمايه روي آورد .در اين چرخش،
شگردهايآماري،خودنماييبيشتريكرد.
از نظر برگر جامعهشناسي تنها بر آمده از دادههاي آماري نيست .آنها هنگامي
جامعهشناسهستندكهتفسيرجامعهشناختيداشتهباشندوبتوانندآنهارادرونچارچوب
نظريجامعهشناختيجايدهند.بنابراينجامعهشناسنبايددربندجداولفراوانياطالعات
به دست آمده باشد .اين شمارشها و اطالعات و جداول فراواني ،زماني براي جامعهشناس
معنيداراستكهشناختبسيارگستردهتريازنهادهاوارزشهايجامعهداشتهباشد.
جامعهشناسيازآغاز،خودراچونانيكعلمشناساندهاست.دراينميانجامعهشناسان
آلماني بسيار بيشتر از همتايان امريكايي و فرانسوي خود بر ناهمساني ميان علوم اجتماعي
و طبيعي پا فشاري كردهاند .اما ،هواداري جامعهشناسان از روحيه و طرز فكر علمي ،همه
جا به معناي دلبستگي به چارچوب معيارهاي معين علمي بوده است .اگر جامعهشناسي
بخواهد به رسالت خود پايبند بماند ،گفتارهاي او بايد از راه مشاهده بر پايه شواهدي باشد
كه تابع قوانين معيني هستند ،به گونهيي كه اين قوانين به ديگران اجازه ميدهد تا يافتههاي
او را باز بيني يا تكرار كنند يا با بهرهگيري از آنها ،يافتههاي بيشتري به دست آورند .در اين
ميان جامعهشناسان كوشيدند براي خود قواعد گواه بيافريند و ناگزير به انديشيدن درباره
مسائل روششناختي شدند ،به همين دليل روششناسي بخش ضروري و شايسته كار
جامعهشناسي شد .به اين ترتيب برخي جامعهشناسان ،به ويژه در امريكا چنان دل مشغول
روش شدند كه يكسره از دلبستگي باز ماندند ،از اين روي آنان هيچ چيز ارزشمندي درباره
هيچيكازسويههايزندگياجتماعينميدانند.بهگمانقوي،پافشاريبرفن،درعلم،مانند
پافشاريبردلباختگي،بهناتوانيودرماندگيميانجامد.
كتابنشانميدهدكهبرگربيشتراعضايجامعهدانشگاهيوعلميامريكاراطبقهيياز
آدميان ميداند كه سنگ حاكمان مسلط را به سينه ميزنند و همان چيزي را ميگويند كه
فرادستانشانازآنهاانتظاردارند.
نگاهي به كتاب دعوت به جامعهشناسي نوشته پيتر لودويك برگر با ترجمه دكتر
رضا فاضل به تازگي به همت نشر ثالث منتشر شده است.

اسطــورهشناسي

هنراسرارآميـز

نويسنـده :ميرچا الياده
مترجم :مينا غرويان
ناشـر :پارسه
ميرچا الي��اده از مهمترين پژوهش��گران و متفك��ران در
حوزه اديان و اس��اطير اس��ت .ن��ام او ب��راي ايراني��ان غريب
نيس��ت و تاكنون برخي آثار و مقاالت او به فارس��ي ترجمه شده اس��ت .به تازگي كتاب
هنر اس��رارآميز وي نيز ترجمه و منتش��ر ش��ده اس��ت .در اين كتاب الياده سعي دارد
با موش��كافي ب��ه درون رفتاره��اي اجتماعي و مناس��كي انس��ان ابتدايي نق��ب زده و
اس��رار آيينهاي بازمانده امروزي را كش��ف كند .او به عنصري از تاريخ فرهنگي انسان
توجه كرده كه بيشترين اثر را هم بر آفرينش اساطير و مناس��ك داشته و هم در توسعه
صنعتي و بستر تفكرات غريبه عصر حاضر تاثيري شگرف داشته است :عصر آهن كه منشا
عجيبترين و شگفتانگيزترين فعاليتها و تفكرات در سراس��ر كره خاكي بوده است.
كتاب هنر اسرارآميز كتابي است آكنده از معرفت درباره سرچشمههاي تفكر و فرهنگ.
از اين جهت كه خواننده را به هزارتوي اسرارآميز شكلگيري عقايد ديني ميكشاند و او
را به سرچشمه شناخت ميبرد .صرف نظر از كليت پژوهشي كتاب ،الياده نگاهي انتقادي
به انسان مدرن قرن بيستم دارد .قرني پر از جنگ و لشكركشي بوده و به خصوص از سوي
كساني كه خود را فاتح فضا و جهان ميدانند و كش��فيات كيمياگر باستاني را له كرده و
ابزاري از آن براي خود ساختهاند كه نابودي طبيعت و اميد را تسريع كرده است .الياده با
رسوخ به دنياي ذهني و رواني كيمياگر دريافته كه وجه ديگر زندگي ،رو كردن به جهان
معنايي است كه جز با مقدس دانستن عالم هستي و زندگي آفتابي نميشود.
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