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ﺷﺎﻋر ﺑﻪ ﻣﺛﺎﺑﻪ ﻓﯾﻠﺳوف

ﺳﮫﺮاب ﺳﭘﮫﺮی از ﺟﻣﻠﻪ ﺷﺎﻋﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان اﺳت ﮐﻪ ﺗﺎوﯾل ھﺎ و ﺗﻔﺳﯾﺮھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ درﺑﺎره اﺷﻌﺎر او ﺷده اﺳت .ﺑﻪ ﺧﺻوص ﺑﺳﯾﺎری در اﯾن ﮔﺳﺗﺮه ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧد ﮐﻪ
اﺷﻌﺎر اﯾن ﺷﺎﻋﺮ ﻧوﭘﺮداز را از ﻣﻧظﺮ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻧﻧد .در اﯾن ﻣﯾﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﻪ اﺷﻌﺎر ﺳﭘﮫﺮی دارای ﺑن ﻣﺎﯾﻪ ھﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﺳت و ﺳﻌﯽ
ﮐﺮدﻧد اﺷﻌﺎر او را از ﻣﻧظﺮی ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻧﻧد.
ﮐﺗﺎب “ﻓﻠﺳﻔﻪ ﻻﺟوردی ﺳﭘﮫﺮی” ﺗﺎﻟﯾف دﮐﺗﺮ ﺳﺮوش دﺑﺎغ ﮐﻪ ﺗوﺳط اﻧﺗﺷﺎرات ﺻﺮاط ﻣﻧﺗﺷﺮ ﺷده ،از ﺟﻣﻠﻪ ھﻣﯾن دﺳﺗﻪ از آﺛﺎر اﺳت .اﯾن ﮐﺗﺎب ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺷﺎﻣل ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ
اﺳت درﺑﺎره ﺷﻌﺮ و ﻋﺮﻓﺎن ﺳﭘﮫﺮی ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﯾﺎن اﺧﯾﺮ ﺗوﺳط ﻣوﻟف ﻧﮔﺎﺷﺗﻪ ﺷده اﺳت.
ﻧوﯾﺳﻧده ﺑﺮ اﯾن ﺑﺎور اﺳت ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺧواھﯾم از ﺣدود و ﺛﻐور ﺳﻠوک ﻣﻌﻧوی در ﺟﮫﺎن راززداﯾﯽ ﺷده ﮐﻧوﻧﯽ ذﯾل ﺳﻧت اﯾﺮاﻧﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮاغ ﺑﮔﯾﺮﯾم و ﻣؤﻟﻔﻪھﺎ و ﻣﻘوﻣﺎت
آن را ﺑﺮﺷﻣﺮﯾم ،ﻧﺑﺎﯾد ﺳﭘﮫﺮی و ﻣﯾﺮاث ﻣﻌﻧوی ﻣﺎﻧدﮔﺎر او را ﻧﺎدﯾده اﻧﮔﺎرﯾم.
ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻣؤﻟف ،ﺳﮫﺮاب ﺑﻪ ﻣﺛﺎﺑﻪ ﺳﺎﻟک ﻣدرﻧﯽ ﮐﻪدﻏدﻏﻪھﺎی ژرف ﻣﻌﻧوی دارد؛ ﺑﺎ ﺑﺮآﻓﺗﺎب اﻓﮐﻧدن ِ ﺗﺄﻣﻼت ﺧوﯾش درﺑﺎره ﻣﻘوﻻﺗﯽ ﻧظﯾﺮ ﻣﺮگ ،ﻋﺷق ،ﺑﺎد ،ﺑﺎران ،اﻣﺮ
ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ ،ﻏم ،ﻓﻠﺳﻔﻪ ﻻﺟوردی ،ﺗﻧﮫﺎﯾﯽ ،رؤﯾﺎ و… ﻣﻧظوﻣﻪھﺎی را ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺧﺷﯾده اﺳت .رواﺳت ﮐﻪ ﻣﺎ ھم از اﯾن ﻣﯾﺮاث ﻣﺎﻧدﮔﺎر ،ﺑﺮای ﻧظم و ﻧﺳق ﺑﺧﺷﯾدن ِ ﺑﻪ ﺳﻠوک
ﻣﻌﻧوی ﺧوﯾش در اﯾن زﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮ ﺗب و ﺗﺎب ،ﺗوﺷﻪای ﺑﺮﮔﯾﺮﯾم.
ﻣؤﻟف اﯾن ﮐﺗﺎب ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ از ﻣﻧظﺮ ﺑﺮﺧﯽ آرای ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن دﯾن و ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن اﮔﺰﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾﺳت و ﺣﺗﯽ ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن ﭘدﯾدارﺷﻧﺎﺳﯽ اﺷﻌﺎر ﺳﮫﺮاب را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻧد.
ﺑﺮ اﯾن اﺳﺎس ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﻣواﺟﮫﻪ ﻣن ﺑﺎ آﺛﺎر ﺳﭘﮫﺮی ،ﻧﻪ از ﻣﻧظﺮ ﯾک ﻣﻧﺗﻘد ادﺑﯽ و ﻓﯽ اﻟﻣﺛل درﺑﺎره ﺗﮐﻧﯾک ﺷﻌﺮی او؛ ﺑﻠﮐﻪ ﻣﻌطوف ﺑﻪ ﺳوﯾﻪ ھﺎی اﮔﺰﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾل و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ
و ﻣﻌﻧوی اﺷﻌﺎر اوﺳت .ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان ﻧﮔﺎه ﺟدی و ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻣوﻟف را درﺑﺎره اﺷﻌﺎر ﺳﭘﮫﺮی در ﺑﺧش ﻧﺧﺳت اﯾن ﮐﺗﺎب ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻧوان “ﻓﻠﺳﻔﻪ ﻻﺟوردی ﺳﭘﮫﺮی” اﺳت ،ﺑﻪ
ﺧوﺑﯽ درﯾﺎﻓت.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧوﯾﺳﻧده در اﯾن ﺑﺧش ﺑﻪ واﮐﺎوی ﻣﺿﺎﻣﯾن دﻓﺗﺮ “ﻣﺎ ھﯾﭻ ،ﻣﺎ ﻧﮔﺎه” روی آورده و ﻣﯽﻧوﯾﺳد :ﺳﭘﮫﺮی در اﯾن دﻓﺗﺮ از ﻓﻠﺳﻔﻪ ای ﺳﺮاغ ﻣﯽ ﮔﯾﺮد
ﮐﻪ ﻻﺟوردی رﻧگ اﺳت و ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻪ روزﮔﺎری اﺳت ﮐﻪ “اﻧﺳﺎﻧﺮ در ﻣﺗن ﻋﻧﺎﺻﺮر ﻣﯽ ﺧواﺑﯾد” و “در ﺳﻣت ﭘﺮﻧده ﻓﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد” و “ﻣﻐﻠوب ﺷﺮاﯾط ﺷﻘﺎﯾق ﺑود” .ﻣواﺟﮫﻪ
ﻏﯾﺮ ﻣﻔﮫوﻣﯽ ﺑﺎ ﺟﮫﺎن ﭘﯾﺮاﻣون و ﻋﺑور از دوﮔﺎﻧﻪ “ﺳوژھﺮ اﺑﮋه” و ﮐوﮔﯾﺗوی دﮐﺎرﺗﯽ از ﻣﻘوﻣﺎت اﯾن ﻧﮔﺮش ﻓﻠﺳﻔﯽ اﺳت.
اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺗﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺑﺎﺣث دﯾﮔﺮی را ﻧﯾﺰ ﻣورد ﺑﺣث و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و ﭼﻧدان ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎ اﺷﻌﺎر ﺳﮫﺮاب ﺳﭘﮫﺮی ﻧدارد اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﺑﺧﺷﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎب اﺷﻌﺎر
ﺳﭘﮫﺮی ﻧوﺷﺗﻪ ﺷده ﺗوﺟﻪ وﯾﮋه داﺷت.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻧﯾن روﯾﮐﺮدی ﺑﻪ ﺧﺻوص ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻣﯽ ﺗوان درﯾﭼﻪ ھﺎی ﺟدﯾدی ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺷﺎﻋﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺷود .ﺷﺎﻋﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮاﻧﯽ دل ﻣﺷﻐوﻟﯽ ھﺎی
ﺟدی ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﭘﯾﺮاﻣوﻧﯽ ﺷﺎن دارﻧد.
ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ ،روﯾﮐﺮدھﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﺗﺎوﯾل ھﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ درﺑﺎب اﺷﻌﺎر ﺷﺎﻋﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎ را ﺑﺎ دﯾﮔﺮ ﺟﮫﺎن ھﺎ آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﻪ ﻋﺑﺎس ﮐﯾﺎرﺳﺗﻣﯽ ﺑﺎ ﺗوﻟﯾد ﻓﯾﻠم ﺧﺎﻧﻪ دوﺳت ﮐﺟﺎﺳت ﮐﻪ ﻋﻧوان ﯾﮐﯽ از اﺷﻌﺎر ﺳﭘﮫﺮی را ﺑﺎ ﺧود دارد ﺗواﻧﺳت ﻧﮔﺎھﯽ دﯾﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻔﮫوم
دوﺳت ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﮔﺷﺎﯾد.
ﻣوﻟف ﻧﯾﺰ در اﯾن اﺛﺮ ﻣﻔﺎھﯾم ﻋﻣﯾق اﺷﻌﺎر ﺳﭘﮫﺮی را در ﮔﺳﺗﺮه ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻗﺮار داده و ﻣﺎ را در آﺳﻣﺎن اﻧﺗﺰاع ﺗﻧﮫﺎ رھﺎ ﻧﮐﺮده ﺑﻠﮐﻪ ﺳﻌﯽ داﺷﺗﻪ ﺗﺎ ﻻﯾﻪ ھﺎی دﯾﮔﺮی از
ﻣﻔﺎھﯾم و واژﮔﺎن اﺷﻌﺎر ﺳﭘﮫﺮی را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎزﮔو ﮐﻧد.
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