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نّیر طهوری))) در حضور حضرت صاحبدالن 

متنسخنرانیدرجلسۀنقدوبررسیکتاب»پنجاقلیمحضور«

فلسفه  تحصیلی اش،  رشته  محدودة  در  آثارش  گواهی  به  شایگان  داریوش  اندیشة 
نمی گنجد. فیلسوفی که خود را نه »فیلسوف« که »متفکر آزاد« می خواند و بر سیر و سلوکش 

از فرهنگی به فرهنگی دیگر اشارت می کند:
این  در  و  شدم  عالقه مند  اسالمی  عرفان  به  بعد  بودم،  هندشناس  آغاز  در 
زمینه مطالعات وسیعی کردم و با علما حشر و نشر داشتم. بعد به عرفان مسیحی 
آلمانی  ایده آلیزم  به  آنجا  در  و  خواندم  فلسفه  نیز  ژنو  دانشگاه  در  و  پرداختم 
پرداختم. یک دوره هم خیلی هایدگر خواندم. در نتیجه معتقدم آدمی هستم که از 
یک فرهنگ به فرهنگی دیگر سیر و سلوک می کنم.)2( من در واقع متفکری آزادم 

که پیش ترها در هندشناسی، دین شناسی تطبیقی و فلسفه دستی داشتم.)3(
 پس از تحقیق در »ادیان و مکتب های فلسفی هند« با هانری کربن ـ زائر شرق و شیوة 
پدیدارشناسی او، به »آفاق تفکر معنوی در اسالم ایرانی« می پردازد تا با رجوع به ریشه های 
بنیادین این دو بر اساس مجمع البحرین، اثر گرانسنگ داراشکوه، به مقایسة تطبیقی آیین هندو 

1( عضو هیئت علمی پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر
انتشار در جست وجوی  به مناسبت  با داریوش شایگان  از روشنفکران جلو زده«، گفت وگو  ایران  2( »جامعه 

فضاهای گمشده. نک:
https://www.youtube.com/watch?v=val9fhXSGqk

3( داریوش شایگان، »در جست وجوی فضاهای گمشده«، در جست وجوی فضاهای گمشده، )1392(، نشر فرزان 
روز، تهران، ص 125.



و عرفان اسالمی دست زند. درک وجوه متکثر اندیشة متفکری که فلسفه را با حکمت، و 400
معرفت را با هنر پیوند زده است، مسحورکننده است و عرصه های گشاده تری را در شناخت 
عمیق او از عوالم وجود نمایان می سازد. شناختی که از تجربة زیسته زیر آسمان های جهان 
نشأت می گیرد و پهنة بینش او را از »آسیا« تا »غرب« می گسترد. »در آمیزش افقها«یی چنین 
بعید، از ناکجاآباد سهروردی سر برمی آورد و عالم تفکر ایرانی را به زمانة عسرت هایدگر پیوند 
می زند، همانطور که کربن با تبعیت از پدیدارشناسی هایدگر، خود به نوعی فلسفة تطبیقی در 

پدیدارشناسی، و از آمیختگی »فلسفه« و »حکمت نبوی«، به »فلسفة نبوی« رسیده بود. 
بر همین بنیاد است که شایگان بینش اساطیری را با کاوش در شیوه های روانشناسی، در 
ارتباط خاطرة ذهنی و بت های ازلی می جوید و در جست وجوی فضاهای گمشده، به شعر و 
ادبیات و نقد ادبی می پردازد، تا پلی به قلمرو هنر بزند، از معماری تا شهرسازی، و از نقاشی 
تا عکاسی و ... در بررسی اندیشة فراخ سیّار او، نمی توان به کتاب اخیرش پنج اقلیم حضور 
بسنده کرد و در جذبة اندیشة بالیده اش در اقلیم حضوری چنین وسیع باید باغ بهشت خیالین 

»عالم مثال« را تا صورت های »تمثّل« در افسون زدگی جدید دنبال کرد. 
در مقایسه ای تطبیقی میان پنج اقلیم حضور، با دیگر کتاب او در جست وجوی فضاهای 
بودلر:  »شارل  اخیرش  بلند  مقالة  نیز  و  ــ  است  شده  منتشر  زودتر  یکسال  که  ــ  گمشده 
بهتر  نوشته هایش،  دیگر  به  کشیدن  البته سرک  و  کرد«،  دگرگون  را  مدرن  هنر  که  شاعری 
می توان به مفاهیم عمیق اندیشة او در این کتاب کوچک اما پر رمز و راز دست یافت. در 

• دکتر حامد فوالدوند، دکتر داریوش شایگان، دکتر نیر طهوری و محمدمنصور هاشمی در جلسه نقد و 
بررسی کتاب »پنج اقلیم حضور« )عکس از: ژاله ستار(
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این کتاب که حاصل »زاویة دید« او به آثار پنج شاعر بزرگ ایران است، »روحیه شاعرانگی 
هم  گمشده«  فضاهای  »جست وجوی  از  پرسش  در  که  کشفی  می شود،  برجسته  ایرانیان« 
»میان  اجتناب ناپذیر  به هم شکلی  همین جست وجو،  در خالل  شایگان  می خورد.  به چشم 
مسکن یعنی فضاهای بناشده، و فضای ذهن و نیز اقلیم دل«)1( پی می برد و نتیجه می گیرد که 
»نمی توان یکی را بدون دست بردن در دیگری تغییر داد«)2(. از اینجاست که همدلی شایگان 
با دیدگاه پدیدارشناسانة هایدگر در مقاله معروف او »ساختن سکونت گزیدن اندیشیدن«)3( 
روشن می شود که در آن فیلسوف آلمانی، میان ساختن، سکونت گزیدن و اندیشیدن به مدد 
زبان ارتباطی مستقیم می یابد و در خالل نوشته های دیگرش، شعر را بهترین نحو اندیشیدن 
بیان می کند.)4( هایدگر، سکونت کردن را نحوی هست بودن بیان می کند: »نحوی که تو هستی 
و من هستم، نحوی که مطابق با آن، انسان ها روی زمین هستند، همان اقامت گزیدن است«)5(، 
و باز از طریق زبان است که بنا کردن یا ساختن به معنای محافظت کردن و مراقبت کردن 
از چیزها معنی می شود. شاعران محبوب هایدگر که بارها از آثار آنها در تبیین فلسفه خود 
کمک می گیرد هولدرلین، ریلکه و تراکل هستند.)6( او ایدة سکونت شاعرانه را از هولدرلین 
اخذ می کند: »انسان شاعرانه می زید بر روی این زمین«.)7( در تطبیقی پدیدارشناختی، داریوش 
شایگان از »پنج اقلیم حضور« شاعران ایرانی و روحیة شاعرانگی ایرانیان سخن می گوید که 
با توجه به معنایی که از نحوی هست بودن و سکونت شاعرانه در تبیین هایدگر یاد شد، 
منظور او از معنای »اقلیم حضور« بیشتر روشن می شود، چنانکه خود می نویسد: »معماری 
همیشه تحقق یک رؤیا، یک اوتوپی و یا یک تخیّل است و هر محتوای فضایی با یک شیوة 
به  است«.)8(  با یک شیوة حضور همراه  می توان گفت  نحوة شناخت و حتی  زندگی، یک 
توصیف شایگان محتوای فضا در غرب »تهی از حضور انسانی« است، »محیطی خالی از هر 

1( همان، ص 86 .
2( همان.

3( Heidegger, Martin; “Building Dwelling Thinking” in: Poetry, Language, 
Thought; trans. Albert Hofstadter; New York, Harper & Row; 1975.
4) Christian Norberg-Schluz, “Heidegger’s Thinking on Architecture,” from 
Perspecta: The Yale Architectural Jurnal 20 (1983): 61-67. See also:

تهران  نّیر طهوری، فصلنامه معمار 12،  بارة معماری«، ترجمه  نوربرگ شولتس، »تفکر هایدگر در  کریستین 
بهار 1380.

5( مارتین هایدگر، »بناکردن، سکونت کردن، فکر کردن«، فلسفه تکنولوژی، ترجمه شاپور اعتماد، نشر مرکز، 
تهران 1377.

6( Christian Norberg- Schulz, “The phenomenon of Place,” Architectural 
Association Quarterly 8, No. 4 (1976): 3-10. See also:

کریستین نوربرگ شولتس، »پدیدة مکان«، ترجمه نّیر طهوری، فصلنامه معمار 13، تابستان 1380.
7( Holderlin, “As on a Holiday,” See:

نّیر طهوری،  »ساختن جاودانه، سکونت شاعرانه«، فصلنامه خیال شماره 3، فرهنگستان هنر،  پاییز 1381،  صص 
75ـ 76. 

8( شایگان، »در جست و جوی فضاهای گمشده«، ص 88 .



نوع محتوای عاطفی و تهی از اقلیم حضور«.)1( 402
و چنین است که بودلر، »این ژرف نگر بزرگ تجدد«، در جست وجوی فضاهای گمشده 
به هر سو سرک می کشد و پروست، »زمان  از دست رفته« را در »پاریس قرن نوزدهم، قبله گاه 
تجدد«)2( می جوید.)3( شایگان در پی این جویندگان فضاهای غایب در دورة تجدد، می پرسد: 
»آیا هر کشف زمان ـ فضای جان، تالقی یک احساس حاضر و یک خاطره نیست؟«)4( برای 
پاسخ به این سؤال به روانشناسی فروید و یونگ و یافته های دوران تجدد در کاوش ساختار 
شخصیتی و تفکر انسان رجوع می کند تا الیه های بر هم بناشدة شهر را منطبق بر الیه های 
روان توصیف کند. اگر نمایش الیه های باستانی از نظر فضایی ناممکن است »زیرا در یک 

واحد مکانی دو محتوای متفاوت نمی گنجد« اما در مقیاس جان امکانپذیر است.)5(

دوشاعر،دوشهر
والتر بنیامین رسالة تحلیلی خود در باب پاریس قرن نوزدهم  را شارل بودلر: شاعر غنایی 

1( همان، ص 87 .
2( شایگان، »پاریس، شهر جهانی«، در جست وجوی فضاهای گمشده، ص 120.

3( شایگان، »در جست وجوی فضاهای گمشده«، ص 90.
4( همان. 

5( همان، ص 93.

• دکتر شایگان، دکتر حامد فوالدوند، محمدمنصور هاشمی، دکتر نیر طهوری )عکس از: جواد آتشباری(
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پایتخت قرن نوزدهم)2(، پرسه زن)3( و  در اوج دوره سرمایه داری)1( می نامد، شاعِر پاریس، 
داندی)4( است چون بودلر. شایگان از نوشته مشهور بینامین، پاساژها)5( بهره می گیرد تا پاریس 
قرن نوزدهم و شاعرش، بودلر را، با اصفهان عصر شکوهمند شاه عباس صفوی مقایسه کند 
که شاعرش فقط کسی می تواند باشد چون حافظ، رند نظرباز، »شاعر ایرانی قرن هشتم، از 
بزرگترین عارفان و شاعران غنایی همة اعصار«. حافظ که نه فقط یک شاعر بزرگ، بلکه 
»معجزه«ی ادب فارسی و »عصاره«ی فرهنگ ایرانی است که »در شعرش سنّت نبوی اسالم 
و روح باستانی ایران پیوند یافته اند«، حافظ که همدلی با او عارف و عامی نمی شناسد و از 
همین روست که مزارش »زیارتگاه جملگی ایرانیان است«.)6( این نکته که مزار شاعری، به 
زیارتگاه ملتش بدل شود، ذکر همان خاطره ای است که شایگان در اولین صفحات کتابش از 
قول همسر کازانتزاکیس، نیم قرن پیش از این، به آن اشاره می کند: »من در هیچ کجای دنیا 
ندیده ام که مزار و مقبرة یک شاعر بزرگ، زیارتگاه مردم باشد«.)7( پیش بینی پیامبرگونه ای که 

خود شاعر از آن یاد کرده است:
بودبر سر تربت ما چون گذری، هّمت خواه خواهد  جهان  رندان  زیارتگه  که 

صفوی  شهر  اصفهان،)8(  شاعر  را،  هشتم  قرن  شیرازی  شاعر  حافظ،  شایگان،  چرا  اما 
به  را  ویژگی  این  ایرانیان  »شاعرانگی«  که  می گوید  پاسخ  در  او  می کند؟  معرفی  دهم  قرن 
آنان بخشیده که »به گذر زمان وقعی« نمی گذارند، چون در طی سده ها خللی در همدلی و 

همزبانی آنان »نسبت به حضور« شاعران بزرگشان وارد نیامده است:
فاصلة چندین قرنی این بزرگان با ما، و این حقیقت که آخرین غزلسرای نامور 
ایران هفتصد سال پیش می زیسته، کوچکترین رخنه ای در نگاهمان نیفکنده است... 
خصلت شاعرانگی ایرانی و همدمی سحرانگیز او با شاعران بلندمرتبه اش، پدیده ای 

است کاماًل استثنایی و یگانه که به راستی شکوهمند است و تحسین برانگیز.)9(
و چنین است که »در دنیای افسون زدایی شدة کنونی« شعر همچنان »ملجأ و پناه و چه 

1( Walter Benjamin, Charles Baudeliare: The lyric Poet in the Era of High 
Capitalism.
2( Walter Benjamin, Paris: The Capital of Ninetheenth Century.

Flaneur )3 واژه فرانسوی به مفهوم »پرسه زن« یا »ولگرد« که به دلیل نداشتن معادلی دقیق در سایر زبان ها 
به همین صورت به کار می رود.

Dandy )4 اصطالح بودلر به معنای صوری ژیگولومآب و هنرمند حاشیه نشینی است که به ظاهر خود بیش 
از حد می رسد و در رفتارها و انجام همة تمایالتش آزاد است. بودلر از این اصطالح برای بیان صفت هنرمند 

مدرن بهره می گیرد.. 
5( The Arcades

6( داریوش شایگان، »حافظ: زمان شکفتگی بین ازل و ابد«، پنج اقلیم حضور، صص 113 -ـ 114.
7( شایگان، پنج اقلیم حضور، پیشگفتار، ص 2.

8( حافظ خود می گوید: اگرچه زنده رود آب حیات است/ ولی شیراز ما از اصفهان به
9( شایگان، همان، ص 3.
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ایران« است:  الوهیت باقی می ماند.)1( شعر حافظ »جوهر همة هنر  بسا منزلگاهی نو« برای 
زبردستی قلم زرگران بر جام های ظریف؛ کیمیاگری کاشیکاران در پیوند گنبدهای مساجد به 
گنبد آبی آسمان، خیال نگارگران در تبدیل مادة تیره و کدر به طالی نور؛ انعکاس بصیرت 
و بینش طراحان و قالی بافان در تنوع مسحورکنندة باغ بهشت بر روی فرش ایرانی، و ...)2( 

آب حیات«،  »روشنایی  با  متقارن  »سحر«  و  »ظلمات«  نمایندة  »دوش«  در شعر حافظ، 
»ترس  ذات«؛  تجّلی جالل  »هیبت  از  شاعر  مکاشفة  لحظات  بیانگر  و  زمانی اند  مفهوم  دو 
آگاهانه«ای که در تجربة امر قدسی در همة ادیان و نزد بسیاری از فالسفه از آن سخن رفته 
است؛ مفهوم »خوف و خشیت در اسالم«، »درد اگزیستانسیل« در آیین هندو و آیین بودا، 
»اضطراب عمیق« در فلسفه کی یِرکگور و هایدگر.)3( در تجربة شاعرانة حافظ، درک محسوس 
از حواس با درک معنوی گره می خورد تا حوادث ازلی عالم معنا با رخدادهای محسوس 
با این تجربة کیمیای ازلی به سوی  زمان حال معنی یابند و از این طریق است که »شاعر 

استحالة تمامی حواس خود پیش می رود«.)4( 
عالم حافظ »مملو از یاد و خاطرة یار است«، همان خاطرة سکرآور »طعم شراب«، شرابی 
که فرشتگان، این »ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت«، خاک خلقت آدمی را با آن به »لطف 
و رحمت« آمیخته اند، و با وی »بادة مستانه« زده اند. برای حافظ »عالم، میخانه ای است لبریز 
از رایحة رحمت« که همة مخلوقات یا »مستان میکدة مغان« هر یک به قدر فطرت خویش 
از شراب بهشتی در آن سرشار می شوند.)5( حافظ موطنش شیراز را »بی مثال« می داند، جایی 
که می توان »از مردم صاحب کمالش« سراغ »فیض قدسی« را گرفت،)6( او شاعر »تمام وجوه 
نرگس  و  سنبل  و  یاسمن  ـ  گل ها  انواع  سروهای خوشخرام،  عالم،  عظیم  ضیافت  زیبایی 
شّر«  »گلهای  یا  رنج«  »گل های  بدی)8(،  گل های  شاعر  بودلر  اما  است؛  الله«)7(  و  بنفشه  و 
فروشان  کهنه  فالکت  و  فقرا  مرگ  از  فرتوت،  پیرزنان  از  بزرگ،  شهر  »مالل  از  که  است 
بی خانمان«)9( سخن می گوید. شامة حافظ »از عطر برخاسته از گیسو و حتی کوچة یار« پر 

1( همان، ص 5.
2( همان، »حافظ: زمان شکفتگی بین ازل و ابد«، ص 115.

3( همان، صص 123 ـ 124.
4( همان، ص 127.
5( همان، ص 131.

)6
مثالش بی  وضع  و  شیراز  زوالشخوشا  از  نگهدار  خداوندا 

کمالشبه شیراز آی و فیض روح قدسی صاحب  مردم  از  بجوی 
             )حافظ(

7( همان، ص 128.
8( Les Fleurs du Mal (The Flowers of Evil(

9( داریوش شایگان، »شارل بودلر: شاعری که هنر مدرن را دگرگون کرد«، بخارا شماره 102، مهر و آبان 1393، 
ص30 .
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است،)1( در حالی که بودلر »در کوچه پس کوچه های شهر پاریس« لبریز از »مالل مدرنیته« 
از »بوی گند تعفنی که گنبد زیبای آسمان و ستارگان پاکش را آکنده است« رنج می برد.)2( در 
شعر حافظ سخن از »قصة عشق است و قصة غّصه... قصة عاشق و معشوق و دلداده و دلبر، 
حکایتی نامکّرر که هر بار تکرارش ماجرایی است نو«.)3( شعر حافظ در هالة رمزی پوشیده 
شده است که هر قدر ادراک ناپذیرتر می شود، از کشش و جاذبة بیشتری بهرمند می گردد. 
شعر حافظ بیشتر معنوی است تا عقلی.)4( اما بودلر در شعر معروفش »گم شدن هالة زرین« 
خوشحالی خود را در از دست دادن هاله اعالم کرد.)5( بودلر »شاعِر الشه، شاعِر تطابقات، 
شاعِر شراب کهنه فروشان، شاعِر گربه ها، شاعِر قو...«، شاعری »شرمگین از بودن« در برابر 
»سایه های چروکیده/ ترس زده، پشت خمیده، به دیوار چسبیده/ .../ شاهد شکفتگی شهوات 

ناآزموده« است.)6(
کنار  در  موزاییک وار  بنیامین،  والتر  ناتمام  نوشتة  با  مطابق  تجّدد  شهرالگوی  فضاهای 
یکدیگر چیده می شوند: پاساژها،  ُمدها، نمایشگاه ها، جزئیات زندگِی روزمره،  نوآوری های 
تکنیکی، اقتصاد، بورس و پرسه زنی و تمثیالت بودلری که سمبولیسم از او نشأت می گیرد 
همراه  لویی فیلیپ  حکومت  شیوة  با  هوسمان  شهرسازی  سبک  انحطاط.)7(  مکتب  چنانکه 
می سراید.)8(  را  منثور  اشعار  اولین  که  بودلر  شعر  با  آن  بولوارهای  و  خیابان ها  و  می شود 
راه آهن،  ایستگاه های  معماری،  به  شیشه  و  صنعتی  آهن  ورود  با  که  صنعت  و  تکنولوژی 
نمایشگاه های جهانی و پاساژها را می سازد، ارزش مبادلة کاال را نیز نمایان می سازد تا اعالم 
کند نه فقط هنر در سطح کاال نزول کرده است که هنرمند نیز.)9( »شکاف ها و تناقضاتی که 
زاییدة تجّدد شهری چون پاریس بودند، همه را شاعر در ژرفای جان خویش می زیست«)10( 
که ویژگی آن گم شدن هالة تقّدس است که پیش از هر کس دیگر، بودلر وقوعش را اعالم 
کرد و بنیامین آن را به صورت نظریه ای شکل داد. نتیجه، عنصر »مالل« است که نام مجموعه 
شعر بودلر گویای آنست: مالل پاریس!)11( ماللی که چندی بعد، هنرمند آوانگارد یا به قول 

1( شایگان، »حافظ: زمان شکفتگی بین ازل و ابد«، ص 127.
2( شایگان، »شارل بودلر...«، ص 31.

3( شایگان، »حافظ...«، ص 130.
4( همان، ص 116.

5( مارشال برمن،»بودلر: مدرنیسم در خیابان«، تجربه مدرنیته، ترجمه مراد فرهادپور، طرح نو، تهران 1381، 
ص 188.

6( شایگان، »شارل بودلر...«، ص 32.
7( شایگان، »در جست و جوی فضاهای گمشده«، ص 95

8( نّیر طهوری، »بودلر: شاعر شهر مدرن«، فصلنامه خیال 14، فرهنگستان هنر، تهران تابستان 1384.
9( نّیر طهوری، »والتر بنیامین: نظریه فقدان تجلّی در هنر مدرن«، فصلنامه خیال 15، فرهنگستان هنر، تهران 

پاییز 1384.
10( شایگان، »در جست وجوی فضاهای گمشده«، ص 102.

11( Le Spleen du Paris (Paris Spleen(
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خودش ضدِّ هنر، مارسل دوشان، خود را مفتخر به افزودن آن به هنر دانست!)1( گم شدن 
هالة تقّدس و نزول هنر به ارزش کاالیی قابل فروش، با روسپی گری عجین است که بودلر 
نیز آن را در همان مکان رسوا اعالم داشت. اما او خود از طریق یادآوری و تذکر خاطره 
»reminiscence« در بازیابی هالة گمشده می کوشد، تالشی از طریق تجدید خاطره برای 
حیات دوباره بخشیدن به بقایای دنیایی که اکنون به ویرانه ای بدل شده و از این روست که 
بنیامین، »گل های بدی بودلر را زمینه ساز در جست وجوی زمان گمشده پروست می داند«.)2( 

بودلر به واسطة شعر خود به پاریس جانی دوباره می بخشد: 
در واقع عالم خیال و هنر، عالمی هاله بخش است و بودلر از طریق خالقیت شاعرانه در پی 

آن است که به بقایای دنیای تکه تکه که بی جان و بی رمق و بی کس اند، جان تازه ای بدمد...)3(
نگرفته اند.  نهادهای مدنی مدرن در آن شکل  اما اصفهان صفوی شهری است که هنوز 
تمثّل representation که صفت برجستة واقعیت پاریس قرن نوزدهم است، هنوز در آن بر 
جای تمثیل ننشسته که از عالم مثال یا خیال ابن عربی و سهروردی، و از اقلیم حضور حکمای 
مکتب اصفهان نشان دارد. الفبای شهرسازی اصفهان صفوی در سه مؤلفة خدا، شاه، مردم با 
فضاهای مسجد، کاخ و بازار مشخص می شوند. اصفهان باغ ـ شهری است که الگوی آن همان 
بهشت خیالینی است که »ایرانیان صورت ذهنی آن را همیشه در خاطره جمعی خویش حفظ 
کرده اند«)4(؛ و نهادهای مدنی بورژوازی مانند پارلمان، شهرداری، بورس و ساختارهای الییک 
قدرت و پول در آن سر بر نیاورده اند. شهر در »هاله ای جادویی« غرق است و همین از اصفهان 
یک »مدینه تمثیلی« می سازد که زادة نگرش اندیشمندان ایرانی نسبت به زمان ها و مکان هایی با 
کیفیت های متفاوت است، بازخوانی دنیای تخیّل خالق در مقیاس جان؛ کشف حجاب کیمیایی 
نور و اهمیت بازی آینه ها که بازتاب دنیایی از اشکال خیالین است، گاه در قالب اقلیم هشتم و 
گاه به صورت عالم مثال جلوه می کند، فضای میانجی که در آن اجسام ارواح می شوند و ارواح 
اجسام. شاعری هم که به چنین فضایی شکل نمادین می بخشد، تنها حافظ می تواند باشد که 
نظربازی است اشراقی، نه بودلر،)5( داندی پرسه زن در بولوارهای هوسمانی پاریس قرن نوزدهم. 
شایگان که در ابتدای سخنش گفته بود: »بشر حّس فضا را بدین جهت از دست داده که 
سرچشمه تخیّل خالقه اش خشکیده است... حتی از طرح رؤیاهای خود نیز عاجز است«)6(، 
در انتهای مقاله اش می پرسد: »چگونه می توان فضایی ساخت که در آِن واحد مأمنی برای رؤیا 
باشد؟«؛ و خود چنین جواب می گوید: پاسخ آن بستگی به خود ما دارد، زیرا »هر فضای قابل 

تهران  گلستان،  لیلی  ترجمه  دوشان،  مارسل  با  گفت وگو  دیگر:  چیزی  بر  گشوده  پنجره ای  کابان،  پی یِر   )1
1380، ص 214.

2( شایگان، »شارل بودلر...«، ص 59.
3( همان، ص 60.

4( شایگان، »در جست وجوی فضاهای گمشده«، ص 106.
5( همان، ص 109.
6( همان، ص 86 .
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سکونت، در غایت امر، گذار به سوی دنیاهای ناپیدا و جست وجوی فضاهای گمشده است«.)1( 
و باز طنین سخن هایدگر به گوش می رسد که می پرسد: »موقعیت سکونت کردن در روزگار 
بی ثبات ما چیست؟« و خود پاسخ می دهد، همیشه باید نخست سکونت کردن را آموخت، 
»چه بسا که بی خانمانی بشر در این امر نهفته باشد که انسان هنوز بحران واقعی مسکن را اصاًل 
به مثابه مصیبت درک نمی کند«. سکونت کردن باید به سوی تمامیت ماهیت خود سوق یابد. 
»تحقق این امر مبتنی بر آنست که آنان بر مبنای سکونت کردن بنا کنند و برای سکونت کردن 
فکر کنند«.)2( و این همان مصیبتی است که شایگان به نحوی دیگر در باره اش سخن می گوید: 

محیطی خالی از هر نوع محتوای عاطفی و تهی از اقلیم حضور انسانی. 
را  هوسمان  دست پروردة  پاریس  است؟«  تمثیلی  مدینه ای  تهران  »آیا  مقالة  در  شایگان 
با نقل قولی از بودلر »شهری پرجنب و جوش، شهری سرشار از رؤیا« توصیف می کند، و 
اصفهان را »صورتی مثالین معّلق در فضای رؤیا«.)3( او تهران را به خالف اصفهان، رؤیایی 
و وهم انگیز نمی شمارد، شهری که چندالیگی در آن غایب است و تاریخ آن به کمتر از دو 
قرن می رسد. شهری دو پاره که شمال آن »مدرن و محل سکونت طبقات مرفه غرب گرا و 
جنوب آن سنتی تر« که ساکنانش »حول بازار و دیگر بازمانده های کمابیش پابرجای دوره ای به 
سرآمده« گرد آمده اند. شهری که گویی شهروندانش عامدانه در تالشند تا چشم انداز طبیعی 
خارق العاده اش، »رشته کوه پرشکوه البرز در شمال تهران« را از نظرها پنهان کنند! تهران در 
یک عبارت »نامکانی« است »ستیزه جو و بی نشان و بی هویت«،)4( شهری که اینک پر است از 
»آسمان خراش های غول آسا، و بزرگراه های بی در و پیکر، مردمانی با هویت تاریخی نامعلوم«! 
می بخشید،  امنیت«  »احساس  ساکنانش  به  عاطفی  نظر  از  که   1320 دهه  تهران  خالف  به 
»دنیایی به معنای واقعی کلمه سحرآمیز« که در آن همسایگی با حفظ فاصله توأم با دوستی و 
احترام بود.)5( این پرسش پیش می آید که آیا تهران به عنوان شهری خالی از خاطره و رؤیا، 
اساسًا می تواند مأمنی برای سکونت شاعرانه باشد؟ شاعرش کیست؟ اگر تهران برآمده از رؤیا 

و خیال نیست، شاعر هم ندارد، پس می توان گفت: »تهران: شهر خالی از شاعر«!

سهرابسپهری:نقاشـشاعر
در جست وجوی فضاهای گمشده،  شامل مقاالتی در بارة هنرها، شهر، شاعران و قالب 
پنج  با  نقاش در مطابقت  با سه  یعنی عکاسی است و بخصوص مواجهه اش  هنری جدید 
اقلیم حضور بسیار قابل توجه است. »لحظه ای در واحه« معرفی داریوش شایگان از دوست 
با همیاری  او را  از شعرهای  و همنشین بسیار نزدیکش، سهراب سپهری است که بخشی 

1( همان، ص 110.
2( هایدگر، »بناکردن، سکونت کردن...«، ص 154.

3( شایگان، »آیا تهران مدینه ای تمثیلی است؟«، در جست و جوی فضاهای گمشده، ص 129.
4( همان، ص 135.

5( همان، صص 137ـ 138.
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• نمایی از جلسه نقد و بررسی کتاب »پنج اقلیم حضور« )عکس از: ژاله ستار(

خودش به زبان فرانسه برگردانده است. شاعرـ نقاشی که »شعرش طراحی لحظه های شاعرانه 
است و نقاشی اش لبریز از شعر« که مبدأ یگانه ای دارند، »نوعی همدلی سحرآمیز با طبیعت«، 
»خیره شدن به لحظه های شگفت و گوش سپردن به تپش های پنهان نبضی که به انسان ها و 
چیزها جان می بخشد«.)1( بار دیگر همدلی شایگان با هایدگر در همان اولین سطرهای این 
نوشته آشکار می شود: »غم غربت موطن اصلی و تمنّای دست یافتن به چشمة فیاض هستی«، 
همان مصیبت بی خانمانی که شاید هنوز درک نشده است. جدایی و فراقی که موالنا  نیز از 

آن یاد می کند)2(:
می کندبشنو این نی چون شکایت می کند حکایت  جدایی ها  از 
ببریده اند نیستان  از  مرا  نالیده اندتا  زن  و  مرد  نفیرم  در 

شایگان، سپهری را سرشار از معنویتی معرفی می کند که وصفش در اشعار مولوی و نگاه 
حافظ رفته است. »رند« حافظ در روبه رویی با »محتسب« و »عشق« در تقابل با »عقل« در 
شعر موالنا، سپهری را به سالک مدرنی بدل می سازد که ضّد دین نیست و مملو از معنویت 
است. اما عارف هم به معنای سنّتی آن نیست.)3( سپهری که نحوی نگاه تازه به طبیعت را در 
شعر فارسی آغاز می کند، به ادراکات ظریفی که اشیای محیط القا می کنند، توجه دارد و شاید 

1( شایگان، »لحظه ای در واحه«، در جست و جوی فضاهای گمشده، ص 177.
2( همان، ص 193.
3( همان، ص 184.
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همین هم یکی از وجوه اشتراک میان سپهری با بودلر باشد که به دلیل »تسلط سپهری به 
زبان فرانسه«،)1(  نامحتمل است که با شعر او آشنا نبوده باشد. اما توجه تازة او به طبیعت که 
تمایل ذاتی سپهری است، وجوه اشتراک شعر سپهری با هایکوهای ژاپنی را نمایان می سازد. 
ارتباط شعر، زبان، مکان  تازه ای را در  ابعاد  با نگاه پدیدارشناسانة شایگان  اینجاست که  و 
می یابیم. از یک سو سپهری کودک کویر و شهر محبوبش کاشان است، که تنهایی زاهدانه در 
خالی کویر را به شعر و نقاشی خود منتقل می کند؛ و از سوی دیگر آب های صاف و زالل در 
دل خاک های خشک همچون سرابی است که چونان لحظه ای مکث، چراغ تنهای زمان خالی 

را پر می کند، در زمانه ای که به قول هایدگر زمانة عسرت است.)2( 
سپهری شاعر ـ نقاشی است که بیش و بهتر از هر کس دیگر، »پذیرای گام های پُر شوق 
سپهری  شعر  می شناسد.  را  آسمان«  در  معلق  فیروزه ای  مثالی  »گنبدهای  و  است  سالکان« 
همچون هر شاعر اصیلی که در خاک اقلیم خویش روییده و بالیده، و از شیرة خاک سرزمینی 
تغذیه کرده که سنت شاعرانة بزرگی دارد، ناگزیر به عطری عرفانی آمیخته است. وجه تمثیلی 
و پر ایهام شعر فارسی که در آن عشق، هم می تواند زمینی باشد هم آسمانی،  شعر سپهری را 
به شعر حافظ شبیه می کند. بار دیگر این اشارات یادآور »سخنرانی در مراسم یادبود« هایدگر 
است که در بزرگداشت، کنرادین کرویتزر، آهنگسازی اهل مسکیرش شهر زادگاهش ایراد 
کرده که در آن از شاعر آلمانی پیتر هبل یاد می  کند که در همان مکان متولد و پرورده شده و 
به یک معنی میوة همان خاک است. شایگان وجوه تشابهی میان اشعار سپهری و اشعار ریلکه 

نیز می یابد که شاعر مورد عالقه هایدگر بود، و همچنین از نوالیس و تاگور.)3( 
رنگ سبز مورد عالقه سپهری، هم رنگ آب است، هم رنگ باغ و درخت، هم رنگ 
رویش و خدا بانوی اساطیر ایران، اناهیتا؛ و هم رنگ نبوت محّمدی. بی دلیل نیست که نام 
مجموعة زیباترین اشعار سپهری »حجم سبز« است. اقلیم سبز، شایگان را دیگر بار به یاد 
ریشه های اساطیری فرهنگ ایران می اندازد، چنانکه »هیچستان« سپهری را به سرزمین خورنه، 
نیز  و  موعود  سوشیانت های  غایب،  امام  غیبت  جایگاه  معّلقه،  سرزمین صور  هشتم،  اقلیم 
مکان ـ زمان انتظار قهرمان در جست وجوی »خواب کیهانی« می برد،)4( و یادآور »ناکجاآباد« 
سهرودی.)5( باغ سبز بهشت، فضایی کیفی که عنصر اساسی هر بینش اساطیری شاعرانه است:

پشت دریاها شهری است 
که در آن پنجره ها رو به تجّلی باز است 

1( همان، صص 180 ـ 181.
2( همان، ص 192.

3( همان، ص 179 ــ 180.
4( همان، صص 181 ـ 182.

5( همان، ص 187.
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اما سهراب »بین درخت و ثانیه سبز/ تکرار الجورد« را هم می بیند که »با حسرت کالم 
می آمیزد«)1( و از خوشی انسان با »فلسفه های الجوردی«)2( سخن می گوید.)3( »تابش آبی در 
خواب، لرزش برگی در آب«)4( را به خواب می بیند، و »آبی بلند را« می اندیشد و »هیاهوی 
به آبی  او را می آراید.)5( او که چون »سیاهی  رفت/ سر  بلند، خلوت  پایین را« و آبی  سبز 
آسمان« سود و »در خور آسمان ها« شد.)6( برای او حتی »دشت سرشار از بخار آبی گل های 
نیلوفر« است و صدای حوریان »با غبار آبی گل های نیلوفر« می آمیزد.)7( حتی وقتی پدرش 
مرد، »آسمان آبی بود«، به ما می گوید: »و نپرسیم چرا قلب حقیقت آبی است«.)8( او که »دچار 
نازک و غمناک  او که دچار را عاشق معنی می کند،  در فکر  پنهان رنگ ها«ست و  آن رگ 

تنهایی ماهی کوچک عاشق است:
و فکر کن که چه تنهاست

اگر ماهی کوچک، دچار آبی دریای بیکران باشد
چه فکر نازک غمناکی!)9(

آبی  آبی،  آنجا  »بی گمان،  دارند،  صفایی  چه  مردم  است،  کوتاه  چینه ها  که  باال  ده  در 
است«)10( و »گل کاشی« زنده است، »قلب آبی کاشی ها« می تپد »در دنیایی رازدار/ دنیای به ته 
نرسیدنی آبی«.)11( او حتی از خاطرات رازناک دوران کودکیش در خلوت اتاق آبی یاد می کند. 
و چنین است که می توان گفت هر چند رنگ سبز برای سهراب رنگ رویش و حیات زمینی 

است، رنگ آبی اما، رنگ راز آسمانی است.
لحظه، روزنه ای است گشوده به حدوث یک واقعه، واقعة »تراویدن راز ازلی و حضور 
وقت«، لحظه ای که زمان و مکان در بینش سرزمین مثالی یکی می شوند. هر شعر روزنه ای 
فراسو و  به فضای  این جا و سرزمین هیچستان. دعوتی  میان  نحوة حضور،  دو  میان  است 
دوست  »خانة  می پرسد:  او  در جست وجوی  سپهری  که  همان  غایب.)12(  دوست  بازیافتن 
کجاست؟« مضمونی که محور اصلی شعر حافظ است. اگر جغرافیای تخیّلی شاعران بزرگ 
ایران بررسی شود، آشکار می گردد که تا چه حد بینش آنان پاسخگوی نیازهای عصر کنونی 

1( سپهری، »ما هیچ، ما نگاه ـ هم سطر، هم سپید« هشت کتاب، کتابخانه طهوری، تهران 1358، ص 427.
2( سپهری، »ما هیچ، ما نگاه ـ از آب ها به بعد«، ص 423.

3( نک: سروش دبّاغ،  »فلسفه الجوردی سپهری«،
http://www.begin.soroushdabagh.com/articles_f.htm

4( سپهری، »شرق اندوه ـ هایی«، همان، ص 224.
5( سپهری، »آوار آفتاب ـ خوابی در هیاهو«، همان، ص 203.

6( سپهری، »آوار آفتاب ـ نیایش«، ص193. 
7( سپهری، »آوار آفتاب ـ گل آینه«، صص 145 و 150. 

8( سپهری، »صدای پای آب«، ص 294.
9( سپهری، »مسافر ـ مسافر«، همان، ص 307. 

10( سپهری، »حجم سبز ـ آب«، ص 347.
11( سپهری، »زندگی خواب ها ـ گل کاشی«، همان، ص 92. 

12( شایگان، »لحظه ای در واحه«، صص 188 ـ 189.
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است.)1( و این یکی دیگر از وجوه اشتراک شعر حافظ و موالنا با سپهری است.
با این همه شایگان به وجوه تشابه شعر بودلر و سپهری اشاره ای نمی کند و به مقایسة شعر 
این دو نمی پردازد. نگاه سپهری به شهر توجهش را جلب نمی کند و بیشتر وجه اساطیری 
شعر سهراب است که مورد توجه او قرار می گیرد. سپهری شهر را می بیند و »رویش هندسی 
سیمان، آهن، سنگ« و »سقف بی کفتر صدها اتوبوس«)2( شهری که »به دست سه چهار اسب 
سواری چوبی« فتح می شود.)3( سهراب »در بنارس سر هر کوچه چراغی ابدی« را روشن و 
شهرها را می بیند؛)4( و چنین است که در آغاز منظومة بلند خود، »صدای پای آب« می گوید: 
»اهل کاشانم...«؛)5( و کعبه اش »مثل نسیم، می رود باغ به باغ، می رود شهر به شهر«،)6( و دیگر 
بار  می شود،  دور  سنجاقک ها  کوچه  در  پاورچین  طفل  کاشانم...«؛  »اهل  می کند:  تأکید  بار 
خود را می بندد و »از شهر خیاالت سبک بیرون« می رود.)7( اما در میانة راه به یاد می آورد که 

دیریست شهر خود را گم کرده است، پس ِشکوه سر می دهد: 
اهل کاشانم اما

شهر من کاشان نیست 
شهر من گم شده است...)8(

و سپس گویی متوجه مشکل شده و راه حّلی برای درمان یافته باشد، می  گوید:

چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید
واژه ها را باید شست

واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد
چترها را باید بست
زیر باران باید رفت

فکر را، خاطره را، زیر باران باید برد
با همه مردم شهر زیر باران باید رفت

دوست را زیر باران باید دید
عشق را زیر باران باید جست...)9(

1( همان، صص 193ـ 194.
2( سهراب سپهری، »صدای پای آب«، ص 280.

3( همان، ص 284.

4( همان، ص 285.

5( همان، ص 271.

6( همان، ص 273.

7( همان، ص 276.

8( همان، ص 286.

9( همان، ص 292.
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آیدینآغداشلو:ازبُناستخوانخّیامی
شایگان هنرمند معاصر، آیدین آغداشلو را که از کودکی با او دوست بوده است، چنین 
معرفی می کند: مهارتش در نقاشی و نقدنویسی و استعداد ادبی اش از او شخصیتی استثنایی 
می سازد؛ با هنر غربی و همة دگرگونی های آن از رنسانس تا امروز و همچنین با هنر آوانگارد 
آشنایی عمیقی دارد، و در عین حال از پیچیدگی های نهانی هنر ایرانیـ  اسالمی هم آگاه است. 
بر خوشنویسی و نگارگری بزرگانی چون رضا عباسی احاطه ای کم نظیر دارد.)1( از این میان، 
شاعری که شعرش به نظر شایگان می تواند، با نقاشی آغداشلو نزدیک شود، کسی نیست جز 
خیّام! این »شاعر لحظه های برق آسای حضور«! خیّامی که نه عارفی به معنای متعارف آنست و 
نه فیلسوفی مشایی، نه فقیه و نه شاعر زمانة خود، بلکه شخصیت شاعرش زیر شخصیت ظاهر 

دانشمندش پنهان بوده است؛)2( و »آغداشلو تا بن استخوانش خیّامی است«.)3( 
نگاه گزنده و سردش، در صدد ضبط آن لحظة اساسی و حساسی است که 
در آن همه چیز به حالتی از تعلیق فرو می رود. آن لحظة مقّدر که سیمای گریزان 
چیزها به یکباره آشکار می شود، و هر چه قدر ابژه ای پرشکوه تر باشد، تالشی آن 

نیز در چرخة باطل نیستی نمایشی چشمگیرتر می یابد.)4(

لحظة آزادی بخشی که در آن نیستی به ناگاه حجاب از چهرة بی رحمش برمی گیرد. دنیای 
خیّام بیرون از صورت ها و الگوهای ازلی، حیطة ادیان و ویژگی های آنها، خارج از عروج 
که  برهوتی  است.  از همین جهان بینی  ملهم  آغداشلو  دنیای  و  است،)5(  معاد  و  و رستاخیز 
معنایش را از عریانی اش می گیرد. منطقة خنثایی بی هیچ خاطره  ای، و خالی از هر امر ماتقّدم 
و پیشینی. دنیای خیّامی، جایی که در آن خبری از صورت های آرامبخش و نشانه های آشنا 
نیست، جایی آکنده از خالء و پوچی، حیرتی مداوم! زمان حضور به باور خیّام معطوف به 

یک غایت نیست، بلکه استمرار لحظاتی است پی درپی، واحه هایی در کویر عدم.

نقطه پوچی نگاهی سرشار از حیرتی مدام. اما نگاهی نسبتًا سرد و یخ زده، 
بس که بصیرتی که از آن سرشار است، بُرنده و بی مهر است. این نگاه به نوعی 
بدبینی وجودی منتهی می شود که از سر یأس و نومیدی نیست، بلکه از بی اعتنایی 

فاخر کسی حکایت دارد که پشت سکه، یا روی دیگر امور را می بیند...)6(

1( شایگان، »آیدین آغداشلو«، در جست و جوی فضاهای گمشده، ص 218.
2( شایگان، »خیام: لحظه های برق آسای حضور«، پنج اقلیم حضور، ص 43.

3( شایگان، »آیدین آغداشلو«، ص 228. 
4( همان.

5( شایگان، »خیام...«، ص 49.
6( همان، ص 50.
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 در شعر خیّام، جهان کاروانسرایی است که در آن مردگان از نو قالبی تازه می سازند، اما 
قالبی که بازتولید همان »الگوها« و »وضعیت های پیشین« است، نمایشی اندوهبار میان دو 

عدم، گوری، خوابگاهِ صدها جمشید و صدها بهرام.)1(
است نام  عالم  که  را  رباط  کهنه  استاین  شام  و  صبح  ابلق  آرامگه 
گوری ست که خوابگاه صد بهرام استبزمی ست که وامانده صد جمشید است

خیّام با خلق تصاویری از کوزه و کوزه گر، و به تعلیق درآوردن دم و لحظه به نمایش 
»تکرار توّهم آمیز پدیده ها« می پردازد، و هنر آغداشلو تبلور همین واحه های وقفه است در 
کوزه های شکسته  و  و ظروف  سفالینه ها  تصاویر  نمایش  در  و  کوزه  گری  کارگه  به  ارجاع 
آن  به دور  لعبتکانی  ما چون  که  »فانوس خیال«  مکّرر  آنها. سراب های  پراکندة  تکهّ های  و 

می چرخیم.)2(
باز لعبت  فلک  و  لعبتکانیم  از روی حقیقتی نه از روی مجازما 

لعبتکانی که نخ هایمان را دستی نامرئی به حرکت می آورد؛ همان دستی که دائمًا می سازد 
و بی درنگ بر زمین مان می زند.)3( در نگاه خیّام، نه رستاخیزی در کار است، نه بازگشت و 
رسیدن به اصل و مبدأیی، و نه امید برآمدنی از دل خاک پس از هزار سال.)4( جهان پیش از 

ما بوده و پس از ما نیز خواهد بود:
زین پس چو نباشیم همان خواهد بودزین پیش نبودیم و نبُد هیچ خلل

اما آیا قرابتی میان شعر سپهری با نقاشی آغداشلو نمی توان یافت که هر دو تشنه کام اند و 
در جست وجوی »لحظه ای در واحه«؟ آیا شعر سهراب به نقاشی آیدین در توالی وهم انگیز 

پدیده ها همسانی نمی یابد، وقتی می گوید:

اهل کاشانم
نسبم شاید برسد

به گیاهی در هند، به سفالینه ای از خاک »سیلک«...)5(

1( همان، ص 53.
2( شایگان، »آیدین آغداشلو«، ص 229.

)3
می زندشجامی است که عقل آفرین می زندش جبین  بر  مهر  ز  بوسه  صد 

لطیف جام  چنین  دهر  کوزه گر  می زندشاین  زمین  بر  باز  و  می سازد 

4( شایگان، »خّیام«...«، صص 46ـ 47.
5( سپهری، »صدای پای آب«، ص 274.
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و پیام سبزی که در تداوم لحظه ها تکرار می شود:

دست هایت، ساقة سبز پیامی را می داد به من
و سفالینة انس، با نفسهایت آهسته ترک می خورد)1(

در پایان این بحث می توان پرسید: اگر آغداشلو، نقاش شعر خیّامی است، نقاش شعر 
فردوسی چه کسی است؟ از آنجا که هنرهای ایران در منشأ یگانه خود شریک اند، و هنرها 
و ادبیات از یک آبشخور سیراب می شوند، حال داریوش شایگان باید به ما بگوید،  نقاش 
اشعار شاهنامه فردوسی چه کسی بوده یا هست؟ آیا نقاش داستان های حماسی فردوسی، 
روایتگر داستان های شاهنامه است، یا مفهوم حماسی شعر اوست که باید طبیعت نقاشی را 
سرشار از حماسه  سازد؟ نقاش غزلیّات سعدی چه کسی است؟ سعدی، بزرگترین غزلسرای 
ایرانی که شایگان او را شاعر زمان اجتماعی اهل ادب توصیف می کند. می توان یقین داشت 
یافتن  طلب  در  او  که  نیست  ایران  شاعران  اشعار  روایی  تصویرسازی  شایگان  منظور  که 
اقالیم  حضور شاعرانه در هنرهاست. حضوری از جنس حماسه همچون آن که شاعر زمان 
حماسی است و فراتر از مرگ می رود، و دیگری که رباعیاتش »رستاخیز«ی نمایندة لحظه های 
بر شورانگیزی غزل های  استاد سخن اهل شیراز که عالوه  برق آسای حضور است. و آن 
نیز هست؛ و غزلیات  شاعرانه اش در ستایش عشق زمینی، شاعر زمان اجتماعی اهل ادب 
آن پیر بلخی که وجد وجودیش در زمان کندن از خود به بی خویشی می رسد؛ و سرانجام 
آن قّلة »شاعران غنایی همة اعصار« که شعرش در فاصلة بین ازل و ابد می شکفد... معمار 
این زمان  ـ مکان خیالی، این فضای مثالی در عالِم جان کیست؟ سازندة این بنای باشکوه 
برای سکونت گزینی جان ایرانی، کدامین هنرمند است؟ سکونت شاعرانه در هنرهای امروز 
و  آهنگساز،  نقاش،  معمار،  است؟  کسی  چه  شاعر  ـ  هنرمند  آن  دارد؟  صورتی  چه  ایران 
حتی عکاس و سینماگر... چه کسی شاعر کدام قالب هنری است؟ کدام هنر خبر از حضور 
می دهد نه غیبت؟ اساسًا در شهری خالی از تغّزل شاعرانه، هنوز می توان اثری از هنر یافت؟ 
مگر نه اینکه تهران، نه »مدینه ای تمثیلی« همچون »اصفهان، استانبول، فلورانس، رم...« است 
و نه همچون پاریس قرن نوزدهم »شهری پرجنب و جوش، شهری سرشار از رؤیا«، بلکه 

»نامکانی« است »ستیزه جو و بی نشان و بی هویت« و خالی از شاعرانگی؟ ...

1( سپهری، »حجم سبز ـ از روی پلک شب«، ص 334. 


