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  کنندانم را رها نمیبیهاي معنوي گردغدغه
   

  17/12/93منبع: روزنامه ایران، صفحه اندیشه، روز یکشنبه، مورخ: 

  زاده گفت و گو از: سید امین موسوي
  

. شما دکتر یوسف اباذري دربیندازمتان، با خواهم شما را با توجه به سابقه دوستیبراي نخستین سوال می
اي مورد هامیري به عنوان خوانندهبوك خودتان، از محسن چاووشی و احسان خواجهچندي پیش در صفحه فیس

عالقه خود در موسیقی پاپ نام بردید. و خب تعبیر اباذري را هم در خصوص این نوع موسیقی و بویژه موسیقی 
مواجه هستید،  که خود نیز جزو آند تند ایشان درباره این سلیقه موسیقایی اید. شما چگونه با نقپاشایی شنیده

  شوید؟می
نتی سنتی را دوست دارم. اگر در موسیقی سموسیقی نوشته بودم که هم موسیقی پاپ و هم  گیر کردید. بله،ا تا حدي غافلرشما م

سخنان یوسف اباذري را  امیري را دوست دارم. منجهاوچاووشی و خ دم، در موسیقی پاپ پسنشجریان و ناظري و ساالر عقیلی را می
م؛ مجالش این موضوع بنویس دربارهرا  دکه مالحظات خو بودندده ستان نیز در نشریات پیشنهاد کربنا داشتم و دودر دو بار شنیدم؛ 

ی عصبان چرا دکتر اباذري آن روز تا این حددانم من نمی. ال نظرم را در این باب عرض می کنماجما پیش از این فراهم نشد، اکنون
آن  حضور فیزیکی ندارم، امادر داخل کشور و  ایران نیستم را این چنین بیان کردند.هر چند چهار سال است کهشدند و مالحظات خود 

مرحوم قبال به اچرایی ع به کنم. من با تحلیل ایشان راجبینم و دنبال میشود، میمنتشر میگوناگون  چه را در فضاي مجازي و نشریات 
انی هم داشت هر چند طرفدار نبود، و لزوما از سر همدلی با موسیقی ایشانپدیده پاشایی و اقبال به ا چنانکه در می یابم، ی مخالفم.پاشای

 ،رهنگی ماف سیاسی، اجتماعی و کشوري با مختصات او را دوست داشتند. اما عمدتا این پدیده به این خاطر بود که در که سبک کار
، مرا مجالی براي افراد فراهم شده بود که دور هم جمع شوند و دوباره یکدیگر را ببینند و اعالم همبستگی و با هم بودن کنند. البته این

تحلیل عاملی ده را تککنم نباید این پدیگمان می اما ؛کندکم نمی ،او را دوست داشتندموسیقی از اهمیت مرحوم پاشایی و کسانی که 
ماما متعلق بودم؛ آشنایی من با ایشان تهم از ایشان نشنیده یک آهنگ  را شنیده بودم اما تا زمان وفاتش، پاشاییمرتضی اسم  کرد. شخصا

  است به پس از سفر بی بازگشت زود هنگامش.  

ک روشنفکر یهیچ وقت نباید  سان است.اقبال به انسانهاي مشهور براي عامه مردم در همه جاي دنیا کم و بیش یکمنطق  بر این،مضافا 
گا که صفحه گانام لیدي تی داریم بهها) مقایسه کرد. در غرب شخصیهاي معروف (سلبریتیبا آدم یا یک نویسنده و یا یک مترجم را

وقعیت چامسکی را به متی حشود ندارد. یا هیچ نسبتی با اقبالی که مثال به هابرماس میاقبال دار دارد. این طرفنفر  هامیلیون بوکش فیس
ها در همه جاي دنیا و خواننده هاها، هنرپیشه. فوتبالیست، قابل قیاس نیستمقایسه کنید روشنفکر بااین سلبریتی هاعنوان استاد دانشگاه و 
نفر؛ هراز او چند  مثالبراي پاشایی و اچند نفر آمده بودند و  فالن نویسنده تشیع جنازه این قیاس غلط است که در چنین وضعیتی دارند. 

  این قیاس مع الفارق است و راهی به جایی نمی برد.

و احیانا این شیوه  ابن مباخ گوش کنند، اما افراد باال برود تا به قول ایشان، جوانان موسیقی  باید سعی کنیم  سلیقۀ نکته دیگر این که
فتگو پیرامون گباید وجود داشته باشند تا با نوع مویسقی ر دو ها مختلف است. هموافق نیستم. سلیقهتخفیف موسیقی پاپ عامه پسند

مولوي و  شعر حافظ و سعدي و. از یک سو استمثل شعر این درست رفته ارتقا یابد. سلیقه افراد رفته ،موسیقیسبک هاي مختلف 
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عار حظ بالغی و ادبی می برند و همچنین شاملو و فروغ و اخوان و سپهري را داریم،اهل فن این آثار را می خوانند و از خواندن این اش
 و چندان با انسی با اشعار فاخر و شعري باالیی ندارند اي  سلیقه و حظدرباره آنها گفتگوهاي علمی می کنند؛ از سوي دیگر عده

ح شعري افراد و سط ذوق ،با بسط و نشر اشعار فخیم . باید کوشیدندنخوانرا  ي عامه پسندشعرها ا گفتهتوان به آن. نمیدرخشان ندارند
ارد و د هاي خصوصی محلی از اعراب ندارند، صدا و سیما نقش محوريالبته براي این منظور به ویژه در جامعه ما که شبکهرا باال برد. 

م به ه آرام آراب، راهش این است کو؛ ولی خگیرد، به سان حاشیه اي است که بر متن نوشته می شودهر تالش دیگري که صورت 
  ایی ببرد. هاي این چنینی راه به جکنم مواجههفکر نمی سلیقه اتفاق بیفتد.  ياین ارتقاو شبکه هاي اجتماعی جمعی  مک رسانه هايک

ه من در کنار باید بگویم ک سلیقه موسیقی خودماما در مورد پردازم. در مورد سیاست گفته بودند نمیاباذري دکتر که  به نکاتی
همچنین  ي چاووشی هست دوست دارم؛حزن و خشی را که در صداعالقه دارم.  امیريچاووشی و خواجه موسیقی سنتی، به صداي

  کند.انتخاب میهم ویژه که شعرهاي خوبی را به ،می پسندم امیري راخواجه صداي

  

ظ و ه حافب این اواخر اي به سپهري دارید. همین طوردهد که عالقه ویژهبررسی کار و کارنامه شما نشان می
و شاعرانگی  آراییپر از واج گزینیدهایتان برمیهایی را هم که براي کتاباید. عنوانمولوي هم بسیار پرداخته

تان هم از ي شما در انگلسااست: ترنم محزون حزن، در سپهر سپهري، فکر نازك غمناك. حتی عنوان رساله دکتر
. با این تفاصیل، آیا Moral Reasons: Particularism, Patterns and Practiceکند: این قاعده تبعیت می

  گوید؟سروش دباغ خود شعر هم می
یان سال کرد. به همین دلیل سالرا راضی نمیمچرا که  آنها را منتشر نکردم؛چیزهایی نوشته بودم اما هیچ وقت  اي در سالیان پیشبرهه 

هاست سال م کهباید بگویبودم کنار گذاشتم. اما در مورد نکته اولی که گفتید، است که دیگر همان شعر نویی را هم که مرتکب شده 
م. داراطر را در خپیش از آن که کثیري از مضامین بلند اشعار را بفهمم، آنها  و م و از دوران نوجوانی سونابا ادبیات کالسیک و مدرن م

دم و رفتم. در این ایام دیوان حافظ را خواني در گچ بود و مدرسه ناه هفتهفوتبال دستم شکست و سمسابقه پانزده ساله بودم که در 
رفتیم، ر میکه سف هایادم هست تابستانن اینکه معناي آنها را درست دریابم. افزون بر این، وغزلیات متعددي از حافظ را حفظ شدم، بد

بسازیم. این  کلمهدادند تا با حروف آن بیت وقت میخواندند و یک دقیقه یک بیت شعر می نشستیم؛ پدربا اعضاي خانواده دور هم می
اروسازي د در دانشکدةکه  د تا این که در دوران دانشجوییبا من بو اشعار اینبماند.  که خیلی از این ابیات در خاطرم شد ها سبببازي

سپهري آشنا شدم. با آن دوست در کتابخانه دانشگاه  »هشت کتاب«در دریا غرق شد، با بعدها دوستی که  خواندم، به واسطۀمیدرس 
ا و شعر نو سپهري خصوص  مرا برانگیخت تا دربارة . این امر شعر و عرفان سپهري گفتگو می کردیم و دربارة نشستیمداروسازي می

لسفه هشتاد براي تحصیل در رشته ف ۀده ابتداي. مند شدم و اشعار او را هم در مطالعه گرفتمهاز آن به فروغ عالق عموما مطالعه کنم. پس
ز منظر اپس از اتمام تحصیل و بازگشت به ایران، بر آن شدم تا  آرام آرام  تامالتم درباره شعر و عرفان سپهري را  عازم  انگلستان شدم. 

 ر فروغ فرخزاد نوشته ام.تا زمان حاضر، مقاالت مختلفی دربارة شعر و عرفان سپهري و همچنین اشعا 87از سال  بنویسم.اگزیستانسیل 
این مقاالت به مفاهیم عشق، مرگ، تنهایی، امر ه. درمنتشر شد »در سپهر سپهري«تحت عنوان جستارها خوشبختانه امسال جلد اول آن 

  اخته ام. دگزیستانسیل و وجودي پرا از منظر » هشت کتاب«.... در غم متعالی،

م با مورد شعر حافظ دار و ماهی یک بار جلساتی در ه آثار کالسیک رجوع کرده، مجددا بکه کانادا هستم میدر این سه سال و نی
 هانآ یصوت هايفایلکه  »حافظ و خیام«، »حافظ و گناه«، »حافظ و رندي«، »نحافظ و قرآ«، »و حکمتحافظ «مختلف مانند  عناوین

هاي تدر سلسله نشسبرگزار کرده ام. عالوه بر این،» سیري در سپهري قرآن« دوره اي تحت عنوان  همچنین،سایتم قرار گرفته،روي 
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و آثار  دحافظ و مولوي و سپهري و فروغ فرخزا به برگزار شده،ه جلسه اي آن دوره پانزدسه  که تا کنوننیز  »ما پیام عارفان براي زمانۀ«
کریشنا و  هارت تولهو اکمانند داستایوسکی و گابریل مارسل  گان اگزیستانسیالیستدبرخی از انسان هاي معنوي و فیلسوفان و نویسن

  آمیز بوده است. انگیز و عبرتبسی دل ات کالسیک و نو برایمبا ادبی این انس درازآهنگ ام.پرداختهمورتی 

 ست، بی و روشنفکري اده حوزه اافزون بر مقاالت و کتابهایی که متعلق ب ،هم که اشاره کردیددر خصوص عناوین کتابهایم 
 »سکوت و معنا«و  »زبان و تصویر جهان« ؛ نظیر مانتخاب کنلنشین دور آهنگین و دمق دا حرا نیز ت کوشم عناوین کتابهاي فلسفی اممی

سپهري  رفانعربارة شعر و دم ویرایش جلد دوم مجموعه مقاالتنگارش مقدمه و مشغول  این روزها. که ناظر به فلسفه ویتگنشتاین است
. به تعبیر دشر شو، این اثر نیز منت»ر سپهر سپهريد« و پس از  دیر افتدبیر موافق تقدوارم تدهستم؛ امی »الجوردي سپهري فلسفۀ« با عنوان

   هم.دبه خرج می » وقیذسر سوزن « ر انتخاب عناوینِ کتابهایمدسپهري، 

  

دیرین شما سهراب است و این هنوز هم در صفحه نخست عالقه ویژه و یک سوال دیگر هم در این زمینه دارم. 
بوك سو یک نقاشی از سهراب تشکیل شده و نیز از سربرگ شما در فی» دچار یعنی عاشق«تارگاه شما که از شعر 

 پردازید؟وي می، به حافظ و مولاواید، بیش از چرا از زمانی که به تبعید رفتهمعلوم است. اما  »عبور باید کرد« و شعرِ
 دانم.؟ یا شاید دلیل دیگري که من نمیربط دارد سلیقه و خواست مخاطببه این به خاطر تاثیر پدر است، یا 

در این  ست؛ا انی آثار متفکران معاصر ایرانیم. یکی بازخواتعریف کرده براي خود دو پروژه انادا،اقامتم در ک در این سه سال و نیم
سپس  ،اولین دوره بازخوانی آثار علی شریعتی، پس از آن عبدالکریم سروش :امبرگزار کردهچهار دوره تا کنون راستا خوشبختانه 

ه ب ارم،دین مهم بپردر ایران بداشتم د. بنا دشبستري آغاز می شومجتهد  ورةدي دبه زومرتضی مطهري.  داریوش شایگان، و پس از آن
  ا یافته ام، خرسندم و خدا را شاکرم.نرسیدم؛ از اینکه در تورنتو این مجال ر سبب اشتغاالت عدیده

تر بیش پهريبه س ه امعاز قضا مراج سالیان اخیر کنم. جالب است که درمیزندگی   یل امتانسبا احوال اگزیسمتناسب من حقیقتش 
. هنگامی ام بودهباره شعر و عرفان سپهري در چهار سال اخیر منتشر شده، روزگاري که انگلستان و کانادا در شده و کثیري از مقاالتم

ه، سایر ؛  جز این مقال»ور امر متعالی در منظومه سپهريتط«عنوان  سپهري منتشر کردم، تحتدر ایران بودم تنها یک مقاله در باره  که
  ست.محصول دوران چهارسالۀ اخیر دو جلد کتاب مقاالت این

   

» مثنوي«ها سال». از بخت شکر دارم و از روزگار هم«  ست.تر شده ادر سالیان اخیر بیش و مولوي توجه من به حافظحق با شماست. 
ته گوهاي درازآهنگی داشو؛ همچنین با ایشان گفتهاي ایشان حضور داشتهدر کالسرا در محضر پدر آموخته و و دیوان حافظ  مولوي

ت. فروغ و حافظ ریزش کرده اس مولوي و تم ازها و پیشینۀ معرفتی و تربیتی من، در قرائ. افزون بر این، دغدغهو بهره هاي بسیار برده ام
در هنگام  ،شخصیت هاي محبوب من اند و سالهاست با آثار ایشان مانوسمیرکگور که داستایوسکی و ویتگشتاین و کیسهراب و 

 خن به میانس »عرفان مدرن«از  مجموع این امور مرا بدین سمت سوق داده تا در سالیان اخیر در من حاضرند. خواندن متون کالسیک
تحریر درآورم.  تا کنون هفت شماره  به رشتۀ» واره اي از عرفان مدرنحطر«له مقاالتی را با عنوان سلسپروژه اي را آغاز کنم و آورم و 

در من  وآمدهاي مکرررفت.می توان این سلسله مقاالت را محصولِ است سه شماره دیگر باقی مانده از این سلسله مقاالت منتشر شده؛
 .دمعنوي و ادبی جدید در نظر آور عرفان کالسیک و آثار  سنت
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و به ویژه  یوبی کشاندید. به رغم قوت و وثوق کارهاي شما در فلسفه تحلیلخوگو را به جاي بسیار گفت
یزیک که عالقه اصلی او عرفان و متاف ویتگنشتاین، من به عنوان یک مخاطب این تلقی را از سروش دباغ دارم

رسد کند و حتی به نظر میواره عرفان مدرن او را بیان و توصیف میطرحچیزي مانند ت بیش از همه عرفانی اس
 با بخش دیگر آثار او در خصوص فلسفه و حتی روشنفکري  تعارض دارد. 

 خصاحق دل را. ش پرد. هم سهم عقل را باید پرداخت و هماي هستیم که با دو بال میتوان این طور گفت. ما به سان پرندهمی بله،
متافیزیک «مقاالت خودم از اصطالح در سلسله ک را به کار بردید، چنانکه هاي عمیق معنوي نیز دارم. شما تعبیر متافیزیمشغولیدل

، اما نگاه تو موجه انگاش تبرگرفو با همه مؤلفه هایش تافیزیک ستبر افالطونی را به طور کامل م ام، لزومی ندارد یاد کرده» نحیف
معنا  دینب بینم و می انگارم.ت من که کل هستی را قدسی میم به روایکنیست؛ دستعاري و خالی از سویه هاي متافیزیکی  ،معنوي
  را رها نکرده است. م هیچ گاه گریبانهاي معنوي دغدغه

 رزيو ایمان سنخ در این مقاله از چهار منتشر کردم؛ »»: تاملی در اصناف ایمان ورزيهاآب آواز پاکی«اي با عنوان مقالهدو سال پیش 
فراد ا. پس از انتشار این مقاله »ایمان از سر طمانینه«و  »اندیشانهایمان معرفت«، »ایمان شورمندانه«، »ایمان آرزومندانه«ام: سراغ گرفته

ي دارند اما معنومشغولی هاي ه دل؛ کسانی کنیکی ترجمان احوال روحی ماست به »ایمان آرزومندانه«فالنی، که متعددي برایم نوشتند 
را دارد، از نوعی ایمان  ي زیستن در این ساحت. کسی که ایمان ندارد، اما آرزوی هستی ببینندتوانند خود را در ساحت قدسنمی

تگنشتاین که وی ۀتکلمان، و نه ایمان از سر طمانیناندیشانه میرکگور، و نه ایمان معرفتمولوي و کی برخوردار است: نه ایمان شورمندانۀ
اظر به چنین ن این شعر اخوان نیز .؛ بلکه ایمان آرزومندانهرا تجربه کرده است و آرامش و طمانینه  سکینه ،به رغم نداشتن اطمینان نظري

  »اي همه هستی ز تو آیا تو هم هستی؟ /مستم و دانم که هستم«است:  یایمان

نمی بینم. در این سالها کوشیده ام هم از آموخته  ر تعارضده را با هم منتشر شدآثار متعددي که از با عنایت به نکات که آوردم، 
مقاالت م. و، هم از پی دغدغه هاي اگزیستانسیل خود روان شر جستارهاي گوناگون منتشر کنمدو آنها را  هاي فلسفی خویش مدد بگیرم

  اشته ام....درازآهنگی که دغه هاي معنوي و اگزیستانسیل دغدو سپهري پژوهی ها، پاسخی است به » رناي از عرفان مد طرحواره«

  

ها، اگر به دوران ادامه تحصیل در انگستان بازگردید، آیا این بار به جاي فلسفه اخالق تحلیلی، با این دغدغه
طالعاتی کنید رشته ماي یا مشخصا اگزیستانسیالیسم را براي تحصیل انتخاب نخواهید کرد؟ فکر نمیفلسفه اخالق قاره

 و دانشگاهی شما با شخصیت درونی سروش دباغ سازگار نیست؟

وي ویتگنشتاین ر ،می دانید ام. چنانکهرس، نیچه و هایدگر را خواندهام و آثار مارسل، یاسپاي را نیز دنبال کردهقاره فلسفۀدر سالیان اخیر  
تحلیلی  ل سنتاز آثاري که در مورد او نوشته شده لزوما در د اي ل پررنگی دارد و نیز پارههاي اگزیستانسیام که دغدغهمتمرکز بوده

م، تحلیلی نیز خرسند ال از خواندن فلسفهاي است بیگانه نیستم. با این حسنخ مسایلی که در فلسفه قاره نبوده است. از اینرو خوشبختانه با
گویم لبته نمیا کند،ورزي کمک مییعنی استداللوف ذهن خیلی خوب است و به کار اصلی فیلسکنم براي انضباط چرا که فکر می

اید ب هستند. چنانکه در می یابم، وردنفیلسوفان قاره اي در بند استدالل آ اي وجود ندارد، دست کم برخی ازامر در فلسفه قارهاین 
هاي هدغدغتاریخی، پرداختن به اما به لحاظ عنان است با استدالل آوردن؛ هم فیفلساصیل ورزي را تقویت کرد و کار استدالل

فان وبرخی از فیلس و میان فیلسوفان تحلیلی نیز زیاد شدهاخیرا این امر در  خوشبختانهبیشتر بوده است.  اي قاره گزیستانسیل در فلسفۀا
ین است که اگر مهم ا ، فلسفی بالیده استفرد در کدام سنت مهم نیست به نظرم پردازند. علی اي حال، نیز می امور به این گونه تحلیلی

ه در مقام اهل ایی کجاه ر کار و بار معرفتی و نظري خویش،وت یک فیلسوف فعالیت می کند، مستدل سخن بگوید. من نیز دسدر ک
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، »سکوت و معنا« ون چ ر کتابهاییکوشیده ام به قدر طاقت بشري مستدل سخن بگویم؛ فی المثل د، فلسفه سخن گفته و مقاله نوشته ام
 -شرح رساله منطقی« و  » امر اخالقی، امر متعالی« ، »درسگفتارهایی در فلسفه اخالق« ،  »عام و خاص در اخالق« ، »ن و تصور جهانزبا«

ردم کمابیش همین بازگبه عقب اگر ام.مقام را رعایت کرده ام، ادبه مسایل اگزیستانسیل پرداختههر جا هم که ب».فلسفی ویتگنشتاین
فلسفی به  ت فنیِمقاالانتشار ل باید اذعان کنم که ا این حاویتگنشتاین افتادم. ب د؛ به ویژه که در این مسیر در دامکر مسیر را طی خواهم

مانند آن  ،اگزیستانسیل استردي که معطوف به دغدغه هاي اام؛ چه مواز این رو به مباحث دیگر هم پرداخته کند،را اقناع نمیم تنهایی
کري و روشنف حوزةه چه کارهایی که متعلق ب ؛  ی که طی سالیان اخیر برگزار کرده امو جلسات امنوشتهوغ و فرچه در مورد سهراب 
 ام. مقاالتی که در خصوص حجاب، ارتداد، رابطه دین و اخالق و بازخوانی انتقادي آثار روشنفکران ایرانی نگاشته رفرم دینی است؛ نظیر

  

بروند. در  انیاز م اندیشه معاصر حوزه يهاکه قرار است تمام کتاب یداقرار گرفته یتیدر موقع یدفرض کن
ورت ص ین. در ایدها حفظ کنکتاب را از تمام آن یککه  یدحق انتخاب را دار ینشما و تنها شما ا یانم ینا

  کدام کتاب خواهد بود؟  سروش دباغانتخاب 
» ت کتابهش«، داستایفسکی» براداران کارامازوف«انتخاب کنم: خواهم چند کتاب را این سوال بسیار سختی است و من اجازه می

   .عبدالکریم سروش » بسط تجربه نبوي« و  علی شریعتی »وگوهاي تنهاییگفت« فروغ فرخزاد،» تولدي دیگر« سپهري، 

  

  دهید. ادبیات را به اندیشه ترجیح می پس عمدتاً
 دارم.  پررنگی انسیلِاگزیستادبی و هاي دغدغه اما به هر حالکه نه،  حترجی 

  


