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 عن الفضاءات الضائعة، أقالمي احلضور اخلمسة، 
ً
ث األخير لشايگان؛ حبثا

ّ
املثل

جنون الوعي

حبيب اهّلل  عّبايس

يتضّمــن املقــال احلــايل تأّمــالت الكاتــب عند قراءتــه لثالٍث مــن تأليفات 
 عــن الفضــاءات الضائعة، وأقالــم احلضور 

ً
يــوش شــايگان، وهــي: حبثا دار

اخلمسة، وجنون الوعي.

 عن 
ً
املفــردات األساســّية: كتــاب در جســتجوى فضاهــاى گمشــده )= حبثا

الفضاءات الضائعة(، كتاب پنج اقلم حضور )= أقالم احلضور اخلمسة(، 
يوش شايگان. كتاب جنون هوشيارى )= جنون الوعي(، دار
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گمشده، پنج  در جست وجوی فضاهای 
اقلیم حضور، جنون هوشیاری
مهتاب به نور دامن شب بشکافت

»خیام«

به: استاد داریوش شایگان

كه شهرۀ شهر است در عشق به ایران و مایۀ اعتبار آن؛

كه مصداق بارز این سرودۀ هلدرلین است: همو 

كرده، انسان در این جهان. شاعرانه منزل 

درآمد
كاشــف فروتــن راز  بی تردیــد اســتاد داریــوش شــایگان، یگانــه معمــار هویــت چهل تکــۀ قــوم ایرانــی اســت و 

كانون بزرگ فرهنگ آســیایی. او پیوســته  افســون زدگی ایرانیان و در هم آمیز افق های مختلف و جویندۀ چهار 

گاهــی عمیــق بــه فرهنگ هــا و زبان های مؤثــر در زیر آســمان های جهان و بــه دنبال میل  از رهگــذر دانــش و آ

گمشــده، این بار به جســتجوی فضای دیگری در ادب فرانســه، به نام  زائدالوصف به جســتجو در فضاهای 

كه به تعبیر  جنون هوشیاری برخاسته و در آن به بحث دربارۀ اندیشه و شعر شارل بوذلر پرداخته است. همو 
كتاب تجربۀ مدرنیته، مدرنیسم را به خیابان آورد.          1 شارل برمن، نویسندۀ 

گفتنــی اســت ســه چهــار اثر ســال های اخیر اســتاد شــایگان، از لحــاظ ژرفای معرفت شــناختی هم ســنگ و 

هم عیار آثار ماندگار قبلی ایشــان نیســت، اما در روزگار قحط ســال مروت و ...، همین كه اســتاد تالش دارند 

تا شعلۀ چراغ معرفت شناسی را روشن نگه دارند، سعی شان مشکور است و خوانندگان جدی آثار ایشان نیز 

شکرگزارشان اند تا جان در بدن دارند.

كه آن را می توان روزگاران سترونی خواند، فن ترجمه صدرنشین شده و مخاطبان خود را هم  در روزگار حاضر 

كه ترجمه بسیار نقش آفرین تواند بود، مشروط بر آنکه متولی ای داشته باشد. رشد شگرف  یافته است. بماند 

ترجمــه در كشــور مــا در این عهد، به دلیــل كم رمقی پژوهش های بنیادی در این دیار اســت، شــاید این همه 

یخی مددرسان خالقیت فردی نشود،  گر نقش تار كدكنی ا چندان غریب نباشد؛ چه به تعبیر استاد شفیعی 

یخی چیزی  از كســی كاری آن چنــان برنمی آیــد؛ زیــرا »خالقیت فردی امری اســت در اختیار ما، اما نقــش تار

است بیرون از حوزه اراده و خواست ما و به هیچ چیز قابل پیش بینی نیست، جز اینکه بگویم موهبتی است 

گر در حوزۀ الهیات شک داشته باشیم یا یقین بر  االهی و یا هیچ دیگری درباره آن نمی توانیم بگوییم، حتی ا

ی خوشــی به ما نشــان نمی دهد؛ به ویژه  خالف آن«.2 تو گویی چرخ گردنده با ما به نزاع برخاســته و چندان رو

1 . برمن، شارل؛ تجربۀ مدرنیته؛ ترجمه مراد فرهادپور؛ تهران: طرح نو، 157،1379 - 209، بخش سوم: »مدرنیسم در خیابان«.   
كدكنی، محمدرضا، با چراغ و آینه، تهران: سخن 610،1390. 2. شفیعی 
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ی عادت ســاز،  ی الهــام و تحت تأثیر نیرو اینــان با بهره منــدی از نیرو

همان الگوهای پیشــین را دوباره خلق می كردند. بدین سان عادات 

ذهنــی واحــدی در ذهــن و ضمیر آنــان حک می گردیــد. این عادات 

زاییــدۀ بینــش اســالمی بــه هنر اســت. نوابغ بــزرگ پیــش از مغول در 

جهان اســالم مثل مولوی و ابن عربی مركزگرا هســتند. آنها دنیایی را 

كه احاطه شان كرده با ولع تمام در كام خود می كشند تا جایی كه هر 

چه در اطراف آنهاست جذب مِن آنها می شود. مولوی من خود را در 

كه این من تمام و  كــرده فرامی افکند تا جایی  كه احاطه اش  جهانــی 

ی عادت ســاز یا به تعبیر  كمال جذب محیط اطراف شــود، این نیرو

فوكو اپیستمه، در تمدن بزرگ سنتی اسالم وجود دارد. در این تمدن 

همــۀ تجلیــات ذهن و هنر به نوعی در انحصار بینش متافیزیکی ای 

كه در الیۀ زیرین این تمدن قــرار دارد. این بینش الگوی نبوغ  اســت 

جمعــی یــک فرهنــگ خــاص را شــکل می دهــد. چنان كــه در شــعر 

شــاعران بزرگ مثل حافظ می توان تمام همانندی های ســاختاری و 

كه به نوعی بــر روح تمدن ایرانی در اوج  كرد  هم شــکل هایی را نظــاره 

كه طوفان  كم بوده اســت. روح این تمدن تا زمانی  شــکوفایی اش حا

تغییــرات پایه هایــش را نلرزانــده و شــکاف ها و ترک ها پای بســت آن 

گرچه  را از درون تضعیــف نکرده انــد همچنان پابرجــا خواهد ماند. ا

یســت، از آنجایی  حافظ یک ســده بعد از حملۀ مغول در ایران می ز

كه هنوز طوفان حملۀ مغول پایه هایش را نلرزانده بود، در هنر كم نظیر 

این شاعر بی همتا جوهر همۀ هنر ایران را می توان یافت:             

كــه بــر جام هــای ســیار ظریــف چنــان  زبردســتِی تمام عیــار زرگرانــی 

گــرِی  كیمیا كرده انــد،  گویــی تقریبــًا آنهــا را غیــب  كــه  قلــم زده انــد 

گنبــد آبی آســمان پیوند  گنبدهــای مســاجد را به  كــه  كاشــی كارانی 

زده انــد، خیــال خیره كننــدۀ نگارگرانی كه از تیرگی مــاده طالی نور را 

پدید آورده اند و بصیرت و بینش طراحان و قالی بافانی كه نقش های 

كــه در آنها تنوع  كرده اند  گل قالی هایــی را ایجاد  باشــکوه و غرقــه در 

مســحوركنندۀ باغ بهشــت انعکاس یافته است. خالصه اینکه شعر 

حافــظ مــا را به یــاد تقارن ها و تناظرهای بســیار می انــدازد و البته در 

كه شــاعر  پس این صور خیالی طنین اســرارآمیز روحی را بازمی یابیم 

تنهایی مقدرش را در تجربۀ مابعدالطبیعی خوف و خشــیت چنین 

توصیف می كند:  

گردابی چنین هایل یک و بیم موج و   شــــــــــب تار
ســــــــــاحل ها4 ســــــــــبکباران  ما  حال  دانند  كجا 

4. شایگان، داریوش، »ساحت بینش حافظ«، ترجمۀ محمد منصور هاشمی بخارا، ش 72 
و 73، سال 1388، ص 56.

در این »قرن پرآشوب، قرن شکلک چهر، برگذشته از مدارماه، لیک 

بس دور از قرار مهر«.

جستار حاضر دربرگیرندۀ درنگ هایی است كه نگارنده در سال های 

اخیر هنگام خواندن سه گانۀ واپسین استاد: در جستجوی فضاهای 

گمشــده؛ پنــج اقلیم حضور و جنون هوشــیاری داشــته اســت تا چه 
كه در  قبــول اســتاد و معمــار فرهنگ و اندیشــۀ ایران و جهان افتــد و 

نظر ایشان آید.

گمشده 1. در جستجوی فضای 
بــدون تردیــد مســئلۀ زیبایی شــنایی دغدغــۀ اصلــی ذهــن و ضمیر 

گذشته و حال نبوده و اینان به  متفکران و منتقدان جهان اسالم در 

كه زیبایی شناســی  كمتر التفات می نموده اند؛ از آن رو  هنر اســالمی 

در جوامــع اســالمی در درجــۀ نخســت دانش و رشــته ای مســتقل به 

شــمار نمی آمده و در ثانی هرگز از دین و ســنت نیز جدا نبوده اســت 

كوچک از این فراروایت به حساب می آمده است. و پیوسته روایتی 

مقولۀ زیبایی شناســی در جهان غرب نیز پیش از ســدۀ 18 میالدی 

وضعیتــی بهتــر از جهان اســالم نداشــت و شــاید هم كمتــر از جهان 

گر از  اســالم بدان توجهی می شــده اســت و پیوند آن با دین و سنت ا

جهان اســالم بیشــتر نبوده كمتر نبوده و نیز جزء الینفک آن به شــمار 

می آمــده اســت، امــا آنچــه در جهان غرب موجب شــد روشــنفکران 

آن توجهــی ویــژه بــه هنر نشــان دهند و مســئلۀ زیبایی شناســی مدار 

دغدغه های ذهنی شــان شــود، بحــران دوگانۀ معنــوی ای بود كه »در 

پا به بــار آورد؛ بحران  پایــان قــرن هجدهــم انقــالب رمانتیــک را در ارو

دوگانه ای كه به قول ژان ماری شفر عبارت است از »بحران بنیادهای 
دینی موقعیت انسان و بحران بنیادهای متعالی فلسفه«.3

تمدن غربی پس از این بحران دوگانه و تأثیرات حاصل از آن، یکسر 

پاشــید و  درگیــر تالطم هــای آن شــد و بنیادهای دینــی اش به كلی فرو

فلســفه از ســیطرۀ دین خارج شد و از ساحت برین الهی بیرون آمد. 

به تبع اســتقالل فلســفه و زمینی شــدن آن، هنر و زیبایی شناسی نیز 

مدعی جایگاه خاص خود شــدند و شــأن و مرتبتی برای خود طلب 

كردنــد، حــال آنکه دین و فلســفه در جهان اســالم توأمــان بودند و به 

ســاحت برین الهی راه داشــتند. از این رو شاعر، متکلم و فیلسوف، 

فقط نظاره گر منفعل سنت بودند.     

هنرمند نیز در جوامع اســالمی معنایی نداشــت؛ یعنی نابغه ای نبود 

كنــد و مهر خــود را بر آن نهــد، بلکه  كــه شــاهکار بدیــع خــود را خلــق 

گمشده، تهران: فرزان روز، 1392: 56. 3. شایگان، داریوش؛ در جستجوی فضاهای 
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روس والدیمر مینورســکی آن را »میان پردۀ ایرانی«6 می خواند. هنر در 

گریزگاه رهایی بخش شــد كه از حقایق ناشــناختنی  تمدن اســالمی 

كنــه  كــه آدمــی را بــه  پــرده برمی داشــت و تجربــه ای بریــن و متعالــی  

كیش  هستی رهنمون می شد. قداست بخشیدن به هنر موجب شد 

كم بر آن دوران متولد شود و  و دین جدیدی در احوال شبه عارفانه حا

كند. قداست بخشیدن  عواطف هنری اعتباری جهان شــمول پیدا 

كه آن را به مرتبۀ كیش و دین ارتقا می بخشید، مستلزم دانش  به هنر 

كــه در آثــار  هستی شناســانۀ اصیلــی بــود. ایــن بینــش نظــری هنــری 

فارابی، ابن ســینا و دیگر متفکران اســالمی متبلور اســت، جلوه های 

كــه هر بار متناســب بــا مبنایــی متافیزیکی  گونــی دارد  گونا یخــی  تار

صــورت تــازه ای می یافــت. همچنان كــه بینــش نظــری هنــری غرب 

گون پیدا می كند  گونا یخی  تغییــر می یافت و می یابد و جلوه های تار
و هر بار متناسب با بینایی متافیزیکی صورت تازه ای می یابد.          7

در تمدن اســالمی ـ ایرانی سده های سوم به بعد نیز بینش نظری هنر 

گونی پیدا  كرد. اســتاد  گونا یخــی  در حــال تغییــر بود و جلوه هــای تار

كامل این مهم  كتاب كارنامۀ اسالم تا حدودی به طور  زرین كوب در 

پنج  گانۀ كتاب با نثر دل آویزی تبیین نموده  را در بخش های بیست و

كرده:  است و تصریح 

یخ انســانی اســت، نــه فقط  كارنامــۀ اســالم یــک  فصل درخشــان تار

كــه مســلمین در ایجاد یــک فرهنگ تــازۀ جهانی  از جهــت توفیقــی 

كــرد به ایجاد  یافته انــد، بلکــه نیز به ســبب فتوحاتــی كه آنها را موفق 

كــه در واقع نه  یــک دنیــای تــازه ای ورای شــرق و غرب: قلمرو اســالم 
شرق بود و نه غرب.8

كه جاحظ بصری آنان را فارسیان خراسانی  در دورۀ عباسیان عرب 

كــه  218ق(  ـ   198( مأمــون  خالفــت  دورۀ  در  به ویــژه  می خوانــد، 

ایرانی گرایــی بــه اوج خود رســید، نهضت فرهنگی عظیمی در شــهر 

كه دانشمندان و متفکران ایرانی و یونانی و دیگران را  بغداد برپا شد 

گرد هم آورد تا دربارۀ مسائل مهم فرهنگی به بحث و جدل بپردازند. 

یشه  كه اندیشه شــان در خردگرایی ارسطویی ر مکتب فکری معتزله 

داشــت نشــو و نما یافــت، معتزله تقدیــر را نمی پذیرفتنــد و به آزادی 

اراده اعتقــاد داشــتند. این دوران اوج آزاداندیشــی دینــی، بازآفرینی 

فرهنگــی و ایرانی گرایــی فرهنگی با به قدرت رســیدن متوكل خلیفه 

دهــم عباســی پایــان یافــت و البتــه رســوخ عنصــر تــرک در دســتگاه 

گرچه ایرانیان  كنارزدن عنصر ایرانــی در این امر مؤثر بود. ا خالفــت و 

كویر  1389، ص 190. 6. طباطبایی، سیدجواد، زوال اندیشه سیاسی در ایران، تهران: 
گمشده، ص 69. 7. شایگان، داریوش، در جستجوی فضاهای 

8. زرین كوب، عبدالحسین؛ كارنامۀ اسالم؛ تهران: امیركبیر، 1369، ص 11.

پایــی آن بحران  كــه جوامــع ارو بــه نظــر می رســد پــس از رنســانس بود 

دوگانــۀ معنــوی، بحــران بنیادهــای دینــی موقعیــت انســان و بحران 

كرد و این اتفاق میمون به انقالب  بنیادهای متعالی فلسفه را تجربه 

پای پایان ســدۀ هجدهم انجامیــد. البته این همه را  رمانتیــک در ارو

گیتو خــود محصول تالقی  كه به بــاور  پــا مدیون رنسانســی اســت  ارو

گوشــتمند  عقالنیــت یونــان تحــت تأثیــر جریــان ترجمــه و الهیــات 

كه بــه اومانیســم انجامیــد. البته سرچشــمۀ اصلی  مســیحی اســت 

كویناس حدود ســدۀ 13  رنســانس را بایــد در ظهــور قدیس تومــاس آ

كــه ســپهر فلســفۀ ارســطو را جایگزیــن ســپهر فلســفی  كــرد  جســتجو 

گوســتین قدیــس در تبلیغ  كه چندین ســده پیش تر ا كــرد  افالطونــی 

یکی یا قرون وســطی پدید  كوشــیده و پــس از آن عصر تار یــج آن  و ترو

آمده بود.    

كــه در قــرون وســطی در ركــود و  این همــه موجــب شــد تــا هنــر غربــی 

جمــود و تصلــب بــه ســر می بــرد، جهــش عظیمــی پیــدا كنــد و پــس 

از رنســانس عصــر اصالحــات دینــی را پشــت ســر بنهــد و وارد عصــر 

روشــنگری شــود و زمینۀ ظهور مکاتب هنری رمانتیســم و رئالیســم و 

سمبولیســم و جنبش هــای آوانگاردی مانند سوررئالیســم و كوبیســم 

را فراهــم آورد. در حقیقــت هنــر بــه ســیلی مهارناپذیر بدل شــد كه در 

مسیرش تمامی مقاومت های موروثی گذشته را از سر راه برداشت و از 

رهگذر جهش های عظیم به اســتحاله های متعدد و شگفت انگیز و 

در هم شکستن همۀ صور و فروپاشی همۀ نظام ها و معیارهای هزاران 

ساله انجامید و دیگر از بینش جامع و فراگیری جوامع سنتی كه همۀ 

قلمروهــای معرفت و هنر را در برمی گرفت خبری نبود. در این جوامع 

شــکاف هایی پدید آمد كه شــاعران و فالســفه پس از ســدۀ هجدهم 

با آن روبرو شــدند و تقابلی میان فلســفه و نقد سرســختانه و قاطعانۀ 

كانت و هنر پدید آمد و »قداست بخشیدن به هنر نقشی حیران كننده 

كرد«.5 از همین رو مکتب هنری رمانتیسم در مواجهه  به هنرها اعطا 

كنار نهد و  باحركت نقادانه فلســفه می خواســت اصول روشــنگری  را 

به شعر و جذبه در هنر دست یابد. رمانتیک ها در آلمان موفق شدند 

نظریۀ انتزاعی هنر را بنیان نهند و فیلســوفان ایده آلیســت آن را بســط 

دهند و بر مدرنیته هم تأثیر بگذارند.                             

تمــدن اســالمیـ  ایرانــی حــدود 10 ســده پیش تــر از تمــدن و فرهنــگ 

غربی با این بحران دوگانۀ معنوی روبرو شد. درست در سدۀ چهارم 

كــه آدم متــز سویســئی از آن بــه »رنســانس اســالمی« تعبیــر و  هجــری 

یچــارد فــرای از آن بــا »عصر زریــن فرهنگ« یاد می كند و مستشــرق  ر

گمشده، ص 62. 5. شایگان، داریوش، در جستجوی فضاهای 
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از قدرت سیاسی كنار رفتند، در گسترش جامعۀ بین المللی اسالمی از رهگذر تألیف و تصنیف 

آثار فکری و علمی و ادبی ســهیم بودند. ابن خلدون بنیان گذاران نحو عربی را ســیبویه، فارســی و 

زجاج می داند. مقدمۀ ابن خلدون و فقهای بزرگ و محدثان نام آور را نیز ایرانی می داند و در دیگر 

كه:  فنون و صنایع نیز وضعیت را همچنین می داند.9 او تصریح می كند 

گفتار پیامبر)ص( پدید  كسی به حفظ و تدوین علم قیام نکرد و از این رو مصداق  به جز ایرانیان 

كران آســمان درآویزد، از مردم فارس بدان نائل می آیند و آن را به دســت  گر دانش بر  كه فرمود ا آمد 
می آورند.10

كــه پیــش از شــکل گیری به زبان ســریانی در شــامات شــروع  نهضــت ترجمــۀ آثــار فلســفی یونــان 

كرد و به جریانی قوی تبدیل شــد. این همه فضای  شــده بــود، در بیت الحکمه مأمون تــداوم پیدا 

شــکوفایی و رشــد فیلســوفان بزرگی مثل الکندی، فارابی، ابن سینا و ابن رشــد و در ادامه خواجه 

كرد. البته نباید ســهم مترجمان و اندیشــه ورزان بزرگی چون ابوبشــر متی بن یونس  نصیــر را فراهــم 

قّنایی را در شکوفاشدن این فضای فلسفی نادیده انگاشت. این فیلسوفان اسالمیـ  ایرانی تحت 

تأثیر اندیشــه های فیلســوفان بزرگ یونانی به ویژه ارســطو از منظر فلسفی به شــعر و هنر نگریستند. 

ســه رســالۀ شــعر فارابی، بخش نهم از جلد چهارم شــفای ابن ســینا، مقالۀ هشــتم از المعتبر فی 

كتاب الشعر ابن رشد و رساله های شعر خواجه نصیر طوسی از این  الحکمة ابوالبركات بغدادی، 

شــمارند. این خوانش فلســفی شــعر و طرح نظریۀ شعر توســط مثلث بالغت عالم اسالم: جاحظ 

بصری، ابن حازم قرطبی و جرجانی بر ادبیان آن زمان، مانند ابن قتیبه، مرزبانی، قدامة بن جعفر، 
قیروانی، آمدی، ابن طباطبا و ابن اثیر تأثیر بسزایی نهاد.    11

كــه فقها و محدثان و متکلمــان، نمایندۀ اصلی  ایــن فضای فربۀ فلســفی از ســویی و فضای دینی 

آن به شمار می آمدند و با نوعی جنبش های دینی اسالمی مانند شعوبیه، معتزله، اشعریه، شیعه، 

كنــاف عالــم اســالم به ویــژه ایران همراه بــود از ســویی دیگر، موجبات گسســت میان  در اطــراف و ا

ســنت و علوم انســانی و بحران دوگانۀ »بحران بنیادهای دینی موقعیت انســان و بحران بنیادهای 

متعالــی فلســفه« را فراهــم آورد كه به انقالب رمانتیــک در اروپای قرن هجدهــم انجامید، در جهان 

اســالم همیــن امر موجــب پدیدآمــدن انقالب های فکــری و ادبی ای شــد كه تا حــدودی به انقالب 

رمانتیک شبیه است و تمدن اسالمیـ  ایرانی دیگر در هالۀ امر قدسی مستحیل نبود و تا حدودی از 

آن قداســت زدایی شــد و شــور و جذبه در هنر پدید آمد و تا حدودی عقل و ایمان از هم جدا شدند. 

ظهور متفکران و فیلسوفان ملحد در تاریخ الحاد جهان اسالم گویای همین حقیقت است.

یکی از جریان هایی كه در جهان اسالمی ایران پدید آمد و تا حدودی به انقالب رمانتیک شباهت 

كه ایرانیان در پیدایی آن »سهم بزرگی داشتند،  دارد، جریان فربۀ تصوف یا عرفان اسالمی است 
شاید در آغاز بیشتر مرهون الادریون، مانویان و بوداییان ایرانی بود تا اسالم اهل تسنن«.12

كه به خلق شــاهکارهای هنــری و ادبی ای در عرصه هــای مختلف انجامید و  ایــن اتفــاق مبارک 

گنابادی؛ تهران: علمی  9. ر.ک به: فصل 36: »در اینکه بیشتر دانشوران اسالم از ایران اند«. )مقدمۀ ابن خلدون؛ ترجمۀ محمد پروین 
و فرهنگی، 1369، ص 1148 ـ 1152(

10. همان، ص 150 ـ 151.
كمال الروبی؛ نظریة الشــعر عند الفالســفة المســلمین من الکندی حتی ابن رشــد؛ بیروت: دارالتنویر للکتاب،  11. دراین باره ر.ک به: 

     .1989
یان؛ ایرانیان، دورۀ باستان تا دورۀ معاصر؛ ترجمۀ حسین شهیدی؛ تهران: مركز، 1392، ص 87. كاتوز 12 همایون 
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كوتاه به نوعی سورئالیسم و حتی جریان های آوانگاری  كالمی موجب شد و در مدت  شور و جذبه ای در هنر 

مانند سوررئالیســم در شــعر برخی شــاعران مثل مولوی انجامید. متأســفانه به دلیل تقارن دین و سیاســت و 

كه در ایران پیش از اسالم به تعبیر استاد زرین كوب موجب فرهنگ تک صدایی13  تداوم اندیشۀ ایران شهری 

گر هــم در اجاق كورشــدۀ ایــران بعد از ســالجقه و دولت  شــده بــود، تــداوم نیافــت. ایــن جریان عقیــم ماند. ا

كســتر گرمی هم  مســتعجل خوارزمشــاهیان اخگــر و شــعله ای مانــده بــود، با ایلغار ددمنشــانۀ مغــول دیگر خا

بــر جــای نمانــد و انحطاط تمدن اســالمی و ایران آغاز شــد. اســتاد طباطبایی در كتاب دیباچــه ای بر نظریۀ 

پا این شــعله  انحطــاط ایــران به تفصیــل از ایــن مهــم بحث كرده اســت،14 اما پــس از انقــالب رمانتیک در ارو
گیری  همچنــان فزاینــده و زاینــده مانــد و مکاتب و ایســم های متعددی به دنبال داشــت؛ به ویژه دو پــروژۀ فرا

مثل مدرنیسم و پست مدرنیسم.

2. پنج اقلیم حضور ایرانیان از بیکران اقالیم عدم حضورشان15
برخــی از اهــل فکــر ایــران در دهۀ شــصت، فهــم بهتر فیلــم هامون مهرجویــی را منوط بــه خواندن آســیا در برابر 

غرب شــایگان می دانســتند. این اثر و دیگر آثار اســتاد، هم بهره های علمی و فکری بســیار به خوانندگان خود 
می رســاند و هم موجبات تلذذ آنان را فراهم می ســازد؛ چه این آثار هم در با سوادشــدن مخاطبان مؤثرند و هم 

موجــب معرفت افزایــی خواننــدگان ژرف اندیــش می شــوند. نگاهی گذرا به عناویــن آثار بی همــال این نابغه و 

نماینده راســتین فرهنگ و دانش شــرق، به ویژه ایران در جهان غرب و به خصوص فرانســه مؤید این حقیقت 

اســت. آن هم در روزگاری كه مردم ظاهربین شــرق، به ویژه آنان كه مســتقیمًا تحت ســیطرۀ استعمار نبوده اند 

و داغ اســتعمارزدگی بر جبینشــان نقش نبســته است، ســخت مبهوت و شــیفتۀ جلوه های رنگارنگ تمدن و 

تکنولوژی جهان غرب می شــوند و نمایندگان و چهره های برتر ســرزمین خویش را برخی پزشــکان صاحب نام 

كادمی ها و محافل علمی و دانشــگاهی غرب  كه در آ و حاذق و دانشــمندان برجســته علوم محض می دانند 

خــوش درخشــیده اند و بــه حــق شایســتۀ مباهات انــد، امــا ایــن همه جای شــگفتی نیســت و چنــدان غریب 

گــروه محصالن ایرانــی در روزگار شــاهزاده شــهید یعنی عباس  نمی نمایــد؛ زیــرا از همــان زمانــی كه نخســتین 

میرزای قاجار به فرنگ اعزام شدند، به جای آنکه فلسفه و برخی دانش های انسانی كه زیرساخت فکر و تمدن 

گیرند، یکسر به فراگیری طب و صنعت و دیگر فنون مشغول شدند و درصدد اخذ و اجرای  بشری هستند را فرا

كردند.                                                          كمتر همانند ژاپنی ها به آبشخورهای اصلی تمدن و تکنولوژی غرب عنایت  آنها در ایران برآمدند و 

انقالب میجی ژاپن16 تا حدودی همزمان با انقالب مشروطۀ ایران است و شباهت های بسیاری می توان میان 

این دو انقالب كه زمینه ساز گذار از فرهنگ فئودالی به سرمایه داری شدند یافت. از جمله اعزام دانشجویان 

به فرنگ برای تحصیل، اما ژاپنی ها برخالف ایرانی ها دانشجویان خود را برای تحصیل در رشته های پزشکی 

و مهندســی و برخی صنایع و هنرها به غرب گســیل نکردند، بلکه عمدتًا آنها را برای تحصیل علوم انســانی و 

به ویژه فلســفه نزد فالســفۀ بزرگ آن زمان روانه كردند تا بر خالف ما ایرانی ها با آبشــخورهای تمدن غرب آشــنا 

كــه ما با مظاهر  شــوند و آن گاه بــه ســرزمین خــود بازآمدند و كردنــد آنچه را كه می بایســت می كردند، در حالی 

كردند برای اثر شگرفی چون حاجی بابای  تمدن غرب آشنا شدیم و برخی از دانشجویان ما نیز بستری فراهم 

یه.                                     اصفهانی جیمز مور

13 زرین كوب، عبدالحسین؛ »فرهنگ چندصدایی و فرهنگ تک آوایی«؛ مجلۀ بخارا، ش 1377،1.
كتاب دیباچه ای بر نظریۀ انحطاط ایران؛ تهران: نگاه معاصر،  14 ر.ک به: طباطبایی، سیدجواد؛ قسمت خاتمه: »طرحی از نظریۀ انحطاط  ایران« در 

1389، ص 521-397.
15. شایگان، داریوش؛ پنج اقلیم حضور، بحثی دربارۀ شاعرانگی ایرانیان؛ تهران: فرهنگ معاصر 1393.

16. دربــاره انقــالب میجــی ر.ک بــه: كتاب النهضة العربیه والنهضه الیابانیه )تشــابه المقدمــات واختالف النتایج(؛ تألیف د. ســعود ضاهر؛ كویت: 
عالم المعرفه، 1999.
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كوكــب هدایتــی شــوند و موجبــات رهایی شــان را از ایــن  تــا آنــان را 

ظلمتکده فراهم ســازند و به فردوس برین رهنمونشــان شــوند. برخی 

از ایــن طبیبــان و روشــنگران نســخه هایی بــرای مردم دردمنــد ایران 

كــه نه تنها موجبــات رهایی آنــان را فراهم نکــرده، بلکه  كــرده  تجویــز 

موجب بســتگی بیشــتر آنان شــده است. شــاید تجویز این نسخه ها 

بــرای ایرانیــان مغرب نشــین توجیهــی داشــته باشــد، امــا از قضا این 

ســركنگبین موجــب صفــرای بیشــتر مــردم ایــران می شــود و باعــث 

افسون زدگی و تخدیر بیشتر آنان.                                 

خوب به یاد دارم وقتی دانشــجوی كارشناســی ارشد ادبیات فارسی 

كوتاه آلمان  كدكنی از سفر  بودم، در بهار ســال 1369 استاد شفیعی 

خود باز آمد. این ســفر به دعــوت خانۀ فرهنگ های جهان برلن و در 

معیــت اخوان، دولت آبادی و گلشــیری و شــاملو و گلرخســار شــاعر 

تاجیــک انجــام گرفــت. طبــق رســم معمــول آن زمــان و بعد، اســتاد 

كالس  ی  چنــدان مطلبــی در بــاب ســفر نفرمودنــد و فقــط در مطــاو

كــه نقل بــه مضمون آن  درس بــه مناســبتی مطلبــی را متذكــر شــدند 

در اینجــا بایســته می نماید. ایشــان فرمودنــد ایرانیان آلمان نشــین از 

یس نمی كنید تا  من پرســیدند چرا مثل گذشــته های دور مثنوی تدر

مشــتاقان آن از همه جــا در آن كالس حاضــر آینــد و بهره مند شــوند؟ 

كــه هــر وقــت مــردم ایــران نیــز هماننــد شــما از لحــاظ  ســپس فرمــود 

مالــی معانی شــان جمع شــود، حاضرم بی مزد و منتــی تا دیروقت در 

كنم.            یس  سیمای ایران مثنوی تدر

كتاب متذكر شده اند:         استاد شایگان در پیش گفتار همین 

در صــدر آمــار پرفروش تریــن كتاب هــا، هنوز هم كه هنوز اســت، نام 

دیوان حافظ و مثنوی و شــاهنامه به چشــم می خورد و سالی نیست 

كه چندین دیوان جدید از حافظ به زیور طبع آراسته نشود.         

ایــن موقعیــت بی بدیــل را با چه معیــاری باید ســنجید؟ ... رفتاری 

از این دســت در هیچ تمدن دیگری از دنیا نظیر ندارد. پس می توان 

اذعان داشت كه خصلت شاعرانگی ایرانی و همدمی سحرانگیز او 
كاماًل استثنایی و یگانه.            19 با شاعران بلندمرتبه اش پدیده ای است 

شاید روزی روزگاری این سخنان در باب مردم فرهیخته ایران صدق 

می كرد؛ یعنی در دوره های غلبه دنیای سنت و حتی هنگام سیطرۀ 

دنیــای مــدرن، امــا از وقتــی جامعــۀ ایــران در وضعیت پســت مدرن 

گرفتــه چنین دیدگاهی در باب این مــردم كمتر صدق می كند.  قــرار 

بیشینۀ مردم جامعه ایران مصداق این شعر مولوی هستند:         

19. همان، ص 3.

كنــون همچنان بــر طبل معهــود خویــش می كوبیم  از همــان زمــان تــا 

گــر چنیــن بــود  و كمتــر بــه ژاپنی هــا در ایــن زمینــه تأســی می كنیــم. ا

می بایســت همانند آنان شاهکار فلســفی سدۀ بیستم جهان، یعنی 

هســتی و زمان هایدگر چندین بار ترجمه می شــد، حال آنکه ترجمۀ 
ژاپنــی آن دوازده ســال پــس از چــاپ نخســت آن در بهــار 1927 در 

آلمــان روانــه بــازار شــد و طی ســه دهــه پــس از آن، پنج ترجمــۀ دیگر 

كتــاب بــه زبان ژاپنــی در دســترس خوانندگان قــرار گرفت  از همیــن 

كامل به فارســی هفــت بار به ژاپنــی ترجمه  و تــا زمــان چــاپ ترجمۀ 

كه عقل ژاپنی ها در  شــده اســت.17 ما غافل از این حقیقت هســتیم 

كجاست،  چشمشــان نیســت، بلکه ســر جای خود اســت؛ عقل ما 

فقط خدا می داند و بس!                     

به راســتی در ایران زمین تنها در چند دورۀ درخشــان و كوتاه ســاختار 

یخی  ســاختارها ،خــرد، در اوج خــود بــوده اســت و در دیگــر ادوار تار

كمیت و ســیطره داشــته در جلوه های مختلف آن  عمدتًا عاطفه حا

اعــم از شــعر، تصــوف و ... . البتــه بایــد متذكر شــد كه ایــن دو جلوۀ 

یخی به راســتی جای  بــارز فرهنــگ و تمدن ایرانــی در برخی ادوار تار

خالی عقل را پر كرده و تا حدودی بار سنگین آن را به دوش كشیده، 

یخی از مدار خود خارج شــده و به ابتذال  اما در اغلب دوره های تار

كشیده شده اند.      

كتــاب قلیل الحجــم اخیــر خویــش، پنــج  از قضــا دكتــر شــایگان در 

اقلیــم حضــور، به پژوهش و بحث دربــارۀ جلوۀ مهم فرهنگ و تمدن 

ایرانی یعنی »خصلت شــاعرانگی« ایرانیان پرداخته است. البته در 

برخــی از ایــن اقلیم های حضور ایرانیان، شــعر و تصــوف توامان اند و 

كه  یده و بررســیده اســت و نشان داده  كاو اســتاد همین مهم را نیک 

كــه تا حدودی در اغلــب ادوار قرین تصوف  خصلت شــاعرانگی ما 

بــوده، هویتــی خلل ناپذیر به جهان بینی ایرانیان بخشــیده و موجب 

تقویت اعتماد به نفسشان هم شده است.                 

ایــن بینــش شــاعرانه و صوفیانــۀ ایرانیــان و شــیدایی زایدالوصــف 

كــه بــه تعبیر اســتاد »حکم تیــغ دودمی را داشــته كه با  آنــان بدان هــا 

لبــۀ دیگــرش تفکر آزاد را نشــانه می گیــرد و در نهایت بــه قید و بندی 

كه دوزخ  یخ ایرانیــان  گیر بــدل می شــود«،18 در بیشــینۀ تار دســت و پا

شــرری ز رنــج بیهــوده مــردم آن بوده و راه مقصود در این شــب ســیاه 

گــم شــده اســت، موجــب شــده تــا دردمنــدان ایــران ناامیــد  بــر آنهــا 

نشــده، چشــم امید به برخی متفکران و اندیشــه ورزان خویش بســته  

17. در ایــن زمینه ر.ک به: هایدگر؛ هســتی و زمان؛ ترجمۀ ســیاوش جمــادی؛ تهران، ققنوس: 
1386، مقدمۀ مترجم، ص 13.

18. شایگان، داریوش، پنج اقلیم حضور، ص 4.
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او مدد می رســاند.21 انتشــار ترجمۀ آن پس از ســی سال به سماجت 

ی انجام پذیرفته اســت. این دوســتان  برخی دوســتان ایران نشــین و

كاری واداشــته اند »كــه بــه قــول فرنگیــان در آن  ایرانــی ایشــان را بــه 

دیلتانت و آماتور«22 بوده است.             

كتــاب حاضــر درصــدد تجویــز نســخۀ خصلت  اســتاد شــایگان در 

شــاعرانگی ایرانیان نیســت و بیشــتر به توصیف مواجهۀ اســتثنایی 

كه آنها را ســتون اربعه شــعر  و بی نظیر ایرانیان با پنج شــاعر برتر ایران 

فارسی می دانند: فردوسی، خیام، مولوی، سعدی و حافظ پرداخته 

و فضــای اندیشــیدن بــه ایــن دو بعــد را فراهم ســاخته اســت و برای 

یک قائل شــده. او به حضور شعر از دوران انسان  شــعر مقامی انتولوژ

كــه رابطۀ  غارنشــین تــا انســان اتمی اشــاره كرده اســت و نشــان داده 

ایرانیــان با شــاعران هماننــد رابطۀ یک هندو در معبد با وشــنو و راما 

رابطه ای است بس عمیق.      

با انتخاب پنج نمایندۀ برتر شــعر فارســی كه حکم پنج اقلیم حضور 

ایرانیان را دارند نشــان داده مواجهۀ ما ایرانیان با شــاعرانمان حالت 

یخ خویش  و فــرم عبــادی دارد، درســت بــر خــالف غربی ها كه بــا تار

گذشــته را به ابژه تبدیل  برخوردی تحقیقاتی و انتقادی دارند؛ یعنی 

می كننــد. البتــه این نــوع نگرش بــه پدیدارشناســی رفتــار ایرانیان با 

گویــی  شاعرانشــان، نگرشــی درزمانــی اســت و همزمانــی نیســت و 

اســتاد نیــز هماننــد مــا ایرانی هــا از درون به این شــاعران نگریســته و 

كه  افســون زدۀ آنان شد و این همه بر خالف دعوی استاد است آنجا 

تصریح می كند:                

كتــاب مبتنــی بــر نگاهــی بیــرون outsier اســت؛ یعنــی از نگاه  ایــن 

كــه بیرون از شــعر كالســیک ایســتاده و از مواجهۀ خــود با این  كســی 

كه نگاه از درون به مثابه ایســتادن در بطن  پنج شــاعر می گویدغ چرا

كالسیک است و این امر با محدودیت هایی روبه رو است.23           شعر 

گــر اســتاد از بطن شــعر كالســیک و یــا به تعبیــری از درون  بی تردیــد ا

كتاب  كــه در كل  به این شــاعران می نگریســت، چیــزی غیر از آنچه 

كرده بیان نمی كرد.    خاطرنشان 

3. شاعر تناقضات و تطابقات24
اســتاد شــایگان زمانــی ســخت تحــت تأثیــر هایدگــر بــوده و دوران 

كــرده اســت. او خــود تصریح دارد دورانی بســیار  هایدگــری را تجربــه 

21. همان، ص 5.
22. همان، ص 7.

23 روزنامۀ شرق، ش 27، مهر 1393، ص 7.
24. جنون هوشیاری؛ بحثی دربارۀ اندیشه و هنر شارل بودلر؛ تهران: چاپ و نشر نظر، 1394.

بــــــــــود نــــــــــان  حریــــــــــص  اول   آدمــــــــــی 

زآنکــــــــــه قــــــــــوت و نــــــــــان ســــــــــتون جــــــــــان بود

حیل صد  و  غصب  ســــــــــوی  و  كســــــــــب   سوی 

كــــــــــف از حــــــــــرص و امل  جــــــــــان نهــــــــــاده بر 

گشــــــــــت مســــــــــتغنی ز نان نــــــــــادر   چــــــــــون به 
شــــــــــاعران20 مــــــــــدح  و  نامســــــــــت  عاشــــــــــق   

كه نان یکی از اقالم ســبد غذایی آنان شــده اســت.   به ویژه از وقتی 

كه به قولی می توان آنها  همچنین دستۀ دیگر شهروندان این جامعه 

را شــهروندان پســت مــدرن خواند، عمدتــًا اینان تحصیــل كرده اند و 

گفتگو  گر انــدک زمانی با آنــان به  دارای مــدارک عالــی دانشــگاهی. ا

بنشــنید، میزان شــیفتگی و شــیدایی آنــان به شــاعران صاحب نام 

گر از آشنایی آنان با برخی مصراع ها و ابیات حافظ  كه بماند، ا خود 

و خیــام و مولوی كه در همین گذشــته نــه چندان دور ورد زبان مردم 

كوچــه و بــازار بود پرســان شــوی، از پاســخ آنان ســخت شــگفت زده 

خواهی شد.            

گــذرم بــه وزارت علــوم و  كاری  از قضــا مدتــی پیش تــر بــرای انجــام 

كــه در ایــن نام گــذاری، علــوم  تحقیقــات و فنــاوری افتــاد. ـ بمانــد 

انســانی هیــچ جایی نــدارد ـ با چند نفری از اســتادان دانشــگاه های 

مختلف ایران در آسانســور هم ســفر شدم. یکی از استادان از كندی 

كه الزمۀ جامعۀ  كی آن  حركت این دســتگاه باالبرنده و عدم شــتابنا

كــرد. برای همدردی بــا او گفتم: چنــدان نگران  مدرن اســت شــکوه 

نباشید، »از قضا سركنگبین صفرا فزود«. او و دیگر مسافران آسانسور 

بی درنگ پرســیدند كه مقصودتان چیســت؟ دیگر ســخنی نگفتم و 

كن سرای سکوت شــدم و صدره صابری درپوشیدم و روشن تر از  ســا

كسی توضیحی  خاموشی هم چراغی ندیدم؛ زیرا در باب بدیهیات 

نمی دهد.         

البتــه بایــد یــادآور شــد نقطــه عزیمــت تألیف ایــن كتــابـ  چنان كه 

اســتاد در پیش گفتــار آن نوشــته ـ بــه ســال 1983 برمی گــردد. پــس 

یــک را بــرای نــگارش  از آنکــه پیشــنهاد مجلــۀ فرانســوی اتــود فیلوزو

مقالــه ای تحت عنــوان »پنج اقلیم حضور؛ بحثی دربارۀ شــاعرانگی 

ایرانیــان« پذیرفــت. مدتــی بعد طــرح كلی آنچه را در ذهن داشــته با 

دوســت فقیــد خود شــاهرخ مســکوب در میــان می نهــد و از او یاری 

یۀ دید دكتر شــایگان را می پذیرد و به  می طلبد. اســتاد مســکوب زاو

20. مثنوی مولوی، ج 4، ص 1188- 1191.
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شــیفتۀ زیروبم هــای وجــودی تفکر هایدگر بــوده و »مجذوب گفتار او دربــارۀ مرگ و دربارۀ اســتتار وجود«.25 از 

یش  همین رو شــیفتگی شــایگان به شارل بودلر چندان غریب نیست؛ چه شیدایی استادش هایدگر به فریدر

كــه »عزیزترین و نزدیک ترین شــاعر او محســوب می شــد. او در گفت وگو با  هلدرلیــن را فــرا یــاد مــی آورد. همــو 

كــرد«.26 همچنین اســتاد در جای دیگر  اشــپیگل از تأثیــر عظیــم و تعیین كننــده هلدرلین بر اندیشــه خود یاد 
می نویسد:      

یس قرن نوزده اســت، شــاعر شــهری چون اصفهان، تنها حافظ می تواند باشــد كه  گر بودلر واالترین شــاعر پار ا
نظربازی است اشراقی، نه بودلر.27

از همیــن رو پــس از بحــث دربــارۀ حافــظ در بخــش آخــر كتاب پنــج اقلیم حضور تحــت عنــوان »حافظ زمان 

یس می پردازد؛ بودلری كه شاعر  شــکفتگی بین ازل و ابد« به پژوهش مســتوفایی دربارۀ اندیشــه و هنر بودلر پار

یسی »كه سرمایه داری وحشی امپراتوری دوم آن را به پایتخت  یس نیمۀ دوم قرن نوزده است؛ پار جهان در پار

قــرن نوزدهــم بدل كرده اســت، به مركز مدرنیتــه، مركز ازخودبیگانگی، مركز شــی ء كردن چیزها كه به كاال بدل 

گریززدن به تمثیل چیزها  كه با تحمل ضربۀ ناشی از چنین جهانی می كوشد با  شده اند. بودلر شاعری است 

یابــد. پدیــدۀ تمثیلی كــردن نــزد بودلــر اهمیت بســیار دارد. بودلــر با تمثیل ســازی از چیزها آنها را انســانی  را باز

كــه تمثیل های مهم  می كنــد، آنهــا را بازمی یابــد و بــه آنها »مکان های وجود« می دهد. به همین جهت اســت 

كه اینها خود معبد تازه مدرنیته را تشکیل  بودلری با حرف درشت نوشته می شوند: مانند فحشا، مالل، سودا 
می دهد«.               28

كتــاب ده فصلی در صــدد »معرفی شــاعر پرنفوذی اســت از فرانســۀ قرن نوزدهــم كه با  اســتاد بــا نوشــتن ایــن 

یخ را مقهور  گسترۀ تار پایی بدل شده و طنین پاینده و پرتوان شعرش  گذاشتن از مرزهای زبانی به شاعر ارو فرا

خود ســاخت. تا این چنین شــارل بودلر دوشــادوش اصحاب جاودان هنر و بزرگان زوال ناپذیر همه ایام، باز بر 
كه هنر راستین بی زمان است و ورای سر حدات جغرافیا«.29 گذارد  این حقیقت صحه 

كار و اســلوب تألیــف آن و معرفی تحقیقات  در پیشــگفتار مفصــل )ص 9-21( خــود به تبیین چرایی انجام 

مهــم انجام گرفتــه در بــاب بودلــر می پــردازد. او بودلر را كســی می داند كه بر آن بود »هواســنج معنــوی قلبش را 
بشناسد و این شناخت مستلزم نگاه تحلیل گرایانه به ابعاد مختلف سیر انسانی است«.        30

كرد بحث  كه بودلر در عالم شعر ایجاد  در بخش نخست فصل اول كتاب )ص 23-42( از ارتعاش جدیدی 

كه به قول والری عبارت بود از: »غول هوشــیاری، نبوغ تحلیــل و ابداع جذاب ترین  شــده و از ســپهر جدیــدی 

كنار  و جدیدتریــن تركیبــات منطقــی و تخیل عرفان و عقالنیت حســابگر، نوعی روان شناســی اســتثنایی در 
كاربست تمامی امکانات هنری«.31 گونه ای مهندسی ادبی مبتنی بر 

كانون انواع صفات متناقص«)ص 43-59(، به تبیین ناسازه گویی می پردازد  در بخش دوم فصل اول،»بودلر 

كل هنر او سیطره دارد و این ویژگی ابعاد و  كالم دلفریب تجلی پیدا می كند و بر  »كه در اشعار بودلر، در قالب 

الیه های متعدد و گاه متعارض به آثارش می بخشد. بر اساس همین تناقضات موجود در نهاد شعر اوست كه 

گفتگوی داریوش شایگان با رامین جهانبگلو؛ ترجمۀ نازی عظیما؛ تهران: هرمس، ص 102. 25. زیر آسمان های جهان، 
یخ هستی؛ تهران: مركز، 1381، 747. 26. احمدی، بابک؛ هایدگر و تار

گمشده، ص 109. 27. در جستجوی فضاهای 
28. زیر آسمان های جهان، ص 217.

29. جنون هوشیاری، ص 9.
30. همان، ص 12.

31. همان، ص 37.
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انواع مختلف مکاتب و صفاتـ  مکتب پارناس، شــاعر سمبولســت، شاعر رئالیست، شاعر شیطان صفت، 

كاتولیک، شــاعر مرتجع، شاعر مدرن و شاعر پســت مدرن ـ را به هنر و  شــاعر منحط، شــاعر كالســیک، شاعر 
شخصیت اش نسبت داده اند«.          32

كــرده اســت و از  در فصــل دوم، »تشــابهات و تخیــل« )ص 61-74(، از مهم تریــن جوهــرۀ شــعر بودلــر بحــث 

كه باعث تمایز شعر او از شعر جهان شده و موجب تأثیرگذاری آن بر شعر دیگران  مهم ترین ویژگی: تشابهات 

ی  گردیده اســت؛ چه »تمامی اجزاء معنوی و عالم محســوس، از صورت و حركت و عدد و رنگ و عطر، حاو

معانــی متناظــر و تطابــق پذیرنــد. هــر جزئــی در طبیعت مثــال »هیرو گلیفی اســت كه شــاعر، چنان كــه بودلر 

می گوید، در مقام مترجم و مفســر رمز آن را می گشــاید و حقایق فراپشــت هیروگلیف دنیا را به واســطه شــعرش 

كه شاعران انواع قیاس ها و صفات و استعارات را از دفینه  تأویل می كند. تشابه جهانی، منبع الیزالی است 

پایان ناپذیر آن برمی گیرند«.33 همچنین در ادامه می نویسد:      

كه ابزار  كه خصلتی اســت جهان ســاز و این چنین تخیل هم  یک می یابد  كالم شــاعرانه با بودلر شــأن اونتولوژ

یک پیدا می كند و برای بودلر، تشابه یا »آنالوژی« نوعی  شناســایی و كشــف المحجوب است، وجهی اونتولوژ
علم است.     34

در بخش نخســت فصل ســوم، »شــاعر شــهر، عصر صنعتی و توده ها )ص 75-81(، بودلر را شــاعر بزرگ شهر 

كم بــر آن برمی گیرد و شــهر بزرگی چون  كــه »درونمایــه شــعرش را از زمــان حــال و كیفیت اساســی حا می دانــد 

كه »در روز روشن  یا با اشباحی  یس تجسم تمام عیار دنیای عصر جدید است، جایی »پرازدحام« و پر از رؤ پار
بر عابران چنگ می اندازند«.35

كه بهترین بودلرشناس  در بخش دوم فصل سوم، »بودلر از نگاه بنیامین« )ص 83-91(، خاطرنشان می كند 

یس پایتخت  یس با عنوان پاساژها و عنوان فرعی »پار جهان بنیامین است؛ چه او هم كه شاهکاری دربارۀ پار

قرن نوزدهم« نوشــته و هم كتابی تحت عنوان شــارل بودلر، شــاعرغنایی، در اوج كاپیتالیســم به رشــتۀ تحریر 

یس و نقش  درآورده اســت. »نگرش منحصر به فرد والتر بنیامین دربارۀ بودلر، چشــم انداز جدیدی از شــهر پار
ی مخاطب می گشاید«.36 ی را به رو شاعر غنائی در زمانۀ و

در فصــل چهــارم، »بودلر، منتقد هنرشــناس« )ص 93-117(، به بحث دربارۀ توانمنــدی بودلر در عرصۀ نقد 

كه ایشان تبحر كم نظیری در  گرفته می پردازد و نشان می دهد  ی قرار  كه تحت الشــعاع مقام شــاعری نوآورانۀ و

كــه »از مهــارت او در هنرآفرینی هیچ كم نــدارد و تأمالت ژرف او دربــاره هنر، چه هنرهای  نقدنویســی داشــته 
گذشت قریب یک و نیم قرن همچنان ارزشمند و معتبرند«.37 بصری و چه آثار ادبی، حتی امروز پس از 

در فصــل پنجــم، »بودلــر و كیش داندیســم«38 )ص 119-143( آمــده: »از میان انواع القاب و صفات و اقســام 

كه به بودلر نســبت داده اند، یکی با نام بودلر ســخت عجین اســت: داندیســم. مسلکی كه  مختلف مکاتبی 

كه تحولی چنان عظیم در  بودلر مظهر تمام عیار و نظریه پرداز پرآوازۀ آن اســت. مهم ترین اشــعار گل های بدی 

یای داندیسم خود تحقق بخشد.  كه او توانست به رؤ كوتاهی است  پا به وجود آورد، حاصل دوران  ادبیات ارو

32. همان، ص 43.
33. همان، ص 61.

34. همان، ص 62 – 63.
35. همان، ص 75.
36. همان، ص 85.
37. همان، ص 93.

كه در اواخر سدۀ نوزدهم به مردان جوان و آراسته و خوش پوش اطالق می شد. dandy.38 اصطالحی است 
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در   )295-237( بــد«  گل هــای  از  »گزیــده ای  دهــم،  فصــل  در 

یــس، مــرگ، ویرانه ها و  بخش هــای: »مــالل و ایــده آل؛ تابلوهــای پار

كتــاب نمایــه و  گــزارش شــده اســت. پایان بخــش  بقایــا« بــه فارســی 
ی است. فهرست منابع و شماری تصاویر از بولر و سنگ مزار و

كتاب تصویری از نخستین شاعر مدرنیست   استاد شایگان در این 

هنرمنــدان  خیــل  بــرای  آینــه ای  حکــم  كــه  می كنــد  ارائــه  جهــان 

كــه دعوی مدرن بودن دارند و بــه همه خوانندگان  ایرانی تبــاری دارد 

یســتن زیبا در  كتاب خود اعم از ســنتی و مدرن یادآور می كند برای ز

گوشــه دنیا باید اهل مدارا و تســامح بود، چنان كه »بودلر انســان  این 

مــدرن را در تمامیتــش پذیرفــت، بــا همه ضعف ها، آرزوهــا و یأس و 

درماندگی هایش، بدین ســان او توانست به مناظری زیبایی ببخشد 

كــه فی نفســه صاحــب زیبایی نبودنــد، آن هم نه با بزک كــردن آنها به 

شــیوه ای رمانتیک، بلکه با روشن ســاختن آن بهــره ای از روح و جان 

كــه در بطن آنها بود. او بدین شــیوه دل یا بطــن اندوهگین و  انســانی 

كه او در  یک شــهر مــدرن را عیان ســاخت و از این روســت  غالبــًا تراژ

گیر دارد و همــواره نیز خواهد  اذهــان انســان های مدرن حضــوری فرا

كــه كالم شــاعران دیگــر ســرد و بی اثر شــده اســت،  داشــت و زمانــی 
اشعار او باز هم روح مردمان مدرن را تکان خواهد داد«.                43

43. همان، ص 231 و نیز ر.ک به: تجربۀ مدرنیته، ص 159-158.

كه وجوه پیچیده اش با شخصیت و نگرش شاعر هماهنگی  مرامی 

داشت«39 و از آیین دیگربودگی سرچشمه می گرفت.

گنــر، بودلر، نیچــه« )ص 145- نویســنده در فصل ششــم، »مثلت وا

170( بــه چگونگــی پیونــد این اضالع ســه گانه با یکدیگــر می پردازد. 

كــه بودلــر بی نــام و آدرس و  ایــن رشــتۀ پیونــد بــا نامــه ای آغــاز شــد 

یس در ستایش و سپاس  بی درنگ پس از اجرای اپرای تانهویزر در پار

از خالــق آن نوشــت و چندی بعد هم مقالۀ مفصل و ارزشــمندی به 

كشــف این نامه،  یس« نوشــت.  گنــر و تانهویزر در پار یشــارد وا نــام »ر

پیونــد جدیــدی را در ذهــن نیچــه بــا شــارل بودلــر رقــم می زنــد. او به 

گنر در شاعر فرانسوی گل های بدی همزادی با روح خویش  واسطۀ وا
باز می یابد«.40

یلکــه و بودلــر، همــان درماندگی و همــان هراس«  در فصــل هفتــم »ر

)ص 173- 200( از ترجمۀ گل های بدی به زبان آلمانی و تأثیرپذیری 

گرانقدر اتریشی از بودلر سخن به میان آمده است و نیز  یلکه، شاعر  ر

كــه به كــرات و در اشــکال مختلف، ولی  از »مهم تریــن درون مایــه ای 

یلکه و بودلر ترســیم شــده، مفهوم مرگ است.  به وجهی بارز در آثار ر

كــه بازتاب های  در ذهــن بودلر مرگ مضمونی همیشــه حاضر اســت 

كل  كه  یلکه، مرگ رشته ای است  گونی در اشعارش دارد. برای ر گونا
جهان بینی شاعر بر مدار آن تنیده می شود«.41

در فصــل هشــتم، »الیــوت و بودلــر، بــذر گل هــای مــالل در ســرزمین 

كــه بودلــر بــر  بی حاصــل« )ص 203-327( نیــز از پنجــرۀ جدیــدی 

كــه با اشــعار و  گشــود و چشــم انداز بکــری  ســاحت ادبیــات جهــان 

گشــود،  ی شــاعران جهان، به ویژه الیوت  نقدنویســی هایش پیش رو

بحث شــده اســت. الیوت در هاروارد با شــعر بودلر آشنا شد و پس از 

آن بــه ادبیــات فرانســه عالقمند گردیــد. الیوت خود را »ســالله ادبی 

بودلــر«42 خوانده اســت و در مقاالت مختلف بــه تمجید او پرداخته 

اســت و در ســرایش »ســرزمین بی حاصل« خود از بودلر تأثیر پذیرفته 

است.

در فصــل نهــم، »بــر مــزار بودلــر« )ص 229- 233( از چگونگــی مرگ 

یــس،  كــه در ســن چهل و شــش ســالگی بــه ســال 1867 در پار بودلــر 

ی و از مرثیه هایی كه شــاعران در  درگذشــت و مراســم تدفین پیکر و

سوگ او سرودند، سخن رفته است.      

39. همان،ص 119.
40. همان،ص 148.

41. همان، ص 185.
42. همان، ص 212.


