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 پشتِ درهایِ بسته

 پاى حرف هاى آرامش دوستدار
 

  ١٣٨٣ مرداد ۴ یکشنبه - ٧٩۴ شماره -، سال شانزدهم » نیمروز«هفته نامهء 

 
آرامش «در پایان هفته گذشته فرصت مغتنم تازه اى دست داد تا پاى حرف هاى تأمل برانگیز *

 .، بنشینیم، فیلسوف و اندیشمند سرشناس ایرانیِ مقیم غرب آلمان»دوستدار
 
 در تهران زاده شده، تحصیالت مقدماتى را در همان شهر گذرانیده و ١٣١٠دوستدار، در سال -

او در . همکارى داشته است» اندیشه و هنر«همزمان با تحصیل، با چند نشریه فرهنگى از جمله مجله 
ت خود را تحصیال» بُن«رهسپار آلمان شده و در رشته فلسفه در دانشگاه ) ١٩۶٠ (١٣٣٩سال 

نوشته » رابطه اخالق و اراده سلطه گرا در آثار نیچه«ادامه داده و رساله دکتراى خود را در زمینه 
 .است

 و استاد - به عنوان عضو گروه فلسفه١٣۵٨ به ایران بازگشته و تا سال ١٣۵١دوستدار، در سال 
ا، ناگزیر به آلمان  با دانشگاه تهران همکارى داشته ولى پس از بسته شدن دانشگاه ه-فلسفه

در سال هاى پس از انقالب او در مجالت فرهنگى برونمرزى چون الفبا، زمان نو و . بازگشته است
 .چشم انداز، مقاالت اندیشمندانه بسیار انتشار داده است

 
 ١٣۵٩در سال » فلسفى در علم، دین و تفکر مالحظات«نخستین کتاب آرامش دوستدار، با عنوان 

و ) ١٣٧٧ چاپ دوم، -١٣٧٠(» درخشش هاى تیره« شده و دو کتاب دیگر او در تهران منتشر
در پاریس و از سوى انتشارات خاوران راهى بازار کتاب ) ٢٠٠۴(» امتناع تفکر در فرهنگ دینى«

»  انجمن اندیشه و هنر«به مناسبت انتشار همین آخرین کتاب بود که توانستیم به همت . شده است
درهاى بسته به روى «: به حرف هاى دوستدار بسپاریم؛ زیر عنواندر دانشگاه کلن، گوش 

 ! »اندیشیدن
 
دست کم با تعبیرها و . ولى چنین نیست. این عنوان در نگاه نخست، ساده، رسا و گویا به نظر مى رسد*

در، بسته، اندیشیدن . معناهاى مجازى که دوستدار از یکایک اجزاى آن برمى گیرد، کمى پیچیده مى شود
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، در عین آن که راهى را مى بندد، »در«از جمله . ر کدام را درست باید در معانى واقعى خود بازشناخته
هر . از آن گذشته در، از دو سو این کار را مى کند از درون و از برون. مى تواند، راهى را نیز بگشاید

. بیرونى محسوب مى شوددرونى نسبت به بیرون خود، درونى است و هر بیرونى نیز نسبت به درون خود 
فضاهائى که از طریق گشودن و بستن درهاى میانشان به هم راه مى یابند، از طریق همین درهاست که نسبت 

» فرهنگ جامعه ایران«را به » درهاى مجازى«هنگامى که دوستدار این » !به هم درونى و بیرونى مى شوند
 :عى او نزدیکتر مى شویممنتقل مى کند، کمى از پیچیدگى ها رها و به نیت واق

  
حوزه هاى گونه گون فرهنگى حکم شبکه اى از درهاى تو در تو را دارند که آنها را در مناسبت هاى «

، توانِ جدا »شبکه«هیچ فرهنگ و جامعه اى از تأثیر و نفوذ این » .مى سازد» متعین«درونى و بیرونى شان 
گانیسم خود را از شبکه سازنده اش جدا و به شبکه اى که شدن ندارد و نمى تواند، ارگانیسم یا بخشى از ار

دوستدار براى » .یا حتى به هر دو شبکه تعلق پیدا کند. متعلق به فرهنگ یا جامعه دیگرى است منتقل کند
زنى که با چادر سراپاش را مى پوشاند و زیر آن بلوز تن نما یا مینى ژوپ «: این مورد اخیر مثالى مى آورد

 » !مى پوشد

 ! »و یا مردى که هم عمامه و عبا و نعلین دارد و هم کت و شلوار و کراوات و شاپو
 

» بغرنج«اشاره اى وارد به یکى از معضالت . دوستدار باز هم به حرف هاى اصلى خود نزدیک تر مى شود
ن گمان مى کنیم که پس از سال ها زیستن در غرب و درونى ساخت) روشنفکران(بعضى از ما «. روشنفکرى

فرهنگ غربى در خویش، مى توانیم آن را براى هم فرهنگان خودمان که نتوانسته اند یا نخواسته اند با 
 . فرهنگ غرب نزدیک شوند قابل وصول سازیم

 
اگر قرار بود فرهنگ ها دو یا چند زیستى بشوند، دیگر هیچ . دوستدار مى گوید چنین چیزى ممکن نیست

 .باقى نمى ماند» فرهنگ متعینى«
 

دوستدار بر این باور است که ما تا فرهنگ خود را به درستى نشناسیم، هرگز قادر به شناخت فرهنگ 
از . دیگران، فرهنگ غرب، نخواهیم شد و براى این شناختن باید همه درها را به روى اندیشیدن بگشائیم

دوستدار ولى . هستیعنى همه درهائى را که در شبکه فرهنگى ما . درون به بیرون و از درون به درون
روش گشودن درها و پیش رفتن را باید از غربى ها آموخت و . فرهنگ غرب را یکسره کنار نمى گذارد

به این ترتیب اندیشیدن کوششى است در گشودن درهائى که ما را به درون فرهنگ » در خود پرورانید«
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ت پیمودن آن راهى که بهتر به هدف روش، یعنى یافتن راه و درس. خودمان یا خودِ فرهنگى مان، مى رساند
 » .مى رسد

 
 
 

 ! »عرفان«گناهِ 

همان درهاى بسته اى مى داند که » دستاوردهاى فرهنگى، را«آرامش دوستدار، در ادامه حرف هاى خود *
یکى از آنها را مى ستاید . این دستاوردها را به سه نوع تقسیم مى کند. مى تواند بسته بماند و یا گشوده شود

» برجسته ترین و درخشان ترین«شاهنامه فردوسى به گفته او . وتاى دیگر را زیر تازیانه نقد مى بردو د
در » پى ریزى زبان فارسى«ما بازتابیده که » ایرانى بودن«در شاهنامه، همانقدر . دستاورد فرهنگ ایران است

به سبب توانائى و زبردستى «رد ولى هر چند که منابع اولیه شاهنامه به گذشته هاى دورتر تعلق دا. فرهنگ ما
. فردوسى را باید بارها خواند» .فردوسى در پروراندن معنائى  زبانى، اثرى منحصر به فرد باقى مانده است

 » .زیرا هر بار، هشیارى بیشتر ما را به فهم ژرف تر خود برمى انگیزاند
 

فردوسى، که نتیجه اش همان شناخت شاید منظور دوستدار آن باشد که با خواندن مکرر و درک ژرف تر 
 ! خویشتن است، برخى از درهاى بسته گشوده خواهد شد

 
و اما در بسته ماندن درها، دوستدار گناه بزرگ را بر دوش عرفان ایران مى گذارد که در مؤثرترین و -

نفکاک ناپذیر ، این دو اصل ا»نفى واقعیت«و » خرد ستیزى«. بازمى تابد» شعر«گسترده ترین جلوه گاه خود 
» شعر دوستیِ جبلى شده«عرفان، به آسان ترین و دلنشین ترین وجه در دامن شعر ایران نشسته و آن را براى 

 » !ما گوارا ساخته است
 

 ناشى از -از شعر ایران، به ویژه در حوزه عرفان که بزرگ ترین بخش آن را مى سازد» دوستدار«ناخوشدلى 
چون از مرز همه واقعیت ها درمى ... شعر الزاماً هنر نیست«. او از هنر استتلقى و یا انتظار خردگرایانه 

همین جاذبه است که . براى خود، جاذبه اى فریبکارانه پدید مى آورد» به وسیله بازى هاى زبانى«و » گذرد
ها گریزنده هر اندازه اینگونه پندار«! شاعران مى سازد» رویاهاى مجنونانه«و » هذیان هاى ذهن«ما را گرفتار 

شاعران و شعرشناسان البته همین » .تر یا حسرت انگیزتر باشند ما را بیشتر مسحور و مبهوت مى سازند
گمان نمى کنیم بشود تعریفى از . را جوهر اصلى شعر به شمار مى آورند» نیروى مسحور و مبهوت کننده«

ن نباشد و تخیل همان چیزى است که از در میا» تخیل«و » رویا«شعر را از زبان آنان شنید که در آن عنصر 
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 به ویژه خردگرایان آنها غالباً اما -فیلسوفان. مرز همه واقعیت ها درمى گذرد و پهنه پروازش بى کران است
شعر عقالنى، شعر سودمند و پس از آن . همه چیز باید با معیارهاى عقالنى آنها بخواند. چنین نمى اندیشند

اسى که بحث درباره آنها از سال هاى پس از مشروطیت در محافل فرهنگى شعر متعهدانه اجتماعى و سی
شعرى که زاده تخیل و تخیل پرور . ایران جریان یافته، هرگز نتوانسته است، جاى شعر خالص را بگیرد

عرفان ایران چه بسا بدآموزى هائى هم دارد، ولى اگر دستش به شعر نمى رسید، در انتشار آنها از نثر . است
با این همه عرفان با یارى گرفتن از تخیالت . فاده مى کرد، کما این که در کنار شعر چنین کرده استاست

شاعرانه سرشار از نماد و تمثیل و استعاره، شعر را به سالحى براى مبارزه با اختناق قشرى گرایان دینى تبدیل 
 .کرده است

 
قع بینى و خردگرائى را راه برون رفت از بن آرامش دوستدار، اندیشمندگرانمایه ما، که خودشناسى، وا
او عرفان را دستاوردى مى داند که راه را به روى . بست فرهنگى مى داند، طبعاً این حرف ها را نمى پذیرد

. شعر را بهترین وسیله قرار داده است) واژه از دوستدار است(» کنایش«بسته است و براى این » اندیشیدن«
او نمونه هائى مى آورد به نثر و نظم از . عرفان این همه تأثیرگذار نمى شد اگر از شعر بهره نمى گرفت

 .شاعران عارف تا هم محتواى غیر عقالنى شعر عارفانه را نشان دهد و هم اهمیت شعر را در تأثیرگذارى

ى از آن یکنواخت تر، مجنونانه تر هر بند«را پیش مى کشد که » تذکرۀ االولیاء«ابتدا » فریدالدین عطار«از -
و ... گرچه سرشار از شطحیات«و مالل آورتر از بند دیگر آن است و بعد منطق الطیر را مطرح مى کند که 

به صورت حکایت است، چون شعر است، دل را به وجد و سرور مى » اکابرى«پر از اندرزهاى عرفانى 
حتى شناختن و «: ى درهم پیچیده، چنین فرو مى نشاندبعد خشم خود را از شعر عرفانى در جمالت» .آورد

آموختن زبانى ِ این همه راه هاى درهم تنیده که در پیچاپیچ شاخه هاشان هر آدم تندرست و نظم دوستى 
 ! »گم و گور مى شود، به آسانى میسر نیست

 
 مؤثرى از خواننده خلع عارفى که در تالطم غزلیاتش با چنان القاء سریع و«مى رسد، » مولوى«بعد نوبت به 

دوستدار گاه به گونه اى از » !عقل مى کند که باز یافتن آن تا اثر غزل مربوطه از میان نرفته، میسر نمى گردد
مولوى حرف مى زند که این گمان را به وجود مى آورد که خود نیز در نهان زیر تأثیر شور و شوق او 

 ! : است
 
 احساس به وسیله شعرش در خواننده بر مى افروزد عمالً مانع شعر و آتشى که مولوى از ذوق و شوق« -

 » !از آن مى شود که خواننده دریابد عقلش زائل گشته است
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-  
 : او را برمال کند» خرد ستیزى«بعد نمونه هائى مى آورد از مولوى تا 

 بعد از این دیوانه سازم خویش را/ آزمودم عقل دوراندیش را«

 اندرآور حلقه دیوانگان/ نچه نشستى دور، چون بیگانگا

 » والخ... حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو، دیوانه شو

دوستدار، اهمیت مولوى را در ارتباط با صحبت خود در این مى بیند که او جهان بینى خود را براى عارفان 
آیا » .استغزلیات او مملو از پندارها و صور گونه گون آنه«. کرده است» کانونى«پیش  و پس از خود نیز 

اثر » گلشن راز«برجسته بودن مقام مولوى در شعر ایران، در همین نکته نیست؟ دوستدار سپس ما را به 
گمان . مى داند» شیخ محمد الهیجى«عرفانى معروف قرن هشتم هجرى ارجاع مى دهد که آن را منتسب به 

نمونه بسیار خوبى است »  رازگلشن«. باشد» شیخ محمود شبسترى«مى کنیم سهوى در میان آمده و منظور 
، ما را از راه نظم، جذب مى »محتواى غیر معقول«عرفان، با . که ما را با تأثیر عرفان منظوم آشنا مى کند

 ! »از نظر جاذبه الاقل خنثى است«همین عرفان به شکل منثور که درمى آید، با همان محتوى، . کند
 

 چه کمکى به پیشبرد نظریه او درباره شعر عرفانى نمى کند، نکته جالبى در گفتار دوستدار مى آید که اگر
مولوى شوق زندگى ملموس و دنیوى را نیز براى «. ولى اهمیت عرفان مولوى را دو چندان مى سازد
چون خود او مباشرت دنیوى را دوست دارد، خواننده را «/ » .خواننده دلباخته خود، موجه و معقول مى سازد

ى وجدانى ناظر بر مغایرت میان خوب زیستن از یکسو و خود باختن عرفانى از سوى با یک بیت از ناراحت
این دو را مولوى، نه تنها مغایر یکدیگر نمى داند که مى گوید الزم و ملزوم یکدیگر . »دیگر، درمى آورد

 : هستند

 » .آب اندر زیر کشتى، پشتى است/ آب در کشتى، هالک کشتى است «-

 » .عرفانى را، در بقاى بیرونى زندگى میسر مى داندیعنى فناى درونى  «-
 
را هم در مقام نقد به گونه اى تصویر مى کند که به مذاق مریدان و هواداران او نیز » حافظ«دوستدار، -

مباشرت «حافظ چون همه دیدگاه هاى عارفان دیگر را در شعر خود هماهنگ ساخته، : خوش مى آمد
همیشه » .خود او همیشه در آسایش و بى دغدغه زیسته است. ده استزندگى را به مراتب آسان تر کر

آسوده زیسته، بى مزاحمت شحنه «. شراب نوشیده و شراب نوشیدن او با غزلسرائى اش رابطه مستقیم دارد
تمام آرزوهاى طالئى و رویائى ما را در خود بازمى «و غزل چنان سروده که تا همین امروز » شراب نوشیده

 » .تاباند
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شعرى که به » .شعر او مى داند» تعبیرپذیرى«و » جوراجورى«فال گرفتن با حافظ را دوستدار، بهترین نشانه 

 –! کاش همه شعرها، همین گونه باشد-» !داد همه کس مى رسد
 

 ! »گیومه«فلسفه در 
را در » فهفلس«مى داند و مى گوید همیشه و همه جا این » فلسفه«دوستدار سومین دستاورد فرهنگ ما را *
 در معناى قدیم -او آنچه را که فلسفه اسالمى نامیده شده. قرار داده تا قالبى بودن آن را نشان بدهد» گیومه«

فلسفه «بماند که ما از قرن پنجم به بعد «.  مطلقاً فلسفه نمى شناسد-یونانى آن و معناى جدید اروپائى اش
 » .هم نداشته ایم» گیومه دار

 
یرى هاى فلسفى چه در یونان کهن و چه در اروپاى نو، غالباً در تعارض با یکدیگر آموزه ها و موضع گ

سایه اى از این خصوصیات را حتى نمى توان . پدید آمده اند و وجه مشترک آنها ناوابستگى به دین است
ه را شرع در واقع تفسیر کننده فلسفه ارسطو است و کوشیده است این فلسف. پیدا کرد» فلسفه اسالمى«در 

اسالمى کردن ارسطو یعنى این که ما با همه وابستگى هاى دینى مان و با تمام نیروى ذهنى، در . اسالمى کند
 » .فلسفه او تصرف نمائیم و اسالم را با همه جهان بینى اش در آن مستدل گردانیم

 
نه با .  مى دادنددر زمان خود، به خوبى انجام» با معصومیت ذهنِ دینى شان«ى ما » قدما«این کار را -
 » ...شناخت نارس و غالباً بازارى که ما امروزه از فلسفه اروپائى تحویل خودمان و تحویل خواننده مى دهیم«

 به گونه اى که مى -دوستدار مى گوید فیلسوفان ما نه جهان کهن یونانى را مى شناسند و نه فلسفه ارسطو را
اگر چنین نمى بود، مى توانستند موانع پدید آمده .  مى فهمند- جهان یونانى پدیدار گردد- و در-توانسته از

ذهن ما را در همه رشته ها و نسوجش، اسالم قالب ریزى کرده و ما به هیچ «. را از جلوى پاى خود بردارند
» استعداد«و » مهارت و زیرکى«بر » دوستدار«با این همه » .بهائى نتوانسته ایم این قالب ها را بترکانیم

فان اسالمى تأکید مى گذارد که گاه توانسته اند آنچنان در فلسفه ارسطوئى تصرف کنند که پى بردن فیلسو
 ! به چگونگى و شیوه هاى این اسالمى کردن، چندان آسان نیست

 
 

 راه اندیشیدن
آرامش دوستدار، در جمع بندى گفتار خود به این نتیجه مى رسد که دستاوردهاى فرهنگى سه گانه اى *

هر سه :  آنها یاد کرده، اگر چه از نظر نفوذ و دوام متفاوت بوده اند، ولى یک وجه مشترک دارندکه از

http://www.nilgoon.org/cgi-bin/nilgoon.pl


www.nilgoon.org 

 
7 

یکى از تصورات نادرست این است که هر چه بر آدمى مرور : او مى افزاید! درهاى بسته فرهنگى ما هستند
ق چیزى و شناخت عش. آن قرار مى گیرد، با شناختن آن، یکى پنداشته شود» معرض«مى کند و آدمى در 
ما شیفته عرفان خودمان بوده «: مى زند» صحراى عرفان«با این اشاره از نو سرى به » .آن چیز دیگرى است

 هستیم، نمى توانیم آن را موضوع - و در آن-تا وقتى که از آن. ایم و از استنشاق هواى آن زیسته ایم
تا وقتى که ما از این سه پدیده فرهنگى «: برمى گردد» درهاى بسته«و پس از آن به » شناخت قرار دهیم

» انباشتگى«انباشته ایم و میان فعالیت ذهنى ما و آنها، مواجهه اى روى ندهد و کنجکاوى ما را در مورد این 
زیرا که اندیشیدن بدون مواجه شدن با میراث . برنیانگیزد، معنایش این است که ما هنوز نمى توانیم بیندیشیم

 » . نمى شودفرهنگى هرگز میسر
 
حرف آخر دوستدار این است که تنها مى توان روش هاى شناخت و اندیشیدن را از غربى ها آموخت و -

در «. انتقال قالب هاى فرهنگى غرب، باعث ویرانى فرهنگ خودمان مى شود. آن را در خود پرورانید
 » ...ى دست تر مى کندیوزگى یا جیب بُرى از فرهنگ غربى، ما را هر روز حقیرتر، تن آساتر و ته

 
* 

آرامش دوستدار در جائى از گفتار خود اشاره اى داشت به پیچیدگى حرف هائى که در زمینه فرهنگ و -
فلسفه دارد به شکلى که اگر همه را بخواهد حتى به طور کلى بررسى کند، گفتار خود را غیر قابل فهم 

 هوش نه چندان تیز از سخنان او به نقل آوردیم، امیدواریم در آنچه که ما به یارى گوش و. خواهد ساخت
 !نشده باشیم» نافهمى«خیلى گرفتار 
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