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 چكيده

، با  سراي معاصر محمد حسين شهريار از معروف ترين شاعران غزل       

ه به عنوان شاعري عاشقانه سرا مطرح است، در ساحت هاي مختلف وجود اينك

 به مضامين ديني توجهي خاص نشان داده ،طبع آزمايي كرده و از آن ميان

 آنچه در اين ميان تفكر ديني شهريار را از تفكرات ديني ديگر شاعران. است

جنبه اين . ها و تفسيرهاي علمي وي از مباحث ديني است تأويلتمايز بخشيده ،

 شخصيتي اوست كه علي رغم مطالعات متعدد ةاز تفكر شهريار ناشناخته ترين جنب

شهريار در صدد اثبات .  او، كمتر به آن پرداخته شده استةدرباره شعر و انديش

از علمي بسياري از موضوعات ديني بر آمده و تالش كرده مسائلي را كه صرفاً 

 ،ي كند كه البّته در بسياري از مواردتحليل علممنظر دين مورد توجه بوده است،

از جمله مباحث ديني كه شهريار به توجيه علمي . استدالل وي قانع كننده نيست
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  :  مقدمه -1

 سرآغاز نزاعي بودكه از يك طرف ،رنسانس و آغاز دوره خردگرايي در غرب
تجربيون به رد و انكار علوم ديني مي پرداختند و از طرف ديگر، كليسا به دنبال قرائت 

 ،ين كشاكشا.  آراء ماترياليست ها بودمخصوصاًو سّنتي از دين و نفي دستاوردهاي علمي 
 دين و ةلئهاي مختلف تا به امروز ادامه داشته است؛ در برخورد با مس در غرب به صورت

ند كه به جاي مرزبندي بين علم و دين،  هستبه طور كلي متافيزيك گروهي به دنبال آن
 علم و تجربه مي ة موضوعات ديني را زير مجموع، علم بررسي كنند؛ يعنيةدين را در ساي

هاي آنها در   كساني هستند كه تالش، كساني كه به اين شيوه تمايل دارنداغلب. دانند
 ،جهت دفاع از ساحت دين و مستند و معقول جلوه دادن مقوالت ديني است و از اين طريق

  . مي ايستند،در برابر ماديوني كه دين و مذهب را بر سر راه علم و پيشرفت مي دانند
متفاوت از  گروهي به اين نوع نگاه داده اند و آن را ست كه ا عنواني،»امپرياليسم علمي«

 با علم گرايي به مقداري اندك متفاوت است؛ امپرياليسم ،اين موضع«:علم گرايي دانسته اند
علمي به جاي حذف دشمن، خواستار فتح و مدعي مالكيت سرزميني است كه رسماً به 

ا امپرياليسم علمي وجود امري الهي را ،هر چند علم گرايي ملحدانه است . الهيات تعّلق دارد
 نه از وحي ديني كه از ، نسبت به امر الهي،تأييد مي كند ليكن مدعي است كه معرفت

 دين ة در امپرياليسم علمي، حيط،يعني) 24: 1385 ،پيترز( » .تحقيق علمي حاصل مي شود
العاتي تلقي مي  مطة يك نمون علمي بركنار نمي ماند و دين نيزجوي ونيز از دسترس جست

  . به روش علمي تحليل مي شود،شود كه موضوعات آن
 ديني دارند و به ة كساني هستند كه دغدغ،ند ااغلب افرادي كه به اين شيوه متمايل

 ،Christian Wolff 1)( كريستين ولف،دنبال اثبات گفته هاي دين هستند؛ براي نمونه
ست كه مي كوشيد اوي از كساني .  در اين دسته جاي مي گيرد،فيلسوف معروف آلماني

 معجزات :ولف براي نجات مذهب مي گفت«ا خرد انساني و عصري آشتي دهد؛مذهب را ب
مثالً با اين فرض كه اگر يوشع در ، يعني ؛را مي توان با تفسيري عقالني ازعالم سازگار كرد

د  با دانشي  آفتاب را از حركت باز داشت، از آن روي بود كه او اختر شناسي بو2اريحاء
 اخترشناسان هم روزگارش و اين مايه از دانش اخترشناسي و نفوذ حكم كه ةژرف تر از هم

 اگر مسيح، آب را بدل ،به همين ترتيب.د،به راستي معجزه آسا بوده استاو از خود نشان دا
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 از آن روي بود كه او در قياس با كساني كه از موهبت وحي بي بهره اند، ،به شراب كرد
  )88: 1385 ،برلين(» .تي بس ژرف تر از علم شيمي داشتشناخ

علم گرايان نيز كساني هستند كه ساحت دين يا به تعبير عام تر ،از طرف ديگر
تجربه گراياني چون جان الك . متافيزيك را كامالً جدا و متفاوت از ساحت علم مي دانند

(John Locke)  3 ديويد هيوم و(David Hume)  
پوزيتيويست ها يا .ندااين دستهاز4

چون روح، خدا، فرشته و ،طرفداران مكتب اثبات گرايي كه تمام موضوعات متافيزيكي
غيره را بي معني مي دانند و خود به نوعي در دل مكتب تجربه گرايي قرار دارند نيز از 

 به دنبال كنار گذاشتن و حذف دين و ، بر خالف دسته اول،اين گروه. همين دسته اند
مالك و معيارهايي چون تكرارپذيري، قابل ، علوم تجربي هستند؛ براي علم گرايان اثبات

  . حواس پنجگانه اصالت دارد و بسةاندازه گيري بودن و تجربه به وسيل
روشي كه صرفاً : رو هستيمه  با دو روش مطالعاتي روب،دين  ما در پيوند علم و،بنابراين

و مواد علمي آن نيز عيني و ملموس است و به علوم تجربي اصالت مي دهد و موضوعات 
ديگر، روشي كه علوم تجربي را در خدمت موضوعات ديني قرار مي دهد و از طريق 

 مورد انتقاد بسياري ، دومةشيو.، در پي اثبات موضوعات ديني استمقدمات حسي و تجربي
  5نظران واقع شده است؛ كانت از فيلسوفان و صاحب

 (Kant)است كه  كساني ة از زمر
 واقعياتي هستند ،بسياري از موضوعات ديني، كانت نگاه علمي به دين هستند؛به نظرمخالف

عكس اين ) 92: 1362 ،باربور: رك. (نداهاي علمي به دور كه از دسترس حواس و روش
از نظر .  از طريق دين نيز نمي توان مسائل علمي را حلّ كرد،ديدگاه نيز صادق است؛ يعني

 به دنبال دادن چارچوبي كلي از امور محسوس و ، يا به طور كلي متافيزيك دين،اين گروه
نامحسوس است و لذا نبايد انتظار داشت كه دين هم مانند علم، ابزاري براي شناخت تمام 

 به طوري كه بتوان از طريق دين، مسائل فيزيكي و رياضي و علوم طبيعي ،امور تجربي باشد
  ) 61:  1371، سروش: رك(. انددو ابزار و دو روش شناخت،را تشريح كرد بلكه علم و دين

 505م ( علم و دين توجه شده است؛ محمد غزالي ةلئدر جهان اسالم نيزاز ديرباز به مس
البرهان في «در كتاب ) ق. ه764م (، بدرالدين زركشي »كيمياي سعادت«در كتاب ) ق.ه

االتقان في علوم  « ،عروف خوددر كتاب م) ق. ه911م (و جالل الدين سيوطي » علوم قرآن
 طالبيان: رك( . تمام دانشها و علوم دانسته اندو بسياري ديگر، قرآن را حاوي،»القرآن
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 به اين موضوع اشاره كرده اند كه قرآن كتابي است ،اما اين آثار به طور كلي) 241 :1388،
تطبيق جزء به جزء حتّي علوم طبيعي است و كمتر به تأويل آيات و و  ،كه جامع جميع علوم

 در ايران در ،شدخواهد  تحقيق اشاره ةكه در پيشين طورهمان. آن با دانش روز پرداخته اند
دهه هاي اخير، كساني چون آيت اهللا سيدمحمود طالقاني، يداهللا سحابي و مهندس بازرگان 

 ي فرمولحّت،بازرگان به دليل آشنايي با علوم طبيعي. كه به اين شيوه توجه كرده اندهستند
 در ، براي نمونه؛هاي خود به كار برده است هاي دانش ترمودينامويك را نيز در تحليل

انرژي «هاي ترموديناميكي و اصطالحاتي چون   با استفاده از فرمول،»اسالم جوان«كتاب 
ي چون انفاق، ي او غيره نشان داده كه چگونه مفاهيم قرآن» آنتروپي«، »تابع كار«، »فعال

مي تواند باعث جوان و سرزنده ماندن ... ، محبت به خلق خدا، پرهيز از غرور وزهد، دعا
 )11- 40 :،بي تا بازرگان: رك. (  نشاط و پويايي امت اسالم شود،يك مسلمان و به تبع آن

اما در بين شاعران معاصر، شهريار است كه پاي در اين وادي نهاده و اين موضوعات را در 
  .استشعر خود منعكس كرده 

  
  :لهبيان مسئ -1-2

شاعري كه به گواه بسياري از ؛ اصوالً شهريار را به عنوان شاعري مذهبي مي شناسند
يكي از دغدغه هاي او بوده و حتي مسائل ديني و اعتقادي در تعيين مسير » دين « اشعارش، 

به مسائل ديني در آن  شهريار در خانواده اي متولد شد كه 6.ثر بوده استؤزندگي او م
  شهريار از پانزده سالگي از محيط خانوادگي دور شد و به تهران آمد. يار توجه مي شدبس

  دين براي هميشه در شخصيت او باقي ماند، به طوري كه هميشه او را به عنوان ةاما جوهر
 اعم از اشعار ،هر چند  نگرش ديني شهريار در تمام اشعار وي. شاعري معتقد مي شناختند

 پيري مشهود است، بسامد موضوعات ديني در اشعار دهه هاي ةار دورسنين جواني و اشع
رويكردهاي .  به دليل تحوالت روحي و دنيا گريزي او، چشمگيرتر است،پاياني عمر

 ، مذهبي او و اعتقادات خاص وي داردةعرفاني در شعر شهريار نيز ارتباط مستقيمي با روحي
 7.  عرفان جاي دادة مي توان در حوزبه طوري كه بخش وسيعي از اشعار شهريار را

كمتر مورد توجه قرار گرفته  و تاكنون تحقيق يكي از مسائلي كه در شعر شهريار
در اين باره انجام نگرفته ، پرداختن شهريار به مقوله هايي است كه تاكنون، ي شايسته ا
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مسائل را مي شده اما وي سعي كرده است كه اين ا نگريسته صرفاً از جنبه ديني به آنه
 ة به وسيل، دارد  مسائلي را كه صرفاً جنبه امروزيتوجيه علمي كند و يا بر عكس، بعضي

ي است كه در بين  ا به دليل تحوالتي روحي،اين نگرش خاص شهريار. دين تفسير كند
بر اساس مقدمه اي كه لطف اهللا زاهدي، . وي  بود گريبانگر 1331 تا 1307هاي  سال

 نوشته است، شهريار بين  او بر جلد چهارم ديوان1336 در سال ،ردوست صميمي شهريا
ي به نام دكتر ثقفي  در مجالس احضار ارواح كه توسط شخص1309 تا 1307هاي  سال

اين جلسات باعث شد كه شهريار مسير جديدي را در . شركت مي كردتشكيل مي شد،
 به حدي ،تحوالت روحي اين 8.  تا جايي كه وارد جرگه درويشي شود،زندگي آغاز كند

بود كه باعث شد علي رغم عالقه اي كه به موسيقي و بخصوص به سه تار خود داشت، آن 
 به خواندن ، خود را عمالً ترك كند و اكثر اوقاتةرا كنار بگذارد و حتي اعتياد چندين سال

 آري ...« : خود شهريار نيز اين تحوالت روحي را تائيد مي كند. قرآن و عبادت بپردازد
ها و تحوالت روحي عجيبي كه از نوادر مواهب الهي و   با بحران،بنده هم در اين ده سال

زجري . جز براي اهل سير و سلوك واقعي قابل فهم و قبول نيست، دست به گريبان بودم
شهريار، (» .با دنياها عوض نكني] اشاره به ديوان شعرش[ كه اجرش را چه جاي اين كتاب

ي به اندكيابد تا اينكه به گفتة زاهدي، مي  سال ادامه 24روحي شهريار تا بحران ) 50: 1347
حال انقالبي شهريار تخفيف يافت ، 1331خره در حدود سال باأل«:حالت عادي بر مي گردد

 ،و در آن موقع مي گفت كه امتحان من تمام شده است و علم قرآن را يافته ام و بعد از آن
 شنيدن و ،مجيد مي كرد و حاليه هم مي كند كه براي اهلشتأويالت و تفسيراتي از قرآن 

اين انقالبات روحي باعث شدكه )24: 1385شهريار ، (» .دانستن آنها ارزش فراوان دارد
  . شهريار دست به تأويل بسياري از آيات بزند

  : ها مي توان از آن استفاده كرد  زمانة  قرآن كتابي است پويا كه در هم،   به نظر وي
  ندار آخرين قانونش اسالم جها

  كه قرآنش كتاب آسماني است 
  همانا منطبق با اصل فطرت 

  كشش با هر زمان و هر مكانش 
  تحرّك دارد و هيچش نه بن بست 
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  نه هرگز نكته اي در وي شود فوت 
  )1189: 1385 ،شهريار     (                    

  :پيشينه تحقيق -1-3

بي ونگاه تعقلي به دين در دهه هاي اخير، در جهان اسالم، همگام با پيشرفت علوم تجر
 ،در ميان اهل سنت. هاي علمي از قرآن پرداختند بسياري از نوانديشان ديني به تأويل

كساني چون ابوالعالء مودودي، سيد قطب، احمد خان هندي و ديگران و در ميان شيعيان، 
رد به اين رويك...   ودين پژوهاني چون سيد محمود طالقاني، مهدي بازرگان، يداهللا سحابي

 مهندس بازرگان و يداهللا سحابي به طور ،از اين ميان .ديني اقبال نشان دادند- تجربي
و »  بي انتهاةذر«مشخص تري به تطبيق كالم قرآن با علم روز پرداختند؛ بازرگان در كتاب 

يات  همگام با دانش روز، براي بسياري از آ،)سخنراني مكتوب بازرگان( » اسالم جوان«
اين ديدگاه در . قرآن شواهد علمي و عيني آورده و بسياري از آيات را تأويل كرده است

به اين » خلقت انسان«يداهللا سحابي نيز در كتاب  . نيز مشهود است» راه طي شده«كتاب 
  .موضوع پرداخته است

ز  در ميان شاعران معاصر، شهريار اولين كسي است كه به طور آشكار به تأويل علمي ا
هاي علمي خود شهريار به طور خاص، تحقيق شايسته   اما درباره تأويل دين پرداخته است

ها و مقاله هايي كه به بررسي زندگي و شعر شهريار پرداخته  كتاب. اي انجام نشده است
 از مظفر »زندگي شهريار«اند، اغلب زندگي خصوصي شهريار را مد نظر قرار داده اند؛ 

زندگاني اجتماعي ادبي « از بيوك نيك انديش، »شهريار با ديگرانخاطرات «سربازي، 
هايي  از جمله كتاب،از بهروز ثروتيان»ملك سخن،شهريار « از احمد كاوياني و »شهريار

 به تحوالت روحي شهريار ،ست كه بيشتر به زندگي شخصي وي پرداخته اند و با اين حالا
دو كتاب علمي كه به نحو جدي . ه اند چنداني نكردةكه چندين سال طول كشيد، اشار
 از حسين منزوي و »اين ترك پارسي گوي«:  عبارتند از،تري به شعر شهريار پرداخته اند

در اين دو اثر نيز بيشتر با مباحث ساختاري شعر شهريار .  از مريم مشرّف»دو مرغ بهشتي«
در مقدمه اي كه لطف اهللا رد پاي اين مباحث را صرفاً . مواجهيم تا آراء و انديشه هاي وي

 مي توان سراغ گرفت و  نيز در مصاحبه هايي كه ، ديوان شهريار نوشتهةزاهدي در مقدم
  .گو با شهريار گردآوري كرده است وجمشيد عليزاده در كتاب گفت



183  تأويلهاي علمي شهريار از دين                           92پاييز و زمستان 

  :ضرورت و اهميت تحقيق -1-4

طور آشكار ست كه به  اطور كه پيشتر اشاره شد، شهريار اولين شاعر معاصري      همان
به تأويل علمي از دين پرداخته است اما اين جنبه از شعر وي، مورد غفلت واقع شده و 

ها  اكثر كتاب هاي علمي او،به طور خاص،تحقيق شايسته اي انجام نشده است؛درباره تأويل
و مقاالتي هم كه به شعر و زندگي وي پرداخته اند، او را به عنوان يكي از شاعران برجسته 

اين .  دينيةسرايي مد نظر قرار داده اند تا به عنوان شاعري انديشمند در عرص زمينه غزلدر 
 شخصيتي شهريار پرده بر ةمقاله مي تواند تا اندازه اي از نوع نگرش ديني و  ابعاد ناشناخت

  .دارد
  :روش كار -1-5

شعار فارسي  كتابخانه اي انجام شده و با مد نظر قرار دادن ا-  اسناديةمقاله به شيو
و تركي شهريار و اظهارات دوستان وي كه در مقدمه كليات او مندرج است، به 

  .مواردي كه شهريار به تأويل علمي از آنها پرداخته، اشاره شده است
  

   بحث -2
 

  :شهريار  و تأويل ديني -2-1

 به راحتي مي توان به بسياري ،    در ضمن اشعار شهريار و بخصوص مصاحبه هاي وي
له اي است كه ير آيات پرداخته ، مسئ تأويالت بر خورد؛ اينكه شهريار به تأويل و تفساز اين
وي مدعي است .  به اين جنبه پرداخته شده است، وي تازگي دارد و در اين اواخرةبه عقيد

  :  او به پايان مي رسدة به وسيل،گونه تأويالت اين
  تأويل سمبوليك كتاب و حديث ما

  اين آخرالزمان بسياري آمده است در 
  ها به شعر سعدي و حافظ محل نداشت  كاين

  ناچار اين نهايت نسبي به شعر ماست 
  با شهريار مي شود اين داستان تمام 

  )     1385شهريار،                          ( 
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 تأويل و  كرده است آنها را در اينجا، به بررسي موضوعاتي مي پردازيم كه وي سعي
 اثبات گفته هاي شهريار ، اين نكته ضروري است كه هدف ما در اين مقالذكر. كندتفسير 

  . هاي وي هستيم نيست بلكه صرفاً در پي باز نمودن ديدگاه
  
   حيات جاودان -2-2

ست كه بارها  در قرآن و كتب مقدس پيشين به آن اشاره  ا مقوله اي، زندگاني جاويد
 به كرّات از ،در قرآن كريم.خبري نيست در آن از مرگ و زوال ي كه اشده است؛ زندگي

... « :  اهل بهشت مي خوانيمة بقره ، دربارة سور25 ةدر آي. زندگي جاويد سخن رفته است
و در آن بهشت، براي آنان همسران پاكيزه است (» ولَهم فيها اَزواج مطَهرةٌ هم فيها خاِلدون

 زندگي جاويد را مي توان به صورت شهريار معتقد است كه اين.) نداو آنها در آنجا جاويد
  : در شعر پيام به انشتين مي گويد. علمي ثابت كرد

   ! آفرين بر تو،انشتين
   در نورديدي ،خالء با سرعت نوري كه داري

  زمان در جاودان پي شد، مكان در المكان طي شد 
  حيات جاودان كز درك بيرون بود، پيدا شد
   اين نيستبهشت روح علوي هم كه دين مي گفت، جز

  )859: همان(                                           
  انشتين ثابت كرد كه اگر جسمي با سرعت نور در خالء حركت كند، زمان بر اين 

 براي اين دو ،جسم بسيار كندتر از جسمي مي گذرد كه ساكن است؛ يعني اگر براي مثال
 بر جسم متحرك ؛ ثانيه بگذرد10م ساكن جسم، زمان در نظر بگيريم، چنانچه زمان بر جس

جاي اين اجسام ، دو شخص را در نظر بگيريم، ه  اگر ب،بنابراين؛  ثانيه خواهد گذشت1
پس هر چه سرعت بيشتر، .  بسيار جوان تر از شخص ساكن خواهد ماند،شخص متحرك

 كه  شهريار مدعي است،بدين ترتيب. رسيدن به آستانه جاودانگي هم بيشتر خواهد شد
. شود و معناي خود را از دست مي دهد  بي مقدار مي،انشتين نشان داد كه زمان در جاوداني

مكان هم در المكان منطوي و بي محل مي شود و حيات جاوداني كه دين مي گفت، در 
 امري ، در اين نوع نگرش،  وجود حيات جاودان،از اين رو. واقع چيزي جز اين نيست
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 به امكان علمي حيات ،مهدي بازرگان نيز همچون شهريار. تحقق پذير و عقلي است
 معتقد ،جهان را سه عنصري مي داند؛ يعني،» بي انتهاةذر«ست؛ وي در كتاب ا معتقدجاودان

است كه جز ماده و انرژي، عنصر سومي به نام امر يا اراده الهي وجود دارد كه به دليل 
امر الهي، مقوله اي آشنا در متون .   نيستپذير ناتواني علم،  يافت و فهم اين عنصر امكان

 علمي كشانده  و تحليلي علمي از آن به ةديني است كه بازرگان، اين مقوله را به حيط
بنا بر تحليل وي ،  نبود اين عنصر باعث كهولت يا به تعبير او آنتروپي در . دست داده است

ديگر شود، همه چيز براي  دو عنصر ة ضميم،موجودات جهان خواهد شد اما اگر امر الهي
  به نظر وي تحقق اين امر از نظر علمي ،از اين رو. هميشه جوان و جاودانه خواهد ماند

  )48: 1344،بازرگان: رك. (پذير است امكان
  
   ازواج جهان-2-3

و شما را جفت ( » و َخلَقناكُم ازواجاً« :  مي فرمايد8خداوند در سوره نبأ ، آيه 
 معتقد است كه تمام موجودات عالم زوج هستند و ،تمسك به اين آيهشهريار با .) آفريديم

بنا به اظهارات دانشمندان، هسته هر .  ذرات نيز صدق مي كندةقرآن دربارة حتي اين گفت
 ها داراي بار مثبت هستند و پيوسته اين اتم داراي تعدادي پروتون است كه اين پروتون

هايي  نيز كه داراي بار منفي هستند در   الكترونها، گونه است كه به تعداد اين پروتون
 همان چيزي است كه ،ست كه اين كشفيات اشهريار بر آن. ند ااطراف هسته در گردش

  : قرآن گفته است
 زانكه ذرات گه از نفي و گه از اثباتند خيره شد علم به تأويل َخلَقنا االَزواج

  )205: 1385 ،شهريار                           (                                            
    فتنه آخر زمان -2-4

با .  يكي از عناوين ديني است كه به كرّات از آن ياد مي شود،» آخر زمانةفتن« عنوان 
توجه به اينكه اين اصطالح يك موضوع ديني است، درباره صحت و سقم و چند و چون 

 وي ة تعبير عجيبي از اين بحث دارد؛ به گفت،ا شهريارام.كرد اظهار نظر قطعي نمي توان ،آن
 ارواح اينها به اين جهان بر نمي گردد مگر ،كساني كه با ايمان كامل يا با كفر كامل بميرند

اگر اراده الهي بر آن قرار گيرد كه ارواح كافر را بار ديگر برگرداند، .  اينكه خدا بخواهد
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ا شود و قيامت فرا برسد، خداوند اين ارواح را به صد سال قبل از اينكه محشر كبري بر پ
گرداند تا اگر سر طاعت و فرمانبرداري دارند، به اختيار خود در اين دنيا به سوي  دنيا بر مي

ود  زمين پر از افراد كافر مي ش،به همين دليل. هاي او پيروي كنند خدا بازگردند و از فرمان
  : مي داند»زمان آخر ةفتن«شهريار اين وضعيت را همان.شودكه از فساد وتباهي پرميريطو به

  روحي كه به كفر يا به ايمان تمام 
   نمي آيد باز ،از قالب تن رفته

  اّلا كه به اقتضاي رحمانيت 
  صد سال به وعده گاه محشر مانده 

  آنها كه به كفر مطلق رفته 
  زنداني در جهان برزخ بودند 

  يكبار دگر در اين جهان مي آيند
  حجت حق شود بر آنها اتمام تا 

   جهان پر است از جمعيت ةاين دور
  گونه كه از فساد و از فتنه پر است  آن

   آخر الزّمان هم اين است ةو آن فتن
  )981: همان(                        

نيز  پس از تقبيح كساني كه به اصل و نسب خود تفاخر مي » شرافت نسب « ةدر قصيد
 ها را   دامن انسان،ا ناشي از يك بالي فراگير مي داندكه در آخرالزمانكنند، اين روحيه ر

 ة جامع،به نظر شهريار.  سردمدار اين زشتي و تباهي است، شيطان، و در اين ميانمي گيرد
. امروز دچار بيماري گناه و فساد است و اين همان وضعيتي است كه پيشتر به آن اشاره شد

  : محشر كبراستاز وضعيتِ پيش ةيل گفته هاي قرآن دربار تأو،در واقع رخدادهاي امروز
  أواستـــت المــــمرو به دعوت شيطان پي نژاد و نسب             كه قصه شجرالخلد جّن

  راستــــخدا نه بيهده افسانه گوي قصه س   تأويلــــي            ببر حكايت   قرآن   نهفته
  نه گندمي كه مباح و حالل شاه و گداست        در كتاب اين است   همان خبيثه ملعونه 
  ر كبراستـــه محشـــــدر انتهاي همين فتنان همه ايــن است           فساد و فتنه آخر زم

  )479 :همان(                                                                                                             
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  ي اعتباري جهان مادي  ب -2-5

 كمابيش به ،تمام اديان.       بي اعتباري دنيا، مقوله اي است كه خاص دين اسالم نيست
له در عرفان ما به كرّات ئبخصوص اين مس؛ بي اعتباري و فناپذيري جهان حكم كرده اند

پايان آن درآيات و احاديث و روايات نيز دنيا به بازيچه اي تشبيه شده كه . مطرح شده است
ني دنيا تنها بازي و بدانيد كه زندگا: إعَلموا اَّنماالحيوه� الدنيا َلِعب و لَهو(فنا و نابودي است؛ 

له، پيوسته از جاودانگي عالم غيب سخن ئدر كنار طرح اين مس) 20 - حديد(.سرگرمي است
 ةكه در نظريطور  همان. رفته است؛ عالمي كه بر خالف اين دنيا از اصالت برخوردار است

 اين دنيا سايه اي از عالم باالست، اهل عرفان نيز دنياي مادي را جلوة ،افالطوني» مثل« 
. فريبنده اي مي دانند كه عكسي از عالم روح است؛ عالمي كه اصالت واقعي با اوست

له پرداخته است؛ بر ، به تفسير و توجيه فيزيكي اين مسئ»پيام به انشتين« شهريار در شعر 
، فيزيكدانان معتقدند كه جرم و انرژي پيوسته در حال  »قانون بقاي جرم و انرژي« اس اس

اجرام عالم اصالتاً متعّلق به عالم . ند اما هيچگاه از بين نمي رونداتغيير و تبديل به يكديگر
شهريار عالم روح و . نمود پيدا كرده اند،جهاني انرژي هستند كه فعالً به صورت اجسام اين

له معتقد است كه اين همان سخن ئو با مد نظر قرار دادن اين مس مي داند  را يكي انرژي
       اعتباري قائل نيستند و عالم روح را اصل قرار  عرفان است كه براي جهان ماّدي،اهل

  : مي دهند
   ! ناز شست تو،انشتين

   چيزي جز انرژي نيست،نشان دادي كه جرم و جسم
   و تصوف نيزبه چشم موشكاف اهل عرفان

   حباب روي چين آب را ماند،جهان ما
  من ناخوانده دفتر هم كه طفل مكتب عشقم 
  جهان جسم، موجي از جهان روح مي بينم 

  اصالت نيست در ماده        
  ) 859: همان (                       

  امري، شهريار در اينجا دچار نوعي مغالطه شده است زيرا عالم روح كهبه نظر مي رسد
جهاني و  غيبي و ماورايي است و بدون ابعاد مادي، در حالي كه انرژي امري است اين
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ند و قابل ا روح و انرژي هر كدام از سنخي ديگر،از اين رو. حسي، هرچند ديده نمي شود
 معتقدند كه انرژي نيز داراي ذرات ،كساني همچون شهيد مطهري.مقايسه با يكديگر نيستند

همين كه قابل نقل و انتقال . است و حتي امواج نيز نمي توانند متشكل از ذرات نباشند
 دليل بر اين است كه موج و حرارت كه از آنها با نام انرژي ياد مي شود، داراي ،هستند

  رد و اثبات،نايشان همچني) 173: 1374،مطهري: رك. (ند اذرات مادي هستند و جسم
. بسيار راهگشاست،فهم اين موضوعاتسخنان مهدي بازرگان دارند كه درهايي نيز در باب 

  )811 و 743: همان: رك( 
 از مقدماتي استفاده مي كند كه از نگاه ، شهريار براي رسيدن به نتيجه، به هر ترتيب

  : در مقدمه دوم مغالطه صورت گرفته است،منطقيون
  .ست و جهان ماده اصالتي نداردانرژي اصل ا

  . همان انرژي است،روح
  .روح اصل است و جهان ماده اصالتي ندارد: نتيجه

  .با انرژي تفاوت دارد روح ،طور كه گفته شد ست كه همان او اين در حالي
  
  محشر كبري  -2-6

از ياد مي شود، يكي » محشر كبري«  از جمله ، قيامت كه از آن با عناوين مختلفةواقع
 يكي از ،در دين اسالم هم اعتقاد به اين رستخيز عظيم. اصلي ترين مفاهيم اديان الهي است

آيات و احاديث بسياري در بيان چگونگي وقوع اين . ترين اصول دين تلقي مي شود مهم
از اين .  بزرگ بيان شده و آن را از جنبه هاي گوناگون مورد توجه قرار داده استةحادث

 بسيار مدنظر بوده و وقايع مختلفي پيش ،ز اين رخداد و كيفيت ظاهري آن آغاةميان، نحو
 ةگرفتگي ماه و خورشيد، طلوع آفتاب از غرب و بخصوص زلزل: بيني شده است، از جمله

ها كه خداوند در آيات مختلف قرآن به آن اشاره كرده  عظيم و در هم كوفته شدن كوه
اذا رجت « : گونه توصيف شده است اين»واقعه«ة  سور6 و 5، 4 در آِيات ،اين رخداد. است

آنگاه كه زمين سخت به حركت  و (» فكانت هباء منبّثاً* و بست الجبالُ بساً* االرض رجاً 
... ) و چونان ذرات گرد هوا  پراكنده شوند* ها سخت متالشي شوند كوه* لرزه در آيد 
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 داند كه اگر اتفاق بيفتد، به معناي آغاز  عظيم را همان انفجار اتم مية اين حادث،شهريار
  :محشر كبري است

 و آخرشد مجاب علم هم تصديق دين را كرد انفجار اين اتـــم اعالم محـــشر مي كند

  )465: 1385. ،ديوان اشعارشهريار(                                                                             
 مي كند كه خود اهل علم نيز با كشف اتم و تأثير ويرانگر آن، به در بيت فوق بيان

« محشر و انفجاري كه دين پيش بيني مي كرد، اعتراف كردند و دانستند كه منظور دين از 
 همان محشر كبراست يا ،البته در اينكه آيا انفجار اتم.  همين انفجار اتم است،»محشر كبري

در . ق باشند شهريار موافة ديگران با اين عقيد كهنه، جاي سؤال است و گمان نمي رود
 : گونه بيان مي كند له را اينجاي ديگر نيز اين مسئ

  ناگاه همان محشر موعود خداست     هشدار كه اين اتم اگر بشكافد 
  )978: همان (                       

فيزيكي  ذهنيت ، نگاهي ويژه است كه حداقلة موضوع فوق در بردارند،با اين حال
  . علوم تجربي ممكن مي سازدةايجاد قيامت رابراي پاره اي از انديشمندان حوز

  
  خلقت جهان -2-7

تشكيك در روايت ديني خلقت انسان و جهان، موضوعي است كه چه در اسالم و چه 
در مسيحيت و يهوديت به انحاء مختلف رخ داده است و بسياري آن را نپذيرفته و گروهي 

 ة داروين در زمينة نظري،براي نمونهندكه آن را به صورت علمي كنند ؛ سعي كرده انيز 
 از جدي ترين مباحث در اين ، سير تكاملي نوع بشرةآفرينش انسان و  نظرات  وي دربار

نظريه دارويني با «:  معتقد است،»دين و نظم طبيعت«سيد حسين نصر در كتاب . حوزه است
ست بلكه در واقع نظريه اي فلسفي و فرضيه اي علمي اينكه به هيچ وجه يافته اي علمي ني

ترين چالش را براي فهم سنّتي از نظم طبيعت مطرح كرده   در مغرب زمين بزرگ،است 
 بخش اعظم الهيات ،اين نظريه. است و به يك  معنا مي توان گفت دين دنياي متجدد است

 و بر آنش داشته تا در فهم مسيحي را را به عقب نشيني در برابر هجوم خويش وادار ساخته
مهندس مهدي ) 197: 1385،نصر(». تجديد نظر كند،خويش از انسان و سرنوشت آن

 يعني امر الهي، معتقد ،بازرگان نيز با مطرح كردن همان عنصر سوم طبيعت كه پيشتر ياد شد
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  (Mutetion)  از طريق جهش، آفرينش انسان و تبديل وي از حيوان به انسان كهاست
همان عنصر سوم طبيعت است كه علم و تجربه از ،اده است و عامل اصلي اين جهش رخ د

 الهي را همان عنصر سوم دانسته و آياتي نظير ة امر يا نفخ،بازرگان. درك آن عاجز است
 و ما اَمرُنا اّلا واِحده�« يا ) 29حجر، (َفاِذا سويتُه و َنفَخت فيه مِن روحي فََقعوا لَه الساِجدين «

تمام ) 44: 1344،بازرگان: رك. (را بدين طريق توجيه مي كند) 50قمر، (» َكَلمحٍ ِبالبصر
 آفرينش بشر و ةتأليف يداهللا سحابي نيز  به بررسي نحو» خلقت انسان«محتويات كتاب 

موريس بوكاي نيز در كتاب خود، در بخش . تطبيق آن با آيات قرآني اختصاص دارد
ه بررسي دقيق فيزيولوژي انسان پرداخته و مراحل تكامل جسم انسان را  ب،» توليد مثل انسان«

 ،بوكاي: رك. ( با انطباق جزء به جزء با آيات و اصطالحات قرآني توضيح داده است
1365 :281-266  ( 

طور  همان. ، گفته هاي شهريار است» خلقت« يكي از عجيب ترين نظريات  پيرامون 
شد، شهريار مدعي بود كه علم تأويل و تفسير قرآن را يافته  اين مباحث مطرح ةكه در مقدم

 تا اندازة زيادي از تحول روحي عميق وي پرده ،»خلقت جهان« نظرات وي در باب .  است
 هم دراشعار او و هم در مقدمه مفصلي با ،اظهارات شهريار پيرامون خلقت. بر مي دارد

آنچه  شهريار در اين مقدمه ايراد .  استمطرح شده»  هنر چيست و هنرمند كيست« عنوان 
كرده، تا اندازه زيادي پيچيده و دشوار است و خواننده در فهم مطلب دچار مشكل مي 

 تالش شده است كه اين اظهارات با ترتيب منطقي و تا حد ممكن با ،در اين بخش. شود
   :گونه بيان مي كند شهريار اظهارات خود را اين. زباني ساده بيان شود

جهان نور الهي كه جايگاه عقول . 1: پيش از خلقت انسان، چهار جهان وجود داشته 
جهان روح يا عالم فرشتگان كه . 2؛ اين عقول از عقل كل صادر شده اند ومجرّده است

 كه جايگاه جنّ است ،جهان برق. 3؛جايگاه ارواح مجرّده است و از روح كل صادر شده اند
جهان اثيري كه جايگاه انس است و خود در دل . 4؛ر دارد خود در دل جهان روح قراو

نيز وجود ) ع( ارواحي هستند كه پيش از خلقت آدم،ها در واقع  اين انسان. جهان برق است
  . اند داشته و از طريق تابش عقل در جهان اثيري آفريده شده

 از هواي ،ان آنها تنها راه  ترقي جنّ و انس بوده و البته در مي، شهريار ، عبادتة به گفت
آخرين حد ترقي جنّ هم تا عالم عقول و آخرين حد ترقي . نفس نيز خبري نبوده است
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مي كند كه اراده هايي   به خلق انسان،ها تا عالم روح بوده است تا اينكه خداوند انسان
 آن بتوانند عوالم باال را در نوردند و واصل و الحق به خود او باشند و البتّه به يك شرط و

هر كس كه اين امانت را پذيرفت ، قابليت رسيدن به اين . خلق كردن هواي نفس است
جهان عقول و جهان . كمال را خواهد داشت اما براي شروع بايد از عالم ماده شروع كند

 آن ،اما جنّ و انس. باز زدند  از پذيرفتن اين پيشنهاد سر،روح كه باالتر از جنّ و انس بودند
 سخن به ميان ،، با اين شرط كه اگر به جهان ماده آمدند، از آنچه رفته استرا پذيرفتند

 خداوند از نور خود بر ،با پذيرش اين شرط.   ظلوم و جهول باشند،نياورند و نسبت به آن
» آدم «  انسان كامل خلق كرد و نام او را ةاولين فرد انسي جهان اثيري تابيد و او را نمون

آدم و فريب خوردن او از شيطان نيز در همان عالم اثيري رخ مي تمام داستان . گذاشت
با آفرينش آدم، بنا به اقتضاي طبيعت او، نياز به جهان مادي بود و در اينجاست كه . دهد

 . خلقت اين جهان مطرح مي شود

شهريار بعد از اين گفتار، به آفرينش جهان مادي اشاره مي كند و سعي مي كند گفته 
 چهار هزار سال پيش از اين ،بنا به گفته شهريار.  با آيات قرآني انطباق دهدهاي خود را

در . قضيه و پيش از اينكه خداوند از روح خود بر آدم بدمد، جهان مادي آفريده شده بود
آب نيز از .  مي كند تبديل را به هوا) آتشة يعني كر( اثير، نور الهي،دو هزار سال اول آن
 ، آنگاه ساير عناصر فلزات و معادن كه به صورت گاز در هوا هستند.هوا به وجود مي آيد

در . ها آشكار مي شوند در آب حلّ شده و رسوب مي كنند و بعد از تبخير آب، خشكي
 اولين سبزه ها مي رويند و نخستين حيوان تك سلولي كه از آب و ،پايان اين دو هزار سال

ة شهريار،  ده تبديل مي شود كه به گفت به دو قسمت نر و ما،خاك به وجود آمده است
او شما : »َخَلقَُكم مِن َنفسٍ واحده� و جعلَ ِمنها زوجها« : له اشاره كرده استقرآن به اين مسئ

البتّه سحابي در كتاب –) 189 ،اعراف. (را از يك تن آفريد و از آن زوجه اش را آفريد
 همان اصل ،نفس واحد«: مي داند» حيات عمومي« نفس واحده را اشاره به ،خلقت انسان

 آماده براي دريافت حيات ة به ماد،است كه از جانب پروردگار» حيات عمومي«كلي و 
)  133: 1346،سحابي(» . زندگي بر سطح زمين برقرار گرديده است،اعطا شده و بدان وسيله

ثير  و تكمي كنددر دو هزار سال دوم آفرينش جهان مادي، اين موجود تك سلولي رشد 



192  34                                         شماره                                                                      نشرية ادب و زبان         

. مي شود تا نهايتاً به شكل ميمون بدون دم در مي آيد كه شبيه ترين موجود به انسان است
  .  پايان چهار هزار سال آفرينش است،اين

 بعد از اين چهار هزار سال است كه آدم و زوجه اش بر زمين ،طور كه گفته شد همان
ت تابش روح آنها از ست بلكه  به صور اين فرود آمدن به صورت جسماني. فرو مي آيند
تعدادي از . هايي است كه تكامل يافتةموجود تك سلولي است  بر همان قالب،عالم اثيري
 از طريق ،رشد و تكثير،ها مي تابند و از آن پس   بر اين قالب،هاي عالم اثير ارواح انسان

نطفه� خلقك من ترابٍ ثم من «  قرآني ة آي، شهريارةتوالد و موجودات است كه بنا به گفت
  مي يابدادامه  اين توالد و تناسل تا دو هزار سال.اشاره به اين فرآيند است» رجالًثم سواك 

گيرد و از توحش رو به سوي تمدن   انسان طريقه زندگي را ياد مي،و در اين دو هزار سال
شهريار براي وفق .  تكامل خلقت استة در واقع دور،پايان اين شش هزار سال. مي آورد

گونه استدالل مي كند   خداوند، اينةن گفته هاي خود پيرامون خلقت شش هزار سالداد
و َخلَقنا السمواتِ و « : كه خداوند خود در قرآن  به خلقت شش روزه اشاره كرده است

 خداوند اشاره مي كند كه هر ،از طرفي در جاي ديگر) 7اعراف، (» .االرضِ في ِستَّهِ� ايامٍ
پس به )47حج، (»  ِمما ُتِعدون اِنّ يوماً عنداهللا كألف سنَه�ٍ« : ار سال شماست برابر هز،روز من

  .  برابر با شش هزار سال است، شش روز خداوند،اين ترتيب
يابد و   پس از اين شش هزار سال است كه انسان از نظر عقلي تكامل مي، شهريارةبه گفت

يامبران مبعوث مي شوند و تا چهار هزار از اين هنگام است كه پ. مستعد هدايت مي شود
 ة دور،چهار هزار سالهة اين دور. سال، پيامبران براي راهنمايي بشر برانگيخته مي شوند

 ،آنچه در قيامت از انسان بازخواست مي شود. امتحان الهي است كه بشر را مي آزمايد
با پايان اين . ده اندها در طول اين چهار هزار سال انجام دا حاصل اعمالي است كه انسان

 محشر آغاز مي شوده هزار سال ازآفرينش گذشته است،د، چهار هزار ساله كه در واقعةدور
ة پس از اين واقعه، دوباره دورة ده هزار سال.و دنيا را آتش و مواد مذاب فرا مي گيرد

ة دوره خلقت و تكامل و چهار هزار سال دور هزار سال،كه شششودديگري شروع مي
  )791: 1371  ،شهريار: رك. (ش است و اين چرخه پيوسته ادامه مي يابدآزماي

 جلد دوم ديوانش ةآنچه تاكنون گفته شد، اظهاراتي بود كه شهريار در مقدم     
به دليل پيچيدگي و در عين حال . ابراز كرده بود» خلقت جهان« پيرامون )  1371چاپ(
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ريار در اين باره گفته است ، در پايان پيوستگي اين بحث، سعي كرديم اشعاري را كه شه
 باعث ، ذكر نمونه هاي شعري در خالل متن،اين توضيحات ذكر كنيم، در غير اين صورت

  :اكنون اشعار ياد شده . گسيختگي اين مبحث مي شد
  هايي است  قرآن كريم را اشارت

  يك محشر هست ،در هر سر ده هزار سال 
  با زلزله هاي سهمگين از اقطار 

  هاي ژرفا و عميق   قعر شكافو ز
   خروشان زمين ة هستةسيال

  مي جوشد ، فواره زنان مي ريزد
  دنيا همه آتش مذاب است و حميم

  يك دوره به پايان شد و اينك ارواح
   قالب تن بشتابند ةبا تخلي

  از نوري و ناري به فرا خورد عمل 
  هر صف به مقامي از جهاني باقي 

  كم كم بعد از دو هزار سال، گيتي 
  سرد است و سالم و قابل نشو و نما 

  قابل كه در او باز بتابند ارواح 
  ند و نبات ا در جماد،ارواح نخست

  تا نوبت حيوان رسد و پس انسان 
   يك سلُولي حيواني ةاز نطف
   تكوين و كمال انسان ةتا دور

  سويت نفخت فيه من روحي 
   مدت خواهد ،يك چار هزار سال
   بالغ گردد تا جمع به شش هزار

   اين است ،خلقت كه خدا كرد به شش روز
   هزار سالي از ماست ،هر روز خدا
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  پس چار هزار سال ديگر باقي است 
   امتحان جنّ و انس است ةوان دور

 )978 -9: 1385،  شهريار (

 ، اين اظهارات براي بسياري از كساني كه به علوم تجربي آشنايي دارند،بي ترديد
ترين شاعران  د يك بيان رؤيا باشد اما شهريار به عنوان يكي از بزرگغريب و شايد در ح

ها سختي و   اينها عنايت الهي است و او پس از سالة مدعي است كه هم، معاصرةدور
  )بخش شهريار و قرائت علمي از دين: رك. (  به اين معاني دست يافته است،رياضت
  

   تناسخ-2-8

يرامون خلقت بشر و ارتباط جسم و روح استنباط مي طور كه از گفته هاي شهريار پ آن
» تناسخ« له اين گفته بيشتر به مسئ.  گردش استهاي مختلف در شود، روح انسان در قالب

در اين چهار .  امتحان بشر را چهار هزار سال مي داندة دور،گفتيم كه شهريار. شباهت دارد
 ممكن است در ،ح اصلي انسانرو« : كند  يك روح چندين بار قالب عوض مي،هزار سال

)  793: 1371، شهريار(» .چهار هزار سال، صد تاصد و پنجاه بار هم به ابدان تابيده باشد
اشاره مي كند كه البته اين روحي كه در ابدان در گردش ،له ، در تبيين اين مسئشهريار

ين است، روح خود ما با ويژگي هاي معين و مشخص نيست بلكه وجود اصيل ماست و ا
 در ، اول به صورت عقول،ما آدميان« :  وية زيرا به گفت وجود اصيل، وجودي عقلي است

وي اين وجود اصيل را داراي اجزايي مي داند ) 794: همان(» .جهان عقل خلق مي شويم
       اين اجزاء به سوي وجود اصيل ة هم،كه هر جزء در قالبي ظهور مي كند و در محشر

  كه دوباره به جسم ديگرمي تابيماحتياج به برگشت ،خود ما نيستيمدر صورت «:گردندبرمي
 در روز محشر، وجود ، با اين ترتيب؛بلكه وجود اصيل ماست كه باز به بدن ديگر مي تابد

هاي مختلف داشته باشد  اصيل ما مثالً ممكن است تا صد يا بيشتر يا كمتر اجزائي در قالب
آنها هم قالب ها را تخليه و همه به ،ده هاست زنةكه در صور اول محشر كه مرگ هم

و متراكمشان ( »و َنجعلَهم ركاماً«ةآي،شهريار)795: همان(».شوند خود ملحق ميوجود اصيل
  . را اشاره به اين مطلب مي داند) مي كنيم
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 اين است ،بدانيم» تناسخ« له ئ    يكي از عللي كه باعث مي شود اين نگرش را همان مس
در ... «: گاه در قالب حيوانات نيز حلول مي كنند،عتقد است كه اين ارواح كه شهريار م

 در همين جهان ماده و ،مورد اشخاص كه درك و اعمالشان غير انساني يا كمتر از آن است
دگي داشته اند، در قالب نسبت به طبيعتي كه در زنكنند؛در قالب حيوانات حلول مي

در مورد اشخاصي كه منحرف بوده اند و  (هليگزندگان و حتي حيوانات ادرندگان و
شهريار در اشعار )  794: همان( » .)مزاحم هم نبوده اند بلكه نقششان خدمت و باركشي بوده

  : گونه اشاره كرده است  اين،له گردش ارواح در قوالب مختلفخود به مسئ
  هر بار به يك جنين كه مي تابد روح

  با زادن آن به اين جهان مي آيد 
  مردن آن دوباره بر مي گردد با 

  در بين جهان برزخ و اين عالم 
  صدبار و يا بيش و كم اين تكرار است 
  در قالب گونه گون جهان مي گرديم 
  از كيف و كم نژاد و ملّيت و كيش 

   خود طي كردةبايد همه را به نوب

M   
  يك روح بسا كه در لباس متضاد 

  )980 :1385  ،شهريار  (
  : نيز بحث حلول ارواح مطرح شده است» سرنوشت انسان« در شعر 

 ان باشي ـــنفوس باشي و ازخود به خود نه ها ل هــــستي وچون تــــافتي به قالبتوعق

 ان باشي ـبه هر لباس و به هـــر جلوه اي عي اختــــــالف مكان ه ،ببه انـــــقالب زمـــان

 ان باشيـكــــه جوهر تو يكي گر هزار ج ق بدين بود قرآن ناط» كنفـــس واحــــده« 

 ان باشيـبه روز محـــــشر مساوي همگــن به نشــئه ها و قوالب روي كه ازكم و كيف

  )1122: همان                                                                                                      ( 
هاي   وجود اصيل انسان را وجودي عقلي مي داند كه به هنگام تابش به قالب،شهريار
     دوباره يك جا جمع   اين اجزا، تكثير مي شود و پس از دميده شدن در صور،مختلف
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ما خلقكم و البعثكم « :اشاره به اين موضوع مي داند سوره لقمان را 28 ة آي،وي. مي شوند
 ؛جز مثل يك تن واحد نيست، شماةخلقت و بعثت هم(» ميع بصيرٌاالّ كنفسٍ واحده� انّ اهللا س
را در اين آيه، اشاره به همان وجود اصيل » نفس واحده« وي» .همانا خدا شنوا و بيناست

  .انسان مي داند كه مجمع ارواح جزئي است 
 

  نتيجه گيري -3

بوده به  از همان كودكي در ضمير شهريار نهفته ، دين و دين گرايية جوهر،بي ترديد
ن ويژگي هاي شخصيتي وي بوده طوري كه تا پايان عمر، دينداري و دينورزي از اصلي تري

. وي را شاعري دين مدار شناخته اندكه اغلب مخاطبان شعر شهريار،وستهم از اين ر.است
ترين   نشان مي دهد كه دين از مهم،نگاهي كوتاه به زندگي شهريار و تأمل در اشعار وي

 به طوري كه وي هيچگاه نتوانسته است خود را از ،دگي شهريار بودهدغدغه هاي زن
خاص از اصلي ترين عوامل شكل گيري تفّكرات ،همين امر. هاي ديني رها سازد كشمكش

تربيت ديني شهريار در تبريز از يك طرف و آشنايي وي با وي در حوزة علم و دين است؛
همچنين   دروس طب وكتب ديني وةبسياري از مسائل علمي در تهران، بخصوص مطالع

 كه چندين سال به طول شركت وي در مجالس احضار ارواح دكتر خليل خان ثقفي
رفته رفته وي را بر آن داشته كه تحليلي علمي از مباحث ديني به دست دهد تا انجاميده،

 هاي بدين وسيله بتواند اندكي از آنچه را كه او موهبت الهي مي داند، در قالب ديدگاه
 به نظر ،با اين حال. است، ادا كند ديني را كه بر گردن او بوده،علمي عرضه كند و به نوعي

براي اثبات گفته ، جهانةمثل خلقت شش روزكه هرچند شهريار در بعضي موارد،مي رسد 
  ،هاي خود با زيركي خاصي مقدمات را فراهم كرده و به نتايجي نيز رسيده، در اكثر موارد

 علوم تجربي باا  دست كم در اقناع بسياري از مخاطبان، بخصوص آشنايان ناكام مانده ي
 با توجه به اينكه مواردي كه شهريار مطرح كرده، مربوط به ،از طرفي. موفق نبوده است

 محكمي براي رد يا اثبات گفته هاي او ة متافيزيك است، پشتوان،دين يا به تعبير عام تر
  9 . مصداقي عيني و تجربي يافتهاي آننيست، مگر مواردي كه بتوان برا
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  يادداشت ها

ة ترين نمايند وي مهم:)  م1754 -1679(، (Christian Wolff) كريستين ولف -1
. مرحله دوم روشنگري آلمان و طرفدار تمام عيار اصالت عقل بود اما ضد دين نبود    
  )121:  6 ج ،1375كاپلستون(    
   جبارين غور در سرزمين اردن شامةن نام مدي،لغتي است عبراني و آن: اريحاء -2
  ذيل: لغتنامه. دهخدا. ( بين آن و بيت المقدس سواره يك روزه راه است.  است    
 ) مدخل اريحا  

وي .  ميالدي در بريستول زاده شد1623در سال   (John Locke):جان الك -3
 )81: 1375،كاپلستون: رك. ( از فيلسوفان تجربه گراي انگليسي است    

وي نيز . م در ادنبورگ زاده شد1711در سال  : (David Hume)ومديويد هي -4
 )276: همان. (همچون الك، تجربه گرا بود    

در شهر كوينگسبرگ  م 1724در سال : (Immanuel Kant)ايمانوئل كانت -5
 )201: 6همان، ج. ( فيلسوف عقل گرا و منتقد ديني بود. آلمان متولد شد    

من« : ذهبي خود در كودكي اشاره كرده استشهريار در مصاحبه اي به تربيت م -6
  در منزل،در شش سالگي.  نماز شب مي خواندم و صبح خيز بودم، از هفت سالگي    
 دو كتاب وجود داشت، اتاق آنهاةدر طاقچ.  عمه ام واقع در دهات به سر مي بردم    
شنا شده با اين دو كتاب آ،من از آن زمان. يكي قرآن و ديگري ديوان حافظ بود كه     
 و با آنها انس گرفتم و به مرور زمان عاشق و مجذوب اين دو كتاب شدم كه هنوزهم    
 ،عليزاده(» .هفتاد سال است كه به قرآن و ديوان حافظ عشق مي ورزم.ادامه دارد     
  1379 :129( 

شهريار در شعري در كليات تركي اش، راز ماندگاري شعرش را، گرايش به  -7
 :عرفان مي داند

من ده عرفانا چاتيب، شعريمي ابقا ائله ديم                                                                                                      / ا چاتماسا، شعر و ادب ابقا اولمازعرفان
 )229: 1384،شهريار(

يش را رها البتّه شهريار بعدها ظواهر درويشي و نشست و برخاست با گروه دراو -8
به مسلك درويشان در آمدم كه يكي از رفقاي شيطان ، در تهران 1318در سال «: مي كند
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 مرا فريب داده و به اين راه كشانده بود و صوفي را به جاي عارف رباني به من ،صفت
  )129: 1379،عليزاده(»   .شناسانده بود كه من به زودي سرخورده و از اين راه برگشتم

به بسياري از » پيام دانوب به بشريت«و » اتّصال به معبود« شعر شهريار در دو -9
وي رخداد انقالب اسالمي را نيز تفسيري قرآني كرده . موضوعات  ديني پرداخته است

  )1190 و 1181: 1385  ،شهريار: رك. ( است
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