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 )*(سروش سپهری

«درسپهرسپهری»یِکتابِموخره

نیماافراسیابی





 مقدمه -1

منتشر3131دربهار«نشرنگاهمعاصر»توسط،که)**(«سپهریسپهردر»خواندنیِِکتابیِموخرهِعنوانبهنوشته،ایندر

مرتبطباسهرابسپهریدامبهنوعیکههرکفصولی.(31-3)امپرداختهکتاباینفصل/جستار31ِبررسیبه،خواهدشد

ملنسبتِبهآراواحوالِأمستقیمبهتبهشکلِهادرآنکهاستهایِسروشدباغیاسپهریپژوهیمذکور،فصل31ِ.است

عرفانازایطرحواره»)نگاشتهشدهاستهایِاخیرتحتِتاثیرِسپهریپژوهیمقاالتیاستکهیاسپهریپرداختهشدهاست،

ایازعرفانطرحواره»،دیگری«هایِمستقیمپژوهیسپهری»یکی:امدادهارائهکلیبخشدودرراخودبررسی.پس،(«مدرن

است،معرفی،ترملأوقابلتترایشانکهبهنظرنگارندهمهمهایهاییازسپهریپژوهیابتدابخشدراینبررسی،«.مدرن

برایپروژهسپهریپژوهیِخودرابرخیازنقدهاوپیشنهادهایسپس.)بخشِدومِمقاله(شدهاست،تبیینومروربندیطبقه

است)بخشچهارم(.نوشتهارائهگردیدهگیریِنتیجهنیزبخشهاوپسازآن.)بخشسوم(امارائهنمودهایشان

سهدرواقع گانهاینمقاله،درادامهنقدومعرفیِ تودرباره،دباغسروشیِ مانباگشودگینسبتبهساحتأزیستنِمدرن؛

،مقاله«سروشسپهری»توصیهمیگردد،درکنارِمقالهگانهمذکور؛نگریستنبهسهجهتِ،نوشتهاستولذاقدسیِهستی

نیزمطالعهگردد.(33)«فصولعارفان»

سلوک»درسپهریمانندکهیافتنتوانزمانه}این{دررادیگریشاعرهیچ(خودشخاصعوالمدرفرخزادفروغجز)شاید»

زمانهروحِحکمبهبناماامروزشعر.باشدگذراندهراهائیمنزلوهامرحلهروشنسیریبامعناعالمدروشدبازدهقدم«شعر

شاعرانِبیشترشعردرزمانگذشتاثرشاید.استبیرونیاوضاعواحوالبمِوزیرپیروشاعرانهاحوالوبرونگرااستشعری

درونباشدشاعریصناعاتوهنرهابردنکاربهدربیشتردستیچیرهوآنشدنترپختهیعنیزبانیافتنکمالجزماِزمان

کهمراحلی.باشددروندنیایدرکاوشیوخلوتیازحاکیکهگرفتتوانمیسراغراباطنیسلوکگونهآنشاعریکمتر

نامحتیکهداردبازتابیوجلوهچناناوشعرهایدراستپیمودهپیریسرآغازتاجوانیازخودباطنیسلوکدرسپهری

.(02)«باشدمرحلهآندراواحوالیوروحیمرحلهمعنایروشنگرحدودیتاتواندمینیزدفترهرشعرهایهایناموهاکتاب

زدهاست،بسیارشایانتوجه«مدرنعرفان»سپهری،به«ِسلوکشعر»دباغازسروشپلیکه،رسدبهنظرمیمنظر،ایناز

.است
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 «در سپهر سپهری»معرفیِ   -2

 هایِ مستقیم  پژوهی سپهری  -2-1

 از منظر انفسیهای آفاقی  پدیدهبه  گریستنسپهری، و ن -2-1-1

ایویژه،دارایاهمیتِ(subjective)ازنگاهیانفسی (objective)آفاقیهایپدیده نظرکردنبهدرجهاناندیشگیسپهری،

عالمدرکهاستاتفاقیباد»مثالً،است:،بهنیکیبهاینموضوعتوجهنمودهپژوهیخویشدرسپهرینیز،.سروشدباغاست

فقطقصه،امابینیم؛میالعینرأیبهرامسافرکردنعبوروکردنسفرونزدنجادرکنیم؛میلمسراباددرآمدنحرکتبهمادهد؛میرخبیرون

داردمحوریتمتعالی،امرازماتلقیوتصویرکردننومسألهعرفانی،سلوکدراست؛مهمهمدرونعالمنیست،بیرونعالمیقصه سپهریوقتی.

آوردنظردرهمراامراینانفسیسویهتوانمیگوید،میسخنکردنعبورونماندنازوگیردمیکاربهرا«باد»مفهوم جاییدروکردنعبور.

آوارگیوخرابیازفقطعارفاما.استآوارگیوخانهشدنویراننظیرایطبیعیهایپدیدهبامتناظرکهداردآفاقییسویهکردن،خرابونماندن

سازد،مینوازسوزاند،می:کندمیخرابدائمرامتعالیامرِازخودشتلقیوصورتیعنیرود؛میهمدرونیآوارگیوقتِسربهوکندنمییادبیرونی

دراینمیان،و(4)«کندمیجستجوپیرامونییپدیدهچنددرراکرانبیامرسپهری»،درواقع.(1)«سازدمینوازدوبارهسوزاند،میدوباره

«.باران»و«باد»یِدوپدیدهطبیعیدراشعارسهرابسپهرینشستهاست:دباغبهبررسیجلوهسروش

یادآورکهبادی؛استآسمانبودنصافیادآورکه»متعارفمعنایدر«باد»سراغگرفتهاست.یکیکتابهشتدر«باد»اودومعنااز

نشانکتابهشتدربیشترتأمل».(5)«استسفریادآورکهبادیواستنهادنکناربهراپشتپسیگذشتهوکردنحرکتونماندنوتازگی

سراغپدیدهایندرهمعرفانیومعنویهایداللتاووشودمییافتسپهرینزد«باد»ازهمدیگریمعنایمتعارف،معنایاینبرعالوهکهدهدمی

استگرفته هاجهتوهاسمتیهمهبهروبودن،جابیحالعیندروبودنجاهمهبودن،سیالازاستنمادی«باد»دوم،معنایاینبامطابق.

همهاینگویی.تعلقاتترکوعبور،حیرت،تنهایی،بالی،سبکباری،سبکویرانی،تعینی،بیسوزی،کرانمعنایبهوزیدنسوییبهسوییازوداشتن

.(1)«استهمبامعانیاینیهمهیکنندهتداعی«باد»ودارد؛جای«باد»مفهومدلدر

استنشینهم«آب»با«باران»نخست،معنایدر.استرفتهکاربهگوناگوندومعنایدرنیز«باران»،«کتابهشت»دررسدمینظربه»همچنین،

طراوتیتاکوشدمیسهراب.نیستانگیزماللامابارد،میمکّررچندهراست،طراوتنمادسپهریبرای«باران».شدننووطراوتولطافتیادآورو

مراد»درتلقیدوم،.(5)«استرفتهکاربهنیزدیگریمعنایدر«کتابهشت»در«باران»براین،عالوه.بجویدنیزایندربیند،میبیروندرکهرا

«کرانبیدریایدچاروآوردمیارمغانبهحیرتسالکبرایکهاستبارانیبلکه،استشدننومتضمنکهآنمتعارفمعناینه«باران»از
بهسپهری،برای«باران.»دوممعنایتااستاولمعناییکنندهتداعیبیتشر،«کتابهشت»اشعارگواهیبه«باران»»شایانتوجهاستکه،.(4)

«بارانی»تاداشتهبیشتریالفتوانس«باران»ازتصویراینباسهرابواستشدننوولطافتوطراوتچونمقوالتیباعنانهماکثری،واغلبینحو

استجالب».(5)«استحیرتونهایتبیوویرانی،کردنعبوروکرانگیبینمادبیشتر«باد»حالیکهدراست؛هیچستانوتنهاییوحیرتیادآورکه

.(4)«اندکرانبیامرکنندهتداعی،«نگاهماهیچ،ما»دفتردر«آب»و«باد»و«باران»هایپدیدهنظیر«آبیرنگ»و«آب»،«آبیاطاق»مقالهدرکه

 اخیر، سپهریپژوهیتاثیرِتحتنیزنگارندهازدیدگاهِ مواجههسروشهایِ ِمنظرازبیرونی-عینی-آفاقیهایپدیدهبادباغ،

.(03)درونیرادرسلسلهمقاالتیدرحوزهفلسفهموسیقی،بسطدادهاست-ذهنی-انفسی



 مواجهه سپهری با امر متعالی  -2-1-2

متعالیامرازاولتلقی».دراشعارسپهریتبیینشدهاستمتعالیامربهنگاهگونهدودرمجموعهسپهریپژوهیِسروشدباغ،

اختیمیانسالکوامریعنیمتوقفبرتباینوتمایزوجودشن.داردوجودبندهوخدابینکه،«بودندیگر»نوعییا«غیریت»آموزهبراستمبتنی

،رفتهرفتهمواجههسپهریباامربهبعد«آوارآفتاب»کهازدفترآیدمشهوداست.بهنظرمی«محراب»و«نیایش».اینتلقیدرشعرهایمتعالیاست

نوعیدرهمتنیدگی،احساسوحدتبامبدأهستیونمایانگروکردهپیداتفاوتیوتطورمتعالیامربامواجهدوم،تلقیدرشود.متعالیمتفاوتمی

بهترین«bodhi»شود.زبانی،یگانگیوسکوتبرسالکطریقتحمیلمیدراینتلقیدومگویینوعیهم.شودنوعیتلقیوحدتوجودی،دیدهمی
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،کمتر«آوارآفتاب»و«هازندگیخواب»،«مرگرنگ»مواجههدومدرسهکتاباول،یعنی.دهدرانشانمینمونهدراشعارسپهریاستکهاینامر

.(3)«توانآنراپیگرفتبهبعد،می«شرقاندوه»است،امااز



 ورزی ایمانسپهری و   -2-1-3

:وتبییننمودهتفکیکراایمانباگوناگونهایمواجههسروشدباغ، .«اندیشانهمعرفتورزیایمان»یک، ورزیایمان»دو،

سه،«شورمندانه و.«طمأنینهسرازورزیایمان». «آرزومندانهورزیایمان»چهار، . اینمیان، نوعِایماندر ورزیسپهریاز

.دانستهشدهاست«شورمندانهورزیایمان»

اندیشانهمعرفتورزیایمان-0-3-1-3

معرفتیارزیابیایمانیدعاویدرآنوشودمیواقعکذبوصدقمشمولکهایگزارهاست؛گزارهجنسازایمانمتعلقورزی،ایمانازسنخایندر»

.(33)«نامیدنیزایگزارهورزیایمانراورزیایمانازسنخاینتوانمیاینرواز؛گردندمی

شورمندانهورزیایمان-0-3-1-0

درمیزانهمانبهقبضیاحوالاینجادر.استعجینوجودیهایتالطموبسطوقبضباواستاگزیستانسیلاحوالسنخازورزیایماننوعاین»

بحثهایوورزیاستداللبانسبتیکهایمانیداشتند،ایمانازایتلقیچنینعرفاعموماسالمی،سنتدر.بسطیاحوالکهدارندمدخلیتورزیایمان

گفتنوشنیدنبهوگرددمیدوستخانهرهسپاروسپاردمییاربهدلرغبتوطوعباکهاستکسیمؤمنآن،بامطابقوندارداندیشانهمعرفت

کردنخطروخشوعامید،اراده،گرما،شورمندی،براین،عالوه.استآنگرفتنآغوشدروچشیدنودیدنپیدروکندنمیبسندهایمانمقولهدرباره

.(33)«استورزیایماننوعاینمقوماتاز

طمأنینهسرازورزیایمان-0-3-1-1

حکمت»جنسازاماندارد،دلیلبهنیازی«شورمندانهایمان»مانندگویدکهمیسخنورزیایماننوعیاز«ارزشوفرهنگ»کتابدرویتگنشتاین»

استقویاحساساتوعواطفازعاریکگوری،کیرایمانبرخالفکهایمانیاست؛«سرد مفهومازمددگرفتنباراورزیایماننوعاینتوانمی.

.(33)«کردتبیینویتگنشتاین«تصویر-جهان»

آرزومندانهورزیایمان-0-3-1-4

االصولعلیملحدهموانگارندانمهم.استنبردهآنازایبهرهچندهرخورد،میرامؤمنانهزیستنحوهحسرت»شخصتلقی،اینبامطابق

کهندارددستدرمدعااینلهدلیلیکهبگیریدنظردرراانگاریندانم.ببخشندسامانایمانازتلقیاینحولراخویشسلوکیمناسباتتوانندمی

زیستندغدغهکهانگاریندانماحوالازرااواحوالتوانمی،خوردمیراقدسیساحتدرزیستنحسرتحالعیندراست،قدسیساحتواجدجهان

چنینکهملحدیاحوالازدارد؛راقدسیساحتدرزیستندغدغهکهراملحدیاحوالتوانمیاین،برعالوه.کردتفکیکندارد،قدسیساحتدر

روانآنپیازوداردراقدسیساحتدرزیستندغدغهکهاستملحدیوانگارندانماحوالبهناظرآرزومندانهایمان.بازشناختندارد؛ایدغدغه

اخوانثالت؛«ِنماز».بخشیازشعرِ(33)«کندمیتعلیقبهحکمآندربارهیاونداردباورجهانایندرقدسیامروجودبهچندهرشود؛می

:بخشبهمعنایمذکورداردایمعرفتاشاره

...دوربستارفتهنگاهمو/نزدیکگردوینهالاز/کندمبرگکی» گووگفتداردتوبا/باشخواهیکهسوهرگو،قبله،/

(00)«هستی؟همتوآیاتو،زهستیهمهای/منهستمکهدانمومستم/مستیشوریده

اووگوید؛میسخن(01)«ایمانبخشیگرما»ازسپهریباتوجهبهاینکه، رویرابارانصدای»توانمیکههمانگونهازنظرِ

ورزیسهرابسپهریرا،ازجنستوانایمان،می(04)«شنیدشوقکوچهدرراایمانپایصدایتوانمیشنید،عشقترپلک

دانست.«ورزیشورمندانهایمان» با ازمنظریدیگر؛ ایمانحقیقتازسهرابسپهری،توجهبهایماژیمصطفیملکیاننیز،

.(05)«حقیقتآوازپیدردویدن»:،دانستهاستقراریافتنوقراریبیجستنرادینی
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 مواجهه سهراب با پدیده مرگ -2-1-4

«کتابهشت»در«مرگ»»:کندارائهمی«مرگ»سپهریدربارهرأیازتبیینیفلسفی،وعرفانیمفاهیمکردنِوامسروشدباغ،با

قلمروبهنهادنپاباعنانهمکردن،وداعمکانوزمانبندِتختهبدنِباوگذراندنسرازرامرگتجربهوزندمی«هیچستان»و«عدم»پهلویبهپهلو

نیچنتوانیم.رسدمیدرسوییوبیکرانگیبیوریزدمیفروتصدیقاتوتصوراتمفاهیم،ها،رنگخیال،صورهمهکهجاییاست؛هیچستانوعدم

ستنیزکههستآنقدرهایدلخوشها،یناکاموهایتلخرغمبهکهاستباورنیابروردیگیمیجدرایجهاننیایزندگییسوازسهرابکهانگاشت

نیعدر.ستینزندانکردنحفرهیپدروانگاردینمزندانراجهاننیاودیگویمیآریزندگبهرو،نیاازی.خواستنوکندریدلپذراجهاننیادر

.ندارددهد،یمرخمااطرافدرکهیادهیپدهادهبایماهوتفاوتکهیمرگداند؛یمیزندگازیبخشراآنونداردیاواهمهمرگدنیرسدرازحال

سرسبزوزندهوروشنرایهستدارد،یستیبودویینوزایاسپینیطنکهیقدسساحتازخودیتلقوریتصودادندستهببایسپهرن،یابرعالوه

 .(1)«نهدیمدیتأکانگشتانحا،زاینحوبهات،یحافتنیادامهبروانگاردینمانسانکارانیپارامرگوندیبیم



 سپهری جهان اندیشگیغم در  -2-1-5

.دارااستدباغاندیشگیِجهاندرایویژهجایگاه،(سپهریاشعاربهنیکواستشهاداتبا)«سبزغم»و«سیاهغم»تفکیک

غمسیاه-0-3-5-3

روزمرهاموربهناظر»،اینغم.(0)«شودمرتفعیاکماستممکناالصولعلیواستجاریآدمیانعمومزندگیدرکهاستاموریبهناظرسیاهغم»

.(7)«رسدمیدرپشیمانیوپریشانیوماللتباواستعجینهاحسادتوهارقابتبرنیامده،تمناهای،هاتلخیوهایأسها،حسرتباواستزندگی

غمسبز-0-3-5-0

بهناظرکهخوردنیغمکشیده؛تصویربهوکردهتجربهراخوردنازغمدیگرینوعشده،یادمعنایدرخوردنغمبرعالوهکتاب،هشتدرسپهری»

وآوردمیبرسر«اندوهشرق»و«آفتابآوار»سرایشدرخوردنغمازتلقیاین.«شدخواهدشنیدهابدبهتا»گوییواستزندگیناکسوگسرشت

یافتنتفطنوشدنآگاهمرگوزندگیتراژیکوجهبهناظرچیزهرازبیشواستابدیوهمیشگی«سبزغم»درواقع،.رسدمیاوجبه«مسافر»در

.(0)«استوصالوحقیقتگوهرآوردنفراچنگسختیِوانسانحتمینیستیِوزوالبه

 :(02)درمواجههباهستی،میتوانازچهارنوعتنهاییسراغگرفترسد،بهنظرمی

براجتماعیسیٔ  یابددرنتیجهیااجتماعیخویش،خودراتنهامییهاشاجتماعی:شخصدرکن-روشنفکرانهتنهاییالف.

 .شودمیچیرهفرد

 .کنندالمرایکسرهکوروکرتجربهمیِتنهاییکهعتنهاییتلخ:ازسنخب.

ءطبیعتراکامالًتفکیکعالمرفتن:بامتافیزیکنوعافالطونیبرسرمهرنیستوطبیعتوماوراکثرتِپشتِپسِتنهاییِج.

 جهانمعتقداست.کارمیکند،ولیبهمعناوجانِشناسانهدوگانهانگارراانبیند.هستیشدهنمی

نوعسومخودراتنهامییابد«.تنهایی»استونه«جدایی»تنهاییعارفانکالسیک،کهدرواقعد. ولیدرحقیقت،مثلِ

می جدایی به تبدیل حقبالفاصله ِ خورشید آن در که وصال. ِ احتمال با همراه هستیشود، سپهر فاشدر نسبتاً یقت،

اسباستباتنهاییهایِنوعاولودوم،ودرتضادبازیستِمعنوی.ولیغمسبز،متناسباستبادرخشد.غمسیاهدرتنمی

واقعدرکهنوعچهارمنیز،کهسویهشادیخواریداردیِتنهاییکهمیتوانددرزیستمعنویجایگیرد،تنهای  نوعسومِ

ِبستر(/بافت/)زمینه کانتکستدرکههستند عِسوموچهارم.بهعبارتدیگر،تنهاییهاینو«تنهایی»نهواست«جدایی»

 .گیرندمیقرارمعنویِزندگی
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شکرخواریوشادخواریازرااوغمناکانهاگزیستانسیلِتأمالتسنخاینکهمولوی،نظیرعارفیخالفبرونیستطربووصالاهلچندانسپهری»

هیچ،ما»و«مسافر»،«اندوهشرق»دفترهای.نیستغمناکیوبودندچارازگزیریوگریزگوییبرد؛میسربهتأملوحیرتدربیشتردارد،نمیباز

.(0)«گیردبرمیپردهجهانبهسپهرینگاهاینازنیکیبه«نگاهما



 فلسفه الجوردی سپهری -2-1-6

بادباغسروش،(07)کنندنمیبرقرارارتباطچندانباآنمندانبهسپهریازعالقهبسیاری،که«نگاهماهیچ،ما»دفتردر

پردازدمی«سپهریالجوردیفلسفه»تبیینبهتیزبینی هایتجربهوکندمییادایفلسفهاز،«نگاهماهیچ،ما»دفتردرسپهری»:

وپیشامفهومیارتباطسالککهرسدمیدرهنگامیواستتصدیقاتومفاهیموتصوراتسوختنباعنانهمکهکشدمیتصویربهراایکبوترانه

الجوردییاست.فلسفه«سپهریالجوردییفلسفه»،استابژهوسوژهدوگانهازعبورمتضمنکهایفلسفهچنین.کندبرقرارهستیباپیشاادراکی

سراغعالمباتصوریغیروغیرمفهومییمواجههازوداردهایدگریطنینکهاستایفلسفهبلکهیونانی؛فلسفهنهواستدکارتیفلسفهنهسپهری،

سوبژکتیویسمازکهمتاخرهایدگرهایایدهباسخناناینکهگفتچنینتوانمیکنیم،فلسفیتبیینراسپهریهایایدهاینبخواهیماگر.گیردمی

آغازدیگریجایازسپهریرسدمینظربهچندهردارد؛تأملیقابلقرابتاست،هستیباپیشامفهومیمواجههمتضمنوکندمیعبوردکارتی

موالنا».(4)«بردمینسبشرقیعرفانهایآموزهازوداردمتفاوتیآبشخورشود،میکشیدهتصویربهاشعارایندرکهباطنینابتجاربوکندمی

دورانبهاشارهبرایخوبینمادکودکیدورانسپهری،نزدبه،ازاینمنظر؛داندمیعارفانهحیرتلبّ،رابیکرانعالممبدأباپیشامفهومیرابطۀ،نیز

ماماهیچ،»درسهراب،«کتابهشت»شارحانبرخیرأیبا.مطابقاستصورتیبیوچونیبیوحیرتکنندهتداعیکهبساطتیاست؛ذهنبساطت

رامعناییچهاوکهشدمتوجهوفهمیددرستیبهرامطلباینسرّباید.کندمیتأکیدکودکیدوراننوستالژیواساطیریدورانبهبازگشتبر،«نگاه

«نگاهماهیچ،ما»دفتراشعار.داردهممعرفتیوسلوکیسویهبلکهنوستالژیکصبغهفقطنهکودکی،دوراندربارهسخناناین.کندمیمرادامرایناز

معناستاینمتضمنچیزهرازبیش حیرتکهدیدنییابد،میمحوریتاینجادردیدنکند؛برقرارارتباطپیرامونجهانباذهنکهاینجایبه.

معرفت:استشاخهدوبرمشتملمعرفت،راموجهبدانیمکهتحلیلیشناسانمعرفتبندیتقسیماگر».(2)«آوردمیهمراهبهسالکبرایراانگیزیدل

استدانشیاومنظور؛«(بعدبههاآباز»شعر)مانندِدرگویدمیسخندانشاز،سپهری.آنگاهآشکاراستکه،زمانیکهمهارتیمعرفتوایگزاره

.(4)«عالمباغیروتصدیقیپیشامواجههنوعیکاست؛مفهومیپیشادانشیبلکهمهارتی،معرفتجنسازنهواستایگزارهمعرفتسنخازنهکه



 رؤیای معنوی به روایت سپهری -2-1-7

 استفادهازسروشدباغ، مؤلفه«هاخوابزندگی»دفترگوناگونِاشعاربا سپهریبهرؤیایوخوابهای، ازمنظرِ معنویرا

:تصویرکشیدهاست

«شدگیتهی»ومعنویرؤیای-0-3-7-3

بردننصیبوهاپلشتیوکژیهااز«خود»پیراستنِباکهشدنیتهیاست،«شدگیتهی»مفهومسپهری،روایتبهمعنویرؤیاییمؤلفهنخستین»

ازکهرؤیاهاییوشهودهااینبندیصورتدرسهراب.مواجهیمرؤیاهاوهااشراقازایمجموعهبا«هاخوابزندگی»دفتردر.استعنانهم«خودیبی»

مفهومباتأملیقابلتناسب«تهیدرآرامش»و«شدگیتهی»مفاهیم}درهمینرابطه{.استکردهاستفادهبوداییمفاهیموادبیاتازگذرانده،سر

.(32)«نیستندمنطبقآنبریکسرهچندهردارند،اسالمیعرفانسنتدر«اهللفیفناء»

ورنجمعنویرؤیای-0-3-7-0

شخصاگر.استخواستنعالم،ایندرهارنجتماماساسِ:داردبودیستیطنیننیزرنجمفهوماست،«رنج»مفهومسپهری،نزدرؤیاهایمؤلفهدومین»

.(32)«شدخواهدحداقلینیزبردمیکهرنجیکند،کمینهراهاآنوآیدفائقخودفراواننیازهایبر

زمانیبیومکانیوبیمعنویرؤیای-0-3-7-1
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.(32)«اوسترؤیاهایمقوماتِدیگرازسوزیمکانوسوزیکرانسوزی،زمانیتجربه.استزمانیبیومکانیبی،سپهریرؤیاهایسومیمؤلفه»

فناازنشانیمحرابخاموشی.گیردمیشکلخاموشمحرابیدربیدار،نهوخوابنهحالتیدرگوید،میسخناوازسهرابکهسالکیهایتجربه»

تحققبرایاستمحملیرؤیاسهرابنزدبهواقع،در.بیندمیرؤیایکمرزدرراخودسالکاشراقییلحظهآندر.نماستنیستایهستیودهدمی

پیرامونییشدهراززداییجهاندرعارفانوسالکانیکبوترانههایتجربه ازدهد،میخبرخویشزمانبیومکانبیرؤیاهایازسپهریوقتی.

.(32)«استاوسلوکیهایتجربهمقوّمِکهگیردبرمیپردههاییخواب



 سپهری ِ عاشق -2-1-8

سفرکنندهتداعیورسدمیدرتعلقاتترکوبالیسبکوباریسبکباکهاست(mode of being)«وجودازاینحوه»سپهریبرایعاشقی»

وهاداشتهمشغولدلومکانوزمانبندتختهعاشقانسان.استشدندورافقهاینوردهموکردنعبورونزدندرجاواشیاءخلوتسویبهکردن

استسفردرمدامکهمسافرییابد،میمسافریبسانعالمایندرراخودچیزهرازبیشبلکهنیست؛خودهایبرخورداری  سویبهسفرعشق،.

کشیدنپردالنهفارغوشدنپرندهامکانبااستعنانهمعشقکردن؛تجربهرامعنویتنهاییودیدنالعینرایبهراتعلقیبیواستزندگیخلوت

.(35)«کردنکشفودرنوردیدنراجدیدفضاهایو

افالطونی،عشقدر.بازشناختوکردتفکیکرمانتیکوافالطونیغیرعشقازراافالطونیعشقتوانمیعشق،دربارهکالنبندیسیمقتیکبربنا»

اوباوکرانبیامردرفنایازعبارتستنگاهایندرعاشقانهرابطهشود؛نمیفناوزوالوضعفدستخوشزمان،گذشتباواستزمینیغیرمعشوق

ازچنانکهگرد.ننشیندکبریاییشدامنبرزمان،گذرباواستمعشوقیچنینابراهیمیادیانعرفایعمومهاینوشتهدرازلیمحبوب.گشتنیگانه

«کتابهشت»درعاشقیاین،برندارد.عالوهنظرزمینیورمانتیکعشقبهچندانگوید،میسخنعشقازوقتیسپهری،آید،میبر«کتابهشت»

.گرددبرخوردارآنبرکاتوآثارازوشوداگزیستانسیلومعنویتنهاییایندچارکهکندمیتوصیهطریقسالکبهسپهری.استعنانهمتنهاییبا

کوهچونوبودنمتواضعوزیربهسرحالعیندرودیگرانهایتقبیحوهاتمجیدبهندادندلوداشتنفراخهاضمهومشربوسعتسهراب،نگاهدر

.کندنمیترککوتاه،زمانیمدتبرایولورا،سالکوجودوهستهمیشهکهایتنهاییاست؛جمعقابلمعنویتنهاییبابودناستوارومحکم

کرانبیدریایعظمتدچاراست.عاشقهستیمهابتبامواجههوبودندچاروکردنحیرتسپهری،عرفانیوسلوکینظامدرعشقدیگرمؤلفه

سپهری،کهاستبرانگیزتأملحال،عیندر.استهستیمهابتبهناظرکهحیرتیبندد؛نمیبررختاووجودازهیچگاهحیرتاینواستهستی

پیرامونیدارخونوپوستوگوشتانسانهایبهناظرکهعشقیآورد؛نمیمیانبهسخنچندانآنازونیست(altruistic)دوستانهنوععشقمفتون

.(7)«داردمحوریتآندربودنایشاندلمشغولوبدانهاپرداختنواست

عشق».دو،«رمانتیکعشق»یک،:استنمودهوتبیینتفکیکراعشقازمعنا،پنج(01)ایدرمقالهنیزسروشدباغاخیراً

سه،«افالطونی چهار،«آسمانیعشق». .«دوستانهنوععشق». و پنج، .«اگزیستانسیلعشق» تبیینتفکیکعنایتبه و

.تواندسودمندباشدنوشته،می،بهعنوانِتکمیلکنندهاینبخشازمذکور

 

 سپهری آرا و احوالِ تطورِ -2-1-9

«نگاهماهیچ،ما»کتابتا«رنگمرگ»کتابازیعنیاست،سروده3157تا3112هایسالفاصلۀدرراشعرهایشسپهری» ازدفترنخستین.

فضاییاوشعرهایفضایداشته؛قرارتوللیونیماتأثیرتحتدورانایندراوکهرسدمینظربهدارد،سیاسیـاجتماعیمضمون،«کتابهشت»

آلود،یأس بلکهرسد؛میآنبهبعداًسهرابکهنیستایمعنویتنهاییجنسازکهایتنهاییتنهایی؛ازمملوکمابیشواستغمناکوسرد

عنوانبه.سیاه{}متناسبباغماندازدمیهمهدایتیادبهرامخاطبگاهیاند،آوردهبرخیکهتعبیریبهواستفسردگیوسردیباتوأمایتنهایی

.(1)«بگیریدنظردررا«غمناکغمی»و«غروببهرو»شعردونمونه

:(03)گرفتنظردرسپهریشعربرایزیرفکریِدوره4توانرسد،میبهنظرمی
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.«رنگمرگ»ِدفترالف.

.«آفتابآوار»و«اندوهشرق»،«هاخوابزندگی»دفترهایب.

.«سبزحجم»و«مسافر»،«آبپایصدای»دفترهای .ج

 .«نگاهماهیچ،ما»دفتر .د

سپهریرابهنیکیپیشچشممیهایفکریسپهری،تحولجهاناندیشباتوجهبهدوره،دباغسروشحال آورد،مانندگیِ

زیر:هاینمونه

دربودیستیوشرقیاندیشهطنین.شودمیدیدهاواشعاردرحیرانیواستحقیقتجستجویدرهمچنانسپهری(سومدفتر)«آفتابآوار»در.الف

فضایدرگوییامیدوار؛گاهواستمأیوسگاهشود؛میزبروزیرواستنوساندرخودسالک،چندهرخورد؛میچشمبههمچناناواشعارواحوال

و«سیماهاهمهای»شعردو؟نهیااستدرسترفتهکهراهیداندنمیوبرودمسیرکدامازداندنمیکهمسافریهمچونبرد،میسربهآلودیمه

.(1)«آوریمنظردررا«محراب»

رسیممی«سبزحجم»و«مسافر»،«آبپایصدای»بهاوست،گذاردورانبهمتعلقاخیردفترسهکه،«هشتکتاب»نخستدفترچهارازپس»ب.

خود،یویژهزبانونگاهبااووشودمیپختهسهرابزباندورانایندر.گیردمیبرپردهپیرامونجهانبهسپهرییعارفانهوشاعرانهنگاهاوجازکه

 .(1)«گذاردمیمیاندرماباراخویشباطنیوعارفانههایتجربه

چشمبه«کتابهشت»دفاتردیگرازبیش«نگاهماهیچ،ما»کتابدراست،تعلقیبیوسوییبیمتضمنکهبادمفهومازدومتلقیبسامد»ج.

استآمدهمیسهرابسراغبهگذشتهازبیشهاسالایندرغریباحوالوتحیرگوییخورد؛می بارانوبادآب،هایپدیدهبهاشارهدفتر،ایندر.

.(4)«استهستیکرانبیوسوبیسمتبهناظرعموماً

 و«هیچ»معنوی،مسیراینیادامهدرگیرد؛میمدد«شدنتهی»و«تهی»ازخویش،اشراقیهایتجربهتبیینبرایابتدادرسپهری»د.

.(32)«شودمینمایاناواشعاردر«هیچستان»



 سپهر ِ هیچستان  -2-1-11

اعدادعدمِمعنایبههیچستاناینجادر.ماستسنتیعرفاندر«عدم»مفهومیادآورمسامحتاً،«هیچستان»مفهوم»،درجهاناندیشگیسپهری

رخسالکضمیردرکهاستسوزیصورتوسوزیکرانتجربهبهناظر.متکثرواستمتعددکهپیرامونعالمازرفتنفراترمتضمنواستاضدادعدمِو

«کتابهشت»در...و«حضورانتهاتا»،«واژهبیوسعت»،«کبوترانههایتجربه»تعابیر.گیردمیبرپردهسالکباطنینابهایتجربهازودهدمی

وصفبهمتصفنهکهاسترسیدهایمرحلهبهخودتجاربدرشخص».(1)«استکرانگیبیبامواجههوطریقسالکهایتجربهسنخاینبهناظر

اشارهبهداراعداد،«آمدصدایکاهشمقیاسمی»و«دراتاقمنطنینیبودازبرخوردانگشتانمنبااوج».تعابیرضدوصفبهمتصفنهواستعدد

 .(3)«کندکرانگیراتجربهمیواضدادبودنعالمدارد.دراینتجربهباطنی،سالکرفتهرفتهازعالمپرازکثرتوتعددعبورکردهوبی

خودیعارفانهوشاعرانهاوجبه«سبزحجمِ»و«مسافر»دفاترودرآورد،میبرسر«اندوهشرق»دفتردرکه«هیچ»مفهوم»کهشایانتوجهاست

واوصاف،وتعیناتهمهریختنفروبهمعطوفبلکهرفتن،میانازبالمرهوپوچیونیستیمعنایبهنه»سپهری،فکرینظامدر،(32)«رسدمی

نیستجداومنسلخآنازوداردجهاناینباوثیقیشناختیوجودارتباطکههیچستانی».(33)«استمحضحیرتبامواجهه فکریِ. }درنظامِ

.(1)«فهمیدمتافیزیکینظامهمیندلدربایدنیزراخاکیجسمبربستنرختمیانازومرگپدیدهرسیدندرسهراب{
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 یاب دیر و زدا آشنایی سپهری، شاعری -2-1-11

ییودیریابیِاشعارِزداآشناییپرداختهشدهاست:«هشتکتاب»هایدباغ،بهنیکیبهدویژگیِمرتبطدردرسپهریپژوهی

سهراب.

ییزداآشنایی-0-3-33-3

چراکه/دانمنمیمن:»گویدمی«آبپایصدای»در.کنیمملأتهاییزداآشناییایندرکهکندمیدعوتراماهموکندمیییزداآشناییهمسهراب»

گلکهامراین؛«دیدبایددیگرجورشست،بایدراهاچشم/داردقرمزاللهازکمچهشبدرگل//...زیباستکبوترست،انجیبیحیواناسب:گویندمی

بایدراهاواژهاوخودتعبیربهاست؛کردنزداییآشنایینوعیفیلسوفانه،تعبیربه.استدوبارهنگریستنبهدعوتنوعیدارد،قرمزاللهازکمچهشبدر

این.بگیریم(attitude)نگرشمعادلتوانیممیمارانگاهاین.«استترعشقحادثهازکهستنگاهیبهرسیدنچیزبهترین:»گویدمیسپهری.شست

.(37)«است«کتابهشتفهم»برایمحوریومهمنکاتازدیگرجوانببهنگاهکردنمتوجهوسوگردانی

دیریابی-0-3-33-0

وتأملآنهادربارهوخواندمکرردرمکرررااشعارشوشدمانوساوباهامدتبایدسپهریباشدنسخنهمبرای.استدیریابسپهریشعروجهان»

آشنااشعرفانیهایگرایشوسپهریبینیجهانبانگریست؛عالمبهاومنظرازتاکوشیدبایداعماقبهرفتنوآبرویکفازگذربرای.کرددرنگ

.(31)«شدزبانهمورازهماوبارفتهرفتهتاکشیدنفسوزددماومعنویفضایدروشد

و«ییزداآشنایی»،(12)«خصوصیتعمدهشعرسپهری،دوریهرچهبیشترازمنطقعادیشعرقدیماست»کهباتوجهبهاین

نیرویبهاوکاردرشاعرانخاصهایآئینوتکنیک»والبتهنبایدازنظردورداشتکه.قابلدرکاستمذکور«ِدیریابی»

نیستمعاصرانازبعضی هستثالثاخوانشعردرچنانکه)هاقافیهووزناستواری. ولفظیصنایعفرودهایوفرازیا(

وزنبیشعرهایدرشاملوشعریزبانعمدهفنوفوتکه)جناسوطباقوتضادوالنظیرمراعاتقبیلازبدیعمعنوی

ِپذیرش»گویی،ازهمینمنظرقابلتاملاستکه،و.(13)«رهاستوسادهاوشعر.شودنمیدیدهسپهریشعردر(اوست

.(10)«ماندنیوعمیق}شاید{اماآرام:آنفردیپذیرشکهاستبودهصورتهمانبهسپهریِشعرِاجتماعی

به آنانکه ظاهراً اما بهاینو ویژگیِ دو مرتبطِ ییزداآشنایی»هم » دیریابی»و » او نداشتهاشعار بهتوجه سهرابرا اند،

روشنفکرانحتییاباشد،نظرمدشودمیبستهکاربههمسیاستحوزهدرکهراپوپولیسمامروزینمعنایاگر»اند.پوپولیستبودنمتهمکرده

باشددرستسپهریازخوانشاینرسد،بهنظرنمیگویند،میسخنآنهاخوشامدبراییامردمتودهفهمدرخورکهپوپولیست اشعار،ازبرخیدر.

کهاستخویشتنهایدغدغهافکندنآفتاببرونفسحدیثواگوییبرایصرفاًمخاطبان،ازفارغرسدمینظربهکهاستشخصیسپهریزبانآنقدر

نشئهحیات»مثلتعابیریبستنکاربهبا«مسافر»کتابدر.«مسافر»کتابکلهمچنینو«اندوهشرق»کتابازهاییبخشمانندسراید؛میشعر

راهاوبااندنداشتههاتجربهسنخاینازکهدیگرانیکهنداردهمانتظارحالعیندرگوید،میسخنخوداگزیستانسیالتنهاییدرباره«استتنهایی

توانمیمجموعگیرد.درمیبرپردهخوداگزیستانسیالنابهایتجربهاز«bodhi»مثلشعریدر«اندوهشرق»دریا.بگیرندپیرااوکاروبیایند

متعارفمخاطبذایقهدرخوروهست«آبپایصدای»و«سبزحجم»درخصوصاًکهاشعاریوایماژهاازایپارهوجودرغمبهکه،گرفتنتیجهچنین

 .(37)«آوردحساببهپوپولیستراآنسرایندهتواننمیدهیم،میقرارچشمپیشرا«کتابهشت»وقتیشده،سروده



 نقد ِ سپهری  -2-1-12
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بهبرخیازنقدهاییکهبهسپهریواردشدهاستپاسخ-0-3-30-3

درودهدمیراخودشبویاونیچهتعبیربه»:گویدمیدباغاست،گرفتهشکلسپهریحوشوحولکههاییحدیثوحرفدرباره

فضایدراوآثارکهاستاهمیتیازنشاناینگرفته؛شکلاودربارهزیادیهایمخالفتوهاموافقتاندازد؛نمیدیگریشخصیادبهرامانخستوهله

درامرهمینوبودمتفاوتاومعاصراندیگرازهنرمنداینزیستوسلوکنگاه،ینحوه.گذارتأثیرهایانساندیگربسانکرده،پیداماادبیواندیشگی

راگذردمیجامعهدرآنچهبهاوتوجهیبیوسیاسیسلوکشاملواحمدمثالً.داشتپیدررانویسندگانازچندتنیطعنوحدیثوحرفزمانآن

«اشرافیبودایبچه»گویدمیاوبهبراهنیرضاوکندمینقد درسروخوردنمیرادیگرانغمکهآوردمیحساببهدردیبیانسانرااوبراهنی.

بهتوجهبا)کدکنینیزشفیعی.(31)«کندمیزندگیگذردمیاوپیرامونکهمسائلیازفارغوکردهپیشهگریزیسیاستوبردهفروخودگریبان

گفتارازرامصراعچنداین-دارمشعرشوسپهریبرایکهاحترامیوستایشهمهبا:»کهبودنوشتهسپهریبرای(«گیتا»

/چیزهمهشمردنیکسانحالتاین/!کرشناایآموزی،توکهیوگااین:کهبخوانم}برایاو{باستانی،گیتایمنظومهششم

.(11)«نیستسازگارآنباآدمیبیقرارخاطرچه/پایدنمیدیرمننظربه

شاملووبراهنیمانندهاییشخصیتبه.دانندنمیمردمنیازگویپاسخراآنکهجهتایناز،تابندنمیبررامشیاینروشنفکریهایجریانازبرخی»

نهجیکبرهمگانوباشندسنخیکازهنرمندانیهمهنیستقرار.ندارداجتماعیتعهدچراکهبوداینسپهریبهنقدشانوطعنایشان.شداشاره

وجودیهایدغدغهکهداریمسپهرینظیرهمشاعریدارد؛پررنگیاجتماعی–سیاسیهایدغدغهکهداریمبامدادالفمانندشاعریما.کنندحرکت

مگربپرسیماینبرعالوه.کندمینظرعالمدرمنظراینازبیشتروآمدهدرآشتیدرازطبیعتباحالدرعینوداردپررنگیعرفانیومعنویو

نقدکهجاییآننیست،اجتماعیامورازفارغمطلقطوربهسپهریکنممیتصوراست؟اجتماعیوسیاسیاموربهمعطوفانساننیازهاییهمه

.(31)«کندمیتکنولژی

زیرهمگینوپردازشاعرانکهروزگاریدر»بارهداورینسبتِبهنقدهایِاینچنینینسبتبهسپهری،بایدتوجهداشتکه،در

وتعبییرهاوزبانازآکندهشعرشانونهادگردنبهراسیاسیواجتماعیتعهدقیدبود،سیاسیجویکهزمانه،جوفشار

گرمرامتعهدانهشعرِبازارِودادمینیرورافضائیچنینجوان،نسلِپسندِویژهبههمگانی،پسندِوبودسیاسینمادهای

بودآزادهووارستههنرمندیکهسپهریاماپسندیدندمیاندکیگروهتنهاکهنواختمیراخودتنهایسازسپهری.کردمی

:گویدمیکنفوسیوس»قابلتأملاستکه،.(14)«باشدداشتهانتظاریآنکهبیکردمیعرضهراخودکار.رفتمیراخودراه

آردزبانبرخوبسخنانِبتواندتااستمشکلگوید،میسخنفروتنیبدونکهکسی بهراتعبیراینکنیممیتصور.

قدریبهاوسخنانِروایناز.فروتنکلمهمعنایتمامبهاستشاعریاو:بردکاربهسپهریدربارهتوانمیوجهترینمثبت

رااوزبانِماکهروآنازتوهموافسانه.خوانیممیآورشگفتتوهماتیوافسانهراآنخوبیشدتِازگاهکههستند«خوب»

رساند،می{اوِنظرازحقیقت}حقیقتبهمنتهیفکریِاعتالیبهراماکهقلمروییباوایمنزیستهرااوفکرِایم،نکردهزندگی

.(15)«ایمبیگانه

نقدِسروشدباغبرسپهری-0-3-30-0

محوریت،(مارسلولویناس،داستایفسکیآثارنظیر)معاصرپدیدارشناسیومسیحیاگزیستانسیالیستیسنتدرکه،گشتنهاانسانغمورنجشریک»

بابایندراخگرهاییواشاراتچندهرنگرفته،صورتسازواریومندنظامگذاریسرمایهآنرویونشدهبرجستهماکالسیکعرفانیسنتدردارد؛

سربهواگزیستانسیلنابهایتجربهگذراندنسرازعرفا،ازبرخینزدکمدستاسالمی،عرفاندررسدمینظربهدیگر،تعبیربه.شودمییافت

عشقمفهومدربارهوقتینیزسپهرینظیرمعاصریسالکحتی.استممکنومتصوردیگران،رنجودردآوردننظردربدونرفتن،کرانبیامروقت

رنجورانسانهایدیگربهپرداختنمعبرازلزوماًکهکشدمیتصویربهراایعرفانیسلوکگوید،میسخن«هیچستان»بهرسیدنومعنویتنهاییو

ومهابتبرابردرکردنخضوعوخشوعوطبیعتباشدنهمسخنوهمرازویافتنتنهاعالمایندرراخویشتنبااستعنانهمبلکهگذرد؛نمی
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سروشدباغبرسپهریواردکهرسد،مهمتریننقدیرادرکل،بهنظرمی.(35)«کردنتجربهرا«حضورانتهاتا»وهستیعظمت

.(12و32،35)باشدمیسپهریِدرونیِسلوکدردیگری،بودنرنگکم،کندمی

درنقاشی سهرابهمرخمینمایداینموضوع،ظاهراً یعنیاست،عالممرکزدرکهموجودیعنوانبهانسانحذفِ»:هایِ

جزئیانسان.استهنریاثرازمداریانساناندیشهزدودنبلکهانسانی،صورنکشیدنمعنایبهنهاین.مداریانسانازگریز

.(17)«هستیکلّازاست



 سپهری و شریعتی -2-1-13

از.رابررسینمودهاستسپهریوشریعتیاگزیستانسیلِهایدغدغهِافتراقواشتراکوجوهشناختی،وجودرویکردیدباغ،با

هایتفاوتوتشابهات،«هستیبودنانگیزترس»،«سردآرامش»،«تنهایی»،«عدم»،«عشق»مفاهیمبرباتأکیداینمنظر،

دارد؛زیادیقرابتمتقدمسپهریروشنسایهفضایباشریعتیکویریهاینوشتهروشنسایهفضای»شدهاست:تبیینشریعتیوسپهری

تجربهراهیچستاندرنهادنپایوسردیوحیرتازایآمیزهوبود«اندوهشرق»و«آفتابآوار»،«هاخوابزندگی»دفاترسرایشکاردرکهسهرابی

سپهریآندرکهاستدورانییابد،میادامهاوعمرآخرتاوشودمیآغاز«آبپایصدای»منظومۀخلقباکهمتأخرسپهریدورانمقابل،در.کردمی

.(2)«استمهرسربریکسرهطبیعتوجهانباوآوردهفراچنگراآرامشوطمأنینهونورخواریوروشنیوسبزیوجستهروشنسایهفضایاز

معناستسهمتضمن}شریعتی{کویریاتدرداشتندوستوعاشقی»ورزی،وامادربارهعشق مذمومواستعجینتملکباکهعشقییکی:

عجینتنهاییباواستهستیناکسوگسرشتبهناظرکهعشقیسومی،و.استیکدیگربهخویشاونددوعشقهمانکهداشتندوستدومی،.است

«کتابهشت»درعشقازوقتیهمسپهری.عدموکرانگیبیبامواجهۀازاستنمادیچیزهرازبیشورویدمیبرهوتکویرِدرکهعشقی.است

کندمیمرادرااخیرمعنایهمینگوید،میسخن کهعشقیازنهوروحیخویشاوندبهخویشاوندعشقازنهکند،مییادرمانتیکعشقازنهاو.

.(2)«استعجینبودنکویریوتنهاییباکهگویدمیسخنعشقیازبلکهاست؛ازلیمحبوبنمادش

مذکوردر بخشومعرفترهگشاتواندبسیار،می(11)«عاشقیشریعتوعاشقشریعتی»،توجهبهمقالهخواندنیِبارهموضوعِ

الف،»:استکردهمندهایزیرنظامدرگروهاستگفتهعشقدربارهشریعتیکهراآنچهملکیانمصطفی.درآنمقاله،باشد

خفتوشدتچهار،.میلباعشقارتباطسه،.لذتباعشقارتباطدو،ارادی؟فعلیااستانفعالعشقیک،:عشقماهیت

عشق عشقمتعلقب،دارد؟ارتباطیچهدوستیباعشقپنج،. جمالوخیرحقیقت،یک،گروه: خود،خدا،دو،گروه.

طبیعتودیگرهایانسان عشقانواعج،. جنسیعشقیک،: برادرانه-دوستانهعشقدو،. رمانتیکعشقسه،. عشقچهار،.

داشتهراقبلیویژگیسههرتواندمیمردیوزنهربهبستهاست،مرکبمعموالًعشقاین.شوهروزنبین:استزناشویانه

 درهاداوریشارزاینکهبد؟یابشویمعاشقکهاستخوبمنفی؟یاداردمثبتارزشعشقآیا:عشقداوریارزش،د.باشد

.(11)«اخالقیو نشناختیارواست: قسم دو بر عشق باب

قابلارسپهریاشعازبرخیباشریعتیکویریِهاینوشتهازبرخیبودیستیِطنین»رسددرادامهمقایسهشریعتیوسپهری،بهنظرمینیز،

«استبودیستیهایآموزهکنندۀتداعیآشکارابگیرد،فاصلهخودپیشینفضایازتوانستتعلقاتترکباکهایشاهزادهبهشریعتیاشارۀ.استقیاس
دارند؛ابقاییارزشهابیولوژیستتعبیربهکهنیستمتعارفهایترسجنسازکنند،مییادآنازشریعتیوسپهریکه«ترسی»»،همچنین.(2)

.(13و2)«افتدمیسالکجانبههستیمهابتبامواجههاثربرکهاستعمیقیوجودیِاضطرابهمانهستی،بودنانگیزترسازمنظوربلکه



 سپهری و فروغ  -2-1-14
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 امابهقول،(42)(ها)مقامعملها)مقامنظر(وپایبندیهایسهرابسپهریوفروغفرخزاددردلبستگیتفاوتباوجودتمامِ

.عالوهبراین،سهرابوفروغدوستیوتعاملنیز(43)«دارداشتراکی«فروغ»با{سپهری}اوبینشنوعگاهی»کدکنی:شفیعی

سپهریمیداشته درباره فرخزاد فروغ داردفرقهمهباسپهری» گوید:اند، ترینجالبمنبرایاوحسیوفکریدنیای.

.استوسیعدلیلهمینبهوزندمیحرفزندگیوانسانازاو.کندنمیصحبتخاصیمردموزمانوشهرازاو.دنیاهاست

خواهدکجابهکهدیدیدمیوقتآنکرد،میشعرصرففقطرانیروهایشتماماگر.کردهپیداراخودشراهوزنزمینهدر

آبلحنو/داشتنسبتبازافقهایتمامباو/بودامروزاهالیازو/بودبزرگ»وسهرابپسازمرگفروغ،سرود:.(40)«رسید

روبرویکه/نشدولی/رفتبشارتخوشهیکچیدنبرای/سبدچقدرباکه/دیدیمبارهاو//...فهمیدمیخوبچهرازمینو

/درهاتلفظپریشانیمیانماکه/نکردفکرهیچو/کشیددرازنورهاحوصلهپشتو/هیچلبتارفتو/بنشیندکبوترانوضوح

.(41)«ماندیمتنهاچقدر/سیبیکخوردنبرای

در اندکردهمیارائهیکدیگربهشعراصالحونقدزمینهدرراپیشنهادهاییآنهانیزمواردیهمچنین، سپهریآوردهخواهر.

واژهاین:گفتمیتکثیرکلمهپیرامونسهراب،«تکثیربخواهیتا/پیوندبخواهیتا/خورشیدبخواهیتا»مصرعدر:»استکه

.(44)«ندادمتغییرراآنفروغخاطربهامانبود،نظرمموردگرچهوکردپیشنهادفرخزادفروغرا

.ازاینمنظر(45)بهفروغداشتهاستنیزایباتوجهبهمواردمذکور،سروشدباغدرپروژهسپهریپژوهیِخویشتوجهویژه

ایبیناحوالوآرایسهرابوفروغانجامشدهاست،مانندمواردزیر:مقایسه

حیث،ایناز.کردتصویرراایماژهااینتوانمیکهطوریبهتابلوست؛ازپرکهایدشدهاتاقیواردگویی«کتابهشت»هنگامِخواندنِ»-0-3-34-3

.(37)«داردفروغشعرباتاملیقابلهایقرابت«کتابهشت»

و«هیچ»ازهمسپهری.زندمیپهلوشدنسقطورفتنبینازوزوالونیستیباکهگویدمیسخن«هیچی»ازفروغرسدمینظربه»-0-3-34-0

کثرتدارپشتِپسِبهرفتنسهراب،برای«هیچستان.»استمتفاوتیکامالًمعنایمتضمناوشعردر«هیچ»مفهوماماگفته؛سخن«هیچستان»

.(30)«بردننصیبرامحضحیرتونهادنکرانبیوادیدرپاو،سوبیسمتبهآمدندرپروازبهواست

میعادیدرختانبرگبا»شبدرکهبادیسوز؛استخوانسرمایوویرانیومرگکنندهتداعیواستهراسناکفرخزادبرای«باد»»-0-3-34-1

آنکهحالکند؛میالنهاووجوددر«ویرانیدلهره»وآوردمییقینخودنومیدیبهوشنودمیرا«ظلمتوزش»صدایفروغآن،وزیدنباو«دارد

امرسپهریبرایشدن«جهانبادهایتنهایمخاطب.»کرانبیامروبالیسبکوباریسبکیادآورواستانگیزدلامریسپهری،نزد«باد»وزش

 .(30)«است«سردفصلآغاز»یادآوراما،فروغبرایاست،«دوستخیالسمت»کنندهتداعیاوبرایبادمبارکیست؛



 تاثیر گرفتن ِ سپهری از اندیشمندان ِ معاصرِ خویش  -2-1-15

کاردرقدسیومعنویاموروشرقبهنگاهظهوروبروزعواملِازیکیگسترده،مطالعاتوتأمالتوشخصیهایدغدغهبرافزونرسدمینظربه»

شایگان،داریوشوفردیداحمدنظیرروشنفکرانازبرخی.استکُربَنهانریهایایدهشود،میبرجسته«هاخوابزندگی»دفترسرایشازکهسپهری

کهکربنینگاهتأثیرتحتوغیرمستقیمنحوبهنیز،سپهری.پذیرفتندتأثیرکربنازبود،چپگفتمانسیطرۀتحتکهدورانآنروشنفکریفضایدر

درکهزمینمغربدرمقابلِاست؛اشراقومعنویتمهدکهشرقیگشته،زمینمشرقدلباختۀبود،شدهاندازطنینروزگارآنفرهنگیِفضایدر

شرقیسنتبهبازگشتو«غرب»و«شرق»گفتمانمیانتقابل.بودشدهعجینصنعتیانقالبوجدیدتجربیعلوموفلسفهظهورباخودنوینهیئت

تأثیرتحتشمسی،پنجاهوچهلهایدههدرگرفت،سراغوکردجستجوبوداآیینهایجاذبهدربیشترراآنبایدسپهرینزدبهکهزمینمشرقو
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باسپهریآشناییوزمینمشرقبهسفررسدمینظربه.داشتدوستیوآشناییسپهریباشایگان.شودمیترگستردهوترپختهشایگان،داریوش

.(32)«استداشتهجدیدفلسفۀوشرقیعرفانبااشآشناییوسپهرینقاشیوشعرتکاملدرمهمینقششایگان،

 

 ای از عرفان مدرن طرحواره -2-2

 ای بر عرفان مدرن  مقدمه -2-2-1

خاصیعرفانیمکتبیدربارهاولیدرجهبحثاینکهبدوندیگر،تعبیربه.کردقلمدادعرفانی«فرا»ِ مباحثتوانمیرا«مدرنعرفانازایطرحواره»»

عرفان»در«مدرنعرفان»هایمؤلفهیهمهنهشایانتوجهاستکه،.شودمیگذاشتهبحثبهجدیدجهاندرعرفانینگرشهایمؤلفهباشد،نظرمدّ

بامشترکیفصلهیچمتخارج،یدایرهدوسانبهدو،ایننهوگیرد؛میقرارسنتیعرفاندلدریکسره«مدرنعرفان»نهشود؛مییافت«کالسیک

کهوجهاینازمقاالت،سلسلهاینروایتِبهمدرن،عرفانوکالسیکعرفان.مفترقیفصلهمودارندمشترکیفصلهمدواینبلکهندارند؛یکدیگر

وفلسفیدستاوردهایبهعنایتباکوشدمی«مدرنعرفان»چندهرداستانند؛همیکدیگرباصورتند،بیورنگبیوتعیّنبیمتعالیِامربهقائل

کهخودآیینیوعاملیتتفرّد،مدرنمفاهیمکشیدنمیانبهاما،.کندبندیصورتتریمنقحنحوبهراکرانگیبیوتعیّنیبیاینجدید،معناشناختی

اینواینجاییزندگینظرگرفتن،درمحقوخودآیینموجودیمثابهبهراانساناند،سربرآوردهجدیدجهاندرودارندکانتیـدکارتیینامهنسب

شناختیمعرفتحجیّتازجدیدشناختیمعرفتابزارهایازاستفادهباوبرآمدن،خودآیینیوتعیّنیبیمیانجمعمقامدروگرفتنجدّیراجهانی

ودینیسنتیکدلاز،«مدرنعرفان»این،برعالوه.سنتیعرفانباآنفارقفرقواست«مدرنعرفان»مقومّاتازگرفتن،سراغعرفانیتجارب

.(34)«نیستفرادینیعرفانومعنویتیاندیشهدروآوردهبرسرعرفانی

 

 سپهری، یکی از سالکانِ مدرن -2-2-2

وکبوترانههایتجربهوشناسانهانسانوشناسانههستیهایایدهازوکردقلمدادومعرفی،مدرنسالکانوعارفانازیکیزمرۀدرراسپهریتوانمی»

.(3)«بردبسیارهایبهرهکنونیشدۀراززداییجهاندرمعنویسلوکبهبخشیدنسامانبرایاوزیستنحوۀ

بهباشد،عارفهماگر.خیرمن،نظربهاست؟کالمتیسنمعنایبهعارفیکراستیبهسپهریآیا»بهقولداریوششایگان،

استعارفخودشخاصسیاق تیسنمعنایدرعارفیویازبتواندکهاستآنازبیشاشزمانهبااودرآمیختگیمیزان.

اوشاعری».(47)«گیردمیسنّتیهایکلیشهازعاریصورتیسپهرینزدفارسی،شعرعرفانیِمحتوای».(42)«بسازدکلمه

جایافتنجایگاهیاستکهازآنودبنالد،بلکهدرداوازحسرتِپریشانوگمگشتهنیستکهبرخرابههایسوختهزمانهخ

می بر معنویآدمی خیزدتمامیتجربه »(41). سهراب، آثار بهشدنخیرهاست،طبیعتباسحرآمیزهمدلینوعی»در

واصلیموطنِغربتِغم.بخشدمیجانچیزهاوانسانهابهکهاستنبضیپنهانتپشهایبهسپردنگوشوشگفتهایلحظه

درمعنویوعرفانیزیستنازموجهیتلقیدادندستبهبرایرسدمینظربه».(43)«استهستیفیاضچشمهبهیافتندستتمنای

بردفراوانبهرهسپهریچونعارفیمیراثِازتوانمیکنونی،شدهراززداییمدرنِجهان مجددبندیصورتوانتقادیبازخوانیراستا،ایندر.

نمایدمیضروریاسالمیعرفانستبرِسنتسلوکیِوشناختیانسانشناختی،معرفتوجودشناختی،هایآموزه مهیبِهایتجربهنتواناگربساچه.

وکردهاحاطهرااطرافجهانکهکثراتیازکردنعبوربابتوانشد،ایشانمواجیدشریکوگذراندسرازرامسلمانعارفانشورمندانهوشادخوارانه

مفروضاتونگریستنعنایتدیدهبهطبیعیهایپدیدهدروشدنسبزغمدچارورستنسیاهغمبندازوکردنتجربهرااگزیستانسیلتنهاییِ

.(0)«بردنصیبرامعنویوعرفانیخوشاحوالکردن،اختیارکمترمتافیزیکی

درهامدرنیستازبرخیکهنقدهاییشبیهنیست،مهرسربرکردهخودبیگانهازراانسانواستزدگیمصرفباعنانهمکهمدرنیزاسیونیباسپهری»

وکمنیزسپهریشده؛الینهمدرنانسانبودندمعتقدایشان.دیگرانوهایدگرتابگیریدنیچهومارکسازکردند،مطرحبیستمونوزدهمهایقرن

ازاند،کردهپیشهمکانیکیوشهریزندگیکهمدرنهایانسانکهاستباوراینبرواستمأنوسبسیارطبیعتباسپهری.اندیشدمیگونهاینبیش
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هاییپدیدهباکردنآشتیوطبیعتبهبازگشتبهدعوتهمواستمدرنیزاسیونوماشینیسمنقدبهناظرهماوسخنانپس.اندشدهغافلطبیعت

گممعنویتاندیشهدربیشترسپهریرسدمینظربه.اینجاییوجهانیاینهایپدیدهدرقدسیساحتگرفتنسراغوشوندمییافتطبیعتدرکه

 .(37)«هستسهرابمدنظرهممدرنیتهازانتقادیخوانشحالعیندراما.استروزمرهزندگیدرشده



شناختی معرفت و وجودشناختی های عرفان مدرن و آموزه -2-2-3

ذیلراخویشمعنویهایدغدغهواندبرخاستهمسیحیتجهانازاکهارت مایستروآگوستینسنتنظیرافرادیابراهیمی،ادیان ظهورازپس»

دلدرراخویشمعنویوعرفانیهایایدهرومی،الدینجاللوغزالیابوحامد}افرادینظیرِ{این،برعالوه.اندکردهبندیصورتآئیناینهایآموزه

کهاستسدهچنددیگر،سویاز.نامید«کالسیکعرفان»توانمیرامتعالیامردرتأملوعرفانسپهربهنگاهیچنین.اندکردهتبییناسالمیسنت

علماند؛شدهمتولدمدرنفلسفهوتجربیعلومآمده،پدیدفلسفهوعلمعرصهدودرعظیمانقالبچندینودادهرخپیرامونجهاندرشگرفیتحوالت

«خودآیینی»ودکارتی«سوبژکتیویسم»جدیدفلسفهدر.اندنگذاشتهجایبرسابق،قراربهرااموروساختهخویشصورتبرراجهانکهایفلسفهو

فیزیکشناسی،زیستشناسی،کیهاندرنوینهایدیدگاههارائبافروید،وآینشتاینداروین، نیوتن،کپرنیک،واند،برآوردهسرانتقادیعقالنیتوکانتی

کمدستـروشنیهایتفاوتمدرنیستی،هایایدهشدننهادینهومدرنیتهپیشرفتباکهانگاشتچنینتوانمی.دارندراباالدستجدید،کاویروانو

ثنویت»بامدرنانسانوجودشناختی،منظراز.استآمدهپدیدقدیمجهانوجدیدجهانمیانـشناختیمعرفتووجودشناختیحیثدواز

شناسیمعرفتظهوربااین،برعالوه.افزایدنمیجهانموجوداتتعدادبهجهتبیاکام،ازپیرویباونیستدلهمچندان،افالطونی«ِوجودشناختی

خامیعقالنیتشد؛خامعقالنیتجایگزینعقالنیت،هایمدلدیگروپیچیدهرئالیسمدهد،میرخمعرفتاحرازدرکهخطاهاییانواعتبیینوجدید

.(31) «بودعجینیقینباورفتمیشماربهزمانههنجارروزگاریکه

تاریخدرزمانیازکهباورنداینبرگروهی.استبودهایرانیوغربیروشنفکرانومتفکرانفیلسوفان،نظرمدّدیربازازمدرنیته،وسنتمیاننزاع»

راهاآنتواننمیپیشامدرنجهاندرکهبودههاییایدهومفاهیمبرآوردنسرمتضمنکهگسستیاست،دادهرخمعرفتیگسستانساناندیشگی

اینبربنا.باشدپیشامدرنومدرنجهانمیانمعرفتی،«گسست»اینازمهمینمادشایدفلسفه،عالمدردکارتییسوژهودکارتظهور.گرفتسراغ

گسستیکهباورنداینبردیگرگروهیدرمقابل،.گرفتسراغپیشامدرنجهاندرراکانتیخودآیینیودکارتییسوژهچونمفاهیمیتواننمیتلقی،

بهسخنجهاندومیانمعرفتیِ«تداوم»ازوگرفتسراغنیزپیشامدرنجهاندررامدرنبهموسومهایایدهومفاهیمپایردّتوانمیونبودهکاردر

هایمؤلفهمیاننسبتوربطازمدرنیته،وسنتمیاننزاعبندیصورتبامنظر،اینازودانگارمیترموجهرانخستموضعسروشدباغ،.آوردمیان

و«سنت»میانکالننزاعازاستمصداقی،آوردهشدهاستکهچناننیز،«مدرنعرفان»یمقوله.دگیرمیسراغمدرنوپیشامدرنجهانمعرفتی

.(52و34)«گیردمیسراغکنونیمدرنجهاندرموجه،عرفانینگرشگوناگونهایمؤلفهازو«مدرنیته»

ورهدمیکثرتدامازطریق،سالکِنیزمدرندرعرفاندیگر،تعبیربه.نیستافالطونیمتافیزیکووجودشناختیثنویتبرمبتنیلزوماًمدرنعرفان»

متناسبباشد،افالطونیمتافیزیکباعنانهمآنکهازبیشکهایتنهاییشود؛نمیجداییبهبدلتنهاییاینامابرد،مینصیبرااگزیستانسیلتنهایی

وسیاهیهدایت،وکاموسانبهوکندنمیتجربهخودپایبرایستادهوکروکورراجهانمدرن،عارفسوییازواقع،در.استنحیفمتافیزیکبا

قدسیتایناماگیرد؛میسراغجهاندررانوازیروحوبخشفرحمعنویتوقدسیتبلکهانگارد،نمیپیرامونجهانبخشقوامرامعناییبیوتلخی

سپهریمعاصر،دورهدر.داردکمتریمتافیزیکیمؤونهونیستپیرامونجهانازجدایقدسیقلمروبرمبتنیوبردنمیافالطونیمتافیزیکازنسب

درکهاستمأنوساگزیستانسیلیتنهاییباحالعیندرونیستمهرسربرافالطونیمتافیزیکباچندانکهاستمدرنیعارفازخوبینمونه

.(31)«معنوینیکویاحوالباتوأمواست«واژهبیوسعت»وکرانبیهستیبهناظرکهترسیرسد؛میدر«شفافترسی»با«فضاسیالصمیمیت»



  شناختی تجربه عرفانی عرفان مدرن و حجیت معرفت -2-2-4

بهنظرمی ازتجربهعرفانیتفکیکنمودتوانتجربمیرسد، چیز»تجربهدینی،تجربه»:ملکیانمصطفیقولبه؛هدینیرا

(53)«است«چیزهایگانگی»تجربهعرفانیتجربهآنکهحالاست،«یگانه معرفت». آلستونبادر فیلسوفینظیر شناسیدینیمعاصر،

شناختیتجربهعرفانیحجیتمعرفتحالدرباره.شناختیتجاربدینیدفاعکندکوشدتاازحجیتمعرفتتناظرسازیتجربهدینیباتجربهحسیمی

دعاویاخالقیسخنراشناختیتوانگفت؟فیلسوفانینظیرراسوآئودیدروادیاخالقبامددگرفتنازمنبعمعرفتیشهود،حجیتمعرفتچهمی

دعاویتوضیحمی شدهایکهبدیهیدهند، بهنحوغیراستنناجیاحراز میاندو بهرهسازیتجربهتوانازهمینروشبرایموجهاند. هایعرفانینیز
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کهآئودیدرداند؛درحالییگرفت.عنایتداریمکهراسشهودگرایکالسیکاستوآئودیشهودگرایمعتدل؛راسشهودهایاخالقیراخطاناپذیرم

بااتخاذموضع بنابررأیآئودی،شهودهایاخالقیازخطاپذیریشهودهایاخالقیدفاعمی«ـمبناگراییمعتدلگراییانسجام»نظریهتوجیه، کند.

هادرروندوشناختیآنزانحجیتمعرفتشناختیاولیهدارندکهبادیگرشهودهاواصولاخالقیدرتناسبوتالئماستومیابتدایی،حجیتمعرفت

شناختیحجیتمعرفتزدنمیزاننامدودرمحکراموازنهمتأمالنهمیپذیرد؛شبیهروشیکهراولزآنهایمکررفزونیوکاستیمیآیندهاوقیاس

سازیشناسیدینوچگونگیموجهادرحوزهمعرفتشناختیخودرگیرد.آئودیموضعمعرفتکارمیرابههایمعرفتیگوناگونآندعاویدرحوزه

به نیز دینی میدعاوی کار نظر مدّ آنچه اما لسلسبندد؛ مقاالت مدرنعرفانازایطرحواره»ه بهاست« حجیت، احراز برای روش این کارگیری

تنشیندوبهدینوسنباوریمییعتعامکهدرمقابلطبایدادنآنبهقلمروتجربهدینی،یعنیتجربهشناختیتجاربعرفانیاست،نهتسرّیمعرفت

ایباشد،حجیتیکهمبتنیبرشناختیاولیهتواندواجدحجیتمعرفتصورتاست،میکرانوبیخاصیتعلقندارد.تجربهعرفانیکهمتعلقآنامربی

توانچنینانگاشتکهمتعلقاینهاینظاممعرفتیفرداست.میؤلفهشودودرتالئمبادیگرمادراکشهودیاستوبهنحوغیراستنتاجیاحرازمی

،شناختی،کسینظیرفویرباخمعرفتنقداینموضع.درمقامرنگکهمقیدبههیچقیدینیستبیتجربه،خدایغیرمتافیزیکینامتعیناست،خدایی

هادرجهانکندومدلولومطابقیبرایاینتجربهکنندهتحلیلمیسرهمبتنیبرتوهّموفرافکنیامیدوآرزویفردتجربههارایکاینسنختجربه

همانپیرامونسراغنمی درمقامپاسخ، اگربرایتوضیحمی«مبناگراییمعتدلـگراییانسجام»گونهکهقائلینبهگیرد. مدرکقائلبهتواناییدهند،

کارگیریمنبعشهود،بهعنوانفرایندتوانشکاکیترانقدکردوبهحسابآوریم،میمعرفتیباشیمونظیرآئودی،شهودرادرعدادمنابعمعرفتیبه

فراورده حال عین در و معرفت علیاحراز را عرفان و اخالق قلمروهای در معرفتی منبع این های موجه موضعاالصول کسی اگر انگاشت.

ایقائلاستوشناختیاولیه،حجیتمعرفتهایتوجیهکههمسویهمبناگرایانهداردوبرایباورهارادرمیاننظریه«گراییمعتدلمانسجاـمبناگرایی»

هایبدیل)نظیرترازنظریهکمموجهدیادستگیرد،موجهبیانگارورهایگوناگونبایکدیگرسراغمیهمسویهانسجامگرایانهوازتناسبوتالئمبا

ایکههایعرفانیکارگیرد؛تجربههایعرفانیبهشناختیتجربهتواندآنرابرایتبیینحجیتمعرفت،میکالسیک،انسجامگرایی...(بداندمبناگرایی

شناختیتجربهتوانتبیینیازچگونگیاحرازحجیتِمعرفترسدمیمینظرناظربهحقیقتهستیوامرقدسیغیرمتافیزیکیاست.بنابرآنچهآمد،به

.(31)«دستدادوماتعرفانمدرناست،بهعرفانیکهازمق

 وکران،بیرنگبیتعیّنِِبیصورتِبیقدسیِِساحتازواستگرایانهواقع،«مدرنعرفان»وجودشناختییسویه»درمواجههباتجربهعرفانی،

سادهوصورتبیوتعیّنبیورنگبی،«مدرنعرفان»درغاییوحقیقتمتعالیامر.گیردبرمیپردهسالکانازمستقلآن،یعدیدهتعیّناتوتجلیات

رو،ایناز.نشدنیامحاوابدیقیودیبهمقیّدواستمحدودآن،ازمندکرانومندنزبامند،مکانمند،زمانموجوداتِماحظّونصیبچندهراست؛

سکوتوجستندمیمدداشارتزبانازکران،بیامربهاشارهبرایوکردندمیگلهزبانتنگنایازوماندندمیدرغاییحقیقتراستینتوصیفدرعرفا

.(34)«انگاشتندمیعرفانیسلوکعالییمرتبهرا(50)عرفانی



 اراده و عرفان مدرن -2-2-5

تو:»نباشدمیاندرکهاستآنعارفبهترین،«کالسیکعرفان»در،است.درمقابل«عرفانمدرن»ازمقوماتوسالکواجداراده«اراده»مفهوم»

وتخفیفمتضمناو،باشدنیکیوبرخاستنمیانازوکرانبیامردرخوردنغوطهوفنامفهومبرتأکید.«برخیزمیانازحافظخودیحجابخود

ایناماکند،میتجربهراچیزهایگانگیورودمی«خداوقتسربه»سپهری،تعبیربهمدرن،سالکدیگر،سویاز.استارادهمقولهانگاشتناهمیتبی

نیست«تندبادمصافدرکاهیپر»سانبهو«او»درشدنمستغرقمتضمنامر بابلکهنیست،ارادهسوزاندنوشدنفانیمستلزمتفکریچنین.

مستغرقکالسیک،عرفایعمومنزداین،برعالوه.گفتسخنهستیبهعرفانینگاهنوعیازتوانمیارادهحفظوخودآیینیمقولهگرفتنمفروض

مانندزندانبهرادنیاتفاریقبهمولوی،مثلعارفی.استهمراهپیراموندنیایبهالتفاتیبیباآننیاوردننظردروارادهتخفیفومحبوبدرشدن

در.دبرآمآنازرهیدنوکردنحفرهپیدربایدبلکهنگریست،عنایتدیدهبهآنهایپدیدهدروگرفتجدیراآننبایدقاعدتاًکهزندانیکند؛می

.(31)«انگاردنمیسلوکمسیردرمانعیراروزمرهزندگیبهپرداختنوداردتامعنایتگذردمیپیرامونجهاندرآنچهبه،«مدرنعارف»مقابل،



 عرفان عنایتی ،عرفان مدرن -2-2-6

زندمیموجمولویوعطارغزالی،چونیعارفانآثاردرواست«کالسیکعرفان»بخشقوام«دنیاازاعراض»و«عشق»و«خوف»چونهاییمؤلفهاگر»

اختیاربینوحدتدیدهوکثرتدامازرهیدنآندرکهعرفانیخواند،«عنایتیعرفان»را«مدرنعرفان»توانمی،(استثناستمیاندراینحافظ)
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درآنازجستنتمتعودنیادرشدنمستغرقهرچنددیگر،تعبیربه.داردنمیبازگذرد،میآندرآنچهوپیرامونجهانبهپرداختنازراسالککردن،

.(31)«اوستنظرمدگذرد،میآندرآنچهبهداشتنالتفاتومتعارفحددردنیابهپرداختناماندارد،جاییمدرنسالکزندگی



 مدرن عرفان اخالقیِ های مؤلفه -2-2-7

نیاوردنظردرونهادفروراآنتواننمیکهنظامیاست،اخالقینظامواجدهستی،«مدرنعرفان»در» بر«مدرنعرفان»آمد،پیشترچنانکه.

نظامتبیینبرایبخواهدمدرنعارفاگرکهاستاینسخناینالزمه.نداردچندانیدلیهمافالطونیهایآموزهباواستشدهبناحداقلیمتافیزیک

چنیناخالقیگرایانواقعازبرخیکهآنطوربگیرد،بهرهافالطونیمتافیزیکازتواندنمیکند،اختیارگرایانهواقعموضعفرااخالق،درهستی،اخالقی

روایتبهگرایانه،طبیعتناگراییواقع.گیردبهرهآنمختلفتقریرهایوگراییطبیعتنانظیراخالقیگراییواقعانواعدیگرازبایدبلکهکنند؛می

تعینچگونگیونبایدباید،بدی،خوبی،نظیراخالقیاوصافداول،مک.استکارآمدورهگشا«مدرنعرفان»دراخالقجایگاهتبیینبرایداول،مک

وجرممثلایاولیهکیفیاتخالفبرچندهرپیرامونند،جهاناثاثهازبخشیکهکندمیقیاسصداوبورنگ،نظیرثانویهکیفیاتبارا،جهاندرآنها

ازبخشیمیز،اینجِرمگرفته؛قرارمنبرابردرکهبگیریمنظردررامیزی.آیدنمیچشمبهنخستوهلهدروداردکمتریوضوحآنهاتعیناندازه،

شکستناثربرکهصداییدربارهاما.استگرفتهقرارجهاندروداردجرمیمیزاینهم،نباشممناگرکهکردتصورتوانمی.استپیرامونجهان

نشنید؟آنراکسیامابرخاستشاخهشدنشکستهاثربرصداییگفتشودمیآیاگفت؟توانمیچهشود،میتولیدخالیجنگلیکدردرختیشاخه

راصدا،نشدهتولیدصداییاصالًنبوده،جنگلدرکسیچونشودگفتهاگر.استشدهتولیدصداییاساساًگفتتواننمینبود،جنگلدرکسیچونیا

رااخالقیاوصافورودمیپیشسیاقهمینبرداولمک.ایمدانستهدخیلصداتکویندررامدرکنحویبهوایم،کردهقلمدادثانویهکیفیاتعداددر

هستنددخیلآنهاپیداییدرنحویبهاخالقی،گرانکنشهمودارندعالمدریتعینهمکهاوصافیانگارد،میثانویهکیفیاتعداددر موضعاین.

.(31)«دهددستبهاست،مدرنعارفنظرمدکههستیاخالقینظامازتبیینیتواندمیوجودشناختیگرایانهواقع

هایهاومحدودیترساندتابراثرمواجههبامهابتوعظمتهستی،ناتوانی،تجارباصیلعارفانه،سالکرامددمی«عرفانمدرن»عالوهبراین،در»

رأی به خودمحوریخویشرا بر و ببیند به العین نسبت آمده، فائق خودپسندیخویش، راو خود دوستانه نوع مناسبات و شود گشوده دیگران

عشق»میانومدنظرقراردادنتفکیک«مسئولیتنامتناهی»،«دیگری»،«آمادگیمعنوی»هیمباوامکردنمفاتوانمی».(31)«ترکندمستحکم

شرطضروریوقوامبخشسویه،بهمثابه«دیگری»کردن،ازلحاظسیالیسموپدیدارشناسیمعاصرازسنتاگزیستان«عشقباالرونده»و«پیشرونده

کاخالقیوعرفانیوراهاستودرمیانآوردنعشقنوعدوستانهدرسلو«دیگری»پرداختنبهسخنبرسرضرورتِیادکرد.«عرفانمدرن»اخالقیِ

،هرچندکمترمحلتأکیدوعنایتواقعشدهبااینصورتبندیدرعرفانسنتی،رسدنجستجوکردن؛امریکهبهنظرمیتنهاازطریقزمیآسمانرا

.(35)«راداردوعلیاالصولنسبتبدانگشودهاستظرفیتآن



 رزیو عرفان مدرن و سبک دین -2-2-8

داریدینیااندیشتجربتداریدینیمقولهذیلتوانمیرا«مدرنعرفان»،(51)سروشعبدالکریمِ«داریدیناصناف»نظریهباتوجهبه

.(34)«استکنونییشدهراززداییجهاندرعارفانههایتجربهتحققمشغولدلکهعرفانیفهمید،عارفانه



 شناسانه عرفان مدرن، از منظرِ داللت -2-2-9

بریکتقسیم» میبندیداللتبنا ازمفاهیمیشناسانه، را و... تفکیککرد.چونبازی،همتوانانواعطبیعینظیرآب،طال، لیبرالیسمو... مدرنیته، ،

اند.بنابررأیایشانانواعطبیعیواجدذاتند،بدینشناختیگراییداللتبرخیازفیلسوفانزبانبهاقتفایکریپکیدربابانواعطبیعی،قائلبهذات

هاستکهدرمیانمصادیقِِیآنهایسازندهنازآنمفاهیم،ناظربهارجاعبهمؤلفهکردهاوتعیینمرادهادرزبانونامیدنآنکاربستنآنمعناکهبه

یآبکهعبارتستازدواتمئیدروژنویکاتماکسیژن.هایسازندهیآبعبارتستازارجاعبهمؤلفهمعنایواژهشود.مثالًمتعددآنمفاهیمیافتمی

اند.مطابقبارأیایشان،مفاهیمیراکهدرعدادانواعشناختیدرپیویتگنشتاین،قائلبهنومینالیسمداللتدرمقابل،برخیدیگرازفیلسوفانزبان

هادرآورندوتعیینمرادکردنازآنیانسانیسربرمیحسابآورد،مفاهیمیکهتنهادرجامعهیاجتماعیبهتوانمفاهیمبرساختهطبیعینیستند،می

یازپیشمشخصومعیننیست.بهتعبیردیگر،سخنبرسر؛امریکهمتوقفبرارجاعبهذاتواوصافسازندهینیوتجربیاستزبان،امریپس

بلکهسخنبرسرچگونگیداللتمفاهیموواژگانبرمصادیقونمونه هایمتعدداست.تعیّنویاعدمتعیّنمفاهیمکلیدرجهانپیراموننیست،
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...بدونمفروضگرفتنمفاهیمکلیِِازپیشموجودو،عرفانوهاییچونویتگنشتاین،براینباورندکهمفاهیمیچونمدرنیته،دموکراسینومینالیست

غیرقابلبهوحدتمؤلفهمتعیّنبرمصادیقمتعددداللتمی نگاهپسینیوتاریخیوتوجهبهکثرتِ راسازدراینمیاندستباالهایمفهومکنند؛

کاربستهاست.راازویتگنشتاینوامکردهوبرایتبیینکثرتبالفعلوغیرقابلتحویلبهوحدتادیانبه«شباهتخانوادگی»،مفهومجانهیک.دارد

بر درآنسراغهاسخنبهمیانآوردومؤلفههایگوناتوانازانواععرفانوعرفانهممتذکرشده،میهمینسیاق،چنانکهاستیونکتز، گونرا

هابرقرارمیانآن«شباهتخانوادگی»یمشترکنیستند،بلکهشباهتیازنوعهاییکهمتضمنیکیاچندمؤلفهگرفتوازیکدیگربازشناخت؛عرفان

ییغزالی،عرفانعاشقانههایگوناگونعرفانیراازیکدیگرتفکیککرد،نظیرعرفانخائفانهتواننحلهاسالمیمیاست.همدردلعرفانسنتیِایرانی

نیشابوریوجالل ابنعطار غیرخراسانیِ عرفانفلسفیو قسعربیالدینرومی، دلعلیهذا؛و و«فانمدرنعر»همدر انقالبمشروطه کهپساز

زادهایرانشهر،اقبالالهوری،شریعتی،سپهری،شایگانوسروشتوانعرفانکاظمآورد،چنانکهمییایرانیانبامدرنیتهدرایرانمعاصرسربرمواجهه

تفکیککرد؛عالوه«عرفانمدرن»توانعرفانسنتیراازن،میراازیکدیگرتفکیککردوبازشناخت.بهتعبیردیگر،دریکنگاهکالندرقلمروعرفا

.(34)«سراغگرفتوازیکدیگربازشناختهایگوناگونراتواننحلهمی«عرفانمدرن»یعرفانسنتیوبراین،درذیلدومقوله



 «خودی بی»عرفان مدرن و مفهوم  -2-2-11

سویۀپرداخته،«فنا»مفهومنقدبهاسالمی،عرفانسنتدر«خودیبی»و«باخودی»میانتقابلِبرتأکیدباسروشدباغ،

امروزیسالک»کهاستمعتقدالهوری،محمداقبالهمچون،او.نمودهاستتبیینرا«مدرنعرفان»سلوکیِوشناختیانسان

واستحالهازوبگویدترکراپیشینمقاموبزندهستیصحیفۀبرراخویشنقشمندانهعزتوخالقانهومختارانهوآیددربهانفعالورخوتازباید

دیگریتلقّیوتصویرتوانمیونیستهستیکرانِبیدریایدرشدنفناومحوبرمتوقفِعرفانیسلوککهچرانگیرد؛سراغسلوکوادیدراندکاک

رامؤلفهسهواستپرداخته«خودیبی»و«باخودی»دوگانۀبهمنظرهمینازاو.(35)«دادبدستطریقسالکِوعرفانیسلوکاز

:استگرفتهسراغ«باخودی»مفهومِدر

استپذیریآسیب،«باخودی»مفهومِمؤلفۀاولین»-0-0-32-3 زندگیخویشازدیگرانتصویربا،«باخود»آدمیانِعمومکهآنجاازواقع،در.

.شوندمیمواجهایجدیوعدیدهروانیِهایآسیبباشود،ایجادآندرخللیاگرکهداردمحوریتواستدلپذیرآنانبرایچنانتصویراینکنند،می

تصویرباکهمیزانیبهآدمیانعموم.بازشناختوکردتفکیکیکدیگرازرامختلفهای«من»توانمیفردهردراند،آوردهروانکاوانازبرخیکهچنان

گیرندمیفاصلهاصیلزندگیازوپذیرندآسیب،کنندمیزندگیخویشتنازدیگران هایدغدغهوهامسألهباکهاستکسیبهمتعلقاصیلزندگی.

.(54)اعتناستهایخودبیدرواقعسالک،درزندگیاصیل،بهتصویرِمن.(35)«کندمیزندگیخودواقعی

اصنافِباهجومِ،است«باخود».کسیکهناکیوبستۀابرغصهوهمچونخزان،افسردهبودناستازغمعبارت«باخودی»دومِۀلفؤم»-0-0-32-0

.(35)«شودمواجهمیهایسیاهغم

خویشانتظاراتونیازهاوهاخواستهکردنِحداقلیبا«خودبی»انسان.قراریبیوطلبیزیادتازاستعبارت«باخودی»سومِمؤلفۀ»-0-0-32-1

.(35)«کندمیتجربهراطمأنینهوآرامشوسکینهزندگی،از

بازشناختوکردتفکیکیکدیگرازرا«باخودی»و«خودیبی»ازمعنایدوتوانمی» ومستحیلِمتضمن«خودیبی»نخست،معنایبامطابق.

نقدراعرفانیسنتدر«اهللفیفنا»و«خودیبی»ازتلقیِایندرستیبهشریعتیعلیوالهوریاقبال.استاهللفیفناءوکرانبیامردرشدنِمستغرق

میانبهسخن«خودیبی»ازدیگریمعنایازتوانمیاین،برعالوه.اندکردهبرجستهراسالکارادۀواختیاروگفتهسخن«بالخلقبقاء»ازوکرده

ازعدولمتضمنِسروشدباغروایتبه«مدرنعرفان».داردپررنگیباطنیواخالقیهایسویهحال،عیندرونیستسالکفنایمتضمنکهآورد

درآنمقوّماتوهامؤلفهتحققجهتدرتالشودوم،معنایدر«خودیبی»برگرفتنِوبرکشیدنونخستمعنایدر«اهللفیفناء»و«خودیبی»

محوریت،«خود»آن،درکهچرااست؛«روانشناختیخودمحوری»است؛مطرودومذموم«مدرنعرفان»درآنچهواقع،در.استسالکضمیرونگرش
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به.گیردمیجدیراآنواستمهرسربر«عقالنیخودمحوری»باسیجویک،هنریتعبیربهمدرن،سالکاماآید؛نمیحساببه«دیگری»ودارد

.(35)«نیستمعقولنحوبهخودگرفتنجدیازمانعدارد؛محوریت«مدرنعرفان»درکهدیگرانبهنسبتبودنِگشودهو«دیگرخواهی»دیگر،تعبیر



 نقد و پیشنهاد  -3

،یاموافقاست،یاحداقلمخالفتیبابندیوتبیینگردیدمعرفی،طبقهبیشترمطالبیکهدربخشدومِایننوشتهنگارندهبا

نداردآن راوآنها می/یابخشومعرفتقابلتأملو/یاها درداندرهگشا بهمواردیپرداختهبخشِ. کهیاشدهاستسوم،

را«درسپهرسپهری»بیانِفعلیِبخشیاز،یااینکهاستگردیدههامطرحآنمربوطبهنقدِ؛کهباشدهانمینگارندهموافقآن

درسروشدباغ،،باشدمناسبشایدنهادتکمیلیارائهنمودهاست،کهپیشهابرایآندرنتیجهازدیدگاهِخودداند،کافینمی

.بپردازدبیشترمواردمذکور،بهخویشادامهپروژهسپهریپژوهیِ

براساسیکبیشتررادرجهاناندیشگیِسپهریسراغگرفتهاست،ولیآراواحوالاورامتعالیامربامواجههدودباغ-1-3

هریپیشنماید.بهعبارتدیگر،اودونوعتلقیازامرمتعالیدراشعارِسپنوعمتافیزیک)متافیزیکنحیفشده(تبیینمی

نماید.اساستلقیِدوم،باورهایمتافیزیکیِسپهریراشرحمیآورد،امابیشتر)تاحدودیمنحصراً(برچشممی

بروپذیرندنمیرافلسفهازایتلقیچنینتحلیلیفیلسوفانعموم»:نمایدکهمییادآوری،دباغ«سپهریفلسفهالجوردی»درباره-1-0

چراندارد؛چندانیشناختیمعرفتوفلسفیارزشکرد؛صورتبندیایگزارهمعرفتقالبدرراآننتوانکههستیباغیرمفهومیمواجههکهباورنداین

(4)«نداریمخصوصیمعرفتوزبانکه ارزیابی. مجال،راغیرمفهومیهایفلسفهدربارهتحلیلیفیلسوفانمدعایاو دیگریبه

دباغ،میامابهنظرمیسپارد،می بخشی،ازرهگذربررسیمدعایمعرفتتواندستاوردهایِرسد،برایپروژهسپهریپژوهیِ

هاپرداختهشود.خواهدبودبهآنحلیلیدرموضوعمذکور،متصوربود،کهمناسبتفیلسوفان

مدرن،دنیایدررسد،سالکمدرن،سلوکِخودرامیارائهشدهاست،بهنظر«عرفانمدرن»باتوجهبهتعریفیکهاز-1-1

هم همگزارهمعرفتبراساسِ تنظیممیپیشاهمدانشومهارتیمعرفتای، نتیجه،مفهومی، در اگرازایندیدگاه،نماید،

بپردازد،بهترخواهدبود.مدرن،بیشترِسالکِوجوددرمفاهیماینِسازگارِکردندباغ،بهجمع

می-1-4 نظر برخیبه رسیدن«ِهایییزداآشنایی»رسد، احتمالِ سپهری، گرایینسبیتبهسهراب و/یا(55)فرهنگی

مناسبباشد؛شاید،(52)داندشناختیراموجهنمیراییمعرفتگنسبیتراداراهستند.وازآنجاکهدباغ،گراییاخالقینسبیت

پژوهیخویشبهاینموضوعمهمنیزبپردازد.اودرادامهسپهری

واخالقیداوریِبیناستممکنکهتضادیپرداختهاست،نیکوخواهدبودبه«عرفانمدرن»هایدباغبهویژگیحالکه

برخیعرفامعرفت معرفت،بهوجودبیایدشناسیِ بهعبارتدیگر، حکمبهبرخیشناسیِپرداختهشود. عمالً و/یا نظراً عرفا،

داند،بهمی(52)«گراواقع»رسد،جهاناندیشگیِدباغ،کهدرحوزهاخالقخودرادهد،کهبهنظرمیتعطیلیِداوریِاخالقیمی

ها،بهبررسیاینموضوعنیزنشستهپژوهیسپهرینتیجهبهتراست،درادامهاخالقیحکمنخواهدداد.درداوریِتعطیلیِ

شود.



18 
 

www.neeloofar.org 

سهراب-1-5 فقطنگاه سروشدباغ، سپهریپژوهیِ پروژه نوعیدر روابطومناسباتنقدبهناظرکهاجتماعینقدبه

گیِقابلتامل)هرچنداندکنسبتبهاست،مطرحگشتهاست.ولیدرآثارِسهراب،نقدهایِفرهنجامعهدرجاریتکنولوژیک

هانیزپرداختهشود،مانندمواردزیر:کلآثاراو(وجوددارد،کهشایدمناسبباشد،درپروژهسهرابپژوهیِایشان،بهآن

نقدِسپهریبهمشیِفقیهانه:-1-5-3

نارونترینکمیاب/پای- همسایهبالغدختر-حوری/بینممیپنجرهازگیرد/وقتیمیدلمابریکاندازهبهمن »-1-5-3-3

.(57)«خواندمیزمین/فقهروی

.(51)«رفتمیسنگینچهوبردمیفقه،دیدمقطاری/.../من.سواللبریزدیدمایکوزهنومید،هییفقبالینسر»-1-5-3-0

خانقاهی:-نقدِسپهریبهعرفانِنهادینهشده-1-5-0

.(51)««هویاهاتننا»بارشدیدمعارفی»

خالی:نقدِسپهریبهواعظانِتو-1-5-1

.(51)««امثالوپند»خالیسبدبارشدیدماشتری«/انشا»بارشدیدمقاطری»

جامعهایرانیان:نقدسپهریبهبرخیِباورهاورفتارهایِ-1-5-4

بیایددرآبازشاعرخواهدمیهمیکیاینگفتم،خواندمرااتنامه...سالمگلی» میانازمنترسبعد.کندرحمخداو.

میانازکهاستهمینبرای.و Sentimental هاآمریکاییماقولبه.هستیدچیزخیلیهاایرانیشماآمدیادمچون.رفت

این.ناخشنودهمهنوزوزنیمیحرفدوستتباخوریمیرااتقهوهنشینیمیپاریسکافهدر.آیدنمیدرخوبشاعرشما

گویندمیروییپر Persia مردمرا استبیماریجوریکحقیقتدرولی.  آنبهبودیمفرانسویوقتیماکهمرضیشبیه.

Aerophagie (53)«گفتیممی.

ولی،(22)«کندمیروایترااشزندگیمابرایداردواستنشستهمارویبهروکسیگویی»سپهریبامواجههدر-1-5-5

«ِسلوکشعری»گاهیبهمنتقدانِسهراب،گاهاو،موردطعنونقدِبرخیمعاصرانواقعشد.(02)«ِسلوکشعری»اینروایتو

خودپاسخدادهاستکه:

 .(23)«کنمزندگیرا«آن»یکتابدهمدستازراچیزهابسیتوانممیمن»-1-5-5-3

 .(20)«امشدهترقانعبینیمی.شنوممیراقناری4/1نوشتمیکیبههستیادم»-1-5-5-0

.(21)«کنممیصحبتباشد،مایلممنونیستکهچهآندربارهکهکنندمینفکرهااین»-1-5-5-1

قابلتأملِ-1-2 موضوعِ به میسروشدباغ کُربناشاره سپهریاز گرفتنِ چندانتبیینیتاثیر را ولیاینموضوع نماید،

نمینمی ارائه مستندیبرایآن و سپهریپژوهیکند استدر امید دهد. اینموضوع تاثیرهایآینده، کل، در گرفتنِ)و

بسطبیشترییابد.«(عرفانمدرن»معاصر،ازمنظرِِاندیشمندانازسپهری
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باشد،کهمی«نحیفشدهمتافیزیک»،بهروایتِسروشدباغ،فقطمبتنیبر«عرفانمدرن»بهنظرمیرسد،متافیزیکِ-1-7

پسینی،موجهباشد.-پیشینیوچهبهلحاظتجربی-رسد،اینحصرچهبهلحاظمنطقیبهنظرنمی

داند،ولیدراینسلسلهمقاالت،بیشتربهمی(31)«مدرنعرفانمقوماتازراعرفانیتجربهشناختیمعرفتحجیتِ»سروشدباغ-1-1

می«عرفانیتجربهشناختیمعرفتحجیتِ»تبیینِ نظر به آن. توجیه به تا است، سپهریپژوهیپرداخته ادامه در رسد،

خویش،بهتراست؛بیشازپیشبهتوجیهموضوعمذکوربپردازد.

درنظرگرفتهشدهاست،دراینموردنیز،به(34)«گرایانهواقعمدرن،عرفانوجودشناختییمدرن،سویهایازعرفانطرحوارهدر»-1-3

پیشازبیشیفکری؛اینپروژهادامهدرشایدبهترباشد،.مدعاتوجیهبهتااست،شدهپرداختهتبیینبهرسد،بیشترنظرمی

موضوعِگفتهشده،پرداختهشود.توجیهبه

عرفانییسویهحافظهایغزلبیشتررسد،مینظردانستهشدهاست.امابهیکیازعرفادراینسلسلهمقاالت،حافظ-1-32

ِوزن«عارفانه»هایغزلحافظ؛دیواندراحتماالً،کهآنجااز.دادارائههاآنازغیرعرفانیموجهِتفسیرِِتوانمییاندارد،

،((24)هستماستعالمیمحمدوامدارراگانهسهبندیتقسیماین)هستنددارا«عاشقانه»و«رندانه»هایغزلبهنسبتکمتری

نباشد.مناسبچندانحافظبرای«عارف»تعبیربردنکاربهشاید

اگرهرانسانیرا درونیِعقاید،احساساتوخواستهها،وجودی)ساحتپنجواجدبهعبارتدیگر، ساحتِودوسهساحتِ

ساحتدرهرپنجاکثریواغلبینحوبه(بدانیم،آنگاهیکشخصزمانیعارفدانستهمیشود،کهکرداروگفتاربیرونیِ

هایعقایدواحساسات،حافظبیشتردهدکهحداقلدرساحتوجودی،احوالعارفانهداشتهباشد.غزلیاتحافظگواهیمی

بهویژهدرساحتِاحساسات.برایمثال،مشاهدهشودکهحافظدرساحتِاحساسات؛چهمواقعاحوالِغیرعارفانهداشتهاست،

غیرعارفانه احوالِ به نسبت «خشنودی»ای «خشم»، «غبطه»، «تحسین»، «مالل»، «رنجش»، امید»، است.« داشته و...

.(25)ختهاستمصطفیملکیاندرسخنرانیاخیرخود،بهنیکی،بهتبیینوتوجیهموضوعمذکورپردا

1-33- براساس«عرفانمدرن»سروشدباغ، بهنظرمی(34)نمایدبندیمیصورت«اندیشتجربتداریدین»را اما رسد،،

عنایتو(34)استآنبازسازیوپشتپسعرفانیِسنت«انتقادیبازخوانی»پیدرمدرنوقتیعرفان هایمؤلفهبهبا

عارفمیسراغکنونییشدهراززداییجهاندرعرفانی،زیستینحوهونگرشتحققشروطاز(31)اینظری آنگاه گیرد،

«سالکمدرن».بهعبارتدیگر،«اندیشتجربتداردین»است،وازمنظریدیگر،«دارمعرفتاندیشدین»مدرن،ازمنظری

«مدرنعرفان»باشدکهوهمبهدستاوردهایِعقالنیتِجدیدعنایتدارد.درنتیجه،بهترمیهمدغدغهتجربهعرفانیرادارد

 میبندیگردد.صورت«اندیشمعرفتداریدین»یعالوهبه«اندیشتجربتداریدین»ذیلِ نظر به عبارتدیگر، رسد،به

مدرنهایِ،وبخشیازمؤلفهآوردمیدستبه«اندیشربتتجداریدین»هایِعرفانیِخودراازمؤلفهبخشیاز،«عرفانمدرن»

.«اندیشمعرفتداریدین»خودرااز

مفاهیمِ«مدرنعرفانازایطرحواره»در-1-30 عرفانیپرداختهشدهدرسنت«اهللفیفنا»و«خودیبی»بهنیکیبهنقدِ

،«خودیبی»هایِاشخاصیچوناقبالالهوریوعبدالکریمسروش(.ولیازاینرهگذر،اثراتِمطلوبِاست)باتوجهبهدیدگاه

فربههایبیشتردرسویه بهاثراتِ وتقریباً اخالقیوروانشاختیموردتوجهواقعشدهاست؛ وجودیِ عنایت«خودیبی»یِ ،

نشدهاست.چندانی
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دانستهاست.«عرفانکالسیک»هستی،درکرانِبیدریایدرشدنازآثارِمترتببرفنا،سروشدباغرخوتِسالکرا-1-31

 یعنیدر نباشد. مطابقواقع شاید عرفانکالسیک»که نیز« سراغخوانشیتوانمی، گرفت، سالککه حرکتِ فنا»سویِ

کهشادیوحماسیآهنگیضرببا«اهللفی فلکنگنجدرخو»خوار، در المکان، شیدجانشاز انجامشود(22)« آنسالکِ، .

درویشیدرباطنداردبرسرآبجهانساکناست»کهچون«خودیبی» خودنیکدربی»،و(27)«بادِ «شادخودیمطلقِ
.(23)«دل:شیرینهنگبرانگیزدسوییهرزپرآتشهایقیامتبرخیزد،کهباریهرکه،یعاشقچنان».(21)

:(25)لفهزیراستؤرسد،زندگیعارفانهشاملحداقلسهمبهنظرمی-1-34

سیروسلوکعرفانییاروشعرفانی.-1-34-3

هایعرفانی.التزامبهیکسلسلهآموزه-1-34-0

تجربهعرفانی.-1-34-1

فکریبندیمیصورت«اندیشتجربتداریدین»ذیلِرا«مدرنعرفان»رغماینکه،سروشدباغ،علی نظامِ نمایدودرتبیینِ

مدرنیکهدر سالکِ بهعنوانِ سلوکشعر»خویشازسهرابسپهری، بسیارپررنگ«ِ امرمتعالی، تجربهمواجههبا اونقشِ

«تجربهعرفانی»نتشرشدهاست،کهتاکنونم«مدرنعرفانازایطرحواره»برد،ولی،عمالًدرسلسلهمقاالتاست،سودمی

موانعنقشچندانبرجسته به و ایندارد، متعالیهایتجربه»سویِمدرنانسانراهسربرموجودِ امر با مواجهه کمتر«

امیداست،درادامهاینپروژههایتجویزی.گزارهتا،ودراینمیاناگرمواردیهستبیشترتوصیفیاستپرداختهشدهاست.

بیش واقع، در شود. پرداخته مهم اینموضوع به «اندیشتجربتداریدین»تر بدون اسمیبدونمسمی«عرفانیتجربه»، ؛

خواهدبود.

بود،خواهدنیکو،(محتوالحاظبههموفُرملحاظبههم)زبانفارسیِغیرشاعرانازسپهریِگرفتنتاثیربهتوجهبا-1-35

(.مدرنسالکمنظرِلحاظمحتواوازازویژهبه)بپردازدموضوعاینبهبیشترخویش،پژوهیسپهریادامهدردباغسروش

فلسفیدستاوردهایبهعنایتباکوشدمی«مدرنعرفان»،وعدهدادهشدهاستکه«مدرنعرفانازایطرحواره»در-1-32

ولیچندان.کندبندیصورت«عرفانکالسیک»ازتریمنقحنحوبهراامرمتعالیکرانگیِبیوتعیّنیبیجدید،معناشناختیو

.شودپرداختهمهم،موضوعِاینبهپیشازبیشفکری؛یپروژهاینادامهدرباشد،بهترشایدبهاینوعدهوفانشدهاست.

امربیدربارهمواجههبا بخشارائهنمودهاستمعرفتمتعالی،عبداکریمسروشنیزسلسلهمقاالتیبسیارقابلتأملوتعیّنیِ

 بسیارسودمندخواهدبود.«درسپهرسپهری»،کهجهتِحرکت(74تا72)

تعیّنِِبیصورتِبیقدسیِِساحتازواستگرایانهواقع،«مدرنعرفان»وجودشناختییسویه»آوردکه:طرفمیسروشدباغازیک-1-37

،وازطرفیدیگر،ازهمانمنظرِوجودشناختی،(34)«گیردبرمیپردهسالکانازمستقلآن،یعدیدهتعیّناتوتجلیاتوکران،بیرنگبی

آنهاپیداییدرنحویبهاخالقی،گرانکنشهمودارندعالمدرتقرریوتعینهمکهاوصافیانگارد،میثانویهکیفیاتعداددررااخالقیاوصاف»

یاحداقل،اوتوجیهچندانیبرایجمعِسازگارایندو،ارائه.بهنظرمیرسد،ایندوباهمدرتضادباشند.(31)«هستنددخیل

داول،توجیهچندانیدربارهمزایایِاستفادهازآن،برایعارفمدرن،ن،اوپسازتبیینرایِاخالقیِمکایعالوهبردهد.نمی

ارائهنمیدهد.
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باتوجهبه-1-31 به)بدانیم«دیگری»بهمنحصروثانویه،کیفیترا؛اخالقیاوصافرسداگربهنظرمی،«37-1»قسمتِ

هایِگویی،کنش.بستهخواهدشداخالقی،کنشِرهگذرِازی،وجودایِفربهبرراه،(شدهاستآوردهکهمثالیبهتوجهباویژه،

هایوجودینخواهدداشت.اخالقی،ربطونسبتیبازنگارزدایی

دکارتیسوبژکتیویسمازکهمتاخرهایدگرهایایدهباسخناناین»که:شدهاست،اشاره«فلسفهالجوردیِسپهری»درتبیین-1-33

،حداقلبهدوتفاوت.دراینمیان،شایدبهترباشد(4)«داردتأملیقابلقرابتاست،هستیباپیشامفهومیمواجههمتضمنوکندمیعبور

«وجود»،به«موجود»ههایدگر،گویییکپارادایمشیفتیازشد:یک،درفلسفسپهریپرداختهمیایهایدگروعمدهوریشه

دیدهمی مؤلفه)و«سپهریالجوردیِفلسفه»شود،کهظاهراً اخالقیِ دو،«(عرفانمدرن»هایِ فلسفه»باآننسبتیندارد.

.فلسفههایدگرباآنبیگانهاستگیرد،کهتقریباًشکلمی«آشتیِباطبیعت»دربسترِ«سپهریالجوردیِ

بهنظرمی-1-02 «مدرنعرفانازایطرحواره»رسد، سازگارِ جمعِ کانتی»بهدنبالِ لویناسدگر»و«خودآیینیِ «یآیینیِ

ولیچندانبهباشدمی آنتوجیهِ. اینپروجمعسازگارِ ادامه در مناسبخواهدبود، احتماالً، است. نشده پرداخته بهژها ه

پرداختهشود.بیشازپیشموضوعمذکور

توجیهگردد.ولیبهنظرعرفانیتجربهشناختیمعرفتآوردهشدهتاحجیتحساببهمعرفتیمنابعیکیاز«شهود»-1-03

خواهدداشت.«مدرنعرفانازایطرحواره»رسداینامرنیازبههمتبیینوهمتوجیهبیشتریدرمی

،(31)شناختیمعرفتووجودشناختیحیث،حداقلازدوقدیمجهانوجدیدجهانهایسروشدباغ،بهتبیینِتفاوت-1-00

پردازد.بهایکهدرعلموفلسفهرخدادهاست،نمیهایگستردهباانقالب«عرفانمدرن»نسبتِبهنپرداختهاست.ولیچندا

  ،همنیازبهتبیینبیشترداردوهمتوجیهبیشتر.«مدرنعرفان»شناختیِمعرفتووجودشناختیهایآموزهعبارتدیگر،

درنظرگرفتهشدهاست،«غیرمتافیزیکیقدسیامر»بیشترناظربه،تجربهعرفانی،«مدرنعرفانازایطرحواره»در-1-01

پرداختهنشدهاست.«غیرمتافیزیکیقدسیامر»هایِاینولیچندانروشنبهتبیینِویژگی



 گیری نتیجه -4

35،نظراتِقابلتأملِسروشدباغ،مرتبطباآراواحوالِسپهری،در(31-3)«درسپهرسپهری»جستارهایِباتوجهبهفصول/

مواجهه».دو،«انفسیمنظرازآفاقیهایپدیدهبهنگریستن»یک،بندی،معرفی،مروروتبیینگردید:طبقهموضوع،ومفهوم

الجوردیونگاهِفلسفه».شش،«غمسیاهغمسبزو».پنج،«مرگپدیدهبامواجهه»چهار،«.ورزیایمان».سه،«متعالیامربا

هفت،«پیشامفهومی هشت،«معنویرؤیای». .«عشق». ده،«سپهریاحوالوآراتطورِ»نه، یازده،«هیچستان». .

پانزده،و.«مقایسهبافروغ»چهارده،.«باشریعتیسپهریمقایسه».سیزده،«سپهرینقدِ»دوازده،.«ودیریابیییزداآشنایی»

معاصراندیشمندانِازگرفتنتاثیر» معرفت«. آرایِ سروشدباغهمچنین، ارتباطبا؛بخشِ قالبو«عرفانمدرن»در در ،

یکیسپهری،».دو،«مدرنعرفانبرایمقدمه»یک،وتبیینگردید:،مروربندی،معرفیمفهوموموضوعطبقه32متناسببا

«مدرنسالکانِاز سه، چهار،«شناختیمعرفتووجودشناختیهایآموزه». پنج،«عرفانیتجربهشناختیمعرفتحجیت». .

شش،«اراده» هفت،«عنایتیعرفان». هشت،«اخالقیهایمؤلفه». نه،«ورزیدینسبکِ». .«شناسانهداللتنگاهِ». ده،و

تا3-1هایِ)قسمت،دربخشسوم«سپهریدرسپهر»پسازآننیز،نقدوپیشنهادِنگارندهنسبتبه««.خودیبی»مفهوم»

(،بیانشد.1-01
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شود.واینکه،مجموعهمیدیدهترنزدیک،«سپهریسپهردر»است،«دیریاب»شاعریکهرسد،سپهریدرکل،بهنظرمی

نیز«کتابهشت»شرحِوگزیدهایدرواقع،گونهنیکو،توضیحاتواستشهاداتهمهآنبارو،پیشپژوهیِسپهریمقاالت

بیماریسپهریِابیاتبهموجهوواقعمطابقاستشهاداتمواردبیشترباشد.درمی انگیزیکهتاسفِارائهشدهاست،برخالفِ

کهگذارند،شاعر/اندیشمندِموردنظرمیدهاندرراخودهاییعنیبرخی،صحبتاند:شدهمبتالآنبهپژوهشگرانازبرخی

باآنِتصوراتموارد،ازبسیاریدر آبهیچنسبتیتقریباًنظرمورداندیشمندِ/شاعرهایاندیشهها؛ خشکی، درچاهِ ندارند:

دهند!ریزند؛وآبخودریختهرابهچاهنسبتمیمی

 ارائهیکنگرش«سپهریسپهردر»روزمره،زندگیدرشدهگممعنویتدنبالبهسروشدباغ، به(attitude)بهدنبالِ

ازاینکنونی.شدۀراززداییجهانِعالمِوالبتهباتوجهبهزیستدرسپهرِهستی،«کبوترانههایتجربه»هستیاست،نگاهیبه

)والبتهباایسنجیوتیزبینیِقابلتوجهدراینمیانبانکتهینگاهِمذکور،موفقبودهاست.درارائهاورسد،میبهنظرمنظر،

نگاهیان نظرگرفتهشدهاست.،جهتپروازدرسپهریادشده،در«عرفانمدرن»سپهرییکیازالگوهایبهنیکیتقادی(،

سپهری تجلیتااشراققدیمیزورقبا»اوکه«.عارفبودخودشخاصسیاقاش،بهزمانهدرآمیختگیبا»ایکهازرهگذرِ

(77)عناصرخوابیدهمتندرونگرفتهفاصلهجهاناز،سالکی(72)«هالحظهبیداریدر»اوکههم.(75)«راندمیپیشاعجاب

وشبمرزدرایپنجره».اوکهبرایمخاطبانش(71)«غربیهایزبانوغربدریچهازاستشرقیِشعر»،اوشعرِکهاست.

بهشباهتبیسپهریبیانطرز»شایانتوجهاستکه،دراینمیان،.(73)«زدمیصدایشاوجی»اوکهو.گشایدمی(73)«روز

زبانباویآشناییهمینازاوگفتارتاثیروالطافاینوگاتاهاووداتاقرآنوانجیلوتوراتاز.نیستمقدسکتببعضی

سپهری(12)است«گرفتهسرچشمهآنهاخواندندرمداومتاحتماالًومقدسکتب می. خود منگمانبه»گوید:ایکه

عارفشاعرانفارسیادبیاتدر...نداردچندانیارزشکمدستیااستارزشبیMystiqueهستهیکبدونهنریآفرینش

و(10)استاوکهاطاقشخانقاهذن.(13)«دارنددیگریجایمنبرای اودرجهانتمامیعالم»، گوییدرضیافتحضور

است،ایروزنه»شعریکه،.(15)«مملوازفضاهایفراسو»،(14)«استشاعرانههایلحظهطراحیشعرش».(11)«شرکتدارد

.(12)«دشتسوییبیبهرفتهپیامی»:(15)«هیچستانسرزمینوجااینمیانحضور،نحوهدومیان

ِزندگیبهکهافرادیوهمبرای،،همدرحوزهسپهریپژوهیملأقابلتاینووپنجره«درسپهرسپهری»رسد،بهنظرمی

«روحگمشدهاقلیمسویچیزها،دیگروجهانکشاف»ِراهدر:شودگشودهمیهستند،مندعالقهمدرنِجهانزیستدرمعنوی
نقدوپیشنهادمطرحشدهدراینمقاله(،01وپیشنهادهایخوانندگان)ازجملههاامیدوارم،سروشدباغ،باتوجهبهنقد.(17)

.کوکباشد؛اوبخشِدلگشایِ،وهمچونگذشته،سازِمعرفت(11)رانیزآمادهچاپنماید«درسپهرسپهری»جلدِدومِ



-----------------------------

 منابع و پانوشت ها
بسیاربهره* جنابدکترسروشدباغعزیز، اینمقالهازلطفونظراتِ مندشدهدرنوشتنِ ازایشانسپاسگزارم. ونقد،بهنسبتایشانگشودگیام،

همچنین،خانممهساحکاک،راهشپُررهروباد.استنظیرکمحقیقتاًدارند،میگرامیرا«نقد»و«دیگری»مضامینعمالًونظراًکهایشان،مشیِ

ویرایش قبلازنشرمقاله، پیشعزیز، مختلفِ هایِ آنرا ویژهنویسِ نظرِ دقتِ ایبا ونقدهایِ ازاومتشکرمسودمندبسیارخواند، مطرحنمود، .یرا

هاتماماًبهعهدهنگارندهشود،مسئولیتِآندرمقالهمشاهدهمیهاییکاستیام،پساگررادرایننوشتهلحاظنکردهدریافتیبخشیازنقدونظرهایِ

باشد.می

.درسپهرسپهری،سروشدباغ،نگاهمعاصر،دردستانتشار**
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درسپهر»ولِهاازفص.نیز،دراینمقاله،نقلِقول(31-3)اینکتاببهشکلِمقاالتِمجزا،دروبسایتِرسمیدکتردباغمنتشرشدهاستتمامفصولِ

:تر؛درمتنِمقالهمتمایزشدهاستایتالیکوسایزِکوچک،بافونتِ«سپهری

 سپهریمنظومهدرمتعالیامرتطور -3

 غمناکنازکفکر -0

 مرگدرزندگیحجم -1

 سپهریالجوردیفلسفه -4

 جهانبادهایتنهایمخاطب -5

 هیچستاندرهبوط -2

 اشیاءخلوتروشنیبهسفر -7

 دوستخیالسمت -1

 تکرارطراوتازپربارانشیوهبه -3

 هاخوابزندگی -32

 آبهاآوازپاکی -33

 سیمانیدستهایناتوانی -30

 3مدرنعرفانازایطرحواره -31

 0مدرنعرفانازایطرحواره -34

 1مدرنعرفانازایطرحواره -35

 4مدرنعرفانازایطرحواره -32

 «عبوریکچشمان»عنوانتحتگفتگو -37

 «جامعه؟ازبریدهشاعری»عنوانتحتگفتگو -31

 .3130نیلوفر،فرهنگیسایتافراسیابی،نیماعارفان،فصول -33

arefan.html-fosole-afrasiyabi/644-nima-http://neeloofar.org/critic/174
 .32ص،3113نگاه،انتشاراتسیاهپوش،حمیدکوششبهتنهایی،باغکتابدردرجمنآشوری،داریوششعر،سلوکدرسپهری -02

 :استشدهمنتشرمقاالتسلسلهاینازمقالهدوکنون،تا -03

 .30،3130بخاراافراسیابی،نیماهند،کالسیکموسیقیومعنویتبرایایطرحواره-

.3130نیلوفر،فرهنگیسایتافراسیابی،نیما،(0)شرقیکالسیکهایموسیقیومعنویتبرایایطرحواره-

music.html-classical-and-spirituality-eastern-for-plan-a-afrasiyabi/500-nima-http://neeloofar.org/critic/174 

 .3113هنر،واندیشهثالث،مهدیاخواننماز، -00

 .«نشانیدخواهمباغیکسرآغازدرترا/گرم«استوا»تابشازایمانیمثلمن،وقتآنو» -01

.3112،طهوریسفران،انتشارتهشتکتاب،سهرابسپهری،حجمسبز،بهباغهم

و/شوقکوچهدرراایمانکفشوصدای.../دورازحقیقتپاکشیهه/فکردرمیخکگلجریان.../شنوممیراباغچهنفسصدایمن» -04

.«هاانارستانآوازروی/بلوغغمناکموسیقیروی/عشقترپلکرویرابارانصدای

.3112،طهوریانتشارتصدایپایآب،سپهری،سهرابکتاب،هشت

 .342ص،3115معاصر،نگاهملکیان،مصطفیمهجوری،ومشتاقی -05

 .3132دوم،جلسهاول،فصلدباغ،سروشما،زمانهبرایعارفانپیامجلساتسلسله -02

 .023تا055صفحات،3113آفتاب،کامیارعابدی،نشرثالث،مصاحبتاز -07

 .3130نوبتعاشقی،سروشدباغ، -01

www.begin.soroushdabagh.com/pdf/247.pdf
 هایفکری،براینمونهبهمنبعزیرمراجعهشود:هایایندورهدرخصوصِویژگی -03

 .072تا35صفحات،3113ثالث،نشرعابدی،کامیارآفتاب،مصاحبتاز-

 .540،ص3132کدکنی،انتشاراتسخن،شفیعیرضاآینه،محمدوچراغبا -12

http://neeloofar.org/critic/174-nima-afrasiyabi/644-fosole-arefan.html
http://neeloofar.org/critic/174-nima-afrasiyabi/644-fosole-arefan.html
http://neeloofar.org/critic/174-nima-afrasiyabi/500-a-plan-for-eastern-spirituality-and-classical-music.html
http://neeloofar.org/critic/174-nima-afrasiyabi/500-a-plan-for-eastern-spirituality-and-classical-music.html
http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/247.pdf
http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/247.pdf
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 .545صهمان، -13

ص،3113نگاه،انتشاراتسیاهپوش،حمیدکوششبهتنهایی،باغکتابدرمندرجهمدانی،معصومیحسینامروز،شعرمشکلوسپهری -10

10. 

 .543ص،3132سخن،انتشاراتکدکنی،شفیعیرضامحمدآینه،وچراغبا -11

و02صفحات،3113نگاه،انتشاراتسیاهپوش،حمیدکوششبهتنهایی،باغکتابدرمندرجآشوری،داریوششعر،سلوکدرسپهری -14

07. 

 است.نگارندهاز،«اوِنظرازحقیقت»عبارتِ.024و021صفحات،3113ثالث،نشرعابدی،کامیارآفتاب،مصاحبتاز -15

 .3130،سروشدباغ،5مدرنعرفانازایطرحواره -12

www.begin.soroushdabagh.com/pdf/240.pdf
 .3123نو،نشرنوکنده،طاهرمحسننگار،بدیهنقاشسپهری،سهراب -17

 .3130نیلوفر،فرهنگیسایتشریعتی،فرهنگیبنیادملکیان،مصطفیعاشقی،شریعتوعاشقشریعتی -11

asheghi.html-shariate-va-ashegh-shariatiye-http://neeloofar.org/mostafamalekian/lecture/632
 لیپرداحتهاست:متعاباامرشریعتییسروشدباغدرمقالهزیرنیز،بهمواجهه -13

.3132مهرنامه،شریعتی،علیکویریاتدردرنگی:زبروزیرچنینباشمی-

 سخنرانیزیرمراجعهشود:بهنمونه،برای.هستمملکیانمصطفیوامداررا«پایبندی»و«دلبستگی»تعبیراتِ -42

 .3113،«فلسفیشناسیانسان»ِدرسگفتارهاینهمیجلسه-

 .544ص،3132سخن،انتشاراتکدکنی،شفیعیرضامحمدآینه،وچراغبا -43

 .000ص،3170مروارید،ماندن،بهروزجاللی،انتشاراتاوجدرزیستن،جاودانه -40

 .3112،طهوریانتشارتدوست،سبز،حجمسپهری،سهرابکتاب،هشت -41

 .322و33صفحات،3113طهوری،انتشاراتسپهری،پریدختمهاجر،مرغ -44

کارگاه»ِدرسگفتارجلسه33دباغسروشاست،گرفتهقرار«سپهریسپهردر»مجموعهدرکههایینوشتهبرفرخزاد،عالوهدربارهفروغ -45

 است.نمودهبرگزارنیزرا«فرخزادفروغوسپهریسهرابشعر

www.begin.soroushdabagh.com/lecture_f.htm
 .315و314صفحات،3130روز،فرزانپژوهشوگمشده،داریوششایگان،نشرهایفضاجستجویدر -42

 .312همان،ص -47

 .371همان،ص -41

 .377همان،ص -43

سروشنیززیرمقالهدودر -52 وعرفانیدعاویشناختیمعرفتحجیتزدنمحکومدرنجهاندرعرفانوضعیتموضوعِبهدباغ،

:استپرداختهکنونیزمانهدرآنبندیصورت

.33-12صفحات،3132کویر،انتشاراتمعاصر؛روشنفکریدرتأمالتی:حزنموزونترنمدرکتابدرمندرج،حزنموزونترنم-

.23-73همان،صفحاتدینی،روشنفکریمیراثوعرفان-

 :شودمراجهزیرمصاحبهبهنمونهبرای -53

.103تا131صفحاتدینی،تجربهیمصاحبه،3113معاصر،نگاهنشرملکیان،مصطفیرهایی،بهراهی

دربارهسکوتنزدعارفیچونموالنا،بهمنابعزیرمراجعهشود: -50

 .320تا13،فصلچهارم،صفحات3111آینهجان،آرشنراقی،نشرنگاهمعاصر،-

 .3110هایموالنابرایانسانمعاصر،دانشگاهتهران،عبدالکریمسروش،همایشآموزهار،خاموشپرگفت-

 .121تا137،صفحات3113حدیثآرزومندی،مصطفیملکیان،نشرنگاهمعاصر،-

 .3112سکوتنزدموالنا،سروشدباغ،کنگرهبینالمللیبزرگداشتهشتصدمینسالتولدموالنا،-

.42تا01صفحات،3117جستارهاییدرفلسفهویتگنشتاین،سروشدباغ،صراط،سکوتومعنا:-

 .023تا303صفحات،3113صراط،کدیور،محسنوملکیانمصطفیشبستری،مجتهدمحمدسروش،عبدالکریمسکوالریسم،وسنت -51

http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/240.pdf
http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/240.pdf
http://neeloofar.org/mostafamalekian/lecture/632-shariatiye-ashegh-va-shariate-asheghi.html
http://neeloofar.org/mostafamalekian/lecture/632-shariatiye-ashegh-va-shariate-asheghi.html
http://www.begin.soroushdabagh.com/lecture_f.htm
http://www.begin.soroushdabagh.com/lecture_f.htm
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،(زیرمقالهدرجملهاز)استدادهقرارعنایتمورد«معنویتوعقالنیت»پروژهدرملکیانکه«گانهپنجهایمن»بهتوجهنگارنده،نظربه -54

زیستدرتواندمی سالکمعنویِِ درکنیممیتصویرخودبرایفراوانیهایمنماکهبگیریمنظردراگر:»کهباشد،مهمبسیارمدرنِ

جهاندرایزهرهیککنیدفرض.کندمیمعنویزندگییکبهتبدیلراآدمیزندگیکههاستمناینازمندوباداشتنسروکارواقع

یعنیواقعی؛واقعیِزهرهیک،:داردوجودجهاندرزهرهاینازتصویر5تعبیریبهیادارد؛وجوددیگرزهره5زهره،ایندردارد،وجود

کهآنچنانزهرهدو،.دهدتشخیصرازهرهاینبتوانداوفقطداردوجودخداییکهباشیمداشتهاعتقاداگرمثالًکه.هستکهچنانزهره

کهاستایزهرهچهار،.شودمیمتفاوتدیگرانتعدادبههماینکه.دارندتصوراوازدیگرانکهاستایزهرهسه،.کندمیتصورخودش

چنینیکمثالًخودشاوکهکنندمیتصوردیگرانکهاستایزهرهپنج،ودارندتصوریچنینیکاوازدیگرانکندمیتصورزهره

کهاستایندارداهمیتکهچیزینیست،توجهموردزیادهامناینتعدادیاوبندیتقسیماینجاایندرالبته.داردخودشازتصوری

خودشازکهمنیوواقعیمنبهفقطمعنویانسان.دوممنواولمنکنند،زندگیهامناینازمندومبنایبرفقطبایدجهانمعنویان

ازدیگرانودارد،تلقیچهخودشازدیگرانتصورمورددرخودشودارند،تصوریچهاومورددراینکهبه.کندمیفکرکند،میتصور

 .«نداردکاریمطلقاًدارند،تلقیچهخودشمورددراوتصور

 .نیلوفرفرهنگیسایتملکیان،مصطفی،معنویزندگیهایفرضپیشومعنویتبحران

37.html-55-15-07-04-1390-nahjolbalaghe/274-http://neeloofar.org/mostafamalekiyan/67
 :دارد«فرهنگگرایینسبیت»برخواندنینقدینراقی،آرش -55

.41تا13صفحات،3111معاصر،نگاهنراقی،آرشبشر،حقوقاخالق-

 .3111فروردین07اعتماد،روزنامهدباغ،سروشسیاست،درگرایینتیجه،دیانتدرگراییفضیلت -52

 .3112،طهوریانتشارتندایآغاز،سبز،حجمسپهری،سهرابکتاب،هشت -57

 آب.پایصدایهمان، -51

ص،3115روز،فرزانپژوهشونشرسپهری،پریدختکوششبهسپهری،سهرابازنشدهمنتشرهاییادداشتوشعرهاسفرم،درهنوز -53

72. 

 .72ص،3130سپهری،سیروسشمیسا،صدایمعاصر،بهنگاهی -22

ص،3115روز،فرزانپژوهشونشرسپهری،پریدختکوششبهسپهری،سهرابازنشدهمنتشرهاییادداشتوشعرهاسفرم،درهنوز -23

13. 

 .71همان،ص -20

 .322ص،3113طهوری،انتشاراتسپهری،پریدختمهاجر،مرغ -21

 (.شودمراجعه52صفحهبهنمونهبرایبخش،اینبهمربوطبحثِدرباره)3112سخن،انتشاراتاستعالمی،محمدحافظ،درس -24

 .3130موالنا،سروشموسسهملکیان،مصطفیحافظ،وموالنانگریجهان:جهانتاجاناز -25

 المکانسویزتنبرزندمی -22

 جانخورشیدفلکدرنگنجدمی

.3203اول،بیت،دفتر3171فرهنگی،وعلمیانتشاراتسروش،عبدالکریمپیشگفتاروتصحیحبهبلخی،محمّدالدّینجاللموالنامعنوی،مثنوی

 زفتآباندرسربسته کوزه -27

رفتآبفوقبادپردلاز

بودباطندرچودرویشیباد

بودساکنجهانآبسربر

.333و332همان،ابیات

 فتادمبیخودیدرمنخوددستزرفتم -21

 شادمنیکچهخودبامطلقبیخودیدر

.3112،تهراندانشگاهانتشارات،فروزانفرمحمدحسنتصحیح،بلخیمحمّدالدّینجاللموالنا،شمسکلیات

 مراعاشقچنانبایدکههرباریکهبرخیزد -23

 هایپرآتشزهرسوییبرانگیزدقیامت

http://neeloofar.org/mostafamalekiyan/67-nahjolbalaghe/274-1390-04-07-15-55-37.html
http://neeloofar.org/mostafamalekiyan/67-nahjolbalaghe/274-1390-04-07-15-55-37.html
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 دلیخواهیمچوندوزخکهدوزخرافروسوزد

 دوصددریابشوراندزموجبحرنگریزد

 مندیلیبهدستخویشدرپیچدوهاراچلکف

 چراغالیزالیراچوقندیلیدرآویزد

 چوشیریسویجنگآیددلاوچوننهنگآید

بجزخودهیچنگذاردوباخودنیزبستیزد

.333غزل،3117سخن،انتشاراتنی،کدکشفیعیمحمدرضاتفسیروگزینشمقدمه،بلخی،محمّدالدّینجاللموالناتبریزی،شمسغزلیات

 .2،3112صورتی،عبدالکریمسروش،آفتابصورتوبی -72

 .7،3112رنگیوتابندگی،عبدالکریمسروش،آفتاببی -73

 .1،3112رنگی،عبدالکریمسروش،آفتابرنگوبی -70

 .3،3112زنگار،عبدالکریمسروش،آفتابهایبیآینه  -71

 .32،3112عبدالکریمسروش،آفتابکرانگیوحصارها،بی  -74

و./بخشندمیآببه/راجهانکتاببهترینهاثانیهواوو./خوابندمینوررویهاثانیهواوو./روزطرفآنروندمیهاثانیهواوو» -75

روانههدایتهایآبدر/اشراققدیمیزورقبا،هاشبنیمهو.نگشودرارودخانهگرهیکوهزار/هرگزماهیهیچکه/دانندمیخوب

 .«رانندمیپیشاعجابتجلیتاو/گردندمی

.3112طهوری،انتشارتمسافر،سپهری،سهرابکتاب،هشت

 .3112طهوری،تاروپود،انتشارتبیآوارآفتاب،سپهری،سهرابکتاب،هشت -72

 هابهبعد.همان،ماهیچ،مانگاه،ازآب -77

 .004ص،3132سخن،انتشاراتکدکنی،شفیعیرضامحمدآینه،وچراغبا -71

 .3112طهوری،انتشارتها،خوابزندگیافسانه،مرغسپهری،سهرابکتاب،هشت -73

 .542ص،3132سخن،انتشاراتکدکنی،شفیعیرضامحمدآینه،وچراغبا -12

ص،3115روز،فرزانپژوهشونشرسپهری،پریدختکوششبهسپهری،سهرابازنشدهمنتشرهاییادداشتوشعرهاسفرم،درهنوز -13

73. 

 .««استذنخانقاهانگار:»گفتشدمیمناطاقدربارههمیشه» -10

.13ص،3132انتشاراتسروش،سیّار،پیروزویراستهسپهری،سهرابآبی،اطاق

 .315ص،3130روز،فرزانپژوهشونشرشایگان،داریوشگمشده،هایفضاجستجویدر -11

 .377همان،ص -14

 .313همان،ص -15

ابدیت/صنوبرها،زیرگاوی./دشتسوییبیبهرفتهپیامیو/کمنگهوبازدر./آیدمیشانزمزمهمرغان،./آیدمیشانهمهمه،هانی» -12

 .«آهنگیهمخورشیدباال،./رنگیبیجادهپایین،./نینامی/نی،کالمیو/آویزانیوهمبرگیهربناز./چپرهاروی

.3112طهوری،انتشارتوید،شرقاندوه،سپهری،سهرابکتاب،هشت

302صفحات،3133روز،فرزانپژوهشونشرولیانی،فاطمهترجمهشایگان،داریوشسیار،تفکروتکهچهلهویت:جدیدزدگیافسون -17

 .412و

 است.انتشاردستدر(«خوشرنگتکاملخواهر)»دیگرجستاریواست،شدهمنتشر(«5مدرنعرفانازایطرحواره)»آنجستارِیک -11

 




