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  الجوردي سپهري نگاهی به فلسفه
  

  قربانیمسعود 
  
 .گردید نشر بازار وارد پیش چندي که است دباغ سروش دکتر کتاب جدیدترین »سپهري الجوردي فلسفه«

 همواره ور این از و داندمی »دباغ سروش« هاينوشته و هاگفته يواسطه به سپهري، از را خود آشنایی عمده حقیر این که است آن واقعیت
 .است بوده بزرگوار این گزارسپاس

. است شده راستهآ طبع زیور به )معاصر نگاه نشر»(سپهري سپهر در« کتاب پی در و »سهراب« محوریت با» سپهري الجوردي فلسفه« کتاب
 هد بر مشتملکتاب  اول بخش .است شده منتشر صراط انتشارات توسط تومان18500 مبلغ به صفحه 356 در و قسمت چهار در این کتاب

 دکتر يپروژه بر توضیحی و نقد در افراسیابی نیما توسط که است ییخرهمؤ انتهایی بخش و ضمایم آن از بعد و گفتگوها دوم بخش و مقاله
 .است شده نگاشته دباغ

 کتاب يمقدمه در ،است نگاشته زندگیش »فروغ« ،»سپهر« فرزندش براي »زادفرخ و سپهري« نام دو تاثیر تحت را کتابش که دباغ سروش
 دهش کرانبی آبی دچار بعد و هشد وادي این در نهادنش گام محرك دانشجویی دوران در کهنماید را زنده می رفته دست از دوستی یاد

 :کندمی بیان چنین را او در ماندن مفتون میزان »شاید« و »سهراب« به اشجذبه يقصه او .است

 پرده خیرا سال چند در »مدرن عرفان« مفهوم و سپهري سهراب عرفان و شعر يدرباره من تتبعات و تامالت از سپهري الجوردي يفلسفه«
 .»رسدمی در »سپهري سپهر در« از پس و گیردمی بر

 :دریابد و زند حدس کتاب این سطور البالي از را سهراب اقوال و احوال به نگارنده عمیق دلبستگی میزان تواندمی اثر این يخواننده

 :امکرده زمزمه لب زیر سپهري به خطاب را حافظ بیت این خلوت در بارها

 را مستت چشم بنازم کردي دلم صید خوش چه

 ).20(ص...گیردنمی ترخوش این از را وحشی آهوي کس که

 :است معتقد است، شده گرفته آن از نیز کتاب نام که ابتدایی يمقاله در دباغ

 غیرمفهومی يهفلسف است؛ الجوردي هايفلسفه جنس از و است عجین لطیف تنبلی با و است آب لب که گیردمی سراغ دانشی از سپهري«
 با یشامفهومیپ ییابطهر ییفلسفه چنین شود؛می بیدار ترس طلوع نزدیک و زندمی درخت نبض در نبضش یی،فلسفه چنین پیشاتصویري؛ و

 ).33ص(دهدمی دست به استدالل و بحث از نیازبی دانشی و کندمی برقرار پیرامون جهان

 غیر يمواجهه از و دارد هایدگري طنین که است ییفلسفه بلکه یونانی؛ يفلسفه نه و است دکارتی يفلسفه نه سپهري، الجوردي يفلسفه
 عناصر متن رد انسان که است روزگاري به متعلق و کندمی فکر پرنده سمت در رو این از و گیردمی سراغ عالم با تصویري غیر و مفهومی
 يفلسفه رسد،می در ذهن 1انفعال و لطیف تنبلی با و است ابژه و سوژه يدوگانه از عبور متضمن که ییفلسفه چنین). 35ص(کردمی زندگی

 ).39ص(است سپهري الجوردي

  :يمولفه دو پردازدمی سپهري دید از »رویا« مفهوم به که دوم يمقاله در
 

                                                             
1. Passivity  
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 با سپهري که- »رنج« و -)47 ص(است عنان هم »خوديبی« از بردن نصیب و هاپلشتی و هاکژي از» خود« پیراستن با که- »گشتگیتهی«
 :سازدمی را سپهري »رویاي«و است دیده برجسته را -)51ص(است خواستن از عالم، این در هارنج تمام اساس« است معتقد »بودیستی طنین«

 است ینا سهراب يتوصیه... پیرامونی يشده راززدایی جهان در عارفان و سالکان يکبوترانه هايتجربه تحقق براي است محملی رویا«
 ).55ص»(بینیممی که است رویاهایی زندگی، از مهمی بخش چراکه گرفت، جدي را رویاها و هاخواب زندگی باید که

 احوال دیدن کنزدی با و پردازدمی سپهري کتاب هشت و شریعتی کویریات تطبیقی بازخوانی به سترگ جهدي در دباغ سوم يمقاله در
 :است معتقد» آب پاي صداي« دفتر سرایش از پیش و» رنگ مرگ« دفتر سرایش از پس یعنی متقدم، سپهري با شریعتی

 و نداهستی قدسی ساحت مشغولدل چنانهم کنونی يشده راززدایی جهان در که هستند مدرنی سالکان يزمره در شریعتی و سپهري«
 ).90ص»(وجود يگمشده اقلیم به راهی جستن پی در

 :پردازدمی است داشته مشغولیدل بدان چندي که ییپروژه به کتاب این بعدي يمقاله چهار در دباغ سروش

 بازخوانی پی در شده، بندي صورت مدرنیته و سنت میان معرفتی گسست به عنایت با که مقاالتی سلسله» مدرن عرفان از ییوارهطرح«
 را آن ماتمقو و هامولفه و گیردمی سراغ کنونی يشده زدایی راز جهان در عرفانی سلوك و نگرش از و است عرفانی ستبر سنت انتقادي

 ).91 ص(گذاردمی بحث به

 :پردازدمی زیر شرح به مفاهیمی به کتاب این در و است شده آورده »سپهري سپهر در« مبحث این ابتدایی يمقاله سه

 ):4 مدرن عرفان( ،»خوديبی و باخودي«

 کرانبی امر رد فناي و استغراق و استحاله بر متوقف که ییخوديبی آن اما رفت؛ آن استقبال به و شد» خودبی« سلوك، وادي در توانمی«
 ).104 ص»(رسدمی در طمانینه و سبکبالی و اراده چون اوصافی با بلکه ؛نیست

 ):5 مدرن عرفان،(»سیاسی امر و عرفانی سلوك«

 در و نهدمی پاي عمومی قلمرو به که عرفانی« دباغ دید از. است "دیگري" ياندیشه در و انگاشته جدي را سیاسی امر... مدرن سالک
 ).126 ص»(شود نهاده کنار باید و است غیراخالقی نیست، دموکراتیک کار و ساز کردن نهادینه مشغولدل حال عین

 ):6 مدرن عرفان، (»است جاري افاقی ذهن در مرگ«

 ...است آگاه مرگ مدرن سالک

 را مانایی و جاودانگی که فهمدمی و بیندمی عیان به انسان که نمایاندمی رخ عمیقا وقتی زندگی تراژیک وجه آگاه، مرگ انسان نزد به«
 آن از يریگز و گریز که محتومی سرنوشت نمایاند؛می رخ ستبر و صلب حقیقتی عنوان به نیز فنا و زوال دیگر سوي از دارد؛ دوست
 ).140 ص»(نیست

  ):7 مدرن عرفان، (»عرفانی سلوك و فقهی مناسک«
 :گیردمی نتیجه شبستري مجتهد از» تام معناي« مفهوم از گرفتن مدد با دباغ

 دیگر ییونهگبه گرفتن روزه و خواندن نماز چون ییدینی مناسک در و کرد اختیار دیگر منظري و کشید چشم بر ییسرمه توانمی ...«
 ).159 ص»(نیست عقاب دفع و ثواب کسب با عنان هم لزوما و رسدمی در» تام معناي«آوردن فراچنگ با که منظري کرد؛ نظر

 »ورزيمانای اصناف در تاملی: هاآب آواز پاکی« و» زادفرخ فروغ اشعار در تاملی«  و» کتاب هشت در زن« به بعدي هايمقاله در دباغ دکتر
 :است کتاب این هاينوشته برانگیزترین تامل از یکی آخري يفقره که پردازدمی

 »:اندیشانه معرفت ورزيایمان«
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 مومن تلقی، این با مطابق... »دارد وجود خداوند« نظیر ییگزاره مثال .نامید نیز ییگزاره ورزيایمان را ورزيایمان از سنخ این توانمی«
 ايج خویش معرفتی نظام در را هاآن انگاشته، بخشمعرفت و موجه را هاگزاره این کرده، اقامه مدعیات این له ییادله که است کسی

 ).211ص»(دهدمی

 :»شورمندانه ورزيایمان«

.... است عجین وجودي هايتالطم و شدن زبر و زیر و مد و جزر و بسط و قبض با و است اگزیستانسیل احوال سنخ از ورزيایمان نوع این«
 ).211ص»(داشتند ایمان از ییتلقی چنین عرفا عموم اسالمی، سنت در. 

 :»طمانینه سر از ورزيایمان«

 دلیل زا نیاز بی چراکه است؛ آمده دست به دلیل اقامه بدون او، ایمان متعلق و است صلح سر بر جهان با که) است( سالکی مومن ...«
 ار معنوي خوش احوال و رودمی کرانبی امر سروقت به سردي و آرامش و طمانینه با که است کسی مومن تلقی این در). ...215 ص(است

 ).216 ص»(بردمی نصیب

 :»آرزومندانه ورزيایمان«

 ).216 ص»(است نبرده آن از ییبهره هرچند خورد،می را مومنانه زیست ينحوه حسرت مومن تلقی، این با مطابق«

 نگريسپهري و مدرن عرفان يپروژه ابهامات برخی رفع شاید و کننده تکمیل نوعی به که شده، اورده گفتگو چهار گفتگوها بخش در
 .باشد دباغ سروش دکتر

 چه باشد اندهم باقی زندگیتان از ماه شش اگر« :پویا ياندیشه نشریه سوآل به دکتر که جاآن نیست؛ لطف از خالی نیز کتاب ضمایم
 .دهدمی پاسخ ،»کنیدمی

 خواندنی هايپیشنهاد و نقد از بعد موخره، در که- افراسیابی نیما قول به آن نگارش در دباغ اهداف و رویکرد از نظرصرف کتاب نظرم به
 .باشد نیز کتاب هشت شرح و گزیده ییگونه) حتا تواندمی( -است آورده خویش،

 جهانزیست به وجهت با البته و هستی، سپهر در» کبوترانه هايتجربه« به نگاهی ... روزمره زندگی در گمشده معنویت دنبال به دباغ سروش«
  ).345 ص( )دارد( کنونی يشده زدایی راز عالم
  


