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 سپهري و شوپنهاور 
  
کتاب  شده در ، منتشر»نشانی از دوست«مصاحبۀ مرضیه پژوهان با پروانۀ سپهري، تحت عنوان  در

سهراب از معلمِ کالس اولش  ، به اهتمام سارا ساور سفلی، ذکري از تصویر»خانه دوست کجاست؟«
 :به میان آمده است

..در قصه بلد نیست. شناسد وفهمد، ختمی را نمیآدمی بدون رؤیا بود. پیدا بود که زنجره را نمی«
افتادیم. در تن ما از اوج خیال می شد،خورد. وقتی وارد کالس میحضور او خیاالت من چروك می

  ».شدیمخود حاضر می
 :افزون بر این، سهراب در وصف احوال دوران کودکی خود آورده است

ی رنگیِ خردسال من شاگرد خوبی بودم، اما از مدرسه بیزار. مدرسه خراشی بود به رخسار خیاالت«
روز ورود یادم نخواهد رفت، مرا . نماز مرا شکسته بود هاي مرا قیچی کرده بود.من. مدرسه خواب

 ».کابوس مدرسه سپردند ربودند و به» گرگم به هوا«از میان بازي 

 :گوید، دربارة دوران کودکی می»در باب حکمت زندگی«ششمِ  آرتور شوپنهاور، در فصل

 بنابر این، بخش شود؛در کودکی روابط و نیازهاي اندکی داریم، یعنی ارادة ما کمتر تحریک می«
زندگی در برابر  اند...سراسر شاعرانه هاي کودکیگردد... سالعمدة وجود ما به شناختن معطوف می

اعتنایی در ما به وجود آنکه در اثر تکرار احساس بیبی شاداب است، ما [در دوران کودکی] نو و
اسپینوزا ما [در دوران کودکی] همۀ اشیاء و اشخاص را از دیدگاه جاودانگی  به بیان آورده باشد...

دوران  میماند که این انگیز باقیهاي کودکی درست به این علت همیشه حسرتخاطرة سال بینیم....می
یم، مشغول "مشاهده"به درك اشیاء از طریق  است. ما در آغاز زندگی با چنین جدیتی سرشار از شادي

را بیاموزد، اما مفاهیم ماهیت واقعی و اساسی اشیاء  "مفاهیم"ما  کوشد بهدر حالیکه تربیت متداول می
 کنند، بلکه اساس و محتواي حقیقی کل شناخت؛ از درك شهودي جهان حاصلعرضه نمی را به ما

 ».گردد. این نوع شناخت را فقط خود انسان می تواند به دست بیاوردمی

هاي . سالاست برانگیز و آموزندهملأزیسته سپهري و شوپنهاور، جدا ت و شباهت میان تجربۀ قرابت
است و در خیاالت خرد و درشت  آوردن قوة خیالسرشار از شاعرانگیِ کودکی، متضمن به پرواز در

واقعیت صلب و سخت پیرامونی را ندیدن  ي و سرخوشی را نصیب بردن وخود غرق شدن و شاد
 .را لمس کردن و طعم خستگی و مالل را نچشیدن» طراوت تکرار« و در دنیا از این منظر نگریستن و

گوید، با جهان سخن می (non-conceptual) از مواجهۀ غیر مفهومی بر این، شوپنهاور افزون
پیش از اینکه آموزش و  گردان است؛است و در آن کودك، بازیگر و صحنهواسطه اي که بیمواجهه

پیش از آشناییِ متعارف و اولیه با مفاهیم در  تربیت متداول، مفاهیم را به او بیاموزد، این مواجهه
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واکاويِ  و» زداییآشنایی«اي که در سنین پختگی نیز، پس ازمواجهه گیرد؛خانواده و مدرسه صورت می
سازِ وراندر اثر د تواند به نحوي دیگر محقق شود. هایدگر،ثیقِ میان زبان و جهان و اندیشه، میو نسبت

خالف سوژة دکارتی، ارتباط گیرد که برسراغ می "دازاینی"خود در قرن بیستم، از » وجود و زمانِ«
دد و به صورت مفهومی انگاشتنِ امور پیرامونی و به مدد مفاهیم متع »ابژه« اولیۀ او با جهان، از طریق

 (propositional knowledge ) ايتعبیرمعرفت شناسان معاصر، ذیل دانش گزاره نیست و به

 .شودبندي نمیگنجد و صورتقرار نمی گیرد و نمی (knowing- that ) دانستنِ اینکه و

رد گیي سراغ میروزگار ، از"از آب ها به بعد "، در شعر مهم »ما هیچ، ما نگاه«نیز در دفتر  سپهري
هاي لسفهبا ف«برد و به سر می» لطیف یک مرتع در تنبلی«و انسان » دانش لب آب زندگی می کرد«که 

ر در متن عناص«و » مغلوب شرایط شقایق بود«و » کردپرنده فکرمی در سمت«و » الجوردي خوش بود
  ».نزدیک طلوع ترس بیدار می شد« و» می خوابید
ا جهان مفهومی ب واسطه، مستقیم و غیربم، سهراب نیز در فقرات فوق، از مواجهۀ بییامیدر چنانکه
از جهان فاصله نگرفته و امور پیرامونی  دکارتی که در آن هنوز انسان ـ اي پیشاگیرد، مواجههسراغ می

  ازيـــساورده و مفهومـــالب مفاهیم در نیـــا را در قـــآنه د وـــــانهویدا نشده» ابژه«بر او بسانِ 
(conceptualize) هاي خوابد و با پدیدهاز اینرو، چنین انسانی در متن طبیعت می نکرده ؛

 .کندکند و مغلوب شرایط شقایق است و در سمت پرنده فکر میاي احساس نمیفاصله پیرامونی

وردي الج فلسفه«را نوشتم و پس از چندي کتاب » فلسفۀ الجوردي سپهري«که مقالۀ  روزگاري
نخوانده بودم و از شباهت  را» در باب حکمت زندگی«را منتشر کردم، هنوز اثر گرانسنگ » سپهري

 .پرداختمدادم و بدان میاال ارجاع می چشمگیر میان آراء سپهري و شوپنهاور خبر نداشتم، و

یاد بن«در  نکنون شانزده جلسه از آکه تا» فلسفۀ شوپنهاور«که به مدد برگزاري دورة  خرسندم
قرن نوزدهمی را بدست  تر در آراء این فیلسوف بزرگمل جديأبرگزار شده، مجال ت» سهروردي

رنسانسِ غربی است که آشنایی جدي و نیکویی  ام. شوپنهاور، تنها فیلسوف مولّد و بزرگ پساآورده
شرقی  عرفان داشت. سهراب هم که دلباختۀ بودیسم، هندوئیسم و با بودیسم و میراث معنوي شرقی

 .هاي معنوي بهره برده استاز این آموزه ، عمیقاً»کتاب هشت«بود و در 

بخش لذت انگیز وکردن این پیش زمینه ها و خطوط در عالم اندیشه و ادبیات، امري دل رصد
ه را ندیده و متعلق ب مل و متفکري که یکدیگرأهاي متگر این امر که چگونه انساناست و حکایت

توانند هم افق باشند اند، میهمدیگر را نخوانده اند و چه بسا کارهايهاي مختلفقارهفرهنگ ها و 
جاي  نواز از خویش برو مکتوبات شبیه به هم خلق کنند و میراثی روح و در یک فضا دم زنند و آثار

 .گذارند
 


