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  سیري در سپهر فلسفه الجوردي

  وش دباغرساب فلسفه الجوردي سپهري، نوشته مالحظاتی برکت

  

  سید رضا صائمی

  

یکی به عالم  تنیده را ردیابی و تجربه کردم. دست کم سه ساحت مختلف اما موازي و درهم ،در منظومه روشنفکري و نواندیشی دینی
دومی به حوزه اخالق و عرفان  ،سنت به مدرنیته می فهمیدمیل آن ودرمحاق گذارازا هم درذکه سیاست را ر معرفت شناختی مرتبط بود
گرچه بر این باورم که عرفان و اخالق خود خالقیت و زیبایی شناسی روح  ر زیبایی شناسی و هنر سیر می کردنظر داشت و سومی در سپه

جان و جهانم می ت و دردیالکتیک تنهایی ام به دگردیسی سیري انفسی که در آفاق تجربه هاي زیسته زندگی ام تبلور می یاف است.
انجامید. در این قبض و بسط تئوریک و پروبلماتیک، انگار یک پراکسیس تاریخی در تاریکخانه درونم در حال رخ دادن بود که پروسه 

 هرچه که پیش میرفتم و.از قرون وسطی خویش به رنسانسی وجودي پیش می رفتروشنگرانه خود را در عمق جانم پیش می برد و 
رسید می جهان جدید به صلح با خود و جهان خود،تاریخم، دینم و تعلقاتم بانسبت  جدال هاي عقلی ام درفهموجنگ برعمرم افزوده میشد

 که با ذهنیتی مغشوش،هویت مغشوشش هویداتر می شد کاسته می شد اما فهم رازهاي این جهان راززداییو سردرگمی و بالتکلیفی ام 
عاقل ،بنیاد. گویی هرچه این عقل خودشده صرفا یک رمزگشایی عقلی بود که عقل را تشفی می بخشید اما دل و روحم را تشنه تر می کرد

در این تجربه  می داد!ن زدایی اش به عقل افسرده سوقش بر غم دل افزوده می گشت و افسو روحم بیقرارتر می شد، تر و فربهه تر می شد
اگر غم لشگراندازد که خون عاشقان ریزد من و ساقی به هم سازیم و "که  شدحافظه ام تداعی مینداي حافظ در ممدا"نازك غمناك"

از نفس  ،در این کشمکش معرفت اندیش، به کشش یک ساقی نیاز داشتم تا دست دلم را بگیرد که پاي چوبین عقل"بنیادش براندازیم! 
راز شد! این محرمیت نسبی، به تدریج تحریم  روش شنیدم و کم کم گوش جانم، محرمپیام ستا اینکه صداي نی مولوي را از  افتاده بود!

 "مولوي"هاي عقلی را کم کرد و دریافتم جمله بیقراري ام در طلب قرار است و باید طالب بیقرار شوم تا که قرار آیدم! شراب سحرانگیز 
اما هنوز هم  تی نه در فهم هستی که در شرب حیرانی آن حاصل می شد!شدم. این مسمی نوشیدم اما مست تر می"سروش "را از جام جم 

مولوي دچار بهجت بود و من هنوز به  "وصل ممکن نبود که همیشه فاصله اي هست!"مو الي درز درکم از مولوي می رفت و انگار 
با عقل که به صلح با دل برسم تا هر غمی در  حجت نیاز داشتم تا در این جهان سرگشته مدرن که انگار به آن پرتاب شده بودم نه به آشتی
معنایی بودم که نشان از زمان ما نیز داشته باشد گرد دلم بگردد در خون خویش بنشیند! گرچه عرفان موالنا سخن از زبان ما بود اما به دنبال 

ز سخنش در پوسته جهان جدید نمی گنجید که نه اینکه حال و قال موالنا و مغو تجربه امروزي را در امتداد عرفان دیروزي بازتولید کند.
به بازهم دلمشغولی هایی از این جنس .دردمند معاصر،نقش زده باشد در پی کسی بودم تا کالم وزین او را در پوستین و کسوت انسان

یگر ساخته عالمی د که چگونه می توان با تجربه گسست معرفتی؛تاریخ  پیشامدرن و مدرن را به هم وصل کرد و حاال کهسراغم می آمد 
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مدام این سوال در ذهنم رو به کمال می رفت که چگونه می توان تجربه هاي عارفانه را در جهان  درانداخت! طرحی نو از عرفان ،شده
توان بهجت عرفانی را در تجربه هاي عرفی جهان  ام نیانجامد؟! چگونه می روزمرگی گی به تعمیقه متجدد تجربه کرد تا تجدید روزمر

از جنس شمس و مولوي دست زد که "قماري عاشقانه "تماعی جدید،تجدید کرد؟ مثال چگونه می توان در این جهان راززدایی شده به اج
فراخناي  ،زندگی مدرن توان درتنگنايآیا میبا حکمت و معیشت زندگی مدرن همخوانی داشته یا دست کم ناسازگاري نداشته باشد؟

عقل  توان در آستانه فصل سردو آیا میمی توان زندگی معنوي خود را در بسط تجربه مثنوي امتداد داد؟ آیازیست عارفانه را تجربه کرد؟
ممکن نیست  "ازدحام کوچه خوشبخت"از  "حجم سبزي" یافت یا اینکه ترسیم "تولدي دیگر"خودبنیاد،بناي تازه از عرفان به پا کرد و 

،سکویی براي معرفتیسکوالرزیستن،اخالقی بودن ودرجهان آبزورد و مومنانهایمان،آري  ؟!"آغاز فصل سرد ایمان بیاورم"و باید به 
ین کردن تا از این مشتاقی و مهجوري راهی به رهایی بیابم. گاهی تنگی این کشف و خلق آیینی در این قفس آهن تسکین و طمائنینه یافتن!

عشق  عاقالن نقطه پرگار وجودند و"ردم می کردم و گمان میبشک  را تنگ می کرد که به عقالنیت مدرنقفس آهنین چنان جهان جانم 
و بی گاه شک کردم اما مایوس نشدم و همین امیدوارم می کرد که هنوز در دایره ایمانم گرچه گاه  "داند که در این دایره سرگرداند!

انی می گشتم که هم نوستالژي عرفان کهن خسته از تکنولوژي در پی گفتمدلزده ازایدئولوژي و می لرزیدم! چون بید بر سر ایمان خویش
  ی عرفانش، مرا از صرافت زندگی درجهان مدرن نیاندازد!کهنگو هم  را در خود داشته باشد

دکتر " »فلسفه الجوردي سپهري «تا به اتفاق با ممعنویت را جستجو می کردشورمدنیت،نور بادل درهمین کش وقوس هاي عقل و
گاه اتفاق به معناي یک حادثه و تجربه به اتفاق به  است که گاه به اتفاق جهان می توان گرفت! مواجه شدم و چه خوش "سروش دباغ

خود جهانی بزرگ است! چنانچه ،هم جهان بیرون و هم جهان درون و مگر غیر از این است که هر جانی معناي وفاق وجودي می انجامد!
تم سش هاي که نه از سر درك که از پس درد به دنبالش بودم در آن می یافهر چه در مطالعه کتاب پیش می رفتم و پاسخ بسیاري از پر

که تمام  راهنماي راهم شده بود "سروش پسر"،"سروش پدر"به جاي این بارجهان دوش کجا بوده اي؟که جان و مزیر لب زمزمه می کرد
که پارسایی را در جهان  ر احوال عارف مدرن بودیام سروش پسپ ،کهن بود اوصاف پارسایانِاگرپیغام سروش پدر از.داشتان ازپدرنش قد

نه فقط در ظاهر که در سنت فکري و پنداشت هاي دینی هر دو قابل تعمیم  "شباهت خانوادگی وینگنشتاینی"جدید پاس می دارد و این 
از کنم و به خوانش خود این مقدمه کشدار را گفتم تا کشمکش درونی خود را در دو دهه اخیر از سروش پدر تا سروش پسر ترسیم بود.

و سیاق متعارف نقد کتاب نیست، بازخوانی یک روزنامه نگار حوزه  متنی که می نگارم به سبکبرسم. »فلسفه الجوردي سپهري«کتاب 
 ،در نسبت با تجربه هاي زیسته خود درك و دریافت خود را از آن است که دغدغه مند فرهنگ وهنر از این کتاب و خوانش یک مخاطب

سرشت سوگناگ "نوعی خودآگاهی وجودي و اگزیستال است که  ،بندي می کند. تجربه هاي که با خواندن این کتاب دریافتم صورت
.گویی از غرب وجود خویش که در پی فهم فلسفه ومعرفت جهان جدید بود به بدل می کند "هستی سرنوشت طربناك"را به  "هستی

در پی رمز و رازهاي زیستن معنوي ي و رنج زیستن در جهان جدید را تسکین دهم.شرق وجود خویش سفر کرده بودم که دغدغه وجود
  باشکوه به شرق اندوه! تجربه سفري سبز از آفاق به انفس و از غربدر جهان راززدایی شده! 

امیدي یافتم که از  به دولت تدبیر و امید چرخیده بود من تدبیرم را در نور سیاسی اش از مهرورزي بی مهر در زمانه اي که پارادایم
چشم هارا شسته بودم تا جور دیگر ببینم و این جور دیگر  "فلسفه الجوردي"مولوي آغاز شده بود و به سپهري رسید. حاال در سپهر این 

، تالش "نظریه مرگ مولف روالن بارت"دیدن نه در نقد این کتاب که در بازخوانی شخصی آن در این مقال آورده شده. با ارجاع به 
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مولف در ذهن خود تداوم ببخشم!  و با بازتولید معنایی آن به جهان کردم تا به عنوان یک مخاطب،کنشگرانه به خوانش این متن پرداخته
می دهد ومگر می شود در سپهر سپهري سیر کرد و  اش رخ "رومانتیکی"که به معناي اش  "هرمنوتیکی"این خوانش نه لزوما به معناي 

تنها مجهولی را در ذهن به معلوم بدل نمی کند تا آن  "فلسفه الجوردي"راستش کتاب ومتن هاي از جنس نداشت!تجربه هاي رومانتیک 
و براي مخاطبی چون من که از تالطم و  آن، روح و جانت را هم برمی تابناند "فلسفه الجوردي"که را به صرف کتاب عالمانه تقلیل دهیم 

سمت روشن او سهراب و با شناگري در  "ایمان ورزي شورمندانه"فراهم می کند تا در دل  مان نیست محفل امنیتقالهاي درونی در ا
شود و چنان پی آواز حقیقت بدود که چینی نازك تنهاي اش ترك برندارد و حزنی اگر دارد به غمی سبز بدل شود.  "آبی دریا"دچار 

عادل برسد و پرچم اعتدال را به اهتزاز درآورده و با فهم ترنم ه تشاید در کشمکش باخودي و بی خودي خویش در مواجهه با امر متعالی ب
کتاب هایی از این دست براي رفع خستگی یا دفع دلزدگی نیست براي تغییر  صید کند! ، طربناکی را از دل تجربه غمناکیموزون حزن

ب به اندیشه شکل می دهد و اندیشه به کتا« گفته است: "لذت زندگی "روالن بارت در کتاب از آن جنس کتاب هایی که  .زندگیست
  »زندگی

با سهراب و  "امفهومیپس"ه به شکل سهراب با جهان سخن می گوید اما منِ خوانند "پیشامفهومی"گرچه نویسنده کتاب از مواجهه 
نکه در پایان جهان و زبانش، مطالعه کتاب را شروع کردم که این نگاه پسینی دست کم دو مفروض ذهنی را همراه داشت و جالب ای

پوست انداخت و دیگر گونه شد. راستش سهراب به واسطه برخی تجربه هاي اجتماعی و  ،مطالعه کتاب این دو مفروض و ذهنیت پسینی
و به اصالح دختر دبیرستانی پسندي بود که  "احساس گرایی سانتی مانتالیسم نوجوانانه"جنس ززیسته ام همواره برایم شاعري رومانیتک ا

 عشق اتوپیایی و آتشین نوجوانی که در نهایت در سرخوردگی با منطق جهان عقالنیبراي سوداگري هاي عاشقانه می خورد وبه درد 
می تواند تسکین بخش یک شکست عشقی باشد که نگاهش از حادثه عشق تر است اما با قرائتی فلسفی/زیبایی شناختی  مواجهه می شود

ارفانه ع،نگاهی فلسفی /در این کتاب ارائه داد دریافتم که در پس این عاشقانه هاي آرام می توان براي چشم تر عشق"سروش دباغ"که 
سرخوردگی اینکه باید میان شکست عشقی و شکست عاشقانه تمیز قائل شد که اولی آدم است.یافت و این بهترین چیز درمواجهه با عالم و

تراوشات یک ذهن از دارد و اي جهان بینی و فلسفه  ،ه نگاه سبز و تر سهراب در پس پشت خوداینکاست و دومی بندگی و دلبردگی! 
معنوي خود دست و پا کرد.دومین پیش  –عمیق برمی آید که در نظام سلوکی آن می توان نظام معنایی براي ساماندهی به احوال روحی 

نی شاعرانه و بی اعتنایی به سیاست و آنچه که رسالت اجتماعی فرض من که شاید پیش فرض اول محصول و فرزند آن است عزلت گزی
د، هنرمند را در دردمندي با زمانه و تاریخ خود تعیین می کند بود اما اکنون به این باور رسیدم که اگرچه درد او مثل درد مردم زمانه نبو

شاید این د و آماج ترویج هاي روشنفکرانه قرار می گیرد. درد مردم زمانه بود. دردي عمیق تر از آنچه که در سیاست به آرمان بدل می شو
او درمان درد خویش و مردم خویش را در  رادیکال ترین نقادي سیاسی باشد که قطاري دیدم که سیاست می برد و چه خالی می رفت!

که برخالف پرندگان دیگر که مثل عقابی  می دید و تدبیر هم فقط سویه سیاسی ندارد! "سیاست تدبیر"نمی دید در "تدبیر سیاست "
او نیز بر باالي سپهر سیاست پرواز می کند تا ابرها پرواز می کند  هنگام بارندگی زیر پناهگاهی پناه می گیرند که خیس نشود به باالي

در سپهر فرهنگ را "فرازمندي و فرزانگی"بالهاي احساسش خیس نشود.شاید او از سیاست نمی گریزد به فراتر از آن فرار می کند که او 
رفتاري دانست که سیاست آغشته به آلودگی نفسانی را - می بیند. گرچه می توان مواجهه او با طبیعت را نوعی تربیت ذهنیو هنر و عرفان 

سیاست "! یک نوع "گریزيسیاست "باشد نه  "منديسیاست "تطهیر می کند و این خود شاید نوعی  ،در تزکیه و سلوك عارفانه خود
همانطور که می توان گفت او در جهان سایه  ."حکمت سرد باشد"جربه سیاسی از نوع ! شاید این یک نوع ت"سیاست زدایی"نه  "آزمایی
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گویی سهراب نگاهی حداقلی به ساحت سایه می بیند.یعت و عرفان نشسته و سیاست را درطبه ترسیم می کند در روشنایی شعروروشنی ک
فیلسوف شهیر سیاسی خط قرمز خود را در  »کارل پوپر«با کل حیات آدم نمی دانست.  سیاست داشت و حیات سیاسی را مساوي

هیبت  "سیاست" ،میدانست و براي کسی  مثل سهراب که فردیت و هویت آدمی فربهه تر بود "فردیت خود" ،کنشمندي هاي سیاسی
سیاست "است که اگر  یک نوع تقلیل گرايخود ،ست نازك غمناکی بود که ریشه در هیچستان داشت.ضمن اینکه فربهه کردن سیا

شاید توصیه به اینکه سهراب جاي نقد دارد سیاست زدگی برخی دیگر که کف دریا را عین دریا می پندارند نیز قابل نقد است."گریزي
به سیاست را اگر  اقبال به سهراب بعد از انقالب آب را گل نکنیم سیاست ترین کنش اجتماعی باشد که به زبان شاعرانه بیان می شود!

سیاست زدایی حاکمیت نسبت دهیم بازهم این به اراده و نگاه مولف ربطی پیدا نمی کند گرچه سهراب در میان طیف هاي از جامعه 
اگر سیاست را در نسبت حقیقت و قدرت معنا کنیم شاید سپهري قدرت آدمی را  محبوب شد که چندان هم با حکومت بر سرمهر نبودند!

بازگشت به وطن وجودي "از سیاست خویشتن کاوي و  "بازگشت به خویشتن سیاسی"یعت و حقیقت می دید و به جاي در نسبت طب
از فلسفه الجوردي سهراب،آشنایی "دباغ سروش دکتر "بگذریم! منظور دو نگاه کلیشه اي در ذهن من بود که با تبیین  می گفت.  "سخن

  مفاهیم و واژه ها در اشعارش آشنایی زدایی کرد. زدایی شد همچنان که خود سهراب از بسیاري از

لفظی بر سر درك  -دریافتم که فلسفه او از جنس حکمت است نه فلسفه به معناي جدال عقلی »سپهر فلسفه الجوردي سپهري«ازسیردر
ه فارغ از فهم عقالنی که درك دردمندانه حقیقت است و بازنمایی و فهم تجربه هاي اگزیستال آدمی.لذت این تجرب ! فلسفه ايحقیقت

جهان سپهري، نوع تسکین و تنش زدایی از اضطراب و دلهره هاي وجودي بود. هرچقدر پیش می رفتم و از فصلی به فصل دیگري از 
خودآگاهانه،پاالیش  "بیخودي"به  "با خودي"انگار تضادهاي درونی ام به تفاهم و تعاون بیشتري با خود می رسید و از  ،کتاب می رسیدم

را  "اخالقی –خود محوري عقالنی "به  "خودمحوري روانشناختی"تجربه جهش از ی شد.یک نوع تصعید روانی و تزکیه روحی که م
روانی هم در جانت تجربه می  - جهان سهراب یک جهان انتزاعی –گویی با مطالعه این کتاب فارغ از آشنایی با زیست تسهیل می کرد.

سبک نگارش بسط و تعیم می یابد. ه و از جهان ذهنی به جهان عینی وزمره و ابژکتیو آدمی رسوخ کردبه تدریج به گستره جهان رشود که 
که در یک تجربه یگانه  »تقلیل آالم«می کند هم  »تقریر حقیقت«از جهان سپهري به گونه اي است که هم  "سروش دباغ"و بازخوانی 

ا خواندن بو ساحت قدسی و عرفی وجودت به یگانگی و تقارن می رسد.وجودي ،مجاهدت و شفقت با نفس را توامان تجربه می کنی 
کتاب به درك این معنا رسیدم که می توان زیستن مدرن را با گشودگی نسبت به ساحت قدسی هستی تجربه کرد و میان وجود قدسی و 

  ندي می کند.جهان خود آشتی برقرار کرد.طرح واره عرفان مدرن این تجربه یگانه را صورت ب –عرفی زیست 

با خواندن این کتاب دریافتم با نظر کردن به پدیده هاي آفاقی از طریق نگاهی انفسی می توان به عمق جهان اندیشگی سهراب وارد شد 
در این تجربه باشکوه آوارگی درونی ام به هم آوایی با جهان بیرونی ام و به نو کردن تجربه درونی از امر متعالی در جهان جدید رسید.

جستجویی که تجربه توامان دریافتم چگونه می توان امربی کران را در تجربه متفاوت و متعالی پدیده هاي پیرامونی جستجو کرد. سید ور
سیال و ثابت بودن،همه جا و بی جا بودن،بی تعینی و تعین پذیري،تنهایی و در جمع بودن و فردیت و جمعیت را امکان پذیر می ساخت. 

واجد خصلت هاي درونگرایانه از حیث فردي و کنشمندي هاي  ،جربه هاي پاردادوکسیکال براي من که ازیک سوساماندهی به این ت
برون گرایانه از حیث اجتماعی و شغلی به عنوان یک روزنامه نگار بودم از طریق فهم این کتاب تا حد زیادي حاصل شد و اساسا تجربه 

ون و برونم کمک کرد و این شاید از بخت یاري من بود که در دیالکتیک جان و وجودي مطالعه این کتاب به یگانگی و وحدت در



٥ 

 

جهانم با خواندن این کتاب به تکنیک تازه اي دست یابم تا عقل و دلم و ذهن و عینم را به همسویی و همدلی بیشتري با هم دعوت کنم. 
هاي وجودي و بحران هاي روحی اش می افتم که اگر این  و سرگشتگی "حمید هامون"گاهی به واسطه حافظه و ذهنیت سینمایی ام یاد 

کم می شد و آن معجزه اي که دنبالش بود نه از آسمان که از  "کییرکگوردیش"ود شاید کمی از ترس و لرزهاي کتاب را خوانده ب
من که خود  قومیتی داشت! -به دادش می رسید. هامونی که خود اهل کاشان بود و با سهراب نسبتی جغرافیایی "سپهر الجوردي سپهري"

را همواره در کسوت و شمایل هامون می انگاشتم با خواندن این کتاب آموختم که جستن بی قراري و قرارم در یک تجربه یگانه حاصل 
و م که تاگر من همونی بش"ش مهشید می گوید هامون در سکانسی از فیلم به همسر می شود که با دویدن در پی اواز حقیقت میسر است.

یا در ابتداي فیلم آنجا که در حال تکمیل تز دکتري خود در رشته فلسفه است   "می خواي دیگه این من،من نیست دیگه من خودم نیستم
انسان از آن چیزي که بسیار دوست دارد خود را جدا می سازد و در اوج تمنا نمی خواهد! دوست می دارد اما در عین حال « می نویسد:

این » ر باشد،امیدوار است اما امیدوار است که امیدوار نباشد! همواره به یاد می آورد اما می خواهد که فراموش کندمی خواهد که متنف
را برمالء می کند و بی  "حمید هامون"جمالت و بحرانی که در درك من متضاد خود دارد عمق پارادوکس و اضطراب هاي وجودي 

را بازنمایی می کند و در واقع او را دچار ترس و لرزهاي اگزیستالیستی می کند که من نیز  عاطفی او در زندگی - روانی - سامانی و ذهنی
بارها در این وضعیت زیسته ام و گویی این تجربه مشترك کسانی است که براي بیقراري هاي وجودي خود به دنبال قراري بیرونی می 

تعبیه مک می کند تا دریابیم که این اکسیر و کیمیا در وجود خود آدمی گردند تا به سکون و طمانینه برسند و فلسفه الجوردي سپهري ک
با تمام افق هاي باز جهان "می توان  »فلسفه الجوردي سپهري«از طریق آشنایی با شده و چگونه می توان با آن بر سر مهر و آشتی بود.

ن از منظر لوگوتراپی یا معنا درمانی فرانکل هم مورد این کتاب را می توا ."نسبت داشت و در عین حال وسیع بود و سر به زیر و سخت
تامل قرار داد. کتابی که براي رهایی از رنج نیست براي معنی بخشیدن به رنج آدمی است و براي کسی که دچار گم گشتگی معنویت در 

یدن ی به رهایی از تنش و رسجهان مدرن و سرگشتگی فردیت در جان خویش است نه دارو که دعوتی است به تجربه عرفان مدرن و راه
مطالعه آن را به پایان برده  با اینکه کتابی نه براي رفع سرگرمی که براي دفع سردرگمی هاي وجودي..خویش به بینش تازه ازجان وجهان

دچار این  ام اما همچنان البه الي خستگی هاي روزمره آن را می گشایم و در البه الي صفحاتش به تکسین وجودي دوباره میرسم.گویی
  "دچار یعنی عاشق!"کتاب شده ام و

  

  

  

  

  

  

 


