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 نقد کتاب فلسفه الجوردي سپهري، حسین پورفرج
  
  18/2/95، مورخ: شنبهسایت صدانت، روز  :بعمن
 
و  ؛هاي دینی نیرومند استکار و بار روشنفکرانۀ فرهنگی اما با سویه  شناسانۀ سروش دباغ از نوعاوالً در نظر این قلم پروژه سهراب 

زید و نظامِ معرفتی مختص به خود عارف در جامعه می است که اینايدوماً محصول اصلی این پروژه رونمایی از عارف مدرنِ معنوي
 گوناگون اندیشگی او پروژه عرفان مدرن نهایت تالش خود را کرده است که سهراب سپهري را از زوایاي را داراست. سروش دباغ در

دد م فهمی مخاطبان برهاند. آنچه این پروژه بدآنمعاصر را از انزوايِ تلخِ ساده د قرار دهد و لذا این اندیشمندمورد کاوش و فهم روشمن
ه در آثار تجارب اگزیستانسیل معنوي اوست. تجاربی ک رساند ابتدا با چشم بصیرت درنگریستن سهراب سپهري و سپس دریافتنمی

 .نمود تئوریزه 	توان آن را همچون سروش دباغت و همانا میزیبایی جاگیر شده اس جامانده از او بهبه
 .  

 [1]عبارتی که به ییالق ذهن وارد شد
 سهراب سپهري در چشم و دل سروش دباغ

وعی ن است. در آن نوشته آوردم که این متفکر بهمدرن پروژة مهم سروش دباغ قلم زده  وارة عرفانتر در خصوص طرحنگارنده پیش
اي وارهحطر«درمانی مبادرت ورزیده. در آن مقاله از نظر گذشت:  به دردشناسیِ عرفان کالسیک اقدام نموده، و به نوبۀ خود به ارائۀ راه

ناسانه و نیز ششناسانه و انسانشناسانه، وجودمعرفت ت که محققانه به بازخوانی عرفان کالسیک و خوانشِاي اسپروژه» مدرن از عرفان
سروش دباغ از نوع عموم و  پردازد و نحوة ارتباط آن با عرفان کهن را که به اعتقاد خودعرفان مدرن می اخالقی/سیاسی/عبادي از

گذارد که نیاز به نوعی گذار از عرفانِ کهن به عرفان نوین مهمی می دست برسازد. این پروژه مشخص می __خصوص من وجه است
وارة عرفان مدرن سروش دباغ تا دانید طرحچنانچه می[ 2«.]دهدبصیرتانِ آگاه وجیه جلوه مینماید و آن را در چشم دلمی را حتمی

عرفان مدرن که هفت  وارةشده در طرحگام طیپشت سر نهاده است و این پروژه همچنان باز است. هشت کنون هشت گام اساسی را
)، 1ایی معنوي(تنه :است، بدین قرار است منعکس شده «فلسفه الجوردي سپهري» و «در سپهر سپهري» مورد آن در دوکتاب

 ذهن در مرگ 		)،5)، سلوك عرفانی و امر سیاسی(4چه سبزم امروز( )، من3)، در غیاب رنج دیگري(2اي از عرفان مدرن (طرحواره
حقیقتاً سروش دباغ در این  ،باري .(8متعالی( ) و سالک مدرن و مواجهه با امر7)، مناسک فقهی و سلوك عرفانی(6جاري است( اقاقی

و چه و چه اقدام مبارك ورزیده، و از این طریق گفتمان نوینی را  مرگ ،دیگري ،خدا پروژه به ابعاد گوناگون خوانشِ عرفان مدرن از
راه رفتن  آورد و اینگونهسخن به میان می قریحه از لزوم حرکت از عرفان کالسیک به عرفان مدرن گذاشته. این متفکر خوش در میان

دي معطوف به بازخوانی انتقا ، چنانکه پیشتر آوردم ذیل این نوع دینداري و»عرفان مدرن«زبان خود او:  گرداند؛ چه ازرا نو و نونوار می
کسانی می  .سنت بالیده ایم و پیشینۀ تربیتی و معرفتی ما با این سنت عجین شده است سنت عرفانی شکل گرفته است؛ چرا که ما در این

 و نفیاً. یرندبگ سراغ		کنند و مؤلفه ها و مقومات مختلفی را در آن  توانند عرفان هاي مدرن دیگري را مبتنی بر سنن عرفانی موجود بنا
علق شاعري است که به زبان پارسی شعر گفته و به سنت ما ت اثباتاً به آنها کاري ندارم و پروژه ي خود را مستقال پیش می برم. سپهري

 [«3.]خوانده استشعرهاي هولدرلین را نیز می قضا سپهريدارد. از 

 است. روشنفکري دینیي دینیدانید تعلّق خاطر سروش دباغ به روشنفکرچنانچه می .حال به مسئله اصلی این نوشتار بپردازیم
ب در این بین دین را مهمترین مولفۀ سنت به حسا کند واست که به تعبیر خود او در شکاف میان سنت و مدرنیته حرکت میاينحله
و مبادي المی تفسیر و فلسفه اس و	فقه		اند و در باب الهیات و عرفان وروشنفکران دینی بیشتر دلمشغول دین و معرفت دینی» :آوردمی

ر تشخیص سنجند. بنابمی مدرن هايآموزه با را آنها نسبت و اندیشندمی آنها …شناختی و معرفت شناختی، وجودشناختی،و مبانی انسان
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قوام بخش 		اي نظیر جامعه ما، پرداختن به این مولفه سنت،است و در جامعه دینی ترین مولفه سنتترین و فربهو دغدغه ایشان، دین مهم
 [4.«]روشنفکرانه است کار

ي نظرپرداز عاست، اما به واقهاي دینی/معرفتی خود در مقام یک روشنفکر دینیفعالیت به تلقی نگارنده اگرچه سروش دباغ در عموم
ود است؛ کار و باري که به قول خبار روشنفکرانۀ فرهنگی به نوعی کار و__سپهري و خصوصاً در مورد سهراب__او در عرصۀ عرفان 

 ستبرِ باشد و از سوي دیگر، در سنت آشنا) …هاي جهان جدید (نظیر علم جدید، فلسفه جدید، هنر و ادبیات جدیدمؤلفه اگر کسی با :او
دید سراغ در جهان ج مقوالتی چون هویت، فرهنگ ایرانی، تاریخ و تمدن ایران باشد و از وضعیت آنها بیشتر دلمشغول اسالمی،ـایرانی

یا  ر فرهنگیتوان او را روشنفکروشنفکرانه خود را پیش چشم دیگران قرار دهد، می بگیرد و درباره آن تحقیق و تأمل کند و نتایج کار
 [ 5.]روشنفکر عرفی نامید

تناع ام گذاري آن ذیل نحلۀ روشنفکري فرهنگیدهند و از نامروشنفکري دینی جاي می هر چند خود ایشان این مهم را ذیل نحله
نگذاشتید و آن را رفرم دینی خواندید. آیا در این نامگذاري تعمدي  ورزند: (ایسکانیوز:) شما اسم پروژه تان را روشنفکري دینیمی

 یعنی کار شما در ادامه روشنفکري نیست و کاري جدید است؟ دارید؟

رفان مدرن، ع هاي دیگر آن. در سلسله مقاالتسویهروشنفکري دینی است، با تاکید بر برخی  سروش دباغ:) خیر. ذیل همان پروژه)
قد و پرداخته شده، بسط داده و پیش ببرم. بخشی از کار معطوف به ن کوشیده ام بعدي از ابعاد پروژة روشنفکري دینی را که کمتر بدان

ینِ مقومات و ایجابی دارد و معطوف به تبینیز سویۀ  ؛ بخشی از کار»فناء فی اهللا«آموزه هاي عرفان سنتی است، نظیر نقد مفهوم  بازخوانی
 [6.]مسلمانی و معنوي در دنیاي مدرن است مؤلفه هاي نحوة زیست

ت. اگر اسفرهنگی روژه عرفان مدرنِ سروش دباغ دقیقاً جزو کار و بار روشنفکرانۀآن است که پ حال، نگارنده این اثر برايعلی
ذارد، و باز اگر گبر مواهب غیرمادي زندگانی انگشت تأکید می کند وروشنفکر فرهنگی در شکاف میان سنت و مدرنیته حرکت می

از  دارد؛ پس” درك و درایت نوین ي پیشین و هم درهاهم ارزش“است و دل در گرو اسالمی -دلبستۀ فرهنگ ایرانی همین روشنفکر
سهراب   :آن Case Study و هم در مورد البته هم در مورد این پروژة فربه__ هاي سروش دباغپردازياین روي مداقاً نظریه

 .رسداست، و اصالً از همین طریق به منصۀ ظهور میدرست بر مدار همین نهجِ روشنفکرانۀ فرهنگی __سپهري،

است شامل دانش، دین، هنر، قانون، اخالقیات، و ايتافتهکلیت درهم فرهنگ :از فرهنگ دقت کنید تایلور ال، به این تعریفح
 گیر وباري، به اعتقاد نگارنده فرهنگ کلیتی دامن[ 7.]آوردتوانایی و عادتی که آدمی همچون هموندي از جامعه به دست می هرگونه

در خود جاي بدهد. بنابراین، آنچه سروش دباغ در پروژه مذکور به دنبال  یک رکن را به عنوان دین توانداست و حقیقتاً می غیرمادي
ی هاي دیناست که همانا سویهاي از نوع روشنفکريِ فرهنگیژهپروژه عرفان مدرن پرو :گردد، چنین استآن می

کند و خطوط متمایز آن با عرفان می بردارياسالمی پرده-این پروژه از استعدادهاي فرهنگی/عرفی جامعۀ ایرانی. تر داردپررنگ
در معناي نخست » اهللافی فناء«و » خوديبی« از عدول متضمنِ …عرفان مدرن :به قول خود سروش دباغ مثالً. افکندمی آفتاب بر		سنتی را 

. به ضمیر سالک است آن در نگرش و 	تالش در جهت تحقق مؤلفه ها و مقومات در معناي دوم، و» خوديبی«و برکشیدن و برگرفتنِ 
 غراق و فناي درله و استاي که متوقف بر استحاخودياستقبال آن رفت؛ اما بی شد و به» خودبی«توان در واديِ سلوك، تعبیر دیگر، می

ود است؛ مذموم و مطر 	در عرفان مدرن 		رسد. در واقع، آنچهو سبکبالی و طمأنینه در می 	امر بیکران نیست؛ بلکه با اوصافی چون اراده
آید؛ اما سالک مدرن، به تعبیر به حساب نمی» دیگري«، محوریت دارد و »خود«است؛ چرا که در آن،   «خودمحوري روانشناختی«

بودنِ  و گشوده» دیگرخواهی«گیرد. به تعبیر دیگر، بر سر مهر است و آن را جدي می  «خودمحوري عقالنی«با  		هنري سیجویک،
اب را به حس» خود«و » حب ذات«به نحو معقول نیست.  ي گرفتن خودنسبت به دیگران که در عرفان مدرن محوریت دارد؛ مانع از جد

و » ا خوديب«که با » روانشناختی خودمحوري«نحو معقول و متعادل، البته روا و برگرفتنی است؛ در مقابل  آوردن و دوست داشتن، به
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نیز فرو نهادنی است ، چرا که در  در معناي نخست» خوديبی«از سوي دیگر،  .خودمداري و خودشیفتگی عجین است، ناموجه است
 .بنددگردد و از میان رخت بر میمی ماند و وجود او مضمحل و مندكبقیت و هویت و استقاللِ سالک بر جاي نمی آن

» یروانشناخت خودمحوري«موجه و رهگشاي مد نظرِعرفان مدرن، از سویی » خوديِبی«انگاشت که  توان چنینبندي، میدر مقام جمع
 وريخودمح«انگارد، اما با عنان است، ناموجه میهم» اهللافناء فی« با  را که» خوديبی«نهد و از سوي دیگر، معناي نخست از رو میرا ف

بیر ، به تع»نیمه پنهان چیزها« و دیدن » دوبارةاقلیم روح جذب«شده، براي »بی خود«بر سر مهر است. همچنین، سالک مدرنِ » عقالنی
 [8.]افسون زدگی جدید، چشمان تیزبین و ضمیرِ مستعد و چاالکی دارد رداریوش شایگان د

یرومند است؛ ن هاي دینیه، فرهنگی و البته با سویهاي روشنفکرانمدرن سروش دباغ پروژه الوصف، وفق آنچه آمد اوالً پروژه عرفانمع
 از ايارهپ و کالسیک عرفان از همانا		دارد. این پروژه » هشت کتاب«شاعر ،سهراب سپهري و دوماً این پروژه پیامبري برجسته به نام

 .داندحوضچۀ اکنون می در شدن خنک و آبتنی 	گذرد و لذا زندگی را همچوناصول اساسی آن در می

مانگونه ورزد. همی نماید و به ارائه نظري در این باب اهتماماین پروژه برجسته اقدام می” مدل عارف“هذا، این قلم از اینجا به تحلیل عم
 اي از نوعروشنفکري فرهنگی با سویۀهایی دینی قدرتمند است، نه پروژه اي از نوعکه آوردم پروژه عرفان مدرن سروش دباغ پروژه

ظهور و  در نهایت کار به” عرفان مدرن“ثغور نظریۀ  هاي فرهنگیِ نیرومند. نگارنده بر آن است که حدود وینی با سویهروشنفکري د
ت. اگر ما نظریات اسفرهنگی که این نظریه بیش از آنکه از نوع روشنفکري دینی باشد، از نوعِ روشنفکري شوداي منجر میبروز نظریه

مذکور  ۀیابیم که این نظریات با نظریعرفان مدرن سروش دباغ مقایسه کنیم؛ درمی نی را با نظریۀمنسوب به نظریات روشنفکري دی
ایگاه در ج اند؛ و لذا نظریات روشنفکرانۀ دینی دین راهمعنانی البته داراي تغایر و عدم__هم از حیث موضوع و هم از لحاظ نتیجه__

ازندگان برس را در مقام” سلوك معنويِ سالکان“گیرند، و نظریۀ عرفان مدرن می به عنوان متغیر مستقل خود در نظر یک نهاد اساسی
نفکري مدرن سروش دباغ را اوالً از نوع روش دارد که نظریۀ عرفانعنوان این متغیر. باري، به تأکید نگارنده باز بیان می به جریانی نوین

پس از __نظریۀ را  آورد؛ و لذا ایندرست و البته حیاتی به حساب می نیرومند، و دوماً بر مسیري هاي دینی بسیارفرهنگی با سویه
و خود ت«داند. و حال مند میبهره سهراب سپهري برجسته همچون از رل مدلی __درنگریستن در ذیل نظریات روشنفکري فرهنگی

 .«حدیث مفصل بخوان از این مجمل

وردم که آ اثر سروش دباغ. پیشتر» فلسفه الجوري سپهري«بررسی و تجزیه /تحلیل کتاب  .رسیماکنون به مبحث اصلی این مجال می
در سپهر » است و لذا دو کتب اخیر اوخود در نظر گرفته  پروژة عرفان مدرن Case Study سروش دباغ سهراب سپهري را به عنوان

 روش دباغ در فلسفه تحلیلی لودویگگویاي همین انتخاب مبارك است. اگر س «فلسفه الجوردي سپهري» و «سپهري
سهراب سپهري در عرفان مدرن نیز گویاي رل  ) را به عنوان فیسلوف مدل خود اختیار کرده است، انتخاب1889-1951ویتگنشتاین(

و  تب خراسانمک است. هر چند گفتن ندارد که این متفکر تیزهوش نسبت بهاین نواندیش دینی براي» صداي پاي آب«مادلی سراینده 
 .بردهاي فراوان مینیز بهره شاعران به نام آن نیز دلی شیدا و شوریده دارد و از آن جمه

حلیل متنِ ت است. این قلم در این مجال بهکتاب مذکور سروش دباغ در مورد سهراب سپهري الوصف، نگاه نگارنده در اینجا به دومع
 این یرینش هايمیوه به خواهدمی اینجا در نوشته این 		پروژه است. جی اینیازند و بیشتر متمایل به خرواین دو کتاب خوب دست نمی

 .خاص نظر بیفکند و مهمترین آورده این رویکرد را تئوریزه سازد پروژه

(1) 
ین ا شناسی سروش دباغ پروژة مستقلی نیست؛ بلکهبدآن توجه کند این است که سهراب باید حتماًاي که خواننده میاولین مسئله

بخواهیم از حدود و ثغور سلوك معنوي در جهان راززدایی  یابم، اگرچنانکه در می :ترياست از پروژة بزرگژه بخش کوچکیپرو
ار او را و میراث معنوي ماندگ ها و مقومات آن را برشمریم، نباید سپهرياسالمی سراغ بگیریم و مولفه-ایرانی شدة کنونی ذیل سنت
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قوالتی نظیر م هاي ژرف معنوي دارد، با برآفتاب افکندنِ تامالت خویش دربارةکه دغدغه ابۀ سالک مدرنینادیده انگاریم. سهراب به مث
از این  را سامان بخشیده است. رواست که ما هم منظومهاي .…رؤیا مرگ، عشق، باد، باران،امر متعالی، غم، فلسفۀ الجوردي، تنهایی،

 [9.]زمانۀ پر تب و تاب، توشه اي برگیریم سلوك معنوي خویش در این میراث ماندگار، براي نظم و نسق بخشیدنِ به
  
(2) 

ارانه. انگساده جوییِاست نه از سر صرفاً لذت” كخرمی مرتع ادرا“سپهري از سرِ  حال که چنین است عالقۀ سروش دباغ به سهراب
به تبع) کام خود را نیز شیرین نماید؛ اما بد آن است که آدمی در ) در این باکی نیست که خواننده از سر تدبر و تفقه در هشت کتاب

م باغ در مواجهه با سهراب سپهري هنگارنده سروش د صرفاً به مزه دلخوش باشد و خاصیت خوراك را درنیابد. باري، به اعتقاد این راه
مزه و شیرین را خوش کند. او از سهراب هم کام دهان خوددنبال می” رد روایت را تا متن سپید“هم  شود، ومی” روزهایش پرتقالی“

 .سازد و هم جام وجود خود را معنوي و پرمعانیمی

تعبیر نیچه او  به »:نشیند. چه، از زبان خود اوو هم به دل می آید،هذا، سهراب سپهري در چشم و دل سروش دباغ هم به چشم میمع
هاي زیادي درباره او شکل گرفته؛ ها و مخالفتاندازد؛ موافقتنمی دهد و در وهله نخست ما را به یاد شخص دیگريبوي خودش را می

نگاه، سلوك و  يگذار. نحوههاي تأثیرانسان یگراز اهمیتی است که آثار او در فضاي اندیشگی و ادبی ما پیدا کرده، بسان د این نشان
نویسندگان را در پی  معاصران او متفاوت بود و همین امر در آن زمان حرف و حدیث و طعن تنی چند از زیست این هنرمند از دیگر

 بچه«د گویاهنی به او میکند و رضا برآنچه در جامعه می گذرد را نقد می توجهی او بهداشت. مثالً احمد شاملو سلوك سیاسی و بی
خورد و سر در گریبان خود فرو برده و را نمی آورد که غم دیگراندردي به حساب میبراهنی او را انسان بی». بوداي اشرافی

باري، نگارنده برآن است که این نواندیش [ .«10]کندگذرد زندگی میاز مسائلی که پیرامون او می گریزي پیشه کرده و فارغسیاست
جوید، و گردد و میمی .ددگرمی” ادارك منور“خواهد و تا حد زیادي به دنبال جویانه نمیلذت دینی از سهراب سپهري تنها طعام

دي منهکند و عالوه بر بهربه هشت سرزمین فراخ سفر می» صاحب هشت کتاب» یابد. سروش دباغ گویی در مواجهه باجوید و درمیمی
 .اندازدگذارد و از چشم دور نمینمی تهیماند؛ و البته دیگران را نیز دستنصیب نمیها نیز بیها از بینشبیشه از

(3) 
سهراب سپهري  :پرسدهاي فوق خالی کنید. نگارنده میکته سوم برآیند نکته اول و دوم است. ابتدا ذهن خود را از آوردهن

ی و یا و تنها سهراب را از سر رفعِ خستگ پژوهان نظري نیفکنده باشداگر کسی به آثار و افکار سروش دباغ و سایر سهراب !کیست؟
 او را به نماید و مثالًمی بگیرد؛ قطعاً سهراب سپهري را درچند جمله کوتاه و چند کالم سطحی خالصه گذران اوقات فراغت به خواندن

نگاهی به  نگرند وجویی و کامرانی درمیآفرینیان را تنها از سر لذتادبا و فرهنگ کند. چنین قماشیتوصیف می” شاعرِ اهل کاشان“
 .ا و هکذااندازند. و هکذطنین آثار آنان نمی” حجم سبز“

 :حال به این دو نکته بنگرید

 لب “جویانه نگاه معرفتی/معنوي داشت؛ و از طریق او بر ادبی/لذت هاي سهراب سپهري عالوه بر نگاهتوان به اشعار و نوشتهمی
 .افکار خود را آبیاري نمود ”آب دانش

 توان این شاعر معاصر را جزوي از یک جریان در حال حیات و البته اساسی به حساب آورد و براي او عیار و اعتبار و اینکه می
 .ویژه قائل شد

نگارنده در اینجا پاسخ  !سهراب سپهري کیست؟ :کنداکنون با در نظر داشتن این دو نکته نگارنده سوال خود را دوباره تکرار می
 از دیدگاه سروش دباغ سهراب سپهري نه یک شاعر باداباد، و نه یک ابزار گذران .جویداز زبان شخص سروش دباغ می را خود 		سؤال
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سپهري شاعري است که به زبان » :افکار او غور مکرر کرد توان در آثار ووقت، بلکه یک عارف مدرنِ معنويِ زیبافهم است، و لذا می
 .ارد. از قضا سپهري شعرهاي هولدرلین را نیز می خوانده استپارسی شعر گفته و به سنت ما تعلق د

هشت  «مختلف  ما می آید، صورت بنديِ تجارب معنوي و باطنی اوست؛ تجاربی که در اشعار آنچه در این میان اهمیت دارد و به کار
، لحن حماسی »وهشرق اند«اشعار کتاب  عرفانی اسالمی نیز آشنا بوده، ریزش کرده است. سپهري، افزون بر عرفان شرقی، با سنت» کتاب
 .است» دیوان شمس«شورمندانه سروده شده و طنین انداز لحن مولوي در  دارد و

ا و ایده ه خالف مولوي، در جهان راززدایی شدة کنونی زیسته است. از اینرو می توان از در عین حال، سهراب سالکی است که، بر
قی نوینی از حدود و ثغور سلوك معنوي در روزگار کنونی را سراغ گرفت. افزون بر این، می تل 		نگرش و تجربۀ زیستۀ او بهره برد و

 [.11«]براي انجام این مهم بهره برد	 تجارب و احوال دیگر سالکان مدرن نیز 		توان از

همچون  او را بایدعارفی مدرن با اگزیستانسیلی معنوي و البته ملموس است؛ و لذا می بنابراین، براي سروش دباغ سهراب سپهري
شاند کاینگونه فهمید که او را سلوك سبز اوست که به شاعري و تر زبانی می[  12.]سالکی نوین در جستجوي تطور امر متعالی فهیمد

[ __13]؛»نیما افراسیابی«و برعکس تعبیر __این قلم  باري، به عقیده”. خوابیدن در متنِ عناصر“نه شاعري او را به سلوك معنوي و  و

سانِ به__آفریننده هشت کتاب را داند و هکذابا سپهريِ عموم داراي تفاوت معنادار و البته حیاتی می را سپهريِ سروش نگارنده
ک ی گیرد. سروش دباغ اوالً سهراب سپهري رادر نظر می” از عشق، تر“و ” کبوترانه هايتجربه“سالکی مدرن اما با  __سروش دباغ

 درعرفان» :گویداو می شناسد. چهکالسیک تحیرپسند رازافکن مبرا می انگارد؛ دوماً او را از عارفانِقد راززداینده می عارف معنويِ تمام
اي شود؛ تنهاییبرد، اما این تنهایی بدل به جدایی نمیمی رهد و تنهاییِ اگزیستانسیل را نصیبمدرن نیز سالک طریق، از دام کثرت می

ان را کور هاست. در واقع، از سویی عارف مدرن، ج	 عنان با متافیزیک افالطونی باشد، متناسب با متافیزیک نحیفهم که بیش از آنکه
 انگارد،میبخش جهان پیرامون نمعنایی را قوامهدایت، سیاهی و تلخی و بی و	سان کاموکند و بهو کر و ایستاده بر پاي خود تجربه نمی

برد و مبتنی قدسیت نسب از متافیزیک افالطونی نمی گیرد؛ اما ایننوازي را در جهان سراغ میبخش و روحبلکه قدسیت و معنویت فرح
نی نمونه خوبی از عارف مدر جهان پیرامون نیست و مؤونه متافیزیکی کمتري دارد. در دوره معاصر، سپهري بر قلمرو قدسیِ جداي از

» فضا صمیمیت سیال«نیست و در عین حال با تنهاییِ اگزیستانسیلی مأنوس است که در  است که چندان با متافیزیک افالطونی بر سر مهر
 [14.«]است و توأم با احوال نیکوي معنوي» واژهبی وسعت«کران و رسد؛ ترسی که ناظر به هستی بییدر م» ترسی شفاف«با 

(4) 
 بشناسانۀ سروش دباغ از سهراصلی این جستار است. چنانچه آوردم پروژه سهرابا در نظر گرفتن تمام موارد فوق رسیدن به هدف

ه دهندة این است کرباید. این پروژه به ظن نگارنده نشانمی هاي عامیانه و سطحی سختسازد و او را از نگاهسپهري عارفی مدرن می
تحقق  «به امکان یک پرنده شدن» دمد و چگونه عاشقانهمیروح روح هاي بیهبر جسم واژ” هاي کبوترانهتجربه“ چگونه عارفی با

ز شاعري است که اخواهد عارف شود، بلکه عارفیسهراب سپهري ابتداً شاعري نیست که می بخشد. باري، در نظر نگارندهمنطقی می
اعر انگیزد و او را مبدل به شمیجوشش بر هاي معنوي او این تر زبانی و سحرآفرینی را در او بهاست که سفراو کسی ؛آوردسر درمی

 .سازدمی” آشناي عادت درخت“برد و او را می” نزدیکی آغاز زمین“ نماید. او را بهمی” حقایق مرطوب“

پرسیم: یم است؛هاي معنوي و رازگشایانۀ از هستیسروش دباغ عارفی مدرن با سویه حال که چنین است و سهراب سپهري وفق پروژه
خروجی محتمل مثبت است یا منفی؟! در نگاه نگارنده مهمترین  ب سپهري چه خروجی محتملی را داراست؟! و ایناین تلقی از سهرا

است که رونمایی از سهرابی .سهراب خنثی است نه پردازسهرابِ نظریه پژوهانۀ سروش دباغ رونمایی ازسهراب خصیصۀ پروژه
 اري،است. بهاي معنوي خیس و پر طراوت ه دارد و لذا آفرینندة خوراكکیس در پسِ پشت اشارات و تلویحات خود معنایی ژرف در

 ”دراندازندة معانی نوین و به قول خودش مهمترین دستآورد پروژه سروش دباغ همین است که او سهراب سپهري را در قامت یک
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نماید. در مورد او بدل می” پردازنظریه مدرنِ عارف شاعرِ“به یک ” عارف شاعرِ مدرن “او را صرفاً از یک  سازد ومعرفی می“کبوترانه
 .گنجاندردیف ابوسعیدابوالخیر و موالنا و عطار می گشاید و او را دراي را میفصل تازه

 هاي خودپرداز در پس عارفانگیحال ممکن است کسی بپرسد: ویژگی این ویژگی در چیست. پاسخ روشن است: سهراب نظریه
اما صاحب دکترین است و نسبت به خدا و  سازد. او اگر چه عارف استآورد و خود را منحصر به فرد میرا به نمایش درمی خود

نماید مواضع خود را برمال می .اندازدکند و اسلوب خود را در میرا ابداع می زبان خود این ویژگی تفاوت نیست. او دردیگري هرگز بی
ه ک شودشود و اصالً کسی میمرحله است که سهراب سهراب به معناي واقعی کلمه می رد. باري، در اینگیو اهداف خود را پی می

 .توان به او اعتناء و اتکا نمود و آثار و افکار او را واکاوي کردمی

دهد می ا تشکیلراعتقاد این قلم عارفانگی هر عارفی جنبۀ خصوصیِ اگزیستانسیل او  تر سخن بگویم: بهحال بگذارید کمی مبسوط
 کند و او را به زیستن معنويهاي دور دعوت میذهن و ضمیر در همۀ افق دارد. او را به پروازهاي ناب او را تنها براي او نگاه میو تجربه

گیرد. او را غرق سازد ولی از جامعه میهویدا می عارف شخصِ براي را عارف رفت آنچه الوصف،مع 		رساند.غیرمشترك در می
انه براي او موجودي بیگ عارف نیز” منِ“گذارد. در این شرایط گویی خبر میسازد و حتّی از خویش بیمی هاي مرطوب متعالیتجربه

یگري د هاي عارفانه مختصِ عارفان است و هیچگاه قابل انتقال بهتا اینجا تجربه آید. باري،شود و در چشم او نامحرم به حساب میمی
 .همگانی و در اشاعه دانست توان آنها رااست و نمیبکر اختصاصی و غیرمشاع  نیست. این تأمالت

ه جامعه ب کند. آن اتفاق چیست؟! این اتفاق درست به لحظۀ بازگشت عارفمسئله را واژگون  تواند ایناما (پس از آن) یک اتفاق می
هاي خصوصی خود را به رایگان در اختیار آدمیان تجربه گشتهعارف باز .سازدهاي نهان را عیان میگردد و در این وانفسا گنجبرمی

ریزد و دهان خود به جان اغیار می هاي معنوي را ازنماید. او این خوراكمند میاز این گوهرهاي ناب بهره گذارد و آدمیان رامی
یات تجرب گذاريرف از طریق به اشتراكگرداند. باري، در این شرایط است که عامی هاي سالکانۀ خود را همگانی و عمومیتجربه

د به سالکی رساند و لذا از سالکی منفرمعانی مشترك کمک می به تولد __شناسانهآنهم در قالب بافتی زبانی و غیات__خود با دیگري 
 .یابدمی فعال بدل

تواند خاطب میم کم و کاست بیان نماید و نهیتواند تمام تجربۀ خود را باینجا نه عارف می است که در البته ذکر این نکته نیز ضروري
سوي  مواجهیم؛ ترجمان ناکامی که هم از ”ترجمان ناکام“ ظهور دو بیان سالک را بی کم و کاست دریابد. باري، در اینجا ما با

بر  ف است و عالوهمخاطبان البته مضاعف از ناکامی عار گرا. هرچند ناکامیخیزد و هم از سوي مخاطبان معنویتسالک معنوي برمی
 .گیردرا نیز دربرمی ناکامی خود ناکامی سالک

و او را  سازدنظر و قابل اعتناء میاین است که این پروژه از سهراب سپهري عارفی صاحب نتیجتاً، مهمترین مزیت پروژة سروش دباغ
پذیر وژه سهراب سپهري را عارف فعال و البته دریافتگیرد. این پرمی هاي خود حامل معانیِ بلند و پر مغز در نظردر پس پشت شاعرانگی

 که است این گویاي دباغ سروش		منتشر شدة  انگارد. نگاه به دو کتابساز میفکران زندگیآورد و او را در ردیف صاحب به حساب
نه او خود است؛ و چگو ی مختص بهمعرفتو البته نظام بینیِ گشودهدوماً شاعر، سوماً صاحبِ جهان و عارف اوالً سپهريِ سهراب چطور

 عربی داراي جاه و جالل باشد. آثار سروش دباغ به خوبی نشانابیالدینمحی پرداز همچونتواند در قامت یک عارف نظریهحقیقاً می
ت استعمال کیفی است.ايداراي طراحی هوشمند زیرکانه اندیش نیست؛ و لذا آثار اودهد که سهراب سپهري شاعري خنثی و البته هزلمی

 داشته؛ و همانا او از این طریق برآیند آن است که سهراب سپهري از کاربرد این مفاهیم قصد و منظور دیگري «هشت کتاب«مفاهیم در
را در معانی بعضاً غیرعمومی همچون  ”رویا“ وفق آثار سروش دباغ سپهري مفهوم .اي را به ما برساندخواسته معناي ویژهمی

 از او بکر تجربیات از ”هیچستان در 		هبوط“مثالً سروش دباغ در [ 15.]نمایدبرد و آن را دیگرگونه بازفهمی میبه کار می» شدگیتهی«



٧ 
 

 ”غم“ مفهوم از مثالً او که دهدمی نشان حتّی 	و[ 16]کنندبرداري میپرده» هاي کودکی و دوران اساطیرنستالژي«باز یادآوري  و کویر
 [17.]ستانسیلی دارداگزی عارفانۀ درك چه

اجد و لذا او را سازد وپرداز میعارف منفعل، رسماً عارف شاعرِ نظریهعرفاً شاعرِ نیمچه باري، پروژه سروش دباغ از سهراب سپهريِ
 است فعالی رنِمد سالک از 	شیرین پروژه سروش دباغ رونمایی و معرفی داند. باري، میوةشده میبنديمکاشفات اگزیستانسیلِ صورت

 .“اي را بکند خواهد مردسبزه اگر“که  داندتفاوت نیست و او میهرگز نسبت به دیگري، طبیعت، امر متعالی و غیره بی که

کار و بار روشنفکرانۀ فرهنگی اما با   نوع از دباغ سروش شناسانۀسهراب پروژه قلم این نظر در اوالً 	ین بگویم کهباید چندر پایان می
د زیعارف در جامعه می است که اینايو دوماً محصول اصلی این پروژه رونمایی از عارف مدرنِ معنوي ؛هاي دینی نیرومند استسویه

پروژه عرفان مدرن نهایت تالش خود را کرده است که سهراب سپهري را از  ا داراست. سروش دباغ درو نظامِ معرفتی مختص به خود ر
 فهمی مخاطبانمعاصر را از انزوايِ تلخِ ساده گوناگون اندیشگی او مورد کاوش و فهم روشمند قرار دهد و لذا این اندیشمند زوایاي

گزیستانسیل تجارب ا ا چشم بصیرت درنگریستن سهراب سپهري و سپس دریافتنرساند ابتدا بمدد می برهاند. آنچه این پروژه بدآن
نمود؛  زهتئوری 		توان آن را همچون سروش دباغزیبایی جاگیر شده است و همانا می جامانده از او بهمعنوي اوست. تجاربی که در آثار به

 :و لذا به قول خود سهراب

 ر میهاي هوا، پر قاصدهایی است/که خب/پشت هیچستان رگچستان جایی استهی به سراغ من اگر می آیید/پشت هیچستانم/پشت
سواران ظریفی ست که صبح/به سر تپه ي معراج  ، نقش هاي سم اسبانآرند، از گل واشده ي دورترین بوته خاك/روي شن ها هم

جا تنهاست/و  ینا اران به صدا می آید/آدم:/تا نسیم عطشی در بن برگی بدود/زنگ بخواهش باز است ، چترشقایق رفتند/پشت هیچستان
تنهایی  نازك ینیچ/		اگر می آیید/نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترك بردارد در این تنهایی، سایه نارونی تا ابدیت جاري ست/به سراغ من

 [18!]من

 حسین پورفرج

18/2/1395 
. 

. 
و  اند، کمال سپاسنهایت توجه و عنایت را داشته وست گرامی سروش دباغ که به اینجانبدر اینجا جا دارد که از استاد و د[ -1]

است. براي این  تقدیر و ستایش است، زیبندهايپذیر ایشان که ویژگی هر متفکر برجستهواالي علمی و نقد امتنان را داشته باشم. منش
 .کنمها را میشان آرزوي بهترینعلمی/پژوهشیهاي فعالیت و مابقی” پروژه عرفان مدرن“عزیزِ زیبابین در 

 :واره سروش دباغ از عرفان مدرن، منتشر شده دراز همین قلم، نقبی بر طرح[ -2]
http://booyebaran.ir/?p=21757 

 :گفتگوي سروش دباغ با ایسکانیوز: سروش دباغ: باید عرفان مدرن را جایگزین عرفان سنتی کرد، در آدرس[ – 3]
http://www.iscanews.ir/news/104733/ 

 .تحت عنوان: بازخوانی پروژه عرفان مدرن» فلسفه الجوري سپهري« چاپ شده در:

 (بنگرید در: روشنفکري دینی و آبغوره فلزي؟!(وب سایت رسمی سروش دباغ[ -4]

 :بنگرید در: تمایز روشنفکري دینی و روشنفکري فرهنگی، در آدرس[ -5]
-http://www.mehrnameh.ir/article/2692/%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B2

-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A
-%D9%88-A%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8
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-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A
C%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8 

 .ه عرفان مدرنفلسفه الجوري سپهري ، بازخوانی پروژ[ – 6]

 ها و مفهوم فرهنگ، داریوش آشوري، نشر: آگاهبنگرید در: کتاب: تعریف[ -7]

 :(من چه سبزم امروز)، سروش دباغ: در آدرس4اي از عرفان مدرن شماره بنگرید در: طرحواره[ -8]
pdf/229.pdfhttp://www.begin.soroushdabagh.com/ 

 .، سروش دباغ، نسر صراط»فلسفه الجوردي سپهري«مقدمه کتاب [ -9]

 .(همان، سروشِ سپهري، (مقاله نیما افراسیابی[ -10]

 .عرفان مدرن همان، بازخوانی پروژه[ -11]

 .سروش دباغ آمده است» در سپهر سپهري«اي تحت همین عنوان در کتاب این تطور امر متعالی در آثار سهراب، در مقاله[– 12]

است. مطالعه این مقاله خوب در  نام نهاده» سپهري سروشِ«اي محققانه پروژه کاري سروش دباغ را نیما افراسیابی در مقاله[ – 13]
 .تحت عنوان مذکور قابل مشاهده و عنایت است، بنگرید» ابسهر فلسفه الجوردي«کتاب 

 .«در سپهر سپهري«)/چاپ شده در 1طرحواره عرفان مدرن ([ -14]

 .ها؛ مفهوم رویا در هشت کتاب سپهريبنگرید در: فلسفه الجوردي سپهري/زندگی خواهب[ -15]

 .بنگرید در: فلسفه الجوردي سپهري/هبوط در هیچستان[ -16]

 .بنگرید در: در سپهر سپهري/فکر نازك غممناك[ -17]

 .اي در لحظههشت کتاب/حجم سبز/واحه[ -18]
 


