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 وجه اشتراك سپهري و علی شریعتی
 »فلسفه الجوردي سپهري« تأملی بر کتاب

 
  نژادعلیرضا شیرازيگفت و گو از: 

  
  25/1/95ایران، صفحه اندیشه، مورخ:  روزنامه :منبع

 
 

منتشر  »فلسفه الجوردي سپهري«بتازگی انتشارات صراط دومین کتاب سروش دباغ درباره سهراب سپهري را با عنوان 
  .هاي سهراب سپهري ارائه کرده استکرده است که دباغ در آن تحلیلی نوین درباره آرا و اندیشه

 
اگر مانند سهراب سپهري زیستن در کنار مردمان شرق و غرب، از ژاپن و چین و افغانستان گرفته تا لندن و پاریس را تجربه 

ها و تفکرات و هاي متفاوتی از اندیشهشنا شویم و پردههاي مختلفی از زندگی متجدد آکنیم، ممکن است با سبک و سیاق
ما هاي آنی تجدد باشیم، امصنوعات انسان از منظر ما کنار زده شود، یا شاهد تخریب محیط زیست و آثار جنگ و شتاب

دد و تج«را به راحتی با » سنّت و معنویت«در عصر جدید براي انسان سخت بوده است تا  		است.» آبی«جا آسمان در همه
اند م نبودهدوام و مبهم بوده است ولی کاش بیخشنودي جایگزین کند یا بهتر بگویم اگر گاهی هم، چنین کرده» تکنیک

  .اندر زندگی فکر کردهکسانی که به چگونگی رهایی از مرحله سؤال د
 

سنّت و مدرنیته را حس کرده تهران) از جمله پژوهشگران فلسفی است که گسست میان -1353دکتر سروش دباغ (متولد 
اي را است و این دغدغه وي باعث شده تا در سیر سگال و سلوك نقد سهراب سپهري نسبت به زمانه جدید، قرابت ویژه

عنوان  نطور که خودبا خویش بیابد. او مدت زیادي است که با سهراب انس داشته و درباره شعرهاي او تأمل دارد. البته هما
او با آثار سهراب سپهري از منظر یک منتقد ادبی که براي مثال بخواهد به بررسی تکنیک شعري سهراب  کند، مواجههمی

  .اشعار او است» هاي اگزیستانسیال و عرفانی و معنويسویه«بپردازد، نیست بلکه معطوف به 
لیس به ی و با زبانی سعموماً مجموعه مقاالتی است که مؤلف در آن با خوانشی فلسف» فلسفه الجوردي سپهري«کتاب 

  .واکاوي شعر و عرفان سهراب سپهري پرداخته است
 

آیا «که صحبت شدیم و پرسیدیم گیري و محتوا و مضمون آن با دکتر سروش دباغ همدرباره این کتاب و پروژه شکل
سپهري «پاسخ داد: و دکتر دباغ چنین به ما » توان از شعرهاي سهراب به ساختاري فلسفی از اخالق دست پیدا کرد؟می
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» اطاق آبیِ«هاي اگزیستانسیل ژرفی در اشعار و هاي عمیق و دغدغهفلسفه نخوانده بود و فیلسوف نبود در عین حال، اندیشه
ل گریبان او هاي اگزیستانسیآموخته فلسفه که دغدغهام به عنوان یک دانشخورد. خوشبختانه توفیق داشتهاو به چشم می

وردي فلسفه الج« 		و» سپهر سپهري«ام درباره مضامین اشعار سپهري را در دو اثر در مالت بیست سالهکند، تأرا رها نمی
ون مرگ، غم، تنهایی معنوي، عشق، امر منتشر کنم. در این دو کتاب، روایت خویش از مقوالت و مفاهیمی چ» سپهري

  .»امي را در جستارهایی جداگانه به بحث گذاشتهمتعالی، فلسفه الجوردي، هیچستان، رؤیا، ایمان و ... در اشعار سپهر
 

سپهري را در  اگر قرار باشد«کند: هاي مشترك اندیشه سپهري با فالسفه و متفکران را برایمان چنین توصیف میاو سویه
هاي غدغهد توان او را به برخی از فیلسوفان اگزیستانسیالیست نظیر یاسپرس تشبیه کرد کهزمره متفکران به شمار آوریم، می

ی نویسانی چون تولستوي و داستایوفسکتوان او را با رمانزند. در عین حال، میعمیق اگزیستانسیال در آثارشان موج می
اند. قیاس کرد؛ چنانکه برخی از محققان و پژوهشگران، این نویسندگان را در شمار متفکران اگزیستانسیالیست قلمداد کرده

توان سپهري را با علی شریعتی و داریوش شایگان مقایسه کرد. از همین رو، یکی از ز، میاسالمی نی -در سنت ایرانی 
» کویریات«و  سپهري» هشت کتاب«، متکفل بحث تطبیقی میان »هبوط در هیچستان«، »فلسفه الجوردي سپهري«مقاالت 

  .»علی شریعتی است
 

در کالس  دو سال پیش«ر و آراي سپهري عنوان کرد: این پژوهشگر حوزه فلسفه اخالق در توضیح قرائت تطبیقی از آثا
 در دپارتمان فلسفه دانشگاه تورنتو شرکت کردم. در آنجا افزون بر نیچه و هایدگر و یاسپرس» درآمدي بر اگزیستانسیالیسم«

ذاشت. گ و کامو و سارتر، استاد مربوطه چند جلسه هم به داستایوفسکی و ویکتور فرانکل پرداخت و آثارشان را به بحث
هاي ژرف اگزیستانسیال دارد و شاعري است در زمره بدین معنا، سپهري هم، نظیر فروغ فرخزاد و احمد شاملو دغدغه

هایش ت و رماننویسی است در عداد متفکران اگزیستانسیالیسمتفکران اگزیستانسیالیست؛ همانطور که داستایوفسکی، رمان
  .»سوز استل و عافیتها و اخگرهاي اگزیستانسیمملو از بارقه

 
ن شوند که جستار نخست آن به بررسی مضامیبندي میبه این صورت دسته» فلسفه الجوردي سپهري«هاي کتاب بخش

پس در گیرد. سسراغ می» اي که الجوردي رنگ استفلسفه«پردازد و نویسنده از سپهري می» ما هیچ ما نگاه«دفتر شعر 
آمده » هازندگی خواب«کند که در دفتر شعر ارب اگزیستانسیال سهراب ارائه میجستار دوم، تصویري از احوال و تج

» هبوط در هیچستان«سپهري در جستار سوم با عنوان » هشت کتاب«دکتر شریعتی و » کویریات«است. بازخوانی تطبیقی میان 
و  تأکید دارد. دباغ، شریعتی» ستیانگیز بودن هترس«، و »آرامش سرد«، »تنهایی«، »عدم«، »عشق«آمده است و بر مفاهیم 

اند کند که در جهان راز زدایی شده کنونی همچنان دلمشغول ساحت قدسیسپهري را در زمره سالکان مدرنی قلمداد می
البته سروش دباغ در این کتاب دوري سهراب سپهري از سیاست را مورد ». اقلیم گمشده وجود«و در پی جستن راهی به 
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و » سافرم«سپهري به رغم اشاراتی در دفتر «گوید: می» خبرنگار ایران«د و در توجیه این ادعاي خود به دهانتقاد قرار می
ن رو، نپرداخته است. از ای» دیگري«ار خود به مفهوم چندان در آث 		؛»و پیامی در راه«نظیر » حجم سبز«برخی از اشعار دفتر 

شود؛ چرا که اخالق همانطور که لویناس آورده با کار او دیده می از منظر میزان پرداختن به مباحث اخالقی، نقصانی در
در واقع سپهري به عنوان یک متفکر «وي در این مورد اضافه کرد: » شود.آغاز می» دیگري«و پرداختن به » دیگري«

اجتماعی تفکیک  قنپرداخته است. اگر میان اخالق فردي و اخال» دیگري«مند و فراگیر به اگزیستانسیالیست، به نحو نظام
هاي سلوکیِ فردي و باطنیِ فراوان برد و از منظر سهراب به هستی نگاه کرد سهراب، بهره» هشت کتاب«توان از کنیم، می

و لذت برد اما براي سامان بخشیدن به مناسبات و روابط اخالقی در سپهر اجتماع و سیاست، سپهري سخن چندانی ندارد؛ 
  .»اش نبوده استهاي جديدلمشغولیظاهراً این امور در زمره 

 
 دینداري«که به زعم وي ذیل » عرفان مدرن«دکتر سروش دباغ بیش از سه سال است که با درنگ و تتبع در باب 

شود، در پی معنادهی به مفاهیم معنوي در عالم جدید است. براي مثال او در این کتاب در بیان گنجانده می» اندیشتجربت
 است که در مقام عمل دلمشغول» بایسته«تواند و معتقد است سالک عصر جدید می» سیاست«با  »سالک مدرن«نسبت 

در وار اخالق را بر صعنان با سازوکار دموکراتیک و پاسداشت حقوق بشر است که حافظسیاست باشد و این امر هم
  .نشاندها و نهادهاي دینی میمناسبات و روابط میان انسان

 
در ذهن  مرگ«، »سلوك عرفانی و امر سیاسی«، »من چه سبزم امروز«دیگر این کتاب بدین شرح است: عناوین جستارهاي 

اي از عرفان طرحواره«اي که وي آن را که در ادامه مقاالت پروژه» مناسک فقهی و سلوك عرفانی«و » اقاقی جاریست
سی را مورد برر» یماي زن در هشت کتاب سپهريس«هاي پایانی کتاب نویسنده در بخش 		اند.خواند، ارائه شدهمی» مدرن

  .ورزي پرداخته استقرار داده و به تأمل در باب اصناف ایمان
 

مقاالت این کتاب ناظر به ایماژهاي شعر سهراب است که دباغ دیدگاهی هرمنوتیکی (تفسیر و تأویل متن) از آنها ارائه 
باره هاي نو درپهري، پنجره ذهن مخاطب را به نظرگاه اندیشهکرده است که با تأسی از نظم و میراث ماندگار معنوي س

  .گشایدعرفان و سلوك عرفانی می
 
  


