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  چكيده
شعر سهراب سپهري قابليت فراواني جهت نقد محتوايي با رويكردهاي عرفاني و 

از اين رو سروش دباغ كه از سويي دلبسته عرفان و فلسفه است و از . فلسفي دارد
سويي مفتون ذهن و زبان سپهري، تالش مي كند در اين مجموعه فكر و انديشه 

كتاب . چند واژه و مفهوم كليدي در ديوان او جستجو و بيان كندسپهري را پيرامون 
مجموعه اي شامل چند مقاله و سخنراني و گفتگوست كه در » در سپهر سپهري «

از مهمترين موضوعاتي . در انتشار فرهنگ معاصر به چاپ رسيده است 1393سال 
در شعر سهراب  كه نويسنده در اين مجموعه به آن پرداخته است  معاني باد و باران

سپهري، تامالتي در مفهوم غم، مرگ، امر متعالي، هيچستان و  نيز معرفي عرفان 
مدرن و تمايز آن با عرفان كالسيك و ارتباط انديشه هاي سهراب با اين عرفان 

در اين مقاله تالش شده است عالوه بر نقد شكلي و ساختاري اين اثر، به . است
يزان موفقيت نويسنده در تبيين اين مطالب نقد روش تحقيق و نيز  بررسي م

اي در حوزه  به نظر مي رسد نويسنده موفق شده است دريچه هايي تازه. بپردازيم
با اين حال بسياري از مباحث مطرح شده در حد طرح . سپهري شناسي بگشايد

  .موضوع است و ابهامات فراواني در آن به چشم مي خورد
  راب سپهري، عرفان مدرن، امر متعاليفلسفه، عرفان، سه: ها كليدواژه
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  مقدمه.1
در ميان دواوين شعري شاعران برجسته معاصر اشعار سهراب سپهري  هم از حيث زبان 

كمتر ناقد برجسته اي در . و هم از حيث محتوا جايگاه ويژه و منحصر به فردي دارد
صر او چون از شاعران هم ع. حوزه شعر معاصر كه به آثار او توجه خاص نداشته باشد

فروغ و اخوان و بهبهاني گرفته تا ناقدان برجسته اي چون براهني و شفيعي كدكني و 
شميسا و آشوري  شعر و شخصيت سهراب سپهري از منظر اين بزرگان با عبارات 

بعضي زبان و فكر او را ستوده اند و برخي ديگر شعر او را .متنوعي توصيف شده است 
از حس آميزي و تصاوير متوازي دانسته اند و گروهي بازي با الفاظ و مجموعه اي 

ديگر به تامل در باره انديشه هاي عرفاني او و يافتن سرچشمه ها و ابشخور انديشه او 
صالح حسيني تنوع اين ديدگاه ها را در باره  .در عرفان شرق دور نشسته اند و قلم زدند

فارغ از صحت ) 9-7: 1371.(شعر و شخصيت سپهري در آغاز كتاب خود آورده است
و سقم اين داوري ها بايد اذعان كرد كه به گواه شرح ها و تحقيقاتي كه در باره  شعر 
او تا كنون انجام شده است، كالم او اين ظرفيت را دارد كه انديشه هاي تازه و بلندي را 

هاي خاص او كه گاه ارتباط  با وجود شاعرانگي و هنرمندي. در خود منعكس سازد
سازد، انديشه ها و باورهاي او در مجموعه  بندهاي شعري او را دشوار ميميان 

شعر سهراب در عين حال كه . اشعارش  از انسجام و يكپارچگي خوبي برخوردارست
منعكس كننده افكار و باورهاي اوست با مرام و منش و شيوه زيست او نيز پيوندي 

شعرش طبيعت  معبد و پديده هاي  از اين رو مالحظه مي كنيم كه اگر در. استوار دارد
. طبيعي ارزشمندند در شيوه زيست او نيز طبيعت گرايي و طبيعت دوستي موج مي زند

پيوند ميان شعر و زندگي سهراب به گونه اي است كه ما از سويي رد پاي سلوك آفاقي 
و سفرهاي متعدد او را در اشعارش به خوبي احساس مي كنيم و از سوي ديگر مالحظه 

كنيم كه تجربه هاي شعري و دنياي شاعرانه او بر روي نگاهش به اطراف، به جامعه  مي
و به سياست تا به اندازه اي تاثيرگذارست كه گويا در  فضايي متفاوت از ديگران نفس 

اگر براهني او را  بچه بوداي اشرافي و شاعر برج عاج نشين مي داند به همين . مي كشد
گاه ديگران در حبابي كه با نگاه و ذهنيت خاص شاعرانه  دليل است كه او فارغ از ن

ما در . خود آن را ساخته است مي زيد و از پنجره اي متفاوت به زندگي نگاه مي كند
شعر سپهري نمي توانيم به دنبال تصويري از اوضاع سياسي اجتماعي جامعه آن روز 

سهراب سپهري نقش اصوال آدمها و عملكردهايشان  در شعر و نقاشي هاي . بگرديم
او بيشتر با نگاه و افكار و ذهنيت خودش سروكار دارد و طبيعتي كه . كمرنگي دارند
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ازين رو مي توانيم به جاي تصوير جامعه و سياست تصويري . برايش الهام بخش است
از انديشه ها، باورها و افكاري را كه سهراب با آنها زيست و با آنها مرد در شعر او 

  . بيابيم
تالش مي كند ستاره هاي احساسات، ادراكات »در سپهر سپهري«ش دباغ در كتابسرو

و انديشه هاي او را  از جمله درك او از مفاهيمي چون مرگ، زتدگي، امر متعالي و 
از آنجا كه نويسنده كتاب دستي در عرفان و فلسفه دارد  . بيابد و بشناسد...تنهايي و 

و انديشه هاي سپهري داشته باشد و فضاهاي  انتظار مي رود نگاهي متفاوت به شعر
داراي  1353سروش دباغ متولد  . تازه اي را در شعر او مقابل ديد خوانندگان بگشايند

مدرك دكتراي فلسفه تحليلي از دانشگاه واريك انگلستان است و بيشتر آثار او در 
ست از سالهاي اما در اين ميان چنان كه خود گفته ا. حوزه اخالق ، فلسفه و عرفانست

دانشجويي در رشته داروسازي به اشعار سپهري عالقمند شده است و اين مجموعه و 
منتشر شده ، حاصل سالها تامالت » در فلسفه الجوردي«مجموعه بعدي كه با عنوان 

در اين مجال تالش مي كنيم ضمن .  فلسفي و فكري در اشعار سهراب سپهري است
به شعر سپهري در اين اثر،  به  نقد و بررسي محصول تبيين نگاه هاي تازه نويسنده 

تامالت او بپردازيم و  مواردي را كه به نظر مي رسد نياز به بازنگري ، اصالح و تكميل  
  .دارند ،  متذكر شويم

  
  معرفي اجمالي كتاب.2

اثر سروش دباغ مجموعه مقاالتي است كه در يك مجلد و » سپهر سپهري“كتاب در 
اين كتاب در . عدد به چاپ رسيده است 1100در شمارگان  1392ل صفحه در سا 192

مجموع شامل دوازده  فصل است كه بعضي از آنها گزارش گفتگو با نويسنده و بعضي 
فصل اول مقاله اي است با . متن سخنراني و بقيه  فصلها در قالب مقاله ارائه شده است

. در قالب سخنراني ارائه شده است كه قبالً» تطور امر متعالي در منظومة سپهري«عنوان 
در اين فصل نويسنده تالش مي كند ديدگاه سهراب سپهري  را در اشعارش نسبت به 

در مقاله دوم با . ياد مي كند جستجو و بيان نمايد» امر متعالي«خداوند كه دباغ  از آن به 
ر  شعر سهراب را د» باد  و باران«معاني دو پديده » مخاطب تنهايي بادهاي جهان«عنوان

به كار رفته است ذكر » باد«نويسنده نخست اشعاري را كه در آن واژه . كند بررسي مي
سپس به بيان اشعاري مي پردازد كه  باد عالوه بر معناي مادي متعارف خود . مي كند

» خدا«صورت و به تعبير اديان الهي  طنين عرفاني نيز دارد و يادآور امر بي كران و بي
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او دو معنا . ر مقاله سوم نويسنده تأملي در معناي غم در ديوان سپهري داردد. نيز هست
معناي نخست غمي كه با يأس و افسردگي در . را براي غم در شعر سپهري يافته است

زندگي روزمره همراه است و بيشتر آدمها آن را تجربه نموده اند او معتقد است كه اين 
نويسنده مي گويد كه سهراب . مالحظه مي شود غم بيشتر در دفاتر اوليه شعري سهراب

نامد كم كم فاصله مي گيرد و در صداي پاي آب از  مي» غم سياه«از اين غم كه آن را 
آوار «نوع دوم غم كه سهراب در . گويد خرسندي و در  صلح بودن با جهان سخن مي

بر  كند غمي است كه ناظر  مطرح مي» مسافر«و به خصوص » شرق اندوه«و » آفتاب
در مقاله .مي كند» غم سبز«وجه تراژيك زندگي و مرگ آگاه شدنست كه از آن تعبير به 

در شعر سپهري » مفهوم مرگ«دربارة » حجم زندگي در مرگ«چهارم نويسنده با عنوان 
در مقاله .در اين مقاله نويسنده مقايسه اي ميان نگاه سپهري و مولوي دارد. تأمل مي كند

ارائه  3و 2و  1ه با عنوان مشترك طرحواره اي از عرفان مدرن  پنجم ، ششم و هفتم ك
شده است به بيان تفاوت عرفان سنتي و مدرن از سه منظر وجود شناختي، معرفت 

در اين ميان به ندرت سخني دربارة سهراب مي رود كه . شناختي و اخالق مي پردازد
از جمله تفاوت معنايي تنهايي . البته اين موارد معدود در مقاله هاي ديگر نيز آمده است

 58و  57آمده است تكرار مطالب صفحه   77 -78در مولوي و سهراب كه در صفحات 
ذكر 85و   84يا تفاوت نگاه مولوي و سهراب به حيات دنيوي كه در صفحات . است

تكرار مطالب در بخشهاي اين كتاب از جمله . است 64شده است كه تكرار صفحه 
ان در نقد اين كتاب كم حجم لحاظ كرد كه البته شايد دليل اصليش تو موارديست كه مي

سفر به «براي مثال مطالب مقاله هشتم با عنوان . عدم انسجام فصلهاي كتاب باشد
صفحات .  بيشتر تكرار مطالب ديگر مقاالت اين مجموعه است» روشني خلوت اشيا

 123، صفحة  109 تكرار صفحة 122، صفحة  108و  107تكرار صفحات  121و  120
  .  117تكرار مطالب صفحه  124تكرار مطالب مقالة سوم و صفحة 

كتاب گزارش گفتگوي نويسنده با نشريه تجربه و روزنامه شرق  10و  9فصل شمارة  
مقالة يازدهم كتاب . است كه زبان آن نسبت به بخش هاي ديگر كتاب سست تر است

وي مفهوم مرگ در اشعار فروغ فرخزاد دربارة واكا»  پشت حوصله نورها«با عنوان 
فصل دوازدهم سخنراني نويسنده در . است كه كامال خارج از موضوع كتاب است

دانشگاه استنفورد آمريكاست و محتواي آن تكرار مطالبي كه در بخش هاي قبل آمده 
  .است 21و   20كه  تكرار صفحات  180و  179هاي  است از آن جمله صفحه 
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  نقد شكلي اثر.3
اين كتاب از لحاظ شكلي، انتخاب فونتها، صفحه آرايي ، قطع كتاب و نوع صحافي  

همچنين از لحاظ ويرايش بسيار كم خطاست هر چند از لحاظ زباني . قابل قبول است
كتاب يكدست نيست و در دو فصل نه و ده كه گزارش دو گفتگوست زبان سست مي 

در اين جا براي نمونه چند مورد . شود و اشكاالت نگارشي نيز مالحظه مي گردد
  . اشكال ويرايشي كتاب را  ذكر مي كنيم

به توضيحي كه جناب كاميار عابدي در كتاب از مصاحبت آفتاب آورده ، رد پاي « -
  )134(».شود در آثار سپهري به وضح نشان داد سنت عرفاني خراساني را مي

  .تايپ شده است»نوي«كلمه » نوعي«واژه  136در صفحه  -
به اشتباه در مصرع دوم آمده است و بايد به » گفت«واژه  121در بيت زير صفحه  -

  :انتهاي مصرع اول منتقل شود
  گفتم اي جان تو عين مايي            گفت عين چبود در اين عيان كه منم

به . تصوير گرافيكي از يك انار به سبك نقاشي هاي سهرابستطرح روي جلد كتاب 
شايد به روش (است كه بيشتر آن درزير خاك تيره مدفون است نظر مي رسد اناري 

سنتي اشاره داشته باشد كه انار را براي نگهداري داخل گودالي در خاك نگه 
: دانه هاي انار قابل مشاهده است و يادآور اين آرزوي سهراب در شعرش) داشتند مي

دانه هاي دلشان پيدا خوب بود اين مردم / من اناري را مي كنم دانه به دل مي گويم «
كادر سبز رنگ كتاب شكاف خورده و تا داخل انار اين سبزي سرازير شده است . »دبو

رسد نشان دهنده نقش  به نظر مي. و رنگ دانه هايي را به درون انار جاري ساخته است
كو قطره «سهراب در شعري با نام . اين كتاب در شناخت شعر و شخصيت سهرابست

 مهيرمز ها چون انار ترك خورده ن«: انار ترك خورده تشبيه مي كند رمزها را به» وهم
  .هاي پر بسامد دفاتر شعري اوست انار از واژه» شكفته اند

كاستي هايي كه در اين مجموعه به طور كلي به چشم مي خورد نبود نمايه موضوعي 
ود را نويسنده خ. نقص در ارجاعات درون متني نيز از اشكاالت اين كتاب است. است

در بسياري از موارد ملزم به ذكر مشخصات منابع و مراجع نكرده و تنها به ذكر نام 
در پايان بعضي از فصل ها فهرست منابع ذكر . نويسنده يا شاعر بسنده نموده است 

كتاب فاقد مقدمه است، ازين رو نمي توان در باره هدف و سير موضوعي . نشده است
همين طور نوع ادبي فصول كتاب يك دست . ر نظر نمودمقاالت از نگاه نويسنده اظها

بعضي در قالب گفتگو و يا سخنراني هستند  كه از لحاظ زبان و محتوا هم ارز . نيستند
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مهمتر اين كه موضوع بعضي مقاالت از جمله مقاله . و هم وزن ساير مقاالت نيستند
  . يت اثر لطمه مي زندفصل يازدهم  با عنوان كتاب همراستا نيست و اين به وحدت و كل

   
  نقد روشي اثر.4

از آنجا كه فصول دوازده گانه اين اثر انسجام الزم را از لحاظ قالب و محتوا ندارند نبايد 
روش و شيوه . انتظار داشت كه سير منطقي خاصي بر مباحث اين كتاب حاكم باشد

خست با كلي نويسنده در پژوهش پيرامون اين موضوعات اين گونه بوده است كه ن
بررسي اشعار سهراب سپهري تمامي بندهايي را كه به نوعي به موضوع مورد نظر او 
اشاره و يا پرداخته شده است جمع آوري مي كند و سپس تالش مي كند معاني اصلي 
و نمادين آن واژه را از درون اشعار استخراج كند و يا  نگاه سهراب را به يك موضوع  

مي رسد اين تتبع به شكلي ناقص و گذرا  انجام گرفته است اما به نظر . خاص بيان كند
و ارتباط معاني واژگان با متن اشعار به وضوح بيان نشده است كه در جاي خود به 

اشكال روشي ديگري كه در همه فصول . تفصيل در باره اين موارد سخن خواهيم گفت
باره شعر و شخصيت اين كتاب مشهودست بي اعتنايي نويسنده به پيشينه مطالعات در 

با توجه به گستره تحقيقات ادبي كه در باره شعر ، عرفان و انديشه سپهري . سهرابست
انجام شده است نمي توان تنها به يافته هاي فردي اتكا نمود  و به دستاوردهاي محققان 

اشكال ديگري كه به نظر مي رسد، ضعفي است كه در كاربرد . اي نداشت اشاره
هر چند نويسنده وارد مباحث . و قضاوتهاي شعري به چشم مي خورداصطالحات ادبي 

شكلي و ادبي اشعار سپهري نشده است اما در يك مورد بحثي را پيرامون كاربرد واژة 
مطرح كرده اند كه قابل نقد »  تطور امر متعالي در منظومه سپهري«در مقاله » منظومه«

نظم و مقوله اي در مقابل شعر مطرح در توضيحاتشان منظومه را معادل منظوم و . است
كرده اند و سپس ادامه داده اند كه شعر با احساس و خيال همراهست اما نظم مي تواند 

ايشان سپس  بعضي از اشعار سپهري را آميخته با احساس و تخيل و . فقط موزون باشد
) 6:ك .ر. (اند بعضي ديگر از اشعار او مثل مسافر و صداي پاي آب را منظومه خوانده

رسد روشن و واضح  نگاه نويسنده دربارة سه واژة نظم و شعر و منظومه به نظر مي
اصطالح منظومه هرچند از لحاظ لغوي با نظم  هم ريشه است اما در كاربرد . نيست

شود كه در آن  معموالً منظومه به اشعار بلندي اطالق مي. معناي خاص خود را دارد
منظومه ها بيشتر در قديم در . به نظم در آورده مي شود داستان و افسانه و يا روايتي 

قالب مثنوي ارائه مي شد مثل منظومه هاي نظامي و يا منظومه هاي فردوسي اما بعد از 
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نيما با تسامح به اشعاري روايي بلندي كه در قالب شعري نيمايي هستند نيز اطالق 
ي آب ساختاري روايي در مورد سهراب سپهري دو شعر مسافر و صداي پا. شود  مي

دارند يكي داستان زندگي سهراب است و ديگر داستان سفر اوست كه با زباني كامالً 
بنابراين، اين دو اثر . شاعرانه آميخته با عواطف و احساسات و  تخيل بيان شده است

اصوال در سراسر هشت كتاب سهراب . كامالً شعرست آميخته با احساس و خيال
  .يافت كه شعر نباشد و رنگي از خيال و عاطفه در آن ديده نشود توان سرود ه اي نمي

بعد از اين توضيحات كلي به نقد محتوايي اثر مي پردازيم و ديدگاههاي نويسنده را در 
چند موضوع برجسته و اصلي كه  در فصول اين كتاب  مطرح شده است، تبيين و نقد 

  .مي كنيم
  
  امر متعالي و غيريت.4-1

توجه به برداشتي كه در باره خداوند  از اشعار سهراب سپهري دارد از تعبير نويسنده با 
به جاي خداوند استفاده مي كند  و واژه هايي مثل دوست ، هيچ ، » امر متعالي«

هيچستان را در شعر سهراب با اين مفهوم مرتبط دانسته و در ديوان سپهري دنبال مي 
تالش . با اين امر متعالي را مطرح كنددر ادامه تالش مي كند بحث يكي شدن . كند

ديگر نويسنده در اين بخش اينست كه در مجموعه هاي شعري سهراب به ترتيب زماني 
اما قضاوتي كه مي كند اينست كه  . سيري را براي نگاه او به امر متعالي كشف نمايد

سيري  توان نگاه سهراب به امر متعالي سير تاريخي ندارد و كرونولوژيك نيست و نمي
به نظر مي رسد با تأمل بيشتر مي توان اين ادعا را ) 7.(تكاملي براي آن در نظر گرفت

ما تا آخرين منظومه او يعني مرگ رنگ يعني انتشار  1330نمود كه نگاه سهراب از سال 
دچار تحول و تغيير شده است و سير تغييرات معني دارست،  هرچند  هيچ ما نگاه

شن ميان مجموعه هاي شعري او و سير اين تحوالت معلوم ممكن است مرز دقيق و رو
 زندگي خوابهاهمين طور در دفتر دوم  مرگ رنگ براي مثال سهراب در مجموعه. نباشد

سرودن دربارة خدا در شرق اندوهناگهان در دفتر چهارم يعني . نامي از خدا نمي برد
وي ترديد، ناآشنايي و اما در عباراتي كه در فضايي كه ب. شعر سهراب بيشتر مي شود

چه غمناك است ، و خدايي نيست ، و خدايي هست : زنجره را بشنو«:  دوري مي دهد
چشم خدا . هوش از ساقه بچين ، پرپر شد، بشود اين اللة«)218: سپهري(» ....، و خدايي

گويي او در آموزه )234: سپهري(»و خدا از تو نه باالتر، ني تنهاتر، تنها. تر شد، بشود
متنوع از اديان و آيين ها غرق است و هنوز به ثبات فكري نرسيده و يا اينكه  هاي
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دنياي شعر او اين اقتضا را دارد كه هر لحظه نگرش و بينشي را تصوير و تصور كند در 
قرآن  باالي سرم، بالش من انجيل، بستر من تورات، و «: اين دفتر شعرست كه مي گويد
پنجم يعني   در مجموعة)238: سپهري(» بودايي در آب :زبر پوشم اوستا، مي بينم خواب

سهراب مسلمان ظهور پيدا مي كند با خدايي كه همين نزديكي است و  صداي پاي آب
سهرابي كه طبيعت و همة دنيا را با نگاه خاص خود مي . با نگاه و باورهاي خاص خود

از آن به . در آنبيند فارغ از جامعه و جريانات فكري، سياسي و اجتماعي كه موجود 
بعد در دفاتر بعد با خدايي مأنوس است كه نزديك و مهربان است و بيشترين نمود را 

و بگو ماهي ها ، / تو اگر در تپش باغ خدا را ديدي ، همت كن «: در طبيعت پاك دارد
من به سر وقت خدا مي رفتم / باد مي رفت به سروقت چنار /  حوضشان بي آب است

شود و   زبان سهراب پيچيده تر مي ماهيچ ما نگاهدفتر آخر يعني  در)357: سپهري(» 
به همين ميزان تصويري كه سهراب از خود، از طبيعت، . همنشيني كلمات نامأنوس تر

بايد به بوي / بايد دويد تا ته بودن«. دهد مبهم تر از انسان و در نهايت از خدا ارائه مي
ابتداي / ظهر بود«)428: سپهري(» .رسيد بايد به ملتقاي درخت و خدا/ خاك فنا رفت 

چنانكه مالحظه شد حضور خدا و نوع نگاه شاعر در طول )452: سپهري(» .....خدا بود
اين مجموعه هاي شعري يعني طول زمان حيات شاعر يكسان نيست و سيري معني دار 

  .دارد
كه از  از نگاه دومي به امر متعالي سخن مي گويد» در سپهر سپهري«نويسندة كتاب 

شرق اندوه به بعد مي توان آن را پي گرفت و آن نوعي تجربه و احساس يكي شدن با 
. از كتاب شرق اندوه نشان داده است» ويد«و »  bodhi« امر متعالي استو آن را در شعر 

را در تعدادي از اشعار سپهري به معني تجربه يگانگي با » تنهايي«همين طور تعبير 
. حجم سبزدر مجموعة » واحه اي در لحظه«از جمله در شعر    .مبداء هستي مي داند

تعبير ديگري كه نويسنده در اشعار سپهري با استحاله در بي نهايت هم معنا 
او همچنين اين مفاهيم را با تجربيات مولوي در مقام . است» هيچ «است،   دانسته

اين .كند ميبرداشته شدن مرزها و محدوديت ها و رسيدن به بي كرانگي مقايسه 
تأمالت در شعر سهراب فارغ از كم و كيف آن قابل ستايش است و دريچه اي نو در 

اما در همين ارتباط بد نيست چند نكته را نيز يادآوري . مطالعات ادبي باز مي كند
داراي معاني و حوزه مفهومي گسترده اي هستند و » هيچ«و » تنهايي«اصطالح . نماييم

از اين رو بهتر است در هر . ي به يك معنا به كار نرفته اندلزوماً در همه اشعار سپهر
ملكيان دربارة مفهوم تنهايي دوازده تعريف ارائه . سروده با توجه به متن اظهار نظر شود
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. 1: او معتقد است كه از شش منظر مي توان به پديدة تنهايي نگريست. مي كند
روان . 6رفاهي ، . 5لسفي ، ف. 4الهياتي ، . 3جامعه شناختي ، . 2روانشناختي ، 

در تقسيم بندي هاي دوازده گانه نوع هشتم و يازدهم را ) 1393ملكيان، ( درمانگري 
نوع هشتم همان خلوت يا عزلت است كه انسان به . مي توان در متون عرفاني يافت

نوع يازدهم تنهايي ، . هيچ كس ديگر و در مرحلة باالتر حتي به خود نمي انديشد
ت عاشق و معشوق است كه در اين تنهايي عارف با خداي خويش محصول خلو

در اين خلوت عارف به سوي . خلوت مي كند و هيچ نگاهي به خلوت او راه ندارد
نيز بايد به چند معنايي بودن آن در اشعار » هيچ«دربارة اصطالح . وحدت ميل مي كند
مي تواند عالم عدم  يكي از آن معاني كه دباغ نيز آورده است،. سهراب باور داشت

اين معنا را . عالمي كه در آن عدد و اضداد نيست و عالم وحدت و يكرنگي است. باشد
اما معني ديگر . مي توان مشاهده كرد» badhi«چنان كه نويسنده اشاره كرده اند در شعر 

» بي عملي«مي توان مالحظه نمود اشاره به » ما هيچ ما نگاه«را كه در عبارت » هيچ«
بر خالف باور ما . به نظر مي رسد اين باور سهراب برگرفته از اديان شرق باشد .است

كه خداوند جهان را با اراده به وجود مي آورد در آيين دائوئيسم جهان با بي عملي و 
دائو همه چيز را آزاد مي گذارد تا سير طبيعي خود را . بدون اراده بوجود آمده است 

رف در طبيعت حتي با نام تكنولوژي و پيشرفت محكوم از اين رو هر نوع تص. طي كند
در تعريف . است و بهترين راه زيستن بازگشت به حالت طبيعي و سادگي آغازين است

هر آن چيز را آن طور كه هست مي بيند، بدون تالش  «الئوتزه فرزانه كسي است كه 
الئوتزه ، (» .براي تسلط بر آن او اجازه مي دهد هر چيز سير طبيعي اش را طي كند

پرده را «. عملي را مشاهده كرد مي توان اين بي» صداي پاي آب«در شعر ) 29: 1382
بگذاريم بلوغ ، زير هر بوته كه / بگذاريم كه احساس هوايي بخورد/ برداريم 

كفش ها را بكند و به دنبال / بگذاريم غريزه پي بازي برود/ خواهد بيتوته كند مي
/ به خيابان برود/ چيز بنويسد/ اريم كه تنهايي آواز بخواندبگذ/ فصول از سر گل بپرد

گاه )297: سپهري( ».ساده باشيم چه در باجة يك بانك چه در زير درخت/ ساده باشيم
مي شود و مفهومي عرفاني را با خود »  هيچ«جايگزين » تهي«در شعر سپهري واژه 

معني بي عملي و خاموشي،  گاهي به معني عدم گاهي مترادف با تاريكي، گاهي به. دارد
/ هر تار از ما دردي ، سودايي : ما چنگيم« .نگاه محض بدون پيش داوري و قضاوت

» نت«آكنده شويم از واال باشد كه تهي گرديم ،/ زخمه كن از آرامش ناميرا، ما را بنواز
  )260: سپهري(» . خاموشي 
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ا مرگ هر پاره اي از  از تجربة خود در خواب سخن مي گويد كه ب»  نيلوفر«در شعر 
/ از مرز خوابم مي گذشتم« .وجودش و  نيز تهي شدنش نيلوفري در او جان مي گرفت

دانه / كدامين باد بي پروا/روي همه اين ويرانه فرو افتاده بود/ سايه تاريك يك نيلوفر
در مرداب / درپس درهاي شيشه اي روياها /اين نيلوفر را به سرزمين خواب من آورد ؟

/ يك نيلوفر روييده بود/ آيينه ها ، هرجا كه من گوشه اي از خودم را مرده بودم بي ته
و من در صداي شكفتن او لحظه لحظه / گويي او لحظه لحظه در تهي من مي ريخت

عالقه به خود را با «: در عبارتي از بودا آمده است)119: سپهري(» .خود را مي مردم
آبي كه در فصل پاييز كامالً از بين مي  دست خويش از ميان بردار، مثل نيلوفري

بنابر اين نيلوفر مي تواند نماد كشتن نفس  و فراموشي )  دائره المعارف طهور(»رود
البته در خود اساطير هند گل نيلوفر جايگاه زايش كيهان و محل و تولد . خويش باشد

ه آن ديار آرزوي رفتن ب» نيايش«در شعر )  310: 1380ك هال، .ر. (برهما بوده است
عدم رادارد و عبارتها به گونه اي اين دو عالم يعني عالم هزار رنگ و عالم يك رنگي را 

اين عالم همه رمز، همه نام آن عالم بي مرزي و بي نامي ، پيوند . باهم مقايسه مي كند
رادر اين شعر به خوبي مي توان مشاهده » يكرنگي» «تنهايي» «خاموشي«مفاهيمي مثل 

الطبيعه مي  در تعليمات بودا نيلوفر وارد قلمرو ماوراء)  260-259: ك سپهري. ر.( نمود
دايرة بي پايان  نيلوفر نماد ذات پاك جوهر طبيعت بشر است كه بر اثر سامسارا ،. شود

از آنچه بيان شد مي توان نتيجه گرفت ) 311: ك هال.ر. (تولد مجدد آسوده نمي شود
و خاموشي در شعر سهراب قابل تحديد و تعريف » چهي«، » تنهايي«كه مفاهيمي مانند 

در يك معنا نيستند و ممكن است در اشعار مختلف متناسب با متن،معاني متنوع پيدا 
كند و به باورهاي گوناگون در آيين هاي مختلف اشاره داشته باشد و يا  اين كه به يك 

  .تجربه عام بشري مربوط شوند
يي است كه براي بيان عدم غيريت يعني عدم جدايي نكته بعدي در اين مقاله نمونه ها

است »  غربت«يكي از اين نمونه ها شعر . خدا يا امر متعالي از طبيعت ذكر شده است
در اين شعر كه بيش از نيمي از آن توصيفي از شب آبادي است تنها يك سطر مي تواند 

سايه هايي از «. تاز  نظر نويسنده مصداق اين امر واقع شده باشد و آن اين سطر اس
هرچند نويسنده با تعبير )17: سپهري(». دور مثل تنهايي آب ، مثل آواز خدا پيداست

قضاوت خود را قطعي بيان نكرده است اما انتخاب اين شعر براي » به نظر مي رسد«
مشبه به واقع شده است و » آواز خدا«اثبات فرضيه انتخاب مناسبي نبوده است چراكه 

نويسندة مخاطب قرار دادن  » پيغام ماهي ها «در مورد شعر .ي تواند باشدبيانگر چيزي نم
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اما بايد گفت اين ديالوگ ميان ) 18: دباغ(و ديالوگ موجود را دليل غيريت دانسته اند
تو اگر در تپش باغ خدا را ديدي ، همت «اين عبارت . شاعر و ماهي هاي آب است

. ز زبان ماهي ها خطاب به شاعر استا» و بگو ماهي ها ، حوضشان بي آب است/ كن
رود و همين عبارت دليل غيريت او با  شاعر در آخرين سطر شعر  به سر وقت خدا مي

تپش تواگر در «: اما جالب اين جاست كه ماهي ها خطاب به شاعر مي گويد. خداست
 و اين عبارت نشان مي دهد كه اين غيريت ميان شاعر و خدا لزوماً» خدا را ديدي  باغ

نويسنده در جاي ديگر همين مقاله كودك در . به معني غيريت خدا و طبيعت نيست
. را نماد پير طريقت مي گيرد كه نشان خانةدوست رااز او بايد بپرسيم» نشاني«شعر 

مي تواند چنان كه . نكته اين جاست كه لزوماً اين شيخ يا پير بيروني نيست) 19: دباغ(
سالك بعد از طي مسير سرانجام بايد به . پاك ما باشدشميسا معتقد است فطرت و نهاد 

  )271: 1373ك شميسا، .ر. (خود رجوع كند و از درون خود نشان دوست را بگيرد
  
  باد و باران در شعر سپهري.4-2

باد و باران از واژه هاي پر بسامد ديوان سپهري است  و نويسنده در چند جاي كتاب به 
كند عالوه بر معناي ظاهري اين دو واژه ، معاني متعدد آن را  ويژه مقاله دوم تالش مي

عالوه بر معناي مادي متعارف » باد«او نشان مي دهد كه . از دل ديوان استخراج كند 
باد ) 39: دباغ. (نيز هست» خدا«بي صورت و به تعبير اديان الهي  يادآور امر بي كران و

در اين معناي دوم نمادي از سيال بودن ، همه جايي و در عين حال بي جا بودن، همه 
جهت بودن و در عين حال كران سوزي و بي تعيني ، ويراني ، سبكباري و سبكبالي 

اما مثالي كه در ادامه ) 40: باغد. (،خضوع، تنهايي و حيرت و سفر و ترك تعلقات است
اين . ذكر مي كنند به نظر مي رسد باد در همان معناي اوليه و متعارف خودش باشد

باد مي رفت «: است كه پيش از اين دربارة آن سخن گفتيم» پيغام ماهي ها«مثال از شعر 
ا ت 41از نيمة صفحة )357: سپهري( » .من به سروقت خدا مي رفتم/ به سر وقت چنار

شود در حالي كه  دربارة مفهوم باد در شعر ديگر شاعران بحث مي 44انتهاي صفحة 
بهتر بود مواردي كه از سهراب مثال زده بودند مورد بحث و بررسي بيشتر قرار مي 

  .گرفت و مصاديق واضح تر بيان مي شد
مي  دربارة معناي باران در شعر سپهري نيز ايشان نخست اين موارد رادر دو گروه ذكر

پنج مورد اول مواردي است كه باران يادآور لطافت و طراوت است و پنج : كنند
استشهاد دوم مواردي است كه باران تداعي كننده حيرت و تنهايي سالك بر اثر مواجهه 
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اين معناي دوم ،   نويسنده در توضيح كوتاه يك بندي دربارة. با بي كرانگي هستي است
ه ها را مشخص نمي كند و خواننده نمي تواند درك تازه ارتباط اين معنا با متن سرود

اي از اشعار با توجه به اين معنا حاصل كند و اين همان اشكال روشي است كه پيش از 
براي مثال خواننده نمي فهمد كه چرا نويسنده اين نمونه را براي . اين از آن سخن گفتيم

باران اضالع «اي دوم چيست؟ معناي اول باران ذكر نكرده است و ارتباط آن با معن
و خوابهاي / مرطوب عزيمت بازي مي كردم / من با شن هاي / شست  فراغت را مي

به طور كلي زماني كه دباغ در پاراگراف آخر ) 46: سپهري(» ....ديدم سفرهاي منقش مي
در باره معناي دوم باران از نگاه خودش در شعر سهراب سخن ميگويد  47صفحه 

به جاي تفسير ابيات . عرانه است و از وضوح علمي برخوردار نيستكالمش كامال شا
با اين معناي دوم به تكرار عبارات سپهري بسنده مي كند و همچنان براي خواننده اين 

  سوال باقي مي ماند كه چرا معناي ديگر باران در شعر سهراب حيرت و تنهايي است؟
  
  غم سياه و غم سبز. 4-3
اصطالحي است كه نويسنده براي بيان دو مفهوم متفاوت غم  دو»غم سبز«و » غم سياه«

غم سياه ناشي از دغدغه هاي سياسي، اجتماعي و . گيرد  در اشعار سهراب به كار مي
خانوادگي است و در ميان انسانهاي معمولي رواج دارد و غم سبز دغدغه انسانهاي 

شدن  با آن  بزرگي است كه به ماهيت حيات و مرگ مي انديشند و دغدغه يكي
هرچند تأمل در معناي غم در دنياي شعر سپهري از . حقيقت محض را دارند

دستاوردهاي خوب اين كتابست و به خواننده كمك مي كند كه فارغ از جنبه هاي 
شعري و زيباشناسانه در دنياي انديشه و احساس سپهري غور نمايد،  امادر نهايت 

براي نمونه باالخره خواننده از . را بيان نمايد نويسنده  نمي تواند به وضوح مقصود خود
سپهري از چه نوعست؟ » غم سبز«تواند نتيجه بگيرد كه به راستي   ميان عبارات زير نمي

سپهري بر اين باورست كه وصل ممكن نيست، چراكه هميشه فاصله اي هست؛ غم «
در آن كران و مستحيل شدن   سبز اصيل از رد وحدت و يكي شدن سالك با امر بي

نويسنده اين غم متعالي سپهري را با غم مولوي مقايسه ) 53: دباغ(» ....نشأت مي گيرد
سپهري چندان در بند فراق و «. گيرد كه اين دو با هم متفاوتند كند و نتيجه مي مي

جدايي وشورمندي عاشقانه مولوي وار نيست و به تنهايي امحا نشدني خود خو كرده و 
و حزين بودن و غم خوردن و همراز شدن با طبيعت پيرامونش با خلوت اختيار كردن 
» جدايي«تنهايي در هشت كتاب بدل به  مقولة « )59:  دباغ(» ....وقتش خوش مي شود
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نمي شود و و سهراب از پي غلبه بر جدايي و فراچنگ آوردن گوهر وصال به مدد 
رد و امور قدسي را اوالً عشق روان نمي شود، چرا كه او اساساً به عالم اين گونه نمي نگ

با تأمل در اين ) 58: دباغ( ». داند و با لذات متعلق به ساحت و قلمرو ديگري نمي
عبارات خواننده نمي تواند نتيجه بگيرد كه باالخره سهراب ، به جدايي اعتقاد دارد يا نه 

ه؟ آيا ؟ غم جدايي را دارد يا نه؟ آيا اين جدايي نسبت به امر بي كران ماورائيست يان
شور عشق در حيات و انديشه سپهري نقشي ايفا مي كند يا نه؟ در حالي كه به نظر مي 
رسد اشعار سپهري كه نويسنده نيز در جاي جاي كتاب به آن اشاره كرده است به 
وضوح پاسخ اين سؤاالت را مي دهد شعر مسافر شايد در فهم معناي تنهايي غم و نوع 

مسافري كه تجارب ارزشمندي را . فايده را داشته باشد آن به خواننده بيشترين كمك و
به نقش عشق در نگرشي زيبا » قشنگ يعني چه«: اندوخته در پاسخ ميزبان كه مي پرسد

ترا / و عشق تنها عشق «: به جهان هستي و شور برانگيزي در پرواز انسان اشاره مي كند
به وسعت اندوه زندگي  مرا/ و عشق ، تنها عشق / به گرمي يك سيب مي كند مأنوس 

در همين شعر مطلوب و ) 306: سپهري( » مرا رساند به امكان يك پرنده شدن/ ها برد
: معشوق مسافر ، دريايي بي كران توصيف مي شود و غم تنهايي نتيجه عدم امكان وصل

و ...  اگر كه ماهي كوچك، دچار آبي درياي بيكران باشد/ و فكر كن كه چه تنهاست «
نه وصل ممكن نيست ، هميشه فاصله اي  –... محوي به رد وحدت اشياستغم اشارة 

  )37:سپهري.../ (هست
در اين شعر به خوبي پيوند ميان عشق ، تنهايي ، فاصله ،جدايي و غم را مي تواند 
مالحظه كرد در حالي كه نويسنده ارتباط ميان غم سبز با گرماي عشق را تقريبا انكار 

يستانسيال و معنوي نزد سپهري، محصول تنهايي و هم راز احوال ناب اگز«: مي كند
شدن با طبيعت و غم سبز و دوست داشتن و آرامش و طمأنينه را نصيب بردن است و 

تنهايي سهراب را نه طبيعت نه انسان ) 58: دباغ(» نسبت چنداني با گرماي عاشقي ندارد
سايه ناروني در آن تا «ه خود را ك» تنهايي بزرگ«كند و اصوالً او اين  ديگر پر نمي

چيني «ترجيح مي دهد و دوست ندارد كه كسي با حضور خود » ابديت جاري است
سهراب  از انس و  » روشني، من، گل، آب «در شعر زيباي . ش را بشكند» نازك تنهايي

» من«احساس لطيف خود با طبيعت اطراف خود سخن مي گويد در پايان اين شعر ميان 
طبيعت همه وجودش را تسخير كرده است اما باز . كيك مي كندتف» درونش«خود و 
پرم از راه ، از پل، از رود، / و پر از دار و درخت/ من پراز نورم وشن» تنهاست«درونش 
به نظر مي رسد )337: سپهري. (چه دروغم تنهاست/ برگي در آب  پرم از ساية/ از موج 
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. يد دوباره اشعار سپهري را مرور كردبا همين نگاه دقيقي كه نويسنده محترم دارند با
، آن را با عشق گردند يافت ارتباطرادر سهراب موجب مي » غم سبز«مؤلفه هايي كه اين 

با تنهايي جستجو كرد و آنگاه نتيجه گرفت كه تا چه حدي غم سهراب ريشه در 
  غمهاي متعالي دارد؟

  
  تصوير مرگ در شعر سپهري. 4-4

آن با نگاه عارفانه مولوي از ديگر موضوعات ارزشمندي  نگاه سپهري به مرگ و مقايسه
انسان تنها موجود مرگ آگاهست و .است كه نويسنده در اين كتاب مطرح كرده است

ميزان آگاهي  و باور او نسبت به ناپايداري حيات، تعريف و نگاه او را نسبت به زندگي 
ر نگاه او پيوند خورده تصوير هر انسان از زندگي با تصوير مرگ د. متفاوت مي سازد

براي مثال اگر تصوير از زندگي اين باشد كه حيات دنيوي دام جانهاي ماست در . است
اگر زندگي در دنيا،  زندگي . نتيجه تصوير مرگ پاره شدن اين دام و رهايي  از آنست

دباغ معتقدست كه . در زندانست مرگ حفره كردن اين زندان و يا شكستن در زندانست
گويد كه سپهري بر  او مي.  هراب از حيات و مرگ با تصوير موالنا متفاوتستتصوير س

خالف مولوي جهان را زندان و مرگ را شكستن در زندان و پرواز به قلمرو ديگر نمي 
داند بلكه آن را پديده اي نظير صدها پديدة ديگر در زندگي و حتي بخشي از زندگي 

با تامل در ) 67ك .ر.(رو از آن واهمه اي ندارداز اين . مي داند كه نبايد از آن ترسيد
همين عبارات چند سوال مطرح مي شود كه جز با بررسي دقيق نگاه مولوي و سهراب 

  . به مرگ و تفسير اشعار اين دو شاعر نمي توان به پاسخ اين سواالت رسيد
ن سهراب و جهان پس از مرگ مولوي وجود دارد؟ فاصله اي» هيچستان«چه نسبتي ميان 

دنيا با آن دنيا در نگاه اين دو شاعر چقدر است؟ به راستي مولوي و  سهراب چه 
تصوير يا تصاويري از زندگي و مرگ ارائه مي دهند؟ اگر يكي از تصاوير مرگ از نگاه 
مولوي تصوير شكستن در زندان است اين نشان هراس او از مرگست؟اين ابيات و 

س كه مرگ را پديده اي رضايت بخش و چندين بيت ديگر در مثنوي و غزليات شم
  دانند  چگونه مي توان توجيه كرد؟  شاد و اتفاقي ميمون براي عارف مشتاق مي

  روح سلطاني ز زنداني بجست         جامه چه درانيم و چون خاييم دست؟        
  چونك ايشان خسرو دين بوده اند           وقت شادي شد چو بشكستند بند

  )797-  8دفتر ششم، بيت :1373مولوي،(
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مولوي به صراحت در سروده هاي خود بيان كرده است كه هراس از مرگ  ناشي از 
ك .ر. (ترس از خود و اعمال خود و نيز عدم معرفت به حيات پس از مرگست

  )182-3: 1386زماني،
را نظير نويسنده در ادامه همين بحث متذكر مي شوند كه سهراب با مرگ آشناست و آن 

بيند و به عبارت ديگر مرگ را  صدها پديده ديگر در زندگي روزمره به خود نزديك مي
بخشي از زندگي مي داند، نگاه مولوي غير از اينست؟ مولوي مرگ را يك حادثه 
ناگهاني نمي داند بلكه معتقدست كه ما در هر لحظه در حال نزع و مرگيم، بنابراين 

  :مرگ از زندگي ما جدا نيست
  نددر همه عالم اگر مرد و زنند        دم به دم در  نزع و  اندر مردن

  )761دفتر ششم، بيت :1373مولوي،(
  پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتيست          مصطفي فرمود دنيا ساعتيست

  )1142دفتر اول، بيت :1373مولوي،(
وزه هاي اين عبارت كه مرگ بخشي از زندگي است و نبايد از آن ترسيد در آم

او بر اين باور است . كريشنامورتي كه سهراب از او متاثر است نيز قابل مشاهده است
كه ترس ما از مرگ ريشه در جدا كردن آن از زندگي دارد در حالي كه اگر بدانيم 

ما زندگي را از مرگ . زندگي و مرگ از هم جدا نيستند، ترس  از بين خواهد رفت
كريشنا مورتي (است » ترس«د فاصله بين زندگي و مرگ تفكيك كرده ايم و همين ايجا

: و يا چوانگ دزو در مورد ارتباط مرگ و زندگي چنين مي گويد) 133، 1368، 
تعلق انساني است و فراموشي  گريستن بر مرگ گريز از خواست طبيعت و نشانة«

چوانگ دزو، . (سرچشمه اي است كه ما موهبت زندگي خويش را از آن يافته ايم
اين سخن چوانگ دزو را بسيار به نگاه مولوي در باره داليل اصلي مرگ ) 47: 1385

  . هراسي نزديكست
 - 69(انتظار مي رفت نويسنده در كنار گزينش اشعار سهراب سپهري و بيان منثور آنها 

مباني فكري سهراب را در باره مرگ بيان مي نمود و به ما مي گفت كه چرا مرگ ) 68
چرا مرگ عامل ) زندگي بال و پري دارد و با وسعت مرگ(گي است؟ عامل اعتالي زند

مرگ (چرا مرگ حيرت زداست؟ ) مرگ مسئول قشنگي پر شاپرك است(زيبايي است؟ 
آيا اين باورهاي سهراب دربارة مرگ در آموزه هاي ايراني و اسالمي )حيرت ما را برد

هاي ذن بوديسم يافت؟ اين  توان در عرفان و انديشه ريشه دارد و يا رد پاي آن را مي
تواند پاسخي فلسفي و داليل منطقي  خيزد مي سؤاالت كه از دل اشعار سهراب برمي
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داشته باشد كه بهتر بود نويسنده با عالقه اي كه به سپهري و اطالعاتي كه از نحله هاي 
به نظر مي رسد اين مقاله  در حد مقدمه اي .  پرداخت مختلف فلسفي دارد  به آن مي

  .راي ورود به بحث مرگ در نگاه سهراب سپهري خوب باشدب
  
  سپهري عارف مدرن. 4-5 

نويسنده در طي سه مقاله به معرفي عرفان مدرن مي پردازد و وجوه افتراق آن را با 
فلسفه «اين مقاالت را در كتاب بعدي خود با عنوان. كند عرفان كالسيك بيان مي

در حاشيه كالم خود به شكلي گذرا سخني در  در عين حال. نيز پي مي گيرد» الجوردي
عرفاني كه عصيان . داند باره سپهري نيز دارد و عرفان او را از نوع عرفان مدرن مي

گرانه و سياسي نيست و با طبيعت سر مهر دارد اما در مقوله هاي معرفت 
ام كند كه كد  انسان شناختي و اخالق نگاه او را تحليل نمي كند و بيان نمي شناختي،

اشكال ديگر . مؤلفه يا مؤلفه ها سبب مي شود كه او در زمرة عارفان مدرن قرار گيرد
اين بحث اينست كه گاه بعضي مشخصه ها رادر عرفان مدرن مطرح مي سازد اما مثال 

براي مثال سويه وجود . كند و نمونه را از عرفان سنتي و به خصوص موالنا ذكر مي
كند  كند اما از مولوي مثالي را ذكر مي يانه توصيف ميشناختي عرفان مدرن را واقع گرا

الزم »طرحواره اي از عرفان مدرن«به نظر مي رسد در ادامة  سه مقاله) 101و نيز  100(
بود شعر سپهري از اين منظر بازخواني و در معرض قضاوت قرار گيرد و مشخص 

. اشعار سپهري يافتتوان در  گردد كه تا چه ميزان از مؤلفه هاي عرفان مدرن را مي
ارتباط مباحثي چون ضرورت پرداختن به ديگري و رنج  117براي نمونه در صفحة 

ديگران كه در عرفان مدرن مطرح است بايد در شعر سهراب پي گيري مي شد و نمونه 
بر خالف دباغ، ملكيان كه در نقد همين ادعا . ها و شواهدي براي آن ذكر مي گرديد

كتر د«: ست كه نمي توان سهراب را يك عارف مدرن دانستسخن گفته است معتقد ا
عارف «و كالسيك را در اين مي داند كه » عرفان مدرن«دباغ يكي از وجوه افتراق 

نمي تواند از دغدغه درد و رنج ديگري فارغ باشد ولي خودشان در مقاله آخر » مدرن
عتقد بود نيازي گفتند كه سپهري به درد و رنج انسان هاي ديگر عنايت نداشت و م
اين يك عنصر، . نيست براي عشق الهي دغدغه درد و رنج انسان هاي ديگر را داشت

: 1393تير ماه   24روزنامه اعتماد،(».بودن خارج مي كند» عارف مدرن«سپهري را از 
در باره عرفان سهراب سپهري و كناره گيري دنياي شعر او از وقايع سياسي و )11

. اجتماعي اطراف او نيز سخنها گفته شده است كه نويسنده به اين پيشينه اشاره اي ندارد
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نگاه عارفانه او » آشنايي با بچه بوداي اشرافي« از آن جمله براهني در مقاله خود با عنوان
را در تعارض با درك صداهاي » عرفان براي عرفان«شد و را به نقد و چالش مي ك

ويران كننده زندگي امروز مي داند و معتقد است سهراب سپهري به اين دنياي آشفته 
گردد و مي گويد عارف بودن  اما سالها بعد از اين نظر خود باز مي. پشت كرده است

ا در يك دوران خاص شاعر نبايد تنه« يك شاعر در عصر ما هيچ منعي ندارد چرا كه 
شاعر بايد / شعر بگويد، او بايد بتواند براي دوران ديگرهم شعر را زنده نگه داشته باشد

آنقدر ذخيره داشته باشد كه وقتي سخني مي گويد براي همه تاريخ و همه اجتماعات 
در باره مشرب عرفاني سهراب سپهري كه به نظر )271: 1382براهني، (» .سخن بگويد

غمه اي از عرفان اسالمي و عرفان شرق آسياست نياز به تحقيق بيشتر و رسد مل مي
اين كه تا چه حد مشخصات عرفان مدرن مورد نظر نويسنده بر اشعار . دقيق تريست

سپهري قابل تطبيقست با توجه به اشتراكاتي كه در تحقيقات ميان گفته هاي او و آموزه 
  .هاي عرفاني كهن وجود دارد جاي تامل است

مالحظه مي شود اين  117و  110ديگر كه در چند جاي ديگر از جمله در صفحة   تةنك
است كه دقيقاً جايي كه انتظار داريم نگاه و فكر سپهري توصيف و تحليل شود عبارات 

  . گردد  شاعرانه مي شود و بدون تفسير رها مي
  
  گيري نتيجه. 5

ويسنده در شعر شاعري محصول تامالت فلسفي ن» در سپهر سپهري«مجموعه مقاالت 
از لحاظ نگارشي اين اثر كم اشكالست و از . است كه سالها با او مانوس بوده است

لحاظ ساختاري مهمترين نقدي كه بر آن واردست يكدست نبودن ژانر فصلهاست كه 
اين امر هم از . در ميان آنها عالوه بر مقاالت، گفتگو و سخنراني نيز مالحظه مي شود

م شيوه بحث كتاب را از يكدستي خارج مي كند و به انسجام اثر آسيب حيث زباني و ه
به ويژه اين كه در اين ميان فصل و بخشهاي غير مرتبط با عنوان اثر نيز . مي رسانند
نويسنده در اين مجموعه مقاالت تالش مي كند بعضي از مفاهيم و انديشه . آمده است

ز واژه ها را نظير مرگ، زندگي، تنهايي، هاي فكري و فلسفي و نيز معاني متعدد بعضي ا
ازين رو . در شعر سهراب دنبال نمايد...هيچستان، باد و باران،غم و اندوه،  امر متعالي و 

فارغ از جنبه هاي شاعرانه و ادبي شعر او به جمع آوري اشعار ش حول محور  يك 
باره آنها بيان سپس سعي دارد نگرش كلي سهراب را در . پردازد مفهوم يا يك واژه مي

در اين ميان گاهي به مقايسه انديشه هاي او با ديگران از جمله مولوي مي . نمايد
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با وجود دستاوردهاي ارزشمندي كه در اين مباحث نصيب خوانندگان مي .  پردازد
نويسنده توانسته است همه بندهايي كه در . خورد  شود، چند اشكال روشي به چشم مي

ك واژه سروده شده است جمع آوري كنند اما زماني كه در باره اشعار سهراب پيرامون ي
معاني آن واژه صحبت مي كنند دقيقا مشخص نيست آن معنا در آن سروده چگونه 

نشيند؟ ازين رو خواننده گاه در صحت گزينش معناي واژه براي آن بند ترديد مي  مي
سهراب سخن مي از سويي ديگر زماني كه در باره موضوعي مثل مرگ در شعر .كند

گويد الزمست همه بندهاي جمع آوري شده تحليل و تفسير شوند تا مولفه ها و 
شاخصه هاي مرگ از ديدگاه سهراب تعريف گردند در حالي كه با شكل فعلي مباحث 

همچنين زماني كه بحث به شكل تطبيقي . تا حدودي كلي گويي و مخدوش است
تن مورد نظر بيان شود كه به نظر مي رسد مطرح مي شود بايد داليل كافي از هر دو م

ها  قابل نقد  نويسنده بسيار سريع از مباحث عبور كرده است و به اين دليل نتيجه گيري
نكته ديگر اين كه در مقاله اي كه قرار است مباحث محتوايي يك اثر را با . است

در چند . اشدرويكردي فلسفي دنبال شود انتظار مي رود زبان نوشتار تحليلي و علمي ب
جاي اين اثر دقيقا زماني كه قرار است خواننده به نتيجه گيري مشخصي در باره يك 
موضوع برسد زبان شاعرانه و ادبي مي شود و اشعار سهراب بدون هيچ توضيحي عينا 

بديهي است اين عبارات تاثيري در روشن كردن موضوع براي . تكرار مي گردند
  .  خوانندگان ندارد

  :چند پيشنهاد در جهت تكميل و اصالح اين مجموعه پيشنهاد مي شوددرانتها  
  .مقاله هايي كه با عنوان كتاب تناسب ندارند حذف شوند -
  .جهت حذف تكرار مكررات مقاالت بازبيني و باز نويسي شوند  -
به نظر مي رسد در . مباحث تا روشن شدن و وضوح مطالب مطرح شده دنبال شود -

تنها طرح موضوع شده است و انديشه سهراب  در باره مقوله مورد بسياري از موارد 
  .نظر همچنان مبهم و تاريكست

بخشي از اين منابع فارسي و انگليسي  . درباره سهراب بسيار نوشته اند و گفته اند  -
معرفي و بعد از آنها )1371( نيلوفر خاموشو تكمله آن در كتاب  پيامي در راهدر كتاب 

كتابشناسي تازه اي را ارائه كرده ) 1379(از مصاحبت آفتاب در كتاب كاميار عابدي 
نوشتن در . در اين فاصله هم پايان نامه ها و مقاالت فراواني تاليف شده است. است

باره اين شاعر بزرگ بدون مراجعه يا ارجاع به منابع قبل به نظر كمي در تحقيق بي 
 .احتياطي محسوب شود
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مي شود با لحاظ كردن اين موارد، اين مجموعه با مجموعه  و آخر اين كه پيشنهاد -
منتشر » فلسفه الجوردي«از اين نويسنده با عنوان  1394مقاالت ديگري كه در سال 

شده و در ادامه همين مباحث است ادغام شود تا مجموعه قابل تامل و توجهي در باره 
  .نگاه  فلسفي و عرفاني سهراب سپري فراهم آيد
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