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  در منظومه سپهری» امر متعالی«تطور 
  

  ایراد شد و پس از آن، در فصلنامه  1386ابتدا، در مؤسسه معرفت و پژوهش، در اسفند  :منبع
  1).دفتر چهارم(دانشگاه آزاد اسالمی تبریز، شماره شش  اشراقعرفانی  -ادبی -فلسفی

  
  
  .عنوانی بود که براي بحث در این جلسه انتخاب کرده بودم» در منظومه سپهري "  خدا "تطور  « 

هایی، هم از کنم بصیرتسپهري دارم و فکر می هشت کتابدلیل انتخاب این موضوع انسی است که من با 
-مقدماتی در این باره می حیث نظري و هم از حیث احوال وجودي و معنوي، در آن هست، ابتدا، دو نکتۀ

  .شومم و بعد وارد بحث میگوی
امر «که عنوان اعالم شد، به این فکر افتادم که شاید بهتر باشد به جاي واژة خدا در عنوان مذکور پس از این

چه را که از جنس وراي این عالم متعارف است و هر آنtranscendentalرا بگذارم که معادل » متعالی
را به کار برم و از آن » امر متعالی«کنم به این معنا، مفهوم میمن در طول سخنانم سعی . گیرداست در بر می
  .تعیین مراد کنم

کنم، نشان بدهم که او در اشعار مختلف از دو کوشم با استشهاداتی که به اشعار سپهري میدر این مبحث می
بندي کم صورت دو گونه مواجهه با امر متعالی داشته و یا دستگونه نگاه به امر متعالی سخن گفته است و 

  .تجارب وجودي او در قالب این دو سنخ مواجهه با مبدأ هستی بوده است
به کار رفته » منظومه«نکتۀ دوم، که الزم است پیش از ورود به بحث ذکر کنم، این است که در عنوان کلمۀ 

که مگر شاید در ذهن حاضران در جلسه این پرسش مطرح شود  .هم خانواده است» نظم«است که با واژة 
 گوید فحص و بحث دقیق کرد؟توان راجع به کسی که نظم مینظم ارزش پرداختن دارد؟ یا چقدر می

-، به معناي پراکندن، قرار می»نثر«دانید نظم در لغت به معناي فشردن است و در مقابل طور که میهمان

که شعر وجود دارد و، چنان تفاوتی میان نظم و. منظومه یا شعر منظوم هم دقیقاً به همین معناست.گیرد
میخته است و سراینده آن منظومی است که با تخیل و احساس آ شعر سخن اند،گذشتگان هم به ما گفته

برد، اما تر باشد، بهرة بیشتري از شعر بودن میبنابراین، هرچه سخنی تخیلی .اسیر قوة خیال گشته است
-ها به چشم نمیون دارند و احساس و خیال در آنها صورتی موزون و مدنسخنان منظومی هم داریم که ت

                                                             
  :شده است چاپنیز این گفتار در کتاب زیر  -١
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در مورد سپهري، سخنان منظومی که سروده است، از حیث احساس انگیز و تخیلی بودن، شعر به 2.خورد
ترند و از بخشهاي مختلفی روند، اما برخی از اشعار او، مانند مسافر و صداي پاي آب، که بلندشمار می

من در این گفتار بحث را بیشتر با محتواي آنچه که در آثار او  3.اندخواندهاند، را هم منظومه تشکیل شده
  4.ر قوة خیال، تنظیم میکنمیآمده است، از آن حیث که معرفت بخش هستند و نه صرفاً اس

هایی به این معنا که من بخش. دیگر این است که این مبحث سیر تاریخی ندارد و کرونولوژیک نیست هنکت
کنم که تطور مواجهه با امر متعالی در اشعار سپهري یک سیر خوانم، اما ادعا نمیمی بهشت کتارا از 

او این دو رویکرد به امر متعالی را در جاي جاي کتاب و به انحاء متفاوت به کار برده .تکاملی داشته است
و هم در » مسافر« ، هم در»شرق اندوه«یک تلقی با امر متعالی را هم در . است و دربارة آن سخن گفته است

. خوردبر همین سیاق، تلقی دیگر او هم در بخشهاي گوناگون کتاب به چشم می. بینیممی» ما هیچ؛ ما نگاه«
اي مجموعه به هر حال شاید به این دلیل که توان از نوعی تکامل در این میان سخن گفت؛به هر حال، نمی

هایی الب گزارههایی که مشخصاً در قنوشته شده یا ایده که مورد مطالعۀ ما قرار گرفته نظم است، نه یک متن
برده است و تجارب او دو ها بهره مییا شاید به این دلیل که او از هر دوي این شوند؛بندي میچند صورت

  .کرده و برخی اوقات به نحوي دیگربرخی اوقات این گونه تجربه می .سنخ و دوگونه بوده است
 .پردازممقدماتی، به بحث از دو گونه مواجهه با امر متعالی در اشعار سپهري میپس از ذکر این سه نکتۀ 

، مربوط به سال »گ رنگمر«اولین دفتر، . سال نگاشته شده است 27طی  هشت کتابدانید، طور که میهمان
نگاشته بل از وفات او، ، یعنی دو سال ق1357، در سال »ما هیچ، ما نگاه«است و آخرین دفتر شعرش،  1330

ري ارتباط با مخاطب ترین دفتر او و از حیث قدرت برقرا، انتزاعی»ما هیچ، ما نگاه«خرین دفتر، آ. شده است
  .ضعیفترین آنها است

قصد ندارم توضیح زیادي در این باره بدهم، اما آنچه براي ورود به بحث . است» مرگ رنگ«اولین کتاب او 
در آن ظهور  وده شدن این دفتر فضایی است که نیما یوشیجاین است که بدانیم فضاي سر ضرورت دارد

دورة حیات  .آرایی استکرده، اشعارش را سروده و به یک معنا شعر نو در مقابل شعر کهنه در حال صف
اي است که در آن شاعرانی مانند شاملو، فرخزاد، نادرپور و توللی به میدان ، دوره1359- 1307سپهري، 

                                                             
- 243، ص 1384، تهران، آگاه، موسیقی شعرمحمدرضا شفیعی کدکنی، : براي آشنایی بیشتر با این دو مفهوم و تفاوت و تشابه میان آنها، نگاه کنید به -٢

 .97-92، ص 1381، تهران، سروش، )شعر نیما از سنت تا تجدد( ام ابري استخانه؛ تقی پورنامداریان، 237
  .1375تهران، نشر روایت، ، از مصاحبت آفتاب، زندگی و شعر سهراب سپهريکامیار عابدي، : نگاه کنید به -٣
هایی به عنوان نمونه. نوشته شده، چگونگی مواجهه او با امر متعالی از منظر فلسفی کمتر مورد بحث قرار گرفته است در آثاري که تا به حال دربارة سپهري -٤

 ،پیامی در راهداریوش آشوري و دیگران، : اند، نگاه کنید بهاز کارهایی که عالوه بر جنبه ادبی، جنبه نظري و مفهومی شعر سپهري را نیز مورد بحث قرار داده
 .1371، تهران، نیلوفر، )نظري به شعر سهراب سپهري(نیلوفر خاموش؛ صالح حسینی، 1366ن، گلشن، تهرا
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ن دوره دانست؛ ن موقع و شاعران آباید تحت تأثیر فضاي جامعل ادبی آرا » رنگ مرگ«دفتر  5.اندآمده
هر چند  .مرداد مواجه هستیم 28فضایی که نسبتاً تیره و یأس آلود است و دو سال بعد از آن هم با کودتاي 

رضاشاه  سالهاي پس از سقوط(اي است که در آن، در قیاس با دوران دیگر این دوره از لحاظ تاریخی، دوره
، آزادي قابل توجهی وجود داشته است، اما یأس هم در فضاي شعرهاي این )مرداد 28و قبل از کودتاي 

افتاده، فاصله چه که اتفاق میدر هر حال، آنچه که مطمح نظر شعرا بوده با آن .دوره کامالً مشهود است
دفتر شعري در این  .ی پررنگ نیستهاي متعالی خیلبحث» مرگ رنگ«به عنوان مثال، در دفتر  .داشته است

  :سردي و افسردگی از عنوان شعر هم هویداست. مده استآ» در قیر شب«با عنوان 
  دیرگاهی است در این تنهایی

  .رنگ خاموشی در طرح لب است
...  

  .ها سر به سر افسرده استنفس آدم
  روزگاري است در این گوشۀ پژمرده هوا

  .هر نشاطی مرده است
  شبدست جادویی 

  .بندددر به روي من و غم می
  کنم هر چه تالش،می

  .خندداو به من می
  هایی که کشیدم در روز، نقش

  .شب ز راه آمد و با دود اندود
  هایی که فکندم در شب،طرح

  .روز پیدا شد و با پنبه زدود
  است که چون من همه را دیرگاهی

  .رنگ خاموشی در طرح لب است
  :خاموشیجنبشی نیست در این 

  .ها، پاها در قیر شب استدست

                                                             
شعرها و (هنوز در سفرم ؛ همو، 1375تهران ، سهراب، مرغ مهاجرپریدخت سپهري، : براي آگاهی بیشتر از زندگی و شرح احوال سپهري، نگاه کنید به -٥

، )زندگی و شعر سهراب سپهري(از مصاحبت آفتاب ؛ کامیار عابدي، 1384، تهران، نشر و پژوهش فرزوان روز، )يهاي منتشر نشده از سهراب سپهریادداشت
 .1378، به کوشش حمید سیاهپوش، تهران، )یادنامۀ سهراب سپهري(باغ تنهایی ؛ 1375تهران، نشر روایت، 
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اي دارد که ضمیر او را در بینید، فضایی که بر این شعر حاکم است نشان از سیاهی و سرديطور که میهمان
، سروده است، که این گونه آغاز »غمی غمناك«سپهري در همان دفتر شعر دیگري، با عنوان  .بر گرفته است

  :شودمی
  .ردهشب سردي است، و من افس

  .راه دوري است، و پایی خسته
  .تیرگی هست و چراغی مرده

  :کنم تنها از جاده عبورمی
  .هادمدور ماندند ز من آ

  اي از سر دیوار گذشت،سایه
  فکر تاریکی و این ویرانی

  مد تا با دل منخبر آبی
  .ها ساز کند پنهانیقصه

  نیست رنگی که بگوید با من
  .اندکی صبر، سحر نزدیک است

  :دو این بانگ برآرم از دلهر 
  !واي، این شب چقدر تاریک است

  اي کو که به دل انگیزم؟خنده
  اي کو که به دریا ریزم؟قطره

  اي کو که بدان آویزم؟صخره
  .مثل این است که شب نمناك است

  دیگران را هم غم هست به دل،
  .غم من لیک، غمی غمناك است

تعابیر  .آورد، را هم به خاطر می»شب بیاویزم قباي ژندة خود رابه کجاي این «این شعر عبارت مشهور نیما، 
-صخره/ اي کو که به دریا ریزم قطره/ کو که به دل انگیزم اي خنده«: ویختن یا انگیختن را در نظر بگیریدآ

غم من لیک، / دیگران را هم غم هست به دل / مثل این است که شب نمناك است / اي کو که بدان آویزم 
توان از فضاي سرد و اي که برایتان خواندم میرسد با همین چند نمونهبه نظر می. »غمناك استغمی 

ثیر در این اشعار، هم تحت تأ. برداشت کرده است پردهتجربه می» مرگ رنگ«اي که او در زمستانی و فسرده
، هشت کتاباز دفتر دوم ، »پاسخبی«شعري با عنوان  .نیما بودن و هم سردي و ناامیدي کامالً مشهود است

  :، کمابیش متضمن همین سردي و فسردگی و در عین حال تنهایی است»هازندگی خواب«
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...  
  خودم را در پس در تنها نهادم

  :و به درون رفتم
  .روزن تهی نگاهم را پر کرداتاقی بی

  اي در من فرود آمدسایه
  .و همۀ شباهتم را در ناشناسی خود گم کرد

  پس من کجا بودم؟
  اي نوسان داشتام در جاي گمشدهشاید زندگی

  و من انعکاسی بودم
  زدها را به هم میکه بیخودانه همۀ خلوت

  .رفتو در پایان همۀ رویاها در سایۀ بهتی فرو می
  .من در پس در تنها مانده بودم

  .امهمیشه خودم را در پس یک در تنها دیده
  گویی وجودم در پاي این درجا مانده بود،

  .ن ریشه داشتگنگی آدر 
  پاسخ نبود؟ام صدایی بیآیا زندگی

...  
  آغاز و پایاندر تاریکی بی

  .فکري در پس در تنها مانده بود
  پس من کجا بودم؟

  .رسمحس کردم جایی به بیداري می
...  

  روزندر اتاق بی
  .انعکاسی نوسان داشت

  پس من کجا بودم؟
  آغاز و پایاندر تاریکی بی

  .تنها مانده بودبهتی در پس در 
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شود و کمابیش در منتشر می» مرگ رنگ«دفتر دوم است، که چند سال پس از » هازندگی خواب«کتاب 
 .شده استهایی که بر آثار سپهري نوشته شده، کمتر به این شعر ارجاع داده در شرح. همان حال و هواست

به بعد است » شرق اندوه«، در واقع از دفتر  6اندبنا بر آنچه که شارحان او، از جمله سیروس شمیسا، آورده
پس از  .کندکه او رفته رفته افسانۀ شخصی یا زبان شخصی و نحوة نگاه اصیل خود را به هستی پیدا می

به هر حال،  .رسدبرد، رفته رفته به سر منزل مقصود میاینکه چندسالی را در تالطم و رفت و آمد به سر می
کنیم، باید گوییم و نگاهی به آثار او میوقتی ما درباره تطور مواجهه با امر متعالی در منظومۀ او سخن می

از » هازندگی خواب«و » مرگ رنگ«به توضیحی که آمد، در دفتر  .این نکات را هم مطمح نظر داشته باشیم
  .آیداین امور کمتر سخنی به میان می

، به بحث اصلی، یعنی دو گونه مواجهه »هازندگی خواب«و » مرگ رنگ«اجمالی به دو دفتر پس از این نگاه 
 .واهد نسبتاً متعددي براي آن آوردتوان شپردازیم که از شش دفتر باقیماندة هشت کتاب میبا امر متعالی، می

خوانم، سپس درباره ا میشیوة کار این گونه خواهد بود که ابتدا اشعار مربوط به هر یک از این رویکردها ر
  .اند نکاتی را بیان خواهم کردهایی که فالسفه از امر متعالی داشتهها بحث خواهم کرد و در مورد تلقیآن

، که بین خدا و بنده وجود » 7دیگر بودن«یا نوعی » غیریت«موزة اول از امر متعالی مبتنی است بر آتلقی 
 »آوار آفتاب«، که از دفتر »محراب«و » نیایش«در اشعاري که برایتان خواهم خواند، به ویژه در شعر  .دارد

اش با امر متعالی یا تجارب باطنی، اشراقی و توان نشان داد که سخنان او دربارة مواجههام، میانتخاب کرده
-بیند و میاش میمتعلق تجربهو تفاوتی است که سالک میان خود و » غیریت«اش، مبتنی بر یک وجودي

به بعد، » آوار آفتاب«آید که از دفتر به نظر می. بندي کندکوشد تجارب خویش را بر این اساس صورت
در این کتاب . شودچنانکه از عنوان آن هم پیداست، رفته رفته مواجهه سپهري با امر متعالی متفاوت می

  :آمده است" نیایش"شعري با عنوان  
...  

  .رسید، و ما دیده فروبستیمابري 
  .ظلمت شکافت، زهره را دیدیم، و به ستیغ برآمدیم

  .آذرخشی فرود آمد، و ما را در نیایش فرو دید
  .لرزان، گریستیم، خندان، گریستیم

  .از در همدلی بودیم: رگباري فروکوفت
  سیاهی رفت، سر به آسمانی آبی سودیم،

  .ها شدیمدر خور آسمان

                                                             
 .1370تهران، مروارید،  ،نگاهی به سپهريسیروس شمیسا، : نگاه کنید به -٦
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٧ 
 

  .ا کردیمسهیه را هب دره ره
  .لبخند را به فراخناي تهی فشاندیم

...  
  .تنهایی ما تا دشت طال دامن کشید

  .آفتاب از چهرة ما ترسید
  .دریافتیم، و خنده زدیم

  .نهفتیم و سوختیم
  .تر، تهاترهر چه به هم

  :از ستیغ جدا شدیم
  من به خاك امدم، و بنده شدم

 .تو باال رفتی، و خدا شدي

گوید مبتنی است بر یک نوع غیریتی که شخص میان خود و متعلَّق شعر از آن سخن میاي که در این تجربه
اي بیند؛ یعنی امرمتعالی را در قالب یک موجود، و یا هر امر ماوراییاش میتجربۀ وجودي، باطنی، اشراقی

اساساً . »ديتو باال رفتی و خدا ش/ مد، و بنده شدم من به خاك آ«: بیندالک جداست، میکه کامالً از س
نیایش کردن هم، که در یکی دیگر از اشعار همین دفتر به آن اشاره شده است، در یک چنین فضایی محقق 

دهد، است و این نکته را به تمامی نشان می» آوار آفتاب«خرین شعر دفتر ر واقع آشعر بعدي، که د .شودمی
ودشناختی متوقف بر تباین و تمایز وجاست که مبتنی بر همین مفهوم غیریت است؛ یعنی » محراب«شعر 

را از امري که متعلق سلوکش واقع  شخص سالک در وادي سلوك خودش .میان سالک و امر متعالی است
  .داندشود کامالً متمایز میمی

اي که با مکتب بودیسم در عین حال هیچ وقت نباید تربیتی را که سپهري از شرق دور گرفته است و آشنایی
کند و سلوك و مناسبات باید توجه داشت که او از این منظر به مسائل نگاه می. از خاطر بردو ذن دارد 

  :گویدمی» محراب«در شعر . کنداش را تنظیم میاشراقی و باطنی
  .تهی بود و نسیمی

  ايسیاهی بود و ستاره
  .ايهستی بود و زمزمه

  .بود و نیایشی لب
  :یی»تو«ود و ب» من«

  .نماز و محرابی
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شده به این معناست که وقتی سپهري دربارة این تجربه » تو«و » من«هاي یدي که در این شعر بر واژهتأک
کند که در این نحوه گوید، کامالً به تمایزي بین این دو قائل است و احساس میباطنی و اشراقی سخن می

من همین معناست، را از ، که متض»شورم را«شعر . از تجارب باطنی خود به سراغ موجود دیگري رفته است
  :در نظر بگیرید» شرق اندوه«کتاب 

  .برگیرم، بنوازم. بندي آوازم: من سازم
  .لغزم، نابودمزن، میمی» ال«برتارم زخمۀ 

  .فانوس تمنایم: سوزمسوزم، میمی
  .گل کن تو مرا، و درآ

  .آیینه شدم، از روشن و از سایه بري بودم
  .دیو و پري آمد، دیو و پري بودم

  .خبري بودمدر بی
  قرآن باالي سرم، بالش من انجیل، بستر من تورات،

  :بینم خوابو زیرپوشم اوستا، می
  .بودایی در نیلوفر آب

  .هاي نیایش رست، من چیدمهر جا گل
  :دسته گلی دارم، محراب تو دور از دست

  .او باال، من در پست
او روشن است و نگاهی که از منظر خودش به که در شعر  8ايگرایانههاي کثرتسپهري عالوه بر اشاره

اي که ذکر آن رفت نیز اشاره کند، به مفهوم نیایش و یک چنین تجربهادیان و تبیین کثرت بالفعل آنها می
» دیگري«، که چهارمین دفتري است که آموزه »شرق اندوه«رسد نحوة سروده شدن کتاب به نظر می. کندمی

است » شورم را«هم عنوان شعر  .حالت حماسی دیوان شمس تناسب زیادي داردکنیم، با را در آن بررسی می
داده شده است که  ، که خواهر سپهري نوشته، نشانهنوز در سفرمدر کتاب  .و هم وزن شعر حماسی است

رو، در سرایش اشعار خود تحت اي با اشعار موالنا و خصوصاً دیوان شمس انس داشته و از ایناو در برهه
بینید، این شعر هم مبتنی بر نوعی غیریت است، غیریت میان همانگونه که می .مولوي نیز بوده استتأثیر 

ق این تجربه واقع میاي را از سر میسالکی که تجربه من در هنگام سخن  .شودگذراند و هر آنچه که متعلَّ
تواند حاکی از این امر خود می باز خواهم گشت و این» شرق اندوه«گفتن از نگاه دوم به امر متعالی به دفتر 

باشد که تطور رو به تکامل نبوده و این دو گونه مواجهه با امر متعالی در طول سالیان متمادي با سپهري 
  :نیز متضمن معناي نخست مواجهه با امر متعالی است» صداي پاي آب«قطعاتی از  .همراه بوده است
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...  
  :و خدایی که در این نزدیکی است

  .بوها، پاي آن کاج بلندبالي این ش
  .روي آگاهی آب، روي قانون گیاه

  .من مسلمانم
  .ام یک گل سرخقبله

  .رم نورجانمازم چشمه، مه
  .دشت سجادة من

  .گیرمها میمن وضو با تپش پنجره
  .در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف

  :سنگ از پشت نمازم پیداست
  .همه ذرات نمازم متبلور شده است

  خوانمنمازم را وقتی میمن 
  .که اذانش را باد، گفته باشد سر گلدستۀ سرو

  خوانم،علف می» الحرامة تکبیر«من نمازم را، پی 
  .موج» قدقامت«پی 
  ام بر لب آب،کعبه
  .هاستام زیر اقاقیکعبه
  رود باغ به باغ،ام مثل نسیم میکعبه
  .رود شهر به شهرمی

  .من روشنی باغچه است» حجر االسود«
اي از مفاهیمی که در کامالً پیداست که او به نحوي نمادین و صوري سعی کرده مفاهیم طبیعی را با پاره

اند که او در این شعر دقیقاً برخی بر این رأي .عنان سازدرود همبه کار می) نماز :در اینجا(دینی  9عمل
شود به کار در معناي متعارفی که استفاده میدربارة نماز دینی سخن گفته است، اما به عقیدة من، او نماز را 

ها هم هست، سعی کرده از آن 10گراییهاي نماز استفاده کرده و، چون شاعر طبیعتاو از مؤلفه .نبرده است
نکتۀ مهم این است که باز هم در . شودتصاویر زیبایی خلق کند و نشان دهد که چگونه با طبیعت همنوا می

الفظی آن را، یعنی خدایی که کنیم؛ چه اگر معناي تحتا امر متعالی را مشاهده میاین جا نوع اول مواجهه ب
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ها راهی براي و نشانهبینیم، در نظر بگیرید و چه این معنا که آیات هایش را میدر این عالم هست و ما نشانه
  .ی بر غیریت استاي به دست داد که مبتنتوان تلقیبه هر دو معنا، همچنان می .رفتن به سمت او هستند

  :دهداست، که همین نکته را نشان می» حجم سبز«شعر دیگري از دفتر » غربت«
  

  ماه باالي سر آبادي است،
  .اهل آبادي در خواب

  .بویمروي این مهتابی، خشت غربت را می
  باغ همسایه چراغش روشن،

  .من چراغم خاموش
...  

  .پشت افراها، سنجدها: کوه نزدیک من است
  .پیداستو بیابان 
  .ها پیدا نیستها پیدا نیست، گلچهسنگ
  هایی از دور، مثل تنهایی آب،سایه
  .واز خدا پیداستمثل آ

  .نیمه شب باید باشد
  .دو وجب باالتر از بام: دب اکبر آن است

  .آسمانی آبی نیست، روز آبی بود
  افتد در آب،یاد من باشد، هرچه پروانه که می

  .زود از آب در آرم
  باشد کاري نکنم،یاد من 

  .که به قانون زمین بربخورد
  یاد من باشد فردا لب جوي

  .ام را هم با چوبه بشویمحوله
  .ها هستمنیاد من باشد ت

  .ماه باالي سر تنهایی است
توان آن را یک رسد این شعر هم از خدا، به عنوان موجودي که جدا از طبیعت است و میبه نظر می

» هاپیغام ماهی«شعر دیگري که از این حیث شهرت بیشتري دارد . گویدمی به شمار آورد، سخن» دیگري«
  :در همین کتاب است
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  رفته بودم سر حوض
  تا ببینم شاید، عکس تنهایی خود را در آب،

  .آب در حوض نبود
  :گفتندماهیان می

  .هیچ تقصیر درختان نیست«
  ظهر دم کردة تابستان بود،

...  
  ي، همت کنتو اگر در تپش باغ خدا را دید

  ».آب استها، حوضشان بیو بگو ماهی
  .رفت به سروقت چنارباد می

  .رفتممن به سروقت خدا می
رود و در ذره ذره و تار و پود درخت النه این تصویر را در نظر بگیرید که وقتی باد به سر وقت چنار می

سپهري نیز در بیان . شودبرقرار میاي میان باد و درخت چنار واسطهکند، یک حالت معاشقه و رابطۀ بیمی
-رود، من به سروقت خدا میطور که باد به سروقت چنار میگوید همانمواجهۀ خودش با امر متعالی، می

جا دیده یک چنین تخاطب و دیالوگی که یکی از مقومات این نحوه تعامل با امر متعالی است، در این .رفتم
ي اساسی این است که اوالً، میان منِ سالک، که در طریقسلوك با امر هادر این نگاه یکی از مؤلفه .شودمی

شوم، و او یک غیریت و بینونتی وجود دارد و ثانیاً، در اینجا ارتباط از نوع تخاطب و متعالی مواجه می
بیند که دعا کردن نیز در این تلقی دقیقاً به همین معناست؛ شخص خود را در موقعیتی می .مخاطبه است

است؛ که در کتاب » انینش«آخرین شعر در توضیح تلقی اول شعر  .واند با امر متعالی وارد گفتگو بشودتمی
  :مده استآ» حجم سبز«

  
  
  .در فلق بود که پرسید سوار» خانه دوست کجاست؟«

  .آسمان مکثی کرد
  رهگذر شاخه نوري که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید

  گفتو به انگشت نشان داد سپیداري و 
...  

  پیچی،پس به سمت گل تنهایی می
  دو قدم مانده به گل،
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  مانیپاي فواره جاوید اساطیر زمین می
  .گیردو تو را ترسی شفاف فرا می

  :شنويدر صمیمیت سیال فضا، خش خشی می
  بینیکودکی می

  رفته از کاج بلندي باال، جوجه بردارد از النه نور
  ».پرسی خانه دوست کجاستو از او می

مفهوم دیگري  .کنداستفاده می» خدا«، و »او«، »دوست«تا بدینجا سپهري براي اشاره به امر متعالی از مفاهیم 
این مفهوم به تلقی  .است» هیچستان«یا » هیچ«برد مفهوم اش با امر متعالی به کار میواجههمکه او دربارة 

گوید، اشاره به سخن می» دوست«وقتی سپهري درباره  .گرد، که در ادامه به آن خواهیم رسیددوم بر می
در این شعر،  .کند که قرار است سالک با طی طریق و یا سلوك خود به او برسدموجودي متعالی می

سالک در این مسیر، با یک  .نماد پیر طریقت است، پیري که نشانی خانۀ دوست را از او باید پرسید» کودك«
غیریت و بینونت یکی  .ون از خویش سر و کار دارد که سرمنزل مقصود اوستهویت یا یک امر متعالی بیر

حو سلوك یک ناین  .ی خوردط سلوکی به چشم مهایی است در این تلقی از تنظیم مناسبات و رواباز مؤلفه
ن کنید، آنجا هم ایشما وقتی به عرفاي ما، مثل بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی و موالنا، نظر می. است

- اند مبتنی بر چنین صورتها با امر متعالی داشتههایی که آنها و دیالوگاي از تخاطبپاره.بینیدتلقی را می

  .اي بوده استبندي
آید، سپهري از یک نوع مواجهۀ دیگري هم با امر برمی هشت کتابچه که از اما عالوه بر این، بنابر آن

در تلقی دوم، مواجه با امر متعالی تطور و  .خوردچشم می جاي کتاب بهمتعالی سخن گفته است که در جاي
از این مفاهیم در عرفان ما هم  .تفاوتی پیدا کرده و نمایانگر نوعی درهم تنیدگی، استحاله و اندکاك است

ها استفاده تر شدن بحث، از آننوسبه کار نبرده است، اما من براي مأسپهري این تعبیر را . شوداستفاده می
در اشعار سپهري نوعی درهم تنیدگی، احساس وحدت با مبدأ هستی و نوعی تلقی وحدت  .مکنمی

  .شودم رسید، دیده میه، که به توضیح آن خوا11وجودي
آید، آن را در قالب گذرانده برمیاي که از سر میرسد وقتی او در مقام بیان تجارب وجوديبه نظر می

این تلقی با اشعاري که تا به  .بندي کرده استمتعالی صورت تجربۀ نوعی وحدت و یکی دیدن خود با امر
 .حال خواندیم و مبتنی بر نوعی غیریت بود، و البته در آن تخاطب و دیالوگ هم جا داشت، تفاوت دارد

رسد و از گویی در این نوع اخیر با این سنخ از تنظیم مناسبات و روابط سلوکی اساساً سالک به جایی می
ف و بیدارد که، به تعبیر مولوي، نوعی اتصال بیر میتجاربی پرده ب توان قیاس است که دربارة آن نمیتکی

  .توان به آن پرداختسخن چندانی گفت و تنها به نحوي اشاري می
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، کمتر است، اما از »آوار آفتاب«و » هازندگی خواب«، »مرگ رنگ«مواجهه دوم در سه کتاب اول، یعنی 
دیوان رسد در آن زمان او با طور که بیان شد، به نظر میهمان. توان آن را پی گرفتمیبه بعد، » شرق اندوه«

مشهورترین این اشعار در کتاب  .سروده به آن نظر داشته استانس زیادي داشته و در اشعاري که میشمس
  :است» bodhi«و شعر » شرق اندوه«

  .آنی بود، درها وا شده بود
  .پیدا شده بودبرگی نه، شاخی نه، باغ فنا 

  .مرغان مکان خاموش، این خاموش، آن خاموش، خاموشی گویا شده بود
  .با میشی، گرگی همپا شده بود: آن پهنه چه بود
  بود؟ نقش ندا کم رنگ، پرده مگر تا شده گ،نقش صدا کم رن

  .من رفته، او رفته، ما بی ما شده بود
  .زیبایی تنها شده بود

  .شده بودهر رودي دریا، هر بودي، بودا 
این شعر تفاوت محسوسی با اشعاري که تاکنون خواندیم دارد و بیش از این که بخواهد از فاصله ناشی از 

اش خبر بدهد، متضمن این معنا است کهاو اساساً لق تجربۀ وجوديعتفاوت و غیریت میان سالک و مت
ت قصواي این تجربه در سکوت، البته غای. گذراندنوعی تجربه و احساس یکی شدن و یگانگی را از سر می

مرغان مکان خاموش، این خاموش، آن خاموش، خاموشی گویا «: شودسکوتی از نوع عرفانی، محقق می
اي که مبتنی بر استحاله یا یکی شدن و در هم در این میان خاموشی است؛ خاموشی گردانصحنه. »شده بود

قام تخاطب و اي که در آن فرد در مه با تجربهاین نوع از تجرب .فرو رفتن و یگانگی فرد با امر متعالی است
ق تجربهدیالوگ است و یک فاصله   .کند تفاوت دارداش حس میاي بین خود و متعلَّ

هاي عرفانی ما، که در ادیان شرقی هم یکی از آموزه به چه معناست؟» با میشی، گرگی همپا شده بود«تعبیر 
ین است که این عالم دار اضداد و دار اعداد است؛ به این معنا که هم ضدین در دربارة آن بسیار بحث شده، ا

به عنوان مثال، جنگ داریم، صلح  .ها وجود داردشود و هم تعداد فراوانی از هر یک از آنآن زیاد یافت می
غري، زیبایی و هم داریم، فقر داریم، غنا هم داریم، باال داریم، پایین هم داریم؛ پستی و بلندي، چاقی و ال

 .خوردو اضداد در عالم فراوان به چشم می 12هااین دوگانگی. اندهمه در کنار هم... زشتی، فضل و جهل و
شماري از درخت و در عین حال، یکی دیگر از مقومات این عالم دار اعداد بودن آن است، یعنی تعداد بی

با «تعبیري که سپهري در اینجا دارد، در این پهنه . در عالم وجود دارد... میش و گنجشک و رودخانه و میز و
از جمع شدن ضدین با هم است؛ به همین معنا، خاموشی هم گویا شده ، کنایه »میشی، گرگی همپا شده بود

 .اي بوده وراي مراتب این جهانی و پدیدارياي که او به آن رسیده و تجربه کرده مرتبهیعنی مرتبه .بود

                                                             
12  - dichotomy 
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شاید تعبیر  .توانسته از احوال خود به دست دهدگویی در این فضا خاموشی بهترین تبیینی بوده که او می
این عبارت حاکی از این است که . »ترین چیز به خداوند سکوت استشبیه«اکهارت را شنیده باشید که 

مري بیکران محاط کند در ارسد که احساس میاي میوجودي خود به مرحله –شخص در تجارب باطنی 
تواند به سر وقت یک موجود بیکران، آنچنانکه شایستۀ اوست، شده است و چون یک موجود کرانمند نمی

و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دچار آبی دریاي بیکران « .شودبرود، دچار سکوت می
این نوع دیگري از . اشاره کندتواند به آن امر بیکران و این سکوت است که بیش از هر چیز می» باشد

من «: دیگر منی بر جاي نمانده است. کندسلوك است که شخص احساس اتحاد و یگانگی با امر متعالی می
کند که من به یک ها بدین معنا اشاره میاین. »هر رودي دریا شده بود«و یا  »رفته، او رفته، ما بی ما شده بود

  .»هر بودي بودا شده بود«: امبرده،متصل شده ام کرده و در خود فروکلی که احاطه
  :مده است و همین مضمون را در بر داردآ» شرق اندوه«گري است که در کتاب ، شعر دی»وید«

  آیدشان میها، همهمهنی
  .آیدشان میمرغان، زمزمه

  در باز و نگه کم
  .سویی دشتو پیام رفته به بی

  گاوي زیر صنوبرها،
  ابدیت روي چپرها،

  ویزانبن هر برگی وهمی آاز 
  و کالمی نی،

  نامی نی،
  .رنگیپایین جادة بی

  .باال، خورشید هماهنگی
، که در ادبیات عرفانی ما نیز به »بی رنگی«تعبیر ابدیتی که در او نه کالمی است و نه نامی و نیز، این تعبیر 

اندازد، تماماً متضمن همین معنا کرانگی می، که ما را به یاد بی»سویی دشتبی«کار رفته است، و تعبیر 
تواند نجاست که میگذراند و در آکرانگی را از سر میاند که در آن سالک تجربۀ بیهستند و متعلق به مقامی

  .عالم را تجربه کند و یگانگی با مبدأ اتحاد
به چشم » هیچ«در اشعار سپهري، این کتاب اولین جایی است که در آن مفهوم . است» مسافر«منظومۀ بعدي 

دهد شنیده شاید آنچه را که کارنپ به هایدگر نسبت می.اي نداردگونه بار منفیهیچ» هیچ«مفهوم . خوردمی
کارنپ در اینجا در مقام تخفیف و  .دانستمعنایی میهایدگر را جملۀ بی» هیچدهیچ می«او تعبیر  .باشید

ا . فهمیممی» هیچ«اژه اي است که ما از وتأکید بر همان معناي سلبی و منفی در لسان کسی مثل » هیچ«ام
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، یا متناظر با آن، در لسان کسی مثل موالناست و این عدم به معناي عدم »عدم«سپهري، دقیقاً مانند مفهوم 
عالمی که از اعداد و  .کنداعداد و اضداد است؛ یعنی عالمی که شخص در آن کامالً یگانگی را تجربه می

و شعر » هیچ«. کنیم عاري استاي که پیوسته تجربه مین دست به گریبانیم و از کرانمندياضدادي که ما با آ
این اشعار مشهور موالنا را در  .هایی از آن را خواهم خواند، متعلق به همین معناست، که بخش»هیچستان«

  :نظر آوریم
  

ــدم   ـــی شـ ـــردم و نامــ ـــادي مــ   از جمــ
  

ــر زدم     ــوان بــ ــه حیــ ــردم بــ ــا مــ   وزنمــ
  

  از حیـــــــوانی و آدم شـــــــدممـــــــردم 
  

  پــس چــه ترســم؟ کــی ز مــردن کــم شــدم؟   
  

  حملــــــه دیگــــــر بمیــــــرم از بشــــــر 
  

ــر     ــر و ســ ــک پــ ــر آرم از مالئــ ــا بــ   تــ
  

ــو     ــتن ز جـ ــدم جسـ ــم بایـ ــک هـ   وز ملـ
  

ــه    ــیٍ هالــــــک اال وجهــــ ــل شــــ   کــــ
  

ــدم   ــان شــ ــک قربــ ــر از ملــ ــار دیگــ   بــ
  

ــوم      ــد آن شــ ــم نایــ ــدر وهــ ــچ انــ   آنــ
  

  پــس عــدم گــردم، عــدم چــون ارغنــون     
  

  انّــــا الیــــه راجعــــون   گویــــدم کــــه     
  

    3/3901-3906  
- دمیت میکند و به آیا حیوان بودن عبور می) نمو کننده(اگر این سلسله مراتب را، که از جمادي و نامی 

تواند بار وجودشناختی و سلوکی ، این عدم نمی»عدم گردم«گوید رسد، در نظر بگیرید، پس از آن وقتی می
شود، پس از این یعنی نمی. کندصورت، سالک قوس نزولی را طی میاي داشته باشد، چون در این منفی

نزد سپهري، معادل » هیچ«مفهوم  .تر رفتن باشداوج و فراتر رفتن، به جایی رسید که متضمن سقوط و پایین
اي لهیعنی شخص در تجارب خود به مرح اي ندارد؛ه بار منفی وجودشناسانهگوناست، که هیچ» عدم«مفهوم 

با این توضیحات، ایماژهاي . ست که نه متصف به وصف عدد است و نه متصف به وصف ضدرسیده ا
  :را در نظر بگیرید» مسافر«پایانی منظومه 

  
 و در کدام زمین بود 

  که روي هیچ نشستیم
  و در حرارت یک سیب دست و رو شستیم؟

  .خاستمیهاي محال از وجود برجرقه
  کجا هراس تماشا لطیف خواهد شد

  دیدتر از راه یک پرنده به مرگ؟و ناپ
...  

  .عبور باید کرد
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  .آید، عبور باید کردصداي باد می
  !و من مسافرم، اي بادهاي همواره

  .ها ببریدمرا به وسعت تشکیل برگ
  .ها برسانیدکودکی شور آب بهمرا 

  هاي مرا تا تکامل تن انگورو کفش
  .پر از تحرك زیبایی خضوع کنید

  کبوتران مکررهاي مرا تا دقیقه
  .در آسمان سپید غریزه اوج دهید
  و اتفاق وجود مرا کنار درخت

  .بدل کنید به یک ارتباط گمشده پاك
  و در تنفس تنهایی

  هاي شعور مرا به هم بزنیددریچه
  روان کنیدم دنبال بادبادك آن روز
  .مرا به خلوت ابعاد زندگی ببرید

  ».مالیم را به من نشان بدهید» هیچ«حضور 
و در «. ترین و پرمغزترین بخش این شعر استقسمت پایانی شعر مسافر است که به یک معنا، فلسفی این

اي این تعبیر تنهایی، که در اینجا به کار رفته، دقیقاً تنهایی» .هاي شعور مرا به هم بزنیددریچه/ تنفس تنهایی 
 .داردبدأ هستی دارد پرده بر میاش با ماست که از مواجهۀ منحصر به فردي که شخص در تجربۀ یگانگی

 اي درواحه«شعر : دید توانمده نیز، میآ» حجم سبز«ي که در مجموعۀ این مطلب را در یکی دیگر از اشعار
  .، که حکایت از همین معنا دارد»لحظه

  
  آیید،به سراغ من اگر می

  .پشت هیچستانم
  .پشت هیچستان جایی است

  قاصدهایی استپشت هیچستان رگهاي هوا، پر 
  .آرند، از گل واشدة دورترین بوتۀ خاكکه خبر می
  هاي سم اسبان سواران ظریفی است که صبحها هم، نقشروي شن

  .به سرتپۀ معراج شقایق رفتند
  :پشت هیچستان چتر خواهش باز است
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  ود،رگی بدتا نسیم عطشی در بن ب
  .آیدبه صدا در می زنگ باران

  آدم اینجا تنهاست
  .تنهایی، سایۀ نارونی تا ابدیت جاریست و در این

گونه اي مواجهه با امرمتعالی در جهان پیرامون . دارداي که سپهري در اینجا از آن پرده بر میاین تجربه
در آخر این شعر هم همان تعبیر مشهور او آمده، که بر روي سنگ . شودکه اینگونه صورت بندي میاست، 

  :قبرش هم نقش بسته است
  آیید،سراغ من اگر میبه 

  نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترك بردارد 
  .چینی نازك تنهایی من

-سخن پیدا نمیدر این جا به هیچ عنوان تنهایی روشنفکرانه نیست، به این معنا که من هم» تنهایی«مراد از 

سخن جمع هم کند که دردر تنهایی روشنفکرانه فرد احساس می .فهمدهاي مرا نمیکنم و کسی حرف
هاي روشنفکرانه و سیاسی او ندارد؛ کسی در خور فهمش نیست، که با او سخن بگوید یا پرده از یأس

اي که اینجا از آن سخن به میان آمده البته من در مقام تخفیف آن امور نیستم، صرفاً باید بدانیم تنهایی .بردارد
کسی که توفیق  .ت که علل اجتماعی و سیاسی دارداي اسآن تنهایی، تنهایی .نسبتی با آن تنهایی ندارد

خورد یا روشنفکرانه یا در ارتباط برقرار کردن با دیگران شکست می کند یا در کار سیاسیاعی پیدا نمیاجتم
ابداً به این معنا  »مسافر«اما تنهایی در شعر باال و همچنین شعر  .کندیاد می »تنهایی«از این امر با عنوان 

یک نوع تنهایی وجودي در معناي عرفانی، باطنی و اشراقی کلمه است، که سالک احساس  نیست، بلکه
است  هشت کتابشعر بعدي، که از شعرهاي نسبتاً مهجور  .کندقیاس پیدا میاتحاد و یگانگی و اتصالی بی

  :است» حجم سبز«در کتاب » تپش سایۀ دوست«دهد، و این معنا را به خوبی نشان می
  .قریه راهی بودتا سواد 

  هاي ما پر از تفسیر ماه زندة بومی،چشم
  .هامانشب درون آستین

  .گذشتیم از میان آبکندي خشکمی
  ها سرشار،زاران گوشاز کالم سبزه

  .بار از انعکاس شهرهاي دور کوله
  .منطق زبر زمین در زیر پا جاري

...  
  .بردچوبدست ما به دوش خود بهار جاودان می
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  .آسمانی داشت در انحناي فکرهر یک از ما 
  .خواندهر تکان دست ما با جنبش یک بال مجذوب سحر می

  .دادهاي کودکی میجیک صبحهاي ما صداي جیکجیب
  ما گروه عاشقان بودیم و راه ما

  هاي آشنا با فقراز کنار قریه
  .رفتتا صفاي بیکران می

  :بگیري خود به خود سرها همه خم شدبر فراز آ
  شد شبهاي ما تبخیر میروي صورت

  .آمد به گوش دوستو صداي دوست می
شنید یا صداي دوست بود که به گوش دوست گفت و خود دوست میتعابیري مانند اینکه خود دوست می

ها است، که در این عالم با آن آمد کنایه از برکنده شدن و از میان رفتن این تعددها و تضادها و کثرتمی
کند که ما جایی بودیم که گویی در آنجا بین این نکته را به ذهن متبادر میوحدت ةدیدساً اسا. سروکار داریم

تعبیر تبخیر  .آمدیک چیز بیشتر جریان و سریان نداشت؛ تنها صداي دوست بود که به گوش دوست می
» آمد به گوش دوستصداي دوست می«شدن شب متضمن در آغوش گرفتن روشنایی است و این که 

» ورق روشن وقت« .اش سخن گفتیمنگر از سر گذراندن تجربۀ یگانگی و اتحادي است که دربارهنمایا
  :آمده» حجم سبز«شعري دیگري است که در دفتر 
  .خوردهاي در تکان میاز هجوم روشنایی شیشه

  .صبح شد، آفتاب آمد
  .زار میزچاي را خوردیم روي سبزه

...  
  .لیوان آب منقسمتی از آسمان افتاد در : در گشودم

  .آب را با آسمان خوردم
  .دیدندهاي نقره میهاي کوچک من خوابلحظه

  .من کتابم را گشودم زیر سقف ناپدید وقت
...  

  :هاي فطري بودن شناور شددست من در رنگ
  .کندمپرتقالی پوست می

  .شهر در آیینه پیدا بود
  دوستان من کجا هستند؟
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...  
  .پشت شیشه تا بخواهی شب

  من طنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج، در اتاق
  .آمددر اتاق من صداي کاهش مقیاس می

  .کردندهاي کوچک من تا ستاره فکر میلحظه
  :کردهایم چیزهایی را بنا میخواب روي چشم

  ...هاي ترنم، جاي پاي دوستیک فضاي باز، شن
  

هاي لحظه«و » آمدصداي کاهش مقیاس می«، »وجدر اتاق من طنینی بود از برخورد انگشتان من با ا«تعابیر 
در این تجربه باطنی، سالک . اشاره به دار اعداد و اضداد بودن عالم دارد »کردندتا ستاره فکر میکوچک من 

شنیده شدن صداي کاهش . کندرفته رفته از عالم پر از کثرت و تعدد عبور کرده و بیکرانگی را تجربه می
فکر کردن تا ستاره و خواب فضاي باز را دیدن نیز، در آغوش گرفتن  .از آن است عنان با عبورمقیاس هم

 .مواجهه با امر متعالی در این سیاق با تجربه وحدت و یگانگی همراه است. کندبیکرانه را به ذهن متبادر می
  :است» نداي آغاز«، شعر »حجم سبز«از دیگر اشعار کتاب 

  هایم کو،کفش
  سهراب؟: چه کسی بود صدا زد

  آشنا بود صدا مثل هوا با تن برگ
  .مادرم در خواب است

...  
  :آیدبوي هجرت می

  .هاستبالش من پرآواز پر چلچله
...  

  هایی پر اوجچیزهایی هم هست، لحظه
  اي را دیدممثالً شاعره(

  آنچنان محو تماشاي فضا بود که در چشمانش
  .آسمان تخم گذاشت

  هاو شبی از شب
  مردي از من پرسید

  )تا طلوع انگور، چند ساعت راه است؟
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  .باید امشب بروم
  باید امشب چمدانی را

  که به اندازة پیراهن تنهایی من جا دارد، بردارم
  و به سمتی بروم

  که درختان حماسی پیداست،
  .خواندواژه که همواره مرا میرو به آن وسعت بی
  !سهراب: یک نفر باز صدا زد

  هایم کو؟کفش
در نیابد / لیک هرگز مست تصویر و خیال «: و، شبیه به این مضمون، این شعر موالنا» ژهواوسعت بی«این 

سفر  .کرانگی کامالً در تناسب و تالئم است، که از آن سخن گفته شد، و بی»هیچ«با » مثالذات ما را بی
  .کندتبادر مینهایت را به ذهن م، بیش از هر چیز، سفر به دیگر سو و بی»واژهوسعت بی«کردن به سمت 

عناوینی که سپهري براي اشعار . کندمده که به درك این تلقی کمک میاشعاري آ »ما هیچ، ما نگاه«در کتاب 
. »تا انتها حضور«یا » نزدیک دورها«خودش در این مجموعه انتخاب کرده از این حیث قابل تأمل است، مثالً 

  :»نزدیک دورها«هایی از اما بخش
...  

  :رفتم نزدیک
  .چشم، مفصل شد

  .حرف بدل شد به پر، به شور، به اشراق
  .سایه بدل شد به آفتاب

  .رفتم قدري در آفتاب بگردم
  :هاي خوشاینددور شدم در اشاره

  گاه کودکی و شن،رفتم تا وعده
  هاي مفرح،تا وسط اشتباه

  .نا همۀ چیزهاي محض
  هاي مصور،رفتم نزدیک آب

  دار گالبیپاي درخت شکوفه
  .اي از حضوربا تنه

  .آمیخت با حقایق مرطوبنبض می
  .شدحیرت من با درخت قاطی می
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  .دیدم در چند متري ملکوتم
  .امدیدم قدري گرفته

...  
» تا همۀ چیزهاي محض«یا » دیدم در چند متري ملکوتم«و » آمیخت با حقایق مرطوبنبض می«تعابیر 

راز از سر گذرانده است و یا بیانگر نوعی هم رفتن، گویی حاکی از یک سنخ تجربۀ دیگري است که سپهري
و من « : گویدکند و میهم به آن اشاره می» مسافر«خن شدن با طبیعت است که در کتاب سشدن و هم

، در »هم سطر هم سپید«، با عنوان »ما هیچ، ما نگاه»شعر دیگري را از دفتر . »مخاطب تنهاي بادهاي جهانم
  :نظر بگیرید

  .صبح است
  محضگنجشک 

  .خواندمی
  پاییز، روي وحدت دیوار

  .شوداوراق می
...  

  .باید کتاب را بست
  باید بلند شد

  در امتداد وقت قدم زد،
  گل را نگاه کرد،

  .ابهام را شنید
  .باید دوید تا ته بودن

  .باید به بوي خاك فنا رفت
  .باید به ملتقاي درخت و خدا رسید

  باید نشست
  نزدیک انبساط

  .و کشف جایی میان بیخودي
  

رسیدن، پرده از یک چنین » به ملتقاي درخت و خدا«رفتن و » به بوي خاك فنا«دویدن، » تا ته بودن«تعابیر 
خرین شعر از آ. سوزي را زمزمه کردننهایت و کرانتجربه اندکاك و استحاله در بی: دارداي بر میتجربه

  :نام دارد» تا انتها حضور«است، » ما هیچ، ما نگاه«که متعلق به آخرین دفتر آن،  ،هشت کتاب
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  امشب
  در یک خواب عجیب

  کلماترو به سمت 
  .باز خواهم شد

  .باد چیزي خواهد گفت
  سیب خواهد افتاد، 

  روي اوصاف زمین خواهد غلتید،
...  

  .سقف یک وهم فرو خواهد ریخت
  چشم

  .دیدهوش محزون نباتی را خواهد 
  .پیچکی دور تماشاي خدا خواهد پیچید

  .راز، سر خواهد رفت
  .ریشۀ زهد زمان خواهد پوسید

...  
  امشب 

  ساقۀ معنی را
  وزش دوست تکان خواهد داد،

  .واهد شدپرپر خبهت 
  ته شب، یک حشره

  قسمت خرم تنهایی را
  .تجربه خواهد کرد
  داخل واژة صبح
  .صبح خواهد شد

که در این شعر است و اشاراتی که سپهري آورده، بیش از هر چیز، متضمن از سر رسد ایماژهایی به نظر می
زبانی، یگانگی و سکوت بر سالک طریق در این تلقی دوم گویی نوعی هم. سوزي استگذاردن تجربه کران

 خاموشی«تعبیر . دهدبهترین نمونه در اشعار سپهري است که این امر را نشان می» bodhi«. شودتحمیل می
گذراند که بهترین اي را از سر می، که در این شعر آمده، حاکی از این معناست که فرد تجربه»گویا شده بود
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ق آن تجربه را، هر چند به نحو اشاري، تقریباً شبیه به همان معنایی که  داند؛سکوت می 13نحوة اشاره به متعلَّ
وقتی ما به نحو تنزیهی درباره خدا  .کردندمی عربی از مفهوم تنزیه و خداي تنزیهی مرادعرفایی نظیر ابن

کنیم و یا، چنانکه در ها عبور میزنیم و از آنهاي خویش را کنار میبنديگوییم، مدام صورتسخن می
  .گوییمالهیات مسیحی آمده، به نحو سلبی و اشاري درباره آن سخن می

در اینجا » مسافر«این عبارت از شعر  .شودیابد که دچار سکوت میدر واقع، فرد خود را در موقعیتی می
-این بی .»کران باشدو فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک، دچار آبی دریاي بی«: رهگشاست

کرانگی عنان با بیبرد و به همین معناست که آن سکوت همبلعد و فرو میود میکرانگی هستی فرد را در خ
غزل رمزآلود ذیل از . کشدکند، فرد را در کام میسپهري از آن یاد می، در معنایی که »هیچستان«است و 

  :موالنا نیز ناظر به این مقام است
ــنم     ــه م ــان ک ــی نش ــگ و ب ــی رن ــه ب   آه چ

  

ــنم    ــه مــ ــان کــ ــرا چنــ ــنم مــ   کــــی ببیــ
  

  گفتــــــــی اســــــــرار در میــــــــان آور
  

ــنم     ــه مـ ــان کـ ــن میـ ــدر ایـ ــان انـ ــو میـ   کـ
  

ــاکن   ــن ســ ــن روان مــ ــود ایــ ــی شــ   کــ
  

ــین ســــاکن    ــنمایــــن چنــ ــه مــ   روان کــ
  

ــویش     ــم در خ ــت ه ــه گش ــن غرق ــر م   بح
  

ــنم      ــه مـ ــران کـ ــی کـ ــر بـ ــب بحـ   بوالعجـ
  

ــب    ــرا مطلـ ــان مـ ــان و آن جهـ ــن جهـ   ایـ
  

ــنم      ــه م ــان ک ــد در آن جه ــم ش ــاین دو گ   ک
  

  فــــارغ از ســــودم و زیــــان چــــو عــــدم
  

  طرفــه بــی ســود و بــی زیــان کــه مــنم        
  

  گفـــتم اي جـــان تـــو عـــین مـــایی گفـــت
  

ــن عیــان کــه مــنم         ــین چــه بــود در ای   ع
  

  گفــــتم آنــــی بگفــــت هــــاي خمــــوش
  

  در زبــــان نامــــده اســــت آن کــــه مــــنم  
  

ــد    ــو در نامــ ــان چــ ــدر زبــ ــتم انــ   گفــ
  

ــه مـــنم        ــی زبـــان کـ ــت گویـــاي بـ   اینـ
  

ــا    ــی پـ ــه بـ ــو مـ ــا چـ ــدم در فنـ ــی شـ   مـ
  

  اینـــت بـــی پـــاي پـــادوان کـــه مــــنم       
  

ــر   ــی دوي بنگــ ــه مــ ــد چــ ــگ آمــ   بانــ
  

ــنم      ــه مــ ــان کــ ــاهر نهــ ــین ظــ   در چنــ
  

ــن   ــدم مــ ــو دیــ ــز را چــ ــمس تبریــ   شــ
  

ــر    ــادر بحـ ــنم   نـ ــه مـ ــان کـ ــنج و کـ   و گـ
  

معلوم نیست  .باطنی متعارف نیست -اند که از سنخ احوال وجودياین ابیات بیانگر نوعی احوال وجودي
این مقام، که در آن فرد با خود . این امور کامالً در هم فرو رفته اند گوید؟چه کسی با چه کسی سخن می

-عنان است؛ گویی مرزها از میان برداشته شدهعالی همگوید، با نوعی استحاله و اندکاك در امر متسخن می

  .»کو میان اندر این میان که منم«: اند
  :توان هم نگفتتوان درباره آن سخنی گفت و در عین حال، نمینمی

ـــی   ـــانی داشتــ ــتی زبــ ـــاشکی هســ   کـــ
  

ــا ز   ــتی  هتــ ــا برداشــ ــرده هــ ــتان پــ   ســ
  

                                                             
13- suggestive 
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  هـــر چـــه گــــویی اي دم هســـتی از آن   
  

  بســـتی بــــدان  اي دیگــــر بـــر او پــــرده   

  

ــت و حـــال    ــت ادراك آن قـــال و اسـ   آفـ
  

  خون به خون شسـتن محـال اسـت و محـال      

  

بندي کنید، هایی چند صورتخواهید درباره مواجهه با امر متعالی سخنی بگویید و آن را در قالب گزارهمی
  .افتیداما در عین حال، هرچه درباره آن بگویید، از آن دورتر می

شناسان، در زندان طبیعت به قول فیلسوفان و جامعه .و محبوس و محاط در این عالمیم ما سراسر کرانمندیم
مند، که بدون استفاده از این هم موجوداتی هستیم زبان .تن و زبان محصوریم و گزیر و گریزي از آن نداریم

مرة ما به این معنا، عموم تجارب روز .بند تن خویشیمتوانیم داد و ستد معنایی کنیم، و هم تختهابزار نمی
سپهري وقتی . تجربه عرفانی با عبور از این موانع و قید و بندها همراه است .تجاربی کرانمند و محدودند

این غزل مولوي را نیز در نظر  .کندهمین معنا را مراد می .»کرانگی را زمزمه کنیمبرویم و بی«: گویدمی
  :بگیرید

ــزد     ــان بگری ــه ناگه ــش ک ــن لطف ــر دام   بگی
  

  ولی مکش تو چو تیرش که از کمـان بگریـزد    
  

  چه نقش ها که ببازد چه حیله ها کـه بسـازد  
  

ــزد      بــه نقــش حاضــر باشــد ز راه جــان بگری
  

  بر آسمانش بجویی چـو مــه ز آب بتــابـــد   
  

ــزد    ــر آســمان بگری ــی ب   در آب چونــک در آی
  

  ز ال مـکانْش بخوانی نشان دهـد به مــکانت 
  

  المکـان بگریـزد  چو در مکـانْش بجـویی بـه      
  

  از ایـن و آن بگـریزم ز تـرس نـی ز مــلولی    
  

ــزد      ــن و آن بگری ــیفم از ای ــار لط ــه آن نگ   ک
  

  گریز پاي چو بادم ز عشـق گل نه گــلی کـه  
  

ــزد     ــتان بگریـ ــی ز بوسـ ــاد خزانـ ــیم بـ   ز بـ
  

  چنان گریـزد نامـش چو قصـد گــفتن بینــد   
  

ــزد      کــه گفــت نیــز نتــانی کــه آن فــالن بگری
  

  از تـو کـه گـر نویسـی نقشـش      چنان گریـزد 
  

  ز لــوح نقــش بپــرد ز دل نشــان بگریــزد      
  

تواند دربارة امر متعالی نه می. این غزل نیز متضمن تبیین پارادوکسی است که سالک طریق با آن مواجه است
آنقدر لطیف و در عین  .اش است، ناظر به آن چیزي بگوید، آنـچنان که شایستهتواندسخن نگوید و نه می

. گریزدورزد، از چنگ او میحال گریزپاست که به محض اینکه سالک درباره آن به سخن گفتن مبادرت می
باید دامن لطفش را گرفت، اما در عین حال، اگر زیاده بخواهی او را بکشی و در آغوش بگیري، مثل تیري 

تواند از مواحهه با امر متعالی، سالک می به طور خالصه، در نوع نخست از. از کمان خواهد گریخت
آب ها حوضشان بیتخاطب با آن سخن بگوید، مانند تعبیر سپهري که اگر به سروقت خدا رفتی، بگو ماهی

در عین حال، نوع دومی از مواجهه  .خورداین یک نوع جربه است که در ادبیات عرفانی به چشم می .است
تن تخاطب و به سر وقت امر بیکران رفتن است؛ به سر وقت رفتنی هم وجود دارد که حاکی از رخت بربس

در منظومۀ » هیچستان«مفهوم  .که همراه با از سر گذاردن تجربۀ اتصال و یگانگی و اندکاك و استحاله است
در معناي نخست مواجهه با امر » او«و » دوست«، »خدا«مفاهیمی مثل . سپهري متضمن همین معناست
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اما هیچ و هیچستان، که بیش از هر چیز از یگانگی و متصل شدن با  به کار رفته است؛ابهشت کتمتعالی در 
  .قیاس استتکیف و بیاتصالی که بی: دهد، متضمن معناي دوم استامر متعالی خبر می

اي نظیر اي که عرفا و فالسفهنکته آخر اینکه تلقی دوم از مواجهه با امر متعالی با تلقی وحدت وجودي
در واقع، این تلقی وحدت وجودي با خدایی سروکار دارد که . اند قابل جمع استاسپینوزا از آن سخن گفته

- هاي اوست، برخالف خدایی که کثیري از فالسفه از آن سخن میکرانگی محض از مقومات و مؤلفهبی

در تلقی وحدت  .اردگویند، خدایی که تشخیص دارد و میان او و سایر موجودات تفارق و بینونتی وجود د
اي با شود، تفاوت ماهويوجودي ما، از این حیث که موجودیم و مفهوم وجود داشتن بر ما اطالق می

شان، حظ و نصیبی از همۀ موجودات، بنابر استعداد و شایستگی. نداریم... درخت، رودخانه، میز، کبوتر و 
از منظومه سپهري درباره مواجهه با امر متعالی  در مجموع، انچه که .اندآن وجود صرف یا امر متعالی برده

  .شود به تلقی وحدت وجودي از خدا و خداي عرفا شباهت بیشتري دارد، تا به خداي فالسفهمستفاد می
  
  

  
  


