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  فکر نازک غمناک

   تأملي در معناي غم در اشعار سهراب سپهري

  

  .1390ماه   آبان7روزنامه اعتماد، ضمیمه روزنامه، شنبه، : منبع

 سایر که ظاهراًشویم   که انسانیم دچار احوالی میما از آن حیث.  از احوال اگزیستانسیل انسان است»غم« ـ1
اند؛ احوالی نظیر غم، شادي،  بهره از آن بی...) هان و حیواناتگیا (زیند موجوداتی که روي این کره خاکی می

 چند همه حیوانات. شود  در میان آدمیان یافت میصرفاً... آگاهی یأس، مرگآرزو، نفرت، اضطراب، دلهره، 
کشند؛ اما انسان، بنابر تعبیر فیلسوفان   روي در نقاب خاك مینند و نهایتاًک صباحی در این جهان زندگی می

. میرد و به نیستی و زوال خویش آگاهی و التفات دارد میداند که  نسیالیست، تنها موجودي است که مییستااگز
. شود مناسبات و روابط انسانی دیده میدر عین حال، اضطراب داشتن، آرزو کردن و غم خوردن نیز تنها در 

 برخی از روزها شاد شوند؛ روان می آنهایی دارند و از پی محقق کردن ها در زندگی آرزوها و تمناها عموم انسان
 و نفسی زین دو دن نفسی تند و ملول؛ و غولندنفسی رهزن روزها غمگین و مأیوس و فسرده؛  دیگرند وا و مبتهج

 برگرفته و ن احوال اگزیستانسیل انسانی پرده از ایهشت کتابسهراب سپهري در . 1 که بر آن بام بلندندبرون
 کوشم به مقوله غم در نظام  در این مقاله می.باب پیش چشم دیگران قرار داده استدر این را تأمالت خویش 

از یکدیگر خوردن را  غمدو معناي  هشت کتاب  او دربا عنایت به اشعار گوناگونعرفانی سپهري پرداخته، 
  .بازشناخته، نکاتی را پیرامون آنها متذکر شوم

 از غمی سخن »رگ رنگم« سپهري در کتاب. ظر آوریم را در نخوردن  خوبست ابتدا معناي نخست غمـ 2
 غمی که با پریشانی و ،است در زندگی روزمره  و تنهاییگوید که هم عنان با یأس و فسردگی و سرخوردگی می

                                                
  ):   ٢٥٨غزل شماره (وان شمس ي از غزل مشهور موالنا در ديتيـ اشاره به ب ١ 
   تند و ملولم              ي رهزن و غولم،نفسي نفس
                  ن دو برونم که بر آن بام بلندمي زي  نفس
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کوبد و آینده اي مبهم  دي همراه است و شخص را در هم فرومیپشیمانی و حسرت و تمناهاي برنیامدنی و ناامی
  :دهد وي او قرار میفروغ را پیش ر و بی

دست  /شاطی مرده استهر ن/ روزگاري است در این گوشه پژمرده هوا/ سر افسرده است هسرب/ ها نفس آدم «
دیرگاهی است که چون / ...خندد  من میاو به/ م هر چه تالشکن می/ نددب  میدر به روي من و غم/ جادویی شب

 »  در قیر شب استها، پاها دست/  در این خاموشی جنبشی نیست/رنگ خاموشی در طرح لب است/ من همه را
   )»در قیر شب«مرگ رنگ، (

ها افسرده  سنگ/  استژمردهها پ شاخه/ رود رو به تمام می/ قصه رنگی روز/ گیرد آرام دشت می/ آید تیرگی می« 
فسرده در این دلم ا/ تراود ز لبم قصه سرد می/ غم بیاویخته با رنگ غروب/ ندخوا جغد می/ نالد رود می/ است

  )»رو به غروب« همان، (» تنگ غروب

دیوار اي از سر  سایه/ ها دور ماندند ز من آدم:/ کنم تنها، از جاده عبور می ... /دهشب سردي است، و من افسر«
اي  خنده/ !، این شب چقدر تاریک است واي/ آرم از دل هر دم این بانگ بر... /ها غمی افزود مرا بر غم/ گذشت

مثل این است که شب نمناك / اي کو که بدان آویزم؟ صخره/ اي کو که به دریا ریزم؟ قطره/ ؟ دل انگیزمکو که به
  )»غمی غمناك«  همان،(»  من، لیک، غمی غمناك استغم/ دیگران را هم غم هست به دل/ است

اند؛ اعم  ه کردههاي چندي را تجرب نیامده و ناکامیهاي فروخورده و تمناهاي بر عموم آدمیان در زندگی حسرت
، ها نماید که گریز و گزیري از ناکامی چنین می. از تمناها و آرزوهاي شخصی و خانوادگی و اجتماعی و سیاسی

سپهري در .  نیستندنصیب بی  از این امورها هانی نیست و اکثر انسانها در زندگی این ج ها و بداقبالی شکست
ر آفتاب  را ب خویشیچنین احوال این کند و  مراد میوردنخ  چنین معنایی را از غمهشت کتابدفاتر نخست 

هاي سی و چهل  اجتماعی ایران در دههـ  جهان شاعر و فضاي سیاسی  - زیستظر باافکند؛ احوالی که متنا می
  : اند  سر مهر نیستند و آنرا مذمت کردهخواري بر  عرفایی چون مولوي وحافظ البته با این نوع غم.شمسی است

  ویشـون خـیا افیـاقـان غم ده سـوسـرو به محب    تریم  دل نان خورند و ما ز می خوشه غمگیباد

  هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خویش     بر ما حاللم ـخون ما بر غم حرام و خون غ
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  خویش  گلگوني چهرهخودیم و  از رنگ  ما خوش            مـاران غـار بیمـسـر رخـست ب  باده گلگونه

  )191غزلدیوان شمس، (                              

  :و

  خون خوري گر طلب روزي ننهاده کنی     آزاده کنی مـبشنو این نکته که خود را ز غ

  )481دیوان حافظ، غزل (                    

  وش باشدـا که مشـد دل دانـف باشـیـح     خوراده بـند خوري بـی چـاي دنـیـم دنـغ

  )159دیوان حافظ، غزل (                    

رو  از این پشیمانی و پریشانی و ماللت و ماندگی است و با عنان خوردن هم أي ایشان، این نوع از غمبنا بر ر
 مادر رنگ پوست،مرد و زن بودن،:  عالم بیرون از اختیار ماست وقوع بسیاري از امور در این.مذموم و فرونهادنی

اختیاري  غیرکند؛ این امور کس انتخاب نمی  را هیچ... خانواده و و اجتماعی، موقعیت اقتصاديهوشی و پدر، بهره
 ایم، رضایت نداشته باشیم، ایم و با آن مواجه شده ت کثیري از ما از آنچه نصیب برده ممکن اس.شده است و داده
 از نظر عرفایی چون مولوي  آني  اما چارهها را تجربه کرده باشیم، ها و درشتی ها و ناکامی ها و یأس  تلخیانواع

کردن و  ننهاده طلب روزي  متضمنکار  که این،نیست کشیدن  آهخوردن و شدن و حسرت غموم م،و حافظ
 از مقومات سلوك است و خوردنن  و غمپریشانی و پشیمانیزدن در  آتش.  استشدن خوردن و پریشان غم

  :خواستنی و برگرفتنی

  م نیامدرـدل دیگ تمـر دو تا نرسـ که ز ه    ن ریشان تو و آن دل پشیمابرو اي تن پ

  )130دیوان شمس، غزل (                    

  انــارفـــر عـیــمــد در ضــایــپـم نــغ      روانیز شد این جوـه غایت تـون بـچ

  )2/3306مثنوي معنوي، (                    
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نهد   میواپس و پریشانی را پاید  نمیماند و االك و روان است که غم در آن نمیقدر چ جریانات ضمیر عارف آن
  .کند زندگی می» در حوضچه اکنون«شود و   می تر  درپی و پی

 در  او وه بود و یأس آلود ابريسپهري آسمان ضمیرِ  روزگاري،دهد  نشان میهشت کتاب نخست چنانکه دفاتر 
صداي پاي «شش سالگی و هنگام سرایش  و گیرد و در سی رفته از این فضا فاصله می و رفته اما ا.چنبره غم گرفتار

 از کنار نهاده و را عنان با پشیمانی و پریشانی  همخوردنِ غم؛ ل اگزیستانسیل عمیقی شدهدچار تحو »آب
  پشت سر نهادن گذشته و بدان نیندیشیدن و و دنالوقت بو ابن،  ، در صلح بودن با جهان ، خشنودي نديخرس

            : آورد دن طراوت و تازگی سخن به میان میفراچنگ آور

پشت  ... /من به یک آینه، یک بستگی پاك قناعت دارم/ ي بابونه و به بوییدن یک بوته/ دممن به سیبی خشنو«  
 سبز صنوبر بسته ي پشت سر پنجره/ آید  نمیپشت سر باد/ خواند پشت سر مرغ نمی/ نیست فضایی زندهسر 
تور / ویملب دریا بر ... / پشت سر خستگی تاریخ است/ها خاك نشسته است  پشت سر روي همه فرفره/است

صداي پاي «، شت کتابه(» بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم/ ... و بگیریم طراوت را از آب/ در آب بیندازیم
  )»آب

 سایه سیاه آن کل زندگی را در بر  شبی که،کرد  شکوه و گله میعمیقاً شاعري که از ظلمت و تاریکی شب
 به داشتن یک دلبستگی پاك که در رابطه میان دواست و  شاد  و دل اکنون از بوییدن بوته بابونه خشنود؛گرفته
 تب می کند و  هماگر .، بر سر مهر استگذرد آن میو با جهان و آنچه در شود قناعت کرده  ن متجلی میانسا

         .   گوید کند و به مهتاب بد نمی دوزد و رو ترش نمی شود، زمین و زمان را به هم نمی احوالش ناخوش می

 را تجربه کرده و خوردن  نوع دیگري ازغم، شده خوردن در معناي یاد ، عالوه بر غمهشت کتابي در  سپهر-3
 .»تا به ابد شنیده خواهد شد « گوییناك زندگی است و  غم خوردنی که ناظر به سرشت سوگ؛به تصویر کشیده

 .رسد  به اوج می»مسافر« در آورد و  سر بر می»شرق اندوه«  و»فتابآوار آ« خوردن در سرایش تلقی از غماین 
 نامید» غم سبز«را   ی که می توان آنها فاصله دارد؛ غم ست فرسنگ نوع نخخوردنِ متعارفِ خوردن با غم این غم

را تجربه خوردن متعارف   غمات در زندگی خویش کثیري از آدمیان به کرّشود؛ حال آنکه  نصیب نوادري میو
دمیان ي است که در زندگی عموم آامور غم سیاه ناظر به . نامید» غم سیاه«را    آنتوان  میکهاند، غمی  کرده
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 سبز حال آنکه غم بندد؛ و از میان رخت براالصول ممکن است کم یا مرتفع شود جاري و ساري است و علی
 زوال یافتن به ژیک زندگی و مرگ آگاه شدن و تفطنهمیشگی و ابدي است و بیش از هر چیز ناظر به وجه ترا

سپهري بر این باور است که وصل .  استوصالی فراچنگ آوردن گوهر حقیقت و ان و سختانسنیستیِ حتمی و 
 و یکی شدن سالک با امر بیکران و  وحدت  اصیل از رد؛ غم سبزِ اي هست نیست، چرا که همیشه فاصلهممکن 

که در ذهن   استییها  پرسشترین ترین و اصیل و معطوف به بنیاديگیرد  نشأت میمستحیل شدن در آن 
یافت و از بسر بردن با آن خرسند بود ت برینی را در این عالم توان حقیق آیا می: آورد کند و سر بر می خلجان می

مون جانی دارد؛ جانِ جهانی که  آیا دنیاي پیرا؟از آن یاد می شود آنچه در ادیان ابراهیمی تحت عنوان خدا ،
 و نغمه معنوي ،کور و کر یا به خود وانهاده شده است و ؟ن سراغی گرفتاین ظواهر و کثرات بتوان از آوراي 
 و خوابیدن خوردن و توان گفت؟ هدف از این  درباره معناي زندگی چه میپیچد؟ نوازي در فضاي آن نمی گوش
تن کیل خانواده و جدي گرفهایی چند و کسب درآمد و تشراشتغال به کا روزانه براي سالیان متمادي وستنِ ابرخ

جهان پیرامون به ودیعت  معناي زندگی در دل چیست؟ آیااین سراي خاکی ترك کردن  در نهایت زندگی و
 ؟را جعل کرد   باید آندر اطراف سراغ گرفت و توان را نمی و فراچنگ آوردنی است یا رد پایی از آن نهاده شده

 بر شخص است و او را » ترسی شفاف«و » هراس بزرگ«شدن   با مستولیعنان اندیشیدن جدي به این امور هم
                 : سازد کند و غمگین می ی متحیر مکشد و  می خوددر کام

موجی غم را به / سی پر شدآب از سایه افسو. رشته عطري گسست.  در خواب طالیی ماهیان افتادايستاره  «
:  دستم در آیینه رها شدغم از/ ه رسیدمآمدم، به آیینها چیدم، به تارم بر غم را از لرزش نی/ ها داد لرزش نی

  )»تارا« آوار آفتاب،(» از تارم فرود آمدم، میان برکه و آیینه، گویا گریستم/ خواب آیینه شکست

از برگ سپهر، شبنم ستارگان خواهد / ، و دریچه خدا روشن نیستبیهوده مپاي، شب از شاخه نخواهد ریخت«
چه جهان غمناك است، و : ره را بشنوزنج ... /ن نگاه، و پیچک غم، و هراس بزرگ، ستوتو خواهی ماند/ پرید

  )» هال«شرق اندوه، ( » ...خدایی نیست، و خدایی هست، و خدایی

نه تو  ... /افتد گل، بویی تو، گو بتراود غم، تشنه سبویی تو/ اندوه، اندوه: پایی، و نه کوه، میوه این باغ نه تو می«
  )»پاراه«شرق اندوه،  (»شا، مرگ آمد، در بگشاپایی، و نه من، دیده تر بگ می
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 فکر و/ رهاند نمی/ چیز مرا از هجوم خالی اطرافنه، هیچ  .../ و هیچ چیز/ دلم عجیب گرفته است/ دلم گرفته«
 ي  تبسم پوشیده،و غم/ !چه فکر نازك غمناکی / ...شدشنیده خواهد / ون حزن تا به ابدکه این ترنم موز/ کنم می

اي  همیشه فاصله/  نه، وصل ممکن نیست... / وحدت اشیاست محوي به ردي  اشارهو غم/ ستنگاه گیاه ا
 ي وگرنه زمزمه/ دچار باید بود/ آویز و ترد نیلوفر براي خواب  دل/ چه منحنی آب بالش خوبی استاگر/ هست

اي این غم موزون بر...  / پنهان این ترنم مرموز؟ي  هستهکجاست .. ./حرام خواهد شد/ حیرت میان دو حرف
  )»مسافر« ،هشت کتاب(» !ها که سرودندره شعچ

در مسیر غم صورتی رنگ / ریختهاي هلو روي پیراهنش  از سر شاخه/ حرمت رشد/ عمیدي فصلزیر باران ت«
کودك / شد شکل پرپرچه ها محو می/ ها پشت تبخیر تدریجی موهبت/ زد برق می/ هاي فراغت هنوز ریگ/ اشیا

  )» چشمان یک عبور« ، ما هیچ، ما نگاه(» وب عروسک چه اندازه راه است؟ تا غر:/ سیداز باطن حزن پر

» ندچار بود «وبین اختیار کردن   از کثرات پیرامون و دیده باطنبارتست از عبور ع»هسته پنهان این ترنم مرموز« 
 حزن رسید؛ حزنی که سبز توان به باطن چنین است که می  این.»که از حادثه عشق تر است«و رسیدن به نگاهی 

عموم انسانها از . شده است» دچار آبی دریاي بیکران«شود که   و تنها نصیب کسی می،است و از برکات حیرت
متعارف  زندگی هاي  مشغولی ز دلشدن و فراتر رفتن ااین دچاری از معامله دورند، چرا که حظ و بهره چنداناین 

سخن بر سر تفاوت نگاه آدمیان به هستی است و . ان را مالمت اخالقی کردندارند و البته از این بابت نباید ایش
ینجا صبغه  در اعبیر دیگر، مدعابه ت.  و دیگري را فروکوفتن برکشیدنآنها و یکی رانه ارزش داوري میان 
 که این ، نیست و بر خالف عارفی نظیر مولوي و طرب سپهري چندان اهل وصال.اي توصیفی دارد، نه توصیه

 بیشتر در حیرت و تأمل  به ،دارد  از شادخواري و شکرخواري باز نمی او رانخ تأمالت اگزیستانسیلِ غمناکانهس
ما هیچ، ما « و »مسافر« ،»شرق اندوه«هاي دفتر.  دچار بودن وغمناکی نیستبرد؛ گویی گریز و گزیري از سر می

 و »صداي پاي آب«هایی از   بخشعین حال درر د.گیرد میپرده بر  به جهان به نیکی از این نگاه سپهري»نگاه
ستی  به ه و گشودگی اوآشتی سپهري با جهان پیرامونهاضمه فراخ و  رضایت و  خرسندي و که»حجم سبز«

 بلکه بیشتر ، خبري نیست شاعر چندانزایدالوصف شادي  شورمندي و وبه  تصویر کشیده شده، از بهجت
  اندیشیدندر نگاه سپهريرسد  به نظر می عالوه بر این،. شود  دیده میآنامش و طمأنینه توأم با تأمل در نوعی آر

 میان سالک و امر ابديِ و و فاصله پر نشدنی اشیاء وحدتناك زندگی و ملتفت شدن به  رد درباره سرشت سوگ
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 شخص را گریبان وقت  هیچکه تا ابدیت جاري است و اي  اگزیستانسیل است؛ تنهاییعنان با تنهاییِ کران هم بی
 تنهایی و  با هستی توأم تأمل درباره راز ازلیِ و»حیات نشئه تنهایی است«، مطابق با این تلقی. کند رها نمی
پیرامون او  شود که در اي می روزمره  فارغ از امورقویاً  شخص از آنجایی که در واقع.گزینی است خلوت

براي   را در عین حال کسیو ختهود ساا در کام کشیده و دچار خ چنان او ر مسائل وجودي وگذرد می
 دیگران و حضور در جمع از بین که با نشستن با  اي  تنهایی؛یابد  میخود را در این عالم تنها ،کهنیافته نجواکردن

و زیري   سربه،گیرد و وسعت نظر ندگی پرده برمیناك ز که از سرشت سوگاي  ؛ تنهاییماند رود و باقی می نمی
           :  آورد ه ارمغان میسختی را براي فرد ب

خوابم چه سبک، ابر نیایش چه بلند، و چه زیبا بوته  ... /من هستم، و سفالینه تاریکی، و تراویدن راز ازلی«
    )»و چه تنها«شرق اندوه،  (»م در چشمه یاد، و کبوترها لب آبتنها من، و سرانگشت!/ زیست، و چه تنها من

اگر  /فکر کن که چه تنها است و / ...چقدر تنها/ را گرفته دلت، مثل آنکه تنهاییچ ... / تنهایی استحیات نشئه« 
/ :عبارتی که به ییالق ذهن وارد شد/ چه خوب یادم هست...  / دچار آبی دریاي بیکران باشدکه ماهی کوچک

ي  تباط گمشدهبدل کنید به یک ار/ و اتفاق وجود مرا کنار درخت...  / و سخت،زیر  و سربه، و تنها،وسیع باش
  )»مسافر«، هشت کتاب( »هم بزنید هدریچه هاي شعور مرا ب/ و در تنفس تنهایی/ پاك

نرم و آهسته / آیید اگر می به سراغ من / سایه نارونی تا ابدیت جاریست،و در این تنهایی/ آدم اینجا تنهاست«
  )»اي در لحظهواحه « حجم سبز،  (»چینی نازك تنهایی من/  مبادا که ترك برداردبیایید،

پرم از / پرم از راه، از پل، از رود، از موج / ...اي را بکنم خواهم مرد دانم، سبزه می/ دانم یزهایی هست که نمی چ«
  )»روشنی، من، گل، آب«همان،  (»چه درونم تنهاست/ سایه برگی در آب

 م، که به قانون زمینشد کاري نکنیاد من با/ افتد در آب، زود از آب درآرم یاد من باشد، هر چه پروانه که می« 
  ) »غربت«همان، (» ماه باالي سر تنهایی است/ میاد من باشد تنها هست ... /بر بخورد
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در / روید که در انتهاي صمیمیت حزن می/ استي آن گیاه عجیبی   صداي تو سبزینه/صداي تو خوب است«
بیا تا برایت بگویم چه اندازه /  تنهاترممن از طعم تصنیف در متن ادراك یک کوچه/ ابعاد این عصر خاموش
      ) »به باغ هم سفران« همان،  (»تنهایی من بزرگ است

/ تی برومو به سم/ ي پیراهن تنهایی من جا دارد، بردارم که به اندازه/ باید امشب چمدانی را/ باید امشب بروم«  
  )»نداي آغاز«همان، (» خواند میرا واژه که همواره م رو به آن وسعت بی/ که درختان حماسی پیداست

قسمت / ته شب، یک حشره/ بهت پرپر خواهد شد/ وزش دوست تکان خواهد داد/ ساقه معنی را/ امشب« 
  )»تا انتها حضور« هیچ، ما نگاه، ما(» تجربه خواهد کرد/ م تنهایی راخر

ست و  و پرپر شدن بهت همراه اکه با حیرت اي  ؛ تنهایی» تا ابدیت جاریستسایه نارونی«در این تنهایی بزرگ، 
لوي تنها یافتن خویش در این براي عارفی چون مو. دهد  تغییر می را به جهان و نگاه اودکش فرد را در کام می

 به »تنهایی«و بدل شدن » هزار باده ناخورده در رگ تاك است« است، اما  عرفانی سلوك عزیمت مبدأعالم
عشق و ی و دورافتادگی و پس از آن درنوردیدن این فاصله به مدد گوهر  و فراق و گله و فغان از جدای»جدایی«

  : غایت قصواي سلوك استشدن با آن  و یکیکران نهایت و امر بی نیل به وصال و اتصال به بی

  دـان دهــیـالـرد و زن نــرم مـیـفـدر ن    د ـان دهـریــبـرا بــا مـتان تــسـیـز نـک

  اقـیـتــرح درد اشــم شـویــگـا بــت     راقــز فحه ارـش  رحهـواهم شـینه خـس

  )نامه معنوي، نی مثنوي(                          

  تـار نیسـه او را یـاري کـرح آن یـ ش    نیست یک رگم هوشیارگویم ه ـن چـم

  )1/130معنوي،  مثنوي(                          

  اسـوع نـا نـاس را بـنـت رب الـسـه     اسـیـی قـف بـّیـکـی تـی بــالــصــات

  )4/759معنوي،  مثنوي(                          

  : و
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  رمـر بـکـنم شـکـی، نی شـه نـم کـیـو بگویـ ور ت    ر برمـه سـرا بـ تقـم عشـر نهـده ام که سـآم

  برمفر ـجا سـن به کـر دل مـته شهـت گرفــاوس    نم ـجا نظر کـمن به کسته در نظر ـاوست نش

  )214دیوان شمس، (                      

  :و

  دارمـبر نـین هوس چنانم که زخود خمن از   دارم ـ ن بشرهوسی است در سر من که سرِ

  دارمـر نـی دگـش  طمعـالـجز جممن از او ب   ی انـهر زم،عشقزار ملک بخشد شه ـدو ه

   سر شور و شر ندارم،جهان به هم بر آید دو   ن ــکـیـلال او وـمـ ز ج،انیـبنمودمی نش

  )262دیوان شمس، (                      

ق، وصال، عشق، جمال، شور و ، فرادورافتادگی ، مولوي، مفاهیمی چون جداییافالطونیِنو در نظام متافیزیکیِ
هاي   آنکه سپهري چندان در بند آموزهنشینند؛ حال شوند و در جاي خود خوش می یافت می ...، بیخودي رش
دلی بیشتري دارد؛ متافیزیکی که  مبتنی بر   ادیان شرقی هملیِافالطونی نیست و با متافیزیک نحیف و حداقنو

بر  نیست و  از یکدیگر طبیعت و فوق طبیعت دو ساحت روشن و پر رنگ میان وجودشناختیِکِتمایز و تفکی
  معنا و ازکند و بیش از هر چز در پی آشتی با طبیعت و سراغ گرفتن  این دو قلمرو تأکید میدرهم تنیدگیِ

 سهراب از شود و  نمی»جدایی« بدل به هشت کتاب در »تنهایی« از اینرو مقوله . در جهان پیرامون استمعنویت
؛ چرا که او اساسا به عالم اینگونه شود  روان نمی به مدد عشقپی غلبه بر جدایی و فراچنگ آوردن گوهر وصال

 هستی به نحو  نگاه او به.دق به ساحت و قلمرو دیگري نمی داننمی نگرد و امور قدسی را اوال و بالذات متعل
ل توان آنرا ذی اسپینوزایی دارد و براحتی نمی طنین و  استpantheistic)(اغلبی و اکثري خدا همه انگارانه
 سر هشت کتاب صورتبندي کرد،هرچند نگاه دیگر به هستی نیز هر از گاهی در آموزه هاي متافیزیکیِ افالطونی
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سخن شدن با طبیعت   همراز و پهري محصول تنهایی و همس اگزیستانسیل و معنوي نزد احوال ناب2ِ.بر می آورد
  : گرماي عاشقی ندارد و نسبت چندانی با آرامش و طمأنینه را نصیب بردن است دوست داشتن و و غم سبزو

ها را کندم، و  گیوه/ لب آبی / ...!دآم در گلستانه چه بوي علفی می!/ دهایی چه بلنکوه / !دشت هایی چه فراخ «
  )»در گلستانه«حجم سبز،  (»!و چه اندازه تنم هشیار است/ من چه سبزم امروز:/  در آبنشستم، پاها

من به آغاز زمین ...  /شنوم  صداي نفس باغچه را میمن/ نامی نمناك علف نزدیکممن در این خانه به گم « 
ر جهت تازه  روح من د/، عادت سبز درخت تر آبآشنا هستم با، سرنوشت/ گیرم ها را می نبض گل/ نزدیکم

مثل . .. /دانم مثل بال حشره وزن سحر را می ... /شکفد هرکجا برگی هست، شور من می...  /اشیا جاري است
 )صداي پاي آب ( »زنبیل پر از میوه تب تند رسیدن دارم

ایی  او از سنخ تنههستی است و تنهاییِ اگزیستانسیلِدر واقع، از سویی سپهري دلباخته معنویت و نگاه قدسی به 
 با متافیزیکِ نوافالطونیِ  نمی بیند؛ از سویی دیگر عالم را کور و کر و تهی از معناکامو،سارتر و هدایت نیست و

تنهاییِ معنوي سپهري با حزن سبز . سنتی چندان بر سر مهر نیست و در آموزه هاي آن به دیده عنایت نمی نگرد
       .      متجلی می شودز و هم زبان شدن با طبیعت همرا در و، با متافیزیک نحیف همدلی دارددر می رسد

     

نوع نخست از .  سپهري از یکدیگر تفکیک کردهشت کتابخوردن را در  توان دو نوع غم بر آنچه آمد می بنا .4
است؛   و کهنگی و ناکامی و پریشانی سردي و یأس و فسردگیعنان با هاي متعارف است و هم خوردن نخ غمس

 هشت کتابسپهري در دفاتر نخست . نصیب کثیري از انسانها بر روي این کره خاکی استخوردنی که  غم
 مترتب نیست و راهی به جایی هاهاي سیاهی که آثار و نتایج نیکویی بر آن ؛ غمها مواجه است با این غمبیشتر 

ند و از خرسندي و ک  با این نوع غم خوردن وداع می  به نحو آشکاري »صداي پاي آب « در سهراب.دنگشای نمی
  نوع دوم.گوید ذشته و زندگی کردن در حال سخن می پشت پا زدن به گقناعت و گشودگی به هستی و

ناك و تراژیک زندگی؛   سوگهاي اگزیستانسیل است و ناظر به سرشت  از جنس غم،هشت کتابخواري در  غم

                                                
 يجستارها: يامر متعال ،يامر اخالق؛ " ي در منظومه سپهريتطور امر متعال" سروش دباغ، : د بهي، نگاه کنيشه سپهري در انديشتردو نوع نگاه به هستيب بسط يبرا  ـ٢

  . ١٣٨٨، تهران، نشر پارسه، يفلسف
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است و  سالک با مبدا هستیانگی  و تأمل در رد وحدت و یگکرانگی هستی غم سبزي که محصول حیرت در بی
؛ تنهاییِ اگزیستانسیلی که البته بسان کامو جهان را پوچ و یله  جهان پیرامون دریافتن تنهایی و خود را تنهاتوأم با

هاي  فی مثل مولوي که دل در گرو آموزهدر نظام عار. نمی انگارد و معنایی در آن می بیند و سراغ می گیرد
رساند   گرم و شورمندانه سالک را مدد میشود و عاشقی  تنهایی بدل به جدایی می دارد،افالطونینو متافیزیکیِ
وار نیست   مولوي عاشقانه سپهري چندان در بند فراق و جدایی و شورمندي اما.فراق و دوري فایق آید تا بر این

ن با همراز شد ردن وخو  غم حزین بودن و خلوت اختیار کردن و خو کرده و بانشدنی خود امحاو به تنهاییِ
  :برد  و احوال معنوي نیکویی را نصیب میشود  طبیعت پیرامون، وقتش خوش می

من ...  /ها شقاوت آب خواهد شد در حضور شمعدانی  .../خورد هاي در تکان می از هجوم روشنایی شیشه« 
در اتاق من / ان من با اوجانگشت در اتاق من طنینی بود از برخورد ... /کتابم را گشودم زیر سقف ناپدید وقت

           ) »ورق روشن وقت«حجم سبز، ( »کردند هاي کوچک من با ستاره فکر می لحظه/ آمد داي کاهش مقیاس میص

 راززدایی شده مدرنِدست دادن تلقی موجهی از زیستن عرفانی و معنوي در جهان  ه براي برسد به نظر می. 5
بندي   بازخوانی انتقادي و صورت این راستا،در. سپهري بهره فراوان برد می توان از میراثِ عارفی چون ،کنونی

ت ستبرِ عرفان اسالمی ضروري سنیِ و سلوک انسان شناختی ، معرفت شناختیهاي وجودشناختی، مجدد آموزه
شریک گذراند و  ه عارفان مسلمان را از سرشادخوارانه و شورمندان  مهیبِهاي  تجربهچه بسا اگر نتوان. نماید می

 و تنهاییِ اگزیستانسیل را تجربه  کردهه را احاط جهان اطرافاز کثراتی که کردن  ایشان شد، بتوان با عبورمواجید
هاي طبیعی به دیده عنایت نگریستن و   و در پدیده شدن سبزغمدچار  سیاه رستن و  غمکردن و از بند

امیدوارم در مجالی دیگر . نوي را  نصیب برد، احوال خوش عرفانی ومعوضات متافیزیکی کمتر اختیار کردنمفر
              .      به بحث بگذارم،  یابم ر می، چنانکه دعرفان مدرن راگوناگون هاي  ین مهم پرداخته و مقومات و مولفهبه بسط ا
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