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  در مرگ يحجم زندگ

   يسپهر کتاب هشت در مرگ مفهوم در يتأمل

  

  ۱۳۹۰، سال چهاردهم، بهمن و اسفند۸۵مجله بخارا، شماره  :منبع

 و يمتعال امر با مواجهه از هم است؛ برگرفته پرده ليتفص به خود گوناگون لِيستانسياگز احوال از کتاب تهش در يسپهر سهراب .۱
 ،سرودن را» حزن موزون ترنم« و شدن نيحز و ردنخو غم از هم ،گفته سخن شدن» کران يب يايدر يآب دچار« و رفتن» خدا وقت سر به«

 و دهيشن» شوق کوچه در« را» مانيا کفش يصدا« هم ؛»ستيجار تيابد تا ينارون هيسا« آن در که يا ييتنها ،کرده تجربه را ييتنها همو 
. است شده» دور يها افق نورد هم« و کرده عبور زيچ همه از و بوده سفر حال در دائم صفت باد هم افته؛ي» گرم استوا تابش از« را  آن
 هشت در را باب نيا در خود يها افتهي و دهيشياند بدان شيخو خلوت در يسپهر که است يليستانسياگز بِيمه مقوالت از زين» مرگ«

 شهيهم يراب و رديم يم يروز که است ملتفت و داند يم نيقي به که  است يموجود تنها انسان. است داده قرار گرانيد چشم شيپ کتاب
 را کيتراژ و تلخ قتيحق نيا تا دهد يم حيترج اوقات شتريب چند هر د؛يگو يم ترک را عتيطب ظلمتکده و کشد يم خاک نقاب در يرو

  . وارهد يهست رنج از مگر ،کند فراموش
 ،يچند يفلسف و يفانعر ميمفاه کردن وام و ،کتاب هشت در مرگ مفهوم درباره يسپهر اشعار يواکاو با کوشم يم مقاله نيا در

   .دهم حيتوض سهراب نگاه در يزندگ با را آن نسبت کرده، نييتب را بيغر دهيپد نيا باب در او يرأ
 .ينيدو  يعرفان و يفلسف ،يشناخت ستيز: گذاشت بحث به را آن و گفت سخن» مرگ« دهيپد درباره منظر چند از توان يم. ۲

 د،نبند يبرم رخت انيم از ياتيح ميعال و مانند يبازم تيفعال از مغز و قلب که يهنگام. شمارند يمبر مرگ يبرا را چند ييها مؤلفه پزشکان
روزمره محسوب  يدر زندگ يعاد اتفاق ها ده از يکي عداد در و دهد يم رخ رامونيپ جهان در يمرگ نيچن .رسد يم فرا کيولوژيب مرگ

 رفتن و دنيبرکش رخت و بشر زوال و يستين به افتني تفطن متضمن ،مرگ ربارهد يفلسف تأمل. است يعلم و يتجرب نييتب که قابل شود يم
 و ،يفلسفـ  يمنطق رساله در نيتگنشتايو که طور همان. است يخاک کره نيا يرو بر ستنيز يصباح چند از پس ،مألوف کاشانه و اريد از
 گرانيد مرگ درباره ما. دهد يم رخ او رامونيپ جهان رد که ستين ياتفاق کس هر مرگ اند، گفته يدرست به زمان و وجود در دگريها

 و درست يتلق و تصور ما اما داده، رخ ما رامونيپ جهان در آنها مرگ م؛يا کرده شرکت آنها ميترح و نيتدف مجالس در و ميا دهيشن مکرراً
 تنها بلکه م،يکن ينم تجربه را آن ما و دهد يمن رخ ما رامونيپ جهان در ما مرگ. ميباش داشته ميتوان ينم و ميندار شيخو مرگ از يروشن

 غرابت مرگ، درباره يفلسف تأمل. خوانند يم روزنامه در را ما ميترح مجلس يآگه و کنند يم تماشا و ننديب يم را ما مرگ صحنه گرانيد
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 مثل يلسوفيف .گذارد يم بحث به را دار خون و پوست و گوشت انسان هر جهانـ  ستيز در حادثه نيا بودن فرد به منحصر و يهولناک و
 طور به او يزندگ طومار انسان زوال با. ييفردا نبود امروز پس از و ميشد خاک بر و ميآمد بر خاک از که دهد يدرم ندا وار اميخ ،سارتر
 وام با ،نيد از يريتفس در معاصر، بردار نام نيد لسوفيف ک،يه. نشان تاک از نه و ماند يم ينشان ،تاک از نه و شود يم دهيچيپ هم در کامل
 و دارد يرشخصيغ صبغه آنچه بدن، رفتن نيب از با و شود ينم تمام قصه کيولوژيب مرگ با که دهد يم حيتوض ،يستيبود يها آموزه کردن

 از ينحو به ـشود يم ادي »روح« عنوان تحت آن از ينيد يها سنت در آنچه ـ تفرد عدم ساحت به ناظر و است سان کي ها انسان همه در
 يمعنا در را زيرستاخ و معاد درباره ينيد يها آموزه دينبا لزوماً ک،يه يتلق با مطابق  .شتريب نه و نيهم ،دهد يم ادامه شيخو اتيح به ،انحا

 مرگ با و تهس يخبر الجمله يف و اجماالً: ن کردييتب زين ٢ياستعار و نينمادبه نحو  ار آنها توان يم بلکه رفت،يپذ و ديفهم ١يالفظ تحت
 يواد نيا در نيد يها آموزه دينبا و گفت يچندان سخن يواد نيا در توان ينم الجمله با و الًيتفص  اما رسد، ينم انتها به انسان اتيح انسان

  ٣.»ديآ يم يجرس بانگ که قدرهستن يا«: شود يم محقق که انگاشت يزيچ  آن با مطابق ناًيع را
 عظمت و مهابت مقابل در را او و کند يم نرم را انسان دل ،مرگ ادي که دارد باور ؛است شياند رگم ،يمولو مثل يعارف گريد يسو از
 ملات زانيم که کند يم ديتأک رو نيا از. کند يم برجسته او چشم در را يهست يداريناپا و زوال و دارد يوام خشوع و خضوع به ،يهست

 يريفناپذ انگاشتن يجد و ايدن به خود يدلبستگ زانيم تواند يم شخص که است يا نهييآ ،مردن يبرا بودن آماده و مرگ دهيپد درباره
  :  نديبب انيع به آن در را شيخو

  ر دوست دوستـمن و بـمن، دشـش دشيـپ     پسر همرنگ اوست يامرگ هر کس 
  داروشــان هـاني، اي جـرسـود تــآن ز خ     رارـدر فــرگ انـم ي زـرسـتمي آنك

  رگـرگ بـت و مـون درخـچـمـو هـان تـج     رگـسار مـه رخـنست ت تـروي زش
  ٤تـسودـخوش، هر ضميرت از خ و  ناخوش     تـسار بد ست،ست ار نكوياز تو رست

  ٥ردـبــان نـد جـتــرسـن را پـه او تــر کـه     ردـلخ  مـاو تد يز ين ميريـه شـر کـه
  

 يو ناراست يکژ .شتن را ندارديزد و جرأت مواجهه با خويگر يز خود مزد، در واقع ايگر يکه از مرگ م يکس ،يمولو يبنا بر رأ
خورد و به  يطه من جهان غوينگرفته و چنان در ا يرا چندان جد يار خاکين ديان در او راسخ شده که  قصه مرگ و رفتن از اچن
 يکند، رو يسخن از زوال و رفتن م يتا کس ،ن سببيبه هم .بماند شهيهم يبراآمده تا  ييمشغول است که گو ييآرا و محفل ياندوز مال

عنان با تلخ و سخت  هم ،گرفتن يجد اريبسرا  ين جهانيا يزندگ و ييآسا ستن و تنين زيريش. رديگ يسخن را نم يکشد و پ يدر هم م
                                                             
1 . literal 
2 . metaphorical 

  ).۵/۴۹۸وان حافظ، يد(د؛ يآ يم ين قدر هست که بانگ جرسيا /کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست .   ٣
  .۳۴۴۰ـ ۳۴۴۳/ ۳، يمعنو ي، مثنويمولو.   ٤
  .۲۳۰۶/ ۱همان؛  .  ٥
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ن سنخ يا. کند يم تر دهسا فرد يبرا رامردن  ،ن جهانيش در ايبودن خوو متفطن به مسافر ،بال بودنکبار و سبسبک ،در مقابل. مردن است
از منظر  ،ده مرگيپد درباره ين، مولويعالوه بر ا. استبر آن مترتب  يو باطن يج سلوکيدارد و آثار و نتا يمواجهه با مرگ، صبغه اخالق

ن يبستن از ابا رخت بر عنان ، مردن را همينوافالطون يکيزيفمتا يش چشم داشتن آموزه هاي، با پآنمطابق که  ز سخن گفته استين يگريد
عت نهاده يبه ود يز هستا يگريکه در ساحت د يقتيست از حقا يا هين جهان سايا. داند  يم ياز هست يگريوستن به قلمرو ديو پ ،جهان

  :کند يشکند و آفاق تجرد را  فتح م يزندان را م درِ يا ار و کاشانه، بسان پرندهين ديا گفتن کردن و ترک يبا قالب ته شده؛ سالک

  ت سردـسيآن مکر ت،ـحفره بس آنک     فره کردـزندان ح ن باشد کهمکر آ
  ٦انـود را وا رهـدان و خـن زنـفره کـح     انـيدانـا زنـدان و مـهان زنـن جـيا

است؛  ين هستيپا نهادن به ساحت بر و ،عتياز زندان طب ين از عالم کون و فساد و خالصمتضمن در گذشت ن نگاه، مردنيمطابق با ا 
از  ين تلقيا. ديآ يد نميدر آن پد ير و تحولييو تغ بلعد يو گذرا را در خود فرو م يموقت يها استوار، کف يکه بسان بحر ينيبرت ساح

  .بدان باور دارد اًيقو يچون مولو يست که عارفا يا ينوافالطون کيزيمرگ، متناسب با متاف

 »چستانيه«و » عدم« يپهلو به پهلو کتاب هشتدر  »مرگ«. ده استيشيار انديده مرگ بسيپد درباره يسپهر ،کتاب هشت يبه گواه. ۳
 ٧چستان است؛يبا پا نهادن به قلمرو عدم و ه عنان بند زمان و مکان وداع کردن، هم را از سر گذراندن و با بدن تختهتجربه مرگ زند و  يم

که م يرت دايعنا .رسد يدر م ييسو يوب يکرانگ يب زد وير يقات فرو ميم، تصورات و تصديها، مفاه ال، رنگيخ که همه صور ييجا
که معطوف به عدمِ اعداد و عدمِ اضداد و فرو بل ،ان رفتنيو بالمره از م يو پوچ يستين ينه به معنا ،يدر نظام سپهر» چستانيه«و  »عدم«
جانب است و  يسو و ب يجا و ب يبکه  يي؛ جا٨»است ييچستان جايپشت ه«. رت محض استيو مواجهه با ح ،نات و اوصافيختن همه تعير
  :٩»ال دوستيسمت خ«ور ادآي

 و چ،يه تا دميدو و/ بيفر زيآو شکستم و / ...نگاه ز يهست کردم پر افکندم، ييجا را نگاهم تکه هر/ کردم وا تو يها نيطن به درها«
 يگام ،يا دامنه از رفت يم يوزش/ دميلرز شتم،انگ شد تر تو داريد شبنم از / درد صخره بر فتادم و/ هوش هسته تا مرگ، چهره تا دميدو

  .)»فتادم و دم،يدو و شکستم، و« ،شرق اندوه( بودم رها و رفتم، خود ز و خوردم، دم،يد يديخورش تکه ،يکيتار ته/ رفتم او همره

                                                             
  .۹۸۵ـ ۹۸۵/ ۱همان؛  .  ٦

 ،۱۳۸۸ تهران، ؛پارسه نشر ؛يمتعال رام ،ياخالق امر ،»يسپهر منظومه در يمتعال امر تطور« دباغ، سروش: به ديکن اهگن ،کتاب هشت در آن يعرفان لوازم و »چستانيه« و »عدم« ميمفاه بسط يبرا. ٧  
    .۱۷۹- ۱۴۱ صفحات

  .»در لحظه يا واحه«حجم سبز؛؛ يسپهر.   ٨
  .»ال دوستيسمت خ«؛ چ، ما نگاهيما ههمان،  .  ٩
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 ... /ستيز لب مرغان کوه، سر يابر ها، دامنه در يمرگ/ چيه گل تا ما از بود يراه!/ اهيس چه تماشا و بلند، چه درختان و م،يرفت يم«
 ابانيب و خاموش، ما /افشاندند ييآوا ها ونهان خواب، از ديپر ورطه: ميديخند/ ديبار يم ما سر بر زمان و د،يترس يم ما از خاک م،يرفت يم

   .)»چيه گل تا« همان،( »نگاه هترش کي افق و نگران،

 با که/ ميديد بارها و/...ديفهم يم خوب چه را نيزم و آب لحن و/ داشت نسبت زبا يافقها تمام با و/ بود امروز ياهال از و/ بود بزرگ«
 نورها حوصله پشت و/ چيه لب تا رفت و/ نديبنش کبوتران وضوح يروبرو که/ نشد يول/ رفت بشارت خوشه کي دنيچ يبرا/ سبد چقدر
  ) »دوست« ،حجم سبز(» ميماند تنها چقدر/ بيس کي خوردن يبرا/ درها تلفظ يشانيپر انيم ما که/ نکرد فکر چيه و/ ديکش دراز

/ خاست يم بر وجود از محال يها جرقه/ م؟يشست رو و دست بيس کي حرارت در و/ مينشست چيه يرو که/ بود نيزم کدام در و«
/ را ميمال» چيه« رحضو/ ديببر يزندگ ابعاد خلوت به مرا ... /مرگ؟ به پرنده کي راه از دتريناپد و/ شد خواهد فيلط تماشا هراس کجا
  .)»مسافر«، کتاب هشت(» ديبده نشان من به

 خبر که/ است ييقاصدها پر هوا، يها رگ چستانيه پشت/ است ييجا چستانيه پشت/ چستانميه پشت/ د،ييآ يم اگر من سراغ به«
 د،ييايب آهسته و نرم/ دييآ يم اگر من سراغ به...  /است باز خواهش چتر چستان،يه پشت ... /خاک بوته نيدورتر ي واشده گل از آرند، يم

  .)»لحظه در يا واحه« ،سبز حجم(» من ييتنها نازک ينيچ/ بدارد ترک که مبادا

 خانه/ عدم باد رهگذر درها ام، آمده ام، آمده/ ...ييهو يب ،ييها يب ،ييسو يب به رفته فرو کوچه/ شکفند يم ها پنجره ام، آمده ام، آمده«
  .)»تا« ،شرق اندوه(» زمان يرو ن،يزم يرو» کي« ي هيسا /بشکسته ييدو جام وارسته، خود ز

 چون يعارف ينوافالطون يکيزيمتاف مفروضات با چندان سهراب. است يهست به يسپهر نگاه با متناسب مرگ دهيپد از يتلق نيا 
 ١٠»يوجودشناخت تيثنو« گر،يد ريعبت به. رديگ يم مدد يکمتر مفروضات از يهست يقدس ساحت نييتب يبرا و ستين مهر سر بر ،يمولو

 عموم يعرفان نظام در که يتيثنو است؛ ريفناپذ رامونيپ جهان از منسلخ کسرهي ر،يرناپذييتغ يابد يقدس قلمرو ،آن با مطابق که يافالطون
 رامونيپ جهان يدگيتن رهمد از ،نوزاياسپ ياقتفا به يسپهر. بازد يم رنگ يسپهر يعرفان نظام در است، شده رفتهيپذ يامر کيکالس يعرفا

 يکينزد نيا در که ييخدا و«: ديگو يم سخن است، کرده دايپ يتجل درشت و خرد موجودات همه در که ييخدا و يقدس ساحت و
ن رابطه ييتب يبرا ١٢»عتيطب -خدا«نوزا از مفهومياسپ ١١.»اهيگ قانون يرو/ آب يآگاه يرو/ بلند کاج آن يپا بوها، شب نيا يال:/ است

باشد، با افزودن خدا، تعداد موجودات جهان  nاگر تعداد موجودات عالم ، ين تلقيمطابق با ا. رديگ يعت مدد ميعت و فوق طبيطب انيم

                                                             
10 . Ontological dualism 

  .»آب يپا يصدا«؛ کتاب هشت؛ يسپهر.   ١١
12. God-nature 
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 يحل م يوان آبيدر ل يوقت که يبسان شکر ؛از آنها ير موجودات است نه منسلخ و جدايخدا حالّ در سا .n+1خواهد بود نه  nهمچنان 
از رابطه  يا ين تلقيبه چن ناظر يينوزايدر نظام اسپ ١٣»يهمه انگارخدا«. از آن ي، نه بخششود ين ميرين و شيوان شکريل يهمه جا د،شو
 رامونيپ جهان پشت پسِ چستان،يه.دارد يرامون و امر متعاليان جهان پياز رابطه م ين درکيز چنين يسپهر. عت استيعت و فوق طبيان طبيم

 يقيوث يشناخت وجود ارتباط که يچستانيه رسد؛ يم در ،يجهان نيا يتضادها و تعددها و کثرات تنبربس رخت انيم از و سوختن با و است
 نظام نيهم دل در ديبا زين را يخاک جسم بربستن رخت انيم از و مرگ دهيپد دنيرس در. ستين و جدا منسلخ آن از و دارد جهان نيا با

 پرواز و گشودن مخزن درِ و شکستن زندان درِ متضمن را مردن و نديب ينم زندان را جهان ،ي، بر خالف مولويسپهر. ديفهم يکيزيمتاف
 آن درباره ديبا کند؛ ينم قلمداد جهان نيا در يمنحصر به فرد و بيمه اتفاق را مرگ اساساً او .انگارد ينم يگريد قلمرو به کردن

 رينظ ستا يا دهيپد ؛١٤»نگرد يم ما به است نشسته هيسا در گاه« که يگمر دانست، يبيغر يليخ امر را  آن و ديهراس آن از دينبا اما د،يشياند
  :                                      دهد يم رخ روزمره يزندگ در که يا دهيپد صدها

 مرگ /نيست كبوتر پايان مرگ/ مرگ از نترسيم و...  /مرگ وسعت با دارد يپر و بال يزندگ/ است ينديخوشا رسم يزندگ«
 شب ذات در مرگ/ دارد نشيمن انديشه خوش هواي و آب در مرگ/ است يجار ياقاق ذهن در مرگ/ ستين زنجره کي ي نهوارو

 پر قشنگي لئومس مرگ /خواندمي گلوـ سرخ حنجره در مرگ/ دهان به ديآ يم انگور خوشه با مرگ /گويدمي سخن صبح از دهكده
 يها هير/ ميدان يم همه و/ نگردمي ما به است نشسته سايه در گاه/ نوشد يم ودکا يگاه مرگ/ نديچ يم حانير يگاه مرگ/ است شاپرك
   .)»آب يپا يصدا« ،کتاب هشت( » شنويممي صدا چپرهاي پشت از كه تقدير زنده سخن روي به درنبنديم /است مرگ ژنياکس پر لذت،

 يرو و/ پشت از رسد يم مرگ قدم ينرم به/ خواب ياريهوش انگار ،يزيچ شهيهم/ احساس صورت يرو است يخراش شهيهم ن،يبب«
 شود پاک پاک که/ کرد ديبا فوت و/ رفت ديبا راه تازه نفس با شهيهم/ تماشاست ريمس در وستهيپ عادت غبار / ...گذارد يم دست ما شانه

 يمرمر دوام:/ کردم يم نگاه/ بآ در را» محل تاج« عکس و/ بودم نشسته/ »جمنا« ساحل يرو سفر، راه مهين و...  /مرگ ييطال صورت
  .)»مسافر« ،کتاب هشت( » مرگ/ در يزندگ حجم يشرفتگيپ و يرياکس يها لحظه

 ؟يشد دلتنگ چه از/ ديپر سار کي: يعني يزندگ/ خواند يم نفر کي /شمرد يم نفر کي/ بافد يم نفر کي/ است دلتنگ نفر کي«
 هنوز، و/ است خوب گندم نان هنوز، و/ مرد شبيد نفر کي/ هفته آن کفتر/ فردا پس کودک/ ديخورش نيا مثالً :ستين کم ها يدلخوش

  .)»ستيز واژه جنبش« ،سبز حجم(» نوشند يم ها اسب ن،ييپا زدير يم آب

                                                             
13. pantheism 

  .همان.   ١٤



۶ 

 

 سبک، چه خوابم...  /يازل راز دنيتراو و ،يکيتار نهيسفال و هستم، من ... /نماز به ياهيگ و سحر، کوه در تو آواز! اوج خور در يا« 
 هم موج، ي خنده هم/ آب لب کبوترها و اد،ي ي چشمه در سرانگشتم و من، تنها/ من تنها چه و ست،يز بوته بايز چه و بلند، چه شياين راب

  .)»تنها چه و« همان،(» !ترس و من و کاج يهماهنگ باغ ي روزنه يا پرم، تو از من/ باد پنجه در يشکوه و مرگ، سبزه بر يزنبور تن

 شاخه کي زد، پر يمرغ زد، سر يصبح/  شد گريد شد، تر جهان باغ: يديتراو تو/ ييتماشا انيپا ،ييايدر ،ييها شيرو ي سرچشمه«
 ييبايز سو آن مرگ، يکيتار سو نيا/ آب در يبرگ لرزش خواب، در يآب تابش: دميد يخواب بربود، خوابم/ هست يخاموش: شکست
 ،اندوه شرق(» دارد ايدر وحشت گذرد، يم آن/ دارد تماشا ترس شکفد، يم نيا/ ست؟يچ ها زمان انبوه ست؟يچ آنها چه، نهايا. برگ

  .)»ييها«

 ي خنده آمد، او خفته، ما ... /آورد» نا« ز مژده آمد، کيپ آمد، کيپ گل، افشان بروب، خانه/ آورد خدا اندوه بگشا، در آمد، باد«
  .)»نا« همان،(» آورد طال باغ از طال، بيس آمد، صبح ،يخاک در/ وردآ شما ترس/ برد را ما رتيح/ آمد مرگ/ آورد ما لب بر را طانيش

. ميتر ساده ما روان، آب نيا / ...تو ييبو گل، افتد. تو ييسبو تشنه غم، بتراود گو/ اندوه اندوه،: باغ نيا وهيم کوه، نه و ،ييپا يم تو نه«
  .)»پاراه«  همان،(» بگشا در آمد، مرگ ،بگشا تر ي دهيد من، نه و ،ييپا يم تو نه/ ميتر افتاده ه،يسا نيا

 و ستيجار ياقاق ذهن در که يمرگ د؛يترس آن از دينبا و است يزندگ از يبخش که يمرگ مرگ؛ وسعت با دارد يپر و بال يزندگ 
 يمرگ خواند؛ يم گلوـ  سرخ حنجره در يگاه و نديچ يم حانير يگاه و است شاپرک پر يقشنگ مسئول و ديآ يم دهان به انگور خوشه با

 سار، دنيپر با که يمرگ شود؛ پاک پاک تا ديدم آن ييطال صورت در ،تازه نفس با ديبا که يمرگ ؛ رفته فرو اريبس يزندگ حجم در که
 نيع در و رسد يم در باد شکوه و موج خنده برگ، لرزش آب، لب يکبوترها گندم، نان بودن خوب هفته، آن کفتر فردا، پس کودک

 ،عشق حادثه از که است ينگاه به دنيرس زيچ نيبهتر«  که است، داشتن تر  دهيد و نگاه مستلزم آن درست ادراک و تزداس رتيح حال
 نيا يرو بر انسان کار انيپا البته که يمرگ ست؛ين روا دن،يترس آن از و است ريتقد زنده سخن که يمرگ نيچن يرو به بستن در .»است تر

 بودن از نحوه نيا درباره چند هر است، بودن از يگريد مرحله سرآغاز هاست، يکينزد نيهم که يستانچيه به وستنيپ و ستين يخاک کره
  . گفت توان ينم يچندان سخن آن اتيمقتض و

 و ها يتلخ رغم به که است باور نيا بر و رديگ يم يجد را يجهان نيا يزندگ ييسو از سهراب که انگاشت نيچن توان يم .۴
 را جهان نيا و ديگو يم يآر يزندگ به رو، نيا از. يخواستن و کند ريدلپذ را جهان نيا در ستنيز که هست آنقدر ها يدلخوش ها، يناکام
 داند؛ يم يزندگ از يبخش آنرا و ندارد يا واهمه مرگ دنيرس در از حال نيع در .ستين زندان کردن حفره يپ در و ١٥انگارد ينم زندان

                                                             
 .  کشد يم ريتصو به را يزندگ از زيانگ دل وعارفانه شاعرانه يتلق نيهم ،يرانيا يآشنا نام کارگردان ،يارستميک عباس ساخته »السيگ طعم« لميف رسد ينظرم به.  ١٥



٧ 

 

 از خود يتلق و ريتصو دادن دست هب با يسپهر ن،يا بر عالوه. ندارد دهد، يم رخ ما اطراف در که يا دهيپد ها ده با يماهو تفاوت که يمرگ
 بر و انگارد ينم انسان کار انيپا را مرگ و نديب يم سرسبز و زنده و روشن را يهست دارد، يستيبود و يينوزاياسپ ينيطن که يقدس ساحت
 يدست کم در برخ ،يسپهر ١٦»دوست« و مدرن شاعر فرخزاد، فروغ مقابل، در. نهد يم ديتأک شتانگ انحا، زا ينحو به ات،يح افتني ادامه

 آن و باشد اتيح ادامه فکر در که نيا يجا به و رديگ ينم سراغ آن در يچندان خبر و نديب يم آلود مه و مبهم و رهيت را ايدن از اشعار خود،
 يبشر هر يبرا بار کي تنها که يمجال به شد؛ياند يم يخاک کره نيا يرو بر ستنيز بار کي دنبو زيانگ خاطره به بداند، ريپذ امکان اساساً را

 :            ديازمايب را شيخو بخت يهست عرصه در تا شود يم فراهم

 در/ يزييپا يها غم ساحل تا/ مرگ نيسرزم تا/ رانم يم آرام/ تابستان سبز يها آب در/ مهجورم يها يشاد بار با/ برگ کي از تنهاتر«
 ما/ ميبار يم هرزه ينيزم بر ما/ ميدييرو هرزه ينيزم بر ما/ ... ها يداريناپا هيسا در/ يخوشبخت فرار هيسا در / ...کردم رها را خود يا هيسا
 سبز ياآبه در« ،گريد يتولد ،اشعار مجموعه(» موديپ يم راه يپادشاه چون/ شيخو بالدار زرد اسب بر/ ميديد ها راه در را» چيه«

  .)»تابستان

 جدا نيزم از هرگز/ شوم فرشتگان خامش نينش هم/ دگانيبرگز روح چو اي/ شوم آسمان سراب در ستاره کي/ ام نکرده آرزو هرگز«
/ ستمين انهتر کي نيطن جز/ کنم يم نگاه ام چهيدر از ... /درد ز بارور/ ليم ز بارور/ ام ستادهيا خاک يرو... /ام نبوده آشنا ستاره با/ ام نبوده

  .)»خاک يرو« همان،(» کنم ينم جستجو ترانه کي نيطن جز/ ستمين جاودانه

 از ها گاهواره و/ دنديزائ سر يب ينوزادها/ باردار يزنها/ داد يم ونياف و بنگ يبو خون/آمد ايدن به يهودگيب/ ييتنها يغارها در«
 بود، مرده ديخورش/ ...دندينشن ها دشت بهت در/ را يچوپان يه يه يصدا گريد/ يسيع گمشده يها بره و/ ... آوردند پناه گورها به/ شرم

 کز/ نيغمگ کبوتر آن نام که/ دانست ينم کس چيه و/ بود مرده ديخورش ... /داشت يا گمشده گنگ مفهوم/ کودکان ذهن در/ فردا و
  .)»ينيزم يها هيآ« همان،(» مانستيا خته،يگر ها قلب

 آفتاب به مرا يکس ... /کنديتار رابطه يها چراغ/ کشم يم شب دهيکش پوست بر/ را انگشتانم و روم يم وانيا به/ است گرفته دلم.../ «
 آغاز به مياوريب مانيا( » است يمردن پرنده/ بسپار خاطر به را پرواز/ برد نخواهد ها گنجشک يهمانيم به مرا يکس/ کرد نخواهد يمعرف
  ) »است يمردن پرنده« ،سرد فصل

 خاک يرو نبوده، آشنا ستاره با و نبوده جدا نيزم از هرگز ده،يبار هرزه ينيزم بر و دهييرو هرزه ينيزم بر که است باور نيا بر فروغ
 ينوزادها باردار زنان و آمده ايدن به يهودگيب ييتنها يغارها در که ديز يم يا زمانه در کند يم تصور. بود دنخواه جاودانه و است ستادهيا

                                                             
  ).»دوست«؛ م سبزحج(» شد يت نور منتشر ميان عافيم/ و او به سبک درخت/ وه باران پر از طراوت تکرار بوديو او به ش«: او که سهراب در سوگ او سرود  هم.   ١٦



٨ 

 

 مانيا نِيغمگ کبوتر و است مرده ديخورششنوند،  يرا در بهت دشت ها نم يچوپان يه يه يگر صدايگمشده د يبره ها ند،يزا يم سر يب
. کنديتار رابطه يها چراغ که چرا ؛برد نخواهد ها کگنجش يهمانيم به و کرد نخواهد يمعرف آفتاب به را او يکس گريد خته،يگر ها قلب از
 تجربه  لطافت و طراوت و نور از آکنده را جهان سهراب آنکه، حال. است پرواز خاطره شهياند در تنها و نديب يم يمردن را پرنده رو نيا از
  .ترسد ينم آن دنيرس در از و نديب ينم کبوتر کار انيپا را مرگ  و است مهر سر بر آن با و کند يم

و  است زيبرانگ تأمل انيم نيا در زين سرطان يماريب با او کردن نرم پنجه و دست و مواجهه يچگونگ و يسپهر يشخص يزندگ 
 آشنا يمرتاض با هند، به شيسفرها از يکي در او آورده، سهراب خواهر چنانکه. يزندگ مرگ و نسبت آن با دهيپد  با درک او از متناسب

 داشته مرگ مفهوم از ابسهر يتلق ييدايپ در يشگرف ريتأث مرگ، مقوله با او مواجهه و مرتاض آن يشخص سلوک ييگو شود؛ يم
 اند؛ کرده نقل اند، دهيد را او يماريب بستر در و آخر يها ماه در که سهراب انيآشنا و دوستان از يبرخ چنانکه ن،يا بر عالوه ١٧.است

 از و دهيد يم انيع به را» مرگ در يزندگ حجم يشرفتگيپ« ييگو. است بوده يعيطب و يعاد کشنده، و نيسهمگ يماريب نيا با او مواجهه
 باران تر يپا يرو« کرده، يم» يخال و پر تيابد از را هير« اميا همان در رو نيا از  .است دهيترس يو نم کرده ينم تعجب مرگ دنيرس در
 دهيدو يم ١٨»قتيحق آواز يپ ،قرن و لوفرين گل انيم« و کرده يم باز» حشره و اهيگ و نور و بشر يرو به در« رفته، يم» محبت يبلند به
  . ستا

                                                             
  .۱۳۸۴ تهران، فرزان، پژوهش و نشر ،)يسپهر سهراب از نشده منتشر يها ادداشتي و شعرها( سفرم در هنوز ،يسپهر دختيپر: به ديکن نگاه .  ١٧

  .»آب يپا يصدا«؛ کتاب هشت؛ يسپهر .  ١٨



٩ 

 

  :منابع

  .١٣٨٤، نشر و پژوهش فرزان، تهران )يمنتشر نشده از سهراب سپهر يادداشت هايشعرها و (هنوز در سفرم دخت؛ ي، پريـ سپهر
 .۱۳۵۸، تهران ي؛ کتابخانه طهورکتاب هشت، سهراب؛ يـ سپهر
ذوالنور؛ انتشارات زوار؛ تهران  ميات از رحياالب دمه، مقابله و کشف؛ مقيغن و قاسم ينياهتمام محمدقزو ؛ بهوانيدن محمد؛ يالد ، خواجه شمسيرازيش ـ حافظ
۱۳۶۹ .  

.۱۳۸۸؛ نشر پارسه؛ تهران، ي، امر متعاليامر اخالق، »يدر منظومه سپهر يتطور امر متعال«دباغ، سروش؛  ـ  
؛ مجموعه اشعارـ فرخزاد، فروغ؛   

. ۱۳۸۹؛ تهران يفرهنگ و ي؛ انتشارات علميکدکن يعيوشش محمدرضاشف، به کيزيتبر ات شمسيده غزليگزمحمد؛  نيالد ، جالليمولو ـ  

          .۱۳۷۶؛ تهران يوفرهنگ يم سروش؛ انتشارات علميشگفتار عبدالکريح و پي، به تصحيمعنو يمثنوـــــ ، 
 


