
١ 

 

   ١ال دوستيسمت خ
 
 

  ۱۵/۶/۹۱ :مورخ روز چهارشنبه،سايت جرس،  :منبع
  

سخن  يب سپهرز در دانشگاه استنفورد در باب سهرايان عزيرانيم که در جمع اتخوشوق. به نام خداوند
با استناد به  او، يعرفان و يشگيو دستگاه اند يسپهر يابتدا درباره  :شامل دو بخش است ن گفتاريا. ميگو يم

خواهم  آن   يعرفان يها يمفهوم باد و تداع در باب يسپس به ذکر نکات. کنم يان ميرا ب ياتيکل هشت کتاب
  . پرداخت
ما تا کتاب  مرگ رنگکتاب  از يعني، سروده است ۱۳۵۷ تا ۱۳۳۰ يسال ها ةش را در فاصليشعرها يسپهر

 ن دورانيدر ا رسد که او يبه نظر م دارد، ياسيسـ  ياجتماع مضمون ،هشت کتاب ن دفتر ازينخست .ما نگاه چ،يه
ناک است و و غمره يأس آلود، سرد، فسرده، تي يياو فضا يشعرها يفضا قرار داشته؛ يما و توللين ريأثتحت ت

رسد  يبه آن م که سهراب بعداً  ستين يا يمعنو يياز جنس تنها که يا ييتنها ؛يياز تنها ش مملويکماب
آورده  يکه برخ يريتعب است و به يو فسردگ يتوأم با سرد يا ييبلکه تنها ؛)به بعد شرق اندوهخصوصاٌ از (

 از  »غمناک يغم« و» رو به غروب« رشعدو به عنوان نمونه  .اندازد يت هم مياد هدايرا به  مخاطب ي، گاهاند
  :ديريرا در نظر بگ مرگ رنگ کتاب

 يم/ خته با رنگ غروبياويغم ب/ خواند يجغد م/ نالد يرود م/ سنگ ها افسرده است/ شاخه ها پژمرده است
  ن تنگ غروبيدلم افسرده در ا:/ م قصه سردتراود ز لب

  
ن شب يا يوا /:ن بانگ برآرم از دليهر دم ا/..خسته يياست، و پا يراه دور/ است، و من افسرده يشب سرد

کو که بدان  يصخره ا/ زم؟يا ريکو که به در يقطره ا/زم؟يکو که به دل انگ يخنده ا /!ک استيچقدر تار
غمناک  يغم ،ليک ،غم من /،ديگران را هم غم هست به دل /ناک استست که شب نما مثل اين / زم؟يآو

  .است
  

 کند که متناسب و متالئم با يت ميحکا يا يو تلخ يرگياز ت د، سهرابيآ يکتاب هم برم عنوان چنان که از
در  يسپهر . است يست شمسيب يدهه اواخر ن شعرها مربوط به يا يفکر يفضا. بوده است در آن دوران او نگاه

رسد که او  ير نمبه نظ  ؛است يما و توللين ير چهارپاره هايتحت تأث ــ يچه در لفظ و چه در معنــ  ن دورانيا
 ١٣٣٢در سال . دهد يد ميتقل ين کتاب بوين علت ايبه هم ده باشد،يخود رس يران به زبان شخصن دويدر ا

 يو درون يانفس يين به فضايشيپ دفتر يو اجتماع يآفاق يشود که در آن فضا يمنتشر م خواب ها يزندگ کتاب

                                                             
 .۱۳۹۱بهشت ي، اردکايآمر فوردندر دانشگاه است يانمتن منقح شده سخنر.  ١



٢ 

 

ناظر به احواالت  ،باشد ياسيو س يش از آن که ناظر به تحوالت اجتماعيشعرها بن کتاب يدر ا. شود يل ميتبد
 يمن پررنگ است و آ هند و ژاپن در يشرق ين هايتوجه به شرق و آئ .ستل سهراب ايستانسيو اگز ينورد

  :سراغ گرفت در آن يين بودايم آئيمفاه ازتوان 
  

 .لولد يکر مشرق ميدر تابوت پنجره ام پ

  )»خواب تلخ« ، شعر خواب ها يزندگ( ...رديم يم/ ،کند يمغرب جان م
  
شود که در آن  يتقابل شرق و غرب منتشر م گفتمان يدر فضا آوار آفتابشعر و به دنبال آن دفتر دفتر ن يا

ن گفتمان يشگام ايالبته او پ. است يو سار يجار فرهنگ يو اهال ن متفکرانيدر بش رونق دارد و يزمان کماب
بوده  نه سلسله جنبانين زميا ران دريا يروشنفکر يفضا در گانيوش شايد و دارياحمد فرد مانند يست و کسانين

 »يغرب زدگ«مانند  يميکند و مفاه ياد ميد از گفتمان شرق و غرب و تقابل شان يخصوصاً فردام ين ايدر ا. اند
 يزندگکه بر کتاب  يخصوصاً مقدمه ا ؛رفتهير پذين فضا تأثياز ا يتا حدود يرسد سپهر يبه نظر م ؛ازدس يرا م

 داشته يانس والفت يشرق ين هاين حال با آئين مقوله آشنا بوده و در عيبا ا دهد که ي، نشان منوشته خواب ها
اشعار در  ــ ييايشرق جغرافلزوما نه و  ياشه يشرق اندالبته پناه بردن به شرق ــ  ينوعن دوران، يدر ا  ٢.است
  .ودش يده ميد يسپهر

مفهوم  يگرياست و د »رنج«مفهوم  يکي کرد، يريگيپ خواب ها يزندگدر توان  يمکه  يم مهمدو مفهو
  :دارند يستيبود ينسب نامه و شناسنامه  که  ٣»يدگش يته«

  
/ م را پرپر کنممگذار خوابِ وجود/ گذارتنها مرا با رنج بودن / !چشم تب دار سرگردان يا /گذارمرا تنها 

جهنم « همان، شعر ( ...زمياوياها بيتار و پود رؤ يو به دامن ب/سر بردارم ييک تنهايمگذار از بالش تار
  )»سرگردان

  
مرز و از / ات را يجنبش يهم شکن بدر  .../ديکش يپرده نفس م/ران شدميو من و /باز شد يپنجره ام به ته 
  )»پرده« همان، شعر ! (تپش گنگ ياه سرد بيس/ رمن بگذ يهست
  

همان، (  ...من دهان گشود يدر هست يحفره ا/ :خودم خم شدم يرو/ گم شده بود يزيچ /دميم را کشريتصو
 )»ادبودي« شعر

  
                                                             

  .ستيموجود ن هشت کتابنک در يکه بر دفتر اول شعر خود نوشته ا ين طور مقدمه اين مقدمه و هميمتأسفانه ا . ٢
3. emptiness  
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مفهوم  نيهمچن ؛سم استيدر بود يدگش يتهن انداز مفهوم يطن »من يدر هست يگشوده شدن حفره ا«ريتعب
دردها و  ياساس همه از داشتن، يخواستن و نداد که  يح ميبودا توض. ستا بودا ين آموزه هايرنج از مهم تر

ب خواهد ينص ن عالميدر ا يدرد و رنج کم تر ،بزند خود يازها و خواسته هاين در آتش ياگر کس. است رنج ها
  :ميرا به خاطر آور معاصر يشاعر افغان ،يشعر کاظم کاظم. برد

  اده خواهم رفتـياده آمده بودم پيــپ       ده خواهم رفت تمام آنچه ندارم نها
  دهيده در سفر ديمنم که هر که مرا د      دهـيردــج گــا به رنم تمام افق رمن

  
بداند د يبا قير سلوک، سالک طريگام نهادن در مس يراب سم است؛ين بوديآئدر  يم محوريرنج و سفر از مفاه

 يسپهر) دفتر سوم( آوار آفتاب در .آنها مواجه شود د بايونه بارد و چگيگ يرنج از کجا سرچشمه مدرد و 
 در يستيو بود يشرق شهياند نيطن. شود يده ميدر اشعار او د يرانيو ح قت استيحق يهمچنان در جستجو

گاه  ؛شود يزبر م ر ويو ز ستدر نوسان ا ؛ هر چند سالک، خود خورد ياحوال و اشعار او همچنان به چشم م
داند از کدام  يکه نم يهمچون مسافر برد، يبه سر م يمه آلود يدر فضا ييگو ؛دواريگاه ام س است وويمأ

 ياز سر م را يمتفاوت ين خاطر احوال باطنيهمبه  ؟ا نهيکه رفته درست است  يداند راه ير برود و نميمس
دو . برد يب مينص را ياحوال خوش باطن شود و گاه در بسط است و يم يگذراند، گاه دچار قبض و فسردگ

  :ميرا در نظر آور  آوار آفتاب دفتر از »محراب« و» ماهايهمه س يا«  شعر
  

پرده ما،در وحشت / شب، گلدان پنجره ما را ربوده است/ ستين ي،در کوچه ما آوازيما زمزمه ا يدر سرا
ان يمه راه،ميما، در ن پرتو فانوس/ دهد يابهام جهان را پهنا م يلبخند!همه لب ها ينجا، ايا/ ده استينوسان خشک

   ...مرده است يما و شب هست
  
  :و
 نماز/ :يي»تو«بود و  »من«/ يشيايلب بود و ن/ يو زمزمه ا بود يهست/ يبود و ستاره ا ياهيس/ يميبود و نس يته

  .يو محراب
  

» محراب« حال آنکه در  رد،يگ يوحشت پرده بر مو  يشب صفتو   يسهراب در شعر نخست از ابهام و سرد
 ،يکتاب آب در يعبارت يادآوريبا  »محراب« شعر  .آورد يان ميش و نماز و محراب سخن به ميايز زمزمه و نا

ن يا. ».گران نماز نخوانده اميچگاه در حضور ديه .شه در خلوت خواسته اميبادت را همع«: شود يبهتر درک م
 شهيپ يني، خلوت گزاشتهد اعتنا يبمذه يان هيبه آئ يدست کم در برهه ا ين معناست که سپهريسخن متضمن ا

گران انجام يش چشم ديرا پ ينيو مناسک د کرده يم يخوددار ين ورزيتظاهر به داز ن حال يدر عو  کرده يم
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ان پر و ي، آونگ آسا مآوار آفتابش کتاب يدوران سرا ، دريرسد سپهر يهم رفته به نظر ميرو .است داده ينم
   .کرده است يرا تجربه م ير و متضاديحوال متغکرده و ا يدن عالم نوسان ميد يخال

  يو فضار لحن يدارد و تحت تأث يآشکار ين عرفانيم که طنيرس يم شرق اندوهم به يکه بگذر آوار آفتاباز 
پر  ن کتابياسم در يچستان و پلوراليچون فنا، مرگ، ه يميدر باب مفاه يتأمالت سپهر است؛ وان شمسيد

. شود يک مينزد جهان خودـ  ستيابد و به زي يخود را م يزبان شعر يرفته سپهر ن دفتر رفتهيدر ا. رنگ است
شروع  آب يپا يصدااو از  يو پختگدوران بلوغ . گذراند يار خود را مخر دوران گذااو ام سهرابين ايدر ا

ن اثر  يادر  يد که سپهريگو يم شرق اندوه يدرباره  طاهبازروس يبا س يا زاد در مصاحبهفروغ فرخ. شود يم
او از  يبرا يسپهر يايکه دن دهد  يح ميمصاحبه توض نيدر هم فروغن يهمچن است؛ افتهيخود را  يوزن شعر
 آب يپا يصداو ما هنوز به  منتشر شدهشرق اندوه است که  ين مصاحبه متعلق به زمانيا اهاست؛ين دنيجالب تر

. شده است ريتصو يبه خوب يسپهر يوجود ا احوالتخاب کرده ام که در آن هن دفتر انيسه شعر از ا. ميده اينرس
  :ده شدهير کشيک او به تصويستيپلورال در شعر اول  نگاه

  
/ بآلوفر يدر ن ييبودا/ :بنم خوايب يم ،ر پوشم اوستابزو  ،بستر من تورات ،ليبالش من انج ،سرم ين باالآرق
  ...من در پست/ باال او :از دست محراب تو دور/ دارم يدسته گل .دميمن چ ،ستش رياين ياه جا گلهر
   )»شورم را«شعر (  

  
، مواجه است يسپهر يو نظام سلوک در شعر يم محوريکه از مفاه »چيه«مفهوم با  ،»چيتا گل ه«  شعر در و

  :م يشو يم
  
كوه سر  يدر دامنه ها، ابر يمرگ/ بود از ما تا گل هيچ يراه/ !هدرختان چه بلند ، و تماشا چه سيا، و  رفتيم يم

  /، مرغان لب زيست
 يرفتيم، خاك از ما م يم/ ».بودم به برون، و نگاهي به كران، و صدايي به كوير يتو در يب«: خوانديم يم 

  ...ک رشته نگاهيابان نگران، و افق يما خاموش، و ب/ ...باريد يترسيد، و زمان بر سر ما م
  

در . ستما يمفهوم عدم در عرفان سنت ادآوري مسامحتا ن شعر بدان اشارت رفته،يه در اچستان کيمفهوم ه
متضمن فراتر رفتن از عالم  و اضداد است عدمِ اعداد و عدمِ يبلکه به معنا ،ستين يپوچ يچستان به معناينجا هيا
  :ميريموالنا را در نظر بگ ن غزليا. است و متکثرکه متعدد  رامونيپ

  !؟منان که منـــرا چــم مـــنيبب يک     نشان که منم يرنگ و ب يه بــچ اه
  ؟ان که منمـين ميدرـــان انــيو مك     »ان آوريــــرار در مــاس« :ــيفتــگ



٥ 

 

  مــن روان که منــــن ساکيــنچنيا     نــاکــن روان من سيـود اــش يک
  !مـکران که من ير بـب بحـبوالعج     شيبحر من غرقه گشت هم در خو

  »نمــست آن که مدــن ناماـدر زب     خموش !يها« :بگفت »يآن« :گفتم
  »!مــزبان که من يب ياــينت گويا      دو در نامـان چــدر زبــــان« :فتمگ

  !ان که منميز يسود و ب يطرفه ب     دمــچو ع ،انيـفارغ از سودم و ز
  ) ٢٨١،غزل ين محمد بلخيات شمس جالل الديده غزليگز؛ يعيمحمدرضا شف(                            

   
ست شدن يعدم اضداد و ن يبلکه به معنا يپوچ يکه در آن عدم نه به معنات آخر است يب اشاره ام به مشخصا

رسد  يبه نظر م شود؛ يآن شمرده م ياست که تکثر و تعدد از مقومات و مؤلفه ها يپشت عالم و رفتن به پسِ
ن يآخر. کند يشاره ما ين ساحت هستيو به ا ستا ن معنايش متضمن هميکماب هشت کتابچستان در يهکه 
 ياشراق   ابرآگاهانه و يکه از تجربه  يشعر است،  »bodhi« شعر ،انتخاب کرده ام ن دفترياز اشعار ا که يشعر

  :دارد يپرده برم يناب
  
، آن مکان خاموش، اين خاموش مرغ/ نه، باغ فنا پيدا شده بود يه، شاخن يبرگ/ بود، درها وا شده بود يآن

نقش صدا کم رنگ، نقش / همپا شده بود ي، گرگيبا ميش: آن پهنه چه بود/ شده بود گويا يخاموش، خاموش
/ ، دريايهررود/ تنها شده بود ييزيبا/ ما شده بود يمن رفته، او رفته، ما ب/ ندا کم رنگ، پرده مگر تا شده بود؟

  .، بودا شده بوديهر بود
 

گشودن و  را نيوحدت ب يده يد ؛دهد يخبر م ينيوحدت ب ينوعاز  است و يباطن ين شعر ناظر به تجربه ايا
  و کبوترانه، ين تجربه باطنيدر ا .»بودا شده بود يهر بود /دريا،يهررود«: عبور کردن از تضادها و کثرت ها

 يبر جا ين و تشخصيگر تعيوندد، ديا بپيکه به در يبندد و مانند رود يان رخت برمياز م ن فرديتشخص و تع
با  يگانگيو  تينها يدر بو استحاله  اندکاک يتجربه  رد،يگ يکه او را دربر م يتينها يب در مصاف و  ماند ينم
   .دانگذر ياز سر م را او

 حجم سبزو  مسافر، آب يپا يصدابه  ،ر متعلق به دوران گذار اوستياخ ن چهار دفتر، که سه دفتريپس از ا
ن دوران زبان يدر ا. رديگ يرامون پرده بر ميان پبه جه يسپهر يفانه اوج نگاه شاعرانه و عار م که ازيرس يم

 يان ميش را با ما در ميخو يعارفانه و باطن يخود، تجربه ها يژه يو زباننگاه و شود و او با  يپخته م سهراب
  .گذارد
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هشت در  »باد«مفهوم   يواکاو ، متضمنش چشم قرار دادن آنچه تا کنون گفتميبا پ،ض منيبخش دوم عرا
دو سال پس از  کهمسافر  ؛منتشر شده  يشمس ۱۳۴۳در سال  که آب يپا يصدابه  ترشيب ا استشهاد؛ باست کتاب

جهت  آناز  ن دفترهايذکر سال انتشار ا. افته استيانتشار  ۱۳۴۸در پنج سال بعد  که سبز حجم و  ۱۳۴۵آن در 
 يکه عموما با نوع يسنخود سروده؛  يچهل سالگ حدود سن دررا اشعار ن يا يسپهر ميبدان که ت داردياهم

  .همراه استق يسالک طرنگاه  در يجهش و تحول روح
و  کرانيخواهد به سر وقت امر ب يم  يوقت است؛ »باران«و  »باد« يدلبسته  يسپهر يعيطب يده هايان پديدر م

قرر امر ن و تيتع ييگو. رديگ يسراغ م ها دهيپد ن ياز ا رامونيگر در جهان پيد از هر امر شيب ،برود يلمتعا
آفتاب هم بر  هرچند با. شود يم او متجسم يدر باد و باران برا يگريز ديش از هر چيب يرونيبدر جهان  يمتعال

  و باران باد واژگان اما بسامد ،»ميآ ياز مصاحبت آفتاب م من«: ديگو يم مسافر يسر مهر است و در منظومه 
 يکوشم تلق يدر ادامه م ؛ده بودهيدو پد نيمفتون ا اريسب د اويآ يبه نظر م. ش از آفتاب استيب  هشت کتابدر 

 ،ينگاه سپهردر  باد يمعنا ش از پرداختن بهيپ خوبست. رابه بحث بگذارم هشت کتاباز مفهوم باد در  يسپهر
 يم، کشند يو در آن نفس م کنند ير ميتصو يمعنو يکه انسان ها يبا توجه به جهان. را متذکر شوم ينکته ا

 کننده و يتداع که ييده هاي؛ پدندا يعيطب ي دهيا چند پديک يمفتون  ک از آن هايهر  که نگاشتن ايتوان چن
 يباد چندان در اشعار او نم ؛است ايمفتون آفتاب، ماه و در شتريب يمولو. اند رامونيکران در جهان پيدآور امر باي

ران ترجمه و چاپ شده يدر ا هم شآثار  که عموم ــ نيالت يکايامر ينام آشنا يسنده يو نوليپائولو کوئ .وزد
ر يمفتون کو يتعيمرحوم شر ؛کران استياو نماد امر ب يمون برارايصحرا در جهان پ. مفتون صحرا است ــ است

 يوجود يدغدغه هان سنخ ياهم ناظر به  ات اويريکو  ؛کرانه ياست و ب» نتها حضورتا ا«که  يريبود؛ کو
آن صور را در  کرانيصورت ب يب نِيآن امر نامتع ،ستندينگر يده ها ميپدن يبه ا شانيا يوقت  ييگو .اوست

  :ديگو يموالنا م يوقت .دنديد يم متجسم 
  ميث خواب گويکه حد ،نه شب پرستم منه شب         ميهم از آفتاب گو ،غالم آفتابمچو   

  ميب گوا جواـبه شم ،مـــپرســــان از او بــنهب       يمانــق ترجيم به طرچو رسول آفتاب
  ميراب گوـن خــسخ ،مارتـــزم از عـيرـــبگ       ابمــم، به خرابه ها بتچو آفتاب به قدم

  ميث آب گويش که حدــيخجلم ز خاک کو             شيده است بويش بکشيچو دلم ز خاک کو
  )۲۶۳همان، غزل (                                 

                                         
او  يبرا  دهين پديبا ا يزيش از هرچيکران رفتن بيو به سروقت امر ب يختن از عمارت و کران سوزيگر  

  :ماه زيو ند، يهمچنان است خورش. ديآ يم شود و به خاطر يشناخته م
  گوــچ ميش من جز سخن شمع و شکر هيپ     وـــچ مگــــيمر هــر قيـغ ،من غالم قمرم 

  وـگــچ ميــج مبر، هــرن يخبر ين بيازا رو      گوـج مــن گنــز سخــسخن رنج مگو، ج
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  »گوـچ مـــيرده مدر، هــزن، پـدم، نعره مآم«     :فتـد و بگيوانه شدم، عشق مرا ديد دوش
  وـگــچ مـين خانه برو، رخت ببر، هيز از ايخ     اليپر نقش و خ ين خانه يتو در ا نشسته يا

    »چ مگويه ،جان پدر يول ن هست،يا «:فتگ    ن وصف خداستيکن نه که ا يپدر ،جان يگفتم ا
  )۲۶۳همان، غزل(

                              
ح يتوض اگريميکو؛ او در رمان ليکوئ ياست صحرا برا نيهمچن .کراننديادآور امر بينجا ير در اقمد و يخورش

فتون دشت او را م ييسو يو ب يکرانگين بيا شوند، اما صحرا پابرجاست؛ يجا مدهد که شن ها همواره جاب يم
ک يگر تفکيکدياز توان  يباد را م دو معنا در مفهومهشت کتاب در  .ز مفتون باد استين ي؛ سپهرخود کرده

ده يگر پديد مشابه است يده ايپد شي، کمابين تلقيباد در ا. است دهين پديمتعارف ا ي، معنااول باد يمعنا ؛کرد
  : ديکنالحظه م حجم سبزاز کتاب  را »، من، گل،آبيروشن« شعر  مثالً. ها

  
 يخوشه  يپاک/، من، گل، آبيها، روشن يگردش ماه :/نم لب حوضينش يم /ستين يباد /ستين يابر

در  يبرگ يه يم از ساپر/ پرم از راه،از پل، از رود، از موج /و پر از دار و درخت /من پر از نورم و شن... /ستيز
  .م تنهاستچه درون /:آب
  
  :  ن کتابيهم از» در راه ياميو پ« ا در شعر ي

  
سبدهاتان  يا: و صدا در خواهم داد /ختيدر رگ ها نور خواهم ر/ خواهم آورد ياميخواهم آمد و پ /يروز

چشمان را با / من گره خواهم زد/ ابر را پاره خواهم کرد .../ديب سرخ خورشيب آوردم، سيس !پر خواب
وست خواب کودک را با يو به هم خواهم پ/ باده ها را با آب، شاخه ها را با يسا/ د، دل ها را با عشقيخورش
  ...بادبادک ها به هوا خواهند برد/ زنجره ها يزمزمه 

  
  

   :آب يپا يصداو در 
  

غربت  يشدن کاسه  يپر و خال/ ييبايپاره پاره شدن کاغذ ز/ در شب يشاد يشه يشدن ش يمتالش يو صدا
پشت سر نيست / ...ابي كه در آن پوست شبنم تر نيستو كت/ نخوانيم كتابي كه در آن باد نمي آيد و/ ...از باد

  ... پشت سر باد نمي آيد/ پشت سر مرغ نمي خواند/ فضايي زنده
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  : مرگ رنگاز کتاب  »ا و مرديدر« در شعر  و
  

باد  /ج در تالطم امواجيشب، گ/ا همه صدايدر/ او يک پاينزد/ گذرد يبه راه م يمرد/ ساحل يو رو ،تنها
: زند که  يم يه/انگار/ کند ينقش خطر را پر رنگ م/ دمر يکند به ساحل و درچشم ها يرو م/ کريهراس پ

  ...و باد همچنان /رود يو مرد م/ و باد سرگردان/ شيرود به ره خو يو مرد م/کجا؟ يرو يکجا م! مرد
  

  :ن کتابياز هم» نقش« و در شعر 
  

خواهد از آن سنگ / و باران هم/ را يسنگ يباد خواهد برکند از جا/ کوبند يباد و باران هر دو م/ امشب
مانده بر جا استوار، / غ کوهيمحابا در ست يک سنگ بيل/ خروشند يم/ کوشند يهر دو م/ ديرا فرو شو ينقش

  ...نير پوالديانگار با زنج
  :آورم يم آب يپا يصدااز  را شاهد مثالن يآخرو 
  

من وضو با تپش پنجره ها / دشت سجاده من/ نور جانمازم چشمه، مهرم/ قبله ام يك گل سرخ/ من مسلمانم
همه ذرات نمازم متبلور / سنگ از پشت نمازم پيداست/ در نمازم جريان دارد ماه ، جريان دارد طيف/ مي گيرم

ي تكبيره من نمازم را پ/ د سر گلدسته سروشكه اذانش را باد ، گفته با /من نمازم را وقتي مي خوانم/ شده است
پاره پاره شدن / در شب يشاد يشه يشدن ش يمتالش يو صدا /...پي قد قامت موج/ خوانم االحرام علف مي

و كتابي كه در / نخوانيم كتابي كه در آن باد نمي آيد و.../ غربت از باد يشدن کاسه  يپر و خال/ ييبايکاغذ ز
  ...ر باد نمي آيدپشت س/ پشت سر مرغ نمي خواند/ پشت سر نيست فضايي زنده.../ آن پوست شبنم تر نيست

  
رگبار و  مانند برف، بهمن، يعيطب يده هايگر پديد همچون، باد ن نمونه هايشود، در ا يچنان که مالحظه م

شود  يبه گردباد مش بدل نيو در حالت سهمگوزد  يکه م يادب :است شاعر يمحل اعتنا يده هايپد از ...آفتاب
ث که مفتون ياست و شاعر از آن ح يعيطب يده اياما پدند؛ک يو از جا مشکند  يمدر هم و درخت را  که خانه

هشت  در شتريب اما تأمل. کند يماد يهم  يعيطب يده ين پدياز ا ،دارد توجه يعيطب يده هايعت است و به پديطب
و او  شود يافت مي يهم از باد نزد سپهر يگريد ي، معنامتعارف ين معنايکه عالوه بر ا دهد ينشان مکتاب 

است از  ي، باد نماددوم ين معنايابا مطابق . است سراغ گرفته دهين پدياهم در  يو عرفان يمعنو يداللت ها
به  ييسوسمت ها و جهت ها داشتن و از  يرو به همه  ،جا بودن ين حال بيال بودن، همه جا بودن و در عيس

رت، عبور، سفر و ي، حييها، تنيبال ، سبکي، سبک باريراني، وينيتع ي، بيکران سوز ين به معناديوز ييسو
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. استبا هم  ين معانيا يهمه  يکننده  يتداع ؛ و باد دارد يجااد در دل مفهوم ب ن همهيا ييگو. تترک تعلقا
  :مير را در نظر آورياستشهادات ز

  
تو اگر در تپش / .../ آب در حوض نبود/ شايد، عكس تنهايي خود را در آب تا ببينم /رفته بودم سر حوض

من به سر / باد مي رفت به سر وقت چنار/ آب است ها حوضشان بي و بگو ماهي /همت كن را ديدي،باغ خدا 
   )»ها يغام ماهيپ« ، حجم سبز( م وقت خدا مي رفت

  
  :مسافر در کتابو 
  

/ د بور بايد كرع/ د زديمه بايک حرف خيدر رگ  و گاه/ د شديبا دور ينورد افق هاو هم /د کرديعبور با
مرا / مرا به وسعت تشكيل برگ ها ببريد/ !و من مسافرم، اي بادهاي همواره/ آيد، عبور بايد كردصداي باد مي 

و / پاك ي بدل كنيد به يك ارتباط گمشده/ و اتفاق وجود مرا كنار درخت/ .../ به كودكي شور آب ها برسانيد
مرا به خلوت ابعاد / آن روز روان كنيدم دنبال بادبادك/ دريچه هاي شعور مرا بهم بزنيد/ در تنفس تنهايي

 ...زندگي ببريد

  
ده در جهان ين پديا يعرفان يها و داللت ها يبا تداع م؛يشو يمواجه م بادمفهوم  از يگريد يبا معنا نجايا

  :مسافراز کتاب  گريد ييباز در جا. رامونيپ
  

  /مجهان يبادها يو من مخاطب تنها/ ديآ يهمهمه م يصدا
 سرود صبح يا/ ه دوش من بگذارب/ ...فقط به من/ آموزند يبه من م/ حو شدن راجهان رمز پاک م يو رودها

  ...مگفتار يکه من دچار گرم/ تمام وزن طراوت را/ هاودا
  
  :چ، ما نگاهيماهاز دفتر » تا انتها حضور« شعر و 
  

سيب خواهد / باد چيزي خواهدگفت/ باز خواهد شد /رو به سمت كلمات/ در يك خواب عجيب/ امشب
 ريشه/ راز، سر خواهد رفت.پيچكي دور تماشاي خدا خواهد پيچي/ .../ ديلغزروي اوصاف زمين خواهد / فتادا

تجربه خواهد  /قسمت خرم تنهايي را/ ، يك حشرهته شب/ بهت پرپر خواهد شد/ .../ زهد زمان خواهد پوسيد ي
  .كرد
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  :از همان دفتر» ک عبوريچشمان «  و
  

وار يد يرو از پرپر شد ،فصل /عکس گنجشک افتاد در آب رفاقت/ تماشا يخال پروانه ها از آسمان پر شد
  ...ل سبز کرامتيسمت زنب از آمد يباد م /زهيدر امتداد غر

  
 نيهم فهوممن ياح ين و توضييتب يبرااما  ؛شاهد مثال آورد هشت کتابهم در  يگريد يتوان از نمونه ها يم

شاعر از  يوقت يينجا گويدر ا. هم عنان است کردن و سفر يبا سبکبال ،نمونه هان يدر اباد . کند يت ميکفا مقدار
. ميکن يم، اما آن را حس مينيب يچ وقت باد را نميما ه. آن نظر دارد ييجا يبو  ييسو يد به بيگو يباد سخن م

 يده يعارف چه پدـ  ک شاعري يو برا. وزد يوزد، از هر سو به هر سو م ياز شرق به غرب نم چگاه لزوماًيباد ه
  :ميرا در نظر آور يمثنو يبايز اتين ابيا. کران باشد يادآور امر بيتواند  يم ف ترين لطياز ا

  سو کرده اند يبب زان رويوان عز    برده اند ييبسو ييرو يهر کس
  يجانب يوتر جانب بــن کبــــيو     يذهبــدر م پرد  يهر کبوتر م

  يگـدان يـــب ي ما دانه يه ـــدان     يانگـــوا، نه خــما نه مرغان ه
  ) ٣٥٠-٣٥٢ اتي، ابم سروش، مجلد پنجميشگفتار عبدالکريح و پي، تصحيمعنو يمثنو، ين روميجالل الد(     
  
 يم زند و درهمير يفرو م ييايجغراف  ياست  که در آن، کران ها يي، جا »سو يب«و » جانب يانب بج« 

کران را يجهان ب ينيتع يز، بيچش از هر ي، بستن در آنيبا نگر ياست و سپهر يه هستين سويادآور ايباد . سوزند
و در تنفس «: شود يروشن م يگريد ي، نکته از مفهوم بادبادک يسپهر ريتعب در تيعنا با .آورد ياد ميفرا

 . »ديببر يمرا به خلوت ابعاد زندگ/ دم دنبال بادبادک آن روزيروان کن/ ديشعور مرا بهم بزن يچه هايدر/ ييتنها
 يما باد را نم: هم هست ن نکتهيان حال متضمن يع هم عنان است و در يمعنو ييبا تنها يخلوت ابعاد زندگ

ش از يدارد، اما ب يمشخص ن است و شکليبادبادک متع م،ينيب يما بادبادک را مم؛ ايکن يم آنرا حس يم، ولينيب
ند و ينش يبادبادک بر بال باد م. کند يما مجسم م يدر فضا را برا در آمدن حرکتبه و  ينيتع يب يگريهر امر د
 ت در حرکتينابا ع .رود ين سو به آن سو مياز ا سپارد و همراه آن يود را به باد مخ يچ مالحظه ايبدون ه

، ينينوشته خالد حس بادبادک باز در رمان. ميابي يباد را بهتر درم يبارو سبک يتعلق يب در آسمان، بادبادک
در رمان مستور  يمصطفن ي؛ همچنن منظور استفاده کردهيا يرابباد و بادبادک  ياز استعاره  يبه خوب سندهينو
 يمشابه يمان استفاده ش در آسادبادک و به پرواز درآمدنباز  داستان يدر انتها ،ماه خداوند را ببوس يرو

 است يال يدرباره لم يدر ف ياصغر فرهاد ،يرانيا کارگردان مشهور ياستفاده  زتر،ين دل انگياز ا. کرده است
با به پرواز درآمدن بادبادک در  ابد ــي ير مييتغ او غرق شدنبه  در انتها را ـ که يال گم شدنموضوع که در آن 

 يال ستيمشخص ن لميتا آخر ف که ن مالحظهيبا ا ؛زند يوند ميپ نامعلوم يسفربه و ترک تعلقات او، ا ياحل درس



١١ 

 

ا يرا يا الميست که الناز است يو معلوم ن  مبهم است يال طور که اسم ن؛ هماشده استغرق  اي کرده يخودکش
ا خانواده يآست ي، چنانکه روشن نماند يم يباق ماز ابها يدر هاله الم، يدر ف يان رخت بربستن الياز م .گريز ديچ

 يول ؛...ده وا نه؟ اصال قصدش از آمدن چه بويا او نامزدش را دوست داشته يا نه؟ آيخبر داشته اند  ياو از سفر ال
 يصحنه ا غرق شد با يا در دريکرد  يخودکش يگرير ديبه تعب نکه او به استقبال مرگ رفت ويال ابه هر ح

ترک تعلقات و  يزيش از هرچيب که ر درآمدهيبه تصو  ايعمرش در کنار در او در لحظات آخر يزبادبادک با
 . سازد يبه ذهن متبادر م سفر کردن را

  
چ جا ين حال هيکه همه جا هست و در ع يباد .شود ين جا ختم نميبه هم سفر و عبور کردن يقصه  اما

در زبان ن، يعالوه بر ا .وستا يدائم يشه يسفر کردن پ د واست که آرام و قرار ندار يبسان مسافر ست؛يستقر نم
عبارت  و آن هم  مد نظر عارف و سالک است يگريد يه يسو سلوک، ي، در واديسنت يعرفا زينو  يسپهر

مدن به حرکت درآ ما .دهد؛ يرون رخ مياست که در عالم ب يباد اتفاق :يآفاق يها دهيپد به ياست از نگاه انفس
فقط قصه  ،قصه اما ؛مينيب ين ميالع يرا به رأ مسافر م؛در جا نزدن و سفر کردن و عبور کردنيکن يرا لمس م باد
 امر ما از ير و تلقينو کردن تصو مسأله، يدر سلوک عرفان عالم درون هم مهم است؛ ،ستيرون نيعالم ب ي
ن و در جا نزدن و عبور کردن و از نماند رديگ يرا به کار م» باد«مفهوم  يسپهر يوقت .ت داردي، محور٤يتعالم

نماندن و خراب  ييعبور کردن و در جا .را هم در نظر آورد امر نيا يانفسه يسوتوان  يم ،ديگو يسخن م
اما عارف  .است يآوارگ ران شدن خانه ويو رينظ يا يعيطب يده هايدارد که متناظر با پد يآفاق يه يسو کردن،

 يو تلقصورت  يعني رود؛ يمهم  يدرون يبه سر وقت آوارگ و کند ينم ادي يرونيب يآوارگو  يخرابفقط از 
 يدوباره از نو م ،دانسوز يدوباره م ،سازد ياز نو م ،سوزاند يم :کند يرا دائم خراب م يخودش از امرِ متعال

  :ي، به قول مولوسازد
  لب که قند فراوانم آرزوست يبگشا    رخ که باغ و گلستانم آرزوست ينماب
  مشعشع تابانم آرزوست ي کان چهره    ز ابر يدمرون آ ــن بــــحس آفتاب يا

  ابانم آرزوستيب وه وــــو ک يآوارگ    شود يتو مرا حبس م ي که شهر باهللاو
                                  )۶۵همان، غزل (                                    

  
در  نيتع يصورت و ب ياز امر ب ييهاابان نماديبصاً خصو ا ويدر کوه و ؛است يآفاق ي، آوارگين آوارگيا

ل سالک به يات ذيدر اب ؛هست قيهم مد نظر سالک طر يدرونو  يذهن يآوارگ ،ن حاليدر ع .راموننديجهان پ
  :کند يم و مقوالت نظر مين مفاهيا يل انفسيوو تح ترجمه

  بگدازمش تو يوانگه همه بت ها را در پ     ازمـــس يصورتگر نقاشم هر لحظه بت

                                                             
4 transcendent 
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  در آتشش اندازم ،نميش تورا بـچون نق     زميبا روح درآو ،زميصد نقش برانگ
  سازم يران هر خانه که ميو يا آنکه کني      ياريا دشمن هشي، يخمار يتو ساق

  )۲۲۴همان، غزل ( تو دارد جان، جان را، هله بنوازم يخته شد با تو   چون بويخته شد بر تو، آميجان ر
  

را  يريعارف هر تصو .استق يطر سالک يو دائم يشگيهم يحرفه  يوزو بت س يزو بت سا يصورتگر
 را در يکرانگيب سالک،که  ستين يرونيب يرانيون امر ناظر به يا .دانسوز يدوباره م ،سازد يم يکه از امر متعال

 يدر جا است وسالک  يدرون يو صورت سوز يرانيبلکه ناظر به و ؛نديان ببيرون به عيب چهان يعيطب يده هايپد
 يدا ميپ يترروشن  يمعنا آوردم، اندوهق شرکه از دفتر  )bodhi(حال شعر .و مبارک است يخود ضرور

  :کند
  
مرغ مکان خاموش، اين خاموش، آن / نه، باغ فنا پيدا شده بود ينه، شاخ يبرگ/ بود، درها وا شده بود يآن

هر / ، دريايهررود/ تنها شده بود ييزيبا/ ما شده بود يمن رفته، او رفته، ما ب/ گويا شده بود يخاموش، خاموش
  ، بودا شده بوديبود

  
و صورت  يا ناظر به تجربه کران سوزيبه در يبدل شدن هر رود و يدا شدن باغ فنا و سر بر آوردن خاموشيپ

جربه ت«ر يتعاب .رديگ يسالک پرده بر م يناب باطن يدهد و از تجربه ها يخ مر سالک رياست که در ضم يسوز
 هشت کتابدر ... و » تا انتها حضور« ،»ال دوستيسمت خ« ،»شفاف يترس«، »واژه يوسعت ب«، »کبوترانه يها

  .است يکرانگيو مواجهه با ب قيسالک طر ين سنخ تجربه هايناظر به ا
   

د يشاو  زد؛و يم از هر سو به هر سو بارد، ين مييالف باران که تنها از باال به پابرخ ،بادشتر آمد، يچنانکه پ
را  يکسم ياگر بخواه کيکالس يان شعرايدر م. رامون باشديکران در جهان پ ين امر بيتع ين نماد برايبهتر

، اد سخن گفتهيباد ز دربارهحافظ . آن فرد حافظ است سخن گفته، ير سپهرينظش يکم و ب» باد«درباره  م کهيابيب
ر ياشعار زدر حافظ از مفهوم باد  ياز استفاده  يينمونه ها .ستمدنظر داشته ا يسپهر که ييالبته نه لزوماً به معنا

  :ميرا در نظر آور
  
  
  ديار آشنا سخن آشنا شنياز   ديباد صبا شن که ز خوش تو هر يبو
  
  :و
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  به نثار افشانند يگوهر هست عقل و جان   تو باد يارواح برد بو گر به نزهتگه
  

را از  يخوش غاميو پ استام رسان يا پباد صب ييگو است؛ بر مغايپک يحافظ پ يباد صبا برا ات،ين ابيدر ا
   :مير را در نظر آوريت زين بيهمچن .آورد يبرد و م يم ييبه جا ييجا

  
  ت  يسويگ يحاصل   من از افسون چشمت مست و او از بو ين دوسرگردان بيمن و باد صبا مسک

  
هم در باد و حرکت  يرانيح ل مؤلفهن حايدر ع ؛سو هم عنان استيگ يبا بوباد صبا،  يسرگردان ت،ين بيدر ا

 يو ب رتيبا ح بلکه ؛رساند يبردو و نم ينم ييبه جا ييارا از ج يغاميپ يسپهر ياما باد برا .است آن مندرج
  .است يهست يکرانگ يادآور بي زيش از هر چيب هم عنان است و يمهابت هست و  ييسو

  
و پشت  يشانيو پر يمانيو در جا نزدن، متضمن آتش زدن در پش شه کردنين، عبور کردن و سفر پيعالوه بر ا

ابن « از آن به  يمثنودر  يانکه مولوهم. نجا و اکنون استيکردن در ا ينده و زندگيسر نهادن گذشته و آ
  : کند ياد مي» الوقت

  قيشرط طر زا ست فردا گفتنين      قيرف يابن الوقت باشد ا يصوف
  يستين زدــيه خــياز نسرا هست     يستين يو مگر خود مرد صوفــت  

  )  ۱۳۴-۱۳۵اتيهمان، دفتر اول، اب(                                
  

 ؛»اکنون است يکردن در حوضچه  يآبتن يزندگ /يدر پ يتر شدن پ يزندگ« :ديگو يم يسپهر يوقت
 ،سلوک يواددر از عقبه ها و موانع  يکي ،يدر نظام عرفان اسالم. کند يم يتداع راابن الوقت  مفهومسخنان او 

موالنا  فيلط غزل نيا ييت انتهايبه ب . رسد يدر م يشانيو پر يمانيبا پش و ماللت که ياز کهنگ عبارت است
  :ميتوجه کن

  امدـيا چو تو گوهرم نيچو فرو شدم به در       امديو خوشترم نـت ودم زـــازميـــه را بــــهم
  امديراب سرکش تو به لب و سرم نچو ش        دميشــم چـــهزار خ ها گشودم زه سر خمر

  امدـيچو تو در برم ن يفيلط يکه سمن بر        نددــاسمن بخيعجب که در رخ من گل  نه
  امدـيسرم نيه مراد ماند از آن پس که مچ         مراد خود را دو، سه روز ترک گفتمت يز پ
  امديگرم نيا نرستم دل دـهر دو ت ه زـــک        مانــــيو و آن دل پشــشان تيتن پر يا برو

  )۱۳۰همان، غزل ( 
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 يسپهر. است طراوت تجربه کردن الوقت بودن وشدن و ابن نو  متضمن   ،يمانيو پش يشانيآتش زدن در پر
 يز سراغ ميو طراوت و بداعت را در باطن و درون ن ن نو شدنيا ند،يب يم رونيباد و آب و باران را در ب يوقت
ماللت زا  يرد و غم هايگ يصادقانه قرار م ير سلوکيدر مس ک، سالين مشيبا اتخاذ ا. نشاند يبر صدر م و رديگ

ابن  ؛امدهين ينده يآ ست و نه در بندرفته اان ياز م ي ق نه در بند گذشتهيسالک طر .شود يشسته م از وجودش
پس از  يرفع سوء تفاهم اشاره کنم که در فضا يبرا. ن معناستيما متضمن هم يدر سنت عرفان الوقت بودن

» ابن الوقت« واژه از يذمومم يمعنا با گر روشنفکران،يجالل آل احمد و د ينوشته ها روطه و درمشانقالب 
 و دارد يمنف ييمعنابار طالح به اصو  است و عضو حزب باد بودن يبوقلمون صفت يکه به معنا ميشده ا مواجه

که  است يات عرفانيکهن آن در ادب يناناظر به مع نجا،يدر ا يمراد از ابن الوقتاما  است؛ ياصالت يب، آن مراد از
   .از آن سخن رفت

  
را  يسپهر يوجود ي، دغدغه هاهشت کتاب  ک از دفاتريهر  يح اجماليبا توض که دميکوش ن گفتاريدر ا

رامون يپ جهاندر  يعيطب يده هايپد يمفتون برخ يسالک که هر عارف و ح داده شديتوض در ادامه،. ن کنمييتب
هشت ش اشعار يخ سرايو تار نهيشيپ حيپس از توض .رديگ يها  سراغ م ين صور و تجليرا در اکران ياست و امر ب

 نيمتفاوت از ا يدو تلق درباره ، هشت کتاب يم مهم عرفانيمفاهاز  يکيبه مثابه ، ، و انتخاب  مفهوم بادکتاب
اد در عد  يده ايده است، پدين پديف از امتعار يناظر به تلق »باد«اول  يمعنا. رفتسخن هشت کتاب در  دهيپد
و آتش زدن در و طراوت ترک تعلقات  و يسبکبال و يباربا سفر کردن و سبکآن دوم  يمعنا ده ها؛ير پديسا

  . رسد يدر م يمانيگذشته و پش
در  يسپهر. مده استن مقال آين است که در ايش از ايب يبس آن، يعرفان يو مؤلفه ها هشت کتاب يقصه 

 با انتشار برم يد ميام .دهيشيهم اند... ايؤخواب و ر عشق، غم، خدا، چستان،يمثل مرگ، ه يگريباب مقوالت د
گر تأمالت يمخاطبان با د ،سپرده شده دست چاپ به راًياخ که متشکل از ده جستار، ،يدر سپهر سپهر کتاب

   .شترآشنا شونديب يسپهر ينظام سلوک بارهدر نگارنده
  
  
  
       
 


