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  ١:ها زندگیِ خواب
   سپهری هشت کتابدر  »ايرؤ«مفهوم 

  
  10/8/92: سایت جرس، روز جمعه، مورخ :منبع

  
هنگامی . 1330در سال » مرگ رنگ«پس از انتشار دفتر  ،منتشر شد 1332در سال » ها زندگیِ خواب«دفتر 

آورده  خود مهارت بیشتري به دست »سلوك شعر«در ، گذارد پاي می» ها خواب زندگی«دفتر  که سپهري به
. است پررنگ این دفتر اشعار ي انفسی و درونیِ بغهص، بدان پرداخته» رنگ مرگ«ف آنچه در بر خال 2.است
 دورة دوم و همزمان با انتشار در ایران نوین جریان ادبی گیري شکل ي هدر بحبوح» مرگ رنگ«دفتر 
 هاي و فاصله گرفتن از قالب در طرح شعر مدرن» خروس جنگی«. منتشر شد »خروس جنگی«ي  نشریه
جیغ «مشهور ترکیب  هوشنگ ایرانی از شعراي نوپرداز که. اي پیشرو بود ، نشریهعروضی، قافیه و وزنسنتیِ 
 .کرد ار خود را در این نشریه منتشر میاشعنمی پسندید،را یوشیج نیمابه سبک نو شعر و  را برساخت» بنفش

متناسب  با یکدیگر معنایی به لحاظ و صفت موصوفدر آنها  کهاین ترکیب مصداقی است از ترکیباتی 
 ، در همین قالبانداز شد و طنین ساختبعد که سپهري بر همین سیاق چند دهه » حجم سبز«تعبیر . نیستند

با موصوف و صفت هر چند  گ ایرانی از این حیث بدیع بود کههوشن» جیغ بنفشِ« اصطالح. گنجد می
بود، در عین  3»اي خطاي مقوله«وفان زبان، متضمن یلسیکدیگر به لحاظ معنایی تناسبی نداشتند و به تعبیر ف

افاده و صفت با یکدیگر، موصوف رغم عدم سنخیت سی زبان عاري از معنا نبود؛ و بهحال براي مخاطب فار
اي و آشنایی زدایی  ، مدد گرفتن از ابزار خطاي مقولههاي شعر نیمایی و شعر سپید یکی از مؤلفه. کرد معنا می

در این راستا، . ف آمد عادات زبانی عمل کردن و برساختن ترکیبات نوین بوده استخال و حس آمیزي و
را برساخت و در اشعار خود » وزش ظلمت« و » هاي آبی لحظه« ،»سبز وهم« فروغ فرخزاد نیز ترکیباتی نظیر

   4.کار گرفت هب
خروس «ي  ود از نشریهي آپادانا تلفیقی ب نشریه. منتشر شد» آپادانا« ي ، نشریه»خروس جنگی«پس از 

ادبی  او با اعضاي حلقه.کردمنتشر در این نشریه سپهري برخی از اشعارش را  ؛»جامِ جم«ي  نشریهو  »جنگی
ي سوم بر آن  ي دوم و اوایل دهه که در اواخر دهه گفتمان و فضاییو از  داشت  نشست و برخاست نوپرداز

اگر عناوین و مضامین  .در همین فضا سروده شد »رنگ مرگ«دفتر . ، تأثیر زیادي پذیرفتنشریات حاکم بود
اشعار این دو با شعر  میانِ قرابتتأثیرپذیري و ، شودنیما مقایسه و توللی اشعار  با» مرگ رنگ«اشعار 
ي حاکم بر فاصله محسوسی با فضا ،»ها زندگی خواب«در دفتر  سهراب. شود میبه سهولت دیده  سپهري

 فضايمان است با این گذار همز. شود د و فرم و محتواي اشعار او دگرگون میگیر دفتر شعر پیشین خود می
مرداد ختم  28شمسی که به کودتاي  32تا  30حد فاصل سالهاي  ،آن روزگار پر تالطمِ اجتماعیِـ  سیاسی
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مرگ «اگر دفتر  .خورد به چشم نمی »ها زندگی خواب«در دفتر  هااما هیچ نشانی از این رویداد. می شود
، شاعر در ریزش کرده ابآن روزگار در اشعار سهرفضاي سیاسی  دارد و پررنگی ي اجتماعیِ بغهص »نگر

آفاق،  ي همشاهد به جايپردازد و  به احوال درون میو گریزد می بیرونی از فضاي» ها زندگی خواب«دفتر 
  . کند انفس میدر  سیر

بروز و ظهور یکی از عواملِ ، گسترده عاتافزون بر دغدغه هاي شخصی و تأمالت و مطالنظر می رسدبه 
 برجسته» ها زندگی خواب«از سرایش دفتر  که سپهريدر کار  و امور معنوي و قدسی نگاه به شرق

 .ي کنونی به ایران سفر کرد دهسي دوم  فیلسوف و مستشرقی که در دهه ؛است ربنهاي هانري کُ ایده،شود می
 که تحت سیطرةدوران ري آن ، در فضاي روشنفکداریوش شایگان فردید واحمد نظیر ان از روشنفکربرخی 

شد و جلساتی هم با شاهنشاهی فلسفه بعدها کربن وارد انجمن  5.تأثیر پذیرفتند بود،از کربن گفتمان چپ
عرفانی  فلسفی ودر فضاي  ؛ کربناشتد...و  المیزان، صاحب تفسیر مرحوم طباطباییسید حسین نصر، 

، بر مشغول بود اداريو به کار برد  در ترکیه به سر می هنگامی که .یار تأثیرگذار بودبس  نِ آن روزگارایرا
و در اولین فرصت راهی عالقمند و بدان  را در مطالعه گرفتشیخ اشراق  حکمت االشراقِحسب اتفاق 

طنین ر ي فرهنگیِ آن روزگافضاکه در  نیز، به نحو غیرمستقیم و تحت تأثیر نگاه کربنیسپهري  .دشایران 
مقابلِ مغرب زمین که درزمین گشته، شرقی که مهد معنویت و اشراق است؛ شرق م ، دلباختۀانداز شده بود

  .جدید و انقالب صنعتی عجین شده بودعلوم تجربی  ظهور فلسفه و در هیئت نوین خود با
با جهان  همواجه در ابتدايروشنفکران ایرانی عموم دهد که  نشان می تاریخ روشنفکري ایران بازخوانیِ 

میرزا فتحعلی . نویسد را می یک کلمه مستشارالدوله. ي مغرب زمین شده بودند هشیفتکم و بیش  جدید،
انقالب علمی و صنعتی و نظم نوین سیاسی اروپا شده بودند؛  مفتونِ ،روشنفکران آخوندزاده و دیگر

. شرکت نداشتیم» ضیافت مدرنیته«در یگان دور افتاده بودیم و به تعبیر شامدرنیت  روزگاري که ما از قافله
مغرب زمین، از اواسط عصر ناصري تا اواخر  نسبت بهروشنفکران نسل اول  زدگی افسونو  سحوریتاین م

با مغرب زمین آغاز  ایرانی ي روشنفکران دوم مواجهه ي همرحل رفته رفته سپس،. دوران قاجار ادامه دارد
میراثی که پیشینیان به  پرشکوه خود و مدد گرفتن از ي هبه گذشت رجعت :دفاعی استبرخوردي شود که  می

 سده کنونیاین جریان از اوایل  6.از بیگانگان تمنا کرد نباید ،که آنچه خود داریم از آن رو ؛اند نهادهودیعت 
 هب ،و ششم پنجم هاي  در دههعلی شریعتی  و احمد  جالل آل ي هروشنفکرانگفتمان طرح با  و شود آغاز می

فضاي روشنفکريِ ایران معاصر،  عمیقترِ چراییِ سربرآوردن این گفتمان درفهم  براي 7.رسد میخود  اوج
 در تحلیلِ نسبت میان تمدن یونانی و، تبارشناسی اخالقاو در . توان از یکی از مفاهیم نیچه مدد گرفت می

خشم و « 8؛کند استفاده می resentment در غرب از مفهوم این آئین چگونگی نهادینه شدنِآئین مسیحیت و 
از جایی به بعد، بنا بر تحلیل نیچه،  .اي در زبان فارسی است نیچه معادل مناسبی براي این اصطالحِ» نفرت

شود، کسانی که حظ و  زیردستان می نفرت موضوعبدل به  ها مندي و کامیابی یونانیو قدرت منديتوان
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ت را نیز یعن بدان موقرسید عین حال ابزار الزم براي ها نداشتند و در ها و برخورداري اي از آن کامیابی بهره
این از ي زیاد تا حدروشنفکران ایرانی رفتار این نسل از رسد  به نظر می. دیدند و سراغ نداشتند در خود نمی

ي  هبدل به ابژبراي ایشان  مغرب زمین و پیشرفت هاي چشمگیرِ ها توانمنديدر واقع  ؛کند پیروي میالگو 
 دهنده ي آزارتلخ و  ي پدیده نباید نقش البته ؛شود می که با نوعی رویگردانی و پس زدن همراه است، نفرت

عبارت بود از فرهنگ غربی  به نزد ایشان، راهکار مواجهه با. را در پیدایی این نفرت نادیده انگاشت استعمار
براي  .ها برداشتن آب را از سرچشمه خویشتن را بازیافتن وپسِ پشت خود و  میراث و سنت بهرجعت 

  9.سیاق نضج گرفت و سر برآورد همینشریعتی، در » بازگشت به خویشتنِ« ي هاید مثال
انگاشتن میراث معنويِ  و جدي »غرب«و » شرق«انداز شدنِ تفاوت و تقابل میان  رسد طنین به نظر می

آن دوران ادبی  روشنفکري و در فضاي هاي فرهنگیِ مغرب زمین و طرح آن و فرو نهادن فراوردهشرقی 
میان  توان سرّ تأکید و تقابلِ میبهتر این نکات،  نظر قرار دادن مد با. ها بوده است آموزهتحت تأثیر این 

  :دریافت» ها زندگی خواب«دفتر  نخستین شعرِ ،»خواب تلخ«مغرب و مشرق را در 
در تابوت / شکفد چشم پشیمانی می هاي گل/ گرید ابري در اتاقم می/ خواند می/ مرغ مهتاب

اب اتاقم در مرد/ گیاه نارنجی خورشید /میرد می/ کند مغرب جان می/ لولد مشرق می ام پیکر پنجره
اکنون دارم / آهسته خوابم کرد/ اي بشکسته شاخه ي هسای/ نپنداریدم در خواب/ بیدارم/ کم روید کم می
  10.کنم نی را پرپر میهاي چشم پشیما و گل/ آهنگ مرغ مهتاب/ شنوم می
 ؛جغرافیایی هستند هاي تجهدر این شعر، رسد که مشرق و مغرب  به نظر مینخست  ي هدر وهل
تن سیاقی که شعر در آن سروده اما با در نظر گرف. زند که از مشرق سر می به تصویر کشیده شده يخورشید

که  می توان چنین انگاشت، زد روزگار موج میآن  فرهنگی و روشنفکري فضايدر  هایی که ایدهو  شده
سنت  بازگشت به و »غرب«و  »شرق«تقابل میان گفتمان  .دنجغرافیایی هم دار غیر مشرق و مغرب طنینِ

، باید آنرا بیشتر در جاذبه هاي آیین بودا جستجو کرد و سراغ گرفتبه نزد سپهري که  مشرق زمینشرقی و 
، تحت تأثیر شمسی هاي چهل و پنجاه هري در دههسپنگرش این  11.شعر طنین انداز شده است ایندر 

با  هرابس. داشت ایی و دوستینشایگان با سپهري آش. شود می تر گستردهو  تر داریوش شایگان، پخته
آشنایی سپهري  رسد سفر به مشرق زمین و به نظر می 12.آشنایی داشتهولدرلین اشعار ایدگر و هاي ه نوشته

داشته جدید  اش با عرفان شرقی و فلسفۀ و آشناییعر و نقاشی سپهري شتکامل ر د نقش مهمی ،با شایگان
 »رؤیا«ن در تلقی سپهري از مفهوم هاي معنوي آ از مؤلفهتمان شرقی و بهره بردنِ جدي انگاشتنِ گف 13.است
  . دیده می شودنیز 

زندگی «دفتر خواب و رؤیاي معنوي که در اشعار گوناگونِ  هاي مؤلفهکوشم  نوشتار می این ي هدر ادام
  .بسط دهم و ارمبه تصویر کشیده شده را برشم »خواب ها
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 پیراستنِ تهی شدنی که با ،است 14»تهی شدگی«به روایت سپهري، مفهوم  رؤیاي معنوي ي هؤلفنخستین م
با » ها خواب زندگی«در دفتر 15.عنان است هم» خودي بی«و نصیب بردن  ها از کژیها و پلشتی» خود«

و رؤیاهایی که از سر شهودها بندي این  در صورتسهراب . رؤیاها مواجهیمو  ها اقاي از اشر مجموعه
؛ این دفتر از جنس شعرهاي متعارف سپهري نیست. استفاده کرده است از ادبیات و مفاهیم بودایی، گذرانده
 شود، دیده می» مسافر«، و »حجمِ سبز«، »صدايِ پايِ آب«متأخر سپهري، از جمله  اشعارِ دفاترِکه در اوزانی 

دفتر اشعار  نثر نزدیکتر است و از این حیث بابه » ها زندگیِ خواب«اشعار . خورد به چشم نمی در اینجا
زندگی «بر خالف اشعار  ،ستامقفّو موزون ، اشعارعموم  »مرگ رنگ«در . نیز فاصله دارد» گمرگ رن«

مات رؤیاهاي سپهري در این از مقو رسد، یدر م »ویرانی«که با  »شدگیتهی «مفهوم . منثور استکه  »خوابها
   :دفتر است

/ از میان برخیز!/ دیوار قیر اندود/ کشید پرده نفس می/ و من ویران شدم/ ام به تهی باز شد پنجره
:/ کشد پرده نفس می/ بارد فراموشی می/ فشارد لذت خوابم می/ فرو ریز!/ ربا پایان تلخ صداهاي هوش

درهم / تا نگاهم رها گردد،/ پایان شوند، ها بی تا سایه/ ها بشکافند، تا دوزخ./ پژمرد ي خوابم می شکوفه
  16!تپش گنگ سیاه سرد بی/ و از مرز هستی من بگذر/ را ات جنبشی بی شکن
  

و /  رفت آمد، می می/  رفت آمد، می می/ :پایان در نوسان بود بان بیبیا روي/ ي دراز لنگر ساعت سایه
چیزي گم / تصویرم را کشیدم... / کشیدم تصویر خواب کوتاهم را می/ انهاي روشن بیاب من روي شن

روي / لنگر ساعت سایه دراز/ ر  هستی من دهان گشوداي د حفره:/ مروي خودم خم شد/ شده بود
هایش در  یري که رگتصو/ ، ي خوابم بودم کنار تصویر زنده و من/ ان در نوسان بودپای بیابان بی

  17. سوخت ي نگاهم در تار و پودش می و ریشه/ تپید ابدیت می
ي از سخنان عرفا برخییادآور پررنگی دارد و  ن عرفانیِیبه تهی و ویران شدن، طنرو  باز شدن پنجره

   :گوید وقتی مولوي می .است در سنت عرفان اسالمی مسلمان
                          شود  تو مرا حبس می واهللا که شهر بی  

  18م آرزوستـو بیابانوه ـی و کـآوارگ  
  
در  خود کاذب هاي سرکشیو  ها از ناراستی با عاري شدن که کند یاد میاي  و ویرانیبیابان و آوارگی  از
مانند جنگ زدگان یا کسانی که  است؛ هاي متعارف آوارگی ي هکنند در وهله نخست تداعیآوارگی  .رسد می

خانه  خراب کردن اما در معناي عرفانی، اشارتی است به. شوند خانمان می به سبب بالیاي طبیعی آواره و بی
؛ شدن» دچار آبیِ دریايِ بیکران«و  را تجربه کردننهایت  بیسو و امر  رفتن به سمت بی و  و آبادي و کرانه

  :را تجربه کردن» بی خودي«  میان ندیدن وخراب کردن و در  خود را
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           ام       آتش شده ي ام پاره هام، خوش شد خوش شده
  19مـان برسـابـه بیـب ـروم تـاوزم، بـسـه بـانـخ
  
، ویران شدن،  »پرده«در شعر . شود شود و او ویران می کند که به تهی باز می اي یاد می سپهري از پنجره 

ۀ که با سای» یادبود«همچنین سهراب در شعر . مکان استحد اتا بشري  عاري شدنِ سالک از اوصاف یادآور
اي در  گشوده شدن حفرهمفهوم خم شدن روي خود و شود، از  پایان آغاز می ساعت در بیابانی بی دراز لنگرِ

 ي هدر عین حال، بسامد واژ .است» تهی شدگی«مفهوم  ي هکنند اي که تداعی حفره ،گوید می هستی سخن
  . سویی هستی است یکرانگی و ب بیحیرت و  ي هکنند پایانی آن، تداعی در این شعر و تأکید بر بی» یابانب«

 به ؛کند خود اشاره می لِیاگزیستانس هاي ربهو برخی از تج »آرامش در تهی«به نیز  اق آبیطادر سپهري 
حالت  بهاتاق آبی رنگی که در انتهاي باغ خانوادگی داشتند و در دوران کودکی و نوجوانی براي رسیدن 

 ي پنجاه ی از این کتاب را در دهههای خشبسهراب . کرد حضور پیدا می هر از گاهی در آن اتاقخلسه 
  :کند یاد میدیده و تجربه کرده، از آنچه در دوران کودکی و نوجوانی و در آن نوشته شمسی 

. نه رسیدبه السکی. رسید» آرامش در تهی«شد در آن به  می. الی بود مثل روان تائوییستاطاق آبی خ
نیرویی تاریک مرا  ...آبی یک اطاق معمولی نبود اطاق. مرفت من می. رفت هیچ کس به اطاق آبی نمی

رفتم تا میان  شدم، می ها جدا می از همبازي. زد گاه میان بازي اطاق آبی صدایم می. برد به اطاق آبی می
. خواب شما بشنودمثل صداي آب که . شد چیزي در من شنیده می. و گوش بدهماطاق آبی بمانم 
دید؛ خالیِ  چشمم چیزي نمی. خورد به من می ،گذشت و در من یدم چیزها از من م جریانی از سپیده
و . رفتم کم باال می و در خود کم. رسیدم به سبکی پر می. دید و چیزها می. کرد درونم نگاه می

ت ترد و نازك مثل وقتی که این حال. حضوري مثل وزش نور. گرفت کم جاي مرا می حضوري کم
وارد . ام حاضر بود اطاق آبی در همه جاي کودکی...ریدم بیرونپ خورد، از اطاق می یک چینی ترك می

  20.خوابهایم می شد
 در سنت عرفان اسالمی »اهللا ء فیفنا« ممفهوتناسب قابل تأملی با  »آرامش در تهی«و » تهی شدگی«مفاهیم 

ودن و زنگار زداز خود ها را  فاصله گرفتن و کژي کاذب از خود: دارند، هر چند یکسره بر آن منطبق نیستند
گوید به  سبب سهراب میبه همین . مفهوم تهی شدن است ماتاز مقو ،زدایی و غبار روبی پیشه کردن

 ؛از تعابیر بودایی است هم »روشنی«مفهوم  .کردم روشنی را در خود احساس می رسیدم و سبکیِ پر می
 جالب است که سهراب 21.شن شدرو و به مراقبه پرداخت، نهایتاً آن درخت نشستکه سیذارتا زیر  هنگامی

 »نورخواري«مفهوم هاي معنويِ خویش از  تجربه وي خود، در به تصویر کشیدنِدر مراحل بعدي سفر معن
  22.گیرد که تداعی کننده نور و روشنایی است مدد می
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و » هیچ«بعدي بدل به تر ادر دف و تر در نگرش عرفانی سپهري پختهرفته رفته  »شدگی تهی«مفهوم  
  : شود می »تانهیچس«

بی تو «: خواندیم می / ...راهی بود از ما تا گل هیچ!/ رفتیم، و درختان چه بلند، و تماشا چه سیاه می
ترسید، و زمان بر  ك از ما میرفتیم، خا می/ و صدایی به کویر/ به کران، دري بودم به برون، و نگاهی

  23.ک رشته نگاهما خاموش، و بیابان نگران، و افق ی ... /بارید می/ سر ما
و من  / ...؟و در حرارت یک سیب دست و رو شستیم/ که روي هیچ نشستیم/ و در کدام زمین بود

روان کنیدم دنبال / هاي شعور مرا بهم بزنید دریچه/ و در تنفس تنهایی.../!دهاي هموارهمسافرم، اي با
   24. نشان بدهیدبه من / امالیم ر» هیچ«حضور  /مرا به خلوت ابعاد زندگی ببرید/ بادبادك آن روز

هاي  پشت هیچستان رگ/ پشت هیچستان جایی است/ پشت هیچستانم/ آیید به سراغ من اگر می
آدم اینجا / ...خاك ي هدورترین بوت ي هآرند، از گل واشد که خبر می/ هوا، پر قاصدهایی است

  25.نارونی تا ابدیت جاري است ي هو در این تنهایی، سای/ تنهاست
شاعرانه و  به اوج »حجمِ سبز«و » مسافر« اتردر دف آورد، سر بر می» شرق اندوه«در دفتر  که »یچه«مفهوم  

مدد  »تهی شدن«و » تهی«هاي اشراقی خویش، از  در ابتدا براي تبیین تجربهسپهري  .رسد خود می ي هعارفان
  .شود ن میدر اشعار او نمایا» هیچستان«و » هیچ«این مسیر معنوي،  ي هدر ادام گیرد؛ می

به تصویر » ها زندگیِ خواب«اشعار برخی از  است که در» رنج«مفهوم  ها نزد سپهري،رؤیا ي هین مؤلفدوم
که  کسی. در این عالم، خواستن استها  تمام رنج اساسِ. دارد یستیطنین بودنیز  رنجمفهوم  ،کشیده شده

 کف بتواند اواگر . بیند ن دنیا رنج بسیار میدر ای امور متعدد است، فراچنگ آوردنِ و در پی است خواه زیاده
برد نیز حداقلی خواهد  ی که میها را کمینه کند، رنج خود فائق آید و آنفراوان  بر نیازهاي نفس پیشه کند و

  : شد
!/ اي چشم تبدار سرگردان/ نها گذارمرا ت/ گریم هاي شکسته می و بر این شاخه/ ام شب را نوشیده

مگذار از بالش تاریک تنهایی سر / مگذار خواب وجودم را پرپر کنم/ ا بگذارمرا با رنج بودن تنه
سایه رجز  هاي بی روي ستون/ هاي فریب سپیدي/ تار و پود رؤیاها بیاویزم و به دامن بی/ رمبردا
تپش / او را بگو/ مروارید چشمم آویختهبیهوده به زنجیر / ي خوابم را بنگر طلسم شکسته/ خوانند می

جهنم / آرامم ه بیام که پیوست نوشیده/ ام نسیم سیاه چشمانت را نوشیده: او را بگو/ !تجهنمی مس
  26.مرا تنها گذار/ !سرگردان

. پررنگ است قراري و سرگردانی در آن بی صفتی و تنهایی و و شب ـ روشنی دارد سایه این شعر فضاي
خویش گرفتار  ي هچنبر ، سهراب را درو سر نهادن بر بالش تاریکی و پرپر کردن خوابِ وجود» رنجِ بودن«

ید تا از جو ي میکند؛ از اینرو مفرّ هستی گریبان سالک را رها نمیسرشت سوگناك  ي هقص. کرده است
  . یابد وضعیت بغرنج کنونی خالصی
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ي  تجربه. ی استزمان و بی یمکان بی ،»ها زندگیِ خواب«ي سوم رؤیاهاي سپهري در دفتر  مؤلفه
   :ستورؤیاهاي ا مقوماتدیگر سوزي از  سوزي و مکان سوزي، کران زمان

:/ و من دیده به راهش بودم/ اي بود زیبایی رها شده/ و او با فانوسش به درون وزید/ ددر باز ش
هایی  هرشت ي ههم/ هایم از تپش افتاد رگ/ عطري در چشمم زمزمه کرد/ ام بود شکل زندگی رؤیاي بی

اي  هشور برهن/ گذشت زمان در من نمی:/ ي فانوسش سوخت لهدر شع/ داد که مرا به من نشان می
در تاریکی ژرف اتاقم پیدا / گرفتم، و من در طرحی جا می .../ او فانوسش را به فضا آویخت/ بودم
هایم  طري در گرمی رگع/ آیا با روح تاریک اتاق آمیخت؟/ او دیگر نبود/ پیدا، براي که؟/ شدم می

آنی / :کاوم ه مکان را میو من چه بیهود/ نگرد اش مرا می ستی گمشدهدم با هحس کر/ شد جابجا می
  27.گم شده بود

از رستنِ  به روشنیاینجا در  ر شده، سهرابمصو»  گمشده ي هلحظ« شعر در مکانی زمانی و بی ي بی تجربه
. کاود ن را میگذرد و او بیهوده مکا در او  نمیکند که زمان  گوید و تأکید می میو مکان سخن  از دام زمان

را گم  اي است که آن و لحظه» آن«در پی فراچنگ آوردنِ کند که سالک  امر داللت می عنوان شعر هم بر این
کند یا به  به پیش حرکت می تواند تشخیص دهد که  زند و نمی کرده و بسان کسی که در مه غلیظی قدم می

 زندگی شکلِ بی يها رؤیا. کند ا تجربه میر مکانی پس، چرا که جهت و سمت را گم کرده، سهراب نیز بی
توان  می 28.کشیده است او را در کام می» اي شور برهنه« ، در این احوالبوده ها از این تجربهسهراب، سرشار 

  :نیز سراغ گرفت باطنی عارفان و در تجارب اسالمی در سنت عرفان را سوزي سوزي و زمان ي مکان تجربه
  »ریان آوـرار در مـاس« : گفتی

  کو میان اندرین میان که منم؟
  شت هم در خویشبحر من غرقه گ

  !کران که منمبحر بی ـجـبعـوالـب
  هان مرا مطلبـهان و آن جـن جــای

  کاین دو گم شد در آن جهان که منم
  بی پامی شدم در فنا چو مه 

  اینت بی پاي پا دوان که منم
  دوي؟ بنگر بانگ آمد چه می

  29در چنین ظاهر نهان که منم
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در این شعر با » رابحم«مفهوم ، شود دیده می اسالمیـ  سنت ایرانیهایی از  مؤلفه» افسانه مرغِ«در شعر 
اما اشاره به مفهوم ، دارد اییمعبد طنین بود هواژ هر چند. اردارتباط وثیقی د »معبد«رنگ و  ي نور بی تجربه

  : کنونی شمسی است ي هدر کاشانِ اوایل سد سهراب ي هزیست ي کننده تجربه تداعی ،رابحم راب و مرمرِحم
پرتاب / یداري و خوابمیان ب/ و مرغ افسانه از آن بیرون پرید/ اي در مرز شب و روز باز شد پنجره
هایش با مرداب  تپش/ و کنار مردابی به زمین نشست/ چرخی زد/ فضا را پیمود، ي ههبیرا/ شده بود
خود  ي همرغ افسانه سین/ گیاهی تاریک و زیبا/ گیاهی در آن رویید،/ کم زیبا شد مرداب کم/ ،آمیخت

و از در / چرخی زد/ گاهش جان گرفتگنبدي زیر ن.../ تهی درونش شبیه گیاهی بود:/ را شکافت
از همه / :و همی نوسان یافت/ برابر محراب/ فضا با روشنی بیرنگی پر بود/ معبد به درون رفت

خودش را / ؤیاهایش در محرابی خاموش شده بودو همه ر/ اش محرابی گذشته بود زندگیهاي  لحظه
/ ناسی خود را آشفته دیدناش/ و زیبا تاریک/ یدپرتویی در مرمر محراب د... / در مرز یک رؤیا دید

   .و محراب را در خاموشی معبد رها کرد/ هایش را گشود بال/ چرا آمد؟
گوید، در حالتی نه خواب و نه بیدار، در محرابی خاموش  هاي سالکی که سهراب از او سخن می تجربه

در . رنگی ا  پرشدنی با بینماست ی اي نیست دهد و هستی خاموشی محراب نشانی از فنا می. گیرد شکل می
اش در خاموشی  هاي پیشین زندگی ي لحظه همه. بیند ي اشراقی سالک خود را در مرز یک رؤیا می آن لحظه

این برخی از سپهري پژوهان بر . شود رنگ معبد یکی می شود و او با روشنی بی پررنگ محراب محو می
زندگی او داشته باشد؛ در عین حال این شعر از معدود  تواند اشاره به بودا و می» مرغِ افسانه«باورند که  

استفاده از دو نماد و اسم مکانِ محراب و  30.داستانی آن پررنگ است ي هشعرهاي سپهري است که جنب
  . انگیز است عر تأمل براند، در این ش متعلق به دو آئین اسالم و بودیسممعبد که 

 عرفان و ي هنشان بودایی ـ سنت شرقی درنیلوفر  .»ها ابزندگی خو«در دفتر  »نیلوفر«شعر رسیم به  می
ی در محیط امر که روي آب نمادي است از اینبر هاي نیلوفر  وجود گل ،زیست معنوي است ي هتداعی کنند

و مکان  بند زمان داب نمادي باشد از تختهاگر مر. نواز وجود دارد و روح انگیز دل يامر، امکان رویش عفن
سر  نیلوفري، ناگهان ها دل این ناپاکی دري این جهانی، ها تعلقات و دلبستگی نواعاه دلبستن ببودن و 

 رؤیاهاي معنوي به روایت سپهري هايِ مؤلفهدیگر از ، بیداري ورؤیا  میانمرز  درنوردیده شدنِ. آورد میبر
نه  ؛کنیم زندگی می هم بو خوا ما در رؤیا. »ها خواب زندگیِ«: آید میاز عنوان دفتر نیز بر که چنان ؛است

در  .گی استدزن زمهمی ا بخش خواب و رؤیا .یمشاب کردنزندگی در حال  هوشیاري وقت در اینکه تنها
رؤیاي صادقه یکی از چهل و  ،آمده دینی اتدر روای که چنانب منزلت زیادي دارد؛ رؤیا و خوا نبوي، سنت

 کرد مل بیشتريتأ، باطنیو هاي اشراقی  بهي رؤیاهاي صادقه و تجر درباره توان می 31.شش جزء نبوت است
که در » ها خواب زندگیِ«تعبیر . برشمرد نگرش معنوي به جهان پیرامون اتاز مقومو چنین تجاربی را 

؛ در بوده هشت کتاببراي سراینده  نکته این ي اهمیت نشان دهنده نماید، نما می نخست متناقض ي هوهل
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در جهان  ي سالکان و عارفان هاي کبوترانه تجربهبراي تحقق  استی لمحمرؤیا  ، به نزد سهرابواقع
هایی  خوابدهد، از  خبر می یشزمان خو مکان و بی سپهري از رؤیاهاي بیوقتی . پیرامونی ي هراززدایی شد

ها و  خواب زندگیِباید این است که  سهراب ي توصیه. هاي سلوکی او است تجربه مِگیرد که مقو پرده برمی
  : بینیم رؤیاهایی است که می ،از زندگیمهمی  بخش گرفت، چرا کهجدي  رؤیاها را

کدامین / ي این ویرانه فرو افتاده بود همهروي / ي تاریک یک نیلوفر سایه/  گذشتم از مرز خوابم می
در / یاهاؤر يا شیشه يدر پس درها/ لوفر را به سرزمین خواب من آورد؟این نی ي دانه/ پروا یباد ب

او ی گوی/ یک نیلوفر روییده بود/ از خودم را مرده بودم يا هر جا که من گوشه/ ها ه آیینهت یمرداب ب
بام /  مردم یلحظه لحظه خودم را م/ شکفتن او يو من در صدا/ ریخت یمن م یلحظه لحظه در ته

لوفر این نی ي دانه/ کدامین باد بی پروا/ پیچد یها م گرد همه ستون و ساقه نیلوفر بر/ ریزد ایوان فرو می
یا ؤمن به ر/ از ته خواب شفافم سر کشید اش ساقه/ نیلوفر رویید،/ را به سرزمین خواب من آورد؟

ام پیچیده  ینیلوفر به همه زندگ/ : خوابم گشودم ي چشمانم را در ویرانه/ رسید يسیالب بیدار/  بودم
   .من بود ي همه / اش در من ریشه داشت یهست/  دویدم هایش، من بودم که می در رگ/ بود

می یهامفبرخی از   .است »ها خواب زندگیِ«زیباترین و پرمغزترین شعر دفتر یابم، این شعر  که در می چنان
اي از خود  گوشه. شدگی و ویرانیمفهوم تهی  اند؛ نظیر ظاهر گشته مجدداً در این شعر، شدمرور  پیشتر که

فربه  خود کاذب و؛ کند است، به ذهن متبادر می ناخود از جنسهر آنچه را  زنگار زدایی و زدودنِن، را مرد
زیر آفتاب پوست در انسان که  میرد؛ نظیر زمانی می اي از خود را بدین معنا، سالک گوشه.  ناپیراستهو  شده
من، خود  هر جا که این ناخود من، خود کاذبِ 32.ریزد و می شود جدا میپوست از بدنش  و اندازد می

نیلوفري که نماد . یدرو به جایش می ينیلوفر، شود مانند پوستی که از بدن جدا می زد،ری میمن، فرو  متفرعنِ
 يدر پس درها«: 33است رسیدن به مرتبه انسان کامل سلوك و و رویش و بالندگی و معرفت عشق و

وفر روییده یک نیل/ از خودم را مرده بودم يا هر جا که من گوشه/ ها ته آیینه یدر مرداب ب/ یاهاؤر يا شیشه
لحظه / شکفتن او يو من در صدا«: زدری من نیلوفر می و در تهیِ نددب میمن رخت برضمیر ها از  کژي .»بود

در فروغ  ،34»اما تو زندگانی من بودي /مردم من از تو می«: گوید می فروغ فرخزاد .»مردم یلحظه خودم را م
در . کار گرفته استه را ب آن معنوي ي هزمیندر سپهري بهره برده، حال آنکه  ردنفعل ماز  سیاق عاشقانه

اش از ته خواب  اي که ساقه ، دانههآمداو  که به سرزمین خوابکند  اشاره می يي نیلوفر به دانهسهراب  ادامه
گشاید  خوابش می ي هرا در ویرانچشمانش  ن سیالبِ بیداري در رسیده و سالکپس از آ ،شفاف سر کشیده

ی با سالک قیوث ارتباط، رؤیا پس از بیداري سهراب .اش پیچیده است ه همه زندگیبیند که نیلوفر ب و می
هایش، من بودم که  در رگ« :کند پیچد و گریبان او را رها نمی می ي زندگی او همهو به  برقرار کرده

  .»من بود ي ههم/  اش در من ریشه داشت یهست/  دویدم می
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وقتی  .آورد او میي نیلوفري را به سرزمین خواب  دانه ،واییپر باد بی است که حال رؤیا دیدندر سالک  
زندگی او پیچیده  ي ي نیلوفر به همه که این دانه بیند خیزد، می میسیالب بیداري از خواب بر رسیدنِبا که 

ي آن  ادامه و در خواب رخ دادهمعنوي  بخشی از سلوك ؛ گوییدود میآن هاي  در رگ سالک اکنون و است
به سرزمین خواب سپهري  ییپروا نیلوفر به مدد باد بی در واقع، هر چند. به تماشا نشسته استري را در بیدا

از شود؛ چرا که وقتی سهراب  روییده، اما قصه بدینجا ختم نمی ، در آنجااو از خودش مرده هر جا کهو  آمده
ایماژها این . ا رها نکرده استو او ر اش پیچیده ي زندگی نیلوفر به همهیابد که  خیزد، در می بر می خواب 

 نزد سپهري را به خوابو پیوستگی میان رؤیا  شده، و اشراقی عجین نبا فضاي خیالی» نیلوفر«در شعر که 
  .یابد می کند و خوابی که در بیداري ادامه واقعیتی که در خواب ادامه پیدا میکند؛  تبیین می

گیرد؛ سفرهایی که در رؤیا و  یش پرده بر میي انفسی و باطنی خو، سهراب از سفرها»سفر«در شعر 
  :خواب  محقق می شود و متضمنِ فراتر رفتن از تجربه هاي متعارف زندگی روزمره است

/ و هنوز من/ ...راه افتادمه که ب/ مهاي رؤیاها فرو نبرده بود هاي تنم را در شن ریشه/ و هنوز من
در / و هنوز من ... /راه افتادمه که ب /منده بودتاریک درونم نیفک ي هدر ورط/ پرتو تنهاي خودم را

که در / ه بودمو هنوز من چشمانم را نگشود / ...راه افتاده بودمه که ب/ مرداب فراموشی نلغزیده بودم
   ...خوابی دیگر لغزیدم

دل  نبستن به امور متضمن ترك تعلقات و عبور کردن و رفتن و سیالیت و بیش از هر چیز، دن سفر کر
 36.»من چه دیر فهمیدم که انسان یعنی عجالتاً« سپهري،تأمل برانگیز به تعبیر  35.دارِ این جهانی استناپای
به تصویر » مسافر« ي هسفر را در منظوم ي هویش از مقولدرك خ ي     یافته قوامها بعد، سهراب شکل  سال
 ،ي این سفرهاي پررمز و رازدر انتها گوید؛ و فاقی و انفسیِ فراوان خود سخن میکشد و از سفرهاي آ می

    37.را نشان دهند» حضور هیچ مالیم«به او  وبرود » به خلوت ابعاد زندگی«کند که  یآرزو م
سپهري ضمیرِ  روشن ـاین شعر از فضاي سایه . است» پاسخ بی« ،»ها خواب زندگیِ«دفتر رِ شع واپسین

کنده شده » رنگ مرگ«که از  اي سپهري ؛ستمتعلق به دوران گذار سهراب ا »ها خواب زندگیِ«. دهد بر میخ
این  به تفاریق در اشعارمیان فضاهاي آفتابی و مه آلود  روند و آیند .ده استنرسی »آفتاب آوار« هو هنوز ب

در ، است نواز گرم و روحو ن روش» باغی در صدا«و  »مرغ افسانه« فضاي اشعار اگر. شود دفتر دیده می
  :شود  روشن رؤیاهاي سپهري به نیکی مشاهده می ـسایه فضاي  ،»جهنم سرگردان«به اقتفاي شعر  »پاسخ بی«

و به / در پس در تنها نهادم خودم را/ دري در روشنی انتظارم رویید/ آغاز و پایان  تاریکی بیدر
شباهتم را در  ي و همه/ اي در من فرود آمد سایه/ روزن تهی نگاهم را پر کرد اتاقی بی/ :رفتم درون
و من / ان داشتاي نوس ام در جاي گمشده شاید زندگی/ پس من کجا بودم؟/ سی خود گم کردناشنا

بهتی  ي یاها درسایهؤر ي و در پایان همه/ زد ها را بهم می خلوت ي خودانه همه که بی/ انعکاسی بودم
ی گوی/ ام همیشه خودم را در پس یک در تنها دیده/ بودم من در پس در تنها مانده/ رفت فرو می
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در ته خوابم خودم را پیدا / برده بودتاریکی خوابم  و من در ... /وجودم در پاي این در جا مانده بود
/ :در روشنی این بیداري تماشا کردم وجودم را ي همه/ رسم می حس کردم جایی به بیداري ...کردم

درتاریکی  .../ عکاسی نوسان داشتان/ روزن بی دراتاق/ خطایی نبودم؟  ي گمشدهي  من سایه آیا
  .بهتی در پس در تنها مانده بود/ آغاز و پایان بی

؛  که در مانده بهتی در پسِبه سان  است و ي خطایی ي گمشده سایهسهراب در این اندیشه است که 
ست؛ در تاریکی ا پایان بیآغاز و  بی برد که به سر میاي  تاریکی دراو . همیشه خود را پسِ در تنها دیده است

 حیرت دچار بهت و. ریزد د و این هوشیاري خوابش را بهم مییاب برد و در ته خواب، خود را می خوابش می
از  در مقام قیاس، برخی. در رسیده استپاي نهادن در فضاي ابري و پر از مه عظیمی شده؛ حیرتی که با 

در باغی رها شده « :گیرد میبر لطیف سپهري پرده و سبزاشعار این دفتر فضاي روشنتري دارد و از احوال 
شاخ و برگش در وجودم  و/ گذشت هواي باغ از من می ... /وزید رنگ و سبک بر من می نوري بی/ بودم
   38.»روشنی تندي به باغ آمد: ام گشود یرگیخاي بر  دریچه/ وزشی برخاست /...لغزید می

 ؛گیرد ي سپهري پرده برمی هم آمیخته هاي بهرؤیا این دفتر از گوناگونِ راشعاتوان چنین انگاشت که  می
این در وجودي او  عمیقِ هاي تالطم و  هاها، تنهایی  و روشنی ا، تاریکیهیأس و امید ،ها قبض و بسط

  .سته استبه بیداري پیومند نیست و  مند و مکان رؤیاهایی که زمان؛ ریزش کرده رؤیاها
» ها زندگی خواب«ر تآن اشعار دفاي که در  و زمینه زیست اي که سهراب در آن می زمانه در این مجال

 تهی« اهیم مف :به بحث گذاشته شد سپهري نظام سلوکیِ رؤیا در خواب وي ها مؤلفههمچنین  سروده شده،
که با تهی شدگی » مکانی بی«و  »زمانی بی«پررنگی دارند؛  یستیِبودکه طنین  »سفر«و  »رنج«، »شدگی

از  نیز به یکدیگر رؤیاخواب و  پیوستگی ؛سپهري است نزد خواب و رؤیا هاي از دیگر مؤلفهرسد،  میدر
بیداري  یی که پس ازرؤیا است و رؤیا ي ادامهاي که  زندگیاست؛  در نظام سلوکی سهراب ارؤی هاي مؤلفه

ي هافضاي رؤیا .سالک مدخلیت دارد در سامان بخشیدن به احوال معنويِ رسد و به همان میزان میدر
خویش در  وجوديِ سوزِ هاي عافیت پرسشمیان در  و سهراب روشن است ـسایه  ،ردفتاین  سپهري در

 اي گریبانش لحظه» ترنم موزون حزن« ، به نحوي کهکند می گوناگونی را تجربهو احوال  روند و آیند است
بر  که از عنوان آن چنان، گذاریم پاي می »آوار آفتاب«به » ها زندگی خواب« وقتی از دفتر. کند را رها نمی

 .شود تر می آفتابیرود و ضمیرِ سهراب  بازد و به محاق می رنگ میروشن  ـ ، فضاي سایهآید می
                                                             

در نهایی شدن این مقاله، از نظرات عالمانۀ داریوش آشوري و  .1392تورنتو، مرداد ماه ، »ها زندگی خواب«سخنرانی تحت عنوان  شدة متن منقح.  1
   .از ایشان صمیمانه سپاسگزارم.د توکلی طرقی استفاده بسیار بردمممح

 . ام وام گرفته »سپهري در سلوك شعر«آشوري تحت عنوان  این تعبیر را از مقالۀ داریوش.  2

3 categorical mistake . 

 .»تولدي دیگر«در دفتر ، »ده فقط یک پرنده بودپرن«و » وهم سبز«، »باد ما را خواهد برد« نگاه کنید به اشعار .  4

سیر آفاق : هانري کربنداریوش شایگان، : هانري کربن بر فضاي روشنفکريِ آن روزگار، به عنوان نمونه، نگاه کنید به براي آشنایی بیشتر با تأثیر.  5
 .1376، ترجمه باقر پرهام، تهران، فرزان روز، معنوي
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این تعبیر را نراقی از شعر مشهور حافظ وام  .پی بسط و  توضیح آن برآمده است در و دفاع  کردهاز همین  ایده  آنچه خود داشتاحسان نراقی در   . 6

   .وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد/ کرد م از ما میسالها دل طلب جام ج :گرفته است

  :ده استایران معاصر به نیکی تبیین ش هور این گفتمان در فضاي روشنفکريدر کتاب ذیل، چگونگی ظ . 7
 .1384، ترجمه جالل توکلیان، تهران، طرح نو، تأملی در مدرنیته ایرانیعلی میرسپاسی، 

  .آگاه ، ترجمه داریوش آشوري، تهران،تبارشناسی اخالقفردریش نیچه،  : نگاه کنید به.  8

. به نقد کشیده بودفرهنگ و نحوه زیست غربی را  بل، وادادگی در مقا»اروپاگرایی«برساختن مفهوم  آل احمد و شریعتی، احمد کسروي باپیش از .  9
را از او اخذ کرده، تحت تأثیر » غرب زدگی«؛ چون واژه اشدفردید ب ، بیش از اینکه تحت تأثیر»ب زدگیغر«رسد آل احمد در طرح ایده  به نظر می

ی نقد غرب جغرافیایی بیش از آنکه در پ ،»غرب زدگی«فردید با طرح ایده . زیست فرنگی را نقد کرده استحوة آداب و ن کسروي بوده و مشخصاً
« براي آشنایی با مفهوم  .نشأت می گرفت اندیشی به روایت هایدگر گره خورده و از یونان باستان یکاي بود که با متافیز نقد تفکرغربی در پیباشد، 

  :به روایت کسروي، نگاه کنید به مقاله محققانۀ ذیل» اروپاگرایی
  .195- 235، صفحات 1380، بهار و تابستان ایران نامه، "تجدد اختراعی، تمدن عاریتی و انقالب روحانی "ی، محمد توکلی طرق

ات تحت تأثیر ادبی  خصوصاً هاي هفتاد و هشتاد میالدي و در دهه. منحصر به روشنفکران ایرانی نیست با مغرب زمین عالوه، این نحوه از مواجهۀ به 
اي که غرب  ایده، مرسوم برخاستند  orientalismتأکید بر هویت خود و جدي انگاشتن میراث گذشته، به تقابل بابا  نیزمارکسیستی، روشنفکران عرب 

 سوري روشنفکر مارکسیستالعظم،انگارد، و به تعبیر صادق جالل  ماندگی می و مشرق زمین را مظهر عقب آگاهی و عقالنیت ،را مظهر پیشرفت
 .برگرفتند به مثابه سالحی براي مواجههرا  orientalism in reverse ، معاصر

 .»خواب تلخ«، شعر »زندگی خوابها«، دفتر هشت کتابسهراب سپهري، .  10

  :تأکید  شده است»  زندگی خواب ها« اشعار دفتر  پررنگبودیستی  -در منبع ذیل بر سویۀ شرقی.   ١١

  .123- 130،صفحات1386 چاپ پنجم، ،تهران، ثالث ،سهراب سپهري زندگی  و شعر: از مصاحبت آفتابکامیار عابدي، 
 
 .24، صفحه 1380، به کوشش پریدخت سپهري، تهران، فرزان، هنوز در سفرمسهراب سپهري، : نگاه کنید به . 12

  :تبیین شده است آشنایی او با نقاشی و شعر ژاپنی ودر اثر ذیل، سفر سپهري به ژاپن . 13
 .1387، تهران، بازتاب نگار، تینا.سپهري و ژاپن؛ سپهري و ك: سپهري دو رساله درباره سهرابکامیار عابدي، 

14  .emptiness 

 و آثار و نتایجِ معنوي و سلوکی» بی خودي« و » باخودي« ،  تفکیک میان »4طرحواره اي از عرفان مدرن : من چه سبزم امروز« درمقالۀ .      ١٥
  :نگاه کنید به .  مترتب بر آن به بحث گذاشته است

h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/229.pdf 
 .»پرده«، شعر »ها زندگی خواب«دفتر .  16

 .»یادبود«همان، شعر .  17

 .65 ، غزل1389 ،فرهنگی و علمی راتنتشااتهران،  ؛کدکنی شفیعی ضارمحمد کوشش به ؛شمس تغزلیا یدهگز ،بلخی محمد لدینل اجال موالنا . 18

 . 213همان، غزل .  19

 .22و  21، 16، صفحات 1369یراسته پیروز سیار، تهران، ، واطاق آبیسهراب سپهري،  20.

 .1374پرویز دایوش، تهران، اساطیر، ، ترجمهسیذارتاهرمان هسته، : ، نگاه کنید بهبراي بسط بیشتر این مطلب.  ٢١

 . »و پیامی در راه«و » روشنی، من، گل، آب«، اشعار »حجم سبز«، دفتر هشت کتاب: نگاه کنید به  .22

 .»تا گل هیچ«، شعر »شرق اندوه«همان، دفتر .  23

 »مسافر«همان، دفتر  . 24

 .»اي در لحظه واحه«، شعر »حجم سبز«همان، دفتر .  25

 .»جهنم سرگردان«، شعر »ها زندگی خواب«همان، دفتر .  26

 .»لحظه گمشده«، شعر »ها زندگی خواب«تر همان، دف.  27

شأن  فیلسوفان مسلمان، زمان و مکان نه بنا بر رأي کانت، بر خالف رأي جمهورِ .کرد نیز بندي فلسفی را صورتمسئله زمان و مکان  توان می  ٢٨
کانت درباره زمان، تحت تأثیرفیزیک نیوتنی، ناظر موضع  فلسفی . شته و تعین و تقرري در جهان پیرامون ندارنددا »نظام بخش«که سویۀ   »قوام بخش«

در  .هاي معنويِ امروزین تناسب زیادي دارد زمانی به نزد عرفاي سنتی و انسان بی با مقولۀمفهوم زمان  است؛ تلقی غیرخطی از » تلقی خطی از زمان«به 
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نظیر کانت  مقایسه و  را با تلقی فیلسوفان غربی پرداخته و آن ت آن در نظام فلسفی حکماي مسلمانبه مسئله زمان و منزل» فلسفه اسالمی«جلسات 

کریشنا مورتی،  مولوي، الئوتسه، ، با استشهاد به آراء»مانه ماعارفان براي زپیام « سه جلسۀ نخست از سري سوم جلساتهمچنین در . ام تطبیق کرده
ساعت سالک را  ام؛ رستن از دام پرداخته» عادات ذهنی«با  سبت این دو مقولهو ن» ساعت«و تفاوت آن با » زمان«ث از اکهارت توله و  سپهري، به بح

هاي صوتی  فایل. طلبد مجال مستقلی می» زمان«بحث مبسوط دربارة مفهوم . بد و در زمان حال زندگی کندرا در یا» قدرت اکنون«رساند تا  مدد می
  :مذکور در لینک زیر قابل دسترسی است

http://www.begin.soroushdabagh.com/lecture_f.htm 
 .281، غزل گزیده غزلیات دیوان شمس. 29

 .135- 136، صفحات 1386 ،چاپ پنجم،، تهران، ثالثسهراب سپهري زندگی  و شعر: از مصاحبت آفتابکامیار عابدي،  . 30

 رؤیا رتباط وثیق میان وحی و، از ا»ي رسوالنهراوي رؤیاها: محمد« معاصر، در سلسله مقاالت  سروش، روشنفکر دینی و اسالم شناس عبدالکریم . 31
   :براي بسط بیشتر این مطلب، نگاه کنید به. هاي وحیانی را از سنخ رؤیاهاي نبوي انگاشته است سخن به میان آورده و فراورده

http://www.rahesabz.net/story/71738/ 
http://www.rahesabz.net/story/72728/ 

از تجربۀ غریبِ فاصله گرفتن از خود و مواجهۀ با مردة خویش سخن گفته و فاصله نیز » ها زندگی خواب«در دفتر » برخورد«سهراب در شعر  . 32
صداي پایم / و من در مرده خود براه افتادم/ گودالی از مرگ پر شده بود:/ ز روبرو تماشا کردمخود را ا«: گرفتن از خود کاذب را به تصویر کشیده است

 .»و من در اضطرابی زنده شدم/ فرود آمد ام ناگهان نوري در مرده/ انتظاري گمشده با من بود/ گذشتم شاید از بیابانی می/ شنیدم را از راه دوري می

 .شود نشان داده می هاي نیلوفر ي سلوك با تعداد گلبرگ ت مرتبههف از هر مرتبه در آیین هندو گذر از.   ٣٣

 .»مردم ن از تو میم«، شعر»تولدي دیگر«فروغ فرخزاد، دفتر .  34

 نماندن و در جا نزدنترك تعلقات و ، سویۀ معنوي سفر را که متضمن الحال آوارگان افغان است انگیز ذیل که وصف ابیات دل در زاده کاظم کاظم.  35
  :است به تصویر کشیده و عبور کردن است،

  پیاده آمده بودم پیاده خواهم رفت/ واهم رفتنهاده خ تمام آنچه ندارم
 منم که هر که مرا دیده در سفر دیده/ مام افق را به رنج گردیدهمنم ت

 . 70، صفحه هنوز در سفرم . 36

سمت «و » مخاطب تنهاي بادهاي جهان«حت عناوین نگارنده ت ید به مقاالت، نگاه کنهشت کتاببراي بسط بیشتر این مطلب در نظام عرفانی  . 37
  :در لینک هاي زیر» خیال دوست
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 .»باغی در صدا«، شعر »ها زندگی خواب«، دفتر هشت کتاب.  38


