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  چشمان يك عبور

  
  حميد جعفري  :گفت و گو از 

  ۱۳۹۰ هامدنفسا ۱۳شنبه،   روزنامه شرق،  صفحات ضميمه،: منبع
  

در راستاي اين پروژه درباره  «سروش دباغ«وگو با  اي درباره شاعران معاصر در دست انتشار دارم؛ گفت پروژه
سروش «. آسان نيستآنچنان كه آثارش ساده است، » سهراب سپهري«وگو درباره  گفت. مهيا شد» سهراب«

» سهراب سپهري«نيز نه اينكه از دور دستي بر آتش داشته باشد كه چند سالي است در حال پژوهش درباره » دباغ
درباره اين شاعر نيز پيش از اين منتشر شده يا در دست انتشار است كه از » سروش دباغ«آثاري از جناب . است

فكر نازك «، »مخاطب تنهاي بادهاي جهان«، »منظومه سپهري تطور امر متعالي در« توان به  ميان آنها مي
او بنا دارد مجموعه مقاالتش درباره سهراب را در . اشاره كرد... و» اي از عرفان مدرن واره طرح »، «غمناك
اين روزها در تورنتو كانادا مشغول به تدريس در » دباغ» .در آينده نزديك منتشر كند» در سپهر سپهري« كتاب 

. رويي پذيرفت وقتي پيشنهاد اين مصاحبه به وسيله دوستي مشترك مطرح شد با گشاده .گاه تورنتو استدانش
اي از شعر سهراب پرداخته شود كه  آيد پرسش و پاسخي است كه در آن سعي شده به زاويه آنچه در ادامه مي

هري از خدا و گرايشات مذهبي فرم شعر، پوپولسيم شاعرانه، مدرنيته، تلقي سپ. پيش از اين كمرنگ بوده است
   .سهراب از نكاتي است كه سعي شده در طرح سواالت رعايت شود

  
اما . اند تا ژرف جلوه كنند آلوده به قول نيچه به عمد گل. ماند آلود مي هاي گل شعرهاي سپهري اغلب به آب

سپهري بارها شاهد اين در شعر . دهند شان را كمتر از آنچه هست نشان مي هاي زالل ژرف هميشه ژرف آب
  به نظر شما فرم شاعرانه شعر سپهري چيست؟  .اتفاق هستيم

اما پيش از آن، . رسد كه عرض خواهم كرد راجع به هشت كتاب و شعر سپهري و فرم آن چند نكته به نظرم مي
تامل كنيم؛ بله قولي كه از نيچه خوانديد و به كار بستن آن در باب شعر سپهري به نظرم بايد قدري  در باب نقل

با . كنم شعر سپهري مصداق آن باشد فكر نمي. آلودند براي اينكه ژرف بنمايند ها هستند كه گل اي از آب پاره
و » صداي پاي آب«اين توضيح كه زبان او البته فخامت زبان شاملو و اخوان را ندارد و جاهايي خصوصا در 

بينيم كه سالست زبان زياد است و برخي از مواقع  مي» هشت كتاب«هاي پنجم و هفتم  ، يعني كتاب»حجم سبز«
كنم اين سادگي متضمن عمقي هم هست و در عين اينكه زبان، آن فخامت  اما فكر مي. اشعار ساده و روان است
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گيرد؛ اما اشعار او متضمن مضامين بلند عرفاني و  را ندارد و سپهري واژگان را بسان موم مانند شاملو به كار نمي
انديشم  با خودم مي. از فرم پرسيديد، هشت كتاب پر از تصوير است. يابم هم هست، چنان كه من درمي فلسفي

توان اين  كه مي ايد كه پر از تابلوست؛ به طوري خوانيد گويي وارد اتاقي شده وقتي شما هشت كتاب را مي
با اينكه نثر فخيم . ر فروغ داردهاي قابل تاملي با شع از اين حيث، هشت كتاب قرابت. ايماژها را تصوير كرد

توان آنها  نيست و ساده و روان واژگان را كنار هم چيده، البته ابتكارهايي هم دارد، اصطالحاتي كه ساخته و مي
. سراغ گرفت و از آنها بهره برد؛ اما در عين حال پر از ايماژ است» حجم سبز«و » مسافر«، »صداي پاي آب«را در 

خيلي از اشعاري كه  .او هم نقاش بود و هم شاعر و اساسا با تصوير سروكار داشت كنم چنان كه تصور مي
تك واژگان به شعر خود  سهراب سروده بيش از هرچيز تصاويري است كه او به تصوير كشيده، نخواسته با تك

صداي پاي «در . خواسته تصاوير بديع بيافريند كند؛ بلكه مي معنا و زيبايي ببخشد؛ شبيه به كاري كه شاملو مي
بسياري از اشعار او موزون هستند و كلمه قرار نيست بار معناي شعر را » حجم سبز«و » مسافر«و همچنين در » آب

هايي هم  البته سهراب آشنازدايي. انگيز و معنادار است به دوش بكشد، بيشتر خود ايماژ و تصوير هست كه دل
/ دانم من نمي«: گويد مي «صداي پاي آب«در . ها تامل كنيم ييكند كه در اين آشنازدا كند و ما را دعوت مي مي

گل شبدر / كسي كركس نيست و چرا در قفس هيچ/ اسب حيوان نجيبي ست، كبوتر زيباست: گويند كه چرا مي
امر كه گل شبدر چه كم از الله قرمز   ؛ اين»ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد چشم/ چه كم از الله قرمز دارد

به تعبير فيلسوفانه، نوعي . كسي كركس نيست، نوعي دعوت به نگريستن دوباره است و چرا در قفس هيچ دارد
بيش از هرچيزي او با تكنيك سوگرداني و . ها را بايد شست زدايي كردن است؛ به تعبير خود او واژه آشنايي

سپهري . ايم به آنجا نگاه نكردهكند كه احيانا تاكنون از آن منظر  آشنازدايي توجه ما را به سمتي جلب مي
 توانيم معادل نگرش اين نگاه را ما مي» .تر است ست كه از حادثه عشق بهترين چيز رسيدن به نگاهي«: گويد مي

(attitude) اين سوگرداني و متوجه كردن نگاه به جوانب ديگر از نكات مهم و محوري براي فهم . بگيريم
گويد كه مرگ هم بخشي از  اي سخن مي گويد از زندگي كه سخن ميمثال راجع به زندگي . هشت كتاب است

و بعد در عين حال به زندگي » زندگي بال و پري دارد با وسعت مرگ /زندگي رسم خوشايندي ست«: آن است
زندگي سوت قطاري ست كه در خواب پلي / زندگي شستن يك بشقاب است«روزمره هم توجه دارد؛ 

در » . زندگي ديدن يك باغچه از شيشه مسدود هواپيماست/ ت به چشم حشرهزندگي بعد درخت اس/ پيچد مي
اي آشنا و غيرمهيب معرفي  كند و آن را پديده گويد، باز نوعي آشنازدايي مي ادامه وقتي راجع به مرگ سخن مي

 ناك هستي و عدم مانايي و ترسند؛ مرگي كه يادآور سرشت سوگ كند؛ مرگي كه عموم آدميان از آن مي مي
مرگ در ذات شب / مرگ در آب و هواي خوش انديشه نشمين دارد«: زوال انسان روي اين كره خاكي است
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گاه در سايه نشسته / نوشد مرگ گاهي ودكا مي/ چيند مرگ گاهي ريحان مي... گويد دهكده از صبح سخن مي
به روي سخن زنده تقدير  در نبنديم/هاي لذت پر اكسيژن مرگ است ريه/ دانيم و همه مي/ نگرد است به ما مي

شود، تصاويري است  آنچه بيش از هر چيز از شعر سپهري به ذهن متبادر مي» . شنويم كه از پشت چپرها صدا مي
كوشد توجه ما را به امور از جهت ديگري  كند؛ تصاويري كه متضمن سوگرداني است و مي كه او خلق مي

توان سپهري را از مصاديق سالك و عارف مدرن در جهان  مي ام كه هايم آورده من در برخي از نوشته. جلب كند
يابم، فرم شعر او در خدمت تبيين و توضيح اين نگاه عارفانه  چنانكه در مي. راززدايي شده كنوني قلمداد كرد

   .گذارد است؛ نگاهي كه او با مخاطب و خواننده خود در ميان مي
 

رود پاي سپيداري تا فروشويد  كنيم، شايد اين آب روان ميآب را گل ن«كلمات ساده، مفاهيم در دسترس مثل 
  است؟   رسد كه سپهري دست به ابتكار پوپوليستي زده آيا به نظر نمي» اندوه دلي

بستگي دارد مرادتان از پوپوليسم چه باشد، اگر معناي امروزين پوپوليسم را كه در حوزه سياست هم به كار بسته 
روشنفكران پوپوليست كه درخور فهم مخاطب يا توده مردم يا براي خوشامد آنها شود مد نظر باشد، يا حتي  مي

حجم «اشاره كرديد به شعري كه در كتاب . كنم اين خوانش از سپهري درست باشد گويند، فكر نمي سخن مي
بينيم كه سهراب جاهاي ديگر سر در گريبان فرو برده و گويي با خويشتن در حال  آمده؛ اما مي» سبز

رسد فارغ از مخاطبان، صرفا  در برخي از اشعار، آنقدر زبان سپهري شخصي است كه به نظر مي. وگوست گفت
هايي  سرايد؛ مشخصا بخش هاي خويشتن است كه شعر مي براي واگويي حديث نفس و بر آفتاب افكندن دغدغه

كار بستن  با به» مسافر«ب در كتا. »مسافر«در اينجا مد نظرم است و همچنين كل كتاب » شرق اندوه«از كتاب 
گويد، در عين حال انتظار هم  درباره تنهايي اگزيستانسيال خود سخن مي» حيات نشئه تنهايي است«تعابيري مثل 

در » شرق اندوه«يا در . اند با او راه بيايند و كار او را پي بگيرند ها نداشته ندارد كه ديگراني كه از اين سنخ تجربه
برگي نه، / آني بود، درها واشده بود«: گيرد هاي ناب اگزيستانسيال خود پرده بر مي جربهاز ت bodhi شعري مثل

آن پهنه / مرغ مكان خاموش، اين خاموش، آن خاموش، خاموشي گويا شده بود/ شاخي نه، باغ فنا پيدا شده بود
من /تا شده بود؟ نقش صدا كم رنگ، نقش ندا كم رنگ، پرده مگر / با ميشي، گرگي همپا شده بود: چه بود

بينيم اين شعر  مي» . هر رودي دريا، هر بودي، بودا شده بود/ زيبايي تنها شده بود/ ما شده بود رفته، او رفته، ما بي
در همان » تا گل هيچ«همچنين است شعر . دهد هاي ناب اگزيستانسيال و احوال شخصي سپهري خبر مي از تجربه
/ ها، ابري سر كوه، مرغان لب زيست مرگي در دامنه/ تا گل هيچراهي بود از ما «: »شرق اندوه«كتاب 

ما خاموش و بيابان نگران و افق /... تو دري بودم به برون و نگاهي به كران و صدايي به كوير بي: خوانديم مي
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هاي  اين تجربه» . ها پر خواب بنشستيم، تو چشمت پر دور، من دستم پر تنهايي و زمين/ يك رشته نگاه
است و در   سو يا عدم و هيچستان انسيال و سراغ گرفتن از كوير و بيابان و خاموشي ناظر به آن ساحت بياگزيست

كه كامال زبان شخصي اوست و به همين خاطر برخي » ما هيچ، ما نگاه«همچنين كتاب . رسد به اوج مي» مسافر«
با پيش چشم قرار دادن همه اين . برقرار كننداند با اين كتاب ارتباط چنداني  از شارحان و خوانندگان او نتوانسته

» حجم سبز«و همچنين » صداي پاي آب«البته در . توان نتيجه گرفت كه شعر سپهري پوپوليستي نيست موارد مي
هايي از آن بدل به  اند؛ بخش ها نوشته هايي از آن را روي كارت پستال سپهري زبان ساده و روشني دارد؛ بخش

؛ اما »زندگي شستن يك بشقاب است» :شود هاي تلويزيوني به كار گرفته مي در سريالحافظه جمعي ما شده؛ 
» شرق اندوه«اگر كل اشعار هشت كتاب را پيش چشم قرار دهيم، خصوصا با پيش چشم قرار دادن اشعار كتاب 

اي از  در پارهآيد كه سپهري شاعري غيرپوپوليست است و  ؛ در مجموع به نظر مي»ما هيچ، ما نگاه«و » مسافر«و 
رسد و گله و  اين قصه به اوج مي» مسافر»در . كند موارد در بند مخاطب نيست و صرفا واگويي حديث نفس مي

نه اين / و هيچ چيز/ دلم عجيب گرفته است/ دلم گرفته«: شود شكوه اگزيستانسيلي و تنهايي سهراب برجسته مي
ين صداقت حرفي كه در سكوت ميان دو برگ اين نه ا/ شود خاموش دقايق خوشبو كه روي شاخه نارنج مي

كه اين ترنم موزون حزن تا / كنم و فكر مي/ رهاند نمي/ نه هيچ چيز مرا از هجوم خالي اطراف/ شب بوست/ گل
اگر كه ماهي كوچك / و فكر كن كه چه تنهاست«كند كه  و در ادامه تاكيد مي» . شنيده خواهد شد/ به ابد

و غم اشاره محوي  /و غم تبسم پوشيده نگاه گياه است/ چه فكر نازك غمناكي/ اشددچار آبي درياي بيكران ب
دهد، همچنين از تنهايي وجودي خود سخن  اينجا هم از غم اگزيستانسيل خود خبر مي» .به رد وحدت اشياست

نين و همچ» شرق اندوه«، »مسافر«هايي از هشت كتاب، خصوصا  به همين سبب مخاطب عادي با بخش. گويد مي
هاي  رغم وجود رگه توان چنين نتيجه گرفت كه، به در مجموع مي. كند كمتر ارتباط برقرار مي» ما هيچ، ما نگاه«

هست و درخور ذايقه » صداي پاي آب«و » حجم سبز«اي از ايماژها و اشعاري كه خصوصا در پوپوليستي يا پاره
توان سراينده آن را پوپوليست  دهيم، نمي ميمخاطب متعارف سروده شده، وقتي هشت كتاب را پيش چشم قرار 

گويد و در عين حال با  ناك زندگي سخن مي سپهري شاعري است كه درباره سرشت سوگ. حساب آورد به
كند؛ هرچند نظير عموم  هستي بر سر مهر است و بسان بودا روشن شده است و از اين منظر به هستي نگاه مي

   .گويد يستانسيلي دارد و درباره آنها نيز سخن ميهاي شخصي اگز هاي مدرن دغدغه انسان
 

زند كه براي زندگي در شهر  تقابل با مدرنيته در شعر سهراب؛ به اين معنا كه شاعر مدام در شعرهايش نهيب مي
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به چه ميزان سهراب در نمايش اين تقابل در . زنيم و از اين رو از حقيقت به دور هستيم ها دايم حرص مي ما انسان
  ش موفق بوده؟ آثار

  توان گفت كه حرص توجهي موفق بوده؛ اگر از تعابير شما استفاده كنم، مي كنم تا حدود نسبتا قابل تصور مي
گزيده و  حساب از طبيعت كه از مقومات مدرنيته و جهان جديد است، ذهن سهراب را مي زدن و تمتع جستن بي

ولي . نهيب بزند كه زندگي ابعاد ديگري نيز داردكوشيده كه درباره آن سخن بگويد و به مخاطب خود  مي
يكي از شعرهايي كه ناظر به . دانم اين مهم تا چه ميزان در هشت كتاب برجسته و پررنگ است و تكرار شده نمي

در اين «: است» حجم سبز«در كتاب » به باغ همسفران«اي است كه شما اشاره كرديد، شعر  همين نكته
من از سطح سيماني قرن / ترسم من از حاصل ضرب كبريت و ترديد مي/ دهايي كه تاريك هستن كوچه

مرا باز كن مثل يك در به روي  /بيا تا نترسم من از شهرهايي كه خاك سياشان چراگاه جرثقيل است/ ترسم مي
اگر / مرا خواب كن زير يك شاخه دور از شب اصطكاك فلزات/ هبوط گالبي در اين عصر معراج پوالد

/ هايي كه من خواب بودم و افتاد حكايت كن از بمب/و آن وقت /... صبح آمد صدا كن مراكاشف معدن 
هاي  در اين شعر سپهري به صراحت از اين سنخ دغدغه» .تر شد  هايي كه من خواب بودم و حكايت كن از گونه

قي مثبت بوي باروت چه علمي به موسي/ بگو در بنادر چه اجناس معصومي از راه وارد شد«: گيرد خود پرده برمي
و  :گويد جالب است كه در انتهاي اين شعر مي» .چه ادراكي از طعم مجهول نان در مذاق رسالت تراويد/ پي برد

سپهري با مدرنيزاسيوني كه » .ترا در سرآغاز يك باغ خواهم نشانيد/ آن وقت من، مثل ايماني از تابش استوا گرم
زدگي است و انسان را از خودبيگانه كرده بر سر مهر نيست، شبيه نقدهايي كه برخي از  عنان با مصرف هم

ايشان . و نيچه بگيريد تا هايدگر و ديگرانهاي نوزدهم و بيستم مطرح كردند، از ماركس  ها در قرن مدرنيست
انديشد، او با سيماني شدن سطح قرن و  گونه مي الينه شده؛ سپهري نيز كم و بيش اين معتقد بودند انسان مدرن

هبوط گالبي در عصر معراج پوالد بر سر مهر نيست؛ در عصري كه گالبي هبوط كرده و پوالد به معراج رفته؛ 
ببيند و بر صدر بنشيند، اينچنين محل اعتناي آدميان واقع شده و تكنولوژي و مدرنيزاسيوني پوالدي كه نبايد قدر 

دانيد كه  مي. توان نوعي دعوت به رجعت به طبيعت فهميد اين سخن را مي. فربه حول آن ساخته شده است
ت و هر كجا برگي سپهري با طبيعت بسيار مأنوس است و به تعبير خودش به بوييدن يك بوته بابونه خرسند اس

هاي مدرن كه زندگي شهري و مكانيكي پيشه  سپهري بر اين باور است كه انسان. شكفد هست، شور او مي
پس سخنان او هم ناظر به نقد ماشينيسم و مدرنيزاسيون است و هم دعوت به . اند اند، از طبيعت غافل شده كرده

شوند و سراغ گرفتن ساحت قدسي در  يعت يافت ميهايي كه در طب بازگشت به طبيعت و آشتي كردن با پديده
روي / ها، پاي آن كاج بلند بو الي اين شب/ و خدايي كه در اين نزديكي است«: هاي اين جهاني و اينجايي پديده
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 .ها و مصاديق اينجايي و اكنوني آن گونه سراغ گرفتن از خداوند در آيه و اين» آگاهي آب، روي قانون گياه

به . محمل خوبي است... اي نظير باد و باران و خورشيد هاي طبيعي جستن به طبيعت و پديده مسكبراي اين كار ت
هاي تكنولوژيك و جهان  زند با طبيعت عجين است و با فرآورده رسد معنويتي كه سپهري از آن دم مي نظر مي
مخاطب تنهاي «در مقاله من. شوند، نسبت چنداني ندارد اي كه در عصر معراج فوالد به وفور يافت مي صنعتي

. ام هاي معنوي و باطني آنها در نظام عرفاني سپهري پرداخته باد و باران و داللت  ، به دو پديده»بادهاي جهان
ساز بشر  هاي دست ورزيد، اما چندان پديده هاي طبيعي عشق مي سهراب دلباخته باد و باران بود؛ او به اين پديده

. رسد سپهري بيشتر در انديشه معنويت گم شده در زندگي روزمره است به نظر ميهم رفته،  روي. پسنديد را نمي
اما در عين حال خوانش انتقادي از مدرنيته هم مدنظر سهراب هست؛ او با مدرنيته و مدرنيزاسوني كه ناظر به 

ف معدن صبح كند و به دنبال كاش معراج فوالد در عصر هبوط گالبي است، بر سر مهر نيست و از آن انتقاد مي
شود و معدنچيان در معادني نظير طال و مس به حفاري مشغولند، اما  زمين يافت مي معادن زيادي روي كره. است

سهراب به دنبال كاشف معدن صبح است؛ دلمشغول معادن طبيعي نيست و از پي فراچنگ آوردن آنها روان 
   .شود نمي

خداي سهراب كيست؟ » هي آب، روي قانون گياهها؛ پاي آن كاج بلند، روي آگا بو خداي الي آن شب
 چيست؟ 

دانم دقيقا مراد شما از  راجع به نكته اول و ايدوئولوگ بودن سهراب، نمي. سوال مهم و در عين حال فراخي است
بينيم كه  امري كه به عنوان مثال ما در كار مرحوم شريعتي مي. ايدوئولوگ بودن و ايدئولوژيزه كردن چيست

. ز به دست دادن قرائت ايدئولوژيك از دين و به تعبير داريوش شايگان، ايدئولوژيزه كردن سنتعبارت است ا
تر از  در ايدئولوژيزه كردن، حركت مهم. اگر مرادتان اين معنا از ايدئولوژي است، سپهري ايدوئولوگ نيست

ج احساسات براي آفريني و تهيي صدق و كذب مدعيات آنقدر مهم نيستند كه جوشش و حركت. حقيقت است
امت و «در باب  ۱۳۴۸مثال وقتي مرحوم شريعتي در حسينيه ارشاد سال . رسيدن به مقصدي از پيش تعيين شده

هاي شيعي توضيح دهد، يك  شده را مبتني بر آموزه كرد دموكراسي هدايت گفت و سعي مي سخن مي» امامت
اي كه در  طبقه يا جامعه يدن به يك جامعه بيكرد توضيح دهد كه براي رس كرد و سعي مي كار ايدئولوژيك مي

كوشيد  او در كسوت يك متفكر و ايدوئولوگ مي. آن برابري برقرار باشد، ما احتياج به ادوات و اسبابي داريم
بدين معنا، سپهري ايدوئولوگ . اين مواد و مصالح را از سنت شيعي استخراج و جامعه را بدان سمت هدايت كند

وسعي از ايدئولوژي و ايدوئولوگ بودن مدنظر باشد، كه در اين صورت هر انساني يك مگر معناي م. نيست
اما اگر آن . ها در زندگي دارد، يا هر مكتبي يك ايدئولوژي است ها و نبايد اي از بايد ايدئولوژي و مجموعه
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ئولوگ معناي مضيق و مشخص پيش چشم باشد، چنانكه شريعتي در سنت ما ايدوئولوگ بود، سپهري ايدو
آفريني ندارد و احوال خويش را چه در مقام شاعر  سپهري به گواهي آثارش اوال و بالذات دغدغه حركت. نيست

   .دهد كشد و پيش چشم ديگران قرار مي كند، به تصوير مي و چه در كسوت نقاش بيان مي
به همين مقوله » سپهريتطور امر متعالي در منظومه «اي تحت عنوان  اما درباره خداي سپهري، من در مقاله

فهمم و به گواهي هشت كتاب، سپهري از دو گونه مواجهه با امر متعالي يا دو گونه  چنانكه من مي. ام پرداخته
آيد تناسب بيشتري با خداي  يك نوع خدايي كه به نظر مي. مواجهه با خدا در هشت كتاب سخن گفته است

شود با او نجوا كرد، از او چيزي را خواست و با او  كه مياديان ابراهيمي دارد، خدايي متشخص است، خدايي 
باد / آب است شان بي ها حوض و بگو ماهي/تو اگر در تپش باغ خدا را ديدي، همت كن «: در ميان گذاشت

، در شعر «آوار آفتاب«جاي ديگري در كتاب » .رفتم من به سر وقت خدا مي/ رفت به سر وقت چنار مي
من بود / لب بود و نيايشي/ اي هستي بود و زمزمه/ اي سياهي بود و ستاره/ بود و نسيمي تهي«:گويد ، مي»محراب«

تويي با مبدأ هستي و - در اين تلقي به تعبير مارتين بوبر، فيلسوف معاصر يك رابطه من» .نماز و محرابي/ و تويي
گويد؛ در  و با او سخن مي بيند مي «او«سالك يك مفارقت و جدايي بين خود و . شود متعلق تجربه برقرار مي

توان شواهد ديگري هم از هشت كتاب  مي. شود واقع امر متعالي در كسوت يك موجود متعين بر او متجلي مي
از . دهم كنم و خوانندگان عزيز را به اصل مقاله ارجاع مي در اين باب پيدا كرد كه من اكنون به آنها اشاره نمي

گويد كه بروز و ظهور زيادي در  از تلقي ديگري از امر متعالي سخن مياين تلقي از خدا كه بگذريم، سپهري 
تييستيك است، خدايي كه طنين اسپينوزايي دارد و در عين حال متالئم با  اين خدا، خداي پان. هشت كتاب دارد

ها  تك پديده هاي اديان شرقي است؛ خدايي كه مفارقتي با جهان پيرامون ندارد و در عين حال در تك آموزه
توان گفت خدا حال در تمام موجودات است، مثل شكري كه در يك ليوان آب حل  مي. تجلي پيدا كرده است

نسبت ميان . شود شود؛ با حل شدن كامل شكر در ليوان آب، همه جاي ليوان آب به يك ميزان شكرين مي مي
 n گر، اگر تعداد موجودات عالمبه تعبير دي. شود گونه صورتبندي مي خدا و جهان طبيعت هم در اين تلقي اين

و «گفت  اينكه سپهري مي. ماند مي n شود و همچنان نمي n+1 باشد، با افزودن خداوند، تعداد موجودات عالم
، بيش »روي آگاهي آب، روي قانون گياه/ ها، پاي آن كاج بلند بو ست، الي اين شب خدايي كه در اين نزديكي

هم سبزه خداگون است و هم آب خداگون است، يعني حظ و بهره و  از هر چيزي ناظر به اين امر است كه
دقيقا مثل شكري كه در همه جاي . شود ها متجلي مي اي از او دارند؛ به اين معنا كه او در اين آيات و پديده حصه

شعري كه در پاسخ به يكي از . توان از هشت كتاب ذكر كرد هاي ديگري هم مي نمونه. شود ليوان حل مي
هايتان خواندم هم در تناسب و تالئم با همين تلقي از خداست؛ يعني خدايي كه جداي از عالم نيست و  پرسش
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مرغ مكان «: رسد اين تلقي از خدا با مفهوم سكوت در مي. گذرد نسبت وثيقي دارد با آنچه در جهان مي
ير از مبدأ هستي كه از آن رسد اين تصو به نظر مي» . خاموش، اين خاموش، آن خاموش، خاموشي گويا شده بود

تصوير اول از مواجهه با . كنيم، در تناسب با مفهوم سكوت است به تصوير پانتييستيك يا همه خداانگارانه ياد مي
اما در اين نوع دوم اساسا حاق امر متعالي يا ساحت . شود تويي متجلي مي -امر متعالي در قالب نيايش و رابطه من

خدا به اين معنا حال در . د، چون ديگر آن مفارقت از ميان رخت بربسته استشو برين در سكوت متجلي مي
عربي و اكهارت  عرفاي مسلمان و مسيحي كالسيك مثل مولوي، ابن. هاي گوناگون طبيعي است طبيعت و پديده

در عين حال تلقي سپهري از مرگ نيز نسبت وثيقي با . اند نيز حاق ساحت هستي را در سكوت تجربه كرده
در هشت كتاب ناظر به همين معناي دوم از امر متعالي است؛ خوب » هيچستان«مفهوم . صوير او از خدا داردت

مفهوم . كند است از تعبير امر متعالي استفاده كنيم چون سهراب نيز در اينجا از واژگان گوناگوني استفاده مي
در انتهاي . طبيعت و ماوراء طبيعت استتنيدگي  سويي و درهم كرانگي و بي ناظر به بي» هيچستان«و » هيچ«

مرا به  /اي بادهاي همواره و من مسافرم / آيد، عبور بايد كرد صداي باد مي«گويد سهراب مي» مسافر«كتاب 
بدل كنيد به / و اتفاق وجود مرا كنار درخت/... ها برسانيد مرا به كودكي شور آب/ ها ببريد وسعت تشكيل برگ

روان كنيدم دنبال بادبادك آن / هاي شعور مرا به هم بزنيد دريچه/ در تنفس تنهايي و/يك ارتباط گم شده پاك 
» مسافر«و در جاي ديگري در » . به من نشان بدهيد/ حضور هيچ ماليم را/ مرا به خلوت ابعاد زندگي ببريد/ روز
هاي  جرقه/ تيم؟و در حرارت يك سيب دست و رو شس/ كه روي هيچ نشستيم/ و در كدام زمين بود«: گويد مي

. اين امر ناظر به ارتباط وثيق اين تلقي از امر متعالي با مفهوم هيچستان و عدم است» .خاست محال از وجود برمي
تعبير عدم را نيز سپهري در هشت كتاب به كار بسته، البته عدم نه به معناي پوچي و نيست محض شدن؛ بلكه 

ناظر  حجم سبز«و چه در» مسافر«است آنچه در كتاب   فهوم هيچم. عدم به معناي عدم اعداد و عدم اضداد است
دار تعدد و تكثر و تضاد  به همين تلقي از امر متعالي است؛ هيچستان يعني به پسِ پشت كثرت رفتن؛ از اين عالم

ريزند، تمامي  ؛ پشت هيچستان جايي است كه تمام صور فرو مي»پشت هيچستان جايي است«: است فراتر رفتن
اي كه در عين حال مفارقت و جدايي  كرانگي سويي و بي جايي و بي سوزند و بي ا و تضادها ميتعدده

   .رسد اي از هستي پيرامون ندارد و پسِ پشت همين جهان پيرامون است، در مي وجودشناختي
 

بيا تا برايت «يا » آييد، نرم و آهسته بياييد، مبادا كه ترك بردارد چيني نازك تنهايي من به سراغ من اگر مي
كرد و خاصيت عشق  بيني نمي بگويم چه اندازه تنهايي من بزرگ است و تنهايي من شبيخون حجم تو را پيش

وجو كرد يا در انزوا و فرار از انسان  آيا اين مالحظات را بايد در گرايشات مذهبي سهراب جست» اين است
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 مدرن؟ 

هاي مذهبي داشته، نسبت به  سپهري گرايش. تانسيل استكنم شعري كه خوانديد ناظر به تنهايي اگزيس فكر مي
فهمم كه از سويي  ساحت قدسي گشوده بوده؛ من تنهايي سپهري را بيشتر نوعي تنهايي اگزيستانسيل و معنوي مي

با تنهايي كساني مثل كامو و سارتر و تا حدودي فروغ فرخزاد متفاوت است و از سويي با مقوله جدايي كه 
از سويي ما وقتي به عارفي مثل موالنا . تي ما هست هم فاصله دارد؛ يك امر و مقوله سومي استمدنظر عرفاي سن

خوريم، به مثابه يك عارف كالسيك، راجع به جدايي خود و جدا افتادن از مبدا هستي در مثنوي سخن  بر مي
   :دگوي مي

 كند بشنو از ني چون حکایت مي

  كند ها شكايت مي از جدايي
  اند مرا ببريده كز نيستان تا

  اند از نفيرم مرد و زن ناليده
اما سپهري از جدايي . نالند مولوي از نيستان معنا جدا افتاده و در اين بانگ و نفير او گويي همه مرد و زن مي

اي كه شخص  گويد، اما اين تنهايي يك تنهايي اگزيستانسيل است؛ تنهايي گويد؛ از تنهايي سخن مي سخن نمي
بيند، اما اين تنهايي با فسردگي و سردي و يأس و زمستاني بودني كه كساني مثل  عالم البته تنها ميخويش را در 

گرفتند و از منظر خود از آن پرده  كردند و از پوچي در عالم سراغ مي كامو با آن دست و پنجه نرم مي
هاي نگاه  نسيل است كه از مولفهنوعي تنهايي معنوي و اگزيستا. داشتند، متفاوت است و با آن فاصله دارد برمي

تا نسيم عطشي در بن برگي / پشت هيچستان، چتر خواهش باز است«: سالكانه و عارفانه سپهري به هستي است
در اين » .ست و در اين تنهايي سايه ناروني تا ابديت جاري/ آدم اينجا تنهاست/ آيد زنگ باران به صدا مي/ بدود

ست؛ طمأنينه، آرامش، خرمي، سرسبزي و آشتي با  ايه ناروني تا ابديت جاري اتنهايي اگزيستانسيل كه در آن س
. توان در آن سراغ گرفت شود؛ در عين حال ابتهاج و شكرخواري و شادخواري عارفانه را نمي هستي يافت مي

   .فهمم گونه مي اگزيستانسيل هشت كتاب را من اين» تنهايي«
  

گيرد، علت اين رخداد چيست؟ ناتوراليسم و  ون مقدس نشأت ميوجود هر چيزي در شعر سهراب از يك قان
  تواند باشد؟ تاثير چه مكتبي مي گرايش سپهري به طبيعت تحت

ها و  اي از مرتاض بود و با پاره  دانيم كه سپهري با اديان شرقي آشنا بود، به هندوستان و ژاپن سفر كرده مي
در » نيروانا«در هشت كتاب قرابتي دارد با مفهوم » هيچستان«هوم اند مف برخي گفته. عارفان هندي ديدار كرده بود
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سپهري بر اين . ترآوردم، گرايش به طبيعت هم در كارهاي سپهري خيلي پررنگ است چنانكه پيش. اديان شرقي
مثال در يكي از اشعار كتاب . شود اين امر در شعر او ديده مي. باور است كه هستي قوانين صلب و سختي دارد

اي را بكنم خواهم  دانم سبزه مي/ دانم چيزهايي هست كه نمي«گويد مي» روشني، من، گل، آب«، »م سبزحج«
سپهري بر اين باور است » .بينم در ظلمت، من پر از فانوسم راه مي/ روم باال تا اوج، من پر از بال و پرم مي/ مرد

ه فهميد كه هستي واجد نظام اخالقي است و گون توان اين اي را بكند خواهد مرد؛ سخن او را مي كه اگر سبزه
سپهري هم دلمشغول زندگي اين جهاني و اينجا و اكنوني است؛ هم در . شود خوبي و بدي در آن گم نمي

ياد من باشد فردا بروم باغ «گويد  مي» حجم سبز«در كتاب» غربت«در شعر . انديشه امر متعالي و ساحت قدسي
ياد من باشد / افتد در آب، زود از آب درآرم ن باشد هرچه پروانه كه ميياد م/... حسن گوجه و قيسي بخرم

ياد من باشد / ام را هم با چوبه بشويم ياد من باشد فردا لب جوي، حوله/ كاري نكنم كه به قانون زمين بر بخورد
مش و طمأنينه سپهري هم دلباخته تنهايي اگزيستانسيلي است كه با آرا» .است ماه باالي سر تنهايي/ تنها هستم

اي را بكند خواهد مرد  اي به اين مضمون كه اگر سبزه عجين است و هم به قوانين هستي باور دارد؛ قانون اخالقي
ممكن است كسي بگويد اين سخن تنها ناظر به قوانين اخالقي است، چراكه . شود و چيزي در عالم گم نمي

ما با پيش چشم داشتن كل هشت كتاب و نظر با اينكه سهراب بيشتر از اين تعابير در هشت كتاب سخن گفته، ا
توان چنين نتيجه گرفت كه او براي كل هستي قايل به قوانيني  بيند، مي سپهري كل هستي را قدسي و روشن مي

سهراب بر اين باور است كه بدي و . چند است؛ هرچند قوانين اخالقي هستي در هشت كتاب برجسته شده است
گونه نيست كه هستي در مقابل  اين. هاي ما كور و كر نيست شود و هستي در مقابل كنش خوبي در عالم گم نمي

اي را به  اي چنين نتيجه ؛ وقتي كندن سبزه»اي را بكنم خواهم مرد دانم سبزه مي«: تفاوت باشد هاي كه ما بي كنش
هاي ذي  نات و انسانداري مثل حيوا همراه خواهد داشت، آزار و اذيت ديگر موجودات گوشت و پوست و خون

هايي چون آشنايي با مكتب ذن و بوديسم، تجارب لطيف شخصي، نزديكي  به نظرم مولفه. شعور جاي خود دارد
هاي طبيعي، سهراب را به اين باور درباره تعين و تقرر قوانيني چند در هستي  به طبيعت و انس بسيار او پديده

 .رسانده است


