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  انتها حضور تا 
  

  25/8/97سایت زیتون، روز جمعه، مورخ:  :منبع
  

راب را ناظر به شعر و عرفان سه		هاي قربتحریم علف		و		فلسفه الجوردي سپهري		،در سپهر سپهري		تا کنون سه اثر
، صورت منقح است. این کتاب	نبض خیس صبحمنتشر نشده سپهري منتشر کرده ام. نوشتار پیش رو، فصلی از کتاب

هر تورنتو در ش» بنیاد سهروردي« و ویرایش شده درسگفتارهایم درباره شعر و عرفان سپهري است که سال گذشته در 
ض خیس نب		برگزار شده و متضمن تامالت و تتبعات تکمیلیِ نگارنده در باب میراث معنوِي سپهري است. امیدوارم

 .شمسی منتشر شود 97پایان سال تا 	صبح

سپهري به بحث [1]هشت کتاب		در این فصل بنا دارم به یکی دیگر از موضوعات و مفاهیم اگزیستانسیل که در
امر متعالی که سپهري از آن به [ .2]گذاشته شده بپردازم، که عبارت است از تصویر و تلقی سپهري از امر متعالی

ن ، ناظر به تجربه زیسته اییاد کرده» خدا«و » دوست«، »او«، »هیچستان«یا » هیچ«تحت عنوان 	هشت کتاب	تفاریق در
عنوي هاي مهاي معنوي سهراب تطوري داشته و در این تجربهنقاش کاشانی قرن بیستمی است. ظاهراً تجربه-شاعر

متنوع، به انحاي گوناگونی به سر وقت امر متعالی رفته و درك خود از آن را با مخاطبان خویش در اشعارش در میان 
 .نهاده است

عد به سر وقت کنم و بنسیق بهتر، دو نوع مواجهه با امر متعالی را در ابتدا از یکدیگر تفکیک میبه جهت تنظیم و ت
را [ 3]تطور امر متعالی در منظومه سپهري		روم. روزگاري که مقالهمی		هشت کتاب		استشهادات متنوع و متعدد از

وشتم، از این تفکیک دو گانه استفاده کردم؛ در عین حال، به انحاي گوناگونِ مواجهه با امر متعالی در آن زمان نمی
هاي کنم، محصول تأمالت و مداقهاي از نکاتی که در اینجا عرضه میتفطن و اشرافی نداشتم. به همین خاطر پاره

وهی و هم تأمالت بیشتر فلسفی مرا به این جا رسانده. سالیان اخیر است که هم در حوزه عرفان پژوهی، سپهري پژ
توان گفت که لب تأمالت سالیان اخیر من چنین است که ما اساساً چند نوع مواجهه با امر متعالی داریم: یکی می

یعنی خداباوري که در اسالم، مسیحیت و یهودیت از آن سخن به میان یا خداباوري ادیان ابراهیمی است؛ [ 4]تئیسم
یا خداي [ 6]است. شق دوم دئیسم[ 5]شود، خداي تئیستیکآمده. خدا و امر متعالی اي که در این جا معرفی می

است؛ یعنی خدایی که خداي فیلسوفان [ 7]اي که این نوع مواجهه دارد، خداي دئیستیکفلسفی است و فرآورده
ینا. در این تصویر، خدا به مثابه ارسطو، مثل خداي فالسفه مشاء مانند فارابی و ابن س» محرك اول«است، مثل 

موجودي در عداد موجودات دیگر است و این عالم، به تعبیر ایشان، از خداوند صادر شده است. خداوند به تعبیر 
بینید که این خدا، بر خالف خداي ادیان ابراهیمی، اوصاف انسانی ارسطو، محرك اول یا واجب الوجود است. می

این  ورزد.گیرد یا محبت میبینید که خداوند خشم میدر خداي اسالم یا مسیحیت میندارد؛ یعنی فی المثل شما 
خورد. آنجا کامالً خدایی را که اوصاف انسانی غلیظ دارد، در عهد عتیق فراوان به چشم می[ 8]خداي انسان وار

 حال، گیرد. علی ايدهد و بعد میکند، به او چیزي میگذارد، شخصاً فالنی را تنبیه میبینید که پا روي زمین میمی
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ر اسالم به یک معنا در قیاس با مسیحیت آن خداي انسان وارِ واجد اوصاف انسانی در آنجا بسیار پر رنگ است. د
ت. این گیرد بیشتر اساي که از جهان پیرامون میکمتر است و در قیاس با عهد عتیق، انصافاً آن امر متعالی و فاصله

تصویر تئیسم است. در دئیسم این اوصاف انسانی را نداریم؛ خداوند محرك اول است، واجب الوجود است، و به 
ه کار خواهم تعابیر فنی تر بمسلمان، وجوبش با وجود مساوق است؛ یعنی وجود وجوبی دارد. نمیتعبیر فیلسوفان 

مساوق است، یعنی در » وجود«با » وجوب«گویند که ببرم، اما همین که شما در نظر بگیرید که حکماي مسلمان می
، و وجوبِ وجودي دارد. شق سوم قیاس با ممکن الوجود و ممتنع الوجود، وجودش الزم بوده که تحقق پیدا بکند

است. اگر اولی خداي ادیان باشد و دومی خداي فلسفی، سومی همه خدا انگاري [ 9]همه خدا انگاري یا پنتئیسم
فیلسوف یهودي هلندي قرن هفدهم، و  است که در دوران معاصر، دو نماینده برجسته دارد؛ یکی باروخ اسپینوزا،

جناب سهراب سپهري در سنت خودمان که این تصویر از امر متعالی، چنان که شواهدش را خواهیم دید، در آثارش 
به معناي خداي حالّ در موجودات هستی است [ 10]طبیعت -پر رنگ تر است. در این تصویر به تعبیر اسپینوزا، خدا

هاي خود هم آورده ام، اگر تعداد موجودات است. در مقام تمثیل چنان که در نوشته[ 11]و گویی کل هستی قدسی
شود، بلکه نمی n+1		نیم، تعداد موجودات هستیباشد و خداوند را به تعداد موجودات هستی اضافه ک n		عالم

ریزید و وقتی که خوب لیوان را به هم ماند. خدا حالّ در هستی است، مثل لیوان آبی که در آن شکر میمی n	همان
زنید، همه جاي لیوان به یک میزان شکرین است؛ این گونه نیست که پایین لیوان شکرین تر از باالي لیوان باشد. می

 [.12]خداي پنتئیسک است این آن

است که عرفایی نظیر مولوي یا ابن عربی و عموم [ 13]رسیم که، همان خداي وحدت وجوديبه شق چهارم می
اسانی و توسعاً سنت اسالمی چنین تلقی از امر متعالی دارند. در این میان، خداي حافظ به تفاریق عرفاي سنت خر

دیوان 		و		مثنوي		کند. هر چند نزد موالنا هم خداي ادیان درمیان خداي وحدت وجودي و خداي ادیان نوسان می
باب بی چونی و حیرت را صورت شود، اما اگر بخواهیم مباحث او درباره صورت و بی صورتی، در دیده می		شمس

 :گویدمی	مثنوي	بندي کنیم، با خداي وحدت وجودي قرابت و تناسب بیشتري دارد. به عنوان مثال وقتی موالنا در

 شوي عنقـــــا گَه و قاف کوه گاه 	گاه خورشیدي و گَه دریــــــا شوي

 ،[14]بیش بیش وز وهمها از فزون اي	تو نه این باشی نه آن در ذات خویش 

توان گوید؛ یعنی خدایی که تجلیات عدیده او هستی را پر کرده. اما نمیاز یک خداي وحدت وجودي سخن می
 دت وجوديرود. خداي وحخدا را صرفاً با این مقوله و تجلیاتش شناخت، بلکه از همه این تجلیاتش هم فراتر می

است. در این تصویر [ 15]یک بقیتی دارد که در خداي پنتئیستیک و همه انگارانه نیست. شق پنجم، ندانم انگاري
هستی عاري از داند که آیا هستی واجد ساحت قدسی هست یا نه. نه قول خداناباوري را پذیرفته که شخص نمی

اي را که تاکنون نام بردم. به عنوان مثال، در طول تاریخ ساحت قدسی است، و نه از آن سو یکی از شقوق چهار گانه
داند هستی واجد ساحت قدسی هست یا نه، اي از فیلسوفان خود را ندانم انگار یا شکاك یا کسی که نمیپاره

گوید هستی واجد رود و آشکارا میشق ششم، شخص از این هم فراتر می اند. دراند و در این باب قلم زدهشناسانده
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است. فی المثل سارتر یا راسل، چنان که خودشان به صراحت آورده [ 16]ساحت قدسی نیست که این خداناباوري
 [.17]بیستم بوده انداند، در زمره خدا ناباوران در قرن 

پس ما از یک سر طیف آغاز کردیم که خداباوري ادیان است، سپس خداي فلسفی، بعد همه خدا انگاري، در ادامه 
خداي وحدت وجودي، سپس ندانم انگاري و نهایتاً خداناباوري. این از آن تفکیک مفهومی اولیه که امیدوارم روشنگر 

کارت م، مبتنی بر این تقسیم بندي است. به تعبیر دسپهري بشویهشت کتاب		خواهیم واردباشد. بقیه بحث ما که می
یم، گوییم ننمای، تا در این مقوله تفکیک نکنیم و تعیین مراد از آن چه که می[18]گفت تقسیم کن تا پیروز شويکه می

 .ممکن است که در ابهام تیر پرتاب کنیم

شود، باید پرسید کدام تلقی از اسالم؟ در باب لیبرالیسم، کدام تصویر از لیبرالیسم؟ همچنین وقتی سخن از اسالم می
و کوشیده توضیح دهد [ 20]لیبرالیسم ها		بشنوید که کتابی نوشته تحت عنوان[ 19]گویم، از جان گرياین را من نمی

از  گویند کدام روایتهاي معاصر بپرسید که به شما میکه ما انواع لیبرالیسم داریم. در باب اسالم از اسالم شناس
هاي اجتماعی و در ؟ در پدیده[23]یا اسالم سنتی[ 22]، اسالم رفرمیستی[21]اسالم مد نظرتان است: اسالم رادیکال

تزاعی اند، ما با یک تصویر و تلقی مواجه نیستیم؛ به همین خاطر هم پیشتر در باب مفاهیمی که در عداد مفاهیم ان
تنهایی معنوي سخن گفتم، براي ایضاح بیشتر مرادم چند تصویر و تلقی از تنهایی را از یکدیگر تفکیک نمودم. در 

فهومی هاي ماید این تفکیکگوییم، بسخن می	هشت کتاباینجا هم که راجع به خدا یا توسعاً در باب امر متعالی در
 .را به دست دهیم تا سخن روشن تر در جاي خود بنشیند

هشت 		آن چه در ادامه خواهم گفت این است که مطابق با تقسیم بندي اي که عرضه کردم، سپهري در سراسر
سامد و حجم ت. ببین تئیسم، یعنی خداي ادیان ابراهیمی، و پنتئیسم، یعنی همه خدا انگاري، در نوسان بوده اس		کتاب

اشاره به خداي پنتئیستیک در مجموع بیشتر است، اما در عین حال به خداي تئیستیک هم پرداخته. همچنین از احوال 
هاي ژرف باطنی پرده بر گرفته که با خداي پنتئیستیک قرابت بیشتري دارد و سلوکی اي تجربهوجودي خود و پاره

شود. در یی است که بیشتر در پنتئیسم (یا احیاناً پننتئیسم) دیده میکه غایت قصواي آن سکوت است، از نوع خدا
هاي وجودي از جنس غم و اضطراب و بینیم. دغدغهما چندان اثري از پرداختن به امر متعالی نمی		مرگ رنگ		دفتر

شود که در سالهاي ابتدایی شاعري سهراب دیده می		مرگ رنگ		سردي، چنان که در فصول پیشین هم اشاره کردم، در
سیاسی در جاي خود براي او پر رنگ است. در آنجا او تحت تأثیر نیما و توللی است و  -است و امور اجتماعی

، سحر اندکی صبر«کند و هنوز راه خود را پیدا نکرده. تعبیر مشهور نوعی تذوقات شاعرانه را دنبال و طبع آزمایی می
 .، از پرداختن به امر متعالی کم و بیش خالی استمرگ رنگ	متعلق به همین دفتر است. دفتر» استنزدیک 

کند و در برخی از اشعار توان گفت که در ذهن سپهري قصه امر متعالی خلجان میها میزندگی خواب		از دفتر
مشخصاً پاي خدا و مواجهه خود با او  است که		آوار آفتاب	کند؛ اما شاید از دفتراي به این نوع احوال خود میاشاره

ذکري رفته آغاز 		هازندگی خواب		هاي وجودي سپهري و احوال غریب او که درکند. بگذارید از تجربهرا طرح می
آید، سپهري توضیح همان طور که از اسمش بر می ،[24]زندگی خواب هاکنیم تا به دیگر اشعار و دفترها برسیم. در

ها هم براي خودشان زندگی دارند. ما بخش مهمی کنیم، خوابدهد که ما فکر نکنیم که فقط در بیداري زندگی میمی
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 هايکنیم. انگار سهراب در این دفتر از احوال خود و از تجربهؤیا سپري میاز عمرمان را در خواب یا به تعبیر قدما ر
خواهم به امر متعالی و اشاراتی که سپهري به احوال غریب گیرد. در اینجا میخود در عالم خواب و رؤیا پرده بر می

 :خوانیممیباغی در صدا	خود دارد بپردازم. در شعر

 .در باغی رها شده بودم

 .وزیدنوري بی رنگ و سبک بر من می

 آیا من خود بدین باغ آمده بودم

 ا پر کرده بود؟و یا باغ اطراف مر

 گذشتهواي باغ از من می

 .لغزیدو شاخ و برگش در وجودم می

 آیا این باغ

 سایه روحی نبود

 […] اي بر مرداب زندگی خم شده بود؟که لحظه

 وزشی برخاست

 :اي بر خیرگی ام گشوددریچه

 .روشنیِ تندي به باغ آمد

 پژمردباغ می

 [.25]شدمو من به درون دریچه رها می

گوید که در باغی رها شده، نوري بیرنگ و سبک بر او وزیدن گرفته، می بینید که از یک تجربه نامتعارف سخن می
 پرسد که خود به این باغ آمده بود یا کسی او را به این باغ سوق داده بود یا پرتاب کرده بود؟و بعد می

است که شعر بلندي است. در این شعر که باز نوعی واکاوي درونی است و به نوعی سهراب 		مرغ افسانه		شعر بعدي
گوید که آشکارا سخن می» محراب«و » معبد«کند. جالب است که از تعبیر یکی از رؤیاهاي خود را واکاوي می
اند که گوید و برخی از سپهري پژوهان گفتهخن میس» مرغ افسانه«و » پنجره«واژگانی با بار معنایی دینی هستند. از 

کار برده  را به» مرغ افسانه«نیما هم بوده است؛ زیرا در ابتداي شعر تعبیر 		افسانهاو در این شعر تحت تأثیر نیما و
 :شوداست. شعر از این جا آغاز می

 اي در مرز شب و روز باز شدپنجره

 و مرغ افسانه از آن بیرون پرید

 اري و خوابمیان بید

 .پرتاب شده بود

ید و آخورد. جلوتر میباز تعبیر بیداري و خواب و در نوردیدن مرز میان رؤیا و بیداري در این شعر به چشم می
 :گویددر باب موقعیت و وضعیت مرغ افسانه می



٥ 
 

 .گنبدي زیر نگاهش جان گرفت

 چرخی زد

 .و از در معبد به درون رفت

 .فضا با روشنی بیرنگی پر بود

 برابر محراب

 :وهمی نوسان یافت

 هاي زندگی اش محرابی گذشته بوداز همه لحظه

 .و همه رؤیاهایش در محرابی خاموش شده بود

 .خودش را در مرز یک رؤیا دید

 .به خاك افتاد

 .اي در فراموشی ریختلحظه

 :سر برداشت

 .محراب زیبا شده بود

 ب دیدپرتویی در مرمر محرا

 [.26]تاریک و زیبا

که آخرین شعر از 		نیلوفر	در شعر[ .27]آید که تمامی این رؤیا در نوسان و روند و آیند استتا به انتهاي شعر می
 :بینیمهاي باطنی را که در خواب و رؤیا بر سپهري گذشته است میست، نوعی حیرت و تجربهزندگی خواب ها		دفتر

 گذشتم،از مرز خوابم می

 سایه تاریک یک نیلوفر

 .روي همه این ویرانه فرو افتاده بود

 کدامین باد بی پروا

 دانه این نیلوفر را به سرزمین خواب من آورد؟

 اي رؤیاها،هاي شیشهدر پس در

 در مرداب بی ته آیینه ها،

 اي از خودم را مرده بودمهر جا که من گوشه

 .یک نیلوفر روییده بود

 ریختگویی او لحظه لحظه در تهی من می

 و من در صداي شکفتن او

 [.28]مردملحظه لحظه خودم را می
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باشد. یک نوع مواجهه با امر می Emptiness هم از آن یاد کرده، معادل		اطاق آبی		که سپهري در» تهی«تعبیر 
 :کندیبیند، انگار رفته رفته آب شدن یا مردن را تجربه ممتعالی است. از جنس این که فرد خود را نمی

 اي رؤیاها،در پس درهاي شیشه

 در مرداب بی ته آیینه ها،

 اي از خودم را مرده بودمهر جا که من گوشه

 .یک نیلوفر روییده بود

من مرده بودم، جسم من و همه خصوصیات جسمانی من از میان رخت بر بسته بود و بر ویرانه آن یک نیلوفر، که 
روییده بود. من خالی و عاري شده بودم، گویی او لحظه لحظه در تهی من هاي آیین بودیسم است، نمادي از نماد

مردم. و خالی بودن عجین شده و من در صداي شکفتن او لحظه لحظه خودم را می Emptiness ریخت؛ تهی بامی
مردم و موجود انداختم و می، به توضیحی که آمد، پوست میEmptiness انگار پس از مواجه شدن با تهی و

ارائه نمودم، براي این بود که ببینیم سپهري در ابتدا از 		هازندگی خواب		آورد. اشعاري که از دفتراي سر بر میازهت
پردازد؛ یک جا به قصه بی رنگی و نوري که بر او شود. یک جا به قصه تهی شدگی میکجا دلمشغول امر متعالی می

هاي دینی گوید و نمادرد، و جایی هم از حیرت خود سخن میگیهاي باطنی خود پرده بر میوزیده و از تجربهمی
 .بردمثل محراب و معبد را به کار می

مشرق  هاي انفسی و آفاقی سپهري بهکه پیشتر هم درباره آن به اختصار سخن رفت، محصول سفر		آوار آفتاب		دفتر
آید، آوار آفتاب است. عنوانش بر می گمارد. چنان که اززمین است. پس از آن سپهري به سرایش این اشعار همت می

ژاپن سرزمین آفتاب است و پیشتر هم ذکر شد که سپهري قریب به یازده ماه در ژاپن زندگی کرده بود؛ از هندوستان 
ا بینیم که بحث از دعو چین هم عبور کرده بود. به هر حال این ابیات محصول آن دوران و تجربه زیسته اوست. می

هاي خواهیم دید، با صراحت بیشتري از تجربه		شرق اندوه		سر بر آورده و چنان که در دفتر		آوار آفتاب		و نیایش در دفتر
باطنی خود سخن گفته است. در این دفتر یکی دو مرتبه گفتگو با خداوند، که نمادي است از آن مواجهه با خداي 

 .ادیان ابراهیمی، به تصویر کشیده شده است

باشد. اسامی اي که سپهري براي می		ماییم		،سایه بان آرامش ما		نتخاب کرده ام؛ یکی شعرمن در اینجا چند شعر را ا
اشعار خود چه در این دفتر و چه در دفاتر دیگر انتخاب کرده است، انصافاً قابل تأمل است و از ذوق قوي این مرد 

مسایه کنند، هالطلوع را درو میاست؛ کسانی که پگاه و صبح علی 	دروگران پگاه	کند. عنوان شعر بعدي،حکایت می
 ، یعنیسایه بان آرامش ما، ماییم		دارند. همچنینآورند و نگه میپگاه اند؛ پگاه را گویی در مشت خود فراچنگ می

اگر قرار باشد ما آرامش را از جایی کسب بکنیم، آن سایه بان آرامش، خود ما هستیم و خود ماست که نهایتاً و مآالً 
 هاي لطیفآورد. این شعر از اشعار مهم این دفتر است و یکی از تجربهرا براي خود به ارمغان می آرامش و طمأنینه

 [.29]سپهري در آن بیان شده است

روشن یک دو -سایه». روشن برویم-بیا از سایه«گوید که ، میسایه بان آرامش ما، ماییم		از همان ابتداي شعر
هاي متعارف فراتر برویم. این یکی از روشنی است و فراتر رفتن از سایه روشن ها، یعنی از دوگانه-سیاهی[ 30]گانه
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المی بوده. در سنت شرقی هم از آن سخن به میان آمده است که ما در این عالم هاي مهم عرفاي ما در سنت اسآموزه
-یغنا، چاق-زیبایی، فقر -ها در زندگی متعارف نداریم: زشتیها مواجهیم و گریز و گزیري هم از آنبا انواع دو گانه
عالم را این گونه  ما و شده ساخته امور این با عالم. …عدم ثروت و-صلح، ثروت-دوستی، جنگ-الغري، دشمنی

 :ها فراتر برویمگوید که بیا از این دو گانهفهمیم. حاال سپهري میمی

 .روشن برویم-بیایید از سایه

 […] .بر لب شبنم بایستیم، در برگ فرود آییم

 .ماندیم در برابر هیچ، خم شدیم در برابر هیچ، پس نماز مادر را نشکنیم

 !طر خاموشی بادبرخیزیم، و دعا کنیم: و لب ما شیار ع

 .نزدیک ما شب بی دردي است، دوري کنیم

 […] .کنار ما ریشه بی شوري است، بر کنیم

 [.31]آتش را بشوییم، نی زار همهمه را خاکستر کنیم

 :رسیمظرم از این حیث مهمتر و رساتر است میهاي انتهایی شعر که به نگوید تا به آن بخشها را میاین

 […] .ما وزش صخره ایم، ما صخره وزنده ایم

 .بیایید از شوره زار خوب و بد برویم

 .چون جویبار، آینه روان باشیم: به درخت، درخت را پاسخ دهیم

 .و دو کران خود را هر لحظه بیافرینیم، هر لحظه رها سازیم

 .زمزمه کنیمبرویم، برویم، و بیکرانی را 

را هم به کار برده است: ماندیم در برابر هیچ، » هیچ«است. سهراب در این جا تعبیر » هیچستان«همان » بیکرانی»
ها فراتر است و به پسِ پشت این کثرت رفتن و از این دو گانه» هیچستان«هم معادل » هیچ«خم شدیم در برابر هیچ. 

و » هیچ«حیرت و بی چونی را تجربه کردن است. براي سپهري، ها عبور کردن و روشن-رفتن است؛ از سایه
به همین معناست و این تصویر و تلقی از هیچ و هیچستان با آن پنتئیسمی که ذکر کردم، در تناسب و » هیچستان«

 ستالئم است؛ یعنی با خدایی که همه انگارانه است، نه با خدایی که مشخصاً در ادیان ابراهیمی و به نحو اردتدوک
گوید: از شوره زار خوب و بد برویم. شوره زار خوب و بد، آید. در بخش انتهایی شعر میاز آن سخن به میان می

یک دوگانه دیگر است. ممکن است شما بگویید که مگر ما خوبی و بدي در عالم اخالق نداریم؟ البته که داریم؛ آیا 
 ها وها و بديتبه دیگري هم هست که وراي این خوبیخواهد بگوید یک مرسپهري منکر اخالق است؟ خیر، او می

هایی است که ما با آن خو کرده ایم تا زندگی متعارف انسانیمان را سامان ببخشیم؛ هاي ما و دو گانهارزش داوري
 و اي بر چشم بکشیم و دنیا را به نحو دیگري نظر بکنیم: بیایید از شوره زار خوبگوید بیا از آنجا برویم، سرمهمی

بد برویم/ چون جویبار، آینه روان باشیم: به درخت، درخت را پاسخ دهیم. مثل جویبار، آینه صفت و روان باشیم و 
هایی که صبغه تدافعی و تالفی جویانه دارند انجام به درخت، درخت را پاسخ دهیم؛ یعنی واکنشی از جنس واکنش

ی زنید، واکنشد و حتی وقتی شما با تبر درخت را میدهندهیم. مثل درخت باشیم؛ درخت چگونه واکنش نشان می
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تواند واکنشی نشان بدهد: به درخت، درخت را پاسخ دهیم./ و دو کران خود را هر لحظه دهد و نمینشان نمی
بیافرینیم، هر لحظه رها سازیم./ برویم، برویم، و بیکرانی را زمزمه کنیم. از منظر سپهري بیکرانگی یا همان هیچستان 

هاي ذهنی خود را از امر بیکران بسوزاند. یعنی هر آن چه که دهد که شخص حتی تصاویر و تلقیتی رخ میوق
کرانمند و محدود است، حتی تصویر من و شما از امر متعالی که مخلوق ذهن ماست و در ذهن من و شما جاي 

ر بگذراند، باید حتی تصویر ذهنی خود دارد. براي این که فرد حیرت را، که اُس و اساس تجارب باطنی است، از نظ
گوید: و دو کران خود را هر لحظه بیافرینیم، از این امور را بسوزاند و تصویر جدید بسازد. به همین معناست که می

هر لحظه رها سازیم. این اتاقی که من و شما در آن هستیم کرانمند است، یعنی محدودیت دارد؛ ساختمانی که در آن 
رویم به رغم این که بزرگ و فراخ است، باز محدودیت دارد. ت دارد؛ یک پارك بزرگی هم که میهستیم محدودی

ها سر و کار داریم. براي این که بی چونی و بیکرانی و محدودیت از مقومات این جهان است و ما با عالم کرانه
 .یم و بسازیمها را بسوزانهیچستان را استشمام کنیم، باید کران سوزي پیشه کنیم و کرانه

شود و مشخص است این یکی از آن اشعاري است که در آن بحث از حیرت و بیکرانی کامالً نزد سپهري دیده می
را هم مالحظه بکنید. این جا هم همین دروگران پگاه		هاي باطنی خود در این باب سخن گفته است. شعرکه از تجربه

، خطاب »یتو نیست«گوید درون او شکل گرفته است. این که می گونه است؛ باز نوعی گفتگوي نمادین میان سهراب و
دیدیم که 		به باغ همسفران		گوید. همان طور که پیشتر در شعربه فرد مجسم شده بیرونی نیست و با خود سخن می

ها یا هگوید. از مؤلفکند و سخن می، با خود نجوا می»بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی ما بزرگ است«گوید: می
کند. موالنا مصادیق تجارب باطنی عرفانی است که شخص با واکاوي خویشتن، به نوعی دیالوگ با خود را پیشه می

 :گویدمی	دیوان شمس	که در

 !منم؟ که چونــــــان مرا که ببینم کی 															آه چه بی رنگ و بی نشــان که منم

 منم؟ که میـــــــان این اندر میان کو 													»اســــرار در میـــــان آور.«گفتی: 

 !منم که جهان آن در شد گم دو کاین 															این جهــان وان جهــان مـرا مطَلَب

 [32«]منم که آن ست نامده زبـــــان در	 											هاي، خموش! «، بگفت: »آنی«گفتم: 

، نجواي درونی است، کسی بیرون ننشسته است که مخاطب آنها به معناي تحت اللفظی کلمه »گفتی«و » گفتم«این 
 :گویدباشد. سهراب می

 :گشایمپنجره را به پهناي جهان می

 .جاده تهی است، درخت گرانبار شب است

 .لرزد، آب از رفتن خسته است، تو نیستی، نوسان نیستساقه نمی

 .تو نیستی و تپیدن گردابی است

 […] .ها ناخواناستتو نیستی و غریو رودها گویا نیست و دره

 .پیچدبندي: ابهام به علف میچشمانت را می

 .شودوزد و آب بیدار میسیماي تو می
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 .م به راه تو نیستجاده تهی است، تو باز نخواهی گشت و چشم

 [.33]رسند: رسیدگی خوشه هایم را به رؤیا دیده اندپگاه، دروگران از جاده روبرو سر می

لی براي ابه فضاي سورئال شعر و توضیحاتی را که سپهري در این باب داده است توجه کنید. این که گویی امر متع
اند رسند، کسانی که رسیدگی خوشه هایش را به رؤیا دیدهاو حکم پگاهی را دارد که دروگرانی از جاده روبرو در می

اند که رؤیاهاي او رسیده و به بار نشسته است. این جا هم تعبیر دیگري از امر متعالی و احوالی این و تشخیص داده
 .چنین را سپهري به تصویر کشیده است

مشخصاً به قصه نیایش و دعا پرداخته است و همان جایی است که در آن، نوسانی 	آوار آفتاب		در دفتر	نیایش	رشع
سامان [ 34]دهد. سپهري به سر وقت دعایی رفته است که گویی با یک امر و موجود شخصیکه پیشتر ذکر کردم رخ می

است. 		آوار آفتاب		که آخرین شعر دفتر		محراب		شود؛ همچنین در شعرداده است و نوعی تخاطب با کسی در آن دیده می
 :گویدمینیایش	در ابتداي شعر

 .نور را پیمودیم، دشت طال را در نوشتیم

 […] .افسانه را چیدیم و پالسیده فکندیم

 .شدیم» ما«سکوت ما بهم پیوست و ما 

 .تنهایی ما تا دشت طال دامن کشید

 .آفتاب از چهره ما ترسید

 .دریافتیم و خنده زدیم

 .نهفتیم و سوختیم

 .هر چه به هم تر، تنهاتر

 :از ستیغ جدا شدیم

 .من به خاك آمدم و بنده شدم

 [.35]تو باال رفتی؛ و خدا شدي

نزدیک 		گوید. در شعربینید که سپهري چگونه از نوعی تخاطب با موجودي و امر برتري سخن میدر این نیایش می
ه آید قبل از گذشتن از این دفتر و باست، چند مضمون بلند دارد که حیفم می	دفتر آوار آفتاب		، که شعر بعدي درآي

گوید و در عین حال آن غربتی هاي خود سخن میاز تجربهرفتن، به آنها اشاره نکنم. در آنجا 		شرق اندوه		سر وقت
شد. بخشی ککرده، به تصویر میرا که سهراب به عنوان سالک مدرنی که به هستی سبکبارانه و سبک باالنه نگاه می

 :از شعر بدین قرار است

 .تو را دیدم، از تنگناي زمان جستم. تو را دیدم، شور عدم در من گرفت

 .و بیندیش، که سوداییِ مرگم، کنار تو، زنبق سیرابم

 .دوست من، هستی ترس انگیز است

 .به صخره من ریز، مرا در خود بساي، که پوشیده از خزه نامم
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 […] .بِروي که تري تو، چهره خواب اندود مرا خوش است

 .به درآ، بی خداییِ مرا بیاگن، محراب بی آغازم شو

 [.36]شوم» نم«نزدیک آي، تا من سراسر 

 را به معناي» عدم«است که » شور عدم در من گرفتن«کند: یکی سپهري در این جا چند تا مضمون بلند طرح می
یشتر سید. همان طور که پدارد که به فقرات مربوطه آن خواهیم ر» هیچستانی«باید فهمید و این، قرابت با » عدمستان«

مضامینی است که سپهري درباره امر متعالی به تفاریق به کار برده است. این » هیچستان«و » دوست«، »خدا«بیان شد، 
که در من شور عدم گرفت، عدم را شما نه به معناي نیستی، بلکه به معناي عدمستان یا هیچستان باید بگیرید. 

کند و به عدم پاي نهادن اي به عدم میر سوم که همه ما شنیده ایم، مولوي اشارهو در ابیات مشهور دفت		مثنوي		در
 :باشد، بلکه در مرتبه عالیه قرار گرفتن استپردازد. قاعدتاً این عدم به معناي نیستی نمیخود، به صراحت می

 زدم بـــر بحیـــوان مردم نَمــا وز 											از جمادي مردم و نـــامی شدم

 شدم کَم مردن ز کی ترسم چه پس 												دم از حیوانــــی و آدم شدممر

ـــــر و پـرّ مالیک از بـــرآرم تا 											حمله دیگر بمیـــرم از بشــــر سـ 

ــه الّا هــــالک شَــــیء کُلُّ 																			وز ملک هم بــایدم جستن زجو جهـو 

 شوم آن نـایـــد وهم انـــــدر آنچ 																	ـــان شومبــار دیگر از ملک قرب

 [37]راجِعون الیـــــه انّــــا که گویدم 																	پس عدم گردم عدم چون ارغنون

پاي نهاده به مرتبه نامی (یعنی نمو کننده)؛ سپس حیوانی و  ، مرتبه عالیه است که از جمادي»عدم گردم«این که 
» عدم«عبیر کند، اما ترسد. البته سپهري از این متافیزیک استفاده نمیبعد انسان و بعد ملَک و پس از آن نوبت عدم می

برد، ار میولوي به کو آن بار مثبتش را گرفته و در اشعار خود به کار برده است. بدون لزوماً آن بار متافیزیکی که م
روشنی -هم از عدم سخن گفته و هم از هیچستان؛ اما دقیقاً به پس پشت کثرت رفتن است و چنان که گفتم از سایه

رهیدن و فراتر رفتن است. بعد جالب است که به عدم که پاي نهاده، زمان را هم انگار پشت سر گذاشته است. جاي 
؛ تعبیر جالبی است؛ یعنی زمان زیر پاي ما بود. ما [«38]باریدن بر ما میو زما«گوید که می		هشت کتاب		دیگري در

توانیم از زمان بگریزیم. همه ما تخته بند زمان و مکان هستیم. به تعبیر کانت مادامی که در جهان پیرامون هستیم، نمی
است، یعنی در زمان و مکان مشخصی است؛ همه آنچه که در جهان پیرامون [39]زمانی-ما مکانی هايهمه تجربه
یک بحث مبسوطی راجع به زمان کرده ام و هم 		هاي قربتحریم علف		کنیم از این جنس است. در کتابتجربه می

خته ام و هم به کانت، فیلسوف آلمانی قرن هجدهم. بحث زمان حقیقتاً بحثی ثقیل است. درست است به سپهري پردا
گفت تا زمانی که راجع به زمان بریم، اما همان طور که آگوستین میکه ما مثل نقل و نبات این واژه را به کار می

[ .40]فهمم که کار گیر داردکنم، تازه میخواهم راجع به آن بحث بدانم چیست؛ اما وقتی که میحرف نزده ام، می

کند؛ این یک مصداقی از مفهوم زمان است، یک زمان مشخص بعد از ظهر روز دوشنبه فرق می 2زمان با ساعت 
بعد از ظهر  3یا  2م که اکنون در تورنتو این ساعت، است؛ آن هم یک زمان قراردادي است و ما با هم قرارداد کرده ای

شب است و در اروپا و لندن، هشت و نیم شب است. این زمان، زمانی  12است، چون اآلن در تهران مثالً حدودا 
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است؛ تلقی خطی از زمان است زیرا به این [ 42]قی خطی از زمانیا به تعبیر برخی از فیلسوفان، تل[ 41]قراردادي
معنا زمان با حرکت و مسافت نسبت دارد. اگر اکنون و اینجا ساعتی باشد مثل ساعت مچی من، در این صورت به 

قی با کند، یعنی زمان، ارتباط وثیرکت عقربه است و مسافتی که طی میگوییم یک دقیقه گذشت؟ این حچه معنا می
بریم و به همین خاطر هم در حرکت و مسافت دارد؛ این تلقی خطی از زمان است و ما این گونه آن را به کار می

ی از زمان هم اند. اما اگر ما راجع به زمان ژرف تر بیندیشیم و به تلقی غیر خطها متفاوتهاي مختلف، زمانمکان
توان زمان را از ساعت یا از زمان مشخصی که گفتم تفکیک نمود؛ یا فهمیم که به راحتی نمیفکر کنیم، آن وقت می

 هاي ما زمان مند وگفت همه تجربهاگر این کار را نکنیم، معناي ژرفی از زمان را تجربه نکرده ایم. این که کانت می
گفت. ما ما هیچ زمان و مکان مشخصی در جهان پیرامون نداریم؛ درست میگفت مکان مند است، در عین حال می

؛ گویید پنجشنبه هفته بعد یا پنجم آگوستدر جهان پیرامون زمان نداریم، بلکه همیشه مصادیق زمان را داریم. شما می
کان هم همین طور است؛ توانید در مشت بگیرید؟ مکجاست؟ آیا شما می» زمان«اند. اما خود مفهوم آنها مصادیق زمان

هاي دوقلوي نیویورك؛ همه آنها ، دریاي خزر، برج میالد تهران، برجOntario Lake :هاي مختلف داریمما مکان
شود چه؟ اما در عین حال همه تجارب ما زمان مند و مکان مند است؛ نمی» مکان«اند. خود مفهوم هایی مشخصمکان

 .تجربه غیر زمانی و مکانی پیدا کرد

گویید، باري، نکته دیگري که مایلم اشاره کنم این است که یک وقت شما راجع به زمان به معناي ساعت سخن می
برید، که از این دو گزیر و گریزي نیست؛ اما و یک وقت زمان را به معناي تجارب زمان مند و مکان مند به کار می

گیرد که زمان بر او رهد؛ انگار در موقعیتی قرار میکه شخص از تنگناي زمان می[ 43]یک مرتبه دیگري هم هست
سپهري رستن از تنگناي زمان ». تو را دیدم از تنگناي زمان جستم. تو را دیدم شور عدم در من گرفت« گذرد: نمی

». رس انگیز استدوست من، هستی ت«گوید: را با درگرفتن شورعدم گره زده است و از آن سخن گفته. سپس می
گوید! کسی که از تنگناي زمان جسته و شور عدم در او وزیدن معلوم است که از چه تجربه غریب وجودي سخن می

به درآ، بی خداییِ مرا بیاگن، محراب بی آغازم شو./ « گوید که هستی ترس انگیز است: گرفته است؛ و پس از آن می
ت که امر متعالی انگار در یک موقعیت غیر شخصی بر سپهري متجلی شده اس هاییتجربه نوع آن از این. » …نزدیک آ

در  نهاده، از زمان فراتر رفته و» عدمستان«یا به سر وقت او رفته است؛ آن تجربه غریب وقتی محقق شده که پاي در 
 .هاي خود، زمان گویی بر او باریده استتجربه

 :گویده مواجهه با امر متعالی است. سهراب میناظر ب	آوار آفتاب	آخرین شعر از دفتر	محراب	شعر

 .تهی بود و نسیمی

 سیاهی بود و ستاره اي

 .هستی بود و زمزمه اي

 .لب بود و نیایشی

 :یی»تو«بود و » من»

 [.44]نماز و محرابی
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گوید. در این را در گیومه گذاشته است؛ یعنی از یک تخاطب سخن می» تو«و » من«جالب است که خود سهراب، 
من  توان سخن گفت. به تعبیر مارتین بوبر، نوعی رابطهتجربه، گویی امر متعالی را در کسوتی دیده است که با او می

 [.45]دهدگوید و تخاطب و دیالوگ رخ میو تویی آنجا برقرار شده است؛ با او سخن می

هاي ناب وجودي خود پرده برگرفته است؛ چنان که خواهر سپهري سهراب از برخی تجربه		شرق اندوه		در دفتر
 اي از اشعار اینخوانده و وزن حماسی پارهزیاد می		دیوان شمس	نوشته است، هنگام سرایش این دفتر ظاهراً سپهري

 :شود کهاست و از اینجا آغاز می	شورم را	،شرق اندوه	دهد. یکی از عناوین اشعار دفترر این امر گواهی میدفتر ب

 زنزن، راه فنا میمی» ال«من سازم: بندي آوازم. برگیرم، بنوازم. بر تارم زخمه 

 [.46]لغزم، نابودمپیچم، میمن دودم: می

هایی دهد که سهراب نیز چنین تجربهشود، نشان میوزنی که شعر دارد و آهنگ حماسی اي که در شعر دیده می
کنیم داشته است. آن تعبیر مشهور و لطیف سپهري که پلورالیستیک است و به کار ما که از پلورالیسم نجات دفاع می

 :گویدباشد. سهراب میمی	شورم را	آید، متعلق به همین شعرمی

 قرآن باالي سرم، بالش من انجیل، بستر من تورات، و زبر پوشم اوستا،

 .می بینم خواب:بودایی در نیلوفر آب

 .هاي نیایش رست، من چیدم، دسته گلی دارم، محراب تو دور از دست: او باال، من در پستهر جا گل

ه گوید ککند و به صراحت میهم به اسالم، هم مسیحیت، هم یهودیت، هم زرتشتی گري و هم بودیسم اشاره می
توان این سخن چینم. میهاي نیایش در هر باغی که بروید، من آن را میهاي نیایش رست، من چیدم. گلهر جا گل

 .را تبیین کثرت گرایانه کرد و از آن بهره گرفت

گیرد و در آن از نوعی خداي پنتئیستیک، از یک تجربه ناب سپهري پرده بر می		شرق اندوه	فیردر د bodhi		شعر
 :گویدشود، سخن میکه غایت قصواي آن در سکوت متجلی می

 .آنی بود، درها وا شده بود

 .برگی نه، شاخی نه، باغ فنا پیدا شده بود

 .بود مرغان مکان خاموش، این خاموش، آن خاموش، خاموشی گویا شده

 .آن پهنه چه بود: با میشی، گرگی همپا شده بود

 نقش صدا کم رنگ، نقش ندا کم رنگ، پرده مگر تا شده بود؟

 .من رفته، او رفته، ما بی ما شده بود

 .زیبایی تنها شده بود

 هر رودي، دریا،

 [.47]هر بودي، بودا شده بود

ده بر ترین مراتب تجربه خداي پنتئیستیک است پراین یک تجربه اشراقی ناب است؛ از سکوتی عرفانی که از عالی
گیرد: یک آن بود، درها وا شده بود، نوعی تجربه غیر متعارف است. برگی نه، شاخی نه، باغ فنا پیدا شده بود؛ می
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گوید که نه برگی بود و نه شاخی؛ دیده، و میربه به رأي العین میگویی که سپهري زوال و فناي عالم را در آن تج
 گوید مکان خاموشکرده. بعد میدیده و تجربه میتو گویی کل عالم که به سان باغی است، آن را در معرض فنا می

 گفت، یا جاي سخن گفتن نبود و بیش از همه چیزشده بود، و خاموشی گویا شده بود؛ دیگر کسی سخنی نمی
افتد خاموشی گویا شده بود. آن پهنه چه بود؟ چه اتفاقی افتاده بود؟ با میشی، گرگی همپا شده بود؛ اتفاقی که نادراً می

ه، آمد؛ من رفتگوید که نقش صدا و نقش ندا کم رنگ بود، صدایی هم نمیکه میش و گرگ همپا بشوند! سپس می
ود؛ یعنی تشخصی در میان نبود و هر رودي دریا و هر بودي بودا گوید انگار منی و اویی در میان نباو رفته، و می

شده بود؛ رود به دریا بدل شده بود، یعنی آن تشخص و تعین و در میان بودنش رخت بر بسته بود و انگار که فرد 
ده اي منور شدید. هر بودي بودا شده بود، یعنی هر جنبندهخود را عضوي از یک مجموعه کالن تر و فراخ تر می

دانید که اسم بودا پیش از این که بودا بشود، سیذارتا گواتاما بود. بعد است. می enlightened بود. بودا به معناي
اشاره 		مسافر		از این که آن تجربه ناب زیر درخت انجیر براي او رخ داد، که سپهري به این تجربه هم در شعر

ها و دریافت که اُس و اساس این عالم درد و رنج است و باید نیازها را کمینه کرد تا شخص از اصناف رنج[ 48]کرده
گوید هر رودي بدل به دریا شده برهد یا آنها را کمینه کند، بودا شد و منور گردید. در این تجربه اشراقی، سهراب می

 .جودي، و هر انسانی بودا شده بود، یعنی منور گشته بوداي و هر موبود و هر جنبنده

رسد پرده بر شعري است که از خداي پنتئیستیک سپهري و نوعی خدایی که با حیرت در می bodhi		باري،
دیدیم  (آوار آفتاب	در دفتر		محراب) گیرد؛ خدایی که از جنس آن خداي متشخص انسانواري که در شعر پیشینمی

 یابیم که سهراب در کسوت یکنیست. اگر همه آنچه که دراین فصل آورده ام، مد نظر قرار گرفته باشد، آنگاه در می
، »تدوس«، »خدا«هاي مختلف از امر متعالی در روند و آیند بوده و با تعابیر و مفاهیمی چون سالک مدرن، میان تلقی

 .از آنها یاد کرده است» هیچستان«و » عدمستان«یا » عدم«، »هیچ«

  
 هاپانویس

 .1389سهراب سپهري، هشت کتاب، انتشارات بهزاد، چاپ اول،  [1]

[2] Transcendent 

 .1394، نشر نگاه معاصر، 5-35، در سپهر سپهري، صص »تطور امر متعالی در منظومه سپهري«سروش دباغ،  [3]

[4] theism 

[5] theistic God 

[6] deism 

[7] deistic God 

[8] anthropomorphic 

[9] pantheism 

[10] God – Nature 
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[11] divine 

این نکته را آورده و نوشته ام؛ به نظرم قرابت جالبی میان اسپینوزا و » اسپینوزا، وحی و متن مقدس«در مقاله  [12]
دانم اسپینوزا شود. هر چند هیچ گاه سپهري ارجاعی به او نداده است و بعید هم میسپهري از این حیث دیده می

ده است و تجربه زیسته او و اشعارش بدین جا او را راهبري خوانده باشد، او از طریق ادیان شرقی به این جا رسی
کرده است. از قضا هنگامی که استاد محترم، جناب ملکیان، چند روزي را در تورنتو بودند و دیدار مبسوط دل انگیزي 
با یکدیگر داشتیم، در بخشی از گفتگوهایمان راجع به خداي سپهري هم بحث کردیم و ایشان هم از سر لطف از 

فهمم من پرسیدند که به نظر شما هم خداي سپهري با خداي اسپینوزا قرابتی دارد؟ گفتم بلی، آن قدر که من هم می
 :نحو اغلبی در آثارش این تصویر از خدا ریزش کرده است. براي بسط بیشتر مطلب، نگاه کنید به به

ر تواندیشی دینی، فلسفه و هنر، ، ورق روشن وقت: جستارهایی د»اسپینوزا، وحی و متن مقدس«سروش دباغ، 
 .71-90، صفحات 1397تورنتو، بنیاد سهروردي، 

[13] panentheism 

، به تصحیح عبدالکریم سروش، تهران، شرکت انتشارات علمی 54-55موالنا، مثنوي معنوي، دفتر دوم، ابیات  [14]
 .1380و فرهنگی، 

[15] agnosticism 

[16] atheism 

اي چند سال پیش در این باب دانم. مقالهمی» الحاد«بهتر و مناسب تر از » آتئیسم«براي را » خداناباوري«من 16
هاي ). البته در داخل کشور هجمه1392؟، فلسفه نو، »الحاد«به جاي » خداناباوري«نگاشتم (ن. گ. سروش دباغ، 

م توضیح بدهم که الحاد در متعددي به من شد، ولی اشکالی ندارد، آن هم بخشی از کار ماست. در آنجا سعی کرد
داشته و ملحد و زندیق تقریباً معادل با  (negative connotation) اسالمی ما یک بار منفی-طول سنت ایرانی

این بوده که خونش هدر دادنی (مهدورالدم) است. زیرا مالحده و زنادیق کسانی بودند که از دایره دیانت بیرون بودند 
رفت، کم و بیش باید از دایره انسانیت و حیات هم ز دایره دیانت آشکارا بیرون میو در دوران گذشته اگر کسی ا

 رفت. مثالً جناب شیخ شهاب الدین سهروردي به این سبب جانش را از دست داد که آرایی نامتعارفبیرون می

(unorthodox) که سهروردي  گویند. خداییداشت. به همین خاطر جانش را از دست داد و به او شیخ مقتول می
کرد، کم و بیش خداي وحدت وجودي بود. یا پیش از او، عین القضات همدانی شمع آجین شد و از منظر معرفی می

فقها ایشان در عداد زنادقه و مالحده بودند. مالحده جمع مکسر ملحد و زنادقه هم جمع مسکر زندیق است. به 
 .کنمپسندم و از آن استفاده میبیشتر می خدا ناباوري را (neutral) همین سبب من تعبیر خنثاي

[18] Divide conquer. 

[19] John Gray 

[20] Liberalisms 

[21] radical Islam 
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[22] reformist Islam 

[23] traditional Islam 

 .1394در این باب همچنین نگاه کنید به: سروش دباغ، فلسفه الجوردي سپهري، انتشارات صراط،  [24]

 «باغی در صدا«، »زندگی خواب ها«سپهري، هشت کتاب،  سهراب [25]
. 
 .همان [26]

وقتی به بحث زن در هشت کتاب برسیم، به این شعر دوباره باز خواهم گشت. سپهري چند جا به زن در  [27]
شت وگ زن نه است، انضمامی زن نه زن، این و است یونگی آنیموس –آید آن آنیما این شعر ارجاع داده که به نظر می

ها به میان آمده، بلکه و پوست و استخوان دار مثل رعنا، مثل حوري، مثل زن جذامی که در هشت کتاب ذکري از آن
زنی است که نیمه دیگر هر مرد است و مطابق با روانکاوي یونگی است. به نظرم جز با وام کردن این مضامین یونگی 

 ؛ مراد سهراب زن»زن میان دو رؤیا عریان شد«در تعابیري مانند توان منظور سپهري را فهمید؛ در فقراتی اصالً نمی
ام که محصول تأمالت و مطالعات دراز آهنگم در این اثیري است، نه انضمامی. مقاله بلندي هم در این باب نوشته

؛ 1393 زمانه، رادیو سپهري، سهراب »کتاب هشت« در زن –باب بوده (ن. گ. سروش دباغ، خواهر تکامل خوشرنگ 
 .اکنون در فلسفه الجوردي سپهري

 .«نیلوفر«، »زندگی خواب ها«سهراب سپهري، هشت کتاب،  [28]

 .امهاي قربت هم به این شعر و مضامین نیکو و دل انگیز آن پرداختهدر یکی از فصول حریم علف [29]

[30] dichotomy 

 .«ییمسایبان آرامش ما، ما«، »آوار آفتاب«سهراب سپهري، هشت کتاب،  [31]

 .1387، به تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، انتشارات سخن، 654موالنا، غزلیات شمس تبریز، غزل شماره  [32]

 .«دروگران پگاه«، »آوار آفتاب«سهراب سپهري، هشت کتاب،  [33]

[34] personal 

 .«نیایش«، »آوار آفتاب«سهراب سپهري، هشت کتاب،  [35]

 .«نزدیک آي«، »آوار آفتاب«سهراب سپهري، هشت کتاب،  [36]

 .3900-3905موالنا، مثنوي، دفتر سوم، ابیات  [37]

 .«تا گل هیچ«، »شرق اندوه«سهراب سپهري، هشت کتاب،  [38]

[39] spatio-temporal 

ژوهش و نشر ان، دفتر پنگاه کنید به: قدیس آگوستین، اعترافات، ترجمه سایه میثمی، ویراسته مصطفی ملکی [40]
 .سهروردي

[41] conventional 

[42] linear account of time 

 .اندهاي معنوي با ما در میان نهادههایی که انساندست کم در تجربه [43]



١٦ 
 

 .«محراب«، »آوار آفتاب«سهراب سپهري، هشت کتاب،  [44]

خدا  : من به خاك آمدم و بنده شدم/ تو باال رفتی واین شعر قرابتی با فقراتی دارد که پیشتر بدان پرداخته شد [45]
 .(«نیایش«، »آوار آفتاب(«شدي. 

 .«شورم را«، »شرق اندوه«هشت کتاب،  [46]

 .bodhi، «شرق اندوه«هشت کتاب،  [47]

آن درخت سبز تنومند/ چه خوب یادم هست/ عبارتی که به ییالق ذهن وارد شد؛ آن » بانیان«و زیر سایه  [48]
 .(«مسافر«کند (هشت کتاب، دفتر سبز تنومند درختی است. در ادامه؛ سهراب مشخصاً به درخت انجیر اشاره میبانیان 

 


