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  سهراب سپهري و اگزیستانسیالیسم
  1عرفان مدرن در اندیشه و ادبیات معاصر فارسی 
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اي از شاعران و نویسندگان و البته نظیر برخی توان گفت، بر خالف پارهسپهري شاعر و نقاشی است که می
گذرد، محبوبیت، شهرت و احیاناً عمقش بر ما بیشتر متجلی دیگري از نویسندگان و شاعران، هر چه از مرگش می

نوشت و تی در باب شعر معاصر میشود. ادیب و شعرشناس مشهور معاصر، دکتر شفیعی کدکنی، پیشتر وقمی
هاي شعري و برخی توضیحات دیگر براي اخوان، فروغ یا شاملو قائل گفت، منزلتی که به لحاظ تکنیکسخن می

، ینهبا چراغ و آچه پیشتر آمدیم، ایشان، به عنوان نمونه در آخرین اثر خود،  بود، براي سپهري قائل نبود. اما هر
نجاه سال گوید که پشود که پیشتر نبوده. ایشان میدهد و منزلتی براي او قائل مییتوضیحی راجع به سپهري م

بعد هیچ معلوم نیست که شان و منزلت سپهري و فروغ کمتر از شاملو باشد و به تعبیري چنان به شاملو باج 
  که یکی از خوانندگان آثار ایشان آورده بود.دهد، چناننمی

ن بزرگان شعر معاصر نیستم، هم فروغ را خیلی دوست دارم چنان که درباره او باري، من در مقام داوري میا
ام؛ شاملو را هم خیلی ام، اما اشعارش را بسیار خواندهام، هم اخوان را دوست دارم هر چند درباره او ننوشتهنوشته

ر دارم. قرابت معنوي بسیادوست دارم، اما به لحاظ روحی و اگزیستانسیل چنان که افتد و دانید با سپهري انس و 
اي حال مرادم این است که منزلت این شاعر و نقاش معاصر هر چه گذشته، بیشتر شده است. چنان که در علی

طور خالصه و در یک جمله از این قرار است که این کتاب خواهیم دید، داوري و رأي من در باب سپهري به
اي که مثل آبی که در جویبار جاري است و افت و روانیسهراب شاعري سهل و ممتنع است. ذیل سالست و لط

عمیق به هستی و مسائل گوناگونِ آن  1زند، ژرفایی نهفته است، و نوعی بینش و نگرشموج می هشت کتابدر 
  زند. موج می

عاصر مام که سپهري یکی از متفکران اگزیستانسیل هاي سالیان اخیر خود آوردهها و نوشتهاي از مصاحبهدر پاره 
  ما بوده است. در ابتداي بحث مایلم در باب آن سخن بگویم تا به سر وقت آشنایی خود با سپهري برویم.
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ا گفتم که جمنتشر شد. آن» زیتون«اي از من در سایت به مناسبت چهلمین سالگرد وفات دکتر شریعتی مصاحبه
ضا ن اگزیستانسیالیست معاصر هستند. از قدر کنار علی شریعتی، سهراب سپهري و فروغ فرخزاد در زمره متفکرا

هر سه ایشان فلسفه خوانده نبودند، اما متفکر بودن اعم از فیلسوف بودن است. داستایفسکی هم یک متفکر 
الی و را در آمریکاي شم» درآمدي بر اگزیستانسیالیسم«هاي دانشگاهی اگزیستانسیالیست است. شما اگر درس

هاي ی سالشود. در ابتدا و حوالهید دید که چند جلسه راجع به داستایفسکی بحث میاروپا ببینید و بگذرانید، خوا
میالدي که به تورنتو آمده بودم و در دانشگاه تورنتو مشغول تدریس و تحقیق بودم، به چند کالس  2012و  2011

اب بود و من دو ها که بسیار جذآموختم؛ یکی از این کالسکردم و میزدم، در آنها شرکت میدرس هم سر می
 1»درآمدي بر اگزیستانسیالیسم«) در آن شرکت جستم، تحت عنوان 2012-2013و  2011-2012هاي بار (در سال

ان کرد، از نیچه آغازید و به فیلسوفهاي معاصر را تقریر میاگزیستانسیالیست ءبود. هنگامی که استاد درس آرا
پرداخت،  مبسوط دیگري مثل یاسپرس و مارسل هم پرداخت. در عین حال به دو شخصیت غیر فیلسوف هم نسبتاً

ابهاي تایفسکی مفصل بحث کرد و کتیکی ویکتور فرانکل و دیگري داستایفسکی. دو سه نوبت راجع به داس
را مورد بررسی قرار داد. البته از هایدگر، هاي زیر زمینی یادداشتو  برادران کارامازوف، جنایات و مکافات

فیلسوف مشهور قرن بیستمی، و همین طور هوسرل و برخی دیگر از فیلسوفان این سنت هم به نحو مبسوط یاد 
شخصیت غیر فیلسوف که در ژانري غیر از ژانر فلسفی طبع آزمایی کرده بودند، شد. اما مرادم این است که از دو 

سنت  کنم اگر در میان ما بنا باشدذکري رفت و به تفصیل آرایشان به بحث گذاشته شد. بر این سیاق فکر می
 اتاق آبیو  ت کتابهشاگزیستانسیالیسم در ایران معاصر تبارشناسی شود، بدون تردید باید به کویریات شریعتی، 

رداخته پ ایمان بیاوریم به آغاز فصل سردو  تولدي دیگر،  عصیانسه دفتر  سپهري و اشعار فروغ فرخزاد، مشخصاً
مک هاي بسیاري است که به ما کها و بینششود. لذا پرداختن به سپهري، پرداختن به شاعري است که واجد بارقه
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