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  تاثیر سپهري در اندیشه و سینما
  5عرفان مدرن در اندیشه و ادبیات معاصر فارسی

  
  14/8/1398، مورخ: شنبهسه ،514 ، شماره2منبع: روزنامه سازندگی، سال 

  
  من در توجه خود به سپهري .ها پرداختیمدر آن» هیچ« اي از اشعار سپهري و مفهوم در قسمت گذشته به پاره

به بحث گذاشته اند.  . آن  هشت کتابمضامینی را که اختیار کرده ام، عموماً جنبه اگزیستانسیل دارند و در 
بر و.... افزون » هیچستان«، »هیچ«، تنهایی، غم، ، مرگ، عشق،  فلسفه الجوردي،  1مضامین عبارتند از: امر متعالی

این،  سهراب درباره زن، اعم از زن انضمامی گوشت و پوست و استخوان دار و زن اثیري، زنی که سویه هاي 
این نیز از نکاتی است که  و روانکاوي یونگی است، سخن گفته. 2با الگوهایونگی آن  پر رنگ است و متناسب 

که همیشه برایم معما بود و فهمش  ساده نبود، گشوده  کتابهشتمن در سالیان اخیر دریافتم و بخش هایی از 
این  مدر فه. حجم سبزدر دفتر  همیشهو شعر  شاسوساشد؛ همچنین فقراتی از دفاتر ابتدایی، مثل شعر مهم  

دریافتم که او با یونگ نیز  3فقرات مدتها دچار مشکل بودم؛ پس از آن که از طریق نامه هاي سپهري به دوستانش
ه مستقیم اشار آشنا بوده. مدتی آثار یونگ را در مطالعه گرفتم و در پرتو آن، فهم اشعار فوق برایم میسر گردید. 

آنیموس  بهره برده است.  –دهد سپهري از دوگانه آنیما  و استشهادات دیگري که نشان می» متن اساطیري«به 
اسالمی گرفته سخن گفت؛  -در باب تأثیري که سهراب از سنت ایرانیتوان عالوه بر این در مورد سپهري می

نام دارد که بسیار بر سیاق انذار و گفتار کتب مقدس نگاشته شده.   سوره تماشا، حجم سبزیکی از اشعار دفتر 
   از این شعر متضمن تحذیر کردن و انداز دادن است: فقراتی

  به تماشا سوگند 
  و به آغاز کالم 

  و به پرواز کبوتر از ذهن 
  واژه اي در قفس است. [...] 

  زیر بیدي بودیم. 
  برگی از شاخه باالي سرم چیدم، گفتم: 

                                                             
1. transcendent 

2. archetype 
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  چشم را باز کنید، آیتی بهتر از این می خواهید؟ 
  ند: می شنیدم که به هم می گفت

  1سحر می داند، سحر!
، عالوه بر توضیح در باب تأثیر گرفتن سهراب از سنت شرقی و فلسفه الجوردي سپهريهمچنین به بهانه اثر  

یکی از نمادهایی » کودك«براي او دارد توضیحاتی خواهم آورد. » کودك«که مفهوم  2بودیستی، در باب عملکردي
این  بههمچنین  .ما هیچ ما نگاهو   حجم سبزاست که سپهري بارها به کار برده است؛ به ویژه در دفاتر آخر، و  

یلمساز برجسته ارستمی، فکیارستمی از سپهري، تاثیرات زیادي گرفته است. پس از این که کیام که نکته توجه کرده
معاصر، از دنیا رفت، دوباره برخی از آثار او را نگاه کردم و دریافتم رابطه پررنگی میان آن دو بزرگوار وجود دارد. 

، دریافتم قاب بندي هايِ عکسهایش قرابتی با فضاي اشعار 3عالوه بر آن، عکسهاي او را هم که به دقت دیدم
مشهود است و نشان می دهد که کیارستمی تا چه  باد ما را خواهد بردن در فیلم سپهري دارد. این قرابت همچنی

به باغ ، 5سپهري را نشان می دهد 4یکی از اشعاري که نگاه طبیعت گراي میزان تحت تأثیر سپهري بوده است.
و گرفتار تکنولوژي نشده بودیم،  است. پناه بردن به روزگاري که در آن ما آن چنان مسحور و مفتون همسفران

است. روشن است که کیارستمی در این فضا نفس می کشیده  باد ما را خواهد بردیکی از ایده هاي محوري فیلم 
هم از لطافت و سالستی برخوردار است و خوشبختانه  خانه دوست کجاستو دنیا را اینگونه می دیده است. 

 شانینن در سه دهه اخیر بوده است. عنوان فیلم چنان که پیشتر آمد از شعر یکی از نماینده هاي موفق سینماي ایرا
و نقد سهراب بر تکنولوژي به اختصار بپردازیم و  به باغ همسفرانسپهري برگرفته شده است. باري، به شعر 

  تکمله این بحث را به جایی که در باب سپهري و تکنیک  مبسوط سخن خواهم گفت، می سپارم:
  

 .اصدا کن مر

 .صداي تو خوب است

 صداي تو سبزینه آن گیاه عجیبی است

 .که در انتهاي صمیمیت حزن می روید 

                                                             
 ، سوره تماشا»حجم سبز«، دفتر هشت کتاب .1

2. function 

ــود.         .  3 ــم ب ــی ه ــراز اول ــاس ت ــم عک ــت و ه ــم گرافیس ــود، ه ــابلی ب ــاز ق ــه فیلمس ــن ک ــر ای ــزون ب ــتمی اف ــا کیارس ــا و یاده ــه   دره ــت ک ــابی اس کت
 به لطف ناشر به دستم رسیده و مجموعه اي از عکسهاي کیارستمی است

4. naturalistic 

 .فاصله گرفتن از زندگی تکنولوژیک و نوعی اعتراض به این که تکنولوژي ما را در چنبره خود احاطه کرده است یعنی انس و الفت او با طبیعت و احیاناً 5.
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 در ابعاد این عصر خاموش

 .من از طعم تصنیف درمتن ادراك یک کوچه تنهاترم 

 ....برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است بیا تا


