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  :چستانیهبوط در ه
  يسپهر هشت کتابو  یعتیات شریریکو یقیتطب یبازخوان

  
 .٣/٢/٩٢ :خروم ،هبنش هس زور ،يس يب يب تياس: منبع

  
 ١.هستم يسپهر سهراب يعرفان يها و اشعار و نوشته يعتيشر يات عليريکو انيسه ميمقا ةشيمدتهاست در اند

عموم . ه استما گذاشت ينيو د يشگياند يبر فضا ير شگرفيتأث معاصر، يني، متفکر و روشنفکر ديعتيشر
او بود، پس از وفاتش در قالب دو کتاب به نام  يو باطن يوجود يها او که ناظر به دغدغه يها نوشته دست

آورده،  يا بعدها در نامه يعتيچنانکه خود شر ييتنها يگفتگوها.  منتشر شد ريهبوط در کوو  ييتنها يگفتگوها
 يها دغدغه يات اوست و به نحو پررنگي اجتماعات و ي ، فارغ از اسالميريو کو يو باطن يشخص يها غهمتضمن دغد

بان فرو برده و آنچه را که در خلوت ينجا، او سر در گريدر ا. دهد يرا نشان م ينياگر ديک روشنفکر و احي يوجود
 يها نوشتهان يز ميانگتأمل بر يها ا و تفاوته قرابتکوشم  ين مجال ميدر ا. ده، آشکار کرده استيشياند يبه آن م

، عالوه يقين بحث تطبيادر .به بحث بگذارمرا ي سپهر يعرفان يها دهيبا اشعار و ا ٢ريهبوط در کو يو عرفان يوجود
خطاب به دوستان  يا نامه« ،»داشتن از عشق برتر است دوست«، »به دوست يا نامه«، »زيکار«چون  ييها بر نوشته

دفاتر  شعارگر، ايد ياز سو .استر يهبوط در کو ةن نوشتيتر ز خواهم پرداخت که مهمين» معبد« همقال؛ به »زميعز
را  ياطاق آب يها نوشتهو ... »چ، ما نگاهيما ه«  ،»حجم سبز« ، »مسافر«، »ها خواب يزندگ« ر ينظ هشت کتابگوناگون 

  . سه مدنظر قرار خواهم دادين مقاياست، در ا يسپهر يشخص يها تجربهو  يکه متضمن احوال باطن
بود و  ۱۳۰۷متولد  يسپهر. کردند يم يزندگ يزمانک افق يش در يعصر بودند و کماب هم يعتيو شر يسپهر

در سبزوار به  يعتيمتعلق به خطه کاشان بود و شر يسپهر. ۱۳۵۶ يعتيا رفت و شرياز دن ۱۳۵۹، سهراب ۱۳۱۲ يعتيشر
 بزرگ يها کم دشت دستست و ير نياز کو يخالبه آن اشاره رفته،  يسپهر يها هم که در نوشته يکاشان. ا آمديدن

ر يدر کو هم که يعتي؛ شر»ام دهير کم نديمن کو«: ديگو يم ياطاق آبخودش در . شود يافت مياد يدر آن ز آب کم
جهان   ستيد در زيند، بدون تردبود  ن دو در آن رشد کردهيکه ا يصنعتريغو  يمه شهرين يفضا. بزرگ شده بود

 .بوده استرامون مؤثر يشان به جهان پ آنها و نگرش

که در خلوت  يعتيالهامات شر يا منتشر شده است، از پاره ريهبوط در کوآثار  که در مجموعه» زيکار« مقاله. ۱
که خداوند به او داشته، پرده  يتيآورده و عنا يکه به او رو ييها ياريا بختي ،ها مواجه بوده است خود با آن

                                                             
  .عصر، تورنتويول ي، مرکز اسالم١٣٩١ز ييدوم، پا ي، سر"زمانه ما يام عارفان برايپ"  سلسله  جلسات ،٢و ١جلسات  يسخنران  ۀشد يسيبازنومتن منقح شده و ١ . 

  .۱۳۸۹، ۱۳،  تهران، چاپخش، مجموعه آثار ريهبوط در کو، يعتيشر يعل. ٢
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است  يالظاهر شرح اتفاق يعلن مقاله يا ٣.شود يافت مين سنخ سخنان يز از اين ييتنها يگفتگوهاالبته در . دارد يبرم
کرده  يکار م يزيکار يبوده که بر رو يزديده و زبردست يورز يک مقني با مالقات و آن افتاده يعتيشر يکه برا
ظاهر قصه ساده است؛  .دهد يرا شرح ماش  ياحوال شخص يزيانگ ن استعاره، به نحو دليبه کمک ا يعتيشر. است

، توانسته به کرده يک مقنيبه  که يادياصرار ز ، بايو جوان يان کودکيم يها در سال نان بوده،يدر مز يکه و يوقت
 يتصادف ين مقنيپنداشته است که ا يبوده و م ياديز يمعنو يها او واجد درس ين سفر برايا. ک چاه بروديداخل 

  : قرار نگرفته استبر سر راهش 
دار کردن من مأمور شده بود تا يب يز بوده است که برايبزرگ و اسرارآم يکنم که او روح يفکر م يگاه من«

د و عشق يدر او شعله خواهد کش ياريبس يها نده آتشين کودک ــ که در آين درس را به روان اينخست
ک يش ساده اما سمبلين نمايبا ابر او تنگ خواهد کرد ــ  ي، جهان را با همه فراخييو رها يداريزش به بيآم جنون

کنند، که  يم ميتعل» اشاره«آموزند، به  يتخته، جمله و جزوه، که با رمز من را، نه با گچ و ين چنيا ييها درس. اموزديب
ست، انقالب است؛ نه ياست؛ اطالع ن» دگرگون گشتن«است، فن » شدن«است، علم » داشتن«ن علم، نه علم يا

اضت؛ نه قلم که الم؛ ينه لذت که ر. دن روح استيست، به آتش کشيانباشتن حافظه ن. است يوستگي، که پيدانستگ
ان؛ نه ي، عطش؛ نه رامش، عصيرابياز؛ نه راحت، رنج؛ نه آرامش، اضطراب؛ نه سعادت، عظمت؛ نه سينه ناز، ن

ک ين بار، در صورت يا کهبود » او«هم . نبود يک مقنياو پندارم که  ين ميچن... ، گشتن؛ نه ماندن، رفتن»بودن«
ک يانه بر ين تازيفرود آمدن نخست ين درس، برايم نخستيتعل ين، براين زميا ين آسمان، از روير اي، مرا از زيمقن

است، آنجا که به عدم  ين زمان، آنجا که کمتر زندگيآلود، به دل خاک برد، قلب سنگ درد و خواب يروح ب
  ٤».ميد از آنجا آغاز کنيات، باين حيرا، پس از امان  م، آنجا که سفر بزرگيک ترينزد
 ،تيروا ةکه از نظر نحو يکرده است؛ پرداخت ي، چه پرداختيک مقنيساده با يا از مواجهه يعتيد که شرينيب يم

  جا هم، قصه، قصه در آن. دارد يمثنودفتر سوم  يل صدر جهان، در انتهايو وک ييبه داستان عاشق بخارا يشباهت
  :کند يمقاله اشاره م يدر انتها يعتيشر. رگذار استياست، اما پرداخت موالنا ناب و تاث يا ساده
و ادب  يش را حق شناسيکه کودکان خو يدان م، همچون مادر مهربان و آدابيگشتم و نس ياز صحرا بازم«

را، به نشانه  شيرمست خويغالت ش ةرخواريش يها نوزاد و ساقک يها جوان و بوته يها نهال يآموزد، سرها يم
کردم،  يشان را در دور دست صحرا گم م که شبح مبهم يا ن نقطهيحرمت وداع با من، خم کرده بود و من، در آخر

ق و لذت و غرور و نوازش، يم، سرشار از توفيها منشانه دست گر برگرداندم، و با تکان پروقار و بزرگيسرم را بار د
  ».گفتم يمعصوم پاسخ م ين سبزهايت سبز ايسرشار از معصومز از خلوص و يبه احساسات خاموش و لبر

                                                             
  :ن شده استييتب يکيبه ن يعتيشر يعرفان يو زمزمه ها يل، احوال وجوديدر منبع ذ.  ٣
  .  ۱۲و  ۱۱، فصول ۱۳۸۳ومرث قرقلو، تهران، گام نو، ي، ترجمه کناکجاآباد يدر جستجو يمسلمانرهنما،  يعل
  .۲۹۴- ۲۹۶همان، صفحات  . ٤
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ر درآورده يتحر  ها را به رشته خود پرده برداشته و آن  کودکانه يها ، از تجربه»ياطاق آب«ز در کتاب ين يسپهر
 يشمس ۵۵د، مربوط به سال يآ يکه در ادامه م يا نوشته. منتشر شد يسال پس از وفات سپهر ۱۰ن کتاب يا. است

خانواده او بود اشاره  يکه در باغ کاشان و محل زندگ ياو به اطاق آب ٥.يسال قبل از وفات سپهر ۴ يعنيست، ا
اما آن اطاق . کنند يگر باغ نقل مکان ميشود، خانواده به سمت د يده ميکه در آن اطاق د يکند، به خاطر مار يم

 يها ن تجربهيسد، به اينو ياحوال خود را م يپنجاه سالگ يکه حوال يماند و هنگام يم يز باقياسرارآم يسپهر يبرا
  :رديگ يکند و از حال خوش خود پرده برم يزِ کودکانه اشاره ميدل انگ

 يپشت درختان باغ کودک mystrium magnumن يا. کس در فکرش نبود چيه. افتاده بود يخال ياطاق آب«
م يصدا ي، اطاق آبيان بازيگاه م. برد يم ياق آبک من را به اطيتار ييروين. دا بوديمن پ ياما برا. م شده بوديمن قا

مثل . شد يده ميدر من شن يزيچ. و گوش بدهم. بمانم يان اطاق آبيرفتم تا م يشدم، م يها جدا م ياز همباز. زد يم
چشمم . خورد يگذشت و در من، به من م يزها از من ميدم چ  دهياز سپ يانيجر. خواب شما بشنودآب که  يصدا

رفتم و  يکم باال م دم و در خودم کميرس يپر م يبه سبک. ديد يزها ميکرد و چ يدرونم نگاه م يخال: ديد ينم يزيچ
ترک  ينيک چين حالت ترد و نازک مثل يکه ا يوقت. مثل وزش نور يحضور. گرفت يمرا م يکم جا کم يحضور

. طاقت من کم بود. دارد يز اسميکه هر چ ييجا. اشکال يان شلوغيدم ميدو يم. رونيدم بيپر يخورد، از اطاق م يم
. رفتم يم يبه اطاق آب يپنهان... شد يم ميها وارد خواب. ام حاضر بود يکودک يدر همه جا ياطاق آب. من بچه بودم

مگر (ام  گران نماز نخواندهيچ وقت در نگاه ديه. ام شه در خلوت خواستهيعبادت را هم. ديمرا بپا يخواستم کس ينم
را به کار بردم، نه » عبادت«کلمه ). شان بودم انيبردند و من م يم ينماز به مسجد يمدرسه را برا يها که بچه يوقت

در . آمد يگر ميد يخورد که از جا يبه من م يياش هوا يواريان چاردياما م. رفتم ينم يعبادت به اطاق آب يمن برا
م يها محرمانه خواب يها چهياز در. ن هوا آشنا بوديا. دميکش يم پر. شدم يسبک م. ختير ين هوا غبارم ميوزش ا

ر بودم و يمن کنار کو. آشنا بود يآب...شد ياطاق بلند م يخواند، از آب يمرا م يکه از اطاق آب يياما صدا. آمده بود
ها  يها آب يکاش يرو. ک شهر من معدن الجورد بودينزد: بود يره آبين هم ذخيزم يرو. فراوان بود يسرم آب يباال

کرد و بند رخت  يم يها را آب با الجورد، مادرم مالفه. نشست يها، الجورد کنار طال م ب قرآنيدر تذه. ده بودميد
  ٦».شد يم ييتماشا

 يسپهرن حال ي؛ در عيعتيشر يداده هم برارخ  يسپهر ير هم برايستن در کويشتر آمد، تجربه زيطور که پ همان
 يبه گواه يسپهر يابم، براي يچنانکه در م .پرداخته است يدوران کودک کيتربه حس نوستالژ شاعرانه تر و  قيعم

                                                             
  :د به ي، نگاه کنيسپهر يوجود يو دغدغه ها يشتر با احوال شخصيب ييآشنا يبرا.  ٥
  ۱۳۸۰، تهران، فرزان، يمنتشر نشده از سپهر يادداشت هايشعر و : هنوز در سفرم، يدخت سپهريپر

  .۱۳۸۷، تهران، نشر بازتاب نگار، يدو رساله درباره سهراب سپهر، يار عابديکام
  . ٢١-٢٣، صفحات ١٣٨٣، تهران، سروش، ياطاق آب،يسهراب سپهر.  ٦
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ت و ياز عدم مسئول يناش کيعالوه بر دربرداشتن حس نوستالژ يآمده، دوران کودک» چ، ما نگاهيما ه«چه در  آن
با جهان  ،قاتيتصورات و تصدم و يمفاه گرفتن ازواسطه و بدون مدد  ياست که شخص به نحو ب ي، فرصتيسبکبار

 يعني کنند؛ ياد مي» رتيح« از آنبهاست که عرفا  يزيه آن چيب، شبيغر هةن نوع مواجيشود و ا يرامون مواجه ميپ
  .يبا هست يشاتصوريو پ ٧يشامفهوميپ مواجهه

و  يسهراب به کودک که در آن »روزها عروسک يب«عبارت است از » چ، ما نگاهيما ه«از اشعار کتاب  يکيعنوان 
، تجارب نابِ »ا پرنده بودنجيا«و » ها به بعد از آب«تر در شعر  از آن روشن. کند يخود اشاره م يباطن بِيتجارب غر

 :کشد ير ميش را به تصويخو عارفانه

/ هاي الجوردي خوش بود با فلسفه/ در تنبلي لطيف يك مرتع/ انسان/ كرد دانش لب آب زندگي مي /روزي كه«
در قعر / مفهوم درشت شط/ مغلوب شرايط شقايق بود/ با نبض درخت، نبض او ميزد/ كرد سمت پرنده فكر ميدر 

آواز غريب / اما گاهي/ شد مي/ نزديك طلوع ترس، بيدار/ خوابيد مي /در متن عناصر /انسان/ كالم او تالطم داشت
  ٨.»دش خاكي مي/ زانوي عروج/ پيچيد مي/ در مفصل ترد لذت/ رشد

 يد، وقتيخواب يزد و در متن عناصر م يکرد و نبض او با نبض درخت م يکه انسان در سمت پرنده فکر م يزمان
ار مستعد يط بسين ذهن بکر و بسيو ا کرد يرامون رابطه برقرار ميبا جهان پ يرتصوريو غ يشامفهومياست که به نحو پ

 يسپهر در ،ف ذهن استيلط يسادگ ةکنند يکه تداع يل، دوران کودکين دليبه هم ٩.بودکران يمواجهه با امر ب
  :زديانگ يک برمينوستالژ يحس
/ پلک درشت بشارت يرو/ ه برگ ادراکيکه در سا يروزگار/ ک شاخه بوديکه انسان از اقوام  يروزگار«

  ١٠.»شد يخون انسان پراز شمش اشراق م/ ستاره يسو ياز تماشا/ رفت ياز هوش م ينيريخواب ش
تصورات و م و يمفاهما بدون . م استيق مفاهيو انتقال معرفت از طر ييرامون، تخاطب معنايجهان پ ارتباط ما با

 که نماد يسهراب از دوران کودک. مييگر سخن بگويکديبا  کرده و  يپرداز م و عبارتيشينديب ميتوان يقات نميتصد
  :کند ياد مي قات است،يبودن تصورات و تصد يو حداقل يبساطت ذهن

رخت آن روزها  يس حسرت، پيخ!/ ي بهشت پريشاني پاك پيش از تناسبا/  آمد ميان هياهوي ارقام كودك«
  ١١.»ادراك كم شد وزن لبخند/ ارتعاشي به سطح فراغت دويد/ هاي خطا رفت باال كودك از پله/ شتابم يم

                                                             
٧  .pre-conceptual 

  "از آب ها به بعد" ، شعر "چ، ما نگاهيما ه "، دفتر هشت کتاب، يسهراب سپهر.  ٨
ت يسا، "يسپهر يفلسفه الجورد" سروش دباغ، : نک. ام ل سخن گفتهيتفصبه »  چ، ما نگاهيما ه« کران در  دفتر يبا امر ب يو تصور ير مفهوميدر باره مواجهه غ.  ٩

  :۱۳۹۱ور ي، شهرجرس
h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/211.pdf 

  "نجا پرنده بوديا"، شعر »چ، ما نگاهيماه« ، دفتر هشت کتاب، يسهراب سپهر . ١٠
  "ک عبوريچشمان " همان، شعر .  ١١
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  : کند ين امر اشاره ميبه ا يمثنودر دفتر سوم  ،شياز منظر خو زيموالنا ن
  

  جاللت در داللت صادق استن يا
  جمله ادراکات پس او سابق است

  لنگ يجمله ادراکات بر خرها
  ١٢او سوار باد پران چون خدنگ

  
ادراکات و  ةرت عارفانه است؛ جمليب و گوهر حل کران،يبا مبدأ عالم ب يشامفهوميپ ةبط، رايمولو يبنا بر رأ

اشاره به دوران  يبرا ينماد خوب يدوران کودک ،يبه نزد سپهر .رسد يقات پس از آن مواجهه در ميتصورات و تصد
  :است يصورت يو ب يچون يرت و بيکننده ح يکه تداع يبساطت ذهن است؛ بساطت

  صور کم باش مست يها از قدح
  پرست تراش و بت بت يتا نگرد

  يصورت يرت محض آردت بيح
  ١٣يآلت يزاده صدگون آلت از ب

  
و  يري، بر بازگشت به دوران اساط»چ، ما نگاهيماه«، سهراب در کتاب هشت کتابشارحان  يبرخ يمطابق با رأ

را از  ييد و متوجه شد که او چه معنايفهم ين مطلب را به درستيد سر ايبا ١٤.کند يد ميتأک يدوران کودک ينوستالژ
هم  يو معرفت يه سلوکيک بلکه سوينوستالژ ، نه فقط صبغهيدرباره دوران کودک ن سخنانيا. کند ين امر مراد ميا

  :ديرس يم ي، به آرامش در تهيد که با ورود به اطاق آبيگو ي، مياطاق آباز  ييدر جا يسپهر. دارد
 ياطاق آب. زد ياطاق چنگ نم يز به خاليچ چيه. نه نبودييالله و آ. صندوق مخمل نبود. فرش نبود يدر اطاق آب«
 يچ کس به اطاق آبيه. دينه رسيبه السک. ديرس» يآرامش در ته«شد در آن به  يم. ستيبود مثل روان تائوئ يخال
  ».رفتم يمن م. رفت ينم

 يز با خاليش از هر چياست و ب ينيو چ يستيو عرفان بود يدر سنت شرق "emptiness"ادآور ينه، يمفهوم سک 
. ن معناستيز متضمن ايچش از هر يب» چ، ما نگاهيما ه«اشعار دفتر . قات ارتباط دارديکردن ذهن از تصورات و تصد

                                                             
  .٣٧٢٠- ٣٧٢١ات يم سروش، دفتر سوم، ابيشگفتار عبدالکريح و پي، به تصحيمعنو يمثنو، ين روميجالل الد١٢ . 

  . ٣٧١٣و  ٣٧٠٧ات يهمان،  مجلد ششم، اب.  ١٣
  .۲۶۱-۲۶۹، صفحات ۱۳۸۶، تهران، نشر ثالث، يو شعر سهراب سپهر يزندگ: از مصاحبت آفتاب، يار عابديکام١٤ . 
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رت يحکه  يدنيابد، دي يت مينجا محوريدر ا دنيد ارتباط برقرار کند؛ رامونين که ذهن با جهان پيا يجا به
  . آورد يسالک به همراه م يبرارا  يزيانگ دل

از  يعتين متن شريدر ا. ميکناف  يم نظر» به دوست يا نامه«تحت عنوان  يعتيشر يريکو گر نوشتةياکنون به د. ۲
گران از او يکه د يريده که تصويشياند يدر خلوت با خود م او رسد يبه نظر م. اد کرده استيخود مختلف  يها من

ن دو يز«کرده که  يو با خود زمزمه م استار متفاوت ي، بس شتن داشتهيخو از يعتيشر يکه عل يريدارند، با تصو
  :»عجبا من چه منم يهزاران من و ما ا

کرده بود؟  يادت هست که مرا نقاشي يشعر ابوالفضل سحاب. ستمين يکيام که  ش متوجه شدهيها پ من از مدت« 
جان يمانش در حرا بسته شده است و روح و هياش کعبه است و ا نه که قبلهيک من زاده مدي. ن منميدم که چنديد يم

... هياسر و سميو ابوذر و سلمان و عمار و  يح و محمد و عليو مس يم و موسيابراه يها ر دستيو احساسش در ز
سراپا عقل است و . کند يمان را احساس نميشناسد، ا ينه، که آنجا را نميگانه با مديک من بي. شکل گرفته است

زاده آتن و پرورده سقراط و همچنان آمده تا افالطون و ارسطو . منطق خشک است و فلسفه است و دو دو تا چهار تا
. رشد و ابن خلدون و رفته تا هگل و دکارت و کانت و سارتر و افتاده در علم و سردرآورده از سوربن و ابن يو بوعل

افته است و خود را نشان داده و همان که تو او يگرم شهرت يد يها »من«شتر از يآنکه ب. ن هر دويگانه با ايک من بي
ار ينده است و پر دل و گرده است و هوشسيکه جوان است و نو يف کردير عکس من توصيرا به نام من و در ز
شناسند، از همه  ين من که مردم همه مرا بدان ميا! زيانگ شگفتچه ! وياز راد يغ آگهين طرز تبلياست و خالصه بهتر

من . کند يهست که احساس م يگريمن د. کند يک من فکر مي... تر است تر و ناشناس گانهيب» من«گرم با يد يها من
گر ين، ديمنِ راست. نيگر که همه هستند، اما دروغيد يها گر و منيد يها کند و من يان مياست که عص يگريد

  ١٥».رسد ين جا فرا مين و دردبار هميسکوت سنگ. توانم ينم. مانم ينجاست که ناچار از گفتن ميکدام؟ ا. است
جالب . دارد ياديشباهت ز ياز اشعار سپهر يکيکند که به  ياستفاده م يرين مقاله از تعبيا يانتها در يعتيشر

  : سدينو يم يعتيشر. کسان استيش يهم کم و ب دون يخ نوشته شدن اياست که تار
گذرند که احساس  ير مينهند و د ين بر من گام ميو سنگ يستن مشکل شده است و لحظات چنان به سختيز«

به درون من پا گذاشته است و اوست که مرا چنان  يگريدانم کس د يدانم چرا؟ اما م يچ نميه. شوم يکنم خفه م يم
ش يخو» بودن«از . ارامميدر خودم ب. توانم در خودم بگنجم يگر نميکنم د يطاقت کرده است که احساس م يب

اوه چه !... عشق آن سفر بزرگ! فرار يتاب ين کفش تنگ و بيا. کند يم ين جامه بر من تنگيام و ا تر شده بزرگ
  ١٦!» نجا نبودنيا«ز و جانبخش است يانگ اليخچه !! کشم يم

                                                             
  . ٣١٥- ٣١٧و  ٣٠٨-٣١١، صص  ريهبوط در کو.  ١٥
  ۳۲۱- ۳۲۲همان، صفحات  . ١٦
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  :ديسرا ين ميچن نيا يو سپهر
من كه /  بايد امشب بروم/ ...  آشنا بود صدا مثل هوا با تن برگ/ سهراب؟: چه كسي بود صدا زد/ هايم كو، كفش«

بايد امشب /  برومبايد امشب  /... حرفي از جنس زمان نشنيدم/ از بازترين پنجره با مردم اين ناحيه صحبت كردم
رو به آن /  كه درختان حماسي پيداست/ و به سمتي بروم/ كه به اندازه پيراهن تنهايي من جا دارد، بردارم/ چمداني را
  ١٧.»هايم كو؟ كفش!/ سهراب: يك نفر باز صدا زد/ خواند ه كه همواره مرا ميژوا وسعت بي

در . است يبا طلب کفش و عزم سفر به نزد سپهر د، متالئميگو ياز آن سخن م يعتيکه شر يمعنوبزرگ سفر 
  :دهد يخود را به وضوح نشان م يتاب يباز هم سهراب ب، »حجم سبز« از  دفتر  يگريشعر د

و چنان / ، مثل يك بيشه نور، مثل خواب دم صبح در دل من چيزي است!/ ... آمد در گلستانه چه بوي علفي مي«
  ١٨.»خواند ، كه مرا مي دورها آوايي است/  ، بروم تا سر كوه ته دشتبدوم تا / خواهد ، كه دلم مي تابم بي
 يعتيشر» به دوست يا نامه«نماندن و عبور کردن، هم در و شوق به سفر و در جا نزدن و   يو سبکبال يسبکبارن يا

  . شود يده ميد ياد شده از سپهريو هم در دو شعر 
آنچه محل استشهاد من در آثار . معاصر بپردازم يت فرهنگيشخصن دو يعشق در آثار ا ةلم به مقوليما نکيا.  ۳
منتشر شده؛  ريهبوط در کوکه در » دوست داشتن از عشق برتر است«است باعنوان  يمشهور ةاست، مقال يعتيشر

ن يدر ا. ر متعارف از مفهوم عشق، متفاوت استيدهد، با تصو ين مقاله از عشق به دست ميسنده در ايکه نو يريتصو
شخص نسبت به معشوق معنا  ةخواهان حس تملک يدهد و عشق را نوع يم يمنف ييبه عشق بار معنا يعتيشته، شرنو
از مفهوم  ونفالطا که يا ي، مانند تلقديآ يد ميان دو روح پديم يشاونديدر مقابلِ دوست داشتن که در خو کند؛ يم
؛ ستيک نياز مقوله عشق رمانت، دوست داشتن يعتيدر واقع در نگاه شر. دهد يبدست م افتيدر رساله ض» عشق«

شتر از سنخ احوال يک است و بيررمانتيعشق،  غ هم يسپهر يبرا چنانکه. شود يمختم  يکه به رابطه جنس يعشق
  . است يو وجود يباطن

ن يا م کهيت داشته باشيعنا. ميک کنيفکگر تيکدياز را  يورز شتر بحث، خوب است اصناف عشقيبضاح يا يبرا
  ١٩.انجام نشده است يحصر منطق دارد و به يياستقرا ةصبغ يبند ميتقس

ک دارد و با ابراز يک و اروتيرمانت يةشود، سو ين دو شخص برقرار ميکه ب يا عاشقانه ةاول، رابط يتلق با مطابق
ر يمتملکانه و غ: عاشقانه خود بر دو نوع است ةن نوع رابطيا .ن استيعج يو روابط جنس يعاطفد يشد ةعالق

                                                             
  "آغاز يندا" ، دفتر حجم سبز، شعر هشت کتاب.  ١٧
  ".در گلستانه" همان، شعر .  ١٨
  :ل سخن گفته اميبه تفص  ي، از اصناف عشق ورز" گر عشق و هم تماشاگر عشق استيلسوف هم بازيف" ل تحت عنوان يدر مصاحبه  ذ١٩

h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/85.pdf  
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از  شه است کهين انديصرفا در اخود تصاحب کند و  يخواهد معشوق را برا يدر نوع متملکانه، عاشق م .متملکانه
ر متملکانه، عاشق محبوب يغ ۀنعاشقا بطةکه در راي؛ در حالبرخوردار گردد يو عاطف يجسمان ينين همنشيامواهب 

ت دارد و محبوب را در وهله نخست يش محوريمعشوق برا يو خوشبخت يابيخواهد و کام يرا در تملک خود نم
گر يم، ديگذراز عشق نوع نخست که در  .شود يمد او يعا ينيهمنشن يا، نه آنچه از خواهد يمعشوق م خود يبرا

  .ر متملکانه انديغ يجملگد، يآ يل ميکه در ذياشقاصناف ع
ورزد؛  يعشق م گريد يبدون شائبه و با تمام وجود به شخص است که در آن عاشق يم، عشق افالطوندو يتلق

ر رابطه موالنا و شمس ينظ: داشته است ير شگرفياو تاث يو معرفت يو تحول روح يشخص يکه در زندگ يکس
ن سنخ روابط، يا. م سروش با موالنايعبدالکر و يون؛ رابطه اقبال الهورينيو ماس با ابوذر يعتي؛ رابطه شريزيتبر

  .کند يم »دوست داشتن«ر به ياز آن تعب يعتيگر که شريد يک روح به روحيعاشقانه هستند؛ عشق 
 يشود؛ همان عشق يو محقق نم يک انسان متجلياست که متعلقش در  ياز عشق افالطون يگريسوم، سنخ د يتلق

که چون  يکه موالنا از خداوند يوقت. است يکنند و متعلقش محبوب ازل ياد مي يکه عرفا از آن به عشق آسمان
، خود خداوند، عشق است؛ نه ين تلقيگر، در ايان ديبه ب. ن معنا از عشق را مدنظر دارديد، ايگو يعشق است سخن م

  :باشدده کر يتجل يزيگر مثل شمس تبريد يدر محبوب ن کهيا
  يدو هزار ملک بخشد شه عشق، هر زمان

  گر ندارميد يمن ازو به جز جمالش طمع
  ييببرد عشقش دل خسته را به جا يسحر

  ٢٠که ز روز و شب گذشتم، خبر از سحر ندارم
  

شناسانه به  عشق بلند نين مضاميدر دفتر اول، ا» زکيپادشاه و کن«ن داستان يو همچن يمثنو» نامه ين«ات يدر اب
  :و عاشقانه، خود خداوند است ين رابطه سلوکيا متعلقِ ،در آنجا ٢١.ده شده استير کشيتصو

  ما يسودا عشق خوش يشاد باش ا
  ما يها ب جمله علتيطب يا

  جسم خاک از عشق بر افالک شد
  کوه در رقص آمد و چاالک شد

  ستين کو باقيعشق آن زنده گز
                                                             

  .٢٦٢، غزل ١٣٧٧، يبيج يکتابها ي، تهران،شرکت سهاميکدکن يعي، به کوشش محمدرضا شفات شمس يده غزليگز،  ين محمد بلخيجالل الد.  ٢٠
  :د به ياز مفهوم عشق، به عنوان نمونه،  نگاه کن ين تلقيشتر ايبسط ب يبرا . ٢١

  .۱۳۷۹، تهران، صراط، ،  قمار عاشقانهم سروشيعبدالکر
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  ستيت ساقيکز شراب جان فزا
  اين که جمله انبيعشق آن بگز

  ٢٢ايافتند از عشق او کار و کي
  

 عشقگر موجودات يد بهرشوت  يعلت و ب يب که در آن، عاشق ،٢٣دوستانه است از عشق نوع نوع چهارم عبارت
 يچ چشمداشتيک درد و رنج آنها شدن بدون هيگران و شريکردن از د يريکه متضمن دستگ يورزد؛ عشق يم

هش درد و کا يکه شخص در راستا يزانيبه م. ديورز ينوعان خود م که مادر ترزا نسبت به هم يند عشقاست؛ مان
  ٢٤.ده استين  نحوه از مناسبات عاشقانه را تحقق بخشيگران گام بردارد، ايرنج د
د که يگو يسخن م »يعشق«رسد از  يد، به نظر ميگو ين مقاله  سخن ميعاشقانه در ا ةطاز راب يعتيشر يوقت

اد ي» دوست داشتن«از  يوقتاما . استمتملکانه که  ينوع اول قلمداد گردد؛ عشق کيل عشقِ رمانتيتواند ذ يم
  .ورزد يخود م يشاوند روحيوخکه انسان به  ير متملکانه ايرا مد نظر دارد؛ عشق غ يورز عشق کند، نوع دومِ يم

 يم بندين تقسيکند که در ا ياد مي يخود، عالوه بر عشق نوع دوم، از عشق يريکو يها گر نوشتهيدر د يعتيشر
 يک زندگيو وجه تراژ» يسرشت سوگناک هست«که ناظر به تأمل و درنگ در باب  يندارد؛ عشق ييچهارگانه جا

 خوبست .از مفهوم عشق متالئم و متناظر است يبا درک سپهر ،ن حاليو در ع ؛نيعج يمعنو يياست و  با تنها
  :ميکن را مرور » دوست داشتن از عشق برتر است«از مقاله  ييبخش ها

و خدمتگزار اجتماع،  عت کننديست تا بشر را کارگزار طبا ييها لهيکه همه ح ها داند که از آن عشق يو چه م«
ک روح يست و آن عشق انسان به انسان، عشق يها ابزار کار ن گر عشقيز وجود دارد که همچون دين يتر عشق بزرگ

به  »شاونديخو«ک يس و ثروتمند، عشق يبا و نفيک روح زيازمند به يک روح تنها و ني. ک روح استيبه 
ن يدر ا» يمصلحت«ک به يند و هر يرو ين ميحشرات از زم همچونن انبوه خلق که يخود، در ا» شاونديخو«
. اند اش کرده بنامم که شاعران آلوده» عشق«ز يغم آمد که آن را نيدر. رنديم يلولند و م يآلوده، در هم م» يروزمرگ«

است، » يشاونديخو«نجا ين کلمه در ايفتم بهترگ. اند بخوانم، مالها به حماقتش کشانده» ارادت«خواستم 
دم که يترس! »وند«و » شيخو«: ن کلمه استيکه در ساختمان ا ييبايبا لطافت ز: گانهيدو روح، دو ب يشاونديخو

دو . شاوند استيخو يمان دو روح آشنايو مقصودم عشق و ارادت و ا. م دوست داشتنيگو يبه هر حال م. نفهمند
و  يچ مصلحتيسازد، ه يرا م يهر کس» خالص يمنِ انسان«که  يو ناب و منزه يميصم ةريخم که جز آن» يانسان«

                                                             
  . ٢١٩- ٢٢٠، ٢٥و  ٢٣ات ياول، ابم سروش، مجلد يشگفتار عبدالکريح و پي، به تصحيمعنو يمثنو، ين روميجالل الد.  ٢٢

٢٣altruistic 

  :د بهينگاه کن. ام ن نوع رابطه عاشقانه سخن گفتهي، از ا"يگرياب رنج ديدر غ: ۳از عرفان مدرن  يطرحواره ا" در مقاله  ٢٤.
h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/201.pdf  
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شاوند بسته يخو يان دو تنهايم ييعت، نه خلقت، بلکه تنهايکه نه طب يونديوندند، پيپ يگر نميکديآنان را به  يضرورت
. کنم ياستخوانم، در عمق فطرتم، احساس مون در مغز ينيم؟ به هر حال، آنچه من از ماسيدانم چه بگو ينم... است و

که همواره حسرت » ييدانم کجا ينم«روز، دست در دست او، به آن  کردم هر ياتش احساس ميآن که در ح
افتنش يشه در انتظار بازيرا که هم يا» دانم که يآن نم«شوم، و در نگاهش  يتر م کيم، نزديدورافتادنش را دار

  ٢٥».نميب يم، ميآرام يب
که از  يا است؛ رابطه عاشقانه يعتيشر يعاشقانه برا ةن رابطيا ياست که مصداق تجل ياز افراد يکيون ينيماس 
پس از . گذارد ين رابطه را دوست داشتن مينام ا يعتيت دارد؛ اما شريگر حکايد يک روح با روحي يشاونديخو

  :ديگو ين مقدمات او ميا
رت يبص يخودآگاه و از رو يوندياما دوست داشتن پ. ييناياز سر ناب يونديک جوشش کور است و پيعشق « 

گذارد، اما دوست  يها بر آن اثر م ها و عبور سال ست و گذر فصليارتباط ن يعشق با شناسنامه ب... روشن و زالل
 عشق، در هر... ستين يبلندش روز و روزگار را دست   انهيکند و بر آش يم يسن و زمان و مزاج زندگ يداشتن در ورا

ست سال بر يشما ب: "د يگو يچنان که شوپنهاور م. ا آشکار، رابطه دارديمحسوس، در نهان  ييباي، با زيو سطح يرنگ
عشق تملک معشوق است و ... !"ديتان مطالعه کن احساس يم آن را بر روير مستقيد آنگاه تاثييفزايتان ب سن معشوق

هواداران «نفور است و در دوست داشتن است که ب ميدر عشق رق... محو شدن در دوست يدوست داشتن تشنگ
مرز  يت بيک ابديک روح مطلق است، يان ميمان است و ايدوست داشتن ا... » شتن دارنديش را چو جان خويکو

ک گرسنه يعشق غذا خوردن . ستنعشق لذت جستن است و دوست داشتن پناه ج... ستين عالم نياست، از جنس ا
 ٢٦».است» افتنيگانه ين بيدر سرزم يزبان هم«و دوست داشتن  است

در نقاب خاک  يرو يکين دو نفر برقرار است و يدوستانه ب ةرابط يدهد که وقت يح ميدر ادامه توض يعتيشر
د و به خود بپردازد؛ نکن يه و زاريخواهد که آن چنان مو يش به جد ميخوابد، از دوست خو يکشد و در گور م يم

  :نديبنشاه پوش يها عزادار و س ها و سال ماه دير بايناگزيگريفرددر سوگ د ،متملکانه ۀنعاشقا ةاما در رابط
مرا در !... سرشار از بودن ي، ايپر از زندگ يو ا. دنيمملو از بودن و توانستن و حس کردن و تپ يتو ا يآر«

آغوش لحظات سرشار د دست در يمن، با يگر بيست سال ديتو ب! د و ساکتم، آرام بگذاريجاو يين تنهاينجا، در ايا
که دوست ... يکن يو زندگ ي، باشيآر... يکن يو زندگ يباش... يکن يو زندگ يکردن؛ باش ياز بودن و زندگ

  ٢٧».ن نخواهم آوردييبلند، پا يها ن قله عشقيداشتن از عشق برتر است و من، هرگز خود، را تا سطح بلندتر

                                                             
  .۳۲۶- ۳۲۷، صفحات ريهبوط در کو. ٢٥
  . ۳۲۹- ۳۲۷،۳۳۱همان،  صفحات . ٢٦
  .٣٤٢- ٣٤٣همان، صفحات .  ٢٧
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. که توأم با تملک است يند، البته از عشقينش يفوق عشق مان آمده که يسخن به م ي، از دوست داشتنين تلقيدر ا
را سراغ  يا رمتملکانهيک غيتوان عشق رمانت يم نميصحه بگذارم و بگو يعتيشر يبند ميستم که بر تقسيبر آن ن

  ٢٨.که توأم با تملک است، سراغ گرفت يعاشقانه ا ةرابط نيهم در ا يتيواقعتوان  يم نگرفت؛ اما
ر به که ناظ يعشق. سراغ گرفت يعتيات شريريتوان در کو ياز عشق را هم م يگريد ي، معناها نياما عالوه بر ا

  يعتيشر يقدر تل »ييتنها«سازد؛ چرا که مؤلفه  يکه موالنا م يريعالم است، اما نه با تصو سالک از مبدأ يجداافتادگ
خطاب   يعتيشر. شتر استيبيبس اتيريدر کو ييکند، اما بسامد واژه تنها ياد مي »ييجدا«از موالناهم .  پررنگ است
  :سدينو  يبه دوستانش م

چه  يدان يم !معتاد. ديمعتاد کن يکم به مثنو چه خوب است که خود را کم. ديد و بخوانيدا کنيرا پ يمثنو«
آباد  ن مرتعِيام که ا انده است؛ من تا آنجا آمدهير رويکه در کو ير است و کتاب او، بهشتيم؟ کتاب من کويگو يم

آباد   ر، مرتعِين کوياست و بر ا ن مرحله گذشته ياز ا يام، مولو دهير ديخرامند کو يچرند و م يرا که در آن م يزندگ
  ٢٩».انده استياست، کاشته و رو  را ساخته يک زندگي

  :د يگو يش و موالنا احساس کرده، در ادامه مين خويب يعتياست که شر ين تفاوتيا
ات يکه در وجود و در ح يمسأله اساس. نجا استيست، اين يمساله اساس ينيد ين و بيمسأله دم يگو ين که ميا«

ا انگشتوانه بودن؟ يا بودن يدر. خود آدم است» چقدر بودن«و » چگونه بودن«است، » چه اندازه بودن«مطرح است، 
ر مادر يبا آب آبگوشت، چه با ش چه با آب زمزم پر شود و چه! انگشتوانه. ن شکارجو بودنيا شاهيبودن  يمرغ خانگ
  ٣٠.»ر خشک؟ چه خواهد بودن؟يو چه با ش
ش زبان لقلقه ييزهايکه چ  نيه باشد، نه اکسب کرد يفراخ وجود مهم آن است که انسان هاضمه يعتيشراز نظر 

  :زند يز مير گريعدم و کو ةن نامه باز به قصيا يدر انتها. باشد
کشور سبز آرزوها، چشمه مواج و زالل ! آسمان... جوالنگاه هول،  کرانه عدم، خوابگاه مرگ و يب يصحرا«

ز خلقت يماند، عدم ــ آن چنان که خدا ن يکه به عدم م يرين کوي، در اينيب يگاه م و آن!... دها و انتظاريها، ام نوازش
پرآفتاب، دست  ۀنکرا ير بين کوي، در اعماق دور ايديتبع ن خدا گونهي، ا»تنها يانسان«د ــ نجا آغاز کريجهان را در ا

  ٣١».است» توطئه بزرگ«ک ياندر کار 
                                                             

. دا کرده استيوع پيران شيافتادم  که در چند سال گذشته در ا يدپاشيتلخ اس ۀدياد پديدم، به يشياند يم » دوست داشتن از عشق برتر است« که به مقاله يهنگام. ٢٨
پس از او  يست که آن محبوب سابق دميحاضر ن يکه حت يطور شود، به يرد، بالفاصله دشمن او ميگ يفرد پاسخ دلخواهش را از محبوبش نم يموارد وقت نيدر ا

 البته  ،دل آزار ۀديپدن  يا. کند يران ميت فرد را ويشود و  شخص يت که بدل به نفرت من همان رابطه متملکانه اسيا. کند يزندگ يخوشبخت باشد و به راحت
  .کند يطلب م مخصوص به خود را ياجتماع يب شناسيآس
  .٦٧١همان، صفحه . ٢٩
  .٦٧٣-٧٦٧٤همان، صفحات .  ٣٠
  .٦٧٦همان، صفحه .  ٣١
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  خو کرده يمعنو يياست که با تنها يشده، انسان يدي، تبعيعتير شرير، به تعبين کويکه در اعماق دور ا يانسان
خاطر، ن يستد و به هميا ين جا ميهم يعتيسازد؛ اما شر يآباد م ک مرتعِير است که ين کويا يموالنا بر رو. است

  :ديگو يطور که سهراب م همان، ن استيبا حزن عج اش ييتنها
  ٣٢.»ستيت جاريتا ابد يه ناروني، سايين تنهايو در ا/ نجا تنهاستيم اآد«

ن است و يکه با تملک عج يعشق يکي: ات متضمن سه معناستيريو دوست داشتن در کو يخالصه کنم؛ عاشق
که ناظر به  ي، عشقيو سوم. گر استيکديشاوند به يدو خو، دوست داشتن که همان عشق يدوم. مذموم است

 يز نماديش از هر چيد و بيرو يبرهوت م رِيکه در کو يعشق. ن استيعج يياست و با تنها يسرشت سوگناک هست
که فوق اعداد و اضداد  ياز هست يساحت ي، بلکه به معنايپوچ يو عدم؛ عدم نه به معنا يکرانگيبا ب ۀجاست از موا

  :رديگ يچون است و سالک را در بر م يرنگ و ب ياست و ب
  ان، چو عدميفارغ از سودم و ز

  ٣٣!ان که منميز يسود و ب يطرفه ب
  

او نه از عشق . کند ير را مراد مياخ ين معنايد، هميگو يسخن م هشت کتاباز عشق در  يهم وقت يسپهر
است؛ بلکه از  يکه نمادش محبوب ازل يو نه از عشق يشاوند روحيشاوند به خويکند، نه از عشق خو ياد ميک يرمانت
  :ن استيبودن عج يريو کو ييد که  با تنهايگو يسخن م يعشق
 ٣٤.»کران باشديب يايدر يکوچک، دچار آب ياگر که ماه/ و فکر کن  که چه تنهاست/ عاشق/ يعنيدچار «

  : از مقومات آن است ييکه تنها ياز عاشق ينوع
غرق / که ييها فاصله يصدا/ هاست فاصله يصدا/ و عشق/ استياهتزاز خلوت اش يسفر به روشن/ و عشق«

و / شه عاشق تنهاستيهم/ شوند کدر يچ ميک هيدن يو با شن/ زنديکه مثل نقره تم ييها فاصله يصدا/ نه/ ابهامند
  ٣٥.»ه هاستيدست عاشق در دست ترد ثان

، نه عشق ديگو يبه آن دوست داشتن م يعتيکه شرشاوند است، يک روح خويبا  ييآشنا ، نهينجا منظور از عاشقيا
را با شاعر معاصر،  ياگر سپهر. ن استيعج يوجود يياست که با تنها ي؛ بلکه عشقدوستانه و نه عشق به خداوند نوع

                                                             
  »در لحظه يواحه ا« ، شعر »حجم سبز« ، دفتر هشت کتاب.  ٣٢
  . ٢٨١، غزل ات شمسيغزل دهيگز.  ٣٣
  » مسافر«، هشت کتاب.  ٣٤
  همان.  ٣٥
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عشق در اشعار  ٣٦.شود يده ميآشکارا د» ا باضدادهايتعرف االش«ن تفاوت به مصداق يم، ايسه کنيفروغ فرخزاد مقا
  : دارد يک پررنگيرمانت ۀیفروغ، سو

 يمن ا يبرا ياگر به خانه من آمد/ يکيت تاريو از نها/ يکيت تاريمن از نها/ زنم يت شب حرف ميمن از نها«
  ٣٧.»به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم/ چه که از آنيک دريو / اوريمهربان چراغ ب

 يکه ناظر به سرشت سوگناک زندگرد يگ يند و سراغ ميب يرا م يرتيغربت و ح در عشق، يمقابل، سپهردر 
  :است

من از / ن عصر خاموشيدر ابعاد ا/ ديرو يت حزن ميميصم يکه در انتها/ است يبياه عجيآن گ نهيتو سبز يصدا«
من  ييو تنها/ من بزرگ است ييم چه اندازه تنهايت بگويا تا برايب/ ک کوچه تنهاترميف در متن ادراک يطعم تصن

  ٣٨.»ن استيت عشق ايو خاص/ کرد ينم ينيش بيخون حجم ترا پيشب
 يو سبکبال يک است، با سبکباريررمانتيدارد و غ ينيک و حزيتراژ ةن که صبغيعالوه بر ا ينگاه سپهر در يعاشق

به خود وانهاده شدن و ترک تعلقات را هم از سر  ةتجرب يين معنا که شخص گويبد. رسد يدر م  ييو رها
  :گذراند يم

/ ها برد يمرا به وسعت اندوه زندگ/ و عشق، تنها عشق/ کند مأنوس يب ميک سي يترا به گرم/ و عشق، تنها عشق«
  ٣٩.»ک پرنده شدنيمرا رساند به امکان 

ن يا يکران؛ سپهريب يدر فضاهاز متضمن ترک تعلقات است و پرواز کردن يش از هر چيامکان پرنده شدن، ب
و  ييجا يب نماد ،ن است؛ چرا که باديباد همده  ياو در برابر پد يل دلباختگياز دال يکي. نديب يم يمؤلفه را درعاشق

  .است ترک تعلقات
 تطورِ ترجمان» معبد«مقاله  ٤٠.است» معبد«م، يگذران يسه از نظر مين مقايات که در ايرياز کو يگريد مقاله. ۴

داشت تا  يا و فسرده ير سرد و زمستانيکرد و ضم يم يکه در شب زندگ يروزگار است؛ يعتيشر ياحوال باطن
مقاله که با  يد تا انتهاينور زبانه کش يها را از سر گذراند و ناگهان در وجودش شعله يکه احوال گوناگون يروزگار

  .ميآلود مواجه ز و مهيآم ابهام ييفضا

                                                             
  :سه کرده اميگر مقايکديرا با  يل،  مفهوم  عشق در اشعار فروغ فرخزاد  و سهراب سپهريدر مقاله ذ.  ٣٦

  :۱۳۹۱ت جرس، تابستان ي، سا"يمانيس يدستها يناتوان" سروش دباغ، 
h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/215.pdf  

  »هيهد« ، شعر »گريد يتولد« د، دفتر ي،آلمان، انتشارات نومجموعه اشعار فروغفروغ فرخزاد، .  ٣٧
  .»همسفرانبه باغ « ، شعر »حجم سبز«، دفتر هشت کتاب، يسهراب سپهر.  ٣٨
  »مسافر« همان، دفتر .  ٣٩
ته ير؛ تجربه مدرنيکو، يدزفول يفرامرز معتمد: د به يه، نگاه کنبه عنوان نمون. موجود است يمتعدد يها ، نوشتهيپژوه يعتين مقاله در قلمرو شريدر باب ا. ٤٠

  . ۱۳۸۷، تهران، قلم، يرانيا
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ابم، ي يچنانکه در م ٤١.و متعارف از آن، متفاوت است جيراات با قرائت يريمقاله و توسعا کون يخوانش من از ا
همچنان در  يخاکستر يمتن، ابهام و فضا يآورد و به گواه يرا فراچنگ نم ي، روشن»معبد« ةمقال يدر انتها يعتيشر

و  ييمانند تنها ييها ده از مؤلفهينده و کوشبر آفتاب افک يکيها را به ن ن دغدغهياو ا. ماند يم ير او بر جايذهن و ضم
  :خود را بهتر روشن سازد يرد تا احوال وجوديش مدد بگيخو  ةم برساختيمفاه يبرخ

ن سرودها را در يتر که دلکش ـ و من. ن با شب خو کرده بودمين چنيستم؛ ايز ين در شب مين چنيو من ا« 
قرارم، مدفون يروح ب يدايد نبودم، انتظار روز، در عمق ناپيخورشخود، هرگز، چشم به راه ... ساختم يش روز ميستا

کسان ين يها، با زم شب يها باد و باران يها ر ضربهيکه در ز ينمانده بود؛ گور ي، بر جايشده بود و از او، جز گور
گر گورها يگرم نتوان بازش شناخت و چنان با ديد يها ن قبرستان همه خواستنيشده بود و چنان هموار که از زم

ن خاک ين که در ايخ زاد و مرگ ايز شسته و شکسته و اسم و رسم و تاريلوح آن ن. افتيخته، که نتوان بازش يدرآم
ک کلمه خوانا بر آن يک حرف درست، يشد؛  يگر خوانده نميده است، چنان محو و پاک شده بود که ديآرم

ن ين چنيو مرا اشباح ا. در شب داشتم يگاهين پاين چنيو من ا. گذراندم ين شب را مين چنيو من ا... نمانده بود
ن يا«و من » بودم«ن ينچنين با شب بودم و من اين چنيو من ا. ن با شب خو کرده بودمين چنيو من ا. داشتند يدوست م

  ٤٢».ساختم يده نميد قصيش خورشيگر در ستايگفتم؛ د يگر از روز نميشب بود و من د... بودم» نيچن
 يعتيرا که شر يتلخ يش، فضايکم و ب هست که يا دهنده ن حال تلخ و تکانير رسا و در عيتعاب، در جمالت فوق

ن نکته جلب يم را به اا ن مقاله توجهيچند باره ا ةمطالع. کشد ير ميبه تصوبرده  يدر آن به سر م يا دست کم برهه
فرهنگ و ارزش اد يبه . ش مدد گرفته استين احوال خوييتب يبرا» آرامش سرد«از اصطالح  يعتيکرد که شر

 ين برايتگنشتايکه و ييها مؤلفه. است رفتهبرساخته و بکار » حکمت سرد«ن افتادم که در آن اصطالح يتگنشتايو
، يعتيکه شر دينما يد ميار بعيبس است؛ يعتيشر» آرامش سرد«کننده مفهوم  يشمارد، تداع يبر م» حکمت سرد«
اما جالب . نداشت يچندان ييآشنا يليو سنت فلسفه تحل يسيو انگل يباشد، چرا که با زبان آلمانن خوانده يتگنشتايو

که  يم؛ متفکرانينيب يدر احوال متفکران م يزيبرانگ  تأمل يها م، قرابتيرس يم يوجود يها به تجربه ياست که وقت
ن از يتگنشتايو. اند را تجربه کرده يمشابه يوجود يها اند، اما تالطم داشته يمختلف يو معرفت يتيترب يها نهيشيپ

؛ يو گرمابخش ياز شورمند ين است و عارينه و آرامش و سکوت عجيد که با طمأنيگو يسخن م يحکمت سرد
ل و يکه پس از فرو نشستن ق يکند؛ آرامش يد که در عمق جان تجربه ميگو يسخن م يز از آرامش سردين يعتيشر
  .کشد يفرد را در کام م رسد و ياهوها در ميها و ه قال

 : ديگو يم يعتيدر ادامه مقاله معبد، شر
                                                             

در  يتأمالت: فکر نازک غمناک: اکنون در. ١٣٩٠، مهرنامه، بهار "يعتيشر يات عليريدر کو يدرنگ: زبرر و ين زيباش چن  يم" سروش دباغ، : د بهينگاه کن. ٤١
  . ٦١- ٧١، صفحات ١٣٩٠ر، ي؛ تهران، کوترنم موزون حزن، "ينيد يراث روشنفکريعرفان و م" ؛ در دست انتشار؛ همو، ، اخالق و عرفانيروشنفکر

  .۴۶۸و  ۴۶۲- ۴۶۴، صفحات ريهبوط در کو.  ٤٢
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کدست شب هر لحظه از هزاران نقطه و به هزاران گونه و به صد ياه و يز دگرگون شد، پرده سيناگهان همه چ«
تاکنون گرفتار  يچ چشميه! است يمنظره شگفت...! شود  يرد، روزن روزن ميگ يسوزد، آتش م يهزاران رنگ م

، يهم زدن ، در هر چشم بهييدايدست ناپ! سوزد يشب دارد م! شب آتش گرفته است. نشده است ييتماشا نيچن
کنم؛  يها را تماشا نم مهيق خيمن حر!... کند يافکند و او را به هزار گونه داغدار م يهزاران گونه آتش به جان شب م

. ميگر تماشاياکنون د. ستميگر شبح نيبودم و اکنون د يشبح. ام ؛ تماشا شده»ها هستم مهيق خيحر يمن اکنون تماشا«
  .»!!شگفت، شگفت، شگفت يآتش باز. شگفتم ين آتش بازيا يم؛ تماشايها مهيخ يسوختن دسته جمع يتماشا
ز درباره ين يچون مولو يم؛ عارفينيب يم  هشت کتاباست که در  ييها از مؤلفه يکير بدل شدن به تماشا، يتعب

چ، يما ه«، هشت کتابن دفتر يعنوان آخر ٤٣.گفته است يسخنان نغزستن ينگرده و يطلب کردن دو » تماشا کردن«
همه تن چشم است که در آن بر مفهوم تماشا و » سوره تماشا« زين» حجم سبز« از اشعار دفتر  يکي است؛ نام» ما نگاه

  .  است د شدهيسلوک تأک يت آن در وادياهمشدن و 
  :است» ک دورهاينزد«، »چ، ما نگاهيما ه«ن شعر از دفتر يدوم

به  ،به شور ،حرف بدل شد به پر/ چشم مفصل شد:/ کيرفتم نزد/ شهياز هم يبا بدن/ زن دم درگاه بود«
  .»درآفتاب بگردم يرفتم قدر/ ه بدل شد به آفتابيسا / اشراق

 .است يشعر سپهر دفتر نيآخر نِيمضام ستن از امهاتيافتن نگريت يبدل شدن حرف به شور و به اشراق و محور 
ر او معطر شده يضم يکنار رفته و فضا يصفت که شب يشود؛ زمان يده ميهم د يعتيشر يسلوک يها ن امر در تجربهيا

  :است شکل گرفته يباز و آتش
که  د، از آن هنگاميآ يشتابان فواره خوشم نم يها ستناز ج. ديآ يد، از باران خوشم ميآ يمن از ابر خوشم نم«

که سحرگاه، درِ  يکبوتران يد؛ از انفجار شلوغ و تند پرواز ناگهانيآ يکند خوشم م يبازگشتن خم م يقامتش را برا
زند يگر يزنند و به هوا م يوار بر سر و صورت من م وانهيپرند و خود را د يرون ميم و به شتاب بيگشا يانشان را ميآش

کنم، کبوتران من در اوج آسمان  ين ميکه از زم يبا اشاره نرم د کهيآ ياز آن هنگام خوشم م. ديآ يخوشم نم
اند،  من گشوده يمهربانشان که به رو يها خود را، با آغوش... نهند و  يم مينه بر نسيدارند و س يشان را باز نگه ميبالها

  ٤٤.»کنند يک ميبه بام خانه من نزد

                                                             
  :را  ذکر کردوان شمس يدر از  يات زيتوان  اب يبه عنوان نمونه، م.  ٤٣

  ييدا تويجهان و نهان و هو/ يينک تماشا تو! تماشا مرو
  يينجا و آنجا تويکه مقصود از ا/ يو چه آنجا رو ينجا رويچه ا

  ييکه پازهر و درمان غمها تو/ رون مجويتو درمان غمها ز ب
  . ۴۶۵، غزل ات شمسيده غزليگز
  .٤٧٧- ٤٧٨، صفحات ريهبوط در کو . ٤٤
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در  يعتيشر ٤٥.يکرانه هستيسو و ب يادآور سمت بيکننده نو شدن است و هم  ي، هم تداعيسپهر يباران برا
او با  يز برايش از هر چيد باران بيآ يل راجع به باران سخن نگفته، اما به نظر ميخود به تفص يريکو يها نوشته

ان ياز م  شب ييکه گو يم، بر خالف تصوريرس يکه م» معبد« مقاله يبه انتها. هم عنان بوده است يطراوت و تازگ
 او، يايدند که يآ يرا پر خواهد کرد، به نظر م يعتير شريضم يفضا يو نورخوار يبرخواهد بست و نورصفترخت 

  :شود يره ميآلود و ت مه
و اکنون بر لب بحر فنا منتظرم؛ بتم ! دن بر آبيم، همه در جرعه نوشيدن، بر باد رفت و زندگيعمرم همه در نال« 

داند که  يچه م ينجا که منم، کسيدر ا... خاموش و مناره معبدم دود زده لم ذبح شده، برج نورم يشکسته، اسماع
ن ين آخريکنم که ا يده است و احساس ميان رسيافسانه من به پا! ... ستن طاقت فرساست؟يز همچون زين» بودن«

سکوت  د من است و درد ويآرامگاه جاو ييتنها! يليرح يگر نه آواي، ديگر نه بانگ جرس کاروانيمنزل است؛ د
  ٤٦.»نهم يد ميام ين دشت بيلب فرو بسته از ترانه، لب فرو بسته از ترنم، سر به ا! ... جاودانه من يين تنهايهمنش

است و  ينه روشن و آفتاب يعتير شريروح و ضم يآمده، فضا ييتنها يگفتگوهاو  ريهبوط در کودر آنچهيبه گواه
 نيقيرت که با عدم يح يرا با نوع» معبد« او مقاله. روشن استه يسا يک فضاي اه و فسرده، بلکه در مجموعينه س

دند؛ قلم سحار و استفاده از ينام »اهيس معجزه«منتشر شد، آن را ر يکوکه   يزمان. رساند يهمراه است، به اتمام م
اند، با  آورده يچنان که برخ. کند يسازد، مخاطب را مفتون م يم يعتيکه شر يز و هولناکيانگ ر دليواژگان و تصاو

 يعتيشر يريکو يها نوشته ۀهمن ياما ا. افتد يت هم ميهدا صداق ادي، مخاطب به ريکواز فقرات  يخواندن برخ
ب برده و با يرا هم نص ياحوال خوش يعتياست؛ شر  يو آفتاب شود که روشن يافت ميهم  ييست؛ چرا که بخش هاين

  .ان گذاشته استيمخاطب خود در م
 تر هيشب» دوران گذار« يا سپهريمتقدم   يسپهر ات  به احواليريدر کو يعتيشر همنعکس شد احوالکنم  يتصور م

ش يش از سرايدارد، و پ يسرد تلخ و يکه فضا» مرگ رنگ«ش دفتر يشعر او؛ پس از سرا يانيدوران م يعنيباشد، 
به نظر . ن استيرت عجيو ح يباابهام و تلخ يسپهر ه روشنِيسا ن دورانيکه روشن است؛ ا» آب يپا يصدا« دفتر

ره يتلخ  و سرد و ت يياز سو يعتيشر. متناسب است يسپهر ينش هنريآفر ن دورانيشتر با ايات بيريکو يد فضايآ يم
اد آور ي که ير و عدم؛ عدمِ اعداد و اضداديشه کوياست و در انديمثنوباران و  گر دلباختهيد يياست و از سو

  : است يهست يو ساحت قدس يکرانگيب

                                                             
  :اشته شده استل به بحث گذيدر مقاله ذ  يسپهر يندر نظام عرفا» باد«و شاعرانه  مفهوم  يعرفان يداللت ها.  ٤٥

  :۱۳۹۱ت جرس، تابستان ي، سا"ال دوستيسمت خ" سروش دباغ، 
h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/203.pdf  

  ۵۳۹- ۵۴۰همان، صفحات .  ٤٦
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ز خلقت جهان را در آن جا يماند، عدم ــ آن چنان که خدا ن يکه به عدم م يرين کوي، در اينيب يو آن گاه م« 
ک يکرانه پر آفتاب، دست اندر کار  ير بين کوي، در اعماق دور ايديتبع ةن خداگوني، ا»تنها يانسان«رد ــ آغاز ک

  ٤٧»!است» توطئه بزرگ«
شه عدمستان و يگر در انديد ييران است و از سويح ييدارد، از سو يه روشنيسا يز در دوران گذار فضاين يسپهر

ن مدعا با هم مرور يتر شدن ا روشن يرا برا» آوار آفتاب«و » ها خواب يزندگ«از دفاتر  ياشعار خوبست. چستانيه
  :ميکن

در هم شکن / ... زيان برخياز م!/ راندوديوار قيد/ ديکش يپرده نفس م/ ران شدميو من و/ باز شد يام به ته پنجره«
  ٤٨»!تپش گنگ ياه سرد بيس/ من بگذر يو از مرز هست/ ات را يجنبش يب

را به ذهن متبادر  يعتيمعبد شر ۀلاز مقا ين است، بخشيعج يبا ابهام و تلخکه » تپش گنگ ياه سرد بيس«ر يتعب
گر يشعر د. مينيب يم» آوار آفتاب«و » ها خواب يزندگ«دو دفتر  ياست که در فضا يکند و از اشعار توأم با ابهام يم
  :ست»ها خواب يزندگ«ن شعر دفتر ينام دارد که آخر» پاسخ يب«

:/  و به درون رفتم/ خودم را در پس در تنها نهادم/ دري در روشني انتظارم روييد/ آغاز و پايان در تاريكي بي«
در تاريكي / پس من كجا بودم؟/  انعكاسي نوسان داشت/ در اتاق بي روزن/... روزن تهي نگاهم را پر كرد  اتاقي بي

  .»بهتي در پس در تنها مانده بود/ بي آغاز و پايان
استفاده  »بهت«هش از واژ مقصود يادا ياو برا کند؛ يبان شاعر را رها نميدهد که گر يخبر م يرتياز ح زين شعر نيا

ن و با حال يرا فراگرفته عج که وجود سهراب يليستانسيو ابهام اگز قنيعدم ت ز بايش از هر چين بهت بيا.کرده است
  :است» آوار آفتاب«متعلق به دفتر  يشعر بعد. م، متناظراستيشتر مرور کرديکه پ» معبد»  ۀلاز مقا ييها بخش يو هوا

ترا /... که منم ،مه کنيوهم را دو ن ،درها را بشکن ،بشتاب/ نجاستيا يرگيو بتاب که خرمن ت ،بام را بر افکن«
زنبق  ،کنار تو .ممرگ ييکه سودا ،شينديو ب/ در من گرفت /دم شور عدميترا د ،زمان جستم ياز تنگنا ،دميد
  ٤٩.» ز استيترس انگ يدوست من هست /رابميس

متقدم  يه روشن دوران گذارِ سپهريسا ه از احوالِيرسد و کنا يدر م يبا دلهره وجود» يز بودن هستيترس انگ«
 ياست؛ عدم يعتيکننده عدمِ مد نظر شر يکه تداع يکار برده، عدم را هم به» عدم«ن شعر مفهوم يدر ا يسپهر. است

                                                             
  .٦٧٦همان، صفحه .  ٤٧
  »پرده« ، شعر »خواب ها يزندگ« ، دفتر هشت کتاب.  ٤٨
  ".يک آينزد" ، شعر "آوار آفتاب" ، دفتر هشت کتاب.  ٤٩
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مکانمند و زمانمند متعارف، و مواجهه با امر  يها زمان و مکان، بر خالف تجربه يکه متضمن فراتر رفتن از تنگنا
  ٥٠.کران استيب

ها  ستيولوژير بيست که به تعبيعارف نمت يها کنند، از جنس ترس ياد مياز آن  يعتيو شر يکه سپهر »يترس« 
، يز بودن هستيبلکه منظور از ترس انگ شود؛ يافت ميخطر در نهاد همه انسانها فرار از  يدارند و برا ٥١ييارزش ابقا

که  يافتد؛ سالک يم به جان سالک يجهه با مهابت هستاست که بر اثر موا يقيعم يرت و اضطراب وجوديهمان ح
حجم «سهراب در دفتر . دن گرفته استيزمان را از سر گذرانده و شور عدم در او وز يرستن و جستن از تنگنا ةتجرب
  :کند ياشاره م ين ترسيز به  چنين» سبز
 يوترا ترس/ يمان ين مير زميد اساطيجاو  فواره يپا/ دو قدم مانده به گل/ يچيپ يم ييسمت گل تنها هپس ب«

باال،جوجه  يرفته از کاج بلند/ ينيب يم يکودک:/ يشنو يم يخش ال فضا،خشيت سيميدر صم/ رديگ يشفاف فرا م
  ٥٢.»نور  هبردارد از الن

و  يچون سپهر يسالکان يبرا. است يز بودن هستيانگ د، همان هراسيگو ياز آن سخن م يکه سپهر يترس شفاف 
تا انتها « که  يريکوو  چستانياست؛ هر يستان و کوچيم هينهادن در اقل يادآور پاي يتز بودن هسي، هراس انگيعتيشر

  . دايناپ در آن» ال دوستيسمت خ« است و» حضور
 ةاشار. اس استيقابل ق هشت کتاباز اشعار  يبا برخ يعتيشر يريکو يها از نوشته يبرخ يستين بوديطن. ۵
 رد، آشکاراين خود فاصله بگيشيپ يتعلقات توانست از فضاکه با ترک يا به شاهزاده» من يمعبودها«در مقاله  يعتيشر

  :است يستيبود يها آموزهةکنند يتداع
ز و پرواز يگر ين مرزهايا، جهانش، دورتريسلطنت ساک   خاک دربسته ي بنارس، پرورده  و آن شاهزاده آسوده«

که ناگاه آن ! نيقفس زر يزندان؛ شاهباز آسمان پرواز، »ياختصاص«رگاه محصور يو نخج يالش قرقگاه باغ شاهيخ
، فرارش دادند و يراکد و مرداب يو خوشبخت يهودگيو باغ ب ياز قفس کاخ و زندان زندگ يبيمرموز غ» اشاره«چهار 

ناگهان » bodhi«ه درخت يها از تن و دل در آن رودخانه شسته و در سا هيرايده و پيزرد در پوش هده و جاميسرتراش
  ٥٣».يط يرا به معراج ييو بودا يان شهزادگيو درشتناک مگشت و راه دراز » بودا«

  :زند يم يزيگر يستيبود يها دهيهم به ا» معبد« ۀلدر مقا يعتيشر
  ش آب،يآال يلوفر، بيچون ن«

                                                             
و فروغ  يکارگاه شعر سپهر"  يصوت يل هايسروش دباغ،  فا: د بهي، نگاه کنيسپهر يو رستن از مکان و زمان  در نظام عرفان» عدم« بسط مفهوم  يابر.  ٥٠

  :۲-۵، جلسات "فرخزاد
http://www.begin.soroushdabagh.com/lecture_f.htm  

٥١  .survival value  
  .»ينشان« ، شعر »حجم سبز« دفتر  هشت کتاب،.  ٥٢

  .۳۶۷صفحه ر،يهبوط در کو٥٣ . 
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  دهيرا به جان شن» ديشاوند خورشيخو«سخن 
  ٥٤»چونان کرگدن تنها سفر کردم 

  
شده  نقل» معبد« ةلدر مقا ييپاشا.نوشته ع»  بودا«درباره سفر که از کتاب  ييبودا ياست به شعر يا که اشاره

به ن بار يچند» شرق اندوه«ز در دفتر ين يسپهر. است يستيبود يها دهيبه ا يعتيت شرياز عنا ين اشارات حاکيا. است
از اشعار  يکين عنوان يهمچن؛ »شورم را«کند، از جمله در شعر  ياشاره م يستيبود يها دهيو ا» لوفر آبيدر ن ييبودا«
  :است» bodhi«ن دفتر يا

 ييبايز/ ما شده بود يمن رفته، او رفته، ما ب/...دا شده بودينه، باغ فنا پ ينه، شاخ يبرگ/ بود، درها وا شده بود يآن« 
  .»، بودا شده بوديهر بود/ اي، دريهر رود/ تنها شده بود

نات جايبر اثر ه يگريسرطان جان باخت و د يماريبر اثر ب يکي. عصر بودند هم يعتيو شر يچنانکه آمد، سپهر. ۶
ن يدر ا. داشتند يبازگشت نابهنگام ينکردند و پرواز ب يچ کدام عمر درازي، هاز بخت بد. يو سکته قلب يق روحيعم

، »عدم«، »عشق«م يمفاهد بر يبا تأک يسپهر يعرفان يها دهيرا با اشعار و ا يعتيشر يريکو يها دم نوشتهيجستار کوش
 يفضا.ن کنمييآن دو را تب يسه کرده، تشابهات و تفاوت هايمقا... » يتز بودن هسيانگ ترس«،»آرامش سرد«،»ييتنها«

که در کار  يدارد؛ سهراب ياديمتقدم قرابت ز يه روشن سپهريسا يبا فضا يعتيشر يريکو يها ه روشن نوشتهيسا
نهادن در  يو پا يرت و سردياز ح يا زهيبود و آم» شرق اندوه«و » بآوار آفتا«، »ها خواب يزندگ«ش دفاتر يسرا

آغاز » آب يپا يصدا« ۀممتأخر که با خلق منظو يران سپهردر مقابل، دو. کرد يرا تجربه م چستان و عدمستانيه
 يروشن و يو سبز جستهه روشن يسا ياز فضا ياست که در آن سپهر يابد، دوراني يشود و تا آخر عمر او ادامه م يم
که  يکسره بر سر مهر است؛ روزگاريعت يطب نه و آرامش را فراچنگ آورده و با جهان ويو طمأن ينورخوار و

بهت پرپر / وزش دوست تکان خواهد داد/ را يساقه معن« :ن دفتر سرودهين شعر از آخريچنانکه سهراب در آخر
  ٥٥».صبح خواهد شد/ داخل واژه صبح... /خواهد شد

همچنان دلمشغول ساحت  يکنون ةشد ييهستند که در جهان راز زدا يسالکان مدرن ةدر زمر يعتيو شر يپهرس
ن يشان در ايا يتجارب ناب و نغز وجود يبازخوان. »م گمشده وجودياقل«به  يجستن راه ياند و در پ يهست يقدس
ن حال يدا کرده و در عيپ يمدرنت يافته و ذهني يگريرت ديکه صورت و س يکسان يپر تب و تاب برا ةزمان

و خردنواز و  زيدارند، البته  شورانگ يپررنگ يمعنو يها وس نشده و دغدغهيمأ يستن در ساحت قدسيهمچنان از ز
  .  عبرت آموز است

 
                                                             

  .۵۳۱همان، صفحه .  ٥٤
  .»تا انتها حضور« ، شعر »چ، ما نگاهيما ه« ، دفتر هشت کتاب. ٥٥


