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  شاعري بريده از جامعه؟
  گفت و گو درباره تجربه امر معنوي از نگاه سپهري 

  
  91 هام تشهبیدرا  ،مود لاس ،هبرجتمجله : منبع

جا منظور  اين –شناختي  با آثارش  شناختي، جامعه شناسي، معرفت هاي مختلف زيبايي منظرتوان  يمست كه از   سهراب سپهري هنرمندي
ي در گرفته بر سر سپهري  بر آمده از جهان خالقيت و  ، مجادلههم  شاعري كه هواخوه بسيار دارد و منتقد. روبرو شد ـشعرهايش است
  کنند؟  يبار م يها را بر شعر ون يو نوع نگاهش ندارد، ادانيد يا نه چندان ربطي به شعرهايش  زيستش  مي
ث يحرف و حد مجادله و شمار يبه تعب. ندن گفت وگو را فراهم کرديکه مجال ا تجربه يه ينشردست اندر کاران  با تشکر از. به نام خدا

ر يبه تعب شود و يده ميد يدر کار سپهر ياصالت کهيياز آنجابه نظر من ، . ن شاعر شکل  گرفته، قابل تأمل استيه حول و حوش اک ييها
درباره او  ياديز يا و مخالفت هاافقت همو؛ اندازد ينم يگرياد شخص ديرا به  دهد و در وهله نخست ما  يخودش را م يبو چه اوين

ن يهم. ر گذاريتأث  يگر انسانهايدا کرده، بسان ديما  پ يو ادب يشگياند يو در فضااست  که  آثار ا  يتيان از اهمن نشيا  شکل گرفته؛ 
ن حرف و يا. طرح کردتوان  يم هم شاملو و فروغ  يات درباره يدر ادب .ديپرسهم بازرگان  و يعتيمرحوم شر يشود درباره  يسوال را م

 ياست  که برجا ير شگرفيتاث ا ناظر به ياهو است يه صرفا  رد؟يگ يو از کجا نشأت م ستيرود چ يکه بر سر آن ها م ييث هايحد
اد ياو ز ي ث دربارهيحرف و حد ن  سببيبه هم بزرگ است، ين دست  انسانهايهم  در زمره هم يم سپهرکن يم تصور.  گذاشته  اند

  ييآشنا"قهرمان  يه اعتقاد من سپهرب .سراغ گرفت زين سهراب اشعار يواو محت در فرم  توان يم را بودنز يچالش برانگ  ي مساله . است
ن از فرط وضوح يتگنشتايور يبه تعب  کهرا از امور  يا پاره. است کردن ييزدا ييکند آشنا يکه م يمهم ياز کارها يکي ؛است " ييزدا
نک يهستند کمتر ع يکنيکه ع يکسان عموما .ميگر در آنها بنگريد ياز منظر خواهد که  يماز ما آورد و  يشوند به خاطر ما م يده نميد

 ياز امور يکي ييزدا  ييآشنا . ننديب ياز فرط وضوح آنرا نم ييچشم آنهاست؛  گو يرو ينکياد دارند که عيو به  ندييب يخودشان را م
چرا كه  /دانم يمن نم«د يگو يم يسپهر. کنند يم يبند ما صورت يدوباره براائل را مس و هندد يکه بزرگان ادب و فلسفه انجام م است

چشم / گل شبدر چه کم از الله قرمز دارد/ ستيکرکس ن يکس چيو چرا در قفس ه/ باستيز ، کبوتراست يبيوان نجياسب ح :نديگو يم
 ين سپهريهمچن. کند يرا به مخاطب القاء م کردن ييزدا ييهمان آشنا "ديدد يگر بايجور د"ر يتعب . »ديد ديگر بايد شست، جور ديها را با

بلکه ناظر بر نگرش  ؛ستين ينگاه ظاهر معطوف بهتنها  »نگاه«ن يا .انتخاب کرده است»ما نگاه ،چيما ه«را » شت کتابه«نوان دفتر آخر ع
ده و يخود  رس يبه جهان و زبان شخص »آب يپا يصدا« سهراب در  کتاب پژوهان گفته اند، ياز سپهر يچنانکه برخ .فرد به عالم است

در   ن امريو هم بودمتفاوت  وا گر معاصرانياز د ن هنرمند يست ايسلوک و ز ي نحوه  ن،يعالوه بر ا. نگرد يدر عالم م ژه خوديو منظر از
او به  آنچه در  يوجهت يو ب ياسيشاملو سلوک ساحمد مثال . داشت يدر پ راسندگان ياز نو چند يعن تنطث و يحرف و حد آن زمان 
است و  يسپهر  يو اجتماع ياسيس نگاه متعرض  يبراهن  ."ياشراف يبچه بودا"ديگو يم به او يبراهنرضا و کند  يد را نقد مگذر يجامعه م

و   کرده شهيپ يزيگر استيس بان خود فرو برده و يخورد و سر در گر ينم  گران رايآورد که غم  د يبه حساب م يدرد ياو را انسان  ب
  . کند يم يگذرد زندگ يرامون او ميکه  پ يفارغ از مسائل
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 يگر يانقالب –ها که گفتمان غالب انقالب  اقتضاء آن سال ه د بيشا .يبه سپهر يبه طعن و تعرض الف بامداد و رضا براهن دياشاره کرد 

طرد و  يپکه در  يهستند کسان ياز روشنفکر يها انيان جرييم در منيب يچنان م ها هم اما با گذر از آن سال ؛داشته باشد يهياست توج
 ؟خورد ين از کجا آب ميبه اعتقاد شما ا .هستند يسپهر ينکوهش نگاه و شعرها

   است؟ يادتان کدام نوع طرد و نکوهش  سپهرمشخصا مر
  
که مدام   نيا. ر هستنديکه مردم با آن درگ يسائلم. دانند يمنسبت با مسائل عام اجتماع  يو ب ياجتماع يها که او را فارغ از دغدغهن يهم

ن نگاه هستند يطرد ا يتابند و در پ ياين مشي  را بر نم يروشنفکر يها انياز جر يبرخ.پردازد ميک و عرفان يمتافز به  به مسائل معطوف
  . دانند ياز مردم نمين يکه آن را پاسخ گون جهت ياز ا
  يسپهر البته. ندارد يه چرا تعهد اجتماعود کن بيا يشان به سپهرطعن و نقد شانيا  .ه کردمو شاملو اشار يمانند براهن ييها تيشخص به

 ي شايد دنباله ،دارندانتقادها اصرار ن يبر ا ييها انيکه هنوز هم جر نيا .داشت يال پر رنگيستانسياگز يها دغدغه بود؛ يک شاعر وجودي
 ن هنرمندانبيدر  ؛داشته باشند ياجتماع – ياسيس ي توانند دغدغه ياز شعرا و هنرمندان م يم که برخفهم ين را ميا. باشدهمان نگاه 

آنچه  به ان ين ميد در اياما  با  ؛دهند يقرار م ش چشم  مخاطبان خود يو پ کنند يمخلق   ياسيو توسعا س يانقالب که آثار را يسانک مينيب يم
  .م ياالطراف داشته باش جامع ي، نگاهگذرد يدر عالم هنر و ادب م

مانند الف  يشاعرما . کنند حرکت ک نهجيباشند و همگان بر ک سنخ يهنرمندان از  ي ست  همهيقرار ن ،ند عالم هنر رنگارنگ استيبب
و  يجتماعا يهادغدغه  واجد م کهيدار مانند فروغ را  يشاعر دارد؛ يپررنگ  ياجتماع – ياسيس  يم که دغدغه هايبامداد  دار

ن حال يدارد و درع يپررنگ  يو عرفان يو معنو يوجود  يم  که دغدغه هايدار ير سپهرينظ هم  يشاعر  ؛است يل معتنا بهيستانسياگز
به امور  انسان معطوف يازهاين ي مگر همه مين  بپرسيعالوه بر ا . کند ين منظر در عالم نظر مياز ا شتريدر آمده و ب يعت از در آشتيبا طب
 :ياست ؟ به قول مولو يو اجتماع ياسيس

  شيباهللا اهللا پا منه ز اندازه              شيدر حد خو يتو ول ينينازن                                             
  د جمله سوختيش آيگرپ ياندک    ن عالم فروخت     يا يکز و يآفتاب

  
خوبست  شاعر و هنرمند و  مهم است و يامور اجتماع. دارم ياديز ياسيس يدغدغه ها ز خود ينمن  ارک است ؛بم ياست امريس 
 يکند؛  وقت يم يلژوکه نقد تکنو ييجا آن ،ستين يفارغ از امور اجتماع به طور مطلق يرسپه کنم يتصور م . ن امور بپردازديه اب سنده ينو

ا تا نترسم من از يب/ ترسم يقرن م يمانيمن از سطح س« : کند ياعتراض م يبه معراج پوالد در عصر هبوط گالب» به باغ هم سفران«در شعر 
ن سخنان يا".   ن عصر معراج پوالديدر ا يهبوط گالب يک در به رويمرا باز کن مثل / ل استياشان چراگاه جرثقيکه خاک س ييشهرها

چنانکه  .مثل جامعه ما يدر جامعه ا  يو سار يک جارياست و ناظر به نقد مناسبات و روابط تکنولوژ يجتماعنقد ا  يسهراب نوع
ن مسائل انسان معاصر عبارت ياز مهمتر يکي. هستند يبه زندگ يدنبال معنابخش يامروز ي شده ييها در جهان راز زدا انساند، يمستحضر
افت و از منظر او ي يپاسخ ين سنخ پرسشها  در شعر سپهريا يتوان برا ي؛ به نظرم م يزندگ يبرا يينامعافتن يو ن جهان يبا ا ياست آشت
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 يه در مياول يازهايپس از رفع ن  هيثانو يازهاين ؛دارد يچند  ي هياول يازهايي ندر زندگ انسان. کرد يآشت يهست و با ستيبه عالم  نگر
  :ديشياند يو چاره ا شه بوديد در انديبا زين رفع  آنها يرسد و برا

  قوت و نان ستون جان بودزانکه                        ر نان بودياساول  يدمآ       
  طالب نام است و مدح شاعران       ز نان         يمستغن به نادر گشتچون 

  
؛ شود ه رفع ياول يازهاين کهيز، هنگامين مازلو يازهايسلسله ندر . رسد يگر ميد يهاازين نوبت به رفع ه برطرف شودياول يازهاين يوقت 
نداشته  يچرا ما شاعر . يزندگ يمعنا  يگريدو  استعشق  يگريد ؛علم است ه،يثانو يهاازياز آن ن يکي ؛آورد يسر بر م گريد يازهاين

را  »برداران کارمازوف«رمان  ي آن جمله. ديپاسخ گو يآدم يف نشدنو برطر ياز ابدين نيفراهم کند تا به ا يا بکوشد منظومه تا ميباش
ا نبود ينجا  نه در مقام اتخاذ موضع درباره  وجود يا يفسکياستا؛ د»من به تو محتاجم يه نباشچ يچه باشتو  ا يخدا« : ميبخاطر داشته باش

 شيو شعر ها يسپهرانسان است؛   يو امحاء نشدن يمعنو يازهايو ن يد بر  سرشت سوگناک هستيبلکه در مقام تأک يهست يساحت متعال
در  يقائل به امر قدس يفسکيداستا تا مثليز نهاين ياست؛ سپهر يانسان در جهان کنون يمعنو ييو تنها  يهست کناز  ناظر به  سرشت سوگين

 يسرشت ياگر هست .بر آفتاب افکنده است"هشت کتاب" داشته و آنها را در  ياريبس يروح ير و زبر ها و تالطم هاياست، اما ز يهست
ن امور هم يتواند به ا يشاعر ماست؛ ما  يهاازياز ن ين امور بخشيا. هم به آن بپردازد يشاعر سته است که يسوگناک دارد، خوب و با

در است پرداخت و يسره به س کي دينبا ؛را معادل با کل آن بحساب آورد ياز امر يو وجه شد "و وجهمغالطعه کنه "دچار د ينبا.بپردازد
 . گمارد همتد به رفع همه آنها يو با استمختلف  يهاازياز ن يا انسان ملغمه. پرداخت يو معنو  يد هم صرفا به امور باطنينبان حال يع
 يهاازين د دلمشغوليم؛ هم بايازمندين ينجا به توازني؛ در ا ميم و از آن بهره ببريح کنيانتظارمان را تصح يمعرفت ي مهم از هر منظويتوان يم

 . يوعرفان  يومعنو  يباطن يازهايدلمشغول ن هم  م ويباش ياسيس – ياجتماع

 يها هبهر  راثين ميتوان از ا يم. بخشد يمخاطب خود  معنا م ين حال به زندگيدهد و در ع مي يت آشتيبا طبعفان را سپهري عر 
ماندگار شده   ان مايدر م يسپهر  "هشت کتاب"اکنون  .ستميهمدل نچندان د، ياشاره کردکه  ييهابا نقد ن سببيبه هم برد؛ يمعنو

  . راث بهره ببرندين ميتوانند از ا يمحتما  کنند،  يمن عالم  تجربه يرا  در ا يمعنو ييتنها وند ابي ين سخنان ميکه خود را مخاطب ا يکسان؛
  
ي معنوي در زيست شخصي و خالقيت هنري اين شاعر و نقاش  خواهم  صريح بگوييد، با توجه به باورهاي عرفاني و تاكيد بر تجربه مي

هاي روشنفكري، چپ، ليبرال،  اش به كدام يك از جريان توان ديد يا افق فكري هاي روشنفكري مي وي را در شمار كدام يك از جريان
هنرمندي كه در عين تعلق خاطر به امر معنوي  در . توان او را هنرمندي سكوالر دانست آيا ميدارد؟ يني  همسويي گرا يا نوانديشان د ملي

  زند؟ آثارش بر مسير عرفي كردن امور گام مي
نظام ک يکه  يسک يبه معنا نيست متفکر يسپهر .ف کرديد تعريکه گفت يروشنفکر يها انين جرياز ا يکيل يذ توان  يرا نم سهراب  
هر چه هست  . مياز او ندار يا نوشته استيانت و سيان ديو رابطه م سمياليسم و سوسيبراليل و يباشد؛ ما در باب  دموکراس داشته يفکر
ن يبود، ا يدم خجالتآار يبس. کرد يشرکت نم يتماعدر امور اج بود و يمنزو يآدم اصوال  يهرسپ. ن  او هستينشدل يو شعرها ها ينقاش

 راياشاره شده ، اخ" ث نفسيحد" حت عنوان ت کامشاد حسن ن مسائل در خاطراتياز ا ي؛ به برخ بود يسپهر  يتيشخص يژگيک وي
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از  يريبا کث يچهل و پنجاه شمس يلو در دهه هاجهانبگ ي خانوادهد يدان يدم؛ چنانکه مين جهانبگو شنيرام ين مطالب را  از آقايهم
ن آدم عالئق يدهد ا ياطرات نشان من خيا. رفت و آمد داشته است ياحمد، فروغ فرخزاد و سپهرر آل ينظ  يمشهور فرهنگ يت هايشخص
که   ديآ يگذشته،  اما از رفتار و سلوکش بر م يم چه ن اموريدرباره ا يدانم در ذهن سپهر يممن ن ه؛نداشت يچندان ياسيس– ياجتماع

 ؛کرد ينم ياسيس  تيفعالو  ر نبودو تند بر سر مهچپ  يها شيبا گرا و ودبن يانقالب م کهيدان يم.  هبر سر مهر بود ياحتماال با  حکومت عرف
. نگفته است  ين باب سخني، چرا که  او مشخصا در ادکر  يزن گمانه د ياست  بايوس نيدان يمنسبت   درباره يسپهر يدرباب رأ اما
د ياز انقالب تمج ن حال چندانيا رفت؛  در عياز دن سرطان يماريال به بابتبر اثر  ۱۳۵۹د و در سال يهم درا  يانقالب اسالم د که اويدان يم
  .داد  ين امور نمينقل شده، دل به ا ييکه از مرحوم عالمه طباطبا يرين نبود و به تعبرد و مفتون آنک

ن او و يب يکنم،  نسبت يدرنگ ملسوف که ين فير احوال اد . ن مانند کردياتگنشتيبه و نياو را در مغرب زم ن احوال يا د بتوانيشا
آنجا در در ياسيس يوگو و گفت بحث  روند؛ يم يين به جايتگنشتايواتفاق  خواندم  راسل به  يم ييجا. نميب يم ياسيدرباره امر س يسپهر

خود  را با   يو ناراحت ماللت و ماند يزند و ساکت م ينم يان آن جلسه اصال حرفيتا پا  ن مسالهين  در اعتراض به ايتنگشتايو ؛رديگ يم
  .دهد يسکوتش نشان  م

ن ياز افراد ا يبرخ. »ده را به تماشا چه حاجت استيخلوت گز«به قول حافظ  .گردد يافراد بر م  ين  امر به کاراکتر و طبع روانياالبته 
 .کنند يار ميمانند و در آن حوزه ها سکوت اخت يگر در ميکه از پرداختن به مسائل د هستند خود يو باطن يمشغول احوال درون قدر دل

ر يغاست  يهم هنرمند يسهراب سپهر راث اهل فکر و قلم بهره برد؛يز ممختلف ا يها توان به شکل يم و رنگارنگ است يجهان انسان
اول  يجنگ جهان ن دريتگنشتايو اس من ناموجه است، چرا کهيق دييممکن است بگو.  يپر رنگ وجود يو دلمشغول دغدغه ها ياسيس

چنانکه  بلکه  ،نبود  يعاجتما – ياسينگاه و تعهد س بر آمده از  يجنگ به نوع يها در جبهه ح دهم که  حضور اويتوض ديبا. شرکت کرد
  . ب را شخصا تجربه کندين احوال غريخواسته ا يبوده، م با مرگ م يمستق مواجه   يدر پ گفته  خواهرش  هب

   
. هاي مذهبي از سپهري روشن نيست برايم دفاع جريان. سم بر سر مهر استيسکوالرو  يحکومت عرف با  يسپهرسهراب د ياشاره کرد
و بن با سكوالريسم  مشكل و مخالفت دارند با اين حال  مخاطبان مومني دانست كه  از  بيخرا در تقابل به  وي توان نگاه  به معنايي  مي

با او بت را همين  جرياني كه ذكر كردم شناسي كمترين نس هاي مختلف فكري و زيبايي سپهري از طيفشمار مخاطبان  بينيم در بين  بي مي
  توانيد پيدا كنيد ؟ شمارد چرا ؟ علت خاصي مي كند و او را در شمار هنرمندان محبوبش مي د با اين همه از او دفاع ميندار

مانند مرحوم  رينظ ، بر سر مهر است يرسد که او با حکومت  عرف يمن باب روشن نبوده ؛  به نظر ياشاره کردم که موضع او در ا
از  يکي د مرحوم بازرگانيمستحضر که چنان. هم باور داشت ياسيسم سيبه سکوالر و در عين حال داشت  ينيتعلق خاطر د  كه بازرگان

د از آن يو کوش اواخر عمر خود بر زبان آوردن  سخن را به صراحت در يا شانيبر سر مهر بود؛ ا  يبا حکومت  عرف کر است کهف يلااه
دوست دارند،  دارند  او را  يو عرفان يمعنو يها شيکه گرا يافراد و  يسپهر يد مخاطب هاييگو يکه م نيا د،يمالحظه کن. دفاع کند

ادآور عرفان يش ياز شعرها ين حال برخيداشت، در ع يخوب ييآشنا يبا سنت عرفان خراسان يد سپهريدان يکه م همانطور. درست است
سنت عرفان  ي، رد پاآورده » از مصاحبت آفتاب «تاب در ک يار عابديکه جناب کام يحيبه توض. است يژاپن يکو هايو ها  شرق دور

. نگاشته ام ياشعار سپهر يعرفان يد مقاله درباره  مؤلفه هاچن ن منظريز از همي؛ من نبه وضوح نشان داد يهرآثار سپود در ش يرا م يخراسان



٥ 
 

ث به سنت ما متصل ين حياز ا ي،  سپهرکه هست از سنت ستبر ما باشد يعرفان  بخشکنم که اگر  يجهت عرض من يرا از امطلب ن يا
  . بنگرند يراث  سپهريت در ميده عنايه دتوانند ب يمآن دارند، در گرو   يکه سنت را دوست دارند و دل يکسان است و

  
 هستند ؟  يموافق شعر سهراب سپهر ياز چه رو ياسيسم سيسکوالرتر بپرسم، مخالفان  روشن

د هر ياما شا ؛ديها پرس د از آنين سوال را بايالبته ا. مهر هستند بر سر ينيکه با  حکومت ددست از كساني است   منظور شما آنپس 
بر سر مهر باشد وچه نباشد  يچه با حکومت عرفحال ؛ ببرد  ياعتبار از شعر سپهري حظ معنوبه همين  ت دارد،يدر گرومعنو يکه دل يکس

دوست  کنند و آنرا يشاونديتوانند با شعر او احساس خو يم  هاي مختلف هايي از سنخ مخاطب .است يک شاعر معنوي يبه هر حال سپهر
 يسپهردر شعر و ن شاعر لذت ببرد ياز خواندن اشعار ا تواند يم يهر کس ".ار منياز ظن خود شد  يهر کس "د؛نبدارد و هواخواهش باش

  . چه نباشد باشد ياسيسم سيچه مخالف سکوالر ابد،يرا ب شيخو يوجود يدغدغه ها پاسخ
توانند مخاطب اشعار و  يدارند، م يمعنو يکه دغدغه هايکسان .زند يموج م يدر اشعار سپهر اليستانسياگز يها دغدغه چنانکه گفتم،

بالمره  چون کامو و سارتر يکسان ييکه البته با تنهاييتنها ناب مأنوس است؛ يمعنو ييتنها يبا نوع  يسپهر. ناب او باشند يرت هايبص
 .ببرند يو معنو يو از آنها بهره روح توانند مخاطب سخنان او باشند يکنند، م يتجربه م ين احوال را  در زندگيا کهيافراد. متفاوت است

 » مسافر« ي در مجموعه شود؛ يتر م شين بسامد بيم ايريگ ينخست که فاصله م ياز دفترها .استاد يز درهشت کتاب"  ييتنها " واژه بسامد
گر يسر مهر است و از طرف د بر يستيمدرن يها هن معنا که با  آموزيمدرن است بدث يک حيم که از يمواجه يبا شاعر» حجم سبز« و 

 يها از مبداء يکسان ن رويز اا .دا کرده استيبروز پکه در اشعارش ظهور و دارد  يناب يها تجربهو  ل يستانسيو اگز ينباط يها دغدغه
   .برند بهره از تأمالت اوو داستان شوند  با او هم توانند يم مت مختلفيعز
کارت  يرو  »هشت کتاب«  ياز شعرها يم برخينيب يم. است ابيريد يشعر سپهرکه جهان و  ادآور شوم ي ن نکته را هم خوبستيا
کوست؛هر يخود ن يدر جااست که  يک نوع مواجه با سپهرين يا سند، ينو يهم م يجوان برا يشود؛ پسر و دخترها  ها چاپ مي الپست

مانوس شد و اشعارش را مکرر در مکرر خواند و درباره آنها  ها با  او د مدتياب يهمسخن شدن با  سپهر يبرا. است يم دستد چند مواجهه
 و يسپهر ينيب با جهان  ست؛يد تا از منظر او به عالم نگريد کوشيرفتن به اعماق با و آب يگذر از کف رو يبرا .تأمل و درنگ کرد

   .همراز و همزبان شد د تا رفته رفته  با اوياو دم زد و نفس کش ينومع يو در فضا داش آشنا ش يعرفان يها شيگرا
  

ران در يدر اان فرهنگ يود متولش يده ميهست گاه د ير آثار سپهرد يمعنو ي نهين گنجيبه اعتبار همم يريگ يشما کمک م يها از حرف
  طور است ؟  نيهم. او را مصادره کنند ييمعنا بسا  به يا. کنند يبردار خاص بهره يدمقاص ين شاعر به هواياز نام ا آن هستند يپ

 ابيريد يشاعر يکنم که سپهر يد ميتاک .قضاوت کردقتر يد تا بتوان دقينشان ده يو مورد يد مصداقيبا باشد؛ن يچن ممکن است 
 د که حافظ دار يمنزلت ؛ مسلمان دو را در کنار هم قرار دهميخواهم که ا ينم البته  شود، يده ميهمين مساله دز ين در مواجه با حافظ . است
ن يخواهند ا يها نم يلياست و خ يمتفکران ما کار سخت کنم که انس گرفتن با عارفان و يم سه ين جهت مقاياز ا .است ياز سپهر شيب يبس

  . کنند يبه ظواهر بسنده م هند و کار را انجام د
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آن همت ه شرح د بنخواه يمخوانند،  ياو م يمثنوت از يا چند بي ياز افراد تا غزل يشود ؛ برخ يده ميم دموالنا ه ن مساله دربارهيا
  . است ن عارف بزرگيست جهان ايو انس گرفتن با ز ريگيو پ يمستلزم کار جد ن مهميکه  انجام ا يدر حال گمارند،

  
چه در سنت عرفان شيعي، مراتب و سلوك به ميزان بندگي و  چنان .ين سنتبا عرفاوي  ي زهيو مم يسپهر يش عرفانيم به گرابزن يزيگر

ها دارد، تاكيد  آشنايي كه با عرفان ديگر فرهنگ سهراب سپهري وه اومانيستي آيد با نگا كند، بر مي ذوب شدن در الوهيت معنا پيدا مي
قبول داريد بيشتر از  .يابي بر نوعي سلوك عرفاني كه در ادبيات كهن ايراني سراغ داريم وي بر نوي كارتارسيسم شخصي است تا دست

خوانشي ديگر از گرايش به عرفان و تجربه ي  وي با شاعران كالسيك ايران بر سر همين مساله است همين كه  فرم، ريخت وجوه مميزه
  .دهد كه تا پيش از آن مرسوم نبوده است معنوي  به دست مي

عنوان عرفان از يطرحواره ا"  هستم تحت عنوان ييها سلسله مقاله است مشغول نگارش ياز قضا مدت. دياشاره کرد  يمهم ي نکته به
باهت ش«مفهوم از اگر بخواهم  . خواهد آمد يز از پيگر نيد يد خدا شماره هايدو شماره از آن تا کنون منتشر شده، به ام  ."مدرن

. ک کرد و بازشناختيگر تفکيکديگوناگون را از  يتوان در دل خانواده عرفان، عرفان ها ي، من استفاده بکنميتگنشتايو» يخانوادگ
 ان گوناگونيو در اد "نيد" نه  ميمواجه" ها نيد"ح داد که ما با يام کرد و توضن ويتگنشتاين مفهوم را از ويک ايه طور که جان همان
ان يم يذات  توان مؤلفه ينم کلمه، يير ارسطويدر واقع، به تعب. سراغ گرفت آنرا  توان و نميشود  يديده  نممشترک  يها ا مولفهي  ي مولفه

شباهت «مفهوم از  يريگ با بهره .ل به وحدتير قابل تحويغ يم؛ کثرتيها مواجه هست نيبا د نجا ماي؛ در اسراغ گرفت گوناگون ينهايد
ن يع فانعر م؛ينيب يم يگوناگون يها فيط يما در عرفان سنت .به کار بستعرفان هم مفهوم  را در باب  سخن نيا توان  يم» يخانوادگ
 در  نگرش. گردارنديکديز با ين ييها که دارند افتراق ييها ن تشابهيدر ع و حافظ،  ي، ابن عرب يمولوعطار،  ،يغزال  ،يهمدان القضات

ن سو يزمان مشروطه به ا ران معاصر ازيخصوصا در ا. و سراغ گرفت ديها و افتراق ها را د ن اشتراکياشود  يمدرن هم مدر جهان   يعرفان
ن جهان معاصر يدر هم يسپهر. سراغ گرفت سندگان و متفکرانينزد نو را ا عرفان گوناگون ب يها شود مواجه يم انيرانيو مدرن شدن ا

 ،خالصه کنم .بود يشده کنون ييکران در جهان راززدايو رفتن به سر وقت امر ب  يست معنويکرد و  دلمشغول تحقق نحوه ز يم  يزندگ
عرفان مدرن  يها فيط ن يا از يکيعلق به مت يسپهر م، يريسپهرعرفان  مدرن سراغ بگ در  را يگوناگون و رنگارنگ يها فيط ميبتوان اگر
نگرش  ن يمن به ا. ديرد و سخن بگوياش هم هست، سراغ بگ يمشغول امر معنو دل که "ينييخود آ" مدرن ند از انسانك يم ياو سع .است
ن يا يد و محتوامفا ن  در بابم ؛ميندار يدر اصطالح اختالفاصطالح ؛  ي مشاحه فبه قول قدما ال ؛ البتهم عرفان مدرنيگو يم يعرفان

 ن حاليدر ع . رديبهره گ دهين پديدن اينام يبرا يگريتواند از اسم و اصطالح د يم ي، کسميگو يسخن م عارفانه ستينگرش و نحوه ز
 ،يعتيشر ي، علينشهر، اقبال الهوررايکاظم زاده ا ده؛ يشيد انديدر جهان جد يرش عرفاناست که درباره نگ يساناز ک يکي يسپهر
 يامر معنو تحقق مشغول دل ند ويآشنا يستيمدرن يده هايبا جهان مدرن و ا هستند که يگر کسانياز د انيملک يو مصطف گانيشا وشيدار

ن ياتوان  يبهتر م  ،نيتگنشتايواز فلسفه »  يشباهت خانوادگ«وام کردن مفهوم  باچنانکه آوردم، . شده هستند ييدر جهان راز زدا
   .ادنشان د  را در دل خانواده عرفان مدرن گسترده يها فيو ط يرنگارنگ

  



٧ 
 

در شعر باشد  ييمايو پسا ن ييماين يها از آموزه يکه متوجه فرم و تاس نيش از ايبا شاعران هم عصرش پ يرسپه ي زهيد وجه مميآ يبر م
  ست ؟ يگر از عرفان است نظر شما چين خوانش  ديمعطوف به  هم

 يها يبود که  دلمشغول يم شاعرالبته فروغ ه. ستوا با شاعران معاصر يسپهر ي زهيمموجه  يگفت پرداختن به امر معنو توان يم
ر و يمس يروشننا و يروح يقبض و بسط ها و ن رفتنيير و زبر شدن و باال و پايو گله  و ز يرگيرت و ابهام و تيح داشت، هر چند يمعنو

» در آستانه« ث شعر ين حي، از اشود يده ميد ينيفرا زم يها دغدغه ز ين شاملو يهااز شعر يدر برخ.  شود يده ميز در اشعار او ديأس  ني
 »شرق اندوه«از کتاب رسد  يبه نظر م . پردازد يم يتر به امر معنو يبه طور جد ن يرياس با سايدر ق ين  وجود، سپهريبا ا .است قابل ذکر

 يداند چه م يمند و يب يعالم را روشن مو  بندد يرخت بر م ياز وجود سپهر شيو ب کم  يم روحيعظ يو کشمکشها م هاتالط ،نسويبه ا
  . .و شاملو دارد فروغ با  ين و آشکاريث تفاوت بين حياز اد و  يگو يچه م کند و

  
 يدارد سع يه اما با سنت تقابلز نيدانست که در تقابل با سنت است در ست يخواهم بدانم در شمار هنرمندان يم يسوال قبل ي دنباله

  . سنت است يها دار وفادار به آموزه قا واميا نه عميو وجود برسد   يتگر از مساله هسيد ين مواجه  به فهميکند از دل ا يم
را  يعرفان خراسان يمؤلفه ها بر د ياکت از سنت با يبخش يبازساز .در تقابل با سنت بحساب آورد يهنرمندکنم بتوان او را  ينم تصور

 ديتاکبا نه در تقابل با سنت بلکه  او را يمعنو يکرد و آموزه ها يانتقاد ياو را بازخوان يها دهيا توان يم. توان در کار او سراغ گرفت يم
دارد و رامون يپت عيبا طب  يهم  نسبت که ان آوردن يبه م سخن ييو از خدا  ينومع يها تجربهپاسداشت . سنت قرائت کردر از ب يبخش بر

.  است يسپهر يقوام بخش نگاه عرفاندارد،  در ماوراء  يکند و هم سر يدا ميپ ير باد و باران و آفتاب تجلينظ يعيطب يده هايدر پد
 يپهرز دارد؛ سي، فلسفه، کالم و فقه دارد، عرفان نياسالمسنت است؛  ياسالم – يرانيا ينيد از سنت ستبر يبخش يعرفان يآموزه ها

ن معنا يبد. ديز يمدرن م ي و در زمانه  که جهانش متفاوت شده ياما از منظر کس ؛ پشت است سنت پسِ يعرفان يدلمشغول مؤلفه ها
  .د خواند و معنا کرديبا  از سنت يل بخشيدر ذکه  سنت با نه در تقابل را  يراث سپهريم

 


