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 سطح سیمانیِ قرن
  

  5/6/98شنبه، مورخ: سایت زیتون، روز سه :منبع
  

نولوژي بپردازم. تک هشت کتابدر » درخت«مفهوم روایت او از  در این فصل برآنم تا به رابطه سپهري با تکنولوژي و
مقوالتی است که می توان  درباره آن در اشعار سپهري سخن گفت. ابتدا پیشینه این بحث را به اختصار  یکی از مضامین و

  نمایم. در این باب می هشت کتاباستشهاداتی به فقراتی از سپس  ،توضیح می دهم
سروده است. دومین دفتر او که دو سال بعد سروده شده، بر خالف دفتر  1330سپهري اولین دفتر شعر خود را درسال 

سیاسی ندارد و بیشتر واجد صبغه انفسی است. از ابتداي دفتر دوم و در شعر اول، تقابلی میان  -اول، سویه هاي اجتماعی
شرق و غرب در کالم سپهري ریزش می کند؛ هر چند این تقابل، معطوف به خورشید و طلوع و غروب آن است، اما بر 

 بازگشت«به ویژه آنکه در آن زمانه،  تقابل و تخالف میان مشرق زمین و مغرب زمین در آن روزگار داللت ضمنی دارد؛
 ایم از دیگران تقاضا و طلب کنیم در آثاراي سخن گفتن از اینکه نباید آنچه را که خود داشته، و به گونه»به خویشتن

برجسته نبود؛ بلکه در دهه چهل و پنجاه  چندانالبته در دهه سی خورشیدي  امربود. این  سر برآوردهروشنفکران 
علی  و سته می شود و گفتمان بازگشت به خویشتن در آثار روشنفکرانِ با نفوذي چون جالل آل احمدخورشیدي برج

که باید به سنت مألوف و داشته هاي خود بازگردیم و آنها را از دیگران  شود یابد و تأکید میشریعتی بروز و ظهور می
 طلب نکنیم.

ایده هاي  د. به نظر می رسنفکر برجسته معاصر داشته استسپهري دوستی نزدیکی با داریوش شایگان، متفکر و روش
 سهرابهاي ها و به ویژه نامه؛ در عین حال، چنان که نوشتهنیز بودهتحت تأثیر شایگان  تکنولوژيغرب و درباره سپهري 

از این رو  .با آثار یونگ و هایدگر نیز آشنایی داشته است پهريمنتشر شده نشان می دهد، س هنوز در سفرمکه در کتاب 
یاد کند؛ میانِ شرق و غرب  1نجا رسانده بود که از نوعی تقابلداسپهري را ب ،اي از این مضامینتوان فهمید که آمیزهمی

آثار آل احمد و شریعتی در دهه هاي چهل و پنجاه  ، به پروردگی و صراحت و نفوذدر آثار او هر چند این تضاد
دهیم، این نکته قابل تأمل در کسوت شاعري که امروزه آثارش را مورد بررسی قرار می در عین حال، د.یستخورشیدي ن

توان  تکنولوژي اندیشی و مالحظات انتقادي سپهري در چراکه از اینجا می پیشینه اشاره کردم؛این ه است. با عنایت، ب
 هازندگی خوابدر ابتداي دفتر و » خواب تلخ«. سهراب در شعر را سراغ گرفت و تبار شناسی کردباب تکنولوژي 

  گوید:می

                                            
1. contrast 
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 مرغ مهتاب
  می خواند.

 ابري در اتاقم می گرید.
 هاي چشم پشیمانی می شکفد.گل

 در تابوت پنجره ام پیکر مشرق می لولد.
 مغرب جان می کند،

 می میرد.
 گیاه نارنجی خورشید

 کمدر مرداب اتاقم می روید کم
 بیدارم

 نپنداریدم در خواب
 اي بشکستهسایه شاخه

  آهسته خوابم کرد.
  1اکنون دارم می شنوم

 
  :ستمن ا بیشتر مد نظراز شعر  بخشاین 

 در تابوت پنجره ام پیکر مشرق می لولد.
 مغرب جان می کند،

 می میرد.
 گیاه نارنجی خورشید

 کمدر مرداب اتاقم می روید کم
 
توان از آن چنین مستفاد کرد که معطوف به طلوع و غروب خورشید است، اما می در این شعر،  مشرق و مغرب 

  که مغرب زمین در حال جان کندن است. بر این باور استسهراب به مشرق و مغرب جغرافیایی نظر دارد و 

                                            
  ، خواب تلخ.»هازندگی خواب«، دفتر هشت کتاب.  1
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 2پوچی و 1اي با نوعی هیچیمغرب زمین در برههساکنان دست کم از منظر برخی از نویسندگان و متفکران غربی،  
و به همین سبب جنبش رمانتیسیم در اروپا شکل گرفت. نقدهایی که از جانب نیچه، یونگ و برخی دیگر  ندمواجه شد

همین از سنخ  کند،. آنچه سپهري در این جا ذکر می3امر داللت می کندبر این ، وارد شده تمدن غرببه از متفکران 
و همچنان دلبسته پروژه مدرنیته هستم و  به مدرنیته و مدرنیزاسیون است. شخصا با همه داستان همدلی ندارم اتانتقاد

مترتب  بر این انتقاداتآثار و نتایجی که در قرن بیستم، خصوصا  نه پروژه اي کنار نهادنی؛  ،آنرا پروژه اي ناتمام می دانم
 بر نقصانِ صحه نهادنِ. نقد آنچه که جاري و ساري است یا دست کم شد که نهایتا سر از نازیسم و فاشیسم در آورد

امري دیگر است. سپهري مانند شاعران و  راهکارهاي رهگشا و معقول و موجهدادنِ  تبدسیک امر است،  موجود
اي برخی فکه سپهري به اقتمقوالتی در این راستا یکی از . روشنفکران دیگر اشاراتی به تقابل میان شرق و غرب می کند

مواجهیم، از  آن  ، تکنولوژي است. تکنولوژي چنان که ما بادان می پردازددیگر از روشنفکران و اهل ادب و فرهنگ ب
ه؟ این بیگانگی با تکنولوژي می آید یا ناین که آیا الیناسیون و از خوده؛ مضامینی است که بسیار به بحث گذاشته شد

مخدوم، آیا این رابطه همین گونه بر جاي مانده یا از جایی  اخدمت کند، یعنی خادم باشد و م اماشینی که قرار بوده به م
ها سانهسال اخیر ر پانزده-و طی دهبه بعد ما اسیر تکنولوژي شده ایم؟ اکنون که در قرن بیست و یکم زندگی می کنیم 

 بعد جایی بهبفهمیم که از  امر راوانیم این بت بهتر ، شایداند هاي اجتماعی جهان را بر صورت خویش ساختهو شبکه
... اعتیاد پیدا کرده ایم. قرار بوده تکنولوژي به ما خدمت کند، اما این رابطه  اینستاگرام گویی ما به تلگرام و فیسبوك و

ل بحث  حاین نکته امروزه م. دو سویه و دیالکتیکی از یک جا به بعد، تمام افسار انسان را در اختیار خود گرفته است
سطح «درباره  و سرودرا می به باغ همسفرانسپهري شعر  روزگاري کهواقع شده است.  متعددي کارشناسان و روانشناسانِ

نولوژي فلسفه تک حوزه تأمالت هایدگر و کسانی که در گفت، هنوز به این نقطه نرسیده بودیم.سخن می» سیمانی قرن
است که جهان را بر  غریب شود و معطوف به رابطه انسان با این پدیدهسخن گفته اند، از چند دهه گذشته آغاز می 

 صورت خویش ساخته.
صویر اینچنین به تمالحظات انتقادي خود در باب تکنولوژي را  حجم سبز،در دفتر  به باغ همسفران،سپهري در شعر 

  :کشیده
 

 مرا گرم کن
 و یک بار هم در بیابان کاشان هوا ابر شد

 گرفتو باران تندي 
                                            

1. absurdity 

2. nihilism 

  .1397، بنیاد سهروردي، تورنتو، ورق روشن وقت ،»سکوالریسم و پساسکوالریسمدین، « مقاله به نگاه کنیدبراي بسط بیشتر این مطلب از منظر نگارنده، .  3
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 و سردم شد آن وقت در پشت یک سنگ،		
 اجاق شقایق مرا گرم کرد.

 هایی که تاریک هستنددر این کوچه
 من از حاصل ضرب تردید و کبریت می ترسم.		

 من از سطح سیمانی قرن می ترسم.
 بیا تا نترسم من از شهرهایی که خاك سیاشان چراگاه جرثقیل است.		

  گالبی در این عصر معراج پوالد. مرا باز کن مثل یک در به روي هبوط
 مرا خواب کن زیر یک شاخه دور از شب اصطکاك فلزات.

 اگر کاشف معدن صبح آمد صدا کن مرا.
 هاي تو، بیدار خواهم شد.و من، در طلوع گل یاسی از پشت انگشت		

 و آن وقت
 حکایت کن از بمبهایی که من خواب بودم، و افتاد.

 خواب بودم، و تر شد.حکایت کن از گونه هایی که من 
 بگو چند مرغابی از روي دریا پریدند.

 پوش از روي رؤیاي کودك گذر داشتدر آن گیروداري که چرخ زره
 قناري نخ زرد آواز خود را به پاي چه احساس آسایشی بست.

 بگو در بنادر چه اجناس معصومی از راه وارد شد.
 چه علمی به موسیقی مثبت بوي باروت پی برد.

 ادراکی از طعم مجهول نان در مذاق رسالت تراوید.چه 
 گرم،» استوا«و آن وقت من، مثل ایمانی از تابش 

  تو را در سر آغاز یک باغ خواهم نشانید.		
 

و ادوات  ابزارگویی  که ، بر این امر داللت می کند»سطح سیمانی قرن«تعبیر  .مالحظات انتقادي سهراب را می بینید
پوالد به  ؛را سیمانی کرده است. بعد به تقابل میان معراج پوالد و هبوط گالبی اشاره می کندسطح قرن ، تکنولوژیک 

؛ یعنی »اگر کاشف معدن صبح آمد صدا کن مرا«معراج رفته و بر صدر نشسته، و گالبی پایین آمده است. سپس می گوید 
 سخن می گوید هاییکن. همچنین از بمب اگر کسی آمد و از معدن صبح خبر داد و آن را کشف کرد، آنگاه من را صدا

 یپوشزره هاي چرخ؛ همچنین به که همه ما را در چنبره خود احاطه کردهشده زندگی تکنولوژیک خشنی  که قوام بخش
  که از روي رؤیاي کودك گذر می کند. اشاره می کند
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تلخ  آزار خاور میانه در چند سال اخیر مواجهیمدلخراش و دل اکنون که متأسفانه با تحوالت ه، سوری و شاهد حوادث
تر وستر و محسملموس ،گذر می کند اناز روي رویاي کودکرا پوشی که ،  تعبیر چرخ زرههستیم و یمن افغانستان ق،عرا

یشنهاد رفتی که سپهري پراهکار و برون به نظر می رسد، کتابهشتدیگر فقرات  این شعر و  در می فهمیم. با نظر کردن
 عطف نظر کردن به طبیعت. عبارست از کند،می

ه دوست خان«؛ یکی فیلم ه کنمدر اینجا مایلم به دو فیلمی که تحت تأثیر سپهري در دهه هاي اخیر ساخته شده اشار
رگرفته ب حجم سبزدر دفتر  شانینالمللی برخوردار است و عنوان آن از یکی از تعابیر شعر که از شهرت بین» کجاست

را که مجموعه عکسهاي عباس کیارستمی است مالحظه کنید، در آن به درهاي  درها و یادهااثر شده است. همچنین اگر 
، »خانه دوست کجاست«خورید. بعد از مشاهده این عکسها و تماشاي مجدد می قدیمی، متروك و گرد و غبار گرفته بر

بینید که پسري را می» خانه دوست کجاست؟« در یابید که تقابل میان در فلزي و در چوبی در فیلم پر رنگ است. درمی
خورد که آن پسر را از کنار رود تا کتاب و دفترچه اش را به او بدهد و در راه به پیرمردي بر میبه دیدن دوستش می

ست و گله می کند از اینکه اکنون همه این درها فلزي است، اما پیشتر دهد که پر از درهاي چوبی اهایی عبور میخانه
که چگونه سطح سیمانی قرن رفته رفته شکل   می توان دریافتمالحظات،  این قرار دادنِهمه چوبی بودند. با کنار هم 

در دفتر  ینشانر از چه قرار است. شعاین قصه  کیارستمی به نظیر سازي  گرفته و اعتراض شاعري چون سپهري و فیلم
  از اینجا آغاز می شود: حجم سبز

 
 در فلق بود که پرسید سوار.» خانه دوست کجاست؟«

 آسمان مکثی کرد.
  ها بخشیدرهگذر شاخه نوري که به لب داشت به تاریخی شن

[...] 
 خشی می شنوي: در صمیمیت سیال فضا، خش

 کودکی می بینی
 النه نوررفته از کاج بلندي باال، جوجه بردارد از 

 و از او می پرسی 
  خانه دوست کجاست.

 
النه نور روي کاج بلندي واقع شده است؛ در اینجا سخن از یک درخت به میان می آید و خانه دوست همان جاست،  

اي د از طریق انس  با پدیده همی تواناز اینرو سالک  طبیعت قدسی است، در نگاه سپهري کلّ. بخشی از طبیعت است
 . باد و باران و درخت، تجارب کبوترانه و معنوي را از سر بگذراند طبیعی نظیر
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. این فیلم با یک درخت تنومندي که بر باالي تپه اي واقع شده آغاز است» باد ما را خواهد برد«کیارستمی فیلم دیگر 
ی و فوت تانه صد سالگتا از پیرزنی که در آسبه روستایی رفته اند یک گروه فیلمبرداري هستند ، اثرمی شود. در این 

 .هر دفعه که موبایل مدیر گروه زنگ می زند، باید همراه موبایلش تا باالي تپه بدود که آنتن بدهد .است فیلمی تهیه کنند
کیارستمی گرفتاري و اسیر تکنولوژي بودن را به نیکی به تصویر کشیده است. استفاده کیارستمی از تکنولوژي  ،ین شکلدب

پهري از س پذیري اش انس و الفت او با طبیعت و تاثیراز  ، جملگیاستفاده اي که از درخت می کند آن؛ همچنین و نقد
  پرده بر می گیرد.

فعات ، به دما هیچ، ما نگاهدیگر از اشعار دفتر  برخیو همچنین در  وقت لطیف شنو در شعر  هشت کتابسپهري در 
  می گوید: وقت لطیف شناز درخت یاد کرده است. در شعر 

 
 باران

 شست.اضالع فراغت را می
  هاي من با شن

 مرطوب طبیعت بازي می کردم
 و خواب سفرهاي منقش می دیدم.

 من قاتی آزادي شن ها بودم.
  من 

  دلتنگ 
 بودم.

  در باغ 
  یک سفره مأنوس 

  پهن 
 بود.

  چیزي وسط سفره، شبیه 
 ادراك منور:
 ي انگوریک خوشه

 روي همه شایبه را پوشید.
  میر سکوت عت

 گیجم کرد.
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 دیدم که درخت، هست
 وقتی که درخت هست

 پیداست که باید بود،
  باید بود 

  و رد روایت را 
  تا متن سپید 

  دنبال 
 1کرد.
د دنبال روایت را تا متن سپی به تعبیر سپهري رد ودرخت هست آدم باید باشد و زندگی را تحمل کند تا که  سخناین 
ید تا شقایق هست زندگی با «:  می اندازد که حجم سبزشعر دیگر سپهري در دفتر  فقره اي از  را به یاد خاطببکند، م

از  .ین معنا در جهان پیرامونی سراغ گرفتبدبا این بخش از طبیعت می توان انس و الفتی پیدا کرد و امر قدسی را ». کرد
هایی مانند درخت، آب، آبی دریاي طریق پدیده ، زندگی به بودن و زیستنش می ارزد. همچنین شخص می تواند ازاینرو

  را از سر بگذراند.  باطنیِ نغزيهاي و تجربه تفطن یابدسوي هستی سمت بی به بیکران و ...
 این قرار است: ازدر باب درخت  ما هیچ، ما نگاه، شعر دیگر از دفتر

 صبح است.
  گنجشک محض 

 می خواند.
  پاییز، روي وحدت دیوار 

  شود.اوراق می 
[...] 

  یک سیب 
  در فرصت مشبک زنبیل 

 می پوسد.
 حسی شبیه غربت اشیا
 از روي پلک می گذرد.
 بین درخت و ثانیه سبز

                                            
  ، وقت لطیف شن.»ما هیچ، ما نگاه«، دفتر هشت کتاب.  1
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  2تکرار الجورد با حسرت کالم می آمیزد.
  

و نپرسیم چرا قلب حقیقت «گوید: میصداي پاي آب هاي محبوب سپهري است. در ، از رنگ3الجورد یا الجوردي
درباره رنگ الجوردي سخن گفته است؛ رنگی که به آبی می زند. در آنجا سپهري،  هرابنیز س اتاق آبی؛ در »آبی است

هم پاي قصه هارون و موسی را به میان کشیده، هم پاي خاطراتی که از دوران طفولیت خود در کاشان داشته است و این 
داشت، هم به آبی و هم به آبی دریاي بیکران.  . سهراب، هم به آب عنایتکرده استچنین به الجوردي و آبی عطف نظر 

اینجا  وقتی که در سببگرچه همه آنها مستقل از یکدیگرند، اما در نظام فکري و عرفانی سپهري خویشاوندند. به همین 
متجسد که روي زمین  امر قدسیاز درخت یاد می کند، از تکرار الجورد هم سخن می گوید. درخت نمادي است از 

  ر انتهاي شعر می گوید:است. د شده
 

 باید کتاب را بست.
 باید بلند شد

 در امتداد وقت قدم زد، 
 گل را نگاه کرد، 

 ابهام را شنید.
 باید دوید تا ته بودن.

 باید به بوي خاك فنا رفت.
 باید به ملتقاي درخت و خدا رسید.

 باید نشست
 نزدیک انبساط
  4خودي و کشف.جایی میان بی

 
 . می دانیم که تا چهسراغ گرفتاشارتی به امر دیگري نیز دارد که می توان در آثار سپهري رد پاي آن را  نماد درخت

جهان -هم هندوئیسم و هم بودیسم نسبتشان با اشعار سپهري و زیست .میزان سپهري متاثر از سنت بودیسم بوده است
خود یه اولشعري  اترسپهري بر دفکه  ی را هایمقدمه، اگر شما آمد او روشن و مشخص است؛ به ویژه چنان که پیشتر هم

                                            
  هم سطر، هم سپید. شعر.  2
  برگرفته ام ما هیچ، مانگاهرا از دفتر  فلسفه الجوردي سپهري اثر عنوان  .3
  همان..  4
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، ضامینتا چه میزان با این م که او یابیدچاپ نشده است) بخوانید، به نیکی درمیموجود  هشت کتابنوشته (که در نسخه 
ي که آثاردیگر اثر هرمان هسه و  سیذارتادر  ، چنانکهبودا گفته شده بارهداشته است. مطابق با آن چه در انس و الفت

ه سبز زیر آن سای«زیر آن درخت نشست منور شد؛ به قول سپهري  سیذارتاي جوان وقتی آمده؛ درباره بودا نگاشته شده،
ا آنچه م و اساس متوجه شد که اس او در آنجابودا زیر آن درخت انجیر منور و بودا شد؛ بودا یعنی منور شده. ». تنومند

هر چه میزان خواسته  ؛درد و رنج ارتباط وثیقی با نیازها و خواسته هاي ما دارد .نج استدر دنیا با آنها مواجهیم، درد و ر
ه این ب مسافرهاي ما کمینه و حداقلی شود، درد و رنجی هم که در هستی می بریم البته کمتر می شود. سپهري در دفتر 

  تجربه اشارتی کرده:
 

 هاي استوایی برد.سفر مرا به زمین
 سبز تنومند » بانیان«و زیر سایه آن 

  چه خوب یادم هست 
  ییالق ذهن وارد شد: 		به		عبارتی که

  زیر، و سخت.به		وسیع باش، و تنها، و سر
  
د: وارد ش مییالق ذهن		به		زیر آن درخت بانیان سبز تجربه کردم؛  خوب یادم هست عبارتی که می گوید این مهم را 

حلی مزیر و سخت؛ این اتفاق چه موقع افتاده؟ وقتی زیر سایه بانیان نشسته است. درخت 		به		وسیع باش، و تنها، و سر
ارتا تحول احوال براي بودا یا سیذمکانی که  ؛ همچنینبراي سهراب واقع شده تجربه هاي کبوترانه و باطنیاست که در آن 

 ست نزدیک انبساط، جایی میان بیخودي ورسید، باید نش و خدا باید به ملتقاي درخت تاکید سهراب بر اینکه رخ داد.
؛ ته باشدشکسانی که به اقتفاي بودا چنین تجربه هایی را از سر گذرانده اند دا و اشارتی به تجربه بودا دکشف، می توان

این  است؛ -فنا – بصیرت یافتن به حقیقی ترین حقیقت این عالم نتجربه هایی که متضمن زدودن تعلقات است، متضم
بودا توانست بر  رنج هاي خود  ر همین سیاق،را تخته بند زمان و مکان می کند. ب انسانکه هر آنچه رنگ تعلق دارد، 

ید.  ابتدا درد را شناخت و تشخیص داد که مشکل اساسی ما آفائق ، گانه اي که اقامه کردهمطابق با راهکار هاي هشت
ر ه . در ادامه بدین نتیجه رسید که هم عبارت است از نیازها و تعلقات ما در این عالم است و خاستگاه رنج بردن رنج 

همه این برد. می کم کند،  درد و رنج کمتري را هم در زندگی نصیب  تعلقات خود از میزان چه که شخص بتواند
  . استنمادي از مکان مقدس براي سپهري ، درخت سببزیر آن درخت انجیر هویدا شد؛ به همین مکاشفات 

ادیان ابراهیمی و دیگر سنن  هاي مقدس؛ اعم از سننِدر سنن معنوي مختلف، هم زمانهاي مقدس داریم و هم مکان
 ،زمانافطار در می رسد، آن هنگامی که فی المثل در سنت اسالمی اذان زمان مقدس است یا در ماه رمضان . دینی معنوي

  . مقدس هستندمکانهاي  نیز  زیارتگاه ها اوقات مقدس است.در زمره 
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 . وقتیحضور دارددرخت  سهراب، تجربه زیسته چنانکه آمد؛ در مقدس.ن درخت براي سپهري مصداقی است از مکا
می خواهد از خانه دوست سراغ بگیرد، به سراغ کاج بلندي می رود که النه نور در آنجا واقع شده؛ وقتی قرار است 

خود که زیر آن بانیان سبز اتفاق افتاده خبر می دهد؛  باطنیِ تجربه وسعت و تنهایی و فراخی هاضمه را سراغ بگیرد،از
  که سخن از انبساط و نزدیک بیخودي و کشف رفتن است، باز پاي درخت به میان می آید.  هنگامی که

روایت  به 5، درباره اندیشمندي بنام دیوید ثورو مطالبِ تامل برانگیزي آمده است.»دیوید ثورو، زبان درختان«  مقالهدر 
هم در باب محیط زیست فعالیت می کرده، هم در باب درخت تامالتی داشته، به طبیعت می ، وروثدیوید نویسنده، 

نگران طبیعت بوده. افزون بر آن، ارتباط ویژه اي با درختان داشته و جایی نوشته که درختان همه قلب اندیشیده و دل
این  وشیدهککه توسط انتشارات دانشگاه کالیفرنیا منتشر شده،  ن درختانورو و زباث اثر دارند. ریچارد هیگنز، نویسنده

گذارد و نشان می دهد که او،  به روح و قلبی براي درختان قائل بوده  حثورو و درختان را به بثدیوید   تعارفرابطه نام
در مقدمه این کتاب می نویسنده در جهان پیرامون ما داشته باشد. ویژه اي جایگاه  درخت می تواندمی کرده  تصورو 

 :6گوید

ورو شیفته و فریفته درختان بود. درختان جایگاهی مهم، هم در آفرینشگري او در مقام نویسنده داشتند و هم ثدیوید «
شناس و هم در اندیشه فلسفی او و حتی در زندگی درونی او. او با احساس به درختان در کار او به عنوان یک طبیعت

می داد، اما ارتباطش با درختان فقط احساسی نبود، بلکه شناخت و درکش از زیست درختان در جنگل هم  واکنش نشان
باال بود. حتی گاهی به نظر می رسد او می توانست جریان شیره ها در زیر پوست درختان را هم ببیند. او وقتی در کتاب 

، منظورش خودش بود؛ »هوا دوست می داردشاعر درخت کاج را چون سایه خویش در «می نوشت  جنگل هاي مین
  »خالصه وار بگوییم او به زبان درختان سخن می گفت.

 
قدسی  ساحت مقام سخن گفتن دربارهفقط سپهري نیست که چنین انس و الفتی با درخت داشته است و در پس  

و  ،مقام نقد تکنولوژياو نیست که در  تنهاتجربه هاي وجودي خود به درخت اشاره می کرد؛  و صورتبندي  هستی
هراسناك شدن از سطح سیمانی قرن به این پدیده طبیعی پناه  برده و منزلت آنرا شناخته و بر کشیده؛ بلکه دیگرانی هم 

  اند.  داشتهدرخت و توسعا طبیعت جهان پیرامونی  رابطه ویژه اي با که هستند
در  سافرمدر فقراتی از شعر . بپردازم مسافردر تکمله تأمالت و مالحظات سپهري در باب تکنولوژي، مایلم به  دفتر 

  خوانیم:تکنولوژي به نزد سپهري چنین می نقد و ذمِمقام 
  

                                            
 https://www.radiozamaneh.com/355084اه کنید به : نگ  .5

6. R. Higgins, Thoreau and the Language of Trees (University of California Press, 2017). 
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 سفر پر از سیالن بود.

  و از تالطم صنعت تمام سطح سفر 
  گرفته بود و سیاه

 و بوي روغن می داد.
  هاي خالی مشروب، سفر شیشه و روي خاك

  شیار هاي غریزه، و سایه هاي مجال 
 کنار هم بودند.

 میان راه سفر، از سراي مسلولین صداي سرفه می آمد.
  زنان فاحشه در آسمان آبی شهر 

  ها را »جت«شیار روشن 
 کردندنگاه می

 و کودکان پی پر پرچه ها روان بودند،
 سپورهاي خیابان سرود می خواندند

 شاعران بزرگو 
 به برگ هاي مهاجر نماز می بردند.
 و راه دور سفر، از میان آدم و آهن

  به سمت جوهر پنهان زندگی می رفت
 

 هرابس اتمشاهد اینجا بابا بحث از تکنولوژي و صنعت نسبت وثیقی دارد. در  مسافراین بخش از منظومه بلند 
د. این که از تالطم صنعت، تمام سطح سفر گرفته بود؛ همچنین سویه هاي انتقادي پر رنگی دارمشاهداتی که ، مواجهیم
که جهان و زندگی را بر صورت خویش ساخته و سبب شده که همه چیز می کند صنعتی اشاره به  سیاه رنگ در اینجا 

 نمی کند. سراي مسلولین و زنااشاره به غریزه و شیشه هاي خالی مشروب  سپس ید و بوي روغن دهد. آسیاه به نظر 
هاي خیابان سرود می خواندند و شاعران فاحشه اي که به تعبیر سهراب شیار روشن جت ها را نگاه می کردند و پاکبان

از میان آدم و آهن، به سمت جوهر پنهان زندگی می  که بزرگ به برگ هاي مهاجر نماز می بردند و نهایتا  راه دور سفر،
  رفت. 

م: اینکه راه دور سفر از میان آدم و آهن به ه ابه این بخش از شعر اشاره  کرد در سپهر سپهريدر یکی از مقاالت  
 براي، به روایت سهراب، گویی. در اینجا آهن نمادي از تکنولوژي و صنعت است .سمت جوهر پنهان زندگی می رفت
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و آهن بگذرد. از منظر به جوهر پنهان زندگی نزدیک شود، ظاهرا گریز و گزیري ندارد که از میان آدم سالک  اینکه 
پیشه  نونیکزیست سهراب بهتر آن است که فرد نهایتا به سمت جوهر پنهان زندگی برود؛ گشودگی نسبت به وضعیت 

مونی با زندگی پیرا گذاشتن و گذشتن، نه این که فرد در غار خلوت انزوا گزیند وتجربه کردن و ، و جهان را دیدن و کند
انگارد، اما جدي انگاشتنی که می گذارد و نا به زندگی آري می گوید و آن را جدي می. سپهري به یک معبیگانه باشد

می گذرد، نه این که از ابتدا بسان زهادي که زندگی متعارف را ترك می کردند و بر خود سختی می گرفتند و اد و عب
هبا طبیعت نرد عشق می بازد و ب طرد و نفی کند. سهراب این چنین نیست؛ وي ،به زندگی پیرامون می زدند دست رد 

 ، در وهله نخست در مقامِشدنقاد تکنولوژي است و می گوید نباید مفتون و مسحور زندگی تکنولوژیک  رغم اینکه
ندیدن آن نیست. به سخن دیگر، با آنکه گویی مسیر حرکت به سمت جوهر پنهان زندگی از میان آهن و آدم در می 

  را غایت قصواي خود ندیدن، شرط مهمی است. تکنولوژي و آنها گذرد، اما نماندن در آهن و
   

وقتی کاشف معدن صبح آمد، مرا صدا کن. چه تاکید می کند  و سهراب از هبوط گالبی و معراج پوالد یاد می کند
موقع شخص به کاشف معدن صبح می رسد؟ وقتی به سمت جوهر پنهان زندگی برود و این از طریق لمس کردن و 

  :به روایت سهرابزندگی صنعتی میسر است.  از ردن و گذشتنتجربه ک
 

 سفر پر از سیالن بود.
  و از تالطم صنعت تمام سطح سفر 

 گرفته بود و سیاه
  و بوي روغن می داد.

  
، ه است. از منظر سپهريکه صنعت، زندگی را روغنی و سیاه کرد اذعان می کند ،بیندمی تالطم صنعت را  ی کهانسان

زندگی را استشمام کند، بچشد و بزید و البته در آن نماند و عبور کند و به سمت جوهر پنهان زندگی  بایدسالک مدرن 
  برود.

   
ر د و تکنولوژي را می توان اینچنین صورتبندي کرد:صنعت مقوله تشخیص و تلقی سهراب از ه کنم. به نظرم، صخال

این نسبت به هم خورده و زندگی تکنولوژیک جا را بر زیستن  بعداقرار بوده ما مخدوم باشیم و تکنولوژي خادم؛  ابتدا
ندگی ز ما که در سده بیست و یکم و در فضاي تکنولوژیک جهان کنونی و شبکه هاي اجتماعی معنوي تنک کرده است.

دویم. می يو ما دیگر مخدوم نیستیم، بلکه از پی تکنولوژ شده، می بینیم که انگار از جایی به بعد رابطه بر عکس می کنیم
 . پاك به هم خورده استایم و رابطه خادمی و مخدومی یعنی ما به تکنولوژي معتاد شده



13 

 

اند و  ها در کانادا کرده، نه از جنس اعتراضاتی است که فی المثل آمیشمی کنداعتراضاتی که سپهري به تکنولوژي 
مدرن و بدون الکتریسیته و فراورده هاي  در فضایی پیشا ،زده و به دور از شهردست رد بر زندگی صنعتی کنونی 

درونی و برقراري تناسب و تعادل با ابزار و ادوات تکنولوژیک  ورزهبلکه نوعی دعوت به  تکنولوژیک زندگی می کنند؛
اد خلوت ابع« و در عین حال  دتکنولوژي نشو مقهورو نگردد دچار الیناسیون و از خود بیگانگی  سالکاست.این که 

  مالحظه محوري سپهري در این باب است.، مس کندرا ل» زندگی


