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  مقدمه 
  

  دهنان بست خدا نیریعهد ما با لب ش
  دـــقوم خداوندانن نیبنده و ا همه ما

  
شاعر  ،يو پنج سال است که با آثار سهراب سپهر ستیاز ب شیب». از بخت شکر دارم و از روزگار هم«

مالت أت نیحصل اخوانم. مایم او را مکرراً يهابرجسته معاصر مانوسم و اشعار و نوشته یِو نقاش کاشان
م. اآورده »يسپهر يفلسفه الجورد«و  »يدر سپهر سپهر«را در  يو تتبعات درازآهنگ در آثار سپهر

 ،»کرانیب يایدر یآب«و » قربت يهاعلف میحر«اثرم،  گریدو د يِهر چند موضوع محور ن،یافزون بر ا
حال،  نی؛ در عنگارنده است تیو عرفان مدرن به روا ریدر روزگار اخ يحدود و ثغور سلوك معنو

دو کتاب سر برآورده و به بحث  نیا يجا يدر جا ،یاحوال و اشعار و آراء سهراب، سالک مدرنِ شرق
  .»زمیار گر زمیهم در تو گر«گذاشته شده، که: 

 نِیام درباره مضامیلیرسد و متضمنِ تامالت تکمیمشده در ادی، پس از چهار اثر »صبح سیخ نبض«
ام، هر وردهخود آ يو گفتار ياز آثار نوشتار یاست. چنانکه در برخ يآثار سپهر لِیستانسیو اگز يمعنو

اصر به مع یرانیا ستیالیستانسیتوان او را در زمره متفکران اگزیشاعر و نقاش است؛ م يچند سپهر
 یلیستانسیآثارش دلمشغول مقوالت اگز یاحمد شاملو و فروغ فرخزاد؛ که به گواه ریحساب آورد، نظ

  چون غم، مرگ، عشق ... بوده است.
سال  است که بهار و تابستان يادرسگفتار پانزده جلسه راستهی، صورت منقح و و»صبح سیخ نبض«

 مرگ، ان،چستیه ،یمتعال امر ،ییچون تنها یتورنتو برگزار شد. مقوالت »يِسهرورد ادیبن«در  یشمس 96
ه بحث گذاشته ب لیکتاب، به تفص نی... در فصول مختلف ايتماشا، تکنولوژ ابان،یب ،یآب آب، غم، غرب،

گشته است. حسن ختام  يفصل واکاو کیشعر سهراب و فروغ در  انیربط و نسبت م ن،یشده؛ همچن
در شهر  »يدر هشت کتاب سپهر یذهن آگاه«تحت عنوان  یِمجموعه، صورت منقح سخنران نیا

 ریخا يهادر دهه یکه درباره ذهن آگاه یمیاز مفاه یجستار، با وام کردن برخ نیهامبورگ است. در ا
مقوله را در  نیا يمهم و رهگشا يهالفهؤاز م شیام قرائت خودهیبرآورده، کوشمربوط سر اتیدر ادب

  بدست دهم. ياشعار سپهر
 قیه تفار، ب»نوز در سفرمه«و  »یاطاق آب«، به »هشت کتاب«اثر، افزون بر  نیا نیو مضام رمطالبیتقر در

 یِباطن ـ يجامع االطراف از نظام معنو یتیبدست دادن روا ينظرم براام؛ که بهپرداخته و ارجاع داده
  .ستینگر تیعنا دهیچشم داشت و در آنها به د شیتمام آثارش را پ دیبا ،يسپهر
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ده است؛ منتشر ش »تونیز« و» زمانه« يهاتیدر سا نیاز ا شیاز فصولِ کتاب، پ ینگذارم که برخ ناگفته

 غیدریاند.اگر نبود لطف و محبت بشده شیرایو اثر، مجدداً نیجهت انتشار در ا تمام فصولِ منتشر شده،
ها به درازا اثر که ماه نیا شیرایو و يساز آماده ؛یعیصنا یو عل يدیزهره سع ،ییندا سقا ز،یدوستان عز

زارع،  ممنونم از سپهر نیسپاسگزارم. همچن مانهیصم شانیبابت از ا نیاز ا .دیرسینم انیبه پا د،یانجام
  اثر. نیانتشار ا يبرا »ينشر سهرورد«فرهنگ دوست  ریمد
 يگوگفت بیغر ثیرو، حد شیسطور و صفحات پ ي، در البال"صبح سینبض خ"خواننده  دوارمیام

از  یسقف« ،يرا بخواند و با نشستنِ بر سر سفره سپهر یبا سهراب، سالک مدرن شرق سندهینو یِنهان
از «د و پر شو» هاشط یصفات آب«اش از قدم زند و حنجره» باران تیمعنو ریز«و  ندیرا بب» تناسب گلها

                                                                                                           ، تر و تازه و جوان شود:»فکر يروزهایمثل پر« کند و ادی» مشجر يهاقهیدق
  نفر آمد... کی«

  ن بودفکر، جوا يروزهایپر مثل
  هاشط یاش از صفات آبحنجره

  شده بود. پر
  مرا برد يهانفر آمد کتاب کی

  دیها کشاز تناسب گل یسرم سقف يرو
  کرد عیمکرر وس يهاچهیمرا با در عصر

  باران نهاد تیمعنو ریمرا ز زیم
  مینشست بعد،

  مشجر يهاقهیاز دق میزد حرف
 ».گذشتیشان، در وسط آب میکه زندگ یکلمات از


