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  1:شت بشارترپلک د
  سپهري نگرش عرفانی مولوي و نگاه اگزیستانسیالِ بازخوانی تطبیقیِ

  

  6/10/99آنالین، روز شنبه، مورخ: سایت دین :منبع
  

  . سرآغاز1
در این جستار، می کوشم تا نگرش و بینش عرفانی موالنا جالل الدین را با اشعار و ایده هاي 

غم (( اهیم مفر ب اگزیستانسیالیستی سهراب سپهري، سالک مدرن و شاعر معاصر، مقایسه کرده و با تاکید
اندیشه ورز را مورد  سالکو ... میراث فکري این دو )) عشق))، ((مرگ اندیشی))، ((امر متعالی))، ((وشادي

  کاوش و بررسی قرار دهم.
در منظومه فکري جالل الدین بلخی و سهراب سپهري، مقوالت عرفانی پررنگ و مفاهیم اگزیستانسیال تامل 

زرگوار در چه حال و هوا، و در چه جهانی دم می زده اند و آن است که این دو ب آمده است که حکایتگربرانگیزي 
زلیات دیوان غ((و )) مثنوي معنوي((نفس می کشیده اند. این نکته زمانی آشکار می شود که خوانندگان و مخاطبان، 

  . و دقّی مورد مطالعه قرار دهندرا با نگاهی عمیق )) هشت کتاب((و همچنین )) شمس تبریزي
ه نام بهاءالدین ولد و از چنانکه افتد و دانید، موالنا جالل الدین محمد بلخی، از پدري محتشم و معتبر ب

ه. در بلخ زاده شد. شصت و هشت سال زیست 604ماه ربیع االول سال 6مادري محترم به نام مؤمنه در روز 
قاش هنرمند عر عارف مسلک و نسهراب سپهري، شا 2د حیات گفت.ه. بدرو672جمادي االخر سال  5و در 

هجري شمسی در کاشان دیده به جهان گشود؛ غالب اوقات خود را در زادگاهش،  1307ایرانی هم در سال 
در دامن طبیعت می گذراند تا سرانجام براثر بیماري سرطان خون درگذشت و در مشهد اردهال کاشان به 

اسالمی، به لحاظ جغرافیاي اندیشگی خود، متعلق  _هره هاي شاخص فرهنگ ایرانی این چ 3خاك سپرده شد.
یکی به  ،به دو جهان متفاوت اند. یکی پیشامدرن. دیگري مدرن. یا به تعبیر جامعه شناس آلمانی، ماکس وبر

  .راززدایی شده از لون دیگري است و تماماًتعلق خاطر دارد و دیگري به زمانه اي که  رازآلوددوران سراسر 
  شده. جهان راززدایی 2

و  "جهان رازآلود"در این قسمت از این نوشته، براي توضیح بیش تر و روشن تر، از معنی دو اصطالح 
نتی و سپرده برمی گیرم تا در مقایسه موالنا و سپهري، بهتر دریابیم که این دو سالک  "جهان راززدایی شده"

  هنگ بشري می زیستند.در چه برهه اي از تاریخ و فر مدرن
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راي مؤلفه ها و اضالع گونه گونی است و می توان گفت که مهم ترین عنصر آن، ایی شده داجهان راززد
جهان را بر صورت خویش ساخت.  کارل مارکسظهور علوم تجربی جدید است. علم جدیدي که به تعبیر 

بر  هه شناسی، روان شناسی، مدیریت و عالودر دنیاي مدرن، دانش هایی مثل علوم تجربی انسانی نظیر جامع
نطق و ... پا به عرصه گذاشته اند؛ هرچند که سابقه علوم عقلی در تاریخ فکر، این علوم عقلی مانند فلسفه و م

ونان یقدمتی طوالنی دارد و با چهره هاي برجسته اي همانند ارسطو و افالطون شناخته می شود و رائحه تفکر 
  1شام ما می رساند.را به م باستان

ن و اندیشمندان براي تبیین این جهان و تحول آنچه در جهان ان و فیلسوفان، عالمادر دوران مدرن، متفکر
فت و گوي نداشتند. گ فرضیات متافیزیکیجاري و ساري است، نیازي به برگرفتن و احتیاجی به اتکاي به 

س از الپال و ناپلئون رخ داده است که در آن، ناپلئون ، ریاضی دان فرانسوي2مشهوري در این باب میان الپالس
  پرسید:

  چرا در منظومه اي که پی افکنده اي، از خدا سخنی به میان نیامده؟
  پاسخ داد:

  ندارد! "خدا"نیازي به استفاده از مفهوم 
مندان، دانش نیست. در نگاه _یا به تعبیر دیگر امر متعالی  _در اینجا، لزوما سخن بر سر انکار امر الوهی 

ه اموري شده است؟ و یا اینکه بکه اساساً این جهان براي چه غایتی ساخته  مسئله مربوط به این پرسش نیست
از این دست عطف نظر کرده باشد؛ بل، این نوع دید کمابیش از جهان رخت بربسته است. اگر بخواهیم به 

بهره بگیریم. خدایی که  3))خداي رخنه پوش((زبان فلسفی این گزاره را شرح دهیم، می بایست از استعاره 
ت. کسی که ساعتی را می سازد، دیگر نیازي به مدیریت آن ساعت ندارد و آن در کسوت یک ساعت ساز اس

زمان سنج خود به کار خود ادامه می دهد. این تعبیر که برخی از فیلسوفان در جهان جدید به کار برده اند، 
. در جهان بینی دینی، رابطه تفسیرهاي دینی از امر متعالی سازگار نیست در معنی خود با خداي ادیان یا

ه با و براي همیشخالق و مخلوق، بندگان با معبودشان وجود دارد. چنین نیست که یک بار  تنگاتنگی میان
  ایشان سخن گفته باشد و آنان را به حال خود واگذارده باشد.

غایت مندي ت جهان جدید تلقی کنیم، دیگر نمی توان از اگر داروینیسم را به عنوان یکی از محصوال
از امور ما را به این جا رسانده است. نظریه انتخاب طبیعی داروین،  برخی صحبت کرد. کسر و انکسار و تاثیر

برخی از امور را برمی گیرد و بعضی دیگر را برمی نهد. ژنی که می تواند در محیط رقابت کند، به ارث می 
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داروین شواهد فراوانی بر وقوع و وراثت پذیري د. ماند و بقیه مغلوب می شوند و از میان می رون رسد و می
. ژنی که می تواند در محیط و ظاهرا خود به خودي در میان افراد یک نوع به دست آورده بودتغییرات کوچک 

وند. قرار نیست که مطابق با رقابت کند، به ارث می رسد و می ماند و بقیه مغلوب می شوند و از بین می ر
  1ن باشند.ین شده ارگانیسم ها، موجودات و انواع مختلف روانقشه اي از پیش تعی

با عنایت به نکاتی که توضیح داده شد، می توان نتیجه گرفت و چنین بیان کرد که موالنا در جهانی رازآلود 
دند و درك و دریافتی از مسلمات بنیادین دنیایی که افراد آن قائل به تلقی هاي اسطوره اي بو 2می زیست.

با این توصیف اما، سهراب سپهري در زمینه و زمانه اي زندگی می کرد که در متن روز نداشتند. جهان ام
عناصر آن، حرفی از اسرار و رازها به میان نمی آمد و صورت و محتواي اندیشه آدمی، عمیقاً دستخوش 

معنوي روان  حقیقتی پیاز ، هرچند کنار آمده بودین جهان راززدایی شده تغییرات بسیار گشته بود. سپهري با ا
  گشته بود.

  . غم و شادي از منظر مولوي و سپهري3
است. مطابق با آموزه هاي )) غم و شادي((به آن می پردازم، مقوله  جستارنخستین موضوعی که در این 

ی پرده بر گرفت. غم سیاه که ناظر به هرآن چیزي عرفانی می توان از چند نوع غم خوردن در احوال انسان
ا شدن از آن به قیمت ترك عادات باشد. عالوه ه نخواستنی است و باید با آن ستیزه کرد و لو آنکه رهاست ک

نوع دیگري از غم خوردن که مؤلفۀ اصلی آن تأمل درباب هستی و بر این از غم سبز نیز سخن به میان آمده؛ 
رد و نوع دیگري از  غم فرد در این حالت از غم هاي متعارف زندگی فاصله می گیسرنوشت انسان است. 

دیگري که از غم خواري مد نظر ماست، غمگساري یا غم دیگران را خوردن  خوردن را تجربه می کند. معناي
است. یعنی پرواي دیگري را داشتن و در شادي ها و غم هاي او شریک شدن و دست او را گرفتن. شخص 

خود می داند و می کوشد تا آنجا که ممکن  این حالت، مشکالت و موفقیت دیگري را مشکالت و توفیق در
  3و رنج او بکاهد.است از درد 

از مهم ترین ابوابی که موالنا در مثنوي به آن پرداخته است، مفهوم غم و غم خواري است. براي تحلیل 
از غم خواري را از یکدیگر تفکیک کرد و درباره آن نگاه مولوي به مقوله غم، دست کم می توان سه نوع 

  تی را توضیح داد.نکا
  در غم ما روزها بیگاه شد
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  روزها با سوزها همراه شد
  روزها گر رفت گو رو باك نیست

  1تو بمان اي آنکه چون تو پاك نیست
  

زبان حال موالنا  ناله نی، 2مولوي از همراه شدن روزها با سوزها می گوید.)) نی نامه((در ابیات نخستین 
حکایت نی اي که از درد و عشق و اندیشه سرشار است و به بانگ د. است که سوز و درد او را بیان می کن

جانسوز آن، شرح جدایی را به گوش هاي هوشیار می خواند. داستان روح جدا افتاده اي است که از اصل 
عتقد است که غم خواري در مواردي مذموم موالنا م 3ي بازگشت بدان اصل دارد.وزخویش دور افتاده و آر

  یده عنایت می نگرد. یی با دو معناي از غم خواري همدلی دارد و در آن به داست و در جاها
  در دفتر دوم مثنوي می گوید: ويمول

  چون بغایت تیز شد این جو روان
  4غم نپاید در ضمیرِ عارفان

  همچنین در دیوان شمس می سراید:
  اهد نیست از بیرونِ خویشعارفان را شمع و ش

  هم خونِ خویش خون انگوري نخورده، باده شان
  باده غمگینان خورند و ما ز می خوشدل تریم
  رو به محبوسانِ غم ده، ساقیا، افیون خویش
  خونِ ما بر غم حرام و خونِ غم بر ما حالل

  5هر غمی کاو گرد ما گردید، شد در خونِ خویش
  

که از جنس  را يا غم خواري _یعنی عارفان  _دیوان کبیر می گوید که ما موالنا در این غزل لطیف از 
به خود راه نمی دهیم. این است که اگر هم دچار غم می شویم و روزها  ،احساسات حزن انگیز متعارف است

با سوزها هم همراه می شوند، این امر به غم هاي اگزیستانسیل، اشراقی، باطنی و سلوکی مربوط است نه غم 
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 اد از غم امور معطوف به اینجا و اکنون باشد، عرفاکه به امور متعارف زندگی است. نتیجه آنکه، اگر مرهایی 
یأسها و نام نهاد. غمی که حاصل حسرت ها، )) غمِ سیاه((این غم را نمی خوردند. غمی که می توان آن را  

  ا آن رو به رو باشند.ناکامی هایی است که در زندگی انسانی جریان دارد و آدمیان ممکن است ب
گریز و گزیري از غم خوردن ندارد. پس حال که ن حافظ، انسان، علی الظاهر در نگاه متفکران تیزبینی چو

اینگونه است، بهتر است دچار غم هایی بشود که فایدتی برآن مترتب باشد. خواجه شیراز در نوع نگاه خود 
  د:ین مولوي، انضمامی تر و زمینی تر می اندیشد و می گوبه این مسئله پراهمیت، نسبت به عارفان بزرگی چو

  بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی
  خون خوري گر طلبِ روزيِ ننهاده کنی

  آخراالمر گلِ کوزه گران خواهی شد
  حالیا فکرِ سبو کن که پر از باده کنی

  تکیه بر جايِ بزرگان نتوان زد به گزاف
  1کنی مگر اسبابِ بزرگی همه آماده

  
می دهد نه اینکه مطلق ق غم خوردن را تغییر متعلّنیم، او نظر می افک در واقع، هنگامی که به کالم حافظ

که آوردیم توصیه به دوري جستن از غم هایی می  یغم خوردن را به کنار نهد. وي در نخستین بیت از ابیات
تعبیر دینی قسمت فرد نبوده اند و یا، به  کند که ناظر به رزق و روزي ننهاده است؛ یعنی همان اموري که به

ت ه است. آن گاه از سر تسکین بخشی بییر دینی، شخص شانس تصاحب آن ها را از طبیعت نداشتتعبیر غ
بعدي را می سراید تا بگوید که چه دچار غم بشویم و چه نشویم، آخراالمر سرنوشت محتوم همه ما گل 

 وارانه و ازبه آنها هیچ سودي ندارد؛ مثل اینکه با خود حسرت  کوزه گران شدن است. غم هایی که پرداختن
در را داشته ام؟ چرا بهره هوشی ام بیشتر نیست؟ چرا در زمان و مکان سر آه بگوییم که چرا من این مادر و پ

دیگري متولد نشده ام؟ و هزاران چون و چراهایی که از جنس پشیمانی و پریشانی هستند و دوام و بقایی 
قایی ببداند که باید این احوال را بگذارد و برود، د. به عبارت دیگر فرد دچار غم و رشک و حسد باید ندارن

  بر هیچ چیزي مترتب نیست.
هنگامی که با مولوي و نوع نگرش او به غم مواجهه می شویم، درمی یابیم که او از ارتفاع بلندي در این 

  .ین غم هایی نمی خوردهمفاهیم و مقوله هاي عافیت سوز نظر کرده و چن
  ت شمس می گوید:همو در غزلی دیگر از غزلیا

  همه را بیازمودم، ز تو خوش ترم نیامد
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  چو فروشدم به دریا چو تو گوهرم نیامد
  سر خُنب ها گشادم، ز هزار خُم چشیدم
  چو شرابِ سرکشِ تو به لب و سرم نیامد

  چه عجب که در دلِ من گل و یاسمن بخندد؟
  طیفی چو تو در برم نیامدکه سمن بري ل

  سه روز ترك کردمز پی اَت مراد خود را دو 
  چه مراد ماند زان پس که میسرم  نیامد؟
  چو پرید سويِ بامت ز تنم کبوترِ دل
  به فغان شدم چو بلبل که کبوترم نیامد
  برو اي تنِ پریشان! تو و آن دل پشیمان
  1که ز هر دو تا نرستم دلِ دیگرم نیامد

  
محل نقد و نقض عارفان بزرگی  اشارت رفت، غم خواري سیاه، از جنس غم هایی است که همانطور که

بیر او، مهم ترین لوازم این نوع غم خواري، پشیمانی و پریشانی است که با ناراحتی و چون موالنا بوده و تع
 . ولی قصه اینافسردگی و حرمان همراه است و هیچ گونه امر مثبتی را نمی توان از معنی آن استخراج کرد

ست که می توان غم خواري مورد نظر و عنایت و توجه عرفاي ما بوده اجا به پایان نمی رسد؛ نوع دیگري از 
از آن به غم یا حزن سبز یاد کرد. به منظور تجربه کردن این سنخ از غم و شادي، فرد باید آتش اندر پشیمانی 

اب بالم را به نحو دیگري ببیند. عالوه بر آن، تأمل در عو پریشانی بزند و سرمه اي به چشمان خود بکشد و 
فرد کمک کند تا از غم و شادي متعارف قدري فراتر  زوال عالم و مرگ اندیشی پیشه کردن ممکن است به

رود و براي او ملموس شود که این سنخ از غم و شادي از چه جنسی است. چنین کسی که زوال عالم را به 
هم نه به نحو ظاهري که لقلقۀ ه آن چه در جهان جاري و ساري است دل نمی بندد، آن راي العین می بیند و ب
واقع دل نمی بندد، قادر خواهد بود از منظر دیگري به عالم بنگرد. با این وصف، در اینجا لسان او باشد؛ که به 

طۀ ی از یک نوع رابغم و شاديِ دیگري مد نظر عرفاست، آن گونه که عارف ابتهاجی را نصیب می برد که ناش
ویژه  غم و شادي ي قبض و بسط اگزیستانسیل را تجربه می کند که نوعیویژه با مبدأ عالم است و گونه ا

است و کامالً متفاوت با غم و شادي متعارف است. در عرفان اسالمی و همچنین در آثار اگزیستانسیالیست 
 بزس غماین حزن از جنس گفته شده و چنانکه آمد، هاي معاصر در ارتباط با این نوع غم خواري بسیار سخن 
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که در  ))نی نامه(( که پیش تر درباره آن توضیح داده شد، تفاوت عمیقی دارد. ابیات )سیاهی ا غمبو  است
  .آغازین سخنان ما در این مقال آمد، معطوف به این غم خواري می باشد

اختصاص می یابد. )) غم خلق را خوردن((نگاه موالنا، به سه گانه غم خواري در  نواعمعناي سومین از ا
کوشیم بد که غم خوار دیگران باشیم؛ غم خوار و غمگسار دیگران باشیم. رزي بر خلق اقتضا می کنشفقت و

ي کم کنیم. البته به نحو تا از درد و رنج دیگران بکاهیم و از سنگینی بار مشقت و محنت هاي هم نوعان خود
ود، سار تمام ساکنان یک شهر بباشد و غیر عملی نباشد؛ چرا که، به عنوان مثال، نمی توان غمگکه متکلفانه ن

حتی اگر هم بشناسیم با توجه به توانایی و امکانات محدود مادي و بدنی  چون تمام آن ها را نمی شناسیم و
اي در قبال ایشان بر دوش ما  و این امر که از لحاظ عاطفی رابطه اي با آن ها نداریم، به لحاظ اخالقی وظیفه

ر و در و مادبرخی از افراد روابطی داریم که با دیگران نداریم. مثال با پ نیست. این در حالی است که ما با
همسر و فرزند و دوستان و خویشان و نزدیکان خود رابطه اي داریم که از اقتضائات آن این است که  غمگسار 

 ممدوح است و در آن نسبت به این امر که ا از غم خوردن است که . پس این یک معنچنین کسانی باشیم
  نقش دارند، آگاهی داریم. دیگران براي ما مهم اند و در زندگی ما

در ادبیات عرفانی ما راجع به این سنخ از غم خواري کم سخن گفته نشده است. اما در مقام قیاس با عرفان 
ل توجه برخوردار نیست. مفهوم رنج در ادبیات مسیحی طنین مسیحی، چندان از وسعت و یک گستره قاب

براي دریافت جایزه صلح نوبل به خاطر  مادر ترزا، 1979وقتی در اواخر قرن بیستم در سال  2و1د.پررنگی دار
سی نمی شود ک(( مشهور را گفت که:خدمات انسان دوستانه اش و سخنرانی به باالي جایگاه رفت، این جمله 

در مسیحیت از  "ارهمسایه ات را دوست بد"تعبیر  3.))دوست بدارد و در فکر همسایه اش نباشد خدا را
 ه، در قسمتی کنوشته داستایوفسکی ،»فبرادران کارامازو((رمان  درجایگاه اخالقی واالیی برخوردار است. 

ا به او کمک کند که بر دغدغه اش می خواهد ت وسیمازپدر احوال شکاکانه اي دارد، از  یکی از مراجعان که
گم، من مرنکند پس از (( :عري از تولستوي می گویدچیره شود و با اقتباس شکه ناظر به جاودانگی است، 

تنها سیري براي موران و ملخان باشم و جز گزنه هایی که بر روي قبرم می روید، چیزي از من برجاي 
ز این قرار نیست که باید بروي و معماهاي االهیاتی را حل کنی به پرسش او ا وسیمازپدر . جواب ))؟نماند

برو به همسایه، دوست و  ((شوي؛ بلکه او را چنین راهنمایی می کند که:ص بخال "درد جاودانگی" از تا
  . ))خانواده ات بی دریغ و بی علت و بی رشوت و بدون هیچ چشمداشتی، محبت کن

                                                             
  ز کوه به بعد...، خطابه: موعظه بر فرا»انجیل متّی«براي این منظور مراجعه کنید به  .1
ایلی ایلی  «روزگاران پایانی زندگی مسیح بنا بر روایت برخی از اناجیل سراسر رنج و محنت بود. خود او وقتی خویشتن را در بی پناهی دید گفت: .2

میالدي ساخته شده  2000ي دهه در ابتدا "مصائب مسیح"م نمود بارزي داشته است چنانکه فیلمی با نام این مفهوم در ادبیات سینمایی ه». لما سبکتنی؟
  است.

  یکی از مهم ترین تعالیم اخالقی در مسیحیت توجه کردن به همسایه است. .3
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، چهره شاخص دیگري که مفهوم پا به پاي دیگري رنج سیالیستدر میان فیلسوفان و متفکران اگزیستان
به  قائل "عشق باالرونده"و  "عشق پیش رونده"می کشد و بین قی بر اصل اخالکشیدن را به منزله یک 

ان راه سمبه آ _غم دیگران را خوردن  _تفکیک می شود و می گوید که ما باید از طریق پرداختن به دیگري 
  پیدا کنیم، گابریل مارسل فرانسوي است. 

رات مفصلی که آمد، دیده می شود. معنی سوم از غم خواري و شادخواري نزد عرفاي ما، با عنایت به اشا
هر کس که بدین سرا (( را بخاطر آوریم که می گفت:)) ابوالحسن خرقانی((براي مثال، آن جمله معروف 

. این توصیه اي است که عارفان ما برآن انگشت تاکید می نهادند. ))انش مپرسید!درآید، نانش دهید و از ایم
، شفقت ورزي بر خالیق، غم خوار در سنت عرفان خراسانی 1))مرديآیین فتوت و جوان((افزون بر این، در 
را در خود دارد پیش چشم )) غمگساري((این صفات اخالقی که سویه هاي پررنگ  نواعدیگري بودن و ا

  رار می گیرد.ق
  بنی آدم اعضاي یکدیگرند

  که در آفرینش ز یک گوهرند 
  چو عضوي به درد آورد روزگار

  قرار دگر  عضوها را  نماند
  تو کز محنت دیگران بی غمی((

  2)) نشاید که نامت نهند آدمی
  

اکنون به سهراب سپهري، به مثابه یک سالک ؛ درباره انواع غم خواري و شادخواري پس از توضیحات
  .بابی می گشاییم "غم"مدرن می پردازیم و درباره اندیشه او درباره مقوله 

 بدان ها تفطن هري با دو نوع از غم خواري هم عنان است ومطابق با تقسیمات سه گانه باال، سهراب سپ
 گانۀ دفاتر هشت. براي ایضاح بیش تر این مدعا به اشعار مختلفی از غم سبزو دومی  سیاه غم اولی دارد.

  خواهد شد.ذکر سپهري استشهاد می شود و ذیل هر یک، نکاتی
 انتشار یافت. محتواي این دفتر، 1330نخستین دفتر از هشت کتاب است که در سال )) مرگ رنگ((کتاب 

م غو مولفه هاي گوناگونی که با  به تالطم هاي اجتماعی و تحوالت سیاسی آن روزگاران چشم دوخته است
  ... ))افسردگی((، ))تلخی((، ))یأس((ربط و نسبت دارد در این دفتر دیده می شود. براي مثال:  سیاه

  می سراید:)) در قیر شب((سپهري در شعر 
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  سیرت پادشاهان.
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/ روزگاري است در این گوشه پژمردة هوا/ هر نشاطی مرده است/ نفس آدم ها/ سر بسر افسرده است(( 
دست جادویی شب/ در به روي من و غم می بندد/ می کنم هرچه تالش،/ او به من می خندد/ دیرگاهی است 

ا، پاها در که چون من همه را/ رنگ خاموشی در طرح لب است/ جنبشی نیست در این خاموشی:/ دست ه
   1)).قیر شب است

است. نمونه اي دیگر  "یأس"و  "تلخی"و  "شک" ی چونن اشعار در این دفتر مشحون از تعبیرهایعناوی
  باشد: »هشت کتاب«است که شاید مشهورترین سروده کتاب اول از )) غمی غمناك((از این دفتر، شعر 

عبور:/ دور ماندند ته/ می کنم، تنها، از جاده شب سردي است، و من افسرده/ راه دوري است، و پایی خس(( 
ز من آدم ها/ سایه اي از سر دیوار گذشت/ غمی افزود مرا بر غم ها/ نیست رنگی که بگوید با من/ اندکی 
صبر، سحر نزدیک است/ هر دم این بانگ برآرم از دل:/ واي، این شب چقدر تاریک است!/ خنده اي کو که 

کو که بدان آویزم؟/ مثل این است که شب نمناك  که به دریا ریزم؟/ صخره اي به دل انگیزم؟/ قطره اي کو
  2.)) است/ دیگران را هم غم هست به دل/ غم من، لیک، غمی غمناك است

سهراب سپهري خبر می دهد. حاالت و مقامات  شعر از روشنی تعابیر و وضوح تصاویر فکري و روحیِ
این شعر، چنانکه برخی به اشاره گفته اند بوي یره و تلخ به دنیا. یاس آلود و غمی غمناك و سیاه و نگاهی ت

ي قلمداد می کند، در این مرتبه باقی  ))مسافر((اما سپهري، سالک مدرن معاصر، که خود را  3تقلید می دهد.
، کمابیش متفاوت می شود؛ و سیري ))زندگی خواب ها((نمی ماند و داستان روح سرگشته او از دفتر شعر 

با آیین هاي مذهبی و ادیان شرقی آشنایی کافی می کند. بعد از سفر به شرق دور ی و انفسی را تجربه آفاق
زندگی ((در اشعار او در کتاب هاي  "ادیان و مکتب هاي فلسفی هندي و بودیستی"حاصل می کند و مضامین 

 4.))رنج((و )) تهی شدگی((مشاهده می شود. مفاهیمی نظیر )) شرق اندوه((و )) آوار آفتاب((، ))خواب ها
، با می رسیم)) مسافر((و کتاب )) صداي پايِ آب((و )) شرق اندوه((هنگامی که به جلو می آییم و به دفاتر 

 ؛مناسبت دارد "سبز غم" این کیفیت از غم خواري با نوعی دیگر از غم خواري در اشعار او مواجه می شویم.
در کره  انسانمانایی  ناو  5"درد جاودانگی"و  "یگناك هستسرشت سو"حزنی اگزیستانسیال که معطوف به 

  خاکی است ...
از پرمغزترین و فلسفی ترین سروده هاي سپهري است که حاوي مضامین اگزیستاسیال )) مسافر((منظومه 

  است که می تواند منظور نظر این نوشتار را به خوبی بیان کند: زيروح نواو شامل اشارات عرفانی 

                                                             
  ».در قیر شب«، شعر »مرگ رنگ«هشت کتاب، دفتر  .1
  ».غمی غمناك«همان دفتر؛ شعر  .2
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  نام رمانی از میگل د اونامونو. .5
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و فکر کن که چه تنهاست/ اگر که ماهی کوچک، دچار آبی دریاي بیکران  _عاشق/  _ی/ یعن دچار _(( 
نه، وصل ممکن نیست،/  _و غم اشارة محوي به رد وحدت اشیاست/ چه فکر نازك غمناکی!/  _باشد/ 

 چچه منحنی آب بالش خوبی است/ براي خواب دل آویز و ترد نیلوفر،/ نه، هی همیشه فاصله اي هست/ اگر
موزون حزن تا به ابد/ شنیده خواهد چیز مرا از هجوم خالی اطراف/ نمی رهاند/ و فکر می کنم/ که این ترنم 

   1))شد.
ه تا به ون حزنی کترنم موز((شعر همانند منظره اي زیبا، نکاتی را با هنرمندي تمام به تصویر کشیده است. 

اشارات شاعرانه  دیگر و)) حدت اشیاستغمی که اشارة محوي به رد و(( و ))ابد شنیده خواهد شد
اگزیستاسیالیستی که طنین غم و حزن آلودي در صورت و معنی خود دارند. به طور کلی، سهراب در نوع نگاه 

سخن می گوید که در واقع همان غم سیاه است. ) )مرگ رنگ((از  "غم"خویش به مقوله دردناك و جانسوز 
ا دیگر یاس و مرگ و ناامیدي مذموم در بر نمی گیرد؛ بلکه از حزنی لیکن در این شعر چاشنی نگاه  سپهري ر

وایت ر عجین است و غم سبز را "فاصله اي همیشگی"با  "تنهایی"با  ،"جدایی"آورد که با  سخن به میان می
  .می کند

  2تنهایی . اقسام4
انگارانه چ ایی، تنهایی پو. گونه اي از تنهختبازشناو  چند گونه تنهایی را از یکدیگر تفکیک کرد می توان 

است و شخصی که چنین تجربه اي را از سر می گذراند، هیچ معنایی در این جهان سراغ نمی گیرد و زانوي 
که من پیمودم « ؛ پژمرده اي را در جان خویش احساس می کندغم در بغل گرفته، روح فسرده و مایوس و 

انسان، محکوم به آزادي (( ت:می گفژان پل سارتر  از سوي دیگر،. »این صحرا، نه بهرام است و نه گورش
در دنیایی که عاري از ارزش هاي اخالقی است و نمی توان بویی از این اصول استشمام  ودباو معتقد )). است

. ما محکوم هستیم که آزادي اگزیستاسیال را به منصه ظهور بپردازیم کرد، ناچار باید به جعل معناي زندگی
سهمی  ،، در تحقق خویشتنهاي پیرامونیانسانما  معتقد بود در عین حالاور بود، خداناب سارتر دبرسانیم. هرچن

؛ است، ما نباید منفعالنه عمل کنیمداریم. ژان پل سارتر می گفت اگر این گردونه روزگار، کور و کر سهمگین 
  و باید نقش خود را بر صحیفۀ هستی بزنیم.

ستی دارد اگزیستانسیالی این قسم از اقسام تنهایی، بارقه هاياست. )) ويتنهایی معن((نوعی دیگر از تنهایی، 
و شخصی که آن را تجربه می کند، دچار قبض احوال به معناي یاس انگیز و ناامیدانه کلمه نیست. ولی از 
سوي دیگر لزوما با مشرب عرفانی و فلسفی اي که آمیخته با مفروضات متافیزیکی صلب و سخت است هم 

سی و الهی می بیند. به نظر می آید وقتی که سهراب از مهر نیست. او در این تنهایی معنوي، عالم را قدبر سر 
  را پیش چشم دارد:تنهایی  عناي از م غم سبز یاد می کند، این
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  1آدم اینجا تنهاست
  و در این تنهایی، سایۀ نارونی تا ابدیت جاري است.

  آمده است:)) رانبه باغ هم سف((، شعر ))حجم سبز((در کتاب 
  صدا کن مرا.

  صداي تو خوب است.
  صداي تو سبزینۀ آن گیاه عجیبی است
  که در انتهاي صمیمیت حزن می روید.

  در ابعاد این عصر خاموش
  من از طعم تصنیف در متن ادراك یک کوچه تنهاترم.
  بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است.

  پیش بینی نمی کرد.و تنهایی من شبیخون حجم ترا 
  .ق این استو خاصیت عش
  نمونه اي دیگر:

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

  2.وسیع باش، و تنها، و سربه زیر، و سخت
  

آمده است، می توان چنین برداشت کرد که  "هشت کتاب"با دقت در این اشعار و نظایر متعدد آن که در 
یش در این عالم است. تنهایی اي که هیچ گاه هري، متفطن بودن به تنهایی خومقومات سلوکی در نظرگاه سپ

ی است که مخاطب تنهاي بادهاي جهان از میان رخت برنمی بندد. تنهایی اي که از جنس خلوت پاك سالک
  است. یک تنهایی اگزیستانسیال! یک حزن سبز! 

. رفتگ تنهایی مورد بررسی قرار قوله غم ومولوي و سپهري به دو م تفاوت ها و تشابهات منظرتا کنون،  
. مولوي براي غم خواري رور شدسه نوع غم خواري در نگاه موالنا و دو نوع از حزن در نگرش سپهري م

کسی که عاشقی  سخن می گوید و به ما می آموزدنوع دوم پاسخی دارد و از فراچنگ آوردن کیمیاي عشق 
وقتی که آن حاالت  "مثنوي معنوي"ستان هاي متعددي از د. در دائق می آیرا از سر بگذراند بر آن حزن فا

ناب وجودي رخ می نمایاند و  شخص تجربه عاشقی را از سر می گذراند، می بینیم که چطور فرحناکی و 
  خاطر را در عمق جان حس می کند: خرسنديِوجد و 
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  این نفس جان دامنم بر تافتست
  بوي پیراهانِ یوسف یافتست

  سالها صحبت ي حقّکز برا
  باز گو حالی از آن خوش حالها

  تا زمین و آسمان خندان شود
  عقل و روح و دیده صد چندان شود

  ال تُکلِّفنی فانّی فی الفَنا 
   1کلَّت اَفهامی فال اُحصی ثنا

  
وح ربر خالف عارفی بزرگ چون موالنا، این چنین تجربیات شادخوارانه که توأم با بهجت خاطر و مسرت 

به نظر می رسد که آن سنخ از غم  »هشت کتاب«ن سهراب سپهري دیده نمی شود. در کسی چوست در ا
خواري تا به ابد با فرد همراه است و ترنم موزون حزن حال و هواي سپهري را در چنبرة خود دارد و چنین 

 زمان و بندکه جان و روحش تخته  ؛ سالک مدرنیبتواند بر آن تفوقی بیابد این سالک مدرن نمی نماید که
  مکان  است.

  ))هشت کتاب(( و )) مثنوي معنوي(( . امر متعالی در 4
یکی از مفاهیم محوري  2، از دو گونه نگاه به امر متعالی سخن گفته است.»هشت کتاب«سهراب سپهري در 

غاز، است. این مقوله در آ)) هیچستان((که سهراب برآن تاکید می کند و از آن صحبتی به میان می آورد مفهوم 
 ، به کمال می رسد. نظایر این مفهوم)) مسافر((ظاهر می شود و در منظومه )) شرق اندوه((ب در کتا

برخوردار است و نگاه سپهري به امر متعالی  »هشت کتاب«از بسامدي باال در  "هیچ"و  "عدم"، "عدمستان"
س رار دارد و پکه پس پشت جهان پیرامونی ق يا عالیرا تبیین می کند و درك او را توضیح می دهد. امر مت

  محدودیت ها سر می رسد.از سوخته شدن کرانه ها، تعین ها و 
  پشت هیچستانم.

  3.پشت هیچستان  جایی است
  

ايِ صداي پ"، "مسافر"، انس و آشنایی دارند، نظایر این عبارات را در دفاتر »هشت کتاب«کسانی که با 
در دفاتر اول بسیار تحت تاثیر افکار مشاهده می کنند. سپهري  "شرق اندوه" و همچنین "حجم سبز"، "آب
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، می 1با ما سخن می گوید "هیچستان"و  "عدم"شرقی و اندیشه هاي بودایی بوده است. هنگامی که او از 
قتی وخوب است به این نکته اشاره کنم که  توان رگه هاي پررنگ آیین بودا را در نگاه او و در کالم او دید.

در اوراق فکر سپهري چنین  "هیچستان"و نیستی را مد نظر نداریم.  از هیچ سخن می گوییم، معنی پوچ
نداشته؛ از نظر او هیچ، آن است که پس از سوختن تعددها و تعین ها و تضادها و صورت ها در می  محتوایی

ا نصیب می برد و ب)) یرتسرگشتگی و ح((نوعی  ،رسد. آن زمان که شخص به سروقت امر بیکران می رود
  در آثار مولوي است. )) عدم((هیچ و هیچستان مواجه می شود. این مفهوم کمابیش یادآور مضمون 

  آمده است:)) تا گل هیچ (( در شعر 
  می رفتیم، و درختان چه بلند، و تماشا چه سیاه!

  راهی بود از ما تا گل هیچ.
  ت.مرگی در دامنه ها، ابري سر کوه، مرغان لب زیس

   ))بی تو دردي بودم به برون، و نگاهی به کران، و صدایی به کویر.(( خواندیم:می 
  می رفتیم، خاك از ما می ترسید، و زمان بر سر ما می بارید.
  خندیدیم: ورطه پرید از خواب، و نهان ها آوایی افشاندند.

  ما خاموش، و بیابان نگران، و افق یک رشته نگاه.
  دستم پر تنهایی، و زمین ها پرخواب.  ور، منبنشستیم، تو چشمت پر د

  2.خوابیدیم. می گویند: دستی در خوابی گل می چید
  

سروده ) )شرق اندوه((، کتابی که قبل از دفتر مرا از دیده بگذرانی)) آوار آفتاب((اشعار دفتر  تاگر با دق
)) کران سوزي((می نهد  تاکیدیکی از مؤلفه هایی که سهراب سپهري برآن انگشت  دید مشده است، خواهی

این کران . "گل هیچ"و  "کویر"، "کران"به همین مفهوم اشاره دارد:  "تا گل هیچ"است. سپهري در شعر 
آزمون هایی است که وابسته به زمان و مکان سوزي، متضمن فراتر رفتن از تجربه هاي متعارف زندگانی و 

ن، زمان مند و مکان مند است. به عبارتی دیگر، ما آدمیا می گفت که عموم تجربیات ما است. امانوئل کانت
  ق تجربه ما واقع شود، ولی زمان مند و مکان مند نباشد.هیچ تصویر و تلقی اي نداریم از امري که متعلّ

خبر از تجربه اي ناب و نادر می دهد. تجربه  "زمان بر سر ما می بارید"در لسان کسی مثل سپهري، تعبیر 
و احساسی که آکنده  از اتحاد و یگانگی و  ه دیگر در زمان و  مکانی رخ نداده استاقی کاشر _اي باطنی 

که ما را به یاد بی کرانگی می اندازد، تماماً متضمن همین معناست و )) کویر((اتصالی بی قیاس است. تعبیر 
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د که می توانجاست  متعلق به مقامی است که در آن سالک تجربۀ بی کرانگی را از سر می گذراند و در آن
   :اتحاد و یگانگی با مبداء عالم را تجربه کند

  دچار یعنی _
  عاشق. _
  و فکر کن که چه تنهاست _

  1اگر که ماهی کوچک، دچار آبی دریاي بیکران باشد.
  

وجودي خود به مرحله اي می رسدکه  _این عبارت، حاکی از این است که شخص در تجارب باطنی 
محاط شده است و چون یک موجود کران مند نمی تواند به سروقت یک  بیکراناحساس می کند در امري 

و این سکوت است که بیش از هر ؛ موجود بیکران، آن چنان که شایستۀ اوست، برود، دچار سکوت می شود
ن اشاره کند. این نوع دیگري از سلوك است که شخص احساس اتحاد و چیز می تواند به آن  امر بیکرا

(( یا ) )من رفته، او رفته، ما بی ما شده بود((  الی می کند. دیگر منی برجاي نمانده است:یگانگی با امر متع
به یک کلی که احاطه ام کرده و در سالک  . این ها بدین معنا اشاره دارند که منِ))هر رودي دریا شده بود

   2.))هر بودي بودا شده بود (( فرو برده، متصل شده ام: خود

 آتشین وار سخن می گوید و در _یا به تعبیر دیگر  معشوق محتشم  _ز امر متعالی مولوي هم وقتی که ا
استفاده می کند. غزل رمزآلود )) عدم((و 3)) بی صورتی((دل و جان ها شوري می افکند، از مفاهیمی چون 

  نیز ناظر به این دیدگاه است:ذیل از موالنا 
  اَه چه بی رنگ بی نشان که منم

  کی ببینم مرا چنان که منم؟!
  ))اسرار در میان آور.((گفتی: 

  کو میان اندر این میان که منم؟
  کی شود این روانِ من ساکن؟
  این چنین ساکنِ روان که منم

  بحرِ من غرقه گشت هم در خویش
  بوالعجب بحرِ بی کران که منم!
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  این جهان وان جهان مرا مطلب
  جهان که منمدو گم شد در آن کاین 

  فارغ از سودم و زیان، چو عدم،
  زیان که منم! طرفه بی سود و بی

  گفت:)) اي جان! تو عین مایی((گفتم: 
))د در این عیان که منمعین چِبو((  

  هاي! خموش((بگفت: )) آنی((گفتم: 
  ))در زبان نامده ست آن که منم

  اندر زبان چو درنامد((گفتم: 
  ))اینت گویاي بی زبان که منم!
  می شدم در فنا چو مه بی پا

  ن که منم!اینت بی پاي پادوا
  بانگ آمد چه می دوي؟ بنگر
  در چنین ظاهرِ نهان که منم
  شمسِ تبریز را چو دیدم من
  1نادره بحر و گنج و کان که منم

  
باطنی متعارف نیست. معلوم نیست  _از سنخ احوال وجودي  این ابیات بیانگر نوعی احوال وجودي اند که

سخنگو کیست و مخاطب کدام است؟ این امور کامالً در هم فرو رفته  ی گوید.چه کسی با چه کسی سخن م
اند. این مقام، که در آن فرد با خود سخن می گوید، با نوعی استحاله و اندکاك در امر متعالی هم عنان است؛ 

  )) ؟.اندر این میان که منممیان  کو ((میان برداشته شده اند: گویی مرزها از 
 "عدمستان"و قدم گذاشتن در جهانی بی کرانه به تعبیر موالنا، پاي نهادن به  "بی رنگی"ي یکی از مؤلفه ها

است. یعنی اینکه از دوگانه ها و تضادها فراتر برویم. سود و زیان از مقومات زندگی این جهانی است؛ هم 
در می رسد که شخص رد و باخت، فقر و غنا، صلح و جنگ، زشتی و زیبایی ... . عالم  عدم زمانی چنانکه ب

  به وراء این تضادها و تعددها پا بنهد.
  در مثنوي، در ابیاتی مشهور به قرار ذیل نیز آمده است: "عدم"مفهوم 

  از جمادي مردم و نامی شدم
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  وز نَما مردم بحیوان بر زدم
  و آدم شدم مردم از حیوانی

  پس چه ترسم کی ز مردن کَم شدم
  حملۀ دیگر بمیرم از بشر

  آرم از مالیک پرّ و سر تا بر
  م جستن ز جووز ملک هم باید

هجهک إلّا وهال کُلُّ شَیء  
  بار دیگر از ملک قربان شوم
  آنچ اندر وهم ناید آن شوم

  پس عدم گردم عدم چون ارغنون
نّا الیه راجِع1ونگویدم که ا  

  
ودن عبور می کند و به آدمیت می این سلسله مراتب را، که از جمادي و نامی (نمو کننده) یا حیوان باگر 

، این عدم نمی تواند بار وجودشناختی و ))عدم گردم((رسد، در نظر بگیرید، پس از آن وقتی که می گوید 
ی می کند. یعنی نمی شود، پس سلوکی منفی اي داشته باشد، چون در این صورت، سالک قوس نزولی را ط

نزد سپهري، ) )هیچ((ضمن سقوط و پایین تر رفتن باشد. مفهوم از این اوج و فراتر رفتن، به جایی رسید که مت
است، که هیچ گونه بار منفی وجودشناسانه اي ندارد؛ یعنی شخص در تجارب خود به )) عدم((معادل مفهوم 

عدد است و نه متصف به وصف ضد. مرتبه اي است که پس مرحله اي رسیده است که نه متصف به وصف 
  :و خیال در می رسد و با تحیر محض هم عنان استاز درگذشتن از عالم تن 

  حیرت محض آردت بی صورتی
  2زاده صد گون آلت از بی آلتی

  من شدم عریان ز تن او از خیال
  3می خرامم در نهایات الوِصال
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ی صرف و حقیقت محض سخن به میان می آید. بانگی خوش و شیرین که وراء در این ابیات از تجلی معن
از حجاب هاي جسمانی فراتر رود و به تعبیر  انسانی و خیال هاي بشري است. همینکه صورت هاي جسمان

   خود مولوي کف دریا را کنار بزند تا به آبی زالل و صافی برسد، حقیقت عریان بر او تجلی می کند.
عنی مشرقی تاثیر گرفته است؛ اما این بدان  اره شد، اندیشه هاي سهراب سپهري از آیین هايآنچنانکه اش

به معنایی که در ادیان ابراهیمی یاد می شود سخن نگفته است و از تخاطب و دیالوگ )) خدا((نیست که او از 
  با او صحبت نکرده.

  :، سهراب سروده))حجم سبز((در دفتر )) پیغام ماهی ها((در شعر 
  تو اگر در تپش باغ خدا را دیدي، همت کن

  و بگو ماهی ها، حوضشان بی آب  است.
  می رفت به سر وقت چنار.باد 

  .من به سر وقت خدا می رفتم
  

سپهري در بیان مواجهۀ خودش با امر متعالی، می گوید، همان طور که باد به سر وقت چنار می رود، من 
نوع دیگري از درك خویش از امر متعالی پرده بر می دارد که این را می  به سر وقت خدا می روم. سپهري از

زلیات غ«مولوي و دیوان  »مثنوي معنوي«، صورت بندي کرد. در نگاه او چنانکه در "تانهیچس"شود ذیل مقوله 
عرفاي مد نظرکه  بانی ايم تمامو لزوما  می بینیم، مقوله هاي متافیزیکی سنگین سر بر نمی آورند »شمس

  ، پیش چشم او نیست.استکالسیک 
  
  1. مرگ اندیشی5

همه موجودات می میرند، اما انسان تنها موجودي است (( د که: فیلسوفان اگزیستانسیالیست به ما گفته ان
 درباره مرگ خویش، تامل و اندیشه انسانکه می داند که می میرد یا دست کم ما چنین فکر می کنیم که فقط 

  )) .می کند
 ايهابم مرگ اندیشی از نکاتی است که در نزد عارفان، فیلسوفان، حکیمان و متفکران از هیبت و عظمت و

برخوردار است و در طی تاریخ اندیشه، از جمله پرسش هاي بحث برانگیز و ماندگاري بوده است که ذهن 
  است.؛ چرا که با هستی او گره خورده را به خود مشغول کرده انسانهاي پیرامونی

                                                             
  به: ه کنیدا، به عنوان نمونه، نگ»مرگ«براي کاوش بیش تر در نگاه سپهري به مقوله  .1
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اطق ن ما در میان حیوانات چنین درك و تلقی اي از این مفهوم را نمی توانیم سراغ بگیرم. این تنها حیوان
حی نو بیندیشد و طر است که فضیلت تفکر، او را به چنین جایگاهی رسانده است که درباره هستی خویش

جهان بزند. اما دیگر موجودات مادامی که به اموري که  در عالم دراندازد و نقش خود را بر تار و پود این
به رو می شوند و از خود واکنش هایی  هستند، توجه دارند، از سر غریزه با این امر رو 1داراي ارزش ابقایی

را نشان می دهند. براي مثال آهویی که از دست شیر شکارچی اي فرار می کند تا زنده بماند؛ یا خرگوشی که 
از دست عقابی می گریزد. این ها را واکنش هاي رفلکسی و بیولوژیک می نامند. چرا که در درجه به حکم بقا 

ه حکم غریزه از دست مرگ، فرار می کنند. مثال وقتی انسانی لیز می خورد، اول حیوانات، حتی انسان هم ب
بران تا آسیب جگیرد  به ناگاه و به صورت رفلکسی و با فرمان مغز، دستش جلوتر از سر و مغز او قرار می

  ناپذیري به او وارد نگردد. پس این فصل مشترك انسان وحیوان است. 
ی نوعی تامل درجه دوم محسوب می شود. و موجوداتی که از نعمت اما در مرتبه اي دیگر، مرگ اندیش

 سختامل، زبان و تفکر بهره مندند در باب این امر به اندیشه کردن می پردازند و انسان هاي متعمق و مت
  مرگ اندیش اند.

 خاو ر جهان مرگ هیچ کس در(( ویتگنشتاین:  قولما هیچ گاه شاهد مرگ خود در این عالم نیستیم. به 
، ما همیشه شاهد وفات دیگران هستیم، آگهی درگذشت مردمان را در هایدگربه تعبیرچنین هم. ))نمی دهد

ما  در زندگی "دیگران"ر مراسم تدفین و مجلس ترحیم دیگران حضور می یابیم. مرگ روزنامه می خوانیم. د
  می آید.اتفاق می افتد. اما مرگ ما براي خودمان یک حادثه منحصر به فرد به حساب 

  مرگ هر یک اي پسر همرنگ اوست
  2پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست

سنتی نامید. سالک  3))مرغ مرگ اندیش(( ر خودش، یک ؛ او را باید به تعبیموالنا، عارفی مرگ اندیش بود
 هکه مثل یک شناگر ماهر اضالع پنهان و زوایاي ناشناخته این مقوله مهیب را مورد بحث و فحص قرار داد اي

و رنگی از جنس عشق و وصل بدان پاشیده است. براي او مرگ حادثه اي لذت بخش تلقی می شد و به 
تقبال آن می رفت و آن را رهایی از این دنیاي محدود که زندانی بیش نیست همین خاطر با آغوش باز به اس

  .به شمار می آورد
  این جهان زندان و ما زندانیان
  انحفره کن زندان و خود را واره
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تنگ این جهان خاکی اسیر شده است، و در پی این  مولوي خود را به سان زندانی اي می دید که در حصار
 تعديم بر بندد و به سوي معشوق حقیقی پرواز کند و به وصل دوست نائل شود. ابیاتبود که از دیار رخت 

  .می کندبر استقبال از مرگ  اللتد »دیوان شمس«و  »مثنوي«در 
و، ما در این زندان گرفتار آمده ایم و کسی که خود را در حصري زندانی می بیند، دل به آنچه ا روایتبه 

پیرامونش می گذرد، نمی بندد؛ بلکه دلش در هواي آزادي است. عارفی که جانش هواي وصال دارد، خود را 
سته باید دل بن به چشم مسافري می بیند که در منزلگاهی موقتی براي چند صباحی اقامت گزیده است و

ظواهر و سراب هایی شود که در این مقام ناپایدار به فریبکاري مشغول است و از نااهالن و غافالن دلربایی 
توصیف نموده  1))دار الغرور((می کند. به همین دلیل است که عارفان ما و همچنین قرآن، این دنیا را با صفت 

  ند:ا
  پس عزا بر خود کنید اي خفتگان

  2ی است این خوابِ گرانرگزانکه بدم
  

طور دیگري درباره مرگ سهراب سپهري اما، از منظري دیگر به این امر عافیت سوز نظر افکنده بود و 
سخن می گفت. هرچند وجوه اشتراکی هم میان نگاه او با نگاه موالنا دیده می شود، که نمونه آشکار آن خود 

 ((هورترین و حکیمانه ترین دفتر شعري او هم عنوان مشرا در این جهان چون مسافري پنداشتن است. 
  :است )) مسافر

  و من مسافرم، اي بادهاي همواره!
  مرا به وسعت تشکیل برگ ها ببرید.
  مرا به کودکی شور آب ها برسانید.

  مرا به خلوت ابعاد زندگی ببرید.
  مالیم را )) هیچ((حضور 

  3به من نشان بدهید.
  

شود، این است که اوالً مرگ بخشی از زندگی است و به تعبیر او پیش نکته اي که در کار سپهري دیده می 
تصویرگري می کند. ثانیاً برخالف دیدگاه مولوي در پی تیشه برگرفتن و )) حجم زندگی در مرگ((رفتگی 

 ین نکته از جملۀ خصائصی استحفره کردن زندان نیست؛ بلکه به جهان پیرامون به دیدة عنایت می نگرد. ا
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جدا می کند. سخن او راجع به مرگ، حاکی از تجربه اي است که هراب را از جالل الدین بلخی سکه درك 
 »زحجم سب«زندگی عجین است. عالوه بر این، او اعتقاد دارد که باید هستی را جدي گرفت، و در کتاب با 

داي ص«و  »رمساف«و  »حجم سبز«گانۀ خود توضیح می دهد که طبیعت مهم است. سپهري در  از دفاتر هشت
ه بینش ور کاست. همانط)) عرفان عنایتی((از نگرشی عرفانی سخن به میان می آورد که به تعبیري  »پاي آب

به دنیاي اطراف به چشم عنایت می نگرد  سالک مدرنی چون سهراباست. )) عرفان محبتی((عرفانی مولوي 
 »حضور هیچ مالیم« می شود و هاي دور هم نورد افقو از طریق جدي گرفتن و پرداختن به این دنیاست که 

  .چشد و مزه مزه می کندرا می 
 مغولبدون دلشبه گواهی آثارشان؛  ،ويو مول عطار ،چون شیخ اشراقنتی اي ، سالکان سگرشاین ن برخالف

  گشتن، تجارب کبوترانه را نصیب می بردند. متعارف و پدیده هاي طبیعیامور
  می گوید: سپهريي دیگر، سالک مدرنی چون از سو

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

  گرفته بود و سیاه
  و بوي روغن می داد.

  راي مسلولینمیان راه سفر، از س
  صداي سرفه می آمد.

  و کودکان پی پرپرچه ها روان بودند،
  سرود می خواندندسپورهاي خیابان 
  و شاعران بزرگ

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

  به سمت جوهر پنهان زندگی می رفت،
  به غربت تریک جوي آب می پیوست،

  به برق ساکت یک فلس،
  به بیکرانی یک رنگ.

  سفر مرا به زمین هاي استوایی برد.
  سبز تنومند)) بانیان(( و زیر سایۀ آن 

  چه خوب یادم هست
  عبارتی که به ییالق ذهن وارد شد:
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  .باش، و تنها، و سر به زیر، و سخت وسیع
  من از مصاحبت آفتاب می آیم،

  1کجاست سایه؟
  

راي صدایی که از س(( و ))ودکانی که پی پرپرچه ها روانندک((، ))سرود سپورهاي خیابان(( از طریقسپهري 
 کند؛ یب را تجربه مآفتابا مصاحبت  سپس ، و))به سمت جوهر پنهان زندگی می رود(( می آید،  ))مسلولین

بت ز مرگ هراسی صح. سپهري وقتی اپرداخته است به پدیده هاي طبیعیدر حالی پاي بر آسمان می نهد که 
مرگ مسئول قشنگی پر (( : می کند، به ما می گوید که مرگ بخشی از زندگی است و نباید از آن ترسید

  .))شاپرك است!
و هواي خوش اندیشه نشیمن دارد/ مرگ در  و نترسیم از مرگ/ ( مرگ پایان کبوتر نیست/ مرگ در آب(( 

رگ با خوشۀ انگور می آید به دهان/ مرگ مسئول قشنگی پر ذات شب دهکده از صبح سخن می گوید/ م
شاپرك است/ گاه در سایه نشسته است به ما می نگرد/ در نبندیم به روي سخن زندة تقدیر که از پشت 

  2)) چپرهاي صدا می شنویم.
ن و وعنایت داشتن به محیط پیرامسالک مدرن و شاعر معاصر، دنیا مانند زندان نیست. از دیدگاه سپهري، 

نرا در همین آاست و . از اینرو سالک مدرن، مرگ آگاه مدرن استمعنوي  از مقومات سلوك جهان اطراف
  . ))گاه در سایه نشسته است به ما می نگرد((نزدیکی ها سراغ می گیرد؛ مرگی که 

برجسته معاصر  است که در سوگ فروغ فرخزاد، شاعر ))دوست((ز اشعار سهراب، شعر نمونه اي دیگر ا
  سروده است:

  بزرگ بود
  و از اهالی امروز بود

  و با تمام افق هاي باز نسبت داشت
  و لحن آب و زمین را چه خوب می فهمید.

  و بارها دیدیم 
  که با چقدر سبد

  براي چیدن یک خوشۀ بشارت رفت.
  ولی نشد
  وي وضوح کبوتران بنشیندکه روبر
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  و رفت تا لب هیچ
  و پشت حوصلۀ نورها دراز کشید

  و هیچ فکر نکرد
  که ما میان پریشانی تلفظ درها

  براي خوردن یک سیب 
  3چقدر تنها ماندیم.

  
لو در هشت کتاب په)) مرگ((، سپهري درباره پدیده مرگ بسیار اندیشیده است. »هشت کتاب«به گواهی 

می زند و تجربه مرگ را از سر گذراندن و با بدنِ تخته بند زمان و مکان  ))هیچستان(( و ))دمع((به پهلوي 
 ونپیرام عالم پسِ پشت هیچستانی که ؛نهادن به قلمرو عدم و هیچستان است يوداع کردن، هم عنان با پا

  . است است که مشحون از تعدد و تضاد
  نقش بندي می کند:را بر تابلوي کلمات،  ))زندگی و مرگ((اي دیگر از هشت کتاب که تصویر نمونه 

  پشت کاجستان، برف.

  برف، یک دسته کالغ.
  جاده یعنی غربت.

  زندگی یعنی: یک سار پرید.
  از چه دلتنگ شدي؟

  دلخوشی ها کم نیست: مثال این خورشید،
  کودك پس فردا،

  کفتر آن هفته.
  .یک نفر دیشب مرد

  و هنوز، نان گندم خوب است.
  .ریزد پایین، اسب ها می نوشندو هنوز، آب می 

  قطره ها در جریان،
  برف بر دوش سکوت

  4و زمان روي ستون فقرات گل یاس
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سهراب، جهانی را صورتگري می کند که در آن یک نفر دلتنگ است، یک نفر می بافد، یک نفر می شمرد، 
هم می میرد! مرگ، حادثه رد. کودك پس فردا، کفتر آن هفته ... یک نفر یک نفر می خواند ... یک سار می پ

در نگاه سپهري،  مرگ امر هولناکی نیست که  و امر منحصر به فردي نیست که نظیر آن را نشود سراغ گرفت.
سخن زنده ؛ که که در عداد سایر پدیده هایی است در هستی رخ می دهد؛ راجع به آن زیاد سخن بگوید

  است.قدیر ت
  . فرجام کالم6

 اگزیستانسیالی از قبیل مرگ، غم وشادي، تنهایی و امر متعالی در نگاه مقوالتدر این مقاله کوشش شد تا 
یعنی موالنا جالل الدین محمد  ی و یک سالک مدرن؛ یک سالک سنت دو چهره شاخص فرهنگ این دیار کهن،

گیرد. در این جستار دو جهان بینی عرفانی رار بلخی و سهراب سپهري، کاوش شود و مورد بحث و بررسی ق
 باب رد افزون بر بحث از انواع غم و شادي،بجث گذاشته شد.  بهه حاوي اشتراکات و فصول مفترقی بود، ک

و بی رنگی و بی صورتی، می توان به  نا با مفاهیمی چون عدم، عدمستانکه در نظام موال دیدیم امر متعالی 
چستان و کویر و باد سخن به عرفانی سپهري هم از هیچ و هی /معنويسروقت امر بیکران رفت. در منظومه 

به  سپهريمولوي و  همچنین درباره نگاه  و امر  متعالی برقرار می شود.مدرن می آید و دیالوگی بین سالک 
یک زندان دنیاست و سهرابی که رستگاري را نزد ن تیشه و شکستن درِالنایی که در پی گرفت؛ موممرگ گفتی

رگ م «بست؛ که به روي سخن زنده تقدیر را نباید در ستمعتقد ا و الي گلهاي حیاط جستجو می کند و
  ». در آب و هواي خوش اندیشه نشیمن دارد« و » پایان کبوتر نیست


