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  1يسپهر يفلسفه الجورد
  

 و فروغ فرخزاد يشعر سهراب سپهر کارگاه از سلسله جلساتجلسات هشتم و نهم ن نوشتار، صورت منقح شده يا
ن دفتر از يآخر ،»چ، ما نگاهيما ه«دفتر اشعار  ن جلساتيدر ا. استبرگزار شده دانشگاه تورنتو کانادا  که در  است

  . بحث گذاشته شده است  به ،»هشت کتاب« ي گانه دفاتر هشت
خواندم و  يمفلسفه که در انگلستان  ياميا هم ق داشتميتوف. را ذکر کنم يا لم نکتهيما ياصل به بحثورود قبل از 

از  که بهمن ماه سال گذشته يسيوف مشهور انگللسيک، فيجان هبا يدراز آهنگ يفلسف يپس از آن، گفتگوهاهم 
م که فرصت مانوس بودن با يگو يم خداوند را سپاسبود؛ مشهور معاصر لسوفان ياز ف يو. داشته باشما رفت، يدن
در آن  ر کردم ومنتش »در عبادت سکوت يمرد«تحت عنوان  يا مقاله وفات اوپس از . است بم شدهيشان نصيا

از   يلو ،بود يحيمس يشيکش يزمان يو. داشت يخاص يتيعنا "عبادت سکوت"به  ن اواخريدر ا ح دادم که اويتوض
به  ياز آثار و يبرخخوشبختانه . داشت يخوب ييآشنا يان شرقين با اديهمچنک يه. رون آمده بودين کسوت بيا

و  يدر معرف ينامه خوب ژهيو» مدرسه«ه يداشت؛ پس از آن در نشر رانيبه اهم  يسفر کيه ؛استترجمه شده  يفارس
 يتي، شخصيرانيفرهنگ و فلسفه ا ياهال يبرا ک يهجان ه که باعث شدامور  نيا ي همهاو منتشر شد؛  يها دهيشرح ا

  .شناخته شده باشد
با اشاره و شدم؛  يشان رد مينزل ااز کنار م يبه انگلستان داشتم، روز يسال جار که در ماه مرداد يريدر سفر اخ

او باشند سهم خود را  انوراث که فرزند ياند و به زود فروش گذاشته يرا برا او ي خانه متوجه شدم، يح دوستيتوض
ر ين تعبياد ايگذشت و  يش چشمانم مين خاطرات از پيا يتمام ،داشتم يبيحس غر ...چيگر هيبرند و د يم

 يچند ،دميشياند يو با خود م »شوند يادبود هم نابود مي يرسد که بناها يفرا م يروز«: م که ه بودت افتاديوپيک دان
ادها و يمگر در  ،نخواهد ماند يباق ينام و اثررامون يدر جهان پهم  کياز ه گريفروخته شود دن خانه يگر که ايد

  :خاطره ها
  يا فکر سبو کن که پر از باده کنيحال   شد   يآخراالمر گل کوزه گران خواه

  
بست و  يار رخت خواهين دياز ا يوزباالخره ر يباشک هم يآموز بود که اگر در مرتبه و منزلت ه م عبرتيبرا

 :دياز من پرس يدارها به هنگام خداحافظين ديخرآاز  يکيخاطرم هست که در . ديکش يدر نقاب خاک خواه يرو
: زد و گفت يلبخند ».گردم يدوباره برمک ماه يپس از دارم و  شيدر پ يسفر«: گفتم »؟ييآ يم يگر چه زمانيبار د«

                                                             
  .شان سپاسگزارمياز ا ؛بهره بردم يد توسليناه وکوبه ز عرفان باديدوستان عزسودمند  ن متن از مالحظاتيشدن ا يينهادر ١. 
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ن مرد آماده رفتن است و قصه يتکان خوردم و متوجه شدم که ا همان لحظه سخت ».گر من نباشميد ديآن زمان شا«
  .کرده استبه خود مشغول تمام وجود او را  يخاک ين سراياز ا بازگشت يسفر ب مرگ و

ن يا. ميکنمرور را  »حجم سبز«اشعار دفتر از ، »سوره تماشا«شعر م، خوبست در ابتدا يربگذ ن مقدمهيا از ،يبار
فتح نرو ياز ا ؛پررنگ استآن در »٢نگرش«دارد و هم مفهوم  ينين ديطن تامل است که همث قابل ين حيشعر از ا
  :»چ، ما نگاهيما ه«ورود به دفتر  يبرا است يباب خوب

ك يم ، مثل يحرف ها/  در قفس است يواژه ا/ و به پرواز كبوتر از ذهن / و به آغاز كالم / به تماشا سوگند «
 /تابد يد به رفتار شما مييكه اگر در بگشا/  لب درگاه شماست يآفتاب/ :گفتممن به آنان / تكه چمن روشن بود

ن خواب يتر خوابش آرام/  هركه با مرغ هوا دوست شود... / ديلحظه ها را به چراگاه رسالت ببر/ ديگوهر باش يپ...
 يبرگ/  ميبود يدير بيز/  ها را با آه د گره پنجرهيگشا يم/ ند يآنكه نور از سر انگشت زمان برچ/  جهان خواهد بود

/ :گفتند يم كه بهم ميديشن يم /  د؟يخواه ين ميبهتر از ا يتيد ، آيچشم را باز كن :/دم ، گفتميسرم چ ياز شاخه باال
  »!سحر داند،يسحر م
 »حجم سبز«ن مفهوم از عناصر پررنگ دفتر يا ، مفهوم نور است؛بکار رفتهن شعر يکه در ا يريم و تصاويمفاهاز 
  :ر نور به کار رفته استيکه سهراب در سوگ فروغ سروده هم تعب »دوست«شعر در . است

ران وضوح کبوت يکه رو به رو /نشد يول/ ک خوشه بشارت رفتيدن يچ يبرا/ که با چقدر سبد /ميديو بارها د«
 يبرا/ تلفظ درها يشانيان پريکه ما م/ چ فکر نکرديو ه/ ديشت حوصله نورها دراز کشو پ/ چيو رفت تا لب ه/ نديبنش

  »ميچقدر تنها ماند/ بيک سيخوردن 
همه تن  سالکدر تماشا کردن، . استمفهوم نگاه کردن  ،باشد يمپررنگ  »سوره تماشا« که در شعر يگرير ديتعب

  :کند ينگاه م شيخو رامونيشود و به جهان پ يچشم م
  ٣يجوچو ن چشم يا گردد ايدرتا که  يهست آن بجو يعارفان را سرمه ا

است که به  ياو کس ييگو ؛ديگو يسخن مش يبا مخاطب خوباال موضع از سهراب  »تماشا ي سوره« در  شعر
 سخن گونه نيا با کفار و منکران هم متون مقدس .ن را فراچنگ آورده استيقيده و گوهر يسرمنزل مقصود رس

 داند يرا م يزيچ يعني پوشاند؛ يرا م يقتياست که حق يکس پوشاندن است و کافر يکفر در لغت به معنا ؛نديگو يم
 گريدبا  »تماشا سوره« يفضا .خورد ين شعر هم به چشم مير در اين تعبيا نهد؛ يم يپا آن يعالما و عامدا بر رواما 

م که دائم در سفر يمواجه هست يبا مسافر» مسافر« دفتردر . است متفاوت »مسافر«ز دفتر يو ن »حجم سبز«دفتر  اشعار
  :رسد ينم و آرامش گاه به ساحل سرد سکون چيکه ه شدياند يگونه م نيااست و 

                                                             
2. attitude 

  .١٩٠٧ت ي، دفتر  پنجم، بيو فرهنگ يم سروش، تهران، انتشارات علميشگفتار عبدالکريح و پي، به تصحيمعنو ي، مثنوين روميجالل الد. ٣
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ده يشن /تا به ابد ن ترنم موزون حزنيکه ا/ کنم ير مو فک/ رهاند ينم /اطراف ياز هجوم خال ز مرايچ چينه، ه«
  »خواهد شد

 ند؛ينما يش رخ ميش از پيب انهناب شاعر يها م، تجربهيرو يش ميپ» حجم سبز«ن، هر چه در  دفتر يعالوه بر ا
  :است يسپهر يباطن يها تجربه ن سنخيا ناظر به »ورق روشن وقت«مثل  ياشعار

در اتاق / شب يشه تا بخواهيپشت ش ... /آفتاب آمد صبح شد،/ خورد يدر تکان م يها شهيش يياز هجوم روشنا«
کوچک من تا  يها لحظه/ آمد ياس ميکاهش مق يدر اتاق من صدا/ بود از برخورد انگشتان من با اوج ينيطن من

 يپا يترنم، جا يها شن باز، يک فضاي / :کرد يرا بنا م ييزهايم چيها چشم يخواب رو/ کردند يستاره فکر م
 »دوست

ست که من يگونه ن نيگران اياما خطابش با د ؛رديگ يپرده برم شيخو کبوترانه يها از تجربهسهراب نجا يدر ا
ت در سخنان يده عنايو به د دهيناممرا ساحر  رد،يسخنان را نپذن يا يکسام و اگر  تصاحب کردهقت را يحق يايميک

 يا يعل. شود يده ميد »سوره تماشا«ن مضمون در يکه ا يدر حال ؛است قت دور افتادهيجاده حق و از من نظر نکرده
، دو سال ۱۳۵۷کند که در سال  يوصل م »چ، ما نگاهيما ه«ما را به دفتر  است و مهم  شعر نيمفهوم تماشا در ا ،حال

  .شده است منتشر يش از وفات سپهريپ
 يبرخ. برخوردار است ياز شهرت کمتر »حجم سبز«و  »مسافر«، »آب يپا يصدا«با  اسيق در، »چ، ما نگاهيما ه«

، آغاز کرده »آب يپا يصدا«از  يسپهرکه  يريو مس »حجم سبز«ن دفتر بر خالف ياند که ا دهين عقياز مفسران بر ا
کند؛ چرا  يرا درک نم »چ، ما نگاهيما ه«که دفتر  ستن باب نوشته ايدر ا يوش آشوريدار. ستياو ن ياوج شاعرانگ

 »چ، ما نگاهيما ه«که دفتر  معتقد است يار عابديکامگر، يد ياز سو ٤.است يار انتزاعير آن  بسيکه زبان و تصاو
به سرمنزل  تاًينها بوده، سال در تکاپو و حرکت ۳۷ يکه به سان مسافر يکس ييگو است؛ يشه سپهريفرجام اند
  ٥.کند يرا تجربه م يو دوران پختگ رسد يمقصود م

، چنانکه ؛ اماديگو يث نفس ميبان فرو برده و حديسر در گر يسپهر ييگو،است يانتزاعن دفتر يا اشعارهر چند 
  .ستين يهستبه خود ژرف  ينگاه عرفاناز  يعدول سپهر و ن امر متضمن فاصله گرفتنيا ابم،ي يمدر

قابل  .»ر شبيدر ق« ،»هشت کتاب«کتاب ن دفتر ين شعر از اولياول و نام دارد »تا انتها حضور« ،ن دفترين شعر ايآخر
 »تا انتها حضور«به  کرده تا يرا ط يريچه مس ،آغاز کرده »ر شبيدر ق«از ش شعر را يسرا که يکساست که  تأمل

از «، »اکنون هبوط رنگ«، »ک دورهاينزد«: شاعرانه است يجملگ» چ، ما نگاهيما ه« دفتراشعارن يعناو. است دهيرس
ما «در  يسپهر. ...و  »تا انتها حضور« و» ف شنيوقت لط« ،»ال دوستيسمت خ«، »ک عبوريچشمان «، »ها به بعد آب

                                                             
  .١١- ٢٦،  صفحات ١٣٧٢اهپوش، تهران، اسپادانا، يد سيبه کوشش حم ،يادنامه سهراب سپهري: ييباغ تنها، »در سلوک شعر يسپهر« ، يوش آشوريدار . ٤
  . ٢٥٥-٢٧٠، صفحات ١٣٨٦، تهران، نشر ثالث، يوشعر سهراب سپهر يزندگ: ، از مصاحبت آفتابيار عابديکام .٥
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که مشخص است . است و هم روشن يد که هم قدسده يخبر م ياز جهان» مرگ رنگ«بر خالف دفتر  »چ، ما نگاهيه
هنگام رامونش يکه جهان پ يکس. شود يم و به کجا ختم شده از کجا آغاز ،دا کردهيپ يشاعر چه تطور نگرش

  .نديب يرسد که عالم را کامال روشن م يم ييبه جا ،س استأيو  يرگيمملو از ت» مرگ رنگ«ش دفتر يسرا
ن امر ياز ان دفتر يااشعار  يه؛ فضاشد منتشر »چ، ما نگاهيما ه«دفتر ، »حجم سبز«ش يسال از سرا ۱۰پس از گذشت 

 يتالطمپر ي دهه ؛هبرد يکشور به سر مآن روز  ياسيس يها تالطم ارتباط با يب ييکند که شاعر در فضا يت ميحکا
که شعر او از گفتند زدند و طعن يسپهر در ينشاملو و براه رو نياز ا .ديانجام ۱۳۵۷در بهمن  يالب اسالمکه به انق
 ي درباره يخيرسد قضاوت تار يبه نظر م. ندارد ،گذرد يبا آنچه در جامعه م يلخ است و نسبترامون منسيجهان پ

ار نام او در کناکنون  ؛است متفاوت از شاعران، منتقدان و مخاطبان  يبرخ آن روزگار يبا داور يسپهر گاهيجا
  .فروغ فرخزاد و اخوان قرار گرفته استر شاملو، يگر شاعران نوپرداز معاصر بزرگ نظيد

  :است  »ميقد يا شور، يا«ن دفترير ان شعياول
در /  »!ييچه هوا،به« / :داد زدم .../ميعکس من افتاد در مساحت تقو/  کرد هيساقه را يذا/ ديابعاد ع يشور/ صبح«

من /  بود يشکل لجاجت متوارباد به /  !چه تر بود ،آب/  آن روز/  جهان بود يها م وضوح بال تمام پرندهيه هاير
 يا وزش شور، يا /...غرق شدند/ بچند مثلث در آ/ آن روز/ ده بودمين چيزم يرو/  ام را يهندس يها همه مشق

  »کن ييراهنما/ ين صداقت متالشيتا عطش ا/  وان آب رايه ليسا/  !ن شکليدتريشد
  

سهراب،  يبرا. باد است نياو مفتون آب و همچن. کند يجستجو م يرامونيپ يدهيپد کران را در چنديامر ب يسپهر
به ارمغان رت يحش يکران است و برايبا امر ب همتضمن استحاله و اندکاک و مواجه گريز ديچ ش از هريپباد 

 لزوماً  ،ندارد يرچ استقرايگر، باد هيان ديبه ب. وزد يم ييبه هر سو ييندارد و از هر سو ينيچرا که باد تع ؛آورد يم
مخاطب « در مقاالتترشيپ .استرامون يپ در جهان يو سبکبار يتعلق يو ب ييجا يوزد و نماد ب يک جهت نمياز 

 »هشت کتاب« يدر نظام عرفان و باران بادم يمفاهل دو معنا از يبه تفص »ال دوستيسمت خ«و  »جهان يبادها يتنها
 »چ، ما نگاهيما ه«است، در کتاب  يتعلق يو ب ييسو يکه متضمن بباد  فهومدوم از م يتلقبسامد ٦.ن کرده امييرا تب

به  از گذشته شيبها  ن ساليدر ا بيغر احوالر و يتح ييخورد؛ گو يبه چشم م»هشت کتاب«دفاتر  گر يش از ديب
کران يسو و ب يب ناظر به سمت عموماًباد و باران آب،  يها دهياشاره به پدن دفتر، يدر ا .آمده است يسراغ سهراب م

  :ميرس يم »هاک دورينزد«شعر ن دفتر، به يا ي ادامهدر . است يهست

                                                             
، يدر سپهر سپهر: ؛ اکنون در١٣٩١ت جرس، تابستان ي، سا"ال دوستيسمت خ" و  ١٣٩٠، تابستان ه شهروندينشر  ؛"جهان يبادها يمخاطب تنها" سروش دباغ، . ٦

  .در دست انتشار
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 يرفتم قدر/  ه بدل شد به آفتابيسا/ به اشراق  شور، به ،حرف بدل شد به پر/  مفصل شد چشم،/  کيرفتم نزد«
/  محض يزهايتا همه چ/... و شن يرفتم تا وعده گاه کودک/  نديخوشا يدور شدم در اشاره ها/  در آفتاب بگردم

ق يخت با حقايآم ينبض م/  از حضور يبا تنه ا/ يدرخت شکوفه دار گالب يپا/  مصور يآب هاک يرفتم نزد
ر يتدب ياز پ/  دلش گرفت يانسان وقت/  ملکوتم يدم در چند متريد/  شد يم يرت من با درخت قاتيح/  مرطوب

  »يتا مزه ماست،تا طراوت سبز/ زيرفتم تا م/... رود يم
 يدر چند متربه حرکت  ي، سپهرشعر باالدر . است يعيطب يها دهيپد ت دريعنا يعرفان سپهر يها مشخصه از

ن امور با يکند؛ نزد او ا يره ماشا ياست و طراوت سبز ميرفتن تا مزه ،رت با درختيخته شدن حيآم ،ملکوت
ان يق مينسبت وثن يز به همين» مسافر«در دفتر . د سراغ گرفتيان آنها نبايم يو مفارقت نتيرسند و مبا يمگر دريدهم
  :شده است اشاره يسساحت قدو  يو امر معنو يعيطب يها دهيپد

ان راه يم .../داد يروغن م يو بو/ اهيگرفته بود و س /و از تالطم صنعت تمام سطح سفر/ الن بوديسفر پر از س«
ابان سرود يخ يسپورها/ ها روان بودند چهرپرپ يو کودکان پ .../آمد يسرفه م يصدا/ نيمسلول ياز سرا ،سفر

به سمت / ان آدم و آهنياز م و راه دور سفر،/ بردند يجر نماز ممها يها به برگ /شاعران بزرگو  /خواندند يم
  »ک رنگي يکرانيببه / ک لحني ييآشنابه  /...رفت يم يجوهر پنهان زندگ

ف يوقت لط«شعر  در .استگرفته شده  يپ هم »چ، ما نگاهيما ه«دفتر در  يامر متعالو عت يطبان يق ميارتباط وث
  :ده شدهير کشيبه تصو ن است،يتع يانه و بکريب يکننده هست يکه تداع يباران، »شن
منقش  يو خواب سفرها/  کردم يم يباز متيعز مرطوب /يشن هامن با /  شست ياضالع فراغت را م/  باران«

/  ت رايو رد روا/  د بوديبا/  د بوديباداست که يپ/  که درخت هست يوقت/... بودمها  شن يآزاد يمن قات/  دميد يم
  .»کرد /دنبال /ديتا متن سپ

  
؛ استتکرارمتضمن نو شدن و بداعت و طراوت که  »هشت کتاب«در  آنمتعارف  يمعنانه باران مراد از نجا يا

کران  يب يايو دچار درکشد  يو او را در کام م آورد يبه ارمغان مرت يح قيطر سالک يبرااست که  يبارانبلکه 
  :است »اکنون هبوط رنگ«رد يگ يده برمپر يسپهر ي کبوترانه يتجربه ها که ازن دفتر يا  يشعر بعد .کند يم

 يها تجربه/  زييتا ته پا/  از سر باران/  کرد يزمزمه م /ک دوست رايغربت /  در ضخامت خنک باد يحنجره ا«
قوس قزح در دهان /  از نفس افتاد/ وسعت مرطوب/  بودمنظره اوراق /  ستاديکه ا يباران وقت/  کبوترانه روان بود

  »آب شد/  حوصله ما
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خود را به مدد ي از تجارب ناب عارفانه يسهراب بخش شد،چنان که اشاره  ؛بکار رفته بارانمفهوم زين ن شعريدر ا
در کام  را سالککه است  يرتيحي کننده يتداعظره من اوراق شدننجا يادر  .دکش ير ميبه تصوچون باران  يميمفاه

  .کشد يم
 يتداع» از آب ها به بعد«ن حال يدر ع؛ ن استيتع يکران و بينماد امر ب» آب«، مفهوم »ب ها به بعداز آ«در شعر 

از «شعر ر به کار رفته در ياز تعاب يرخب بهاگر  .است»حجم سبز«ن شعر دفتر يآخر ،»س صبحيتا نبض خ« شعر کننده
است که  يتيناظر به موقعن شعر يا يماژ هايا ؛يستين بوديعالوه بر طنم که يابي يدر م م،يدقت کن» آب ها به بعد

 يوقت .رفته است رامونيپ يايبه سر وقت دن يقيشاتصديپ و  ٧يشا مفهومي، پيشاتصوريبا ذهن پ ير فلسفيه تعببسالک 
شتمل م ، معرفتيليحلتت شناسان معرف يبند ميتقس بنا برت داشت که يد عنايبا ،رود يسخن م» معرفت«و » دانش«از 
ا ي »ران استيقله ان يبلندتردماوند قله «م ييگو يکه م يوقت .٩يمهارتمعرفت و  ٨يگزاره امعرفت : دو شاخه است بر
ن ها را در قالب يو من ارد يگيم قرارمن  ين گزاره ها متعلق آگاهي، ا»ديآ يدرجه به جوش م ۱۰۰ يآب در دما«
سقراط دانم که  يمن م«، »ران استين قله ايبلندتردماوند دانم که  يمن م« :کنم يم يبند صورت »...دانم که  يم«

ن يبه ا يليتحل يدر سنت فلسفه .»ن شاه فرمان مشروطه را امضا کرديدانم که مظفرالد يمن م« ؛»معلم افالطون بود
امر ن يا. است يمهارتمعرفت م از سنخ يدان يچه ماز آن ين، برخيعالوه بر ا. نديگو يم ١٠يدانش گزاره اسنخ دانش، 

 يمهارت در زمره معارف ...دانم که چگونه شنا کنم و  ين امر که من ميا ،کنم يچگونه رانندگ دانم يکه من م
 يزيآن چشامل  يا گزارهمعرفت در واقع، ١١.شود يکه در مقام عمل و به مدد ممارست مداوم احراز م ي؛ مهارتاست

را در ها آن دارد وم سر و کار يبا مفاه ير تجربيو علوم غ يمختلف علوم؛ اعم از علوم تجرب يدر شاخه ها کهاست 
در وهله  ديد، بايآ يبه جوش م درجه ۱۰۰م که آب در يگوب من اگر. کند يم يمختلف صورتبند يقالب گزاره ها

  .رديقرار گمن معرفت لق متع ،ن گزارهيرا بدانم تا ا... و ۱۰۰م آب، درجه،يمفاه يمعنا نخست
 است که نه از سنخ معرفت يدانش اومنظور اما ؛ ديگو ياز دانش سخن م»از آب ها به بعد«  شعر در  يسپهر

ر يو غ يقيشا تصديپ ي ک نوع مواجههي است؛ يشا مفهوميپ ي، بلکه دانشيمهارتمعرفت  از جنساست و نه  يا گزاره
 :با عالم ير ادراکيو غ١٢شده يصورتبند

                                                             
7. pre-conceptual 
8.  knowing-that 
9.  knowing-how 
10.  Propositional knowledge  

منصور شمس، :  د بهيد؛ به عنوان نمونه، نگاه کنيجد يان آنها در معرفت شناسيو ربط و نسبت م يو معرفت مهارت يا شتر با معرفت گزارهيب ييآشنا يبرا. ١١
  .، فصل اول١٣٨٧، تهران، طرح نو، يبا معرفت شناس ييآشنا

12. non-theoretical 
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/ خوش بود يالجورد يبا فلسفه ها/ ک مرتعيف يلط يدر تنبل/ انسان/ردک يم يدانش لب آب زندگ/ که يروز«
در قعر / مفهوم درشت شط/ ق بوديط شقايمغلوب شرا/ زد يبا نبض درخت، نبض او م/ کرد يدر سمت پرنده فکر م
  »شد يم  /ردايطلوع ترس، ب کينزد /ديخواب يم/ در متن عناصر/ انسان / کالم او تالطم داشت

  
که انسان در سمت پرنده فکر  يروزگار ؛يالجورد يد؛ از فلسفه هايگو يمرتع سخن مف يلط يتنبلاز  سهراب

داشت و از جهان  يطيانسان ذهن بس د؛ در آن روزگاريخواب يق بود و در متن عناصر ميط شقايکرد و مغلوب شرا يم
امروزه . کرد يم يدانش لب آب زندگ که يروزگار د؛با آن برقرار نکرده بو ياط مفهومارتب بود وه فاصله نگرفت

شده و ما آنها  که ساخته يم متعدديو مفاه يو عقل فلسف يآوردن عقل ابزارد و سر بريدن فلسفه و علم جديرس با در
به  که يم؛ دورانيا گرفتهها فاصله  ، از آن دوران فرسنگميبر يبکار مروزمره و نوشتار تار فرا مثل نقل و نبات در گ

واسطه و  يد، بيخواب يدر متن عناصر م هک يتر بود؛ انسانو کبوترانه مستعد يباطن يها جربهتحقق ت يبرا ينظر سپهر
 فيلط يتنبلکه انسان تنبل بود، اما  يروزگار شد؛ يرامون مواجه ميم و تصورات با جهان پيبدون مدد گرفتن از مفاه

و از ن است يعجف يلط يرد که لب آب است و با تنبليگ يسراغ م ياز دانش يسپهردر واقع . داشت يزيانگ و دل
درخت نبضش در نبض ، يا ن فلسفهيچن ؛يشا تصوريو پ ير مفهوميغ ي؛ فلسفه است يالجورد يها جنس فلسفه

و  ندک يم رامون برقراريبا جهان پ يمفهومشايپ يا رابطه يا ن فلسفهيشود؛ چن يدار ميک طلوع ترس بيو نزدزند  يم
  .دهد يبدست م از از بحث و استداللين يب يدانش

ز در نظر يرا ن »حجم سبز«دفتر از  »س صبحيتا نبض خ«ن شعر، خوبست  شعر يق ايفهم بهتر نکات نغز و عم يبرا
  :ميآور
هاي  وسط دگمهدر / يك نفر آمد كه نور صبح مذاهب /  دست مرا امتداد داد/ تا عضالت بهشت / يك نفر آمد «

اش از  حنجره/  مثل پريروزهاي فكر، جوان بود/   بافت پنجره مي/ هاي قديمي  از علف خشك آيه/  پيرهنش بود
عصر /  شيدکها  روي سرم سقفي از تناسب گل/  هاي مرا برد يك نفر آمد كتاب/  پر شده بود/ ها  آبي شط تصفا

/  حرف زديم از دقيقه هاي مشجر/   بعد، نشستيم/  معنويت باران نهادميز مرا زير /  هاي مكرر وسيع كرد مرا با دريچه
 يدر احشا بعد،/ کرد يدست در آغاز جسم آب تن/  بعد... / ، در وسط آب مي گذشتشان از كلماتي كه زندگي

  »صبح شد/ س نارون باغيخ
دلمشغول  ين کسيچن .فکر جوان بود يروزهايکه مثل پرآمد يکس: به کار رفتهن شعر يدر ا يزيتأمل برانگ ريتعب

و  يشا تصوريکند و پ يم يلب آب زندگ است که  يدانششه يدر اند ؛ بلکهستين يمهارت معرفت و يا معرفت گزاره
  .ده استيخواباز جهان فاصله نگرفته و در متن عناصر ين سالکي؛ چناست يقيشا تصديپ
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ن يدر ا. د استيسرآغاز فلسفه جد »پس هستم ،شمياند يمن م«: معروف دکارت ي جمله چنانکه گفته شده،
 کوشد يسوژه م ن سوژه کهيرون از ايب يا ابژه گريد ياز سو و وجود دارد يا شندهياند منِ، سوک ياز ، يصورتبند

نها به م که به مدد آيدار ١٣»زيمتماات روشن و تصور« رشتهک يما  ، يدر نظام دکارت گر،يد يانيبه ب. دآن را بفهم
د در دوران معاصر است؛ يفلسفه جد ن سرآغازيا ،از فالسفه ياريبس يبه ادعا .ميگمار يرامون همت ميپ فهم جهان

 ١٥»همقوالت فاهم«و  ١٤»شهود ينيشيصور پ«دادند؛ مثال کانت از گران بسط يرا کانت و د يفلسف ن پروژهيا ،درادامه
د يانگشت تأک رامونيدرباره جهان پ معرفت ييدايدر پ لِيخ ديکل يضرور ينيشيپ يها مؤلفهد و بر يگو يسخن م

ن يا، گرديهوسرل و هابا ظهور ، يدار شناسيو در سنت پد يا قاره ستمِيقرن ب ي فلسفه گر، در يد ياز سو. نهد يم
 subjectو  object ي دو گانه يد به ورايمعتقد بود که ما بادگر يها. شود ينقد م اًيقو يم دکارتسيويسوبژکت

 سوژه، يبجااو  ؛رديگ يکه از عالم فاصله م يا نه سوژه ،١٦»در عالم است«که م ييبگوسخن  يا م و از سوژهيبرو
و بالذات متضمن  که اوالًرا يبا هست يرمفهوميمواجهه غ يوعن دگريها .را برساخت و بکار برد ١٧»نيدازا« مفهوم 

به  که ١٩»يتفکر محاسبه ا« در مقابل  ١٨»يا بهتفکر مراق« رو از  ني؛ از امدنظر داشتاست،  يدکارتسم يويسوبژکت ينف
کرد به مدد تفکر مراقبه  يگفت و مخاطبان را دعوت م يبرآورده، سخن مسر ديبا ظهور علم و فلسفه جد دگرينظر ها

بروند و در معرض آن قرار گرفته و  ٢١»وجود«، از موجودات عبور کنند و به سر وقت ٢٠»نياديبن يوجودشناس«و  يا
 يو شرق يستيبود يها شهيدگر متاخر با انديها يها آموزه٢٣.وجود  گشوده باشند ٢٢»در آمدن خفا به«نسبت به از 

فاصله  بر يکه مبتنرد يد و پرده برگيسخن بگو يهستبا  يا رابطهاز کند  يم يسع اودارد؛  يرابت قابل مالحظه اق
  .نباشد ،گفت يگرفتن از عالم، آن گونه که دکارت م

جهان  هب نسبت بخش معرفت ما که قوام يقيتصد ـ يم که چگونه جهان تصورا ن نکتهين اييدر مقام تباکنون  
 يصورتبند يگريمنظر داز تعامل با جهان شود و  يار نهاده مکن به يسپهر» از آب ها به بعد«  شعر در  ،رامون استيپ
که  يکند؛ نگاه ينگاه م يبه هستش ياست که از منظر خو يعارف و سالک ؛ بلکهستيلسوف نيف يسپهر .شود يم

است  يفه دکارتنه فلس ،يسپهر يالجورد ي فلسفه. گريد يو نظر کردن در امور از منظر است ييزداييآشنامتضمن 

                                                             
13. clear and distinct ideas 
14. intuitions 
15. categories 
16. being in the world 
17. Dasein 
18. meditative thinking 
19. calculative thinking 
20.  fundamental ontology 
21. Being 
22. unconcealment  

ژن يد به، بين نگاه کني؛ همچن۱۳۸۶، تهران، مرکز، نياديدگر و پرسش بنيها، ياحمدبابک : ديدگر، به عنوان نمونه،  نگاه گنيها يفلسف يها دهيبسط ا يبرا. ٢٣
  .۱۳۸۱، تهران، نقد فرهنگ، دگر از کانتير هايبر تفس يشرح: دگر و استعاليها، يميعبدالکر
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با عالم  ير تصوريو غ يرمفهوميغ ي از مواجههدارد و  يدگرين هايطناست که  يا فلسفه ؛ بلکهيونانيو نه فلسفه 
 ير زندگصاست که انسان در متن عنا يبه روزگار متعلقکند و يفکر مدر سمت پرنده نرو ياز ارد و يگ يسراغ م

  ٢٤.کرد يم
مربوط امر ن يو ا گذرد؛ يمب شان در وسط آ يکه زندگ شود ياشاره م يکلماتبه »س صبح يتا نبض خ«در شعر 

 .استهنوز آلوده نشده  يبه نوعاست و  يشا مفهوميپفکر است و ذهنش  يروز هايدر پرسالک که  است يبه زمان
ن موارد در يچنانکه آمد؛ ا .رسد يرت درميکه با ح يصبح ،ديگو ياز صبح شدن سخن م ي، سپهرن شعريا يدر انتها

ن گفت که يتوان چن يمم، يکن يفلسفن ييرا تب يسپهر يها دهين ايم اياگر بخواه ؛شود يده ميد يشرق يها شهياند
با  يمفهومشايو متضمن مواجهه پ کند يعبور م يم دکارتسيويکه از سوبژکت دگر متاخريها  يها دهيان سخنان با يا

کند و تجارب ناب  يآغاز م يگريد يجااز  يسپهر رسد يهر چند به نظر م ؛دارد يقرابت قابل تأمل است،  يهست
  .برد ينسب م يعرفان شرق يها دارد و از آموزه يمتفاوتشود، آبشخور  يده مير کشين اشعار به تصويکه در ا يباطن

محل در باغ  ياقن نام از اطيا. شود يده ميد هم »ياق آباط«در کتاب  يآب و الجورد ميبه مفاه ياشارات سپهر
 ،در آن اطاق ده شدن ماري، با دکن بودسان اطاق در آدر ابتدا برگرفته شده؛ خانواده  يسپهرسکونت خانواده 

بدانجا رفت و ، گرفته يخودش هرگاه دلش م ي ، به گفتهياما سپهر .دکن ينقل مکان مگر باغ يخانواده به سمت د
 يسپهرن امر که يفهم بهتر ا يبرا. ار دوست داشته استيز بسين راآن ين عرفانيو طن يآبرنگ  است؛کرده  يآمد م

اق اط«کتاب  .ميده نظر قرارمدکتاب را ن ياز ا ييها بخش خوبست کرده، يمراد م»  يآب«مفهوم را از  ييچه معنا
خواهر سهراب منتشر  ار و يس روزيسال پس از وفات او با همت پ ۱۰است؛ که سهراب  نوشته  شامل سه دست »يآب

معلم « و » ياطاق آب«  رسد؛ اما دو نوشته يا تمام منبه نظر  »گفتگو با استاد« ،ن سه دست نوشتهياز ا يکي. ه استشد
  .استکامل » ما ينقاش
پس ده سال  »چ، ما نگاهيما ه«دفتر  سروده شده؛ ۱۳۵۷  ا ت ۱۳۴۷ يدر فاصله سالها »چ، ما نگاهيما ه«کتاب  اشعار 

چ، ما يما ه« ش  دفتر يسرابا نوشته شده؛ همزمان  ۱۳۵۵در سال » ياطاق آب«  مقالهسروده شده؛ » حجم سبز« از دفتر 
در  کرانيامر ب ينمادهابه مثابه  ،يرنگ آب نيهمچن آب ومفهوم ت ياهماحراز  ين نوشته براينظر کردن در ا  ؛»نگاه

  :رهگشاست يسپهر ينظام عرفان
چ کس به يه. دينه رسيبه السک. ديرس »يآرامش در ته«شد در آن به  يم. ستييبود مثل روان تائو يخال ياق آباط«

 »يگروه يناخودآگاه«اق در ن اطيمغز معمار ا. نبود يک اطاق معمولي ياطاق آب. رفتم يمن م. رفت ينم ياطاق آب

                                                             
 يا که نتوان آنرا در قالب معرفت گزاره يبا هست ير مفهومين باورند که مواجهه غيرند و بر ايپذ ياز فلسفه را نم يا ين تلقيچن  يليلسوفان تحليعموم ف. ٢٤

ر يغ يدرباره فلسفه ها يليلسوفان تحليف يمدعا يابيارز. ميندار يندارد؛ چرا که زبان و معرفت خصوص يچندان يو معرفت شناخت يکرد؛ ارزش فلسف يصورتبند
با استشهاد به  يفلسفه الجورد  يها مؤلفه  ير و صورتبندينوشتار در مقام تقرن يدر ا. طلبد يم يگري، مجال ديالجورد  يها فلسفه ير سپهريو به تعب يمفهوم

  .   هستم» هشت کتاب«
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ک يتار ييروين …individuation: خود برسد يبگذرد و به تمام يدرون ياز تضادها خواسته بود. خته بودينقشه ر
 ياق آبان اطيرفتم تا م يشدم، م يها جدا م ياز همباز. زد يم ميصدا ياق آباط يان بازيگاه م. برد يم يمرا به اطاق آب

زها يدم چ دهياز سپ يانيجر. آب که خواب شما بشنود يمثل صدا .شد يده ميدر من شن يزيچ. وش بدهمبمانم و گ
به . ديد يزها ميو چ .کرد يدرونم نگاه م يخال د؛يد ينم يزيچشمم چ. خورد يه من مب گذشت و در من ياز من م

مثل وزش  يحضور .گرفت يمرا م يکم کم جا يو حضور. رفتم يو در خود کم کم باال م .دميرس يپر م يسبک
ان يدم ميدو يم. رونيدم بيپر ياق مخورد، از اط يم ترک ينيک چين حالت ترد و نازک مثل يکه ا يوقت. نور

  ٢٥».دارد يز اسميکه هر چ ييجا. اشکال يشلوغ
  :و
در  چ وقتيه. ام شه در خلوت خواستهيعبادت را هم. ديمرا بپا يخواستم کس ينم. رفتم يم ياق آببه اط يپنهان«

. )انشان بودميبردند و من م ينماز به مسجد م يمدرسه را برا يکه بچه ها يمگر وقت( ام گران نماز نخواندهينگاه د
به من  يياش هوا يواريان چاردياما م. رفتم ينم يعبادت به اتاق آب يبرا نه من را به کار بردم، »عبادت«کلمه 

ن هوا آشنا يا. دميکش يپر م .شدم يسبک م. ختير ين هوا، غبارم ميدر وزش ا. آمد يگر ميد يخورد که از جا يم
ن رنگ در يا. زد يبود که صدا م يآب .شد ياطاق بلند م ياز آب خواند، يمرا م ياق آبکه از اط يياما صدا ...بود

 يآب. شد يم يآب گرفت يفکرم باال که م. بود يش آبدر هر مکثم تاب. ان حرف و سکوتم بوديم. ده بوديام دو يزندگ
ک شهر هم معدن ينزد: بود يره آبين هم ذخيزم يرو. بود فراوان يسرم آب يو باال .بودم ريکرد، من کنار کو يشنا م

ل مراقبه و يتمث ي تههس ،يآب. شعور است يدن به صفايدرون است، رس يآسمان، تماشا يآب يتماشا...الجورد بود
 يآب ...ش امروز باشديکش د در لباسيو با .در لباس هارون نهاد يبود که موس ييها ان رنگيم يآب ...مشاهده است

ل يتمث يو رنگ آب يبه چشم او، آسمان آب .»است يبز آيدر کتاب من همه چ«: س استينوالرمان  يرنگ اصل
  ٢٦».است يوحدت ازل

  :سدينو ين نوشته، سهراب ميا يو در انتها
به عشق  يکه از شور مذهب )chaitanya( ايچتان :ميرس يم يان آبيک پاياست که به يو در در«

شنا را بازشناخت، خود را به يخود کر يا رنگ خدايدر يک روز در آبي ده شد،يکش mahabhava)(وار وانهيد
  ٢٧».آب انداخت و غرق شد

  

                                                             
  .١٣٨٣، تهران، سروش، ياطاق آب، يسهراب سپهر. ٢٢و  ٢١، ١٦ات ، صفحاريروز سيراسته پيو. ٢٥
  .٢٢- ٢٥همان، صفحات . ٢٦
  .٢٥ه همان، صفح. ٢٧
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در مقاله است که جالب . يهست يسو يو سمت ب ت يوستن به ابديروشن به پاست  ياشاره ا  ،نجا غرق شدنيدر ا
کننده  ي، تداع»چ، ما نگاهيما ه« در دفتر » آب«و » باد«و  »باران« يده هايدپر ينظ »يرنگ آب«و  »آب«،»ياطاق آب« 

اد يلوفر کبود ينرنگ که از  کند  ياشاره م يرانيا يسنده ايبه نوسهراب ن نوشته، يدر ان، يبر ا عالوه  .کران انديامر ب
اطاق « بر  يا نهراننيکاظم ت يبه نقل از حواش يار عابديچنانکه کام .کند يخطاب م يسطح يا سندهيکرده و او را نو

ن يدر ا يرانيسنده اياز نو يهرسپ، مراد م شدهيهراب به او تقدس» ال دوستيسمت خ« آورده، همو که شعر  »يآب
  ٢٨.است ت بودهيصادق هدا نوشته،
خاک  يبو حسرت کالم و و رتيحبا که  يالجورده؛ رفت ر الجورد به کاريتعبهم  »ديهم سطر، هم سپ«عر شدر 

  :رسد يدر م يخود يو انبساط و ب تا ته بودن نديفنا و دو
با حسرت /  تكرار الجورد/ بين درخت و ثانيه سبز /...اوراق مي شود/ وحدت ديوار  يپاييز، رو/...  صبح است «

/  ابهام را شنيد/ گل را نگاه كرد، / در امتداد وقت قدم زد، / بايد بلند شد /   بايد كتاب را بست.../ كالم مي آميزد
نزديك / بايد نشست /  بايد به ملتقاي درخت و خدا رسيد/   بايد به بوي خاك فنا رفت/   بايد دويدن تا ته بودن

  .» جايي ميان بيخودي و كشف/ انبساط 
باصفا شدن سمت « زمان و مکان ودن ينورد درو  است يکران سوزناظر به  تجربه در امتداد وقت قدم زدن 

رت محض و مواجهه با يحب بردن ينص و» قربت يم علف هايحر«و پا نهادن به » چهياشراق گرم در« در»  انگشت
  .يمهابت هست

کشد که هم  ير ميرا به تصو يا کبوترانه يها تجربهکند و  ياد مي يا ، از فلسفه»چ، ما نگاهيما ه«دفتر در  يسپهر
 ند وک يعناصر زندگرسد که سالک در متن  يمدر يو هنگامقات است يم و تصديسوختن تصورات و مفاه عنان با

که متضمن  عبور از  يا ن فلسفهيچن ؛٢٩برقرار کند يبا هست يادراکشايو پ يمفهومشايتباط پار رد وياز جهان فاصله نگ
  . است يسپهر يالجورد ي رسد،  فلسفه يدر مذهن  ٣٠انفعال وف يلط يدوگانه سوژه و ابژه است و با تنبل

  

                                                             
» خواب ها يزندگ«ش کتاب يهنگام سرا خصوصاً يتو که خود روزگار«: طعن زده و نوشته يبه سپهر» ياطاق آب«خود بر کتاب  يدر حواش ،يتهراننا يکاظم ت. ٢٨

ه درباره دو رسال، "نايت.و ک يسهراب سپهر" ،يار عابديکام: د بهين مطلب، نگاه کنيشتر ايبسط ب يبرا. »؟يزن يچه طور بر او طعن م يت بودير هدايتحت تاث

  .۷۵-۱۱۲، صفحات ۱۳۸۷؛ تهران، بازتاب نگار، و ژاپن ينا، سپهريت.و ک  يسپهر: يپهرسهراب س
  :است يسپهر يکننده فلسفه  الجورد يتداع   يمولو يمثنودر  يات مولوين ابيا. ٢٩

ن جاللت در داللت صادق است       جمله ادراکات پس او سابق استيا  

لنگ         او سوار باد پران چون خدنگ يجمله ادراکات بر خرها  

ش رهيرد پيزند او بگيابد گرد شه           ور گريزد کس نيگر گر  

  .      ٣٧٢٠- ٣٧٢٢ات ي، دفتر سوم، ابيو فرهنگ يم سروش، تهران، انتشارات علميشگفتار عبدالکريح و پي، به تصحيمعنو ي، مثنوين روميجالل الد
30. passivity 
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