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  مقدمه
  
  
  

تهران   پزشکی علوم دانشگاه داروسازي در ۀتدر رش که  شمسی 71سال 
دفتر  از فقراتی و بودم آشنا سپهري سهراب با	 م،دشمشغول به تحصیل 

 او شعر دربارة بیشتري شناخت آنکه بدون بودم، خوانده را »ب آپاي صداي«
 در هایم ی از همکالس یکی بخت بلندي داشتم که . داشته باشمب کتاهشتو 

 ةپیشنهاد کرد با یکدیگر دربار هاي نخست  همان ترم داروسازي ازةدانشکد
  از ما بزرگتر بود و با ادبیات او چند سالی. کنیم  گفتگوشعر و عرفان سپهري

 ۀدر کتابخانرا که  روزهایی آورم  میدبه یا.  معاصر بسیار آشنا بودو شعر
، به تفصیل راجع اروسازيد نشستیم و افزون بر درس و مشق  دانشکده می

  در حقیقت من شنونده بودم و با اشتیاق به نکاتی. گفتیم  سپهري سخن می به
 از »گذار«عر ش دربارة هست خاطرم		.سپردم  میجان گوش ، کرد  که او بیان می

اي دص«فاتر د، همچنین اشعار آن دفتراز دیگر   و برخی » شرق اندوه« دفتر
انگیز و  لده دالعا  گفتگوهاي فوق.کردیم   صحبت می»مسافر«و » پاي آب

؛ پس از بیست سال، هنوز آن ساعات و روزهاي خوش و دبخشی بو فرح
 تحت  چقدررفته دریافتم سپهريرفته. خاطر دارم انگیز را به نیکی به خاطره
 در اشعار او  عرفان شرقیهاي  آموزهبودیسم بوده و تا چه میزان   ینتاثیر آئ

  شدههراب س زبانو ، ضمیر مفتون ذهن که، من پس از آن. ریزش کرده است
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 او بارة وي و آثاري را که در اشعار،وم او خجل گشته بوددل و جانم از قدو 

 بازي سرنوشت چنین رقم .در مطالعه گرفتمر مکرر دمکرر شد   منتشر می
دچار آبی «خورد که آن دوست عزیز، بسیار نابهنگام از میان رخت بربست و 

» دهیچ فکر نکر«و » نورها دراز کشیدپشت حوصله «شد و » کران دریاي بی
  . »یمدر تنها ماندچق«در این دنیاي پرتالطم » ن یک سیبدبراي خور«که ما 

اشتم، دار او را ندید توفیق درنی که هرچندعالقۀ وافر به سپهري، سالک م
وبار دزنم، مرا تاکنون  م میدر هواي او دکنم و  گی میداما سالهاست با او زن

و سفر، به در این د. ه استدو بر سر مزار سهراب کشانهال د اردبه مشه
ل، شب تا صبح بر سر مزار سپهري،  دوستان صمیمی و همدو تن از داتفاق 

بیِ دهاي معنوي و ا یم و حظ و بهرهد خوانیوان شمسدهشت کتاب و 
  .  »د باد آن روزگاران یاد بادیا«. یمدفراوان بر

ر رشتۀ فلسفه عازم دحصیل امۀ تد اد شمسی به قصدهه هشتاداي دابت
 و در آن سفر چهار ساله، مونس من بودیکی از کتابهایی که . مدانگلستان ش

م و دبر ان پناه میدگرفت، ب لم میدم و دش قرار می تاب و بی هرگاه ملول و بی
هشت گرفت،   و کبوتر جانم آرام و قرار میدش ن آن وقتم خوش میدبا خوان
وست است و مصاحبت با او دبا مرغ هوا ؛ سهرابی که د سهراب بوکتاب

وست دهر که با مرغ هوا «: دآرامش و طمانینه و قرار را به ارمغان می آور
آنکه نور از سر انگشت / د بودترین خواب جهان خواه خوابش آرام/ دشو

  1.»ها را با آه  گرة پنجرهدگشای می/ دزمان برچین
 م و خصوصاًد آکن  فلسفیهاي  و آموزهمفاهیمم را از  که انبان ذهن زمانی 

، جانم نشست ین و فیلسوفان اگزیستانسیالیست بردآراء برخی از فیلسوفان 
 نکات نغزي را  منظر به اشعار سهراب نظر افکنم و احیاناً م تا از ایندبرآن ش

ه از این شاعر و نقاش کاشانی استخراج کنم و داز میراث معنويِ برجاي مان
مواجهۀ من با آثار سپهري، نه ازمنظر یک . تشر نمایم مندر قالب مقاالتی چند

ر این زمینه دکه تخصصی (المثل دربارة تکنیک شعري او  بی و فید ادمنتق

           
  .»سوره تماشا«، شعر »حجم سبز«دفتر ، هشت کتاب سهراب سپهري، .1
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هاي اگزیستانسیل و عرفانی و معنوي اشعار   سویه ؛ بلکه معطوف به)ارمدن
  .    اوست

جلد اول مقاالتم دربارة شعر و . »از بخت شکر دارم و از روزگار هم«
 1.ه استد بهار امسال منتشر شر سپهر سپهريدرفان سپهري تحت عنوان ع
ر  د...، باران، عشقدر این کتاب، مفاهیمی نظیر امر متعالی، غم، مرگ، باد

  .   ه استداشته شذ به بحث گدقالب جستارهایی چن
ربارة شعر و عرفان سپهري که درو عموماً شامل مقاالتی است  کتاب پیش

ي دفلسفه الجور«اولین جستار این مجموعه، . اند هدگاشته شر سالیان اخیر ند
ر دسهراب . است» ما هیچ، ما نگاه«فتر د، متضمنِ واکاوي مضامین »سپهري

ي رنگ است و متعلق به د که الجوردگیر اي سراغ می فتر از فلسفهداین 
ه در سمت پرند«و » دخوابی می/ ر متن عناصرد/ انسان«روزگاري است که 

 با جهان 2مواجهۀ غیرمفهومی. »دمغلوب شرایط شقایق بو«و » درک فکر می
کارتی از مقومات این دو کوگیتوي » ابژه/ سوژه«وگانۀ دپیرامون و عبور از 
  .نگرش فلسفی است

 و متکفل درس رمید» ي سپهريدفلسفه الجور«پس از » گی خوابهادزن«
اي اجتماعی فتر از فضدر این دسهراب . است» گی خوابهادزن«فتر دبررسی 

 و به جاي آفاق، سیر انفس دگیر فاصله می» مرگ رنگ«فتر دسیاسی اشعار 
. دکش  و احوال و تجارب اگزیستانسیلِ خویش را به تصویر میدکن می

 از دارندیستی دکه طنین بو» گیدتهی ش«و » سفر«، »رنج«مفاهیمی چون 
سپهري . »یارؤ«؛ همچنین است مفهوم دفتراندر این دهاي سهراب  مشغولی لد
ه برگرفته و از به دفتر، از رؤیاهاي معنويِ خویش پردر برخی از اشعار این د

  . اري سخن گفته استدهم پیوستگی رؤیا و بی
ر این مقاله به بازخوانی د. ي استدعنوان جستار بع» ر هیچستاندهبوط «

سالهاست با . ام اختهد سپهري پرهشت کتاب شریعتی و کویریاتتطبیقیِ 
           

  .1393، تهران، نگاه معاصر، هر سپهريدر سپدباغ، سروش . ۱
2. non-conceptual 
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ر مکرر د شریعتی مانوسم و آنها را مکرر گفتگوهاي تنهاییِ و ر کویردهبوط 

هاي  شوم، به نوشته تاب می  و بیدگیر لم میدکه  هرازگاهی .ام هدخوان
هاي  برانگیزي میان نوشته هاي تامل قرابت. برم اگزیستانسیلِ شریعتی پناه می

افزون بر ر این جستار، د. توان سراغ گرفت  میهشت کتابکویري و اشعار 
ه، به واکاوي د کرد هم استشهااطاق آبی به فقراتی از هشت کتاباشعار 

  . ام اختهدر آثار سپهري و شریعتی پرد...»تنهایی« ، »عشق«مفاهیمی چون 
هن ذر دمرگ «، »سلوك عرفانی و امر سیاسی«، »من چه سبزم امروز«

ي عناوین جستارها» مناسک فقهی و سلوك عرفانی«و » اقاقی جاریست
مل و تتبع حول پروژة أبیش از سه سال است که ت. دان يِ این مجموعهدبع
ماحصل و نتایج این تتبعات . ام هدرا آغاز کر» رنداي از عرفان م  طرحواره«
ر سپهر در دسه مقالۀ نخست، . ه استدر قالب هفت مقاله منتشر شدکنون  تا

ین مجموعه ر اد؛ مقاالت چهار، پنج، شش و هفت دان هد منتشر شسپهري
 يد و مقاالت بعدیر افتدبیر موافق تقدوارم تدامی. دان هده شدگنجان

رنداي از عرفان م طرحوارهر دام،   که هنوز توفیق نگارش آنها را نیافته
  . دیگري انتشار یابندمجموعۀ 

. شناختی این پروژه است متکفل تبیین سویۀ انسان» من چه سبزم امروز«
با .  ه استد شدي و نقدبن صورت» اهللا فناء فی«هوم براي انجام این مهم؛ مف

عنان با  که هم» يدباخو«ن دو فرونها» يدباخو«و » يدخو بی«تفکیک میان 
توان اصناف کژیها و پلشتیهاي روحی   محوري و خودشیفتگی است؛ میدخو

افزون بر این، سالک . دنها» يدخو بی«ي در واد و پاي دو روانی را فرو نها
، 2»محوري عقالنیدخو« و 1»شناختی محوري رواندخو« کیک میانرن با تفدم

محوري عقالنی را که د، اما خودنه شناختی را فرو می محوري روان دخو
  .دکش  و برمیدارد  اوست، پاس می3»آیینیدخو«بخش  قوام
رن و امرسیاسی دبه رابطۀ میان سالک م» سلوك عرفانی و امر سیاسی«
ي و دمشغول احوال وجو لدرن، هم دبم، سالک میا رمیدکه  چنان. دازدپر می

           
1. psychological egoism 
2. rational egoism 
3. autonomy 
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هاي کبوترانه؛ هم به جلوت  نِ تجربهدرانذخلوت خویش است و از سرگ
. دکن  مید، رصدرذگ می» پولیس«ر د، آنچه را دمثابۀ یک شهرون  و بهدازدپر می

ر معناي متعارف دورزي  رن مشغول سیاستد سالک مدارد لزومی ندهرچن
 با دتوان ؛ اما میددزب و بهمان گروه سیاسی گر و عضو فالن حدکلمه شو

نِ سازوکار دینه شدر راستاي نهادین انسانها، دحقوق بنیا اشتدپاس
  .دمیان، برآید و رنج آدردر پولیس و کاهش دموکراتیک د

رن از مرگ را روایت د، تلقی سالک م»هن اقاقی جاریستذر دمرگ  «
 د، مواجهه افرا»مرگ«انه به مقوله ارشناسدیدر این مقاله، با نگاهی پد. دکن می

مرگ «، »کورمرگی«یل چهار مفهوم ذمیان دگی همه آدبا  سرنوشت محتوم زن
کورمرگان . ه استدي شدبن صورت» آگاهی مرگ«و » یشیدان مرگ«، »هراسی

 را به د و خودیشندسوز نین  به این امر مهیب و عافیتدهندترجیح می
، اما چون دافتن  مرگ میداهی به یاهراسان، هرازگ مرگ. دفراموشی بزنن

، دان  و به تعبیر مولوي شیرین زیستهدارندر جهان پیرامون دتعلقات بسیار 
یشان دان مرگ. دنمای شوار میدشان  ن تعلقات برايد و رها کردمیرن تلخ می
 را حول آن دگی خودرك خویش از حقیقت زند و دکنن  مرگ میدمکررا یا

ان انگاشته، دسان زن انی چون مولوي جهان را بهیشدان ؛ مرگدکنن تنظیم می
؛ برخی از دان اندن زندر پی برگرفتن تیشه و حفره کردانه دمن رضایت

 بر دکامانه به زیستن خو  و تلخدیابن گی  نمیدر زندیشان نیز معنایی دان مرگ
رن به این گروه دآگاهان، که سالکان م مرگ. دهندروي کرة خاکی خاتمه می

 و از سرنوشت محتوم دان یشۀ مرگدر اندیشان، دان سان مرگ  به،دان متعلق
ر د«ي گرفته و دجهانی را ج گی ایندحال زن رعیند، دخویش غافل نیستن

به . دگیرن گی مید و انتقام مرگ را از زندان الوقت  و ابندکنن گی میدزن» حال
و ر اینجا د که قدکن گی اقتضا مید ایشان، از قضا، سرشت تراژیک زندنز

  . »کس را وقوف نیست که انجام کار چیست«، که داننداکنون را ب
رن از مناسک فقهی را به د، تلقی سالک م»مناسک فقهی و سلوك عرفانی«

و باب » اتدعبا«براي انجام این مهم، از تفکیک میان باب . دارذگ بحث می
 گیدینی نظیر نماز و روزه به زندمناسک . ه استدبهره گرفته ش» معامالت«

ها احوال خوشی را نصیب  اند با اشتغال بدتوان  و سالک میدبخشن معنا می
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اي  ه، نسبت ویژهدل فرهنگ ایرانی ـ اسالمی زیسته و بالیدر د؛ سالکی که دبر

طور که ما  همان. داردیگر سنن معنوي ند که با داردبا این سنت و مناسک آن 
ه موسیقی اصیل ن بدن شعر فارسی و گوش کردفارسی زبانیم و از خوان

بریم؛ انس و الفت  یگر انواع شعر و موسیقی نمیدبریم که از  تی میذایرانی ل
اش ـ با   ـ با عنایت به پیشینۀ معرفتی و تربیتی ایرانی ـ اسالمی رندسالک م

ي که داز احکام عبا. داردیل است و جایگزینی ندب این سنت معنوي بی
رن با توزین احکام فقهیِ د مر قلمرو احکام اجتماعی، سالکدریم، ذرگد

ر صورت لزوم به ترجمۀ فرهنگی دالت؛ در ترازوي اخالق و عداجتماعی 
ر تمام مقاالت چهارگانۀ د. دبخش ها صورت نوین می انده، بدآنها همت گمار

رنِداي از عرفان م طرحواره هشت کتاب فوق، به تفاریق به اشعار گوناگون 
  . ه استد شداستشهاعیات دسپهري براي ایضاح بیشتر م

خواهر تکامل «، نوبت به رنداي از عرفان م طرحوارهپس از مقاالت 
ه؛ براي در این مقاله تبیین شد» زن«مواجهۀ سپهري با . درس می» خوشرنگ

» آنیموس«و » آنیما«انجام این مهم، برخی از مفاهیم روانکاوانۀ یونگی نظیر 
آوار «فتر در د ستین، خصوصاًفاتر نخدر دسهراب . دان هدکار گرفته ش به

توان  ر پیرامون نمید، زنی که دگوی از زن انتزاعی و اثیري سخن می» آفتاب
ر این اشعار دهاي یونگی، سهراب  مطابق با آموزه. را سراغ گرفت و یافت آن

ه درا به تصویر کشی  به سروقت نیمۀ تاریک و روان زنانۀ خویش رفته و آن
تر و  ، حضور روان زنانه روشن»حجم سبز«و » مسافر«فاتر در  د.است

حوري «و » دزن شبانه موعو«تر است و سهراب از تعابیري چون  برجسته
افزون بر این، . ه استدبراي اشاره به روان زنانۀ خویش بهره بر» ويدتکلم ب

ه، د، زن پیرامونی را نیز به تصویرکشیهشت کتابفاتر مختلف در دسهراب، 
و شعر » ختر بالغ همسایهد«و » پا خترکی بید«ر و خواهرش تا داز ما

    . ه استد سرودر سوگ فروغ فرخزادکه » وستد«
تطور احوال . ي این مجوعه استد، جستار بع»ستهاي سیمانیدناتوانی «

ر این مقاله دة مرگ، دید و مواجهۀ اگزیستانسیل او با پدفروغ فرخزا



  
  
  
  
  
  
  
  

                    ١٧                                                                              مقدمه                              

یمان بیاوریم به آغاز ا«و » یگردي دتول«فتر دو در د فروغ 1.داردمحوریت 
ه است، د، احوال اگزیستاسیل خویش را به نیکی برآفتاب افکن»دفصل سر

فاتر پیشین از میان رخت بربسته، اما ديِ دهاي سنگینِ وجو  تالطمدهرچن
ایمان بیاوریم به آغاز «فتر در د گی، خصوصاًد فسري، آرامش و احیاناًدسر

يِ دهاي وجو غهدغدیشتر با براي آشنایی ب. ه استدسر برآور» دفصل سر
و » هیچستان« با مفاهیم در اشعار فرخزاد» دبا«و  » هیچ«و مفهوم دفروغ، 

  . ه استدر اشعار سپهري مقایسه شد» دبا«
ورزي به  اصناف ایمان. آخرین مقالۀ این مجموعه است» پاکی آواز آبها«

ورزي   ایمان«: دان هدیگر تفکیک شدر این مقاله از یکده دروایت نگارن
و » ورزي از سرطمانینه ایمان«، »یشانهدان ورزي معرفت ایمان«، »انهدشورمن

ر آثار عرفا و دتوان  انه را میدورزي شورمن ایمان. »انهدورزي آرزومن ایمان«
 سراغ گرفت، سپهري هم وقتی از دگار فیلسوفانی چون مولوي و کیرکه

ن معنا از ایمان را است، همی» تابش استوا گرم« که از دکن  میدایمانی یا
یشانه، ناظر به مواجهۀ فلسفی و کالمی با دان ورزيِ معرفت ایمان. داردنظر دم

ورزي از سرطمانینه با  ایمان. 2»اي انش گزارهد«مقولۀ ایمان است و از جنس 
ي در آن از شورمند و درس رمید 3»دحکمت سر «آرامش و طمانینه و احیاناً

ر د از ایمان است که  انه، سنخیدرزي آرزومنو ایمان. توان سراغی گرفت نمی
. دبر ورزي به سرمی ر آرزو و حسرت ایماند؛ اما دارد مؤمن ایمان ندآن فر

ر د است و همچنان از زیستن 5»اناباوردخ« و یا  4»انگار انمدن«کسی که 
سیِ و امر د اکنون باوري به ساحت قده؛ هرچندسی مایوس نشدساحت ق
» یاس«ر مقابل دا این تلقی مؤمن است؛ چراکه ایمان ، مطابق بداردمتعالی ن

           
سپهر سپهري  ردر د پیش از این پشت حوصله نورهایگري از این مقاله تحت عنوان د نسخۀ .1

ي را دد و منابع متعدید نوشته و نکات جاًددي از آن مقاله را مجدهاي زیا بخش. ه استدمنتشر ش
  .    همداین مجموعه قرار ردنحو مستقل  را به  م تا آند بر آن ش،رو از این. ام هدان افزودب

2. propositional  knowledge 
3. cold wisdom 
4. agnostic 
5. atheist 



  
  
  
  
  
  
  

                                            فلسفه الجوردي سپهري    ١٨
زبان حال چنین مؤمنی به تعبیر زیباي اخوان . »شک«ر مقابل د، نه دنشین می

برخی از اشعار . »اي همه هستی ز تو آیا تو هم هستی؟«: ثالث چنین است
گر این سنخ  ، روایت»یگردي دتول«فتر در د» هاي زمینی آیه«فروغ نظیر شعر 

  .  ورزي است ماناز ای
، »رندبازخوانی پروژه عرفان م  «. درس پس از مقاالت نوبت به گفتگوها می      

 و ثغـور  دودو ح» رندعرفان م«، معطوف به مفهوم   دآی  چنانکه از نامش برمی   
عقالنیـت و  « تفاوت و تشابه آن با پروژة ه است و احیاناًدآن به روایت نگارن  

به سـلوك   » راز و سلوك عرفانی   مکتب شی «. جناب مصطفی ملکیان  » معنویتِ
 و از دازدپـر  مـی  1»مکتب شیراز«ه برجستۀ دو نماین دي و حافظ،    دعرفانی سع 

رنی دو مشی سالکان مـ    » رندعرفان م «ربط و نسبت و تفاوت و تشابه آن با          
ر د«. دگیـر  اریوش شایگان سراغ مـی دچون سهراب سپهري، علی شریعتی و       

سنجیِ میانِ  ر مقام نسبت د است و    ير سپهر سپهر  دناظر به   » پی آواز سپهري  
هاي مفهوم  مؤلفه از » در هواي سهراب دم زدن«. رندعرفان سنتی و عرفان م

گیـرد و نـسبت میـان شـعر سـپهري و سیاسـت و                سراغ مـی  » عرفان مدرن «
عالوه بـر   . گذارد همچنین انسِ بسیار سهراب با عرفان شرقی را به بحث می          

ـ      «این،   در ایـن گفتگـو    هـشت کتـاب    سـرایندة   » ۀایمان ورزي از سر طمانین
 .شده است تبیین
پر از طراوت «. ه استده شدر کتاب گنجاندپس از گفتگوها » ضمائم«

 سهراب سپهري نگاشته د، نوشتاري است که به مناسبت سالروز تول»تکرار
ه دمتکفل بحث از انواع عاشقی به روایت نگارن» نوبت عاشقی«. ه استدش

ـ  یل سنخ پنجم از انواع عاشقی ـ عشق اگزیستانسیلذ، ر این نوشتار د.است
، » عمر بسته به مویستدپیون«. ه استد شدبه برخی از اشعار سهراب استشها

ه دیگر زندکه اگر شش ماه » یشه پویادان«ر پاسخ به این پرسشِ نشریۀ د
ام که یکی از  هدر این نوشته آورد. ه استد، نوشته شدکنی ، چه میدباشی

هایی است که  ن کتابد، خواندادت انجام خواهم در این مدکه کارهایی 
هشت ، دیدون تردها، ب ؛ یکی از این کتابدان هدم من بودسالها مونس و هم

  .  سپهري استکتاب

           
  .ام هداریوش آشوري وام کردرا از » مکتب شیراز«اصطالح  .1



  
  
  
  
  
  
  
  

                    ١٩                                                                              مقدمه                              

ر سپهر دبخش ضمائم کتاب، گزارش جلسۀ رونمایی  آخرین جستار
جلسۀ . د منتشر شر سپهر سپهريدبهار سال نود و سه،  . استسپهري

وست عزیز د محترم مصطفی ملکیان و دمایی این کتاب با حضور استارون
جناب ملکیان، از سر لطف مقاالت کتاب را . دنیما افراسیابی برگزار ش

 را با دي خودر حق من، مالحظات انتقاده، افزون بر ابراز محبت دبررسی کر
ین ا. از این بابت از ایشان صمیمانه سپاسگزارم. دندر میان نهادمخاطبان 

 و بررسی در جلسات نقد که ایشان از سر محبت دجلسه، سومین باري بو
 و بررسی در جلسات نقدازاین، جناب ملکیان  پیش. دندهایم شرکت کر کتاب

 حضور اخالق و زبان و تصویر جهان و ینیدر باب روشنفکري دو اثر د
  .دیافتن
ن مقالۀ ر ایدنیما افراسیابی، . مؤخرة این مجموعه است» سروش سپهري«
اخته، هم به بازخوانی پروژة دهاي من پر  محققانه، هم به سپهري پژوهیدبلن
. ه استد را طرح کردي خوده و مالحظات انتقادهمت گمار» رندعرفان م«

، دان اشتهدر حوزة سپهري پژوهی داز ایشان بابت عنایتی که به من و آثارم 
  . بسیار سپاسگزارم

بخش ضمیمه و همچنین مؤخرة کتاب تمام مقاالت، گفتگوها و مطالب 
ر این مجموعه، تمام دحال، براي انتشار  رعیند. دان هدپیش از این منتشر ش

ه، افزون بر ویرایش فنی، برخی نکات و دقت بازخوانی شدجستارها به 
نِ دتر ش همچنین جهتِ روشن .ه استده شدها افزو اندارجاعات تازه ب

ه درون متنی بهره گرفته شداز ارجاعات  یگر،دارتباط مضامینِ مقاالت با یک
  .است

و سال پیش، سلسله جلساتی تحت دل، دوستان همد و همت د به پیشنها
انشگاه تورنتو در د» دکارگاه شعر سهراب سپهري و فروغ فرخزا«عنوان 

ر من انگیزة مضاعف دوستان در آن ایام، عالقه و مشارکت د. دبرگزار ش
 پی بگیرم و پیش برم و به بازخوانی و د ج که این جلسات را بهد کردایجا

برخی از . و شاعر برجستۀ معاصر همت گمارمدبررسی تمام اشعار این 
، »گی خوابهادزن«، »ي سپهريدالجور فلسفه « نظیرجستارهاي این مجموعه
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محصول جلساتِ این » ستهاي سیمانیدناتوانی «و » خواهر تکامل خوشرنگ«

همچنین، ممنونم از . زیز، بسیار سپاسگزارموستان عداز این . کارگاه است
سرکار خانم پروانه امانی تمام . آرایی این اثر ي براي صفحهد محمدآقاي بهزا

را از اغالط تایپی و ویراستاري    و آندندقت و حوصله خواندکتاب را با 
 دنهم زحمات آقاي محم ر خاتمه، ارج مید. ، از ایشان متشکرمدپیراستن

  .    وستِ نشر صراط را براي نشر این اثردنگ یر فرهدرزمی، م
ربارة شعر و عرفان دمالت و تتبعات من أ  از تي سپهريدفلسفه الجور

 و دگیر ه برمید سال اخیر پردر چند» رندعرفان م«سهراب سپهري و مفهوم 
لبستگیِ د میزان دتوان ة این اثر، میدخوانن. درس رمید ر سپهر سپهريدپس از 

 دس زنده احوال و اقوال سهراب را از البالي سطور کتاب حه بدعمیق نگارن
ر خلوت این بیت حافظ را خطاب به سپهري زیر لب دبارها . دریابدو 

  :ام هدزمزمه کر
  ي بنازم چشم مستت رادلـم کرد دچه خوش صیـ

  دگیر میـکه کس آهوي وحشی را از این خوشتر ن
  

 سلوك معنوي در جهانر  و ثغودودحاگر بخواهیم از یابم،  رمیدکه  چنان
ها و  لفه مؤو میری بگراغسیل سنت ایرانی ـ اسالمی ذ  کنونیةدایی شدرازز

ه دیدگار او را ناد و میراث معنوي مانسپهري د، نبایمقومات آن را برشمریم
  با، دارد هاي ژرف معنوي دغدغهنی که  مدرسالک  مثابۀ بهسهراب. انگاریم

،  مرگ، عشق، باد، باران نظیرمقوالتیبارة ردمالت خویش أنِ تدبرآفتاب افکن
ه دی را سامان بخش  اي منظومه...ي، تنهایی، رؤیاد، غم، فلسفۀ الجورامر متعالی

نِ به دگار، براي نظم و نسق بخشید رواست که ما هم از این میراث مان.است
  :اي برگیریم وتاب، توشه ر این زمانۀ پر تبدسلوك معنوي خویش 

ریا دلب /...روشنی را بچشیم/ می استدر یک قدآب / مها را بکنی رخت«
ریگی از روي زمین / و بگیریم طراوت را از آب/ ازیمدر آب بیندتور / برویم
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ي محبت دروي پاي تر باران به بلن/...ن را احساس کنیمدوزن بو/ اریمدبر
  1.»ر به روي بشر و نور و گیاه و حشره باز کنیمد/ برویم
  

  باغدسروش 
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