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  »1«هاي عارفان براي روزگار ما یامپ
  از نظر برخی عارفان، چیره شدن بر مفهوم زمان یکی از شروط خودشناسی و خودکاوي است

  
  26/1/94منبع: سایت جماران، روز چهارشنبه، مورخ: 

  
ا بخش زندگی ممولوي می گوید تمامی این تلوینات و اصناف و صور و اموري که ما در جهان پیرامون می بینیم و قوام 

هستند،همگی از ساعت و زمان مند کردن امور حاصل شده است و کسی که بتواند از ساعت و از تنگناي زمان در گذرد، از 
این تلوین ها هم عبور می کند وبه عالم تحیر می رسد و می تواند تجربه هاي ناب کبوترانه را از سر بگذراند و به مقام بی 

 چونی نائل شود

 »از نظر برخی عارفان، چیره شدن بر مفهوم زمان یکی از شروط خودشناسی و خودکاوي است.«دباغ گفت:دکتر سروش 

، دکتر سروش دباغ در اولین جلسه از سلسله جلسات پیام عارفان جماران اطالع رسانی و خبريبه گزارش خبرنگار پایگاه 
ن ستشهاد به ادبیات ایرانی اسالمی و سنت ستبر عرفانی و مدد گرفتکوشم با تاکید بر برخی از مفاهیم و امی«براي زمانه ما، گفت: 

 خود و انهخودشناس مباحث اي پاره 		دیگران و		مورتی کریشنا		از بزرگانی چون موالنا، حافظ، سپهري یا در سنت شرقی کسانی مثل
 ».باشد داشته ما همه براي عینی و انضمامی 	نتایج و آثار که بکنم طرح را کاوانه

  
دباغ براي بیان مفهوم زمان و مفهوم عادت و نسبت آدمی با عادت هاي روزمره و ترك عادت، که احیانا در خود  سروش

 شکوفایی و برقرار کردن نسبت نوین با جهان پیرامون تاثیر شگرفی دارد، به غزلی از حافظ استناد کرد:

  زد توان گـــران رطل	او با که بخوان شعري    وان زدـــر ساز آن تـــراهی بزن که آهی ب
  زد توان آســــــمان بر ربلنديـس گلبانگ    وان نهادنــــر تـــرآستان جانان گر ســب

  زد وانــت کمان این از تیر دشمنان چشم بر    	اید اماـت نمــــا سهلــده مــــقد خمی
  زدنه هم با مغان تــوان مــغا مــی جـام    رار عشق بازيــد اســـه نگنجـــدر خانق

  زد توان آن بر کآتش دلقی کهنه و اییمــم    سلطان سراي رگــب			اشدـــدرویش را نب
  زد توان جان نقد بر اول داو و است عشق    ببازند نظر یک در	المــر دو عــــاهل نظ

  وان زدــا بدین تخیل بر آســتان تــسره    د دري گشودنــگر دولت وصالت خواه
  زد وانــت بیان گوي معانی شد جمع چون    است عشق و شباب و رندي مجموعه مراد

  زد تــــوان کاروان صد باشی تو راهزن گر    نیست عجب وین	شد رهزن سالمت زلف تو
 عیشی در این جهان توان زدگوي که اشدـب        ق قرآن کز شید و زرق بازآيــافظ به حـح            

  
  تفکیک میان مفهوم زمان و ساعت	
 و اینجا اب نسبتی چه و اندیشید آن		درباره باید چرا و چیست		زمان مسئله اهمیت بدهم توضیح کوشممی«: افزود دباغ سروش		

 احیاناً سئلهم ثغور	استشهاداتی را از مثنوي موالنا و هشت کتاب سپهري برایتان میخوانم تا حدود و بعد و مسئله این دارد ما اکنون
  ».بشود روشن
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کنیم واژه زمان باشد. ما راجع به که ما در گفتار و رفتار روزمره از آن استفاده می ترین واژگانیبسامدشاید از پر «وي ادامه داد: 
وبیش، گوییم که حدود و ثغورش،کمکنیم که درباره مفهومی سخن میفکر میمشکلی نداریم؛		ابتدا 		گوییم، قاعدتاًزمان که سخن می

کنم، گویم، راجع به میز که صحبت میزنم، راجع به شیرینی که سخن میه حرف میبر ما مشخص است. مثالً من راجع به لیوان ک
ال در بیان مولفه هاي میز می گویید چوب است، داراي نشیمنگاه مث		.اند مشخص وبیش کم		این مفاهیم، مفاهیمی با مولفه هاي

  ».هذا علی قس و است پایه چهار یا	است سه پایه
 تفوق و گی چیره مصادیق آن بر اما هستند عالم در مصداق داراي که مفاهیمی به اشاره با آئینه در آیین کتاب مولف

 توانیممی دوجو این با 		ین عالم دارند اما ما بر این مصادیق چیره نیستیم اماا در مصادیقی که		هستند هم مفاهیم		 برخی«:نداریم،گفت
 که چرا 		نداریم دریا با داریم 		صندلی با ما 		که نسبتی ،.اند گونه این رودخانه یا و دریا مفهوم مثال.  بگوییم سخن ها آن بهراجع
ن است؛با این وجود باز هم می توانیم مولفه هاي دریا بودن را ذکر کرابی دریا چون کنیم؛ پیدا توانیمنمی دریا بر تفوقی گاههیچ
 »کنیم.

 چون انتزاعی مفاهیم سراغ به و کنیم گذر		میز،تخته و دریاحتی اگر از مفاهیم عینی و انضمامی مانند «وي ادامه داد:
 »م درباره این مفاهیم سخن بگوییم.توانی می تامل مقداري با هم باز برویم، بشر حقوق و بشر،دموکراسی عدالت،آزادي،حقوق

 ممکن ماش ابتدا		:«مولف کتاب سکوت و معنا با بیان این که سخن گفتن درباره دو مفهوم زمان و مکان این گونه نیست،گفت
 مفهوم 		هک چرا شود؛ گفته		سخن آن به راجع که نیست اصالنیازي 		یا گفت		سخن توانمی راحتی به زمان درباره کنید فکر است

 نآ 		که مادامی		 انسان			که است مفاهیمی آن از زمان			آگوستین سنت		قول به اما فهمیم می 		وشنی است و به نحو شهودي آن رار
 که 		نهمی اما			بگوید سخن		خواهدمی		چیز چه به راجع که		داندمی		اجمال به و وبیش،کم نگفته، سخن		آن		درباره و نیاورده زبان بر		را

 	»باره آن سخن بگوید،کم و بیش، عاجز می شود.در دقیق طور به خواهدمی
 یدباش داشته عنایت. ندارد خارج عالم در تقرري		و تعین بردم، نام که مفاهیمی این از خیلی خالف بر زمان،		«وي اضافه کرد:

ت یک مفهوم ساع این اوالً. است بعدازظهر 5 ساعت االن که این نه گویممی سخن و زنم می حرف		زمان مفهوم خود به راجع
 گرا 		.دهند می نشان را دیگري وقت جهان، نقاط سایر در حرکتند، حال در 		االن که		هایی قراردادي میان من و شما است. این عقربه 

 و		گوییم می سخن		ساعت به راجع که است وقت یک ما پس. آوردمی بر سر یکسان باید جا همه قاعدتاً که بود واقعی امر یک
 »مفهوم زمان. بهراجع 	وقت یک

 اب«:داد،گفت نشان توان نمی خارج عالم در را زمان و مکان چون مفاهیمی که این بیان با متعالی امر اخالقی امر کتاب مولف		
 و مندزمان ما تجربیات تمام وجود، این داد؛با نشان خارج عالم در را ها آن توان ونمی 		هستند انتزاعی مفهوم دو این که این

 یرغ نحو به توانید نمی بگویید سخن بخواهید دهدمی رخ پیرامون جهان در که تجربه هر		 ي درباره شما		ت.در واقعاس مندمکان
 »	.منداستمکان و مندزمان	ما تجربیات تمام آلمانی، کانت،فیلسوف قول به. بگویید سخن مندمکان غیر و مندزمان

 توانیم درطرح بکند که زمان و مکان تعینی در عالم خارج ندارد. ما نمی متعددي هاياستدالل که کوشدمی کانت		«:افزود وي		
مند است شما مند و مکانهیچ جاي عالم خارج زمان و مکان را نشان بدهیم؛ اما چنان که عرض کردم، تمام تجربیات ما زمان

 رخ پیرامون دنیاي در که ما		عارف مت		گویید من دیروز فالنی را دیدم در زمان مشخص و در مکان مشخص. تمام تجربیاتمی
 تجربیات االصول		 علی و		شهودند پیشینی صور ي زمره و عداد		در مکان و زمان کانت		قول به. است مندمکان و مندزمان دهدمی
 ».است مکان و زمان بند تخته عالم این در ما

اتی یکی از نک«و از پدران دوران مدرنیته،گفت: هفدهم قرن فرانسوي دکارت،فیلسوف مباحث به اشاره با دانشگاه مدرس این		
 و عدوات و اسباب طریق از جهان با ما ارتباط گفت می 		کرد و با بحث ما نسبت وسیعی دارد این بود کهکه دکارت طرح می
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ازي مفهوم س به 		شروع من ذهن که گیرد می قرار ما آگاهی متعلق و ابژه لیوان این زمانی. داریم لیوانی کنید فرض. است مفاهیم
 همت پیرامون جهان فهم به			مقوالت، ذیل و گیردمی فاصله پیرامون جهان از گویی فعال، نحو به ذهن دکارت نظر از		از آن کند.

 و ها زارهگ مفاهیم آن مدد به و سازیم می بر را آنها ما که هستند مفاهیمی بر مبتنی داریم وکار سر آن با ما که علومی تمام.کندمی
 	»را می سازیم و این علم ما را تشکیل می دهد. جمالتی

  
 تجربه ناب با هستی زمانی صورت می گیرد که از معناي متعارف زمان فاصله بگیریم

 از راندیگ و مورتی کریشنا چون کسانی اقتفاي به او اشعار، از یکی در		سپهري، سهراب		ما هیچ ما نگاهدر کتاب « وي افزود:
 شرائط		که انسان ارتباط پیشا مفهومی با جهان داشت و گویی از جهان فاصله نگرفته بود و به قول او مغلوب کندروزگاري یاد می

 خصش که گیردمی صورت وقتی		هستی با درمواجهه ناب تجربه		که اند گفته هم هایدگر چون راکسانی		سخن این. بود		شقایق
 با را مطلب این		امکوشیده سپهري الجوردي فلسفه مقاله در من		بین ببرد. تواند بسوزاند و ازمی که جایی تا را مفاهیم این بتواند

 ».دهم نشان	سپهري	 نگاه ما هیچ ما کتاب گوناگون اشعار به استشهاد

مولف کتاب درس گفتارهایی در فلسفه اخالق بابیان این که شاید مفهوم زمان هم از مفاهیمی است که ما بر ساخته ایم،گفت: 
 روزوب ظهور که آن ،بدون آن مفهوم ذیل در و		 ایمساخته بر ما که نیست		 مفاهیمی جزو		اندیشه نمایید که آیا زمان همخوب است «

 درك به ناظر		مواقع از خیلی گوییممی سخن زمان گذر به راجع وقتی ؟	ایمداشته باشد، تجربیات خودمان را سامان بخشیده بیرونی
تن اند که یکی از شروط خودشناسی و خویشخودمان از این مقوله است و اگر برخی از عرفا و سالکان به ما گفته ذهنی و 		سوبژکتیو

کاوي، در روزگار کنونی، چیره شدن بر مفهوم زمان است به این معناست که شخص بر آن عادات ذهنی خود و مفاهیمی که در 
نه در گذشته زندگی کند و نه در آینده و آتش در پشیمانی و پریشانی بزند و سازد بتواند فائق بیاید. ذهن خود درباره زمان می

 	متضمن همین معناست: از آب ها به بعددرحال زندگی بکند. یکی از اشعار سپهري با عنوان 

  
هاي الجوردي خوش بود، در سمت کرد، انسان در تنبلی لطیف یک مرتع با فلسفهروزي که دانش لب آب زندگی می

زد، مغلوب شرایط شقایق بود، مفهوم درشت شط در قعر کالم او تالطم کرد، با نبض درخت نبض او میفکر می پرنده
 لذت ترد		شد، اما گاهی آواز غریب رشد در مفصلخوابید، نزدیک طلوع ترس بیدار میداشت،انسان در متن عناصر می

 ماندهندسه دقیق اندوه تنها می در تکامل انگشت وقت آن شد،می خاکی	 عروج زانوي پیچید،می

  
  فلسفه الجوردي سپهري

زد در خوابید و مغلوب شرایط شقایق بود، با نبض درخت نبض او میتعابیري مثل این انسان در متن عناصر می«وي ادامه داد: 
نان که من خوش بود،چهاي الجوري شد در تنبلی لطیف یک مرتع با فلسفهکرد، نزدیک طلوع ترس بیدار میسمت پرنده فکر می

 سازي هوممف به که معنا این به		بود؛ نگرفته فاصله طبیعت و جهان از انسان که		می فهمم، بیش از هر چیزي متضمن دورانی است
 ارفمتع هايفلسفه		می گذارد. فلسفه الجوردي		را خودش فلسفه			اسم سپهري که است علت		همین به. بود نزده دست جهان از

 ».شوندمی آغاز	بندي مقوله و سازي مفهوم با همه اسالمی فلسفه	و غربی فلسفه مانند

 انسان 		که است این سپهري مراد«:گفت است، میمون و مبارك امري سالک ذهن تنبلی سپهري نظر از 		سروش دباغ با بیان این که
 تصدیقی پیشا و تصوري پیشا			مفهومی پیشا رابطه و بود نگرفته فاصله جهان از که دورانی		یعنی بود خوش الجوردي هايفلسفه با
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 ذشتهگ در که را تصاویري و روند می عقب به مدام ذهنشان که کسانی.است مفاهیم این از یکی هم زمان.بود کرده برقرار جهان با
چ ما نگاه هی ام		سپهري کتاب اسم نیست جهت عرفابی تعبیر به		.آیند فائق مقوله این بر اند آورند،نتوانسته می یاد به داده روي

 »است.ما هیچ ما نگاه یعنی شخص بدون آن که در پی مفهوم سازي باشد به هستی می نگرد.

 که آقاي محمد جعفر نگاه در سکوت، کتاب در وي		.دارد وجود هم مورتی کریشنا هاينوشته در		شبیه این تعابیر« وي افزود:
 »میان می آورد. به	زمان حجاب از رستن از سخن	است، کرده ترجمه را آن		مصفا

 :کرد استشهاد آبی اتاق مقاله		سروش دباغ براي بیان منظورش به شعر دیگري از سهراب سپهري در

  
 که، هددمی فرمان 			هایی بود که موسی در لباس هارون نهاد، و باید در لباس کشیش امروز باشد، آبی به اوآبی میان رنگ

 شد، فتهپذیر فرشتگان هاي جشن براي است، آسمان رنگ که آبی رنگ مذهبی،		ل تمثی زمینه در براند، دل از را دنیوي لذات
 از اندخومی مرا آبی اتاق از که صدایی اما بردند، می کار هابه آسمان رمز	ي مثابه	به هاگورستان در را آبی کشیشان 	گاه و

میان حرف و سکوتم بود، در هر مکثم، تابش  بود، دویده زندگیم در رنگ این زد، می صدا که بود آبی شد،می بلند اتاق آبی
 هم			زمین وير بود، فراوان آبی سرم باالي و بودم کویر 	شد،آبی آشنا بود، من کنارگرفت آبی میآبی بود، فکرم باالکه می

ر طال کنا الجورد هاقرآن تذهیب در بودم، دیده ها آبی ها کاشی روي		 بود، الجورد معدن من شهر نزدیک بود، آبی ذخیره
شد، تماشاي آبی آسمان تماشاي درون است، کرد و بند رخت، تماشایی مینشست، با الجورد، مادرم ملحفه ها را آبی میمی

 یک همسان که است، دارماداتو رفیع حکمت نور است، مشاهده و مراقبه 		تمثیل هسته آبی است، شعور 		رسیدن به صفاي
 مقدی مصر 		در است، خداآگاهی ناب عنصر		هم ماداتو-دار 		ور آبی آسمانی حکمتن خیزد،برمی وراکانا 		دل از تابناك آبی
 بود حکمت نشانه آبی هم

  
 خالی کاشان در ها آن خانوادگی باغ گوشه در که گویدمی سخن آبی اتاق به راجع		سپهري در ادامه«سروش دباغ اضافه کرد: 

 نگر است؟ آبی رنگ دلباخته اینقدر سپهري چرا. است داده توضیح		را دوران آن در خود ناب تجربیات از اي پاره و بود افتاده
 :است زمان مفهوم منجمله مفاهیم همه بر زدن آتش و جهان با مفهومی پیشا رابطه نوعی بیانگر	وي براي آبی

  
خالی  آبی دیگر در اتاق آبی فرش نبود،/صندوق مخمل نبود، الله و آینه نبود/هیچ چیز به خالی اتاق چنگ نمی زد/تاق

		به/رسید تهی در آرامش به آن در شدمی/تائوییست 		بود/مثل روان  من/فتر نمی آبی اتاقی به کس هیچ/رسید السکینه	
 گچ زیر/سقف هايگوشه تو، از/بود مدور آن ضربی			طاق اما بود چارگوش آبی اتاق/نبود معمولی اتاق یک آبی تاق/رفتممی

بود که خانه تقویم است/و کائنات را در خود دارد/اتاق آبی خالی افتاده  Ming t`ang یادآور آبی اتاق/بود محو بري
 امر		 تاریک نیرویی/بود شده		قایم من کودکی باغ درختان پشت		 Mysterium magnumبود/هیچ کس در فکرش نبود/این 

ا میان اتاق آبی بمانم/و گوش ت رفتممی/شدممی جدا هابازي هم از/صدایم آبی اتاق بازي میان گاه/بردمی آبی اتاق به
 و/گذشتمی من از چیزها		دم سپیده از		جریانی/بشنود		شما خواب		شد/مثل صداي آب، کهبدهم/چیزهایی در من شنیده می

 خود در و//رسید می پر سبکی به/دیدمی چیزها و/کردمی نگاه درونم خالی/دیدنمی چیزي چشمم/خوردمی من به من در
 یک لمث نازك و ترد حالت این		گرفت/حضوري مثل وزش نور/وقتی که/و حضوري کم کم جاي مرا میرفتم می باال کم کم

 ودب کم من طاقت/دارد اسمی چیز هر که جایی/اشکال شلوغی میان دویدممی بیرون پریدممی اتاق از/خوردمی ترك چینی
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 خاموش		شد/خیلی از رویاهایم در طاقچه هایشمی		هایم خواب وارد/بود حاضر کودکیم جاي همه در آبی اتاق/بودم بچه من
 بودم مانده تنها باغ ته در/داشت فرق خانه دیگر هاياتاق با آبی اتاق/شدمی

  
سروش دباغ با بیان این که سپهري در هشت کتاب تالش هاي خودش را براي فائق شدن به مفهوم زمان به تصویر می کشد، 		

 نآنی،بدو گویی و شود خالی تضادها و باورها و هادانسته و ها لذت همه		به تدریج از		ذهن که معناست این به زمانی بی		«گفت:
 اي وظیفه شدن محیط 		زمان بر و زمان حجاب از رستن. کشدمی کام در		را او		بکند، رهزنی او از وتصدیقات تصورات که این

د؛ به همین جهت این اتفاقی است که باید در دهمی آشتی خود با را خود و دهدمی قرار نظر مد سلوك وادي	در شخص که است
 ».است ذهنی و سابجکتیو امري زمان معنا این به. بیفتد	درون هر یک از ما

 سپهري خنانس همین بیانگر که دارد سخنانی هم مورتی کریشنا 		«وي با استشهاد به کتاب نگاه در سکوت کریشنا مورتی گفت:
.بر میردعمیق در آنات بی زمان را آموخته است در ذهنش لحظه لحظه بر گذشته می تنزیس هنر که انسانی		": گوید می او.است

 ضادهايت انواع با 		را رنج پر و آشفته جهان 		این آن با که		اي حقیرانه چیزهاي همه بر و تعلقات تضادها، باورها، ها، دانسته		لذت ها،
 »"کند.عشق را تجربه می و ترسدنمی مرگ از کسی چنین. است آفریده اش بیرونی و درونی

 زمان مفهوم بر شخص که دهدمی		روي وقتی		مورتی کریشنا		نظر از زمانبی ولحظات آنات در عمیق زیستن هنر		«وي افزود:
همین  به		.کندب برقرار جهان با پیشامفهومی تجربه بتواند کردم، عرض که چنان و بزند آتش آینده و گذشته در و کند پیدا استیال

کند .رهایی از دانستگی وقتی است که شخص به این معنا رابطه استفاده می رهایی از دانستگی تعبیر از		دلیل است که مورتی 
 اینکه هن ماندمی او از زمان که کندمی اي تجربه گویی آورده سپهري که تعبیري به و.کند می قرار بر جهان با مفهومی پیشا 		اي

 »بلکه محیط بر زمان است. است زمان در		محاط شخص

 نای از اي پاره 		«از دفتر حجم سبز سپهري، گفت: روشنی، من، گل، آبمولف کتاب عام وخاص در اخالق با اشاره به شعر 
ز زمانی که با رهایی ا 		.دهدمی نشان را کرده برقرار زمان با او که اي رابطه و شده تصویر نیکی به سبز حجم دفتر در هاتجربه

 و فمتعار درك با که دارد زمان از درکی شخص و دارد وثیقی ارتباط مفاهیم و		تصدیقات و		تصورات در		دانستگی و آتش زدن
 :».دارد فاصله زمان از ما عموم نسنجیده و نیازموده شاید البته

  
نشینم لب حوض/گردش ماهی ها روشنی من گل آب/نور در کاسه مس چه نوازش ها ابري نیست بادي نیست/می

آرد/پشت لبخندي پنهان هر چیز/روزنی دارد دیوار زمان/که از آن ریزد/نردبان از سر دیوار بلند صبح را روي زمین میمی
روم باال تا اوج/من پر از بال و پرم/من ا بکنم خواهم مرد/میدانم/می دانم سبزه اي زچهره من پیداست/چیزهاي هست که نمی

 تنهاست درونم چه/آب در برگی سایه از پرم/موج از رود از ازپل راه از پرم	/درخت و ازدار پر و/شعر و	پر از نورم 

  
نوع رابطه ویژه و نوینی با مقوله اشاره به دیوار زمان و این که دیوار زمان روزنی دارد که از آن چهره من پیداست «وي ادامه داد:

به شعر سوره تماشا می رسید می بینید که سپهري خیلی روشن تر تجربه  زمان متعارف بر قرار کرده است. در این دفتر شما وقتی
 گوید:اش را از زمان بیان می کند. می
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 روشن چمن، تکهیک مثل هایمحرف/		است قفس در ايواژه ذهن از کبوتر پرواز به و/		به تماشا سوگند و به آغاز کالم

 و/		سالت ببریدها را به چراگاه رتابد/لحظهدرگاه شماست که اگر در بگشایید به رفتار شما می لب آفتابی: گفتم آنان به من/		بود
 هايخنس پرچین پشت سرخ، گل طنین به رنگ افزایش به و روز، نزدیکی به و/		دادم بشارت پیک، قدم صداي به را آنان من

وزش بیشۀ شور ابدي خواهد ماند/هر که با مرغ  در صورتش/		باغی ببیند چوب، حافظه در که هر: گفتم آنان به و/درشت
ا را ههگشاید گره پنجرترین خواب جهان خواهد بود/آن که نور از سرِ انگشت زمان برچیند/میهوا دوست شود خوابش آرام

 آه  با

  
 ما		 یوسوبجکت			ه و دركآمد فائق		تواند نور را از سر انگشت زمان بر چیند؟ کسی که بر زمانکسی میچه «سروش دباغ ادامه داد:

 محیط زمان بر اکنون که اوست و است کرده وارونه را است محیط ما بر زمان و محاطیم		 زمان در ما گویی که		 معنا این به زمان، از
؛ می نیمزما در	محاط که ماییم زمان، از ما متعارف	 تلقی در	.چیند بر را نور زمان انگشت سر از سپهري، تعبیر به تواندمی و است

 زمانی تاثیر تتح است قرار ما یعنی آید؛می بعد هفته	گوییم می مثال ویا است	چهارشنبه	 فردا یا بود شنبه سه دیروز مثال 	گوییم
 سمت به ردف	اگر	سپهري، تلقی	در اما. کنیممی تنظیم زمان این با را روابط و مناسبات ما و ماست	وجود از بیرون	 گویی	که باشیم
 مانز سرانگشت از و شود محیط زمان بر که		تواند اومی		ي و آبی رنگ حرکت کند، به توضیحی که عرض کردم،الجورد فلسفه

یش باطنی و اشراقی خو که از اشعار لطیف کتاب حجم سبز است، از این تجارب		وقت		ورق روشن شعر در سپهري. برچیند را نور
 پرده بر می دارد:

  
خورد/صبح شد آفتاب آمد/چاي را خوردیم روي سبزه زار میز/در گشودم از هجوم روشنایی شیشه هاي در تکان می

دیدند/من کتابم هاي نقره میقسمتی از آسمان افتاد در لیوان آب من/آب را با آسمان خوردم/لحظه هاي کوچک من/خواب
 سقف ناپدید وقت/من کتابم را گشودم/زیر سقف ناپدید وقت/نیم روز آمد/مرتع ادراك خرم بودرا گشودم/زیر 

  
در فرد ظهور » آن«شود و به تعبیر کریشنا مورتی، آن وقتی که کتاب زیر سقف ناپدید وقت گشوده می«سروش دباغ اضافه کرد:		

این زمان است که این کلمات بر زبان سپهري جاري می  می کند و آتش بر زمان می زند و دیگر زمان بر او محیط نیست ، در
 		شود:

  
 مقیاس کاهش صداي من اتاق در/اوج با من انگشتان برخورد از بود طنینی من اتاق		پشت شیشه تا بخواهی شب/در

 کرد می بنا را چیزهایی/هایمچشم روي خواب کردممی فکر/ستاره تا من کوچک هايلحظه/آمدمی

  
هاي که تجربه کندرا اماده می فرد سوبجکتیو		بیان این که گشودن کتاب زیر سقف ناپدید وقت و آتش زدن در زمانسروش دباغ با 

 به زمان با را اش مواجهه از دیگر بخشی آغاز نداي شعر در سپهري «		کبوترانه را از سر بگذراند و بر مقوله زمان فائق بیاید، گفت:
 :کشد می تصویر
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/و وچهر و پروانهمن و/است خواب در مادرم/برگ تن با هوا مثل صدا بود آشنا/سهراب زد صدا		بود کفش هایم کو/چه کسی
 شاید همه مردم شهر

  
صبح خواهد شد و به این کاسه آب/آسمان هجرت خواهد کرد/باید امشب بروم/من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه 

عاشقانه به زمین خیره نبود/کسی از دیدن یک باغچه مجذوب صحبت کردم/حرفی از جنس زمان نشنیدم/هیچ چشمی 
اي را سر یک مزرعه جدي نگرفت/باید امشب بروم باید امشب چمدانی را که به اندازه پیرهن تنهایی نشد/هیچ کس زاغچه

 ندخوامن جا دارد بردارم/و به سمتی بروم که درختان حماسی پیداست/روبه آن وسعت بی واژه که همواره مرا می

  
وقتی که حرفی از جنس زمان در معناي  کند؟می حرکت واژه بی وسعت به رو شخص		چه زمانی«سروش دباغ اضافه کرد:

 در 		پهريس.بیاموزد را زمانی بی	آنات در عمیق زیستن هنر و بزند	 آن سوبجکتیو		متعارف نشنود و آتش در مفهوم زمان به معناي
 	هم اشارات روشن و صریحی درباره تجربه هایش می کند: به باغ همسفران 	شعر

  
بعاد روید/در اصدا کن مرا صداي تو خوب است/صداي تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهاي صمیمیت حزن می

این عصر خاموش من از طعم تصنیف/در متن ادراك یک کوچه تنهاترم/بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ 
کرد وخاصیت عشق این است/بیا باهم از حالت سنگ چیزي است/و تنهایی من شبیه خون حجم تو را پیش بینی نمی

 شو آب بیا/کندمی بدل گردي به را زمان		هاي فواره در صفحه ساعت حوض/بفهمیم/بیا زودتر چیزهارا ببینیم/ببین عقربک
 وطهب 	روي به در یک مثل کن باز مرا/را عشق نورانی جرم من دست کف در کن ذوب بیا/خاموشیم سطر بر واژه یک مثل

اب کن زیر یک شاخ دور از شب اصطکاك فلزات/اگر کاشف معدن صبح آمد صدا ق مرا/پوالد معراج عصر این در/گالبی
رم/تو گهاي تو بیدار خواهم شد/و آن وقت من مثل بیماري از تابش استوا کن مرا/و من در طلوع گل یاسی از پشت انگشت

 را در سرآغاز یک باغ خواهم نشاند

  
کند را بیانگر اعتباري و قراردادي ن که زمان را به یک گردي بدل میای و فواره هايعقربک به سپهري		ياشاره		سروش دباغ،

 :کند عبور زمان از تواند می راحتی به شخص که این و	بودن ساعت دانست

  
 مثل شو آب بیا		کند/هاي فواره در صفحه ساعت حوض زمان را به گردي بدل میعقربکبیا زودتر چیزها را ببنیم /ببین 

 خاموشیم سطر در واژه یک

 :کرد اشاره صبح خیس نبض تا عنوان با کتاب هشت آخر شعر به بیشتر توضیح براي وي	

هاي پیرهنش بود/از دکمهیک نفر آمد تا عضالت بهشت دست مرا امتداد داد/یک نفر آمد که نور صبح مذاهب بر وسط 
 یک/دبو شده پر هاشب آبی صفاف		بافت/مثل پریروزهاي فکر، جوان بود/پنجره ازهاي قدیمی پنجره میعلف خشک آیه

 معنویت زیر	مرا میز/کرد وسیع مکرر هايدریچه با مرا اسب/کشید هاگلتناسب از سقفی سرم روي/برد مرا هايکتاب نفرآمد
هاي گذشت/فرصت ما زیر ابرمی آب وسط در زندگیشان که کلماتی از/مشجر هايدقیقه از زدیم حرف بعدنشستیم/نهاد باران

 مناسب مثل تن گیج یک کبوتر ناگاه/حجم خوشی داشت
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هاي مشجر و روي سر، سقفی از تناسبات گلها کشیدن و از کلماتی سخن گفتن که سخن گفتن از دقیقه«سروش دباغ افزود:
گذرد اشارتی دارد به عبور کردن از عادات مالوف ذهنی و اینجا مشخصاً مفهوم زمان. یاین سخن آب میزندگی شان در وسط 

 سپهري یادآور ابیاتی از حافظ است که مخاطب را به تامل در عادات مالوف ذهنی دعوت می کند:

  بود افتاده مذاق اندر شـراب ساقی لب وز    بود افتاده اتفاق سحرگه دي		یک دو جامم
  خواستم لیکن طالق افتاده بودجعتی میر    شــباب عهد	سر مســتی دگر با شاهداز 

 بود افتاده فـــراق بازي رنظ با را عافیت      در مقامات طریقت هر کجا کردیم ســیر

  
 هاي قعش مراد وگفت کرد جهانی این معناي را بیت این توان می		«وي با اشاره به این که مرادش اشاره به بیت دوم است،گفت:

 یاد		شبی		که ودب گذشته عاشقی ایام آن از روزگاري		گوید می.است بسته محبوبی گرو در دل			جهانی است که شخص این و تایتانیکی
ازگشت ب »خواستم لیکن طالق افتاده بودرجعتی می «:شدنمی اما بازگردم دوران آن هواي و حال به خواستممی و کردم جوانی ایام

به آن دوران تمنایی محال بود.این یک معنا از این بیت می تواند باشد.اما این بیت معناي عمیق تري هم می تواند داشته باشد؛بدین 
 برآن بکوشد و بزند خود ذهنی مالوف عادات در آتش شخص که این		معنا که مراد از شاهد عهد شباب،عادات مالوف ذهنی است؛

 مقوله 		مان است. اگر ما اوالً زمان را به جاي این کهز مفهوم از ما متعارف درك ذهنی، مالوف عادات آن		از یکی. بیاید فائق ها
 بیاموزیم را زمان یب آنات در عمیق زیستن هنر و	بیاییم فائق آن		بر بکوشیم ثانیاً و بگیریم نظر در ذهنی مقوله بگیریم نظر در عینی

 ».یابد دست زمان بی تجربیات به تواند می شخص و شود می محقق »آن« آن

 زدن کپل دو میان که کند می یاد سالی از شعر این در سهراب«:گفت سپهري 	سروش دباغ با اشاره به شعر اکنون،هبوط ، رنگ
 :»کند می زمان سابجکتیو مفهوم به اشاره و دهد می روي

  
شد/حادثه می هساخت نور صومعه مالقات، خیس ارتفاع در کم کم/کردند بدرقه تولد راز شبیه هایی ثانیه را		سال میان دو پلک

رد/از کاي در ضخامت خنک باد، غربت یک دوست را زمزمه میشد/پنجرهاز جنس پست بود/ترس وارد ترکیب سنگ ها می
فتاد/قوس اسر باران تا ته پاییز تجربه هاي کبوترانه روان بود/باران وقتی که ایستاد منظره اوراق بود/وسعت مرطوب از نفس 

  قزح در دهان حوصله ما آب شد
  

 		:خورد می چشم به زمان از سابجکتیوي تجارب چنین نیز	اندوه، شرح دفتر از شعر آخرین هیچ، گلِ تا شعر		در«وي اضافه کرد:

  
 رفتیم و درختان چه بلند/و تماشا چه سیاه/راهی بود از ما تا گل هیچ/مردي در دامنه ها/ابري سر کوه/مرغان لبمی 

و زمان  ترسیدرفتیم/خاك از ما می می»/بی تو دري بودم به برون و نگاهی به کران و صدایی به کویر« خواندیم:زیست/می
 هازمین و/نهاییت پر دستم من/دود	پر چشمت تو بنشستیم/نگاه رشته		بارید/ما خاموش و بیابان نگران/و افق یکبر سر ما می

 چیدمی گل خوابی در دستی گویندمی خوابیدیم/خواب پر

  
 :کرد استناد	سروش دباغ براي نشان دادن مفهوم زمان و درك غیر متعارف سپهري از آن به شعر نیایش وي نیز	
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دستی افشان، تا به سر انگشتانت صد قطره چکد/هر قطره شود خورشیدي/باشد که به صد سوزنِ نور، شب ما را بکند 		

مهرت لبخندي کن/بنشان بر لب ما/باشد که سرودي خیزد در خورد نیوشیدن  تاب و نیایش بی رنگ/ازروزن روزن/ما بی
 به و 	ببالیم که اشدب/بشکافیم شوري به که باشد/ما سر بر ببارد که بفرست/کن ابري تجلی 		ز/تماشاییم پنهان	تو/ما هسته ي

شی نق دگر و/را ما هستیِ فراگیرد که باشد/بفکن ما در را خود/نقش هر از ترسیدیم/شدیم آیینه/........./پیوندیم/تو خورشید
ننشیند در ما/هر سو مرز/هر سو نام/رشته کن از بی شکلی/گذران از مروارید زمان و مکان/باشد که به هم پیوندد همه 
چیز/باشد که نماند مرز/باشد که نماند نام/اي دور از دست/پر تنهایی خسته است/گه گاه شوري بوزان/باشد که شیار 

 خاموش شود تو بر	پریدن/

  
 زمان از متعارف معناي از کردن عبور همان مکان، و زمان مروارید از ،گذران شکلی بی		از کن		می گوید رشته 		این که«وي افزود:

 :است معنایی چنین متضمن نیز آفتاب آوار دفتر در آي نزدیک شعر.است

  
بشکن/وهم را دو نیمه کن/که منم، هسته این بار  بام را بر افکن/و بتاب که خرمن تیرگی اینجاست/بشکاف/در ها را		

سیاه/اندوه مرا بچین که رسیده است/دیري است که خویش را رنجانده ایم/و روزن آشتی بسته است/مرا بدان سو بر/به صخره 
دم از را دیبرتر من رسان/که جدا مانده ام/......./صدا بزن تا هستی به پا خیزد گل رنگ بازد/پرنده هواي فراموشی کند/تو 

اندیش که سودایی مرگم/کنار تو زنبق سیرابم/دوست من، هستی، تنگناي زمان جستم/تو را دیدم شور عدم در من گرفت/و بی
 وداند خواب چهره/تو تري	که بروي،/ناممپ ي خزه از پوشیده که بساي	خود در مرا/ریز من		ترس انگیز است/به صخره ي

  تا من سراسر من شوم آي نزدیک/شو آغازمبی محراب/بیاگن مرا خدایی بی آ، در به/است خوش مرا
  

هاي شخصی او پرده بر » آن«این هم از آن تجربه هاي کبوترانه سپهري است که کامالً از یک نوع رابطه ویژه و «دباغ ادامه داد:
 اب دارد نسبتی 		سپهري، شعر در 		عدم این 		."گرفت من در عدم شور دیدم را تو جستم، زمان تنگناي از دیدم را تو "می دارد: 

 سلوك			ي عالیه مرتبه 		بلکه نیست پوچی معناي به عدم این		.اند		گفته سخن		ی که موالنا و دیگر عرفاي مسلمان از آن عدمستان
 :گوید می مولوي.. است خودش پیرامون جهان از 	سالک درگذشتن از		ناشی است؛

 منم که انــــچن راـــم مـــببین کی    نشان که منمرنگ و بییــه بـــآه چ

 مــــمن که میان این اندر میان وـــک    ان آورــــرار در میـــی اســــگفت

 منم که روان نـــساک چنین نــــای    ن ساکنـن روان مــود ایــی شـــک

 نمـــم که کرانبی رـبح والعجبـــب    م در خویشـرقه گشت هــبحر من غ

 منم که هانـج آن در شد گم دو کاین    بـــمطلرا ــین جهان و آن جهان م

 منم هــک زیانیــــب و سودبی طرفه    ودم و زیان چو عدمـــارغ از ســـف

 منم که عیان این در بود هـچ نـــعی    و عین مایی گفتـان تـــگفتم اي ج

 منم که آن ستدهـامـــن انــــزب در    هاي خموشتـی بگفـــم آنــــگفت

 منم که زبانیـب ویايــــگ تــــاین    ان چو درنامدـــدر زبـــم انــــگفت
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 منم که پادوان پايیــــب تـــــاین    پاو مه بیــا چــــدم در فنـــمی ش

 منم که انــــنه ظاهر نـــــچنی در    د چه می دوي بنگرـــــانگ آمــــب

  
 عدم شور گویدمی سپهري که این.افسردگی	و پوچی معناي به نه رفتن	واضداد اعداد وراي یعنی	قصه عدم در اینجا«وي افزود:

 که یجای آن 	مثنوي سوم دفتر مشهور درابیات.است کرده تجربه من را باطنی عمیق هاي »آن« 		که معناست این به 		گرفت من در
 	:هست چنین این بیتی "	 زدم سر 	حیوان به مردم نما وز		/شدم نامی و مردم جوانی از ":گوید می

 راجعون الیه انا که گویدم		 	ارغنون چون	عدم گردم عدم	پس 								

 ها فکیکت این از یکی		«:کرد،گفت تفکیک یکدیگر از توان می را قلمرو چند ما		عرفانی سنت در		سروش دباغ با بیان این که 
 توامان یکدیگر با صورت و ماده 		کنیم، می زندگی		 آن در ما 		که پیرامونی جهان همین. است صورت و ماده عالم		،تفکیک
 ماده متعارف هاي انسان عموم		صورتش به این شکل است. اما		است چوب اش ماده هست من مقابل در که میزي مثال		.هستند

 ».است متفاوت هایشان صورت و است یکی هایشان

می رسیم.این عالم خواب و  اگر از این جهان متعارف فاصله بگیریم و یک قدم باالتر رویم به عالم خواب و رویا«وي اقزود:
رویا پر از صور است اما در آن ماده اي نیست.در واقع در عالم خوب به علت نبودن ماده خیلی کارها انجام می شود.این عالم تخته 
 بند قوانین طبیعت و زمان و مکان نیست.در عالم خواب شبیه تصویر ما در آئینه است.این تصویر در آئینه صورت دارد اما فاقد

ماده است.این عالم را عالم خیال نام نهاده اند.عالمی که مولوي تصویر کرده البته از عالم خیال هم بالتر است و مولوي آن 
 :مثنوي در مولوي قول به	.است محض حیرت عالم و صورت نه و اي ماده نه عدمستان این در.است نهاده نام عدمستان 	را

  
 خرامم در نهایت الوصالمن شدم عریان ز تن او از خیال /می 

 سپهري. است ماده و صورت بی عالم همین نماید،مرادش	می عبور زمان ازتنگناي و	دکن می یاد عدم شور از وقتی هم سپهري	
 حرکت بیداري و خواب میان در و خواب از گذشتن به باشد، هاخواب زندگی کتاب شعر انگیزترین دل شاید که نیلوفر، شعر		 در

 	:کند می اشاره متعارفش معناي در زمان از کردن عبور و کردن
  

 نیلوفر ینا دانه پروا بی باد کدامین/بود افتاده فرو ویرانه این همه روي نیلوفر یک تاریک 	از مرز خوابم می گذشتم/سایه
 را خودم از ايگوشه من که جا هر/هاآیینه ته بی مرداب در/رویاها اي شیشه درهاي پس در/آورد من خواب سرزمین به را

ریخت/و من در صداي شکفتن او/لحظه لحظه خودم ظه در تهی من میلح لحظه او گویی/بود روییده نیلوفر یک/بودم مرده
 ها می پیچد/کدامین باد بی پروا/دانه این نیلوفر رابه سرزمینریزد/و ساقه نیلوفر بر گرد همه ستونمردم/بام ایوان فرو میرا می

 الب بیداري رسید/چشمانم را درسی/بودم رویا به من/کشید سر شفافم خواب ته		از		رویید/ساقه اشخواب من آورد/نیلوفر 
 همه/اشتد ریشه درمن		هایش من بودم که می دویدم/هستی اشویرانه خوابم گشودم/نیلوفر به همه زندگیم پیچیده بود/در رگ

 آورد من خواب سرزمین به را نیلوفر این دانه/پروابی باد کدامین/بود من
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مطابق آموزه هاي بودا در مرداب ها می تواند گل نیلوفر بروید.سپهري وقتی که گل نیلوفر می گوید « سروش دباغ ادامه داد:
 آرامش	مرادش این است سالک در تجربه هاي نامتعارفش و زمانی که خودیش را از میان بر می دارد و به مقام بی زمانی می رسد،

 :دکن می تجربه را تهی در

  
ریخت/و من اي از خودم را مرده بودم/یک نیلوفر رویده بود/گویی او لحظه لحظه در تهی من میهر جایی که من گوشه

 مردمدر صداي شکفتن او/لحظه لحظه خودم را می

  
 وي افزود:مولوي نیز چنین تجربه هایی را بیان کرده است:	

 اعت برستـــکه از سن تلوی از رست      است خاسته ساعت ز	هاوینـــتل		جمله

 شوي چون یـب رمـــــمح نماند چون      رون شويــی بیـــچون زساعت ساعت

 نیست راه رـــتحی زــج سو کشان زان      اه نیستـــاعتی آگـــساعت از بی س

 کی استی یکساعت 	و سال هزاران صد      ه ملت یکی استـو جملـــکه از آن س

 افتقار ويـس ستنیـــ ره را لــــعق      حادـــات را دـــاب	و را	ت ازلـــهس

  
 وامق 		و بینیممی پیرامون جهان در ما که اموري و صور		مولوي می گوید تمامی این تلوینات و اصناف و«سروش دباغ گفت:

 نزما تنگناي از		 و		ساعت از		بتواند که کسی و		ور حاصل شده استام کردن مند زمان و ساعت از هستند،همگی ما زندگی بخش
 مقام به و بگذراند سر از را کبوترانه ناب هايتجربه تواندمی		و رسد می تحیر عالم وبه کندمی عبور	هم ها تلوین این از گذرد، در
 »رد.ک نخواهد درك را مقامی چنین بگذرد زمان از تواند که کسی البته.شود نائل چونی بی

  بی زمانی و ترك عادات اختصاص خواهد داشت.به گفته سروش دباغ جلسه بعد به بحث درباره ارتباط مفهوم 		
 ادامه دارد

  
	 

  
	 


