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 مقدمه -1

(، دو مکتب مسلط Positivism( به همراه پوزیتیویسم )Existentialismاگزیستانسیالیسم )

( در Renaissanceبا شروع جهان جدید، که با رنسانس )»فکری ــ فلسفی در قرن بیستم بودند. 

 )پروتستانتیسم( و انقالب علمی و روشنگری قرن پانزدهم میالدی آغاز شد و با نهضت اصالح دین

(Enlightmentادامه یافت، انسان به جای خدا، در مرکز عالم قرار گرفت و وعده ) های بسیاری

 و آبادی و آزادی در پناه عقل و علم، از سوی فالسفه و مبنی بر رسیدن آدمی به سعادت و سالمت

های نوزدهم و بیستم، پس از گذشت (. در قرن32: 7311)مردیها،« ها داده شدبه انسان دانشمندان

های انسان مدرن رواج های بسیار و عملی نشدن آنها، شک و تردید در آرمانچندین دهه از وعده

قد دنیای مدرن و از خود بیگانگی انسان به وجود آمد که یافت و مکاتب فلسفی بسیاری در ن

تقدم وجود بر ماهیت، آزادی »اگزیستانسیالیسم، رساترین صدا را در بین مکاتب رقیب داشت. 

های مرزی انتخاب، تفّرد انسان، گزاف بودن جهان، وانهادگی، اضطراب، مسئولیت و موقعیت

(. شعار اصلی 32-2/73: 7313ک به ملکیان، )ن «استاگزیستانسیالیسم  ۀمبانی اصلی فلسف

هاست؛ به این معنا که انسان بدون هیچ ها، تقدّم وجود بر ماهیّت در میان انساناگزیستانسیالیست

آید و سپس بر اساس اختیار و ارادۀ آزادی خود، ماهیّت و چگونگی طرح پیشینی، ابتدا به دنیا می

فریدن خویشتن خویش، به مسئولیتی سنگین که همراه با آفریند. این آزادی مطلق در آخود را می

های ادبی پس ازخود تأثیر بسیاری انجامد. اگزیستانسیالیسم بر جریاندلهره و اضطراب است می

های وجودی آدمی را، نهاد و یک گرایش مشخص از ادبیات اگزیستانسیالیستی، که دغدغه

به گذاشت، ... به نمایش میادی، غم و هایی همچون مرگ، تنهایی، زندگی اصیل، آزدغدغه

وجود آورد. سهراب سپهری از شاعران صاحب سبک معاصر است که به گواهی اشعارش، 

ای همچون عشق، غم، تنهایی، معنای زندگی و مرگ، چگونگی های اگزیستانسیالیستیدغدغه

ابتدا به شرح خالصۀ  ه،مواجهه با امرمتعالی و ... در تفکر او حضور پررنگی دارند. در این مقال

پردازیم و سپس هشت کتاب سپهری را بر مبنای این اصول، اگزیستانسیالیسم می ۀاصول فلسف

 کنیم.بررسی می

ای و بر مبنای تحلیل محتواست؛ پژوهش حاضر به روش کیفی و به صورت مطالعه کتابخانه

و مبانی فلسفی  بدین صورت که ابتدا مبانی نظری پژوهش، که آشنایی با مهمترین اصول
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اگزیستانسیالیسم است، به صورت خالصه معرفی شده، سپس این مبانی در مجموعۀ هشت کتاب 

 شود.سهراب سپهری بررسی و تحلیل می

 پیشینۀ پژوهش-2-1

های زیادی به انجام رسیده است، اگزیستانسیالیسم و مبانی کُلی آن پژوهش ۀگرچه در باب فلسف

هایی که به بحث محوری این جستار صرفاً به ذکر پژوهش ،از اطالۀ کالمبرای پرهیز  اما در اینجا

ای از عنوان مقاله« بررسی نمود اگزیستانسیالیسم در شعر خلیل حاوی» پردازیم: مربوط است می

اند که به این نتیجه رسیده ( است که نویسندگان7332) حسین ناظری و کلثوم صدیقی

اندیشی و هراس از مرگ در ذهن خلیل حاوی، مهمترین نمودهای فلسفۀ مذکور در شعر مرگ

تحلیل داستان گدای »( در 7333زاده )خلیل حاوی است. محسن محمدی فشارکی و رؤیا هاشمی

اند که به این نتیجه رسیده« های مکتب اگزیستانسیالیسمساعدی بر اساس اصول و ویژگی

این مکتب را در قالب شخصیّت خانم بزرگ نشان داده است. فرامرز مبانی غالمحسین ساعدی 

ودی )تحلیل داستان چوبک و اندیشه وج»( در پژوهشی با عنوان 7332خجسته و جعفر فسائی )

های اگزیستانسیالیسم برخی از مؤلفه« اگزیستانسیالیسم(ۀ اش مرده بود در پرتو فلسفلوتی انتری که

الوجود از مناسبات اجتماعی و فردی، وانهادگی، تنهایی و دلهره را به بررسی همانند حذف واجب

مفهوم آزادی در اندیشۀ حافظ و »( در 7332الدین کزازی و زهره وفایی فرد )اند. میرجاللگذاشته

ها و های نظریهو افتراق هاسعی در بررسی شباهت« موالنا و تطبیق آن با تفکر اگزیستانسیالیسم

های آنان در زوایای گوناگون وجود انسانی با نوع بینش انسان مدارانه در باختر زمین دارند. اندیشه

ای از اکبر شامیان عنوان مقاله« ادونیس کدکنی وهای شفیعیهای وجودی در سرودهاندیشه»

اند که در ( است که نویسندگان به این نتیجه رسیده7332ساروکالئی و فاطمه ثمین وحدانی)

 د.خوروجودی به چشم می ۀهای اساسی نیز در اندیشیس تفاوتهای شفیعی و ادونسروده

( 7331) نجام و محتشم محمدیعنوان پژوهشی از امین سرا« اگزیستانسیالیسم و رباعیات خیّام»

های اگزیستانسیالیسم را با اندیشه ۀهای برجستمایهاند بنتالش کردهاست که نویسندگان در آن 

های مرتبط، پژوهش ۀسو نشان دهند. با بررسی در پیشینفلسفی مطرح شده خیام در رباعیات هم

 .پژوهشی که با عنوان این جستار به انجام رسیده باشد، یافت نشد
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 بحث-2

آشنایی با واژۀ اگزیستانسیالیسم-2-1

در اینجا برای آشنایی خواننده با این اصطالح، ابتدا اصل کلمه را از دیدگاه لغوی و سپس 

و « بودن»معموالً مترادف با  (Existenceاصطالح اگزیستانس )»کنیم: اصطالحی بررسی می

اصالت وجود، فقط به موجودات آگاه از واقعیت  ۀرود، ولی در اصطالح فلسفبه کار می« هستی»

توانند این آگاهی خود را از این واقعیت به موجودات آگاه دیگر نیز شود که میخاص گفته می

ای است که تازه ۀ( کلم(Existentialismeاگزیستانسیالیسم (. »71:  7313)نوالی، « انتقال دهند

( به معنای Existenceلفظ از کلمه اگزیستانس) اول قرن بیستم ساخته شده است. این ۀدر نیم

در زبان انگلیسی به معنای وجودی  (Existentialدر زبان فرانسوی و) (Existentielوجود و )

گرفته شده است و به معنای اصالت وجود یا تقدّم وجود است. تقدّم وجود بر ذات موجودات که 

سید « ) سؤال ماهو )آن چیست( استاصطالح فنّی آن ماهیّت )چیستی( است که پاسخگوی 

 (.397: 7319حسینی، 

با توجّه به آنچه ذکر شد، معنی لغوی کلمۀ اگزیستانس وجودِ انسانی است و اگزیستانسیالیسم؛  

ای که اصالت را برای وجود قائل است و معنای آن، اصالتِ وجود است. به یعنی جریان فلسفی

یا  وجود انسان، مکان و عملکرد او در جهان و ارتباطشرایط  لحاظ فلسفی این اصطالح ناظر به

به عصر ( S. Kierkegaardکی یرکگور )یکی از انتقادات عمدۀ فقدان ارتباط او با خداست. 

ایمان شور است... شور، الهام بخش هر آن چیزی است که در »خود، نبود شور دینی و ایمان بود: 

  (71: 7311)کی یرکگور، «. شور اعظم است اندیشۀ ما نامتناهی است... ایمان )به خدا(

مهمترین اصول و مبانی فلسفۀ اگزیستانسیالیسم-2-2

 تقدّم وجود بر ماهیّت -2-2-1

اولیّن وجه اشتراک همۀ فیلسوفان اگزیستانسیالیست، تقدّم وجود بر ماهیٌت است؛ بدان معنا که 

همین انسان با اختیارخود، ماهیّت یا چیستی یابد و سپس شود، وجود میانسان در ابتدا که متولّد می

به عبارت دیگر در آغاز انسان جز وجود هیچ نیست و همین وجود انسان در » آفریند؛ خود را می

(. همانگونه که سارتر 17: 7317پور، )جمال« پروردسازد و میعالم ممکنات، ماهیّت آدمی را می

بشر  ، تعریف ناپذیری بشر بدان سبب است کهدر مکتب اگزیستانسیالیسم»کند: هم اشاره می
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شود که خویشتن گردد و چنان میشود، یعنی چنین و چنان مینخست هیچ نیست، سپس چیزی می

 (. 71: 7332سارتر، « ) سازدچنان میرا آن

 فردیّت انسان-2-2-2

موجودات غیر  قائل است: وجود فی نفسه، وجود لنفسه، وجود لغیره. اشیا و نحو وجود سارتر به سه

نفسه برود، تواند فراتر از وجود فیهت که مینفسه هستند، اما انسان از آن جاز انسان وجودات فی

یابد ی می(. به نظر سارتر انسان آنگاه به ساحت اگزیستانس تعال719-1: 7311لنفسه است )مصلح، 

بودگی دور و به تفرّد  ءیابد که سعی کند وارد ساحت وجود لنفسه شود؛ یعنی از شیو اصالت می

به بیان دیگر کسی که آزادی، حق انتخاب و مسئولیت فردی خودش را فراموش کند و  نایل شود؛

یعنی از  شود؛به دامن اجتماع پناه ببرد از خویشتن خویش دور شده و به ساحت اشیاء نزدیک می

ور شدن از اصالت کند و این به معنای دساحت وجود لنفسه به ساحت وجود فی نفسه سقوط می

ردیت و اصالت هر های فرد اگزیستانسیالیست است. فوجود است. در واقع اصالت یکی از ویژگی

زند و به سیمای باز مید. شخصی که از انتخاب و گزینش سرآوردنی هستندو اموری به دست

را از  ای ناچیز در یک دستگاه تبدیل شده، توفیق اصیل شدنصِرف در میان جمعیت یا به مهره

اش را مطابق زمان یا انتظار همه توانیم شخصی را که زندگیدست داده است. بر این اساس می

 (.723:7337)فلین،  کند، غیر اصیل توصیف کنیمسپری می

 مسئولیت انسانی-2-2-3

شود. هنگامی سبب به وجود آمدن مسئولیت برای آدمی می تقدّم وجود بر ماهیّت و فردیّت انسان،

شود هر انسان خود به تنهایی باید ماهیّت خود را بیافریند و خود سرنوشت خویش را ه میکه گفت

آورد، بشر مسئول ساختن رقم بزند، این آفرینش منِ اصیل برای بشر مسئولیت و تعهد به زندگی می

« ) کنم و به همین دلیل هم مسئول هستممن چگونگی هستی خود را انتخاب می»خویش است؛ 

اگر به راستی وجود مقدّم بر ماهیّت است، پس بشر مسئول »(. به گفتۀ سارتر : 32: 7311کوروز، 

 (.32: 7332)سارتر،« وجود خویش است

 گزاف بودن جهان-2-2-4

چرا چیزها وجود دارند به جای آنکه نباشند؟ چرا وجود بر عدم غالب آمده است؟ و چرا جهان 

هرکس بگوید این دو سؤال جواب ندارند به »گونه است؛ به جای آنکه گونۀ دیگری باشد؟ این

(. همه فیلسوفان اگزیستانسیالیست به 22/2: 7313)ملکیان، « گزاف بودن جهان قائل شده است
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ن جهان باور داشتند، زیرا آنان وجود دلیلی برای خلق هستی را مساوی با عدم اختیار و گزاف بود

گفتند، اگر دلیلی برای غلبۀ وجود بر عدم در دست باشد، همان پنداشتند؛ آنان میآزادی انسان می

 کند.دلیل، اختیار آدمی را سلب می

 دلهره و اضطراب-2-2-5

جود بشر عجین است؟ هنگامی که متفکران اگزیستانس دلهره و اضطراب به کدام دلیل با و

گویند هر بشر مسئولیت ساختن شخصیّت و ماهیّت خود را دارد و هر شخص خود به تنهایی می

باید بارِ بودن خویش را در جهانی پوچ و گزاف به دوش بکشد، این بشر دچار دلهره و اضطراب 

« ) کنندکه از آن به دلهرۀ وجودی تعبیر میکند پس گزاف بودن جهان چیزی ایجاد می»شود؛ می

داند و معتقد آدمی می« گناه» کی یر کگور این دلهره و اضطراب را ناشی از(. 23/2: 7313ملکیان، 

است که انسان به واسطۀ گناه، دچار نوعی پراکندگی و جدایی در هستی شد و فرد به دلیل همین 

گابریل مارسل ( 713-792: 7311به کی یر کگور،  گناه، دچار جدایی و مفارقت از خدا شد. )نک

(G. Marsel) آدمی  قراری است؛بی ساختار زیرین وجود انسان»گوید: نیز در این باره می

گریزد، و همیشه در آرزوی رضایت خاطری که از چنگش می موجودی است گرفتار غم غربت

و پیوسته در پی پیروز شدن بر این  یش است، کنار خود نیز آسوده نیستنگران وضع و حال خودل

 (33-22: 7311)کین، «. غربت و بیگانگی است

 آزادی -2-2-6

ترین اصل فلسفۀ شاید بتوان در کنار اصل تقدّم وجود بر ماهیّت، از اصل آزادی به عنوان مبنایی

لم انسانیت اگزیستانسیالیسم نام برد. از دیدگاه اگزیستانسیالیسم، اولین اصلی که از اعتقاد به عا

ای نیست خیزد، اصل آزادی واعتقاد صریح به انتخاب است. اینان معتقدند که آزادی مسئلهبرمی

 دیدگاه عقالنی به اثبات رسانید، بلکه پدیداری است که بایدآن را آزمود و که بتوان آن را از

اگزیستانسیالیسم بحث وجود واقع در دنیای آن به حیات خویش معنی بخشید. در زندگی کرد و با

ا که شود؛ چربه عالم انسانیت و بحث انسانیت به انتخاب و بحث انتخاب به مسئلۀ آزادی کشیده می

ون اگر انسان را به تس(. به بیان کاپل13: 7317ال پور، معناست )جماگر آزادی نباشد، انتخاب بی

بنیاد آن بر گزینش آزادانه است،  ای کهگر آزاد بنگریم، یعنی از درون زندگانیچشم یک کنش

یعنی موجودی که آزادانه از آنچه هم اکنون هست بر  ؛آیدای یکتا به نظر میتندهفرد همچون هس

  (.271: 7311ون، تسآفریند ) کاپلبست آزادی خویش میگذرد و خود را گویی از راه کارمی
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 وانهادگی-2-2-7

ها به درون جهانی بدون دلیل برای معنای آن است که انسانوانهادگی در فلسفۀ اگزیستانسیالیسم به 

اند و در این میان، مسئولیت تمامی اعمال و رفتار آغاز و پایان، جهانی پوچ و گزاف پرتاب شده

ها در این مسئولیت و در ساختن ماهیّت خویش، درجهانی گزاف، خود را بر عهده دارند، انسان

کسی به تنهایی باید راه زندگی خویش را برگزیند؛ به تعبیر سارتر:  گاه و تنها هستند، هربدون تکیه

کنیم. وانهادگی متضمن این معنی نیز هست که ما، خود شخصاً هستی خود را انتخاب می»

 (.21: 7332)سارتر، « وانهادگی با دلهره همراه است

 اوضاع و احوال مرزی-2-2-8

هایی که افتند؛ حالتد که در زندگی اتفاق میهای استثنایی هستناوضاع و احوال مرزی، حالت

سازد. متفکّران اگزیستانس باور دارند که در وضعیّت مرزی است جوهر اصلی آدمی را نمایان می

یرکگور، در میان فیلسوفان اگزیستانس، کی تواند منِ اصیل خویش را بشناسد.که آدمی می

های مرزی تأکید شتر بر وضعیّت( بیK. Jaspers) ( و یاسپرسM. Heideggerهایدگر )

می است که علّتش دانسته یرکگور، مهمترین وضعیّت استثنایی، احساس غنظر کی از»اند: داشته

دانست.... به عقیده یاسپرس چهار یرکگور این غم یا دلهره را حاصل گناه نخستین مینیست. کی

هایدگر نیز  دی و اضطراب....احساس گناه، نومیموقعیت مرزی داریم: احساس نزدیکی به مرگ، 

« ) دانست و تأکید بیشتری بر روی مرگ اندیشی داشتهای مرزی را این چهار مورد میموقعیت

 (.32: 7332ملکیان، 

 فه اگزیستانسیالیسم در شعر سهراببررسی و تحلیل مبانی فلس -3

و در صدد پاسخ  های وجودی بوده و به آنها اندیشیدهسپهری شاعری است که خود گرفتار دغدغه

ها و تأمالت خود را در مورد این سوز وجودی برآمده است؛ او اندیشههای عافیتبه پرسش

ما با بررسی هشت کتاب، نوع نگاه و اندیشه سپهری ا، در هشت کتاب، مطرح کرده است. هدغدغه

 کنیم:ها، بررسی و تحلیل میرا در مورد این دغدغه

 تنهایی و غم  -1ـ3

چون همهـایی ، سرایت تـماگزیستانسی تلفیق ادبیات و فلسفه و به صورت اخص فلسفۀ نتیجۀ طبیع

اسـت؛ بـه عبـارتی تنهایی، انزوا، ناامیدی، دلهره، اندوه و پوچی به متون ادبـی بـوده

)خجسته و  .اسـتاگزیستانسیالیسم ادبیات را به سمت عوالم جدید و بعضاً تراژیک سوق داده
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های اگزیستانسیالیستی هر تنهایی و غم از جمله حاالت وجودی و دغدغه (712: 7332فسایی، 

های کند و احواالت و زیر و زبر شدنانسانی است که بر روی این کرۀ خاکی زندگی می

های ها و دغدغهمتفکّری است که در قالب شعر، اندیشه کند. سپهریگوناگونی را تجربه می

. او به وفور به تنهایی و غم و حاالت بیان کرده استتی خود را وجودگرایانه و اگزیستانسیالیس

غم در هشت کتاب دو معنا »متفاوت درک این دو امر مهیب اگزیستانسیالیستی پرداخته است. 

عنان با یأس و افسردگی و معنای نخست غم که در کتاب مرگ رنگ آمده، غمی است هم دارد،

می که با پریشانی، پشیمانی، حسرت، تمناهای سرخوردگی و تنهایی در زندگی روزمره، غ

ای مبهم را پیش روی او قرار کوبد و آیندهمی برنیامدنی و ناامیدی همراه است و شخص را درهم

 (.7: 7332)دباغ، « دهدمی

 نفس آدم ها

 سر به سر افسرده است

 ...روزگاری است در این گوشه پژمرده هوا

 دیرگاهی است که چون من همه را

 اموشی در طرح لب استرنگ خ

 جنبشی نیست در این خاموشی

 (.77-77: 7331ها، پاها در قیر شب است )سپهری، دست

ای چنان سنگین بینیم در اینجا غم بر هستی برون و درون شاعر سایه افکنده است، سایهچنانکه می

نشاط و که آبستن آفت دیگری است؛ خاموشی و افسردگی. این غم چنان مستولی است که بر 

 گیرد:زند و او را به سخره میانسان، خنده می -تالش شاعر

 آیدتیرگی می

 ...گیرد آرامدشت می

 شاخه ها پژمرده است

 سنگ ها افسرده است

 نالدرود می

 خواندجغد می

 غم بیاویخته با رنگ غروب



 444 بررسی و تحلیل مبانی فلسفهء اگزیستانسیالیسم ...

 
 

 سرد ۀتراود ز لبم قصّمی

 (73)همان:  دلم افسرده در این تنگ غروب.

مثال غم مزبور توأم با ناامیدی و یأس است که نه تنها شاعر را دربرگرفته، که کل در این شاهد 

 هستی از شاخۀ درخت تا جغد و رودخانه را نیز دربرگرفته است:

 شب سردی است

 و من تنها

 کنم تنها، از جاده عبور... می

 ...دور ماندند ز من آدم ها

 هر دم این بانگ برآرم از دل

 اریک است!وای، این شب چقدر ت

 ...ای کو که به دل انگیزم؟خنده

 دیگران را هم غم هست به دل

 (72-71: 7331سپهری، ) غم من لیک، غمی غمناک است.

پردازد و قدم در راه سلوک به سفری درونی می سپهری در جست و جوی راهی به رهایی،

با ماللت و  توأم خوردنِعالوه بر غم  سپهریگذراند. های بسیاری را از سر میگذراد و تجربهمی

از غمی دیگر که ناظر به سرشت سوگناک زندگی  ،شدّت و ضعف داردکه  پشیمانی و پریشانی

گوید، غمی که در سرایش آوار آفتاب و شرق است و گویی تا به ابد شنیده خواهد شد، سخن می

وجه تراژیک زیستن  که ناشی ازرسد. این نوع غم کشد و در مسافر به اوج میاندوه سر بر می

نوعی توان و همیشگی و ابدی است و از احوال اصیل اگزیستانسیالیستی آدمی است، می است

  شیرین و خواستنی دانست.« حزن»

 دلم گرفته

 دلم عجیب گرفته است

 و هیچ چیز

 .... نه، هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف

 رهاندنمی

 کنمو فکر می
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 که این ترنم موزون حزن

 به ابدتا 

 (732همان: ) شنیده خواهد شد.

آور ، که آبستن شب خمود و خمول است، به آلود و ماللبینیم شاعر از آن غم یأسچنانکه می

این مصراع مهّم کلیدی » رسد؛آورد، میغمی شیرین و ابدی که میوۀ شیرین خلوت را به بار می

)شمیسا، « ان و حقیقت فاصله استشعر است: ترنم حزن از آنجا ابدی است که همواره بین انس

7337 :723 .) 

ها را از میان برداشت و توان تمام حجابروست که در این جهان نمیترنم موزون حزن از آن

به ذات حقیقت دست یافت، وجود فاصله بین انسانِ معنوی و اصلِ حقیقت، مایۀ حزن ابدی انسان 

و پیداست که هیچ گاه ذات من با ذات »ویسد: نمی« اتاق آبی»در این کرۀ خاکی است. سپهری در 

مایا کجا و حضور دیریاب  تاتاگاتا یکی نشد و کایوالیا از دسترسم دور ماند. کودک حقیر پروردۀ

تاتاگاتا یکی از »نویسد: (. شمیسا در در شرح این نوشته کوتاه می77: 7332)سپهری، « پوروشا کجا

نیروانا کوچیده است. کایوالیا نجات خود به  که به کرانۀ دهند.... کسیالقابی است که به بودا می

وسیلۀ خود است و آن در آیین جین و ودانتا آخرین مرحلۀ رستگاری است که به آرامش مطلق 

 (.721: 7337)شمیسا، « شود....پوروشا در فلسفۀ سانیکا، جان ازلی استختم می

به کار رفته، مفهوم تنهایی هم، با دو همچنانکه مقولۀ غم در هشت کتاب با دو معنای متفاوت 

نظر زیکی و جدا بودن از جامعه را مّدمعنای متفاوت به کار رفته است، سپهری در ابتدا تنهایی فی

آید، این ای عمیق و اگزیستانسیالیستی نیست، بلکه در اثر شرایط اجتماعی پدید میدارد که تنهایی

کند، غمگین است، غمی از نهایی فیزیکی را تجربه میعنان با غمِ سیاه است، کسی که تتنهایی هم

جنس غم مردم زمانه، اما سپهری رفته رفته از این دنیای روزمره و سرد فاصله گرفته و با فضای 

. نکتۀ مهم در این باب این است که تنهایی و غم شودای وجودی رو به رو میحزن انگیز و تنهایی

شود تا به خلق دنیایی مطلوب و بزار و امکان تبدیل میدر نظر سهراب، گاهی به یک ظرفیت، ا

پوچ بودن هستی در فلسفۀ اگزیستانسیالیسم به مثابه ابزار و  خلق ارزشی دیگر بدل شود؛ چنانکه

االنه، به تحقق آزادی انسان و متعاقباً خلـق بایست به صورت فعّگـردد که میامکانی ارزیابی می

تنهایی اگزیستانس سهراب  (713: 7332ک به خجسته و فسایی، . )نهـای جدیـد منتج شودارزش

 تر است: ها نمایاندر این فقره
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 آدم اینجا تنهاست

 و در این تنهایی سایه نارونی تا ابدیت جاریست

 آییدبه سراغ من اگر می

 نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد

 (777: 7331سپهری، چینی نازک تنهایی من )

پیداست نوع تنهایی و غم در اینجا دیگرگون است؛ سهراب آرام آرام از غم مال  همچنانکه

رسد که ثمرۀ آن تفکری نوین، در ی شیرین می«حزن»آلود، به غمی سبز و آور و یأسل

« هیچستان»ای دیگرگون، ایجاد هوّیتی نوین و فراهم سازی مکانی آرمانی همچون خوداندیشی

( نیست، فرصتی طالیی برای هبوطی Spatialزیکی و بُعدمند )است، این تنهایی از جنس فی

سپهری شاعر دلتنگی و تنهایی است و » دلخواسته در زهدان ناخودآگاهی است و در آخر اینکه: 

 (.92: 7393)کاخی، « خود، دلتنگ و تنها

 عشق  -2ـ3

توان گفت میمرگ و مانند آن.  عاشقی از احوال اگزیستانسیالیستی آدمی است، نظیر غم، تنهایی،

« عقل»و عدم اعتقاد آنان به « ایمان»ها ناشی اعتقاد آنان به مقولۀ اگزیستانسیالیستعشق از نظر 

این ( 91: 7312شود. )نک به کی یرکگور، است؛ چرا که از نظر آنان عقل باعث تباهی ایمان می

، همچنانکه مکاشفه و تجربه است جنسیرکگور منطبق با عشق است و عشق از ایمان از نظر کی

سپهری نیز عشق را مقدمۀ  سهرابدانند. ای میبسیاری از عرفای ایرانی نیز عشق را مکاشفه

ورزی در هشت کتاب به تفصیل پرده از تجربه عشقداند و می« امر متعالی»و درک « معرفت»

گرچه او  .ز کرده استابراورزی در نظام اندیشگی خویش را های عشقخویش برگرفته و مؤلفه

راند، اما از عشق گفتن او، معادل و هم وزن از ایمان گفتن است، مستقیماً از ایمان سخن نمی

  کند.آن به عشق تعبیر میگوید، اما از چنانکه موالنا نیز گرچه مستقیماً از ایمان نمی

شود، اما با بندی کالن، از نوع افالطونی تلقی میتصویر عشق در هشت کتاب در ذیل تقسیم

عشق از نگاه مولوی و عرفای کالسیک اسالمی تفاوت دارد، عشق ورزیدن در نظر عرفای 

اراده و فنا شدن سالک در امر کالسیک به معنای فائق آمدن بر جدایی و فراق و مستحیل و بی

ا در نزد سپهری، که تصویری متفاوت از امر بیکران دارد و امر بیکران را جدای از بیکران است، ام

کند، تفسیر و تصویر بیند و تنهایی معنوی را تعبیر به جدایی و فراق نمیطبیعت پیرامون نمی
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پردازیم. دباغ در رابطه با عاشقی در هشت ورزی به گونۀ دیگری است که در ادامه به آن میعشق

ای از بودن است که با عاشقی برای سپهری به گواهی هشت کتاب نحوه»نویسد: کتاب می

سبکباری و سبکبالی و ترک تعلقات همراه است، انسان عاشق خود را در این عالم یک مسافر می 

بیند، مسافری که همواره در راه است و نهایتی برای رسیدن متصور نیست، عشق برای سپهری 

 (.2: 7332)دباغ، « یرت هم هستعنان با تنهایی و حهم

 و عشق، تنها عشق

 (737: 7331کند مأنوس )سپهری، ترا به گرمی یک سیب می

همین  کند.عشق خاصیت تبدیل ماهیت دارد، چنانکه ترسو را دالور و ممسک را بخشنده می

عشق است که در شعر سهراب هم گرم است، چنانکه سرخ است و هم چون سیبی است که نماد 

کند. عشق در اشعار شادابی و زندگی است؛ زیرا سپهری زندگی را با مفهوم عشق تفسیر می عشق،

وی بیشتر بیانگر این مطلب است: به طبیعت و عشق موجود در طبیعت نگاه کن تا به خدا برسی. در 

سپهری عشق را تنها شرط الزم وکافی  به مفهوم عشق به کار رفته و سیب صدای پای آب، واژۀ

سیب نماد باروری و عشق و شادمانی است، نماد معرفت و خرد و الوهیت. » .داندندگی میبرای ز

شکل مدور آن تمامیت و وحدانیت است که با کثرت انار در تضاد است. اهدای سیب به معنای 

 (.21: 7337)ضرابیها، « ابراز عشق است. سیب مظهری بی مرگی، سالمتی و جاودانگی است

 و عشق، تنها عشق

 (737: 7331سپهری، ) ا به وسعت اندوه زندگی ها برد.مر

بخشی و تعمیق زندگی. تنها عشق است که شاعر را همین عشق خاصیت دیگری دارد، وسعت

صفت اندوه از آنجا آمده » خواند: وری در اندوه شیرین زیستن فرا میبه عمق زندگی و غوطه

این اندوه خوب است )قبض محمود( دهد. است که وحدت کامل بین عاشق و معشوق دست نمی

 (.721: 7337)شمیسا، « نه بد، زیرا طبیعی است و جزو ذات عشق است

 و عشق

 سفر به روشنی اهتزاز اشیاست

 و عشق 

 هاستصدای فاصله

 هایی که مثل نقره تمیزند... صدای فاصله
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 شوند کدرو با شنیدن یک هیچ می

 همیشه عاشق تنهاست

 (737: 7331هاست )سپهری، و دست عاشق در دست ترد ثانیه

اند، فرصتی برای در عشق وسیلۀ شهود و مکاشفه در حاق اشیاست، عشق و تنهایی وابسته به هم

رسد. از دید شود؛ به ازلیت زمان میاست که عاشق بر زمان مسلط می« آن»ی و در این وخود فرور

گرایی خود، انسان را به ساحت بیکران و پالودۀ فراعقلق رازآمیز است که با سویۀ سهراب عش

برد. از موهبت عشق است که انسان به درک نهایت اشیاء، که خواست غایی اشراق و متافیزیک می

آید. سهراب در بندهای مذکور معتقد است که عشق یعنی فاصله؛ یعنی بین سهراب است، نائل می

یک ذات مستقل از اشیاء و طبیعت دارد و بشر نوعی عاشق و معشوق، همیشه فاصله هست . خدا 

 (711: 7337دیگر است. )طاهری و حدیدی، 

 در ابعاد این عصر خاموش

 من از طعم تصنیف در متن ادراک یک کوچه تنهاترم

 بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است

 کردمن شبیخون حجم ترا پیش بینی نمی و تنهایی

 (722: 7331سپهری، این است. )و خاصیت عشق 

های عشق در تفکر سپهری، ترنم موزون حزن است که تا به ابد شنیده خواهد از دیگر مؤلفه

نهد. در خیزد و بر ابدی بودن این حزن، انگشت تأکید میشد. غمی که از ممکن نبودن وصل بر می

و اگزیستانسیالیستی، غم و  های عشق در اندیشه سپهری را؛ تنهایی معنویتوان ویژگیمجموع می

مؤلفه دیگر عشق در نظام سلوکی دانست؛ و  است و آرامش و سکینههحزن ابدی که حاصل فاصله

 :هه با مهابت هستی استو عرفانی سپهری، حیرت کردن و دچار بودن و مواج

 نرسیده به درخت

 ...کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است

 چیپیپس به سمت گل تنهایی می

 دو قدم مانده به گل

 مانیپای فوّارۀ جاوید اساطیر زمین می

 (772: همان) .گیردو ترا ترسی شفاف فرا می
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عاشقی برای سهراب، افزون بر تنهایی معنوی ابدی، بیش از هر چیز با حزین بودن و حیرت 

نهایتی سو هم عنان است؛ سفری که کردن و رها شدن و پوست انداختن و سفر کردن به سمت بی

بر آن متصور نیست و نفسِ در راه بودن و مسافر بودن از الزامات آن است، نه رسیدن به مقصد و 

 غایتی از پیش معلوم و معین؛ که اساساً مقصد و نهایتی در کار نیست.

 فلسفۀ زندگی و مرگ  -3ـ3

که هر ترین مقوالت وجودی و اگزیستانسیالیستی است مقولۀ معنای زندگی و مرگ از اساسی

اندیشد و برای یافتن پاسخ چرایی و به ویژه هر انسان متفکری در طول زندگی بدان می انسانی،

گمارد. هستی چگونگیِ مرگ و زندگی، به جست وجوهای بسیار و تأمالت درونی همت می

آدمی بسته به نگاهی است که به زندگی خویش دارد که؛ ماهیچ، ما نگاه. سهراب سپهری در 

های های ذهنی در مورد پدیدهها و پیش فرضبه دنبال نگاهی پیراسته از پیش داوری زندگی خود

ای به زندگی اختیار کند، نحوۀ زیستن گوید هر انسانی اگر نگاه تازهطبیعی بوده است. او می

آالیش و زالل متفاوتی را تجربه خواهد کرد، زیستنی که اوالً با معنا است و در ثانی، ساده و بی 

ای سخن بگوییم ت. هایدگر معتقد بود که ما باید به ورای دوگانۀ سوژه ــ ابژه برویم و از سوژهاس

ای که از عالم فاصله گرفته است، او به جای سوژه، مفهوم دازاین را که در عالم است، نه سوژه

؛ یعنی وجود اصیلی که نسبت به هستی خویش (Dasein) دازاین (.1: 7337برساخت )دباغ، 

لت دازاین را در مرگ اندیشی اهایدگر اصکند. ای را تجربه میخودآگاه است و نگاه تازه

 ؛به وجود آدمی دارد سپهری هم نگاهی هایدگری( 33: 7333دانست. )علیزمانی و فرجی، می

ای است که طنین نی، بلکه فلسفهیونا ۀدکارتی است و نه فلسف ۀالجوردی سپهری، نه فلسفۀ فلسف

 د.گیرو غیرتصوری با عالم سراغ میهایدگری دارد و از مواجهۀ غیرمفهومی 

هاست، به وجود آورندۀ زندگی نگاه تازه که حاصل شستن چشمها و جور دیگر دیدن پدیده

ای که سپهری در منظومۀ بلند صدای پای آب به تفصیل درباب آن سخن ای است؛ زندگیتازه

توان سلوک معنوی سپهری را به دو کالن دوره تفکیک کرد؛ سپهری متقدم که گفته است. می

اند. شعرهای اولیه سپهری، مبهم و دربسته» هنوز به مقصد نرسیده و دچار شک و تردید است؛ 

داند چیست؟ کند که درست نمیشاعر به خود مشغول است و برای خود، چیزی را دارد کشف می

(. 27: 7313)معصومی همدانی، « رودآید و فراوان از دستش بیرون میبه دستش میسرنخی گاهی 

از دیدگاه این دوره متناسب با همان برداشتی است که فیلسوفان اگزیستانس از مقولۀ مرگ دارند؛ 
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که خودمان اراده کنیم به این آنیعنی بی ؛«ایمپرتاب شده»ها به این جهان مارتین هایدگر ما انسان

نشدگی و اتفاق و تصادف، مرگ بینیپیش شدگی و در نتیجهمالزم این پرتابایم. جهان پا گذاشته

توانیم بگریزیم و تصور این واقعیت که با مرگ، انسان تمام و تناهی محتوم قرار دارد که از آن نمی

پهری در این دوره هنوز به نگاه تازه و س( 732: 7312ست. )مگی، زاشود، ترسناک و اضطرابمی

کند ای دست نیافته؛ بلکه زندگی را فسرده و زهرآلود و یخ زده تجربه میدر نتیجه به زندگی تازه

 یابد:معنی میو حتی در بعضی احواالت آن را پوچ و بی

 نفس آدم ها

 سر به سر افسرده است

 روزگاری است در این گوشۀ پژمرده هوا

 (77: 7331)سپهری،  مرده است.هر نشاطی 

های افسردگی و ماللت و کاللت سهراب در این بند کامالً پیداست و نشان از عدم رؤیت افق

 توان در شاهدهای زیر نیز دید:ای را میآلود و کلیشهروشن و عدم مکاشفۀ اوست. این نگاه یأس

 دیرگاهی ماند اجاقم سرد

 (73: همان) نصیب از نور.و چراغم بی

شود و هستی و زندگی را به گونۀ سپهری در دورۀ دوم سلوک خویش، دچار تحول می

کند که حاصل نگاه تازۀ او به هستی و طبیعت و انسان است. در پرتو این نگاه دیگری تجربه می

 کشد:تازه، سپهری نحوۀ زیستن مطلوب خویش را به تصویر می

 زندگی رسم خوشایندی است

 با وسعت مرگزندگی بال و پری دارد 

 (712همان: .... زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود. )

گوید که در فلسفۀ سپهری مانند عارفان مکتب خراسان، مرگ و شمیسا در تحلیل این بند می

کند. نباید اجازه دهیم که عادات زندگی به هم درآمیخته است، غبار عادت دید ما را کور می

 (727: 7337)شمیسا،  یقت زندگی را از ذهن ما محو کند.ذهنی، حق

 چیندزندگی جذبۀ دستی است که می

 ...زندگی نوبر انجیر سیاه، در دهان گس تابستان است

 زندگی سوت قطاری است که در خواب پلی می پیچد
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 زندگی دیدن یک باغچه از شیشۀ مسدود هواپیماست

 .... زندگی شستن یک بشقاب است

 تن سکۀ دهشاهی در جوی خیابان استزندگی یاف

 زندگی مجذور آینه است

 .... زندگی تر شدن پی در پی

 (712 همان:) زندگی آب تنی کردن در حوضچۀ اکنون است.

نگاه او به زیستن در این برهه کامالً ساده، طبیعی و  این تفسیر سپهری از زندگی است؛

و در عین حال ناخرسند است. از نظر او تمام  آالیش است و ای بسا نوعی اندرز به انسان مدرنبی

های انسان، بلکه حیوان، تجلی زندگی است، زندگی گاه شستن یک بشقاب است و گاه کُنش

شماری دارد؛ رفتن و های بیرؤیت سطح زمین از فراز آسمان از داخل هواپیماست. زندگی جلوه

ی مبتذل همچون یافتن یک سکّه سفر است، نگریستن است، کار روزمره کردن است، حتی رخداد

یا زمین خوردن است، امّا فلسفۀ این زندگی، که حاصل نگاهی تازه است ، نزد سهراب چه 

 تصویری دارد؟

 من نمی دانم

 گویند: ا سب حیوان نجیبی است، کبوتر زیباستکه چرا می

 (717: همانو چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست. )

نگاه ما به غبار عادت آغشته است و همه چیز را از »گوید: میشمیسا در تحلیل بند مذکور 

اند که کبوتر زیبا و کالغ زشت است، اسب ها می بینیم. به ما آموختهها و شنیدهدریچۀ آموخته

« نجیب و سگ نجس است و در نتیجه برخورد ما با محیط پیرامون ما، زایا و تر و تازه نیست

 (.721: 7337)شمیسا، 

 باید شست، جور دیگر باید دید چشم ها را

 ها را باید شستواژه

 واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد 

 چترها را باید بست

 (717: 7331سپهری، زیر باران باید رفت. )
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معرفت شناسان مدرن، انواع معارف »های ذهنی است. داوریباران رمز نگاه تازه و بدون پیش

« ای و معارف مهارتیکنند: معارف گزارهبه دو گروه عمده تقسیم می موجود در جامعه بشری را

ای، که پایۀ اکثر علوم به ویژه علوم پایه و علوم انسانی است، یعنی (، معرفت گزاره3:  7332)دباغ،

های سیاسی، های دینی، چه گزارهکنیم، چه گزارهها حاصل میمعرفتی که ما نسبت به گزاره

..؛ مانند این گزاره که، قّلۀ اورست بلندترین قلّۀ جهان است؛ یا اینکه، پس از اقتصادی، علمی و .

این جهان، جهان دیگری وجود دارد. معرفت مهارتی یعنی معرفتی که به صورت عملی فرا گرفته 

شویم، با ای رو برو میشود، مانند نجاری. هنگامی که ما با جهان پیرامون و اصوالً با هر پدیده

ای که از قبل در ذهن داریم نسبت به آن پدیده داوری کرده و آن را خوب یا بد، ارهمعرفت گز

بینیم. اصل سخن سهراب سپهری این است که ما نیز باید مانند نامیم و میزشت یا زیبا و ... می

و از قبل  های پیرامونی نام ننهاده بودندها رو برو شویم؛ آنها بر پدیدههای نخستینه باید با پدیدهانسان

ای یا مهارتی نسبت به پیرامون خود نداشتند، به همین دلیل همواره نگاهشان تر و تازه معرفت گزاره

شود که زندگی جز ای میو پر از حیرت و اعجاب بوده است و همین نگاه تازه سبب زندگی تازه

 :نحوۀ نگاه ما نسبت به زندگی و به هستی نیست

 روزی که

 کرددانش لب آب زندگی می

 انسان

 در تنبلی لطیف یک مرتع

 ...های الجوردی خوش بودبا فلسفه

 انسان

 در متن عناصر

 خوابیدمی

 (711: همانشد )نزدیک طلوع ترس، بیدار می

روند، هر کدام بسته کشند و میآیند و رنج میهایی که میبنا به نظر سهراب در هشت کتاب انسان

های متفاوتی دارند؛ چنانکه یانسان و هستی، از پدیده مرگ تلقبه سطح معرفت و نوع نگاه خود به 

 ی گوید:ومول

 پیش دشمن، دشمن و بر دوست، دوست مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست
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 دار خود ترسانی، ای جان هوش آن ز ترسی ز مرگ اندر فرارآنک می

 ( 3222: 7317)مولوی، 

در ادبیات و هنر تأثیر  اًاست که مخصوص ۀ اگزیستانس، یکی از اصول مهم فلسفمرگ آگاهی

رای انسان موهبتی است ها، مرگ و تناهی باز نظر اگزیستانس (771: 7312. )مگی، گذاشته است

دست بیاورد، یک قدم به سوی ه کشاند و اگر درک درستی از آن بکه او را به سوی اصالت می

 مرگ ۀتلقی سپهری نسبت به مقول( 772: 7333شت. )علیزمانی و فرجی، اصیل شدن خواهد بردا

کرد، و مرگ آگاهانه است؛ زیرا سپهری بر این باور است که؛ تا شقایق هست زندگی باید هم  نیز

؛ و هم اینکه ید، کودک پس فردا، کفتر آن هفتهمثالً این خورش ؛ها کم نیستاینکه؛ دلخوشی

موهبتی روحانی است. آورد این مرگ، اصالت بخشی و هویت بخشی نوینی است که گویی ره

زیستن در این دنیا برای سپهری، خواستنی و پذیرفتنی است که، زندگی رسم خوشایندی است. 

ر این هستی که روزی بیند و خود را مسافری دسپهری زندگی را جدی و ساده و خواستنی می

زندان بیند و مردن را متضمن درِ ر خالف مولوی، جهان را زندان نمیسپهری ب»خواهد رفت. 

انگارد. او اساساً مرگ را اتفاق شکستن و درِ مخزن گشودن و پرواز کردن به قلمرو دیگری نمی

کند؛ باید درباره آن اندیشید، اما نباید از آن مهیب و منحصر به فردی در این جهان قلمداد نمی

نگرد؛ یگاه در سایه نشسته است به ما م هراسید و آن را امر خیلی غریبی دانست، مرگی که،

 (.1: 7332)دباغ، « دهدای که در زندگی روزمره رخ میای است نظیر صدها پدیدهپدیده

در باب مقولۀ مرگ در ذهن و زبان سهراب باید گفت هم زندگی و هم مرگ دو امر الزم و 

باید بزید و هم باید به ساحت  ملزومی هستند که بشر را گریز و گزیری از آن نیست؛ آدمی هم

مرگ وارد شود، مرگ به ظاهر ظلماتی است که درون آن آب حیات باززایی و بازآوری کران بی

 نهفته است:

 ... و نترسیم از مرگ

 مرگ پایان کبوتر نیست

 ...مرگ وارونه یک زنجره نیست

 چیندمرگ گاهی ریحان می

 نوشدمرگ گاهی ودکا می

 نگردگاه در سایه نشسته است به ما می
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 دانیم و همه می

 (712: 7331های لذت، پر اکسیژن مرگ است ) سپهری، ریه

بدان دلیل است تا سهراب دهشتناکی مرگ را برای مخاطب  بسامد باالی مرگ در این بند

ای آفرین و سرزندهبه نمادها و عناصر روشن و حرکتسازد و وی را با آن مأنوس سازد. دلپذیر 

تر، اقاقی، آب و هوای خوش، صبح، خوشه انگور، که در این بندها به کار رفته توجه کنید: کبو

برخی از اگزیستانتیالیستها گاهی مقولۀ مرگ به پوچ  های لذت و.... در اندیشهشاپرک، ریحان، ریه

ای برای بازآفرینی و زیستنی دیگر رسد، حال آنکه در اندیشه سهراب مرگ دریچهگرایی می

کبوتر رمز روح و » نویسد: در تحلیل این بند میاست و اصالً پوچ گرایانه نیست.سیروس شمیسا 

آزادی و پرواز و نهایتاً زندگی است... اقاقی رمز زیبایی است.... دهکده سمبل زندگی 

است...سخن زندۀ تقدیر، مقدّرات ماست و از جمله این که سرنوشت محتوم آدمی مرگ است. 

 (.773ــ 771: 7337)شمیسا، « چپر رمز حدود و مرز و تاریخ محدود زندگی است

توان گفت سهراب جهان را آکنده از نور و طراوت و لطافت تجربه به صورت خالصه می

ترسد. او بیند و از در رسیدن آن نمیکند و با آن بر سر مهر است و مرگ را پایان کبوتر نمیمی

فهم و کند؛ همان گونه که هایدگر بر آن است که مرگ و اندیشیدن در باب آن را توصیه می

شود انسان به مرتبه وجود اصیلش عروج کند و زندگیش اصیل شود. اندیشه درباره مرگ باعث می

های مرزی است ها یکی از تجربهرسد مرگ در نظر سپهری همچون اگزیستانسیالیستبه نظر می

 بخشد.کند و به او اصالت میود آگاه میاگزیستانس خ که آدمی را به

 امر متعالی -3-4

نظر برخی افراد در  کنیم. بنا بربرای روشن شدن بحث به انواع مواجهه با امر متعالی اشاره می ابتدا

توان از چند اصطالح بهره گرفت؛ خدای ادیان ابراهیمی، خداباوری امر متعالی می مواجهه با

( 9: 7332طبیعی، خدای وحدت وجودی، همه خداانگاری، ندانم انگاری، خداناباوری و... )دباغ، 

وار است و بر فراز طبیعت و ن ابراهیمی، خدایی متشخص و انسانبنا به تصریح دباغ خدای ادیا

هاست و اوصافی همچون علم مطلق، قدرت مطلق و خیرخواهی هستی و منسلخ از آفریده

یعنی وجودی  وار؛االطالق را داراست. خداباوری طبیعی، خدایی است متشخص، اما غیر انسانعلی

. برای رسیدن به شودفرد و یگانه و جدای از هستی، اما اوصاف انسانی در او یافت نمیمنحصر به 

این امر متعال، باید همچون سپهری معتقد بود که در زمان حال و حتی ماضی، امکان تالقی با 
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ز این رو در ؛ ا«سایۀ نارون تا ابدیت جاریست»حتی د دارد؛ چنانکه در عالم تنهایی، ابدیت وجو

 (772: 7333. )نک به علیزمانی و فرجی، رکگور، تالقی زمان و ابدیت غیرممکن نیستییک ۀفلسف

 های گوناگون مواجه شدن با امر متعالی به صورت خالصه آشنا شدیم،اکنون که با تلقی

باور به  بندی کنیم.توان تصور و تصویر سپهری در هشت کتاب از امر متعالی را صورتبهترمی

باوری وجودی است، بدان معنا که آدمی در رابطه با  از هر قسمی که باشد، ساحت قدسی هستی

هستی تأمل کرده و اندیشه ورزیده و به باوری رسیده است که حاصل نگاه و تأمل او در باب 

های اگزیستانسیالیستی انسان است و جست وجو و یافتن گوهر هستی است، باوری که از دغدغه

این امکان تحول از آنجاست که از نظر سپهری دمی را متحول کند. تواند زندگانی آمقصود می

 همچون اسپینوزا، خداوند منسلخ و منفک از موجودات و طبیعت نیست:

 و خدایی که در این نزدیکی است

 الی این شب بوها، پای آن کاج بلند

 (793: 7331روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. )سپهری، 

« تریمما از رگ کردن به شما نزدیک»های اسالمی است؛ ندیشهنزدیک بودن خدا مطابق با ا

تعبیری از آن است. خدا در اندیشه سهراب، چنانکه در بند مزبور بدان تصریح کرده، خدای همه 

هایش چیز و همه کس و همه جاست؛ خدای حالّ است. او منسلخ و منفک از اشیاء و آفریده

این نوع نگاه ظار دارد او را حس کنند و بدو تقرب جویند. هایش انتنیست، همچنانکه او از آفریده

بیند و آن را موهبتی از است، او عشق را ساری و جاری در همه چیز می« عشق»سهراب ناشی از

از جهت همین امرمتعالی است که تقدس اشیاء و موجودات، همچون عهد داند. فضای قدسی می

چرا که امر متعالی حالّ درهستی است. سیروس شمیسا اساطیر، از منظر سهراب قانونی حتمی است؛ 

مرگی است..، آگاهی نویسد که کاج هم مانند سرو، رمز جاودانگی و بیدر توضیح این بند می

گوید: خدایی که همه جا هست، پایین و باال، در روشنی آب و استعاره از روشنی است... شاعر می

 (.12: 7337)نک به شمیسا،  در طراوت گیاه.

 ...آنی بود، درها وا شده بود

 آن پهنه چه بود: با میشی، گرگی همپا شده بود

 نقش صدا کم رنگ

 نقش ندا کم رنگ
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 پرده مگر تاشده بود؟

 من رفته، او رفته، ما بی ما شده بود

 زیبایی تنها شده بود

 (717: همانهر رودی دریا، هر بودی، بودا شده بود )

متعالی برابر است با وضع قوانین اعتباری بشری و نسبت اعتباری از نظر سهراب دور شدن از امر 

برقرار کردن در روابط اشیاء و موجودات؛ چنانکه در این نسبت اعتباری و اضدادی، گرگ و میش 

یی رسیده باشد، در آن لحظۀ مقدس، همۀ مظاهر «بی ما»ی اعتباری به «ما»مقابل همند، وقتی 

شود و زیبایی، تجلی مطلق رود، چنانکه رود، دریا میز میان میهای قراردادی ااعتباری و نسبت

ای برقرار نیست. این مرحله، همان مرحلۀ رسیدن به ساحت ازلیت چرا که نسبت قیاسی ؛یابدمی

، تعبیری مهم و پر مغز است « با میشی، گرگی همپا شده بود»اشیاء و مکاشفه است. در این بند تعبیر 

این جهان دار اضداد و دار » تواند ما را به لب سخن سپهری نزدیک کند: که شرح و بررسی آن می

اعداد است؛ یعنی در این عالم امور و عناصر ضّد هم و همچنین تعداد این عناصر بسیار است؛ به 

باال  علم و جهل، فقر و غنا، زیبایی و زشتی، عنوان مثال در این عالم جنگ داریم، صلح هم داریم،

ها عالم را پر کرده است. در عین حال در این عالم ی و الغری و ...؛ این دوگانگیو پایین، چاق

شماری از درخت و گل و کوه و حشره و رودخانه و ... وجود دارد که این جهان را دار بی تعداد

توان عبارت فوق را معنا کرد؛ در این پهنه با میشی، گرگی همپا اعداد کرده است. اکنون بهتر می

ود، کنایه از جمع شدن ضّدین با هم است، به همین معنا خاموشی هم گویا شده بود، یعنی شده ب

ای بوده ورای مراتب این جهانی. این عبارت ای که او به آن رسیده و تجربه کرده، مرتبهمرتبه

رسد که احساس ای میحاکی از این است که شخص در تجارب باطنی ــ وجودی خود به مرحله

 (.797: 7311)دباغ، « امر بیکران محاط شده استمی کند در 

تعّیُن با امر متعالی است. رسیدن به همان ساحت معهود ازلی اشیاء، به منزله تجلی و مواجهه بی 

رسیدن به این مرحله آرمان غایی سهراب است، او همواره از تزاحم و تکاثف ملول است و رسیدن 

( که Illo temporeهمان عصر طالیی اساطیری ) را مترصد است،« آن خلوت خود خواسته»به 

مباینت میان اشیاء و موجودات و امر متعالی نبوده است، در این لحظه است که بیان سهراب 

 شود: تر میتر و نوستالژیکاحساسی

 در کدامین زمین بود
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 که روی هیچ نشستیم

 ...و در حرارت یک سیب دست و رو شستیم؟

 عبور باید کرد

 آید، عبور باید کردمیصدای باد 

 و من مسافرم این بادهای همواره

 ها ببریدمرا به وسعت تشکیل برگ

 ... و در تنفس تنهایی

 (723-722: 7331های شعور مرا به هم بزنید. )سپهری، دریچه

تعبیر هیچ در بیان کسی مثل سپهری، دقیقاً مانند مفهوم عدم یا متناظر با آن، در لسان کسی مثل 

در آن ت و این عدم به معنای عدم اعداد و عدم اضداد است؛ یعنی عالمی که شخص مولوی اس

انسان است؛ اهمیت این ناکجاآباد  -منزل غایی شاعر« هیچستان»کند. کامالً یگانگی را تجربه می

 انسان با امرمتعالی است:  -در تالقی و رویارویی شاعر

 به سراغ من اگر می آیید

 پشت هیچستانم

 ان جایی استپشت هیچست

 پشت هیچستان رگ های هوا، پر قاصدهایی است

 خاک ۀدورترین بوت ۀرند، از گل واشدوآکه خبر می

 ... آدم اینجا تنهاست

 (777: 7331سپهری، ) .و در این تنهایی، سایۀ نارونی تا ابدیت جاریست

عرفانی، باطنی در سطر پایانی شعر مذکور منظور از تنهایی، یک نوع تنهایی وجودی در معنای 

 .کندقیاس پیدا میگی و اتصالی بیو اشراقی کلمه است، که سالک احساس اتحاد و یگان

 باید دوید تا ته بودن

 باید به بوی خاک فنا رفت

 (792همان: باید به ملتقای درخت و خدا رسید. )

ی ملتقا محل تالقی و دیدار است. شاعر می گوید که اگر با دیدن درخت به وجود خدا پ

داند؛ هر جزء طبیعت اثر قدرت، ایم. سپهری درخت را تجلی صفات خدا میببریم، به هدف رسیده
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را در دو کلمۀ درخت و خدا « خ»حکمت و صنع اوست. برای تأکید بر این ارتباط، شاعر صامت 

 تکرار کرده است تا طبیعت و خدا را به شکل آوایی به یکدیگر پیوند دهد.

 گیرینتیجه -4

با سرودن آغاز شده و « مرگ رنگ»سهراب سپهری در طول دوران شاعری خود، که با سرایش 

های وجودی بوده است. او در سیر و رسد، همواره گرفتار دغدغهبه پایان می «ما هیچ، ما نگاه»دفتر 

رسانده است، از نگاهی لبریز از  سلوک شاعری خویش، که تفکرات خود را در اشعارش، به ظهور

آوار آفتاب مشهود  ها وی و غمِ سیاه و شک و تردید که در دفاتر مرگ رنگ، زندگی خوابتلخ

هایی عمیق است، به سوی تصویر و تفسیری آکنده از شادی درونی و صلح و غمِ سبز و عشق و تن

بلند صدای پای آب و مسافر و همچنین دو دفتر حجم سبز و ماهیچ، ما  ۀمعنوی، که در دو منظوم

به آنها اشاره کردیم،  هایی که در این جستار، در حرکت بوده است. با بررسیاستص نگاه مشخ

توان گفت که سهراب سپهری شاعری اگزیستانسیالیست است و هشت کتابش، در ادبیات می

معاصر فارسی و در بین دفاتر شعر منتشر شده از شاعران بسیار، کتابی است که ادبیات 

گذارد. مفاهیم غم و عشق و تنهایی و معنای زندگی و مرگ و یش میاگزیستانسیالیستی را به نما

ترین مفاهیم اگزیستانسیالیستی در هشت کتاب است مواجهه با امرمتعالی، جزء محوری چگونگی

اند. هایی شدهکه با توجه به تطور فکری سپهری در طول سرایش دفاتر شعرش، دچار قبض و بسط

های مرزی چون وجودی چون غم و تنهایی و موقعیت اطفدر هشت کتاب سپهری بیشتر با عو

برسد تا بدان خلوت « تفرّد»کند به عشق و مرگ مواجهیم. سهراب از آنجا که سعی می

کند زندگیش کند، بدین دلیل سعی نمیخودخواسته نائل شود، در ساحت وجود لنفسه سیر می

های مهم زمان به عنوان یکی از مؤلفهمطابق زمان یا مطابق انتظار همه سپری شود، گسست از 

در مرز میان زندگی و مرگ است که فترتی تأمل  اگزیستانس، در شعر سهراب به خوبی پیداست.

شود، سهراب در میان دو بُعد زندگی و مرگ در حالتی تعلیقی مانده است برانگیز بر شاعر وارد می

کرده که سبب آن نامشخص است. در )اوضاع و احوال مرزی( و همین تعلیق، غمی بر او وارد 

های مهم اگزیستانس، های نفسانی بشر و یکی از مؤلفهحوزه غم، به عنوان یکی از مهمترین ویژگی

آور و غم آلود و ماللکند؛ غم گونۀ نخست تیره و تار است؛ غمی یأسشاعر از دو غم صحبت می

آورد. در بحث زندگی به بار می دیگرگون که شیرین و بصیرت افزاست که میوۀ شیرین خلوت را

ای بغرنج و سهراب دو نگاه متفاوت به زندگی دارد؛ چنانکه دیدیم در نگاه نخست زندگی پدیده
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آالیش است آور است و در نگاه دیگر نگاه او به زیستن در این برهه کامالً ساده، طبیعی و بیمالل

های انسان رسند است. از نظر او تمام کُنشو ای بسا نوعی اندرز به انسان مدرن و در عین حال ناخ

شماری دارد؛ رفتن و سفر است، های بیو فراتر از انسان حیوان، تجلی زندگی است، زندگی جلوه

نگریستن است، کار روزمره کردن است. در مقوله مرگ باید گفت بنا بر شواهد شعری سهراب، 

ها متفاوت ، با دیدگاه اگزیستانسیالیستنوع نگاه او به مرگ و اساساً دیدگاه او به غایت مرگ

کند و با آن بر سرمهر است و از است؛ سهراب جهان را آکنده از نور و طراوت و لطافت تجربه می

ها مثل آلبر کامو و سارتر نگاهی برخی اگزیستانسیالیست ترسد، حال آنکهرسیدن مرگ نمی

سهراب کامالً شرقی است. در بحث امرمتعالی گرایانه )نهیلیستی( بدان دارند. این نوع دیدگاه پوچ

است؛ خدایی که در سایر موجودات است نه منسلخ و جدای از آنها،  سهراب معتقد به خدای حالّ

سپهری چنین درکی از رابطه میان جهان پیرامون و امر متعالی دارد، او معتقد است که هر جزء 

 طبیعت اثر قدرت، حکمت و صنع اوست.
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