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  مقدمه. 1
دهنـد و    آن اهميـت مـي   ةچيز به زيبايي و فلسـف  بيش از هر) استتيك( در دانش زيباشناسي

. كننده براي اين سؤال كه زيبايي چيست و زيبـا كـدام اسـت بيابنـد      پاسخي اقناعكوشند   مي
انـد    گـران همـواره كوشـيده    پـژوهش . در تعريف زيبايي وجـود دارد گوناگوني هاي   ديدگاه

و  ،شناسي، فيزيولوژي، تاريخ  شناسي، جامعه  هاي گوناگون متافيزيك، روان  زيبايي را از جنبه
اند تعريفي درسـت و دقيـق     تالش بوده خود در ةشناسان نيز به نوب  زيبايي. مانند آن بشناسند

  .از زيبايي ارائه دهند
 ةبارها زيبايي را نتيجـ ) هاي افالطون  از مشهورترين نوشته( مهماني ةافالطون طي مكالم

افالطـون زيبـايي همـواره در     ةدر نظريـ  .)57 :1378 ،احمـدي ( است   دانسته) eros( عشق
فاعل شناساي زيبايي كه در  ةكه انسان به مثاب  آن   شود؛ حال  مي جوو هاي بيروني جست    پديده

گـويي فرامـوش    ؛شـود   زند ناديده انگاشـته مـي    دست به قضاوت زيباشناسانه مي   هر پديده
بايد  ،در مصاديق بيرونيق قتحزيبايي، پيش از . زيبابين زيباست ةشود كه زيبايي در ديد  مي

اي   چون بحث و مطالعه جاست كه شناخت زيبايي اين. ه و بينش انسان منعكس شوددر نگا
 اي عينـي و ملمـوس بـه     تواند پديـده   زيبايي از اين لحاظ نمي. يابد  شناختي اهميت مي  روان

است كه انسان در ذهن و در واكنش به درك محسوسـات از خـود      بلكه كيفيتي، آيد   شمار  
حـس    زيبايي يك فعاليـت روحـي صـاحب   « :گويد  كه بندتو كروچه مي   چنان. دهد  نشان مي

 زيبايي شهود يا مكاشفه يـا يـك ديـد اشـراقي    «از نظر او  .»است، نه صفت شيء محسوس
گونه وساطت عقل و   است، چه در برابر محسوسات و چه بر اثر تصورات ذهني، بدون هيچ  

                           ِ              از ديدگاه فلوطين نيز زيبايي  چيزهاي محسوس  .)9: 1388، كروچه( »ها  ادراك و انواع مفهوم
يـابي از   اند و جسـم زيبـا از طريـق بهـره     زيبايي گرفته ةها از ايد است كه آن   اي ناشي از بهره

ايـن   .)70: 1378، احمـدي ( يابد آيد وجود مي بخشي كه از صور خدايي مي نيروي صورت
اما نوعي ديگر از زيبايي هم وجود دارد كه  ؛تعريف فلوطين تعريف زيبايي محسوس است

از اين نـوع زيبـايي بـه زيبـايي حقيقـي و معنـوي و       او . شود با چشم و گوش دريافت نمي
زيبـايي بـا   : گيرد  مي  بحث نتيجهادامة فلوطين از همين نكته براي . است   كرده روحاني تعبير
زيبـايي  . آاليد شود و آن را مي بسته است و زشتي است كه به روح افزوده مي روح آدمي هم

 يابـد  همان زندگي راستين روح است و جان آدمي اگر با خود تنها بماند از زشتي رهايي مي
رسد كه در  هاي طبيعت به اين نكته مي فلوطين با پرداختن به زيبايي ،درنهايت .)70: همان(

اسـت بارهـا    اي كـه در روح   امـا زيبـايي   ؛طبيعت هم صورت معقـول زيبـايي وجـود دارد   
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شويم و براي   رو مي  زيبايي عرفاني روبهمسئلة جا با  در اين .)72: همان( ارجمندتر از آن است
. هاي جهان بنگريم  يابي به زيبايي بايد به زيبايي مطلق توجه كنيم تا با بصيرت به پديده  دست

است و زيبـايي را در     ِ              گرو  زيبايي دروني  فلوطين رسيدن به زيبايي در ةدر نظري ،به طور كلي
پردازان با طرح مفاهيمي چـون مطبـوع و     برخي از نظريه. داند  نخست زيبايي هنري مي ةدرج

سقراط و . ارائه دهندتري از زيبايي   مفهوم دقيقكنند  ميكردن آن از امر زيبا سعي  مفيد و جدا
در تعريف سقراط زيبايي  .اند  چنيني از زيبايي مطرح كرده  كه تعاريفي ايناند  دكارت از كساني

آن چيزي كه به درد انسان بخورد هم زيباست  هر«از نظر او . بودن تفكيك شده است  و مفيد
است كه بـراي چشـم      زيبا چيزي«تعريف دكارت  در .)120: 1374 ،شاله( »و هم مفيد است

تـري   زيباشناختي رشـد بـيش  نظرية پس از رنسانس . )122: همان( »و مطبوع باشدخوشايند 
  .شود بهتر بيان مي) نيكي( و اخالق) حقيقت( يابد و پيوند آن با علم مي

كـه فعاليـت   انـد   كالسيك آلمانفلسفة پردازان زيباشناسي در  و هگل نظريه ،كانت، شيلر
زيباشناسي . هنر و ادب آغاز كردند ةدربار ييانسنتي اروپاآراي نظري و عملي خود را با نقد 

زيبـايي آن  «از ديـدگاه كانـت   . و هنر استوار است مسائل علم و اخالق ةبيان رابط كانت بر
هـدف    همگاني كه چـون غـايتي بـي    مفهوم و  بي؛ سود است كه لذتي بيافريند رها از بهره و

 اي صـادر   پديـده  بـارة زماني كه انسان حكمي زيباشناسـانه در  ،اواز نظر  .)81: همان( »باشد
. اسـت    پديده بازگردد، عملكردي زيباشناسانه صـورت گرفتـه  گاه كه به خود آن   كند، آن  مي

در مقام مقايسه با زيبايي هنري اهميـت   كهداند   روح ابژكتيو مي ةهگل زيبايي طبيعي را زاد
كـاركرد  نتيجـة  تر   است يا به زبان ساده روح سوبژكتيوزادة زيبايي هنري  زيراتري دارد؛  كم

  .)100: همان( است   ذهن آدمي
كنيم از همان ادراكـات    مي   بنيان داوري ما كه چيزي را زشت يا زيبا فرض ،كلي طور   به

. كه به ديد انسـان بسـتگي دارد  اند  زشتي و زيبايي مفاهيمي ،درواقع. شود  حسي ما ناشي مي
يابـد    چه اعتبـار مـي   بازند و آن  ها رنگ مي  ها، مصداق  در مقام سنجش زشتي و زيبايي پديده

ايـن نسـبيت    ةها نسـبي اسـت و ريشـ     درك زشتي و زيبايي نزد انسان.  ِ     ر ك است        ادراك م د
ها عامل تغيير نوع ديـد و ارزيـابي زشـتي و      از پديده   ادراك ماست؛ يعني درك متغير انسان

هـا، از    زشتي يا زيبايي پديـده  دربارةصدور حكم  ما در ،درحقيقت. شود  ها مي  زيبايي پديده
عالم خيال و مكاشفه  داريم و اين حكم براي هنرمند جز در  خود پرده برميميزان تأثر رواني 

آن چگونه و در چه  حال بايد ديد اين بستر شهودي چيست و زيبايي ناشي از. دهد  رخ نمي
  .يابد  ميشرايطي نمود 
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  شهودي  ِي زيباي. 2
تـدريج وقتـي ايـن واژه      اند و به  كرده   ترجمه »حدس«را  intuitionواژة زبان   مترجمان عرب

 ،دارد   تري  عرفاني غني  ـ  فرهنگي ةكه پشتوان ،»شهود«اصطالح  يافتو عادي ه رروزمكاربرد 
ترين خصوصـيت بـارز در تمـامي      درنگي كامل  واسطگي و بي  تصور بي. جاي آن را گرفت
شـناخت  «: گويـد   برگسون در تعريف شـهود مـي   .)80: 1385، رؤيايي( اشكال شهود است

ء   كه ما به كوشش تخيل، خودمـان را بـا شـي     ء يا امر واقع عبارت است از اين  شهودي شي
ساني كه در نفس خويش است بشناسـيم  ه سان بگيريم و با اين كار شيء را از درون، ب يك

هـا را از ميـان     انسـان در شـهود واسـطه    .)112: 1363، باكلر و   رندل( »اي ديدگاه  نه از گونه
در اثر هنري، مفـاهيم طـي   . يابد  ء يا پديده را درمي  و واقعيت اصيل و حقيقي شي دارد  برمي
هنرمند است كـه بـه    ةاين تجرب ،درواقع. شوند  اي كه هنرمند كسب كرده وارد اثر مي  تجربه

اثر هنري و هنرمند، مخاطب نيز از طريـق   عالوه براما  ؛بخشد  اثر هنري زيبايي و مفهوم مي
  .تواند زيبايي اثر هنري را كشف كند  واسطگي مي  شهود و بي

فعاليت هنر « :نويسد  كند و مي  احساس تعريف مي ةهنر را اشاع) 1910- 1828( تولستوي
گرفتن شرح احساسات انسـان ديگـر، از راه    دارد كه انسان، با بر بنياد اين استعداد آدمي قرار

 كـرده    دهنده تجربـه   كننده و شرح  بيانتواند همان احساسي را كه شخص   شنيدن يا ديدن، مي
حالي است كه پيش  اين در .)55: 1364، تولستوي( »نيز همان احساس را تجربه كنداو بود،   

، )1952- 1866( كروچـه از نظـر  . دانسـت   از او كروچه هنر را نوعي فرانمود يا فرانمايي مـي 
را ذيـل سرفصـل خاصـي    كـه آن    آن  شهود به معناي ادراك يگانگي يـك شـيء اسـت، بـي    

خاص احساسـي   هاي دادهچند كه از دريافت    فعاليت ذهن را به مراحلي او. بندي كنيم  طبقه
تخيـل اسـت    شهودي و ةآن است كه در مرحل و بر كند مي   تقسيم شود مي و ادراك ما آغاز

 هاي دادهدريافت   مرحلة ( نخست ةمرحل در. آيد ميآگاهي درستي به دست  ها دادهكه از اين 
كـه     زمـاني . آگاه نيسـتيم  ها آنولي به طور كامل از  ؛كنيم ميعواطف را احساس ) احساسي
فرانمـود  « ها آن، به )اند عواطفآن م يعالكه ( دهيم مينشان ) فيزيكي( جسماني هاي واكنش
ـ » فرانمود تخيلي«. كنيم ميو حالت رواني آن را ابراز  دهيم مي» رواني  انيز طريقي است كه ب

اي كه كالينگوود آن را تخيل و كروچـه    ؛ مرحلهكنيم ميدوم ابراز  ةآن عواطفمان را در مرحل
 .)262 :1378 ،احمدي(كند  مياين سطح است كه هنر خود را نمايان  و در نامد ميشهود 

 دسـت    به) استدالل( و تعقل) شهود( كروچه معتقد است دانش انسان از دو راه مكاشفه
 ـ  بيـاني حسـي         ْپس هنر  .)65 :1388 ،كروچه( شهودي بودن آن است    ْهنر  ةمشخص. آيد مي  
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شهود هنري را در شكل ناب و  او. استشدني  تغزلي دارد كه از راه مكاشفه درك و دريافت 
نوع بيان  شهود را به هر توان نمي. كه موقعيتي ذهني است داند ميشاعرانه  يشهود آنكامل 

از شـهود شـاعرانه   «بياني يكي دانسته خواهد شد كه  ةشيوبا آن  فقطهنر . زباني اطالق كرد
 يكـه هـر بيـان    كند ميتصريح  او .)261 :1378 ،احمدي( »برآمده باشد و بيان شاعرانه بيابد

كروچه هنر را .                  ً                            ً                    شاعرانه نيست؛ مثال  بيان طبيعي حس و عاطفه لزوما  شاعرانه و هنري نيست
آن را احساسات ذهني  ة   ً                     رفا  ذهني دارد؛ چون سرچشمكه بياني ص داند ميگري  چون بيان هم
از  فقـط ؛ كنـد  مـي اي را مجسم   شهود درحقيقت از آن جهت شهود است كه عاطفه. داند مي

اثـر هنـري معنـاي     .)83 :1388 ،كروچـه ( و بر عاطفه تكيـه دارد  گيرد ميعاطفه سرچشمه 
اي كـه هنرمنـد     بـه گونـه  جهان اسـت؛   وجهي از شود ميچه ابالغ  آن. رساند نميحقيقي را 

 كند ميجو و اشيا جست      حقيقت  انسان زيبايي را در .)85 :1385 ،ياييؤر( كند مي اش تجربه
زيبانگري . رسد  ميكشف و شهود به زيبايي  باو  يابد ميحقيقت ناب به زيبايي دست  و در

آفرينش هنـر   ةلئهگل نيز به مس. رسد ميذات هستي به آن  ةشهودي است كه انسان با تجرب
ارزش  .)103 :1378 ،احمـدي ( دانـد  مي وابسته از روح آدمي اعتقاد دارد و هنر را به شهود

دارد شناختي و عقالني      ِارزش  فلسفه و دين مانندشك  يبهنر . هنر در الهام هنرمندانه است
 .دهد  را نشان ميآدمي با طبيعت و ديگران ميان نسبت  چگونگيو 

است كـه     زيبانگري نگرشي« زيراكي با شهود عرفاني دارد، شهود هنري ارتباط نزدي
شود و درحقيقـت، از بطـن     عرفاني زاده مي  ـ  هاي شخصي و عميق ديني  بستر تجربه در

عميق  ةو بيش از هرچيز مرهون نگاه ديني و تجرب خيزد  عرفاني برمي  ـ  داري تجربي دين
نصوص ديني و سـخنان بزرگـان ديـن     در .)122 :1388 ،هروي احمدزاده( »ديني است

كه   آن هستي اعم از هاي پديده همة سريان زيبايي در فراواني وجود دارد كه بر هاي نشانه
خداونـد   ،)ع( ز امـام علـي  ا بر روايتي ويژه بنا  به. كند ميزشت يا زيبا ديده شود داللت 

 قرآندار زيبايي است و در  خالق و دوست  تعالي   حق .زيباست و زيبايي را دوست دارد
 و معنـوي ) دار انسـان و آسـمان و زمـين    طبيعت جـان ( طبيعي هاي زيبايينمودهايي از 

بينش عرفاني نيـز   كه در دانيم مي ،اينعالوه بر . كند ميياد ) صبر جميل و هجرت زيبا(
حسن عالم علوي « معرفت و شهود،      ِاهل                                            زيبايي جايگاهي ارجمند دارد و از نظر هنرمند 

 چه متناسب است نمودگاري اسـت  و جمال است و اصل حسن و جمال تناسب، و هر
تناسب كه در اين عالم محسوس است همـه   چه هر جمال و حسن و ؛از جمال آن عالم

كـه در عرفـان         ً  خصوصـا   .)358: 1361، غزالـي ( »ثمرات جمال و حسن آن عالم اسـت 



 در شعر و نقاشي سهراب سپهري شناسي شهودي شهود زيباشناسانه و زيبايي   68

  

 .حق در ازل بر ذات خود كـرد است كه حضرت  »ي    ي حب    ّتجل « يك نتيجةهستي  نظري،
  :گويد  ميزيبايي  حافظ به

 عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد   زددر ازل پرتو حسـنت ز تجلـي دم
  )127 :1367حافظ، (

زالل زيبايي و كمال مطلق اسـت،   ةكه سرچشم ،خداوند انسان را آفريد و از روح خود
جويي را در وجود آدمي به وديعـه   زيباييدوستي و  او دميد و فطرت زيبايي     ِخاكي         ِدر قالب 

گردان  ها روي  ها و پلشتي  ها مايل و از زشتي  ها و زيبايي  كمالي خود به خوبي نهاد تا در سير
 ؛هاسـت  آنبـا  هـا و پيونـد     پي كشف و آفرينش زيبـايي            ً   انسان ذاتا  در ،سبببه همين . باشد

شناسي ديني و شهودي انسان را به   زيبايي. شود  كشفي كه جز با نگاهي شهودي حاصل نمي
لحظـه   جاست كـه انسـان زيبـانگر هـر     دهد، و اين  مي   سوق) معنويت( مراحل تكامل ايمان

دين در مراحل تكاملي «. يابد  كند و روحي زيبا مي  مي تر با خداي خود برقرار  پيوندي عميق
شدن   زيبانگري درحقيقت نزديك ةرسد و تجرب  و شهود مي ،تجربه، مكاشفهعرصة خود به 

زيبا ديـدن   ةانسان با هر بار تجرب .)122 :1388 ،هروي احمدزاده( »به اين شهود ديني است
زيبايي بر انسانيت و كمال او افـزوده   ةكند و با هر بار تجرب  شدن را تجربه مي ها، زيبا  پديده
نقصـان تـا مقـام     ةاز مرتب آشكاري است از سير شخصيت انسان، ةزيبانگري نشان«. شود  مي

  .)161 :1376 ،سروش( »كمال
جايي كـه برخـي، از    نازل است تا و حواس ظاهري از حقيقت زيبايي بسيار ناچيز ةبهر

طور كه درك لذات جسـماني بـا حـواس      پس همان. اند  ياد كرده» لذت«آن با تعبير فايده و 
و به بصيرت باطني و سير  ظاهري است، درك زيبايي و حقيقت آن نيز امري شهودي است

كـه بسـياري از شـاعران و      ايـن  گـو . شـود   ها و مفاهيم مربوط مـي   روحاني در اعماق پديده
اند از امكانات محدود زبان عادي مـدد    شگرف ناگزير شده ةهنرمندان در تعبير از اين تجرب

س هـاي ملمـوس و محسـو     را در قالـب تجربـه  منـد   ارزششـهودي   ةبخواهند و اين تجرب
  .عرضه كنند هرروزه

 

  مسئلهبيان . 3
زده و پرآشـوب    كـه در دورانـي سياسـت    بـا آن  ،شـاعر و هنرمنـد معاصـر    ،سهراب سپهري

مـاعي  تاج  ــ   زيست، مانند بسياري از معاصرانش كه كمابيش خود را با مسـائل سياسـي   مي
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بودنـد، بـه جهـان       و آثاري با رويكردهاي اجتماعي و سياسي پديـد آورده    كرده روز درگير
او از .                    ً              عصرانش ديدگاهي كامال  متفاوت داشـت  او برخالف هم. بيرون و وقايع آن نپرداخت

هياهوي سياست و اجتماع روي برگرداند و توجه خود را به خلـوت درون و سـير بـاطني    
او . يافتن به بينشي شهودي در درك جهـان هسـتي بـود      معطوف كرد كه حاصل آن، دست

كـار   هاي هسـتي در   و پديده ،فراسوي ظاهر اشيا، مفاهيم را در) خدا( يگانه همواره حقيقتي
و محتـواي هنـر او از ديگـر     ،نگرش شهودي سهراب سبب شده بود تا زبان، سبك. ديد  مي

 آثار سهراب كم نيست و در شعر شواهد چنين نگاهي در. هنرمندان معاصرش متفاوت باشد
 هاي سـهراب   خواب. توان نشان داد  مكاشفه را مي و شهودهاي آشكاري از   نقاشي او رگه و

تنهايي او، همراه شدن با عناصر هستي، شوق بازگشـت بـه دوران كـودكي، زيبـا      خلوت و
هـايي از احساسـات و     و بسـياري ماننـد آن همـه نشـانه     ،ظـاهر زشـت   هاي به  ديدن پديده

نظـران و    ي از صـاحب همـان شـهودي كـه برخـ    . ينـد  او) تجريـدي ( هاي شـهودي   انديشه
در ايـن  . انـد   زيباشناسان تحقق آن را براي درك زيبايي الزم و بلكه شرطي اساسـي دانسـته  

. شهودي سپهري اسـت  ةها و اصول انديش  مايه اصلي ما از يك سو، بررسي بن ةمقاله دغدغ
نشان دهيم كه اين هاي او   نقاشي و ها و قرايني در شعر  نمونه ةآنيم تا با ارائ سوي ديگر بر از

هـا    پديـده  ةواسـط   تنها به لحاظ نظري زيبـايي را عـين شـهود و درك بـي     مايه نه شاعر گران
چيز را در پرتو نور مكاشـفه و از منظـر    همهخود، نقاشي  و در شعر ،نيز              ً داند، بلكه عمال    مي

  .است   معرفي كرده» زيبا«ديده و » زيبا«شهودي 
  

  تحقيق ةپيشين. 4
اسـت و از     نقاشي سهراب نوشـته شـده   و شعر ةزمين ها و مقاالت بسياري در  كتابكه   با آن
اما اثري كه به صورت كامل و مستقيم بـه  ، اند  پرداختهاو به واكاوي آثار گوناگون هاي   جنبه

در برخـي آثـار،   . شناسي سپهري و بينش شهودي او در آثارش مربوط باشد، نيـافتيم   زيبايي
رمـز و نمـاد در آثـار سـهراب     و اي از موضوعات چون تنهايي، مرگ،   پارهاشاراتي گذرا به 

بـراي  . انـد   كدام تحليل مرتبطي با موضوع مورد بحث مـا ارائـه نكـرده    ولي هيچ ؛شده است
هاي شعر فارسي با رويكـرد ويـژه بـه      تنهايي در برخي صوفيانه«اي با عنوان   در مقاله ،نمونه

هاي   زاده، به موضوع تنهايي و خلوت  سم قوام و عباس واعظاز ابوالقا» شعر سهراب سپهري
شناسي شـهودي    اي به زيبايي  اشاره چسهراب پرداخته شده است، اما در اين مقاله هي ةعارفان

  .نشده است
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  زيبايي از نگاه سهراب سپهري. 5
 نگر و شاعري كه شـهود هنرمندانـه را بـا سـلوك عاشـقانه       سپهري از منظر هنرمندي درون

» اشـكال  ةتعبيـر عاشـقان  « اسـت زيبـايي را       و در زبان و انديشه به فرديت رسيده   درآميخته
  :يابد ميبا عشق معني فقط شود كه زيبايي   مي تكرار يادآور و داند و با تأكيد  مي

و عشـق، تنهـا    /اشـكال  ةقشنگ يعني تعبير عاشـقان ـ   /؟قشنگ يعني چه :/و ميزبان پرسيد
  .)306: 1385سپهري، ( سكند مأنو  رمي يك سيب ميرا به گو ت /عشق

نمانـده و     زيبايي از نظرهـا پنهـان   و   هاي زيباشناسانه، نسبت ميان عشق  تاريخ انديشه در
ورزي   عشق ةآفرين است يا زيبايي انگيز  كه عشق زيبايي  اين ةنظران دربار  بسياري از صاحب

و دريافت خود، بـه يكـي از ايـن دو سـو مايـل      اند و به اقتضاي ذوق   داده   است داد سخن
كه  اعم از آن ، عاشقانه ةاست و تجرب   ترين عواطف بشري  روي، عشق از قوي به هر. اند  شده

كـه برخـي آن را بـا       چنان. هاست ترين آن  ترين و مهم  از خاص ،حاصل يا عامل زيبايي باشد
  .اند  انساني يكي دانستهترين مراتب حيات   شناخت حقيقت و نيل به عالي

 ةييد اين نظـر كـه عشـق نتيجـ    أت در. اند  دو ديدگاه مجال بروز داشته در ادب فارسي هر
كـه بـه    1از صوفياناي  طايفهزيبايي است در انديشه و زبان اهل معرفت و  ةشهود و مشاهد

  :گويد  نمونه، حافظ ميبراي . هاي بسيار دارد  اند نمونه  اي داشته  پرستي و نظربازي آوازه  جمال
ــار مســتغني اســت   ــال ي ــا جم ــام م ـا را    ز عشــق ناتم  به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روي زيب
ـتم   ــرد    من از آن حسن روزافزون كه يوسف داشـت دانس ــق از پ ــه عش ـا را  ةك ــرون آرد زليخـ ــمت ب  عص

  )15: 1367حافظ، (

ه شـاعران  جشد كه مورد تو يادآور اي را توان مشهورترين داستان عاشقانه  مي ،مقابل در
                الحـب  ي عمـي و   «حكـم     داستان عشق مجنون به ليلي، بـه . است   و نويسندگان بسياري بوده

چرده             ِ    مجنون، ليلي  سيه ةآفرين است و نگاه عاشقان  اين است كه عشق زيبايي ناظر بر»    ي صم
ي با خليفه را در اثبـات  موالنا حكايت احتجاج ليل. بيند  صورت زيباترين مخلوق مي را در

  :آورد  اين نظر مي
ــويي ــان ت ــه ك ــي را خليف ــت ليل  كز تو شد مجنـون پريشـان و غـوي      گف
ــزون نيســتي ــو اف ــان ت ــر خوب  خامش، چون تو مجنون نيستي:گفت   از دگ

  )488- 487دفتر اول، ابيات : 1385مولوي، (
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در چشـم آنـاني كـه از عشـق او     بينـد وگرنـه     ليلي را زيبا مي   عاشقانه   مجنون با نگاهي
  .اند ليلي جمالي ندارد  بهره  بي

است كه اگـر انسـان      آن او بر. كند  مي اي ديگر بازگو گونه سپهري نيز همين مفهوم را به
نگـري    ايـن زيبـا   ةبيند و نتيجـ   چيز را زيبا مي نگاهي عاشقانه به كل هستي داشته باشد، همه

آساني   آن براي هركس به ةسرسري نيست كه درك و تجربعشق . ها خواهد بود  درك زيبايي
 را تجربـه كنـد و بـا فـرو    » وسعت انـدوه زنـدگي  «عاشق كسي است كه بتواند . باشد ميسر

                                    ِ چنين است كه سهراب رسيدن به اوج آسمان  . را بيابد »امكان پرنده شدن«گذاشتن بار تعلق، 
  :داند  زيبايي را با دو بال عشق و دردمندي ميسر مي

 مرا رساند به امكان يك پرنده شـدن  /ها برد  مرا به وسعت اندوه زندگي /و عشق تنها عشق
  .)306 :1385سپهري، (

او براي درك و شهود زيبايي، تنها راه ممكن را برداشتن موانع و تصحيح نـوع نگـاه يـا    
  :آورد  اد برمييداند و فر  واسطه با حقيقت اشيا و چيزها مي  همان پيوند بي

واژه بايد خود بـاد، واژه   /ها را بايد شست  واژه /جور ديگر بايد ديد /ها را بايد شست  چشم
  .)292 :همان( دبايد خود باران باش

خواهد كـاركرد    مي» واژه بايد خود باران باشد«: گويد  كه مي جا اين نمونه آن سهراب در
واسطگي را تجربـه    و بي   تخريب» باران«نفع ارتباط حضوري و شهودي    ارجاعي زبان را به

تـوان اصـل     هـايي اسـت كـه مـي      با زدودن چنين حجابفقط او درصدد است بگويد . كند
شناسـيم    مـي » باد و بـاران «چه ما به نام  زيرا آن ؛جو كردو حقيقت و حقيقت اصيل را جست

بـه همـين دليـل اسـت كـه سـهراب نگـاه        . رنگ از حقيقت نيست هايي كم  چيزي جز سايه
ديدن  ةرا آماد بخشد و او  زيرا ديد زيبا روح انسان را زيبايي مي ؛كند  زيبابينانه را پيشنهاد مي

 ةشود و سريان او را در هم  تر مي خدا نزديك   با اين بينش است كه به. كند  حقيقت هستي مي
  :بيند  هستي به چشم مكاشفه مي

  .)272: همان( اي آن كاج بلندپ، بوها  الي اين شب /و خدايي كه در اين نزديكي است

هـا    شود پديده  سهراب بياني از همان نگاه شهودي است كه باعث مي»ِ جور ديگر ديدن«
در شعر و خيال سهراب، بهتـرين  . ها ببينيم با حقيقت و صورت مثالي و اصيل آن ةبست را هم

  :گويد  جا كه مي آن ؛، عاشقانه ديدن است»پارسا«چيز از نگاه 
  .)372 :همان( عشق تر است ةچيز رسيدن به نگاهي است كه از حادثبهترين 
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بيند شعر و سخنش در مردماني كه از   در اين حال و هواي روحاني، سهراب وقتي مياما 
شان عاشقانه نيست تصـميم  »نگاه«گويد تأثيري ندارد و   ها سخن مي با آن» ها  بازترين پنجره«

  .گيرد  به هجرت مي
 /حرفي از جـنس زمـان نشـنيدم    /ن پنجره با مردم اين ناحيه صحبت كردممن كه از بازتري

  .)391 :همان( دهيچ چشمي عاشقانه به زمين خيره نبو

تر همين ديـدگاه را بازتـاب داده    بيش» ما هيچ، ما نگاه«اي با عنوان   مجموعه سهراب در
آيد، سپهري به دنبال آن است تا نشان دهـد    مي  گذاري مجموعه هم بر كه از نام چناناست و 

ويـژه بـا نگـاهي شـهودي و      بـه  ،هسـتي كه هويت انسان با نوع ديدگاه و نگاه او به جهـان  
  .شود  تعريف مي ، اشياواسطه به حقيقت   بي

شود كه سخن     گويد شهود زيبايي پس از آن حاصل مي  شاعر در جايي ديگر آشكارا مي
ي عادي در پرتـو نـور   »زن« ةشود و مشاهد  شور مي   آيد و حرف بدل به  ميان مي   از عشق به

  :انجامد  اشراق به شهود زيبايي او مي
حرف بدل شد به پر،  /چشم مفصل شد :/رفتم نزديك /با بدني از هميشه /زن دم درگاه بود
  .)415- 414 :همان( بسايه بدل شد به آفتا /به شور، به اشراق

   اهميت آن در ايـن . ترين واژگان كليدي است  از مهم» )رفتن( نزديك شدن«در اين شعر 
است و پري بـراي پـرواز بـه    » هميشه«                                            است كه نزديكي و تقرب، پلي براي عبور از عادت 

شدن چشم هـم قابـل      رفتن و مفصل   افزون بر اين، مناسبت نزديك. سوي آسمان و اشراق
ي وجود دارد چشم هم از كـار  »   ب عد« و »غيبت«زيرا وقتي ميان شاهد و مشهود،  ؛تأمل است

و حركت به سوي مشهود نيز از لـوازم  » تقرب جستن« ،بنابراين. ماند  شناختن بازمي و   ديدن
  :داند  شهود مي ةسهراب نزديك شدن به اشيا را مقدم. است شهود

 ./از سرانگشـتم پـروا مكـن   ! نزديـك  ةو اينك، شـاخ  /ها، دستم ميوه چيد  ترين باغ در نهفته
  .)158: مانه( تابي انگشتانم شور ربايش نيست، عطش آشنايي است بي

معرفي ) شهود=  شناخت( عطش آشنايي ةكنند  را سيراب» نزديكي« سهراب   در اين شعر
 ةزاويـ «هـايش    تر نقاشـي  يابيم كه سهراب در بيش                        كه با تأم لي كوتاه درمي طور  همان. كند  مي

ديد سهراب به قـدري   ةزاوي 1 براي نمونه در تصوير. ي را انتخاب كرده است»ديد نزديك
                 ً         ايـن ويژگـي تقريبـا  در   . شود ها ديده مي هاي آن  ساقه فقط نزديك است كه از انبوه درختان

كه  خواهد ضمن آن  سهراب با اين نماهاي نزديك مي. خورد  چشم مي   هاي او به  تمام نقاشي
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هـا   دهد، آن  هاي فريبنده به وحدت و بساطت سوق   نش را از آشفتگي و كثرتذهن مخاطبا
  .را به درنگي شهودآميز برساند

  
  .)59: 1386 سلطان كاشفي،( 50×70روي مقوا، واش گعنوان،  بي .1تصوير 

هاي   ترين نشانه  ، در شعر مورد بحث، يكي ديگر از مهم)نزديكي( افزون بر عنصر تقرب
سهراب بـا چشـم ظـاهر زن را    . است» چشم« ةدر نيل به شهود و اشراق، واژتوجه درخور 

كه  شود، ولي پس از آن  بر او كشف نمي» بدني از هميشه«بيند و در اين ديدن چيزي جز   مي
هـاي    او را بـه بصـيرت و شـهودي بـراي كشـف زيبـايي      » چشم      ِمفصل «شود،   مي» نزديك«

تواند احساسـاتي را كـه از     ها نيز نمي  ها و واژه  ، حرفاست   بديهي. زند  وجودي او پيوند مي
منـدي را نيـز از راه    او درك چنين احساسات شكوه ،لذا؛ ت گرفته بيان كندئشهود شاعر نش

رود و روشنايي آفتاب جاي تاريكي   ها از ميان مي  در نور اشراق سايه. داند         ميس ر مي» اشراق«
آن شد كـه   كرد و بر فلسفي افالطون تفسير ةتوان با نظري  چنين صيرورتي را مي. گيرد  را مي

، شناختي توأم با ناشناختگي اسـت  »  ُ م ث ل« ةجهان مادي، طبق نظري ها در  درك آدمي از پديده
حقيقتي كه جـز در عـالمي ديگـر و بـا برافتـادن بسـياري از       . هايي است از حقيقت  و سايه
با اين همه، سهراب هم مانند بسـياري از اهـل   . شود  خبري و ناداني آشكار نمي  هاي بي  پرده
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 .دانـد   بينش، آشنايي با حقيقت را در اين جهان فقـط از راه اشـراق و مكاشـفه ممكـن مـي     
اي برسد     در اين شعر توانسته به الگويي كارساز رهنمون شود و با عشق به مكاشفه بنابراين،
  .آفتاب حقيقت است ها و اشراق  ها و سايه  آن زدودن حجاب ةكه نتيج

، خالي از كتاب »در امتداد وقت« جوي نگاهي استو جست سهراب در شعري ديگر، در
  :شود  خودي منتهي مي گويد كه به كشف و بي  او از نگاهي مي. و فارغ از استدالل

...  /ابهام را شنيد /گل را نگاه كرد /در امتداد وقت قدم زد /بايد بلند شد /بايد كتاب را بست
  .)428 :1385سپهري، ( فخودي و كش جايي ميان بي /بايد نشست نزديك انبساط

 شود كه او بتواند به انبساط نزديـك شـود و در    اين نگاه زماني براي سهراب حاصل مي
  .بنشيند» خودي و كشف بي«انتهايي ميان  حال بسط و فربگي روح در فراخي بي

 
  بسترهاي تعبير شهود. 6

گذراند، بـه سـبب     مي هايي بزرگ و فراواقعي را از سر  و هنرمند وقتي تجربه ،عارف، شاعر
چه تجربه كرده، تعبيـري بـه    ها و ابزارهايي نياز دارد تا بتواند از آن                       پ ري و كمال، به موقعيت
هرچنـد آن   ؛ترين بيان به بـازگويي و توصـيف آن تجـارب بپـردازد      دست دهد و با مأنوس

» يدرك و اليوصف« ةشان از مقول  گي دامنهدسبب ژرفا و گستر   خود و به   خودي   ها به  تجربه
  .ناپذير است  آيد و توصيف  به شمار مي
هاي گوناگون   خود را به شكل ةهاي شهودي و زيباشناسان  هنرمند، تجربه و شاعر  ِي سپهر

نخسـتين و  . اسـت    عرضـه كـرده  گونـاگوني  هـا را در بسـترهاي    در آثار خويش بازگو و آن
. هاي تصـويري   ها و نشانه     ّ                 ّ                  تجل ي زباني است و تجل ي ديگر در قالب نقش ترين شكل  ملموس

زباني در زبان به سبب ماهيت نمادين آن بسي دشوارتر و دورتر از انعكاس اين     ّ         تجل ي امر فرا
با اين همـه، سـهراب نيـز ماننـد اسـالف عـارف و       . هاست  ها و رنگ  تجارب در قالب نقش

  .كنيم  ها را بررسي مي است كه برخي از آن   هاي بياني چندي بهره برده  مند خويش از شيوههنر
  
 زباني زبان و امر فرا 1.6

ناپذيرند و فاقد مصاديق بيروني و از سوي  هاي شهودي بيان  از يك سو، تجربه ،كه گفتيم  چنان
تـر   هاي زبان بـيش   دارد و گزارهگري  هاي فراواني در بيان ديگر، زبان و كاربرد آن محدوديت

با اين همه، عارف يا هنرمندي كه به شهود دست يافته است  اند؛ پذيري                    ّ ناظر به عينيت و تعق ل
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ظرفيت تواند   ميبستن تمهيداتي  كار داند كه با به  ترين و مستعدترين ابزاري مي  زبان را نزديك
برخي از اين تمهيدات كه در شـعر سـهراب   . گري از امر فرازباني را حاصل كند و امكان بيان

  .و شطح ،آميزي  پارادوكس، حس: ند ازا خوبي استفاده شده است عبارت ها به نيز از آن

  پارادوكس 1.1.6
يونــاني  ةدر التــين از واژ paradoxumبرگرفتــه از ) paradox( نمــا يــا پــارادوكس متنــاقض

paradoxon  مركب ازpara  و » متناقض«به معني مقابل ياdoxa  به معني عقيده و نظر اسـت 
معنا كه هرگـاه    بدين ؛اجتماع نقيضين است ةساخت پارادوكس بر پاي .)68: 1374، چناري(

در . نماست  يا متناقضدارد ناساز گرد بيايند، آن سخن يا گزاره تناقض  ةاي دوسوي    در گزاره
كـه منـاط درسـتي و حقيقـت چيـزي جـز اسـتدالل و         ،كالسـيك فلسـفة     ويـژه  به ،  فلسفه
اما  ؛آيد  شمار مي   مردود به ،پذيري نيست، وجود نقيضين محال عقلي است و از اين رو  تعقل

تنهـا امـري    كه از قلمرو عقل فلسفي پا فراتر بگذاريم، بـروز تنـاقض نـه     آشكار است وقتي
سطوح چندگانه و  ةدهند ن جهت كه نشانالتصور است و از آ محتمل، بلكه قطعي و ضروري

  .ابعاد گوناگون است، مقبول
هـاي    ارچوبهـ كرانگي هستي اسـت از فراسـوي چ    شهودي گشودن چشم به بي ةتجرب

هاي اين دو ساحت   آيد با سنجه  چه هم به شهود درمي و آن ،محدود حواس ظاهري و باطني
. شـود   به هنگام بيـان و تعبيـر از آن نيـز ايـن ناسـازوارگي ديـده مـي        ،از اين رو. نامتجانس

مشـرب در فرهنـگ و    نمايي در آثار عارفان و شاعران عارف  هاي آشكاري از متناقض  نمونه
  :شود  مي   زباني ديده

ــو ــد عاشــقان از ت ــده گرين  ... گريه خندنـد عارفـان از تـو      خن
 تــر نيــارم گفــت  تلــخاز شــكر   گر كني زهر با روانم جفـت...

  )143: 1387سنايي، (

در  العشاق  مونس اي فلسفي و حكيمانه دارد در  كه شيخ اشراق نيز كه انديشه شگفت آن
اما هنوز سـال نديـده اسـت،     ؛بس ديرينه است«: گويد  بان شهرستان جان مي  وصف دروازه

  .)152 :1372 ،سهروردي( »كهن است، اما سستي در وي راه نيافته است
بياني  ةهاي شهودي خود از اين شيو  از اين رو، دور نيست كه سپهري نيز در بيان تجربه

افـزون بـر سـير در    » و شكستم و دويدم و فتـادم «او در شعري با عنوان . استفاده كرده باشد
  :آميز دارد  فضايي عرفاني و پر از وجد و شور، بياني تناقض
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و  .../ /نگاهم را جايي افكندم، پر كردم هستي ز نگاه ةتك هر /هاي تو وا كردم  درها به طنين
خورشيدي ديدم،  ةته تاريكي، تك.../  /هوش ةمرگ، تا هست ةدويدم تا هيچ و دويدم تا چهر

 .)257: 1385سپهري، ( خوردم، و ز خود رفتم، و رها بودم

اي عارفانه بـراي او    است و مكاشفه   اي شهودي سخن گفته  سهراب در اين شعر از تجربه
. است   رسانده )آزادي( و رهاشدگي ،خودي كه در پايان، او را به اشراق، بي  چنانحاصل شده، 

اي   و مانند آن خبـر از تجربـه  » راز ةمرگ، دان ةنگاه، ديدار، چهر«در اين شعر عناصري چون 
.  ّـ                ل ي يافتـه اسـت    دهد كه در زبان و تصويرهاي اين شـعر نيـز تج    آميز مي  فراواقعي و تناقض

در كنـار تصـوير   » دويدم تـا هـيچ  «و » پر كردم هستي ز نگاه« نمايي چون  هاي متناقض  گزاره
هـا و احساسـاتي متنـاقض      نيز حضور انديشه و» خورشيد در ته تاريكي ةتك«پارادوكسيكال 

مـاورايي،  هاي   دهد كه سهراب در بيان تجربه  نشان مي» رجا /خوف«يا  »غياب /حضور«مانند 
پاي پارادوكس در هرجـا كـه    رد«كلي  طور  به . است   نما روي آورده  ناگزير به زباني متناقض

  .)236: 1387 ،فوالدي( »هاي ماورايي صورت بگيرد يافتني است  كوششي براي تعبير تجربه

       آميزي    حس       2.1.6
 نقيضـين دارد آميزي نوعي پارادوكس زباني است كـه سـاختاري مبتنـي بـر اجتمـاع        حس

 ةوحدت اوليـ  ةنتيج در زبان عادي و ادبي بيش از هرچيز زيآمي حس .)244- 243: همان (
هـاي    به سبب وجود برخي صفات و ويژگي هاست كه آنبستگي دروني ميان  هم وحواس 

در قلمـرو  امـا  . شـود   حسـي آشـكار مـي               هاي مشـترك    در عرصه وثير عاطفه أتعام تحت 
بينـد و بـا احسـاس      هسـتي يكـي مـي    ةجا كه آدمي خود را با همـ  هاي شهودي آن  تجربه

تنهـا ميـان حـواس خـود      يابـد، نـه    ها، به وحدتي حقيقي دست مي  رهاشدگي از بند كثرت
بيند، بلكه ميان موضوعات و مـدركات حسـي آن حـواس نيـز تفـاوتي قائـل         تمايزي نمي

كاركردهاي حواس ديگر  حسدهد كه يك   همين وحدت به او اين امكان را مي. شود  نمي
  :گويد  كه سهراب مي   چنان. را بپذيرد

در تماشاي تجريـد   /حجم مرغوب خود را /بر لب بركه بود /مثل يك اتفاق سفيد /لك لك
زار از يـاد    روي ذوق نمـك  /طعم پاك اشـارت  /شد  وارد فرصت آب مي /چشم /شست  مي
  .)453 :1385سپهري، ( رفت  مي

. اش آن را بيان كـرده اسـت    آميزي است كه سهراب براي بيان تجربه  حس» اتفاق سفيد«
در موقعيتي كه شاعر بـه تجريـد   فقط آميز                ً                        فضاي شعر كامال  شهودي است و اين بيان حس

  .افتد  رسد اتفاق مي  روحي مي
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ذهن و  ةابعادي كه آموخت ةنقاشي سهراب با فروپاشي هم و آميزي در شعر  فراتر از حس
 بالغـت دكتـر فتـوحي در   . رو هسـتيم   انسان است روبهة رروزمهاي عادي و   جربهت ةاندوخت
در كـالم  «: نويسـد   او مـي . از اين وجه بنيادين در هنر سپهري پـرده برداشـته اسـت    تصوير

يعنـي از زمـان،    ،ها  پاشد و خيال شاعر از ابعاد طبيعي پديده  سپهري منطق طبيعت از هم مي
رسد كـه   اي مي  گذرد و به مرحله  و حتي از نام درمي ،كميت ،كيفيت ،بو ،مكان، حجم، رنگ

  .)383: 1385فتوحي، ( »دهند  ها هويت خود را از دست مي  شكل
و روي ميـز   /ديـد   نگاه منتظـري حجـم وقـت را مـي     /اشيا ةدم غروب، ميان حضور خست

  .)328: 1385سپهري، ( به سمت مبهم ادراك مرگ جاري بود /نوبر ةهياهوي چند ميو

        شطحي ات 3.1.6
آمد است كه در آن امري متناقض با ظاهر         ً         اصطالحا  نوعي خالف«: اند  شطح گفتهف يتعردر 

آمد عادتي در سـه سـطح پنـدار،     چنين خالف .)283: 1387، فوالدي( »شود  شرع صادر مي
ديده  انصوفي از پندارهاي برخي شطح در رؤياها وگاهي . عارفان هويداست رفتارو  ،گفتار
مرز ميان رؤيا و خواب بـا   شود كه براي صوفي  احوال يا حيرت باعث مي ةگاه غلب .شود مي

  بينـد در بيـداري نيـز مشـاهده     در خواب ميرا كه چه  هرعارف  شكند و  واقعيت درهم مي
چنـين  . آميز اسـت  هاي شگرف و رؤياهاي شطح  بيان زباني از تجربه شطح در گفتار .كند مي

هاي صـوفيه از شـطح                       ّ        است كه شارحان و مصن فان كتابعامي         ّ  همان تلق ي  ،واقعدر، شطحي
و تصوف  نآميز اهل عرفا  شطح شامل رفتارهاي تناقض   ةسومين گون .)1384جوكار، ( دارند

گريز از عرف و عادت و گاه عقـل و شـرع در   كه شامل است در سلوك فردي و اجتماعي 
در . شـود   مـي  مناسبات فردي و جمعي برخـي صـوفيه   اي از كار و كردارها و زندگي و پاره

هـايي گفتـاري ماننـد      شـطح    ويـژه  هاي فراواني از شـطحيات بـه    تاريخ عرفان اسالمي نمونه
  .وجود داردقبيل و بسياري از اين  ،بايزيد» سبحاني ما أعظم شأني«حالج، » اناالحق«

بـا ايـن تفـاوت كـه      ؛اجتماع نقيضين است ةساختار شطح هم مانند دو نوع ديگر بر پاي
 ةتـرين نكتـه دربـار     مهم«. شود  يكي از اين دو نقيض را يك اعتقاد يا عمل شرعي شامل مي

مستقيم يك انسان به جاي موضـوع   گرفتن مستقيم يا غير         ً        كه غالبا  از قرار ساخت شطح اين
هـاي دينـي متنـاقض      آمـوزه           ً                      آيـد و طبعـا  ايـن امـر بـا        پديد مي ،يعني خدا ،هاي ديني  گزاره
شـطح را در متـون عرفـاني بـه انـواع       ،كـه گفتـيم   چنـان  .)285: 1387، فوالدي( »نمايد  مي

اند، اما شطحي كه در شعر سپهري وجود دارد بـر دو گونـه منحصـر      تقسيم كردهگوناگوني 
گروهي «: نوع نخست گفتني است ةدربار. يكي شطح رؤيت و ديگري شطح مفاخره. است
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اي او را تنهـا در آخـرت     دانند و عده  قابل رؤيت مي ا هم در دنيا و هم در آخرت غيرخدا ر
 »دنانگار  شمارند و جمعي وي را هم در دنيا و هم در آخرت قابل رؤيت مي  قابل رؤيت مي

سـخن گفتـه و گـاه از پيـدايي     » در اين نزديكي«سپهري بارها از رؤيت خدا  .)311: همان(
  :ه استآواز خدا نشاني داد

 .)353: 1385سپهري، ( آب، مثل آواز خدا پيداست                        ِهايي از دور، مثل تنهايي   سايه

  :گويد  يا در شعري ديگر از حضور خدا و رؤيت او سخن مي
انـدود، و چنـان    دره مهتـاب  /رفـت   رود از پاي صنوبرها، تا فراترها مي /شب سرشاري بود

  .)334 :همان( روشن كوه، كه خدا پيدا بود

مهتابي  ةبيند و در در  آن هستي را نامتناهي مي دهد و شاعر در  اي شبانه دست مي  مكاشفه
بديل، چون با زبان قال ممكـن نيسـت و     بي ةوصف اين تجرب. يابد  و كوه روشن خدا را مي

صورت و نور مطلق وصف و بياني ندارد شاعر نـاگزير از زبـان شـطح مـدد       آن صورت بي
  .كند  تعبير مي» خدا پيدا بود« ةمكشوف را با گزارگيرد و آن نور   مي

پردازنـد و    خـويش بـا خـدا و انبيـا مـي      ةدر شطح مفاخره، عرفـاي شـطاح بـه مقايسـ    
» تماشـا  ةسور«رسد سهراب در شعر   به نظر مي .)303: 1387 ،فوالدي( كنند  فخرفروشي مي
انبيا دانسته است حتي در بند آخر شعر هم خـود را فاعـل    ةكه خود را در مرتب  عالوه بر اين

به آيات قرآنـي شـبيه اسـت و خـود را در مقـام شخصـيتي        ،هايي قرار داده كه درواقع  فعل
  :تواند منكران را تنبيه و مجازات كند  بيند كه مي  مي

 /خواهيـد؟  آيتي بهتر از اين مي /چشم را باز كنيد :/مبرگي از شاخة باالي سرم چيدم، گفتم
ابر انكار به  /سر هر كوه، رسولي ديدند !/         داند، س ح ر       س ح ر مي :/دگفتن شنيدم كه به هم مي مي

 /        ـ                 هاشـان، پ ر داوودي بـود     خانـه  /باد را نازل كرديم تا كاله از سرشان بردارد /دوش آوردند
  .)تماشا ةسور :1385سپهري، ( ... /چشمشان را بستيم

 

  خواب و رؤيا 2.6
گويـد خـواب و    اي كه سـهراب از آن سـخن مـي     هاي شهودي و عارفانه تجربهديگر از 

؛ كشـد  اش را در قالب رؤيا به تصـوير مـي    هاي شهودي  تر تجربه سپهري بيش. رؤياست
گري قابل  بيان ةها اين شيو رؤيابيني دارند و براي آن ةزيرا عموم مخاطبان كمابيش تجرب

هاي ناخودآگاه   هوشي، به اليه  حالت خواب يا بي داند آدمي در سهراب مي. تر است  درك
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تـري دارد و در هنگـام خـواب همـة عـواملي كـه مـانع از بـروز          دسترسـي بـيش    خود
هـاي ذهنـي امكـان      زمينـه  روند و عواطف در ناخودآگاه و پـس  اند به كناري مي  عواطف

  :يابند تري مي ظهور بيش
بـاد چيـزي خواهـد     /خواهد شـد  باز /به سمت كلمات رو /در يك خواب عجيب /امشب
تا حضور وطن غايـب شـب    /غلتيد روي اوصاف زمين خواهد /سيب خواهد افتاد /گفت

هوش محزون نبـاتي را خواهـد    /چشم /سقف يك وهم فرو خواهد ريخت /خواهد رفت
  .)456- 455 :همان( پيچكي دور تماشاي خدا خواهد پيچيد /ديد

بـراي  . تر از اتفاقـات طبيعـي و روزمـره اسـت    بينيم تمامي تصاوير فرا طور كه مي همان
باد شروع . بيند جان تازه يافته و ديگرگونه است سپهري تمامي اتفاقاتي كه در اين خواب مي

بيند كه نه بر روي زمين كه بر روي اوصـافش در حـال    كند، سيب را مي به سخن گفتن مي
هايش نه نباتات را كه  چشم شود، اي متصور شده كه ويران مي  غلتيدن است، براي وهم خانه

در عـالم  . پيچـد   بيند پيچكي به دور تماشاي خدا مـي  سپس مي. بيند هوش محزونشان را مي
اما سهراب با بردن  ؛نمايد  يك از اين تصاوير ممكن نيست و بس غريب مي واقع رؤيت هيچ

ايـن تصـاوير را ممكـن كـرده اسـت تـا        ةگرفتن هم  صحنه به فضاي خوابي عجيب، جان
  .دمخاطب او نيز اين شهود عارفانه را لمس كن

  
  كشف زيبايي در امور تلخ و ناگوار. 7

و ماننـد آن زنـدگي عـادي     ،هايي از قبيل زيبا و زشت، خوب و بد، عالي و پست  دوگانه
انـد و بـا چنـين      اي آكنـده   گذارانـه  هاي ارزش  وجودي او را از داوريشئون  ةانسان و هم

اي را   انـد و پـاره    و مفاهيم كشـيده  ،ها، امور  اي از انديشه  هايي خط بطالن بر پاره  قضاوت
نگـريم، اخـتالف     ها مـي   داوري   گرايانه به اين گونه  مادامي كه از منظري واقع. اند  برگزيده

هـاي    داف در قضـاوت ها و اهـ   دانيم كه انگيزه   زيرا مي ؛پذير است  نظر امري عادي و عقل
مـا فراواقعـي و از منظـري شـهودي        همين كه نگاهاما كننده دارند،  گوناگون نقشي تعيين

هـاي    كرانگي هستي رنگ ببازند داوري  هاي محدود انساني در بي  باشد و اهداف و انگيزه
قضاوت . تري برخوردار خواهند شد ما متفاوت خواهد شد و از اطالق و جاودانگي بيش

يابند و در سطح نخسـتين،    باشناسانه هم در دو سطح واقعي و فراواقعي مجال بروز ميزي
كه با    حالي در. رو هستيم  به  ها و اهداف، با تنوع و نسبيتي ناگزير رو  به سبب كثرت انگيزه

ها رنگ وحدت خواهند گرفـت و زيبـا     ديد، بسياري از كثرت ة                       ارتقاي منظر و توس ع دامن
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از اين رو، كثرت و اخـتالف  . شد حاصل از اختالف ديد، به هم ملحق خواهندو نازيباي 
، اغـراض گونـاگون، سـاليق و طبـايع     متفـاوت اميـال   ةدر تعيين مصاديق امر زيبا، نتيجـ 

ديگري است كه آدمي را بـه نـوعي بيـنش     ةهاي محدودكنند  و بسياري انگيزه ،جوراجور
امـا اگـر نگـرش آدمـي از منظـري       ؛دهد  مي انگاري سوق دوئاليستي و دوگانه و چندگانه

ها داشـته    روح مجرد عزمي بر شناخت حقيقت و باطن پديده ةدروني باشد و او به واسط
هايي از زيبايي مطلـق    هستي را جلوه ةرود و هم  گري از بين مي  باشد، اين دوبيني و نسبي
  .      ِ                 و مطلق  زيبايي خواهد ديد

كرانگـي   سهراب سپهري، از سطح به عمق و از تنگناي واقعيت به بـي  ةبينش زيباشناسان
اي از   امور طبيعت را زيبا و جلوه ةشهودي خود، هم                ِاو با زيباشناسي . حقيقت متمايل است

براي سهراب از مرگ . ورزد  هستي عشق مي ةداند و نسبت به هم  هاي مطلق الهي مي  زيبايي
هايي كه سهراب در آثارش نشان   زيبايي. ر شبدر همه زيباستخريدا  هاي بي  انگيز تا گل  هول
سفري روحاني و در  و است كه او از سيروردي هارآورد،   ها را به چشم ما مي دهد و آن  مي

بيـان  آثـارش   هايي كه سـپهري در   احوال و تجربه. است   خودي به ارمغان آورده خلسه و بي
هـاي    توانـد از چنـان تجربـه     تر كسي مـي  هند شد و كم              ً          ً           كرده، نه عموما  و نه عينا  تكرار نخوا

 ةواسـط   بـاره و بـي    يـك  حتي درك اين تجارب به. مند شود  سنگي به طور مستقيم بهره  گران
اسـت     اش تعبيه كـرده   نقاشي و هاي عيني و ملموسي كه سهراب در شعر  ها و مصداق  نشانه

كـه چيـزي جـز     ،سـهراب    اگر بخواهيم به حاق شهود هنري و عرفـاني  زيرانيست؛ ممكن 
هـا را محـال و دور از ذهـن خـواهيم       شـك آن  بيبرسيم  ،نيست) خدا( شهود مطلق زيبايي

هاي بيروني آن و نمودي كـه ايـن زيبـايي در جهـان       درك مصداقواسطة اما اگر به ؛ يافت
تر و   مراتب ملموس بهما    مشترك و مشابهبيرون دارد به درك شهودي سهراب برسيم، درك 

هاي دروني سهراب را   كوشيم تجربه  در اين مجال مي سبب،به همين . باورپذيرتر خواهد بود
هـايي    نمادهايي برگرفتـه از جهـان پيرامـون او و نـاظر بـه مـدلول       ها و  كه به صورت نشانه

سهراب در صورت اشـيا و   ةناسانويژه تأكيد ما بر شهود زيباش به. شهودي است، نشان دهيم
هاي   شكني از نگاه  ها، عادت  زيرا شهود اين گونه زيبايي؛ ظاهر زشت و ناگوار است مفاهيم به

  .شناسي سهراب با ديگران است  سطحي ماست و باعث فرق نهادن ميان زيبايي
زشت، هاي   روح سهراب چنان با زيبايي پيوند خورده است كه حتي در مواجهه با پديده

هـاي    در ادامـه برخـي از مصـداق   . و ناگوار هم برخورد و نگاهي زيبادوسـتانه دارد  ،شرور
  .كنيم  زشت، اما زيبا از ديد سهراب، را بررسي مي
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  مرگ 1.7
او مـرگ را  . يند اسـت او خوشـ  ،كننده نگاهي بسيار زيبابينانه، سرمست سهراب به مرگ نگاه

داند كه روزي بـا    بلكه مرگ را خلوت زيبايي مي ،شمارد  انگيز نمي  اي ترسناك و هراس  پديده
كند و حيات حقيقي را   بيدار مي) هاي خوابي  غنچه( ندا هايي را كه در خواب  حضورش انسان

  :است» خلوت زيبايي«از مرگ به  »و« تعبير سهراب از مرگ در شعر. دهد  ها نشان مي به آن
ـ   /جنبش بـرگ  يك روزي، بي /؟شكفيم  خواب؟ آيا مي ةغنچ /يك خوابيم ةآري، ما غنچ

بـه تماشـا چـه    ـ   /ني، خلـوت زيبـايي  ـ   /تاريكي، تنهاييـ   /مرگدرة ني، در ـ   /؟جا اين
 ... ؟و فـرودي ديگـر   .../ /؟... و به بادي پرپـر  .../ /؟بويد  آيد، چه كسي ما را مي  كسي مي

  .)230: 1385سپهري، (

هاي زيباشناسي عارفانه   تنهايي و خلوت و سكوت كه از نشانهسهراب زيبايي مرگ را با 
شعري مفهومي نزديك بـه ايـن معنـا را     ةدهد و حاصل اين گزار  و شهودي است پيوند مي

كسـي  ) تماشا، بوييـدن ( و حضور ،چون به خلوت، تنهايي، سكوت ،دارد كه مرگ زيباست
» زيبـايي «را به وصـف  » مرگ ةدر«سهراب . انجامد  كه جز خدا و شاهد و مشهود نيست مي

رسد كه جز سكوت چيـزي بـراي     ستايد و در اين زيبايي و خلوت، به چنان حيرتي مي  مي
ـ    كـه عـالي   ، ديـدار شهود و  ةتجرب«حق نيز چنين است و  هب. گفتن ندارد عـالم   ةتـرين تجرب

وت و سـك  ةانجامد و اين حيرت يـا خـود را در جامـ     درنهايت به حيرت مي ، استعرفاني 
  .)75: 1388، احمدزاده( »هاي زباني  تناقض ةجام دهد يا در  خاموشي رازدارانه نشان مي

رسـد و                                                           گفتن از تولد دوباره به آن حيرت و سكوت ناشي از تحي ر مـي  سهراب با سخن
  :ديد سهراب به مرگ زيبانگرانه است. توانيم دريابيم  مي» ...«اين تحير را در شعر با 
  .)296: 1385 سپهري،( يك زنجره نيست ةمرگ وارون /مرگ پايان كبوتر نيست /مرگو نترسيم از 

داند   پايان زندگي نمي ةسهراب به خالف تصور عوام و بلكه خواص ناباور، مرگ را نقط
» پايان كبوتر نبودن«مقصود او از. ند دا                               ّ           وار آن را نوعي سربركشيدن و تول د دوباره مي  و مولوي

است و به همين دليل مرگ زيباست چون اسباب انتقال ) عروج روح= پرواز(= كبوتر آغاز 
چون مـرگ گـواه آن   يندي اناخوش ةداشتن نگاهي زيبابينانه به پديد. ب رسيدن است  َرك    و م 

است كه زيبايي راستين زيبايي روح است و شـاعر بـا شـهود روح زيبـا، مـرگ را هماننـد       
  :دارد  لذت زيستن را زنده و پويا نگه مي داند كه  بخش مي  و عنصري قوام» اكسيژن«

  .)297: همان( هاي لذت پر اكسيژن مرگ است  ريه /دانيم  و همه مي
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بينـد و حضـور آن را پيرامـون انسـان چنـان        سهراب مرگ را بسيار ساده و صميمي مي
زندگي انسان حاضر است و در غايي هاي   صحنه ةداند كه گويي در هم  نزديك و مأنوس مي

شـهود ايـن تجربـه و    . نشيند  درختان مي ةو زير ساي ،نوشد  چيند، ودكا مي  ر او ريحان ميكنا
بـه  فقـط  . گيـرد   نشيني ساده و صميمي با مرگ جز از روحي پاك و زيبا سرچشمه نمـي  هم

بينـد و بـا     هـا را زيبـا مـي     پديـده  ةجو و بصيرت شهودي است كه او هم  روح تعالي ةواسط
ياد مـرگ نشـان رشـد عقالنـي و     «. ناگواري چون مرگ برخوردي نرم و لطيف دارد ةحادث

تر باشد، به عالم راسـتين انسـاني     انديش هر چه آدمي مرگ. ظرفيت روحي فراخ آدمي است
  .)153 :1388 ،احمدزاده( »تر است  تر است و به عبارت ديگر انسان  نزديك

داند كه بايد با لبخند بـه    مييند خوشاو  ،از اين رو، سهراب مرگ را امري طبيعي، آسان
  :استقبال آن رفت

  .)166: 1385سپهري، ( زند  بانم به پرتو شوكران لبخند ميل
  
 غم و اندوه 2.7

داند و از داشتن غم و   وجود آدمي مي ةرا بايست» غم«سپهري حضور  ،»نزديك آي«در شعر 
را سـقف زيبـا و مقرنسـي بـراي ايـوان       اندوه نه پروايي دارد و نه گله يا شكايتي، بلكـه آن 

  :شمارد  انسان مي ةباشكوه دارالخالف
 ةآسمان و مبادا غم فرو ريزد كه بلند /دار من است و مبادا ترس آشفته شود كه آبشخور جان

  ).195: 1385سپهري، ( تزيباي من اس

  
  .)74: همان( 50×70عنوان، گواش روي مقوا،  بي .2تصوير 
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  .)42: همان( 50×70عنوان، گواش روي مقوا،  بي .3تصوير 

، هـم در عرفـان شـرقي و هـم در     »غـم «                                       ِ تأكيد سهراب بر ارزش ذاتي و زيبايي حقيقي  
عارفان مسلمان در گفتار و كردار خويش بر استحسان . عرفان اسالمي مسبوق به سابقه است

غفلـت و پراكنـدگي    ةكننـد   گناهان و زايل ةو گاه آن را كفار   غم و اندوه تأكيد كرده حزن و
تـرين چيزهـا كـه      كسي از گذشتگان گويد نفيس«: كه چنان ؛ها  نيكوييزم اند و گاه از   دانسته

سـپهري   .)271 :1387 ،قشيري( »ها، اندوه است  از نيكويي آوردبنده اندر صحيفت خويش 
از » نـا «او در شعر . يندب  غم و اندوه را شهود الهي مي ةنتيج ،نهد  تنها غم و اندوه را ارج مي نه

  :گويد  مي شرق اندوه ةمجموع
 نـا  ز مـژده  آمد، پيك، آمد پيك، گل افشان، بروب خانه /آورد خدا اندوه بگشا، در، آمد باد
  .)242 :1385سپهري، ( ... آورد سيا هاي گل نيز، خدايان دشت از آمد، آب آمد، آب /آور

  .است»   ِ     غم  زيبا«نماي   آشكار به تعبير متناقض ةاشار» هاي سيا  گل«وجود تركيب 
در .                           ّ       توان اين حس متناقض را متجل ي ديـد   وضوح مي هاي سهراب نيز به  حتي در نقاشي

اندوه در روح  ةنشان از غلب) اي، خاكستري  سياه، قهوه( هاي تيره  تر تابلوها حضور رنگ بيش
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هـاي تيـره، شـادي و بهجتـي رازآلـود        اين رنـگ  ةهم ةزمين  با اين همه، در پس ؛نقاش دارد
تر و   هاي روشن  هاي تيره، رنگ  بينيم در پشت رنگ  هم مي 2كه در تصوير  چنان. حضور دارد

اما باز  ؛در نقاشي ديگر سياهي و تيرگي بسيار زياد است. خورد  چيزي شبيه نور به چشم مي
       ِدر شعر » گل سيا« ةاين باره، استعار در. بينيم  هايي از روشني را مي  هم ميان اين تيرگي نشانه

  .اي ديگر بازآفريني شده است  به گونه 3در تصوير  »... آورد خدا اندوه بگشا، در، آمد باد«
  
  ظاهر زشت هاي به  پديده 3.7

نگـريم،                  ّ                                         گرايانـه و متـأث ر از تمـايالت و نيازهـاي بشـري مـي        ها را با نگاه واقع  وقتي پديده
جهت ارضاي نيازهاي گوناگون ما قرار دارنـد، يـا    چون در ؛ميبين  زيبا ميها را  آن ،شك  بي

سـو نيسـتند و    ممكن است در نظر ما زشت جلوه كنند فقط به اين سبب كه با اميال ما هم
يعنـي از   ،اما هنگامي كـه از منظـري فراواقعـي و شـهودي     ؛ما نيستند» خواه دل«عبارتي   به

قضاوت نسبي ما زشـت   ةهايي كه به واسط آنها،   زشتي ،كنيم  فراسوي سود و زيان نظر مي
زيبـا و      ْْچيز    گيرند و با نگاهي شهودي و تجريدي، همه  نقشي از زيبايي مياند،   شده   شمرده

در سپهر انديشه و بيـنش شـهودي سـهراب نيـز كـه      . كند  مي   الهي جلوه  مظهري از جمال 
چه هست زيبايي اسـت و   جايي ندارد، هر زشتيست ها  جايي فراتر از وجود مادي پديده

هـاي نسـبي و     نخستين واكنش سـهراب ايـن اسـت كـه از قضـاوت     . زيبايي اصالت دارد
  :كند  بشر اظهار شگفتي مي ةطلبان  نفع

و چرا در قفـس   /؟گويند اسب حيوان نجيبي است، كبوتر زيباست  كه چرا مي /دانم  من نمي
  .)291 :همان( ؟قرمز دارد ةاز الل گل شبدر چه كم /كسي كركس نيست  هيچ

كند و ماهيت   ها رسوخ مي  چون نگاه نافذ سهراب به وراي صورت مادي و عادي پديده
براي او ميان اسـب و اسـتر، و   . بيند  ها را زيبا مي كند، آن  مي» كشف«ها را  وجودي پنهان آن

زيباشناسي شـهودي  . نيستاي   كبوتر و كركس، يا گل شبدر و الله هيچ تفاوت زيباشناسانه
نيـازي بشـري در    ةكننـد  هايي است كه زيبايي را ارضا  مقابل نظريه ةسهراب، درست در نقط

 .دانند  جسم يا روان او مي
آميـزد و او را    زيباشناسي شهودي سهراب با شهودي عرفاني و بينشي معنوي درمـي 

ـ دهنـدگان قا  انبيـا و بشـارت  رساند كه براي خود رسالتي چون رسالت     اي مي  به نقطه ل ئ
و عشـق ورزيـدن بـه     ،شود تا پيام روشن خـود را بـراي نيكـي كـردن، زيبـا ديـدن        مي
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آموزد تا بتوانيم   را به ما مي» جور ديگر ديدن«و » ها  شستن چشم«او . مخاطبانش برساند
ي                                 ّخواه زني جذامي، زيبايي روح و تجل  نادل ةگدايي يا در وراي چهر ةژند ةدر پس جام

  :حقيقت را ببينيم
واري ديگـر خـواهم    زن زيباي جذامي را، گوش /خواهم آمد، گل ياسي به گدا خواهم داد

هـا را    گردي خواهم شـد، كوچـه    دوره /»!چه تماشا دارد باغ«: كور را خواهم گفت /بخشيد
  .)339 :همان( مآي شبنم، شبنم، شبن: خواهم گشت، جار خواهم زد

ـ        نشانه ةهم عالوه بر  ةهايي كه سهراب در اين شـعر بـراي داللـت بـر چگـونگي تجرب
اي   ورود به اين سـپهر روشـن را نيـز در نشـانه     ةاست، كليدواژ   زيباشناختي خود درج كرده

بـا  » شبنم«. به دست داده تا ما را در سلوكي عملي با خود شريك و همراه كند» شبنم«چون 
هـاي شـبانه     و گريـه    و حتي اشك ،خلوصهايي ضمني چون طراوت، پاكي،   داشتن داللت

به وجود آورد تا به مدد آن در ژرفاي هرچيز فرو رويـم و  » صميميت سيالي«تواند در ما   مي
غبـار  ؛ شـويد   هـا را مـي    همين قطرات شبنم اسـت كـه چشـم   . ل آييمئبه كشف باطن آن نا
گشـايد و بـه     هـا مـي    يبين ما را به پـاك  زدايد و چشم پاك  پرستي را مي  ظاهربيني و صورت
اي عارضـي    بـا هـيچ پديـده يـا حادثـه     اش   زيبـايي حقيقتي كـه  . رساند  شهود حقيقتمان مي

  :شود  ديگرگون نمي
 خبر از خـواب پريـد، خـواهرم زيبـا شـد       مادرم بي /پدرم وقتي مرد آسمان زيبا بود

  .)274 :همان(
  

  تنهايي و شهود زيباشناسانه. 8
 :1377، دهخدا( است» جويي  كناره«و  ،»نشيني گوشه«، »عزلت«، »خلوت«تنهايي به معني 

و » خلـوت «اسـت كـه صـوفيه بـراي      برابـر          ً               و اصطالحا  با همان مفهومي )»تنهايي«ذيل 
اسالمي در گفتـار كسـاني چـون اويـس     اولية در قرون » تنهايي«. در نظر دارند» عزلت«

تنهايي است و تنها آن بود كه فرد سالمت در «: گويد  اويس مي. خورد  قرني به چشم مي
 »)]تنهايي حقيقي[( بود در وحدت و وحدت آن بود كه خيال غير نگنجد تا سالمت بود

 اي از زنـدگي خلـوت و    پيامبران و عارفان نيز هركدام در مرحلـه  .)8- 7/ 4: 1372، نوربخش(
ـ كشـف و شـهود نا   ةمرحلـ             ً        اند و نهايتـا  بـه     نفس پرداخته ةاند و به مراقب  تنهايي اختيار كرده ل ئ

 )ص(  رسول«كه   چنان؛ گزيدند  مي  همواره عبادت در خلوت و تنهايي را بر ،آن عالوه بر. اند  شده
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گاه بـه غـار    داشتي و گاه  دوست                                   محب ت الهي و صدق اشتياق به حق، خلوت  ةبه جهت غلب
سـهراب   .)116: 1387، عزالدين كاشـاني ( »ها گذاشتي                     جا به ذكر و تعب د شب رفتي و آن    ح را

آبـي  اتـاق  پنهـاني بـه   « :گويد  صراحت مي هم عبادت در خلوت را دوست داشت و خود به
وقـت در   هـيچ . ام  عبادت را هميشه در خلوت خواسته. خواستم كسي مرا بپايد  نمي. رفتم  مي

گويـد    ولي عبادتي كه او از آن سخن مي ؛)22: 1389، سپهري( »ام  نگاه ديگران نماز نخوانده
من براي عبادت به «. چند ركعت نماز نيست، عبادت براي او عين همان شهود عرفاني است

. آمـد   خورد كه از جاي ديگر مي  اش هوايي به من مي  اما ميان چارديواري ؛رفتم  اتاق آبي نمي
از . ايـن هـوا آشـنا بـود    . كشـيدم   پر مـي . شدم  سبك مي. ريخت  در وزش اين هوا غبارم مي

  .)22: همان( »هايم آمده بود تو  خواب ةهاي محرمان  دريچه
تنهايي ارجمندي كه . خودشناسي است از مظاهر تنهايي بازگشت به خود و استغراق در

اين تنهايي را كـه بـا   » نشاني«سهراب در شعر . آن شهود حقيقت و خداشناسي است ةنتيج
در قالـب روايـت و ديـالوگي    رفانه و شهودي زيباشناختي تجربه كرده است اهاي ع  مكاشفه

گـل  «كند و در آن از زيبايي تنهايي با تعبيراتي چـون    شناس تعبير مي  ميان سالك و پيري راه
  :گويد  سخن مي» تنهايي

 ةو در آن عشق به انداز /باغي است كه از خواب خدا سبزتر است كوچه /نرسيده به درخت
پس  /آرد  از سمت بلوغ سر به در ميروي تا ته آن كوچه كه   مي /پرهاي صداقت آبي است
 /ماني  جاويد اساطير زمين مي ةپاي فوار /دو قدم مانده به گل /پيچي  به سمت گل تنهايي مي

كـودكي   :/شـنوي   خشي مي  در صميميت سيال فضا خش /گيرد  را ترسي شفاف فرا ميو و ت
دوسـت   ةخان /پرسي  از او ميو  /نور ةجوجه بردارد از الن /رفته از كاج بلندي باال /بيني  مي

  .)359: 1385سپهري، ( ؟كجاست

ها داللـت و تـأويلي    تر آن جود دارد كه بيشو ها و نمادهاي فراواني در اين شعر  نشانه
اش را به زباني هنري بيان كرده  سير و سلوك عارفانه» نشاني«زيرا شاعر در  ؛عارفانه دارند

اش رنگ و جاليي متفاوت بـه خـود     بيني شهودي جهانهاي او نيز بسته به   سازي  و تصوير
و  ،»آبي بودن پرهـاي صـداقت  «، »سبزي خواب خدا«، »سپيدار«، »نور خةشا«. است   گرفته

اي عرفـاني و شـهودي     گري دارد حاصل مكاشفه  تصويرهاي بسياري كه در اين شعر جلوه
ي و حـالتي  يفضايي ماورا) سپيد و سبز و آبي( هنرمندانه است كه در پرتو نورهايي رنگين

هـاي عرفـان اسـالمي و      ايـن تصـاوير كـه از خاسـتگاه    . كشـند   آسماني را به تصـوير مـي  
 شـدني  هاي معنـايي نيـز درك    در بافتار همان حوزه   شرق دور برخاستهعارفانة هاي   انديشه
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الطبيعـي اسـت و    به دنبال غم ماوراء هاي شرقي  دانيم كه انسان در اديان و انديشه  مي. است
چـه در اطـراف او    غم خوردن و آزار كـردن اسـت؛ يعنـي آن   شايستة رسيدن به دنيايي كه 

كـه حساسـيت داشـته     دهد چه برسد به ايـن  گذرد اهميتي ندارد، به زندگي اهميت نمي مي
هـا را دارد و   قـدرت  ةكه چه كسـي همـ   باشد كه چه كسي در زندگي محروم است يا اين

كـه   طـور   از اين رو، دور نيست كه سپهري نيز همـان  .)81، 1361: يشريعت( ديگري ندارد
اسـت  » تنهـايي «مقابـل   ةدر معنـاي اعـم آن كـه نقطـ    » جامعه«گفتيم به  هدر آغاز اين مقال

چمـداني را كـه بـه    «گردان و   توجه باشد و از عنايت به مسائل سياسي و اجتماعي روي  بي
وسـعت  «تنهـايي و خلـوتي خودخواسـته يـا همـان      و در  داو جا دارد، ببند» تنهايي ةانداز
  :و سير در جمال حقيقت بنشيند   ، به مشاهده»واژه  بي

 سـمتي  بـه  و /بـردارم  دارد، جـا  من تنهايي پيراهن اندازة به كه /را چمداني امشب بايد
 ... /خواند مي مرا همواره كه واژه بي وسعت آن به رو /پيداست، حماسي درختان كه /بروم

  .)187: 1385سپهري، (

آمده و با تفسـيري  » نشاني«چه در شعر  بازگشت به معصوميت كودكانه، افزون بر آن
گـاه نيـز در حـال و    ؛ است   وجهي عارفانه يافته» من عرف نفسه فقد عرفه ربه«نمادين از 

حـالتي شـهودي و    هـا و در   اي از تـداعي   هوايي نوستالوژيك براي سـهراب بـا سلسـله   
مفهـومي ديگرگـون از    ةچنين بازگشـتي هـم دربردارنـد   . است   به وجود آمدهوار   خلسه

آن به مكاشفه فرو  هايي است كه سهراب در  و هم از موقعيتاست تنهايي براي سهراب 
و خلوصي كه رمز كشـف و شـهود اسـت در معصـوميت      ،زيرا صداقت، پاكي؛ رود  مي

  :كودكانه جستني است
 /هاي مرا تا تكامل تن انگـور   و كفش /ها برسانيد  دكي شور آبمرا به كو ... /عبور بايد كرد

 /هاي شعور مرا به هم بزنيد  دريچه /و در تنفس تنهايي ... /پر از تحرك زيبايي خضوع كنيد
» هـيچ «حضـور   /مرا به خلوت ابعاد زنـدگي ببريـد   /هاي آن روز  روان كنيدم دنبال بادبادك

  .)328- 327: همان( دبه من نشان بدهي /ماليم را

فقـط  هاي شعور، رسيدن به خلوت و هيچ   هاي عبور، تكامل، خضوع، بستن دريچه  هژوا
  .يابند  اي معنا مي  در فضايي مكاشفه

فضـاهاي خـالي و   . هاي سپهري هـم نمـودي آشـكار دارد     تنهايي و خلوت در نقاشي
تابلوهاي سـهراب  هاي سرد و بسياري عناصر ترسيمي ديگر، در   هاي تيره و رنگ زمينه پس
كرانگـي   و سكوتي است كه او را از خـود تهـي كـرده و در بـي     ،تنهايي، خلوت ةكنند  بيان



 در شعر و نقاشي سهراب سپهري شناسي شهودي شهود زيباشناسانه و زيبايي   88

  

                          ِ                            سهراب در خاطراتش به اعتبار  و ارزش سكوت در نقاشي اشاره . است   هستي سيرش داده
  :گويد  كند و مي  مي

عنـي نگفـتن، يعنـي    سـپيدي كاغـذ ي  ...     ً  مـثال  . انـد   ها از سفيدي بوم ترسيده  خيلي از نقاشي
هايدگر شنيدن ...  تاما در زبان هم تهديد هس؛ ديد  سوفوكل در سكوت تهديد مي. سكوت

» با سكوت عجـين «خواهد سخن   مي. زند  حرف مي» فضاي سكوت«از . داد  را به ما ياد مي
خواهـد مـا را بـه      مي. شناسد  كاندينسكي نعمت شنيدن صوتي در سكوت را قدر مي. باشد
  .)24 :1384، پهريس( بكشاند انتزاع

هـاي او    افزون بر اين، حضور عناصري به صـورت تـك و منفـرد در برخـي از نقاشـي     
گـل، يـك    تصوير يك درخت، يك گلدان، يك شـاخه . كند  را تقويت مي» تنهايي«انعكاس 
ها از تنهـايي هنرمنـد و     نشانهقبيل و از اين  ،افتاده، يك شكل هندسي، يك پرنده سيب جدا

  .كند  زشي كه او براي تنهايي قائل است حكايت ميار
القـا   هو تنهـايي را بـه خواننـد    ،احساس غم، اندوه »اي در لحظه  واحه«سهراب در شعر 

بـه ابـديت    اش گويـد و از جـايي كـه هسـتي     سهراب از غربت و تنهايي خود مـي . كند مي
ناروني  ةدر اين تنهايي با سايتنها يافته است و » هيچستان«چنان كه خود را در  هم .پيوندد مي

باز است و » چتر خواهش«داند وقتي  و مي كند هستي را درك مي. شود  در ابديت جاري مي
كه به ابديت برسد بايد تنهايي را در لطافـت نسـيمي و در    طلبي هست، آدمي براي اين داعيه

  :كند   ناروني تجربه ةخوشي ساي
باران بـه   زنگ /سيم عطشي در بن برگي بدودتا ن /پشت هيچستان، چتر خواهش باز است

 ... و در اين تنهايي ساية ناروني تا ابـديت جـاري اسـت    /جا تنهاست آدم اين /آيد صدا مي
  .)361 :1385 سپهري،(

گيـرد و او    با خواندن اين شعر، غربتي غريبانه و حسي از تنهايي گريبان مخاطب را مـي 
جـاري   ةزيرا عاطفـ ؛ كند    با تمام وجود درك ميچنين احساس شگرفي را  نيروي انباشته در

قدرت عاطفه در . دارد  كني دارد كه ناگزير مخاطب را به تسليم وامي در شعر چنان سيل بنيان
                                                 نيروهاي ناتعي ن و متفرقي است كه در شهود  حقيقـت و   ةبندي هم  بخشي و صورت  وحدت

كه خاصـيت   چيزي«: گويد  روچه ميك. آيد  زيبايي آن در باطن هنرمند و عارف به وجود مي
 شهود درحقيقت از آن جهت شهود. دهد عاطفه است پيوستگي و وحدت به شهود مي هم به

اي   گيرد و بـر روي عاطفـه   تنها از عاطفه سرچشمه مي ؛كند اي را مجسم مي  است كه عاطفه
  .)83 :1388 ،كروچه( »تكيه دارد
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  .)122: 1390حسيني، ( 48×68مركب روي كاغذ،   عنوان، آب بي .4تصوير 

      ّ            يا دال ي است كه بر    نشانه» پشت هيچستان«نشيني،  ، با توجه به محور هممذكور در شعر
اي   شـعيري در مقالـه  . سهراب داللت دارد ةذهن و خيال شاعران ةمكاني فراواقعي و برساخت

هيچستان كه گرفته از  پشت هيچستان مكاني است فاصله«: نويسد پشت هيچستان مي ةدربار
گويا انفصال و وصالي در كار بوده ؛ در فراسوي آن قرار گرفته و آن را پشت سر نهاده است

و  اين تحول از يك سو انفصال با هيچستان و از يك سو وصال با پشـت هيچسـتان   .است
معناشـناس بـزرگ فرانسـوي، چنـين      ،)1991- 1917(س گرم .ايجادكنندة حالت تازه است

يك جريان  ةمعتقد است چنين حالتي كه خود نتيجاو  .نامد مي »سازي  زيبافعاليت «حالتي را 
عمليات تجربي پراحساسي اسـت كـه فاعـل را در شـيء      ،اي است، درواقع  ادراكي مشاهده

 »  واشدةگل «هاي ديگري چون  نشانه .)54: 1379، شعيري( »كند ارزشي مورد نظر ذوب مي
خستينه اشاره دارد و او را بـه يـاد روزهـايي كـه از     به اصلي ازلي و ن» خاك ةبوت«دورترين 

چـه انسـان بـه     هـر . كند تر مي اندازد و روحش را به آن نزديك اصل حقيقتش جدا شده مي
تري را در پيوسـتن بـه    اشتياق بيش و تابي و شور  شود بي تر مي اصل و مبدأ آفرينش نزديك
زيرا ؛ استيند شاخوو احساسي لذت  ةكند كه اين خود دربردارند حقيقت ازلي احساس مي

يابـد و    هـا مـي    روح هنگام كشف و شهود عارفانه، زيبايي را از سنخ همان فضاها و تجربـه 
  .اي ازلي را بازسازي كند  كند زيبايي را با زباني شاعرانه تداعي و خاطره  تالش مي
 كه با اشكالي هندسي كشيده اسـت، نشـان   ،هاي انتزاعي خود در نقاشي سهرابهدف 

                               فراتـر رفتـه اسـت و اهميـت      » شـكل «او از  ،درواقـع  .دادن ريتم سـاختاري مربـع اسـت    
از ديد سـوانه، در هنـر انتزاعـي احساسـات پـالوده       .كند  را به ما يادآوري مي» گيري  شكل«
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انسان نگرش بسياري ژرف به واقعيت محسوس  ،ترتيب  يابند و بدين شوند و عمل مي مي
كـه بـا    يك تـابلو، ضـمن آن   ةسپهري با آفرينش هنرمندان .)62: 1388، سوانه( كند پيدا مي

پـردازد، در    عناصر عيني و موجود در تابلو به القاي مفاهيم و احساسات مورد نظر خود مي
در . افزايـد   اثر هنري خود ميبر عمق ) عناصر ناموجود( اثر نيز با غياب و حذف ةزمين  پس

 گرفتـه  بر بينيم كه حدود نيم يا گاهي بيش از نيمي از تابلو را فضايي تهي در  مي 5تصوير 
زيـرا سـهراب نقاشـي    ؛ توجهي بـوده باشـد    ناچاري يا بي  ِر رسد از س  است كه به نظر نمي  

در فضـاي  «. دارد اش نيز حرف براي گفتن  هاي خالي  آشناست كه در فضا  دست و فن  چيره
درستي جذب مخاطب   شود، ولي هنوز آن واحه به  اي طبيعت آشكار مي  آثار سپهري، لحظه

نائـل  آن حاكم است به تجربة فضايي انتزاعـي   نشده، كه در فضايي خلوت، كه سكوت بر
از ايـن   .)29: 1390، حسيني( »خالق آن است ةگردد كه برآمده از انديشه و روح عارفان  مي

اي از   بايد عنصري بيـاني بـه حسـاب آورد كـه پـاره     را فضاهاي خالي نقاشي سهراب رو، 
دهد و همين تنهايي و خلـوت و سـكوت اسـت كـه روح       شهودي او را بازتاب مي ةتجرب

ـ . زند  اي سكرآور پيوند مي  سهراب را با خلسه تصـاويري خلـق   » تنهـايي « ةاو به مدد تجرب
   واجـد ارزش ،  افكنـده    هـا سـايه   تـر آن  كه بر بيشگوهرين، است كه به سبب ابهامي    كرده

  .اند  تأمل ةهنري و شايست

  
  .)83: همان( 50×50 عنوان، كالژ روي مقوا و طراحي، بي .5تصوير 
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نقاشي، پس از اتصال با روح  و سپهري هنرمندي است كه با برخورداري از دو هنر شعر
اش   كشد و عواطف و احساسات عارفانه خود را به تصوير مي ةهستي و يگانگي با آن، تجرب

  .كند را با جادوي تصاوير كالمي و رنگين به مخاطبان خود عرضه مي
شـنوم و   من صداي نفس باغچـه را مـي   /ناك علف نزديكم من در اين خانه به گمنامي نم

 ةروشني از پشت درخت، عطسـ  ةو صداي سرف /ريزد صداي ظلمت را وقتي از برگي مي
مـن صـداي وزش مـاده را    ...  /رسنگ، چكچـك چلچلـه از سـقف بهـا     ةاز هر رخن آب
 ... نـاك بلـوغ   و صداي بـاران را، روي پلـك تـر عشـق، روي موسـيقي نـم      ...  /شنوم مي

  .)286 :1385سپهري، (

يعنـي  ؛ )66: 1388، كروچـه ( داند  كروچه خاصيت و خصلت هنر را خيالي بودن آن مي
گـذرد و از    شود، نـاگزير از عـالم خيـال مـي      راه هنر راستين كه با شهودي روحاني آغاز مي

سپهري هم وقتي پاي در عالم خلسه . برد                                       ّ         امكانات آن براي تعبير و بيان شهود  مجر د بهره مي
شـود    حيرت مـي  مند غرق در مناظر شكوه ةهمآن  ةگذارد و در مشاهد و كشف و شهود مي

گيرد و با آن دسـت    خيال كمك مي ةبيند، ناگزير از قو  گري مي نطق را ناتوان از بياننيروي م
تـرين   هم خيال بازيگري است كه بـيش  مذكوردر شعر . شود به كار آفرينش هنري خود مي

خـودي و   كند و در بي  پنداري مي  ذات سپهري در اين شعر با طبيعت هم. آفريني را دارد  نقش
سهراب در  .ود كه تاكنون به گوش سر نشنيده بودنش  صداهايي را مي» علفناك  گمنامي نم«

ايـن انديشـه   . داند  نوا مي كند و خود را با طبيعت هم  اين شعر هويت مستقل خود را نفي مي
زيـرا در ايـن    ؛هـاي بوديسـم نزديـك اسـت      هاي اساطيري دارد و به آموزه  ريشه در انديشه

كنند يـا از   شخص را نفي مي«در مكتب بوديسم، . از عالم هستي جدا نيست» من«ها   انديشه
 »شخصـي را بـاور دارنـد    غيـر ) soi( فـاني و هويـت  ) ego(مـن  گذرند و فقط  فراز آن مي

يك هويت وجود دارد فقط موجودات  ةبراي هم: گويند ها مي آن .)145: 1374، دوروژمون(
قابـل افتـراق و تمايزناپـذير و واقعيتـي      وان بـه هـويتي غيـر   تا بت...  و فرديت بايد فنا گردد

 .)145: همـان ( شدگي است دست يافـت   كه نه اين است و نه آن، بلكه خأل و تهي   چهره  بي
 هايي توانسـته  آشنايي و درآميختگي با چنين انديشهسبب شود كه سهراب به   پس آشكار مي

شهودي اوست و با حقيقت                     ِهرچيز مله م از آگاهي است آثاري را به وجود آورد كه بيش از   
گويد وجه امتياز هنر از عالم مادي و تفاوت آن   طور كه كروچه مي زيرا همان؛ تر  هنر نزديك
 و اخالقي همان شهود معنوي است كه در هنـر منـدرج اسـت    ،هاي علمي، عملي با فعاليت

  .)122: 1388، كروچه(
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 آن با شهود زيباشناسانهرازوارگي و رمزپردازي و نسبت . 9

رمز در اصل مصـدر   ةكلم«. صور خيال مستقل استزمرة در سخن و   ِي رمز از عناصر زيباي
گروهـي  . يا زبـان اسـت   ،   ّ                 ُ                                      مجر د از باب ر م ز يرم ز  و به معني اشاره با لب، چشم، ابرو، دست

در آثار متصـوفه   .)1 :1376 ،پورنامداريان( »اند  سمبل اروپايي به كار برده ةرمز را معادل واژ
رمز از معني باطني است كه مخزون است تحت كـالم  « :كنند  گونه تعريف مي  گاه رمز را اين

  .)4 :همان( »ظاهري كه غير از اهل آن بدان دست نيابند
انسان براي جبران ايـن  . ها محدودند و معاني و مفاهيم نامحدود  در زبان بشري واژه

قبيـل كمبودهـا را جبـران       ها و ابزارهايي، اين  استفاده از روشكوشد با   ها مي  محدوديت
خـود در   ةي اوليـ نها را دور از معـا   گيرد يا واژه  از اين رو، يا از صور خيال بهره مي. كند

رمـزي   آثـار بسـياري از عارفـان   . برد    و مانند آن به كار مي ،معناي مجازي، رمزي، كنايي
هـاي    بسياري از كساني كه صـاحب انديشـه  . ي رمزي است     ً                اساسا  زبان عرفان زبان. است

سـينا،   ابـن . انـد   اند براي القاي منظور خود به زباني رمـزي روي آورده   بلند و ژرف بوده
و بسياري ديگر همگـي   ،سهروردي، سنايي غزنوي، عطار، موالنا، شيخ محمود شبستري

از شاعراني است كه زبـان او  از ميان معاصران هم، سپهري . زباني عرفاني و رمزي دارند
رمز «دانيم كه   مي. ويژه در دفترهاي پاياني، رمزي و سمبليك شده است  به ،در شعرهايش

ترين زبان   ترين و مناسب  ديني و عرفاني دارد دقيق ةبه لحاظ پيوندي كه با بينش و تجرب
اگـر   .)109: 1379، مهـر   مشـتاق ( »براي بيان تجارب روحاني و حقـايق عرفـاني اسـت   

بـه   ،گزينـد   د و بياني سمبليك را برمـي  ر   آو   سهراب هم در آثارش به زبان رمزي روي مي
ناچـار بـراي    هايي است كه در مكاشفه و شهود بر او نمايانده شده است و به  دليل تجربه

تنهـا   اي معتقدنـد بيـان رمـزي نـه      عـده . كنـد   ها بياني رمزي را انتخاب مي  بيان آن تجربه
          ً                            بلكه اساسا  هنر مقدس مبني بـر رمـز و    ،زبان براي بيان تجارب عرفاني است گوياترين

  .)324: 1375، اعواني( تمثيل است
و اسـت  بيان رمزي را بيش از پيش به كار گرفتـه   »صداي پاي آب« ةسپهري با مجموع

تـر    تـر و مـبهم    هـا و رمزهـا انتزاعـي     رويم سـمبل   هر چه به سمت دفترهاي پاياني پيش مي
، »نشاني«در شعر  ،براي نمونه. توان يافت  ها را در سراسر آثارش مي  رمزگونه اين . شوند  مي

  :اند تمامي تعابير و مفاهيم سمبليك و رمزي
 ةو در آن عشق به انداز /باغي است كه از خواب خدا سبزتر است كوچه /نرسيده به درخت

پس  /آرد  ت بلوغ سر به در ميروي تا ته آن كوچه كه از سم  مي /پرهاي صداقت آبي است
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 /ماني  جاويد اساطير زمين مي ةپاي فوار /دو قدم مانده به گل /پيچي  به سمت گل تنهايي مي
 .)359: 1385سپهري، ( ... /گيرد  را ترسي شفاف فرا ميو و ت

دوست همگـي  خانة و  ،نور ةهاي درخت، باغ، كوچه، كودك، كاج، الن  در اين شعر دال
اي   شـاعر حامـل تجربـه   زيـرا  انـد؛    عرفاني دارند كه با بياني سمبليك بـازگو شـده  مفاهيمي 

ميـل سـهراب بـه    . است كه جز از اين راه امكان بازگويي آن را نداشته اسـت    شهودي بوده
شناسي شهودي اوسـت؛ زيـرا     معاني رمزي و گرايش او به سمبليسم، تابعي قهري از زيبايي

                                                         تعيني و سي اليتي دارنـد كـه جـز بـا ابهـام و بيـاني         شهودات بيشناسي شهودي، م  در زيبايي
شهود عبارت اسـت  «كروچه بر آن است كه . توان تعبيري به دست داد  ها نمي رمزآلود از آن

زيرا جايي كه رمز نمودار معني است معني قائم به خـود   ؛رمز و عالمت ةاز ادراك به وسيل
حتـي   .)79: 1388، كروچـه ( »آيد انديشه درنميوساطت رمز به  يعني جداگانه و بي ؛نيست
    ْ  هنـر  «: گويـد     هگل مي. است اند كه بنياد هرگونه هنري بر بيان سمبليك استوار    اي بر آن       عد ه

 ناشده به حقايق كشف نپي عينيت بخشيد هنر در. است) روح(         ِ              ظهور حس ي  مثال يا حقيقت
 »سـمبليك بـودن اسـت    شـكل هنـر  انديشد كه نخستين     هگل چنين مي .است) ناشناخته =(
  .)261 :1374، الياده(

  
  .)87: همان( 19×15عنوان، آب مركب روي كاغذ،  بي .6تصوير 
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اشيا، اشكال هندسي، خطـوط  . در هنر نقاشي سپهري هم اين بيان سمبليك آشكار است
 عالوه بركه ند  ا و حتي فضاهاي خالي جملگي عناصري ،ها    ها، رنگ    روشن        ها، سايه    و منحني
هاي روشني كه در تابلو دارند در بسياري اوقات بـار معنـايي سـنگيني را بـه طريـق          داللت

بستگي سهراب به نمادگرايي در نقاشـي بـه حـدي     شدت دل. كشند    رمزآميزي به دوش مي
هايي بسيار مبهم و رازآلود     ها و شكل    خبري نقش    اثر استغراق در خلسه و بيبر است كه گاه 
در ايـن  . سـهراب اسـت   ةاي گويا از رازوارگي ذهن و انديشـ     نمونه 6تصوير . كشيده است

كند كـه هـيچ       مو بر روي بوم خطوطي را رسم مي    گوشانه و حيران قلم    تصوير، حركت بازي
حتـي   كس جز خود نقاش نتواند آن را درك كند و شايد هيچ. داللت پيشين و روشني ندارد

زيرا شايد او نيز خود ياراي بيان  ؛آن هنرمند را هم به مشقت بيندازددربارة گفتن   گاه سخن
  .شكل مجال بروز يافته نداشته باشد  تجاربي را كه بدين

  
  گيري نتيجه. 10

 :آيد    به دست ميذيل چه در اين مقاله گذشت نتايج  به آن     با توجه
او زيبايي را چيزي جـز  . گرايي و شهود استوار است    زيباشناسي هنر سپهري بر كمال. 1

 .داند    حقايق اشيا نمي ةواسط    درك بي
شهودي و نگرش تجريدي او متوقف بر حدود مرسـوم و متعـارف    ةزيبايي در تجرب. 2

 .گيرد    را نيز در بر ميغيره و  ،هاي ظاهري، غم و اندوه، مرگ    نيست، بلكه زشتي
عارفانه   ـ  سهراب است كه بستر شهود شاعرانهعالقة تنهايي و خلوت از مضامين مورد . 3

 .هاي او هم نشان داده شده است    اين تنهايي و خلوت در نقاشي. كند    را براي او فراهم مي
و  ،آميزي، پـارادوكس     حس( هاي شهودي سهراب به هنگام تعبير در بستر زبان    تجربه. 4
 .شود    رؤيا جاري ميخواب و و ) شطح
انجامـد يـا در بسـتر              ً                     نهايتا  به شهود عارفانه مـي  براي سهراب شهود هنري و شاعرانه. 5
 .گيرد    عرفاني شكل مي ـ   هاي شخصي و عميق ديني    تجربه
  .است     آفرينش هنري سهراب در حالت خلسه و مكاشفه هنر او را رازآلود يا سمبليك كرده. 6
 
  نوشت پي

 

  .حلمان الدمشقي از اين دسته بودند حلمانيه، پيروان. 1
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