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  چكيده
هاي زيادي دربارة آثار سهراب سـپهري انجـام شـده اسـت. عرفـان در آثـار وي از        پژوهش

نظـر ميـان    رو، توجه به مناقشـات و اخـتالف   ازاين .هاست ترين موضوعات اين پژوهش مهم
حال، تاكنون پژوهشي  ناختي سپهري بسيار بااهميت است. بااينگران دربارة نگرش ش پژوهش

 انجامهاي شناختي و معرفتي آثار وي را روشن كرده باشد  جنبه و كه براساس عناصر عرفاني
هـاي   شناسي شعر سپهري و سنجش آن با مؤلفه اين مقاله بررسي سنخاز نگرفته است. هدف 

تواي شناختي شعر سپهري بـا كـدام مكتـب    االت است كه محؤعرفاني و يافتن پاسخ اين س
چگونه اسـت؟ و آيـا سـپهري     كتاب  هشتدر » حجاب«و » حقيقت«عرفاني سنخيت دارد؟ 

توانست به حقيقت دست يابد يا نه؟ روش پژوهش در مقالة حاضر كيفي و استقرايي است و 
هـاي   ديـدگاه  نخستهاي عرفاني احصا شده است. در اين مقاله  چهارچوب تحليل از گزاره

گرفته بر عرفان سپهري ارائه و در سه دستة كلي معتقدان بـه   هاي انجام شده در پژوهش مطرح
بنـدي شـده    كاوي تقسيم روانـ  و فلسفي ،كريشنامورتيـ  بوديسم اسالمي، ذنـ  عرفان ايراني

و  ،هاي عاشق و معشوق، ابزار شـناخت  است. در گام دوم، مباني نظري پژوهش برپاية مؤلفه
ده اسـت.  شـ هاي عرفاني يادشده نقـد و بررسـي    حجاب تبيين و اشعار سپهري برپاية مؤلفه

 كتاب  هشتو حجاب در  ،(دل) دهد عاشق و معشوق، ابزار شناخت نتيجة بررسي نشان مي
كـاوي لكـان    بوديسـم و روان  اسالمي آمده متفاوت است و بـا ذن ـ  چه در عرفان ايراني با آن
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 ،ها ازطريـق حـواس   واسطه با پديده پيوند بي كتاب  هشتحقيقت در  ،شباهت دارد. وانگهي
شـوند و در آخـرين شـعر     حجاب معرفي مـي » نام«و  ،»زبان«، »دانش«است و  ،ويژه چشم به

  شود. مي يابي به حقيقت اشاره نيز به ناتواني در دست كتاب  هشت
 معاصـر پارسـي،  سـهراب سـپهري، شـعر    ، لكـان  كـاوي  روان ،بوديسـم  ذن :هـا  كليدواژه
  اسالمي.  عرفان

  
  . مقدمه1

  مسئلة تحقيق 1.1
 كه اتفاقاً ،ها هاي زيادي دارد؛ يكي از اين تفاوت سهراب سپهري با شاعران معاصرش تفاوت

است؛ از اين جهـت   كتاب هشتبودن  تر بدان توجه شده، كامل اما كم ،گير است خيلي چشم
از مـرگش، در يـك مجلـد     پـيش ، سـه سـال   1356كه سپهري هشت دفتـر شـعرش را در   

تـوان از ايـن اقـدام     اي كـه مـي   آوري كرد و پس از آن هيچ شعري به آن نيفزود. نتيجه جمع
توانسته انجام داده و درواقـع   خواسته و مي چه مي سپهري گرفت اين است كه سپهري هر آن

رساند و  يكار خود را تمام كرده است. اگر اين فرض درست باشد، ما را به يك نتيجة مهم م
پايان يافته است و نتيجه از دو حال خارج » راز گل سرخ«كه تالش او براي رسيدن به  آن اين
ديگر، سهراب  يابي به آن ناكام مانده است! ازطرفي يا به حقيقت دست يافته يا از دست :نيست

 درخـورِ سبك معاصر است كه اشعارش تمـايز   سپهري يكي از پنج شاعر برجسته و صاحب
(محتـوا)   تر در دو جنبة زبان و عرفـان  اي با اشعار ديگر شاعران دارد. اين تمايز بيش ظهمالح

و ديدگاه سپهري انجام  ،هاي زيادي دربارة اشعار، زبان دهد. تاكنون پژوهش خود را نشان مي
هاي  كه اظهارنظرها و پژوهش گرفته است؛ فارغ از اين انجامنظرهاي بسياري نيز  شده و اظهار

مانـدن آن از منظـر    اند، نكتة مهم چيستي حقيقت و پوشيده گرفته تا چه حد توفيق يافته  انجام
كه عرفان سپهري با كدام مكتب عرفاني سنخيت دارد؟ حقيقـت در    خوانندگان است؛ نيز اين

  شعر سپهري چيست و آيا سپهري توانست به آن دست يابد يا خير؟
  
 پيشينة پژوهش 2.1

هـاي زيـاد و گـاه متناقضـي مطـرح شـده كـه         دربارة عرفان و نگاه شناختي سپهري ديدگاه
كنـد. اغلـب    هاي شعر وي دچار ترديـد مـي   يابي به محتوا و فهم ريشه خواننده را در دست

هـاي او   سپهري شاعري عارف اسـت و آبشـخور اصـلي انديشـه     اند كه بر آنگران  پژوهش
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گران نيز بر ايـن باورنـد كـه نگـاه سـپهري       از پژوهش يشمارعرفان ايراني و هندي است. 
انـد.   نـام نهـاده  » عرفـان طبيعـي  «تر گرايش فلسفي دارد و برخي نيز عرفان او را نوعي  بيش

 .منتقـدان وجـود نـدارد   همـة  به محدوديت مقاله، امكان بررسـي و اشـاره بـه آراي     باتوجه
، »كـاوي  ــ روان  فلسـفي «ان اصلي، تري دارند ذيل سه عنو مواردي كه اهميت بيش ،رو ازاين

  اند. ، بسيار فشرده بررسي شده  »ـ كريشنامورتي بوديسم ذن«و  ،»ـ اسالمي  عرفان ايراني«

  بودن گرايش شناختي سپهري معتقدان به فلسفي 1.2.1
دستة اول شامل كساني  :بودن نگاه معرفتي سپهري وجود دارد سه نگرش كلي دربارة فلسفي

) و كاويـاني  6: 1358داننـد؛ باباچـاهي (   سپهري را شاعري فلسفي مـي  طوركلي است كه به
هايي از فلسـفة   گيرند. دستة دوم منتقداني هستند كه رگه ) در اين دسته جاي مي41: 1368(

 :انـد  پديدارشناسي و اگزيستانسياليستي را در اشعار سپهري نشان داده يا به آن اشـاره كـرده  
) در ايـن دسـته جـاي    51: 1386( و كاوياني ،)243: 1394)، دباغ (1444: 1384( ها ضرابي

كاوي در شعر سپهري اختصـاص   گيرند. دستة سوم به معتقدان به گرايش فلسفي و روان مي
) در ايـن دسـته    83: 1395 سـعيدي پـور و   (حسـام  پور ) و حسام99: 1392( سعيدي :دارد
  گيرند. مي  جاي

  ر گرايش شناختي سپهريـ اسالمي د  معتقدان به عرفان ايراني 2.2.1
بررسـي   ـ اسالمي در گرايش شناختي سپهري در سـه دسـته قابـل     معتقدان به عرفان ايراني

بودن شـعر سـپهري    صورت اشاره و كلي به عارفانه ست: دستة نخست كساني هستند كه بها
گيرنـد.   ) در اين دسته جـاي مـي  155: 1384( و اسكويي )92: 1377( معمار :اند اشاره كرده

از  هـاي مختلـف، اعـم    اي از عرفـان  دستة دوم شامل كساني است كه عرفان سپهري را آميزه
داننـد:   بوديسم و كريشنامورتي، الئوتسه، و حكمـت غـرب، مـي    ـ اسالمي، ذن عرفان ايراني

)، 6: 1374( )، پرفـر 52: 1389( )، رسمي30: 1389عمران ( )، اصفهاني261: 1384( واردي
گيرند. دستة سوم  ) در اين دسته جاي مي214: 1382( و شميسا ،) 137: 1384( دوست رقيب

 :انـد  ـ اسالمي در شـعر سـپهري اشـاره كـرده     شامل منتقداني است كه به تأثير عرفان ايراني
)، 35 - 32: 1372( )، مختـاري 52: 1369( )، بـاقري 50: 1369( )، آتشي52: 1366( كريمي
)، 35 - 32: 1369( )، شميسـا 15: 1381( )، روزبـه 6: 1372( )، حجتـي 227: 1385( هنگامه
 بيدسـتغ )، 1205: 1384( هـا  ضـرابي )، 251: 1384( )، پاينـده 180 - 163 :1385( شريفيان

  .رنديگ يم يجا دسته نيا در) 65: 1387( و اقبال ،)111 - 110: 1385(
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  بوديسم در اشعار سپهري هاي شرقي و ذن معتقدان به گرايش به آيين 3.2.1
 زاده واعـظ (قـوام و   )، قوام42: 1373( )، افشار56: 1372( )، مقدادي131: 1387( كالم فهيم

 شمسـي )، يـاحقي (يـاحقي و   5: 1387)، اسدي كيـارس ( 26: 1372( عابدي ،)133: 1388
)، 94: 1372(كومله  )، مسعودي و حقوقي6: 1374( )، پرفر15: 1381( )، روزبه228: 1387

ــا ــي29 -19: 1382( شميسـ ــنجري (22 -21: 1346( )، براهنـ )، 52 -47: 1378)، سـ
 بيدسـتغ و )، 120 -69: 1379( دوسـت  رانيا و ايرنيوز)، 145 -110: 1379( پورهادي

و باورهـاي شـرق    سـم يبود ذن حضور و وجود به كه هستند يمنتقدان) 110  -109: 1385(
  اند. دور در شعر سهراب سپهري اشاره كرده

هـاي متفـاوت و گـاه     آيـد، ديـدگاه   پيشين برمـي هاي  طوركه از مرور كلي پژوهش همان
آيد توجـه بـه زمـان و سـير      نظر مي متناقضي دربارة نگرش شناختي سپهري وجود دارد. به

كه ديـدگاه   ويژه تحول انديشه در بررسي آثار يك انديشمند يا شاعر بسيار بااهميت است؛ به
سـي آثارشـان بسـيار حـائز     كند و اين امر در برر اهل دانش و تفكر در طي حيات تغيير مي

اهميت است. سپهري نيز از آن دست شاعراني است كه به مطالعه و انديشيدن عشق وافري 
تواند تأثير زيـادي در تحـول انديشـه و شـناخت او      داشت و ناگفته پيداست كه اين امر مي

داشته باشد. پروانة سپهري، خواهرش، در اشاره به شخصيت وي، به مطالعـه و انديشـيدن،   
هاي انگليسي، فرانسه، و تـا حـدي     عشق وافر او به فلسفه و عرفان، آشنايي عميق او با زبان

كنــد  اشــاره مــي  شــده داده هــاي ســفارش  ژاپنــي، و انتظــار بــيش از حــدش بــراي كتــاب 
گفته در كنار سفرهاي زياد به كشورهاي مختلف جهـان، از   ). مورد پيش12: 1370  (پروهان

هـاي   اي از زنـدگي انديشـه   سازد كه در هـر دوره  تمايزي ميسهراب شخصيت متفاوت و م
و » حجـم سـبز  «گوناگوني در سر داشته باشد. ازديگرسو، اغلب منتقدان شعر سپهري، دفتر 

تر،  اند و از كندوكاو بيش را ازلحاظ عرفاني در ادامة دفترهاي پيشين دانسته» ما هيچ، ما نگاه«
انـد؛   ند. برخي نيز به دفتر پاياني با نـوعي انكـار نگريسـته   ا ويژه در دفتر پاياني، سر باز زده به

  نوروزي دربارة دفترِ پاياني سپهري بر آن است كه 
هـاي آغـازين او در    هـا و تمـرين   قلـم  محتواي خود را، كه شايد سـياه  اشعار مبهم و بي

ي بوده، دور نريخته و در هشتمين كتاب خود، با نام بامسما و پرمعنـا » شعر نو«سرودن 
  ).176: 1388(نوروزي  ، گردآوري نموده است»ما هيچ، ما نگاه«

هاي تحول و دگرگوني انديشگاني را در اثـر يـا    توان نشانه چه بيان شد، مي به آن باتوجه
هاي مختلف و گاه متناقض منتقدان را دربارة سـپهري پـذيرفتني      آثار او دنبال كرد و ديدگاه
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سپهري اين است كه در سيرِ تحول فكري و شـناختي او   دانست. اما مسئلة بااهميت دربارة
تر است و، درنهايت، شناخت او از جهان و معرفت چگونه بود و به چـه   كدام ديدگاه غالب

  ديدگاهي دست يافت؟
  
  روش پژوهش 3.1

ـ استقرايي و ازحيث هدف جـزو   هاي كيفي  پژوهش حاضر ازنظر روش در رديف پژوهش
هاي عرفاني مرتبط بـا   هاي مقاله برمبناي مؤلفه  ي است. تحليلـ تحليل هاي توصيفي پژوهش

شـده در   هـاي مطـرح    موضوع تحقيق انجام گرفتـه اسـت. در ايـن مقالـه، نخسـت ديـدگاه      
ــ   گرفته دربارة عرفان سپهري بررسي و در سه دستة كلي عرفـان ايرانـي   هاي انجام پژوهش

شـود. سـپس،    بنـدي مـي   كـاوي دسـته   ـ روان ـ كريشنامورتي، و فلسفي بوديسم اسالمي، ذن
شـود. در گـام    هاي عرفاني نظير عاشق و معشوق، ابزار شناخت، و حجاب معرفي مي مؤلفه

ــ اسـالمي،    سوم، ميزان تفاوت و شباهت محتواي شناختي شعر سپهري بـا عرفـان ايرانـي   
ي با شود و در پايان روشن خواهد شد كه عرفان سپهر كاوي سنجيده مي بوديسم، و روان ذن

كدام مكتب عرفاني مطابقت دارد و سپهري، كه مسافر راه حقيقت اسـت، چـه دريـافتي از    
حقيقت داشته است؟ چه مانع يا موانعي را سر راه حقيقت يافته بود و آيا سرانجام توانست 

  بر آن غلبه كند يا خير؟
لفـة عرفـاني، مقالـة حاضـر را از     ؤرويكرد ساختاري به عرفان سپهري، براسـاس سـه م  

هـاي يادشـده     توان ادعا كـرد در پـژوهش   اي كه مي كند؛ نكته هاي پيشين متمايز مي پژوهش
تر به آن توجه شده است. اين امر با تأكيد بر سـه عنصـر مهـم عرفـان، يعنـي عاشـق و        كم

داي پـاي  ص«هاي  منظور، منظومه معشوق، ابزار شناخت، و حجاب، انجام گرفته است؛ بدين
، »تا انتها حضور«چنين شعر  و هم كتاب  هشتهايي از دو دفتر پاياني  ، و نمونه»مسافر«، »آب
  هاي يادشده تحليل و بررسي شده است. ، برمبناي مؤلفهكتاب  هشتعنوان آخرين شعر  به

تر بـه آخـرين    يابي بهتر و بيش دليل اصلي انتخاب چهار دفتر و شعر پاياني امكان دست
راز «يابي سپهري به  يابي يا عدم دست ويژه در دست ، بهكتاب  هشتانديشگاني در  تحوالت
گانة شعر سپهري صرفاً براساس زمان سرايش مرتب شده  است؛ دفترهاي هشت» گل سرخ

و روشن است كه آخرين ديدگاه عرفاني و شناختي سپهري در آخـرين شـعرها و آخـرين    
ويـژه آخـرين    دادن سير تحول بـه  اشعار، ازنظر نشانشعرش تبلور يافته است. بنابراين، اين 

چنين، ظرفيت شناختي موجـود   اند. هم تحوالت فكري و انديشگاني سپهري بسيار بااهميت



 1397اول، بهار و تابستان  ةشمار هشتم، سال ،معاصر ادبيات پارسي   76

(مقصد) بوده كه اين امـر   در اشعار و داشتن سير روايت و حركت از جايي (مبدأ) به جايي
هـاي   كننـده اسـت و در منظومـه    براي شناخت ديدگاه عرفاني و شناختي شاعر بسيار كمك

 »حضـور  انتهـا  تـا «و  ،»تماشـا  سورة« ،»آغاز نداي«اشعار  زيو ن ،»مسافر« ،»آب پاي صداي«
وجـود دارد كـه داراي    كتـاب   هشـت يار پررنـگ اسـت. البتـه، اشـعار ديگـري نيـز در       بس

به محدوديت مقالـه، امكـان بررسـي همـة      هاي شناختي و معرفتي است؛ اما، باتوجه تظرفي
اشعار وجود ندارد و سعي شده است از هر دفتر شعري انتخاب شـود و از بررسـي اشـعار    

  د.شومشابه خودداري 
  

  . مباني نظري پژوهش2
و حاصل آن گران دربارة انديشه و محتواي شناختي سپهري تحقيق كرده  بسياري از پژوهش

اند؛ اما هنوز هم كيفيـت دسـتگاه فكـري و شـناختي سـپهري       را در اختيار ديگران قرار داده
شده به پژوهشي تكميلـي نيـاز دارد كـه در آن     رو، تحقيقات انجام شده نيست. ازاين شناخته

چهارچوب عرفاني خاصي مطرح شود و محتواي شناختي اشعار برمبناي آن سنجيده شـود.  
ـ  ميان معتقدان به عرفان ايراني هشت كتابنظر دربارة محتواي شناختي  ختالفترين ا عمده

ـ كريشنامورتي است. ايـن دو مكتـب عرفـاني، فـارغ از      بوديسم اسالمي و باورمندان به ذن
ها را از هم تفكيك كرد.  توان آن راحتي مي هاي زيادي دارند كه به معنويتي كه دارند، تفاوت

اي با عرفان بـودايي و   ـ اسالمي تفاوت و تمايز درخورمالحظه عرفان ايرانيديگر،  عبارتي به
ويـژه در ابـزار    قدر هم كه اين دو نگرش شباهت داشته باشند، بـه  بوديسم دارد و هر چه ذن

بنابراين، ارائـة يـك    .پذيرند ديگر تفكيك راحتي از يك شناخت و ساختار، تفاوت دارند و به
تواند مـا را   با آن مي كتاب هشت اني و شناختي موجود در چهارچوب و سنجش صبغة عرف
ــ   لفـة عاشـق  ؤتر كند. در اين مقاله، چهارچوبي برپاية سـه م  به نگاه عرفاني سپهري نزديك

  و حجاب ترسيم و براساس آن اشعار برگزيده تحليل شده است. ،معشوق، ابزار شناخت
  
  ـ معشوق عاشق 1.2

واسطة دو رويكرد متفاوت انسان وجـود داشـته    فكر بهكوشش براي شناخت جهان از راه ت
سوي علم سوق داده است. بعضي بـه علـم    سوي عرفان و ديگري به است: يكي انسان را به

اند نياز بـه هـر دو    گرايش پيدا كرده و برخي به عرفان؛ ولي آنان كه به فلسفه گرايش داشته
هـا مركزيـت و    مـة ايـن گـرايش   اند. فارغ از تفاوت راه، وجـه مشـترك ه   را احساس كرده
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ك از ايـن  يعنوان شناسنده. عالم، عارف (عاشق)، و فيلسوف در هر محوريت انسان است به
ك موضـوعي را بـراي شـناخت    يشوند. ازطرفي، هر ها محورِ شناخت محسوب مي گرايش

ك متفـاوت اسـت و مـوانعي    ياند و در اين راه ابزار هر شناخت آن اند و درپيِ انتخاب كرده
يز در هر مسير وجود دارد. بنـابراين، در هـر نگـرش شـناختي دو قطـب وجـود دارد: در       ن

بوديسـم   ايم و در ذن ـ اسالمي اين دو قطب را با توسع عاشق و معشوق ناميده عرفان ايراني
  نگرنده و نگريسته.

  بوديسم عاشق و معشوق در عرفان اسالمي و ذن 1.1.2
انسـان هـم عاشـق     رابطـه  نيا در و اند معشوق و عاشق ياصل قطب دو ،ياسالم عرفان در

عاشـق انسـان. در عرفـان،     زيـ معشوق؛ انسان عاشق خداسـت و خـدا ن   ياست هم از جهت
با وجود طلب وجد تمام عاشق گويند كه غير محبوب حقيقي كسي را  را يتعال حق ةنديجو«

  ) نيز566: 1373 (سجادي» نخواهد و نجويد
وجد همة حركات عالم است. در عرفان، مـراد  معشوق حقيقي ذات حق است كه م

هاي انوار وجودي او  رو كه تمام موجودات به جلوه تعالي است ازآن حق از معشوقْ
 .)733: همان( اند و فقط اوست كه از جميع جهات سزاوار دوستي است حيران

عرفـان  ـ اسالمي رابطه بين انسان و خداست؛ اما در  كه پيداست، در عرفان ايراني چنان
 نگرنده است و طبيعت هاست. انسانْ بودايي و نگاه كريشنامورتي رابطه بين انسان و پديده

كم، او نگرنده ناميده  بيني، عاشق اگرچه به دنبال وصال است، دست نگريسته. در اين جهان
تأكيد بـر رابطـة ميـان نگرنـده و نگريسـته اسـت. انسـان         شود و تالش او براي وصالْ مي

ها را بردارد تا نگرنده و نگريسته يكـي شـوند.    حجاب است كه بايد براي وصلْ اي نگرنده
) و رسـيدن بـه   27: 1382(شميسـا   »يورش مستقيم بـه دژ حقيقـت  «ترين چيز  در ذن مهم

بـر   ترين تفاوت اين دو نگرش شناختي، عـالوه  ) است. مهم27: همان( »نگاه بدون واسطه«
عد آسماني و زميني اين دو است. از آن جهـت كـه   ـ نگريسته، ب ـ معشوق و نگرنده عاشق

ـ اسالمي خدا جايگـاه وااليـي دارد؛ امـا ايـن جايگـاه در نگـرش        در نگرش عرفان ايراني
تـوان گفـت در بوديسـم و مكاتـب آن      كه مـي  نحوي بوديسم و ذن به طبيعت داده شده؛ به

درحقيقـت  «) و ذن 29: 1392 زمـاني  علـي (خوشقاني و  »گردد معنا به خالق متعال بازنمي«
). 30: 1351(فـروردين   »نمـودن اسـت   مذهبي بدون خدا، دعا، پيشواي مذهبي، و قربـاني 

  است.  زميني بوديسم آسماني و نگاه ذن ـ اسالمي بنابراين، نگرش عرفاني ايراني
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  بوديسم ـ اسالمي و ذن ابزار شناخت در عرفان ايراني 2.2
رود و مادامي كه صاف و پاك   شمار مي ر اصلي شناخت بهابزا ـ اسالمي، دلْ در عرفان ايراني

فرهنگ اصطالحات كردن كار دل است. در  است، مجالي معشوق تواند بود و اساساً عاشقي
معنـي مخـزن    عبارت از نفس ناطقه و محل تفصيل معاني است و به«دل  و تعبيرات عرفاني

 يدل را دارا ن،يچنـ  هـم ). 387: 1373 (سـجادي  »اسرار حق كه همان قلب باشد نيز هست
 ينمادهـا  حـافظ  ديـوان در  ).388(همان:  اند و شغاف دانسته ،ادؤصدر، قلب، ف ةچهار پرد

  :است رفته كار به دل يبرا مانهيپ و ،ساغر جام،
 كĤتش ز عكس عارض ساقي در آن گرفت   آن روز شوق ساغر مـي خـرمنم بسـوخت   

  )172: 1382 (حافظ

انساني در ذات مستعد پـذيرش تجلـي اشـيا اسـت و فقـط      قلب و نفس «عرفا معتقدند 
هـا برداشـته شـود،     باشد و هنگامي كه اين حجاب هايي ميان نفس و حقايق حائل مي حجاب

كه واضح است، در  ). چنان23: 1370(حقيقت » حقايق اشيا در قلب جلوة كامل خواهد نمود
رود؛ امـا، ابـزار شـناخت در نگـرش      شمار مـي  ابزار شناخت به ـ اسالمي، قلب عرفان ايراني
طوركه  گيرد. همان را مي» دل«جاي » چشم«بوديسم متفاوت است؛ در اين نگرش،  عرفاني ذن

بايـد صـافي شـود تـا مجـالي محبـوب گـردد، در نگـاه         » دل«ـ اسـالمي   در عرفان ايراني
ها و معارف موروث  دور از انديشهبوديسم، اين چشم است كه بايد صاف، پاك، تازه، و  ذن

را » نگـاه تـازه  «توانـد بـراي نگرنـده     )؛ چنين چشمي است كـه مـي  24: 1382 (شميسا باشد
عنـوان ابـزار شـناخت يـاد      بـه » چشـم «در متون عرفاني اسالمي نيز از  ،ارمغان بياورد. البته به
مزي است و به معنـاي  در اين آثار نه در معناي حقيقي، بلكه در معناي ر» چشم«شود؛ اما  مي

). عرفاي اسالمي، برخالف 179: 1372(نيكلسون  شود استفاده مي» الفؤاد  عين«يا » چشم دل«
وسيلة حواس خدا را بشناسد؛ چه خدا ماده  تواند به انسان نمي«بوديسم، معتقدند كه  پيروان ذن

  ).157: همان( »گنجد نيست، و به عقل وي را نتوان شناخت، چه در فهم و وهم نمي
  
  بوديسم حجاب در عرفان اسالمي و ذن 3.2

ــ عاشـق و معشـوق قـرار      حجاب عبارت است از مانعي كه در مسير شناخت ميان عارف
حجـاب چنـين    عرفانيو تعبيرات  اصطالحات فرهنگيابي است. در  گيرد و مانع دست مي

  تعريف شده است:
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 تجلـي  قبـولي  مـانع  كـه  گوينـد  دل در را صور انطباع نيز و معشوق و مانع ميان عاشق
 و انسـان  و حـق  تجليـات  و فيوضـات  ميـان  پوشـيدگي  اسـباب  و مانع. است حقايق

 است نداشته مناسبت و مشابهت وي با و بوده نفس گوهر با مخالف كه است چيزهايي
  ). 387: 1373 سجادي(

 معشوق و عاشق بين كه دارد وجود حجاب از متعددي موارد اسالمي ـ ايراني عرفان در
  :كند مي ايجاد جدايي
 برخيز ميان از حافظ خودي حجاب خود تو   نيسـت  حائـل  هـيچ  معشـوق  و عاشق ميان

  )207: 1382 حافظ(

  يا
 بكنـد  نمـا  جهـان  جـام  خدمت كه آن هر   بردارنــد حجــاب ملكــوتش تــا ملــك ز

  )149 :همان(

 حائـل  حقـايق  و قلـب  ميـان  كه دارد وجود حجاب پنج كه داشتند باور اسالمي عارفان
نبـودن قلـب بـا     ها؛ محـاذي  معاصي و پليدي از قلب تيرگي جوهر؛ و ذات نقصان: شود مي

جهـت   بـودن بـه    حقيقت مطلوب؛ حجاب ميان قلب و حقايق؛ و ندانستن راه علم و جاهل
سالك راه حقيقت بايد در «رو، ازديدگاه عارفان اسالمي،  ). ازاين24: 1370(حقيقت  مطلوب

گردد، دوري گزيند و نيز  ها، كه موجب تيرگي مي بكوشد و از معاصي و پليديتصفية باطن 
). اما حجاب و مانع در نگرش عارفـان شـرق دور   همان( ...»كلي قطع عاليق دنيوي كند  به

 انديشـي شـود و غبـار بگيـرد     شود نگاه دچار پـيش  هاي موروث است كه باعث مي انديشه
در ذهن و اغلب در واژگان و منطق مستتر اسـت.   هاي موروث ). انديشه24: 1382(شميسا 
كند خـود را از بنـدگي منطـق و واژگـان برهانـد. زيـرا بـاور در         پيرو ذن سعي مي ،بنابراين

سان در  گاه كه بدين ما بندة واژگان و منطقيم و تا آن«بوديسم بر آن است كه تا زماني كه  ذن
  ).32: 1392 زماني عليخوشقاني و ( »ايم خوش رنجي ناگفته بند باشيم، بيچاره و دست

  
  . بحث و بررسي3

كـردن حقيقـت از    شدن به ديدگاه معرفتي و شناختي سپهري و درنهايت روشن براي نزديك
هاي پيشين مقاله  هاي عرفاني، كه در بخش منظر وي، ضروري است اشعار او براساس مؤلفه

  و حجاب. ،معشوق، ابزار شناختند از: عاشق و ا ها عبارت اين مؤلفه آمد، بررسي شود.
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  »صداي پاي آب«گانه در منظومة  هاي سه بررسي مؤلفه 1.3
گويد كه حالت معرفه دارد و در تركيب  سخن مي» باغ«از يك  »آب پاي صداي« سپهري در

دخـت   كه برخي مفسران و پـري  شود. چنان  بودن آن مشخص مي اختصاصي» باغ ما«اضافي 
اشاره دارد به باغ خانوادگي سپهري » باغ«اند، واژة  نيز گفته» جرسهراب، مرغ مها«سپهري در 

هاي كودكي فراواني از آن نقل شده  جا گذرانده و تجربه اش را در آن كه وي روزگار كودكي
) . نكتة مهم در اين بخش از شعر اشارة مشخص سپهري به بـاغ،  19: 1376است (سپهري 

سـره بـه بـاغ     خواهـد خواننـده را يـك    مـي  صورت معرفه، است؛ گـويي سـپهري   هم به  آن
  اش ببرد و از احساس خود با وي سخن گويد: خانوادگي

  باغ ما در طرف ساية دانايي بود
  خوردن احساس و گياه باغ ما جاي گره

  باغ ما نقطة برخورد نگاه و قفس و آينه بود
  باغ ما شايد قوسي از دايرة سبز سعادت بود

  يدم در خوابجو ميوة كال خدا را آن روز مي
خوردم فلسفه مي بي آب  
چيدم دانش مي بي توت  

  شد فوارة خواهش مي داشت، دست تا اناري تركي برمي
  سوخت خواند، سينه از ذوق شنيدن مي تا چلويي مي
چسبانيد صورتش را به پس پنجره مي گاه تنهايي  
  انداخت ... آمد، دست در گردنِ حس مي شوق مي

  )275: 1378(سپهري 

رود  مهم در اين بخش از شعر نوع احساسي است كه در اين شعر از آن سخن مـي  نكتة
گانه؛ ازجمله بينايي و شنوايي. در سطر دوم و سـوم   طوركلي مبتني است بر حواس پنج و به

رود و در سـطر نهـم از    (چشـم) سـخن مـي    طوركلي و نيز بينايي از شعر باال از احساس به
دهـد و داللـت    اين پاره از شعر زمان گذشته را نشان مي شود. افعال شنوايي سخن گفته مي

بر اشاره به امري  عالوه ،و تكرار آن» بود«دارد بر امري كه در گذشته اتفاق افتاده است. فعل 
كه پيداست، حالـت راوي   كه در گذشته اتفاق افتاده، بر نوعي حسرت نيز داللت دارد. چنان

هاي وصـال را از   بيعت، حالت عاشقي است كه لحظهعنوان بخشي از ط به ،در مواجهه با باغ
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هـاي وصـال را    چون انسان كه پيش از هبوط با بودن در بهشت لحظه دست داده است؛ هم
دادن  ازدسـت  تـوان وي را عاشـقي توصـيف كـرد كـه حسـرت       كرد. اگرچه مـي  تجربه مي

ـ   رويكرد عاشـقي او بـه   لحظه با خويشتن دارد، هاي وصال را لحظه لحظه اغ اسـت  سـمت ب
 ،خواهـد  تـوان بـا آن نزديكـي جسـت. او مـي      عنوان بخشي از طبيعت كه با احساس مـي  به

كرد و ارتباط احساسي عميقي با آن  طوركه در روزگار كودكي در باغ كودكانه بازي مي همان
سالي نيز آن تجربه را با خود داشته باشد. در ميانة شعر به نزديكي خود بـه   داشت، در بزرگ

  :كند اشاره مي» ها گل«و نزديكي به » نآغاز زمي«
  من به آغاز زمين نزديكم

  گيرم ها را مي نبض گل
ترِ آشنا هستم با سرنوشت درخت سبزِ آب، عادت  

  .ست روح من در جهت تازة اشيا جاري
  )287: همان(

» آغاز زمـين «نيز خواهد آمد، » نداي آغاز«ويژه در تحليل شعر  مقاله و به ةكه در ادام چنان
هـم  » آغـاز «كه توجه به آن در تحليل شعر بسيار بااهميـت اسـت، اشـاره دارد بـه      ،»آغاز«يا 
 كنــد عنــوان يكــي از عناصــر فلســفي كــه شــلينگ، فيلســوف آلمــاني، آن را مطــرح مــي بــه

  شود: مي  مطرح بوديسم ) هم به بازگشت به آغاز كه در عرفان يا فلسفة ذن59: 1385  (مايرس
معناي بازگشت است؛ يعني بازآمدن به حالت آغازيني كـه از   براي ذن وصل عرفاني به
چون جانوران و گياهان و هرچيز ديگر  كه هم رو انسان براي اين كف رفته است و ازاين

در مركز زندگي كند، بايد راهي در پيش گيرد كه نافي هر چيزي است كه در او بيـرون  
  ).15: 1392 زماني علي(خوشقاني و  گيرد از مركز قرار مي

است كـه ذهـن انسـان از مرحلـة ويكالپـه يـا دوبينـي         ]آغاز[ در اين نقطة ،چنين هم«
شود و ساتوري يا اشراق براي  ـ سين مي يا وو )no-mindـ ذهن ( گذرد و وارد سطح نه مي

كنـد و آن را   ارائـه مـي  » آغـاز «تـري از   (همان). شلينگ تصوير روشن »شود او حاصل مي
 وجودآمدن زبان وجود داشته اسـت  داند كه پيش از به اي مي هنشد ماديت زمخت و نمادين

اصطالحي زيستي است كـه بـر مكـان و زمـاني     » آغاز«كه  ن). نتيجه اي59: 1385(مايرس 
بنـابر   ،كنـد كـه هـويتي آسـماني نـدارد و راه رسـيدن بـه آن        ديرين و ابتدايي داللت مـي 

و  (خوشـقاني  و حتـي منطـق اسـت    ،هـا  هـا، يافتـه   كردن ذهن از دانـش  بوديسم، خالي ذن
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بـا ايـن نگـاه ذن     »آب پـاي  صـداي « در شـعر » دانـايي «). واژة 35 - 27: 1392 زماني علي
  ).275: 1378 (سپهري» باغ ما در طرف ساية دانايي بود: «متناسب است

در اين شعر و كيفيت قرارگرفتن آن در بافت كالم محدوديت تفسـيري را  » دانايي«واژة 
دارد و سطح تفسير را به سرنوشت حضرت آدم، خوردن ميـوة   جاد كرده برمياي» باغ ما«كه 

متناسـب  » بـاغ «جـا بـا    كه در اين ،و درنهايت فروافتادن از بهشت ،(حصول دانايي) ممنوعه
صـورت   در سطور بعدي شعر، خاصه كـه بـه  » طفل«براين، قرينة  زند. عالوه است، پيوند مي

» ها كوچة سنجاقك«دادن  دانايي، و درنهايت ازدست ،شدن نكره آمده، سرنوشت كودك، بالغ
اي باشـد   تواند اشاره مي» طرف ساية دانايي«در » باغ ما«كند. قرارگرفتن  را به ذهن متبادر مي

چـون   ، كه هم»باغ«واسطه را با  باط بيتبوده و همين امر ار» باغ«و » دانايي«به حائلي كه بين 
آيـد، راوي شـعر    طوركه از تحليـل شـعر برمـي    همانبهشت براي آدم بوده، رقم زده است. 

سبب   ويژه بينايي و چشم، است كه به واسطه با طبيعت ازطريق احساس، به دنبال ارتباط بي به
از دسـت رفتـه اسـت.    » ايوان چراغاني دانش«و » دانايي«سالي و قرارگرفتن در حوزة  بزرگ

و » هـا  كوچـة سـنجاقك  «عر از تـرك  ربودن دل راوي شدر ادامة شعر و پ» ديدم«تكرار فعل 
  كند. ييد ميأگفته را ت نتيجة پيش» ايوان چراغاني دانش«ورود به 

  ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد چشم
  ها را بايد شست واژه

  واژه بايد خود باد، واژه بايد خود باران باشد.
  )292 :(همان

طور ضمني،  يقي فراهم گردد، به، كه ازمنظر راوي شعر بايد شسته شود تا نگاه حق»واژه«
شدن آن يعني از ميان برداشتن آن براي  حجابي است كه سر راه حقيقت قرار گرفته و شسته

، و »كلمـات «، »تكلـيم «، »مكالمـه «از » مسـافر «براين، در منظومة  يابي به وصال. عالوه دست
 از جـزء و كـل  رود؛ اين واژگـان برپايـة مجـ    عنوان موانع حقيقت سخن مي مترادفات آن به

تـرين حجـاب،    عنوان مهم ، بهكتاب  هشت(زبان) معناي واحدي دارند و در دفترهاي بعدي 
  كنند. نقش بااهميتي را در دريافت يا عدم دريافت حقيقت ازمنظر راوي بازي مي

ـ بهشت بنا نهاده  ـ باغ يا انسان برپاية رابطة انسان »آب پاي صداي«كه منظومة  نتيجه اين
هاسـت. رابطـة    شـدن بـا پديـده    نيافتن به وصال و يكـي  شكايت راوي شعر از دستشده و 
ـ نگريسته، ابزار شـناخت   بر نگرنده تر يك رابطة عاشقانة مبتني شده در اين شعر بيش مطرح

  است.» واژه«، و »دانايي«گانه و حجاب،  حواس پنج
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  »مسافر«گانه در منظومة  هاي سه لفهؤبررسي م 2.3
است. بنـابراين،  » وصل«اي عرفاني است و راوي شعر نيز به دنبال  نيز منظومه» مسافر«منظومة 

واسـطه بـا آن ارتبـاط     و بـي » گياهان كـه عاشـق نورنـد   «نگاه وي عرفاني است. وي به حال 
 ):308  :(همان »وصل ممكن نيست«خورد و هنوز بر اين باور است كه  يابند غبطه مي مي

 گياهان كه عاشق نورندخوشا به حال 
  هاست. و دست منبسط نور روي شانة آن

 نه، وصل ممكن نيست
  .اي هست هميشه فاصله

  )308 :(همان

  كند: مي  واسطه اشاره عنوان مانع رسيدن و ارتباط بي به» غبار عادت«وي در اين منظومه به 
 غبار عادت پيوسته در مسير تماشاست.

  )314 :(همان

بر احساس  طوركلي مبتني است كه به كتاب ژگان كليدي در هشت نيز يكي از وا» تماشا«
نيـز مطـرح    »تماشا سورة«شكل خاص دال بر حس بينايي است. اين نشانه، كه در شعر  و به
كنـد. راوي در   شود، در عرفان سپهري دو قطب نگرنده و نگريسته را به ذهن متبادر مـي  مي

آورد.  شـمار مـي   واسـطه بـه   براي ديدن بيكردن را مانعي  واسطه است و عادت پي ديدن بي
دچـار  «كنـد و خـود را    واسطه اشـاره مـي   عنوان موانع ديدن بي به زبان و گفتار به ،چنين هم

(همـان) و   »وتـاب اسـت   از حرارت تكلـيم در تـب  «داند كه  ) مي321 :(همان »گرمي گفتار
  محو شود:» مكالمه«اميدوار است كه روزي 

  اهد شدولي مكالمه يك روز محو خو
  و شاهراه هوا را
  هاي انتشار حواس شكوه شاهپرك

  سپيد خواهد كرد.
  )322 :(همان

عنوان مانعي براي  به» شعور«به  »مسافر«، در بند پاياني منظومة »تكليم«و » زبان«بر  عالوه
  كند: اشاره مي» هيچ ماليم«رسيدن به حقيقت و 
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  و اتفاق وجود مرا كنار درخت
  شدة پاك گم بدل كنيد به يك ارتباط

  و در تنفس تنهايي
  هم بزنيد. هاي شعور مرا به دريچه

  روان كنيدم دنبال بادبادك آن روز
  مرا به خلوت ابعاد زندگي ببريد.

  ماليم را» هيچ«حضور 
  به من نشان بدهيد.

  )328 :(همان

در دايـرة اصـطالحات سـپهري    » دانـش «و مترادف بـا  » دانايي«كنندة  نيز تداعي» شعور«
شـود و راوي شـعر    امري كه مانع ديدن است و از اين جهـت حجـاب دانسـته مـي    است؛ 

ارتبـاط  «بـه يـك   » كنار درخـت «او در » اتفاق وجود«خواهد كه از ميان برداشته شود تا  مي
اي اسـت كـه بـر ديـدن داللـت       نيز نشانه» هيچ ماليم» «دادن نشان«بدل شود. » شدة پاك گم
شـدة   ارتباط گـم «چه اين  ـ نگريسته است و چنان هكند و متضمن وجود و حضور نگرند مي
  حاصل شود، وصال محقق شده است.» پاك

  
  »تماشا ةسور«گانه در شعر  هاي سه بررسي مؤلفه 3.3

شود و در اين زمينه از برخـي   شروع مي» سوگند«يكي از اشعاري است كه با  »تماشا سورة«
هاي ديگـري، ماننـد    چنين، نشانه هم شود، متأثر است. هاي قرآن، كه با قسم شروع مي سوره

سوي  )، در اين شعر ذهن را به376 - 375: همان( »باد را نازل كرديم«، و »رسولي«، »رسالت«
كند؛ اما در چهار سطر اول شعر نگاهي كامالً  ـ اسالمي تقويت مي غلبة نگرش عرفان ايراني

  شود. ميبر نگاه عرفاني شرق دور ديده  فلسفي، زميني، و عرفاني مبتني
  به تماشا سوگند
  و به آغاز كالم

  و به پرواز كبوتر از ذهن
  اي در قفس است. واژه

  )373(همان: 
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تـر نوشـته شـده اسـت.      صورت برجسـته و بـا قلـم سـياه     ، بند باال بهكتاب  هشتدر 
» اي در قفـس  واژه«، و مانـدن  »پـرواز كبـوتر از ذهـن   «، »آغـاز كـالم  «، »تماشا«هاي  نشانه
 ثر اسـت، سـوگند  أاند. اگرچه روش سپهري در سوگند يـادكردن از قـرآن متـ    كردني اعتنا

» تماشـا «متضمن نوع محتواي معرفتي متفاوت در ايـن شـعر اسـت؛    » تماشا«يادكردن به 
كند و در آن دو عنصر نگرنـده و نگريسـته حضـور     اي است كه بر ديدن داللت مي نشانه

بـه  «است. در سطر دوم، » تماشا«تأكيدي بر اهميت امر » تماشا«يادكردن به  دارند. سوگند
و نتيجه نيز ايـن  » به پرواز كبوتر از ذهن«سوگند خورده شده و در سطر سوم » آغاز كالم

(آغـاز)   اشاره به روزگاري بسيار ديـرين » تماشا«(همان).  »اي در قفس است واژه«است: 
به شائبة زبـان آلـوده نشـده اسـت.     دارد؛ روزگاري كه انسان زبان نياموخته و تماشاي او 

كـه  » تماشـا «عنـوان مـوانعي در راه    اشاره دارد به پديدآمدن زبان و كـالم بـه  » آغاز كالم«
جانشين آن شـده اسـت.   » كبوتر«كرده و واژة » پرواز«از ذهن آدمي » كبوتر«درنتيجة آن 

كبوتر است چه در قفس است واژة  كند آن بر اين پايه است كه در سطر چهارم اشاره مي
واسـطة نگرنـده و نگريسـته     رفتن ارتباط بي ديگر، راوي به ازدست تعبيري و نه كبوتر! به

واسطه بـود؛ امـا پـس از پيـدايش      بي كند كه تا پيش از پيدايش زبان و كلمات اشاره مي
يافته است. گويي راوي شعر در پي اين برآمده تـا    واسطة كالم امكان اين ارتباط به زبانْ

رفتن احسـاس آدمـي را دريابـد و بـه ايـن نتيجـه        كردن كبوتر و ازدست ر قفس علت د
هـا و در   به پديده رفتن احساس راستين نسبت علت اصلي ازدست رسيده كه واژه و زبانْ

  هاست. كردن آن  قفس
  
  »آغاز يندا«گانه در شعر  هاي سه لفهؤبررسي م 4.3

ترين اصـطالحات   يكي از كليدي» آغاز« ترين اشعار سپهري و يكي از مهم» نداي آغاز«شعر 
» آغـاز «اين شعر است. اين شعر درحقيقت روايت بازگشت راوي شعر از روزگار مدرن به 

صورت يك  نيز تعبير شده است. روزگار مدرن به» واژه وسعت بي«است كه در پايان شعر به 
توصـيف  » خـواب «در » مـردم شـهر  «هاي مدرن نيز بـا تعبيـر    ، و انسان»شب خرداد«شب، 
بـودن چشـم كـه نتيجـة آن      ماندن و بسته در اين شعر داللت دارد بر بسته» خواب«اند.  شده

هـاي روزگـار مـدرن را     انسـان  تعبيـري، راوي شـعرْ   ). به109: 1392(سعيدي  نديدن است
هايي است كه در روزگار  خود نيز از جمله انسان بينند. راوي شعرْ داند كه نمي هايي مي انسان

اقع است و خواب بر او نيز چيره شده اسـت؛ امـا دو عنصـر طبيعـي پيوسـته مـانع       مدرن و
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كه ايـن  » ها آواز پر چلچله«و » نسيم خنك«شوند؛  خوابيدن او و درواقع باعث بيداري او مي
). در چنين شرايطي، راوي 110 :(همان دو يكي با بساوايي و ديگري با شنوايي ارتباط دارند

تر از شنيدن و بسـاوايي   اي شناختي قوي است كه درواقع مرتبه» يقيديدن حق«دنبال  شعر به
كنـد   شدن نگرنده و نگريسته است كه آرزو مي آن است يكي چه راوي شعر درپيِ است. آن

  به آن دست يابد:
  صبح خواهد شد
  و به اين كاسة آب

  آسمان هجرت خواهد كرد.
  )391: 1378(سپهري 

 طوركلي شب نمودار ديدن اسـت؛ ديـدنْ   و به» دشب خردا«در تقابل با » صبح«نشانة 
» صـبح «افتد و راوي اميد دارد در آينـده و بـراي او در    امري است كه در شب اتفاق نمي

شـدن   استعاره از حدقة چشم و هجرت آسـمان بـه آن، يكـي   » كاسة آب«حاصل شود و 
ه از اسـتعار » صـبح «اتفـاق خواهـد افتـاد. نيـز     » صـبح «نگرنده و نگريسته اسـت كـه در   

روزگاري است كه نگرنده و نگريسـته يكـي شـده و بـه اتحـاد برسـند. در ادامـة شـعر،         
نگرنـد يـا عاشـقانه     ها كـه نمـي   شوند: آن هاي روزگار مدرن در دو دسته مطرح مي انسان
  نگرند. نگرند و آنان كه مي نمي

  من كه از بازترين پنجره با مردم اين ناحيه صحبت كردم
  دم.حرفي از جنس زمان نشني

  هيچ چشمي عاشقانه به زمين خيره نبود.
  كسي از ديدن يك باغچه مجذوب نشد.

  اي را سر يك مزرعه جدي نگرفت. هيچ كس زاغچه
  گيرد. من به اندازة يك ابر دلم مي

  بينم حوري وقتي از پنجره مي
  ـ  ـ دختر بالغ همسايه

  ترين نارون روي زمين پاي كمياب
  خواند. فقه مي

  (همان)
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همـراه  » هـيچ «شود كه نگاه آنـان بـا قيـد     ها اشاره مي اي از انسان باال به دستهدر سطور 
گـرفتن زاغچـه در    نشدن انسان به باغچه، ناديـده  است؛ نبود نگاه عاشقانه به زمين، مجذوب

كردن حوري به نارون و نديدن آن، همه و همه، بر اين نكته تأكيد دارند  يك مزرعه، و پشت
همه نيز چنين نيستند؛ كساني هم هسـتند كـه    ،البته». بينند نمي«ر مدرن هاي روزگا   كه انسان

ها اشاره  صورت موردي به آن ها اندك است و راوي نيز به نگرند و البته تعداد آن عاشقانه مي
مـواردي  » تا طلوع انگور چند سـاعت راه اسـت؟  «پرسد  كه مي» مردي«و » شاعره«كند.  مي

  ».بينند مي«هستند كه 
  راوج)هايي پ (لحظه ي هم هستچيزهاي
  اي را ديدم شاعره مثالً
  چنان محو تماشاي فضا بود آن

  كه در چشمانش
  آسمان تخم گذاشت.

  ها و شبي از شب
  مردي از من پرسيد

  تا طلوع انگور چند ساعت راه است.
  )392 :(همان

آسـمان  چشم شاعره به » تخم«راوي شعر اتحاد نگرنده و نگريسته را در شعر با انتساب 
» شـاعره « ،تعبيـري  ). بـه 110: 1392(سـعيدي   عنوان يك پرنده به زيبايي نشان داده است به
قدر محو تماشاي آسمان است كه تخم چشم او درواقع همان تخم پرندة آسمان است و  آن

  وصال نگرنده و نگريسته اتفاق افتاده است.
طلـوع  «در تركيـب  » رانگـو «بازگشت راوي ازلحاظ تاريخي رو به گذشته است؛ نشـانة  

شراب است و شراب نمادي براي عشق، اشاره دارد بـه   كه انگور مجازاً به اين ، باتوجه»انگور
رود و به سمتي  تر مي روزگاري تاريخي كه عشق و عرفان در اوج بود. راوي از اين هم پيش

ا بـا تعبيـر   جـا ر  سپس، آن». پيداست«هايي از آن  عنوان نشانه به» درختان حماسي«رود كه  مي
باور راوي شعر، نگرنده و نگريسته  جا جايي است كه، به كند؛ آن توصيف مي» واژه وسعت بي«

كـرد؛   مي» ندا«است؛ همان جايي كه شاعر را » آغاز«جا  رسند. آن اتحاد مي شوند و به يكي مي
  واژه) و مانعي براي ديدن نيست. (وسعت بي جايي وسيع كه زبان و كلمات وجود ندارند
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آيد، عاشق و معشـوق درواقـع نگرنـده و     برمي »آغاز نداي«طوركه از تحليل شعر  همان
نگريسته است كه واژه يا زبان بين آن دو مانع يا حجاب ايجاد كـرده و ابـزار شـناخت نيـز     

  گانه. طوركلي حواس پنج چشم است و تا حدي نيز گوش و به
  
 »حضور انتها تا«نگرش معرفتي سپهري در  5.3

 »حضـور  انتهـا  تا« و آخرين شعر آن كتاب هشت ر از اشعار بسيار مهم و رمزگونة يكي ديگ
  شود: است كه با اين سطور شروع مي

  امشب
  در يك خواب عجيب
  رو به سمت كلمات

  باز خواهد شد.
  )456 :1378سپهري (

، زيبـا، و  »خـواب عجيـب  «زبان كه بـه يـك    و مجازاً» كلمات«اين شعر اشاره دارد به 
). تركيـب  94: 1391(سعيدي  شود ها آغاز مي شوند و پس از آن دگرگوني ديدني وارد مي

» كلمـات «بر يك موقعيت رؤيايي، زيبا، و ديدني داللت دارد كه بـا ورود  » خواب عجيب«
بـاز  «ر افعـال  دو » شـد «شود؛ تحول و دگرگوني را با تكرار فعل  به آن دچار دگرگوني مي

سـر  «، »خواهـد پيچيـد  «، »فروخواهد ريخت«، »خواهد غلتيد«، »خواهد افتاد«، »خواهد شد
صـبح خواهـد   «، و »پرپر خواهد شـد «، »تكان خواهد داد«، »خواهد پوسيد«، »خواهد رفت

  ).همان( توان ديد مـي» شد
  يابد: و درنهايت، شعر با اين سطرها پايان مي

  داخل واژة صبح
  شد. صبح خواهد

  )457: 1378(سپهري 
نيز راوي شعر  »آغاز نداي«يكي از اصطالحات كليدي سپهري است كه در شعر » صبح«
هشـت  ؛ امـا در پايـان   »صبح خواهـد شـد  «يابي به آن است و معتقد است كه  دنبال دست به

ي كـه در پـي آن اسـت اتفـاق     »صـبح «دهـد آن   و آخرين شعر آن سپهري نشان مـي  كتاب
  ).100: 1391(سعيدي  افتد اتفاق مي» واژة صبح«فقط در » حصب«افتد و  نمي
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  كاوي بوديسم و روان ذن 6.3
دهـد انديشـه و نگـرش عرفـاني      بررسي اشعار سـپهري و تجزيـه و تحليـل آن نشـان مـي     

ـ اسالمي ازمنظر عاشق و معشوق، ابزار شناخت،  با عرفان ايراني كتاب  هشتشده در  مطرح
ـ اسالمي و  هايي از تأثير عرفان ايراني ها و نشانه اگرچه رگه و حجاب تفاوت اساسي دارد و

توان شـعر سـپهري را شـعري     توان يافت، نمي هايي از آن را در شعر سپهري مي حتي نشانه
ـ اسالمي دانست؛ به همان ميزان كـه محتـواي شـناختي شـعر      بر عرفان ايراني عرفاني مبتني

بوديسـم در آن   دارد، شباهت بسـيار زيـادي بـا ذن   ـ اسالمي تفاوت  سپهري با عرفان ايراني
بوديسـم و   شود. نكتة ديگري كه از ايـن منظـر داراي اهميـت اسـت شـباهت ذن      يافت مي

صـورت مختصـر    كاوي لكان به در بخش بعد، نخست روان ،رو ازاين .كاوي لكان است روان
  .شود گانه تجزيه و تحليل مي هاي سه معرفي و سپس ازمنظر مؤلفه

  كاوي لكان  روان 1.6.3
كـاوان معاصـر فرانسـه، مباحـث      ، از فيلسوفان و روان )J. Lacan 1901-1981( لكانژاك 

    شناسـي سوسـور   هاي زبـان  مربوط به ناخودآگاه را براي شناخت روان بشري با ديدگاه
)F. D. Suassure(  به اهميت ويژة زبان در نظرية فاز آينه، سـرانجام بـه   تلفيق كرد و، باتوجه 

). لكان در نظرية 199: 1389(وارد » مانند دارد ناخودآگاه سـاختي زبان«اين نتيجه رسـيد كه 
بـاور وي،   كند. به فاز آينه، سه ساحت خيالي، نمادين، و واقع را براي روان آدمي تعريف مي

دهـد و   ويژه با آموختن زبان و ورود به ساحت نمادين از دست مي انسان ساحت واقع را به
) به زبان تعلـق  the symbolic sphere(  باور او، ساحت نمادين شود. به ساحت خيالي ميوارد 

كـودك بـا    كـه  اسـت  بـر آن آمـوزد. وي   شود كه كودك زبان مـي  دارد و از زماني آغاز مي
كند. هنگـامي   كم مرزي پنهان بين خود و محيط اطراف احساس مي آوردن كلمات كم زبان به

افكنـد.   بين او و مادرش جدايي مـي » مادر«كند، واژة  خطاب مي» ادرم«كه مادرش را با واژة  
در سـاحت نمـادين    ،اعتقـاد لكـان   اين جدايي از مادر محصول ساحت نمـادين اسـت. بـه   

كنند، بـراي او سـاخته    خودبيگانگي وجود دارد؛ زيرا اگرچه كلمات كودك را بازنمايي مي از
بـه   حالتي خـارجي نسـبت  «منظر، ساحت نمادين  ). ازاين81: 1387(ليدر و گرووز   اند نشده

  »كند و علت اين امر آن است كه اين ساحت عميقاً با غيـر پيونـد دارد   فاعل نفساني پيدا مي
ها و متعلـق بـه    ). انسان با يادگيري و استفاده از زبان، كه نظامي از نشانه99: 1385(پيركلرو 

قع براي خود جهاني ديگر را طراحـي و  زمان با خود است، دروا هاي ديگر پيش و هم انسان
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جهاني است كه در ذهن او قرار گرفته و براي جهـان خـارج    كند. اين جهانْ دهي مي سامان
صورت مستقيم، بلكـه   شود. از آن پس، ارتباط او با جهان خارج نه به ازايي محسوب مي مابه
براي انسان قرارگرفته در ساحت نمادين، هميشه اين  ،بنابراين .گيرد مي انجامواسطة زبان  به

» عهـده دارد  زبان نقـش سـد راه كـردن هويـت را بـه     «جدايي با جهان خارج وجود دارد و 
باور او، كودك، بـا آمـوختن زبـان، هويـت خـود يـا همـان         به). 81: 1387و گرووز   (ليدر

دسـت آوردن زبـان،    به ). او، پس از54: 1388دهد (ايستوپ  خودبودن خود را از دست مي
فزوني او  كارگيري زبان جبران كند؛ اما تالش روبه كند جدايي و فقدان مادر را با به سعي مي

كنـد. ايـن تـالش، درنهايـت، وي را وارد كاركردهـاي       تر مـي  شكاف بين او و مادر را بيش
). لكـان ايـن   54(همـان:   گسـلد  كند و جمع مـادر و كـودك را مـي    اجتماعي و فرهنگ مي

 يگـر يد«نامد و به اين علت زبان يا سـاحت نمـادين را    ) ميLackدادگي را فقدان ( دست از
درون آن متولـد   ،منـد  موجـودي محـدود و زمـان    منزلة  به آورد كه انسان، شمار مي به» بزرگ
اميـال  «سبب است كه  بتواند با ديگران ارتباط برقرار كند و بدينتا  آموزد ميو آن را  شود مي

  .)69 - 68: 1388(هومر   »است وابسته ديگرانبه كالم و اميال  يقاًعم انسان

  كاوي لكان بوديسم و روان ذن 2.6.3
كاوي لكان و در نظرية فاز آينه وجـود   اي كه در روان كه در مطالب باال بيان شد، رابطه چنان

هـا   بين آناند و  ـ مادر استوار است؛ كودك و مادر هر دو عاشق هم دارد برپاية رابطة كودك
ماهگي و قبـل از آمـوختن زبـان در سـاحت      اي احساسي برقرار است. كودك تا شش رابطه

كند و ازمنظر لكان بين او و مادر جدايي وجود ندارد. با يادگيري زبان  پيشازباني زندگي مي
نشيند و اين اولين گام براي ورود بـه   و ورود به ساحت نمادين، واژة مادر به جاي مادر مي

ة جدايي از مادر است. جدايي از مادر هنگام ورود به مرحلـة نوجـواني و حضـور در    مرحل
شـود. لكـان ايـن     شود و شكاف عميقي ميان كودك و مادر ايجـاد مـي   تر مي ررنگاجتماع پ

). اهميت نظريـة  83: همان( نامد ) ميthe name of father» (قانون پدر«يا » نام پدر«مرحله را 
كـودك تبيـين    شود كه بدانيم اگرچه اين نظريه برپاية رابطـة مـادر و    يتر م لكان زماني بيش

سـال در   شده، درواقع طرح اين سه ساحت براي تبيين روان انسـاني اسـت. انسـان بـزرگ    
 كند و، با يادكرد گذشته، پيوسته قصد بازگشت به روزگـار پيشـين   ساحت خيال زندگي مي

رد؛ اما ساحت نمـادين بـين او و مـادر حائـل     (ساحت واقع) و پيوستن دوباره به مادر را دا
  ايجاد كرده است.
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بوديسم اشاره به زبـان يـا سـاحت نمـادين      ترين وجه شباهت نظرية لكان و ذن مهم
شـود؛ امـا ازديـدگاه     كيد ميأبوديسم بر ناتواني آن در شناخت حقيقت ت است كه در ذن

در هر دو مكتب،  ،چنين مشود. ه عنوان مانعي در راه شناخت حقيقت مطرح مي لكان، به
ـ خدا نيسـت؛   ها اهميت خاصي دارد و رابطه نيز رابطة انسان احساس براي درك پديده

ها در جريان است. ازطرفي، بازگشت به آغـاز و طبيعـت    بلكه ميان انسان و ساير پديده
 كيـد شـده  أبوديسم و نيز اشعار سپهري بر آن ت كه در ذن ،اوليه و روزگار انسان نخستين

صورت بازگشـت بـه دوران پيوسـتگي بـا      كاوي لكان به )، در روان41: 1351فروردين (
  مادر نمود يافته است.

  لكان و سپهري 3.6.3
كـاوي و   كـاوي اشـاره شـد. رابطـة روان     بوديسـم و روان  در مباحث پيشين به شـباهت ذن 

اما در ايـن   طلبد. تر دربارة آن مجالي ديگر مي بوديسم بسيار نزديك است و توضيح بيش ذن
تواند ديدگاه شـناختي و معرفتـي موجـود در     بخش به اين نكته خواهيم پرداخت كه آيا مي

به شباهت بسـيار زيـاد ديـدگاه     كاوي لكان باشد؟ باتوجه ثر از نظريات روانأمت كتاب  هشت
بودن شناخت،  عنوان مانع شناخت، زميني كاوي لكان ازمنظر زبان به شناختي سپهري و روان

  هشـت هـا در   ويژه كـه ايـن شـباهت    شت به گذشته، توجه به معرفت احساسي و ... بهبازگ
شود و سپهري تا حدودي به زبان فرانسه آشنايي داشـته، كتـب فلسـفي     نيز يافت مي كتاب
تواند موضوع تحقيقـي جداگانـه    دنبال يافتن حقيقت بوده است، مي خوانده، و پيوسته به مي

كاوي لكان نيز منبع سپهري در شناخت جهـان   االت مطرح شود كه آيا روانؤباشد و اين س
در شباهت زيرا بوديسم باشد؟  تواند آبشخور اصلي نظرية فاز آينة لكان نيز ذن بوده و آيا مي

بوديسم ترديدي نيست و هـر دو نيـز زبـان را مـانع شـناخت       ساحت نمادين با زبان در ذن
تـوان بـه شـباهت     هايي كه مطـرح شـد، مـي    به شباهت اتوجهب ،براين كنند. عالوه معرفي مي

كاوي لكان و محتواي شناختي شعر سپهري نيـز اشـاره    شناختي و معرفتي ميان ديدگاه روان
  ).118 - 99: 1392سعيدي ؛ 103 - 83: 1391سعيدي  بنگريد به( كرد

عري از عنوان ش ،»Budhi« به قرائن ديگري مانند شده و باتوجه به نكات مطرح باتوجه
» نيلـوفر «سپهري كه اشارة مستقيم دارد به درختي كه بودا زير آن بـه مراقبـه نشسـت و    

و بازگشت به » آغاز«عنوان سمبلي براي عارف و عرفان بودايي و نيز اشارة مستقيم به  به
و معرفـت    ماند كه آبشـخور اصـلي انديشـه    ، ترديدي باقي نمي»نداي آغاز«آن در شعر 
هاي معرفتـي سـپهري نيـز     كاوي لكان و انديشه اهت روانباست و شبوديسم  سپهري ذن
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بوديسـم باشـد؛ امـري كـه بـه پـژوهش        هاي هـر دو از ذن  تواند ناشي از تأثيرپذيري مي
  اي نيز نياز دارد. جداگانه

هاست؛ امري كه در  تعبيري، وصال ديداري با پديده واسطه يا، به دنبال ديدن بي سپهري به
بينيم، ايـن   كه مي شود؛ اما چنان بيننده حاصل مي براي خواب» عجيب خواب«ديدن و  خواب

هـاي   شـود. پديـده   مـي  بيانيابد و علت آن نيز زبان و كلمات  وصال براي شاعر تحقق نمي
يابنـد و از آن   هايي ذهني و زباني تقليل مـي  ديداري پس از حضور و يادگيري زبان به نشانه

» صـبح «شود و به همين علت اسـت كـه    زبان مواجه ميـ پديده با حائل  پس ارتباط انسان
  شود. مي» صبح» «داخل واژه«

  
  گيري . نتيجه4

كـه   پژوهي است. چنان برانگيزترين موضوعات سپهري عرفان در آثار سپهري يكي از چالش
ترين اختالف دربارة آبشخور شناختي سپهري ميان معتقدان بـه تـأثير عرفـان     بيان شد، بيش

بوديسم است. در اين مقاله، با طـرح سـه عنصـر     مي و باورمندان به نگرش ذنـ اسال ايراني
ـ به تحليـل اشـعاري از چهـار دفتـر      و حجاب ،ـ عاشق و معشوق، ابزار شناخت ساختاري

كه در نگاه سپهري غلبه بـا عرفـان شـرق دور و     پرداخته شد. نتيجه اين كتاب  هشتپاياني 
. در اين اشعار شود ميـ اسالمي مشاهده  عرفان ايرانيبوديسم است و تفاوت آشكاري با  ذن

عاشق و معشوق انسان و عناصر طبيعي است و ابزار شـناخت نيـز چشـم اسـت و از ايـن      
خـواني دارد. سـپهري درپـي     بوديسم هم ـ نگريسته در نگرش ذن جهت با دو قطب نگرنده

» دل«ــ اسـالمي    ن ايرانيها ازطريق چشم است؛ امري كه در عرفا واسطه با پديده ارتباط بي
سپهري به دانايي، دانش، عادت و در دفاتر پاياني بـه واژه و   ،براين دار آن است. عالوه عهده

كنـد و، سـرانجام، بـدين     شدن نگرنده و نگريسته اشـاره مـي   عنوان موانع اصلي يكي زبان به
علـت   و» اي هسـت  هميشـه فاصـله  «و » وصل ممكن نيست«كند كه  واقعيت تلخ اشاره مي
شدن نگرنـده و   چنين، يكي داند. هم پديدآمدن زبان مي »حضور انتها تا«اصلي آن را در شعر 

گيـر وي   حقيقتي است كه سپهري به دنبال آن است و تالش پـي  نگريسته ازطريق احساس
افتـد و زبـان نقـش     اتفاق مي» واژة صبح«فقط در » صبح«رسد كه  سرانجام به اين نتيجه مي

كاوي لكـان   براين، به شباهت ديدگاه شناختي سپهري و روان كند. عالوه زي ميامتناعي را با
تـوان آبشـخور اصـلي     به قرائن ديگري كه در متن مقاله آمـد، مـي   نيز اشاره شد؛ اما باتوجه

  بوديسم دانست. ديدگاه سپهري را ذن
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  نامه كتاب
  .135، ش 7، س سيتند، »تنديس سهراب سپهري« ،)1387اسدي كيارس، داريوش (

ي سـهراب سـپهري و بررسـي    “هـا  زندگي خواب” ةخواب شفاف مجموع«)، 1384ي، نرگس (ياسكو
  .3، ش 3س  ،ادبيات فارسينامة  ، فصل»يتطبيقي آن با نكاتي از عرفان فارس

جويي عارفانة سهراب سپهري با رويكردي تطبيقي به عرفـان   حقيقت«)، 1389اصفهاني عمران، نعمت (
  .14، ش 4، س يقيتطب اتيادب طالعاتم، »اسالمي و بودايي

  .53، ش 5، س ادبستان، »ها گر صبور لحظه سپهري صورت«)، 1373افشار، كرم (
، 25س  ،كيهان فرهنگي، »من مسلمانم (گرايشات ديني در اشعار سهراب سپهري)«)، 1387، فرزاد (الاقب

  .259ش 
  ران: نشر مركز.، ترجمة شيوا رويگران، تهناخودآگاه)، 1388ايستوپ، آنتوني (
  .5، ش 1، س كلك، »سپهري ةهايي دربار حرف« ،)1369آتشي، منوچهر (
  .آبان 15، 1، س بامداد، روزنامة »از حجم سبز عرفان و عشق«)، 1358باباچاهي، علي (
  .1، ش 1 ، سادبستان، »سپهري و بحران هويت«)، 1369باقري، مرتضي (

، 18، س فردوسـي ، »بـودايي اشـرافي   عرفان؛ آشنايي با يك بچـه اول انسان بعد «)، 1346براهني، رضا (
  .845  ش

  .8 و 7، ش 3، س گوهران، »“نشاني”تباين و تنش در ساختار شعر «)، 1384پاينده، حسين (
  .ريت 29،  70، س اطالعات، »شناور در افسون گل سرخ«)، 1374پرفر، محمد (

  .19، ش 2، س ادبستان، »ا پروانه سپهريگو بو نشاني از دوست، گفت«)، 1370پروهان، مرضيه (
  اشتاد. :، شيرازسيب: نگاهي تازه بر اشعار سهراب سپهري)، 1379پورهادي، محمدابراهيم (

  ، ترجمة كرامت موللي، تهران: ني.واژگان لكان)، 1385پيركلرو، ژان (
  ، تهران: زرين و سيمين.ديوان)، 1382الدين ( حافظ، شمس

  .مهر 17، 68، س اطالعات، روزنامة »كه آواز شقايق داشت ياد آن به«)، 1372حجتي، ناصر (
، »هـا  نشـيني نشـانه   معاني القايي شعر نشاني برپايـة هـم  «)، 1395پور، سعيد و عبدالرضا سعيدي ( حسام

  .28پياپي شمارة ، 2، ش 8 س ،(بوستان ادب) شعرپژوهي
  ران: كومش.، تهعارفان ايراني تاريخ عرفان و)، 1370حقيقت، عبدالرفيع (

(بررسي معناي زندگي در آيين ذن و  مثابة معنا زندگي به«)، 1392زماني ( خوشقاني، ندا و اميرعباس علي
  .9 ، ش4 ، سالهيات تطبيقي، »مقايسة آن با اديان خدامحور)

  ، تهران: صراط.فلسفة الجوردي سپهري)، 1394دباغ، سروش (
  آميتيس.تهران:  ،و تحليل اشعار سهراب سپهري)باغ سبز شعر (نقد )، 1385دستغيب، عبدالعلي (

مجلـة  ، »پيوندي درخت و اشراق و بازتاب آن در اشـعار سـهراب سـپهري    هم«)، 1389رسمي، سكينه (
  .220، ش 53، س ادبيات و علوم انساني تبريز ةدانشكد
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 ،بـي پژوهـي اد  مـتن  ،»سفران روشـني  سهراب سپهري و والت ويتمن: هم«)، 1384دوست، شهال ( رقيب
  .23  ش

 ،هنـر ، )»1359 - 1307(سـهراب سـپهري،    “آب”نگـاهي بـه شـعر روان    «)، 1381روزبه، محمدرضا (
  .51، ش 20  س

  ، تهران: طهوري.مرغ مهاجر ؛سهراب)، 1376سپهري، پريدخت (
  طهوري. :تهران ،كتاب  هشت)، 1378سپهري، سهراب (

  ، تهران: طهوري.فرهنگ اصطالحات و تعبيرات عرفاني)، 1373سجادي، سيدجعفر (
، اثر سهراب سپهري ازمنظر رشد رواني سوژه در “تا انتها حضور”نقد شعر «)، 1391سعيدي، عبدالرضا (

  .2 ، ش2 س ،ادبيات پارسي معاصر، »كاوي لكان روان
، 5 س ،(بوسـتان ادب)  شـعرپژوهي ، »“نداي آغاز”خوانشي لكاني از شعر «)، 1392سعيدي، عبدالرضا (

  .17ي پياپشمارة ، 3 ش
  فراديد.: ، تهرانمكاشفة هشت به تماشاي شعر سهراب سپهري)، 1378سنجري، محمود (
مجلة علـوم انسـاني دانشـگاه    ، »سهراب سپهري “نشاني” نقد عرفاني شعر«)، 1385شريفيان، مهدي (

  .62و  61ش ، الزهرا (س)
عرفانيـات در ادب  ، »گفتمـان  ةخوانش شعر سهراب سپهري براسـاس نظريـ  «)، 1392شريفيان، مهدي (

  .14، ش 4 ، سفارسي
  .74 ، شكيهان فرهنگي، »سفر به فراسو«)، 1369( ميسا، سيروسش

  تهران: صداي معاصر. ،نگاهي به سپهري)، 1382شميسا، سيروس (
و ادبي از مجموعـه اشـعار    ،نگاه ناب؛ تفسيري جامع، نمادين، عرفاني)، 1384، محمدابراهيم (ها يضراب

  بينادل. :تهران ،هشت كتاب سهراب سپهري
 ةنوشت ،خاموش لوفريناي بهشت پريشان پاك پيش از تناسب، نگاهي بر كتاب «)، 1372عابدي، كاميار (

  .41، ش 4 ، سادبستان، »دكتر صالح حسيني
  خانة بهمن. چاپ :، تهرانذن)، 1351فروردين، پرويز (

، مطالعات ادبيات تطبيقي، »شده وجوي بهشت گم بودلر و سپهري در جست«)، 1387(كالم، محبوبه  فهيم
  .8ش 

هاي شعر فارسي با رويكرد ويـژه   تنهايي در برخي صوفيانه«)، 1388زاده ( قوام، ابوالقاسم و عباس واعظ
  .9ش  ،مطالعات عرفاني، »به شعر سهراب سپهري

  .1ش ، 7 ، سچيستا، »پهريفلسفي سهراب س ةانديش«)، 1368كاوياني، شيوا (
  .15اصل، ش  ة، دورآدينه، »كنيم ابريشم زندگي مي ةما هنوز در جاد«)، 1366كريمي، بيژن (
  .79و  78، ش 9، س آدينه، »شده سپهري تحريف«)، 1372سرشت ( كومله، نيك

  تهران: نظر. ،، ترجمة محمدرضا پرهيزگارالكان)، 1387ليدر، داريان و جودي گرووز (
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  ، ترجمة فتاح محمدي، زنجان: هزارة سوم.اسالوي ژيژك)، 1385مايرس، توني (
  .43، ش 4 ، سادبستان، »ساية نيلوفر؛ نظري بر يك شعر سهراب سپهري«)، 1372مختاري، حسين (

 كتـاب  هشـت رفـروش (قسـمت اول:   رخواننـده و پ تحليل محتواي پنج كتـاب پ «)، 1377( مار، ثريامع
  .10و  9ش ، 3س ، فرهنگ اصفهان ،»رفته باد برسهراب سپهري و 

  .12ش  ،3 ، سكيان ةمجل ،»“نداي آغاز”شرق اندوه به استفساره از شعر «)، 1372( .مقدادي، م
  نيكلسون، تهران: اميركبير.رينولد ، تصحيح مثنوي معنوي)، 1371الدين ( موالنا، جالل

هار بخـش تقسـيم نمـوده؟ و بـه چـه      چه كسي غزليات سعدي را به چ«)، 1388بخش ( نوروزي، جهان
  .56پياپي شمارة ، 2 ، دورة اول، شبوستان ادب، »علت؟

  انتشارات دانشگاه فردوسي. :، مشهدعرفان عارفان مسلمان)، 1372( .نيكلسون، ر.ا
  ، ترجمة قادر فخر رنجبري و ابوذر كرمي، تهران: ماهي.مدرنيسم پست)، 1389وارد، گلن (
مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انسـاني دانشـگاه شـهيد    ، »باغ عرفان سهراب« )،1384تاج ( واردي، زرين

  .15پياپي ، شمارة 18، ش 12، دورة جديد، س باهنر كرمان
  ، تهران: قطره.زير سپهر آبي سهراب)، 1379دوست ( غزال ايران وزيرنيا، سيما و

  .16و  15ش  ،4س  ،سمرقند، »سهراب و زن اثيري او«)، 1385هنگامه، ن (
  ، ترجمة محمدعلي جعفري و سيدمحمدابراهيم طاهايي، تهران: ققنوس.ژاك لكان)، 1388هومر، شون (

پژوهشي ـ  نامة علمي فصل، »امپرسيونيسم در شعر سهراب سپهري«)، 1387ياحقي، جعفر و پارسا شمسي (
  .74، ش 18 ، سدانشگاه الزهرا (س)

  



 


